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 قائمة بالجداول الواردة بالدراسة 

رقم 
 الجدول

 الصفحة عنوان الجدول

 12 ألرض الزراعية فى األراضى القديمةفاقد ا 3

2 
الناتج  النسبة المئوية إلنفاق القطاع العام على مكافحة التلوث من

 2003القومى اإلجمالى 
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 مقدمة
البشر كاألرض كالماء ىى أثمف ما تممكو مصر الكطف كالتاريخ . مصر تعانى مف تخمة       

لى ىذا يتصؼ السكاف بتدنى  سكانية كندرة فى األراضى الصالحة الزراعة كفقر مائى، كا 
(  2009/ 2008% عاـ  6.1% كالمدقعكف  21.6مستكل التنمية البشرية ) إجمالى الفقراء 

كبالنسبة لمماء ) فإف متكسط نصيب الفرد مف المياه  2007فى  8.8كعدد األفراد لكؿ فداف 
   .أل دكف خط الفقر المائى بنسبة الربع ( 2008فى  2ـ 757الداخمية المتجددة بمغ 

كاألرض كالماء كثيرة : األرض  كرغـ ىذا كمو فإف التيديدات الكاقعة عمى ثبلثية اإلنساف      
يأكميا البشر فيما يعرؼ بالزحؼ الحضرل كالمكارد المائية ييددىا التمكث كاالستيراد مف الخارج 

 بحسباف أف مصر دكلة مصب ال دكلة منبع . 

: الكادل كالدلتا كقناة السكيس كالبحيرات ككسط ىذا تبرز البحيرات  مصر الجغرافيا ىى      
ط الدانتيؿ الذل يرصع رأس الدلتا، كليا كظائفيا الحيكية كاالقتصادية الكاضحة الشمالية كشري

التأثير فى حياة الطبيعة كاإلنساف . ىذه البحيرات التى تمثؿ منطقة عبكرية بيف الماء كاليابس، 
لممحك كاإلختفاء بفعؿ تدخبلت اإلنساف الضارة : التجفيؼ بيدؼ االستغبلؿ النباتى،  تتعرض 
 الردـ لمبناء ، فقداف المكئؿ لمطيكر المياجرة كاألسماؾ البحيرية كغيره .  التمكث ،

منظـ البيئية كمكاردىا الطبيعية ل , كقد تؤدل الى التدىكر,تؤثر ىذه التيديدات بالضرر       
احتياجات كافة األنشطة البلزمة لمتنمية  القياـ بكظائفيا كتكفير فىعمى قدرتيا التأثير ك 

ا تؤثر أيضا عمى اإلنساف كصحتو كمعيشتو كأكضاعو اإلقتصادية كاإلجتماعية. كمالمستدامة 
عادة النظاـ البيئى الى تكازنو الطبيعى جراءات عبلجية عمى مراحؿ الى إ ،يحتاج إزالة الضرر كا 

جراءات احترازية لمحماية كالكقاية  ,متتالية مف أل أضرار مستقبمية مما يمثؿ تكمفة كالترصد كا 
 .  صعب تقدير قيمتيا فى أحياف كثيرةكبيرة قد ي

, كبعضيا تطرؽ الى تكمفة األضرار األدبيات قضية التكمفة البيئيةلقد تناكلت بعض       
البيئية الناتجة عف عكامؿ  البيئية كلكف مازاؿ ىناؾ حاجة الى أسمكب منيجى لقياس األضرار

ار البحث البحيرات نمكذجان إلنياؾ اخت  . كقد تيا الماليةطبيعية أك بفعؿ اإلنساف كتقدير قيم
البيئة كمرضيا الذل ال يترؾ لئلنساف فرصة العيش الطيب البلئؽ كال كسب الدخؿ كمراكمة 

 نساف . لئلالثركة كصنع الرفاة 
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  -أىمية الدراسة :

تأتى الدراسة فى ضكء تنامى الكعى الدكلى كاإلقميمى كالمحمى بشأف أىمية الشراكة 
تى تقكدنا إلى التدىكر لبيئة كحماية مكاردىا، بحسباف أف التعديات الضارة الالعالمية فى صكف ا

تككف فقط محمية التأثير كلكنيا عابرة لمحدكد . كما أف العبلج يتطمب تكافؿ المؤسسات البيئى ال 
صبلح آثاره كالتعافى منيا كرسـ  المحمية كاإلقميمية كالدكلية المعنية ألجؿ كقؼ التدىكر البيئى كا 

كنظرا ألف العبلج كالحماية كالكقاية ؽ إدارة المكارد بشكؿ متكامؿ مف أجؿ استدامة األخيرة . طر 
 . يحتاج اإلستناد الى منيجيات مناسبة لمكاقع كالظركؼ المحميةفإف تقديرىا يتطمب نفقات كبيرة 

 -اليدف من الدراسة :

آلثار المترتبة عمى ىذه الدراسة ىك صياغة إطار عاـ منيجى  لتقدير االيدؼ األساسى 
زالة مظاىر كأسباب المرض تحقيقان الضرر ك  التدىكر البيئى كتقدير تكاليؼ كقؼ التدىكر كا 

لتعافى المكرد كأخيران إدارتو إدارة تحقؽ االستدامة . كبحسباف ذلؾ أختارت الدراسة البحيرات 
صر البيئة الطبيعية إدكك ( كنمكذج ألحد عنا –مريكط  –البرلس  –الشمالية فى مصر ) المنزلة 

التى تتعرض لتيديدات يمكف أف تؤدل الى اإلضرار بكظائفيا. كلتحقيؽ ىذا اليدؼ فسكؼ 
 : تغطى الدراسة مايمى

عرض مكجز لحالة عناصر البيئة الطبيعية فى مصر كما تكاجيو مف مشاكؿ تمكث  -1
 . كتدىكر

, كطرؽ تقدير كقياس , المظاىر كاألسباب كاآلثاركـ الضرر كالتدىكر البيئىمناقشة مفي -2
 . تكمفتو , كالخبرات السابقة فى ىذا المجاؿ

عرض كمناقشة التدىكر البيئى لمبحيرات الشمالية عامة كبحيرة المنزلة خاصة كتكمفة  -3
 . ىذا التدىكر

 تحاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة عمى األسئمة اآلتية : أسئمة الدراسة :

العبلج كالتعافى كالحماية لممكارد كيؼ يمكف حساب تكمفة األضرار كتقدير تكمفة  -1
 الطبيعية ؟

, ف أجؿ استدامتيا كتأجيؿ نفاذيتياماىى أنسب مناىج اإلدارة البيئية لممكارد الحيكية م -2
 مع إشارة خاصة لمبحيرات الشمالية  ) بحيرة المنزلة نمكذجا( ؟
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الى مراجعة  ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفى التحميمى الذل يستند تعتمدا منيج الدراسة :
التقارير كالبيانات كاإلحصاءات كالمسكح الصادرة عف الجيات المعنية ككذلؾ مراجعة األدبيات 

 التى تناكلت ىذا المكضكع ك تحميؿ نتائجيا.
 

 : ستة فصولكقد تـ تناكؿ ىذه الدراسة فى      

طبللة عمى حالة البيئة فى مصر : الفصل األول  رؤية نظرية كمفاىيمية كا 
 التدىكر البيئى: المظاىر كاألسباب كاآلثارك تقدير كقياس التكمفة  الثانى :الفصل 

 البحيرات الشمالية كجزء مف النظاـ البيئى المائى ك مؤشرات تدىكر البحيرات الفصل الثالث :
 اليدر البيئى فى بحيرة المنزلة كتكمفتو الفصل الرابع :
  ج لمكاجية قضية التدىكر البيئى بشكؿ عاـ اإلدارة البيئية المتكاممة كمني : الفصل الخامس

 كتدىكر المناطؽ الساحمية بشكؿ خاص                   
 مقترح إطار منيجى لتحديد كقياس تكمفة الضرر كالتدىكر البيئى الفصل السادس :
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طاللة عمى حالة البيئة فى مصر -: األولفصل ال  رؤية نظرية ومفاىيمية وا 

ضيح أف المفاىيـ كالمصطمحات ىى نتاج مجاليا الحضارل كحقميا الذل مف الكاجب تك 
نبتتت كنشأت فيو، كمف مسببات المبس نقميا كاستعارتيا مف حقؿ إلى آخر دكف تكضيح السياؽ 

كيا فيو كبحثيا مف خبلؿ عبلقاتو المتكاممة . كبإختصار فإف المفيـك يتأصؿ فى صالذل تـ 
داخؿ حقؿ معرفى آخر يؤدل إلى الخمخمة كضعؼ حبكة حقمو المعرفى كما أف استنباتو 

 . المضمكف
ثبتان بأىـ   ىذا الجزء التمييدل رأينا بناء فيـ مشترؾ كسياؽ متجانس يضـ فى

المصطمحات المتصمة بمكضكع الدراسة . كىذه المصطمحات قد ال يككف ىناؾ اتفاؽ مطمؽ 
نطباقيا عمى المعنى دكف تعارض أك سط حية المغزل، لكنيا تبلقى إجماعا بشأف مضمكنيتيا كا 

ىتـ بمكضكع التدىكر البيئى كالبحث عف تقنيات اعاما فى كتابات كتحميبلت كقياسات مف 
.  كأدكات إزالة األضرار البيئية كرسـ سبؿ التعافى لبيئة صالحة لعيش اإلنساف كأبنائو مف بعده

ل تظير عميو كؿ ذال ىلبيئا قمب النظاـكفى كممات أخيرة فإف ىذه المصطمحات قد نشأت مف 
ألمنا الرؤـك ) الطبيعة ( التى تمنحنا العيش كالطعاـ  الغير رشيدةيكـ كساعة تدخبلت اإلنساف 

 كالمكئؿ كالراحة فى كؿ خطكة مف خطكات الحياة كالعيش . 

أىـ المفاىيـ األساسية المرتبطة بمكضكع البحث ككذلؾ  فصؿىذا ال وعمى ذلك يتناول        
ضافاتيا كاستخبلصاتيا استعراض ا ألىـ الدراسات المتصمة بالمكضكع كأبرز اسياماتيا كرسائميا كا 

 .ثـ يتطرؽ بإيجاز لحالة أىـ عناصر البيئة فى مصر

 : مفاىيم أساسية مرتبطة بموضوع البحث: المبحث األول
  egradation DEnvironmentalالتدىور البيئى : 

اء كالتربة أك فى كممات أخرل تدمير النظـ األيككلكجية ىك استنزاؼ المكارد مثؿ اليكاء كالم
التأثير " . لقد عرؼ القانكف المصرل التدىكر البيئى بأنوكالتمييد إلنقراض كتبلشى الحياة البرية 

عمى البيئة بما يقمل من قيمتيا أو يشوه من طبيعتيا البيئية أو يستنزف مواردىا أو يضر 
ىذا التدىكر البيئى عمى صحة اإلنساف كالعمر المتكقع لو فيزيد كينعكس  .(1) " بالكائنات الحية

كالسؤاؿ الذل يستحؽ طرحو ىك كيؼ يحدث  حدكث المرض كتزيد كفيات الرضع كاألطفاؿ .
 : اليةالعكامؿ التخبلؿ مف كاإلجابة تتضح التدىكر البيئى ؟ 

                                                           
1

 9ببصذار لبْٔٛ فٝ شؤْ اٌبيئت ٚاٌّؼذي ببٌمبْٔٛ رلُ  1994ٌسٕت  4اٌمبْٔٛ رلُ  –جٙبز شئْٛ اٌبيئت  –ٚزارة اٌذٌٚت ٌشئْٛ اٌبيئت  ( 

 3ص  2009ٌسٕت 
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 مثبل( . حؼ عمى األراضى الزراعيةالمكائؿ الطبيعية كتدميرىا )الز  التعدل عمى -1
 . (التصنيع الذل يضر بالبيئة كنكعية حياة اإلنساف ) صناع األسمنت كالسيراميؾ  -2
التربة بإزالتيا أك كسائؿ الرل   كالتعدل عمى اككسائمي )األرز كالقصب( نكعية الزراعة -3

 . الغير مناسبة
 التحضر الكحشى كالنقؿ الذل يضخ كؿ الممكثات فى اليكاء الجكل . -4

 إلجابة عمييا اف بتقييـ التدىكر البيئى كحساب آثاره ك ينبغى عمى مف يقكمالتى سئمة مف األ

 . ما ىى نتائج التدىكر البيئى 
 . ماىى المشكمة الرئيسية التى يخمفيا التدىكر البيئى 

  estructionDEnvironmentalالتدمير البيئى : 
 Naturalيصادؼ الكككب األرضى راىنان تيديدات النظـ البيئية الطبيعية

Ecosystems كيعنى ىذا قدرة الكككب عمى  )ر قدرتيا عمى التجدد كالعطاء ك مف منظ
ستدامة كتكفير فرص العيش لمبشر فيما يتصؿ بالمياه العذبة كالبحرية كاألسماؾ كاليكاء الجكل اإل

دمار مكئؿ مفيـك ىنا إلى  كتجدر اإلشارة كالنباتات( األمر الذل يعجؿ بفنائيا كاختفائيا . 
Habitat Destruction  كلعؿ  .بمعنى عدـ مناسبة البقعة الجغرافية إلكتساب العيش كالفرصة

تضخـ السكاف كالنمك المتسارع  كما أف رل الجائر أىـ أسباب ىذا الدمارالزراعة الجائرة كال
 .  يعتبر أيضا مف األسباب األساسية فى دمار المكائؿ

ى أك أل نشاط آخر كليس لو زراع كأ صناعىك ل أبشر يتخمؼ عف أل نشاط ما :  المخمفات
ف كاف مف فى النياية إلى التمكث  يؤدلك  استخداـ أساسى أك ثانكل عند مصدر تكلده , ,كا 

 . الممكف أف يككف لو قيمة فى مكقع آخر تتكفر بو ظركؼ مناسب لمئلستفادة بو

كاد كما يحيط ىى المحيط الحيكل الذل يشمؿ الكائنات الحية كما يحتكية مف م :مفيوم البيئة 
. يتكافؽ ىذا المفيكـ مع المفيكـ 1ت آبيا مف ىكاء كماء كتربة كما يقيمو اإلنساف مف منش

الشامؿ لمبيئة كالذل يتضمف ثبلثة منظكمات ىى المنظكمة الطبيعية ) التى تحكل جميع المكارد 
الثقافية ( ك عية الطبيعية ( كالمنظكمة اإلجتماعية ) بتنظيماتيا السياسية كاإلقتصادية كاإلجتما

 . كالمنظكمة المشيدة أك اإلصطناعية أك الصناعية

                                                           
1

 9ببصذار لبْٔٛ فٝ شؤْ اٌبيئت ٚاٌّؼذي ببٌمبْٔٛ رلُ  1994ٌسٕت  4 اٌمبْٔٛ رلُ –جٙبز شئْٛ اٌبيئت  –ٚزارة اٌذٌٚت ٌشئْٛ اٌبيئت  

 2صـ  – 2009ٌسٕت 
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كىك الحيز الذل تكجد بو الحياه في الكرة األرضية كيضـ  :1(Biosphereالغالف الحيوى )
ىذا الغبلؼ الحياه فى أعماؽ المحيطات ك عمى سطح األرض ك عمى قمـ الجباؿ ك ال يزيد 

الحيكل جميع الكائنات الحيو عمى اختبلؼ  كـ . كيشمؿ الغبلؼ14أقصى سمؾ لو عمى 
 أنكاعيا. 

يشمؿ ىذا الغبلؼ جميع المسطحات المائيو التى تغطى  :2(Hydrosphereالغالف المائى )
%( فيك يشمؿ مياه االنيار ك البحيرات العذبو كالمحيطات 72نحك ثبلثة أرباع الكرة األرضية) 

ات كاألنيار المتجمدة كجباؿ الجميد كاألجزاء ك البحار ك البحيرات الممحو. كما يشمؿ المحيط
   المتجمدة مف التربة. كيشمؿ أيضان المياه الجكفية كبخار الماء كالسحب في اليكاء.

 : كؿ تغير فى خكاص البيئة يؤدل بطريؽ  ollutionPEnvironmental تموث البيئة
تو لحياتو الطبيعية أك مباشر أك غير مباشر إلى اإلضرار بصحة اإلنساف كالتأثير عمى ممارس

 . 3اإلضرار بالمكائؿ الطبيعية أك الكائنات الحية أك التنكع الحيكل

بأنو أل تغيير غير مرغكب فى الخكاص الطبيعية أك الكيميائية أك البيكلكجية  يعرف التموثكما 
أل مف الكائنات األخرل الحيكانات كالطيكر  لعناصر البيئة قد تسبب أضرار لئلنساف أك

ضطراب فى الظركؼ المعيشية  باتاتكالن ك إتبلؼ أكقد يسبب تمفا فى العمميات الصناعية كا 
 التراث كاألصكؿ الثقافية ذات القيمة الثمينة.  

، كما تسمى كؿ  Market Failure كعا مف أنكاع فشؿ السكؽكيعتبر التمكث البيئى ن      
. كاآلثار الخارجية بصفة عامة ىى Externalities أنكاع التمكث فى اإلقتصاد باآلثار الخارجية 

إما آثار سمبية أك ايجابية ألنشطة كحدة أك كحدات اقتصادية معينة عمى رفاىية كحدات 
كث تمأنماطو ىى  . 4اقتصادية أك اجتماعية أخرل كالتى لـ يؤخذ اعتبارىا فى ميكانيكية السكؽ 

 سياحة كتدمير المكائؿ .اليكاء كالماء كاألرض، كالتمكث لو آثاره الصحية كتيديد ال

المحافظة عمى مككنات البيئة كاإلرتقاء بيا  : Environmental Protection حماية البيئة
كمنع تدىكرىا أك تمكثيا أك اإلقبلؿ مف حدة التمكث ، كتشمؿ ىذه المككنات اليكاء كالبحار 

                                                           
1

 حؼبريف ِٚفب٘يُ بيئيت , ِٛلغ ػٍٝ األٔخرٔج 
2

 حؼبريف ِٚفب٘يُ بيئيت , ِرجغ سبك رورٖ 
3

 3ِصذر سببك صـ –ٚزارة اٌذٌٚت ٌشئْٛ اٌبيئت  

 
4

ٛارد اٌطبيؼيت : بيٓ إٌظريت ٚلببٍيت اٌخطبيك فٝ اٌذٚي اٌؼربيت ، اٌّؼٙذ اٌؼربٝ ( ٔجبة إٌيشٓ ،" حىبٌيف اٌخذ٘ٛر اٌبيئٝ ٚشذت اٌّ 

  1999ابريً  –اٌىٛيج  –ٌٍخخطيظ 
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كالمحميات الطبيعية  كالمياه الداخمية متضمنة نير النيؿ كالبحيرات كالمياه الجكفية كاألراضى
 . 1كالمكارد الطبيعية األخرل 

: مصطمح يطمؽ لكصؼ تعدد أنكاع الكائنات الحية  Biodirersity (2) التنوع الحيوى
المكجكدة فى النظاـ الحيكل فى منطقة معينة أك فى نظاـ ايككلكجى محدد بمقدار أنكاع الكائنات 

كل تنبع مف أف كؿ نكع مف الكائنات الحية يقـك الحية المكجكدة فيو . كأىمية كجكد التنكع الحي
بكظيفة محددة فى النظاـ اإليككلكجى إذا اختفى ىذا النكع يؤدل ذلؾ الى اختبلؿ التكازف فى 
النظاـ االيككلكجى كحدكث العديد مف األضرار البيئية . كمف أكثر العكامؿ التى تؤدل الى نقص 

الكائنات الحية )مثؿ صيد الحيتاف أك صيد حيكاف التنكع الحيكل الصيد الجائر لنكع معيف مف 
، باإلضافة إلى االستخداـ المفرط نقصاف تعداده بشكؿ ينذر بإنقراضةالمنؾ( مما يؤدل الى 

يترتب عميو القضاء عمى كثير مف أنكاع النباتات كالحيكانات مع الكائنات  ذللممبيدات ال
 المستيدفة أصبل بالمبيد .

تعرؼ الكارثة البيئية بأنيا الحادث  : atastorophiesCronmental Envi الكوارث البيئية
الناجـ عف عكامؿ الطبيعة أك بفعؿ اإلنساف كالذل يترتب عميو ضرر شديد بالبيئة كتحتاج 

 . 2مكاجيتو إلى إمكانيات تفكؽ القدرات المحمية

نات كالمد البحرل إلى ككارث طبيعية مثؿ الجفاؼ كالفيضا تقسيم الكوارث البيئيةيمكف ك        
، كككارث مف فعؿ اإلنساف سكاء بالخطأ مثؿ حدكث تسرب غازات سامة مف مصنع كيماكيات 

ط ، أك مف فعؿ اإلنساف بالفعؿ مثؿ ما يحدث فى الحركب مف نفأك تسرب النفط مف ناقمة 
ة بحيث استخداـ أسمحة الدمار الشامؿ . كتعد العديد مف الدكؿ خطط مسبقة إلدارة الككارث البيئي

 إذا حدثت الكارثة يمكف تقميؿ الخسائر الحادثة بالمكاجية المبكرة كالمدركسة لمكارثة.

كالمقصكد بيا أل عامؿ حيكل، كيميائى،    isksREnvironmentalالمخاطر البيئية : 
ميكانيكى، أك طبيعى يمكف أف يغير أك يدمر اإلنساف أك الكائنات الحية أك البيئية كذلؾ فى 

كسيمة لمضبط . كيمكف أف يشمؿ ىذا صعؽ الكيرباء كاإلصابة بالبكتريا أك  ألغياب 
الفيركسات أك المركبات أك اإلشعاع النككل . كتحديد المخاطر ىك الخطكة األكلى فى تقييـ 

 ر إلى فرصة أك احتماؿ المكت أك الجركح أك العجز .خطالمخاطر . كيشير ال

 

                                                           
1

 3ِصذر سبك رورٖ ص  –ٚزارة اٌذٌٚت ٌشئْٛ اٌبيئت  
2

 .8صـ  –ِصذر سبك رورٖ –ٚزارة اٌذٌٚت ٌشئْٛ اٌبيئت  
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 isk AssessmentEnvironmental R 1تحديد المخاطر البيئية 
ىك تحميؿ المخاطر التى تقع عمى البيئة كالتى تترتب عمى نشاط أك منتج أك مادة معينة . 

حتماؿ حدكث الضرر . كيقاس خطكرة حدكث ضرر معيف بنسبة إحتماؿ إكمعنى الخطكرة ىك 
 حدكث ىذا الخطر مف ناحية كمقدار الضرر الحادث مف ناحية أخرل .

  الى نكعيف رئيسييف ، األكؿ ىك تحديد الخطكرة النكعى  د المخاطرتقسيم تحديكيمكف      
Qualitative Risk Assessment  كفيو يتـ تحديد غير رقمى لمخطكرة مثؿ : خطر أك غير

أما النكع الثانى فيك التحديد الكمى  خطر أك شديد الخطكرة أك خطكرة مقبكلة أك ما إلى ذلؾ .
كفيو يتـ تحديد الخطكرة بشكؿ كمى رقمى  Quantitative Risk Assessment  لمخطكرة

رأس مف حيكاف نادر أك خطكرة زيادة تركيز غاز أكؿ أكسيد الكربكف فى  200مثؿ خطكرة فقد 
 . 2مجـ/ـ10الجك بمقدار 

 خركج عف الضرر مصطمح يشير  Environmental Damage 2 البيئي الضرر مفيوم
 لحدكث مباشر سبب كجكد يفترض أم فاعؿ ؿبفع لو  مخطط أك منو متكقع ىك ما عف حدث

 جراء مف الطبيعي المحيط لخكاص التغيرات السمبية عف يعبر االقتصادية الناحية كمف،  الضرر
 ضمف أىميتو الضرر مفيـك مباشرة . كيمقى غير أك مباشرة بطريقة حدث سكاء البشرم النشاط
 التكمفة تقدير مف بمعنى يمكف بيئية،ال لؤلضرار النقدم القياس في يساىـ ألنو البيئة اقتصاد
 .األضرار تمؾ عف الناجمة البيئية

مف الكجية القانكنية فإف لفظ ضرر يصدؽ عمى كاقعة تحققت بالفعؿ بحيث يمكف التحقؽ       
 .3مف أف ىذا الضرر قد كقع فعبل

لذل قاـ إلى أف ىناؾ صعكبة فى التحديد الدقيؽ ليكية المسئكؿ ا 4بعض الدراساتتشير       
بالنشاط الذل أحدث الضرر كما أف ىناؾ صعكبة فى تحديد الضرر المكجب لممسئكلية لسببيف 

ألف الضرر قد يتحقؽ آنيا أك ال تظير آثاره إال بعد كقت طكيؿ, كثانيا ألف أضرار تمكث  :  أكال
لتالى البيئة قد تككف غير مباشرة فمثبل إنبعاث غازات قد يؤدل إلى تمكث مراعى مجاكرة كبا

                                                           
1

 حؼبريف ِٚفب٘يُ بيئيت , ِرجغ سببك  
2

 اٌخمييُ طرق ٚأُ٘ اٌبيئيت ٌٍّشىالث االلخصبديت اٌخىبٌيف"ٚرلٍت جبِؼت لريشي، يٛسف .د ,أدّذ غذير سٍيّت.أ ,ويذٍي تػبئش سٍّٝ.أ 

 اٌّسخخذِت اٌبيئي

 
3

 Face book2012رإيت لبٔٛٔيت" -اٌخّييس بيٓ اٌضرر ٚاٌخطر اٌبيئٝ -"دّبيت اٌبيئت فٝ ِصر 
4

 –لسٕطيٕت ,"اٌّسئٌٛيت اٌذٌٚيت بذْٚ ضرر –وٍيت اٌذمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌسيبسيت -ٕخٛرٜجبِؼت ِ–ٚزارة اٌخؼٍيُ اٌؼبٌٝ ٚاٌبذذ اٌؼٍّٝ  

 دبٌت اٌضرر اٌبيئٝ " اٌجّٙٛريت اٌجسائريت اٌذيّٛلراطيت اٌشؼبيت
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جتماعية تسمسؿ ككذلؾ فإف  نضكب ىذه المكارد كما ينتج عف ذلؾ مف أضرار إقتصادية كا 
 أماـ إثبات عبلقة السببية.عدة األضرار يثير عقبات 

  -يأتى الضرر البيئى من العدوان أو التعدى عمى البيئة فى صورة :
 .مخزكنات النفط (  –استنزاؼ المكارد الطبيعية ) األراضى الزراعية  -
 تآكؿ طبقة األكزكف ( .  –اختبلؿ التكازف البيئى ) استخداـ المبيدات الحشرية  -
 تمكث البيئة ) الدائـ غير قابؿ لمتصحيح أك المؤقت القابؿ لئلصبلح ( . -

 ما كؿ عمى تصرؼ التي النقدية كااللتزامات المصركفات كيقصد بيا 1ئيةالبي التكاليف مفيوم
 المؤسسات التزاـ يثبت كما كغيره، معدات مف البيئي النظاـ عمى لممحافظة يؤدم شأنو أف مف

 المتحدة بالكاليات البيئة حماية ككالة كعرفتيا كتحسينيا.  البيئة بحماية الخاصة بالمعايير
 أنشطة تؤثر نتيجة المنظمة أك المنشأة تحدثيا التي النقدية كغير النقدية اآلثار األمريكية بأنيا

كالتكاليؼ   )الصريحة(التقميدية  التكاليؼ مف كبل النفقات ىذه فكتتضم البيئة، جكدة عمى
 أقؿ . بدرجة المممكسة كالتكاليؼ المحتممة، الضمنية

ىك إيقاؼ مسببات التدىكر البيئى  ehabilitationRnvironmental Eالتأىيل البيئى 
عادتو لمحياه الطبيعية . زالة التعديات كعبلج المكرد ثـ تعافيو كا   كا 

ىك تنفيذ  Impactsnvironmental Ef Oitigation Mأو الحد من اآلثار البيئية تخفيف 
مجمكعة مف الكسائؿ المصممة مف أجؿ تخفيض اآلثار غير المرغكبة لممشركع عمى البيئة . 
كىى جزء مفتاحى مف عممية تقييـ اآلثار البيئية لممشركع، كما أنيا أساسية لتحقيؽ تصميـ بيئى 

 سميـ . 

 عرض لبعض الدراسات فى موضوع البحث: ثانى : المبحث ال
 :2إقتصادية حول الصحة البيئية-: دراسة إجتماعية الدراسة األولى :تكمفة التدىور البيئى

أشارت الدراسة الى أف التقدير الكمى لتكمفة التدىكر البيئى يشمؿ عدة فركع عممية 
 . عمـك الصحة كاألكبئة كاإلقتصادات البيئيةتندرج فييا العمكـ البيئية كالفيزيائية كاإلحيائيةكأيضا 

إف تكمفة التدىكر البيئى تشمؿ عدة جكانب, كبعض التكاليؼ تككف ذات طبيعة إقتصادية كيندرج 
 : فييا

                                                           
1

 , ِرجغ سبك رورٖويذٍي ػبئشت سٍّٝ. 
2

 5-4ص ص  2001فظت دِيبط برٔبِج سيُ:ٚزارة اٌذٌٚت ٌشئْٛ اٌبيئت,جٙبز شئْٛ اٌبيئت " حىٍفت اٌخذ٘ٛر اٌبيئٝ فٝ ِذب 
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  تدنى مستكل إنتاجية األرض الزراعية نتيجة عكامؿ التجريؼ كالممكحة كغيرىامف أشكاؿ
 تدىكر نكعية األرض

  عمؿ الضائعة نتيجة اإلصابة باألمراض الناجمة عف ياـ التكاليؼ العبلجات الطبية كأك
 التمكث البيئى

 كضعؼ إنتاج المصايد السمكية نتيجة التمكث كاإلستغبلؿ الزائد 
 أك تدىكر المكارد الطبيعية /كتراجع العائدات السياحية بسبب التمكث ك 

 : وتشملكىناؾ تكاليؼ أخرل تتصؿ بتدنى الحالة الصحية كالمستكل المعيشى 
 البيئة غير النظيفة منيا عدـ مكائمة أساليب إدارة المخمفات. 
 كالشعكر باأللـ كالمعاناة مف األمراض كالعجز الجسدل. 
 كمخاطر حدكث الكفاة بسبب التمكث. 
 كفقداف نكعية الحياه الترفييية. 
 كضياع التراث الطبيعى مف جراء تدىكر المكارد الطبيعية. 

 1ىور البيئى وشحة الموارد الطبيعيةالدراسة الثانية : تكاليف التد
 أشارت الباحثة الى أساليب تطبيؽ مناىج قياس التكمفة البيئية فيمايمى :

إجمالى القيـ اإلقتصادية كاتخاذ القرار لقياس تكاليؼ الضرر البيئى الصادر عف  -1
األنشطة التنمكية . كيمكف حساب االقيمة اإلجمالية بطرؽ مباشرة كغير مباشرة . تعتمد 
الطرؽ المباشرة عمى التحسف البيئى )الماء كاليكاء كالمحافظة عمى المكارد الطبيعية 
كاستدامتيا(, كيمكف الحصكؿ عمى القيـ النقدية عف طريؽ األسكاؽ البديمة مع كضع 

 عبلقاتالأما الطرؽ غير المباشرة فيى تحسب  . فرضيات تقترب لمكاقع قدر المستطاع
مكث كبعض آثاره عمى المجتمع كعمى األحياء الطبيعية كآثار بيف الت "الكمية ورد الفعل"

 التمكث عمى الصحة كعمى التدىكر الفيزيائى لممكاد كعمى األنظمة المائية كالنباتات.

.  تعتبر مف الطرؽ المباشرة التى تستخدـ األسكاؽ البديمة : طريقة أسعار التمتع  -2
, كاإلختبلؼ ىنا ينعكس ية مختمفةع بيئي مختمؼ مزايا بيئتفترض الطريقة أف لكؿ مكق

اح المنظكرة مف اإلستفادة منيا فى اختبلؼ أسعار العقارات مف حيث قيمة األرض كاألرب
زراعة...(, مزايا البيئة الطبيعية كالبيئة السكنية ليا دكر فى -صناعى-تجارل-سكف)

 تحديد سعر العقار. 

                                                           
1

 ِرجغ سبك رور1999ٖٔجبة إٌيش ,  
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ييـ تتعمؽ بقضاء أكقات الفراغ طريقة تكمفة السفر: تعتمد ىذه الطريقة عمى تقنيات تق -3
بيئية معينة مثؿ كاستعداد األفراد لدفع مبالغ نقدية لمذىاب الى مكقع يمتاز بخاصيات 

كسمع بيئية يتجمى الطمب عمييا فى كقت كتكمفة  متنزىات ترفييية, متنزىات عامة 
 السفر.

سئمة خاصة ترتكز عمى التقييـ الشخصى لممستجكبيف عف أ : طريقة التقييـ اإلفتراضى -4
بحالة معينة مف نكعية البيئة باحتماؿ كجكد سكؽ افتراضى ال يشمؿ السمع البيئية فقط 
كلكف يشمؿ المحيط المؤسسسى الذل يحتمؿ أف تكجد فيو السمع ككذلؾ طريقة التمكيؿ 

. تتـ ىذه الطريقة مف خبلؿ مسكحات  كالجيات المختصة بدفع تكاليؼ األضرار البيئية
عمى  المختبرات ك عف طريؽ تقنيات تجريبية فى بعضابية أكاستمارات استجك 

 . األشخاص المتضرريف بيئيا

الى حالتيا المتضررة ة البيئتكاليؼ اإلحبلؿ : تكاليؼ إعادة تأىيؿ كمحاكلة استرجاع  -5
 األكلى .

طريقة األثر عمى اإلنتاج : يمكف لنشاط ما أف يؤثر عمى إنتاج نشاط آخر أك أنشطة           -6
كعمى التكاليؼ كاألرباح, مثبل انخفاض عدد األسماؾ فى نير ممكث كانخفاض  عديدة

 . الطمب عمى المنتجات الزراعية المعرضة لئلشعاع

التكاليؼ الكقائية : التكاليؼ المنفقة لمحفاظ عمى البيئة إلستدامتيا كالتكاليؼ التى تحؿ  -7
 . محؿ الكقاية مف ضياع كتدىكر البيئة

ات لكمية التمكث : كىى طريقة غير مباشرة تعتمد فى التقدير طريقة عبلقة اإلستجاب -8
عمى العبلقات بيف التعرض لكميات التمكث كأثرىا عمى الصحة أك المكاد الفيزيائية 

 كعمى المياه كالبيئة المائية مثبل.

تكاليؼ التمكث لمعالجة  :1الدراسة الثالثة :الطرق المحاسبية المقترحة لمعالجة التموث البيئى
 :  بيئى مف الناحية الحسابية ينبغى الفصؿ كالتمييز بيف  مجمكعتيف مف التكاليؼال

 مصاريؼ األصكؿ لمحد مف التمكث البيئى 
 مصاريؼ إزالة التمكث  

 
                                                           

1
 2008يٛسف األسذٜ,"ِشىالث ِذبسبيت ِؼبصرة" األوبديّيت اٌؼربيت اٌّفخٛدت فٝ اٌذّٔبرن,  
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 تكاليف األصول لمحد من التموث البيئى : : المجموعة األولى
دات مصاريؼ الحد مف التمكث ىى مصاريؼ رأسمالية أنفقت مف أجؿ الحصكؿ عمى مع

كآالت تستخدـ لمحد مف التمكث الذل تسببو األصكؿ الثابتة األخرل: تتضمف ىذه المصاريؼ 
 مايمى :
 يؤخذ فى الحسباف سعر الشراء ككؿ المصاريؼ األخرل البلزمة مثؿ  تكاليؼ اإلقتناء :

 . مصاريؼ النقؿ كالتأميف خبلؿ عممية الشحف كمصاريؼ الجمارؾ كالتركيب
 ؾ( :كيشمؿ مصاريؼ جارية )قسط اندثار معدات اجتماعية( تكاليؼ اإلندثار )إىبل

 كمصاريؼ رأسمالية )متراكـ اندثار أصكؿ اجتماعية( .
 .تكاليؼ اإلستغناء : إما بالبيع نقدا أك بالمبادلة 
 تكاليؼ اإلضافات أك التحسينات عمى األصكؿ لمحد مف التمكث . 

اريؼ التى تحدث إلزالة أثر التمكث كىى المص المجموعة الثانية : مصاريف إزالة التموث :
 سببتو األنشطة المختمفة مثؿ :  الذل
 مصاريؼ إزالة المخمفات  كمعالجتيا . 
 مصاريؼ التعقيـ . 

 1الدراسة الرابعة : بعض أساليب تقييم تكمفة اآلثار البيئية 
فى  فيما يمى نبذ مبسط ألىـ الطرؽ المستخدمة فى تقييـ تكمفة اآلثار البيئية مع األخذ 

كسط البيئى الكاقع عميو اإلعتبار أف إختيار الطريقة المناسبة لمتقييـ يعتمد عمى نكعية ال
)مياه  تربة( ككذلؾ نكعية اإلستخدامات أك الفكائد المتأثرة بالتمكث البيئى –ىكاء  -ماءالتأثير)
 قيمة عقارية ...الخ( : –محصكؿ سمؾ  –أنشطة ترفييية  –شرب 

تخدـ ىذه الطريقة لممكارد الطبيعية التى ليا قيمة أك سعر تداكؿ تس : طريقة سعر السوق -1
فى السكؽ . فمثبل، إنخفاض محصكؿ صيد السمؾ مف البحيرة بسبب تمكث أك تدىكر المياه 

 البحرية .
كنظرا آلف ىناؾ سعر تداكؿ لمسمؾ فى السكؽ فإنو يمكف حساب تكمفة التمكث أك التدىكر 

  .)الضرر البيئى( 

                                                           
1

 2008أشرف ػبذ اٌؼٍيُ ػبذ اٌّذسٓ , "ِمذِت فٝ الخصبديبث اٌبيئت ٚاٌّٛارد اٌطبيؼيت"ٚرلت حذريبيت , ِؼٙذ اٌخخطيظ اٌمِٛٝ  
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: تعتبر تكاليؼ السفر إلى أماكف الترفية أك السباحة أك الغطس أك يف السفرريقة تكالط -2
ألماكف الشكاطئ كالمحميات الطبيعية مقياس لقيمة ىذه األماكف كبالتالى فإف تدىكر ىذه 

 األماكف يؤدل الى ضرر يمكف قياسو ماديا بإستخداـ البيانات اآلتية :
 .تكاليؼ السفر )االنتقاؿ( الى المكاف  -
 . ليؼ اإلقامة فى المكافتكا -
 . مصركفات الزائريف فى المكاف )تأجير لنشات كأدكات الغطس كغيرىا( -
 تكمفة الفرصة البديمة )اإليرادات كالمكاسب الضائعة بسبب ترؾ الزائر لعممو كالسفر لمتنزه  -
 عدد الزائريف فى السنة . -

كاليؼ التى يتحمميا كالتجنب: تشير تكاليؼ التجنب الى الت تكاليف اإلحالل والتجديد -3
األفراد لتجنب اآلثار السمبية الناجمة عف التدىكر البيئى. أما تكاليؼ اإلحبلؿ فتشير الى 
التكاليؼ البلزمة إليجاد مكرد ليحؿ محؿ المكرد الذل تـ تدميره بسبب التمكث . كتكاليؼ 

الى حالتيا التجديد فتشير الى التكاليؼ  البلزمة لمعالجة المكارد الطبيعية حتى تعكد 
 .السابقة لحدكث التمكث أك التدىكر مثؿ معالجة البقع الزيتية فى البحار

: يعتمد ىذا األسمكب عمى سؤاؿ الناس مباشرة عف رغبتيـ فى  ىطريقة التقييم اإلفتراض -4
  . الدفع إلحداث التغيير البيئى المطمكب أك لتجنب انخفاض جكدة المكرد الطبيعى

دـ ىذه الطريقة بصفة رئيسية لتقييـ أثر التغيير البيئى عمى تستخطريقة تمييز السعر : -5
 قيمة الممتمكات العقارية . كىذا التأثير ليس دائما سمبيا.

 :1الدراسة الخامسة : كيفية قياس الضرر البيئى وبناء نموذج تحميمى لمتكمفة
ف كان      ت فى معظميا تتعدد النماذج الكمية كالرياضية المستخدمة لتقدير كقياس الضرر كا 

 افتراضية كتقـك عمى تحديد أىـ العكامؿ كالنتائج المترتبة عمى ىذا الضرر.
 كفيما يمى بعض األمثمة :  
  ينادل البعض بقياس األضرار التى تمحؽ بالثركة السمكية مف جراء التمكث البيئى كذلؾ

اض نمك بمقارنة الكميات التى يتـ صيدىا فى فترات محددة بحيث يتـ حساب معدؿ انخف
الثركة السمكية المحتمؿ  كالتنبؤ بالكميات المنتجة فى السنكات المقبمة باستخداـ معادلة 

كما  ،أصيبت كلـ تمت بعد ىرياضية. ىذا األسمكب ال يأخذ فى اعتباره كمية األسماؾ الت

                                                           
1

"اٌّجٍت اٌؼربيت ٌٍّذبسبت , اٌّجٍذ اٌسبدش ػشر,اٌؼذد األٚي  ليبش اٌخٍٛد اٌبيئٝ ِٚذٜ اإلفصبح ػٕٗ ِذبسبيبٚائً ابرا٘يُ اٌراشذ," 

 39-9ص ص  2013يٛٔيٛ 
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أنو يتجاىؿ احتماالت زيادة استيبلؾ الثركة السمكية فى السنكات القادمة كيفترض ثبكت 
 . ت اإلستيبلؾ الحالىمعدال

  يمكف حصر أضرار التمكث عمى الصحة ) مثؿ تمكث مياه الشرب كتمكث الثركة السمكية
 : كغيرىا ( كقياس تمؾ األضرار مف خبلؿ

 .  تكمفة اإلصابة بأمراض التمكث كانعكاساتو -1
 .تكمفة العبلج  -2
نقص بسبب ) كىى التكمفة التى يتحمميا مركز العمؿ لؤلفراد  تكمفة الفرص الضائعة -3

 .( انتاجيتيـ لدكاعى المرض
 .تكمفة اإلزعاج كىى تكمفة معقدة كيصعب احتسابيا  -4

 . ؼيلاكىناؾ آليات محاسبية كمعادالت يمكف مف خبلليا حساب ىذه التك
   ىناؾ نماذج أخرل مف األضرار التى يمكف محاكلة تقديرىا مف خبلؿ عبلقات رياضية

 .متعددة
 1ةيعن التكاليف البيئالدراسة السادسة : المحاسبة 

عرؼ الباحث التمكث بأنو إحداث تغير في البيئة التي تحيط بالكائنات الحية بفعؿ الطبيعة 
كبفعؿ أنشطة اإلنساف اليكمية مما يؤدل إلي ظيكر بعض المخرجات التي ال تتبلءـ مع المكاف 

ر التمكث البيئي الذم يعيش فيو الكائف الحي كتؤدم إلي اختبللو.كأشار الباحث الى أف مصاد
حسب رؤية  عمماء البيئة تتمثؿ فى مصدريف , المصدر األكؿ: العكامؿ الطبيعية، كيقصد بيا 
العكامؿ التي تنبعث مف البراكيف كالغازات الطبيعية التي تتككف في اليكاء كغاز األكزكف المنتج 

:  ا. المصدر الثانيطبيعيا أك الغبار كغيرىا مف المصادر الطبيعية كالتي ال دخؿ لئلنساف بي
العكامؿ البشرية، كىى العكامؿ التي يككف اإلنساف ىك السبب الرئيسي في إحداث التمكث كالخمؿ 

عف طريؽ االستخداـ غير الرشيد لمككنات النظاـ البيئي، كقد زاد  الخاص بيا في التكازف البيئي
 . خاص بعد الثكرة الصناعية تأثير العكامؿ البشرية عمي البيئة بشكؿ عاـ كالتمكث اليكائي بشكؿ

    : أىميا ما يمي آثار اقتصادية كثيرة حدد الباحث آثار ومخاطر التموث البيئي كما يمى:
انخفاض إنتاجية العامؿ بسبب أمراض التمكث كزيادة النفقات العبلجية كالكقائية، كتدني  -1

 . الناتج القكمي اإلجمالي
يعية كالمحاصيؿ الزراعية كالثركة السمكية، التأثير السمبي عمى إنتاجية األنظمة الطب -2

 كغيرىا.

                                                           
 2009",وٍيت اٌخجبرة جبِؼت األز٘ر لسُ اٌّذبسبت,اٌّذبسبت ػٓ اٌخىبٌيف اٌبيئت ِطبٚع اٌسؼيذ اٌسيذ ِطبٚع" 1


