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 هستخلص البحج :
حماية البيئة من التموث عمى  ةسياسات انعكاس أىماستيدفت ىذه الدراسة التعرف عمى 

مع االقتصادية لمتنمية االستثمار األجنبي المباشر والتجارة الدولية باعتبارىما مؤشرات ىامة 
حماية البيئة من التموث  ة. وتحقيقًا ليذا اليدف تم استعراض سياسإشارة خاصة إلي حالة مصر

الصناعية في تمويث البيئة ، كما تعرضت  ةالصناعي في مصر . وتم إبراز الدور اليام لمسياس
الدراسة لبيان مشكالت التموث البيئي في مصر ، وتم استعراض أىم المشكالت البيئية في مصر 

وكذلك بيان مدى مثل تموث اليواء وتموث الماء ، وتموث التربة ، والتموث بالمخمفات الصمبة. 
 فعالية دور الدولة في حماية البيئة في مصر.

حماية البيئة من التموث الصناعي عمى  ةسياس انعكاساتلبيان  ذلك تم التعرضوبجانب 
وذلك من خالل استعراض ما ورد في في مصر  االستثمار األجنبي المباشر والتجارة الدولية

الفكر االقتصادي والدراسات التطبيقية في ىذا المجال. وتقوم الدراسة عمى فرضية أساسية مفادىا 
وجب لالستثمار األجنبي المباشر والتجارة الدولية في تموث البيئة في مصر ، وجود أثر معنوي م

وتم التحقق من فرضية الدراسة حيث ثبت أن لالستثمار األجنبي المباشر والتجارة الدولية أثر 
معنوي موجب في تموث البيئة في مصر . واختتمت الدراسة ببعض التوصيات التي قد تساعد 

 موث البيئي في مصر. في الحد من زيادة الت
ABSTRACT: 

Targeted this study to identify the most important consequences of the policy 

for the protection of the environment from pollution on foreign direct investment and 

international trade as important indicators of economic development, with particular 

reference to the situation of Egypt. To this end was the review of the Environment 

Protection Policy of industrial pollution in Egypt. It was highlighted the important 

role of industrial policy in the pollution of the environment, and study the statement 

of the problems of environmental pollution in Egypt and was reviewing the most 

important environmental problems in Egypt such as pollution of air and water 

pollution, soil contamination, pollution solid waste. As well as the statement of the 

effectiveness of the role of the State in the protection of the environment in Egypt. 

Besides, the exposure to the statement of the reflections of the Environment 

Protection Policy of industrial pollution on foreign direct investment and international 

trade in Egypt through the review of what was mentioned in the economic thinking 

and applied studies in this area. The study is based on a fundamental premise that the 

presence of the impact of the moral reason for foreign direct investment and 

international trade in environmental pollution in Egypt and the verification of the 

assumption of the study as it has been proved that foreign direct investment and 

international trade impact of moral unduly limit the pollution of the environment in 

Egypt. The study concluded some recommendations which may help in reducing the 

increase of environmental pollution in Egypt.  
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 هقذهت
عمى الرغم من أىمية التصنيع في عممية التنمية االقتصادية ، إال أنو يؤدي إلى 

لما ينجم عنو من مخمفات غازية وسائمة وصمبة . وينجم عن تموث البيئة اإلضرار بالبيئة ؛ وذلك 
اء العديد من األمراض والتكاليف ؛ وذلك نظرًا لتأثيره الشديد عمى مكونات الحياة األساسية ومن م

وىواء وغاز . ومن أىم األمراض التي تترتب عمى تمويث البيئة نجد أمراض الجياز التنفسي ، 
واضطرابات الجمد ، التياب العين ، واضطرابات الدم ؛ ولذلك تسعي الحكومات جاىدة لمعالجة 

 .(1)والتقميل من آثار التموث البيئي
م عوامل  توطين االستثمار ُويعد االختالف في السياسات البيئية بين الدول من أى

األجنبي المباشر في الدول التي تنخفض فييا تكاليف حماية البيئة ، وىو األمر الذي يعرف في 
، ويعنى   pollution haven hypothesisاألدبيات االقتصادية باسم فرضية مالجئ التموث 

لدييا ميزة نسبية في جذب أن الدول النامية التي تتسم بعدم تطبيق سياسات صارمة لحماية البيئة 
مقارنة بالدول المتقدمة التي  pollution intensive industries الصناعات كثيفة التموث 

 .(2)تتشدد في حماية البيئة من التموث 
، والدراسة التي قام بيا البعض  (3)وقد توصمت الدراسة التي قام بيا البعض في اليند

 ات االستثمار األجنبي المباشر عمى تدىور البيئة ، معبراً لقياس أثر تدفق (4)اآلخر في باكستان
عن ذلك التدىور البيئي بحجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، إلى أن تمك التدفقات قد أثرت 
بشكل معنوي عمى تدىور البيئة. كما أثبتت بعض الدراسات أن التراخي في تطبيق القوانين 

دول يجعل لدييا ميزة نسبية في جذب تدفقات االستثمار الالزمة لمحفاظ عمى البيئة في بعض ال
                                                           

(1)
ىس خطز َهذد طسخ : انزهرمبس٠ش ِؼٍِٛبر١خ  –ِغٍظ اٌٛصساء ، ِشوض اٌّؼٍِٛبد ٚدػُ ارخبر اٌمشاس  

اٌغٕخ اٌخبِغخ ،  -ِغٍظ اٌٛصساء –، رمش٠ش ؽٙشٞ ٠قذس ػٓ ِشوض اٌّؼٍِٛبد ٚدػُ ارخبر اٌمشاس  انًظزٍَُ

 . 11ؿ ،  1611( ، د٠غّجش 06اٌؼذد )
(2)

 Jungho Beak and Won W.Koo: " ADynamic Approach to the FDI- 

EnvironmentNexus : The case of china and India" , selected paper prepared for 

presentation at the American Agricultural Economics Association Annual Meeting , 

Orlando, FL, July27-29,2008, p.4.  
(3)

 Joysri Acharyya :" FDI, Growth and the Environment : Evidence from India 

on Co2 Emission During the last two Decades", Journal of Economic Development 

Volume 34, Number 1 , June 2009, pp.43-55. 
(4)

 Haider Mahmood and A.R, Chaudhary: " FDI, Population Density , and carbon 

Dioxide Emission : A case study of Pakistan", Iranica Journal of Energy& 

Environment Volume 3, Number 4, 2012, pp.354-360.  
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إلي أن عدم  (1)األجنبي المباشر في الصناعات كثيفة التموث ، فعمى سبيل المثال توصل البعض
دولة قد مثل عاماًل ميمًا في جذب تدفقات االستثمار  11تطبيق معايير بيئية صارمة في 

 يئة بين الدول.األجنبي لالستثمار في الصناعات المموثة لمب
 مشكمة البحث:

تعانى مصر من مشكمة تموث البيئة خاصة بعد تبنى سياسات التصنيع التي تساىم في 
تراكم مشكمة التموث البيئي في ظل عدم اإلدراك شبو الكامل لممسألة البيئية وغياب الربط بين 

بدون أخذ االعتبارات  التنمية والبيئة واألسس السميمة لمتنمية ، وكذلك اختيار مواقع الصناعة
البيئية كبعد ىام ومؤثر في البيئة ، ومن ثم ظيور نتائج وخيمة ومشاكل اقتصادية حادة خاصة 
وأن سياسة التصنيع في مصر كانت لمدة زمنية طويمة غير مخططة بيئيًا ، أي أنيا ال تضع في 

 .(2)اعتبارىا اآلثار الضارة الناتجة عن عممية التصنيع عمى البيئة
االستثمار األجنبي المباشر والتجارة الدولية الرغم من المنافع التي يحققيا كاًل من  ىوعم

في البمدان المتمقية لو وباألخص في عممية التنمية االقتصادية ، إال أن ىناك آثار سمبية توجدىا 
جعل تمك  تمك التدفقات االستثمارية األجنبية المباشرة في ىذه البمدان ومنيا التموث البيئي ، مما

البمدان ) ومنيا مصر ( وحالة الحاجة إلييا ، تسئ تقدير اإليجابيات ومقارنتيا بالسمبيات التي 
تحدثيا لدييا ، فانعكس ذلك عمى الدور غير الجاد لحكوماتيا ، في اتخاذ السياسات الكفيمة التي 

 من شأنيا الحد من تمك السمبيات.
 فرضية البحث : 

ضية التالية : توجد عالقة سببية ذات اتجاىين بين كل من يقوم البحث باختبار الفر 
تدفقات االستثمار االجنبي المباشر والتجارة الدولية ) الصادرات والواردات( وتموث البيئة في 

أن زيادة تدفقات االستثمار األجنبي والتجارة مصر . وبعبارة أخرى ، تختبر الدراسة فرضية 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، كما أن زيادة انبعاثات ثاني الدولية لمصر يترتب عمييا زيادة 

أكسيد الكربون ) كمؤشر عن التراخي في تطبيق قوانين حماية البيئة( قد تتسبب في زيادة تدفقات 
 االستثمار األجنبي المباشر والتجارة الدولية.

 
 
 

 

                                                           
(1)

 Catherine CO, List Y., J.A. and Qui. L.D : " Intellectual property rights, 

environmental regulation and FDI", Land Economics, Vol. 80, pp.,153-173. 
(1)

 .99، ؿ  1991قش٠خ اٌٍجٕب١ٔخ ، اٌمب٘شح ، ، اٌذاس اٌّ انزهىس انجُئٍ وانزًُُخ االلزظبدَخد. ِٕٝ لبعُ :  
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 منيج البحث :
ميمي المستند عمى القياس اعتمد الباحث عمى استخدام المنيج الوصفي والمنيج التح

، وينقسم إلي  المتعدد وتستخدم الدراسة أسموب االنحدار الخطيالكمي إلثبات فرضية الدراسة . 
أي إدخال جميع متغيرات   Enterطريقتين: الطريقة األولى ، نموذج االنحدار الخطي بطريقة 

من حيث تأثيرىا في المتغير الدراسة معًا ، ومن ثم خروج نتائج المتغيرات المستقمة غير مرتبة 
وذلك لتحديد ترتيب  Stepwiseالتابع. والطريقة األخرى ، نموذج االنحدار الخطي بطريقة 

المتغيرات المستقمة من حيث تأثيرىا في المتغير التابع بجانب استبعاد المتغيرات التي ليس ليا 
 التابع.تأثير في تفسير تأثير المتغيرات المستقمة في المتغير 

 طة البحث :خ
 نقترح تقسيم ىذا البحث عمى النحو التالي :

 .حماية البيئة من التموث الصناعي في مصر ةالمبحث األول : سياس
االستثمار األجنبي من التموث عمى حماية البيئة  ةسياس انعكاساتالمبحث الثاني : 

 المباشر والتجارة الدولية في مصر.
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 ادلبحج األول
 البيئت هن التلوث الصنبعي يف هصر محبيت تسيبس

الصناعية في تمويث البيئة ، مشكالت  ةنتناول في ىذا المبحث ما يمي : دور السياس
، ومدى فعالية دور الدولة في حماية البيئة من التموث ، وذلك  وأسبابيا التموث البيئي في مصر

 عمى النحو التالي : 
 :  البيئةالصناعية في تمويث  اتدور السياسأواًل : 

في مصر دورًا ىامًا في التعدي عمى الموارد الطبيعية وزيادة  (1)تمعب السياسات الصناعية
مستوى التموث الصناعي خاصة في ظل وجود ظاىرة التوطن الصناعي لمصناعات المموثة لمبيئة 
ببعض المناطق ، ومازالت سياسة التصنيع في مصر بعيدة عن الصناعات الرأسمالية لصالح 

 . (2)لالزمة لمثل ىذه الصناعات في مصرصناعات الوسيطة ، نظرٍا لتوافر المواد األولية اال
وتعد الصناعات الوسيطة من أكثر الصناعات المموثة حيث تميل إلى التركز الجغرافي ، 
مما يعني استخدامًا مكثفًا لقدرة الطبيعة عمى معالجة المخمفات الغازية والسائمة والصمبة التي 

عن ىذه الصناعات . والشك أن ذلك األمر يؤثر سمبًا عمى قدرة األنظمة البيئية عمى التنقية تنتج 
 .(3)الذاتية من خالل اإلبقاء عمى الحجم األمثل لمتموث لكل ىذه المموثات واستيعابيا

وقد ساىمت سياسات التصنيع في مصر في تراكم مشكمة التموث خاصة في ظل غياب 
بيئة مع إعطاء األولوية لألبعاد االقتصادية ، وغياب الرؤى في وضع الربط بين التنمية وال

خريطة صناعية وانعدام القدرة عمى توسيع الرقعة الجغرافية لمدولة مع عدم فيم واقعي لمتنمية 
 -1992/1993اإلقميمية وعوائدىا . وعمى سبيل المثال ، لم تيتم الخطة الخمسية الثالثة ) 

( 2001/2002 -1997/1998ة الخمسية الرابعة ) ( ، وكذلك الخط1996/1997
باالعتبارات البيئية لدى صياغة خطط وركائز التنمية الصناعية ، حيث جاءت االعتبارات البيئية 

. كما يمكن القول أن (4)في مؤخرة القائمة مما أدى إلى تراكم وتعقد مشكالت التموث الصناعي

                                                           
(1)

ارجؼذ اٌؾىِٛخ اٌّقش٠خ ِٕز ػ١ٍّخ اٌزأ١ُِ فٟ أٚائً اٌغز١ٕبد ِٓ اٌمشْ اٌؼؾش٠ٓ ، ّٔٛرط اٌزذخً ثم١بدح  

ٚؽزٝ  -اٌذٌٚخ ثخٛاؿ أعزبر١ى١خ ٌزؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌقٕبػ١خ . صُ ارغّذ هش٠مخ ػٍّٙب فٟ فزشح االٔفزبػ االلزقبدٞ 

خقبئـ اٌزطٛس اٌزبس٠خٟ اٌزٞ ِشد ثٗ اٌزغبسة االلزقبد٠خ األخشٜ راد ٔضػخ اٌزذخً اٌؾىِٟٛ  ثٕفظ –ا٢ْ 

انسُبسخ ػجذ اٌٍط١ف :  د. ٌجٕٝفٟ رٌه  ٚاؽذ. ساعغاٌمٛٞ ثخٛاؿ أعزبر١ى١خ ِٓ ع١بدح ّٔٛرع١ٓ فٟ آْ 

ٚاٌزخط١و ، اٌؼذد ، اٌّغٍخ اٌّقش٠خ ٌٍز١ّٕخ انظُبػُخ انًظزَخ فٍ ػىء اندبد ، هم هُبن زبخخ نهزظسُر؟ 

 .19، ؿ 1666اٌضبٟٔ ، د٠غّجش 
(1)

عبِؼخ  ، ، سعبٌخ ِبعغز١ش ، و١ٍخ اٌزغبسح فٍ يظز اإلسًُذالزظبدَبد طُبػخ  :ٚائً فٛصٞ ػجذ اٌجبعو  

 .06، ؿ 1661ػ١ٓ ؽّظ ، 
(3)

وشح ، ِز 1666، ثؾش اٌزٛهٓ اٌقٕبػٟ فٟ ِقش ؽزٝ ػبَ  انزىؽٍ انظُبػٍ وانجُئخِؾّذ فّٟٙ :  د. خبٌذ 

 .19، ؿ  1911، ِؼٙذ اٌزخط١و اٌمِٟٛ ، اٌمب٘شح ،  1601خبسع١خ سلُ 
(6)

 .11-11عّٕذ فٟ ِقش ، ِشعغ عبثك ، ؿ ٚائً فٛصٞ ػجذ اٌجبعو ، الزقبد٠بد فٕبػخ اإل 
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لي لممشروعات العامة دون مراعاة البعد البيئي ، كان السياسات الحكومية التي تيتم بالتقييم الما
 .(1)ليا انعكاسات سمبية عمى الموارد الطبيعية وزيادة معدالت التموث في المدن الكبرى

ومما يؤكد عمى تدىور األوضاع البيئية في مصر ، ما كشف عنو تقرير التنمية البشرية ) 
ن مصر تعد من أكبر ثالثين دولة في انبعاث ( من أ 2008برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عام 

في انبعاثات غاز ثاني  28. وقد ارتفعت مصر إلى المرتبة  co2غاز ثاني أكسيد الكربون 
(. ويوجد أيضًا زيادة في 2004-1990% ما بين عامي ) 110بنسبة  co2أكسيد الكربون 

% في عام 0,3بون من حصة مصر في جميع أنحاء العالم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكر 
. وفي نفس االتجاه زاد نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني  2004% في عام 0,5إلى  1990

 .(2)2004% في عام 2,3إلى  1990% في عام 1,5من  co2أكسيد الكربون 
وتتمثل أىم أسباب التدىور البيئي في زيادة االستثمارات في الصناعات الكيماوية بشكل 

في إنشاء مصانع أسمنت جديدة ، ويزداد األمر خطورة لدى معرفة أن التوسعات  كبير ، والتوسع
المستقبمية لمصانع األسمنت تتركز جغرافيًا بالقرب من منطقة الدلتا كما ىو موضح في الخريطة 

( وفي الواقع ، كان وقت اقتراح ىذه الخريطة عندما بدأت الدولة تشرع في إنشاء 1بالشكل رقم ) 
لألسمنت بدمياط ، مما يؤكد عمى غياب البعد البيئي عند تخطيط وتصميم السياسة مصنع جديد 
 الصناعية .

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

، سعبٌخ  أثؼبد انزًُُخ انًسزذايخ يغ دراسخ نهجؼذ انجُئٍ فٍ االلزظبد انًظزٌِؾّذ صوٟ ػٍٟ اٌغ١ذ :  

 .06-03، ؿ  1666لغُ االلزقبد ، عبِؼخ اٌمب٘شح ،  –و١ٍخ االلزقبد ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ِبعغز١ش ، 
(2) 

Abla Abdel-Latif, The Potential Impact of Recent Industrial Policy Changes in      

Egypt on the Environment, Egyptian Center for Economic Studies (ECES), Cairo, 

Working Paper No. 137, September 2008,p.29. 
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 (8شكل رقم )
 المواقع المقترحة إلنشاء مشروعات أسمنت جديدة بجميورية مصر العربية

 

 

 
Source : Abla Abdel-Latif, The Potential Impact of Recent Industrial 

Policy Changes in Egypt on the Environment, Egyptian Center for Economic 

Studies (ECES), Cairo, Working Paper No. 137, September 2008,p30. 
 

، لم يتم دمج البعد  2004وقد ذىبت بعض الدراسات ، إلى أنو وبوجو عام حتى عام 
ن االعتراف بأن الصناعة ىي البيئي في السياسات الصناعية في مصر  حتى عمى الرغم م

المحرك لتحقيق النمو المستدام ، إال أن ذلك لم يتحقق في ظل غياب الحفاظ عمى الموارد 
يبدو أن السياسات الصناعية في مصر كان ليا تأثير  2004وااللتزام البيئي . وابتداًء من عام 

االقتصاد العالمي ، التوجو  ايجابي محتمل عمى البيئة بسبب زيادة الوعي البيئي ، واالندماج في
 .(1)نحو التصدير ، وتشجيع االستثمار األجنبي والتكنولوجيا الجديدة من خالل بيئة أعمال أفضل

 
 
 
 

 
                                                           

(1) 
Abla Abdel-Latif, Ibid, op.cit.p.36 
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 ثانيًا : مشكالت التموث البيئي في مصر وأسبابيا: 
تعاني مصر شأنيا في ذلك شأن أغمب دول العالم من العديد من المشكالت البيئية 

 المشكالت البيئية في مصر عمى النحو التالي: ثل أىم، وتتمالمحمية 
 تموث اليواء  :   -8

تعد مشكمة تموث اليواء من أىم التحديات التي تواجو أي سياسة بيئية في مصر ، ففي 
القاىرة تجاوزت معدالت تموث اليواء تمك المقاييس والحدود التي وضعتيا منظمة الصحة 

 .(1)جزء من المميون 0,22ل أكسيد النيتروجين حوالي بمغ معد 1991العالمية ، ففي عام 
ويمكن القول بصفة عامة ، أن مشكمة التموث في جميورية مصر العربية قد بدأت مع 
النيضة الصناعية التي شممت المدن الكبرى في الجميورية مع عدم اتخاذ أية إجراءات وقائية أو 

ناعية الكبرى في مصر طبقة من ) الدخاب( قانونية في ىذا الوقت فتكونت بذلك فوق المدن الص
وبعضيا من النوع ) الدخان الكيموضوئي( الذي تتمثل مصادره في الييدروكربونات وأكاسيد 

 النيتروجين. 
أضعاف الحد  10-7وتظير الدراسات أن نسبة تموث اليواء في مصر تتراوح بين 

وثات الدخان وثاني أكسيد الكبريت األقصى المسموح بو في المناطق السكانية وأن تزايد نسبة مم
وما ينتج من عوادم السيارات من زيادة نسبة الرصاص في طبقات اليواء السفمى قد أصبح ضارًا 

 .(2)بصحة اإلنسان والحيوان والنبات
وتمثل عوادم السيارات أحد المصادر الرئيسية المسببة لتموث اليواء بالمدن الكبرى ذات 

% من إجمالي التموث باألتربة 26. حيث تساىم بنسبة تصل إلى  الكثافة المرورية العالية
% من إجمالي أحمال التموث بغاز أول أكسيد 90الصدرية العالقة بالقاىرة الكبرى ، وأكثر من 

% من إجمالي أحمال 50% من إجمالي أحمال التموث بالييدروكربونات ، و90الكربون ، و
 .(3)زات ليا تأثيرات ضارة عمى البيئة أو الصحة العامةالتموث بأكاسيد النيتروجين ، وىذه الغا

كما تشير إحصاءات وزارة الدولة لشئون البيئة إلى ازدياد أعداد المركبات المرخصة في 
مميون مركبة ، تشكل السيارات التي  4,2إلى حوالي  2008مصر مؤخرًا ، إلى أن وصل عام 

                                                           
(1)

 United Nations Environment Programme and World Health Organisation, 1994," 

Cairo :unbridled dust".Environment.Vol.36.n.2,p.36. 

خ انجُئُخ ورأثُزهب ػهً انىػغ انزُبفسٍ نهظبدراد انسُبسئثشا١ُ٘ ِؾّٛد اٌؾبفؼٟ :  د. ِؾّذساعغ أ٠نبً  -

، ثؾش ِمذَ فٟ اٌّإرّش اٌؼٍّٟ اٌغٕٛٞ اٌذٌٟٚ اٌضبٟٔ ٚاٌؼؾش٠ٓ " ئػبدح ١٘ىٍخ االلزقبد٠بد  انظُبػُخ انًظزَخ

 .19-16، ؿ  1660اٌؼشث١خ فٟ ظً اٌزؾذ٠بد اٌّؼبفشح ، و١ٍخ اٌزغبسح ، عبِؼخ إٌّقٛسح ، ئثش٠ً 
(1)

، ثؾش ِمذَ فٟ  انىالغ ويُهح اإلطالذ –انسًبَخ انمبَىَُخ نهجُئخ فٍ يظز ذ٠ٓ ِٛعٝ : عّبي اٌ د. أؽّذ 

،  1991فجشا٠ش  10-19اٌّإرّش اٌؼٍّٟ األٚي ٌٍمب١١ٔٛٔٓ اٌّقش١٠ٓ ) اٌؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍج١ئخ فٟ ِقش( ، 

 .19-1اٌغّؼ١خ اٌّقش٠خ ٌاللزقبد اٌغ١بعٟ ٚاإلؽقبء ٚاٌزؾش٠غ ، ؿ 
(3)

دراسخ  –رمىَى انسُبسبد انجُئُخ وأدوارهب فٍ انسفبظ ػهً انزىاسٌ انجُئٍ اٌغ١ذ اٌؾٕبٚٞ : ِؾّذ  د. ػّشٚ 

 .116، ؿ  1611، سعبٌخ دوزٛساٖ ، و١ٍخ اٌؾمٛق ، عبِؼخ إٌّقٛسح ، زبنخ يظز 
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سنة 25لسيارات التي تتراوح أعمارىا بين % ، بينما بمغت نسبة ا11سنة  35يزيد عمرىا عن 
% ، وتعاني ىذه السيارات من زيادة استيالك الوقود ، وزيادة نسبة العادم الصادر 21سنة  35و

 .(1)منيا بجانب نقص كفاءة محركاتيا
ويتبين من الدراسات الميدانية واإلحصائيات ، أن معدل تموث ىواء العاصمة ) القاىرة ( 

مسموح بيا دوليًا بسبب المناطق الصناعية وحرق القمامة وعادم السيارات أضعاف المعدالت ال
وغير ذلك ، كذلك فإن مدينة القاىرة قد تجاوزت حدود األمان فيما يختص بالتموث والتي جعمتيا 

(  1. ويعرض الجدول رقم ) (2)تحتل مكان الصدارة بين دول العالم المختمفة في درجة التموث
 بمدينة القاىرة ، وذلك عمى النحو التالي : لنسبة تموث اليواء 

 ( 8جدول رقم ) 
 نسبة تموث اليواء بمدينة القاىرة

 النسبة المسموح بيا عالمياً  النسبة في القاىرة  المموثات 
 6ميكرجرام /م57 6ميكروجرام /م641 األتربة العالقة باليواء

األتربة الساقطة فوق شبرا 
 الخيمة

 طن / ميل مربع/شير87 طن/ ميل مربع /شير 871

 طن / ميل مربع/شير87 طن/ميل مربع/شير351 حموان – اإلسمنتغبار 
 6ميكروجرام /م 57 6ميكروجرام /م8111 حموان –األتربة العالقة 

 6ميكروجرام /م 1,7 6ميكروجرام /م87 التموث بالرصاص
ور الدولة في حماية مسعد شحاتة : تفعيل د د. سعدمحمد مصطفى البنا ،  د. محمد المصدر :

 .10البيئة في مصر ، مرجع سابق ، ص 
 

وتجدر اإلشارة في ىذا الصدد ، إلى أنو قد زادت نسبة ثاني أكسيد الكربون في السنوات 
مميون طن لعام 139,4مقابل 2009/2010مميون طن لعام  177األخيرة حيث بمغت 

ود ، والمحركات في وسائل ، ويرجع ذلك إلى القطاع الصناعي ، ومحطات الوق2005/2006
النقل والمواصالت. ومن الجدير بالذكر أن التكمفة البيئية النبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج 

مميون دوالر في عام  14,2عن استيالك المواد البترولية والغز الطبيعي بمغت نحو 
                                                           

(1)
 .91-91، ؿ  8002رمزَز زبنخ انجُئخ فٍ يظز ٚصاسح اٌذٌٚخ ٌؾئْٛ اٌج١ئخ ، عٙبص ؽئْٛ اٌج١ئخ :   

(1)
، ثؾش  رفؼُم دور انذونخ فٍ زًبَخ انجُئخ فٍ يظزِغؼذ ؽؾبرخ :  د. عؼذِؾّذ ِقطفٝ اٌجٕب ،  ِؾّذ د. 

ِمذَ فٟ اٌّإرّش اٌؼٍّٟ اٌغٕٛٞ اٌؾبدٞ ٚاٌؼؾش٠ٓ ٌاللزقبد١٠ٓ اٌّقش١٠ٓ "دٚس اٌذٌٚخ فٟ ِقش فٟ مٛء 

زقبد اٌغ١بعٟ ٚاإلؽقبء ، اٌغّؼ١خ اٌّقش٠خ ٌالل1993أوزٛثش  13-11اٌزطٛساد االلزقبد٠خ اٌّؼبفشح " ، 

 .16-9ٚاٌزؾش٠غ ، ؿ 
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( تكمفة 2)قم. ويوضح الشكل ر (1)2005/2006مميون دوالر لعام 11,2، مقابل  2009/2010
االنبعاثات من ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استيالك المواد البترولية والغاز الطبيعي ، وذلك 

 عمى النحو التالي :
 

 ( 6الشكل رقم )
تكمفة االنبعاثات من ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استيالك المواد البترولية والغاز 

 الطبيعي.
 

                                                                                       -15 
 

         14,2              
                              13,3                                             11.2 -10 

                                                12,7 
                                                                         11,9         - 5 

 
 

    2009/2010   2008/2009      2007/2008     2006 /2007 2005/2006 
تقارير معموماتية : التموث خطر ييدد صحة  –مركز المعمومات ودعم اتخاذ القرار  المصدر :

 .7المصريين ، مرجع سابق ، ص 
وتحدث الكثير من المشاكل الصحية التي من تأتي من تموث اليواء أو تتفاقم بسببو ووجود 

 9000عنو ما يقدر بنحو مناسيب مفرطة من تموث ىواء القاىرة الكبرى بالجسيمات العالقة ينتج 
حالة جمطة 1400 -800حالة نوبة قمبية ، ونحو 11000-6500حالة وفاة مبكرة ، ونحو 

ضافة  بالمخ وزيادة كبيرة في حاالت الربو الشعبي بين المجموعات الحساسة وخاصة األطفال. وا 
د واألبنية إلى األضرار الصحية ، فإن تموث اليواء قد تسبب في تدىور أسطح الكثير من الموا

التاريخية والصروح األثرية وتمثال أبو اليول الذي تحمل فعل التأثيرات الجوية آلالف السنين 
 .(1)دون تمف كبير يبدي دالئل تدىور سريع كنتيجة جزئية لتموث اليواء المتزايد

                                                           
(1)

رمبس٠ش ِؼٍِٛبر١خ : اٌزٍٛس خطش ٠ٙذد فؾخ  –ِغٍظ اٌٛصساء ، ِشوض اٌّؼٍِٛبد ٚدػُ ارخبر اٌمشاس  

 .1اٌّقش١٠ٓ ، ِشعغ عبثك ، ؿ
(1)

ّٕزذٜ ، عٍغٍخ اٌ اندهىد نسًبَخ انجُئخ ( –انىػغ انجُئٍ فٍ يظز ) زدى وآثبر رهىس انجُئخ فالػ ؽبفع :  

االلزقبدٞ ) اٌٍمبء اٌشاثغ : ؽّب٠خ اٌج١ئخ ِٓ اٌزٍٛس ٚاعت د٠ٕٟ( ، ِشوض فبٌؼ ػجذ هللا وبًِ ٌاللزقبد 

 .19-16، ؿ  1991اإلعالِٟ، عبِؼخ األص٘ش ، اٌمب٘شح ، 
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 تموث المياه :  -6
حيث ظير مع  من أقدم المشاكل البيئية وخصوصًا التموث البحري ،(2)يعتبر تموث الماء

وجود اإلنسان عمى وجو األرض ، وذلك بما يمقيو اإلنسان من مخمفات في البحر أو المجاري 
المائية ، مما شكل ضررًا عمى الكائنات البحرية بشكل خاص وعمى المظير العام لممسطحات 
ع المائية ، وقد بدأت مشكمة تموث المياه وبدأت تزداد في التضخم منذ القرن التاسع عشر م

نشاء المصانع عمى السواحل واستخدام التقنية الحديثة ،  ظيور المدن الحديثة والثورة الصناعية وا 
 .(3)وقد وجدت البيئة البحرية كأنسب األماكن إللقاء المخمفات السائمة أو الصمبة والتخمص منيا

ن "أي بأنو عبارة ع1961ويعرف تموث المياه ؛ تبعًا إلصدارات ىيئة الصحة العالمية عام 
تغيير يطرأ عمى العناصر الداخمة في تركيبو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسبب نشاط 
اإلنسان"، األمر الذي يجعل ىذه المياه أقل صالحية لالستعماالت الطبيعية والمخصصة ليا أو 
لبعضيا ، لذا يمثل تموث المياه خطر ىام من األخطار التي تيدد حياة اإلنسان والحيوان 

 .(4)ات، وبالتالي ىدم الحياة عن آخرىاوالنب
ويشمل تموث المياه في مصر كاًل من البيئة البحرية والماء العذب ، فبالنسبة لمبيئة البحرية 
فقد بمغ تدىورىا حدًا مثيرًا لمقمق خاصة بالنسبة لشواطئ مصر الشمالية ، حيث حدثت زيادة 

واطئ شرق اإلسكندرية ، مما أضحى ممحوظة في التموث الناجم عن الصرف الصحي في مياه ش
ييدد الكائنات البحرية والبيئة البحرية بيذه المنطقة ، كما تعاني البحيرات المصرية في شمال 

المنزلة ( من حالة تسمم حاد ومزمن ناتج عن الصرف  -البرلس –ادكو –الدلتا ) مريوط 
والصناعي في ىذه  الصناعي والزراعي ، وقد أظيرت إحدى الدراسات أن الصرف الزراعي

( 2. ويوضح الجدول رقم )(1)% من الكائنات البحرية الموجودة بيا50البحيرات قد قتل حوالي 
 نسبة تموث بعض البحيرات المصرية من المبيدات المختمفة ، وذلك عمى النحو التالي :

  
 

                                                           
(1)

ٌّبء اٌّبء ٘ٛ أعبط اٌؾ١بح ِقذالبً ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ : " ٚعؼٍٕب ِٓ اٌّبء وً ؽٟء ؽٟ" . ٚلذ عخش هللا رؼبٌٝ ٌٕب ا 

ِقذساً ٌٍغزاء ٚاٌؾشاة ، ِٚقذساً ٌٍشفب١٘خ االلزقبد٠خ . ٚاإلٔغبْ فٟ أزفبػٗ ثبٌّبء ٌُ ٠ىٓ ؽش٠قبً أٚ سؽ١ذاً . 

فمذ ثذأ ٠أرٟ ِٓ األٔؾطخ ِب ٠نش ثبٌج١ئخ اٌّبئ١خ ، ثبعزغالٌٗ اٌغبئش غ١ش إٌّظُ ٌضشٚارٙب ، ٚر٠ٍٛضٙب ثبٌٕفب٠بد 

، ثؾش ِمذَ  انزهىس انُفطٍ وزًبَخ انجُئخ انجسزَخػجذ اٌىش٠ُ عالِخ : ٚاٌفنالد اٌغبِخ. ساعغ فٟ رٌه د. أؽّذ 

،  1991فجشا٠ش  10-19فٟ اٌّإرّش اٌؼٍّٟ األٚي ٌٍمب١١ٔٛٔٓ اٌّقش١٠ٓ ) اٌؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍج١ئخ فٟ ِقش( ، 

 .39-1اٌغّؼ١خ اٌّقش٠خ ٌاللزقبد اٌغ١بعٟ ٚاإلؽقبء ٚاٌزؾش٠غ ، ؿ 
(3)

إدارح أخطبر رهىس انجُئخ فٍ خًهىرَخ يظز انؼزثُخ وانؼبنى ) خطز غبْ : فإاد ِؾّذ ِؾّذ ؽ د. ِؾّذ 

 .113، ؿ 1669، ِغٍخ آفبق عذ٠ذح ٌٍذساعبد اٌزغبس٠خ ، اٌؼذد األٚي ٚاٌضبٟٔ ، ٠ٕب٠ش ٚئثش٠ً  انزهىس انًبئٍ (
(6)

 .111اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ  
(1)

اٌٛالغ ِٕٚٙظ اإلفالػ ، ِشعغ عبثك ،  -شد. أؽّذ عّبي اٌذ٠ٓ ِٛعٝ : اٌؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍج١ئخ فٟ ِق 

 .19-1ؿ
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 ( 6الجدول رقم ) 
 نسبة التموث في بعض البحيرات المصرية

 
 البحيرة
 

 داتنسبة وجود المبي
 

 مبيد د.د.ت مبيد األندرين مبيد المندنية مبيد الكموريد

 
 المنزلة

 
26% 

 
67% 

71% 
 

15% 

 %811 %36 %83 %58 البرلس

 %22 - %22 %14 ادكو
 مريوط
 

14% 71% 
 

82% 
 

811% 

 لمكتاب، العامة المصرية الييئة البيئة، يقتمون إنيم: عطية حامد ممدوح ·د المصدر :
 .70 ص ،م 1997 القاىرة،

  
والمياه الجوفية ، فتتنوع  (2)وفيما يتعمق بالماء العذب الذي يتمثل في مياه نير النيل

مصادر التموث ما بين المصادر الصناعية والزراعية ومياه الصرف الصحي والقمامة والمصادر 
األخرى، ويزداد تموث الماء العذب كنتيجة مباشرة لمتوسع في مشروعات التنمية الصناعية 
والزيادة السكانية وغياب التخطيط البيئي وسوء استخدام نير النيل وصرف المصانع والتجمعات 
السكانية لمخمفاتيا السائمة إليو مباشرة أو بطريقة غير مباشرة مما أدى إلى زيادة تموث مياىو 

ة بالنير والتغيير في خواص المياه الطبيعية والكيميائية مما يؤثر بالتالي عمى جميع أنواع الحيا
واستخدامات المياه المختمفة ، فنير النيل يستقبل عمى طول مجراه ابتداًء من أسوان وحتى نياية 

                                                           
(1)

٠ؼذ ٔٙش ا١ًٌٕ ؽش٠بْ اٌؾ١بح فٟ ِقش ، ٚلذ أفجؼ أؽذ أعجبة اٌزٍٛس ثفؼً ِب ٠ٍمٝ ف١ٗ ِٓ لّبِخ ِٚٓ ١ِبٖ  

( ِقجب ػٍٝ هٛي ٔٙش ا١ًٌٕ ِٓ خضاْ أعٛاْ عٕٛثبً ٚؽزٝ اٌمٕبهش اٌخ١ش٠خ ؽّبالً 01فشف. فٕٙبن ؽٛاٌٟ )

د و١ّخ وج١شح ِٓ ا١ٌّبٖ اٌٍّٛصخ ٚاٌّؾٍّخ ثبٌّٛاد اٌؼن٠ٛخ ٚاٌض٠ٛد ٚاٌؾؾَٛ ٚاٌّؼبدْ اٌضم١ٍخ ٚرؾًّ رٍه اٌّقجب

( ١ٍِْٛ ِزش ِىؼت ِٓ ١ِبٖ فشف اٌّخٍفبد اٌقٕبػ١خ ثبإلمبفخ 311ِٚخٍفبد اٌّقبٔغ ٚاٌزٟ رجٍغ ؽغّٙب )

اٌزٟ رقشف فٟ  ١ِبٖ ا١ًٌٕ ئٌٝ ثمب٠ب اٌقشف اٌضساػ١خ ِٓ ِج١ذاد ؽؾش٠خ ِٚخقجبد اٌزشثخ ٚاٌّخٍفبد ا٢د١ِخ 

االلزظبد وانجُئخ  ، دراسخ فٍ ثؼغ اندىاَت االلزظبدَخ هللا اٌقؼ١ذٞ :  د. ػجذدْٚ ِؼبٌغخ .ساعغ فٟ رٌه 

، ِغٍخ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزقبد٠خ ، و١ٍخ اٌؾمٛق ، عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ ، اٌؼذد اٌضبٟٔ ، ١ٌٛ٠ٛ نًشكالد انجُئخ 

 .66، ؿ  1993
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الواقعة عمى ضفتي  (1)فرعيو كمية كبيرة من مخمفات الصناعة . فيناك أعداد كبيرة من المصانع
امة عدد المصانع النير إن لم تكن جميعيا ، تمقي بمخمفاتيا في النيل دون معالجة ، ونظرًا لضخ

ونظرًا لضخامة عدد المصانع التي تمقي  .التي تمقي بمخمفاتيا في نير النيل دون معالجة 
  .من المخمفات الممقاةبمخمفاتيا في نير النيل وحجم الكميات 

تأثيرًا عمى جودة  (2)وبالرغم من أن المموثات الصناعية المشار إلييا تمثل أخطر المموثات
إال أن عدد المصارف الزراعية وكمية المخمفات السائمة التي تصل النير  مياه نير النيل ،

بواسطة الزراعة أكثر بكثير من مثيمتيا في الصناعة ، حيث نجد أن عدد المصارف الزراعية 
( 3570( مصرفًا زراعيًا تمقي حوالي )45عمى طول مجرى النيل من أسوان إلى  القاىرة حوالي )

( 312( مصبًا تمقي حوالي )22أن عدد المصبات الصناعية حوالي )مميون متر مكعب في حين 
كمصدر لمتموث الخاص بالمياه في  (3)مميون متر مكعب سنويًا . وفيما يتعمق بالصرف الصحي

مصر ، فتعتبر مياه الصرف الصحي من أىم مصادر التموث لما تحتويو من مموثات بيولوجية 
تعاني من فجوة في التغطية بشبكات الصرف الصحي  وكيميائية ، ومن الجدير بالذكر أن مصر

متصمون  –عمى مستوى الجميورية  –% فقط من السكان 43,6بين المدن والقرى، فيناك 
% متصمون إما بشبكة أىمية أو بترنش أو غير 56,4بالشبكة العامة لمصرف الصحي ، 

بالمحافظات . وقد بمغت نسبة األسر التي لدييا صرف صحي (4)متصمين عمى اإلطالق
% في عام محافظات الوجو القبمي ، 37,2، ونحو  2008% في عام 96,8الحضرية نحو 

 ( ، عمى النحو التالي :3ويوضح ذلك الشكل رقم )
 
 
 
 

                                                           
(1)

( ِؾبفظخ رٍمٟ ِخٍفبرٙب فٟ اٌّغطؾبد 11( ِقٕغ فٟ )136ٌذساعبد فٟ ٘زا اٌقذد أْ )أٚمؾذ ئؽذٜ ا 

% رمَٛ 11% رمَٛ ثّؼبٌغخ عضئ١خ ٚاٌجبلٟ ٘ٛ 16% ِٓ اٌّقبٔغ ال رؼبٌظ اٌّخٍفبد اٌغبئٍخ ، 13اٌّبئ١خ ، ٚأْ 

خ اٌمب٘شح اٌىجشٜ ، % ِٓ اٌّخٍفبد رٍمٟ فٟ إٌٙش فٟ ِٕطم61ثّؼبٌغخ وبٍِخ ٌّخٍفبرٙب ، ٚرج١ٓ اٌذساعخ أْ 

% رٍمٝ فٟ ثؾ١شاد اٌزّغبػ 3,9% رٍمٝ ثبٌّقبسف ، 11% ِٕٙب رٍمٝ فٟ اٌزشع خبفخ رشػخ اٌّؾّٛد٠خ  ، 11

، ثؾش ِمذَ فٟ  انزسكى فٍ انزهىس انظُبػٍٚإٌّضٌخ ِٚش٠ٛه ٚلبسْٚ. ساعغ فٟ رٌه د.ِؾّٛد أؽّذ ػ١غٝ : 

عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ ،  –، و١ٍخ اٌزغبسح 1999أوزٛثش  31-36اٌّإرّش اٌغٕٛٞ اٌشاثغ إلداسح األصِبد ٚاٌىٛاسس ، 

 .16اٌمب٘شح ، ؿ 
(1)

ؽ١ش رؾزٛٞ ١ِبٖ اٌقشف اٌقٕبػٟ ػٍٝ أخطش اٌٍّٛصبد اٌزٟ ٠ٕجغٟ ِؼبٌغزٙب . ٚرخزٍف خطٛسح اٌّخٍفبد  

َهز : زًبَخ اٌقٕبػ١خ ؽغت ٔٛػ١خ اٌقٕبػخ ٚو١ّخ اٌّخٍفبد اٌغبئٍخ . ٌٍّض٠ذ ساعغ د.ئوشاَ ِؾّذ أؽّذ عّؼخ 

، و١ٍخ  1911أوزٛثش  6-3، ثؾش ِمذَ فٟ اٌّإرّش اٌغٕٛٞ اٌضبٌش إلداسح األصِبد ٚاٌىٛاسس ، انُُم يٍ انزهىس 

 .119 -111عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ ، اٌمب٘شح ، ؿ  –اٌزغبسح 
(3) 

خ ، ِغٍ انسًبَخ انمبَىَُخ نجُئخ َهز انُُمػجذ اٌىش٠ُ عالِخ :  د. أؽّذٌٍّض٠ذ ؽٛي ٍِٛصبد ٔٙش ا١ًٌٕ ساعغ 

 .31-19، 1999اٌذساعبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزقبد٠خ ، و١ٍخ اٌؾمٛق ، عبِؼخ ؽٍٛاْ ، اٌؼذد اٌضبٟٔ ، د٠غّجش 
(6)

 .139-111، ؿ 1669ٚصاسح اٌذٌٚخ ٌؾئْٛ اٌج١ئخ ، عٙبص ؽئْٛ اٌج١ئخ : رمش٠ش ؽبٌخ اٌج١ئخ فٟ ِقش   
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 ( 4شكل رقم )
 6111نسبة األسر المتصمة بالصرف الصحي خالل عام 
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  الجميورية      محافظات    وجو بحري    المحافظات الحدودية     وجو قبمي 
                                            حضرية                 
 .2010البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة : تقرير التنمية البشرية لعام  المصدر :

 
مما سبق ، نخمص إلى أن ىناك العديد من المصادر الصناعية والزراعية والصرف 

 الصحي والتي تؤدي بدورىا إلى تموث الماء العذب في مصر .
 تموث التربة :  -4

مصر من تزايد تموث التربة بصفة عامة ، وتموث التربة الزراعية بصفة خاصة ، عانت 
والمبيدات الحشرية  (1)في العقود األربعة الماضية ، حيث أدى استعمال المخصبات الكيميائية

إلى تموث التربة بنسب متفاوتة خالل العقدين األخيرين . ونتج عن استعمال المخصبات 
ادة كبيرة في المحصول جعمتنا نغض الطرف عن اآلثار الجانبية الستعمال الكيماوية والمبيدات زي

ىذه المواد والتي تزايد أثرىا مع مرور الزمن ، فأصبحت تشكل حاليًا مشكمة كبرى في كثير من 
البمدان ، حيث فقدت التربة بعض توازنيا العضوي والغير عضوي ، كما قضت المبيدات عمى 

                                                           
(1)

ٌزشثخ اٌضساػ١خ فٟ ِقش ٔز١غخ اإلعشاف ٠ؼزجش اٌزٍٛس اٌى١ّ١بئٟ ِٓ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌزٟ عبػذد ػٍٝ رذ٘ٛس ا 

فٟ اعزخذاَ اٌّج١ذاد اٌؾؾش٠خ ٔظشاً الٔخفبك عؼش٘ب لجً رخف١ل اٌذػُ ػٍٝ ِغزٍضِبد اإلٔزبط اٌضساػٟ فٟ 

رًُُخ انظبدراد انشراػُخ انًظزَخ ظً رطج١ك ع١بعخ اإلفالػ االلزقبدٞ. ساعغ فٟ رٌه . أ١ِشح ػمً أؽّذ : 

 .11، ؿ  1669، سعبٌخ ِبعغز١ش ، و١ٍخ اٌزغبسح ، عبِؼخ ؽٍٛاْ ،  نذونُخفٍ ػىء انًسزدذاد انًسهُخ وا

37,2 
42,8 

64,6 
62,5 

96,2 
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ضارة عمى حد سواء. ومما الشك فيو ، أن جزءًا من ىذه المواد كافة الحشرات النافعة وال
العضوية أو الغير عضوية المعقدة التركيب يجد طريقو إلى النبات ثم إلى الحيوان والطيور ، 

 .(1)ومن ثم إلى جسم اإلنسان أو مياه المصارف ، ويدخل في دورة أخرى نيايتيا جسم اإلنسان
إلى أن تموث التربة جاء ليكمل منظومة التموث البيئي ،  (2)وفي ىذا الصدد يشير البعض

في مصر ، حيث نتج تموث التربة بصورة رئيسية عن اإلفراط في استخدام األسمدة والمخصبات 
المضرة بالبيئة والتي تسبب األمراض واألضرار بصحة اإلنسان. وازداد تدىور التربة واألرض 

مص الرقعة الزراعية مما ترتب عميو العديد من الزراعية كنتيجة طبيعية لظاىرة التصحر وتق
المشاكل الخطيرة وتفاقم أزمة الغذاء واالعتماد عمى الخارج كممول غذائي لمصر. وكنتيجة 
لذلك؛ فإن مصر تفقد سنويًا ما يوازي ثمث الناتج القومي وذلك بسبب التدىور الذي يصيب 

 األرض الزراعية.
ي يواجو تزايدًا كبيرًا في تموث بيئتو من جراء وتجدر اإلشارة ، إلى أن الريف المصر 

( عمى 4التوسع في استخدام األسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية ، وىو ما يوضحو الشكل رقم )
 النحو التالي :

 (3شكل رقم )
 مناطق تموث التربة في جميورية مصر العربية

 
 جميورية في البيئي التموث : اهلل عبد أحمد د. عزة ، حواش أحمد الدين جمال :المصدر 

 .30ص مرجع سابق ،  ، القومي االقتصاد عمى وأثره العربية مصر
 

 
                                                           

(1)
 ػهً وأثزِ انؼزثُخ يظز خًهىرَخ فٍ انجُئٍ انزهىس:  هللا ػجذ أؽّذ د. ػضح ، ؽٛاػ أؽّذ اٌذ٠ٓ عّبي 

 ٚاٌؼبٌُ ِقش فٟ االلزقبد٠خ األصِبد ئداسح)  اٌغبدط اٌغٕٛٞ اٌّإرّش فٟ ِمذِخ ػًّ ٚسلخ ، انمىيٍ االلزظبد

 .13ؿ .1661 أوزٛثش 11-11 ، ؽّظ ػ١ٓ عبِؼخ ، اٌزغبسح و١ٍخ ،( اٌؼشثٟ
(1)

ئثشا١ُ٘ ِؾّٛد اٌؾبفؼٟ : اٌغ١بعخ اٌج١ئ١خ ٚرأص١ش٘ب ػٍٝ اٌٛمغ اٌزٕبفغٟ ٌٍقبدساد اٌقٕبػ١خ  د. ِؾّذ 

 .19اٌّقش٠خ ، ِشعغ عبثك ، ؿ 
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 : (8)ويوجد العديد من أسباب تدىور التربة في مصر ، تتمثل فيما يمي
مموحة األرض والتي يتسبب فييا سوء الصرف واالستخدام المفرط لألسمدة والمبيدات التي  -1

 ية.تحتوي عمى مركبات كيميائ
التصحر وىو نتيجة تعرض األرض لمجفاف والرياح التي تعمل عمي زحف الرمال إلى  -2

 األراضي الزراعية .
 االستخدام المفرط لممبيدات ألنو قد يتسرب إلى المجاري المائية والمياه الجوفية. -3
 التوسع العمراني فيجب الحد من الزحف العمراني عمى األراضي الزراعية . -4
ث بالمعادن الثقيمة وينتج ذلك عن طريق ري األراضي بمياه صرف سواء زراعي أو التمو  -5

 صناعي أو صحي ولكن نتيجة الستخدام مياه مموثة يحدث تدىور كبير في التربة.
 :(2)وتتمثل أىم التأثيرات البيئية والصحية واالقتصادية التي تنجم عن التربة المموثة فيمايمي

 موث التربة.ارتفاع مموحة األرض وت -1
 تموث المياه الجوفية بفعل تسرب المواد الكيميائية المستعممة في الزراعة. -2
اإلصابة باألمراض والديدان ، وذلك من خالل مالمسة التربة المموثة لمجمد ، أو تناول  -3

 المنتجات الزراعية من المناطق المموثة.
 ارتفاع تكاليف حماية البيئة. -4
 الصمبة :  التموث بالنفايات -4

لقد أدى ازدياد التعداد السكاني والتقدم الصناعي والزراعي وكذلك ارتفاع مستوى المعيشة 
وعدم إتباع الطرق المناسبة في جمع ونقل ومعالجة المخمفات الصمبة إلى ازدياد كميات 

. وتختمف كميات المخمفات في كل (3)المخمفات الصمبة وبالتالي تموث عناصر منظومة البيئة
جتمع طبقًا لمعديد من العوامل المؤثرة مثل خصائص كل مجتمع ومتوسط دخل الفرد. وتتضمن م

% من المخمفات في مصر ، 60المخمفات الصمبة مخمفات المناطق العمرانية وتمثل نسبة 
وترتفع كمية المواد العضوية في المخمفات كمما ارتفع مستوى دخل الفرد. وترتفع نسبة المخمفات 

                                                           
(1)

 .361، ؿ  8000زبنخ انجُئخ فٍ يظز رمزَز ٚصاسح اٌذٌٚخ ٌؾئْٛ اٌج١ئخ ، عٙبص ؽئْٛ اٌج١ئخ :  
(1)

 .1661،  ػزع زىل رهىس انززثخ يظبدرِ وآثبرِ ػهً انظسخ وانجُئخ وااللزظبدِغٍخ األسك ٚاٌؾ١بح :  
(3)

ٚعذد اٌّخٍفبد ِغ ٚعٛد اإلٔغبْ ِٚؼ١ؾزٗ ػٍٝ عطؼ األسك ، ٌٚىٕٙب وبٔذ ثى١ّبد مئ١ٍخ فٍُ رىٓ رغجت  

ػٍٝ  –ِٓ خالي اٌضٛسح اٌقٕبػ١خ  –اٌجؾش ثؾىً وج١ش ٚص٠بدح لذسح اإلٔغبْ  ِؾىالد رزوش، ٌٚىٓ ِغ رضا٠ذ أػذاد

اعزخالؿ اٌّٛاد اٌخبَ ، ٚاٌزق١ٕغ ٚئٔزبط اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌّزغبد ٌٍّأوً ٚاٌٍّجظ ٚاٌشفب١٘خ ، اصدادد رجؼبً ٌزٌه 

ػذ٠ذح ٌإلٔغبْ اٌّخٍفبد ، ٚرشاوّذ ثأٔٛاع وض١شح ٌُ رىٓ ِٛعٛدح ِٓ لجً ، ٚثى١ّبد وج١شح ، ٚعججذ ِؾىالد 

انًخهفبد انظهجخ وانطزق اِيُخ ثُئُبً نهزخهض ٚاٌج١ئخ . ساعغ فٟ رٌه د. ػجذ اٌّغ١ؼ عّؼبْ ػجذ اٌّغ١ؼ : 

 . 11، ؿ  1661، ِغٍخ خطٛح ، اٌؼذد اٌضبِٓ ػؾش ، د٠غّجش يُهب
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-2%( والمعادن والبالستيك والزجاج )13المواد التي يمكن استرجاعيا مثل الورق )األخرى من 
 .(1)%( والباقي من الجمود واألخشاب والنسيج5

ويقصد بالمخمفات الصمبة ، تمك المواد الصمبة الناتجة عن العديد من األنشطة المختمفة 
اكمت ألدت إلى أزمات وكوارث بيئية والتي يراد التخمص منيا بعد انتياء الحاجة إلييا والتي لو تر 

وىذه المخمفات مثل ) النفايات الورقية وفضالت الطعام والمخمفات الزجاجية والمعدنية 
 والبالستيكية ومخمفات اليدم والبناء والحيوانات النافقة وغيرىا من المخمفات المختمفة(.

: ) مخمفات المنازل  وىذه المخمفات تطرح في البيئة العديد من األنشطة المختمفة مثل
ومخمفات المصانع والورش ومخمفات المزارع ومخمفات الحيوانات ومخمفات المباني ومخمفات 

 .(2)المستشفيات والمعدات واألجيزة التالفة....إلخ(
وتقدر الكمية اإلجمالية لتولد المخمفات البمدية الصمبة ) المنزلية فقط ( في مصر حوالي 

ألف طن ، والجدير بالذكر أن  57أن التولد اليومي يقدر في حدود  مميون طن سنويًا ، أي 20
% وال تتم بالطرائق السميمة واآلمنة بيئيًا مما يعرض كاًل 20عمميات التدوير في مصر ال تتعدى 

من العاممين والمواطنين بيذه العمميات إلى مخاطر كثيرة ، إضافة إلى أن غالبية مواقع الدفن 
ص النيائي من ىذه المخمفات تشتعل ذاتيًا أو عمدًا مما يعرض البيئة والتي يتم بيا التخم

المحيطة لمخطر . ويتفاقم الوضع حين ال تتوافر داخل ىذه المواقع المعدات الالزمة لعمميات 
( كمية المخمفات الصمبة 5)ل ىذا االشتعال. ويوضح الشكل رقمالتغطية المباشرة لمنع حدوث مث

 ، عمى النحو التالي : 2009المتولدة في مصر عام 
 (7الشكل رقم )

 6112المتولدة في مصر عام  كمية المخمفات الصمبة

 
وزارة الدولة لشئون البيئة ، جياز شئون البيئة : تقرير حالة البيئة في مصر  المصدر :

 .305، ص  2009لعام 
                                                           

(1)
ٛي "اٌّذخً ، ثؾش ِمذَ فٟ اٌّإرّش اٌؼشثٟ اٌخبِظ ؽ إدارح انًخهفبد انظهجخغش٠ت لٕذ٠ً :  د. ٔبد٠خ 

 .116عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ ، ؿ  –، ِشوض رط٠ٛش رذس٠ظ اٌؼٍَٛ  1669إٌّظِٟٛ فٟ اٌزذس٠ظ ٚاٌزؼٍُ " ئثش٠ً 
(1)

، ثؾش ِمذَ فٟ  زًبَخ انجُئخ يٍ انًخهفبد انظهجخِؾّٛد ئثشا١ُ٘ اٌغًّ ، أؽّذ فبسٚق غشاة :  د. ئثشا١ُ٘ 

عبِؼخ ػ١ٓ ؽّظ ،  –، و١ٍخ اٌزغبسح 1999أوزٛثش  31-36اٌّإرّش اٌغٕٛٞ اٌشاثغ إلداسح األصِبد ٚاٌىٛاسس ، 

 .3اٌمب٘شح ، ؿ 
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ة المخمفات وتجدر اإلشارة ، إلى أن ىناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى تفاقم مشكم
منيا الزيادة الكبيرة في عدد السكان ، ومدى توافر اإلمكانيات والوسائل الفنية ،  (1)في مصر

وضيق عدد من الشوارع ، كذلك فإن األفراد أنفسيم يفتقرون إلى المعرفة والوعي واالتجاه نحو 
وحضارية التخمص بشكل آمن بيئيًا من المخمفات ، فمازال اإلحساس بالنظافة كقيمة صحية 

وجمالية غائب عن أناس كثيرين ، وىذا العامل يفوق العوامل األخرى ، فقضية المخمفات 
 .(1)والتخمص السميم منيا قضية سموكية في المقام األول

وتحدث المخمفات بمختمف أنواعيا آثارًا سمبية عمى صحة اإلنسان وجودة البيئة ، فمن 
لتي تحتوي عمى مواد بالستيكية ومعدنية يصعب تموث لمتربة نتيجة إلقاء المخمفات خاصة ا

تحمميا ، إلى تموث لميواء ، وتموث لممياه السطحية والجوفية بمموثات عديدة من مواد كيميائية 
وعناصر ثقيمة ، ومواد عضوية ، وميكروبات نتيجة إللقاء المخمفات أو دفنيا في التربة دون 

 .(2)مراعاة الشروط الخاصة بذلك
تعامل مع المخمفات الصمبة بطريقة صحيحة وسميمة اجتماعيًا وبيئيًا  ولقد أصبح ال

واقتصاديًا واختيار الطرق والحمول المناسبة لتحقيق اإلدارة المتكاممة والمستديمة لممخمفات ، من 
األىداف التي تسعى إلى تحقيقيا معظم دول العالم ؛ ذلك أن عممية إدارة المخمفات الصمبة 

 .(3)الدرجة األولى عممية اقتصادية من
ومن ىذا المنطمق ، بادرت العديد من الدول المتقدمة مثل : ألمانيا وىولندا وانجمترا 
لالستفادة من مصادر الثروة األولية التي تمقى في النفايات ، وأصبحت ىذه الدول تدخل في 

( 120حوالي ) ميزانيتيا المكاسب الناتجة من تدوير النفايات ؛ فالدول األوروبية تصنع حالياً 
مميون طن ورق ، كما توفر القاىرة الكثير من المال من إعادة تدوير المخمفات الصمبة كالورق 

                                                           
(1)

، عٍغٍخ لنب٠ب اٌزخط١و ٚاٌز١ّٕخ سلُ  األثؼبد انجُئُخ نهزًُُخ انًسزذايخ فٍ يظزِؼٙذ اٌزخط١و اٌمِٟٛ :  

 .166، ؿ  1990( ، اٌمب٘شح ، 161)
(1)

اإلَدبثُخ َسى انزؼبيم يغ انًخهفبد انظهجخ  رًُُخ انًؼبرف واالردبهبداٌّغ١ؼ عّؼبْ ػجذ اٌّغ١ؼ :  د. ػجذ 

، ثؾش ِمذَ فٟ اٌّإرّش اٌؼٍّٟ اٌضبٌش ) ِٕب٘ظ  وانطزق اِيُخ ثُئُبً نهزخهض يُهب نذي راليُذ انًززهخ اإلػذادَخ

، اٌغّؼ١خ اٌّقش٠خ ٌٍزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ،  1999سؤ٠خ ِغزمج١ٍخ( ، ١ٌٛ٠ٛ  –اٌؼٍَٛ ٌٍمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼؾش٠ٓ 

 .309ؿ  اإلعّبػ١ٍ١خ ،
(1)

ثزَبيح يمززذ نزًُُخ انىػٍ ثبنزؼبيم انسهُى يغ انًخهفبد سصق ٚؽؼ ، د. ِٕبي اٌغ١ذ ٠ٛعف :  د. ئثشا١ُ٘ 

، ثؾش ِمذَ فٟ اٌّإرّش  انظهجخ يٍ خالل يُهدٍ انؼهىو وانذراسبد االخزًبػُخ نزاليُذ انًززهخ االثزذائُخ

، اٌغّؼ١خ اٌّقش٠خ ٌٍزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ،  1661ؼٟ ، أغغطظ اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌٛالغ اٌّغزّ –اٌؼٍّٟ اٌضبٟٔ ػؾش 

 .111اٌمب٘شح ، ؿ 
(3)

هجمبً إلؽقبئ١بد ِٕظّخ ؽّب٠خ اٌج١ئخ ثبٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ ، فأزبط هٓ ٚاؽذ ِٓ اٌٛسق ِٓ اٌّخٍفبد  

١ّبٖ ، ٠ٕٚمز ؽٛاٌٟ ِزشاً ِىؼجبً ِٓ اٌ 11و١ٍٛ ٚاد / عبػخ ( ، ٚوزٌه ع١ٛفش  6166اٌٛسل١خ عٛف ٠ٛفش هبلخ ) 

 د. ئثشا١ُ٘وغُ ِٓ اٌٍّٛصبد اٌٙٛائ١خ. ساعغ فٟ رٌه  16ؽغشح ، ثبإلمبفخ ئٌٝ ٔمـ اٌزٍٛس اٌٙٛائٟ ثّمذاس  11

 .119سصق ٚؽؼ ، د. ِٕبي اٌغ١ذ ٠ٛعف : اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ 
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والزجاج والبالستيك واألقمشة والمعادن حيث يمثل العائد االقتصادي اليومي من ىذه العممية 
 .(1)جنيياً 252900

  :ثالثًا : مدى فاعمية دور الدولة في حماية البيئة في مصر 
 ونشير في ىذا الصدد لما يمي : 

 دور الدولة في مجال حماية البيئة وأىم السياسات المصرية في مجال الحفاظ عمى البيئة:  -1
لقد تنامى دور الدولة في مجال حماية البيئة ، وتعددت اآلليات التي تطبقيا الدولة في مجال 

االقتصادية وبصفة خاصة السياسات  الحفاظ عمى البيئة ، سواء بتطبيق حزم مختمفة من األدوات
المالية والنقدية ، أو من خالل الدور اإلعالمي والتعميمي ، أو من خالل سن التشريعات والقوانين 
التي تحمي البيئة وتحافظ عمييا. ويمكن توضيح دور الدولة في مجال حماية البيئة من خالل 

 ( عمى النحو التالي : 6الشكل رقم )
 (2الشكل رقم )

 ر الدولة في مجال حماية البيئةدو 

 
جالل حسنين : دور الدولة في حماية البيئة مع التركيز عمى األدوات  د. ناصر المصدر :

مكانية تطبيقيا في مصر في ظل المتغيرات المحمية والعالمية ، مجمة مصر  االقتصادية وا 
 .275، ص  2006، أكتوبر  484المعاصرة ، العدد 

 
ت المصرية في مجال حماية البيئة والمحافظة عمييا الطرق اإلدارية ولقد انتيجت السياسا

المباشرة وذلك من خالل فرض القيود ووضع االشتراطات والمواصفات والمخالفات ، ويعد ىذا 
األسموب اإلداري المباشر لحماية البيئة مالئمًا لطبيعة المرحمة الحالية ، حيث انتشر التموث 

التسامح فييا أو التساىل بشأنيا ، كما أن الصيغة المرحمية  ووصل إلى مستويات ال يجوز
                                                           

(1)
ِشعغ عبثك ،  ٕٙب ،د. ػجذ اٌّغ١ؼ عّؼبْ ػجذ اٌّغ١ؼ : اٌّخٍفبد اٌقٍجخ ٚاٌطشق ا٢ِٕخ ث١ئ١بً ٌٍزخٍـ ِ 

 .36ؿ
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لمتحول االقتصادي واالجتماعي في مصر قد تبرر التركيز عمى الجوانب التنظيمية في سياسة 
حماية البيئة من التموث ، حيث يتطمب األمر وضع األسس والضوابط وتنشيط الوعي البيئي من 

يمكن المجوء إلى الطرق واألدوات غير المباشرة لحماية  خالل ىذه اإلجراءات ، وبعد ذلك فإنو
 .(1)البيئة

نما يستمزم األمر متابعة تنفيذىا وربطيا  بيد أن القوانين والقرارات وحدىا ال تكفي ، وا 
بأدوات اقتصادية كدفع رسم أو ضريبة تعادل نفقة خفض التموث حتى يمكن عالج ىذه المشكمة، 

ين الحالية لحماية البيئة قامت بفرض قواعد صارمة ال تستطيع ىذا فضاًل عن أن معظم القوان
 معيا المشروعات توفير التمويل الالزم لوضعيا موضع التنفيذ.

وتشير مبادئ التحميل االقتصادي لمبيئة ، إلى أن مكونات البيئة من ىواء وماء وموارد 
بين الدول ، كما أن طبيعية ، تعتبر من أىم معايير قياس التفاوت في التقدم االقتصادي 

 .(2)مدولة قد يكون وراء تدىور البيئةالمستوى االقتصادي ل
دور الدولة في مجال حماية البيئة ومواجية المشكالت البيئية من خالل سن التشريعات  -2

 :  والقوانين
تتبنى الدولة أسموبي التشريعات القانونية واألدوات االقتصادية وأىميا الغرامات والحوافز ، 

 .(3)1994( لسنة 4( من قانون البيئة المصري رقم )18ذلك طبقًا لنص المادة )و 
من خالل  1994( لسنة 4وتسعى وزارة البيئة إلى تطبيق أحكام قانون حماية البيئة رقم )

 :(4)سياسات االلتزام واإللزام طبقًا لما يمي
 في مجال االلتزام البيئي:    -أ

ل الالزم لدعم مشروعات مكافحة التموث ، وذلك من خالل تقوم وزارة البيئة بتوفير التموي
التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية ، وكذلك مساىمة القطاع الخاص المصري باالستثمار في 
مجال حماية البيئة ، باإلضافة إلى قيام جياز شئون البيئة بإصدار توجييات إرشادية فنية في 

                                                           
(1)

 رطج١مٙب ٚئِىب١ٔخ االلزقبد٠خ األدٚاد ػٍٝ اٌزشو١ض ِغ اٌج١ئخ ؽّب٠خ فٟ اٌذٌٚخ دٚس:  ؽغ١ٕٓ عالي ٔبفش .د  

، ؿ .1660 أوزٛثش ،616 اٌؼذد ، اٌّؼبفشح ِقش ِغٍخ ، ٚاٌؼب١ٌّخ اٌّؾ١ٍخ اٌّزغ١شاد ظً فٟ ِقش فٟ

119. 
(1)

ح األٚي ؽٛي اٌج١ئخ اإلٔغب١ٔخ "....ئْ ِؾىالد اٌج١ئخ فٟ اٌذٚي اٌقٕبػ١خ عبء ثّمشساد ِإرّش األُِ اٌّزؾذ 

رشعغ ػِّٛبً ئٌٝ اٌزق١ٕغ ٚاٌز١ّٕخ االلزقبد٠خ ، أِب ِؾىالد اٌج١ئخ فٟ اٌذٚي إٌب١ِخ ف١ىْٛ عججٙب فٟ اٌزخٍف 

ش األُِ اٌّزؾذح اٌضبٟٔ رارٗ" ، ٌٚزٌه رُ اٌزٕج١ٗ ػٍٝ اٌشثو ث١ٓ ػ١ٍّبد اٌز١ّٕخ ٚاػزجبساد ؽّب٠خ اٌج١ئخ فٟ ِإرّ

 .1991ؽٛي اٌج١ئخ ٚاٌز١ّٕخ اٌزٞ ػمذ فٟ س٠ٛدٞ عب١ٔشٚ ثبٌجشاص٠ً ػبَ 
(3)

، ِشوض دساعبد ٚاعزؾبساد  دور انمطبع انخبص انًظزٌ فٍ زًبَخ انجُئخصوش٠ب أثٛ اٌذ٘ت :  د. خبٌذ 

 .110، ؿ 1999اإلداسح اٌؼبِخ ، أٚساق غ١ش دٚس٠خ ، اٌؼذد اٌزبعغ ، ٔٛفّجش 
(6)

، سعبٌخ  دراسخ رطجُمُخ ػهً طُبػخ اإلسًُذ فٍ يظززًبَخ انجُئخ فٍ انظُبػخ ،  دا١ٌب ؽغٓ ساؽذ : 

 .160-169ؿ،  1613ِبعغز١ش ، و١ٍخ اٌزغبسح ، عبِؼخ ثٕٙب ، 
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تقييم األثر البيئي ، والطرق القياسية لتحميل االنبعاثات  العديد من مجاالت اإلدارة البيئية مثل
عداد الكوادر الفنية في القطاعات المختمفة.  وتنفيذ العديد من برامج التدريب وا 

 في مجال اإللزام البيئي :  -ب
تقوم الدولة بإلزام المنشآت الصناعية بوقف الصرف الصناعي عمى نير النيل ، كذلك 

عمى المنشآت في كآفة أنحاء الجميورية من خالل مجموعة من خبراء فنيين  تقوم بالتفتيش البيئي
ومفتشين من وزارة البيئة . ويقوم جياز شئون البيئة بصفتو الجية المختصة بالميام التي من 

 شأنيا المحافظة عمى البيئة ومنع تدىورىا .
 :  تفعيل الجيود التي تبذليا الدولة في مجال حماية البيئة المصرية -4

لقد أصبح من اليام والضروري وقف التدىور البيئي المستمر والمتواصل وذلك من خالل 
تضافر كافة الجيود من جميع عناصر منظومة حماية البيئة في مصر والتي تبدأ بالفرد وتتكامل 
مع دور الدولة من ناحية ، ودور قطاعي األعمال العام والخاص والجمعيات األىمية ومنظمات 

( منظومة حماية البيئة في مصر ، 7المدني من ناحية أخري. ويوضح الشكل رقم ) المجتمع
 وذلك عمى النحو التالي : 

 (5الشكل رقم )
 منظومة حماية البيئة في مصر

 
ناصر جالل حسنين : دور الدولة في حماية البيئة مع التركيز عمى األدوات  د. المصدر :

مكانية تطبيقيا في مصر ف ي ظل المتغيرات المحمية والعالمية ، مرجع سابق ، ص االقتصادية وا 
291. 
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ويكمن السبب في ضرورة تضافر كافة جيود منظومة حماية البيئة في مصر ، في عدم 
خاصة في ظل ما تعانيو من المشكالت االقتصادية الييكمية والتي من  –قدرة الدولة بمفردىا 

عمى تحمل تكمفة  –ي وعجز ميزان التجارة أىميا تضخم الدين الداخمي وتضخم الدين الخارج
( نحو 2004-1999.وقد استثمرت الحكومة المصرية في خالل الفترة من )(1)برامج حماية البيئة

مميار جنيو في أنشطة حماية البيئة بمختمف القطاعات . أضف إلى ذلك أن القطاع البيئي  26
% في 80نذ أوائل التسعينات منيا مميون دوالر م 867قد تمقى مساعدات خارجية بمغت حوالي 

 .(2)صورة منح ال ترد من أجل تحسين نوعية البيئة في مصر ووقف التدىور البيئي
وتقوم وزارة البيئة المصرية بتوفير التمويل الالزم لدعم مشروعات مكافحة التموث من 

الستثمار في خالل التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية ، كما يساىم القطاع الخاص المصري با
مجال حماية البيئة . أضف إلى ذلك قيام جياز شئون البيئة بإصدار توجييات إرشادية فنية في 

 –الطرق القياسية لتحميل االنبعاثات  –العديد من مجاالت اإلدارة البيئية ) مثل تقييم األثر البيئي 
 .(3)المختمفة (إعداد الكوادر الفنية في القطاعات  -تنفيذ العديد من برامج التدريب

وقد بدأت وزارة البيئة المصرية بصفتيا المنوطة بحماية البيئة في مصر خطة طموحة من 
 أجل تحسين البيئة المصرية بصفة عامة والقاىرة الكبرى بصفة خاصة وذلك من خالل اآلتي :

عمى والذي يتيح لممشروع الصناعي الحصول  (4)تبني مشروع التحكم في التموث الصناعي -أوالً 
قرض ميسر يوجيو إلزالة المموثات الناجمة عنو وتبني تكنولوجيا نظيفة. وقد تم توفير ثالث حزم 
مالية لمساعدة المؤسسات الصناعية الكبرى في مشروعات مكافحة التموث مثل المعالجة النيائية 

 أو تعديل العممية اإلنتاجية.
( منشأة 2ي شكل قروض ميسرة لعدد )( مميون يورو ف5,33وقد قدم بنك االستثمار األوروبي )

( مميون دوالر في شكل قروض ميسرة 35، كما أتاح البنك الدولي ) 2002صناعية في عام 
مميون دوالر تم تخصيصيا بالفعل  376,30لدعم مشروعات مكافحة التموث الصناعي ) منيا 

(. وفي عام واستفادت منيا ستة عشر منشأة صناعية رئيسية كثيفة التموث  2003في عام 

                                                           
(1)

، ِغٍخ ِقش اٌّؼبفشح ، اٌؼذد  زًبَخ انجُئخ فٍ ظم انؼىنًخ يغ انزطجُك ػهً يظزفشؽبد ػٍٟ :  د. ػج١ش 

 .199، ؿ 1661، ئثش٠ً  610
(1)

 .169ؿ ، ِشعغ عبثك ، اٌقٕبػخ فٟ اٌج١ئخ ؽّب٠خ:  ػبثذ٠ٓ ساؽذ ؽغٓ دا١ٌب 
(3)

 .169اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ  
(6)

٠مَٛ ِؾشٚع اٌزؾىُ فٟ اٌزٍٛس اٌقٕبػٟ ثّؼبٚٔخ اٌؾشوبد ٚخبفخ اٌؾشوبد وض١فخ اٌزٍٛس ٚرٌه ٌالعزفبدح  

بد اٌج١ئ١خ ، ٚرؾًّ ٘زٖ اٌّؾشٚػبد رؼذ٠ً اٌؼ١ٍّبد ِٓ اٌمشٚك إٌّّٛؽخ ِٓ خالي اٌجٕه اٌذٌٟٚ ٌٍّؾشٚػ

اإلٔزبع١خ ٌزم١ًٍ األرشثخ ، ؽشاء ِؼذاد ِىبفؾخ األرشثخ ٚؽشاء أعٙضح اٌشفذ اٌزارٟ ، ٠ٚزّضً ؽشٚه اٌز٠ًّٛ فٟ 

%  ٚاٌجبلٟ لشك ثفبئذح رغبس٠خ ٚفزشح عّبػ ثذْٚ فٛائذ ؽزٝ عٕزبْ ٚفزشح عذاد 16رؾذ٠ذ ٔغجخ إٌّؾخ ٟٚ٘ 

، ػٍٝ اٌشاثو  يشزوع انزسكى فٍ انزهىس انظُبػٍعٕٛاد. ساعغ ِٛلغ ٚصاسح اٌذٌٚخ ٌؾئْٛ اٌج١ئخ : ؽزٝ صّبْ 

 .WWW.eeaa.gov.egاٌزبٌٟ :  
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مميون يورو استيدفت دعم مشروعات  25,65قدم بنك التعمير األلماني منحة  قدرىا  2004
 .(1)مكافحة التموث داخل المؤسسات الصناعية بقطاع األعمال العام

وتجدر اإلشارة ، إلى أن مشروع التحكم في التموث الصناعي المشار إليو سمفًا قد بدأ عمى 
( ، والمرحمة الثانية ) من عام  2005 -1997األولى ) من عام مرحمتين وىما: المرحمة 

 لإلنشاء الدولي البنك- التنمية في شركائنا مع بالتعاون الوزارة ( ، وقامت2007-2012
 لمتنمية، الفرنسية الوكالة األوروبي، بنك االستثمار الدولي، لمتعاون اليابان بنك والتعمير،
 تم والتي الصناعي في التموث التحكم مشروع من الثانية مةالمرح بتنفيذ -الفنمندية الحكومة
 مميار جنية حوالي بيا الخاص التمويل إجمالي تبمغ والتي 2006 ديسمبر 7 في افتتاحيا
 .(2)مصري
وضع خطة لنقل األنشطة المموثة لمبيئة خارج النطاق السكاني ، وتسيم الدولة بنسبة  ثانيًا :

نما يتحمل المموث العبء األكبر ولكن في صورة قرض ميسر، % فقط من تكاليف النقل ، بي15
 كما حددت الوزارة بالتعاون مع المحافظات أماكن لنقل ىذه األنشطة المموثة.

قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الداخمية بربط إصدار تراخيص السيارات بقياس  ثالثًا :
لمتعاون الدولي بتسميم إدارات المرور في بعض  عوادميا ، وقامت بالتعاون مع الوكالة األمريكية

 المحافظات الكبرى عددًا من أجيزة قياس نسب االنبعاثات من المركبات.
عكفت وزارة البيئة عمى تنفيذ مشروع الحزام األخضر حول القاىرة الكبرى عمى جانبي  رابعًا :

مولدات األوكسجين وىو الطريق الدائري بيدف أن تصبح ىذه األشجار بمثابة مصدات لمرياح و 
 ما ينعكس إيجابًا عمى ىواء القاىرة الكبرى وبالتالي عمى صحة مواطنييا.

عادة استخدام مياه الصرف الصحي وذلك  خامسًا : تبنت الوزارة برنامجًا قوميًا لمعالجة وا 
متر مميار  2,4بالتعاون مع وزارة الزراعة والري ، حيث تستخدم ىذه المياه والتي تصل إلى نحو 
 مكعب سنويًا في زراعة الغابات الخشبية بداًل من تصريفيا في المجاري المائية.

يقع عمى وزارة البيئة عبء دراسة األثر البيئي لممشروعات ومتابعة التنفيذ من خالل  سادسًا :
 التفتيش الدوري.

 
 
 

 

                                                           
(1)

 .111، ؿ  8002رمزَز زبنخ انجُئخ فٍ يظز ٚصاسح اٌذٌٚخ ٌؾئْٛ اٌج١ئخ ، عٙبص ؽئْٛ اٌج١ئخ   :  
(1)

 .136، ؿ  8002رمزَز زبنخ انجُئخ فٍ يظز :    ٚصاسح اٌذٌٚخ ٌؾئْٛ اٌج١ئخ ، عٙبص ؽئْٛ اٌج١ئخ 
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 ادلبحج الثبني
انعكبسبث سيبست محبيت البيئت هن التلوث على االستثوبر 

 ( دراست حبلت هصربي ادلببشر والتجبرة الذوليت ) ألجنا
التجارة الدولية  ألثر الخمفية النظريةما يمي : لبيان سوف نتطرق في ىذا المبحث 

ثر الدراسات التطبيقية السابقة التي تناولت أ ، تموث البيئةواالستثمار األجنبي المباشر في 
حماية البيئة عمى   ة، و أثر سياس تموث البيئةفي االستثمار األجنبي المباشر والتجارة الدولية 

  وذلك عمى النحو التالي :،  االستثمار األجنبي المباشر والتجارة الدولية في مصر
 :  تموث البيئةالخمفية النظرية ألثر االستثمار األجنبي المباشر والتجارة الدولية في أواًل : 

ثمار األجنبي المباشر والتجارة الدولية ونشير ىنا إلي رؤية الفكر االقتصادي ألثر االست
 المباشر في التموث البيئي، وأىم الدراسات التطبيقية السابقة التي تناولت أثر االستثمار األجنبي

 ، وذلك عمي النحو التالي :  البيئي التموث في الدولية والتجارة
 : في تموث البيئةلدولية ثر االستثمار األجنبي المباشر والتجارة ارؤية الفكر االقتصادي أل  -8

اىتم الفكر االقتصادي بدراسة مساىمة االستثمار األجنبي المباشر والتجارة الدولية في 
النمو االقتصادي ، فمساىمة التجارة الدولية في النمو االقتصادي يكون من خالل الدخل بالنقد 

الواردات من المواد الخام األجنبي الذي تحققو الدولة من عائد تصدير السمع والخدمات ، وتساىم 
كالسمع الوسيطة واآلالت والمعدات الرأسمالية بشكل إيجابي في تحقيق التنمية والنمو االقتصادي. 
ومن ثم ، تحقق التجارة الدولية قيمة مضافة لمدخل القومي سنويًا من حصيمة النقد األجنبي سواء 

ي األجل الطويل كما في حالة بشكل مباشر كما في حالة التصدير ، أو بشكل غير مباشر ف
الواردات من السمع اإلنتاجية التي تنعكس عمى الدخل القومي من خالل مضاعف التجارة 
الدولية. وعمى الرغم من تمك الجوانب اإليجابية ، فإن التجارة الدولية ال تخمو من إحداث أضرارًا 

 .(1)عمى المستوى الوطني مثل التموث البيئي
كي ، أن االستثمار األجنبي المباشر يؤدي إلى رفع معدل النمو ويرى الفكر الكالسي

االقتصادي في األجل القصير واألجل الطويل ، باعتبار أنو يعمل عمى نقل التكنولوجيا والخبرة 
ما  الفنية وارتفاع نسبة حجم العمالة إلى حجم السكان في الدول المضيفة ليذا االستثمار ، بجانب

.بينما ينظر الفكر النيوكالسيكي إلى االستثمار األجنبي (2)المحمي يساىم بو في االستيالك
                                                           

(1)
 ػٍٟ االلزقبدٞ ٌٍّٕٛ وّإؽشاد اٌّجبؽش األعٕجٟ ٚاالعزضّبس اٌذ١ٌٚخ اٌزغبسح أصش:  ػ١ٍٛح رٛف١ك ص٠ٕت د. 

 اٌؼذد ، اٌمب٘شح عبِؼخ ، اٌغ١بع١خ ٚاٌؼٍَٛ االلزقبد و١ٍخ ِغٍخ ، اٌّقش٠خ اٌؾبٌخ ئٌٝ ئؽبسح ِغ اٌج١ئٟ اٌزٍٛس

 .61، ؿ 1610 ٠ٕب٠ش ، األٚي
(2) 

De Mello, "Foreign Direct Investment in Developing Countries and Growth: a 

Selective Survey ،"The Journal of Development Studies ،Vol. 34, No. 1،1997,p.8. 
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المباشر عمى أنو وسيمة لمقضاء عمى الفجوة  بين االدخار واالستثمار في الدول المضيفة ليذا 
االستثمار في األجل القصير ، حيث يكون التأثير محدود ويقتصر عمى مستوى الدخل دون أن 

في األجل الطويل ، وأن معدل النمو يتأثر بما يصاحب ىذا  يتغير معدل النمو االقتصادي
-Harrod) ونموذج ( Solo-Swan) االستثمار من تقدم تكنولوجي ، ويعتبر نموذج 

Dammar )  من أىم النماذج القياسية التي تناولت العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر
تثمار األجنبي المباشر جزءًا من االستثمار . وفي الفكر الحديث يعتبر االس(1)والنمو االقتصادي

الكمي في االقتصاد القومي ، وبذلك ينطبق عميو ما ينطبق عمى دالة االستثمار التي تعتمد عمى 
مفيوم المعجل ، الذي يقوم عمى أن المنظمين والمخططين يشتركون في توقعاتيم بشأن معدل 

لعوامل األخرى التي تفسرىا أنماط النمو النمو االقتصادي الذي يتغير معدلو تبعًا لتأثير ا
 .(2)يخيةالتار 

وُيّعد التموث البيئي من المشكالت التي أصبحت تواجو الدول المضيفة لتمك االستثمارات 
األجنبية المباشرة ، حيث إن تدفق ىذا االستثمار يترتب عميو زيادة في حجم الواردات نظرًا 

ا المستثمر األجنبي إلى استيراد المواد الخام والسمع لحاجة المشروعات الجديدة التي يحتاج فيي
الوسيطة والسمع االستثمارية من آالت ومعدات وتجييزات الزمة لممشروع االستثماري ، كما تميل 
توجيات المستثمر األجنبي إلى المشروعات ذات الطابع التصديري من أجل التوسع في مناطق 

 أخرى.
روستو" في مراحل النمو االقتصادي عمى أن  وفي ىذا السياق ، اعتمدت نظرية "

االقتصاد القومي يمر بمراحل متعددة حتى يصل إلى أعمى معدالت النمو ، وتبدأ ىذه المراحل 
بالمجتمع التقميدي ومرحمة ما قبل االنطالق ثم مرحمة االنطالق ثم مرحمة النضوج وأخيرًا مرحمة 

المتقدمة بتمك المراحل حتى وصمت إلى المرحمة االستيالك الكبير. وقد مرت الدول الرأسمالية 
األخيرة ؛ ومن ثم ، حاولت ىذه النظرية عالج المشكالت البيئية مثل الفقر كظاىرة اجتماعية 
واقتصادية خالل مراحل تراكمية تمثل حمقات يؤدي كل منيا إلى األخرى ، وبالتالي التصدي لما 

ر ومشكالت التموث البيئي التي تواجو كل من يواجو البيئة من مشكالت في إطار التصدي لمفق
. بينما رأت نظرية الحمقة المفرغة لمفقر وجود حمقات رئيسية لمفقر والتخمف (3)الدول الغنية والفقيرة

                                                           
(1)

، اٌّغٍخ اٌّقش٠خ  يظز أثز االسزثًبر األخُجٍ انًجبشز ػهً انًُى االلزظبدٌ فٍرٛف١ك ػ١ٍٛح :  د. ص٠ٕت 

 .110، ؿ  1611ٌٍز١ّٕخ ٚاٌزخط١و ، اٌؼذد اٌضبٟٔ ، د٠غّجش 

 ساعغ أ٠نبً : -

- Panicos Demetriades ،Financial Markets and Economic Development, London: 

Keele University, 1997, P. 2. 
(1)

ٌ انًززهخ األونً اإلؽبر انُظزٌ سُبسبد إطالذ يُشاٌ انًذفىػبد انًظزِؼٙذ اٌزخط١و اٌمِٟٛ:  

 .11، ؿ  1996( ، ِب٠ٛ 91، عٍغخ لنب٠ب اٌزخط١و ٚاٌز١ّٕخ سلُ )وانًشكالد انًُهدُخ 
(3)

د.ص٠ٕت رٛف١ك ػ١ٍٛح : أصش اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ ٚاالعزضّبس األعٕجٟ اٌّجبؽش وّإؽشاد ٌٍّٕٛ االلزقبدٞ ػٍٟ  

 .61-61غ عبثك ، ؿ اٌزٍٛس اٌج١ئٟ ِغ ئؽبسح ئٌٝ اٌؾبٌخ اٌّقش٠خ ، ِشع
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تتعمق بندرة رؤوس األموال وما يترتب عمييا من انخفاض مستوى الدخل ؛ ومن ثم ، انخفاض 
مرة أخرى إلى انخفاض مستوى الدخل مما يتطمب كسر  االدخار واالستثمار واإلنتاجية ، والعودة

ىذه الدائرة في إحدى حمقاتيا ، وبناًء عمى ىذه النظرية فإن الفقر يعتبر سببًا لمشكالت البيئة 
اإلقميمية ، عمى اعتبار أن الفقر قضية بيئية ذات طبيعة تراكمية ، ولذلك فإن العناصر 

نما  والمتغيرات التي بنت عمييا نظرية الحمقة المفرغة ال تؤدي مباشرة إلى مشكالت بيئية ، وا 
يكون التأثير غير مباشر نتيجة سوء األحوال االقتصادية واالجتماعية المرتبطة باستمرار دائرة 

 .(1)الفقر
نسبة إلى   Environmental Kuznets Curveووفقًا إلى" منحنى كوزنتس البيئي" 
الذي يمثل العالقة بين المؤشرات   Simon Kuznetsاالقتصادي األمريكي "سيمون كوزنتس" 

المختمفة من التدىور البيئي ونصيب الفرد من الدخل القومي ، يرى كوزنتس أنو توجد عالقة 
طردية بين متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي والتموث البيئي ، ثم تتحول ىذه العالقة 

يادة الطمب عمى السمع األقل تمويثًا الطردية إلى عالقة عكسية في مراحل النمو المتقدمة وز 
. وينظر إلى (2)لمبيئة، مما يؤدي إلى اتجاه المستثمرين إلى زيادة اإلنتاج من السمع النظيفة بيئياً 

فرضية مأوى التموث من خالل منحنى كوزنتس ، أنو في حالة انتقال الدول من النشاط الزراعي 
ت التموث ، وعند الوصول لمنقطة الممثمة إلى النشاط الصناعي يصاحب ذلك زيادة في معدال

لقمة المنحنى ينخفض حجم ىذه المعدالت ، حيث إنو مع زيادة الدخل الفردي يتم االنتقال إلى 
. ومن ثم يفترض أن البيئة النظيفة سمعة عادية وأنو كمما زاد الدخل الفردي زاد (3)النشاط الخدمي

 (4) الطمب عمى بيئة نظيفة
ة نمط العالقات االقتصادية الدولية وتقسيم العمل الدولي بقيام الثورة في حين ترتبط نظري

الصناعية في أوربا وحدوث تحول جوىري في أساليب اإلنتاج الصناعي وتطور المشاريع 
الصناعية والنظم االجتماعية ، وما يترتب عميو من تخصص الدول النامية في إمداد الدول 

ة والمنتجات الغذائية ، وبحيث تكون الدول النامية سوقًا الصناعية المتقدمة بالمواد األولي
لتصريف منتجات الدول الصناعية ؛ ومن ثم ، اتجاه معدل التبادل التجاري في صالح الدول 

                                                           
(1)

 Ragnar Nurkse ،Problems of Capital Formation in under Developed Countries, 

New York Oxford University Press, 1961, p.24. 
(2) 

Frankle.J & A. Rose, "Is Trade Good or Bad for The Environment? Sorting out 

the Causality" NBER, Working Paper No. 9201, 2003, p.3. 
(3) 

HåkanNordström andScottVaughan : Trade and Environment , Special studies4, 

World Trade Organization, 1999,p.27-57.
 

(4)
 Nicole Andréa Mathys: A Simple Test for the Pollution Haven Hypothesis,  

University of Lausanne, HEC / MSE, Term Paper, Academic Year 2002-2003,p.3-5. 
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، ولذلك قدمت تمك النظرية تفسيرًا لممتغيرات الييكمية في االقتصادات المتخمفة وما  (1)المتقدمة
ف من دولة إلى أخرى من خالل اتجاه سموكيات اإلنسان إلى ارتبط بيا من مشكالت بيئية تختم

التأثير سمبًا عمى البيئة كمما ارتفعت معدالت االستيالك لمموارد الطبيعية ، باإلضافة إلى حدوث 
انبعاثات من األنشطة الصناعية تؤدي إلى تموث البيئة ، الذي يؤدي إلى التأثير السمبي عمى 

نتاجيتو.  صحة اإلنسان وا 
ا تفترض النظرية التقميدية لمتجارة الدولية في تحميل ليا نتائج متناقضة لمرؤية السابقة، بينم

صامويمسون" ، فطبقًا ليذا التحميل تركز الشركات إنتاجيا  –أولين  -وذلك وفقًا لنظرية "ىكشر
الذي يحتاج إلى كثير من رأس المال في الدول التي تمتمك رؤوس أموال كبيرة ، بينما تركز 

نتاجيا الذي يتطمب حجم عمالة كبير في الدول التي يوجد بيا وفرة باأليدي العاممة ، ويترتب إ
عمى ذلك أثر عكسي لما توقعتو نظرية نمط العالقات االقتصادية الدولية وتقسيم العمل الدولي ، 

د الغنية بينما وىو أن الصناعات ذات الكثافة الرأسمالية العالية واألكثر تمويثًا لمبيئة تظل في البال
 .(2)تنتقل الصناعات منخفضة التموث التي تحتاج إلى األيدي العاممة إلى الدول الفقيرة

وطبقًا لمنظرية الحديثة لمتجارة الدولية يحدث عكس ذلك ، حيث ترى النظرية أن أثر 
جارة الحجم واألثر الفني الناتج عن التجارة الدولية يؤدي إلى انخفاض التموث ، وأن تحرير الت

الدولية يؤثر إيجابًا عمى البيئة ، حيث ترى أن تحرير التجارة عندما يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد 
% ، فإن درجة تركيز التموث تنخفض بنفس النسبة ، وأن 1من الناتج المحمي اإلجمالي بنسبة 

موث ، في حين تغيرات الدخل المرتبطة بالتجارة الدولية والتقدم التكنولوجي تؤدي إلى انخفاض الت
تؤدي التغيرات الناتجة عن التراكم الرأسمالي والمؤثرة عمى الدخل القومي إلى ارتفاع مستوى 
التموث نظرًا ألن التراكم الرأسمالي يزيد من إنتاج السمعة كثيفة التموث ، بينما ال يحدث ذلك في 

نمو االقتصادي عمى التموث حالة التقدم التكنولوجي والتجارة الدولية ، وىو ما يعنى أن تأثير ال
 .(3)يعتمد عمى مصدر ىذا النمو

وعمى ذلك ، فإنو إذا اتفق االقتصاديون عمى الطابع النفعي لمتجارة الحرة ، فإن صافي 
آثار التجارة الدولية عمى البيئة يظل غير محدد ؛ ومن ثم ، اىتم االقتصاديين بالعالقة بين 

التجارة عمى حجم الثروات يعتبر اليدف الرئيسي لنظريات  التجارة الدولية والبيئة ، حيث ظل أثر

                                                           
(1)

،  1999، اٌٛالء ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ، ؽج١ٓ اٌىَٛ ،  يجبدئ انزخهف وانزًُُخػجذ اٌؾ١ّذ اٌجشػٟ :  د. ػضد 

 .16ؿ
(2) 

Danish Import Promotion Office for Products from Developing Countries ،Eco 

Trade Manual: Environmental Challenges for Exporting to the 

EuropeanUnion,Netherlands : Centre for the Promotion of Imports from Developing 

Countries,1998,p.20. 
(3)

رٛف١ك ػ١ٍٛح : أصش اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ ٚاالعزضّبس األعٕجٟ اٌّجبؽش وّإؽشاد ٌٍّٕٛ االلزقبدٞ ػٍٟ  د. ص٠ٕت 

 .69ٝ اٌؾبٌخ اٌّقش٠خ ، ِشعغ عبثك ، ؿ اٌزٍٛس اٌج١ئٟ ِغ ئؽبسح ئٌ
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التجارة الدولية ، رغم أن بعض الجماعات استغمت نظرية حماية البيئة النتقاد التجارة الدولية أو 
لتبرير مبدأ حماية الصناعة . ولذلك تم االىتمام بنتائج تحرير التجارة في أمريكا الشمالية عمى 

تحرير التبادل التجاري: األثر األول ، ويشمل تكوين الموارد ، وبموجبو أساس وجود ثالثة آثار ل
تتخصص الدول في المنتجات التي تمتمك فييا ميزة نسبية مما يؤدي إلى االستخدام األمثل 
لمموارد البشرية والطبيعية وفقًا لنظرية التجارة الدولية . واألثر الثاني ، ويتمثل في التزايد المطمق 

نتاج ، غير أنو عمى الصعيد البيئي يؤدي زيادة اإلنتاج بناًء عمى تخصص كل بمد في حجم اإل
في اإلنتاج الذي يرى أداءه فيو األفضل إلى تداعيات سمبية عمى البيئة. واألثر الثالث ، عبارة 
 عن أثر تقني نتيجة ألثر الحجم ، حيث إن التجارة الدولية تتيح تعميم التقنيات األكثر تقدمًا والتي
تسبب التموث بشكل أقل لمبيئة عمى الصعيد العالمي ، كما أن ارتفاع اإليرادات الناجم عن زيادة 

 .(1)حجم اإلنتاج يترتب عميو وعي المواطنين بأىمية المحافظة عمى البيئة
ووفقًا لظاىرة تدىور معدالت التبادل التجاري خالل الثالثين عامًا الماضية ، فإن قيمة 

درىا الدول الفقيرة تكون عادة لمواد أولية منخفضة القيمة مقارنة باإلنتاج المنتجات التي تص
. لذلك يقصد بالموارد وفقًا لممفيوم الكالسيكي الموارد التي (2)الصناعي والتكنولوجي لمدول الغنية

تعتبر أصواًل إنتاجية ؛ ومن ثم ، ال تعتبر الموارد الطبيعية أصواًل إنتاجية ، كما أن تعبير أقل 
تكمفة ال يزال يقصد بو أقل تكمفة بالنسبة لمعوامل اإلنتاجية الداخمة في العممية اإلنتاجية مباشرة 
وال تأخذ في االعتبار الخسائر البيئية ، ومن جية أخرى فإن اختالف سياسات الحد من التموث 

ت البيئية بين الدول يؤدي إلى انتقال االستثمارات األجنبية المباشرة إلى الدول ذات السياسا
 .(3)المتراخية ، حيث تحاول أغمب الدول النامية العمل عمى جذب ىذه االستثمارات

ومن ثم ، أصبح النتقال االستثمارات األجنبية المباشرة أبعادًا بيئية ، حيث إن تبني الدول 
 المتقدمة لسياسات متشددة لمحد من التموث يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الصناعات كثيفة التموث ،
مما يؤدي بالمنشآت دولية النشاط لمبحث عن دول لدييا وفرة في عنصر اإلنتاج كثيف التموث 

. ويعتبر من أسباب تبني الدول النامية لسياسات بيئية متراخية أن عممية التصنيع في (4)لمبيئة

                                                           
(1) 

Gene M. Grossman and Alan B. Krueger: Economic Growth and the 

Environment, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 110, No. 2, (May, 

1995),pp.353-377.
 

(1)
و١ٍخ ، سعبٌخ دوزٛساٖ ،  ؼىنًخ االلزظبدَخاالردبهبد اندذَذح نهزدبرح انذونُخ فٍ ظم انؽؾّبٚٞ ِؾّذ :  د. 

 .11-16، ؿ  1660، عبِؼخ اٌغضائش ،  اٌؼٍَٛ االلزقبد٠خ ٚ ػٍَٛ اٌزغ١١ش
(3) 

Gene M. Grossman and Alan B. Krueger:Ibid, op.cit, pp.353-377. 
(4) 

Aminu, Aliyu, Mohammed: “Foreign Direct Investment and the 

Environment:Pollution HavenHypothesis Revisited”, Paper prepared for the Eight 

Annual Conference on Global Economic Analysis, Lübeck, Germany, June 9 – 11, 

2005.
 

https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/download/2131.pdf. 

https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/download/2131.pdf
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الدول النامية شيدت تزايدًا ، حيث تضمنت عممية التصنيع بجانب الصناعات كثيفة العمالة 
اعات أخرى كثيفة رأس المال ، بينما الدول المتقدمة تخصصت في صناعات قائمة عمى صن

التقنية الجديدة التي تعتمد عمى عمم االلكترونيات ، بجانب أنو لدييا طمب متنامي عمى بيئة 
نظيفة ، عكس الحال في الدول النامية ذات الدخل المنخفض التي تيدف إلى زيادة الدخل 

. ومن ثم ، يرتبط الفكر البيئي العالمي (1)لمالية واالىتمام بتوفير فرص عملوتخفيض األعباء ا
بعممية التنمية االقتصادية ، وذلك لربطو بين عممية التموث واستنزاف الموارد واختالل التوازن 
البيئي بعمميات اإلنتاج في الدولة ، وذلك من خالل التشابكات بين المجتمع البشري في سعيو 

 .(2)باع حاجاتو وبين عناصر بيئتوالدؤوب إلش
نبي المباشر والتجارة الدولية االستثمار األج التي تناولت أثرالتطبيقية السابقة الدراسات  -6
 : تموث البيئة في

التي تناولت أثر التجارة الدولية واالستثمار  السابقة وجدت العديد من الدراسات التطبيقية
من خالل تنوعيا بين استخدام سالسل زمنية سنوية ، أو  ، تموث البيئية فياألجنبي المباشر 

التعامل مع بيانات مقطعية ، أو دراسات تقوم باستخدام بيانات مقطعية ذات سالسل زمنية . 
 ونتناول أىم تمك الدراسات عمى النحو التالي :  

 :  ئةتموث البيفي االستثمار األجنبي المباشر  الدراسات التطبيقية التي تناولت أثر -أ
 االقتصادية الموضوعات أىم إحدى والبيئة المباشر األجنبي االستثمار بين العالقة تعد
 ىذه تظيرىا التي االيجابية الجوانب من الرغم فعمى خطرة، بيئية آثار من تتركو لما المعاصرة
 .الوطني المستوى عمى خطرة أضراًرا يحدث الذي السمبي التأثير من تخمو ال فإنيا العالقة

 ميًما مالً عا المباشر األجنبي االستثمار ظاىرة يعد المفكرين من الكثير أن من الرغم وعمى
 مما سمبية بيئية تأثيرات طياتيا في تحمل ظاىرة بأنيا نرى أننا إال االقتصادية، التنمية عوامل من

 التنمية . عممية عمى سمبًيا الً عام األحيان بعض في يجعميا
دراسات التطبيقية بتحميل العالقة بين التموث البيئي واالستثمارات وقد اىتمت الكثير من ال

األجنبية المباشرة سواء توجييا نحو صناعات كثيفة التموث ، أو اختيار مكان داخل الدولة وفقًا 
لحجم التموث من منطقة ألخرى ، أو وفقًا لمسياسات المتبعة في كل دولة ، ونشير فيما يمي لتمك 

 حو التالي :الدراسات عمى الن

                                                           
(1) 

Umed Temurshoev" Pollution Haven Hypothesis or Factor 

EndowmentHypothesis: Theory and Empirical Examination for U.S and China 
CERGE-EI, Prague, March 2002,  ، "Working Paper Series, ISSN 1211-

3298,p.p1-41.  
(1)

، أٚساق غ١ش دٚس٠خ ، اٌؼذد اٌؾبدٞ ػؾش ، ِشوض دساعبد  الزظبدَبد انجُئخ وانزًُُخ، د. ٔٙٝ اٌخط١ت 

 .3، ؿ 1666ٚاعزؾبساد اإلداسح اٌؼبِخ ، و١ٍخ االلزقبد ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ، عبِؼخ اٌمب٘شح ، أوزٛثش 



- 30 - 

فرضية وجود عالقة سببية ذات اتجاىين بين تدفقات االستثمار  (1)اختبرت إحدى الدراسات -
األجنبي المباشر والتراخي في التزامات حماية البيئة في مصر ، ووجدت أنو عمى الرغم من 

، ورأت أىمية التصنيع في إحداث التنمية االقتصادية ، إال أنو قد يؤدي إلى اإلضرار بالبيئة 
الدراسة أن تقسيم العمل الدولي يعد أىم عوامل أسباب زيادة التموث البيئي في الدول النامية 
خاصة في ظل سعي الدول المتقدمة إلى نقل الصناعات المموثة لمبيئة ) ومنيا الحديد والصمب، 

الصناعات من ، واألسمدة الكيماوية( إلى الدول النامية حماية لشعوبيا مما تخمفو ىذه  واإلسمنت
مموثات . ويؤكد ذلك األمر اتجاه معظم تدفقات االستثمار األجنبي المباشر لمدول النامية 
لمصناعات الكيماوية المموثة لمبيئة . وأشارت الدراسة إلى أن االختالف في السياسات البيئية بين 

نخفض فييا الدول يعد من أىم عوامل توطين االستثمار األجنبي المباشر في الدول التي ت
تكاليف حماية البيئة ، وأنو يتعين عند وضع خطط التنمية االقتصادية أن يتم أخذ البعد البيئي 

 في الحسبان.
 أربعة استخدام تم فقدأربعة مجموعات من البمدان ، (2)واستخدمت دراسة أخرى -

 آلسيويةوا العربية البمدان مجموعة إلى الجغرافي الموقع حسب قسمت ،البمدان من مجموعات
 في البحث عينة مساىمة أن إلى الدراسة توصمت وقد واستراليا، األمريكية –واألفريقية واألوربية
 الناتج حجم أما العالمية، المموثات مجموعة من %77 بنسبة الكربون أكسيد ثاني غاز انبعاث
 تقريبا العالمي اإلنتاج أجمالي من %98 نسبتو ما يمثل كان البحث لعينة اإلجمالي المحمي
 إجمالي من %78,3 بنسبة لمعينة المباشر األجنبي االستثمار تدفق نسبة كانت وكذلك

 البيئي، التموث عمى المؤثرة العوامل أىم ومن مرتفعة نسب وىذه العالمية األجنبية االستثمارات
 ةأىمي عمى اعتمادا المجموعات وحسب البيئي لمتموث والمسببة المؤثرة العوامل اختمفت وكذلك
 التي االيجابية الجوانب من الرغم عمىوأوضحت الدراسة أنو . المختمفة لممتغيرات المئوية النسب
 المستوى عمى خطرة أضراًرا يحدث الذي السمبي التأثير من تخمو ال فإنيا العالقة ىذه تظيرىا
 من ميًما مالً عا المباشر األجنبي االستثمار ظاىرة يعد المفكرين من الكثير أن من رغم، الوطني
 .االقتصادية التنمية عوامل

اقتصادية ىامة  أبعاداً لسياسات الحد من التموث  أنإلى  (3)وخمصت إحدى الدراسات  -
والعمالة  االقتصاديمثل النمو  االقتصاديةحيث تؤثر ىذه السياسات عمي بعض المتغيرات 

ة بين سياسات الحد من اإليجاب. وقد ركزت الدراسة عمي العالق أوواإلنتاجية سواء بالسمب 

                                                           
(1)

 .1، ؿ  ِشعغ عبثكدا١ٌب ؽغٓ ساؽذ ػبثذ٠ٓ : ؽّب٠خ اٌج١ئخ فٟ اٌقٕبػخ ،  
(1)

 ػهً انًجبشزح األخُجُخ االسزثًبراد رذفك أثز رسهُماٌغجٛسٞ ، سؽ١ُ وبظُ اٌؾشع ٚآخشْٚ :  ِٙذٞ عٙش 

 .31، ؿ  1616ٌجؾٛس اٌغٛق ٚؽّب٠خ اٌّغزٍٙه ، اٌّغٍذ اٌضبٟٔ ، اٌؼذد اٌشاثغ ،  ، اٌّغٍخ اٌؼشال١خانجُئخ 
(3)

، سعبٌخ  خ انسبنخ انًظزَخأثز سُبسبد انسذ يٍ انزهىس ػهً انزُبفسُخ يغ دراسدا١ٌب ِؾّذ ئثشا١ُ٘ :  

 .1، ؿ  1669، و١ٍخ االلزقبد ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ، عبِؼخ اٌمب٘شح ، ِبعغز١ش
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التموث والتنافسية فقامت بتحميل ىذه العالقة من خالل مجموعة من الدراسات التطبيقية. و 
ىذا  أن إالقصور عند التعامل مع نتائج ىذه الدراسات التطبيقية  وأوجوبالرغم من وجود محاذير 

 . عمى التنافسيةكثير من الدراسات لوجود اثر لسياسات الحد من التموث  تأييدال ينفى 
مصر و تطبيق مؤشر  في الصناعيتعكس وضع القطاع  التيو مع استخدام بعض المؤشرات و 

سياسات  ألثر اإلحصائيالميزة التنافسية الظاىرة لفالروث لبعض الصناعات و كذلك االختبار 
 فيتموث ال مأوىالمباشرة كانت النتيجة وجود فرضية  األجنبيةالحد من التموث عمى االستثمارات 

 األوضاعالسياسات الواجب لتباعيا لتحسين  فيمصر. و اختتمت الرسالة بتوصيات تتمثل 
 .األجنبية األسواق فيالبيئية لمصناعات المصرية المختمفة و زيادة قدرتيا التنافسية 

بتحميل العالقة بين االستثمار المتدفق من ألمانيا وسياسات (1)وقامت إحدى الدراسات -
صناعات ذات كثافة تموث مختمفة وىي : الكيماويات ،  6تموث لمدول المضيفة لـ الحد من ال

والمعادن ، والورق ، والسيارات ، واآلالت ، وصناعة المعدات الكيربائية ، خالل الفترة من عام 
مع مراعاة أثر التجمع الصناعي وتطبيق مؤشر سياسات الحد من التموث .  1996-2003

وجد عالقة سمبية بين سياسات الحد من التموث وىذا االستثمار في صناعة وأظيرت الدراسة أنو ت
الكيماويات ، بينما لتم تظير ىذه العالقة في صناعتي الورق والمعادن األولية رغم أنيما من 
الصناعات كثيفة التموث وذلك ألن ىذه الصناعات ليست سيمة االنتقال جغرافيًا وىناك دعمًا 

 انيا التي تعتبر أحد المدخالت اليامة في صناعة المعادن.كبيرًا لمطاقة في ألم
ببناء نموذج جعل فيو غاز ثاني أكسيد الكربون متغيرًا  (2)كما قامت إحدى الدراسات -

مقاطعة في الصين ، ومجموعة متغيرات  260تابعًا كمؤشر لسياسات الحد من التموث في 
( ، 2003-1996دخل الفردي ، خالل الفترة )مستقمة مثل : االستثمارات األجنبية المباشرة وال

بغرض إجراء اختبار لمدى تأثر مستوى التموث في الصين بمستوى الدخل الفردي إيجابي ، أي 
أن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون يزداد مع زيادة الدخل الفردي ، وىذا يعني أنو في معظم 

% 1، حيث أظيرت الدراسة أن زيادة  مدن الصين يصاحب الزيادة في الدخل زيادة في التموث
% من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون ، وأن معدل الدخل الفردي 6في الدخل تؤدي إلى زيادة 

% سنويًا ، مما يعني أن الصين تتجو لمجانب المنخفض من منحنى كوزنتس 4يزداد بنحو 
رات المساعدة ، وغير معنوي البيئي، وأن معامل االستثمارات معنوي سمبي باستخدام طريقة المتغي

% يؤدي إلى انخفاض 1باستخدام طريقة المربعات الصغرى ، أي أن زيادة االستثمارات بنحو 

                                                           
(1) 

Ulrich Wagner.J & D. Christopher Timmins, Agglomeration Effects in Foreign 

Direct Investment and the Pollution Haven Hypothesis, New York: The Earth 

Institute Columbia University, 2007,p.231.
  

(1)
رٛف١ك ػ١ٍٛح : أصش اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ ٚاالعزضّبس األعٕجٟ اٌّجبؽش وّإؽشاد ٌٍّٕٛ االلزقبدٞ ػٍٟ  د. ص٠ٕت 

 .90اٌزٍٛس اٌج١ئٟ ِغ ئؽبسح ئٌٝ اٌؾبٌخ اٌّقش٠خ ، ِشعغ عبثك ، ؿ 
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% ، وذلك ألن المنشآت األجنبية المستثمرة تفيد 0,6انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 
 البيئة في الدول النامية من خالل التكنولوجيا المستخدمة.

باختبارين : يوضح االختبار األول أثر تراخي سياسات الحد  (1)حدى الدراسات وقامت إ -
من التموث عمى جذب ىذه االستثمارات عن طريق االستعانة بضرائب التموث كمؤشر لسياسات 
الحد من التموث ، واالختبار الثاني يوضح مدى تأثير ىذه االستثمارات في إحداث تموث في 

تراخية وذلك باالستعانة بأربعة مؤشرات ىي : انبعاثات غاز ثاني الدول المطبقة لسياسات م
أكسيد الكربون ، والتركيز الكمي لممموثات ، ودرجة الحرارة ، والطاقة المستخدمة ، واستخدمت 

دولة متقدمة من  11دولة نامية من خالل  14الدراسة بيانات عن االستثمارات المتدفقة إلى 
( . وباستخدام طريقة المربعات الصغرى 2000-1990لفترة )الدول عالية الدخل ، خالل ا

وطريقة المربعات المعممة ، كانت نتيجة االختبار األول أن سياسات الحد من التموث المتراخية 
تؤثر عمى تدفق ىذه االستثمارات لمدول النامية ، وفي االختبار الثاني لم تؤثر إال في انبعاثات 

 غاز ثاني أكسيد الكربون.
إلى اختبار العالقة بين سياسات الحد من التموث وتدفق ىذه (2)ىدفت إحدى الدراساتو  -

( ، وذلك الختالف 1998-1987مقاطعة في الصين خالل الفترة ) 28االستثمارات في 
سياسات الحد من التموث بين ىذه المقاطعات . وباستخدام ضريبة التموث كمؤشر لسياسات الحد 

المقاطعات إلى ثالثة أقاليم غربي وشرقي ومتوسط ، مع األخذ في من التموث تم تجميع ىذه 
االعتبار أثر التجمع الصناعي. وتوصمت الدراسة إلى أن تدفق ىذه االستثمارات يتأثر باختالف 
سياسات الحد من التموث في ىذه األقاليم ، حيث يعتبر اإلقميم الغربي والمتوسط أقل تنمية من 

القة سمبية بين سياسات الحد من التموث وىذه االستثمارات لوجود منطقة اإلقميم الشرقي ، وأن الع
اقتصادية في اإلقميم الشرقي ، مما أدى إلى تدفق االستثمارات إلى ىذا اإلقميم دون حاجة دون 
حاجة إلى وضع سياسات حد من التموث متراخية لجذب ىذا االستثمار الذي يتأثر بالنمو 

وكفاءة شبكة المواصالت في ىذا اإلقميم ، ومن ثم يعتبر التجمع االقتصادي وتكمفة العمالة 
 الصناعي متغيرًا ىامًا في التأثير عمى تدفق ىذا االستثمار في الصين خاصة اإلقميم الغربي.

دولة من  24( منشأة دولية النشاط في 534نموذج من ) (3)واستخدمت دراسة أخرى -
ابقًا ، ومقياسان لكثافة التموث الناتج عن المنشآت دول وسط وشرق أوربا واالتحاد السوفيتي س

                                                           
(1)  

Mohammed Aminu Aliyu, Ibid,p.1. 
(2) Christer Ljungwall & Martin Linde Rahr, Environmental Policy and the Location 

of  Foreign Direct Investment in China ,China: Peking University, China Center for 

Economic Research, 2005,pp.2- 22.  
(3) Beata Smarzynska Javorcik & Shang Jin Wei, "Pollution Havens and Foreign 

Direct Investment: Dirty Secret or Popular Myth", Contributions to Economic 

Analysis & Policy, Vol. 3, Issue 2, 2004,pp.1-23. 
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الصناعية ، يعتمد أوليا عمى انبعاثات غازات التموث ويعتمد الثاني عمى تكاليف الحد من 
التموث، بفرض أن كثافة التموث الناتج عن المنشآت في الدول المضيفة يتحدد بالنسبة إلى كثافة 

قامت الدراسة بقياس شدة أو تراخي سياسات الحد من التموث ليذه المنشآت في الدولة األم. و 
التموث في الدول المضيفة باستخدام مؤشرات المشاركة في المعاىدات الدولية ، وقوة نظام الرسوم 
المفروضة عمى تموث الماء واليواء ، واالنخفاض في حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ، 

( ، وتوصمت 1994-1989المضيفة ، خالل الفترة )باإلضافة إلى متغير الفساد في الدول 
الدراسة إلى وجود فرضية مأوى التموث عند استخدام مؤشر المشاركة في االتفاقيات الدولية 

 كمؤشر لسياسات الحد من التموث .
ونستخمص مما سبق ، أن معظم الدراسات تشير إلى أن تبني الدول المتقدمة لسياسات 

مقابل سياسات متراخية لمدول النامية ، أدى إلى انتقال الصناعات  متشددة لمحد من التموث في
كثيفة التموث عمى ىيئة استثمارات أجنبية مباشرة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية ، فبينما 
أطمق عميو فرضية مأوى التموث ، حيث إن الدول ال تتحكم في االنبعاثات المموثة مقارنة بالدول 

االنبعاثات سوف تصبح مستودعًا لمصناعات كثيفة التموث ، مما أدى إلى  المتحكمة في تمك
 إكساب ىذه الدول ميزة تنافسية في الصناعات كثيفة التموث.

 :  تموث البيئةفي التجارة الدولية الدراسات التطبيقية التي تناولت أثر  -ب
الحرب  بعد مامع تحرير التجارة ، اضطمع نظام التجارة متعدد األطراف في مرحمة 

العالمية الثانية بدور ميم في تحقيق الرخاء ، وبالتالي الحد من الفقر العالمي ، نظرًا ألن النمو 
يؤدي من ناحية إلى رفع دخول األشخاص دون خط الفقر ومن ناحية أخرى إلى توليد إيرادات 

كثير من الجدل، لإلنفاق االجتماعي عمى الصحة والتعميم ، مما يساعد الفقراء أيضًا. وبعد ال
.وقد نمى حجم التجارة الدولية سنويًا (1)أصبحت ىذه الصمة بين التجارة الدولية والنمو االقتصادي

، ولم تستعد  2003% عام 5،  2002% عام 3،  1995/2000% بين عامي 7بمعدل 
مية ، فبعد التجارة الدولية معدل نموىا السريع الذي شيدتو األعوام التي سبقت اندالع األزمة العال

( ، أثرت عمى أنماط التجارة في الدول المتقدمة 2009-2008حدوث انخفاض في الفترة )
% 5، حيث زاد حجم التجارة الدولية بنحو  2010والنامية واالنتقالية ، وعادت لالنتعاش عام 

. ومنذ (2)تريميون دوالر 2,02لتصل إلى  2014% عام 4,7،  2012% عام 2، 2011عام 
ثاني من ثمانينات القرن العشرين بدأ االىتمام بقضايا البيئة والمؤشرات البيئة الدولية النصف ال

                                                           
(1)

فدز َظبو خذَذ ، انمهك ردبِ انُظبو انزدبرٌ يزؼذد األؽزاف يغ رشاَذ االرفبلُبد  عبغذ٠ؼ ثبغٛارٟ : 

 .16، ؿ  1613، اٌؼذد اٌشاثغ ، د٠غّجش  96، اٌّغٍذ  ، ِغٍخ اٌز٠ًّٛ ٚاٌز١ّٕخاإللهًُُخ
(1)

،  1619، ٠ٛ١ٔٛسن ، ع١ٕف ،   رمزَز انزدبرح وانزًُُخِإرّش األُِ اٌّزؾذح ٌٍزغبسح ٚاٌز١ّٕخ )األٚٔىزبد( :  

 .36-1ؿ 
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 (1)في إطار العالقة بين التجارة الدولية والبيئة ، وقد توصمت إحدى الدراسات في ىذا الصدد
باستخدام بيانات عن درجة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون إلى أن التجارة الدولية تؤدي إلى 

وث تغيرات في درجة تركيز التموث عندما تتغير تركيبة اإلنتاج في اتجاه الصناعات كثيفة حد
 التموث.

باختبار مدى صحة النموذج النظري لقياس أثر التجارة عمى  (2)وقامت إحدى الدراسات
البيئة من خالل أثر تركيبة اإلنتاج باستخدام بيانات عن تركزات ثاني أكسيد الكبريت ، وتوصمت 

ى أن التجارة الدولية تتسبب في حدوث تغيرات صغيرة نسبيًا في تركزات التموث عندما تتغير إل
تركيبة اإلنتاج القومي. في حين توصمت إحدى الدراسات المطبقة عمى باكستان خالل الفترة 

( ، إلى أن تحرير التجارة يؤدي إلى تغير تركيبة اإلنتاج نحو الصناعات كثيفة 1995-2000)
 .(3)التموث

وقد أوضحت إحدى الدراسات فيما يتعمق ببيان أثر التجارة عمى البيئة من خالل "منحنى 
والذي يعبر عن العالقة بين  The Environmental Kuznets Curve كوزنتس البيئي "

ونصيب الفرد من الدخل. فعند المراحل األولى لمنمو االقتصادي ،  (4)مؤشرات التدىور البيئي
) والذي (5)لتدىور البيئي ، ولكن بعد مستوى معين من نصيب الفرد من الدخليزيد التموث وا

يختمف باختالف المؤشر المستخدم( يحدث العكس ، أي أنو عند المستويات المرتفعة من الدخل، 
يؤدي النمو االقتصادي إلى تحسين الجودة البيئية. ىذا يعني أن المنحنى المعبر عن مؤشر 

( مقموب ، في عالقتو بنصيب الفرد من الدخل ، ويتضح ذلك Uحرف ) األثر البيئي يأخذ شكل
 ( عمى النحو التالي : 8من خالل الشكل رقم )

 
 
 
 
 

                                                           
(1)

ٌٍذساعبد  ، ِغٍخ أع١ٛه اِثبر انجُئُخ نًشكهخ انزخهض يٍ انُفبَبد ثبنسزقػجذ إٌّؼُ ئثشا١ُ٘ :  د. صبثذ 

 .  93-19، ؿ  1611، اٌؼذد اٌغبدط ٚاٌضالصْٛ ، ٠ٕب٠ش اٌج١ئ١خ
(1)

لُبص انؼاللخ انسججُخ ثٍُ االَفزبذ انزدبرٌ واالَجؼبثبد انكزثىَُخ فٍ خًهىرَخ ِقطفٟ ػٍٝ :  د. ٔؾٜٛ 

 .613، ؿ  1616، اٌّغٍخ اٌؼ١ٍّخ ٌٍجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌزغبس٠خ ، اٌؼذد اٌضبٟٔ ،  يظز انؼزثُخ
(3)

 Qureshi.M, The Trade Environment Composition Effects: Evidence from 

Pakistan, Tokyo: WIDER and JICA Project Meeting on the Impact of Globalization 

on the poor in Asia, April 25-26, 2005,pp250-280.                           
(6)

 ٌىشثْٛ ٚصبٟٔ أوغ١ذ اٌىجش٠ذ.ِٓ ٘زٖ اٌّإؽشاد صبٟٔ أوغ١ذ ا 
(9)

 دٚالس. ساعغ فٟ رٌه : 9166ثّمذاس  1663لذس اٌجؼل ٘زا اٌّغزٜٛ ػبَ  

- J. Frankle & A. Rose, Ibid,op.cit, p.3. 
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 ( 1شكل رقم )
 منحنى كوزنتس البيئي

 
 من إعداد الباحث. المصدر :
 

، الذي أفترض أن تفاوت الدخل أواًل  Kuznets 1995وتعود تسمية ىذا المنحنى إلى 
فض مع تقدم عممية التنمية االقتصادية . أما مفيوم منحنى كوزنتس البيئي فقد ظير يرتفع ثم ينخ

 Grossman and Krueger 1991في أوائل التسعينات من القرن العشرين في دراسة كل من

. ويرى مؤيدو ىذا 1992وأصبح معروفًا من خالل تقرير البنك الدولي لمتنمية العالمية عام 
ويات المرتفعة من التنمية االقتصادية ، يحدث تغير ىيكمي نحو الخدمات المنحنى أنو عند المست

والصناعات كثيفة المعمومات ، يصاحب ذلك زيادة في الوعي البيئي واالنفاق عمى التكنولوجيا 
واالبتكارات البيئية ووضع تنظيمات بيئية ، يترتب عميو انخفاض تدريجي في التدىور البيئي،  

أثبتت الدراسات التطبيقية صحة العالقة التي يفترضيا ىذا المنحنى ، حيث ورغم ذلك قمياًل ما 
. وتدلنا األرقام الواردة في  (1)يرون أن التنمية االقتصادية والجودة البيئية ىي أىداف متعارضة

، أن الدول المتقدمة ذات معدالت النمو االقتصادي  2007/2008تقرير التنمية البشرية لعام 
% 45مسئولة عن الحمل األكبر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميًا ، بنسبة المرتفع ىي ال

من اإلجمالي ، حيث تطمق الواليات المتحدة األمريكية وحدىا خمس ىذه االنبعاثات ، بما يطعن 
 في صحة فرضية منحنى كوزنتس البيئي.

                                                           
(1)  

David I. Stern, The Environmental Kuznets Curve, International Society for 

Ecological Economics Internet Encyclopedia of Ecological Economics, June 2003.  
http://isecoeco.org/pdf/stern.pdf `lnk  

http://isecoeco.org/pdf/stern.pdf
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ياه في الصين المطبقة عمى مموثات الم (1)ومن ناحية أخرى ، توصمت إحدى الدراسات
( ، إلى أن تحرير التجارة يؤدي إلى الحد من الضرر البيئي 1995-1987خالل الفترة من ) 

 بشكل غير مباشر من خالل تأثيره عمى نمو الدخل.
وفيما يتعمق بالصادرات الصناعية ، فيناك بعض الدراسات التطبيقية من ذلك ، إحدى 

ل تم اختيارىا وفقًا لمجموعة من المؤشرات البيئية ( دو 6التي قامت بالتطبيق عمى ) (2)الدراسات
( مجموعات : 3منيا الرقم القياسي لسياسات الحد من التموث. وتم تقسيم عينة الدول إلى )

المجموعة األولى ، الدول المتشددة في سياساتيا ويتراوح الرقم القياسي لسياسات الحد من التموث 
( . 6( وسنغافورة رقم )7تحدة األمريكية التي أخذت رقم )، ومن ىذه الدول الواليات الم 7:6بين 

والمجموعة الثانية ، تمثل الدول المعتدلة في سياساتيا ويتراوح الرقم القياسي لسياسات الحد من 
(. وتمثل 4( وبريطانيا رقم )5، ومن ىذه الدول ألمانيا التي أخذت رقم ) 5:4التموث بين 

خية في سياساتيا ويتراوح الرقم القياسي لسياسات الحد من التموث المجموعة الثالثة ، الدول المترا
( . وتوصمت الدراسة إلى أن 1( ومصر رقم )2، ومن ىذه الدول اليند التي أخذت رقم ) 2:1

سياسات الحد من التموث المتشددة في الدول المتقدمة محدد سالب ذي معنوية إحصائية عمى 
ثيفة التموث ، وأن سياسات الحد من التموث في الدول دالة إنتاج الصادرات من الصناعات ك

النامية محدد موجب ذي معنوية إحصائية عمى دالة إنتاج الصادرات من الصناعات كثيفة 
 التموث ، بجانب محددات أخرى مثل التكنولوجيا ورأس المال المادي والبشري. 

لمعرفة القدرة التنافسية ( منشأة صناعية في البرتغال 128عمى )(3)وأجريت إحدى الدراسات
لمشركات البرتغالية نتيجة النظام البيئي ، وأوضحت أن االىتمام بالحد من التموث يؤدي إلى رفع 
كفاءة المنشأة وزيادة إنتاجيتيا ، وأن تطبيق سياسات متشددة لمحد من التموث يؤدي إلى زيادة 

فاءة استخدام الموارد. وىو ما يتفق القدرة التنافسية وتحسين األداء االقتصادي من خالل زيادة ك
التي شممت بيانات مجموعة من الصناعات في الواليات المتحدة األمريكية، (4)مع إحدى الدراسات

لمعرفة أثر تكاليف الحد من التموث عمى االبتكار من خالل اإلنفاق عمى البحث العممي وبراءات 
ن التموث في الصناعة في ىذا الحال ، االختراع في الصناعة ، وتبين وجود تأثير قوي لمحد م

وأن استجابة المنشآت ليذه السياسات تختمف وفقًا لحجم المنشأة لموصول إلى وفورات الحجم 
                                                           

(1)  
Judith M. Dean, Does Trade Liberalization Harm the Environment A New 

Test? Canadian Journal of Economics, Volume 35, Issue 4, November 2002,p.p 819–

842.  
(1)

، سعبٌخ ِبعغز١ش  انسُبسبد انجُئُخ وأثزهب ػهً دانخ إَزبج انظبدراد انظُبػُخأؽّذ ػٍٝ ػجذ اٌؼ١ٍُ خ١ٍفخ :  

 .9، ؿ1666، و١ٍخ اٌزغبسح ٚئداسح األػّبي ، عبِؼخ ؽٍٛاْ ، 
(3 )

عٕجٟ اٌّجبؽش وّإؽشاد ٌٍّٕٛ االلزقبدٞ ػٍٟ د. ص٠ٕت رٛف١ك ػ١ٍٛح : أصش اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ ٚاالعزضّبس األ 

 .03اٌزٍٛس اٌج١ئٟ ِغ ئؽبسح ئٌٝ اٌؾبٌخ اٌّقش٠خ ، ِشعغ عبثك ، ؿ 
(4) Adam Jaffe & Karen palmer, "Environmental Regulation and Innovation a 

Panel Data Study", Review of Economics and Statistics, Vol. 79, 1997,p.p1-20. 
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واعتماد استجابة المنشأة لسياسات الحد من التموث عمى خصائص التنافسية لمصناعة التي 
البيئية في نمط التجارة الدولية تنتمي إلييا المنشأة ، ووجدت الدراسة أن إدخال عنصر السياسة 

 يؤدي إلى تغيير نمط التجارة الدولية ودرجة مساىمتيا في التنمية االقتصادية .
ويمكن القول بصفة عامة ، أن الدراسات التي تناولت العالقة بين التجارة والبيئة انقسمت 

ومستويات التموث ، إلى ثالثة اتجاىات : االتجاه األول ، انصب اىتماميم الرئيسي عمى النمو 
وفسروا نتائجيم بتفوق أثر الحجم عمى األثر الفني . االتجاه الثاني ، تمثل في الدراسات التي 
تناولت كيف تؤثر التدفقات التجارية عمى تكاليف الحد من التموث أو صرامة التنظيمات البيئية 

التغيرات في اإلنتاج  في الدول أطراف التبادل الدولي . االتجاه الثالث ، تعمق بكيف تؤدي
 وتدفقات التجارة إلى تغيير كثافة تموث اإلنتاج في كل من الدول النامية والدول المتقدمة .

 : في مصر تموث البيئةاالستثمار األجنبي المباشر والتجارة الدولية عمي : أثر ثانيًا 
 وتخصيص النموذج:  المتغيرات ومصادر البيانات -8

الناتج عن  (CO2)البيئي في مصر بانبعاثات ثاني أكسيد الكربونيتم التعبير عن التموث 
مقاسًا بالطن المتري  –األنشطة الصناعية خاصة الصناعات التحويمية ومواد البناء المموثة لمبيئة 

االستثمار األجنبي المتغيرات المستقمة فتشمل كاًل من . أما ، ويعتبر متغير تابع المكعب 
االسمية ، والتجارة الدولية قياسو بماليين الدوالرات األمريكية  يتمو  (FDI)المباشر إلي مصر 

وحجم (  DI)، واالستثمار المحمي  (IM)(والواردات EXPوىي تشمل كل من الصادرات )
 والواردات الصادرات بشقييا الدولية لمتجارة أثر وجودالدراسة وقد افترضت  (.(popالسكان 

 لتموث كمؤشر الكربون أكسيد ثاني غاز انبعاثات حجم يادةز  عمى المباشر األجنبي واالستثمار
 المتغيرات ليذه اإلجمالية الصفة إلى االقتصادية الدراسة متغيرات وتشير.  مصر في البيئة

 .المتغيرات ليذه الحقيقي التطور قياس عمى الثابتة األسعار لقدرة وذلك الثابتة وباألسعار
ت السنوية لممتغيرات االقتصادية وىو ما اتبعتو عدد وتقتصر تقديرات الدراسة عمى البيانا

 إيمانًا منيا بأن تفعيل المتغيرات االقتصادية ال يعمل خالل فترة ربع السنة . ،(1)من الدراسات
وكما رأت بعض الدراسات أن استخدام البيانات الموسمية لتقدير النماذج طويمة األجل يزيد من 

ىو معموم فإن تقدير البيانات االقتصادية قد يشوبيا بعض  عدم اتساق تقدير المعمومات. وكما
القصور الذي يحول دون تصويرىا لحقيقة أداء االقتصاد عمى نحو دقيق ، حيث أن سمسمة زمنية 

تقدير التي عامًا قد تحوي عيوبًا من جراء التغيرات في التعاريف وطرق القياس وال 24تغطي 
 غالبًا ما تتم عند سنة معينة غير مصحوبة بتعديل مناسب في بيانات السنين السابقة

                                                           
(1)  Tao Xiangnan & G. Zestos, "Sources of Economic Growth in Japan and Korea: 

Causality Tests", Journal of International Economic Studies, No. 3, 1999, p.117-132. 
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( 2014 -1990وقد تم االعتماد في ىذه الدراسة عمي بيانات سنوية تغطي الفترة من )
 عمى الحصول لضمان (1)وذلك باالعتماد عمي بيانات الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء

 االقتصادية النظرية ضوء في االقتصادية البيانات اتساق مراعاة مع ، البيانات من تسقةم سمسمة
 .الكمية

وإلثبات فرضية الدراسة ، تم صياغة نموذج يشمل حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 
كمتغير تابع ومتغيرات الدراسة االقتصادية وىي : قيم كل من الصادرات والواردات واالستثمار 

وذلك باستخدام أسموب حمي وحجم السكان كمتغيرات مستقمة ألجنبي المباشر واالستثمار الما
. وقبل تقدير النموذج تم عرض وصف  Multiple Regression Modelاالنحدار الخطي

 ( عمى النحو التالي :3متغيرات الدراسة وىو ما يمكن توضيحو من خالل الجدول رقم )
 (4جدول رقم )
 لدراسةوصف متغيرات ا

 N Minimu
m 

Maximum Mean Std. 

Deviation 

CO2 24 73.0 206.0 124.867 44.1113 
EX 24 11280.8 72137.5 31851.000 20826.1624 
IM 24 38640.0 150216.2 74433.163 35699.7170 
FDI 24 1427.3 43441.2 10843.883 11914.0535 
DI 24 44834 123490 78723.76 

 
25070.3020 

POP 24  52985439 85782965 68029514.63 10084812.1770 
 من اعداد الباحث اعتمادًا عمى : المصدر :

 بيانات الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء. -
 

،  Kolmogorov-Smirnovaوالختبار التوزيع الطبيعي لممتغير التابع تم استخدام اختبار
( ، حيث يتضح من 10، 9( وشكمي رقم ) 4رقم )وكانت النتيجة كما ىو موضح بالجدول 

بيانات حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يمثل المتغير التابع أنو يتبع التوزيع 
 % .5الطبيعي ، وىي دالة عند مستوى معنوية 

 
 

                                                           

 ( اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ ٚاإلؽقبء ػٍٝ اٌّٛلغ اٌشعّٟ : 1)

 http://www.capmas.gov.eg 
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 (3جدول رقم )
 اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات المتغير التابع

 
 

CO2 

  
  Kolmogorov-Smirnova 

 

Statistic Df Sig. 
0.130 24 0.200 

 من اعداد الباحث اعتمادًا عمى : المصدر :
 بيانات الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء. -

 
 

 (81شكل رقم )                                        (2شكل رقم )

 
 من اعداد الباحث اعتمادًا عمى : المصدر :

 لمركزي لمتعبئة العامة واالحصاء.بيانات الجياز ا -
 

وقبل البدء في تقدير نموذج االنحدار تم إيجاد مصفوفة االرتباط بين المتغير التابع والمتغيرات 
 ( عمى النحو التالي : 5المستقمة كما يشير إلى ذلك الجدول رقم )
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 (7جدول رقم )
 مصفوفة االرتباط 

 : من اعداد الباحث اعتمادًا عمى المصدر :    
 بيانات الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء. -
 

وقد ظير من خالل ذلك الجدول ، وجود عالقة ارتباطيو قوية بين المتغير التابع 
والمتغيرات المستقمة ، كما وجد ارتباط بين المتغيرات المستقمة بعضيا ببعض ، وبذلك تظير 

، ولحل ىذه العالقة تم استخدام أسموب  Multi – Collinearityمشكمة العالقة الخطية المتعددة 
 لفك ارتباط المتغيرات المستقمة . Principal Componentالمكون الرئيسي 

 حجم 
 انبعاثات

 ثاني غاز
 أكسيد
 الكربون

 قيم
 الصادرات

 قيم
 الواردات

 قيم
 االستثمار
 األجنبي
 المباشر

 قيم
 االستثمار
 المحمي

 السكان حجم

 انبعاثات حجم
 ثاني غاز

 أكسيد
 الكربون

1 0.892** 0.897** 0.495* 0.943** 0.994** 

 قيم
 الصادرات

0.892** 1 0.866** 0.627** 0.774** 0.868** 

 قيم
 الواردات

0.897** 0.866** 1 0.493** 0.873** 0.880** 

 االستثمار قيم
 األجنبي
 المباشر

0.495* 0.627 ** 0.493 * 1 0.510* 0.440 * 

 قيم
 االستثمار
 المحمي

0.943** 0.774 ** 0.873 ** 0.510 * 1 0.938** 

 1 **0.938 *0.440 **0.880 **0.868 **0.994 السكان حجم
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 : (8)التحميل التطبيقي لمبيانات -6
في طريقة تقدير النموذج باستخدام أسموب االنحدار الخطي اعتمادًا عمى طريقة المربعات 

وذجين من الصيغ الرياضية وىما : الصيغة الخطية ، تم تجريب نم OLSالصغرى العادية  
linear  والصيغة الموغاريتمية ،log  وبعد إجراء عدة محاوالت من خالل البرنامج اإلحصائي ،
، وجد أن الصيغة الموغاريتمية ىي الصيغة األكثر مالئمة والتي  22اإلصدار  SPSSالجاىز 

تي تنشأ عادة عند استعمال المتغيرات في تعطي أفضل النتائج ، وذلك لمحد من المشكالت ال
صورتيا المطمقة . وقد تم تقدير نموذج االنحدار الخطي بطريقتين : الطريقة األولى نموذج 

أي إدخال جميع متغيرات الدراسة معًا ؛ ومن ثم، خروج نتائج  Enterاالنحدار الخطي بطريقة  
تغير التابع ، والطريقة األخرى نموذج المتغيرات المستقمة غير مرتبة من حيث تأثيرىا في الم

وذلك لتحديد ترتيب المتغيرات المستقمة من حيث تأثيرىا في  Stepwiseاالنحدار الخطي بطريقة 
المتغير التابع بجانب استبعاد المتغيرات التي ليس ليا تأثير في تفسير تأثير المتغيرات المستقمة 

ونموذج االنحدار  Enterحدار الخطي بطريقة في المتغير التابع ، ويمكن توضيح نموذج االن
 إلثبات فرضية الدراسة عمى النحو التالي : Stepwiseالخطي بطريقة 

 : Enterنموذج االنحدار الخطي بطريقة  -أ
في سبيل إثبات فرضية الدراسة تم االستعانة بنموذج انحدار خطي متعدد لتقدير تمك 

التي أعادتا استخدام نموذج " سولو" لمنمو ،  (2)العالقة اعتمادًا عمى بعض الدراسات
بعد تعديمو ليناسب مع متغيرات الدراسة ، وقد تضمن النموذج المتغيرات المتفق  (3)االقتصادي

عمييا في الدراسة حيث يعتبر حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون دالة في قيم كل من 
واالستثمار المحمي ، وحجم السكان ، كما  الصادرات والواردات ، واالستثمار األجنبي المباشر ،

 في الدالة التالية : 
   

 

                                                           
 اٌذ١ٌٚخ اٌزغبسح أصش:  ػ١ٍٛح رٛف١ك ص٠ٕت. د رُ االعزؼبٔخ فٟ اٌزؾ١ًٍ اٌزطج١مٟ ٌٍج١بٔبد ثبٌذساعخ اٌزب١ٌخ : (0)

 ، اٌّقش٠خ اٌؾبٌخ ئٌٝ ئؽبسح ِغ اٌج١ئٟ اٌزٍٛس ػٍٟ االلزقبدٞ ٌٍّٕٛ وّإؽشاد اٌّجبؽش األعٕجٟ ٚاالعزضّبس

 .16-01 ؿ ، عبثك ِشعغ
)2)

 Robert J. Barro& Jong-Wha Lee." Sources of economic growth, 

CarnegieRochester Conference Series on Public Policy, Volume 40, June 1994, Pages 

1-46.  

راخغ أَؼبً دراسخ :  -  
- Ross Levine & Norman Loayza & Thorsten Beck ."  Financial intermediation and 

growth: Causality and causes", Journal of Monetary Economics 46 (2000) ,pp.31-

77.  
(3)

عٛاْ " ػٍٝ فشم١خ ٘بِخ ٟٚ٘ اعزخذاَ و١ّبد ِزضا٠ذح ِٓ اٌؼًّ ٚسأط اٌّبي  –" عٌٛٛ  ٠ؼزّذ ّٔٛرط 

ٌزؾم١ك إٌّٛ االلزقبدٞ ، هبٌّب أْ اٌزىب١ٌف اٌؾذ٠خ رمً ػٓ اإل٠شاداد اٌؾذ٠خ ، ٚاعزّشاس ٘زٖ اٌزذفمبد ؽزٝ 

 رزغبٜٚ اٌزىب١ٌف اٌؾذ٠خ ِغ اإل٠شاداد اٌؾذ٠خ ٌالعزضّبس.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0167223194900027
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0167223194900027
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01672231
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01672231/40/supp/C
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F (Co2) = f (Ex, Im, FDI, DI, POP) 
 عمى النحو التالي :  Linearويصبح نموذج الدراسة المقترح في الشكل الخطي 

CO2== B0+ B1 Ex + B2 Im + B3 FDI +B4 DI + B5 Pop + E 

 
 حيث إن :

CO2  الكربون. أكسيد ثاني غاز تانبعاثا محج عن تعبر 
Ex  الصادرات مقي عن تعبر. 
Im  الواردات قيم عن تعبر. 

FDI  المباشر األجنبي االستثمار مقي عن تعبر. 
DI  المحمي االستثمار قيم عن تعبر. 

 POP السكان جمح عن تعبر. 
Β0, Β1… Β  المقدرة وذجالنم ممعال عف تعبر. 

Ε . تعبر عن األخطاء العشوائية 
 
، وكذلك النتائج  عمى النحو  الموغاريتميتم تقدير النموذج المقترح باستخدام الشكل  ثم

( معامالت  6(. حيث يوضح الجدول رقم )7( ، والجدول رقم ) 6الموجود في الجدول رقم )
ارتباط المتغيرات المستقمة بالمتغير التابع ومعامل التحديد ومعامل التحديد المعاير ، ويوضح 

 ، وذلك عمى النحو التالي :  Enter( معنوية نموذج االنحدار الخطي بطريقة 7م )الجدول رق
 

 (2جدول رقم )
 ممخص نموذج                                

 

Model 

 

 

 

R 

 

 

R Square 

 

Adjusted R 

Square 

 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.997
a

 0.994 0.992 0.03066 
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 ( 5جدول رقم )
 تحميل التباين

  
، وتفسير نتائجو وبيان تأثيره  Enterونبين فيما يمي نتائج تقدير نموذج االنحدار الخطي بطريقة 

عمى متغيرات الدراسة المستقمة والمتمثمة في كل من : الصادرات ،  والواردات ، واالستثمار 
 األجنبي المباشر ، واالستثمار المحمي ، وحجم السكان ، وذلك عمى النحو التالي :

 :  Enterنتائج تقدير نموذج االنحدار الخطي بطريقة  -8
نحو  R2، كما بمغت قيمة  0.997aنموذج بمغ (  أن معامل ارتباط ال6يتبين من الجدول رقم )

كطريقة قياس لمحكم عمي  ، في حين يستخدم معامل  0.992نحو  وقيمة   0.994
توافق البيانات داخل النموذج المستخدم إجمااًل ، ولذلك عندما يتوافق بيانات النموذج تقترب قيمة 

لمتغيرات المستقمة والمتغير التابع إلى الواحد الصحيح ، وكمما غابت العالقة الخطية بين ا 
وذلك عند مستوى معنوية  607.98المحسوبة   Fإلى الصفر ، وبمغ قيمة  اقتربت قيمة 

% . وبالتالي يكون النموذج عالي الداللة ، مما يشير إلى ارتفاع القدرة التفسيرية 1أقل من 
التحديد وجود ارتباط معنوي  لمنموذج ، حيث يتضح من قيمة معامل ارتباط النموذج وقيمة معامل

موجب بين المتغير التابع والمتغيرات المستقمة ، كما يتضح معنوية معامالت االنحدار كما 
( ، األمر الذي يدل عمى جودة توفيق النموذج . وتفسير 8يتضح ذلك في الجدول رقم )

يد الكربون ، كما % من التغير في حجم انبعاثات غاز ثاني أكس99المتغيرات المستقمة بالنموذج 
، مما يدل عمى  10لممتغيرات  المستقمة أقل من القيمة  VIFتبدو قيمة معامالت تضخم التباين 

 .(1)اج الخطي بين المتغيرات المستقمةعدم وجود مشكمة االزدو 
                                                           

(1)
رٛف١ك ػ١ٍٛح : أصش اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ ٚاالعزضّبس األعٕجٟ اٌّجبؽش وّإؽشاد ٌٍّٕٛ  د. ص٠ٕتأظش فٟ ٘زا اٌقذد  

 .09االلزقبدٞ ػٍٟ اٌزٍٛس اٌج١ئٟ ِغ ئؽبسح ئٌٝ اٌؾبٌخ اٌّقش٠خ ، ِشعغ عبثك ، ؿ 
 

 

Model 

Sum of 

Squares 

 

Df 

Mean 

Square 

 

F 

 

Sig. 

 

 

 

 

1 

 

Regression 

 

2.857 

 

05 

0.571  

607.98** 

 

0.000
b

 

Residual 0.017 18 0.001   

Total 2.874 

 

24  
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 (1جدول رقم )
 قيم المعامالت

 
ومن ثم ، يصبح النموذج المقدر بالشكل الموغاريتمي كما يظير في بيانات الجدول رقم   

 ( ، حيث بمغت قيمة معامالت االنحدار عمى النحو التالي : 9)
Ln CO2 = Β0 + B1 Ln ex + B2 Ln in + B3 Ln FDI + B4 Ln DI + B5 

Ln pop 

= 0.817 Ln ex + .0236 Ln in + 0.441 Ln FDI + 0.235 Ln DI + 

0.115Ln p o p 

45.16 )      (13.04)     (24.38)    (13.96)    (6.35)) 

ات الدراسة وبيان تأثيره عمى متغير  Enterتفسير نتائج نموذج االنحدار الخطي بطريقة  -6
 المستقمة : 

( أنو يوجد تأثير معنوي 8يتضح من نتيجة النموذج المقدر من خالل بيانات الجدول رقم )
موجب لكل متغيرات الدراسة المستقمة والمتمثمة في كل من : الصادرات ،  والواردات ، 

التابع ويمكن  واالستثمار األجنبي المباشر ، واالستثمار المحمي ، وحجم السكان ، عمى المتغير
 :  (1)توضيح ذلك عمى النحو التالي

 الصادرات :  -8
توجد عالقة معنوية موجبة قوية لمتغير الصادرات في حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ، 

، وىي دالة عند مستوى  t  045.16وقيمة  0.817 فقد بمغ معامل االنحدار لقيم الصادرات 
وى داللة معامالت االنحدار في النموذج المقدر يتبين أنو كمما % ، وبالنظر إلى مست5معنوية 

                                                           
(1)

ػٍٟ  رٛف١ك ػ١ٍٛح : أصش اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ ٚاالعزضّبس األعٕجٟ اٌّجبؽش وّإؽشاد ٌٍّٕٛ االلزقبدٞ د. ص٠ٕت 

 .11-16اٌزٍٛس اٌج١ئٟ ِغ ئؽبسح ئٌٝ اٌؾبٌخ اٌّقش٠خ ، ِشعغ عبثك ، ؿ 

 

 

Model 

 

 

 

 

Unstandardized 

Coefficients 

 

Standardized 

Coefficients 

 

 

t 

 

 

Sig. 

 

 

Collinearity 

Statistics 

 B Std. 

Error 

Beta   Tolerance VIF 

 Constan

t 

4.768 0.006  761.82 0.00   

 ln_ex 0.289 0.006 0.817 045.16 0.00 1.000 1.000 

 ln_im 0.083 0.006 0.236 013.04 0.00 1.000 1.000 

 ln_fdi 0.156 0.006 0.441 024.38 0.00 1.000 1.000 

 ln_di 0.089 0.006 0.253 013.96 0.00 1.000 1.000 

 n_pop 0.041 0.006 0.115 006.35 0.00 1.000 1.000 
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% ، 82% زاد حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1زادت قيمة الصادرات بمقدار 
مما يعني أن الصادرات تؤدي إلى حدوث زيادة كبيرة في حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 

نحو الصناعات كثيفة التموث ، حيث اكتسبت مصر ميزة  بسبب التغير في تركيبة اإلنتاج
 تنافسية في بعض الصناعات كثيفة التموث. 

 الواردات : -6
، أي أن الواردات ليا تأثير  t 013.04 وقيمة 0.236بمغ معامل االنحدار لقيم الواردات 

ن لم يكن بحجم تأثير ا لصادرات ، معنوي موجب في حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وا 
وبالنظر إلى مستوى داللة معامالت االنحدار في النموذج المقدر يتبين أن زيادة قيمة الواردات 
سواء من المواد الخام أو السمع الوسيطة أو السمع االستثمارية من اآلالت والمعدات واألجيزة 

ثاني أكسيد % يؤدي إلى زيادة في حجم انبعاثات غاز 1الالزمة لمعممية اإلنتاجية بمقدار 
% ، مما يدل عمى أنو بجانب األثر االيجابي لزيادة قيمة الواردات في رفع 24الكربون بمقدار 

 معدل النمو االقتصادي ، إال أنيا تؤثر سمبيًا عمى البيئة .
 االستثمار األجنبي المباشر :  - 4

غاز ثاني ظير أن االستثمار األجنبي المباشر لو تأثير معنوي موجب في حجم انبعاثات 
، وبالنظر  t 024.38وقيمة  0.441أكسيد الكربون ، حيث بمغ معامل االنحدار ليذا االستثمار 

إلى مستوى داللة معامالت االنحدار في النموذج المقدر يتبين أنو كمما زاد قيمة ىذا االستثمار 
لمستثمر % ، وذلك ألن ا44% زاد حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1بمقدار 

األجنبي غالبًا ما تكون استثماراتو في صناعات تزيد من حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 
 أي في الصناعات كثيفة التموث .

 االستثمار المحمي  :  -3
ظير أن االستثمار المحمي لو تأثير معنوي موجب في حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 

ن كان ضعيفًا بالمقارن ة بتأثير االستثمار األجنبي ، حيث بمغ معامل االنحدار لالستثمار وا 
، وبالنظر إلى مستوى داللة معامالت االنحدار في  t  013.96 وقيمة  0.253المحمي 

% يؤدي إلى زيادة في حجم 1النموذج المقدر يتبين أن زيادة قيمة االستثمار المحمي بمقدار 
% ، مما يدل عمى أنو رغم الدور اإليجابي الذي 17قدار انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بم

يمعبو االستثمار المحمي في رفع معدل النمو االقتصادي ، إال أن اتجاه المستثمر المحمي نحو 
الصناعات كثيفة التموث بجانب عدم اعتبار معايير حمائية لمبيئة يؤدي إلى زيادة في حجم 

 انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
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 حجم السكان :        -7
، وىي دالة عند مستوى  t 006.35وقيمة   0.115بمغ معامل االنحدار لحجم السكان 

% ، مما يعني أن حجم السكان لو تأثير معنوي موجب في حجم انبعاثات غاز ثاني 5معنوية 
أن أكسيد الكربون ، وبالنظر إلى مستوى داللة معامالت االنحدار في النموذج المقدر يتبين 

% يؤدي إلى زيادة في حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 1الزيادة في حجم السكان بمقدار 
 % .12بمقدار 

 : Stepwiseنموذج االنحدار الخطي بطريقة   -ب
عمى ترتيب نتائج متغيرات الدراسة  Stepwiseيعتمد تقدير نموذج االنحدار الخطي بطريقة 

في حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ، ويوضح ذلك االقتصادية من حيث قوة تأثيرىا 
 ( عمى النحو التالي :10الجدول رقم ) 

 ( 81جدول رقم ) 
 ممخص النموذج

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0.817 0.667
a

 0.652 0.20855 

2 0.928 0.862
b

 0.848 0.13766 

3 0.962 0.925
c

 0.914 0.10360 

4 0.990 0.981
d

 0.977 0.05369 

5 0.997 0.994
e

 0.992 0.03066 

 

a. Predictors: (Constant), ln_ex 

b. Predictors: (Constant), ln_ex, ln_fdi 

c. Predictors: (Constant), ln_ex, ln_fdi, ln_di 

d. Predictors: (Constant), ln_ex, ln_fdi, ln_di, ln_im 

e. Predictors: (Constant), ln_ex, ln_fdi, ln_di, ln_im, ln_pop 

 
% من التغير في حجم انبعاثات غاز ثاني 66حيث يوضح ذلك الجدول أن الصادرات تفسر 

أكسيد الكربون ، وعند إدخال متغير لالستثمار األجنبي المباشر عمى الصادرات وصمت نسبة 
% من التغير في حجم 20بي المباشر ساىم بمقدار % ، أي أن االستثمار األجن 86التغير إلى 

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ، وبإدخال االستثمار المحمي عمي متغير الصادرات ومتغير 
% ، وىذا يعنى أن االستثمار المحمي يفسر 92االستثمار األجنبي المباشر كانت نسبة التغير 

الكربون ، وبإدخال الواردات مع المتغيرات  % من التغير في حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد6
% من التغير في حجم 6% ، وىذا يعني أن الواردات تفسر 98السابقة ارتفعت نسبة التغير إلى 
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انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ، وعند إضافة متغير حجم السكان إلى متغير الصادرات 
ردات ارتفعت نسبة التغير في انبعاثات غاز واالستثمار األجنبي المباشر واالستثمار المحمي والوا

% فقط في المتغير التابع . ويوضح الجدول رقم     1% أي تغير 99ثاني أكسيد الكربون إلى 
 وذلك عمى النحو التالي :  Stepwise( معنوية نموذج االنحدار المتعدد باستخدام طريقة  11)

 (88جدول رقم )
 تحميل التباين

 

Model 

Sum of 

Squares 

 

Df 

Mean 

Square 

 

F 

 

Sig. 

 

 

 

 

1 

 

Regression 

1.917 01 1.917  

44.080 

0.000
b
 

 

Residual 0.957 22 0.043 

Total 2.874 23  

 

 

2 

Regression 2.476 02 1.238 65.339 0.000
c

 

Residual 0.398 21 0.019 

Total 2.874 23  

 

3  

Regression 2.659 03 0.886  

82.593 

 

0.000
d

 
Residual 0.215 20 0.011 

Total 2.874 23  

 

 

4 

Regression 2.819 04 0.705 244.490 0.000
e
 

Residual 0.055 19 0.003 

Total 2.874 23  

4 

5 

Regression 2.857 5 0.571 607.990 0.000
f
 

Residual 0.017 18 0.001 

Total 2.874 23  

 
a. Dependent Variable: ln_co2 

b. Predictors: (Constant), ln_ex 

c. Predictors: (Constant), ln_ex, ln_fdi 

d. Predictors: (Constant), ln_ex, ln_fdi, ln_di 

e. Predictors: (Constant), ln_ex, ln_fdi, ln_di, ln_im 

f. Predictors: (Constant), ln_ex, ln_fdi, ln_di, ln_im, ln_pop 
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%، 5، وىي دالة عند مستوى معنوية  607.990تبمغ  Fحيث يتبين من الجدول السابق ، أن قيمة 
.  Stepwise%  ، مما يدل عمى جودة توفيق نموذج االنحدار بطريقة 99وبدرجة تفسير 

 ( اختبار معالم ذلك النموذج عمى النحو التالي : 12ويوضح الجدول رقم )
 

 ( 86جدول رقم ) 
 امالتقيم المع

 

Model 

 

UnStandard 

Coefficients 

Standard   

t    

 

Sig 

Collinearity 

statistics 

 Coefficients 

 

B 

Std. 

Error 

Beta Tolerance vif 

 

1 

(Constant) 4.768 0.043  111.989 0.000   

ln_ex .289* 0.043 0.817 006.639 0.000 1.000 1.000 

 

2 

 

(Constant) 4.768 0.028  169.670 0.000   

ln_ex .289* 0.029 0.817 010.059 0.000 1.000 1.000 

ln_fdi .156* 0.029 0.441 005.431 0.000 1.000 1.000 

 

 

3 

 

(Constant) 4.768 0.021  225.440 0.000   

ln_ex .289* 0.022 0.817 013.365 0.000 1.000 1.000 

ln_fdi .156* 0.022 0.441 007.216 0.000 1.000 1.000 

ln_di .089* 0.022 0.253 004.132 0.000 1.000 1.000 

 

4 

(Constant) 4.768 0.011  434.992 0.000   

ln_ex .289* 0.011 0.817 025.788 0.000 1.000 1.000 

n_fdi .156* 0.011 0.441 013.924 0.000 1.000 1.000 

ln_di .089* 0.011 0.253 007.973 0.000 1.000 1.000 

ln_im .083* 0.011 0.236 007.447 0.000 1.000 1.000 

 

 

5 

(Constant) 4.768 0.006  761.829 0.000   

n_ex .289* 0.006 0.817 045.165 0.000 1.000 1.000 

ln_fdi .156* 0.006 0.441 024.387 0.000 1.000 1.000 

ln_di .089* 0.006 0.253 013.964 0.000 1.000 1.000 

ln_im .083* 0.006 0.236 013.043 0.000 1.000 1.000 

ln_pop .041* 0.006 0.115 006.347 0.000 1.000 1.000 
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ويوضح الجدول السابق قيم معامالت االنحدار التي تظير درجة التغير في المتغير التابع 
ة التغير في المتغيرات المستقمة من الذي يمثمو حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون نتيج

 خالل النموذج التالي : 
Ln Co2 = B1 Ln ex + B2 Ln fdi + B3 Ln di + B4 Ln im + B5 Ln pop 

= 0.817 Ln ex + 0.441 Ln fdi + 0.253 Ln di + 0.236 Ln im + 0.115 Ln 

pop 
(45.165)            (24.387)            (13.964  )          (13.043)             (6.347)     

 
 

وعمى ذلك ، يتضح أن تأثير الصادرات يعد في المرتبة األولى من حيث التأثير في حجم 
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ، يميو االستثمار األجنبي المباشر ، ثم االستثمار المحمي ، ثم 

التأثير في حجم انبعاثات غاز ثاني الواردات ، ويأتي حجم السكان في المرتبة األخيرة من حيث 
أكسيد الكربون ، وىو ما يثبت صحة فرضية الدراسة من وجود أثر لمتجارة الدولية واالستثمار 

 األجنبي المباشر عمى البيئة والمتمثل في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في مصر .
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 اخلبمتت 
سياسات  انعكاساتالنقاب عن مدى إمكانية لقد استيدفت ىذه الدراسة محاولة كشف 

حماية البيئة من التموث الصناعي في مصر عمى االستثمار األجنبي المباشر والتجارة الدولية ، 
مؤشرات  باعتبارىماوبصفة خاصة تأثيرىا عمى االستثمار األجنبي المباشر ، والتجارة الدولية 

الستثمار األجنبي المباشر والتجارة الدولية بالنسبة ىامة لمتنمية االقتصادية. وانطالقًا من أىمية ا
لعممية التنمية االقتصادية خاصة في الدول النامية ، فإن تمك الدراسة حاولت أيضًا أن تبين إلى 

سياسات حماية البيئة من التموث الصناعي في مصر عمى االستثمار األجنبي  انعكستأي مدى 
 المباشر والتجارة الدولية.

ا لتمك الدراسة في مبحثين أساسيين : وتناول المبحث األول بيان سياسات ولقد عرضن
حماية البيئة من التموث الصناعي في مصر . وعرفنا أن لمسياسات الصناعية دور ىام في 
تمويث البيئة. وقد ألقى ىذا البحث الضوء عمى مشكالت التموث البيئي في مصر ، وعرضنا 

ة في مصر مثل تموث اليواء وتموث الماء ، وتموث التربة ، بصفة خاصة ألىم المشكالت البيئي
والتموث بالمخمفات الصمبة. وفي نياية ىذا المبحث أوضحنا مدى فعالية دور الدولة في حماية 

 في مصر. البيئة من التموث
حماية  ةسياسانعكاسات أما المبحث الثاني من ىذه الدراسة فقد كرسناه لعرض وتوضيح 

. وقد انصرف الصناعي عمى االستثمار األجنبي المباشر والتجارة الدوليةالبيئة من التموث 
ألثر التجارة الدولية واالستثمار األجنبي الخمفية النظرية اىتمامنا بصفة خاصة إلى توضيح 

الدراسات التطبيقية السابقة التي تناولت  كما تعرض المبحث لبيان المباشر في التموث البيئي ،
جنبي المباشر والتجارة الدولية عمى البيئة ، وأخيرًا فقد تعرض ىذا الفصل لبيان االستثمار األ أثر
 في مصر.عمى تموث البيئة االستثمار األجنبي المباشر والتجارة الدولية أثر 

 وقد توصمت ىذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من بينيا :  
ي تراكم مشكمة التموث خاصة في ف 2004ساىمت سياسات التصنيع في مصر حتى عام -1

ظل غياب الربط بين التنمية والبيئة مع إعطاء األولوية لألبعاد االقتصادية ، ولم تستطع تمك 
السياسات تحقيق نمو صناعي مستدام . ومن أبرز صور التدىور البيئي في مصر زيادة 

 .Co2انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
مصر في تموث اليواء ، وتموث المياه ، والتموث الكيميائي تتمثل أىم صور التموث البيئي ب -2

باألسمدة والمبيدات الحشرية ، والتموث بالمخمفات الصمبة . ومن أىم اآلثار المترتبة عمى التموث 
البيئي في مصر : تدىور صحة المواطنين ، تموث التربة وتموث المياه مما يؤدي إلى تموث 

مياه الشرب ، عدم قدرة بعض الصادرات الزراعية والصناعية الغذاء ، ارتفاع تكاليف معالجة 
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إذا لم تحصل تمك الصادرات  –ومنيا االتحاد األوروبي  –عمى النفاذ ألسواق الدول المتقدمة 
التي تعني خموىا من األسمدة والمبيدات الضارة  Eco-Labellingعمى شيادة المعايير البيئية 

 بصحة اإلنسان.
البيئة تمثل أحد األىداف الرئيسية لمتنمية المستدامة عمى اعتبار أن البيئة  أن المحافظة عمى -3

والتنمية المستدامة ىدفان متكامالن ، فالبيئة السميمة ىي مصدر لمتنمية المستدامة ، لذلك 
 يتطمب تحقيق اليدفين وجود تنسيق ىام بين السياسات البيئية واالقتصادية داخل الدولة.

راسة إلى أن الصادرات ليا تأثير معنوي موجب في حجم انبعاثات غاز ثاني تشير نتائج الد -4
% ، يزداد حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد 1أكسيد الكربون ، فعند زيادة قيمة الصادرات بمقدار 

% ، وذلك لما تؤديو الصادرات من حدوث تغيرات في درجة تركيز التموث 82الكربون بمقدار 
نتاج نحو الصناعات كثيفة التموث ، حيث اكتسبت مصر ميزة تنافسية في عندما تتغير تركيبة اإل

بعض الصناعات كثيفة التموث مثل : صناعات تكرير البترول ، واألسمدة المصنعة ، 
 ومواد البناء ، وألواح الحديد والصمب ، واأللومنيوم وغيرىا. واإلسمنتوالكيماويات المتنوعة ، 

وي موجب في حجم معن تأثير ول المباشر األجنبي االستثمار نأ إلىدراسة ال نتائج تشير -5
 بمقدار المباشر األجنبي االستثمار قيمة زيادة عندو إن حيث ،انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 

 األجنبي االستثمارن فإ وبذلك ،% 44 بمقدار ونالكرب أكسيد ثاني غاز انبعاثاتم حج يزيد 1%
معدالت التشغيل الذي يؤدي ورفع  التصديرية الصناعات ويرتط في اإليجابيه أثر  مرغ المباشر

إلى رفع معدل النمو االقتصادي ، باإلضافة إلى تأثيره االيجابي في زيادة حجم االستيالك الذي 
يعد أحد مكونات الناتج المحمي اإلجمالي ، إال أن المستثمر األجنبي غالبًا ماتكون استثماراتو في 

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في البمد المضيف لتمك االستثمارات  صناعات تزيد من حجم
 مما يشجعو عمى االستثمار في ذلك البمد.

وي موجب في حجم انبعاثات غاز ثاني معن تأثيرا يل الواردات أن إلىدراسة ال نتائج تشير -6
انبعاثات غاز ثاني  % يؤدي إلى زيادة في حجم1أكسيد الكربون ، فزيادة قيمة الواردات بمقدار 

% ، حيث إنو بجانب األثر اإليجابي لزيادة قيمة الواردات الكمية في 24أكسيد الكربون بمقدار 
رفع معدل النمو االقتصادي لما ليذا المتغير من دور فعال في العممية اإلنتاجية نظرًا لحاجة 

مارية من اآلالت والمعدات المشروعات إلى استيراد المواد الخام والسمع الوسيطة والسمع االستث
واألجيزة الالزمة لممشروع االستثماري ، إال أن ىذه العوامل قد تكون ذات أثر سمبي عمى البيئة 

 مما يعني تأثيرىا المعنوي الموجب في زيادة حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون .
جب في حجم انبعاثات غاز وي مو معن تأثير ول االستثمار المحمي أن إلىدراسة ال نتائج تشير -7

% يؤدي إلى زيادة في حجم 1ثاني أكسيد الكربون ، فزيادة قيمة االستثمار المحمي بمقدار 
% ، فعمى الرغم من الدور االيجابي الذي يمعبو 17انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 
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حمي يتجو نحو االستثمار المحمي في رفع معدل النمو االقتصادي ، إال أن المستثمر الم
 الصناعات كثيفة التموث بجانب عدم اعتماد معايير حمائية لمبيئة.

وي موجب في حجم انبعاثات غاز ثاني معن تأثير ول عدد السكان أن إلىدراسة ال نتائج تشير -8
% يؤدي إلى زيادة في حجم انبعاثات غاز ثاني 1أكسيد الكربون ، فزيادة حجم السكان بمقدار 

% ، فالسكان في أي مجتمع يمثمون أحد أىم العوامل المؤثرة في 12بمقدار  أكسيد الكربون
النظام البيئي ، حيث إن استمرار الزيادة السكانية مع عدم وجود الوعي بما تسببو من زيادة في 

 حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون يؤدي إلى تفاقم المشكالت البيئية.
 أن نوجزىا فيما يمي :   أما عن أىم توصيات الدراسة فيمكن

من الضروري دمج السياسات البيئية في البرامج والسياسات الحكومية وسن ضريبة بيئية -1
مرتفعة عمي المنشآت الصناعية المموثة لمبيئة في مصر ، خاصة في ظل ارتفاع ىامش الربح 

 وتوجيو المزيد من االستثمارات في الصناعات المموثة لمبيئة.
لدولة أال يقتصر دورىا عمى سن التشريعات البيئية ومراقبة مدى االلتزام ينبغي عمى ا -2

بتطبيقيا ، بل عمييا أن تقدم بعض المساعدات لممنشآت الصناعية مثل وضع تشريعات تكفل 
 الحد من استيراد التكنولوجيا التي تكون مصدرًا لكافة أنواع التموث البيئي.

ير التجارة وحماية البيئة ، لذلك ينبغي عدم التضحية البد من العمل عمى التنسيق بين تحر  -3
بأحدىما عمى حساب اآلخر ويكون ذلك من خالل إدماج اآلثار الخارجية عمى البيئة ضمن 
نفقات اإلنتاج لمسمع والخدمات بجانب وقف تصدير المواد المموثة إلى داخل الدولة وذلك من 

 خالل الرقابة عمى السمع التي يتم تصديرىا.
يجب إلزام الدول المصدرة لالستثمارات األجنبية المباشرة أو في حالة االستثمارات المحمية  -4

اعتماد معايير حمائية لمبيئة من خالل وضع تشريعات لممحافظة عمى البيئة المحمية وقياس 
األثر البيئي بصفة مستمرة عمى مستوى الدولة مع عدم السماح بإنشاء مصانع ينتج عنيا انبعاث 

ثاني أكسيد الكربون إال بعد التأكيد من السيطرة التكنولوجية والعممية عمى تمك االنبعاثات  غاز
 لضمان عدم تجاوز الحد المسموح بو.

من الضروري االرتقاء بمستوى التعميم وتحسين الوعي السكاني الصحي والبيئي مع  -5
عاثات غاز ثاني أكسيد االستخدام األمثل لمموارد الطبيعية ، حيث يعمل عمى خفض حجم انب

الكربون ويكون ذلك عن طريق االىتمام بتنظيم األسرة ونشر الثقافة السكانية من جانب الييئات 
 والجيات الرسمية والشعبية من أجل خمق توازن بين حجم السكان والبيئة المحيطة بيم.

من الحد  يتعين وضع خطة لخفض حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون إلى معدل أقل -6
المسموح بو ويكون ذلك من خالل استخدام األساليب التكنولوجية الحديثة في توليد طاقة نظيفة 

 مبيئة من الرياح والطاقة الشمسية.ومتجددة وغير مموثة ل
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