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 0202سياسات االقتصاد البيئي وأمهيتها يف حتقيق رؤية مرص 

  ( البعد البيئي  )

 إعداد

 طايل إميان حممد خرييد . 

 مىجز عن انبحث

، االقتصاديثة أبعاد، البعد تحؼقؼ التـؿقة الؿستدامة طؾك ثال يفتتؿثؾ  0202إن رؤية مصر 

ن إحقث ؛ ، وذلؽ مـ خالل مجؿقطة مـ األهداف القاضحة البقئل، البعد االجتؿاطلوالبعد 

لؿا تتضؿـف البقئة مـ  واالجتؿاطل االقتصاديالبعد  استدامةيمدى إلك  البقئلالبعد  استدامة

خالل السقاسقات  ربة وماء وهقاء لذلؽ يجب الؿحافظة طؾك البقئة مـتمقارد صبقعقة مـ 

 التلمـ خالل أدواهتا يؿؽـ الؿحافظة طؾك البقئة مـ التؾقث ومقاجفة التحديات  التلالبقئقة 

الؿـاسب  البقئلالدولقة لؾؿحافظة طؾك البقئة، والتخطقط  االتػاققاتتقاجف البقئة طـ صريؼ 

البقئقة  االستدامةؼقؼ تح وبالتاللالؿـاسب  البقئلتحؼقؼ االستدامة البقئقة، والتخطقط  وبالتالل

 . 0202 تحؼقؼ رؤية مصر وبالتالل واالجتؿاطقة االقتصادية االستدامةبدورها تمدى إلك  التل

التخطقط  ،الدولقة  االتػاققات ، 0202رؤية مصر  ،السقاسات البقئقة : الؿػتاحقةالؽؾؿات 

  .البقئل
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Abstract : 

The vision of Egypt 2030 is to achieve sustainable development in three dimensions, 

the economic dimension, the social dimension, and the environmental dimension, 

through a set of clear goals, as the sustainability of the environmental dimension leads 

to the sustainability of the economic and social dimension of what the environment 

contains of natural resources of soil and water., And air. Therefore, the environment 

must be preserved through environmental policies that, through its tools, can preserve 

the environment from pollution, and face the challenges facing the environment 

through international agreements to preserve the environment, and appropriate 

environmental planning and thus achieve environmental sustainability, which in turn 

leads to economic and social sustainability and thus achieving a vision. Egypt 2030. 

Key words: Environmental Policies, Egypt Vision 2030, International Agreements, 

Environmental Planning. 
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 مقذمة

قفر لـا كظؿ الحقاة التل تضؿـ هـاك طالقة تداخؾقة بقـ البقئة واالقتصاد حقث أن البقئة ت   

بؼاءكا طؾك ققد الحقاة، والؿقارد الطبقعقة الؿستخدمة يف اإلكتاج؛ لذلؽ يجب الؿحافظة 

طؾقفؿا مـ خالل السقاسات البقئقة الؿختؾػة التل تتبعفا الدولة لتحؼقؼ أهداففا اإلسرتاتقجقة 

تخدام أدوات السقاسة ، وذلؽ مـ خالل اس0202لؿحقر البقئة وبالتالل تحؼقؼ رؤية مصر 

البقئقة وتقضقح دورها يف الؿحافظة طؾك البقئة ومقاجفة أهؿ العؼبات التل تقاجف البقئة مـ 

خالل االتػاققات الدولقة لؾؿحافظة طؾك البقئة وأيضًا التخطقط البقئل الذى مـ خاللف يؿؽـ 

تل يجب تقافرها والؿتؿثؾة يف مجؿقطة مـ األهداف االسرتاتقجقة ال 0202تحؼقؼ رؤية مصر 

يف الؿحقر البقئل مـ أجؾ االستدامة البقئقة وبالتالل تحؼقؼ باقل أبعاد التـؿقة مـ اقتصادية 

 واجتؿاطقة.

 0202مدى تلثقر السقاسة البقئقة يف تحؼقؼ رؤية مصر 

 ؟البقئقة االستدامةتحؼقؼ  يفهؾ هـاك دور لؾسقاسات البقئقة  -

 ؟الؿحافظة طؾك البقئة يفالدولقة دور فعال  لالتػاققاتهؾ  -

 ؟0202يؿؽـ تحؼقؼ رؤية مصر  البقئلهؾ مـ خالل التخطقط  -

تقضقح أهداف السقاسات البقئقة يف االستدامة البقئقة وتحؼقؼ رؤية  

 0202مصر 

 .تقضقح أدوات السقاسات البقئقة -

 .لفا التصديالبقئقة وكقػقة تقضقح أهؿ الؿشؽالت  -

 .البقئلبالبعد  0202تحؼقؼ رؤية مصر  ارتباطتقضقح مدى  -

تحؼقؼ رؤية  يفلؾسقاسات البقئقة ودورها  القصػل االستؼرائليتضؿـ هذا البحث الؿـفج 
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 .0202مصر 

مػفقم  سقف يتؿ تـاول هذا البحث مـ خالل فصؾقـ، الػصؾ األول سقف يتـاول

سقف  الثاينالؿبحث األول أما الؿبحث  يفالبقئل ومػفقم السقاسات البقئقة وذلؽ  االقتصاد

وسقاسقة  واقتصاديةأدوات تـظقؿقة  يفيتـاول أهداف السقاسات البقئقة وأدواهتا الؿتـقطة 

 وإدارية وتشريعقة.

بؾ تـاول هذه ، ولؽـ قالبقئلالبعد  يف 0202سقف يتـاول رؤية مصر  الثاينأما الػصؾ 

الرؤية اإلسرتاتقجقة سقف كقضح الؿشؽالت البقئقة ومدى تلثقرها طؾك مقارد البقئة الطبقعقة 

الؿبحث األول أما الؿبحث  يفوذلؽ  البقئلمـ ماء وهقاء وتربة وتقضقح أهؿ تحديات البعد 

قف يتـاول الثاين سقف يتـاول االتػاققات الدولقة والؿحافظة طؾك البقئة مـ خاللفا وأيضًا س

 .0202مـ أجؾ تحؼقؼ رؤية مصر  البقئلالتخطقط 

 الػصل األول: سقاسات االقتصاد البقئي

  الؿبحث األول: 

 .تعريػ السقاسات البقئقة - .مػفقم االقتصاد البقئل -

 الؿبحث الثاين:

 أدوات السقاسات البقئقة - أهداف السقاسات البقئقة -

 0202مصر  الػصل الثاين: رؤية

 الؿبحث األول: 

 .0202رؤية مصر  يف البقئلالبعد  - .الؿشؽالت البقئقة -

 .0202اإلسرتاتقجقة لؾبقئة حتك طام  األهداف -

 .االتػاققات الدولقة وحؿاية البقئة :الثاينالؿبحث 

 .0202مـ أجؾ تحؼقؼ رؤية مصر  البقئلالتخطقط  -
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 انفصم األول

 سيبسبت االقتصبد انبيئي 

سقف كتـاول يف هذا الػصؾ التعريػات، واألدوات الالزمة لتؽقيـ فؽرة طامة طـ 

سقاسات االقتصاد البقئل، وأهداففا حتك يتسـك لـا الدخقل يف تػاصقؾ البحث وقد 

وقػـا طؾك أرض صؾبة مـ التعاريػ واألدوات الؿتعؾؼة بالؿقضقع محّؾ الدراسة، 

 وتؼسقؿ الػصؾ طؾك الـحق التالل:

  ؿبحث األول: ال

 .تعريػ السقاسات البقئقة - .مػفقم االقتصاد البقئل -

 الؿبحث الثاين:

 أدوات السقاسات البقئقة - أهداف السقاسات البقئقة -

 انمبحث األول

 مفهىم االقتصبد انبيئي
هق العؾؿ الذي يؼقس الجقاكب الـظرية والتحؾقؾقة والؿحاسبقة لؾحقاة االقتصادية، 

 .(1)قة ويفدف إلك الؿحافظة طؾك تقازكات بقئقة تضؿـ كؿقًا مستدامًابؿؼايقس بقئ

 التداخل بقن االقتصاد والبقئة:

مـ  ففليـظر إلك البقئة يف طؾؿ االقتصاد أهنا الؿؾؽقة التل تقفر مجؿقطة مـ الخدمات، 

تضؿـ بؼاءكا طؾك ققد الحقاة،  التلاألصقل الخاصة جدًا حقث أهنا تقفر كظؿ الحقاة 

 تابع تؼديؿ الخدمات لـا.تتدهقر ققؿتفا بحقث  عؽ فقجب مـولذل

                                                        

لتعزيز االقتصاد البقئل طؾك ضقء التشريع الجزائري، مجؾة اإلقتصاد ( مزواغك جقالكك، خؾقػة الحاج، اآللقات الؼاكقكقة 1)

 .5ص  0215 1العدد  1البقئقة، الؿجؾد 
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مـ خالل طؿؾقة  استفالكقةتزود البقئة االقتصاد بالؿقاد الخام التل تتحقل إلك مـتجات 

 يفتغذى طؿؾقة التحقل، وتؾؽ الؿقاد الخام والطاقة تعقد إلك البقئة  التلاإلكتاج والطاقة 

قاء والطاقة تصؾـا بشؽؾ مباشر كالؿاء والف شؽؾ كػايات، وكجد أن الؿقارد الطبقعقة

 .(1)غقر مباشر مـ البقئة  أو

 تعريف السقاسات البقئقة:

تعقد  التلتسعك لؿقازكة الػقائد  التلتؾؽ الؼقاطد واإلجراءات  هلالسقاسات البقئقة 

طؾك الؿجتؿع مـ األكشطة االقتصادية الؿرتبطة بالتؾقث البقئل مـ األضرار الـاتجة طـ 

تؾؽ  هلأو  (0)قث وذلؽ مـ خالل وضع التشريعات واإلسرتاتقجقات الالزمة لذلؽالتؾ

تـػقذ  أسؾقبتحدد  التلتعؽس الؼقاطد واإلجراءات  التلالحزمة مـ الخطقط العريضة 

حدات الؿختؾػة قاإلسرتاتقجقة البقئقة مع تحديد مفام الؿمسسات والجفات وال

تقجقة وذلؽ مـ خالل التشريعات الؿؾزمة الؿشاركة والؿسمولة طـ كتائج هذه اإلسرتا

 التل تؿهداف ألتؼقيؿ الـتائج وفؼًا ل أسؾقبلؽؾ مـ هذه الجفات مع تقضقح 

 .(0)تحديدها مسبؼًا مع تقضقح آلقات التـؿقة 

                                                        

دوكاتق روماكق، اإلقتصاد البقئك والتـؿقة الؿستدامة، وزارة الزراطة واإلصالح الزراطك، الؿركز القصـك لؾسقاسات  (1)

 .5/0/0201تاريخ الدخقل  46الزراطقة، مقاد تدريبقة ص 

http:iag03409.usarchive.org/20/items/economy-2002economy1140.Pdf 

جسر التـؿقة سؾسؾة دورية تعـك بؼضايا التـؿقة ىف األقطار العربقة العدد الخامس  –مصطػك بابؽر، السقاسات البقئقة  (0)

 .5الؿعفد العربك لؾتخطقط الؽقيت ص 0224ـاير ي –والعشرون 

سعقداكك محؿد السعقد، رحؿاكك يقسػ زكريا، السقاسات البقئقة ودورها ىف تحؼقؼ التـؿقة الؿستدامة مجؾة اإلمتقاز  (0)

 .155ص ،  0215ديسؿرب  0العدد  1لبحقث اإلقتصاد واإلدارة، الؿجؾد 

http://iag03409.usarchive.org/20/items/economy


–

  660    

 انثبنيانمبحث 

 أهذاف انسيبسة انبيئية
 :(1)اآلتيتفدف السقاسة البقئقة إلى تحؼقق 

 .أخالقليعترب واجب والتزام  الذيؿا األمر حؿاية صحة اإلكسان والحػاظ طؾقف-1

تعترب طـاصر  والتلالحؿاية الؽامؾة لؾؿقارد الطبقعقة كاألرض والفقاء والؿاء -0

مـ أجؾ حقاة اإلكسان والحققان  أساسلوكؿصدر  البقئلالـظام  يفرئقسقة 

 تحؼقؼفا لؿتطؾبات التصـقع واإلكتاج الؿختؾػة لؾؿجتؿع.ووالـبات 

تمدى إلك األضرار بالبقئة  التلواالكشطة الصـاطقة الؿختؾػة  تـظقؿ الؿؿارسات-0

تصدر طـ تؾؽ األكشطة مـ أجؾ الحػاظ طؾك  التلوتدهقرها ومعالجة الـػايات 

 البقئة مـ التؾقث.

طؿؾ تقازن بقـ مقارد البقئة وخصائصفا الػقزيائقة والؽقؿقائقة والحققية مؿا -4

 .عابقةواالستقيعؿؾ طؾك زيادة قدرهتا اإلكتاجقة 

ؾؼطاطات الؿختؾػة والتؼققؿ لالخطط التـؿقية  يفالبقئقة  االطتباراتوضع -6

 الؿستؿر لألثار البقئة يف مختؾػ الؿشاريع االقتصادية الخاصة.

 أدوات السقاسة البقئقة:

 يفأكشطة مـظؿة هتدف إلك تغقر األكشطة األخرى  هل -البقئقة: تعريػ أدوات السقاسة 

 .(0)لبقئقة الؿجتؿع كحق األهداف ا

                                                        

 0216 – 0214 –رسالة ماجستقر  –ة وأثرها طؾك التـؿقة الؿستدامة ىف الجزائر السقاسات العامة البقئق –سؾقؿة بقطزيز  (1)

 .15كؾقة الحؼقق والعؾقم السقاسقة ص  –أم البقاقك  –جامعة العربك بـ مفقدى 

(2( Huppes, Gjalt, Environmental Policy instruments in a new eria working paper WZB Discussion 
Paper, No-Fs1101-404, Provided  in cooperation with WZB Berlin Social Science Center p. 9 
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 لألدوات السقاسة البقئقة: الرئقسي رالدو

 إلك كسب يؿؽـ التحؽؿ فقفا. االجتؿاطلتؼؾقؾ التعؼقد  -

 التقزيع،طؾك معايقر الؽػاءة البقئقة وطدالة  ال يعتؿد فؼطتؼققؿ أدوات السقاسة البقئقة  -

طؾك تطقير  قرات طؾك الؼدرة التـافسقة والتلثمثؾ التلثقر أيضا معايقر أخرى بؾ يتضؿـ

التؽـقلقجقا والؿعايقر اإلسرتاتقجقة مثؾ الؿالءمة مع التطقرات الؿمسسقة والثؼافقة 

 .(1)واالقتصادية العامة 

 أوالً: األدوات التـظقؿقة لؾسقاسة البقئقة:

تصدر طـ السؾطات اإلدارية  التلاألوامر  يفتتؿثؾ  والتلالقسائؾ لحؿاية البقئة  أكثرمـ 

الؿـع أو التصريح )أفعؾ وال تػعؾ( ال يؿؽـ أن  يفتتؿثؾ  والتلالبقئة الؿختصة بحؿاية 

تسؿك بؼققد السقطرة والتحؽؿ طـدما تؽقن مرتبطة بؿصدر التؾقث بحقث تحدد الؼققد 

 (0)وأيـ يتؿ الحد مـ التؾقث؟ كقػ؟ 

 .(0)معايقر األدوات التـظقؿقة 

 )أ( معايقر جودة البقئة:

ساط الؿستؼبؾقة لؾتؾقث كالحد وحديد مستقى جقدة األمـ خالل هذه الؿعايقر يؿؽـ ت

 كقػقة تخػقضفا يؿا يحافظ طؾك البقئة.والجق  يفأكسقد الؽربقن  ثايناألقصك لـسبة 

 (االكبعاثات)ب( معايقر اإلصدار )

مؽان معقـ مثؾ وزن  يفؼقم بتحديد أقصك كؿقة مخؾػات مسؿقح هبا تهذه الؿعايقر 

                                                        

(1) Ibid. 

محؿد صالح الشقخ، األثار اإلقتصادية والؿالقة لتؾقث البقئقة ووسائؾ الحؿاية مـفا، مؽتبة ومطبعة اإلشعاع الػـقة  (0)

 .000ص  0220اإلسؽـدرية، 

دراسة  –لسقاسة البقئقة طؾك سؾقك حؿاية البقئة ىف الؿمسسات الصـاطقة الجزائرية إبراهقؿ بختك، أثر ا –الطاهر خامرة  (0)

 .005ص  15/0215طدد  -جامعة قاصدي مرباح ورقؾة–مجؾة الباحث  –مقداكقة 
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 ثاينالؿاء، حدود إصدار الضقضاء، حدود  يفيؿؽـ إلؼاءها  لالت لألكسدةالؿقاد الؼابؾة 

 .أكسقد الؽربقن ...... إلخ

 :)ج( معايقر الؿـتج

اإلكتاج وإطادة التدوير واستخدام  يفيجب تقافرها  التلهذه الؿعايقر تحدد الخصائص 

 التجفقزات الؿؼاومة لؾتؾقث.

 د( معايقر الطريؼة: 

اإلكتاج وإطادة التدوير واستخدام  يفجب تقافرها تحدد الطرف التؼـقة القا التل هل

 التجفقزات الؿؼاومة لؾتؾقث.

 األدوات االقتصادية لؾسقاسة البقئقة: :ثاكقًا

التؽالقػ الـاتجة طـ أكشطة الؿمسسات االقتصادية  االطتباربعقـ  تلخذهذه األدوات 

ؾك تؽالقػ باالطتؿاد طؾك ققى السقق أو آلقة العرض والطؾب مـ خالل التلثقر ط

جزء مـفا أو كؾفا إلك أسعار السؾع والخدمات، وهـاك  اكتؼالاإلكتاج بؿا يمدى إلك 

العديد مـ األدوات االقتصادية التل هتدف إلك حؿاية البقئة كالسقاسة الؿالقة والـؼدية 

 (1)والتجارية وتتؿثؾ تؾؽ األدوات االقتصادية وىف اآليت:

 )أ( الضرائب البقئقة:

ب البقئقة أحد األدوات االقتصادية يف طالج مشؽؾة األثار الخارجقة الـاتجة تعترب الضرائ

تقفقر إيرادات طالقة مالقة إلك جاكب  يفطـ التؾقث واإلضرار بالبقئة كؿا أهنا تساهؿ 

الحػاظ طؾك البقئة باإلضافة إلك الدور االقتصادي واالجتؿاطل لفا يف الؿجتؿع 

                                                        

 -كؾقة الحؼقق-رسالة ماجستقر –دراسة حالة الجزائر  –دور الؿجتؿع الؿدكك ىف صقاغة السقاسات البقئقة  -غـقة إبرير  (1)

 .06-04ص  –جامعة الحاج الخضر باتـة  -0212 – 0225سؿ العؾقم السقاسقة ق
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، تجعؾ الؿسئقل طـ التؾقث البقئلـسبة لؾتشريع االقتصادي باطتبارها مؽؿؾ مفؿ بال

يدفع ثؿـ الضرر الذى يسببف ويعد ذلؽ مـ اهؿ الؿبادئ األساسقة لؾسقاسة البقئقة كؿا 

 يفأهنا تعؿؾ طؾك إطادة تقجقف الؿقارد كحق السقاسة البقئقة، وتتؿثؾ الضرائب البقئقة 

ر الؽفرباء أو فقاتقر الؿقاه ضريبة شبقفة جدًا بػقاتق هلوضرائب التؾقث  (1)شؽؾ رسقم

حقث قد يتؾؼك مالؽ الؿصـع الذى يـتج طـف تؾقث فاتقرة ربع سـقية أو سـقية لؼاء ما 

مؾقثة فعؾقة صادرة مـ الؿصـع خالل تؾؽ الػرتة حقث تؼدر  اكبعاثاتاحدثف مـ 

 .( 0)الرسؿ مؼابؾ كؾ كقؾقجرام يفبالؽقؾقجرام مـ الؿؾقثات مضروبة 

هذا الضريبة الؿػروضة طؾك اكبعاثات أكاسقد الـقرتوجقـ يف السقيد,  وأحد األمثؾة طؾك

وضرائب الطاقة لؾحد مـ االكبعاثات الـاتجة مـ القققد األحػقري وكاكت فـؾـدا أول 

 .(0)دولة فرضت ضريبة الؽربقن

 :(4)ويؿؽن تؼسقم الرسوم البقئقة إلى ثالثة أقسام 

 اإلتاوات والرسوم التحويؾقة: -

م تؼقم بتغطقة تؽالقػ الخدمات البقئقة وإجراءات تؼؾقؾ التؾقث ومعالجة هذه الرسق

 الؿقاه.

 الرسوم الحاثة: -

و الؿستفؾؽقـ مـ خالل الرسقم الؿـتجقـ ـ أوهذه تدل طؾك تغقر سؾقك الؿـتجق

                                                        

 .الؿرجع السابؼ –غـقة إبرير  (1)

 .66، ممسسة هـداوى لؾتعؾقؿ والثؼافة، ص0214ستقػـ سؿقث، االقتصاد البقئل مؼدمة قصقرة جدًا، الطبعة األولك،  (0)

(3( KERSTIN TEWS, PER-OLOF Busch & HELGE JORGENS, The diffusion of new Environmental 

Policy instruments Eurpean Journal of Political Research 42/2003 P 586 

 .الؿرجع السابؼ –غـقة إبرير  (4)
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 الؿستفؾؽقـ مـ خالل الرسقم الحاثة طؾك الؿحافظة طؾك البقئة مـ التؾقث. أو

 قة:الرسوم البقئقة الجبائ -

 مقاجفة لزيادة اإليرادات الجبائقة. وهل

 أهداف الرسوم البقئقة:

لتحؼقؼ التؽامؾ بقـ السقاسات االقتصادية والسقاسات البقئقة مـ خالل تطبقؼ مبدأ  –

 .)الؿؾقث يدفع(

 أسعار السؾع. يفوهذا يعد وسقؾة فعالة إلدماج تؽالقػ الخدمات واإلضرار بالبقئة  –

 يف استغاللفؾؽقـ يف استخدام الؿقارد الؿتاحة أفضؾ تغقر سؾقك الؿـتجقـ والؿست –

 إصار الؿحافظة طؾك البقئة.

 تغطقة كػؼات البقئقة. يفتستعؿؾ  التلزيادة اإليرادات  –

 .الؿشؽالت الؿقاجفة طـد حساب التؽؾػة البقئقة –

 :(1)ة مـفا قلؼد كتجت مشؽالت عديدة عـد حساب التؽؾػة البقئ

د وققاس الؿقاد الؿؾقثة والؿعؾقمات األساسقة الؿشؽالت الػـقة الؿتعؾؼة برص -1

تساطد طؾك  التلطـفا، ولرصد الؿشؽالت الػـقة يجب تحديد الؿعؾقمات الالزمة 

طـد تجاوزها يؽقن إلزامًا ققام الشركات  والتلتحديد الحدود الؿسؿقحة لؾتؾقث 

قة والؿشروطات الؿعـقة بتحؿؾ التؽالقػ البقئقة أو إكشاء وحدات لؿعالجة وتصػ

تصدر طـفا وذلؽ مـ خالل خربات طؾؿقة وفـقة ممهؾة تلهقالً  التلالؿؾقثات 

                                                        

سالؿ محؿد صالح الققزيؽك، كسقؿ زهقر حؿد طبداهلل، إقتصاديات البقئة وحساب التدهقر البقئك ىف بؾدان طربقة مختارة  (1

 .151ص  0210، 4الؿؾحؼ  42مجؾة زراطة الرافديـ، الؿجؾد  – 0225 – 1555لؾػرتة 
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 طالقا لتحديد هذه الؼدرة.

مـ حالة الؿجتؿع يدفع إلك مبدأ مـ يؾقث يدفع يثقر مشؽؾة تـتج طـ  االكتؼالإن  -0

تحؿؾ التؽالقػ البقئقة ألهنا تمثر  يفأن الشركات وأصحاب الؿشاريع ال يرغبقن 

زيادة أسعار الؿـتجات كتقجة لتحؿقؾ  يفوكذلؽ العؿال ال يرغبقن  طؾك أرباحفا،

 الؿـتجات التؽالقػ البقئقة.

مؿا يمثر طؾك  االستثؿارطؾك زيادة  سؾبليؿؽـ أن يؽقن التؽالقػ البقئقة ذات أثر  -0

 الحد مـ الػرص العؿؾ

 :(1)ثالثًا: األدوات السقاسة واإلدارية لؾسقاسة البقئقة 

الؿعاهدات واالتػاققات الدولقة ذات العـاصر الؿؾزمة مثؾ هل  أدوات مؾزمة:  -1

برتقكقل مقكرتيال وبروتقكقل كققتق، برتقكقل السالمة اإلحقائقة وتقجقفات 

 لؾدول األطضاء. األوروبلاإلتحاد 

آلقة التـؿقة الـظقػة بؿقجب بروتقكقل كققتر، صـدوق  خقار إكشاء األدوات: -0

 روتقكقل مقكرتيال.بؿقجب ب يفاألوزون متعدد األصراف 

 .الؼابؾة لؾتداول دولقًا االكبعاثاتبخػض  االلتزام أدوات السوق: -0

التقجقفات الدولقة حسب مـظؿة التعاون االقتصادي والتـؿقة يف  األدوات الثؼافقة: -4

، األوروبلاإلتحاد  يفاالتػاققة الدولقة لققاية الـباتات، أفضؾ التؼـقات الؿتاحة 

لسقطرة طؾقف بلفضؾ الطرق التؽـقلقجقة الؿتاحة، إطالن مـع التؾقث الؿتؽامؾ وا

القصـقة لؼقاكقـ تؼسقؿ الؿـاصؼ  التقجقفقة، الؿبادئ 01ريق جدول األطؿال 

                                                        

(1) Huppes, Gjalt, Op cit P31. 
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 مـظؿة العؿؾ الدولقة بشلن معايقر العؿؾ. اتػاققاتالؿحؾقة، 

 ققاطد مـظؿة التجارة العالؿقة. األدوات الفقؽؾقة: -5

 ائقة الدولقة.الؿحؽؿة الجـ: األدوات اإلجرائقة -6

 لؾسقاسة البقئقة: االجتؿاعقة: األدوات رابعًا

الؼقاطد الؿحددة تعاقديًا إلدارة الـػايات كؿا هق الحال طـدما تؾزم : أدوات مؾزمة -1

 الشركات كػسفا لتسؾقؿ كؿقة معقـة مـ الـػايات لػرتة أصقل مـ الققت.

 ت.محالت السقبر مارك يفالطاقة  استقعاب خقار إكشاء األدوات: -0

 أدوات السوق: -0

 .الؿطارات يفرسقم الفبقط الؿتعؾؼة بالضقضاء  –

طؾك بطاريات قابؾة إلطادة  يحتقي الذيالقدائع طؾك الؽادمققم  اسرتدادكظام  –

 الؿـزل. يفشحـ األجفزة 

 .الؼابؾة لؾتداول داخؾ الشركة االكبعاثاتتصاريح  –

 األدوات الثؼافقة:-4

 .البقئلد التـسقؼ التسقيؼ األخضر، الؿحاسبة الخضراء، ققاط –

 األدوات الفقؽؾقة:-5

بالؿعايقر البقئقة كؿا هق محدد طؾك سبقؾ  االلتزامتحدد  التلالعؼقد الؼقاسقة  –

 الؿثال مـ قبؾ مـظؿة.

 االدوات اإلجرائقة-6

 ISO 9000سؾسؾة  –

 ISO 14000سؾسؾة  –
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 .(1): االدوات التشريعقة وتـظقم قواكقن إلدارة الؿخؾػات خامسًا

صريؼ اإلدارة اآلمـة لؾؿخؾػات بؽافة أكقاطفا  يفقن خطقة فارقة يعد إصدار الؼاك

 الػرص وخؾؼ تقلدها مـ والحد( وبـاء هدم – بؾدية صؾبة – زراطقة صـاطقة –)خطرة 

فقفا وتحديد الجفة اإلدارية الؿختصة بلمر تـظقؿ ومتابعة ومراقبة كافة  االستثؿارية

الـاحقة الػـقة أو مـ الـاحقة اإلدارية طؾك طؿؾقات اإلدارة الؿتؽامؾة لؾؿخؾػات سقاء مـ 

بخدمة اإلدارة اآلمـة بقئقًا لؾؿخؾػات  االرتؼاءوالؿحؾك بؿا يحؼؼ  الؿركزيالؿستقيقـ 

العامة والؼقاطد واإلجراءات الالزمة لؾحصقل طؾك  االشرتاصاتبلكقاطفا وإطداد 

)ضؿان ربط التخطقط تراخقص بؿزاولة األكشطة الؿتعؾؼة باإلدارة الؿتؽامؾة لؾؿخؾػات 

 .بالتحقيؾ(

وتؼـقـ السقاسات األساسقة الؿطؾقبة ومـ أهؿفا تطبقؼ سقاسة الؿسئقلة الؿؿتدة 

لؾؿـتج لؾتعامؾ مع بعض أكقاع الؿخؾػات وتحديد أوضح لألدوار والؿسئقلقات 

الؿقارد الؿالقة  استدامةواألشخاص الؿختصة باإلدارة الؿتؽامؾة لؾؿخؾػات وضؿان 

مجال الؿخؾػات  يف االستثؿاردارة الؿتؽامؾة لؾؿخؾػات ووضع حقافز الالزمة لإل

الؼؿامة والشركات  لجامعكالؿـظقمة  يفوإدماج كافة العامؾقـ الرسؿقـ وغقر الرسؿقـ 

الصغقرة ومـ يؼقمقن بتدوير الؿخؾػات ومـ مـطؾؼ دور وزارة البقئة تؼقم حالقا 

والتشاور مع كافة الجفات الؿعـقة ومراطاة  باإلطداد لالئحة التـػقذية لؾؼاكقن بالتعاون

الؿـظقمة لؾخروج بالئحة تضؿـ فاطؾقة تـػقذ الؼاكقن وتطبقؼف  يفشقاغؾ كافة الػاطؾقـ 

 مجال إدارة الؿخؾػات. يفوقدرتف طؾك مقاكبة التغقرات الؿتالحؼة 

                                                        

 .5ص ،  0202تؼرير حقل إكجازات وزارة البقئة خالل طام  – 0202البقئة ىف ديسؿرب طام  (1)
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 انثبنيانفصم 

 انبيئيانبعذ  0202رؤية مصر  

اضقع أكثر طؿؼا، مـفا: الؿشؽالت البقئقة، وأهؿ سقف كتـاول يف هذا الػصؾ مق

، واألهداف االسرتاتقجقة لؾبقئة، وأهؿقة 0202تحديات البعد البقئل يف رؤية مصر 

، وتؼسقؿ الػصؾ طؾك 0202االتػاققات الدولقة والتخطقط البقئل يف تحؼقؼ رؤية مصر 

 الـحق التالل:

 األول: الؿبحث 

 .الؿشؽالت البقئقة -

 .0202رؤية مصر  يف قئلالبالبعد  -

 .0202اإلسرتاتقجقة لؾبقئة حتك طام  األهداف -

 :الثاينالؿبحث 

 .االتػاققات الدولقة وحؿاية البقئة -

 .0202مـ أجؾ تحؼقؼ رؤية مصر  البقئلالتخطقط  -

 انمبحث األول

 انمشكالت انبيئية
قاء الـػايات تؾقث الرتبة والؿاء والف يفمصر  يف البقئلتتؿثؾ أهؿ مشؽالت التؾقث 

 .الصؾبة

 أوالً: تؾوث التربة:

الؽقؿاويات والؿبقدات بـسبة كبقرة وكجد أن مصر  استعؿاليـتج تؾقث الرتبة مـ خالل 

طاكت مـ تزايد تؾقث الرتبة بصػة طامة، وتؾقث الرتبة الزراطقة بصػة خاصة، وكتقجة 
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لؼضاء طؾك كافة وتؿ ا العضقيالستخدام الؿبقدات بؽثرة فؼدت الرتبة بعض تقازهنا 

 .(1)الحشرات الـافعة والضارة 

 :(0)أسباب تدهور التربة 

 كثرة استخدام األسؿدة والؿبقدات. -1

تعؿؾ طؾك زحػ  التلالتصحر وهق كتقجة لتعرض األرض لؾجػاف والرياح  -0

 الزراطقة. األراضلالرمال إلك 

 يتسبب فقفا سقء الصرف. والتلمؾقحة األرض  -0

 الزراطقة. ضلاألراطؾك  العؿراينالتقسع  -4

بؿقاه صرف سقاء  األراضل ريالتؾقث بالؿعادن الثؼقؾة ويـتج ذلؽ طـ صريؼ  -6

 .صحلاو  صـاطلأو  زراطل

 ثاكقًا: تؾوث الؿقاه:

 يفتغققر يطرأ طؾك العـاصر الداخؾة  أييؿؽـ تعريػ تؾقث الؿقاه بلكف طبارة طـ 

مؿا يمدى إلك جعؾ هذا  تركقب الؿاء بطريؼة مباشرة أو غقر مباشرة بسبب كشاط اإلكسان

كؾ  يفمصر  يفالطبقعقة والؿخصصة لف، يتؿثؾ الؿاء  لالستعؿاالتالؿاء أقؾ صالحقة 

مـ البقئة البحرية، والؿاء العذب، بالـسبة لؾبقئة البحرية قد بؾغ تدهقرها إلك حد يثقر 

التؾقث  يفحقث حدثت زيادة مؾحقضة  مصر الشؿالقةالؼؾؼ خاصة بالـسبة لشقاصئ 

                                                        

العربقة وأثره طؾك اإلقتصاد الؼقمك،  جؿال الديـ أحؿد حقاشك، طزة أحؿد طبداهلل، التؾقث البقئك ىف جؿفقرية مصر  (1)

ورقة طؿؾ مؼدمة ىف الؿمتؿر السـقى السادس )إدارة األزمات اإلقتصادية ىف مصر والعالؿ العربك( كؾقة التجارة جامعة 

 .10ص  0221أكتقبر  05-05طقـ شؿس 

 .025ص ،  0212وزارة الدولة لشئقن البقئة، جفاز حؿاية شئقن البقئة، تؼرير حالة البقئة ىف مصر  (0)
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مقاه الشقاصئ مؿا يسبب الفالك لؾؽائـات البحرية كؿا  يف الصحلجؿ طـ الصرف الـا

شؿال الدلتا )مريقط، إدكق، الؿـزلة( مـ حالة تسؿؿ حاد  يفتعاكك البحقرات الؿصرية 

وقد أضفرت إحدى الدراسات بلن  والزراطل الصـاطلومزمـ مـ كاتج طـ الصرف 

% مـ الؽائـات البحرية 62قد قتؾ حقالك هذه البحقرات  يف والصـاطل الزراطلالصرف 

 .(1)الؿقجقدة هبا 

 :(0)مصادر تؾوث الؿاء 

طؾك مخؾػات الؿـازل مـ مقاد طضقية وغقر  يحتقيحقث : الصحيالصرف  -1

طضقية، والؿـظػات الصـاطقة والؿقاد الدهـقة وأمالح معدكقة، وتتؿثؾ خطقرة 

والحققان بـسب طالقة وجقد العديد مـ البؽرتيا الضارة لإلكسان  يفالصرف 

 .طالوكذلؽ وجقد العـاصر السامة مثؾ الرصاص برتكقز 

يتؿ  التلكافة مخؾػات الؿصاكع  يف الصـاطليتؿثؾ الصرف  :الصـاعيالصرف  -0

طؾك الؽثقر مـ الؿقاد  تحتقي التلالتخؾص مـفا وتعترب مـ أكرب مصادر التؾقث 

لؿائقة ومـ الؿخؾػات يتؿ صرففا إلك الؿسطحات ا والتلالؽقؿقائقة السامة 

الصـاطقة واألحؿاض والؿـظػات الصـاطقة واألصباغ وبعض مـ مركبات 

 يفالػقسػقر والؿعادن الثؼقؾة السامة مثؾ الرصاص والزئبؼ والزركقخ مؿا يتسبب 

 تؾقث شديد لؾؿقاه.

                                                        

محؿد فماد محؿد حسان، إدارة أخطار تؾقث البقئة ىف جؿفقرية مصر العربقة والعالؿ )خطر التؾقث الؿائك( مجؾة آفاق  (1)

 .150ص  0226جديدة لدراسات التجارية، العدد األول والثاكك، يـاير إبريؾ 

األثار اإلقتصادية لتدهقر الصحة العامة الـاجؿ طـ تؾقث أحؿد فماد مـدور، هالة إبراهقؿ طقض اهلل، كبقؾ أحؿد طبداهلل،  (0)

معفد الدراسات والبحقث البقئقة، الؿجؾد الثاكك  –الؿقاه ودراسة حالة طؾك محافظة الشرققة، مجؾة العؾقم البقئقة 

 .021، جامعة طقـ شؿس ص 0215الجزء الثالث، يقكقق  –واألربعقن 
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يـتج هذا التؾقث كتقجة اإلسراف يف استخدام األسؿدة  :الزراعيالصرف  -0

ترش طؾك الؿحاصقؾ الزراطقة كتقجة  التلقة والؿبقدات والؽقؿقاويات الزراط

 يفإخراجفا والرتبة لفا  امتصاص وبالتاللالؿحاصقؾ تؾؽ الؿبقدات  المتصاص

 .(1) الزراطلمقاه الصرف 

 ثالثًا: تؾوث الفواء:

ويرتتب طؾقف خطر طؾك صحة  الطبقعلخصائص ومقاصػات الفقاء  يفهق كؾ تغقر 

القققد، الغبار  احرتاقالسقارات،  واكبعاثاتادر تؾقث الفقاء اإلكسان مـ البقئة ومـ مص

 .(0)واألتربة، أدخـة الؿصاكع، التخؾص مـ الـػايات بالحرق

 رابعًا: التؾوث بالـػايات الصؾبة:

يراد  والتليؼصد هبا تؾؽ الؿقاد الصؾبة الـاتجة طـ العديد مـ األكشطة الؿختؾػة 

ا مثؾ الـػايات القرققة، فضالت الطعام والؿخؾػات الحاجة إلقف اكتفاءالتخؾص مـفا بعد 

 الزجاجقة، الؿعدكقة، البالستقؽقة، ومخؾػات الفدم والبـاء.

 :0202رؤية مصر  يف البقئيالبعد 

 :مصر يف البقئيتواجه خطة العؿل  التيأوالً: التحديات الخارجقة 

 االحتباسهرة الؿشاكؾ البقئقة العالؿقة وخاصة ما يتعؾؼ مـفا بتغقر الؿـاخ وضا -1

 .(0)الحراري

                                                        

 .020ص ،( أحؿد فماد مـدور، الؿرجع السابؼ1)

إبراهقؿ محؿقد إبراهقؿ الجؿؾ، أحؿد فاروق غراب، حؿاية البقئة مـ الؿخؾػات الصؾبة بحث مؼدم ىف الؿمتؿر السـقى ( 0)

 .0، كؾقة التجارة، جامعة طقـ شؿس ص 1555أكتقبر  01-02الرابع إلدارة األزمات والؽقارث 

 0215-0220ؼًا ألولقيات الخطة القصـقة لؾعؿؾ البقئك صب 0202( الرؤية الؿستؼبؾقة لقزارة الدولة لشئقن البقئة طام 0)

 .10ص
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 .(1) صـاطة الطاقة الـقوية يفاإلشعاطات الـقوية الـاتجة طـ التقسع  -0

 :(0) مصر يف البقئيتواجه خطة العؿل  التي الداخؾقة التحديات :ثاكقًا

 طامًا ماضقة. 42مقاجفة األخطار الؿرتاكؿة لؾؿشؽالت البقئقة طؾك مدى -1

مشروطات البقئة  يفالؿساهؿة  يفص وتشجقع الؼطاع الخا االستثؿاراتجذب -0

 طؾك الؼقام بدور ممثر وفعال ولؾحػاظ طؾك البقئة. الؿدينوتحػقز الؿجتؿع 

 مجال دطؿ اإلدارة البقئقة. يفبـاء قدرات ممسسقة لؾدولة -0

مصر  يف البقئلمـ مـطؾؼ التحديات البقئقة الخارجقة والداخؾقة ومشؽالت التؾقث 

وكقػقة تحؼقؼفا. تستفدف الرؤية  0202قجقة لؾبقئة يجب تقضقح رؤية مصر اإلسرتات

كافة  يفمحقرًا أساسقًا  البقئلأن يؽقن البعد  0202مصر  يفاإلسرتاتقجقة لؾبقئة 

الؼطاطات التـؿقية واالقتصادية بشؽؾ يحؼؼ أمـ الؿقارد الطبقعقة ويدطؿ طدالة 

قق األجقال الؼادمة مـفا بؿا يتضؿـ حؼ واالستثؿاراستخدامفا واالستغالل األمثؾ لفا 

فقفا ويعؿؾ طؾك تـقع مصادر اإلكتاج واألكشطة االقتصادية ويساهؿ يف دطؿ التـافسقة 

مع تقفقر بقئة  االجتؿاطقةوتقفقر فرص طؿؾ جديدة والؼضاء طؾك الػؼر ويحؼؼ العدالة 

 .(0)كظقػة وصحقة آمـة لإلكسان 

تستفدف تحديد آلقات تشجقع  0202 يفمؿا سبؼ يتضح أن الرؤية اإلسرتاتقجقة لؾبقئة 

الؿقارد الطبقعقة والـظؿ اإليؽقلقجقة هبدف دطؿ االقتصاد تقفقر فرص  يف االستثؿار

                                                        

كؾقة الحؼقق والعؾقم  - 0215-0215رسالة دكتقراه  طؾقاكك مبارك، الؿسمولة الدولقة طـ حؿاية البقئة دراسة مؼاركة ، (1)

 .06ص  –جامعة محؿد خقضر بقسؽرة  –السقاسقة 

 .14ص ، الؿرجع السابؼ  – ( الرؤية الؿستؼبؾقة لقزارة الدولة لشئقن البقئة0)

 155Egypt vision 2030الؿحقر التاسع طـ حالة البقئة ص  0202تؼرير طـ رؤية مصر  (0)
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شامؾة دون اإلخالل  اقتصاديةطؿؾ جديدة، ومـ ثؿ تحؼؼ هذه اإلسرتاتقجقة هنضة 

 بقئة كظقػة. يفالؿقارد الطبقعقة  يفبحؼقق األجقال الؼادمة 

 :  (1) 0202ئة حتى عام األهداف اإلستراتقجقة لؾبق

اإلدارة الرشقدة والؿستدامة ألصقل الؿقارد الطبقعقة لدطؿ االقتصاد وزيادة  -1

التـافسقة وخؾؼ فرص طؿؾ جديدة وذلؽ مـ خالل ترشقد استخدام الؿقارد 

 .استدامتفاالطبقعقة وإيجاد بدائؾ تؼؾقدية لفا لضؿان 

 الحد مـ التؾقث واإلدارة الؿتؽامؾة لؾؿخؾػات. -0

واإلدارة الرشقدة  البققلقجلػاظ طؾك تقازن الـظؿ اإليؽقلقجقة والتـقع الح -0

 لفا. والؿستدامة

 ووضع اآللقات الالزمة لذلؽ مع ضؿان تقافؼفا مع السقاسات الؿحؾقة. تـػقذ  -4

 :  (0) 0202إستراتقجقة مصر  يفأهداف محور البقئة 

 إيؼاف تدهور البقئة والحػاظ عؾى توازكفا الفدف األول:

 :اآلتين تحؼقق هذا الفدف من خالل يؿؽ

 .وقف تدهور عـاصر البقئة )الؿقاه والفواء واألرض( -1

 :هذا الفدف ققاسممشرات 

 التحقل كحق البدائؾ األقؾ تؾقثًا لؾبقئة. –

دوالر  00,0 مـ  اإلجؿاللباإلكتاجقة لؾؿقاه مؼاركة بالـاتج الؿحؾك  االرتػاع –

 .السـة يف% 6لؾؿرت الؿؽعب بـسبة 

 Maple Croft Global Risk Analyticsؾ كروفت بمشر متحسقـ م –

                                                        

 .155الؿرجع السابؼ ص  0202( رؤية مصر 1)

 .56-50إسرتاتقجقة التـؿقة الؿستدامة، وزارة التخطقط والؿتابعة واإلصالح اإلدارى ص  – 0202رؤية مصر  (0)
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 الحد –يؽقن فقفا ممشر جقدة الفقاء )تركقز مؾقثات  التلالقصقل لـسبة األيام  –

% أفضؾ مـ دول مشاهبف 122( أقؾ مـ 122الؿسؿقح بف لؾؿؾقثات  القصـل

 الطبقعقة الؿـاخقة.

 :ـقةبالؿعايقر الوص وااللتزامالؿؾوثات  اكبعاثاتخػض معدالت  -0

 ممشرات الؼقاس لفذا الفدف:

 اإلجؿاللأكسقد الؽربقن لؾػرد ومؼاركة بالـاتج الؿحؾك  ثاين اكبعاثاتخػض  –

 .األوروبلاإلتحاد  يفالؿحؼؼ  باالكخػاضطشر سـقات أسقة  يف% 16بـسبة 

طؾك تبقء مراكز بقئقة متؼدمة صبؼًا لؾؿعايقر العالؿقة واإلقؾقؿقة لرتكقز  ةالؼدر -0

طـاصر  يفطـاصر لؾؿعايقر العالؿقة واإلقؾقؿقة لرتكقز الؿؽقكات  يفالؿؽقكات 

 البقئة.

 ممشرات الؼقاس: –

  Ep/ The Environmental performance index بقئلممشر األداء  –

 .والؿقارد الطبقعقة الؿتاحة السؽاينالحػاظ طؾك التقازن بقـ الـؿق  -4

 :ممشرات الؼقاس –

 تػعقؾ سقاسة سؽاكقة متؽامؾة -

 الؿجتؿع استدامةممشر  -

- Sustainable society index 

- Happy Planet index ممشر 

 ممشر هشاشة البقئة -

Environmental vulnerability 
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 :اآلتيوذلك من خالل  استدامةوإكتاج أكثر  استفالكإلى أكؿاط  االكتؼال:  الثاينالفدف 

 :إقامة مـظومة صـاعقة مستدامة -1

 الؼقاس:ممشرات 

 .طؾك حده صـاطلالبقئقة لقحدة إكتاج كؾ قطاع البصؿة  -

 إقامة مـظومة زراعقة مستدامة -0

 :ممشرات الؼقاس

 .كسبة مساحة األرض الؿغطاة بالغابات -

 كسبة األرصدة السؿؽقة الؿقجقدة ضؿـ الحدود البققلقجقة اآلمـة. -

اء خػض كصقب الػرد مـ الغذاء الؿفدر طؾك مستقى الؿستفؾؽقـ، الحد مـ الغذ -

 ذلؽ مـ خسائر بعد الحصاد( يف)بؿا  واالستفالكسالسؾ اإلكتاج  يفالؿفدر 

إقامة مـظومة مستدامة لؾطاقة تعتؿد عؾى تلمقن الحصول عؾى الطاقة بلسعار معؼولة  -0

 وموثوق بفا ومستدامة وحديثة لؾجؿقع.

 :ممشرات الؼقاس

 .0202زيادة كسبة استخدام الطاقة الؿتجددة بشؽؾ مؾحقظ طام  -

 0202مضاطػة معدل التحسـ يف فعالقة استخدام الطاقة بحؾقل طام  -

تؼديؿ خدمات صاقة  يفة التحتقة والتؽـقلقجقات الحديثة الؿستخدمة ـقالبق يفالتقسع  -

 0202حديثة ومستدامة بحؾقل طام 

 :تطبقق كظام العؿارة الخضراء -4

 :ممشرات الؼقاس

 .الؿـطؼة العربقة يفيساوى األفضؾ  لصحلاالقصقل إلك معدل معالجة مقاه الصرف  -
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حؿاية التـوع البقولوجي واالستخدام بطريؼة مستدامة وبؿشاركة :  الفدف الثالث

 فعالة وذلك من خالل: مجتؿعقة

 :صقاكة الؿوارد الطبقعقة -1

 :ممشرات الؼقاس

 .كسبة الؿقارد الؿائقة الؽؾقة الؿستخدمة -

 باالكؼراض.كسبة األجـاس الؿفددة  -

 كسبة الؿـاصؼ الربية والبحرية الؿحؿقة. -

 مجتؿعقةاستخدامات الؿوارد الطبقعقة والجقـقة تدار بطريؼة مستدامة وبؿشاركة  -0

 .فعالة

 :ممشرات الؼقاس

لؾػرد(  هؽتار 5,0إلك مستقيات الطاقة البققلقجقة لؿصر ) البقئلتؼؾقؾ ممشر العجز  -

 ئقة.البقصبؼًا لؿمشر الشبؽة العالؿقة لؾبصؿة 

تعظم العوائد االقتصادية لخدمات التـوع البقولوجي والتؼاسم العادل لؾؿـافع الـاشئة  -0

 عن استخداماتفا.

 البقولوجي.بؿػاهقم صون التـوع  البقئي الوعيتوفقر آلقات تؿؽقـقة وزيادة  -4

 وذلك من خالل:،  الدولقة البقئقة بااللتزاماتالوفاء :  الفدف الرابع

لحقكؿة إدارة الؿخؾػات يضؿ جؿقع أصراف الؿـظقمة ويػرز قدرات  مركزيإصار ال 

 بشرية طالقة ويقفر الؿعؾقمات بدقة وشػافقة.
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إدارة لؾؿخؾػات مرتؽزة عؾى مػاهقم الحوكؿة واالقتصاد الدوار ذات :   الفدف الخامس

 وذلك من خالل األهداف اآلتقة: ،  محتوى معريف وتؼـي وبقئي عالي

ؽامؾة تالئؿ األوضاع معززة لخدمات متؽامؾة مستدامة إلدارة بـقة تحتقة مت -1

قصقى  واستػادةالؿخؾػات يجؿع مراحؾفا وكطاق تغطقة فعال يشؿؾ ربقع القصـ 

 .zero waste مـ الؿخؾػات وصقاًل إلك

 :ممشرات الؼقاس

 مـ الـػايات( سؿاد إلك تحقيؾ – تدوير –القصقل إلك كسبة معالجة )حرق  –

 الؿـتجة مؿاثؾة لؿتقسط مـطؼة التعاون االقتصادي والتـؿقة. الـػايات إجؿالل

ومعرفقة تقجف سؾقكقات ومؿارسات التعامؾ مع الؿخؾػات  اقتصاديةأدوات  -0

 ومحاسبة كاجزة لؼقاكقـ مػعؾة.

 ممشرات الؼقاس:

تؼؾقؾ كثافة تقلقد الـػايات البؾدية بالؽقؾقجرام لؾػرد إلك مستقى مـطؼة مـظؿة  –

 .الققم( يفكقؾقجرام لؾػرد  6,1تصادي والتـؿقة )يقازى التعاون االق

 .إدارة مـظقمة الؿخؾػات مالقًا استدامة -0
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 انثبنيانمبحث 

 االتفبقيبت انذونية نحمبية انبيئة

 يفهبا  االستعاكةيؿؽـ  التلتعترب االتػاققات الدولقة لحؿاية البقئة مـ أهؿ الؿصادر 

تضر بعـاصرها طؾك مستقى العالؿ كؿا أن هدف  التلالبقئقة  االكتفاكاتحؿاية البقئة مـ 

هق حؿاية البقئة مـ خالل تقفقر اإلجراءات الالزمة لحؿاية البقئة ووضع  الدوللالؼاكقن 

 التـػقذ والجزاءات. يفققاطد قاكقكقة دولقة واضحة 

 ويؿؽن توضقح تؾك االتػاققات يف اآلتي: 

 أوالً: االتػاققات الدولقة متعددة األصراف:

 هذه االتػاققات هتتؿ باألكشطة التل تتعؾؼ باالستخدام الؿادي لؾبقئة وتتؿثؾ فقؿا يؾل:

 .(1)الـووية مجال الطاقة  يفالؿسمولقة تجاه الغقر  اتػاققة -1

إصار  يفبباريس وتعد أول آلقة إقؾقؿقة تعؿؾ  05/5/1552 يف االتػاققةأبرمت هذه 

 مـظؿة التعاون االقتصادي والتـؿقة.

الققكان،  وهلدولة أوروبقة  16وقد وقعت طؾقفا  1555إبريؾ  يفحقز الـػاذ  ودخؾت

ألؿاكقا، إيطالقا، الـؿسا، الؿؿؾؽة الؿتحدة، بؾجقؽا، لقكسؿربج، السقيد، الدكؿارك، 

 يفاألولك  ـ،سقيسرا، أسباكقا، الـرويج، تركقا، فركسا، هقلـدا، وقد تؿ تعد تعديؾفا مرتق

 .15/11/1550 يفوالثاكقة  05/1/1554

 أهداففا:

أ( إيجاد تقازن يضؿـ تطقير االستخدامات السؾؿقة لؾطاقة الـقوية بؿا ال يضر )

 بالؿصالح.

                                                        

صة، الضرر الـقوى )الؿػفقم وشرط التحؼؼ(، دراسة مؼاركة بقـ اإلتػاققات الدولقة والتشريعات والؼاكقكقة،  وائؾ أبق (1)

 .56ص  0225، ديسؿرب 0، العدد 10الؿجؾد 
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 ب( تعقيض مالئؿ لؾؿضروريـ مـ التجارب الـقوية.)

ضرر ألشخاص  أيج( الؿسمولقة مطؾؼة تؼع طؾك طاتؼ الؿشغؾ وهق التعقيض طـ )

 مؿتؾؽات. أو

 .(1)السػن الـووية  مشغؾيولقة الؿتعؾؼة بؿسم االتػاققة -0

 وهلدولة  15وصادقت طؾقفا  06/6/1550 يفبروكسقؾ  يف االتػاققةهذه  تأبرم

، مالقزيا، مصر، الفـد، الػؾبقـ، يقغسالفقاكقريا، الصقـ، إيرلـدا، بؾجقؽا، بـؿا، 

 02/10/1555 يفوقعت طؾقفا  التلالربتغال، مقكاكق، أكدوكسقا، لقربيا وهقلـدا 

 .15/5/1555 يفوالؽقكغق  00/5/1556 يفلفا  اكضؿتر ومدغشؼ

 أهداففا:

أ( أقرت كظامًا خاصًا لؾؿسمولقة الؿدكقة طـ األضرار الـاتجة طـ استخدامات الطاقة )

 الـقوية يف تسقر السػـ يف البقئة البحرية.

 الطاقة الـقوية استخداماتب( أدركت مدى الخطقرة الـاجؿة طـ األكشطة الضارة مـ )

 .الـقويةتـظقؿ أوجف الؿسمولقة طـ األضرار الـاتجة طـ تشغقؾ السػـ  استفدفت ج()

الدولقة الخاصة بالؿسمولقة الؿدكقة عن الضرر الـاجم عن التؾوث  االتػاققة -0

 .(0)بالؿحروقات

 يفثؿ طدلت بؿؼتضك بروتقكقل طؼد بؾـدن  05/5/1556 يفودخؾت حقز الـػاذ 

                                                        

زايد محؿد، دور اإلتػاققات الدولقة ىف تحديد الؿسمولقة طـ األضرار البقئقة، مجؾة اإلجتفاد لؾدراسات الؼاكقكقة  (1)

 .056-054ص ص  0202سـة  0، العدد 5دية، الؿجؾد واإلقتصا

خالد مصطػك ففؿك، الجقاكب الؼاكقكقة لحؿاية البقئة مـ التؾقث ىف ضقء التشريعات القصـقة واإلتػاققات الدولقة،  (0)

 .021ص  0211ودراسة مؼاركة، دار الػؽر الجامعك اإلسؽـدرية، الطبعة األولك 
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ثؿ طدلت مرة أخرى بربوتقكقل  15/4/1551 يفبدأ سرياكف  الذي 15/11/1555

 تحت طـقان الؿـظؿة البحرية الدولقة. 00/6/1554 يفطؼد بؾـدن 

مـ الؿسمولقة مثؾ الحاالت الؿتعؾؼة بالحرب  ػاءوضعت حاالت لإلط أهداففا:

 واألطؿال العدائقة والحروب األهؾقة والظقاهر الطبقعقة.

ويض عن الضرر الـاجم عن علؾت دوليدوق الدولقة الخاصة بنكشاء صـ االتػاققة -4

 .(1)الـػطيالتؾوث 

تقفقر مال  االتػاققةبروكسقؾ ويتؿ مـ خالل هذه  يف 05/10/1551 يفصدرت 

 لتعقيض الؿضرور تعقيضًا كامالً 

 (0)1171التؾوث بعقد الؿدى لؾفواء عبر الحدود لعام  اتػاققة -5

 1555قفؿرب طام ك 10 يفجقـقػ  يف االتػاققةتؿ التقققع طؾك هذه 

 :أهداففا

 الدول األصراف طؾك العؿؾ مـ أجؾ تؼؾقؾ تؾقث الفقاء. التزامأ( )

طؾك صؾب صرف أو اكثر  امشاورات بـاءً  يفبقـ الدول األصراف بالدخقل  االلتزامب( )

يقجد هبا مصدر  التليتلثر بتؾقث الفقاء حااًل أو مستؼبالً طرب الحدود مع األصراف 

 التؾقث.

 اكبعاثاتمؽافحة التؾقث مـ خالل األكشطة البحثقة لتخػقض  يفاون بقـ الدول ج( التع)

 مؾقثات الفقاء الرئقسقة.

                                                        

 .020ابؼ ص خالد مصطػك ففؿك، الؿرجع الس (1)

(2) Patricia  W. Birine and  Alan E. Boyle international law and Environment, clarend on press, oxford, 

1992, P 404. 
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 0202من أجل تحؼقق رؤية مصر  البقئيالتخطقط 

 .البقئلبالبعد  االهتؿاممػفقم جديد مـ اجؾ تحؼقؼ التـؿقة مـ خالل  البقئلالتخطقط 

 :(1)األهؿقة االقتصادية لؾتخطقط البقئي 

هناية األمر إلك خؾؼ بقئة صحقة آمـة  يفيعالج مشؽالت البقئة ويمدى  البقئلالتخطقط  -1

همالء  وبالتالليعقش فقفا أفراد أصحاء بعقديـ طـ ضغقط الؿشؽالت البقئقة 

 .اقتصادياألفراد يؽقكقن أكثر قدرة طؾك العؿؾ واإلكتاج مؿا يحؼؼف كؿق 

ترشقد استخدامفا، وبالتالل مـافع الؿقارد الطبقعقة و استـزافيمدى إلك وقػ  –

 .اقتصادية كبقرة

 وفقراتيفتؿ بؽػاءة استخدام الطاقة وتؼؾقؾ الػاقد مـفا بؿا يمدى إلك تحؼقؼ  –

 .اقتصادية

 إطادة تدوير الؿخؾػات يخؾؼ العديد مـ الؿـتجات ويحؼؼ أرباحًا مالقة. –

 جفقد الدولة مـ أجؾ الؿحافظة طؾك البقئة. –

 : (0)ستدام لؾؿقاه أوالً: االستخدام الؿ

 خالل: يتم ذلك من 

 .إدخال اإلدارة الؿتؽامؾة لؿقارد الؿقاه وترشقد استخداماهتا –

 الصحل.زيادة معالجة مقاه الصرف  –

خاصة  االستثؿارمشروطات  يفتشجقع مشاركة وإسفامات الؼطاع الخاص  –

                                                        

 .جفاز شئقن البقئة –( وزارة البقئة 1

http:/www.eeaa.goveg/en-us/laws/envlaw.aspx#at_pco=smlwn-1.8&atsi=6082bff5a96feegg&at_ab 

 .الؿرجع السابؼ –جفاز شئقن البقئة  –وزارة البقئة  (0
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 مشروطات مقاه الشرب وإطادة استخدام مقاه الصرف الؿعالج.

 طادة تدوير الؿقاه.تشجقع مشروطات إ –

 زيادة مسئقلقة الؿستخدمقـ وزيادة شعقرهؿ بالؿؾؽقة. –

 .والريال مركزية الؿسئقلقات التـػقذية لقزارة الؿقارد الؿائقة  –

 التؾقث كلحد أبعاد اإلدارة الؿتؽامؾة لؾؿقاه. يفالتحؽؿ  –

لؾؿقاه لضؿان التـسقؼ بقـ السقاسات والربامج ودطؿ  الؼقملتػعقؾ الؿجؾس  –

 اإللزام. ؼتحسـ مـ صبق التلكقـ الؼقا

 تطبقؼ مبدأ تغريؿ الؿؾقث. –

التعاون مع دول حقض الـقؾ لحؼقؼ التـؿقة االقتصادية واالجتؿاطقة  استؿرار –

 مـ مقاه هنر الـقؾ. ةجقرالؿ

 ثاكقًا: االستخدام األمثل لؿوارد الطاقة:

قارد والؿ الطبقعلاالستخدام األمثؾ لؾؿقارد الؿتاحة مـ البرتول والغاز  –

 .الؿعدكقة

 ةمصر تشؿؾ الؿقارد التؼؾقدية والجديد يفإطداد إسرتاتقجقة لؼطاع الطاقة  - –

 والؿتجددة.

تدر أرباح  والتلتقفقر البـقة التحتقة الالزمة لؿشروطات آلقة التـؿقة الـظقػة  –

 كبقرة. اقتصادية

 محطات تقلقد الطاقة. يفتحسقـ كػاءة إكتاج الطاقة  –

مـ الؿقارد الؿتاحة مثؾ صاقة الرياح، الطاقة الشؿسقة، زيادة قدرات التقلقد  –

 تعؿؾ بالغاز. التلالطاقة الـقوية( باإلضافة إلك محطات الطاقة 
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 التقسع يف استخدام التؽـقلقجقا الؿقفرة لؾطاقة –

محطات تقلقد  يفوتطبقؼ معايقر حؿاية البقئة  البقئلالؼقام بدراسات تؼققؿ األثر  - –

 الطاقة.

 ؼؾ الؽفرباء وتقزيعفا.تحسقـ كػاءة ك –

 الرتويج لؾتقسع يف استخدام االجفزة طالقة الؽػاءة واإلضاءة الؿقفرة لؾطاقة. –

 تػعقؾ دور الؿجؾس األطؾك لؾطاقة. –

 ثالثًا: مواجفة التغقرات الؿـاخقة:

االمؿ  اتػاققةدول العالؿ طؾك وضع  اتػؼتكظرًا ألهؿقة قضقة التغقرات الؿـاخقة فؼد 

هتدف إلك تثبقت مستقيات  والتل 1550طام  يفلؾتغقرات الؿـاخقة  الؿتحدة اإلصارية

طـد مستقى يحقل دون تدخؾ  الجقيالغالف  يفالحرارى  االحتباسغازات  اكبعاثات

 يفاإلصارية  االتػاققة، وقد وقعت مصر طؾك الؿـاخلالـظام  يفخطقر مـ جاكب اإلكسان 

ق والذى يؾزم تضع برتقكقل كققتالها و 1554ديسؿرب  يفوصدقت طؾقفا  1550يقكقق 

 1552طام  اكبعاثات% بالؿائة مـ مستقى 0,6 بحقالل اكبعاثاهتاالدول الصـاطقة بخػض 

( لؼقامفا 0202-0210ثاكقة ) التزام( وتؿ طؿؾ فرتة 0210-0225أولك ) التزامبػرتة 

 .(1)% 15بـحق  االكبعاثاتبخػض 

يـاير  10 يفوصدقت طؾقف  1555مارس  16 يفق توقد وقعت مصر طؾك برتقكقل كقق

اإلصارية لتغقر الؿـاخ  االتػاققةتػعقؾ تـػقذ  طالؿل، وطؼب ذلؽ حدث تحرك 0226

كنحدى أدوات تـػقذ  0216طام  يفباريس  اتػاقحقث تقصؾت دول العالؿ إلك 

                                                        

 .55وزارة الدولة لشئقن البقئة ص  – 0215تؼرير حالة البقئة  (1)
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اإلصارية والحػاظ طؾك مبادئفا خاصة الؿسئقلقة الؿشرتكة مع تبايـ األطباء  االتػاققة

وصدقت  0215 ابريؾ 00 يفباريس  اتػاقؼدرات حقث وقعت مصر طؾك وتػاوت ال

، وتؼقم وزارة البقئة 0215يقلقق  05 يفودخؾ حقز التـػقذ  0215يقكقق  05 يفطؾقف 

التػاوضقة الخاصة  االجتؿاطات يفبالؿشاركة  لالتػاققةالقصـقة  االتصالفا كؼطة صػبق

 .(1)باريس  واتػاقق، وما يتبعفا مـ بروتقكقل كققت االتػاققةبؿقاد 

 :(0) الصـاعيرابعًا: مواجفة التؾوث 

، حقث الصـاطلالتؾقث  يفمـ خالل مشروع التحؽؿ  الصـاطلتؿ مقاجفة التؾقث  –

لؾؿـشآت الصـاطقة مـ خالل حزمة مالقة  والؿالل الػـلقدم هذا الؿشروع الدطؿ 

 مقسرة لتـػقذ مشروطات بقئقة لؿـع التؾقث الـاتج طـفا.

 % بؿا يعادل 50خػض الجسقؿات العالؼة الؽؾقة بـسبة  يفمشروطات  12كجحت  –

 وثاينصـ/سـقيًا، كؿا تؿ بـسبة كبقرة خػض الجسقؿات العالؼة الؽؾقة 54 ,540

مصـع إلكتاج  022أكسقد الؽربقن وذلؽ مـ خالل تحقيؾ كظام القققد لعدد 

 بؿـطؼة طرب أبق سالؿ. الطػؾلالطقب 

لألسؿدة  أبق زطبؾد الفقدروجقـ مـ مصـع صـ/يقم مـ فؾقري10تؿ خػض  –

صـ/يقم مـ الؿذيبات الستخدامفا مرة اخرى 0 ,2544اسرتجاع باإلضافة إلك 

 وحدة إكتاج بالشركة. 0مذيبات بعدد  اسرتجاعمـ خالل تركقب وحدات 

 خامسًا: الحد من تؾوث الفواء:

ر، حقث تصدر إدارة الؿراقبة البقئقة واإلكذار الؿبؽ يفمـ خالل جفقد وزارة البقئة 

                                                        

 .55، الؿرجع السابؼ 0215تؼرير وزارة البقئة  (1)

 .00وزارة البقئة ص  – 0215( تؼرير حالة البقئة 0)
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اإلكذار الؿبؽر، باإلدارة الؿركزية لـقطقة الفقاء والحؿاية مـ الضقضاء بجفاز شئقن 

البقئة تؼريرًا يقمقًا بتققعات مستقيات تركقزات الجسقؿات الصؾبة العالؼة بالفقاء، كؿا 

مصر،  يفطؾك الؿـاصؼ الؿختؾػة  مقزطةمحطة لرصد مؾقثات الفقاء  50يقجد حقالك 

ؿ طؿؾقة رصد الؿؾقثات مـ خالل أجفز آلقة تعؿؾ لعؾك كحق مخطك طؾك مدار الققم وتت

)الؿؾقثات الغازية( أو مـ خالل أجفزة تجؿقع لؾعقـات طؾك فالتر )الجسقؿات الصؾبة( 

الؿعامؾ الؽقؿقائقة الؿتخصصة لتحديد كسب  يفحقث يتؿ تحؾقؾ العقـات إما لحظقًا أو 

 .(1) تركقزات الؿؾقثات بالفقاء

                                                        

 .01ص ، الؿرجع السابؼ  0215تؼرير حالة البقئة  (1)
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 انخبتمة
الؿحافظة طؾك البقئة وذلؽ مـ خالل أدواهتا  يفتؿ تقضقح أهؿقة السقاسات البقئقة 

الؿحافظة طؾك البقئة، وتحؼقؼ التـؿقة  يفالؿختؾػة حقث أن لؾسقاسات البقئقة دور فعال 

باستخدام األدوات االقتصادية والتـظقؿقة والسقاسقة والتشريعقة لؿقاجفة التحديات 

ختؾػة والؿشؽالت البقئقة مـ تؾقث الفقاء والرتبة والؿاء والؿخؾػات الصؾبة، البقئقة الؿ

وكقػقة استخدام االتػاققات الدولقة والتخطقط البقئل لؾؿحافظة طؾك البقئة وتحؼقؼ 

 .0202األهداف اإلسرتاتقجقة لرؤية مصر 

 الحػاظ طؾك البقئة. يفأهؿقة السقاسات البقئقة  -1

سقاسة البقئقة ال يعتؿد فؼط طؾك الؽػاءة ولؽـ يعتؿد أيضًا طؾك تؼققؿ أدوات ال -0

 الؼدرة التـافسقة والتؽـقلقجقا والؿعايقر اإلسرتاتقجقة.

تطبقؼ مبدأ الؿؾقث يدفع حقث أكف مؿؽـ أن يمدى إلك التفرب  يفوجقد مشاكؾ  -0

 مـ الدفع.

وزيادة فرص  االستثؿارطؾك زيادة  سؾبلالتؽالقػ البقئقة مؿؽـ ان يؽقن لفا أثر  -4

 العؿؾ.

 يقاجف العديد مـ التحديات الداخؾقة والخارجقة. 0202رؤية مصر  يف البقئلالبعد  -6

 الؿشؽالت البقئقة والتحؽؿ هبا مـ خالل السقاسات البقئقة. يفإمؽاكقة التلثقر  -5

بقـ السقاسات البقئقة واالتػاققات الدولقة والتخطقط  اتحاديجب أن يؽقن هـاك  -5

 ستدامة البقئقة.البقئل مـ أجؾ اال

 االستدامة البقئة هل التل تحؼؼ االستدامة االقتصادية واالجتؿاطقة. -5
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 اتػاققاتطؿؾ ، وزيادة ادوات السقاسات البقئقة، ويجب االهتؿام باالقتصاد البقئل -1

 أكثر لؾحػاظ طؾك البقئقة.

تخدمقا إرشاد الؿصـعقـ إلك استخدام مصادر كظقػة لؾطاقة، بدال مـ تركفؿ يس -0

 مصادر غقر كظقػة، ومـ ثؿ يدفعقن الضرائب.

تػعقؾ الؼقاكقـ والسقاسات الغقر البقئل، وسـ ققاكقـ تشريعات تحد مـ التدهقر  -0

 الرتبقة البقئقة ألصػالـا مـ الصغر طؾك كقػقة الؿحافظة طؾك البقئقة. ، ومػعؾة
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 انمراجع

 أوالً: الؽتب:

كب الؼاكقكقة لحؿاية البقئة مـ التؾقث ىف ضقء التشريعات خالد مصطػك ففؿك، الجقا -1

القصـقة واإلتػاققات الدولقة، ودراسة مؼاركة، دار الػؽر الجامعك اإلسؽـدرية، الطبعة 

 م.0211األولك 

، ممسسة 0214ستقػـ سؿقث، االقتصاد البقئل مؼدمة قصقرة جدًا، الطبعة األولك،  -0

 هـداوى لؾتعؾقؿ والثؼافة.

الشقخ، األثار اإلقتصادية والؿالقة لتؾقث البقئقة ووسائؾ الحؿاية مـفا،  محؿد صالح -0

 .0220مؽتبة ومطبعة اإلشعاع الػـقة اإلسؽـدرية، 

 ثاكًقا: الرسائل العؾؿقة :

 –السقاسات العامة البقئقة وأثرها طؾك التـؿقة الؿستدامة ىف الجزائر  –سؾقؿة بقطزيز  -1

جامعة العربك بـ -الحؼقق والعؾقم السقاسقةكؾقة  0216 – 0214 –رسالة ماجستقر 

 أم البقاقك  –مفقدى 

طؾقاكك مبارك، الؿسمولة الدولقة طـ حؿاية البقئة دراسة مؼاركة ، كؾقة الحؼقق والعؾقم  -0

 .0215-0215رسالة دكتقراه  –جامعة محؿد خقضر بقسؽرة  –السقاسقة 

-دراسة حالة الجزائر –قئقة دور الؿجتؿع الؿدكك ىف صقاغة السقاسات الب -غـقة إبرير  -0

جامعة الحاج  –كؾقة الحؼقق فسؿ العؾقم السقاسقة -0212-0225رسالة ماجستقر 

 الخضر باتـة 

 ثالًثا: الدوريات والؿجالت العؾؿقة:

أحؿد فماد مـدور، هالة إبراهقؿ طقض اهلل، كبقؾ أحؿد طبداهلل، األثار اإلقتصادية لتدهقر  .1

الؿقاه ودراسة حالة طؾك محافظة الشرققة، مجؾة العؾقم الصحة العامة الـاجؿ طـ تؾقث 

الجزء الثالث،  –معفد الدراسات والبحقث البقئقة، الؿجؾد الثاكك واألربعقن  –البقئقة 

 ، جامعة طقـ شؿس .0215يقكقق 
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زايد محؿد، دور اإلتػاققات الدولقة ىف تحديد الؿسمولقة طـ األضرار البقئقة، مجؾة  .0

 م.0202سـة  0، العدد 5الؼاكقكقة واإلقتصادية، الؿجؾد اإلجتفاد لؾدراسات 

سالؿ محؿد صالح الققزيؽك، كسقؿ زهقر حؿد طبداهلل، إقتصاديات البقئة وحساب  .0

مجؾة زراطة الرافديـ،  – 0225 – 1555التدهقر البقئك ىف بؾدان طربقة مختارة لؾػرتة 

 .0210، 4الؿؾحؼ  42الؿجؾد 

يقسػ زكريا، السقاسات البقئقة ودورها ىف تحؼقؼ سعقداكك محؿد السعقد، رحؿاكك  .4

ديسؿرب  0العدد  1التـؿقة الؿستدامة مجؾة اإلمتقاز لبحقث اإلقتصاد واإلدارة، الؿجؾد 

 م. 0215

إبراهقؿ بختك، أثر السقاسة البقئقة طؾك سؾقك حؿاية البقئة ىف  –الطاهرة خامرة  .6

، 15/0215طدد  –جؾة الباحث م –دراسة مقداكقة  –الؿمسسات الصـاطقة الجزائرية 

 .جامعة قاصدي مرباح ورقؾة

محؿد فماد محؿد حسان، إدارة أخطار تؾقث البقئة ىف جؿفقرية مصر العربقة والعالؿ  .5

)خطر التؾقث الؿائك( مجؾة آفاق جديدة لدراسات التجارية، العدد األول والثاكك، يـاير 

 .0226إبريؾ 

الؼاكقكقة لتعزيز االقتصاد البقئل طؾك ضقء مزواغك جقالكك، خؾقػة الحاج، اآللقات  .5

 م.0215 1العدد  1التشريع الجزائري، مجؾة اإلقتصاد البقئقة، الؿجؾد 

جسر التـؿقة سؾسؾة دورية تعـك بؼضايا التـؿقة ىف  –مصطػك بابؽر، السقاسات البقئقة  .5

ط الؿعفد العربك لؾتخطق 0224يـاير  –األقطار العربقة العدد الخامس والعشرون 

 الؽقيت.

وائؾ أبق صة، الضرر الـقوى )الؿػفقم وشرط التحؼؼ(، دراسة مؼاركة بقـ اإلتػاققات  .5

 .0225، ديسؿرب 0، العدد 10الدولقة والتشريعات والؼاكقكقة، الؿجؾد 

 رابًعا: التؼارير:

 .0202تؼرير حقل إكجازات وزارة البقئة خالل طام  – 0202البقئة ىف ديسؿرب طام  -1

 وزارة الدولة لشئقن البقئة. – 0215بقئة تؼرير حالة ال -0
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  Egypt vision 2030الؿحقر التاسع طـ حالة البقئة 0202تؼرير طـ رؤية مصر   -0

صبؼًا ألولقيات الخطة القصـقة  0202الرؤية الؿستؼبؾقة لقزارة الدولة لشئقن البقئة طام  -4

 م.0215-0220لؾعؿؾ البقئك 

تدامة، وزارة التخطقط والؿتابعة واإلصالح إسرتاتقجقة التـؿقة الؿس – 0202رؤية مصر  -6

 .اإلدارى 

 جفاز شئقن البقئة. –وزارة البقئة  -5
 http:/www.eeaa.goveg/enus/laws/envlaw.aspx#at_pco=smlwn-1.8&atsi=6082bff5a96feegg&at_ab 

 .0212وزارة الدولة لشئقن البقئة، جفاز حؿاية شئقن البقئة، تؼرير حالة البقئة ىف مصر -5

 مسًا: األبحاث الؿـشورة عؾى االكتركت خا

إبراهقؿ محؿقد إبراهقؿ الجؿؾ، أحؿد فاروق غراب، حؿاية البقئة مـ الؿخؾػات  -1

 01-02الصؾبة بحث مؼدم ىف الؿمتؿر السـقى الرابع إلدارة األزمات والؽقارث 

 ، كؾقة التجارة، جامعة طقـ شؿس .1555أكتقبر 

داهلل، التؾقث البقئك ىف جؿفقرية مصر العربقة جؿال الديـ أحؿد حقاشك، طزة أحؿد طب -0

وأثره طؾك اإلقتصاد الؼقمك، ورقة طؿؾ مؼدمة ىف الؿمتؿر السـقى السادس )إدارة 

 05-05كؾقة التجارة جامعة طقـ شؿس ، األزمات اإلقتصادية ىف مصر والعالؿ العربك(

 م.0221أكتقبر 

ة، وزارة الزراطة واإلصالح الزراطك، دوكاتق روماكق، اإلقتصاد البقئك والتـؿقة الؿستدام -0

  .5/0/0201الؿركز القصـك لؾسقاسات الزراطقة، مقاد تدريبقة، تاريخ الدخقل 
http:iag03409.usarchive.org/20/items/economy-2002economy1140.Pdf 
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3- Patricia  W. Birine and  Alan E. Boyle international law and Environment, clarend on 
press, oxford, 1992. 
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