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المخلص :
دحثٔخ ػ٘ذ حُلذ٣غ ػٖ دٝس حُذ٣ ُٚٝظزخدس حُ ٠حالرٛخٕ خخطش ٝحٕ حُلذ٣غ ك ٠رلؼ٘خ
ٛزح ٖٓ حُٔ٘ظٞس حالهظظخد ٟحُز٤ج , ٠حالدٝحس حالسرؼش ُِذُٝش ك ٠ػالهظٜخ رخالهظظخد
 ٝحُذسحعخص حُٔشطزطش رخُظ٘ٔ٤ش  ,كخُذٝس حالُِ ٍٝذُٝش ًٔ ٝخ ٣لُِِ ٞزؼغ طغٔ٤ظش
حُذٝس حٌُالع ٠ٌ٤حُٔؼ٘ ٠رللع حُ٘ظخّ  ٝططز٤ن حُوخٗ ٝ ٕٞػٔخٕ حكظشحّ حُلوٞم ٝ
حُلش٣خص  ٝحٌُِٔ٤خص حُؼخٓ ٝ ٚحُخخطش ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُٞظخثق حُظ ٌٖٔ٣ ٠حػظزخسٛخ
أعخط ُِ٘ظخّ حُؼخّ ٖٓ ٗخك٤ش ُِ٘ ٝظخّ حالهظظخدٗ ٖٓ ٟخك٤ش أخش ٟك٤غ حٗٚ
ال٘٣ظظش حٕ ٘ٛ ٌٕٞ٣خى حهظظخد ه٣ٞخ ٣غؼُِ٘ٔ ٠خكغش ك ٠ظَ ػذّ ٝؿٞد هٞس هخدسس
ػِ ٠ػٔخٗخص حُلوٞم  ٝحٗلخر حُظؼخهذحص .
حٓخ حُذٝس حُؼخٗ ٠دٝس حُذ ُٚٝحُظ٘ظ ٝ ٠ٔ٤حُز ٟطغؼ ٠ك ٚ٤حُذ ُٚٝحُ ٠ط٘ظ ْ٤حُؼالهخص
ر ٖ٤حالؽشحف حُٔزخششس ُِؼِٔ٤خص حالهظظخد٣ش  ٝرحُي طلو٤وخ ُِظخُق حُؼخُْ .
حٓـخ حُذٝس حُؼخُض ٣ظٔؼَ ك ٠حدحسس حُذُٞٔ ُٚٝحسدٛخ حالهظظخد٣ش رٔخ ٣لون حٛذحف
ط٘ٔ٣ٞش ًخُظظ٘٤غ ح ٝدػْ حُٔ٘ظـخص حُٔلِ٤ش ُظٌ ٕٞهخدس ٙػِ ٠حُٔ٘خكغـش ك ٠حالعٞحم
حُؼخُٔ٤ش ح ٝط٘ٔ٤ش هطخػخص رؼٜ٘٤خ ُخِن حُٞظخثق  ,حٓخ حُذٝس حالخ٤ش ك٤ظٔؼَ ك٠
حػخدس طٞص٣غ حُذخَ  ٝحُؼشٝس ٖٓ خالٍ طلظ َ٤حُؼشحثذ  ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حال٣شدحص ٝ
رُ ي إلػخدس طشكٜخ كٓ ٠ـخالص  ٝهطخػخص طخذّ حُظخُق حُؼخّ  ٝطؼٞد ػِ٠
حُٔٞحؽٖ رخُ٘لغ .
ٝكٛ ٠زح حُغ٤خم طظذخَ حُذُ ُٚٝؼزؾ حعظخذحٓخص حُٔٞحسد حالهظظخد٣ش  ٝرُي ُِللخظ ػِ ٠حُز٤جش
ًبطذحس حُوٞحٗ ٖ٤حُٔظؼِوش رخُز٤جش ًؼٔخُٗ ٚلغٖ حعظخذحٜٓخ  ٝػذّ حُٔغخط رٜخ طلض حٓ ٟغٔ٠
ٝكظ ٠حٕ ًخٕ طلض ؿطخء حُظ٘ٔ٤ش حالهظظخد٣ش.
حَث اصبحت التؽَرات البَئَة التً َشهدها العالم حالَا الشؽل الشاؼل للدول سواء أن كانت
متقدمة او ممن َحاولوا اللحاق بركب التقدم  ,فقد اصبح الحدَث عن البَئة و مشكالتها من
االمور المسلم بها فً الوقت الحاضر بل اصبحت مشكالت البَئة اكثر تعقَدا و تشابكا مما
استدعت الحاجه الً إجراء دراسات و بحوث متخصصة لقضاَا البَئة و المشاكل اللتً تحَط
بها و البحث عن اسباب التدهور و التلوث و محاوله اَجاد الحلول واأللَات التً َمكننا من
خاللها المحافظة علً البَئة من التلوث و اعادة توازنها  ,ونجد ان قضاَا البَئة و حماَتها
شؽلت حَزا كبَر من االهتمام علً المستوي الوطنً و الدولً .
وهذا َرجع الً االرتباط الوثَق بَن البَئة و مشكالتها و بَن حَاة االنسان و الحَوان و النبات
و كذ لك االرتباط الوثَق بَنها و بَن التنمَة االقتصادَه و ما قد َحدثة تلوث البَئة من اَقاؾ
عجلة التنمَة االقتصادَة و تعثرها .
ونتجَة لذلك توجهت الحكومات و الشعوب و المؤسسات التعلَمَة نحو عقد المؤتمرات وورش
العمل لبحث مشكالت البَئة و االشكالَات التً قد تحدث حال تلوثها و بحث سبل المحافظة
علَها و خلق بَئة نظَفة َ ,مكن معها السعً بخطوات واثقة نحو التقدم و الرقً دون االخالل
بالنظام البَئً .
ولم تكتفً الدوله بالجهود البحثَة ولكنها سارعت فً وضع الخطط و التشرَعات و انشاء
مؤسسات تعمل علً حماَة البَئة و مواجهة التؽَرات التً قد تنتج عن االستخدامات المتعدده
للجنس البشري  ,ومصر كؽَرها من الدول فقد انتهجت منذ وقت لَس بالقصَر نفس النهج
ٕ

فعملت علً دراسة البَئة و االشكالَات التً تحَط بها بل سربلت االستخدامات المتعددة للبَئة
من خالل سن القوانَن و التشرَعات و الجزاءات الجنائَة و المدنَة علً كل من تسبب فً
احداث فعل ألحق ضررا بالبَئة .
ولما ال فاالقتصاد قائم فً االساس علً الموارد التً تنتج من البَئة كالزراعة و الصَد البحري
و استؽالل رمال الصحراء .....الخ .
لذا دعت الحاجه الً تدخل الدولة و ضبط االستهالك الالعقالنً لمواردها و ما َسببه من تلوث
َنتج عنه اَقاؾ النمو االقتصادٌ و التقدم .
أهمٌة البحث:
تكمن أهمَة البحث فٍ محاولة معالجة موضوع أثر قضاَا البَئة علً التنمَة االقتصادَة و
ما توفره هذه األخَرة من سلبَات علً اإلنسان و البَئة و تسلَط الضوء علً كَفَة تأثَر البَئة
فٍ التنمَة االقتصادَة و كذا علً الموارد الطبَعَة و التطرق أَضا إلً األخطار و التهدَدات
الناجمة عن هذه المشكلة و عرض لدور الدوله و السَاسات البَئَة المنتهجة و االطار التشرَعً
لحماَة البَئة و التدابَر االحترازَة التً َجب ان تتخذ .
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الخطة البحثة :
الفصل االول
حول البَئة و التلوث البَئً و مشكالته
المبحث االول  :تعرَؾ البَئة و مشكالتها
المطلب االول  :تعرَؾ البَئة
المطلب الثانً  :مشكلة التلوث
المبحث الثانً  :التلوث البَئً
المطلب االول  :مفهوم التلوث البَئً و صورة
المطلب الثانً  :اسباب انتشار التلوث
الفصل الثانً
اثر البَئة علً النمو االقتصادي و التنمَة
المبحث االول  :حول عالقة البَئة بالتنمَة
المطلب االول  :التنمَة االقتصادَة
المطلب الثانً  :عالقة البَئة بالتنمَة
المبحث الثانً  :االثار االقتصادَة للتلوث البَئً
الفصل الثالث  :دور الدولة فً معالجة قضاَا البَئة
المبحث االول  :سَاسات حماَة البَئة فً مصر
المطلب االول  :االطار الدستوري و القانونً لحماَة البَئة
المطلب الثانً  :االطار التنظَمً و دور المؤسسات فً حماَة البَئة
المبحث الثانً  :العوامل التً َنتج عنها مشاكل البَئة فً مصر و خطط الحكومة لمواجهتها
المطلب االول  :العوامل التً َنتج عنها مشكالت البَئة فً مصر
المطلب الثانً  :خطط الحكومة لمواجهة مشكالت البَئة
التوصَات
المراجع
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الفصل االول
حول البٌئة و التلوث البٌئى و مشكالته
المبحث االول  :تعرٌف البٌئة و مشكالتها
المطلب االول :تعرٌف البٌئة
الحدَث عن تعرَؾ البَئة اخذ اشكال و انماط مختلفة وحدث ذلك نتَجة اختالؾ الرؤَة و
الزاوَه التً َناقش من خاللها قضاَا البَئة  ,فهناك من َعرفها من خالل الجانب السلبً
كاأل ضرار و التلوث و استنزاؾ الموارد الطبَعَة و االستخدامات الؽَر عقالنَة و االعتداء
علً االراضً الزراعَة الً اخر ذلك من الصور و االشكال المتعددة التً قد َتم تعرَؾ البَئة
من خاللها .
و نحن امام كل هذا الكم من التصورات المتنوعة لجوانب البَئة و تعرَفاتها نسلم بأن لكل
مفهوم من هذة المفاهَم عالقة بالبَئة و جمَعها اتفقت و اتحدت علً اصل واحد بأن مفهوم البَئة
َعنً ضرورة الحفاظ علها و االعتناء بَها و َلزم ادراك االنسان ألهمَتها و ضرور الحفاظ
علَها.
و نحاول من خالل هذا المطلب عرض بعض من تعرَفات البَئة .
التعرَؾ للؽوي للبَئة :
إن كلمة البَئة مشتقة من الفعل الرباعً " بوأ " و منها قول هللا تعالً " واذكروا إذ جعلكم
خلفاء من بعد عاد  ,وبوأكم فً االرض تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون من الجبال
بَوتا  ,فاذكروا اّالء هللا وال تعثوا فً االرض مفسدَن " و َقال لؽة تبوأت منزال بمعنً هَئة
و مكنت له فَه (ٔ) .
التعرَؾ االصطالحً للبَئة :
اول من صاغ كلمة اَكولوجَا (  )Ecologieالعالم هنري ثورو عام  , ٔ1٘1ولكنة لم
َتطرق الً تحدَد معناها و أبعادها  .أما العالم األلمانً المتخصص فً علم الحَاة أرنست هَكل
فقد وضع كلمة إَكولوجً بدمج كلمتَن َونانَتَن " المنزل أو المكان الوجود و العلم " (ٕ)ومن
التعرَفات االصطالحَة اَضا تعرؾ الباحث رَكاردوس الحبر مؤسس جمعَة اصدقاء الطبَعة ,
البَئة علً انها مجموعة العوامل الطبَعَة المحَطة التً تؤثر علً الكائن الحً او التً تحدد
نظام حَاة مجموعة من الكائنات الحَة المتواجدة فً مكان و تؤلؾ وحدة إَكلولوجَة مترابطة
(ٖ) .
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جمال رزَق  ,دور الدوله فً حماَة البَئة  ,استاذ محاضر جامعة البلَدة  ,بحث ترقَة
ٕ
عامر محمود طراؾ  ,إرهاب التلوث و النظام العالمً  ,المؤسسة الجامعَة للدراسات و النشر و التوزَع  ,بَروت ٕٕٓٓ ص ٔٙ
نقال عن احمد رشَد ,علم البَئة معهد اإلنتماء العربً بَروت  ,ص ٘ .
ٖ
عامر محمود طراؾ  ,مرجع سابق ص ٔ نقال عن رَكاردوس هبر  ,بَئة االنسان  ,الَونسؾ  ,بَروت ٕٔ81
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و َمكن تعرَؾ البَئة بأنها المحَط المادي الذي َعَش فَه اإلنسان بما َشمل من ماء و هواء و
فضاء و تربة و كائنات حَة  ,ومنشأت أقامها إلشباع حاجاتة (ٗ).
وتعرؾ اَضا علً أنها مجموعة العوامل البَولوجَة و الكَمَائَة و الطبَعَة و الجؽرافَة و
المناخَة المحَطة باالنسان و المحَطة بالمساحات التً َقطنها و التً تحدد نشاط اإلنسان و
اتجاهاته و تؤثر فً سلوكه و نظام حَاته .
ومن تعرَفات البَئة اَضا تعرَؾ مؤتمر ستكهولم و الذي افاد ان البَئة هً كل ماتخبرنا به
حاسة السمع و البصر و الشم و اللمس و الذوق سواء كان هذا من صنع الطبَعة أو من صنع
اإلنسان .
التعرَؾ القانونً للبَئة :
اتجهت ؼالبَة دول العالم الً تأكَد مفهوم البَئة كقَمة فً قوانَنها بل اعلت بعض الدساتَر من
قَمة البَئة بصورة جعلت الحق فً البَئة حق من حقوق االنسان  ,واكدت بعض القوانَن علً
اعتبار حماَة البَئة واجبا من واجبات الدولة التً َجب ان تكفله لذا كان الزم علَنا التعرض
للتعرَؾ القانونً للبَئة ,فنجد ان المشرع المصري عرؾ البَئة علً انها " المحَط الحَوي
الذي َشمل كائنات حَة و ماتحتوَه من هواء و ماَحَط بها من هواء و ماء و تربة و ماَقَمة
اإلنسان من منشأت (٘)وبالنظر الً تعرَؾ المشرع المصري للبَئة نجده تعرَؾ شامل جامع
لمعنً البَئة و انه نظر الَها من مفهومها الواسع المتكامل مما َساهم فً الحفاظ علَها بشكل
جَد و مواجهة اي تطورات تحدث لها نظرا للرؤَة الواسعة و الشامله لمفهوم البَئة ,وذلك علً
عكس الكثَر من التشرَعات التً لم تنطوي علً تعرَؾ محدد للبَئة ولم تبَن ما المقصود
بالبَئة فهً استخدمت عبارة حماَة البَئة دون ان تحدد مدلولها و ما تشملة من عناصر مما ادي
الً اختالؾ الرأي فَما َتعلق بعناصر البَئة المقصوده فً القانون و منها التشرَع الجزائري
الذي لم َحدد ما المقصود بالبَئة و لكن أشار الَها ضمنَا و هذا ماتضمنة المادتَن  1و  8من
()ٙ
قانون حماَة البَئة فً الجزائر
وَري بعض الفقهاء أن مفهوم البَئة َشمل العناصر الطبَعَة و التً تتضمن المحَط األرضً و
المائً و الهوائً  ,و علً نحو مفصل كافة المجاالت التً تحَط باإلنسان و تتمثل فً الماء و
الهواء و التربة و البحار و المحَطات و النباتات و الحَوانات و تفاعالتها الكلَة و ظواهرها
مثل المناخ و توزَعاته الجؽرافَة  ,كما تشمل الثروات المتجددة كالزراعة و المصاَد مثل
المناخ و توزعاته الجؽرافَة  ,كما تشمل الثروات الطبَعَة كالزراعة و المصاَد و الؽابات و
ؼَر المتجددة كالمعادن و البترول  ,وهً العناصر الطبَعَة التً ال دخل لإلنسان فً وجودها ,
بل هً سابقة فً وجودها علً وجود اإلنسان  .و العناصر المشَدة التً صنعها اإلنسان و
َشمل العوامل اإلجتماعَة حَث تبرز مجموعة النظم اإلجتماعَة و السَاسة و اإلقتصادَة و
الثقافَة و اإلدارَة التً وضعها االنسان لَنظم بها حَاته و َدَر من خاللها نشاطه و عالقاتة ,
كما تتضمن أَضا األدوات و الوسائل التً ابتكرها اإلنسان للسَطرة علً الطبَعة و كل ما أنشأه
ٗ

ماجد راؼب الحلو  ,قانون حماَة البَئة فً ضوء الشرَعة  ,نشاة المعارؾ اإلسكندرَة ٕٕٓٓ ص ٖ8
٘
قانون رقم ٗٓ المؤرخ فً ٘ٓ فبراَر ٗ , ٔ88الجرَدة الرسمَة جمهورَة مصر العربَة
ٙ
المرسوم التنفَذي رقم ٖ ٖٓ/1المؤرخ فً ٘ٓ , ٔ81ٖ/ٕٓ/المتضمن قانون حماَة البَئة الجزائري
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فً الوسط الحَوي من مدن و طرق و مصانع و مطارات و مواصالت و ؼَرها من كافة
()7
أنشطة اإلنسان فً البَئة  .أما البعض األخر من الفقهاء َقصرها علً البَئة الطبَعَة فقط
و بالنظر لكل تعرَفات البَئة المتعددة و التً أشرنا سابقا بأنها تختلؾ باختالؾ الجانب الذي
َناقش من خالله قضَة البَئة إال اننا نجد انها تتفق فً االساس و انه توجد عالقة تبادلَة كبَرة
فَما بَنا عناصر البَئة و التً َتكون منها النظام البَئً و اذا ما تم التفاعل بصورة صحَحه بَن
هذة المكونات دون احداث اي خلل فَها و هو ماَسمً بالتلوث البَئً َحدث ما َسمً بالتوازن
البَئً مما َنعكس علً حَاة االنسان و المخلوقات كما خلقها هللا سبحانة و تعالً .
وكذل ك َوفر التفاعل الصحَح لمكونات البَئة علً تقدم الدول و ازدهارها و النمو االقتصادي
بها .
كذلك نجد البَئة من خاللها تعرَفاتها المختلفة تنقسم الً عدة مجاالت  ,فنجد البَئة الطبَعَة و
البَئة االصطناعَة و البَئة االجتماعَة و البَئة االقتصادَة التً هً مدار بحثنا هذا .
المطلب الثانى  :مشكالت البٌئة :
فً بداَة حدَثنا عن المشكالت البَئَة نود ان ننوه الً ان مشكالت البَئة تختلؾ من بلد الً بلد
و كذلك جهود حماَة البَئة و ذلك َرجع الً الظروؾ الطبَعَة و حجم و تنوع الموارد المتاحة
و كثافة السكان و تنوع التنمَة االقتصادَة .
وسَتناول هذا المطلب استعراضا ألهم المشكالت البَئَة التً تواجه الدول و طرح مجموعة
من التصورات التً َمكن أن تساعد فً مجال حماَة البَئه و معالجة مشكالتها .
ففً سبَل سعً االنسان لتوفَر احتَاجاته المعَشَة َقوم بمجموعة كبَرة من النشاطات من بَنها
توفَر المأوي و المسكن الصحً مع الخدمات و المرافق المرتبطة به و المحافظة علً نظافة
البَئه السكنَة و التخلص من النفاَات و معالجتها و مكافحة التلوث البَئً و اإلخالل به ولقد
أدت الزَادة الرهَبة و المتسارعة فً عدد السكان و النمو الحضاري المتزاَد و التقدم
التكنولوجً االمر الذي َؤدي حال عدم تداركه الً تدهور الخدمات و المرافق االمر الذي َهدد
الصحة العامه و تراكم النفاَات و ضعؾ شبكات الصرؾ الصحً .
إذا استمرت اتجاهات التحضر و النمو العمرانً فً العالم علً هذا المنوال  ,فإن المراكز
الحضارَة و المدن الكبري سوؾ تكون أكثر أزدحاما و تلوثا و من ثم َجعلها ؼَر مالئمة لسكن
االنسان وفقا للمقاََس الدولَة نظرا لتدمَر البَئة الطبَعَة حَث ازاله الكثَر من المساحات
الخضراء و انتشار التصحر و زَادة حرارة االرض و تقلَص طبقة األوزون و زَادة نسبة
التلوث فً الجو و الماء .
وقد تولد هذا التدهور و القصور بسبب عدد من العوامل منها علً سبَل المثال ال الحصر
• عدم تنسَق سَاسات و برامج تحسَن البَئة
7
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• تعدد الجهات المعنَة بالخدمات البَئَة
• تعقد العالقات بَن البرامج البَئَة المختلفة و تعارضها
• تلوث البَئة و عدم وجود خطط للتخلص من النفاَات و اعادة االستفاده منها
• االسكان و توفَر المأوي من خالل االعتداء علً الرقعة الزراعَة
وؼَرها الكثَر من العوامل التً تؤدي الً ظهور مشكالت بَئَة
واذا نظرنا الً تصنَؾ المشكالت البَئَة نجدها تختلؾ بأختالؾ األسس و التصنَؾ و طبَعة
نشأتها و العوامل التً ادت الً تكوَنها .
أما وفقا لتصنَؾ ستوكهوملم عام ٕ ٔ87فإن تصنَؾ مشكالت البَئة َنحصر فً (:) 1
أ – تلوث المَاه و الجو و األرض و الكائنات الحَة بدرجة خطَرة .
ب  -اإلخالل بالتوازن الطبَعً للؽالؾ الجوي علً نحو خطَر .
ج – تدمَر و استنفاذ الموارد التً ال َمكن االستؽناء عنها مثل زَت البترول
وفً تصنَؾ اخر استند الً مجال تأثَرها قام بتقسَم المشكالت البَئَة الً :
أ -المشكالت البَئَة العالمَة او الكونَة و تنقسم الً :
 مشكالت منظومَة النوع  :وهً مشكالت التٍ تحدث بسبب التدخالت التً تظهرفً منطقة أو عدد قلَل من المناطق و لكن َمتد تاثَرها لَشمل العالم أجمع مثل
مشكالت اإلحتباس الحراري و تأكل طبقة االوزون .
 مشكالت تراكمَة األنواع  :و هً المشكالت التً تنجم عن التؽَرات التً تحدثبشكل تراكمً بسبب التدخالت البشرَة السلبَة فً األنظمة البَئَة و انتشارها فً
أجزاء كبَرة من العالم  ,مثل  :مشكالت التصحر و قطع الؽابات و النمو الحضاري
و العشوائً
ب – المشكالت البَئَة اإلقلَمَة أوالمحلَة وهً المشكالت التً تقتصر أثارها علً
االضرار باالنظمة البَئَة فً مكان أو إقلَم محدود من أمثلة المشكالت المحلَة
تلوث الهواء و المَاه و انجراؾ التربة بَنما تعد مشكالت األمطار الحامضَة أو
()8
تلوث البحار اإلقلَمَة مشكالت إقلَمَة َعانً منها معظم الدول الساحلَة
ونجد ان كل هذا االختالؾ حول تصنَؾ مشكالت البَئة ناتج وفقا الختالؾ وجهات نظر
الباحثَن و مهما كانت تلك الوجهات و التصنَفات فنحن أمام مشكلة البد من اَجاد طرق
لحلها,لذا بذلت الدول و المنظمات و األجهزة المعنَة و الزالت تبذل جهودا كبَرة حتً أن قضَة
البَئة و مشكالتها من األولوَات التً تشؽلها و تشؽل صناع القرار فً تلك الدول و المنظمات
1
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وبدأت بعض الدول الصناعَة الكبري كالوالَات المتحدة األمرَكَة منذ عام  ٔ877فً اتخاذ
اإلجراءات لمجابهة احتماالت انخفاض طبقة االوزون فقامت بتحرَم استعمال مواد الكورفلور
كاربون التً َؤدي إلً اطالقها المستمر فً الجو الً استنفاذ طبقة االوزون وان كان استعمالها
مازال شائعا الؼراض محدودة مثل التبرَد  .كما َؤكد المسئولون فً حماَة البَئة االمرَكَة ان
العدَد من المشكالت التً تهدد البَئة تحتاج لحلها الً عمل جماعً من قبل دول العالم مجتمعة.

المبحث الثانى  :التلوث البٌئى
المطلب االول  :مفهوم التلوث البٌئى و صورة
التلوث البَئً َعد مشكلة كبَرة من مشكالت البَئه فظاهرة التلوث البَئً أخذت قسطا كبَرا من
اهتمام الحكومات فً دول العالم المختلفة منذ مطلع النصؾ الثانً من القرن العشرَن  ,وقد
بدأت مشكلة التلوث البَئً فً أخذ اشكال و ابعاد اقتصادَة و اجتماعَة خطَرة  ,خصوصا بعد
الثورات الصناعَة و التكنولوجَه الهائلة التً حدثت و تحدث فً العالم و ظهور بعض
الصناعات المعقدة التً َصحبها فً كثَر من االحَان تلوث خطَر للبَئة َؤدي الً االخالل
بالتوازن البَئً لذا كان لزاما علَنا التعرض لتعرَؾ التلوث البَئً ومفومه صوره .
تعرَؾ التلوث البَئً :
اختلؾ علماء البَئة و المناخ فً تعرَؾ دقَق و محدد للمفهوم العلمً للتلوث البَئً  ,أَا كان
التعرَؾ فإن المفهوم العلمً للتلوث البَئً مرتبط بالدرجة االولً بالنظام اإلَكولوجً (ٓٔ )حَث
ان كفاءة هذا النظام تقل بدرجة كبَرة و تصاب بشلل تام عند حدوث تؽَر فً الحركة التوافقَة
بَن العناصر المختلفة فالتؽَر الكمً او النوعً الذي َطرأ علً تركَب العناصر هذا النظام
َؤدي الً خلل فً هذا النظام و من هنا نجد ان التلوث البَئً َعمل علً اضافة عنصر ؼَر
موجود فً النظام البَئً او انه َزَد أو َقلل من وجود احد عناصرة بشكل َؤدي الً عدم
استطاعة النظام البَئً علً قبول هذا االمر الذي َؤدي الً احداث خلل فً هذا النظام .وقد
عرؾ البعض التلوث البَئً علً انه ( التؽَرات ؼَر المرؼوب فَها تحَط باالنسان كلَا أو
جزئَا كنتَجة لألنشطة اإلنسان من خالل حدوث تأثَرات مباشرة أوؼَر مباشرة تؽَر من
المكونات الطبَعَة و الكمَائَة و البَلوجَة للبَئة مما قد َؤثر علً االنسان و نوعَة الحَاة التً
(ٔٔ)
َعَشها )
ومما سبق َمكنا استخالص تعرَفا للتلوث البَئً علً النحو التالً :
َعرؾ تلوث البَئة علً أنه ذلك التدهور الذٌ َحدث فٍ البَئة ,والذٌ َسبب حدوث خلل فٍ
عناصر البَئة ,كما أنه َخل بتناسقها مع بعضها البعض  .وَأخذ التلوث البَئً اشكال و صور
متعدد
منها علً سبَل المثال ال الحصر
ٓٔ

تعرَؾ النظام االَكولوجً  :العناصر الفَزَائَة والبَولوجَة المجتمعة فٍ البَئة .وهذه الكائنات تشكل مجموعة معقدة من العالقات
وتعمل ككل موحد فٍ تفاعلها مع بَئتها الفَزَائَة.
ٔٔ
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تلوث الهواء


َعرؾ تلوث الهواء علً أنه وجود الجسَمات والمواد الكَمَائَة فٍ الؽالؾ الجوٌ من
األرض.



من أهم الملوثات التٍ تتواجد فٍ الهواء :الكلوروفلوروكربون ,وثانٍ أكسَد الكبرَت,
وأوّ ل أكسَد الكربون ,إضافة إلً أكاسَد النَتروجَن التٍ تنتج ؼالبا ً عن عملَات
صناعة السَارات.



التلوث البصري



َعرؾ التلوث البصرٌ علً أنه وجود اللوحات الدعائَة إضافة إلً خطوط الطاقة
الكهربائَة العلوَّة علً الطرق المختلفة.



كما تعتبر مَاه الصرؾ الصحٍ والنفاَات المختلفة من األمثلة علً التلوث البصرٌ
الذٌ َندرج تحت فئة النفاَات التجارَة والصناعَة.

التلوث الحراري


َعرؾ التلوث الحرارٌ علً أنه التؽَر الذٌ َحدث فٍ درجات الحرارة الخاصة
بالمسطحات المائَة الطبَعَّة.



َنتج التلوث الحرارٌ ؼالبا ً نتَجة استخدام مَاه التبرَد فٍ محطات الكهرباء أٌ أنه
بفعل اإلنسان.

تلوث التربة


َحدث هذا النوع من التلوث بشكل أساسٍ نتَجة انسكاب المواد الكَمَائَّة وتسربها تحت
األرض.



من أهم المواد التٍ تسبب تلوث فٍ التربة :المبَدات الحشرَة ,والهَدروكربونات,
والحشرات ,والمعادن الثقَلة.

التلوث السمعً


َحدث التلوث السمعٍ نتَجة الضوضاء التٍ تنتج عن استخدام السَارات والطائرات.



إن ازدَاد الكثافة الس ّكانَّة العالَة َسبب تفاقم فٍ مشكلة التلوث السمعٍ.

المطلب الثانً  :أسباب انتشار التلوث البَئً
َختلؾ التلوث و أسباب انتشارة بإختالؾ نوعة حَث انه َوجد العدَد من أنواع ال َّتلوث ,مثل:
تلوث الهواء ,وتلوث الماء ,وتلوث التربة ,وال َّتلوث الضّوضائٍ ,وال َّتلوث الحرارٌ ,وال ّتلوث
الضوئٍ.
ٓٔ

وفَها َلً عرض النواع التلوث المختلفة و اسباب انتشارها (ٕٔ ):
تلوث الهواء:
َُقصد بتلوث الهواء إدخال مواد ضارة تجعل الهواء ؼَر نظَؾ؛ ممّا َؤثر علً حَاة البشر,
والحَوانات ,وال ّنباتات ,ومن األمثلة علً المواد التٍ تلوّ ث الهواء :أول أكسَد الكربون ,وأكاسَد
الكبرَت ,وأكاسَد النَتروجَن ,والهَدروكربونات ,والمركبات العضوَّة ,وجزَئات الؽبار ,ومن
أسباب تلوث الهواء األكاسَد الناتجة عن حرق الوقود األحفورٌ مثل ثانٍ أكسَد الكبرَت .
ّ
والطائرات .الؽازات التٍ
عوادم المركبات بما فٍ ذلك ال ّشاحنات ,والسَّارات ,والقطارات,
تنبعث من المبَدات الحشرَة ,ومبَدات اِفات ,واألسمدة التٍ ُتستخدَم فٍ األنشطة ّ
الزراعَّة .
دخان المصانع الذٌ َطلق كمَة كبَرة من أول أكسَد الكربون ,والهَدروكربونات ,والمواد
الكَمَائَّة ,والمركبات العضوَّة فٍ الهواء .الؽبار والمواد الكَمَائَّة الناتجة عن عملَات
ال ّتعدَن .المواد الكَمَائَّة الناتجة عن منتجات ال ّتنظَؾ المنزلَّة وال ّدهانات .
تلوث الماء(ٖٔ):
َُقصد بتلوث الماء دخول مواد ضارة بشكل مباشر أو ؼَر مباشر إلً األنهار ,والبحار,
والمحَطات ,والبحَرات ,والجداول ,ومخازن المَاه الجوفَّة مثل اِبار ,أو طبقات المَاه
الجوفَّة؛ مما َؽَّر من خصائصها الكَمَائَّة ,أو البَولوجَّة ,أو الفَزَائَّة وَنتج تلوث الماء عن
إلقاء نفاَات المصانع التٍ تحتوٌ علً ملوِّ ثات مثل :الكبرَت ,واألسبست ,وال ّنترات,
ّ
والزئبق ,وؼَرها من المواد الكَمَائَّة الضّارة فٍ المسطحات المائَّة .وصول مَاه
والرّ صاص,
الصّرؾ الصّحٍ التٍ تحمل البكتَرَا الضّارة ,والمواد الكَمَائَّة إلً المسطحات المائَّة .اختالط
المواد الكَمَائَّة الناتجة عن عملَات التعدَن بالماء .إلقاء ال ّنفاَات ,مثل :الورق ,واألَلَ ِم ْنَوم,
والزجاج ,والبالستَك ,أو ّ
ّ
الطعام فٍ المسطحات المائَّة .تسرُّ ب النفط من الناقالت
والمطاط,
البحرَة .وصول األمطار الحمضَة الناتجة عن حرق الوقود األحفورٌ إلً المسطحات المائَّة .
اختالط المواد الكَمَائَة التٍ تنبعث من األسمدة ومبَدات اِفات مع مَاه األمطار وتد ّفقها إلً
المسطحات المائَّة .تسرُّ ب مَاه الصّرؾ الصّحٍ من األنابَب واختالطها بالمَاه الجوفَّة .تراكم
الكائنات الحَة البحرَة التٍ تموت نتَجة االحتباس الحرارٌ وارتفاع درجات الحرارة؛ مما
َُلوّ ث المسطحات المائَّة .اختالط مَاه األمطار أو المَاه الجوفَّة مع المواد المتسربّة من مدافن
القمامة .
تلوث ال ّتربة :
َُقصد بتلوث ال ّتربة اختالط ال ّتربة بمواد كَمَائَة لَست من المكونات األصلَة لها ,وإنما من
صنع اإلنسان؛ م ّما َؤثر علً نمو ال ّنباتات التٍ تش ّكل المصدر الرئَسٍ لؽذاء اإلنسان ,ومن
ٕٔ

Environmental Pollution, Its Sources and Effects", Tropical-Rainforest-Animals.com, Retrieved 2-92017. Edited

ٖٔ

Environmental Pollution, Its Sources and Effects", Tropical-Rainforest-Animals.com, Retrieved 2-92017. Edited

ٔٔ

أسباب تلوث ال ّتربة ما َلٍ ال ّنفاَات الصّناعَة الصّلبة التٍ تتراكم علً سطح التربة وتجعلها
ؼَر صالحة لالستخدام .امتصاص ال ّتربة للمواد الكَمَائَّة التٍ تدخل فٍ تصنَع األسمدة,
ومبَدات اِفات .تسرُّ ب ال ّنفاَات البَولوجَّة مثل :البول والبراز إلً ال ّتربة من خالل نظام
الصّرؾ الصّحٍ ,أو عن طرَق الحفاضات المستعملة التٍ ُترمً فٍ مقالب القمامة .تسرُّ ب
ال ّنفط إلً ال ّتربة أثناء نقله أو تخزَنه .اختالط المطر الحمضٍ بالتربة .
ال َّتلوث الضّوضائٍ :
َنتج ال َّتلوث الضّوضائٍ عن األصوات ؼَر المرؼوب فَها ,والتٍ َمكن أن تسبب إزعاجا َ ََ
وعدم ارتَاح لدي الكائنات الحَّة بشكل عام ,وللبشر بشكل خاص ,وَقاس ال َّتلوث الضّوضائٍ
بوحدة الدَسَبل َبلػ حد الصّوت الصّناعٍ المسموح به وفقا لمنظمة الصّحة العالمَّة (٘)7
دَسَبل ,أما شدة الضّجَج التٍ تصل إلً (ٓ )8دَسَبل فتسبّب ضعؾ السّمع ,وعندما تصل شدة
الضّجَج ألكثر من (ٓٓٔ) دَسَبل َمكن أن تسبب فقدان السّمع الكامل ,ومن أسباب ال ّتلوث
الضّوضائٍ آالت المصانع ,مثل :المطاحن ,والمولدات ,والضاؼطات ,وؼَرها .المناسبات
ّ
والطائرات ,والسَّارات .
االجتماعَة التٍ تتضمن موسَقً ورقص .وسائل ال ّنقل مثل القطارات,
ّ
والطرق .األنشطة المنزلَة التٍ ُتنتِج
أنشطة البناء المختلفة؛ كبناء الجسور والسّدود ,والمبانٍ,
أصواتا َ ََ قد تكون مزعجة مثل ال ّتلفاز ,وطناجر الضّؽط ,والمكانس الكهربائَّة ,والؽساالت,
والمجففات ,ومكَفات الهواء ,وؼَرها .قد َظن البعض أنّ ال ّتلوّ ث الضّوضائٍ من أقل أنواع
ال ّتلوث خطورة ,وفٍ الحقَقة فإن ال ّتلوث الضّوضائٍ َسبّب العدَد من اِثار الضارة ,ومنها
ّ
َؤثر علً الصّحة النفسَة للبشر ,وَسبب العدوانَة واإلجهاد وال ّتعب َ.سبب اضطرابات النوم,
وَعَق نمط ال ّنوم؛ مما َُسبب ال ّشعور المستمر بال َّتعب ,وَقلل من الكفاءة فٍ أداء مختلؾ
األنشطة الَومَّة َ.سبب أمراض القلب واألوعَة ال ّدموَة الناتجة عن اإلجهاد ,كما أنّ الضوضاء
تسبب ارتفاع ضؽط ال ّدم ,وزَادة معدل ضربات القلب؛ أل ّنها تعَق تدفق ال ّدم بشكل طبَعٍ َُ.قلّل
من قدرة البشر علً ال ّتواصل السّلَم ,وَسبب الصّداع ,وَُخ ّل بال ّتوازن العاطفٍ ّ .
َؤثر علً
الحَوانات التٍ تعتمد علً حاسة السّمع للبقاء علً قَد الحَاة ,وَقلّل من فعالَتها فٍ الصَّد أو
الهروب من األعداء؛ ممّا َخ ّل بال ّتوازن البَئٍ ,كما أنّ الضّجَج َسبّب ال ّتشوَش علً الحَوانات
التٍ تعتمد علً األصوات فٍ الهجرة ,وال ّتزاوج ,و َسبب اضطراب الحَوانات األلَفة وَزَد
من عدوانَتها .
ال َّتلوث الحرارٌ (ٗٔ ):
َُقصد بال ّتلوث الحرارٌ تؽَّر درجة حرارة المسطحات المائَّة سوا َء ََ باالرتفاع أو االنخفاض
نتَجة األنشطة البشرَّة ,وَؤدٌ ال َّتلوث الحرارٌ لتؽََر مستوي األكسجَن فٍ الماء؛ مما َؤثر
سلبا َ ََ علً الكائنات الحَّة التٍ تعَش فٍ الماء ,وعلً ال ّنباتات التٍ تعَش بالقرب من
المسطحات المائَّة ,وَحدث ال َّتلوث الحرارٌ لعدة أسباب منها استخدام المَاه لتبرَد محطات
إنتاج ّ
الطاقة الكهربائَّة ,واِالت فٍ المصانع ,وإعادتها مرة ثانَة إلً المصدر بعد أن ترتفع
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درجة حرارتها .تعرَة ال ّتربة التٍ تسبّب ارتفاع مستوي المسطحات المائَّة؛ مما َجعلها أكثر
صبح المسطحات المائَّة أكثر تعرّ ضا َ ََ
عرضة ألشعة ال ّشمس .إزالة الؽابات وقطع األشجار ,ف ُت ِ
ألشعة ال ّشمس المباشرة؛ مما َزَد من امتصاصها للحرارة ,كما أنّ قطع األشجار َزَد من
تركَز ؼازات الدافئه التٍ تسبب االحتباس الحرارٌ .ارتفاع درجة حرارة الماء أثناء جرَانه
علً األسطح المعبّدة التٍ تكون مرتفعة الحرارة ,مثل ّ
الطرق ومواقؾ السَّارات قبل وصوله
إلً المسطحات المائَّة .أسباب طبَعَة تزَد من حرارة المسطحات المائَّة مثل ,البراكَن,
وؼَرها من األنشطة التٍ ُتنتج الحرارة الجوفَّة ,باإلضافة للبرق .
ال ّتلوث الضّوئٍ :
َُقصد بال َّتلوث الضّوئٍ االستخدام المفرط لألضواء الصّناعَة التٍ تؽَّر من اإلضاءة ّ
الطبَعَة
للبَئة؛ مما َؤثر علً صحة وسالمة البشر والحَاة البرَة ,ونمو ال ّنباتات ,وَؤ ّدٌ إلً زَادة فٍ
استهالك ّ
ّ
وَتدخل فٍ البحوث الفلكَّة ,وَسبّب اضطراب ال ّنظم البَئَّة ,ومن أسباب
الطاقة,
ال َّتلوث الضوئٍ ما َلٍ االستخدام المفرط ّ
لالفتات المتوهّجة ,وأضواء ّ
الزَنة ,وإنارة ال ّشوارع
القوَة ؼَر المدروسة .ترك الؽرؾ ؼَر المستخدمة مضاءة .االكتظاظ السّكانٍ الذٌ َُسبّب
وجود العدَد من مصادر الضّوء فٍ منطقة محدودة.
و أمام كل هذا الكم من التلوث لم َقؾ حماة البَئة و المعنَون بها فً الدوله و االجهزة و
المنظمات مكتوفً االَدي بل سعوا الً الحد منها و الحفاظ علً البَئة من خالل عدة محاور و
لعل أ همها سعَهم فً نشر الوعً لدي المجتمعات بأهمَة البدائل الصدَقة للبَئة فً مقابل
السلوكَات المعتادة التً تضر بالبَئة  ,هذا باإلضافة إلً البحث عن أسباب المشاكل البَئَة و
العمل علً إزالتها .
فأحد ثمار هذه الجهود الدؤوبة هٍ اتفاقَة كَوتو ( وهٍ معاهدة بَئَة خرجت للضوء فٍ مؤتمر
األمم المتحدة المعنٍ بالبَئة والتنمَة و َعرؾ باسم قمة األرض الذٌ عقد فٍ رَو دٌ جانَرو
فٍ البرازَل عام ٕ ٔ88وقد هدفت إلً تحقَق تثبَت تركَز الؽازات الدفَئة فٍ الؽالؾ الجوٌ
عند مستوي َحول دون تدخل خطَر من التدخل البشرٌ فٍ النظام المناخٍ)(٘ٔ).
و قد نصت هذه المعاهدة علً التزامات قانونَة للحد من انبعاث هذه الؽازات الدافئة  ,و قد
صادق ٖ ٔ1طرفا علً االتفاقَة ,و اكتسبت هذا االسم من مدَنة كَوتو الَابانَة التٍ انطلقت
منها االتفاقَة فٍ ٔٔ ٔ887/ٕٔ/و دخلت االتفاقَة حَز التنفَذ فٍ ٕٓٓ٘/ٕ/ٔٙم

٘ٔ -من موقع :

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
_%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88
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الفصل الثانى
أثر البٌئة على النمو االقتصادى و التنمٌة
المبحث االول  :حول عالقة البٌئة بالتنمٌة
المطلب االول  :التنمٌة االقتصادٌة
إن التنمَة االقتصادَــة هــٍ عملَــة متواصلة ,تساهم فٍ زَادة الدخل القومٍ للبالد إال أن
الزَادة المطردة فٍ المكان  ,و المنافسة الشدَدة بَن األنشطة المختلفة  ,و عوامــل التلــوث
البَئـٍ  ,و اإلسراؾ فٍ استخدام الموارد االقتصادَة  ,تشكل جمَعها قاعدة التحدَات التٍ تقؾ
فـٍ مواجهتها مجموعة من األهداؾ ,والتٍ تتمثل فـــٍ المحافظة علــً الموارد المتوفــرة و
تنمَتهــا ,و العمل علً زَــــادة كمَاتها و الحـــد من التلــوث و تحسَــن نوعَتها.
و الطلب علً مورد معَن إنما هو طلب مشتق من الطلب علً المنتجات النهائَة الجاهزة
للفائدة البشرَة  ,و المنتجة من هذا المورد  ,فمثال البترول فٍ صورته األولَة ربما ال
َصلح لإلشباع البشرٌ  ,و لكن بعد سلسلة من العملَات االقتصادَة َصَر اشتقاق العدَد من
المنتجات البترولَة التٍ َطلبها اإلنسان سواء الستعمالها كوقود لسَارته  ,أو للتدفئة أو لتولَد
الكهرباء.
ومن هنا فإن طلب مورد معَن َ ,تحدد بزَادة أو بنقص مدي تقدم المعارؾ العلمَة البشرَة
والتٍ َترتب علَها إما زَادة الحاجة إلً مورد معَن  ,وذلك بتقدَم العدَد من الخدمات والسلع
الجدَدة ,التٍ تتطلبها  ,وإما بالنقص وهذا َنتج عن اكتشاؾ بدَل أقل تكلفة.
ففٍ الجزائر( )ٔٙمثال بعد مضٍ ثالثَن عاما من مباشرتها الستؽالل ثرواتها المنجمَة
والنفطَة وتسََرها بنفسها وعقب عشرَن سنة من إعدادها اإلطار القانونٍ للبَئة ٖ ,ٔ81وبعد
انقضاء عشر سنوات علً انعقاد مؤتمر األمم المتحدة حول البَئة والتنمَة فٍ رَو دَجانَرو-
بالبرازَل -تواصل مواجهة تحدَات حاسمة  ,فقد أضَفت إلً نظام تسََر ممركز ال َنشد
مقاََس الفعالَة االقتصادَـة زد علً هذا  ,النمو الدَمؽرافٍ ( )ٔ7والتعمَر الجامح و المتصارع
واستنزاؾ الموارد الطبَعَة واالقتصادَة وعواقب التصنَع ؼَر المتحكم فَه  ,مما أدي إلً
أزمة اقتصادَة واجتماعَة وبَئَة ؼَر مسبوقة .
المطلب الثانً :عالقة البٌئة بالتنمٌة االقتصادٌة
َعبر االقتصاد عن مسار البشرَة عبر التارَخ وحجم العالقات التٍ تربطها ,فالثورة الصناعَة
التٍ شهدها العالم إثر النهضة العلمَة فٍ القرن  ٔ1م لم َكن أحد لَقدر أثارها السلبَة آنذاك,
بقدر ما كانت أثارها االَجابَة ملموسة علً مختلؾ النواحٍ االجتماعَة واالقتصادَة .لَعود
ٔٙ

للمزَد طالع  :خلؾ نبَل  ,فرَوه عصام  ,النمو الدَمؽرافً وتأثَرة علً البَئة فً الجزائر بَن تعدادي  ٔ881و  , ٕٓٓ1الموسم
الجامعً ٖٕٔٓ ٕٓٔٗ/م .
ٔ7
النمو الدَمؽرافٍ  :النمو السكانٍ هو تزاَد عدد السكان بشكل متصاعد خالل فترة زمنَة معَنة .و َكون بفعل عناصر ثالثة هم
الموالَد والوفَات والهجرة .فحاالت الوالدة التٍ تتم كل َوم تزَد من عدد السكان وحاالت الوفاة التٍ تحدث كل َوم تنقص عدد
السكان .والمهاجرون من دولة إلً أخري َنقصون عدد السكان فٍ األولٍ وَزَدون العدد فٍ الثانَة .
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حالَا نفس العقل البشرٌ وبفضل التقدم التكنولوجٍ الذٌ حققه لَدق ناقوس الخطر وَعلن أن
العالم اِن َعانٍ مخلفات العقود فالتقدم له مخاطر تفوق فوائده حَث انه أوال َحطم ما بناه.
فالؽازات السامة المنبعثة من المصانع والنفاَات واالستهالك المفرط والالعقالنٍ للموارد
الطبَعَة ,من أهم األسباب المباشرة للتلوث البَئٍ وتفاقم ظاهرة االحتباس الحرارٌ .ومن هذا
المنطلق َعد القطاع االقتصادٌ بمختلؾ مجاالته (السَاحة ,الزراعة ,الموارد المائَة...إلخ)
األكثر حساسَة للتأثَرات المحتملة للتؽَر المناخٍ بشكل مباشر أو ؼَر مباشر ,ما َجعل أٌ
عملَة اقتصادَة ال تأخذ العوامل المناخَة والبَئَة فٍ الحسبان ؼَر موضوعَة وبدون جدوي,
كما أن البَئة لَست وسَلة لتحقَق التنمَة ,بل هٍ ؼاَة فٍ حد ذاتها ,ولربما كانت التنمَة هٍ
فٍ النهاَة السعٍ من أجل تطوَر البَئة وإؼنائها.ٔ1
فأن هذه التنمَة المنسجمة مع شروط وضوابط البَئة هٍ التنمَة االقتصادَة المستدامة ,حَث
تسعً دول العالم خالل اِونة الحالَة إلً تطبَق مفهومها وذلك من خالل استهالك الموارد
الطبَعَة ؼَر المتجددة بالكمَة التً تحقق أهداؾ التنمَة دون اإلخالل باحتَاجات األجَال
القادمة من هذه الموارد.
فالعالقة بَن التنمَة والبَئة تظهر من خالل الموارد الطبَعَة  ,فٍ كَفَة استعمالها
والمقادَر المناسبة فٍ المشارَع التنموَة ,فإذا تمت بطرق جائرة ستؤدٌ إلً تدهور البَئة
مستقبال والمتمثل فٍ فقدان بعض الموارد أو قلتها ,وعدم خصوبة األراضٍ وزَادة
التصحر ,وتلوث المَاه والهواء وؼَرها من المشاكل السالفة الذكر.
ألن الدراسات االقتصادَة والتنموَة اهتمت بالموارد النادرة وأهملت الموارد الحرة
كالماء والهواء ونظرت الَها و كأنها لَست لها قَمة تبادلَة سوقَة ( أو منخفضة جدا ) ومن ثم
فهٍ تستهلك دون قَود أو ضوابط ,لكن بعد ذلك تؽَرت النظرة إلً هذه الموارد ,لما سببت
أضرارا جسَمة للكائنات الحَة ( خصوصا اإلنسان ) من جراء االستعمال المفرط لها ,وتؽَرت
النظرة االقتصادَة إلً هذه الموارد الحرة ,إذ أصبح َنظر إلَها من جانب قَمتها االستعمالَــة
نظـــرا ألن التلوث َسبب انخفاضا كبَـرا لهذه القَمة مما َترتب علَه تكالَؾ باهظة سواء
إلزالـة التلوث أو إلَجاد البدَل لهذه القَمة.
وقـد ظهـرت العالقــة بَـن النمو االقتصـادٌ والبَئـة منـذ أكثـر من ثالثَــن سنة ( الثمانَنَات
من القرن الماضٍ ) لكن مفهوم البَئة المستدَمة ظهر بوضوح أكثر سنــة ٕٕٓٓ من خالل قمة
جوهانزبورغ(.)ٔ8
وأعدت جامعة الدول العربَة دراسات عن برامج التنمَة المتواصلة مثل برنامج مكافحة
التلوث الصناعٍ و برنامج التوعَة والتربَة واإلعالم البَئٍ ,المستوطنات البشرَـــة وتأثَرها
علً البَئة.

ٔ1

بوسبعَن تسعدَت  ,أثر التؽَرات المناخَة علً االقتصاد والتنمَة المستدامةمع اإلشارة إلً حالة الجزائر ,الملتقٍ الوطنٍ األول
حول :البَئة والتنمَة المستدامة  ,كلَة علوم الطبَعَة والحَاة وعلوم األرض  ,جامعة العقَد اكلٍ محند أولحاج .
ٔ8
مؤتمر القﻤة العالمً للﺘﻨﻤُة المستدامة جىهانﺴﱪغ ,جﻨىب أفﺮَقُا ٕٙ ,آب/أؼﺴﻄﺲ ٗ  ³أَلىل/سﺒﺘﻤﱪ ٕٕٓٓ.
للمزَد اَضا طالع البند  1من جدول االعمال .
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وما َزَد فٍ مخاطر التلوث وشدة تعقَداتها هو انتشارها فٍ كل مكان من العالم ,فالهواء
والمَاه متصالن مع بعضهما بعض,ال تعترؾ بحقوق الملكَة مما نجم عن ذلك ظهور مفهوم
الخسائر االقتصادَة الخارجَة ( أو اِثار االنتشارَة) التٍ َتسبب فَها أطراؾ,
وَتحملها آخرون,أٌ هناك إعادة توزَع الدخل بالطرَقة العكسَة التٍ من المفروض أن تحدث
فالمنتجون َتسببون فٍ تلوَث البَئة وَتحمل أضرارها المستهلكون الذَن لم َكونوا طرفـــا
فَهـــا (عادة ما َكونون فقــراء ) من خالل تكالَؾ العالج والوفَات وؼَرها ,وكان من
المفروض أن َتحملها المتسببـون فٍ تلوَثها ( عادة ما َكونون أؼنَاء ) لكن هذا ال َعنـــٍ أن
الفقراء ال َلوثـــون البَئــة فقد دلت الدراسات أن األحَاء الفقَرة هٍ دائما مصدرا للتلوث ,ومن
ثم فالعالقـــة بَن التنمَـة والبَئة عالقة عكسَة  ,حَث كلما ازدادت معدالت التنمَة ,ازدادت
المشاكل البَئَة لكن تبدأ هذه العالقة عند الحد الذٌ ال تستطَع البَئة امتصاص التلوث فَه ,
وكلما ازدادت المشاكل البَئَة انخفضت معدالت التنمَة ( أو ازدادت تكالَؾ التنمَة )(ٕٓ).
ونكون بذلك أمام جدل احتدم بَن فئتَن ( المحافظَن واالقتصادََن ) ,فالمحافظون َرون
وجود جهاز مركزٌ ( الدولة مثال ) َمتلك الموارد وَستخدمها بطرَقة انتقائَة حماَـــة للبَئة
مـن التلوث إذ أن السوق تخفق فٍ تخصَص الموارد وتوزَعها بعدالة وكفاءة ,بسبب المؤثرات
الخارجَة واهتمام القطاع الخاص بالربح فقط ,لذلك فالبَئة فٍ ؼَاب الدولة ستتلوث حتما.
أما االقتصادَون فَرون أن السوق قد تحدث فَه بعض التشوهات بفعل المؤثرات
الخارجَة لكن َمكن تصحَحها بالسَاسات النقدَة والمالَة ,أو قد تحدث لكن قصَرة األجل تزول
بمرور الزمـن و علَه فإنه ال َمكن منع تلوث البَئة بصورة نهائَة (ٓٓٔ  )%مع تزاَد التنمَة,
باعتبار أنه كلما ازداد اإلنفاق علً الحماَة البَئَة ,فإنه سوؾ نصل إلً مرحلة تفوق تلك
النفقات منافعها أٌ أن التكالَؾ الحدَة للمزَد من السالمة البَئَة بعد حد معَن ستكون أعلً من
العائدات الحدَة ومن ثم فالوصول إلً حد التلوث األمثل ,هو األفضل ,وهذا ما َتالئم مع وجهة
النظرة اإلسالمَة التٍ تدعو إلً استخدام الموارد ولكن بدون إســراؾ أو تقصَــر ,وذلك كلـــه
للمحافظة علً التنمَة المستدامة.
ٔ -معَار الوسط البَئٍ  :وَتمثل فٍ أخذ عَنة من الوسط المعرض للملوثات (كالهواء والمَاه )
لتحلَلها وقَاس درجة تلوثها ثم مقارنتها بالدرجة المسموح بها علمَا.
ٕ -مقَاس انبعاث الملوثـات  :وهو تحدَد كمَة الملوثات المنبعثة من المصانع والسَارات خالل
فترة زمنَة معَنة ومقارنتها كذلك بالكمَة المسموح بها.
ٖ -معَار توفر شروط التشؽَل  :وَعنٍ قَاس مدي توفر بعض الوسائل لمعالجة ما َنشأ من
تلوث مثل وجوب وضع بعض األجهزة فٍ بعض المصانع للحد من انبعاث التلوث.

ٕٓ

د :محمد آدم ,األبعاد االقتصادَة واإلنسانَة لمشكلة تلوث البَئة ,مجلة النبأ  ,العدد ٖ , ٙتارَـخ اإلطالع ٕٕ.ٕٓٓٙ/ٕٓ/
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ٗ -مقَاس السلع المنتجة :وَعنٍ قَاس الملوثات التٍ تحتوَها بعض السلع علً أساس
الخصائص الكَمَائَة و الفَزَائَة المكونة لها ( مثل األصباغ والمواد المحفظة ) ,وتحدَد الحد
(ٕٔ)
األقصً المسموح به صحَا.
وَعتقد االقتصادَون ان مشكلة تلوث البَئة سوؾ تتفاقم إذا مااستمرت الزَادة فً حجم النشاط
االقتصادي  ,فقد ساد اعتقاد لدي االقتصادََن مفاده ان درجة التؽلب علً مشكلة الندرة تقاس
بحجم الدخل القومً للفرد  ,اي ماَحصل علَه من السلع الرأسمالَة و االستهالكَة  ,وهذا َشكل
مقَاس التقدم و الذي َتمثل فً العمل علً رفع متوسط نصَب الفرد من الدخل القومً ولكن
التساؤل َثور حول صحة ذلك و التً تفرضها الحقائق التالَة :
أ -الَمكن تصور استمرار النشاط االقتصادي الً ماال نهاَة و ذلك لما َصاحبها
من زَادة فً معدالت استهالك الموارد الطبَعَة القابلة للنفاذ
ب -إن ممارسة كل من النشاطَن اإلنتاجً و االستهالكً َتسبب فً ظهور مخلفات
َلزم التخلص منها فً الطبَعة ( الهواء و األرض ) التً تمثل المخازن التً
تلقً فَها النفاَات  ,و كلما زادت المخلفات المرؼوب التخلص منها أدي ذلك
(ٕٕ)
الً زَادة معدالت التلوث فً البَئة المحَطة باإلنسان .
واذا حاولنا تلخصَا لمشكلة تلوث البَئة فً الفكر االقتصادي للمساعدة فً فهم طبَعة العالقة
فَما بَنهما نجدها تتمثل فً تحول الكثَر من الموارد الطبَعَة المتمثلة فً الماء و الهواء و
التربة من سلع حرة الً سلع اقتصادَة تتسم بالعرض النسبً  ,وتتخذ مشكلة التلوث البَئً عدة
أبعاد كما أشرنا سابقا أهمها تلوث الهواء و تلوث مصادر المَاة و استخدام االرض كمستودع
للنفاَات و ؼَرها من المصادر وبالنظر للمنافع المتولده عن النشاط االنتاجً نجدها ال تمثل
منفعة صافَة بل َقابلها تكالَؾ اقتصادَة تتمثل فً حجم الموارد الطبَعَة المستنزفة  ,وفً
معدالت إفساد البَئة الطبَعَة من مخلفات األنشطة اإلنتاجَة .

المبحث الثانى  :االثار االقتصادٌة للتلوث البٌئى
حُز٤جش ٝحُظ٘ٔ٤ش حالهظظخد٣ش أٓشحٕ ٓظالصٓخٕ ٝرُي رؼذٓخ كظ٤ض حُز٤جش رخٌُؼ٤ش ٖٓ حالٛظٔخّ ػِ٠
حُٔغظ ٟٞحُؼخُُٔ ٢ظـخٝص حُظِٞع حُلذٝد حُــشحك٤ش ٝحُغ٤خع٤ش ُِذ.ٍٝ
كخُظِٞع ٘٣ظوَ ٖٓ ٌٓخٕ ٥خش ػٖ ؽش٣ن حُٜٞحء ٝحُٔخء ٝحٌُخث٘خص حُل٤ش .أًذص طوخس٣ش حُز٘ي
حُذ ٢ُٝػٖ حُظ٘ٔ٤ش ك ٢حُؼوذ حألخ٤ش ػِ ٠حالٛظٔخّ رخُز٤جش ًشًٖ أعخع ٢ك ٢حُظ٘ٔ٤ش ُِللخظ ػِ٠
حُٔٞحسد حُطز٤ؼ٤ش ٖٓ حالعظ٘ضحف ٝحُظذٞٛس ٝرُي ُٔظِلش حُـ َ٤حُلخُٝ ٢حألؿ٤خٍ حُوخدٓشٝ ,رُي
ُِٞط ٍٞآُ ٠خ ٣لون حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش ) ) Sustainable Developmentحُظ ٢طشَٔ ًَ ٖٓ
حُظ٘ٔ٤ش حالهظظخد٣ش ٝحُظ٘ٔ٤ش حالؿظٔخػ٤ش ٝسػخ٣ش حُز٤جشٔٓ ,خ ٣ظطِذ طشش٤ذ حعظخذحّ حُٔٞحسد حُـ٤ش
ٓظـذدس ٝػذّ طـخٝص هذسس حُٔٞحسد حُٔظـذدس ػِ ٠حُظـذ٣ذٝ ,ػذّ طـخٝص هذسس حُ٘ظخّ حُز٤ج ٢ػِ٠
ٛؼْ حُٔخِلخص حُظٗ ٢وزف رٜخ كظ٘٣ ٠ظؾ طِٞػخ ٣ؼش رخإلٗغخٕ ٝحُلٞ٤حٕ.

ٕٔ

سالم ابراهَم عطوؾ كبة ,صَانة البَئة ا محمد آدم ,األبعاد االقتصادَة واإلنسانَة لمشكلة تلوث البَئة ,مجلة النبأ  ,العدد ٖٙ
ٕٕ
تحلَل االثار االقتصادة للمشكالت البَئَة  ,المعهد العربً للتخطَط فً الكوَت  ,موقع علً شبكة االنترنت
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ؽشف ٓظطِق حُظ٘ٔ٤ش حُٔغظذحٓش أٓ ٍٝشس ك ٢ػخّ  ّ4797ك ٢أػوخد ٓئطٔش حعظٌ ,ُْٜٞػْ شخع
حعظخذحّ حُٔظطِق ٓ٘ز ٝسد ك ٢ط٤خؿش طوش٣ش ُـ٘ش حألْٓ حُٔظلذس ُِظ٘ٔ٤ش ٝحُز٤جش.
ٝهذ ُٝذ كشع ؿذ٣ذ ٖٓ حُؼِ ّٞحالهظظخد٣ش ٗخطؾ ٖٓ حسطزخؽ طلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش ٝكٔخ٣ش حُز٤جش ٣غٔ٠
حالهظظخد حُز٤جًٔ ,(Environmental Economics( ٢خ رشص حطـخٓ ٙؼخطش إلدخخٍ حُٔئششحص
حُز٤ج٤ش ك ٢ه٤خط حُ٘ٔ ٞحالهظظخدٓ ٞٛٝ ١خ ٣ؼشف رٔئشش حُشكخ٤ٛش حالهظظخد٣ش حُٔطشدس ك٤غ ال
٣ؼظٔذ ه٤خط حُ٘ٔ ٞػِ ٠كغخد ٓظٞعؾ حعظٜالى حُلشد رَ ٣ؤخز ك ٢حُلغزخٕ حُظذٞٛس حُز٤ج ٢حُ٘خطؾ
ػٖ خطؾ حُظ٘ٔ٤ش ٓٝخ أطخد حُٔـظٔغ ٖٓ حعظ٘لخر ُِٔٞحسد حُطز٤ؼ٤ش أ ٝكوذحٕ ُألسحػ٢
()56
حُضسحػ٤ش.
٣ٝظِٞع عطق حألسع ٗظ٤ـش ُظشحًْ حُٔٞحد ٝحُٔخِلخص حُظِزش حُ٘خطـش ٖٓ حُٔظخٗغ ٝحُٔ٘خصٍ
ٝحُٔ٘شؤ ص حألخش ,ٟك٤غ طخظِؾ حُِٔٞػخص رخُظشرش حُضسحػ٤ش كظلوذ خظٞرظٜخ ٝطظغزذ ٛز ٙحُِٔٞػخص
ك ٢هظَ حُزٌظ٤ش٣خ حُٔغجُٞش ػٖ طلِ َ٤حُٔٞحد حُؼؼ٣ٞش ٝطؼز٤ض حُ٘٤ظشٝؿًٔ ٖ٤خ طئد ١اُ ٠طِٔق
حُظشرش ٝػذّ طالك٤ظٜخ ُِضسحػش.
ٝطوذس حألسحػ ٢حُظ ٢طؤػشص رخُظِٔق ٝطغشد حُٔ٤خ ٙكٓ ٢ظش رلٞحُ ٖٓ % 65 ٢أسحػ ٢حُذُظخ,
 ٖٓ % 63حألسحػ ٢حُضسحػ٤ش كٝ ٢حد ١حُ٘ٔٓ َ٤خ أػش ػِ ٠ؿٞدطٜخ ٝهذسطٜخ حإلٗظخؿ٤ش رغزذ
حإلكشحؽ ك ٢حعظخذحّ حُٔ٤خٝ ٙعٞء ٗظْ حُظشف حُٔظزؼش.
طظشًض ِٓٞػخص حُ ظشرش ك ٢حُ٘لخ٣خص حُظِزش ٝحُ٘لخ٣خص حُٔ٘ضُ٤ش ك٤غ إٔ رؼؼٜخ ال ٣ظلَِ رُٞٞ٤ؿ٤خ
ًخُزالعظ٤ي ٝرؼؼٜخ عخّ ًخُٔؼخدٕ حُؼوِ٤ش ٓؼَ حُشطخص ٝحُضثزن ٝحألُٔٝ ّٞ٤ٗٞحٌُخدٓٝ ّٞ٤حُظ٢
طظشًض ك ٢أٗغـش حُ٘زخطخص ٝحُؼٔخس ٝط٘ظوَ ػزش حُغِغِش حُـزحث٤ش ُإلٗغخٕٗٝ ,لخ٣خص حُٔ٘خصٍ ٖٓ
حُٔ٘ظلخص ٝؿ٤شٛخٝ ,حُٔز٤ذحص حُلشش٣شٝ ,حألعٔذس حٌُٔ٤خ٣ٝش٘ٛٝ .خى ِٓٞػخص أخشٓ ٟؼَ حألٓطخس
حُلٔؼ٤ش ٝطغخهؾ حُـزخس حُزس.١
هذسص دسحعخص حألْٓ حُٔظلذس إٔ كٞحُ ٖٓ % 73 ٢أسحػ ٢أكش٣و٤خ ؿ٤ش حُظلشح٣ٝش ٜٓذدس
رخُظظلش ًٝزُي  ٖٓ % 65أسحػ ٢آع٤خ  ٖٓ % 47ٝأسحػ ٢أٓشٌ٣خ حُالط٤٘٤ش.
ك ٢طو ذ٣شحص ٓ٘ظٔش حألؿز٣ش ٝحُضسحػش ُألْٓ حُٔظلذس كبٕ كشحثن حُـخرخص ك ٢أٗذ٤ٗٝغ٤خ هذ أطخرض
ٓخ ٣وشد ٖٓ ػششس ٓال ٖٓ ٖ٤٣حٌُٜظخسحصٝ ,أػشص د ٕٞ٤ِٓ 98شخض طشحٝكض خغخثشٓ ْٛخ
ر٤ِٓ 7.8 – 4 ٖ٤خس دٝالس.
ك٤غ إٔ طو ْ٤٤ح٥ػخس حُز٤ج٤ش ُٔششٝػخص حُظ٘ٔ٤شٝ ,حهظشحٕ دسحعخص حُـذ ٟٝحالهظظخد٣ش رذسحعخص
حُـذ ٟٝحُز٤ج٤شٝ ,حُظو ْ٤٤حالهظظخد ١إلؿشحءحص كٔخ٣ش حُز٤جش ٝحُلذ ٖٓ طِٞػٜخٝ ,حكظغخد حُٔشدٝد
حالهظظخدٌُ ١لخءس حعظخذحّ حُٔٞحسدٝ ,حُظخِض ح ٖٓ ٖٓ٥حُٔخِلخص ٝاػخدس حعظخذحٜٓخ ٝطذ٣ٝشٛخ
ٝحُلذ ٖٓ حُلخهذ حالهظظخدٝ ,١حعظخذحّ حألدٝحص حالهظظخد٣ش ُلٔخ٣ش حُز٤جش ٝدػْ ٓشخس٣غ كٔخ٣ش
حُز٤جش رظوذ ْ٣حُٔغخػذحص حُٔخد٣ش ٝحُل٘٤شٝ ,كشع حُـشحٓخص حُٔخُ٤ش ك ٢كخٍ ػذّ حالُظضحّ رخُٔؼخ٤٣ش
حُز٤ج٤ش حُغِٔ٤ش ٝرُي ُظلغ ٖ٤حُ٘ظْ حُظ ٢طظلٌْ ك ٢أدحء حُ٤ٜجخص ُِظٞحكن ٓغ ٓظطِزخص حُز٤جش (عِغِش
حأل٣ض) (57)47333 ٝحُظ ٢طئد ١اُ ٠حُظلغ ٖ٤حُٔغظٔش ُألدحء حُز٤جٝ ٢حُظضحّ حُـٜخص رخُوٞحٖٗ٤
ٖٕ

مجلة بَئتنا  -الهَئة العامة للبَئة  ,دولة الكوَت  -العدد ٓٔٔ

ٕٗ مفهوم سلسلة ) :( ISO :14000
تعزز االهتمام المتزاَد بالبَئة والمحافظة علَها بعد تقدَم نظام إدارة بَئٍ متكامل عبر صدور سلسلة مواصفات
اإلدارة البَئَة( (ISO : 14000
التٍ طورتها اللجنة الفنَة المختصة لوضع المواصفات ضمن منظمة)( ISO
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ٝحألكٌخّ حُٔلِ٤ش حُظ ٢طلٔ ٢حُز٤جشٛ ًَ .ز ٙحألٓٞس حُظ ٢طغٝ ْٜطغخػذ ك ٢حُللخظ ػِ ٠حُز٤جش
طغخ ْٛر٘لظ حُٞهض رظلغ ٖ٤حُٞػغ حالهظظخدُِ ١ذ ٍٝػِ ٠ؿٔ٤غ حألطؼذس.
ٝػِ ٠حُشؿْ ٖٓ رُي كؤٗ ٖٓ ٚحُظؼذ حُو ٍٞرٔغئُ٤ش ٗظخّ حهظظخد ٟرؼ٘٤ش ػٖ طِٞع حُز٤جش
,كخُظِٞع ٣شطزؾ رخُ٘شخؽ حالهظظخد ٟرٞؿش ػخّ الٕ حُ٘شخؽ حالهظظخدٝ ٟحٕ ًخٕ ٣ظخػش ٝكوخ
ُٔلٜ٘ٓٞخ ُِز٤جش كخٗش ٣ؼٞد ُ٤ئػش رذٝسس كٜ٤خ رٔخ ٣خِن ٗٞػخ ٖٓ حُؼالهش حُظزخدُ٤ش رٜٔ٘٤خ رل٤غ ٣ئػش
ًَ ٜٓ٘ٔخ ك ٠ح٥خش ٣ٝظؤػش رش .
٘٣ٝظش حُزؼغ حُ ٠حُؼالهش ر ٖ٤حالٗشطش حالهظظخد٣ش ٖٓ ٗخك٤ش  ٝحُظِٞع حُز٤جٗ ٖٓ ٠خك٤ش حخشٟ
ٖٓ خال ػالع صٝح٣خ :
حال: ٠ُٝحُؼالهش ر ٖ٤حالٗشطش حالهظظخد٣ش ٝحُٔخِلخص ٝحُ٘لخ٣خص حُ٘خطـش ٜٓ٘خ
حُؼخٗ٤ش  :حُظـ٤شحص حُطخسثش ك ٠حُز٤جش ٗظ٤ـش ٛزس حُٔخِلخص.
حُؼخُؼش:حُظٌِلش حالهظظخد٣ش حُٔظؼِوش رٜز ٙحُٔظـ٤شحص ك ٠حُز٤جش حُطز٤ؼ٤ش .
ُٝظٞػ٤ق ٓظخٛش حالسطزخؽ ر ٖ٤حُز٤جش ٝحُ٘شخؽ حالهظظخد ٟكخٗ٘خ عٞف ٗو ّٞرزًش رؼغ حالٓؼِش
حُظ ٠طٞػق رُي عٞحء كٓ ٠ـخٍ حعظٜالى حُطخهش ح ٝكٓ ٠ـخٍ حُظظ٘٤غ ح ٝكٓ ٠ـخٍ حُضسحػش ٝكوخ
ُٔخ : ٠ِ٣
 -4حٗؼٌظ حُ٘ٔ ٞحٌُز٤ش ك ٠حُ٘شخؽ حالهظظخد ٖٓ ٟخالٍ حُض٣خدس حُظ ٠طوذس د  7.8ػؼق  ,ك٠
حعظٜالى حُطخهش ك ٠حُؼخُْ ٖٓ  5رِ ٕٞ٤ؽٖ ٓظشح ٖٓ ٓؼخدٕ حُللْ ػخّ  4783حُ ٠حًؼش ٖٓ 7
رال ٖ٤٣ؽٖ ٓظشح ػخّ  ٖٓٝ 4798حُٔظٞهغ حٕ طظَ حُض٣خدس ك ٠حالعظٜالى حُ ٠حًؼش ٖٓ  53رِٕٞ٤
ؽٖ ٓظشح ػخّ 5358
ــ ٝهذ طشطذ ػِٛ ٠زس حُض٣خدس ك ٠حعظٜالى حُطخهش كذٝع ص٣خدس ٓٞحص٣ش ك ٠حالٗزؼخػخص حُـخص٣ش
ٝحُٔشًزخص حٌُٔ٤خ٣ٝش حُ٘خطـش ػٖ حُٞهٞد حُللش ٟطٔؼِض ك ٠ص٣خدس ًٔ٤خص ػخٗ ٠حًغ٤ذ حٌُشر ٕٞحُظ٠
طِٞع حُٜٞحء حُـًٔ , ٟٞخ ٗٞػق ٓظخٛش حالسطزخؽ ر ٖ٤حُ٘شخؽ حالهظظخد ٝ ٟحُظِٞع حُز٤جٖٓ ٠
خالٍ ػشع حالػخس حالهظظخد٣ش حالشٌخٍ حُظِٞع حُز٤ج ٠حُٔخظِلش ً٘ٔٞرؿخ .

تشكل مواصفات هذه السلسلة القاعدة األساسَة لنظم اإلدارة البَئَة ,وتعٍ العدَد من المنظمات والجهات
الصناعَة واإلنتاجَة أهمَة توافقها مع متطلبات هذه المواصفات القَاسَة أو محاكاتها لتلك النظم وقد بدأت
منظمات عدَدة فٍ الدولة الصناعَة بتطبَق ISO: 14000حتً قبل عتمادها فٍ عام ٔ88ٙ
تعرؾ سلسلة المواصفات ( ( ISO 14000بأنها "مواصفات موثقة تستدعً من المنظمة
المساهمة فٍ الحفاظ علً استخدام المواد األولَة وإنتاج ومعالجة وتصرَؾ الفضالت الخطَرة
ٔ8

-حالػخس حالهظظخد٣ش حُ٘خؿٔش ػٖ حٓشحع طِٞع حُٔ٤خ: ٙ

ٝط٘وغْ حُٞٗ ٠ػ: ٖ٤
حُ٘ٞع حال : ٍٝحُظٌخُ٤ق حالهظظخد٣ش حُٔزخششس ُِٔشع ,
حٓخ حُ٘ٞع حُؼخٗ: ٠ك ٜٞحُظٌخُ٤ق حالهظظخد٣ش ؿ٤ش حُٔزخششس ُِٔشع .
أٝال :حُظٌخُ٤ق حُٔزخششس ألٓشحع طِٞع حُٔ٤خ: ٙ
٣ظشطذ ػِ ٠حالطخرش رخالٓشحع حُٔظظِش رظِٞع حُٔ٤خ ٙػذس طٌخُ٤ق ٣ ,وغ ػِ ٠حالكشحد ؿضء ٜٓ٘خ ,
٣ٝظٔؼَ كٗ ٠لوخص حُؼالؽ ٝحُشػخ٣ش حُطز٤ش حُالصٓش ُِٔشع  ,رخالػخكش حُٓ ٠خ هذ ٣لٞص ٛئالء
حالكشحد ٖٓ ٌٓخعذ هذ كخٍ حُٔشع د ٕٝطلووٜخ .
ٝطظلَٔ حُذُٝش ٗلوخص حُشػخ٣ش حُظل٤ش ٝطٞك٤ش حالعظؼٔخسحص حُؼخٔش حُالصٓش ُز٘خء حُٔغظشل٤خص
ٝحعظ٤شحد حالؿٜضس ٝحُٔؼذحص ٝحالد٣ٝش  ,رخالػخكش حُ ٠حؿٞس حالؽزخء ٝحُل٘٤ٛٝ ٖ٤٤جخص حُظٔش٣غ ,
ٝطش٤ش حُز٤خٗخص حُ ٠حٕ ؿِٔش حالعظؼٔخسحص كٓ ٠ـخٍ طٞك٤ش ٓ٤خ ٙحُششد ٝحُظشف حُظل٠
ٌٓٝخكلش طِٞع حُٔ٤خ ٙهذ رِؾ  ٕٞ٤ِٓ 7945ؿ٘٤ش ك ٠حُلظشس ٖٓ  ّ4798حُّ4799 ٠
ٝحالعظؼٔخسحص ٖٓ ػخّ  ّ4799حُ ّ4779 ٠ػششس ِٓ٤خسحص ؿ٘٤ش(.) 58
ٝال شي حٕ طـ٤ش ٗٞػ٤ش ٓ٤خٜٗ ٙش حُ٘ٝ َ٤طِٞػٜخ رٔخظِق حُِٔٞػخص  ,هذ ؿؼَ حُطشم حُظوِ٤ذ٣ش
ُٔؼخُـش ٓ٤خ ٙحُششد ؿ٤ش طخُلش كخُ٤خ ُزُي حُـشع كزؼغ حُِٔٞػخص ال  ٌٖٔ٣حصحُظٜخ ك٠
ٓلطخص ٓ٤خ ٙحُششد حُظوِ٤ذ٣ش ُزح طِـؤ ٛزس حُٔلطخص حُ ٠ص٣خدس ؿشػش حٌُِٞس حُٔؼخكش حُ ٠حُٔ٤خس
حُٔششلش  ,رخالػخكش حُ ٠ص٣خدس حٌُٔغ رخالكٞحع ٓٔخ ٣ئد ٟحُ ٠ط٘ش٤ؾ حُظلخػَ ر ٖ٤حٌُِٞس
ٝحُٔشًزخص حُؼؼ٣ٞش ك ٠حُٔ٤خس  ,ك٤غ طظٌٓ ٕٞشًزخص ػؼ٣ٞش ٌِٓٞسس ٓٝ ,شًزخص حُٜخُ٤ٓ ٞؼخٕ
حُؼالػ٤ش ٓ ٠ٛٝشًزخص ػخسس رظلش حالٗغخٕ  ٖٓ ٌٕٞ٣ٝ ,حُٞحؿذ حعظزذحٍ ػِٔ٤خص حُظط٤ٜش
رخٌُِٞس رٔٞحد حخشٓ ٟؼَ حالٝص. ٕٝ
حٕ ٛزس حُؼِٔ٤خص طئد ٟحُ ٠ص٣خدس طٌخُ٤ق حٗظخؽ ٓ٤خ ٙحُششد كً ٠ؼ٤ش ٖٓ حُٔلخكظخص  ٝحُٔذٕ .
ٝروذس ٓخط٘لوش حُذُٝش ع٘٣ٞخ ُظ٘و٤ش حُٔ٤خ ٙك ٠حُوخٛشس ٗل ٕٞ٤ِٓ 93 ٞؿ٘٤ش ٓ ٞٛٝخ ٣غخ ٟٝعزؼش
حػؼخف ط٘و٤ش حُٔ٤خ ٙك ٠حعٞحٕ .
حٓخ كٓ ٠ـخٍ ٓخ ط٘لوش حُذُٝش كٓ ٠ـخٍ حصحُش حُظِٞع ٌٓٝخكلظش ٝحُوؼخء ػِ ٠حالٓشحع حُٔظظِش
رظِٞع حُٔ٤خ , ٙهذ طْ ط٘ل٤ز طغؼش ٓششٝػخص ُلٔخ٣ش ٓـشٜٗ ٟش حُ٘ٝ َ٤حُظشع ٖٓ حُٔخِلخص ك٠
ٓ٘خؽن ٓظؼذدس طٌِلض  ٕٞ٤ِٓ 44ؿ٘٤ش .
ًزُي هخّ ؿٜخص شج ٕٞحُز٤جش رخالطلخم ٓغ ر٘ي حُظؼٔ٤ش حالُٔخٗ ٠رظٔ َ٣ٞحالعظؼٔخسحص حُٔطِٞرش ُؼالؽ
حُظِٞع حُظ٘خػٝ , ٠حٕ حال٣ُٞٝش عظٌ ٕٞك ٠حُٔشكِش حالُٔ ٠ُٝششٝػخص حُظشف حُظ٘خػ ٠ك٠
ٕ٘
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حُ٘ٝ َ٤رُي ٖٓ خالٍ ٓ٘لش هذسٛخ ٓ ٕٞ٤ِٓ 89خسى حُٔخٗ ٠ط٘وغْ حُُ ٕٞ٤ِٓ 7 ٠ظٔ َ٣ٞدسحعخص
حُٔششٝػخص ٓ ٕٞ٤ِٓ 83 ٝخسى ُظٔ َ٣ٞحالعظؼٔخسحص حُٔطِٞرش ُؼالؽ حُظِٞع حُظ٘خػٝ ٠حالُظضحّ
رخُوٞحٗ ٖ٤حُز٤ج٤ش .
ػخٗ٤خ حُظٌخُ٤ق ؿ٤ش حُٔزخششس الٓشحع طِٞع حُٔ٤خس :
طؼ٘ ٠حُظٌخُ٤ق ؿ٤ش حُٔزخششس ُِٔشع  ,حُخغخسس ك ٠كـْ حُ٘خطؾ حُوٗ ٠ٓٞظ٤ـش ُٔشع رؼغ
حالكشحد ٖٓ حُو ٟٞحُؼخِٓش ح ٝحطخرظ ْٜرخُؼؼق ح ٝحالػخهش ح ٝحُٞكخس (.)59

ٓٔخ عزن ٌ٘ٔ٣خ ػِ ٠عز َ٤حُٔؼخٍ ال حُلظش رًش رؼغ حالػخس حُ٘خطـش
ػٖ طِٞع حُٔ٤خس  ٝحُظ ٠طغزذ حػشحس حهظظخد٣ش ًز٤شس ٝرُي ػِ ٠حُ٘لٞ
حُظخُ: )59(٠













ػذّ طٞحكش ٓ٤خٗ ٙو٤ش ُِششد أُٝإلحعظلٔخّ ٣ئد ٟاُ ٠أٓشحع طل٤ش
خط٤ش ٙطظطِذ طٞك٤ش ٓغظشل٤خص ٓ ٝشحًض ُـغ َ٤حٌُِ. ٠
ٗوض اٗظخؿ٤ش حُلشد ٣ظخكز ٚص٣خدس حإلعظ٤شحد  ٝحإلػظٔخد ػِ ٠حُخخسؽ .
حُظوذ٣ش حُـضحك ٠ألعؼخس حُٔ٤خُِٔ ٙغخًٖ  ٝحُٔلالص ٣ئد ٟاُ ٠حإلعظخذحّ
ؿ٤ش حُشش٤ذ ُِٔ٤خ. ٙ
اسطلخع ٓ٘غٞد حُٔ٤خ ٙحُـٞك٤ش ك ٠حُظشرش ٗظ٤ـش اصد٣خد ٓؼذالص حإلعظٜالى
أػش ػِ ٠حألعخعخص حُؼٔشحٗ٤ش ٌٗٞٓ ٝخطٜخ ٖٓ حُلذ٣ذ  ٝحألعٔ٘ض .
ػؼق حإلٗظخؽ حُغٌٔ٣ ٠ئد ٟاُ ٠ص٣خدس حإلعظ٤شحد ُٔٞحؿٜش حإلكظ٤خؿخص
ٓٔخ ٔ٣ؼَ ػزجخ ً ػِ٤ٓ ٠ضحٕ حُٔذكٞػخص .
٣ئد ٟػذّ ٝؿٞد ٓشحًض ٌٓخكلش ُِظِٞع ػِ ٖٓ ًَ ٠حُزلش ٖ٣حألكٔش
 ٝحُٔظٞعؾ اُ ٠طشحًْ حُظِٞع ٓٔخ ٣ئػش ػِ ٠حُز٤جش حُزلش٣ش .
اهخٓش ٓ٘طوش ط٘خػ٤ش كشس رخِ٤ؾ حُغ٣ٞظ ع٤ئد ٟاُ ٠ص٣خدس ك ٠كشًش
حُغلٖ حُؼخرشس ٌَُ ٖٓ حُزلش ٖ٣حألكٔش  ٝحُٔظٞعؾ ٓ ٝؼ٘ٛ ٠زح طٞهغ
حُٔض٣ذ ٖٓ حُظِٞع .
طغشد أ ٟاشؼخع ٗ ٖٓ ٟٝٞحُغلٖ حُؼخرشس ٣ئد ٟاُ ٠طذٓ٤ش ٓ٘طوش ٝحعؼش
ٖٓ حُز٤جش حُزلش٣ش .
ٓٞهغ ٓظش ك ٠حُـضء حُششه ٠حُـ٘ٞر ٖٓ ٠حُزلش حُٔظٞعؾ ٌ٣ؼش ٖٓ
حُِٔٞػخص ػِ ٠عٞحكِٜخ ٗظشحً ُٔخ طوزك ٚحُظ٤خسحص حُزلش٣ش ٖٓ ِٓٞػخص
حألهخُ ْ٤حُظ ٠ططَ ػِ ٠حُزلش حُٔظٞعؾ ٓٔخ ٣ض٣ذ ٖٓ طٌخُ٤ق حٌُٔخكلش .
حُٔ٤خ ٙحُالصٓش ُظزش٣ذ حألؿٜضس  ٝحُٔؼذحص ك ٠حُٔئعغخص حُظ٘خػ٤ش
حُٔخظِلش طغظٔذ ٖٓ حُزلش  ٝ ,ك ٠كخُش اعظخذحّ ٓ٤خِٞٓ ٙػش رخُض٣ض كبٕ رُي
٣خلغ ٖٓ ٓؼذٍ ٗوَ حُلشحسس ك ٠حٌُٔؼلخص  ٝحُٔزخشحص ٛزح رخإلػخكش اُ٠
ٓخ هذ ٣ظغزذ ٖٓ ص٣خدس ك ٠طٌخُ٤ق ط٤خٗش حالالص  ٝحُٔؼذحص .
 ٝؿذ إٔ حُِظش حُٞحكذ ٖٓ حُزظش٣ ٍٝئد ٟاُ ٠اعظٜالى حألًغـ ٖ٤ك733 ٠
أُق ٓظش ٖٓ ٓخء حُزلش ُظظْ ػِٔ٤ش طلِٛ َ٤ز ٙحُٔٞحد رٞحعطش حُزٌظش٣خ
حُٔٞؿٞدس ك٤ٓ ٠خ ٙحُزلش .
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 طغشد ًٔ٤خص ًز٤شس ٖٓ ح٤ٗٞٓ٥خ ك٤ٓ ٠خ ٙحُزلش هذ ط٘شؤ ػٖ ٓشخًَ آخشٟ
ٓظؼذدس ارح ًخٗض رخُوشد ٖٓ ٓؤخز ٓ٤خ ٙحُظزش٣ذ  ٝحُظوط٤ش ُٔلطخص ط٤ُٞذ
حٌُٜشرخء  ٝطوط٤ش حُٔ٤خٛ ٖٓ ٝ ٙز ٙحُٔشٌالص طآًَ ٓؼذحص حُٔظخٗغ ٖٓ
اعظخذحّ ٓ٤خ ٙحُظزش٣ذ حُِٔٞػش رخ٤ٗٞٓ٥خ  ٝص٣خدس ٓخدس حٌُِٞس ٖ٣حُالصٓش ُٔ٤خٙ
حُظزش٣ذ  ٝحُظوط٤ش  ٝهذ طظزق حُٔ٤خ ٙحُٔوطشس ؿ٤ش ٓطخروش ُِٔٞحطلخص
حُظل٤ش حُٔطِٞرش .
 طظخكذ ػِٔ٤خص طوط٤ش حُٔ٤خ ٝ ٙطلِ٤ظٜخ  ٝاعظخذحّ ٓ٤خ ٙحُزلش ك٠
حُٔظخٗغ ك ٠ػِٔ٤خص حُظزش٣ذ إٔ حُٔ٤خ ٙحُٔطشٝكش حُغخخ٘ش  ٝحُظ ٠طوذس
رٔال ٖ٤٣حُـخُٗٞخص ٤ٓٞ٣خ ً طئػش ػِ ٠حألك٤خء حُٔـٜش٣ش  ٝحألعٔخى  ٝطئػش
ػِٞٓ ٠حصٝ ٖ٣ؿٞدٛخ  ٝاٗظشخسٛخ .
 أ ٟػشس ر٤جٜٔٓ ٠خ ًخٕ ؽل٤لخ ً ٣ئد ٟاُ ٠آػخس ؽِ٣ٞش حُٔذ ٝ ٟخغخثش
ال ٌٖٔ٣ػالؿٜخ طظٔؼَ ك: ٠
• ٓٞص حألعٔخى  ٝحألك٤خء حُزلش٣ش .
• طذٓ٤ش حُز٤غ ٛ ٝالى طـخس حألعٔخى ٣ ٝشهخص حألك٤خء حُٔخث٤ش.
• ٛـشس حألعٔخى ٛ ٝشٝرٜخ ٖٓ حُٔ٘خؽن حُِٔٞػش اُ٘ٓ ٠خؽن
آخش. ٟ
• طغْٔ ٛ ٝالى حُطٞ٤س حُزلش٣ش حُغخكِ٤ش ٗظ٤ـش ٓخ طظـز ٟرٖٓ ٚ
ٓٞحد رلش٣ش ِٓٞػش .
• طـ٤ش ُ ٝ ٕٞؽؼْ حألعٔخى  ٝحألك٤خء حُزلش٣ش  ٝحُطلخُذ
حُٔغظخذٓش ك ٠حُـزحء .
 اعظٔشحس حُٔٞحد حُِٔٞػش ك ٠حُوخع حُزلش ( ٟحُٔٞحد حُ٤ٜذسًٝشر٤ٗٞش ) ؽ٣ٞالً
٣لغذ حُز٤جش حُل٣ٞ٤ش ك ٠حُوخع  ٝاطخرٜخ رخألٓشحع  ٝاٗخلخع ٓؼذٍ حإلطخرش
 ٝحُ٘ٔ  ٝ ٞإٔ طٌ ٕٞحألؿ٤خٍ حُـذ٣ذس أػؼق ٖٓ حُٔؼذٍ  ٝ .هذ ٣ئد ٟرُي اُ٠
حإلٗوشحع ٗظ٤ـش ػؼق حُؼالهش ر ٖ٤كٞ٤حٗخص حُ٘ٞع حُٞحكذ  ٝاٗخلخع ٓؼذالص
حإلخظخد .
 كوذ حُشٞحؽت ألٗشطظٜخ حُغ٤خك٤ش ٗظ٤ـش حُظِٞع  ,كظِٞع حُٔ٤خ ٙحُشخؽج٤ش
٘ٔ٣غ كشًش حإلطط٤خف ر٘شخؽٜخ حُٔظ٘ٞع .
– ح٥ػخس حإلهظظخد٣ش ُ٘لخ٣خص حُظشف حُٔ٘ضُ: ٠
 اٗشخء شزٌخص ُِظشف حُظل ٠طلظخؽ ألٓٞحٍ ػخٔش طلخ ٍٝحُلٌٓٞش
طذر٤شٛخ .
 اُوخء حُظشف حُظل ٠ك ٠رلش أ ٝرل٤شس أٜٗ ٝش ٣ؼطَ حإلعظلخدس ٜٓ٘خ
ًٌٔخٕ ُِظشك ٚ٤أ ٝحُ٘ضٛش ًٔخ أٗ٣ ٚئد ٟاُ ٠حُوؼخء ػِ ٠حُؼشٝس حُغٌٔ٤ش .
 حُٔذٕ حُظ٘خػ٤ش حُظ ٠طِوٓ ٠ظخٗؼٜخ ر٘لخ٣ظٜخ  ٝعٞحثِٜخ حُغخٓش كٗ ٠لظ
شزٌخص حُظشف حُظل ٠ال  ٖٓ ٌٕٞ٣حُغ َٜطل َ٣ٞعٞحثَ حُظشف
حُظل ٠كظ ٠رؼذ حُٔؼخُـش ُٔ٤خ ٙطخُلش ُِش ٟأُِ ٝششد .

 -ح٥ػخس حإلهظظخد٣ش ُظِٞع حُٜٞحء :

ٔ٣ؼَ حُظِٞع حُٜٞحث ٠ػزجخ ً ػِ ٠اهظظخد حُذُٝش ٖٓ ك٤غ طٌخُ٤ق اهخٓش
حُٔغظشل٤خص ُٔٞحؿٜش اصد٣خد كخالص حألٓشحع  ,اٗخلخع اٗظخؿ٤ش حُؼخَٓ رغزذ
طذٞٛس طلظ , ٚاعظ٘ضحف ُِٔٞحسد ٓٔؼالً ك ٠حُلخهذ حُ٘خطؾ ػٖ حُظِٞع  ,طِٞع ح٥ػخس
 ٝحُٔزخٗ ٠رخُظلخػَ حٌُٔ٤خٌُٗٞٔ ٟٝخص حُٔٞحد حُِٔٞػش  ,اٗظشخس حُؼزخد  ٝاٗخلخع
ٓذ ٟحُشإ٣ش رخُطشم حُغش٣ؼش  ٝص٣خدس ٗغزش ٝهٞع حُلٞحدع .
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• ػذّ طٞحكش ٝعخثَ حُ٘وَ حُـٔخػ٤ش حُٔش٣لش ٣شـغ ػِ ٠ص٣خدس حُطِذ ػِ٠
حُغ٤خسحص حُخخطش  ٝص٣خدس اعظٜالى حُٞهٞد .
• حُظؤػ٤ش ػِ ٠كشًش حُغ٤خكش ك٤غ ٣شؿذ حُغ٤خف ك ٠حإلرظؼخد ػٖ حُٔذٕ حُظ ٠رٜخ
طِٞع .
• ٣ئد ٟطضح٣ذ طشً٤ض ؿخصحص حإلكظزخط حُلشحس ٟك ٠حُـ ٞاُ ٠خغخثش اهظظخد٣ش
ٗظ٤ـش اسطلخع عطق حُزلش  ٝكٓ ٠ظش  ٌٖٔ٣إٔ طلذع حُخغخثش حُظخُ٤ش خالٍ
حُخٔغ ٖ٤ػخٓخ ً حُوخدٓش :
أ – طغشد حُٔ٤خ ٙحُٔخُلش اُ ٠حُٔ٤خ ٙحُـٞك٤ش رشٔخٍ حُذُظخ .
د -اخظلخء ؿضء ٖٓ أسحػ ٠شٔخٍ حُذُظخ ٝأؿضحء ٖٓ ٓذٕ رٞسعؼذ ٝدٓ٤خؽ
ؽ -طآًَ حُشٞحؽت ٛ ٝزٞؽ حُذُظخ .
د -طؤػ٤شحص عِز٤ش ػِ٘٤ٓ ٠خء حإلعٌ٘ذس٣ش .

 ح٥ػخس حإلهظظخد٣ش ُظِٞع حُظشرش :أ – ح٥ػخس حإلهظظخد٣ش إلعظ٘ضحف حُظشرش :
 ص٣خدس حإلعظ٤شحد ُِلزٞد طض٣ذ حُؼـض ك ٠حُٔ٤ضحٕ حُظـخسُِ ٟذُٝش .
 اعظظالف أسحػ ٠ؿذ٣ذس ٣غظِضّ أٓٞحالً ًؼ٤شس .
 ػذّ ًلخءس حألسحػ ٠حُٔغظظِلش ًظِي حُظ ٠طْ طذٓ٤شٛخ .
 ص٣خدس ك ٠حُطِذ ػِ ٠أػالف حُٔخش٤ش  ٝاعظ٤شحدٛخ ٖٓ حُخخسؽ .
د -ح٥ػخس حإلهظظخد٣ش ُِ٘لخ٣خص حُضسحػ٤ش حٌُ٤ٔ٤خث٤ش  ٝحُٔز٤ذحص حُلشش٣ش :
 هظَ حٌُخث٘خص حُٔل٤ذس ؿ٤ش حُٔوظٞدس رخعظخذحّ حُٔز٤ذحص .
 اػؼخف اٗظخؿ٤ش حُلٞ٤حٗخص حُظ ٠طظؤػش رٜخ .
 طضح٣ذ ٓوخٓٝش حألكخص حُلشش٣ش ٓٔخ ٣وَِ ٖٓ طؤػ٤شٛخ ػِٜ٤خ .
 طِ٣ٞغ حُز٤جش ك٘ٓ ٠خؽن ٝحعؼش .
 حُظشحًْ ك ٠حُ٘ظْ حُز٤ج٤ش ٓٔخ ٣ئد ٟرٔشٝس حُٞهض اُٛ ٠الى ًؼ٤ش ٖٓ
حألك٤خء ًٔ ,خ ٣ئد ٟروخء ٝ ٙاٗظوخُ ٚخالٍ حٌُخث٘خص اُ ٠حعظٔشحس ٙك ٠حُ٘ظخّ
حُز٤ج. ًِٚ ٠
 أخش ظٜٞس آػخس حُظِٞع رخُٔز٤ذحص ُلظشحص ؽ ِٚ٣ٞحألٓش حُز٣ ٟئد ٟاُ٠
كذٝع خغخثش ك ٠حُ٘ظْ حُز٤ج٤ش ٓؼَ ٓٞص رؼغ حٌُخث٘خص أ ٝاخظلخثٜخ .
سحرؼخ ً  :أػش حُظِٞع حُز٤ج ٠ػِ ٠حإلهظظخد حُو : ٠ٓٞعزن إٔ أٝػل٘خ ح٥ػخس
حُٔخظِلش ُِظِٞع حُز٤ج ٖٓ ٠ك٤غ طؤػ٤ش ٙػِ ٠حإلٗغخٕ  ٝحُلٞ٤حٕ  ٝحُ٘زخص ٘٣ ٝؼٌظ
رُي ػِ ٠حإلهظظخد حُوُِ ٠ٓٞذُٝش ًٔخ  - : ٠ِ٣اٗظشخس حُلوش  ٝطذٗٓ ٠غظ ٟٞحُٔؼ٤شش
 :ك٤غ ط٘خلغ حُوذسس ػِ ٠حإلٗظخؽ  ٝطلوذ حُٔ٘ظـخص طالك٤ظٜخ ُِظظذ٣ش أٝ
حُٔ٘خكغش  ٝطٜ٘خس حُٞكذحص حإلٗظخؿ٤ش حألٓش حُز ٟطظذٗٓ ٠ؼ ٚحُٔئششحص
حإلهظظخد٣شٓؼَ اسطلخع ٓؼذٍ حُظؼخْ  ٝاٗخلخع حُ٘خطؾ حُو ٠ٓٞحإلؿٔخُ ٠حألٓش
حُز ٟط٘خلغ ٓؼ ٚدخ ٍٞحألكشحد ٣ ٝظذٗٓ ٠غظ ٟٞحُٔؼ٤شش .
 ٝؿٞد كٞحسم ًؼ٤شس ك ٠حُذخَ ر ٖ٤حُطزوخص :ك٤غ طزذأ حُظٞحٛش حإلهظظخد٣ش حُٔظخكزش ُألصٓخص حإلهظظخد٣ش ٓؼَ حُغٞم
حُغٞدحء  ٝحُغٔغشس  ٝحُؼٔٞالص  ٝحُظلوخص حُٔشزٛٞش ُظخُق كجخص ٓؼ٘٤ش
رخُٔـظٔغ ٓٔخ ٣ض٣ذ حُلٞحسم ر ٖ٤حُطزوخص .
 اسطلخع ٗغزش حُزطخُش :كٓ ٠ؼَ ٛز ٙحُظشٝف طٜ٘خس ٝكذحص اٗظخؿ٤ش رخٌُخَٓ ٗظشحً ُظذٗ ٠حإلٗظخؽ
 ٝطلو٤ن خغخسس ٓغظٔشس ٓغ ػذّ حُوذسس ػِ ٠حُؼَٔ  ٝحإلٗظخؽ حألٓش حُز٣ ٟؼشع
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حُؼٔخٍ ُِلظَ ٓغ ػذّ ٝؿٞد اعظؼٔخسحص ُلظق كشص ُِؼَٔ ٛ ًَ ,زح ٣ئد ٟاُ٠
اسطلخع ٗغزش حُزطخُش .
 ػؼق حإلٗظخؽ حُضسحػ ٝ ٠حُلٞ٤حٗ ٝ ٠ػذّ ًلخ٣ظ ٚإلكظ٤خؽ حُـٔخ٤ٛش :ك٤غ ٣لوذ حُؼخَٓ حُضسحػ ٠هذسط ٚػِ ٠حُؼَٔ  ٝسػخ٣ش ٓخ طلض ٣ذٖٓ ٙ
ػشٝس كٞ٤حٗ٤ش رخإلػخكش اُ ٠حٗظشخس حُظِٞع ك ٠حألػالف حُٔوذٓش ُِلٞ٤حٗخص حألٓش
حُزٜ٣ ٟذد ربٗ٤ٜخس حُؼشٝس حُلٞ٤حٗ٤ش  ٝػذّ ٝكخثٜخ ربكظ٤خؿخص حُـٔخ٤ٛش .
 ػؼق ٓغظ ٟٞحُخذٓخص  ٝحُٔشحكن  ٝحُز٘٤ش حألعخع٤ش :ٓشٌِش حُظِٞع ُٜخ طؤػ٤شحص كخد ٙػِ ٠حإلٗغخٕ حألٓش حُز٣ ٟظزؼ ٚػـٞؽ
ٓ ٝطخُذ خذٓ٤ش ػخؿِش ك ٠حُؼذ٣ذ ٖٓ حُٔـخالص ٛ .ز ٙحُٔطخُذ حُخذٓ٤ش طشٌَ
ػـٞؽخ ً ٓظضح٣ذس ػِ ٠حُذُٝش  ٝهذسطٜخ ػِ ٠أدحء ٛز ٙحُخذٓخص كٓ ٠ـخالص حُظلش
 ٝحُظؼِ ٝ ْ٤حُ٘ظخكش  ٝخالك ٝ ٚرخُظخُ ٠طزذأ هذسس حُذُٝش ك ٠حإلٗ٤ٜخس  ٝػذّ حُٞكخء
رٜز ٙحُخذٓخص  ٝط٘خلغ ًلخثظٜخ .
أٓخ رشؤٕ حُٔشحكن أٜٔٛخ ٓشكن حُٔ٤خ ٝ ٙحُظشف حُظل ٠كبٕ ٓظخدس
حُظِٞع طِو ٠رظلذ٣خص طؼـض ٓؼٜخ ٛز ٙحُٔشحكن ػٖ أدحء ٝظ٤لظٜخ كٓ ٠لطخص
حُٔؼخُـش  ٝرخُظخُ ٠ال طغظط٤غ طخِ٤ض حُٔ٤خ ٙحُِٔٞػش ٖٓ ِٓٞػخطٜخ  ٝرخُظخُ ٠طؼٞد ٛزٙ
حُغٔٓ ّٞشس أخشُ ٟظِ٣ٞغ ًٔ٤خص ؿذ٣ذس ٖٓ حُٔ٤خ ٙأ ٝطض٣ذ ٖٓ دسؿش حُظِٞع ٝ
طشكغ ٖٓ دسؿش طشزغ حُٔ٤خ ٙرخُغٔ ٝ ّٞحُٔخخؽش  ٌٕٞ٣ ٝحُؼل٤ش رخُظخُٞٛ ٠
حإلٗغخٕ .
 اٗخلخع حُ٘خطؾ حُو: ٠ٓٞأكذ حُظؤػ٤شحص حُؼٔ٤وش ُٔشٌِش حُظِٞع ػِ ٠حإلٗغخٕ كٓ ٠ظش  ٞٛحُؼؼق
 ٝحُ ٖٛٞحُز٣ ٟئػش ػِ ٠هٞس حإلٗظخؽ  ٝرزُي طلوذ حُؼِٔ٤خص حإلهظظخد٣ش عٞحء ًخٗض
صسحػ٤ش أ ٝط٘خػ٤ش أٓ ْٛوٓٞخطٜخ ٓٔخ ٘٣ؼٌظ أػش ٙػِ ٠حُٞكذحص حإلٗظخؿ٤ش ك٠
ؿٔ٤غ أٗلخء حُذُٝش ٝحُز٣ ٟظشؿْ ك ٠حُٜ٘خ٣ش رخإلٗخلخع ك ٠حُ٘خطؾ حُوُِ ٠ٓٞزالد ٝ
طلوذ رزُي هذسس ٛخٓش ٖٓ حُوذسحص حُشخِٓش ُِذُٝش  ٠ٛ ٝحُوذسس حإلهظظخد٣ش ك٤غ ال
 ٌٖٔ٣طلض ٛز ٙحُظشٝف حٗظخؽ عِؼش ؿ٤ذس طظٔظغ رخُٔٞحطلخص حُظ ٠طلشػٜخ
حُظلذ٣خص حُؼخُٔ٤ش كٓ ٠ـخٍ حُـٞدس عٞحء ُألعٞحم حُؼخُٔ٤ش أ ٝحُٔلِ٤ش كؼالً ػٖ
حُخطٞسس حُظ٣ ٠لذػٜخ ػخَٓ ٓش٣غ ٣لَٔ ك ٠ؿغذٓ ٙغززخص حُؼذ٣ذ ٖٓ حألٓشحع
ك ٠خطٞحص اٗظخؿ٤ش ُغِؼش كغخعش ٓؼَ حُظ٘خػخص حُـزحث٤ش  ٝحُذٝحث٤ش .
 ٓخخؽش طؼشع حإلهظظخد حُوُ ٠ٓٞإلٌٗٔخػ :إ ٓشٌِش حُظِٞع حُز٤جٓ ٝ ٠خ طلشصِٞٓ ٖٓ ٙػخص طِزش  ٝعخثِش طئد ٟاُ٠
حُؼذ٣ذ ٖٓ ٓظخٛش حإلٌٗٔخػ حُ٘خطؾ ػٖ ػذّ حُوذس ٙػِ ٠اعظخذحّ حإلٌٓخٗ٤خص
حإلهظظخد٣ش  ٝحإلعظؼٔخس٣ش رطش٣وش ٓؼِ ٠كؼالً ػٖ اكـخّ سإٝط حألٓٞحٍ حألؿ٘ز٤ش
ػٖ حألعٞحم حُٔظش٣ش إلسطلخع ح٥ػخس حُؼخسس ُٔشٌِش حُظِٞع ٝطشحًْ حُٔخِلخص
رخإلػخكش اُ ٠اٗلغخس حُٔذ حُغ٤خكًٔ . ٠خ ٣ئد ٟاٗظشخس حُٔخِلخص حُغخثِش اُ ٠طِق
شزٌخص حُطشم  ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُٔشحكن ح٥خشً ٟخُظِ٤لٗٞخص رٔخ ٣ئػش ػِ ٠هذسس ٛزٙ
حُٔشحكن ػِ ٠طغ َ٤ٜطذكن حإلٗظخؽ ك ٠حُوطخػخص حإلٗظخؿ٤ش  ٝطلٔ َ٤خضحٗش حُذُٝش
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أػزخء اػخك٤ش ُٔٞحؿٜش ٓظطِزخص حُظ٤خٗش  ٝحُظـذ٣ذ حُضُِٓ٘ٔ ٠شحكن حُؼخٓش .
ًَ ٛزح ٝحًؼش ٖٓ ٓئػشحص حُظِٞع حُز٤ج ٠ػِ ٠حالهظظخد  ٝحُظ٘ٔ٤ش ُزح ًٔخ حششٗخ
عخروخ ٣ظطِذ حطلخد ًخكش حُـٜٞد ُٔٞحؿٜش حالخطخس حُ٘خشجش ػٖ حُظِٞع حُز٤ج ٠رَ ٝ
حُؼَٔ ػِ ٠دكش ظٜٞسٛخ هزَ كذٝػٜخ .
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انفصم انثبنث
دور اندونة فً معبنجة قضبيب انبيئة
انمبحث االول  :سيبسبت حمبية انبيئة فً مصر
انمطهب االول  :اإلطبر اندستىري و انقبنىنً نحمبية انبيئة
كٓ ٠طِغ كذ٣ؼ٘خ ػٖ حُ٘ظٞص حُذعظٞس٣ش  ٝحُوخٗ٤ٗٞش ُلٔخ٣ش حُز٤جش ٣ـذ إٔ ٗظٌِْ
ػٖ ططٞس ٓل ّٜٞحُلوٞم حُز٤ج٤ش ك ٠حُذعظٞس حُٔظش ٟمنذ  ٕٓٓ7وحتً ٕٗٔٓ.
فالنص األصلٍ لدستور ٔ ٔ87لم َتضمن أٌ مادة تنص علً الحق فٍ بَئة
صحَة سلَمة أو عن حماَة البَئة .وفٍ  ,ٕٓٓ7تم تعدَل الدستور لَتضمن مادة
خاصة بالبَئة قد جاء فَها أن" :حماَة البَئة واجب وطنٍ ,وَنظم القانون التدابَر
الالزمة للحفاظ علً البَئة الصالحة" (مادة  .)٘8وبالنظر الً هذة المادة نجد أن
هذه المادة جاءت "بدائَة" تؤكد علً ضرورة حماَة البَئة ,بدون أٌ تفرَق ما
بَن واجب الدولة وواجب األفراد فٍ هذا المجال .
ٝطٞحُض حُذعخط٤ش  ٝحُظ ٠ؽٞسص ٖٓ ٓل ّٜٞحُلوٞم حُز٤ج٤ش ك٘ض دعظٞس  )29(5345حُظخدس رؼذ
حُؼٞسس ػِ ٠حٕ "ٌَُ شخض حُلن ك ٢ر٤جش طل٤ش عِٔ٤شٝ .طِظضّ حُذُٝش رظ ٕٞحُز٤جش ٝكٔخ٣ظٜخ
ٖٓ حُظِٞعٝ ,حعظخذحّ حُٔٞحسد حُطز٤ؼ٤ش ,رٔخ ٌ٣لَ ػذّ حإلػشحس رخُز٤جش ٝحُللخظ ػِ ٠كوٞم
حألؿ٤خٍ كٜ٤خ" (ٓخدس )96
٘ٛٝ .خ ٗالكع ططٞس حُٔلٓ ٖٓ ّٜٞـشد حػالٕ ٛذف أ ٝهٔ٤ش ٓؼ٘٤ش حُ٘ٓ ٠ظٞس كوٞه٘٣ ٢ض ػِ٠
كن ًَ حٗغخٕ ك ٢ر٤جش طل٤ش عِٔ٤ش .رخإلػخكش حُ ٠رُيٝ ,ػغ دعظٞس  5345حُظضحٓخ ػِ ٠حُذُٝش
رخُللخظ ػِ ٠حُز٤جش ٝرخطخخر حُظذحر٤ش حُالصٓش ُٜز ٙحُـخ٣شٝ .هذ ػٌظ ٛزح حُ٘ض ططٞسح ك ٢دٝس
حُذُٝش ك ٢كٔخ٣ش حُز٤جش ك٤غ طْ حُظؤً٤ذ ػِ ٠حُظضحٜٓخ ٝٝحؿزٜخ ٓٝغئ٤ُٝظٜخ ك ٢حُو٤خّ رزُي.
ًٔخ رٛذ ٛزح حُذعظٞس حُ ٠كذ طؼذحد حُلوٞم حُز٤ج٤ش :ك٘ض ػِ" ٠كٔخ٣ش حُشهؼش حُضسحػ٤ش
ٝص٣خدطٜخ"ٝ ,حُؼَٔ ػِ" ٠ط٘ٔ٤ش حألط٘خف حُ٘زخط٤ش ٝحُغالالص حُلٞ٤حٗ٤ش ٝحُؼشٝس حُغٌٔ٤ش
ٝكٔخ٣ظٜخ" ٓغ سرؾ رُي ُظلو٤ن حألٖٓ حُـزحثٓ( ٢خدس 48
ٓٔخ ٣ؼٌظ كٜٔخ ػٔ٤وخ ُِؼالهش ر ٖ٤كٔخ٣ش حُز٤جش ٓٝوٓٞخص حُل٤خس حالعخع٤ش ُإلٗغخًٕٔ .خ ٗض ػِ٠
إٔ "حُؼشٝحص حُطز٤ؼ٤ش ُِذُٝش ِٓي ُِشؼذ" (ٓخدس ٝ )49أُضٓض حُذُٝش "رخُللخظ ػِٜ٤خ ٝكغٖ
حعظـالُٜخ ٓٝشحػخس كوٞم حألؿ٤خٍ كٜ٤خ"ً ,زُي رخُ٘غزش ُٜ٘ش حُ٘ٞٓٝ َ٤حسد حُٔ٤خٓ( ٙخدس ً .)47زُي
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طْ طخظ٤ض ٓخدس ك ٢حُذعظٞس الُضحّ حُذُٝش رلٔخ٣ش حُشٞحؽت ٝحُزلخس ٝحُٔٔشحص حُٔخث٤ش
ٝحُزل٤شحص ,رخإلػخكش حُ ٠حُٔلٔ٤خص حُطز٤ؼ٤ش (ٓخدس ٣ٝ .)53ؼٌظ ٛزح حُظلظ َ٤ك ٢حُذعظٞس,
حُظؼٔن كٓ ٢ل ّٜٞكٔخ٣ش حُز٤جش ٝحُلوٞم حُز٤ج٤ش ٝأ٤ٔٛظٜخ رٔخ حعظذػ ٠حػطخءٛخ هٔ٤ش دعظٞس٣ش
حُظٞؿٗ ٚل ٞطؼض٣ض كٔخ٣ش حُز٤جش كٓ ٢ظش ٝرُي طْ طؼض٣ض ٙك ٢حُذعظٞس حُلخُ ٢حُز ١طْ حهشحس ٙك٢
 )30( .5347كزخالػخكش حُٓ ًَ ٠خ طوذّٗ ,ض حُذعظٞس ٝألٓ ٍٝشس كٓ ٢ظش ػِ" ٠حُشكن
رخُلٞ٤حٕ" (ٓخدس ًٔ .)78خ أرذ ٟحُذعظٞس ٗظشس أًؼش شٔ٤ُٞش ُِؼالهش ر ٖ٤حالٗغخٕ ٝحُز٤جش .كشرؾ
كٔخ٣ش حُشهؼش حُضسحػ٤ش رلٔخ٣ش عٌخٕ حُش٣ق ٖٓ حُٔخخؽش حُز٤ج٤ش (ٓخدس ًٔ )57خ ٗض ػِ ٠كٔخ٣ش
حُؼشٝس حُغٌٔ٤ش ٝدػْ حُظ٤خدٝ ٖ٣طٌٔٓ ٖٓ ْٜ٘٤ضحُٝش أػٔخُ" ْٜد ٕٝحُلخم حُؼشس رخُ٘ظْ حُز٤ج٤ش"
(ٓخدس ٝ .)63حر أػخد حالشخسس حُ" ٠كوٞم حألؿ٤خٍ حُوخدٓش" ,سرؾ ر ٖ٤كٔخ٣ش حُز٤جش ٖٓ ؿٜش
ٝطلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حالهظظخد٣ش حُٔغظذحٓش ٖٓ ؿٜش أخش ٟك٤غ إٔ حُذعظٞس حُٔظش ١ططٞس ػِ٠
ٓذحس طؼذ٣الط ٚكٔ٤خ ٣خض حُلوٞم حُز٤ج٤ش ٌُٖٝ .حُٔ٘خهشخص حُظٗ ٢ششص كٔ٤خ ٣خض دعظٞس١
 ُْ 5346ٝ 5345طظ٘خ ٍٝحُلوٞم حُز٤ج٤ش كظز ٖ٤إٔ حُ٘ظٞص حُٔظظِش رخُز٤جش طْ حهشحسٛخ د ٕٝأ١
ٗوخػ أ ٝخالفٝ .رزُي ,رو٤ض حألعجِش حٌُزشً ٟخُؼالهش ر ٖ٤حُز٤جش ٝحالهظظخد ٝحالعظؼٔخس ٓٞػغ
طـخ .َٛحٓخ ػِ ٠حُظؼ٤ذ حُوخٗ ٠ٗٞكوذ طْ حطذحس هخٗ ٕٞحُز٤جش ػخّ  ,4777أ ١هزَ حُ٘ض ػِ٠
حُلن ك ٢كٔخ٣ش حُز٤جش ك ٠حُذعظٞس  ,ػْ طْ طؼذ ِٚ٣ػخّ  5337أ ١رؼذ طٌش٣ظ ٓزذأ كٔخ٣ش حُز٤جش ك٢
.5339
٘٣ٝوغْ حُوخٗ ٕٞحُ ٠ػذس أرٞحد :حُزخد حُظٔ٤ٜذ٣ ١ظ٘خ ٍٝحالكٌخّ حُؼخٓش ٝطؼش٣ق حُٔظطِلخص حُظ٢
٣ظ٘خُٜٝخ حُٔششع ك ٢حُوخٗ ,ٕٞرخإلػخكش حُ ٠ط٘خ ٍٝؿٜخص شئ ٕٝحُز٤جش حُٔؼ٘ ٢رظٞسس سث٤غ٤ش
رٞػغ ع٤خعش كٔخ٣ش حُز٤جش ٝحػذحد حُخطؾ ٓٝظخرؼش ط٘ل٤زٛخ ٓغ حُـٜخص حإلدحس٣ش حُٔخظظش.
ػْ ٣ظ٘خ ٍٝحُوخٗ ٕٞحُٔٞحد حُخخطش رلٔخ٣ش حُز٤جش حألسػ٤ش ٖٓ حُظِٞع٣ٝ ,ظ٘خ ٍٝحُلظَ حأل ٍٝػالهش
حُز٤جش رخُظ٘ٔ٤ش؛ ٝطلغ حُٔٞحد ػِ ٠ػشٝسس اهخٓش ٓشخطَ إلٗظخؽ حألشـخسٝ ,كٔخ٣ش حُطٞ٤س
ٝحُلٞ٤حٗخص حُزش٣ش ٝحُٔخث٤شً ,زُي حُ٘زخطخص حُ٘خدسس ,رخإلػخكش حُ ٠حُللش٣خص حُلٞ٤حٗ٤ش ٝحُ٘زخط٤ش .ػْ
٣ظ٘خ ٍٝحُلظَ حُؼخٗ ٢كظش طذح ٍٝحُٔٞحد ٝحُ٘لخ٣خص حُخطشس ٤ًٝل٤ش ٓؼخُـظٜخ
أٓخ حُزخد حُؼخٗ ,٢ك٤ظ٘خ ٍٝكٔخ٣ش حُز٤جش حُٜٞحث٤ش ٖٓ حُظِٞع٘٣ٝ ,ض ػِ٤ً ٠ل٤ش كٔخ٣ش حُز٤جش ٖٓ
ِٓٞػخص حُٜٞحء خظٞطخ ٖٓ حُٔ٘شؤص حُظ ٢طوخّ رٜخ حُٔشخس٣غً ,زُي ٣لظش حُوخٗ ٕٞحُلشم
حٌُٔشٞف ُِؤخٓش ٝحُٔخِلخص حُظِزش (ٓخدس ٘٣ٝ ,)69ظْ كشم أٗٞحع حُٞهٞد ك ٢أؿشحع حُظ٘خػش
ٝط٤ُٞذ حُطخهش (ٓخدس ًٔ .)73خ ٣لظش حعظخذحّ ٓز٤ذحص ح٥كخص أ ٝحُٔشًزخص حٌُٔ٤خ٣ٝش ألؿشحع
حُضسحػش أ ٝحُظلش حُؼخٓش رغزذ آػخسٛخ حُؼخسس ػِ ٠حُٜٞحء (ٓخدس .)69
ًٔخ ٘ٔ٣غ "حُظذخ ٖ٤ك ٢حألٓخًٖ حُؼخٓش حُٔـِوش حال ك ٢حُلذٝد حُٔغٔٞف رٜخ ك ٢حُظشخ٤ض حُٔٔ٘ٞف
ُٜز ٙحألٓخًٖ٣ٝ ,شحػ ٠كٛ ٢ز ٙحُلخُش طخظ٤ض ك٤ض ُِٔذخ٘ ٖ٤رٔخ ال ٣ئػش ػِ ٠حُٜٞحء ك٢
حألٓخًٖ حألخش٣ٝ .ٟلظش حُظذخ ٖ٤كٝ ٢عخثَ حُ٘وَ حُؼخّ" (ٓخدس  .)79رخإلػخكش حُ ٠رُي كظش
حُوخٗ ٕٞحالطـخس ؿ٤ش حُٔششٝع ك" ٢حُٔٞحد حُٔغظ٘لزس ُطزوش حألٝص ٕٝأ ٝحعظخذحٜٓخ ك ٢حُظ٘خػش أٝ
حعظ٤شحدٛخ أ ٝك٤خصطٜخ"
رخظٞص كٔخ٣ش حُز٤جش حُٔخث٤ش ٖٓ حُظِٞع ,خظض حُوخُٜٗ ٕٞخ رخرخ خخطخٝ .هذ ط٘خ ٍٝحُوخٕٗٞ
حُظِٞع ٖٓ حُغلٖ (حُظِٞع ٖٓ حُض٣ض ,حُظِٞع ٖٓ حُٔٞحد حُؼخسس ,حُظِٞع رٔخِلخص حُظشف
حُظلٝ ٢حُؤخٓش) ٝحُظِٞع ٖٓ حُٔظخدس حُز٤ج٤ش  ٢ٛٝحُظ ٢ط٘ظؾ رظٞسس سث٤غ٤ش ٖٓ حُٔ٘شؤص
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حُظـخس٣ش ٝحُظ٘خػ٤ش ٝحُغ٤خك٤ش ٝحُٔلخٍ حُؼخٓش حُوش٣زش ٖٓ حُشٞحؽتٝ .ك ٢عز َ٤ػٔخٕ رُي,
٣لظش حُوخٗ ٕٞاهخٓش أ٣ش ٓ٘شؤص ػِ ٠حُشٞحؽت حُزلش٣ش "ُٔغخكش ٓخثظٓ ٢ظش حُ ٠حُذحخَ ٖٓ خؾ
حُشخؽت حال رؼذ ٓٞحكوش حُـٜش حإلدحس٣ش حُٔخظظش ٞٓٝحكوش ؿٜخص شج ٕٞحُز٤جش" (ٓخدس.)96
ًٔخ ٣ظ٘خ ٍٝحُزخد حُخخص رلٔخ٣ش حُز٤جش حُٔخث٤ش حُشٜخدحص حُذ٤ُٝش حُظ٣ ٢ـذ ػِ ٠حُغلٖ إٔ طلٞص
ػِٜ٤خ ُٔ٘غ حُظِٞعً ,زُي ,حإلؿشحءحص حإلدحس٣ش ٝحُوؼخث٤ش حُٔظزؼش ُٔشحهزش ططز٤ن حُوخٗٝ ,ٕٞحُظ٢
٣ـذ حطخخرٛخ ػ٘ذ حٗظٜخى ٓٞحدًٔ .ٙخ ٣وش حُوخٗ ٕٞك ٢حُزخد حُشحرغ ٓ٘ ٚحُؼوٞرخص حُٔظشطزش ػِ٠
حٗظٜخى ٓٞحدٝ ,ٙحُظغزذ ك ٢طِٞع حُز٤جش ٗالكع إٔ حُوخٗ ٕٞهذ شَٔ حُؼذ٣ذ ٖٓ حألعزخد حُظ ٢طئد١
حُ ٠طِٞع حُز٤جشٗٝ ,ض ػِ ٠حُٔٞحد حُظ ٢طلٔ ٢حُز٤جش ٖٓ رُي ٝطؼٖٔ حُظ٘ٔ٤ش ٝكٔخ٣ش كوٞم
حألؿ٤خٍ حُوخدٓش ٌُٖٝ ,طزوٗ ٠غزش حُظِٞع كٓ ٢ظش ػٔٓٞخ ٝك ٢حُوخٛشس خظٞطخ ٓشطلؼش ؿذح,
رخإلػخكش حُ ٠حُظؼذ٣خص حُخخطش ربٗظخؽ حُطخهش ٝحُ٘ظخثؾ حُٔظشطزش ػِ ٠كشم حُٞهٞد ُِظ٘خػش
ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُظؼذ٣خص ٞٛٝ ,حألٓش حُز٣ ١طشف أعجِش ٓوِوش رشؤٕ ٓذ ٟكخػِ٤ش ٛزح حُوخًٗ ٝ ٕٞزُي
حُـٜخص حُٔؼ٘٤ش رظ٘ل٤زس .
ٝهذ طْ طؼذ َ٣هخٗ ٕٞحُز٤جش رخُوخٗ ٕٞسهْ ُ 438غ٘ش 5348
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ك٤لٔذ ُٜزح حُظؼذ َ٣حٗ ٚؿِع حُؼوٞرخص  ٝرُي رٜذف كٔخ٣ش حُز٤جش  ٝطلو٤ن حُشدع حُؼخّ  ٝحُخخص
ُـؼَ حُوخٗ ٕٞحًؼش كخػِ ٖٓ ٚ٤حؿَ حُٔلخكظش ػِ ٠حُز٤جش ٛٝ .زح ٣ؤخزٗخ ُِلذ٣غ ك ٍٞحُؼوٞرخص حُظ٠
حٗط ٟٞػِٜ٤خ هخٗ ٕٞحُز٤جش  ٝطؼذ٣الط. ٚ
كوذ ٗض حُوخٗ ٕٞحُٔزًٞس ػِ ٢ػذس ؿشحثْ ٜ٘ٓ ,خ ٓخ ٣ظؼِن رخالػظذحء ػِ ٢حُز٤جش حألسػــ٤ش ٝحُظشرش
ٜ٘ٓٝخ ٓخ ٣ظؼِن رخالػظذحء ػِ ٢حُز٤جش حُٜٞحث٤ش ٜ٘ٓٝ ,خ ٓخ ٣ظؼِن رخالػظذحء ػِ ٢حُز٤جش حُٔخث٤ش .
ك٤غ كظش حُوخٗ ٕٞطذحٗٝ ٍٝوَ أ ٝؿِذ حُ٘لخ٣خص ٝحُٔٞحد حُخطشس آُ ٢ظش ُٔخ طغززٛ ٚز ٙحُٔٞحد
ٖٓ اُلخم حألر ٟحُـغ ْ٤رخإلٗغخٕ ٝرخُٞعؾ حُز٤جً ٢خُٔخء ٝحُٜٞحء ٝحُظشرش  ,رظشف حُ٘ظش ػٔخ ارح
ًخٕ ٛزح حألر ٟع٤ظلون رطش٣وش كٞس٣ش أ ٝػِ ٢حُٔذ ٟحُوظ٤ش أ ٝحُط ٢ٛٝ , َ٣ٞكٓ ٢ـٔٞػٜخ
ؿشحثْ ػٔذ٣ش ٣ظٔ٤ض حُشًٖ حُٔؼ٘ ٟٞكٜ٤خ رؼ٘ظش حُوظذ حُـ٘خث ٢حُؼخّ  ,كال ٣ظظٞس إٔ طظْ رـ٤ش
هظذ ًؤٕ ٣غٔق ُٜخ رخُذخ ٍٞآُ ٢ظش أ ٝطذحُٜٝخ د ٕٝػِْ رطز٤ؼظٜخ ٝ ,هذ ٗض حُوخٗ ٕٞحُٔزًٞس
ػِ ٢ػالع ؿشحثْ طظؼِن رخُ٘لخ٣خص حُخطشس  ,ؿٔ٤ؼٜخ ٖٓ كجش حُـ٘خ٣خص : ٠ٛٝ
 -4ؿشٔ٣ش حعظ٤شحد حُ٘لخ٣خص حُخطشس أ ٝحُغٔخف رذخُٜٞخ أٓ ٝشٝسٛخ ك ٢حألسحػ٢
حُٔظش٣ش (ّ )4/65
 -5ؿشٔ٣ش حُغٔخف رٔشٝس حُغلٖ كخِٓش حُ٘لخ٣خص حُخطشس رـ٤ش طظش٣ق (ّ
٣ٝ)5/65ؼخهذ ػِ ٢حسطٌخد ًَ ٖٓ ٛخط ٖ٤حُـشٔ٣ظ ٖ٤حُغخروظ ٖ٤رخُغـٖ ُٔذس
خٔظ ع٘ٞحص ٝرـشحٓش ال طوَ ػٖ ػشش ٖ٣أُق ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ذ ػِ ٢أسرؼ ٖ٤أُق
ؿً٘ٔ ٚ٤خ ِ٣ضّ حُٔخخُق ربػخدس طظذ٣ش حُ٘لخ٣خص حُخطشس ٓلَ حُـشٔ٣ش ػِٗ ٢لوظٚ
حُخخطش .
 -6ؿشٔ٣ش طذح ٍٝحُٔٞحد ٝحُ٘لخ٣خص حُخطشس رـ٤ش طشخ٤ض ٖٓ حُـٜش حإلدحس٣ش
حُٔخظظش ( ّ ٣ٝ)99-57ؼخهذ ػِٜ٤خ رخُغـٖ ُٔذس ال طض٣ذ ػِ ٠خٔظ ع٘ٞحص
ٝؿشحٓش ال طوَ ػٖ ػشش ٖ٣أُق ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ذ ػِ ٢أسرؼ ٖ٤أُق ؿ٘. ٚ٤
ًزُي حُـشحثْ حُٔظؼِوش رخُ٘شخؽ حإلشؼخػ ٢ػِ ٠حُ٘ل ٞحُظخُ: ٠
ٖٔ
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 -4ؿشٔ٣ش ص٣خدس حُ٘شخؽ حإلشؼخػ ٢رخُٜٞحء ػٖ حُلذٝد حُٔغٔٞف رٜخ (ّ ٛٝ. ) 99 ,79زٙ
حُـشٔ٣ش ؿ٘خ٣ش ٣ؼخهذ ػِٜ٤خ رخُغـٖ ُٔذس ال طض٣ذ ػِ ٠خٔظ ع٘ٞحص ٝرـشحٓش ال طوَ ػٖ
ػشش ٖ٣أُق ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ذ ػِ ٢أسرؼ ٖ٤أُق ؿ٘. ٚ٤
 -5ؿشٔ٣ش اطخرش أكذ حألشخخص رؼخٛش ٓغظذٔ٣ش ٗظ٤ـش ٓخخُلش ػٔذ٣ش ألكٌخّ حُوخٗٓ( ٕٞخدس
ٛٝ.)4/78 ,4ز ٙحُـشٔ٣ش ؿ٘خ٣ش ٣ٝؼخهذ ػِ ٢حسطٌخرٜخ رخُغـٖ ُٔذس ال طض٣ذ ػِ ٢ػشش
ع٘ٞحص .
 -6ؿشٔ٣ش اطخرش ػالػش أشخخص كؤًؼش رؼخٛش ٓغظذٔ٣ش ٗظ٤ـش ٓخخُلش ػٔذ٣ش ألكٌخّ حُوخٕٗٞ
ٛٝ.ز ٙحُـشٔ٣ش ؿ٘خ٣ش ٣ٝؼخهذ ػِ ٢حسطٌخرٜخ رخُغـٖ (ّ .)5/78 , 4
 -7ؿشٔ٣ش ٝكخس اٗغخٕ ٗظ٤ـش ٓخخُلش ػٔذ٣ش ألكٌخّ ٛزح حُوخٗٛٝ . ٕٞز ٙحُـشٔ٣ش ؿ٘خ٣ش ٣ٝؼخهذ
ػِ ٢حسطٌخرٜخ رخُغـٖ حُٔشذد ( ّ .) 6/ 78 , 4
 -8ؿشٔ٣ش ٝكخس ػالػش أشخخص كؤًؼش ٗظ٤ـش ٓخخُلش ػٔذ٣ش ألكٌخّ ٛزح حُوخٗٛٝ . ٕٞزٙ
حُـشٔ٣ش ؿ٘خ٣ش ٣ٝؼخهذ ػِ ٢حسطٌخرٜخ رخُغـٖ حُٔئرذ (ّ .) 7/78 ,4
 -9ؿشٔ٣ش هظَ أ ٝط٤ذ أ ٝآغخى حُطٞ٤س ٝحُلٞ٤حٗخص حُزش٣ش ٝحٌُخث٘خص حُل٤ش أ ٝحُٔخث٤ش أٝ
ك٤خصطٜخ أٗ ٝوِٜخ أ ٝطظذ٣شٛخ أ ٝحعظ٤شحدٛخ أ ٝحالطـخس كٜ٤خ ك٤ش أ٤ٓ ٝظش ًِٜخ أ ٝأؿضحثٜخ
أٓ ٝشظوخطٜخ رـ٤ش طشخ٤ض ٣ٝ ,ؼخهذ ػِ ٢حسطٌخد ٛز ٙحُـشٔ٣ش رخُلزظ ٓذس ال طوَ ػٖ
ع٘ش ٝرخُـشحٓش حُظ ٢ال طوَ ػٖ ٓخثظ ٢ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ذ ػِ ٢خٔغش آالف ؿ٘ٓ ٚ٤غ ٓظخدسس
حُطٞ٤س ٝحُلٞ٤حٗخص حُٔؼزٞؽش ًٝزُي ح٥الص ٝحألدٝحص حُظ ٢حعظخذٓض ك ٢حُٔخخُلش ( ّ
.) 97 , 59
 -9ؿشٔ٣ش طذٓ٤ش حُٔٞحثَ حُطز٤ؼ٤ش أ ٝطذٓ٤شٛخ أ ٝطـ٤٤ش خٞحطٜخ حُطز٤ؼ٤ش أ ٝاطالف أًٝخس
حُطٞ٤س حُزش٣ش أ ٝاػذحّ ر٤ؼٜخ أ ٝاٗظخؿٜخ ٣ٝ ,ؼخهذ ػِ ٢حسطٌخد ٛز ٙحُـشٔ٣ش رزحص
حُؼوٞرش حُٔوشسس ُِـشٔ٣ش حُغخروش ( ّ .)97 , 59
 -9ؿشٔ٣ش ٓخخُلش ادحسس حُ٘لخ٣خص حُخطشس ُِوٞحػذ ٝحإلؿشحءحص حُٔوشسس هخٗٗٞخ ً ٣ٝؼخهذ ػِ٢
حسطٌخد ٛز ٙحُـشٔ٣ش رخُلزظ ٓذس ع٘ش ٝرـشحٓش ال طوَ ػٖ ػششس آالف ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ذ
ػِ ٢ػشش ٖ٣أُق ؿ٘ ٚ٤أ ٝربكذٛ ٟخط ٖ٤حُؼوٞرظ. )98 , 63ّ ( ٖ٤
 -7ؿشٔ٣ش اهخٓش ٓ٘شؤص رـشع ٓؼخُـش حُ٘لخ٣خص حُخطشس رـ٤ش طشخ٤ض ٣ٝؼخهذ ػِ٢
حسطٌخد ٛز ٙحُـشٔ٣ش رزحص حُؼوٞرش حُٔوشسس ُِـشٔ٣ش حُغخروش ( ّ .)98 , 64
ؿشٔ٣ش ػذّ حطخخر حالكظ٤خؽخص حُالصٓش ػ٘ذ اٗظخؽ أ ٝطذح ٍٝحُٔٞحد حُخطشس
-43
٣ٝؼخهذ ػِ ٢حسطٌخد حُـشٔ٣ش رزحص حُؼوٞرش حُٔوشسس ُِـشٔ٣ش حُغخروش (ّ.) 98 ,4/66
ؿشٔ٣ش ػذّ حالكظلخظ رغـَ حُٔخِلخص حُخطشس ٣ٝؼخهذ ػِ ٢حسطٌخد ٛزٙ
-44
حُـشٔ٣ش رزحص حُؼوٞرش حُٔوشسس ُِـشٔ٣ش حُغخروش (ّ . )98 , 5/66
ٝهذ حٗظظْ حُوخٗ ٕٞكٓ ٢ؼشع ؿشحثْ حالػظذحء ػِ ٢حُز٤جش حُٜٞحث٤ش حُـشحثْ حُظخُ٤ش :
ؿشٔ٣ش طـخٝص حُلذ حألهظ ٠حُٔغٔٞف ر ٚالٗزؼخع أ ٝطغشد ِٓٞػخص حُٜٞحء ٖٓ
-4
حُٔ٘شؤص حُخخػؼش ألكٌخّ ٛزح حُوخٗ٣ٝ ٕٞؼخهذ ػِ ٢حسطٌخد ٛز ٙحُـشٔ٣ش رخُـشحٓش حُظ٢
ال طوَ ػٖ أُق ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ذ ػِ ٢ػشش ٖ٣أُق ؿ٘. )6/ 99, 68 ّ( ٚ٤
 -5ؿشٔ٣ش حعظخذحّ آالص أٓ ٝلشًخص أٓ ٝشًزخص ٘٣ظؾ ػٜ٘خ ػخدّ ٣ـخٝص حُلذٝد حُٔوشسس
هخٗٗٞخ ً ٣ٝؼخهذ ػِ ٢حسطٌخد ٛز ٙحُـشٔ٣ش رخُـشحٓش حُظ ٢ال طوَ ػٖ ٓخثظ ٢ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ذ
ػِ ٢ػالػٔخثش ؿ٘.) 99 , 69 ّ( ٚ٤
 -6ؿشٔ٣ش اُوخء أٓ ٝؼخُـش أ ٝكشم حُؤخٓش ٝحُٔخِلخص حُظِزش ك ٢ؿ٤ش حألٓخًٖ
حُٔخظظش ُزُي ٣ٝؼخهذ ػِ ٢حسطٌخد ٛز ٙحُـشٔ٣ش رخُلزظ ُٔذس ال طض٣ذ ػِ ٠ع٘ش
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ٝرخُـشحٓش حُظ ٢ال طوَ ػٖ خٔغش آالف ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ذ ػِٓ ٢خثش أُق ؿ٘,4/69 ّ ( ٚ٤
. )6/99
 -7ؿشٔ٣ش سػ أ ٝحعظخذحّ حُٔز٤ذحص ٝحُٔشًزخص حٌُٔ٤خ٣ٝش دٓ ٕٝشحػخس حُششٝؽ حُٔوشسس
٣ٝؼخهذ ػِ ٢حسطٌخرـــٜخ رـشحٓش ال طوَ ػٖ أُق ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ـــــذ ػِ ٢ػشــــــــش ٖ٣أُق
ؿ٘)5/99ٝ 69 ّ ( ٚ٤
 ٖٓٝحُز ٖ٤أٗ٣ ٚـذ ُٞهٞع ٛز ٙحُـشٔ٣ش رخُ٘غزش ُٔز٤ذحص ح٥كخص إٔ  ٌٕٞ٣حُـخٗٓ ٢شخظخ
ُ ٖٓ ٚحُـٜش حُٔخظظش رششٜخ أ ٝحعظخذحٜٓخ اال أٗ٣ ُْ ٚشحع حُششٝؽ ٝحُؼٞحرؾ
ٝحُؼٔخٗخص حُٔوشسس
 -8ؿشٔ٣ش ػذّ حطخخر حالكظ٤خؽخص حُالصٓش ُٔ٘غ ططخ٣ش حُٔخِلخص أ ٝحألطشرش ٣ٝؼخهذ ػِ٢
حسطٌخرٜخ رـشحٓش ال طوَ ػٖ خٔغٔخثش ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ذ ػِ ٢أُق ؿ٘)99 , 67 ّ ( ٚ٤
 -9ؿشٔ٣ش طـخٝص حُلذٝد حُٔغٔٞف رٜخ ُألدخ٘ش حُؼخسس ػ٘ذ كشم حُٞهٞد ٣ٝؼخهذ ػِ٢
حسطٌخرٜخ رـشحٓش ال طوَ ػٖ أُق ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ذ ػِ ٢ػشش ٖ٣أُق ؿ٘ٝ ٚ٤طٌلِض حُٔخدس 75
ٖٓ حُالثلش حُظ٘ل٤ز٣ش رز٤خٕ طِي حُلذٝد (ّ .)6/99 , 73
 -9ؿشٔ٣ش ػذّ حالُظضحّ رخُؼٞحرؾ ٝحإلؿشحءحص حُوخٗ٤ٗٞش ػ٘ذ حعظخشحؽ ٝطظ٘٤غ حُض٣ض
حُخخّ ٣ٝ ,ؼخهذ ػِ ٢حسطٌخرٜخ رـشحٓش ال طوَ ػٖ أُق ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ذ ػِ ٢ػشش ٖ٣أُق
ؿ٘.)5/99 , 74 ّ ( ٚ٤
 -9ؿشٔ٣ش طـخٝص حُلذٝد حُٔغٔٞف رٜخ ُشذس حُظٞص ( ٝ .), 4/75ك ٢حُوخٗ ٕٞسهْ 7
ُغ٘ش  4777ك ٢شؤٕ حُز٤جش ٗ ,ـذ إٔ حُٔششع حُٔظش ١هذ ٗض ػِ٘ٓ ٢غ طـخٝص حُلذ
حُٔغٔٞف رُ ٚشـــــذس حُظٞص  ,كؤُضّ حُـٜــــخص ٝحألكشحد ػ٘ذ ٓزخشــــشس حألٗشطش
حإلٗظخؿ٤ش أ ٝحُخذٓ٤ش أ ٝؿ٤شٛخ ٝخخطش ػ٘ذ طشـ َ٤ح٥الص ٝحُٔؼذحص ٝحعظخذحّ آالص
حُظ٘زٌٓٝ ٚ٤زشحص حُظٞص رؼذّ طـخٝص حُلذٝد حُٔغٔٞف رٜخ ُشذس حُظٞص ٗٝ ,ض ػِ٢
ػوٞرش طـخٝص حُلذٝد حُٔغٔٞف رٜخ ك ٢حُٔخدس  , 99ػِ ٢ػوٞرش حُـشحٓش ٖٓ  833ؿ٘ٚ٤
اُ 5333 ٢ؿ٘ٓ ٚ٤غ ٓظخدسس ح٥الص أ ٝحُٔؼذحص حُٔغظخذٓش ارح ٝهؼض حُـشٔ٣ش رخعظخذحّ
ٌٓزشحص حُظٞص ٝ ,ك ٢كخُش حُؼٞد طٌ ٕٞحُؼوٞرش حُلزظ ٓغ حُـشحٓش حُٔزًٞسس
 -7ؿشٔ٣ش طـخٝص حُلذٝد حُٔغٔٞف رٜخ ُظغشد أ ٝحٗزؼخع ِٓٞػخص حُٜٞحء دحخَ ٌٓخٕ
حُؼَٔ ٣ٝؼخهذ ػِ ٢حسطٌخرٜخ ٣ٝؼخهذ ػِ ٢حسطٌخد ٛز ٙحُـشٔ٣ش رـشحٓش ال طوَ ػٖ أُق
ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ذ ػِ ٢ػشش ٖ٣أُق ؿ٘ٝ ٚ٤ك ٢كخُش حُؼٞد طٌ ٕٞحُؼوٞرش حُلزظ ٝحُـشحٓش
(ّ. )6/99 ,76
 -43ؿشٔ٣ش طـخٝص حُلذٝد حُٔغٔٞف رٜخ ُِٔلخكظش ػِ ٢دسؿش حُلشحسس ٝحُشؽٞرش دحخَ
ٌٓخٕ حُؼَٔ ٣ٝؼخهذ ػِ ٢حسطٌـخرٜخ رـشحٓش ال طوَ ػٖ أُق ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ذ ػِ٢
ػشـــش ٖ٣أُق ؿ٘.)6/99 , 77ّ ( ٚ٤
 -44ؿشٔ٣ش ػذّ حالُظضحّ رظٞك٤ش ٝعخثَ حُظ٣ٜٞش ك ٢حألٓخًٖ حُؼخٓش ٣ٝ ,ؼخهذ ػِ٢
حسطٌـخرٜخ رـشحٓش ال طوَ ػٖ أُق ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ذ ػِ ٢ػشـــش ٖ٣أُق ؿ٘, 78 ّ ( ٚ٤
.)6/99
-45ؿشٔ٣ش طـخٝص حُلذٝد حُٔغٔٞف رٜخ ُِظذخ ٖ٤ك ٢حألٓخًٖ حُؼخٓش حُٔـِوش ٣ٝؼخهذ ػِ٢
حسطٌـخرٜخ رـشحٓش ال طوَ ػٖ أُق ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ذ ػِ ٢ػشـــش ٖ٣أُق ؿ٘, 4/79 ّ ( ٚ٤
.)6/99
 -46ؿشٔ٣ش حالطـخس ؿ٤ش حُٔششٝع ك ٢حُٔٞحد حُٔغظ٘لزس ُطزوش حألٝص ٕٝأ ٝحعظخذحٜٓخ ك٢
حُظ٘خػش أ ٝحعظ٤شحدٛخ أ ٝك٤خصطٜخ رخُٔخخُلش ُِوٞحٗٝ ٖ٤حُوشحسحص حُٞصحس٣ش حُٔ٘ظٔش ُزُي
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٣ٝ.ؼخهذ ػِ ٠حسطٌخرٜخ رـشحٓش ال طوَ ػٖ أُق ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ذ ػِ ٠ػشش ٖ٣أُق ؿ٘( ٚ٤
حُٔخدس ٌٓ 79شسح .) 99 ,
ٝكٓ ٢ـخٍ ؿشحثْ حالػظذحء ػِ ٢حُز٤جش حُٔخث٤ش ٗ ,ـذ إٔ حُوخٗ ٕٞحُٔزًٞس ٣ـشّ حُؼذ٣ذ ٖٓ
حألكؼخٍ ٜ٘ٓٝخ :
 -4ؿشٔ٣ش طظش٣ق حُغلٖ أ ٝاُوخثٜخ حُض٣ض أ ٝحُٔض٣ؾ حُض٣ظ ٢ك ٢حُزلش حإلهِّ ( ٢ٔ٤
٣ٝ , )77ؼخهذ ػِٛ ٢ز ٙحُـشٔ٣ش رـشحٓش ال طوَ ػٖ ػالػٔخثش أُق ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ذ ػِ٢
ِٓ ٕٞ٤ؿ٘. )4/73ّ( ٚ٤
 -5ؿشٔ٣ش طظش٣ق حُغــــلٖ حُٔغــــِش رـٜٔــــٞس٣ش ٓظــــش حُؼـــشر٤ش أ ٝاُوخثــــٜخ
حُض٣ض ك ٢حُزلـــش (ٓخدس ٣ٝ , ) 83ؼخهذ ػِٛ ٢ز ٙحُـشٔ٣ش رـشحٓش ال طوَ ػٖ ٓخثش أُق
ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ذ ػِ ٢خٔغٔخثش أُق ؿ٘.)7/76 ّ ( ٚ٤
 -6ؿشٔ٣ش طظش٣ق أ٣ش ٓٞحد ِٓٞػش ٗخطـش ػٖ حعظـالٍ كو ٍٞحُزظشُِ ٍٝزلش حإلهِ٢ٔ٤
( ّ٣ٝ , )4/85ؼخهذ ػِٛ ٢ز ٙحُـشٔ٣ش رـشحٓش ال طوَ ػٖ ػالػٔخثش أُق ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ذ
ػِ ٕٞ٤ِٓ ٢ؿ٘/73ّ ( ٚ٤أ ٢ُٝر٘ذ.)6&5
 -7ؿشٔ٣ش ػذّ حعظخذحّ حُٞعخثَ ح٘ٓ٥ش حُظ ٢ال ٣ظشطذ ػِٜ٤خ حإلػشحس رخُز٤جش حُٔخث٤ش
( ّ ٣ٝ , )5/85ؼخهذ ػِٛ ٢ز ٙحُـشٔ٣ش رزحص حُؼوٞرش حُٞحسدس ك ٢حُٔخدس حُغخروش .
 -8ؿشٔ٣ش ٓخخُلش أٝحٓش ٓٔؼِ ٢حُـٜش حإلدحس٣ش ك ٢كخُش ٝهٞع كخدع إلكذ ١حُغلٖ حُظ٢
طلَٔ حُض٣ض ( ّ٣ٝ , )86ؼخهذ ػِٛ ٢ز ٙحُـشٔ٣ش رـشحٓش ال طوَ ػٖ أسرؼ ٖ٤أُق ؿ٘ٚ٤
ٝال طض٣ذ ػِٓ ٢خثش ٝخٔغ ٖ٤أُق ؿ٘. )5/77 ّ ( ٚ٤
 -9ؿشٔ٣ش حُظلــــش٣ؾ حُ٘خطؾ ػٖ ػطذ رخُغـــل٘٤ش أ ٝأكذ أؿٜــــضطٜخ رـٜـــــذف طؼطَ٤
حُغــل٘٤ش أ ٝاطالكٜـــــخ (ّ  / 87د) ٣ٝ ,ؼخهذ ػِٛ ٢ز ٙحُـشٔ٣ش رخُلزظ ٝؿشحٓش ال طوَ
ػٖ ٓخثش ٝخٔغ ٖ٤أُق ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ذ ػِ ٢خٔغٔخثش أُق ؿ٘ ٚ٤أ ٝربكذٛ ١خط ٖ٤حُؼوٞرظٖ٤
ٓ ,غ حُظضحّ حُٔظغزذ ر٘لوخص اصحُش آػخس حُٔخخُلش ( ّ.)4/74
 ؿشٔ٣ـــش ػذّ حطخـــــخر ؿٔ٤غ حالكظ٤ـــخؽخص حٌُخك٤ـــــش ُٔ٘ــــغ أػخس حُظِٞع هزَ ٝرؼــذٝهٞع حُؼطذ رخُغل٘٤ش (ّ /87د) ٣ٝ ,ؼخهذ ػِٛ ٢ز ٙحُـشٔ٣ش رـشحٓش ال طوَ ػٖ عزؼٖ٤
أُق ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ذ ػِ ٢ػالػٔخثش أُق ؿ٘ 4/75 ّ( ٚ٤ر٘ذ. )5
 -9ؿشٔ٣ش ػذّ حُٔزخدسس اُ ٢ارالؽ حُـٜخص حإلدحس٣ش حُٔخظظش ػٖ كخدع طغشد حُض٣ض
كٞس كذٝػٝ , )88 ّ( ٚرؼخهذ ػِٛ ٢ز ٙحُـشٔ٣ش رزحص حُؼوٞرش حُٞحسدس ك ٢حُٔخدس حُغخروش (
 4 /75ر٘ذ.)5
 -7ؿشٔ٣ش ه٤خّ حُغلٖ رؤػٔخٍ حُشلٖ ٝحُظلش٣ؾ د ٕٝحُلظ ٍٞػِ ٢طشخ٤ض ٖٓ حُـٜش
حإلدحس٣ش حُٔخظظش
( ّ ٣ٝ , )89ؼخهذ ػِٛ ٢ز ٙحُـشٔ٣ش رـشحٓش ال طوَ ػٖ أسرؼ ٖ٤أُق ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ذ ػِ٢
( ّ. )4/76
ٓخثظ ٢أُق ؿ٘ٚ٤
 -43ؿشٔ٣ش ػذّ طـ٤ٜض حُغلٖ حُٔغـِش رـٜٔٞس٣ش ٓظش حُؼشر٤ش رٔؼذحص خلغ حُظِٞع
( ّ ٣ٝ )4/89ؼخهذ ػِٛ ٢ز ٙحُـشٔ٣ش رـشحٓش ال طوَ ػٖ أسرؼ ٖ٤أُق ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ذ
ػِٓ ٢خثش ٝخٔغ ٖ٤أُق ؿ٘. )4/77ّ ( ٚ٤
 -44ؿشٔ٣ش ػذّ طـ٤ٜض حُغلٖ حألؿ٘ز٤ش حُظ ٢طغظخذّ حُٔٞحٗ ٢حُٔظش٣ش رٔؼذحص خلغ
حُظٞص ( ّ ٣ٝ , )5/89ؼخهذ ػِٛ ٢ز ٙحُـشٔ٣ش رـشحٓش ال طوَ ػٖ عزؼ ٖ٤أُق ؿ٘ٝ ٚ٤ال
طض٣ذ ػِ ٢ػالػٔخثش أُق ؿ٘ز 4 /75ّ ( ٚر٘ذ. )4
 -45ؿشٔ٣ش ػذّ حكظلخظ حُغل٘٤ش أ ٝحُ٘خهِش رغـَ حُض٣ض (ّ٣ٝ , )89ؼخهذ ػِٛ ٢زٙ
حُـشٔ٣ش رـشحٓش ال طوَ ػٖ أسرؼ ٖ٤أُق ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ذ ػِٓ ٢خثظ ٢أُق ؿ٘4/76ّ( ٚ٤
ر٘ذ.)5
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 -46ؿشٔ٣ش اُوخء أ ٝطظش٣ق حُٔٞحد حُؼخسس ك ٢حُزلش حإلهِ ٢ٔ٤أ ٝحُٔ٘طوش حالهظظخد٣ش
حُخخُظش ( ّ ٣ٝ , )4/93ؼخهذ ػِٛ ٢ز ٙحُـشٔ٣ش رـشحٓش ال طوَ ػٖ ػالػٔخثش أُق ؿ٘ٚ٤
ٝال طض٣ذ ػِ ٕٞ٤ِٓ ٢ؿ٘ 4/73ّ ( ٚ٤ر٘ذ .)4,6
 -47ؿشٔ٣ش اُوخء حُغلٖ ٓٞحد ػخسس ك ٢حُزلش حإلهِ ٢ٔ٤أ ٝحُٔ٘طوش حالهظظخد٣ش حُخخُظش (
ّ٣ٝ , )5/93ؼخهذ ػِٛ ٢ز ٙحُـشٔ٣ش رزحص حُؼوٞرش حُٞحسدس ك ٢حُٔخدس حُغخروش ( ّ4/73
ر٘ذ .)4,6
 ؿشٔ٣ش اُوخء حُلٞ٤حٗخص حُ٘خكوش ك ٢حُزلش حإلهِ ٢ٔ٤أ ٝحُٔ٘طوش حالهظظخد٣ش حُخخُظش (ّ٣ٝ , )6/93ؼخهذ ػِٛ ٢ز ٙحُـشٔ٣ش رزحص حُؼوٞرش حُٞحسدس ك ٢حُٔخدس حُغخروش ( ّ4/73
ر٘ذ .)4,6
 -49ؿشٔ٣ش اُوخء أٓ ١خدس ِٓٞػش ُِز٤جش ك ٢حُزلـــــش حإلهِ ٢ٔ٤أ ٝحُٔ٘طوـــــش حالهظظـــخد٣ش
حُخخُظــــــش ( حُٔخدس
٣ٝ , )47 , 46 ,45 /4ؼخهذ ػِٛ ٢ز ٙحُـشٔ٣ش رخُؼوٞرش حُٞحسدس ك ٢حُلوشس حُغخروش (
ّ 4/73ر٘ذ .)4,6
 -49ؿشٔ٣ش ػذّ حكظلخظ حُغل٘٤ش أ ٝحُ٘خهِش رغـَ حُشل٘ش (ّ٣ٝ ,)95ؼخهذ ػِٛ ٢زٙ
حُـشٔ٣ش رـشحٓش ال طوَ ػٖ أسرؼ ٖ٤أُق ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ذ ػِٓ ٢خثظ ٢أُق ؿ٘.)5/76 ّ( ٚ٤
 -49ؿشٔ٣ش ٓخخُلش أٝحٓش ٓٔؼِ ٢حُـٜش حإلدحس٣ش حُٔخظظش ك ٢كخُش ٝهٞع كخدع إلكذ١
حُغلٖ حُظ ٢طلَٔ ٓٞحد ػخسس ( ّ٣ٝ , )4/96ؼخهذ ػِٛ ٢ز ٙحُـشٔ٣ش رـشحٓش ال طوَ ػٖ
أسرؼ ٖ٤أُق ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ذ ػِٓ ٢خثش ٝخٔغ ٖ٤أُق ؿ٘. )5/77ّ ( ٚ٤
 -47ؿشٔ٣ش اؿشحم حُ٘لخ٣خص ٝحُٔٞحد حُِٔٞػش ك ٢حُـشف حُوخسٝ ١حُٔ٘طوش حالهظظخد٣ش
حُخخُظش ( ّ٣ٝ ,)5/96ؼخهذ ػِٛ ٢ز ٙحُـشٔ٣ش رـشحٓش ال طوَ ػٖ ػالػٔخثش أُق ؿ٘ٚ٤
ٝال طض٣ذ ػِ ٕٞ٤ِٓ ٢ؿ٘) 6 /73 ّ ( ٚ٤
 -53ؿشٔ٣ش طظش٣ق ٓ٤خ ٙحُظـــشف حُظل ٢حُِٔٞػش دحخَ حُزلــــش حإلهِ ٢ٔ٤أ ٝحُٔ٘طوش
حالهظظـــخد٣ش حُخخُظـــش( ّ٣ٝ )99ؼخهذ ػِٛ ٢ز ٙحُـشٔ٣ش رـشحٓش ال طوَ ػٖ أسرؼٖ٤
أُق ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ذ ػِٓ ٢خثظ ٢أُق ؿ٘.)6/76 ّ( ٚ٤
 -54ؿشٔ٣ش اُوخء حُؤخٓش أ ٝحُلؼالص ٖٓ حُغلٖ ك ٢حُزلش حإلهِ ٢ٔ٤أ ٝحُٔ٘طوش
حالهظظخد٣ش حُخخُظش ( ّ٣ٝ , )99ؼخهذ ػِٛ ٢ز ٙحُـشٔ٣ش رخُؼوٞرش حُٞحسدس رخُٔخدس حُغخروش
 -55ؿشٔ٣ش ه٤خّ حُٔ٘شؤس ربكذحع طِٞع ُِشٞحؽت حُٔظش٣ش أ ٝحُٔ٤خ ٙحُٔظخخٔش ُٜخ ( ّ)97
٣ٝ ,ؼخهذ ػِٛ ٢ز ٙحُـشٔ٣ش رـشحٓش ال طوَ ػٖ ٓخثظ ٢ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ذ ػِ ٢ػشش ٖ٣أُق
ؿ٘. )5/99 ّ( ٚ٤
 -56ؿشٔ٣ش اهخٓش ٓ٘شؤس أٓ ٝلَ ٘٣ظؾ ػٜ٘ٔخ طظش٣ق ٓٞحد ِٓٞػش د ٕٝاؿشحء دسحعخص
حُظؤػ٤ش حُز٤ج٣ٝ , )93ّ ( ٠ؼخهذ ػِٛ ٢ز ٙحُـشٔ٣ش رزحص حُؼوٞرش حُٔوشسس ُِـشٔ٣ش حُغخروش.
-57ؿشٔ٣ش اهخٓش ٓ٘شؤص ػِ ٢حُشٞحؽت حُزلش٣ش دٞٓ ٕٝحكوش حُـٜش حإلدحس٣ش حُٔخظظش (ّ
٣ٝ , )96ؼخهذ ػِٛ ٢ز ٙحُـشٔ٣ش رخُلزظ ُٔذس ال طض٣ذ ػِ ٢عظش أشٜش ٝرـشحٓش ال طوَ
ػٖ خٔغش آالف ؿ٘ٝ ٚ٤ال طـخٝص خٔغ ٖ٤أُق ؿ٘ ٚ٤أ ٝربكذٛ ١خط ٖ٤حُؼوٞرظ/ 79 ّ(. ٖ٤
)4
 -58ؿشٔ٣ش حُٔغخط رخؾ حُٔغخس حُطز٤ؼُِ ٢شخؽت أ ٝطؼذ ِٚ٣دٞٓ ٕٝحكوش حُـٜش حإلدحس٣ش
حُٔخظظش ( ّ٣ٝ , )4/ 79 , 97ؼخهذ ػِٛ ٢ز ٙحُـشٔ٣ش رزحص حُؼوٞرش حُٔوشسس ُِـشٔ٣ش
حُغخروش .
 -59ؿشٔ٣ش ػذّ حكظلخظ حُغل٘٤ش حُظ ٢طلَٔ حُـ٘غ٤ش حُٔظش٣ش رخُشٜخدحص حُذ٤ُٝش حُٔوشسس
هخٗٗٞخ ً ( ّ٣ٝ )99ؼخهذ ػِٛ ٢ز ٙحُـشٔ٣ش رـشحٓش ال طوَ ػٖ أسرؼ ٖ٤أُق ؿ٘ٝ ٚ٤ال طض٣ذ
ػِٓ ٢خثظ ٢أُق ؿ٘. )5/76ّ ( ٚ٤
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 -59ؿشٔ٣ش ػذّ كظ ٍٞحُغل٘٤ش حُظ ٢طلَٔ ػِْ دُٝش ٓ٘ؼٔش ُالطلخه٤ش ٝحُظ ٢ط٘وَ حُض٣ض
رظٞسس ٓ٘ظظٔش ػِ ٢حُشٜخدس حُذ٤ُٝش ُٔ٘غ حُظِٞع رخُض٣ض( ّ٣ٝ ,)99ؼخهذ ػِٛ ٢زٙ
حُـشٔ٣ش رزحص حُؼوٞرش حُٔوشسس ُِـشٔ٣ش حُغخروش.
انمطهب انثبنً  :االطبر انتنظيمً و دور انمؤسسبت فً حمبية انبيئة
ٖٓ حُزذ ٝ ٠ٜ٣حُٔغِْ ر ٚحٕ حُوٞحٗ ٝ ٖ٤حُظشش٣ؼخص الرذ  ٝحٕ ٣و ّٞػِٜ٤خ هخثْ ُظ٘ل٤زٛخ  ٝحُؼَٔ ػِٜ٤خ
ٝسدع ًَ ٖٓ ٣ظخطٜخ ٣ ٝؼظذ ٟػِٜ٤خ  ٝكوخ ُٔخ ؿخء رٜ٤خ ٖٓ حكٌخّ  ٝػوٞرخص ُٜزح هخٓض حُلٌٚٓٞ
حُٔظش٣ش رؤٗشخء ؿٜخص شئٕ حُز٤جش كوذ طذٝس هشحس سث٤ظ حُـٜٔٞس٣ش سهْ  964ك٠
 4795/45/63حُٔظؼٖٔ حٗشخء حُـٜخص رشثخعش ٓـِظ حُٞصسحء .ك٤و ّٞؿٜخص شج ٕٞحُز٤جش رشعْ
حُغ٤خعش حُؼخٓش  ٝاػذحد حُخطؾ حُالصٓش ُِللخظ ػِ ٢حُز٤جش  ٝط٘ٔ٤ظٜخ ٓ ٝظخرؼش ط٘ل٤زٛخ رخُظ٘غ٤ن ٓغ
حُـٜخص حإلدحس٣ش حُٔخظظش ُٚٝ ,إٔ ٣ؼطِغ رظ٘ل٤ز رؼغ حُٔششٝػخص حُظـش٣ز٤ش  ٌٕٞ٣ٝحُـٜخص
حُـٜش حُو٤ٓٞش حُٔخظظش رذػْ حُؼالهخص حُز٤ج٤ش ر ٖ٤ؿٜٔٞس٣ش ٓظش حُؼشر٤ش  ٝحُذ ٝ ٍٝحُٔ٘ظٔخص
حُذ٤ُٝش  ٝحإلهِ٤ٔ٤شٞ٣ٝ ,ط ٢حُـٜخص رخطخخر حإلؿشحءحص حُوخٗ٤ٗٞش حُالصٓش ُالٗؼٔخّ اُ ٢حالطلخه٤خص
حُذ٤ُٝش  ٝحإلهِ٤ٔ٤ش حُٔظؼِوش رخُز٤جش ٣ ٝؼذ ٓششٝػخص  ٝحُوٞحٗ ٝ ٖ٤حُوشحسحص حُالصٓش ُظ٘ل٤ز ٛزٙ
حالطلخه٤خص.
ٝطظٔؼَ حخظظخطخص حُـٜخص ك: ٠
 اػذحد ٓششٝػخص حُوٞحٗ ٝ ٖ٤حُوشحسحص حُٔظؼِوش رظلو٤ن أٛذحف حُـٜخص  ٝارذحء حُشأ ١ك٢حُظشش٣ؼخص حُٔوظشكش رحص حُؼالهش ػِ ٢حُز٤جش
 اػذحد حُذسحعخص ػٖ حُٞػغ حُز٤ج ٝ ٢ط٤خؿش حُخطش حُو٤ٓٞش ُلٔخ٣ش حُز٤جش  ٝحُٔششٝػخص حُظ٢طظؼٜٔ٘خ  ٝاػذحد حُٔٞحصٗش حُظوذ٣ش٣ش ٌَُ ٜٓ٘خ ً ٝزُي حُخشحثؾ حُز٤جش ُِٔ٘خؽن حُؼٔشحٗ٤ش ٝ
حُٔ٘خؽن حُـذ٣ذس ً ٝزُي حُٔؼخ٤٣ش حُٔغظٜذكش ُِٔ٘خؽن حُوذٔ٣ش
ٝػغ حُٔؼخ٤٣ش  ٝحالشظشحؽخص حُٞحؿذ ػِ ٢أطلخد حُٔششٝػخص  ٝحُٔ٘شؤص حالُظضحّ رٜخ هزَ
حالٗشخء  ٝأػ٘خء حُظشـَ٤
 كظش حُٔئعغخص  ٝحُٔؼخٛذ حُٞؽ٘٤ش ً ٝزُي حٌُلخءحص حُظ ٢طغ ْٜك ٢اػذحد  ٝط٘ل٤ز رشحٓؾحُٔلخكظش ػِ ٢حُز٤جش  ٝحالعظلخدس ٜٓ٘خ ك ٢اػذحد  ٝط٘ل٤ز حُٔششٝػخص  ٝحُذسحعخص حُظ ٢طوّٞ
ربػذحدٛخ
 حُٔظخرؼش حُٔذٗ٤ش ُظ٘ل٤ز حُٔؼخ٤٣ش ٝحالشظشحؽخص حُظ ٢طِظضّ حألؿٜضس  ٝحُٔ٘شآص رظ٘ل٤زٛخ  ٝحطخخرحإلؿشحءحص حُظ٘٣ ٢ض ػِ٤خ حُوخٗ ٕٞػذ حُٔخخُلُٜ ٖ٤ز ٙحُٔؼخ٤٣ش  ٝحُششٝؽ
 ٝػغ حُٔؼذالص  ٝحُ٘غذ حُالصٓش ُؼٔخٕ ػذّ طـخٝص حُلذٝد حُٔغٔٞف رٜخ ُِِٔٞػخص ٝحُظؤًذ ٖٓ حالُظضحّ رٜز ٙحُٔؼذالص  ٝحُ٘غذ
 ؿٔغ حُٔؼِٓٞخص حُو٤ٓٞش ٝحُذ٤ُٝش حُخخطش رخُٞػغ حُز٤ج ٝ ٢حُظـ٤شحص حُظ ٢ططشأ ػِ ٚ٤رظلشدٝس٣ش رخُظؼخٓ ٕٝغ ٓشحًض حُٔؼِٓٞخص ك ٢حُـٜخص حألخش ٝ ٟطؤٜ٣ٞخ  ٝحعظخذحٜٓخ ك ٢حإلدحسس ٝ
حُظخط٤ؾ حُز٤جٗ ٝ ٢ششٛخ ٝػغ أعظ ٝاؿشحءحص طو ْ٣ٞحُظؤػ٤ش حُز٤جُِٔ ٢ششٝػخص
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 اػذحد خطش ُِطٞحسة حُز٤ج٤ش  ٝ ,حُظ٘غ٤ن ر ٖ٤حُـٜخص حُٔؼ٘٤ش إلػذحد رشحٓؾ ٓٞحؿٜش حٌُٞحسعحُز٤ج٤ش
 اػذحد خطش ُِظذس٣ذ حُز٤ج ٝ ٢حإلششحف ػِ ٢ط٘ل٤زٛخ حُٔشخسًش ك ٢اػذحد  ٝط٘ل٤ز حُزشٗخٓؾ حُوُِ ٢ٓٞشطذ حُز٤جٝ ٢حالعظلخدس ٖٓ ر٤خٗخطٚ اػذحد حُظوخس٣ش حُذٝس٣ش ػٖ حُٔئششحص حُشث٤غ٤ش ُِٞػغ حُز٤جٗ ٝ ٢ششٛخ رظلش دٝس٣ش ٝػغ رشحٓؾ حُظؼو٤ق حُز٤جُِٞٔ ٢حؽ٘ ٝ ٖ٤حُٔؼخٗٝش ك ٢ط٘ل٤زٛخ حُظ٘غ٤ن ٓغ حُـٜخص حألخش ٟرشؤٕ ط٘ظ ٝ ْ٤طؤٓ ٖ٤طذح ٍٝحُٔٞحد حُخطشس ادحسس حُٔلٔ٤خص حُطز٤ؼ٤ش ٝحإلششحف ػِٜ٤خ اػذحد ٓششٝػخص حُٔٞحصٗش حُالصٓش ُلٔخ٣ش  ٝط٘ٔ٤ش حُز٤جش ٓظخرؼش ط٘ل٤ز حالطلخه٤خص حُذ٤ُٝش  ٝحإلهِ٤ٔ٤ش حُٔظؼِوش رخُز٤جش حهظشحف آُ٤خص حهظظخد٣ش ُظشـ٤غ حألٗشطش حُٔخظِلش ػِ ٢حطخخر اؿشحءحص ٓ٘غ حُظِٞع ط٘ل٤ز حُٔششٝػخص حُظـش٣ز٤ش ُِٔلخكظش ػِ ٢حُؼشٝحص حُطز٤ؼش  ٝكٔخ٣ش حُز٤جش ٖٓ حُظِٞع حُظ٘غ٤ن ٓغ حُٞصحسس حُٔخظظش رخُظؼخ ٕٝحُذُِ ٢ُٝظؤًذ ٖٓ إٔ حُٔششٝػخص حُُٔٔٞش ٖٓحُٔ٘ظٔخص  ٝحُذ ٍٝحُٔخٗلش طظلن ٓغ حػظزخسحص عالٓش حُز٤جش
 طخظض رظو ْ٤٤حُظؤػ٤ش حُز٤جُِٔ ٢ششٝػخص ٝدٝس حُـٜخص حإلدحس٣ش حُٔخظظش ٓغ ؿٜخص شجٕٞحُز٤جش
 اػذحد حُغـَ حُز٤جُِ٘ٔ ٢شؤس اٗشخء شزٌخص حُشطذ حُز٤ج٢ ٝػغ خطش ُِطٞحسة ُٔٞحؿٜش حٌُٞحسع حُز٤ج٤ش ٓٝغج٤ُٞش حُـٜخص حُٔشخسًش كٛ ٢ز ٙحُخطش كظش ط٤ذ حُطٞ٤س ٝحُلٞ٤حٗخص حُزش٣ش حُظ ٢طلذدٛخ حُالثلش حُظ٘ل٤ز٣ش ُوخٗ ٕٞحُز٤جش سهْ ُ 7غ٘شٝ 4777طؼذ٣الط.ٚ
 حُٔشخسًش ك ٢اػذحد خطش طؤٓ ٖ٤حُزالد ػذ طغشد حُٔٞحد  ٝحُ٘لخ٣خص حُخطشس  ٝحُِٔٞػش ُِز٤جش حالشظشحى ك ٢اػذحد حُخطش حُو٤ٓٞش حُٔظٌخِٓش إلدحسس حُٔ٘خؽن حُغخكِ٤ش رخُزلش حُٔظٞعؾ ٝحُزلش حألكٔش رخُظ٘غ٤ن ٓغ حُ٤ٜجخص  ٝحُٞصحسحص حُٔؼ٘٤ش
 حالشظشحى ٓغ ٝصحسس حُظشر٤ش  ٝحُظؼِ ْ٤ك ٢اػذحد رشحٓؾ طذس٣ز٤ش ُلٔخ٣ش حُز٤جش كٗ ٢طخم رشحٓؾحُذسحعش حُٔخظِلش كٓ ٢شحكَ حُظؼِ ْ٤حألعخع٢
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 اػذحد طوش٣ش ع٘ ١ٞػٖ حُٞػغ حُز٤ج٣ ٢وذّ اُ ٢سث٤ظ حُـٜٔٞس٣ش ٓ ٝـِظ حُٞصسحء  ٝطٞدع()65
ٗغخش ٖٓ ٛزح حُظوش٣ش كٓ ٢ـِظ حُشؼذ

انمبحث انثبنً  :انعىامم انتً ينتج عنهب مشبكم انبيئة فً مصر و خطظ انحكىمة
نمىاجهتهب
انمطهب االول  :انعىامم انتً ينتج عنهب مشبكم انبيئة فً مصر
أطزق حُٔـظٔغ ٣ؼخٗ ٖٓ ٢كخُش طذٞٛس ٝطذٓ٤ش ُِؼذ٣ذ ٖٓ حُٔٞحسد حُز٤ج٤ش ٓؼَ حألسحػ ٢حُضسحػ٤ش
ٜٗٝش حُ٘ٝ َ٤شٞحؽ٠ء حُزلخس ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُٔٞحسد حُطز٤ؼ٤ش ًٝزُي اٗظشخس ظخٛشس حُظِٞع حُز٤ج٢
رغزذ حُششًخص حُظ٘خػ٤ش أٝ ٝعخثَ حُ٘وَ حُخخطش ( خخطشً حُغ٤خسحص ٓٝلخسم حُؤخٓش ٓٝغخري
حُشطخص ٝؿ٤شٛخ ٖٓ ٓظخدس حُظِٞع ) أ ٝحُظِٞع حُـزحث ٢رؤٗٞحػٝ ٚحُز ٟػخدس ٓخ ٘٣ظؾ ػٖ
أعظخذحّ حُٔز٤ذحص ٝحالعٔذس ٝطِؼذ حالدحسس حُز٤ج٤ش دٝسحً ٛخٓخ ً ك ٢حُظؼخَٓ ٓغ حُٔشٌالص ٛزح
رخإلػخكش اُ ٢كـْ ٞٗٝع حُٔؼِٓٞخص حُظ ٢طؼِٖ اُ ٢حُشأ ٟحُؼخّ ٓغ دسؿش ٓشخسًش حُٔٞحؽ٘ ٖ٤ك٢
ػِٔ٤ش ٛز ٙحالدحسس ٖٓ ٘ٛخ أطزق ٖٓ حُؼشٝس ٟإٔ ٘ٛ ٌٕٞ٣خى سطذ ُلخُش حُز٤جش ك ٢رالدٗخ كظ٢
٣ظٌٖٔ ًَ حالؽشحف حُٜٔظٔش ٝحُٔؼ٘٤ش رخُٔشٌالص حُز٤ج٤ش ٖٓ حُٔشخسًش حُلؼخُش ك ٢ػِٔ٤ش حدحسس
حُٔٞحسد حُز٤ج٤ش .

ٝكٔ٤خ  ٠ِ٣ػشػخ ُزؼغ ٓشٌالص حُز٤جش  ٝحالعزخد حُخخطش رٜخ :
* ٗذسس حُٔٞحسد حُٔخث٤ش ٓغ ص٣خدس حُ٘ٔ ٞحُغٌخٗ ٠حُٔطشد  ٝحطغخع حالٗشطش حالهظظخد٣ش ٓغ ػزخص
ًٔ٤ش حُٔ٤خس حُٔظخكش
* طِٞع حُٜٞحء  ٝحُظ ٠طؼذ ٖٓ ح ْٛحُٔشٌالص حُٔئػشس ػِ ٠حُز٤جش كٓ ٠ظش  ٝخخطش حُٔ٘خؽن
حُلؼخس٣ش حٌُز٤شس ٓ ,ؼَ حُوخٛشس  ٝرحُي ٗظ٤ـش ػذّ حعظخذحّ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ طذ٣وش حُز٤جش ً ٝزح
حالٗشطش ؿ٤ش حُشعٔ٤ش دحخَ حُظـٔؼخص حُغٌخٗ٤ش ٓؼَ حُٔغخري ٞٓ ٝحهغ دكٖ حُٔخِلخص حُظِزش ٝ
ٓلطخص طو٣ٞش حسعخٍ حُٔلٔ ٝ ٍٞحُٔخخؽش حُز٤ج٤ش حالخشٓ ٟؼَ حالطشرش  ٝحُؼٞحطق حُظشحر٤ش ٝ
حُٔٞعٔ٤ش .
* ٓلذٝد٣ش حالسحػ ٠حُضسحػ٤ش حُٔطِٞرش ُظِز٤ش حالكظ٤خؿخص حُٔظضح٣ذس ُِغٌخٕ .
* حٗظشخس حُٔ٘خؽن حُؼشٞحث٤ش دحخَ حُٔذٕ  ٝػِ ٠حؽشحكٜخ  ٝحُظ ٠طؼذ ٖٓ حُ ّٜٞٔحُز٤ج٤ش حُظ٠
طٞحؿٜش ٓظش
* حُظظلش ٓ ٞٛ ٝشٌِش ر٤ج٤ش رخػظزخس ٓظش ٖٓ حُٔ٘خؽن حُوخكِ ٝ ٚرحُي رغزذ حالعظخذحّ حُـخثش
ُالسحػ ٠حُضسحػ٤ش  ٝحُز٣ ٟظؼذ ٟحُوذسس حالٗظخؿ٤ش ُِ٘ظخّ حُز٤ج. ٠
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* حُظِٞع حُزلشٗ ٟظ٤ـش حُِٔٞػخص حُظ٘خػ٤ش  ٝحُضسحػ٤ش  ٝحُلٞ٤حٗ٤ش .
* ص٣خدس حُٔخِلخص حُظِزش  ٝحُٔخِلخص حُزِذ٣ش  ٝحُضسحػ٤ش  ٝكؼالص طط٤ٜش حُٔـخس ٟحُٔخث٤ش ٝ
حُٔخِلخص حُظ٘خػ٤ش ٓ ٝخِلخص حػٔخٍ حالٗشخءحص  ٝحُٔخِلخص حُظل٤ش .
* حُللخظ ػِ ٠حُظ٘ٞع حُزُٞٞ٤ؿ ٝ ٠ط٘ٔ٤ش حُٔٞحسد حُطز٤ؼ٤ش كٓ ٠ظش ك٤غ طٔظِي ٓظش ٓٞسٝػخ
ؽز٤ؼ٤خ ؿ٘٤خ ٣ظؼٖٔ حُؼذ٣ذ ٖٓ حالٗٞحع حُ٘زخط٤ش  ٝحُلٞ٤حٗ٤ش حُ٘خدسس  ٝحُز٣ ٟظؼشع ُؼذ٣ذ ٖٓ
حُظٜذ٣ذحص ٗظ٤ـش حالٗشطش  ٝحُٔٔخسعخص حالٗغخٗ٤ش رحص حالػش حُغِز ٠ػِ ٠حُز٤جش
ٝح٣ؼخ ٖٓ ح ْٛحُؼٞحَٓ حُٔئػش ك ٠ط٤ُٞذ ٓشٌالص ر٤ج٤ش
حُض٣خدس حُغٌخٗ٤ش
 ٖٓ ٠ٛح ْٛحُؼٞحَٓ حُشث٤غ٤ش حُٔغززش ٌُخكش حُٔشٌخٍ حُز٤ج٤ش كٓ ٠ظش ٝرحُي ُِض٣خدس حُٔطشس
كٓ ٠ؼذٍ حُ٘ٔ ٞحُغٌخٗٓٝ , ٠خ عظظزؼش ٛزس حُض٣خدس ٖٓ حالعظـالٍ حُـخثش ُِٔٞحسد حُطز٤ؼ٤ش ٓغ
ص٣خدس حالٗشطش حُغِز٤ش طـخ ٙحُز٤جش
حالٗشطش حُضسحػ٤ش :
طؼظزش حالٗشطش حُضسحػ٤ش ٖٓ ح ْٛحُٔئػشحص ػِ ٠كخُش حُز٤جش كٓ ٠ظش ٣ ٝئد ٟحُظٞعغ ك٠
حالٗشطش حُضسحػ٤ش حُ ٠حُظذٞٛس حُغش٣غ حالسحػ ٠حُضسحػ٤ش ٗظ٤ـش ٓلذٝد٣ش ٓظخدس حُٔ٤خٙ
حُٔغظخذٓ ٚك ٠حُش ٝ , ٟحعظخذحّ حالعٔذس حٌُٔ٤خ٣ٝش  ٝحعظخذحّ حُٔز٤ذحص حُلشش٣ش حُظ ٠طئدٟ
ػِ ٠طذٞٛس ٗٞػ٤ش حُظشر٤ش .
حُظ٘خػش  ٝحُظؼذ: ٖ٣
طٔؼَ ٓخشؿخص حُٔ٘ظـخص حُٔظ٘ؼش  ٝحُ٘خطـش ػٖ حٗشطش حُظؼذ ٖ٣عززخ ؿٛٞش٣خ ٖٓ حعزخد
حُظِٞع ٣ ٝ ,ظغِٜي حُظؼذ ٖ٣حُٔٞحدس حُطز٤ؼ٤ش  ٝخخطش ٓخ٣ظؼِن ٜٓ٘خ رخُلظ ٍٞػِ ٠حُٔٞحد
حُخخّ  ٝحُطخهش  ٝػِ ٚ٤كبٕ ػ٘ذ حالعظخذحّ حُشش٤ذ ُٔؼَ ٛزس حُٔٞحسد ٣ئد ٟحُٓ ٠شخًَ ر٤ج٤ش
ِٓلش .
حُطخهش :
ك٤غ رظ٘خٓ ٠حالعظٜالى ٖٓ حُطخهش ٗظ٤ـش حطغخع حالٗشطش حُظ٘خػ٤ش  ٝحالهظظخد٣ش  ٝحُظـخس٣ش
حُ٘وَ:
ٗظ٤ـش ُِض٣خدس حُغٌخٗ٤ش  ٝص٣خدس حُ٘ٔ ٞحالهظظخد ٟصحد حُؼـؾ ػِ ٠هطخع حُ٘وَ حالٓش حُز٣ ٟذكغ
حُلٌٓٞش حُٔظش٣ش حُ ٠رزٍ حُٔـٜٞدحص ُظلغ ٖ٤حدحء ٛزح حُوطخع ُٔٞحؿٜش حُطِذ حُٔظضح٣ذ
ػِ ٝ ٚ٤طوِ َ٤حُظذٞٛس حُز٤ج ٠حُ٘خؿْ ػٖ حالعظٜالى حُٔظضح٣ذ ُٜزح حُوطخع حُغ٤خك. ٢
رخُشؿْ ٖٓ حُغ٤خكش ٖٓ ح ْٛحُوطخػخص ُذػْ حالهظظخد حُٔظشٗ ٟظشح ُٔخ طٞكشس ٖٓ ػِٔٚ
طؼز ٚحال حٕ حالعظٜالى حُٔظضح٣ذ ُٔٞحسد حُز٤جش ػِ ٠حػش ص٣خدس حُغ٤خكش ٣ئد ٟحُ ٠طذٞٛس
حُٔٞحسد حُز٤ج٤ش .
ٖ٘

حُٔـظٔؼخص حُؼٔشحٗ٤ش :
طؼخٗ ٠حُٔـظٔؼخص حُؼٔشحٗ٤ش كٓ ٠ظش ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔشخًَ حُٔظذحخِ ٖٓ ٚحٜٔٛخ ػذّ ٝؿٞد
طٞص٣غ عٌخٗ٘ٓ ٠خعذ كٓ ٠ظش  ٝطضح٣ذ حُٔ٘طخم حُؼشٞحث٤ش ٓ ٝشخًَ حُٔشٝس  ٝػذّ طٞحكش
حُخذٓخص  ٝحُٔشحكن .
ًٔخ حٗٞ٣ ٚؿذ هظٞس شذ٣ذ ك ٠حُظ٘غ٤ن ر ٖ٤حُـٜخص حُلٌ٤ٓٞش حُٔخظِلش  ٝحُوطخع حُخخص ٝ
حُٔ٘ظٔخص ؿ٤ش حُلٌ٤ٓٞش ً ٝخكش حُـٜخص حُٔؼ٘٤ش روؼخ٣خ حُز٤جش ٓغ ػذّ طٞحكش حُٔؼِٓٞخص
رخُشٌَ حُٔطِٞد .
انمطهب انثبنً  :خطظ انحكىمة نمىاجهة مشكالت انبيئة
ٖٓ ٓ٘طِن حُغؼٗ ٠ل ٞطلغ ٖ٤حُز٤جش حُٔظش٣ش ًؤكذ حالٛذحف حُشث٤غ٤ش ُظلو٤ن حُ٘ٔ ٞحالهظظخدٝ ٟ
هخٓض ٓظش رٞػغ خطش ك ٠حؽخس طلِٓ ٝ َ٤ؼخُـش هؼخ٣خ حُز٤جش ػٖٔ رشٗخٓؾ سإ٣ش ٓظش
حُٔغظوزِ 5363 ٚ٤حُظ ٠طشٌِض كٓ ٠ـخٍ كٔخ٣ش حُز٤جش ٗظ٤ـش ُـٜٞد ًخكش حُٔئعغخص  ٝحُٔ٘ظٔخص
حُلٌ٤ٓٞش  ٝؿ٤ش حُلٌ٤ٓٞش ٓ ٝئعغخص حُٔـظٔغ حُٔذٗٓ ٝ ٠شحًض حُزلٞع  ٝحُخزشحء
حُٔظخظظً ٝ ٖ٤خكش حُٜٔظٔ ٖ٤رخُز٤جش كٓ ٠ظش  ٝرحُي ُٞػغ حعظشحط٤ـ٤ش حُؼَٔ حُز٤ج ٠كٓ ٠ظش
خالٍ حُخٔغش ػشش ػخٓخ حُوخدٓش .
 ٠ٛٝػِ ٠حُ٘ل ٞحُظخُ: ٠
* طلذ٣غ حُخطش حُو٤ٓٞش ُِٔ٤خ ٝ ٙطز٘ٓ ٠ـٔٞػش ٖٓ حُزشحٓؾ حُٔظخظظش ُٔٞحؿٜش ٗٞػ٤ش حُٔ٤خٙ
حُظخُلش ُِششد  ٝحدحسس حُطِذ حُٔظضح٣ذ ػِ٤ٓ ٠خ ٙحُششد ٓغ حُظشً٤ض ػِ ٠حطالف ح ٝحٗظخؽ ٝ
طٞص٣غ ٓ٤خ ٙحُششد رخالػخك ٚحُ ٠ح٣ـخد ٗظخّ ٓظٌخَٓ حالدحسس حُٔ٤خ ٝ ٙرحُي رخُظ٘غ٤ن ٓغ ٝصحسس
حُش ٝ ٟحُٔٞحسد حُٔخث٤ش .
* طلذ٣غ حُخطش حُو٤ٓٞش ُظلغٞٗ ٖ٤ػ٤ش حُٜٞحء  ٝحػخدس طٞص٣غ حُظ٘خػخص خخسؽ حٌُظَ حُغٌ٘٤ش ٓغ
طز٘ ٠رشحٓؾ حالٗظخؽ حالٗظق .
* طلؼ َ٤رشٗخٓؾ حُظ٘ٔ٤ش حُضسحػ٤ش حُٔظٌخِٓش ٝادحسس حُٔ٘خؽن حُش٣ل٤ش رخُظؼخٓ ٕٝغ ٝصحسط ٠حُضسحػش
ٝحإلعٌخٕ ُظلو٤ن حالعظخذحّ حُٔغظذحّ ُألسحػ ٢حُضسحػ٤ش  ٝطشـ٤غ اٗشخء حُٔذٕ حُـذ٣ذس.
ٝحالٛظٔخّ رلٔخ٣ش حُز٤جش حُزلش٣ش ٖٓ خالٍ ط٘ل٤ز رشٗخٓؾ خخص ُإلدحسس حُغِٔ٤ش ُِز٤جش حُغخكِ٤ش
* طلؼ َ٤حُزشٗخٓؾ حُو ٢ٓٞإلدحسس حُٔخِلخص حُظِزش
* حُظٞعغ ك ٢شزٌش حُٔلٔ٤خص حُطز٤ؼ٤ش ٖٓ خالٍ اٗشخء ٓ٘خؽن ؿذ٣ذس ُِٔلٔ٤خص
* حُطز٤ؼ٤ش ٓغ حُؼَٔ ػِ ٢ططز٤ن حألٓخٕ حُزُٞٞ٤ؿٝ ٢حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُل٣ٞ٤ش.
* طؼض٣ض حُظؼخ ٕٝحُذٝ ٢ُٝحإلهِ ٢ٔ٤عٞحء حُؼ٘خثٝ ٢حُٔظؼذد حألدٝحس ٖٓ خالٍ:
أ -طلؼً َ٤خكش حالطلخه٤خص ٝحُٔؼخٛذحص حُذ٤ُٝش حُظٝ ٠هؼض ػِٜ٤خ ٓظش  ٖٓٝأٜٔٛخ:
حطلخه٤ش طـ٤ش حُٔ٘خمٝ ,حطلخه٤ش حألٝصٝ ,ٕٝخطش ػَٔ حُزلش حألر٤غ حُٔظٞعؾ
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ٝخطش ػَٔ حُزلش حألكٔش ٝخِ٤ؾ ػذٕ.
د -طلؼ َ٤أٗشطش ٓـِظ ٝصسحء حُز٤جش حُؼشد.
ًٝزُي دػْ حُٔزخدسس  AMCEN ,ؽ -دػْ أٗشطش ٓئطٔش ٝصسحء حُز٤جش حألكخسهش
 NEPAD .حُز٤ج٤ش ُِششحًش حُـذ٣ذس ُظ٘ٔ٤ش حكش٣و٤خ.
حُظلذ٣خص حُخخسؿ٤ش حُظ ٢طٞحؿ ٚخطش حُؼَٔ حُز٤ج ٠كٓ ٢ظش
 .4حُٔشخًَ حُز٤ج٤ش حُؼخُٔ٤ش ٝخخطش ٓخ ٣ظؼِن ٜٓ٘خ رظـ٤ش حُٔ٘خم ٝظخٛشس حالكظزخط حُلشحسٓٝ ١خ
ُٜٔخ ٖٓ طؤػ٤شحص عِز٤ش عٞف طئػشػِٓ ٢ظش ٝؿ٤شٛخ ٖٓ رِذحٕ حُؼخُْ.
 .5حُؼُٔٞش ٝحالطـخٛخص حُِ٤زشحُ٤ش حُـذ٣ذس حُظ ٢طئد ١اُ ٢اػخدس حُ٘ظشك ٢دٝس حُذُٝش ٝهذسطٜخ ػِ٢
حُظلٌْ ك ٢حُ٘ٔ ٞحالهظظخد ٖٓٝ ١ػْ حُظلٌْ ك ٢ع٤خعخطٜخ حُٔلِ٤ش حألٓش حُز٣ ١ظشطذ ػِ ٚ٤ػذّ
هذسس حٌُؼ٤شٖٓ حُغٌخٕ ػِ ٢حُٔشخسًش كٛ ٢زح حُ٘ظخّ ٝحُظؼز٤ش ػٖ ٓظخُلٚ
 .6طلش٣ش حُظـخسس حُؼخُٔ٤ش ٝص٣خدس سأط حُٔخٍ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣ئد ١اُ ٢حٗ٤ٜخس حُظ٘خػخص حُٔلِ٤ش
حُظ ٢ال طوذس ػِ ٢حُٔ٘خكغش ٓغ حُظ٘خػخص حُؼخُٔ٤ش حُٔظوذٓش حألٓش حُز ١عٞف ٣ئد ١اُ ٢كوذحٜٗخ
ُ٣ٜٞظٜخ حُؼوخك٤شٛ.زح رخإلػخكش اُ ٢حُؼذ٣ذ ٖٓ حُظلذ٣خص حُذحخِ٤ش حُظ ٢طوغ ػِ ٢ػخطن ٝصحسس حُذُٝش
ُشج ٕٞحُز٤جش ًٔٞحؿٜش حألخطخس حُٔظشحًٔش ُِٔشٌالص حُز٤ج٤ش ػِٓ ٢ذ 73 ١ػخ ًٓخ ٓخػ٤ش .ؿزد
حالعظؼٔخسحص ٝطشـ٤غ حُوطخع حُخخص ػِ ٢حُٔغخٔٛش كٓ ٢ششٝػخص حُز٤جش ٝطلل٤ض حُٔـظٔغ
حُٔذٗ ٢ػِ ٢حُو٤خّ رذٝس كٓٝ ١ٞ٤ئػش ُِللخظ ػِ ٢حُز٤جش .ر٘خء حُوذسحص حُٔئعغ٤ش ُِذُٝش كٛ ٢زح
حُٔـخٍ ُذػْ حإلدحسس حُز٤ج٤شُٞٔٝ.حؿٜش آكش ٛز ٙحُظلذ٣خص كبٕ خطش حُؼَٔ حُز٤ج ٢كٓ ٢ظش طغؼ٢
اُ ٢دػْ حإلؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش حُظخُ٤ش :
 .4طشـ٤غ حُٔئعغخص حُٔخظِلش ػِ ٢اٗشخء ٓشحًض طذس٣ز٤ش طغخػذ ػِ ٢طلغً ٖ٤لخءس
حُؼخِٓ ٖ٤رٜخ.
 .5طخل٤غ حُؼشحثذ ٝحُوٞ٤د حُظـخس٣ش حألخشٝ ٟخخطش ػِ ٢حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُ٘ظ٤لش
طذ٣وش حُز٤جش حألٓش حُز ١عٞف ٣غخػذ ػِ ٢طلغ ٖ٤حُٞػغ حُز٤ج.٢
 .6طؼض٣ض حُظٌخَٓ حالهظظخدٓ ١غ حُذ ٍٝحُؼشر٤ش رخُشٌَ حُز٣ ١غخػذ ػِ ٢طخل٤غ
حُوٞ٤د حُظـخس٣ش كٔ٤خ رٝ ْٜ٘٤طشٌ َ٤ؿزٜش ػوخك٤ش ٓظلذس كٞٓ ٢حؿٜش حُؼخُْ ح٥خش.
 .7طٞه٤غ حطلخه٤خص ٓغ د ٍٝكٞع حُ٘ َ٤رخُشٌَ حُز٣ ١غخػذ ػِ ٢طوِ َ٤حُلخهذ ٖٓ
حُٔ٤خٝ ٙص٣خدس كظش ٓظش ٖٓ ٓ٤خٜٗ ٙش حُ٘.َ٤
 .8حالعظؼٔخس ك ٢حُضسحػش حُلذ٣ؼش ٝرُي رخُظٞعغ ك ٢حعظخذحّ حُززٝس حُٔلغ٘ش
ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُلذ٣ؼش ٝحٌُٔ٤خ٣ٝخص حُ٘ظ٤لش.
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 .9طٞؿ ٚ٤حُلالكُ ٖ٤ظز٘ ٢أٗظٔش صسحػ٤ش طٌٔ٘ ٖٓ ْٜطـذ٣ذ حُظشرش ٝكٗ ٢لظ حُٞهض
طلو٤ن سرق ػِ ٢حُٔذ ٟحُزؼ٤ذ.
 .9حالعظؼٔخس ك ٢رشحٓؾ سث٤غ٤ش ُظخل٤غ طِٞع ٛٝذس حُٔٞحسد حُطز٤ؼ٤ش حُخخطش رخُذُٝش .

انتىصيبت :
– مناشدة الجهات اإلقلٌمٌة المعنٌة بما فٌها جامعة الدول العربٌة بالعمل علً وضع إستراتٌجٌات
وسٌاسات وخطط عمل ودراسات إقلٌمٌة متكاملة تهدف إلً التعامل مع قضاٌا التغٌٌر المناخً
والتخفٌف من آثاره حماٌة البٌئة .
– الطلب أٌضا من هذه الجهات عمل دراسات عن الفرص اإلٌجابٌة لحماٌة البٌئة وكٌفٌة
اإلستفادة منها .
– مناشدة الدول عمل إستراتٌجٌات وخطط عمل للتخفٌف والتكٌف مع التغٌرات البٌئٌة .
– مناشدة الدول والمنظمات اإلقلٌمٌة بمشاركة المجتمع المدنً فً توعٌة وتمكٌن المواطن من
التفاعل والمشاركة فً الحد من تأثٌرات تلوث البٌئة .
– علً المجتمع المدنً أن ٌدرج قضاٌا البٌئة وتحدٌد وتفعٌل دوره فً توعٌة وتمكٌن المواطن .
– عمل مواد إعالمٌة عن البٌئة تستهدف المواطن وكذلك أخري تستهدف صانعً القرار
– أن ٌطلق اإلتحاد العربً للتنمٌة المستدامة والبٌئة بوابة الكترونٌة عن المواطن تكون منارة
للمواطن العربً للوصول وتبادل المعلومات عن البٌئة .
– تشكٌل مجموعات عمل من المتخصصٌن فً مجاالت الجٌولوجٌا الهندسٌة  ،الهندسة اإلنشائٌة
 ،علوم المٌاه  ،صٌانة المواقع األثرٌة والتارٌخٌة  ..ألخ إلدارة البٌئة الساحلٌة فً مواجهة تهدٌد
إرتفاع مستوي سطح البحر المرتقب  ،وتكاتف كل العاملٌن فً هذه المجاالت للحفاظ علً المدن
الساحلٌة فً مصر .
– مراقبة المناطق التى تكون شدٌدة اإلنحدار عن مستوى السطح مما ٌجعلها عرضه لتجمع
المٌاة .
– إستخدام نظام اإلستزراع السمكى بواسطة األقفاص العائمة أو التحاوٌط فى المناطق البحرٌة
أمام أعمال الحماٌة الموجودة إلمتصاص طاقة األمواج والتٌارات البحرٌة والعمل على تشتٌتها
– إبتكار أسالٌب مستحدثة لحماٌة المناطق الساحلٌة وإستخدام تدابٌر التكٌف والتأقلم وإستخدام
الوسائل الهندسٌة الصدٌقة للبٌئة والتً ٌمكنها وقف التأثٌرات السلبٌة بطرٌقة علمٌة وعملٌة
منهجٌة .
– ضرورة تضمٌن المناهج التعلٌمٌة بالمراحل األساسٌة وحتى الجامعة بمصر والدول العربٌة
بمادة عن التثقٌف البٌئً تتدرج فً المادة العلمٌة الموضوعة بها حتً ٌتعلم النشء كٌفٌة التعامل
مع كافة القضاٌا البٌئٌة فً مصر والعالم .
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– ضرورة عرض هذه األبحاث والتوصٌات فً القنوات اإلعالمٌة المختلفة لتصل إلً أكبر قطاع
ممكن من المجتمع .
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