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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

ظَهر الْفَساد ِفي الْبر والْبحِر ِبما كَسبت أَيِدي الناِس ِليِذيقَهم {
  سورة الروم) 41(} هم يرِجعونَبعض الَِّذي عِملُوا لَعلَّ

أولَم يرواْ أَنا نأِْتي األرض ننقُصها ِمن أَطْراِفها واللّه يحكُم الَ {
  سورة الرعد) 41(} معقِّب ِلحكِْمِه وهو سِريع الِْحساِب

}مالْع ِهملَيى طَالَ عتح ماءهآبلَاء وؤا هنعتلْ ما بنَ أَنورأَفَلَا ي ر
سورة ) 44(} نأِْتي الْأرض ننقُصها ِمن أَطْراِفها أَفَهم الْغاِلبونَ

  األنبياء
 
 

  
  



 II

  إهــــــــداء         
إلى والدتي العطوفة حفظها اهللا بقدر ما صبرت، وإلى والدي العزيز حفظه 

  .لمغفرةاهللا بقدر ما أعطى وناضل نسأل اهللا لهما الجنة وا
إلى شقيقتي الحنونة نعمات وزوجها الفاضل عيـسى الـذين كـانوا عونـا            

  .وسندا لي  في حياتي الدراسية
إلى أخواني وأخواتى بأسـرة الكفـاح وأهلـي وعـشيرتي وأصـدقائي             

  .وأحـبابي بمدينة مايرنو نسأل اهللا لهم التوفيق
 بمستـشفي   إلى رفقاء العمـل   . إلى زمالئي وزميالتي وأساتذتي بجامعة جوبا     

  . سنار التعليمي لهم الوفاء والتقدير
             

  
  

                                                                                                                   
دناصرأحم                                                               



 III

 

  الشكر والعرفان
   

ثم الشكر الجزيل ألستاذي . الشكر هللا الذي سهل لي طريقة العلم والمعرفة  
الدكتور محمد الجاك الذي أشرف على هذا البحث وأسأل اهللا العلي القدير 

ثم الشكر لألخ البرفسيور األمين أبومنقة والدكتور . أن يمده بالصحة والعافية
  والعم المناضلالمهندس قاسم حسن إبراهيمعبد الغنى عبد الجليل واألخ 

 والشكر أجزله  أبوالقاسم بله أحمد عرابى واألخ المقدم نصرالدينالرائد
  .لإلخوة في جمهورية مصر العربية ممثله في وزارة الصناعة والبيئة

وأخص الشكر هنا لإلخوة في وزراة الصناعة بالسودان، وأسرة جامعة الخرطوم،   
اخل وخارج الوطن، وكل المؤسسات التي لها دور كبير بمدي ومدراء المصانع د

والشكر لكل من أسهم ونصح وأعطى . بمعلومات وافرة وقيمة تخص هذا البحث
  .طوال فترة مسيرتى الدراسية

  
  

                                                                                 
                                                                                      

 
  
 

  الباحث                                                                            
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  مستخلص الدراسة                                
ض المخلفات ـاآلثار البيئية واالقتصادية لبعو ،لوث البيئىظاهرة التب الدراسة  أهتمت   

 وتجربتها فى أعادة تدوير ،مهورية مصريةاجراء مقارنة مع ج، و  فى السودانيةالصناع

 . والى أى مدى يمكن تطبيقها فى السودان  ،المخلفات الصناعية

 والفوائد ،لى األسباب التى أدت الى التلوث البيئى        والهدف من الدراسة هو التعرف ع

االقتصادية والبيئية عند أعادة تدوير المخلفات الصناعية ، ومدى مساهمة النظرية االقتصادية 

  .فى خفض ظاهرة التلوث  

تعلق بوصف صول الى النتائج  ت للو والتحليل المقارن،      وقد تم أستخدام المنهج الوصفى

  .  والعوامل المسببة له مع وضع قيمة اقتصادية للموارد  البيئية، لبيئىظاهرة التلوث ا

هو الفساد الكبير الذى لحق بالبيئة على مستوى العالم بسبب  ومن أهم النتائج         

 ، ومن اهمها هو زيادة االنبعاثات الغازية خاصة من  والخاطئةالنشاطات االنسانية المختلفة

 وإرتفاع ،مؤدية بذلك الى تآكل طبقة األوزون ثم االحتباس الحرارىالدول الصناعية الكبرى 

فى درجات حرارة االرض، وذوبان الجليد، وارتفاع مستوى سطح البحر، ومزيد من 

وأيضا من أهم النتائج أن التلوث البيئ فى السودان جاء نتيجة . العواصف والفيضانات 

بير الذى حدث للبيئة من قبل بعض المصانع  الزراعى ، والتلوث الكالستخدام السيئى للقطاع

  . مثل مصانع األسمنت ، ومصانع السكر 

          وقد أوصت الدراسة بالهتمام بالبيئة كمنقذة للحياة وصيانتها وحفظها وعدم االسراف 

، وتبنى سياسية أعادة تدوير المخلفات الصناعية كمادة  فى استخدام مواردها الغير متجددة

أنتاج وقود االيثانول الحيوى فى بألخص السودان خاصة وت أخرى فى العالم خامة لصناعا

  . فى مصانع السكر ومناطق أنتاج المحاصيل الزراعية القابلة النتاج اإليثانول فى السودان 
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                                                      Abstract 
 

             This study deals with the  environmental   pollution  
and the environmental and economic impacts of industrial waste in 
sudan by comparing the Experience in that respect with the 
experience Egyptian in Sudan. 

             The main aims of this study to know the main factors 
that pollute the environment beside the economics and 
environmental value of recycle the industrial waste and how the 
economic theory contributes the reduction of the pollution. 

            The researcher  used the descriptive, analytical 
comparative approach to describe environmental and the economic 
and environmental valuation recycle the industrial waste.  

Some of the important results are that the environment is 
destroyed by humans activates in the world such as the gasses 
emission which is produce from industries countries that effect to 
ozone and some problems have done from these effect such as ice 
melting, temperature rising, sea level rising, more destructive 
storms, river drained dry, facing water scarcity. Also the important 
result is that environmental pollution in Sudan came from negative 
use to agricultural sector, beside industrial pollution from sugar and 
cement factories. 

              The researcher recommend to protect and conserve 
the environment so as to find sustainable resources for next 
generation. And the countries get ride of  the waste in scientific 
way to reduce the industrial pollution, beside the industrial waste 
must become raw material for other manufactories specially in 
Sudan to  produce some production such as ethanol from sugar’s 
waste and from other plants in Sudan.  
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 الفصل األول 

  يات البحثمقدمة عامة وأساس                

  
 :مقدمة

البيئة هي النعمة التي حبانا اهللا إياها لنرفل في نعيمها ونسخر كل مـا فيهـا لـسعادة                     

اإلنسان الذي جعله محور لها واختصه دون سائر الكائنات الحية بنعمة العقـل فمكنـه فـي                 

ـ      { :األرض ليعمرها وال يفسدها بقوله اهللا تعالى       ِه فَقُلْنَـا اضـِرب   وِإِذ استَسقَى موسـى ِلقَوِم

بعصاك الْحجر فَانفَجرتْ ِمنْه اثْنَتَا عشْرةَ عيناً قَد عِلم كُلُّ ُأنَاٍس مشْربهم كُلُواْ واشْـربواْ ِمـن                 

      فِْسِديناْ ِفي األرض مثَوالَ تَعِق اللَِّه وزوفي سعي اإلنسان لينهل من خيراتهـا أرهقهـا          1}ر ،

ظَهر الْفَساد ِفي الْبر والْبحِر ِبما      {الكثير من مكوناتها فظهر الفساد في البر والبحر والجو        وأفسد  

        ونِجعري ملَّهِملُوا لَعالَِّذي ع ضعم بِذيقَهِدي النَّاِس ِليتْ َأيبوأصبح خطره ماثالً في كل      2} كَس ،

ومقومات الحياة، فأصبحت مهددة للدمار مما      مكان وضرره واقع بكل مظاهر الوجود المادي        

وجب من الجميع حمايتها وإصالحها وحفظها من كافة الممارسات واألنشطة التي يمكـن أن              

تؤدي إلى أختفاء وتهديد المـوارد الطبيعية، وذلك لكونها تشكل ثروات ال تقدر بثمن لألجيال              

د، والقادرة علـى اسـتيعاب العديـد مـن     القادمة ومخزوناً حياً للجينات الوراثية القابلة للتجد   

تطورات التكنولوجيا الحيوية المحتملة مستقبالً وغير المنظورة حالياً، والتي يمكن أن تكفـل             

  .تأمين الغذاء العالمي للبشر وتحقيق الرفاهة لإلنسان

قد تصاعد االهتمام العالمي بقضايا البيئة عندما زادت األنشطة والمـمارسات اإلنسانية           

بية تجاها في السنوات األخيرة من القرن العشرين، والتي جاءت كنتيجة للزيادة الـسكانية              السل

الهائلة أسفرت بدورها إلى تدميرالعديد من الموائل الطببيعية التي تحـوى األنـواع النباتيـة               

والحيوانية وإزالة الغطاء النباتي الطبيعي ليحل محله نظم زراعية وصناعية والتي أصـبحت             

خطيراً للتلوث ساعدت بدورها ألن تبرم العديد من االتفاقيات والمعاهـدات الدوليـة             مصدراً  
                                                 

 )60(سورة البقرة  األية  1
 )41(سورة الروم األية  2
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واإلقليمية التي تلزم الدول الموقعة عليها بالعمل على إنشاء هياكل تشريعة وإدارية ومحليـة              

وإقليمية للحفاظ على البيئة وثرواتها الطبيعية، وكذلك تم إنشاء العديد من المؤسسات وبرامج              

  . الدولية لدعم البرامج والسياسات المحلية للحفاظ عليها خاصة في الدول الناميةالمعونة

الجدير بالذكر أن االقتصاد لم يهتم بقضايا البيئة بصورة علمية إال في اآلونة األخيرة من 

القرن العشرين حيث بدأت النظرية االقتصادية بتقييم األصول البيئية وتسعير تكلفة تدهورها 

م الذي نادى بفرض ضريبة على كل من يلوث 1992ؤتمر ريدوجانيرو عام خاصة بعد م

  .البيئة، وإدخال حمايتها ضمن برامج دول العالم أجمع

قد ساعد في تتطور علم االقتصاد البيئي بروز القضايا االقتصادية الكبرى في العالم 

شاكل غير طبيعية كاتساع السوق والتقدم الكبير في الصناعة والتي أدت بدورها إلى ظهور م

في بيئتنا مثل ظاهرة االحتباس الحراري نتيجة النبعاث غازات ثاني أكسيد الكربون وثاني 

  . أكسيد الكبريت وغاز النتروجين في الغالف الجوي

كما أن أنماط اإلنتاج واالستهالك السائد في عالمنا اليوم وبما تشكله من مخاطر على 

من قبل االقتصاديين والمواطنين والسياسيين من أجل البيئية أصبحت موضوع اهتمام كبير 

خفض ظاهرة التلوث البيئي عن طريق وضع مقاييس اقتصادية ونقدية للموارد البيئية وكيفية 

المحافظة عليها وصيانتها وترشيد استخدامها ووضعها في اإلطار القياسى االقتصادي والنقدي 

ة آلليات التقيم حسب أسعار السوق خاصة فيما وفقا لقياس كمى للموارد الطبيعية الغير خاضع

يتعلق بقياس تكاليف القيمة االقتصادية لعناصر البيئة الثالثة الماء، الهواء، والتربة التي 

  .تتعرض للتلوث

وأصبح تزايد السكان المستمر يمثل األسباب وراء تدهور البيئة نتيجة الضغط على 

 ولذلك برزت ظاهرة االستفادة من إعادة تدوير .الموارد الطبيعية واالستغالل الجائر لها

الموارد الطبيعية الخاضعة للتصنيع ليتم إعادة تصنيعها مرة ثانية محققة فوائد اقتصادية وبيئية 

خاصة الدول الصناعية الكبرى والتي تدخل اآلن في إيراداتها مكاسب تدوير النفايات أو إعادة 

مليون طن ورق من النفايات بعد 250نع حالياً أكثر استخدامها مثال لذلك الدول األوربية تص

 مرات  لتحقق مكاسب اقتصادية 5-3ثبوت إمكانية استرجاع الورق من النفايات من 

واجتماعية وبيئية كبيرة أفضل من أن تترك علـى حالها مسببة أضراراً كبيرة جـداً علـيها 
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ل اإلسهاالت التي يسببها كتوالد الحشرات الضارة التي تسبب أمراض خطيرة إلنسان مث

الذباب وأنثى األنوفلس للمالريا مما يؤثر على صحته بالتالي على إنتاجيته وعلى االقتصاد 

وهذه األمراض غالباً موجودة في الدول النامية والتي أصبحت تعاني من تراكم النفايات .ككل

ادر الثروة في معظم شوراعها نسبة لعدم وجود استراتيجيات واضحة لالستفادة من مص

  .الطبيعية التي تدفن في التربة

تعتبر البيانات المتعلقة بكمية النفايات في الدول النامية من الصعوبة أن نتحصل عليها 

إال في السنوات القليلة الماضية حيث بدأت بعض . بل تعتبر من األسرار الهامة في الدولة

ت المنظمات الدولية المهتمة بقضايا منها فى التوجه نحو إعادة تدوير النفايات بعد أن تدخل

حيث أن المكاسب نظر إليها بالنظرة الكلية وليس من . البيئة لوضع حد للتلوث في العالم

منظور اقتصادي فحسب، بل أن هنالك مكاسب كبيرة يمكن أن تتحقق مثل تحسن صحة 

  .المواطن وعدم إصابته باألمراض بالتالي يتحسن إنتاجه

لتي نحن بصدد عمل دراسة لها مصر وشأنها كشأن الدول األخرى من الدول النامية وا

التي تسعى إلى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية فواجهت العديد من المشاكل البيئية نظراً 

للزيادة المطردة في عدد السكان الذي تضاعف خالل األربعين عاماً الماضية بمعدل مرة 

حيث ،  مليون نسمة103م إلى حوالي 2025ع عام ونصف، ومن المنتظر أن يصل في مطل

أدت هذه الزيادة إلى الضغط على الموارد الطبيعية نتيجة التوسع في األنشطة الصناعية 

والزراعية والسياحية بهدف الزيادة في معدالت النمو في اقتصادياتها لتواجه الزيادة الكبيرة 

  .في معدالت نمو سكانها

ـيراً بقضايا البيئة، وشاركت في توقيع العديد من وقد أولت مـصر اهتماماً كب

االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعمل على تطبيق السياسات البيئية الرشيدة، وشرعت في 

إنشاء الهياكل التشريعية والمؤسسية التي تعمل على الحفاظ عليها، واالستفادة من المخلفات 

وأصدرت العديد من القوانين التي تهتم بالقضايا . يرةالصناعية محققة فوائد اقتصادية وبيئية كب

  .البيئة

وتتلخص فلسفة العمل البيئي في مصر في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية 

االقتصادية واالجتماعية الملحة من ناحية واإلبقاء على الموارد والثروات الطبيعية بشكل يكفل 
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  .رىحق األجيال القادمة في البيئة من ناحية أخ

 دول أكبر منذ يعتبر إ فيغراـ الجهعـ بموقارتبطتودان ـ السفي البيئة أما حالة

   مليون نسمة 35عدد سكانه و مليون كليومتر مربع، 2.5 يبلغ مساحته . مساحةإفريقيا

، إفريقيا ، أرترياإثيوبيامصر، ليبيا، تشاد، يوغندا، كينيا،  (هيويحيط به ثمانية دول 

  .)الوسطى

  في البيئة، نتيجة للتدهور فيودان واحد من الدول النامية التي تشهد تدهوراًيعتبر الس

راء والسافنا الرملية والسافناالطنية وسافنا حة وشبه الصصحراويالنظم البيئية فيه من البيئة ال

 يتالالفب ا يحمى بيئتنا من التدهورلحافظ عليهاف ،مرتفعة األمطار ومنطقة فيضانات وسدود

  .ية مستديمة لمجتمعنااقتصاد نضمن تنمية

ستغلت هذه الموارد بصورة مثلى قد ا إذاالسودان بطبيعته له موارد طبيعية ضخمة 

 التي الدول النامية  مندـحوا وهو،  من تزيلها طليعة الدول النامية بدالًفييجعل السودان 

الزراعي القطاع  على  كبيراًاعتماداً فقد كان يعتمد ،ى نحو التنميةـلوطواتها األـتخطو خ

 إلى أدى الذي طوال الفترة الماضية األمر المحليالناتج في % 45والذي ساهم بأكثر من 

 من فترة ألخرى بسبب الزراعي حدث للقطاع الذي نتيجة للتذبذب قتصادي النمو االفيتذبذب 

ن ـم تراتـرض البالد للفعـ مثل تذبذب نزول األمطار واالقتصاديةالظروف الطبيعية

 وأثره على  وعدم ثبات أسعار المحاصيل الزراعية عالمياًي التدنإلى ضافةإلااف، بفجال

الصناعي عن طريق فتح  فهذه األسباب جعلت الدولة تتجه نحو القطاع ،التجاريالميزان 

 تحقيق في تساعد التي مشاريع صناعية وقامة إلالصناعي المجال في ستثمارالافرص 

  .تهجيات مالئمة لطبيعيستراتا سياسات واستخدامية بتصادق التنمية االفيمعدالت ثابتة 

 مما  وبيئياًياًاقتصاد من المخلفات الصناعية الستفادة يخطو السودان خطوات جادة للم

 من المخلفات ستفادةالل أجد حلول وطرق ي بالنسبة للبحث عن هذا الموضوع لعلاًكان دافع

  . السودانفيالصناعية 

 عن الثاني الفصل خطة البحث، وفىل و الفصل األفي فيه لتناوخالل هذا البحث  أو

 ها دورالنظرية االقتصادية ثم أثر. في عالمنا اليوم تحقيق التنمية المستدامة في البيئة أهمية

 عملية التنمية في الصناعة هميةوأل.  الفصل الثالثفي بيئي وضع حد للتلوث الفيكبير ال
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ت هذا الموضوع تناول ا الكبير على التلوث البيئيمية وأثره الدول المتقدمة والنافيية قتصاداال

 تدوير باألخص الصناعي منه له دور كبير في إعادة وأن العالم اليوم . الفصل الرابعفي

 خفض في تها وأهميظم الدول الصناعية وبعض من الدول النامية، معفيالمخلفات الصناعية 

 ، ثم تناولت الفصل الخامسن تحققها فين أك يمالتيية قتصاد والمكاسب اال التلوث،ظاهرة

 دراسة ميدانية لبعض المصانع إجراء من المخلفات الصناعية والستفادةتجربة مصر ل

أما .  الفصل السادسفي مصانع السودان المختلفة في تطبيق تلك التجارب إمكانيةالمصرية و

 دراسة حالة لبعض مخلفات اًخيرأو.  السودانفيهو عن حالة البيئة والصناعة فالفصل السابع 

  الفصلفي ات والخاتمة ي ثم النتائج والتوصقتصادثرها على البيئة واالأ السودان وفيالمصانع 

  . التاسع

  :مشـكلة البحث

ـ       فيواجهت البيئة مشاكل خطيرة        ومـن  . ي القرن العشرين تتعلق بمشكلة التلوث البيئ

 لم تتضافر الجهود من كل الجهات لوقف هذا إذا القادمة يستمر التلوث في السنواتالمتوقع أن 

 انبعاثات هي اآلن  الخطيرة  ومن مشاكل البيئة   .ةرضيدد حياة الكرة األ   الذي سوف يه  التدهور  

 درجـات   ارتفاع في ت ساعد والتيزون  وطبقة األ وأثرها على    بكميات كبيرة     الدفيئة الغازات

 وذوبان الجليد، ومزيـد مـن        زيادة مستوى سطح البحر،    في ا بدوره ةمؤثر، رضحرارة األ 

   . العالمفيغراق عدد كبير من الدول إالعواصف المدمرة و

 الدفيئـة بفعـل الثـورة       االنبعاثات هذا التلوث عندما زاد من       في دور كبير    نسانإللو

 ي من ناحيـة أخـرى       خفض ظاهرة التلوث البيئ    في أيضاً وله دور كبير     ، العالم فيالصناعية  

  .ية والدولية المتعلقة بذلكاإلقليم المنظمات ة وأبعادها الخطيرة وكونة الظاهرفقد بدأ بدراس

 لم تخطو خطوات جادة للحفاظ على البيئـة بكـل           التي الدول    من يعتبر السودان واحد  

 يمكـن أن    التـي ر المخلفات الصناعية    ي تدو عادة مصانع خاصة إل   إنشاءولم يحظو ب  . اهأنواع

  . ياًاقتصاد و بيئياًها منستفادةلبالد، واال افي الموجود بيئي للتلوث الضع حداًت
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  :أهمية البحث

ن ادو الـس  في المخلفات الصناعية كمادة خامة لصناعات أخرى        أهمية البحث من    أهميةتبرز  

  .ي خفض ظاهرة التلوث البيئفيودورها الكبير 

  : البحثأهداف

 الـسودان   فـي عية   تدوير المخلفات الصنا   إعادةية والبيئة عند    قتصادمعرفة الفوائد اال   )1

  .ومصر
 
معرفة  األضرار   و،   العالم في التلوث البيئ    إلى أدت   التيتسليط الضوء على األسباب      )2

 . تسببها المخلفات الصناعيةالتيية قتصادالبيئية واال
 مـدى   ي أ إلى، و  تهتم بقضايا البيئة   التيتسليط الضوء على القوانين الدولية والمحلية        )3

 تـدوير المخلفـات     إعادة فيجارب العالم خاصة مصر     يمكن أن يستفيد السودان من ت     

 .الصناعية
ـ ء المكتبة السودانية بمزيد من البحوث العلمية المتعلقة بالقضايا البيئ         اإثر )4 ة، وكيفيـة   ي

  .ياًاقتصاد و من المخلفات الصناعية بيئياًستفادةاال

  :فروض البحث

  

 وتـدوير   اسـتخدام  ةإعادية وبيئية عند    اقتصاد مصر حقق فوائد     في الصناعيالقطاع   )1

 .المخلفات الصناعية
 . السودانفيعلى البيئة  سلبي ا اثرله االسمنتمصانع السكر و )2
  

  :طرق جمع البيانات

  . موقع البحثفيلية عن طريق المقابالت الشخصية والزيارات المدنية والبيانات األ )1

  .الثانوية من الدراسات السابقة )2
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  :منهجية البحث

  . النتائجإلى للوصول  ومنهج التحليل المقارنفيمنهج الوص الاستخدام بيقوم الباحث  

  

  : الهيـكل التنظيمى للدراسة 

    يحتوى هذا البحث عـلى الفـصل األول الذى يحتوى على مقدمة عامـة ، ومـشكلة                 

ثم الفصل الثـانى عـن البيئـة        . البحث واالهمية ، والفروض، واالهداف، ومنهجية البحث          

  .والتنمية المستدامة 

     ويتناول الفصل الثالث عن المفهوم االقتصادى للتلوث وأثره على البيئة واالقتصاد حيث            

ثم القصل الرابع عن الصناعة فـى الـدول المتقدمـة           . قسم هذا الفصل على أربعة مباحث       

  .والنامية 

       الفصل الخامس بعنوان المخلفات الصناعية وأثرها على البيئـة واالقتـصاد ، و فـى               

لفصل السادس هو عن دراسة حالة لبعض من المخلفات الصناعية فى مصر وأثرهـا علـى                ا

  .البيئة واالقتصاد

      الفصل السابع بعنوان البيئة والصناعة فى السودان فى أربعة مباحث ، و الفصل الثامن              

  .هو دراسة حالة لبعض من المخلفات الصناعية فى السودان وأثرها على البيئة واالقتـصاد               

  .  فى الفصل التاسع  والتوصيات والخاتمة        وأخيرا أحتوى البحث على النتائج
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 الفصل الثاني
 البيئة والتنميمة المستدامة

 :مقدمة
 حيـث    العكس تماماً  حدث هو  ولكن ما اإلنسان،  رتقاء ب لالحدى الوسائل   إتنمية   ال تعتبر

يقاع الضرر بها، فمثـل     إستنفاذ موارد البيئة و   اصبحت التنمية هي الوسائل التي ساعدت في        أ

 االقتـصادية  اقتصادية تهتم بالقـضاي   ا تنمية   اًذإ فهي   ، من البيئة  أكثر القتصادهذه التنمية تفيد ا   

فاهية المجتمع في فترة    زيادة معدل النمو االقتصادي والدخل القومي وبالتالي زيادة مستوى ر         ل

 إلـى  تدأخرى  أ إلى من فترة    القتصاد من موارد البيئة لخدمة ا     استفادتالتي  و ،زمنية معينة 

 الحماية  بأنماط توزيع الدخل      وترتبط. تهابروز مشكالت بيئية كثيرة دعت العالم للتدخل لحماي       

من الدخل   76%اليحيث تبلغ حصة البلدان المتقدمة حو       العالمي، ىواالستهالك على المستو  

 الفـرد   استهالك ويقدر معدل    ،من سكان العالم   15%القومي، بينما ال تزيد نسبة سكانها عن        

وتقدر  ،ضعفاً لمثيله في البلدان الفقيرة 16%مريكا الشمالية بأكثر من أمن الغذاء والطاقة في 

مـن   75%ية، ومن الطاقة العالم70 % البلدان المتقدمة من الطاقة بأكثر مناستهالك أيضاً

 علـى  و ،اً للموارد استنزاف أكثرخشاب ولذلك فالدول المتقدمة     أل من مجموع ا   85%المعادن،  

  .ةالبيئ

صبحت التنمية المستدامة قضية اقتصادية وحضارية تتداخل فيها العوامل البيئيـة           وقد أ 

توليهـا  والسياسية واالقتصادية، وجميع عوامل النهضة الحضارية فتعتبر القضية األولى التي           

جل تحسين مستوع   أاء المتقدمة أو النامية وذلك من       ومختلف الحكومات في العديد من الدول س      

اء كانـت محليـة أو      وفراد وتذليل المصائب التي تواجههم في البيئة المحيطة بهم س         معيشة األ 

 هـا عالمية، وتطلب عملية التنمية حصر شامل للموارد االقتصادية المتاحة مـن أجـل توجه             

  .الجتماعيةحوال المواطنين المادية واأ لتحسين مثالًأ ها استغالالًاللاستغو

وهذه الموارد  سبق يمكن القول بأن التنمية ال تحدث بدون موارد اقتصادية بناء على ما

ال في بيئة يتفاعل معها اإلنسان ويسخرها إلشباع حاجاته اإلنسانية ومن ثـم             إبدورها ال توجد    

 المتاحة  مكانياتد االقتصادية من منظور بيئي يساعد على معرفة اإل        تبرز أهمية دراسة الموار   

 سلبية تؤثر على صحة المواطنين أو علـى         آثار  يترتب عليه    بما ال ،  ستخدامهااويحدد أسس   
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، أو على الدخل القومي أو على المياه  والبحـار والمحيطـات والهـواء والتربـة                 يتهمإنتاج

  .الزراعية

 حد كبير الجهـود المبذولـة       إلىبيئية السالبة يمكن أن تعوق       أن االتجاهات ال   ىيخف ال

ـ  وفـشل    الـسكان، زيادة نسبة   كراء معدالت التنمية في الدول المتقدمة والنامية        ثإل  ساتسياال

 أو ى صحارإلىمن األراضي الزراعية  10 %يقل عن  تحول ما الو ،التنموية في كثير منها

  .سالبة للبيئة كلها تعتبر من السياسات ال. راضى قاحلةأ

 مليون هكتار من األراضـي الزراعيـة        )8.5 ( يفقد  سنوياً   الجدير بالذكر بأن العالم     

 وغيرهـا   الستثمار األراضي للسكن وا   استخدام وزيادة   ،بسبب عوامل تعرية التربة والمملوحة    

ئـة   مما وجب على العالم والقائمين على أمر البي        .من العوامل التي ساعدت إلى التلوث البيئي      

   .ظاهرة هذه الوقف

5  % إلى3 % ن في البلدان المتقدمة مإلصالحية لعملية االقتصادالتكلفة اوقد زادت 
 مـن    وزادت أيضاً المنادة باستخدام مفهوم التنمية المستدامة بدالً        ي،جمالإلمن الناتج المحلي ا   

  .لية فقط وهذا هو محور حديثنا في هذا الفصالقتصادالتنمية ا
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     : حث األولالمب  1/ 2

  :مفهوم البيئة وعالقتها باالقتصاد
وهـو علـم يخـتص     Ecology يكلوجى إلتدخل دراسة علم البيئة فيما يسمى بعلم ا

بالعالقات بين النباتات والحيوانات والبشر والبيئة التي بها تحيا هذه الكائنات، وفكـرة البيئـة               

 غير الحية من العالم مثل المنـاخ         جزاءأل كل شئ يرتبط بالكائنات الحية ويشمل ذلك ا        يتغط

  .وغيرها التي تؤثر على البيئة

 تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم البيئة في الفترة بين مؤتمر بـانكوك فـي عـام               

، وتباينت التعريفات فيما بينها بحسب التطور الذي يتناول         م1972 ومؤتمر استكهولم م  1965

ـ  الذي المكان أو  البيتيتعنل )يكوإ(غريق كلمة إلستعمل اا .كل تعريف  نفـسها  .ليـه إ يوأن

 وكل من هاتين الكلمتين مرتبطتين بنواحي الحيـاة         القتصاد أي ا  Economy ت كلمة استخدم

ن البيئة تشمل جميع أ إلى حيث ذهبوا  تفصيالًأكثرد عرف البعض البيئة بتعريف قو .ةالمنزلي

 الكائنات الحية بطريقة مباشرة أوغيـر       العوامل الحيوية وغير الحيوية التي تؤثر بالفعل على       

 أومل الحيوية جميع الكائنات الحية مرئية       وا ويقصد بالع  . فترة من تاريخ حياته    أيمباشرة في   

حية هي المـاء والهـواء    ال والعوامل غير،ساط البيئية المختلفةألوالموجودة في ا ةغير مرئي

   .والتربة والشمس والحرارة وغيرها

ئة بأنها تشمل اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان ويحصل منه علـى            هناك من يرى البي   و

ـ   أمقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى ويمارس فيه عالقاته مع             ن بنـى   ـقرانـه م

 رغباتـه فهـذه     إشباعجل  أالبشر، فالبيئة بهذا المعنى عبارة عن موارد يستغلها اإلنسان من           

الطبعية منها تـشمل    . طناعية من صنع اإلنسان   صا تكون   أوعية  ين تكون طب  أما عن   إالموارد  

 من ماء وهواء وتربـة وبحـار ومحيطـات ونباتـات        اإلنسان دخل في وجوده   لكل ما ليس    

صطناعى يشمل مجموعة من النظم االجتماعيـة       ما العنصر اال  أ ،وحيوانات وتفاعالتها الكلية  

نـشطته  ألينظم بها حياتـه و    والسياسية واالقتصادية والثقافية واإلدارية التي وضعها اإلنسان        

  1 .طر بيها على الطبعيةيالمتنوعة ويس

                                                 
 )3(ص / 1991/ جامعة القاهرة / مركز النشر )  البيئة وقضاياها(  أوين 0دينس 1
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  :مكونات البيئة

وما فـي    فوقها سان أي األرض وما     نإلال مايحيط ب  ـواسع ك ـعريفها ال ـفي ت  البيئة

ـ       يوتعتبر األرض واحدة من من الكواكب الشمسية أ       ،  باطنها ول ـ الكواكب التـي تـدور ح

 ي والمجرة نظام نجم،نجوم التي تضمها إحدى المجرات والشمس بدورها واحدة من ال،الشمس

ألرض فـي الكـون     ا ف ،يتكون من مالييين النجوم، ويضم الكون مئات الماليين من المجرات         

وكواكب المجموعهة الشمسية تسعة هي حسب قربها من الشمس وهـي           ،  كالقارب في المحيط  

تون، وبلوتو ويعتبر عطارد     ني ،عطارد، الزهرة، األرض، المريخ، المشترى، زحل، أورانوس      

  .بينما المشترى أكبرهاو ،أصغر الكواكب

 ي التعرف على أ   إلىن  عتبر األرض المأوى الوحيد للحياة فلم يتوصل العلماء حتى اآل         ت

 ولكن الجزء الصالح للحياة من األرض ومـا         ،خرآ كوكب   يصورة من صورة الحياة على أ     

 ارتفـاع بالجوي   والغالف   ي والمحيط المائ  ،ارمتأيحيط بها محدودة ويشمل التربة بعمق عدة        

. نخفاض الضغط وقلة األكسجين الالزم للتـنفس      قة تتعذر الحياة ال   ه ففي المرتفعات الشا   ،قليل

لى أعماق المحيطات وفي بـاطن      إكما أن أشعة الشمس الالزمة لعملية صنع الغذاء ال تصل           

   . بوجود الحياةيسمح ال األرض ترتفع درجة الحرارة كلما أوغلنا فيه مما

  :وتشملحية الالمكونات غير : أوالً

 الماء من حيوانات ونباتات وغيرهـا        على عتمدي في الحياة    يأساس الحياة كل شئ    هيو :الماء

ا أولَم ير الَِّذين كَفَروا َأن السمأواِت والْأرض كَانَتَا رتْقًا فَفَتَقْنَاهما وجعلْنَ          {: بقوله سبحانه وتعالى  

      ْؤِمنُونَأفَلَا ي يٍء حاء كُلَّ شَيالْم يوجد الماء في الطبيعة على هيئة سـائل فـي الميـاه             .1}ِمن 

السطحية والجوفية، وعلى هيئة جليد في بعض مناطق الكرة األرضية وعلى هيئة بخار فـي               

  مركبات عـضوية وغيـر     كما يتحد الماء مع بعض الموارد األخرى مكوناً       . الغالف الجوي 

من الكرة األرضـية، وتـشكل      % 80 الملح والعذب أكثر من      ه الماء بنوعي  يعضوية، ويغط 

من المياه العذبة متجمـدة     % 75المحيطات والبحار الجانب األكبر من مستودع الماء، ولكن         

 ي والجزء الباق، وبعض المناطق الباردة األخرىيوبنعلى هيئة جليد في القطبين الشمالي والج     
                                                 

 )30(سورة األنبياء األية  1
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 بالكرة األرضية يصلح للـشرب      يفقط من المستودع المائ   % 1 يقدر بحوال تبة  من المياه العذ  

من هذا الماء العذب الصالح الستعمال اإلنسان في % 10ت اإلنسان األخرى ويوجد     استعماالو

% 30على هيئة مياه جوفية في أحواض مائية تحت سطح التربة           % 60األنهار والبحيرات، و  

لى الغازيـة أو    إويتحول الماء بسهولة من السيولة        الجو في صورة ماء ومطر وبخار ماء في      

الصالبة مما يسهل من دورة الماء في الكرة األرضية وهي كسائر األجسام تمتـد بـالحرارة                

  .أدناه) 1( وهى مبينة فى الخريطة رقم تنكمش بالبرودة

  : water cycle دورة الماء

ى طبقات الجو العليا ويكثـف      لإيتصاعد الماء في صورة بخار من المسطحات المائية         

لى طبقـات  إبفعل البرودة ويتساقط في شكل أمطار على األرض ثم يتصاعد في صورة بخار             

  :نهائية تتم على النحو التالي الجو العليا وهكذا في دورة ال

يتبخر جزء من مياه المسطحات المائية بفعل حرارة الشمس، ويتكثف بخار الماء فـي              

خرى في صورة أمطار أو ندى أو ثلوج ويبلغ         أل البرودة فيتساقط مرة     طبقات الجو العليا بفع   

 000.260 يسقط منها على المسطحات المائية        سنوياً 3كليومتر 000.400حجم هذه المياه    

 وهي المياه العذبـة التـي       3كليومتر 000.100 يلى اليابسة حوال  إ وتحمل الرياح    3كليومتر

ويتدفق جزء من المياه المتـساقطة علـى        .  ونباتات تعيش عليها الكائنات الحية من حيوانات     

 وتمتص األرض جزء من هذه      ،اليابسة في شكل أنهار وبيحرات تصب في البحار والمحيطات        

بالجو من خالل  المتصلة المياه من مسطحات المياه العذبة ومن خالل طبقات الجو العليا للتربة

تربة، كما تتسرب بعض المياه الجوفيـة       ال متصاصه من اتات بعد   االماء من النب    نتح  عمليات

 من   قريباً يلى الوديان واألنهار عن طريق الخاصة الشعرية عندما يكون مستوى الماء الجوف           إ

  .سطح األرض

 فلو لم يوجد الغالف الجوي حول       ،هو الذي جعل األرض بيئة صالحة للحياة      و :الغالف الجوي 

ت انخفـض مائة درجة مئوية و   إلى  مس   مع سطوع الش   رتفعت درجة الحرارة نهاراً   األرض ال 

 ية تحت الصفر حيث تستحيل الحياة في مثل هـذه الظـروف           و درجة مئ  140أثناء الليل إلى    

ولكن الغالف الجوي بفعل تركيبه وسمكه الناتج عنه جعل مناخ الكرة األرضية في الحـدود               
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  .التي تسمح بوجود الحياة واستمرارها

% 20.59واألكسجين  % 78.59وجين بنسبة   يتكون الغالف الجوي من غازات النتر     

ة ضئيلة من   ب  ومجموعة صغيرة من الغازات تشكل نس       %033 وثاني أكسيد الكربون بنسبة     

خر ومـن    آ وتتم إضافة بخار الماء من الجو عن طريق التبخر من مكان إلى           ،  الغالف الجوي 

المناطق القطبية  خر حيث يقل في المناطق الصحراوية بسبب عدم وجود الماء وفي            آوقت إلى   

  .لشدة البرودة وقلة التبخر، وتزداد نسبة بخار الماء في المناطق الدافئة المطيرة

  :نقسم الغالف الجوي إلى ثالث طبقات هييو

  :Troposphere التروبوسفير/ أ

 ألـف كـم فـي       12-8هي الطبقة األولى فوق سطح األرض ويتراوح ارتفاعها بين          

ومن هذه الطبقة تنخفض     .كم في العروض االستوائية   17-15العروض الوسطى والعليا وبين     

 على معظم بخار    ي وتحتو متر ارتفاعاً 150درجة الحرارة بمعدل درجة واحدة مئوية مع كل         

  .الماء واألكسجين وثاني أكسيد الكربون

 :Strataesphere الستراتوسفير/ ب
تميز هـذه   تكم و 85  إلى 80تبدأ عند نهاية طبقة التروبوسفير وفي ارتفاع يتراوح بين          

   نها يتميز بصفاء الجو   موالجزء األسفل    .الطبقة بثبات درجة حراراتها وخلوها من العواصف      

ويعرف الجزء األوسط من هـذه      ،  واستقراره وصالحيته للطيران بمساعدة أجهزة األكسجين     

ـ       .م595وتصل درجة حراراته إلى     ) ozen(الطبقة باألوزون     ة  أما الجزء األعلـى مكهرب

 لهـذه الطبقـة ويـسمى       يتناقص فيه األوزون مع االرتفاع إلى أعلى حتى السطح العلـو          وي

  .أستراتوبوز

  :Ionosphere األنيوسفير/ ج

 كلـم وتتزايـد درجـة حراراتهـا     390صل مداها إلى    ي كلم وقد    90تبدأ من ارتفاع    

ز الهليـوم   وتتميز بإنخفاض غازاتها، ويسود فيها غاز الهايدروجين وغا       ،  رتفاع إلى أعلى  البا

 . مما يجعلها مسموعة على نطاق واسعيوهذا الطبقة تعكس وجود اإلذاعة والالسلك
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  : في البيئةاألساسية دورة الغازات

األساسية من الغالف الجوي هي األكسجين والنتروجين وثاني أكـسيد           الغازات الثالثية 

 األكـسجين   علىي البر   وتحصل الكائنات الحية ف   ،  الكربون ألنها تدخل في تركيب مادة الحياة      

 من حجم الغالف الجـوي ألن       20.90ويوجد األكسجين في الهواء بنسبة      ،  الهواء مباشرة من  

متصاصه من الهواء في عملية التنفس يساوي معدل إضافته إلى الهـواء فـي عمليـة      امعدل  

  وتحصل النباتات على ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة، وعن طريق           ،التمثيل الضوئي 

تغـذى  ت و ،التمثيل الضوئي تطلق األكسجين وتكون المواد الكربوهيدراتيـة فـي أجـسامها           

  .الحيوانات واإلنسان على النباتات فيحصل إلى المواد الكربوهيدراتية

هي األجزاء الصلبة من القشرة األرضية هي الجزء الذي يقع تحت سـطح األرض              : اليابسة

الصالحة إلعالة الحياة لتمتد من السطح إلى عمـق         كلم، و 60 إلى   35إلى امتداد يترواح بين     

يزيد قليالً عن ثالثة أمتار وبعد هذا العمق تتعذر الحياة نتيجة الرتفاع درجة الحرارة وانعدام               

  .الهواء وعدم توفر الغذاء

  ات الرئيسية من الصناعة في الغالف الجوينبعاثتقديرات اال): 1(الجدول رقم 
النسبة المئوية مـن جميـع االنبعاثـات          عام /ماليين األطنان   نوع الغاز

  العالمية من صنع اإلنسان

  %50  3500   ثاني أكسيد الكربون

  %24  84  الميثان

  %44  30  أكسيد الكربون

  %90  89  أكسيد كبريت

  %20  7  مواد هيدرو كربونية
  . محسوبة من برنامج األمم المتحدة للبيئة:المصدر

  :المكونات الحية: ثانياً

ات الحية للبيئة هي الكائنات التي تتصف بمظاهر الحيـاة كـالتنفس، والتغذيـة               المكون

وغير ذلك، والكائنات التي تتوفر لها هذه الصفات أو بعضها هي           ... والنمو الحركة، والتكاثر    

النبات، والحيوان، واإلنسان، وقد جرت عدة محاوالت لتميز الكائنات الحيـة طبقـاً ألسـس               
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كثر قبوالً هوالذي يصنفها إلى ثالثة أنـساق هـي الطالئعيـات النباتـات                مختلفة، والتميز األ  

  .والحيوانات

الطالئعيات كائنات حية دقيقة أكثرها انتشاراً البكتريا والفطريات، وأما النباتات فأهم ما            

يميزها أنها ذاتية التـغذية أي تنتج غـذاءها بنفسها وتكون في التربـة بواسـطة الجـذور                 

يوانات فهي غير ذاتية التغذية أي تتغذى على كائنات حية أخرى سواء كانت نباتاً              وأخيراً الح 

  .1أو حيواناً

  :مبررات نشوء اقتصاد حماية البيئة

 الفـرع مـن      هذا نبثقااقتصاد حماية البيئة هو أحدث فروع علم االقتصاد قاطبة، وقد           

 من القرن العشرين قد سـجل   وإذا كان النصف الثاني    ،حقيقة أن حماية البيئة مشكلة اقتصادية     

في تاريخ الفكر االقتصادي ظهور فرع هام من فروع الدراسات االقتـصادية هـو التنميـة                

ين في البلدان المتقدمة والبلـدان الناميـة   يستحوذت على الكثير من االقتصادااالقتصادية التي   

يالد فـرع جديـد      فإن الربع الثاني من النصف الثاني من القرن ذاته قد سجل م            ،على السواء 

ظهر مع تفجر أزمة الطاقة في مطلع السبيعنات، وأخذ من ذلك الوقت اهتمام االقتصاديين في               

 وبدرجة أقل في الدول النامية، ولكن باهتمام متزايـد وسـريع            ،الدول المتقدمة بدرجة كبيرة   

  .االنتشار في العالم كله وهو اقتصاد البيئة

 علم االقتصاد ونظرياته    ي لمبادئ كلة اقتصادية طبقاً  نالحظ أن حماية البيئة لم تعالج كمش      

 فـالثمن   ،العامة ألن معطيات هذه المشلكة ال تتفق مع معطيات وفروض النظرية االقتصادية           

لمـوارد البيئـة      ليلعـب ذات الـدور        ويعكس ندرتها النـسبية ال     لعالذي يعبر عن قيمة الس    

  شعة الشمس وغيرها من الموارد الطبيعيية     أو لماءثمن له كالهواء وا    الطبيعية، وكثيرة منها ال   

 حتى تدخل في التحليل االقتصادي رغم أهميتها البالغة تعتبر سلعاً  للنظرية االقتصادية الطبقاًف

  .في حياة البشرية وحاجتها الملحة للحماية

تعبر عـن    أما الموارد الطبيعية ذات الثمن فمشكلتها أوضح ألن أثمان هذه الموارد ال           

ا الحقيقية وال تعكس ندرتها النسبية، بل إن الكثير من هـذه المـوارد غيـر المتجـددة                  قيمته

                                                 
 30-16/م2006/ الطبعة األولى/ قاهرة ال/دار األمين ) األقتصادالبيئى والتنمية (  محمد عبدالبديع   1
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والمعرضة للنضوب تعرض بأثمان منخفضة ال تتفق مع ندرتها وقابلتها للنفاذ مثـل الحديـد               

  .وكثير من المعادن األخرى كالبترول والغاز الطبيعي

 في النظريـة    البيئة عن مفهوم  كل من النفقة والعائد مفهوم مختلف في اقتصاد حماية ا         

حيث يجب أن يدخل في حساب النفقة في مجال دراسة البيئة األثمان االجتماعية              . االقتصادية

 والعائد أيضاً هو العائد االجتماعي باإلضافة إلـى         ،للموارد الطبيعية وليس أثمانها في السوق     

  .فمساهمة الموارد الطبيعية في العملية اإلنتاجية بالحساب المعرو

لقد برزت ذاتية هذا الفرع الجديد من فروع علم االقتصاد من خالل المفاهيم الجديـدة               

 وكما برزت ذاتية هذا الفرع من خالل ارتباط أساليب          ،لكل من السلعة والثمن والنفقة والعائد     

 واستخدام االقتصاديين للمعلومات الجيولوجيـة      ،البحث فيه بالقوانين العلمية للظواهر الطبيعية     

لهندسية للتنبوء بإحتياطات البترول، ودراسة العالقة بين استنزاف الموارد وتولد المخلفـات            ا

  .Matarial Balance Modelمن خالل نموذج توازن المواد 

البيئة تكون في حالة التوازن إذا كانت كل األنظمة البيئية في حالة التوازن، والتحرك              و

 نحـو اسـتخدام أفـضل للمـوارد         يية أكبـر، أ   نحو التوازن هو التحرك نحو كفاءة اقتصاد      

 .االقتصادية

  :البيئة واالقتصاد

  :تتمثل أوجه العالقة بينهما في اآلتي

 الذي يدور حوله تعريف علم االقتصاد من ناحية         ييعتبرعنصرالموارد المحور الرئيس  

ـ    ـيه ك ـكز عل ـاألساس الهام الذي يرت    ما يعتبر ـك و خرى،أوالبيئة من ناحية     ة ل مـن البيئ

ـ             ،  واالقتصاد  يفاالقتصاد يدور حول كيفية االستخدام األمثل للمـوارد المتاحـه والبيئـة تعن

ـ              إلـى   يمجموعة الموارد المتاحة في كل وقت، فالمواد المستخدمة في اقتصادنا الحديث تنتم

ـ  ـلب، واأللوم ـمل الص ـلزات، وتش ـأولها الف  .الث فئات ـث ـ  ـنيوم، والن ك ـحاس، والزن

  .صوالرصا

 والحجـر  لثانية هي المعادن غير الفلزية مثل الحجارة والرمـال، والحـصى            الفئة ا 

 وهي مواد مستخدمة بشكل مباشر في بناء الطرق السريعة والشواراع والمباني أو في              يالجير
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تستخدم  رالفوسفات والبوتاس والجي –وهذه الفئة تشمل أيضاً ثالث معادن ، صناعة الخرسانة

 .لتربةفي الزراعة لزيادة كفاءة ا
  :1992إنتاج العالم من المعادن غير الفلزية لسنة ): 2(جدول رقم 

  

 )مليون طن(اإلنتاج   المعدن

  11000  الحجارة

  9000  الرمل والحصى 

 500  الطفلة  

 210  األمالح

 139  صخور الفوسفات

 117  الجير

 110  الجبس

 31  رماد الصودا

 26  البوتاس
     رض علوم األإدارةات المتحدة األمريكية المسح الجيلوجى للوالي :المصدر

الفئة األخيرة من المواد الخام تشمل المواد ذات األصل العضوى مشل الخـشب مـن               

  .قطاع الغابات، والقطن، والصوف والجلود من قطاع الزراعة

 والرمل  مليار طن سنوياً 11ن الحجارة التي تنتج بمعدلأفئة المواد غير المعدنية نجد 

ولكن الحجـارة   ، يغلبان المعادن األخرى جميعهامليارات طن سنويا9ً الذي ينتج  والحصى 

 في  أساساً تستخدموهي   عادة ال تتطلب النقل لمسافات طويلة        والرمال والحصى متوفرة محلياً   

  .مواد خاملة كيمائياًوهي  يإنشاء الطرق وساحات إنتظار السيارات والمبان

 ويحتاج إلى   ئياًيتخراجها من المناجم وتصنعيها مدمر ب     أما الفلزات نركز عليها ألن اس     

وإنتاجها على ما يبدو يحتاج إلى كميات ال نهائية من الطاقـة إلزالـة األتربـة     ة،طاقة كثيف

ـ      يتم نقلها إلى المسابك ثم   واستخراجها  ، حيث يتم    للوصول إلى الخامات   ي  تصنيعها إلى فلز نق

أن يـستخرج مـن       من الفحم، والذي يجب بدوره     يأن أغلب هذه الطاقة يأت     واألكثر من ذلك  
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عمال المنـاجم   مما دعا    استنزاف الخامات ذات الجودة المرتفعة        زاد األرض وبمرور الوقت  

من هـذه  و ،في تدمير متزايد للبيئة لكل طن منتج من الفلززاد التحول إلى خامات أقل جودة 

بر المنتجين له، وقـد كـان انهيـار         يتى أك يالفلزات الحديد والصلب والذي كان االتحاد السوف      

ن فالصين تعتبـر أكبـر دول العـالم         أما اآل . االتحاد السوفيتى موازيا النهيار الحديد الصلب     

  .، ويليها الواليات المتحدة األمريكية ثم اليابانإنتاجاً

، وقد انخفـض منـذ    1979على مستواه في عام أوقد وصل إنتاج الصلب للفرد إلى 

 نتيجة للتحول للـسيارات ذات الحجـم الـصغير    وهذا اإلنخفاض 20  %ة ذلك التاريخ بنسب

والتحـول فـي نمـو اقتـصاديات        ،   القتصاد السوفيت السابق   ي الجزئ باإلضافة إلى االنهيار  

وفي كـل عـام يـتم       ية،  الصناعة المتقدمة من الصناعة الثقلية إلى الخدمات خاصة المعلومات        

 للـسيارات  أساساً وى العالم إلنتاج الصلب الالزممليار طن من الخام على مست1 4.استخراج

مليون طـن مـن     13ويتم استخراج كمية مقاربة من الخام إلنتاج          واألجهزة المنزلية والبناء  

  .النحاس

وية س ت  تم  محل المناجم تحت األرض    يوفي هذا العصر الذي حل فيه التعدين السطح        

تعترض هذه    ما ليات التعدين وغالباً  مساحات واسعة وترك بعض من المخلفات أثناء وبعد عم        

  .تلوث موارد المياهبالتالي المخلفات جداول الماء القريبة 

مليون طن وتعتبر  24 بالصلب وينتج حوالينة  مقارأما األلمونيوم فإنتاجه صغير جداً

ا نيي على األلمونيوم في العالم، كما أن غ       يجة لخام البوكسايت المحتو   تاستراليا أكبر الدول المن   

 فـي  يوجدأللمونيوم اولما كان  ،وجاميكا والبرازيل تساهم مساهمة كبيرة في اإلنتاج العالمي

 علـى    يتـرك آثـاراً    ي السطح ستخراجالاطبقات رقيقة من خام البوكسايت فإن استخالصه ب       

يترك  مر األح الطين طن من منهفلكل طن يتم إنتاجه من األلمونيوم يتخلف، المناظر الطبعية

 عضوية ينتج عنها في النهاية تلوث مصادر كل من          يجة في برك كبيرة خالية من أ      بدون معال 

ولكن أغلب التدمير الذي يحدثه األلمونيوم يتم نتيجة لتوليد الكهرباء  ،المياه السطحية والجوفية

  .المستخدمة في صهر األلمونيوم

عام  في، ولبيئهإنتاجه الصغير وتدميره الكبير ل – وضمن الفلزات الذهب يمتاز بأمرين

مليون طن وأكبر منتج 741 مع أن الخام المستخدم منه  طنلفأ 2445  كان إنتاجه  1991
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. خرون هم أستراليا والبرازيل وروسيا والواليـات المتحـدة  والمنتجون اآل .له جنوب إفريقيا

وال شئى يقترب من الذهب مـن ناحيـة    .من الذهب في صناعة المجوهرات85  %ويدخل 

 300000 فكل طن من الذهب يتطلب معالجـة   ،الذي يحدثه إنتاج طن من الفلزاتالتدمير 
وخالل العقد األخير تم استخدام تقنية جديدة  . صغيراًيعادل جبالً وهو ما باًطن من الخام تقري

وفـي هـذه    .على نطاق واسع لمعالجة خام الذهب، وتسمى هذه التقنية ترشيح كومة السيانيد

 من الـذهب     قطعاً محلول السيانيد من خالل كومة من الخام المهشم ملتقطاً        العلمية يتم ترشيح    

فالسيانيد  .وهذا يخفض من تكلفة تعدين الذهب ولكنه يخلف وراءه مخلفات سامة .أثناء مروره

 40 الوفاة خالل إلى يالسيانيد يؤد   من محلوليمادة شديدة السمية بحيث أن ابتالع ملعقة شا
  . فقطثانية

السيانيد  مليون لتر من محلول 130 مقداره  2000 تسرب ضخم في ينايرولقد حدث

من منجم ذهب في رومانيا تسرب إلى نهر تيزا وانساب خالل المجر إلى يغوسالفيا وانـضم                

إلى نهر الدانوب ثم انصب في البحر األسود مما أدى إلى قتل كميات كثيرة من األسماك تقدر                 

وقد حدث نفس الشئى في عديد من البلـدان   .ارثة في أوربابمليون كليو جرام وتعتبر أسوأ ك

هر أالموزا، وهو أحد روافد كولورادو في الواليـات  نفي   1992ففي حادث مشابه وقع في 

 170 والية كولورادو مبلغ لتميال وتحم17المتحدة األمريكية قتل كل شيئى في قطاع طوله 
وإلى جانـب تـصريف     . ة المسئولة إفالسها  مليون دوالر إلزالة التلوث بعد أن أعلنت الشرك       

فـي  و. بيئيـة طورة  ـ الذهب يمثل خ   استخراج السمية في البيئة، فإن      ةالسيانيد والزئبق شديد  

  تحدث حاالت الوفاة بصورة روتنية  أغلب الذهب من باطن األرضيجنوب إفريقيا حيث يأت

  .بواقع حالة وفاة لكل طن منتج من الذهب

 فلزات  استخراجف،  و بالفلز الوحيد الذي يدمر كوكب األرض      وعليه فإن الذهب ليس ه    

دث أيضاً تشوهات في منظـر األرض ويلـوث         ـأخرى مثل النحاس والرصاص والزنك يح     

 : عموما تتمثل أوجه الشبه بين البيئة واالقتصاد في النقاط اآلتية .ةالبيئ
وعة المـوارد   اإلنسان جزء من البيئة وذلك واضح من تعريف البيئة والذي يشمل مجم            -

واإلنـسان هـو المفكـر والمنـشئى     . الطبعية واالقتصادية إلى جانب الموارد البشرية     

ـ  ي بأدواتها على المستوين الجزئ    حاوالًللنظرية االقتصادية م    دراسـة سـلوك     ي والكل
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 .اإلنسان في سعيه نحو تحقيق إشباع حاجاته
اف علم االقتصاد وهـذا     إشباع الحاجات اإلنسانبة المتعددة والمتطورة هو هدف من أهد         -

 .ال من خالل موارد البيئةإلن يتحقق 
 ندرة الموارد في مواجهـة      أيمر علم الصراع ضد الندرة،      االقتصاد يمثل في نهاية األ     -

عن ،واستمرار تزايد الحاجات مع الزيادة في التلوث البيئي أو تدهور الموارد المتاحـه            

 .حتياجات اإلنسان وندرة المواردطريق علم االقتصاد يمكن أن تحقق التوافق بين ا
  لنظام االقتصادي يتكون من مجموعة من القطاعات التي لها عالقة بالبيئة مثلا

 :الزراعة والبيئة /أ 
ي عملية تنموية ولكن هنالك عوامل كثيرة مـا         أالزراعة هي من المحاور الرئيسة في       

ضرار البيئية  ا إلى جانب األ   زالت تتحكم في هذا القطاع الهام وتسبب قصور في مجال تنميته          

 :مثل
  التجريف، التعريـة، ملوحـة األرض        الزراعية نتيجة للتوسع العمرانى،    األراضيقلة   -

 . إلى احداث التدهور في اإلنتاجيةيقلة موارد المياه، مما يؤد
التزايد المستمر في عدد السكان، وزيادة االستهالك من السلع الزراعية مما يزيد مـن               -

 . السلع الزراعية وتزيد من استزاف األراضي الزراعيةاالحتياج من
لحاق الضرر إدت إلى   أسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية والتي      كثار في استخدام األ   اإل -

مـراض  طعمة، وإصابة اإلنسان بكثير من االضطرابات وخاصـة األ        بالحشرات واأل 

 .المعوية

 :الصناعة والبيئة  /ب
في عمليات التنمية ويمكننا تصنيف أنواع الصناعات الصناعة هي الدعامة الرئيسة 

 صناعات غذائية، وصناعات كيماوية، وصناعات هندسية وصناعات :على النحو التالي

طالق سواء هم مصادر التلوث على اإلأمعدنية وحرارية وهي في نفس الوقت تعتبر من 

 :ث في وتعتبر الصناعة مصدر للتلويللهواء أو الماء أو في التلوث السمع
 .اءدخنة التي تتصاعد منها تلوث الهواأل -
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 .المخلفات السائلة تلوث الماء -
 .الت تلوث السمعآلاصوات ا -
 .المخلفات الصلبة تلوث التربة -

 الطاقة والبيئة  /ج 
 الغازط ووالتي لها دور كبير في عملية التنمية منها النف توجد عدة مصادر للطاقة

استخدام الطاقة في السنوات االخيرة  وكثرت ، الطاقةالكهرباء وغيرها من مصادرو الطبيعي

 .البيئي الهائل مما زاد من التلوث يلمواكبة التقدم التكنلوج

 :قل والبيئةنال /د 
 ي البر ويعد النقل . )يبحر -ينهر(ي مائالجوي والبري، والتتعدد وسائل النقل منها 

فوسائل النقل ة المتقدمة أو النامينحاء بلدان العالم سواء أجميع  قل فيلن وسائل ا أكثرمن

تتصل مباشرة بالطاقة المستخدمة في تحريكها ولذلك تعتبر من العناصر البارزة في تلوث 

 – ثاني أكسيد الكربون – الرصاص: (تصاعد منه الغازات اآلتيةتق النفط ا احترالبيئة، فمثالً
الضباب  ين والمركبات الكميائيةكاسيد النتروجأ– المواد الهيدروكربونية – أول أكسيد الكربون

  .)يالدخان

  :إلنسانلمراض التي تسببها ما األأ

 .يلجهاز التنفسامراض أ -
 .ذننف واأللتهابات العين واألإ -
  .اإلصابة بأمراض السرطان -

 .تعرض النباتات للتلف -
 .نقراضالألمراض وتعرضها لاصابة الحيوانات بإ -

 :السياحة والبيئة  /ه
ز المعالم الجمالية فكلما كانت الطبيعة نظيفة وصحية كلما  السياحة على إبرايتنطو

كمن في اصطياد السواح لبعض من الحيوانات يثرها على البيئة ، فأإزدهرت السياحة وانتعشت

 . إلى انقراضها في حالة استمرار اصطيادهايؤديالنادرة مما 
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      :المبحث الثاني 2/2  

  Development  STAINABLESUالتنمية المستدامة وأثرها على البيئة

يقصد بهذا المفهوم الذي بدأ استعماله يزداد من قبل المهتمين بقضايا التنمية في 

وم التنمية المستدامة هأول من استخدام مف Edward Bar Bier السنوات االخيرة ويعتبر 

تحقيق  واالقتصادي واالجتماعي وتساهم في يوالذي عنى به التنمية التي تحقق التوازن البيئ

  .نظمةقصى قدر من النمو واالرتقاء في كل نظام من األأ

ن التنمية المستدامة هي محاولة لتحقيق التوازن بين النمو االقتصادي أن نقول أويمكن 

خرى، أو تحقيق حاجات الجيل الحالي بدون أالمحافظة على البيئة من جهة ومن جهة 

ألجيال القادمة لن نوعية الحياة بالنسبة أرى خأي بعبارة أ القادمة، جيالالتضحية  بحاجات األ

  موارد االقتصادية المتمثلة في األراضي الزراعيةـدى توفر الـلى معد كبير ـتعتمد إلى ح

رث مشترك لجميع إ ونوعية الحياة التي تعتبر بمثابة ، والغابات، والمواد الخام،والمعادن

لحاق الضرر بها إتغالل هذه الموارد ولذلك فإن سوء اس. األجيال وليست للجيل الحالي فقط

جل تحقيق األهداف االقتصادية المرغوبة في األجل القصير أمن الناحيتين الكمية والنوعية من 

صبح من أ على ذلك وبناًء. جيال القادمة إلى الخطرأل تعرض المصالح الحيوية لييعنو

  ئية أثناء عملية التخطيطخذ بنظر االعتبار الجوانب البياأل التنمية ي على مخططيالضرور

ي جل بناء شبكة للطرق فيجب فأ مساحة معينة من الغابات من إزالةذا كان البد من إ فمثالً

هذه الحالة  تعويض الضرر الذي نجم عنه تقليص مساحة الغابات وذلك عن طريق زراعة 

  .جل المحافظة على التوازن البيئيأخرى من أشجار لمساحات مماثلة في مناطق األ

  :تتمثل فيوهم السمات الرئيسة للتنمية المستدامة أن نوضح أومن هذا المفهوم يمكن 

 خاصة وأكثر تعقيداً شد تداخالًأالتنمية المستدامة تختلف عن التنمية التقليدية في كونها  -

 . االجتماعية واالقتصادية والبيئيةيألنها تأخذ في االعتبار النواح
 توازن عن طريق توزيع الموارد بين شرائح يققالتنمية المستدامة توجه نحو تح -

 .جيال القادمة نصيبها من هذه المواردألالمجتمع  وتحفظ ل
تعمل التنمية المستدامة على التنسيق بين القطاع الزراعي والصناعي والمحاولة لتقليل  -
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 .الغازت المنبعثة عند أثر استخدام الطاقة والتي تؤثر على  طبقة األوزون

  :ية المستدامةخصائص التنم

 .تكون للمستوى األمثل لها :يةنتاجاإل -
 .كون هنالك استقرار وتوافق في اإلنتاج عبر الزمني :الستقرارا -

 تجديد الموارد الطبعية أيستعادة والتجدد عبر الزمن التكون هنالك قدرة ل :االستدامة -

 .القابلة للتجديد
  .ات المجتمع المختلفةن يتم توزيع المنافع والموارد بين طبقأهو  :المساواة -

القادم  عن ل ن يضع الجيل الحالي المستخدم للموارد مسئوليته تجاه الجيأ: يالبعد الزمن -

ن يكون هنالك أ و،طريق الحافظ على مواردهم مع تحقيق نمو اقتصادي للجيل الحاضر

ي  المتمثل فيمشاركة شعبية وسياسية ألن التنمية المستدامة تتطلب تقوية البناء المؤسس

 وكذلك يتطلب تحقيق بناء القدرات البشرية من خالل التعليم  وتوفر ،جهزة الدولةأ

 عن تحسين القدرات اإلنتاجية للموارد البشرية والطبيعية في األساسية فضالً الخدمات

 ي ويكون هنالك نظام سياس،طار يحافظ على البيئة ويعزز من قدرات التعامل معهاإ

اذ القراررات، ونظام اقتصادي قادر على خلق التوازن يؤمن مشاركة الجميع في اتخ

 حلول للصراعات بين المجتمع إيجادبعية ونظام اجتماعي  قادر على ـبين الموارد الط

فإن تكامل هذه . ثم  نظام إنتاجى يحترم  االلتزام بالمحافظة على القاعدة البيئية للتنمية

بين أهداف التنمية ومتطلباتها نظمة يؤدي إلى خلق نوع من التجانس والتوافق األ

 . وبيئياً واجتماعياًاقتصادياً
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         :لثالثمبحث ا   ال2/3

 :ةوأثرها على البيئ دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية

م المشروعات االقتصادية الصناعية من بين األموراألساسية والمهمة يتعتبر دراسة وتقي

ن في البلدان المتقدمة ي في هذا المجال واالقتصاديوالتي تحظى باهتمام الحكومات والعاملين

 تطلع به التيوإن سر هذا االهتمام يعود إلى الدور المتزايد األهمية  .والنامية على السواء

المشروعات الصناعية المزمع تنفيذها أو القائمة منها في عملية تحقيق أهداف خطط التنمية 

  .مجاالت االقتصادية واالجتماعيةالصناعية والتنمية القومية الشاملة في ال

  الشاملةوميةوتمثل دراسة تقيم المشروعات الصناعية جزء ال يتجزء من الخطة الق

وتمثل مرحلة  .يم يقع االختيار على أفضل البدائل االستثماريةي عملية الدراسة والتقوبعد

شروع ومرحلة  للميعداد الفنم المشروعات الصناعية مرحلة الحقة لمرحلة اإليدراسة وتقي

يم للمشروع يويترتب على مرحلة الدراسة والتق .سابقة لمرحلة القيام ببناء ذلك المشروع

الصناعي اتخاذ القرار بقبول المشروع كما هو أو إجراء بعض التعديالت علية أو رفضه 

 اإلنتاج أو اخر كأن يكون بسبب صعوبة إحتواء تكنلوجيآ أو تأجيل تنفيذه إلى إشعار نهائياً

  .ضخامة االستمثارات الالزمة

وأصبحت مشكلة التغلب على التخلف عن طريق إحداث التنمية الصناعية في وقتنا 

خذت أولذلك ، جل اللحاق بعجلة التقدم والحضارةأ األقطار النامية من  فيالراهن أمل الشعوب

  فاتها  ض مامد لمشروعاتها الصناعية لتعوياألقطار النامية ترسم الخطط السنوية وطويلة األ

  .تقلص فجوة التخلف بينها وبين األقطار المتقدمة في هذا المجالل

وفي ظروف األقطار النامية وظروف الثورة العلمية التكنولوجيا تصبح عملية البحث 

عن االحتمال والوسيلة المثلى لبناء المشروع الصناعي أو تحديث المشروعات الصناعية 

 :ألسباب اآلتيةلواإلدارة في اإلنتاج القائم من األمور الهامة القائمة أو إعادة تنظيم العمل 
كثرة البدائل التكنولوجيا والتطور الواسع في إنتاج وسائل اإلنتاج واالنتقال إلى مواد   :أوالً

  .طاقةلأولية صناعية وتركيبية ومصادر جديدة ل

هذه توزع مر أن تتطلب األمحدودية الموارد اإلنتاجية لمعظم األقطار النامية ولهذا ي  ً:ثانيا



 26

 في عملية التنمية  واضحاًالموارد على المشروعات الصناعية التي تحدث تأثيراً

 .الصناعية واالقتصادية واالجتماعية في هذه األقطار
إن جدوى الدراسات والتحليالت الفنية واالقتصادية والمالية للمشروع الصناعي المزمع 

حديد مراحل هذه الدراسات والتحليالت في نموذج محدد  يأخذ  على تنسيق وتتنفيذه تعتمد كلياً

 جانب منها، فهذه الدراسات تمثل أيبنظر االعتبار الجوانب المتعددة للمشروع وبدون تجاهل 

 للتقدم  من فترة إلى أخرى تبعاً متعددة الجوانب وبنفس الوقت تكون معقدة وتزداد تعقيداًنشاطاً

ر على تركز اإلنتاج الصناعي وبالتالي على الحجم األمثل  والذي يؤثي والتكنلوجيالعلم

  .للمشروعات الصناعية

 الطرق والوسائل الكفيلة بتحقيق يجادكما أن الدراسات الفنية واالقتصادية توجه إل

م مختلف البدائل ي والبشرية وذلك عن طريق تقي، والطبعية،االستخدام األمثل للموارد المالية

ستالم أعلى النتائج اي من أجل اختيار االحتمال األمثل والذي يتميز بإلنتاج المنتج الصناع

  .دنى من نفقاتاالقتصادية عند الحد األ

مشروع صناعي يتطلب منا إلنتاج أي ولغرض تحقيق الجدوى الفنية واالقتصادية 

ة ليألوالقيام وبشكل مستفيض إجراء الدراسة الفنية عند تحديد المكائن والمعدات أو المواد ا

 والسبب يعود في ذلك إلى أن أنواع المكائن والمعدات إلنتاجالضرورية لطريقة معينة في ا

حجم الطاقة  ن، للمؤشرات الفنية مثل مستوى مهارة العالميتختلف فيما بينها بدرجة كبيرة طبقاً

طاقة واد األولية والوقود، الـوع الخامات والمـن، اإلنتاجية، الدقة المطلوب توفرها في المنتج

 للمشروع، قطع الغيار ومصادر الحصول عليها، حقوق يالمحركة والمياه، التخطيط الداخل

لمنتجات الجانبية واستخداماتها، المحافظة  لاالختراع والمساعدات الفنية المطلوبة والموجودة

  .على الوسط الجفرافي من التلوث 

  :مور التاليةالمشروع الصناعي المزمع قيامه  تشتمل على األ خصتقرارات 

معلومات ه، والحصول على إجراء تحليل دقيق لسوق المنتج الذي سوف يتم  إنتاج -

  . على المنتج في الحاضر والمستقبليجنبألعن حجم الطلب المحلي وا

سواق الخارجية في الحاضر سعار في السوق المحلية واألألمعلومات عن مستوى ا -

 .والمستقبل
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زمة الية الإلنتاج والطاقة ايباالستخدام الداخلية الخاصة إلنتاجتحديد الطاقة ا -

 . توسيع المشروع في المستقبل وذلك لغرض التصديرإمكانيةألغراض التصدير و
 المحلي واألجنبي من السلع المماثلة للمنتج المقترح إنتاجه إلنتاجدراسة وتحليل ا -

 .بيعنظمة التوزيع وسياسات الأسعار وألوذلك من ناحية الكمية والتكاليف وا
 .سعارهاأتحديد حجم الواردات من المنتج ومصادرها و -
  .دراسة كيفية الدخول إلى السوق مع وضع نظام للتوزيع والبيع وسياسة سعرية -

ية الرئيسة والطرق التكنولوجيا المستخدمة في إلنتاجإجراء الدراسة الفنية للعمليات ا -

د المكائن والمعدات الرئيسة ية الدنيا للمشروع وتحديإلنتاج القصوى والطاقة اإلنتاجا

 وقطع الغيار وتحديد العمالة إلنتاج ااوتحديد مصادر الحصول على تكنلوجي

  .وضع خطط لتأهليهم وتدريبهمو كيفاًو المطلوبة كماً

جنبية عن أتحديد مصادر تمويل المشاريع الصناعية الكبرى من مصادر محلية و -

  .وتحديد الفوائد المترتبة عليهاطريق القروض وعن طريق إصدار السندات واألسهم 
ساحة التي سوف متحديد الموقع المناسب للمشروع الصناعي وبنفس الوقت تحديد ال -

لوجية والبيئية واالقتصادية ومع ذكر الخصائص الجي يشيد عليها المشروع الصناعي

يجب تحديد و ، للمشروع الصناعي المزمع قيامه األخرىللموقع ومقارنته بالمواقع

دنى للنفقات أل ونقل المنتجات الجاهزة إلى المستهللك بحيث تمثل الحد اإلنتاج انفقات

  .إلنتاجالالزمة 

دراسة مفصلة إلنشاء المشروع الصناعي وقد يتم إنشاء المشروع باأليدى والخبرة  -

  .جنبية األي بالخبرة واأليد أو كلياًالوطنية وقد يستعان جزئياً
القتصادية وتتضمن تحديد قيمة المبيعات السنوية دراسة تفصيلية لمورد المالية وا -

 إليراداتالمتوقعة ونفقات التشغيل المتوقعة المباشرة والغير مباشرة وتوضيح ا

عطاء فكرة واضحة عن الهيكل إوكذلك  السنوية المتوقعة من المشروع الصناعي،

هيالت  وتس،المالي المقترح للمشروع المزمع تنفيذه كصافي حقوق الملكية والقروض

ية بين األصول الثابتة ورأس الستثمار وتوزيع التخصيصات ان،من الموردين

 .المتغير



 28

 :أثر دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية على البيئة

دراسات الجدوى الفنية على البيئة تساعد على اختيار وإنشاء مصانع تؤثر على  أثر   

  :لبيئة تكمن في اآلتي على ا اإليجابيأثرهاف  . أو سلباًالبيئة إيجاباً

  وبعد أثناء ممكن في خفض التلوث البيئي إلى أدنى حدتساهم معدات فنية اختيار  ) أ

  .إلنتاج ااتعملي

كبير على البيئة  ثرأ مالئمة لمعالجة المخلفات الصناعية التي لها ا تكنلوجياختيار ) ب

ما   منهاألن. فالتخلص منها تعتبر من أكبر المشاكل التي تواجها المنشآت الصناعية

  على مواد كيمائيةي وتحتوإلنتاجثناء وبعد عمليات اأ مثل المياه الراجعة كون سائالًي

 تكون أو . وتؤثر على اإلنسان والحيوانات المائية،نهارأل في البحار واصرفت

مخلفات صلبة يصعب التخلص منها مما يؤدي إلى تراكمها في البيئة تساعد على 

 أو يتم حرق هذه النفايات .لإلنسان كثيرة اًمراضأ تسبب توالد الحشرات الضارة التي

كاسيد النتروجين التي تؤثر أ و، إلى زيادة ثاني أكسيد الكربون في الهواءيؤديمما 

  . االنبعاثات الغازية فى الهواء وتزيد من،على صحة اإلنسان

 تهتم فقط في السنوات السابقة كانت ن دراسات الجدوى الفنيةأجدر بنا اإلشارة هنا بت

 م ول، بأقل التكاليفإلنتاجباختيار الطرق الفنية التي تحقق للمنشآت الصناعية أكبر قدر من ا

ن بعد أن ختلف اآلا إال أن األمر.  البيئية الناتجة أثناء وبعد عملية اإلنتاججوانبتراع ال

 تساعد فى يئةمالئمة للب  دراسات جدوى فنيةيتجه نحو تبناتفاقمت المشاكل البيئية في العالم 

  . البيئيلوث التخفض ظاهرة

 لالستخدام عمل دراسة تكمن فيما دراسة الجدوى االقتصادية وأثرها على البيئة أ

وأيضاً  . ألجيال القادمةل  حفظاً الستدامتهاموارد الطبعية خاصة القابلة للنضوباألمثل لل

 من أكثر اجتماعية الفائدة يمكنها أن تتبنى مشاريع صناعية تكون صديقة للبيئة حتى لو كانت

 ما تتبنها المنشآت ن تكون اقتصادية ألنها تحقق للمجتمع منافع بيئية وصحية، وهي غالباًأ

إذ أن المنشآت  .. تلك المصانعإلنشاء يأساس الحكومية التي ال تنظر إلى الربح كعامل

 ناهيك أن تهتم طائلة اًتدر أرباح تحجم في االستثمار في المشاريع التي ال  ماالخاصة غالباً

  .ةبقضايا البيئ
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   :تآخصائص التخطيط في المنش

يط لمختلف مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعي ولم طجمع بالتخأ العالم اهتمام داديز

 وتوجيه إدارةسلوب التخطيط في أن ينتهج أ يحاول أو عالمنا اليوم ال ينتهج  قطر فيأيعد ي

 عملية من شأنها السيطرة على متغيرات الحياة بما تخطيطلا. نشاطه االقتصادي واالجتماعي

 أهميةويحتل التخيطيط  .ة والروحي،المادية  حاجاتهمإشباع ويؤمن ، الناسإرادةيتفق مع 

ات  لالعتبارافة وخاصة القطاع الصناعيـمركزية في بناء االقتصاد الوطنى وفروعه ك

  :اآلتية

 القطاع الرائد في هذه العملية بما ث يعتبرحي التنمية عملية دور القطاع الصناعي في -

ساليب أعقد التكنلوجيات في  أساليب اإلنتاج الحديث، ويستخدمأ وإمكانيات،يتمتع من 

     .اإلنتاج

مر الذي يترتب عليه الكثير من العالقات  ألا  العمال آالفالقطاع الصناعي يضم -

 بين كل أوار المنشأة الواحدة طإية  واالقتصادية والمالية سواء في إلنتاجوالروابط  ا

وتوجيهه بالكفاءة المطلوبة بدون  دراتهإيمكن   وكل ذلك ال.القطاع الصناعي تآمنش

  : الذى يجب أن تتوفر فيه الشروط اآلتيةالتخطيط

ن تكون الخطة ملزمة لكل المنشأت الصناعية  في  ضوء أ أي  :لزامية الخطةإ: الًأو

  .ح االقتصاد القوميصالم

ن يكون وضع الخطة في إطار المعرفة الواقعية أ ذلك يويقتض  :واقعية الخطة :ثانياً

  .صورة المجتمع والحقائق االقتصادية فيهل

ـ   مبدأن التخطيط االشتراكى يرتكز أساساًأهو  :المركزية :اًثالث   هـو قيـام  يأساس

 تفـصليها وتطويرهـا     ياألساسية التي يجر  ألهداف  بتحديد ا  علىألالمستويات ا 

  .دنىألذها من قبل المستويات اوتنفي

 السـتخدام ا االقتـصادية المتاحـه     الموارد استخدامن يتم   أهو   :أمثلية الخطة  :رابعاً

إل ضافة إلى قيام منشأة صـناعية باسـتخدام المـوارد الماديـة             اب .األمثل لها 

جـل  أوالبشرية والمالية المخصصة لها من قبل المجتمع على نحو مخطط من            

  . ممكن لحاجات  االقتصاد والسكانإشباعفضل أتحقيق 
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ن تكون الخطة مرنة مع التغيرات التـي تحـدث فـي    أهو  :مرونة الخطة :اًخامس

  .المستقبل التي يصعب التنبوء بها بشكل تام ودقيق

ية اسـتمرار ية التخطيط تنبثـق عـن   استمراررورة ض :ية الخطةاراستمر :ًاسادس

 المخططـة    اإلدارةنعكس في ظـل       وت. نمائية بشكل عام  إلية وا إلنتاجالعملية ا 

تحتاجـه العمليـة     مين المستمر لكل ما   أعداد مهامه والت  إللنشاط االقتصادي في    

فعملية التخطيط في مفهموها الواسع   ،ية من مواراد مادية وبشرية وماليةإلنتاجا

ن تمارس عملها أجهزة التخطيط أنما يجب على إعداد الخطة و  إتنتهي لمجرد    ال

  .بشكل مستمر

 : الخطط في المنشآت الصناعيةأنواع
  مختلفة من أنواعوكذلك التجربة التاريخية على ضرورة  وجود ي يؤكد التحليل النظر    

 الصناعية وهي الخطط بعيدة المدى آتعلى مستوى المنش عدادهاي إالخطط الزمنية التي يجر

 .والخطط السنوية والخطط الخمسية

  :خطة بعيدة المدى/ أ
ات  االتجاهالخطط هو تحديد  ليه هذهإالخطة لعشر سنوات فأكثر كلما تهدف تعد هذه     

 والتوسعات إلنتاجت الصناعية ككل عن طريق التغيرات الفنية في اآسة لتنمية المنشيالرئ

  . وما إلى ذلكيية وتطوير الكادر الفنإلنتاجالكبيرة في الطاقة ا

  :لخطة الخمسيةا/ ب 

ن وضع الخطط أ حين بينت التجربة التاريخية اًارانتششكال الخطط أ أكثروهي     

االقتصادية لمدة خمس سنوات تتيح بصورة كافية عكس مهام البناء االقتصادي في مرحلة 

 ألهدافة على تحقيق اأوتتيح المنش،  وحداته المختلفةأو ،معينة من تطوراالقتصاد كامل

عن و ، متطورةا تكنلوجي ذاتيةتاجإنساليب أ باستخدام إلنتاجالرئيسة للخطة في زيادة حجم ا

عداد الخطط الخمسية إن يتم أويجب . األساسية للخطة حسب السنوات طريق تجزئة المهام

أساس الدراسة الدقيقة لحاجات االقتصاد والسكان والتي تنعكس في خطة التنمية  ت علىآللمنش

 .القومية
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  :الخطط السنوية/ ج

لخطة الخمسية للسنوات المعنية على ضوء ن الخطط السنوية تستهدف تدقيق مهام اإ

إلمكان  اوالمهام الجديد التي لم يكن ب،  الجديدةهمكانات إلماتم تنفيذه في السنوات السابقة

 من أكبر المنشأة ووسائل بلوغها بدرجة أهدافين يتحديدها في الخطة الخمسية وهي بمثابة تع

 يها الوثيق بالواقع العملارتباطت بالدقة والتحديد والتشغيل من الخطة الخمسية ولذا مهما تميز

ثر ألر المنشود من اينما يتولى التغيإ، ي  بشكل جوهرإلنتاجيسمح بتغير بنية ا ن مداها الأال إ

     1.خطط بعيدة المدىال  لتعاقب الخطط الخمسية ويالتراكم

 :أثر التخطيط على البيئة في النقاط اآلتية
ن تلتزم أأة التي تنضوى تحت برامج الخطة  يلزم لكل منشأهدافلتخطيط يضع ا )1

  تساعد في أهدافن تساهم الخطة لوضع أ يمكن ه في الخطة فعليةألهداف المضمناب

  .حماية البيئة

ن تضع معالجات أ إلى التلوث البيئي فالخطة يمكن يالمشاريع الصناعية التي تؤد )2

لمعالجة للمخلفات وقوانين لكل من يلوث البيئة لكل المشاريع الصناعية، وكفية ا

 .الصناعية
 .لإلنتاجسلوب المتبع أل لكل منشأة بنوعية المنتجات وكمياتها واأهدافالخطة تضع  )3
 . ة الخطأهدافن يكون من ضمن أ الموارد بطريقة مثلى البد استخدامكيفية  )4
في مجال القطاع الزراعي الذي يؤثر على البيئة عن طريق زيادة المساحات  )5

 على حسابات واجهة الزيادات الكبيرة في عدد السكانمنتاجية لالمزروعة لزيادة اإل

 فىكبيرة لضع حلول جزرية لمواجهة الزيادات او  يمكنهم الخطةعيضالغابات، فوا

 .عدد السكان
ن تكون من ضمن أيمكن للخطة و ،الطاقة تعتبر من العوامل التي تؤثر على البيئة )6

ٍ خفض أهداف  وسائل النقل ، ومنمن المصانع مياً المتصاعد يوانبعاثات الغازاتها

  . المختلفة

                                                 
 198-173 ص –البصرة ) تقيم المشاريع الصناعية ( محسن حرفش السيد /  د–عبد الستار عبد العلى / د 1
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  :عالمبحث الراب  4/ 2 

 : الموارد الناضبة  على استغاللأثر النظرية االقتصادية 
قبل أن نتطرق إلى النظرية االقتصادية وأثرها على الموارد الناضـبة نتطـرق إلـى               

  .تخصيص الموارد االقتصادية والطبيعية

   :قتصاديةمفهوم تخصيص الموارد اال/  أ

يقصد بتخصيص الموارد توجيهها نحو االستخدامات الممكنة في عملية اإلنتاج من بين            

 ي وإعادة تخصيصها باستمرار أمر يحتمه الـسع   وتخصيصها.البدائل المعروفة طبقا لمعيار ما    

 الحاجـات  لهـذه  ستجابةاالمجتمع وذلك    في لحاجات األفراد   ممكن  نحو تحقيق أقصى إشباع   

 و ، عملية لصيقة بعملية اإلنتاج من ناحية واالستهالك من ناحية أخـرى           وهي. دائماًغيرة  تالم

النسب التي يتم بها المزج بين عناصر اإلنتـاج فـي أي             تتعلق باإلنتاج من جانب أنها تحدد     

المستهلكين الذين  رغبات هو تلبية على تخصيص الموارد  االستهالك فأثره أما. عملية إنتاجية

  .ينتج من السلع والخدماتما  يستهلكون

 األساسية لتخصيص الموارد، وتقوم بذلك من خـالل وظيفتـين          داة األ  األسعار تعتبر

فتحديد ما يجب إنتاجه والكميات التي تتنج تـتم         .  ودافع الربح  ،أساسيتين هما سيادة المستهلك   

عمل األسعار على   وت. باإلضافة إلى تقدير المنتجين للنفقة والعائد       لتفضيالت المستهلكين،  طبقاً

وهي تنظيم اإلنتـاج     . Efficiencyتخصيص الموارد بأفضل ممكن عن طريق شرط الكفاءة         

 وإذا كانت هذه العملية معبرة عنها بالثمن فـإن الكفـاءة            ،جميع عوامل اإلنتاج بطريقة مثلى    ل

  .ها مدخالتمن أكبرتكون أعلى حيث تكون قيمة اإلنتاج 

وزع الموارد بين فروع اإلنتـاج بحيـث أن الزيـادة           أما شرط تحقيق الكفاءة هو أن ت      

بمقدار وحدة واحدة من كمية العنصر المستخدم سوف تزيد اإلنتاج بمقدار ثمن العنصر علـى               

  . األقل

  :كيفية تخصيص الموارد االقتصادية/ب 

 فالوحـدة   .تواجة المشروعات اإلنتاجية كما يواجه المجتمع مشكلة تخصيص الموارد         

 جـل  ممكـن أل  فر لها قدر من الموارد المتاحة تحاول أن تستخدمها أكفأ استخدام            اإلنتاجية يتو 
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فالموارد التي يستطيع المشروع    . تحقيق هدف معين، ويتأثر المشروع بالسوق الذي يعمل فيه        

أن يحصل عليها مقيدة بطلب السوق على منتجات المشروع وهذا اإلنتاج هو أيضاً من نتـائج      

  . تخصيص الموارد

 تلـك    مـن   مؤثرات التي يخضع لها تخصيص الموارد على مستوى المشروع،        هناك  

أما تخصيص الموارد  . تحقيق أقصى ربح الذي يرتبط بالطاقة اإلنتاجية المتاحةالمؤثرات وهو

على المستوى القومي تثير بعض من المشاكل نتيجة لتعدد األنشطة اإلنتاجيـة مـن الـسلع                

يل السلع األولية والوسطية إلى سلع وسيطية ونهائية عن          األنشطة تقوم بتحو   هوهذ. والخدمات

وقد . طريق جمع أنواع معينة من السلع بنسب معينة واستخدامها كمدخالت إلنتاج سلع أخرى            

أساليب فنيـة     إذا كان هناك فن إنتاجى واحد خاصة به، ولكن إذا وجدت           يكون النشاط وحيداً  

. ديلة من قيم المدخالت التي تنتج نفس الـسلعة        بديلة إلنتاج سلعة ما فيكون هناك مجموعات ب       

خـر  آ من السلع النهائية بحيث ال يحقق أي تخـصيص           ويكون التخصيص كفأ إذا حقق إنتاجاً     

ومعنى ذلـك     ، ذلك إلى تخصيص إنتاج سلعة أخرى      ي سلعة دون أن يؤد    يزيادة في إنتاج أ   

حقق عن طريق األنـشطة     أن التخصيص األمثل للموارد االقتصادية على المستوى القومي يت        

ويتحقق التخصيص األمثل للمـوارد االقتـصادية       . خصص في إنتاج السلع والخدمات    تالتي ت 

 فئة أخرى مـن     ي تدفقات من أ   يعندما تكون تدفقات السلع التي ينتجها كل نشاط أكبر من أ          

  .السلع والخدمات

  : الفكر االقتصادي  في تخصيص الموارد الطبيعية.ج

نـصب أول   ا، و  تجاه البيئة وذلك بسبب اعتماده عليها كليـاً         دائماً قلقاًلقد كان اإلنسان    

اهتمامه على الموارد الطبيعية ومدى كفيتها لحاجات اإلنسان، وكانت هذه الظاهرة موضـوع             

.  من محدودية األرض الزراعية مع نمو السكان       اذين حذر لاهتمام كل من ريكاردو ومالتس ال     

سع عشر اهتمامهم بالظاهرة، وكانت لهم توقعـاتهم بالنـسبة          وقد واصل اقتصاديو القرن التا    

دى أ أن التقدم الصناعي قد      1885 في عام    Jevonsفقد الحظ   . للمواد الخام الالزمة للصناعة   

  .1إلى استخدام مكثف للفحم مع محدودية كمية الفحم

ت ونـشأ . ومن ذلك الحين بدأت االهتمام بالبيئة ومواردها المتجددة والغيـر متجـددة           
                                                 

1 Fisher  A. C . And peterson . The Environment Econcmics 
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قد مر الفكر االقتصادي في تخـصيص المـوارد         .  نظريات كثيرة مع بدايات القرن العشرين     

  .أساستين الطبيعية بمرحلتين

   :المرحلة األولى

، ويقول بأن نقـص     1931في مقال شهير نشره في عام       ) Hotelling(ت بنظرية   أبد

استخدامها بأنانية  وأن ا،الموارد الطبيعية وعدم تعويض ما يستخدم منها يتطلب تنظيم استغالله

 سوء   التي تؤدي إلى   عواملال من    تعتبر  والتكتالت حتكارواال. فراط يتطلب التحرك لحمايتها   إو

  . استخدام الموارد الطبيعية

يـتالئم    بأن نمط التوازن الساكن للنظرية االقتصادية الـسائدة ال         Hoteelingويرى  

 غير ممكن، فـإن كـان نمـط       إلنتاجابت ل  على معدل ث   فاظنذاك مع الصناعة التي يكون الح     آ

 فإن أرباح المنتج ربما تزيد      نخفاض، وإذا كان بطيئاً   إلى اال   فإنه يتجه باألسعار   اإلنتاج سريعاً 

 هل من األجدر االستمرار فـي        هاماً الًاؤ مما يطرح تس   .في المستقبل عن مستوى سعر الفائدة     

 حتـى ال    م يكون االستغالل بطيئـاً    استخراج المورد حتى يقترب من الصفر من أجل الربح أ         

  ؟يقترب الرصيد الباقى إلى الصفر

 أن صاحب المورد يسعى إلى جعل القيمة الحاضرة ألرباحـه            Hoteelingويتفرض  

 منـه نفقـة      ممكن، وأن الثمن الصافي للمورد يعادل ثمن الـسوق مطروحـاً            حد عند أقصى 

الفائدة فـإن المنتجـين     سعر   مثل   ايداًوإذا كان الثمن الصافي للمورد متز     .  الحدية ستخراجاال

وإذا كان ارتفـاع    .  المورد وبين بقائه في باطن األرض      استخراجيكونون في حالة سواء بين      

 فـإن   ، أما إذا كان ارتفاع الثمن سريعاً       فإن اإلنتاج يتزايد ويستنفذ الموارد سريعاً      الثمن بطيئاً 

 عندما يحصلون على عوائد رأسـمالية       الموارد تصبح أرصدة للثروة ويقلل المنتجون اإلنتاج      

 اليه نفقة   وسعر المورد في السوق أي بالنسبة للمستهلكين هو ثمن المورد مضافاً          . غير عادية 

بينما سعر المورد فـي ارتفـاع إذا        . تاًباالستخراج، ويمكن أن يرتفع سعر السوق أو يبقى ثا        

   . الكاملة عندما يكون في سوق المنافسةكانت نفقة االستخراج في تناقص

 االحتكار فتذهب النظرية إلى أن المحتكر يقيد اإلنتـاج ويرفـع الـسعر              في سوق أما  

وبالتالي تكون تحركات كل من السعر واإلنتاج بطيئة ومن ثم فإن الثمن يرتفع ببطء في سوق                

 في ظل المنافسة أن الثمن يكون       ي النهائ ستنزاففشرط اال .  الموارد استنزافاالحتكار ويتأخر   
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أما في ظل االحتكار يشترط في االستنزاف النهـائى         .  عندما يقترب الرصيد من الصفر     ئياًنها

  . عندما بقترب الرصيد من الصفر نهائياًييراد الحدأن يكون اإل

 في مجال    بوجود وسط بين المنافسة الكاملة واالحتكار أكثر شيوعاً        Hoteelingويعتقد  

وتكـون الـصعوبة    .  بين البائعين  Duopolyالقلة  استغالل الموارد الطبيعية هو سوق منافسة       

 إذا مـثالً  .خرين تغير في سلوك أحدهم يؤثر على اآل     يالتي تواجة سوق منافسة القلة هو أن أ       

رفـع الـسعر    بخر سوف يقوم    ح فإن اآل  بقام بعض من المنتجين بزيادة األسعار من ألجل الر        

 من البائعين سيحصل على أرباح أكثـر         فإن كال  فإذا كانت هذه الزيادة غير كبيرة جداً      . أيضاً

   .في وضع التوازن

  : المرحلة الثانية

وتنطلق الفكر االقتصادي الحديث    . المرحلة الثانية هي مرحلة الفكر االقتصادي الحديث      

وقد أتجه الفكر الحديث إلـى      .   بعد نهاية الستينات من القرن العشرين       Hoteelingمن نظرية   

غالل الموارد الطبيعية في اتجاهين األول هـو شـمول التحليـل            تطوير االهتمام بمشكلة است   

والثاني هو   متجددة  الاالقتصادي للموارد المتجددة إلى جانب مواصلة االهتمام بالموارد غير          

 في اتجاه استخدام النماذج االقتصادية      Hoteelingعتمد عليه   ااستخدام النموذج الرياضي الذي     

  .الرياضية في دراسات تطبقية

  في لة أو احتكار لم ينجحـعتقد االقتصاديون أن نظام السوق ما كان منه منافسة كاموي

 وعدم الموازنة بـين الحاضـر       ، لسوء االستخدام  ، أمثالً تخصيص الموارد الطبيعية تخصيصاً   

  .صعوبة خصم األرباح للمستقبل منها، والمستقبل في توزيع المواردو

توقع أن سـعر    ت هانألوارد  ـفي تخصيص الم    الكومي تدخللل تنادي النظربة  الحديثة   

ـ بر الزمن حيـث يميـل ال  ـعدل االجتماعي عـالفائدة في السوق يكون أعلى من الم       سوق ـ

ـ     ـعندئذ إلى استهالك الموارد غير المتجددة ب       دولة إلـى التـدخل     ـسرعة كبيرة مما يطر ال

  .هذه الموارد إلبطاء استغالل

  :تفترض هذه النظرية عدة إفتراضات أهمها

 .  مع استمرارية استخدامهاا ومن ثم نضوبه الطبيعية المتوفرةمحدودية كمية الموارد 
 .فر أسواق مستقبلية لجميع الفتراتتو 
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جعل التحليل اإلسـتاتيكى    ـل الزمن وبالتالي ي   ـوتأخذ النظرية في االعتبار على عام     

   .تتالية للفترات الزمنية المإلنتاجالتقليدى غير مناسب لتحديد الحجم األمثل ل

 تفتـرا التوزيع األمثل للموارد االقتصادية الناضبة بين          في سعر الفائدة دور كبير   ول

.  سعر الفائدة بهذه الوظيفة من خالل خلق سعر السـتهالك الحـالي            م ويقو  المختلفة، الزمنية

توزيـع   المعروف بأن النظرية االقتصادية تفترض بأن كل مستهلك يعظم منفعته عن طريـق       

اح بين الفترات المستقبلية والفترة الحالية بحيث يحقق في هذا التوزيع شرط التوازن             دخله المت 

 :)1(المعادلة رقم . المستهلك بصورته المعروفة اآلتية
    

         = =    = الدخل 

          

  .نقطة توازن المستهلك)                   1( شكل رقم 
  

                                                                                                
                                   

                                                                     

                                   

                                                              

 
 

                             
                                      

 )2 (لتوزيع األمثل للموارد الناضبة أنظر إلـى المعادلـة   للتوضيح دور سعر الفائدة 
ف حيث ف هـي  = 1+ يالستهالك المستقبللالمنفعة الحدية /الستهالك الحاليلالمنفعة الحدية 

  .سعر الفائدة

رتفع عن مستواه الحالي في المعادلة أعاله، عندئـٍذ يحـصل           انفترض أن سعر الفائدة     

توازن بسبب كون الطرف األيسر أكبر من الطرف األيمن ولكى يرجع المـستهلك             خلل في ال  

 المنفعة الحدية من االستهالك الحالي

 االستهالك الحاليسعر 

 ليمستقبالستهالك اللالمنفعة الحدية 

 ليمستقباالستهالك السعر 

  نقطة التوازن

 منحنى السواء

 أ

 االستهالك الحالي

االستهالك المستقبلي 

 )ف+أ(د(

 ك م

 خ ك ح
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وحيـث   .إلى حالة التوازن يجب زيادة الطرف األيمن بمقدار يتساوى مع الطـرف األيـسر  

للمستهلك بسب قانون تناقص المنفعـة   االستهالك يرفع المنفعة الحدية ولكن بمعدالت متناقص

لحالي وزيادة االستهالك المستقبلي يؤديان إلى زيـادة حاصـل          ولذا تقليل االستهالك ا    الحدية

ـ             تى يتـساوى   ـالقسمة في الطرف األيمن من المعادلة أعاله وتستمر عملية إعادة التوزيع ح

  األسعاروعليه فإن ارتفاع سعر الفائدة يؤثر على توزيع االستهالك فارتفاع .رفي المعادلةـط

ستثمار بالتالي يفضلون االدخار ممـا يقلـل مـن          الل عزوف األفراد والمؤسسات     ي إلى يؤد

تنخفض أسعار الفائـدة فـي المـستقبل لتزيـد          أن  ستهالك الحالي للموارد مع األمل على       الا

  . بصورة أوسع في الفقرات القادمة من هذا المبحثااالستهالك المستقبلي وسوف نتناوله

   :معيار االستغالل األمثل للموارد الناضبة

 الحـالي والمـستقبلي مترابطـان       إلنتاجالناضبة محدودة الكمية فإن ا    بما أن الموارد    

تكفي بل يجب تـوافر الـشرط        كية الستغالل الموارد ال   يتاببعضهما لذلك فإن الشروط اإلست    

             .الستغالل األمثل للموارد الناضـبة عبـر الـزمن        ا كما سبق ذكره والذي يتعلق ب      يالديناميك

والمستقبلي   على مفهوم تكلفة االستنزاف والتوازن بين المردود الحالي        ي الشرط الدينامك  يعتمد

  .ةعند استغالل الموارد الناضب

ويتطلب االستغالل األمثل للموارد الناضب وجود شرطين سواء من قبـل المنتجـين             

 :الصغار في سوق المنافسة الكاملة والتي تتوفر لها الشروط التالية
 . منتج أو مستهلكي المنتجين والمستهلكين وصغر األهمية السوقية ألعدد كبير من 
  .توفر المعلومات عن األسعار الحالية والمستقبلية للجميع 

  .ستهلكينتجين والمغياب عوائق الدخول إلى السوق للمن 

 .تجانس السلعة المنتجة بشكل عام 
إلضافة إلى الـشروط    با المنتج الوحيد في سوق االحتكار تغيب عنه الشروط أعاله           أما

  :اآلتية

 الذي يتحقق عنده شرط تعظيم أربـاح مـن          إلنتاج حجم ا   له، هو اختيار   الشرط األول 

كية، ويتطلب هذا الشرط تساوي التكلفة الحدية مع اإليراد الحدي علمـا بـأن              تيالناحية اإلستا 

. ألنه غير متجدد  التكلفة الحدية في هذا الجزء يمثل تكلفة استنزاف الموارد الناضب إلى األبد             
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 ي  الحدإلنتاجلفة اـالة تساوي تكـذه الحـحدية في هـكلفة الـجدر بنا اإلشارة هنا أن التتو
  .يساوي اإليراد الحديوتكلفة استنزاف المورد الناضب +  

أما الشرط الثاني فإنه يتعلق بالمعيار الدينامكي لتعظيم القيمة الحالية للموارد ويتطلـب             

 على   الدينامكي في السوق ويتحقق هذا التوازن عندما يكون اإلنتاج موزعاً          توازنالهذا الشرط   

الفترات المختلفة بحيث يستحيل الحصول على مقدار أكبر من التعويضات من خالل إعـادة              

  .يع الفترات الحاليةـ لجممتساويةوبمعنى أن تكون تكاليف استنزاف الموارد  .إلنتاجتوزيع ا

فة استنزاف الموارد يعتبر جزءاً من التكلفة الحدية ألن كميـة           كما ذكرنا سابقاً بأن تكل    

المورد الناضب محدود يؤدي إلى خسارة الوحدة المنتجة نهائياً، وتضاف هذه الخسارة إلـى              

  .التكلفة الحدية التي تمثل تكلفة الفرصة البديلة للوحدة المستنزفة من المورد الناضب

م في السوق فإن الـسعر االبتـدائي لـدى          يتحك محتكرال نجد أن في سوق االحتكار    و

 لصغر إنتـاج المحتكـر فـي         في سوق المنافسة الكاملة نظراً     يرهالمحتكر أكبر بكثير من نظ    

البداية وأن الطلب أكبر بكثير من العرض،  مع خفض الطلب يبدأ السعر في النقصان ولكـن                 

 في   المنافسة الكاملة  سوق  سعر في   ـ سعر المنافسة لسبب الحاجة لزيادة ال       مع بعد فترة يتعادل  

وذلك ألن تخفيض الطلب ضروري لكون الكميات المتوافر مـستقبالً          . المستقبل لتقليل الطلب  

والعكس صـيحيح فـي       األسعار الحالية  يقليله بسبب االستهالك الحالي الكبير والمقترن بتدن      

 كبر من الموارد   بسبب توافر كميات أ    ن السعر المستقبلي يكون منخفضاً    أحالة االحتكار حيث    

  1أدناه  ) 2(  لقلة االستهالك الحالي، كما هو مبين في الشكل رقم نظراً
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  )2(الشكل رقم 

  
                                                                       
                                                              

                                                                                  

                                                                 

                                                               

  
                                                               

                                                                         

  

  
 

 :العوامل التي تؤثر في تكلفة االستنزاف
هنالك عدة عوامل تؤدي في تكلفة االستنزاف مما يؤدي بالتالي إلى إعادة النظر فـي               

  :توزيع الموارد عبر الزمن ومن ثم األسعار السائدة ومنها

  :التغير في سعر الفائدة/ أ 

قارتة مع االستهالك   ستهالك الحالي بالم  اليمثل سعر الفائدة في السوق تفضيل المجتمع ل       

عر الفائـدة   ـوارد الناضبة يستند إلى س    ـفي المستقبل ولذلك فإن التوازن القائم في أسواق الم        

 جديـد تـصبح     يفائـدة تـوازن     فعندما تتغير الظروف االقتصادية وينتج عنها سعر       .السائدة

ة القرارات المتخذة في السابق بخصوص توزيع الموارد الناضب عبر الـزمن غيـر مناسـب              

نفتـرض أن   . ية والتسعرية إلنتاج لذلك فإن هناك حاجة لتعديل القرارات ا       للوضع الجديد وتبعاً  

تجه منحنى االدخار إلى    اهنالك موجة من التفاؤل بخصوص المستقبل أدت إلى تقليل االدخار           

 .أدناه  )3 (اليسار كما في الشكل رقم
  

  

  

  ز هـ سـنوات عبر الزمن

 خط السعرفى سوق اآلحتكار

 خط السـعر فى ســوق منافـسة الكاملة

  منحنـى الســوق للمــورد الناضـب فى ســوق المنافــسة الكامـلة وســوق االحتكـار

 س هـ

   سوقفيالسعراالتبدائى 

 المنافسة الكاملة 

 سعر المورد الناضب
 يفالسعراالتبدائى 

      حتكاراال سوق
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  لة المنافسة الكاملة             تغير سعر الفائدة فى حا)3(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

نالحظ ارتفاع سعر الفائدة التوازنى ففي هذه الحالة تصبح القيمـة الحاليـة لتكـاليف                 

 وعليه يبدأ المنتجون    .االستنزاف أقل من السابق وبالتالي يحتل التوازن لصالح الوقت الحاضر         

 إلـى تنـاقص الـسعر     تدريجياًستفادة من الفرص الحالية مما يؤدي  البزيادة إنتاجهم الحالي ل   

الحالي نتيجة لزيادة العرض ونقصان الطلب وبالتالي إنخفاض تكلفة االستنزاف الحالية بالنسبة 

للمورد الناضب وتستمر هذه الحالة حتى تنخفض تكلفة االستنزاف إلى نقطـة يتحقـق فيهـا                

  .التوازن بين تكلفة االستنزاف الحالي والمستقبلي

Market ( في أسواق الموارد الناضـبة  اختالل في  كبيراًاًدة دوروقد يلعب سعر الفائ

Faile (  هو وجود ظروف معينة تمنع قـوى الطلـب والعـرض مـن              ختاللالاوالمقصود ب 

الوصول إلى التوازن عند مستوى اإلنتاج األمثل من وجهة نظر المجتمـع، وتحـدث هـذه                

ة المستخدمة في الـسوق والمؤسـسات       ين الذي يحدث بين أسعار الفائد     ااالختالالت نتيجة للتب  

ـ . أو المفضل إجتماعياً ) Social  Discount Rate(  للمجتمعوسعر الفائدة   بـسعر  يونعن

الحاليـة عنـد      مقدار الخصم الذي يفضله المجتمع في حسابه القيمة        الفائدة المفضل إجتماعياً  

خذ مصالح األجيال القادمة     ويفترض أن سعر الفائدة هذا يأ      ،توزيع موارد بين الفترات المختلفة    

  .في االعتبار

 سعر الفائدة

1ف

2ف

 منحنى اإلدخار

منحنى الكفاءة الحدية   
 لرأس المال 

2ك  1ك
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أما سعر الفائدة في السوق فهو ذلك المستخدم في خصم القـيم المـستقبلية مـن قبـل                  

وأيضاً يوجـد   . المستثمرين في السوق وهذا السعر يمثل المردود الحدي الستثمار في السوق          

 حـساب القـيم     سعر الفائدة الشخصي ويمثل مقدار الخصم المفضل ألفراد والمؤسسات عنـد          

لكميات المستقبلية ويمثل هذا السعر نظرة الفرد أو المؤسسة في تفضيل الحاضر على             لالحالية  

المستقبل وعليه فإن إمكانية حدوث خلل في السوق ناتج من وجود معدالت مختلفة من أسعار               

  :وهناك نوعين من االختالالت،الفائدة واحتمال عدم تساويها

فائدة في السوق مع نظيره االجتماعي، ونفترض في هذه الحاله أن عدم تساوي سعر ال  :األول

فاع سعر الفائدة عند ارت وسعر الفائدة في السوق أكبر من سعر الفائدة المفضل إجتماعياً

فإن هذا االختالل يؤدي إلى سوء  .في السوق يؤدي إلى تفضيل الحاضر على المستقبل

ويظهر سوء توزيع الموارد من  .تمعتوزيع الموارد عبر الزمن من وجهة نظر المج

خالل اإلنتاج الكبير في الوقت الحاضر مع تقلص الكمية المتوفرة للمجتمع في 

 األجيال ييعط  من وجهة نظرالمجتمع لكونه الويعتبر هذا التوزيع سيئاً .المستقبل

  .المستقبلية األهمية الكافية

يحدث هذا النوع من : السوقعدم تساوي سعر الفائدة الشخصي مع نظيره في  :الثاني

االختالالت بسبب وجود ظروف معينة والتي تتعلق بوجود مخاطر وعدم االستقرار 

 إلى رفع السعر الشخصي أكبر من نظيره في السوق مما يؤدي يالسياسي مما يستدع

إلى زيادة استنزاف الموارد نتيجة ألثر ارتفاع سعر الفائدة وهذا يؤدي إلى الخلل في 

 الشركات النفطية األجنبية العاملة في الدول النامية فمثالً. وارد عبر الزمنتوزيع الم

 النعدام االستقرار السياسي في الدول النامية واستغاللها للموارد النفطية هناك، ونظراً

 لخوفها فإن الشركات األجنبية تستخدم سعر أكبر للفائدة من السعر المفضل إجتماعياً

ويؤدي هذا . اتهاستثمار وما قد يترتب على ذلك من الخسارة المن التأميم في المستقبل

ت الحاضر وبالتالي احتمال نضوب المورد في قالتصرف إلى توسيع اإلنتاج في الو

وقد تحدث نفس الحاله عند وجود حكومة غير مستقرة في دولة ما حيث . فترة قصيرة

. وارد في المدى القصيرأنها تنتهز فرصة وجودها المؤقت الستغالل أكبر قدر من الم

 جتماعياًالذلك فإن سعر الفائدة المستخدم في قراراتها يكون عادة أكبر من ذلك المفضل 
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 .مما يؤدي إلى سوء توزيع المورد
إذا الخلل في سعر الفائدة في الزيادة والنقصان يؤديان إلى اختالل في سوق الموارد 

 بأن هناك عالقة طردية بين تكلفة اًعلم. الناضبة واختالل في تكلفة استنزاف المورد

 .استنزاف المورد وسعره

  :التغيرات في االحتياطي/  ب

بما أن محدودية الموارد الناضب هي السبب في وجود تكلفة االستنزاف فإنه من 

ولذلك فإن . الطبيعي أن تقل تكلفة االستنزاف عند إكتشاف كميات إضافية من المورد الناضب

كتشافات جديدة يؤدي إلى تخفيض تكلفة االستنزاف ارد الناضب بسبب إزدياد احتياطي المو

ونالحظ أن التعديل يكون في مستوى السعر وليس في معدل  .في جميع الفترات الزمنية

الزيادة السنوية في كمية المورد أي أن منحنى السعر ينخفض بمقدار معين دون التأثير في 

 مورد معين عند وجود احتياطي إضافي يكون ذات أي تكلفة الفرصة إلنتاج سلعة من .الميل

  .أهمية أقل من عدم وجود احتياطي

  :يالتقدم التكنلوج/ ج

   في سعر المورد الناضب يعتمد على نوع التقدم الحاصليلوجون تأثير التقدم التكنإ

االحتياطي وذلك إلستحداث طرق ذات تكلفة   في زيادةسبباً فقد يكون التقدم التكنولوجي

ستغالل، وأيضاً يمكن أن ال زيادة مقدار الكمية القابلة لالتاليضة الستخراج الموارد وبمنخف

 في تقليل االستهالك لتوافر إمكانية المحافظة على المورد بدون يكون التقدم التكنولوجي سبباً

    .التأثير على مستوى المعيشة

  :النمو في الطلب /د

 في السابق فإن الناضب عما كان متوقعاًعندما يزداد معدل نمو الطلب على المورد 

 للزيادة في معدل نمو الطلب التوقعات المستقبلية بالنسبة لمستوى تكلفة االستنزاف تتغير تبعاً

ويؤدي الخلل الناتج من تغير التوقعات إلى إعادة توزيع الموارد بين الفترات المختلفة لتعظيم 

وحيث أن تكلفة االستنزاف المستقبلية  .األرباح على ضوء الظروف المستجددة في السوق

الستفادة من هذه الفرص مما يؤدي إلى تقليل لتتجه نحو االرتفاع فإن اإلنتاج يتحول للمستقبل 
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إذ .  وبالتالي إلى رفع السعر الحالي باإلضافة إلى السعر المستقبليالكمية المعروضة حالياً

 ومستقبالً مع عدم التأثير لناضب حالياًزدياد معدل نمو الطلب يؤدي إلى رفع سعرالموارد اا

  .في معدل الزيادة في السعر عبر الزمن

  :وجود مصادر بديلة الحاجز .هـ

يضع هذا النوع من البدائل حد أقصى لسعر المورد الناضب بحيث ال يستطيع أن 

ويفترض في ، يتعداه بسبب قدرة البديل على الدخول في السوق إلشباع الطلب على الموارد

ت باإلضافة إلى توفره ستعماالديل الحاجز قدرته على الحلول محل المورد في كل االالب

  .بكميات كافية وبتكلفة إنتاج حدية ثابتة ولكن أعلى من نظريتها للمورد الناضب

 وفي حالة توافر بديل حاجزي فإن السعر الحالي للمورد الناضب سوف يتحدد تلقائياً

 ويؤدي السعر .نحنى الطلب على المورد واحتياطياتهأساس سعر المورد الحاجزي وم على

 بمجرد وصول سعر المورد الحالي إلى نمط استهالك معين يقود إلى نضوب المورد كلياً

هذا مع العلم أن سعر المورد . الناضب إلى مستوى تكلفة اإلنتاج الحدية للبديل الحاجزي

بديل الحاجزي في أي وقت أخر سوى  مع تكلفة اإلنتاج الحدية للىالناضب ال يمكن أن يتساو

حتفاظ بالمورد في المستقبل إذا كان العند نفاذ كمية المورد وذلك بسبب انعدام الحافز ل

  .السعران متساويان في وقت معين

نستنتج من الشرح السابق أن توفر بديل حاجزي ألي مورد ناضب بتكلفة إنتاج حدية 

الزمن مع بقاء معدل الزيادة في السعر دون معقولة سوف يخفض السعر للمورد الناضب عبر

  . 1تغير نتيجة إلمكانية حل البديل الحاجز محل المورد الناضب األن وفي المستقبل
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 :المبحث الخامس  2/5 
 :ثرها على البيئة واالقتصادأالكوارث الطبيعية و

بشرية التي عية أو الناجمة عن المماراسات اليتتعرض البيئة للمخاطر سواء كانت طب

وشهد  اقدم العصور منذ فالكوارث الطبعية قد عرفها اإلنسان، كونللتخل بالتوازن الطبيعي 

ساليب التنبؤ بالفيضانات كما في الحضارة أ والرصد و،بتكارات الحضارات السابقةا كذل

وكانت لكل منها وسائلها في درء الكوارث  ، وحضارات وادى النيل والصين والهند، البابلية

    .ها السلبية على حياة اإلنسان وبيئته وممتكاتهآثار والحد من 

ن، ولكنها آلالتي نعرفها ا ناعية بالحدة والخطورةـولم تتعرض للكون مخاطر ص

 وبزيادة مقدراته .قصى إشباع ممكناتفاقمت وتطورت بتطور اإلنسان نفسه وسعيه لتحقيق 

 المخاطر والكوارث البيئية إدارةلم ولذلك ظهرت ع .الصناعية زادت تأثيره على البيئة

 الصناعي الكبير بهدف تأمين الحماية والتوازن النفسى والصحي رلمجابهة حجم ذلك التطو

  .التي يعيش فيها البشرية البيئة في واالقتصادي واالجتماعي

والفيضانات  ،  والبراكين،الكوارث الطبعية التي تصيب العالم اليوم كثيرة كالزالزل

 كواراث كثيرة في توقد حدث. دي بحياة كثير من البشرية والحيوانات المائية والبريةووالتي ت

نقراض حيوانات كثيرة، باإلضافة إلى تشرد االلف من البشر، وآلحياة مئات ابدت أوالعالم 

لف  آ 200 بحياةتدأ التي 2004  في آسياشخاص مثلما حدث في جنوب شرق ألماليين ا

 بحياة كثير من الناس مؤديةيرن إالتي ضربت ر ياس رختزالزال بمقهنالك  و،شخص

وأخيراً تلك التي ضربت الصين مؤدية والحيوانات البرية وتشرد كميات كثيرة من االسرة 

  . ألف شخص، وتشريد أكثر من مليون شخص68بأكثر من 

وعدم وجود   بوءاتنالت على البيئة وذلك لسوءاً ثرأ ألكثرما الفيضانات تعتبر اأ

 قد تحدد العالم اليوم وفي  أكثر خطورة وهنالك مخاطر. لدرء الفيضاناتاطات الزمةاحتي

 140ؤثرعلىين ترتفع سطح المحيطات إلى متر واحد مما أن هنالك توقعات بأ اذ .المستقبل
     .ام في الصين والهند وحدهةمليون نسم
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  : تكمن في اآلتياالقتصاد على عيةيالطب  الكوارثأثر

ركائز التي يعتمد عليها علم االقتصاد في الهم أ من  البيئة تعتبرجودة فيالموارد المو .1

  .عملية التنمية االقتصادية في ثر بشكل مباشريؤ ها عملية تنموية، فتدهورأي

عدم وضع بند للطوارئى في ميزانيات الدول متعلقة بتكلفة مواجهة الكوارث الطبيعية  .2

 حدث  ما، مثل كانت من الدول المتقدمةحتى إذا. مما يؤثر سلباً على اقتصادياتها

 شواطئ أمريكا كبدها خسائر  أعصار كاترينا عندما ضربواليات المتحدة األمريكيةلل

 .مليار دوالر وهي تمثل ميزانية إحدى الدول النامية 50  من فادحة تقدر بأكثر
  .فقدان عدد كبير من المباني والمشآت الحيوية .3

  .تعطل السياحة حول الشواطئ .4

 .ائر فادحة لشركات التأمينخس .5
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 :سالمبحث الساد   2/6 
 : البيئيلوثفض  ظاهرة الت لخدور المنظمات الدولية والمحلية
 بعد أن كان    بقضايا البيئية في نهاية القرن العشرين بدأت المنظمات الدولية باالهتمام

مهتمة  هيئة هنالكأن يكون   دون منصب تمام لرفع معدالت التنمية االقتصاديةاالهتمام

بمشاكل البيئة المختلفة مثل تآكل طبقة األوزون، واالحتباس الحراري، العواصف المدمرة   

 مما كان دافع لقيام المنظمات الدولية. وارتفاع درجات الحرارة، وكثرة الكوارث الطبيعية

                . المخاطر التي تهدد البيئةلمجابهة
 أول ستكهولمأعقدت جمعية حماية البئية في  م عندما1972البداية كانت في عام 

. ي على ضوءها مراحل تطور القانون البيئأسفرتوالتي أجتماع لها بخصوص قوانين البيئة 

غفال  إلفي فترة ما قبل قمة استكهولم تم التركيز على سياسات تنظيم استغالل الموارد وعدم او

ا بعد هذه القمة برز اتجاه تشريعى جديد يعنى مأ. ذلك االستغالل على البيئةآثار بمعالجة 

ية عطائها استمرارواستغاللها بشكل مستدام لضمان   بإدارة الموارد الطبعيةيبشكل رئيس

  . والسياسة، في مجاالت التخطيطاتدار عن طريق تكامل اإليالتنمو

  : فيمثلتت  التي وضعتالسياسات العامة

مم المتحدة  ألردت منشورات لبرنامج اأو وقد ،البيئية وضع الدساتير الخاصة بالقضايا 

 .للبيئة  قائمة طويلة لتشريعات الدول التي تخص البيئة السليمة
 .حمايةلوضع معايير واضحة ل 
 التلوث يلزام مسبب مثل إالبيئة قضايا االقتصادية لمعالجة ليات السوقآاالستفادة من  

 . مالئمة لمنع التلوثالوجيو تكناستخداممع ه، بإصالح
ت وبعد تنفيذها آثناء عملية تصديق  المنشأ منهج لتقويم اآلثار  البيئية السالبة إدخال 

 .لمنع  وتقليل التلوث البيئي
 .درات البيئةأالتنسيق بين  

  :وعقدت بعد قمة استكهولم عد ة مؤتمرات اهمها
  :مؤتمر ريودى جانيرو
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مؤتمر الفقد كان هذا ي، يئ في التدهور البيالستمرارمؤتمر ريودى جانيرو جاء نتيجة 

 ألرض   وقد خرج بما يسمى بميثاق ا  والتعاون الدولييجل مسيرة العمل التنموأيعمل من 

 :باآلتي وبرامج للقرن الواحد والعشرون، وطالبت مختلف الدول اتفاقياتوضع مع 
 .جندة الوطنيةألن تنفذ بواسطة اأ المستدامة على يةات التنماستراتجيوضع  
   .ةوالمؤسسات لقيادة العمل لتحقيق التنمية المستدام ليات اآلإنشاء لعلى الدو 
 .دمج البعد البيئي في خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية 
 .رينش والعيجندة القرن الحادأمشاركة كل المجموعات القابلة في تنفيذ  
 .تقديم العون أو الدعم السياسي لبرامج التنمية المستدامة 
 .يةم حدة الفقر وتمكين الفقراء من االستفادة  من برامج التن لتقليليالسع 

  :قمة  جوها سنبيرج والتشريعات البيئية والتنموية 

براز الهموم البئية والتنموية في العالم، فقد عززت هذه إ فاصالً في تعتبر هذه القمة حداً

 تدهور اجتماعي همعصحب  ضرب مساحات واسعة من العالم  البيئيالقمة حقيقة بأن التدهور

برزته هذه القمة هو ضرورة  أهم ما أن أو. متسارع كالنزوح والهجرات الطوعية والقسرية

صت أونحاء العالم، كما أ في كل ي التنمية المستدامة لمنهج التخطيط البيئي والتنمويتبن

ادت  للبرامج على كافة المستويات، وفوق كل ذلك نيوالتنظيمي بضرورة تقوية البناء المؤسس

  . والذي هوأساسا التنميةالستقرارالقمة بضرورة تحقيق السالم وا

  :) 21 (التشريعات البيئية واجندة القرن 

 المؤسسات إصالح أوجندة القرن الواحد العشرين الدول بإنشاء المؤسسات أطالبت 

امة يتطلب ن تحقيق التنمية المستدأ و،القائمة بهدف تفعيلها وتوجيهها لتحقيق التنمية المستدامة

في بوتقة واحدة مما  )مية االقصادية، والتنمية االجتماعيةن الت،البيئة(دمج عناصرها الثالثة 

    . للمؤسسات المناط بها تنفيذ برامج التنمية  تقنية مقدرات يستدعي وجود 

شرافية حسب متطلبات عناصر التنمية المستدامة أ إنشاء مؤسسات تنسقية وتمولهذا    

 :شملت
 .على للبيئة والموارد الطبعيةألس االمجل 
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 .المجلس القومي للتخطيط االستراتجي 
 .المجلس القومي للسكان 
 .المجلس القومي للتنمية العمرانية 
 .المنسق القومي لبرامج مكافحة التصحر 

يشكو من  نشطة تتعدى اإلطارالتقليدي، ولكن بعضهاأكلها مؤسسات تنسقية ذات 

  .المقيدة للعملضعف الموارد، وبعض القوانين 

جازة أدت إلى أجندة القرن الواحد العشرين ألكل هذه الجهود  خلقت ظروف مناسبة 

  :تيةآلنه واجه بعض من الصعوبات اأال إ .م2001قانون حماية البيئة لعام 
  .مية المستدامةتن للإستراتيجيةعدم وجود  

 .مستدامةجندة القرن الواحد العشرين مما أثر  في مفهوم التنمية الأضعف  
 .ضعف القدرات التنفيذية 
 .يات لتحقيق المشاركة الشعبيةآللضعف ا 

المنظمات يضعف دورها لحماية البيئة بدون المشاركة  ن نقول بأنأوعليه يمكن 

ها للطابع الدولي وأخذها، الشعبية والرسمية بالرغم من فرضها لقوانين صارمة لكل من يلوث

  1.وانين حماية البيئة كل دول العالم بأن تلتزم بقوإلزام

  :دور المنظمة العربية للتنمية للصناعة والتعدين في مجال مكافحة التلوث

        تعتبر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إحدى المنظمات المتخصصة العاملة 

في نطاق جامعة الدول العربية وقد سعت منذ تأسيسها للعمل على مكافحة التلوث الصناعي 

سواء للصناعات االستخراجية أو الصناعات التحولية من خالل برامج عملها والتي تتلخص 

  :في اآلتي

المؤتمرات حيث عقدت مجموعة من المؤتمرات شاركت مجموعة من الخبراء بتقديم  .1

  : أوراق عمل تتعلق بالجوانب البيئية الصناعية وهي

  .ورقة عمل حول االعتبارات البيئية والتنمية الصناعية  )أ 

                                                 
  )3(ص / م 1986/ دار النهضة العربية ) دور المنظمات الدولية فى حماية البيئة ( عبد العزيز مخيمر الهادى /  1
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 .اإلدارة البيئية في الصناعة العربية التجربة والتحديات )ب 
 .صناعة التعدين والبيئة والتحكم فيها )ج 
 .التأثير البيئي لصناعة التعدين والتحكم فيها  )د 
 .التلوث المنجمي  )ه 
 .حوادث العمل واألمراض المهنية في الصناعات المعدنية والوقاية منها  )و 
 عن صناعة الفوسفات واألسمدة إعادة استخدام المخلفات الصناعية الناتجة  )ز 

 .الفوسفاتية
 .السيارة والبيئة )ح 
 . على صناعة السيارات العربية14000 واأليزو 9000تأثير األيزو  )ط 
أهمية الحصول على شهادة األيزو ومجموعة المواصفات الخاصة بالبيئة في  )ي 

  .صناعة السيارات والصناعات المغذية لها

  :وفي مجال الدراسات التي تم إعدادها .2

المشاركة في إعداد دليل اإلرشادات العامة لتشخيص اآلثار  اليئية للصناعة في   )أ 

الوطن العربي بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة واألمانة الفنية لمجلس 

  .الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة

مع  دراسة تطبيق اإلرشادات البيئية على مصنع سكر الجنيد بالسودان بالتعاون  )ب 

 .برنامج األمم المتحدة للبيئة واألمانة الفنية لمجلس الوزراء البيئة
دراسة تطبيق اإلرشادات البيئية على مدبغة مكناس بالمغرب بالتعاون مع برنامج  )ج 

 .األمم المتحدة للبيئة
  . الدليل اإلسترشادي للحدود القصوى للملوثات الصناعية في الوطن العربي  )د 
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  :      السابعالمبحث    2/7

 :البيئة اإلسالم و 
حث اإلسالم على المحافظة على البيئة منذ قديم الزمان، وقد أمرنا اهللا سبحانه تعالى قد 

 لخدمة تعية خلقين نحافظ ونصون ما في هذا الكون من موارد طبأالذي خلق هذا الكون 

ختالف اللَّيِل والنَّهاِر والْفُلِْك الَِّتي ِإن ِفي خَلِْق السمأواِت واألرض وا: (قوله تعالىلاإلنسان 

تَجِري ِفي الْبحِر ِبما ينفَع النَّاس وما َأنزَل اللّه ِمن السماء ِمن ماء فََأحيا ِبِه األرض بعد موِتها 

ِر بين السماء واألرض آلياٍت لِّقَوٍم وبثَّ ِفيها ِمن كُلِّ دآبٍة وتَصِريِف الرياِح والسحاِب الْمسخِّ

ِقلُونعنعدمت تلك المواردا مسيرة حياته إذا هدد هذه الموارد وتاستمراريستمر حياته مع . 1)ي  

وإذا {: الىليم بقوله سبحانه تعقد توعد اهللا سبحانه تعالى من يفسد ويفسك الدماء بالعذاب األو

  .2 }  ِليفِْسد ِفِيها ويهِلك الْحرثَ والنَّسَل واللّه الَ يِحب الفَسادِـعى ِفي األرضـَتَولَّى س

وقد .  بقضايا البيئة منذ فترة طويلة من الزمن الكريم اهتمنآكل هذا يدل على أن القر 

  .ابإعمارهه وتعالى في مواضع كثيرة، وأمرنا اهللا سبحان ةيالبيئ  القضايا الكريمنآتناول القر

مرنا بحفظها ألنها أخالق هذا الكون يعلم ما يدور فيه ويعلم من تحتويه من الموارد وو

محاولة اإلنسان الستغالل الموارد عند و .محدودة وبعضها غير متجددة أو قابلة للنضوب

   والتلوث    مثل التصحرالطبيعية ليزيد من رفاهيته حصلت تغيرات في الكرة األرضية،

  تمثل  كونية صبحت مشاكل فأ ،ثقب األوزونتآكل ة، واالمطار الحمضية، ووالكوارث الطبعي

  .نباتية وحيوانيةو كائنات بشرية ما فيه من بألرضا  كوكب   علىراًخط

  :  دور القرأن الكريم في الحفاظ على البيئة

ومعنى ذلك أنه ال يجب أن يحدث . وته إلى يوم القيامةإن القرآن كالم اهللا المتعبد بتال

ألن القرآن الكريم ال يتغير وال يتبدل ولو حدث . تصادم بينه وبين الحقائق العلمية في الكون

ولكن التصادم يحدث من شيئين عدم فهم حقيقة . مثل هذا التصادم لضاعت قضية الدين كلها

                                                 
  164سوةرة البقرة األية    1
 205سورة البقرة األية     2
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 وفسرناه بغير ما فيه حدث فإذا لم نفهم القرآن جيداً. قرآنية أو عدم صحة حقيقة علمية

 الذي يمكن أن نقوله هنا بأن اإلنسان . وإذا كانت الحقيقة العلمية كاذبة حدث التصادم.التصادم

بنشاطاته المختلفة، وفساده الكبير في هذا الكون، وعدم توزيعه للثروات بصورة عادلة حدثت 

  : اختالل في األرض ألسباب اآلتية

دول الفقيرة نتيجة زيادة استهالك الفرد في الدول الغنية بأكثر من عشرة  أضعاف ال )1

للتحسن في معدالت النمو في تلك الدول خاصة بعد الثورة الصناعية مما زاد من 

  .استنزاف الموارد الطبيعية الغير المتجددة 

تطور الصناعة والتقدم الكتنلوجى زاد من انبعاث الغازات الدفيئة والتي أثرث على  )2

فاع في درجات الحرارة  طبقة األوزون في الغالف الجوي أدى بدوره إلى االرت

وزيادة في مستوى سطح البحر، وهو المؤشر الحساس ألنه يتأثر بكل من التمدد 

  . الحراري وذوبان المثالج الموجودة فوق األرض

  : رتفاع مستوى البحرإجاز القرأن الكريم فيما يختص بإع

رواْ َأنَّا نَْأِتي أولَم ي{ذكر في القرآن الكريم في سورتي الرعد واألنبياء بقوله تعالى 

وفي سورة . 1}األرض نَنقُصها ِمن َأطْراِفها واللّه يحكُم الَ معقِّب ِلحكِْمِه وهو سِريع الِْحساِب

نَّا نَْأِتي بْل متَّعنَا هُؤلَاء وآباءهم حتَّى طَاَل علَيِهم الْعمر َأفَلَا يرون َأ{(األنبياء بقوله اهللا تعالى 

ونالْغَاِلب ما َأفَهاِفهَأطْر ا ِمنهمن المعلوم لدينا بأن الكرة األرضية محاطة 2}الْأرض نَنقُص 

بالمياه في أي زيادة في مستوى سطح البحر يؤدي إلى توغل المياه في اليابسة بالتالي يحصل 

د  فسر في الجاللين بأن نقص ثم يبدا الجزء اليابس من الكرة األرضية بالنقصان، وق. الغرق

األرض هو النقص في العلماء وأنا أرى هنا بأن نقص األرض هو نقص الجزء اليابس من 

الكرة األرضية التي يعيش فيها اإلنسان والحيوانات والنباتات بسـبب  توغـل  المـياه  فيها 

 سطح البحر وخالل القرن العشرين ارتفع مستوى). واهللا أعلم(مـما تؤدي إلى نقصانها 

 سنة 2000 سنتميتر وهو أكثر من نصف االرتفاع الذي تم خالل الـ20-10بمقدار 

                                                 
 )41 (شورة الرعد األية 1
  )44( سورة األنياء األية 2
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وإذا استمرت درجة حرارة كوكب األرض في االرتفاع، فمن المتوقع أن تحدث زيادة . السابقة

  .في سرعة ارتفاع مستوى سطح البحر

واحد خالل القرن وتتوقع الجهات المسئولة بتغير المناخ بزيادة مستوى البحر بمتر 

وأكثرها وضوحاً هو اإلغراق . ونتيجة هذا االرتفاع هنالك عواقب عديدة. الحادى والعشرين

الذي يتم نتيجة لتمدد المحيطات على حساب القارات، ومن العواقب األخرى هو تداخـل  

 الهند  باكستان،(الميـاه  المـالحة  مـع المـياه العـذبة، ويتأثر بـها كل من الدول اآلتية 

، والتأثير الثالث هو تآكل الشاطئى، عند وصول األمواج إلى داخل )الصين، إسرائيل

  .األراضي يحدث تآكل الشاطئى مما يزيد من تفاقم تآثير ارتفاع مستوى سطح البحر

وقدر العـلماء بمـركز العـلوم البيئية  بجامعة ماريالند، أنه لكل ارتفاع في مستوى 

متر أو ما يقرب من ميل 1500حد فإن خط الشاطئى سيتراجع بمقدارسـطح البـحر بمتر وا

واحد مـما يؤدي إلى غـرق ثلث شنغهاى، بنغالديش، الصين، الهند، كندا، إيرلندا   

الواليات المـتحدة، اإلسكندرية، اليابان وغيرها من الدول المطلة على شواطئ البحار 

  .والمحيطات

يد في العالم موجود في الغطاء الجليدى من الجل% 90ونشير هنا إن أكثر من 

الباقية فإنها توجد % 10أما . ألنتاركيتكا والذي يعتبر ثابتاً نسبياً ويرجع ذلك جزئياً إلى حجمه

واآلن قد .  وأن مثالج الجبال هي أكثر تعرضاً لتغير المناخ1.في الغطاء الجليدى لجرينالند 

ذا اختفي الغطاء الجليدى لجريالند كلياً فإن مستوى بدأ الغطاء الجليدى لجريالند في الذوبان فإ

  .أمتار مسبباً أنكماشا ملحوظاً في مساحة األرض7سطح البحر سيرتفع بمقدار 

مليون مربع منها مساحة قدرها  197علما بأن مساحة الكرة األرضية تبلغ نحو

 56 ية وقدرها يغطيها البحر، بينما المساحة الباق%  70  8.نحو، أي ومليون ميل مربع141

  .المساحة الكليةمن  % 29 2,تعادل فقط  و اليابسةهيمليون ميل مربع 

لجدير بالذكر أن اليابسة والبحر ليسا موزعين بالتساوي على سطح األرض، إذ توجد ا

 بينما معظم نصف الكرة يمعظم اليابسة في نصف الكرة الشمالي ويسمى بالنصف القار

  .ي ويسمى بالنصف المائاًالجنوبي عبارة عن محيط تقريب

                                                 
  38-35ص / 2003/ الطبعة األولى/ القاهرة / الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالية ) اقتصاد البيئة (  بروان  0ليسترر 1
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 تتوزع بين ساحة سطح الكرة األرضيةـمن م  %229,ساحة اليايبسة ـكذلك فإن م

الجزء  ونـ ألن اليابسة تكونظراً  %.13 13,وجبال % 6 47,وتالل   %69,هول ـس

رقعة المساحة التي يغطيها الجليد من هذا الجزء فمن ، واتساع األصغر من سطح األرض

 فهناك تقديرات . من اليابسة الذي يمكن أن يستغله اإلنسان صغير جداًيدر الفعلالواضح أن الق

  يمكن زراعته منها منتج ولكن ال  %30من سطح األرض يمكن زراعته،   %30ترى أن 

  ومن المعتقد زراعته، يمكن ال صحارى، جبال، مناطق ثلجية، مستنقعات%  40والباقى وهو

ن أن ترزع على الدوام ونحو نفس القدر من المساحة كـمربع يم مليون ميل16 نحو أن

 أو بارد على أقصى حد، أو   سطح األرض فهو إما جافيأما باق .ييستخدم للغابات والرع

  .رغير مالئم الستخدام المثم

 صلى اهللا عليه الرسول كان فقد .السنة النبوية تناولت موضوعات هامة عن البيئة  

 الموات ئها، وتعرف بأرضحياإ وألرضنه نادى بعمارة اأيل  مهتم بقضايا البيئة بدلوسلم

 ساحة لقرية أوموضع لمقبرة  مرعى وال زرع وال لبناء وال  التي ليس لها أثرألرضوهي ا

 تعرف بأرض الحمى ، والتيرض للعمارةأل من ا اآلخرجزءالترك و .مالك لها ن تكون الأو

  صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللاقد حمىو. وهي مساحة مخصصة للكأل والرعى وغيرها

، وأشار بيده إلى القاع )يحما ( هذا: وقال،قيعب صعد في جبل بالما بالمدينة المنورة حينأرض

ويكونوا نصار ألميال لتكون حماة لخيل المسلمين والمهاجرين واأميل في ستة بوهو قدر 

الكأل والماء  (ي ثالثة الناس شركاء ف صلى اهللا عليه وسلممشاركين في الكأل لقول الرسول

  ).والنار

نه يعلم  وذلك ألألجيال ا فقط بل لكلنه ذكر الماء والحافظ عليه ليس للجيلأونالحظ  

خرى أعلم اليقين بأن الطبيعة التي خلقها اهللا سبحانه تعالى للبشرية تتكون من موارد متجددة 

  .لك توازن في البيئةليكون هنا إلسراف فيها،حفظها وعدم او بصونها نامرأغير متجددة 

 أي الموارد ليأخذ استخداملتوسط في ليحثنا صلى اهللا عليه وسلم ن الرسول أنجد 

مما يدل ). ضرار ضرر والال( عليه الصالة والسالم: ه لقوله قدر حاجته ويترك لغيرإنسان

ن آلا هوما نسمي  صلى اهللا عليه وسلم األمثل للموارد بدأت منذ عهد الرسولالستخدام اعلى أن

  .ن ظهرت المخاطر التي تهدد البيئةأ لها المنظمات الدولية بعد يالتي تناد لتنمية المستدامةبا
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 عن الساعة من ضمن عالماتها الصغرى  صلى اهللا عليه وسلموفي حديث الرسول

ول في البنيان هو نقص المساحات المزروعة بسب ا التطيويعن(ول في البنيان االتط ذكر

   ).جل السكن لمواجهة الزيادات الكبيرة في عدد السكانأألراضي من التوغل إلى تلك ا

لف كليومتر من  أ 70  يفقد سنوياً اليومن العالمأوتشير الدراسات الحديثة إلى 

ية بعد بضعة سنين ألرضفإن الكرة ا الفقدان  استمرإذاو بسبب التعرية،األراضي الزراعية 

 يعتمد  ألن اإلنسان،مر الذي يهدد حياة البشريةاأل. راضى الزراعيةلألتكون مهددة بفقدانها 

  .على الزراعة في معيشته وغذائه

ختفت منها ادولة في العالم   30مم المتحدة على أن ألجرتها اأ التيير الدراسات شوت

لك ا ألن الطبيعة تفقد توازنها ويكون هن،ية الحياةاستمرار أيضاًالغابات وهذا أمر خطير يهدد 

 .يةألرض اخلل في الكرة

  :الخسائر االقتصادية الناجمة عند ارتفاع مستوى سطح البحر

فقدان المساحات الزراعية المطلة على الشواطئ مثل سهول فيضان ودلتا األنهار في  )1

آسيا التي يزرع فيها األرز، وهو الغذاء الرئيسي لشعوب شرق آسيا، فبالتالي خسائر 

  .تقدر بمليارات الدوالرات

اطق الساحلية إلى الداخل مما يزيد من تكدس الناس وهذا له مردوده نزوح سكان المن )2

 .السلبي للبيئة واالقتصاد
معاناة أصحاب العقارات المطلة على الشواطئ مما يؤدي إلى فقدان قيمتها وزيادة قيمة  )3

 .العقارات في المناطق غير المعرضة للغرق
عض الدول تعتمد في فقدان المناطق السياحية التي تطل على الشواطئ إذ أن ب )4

  .اقتصادياتها على السياحة مثل مصر، الهند، الواليات المتحدة

 بهذا نا لو تمسك، بأمر البيئة منذ قديم الزماناهتمن نقول بأن اإلسالم أوعليه يمكن 

 . سوف نضمن إعادة البيئة لتوازنها الطبيعيالمنهج 
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  الفصل الثالث

 واالقتصادى البيئة المفهوم االقتصادي للتلوث وأثره عل

  :قدمةـم

 مؤشرات تؤكد حتمية وضرورة االهتمـام      ظهور   بدأت دول العالم باالهتمام بالبيئة بعد     

ة الهواء والمـاء   من فترة إلى أخرى في عناصرها الثالثها ل تلتغيرات التي حدث  بها، ونتيجة ل  

 وأول ،من ثـاني أكـسيد الكربـون     والتربة بسبب التلوث الناتج من انبعاث الغازات المختلفة       

ات مـسببة   ز وغاز الميثان وغيرها من الغـا      ،ريتبوأكسيد الك ،  نتروجينال و ،أكسيد الكربون 

ق ل عن حماية الكرة األرضية من األشعة فو       ون المسؤ و خاصة على طبقة األوز    ها في اًأضرار

مـراض  األ له بعض    ةمسببوالبنفسجية التي تسقط من الشمس والتي لها أضرار على اإلنسان           

 تحدة األمريكيةـة في الواليات المـ خاص. كبير من البشر، ومؤدية بعدد الجلديةاتالسرطانك
  ).ياالحتباس الحرار( ظاهرة  ظهورباإلضافة 

ألمم المتحدة لحماية البيئة    ولهذه األسباب الخطيرة ظهرت منظمات دولية تحت إشرف ا        

بروما في يونيـو مـن      خر مؤتمر عقد    آوكان  لحمايتها،   مؤتمرات دورية    تمن التلوث وعقد  

 في هذا المؤتمر وعليـه  اًن دوريالقتصادياوكان لعلماء األرض وعلماء البيئة و .2008العام 

 واالقتـصادية   ئيـة يلمفهوم االقتصادي للتلوث ثم اآلثار  الب      لسوف نتطرق خالل هذا الفصل      

 .وكيفية السيطر عليه
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         : المبحث األول 1/ 1

  :لمفهوم االقتصادي للتلوث وأنواعها
 نه عملية تراكم العناصر والمركبات الخارجية في البيئة والعناصرأيعرف التلوث ب

ة المرتبطة بها مما يؤدي إلى تشويه تركيب البيئة واختالل الخصائص الطبيعي الحية

  .المتوازنة

أن مفهوم التلوث في   عرفه العالم بيرس وترنديلبيئاأما المفهوم االقتصادي للتلوث 

م ييدخل العديد من الموارد الطبيعية تحت مظلة التقي االقتصاد يرتبط بفشل السوق الذي ال

و عدم  أ،باإلضافة إلى االستخدام المفرط للموارد الطبعية نتيجة لسيادة الملكية الجماعية لها

خفاق في ضبط الموارد واالستخدام األمثل لها مما اإللك الملكية مما يؤدي إلى توجود 

  :وهنالك عدة تعريفات أخرى مثل. بيئة تدخل الحكومة في تحديد ملكية موارد الييستدع
 المستخدمة إلى إضافة الوجيوكل ما يؤدي نتيجة للتكن التلوث بأنه يعرف البنك الدولي  -1

 مما يؤدي إلى التأثير على يلى الهواء أو الماء أو التربة في شكل كممادة غريبة إ

  .نوعية الموارد وعدم مالءمتها وفقدانها لخواصها أو تؤثر على استقرار تلك الموارد
ر فيزائى أو كميائى أو بيولوجى يؤدي يأي تغي  فيعرف التلوث بأنه  ODUMأما   -2

ربة أو يضر بصحة اإلنسان والكائنات الحية إلى تأثير ضار على الهواء أو الماء أو الت

 . األخرى

  :أنواع التلوث وأثره على البيئية واالقتصاد 
 ولكن بسبب استخدام اإلنسان لتربة أن التلوث يصيب الماء والهواء واكما ذكرنا سابقاً    

 ئي والماألرضيولكن الشك أن التلوث ا. للهواء مباشرة فإن هناك تركيز على التلوث الهوائي

   . اإلنسان على هذين المصدرين في مأكله ومشربهالعتمادمهم أيضاً 

  : Air Pollution  التلوث الهوائي/ أ

المواد الكمياوية والشوائب المختلفة الموجودة  ارتفاع مقادير يقصد بالتلوث الهوائي هو  

وتعتبر . ثيرات سلبية على اإلنسان واألحياء األخرىأفي الغالف الجوي مما يتسبب في ت

 فإنتاج   لهذا النوع من التلوث رئيساًدراًـالنشاطات المتعلقة بإنتاج واستخدام الطاقة مص
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 وكذلك مكائن اإلحتراق ،من خالل استغالل الطاقة النووية  أو،الفحم حرق بواسطة الكهرباء

 الداخلي المستخدمة في وسائل المواصالت المختلفة يتسبب في إنطالق عدد كبير من الغازات

ة إلى الهواء وتبقى هذه المركبات في الهواء لمدة معينة تتعرض لبعض يقواألجسام الدق

 ومن ثم تنزل إلى األرض أو الماء من خالل الترسب الطبيعي أو بواسطة ،التغيرات الكمياوية

 بسبب حجمه ستيعاب الغالف الجوي لهذة الملوثات كبيرة جداًامع ذلك فإن . األمطارالحمضية

ستعابية قد ال تكون كافية في  أن هذه الطاقة االإالإلضافة إلى الحركة الدائمة فيه الهائل با

  .بعض المناطق التي يتركز فيها التلوث مما يتسبب في وجود مشكلة التلوث الهوائي

أساسية من الملوثات هي أكسيد الكربون  ويمكن القول إن هناك خمسة أنواع  

 واألجسام الدقيقة مثل ،كاسيد النتيروجينأ و،الكبريت وأكاسيد ،والمركبات الهيدروكربونية

ت مقدار أكاسيد الكبريت بفعل الزيادة الكبيرة في استخدام الطاقة ازدادوقد  .الغبار والسناج

 وأيضاً زادت .بشكل عام حيث أن مكونات الكبريت موجودة في المصادر الصلبة والسائلة

م وسائل المواصالت كالسيارات وغيرها من كميات أول أكسيد الكربون بسبب زيادة استخدا

حتراق الداخلي تطلق هذا الغاز نتيجة لعدم حيث أن مكائن اال ،وسائل النقل البرية المختلفة

وفيما يتعلق بهذه المواد الهيدروكربونات فإن الزيادة . إحتراق المواد الهيدروكربونية بشكل تام

 هناك أكاسيد وأخيراً .ي استخدام النفط والغازالكبيرة في كمياتها تأتي مباشرة من الزيادة ف

حتراق الداخلي المصصمة لحرق المواد الهيدروكربونية النتروجين وهي تنطلق من مكائن اال

هذا مع العلم أن الهدف من تطوير هذه المكائن هو التخلص . عند درجة حرارة وضغط عاليين

ضغط حرارة وضغط منخفضين مما من التلوث الناتج من حرق المواد الهيدروكربونية تحت 

  .يؤدي إلى إنطالق أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات بسبب عدم اإلحتراق الكامل

 وأكاسيد النتروجين ،مخاطرهذه الملوثات المختلفة وخطورة المركبات الهيدروكربونيةو  

 لهذه  ومواد كيماوية أخرى ألن،تأتى من تفاعلها بوجود ضوء الشمس مكونة مادة األوزون

 تشكل خطورة كبيرة على األحياء بشكل  مماالمركبات الكمياوية مواد سامة ذات رائحة كريهة

 على الكرة األرضية من خالل تأثيرها على الغالف وأيضاً مادة األوزون تشكل خطراً .عام

 أكسيد .الجوي وإضعاف قدرته على إمتصاص اإلشعاعات الكونية المتسربة إلى األرض

سيد النتروجين فإنها تسببان في ظاهرة األمطار الحمضية التي تنتج من تفاعل  وأك،الكبريت
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هذين الغازين مع بخار الماء في الغالف الجوي مكونين حامض الكبيريتك وحامض النتريتك 

 النباتات واألسماك باإلضافة إلى لتضراللذان يترسبان مع األمطار وتسبب حموضة األمطار 

  . المختلفةوتلوث األراضي الزراعية ومصادر المياهكل المنشآت المعدنية، آت

أما تراكم غاز ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي فيتسبب في ارتفاع درجة حرارة 

األرض، بسبب أن غاز ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي يمتاز بخواص كيماوية يمنع 

ريجى في درجات الحرارة على تسرب الحرارة من األرض ويؤدي بالتالي إلى االرتفاع التد

وتكمن خطورة هذه الظاهرة  ). االحتباس الحراري(وهذا ما يسمى بظاهرة  .الكرة األرضية

 احتمال حدوث اختالالت مناخية خطيرة في المستقبل بسبب االرتفاع المستمر في درجات في

ي جنوب شرق  وبالفعل أدت هذه الظاهرة إلى قتل اآللف من البشر في هذا العام ف.الحرارة

 في سببةحرارة مال االرتفاع في درجات  حدوثن خطورة هذه الظاهرة إلىموأيضاً تك آسيا،

مثل بريطانيا وكندا  ،تمدد المحيطات بالتالي تحدد كثير من الدول المطلة على تلك المحيطات

ى ف كما هو مبين واإلسكندرية وغيرها من الدول والمدن الساحلية المطلة علي تلك المحيطات

  .أدناه) 4 (الشكل رقم

 وفيما يتعلق باألجسام الدقيقة وأكسيد الرصاص فإن تأثيراتها الصحية خطيرة جداً

 مختلفة أهمها السرطان، في حين اًويعتقد الكثير من العلماء أن األجسام الدقيقة تسبب أمراض

ل واحتمال  عند األطفاي والعقلييؤدي تزايد غاز أكسيد الرصاص إلى إضعاف النمو الجسمان

  .اإلصابة باألمراض المختلفة

 في حدوث العديد من  نذكر أن التلوث اإلشعاعي الذي يعتبر عامالً مهماًوأخيراً

 يتعرضن لهذه ئيطفال والنساء الحوامل الالأل لياألمراض كالسرطان والتشوه الخلق

لمباشر على نمو ويحدث ذلك من خالل التأثيرات السلبية على الجينات أو التآثير ا تااإلشعاع

وعليه نالحظ أن معظم الدول الصناعية عانت من مشكلة التلوث الهوائي خاصة في . الجنين

 وطوكيو وغيرها من المدن ، ونيويورك، ولوس أنجلوس،المدن الكبيرة منها مثل لندن

 أما مشكلة األمطار الحمضية فهي أيضاً منتشرة في العديد من الدول .الصناعية في العالم

 في السويد والنرويج وكندا والمناطق الشمالية الشرقية من الواليات اعية وخصوصاًالصن

كل الهياكل الصناعية والسيارات وقتل األشجار آالمتحدة مسسببة خسائر مادية كبيرة في شكل ت
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  .في الغابات الصنوبرية المحطية بتلك المناطق

  :Water Pollution  المائيالتلوث   /ب

    المياهيتلوث األنهار ومجار :تلوث المائي إلى ثالثة أقسام رئسية هييمكننا تقسيم ال 

األساسية هي السوائل  أما الملوثات . تلوث البحار والمحيطات وأخيراً،وتلوث المياه الجوفية

 .1ويمكننا إرجاع هذه الملوثات إلى مصادر مختلفة  .والمواد الصلبة والطاقة الحرارية
 استخدام المواد الكيماوية كذلك المضادة للحشرات واألعشاب الضارة الزراعة النتشار  :أوالً 

  .واألسمدة بأنواعها

الصناعة لما تنتجه من كميات كبيرة من المواد الصلبة والسوائل الكيماوية باإلضافة   :اًثاني

  .إلى الحرارة واإلشعاع

  .التعدين وينتج منه األحماض وبقايا المعادن  :ثالثاً

  .تطلقه من غازات مختلفة وحرارة ونفايات مشعة لكهرباء وماإنتاج ا  :رابعاَ

بقايا الوقود في البحار والمحيطات باإلضافة من خلص توسائل النقل البحرى التي ت :خامساً

  .إلى النفايات األخرى الصلبة

   .النفايات البلدية التي تتخلص في مجاري المياه :سادساً

 .ر بواسطة األمطاترسب األحماض من الغالف الجوي: سابعاً
وتجدر هنا اإلشارة إلى أن النفايات الناتجة من مختلف النشاطات االقتصادية تتكون من     

  . للتدوير  ة غير قابلىخرأ ور للتدويةصنفين أحدهما قابل
والسيما أن  ، ومن المعروف أن طاقة األنهار في استعياب الملوثات محدودة بشكل عام    

 ووجود األحياء الدقيقة ،ليل تعتمد على مقدار األكسجين المذاب في الماءالنفايات القابلة للتح

لذلك فإن اإلبقاء على قدرة المياه في إمتصاص النفايات القابلة  . التي تساعد على تحلل المواد 

للتحليل تعتمد اعتماداً مباشرة على مقدار الملوثات األخرى الموجودة فيها كالتي تؤدي إلى قتل 

  .أو الكيماويات السامة، لدقيقة كالمواد الحمضيةاألحياء ا

ة هنا أن محطات إنتاج الكهرباء الموجودة بالقرب من األنهار تعتبر من رويجب اإلشا
                                                 

1 . Environmental Consideration from Industrial Devolopment  Sector  , World Bank . Washington 1978 
Odum,E.P.E  
cology the Link   
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  وفي بعض األحيان، الساخنة من المواد كميات كبيرةيألنها تلق أكبر مصادر التلوث المائي

السفن الحاملة للنفط التي  بحارعبرتسرب النفط الخام في ال، وأيضاً  مشعة في البحارمواد

  .لحيوانات البحرية كميات كبيرة من اإلى موتتتعرض للحوداث تؤدي 

األساسي هو  تلوث مصادر المياه الجوفية فيمكننا القول بأن السبببأما فيما يتعلق 

استخدام مناطق شاسعة من األرض لدفن النفايات السامة، حيث يتسبب تسرب هذه المواد 

عتمد عليها األفراد في عدد كبير من ي المياه الجوفية التي ةلوثمة إلى جوف األرض الكيماوي

 لعدم تحرك المياه الجوفية فإن هذه الكيماويات تبقى مصدراً دائماً لتلويث هذه  ونظراً.الدول

 السطحية والجوفية لبعض من الدول  المياه الجداول أدناه توضح درجة التلوث مصادر.المياه

  .العربية

 )3(جدول رقم 

  البلدان العربية  فيسطحية بملوثات رئيسية الئيةمصادر الماالدرجات تلوث أو تدهور حالة 
    المبيدات الزراعية  ملوثاث الزيوت  الملوثات الكيمائية  البلد

    +  +  ++  مصر

    +  +  ++  سوريا

    +  +  +  لبنان

    +  +  +++  األدرن

    +  +  ++  العراق

    -  -  -  الكويت

    -  -  -  البحرين

    -  ++  ++  سعودية

    -  -  -  قطر

    -  +  +  عمان

    +  +  +  ا اليمن 
  )UNECWA(المصدر 
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   :إيضاحات

  تلوث شديد   ++++

  تلوث سيء    +++

  تلوث متوسط     ++

  تلوث خفيف    + 

  تلوث هامشى أو عدم وجود مصدر مائى سطحي     -

   :land pollution  التلوث األرضى/ ج

ويه المستمر الذي يصيب مساحات شاسعة من األراضي يقصد بالتلوث األرضى بالتش  

. إلنتاج الموارد الطبعية التي تحويها  أو،فايات والزبالةنإما بسبب استغاللها مراكز لدفن ال

 ويرجع السبب في ذلك إلى أن يضاوتشكل النفايات الصلبة والسائلة أهم مصادر التلوث األر

 ضرورة التخلص منها لذلك يستلزم استخدام النفايات وخاصة الصلبة منها تشكل عقبة عند

متعلقة باألنشطة و وتأتى هذه النفايات  من مصادر مختلفة .مساحات شاسعة من األرض لدفنها

 باإلضافة إلى يالتي يمارسها اإلنسان مثل النشاط الصناعي والزراعي والتجاري والمنزل

  .أنشطة التعدين وإنتاج الكهرباء

 بأنها تمثل مصدر من مصادر الغذاء بالنسبة  كبير علماًنباتاتعلى ال التلوث ثرأ

قد أوضحت التجارب أن النباتات التي تعيش في جو . إلنسان بالتالي لها قيمة اقتصادية كبيرة

قل إنتاجيتها ألنها تختلف من حيث ت من الغازات السابق ذكرها  العاليةمحتو على التركيزات

إلى قتل تؤدي ات أخرى فإن تركيز هذه الغازات  إلى نباتاتدرجة حرارة نموها من نبات

  .النباتات

    :يالتلوث  الضوضائ/ د 

 ما ذان لسماعه وغالباًرتاح اآلتالضوضاء هي الصوت غير المرغوب فيه والذي ال 

وقد .  لفترة طويلة خاصة في المصانعشكل مفاجئ ولمدة قصيرة، وقد تستمر أحياناًبحدث ت

 والديسبل هو  . ديسبل75ألذن وهو لا تتجاوز الحد المسموح به يؤذى اإلنسان والحيوان عندم

 . ديسبل90 إلى 80وحدة لقياس شدة الصوت وقد يجاوز الحد األقصى للضوضاء ليصل إلى 
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ثر الضوضاء في المجتمعات الحديثة خاصة المدن الكبيرة المزدحمة بالسكان أوقد تفاقم 

 عن فساداًإ الذي ال يقل خطورة ويوث البيئوهو نوع من أنواع التل. والمجتمعات الصناعية

 . وهي تمنع اإلنسان من ممارسة حياته بشكل طبيعي.السموم التي تلقى في الهواء والماء

واألرق وإضطراب ،  منها فقد السمعإلنسان كثيرة ضوضاء تسبب أضراراًلوالشك أن ا

  .العزلةوالميل إلى   يضطرابات العقلية واالختالل النفساألفكار، وبعض اال

ن كانت قد بلغت الدرجة الكبيرة في هذا إ و،والضوضاء ليست وليدة هذا العصر

  أن الضجة مربكة جداً وقد أدرك الرومان قديماً.العصر نتيجة للتقدم التكنولوجي في الصناعة
صدر  فمنعوا سير مركبات الخيول أثناء الليل، وفي بريطانيا في منتصف القرن التاسع عشر

ن تعتبر آلوا . المطرقة، ورنين اآلالتيمدى األذى الذي يصيب األذن من دوبين يتقرير 

  .القاهرة أكثر مدن العالم للضوضاء بعد أن كانت ريودو جانيرو بالبرازيل

  ت خطورة الضوضاء والسيما في المراكز الحضارية من العالم ازدادوفي هذه األيام 

 يعانون من فقدان رين مليوناًشكثر من عويكفي أن نذكر أن في الواليات المتحدة وحدها أ

  .خرين يعيشون في توتر شديد بسبب الضوضاءآ السمع، وأكثر من سبعين مليوناً

وقد أوضحت الدراسات أن التعرض المستمر للضوضاء أثناء العمل قد يؤدي إلى إيذاء 

  نسيج  هو العمل في المطارات، والنجارة ومصانع ال وأن أكثر األعمال ضجيجاً.العالمين

وقد يكون سلوك بعض الناس  ،والنفط، والمطابع، والصناعات الغذائية، والصناعات الثقيلة

 في حدوث الضوضاء مثل استخدام مزامير السيارات بكثرة ورفع أصوات بعض سبباً

. األجهزة، ومكبرات الصوت، وطرق األبواب في منتصف الليل وأصوات الباعة المتجولين

 فقدان السمع التي يإلنسان هل يسببها التلوث الضوضائيل التي وأيضاً من ضمن المشاك

  . أو دائماً أو ثقيالً أو متوسطاًتسببها بعض اآلالت واألجهزة وقد يكون هذا الفقدان خفيفاً

 واألوعية ، والقلب،ويعتقد كثير من الناس أن الضوضاء لها تأثير سيئ على السمع

قد تؤدي الضوضاء إلى و. يز األصوات في المخيم، وعلى عملية تيوالجهاز العصب، الدموية

) األدرنالين (كما تؤدي إلى إفراز هرمون. حدوث تقلصات في األوعية الدموية السطحية

وال .  وضغط الدم وقوة إندفاع الدم من القلب القلببكثرة مما يؤدي إلى تغير في ضربات

 أيضاً، فالدراسات التي أجراها ت فقط فأثره ممتد للحيوانايقتصر تأثير الضوضاء على اإلنسان
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بعض المتخصصين في علم الحيوان تبينت أن هناك عالقة بين الضوضاء وزيادة الرواسب 

 دائم في ارتفاع مستمر يسبب له  بشكلضوضاءللوتعرض اإلنسان  .نالدهنية في الشراي

 كفاءة  وتحد من، اإلنتاج يقلالتركيز بالتالي ضغط الدم مما يؤدي إلى عدم القدرة على

م جهاد والرغبة في التغيب في العمل مما يؤثر على إنتاجيتهالعاملين وتصيبهم بسرعة اإل

   .ككل

تهدد   للحد من خطورتها التيراًي كباًاهتمام هذه الظاهرة يولذا من الضروري أن نعط

   يجب اتخاذ اإلجراءات الكفيلة من تأثير الضوضاء على اإلنسانوالمالين من الناس، 

  .العاملين في المصانع ومعاقبة ذوى السلوك السيئ الذي يؤدي إلى إزعاج الناسخاصة و

  :ي التلوث اإلشعاع/ ـه

، وتعتبر التجارب النووية، وحوداث المفاعالت النووية اإلشعاع أخطر الملوثات جميعاً

  . عما يتخلف عنهما من نفايات نوويةأخطر مصادر التلوث باإلشعاع فضالً

 ي من الغبار النوو كبيراًنفجارات هائلة تطلق قدراًاووية إلى وتؤدي التجارب الن

 وتساقط .نفجار ويحمله الهواء إلى أماكن بعيدةالمحمل بالنظائر المشعة ينتشر في مكان اال

ويمتد التلوث بهما إلى النبات . لتربة والماءل ةتلوثمالنظائر المشعة على سطح األرض 

  تاماً أقرت األمم المتحدة حظرا1962ًومنذ عام . لغذائيةوالحيوان ثم اإلنسان عبر السالسل ا

 هذه التجارب من بينها يومع ذلك فالزالت بعض الدول تجر، على إجراء التجارب النووية

  .سرائيل وإيران وكوريا الجنوبيةإ

وفي سبيل االستفادة من الطاقة النووية الهائلة عمدت كثير من الدول إلى استخدامها في 

سمى بالطاقة النووية السليمة ومع ذلك ترباء فيما يعرف بمحطات الطاقة النووية وتوليد الكه

 إلى  تعرض المفاعالت النووية في هذه المحطات بسببفهي مصدر للتلوث اإلشعاعي 

  .نفجارهااارث تؤدي إلى وك

 وعلى مدى النصف الثاني من القرن ، خطيراًاًوتلوث البيئة باإلشعاع النووي تلوث

   بريطانيا،الواليات المتحدة األمريكية، يوقعت كوارث نووية في االتحاد السوفيتالعشرين 

 االتحادولكن أشهر كوارث المفاعالت النووية كارثة تشرنوبيل ب. تيننلمانيا واألرجأفرنسا، 

 وأدى ،1986 التي وقعت بشمال غرب أوكرانيا في الخامسة من شهر أبريل لعام يالسوفيت
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نتشرت فوق مكان اق سحابة هائلة من الغبار المليئة بالنظائر المشعة طالإنفجار إلى اال

يطاليا، وسط أوربا إ فرنسا، شمال ،لمانياأقلتها الرياح إلى أجواء فنلدا، السويد، نالحادث و

 13500 شخص في الحال وترحيل 32وقد أدى هذا الحادث المروع إلى وفاة . وتركيا

 كليومتر مربع 300نشربيل في مدى بنطقة المحيطة شخص من سكان المنطقة، وأعلن أن الم

 مليون هكتار من األراضي الزراعية في 2منطقة محظورة حيث لوث اإلشعاع حوالي 

  . عن تلوث أجواء البلدان المذكورة بالغبار النووي ومضاعفاتهسيا، وفضالًوكرانيا وروأ

 النووية وتسقط األمطار ويمتزج السحاب بالغبار النووي الذي ينتج من كوارث المفاعالت

فتلوث التربة ثم المسطحات المائية باإلشعاع الذي يمتد إلى النبات أما مباشرة بترسيب الغبار 

  .النووي عليه أو عن طريق التربة

ويتعرض اإلنسان والحيوان للتلوث اإلشعاعي بإستنشاق الهواء الملوث بالغبار النووي 

 أمراض منها تلف خاليا نخاع العظام مما يسبب له به أو بشرب الماء أو تناول الغذاء الملوث

صابة الغدد الصماء، وتلف بعض وإتقرح الجلد، و،  كرات الدم، وتلف جهاز المناعةتنتجالتي 

 المتأخرة مثل  الحاالتالخاليا العصبية مع فقدان القدرة على التركيز وظهور بعض من

 الغدد التناسلية وتشوه األجنة  وتلف،بصار وضعف اإل،وتلف عدسة العين سرطان الدم

جراعات قليلة من اإلشعاع لفترة طويلة من الزمن  لواألفراد الذين الذين يتعرضون.مظاوالع

كالعاملين في محطات القووى النووية تأكد أن لديهم أعراض التلوث باإلشعاع ولكنها تظهر 

  .بعد فترة

 بدورها يوتمحطات القوى تحوالنفايات التي تتخلف عن الوقود النووي المستخدمة في 

يمكن ترك هذه النفايات  وال. على عناصر مشعة يستمد نشاطها اإلشعاعي لفترات طويلة جداً

كما أن دفنها في باطن األرض يؤدي إلى تلوث التربة والمياه الجوفية ومياه . مكشوفة

تلك األسلحة ويشكل التخلص من هذه النفايات عقبة كبيرة للدول التي تم. المسطحات المائية

  .ووية والتي تقيم محطات القوى التي تعمل بالطاقة النوويةنال

ونالحظ في نهاية هذا القرن قد كثرت تجارب الدول للمفاعالت النووية وكثرة صناعة 

ن نتائجها قد تكون سلبية تؤدي إلى إاألسلحة النووية بحجة استخدامها في األغراض السلمية 

        . حياة عدد كبير من البشرية
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 صورة عالج  الدول العربية فيتقدر الخسائر المادية التي تتحملها وزارة الصحة فيو    

مليون دوالر للرعاية   8440المواطنين وتكاليف المستشفيات واألدوية واألطباء بحوالي 

الصحية للمواطنين، وتقدر التكاليف التي تتكلفها وزارت الصحة في الدول العربية نظير 

مليون دوالر في  290 آلثار  الجانبية التي تسببها الهواء الملوث للمواطنين بحوالي معالجة ا

والجدول التالي يوضح التكاليف التي تتحملها كل دولة نتيجة األثر الجانبى  1992عام 

 .للغازات التي تلوث الهواء
 )4(جدول رقم 

ن يعربية بمالي وإنفاق التلوث الهوائي لبعض الدول الينفاق الصحجدول يوضح اإل

 الدوالرات
   اإلنفاق على تلوث  الهواء اإلنفاق الصحي الدولة

 220 736 االمارات

 41 139 البحرين 

 263 879 الجزائر

 1005 2513 السعودية

 - - العرا ق

 158 528 عمان

 56 188 قطر

 432 1442 الكويت

 162 295 ليبيا

 14 34 األردن

 142 316 تونسى

 - - جيبوتى

 52 87 السودان

 63 109 سوريا

 - - صومال

 - - فلسطين
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 22 40 لبنان

 309 563 مصر 

 200 378 المغرب

 9 16 موريتانيا

 166 213 اليمن

 3314 8440 جميع الدول العربية

 مصر/ بنك المعلومات البيئية: المصدر
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         :المبحث الثاني 2/ 1

 :سباب التلوث في الدول المتقدمة والناميةأ

دت إلى هذا التلوث مما خلق نوع من عدم أنقصد بالتلوث البيئي تلك العوامل التي   

            . ال يمكن السيطرة عليه، فأثره يمتد لمسافات بعيدة بأن التلوث البيئيعلماً. التوازن في البيئة

  دول الناميةـثره إلى ال أتدتد يمـق ةـالمتقدمل دوـفي ال ئةوث البيـتلالـجدير بالذكر بأن ال

  .هكذا وتدهورها في الدول النامية يتأثر بها الدول المتقدمة وفاستنزاف الموارد 

حماية البيئة من التلوث يرتبط إلى حد كبير بأنماط االستهالك وتوزيع الدخل على إن   

ها من  ما تستورد للموارد التي غالباًستزافاًا رألكثا الدول المتقدمة تعتبر .المستوى العالمي

من الموارد في 70  % من أكثر تستغل حيث أنها ،هايعصنتفي شكلها الخام ليتم الدول النامية 

 الدول بينما.  لتلك الدولالتلوث البيئي في الدول المتقدمة بالتقدم االقتصادي، فارتبط العالم

إلضافة إلى زيادة نمو سكانها بمعدالت ا ب،ر التي تعيشها بحالة الفق التلوث فيهاالنامية ارتبط

لغابات قطعها الجائر ل وبسبب.  الموارد بصورة كبيرةاستنزافزيادة   فيتساهم ةعمرتف

ت نسبة مساحة األراضي انخفضالتصحر وتعرية التربة وقد  أدت إلى لزيادة الرقعة الزراعية

من السكان الفقراء يكافحون %  60وأن ات  منذ بداية الثماني2 %الصالحة للزراعة بنسبة 

  .  جل البقاءأمن 

لف كليو متر مربع من األراضي أ 270 جريت بأن حوالي أوتشير الدراسات التي 

من  15 %ية الزراعية بنسبةإلنتاجوتقدر هذه الخسارة في ا، يتها سنوياًإنتاجالزراعية تفقد 

  . الناتج القومي

 تعزى بسبب تلوث المياه  مليون حالة وفاة سنوياً 13يوجد في الدول النامية حوالي 

سهاالت والكوليرا وغيرها من إلوسوء التغذية وكثرة البعوض التي تسبب المالريا وكثرة ا

  .1.النتشارهامراض التي تكون التلوث البيئي سبب ألا

  
 

                                                 
  )3(ص / م2000/    الطبعة األولى/ عالم الترجمة )  2000توقعات البيئة العالمية (برنامج األمم المتحدة للبيئة  1
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  المسطحات المائية وقارات العالم )        4( شكل رقم 
 

     
  

  :الوضع البيئي في العالم

  :إفريقيا) أ

 وتشمل المخاطر البيئية . في إفريقيايعتبر الفقر السبب الرئيسي في تدهور البيئة  

 وتدهور يوتناقص التنوع البيولوج،  والتصحر،ة وتدهور الترب، الغاباتإزالةسة في يالرئ

 العديد من ت جلبي التي مشاكل التحول الحضرباإلضافة إلى.  وندرة المياه،الموارد البحرية

  .تعرض اإلنسان إلى مخاطر صحيةو ،المشاكل البيئية

وبالرغم من أن العديد من الدول اإلفريقية تطبق السياسات الدولية الجديدة واالتفاقيات 

 في العادة، نسبة لعدم وجود الكوادر إال أن أثر ذلك كان ضعيفاً. البيئية المتعددة األطراف

  . الكافية والخبراء والميزانيات واآلليات الالزمة للتنفيذ والدعم

  أنتأآليات قانونية ولكن بعض الدول بد على أساساً البئية الجارية تعتمد السياسات

وبالرغم . لحوافز االقتصادية من خالل النظم الضربية المختلفةتهتم بتوسيع هذا المدى ليشمل ا
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، إال أن معظم الصناعات بذلت مثل مصر هامن إنشاء مراكز اإلنتاج األنظف في القليل من

  .  سياسات اإلنتاج األنظفيجهود متواضعة لتبن

ذا  يرجح أن يكون تطبيق السياسات البيئية الوطنية أكثر فعالية إي متناموهنالك وعي

ل ـي كـوتتوسع برامج التعليم والتوعية البيئية ف . بمشاركة جماهر أكثر وعياًما كان مدعوماً

  . مكان

      :ي والمحيط الهادآسيا) ب

 أكبر األقاليم مساحة، وتواجه تحديات بيئية خطيرة، تتمثل ي والمحيط الهادآسياتمثل 

 المرجح أن تؤدي مواصلة النمو ومن .في الكثافة السكانية والتي لها آثار  بيئية خطيرة

االقتصادي السريع والتحول الصناعي إلى زيادة األضرار البيئية، وأن يصبح اإلقليم أكثر 

من سكان العالم البالغ % 60وفي هذا اإلقليم .  أيكلوجيا في المستقبل وأقل تنوعاًتدهوراً

 تدهور التربة خاصة من مساحة اليابسة مما يؤدي إلى% 30مليارات يعيشون على  6تعداهم 

  هاماًفي األراضي الطرفية وتدمير المستوطنات الطبيعية، وخاصة الغابات التي تعتبر مصدراً

 إلى تدمير 1997/1998ام ـفي ع رائقـالح تسببت ولقد. يرةـللغذاء والدواء للشعوب الفق

  .غابات كثيرة

لمياه العذبة التي مدادات المياه من المشاكل الخطيرة خاصة مشكلة اإوتعتبر مشكلة 

 لحياة اإلنسان للشرب وإنتاج الغذاء خاصة في المناطق ذات الكثافة اً رئسيتعتبر عامالً

 منطقة يالسكانية العالية والمناطق القاحلة، وأن الحاجة إلى الطاقة تتزايد بسرعة أكبر من أ

كز الحضرية في ن نسبة السكان الذين يعيشون في المراأهذا باإلضافة إلى . أخرى في العالم

 مما وغالباً. عدد قليل من المراكز الحضرية في تزايد سريع وتتركز الكثافة السكانية أكثر

ى زيادة الضغوط االجتماعية ـسيوى نحو المدن الضخمة إليؤدي نموذج التحول الحضرى اآل

    .والبئية

شريعات تقيد صدار تإإلى  البيئى لقد أدى االهتمام الواسع ألثر انتشار الواسع للتلوث

والعقوبات ، الحوافز وبدأت الدول استخدام. االنبعاثات وتحافظ على الموارد الطبيعية

 واالستفادة من الغرامات في تشجيع إعادة ،االقتصادية لحماية البيئة وترقية كفاءة الموارد

عظم وتزايدت االستثمارات المحلية في النشاطات البيئية في م، الالستخدام وتدوير المخلفات
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 البارز الذي تلعبه  في الدورتاهمـ سهاصناديق البيئة في العديد من  وتم إنشاء.الدول النامية

  . ن المنظمات غير الحكومية في األعمال البيئيةاآل

وبينما توجد .  البيئي متدنية في هذه الدولي فإن مستويات التعليم والوععموماً

 في تصحيح المسار تهابرز أهميتف العالمية، ووتة باالتفاقيات متعددة األطرااالتزامات متف

   .البيئي من خالل آليات تعاونية بين فروع اإلقليم

 يواجهها اإلقليم في تشجيع التجارة الحرة باإلضافة إلى يوتتمثل أكبر التحديات الت

 باتخاذن وتقوم بعض الحكومات اآل. المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وحمايتها

من خالل سياسات خاصة واالهتمامات التجارية والبيئية،  ن شأنها التوفيق بينإجراءات م

  واتفاقيات حول مواصفات المنتج، وتطبيق قواعد خفض الملوثات والموصفات الصحية

  .ومواصفات النظافة في تصدير األغذية

  :آسياأوربا ووسط ) ج

 فقد ظلت ،قليمإلدي لتعكس التوجيهات البيئية للوضع السياسي واالجتماعي واالقتصا

 في أوربا الغربية عالية، ولقد أدى استخدام اإلجراءات التي مستويات االستهالك عموماً

ت للحجم من تدهور البيئة خاصة انبعاث الغازات مثل غاز ثاني أكسيد الكبريت إلى استخدم

ط ضغوـن الـديد مـليل العـ أدى إلى تق1995 -1980بين  أقل من النصف في الفترة ما

  .البيئية

 تدمرت مساحات واسعة عندمايئية بتشترك كثير من مناطق اإلقليم في الخصائص ال

ستنزف معظم مخزون الثروة اوقد . من الغابات بسبب زيادة التلوث والجفاف وحرائق الغابات

وتعرض المناطق . فراط الخطير في الصيد في بحر الشمال بسب اإلالسمكية المستغل تجارياً

  . لساحلية للتدمير بواسطة مصادر متنوعةالبحرية وا

 لتلوث هواء المدن واالنبعاثات، وتنتج يوتعتبر المواصالت البرية المصدر الرئيس

وتوجد في وسط وغرب أوربا . من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمي% 15أوربا الغربية 

  .أكثر النسب من انبعاث الكبريت

 تركيب سياسات تتماشى مع قواعد التنمية  نجحت خطط العمل اإلقليمية فيدلق

على صعيد آخر ما تزال بعض األهداف بحاجة . المستدامة ودعم اإلجراءات الوطنية والمحلية
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ومازالت الخطط البيئية التنموية في شرق أوربا ووسط . إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيقها

 في إعادة تشكيل البناء  الخطواتي لضعف إمكانيات المؤسسات وبطئ أقل تطوراًآسيا

  .االقتصادي والسياسي

ال إوبدأت المشاركة الشعبية في المسائل البيئية في أوربا الغربية تجد نوع من االهتمام 

أنها لم تكن بالصورة المطلوبة، وتوجد مؤشرات إيجابية في وسط وشرق أوربا التي تتعلق 

  .بحماية البيئة من التدهور

. نإلطار التشريعي السليم للمشاركة الشعبية حتى اآل الدول اضعلى كل تفتقد بع

 إلى تحسن يوبالرغم من توقيع معظم دول المنطقة على االتفاقيات الدولية والتي تناد

 البيئي في المنطقة عند تكوين الوكالة البيئية األوربية ي الوعازداد ولقد ،األوضاع البيئية

التفاقيات متعددة األطراف ا أن مستوى دعم كما. ومراكز أخرى لمصادر المعلومات في أوربا

  .العالمية واإلقليمية تجد نوع من التطبيق

وهنالك نجاح ملحوظ خاصة في أوربا الغربية في تنفيذ برامج اإلنتاج األنظف 

أعطيت أولويات هامة للضرائب ومعونات ووالديباجة األيكلوجية، ومن خالل االتحاد األوربى 

 خطة ناتورا في وضع التشريعات في كل القضايا الجديدة ي لقد تم تبن.لتنظيف اآلثار  السالبة

خر فقد ثبت أن هناك صعوبة في التطبيق آ بومن جان. لشبكة األيكلوجية األوربيةم  0200

تحتاج الدول المتحولة نحو االقتصاد الحر إلى تقوية مقدرات مؤسساتها وتحسين سبل فرض 

إن . ؤسسات التجارية على استخدام نظم اإلدارة البيئية وبناء قدرات الم،الرسوم والغرامات

  .إلقليم ككل هو تكامل السياسات البيئية واالقتصادية واالجتماعيةل ي الرئيسيالتحد

  :ينية والكاريبيأمريكا الالت) د

تبرز في هذا اإلقليم مسألتين بيئيتين رئسيتين، األولى إيجاد حلول للمشاكل البيئية في 

 العديد منهم – إلى مناطق حضرية لقد تحول ثالث أرباع السكان تقريباً. ةالمناطق الحضري

أما المسألة .  مما يؤثر على صحة اإلنسانغالب في المدن الهواء يكون ملوثاًالوفي ، في المدن

 ويستمر تنقاص ،استنزاف وتدمير موارد الغابات خاصة في حوض األمازون الثانية هي

 مليون هكتار من 5.8لقد فقد ما يصل في مجمله . ل دول اإلقليم الطبيعي في كيالغطاء الغاب

من مجمل % 3 ي مما أدى إلى فقدان ما يواز1996- 1990 مابين عام الغابات في الفترة
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  .يالغابات خالل تلك الفترة ويشكل هذا تهديدا للتنوع البيلوج

ولكن تعرية . لمويتمتع اإلقليم بأكبر احتياطي من األراضي الصالحة للزراعة في العا

لقد أدى تطور التقنية الزراعية إلى تكاليف بيئية .  الزراعيةيالتربة تهدد الكثير من األراض

ولكنها ضاعفت في استهالك % 32ت اإلنتاجية بنسبة ازدادفقد . عالية خالل الثمانيات

  .المبيدات

ضعت العديد من وو.  االهتمام بالقضايا البيئية بدرجة كبيرةي في العقد الماضازدادلقد 

خر لم تؤدي هذه التغيرات فيما يبدو آعلى صعيد . المؤسسات والسياسات في مكانها الصحيح

إلى تحسن كبير في اإلدارة البيئية التي مازالت تركز على القضايا القطاعية دون تكامل مع 

يل  عدم وجود التموإن من أكثر المشاكل شيوعاً. ات االقتصادية واالجتماعيةستراتجياال

  .المعقدةووالتقنية والكوادر والتدريب، واألطر القانونية الكبيرة 

تدفق  وعلى .ماتزال غالبية اقتصاديات أمريكا الالتنية تعتمد على نمو قطاع التصدير

ومازالت سياسة التنمية االقتصادية . رؤوس األموال األجنبية بغض النظر عن العواقب البيئية

 التنسيق فتقار ارتباط بالسياسات البيئية نتيجة اليتعمل بدون أالتي تهدف إلى محاربة الفقر 

  . بين الوكاالت، وافتقارها للنظرة الشمولية

 في بعض العلميات الصناعية  14000ISOمعايير ي وفي الجانب الصناعي تم تبن

عة في التوجه نحو التعاون جكوسيلة إلظهار المرونة مع القوانين الدولية إحدى الجهات المش

ستجابة  آلية االإنشاءعلى سبيل المثال تم  . خاصة في قضايا من وراء الحدوديإلقليما

عية متصلة بشبكة االتصاالت تربط بين الوكاالت الرئيسة في ياإلقليمية لمواجهة الكوارث الطب

يم السريع ألضرار البيئية وتحديد االحتياجات العاجلة، وتحريك يالمنطقة لتتمكن من التق

متعددة األطراف العالمية الاالتفاقيات  وتلقى. قديم اإلغاثة المبدئية للمجتمعات المتأثرةالموارد لت

خر تدنى بصورة آ جانب  من. من التصديق عليهاي وعلى مستوى عال بالغاًواإلقليمية اهتماماً

  .وبة مع هذه االتفاقياتاعامة مستويات تطبيق السياسات الجديدة المتج

  :أمريكا الشمالية) هـ

.  أخرإقليم أي ستهلك أمريكا الشمالية الطاقة والموارد بالنسبة للفرد الواحد أكثر منت

وفي الجانب اآلخر فقد نجح  .ويسبب ذلك مشاكل كبيرة للبيئة بالتالي تؤثر على اإلنسان نفسه
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اإلقليم في تقليل العديد من اآلثار  البيئية من خالل التشريعات الصارمة واإلدارة المتطورة 

نما تم خفض انبعاث العديد من الملوثات الهوائية بصورة كبيرة خالل العشرين سنة وبي

إال أن اإلقليم يعتبر بالنسبة للفرد الواحد أكبر مساهم في انبعاث الغازات، ويعزى . الماضية

 1995 عام مثالًً. د بكميات كبيرةولطاقة، واستخدامها للقوا  في استهالكذلك بصورة كبيرة

 لتر من الوقود في السنة 1600يكا الشمالية كمتوسط للفرد الواحد أكثر من استخدمت أمر

    . لتر في أوربا330مقارنة بحوالي 

 يوقد يؤدي االحتباس الحراري العالمي على المدى البعيد على تحويل المجال المثال

 على  بذلك قاضياً كليومتر شماال300ًللعديد من الكائنات الغابية في أمريكا إلى حوالي 

.  التي يوفرها االحتياطي الغابي الذي أنشئ لحماية نباتات وأنواع حيوانية محددةاتالعائد

  .كبيرةترب الموارد البحرية والساحلية إلى األستنفاذ أو مهددة بدرجة قوت

ففي كندا يجرى التشديد . ير صورة السياسة البيئية في أمريكا الشماليةين تغويجرى اآل

  . ظمية ومجانسة السياسات الفيدرالية والمحلية والمبادرات الطوعيةعلى اإلصالحات التن

وفي الواليات المتحدة ازدادت الدوافع إلنشاء سياسات بيئية جديدة مبنية على قواعد 

 سياسات يوتعط. السوق مثل تصاريح االنبعاثات التجارية وإصالح سياسة الدعم الزراعي

 اً كبيراًامي اهتمخاص بالتعاون مع المجتمع المدنمبادرات القطاع ال، المبادرات التطوعية

  . البيئى التلوث ظاهرةلخفض

ألطراف ا المتعددة يةالبيئ تفاقياتالستجابته لاإن اإلقليم بصورة عامة نشط في دعمه و

ويتم بصورة متزايدة . وضعت المشاركة الشعبية إلدارة الموارد المحلية و.اإلقليمية والعالمية 

، حيث ينظر إلى  المدنيور مع الجمهور ومجتمع األعمالاياسة البيئية بالتشتطوير أدوات الس

ورة ـاية البيئة بصـج حمـمة في برامـمشاركة غير الحكومية والجاليات المقيمة كجزئية قي

  .متزايدة 

. سة زيادة االعتماد على تقيم وقياس السياسات البيئيةيمن إحدى التوجهات الرئ

 ووضع السياسات البيئية يوالرصد والتحليل العلمى والتبليغ الشعبويستخدم تحديد األهداف 

  . للصناعات لتحسين أدائها البيئيكما أصبح الحصول على المعلومات حافزاً. تحت المراقبة

 من المجاالت إال أن دوبالرغم من أن السياسات البيئية أدت إلى تحسن كبير في العدي
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ذ أدى النمو االقتصادي إلى القضاء على العديد من إ.  بعدالمشاكل البيئية لم يتم القضاء عليها

 وإلى بروز مشاكل جديدة مثل تغيرات المناخ وفقدان  .ننجازات التي تحققت حتى اآلاإل

 وكثرة األعاصير والفيضانات وارتفاع درجة الحرارة وذوبان الجليد وغيرها يالتنوع البيولوج

  . من المشاكل البيئية

  :آسياغرب ) و

 من المشاكل البيئية الرئيسة إذ يمثل تدهور موارد المياه واألراضي ه اإلقليم عدداًيواج

لقد وصل وضع موارد المياه الجوفية إلى درجة حرجة نسبة لتجاوز . المشاكل األكثر ضغطاً

وما لم يتم وضع تنفيذ الخطة لتحسين . سترجاع الطبيعيةاألحجام المسحوبة منها لمعدالت اال

  . فمن المرجح أن تحدث مشاكل بيئية كبيرة في المستقبلإدارة المياه

 المشاكل الخطيرة في زراعية من مساحات األراضي الي وتدن،ويعتبر تدهور التربة

اعة ر وتكثيف الز، وسؤء إدارة موارد األراض،أيضاً الجفاف ولقد ساهم في ذلك. اإلقليم

كما تدهورت البيئات . ة الخارج عن السيطري السيئة والتحول الحضريوممارسات الر

  .  لها وتدمير المواطن البيئية،سماكألالبحرية والساحلية بسبب الصيد الجائر ل

ثنين إلى ثمانية أضعاف ما تولده االدول المنتجة للبترول مخلفات خطيرة تعادل  تولدو

اويات ء استخدام الكيمو وس،ويتوقع أن يؤدي التحول الصناعي .الواليات المتحدة بالنسبة للفرد

 إلى زيادة الضغط على النظام  بدون ضوابط وصيد الحيوانات، وصيد األسماك،الزراعية

  . والقضاء على األنواع واألجناس المستوطنة فيه، الهش في اإلقليمياأليكلوج

والسيطرة على . وعلى كل حال لقد تم اتخاذ مبادرات عديدة لحماية الموارد البيئية

وعية الجماهرية باإلضافة إلى أن العديد من المؤسسات التجارية  وإقامة معسكرات الت،التلوث

 ات بتطبيق اإلجراءومصاهر المعادن بدأت ، ومجمعات البتروكيماويات، مثل مصافي البترول

   . 14000 الحصول على شهادات األيزو من أجل

ا  هاًممدخالً  بإعادة دورة الموارد النادرة وخاصة المياهيالمتنام ويمثل االهتمام

 البلدية إلى يوفي العديد من دول شبه الجزيرة تتعرض مياه المجار. للمحافظة على الموارد

  .وتستخدم بصورة واسعة في رى األشجار المزروعة للتجميل. معالجة ثانوية على األقل

زاد و .إن النجاح في تطبيق االتفاقيات البيئية متعددة األطراف في اإلقليم مضطرب
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حوظة بالأللتزام بالتنمية المستدامة وأعطيت المؤسسات البيئية أولوية االهتمام بدرجة مل

  .ومكانة عالية

  المناطق القطبية     ) ز

وتعمل . كية البيئة العالميةي في دينام هاماًتلعب مناطق القطب الشمالي والجنوبي دوراً

اث التي تحدث ألحداتتأثر كل من المنطقتين بصورة رئسية ب. كجهاز قياس للتغيرات العالمية

ولقد أدى تآكل طبقة األوزون في طبقات الجو العليا . أساساً خارج منطقة القطبين

دى االحتباس الحراري أ و،إلى مستويات عالية من األشعة فوق البنفسجية) األسترتوسفير(

وتستخدم كل من المنطقتين . العالمي إلى ذوبان الغطاء الجليدى والجبال واألنهار الجليدية

وعات للملوثات العضوية والمعادن الثقيلة والنشاط اإلشعاعي والتي تنشأ في معظمها في كبال

 على  صحياًوتتراكم الملوثات في المنتجات الغذائية وتشكل خطراً. مناطق أخرى من العالم

  . ساكن القطب

على سبيل المثال و. لقد تأثرت النباتات والحيوانات البرية أيضاً بالنشاطات البشرية

لص مخزون األسماك الكابلين في القطب الشمالي، ووفيت كثيرمن الطيور البحرية التي تق

  . سقطت بالصدفة في آليات صيد األسماك

لقد أدت نهاية الحرب الباردة إلى تعاون بيئي جديد في القطب الشمالي، وتبنت أقطار و

والتي تشمل الرصد والتقيم القطب الشمالي الثمانية إستراتيجية الحماية البيئية للقطب الشمالي 

وتم . وحماية البيئة البحرية والمحافظة على النباتات والحيوانات،  البيئية،يوحاالت الطورائ

تنظيم التعاون بين مجموعات الشعوب القطرية أيضاً، واستفادة بيئة القطب الجنوبي من 

ليل الصراع القائم  معاهدة القطب الجنوبي التي أدت إلى تق منلتزام المتواصل األطرافاال

 وتحول هذا. عدنية والموارد الحية على الموارد المالمعاهدة أصالً وتركز. بين دول المنطقة

  1.مشاكل بيئية أوسع حل ن نحواالهتمام اآل

  :كيفية سيطرة البلدان النامية على التلوث الصناعي
ية، وزادت نسبة تنامى الصناعات التي تتسم بكثافة التلوث الصناعي في البلدان النام 

                                                 
   )196 -53(تقرير سابق  ص )  م2000توقعات البيئة العا لمية (  برنامج األمم المتحدة للتنمية  1
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مما وجبت  استخدام الموارد بصورة سريعة لمجابهة متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية

صدار القوانين إعن طريق  على حكومات تلك الدول بتعزيز قدراتها إلدارة البيئة والموارد

عية ولكن وقد شرعت بلدان نامية عديدة في بناء قاعدتها الصنا. التشريعية ومتابعة تنفيذها

واعتمادها على ،  من الخارجالوجية والتقنية دعتها إلى استيراد تكنلوجيوضعف قدرتها التكن

دى إلى أس مال أسبب افتقارها إلى ربالمهارات األجنبية خاصة في القطاع الصناعي 

استنجادها بالمعونة األجنبية والقروض التجارية واالستثمار المباشر إلقامة مشاريع مشتركة 

  .شركات دولية تكامليةمع 

التي حلت بالنظام االقتصادي  وقد زادات مشكالت البدان النامية نتيجة للتعقيدات

 شروط ي وترد،سعار الفائدةأ وارتفاع ، وكثرة ديون،وظهور منظمة التجارة العالمية العالمي

قص فكل هذه األسباب ال تشجع حكومات الدول النامية التي تعاني من ن. التجارة بالسلع

مع أنها في نهاية المطاف .  وإدارة الموارد،اإليردات مع زيادة النفقات أن تقوم بحماية البيئة

هي التي تتحمل تكلفة تدهور البيئة مما وجب عليها أن تهدد أهدافها الخاصة فيما يتعلق 

 ووضع أولويات واضحة بين المطالب المتزاحمة على مواردها ، وغايات التنمية،بالبيئة

 على النفس لتحقيق التنمية حة، وكما يجب عليها أن تبحث في وسائل أكثر اعتماداًالشحي

ن يبادر برسم طريق للتنمية حتى أ يوعلى المجتمع الدول. يالصناعية والتطور التكنلوج

  . بيئتهاىتتعاف

لمونيوم  واأل،والنفط، والورق، ونالحظ أن معالجة بعض المواد الخام مثل الخشب

ادة في البلدان الصناعية مما قلل من األمراض الخطيرة التي تسببها عند عدم أخذت طابع اإلع

 ولذا حدث نوع من التوزان بين أسعار الناتج المصدر وتكلفة األضرار االحقة بالبيئة .تدويرها

ولذلك نجد في حالة الصادرات من البلدان الصناعية أن هذه  .والسيطرة على تلك األضرار

في البلدان المستوردة ومن ضمنهم أولئك المستهلكون في العالم  مستهلكونالتكلفة تتحملها ال

ما في حالة صادرات البلدان النامية فإن هذه التكلفة تتحملها الدول النامية ويتم ذلك أ .الثالث

  .إلى حد كبير على شكل أضرار تلحق بالصحة والممتلكات ونظم البيئة

يعة المشاكل التي تتعلق بالصناعة والبيئة وعن الدول النامية في أشد الحاجة لمعرفة طب

وعن المعايير البيئية لحماية الصحة وضمان ، المخاطر المرتبطة ببعض العلميات والمنتجات
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وكما أنها تحتاج إلى أناس مؤهلين لتطبيق األسس العلمية لخفض ظاهرة  استدامة البيئة،

بات العمال بإعداد برامج التدريب خاصة التلوث البيئي، وعلى أن تقوم االتحادات الدولية ونقا

في مجال البيئة ونشر معلومات عن كيفية السيطرة على التلوث أو تقليل النفايات إلى الحدود 

  .الدنيا وأن تعد خطط الستعداد حاالت الطوارئي

ية التنمية الصناعية دون االهتمام بالمشاكل استمرارالدول النامية التي تعمل على 

  تؤدي إلى زيادة انبعاث الملوثات والمواد الضارة مما يؤثر بشكل مباشريضروربالبيئة من ال

من المتوقع أن تستمر  . التنمية الصناعية ذاتهاإعاقةوقد يؤدي إلى . البيئة وصحة اإلنسانب

وسؤء الظروف  اطق الحضرية مما يؤدي إلى زيادة اإلزدحامنالصناعة في التركز في الم

  . على الخدمات العامة وتدهور األحوال البيئيةعباءألوزيادة ا، الصحية

عتياد التخطيط الصناعي على إجراء دراسات تقيمم اآلثار البيئية للتأكد أ لعدم ونظراً

 بعض الشركات غير الوطنية نتهزفقد ت .ت اإلنتاجية الكبرى للبيئة المحليةآمن مناسبة المنش

ضرورة حماية البيئة  ة مما دعا إلىالفرصة إلدخال الصناعات الملوثة إلى الدول النامي

أساساية يحددها ه المحلية من أوجه التلوث الصناعي المختلفة باعتمادها على ضوابط علمي

معيار المركبات الكميائية من مواد غازية وسائلة وصلبة وأخرى عضوية وغير عضوية التي 

 .تتواجد في البيئة والتي تحيط بالوحدات الصناعية المختلفة

  :تلوث الصناعي على البيئةأثر ال

هنالك آثار  بيئية سببها المباشر هو االنبعاثات الغارية الناتجة من القطاع الصناعي   

  :وهي

 :ارتفاع درجة الحرارة) 1
ن فإن درجة حرارة أما اآل. شكل ملحوظب منذ بدأت الزراعة كان مناخ األرض مستقراً  

وهو الدفء .  الحراريبسو نتيجة الح في االرتفاع، وذلك على ما يبدةخذآكوكب األرض 

، وهذا )2CO(الذي ينتج عن ارتفاع تركيز الغازات في الجو مثل ثاني أكسيد الكربون 

   يحرق الوقود الحفر: االرتفاع في تركيز ثاني أكسيد الكربون يأتى من مصدرين هما

لجو نتيجة  مليارات طن من الكربون في ا6في كل عام ينطلق أكثر من و. وإزالة الغابات
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 اًاختالفنطالق الكربون من إزالة الغابات اوتختلف تقديرات صافي . يلحرق الوقود الحفر

  . مليارات طن5ولكنها تدور حول . كبيراً

ثبيت  ت من هذين المصدرين يرهق طاقة الطبيعة على الكربونطالق ثاني أكسيدإن إ

 كانت انبعاثات الكربون 1760 وعندما بدأت الثورة الصناعية في عام. ثاني أكسيد الكربون

 مليار طن 1.6 وصلت إلى 1950ولكن بحلول عام . تذكر من حرق الوقود الحفري ال

   وفي عام .  كانت قد رفعت مستوى ثاني أكسيد الكربون في الجو بالفعلات وهي كميسنوياً

غت التي بل  مليار طن وهذه الزيادة6.3كانت الكمية قد وصلت في مجموعها إلى م 2000

  . هي جوهر تأثير االحتباس الذي يزيد من حرارة كوكب األرض1950أربعة أضعاف منذ 

 أن العالقة طردية بين أي.  أن في كل عام يزيد ثاني أكسيد الكربونوالجدير بالذكر

 األمر الذي يحتم على الدول الصناعية . الكربون المنبعث في الجوأكسيدالسنين وكمية ثاني 

  . حاسمة لخفض هذه الكميةخاصة اتخاذ قرارات

فحرق الفحم يطلق . وتختلف انبعاثات الكربون من كل نوع من أنواع الوقود الحفري

كما أن البترول يطلق أكثر من الغاز الطبيعي . من الكربون لكل وحدة طاقة أكثر من البترول

د القوى ألسطول العالمي الذي يتكون من ماليين السيارات إلى جانب آالف من محطات تولياف

ويضاف إلى . وهي بالفعل بمثابة اآلالت التي تقود إلى تغير المناخ .التي تعمل بحرق الفحم

 دور لغاباتل ، ماليين هكتار من الغابات سنويا9ًخيرة يفقد ألذلك إلى أن العالم في السنوات ا

 لما تخزنه األرض المزروعة  ضعفا20ً هكتار ما يبلغ  لكلن الكربوني تخزكبير في

النبعاثات الكربون  وإذ أمكن التخلص من صافي فقد الغابات، فإن هذا المصدر. حاصيلبم

 مليون هكتار 3.6ومناطق الغابات في نصف الكرة الشمالي تزداد بالفعل بواقع  . سيختفي

  . فهو وقف إزالة الغابات في البلدان الناميةي الحقيقيأما التحد. سنوياً

   :ذوبان الجليد) 2

 حيانوفي بعض األ. جليد واحد من أبرز مظاهر ارتفاع درجة حرارة العالمإن ذوبان ال  

كتشف بعض المتجولين في  ا1991ففي أواخر .  جديدةيتخذ دليل ذوبان مثالج الجبال أشكاالً

  حد المثالج أوية اإليطالية جسم إنسان في الب الجنوبية الغربية على الحدود النمسآلجبال ا

 وغطاه الجليد والثلوج بسرعة مما جعل ، سنة5000لى أكثر من وتعود سنين هذا الجسم إ
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كتشفت جثة أخرى في مثلج ذائب في إقليم ا 1999وفي عام .  بشكل ملحوظجسمه محفوظاً

  .ن ذوبان الجليد ناتج من التغيرات المناخيةأيكون في غرب كندا مما يؤكد إلى 

 كان 1960ب في عام وفي المحيط القطب يذوب جليد البحر بسرعة فإلى وقت قري

 كان متوسطه ال يكاد يصل 2001وفي عام . ن تقريباًي يبلغ سمكه متري البحريالجليد القطب

مائه  ال في 42صبح غطاء الجليد أرق بمقدار أخيرة وخالل األربعة عقود األ. إلى متر واحد

  .ة في المائ6نكمشت مساحته بمقدار او

) ساينس( Science مقاال في مجلة  نشر أربعة علماء أمريكيون 2000وفي عام 

قع أغلبها في الدائرة  وت إلى أن غطاء الجليد الشاسع في جريالند قد بدأ في الذوبانه فياأشارو

ي وبنالج ما شبه جزيرة القطب ـك.  مليون كليومتر مربع2.2القطبية ويبلغ مساحتها 

 يغطيه البحر القطب وعلى خالف القطب الشمالي الذي.  أيضاًهاتفقد جليد) أنتاركيتكا(

الشمالي، فإن القطب الجنوبي يغطيه قارة أنتاركتيكا وهي كتلة من األرض تبلغ حجم الواليات 

  .ت غطاء الجليد فيه في اإلختفاءأ قد بدالمتحدة تقريباً

 درجة سليوس في 2-1 في درجة الحرارة بمقدار  متواضعاًاًويرى الباحثون أن ارتفاع

 في خليط التساقط، فيرتفع نصيب ما يسقط على  كبيراًتغيراً  يحدثالمناطق الجبلية يمكن أن

والنتيجة حدوث مزيد من العواصف ومزيد من . شكل مطر، وينخفض ما ينزل على شكل ثلج

  . خالل موسم األمطار اتالفيضان
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   أمثلة مختارة من ذوبان الجليد  فى أنحاء العالم )5(جدول رقم 
  فاقد الذي تم قياسه     ال       الموقع   االسم 

من %14يبلغ مع فقد 1978منذ % 6نكمش بمقدار ا محيط القطب الشمال جليد بحر القطب الشمال 

.  والذي يدوم على مدار العامالجليد األكثر سمكاً

  .اًفي أقل من ثالثون عام% 40ترقق بمقدار و

 رافها الجنوبيةبأكثر من متر في العام في أط ترقق  جريالند  غطاء الجليد في جريالند

 1993 منذ عام رقيةوالش

خالل القرن الحالي  % 50انخفض حجم المثلج بمقدار   روسيا  جبال القوقاز

 جبال األلب

  

  1850منذ عام % 50انكمش حجم المثلج بمقدار   أوربا الغربية

في الفترة من % 33نكمش القمة الجليدية بنسبة ا  تنزانيا جبال كلمنجارو

  2000 إلى 1989

جبال الروكى بالواليات   لمنتزه الوطنى للمثالجا

  المتحدة

 إلى أقل من 150 انخفض عدد المثالج من 1850منذ 

   عاما30ً يمكن أن تختفي باقى المثالج تماماً في 50

  Ice World Watch News Brief  Melting of Earth :   المصدر

  :مزيد من العواصف المدمرة/ 3 

 فارتفاع درجات اً، مباشر وقوة العواصف مرتبطان ارتباطاًإن ارتفاع درجات الحرارة

ية وتحت المدارية تشع في الجو تسبب عواصف رحرارة سطح البحر خاصة في المناطق المدا

والمياه التي تصعد إلى أعلى . ن التبخرـ م مزيداًيفدرجات الحرارة األعلى تعن. أكثر تدميراً

ضح هنا أين ستهبط المياه اإلضافية بالتحديد اهللا واألمر غير الوا. يجب أن تهبط إلى أسفل

  .أعلم

وإحداث الطقس األكثر شدة ذات أهمية خاصة للبلدان التي تقع داخل حزام األعاصير 

    واليابان،الصين( هى  لها ومن بين البلدان األكثر تعرضاً.)تيفون(أو األعاصير االستوائية 

 والكاريبي في ، وبلدان أمريكا الوسطى،ألمريكية والواليات المتحدة ا، وبنجالديش،والفلبين

  .)يغرب المحيط األطلس

وقد بلغت الخسائر االقتصادية للكوارث الطبيعية التي تحدث للعالم مثل الزالزل 

 مليار دوالر في فترة الستينات وما 69والعواصف، والفيضانات خالل نصف قرن الماضي 
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 بزيادة تقرب من ثمانية يأ. من القرن العشرين مليار دوالر في فترة التسعينات 536يفوق 

أضعاف، وقد يزيد هذا الرقم في هذا القرن إذا استمرت الحال كما هو عليه بزيادة في ثاني 

  .أكسيد الكربون المسبب المباشر في االحتباس الحراري

فقد . وقد شهدت السنوات األخيرة بعض العواصف المدارية المدمرة بشكل غير عادى

 65 في والية فلوريدا أودت بحياة  كبيراً تدميرا1992ًفي عام ) أندرو(صفة أحدث عا

 مليار دوالر، وانهيار سبعة من 30 منزل وخسائر اقتصادية بلغت 60000شخص وتدمير 

 حدث 1998وبعد ذلك في عام  .مين، ألن المطالبات متزايدة مما أدى إلى إفالسهاأشركات الت

 ميل في 200وصلت سرعة الرياح فيها إلى ما يقرب وهي عاصفة قوية ) جورج(إعصار 

الساعة ولكنه توقف خارج شاطئ أمريكا الوسطى بسبب وجود ضغط جوي مرتفع أعاق 

 شخص وخسائر اقتصادية 4000وقد تسبب في هذه الحالة وفاة . مساره الطبيعي نحو الشمال

ر ذات الحجم األكبر وكانت هذه الخسائ.  مليار دوالر في السلفادور ونيكاراجوا10بلغت 

فقد . مؤثر على التنمية االقتصادية واالجتماعيةو ،قاربت الناتج المحلي اإلجمالي للبلدين معاً

وانهيارات   في فيضانات1999تسببت عاصفة ضربت فنزويال في منتصف ديسمبر عام

 ار ملي15 اقتصادية مقدارها ئر فرد، وسجلت خسا20000خمة أودت بحياة  ضأرضية

 ضرب 1999وفي أواخر ستمبر عام  ).أندرو(وتأتى في المرتبة الثانية بعد أعصار . دوالر

قتصرت امن السكان في اليابان و كيوشو ذات الكثافة العالية جزيرة) بارت(اإلعصار المدارى 

 ولكنه تسبب في خسائر تساوي مليارات الدوالرات والبلدان 36راح على ألوالخسائر في ا

  . تتعرض بصفة خاصة بعواصف مدارية القادمة من المحيط الهاديمثل اليابان والفلبين

.  في نصف الكرة الشماليتدميراً ن عواصف الشتاء قد أصبحت أيضاً أكثرأكما 

ولكن .  عاصفة في السنة40 كان هناك حوالي 1970 إلى عام 1920من عام  وخالل الفترة

 1985فمنذ . واصف أيضاًعث الحدو عندما بدأت درجات الحرارة في االرتفاع ازداد تكرار

 وخالل .تضاعف في أقل من جيل واحد، وصفواعال  ن كثرةم عانى نصف الكرة الشمالي

 1987ففي عام .  ضربت أوربا الغربية عواصف عديدة ذات قوة تدمير قياسيةخيرالعقد األ

ر  فرد وتسبب في خسائ175عانت المملكة المتحدة وفرنسا من عاصفة شتاءية أودت بحياة 

 ضربت غرب أوربا ثالث عواصف شتاء 1999وفي عام .  مليار دوالر3.7تقدر بحوالي 
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 وسجلت خسائر تقدر  فردا150ًأودت بحياة ) أناتول، مهارتيت، لوثر(ذات قوة غير عادية 

وقد تسببت عاصفة لوثر التي ضربت القارة خالل موسم .  مليار دوالر10.3بحوالي 

  . مليار دوالر في فرنسا والمانيا وسويسرا7.5ئر تبلغ  ديسمبر في خسا 20اإلجازات في 

 واصف وأكثرها تدميراًعأشد الو. ت شدة العواصفدزدااوفي القرن الواحد والعشرين 

 وخسائر ، فرد200000  والتي أدت بحياةآسيا جنوب شرق  ضربتهي تلك العاصفة التي

 العاصفة وأخيراً. ن المنازل وتدمير عدد كبير م، مليار دوالر100اقتصادية تقدر بحوالي 

 ونتوقع . وخسائر اقتصادية كبيرة، فرد350والتي أودت بحياة ) سوماى(التي ضربت الصين 

  .كثرة العواصف بزيادة درجات الحرارة في العالم

  :األنهار تجف/ 4

 80 يزداد كل عام نتيجة لمطالبة يوهذا التحد ،نحن نعيش في عالم يواجه تحديا مائياً

وحتى .  من الناس بحصتهم من موارد المياه في كوكب األرض كل عام إضافيمليون فرد

األساسية من شرب  يكفي المياه إلشباع الحاجات  النامية مادولاألن يفقتد العديد من ال

  .ستحمام وإعداد طعاماو

وهو . شر بالفقرالمائيب على مئات الماليين من الويعتبر النمو السكانى المستمر حكماً

يران إفقار المحلي يصعب منه الفكاك منه خاصة دول مثل باكستان ومصر واإلنوع من 

  .والمكسيك والهند

فالعديد من األنهار . وأحد مظاهر ندرة المياه األخذة في الظهور هو األنهار الجافة

 إال ملتح ن، إما أن تجف خالل فترة من العام وتفشل في الوصول إلى البحر أو الاآل الكبرى

ومن األمثلة ذلك نهر أمودار في وسط آسيا وهو واحد . من المياه عند وصولها اليهعلى قليل 

 القطن من التركمان ارعة بفعل ز من الجفاف حالياًيمن نهرين يغذيان بحر آرال يعان

  سيرداريا نهرنخفاض تدفقا النهر في الوصول إلى البحر مع هذاونتيجة لفشل . واألوزبك

وقد انخفض البحر . الشمس القاسية في هذه المنطقة الشبه الجافةآراك تحت وطأة   بحرأنكمش

والمدن   في المائه66 وانخفض حجمه بمقدار ،) مقدم40(متر 12 بمقدار 1960منذ عام 

، ومن المتوقع أن  من الماء كليومترا50ًصبحت على بعد أالتي كانت ساحلية  فيما مضى و

  .يبقى أثره في الخرائط  خالل عقد أو عقدين واليختفي تماماً إذا استمر الحال كما هو عليه 
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كما تتأثر ، وعندما تجف األنهار تصبح النظم البيئية البحرية من هذه األنهار مدمرة

  فعلى سبيل المثال عندما كان نهر فلورادو يتدفق في خليج كاليفورانيا . مصبات األنهار أيضاً

   .ألسماك هذه لم تعد كما كانت عليهن فإن مصيدة اأما اآلو ،ألسماكاكان يدعم مصيدة 

أن كان هذا وقل تدقف نهر األصفر في الصين إلى المدن الصناعية والزراعية بعد 

 عام في 15بحر لمدة لوقد فشل في الوصول إلى ا. قفالنهر يتدفق آلالف السنين بدون تو

ي عام  وف.1985حتى عام السابقة ف لفترات متقطعة خالل األعوام ج وكانت ي1972 عام

 مما يؤثر  يوما226ً وهو من أعوام الجفاف لم يصل النهر األصفر إلى البحر لمدة 1997

   . على إنتاج الذرة والقمحسلباً

وهناك نهر آخر يسبب نوع من األرق لدول المنطقة وهو نهر النيل ألن مياهه يجب 

 ولكن ثالثة منها فهناك عشرة بلدان تشترك في حوض نهر النيل،. أن تتوزع بين بلدان مختلفة

 من المياه ة لها الدور الغالب، وتأتى خمسة ثمانون في المائإثيوبيافقط وهي مصر والسودان و

 المياه يستخدمها ي، ولكن نصيب األسد منها تستخدمه مصر وباقإثيوبياالجارية في النيل من 

  .السودان

مو أسرع في عدد  النيل تشهد نيوإثيوبيا التي تهطل عليها أغلب األمطار التي تغذ

 في نهاية مليوناً 63 ثالثة أضعاف من ها إلىمن المتوقع أن تتضاعف عدد سكانوالسكان 

 سد صغيرة 200وحتى األن قامت إثيوبيا ببناء  .2050بحلول عام   مليون186 إلى 2000

 84 مليون متر مكعب من تدفق مياه النيل الذي يبلغ كمية مياهه 500جدا تمكنها من استخدام 

 كمياتالستخدام اآلن ثيوبية تخطط  ولكن الحكومة اإل.%1ليار متر مكعب أي أقل من م

وتوليد الكهرباء في محاولة لرفع رفاهية شعوبها ، كبيرة من المياه للتوسع في إنتاج الغذاء

  .تقليل حدة الفقرل

 وهنالك أحواض أنهار أخرى يزداد التنافس على مياهه وهي أنهار األردن والجانج 

 فنهر األردن الذي ينبع من لبنان ،سرائيل واألردن والفلسطينإتنفاس على نهر األردن بين فال

  في البحر الميت ةه في النهايهاي مغيفر الذي  بحر الجليلفي يصبسرائيل إويجرى في 

   . وانكماش في الماء استنزاف  شدةيعانى حاليا منالذي 

ة نتيجة لقيام الصين ببناء السدود والتنفاس أيضاً في حوض نهر الميكونج يزداد شد
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 وفيتنام وهي بلدان تعتمد ، وألوس، النهر مما تقل المياه التي تصل إلى كمبوديايعلى أعال

  .ى زراعة األرز على مياه نهر الميكونجلع

  :مواجهة ندرة المياه/ 5

 سواء من المياه المأخوذة% 70تقدر نسبة استهالك المياه المستخدمة في الرى بمقدار 

في  % 10في الصناعة و% 20 تستخدم ومن األنهار أو المستخرجة من باطن األرض، 

   .األغراض المنزلية

 وفي ظل التنافس الشديد المتزايد على الماء بين دول العالم فإن اقتصاديات المياه ال

 من الماء إلنتاج طن واحد من لتر 1000 ففي الصين مثال يمكن استخدام .تحبز الزراعة

 14000 قيمته بماة  أو للتوسع في اإلنتاج الصناع، دوالر200مح قد تكون قيمته الق الحبوب

  . دوالر بزيادة سبعين ضعفاً

وفي بلدة شديد الحاجة إلى التنمية الصناعية والوظائف التي توفرها يكون المكسب من 

 على ن التحضر والتصنيع والحفاظأكما . تحويل المياه من الزراعة إلى الصناعة واضحاً

النظام البيئي يزيد أيضاً من الطلب على المياه، وبإنتقال سكان القرى في البلدان النامية الذين 

ها توصيالت مياه ـ مرتفعة بيكانوا يعتمدون تقليديا على بئر القرية إلى مساكن في مبان

  . ثالث مرات إلىداخلية، فإن استهالكهم المنزلى للماء يمكن أن يتضاعف

ن الحدود الدولية عن طريق ه التي كانت ظاهرة محدودة قد عبرت اآلإن ندرة الميا

إفريقيا   الحبوب نمو في العالم تقع في شمالاستيرادوأسرع أسواق . تجارة الحبوب الدولية

وتونسى وليبيا ومصر والبلدان التي تقع  والشرق الوسط وهي منطقة تشمل المغرب والجزائر

  لبلدان في هذا اإلقليم تكاد تكون تعاني من نقص في المياه يه إيران وجميع افإلى الشرق بما 

  .وزيادة سريعة في السكان في نفس الوقت

 سبعة ماليين طن من القمح، متغلبة في ذلك على 2000ستوردت إيران في عام اوقد 

 تقدمت مصر على اليابان 2001وفي عام . اليابان التي كانت لعدة عقود أكبر مستورد للقمح

 ملييون نسمة مع إضافة أكثر من 70فإيران ومصر الذان يضم كل منهما ما يقرب . أيضاً

  .مليون كل سنة يواجهان ندرة حادة في المياه

وكانت المياه الالزمة إلنتاج الحبوب وغيرها من المواد الغذائية المستوردة إلى شمال 
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.  في نهر النيلوياً سني الماء الجار تساوي تقريبا2000ً األوسط في عام قإفريقيا والشر

 يوبعبارة أخرى فإن الزيادة السريعة في نقص المياه في هذا اإلقليم تساوي نهر نيل آخر يجر

ن أن الحروب المقبلة في هذا وكثير ما يقال اآل .في هذا اإلقليم على شكل حبوب مستورد

 ن نظراًولك. اإلقليم ستدور في الغالب حول المياه وليس البترول ربما كان هذا صحيحاً

 التنافس على الماء على ما يبدو قد يكون أكثر ةنتصار في حرب مياه فإن حدلصعوبة اال

 ئياًوالبلدان التي ستكسب هذا التنافس هي األقوى ما. احتماال في أسواق الحبوب في العالم

  .وليست األقوى عسكرياً

بيت عدد السكان لم تتسارع الحكومات في البلدان التي تعاني من نقص المياه، بتث وما

والخطورة تكمن في .  إلى نقص الغذاءوزيادة إنتاجية المياه، فإن نقص المياه فيها يتحول قريباً

بما   الحبوبستيرادأنه بزيادة أعداد البلدان التي تعاني من نقص المياه ذات الحاجة المتزايدة ال

قدرة البلدان ذات فائض في رهاق إفيها الصين، والهند ذات أعداد السكان العمالقة  تؤدي إلى 

تصدير الحبوب مثل الواليات المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا وهذا بدوره سيزعزع أسواق 

  .الحبوب في العالم

ولكن نقص المياه سريع التزايد . يتدهور الوضع المائي بسرعة في العديد من البلدان

 12 زيادة السكان مقدارها فالجمع بين. في الصين والذي يحتمل أن يؤثر في العالم أجمع

 إلى اإلضافة مليار نسمة، ب1.3مليون كل عام لتضيف إلى عدد سكان األصلين البالغ عددهم 

ن إلى ينتقال المستمر للمستهلكين الصني واال، %7 والنمو االقتصادي المتوقع بمعدل  التحضر

المتاح لعدة سنوات ستمر في تجاوز يأعلى سلسلة الغذاء يكاد يضمن أن الطلب على المياه س

 في وهذه االتجاهات تشير أيضاً إلى أن حاجة الصين للحبوب المستوردة ستبدأ قريباً .قادمة

خرى التي أ هنالك بلدان ه في المياولكن الصين لم تكن وحدها التي تواجه نقصاً. االرتفاع

ولكن . خرى الهند، باكستان، والمكسيك وعشرات من البلدان األمثل ندرة المياه  منتعاني

 مليار دوالرات 80 وفائض تجاري يبلغ  مليار نسمة تقريبا1.3ًالصين وحدها التي تضم 

ضطراب في سوق لحاق االإالقريب على   هي التي لها القدرة الكامنة على المدىسنوياً

  قريباًنخفاض طبقات المياه في الصين ارتفاعاًاوبإختصار يمكن أن يعنى . الحبوب في العالم
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         1ار الغذاء في جميع أنحاء العالمفي أسع

                                                 
   )50   -40( مرجع سابق  ص ) يئة اقتصاد الب( بروان .  ليستر ر 1
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       :المبحث الثالث   3/3

 الطاقة وأثرها على التلوث  

 التقدم الذي وزاد استخدامه لها مع ة اإلنسان في المجتمعات البدائية موارد الطاقعرف  

إحالل مصادر محل آخر كلما تخوف من نقص أو نفاز محتمل ومكنه من استخدام  وأحرزه

ع التقدم التكنولوجي المستمر أصبح من المستطاع استخدام طاقة ـوم.  المواردفي إحدى

 ثم بعد ذلك تم استخدام اآلالت .عضلية والحيوانيةقة الطال لبديال والفحم ،وطاقة الماء، الريح

وفي الماضي القريب  .وإحاللها محل اآلدوات التي تقتصر على طاقة اإلنسان أو الحيوان

بترول والطاقة الكهربائية من الطاقة النووية، واليوم يحاول البحث عن استخدم اإلنسان ال

مصادر بديلة، مثل الطاقة الشمسية، والوقود الصناعي الذي يكون على شكل غاز أو سائل 

  .ويتم تصنعيه من الفحم أو الغاز ليحل محل المنتجات البترولية في معظم االستخدامات

  ةوقو ) Heat (إلى حرارة المختلفة  تها استعماال   حسب ويمكن تصنيف الطاقة
) Power( وقد تكون الطاقة أو مصادر الوقود في شكل سائل، مثل البترول أو تكون في 

  اقة الكهربائية المائيةـحم باإلضافة إلى الطـلبة مثل الفـورة صـشكل غاز أو تكون في ص

  . والنووية

 :ناء إلى مجموعتينوتنقسم مصادر الطاقة من ناحية مدى البقاء أو الف
متجددة وهي التي تتنقاص كمياتها نتيجة لعملية االستغالل ويؤثر المصادر الطاقة غير  

ومن  .  في المستقبليتهاالمعدل الذي تستخدم به في الوقت الحاضر على مدى إنتاج

 .) الطاقة النووية زيت البترول، الغاز الطبيعي، الفحم،(هذه المصادر 
وتظل احتياطياتها قائمة  دة وهي المصادر التي تبقى متجددة،مصادر الطاقة المتجد 

ومن  .ولكن بشرط أال يزيد معدل االستغالل عن المعدل الطبيعي لتجدد هذه الموارد

الطاقة الشمسية، كهرباء، المساقط المائية، أنواع الوقود ذات أصل  (هذه المصادر أمثلة

 .)نباتي مثل األخشاب
 . كل مصدر من المصادر الغير متجددة وعالقة كل منها بالتلوثوفيما يلى تعريف عن      
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 :الغاز الطبيعي)  أ
  من بسبب ما يتمتع بهيعد الغاز الطبيعي من أفضل أنواع الوقود المستخدم حالياً

 :وتتمثل هذه الصفات في ، صفات تجعل إمكانية التلوث من استخدمه ضئيلة جداً
 إنتاج ثاني أكسيد الكربون بدالً من أول أكسيد الكربون يؤدي إلىا إحتراقه التام مم  :أوالً

  .السام

  .ئب والتي يمكن فصلها بكلفة منخفضةا من الشوحتوائه على كميات صغيرة جداًا :ثانياً

باإلضافة   مقارنة بالمصادر األخرى أن كميات أكاسيد الكبريت الناتجة منه ضئيلة جداً  :ثالثاً

 إلنتاج الكهرباء بيعي تحت درجات حرارة عالية جداًإلى أنه في حالة حرق الغاز الط

فإن كميات من أكاسيد النتروجين قد تنتج ولكن في المقابل فإن التلوث الحراري يكون 

 .متدنيا نتيجة لكفاءة اإلحتراق الداخلي

  :النفط) ب

. األساس في عملية التلوث يعتبران) الزيت الوقود، وجازولين(مثل مشتاقات النفط   

أثره على التلوث ناتج عن و .لوقود يستخدم في إنتاج الكهرباء، وبعض الصناعاتفزيت ا

 يتم حرقه مباشرة مما يؤدي إلى انبعاث كميات كبيرة من أكاسيد عملية فصل الكبريت وأحياناً

الكبريت إلى الغالف الجوي األمر الذي أدى إلى االتجاه العالمي نحو فرض قيود على 

  .لكهرباء لحرق منتجات النفط ذات محتوى كبريتى منخفضالمصانع ومحطات إنتاج ا

 في انبعاث عدد من أما الجازولين المستعمل في مكان اإلحتراق الداخلي فإنه سبباً

الملوثات الخطيرة وهي الغازات المختلفة كأول أكسيد الكربون وأكاسيد النتروجين 

  .والهيدروكربونات وأكاسيد الرصاص

ات المختلفة تتناقص بسبب اتجاه بعض الدول إلى فرض القيود  بدأت نسبة الغازوحديثاً

ولكن تطوير المكائن أدى إلى ظهور نوع آخر من . المختلفة على السيارات لزيادة كفاءتها

  .تروجيننالتلوث وهو غاز أكسيد ال

أما كميات الرصاص المنبعثة إلى الهواء فقد قلت أيضاً بسبب االتجاه نحو الجازولين 

الرصاص بعد أن تم تطوير طرق حديثه لرفع األوكتان للجازولين دون الحاجة ن م يالخال

  .إلضافة الرصاص إليه
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  :الفحم) ج

 وذات أبعاد مختلفة، حيث أن هذه  بالفحم عديدة جداًةن مشكالت التلوث المرتبطإ

المشكالت تبدأ مع عملية إنتاج الفحم بسبب ما تؤدي إليه من أضرار في البيئة من حيث 

 المناطق وتطاير األجسام الدقيقة في الهواء وتسرب الملوثات إلى المياه الجوفية وما تشويه

وتستمر  .مرض الرئه السوداء مثل ين في هذه الصناعةلللعام به من أمراض ومخاطربتس

مشكالت التلوث الناتجة من الفحم عند حرقه حيث ينتج من حرقه أكاسيد الكربون 

 إلى النفايات اإلضافة ب.كالسناج والغبار،  األجسام الدقيقةوالهيدروكربونات باإلضافة إلى

ولذا يمكن أن نقول بأن الفحم من مصادر الطاقة التي . الصلبة المتبقية عند عملية الحرق

وتقليل هذه المشكالت بدأت بعض  . من التلوث مقارنة بالمصادر األخرى كبيراًاًتسبب مقدار

  . الفحم إلزالة الكبريت من الفحم قبل حرقهيم قوانين تفرض على مستخدقالدول بتطبي

  :الطاقة الكهرومائية )د

ن التلوث الناتج من الطاقة الكهرومائية ينحصر في التأثير على الحياء الموجودة في إ

ما التلوث الهوائي فهذه غير موجودة وكذلك التلوث الحراري فهو أ .األنهار بسبب بناء السدود

  .ضئيل جداً

  :ووية الطاقة الن)ـه

تعتبر الطاقة النووية من المصادر الرئيسة للتلوث اإلشعاعي في البيئة وذلك ألن 

. التلوث الناتج يأخذ أشكاالً عديدة ويؤدي إلى مخاطر كبيرة على اإلنسان والبيئة المحيطة

طار نواة المواد شفالتلوث اإلشعاعي ينتج من عمليات استغالل الطاقة النووية من خالل إن

  .نتاج طاقة حراريةالثقيلة إل

خطورة هذه اإلشعاعات تتلخص في قدرتها إلى تمزيق الخاليا مما يؤدي إلى إحداث 

كما قد يحدث خلل في الجينات بسبب  .وقد يتسبب في حدوث األمراض كالسرطان خلل فيها

  . ت والتي قد تؤدي إلى تأثيرات كبيرة في األجيال القادمةعاشعاهذه اإل

 )صلبة، سائلة، غازية(  مختلفةمن الطاقة النووية يأخذ أشكاالًطبيعة التلوث الناتج 
أما الملوثات . فالتلوث السائل ينتج من إلقاء كميات صغيرة من المعادن المشعة في األنهار 
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نشطار وتنطلق الغازية فإنها تنتج من إحتواء األبخرة لبعض المواد الناتجة من عمليات اال

 الملوثات الصلبة وأخيراً .حيث تختلط في الغالف الجويعمدة الدخان أالغازات عادة من 

تجميع المعادن المشعة من الماء والغازات وهذه أعمدة   من مصدرين األول هويتأوت

 . وعلى البيئة كبيرة على األحياءآثار ولها  .اليورانيوم المستخدمة كوقود للمفاعل النووية
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      :المبحث الرابع  4/  3

 :رة على التلوثاقتصاديات السيط 

ن فشل األسعار في التعبير عن الحقيقة البيئية قد يعرض اقتصاد العالم إلى الدمار مما إ  

 في العالم مثلما فشلت األسعار في التعبير عن الحقيقة ييؤدي إلى انهيار النظام الرأسمال

   .االقتصادية في الفترة االشتراكية أدى ذلك إلى االنهيار

 الى خطورة عدم تعبير األسعار عن الحقيقة البيئية عندما حظرووقد تنبه الصينيون إ

وقالوا إن الشجرة القائمة  قطع األشجار في حوض نهر اليانجستى بعد حدوث الفيضان الكبير

 ومنع حدوث ،تساوي ثالثة أضعاف قيمة الشجر المقطوعة لما تحافظه من توازن في البيئة

ة تقدر بمليارات الدوالرات باإلضافة إلى الخسائر الفيضانات والتي تسبب خسائر مادية كبير

  .  بشريةالالبشرية وغير 

ن استخدام مصدر رفيع القيمة مثل الشجرة لغرض منخفض القيمة مثل الخشب إ

 وشبيه بذلك أنه لما كان سعر جالون البنزين ال يشمل ،يفرض تكلفة اقتصادية على المجتمع

  . مجتمع أيضاًتكلفة تغير المناخ فإنه يفرض تكلفة ال

ن بقدر متزايد ستتمر في التراكم فإن وإذا كان مثل هذه الخسائر التي تحدث اآل 

الضغوط االقتصادية الناجمة عنها سوف تكون سببا في إفالس بعض الدول، وأن المدخل 

ويستطيع  سي لتواصل التقدم االقتصادي يكمن في جعل األسعار تعبر عن الحقيقة البيئيةيالرئ

 صاديةـطة االقتـ واالقتصاديون بالعمل معا أن يقدرو التكاليف البيئية لمختلف األنشالبيئيون
وتضمين هذه التكاليف في سعر السوق للمنتج أو الخدمة على شكل ضريبة تعوض في السلع 

  .والخدمات المسببه للتلوث مع خفض ضرائب الدخل

عادة هيكلة االقتصاد بما في وهنال العديد من اآلليات السياسية التي يمكن استخدامها إل

 والبطاقة البيئية والتصاريح القابلة للتداول، ولكن إعادة يذلك السياسة المالية والتنظيم الحكوم

  .  هو المدخل إللغاء التشوهات االقتصاديةيهكيلة النظام الضريب

الية هي ـخاصة ألنها ذات طبيعة منسقة، والخطط الم بصفة والسياسة الضربيية فعالة 

 هو إعادة هكيلة النظام المالي بحيث تعكس األسعار هاوهدف ضرائبـدعم والـمزيج من ال
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  . الطبيعيةلمواردالحقيقية ل

 متواصلة ومستقرة بين االقتصاد العالمي والنظم البيئية لكوكب  لتكونإن إعادة العالقة

حكومات إجراءات فعند تهديد األمن القومي تتخذ ال ،األرض تعتمد على إعادة هكيلة االقتصاد

 وفي ،صارمة مثل تجنيد الرجال القادرين بدنيا في القوات المسلحة مع تعبئة الموارد الطبيعية

 ورغم أن األمر لم يصبح بعد واضحاً. ستيالء على الصناعات اإلستراتيجيةبعض األحيان اال

 هيكلة النظام  إعادةي يكمن مقارنته بحرب عالمية التي تستدعللجميع إال أننا نواجه تهديداً

  .المالي

دة مثالية لبناء اقتصاد البيئة ألن كل من الضرائب أوعليه فإن السياسة المالية تعتبر 

أساساية على   وباالعتماد بصفة.والدعم تستخدم على نطاق واسع وتعمل عن طريق السوق

الذاتية في هاتين األداتين لبناء اقتصاد بيئة فإننا نستثمر قوى السوق، وبما في ذلك كفاءته 

 يعكس ي يكمن في استخدام الضرائب والدعم لمساعدة السوق لكيوالتحد. تخصيص الموارد

وهنالك  .ألنشطة االقتصادية إلى جانب التكاليف غير المباشرة التكاليف والفوائد المباشرة

التنظيم الحكومي عن طريق رفض بعض   لها فاعلية أيضاً لحماية البيئة هوى أخرتأدوا

 من فرض الضرائب عليها ورفض التصاريح هنا يؤدي إلى عدم قيام المنشأة ح بدالًالتصاري

وقد يستخدم السياسة المالية  . خاصة عندما تكون المنشاة القائمة مدمرة كبيرة للبيئةنهائياً

  فمثالًضع لها السوق مكاناًيلمعالجة خطورة السوق في تحديد خدمات الطبيعة التي ال 

والحبوب تتحرك من خالل السوق، وأن خدمات الطبيعة مثل تلقيح األخشاب واألسماك 

حماية التربة من اللتحات  المحاصيل والسيطرة على الفيضانات ال تجد تقيم في السوق، وال

ألنها ليست لها قيمة سوقية واضحة . فإن هذه الخدمات ينظر اليها عادة على أنها بدون مقابل

  .فإنها عادة التلقى أي حماية

ظيفة بعض الموارد الطبيعية وخصوصاً الهواء ولدرجة أقل الماء من حيث إن و

 من هذه الموارد يؤدي إلى  واضحاًتوفرها للمجتمع بأكمله وصعوبة إعطاء كل فرد حقاً

استغالل بعض األفراد لهذه الموارد بشكل يسهم في تحويل جزء من تكاليف اإلنتاج إلى 

 للتخلص من النفايات الغازية المصاحبة لعملية صاحب المصنع يستخدم الهواءو. المجتمع

كذلك الحال بالنسبة للمصانع التي  .اإلنتاج دون االهتمام بتأثير الغازات على أفراد المجتمع
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وفي كلتا الحالتين نالحظ أن . تتخلص من الملوثات السائلة بإلقائها في األنهار أو البحار

وبعيارة  . المتوفرة للمجتمع في أغراضهم الخاصةالمنتجين يقومون باستغالل الموارد الطبيعية

خرى يتجنب المنتجون تحمل التكاليف الضرورية للتخلص من النفايات من خالل فرض أ

  .تكاليف على المجتمع

وعليه يمكن القول بأن توفر هذه الموارد لمستخدمها دون قيود يؤدي إلى استغاللها 

ولما كان  .جزء من تكاليفه الخاصة في المجتمع لوجود حافز اقتصادي لكل منهم بتحويل نظراً

 مما يؤدي  جداً في المجتمع  فإن الضرر الواقع على كل فرد يكون صغيراًعدد األفراد كبيراً

ولهذا السبب نجد  . الحافز عند األفراد للعمل على الحد من هذه النشاطات الضارةانعدامإلى 

وف لفرض الحلول المناسبة للحد من أنه من الضروري أن تتدخل الحكومة في هذه الظر

  .مشكلة تلوث الموارد الطبيعية

هنالك مجموعة من الحلول الممكن إتباعها والتي تستطيع الجهات المسئولة من خاللها 

ص هذه الحلول إما فرض الضرائب أو وضع حوافز خالعمل على المحافظة على البيئة وتتل

  .كية للموارد الطبيعية بشكل واضحكمية أو تحديد حقوق المل مادية أو فرض قيود

   :المواجهة االقتصادية للتلوث

   :تكلفة مواجهة التلوث: أوالً

لكى نحد من تبعات التلوث الضار بالبيئة البد من مواجهة  التلوث وتحمل تكلفة هذه        

 األول هو تكلفة مواجهة الفرد أو. المواجهة، وهي التكلفة التي تتميز إلى نوعين مختلفين

فيما تحدثه المنشأة والمنشأة للتلوث الذي يحدثه الفرد فيما يترتب على استهالكه من مخلفات 

أما الثاني من التكلفة هي النفقة االجتماعية التي يتكبدها المجتمع بسبب . من مخلفات اإلنتاج

 .ا فيما يترتب عليه من أضرار، ويوضح الشكل التالي العالقة بينهمأساساً التلوث المتمثلة
  
 
 
 



 95

                المواجهة االقتصادية للتلوث)5(الشكل رقم 
 

  

  

   

  

  

  
 
 

  :أضرار التلوث وتكلفة مواجهتها

تلوث    من نقطة الال حجم التلوث بدءاًيمن الشكل أعاله يمثل المحور األفق  

Zeropollution  إلى أقصى ماتحقق من تلوث عند النقطة P ويمثل المحور الرأسى النفقة 

 S هو منحنى النفقة الحدية لمواجهة التلوث التي تتكبدها المنشأة والمنحنى Cدية والمنحنى الح
.  أي األضرار الحدية للتلوثعهو منحنى النفقة الحدية االجتماعية التي يتكبدها المجتم

 عن تزايد النفقة الحدية التي  ينخفض من أعلى إلى أسفل وإلى اليمين معبراCًوالمنحنى 

  فيرتفع من أسفل التلوث وإلى اليمين معبراSًلمنشأة بتخفيض التلوث، أما المنحنى تتحملها ا

  . عن تزايد النفقة الحدية التي يتحملها المجتمع بزيادة التلوث

 وتزيد النفقة الحدية Pوفي غياب أي مواجهة للمخلفات يزيد التلوث إلى الحد 

تتكبد أي   أي أن المنشأة اللتلوث صفراً وتكون النفقة لمواجهة اpSاالجتماعية إلى المستوى 

ومع مواجهة المنشأة للتلوث ينخفض حجم التلوث بزيادة النفقة الحدية وتنخفض أيضاً  نفقة

 ي ويلتقp*النفقة الحدية االجتماعية إلى أن يصل التلوث إلى الحجم األمثل عند النقطة 

للمنشأة مع النقطة الحدية  النقطة الحدية ى وعندها تتساوI في النقطة  s.cالمنحنيان 

  .االجتماعية

  

Pollution  

M  
arginal cost  

S 

*P 

c  

O  P  

I 
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  :حد مواجهة التلوث

األول هو أن البيئة ذات قدرة .  لسببين منعه كلياًيشك أن مواجهة التلوث ال تعن ال

  التلوث إلى حد معين األمر الذي يجعل منع التلوث إلى ما دون هذا الحد الاستعيابعلى 

وث تمام مطلب غير اقتصادي وذلك ألن منعه تمام   والثاني أن منع التل،مبرر له والعائد عليه

 في فكرة حماية البيئة أن درجة لذلك يقال دائماً. تتناسب مع العائد االجتماعي باهظة التكلفة ال

تحقيق هذه الدرجة لومع ذلك فقد داعب العلماء . يمكن تحقيقها  الzeropollutionالالتلوث 

لمخلفات في نطاق محدود حيث يعاد استخدام ر اي تقنيات متقدمة لتدو اكتشافعن طريق

مكن إعادة أالمخلفات باعتبارها مواد خام تدخل في تصنيع منتجات أخرى، ومع ذلك إذا 

تدوير المخلفات والوصول إلى درجة الالتلوث تكون هذا على مستوى المنشأة أو المصنع 

  .وليس على المجتمع كله

 التقنية الالزمة لمواجهة إقامةالمنشأة في تكلفة وتتمثل نفقة مواجهة التلوث التي تتكبدها 

التلوث وتكلفة المواد والعمالة الالزمة لتشغيل هذه التقنية لجعل التلوث عند المستوى الذي تم 

 االتي تفقدهوتتمثل النفقة االجتماعية التي تتكبدها المجتمع في ذلك القدر من الموارد . اختياره

  .ى المجتمعاتجة عن مستوى التلوث الذي يقع عل واآلثار  البيئية النالمجتمع 

  :لمستوى األمثل للتلوث

     1Optimal Social Levelاألمثل لمواجهة التلوث هو المستوى االجتماعي األمثل 

 وهو المستوى الذي تتساوي عنده النفقة الحدية P*ويقع المستوى األمثل للتلوث عند النقطة 

  .   االجتماعية لذلكلمواجهة التلوث مع النفقة الحدية

  :التوازن في السوق ومقدار التلوث األمثل

 يءيمكننا تصنيف التلوث باعتباره إما وجود شئى غير مرغوب فيه أو عدم وجود ش

فالتلوث الهوائي يمكن تفسيره بوجود مقدار من الملوثات غير مرغوب في . مرغوب فيه

  .وجودها أو عدم وجود الهواء النقي وهو شئى مرغوب فيه

من الهواء  وسوف نوضح في هذا الجزء كيفية تحديد حجم الملوثات التي يجب إزالتها

                                                 
1 Jones , G, And Other , Ecolgical Economics , Oxford University Press, 1998,Pp.228-229 
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لو فرضنا بأننا في مدينة معينة تحتوي على عدد من المصانع . لوجود بسبب اقتصادي لذلك

 بسبب إنتاجها لسلع معينة مما يؤدي إلى تلوث وهي تنتج كميات معينة من الملوثات شهرياً

فراد المجتمع يطلبون أفإن  .طن من الملوثات20راض أن هذه الكمية تساوي هواء المدينة بإفت

 عن طريق الطلب على إزالة الملوثات ويوضح هذا الطلب ما يرغب المجتمع دفعه يهواء نق

  .ه السلبية على الصحة والبيئة والممتلكاتآثار إلزالة كميات متزايدة من التلوث للتخلص من 

ى الطلب ومنحى العرض فمنحنى الطلب يوضح ما يطلبه منحن. أدناهويبين الشكل  

دينار إلزالة الطلب األول من   38المجتمع إلزالة الملوثات فمثالً يرغب أفراد المجتمع لدفع 

يرغب المجتمع في  نخفاض ماا والسبب في .دينار إلزالة الطلب الثاني وهكذا 36 الملوثات و

ات هو إنخفاض تأثيره على المجتمع بسبب نقصان دفعه إلزالة الكميات المتتالية من الملوث

خرى يمكن القول بأن المجتمع يرغب في دفع أوبعبارة  .الكميات المتواجدة منها في الهواء

ولذا فإن منحنى الطلب على . مبالغ متناقصة للكميات المتتالية للحصول على الهواء النقي

 أن هنالك عالقة عكسية بين الطلب يات الطلب أين يأخذ الشكل المألوف لمنحيالهواء النق

  .والسعر ولذا الميل يكون سالباً

يرغب في دفع أي شئى إلزالة الطن األخير   بأن المجتمع الأيضاًونالحظ من الشكل 

تشكل فيه هذه الكمية الحدية  من الملوثات وذلك ألن الهواء قد وصل إلى مرحلة من النظافة ال

احة المحصورة بين منحنى الطلب والمحور األفقى مقدار وبين المس، أية خطورة على المجتمع

فعلى سبيل المثال يرغب أفراد  .ما يرغب األفراد في دفعه إلزالة كمية معينة من الملوثات

دوالر  38 دوالر إلزالة ثالثة أطنان من الملوثات وهي  108المجتمع لدفع مبلغ يساوي 

ونالحظ أن ما يرغب المجتمع في  .ن الثالثدوالر للط 34  و،للطن الثاني  36 و،للطن األول

دفعه إلزالة كميات أكثر من التلوث تتزايد مع زيادة الكمية المزالة ولكن الكميات المتتالية 

قل بسبب إنخفاض أهميتها مقارنة بالكميات السابقة لها فهذا واضح من قانون أتحظى بمبالغ 

ر نقصت الكميات المطلوبة وكلما زاد العرض والطلب كما ذكرنا سابقاً وهو كلما زاد السع

السعر زادت الكميات المعروضة، أي زيادة الحافز بالنسبة ألصحاب المصانع لزيادة عرض 

  .الهواء النقي عن طريق إزالة أو خفض الملوثات في الهواء 

 مجموع ما يرغب أفراد المجتمع في دفعه وهو يتعط) ج ن ص(ومساحة المثلث 
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    .طناً 20 ع التلوثات الموجودة ومقدارها دوالر إلزالة جمي  400

ويجدر بنا اإلشارة هنا إلى أن منحنى الطلب على الهواء النقي في المجتمع يحتاج 

ليست سلعة خاصة بل هي عامة ) الهواء النقي (لبعض من التوضيح حيث أن هذه السلعة 

مجتمع وليس فقط شخصاً وبالتالي فإن توفير وحدة واحدة من الهواء النقي تفيد جميع أفراد ال

ولذلك فإن منحنى الطلب على الهواء يتم حسابه  .سلعة الخاصةل كما هو الحال بالنسبة لمعيناً

 يتم األخذ و من منحنيات طلب األفراد في المجتمع من خالل جمع هذه المنحنيات رأسياً

 بخالف ما وذلك .العتبار ما يرغب كل فرد في دفعه نظير إزالة وحدة واحدة من التلوثاب

نه في تلك الحاله يتم أيحدث عند جمع منحنيات طلب أفراد المجتمع على سلعة خاصة حيث 

  .جمع منحنيات األفراد أفقياً

وفي الجانب اآلخر من السوق هناك تكاليف إلزالة التلوث من الهواء أو توفير الهواء 

لتلوث هذا مع العلم للتخلص من ا النقي للمجتمع وحيث أن ذلك يتطلب شراء معدات مناسبة

  التلوثمع زيادة الكميات المزالة من الملوثات ألن التخلص من بأن تكاليف تقليل التلوث تزايد

ولذا يمكننا  .يتطلب شراء معدات أكبر باإلضافة إلى الحاجة إلى الرقابة على مصادر التلوث

ميل موجب أي منحنى ن منحنى التكلفة الحدية للتخلص من الملوثات يتميز بكونه ذا أالقول ب

منحنى التكلفة الحدية هو  أي  لمنحنيات العرض يعرض الهواء النقي يأخذ الشكل العاد

 كما )العالقة الطردية بين تكليف الحدية إلزالة الملوثات مع الكميات المزالة (منحنى العرض

        .                                                     أدناههو موضح بالشكل 
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  التوازن فى السوق ومقدار التلوث األمثل)       6(الشكل رقم 

                                                                                 

                                                                
             

                                                     
                                                     

                                                     
                                                     

                                                                                                           
                                                                                                                        

                                                       
                                                       

                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    

                                                                                                                     
                                                                                                        

                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                

  

     

    

ويتضح من الرسم بأن التكلفة الحدية للتخلص من الطن األول من التلوث منخفضة          

دوالر ولذلك فإن   12 الطن الثاني يساويإزالةحيث أن تكلفة . دوالر 11 يساوي جداً

المساحة المحصورة بين منحنى العرض والمحور األفقى تمثل التكلفة الكلية على المجتمع 

     .اتإلزالة كمية معينة من الملوث

زيادة إزالة الكميات الملوثة من قبل  ا سبق بان زيادة السعر تؤدي إلىمونستنج م

  .أصحاب المصانع مع نقص كميات الطلب على إزالة الكميات الملوثة لدى أفراد المجتمع

ولتحديد الحجم األمثل للتلوث في المجتمع أو الكمية التي يتوجب على المجتمع إزالتها 

ن الفوائد التي تجنيها المجتمع من إزالة كل وحدة إضافية من الملوثات مع ن نقارن بيأالبد 

بالنسبة لوحدات التلوث إلى يسار  )6(تكلفة إزالة هذه الوحدة كما هو موضح في الشكل رقم 

 تكون الفائدة من إزالة كل وحدة منها أكبر من تكلفة  حيثوهي نقطة التوازن) أ(النقطة 

  .إزالتها

 هـ

د
 1    2     3 ص

 م
ض رمنحنى ع
 النقيالهواء 

 )وحدة/ دوالر(السعر
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أ
 ب

 ج

20 10

10  
12  

  و  20

40  
38  
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34  

  ن

 من التلوث باألطنانة لاالكمية المز
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فإن تكلفة إزالة الوحدات أكبر من الفائدة المترتبة  )أ(ي تقع يمين النقطة أما النقط الت 

ألن عند هذه . تحدد نقطة التوازن في المجتمع) أ(ولذلك نستطيع القول بأن النقطة . على ذلك

يرغب المجتمع في دفعه إلزالة الوحدة األخيرة من التلوث مع ما يتحمله  النقطة يتساوى ما

وبذلك تكون كمية التلوث التي يتوجب إزالتها تساوي عشرة  . إزالتهاالمجتمع من تكاليف

لكن من المعروف أن الهواء من السلع العامة كما و .دوالر 20 أطنان  والسعر التوارنى هو 

 استفادة الجميع يسبق اإلشارة إليه أي أن قيام شخص معين بإزالة كمية معينة من التلوث يعن

نتوقع بأن  ص على طلب التعويض لقيامه بهذا العمل لذلك المن ذلك دون مقدرة هذا الشخ

بل من المتوقع أن يكون المجتمع عند نقطة األصل، حيث تكون  )أ(يصل المجتمع إلى النقطة 

 أي أن الكمية المزالة تساوي صفراً طناً شهرياً 20 وياًاكمية التلوث المنطلقة إلى الهواء مس

 وقد تصل المجتمعات .ة التلوث من كافة أفراد المجتمع كامل بخطوريإال إذا كان هنالك وع

بفعل رد فعل مجتمعاتها بخطورة التلوث في اآلونة األخيرة من  )أ(المتقدمة إلى أدنى النقطة 

 ي في هذه البلدان عبر أجهزة اإلعالم المختلفة التي تنادي الوعيمع تنامو ،هذا القرن

التي ومع، باإلضافة إلى ظهور منظمات دولية بضرورة مجابهة التلوث من كافة أفراد المجت

  .   بدأت تهتم بقضايا التلوث

فليس هنالك بديل إال أن  )أ(على كل حال إذا عجز أفراد المجتمع للوصول إلى النقطة 

تتدخل الحكومات للحد من ظاهرة التلوث والوصول إلى نقطة التوازن باستخدام عدة طرق 

  :وسياسات من أهمها

  :QUOTA SYSTEM الحصصأنظمة  :أوالً

وتتمثل هذه السياسة بقيام الحكومة بوضع قيود صارمة على الكميات المنطلقة من 

وذلك من خالل تحديد المقدار المسموح به في  . من عملية اإلنتاججةالملوثات المختلفة النات

هي  )أ(ن النقطة إ كما ذكرنا سابقاً) 6(م ويمكن توضيح ذلك في الشكل رق .فترة زمنية معينة

نقطة التوازن في المجتمع فإن الحكومة باختيارها لنظام الحصص تستطيع الوصول مباشرة 

إلى النقطة التي ترغبها عن طريق إجبار الشركات على أن تخفض الكميات المنطلقة من 

تحسينات الالزمة الالل إدخال خالملوثات بمقدار معين وذلك من خالل تخفيض اإلنتاج أو من 

 وعليه من خالل الشكل رقم .  اإلنتاجية لتقليل كمية الملوثات إلى المستوى المحددةفي العملية
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 يمكن للحكومة أن تقلل مقدار التلوث المنطلق بمقدار عشرة طن من الملوثات لتعود إلى )6(

   .تجةنعن طريق خفض الكميات الم)أ(نقطة التوازن النقطة 

الجانب المتحمل للتكاليف الناتجة من هذه ولتحديد الجانب المستفيد من هذه السياسة من 

 تقليل كمية اليف وفي هذه الحالة تتحمل المؤسسة تكيألثر التوزيعايسمى ب السياسة وهذا ما

المساحه تحت منحنى التكلفة الحدية في  )ـأ ص د ه(الملوثات المنطلقة والمتمثلة بالمساحة 

نيها األفراد في المجتمع فهي تساوي أما الفوائد التي يج .دوالر 150حالة التوازن تساوي 

  ساحة ـل وحتى الكمية عشرة أطنان أي المـالمساحة تحت منحنى الطلب إبتدًأ من نقطة األص

ثلث ـساحة المـوم )أ د ص و(دوالر عبارة عن مساحة المربع  300 وقيمتها  )أ د ص ن(

  ).أون(

  :TAX SYSTEM  أنظمة الضرائب :ثانياً 

كمية من الملوثات ولكن هناك ضريببة يجب دفعها للحكومة هنا يسمح بإنتاج أية 

مقدارها مبلغ معين لكل وحدة من الملوثات المنطلقة إلى البيئة ويترك المجال هنا للجهة 

المنتجة للتلوث باتخاذ القرارات المتعلقة بحجم الملوثات التي ترغب في التخلص منها حسب 

في الشكل  )أ(ل هذا النظام الوصول إلى النقطة تستطيع الحكومة من خال. ظروفها االقتصادية

رون دوالر لكل وحدة من الملوثات شوذلك من خالل فرض ضريبة مقدارها ع )6(رقم 

المنطلقة إلى البيئة وعندئذ ترى المؤسسة اإلنتاجية أنه من األفضل لها أن تقلص كمية 

الداخلية وذلك بسبب الملوثات الناتجة بمقدار عشرة أطنان من خالل إجراء التحسينات 

إنخفاض هذه التكاليف مقارنة مع مقدار الضرائب كما هو واضح في الشكل بإن تكلفة إزالة 

 مقدار يأي وحدة أقل من مقدار الضرائب المفروضة حتى عند نقطة التوازن حينها تساو

  .الضريبة لكل وحدة مع تكلفة اإلزالة وبسبب ذلك يصل المجتمع إلى نقطة التوزان

فإن المؤسسة تفضل دفع الضريبة عليها  أطنان  10لكميات اإلضافية من الملوثاتأما ا

تخفيض هذه الكمية بسبب ارتفاع تكاليف تخفيضها مقارنة ب من اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بدالً

ويتضح لنا أن المؤسسة في هذه ) 6 (مع الضرائب المفروضة كما هو واضح من الشكل رقم

التكاليف، األول تكاليف إدخال تحسينات داخلية لتقليل كمية الملوثات الحالة تتحمل نوعين من 

 المساحة في دوالر ، كما تم توضيح ذلك سابقا 150بمقدار عشرة أطنان وحجم هذه التكاليف 
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 هناك تكلفة إضافية وهي الضرائب المدفوعة على الكميات المنطلقة وثانياً). ـأ د ص ه(

لذلك فإن التكلفة الكلية للمؤسسة اإلنتاجية إلزالة ). ب ج دأ  (المساحة في أطنان   10وهي 

دوالر  200  وتتحملها داخليا150ً منها  دوالر350 أطنان من الملوثات تساوي   20

أما الفوائد التي يجنيها األفراد فال تختلف عما هي عليه في السياسة  .كضرائب للحكومة

  ) . ص نأ د (دوالر أو المساحة 300 السابقة ومقدارها 

  : SUBSIDY SYSTEM  أنظمة الدعم :ثالثاً

يتلخص هذا النظام في وجود حافز مادى لمنتجى التلوث من خالل رصد مبلغ معين و

وتقوم الحكومة بإعطاء حافز للمشروع  .نظير كل وحدة من الملوثات يمنع تسربها إلى البيئة

ولذا نتوقع إستجابة  .التي يقوم بهاللتقليل من كمية الملوثات المنطلقة من العملية اإلنتاجية 

  .  المشروع لهذا الحافز، وقد يكون الحافز مبلغ من المال

دوالر لكل وحدة ملوثات يتم  20 لتوضيح ذلك من نفترض أن الحكومة رصدت مبلغ 

وعليه فإن المؤسسة سوف تقلل من كمية الملوثات بمقدار عشرة أطنان ليصل  .التخلص منها

افز التي تدفع من الحكومة كما هو موضح في الشكل وعن طريق الح) أ (ةالمجتمع إلى النقط

أن الدعم أكبر من التكاليف ولذا تفضل المؤسسة من إزالة الملوثات حتى تستفيد ،و )6(رقم 

دوالر في  200 والتي تساوي  )أ د ص و(من الدعم  ويتمثل مقدار الدعم بمساحة المربع 

أما   .ما سبق حسابهـدوالر ك 150  ه الملوثات داخلياًحين أن تكون تكلفة التخلص من هذ

  .الوحدات اإلضافية بعد الوحدة العاشرة فإنها تتميز بارتفاع تكلفة التخلص منها مقارنة بالدعم

الذي تساوي ) أ ه و(إذ يمكن القول أن المؤسسة في هذه الحالة تستفيد بمقدار المثلث 

ولكن  دوالر 300 فادتهم هي كالسابق وتقدر بمبلغ ستاأما األفراد فإن  .دوالر  50مساحته 

يجب اإلشارة بأن هذه الفائدة قد تكون أقل بكثير بسبب حاجة الحكومة لفرض ضرائب على 

  .األفراد لتوفير مبلغ الدعم المطلوب

سبق أن سياسات الحد من التلوث جميعها تعطى نفس الثمار المتمثلة في  نالحظ مما

ات كبيرة من حيث األثر التوزيعي اختالفرة أطنان ولكن هناك تقليل التلوث بمقدار عش

ففي حين تتحمل المؤسسة اإلنتاجية جميع التكاليف في حالة تطبيق سياسة . للسياسات

الحصص وسياسة الضرائب نرى أن سياسة الدعم لها أثر معاكس تماما حيث تستفيد المؤسسة 
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فراد، ومن الجدير بالذكر هنا أن عملية األ هذه الفائدة على حساب يمن إنتاجها للتلوث وتأت

اختيار السياسة التي ينبغي إتباعها يجب أن تعتمد على دراسة وافية للظروف المحيطة بالمنتج 

  .وأيضاً التكاليف التي يجب تحملها في حالة تطبيق كل نظام

   :تحديد مقدار التلوث من خالل التاثير على قرارات اإلنتاج

االعتبار في  متالزمة لعملية اإلنتاج إال أن تكلفتها غير مأخوذة فيتعتبر التلوث عملية 

 نابع من أن في االعتباروالسبب في عدم أخذها . منحنى التكلفة الحدية إلنتاج داخل المؤسسة

تتحمل التكاليف الناتجة من التلوث المصاحب لعملياتها اإلنتاجية، مع العلم بأن  المؤسسة ال

تكاليف وة عندما تنتج أو التنتج أي سلعة أ ثابتة وهي تتحملها المنشالتكاليف نوعان تكاليف

أما تكاليف   . عند إنتاج أي وحدة إضافية من السلعأةمتغيرة هي التكاليف التي تتحملها المنش

قول بأن هنالك اختالف بين الولهذا يمكن  . ماتقع على عاتق أفراد المجتمعالتلوث فهي غالباً

ة إلنتاج في المؤسسة والمجتمع حيث يكون التكلفة الحدية للمجتمع أكبر منحنى التكلفة الحدي

  .من تكلفة الموسسة الحدية، والفرق يبنهما ناتج من اآلثار  السلبية للتلوث

 منحنى التكلفة الحدية للمجتمع والمؤسسة ونالحظ من الشكل بأن )7( رقم ويبين الشكل

  .تكلفة المجتمع أكبر من تكلفة المؤسسة

  

  نتاج جانبية سلبية فى اإل  آثار                 ) 7(ل رقم شك

 
 

            

                                           

                      
  

  

  

 ةيثار سلبآ

 1ك 2ك

 دوالر

 2ع

 1ع

 أ

 ب

 التكلفة الحدية للجتمع

 التكلفة الحدية للمؤسسة

 الفرد) = المجتمع ( ط 

  اإلنتاج
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 جانبية عندما تكون المنافع أو التكاليف الناتجة آثار ويمكننا القول بشكل عام بأن هناك   

 يد آخرين في المجتمع ال عالقة لهم بالنشاط االستهالكمن االستهالك أو اإلنتاج تصيب أفرا

فعلى سبيل المثال إذا أدى استهالك فرد ما من سلعة معينة إلى زيادة منفعة  . القائميأو اإلنتاج

ستهالك وفي هذه الحالة تكون منفعة ال جانبية إيجابية لآثارشخص آخر فإننا نقول بأن هناك 

شخاص المستهلكين لكونها تأخذ في االعتبار منافع المجتمع أكبر من مجموع منافع األ

وبنفس الطريقة يمكننا القول بأن هناك آثار جانبية سلبية إذا أدى استهالك  .األشخاص اآلخرين

ما في حالة اإلنتاج فإن أ. ألفراد اآلخرين في المجتمعاشخص لسلعة معينة إلى إلحاق ضرر ب

تكاليف إضافية ال يتحملها المنتج ولكن تقع على  وجود يوجود آثار جانبية سلبية إلنتاج يعن

 أن تكاليف اإلنتاج أكبر من ذلك للمؤسسة، وعند وجود آثار  جانبية يعاتق المجتمع مما يعن

 وخالصة القول هو أن وجود آثار جانبية إيجابية من االستهالك .إيجابية فإن العكس صحيح

ع أكبر من منحنى طلب الفرد وكذلك في  تجعل منحنى الطلب على السلعة في المجتمواإلنتاج

أما . اإلنتاج فإن منحنى التكلفة الحدية إلنتاج في المجتمع تكون أدنى من ذلك في المؤسسة

عندما توجد آثار  جانبية سلبية فإن منحنى طلب المجتمع يكون أصغر من منحنى طلب الفرد 

  .عالهأ) 7(وذلك  كما هو موضح بالشكل رقم 
  

  آثار جانبية إيجابية فى االستهالك                 ) 8(الشكل رقم 
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هو الذي يعكس الوضع  )8 (وفي حالة التلوث الناتج من عملية اإلنتاج نرى الشكل

 حجم اختيارلتلوث في هذه الحالة يتلخص في ن تحديد الحجم األمثل لأالسائد ومن الواضح 

 األمثل من السلعة دون النظر إلى كميات التلوث مباشرة وبشكل عام يمكن القول أن إلنتاجا

حيث يتقاطع  )ب(ترك التفاعل في السوق بدون تدخل حكومي ينتج منه الوصول إلى النقطة 

 1نتاج من السلعة كمنحنى الطلب للمجتمع مع منحنى عرض المؤسسة ويكون حجم اإل
ولكن الحجم األمثل إلنتاج في نظر المجتمع يجب أن يتحدد من خالل تقاطع  .1وسعرها ع 

وسعرها 2 ، أي حجم اإلنتاج ك)أ(، عند النقطة مع منحنى الفردمنحنى التكلفة الحدية للمجتمع 

ك حاجة وحيث أن ميكانية السوق ال تستطيع إيصال المجتمع إلى هذه النفطة فإن هنا . 2ع

ويمكن ذلك من خالل عدة سياسات تستطيع الحكومة  .لتدخل حكومي لتصحيح الوضع السائد

أساس الوحدة المنتجة أو القيود على حجم  إتباعها مثل فرض الضرائب على المنتج على

ة سوبالنسبة لسياسة الضرائب فإن الهدف منها هو رفع تكاليف اإلنتاج داخل المؤس. اإلنتاج

حدية للمؤسسة مع ذلك للمجتمع وبالتالي تنتج المؤسسة 1طابق منحنى التكلفة البقدر كاف ليت

 .2ك عند الحجم األمثل للمجتمع 
  

                                                 
 60-50م ص 1996مكتبة الزهراء الشرق ، القاهرة  ، ) الموارد االقتصادية من منظور بيئى ( محمد موسى عثمان  1
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  الفصل الرابع

  الصناعة في الدول المتقدمة والنامية      

 : قدمةـم

 استغاللاالقتصادية التي يتم عن طريقها  نبع إحدى عمليات التنميةتعتبر عملية التص  

 نمط يعتمد على العلم استخدامالموارد القومية من أجل إيجاد منفعة اقتصادية لها عن طريق 

فالتنمية الصناعية كعملية هي ناتج عن تفاعل بين الطبيعة وما تهويها من . لوجيةووالتكن

آلت آواهب ومؤهالت وخبرات ومعارف عن طريق استحداث موارد وما يملكه اإلنسان من م

 قدر من أكبرئية التي تساعد للنمؤ والتطور لتحقيق يصناعية مالئمة الستغالل الموارد الب

  .التنمية

 بأن الموارد ين يراعأ منفعة بالنسبة له البد أكبر في سعيه الدؤوب لتحقيق اإلنسان

ن يستخدم هذه الموارد بطريقة أمثل حتى يحقق أ  غير متجددة مما يلزمهأوالبيئية محدودة 

  .ألجيال القادمة الموارد يحافظ على تلك بأن إمكانيته إلى  منفعة بالنسبة له، باإلضافةأكبر

عتمدت كل الدول على القطاعات االقتصادية لتحقيق أكبر قدر من التنمية اوعليه فقد 

 . دفع عجلة التنمية االقتصاديةوخاصة القطاع الصناعي الذي يعتبر القطاع الرائد في
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  :المبحث األول4-1

  :ماهية الصناعة ودوافع التصنيع 

بحيث أصبح القطاع  .الصناعة هي إحدى العوامل المحركة القتصاد في جميع الدول

ت اهتمالناتج القومي اإلجمالي خاصة في الدول الصناعية الكبرى التي  في زيادة الرائد

ربا في القرن الثامن عشر دور أو، وقد كانت الثورة الصناعية في ترة طويلةفبالصناعة منذ 

  .في تطور القطاع الصناعي

عريف التصنيع يتسم بنوع من الغموض ألن الصناعة مرت بمرحل عديدة وتطورات ت

 بدأت منذ بداية الصناعة ولهذ كانت  والتيالصناعات التقليدية ومنهامختلفة منذ قديم الزمان، 

عة بسيطة وغير معقدة فتعريفها لم يتسم بأي نوع من الغموض لطبيعتها ومميزاتها الصنا

ن أأما في العصر الحيث يمكن  .مال المستخدم فيها بسيطة وغير معقدةالباإلضافة إلى رأس 

 السلع إلنتاج  متطورة استخدام تكنولوجياونعرف التصنيع  بأنه عملية تطبيق التقنية  الحديثة 

   .والخدمات

كترونية منها بصورة كبيرة للصناعة اليوم تهتم بإنتاج السلع الرأسمالية خاصة اإلا

خذ الصناعات االستهالكية نصيبها أ أما الدول النامية التي ت.الدول المتقدمة خاصة وفيو

وخبرات فنية  ورأسمال كبير،  الصناعات الرأسمالية تحتاج إلى مبالغ طائلة بسبب أناألكبر

مع ذلك فإن . هاصعب على الدول النامية أن تهتم بيجية متقدمة باهظة الثمن لوؤ وتكن،متطورة

صناعة المواد الغذائية والصناعات التحولية ( المنتجة في الدول النامية مثل  االستهالكيةالسلع

فسة كبيرة من السلع المستوردة من الخارج والتي تقل أسعارها عن السلع امن  واجهة)البسيطة

العابرة وظهور الشركات الدول،  خاصة بعد ظهور التكتالت االقتصادية بين المنتجة محلياً

والتجارة الحرة بين الدول التي تساعد على نقل السلع والخدمات بين ، المتعدة للجنسياتو

العالم بدون قيود مثل الجمرك وغيرها من السياسات التي تزيد من تكلفة السلع المستوردة من 

  .الخارج
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  :ئيسة التي تتحكم في توطن الصناعةالعوامل الر

  المواد األولية

 تبرـبيعية لذلك تعـورتها الطـواد األولية في صـلى المـصناعة عـتعتمد ال 

ناعة ـذب الصـيد لجـعد الشرط الوحـودها لم يـن وجـناعة ولكـأساساً لقيام الص

   والنباتية،ةأن الصناعة ال تعتمد فقط على المواد األولية الزراعي ع ذلك إلىـويرج

  هنالك صناعات تعتمد على مدخالت إنتاج صناعية باعتبارها مواد أولية والحيوانية بل أن
  .إلنتاجها

  :   السوق

يعتبر عامالً  ومقومات الصناعة يلعب دور كبير في جذب وتوطن الصناعة ويعتبر أهم

السوق المحلي وتعد . ةقرية أو مدين كونـوق يمكن أن يـفالس. من عوامل نجاح الصناعة

ل ـستوى دخـفاض مـنخااالقتصادي للدولة وما يترتب عليه من ارتفاع و ومرحلة النم

واق ـنافسة في األسـنية على المـسلع الوطـالخارجي فيتحدد بقوى ال سوقـ أما ال،ردـالف

ناعة ـتوقف قدرة السوق في جذب الصـوت ،األساسية أركان الصناعة العالمية ويعتبر أحد

السوق في التوطن الصناعي من خالل  وتظهر أهمية .كانه الشرائيةـته وقدرة سعـلى سـع

   .ويجذب السوق صناعات عديدة مراكز السوق تكلفة نقل المنتجات الصناعية إلى

  :  قوة العمل

أهميته من  يعتبر عنصر العمل من العوامل المؤثرة في التوطن الصناعي وتختلف

 من نسبة كبيرة وطن الصناعة التي تمثل فيها نسبة العملصناعة ألخرى وله تأثير كبير في ت

    .التكاليف الكلية لإلنتاج

  :رأس المال

ن ـناعة مـاحتياجات الص وفيرـخمة لتـوال ضـإلى رؤوس أمتحتاج الصـناعة 

مفهوم رأس المال ال و. ووسائل النقل،  وأجور العمال،والمواد األولية، هزةـ واألج،اآلالت

 ويتميز ي،برأس المال القيم يعرف د المستخدمة في العملية اإلنتاجية وهو مايقتصر على النقو
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  .كبيرة على اإلنتقال  بقدرة ألخرى ارأس المال مقارنة بعوامل التوطن الصناعي 

  :البنية التحتية

يعتبراألساس لقيام وتطوير كافة المشاريع التنموية بما  طورهاـإنشاء البنيه التحتيه وت

تعتبر المراكز الحضرية والمناطق الصناعية التي تتمتع بتطوير   الصناعية لذلكفيها المشاريع

  ..للصناعات جذب البنية التحتية مراكز

  :  اعتبارات شخصية

من إنشاء مصنعه مثل تحقيق مكاسب ماليه أو الشعور قد يقرر صاجب المشروع 

نه يوطن صناعته إ فالهدف من المشروع تحقيق اعتبار شخصي إذا كان .بالرضاء واإلرتياح

ومن أهم االعتبارات الشخصية التي تلعب . ييعرف بالدخل النفس في الموقع الذي يحقق له ما

ارتباط صاحب العمل بمكان ما مثل مكان ميالده بهدف توثيق صلته  دور في توطن الصناعة

ق تحديد الموقع الصناعي لمقومات الصناعة الرئيسية مثل السو بأسرته ويتوقف ذلك على

     .وقوى العمل

  : الطاقة

يرجع ذلك إلى الصناعة في جذب تعتبر الطاقة عامل من عوامل التوطن ولها دور 

الصناعي كانت مصادر الطاقة هي  في المراحل األولى للتطور. الطاقة مدى توفر مصادر

 ومساقط المياه وحقول الفحم وعند  الرئيسي للتوطن الصناعي حيث تتوطن عند الغاباتدالمحد

قوله ويرجع ذلك سهولة ـعند ح استخدام البترول أصبح من غير الضرورة توطن الصناعة

ساعدت على توطين الصناعه التي  باستخدام الطاقة الكهربائية تغيرت الصناعة حيث. نقله

الصناعة قرب األسواق واصبحت الطاقة  كما أدت لتوطين. تستخدم كميات كبيرة من الطاقة

نخفاض تكلفة نقلها االلها وغستاوذلك لسهولة  ي القوى المحركه للصناعةالكهربائية المائية ه

  .صناعية ليس لها مخلفاتوعدم حاجتها للتخزين و

   : النقل

الصناعة وهناك نوعين من المواصالت ارتبطت  من الوسائل الهامة في تحديد مراكز

 كبيرة في خدمة أهمية  فنجد أن النقل المائي والخطوط الحديدية لها.بهما الصناعة الرخيصة

  .النقل في العالم قامت قرب مراكز صناعات كثيرة الصناعة فهناك
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  المبحث الثاني  :  2/ 4

  :خصا ئص الصناعة في الدول الصناعية الكبرى والنامية

الصناعات   تتسم بقاعدة صناعية متنوعة منالصناعيةخصائص الصناعة في الدول 

ة أو الكبيرة تحتاج إلى روؤس أموال كبيرة وتكنولوجيا الكبيرة والصغيرة فالصناعات الثقيل

   الشركات الكبيرة ذات روؤس أموال كبيرة   اهتمت بها متطورة وخبرات فنية واسعة

من ضمن الخصائص و في الدول النامية،  بصورة كبيرة مع قلتهاموجودة في الدول الصناعية

بنسب   الموجودة في القطاع الصناعي  هي ارتفاع نسبة العمالةلصناعيةالصناعية في الدول ا

ألمر الذي يختلف عن الدول النامية إذ ترتفع نسبة العمالة في ،  من القطاع الزراعيأكبر

في  نسبة العمالة ينما ب70 %وتقدر هذه النسبة بأكثر من،القطاع الزراعي بصورة كبيرة 

 الدول  الصناعي فينسبة العاملة في القطاعترتفع ،و 30%ال تزيد عن القطاع الصناعي 

 . 5% بأكثر من  فيهزيد نسبة العمالة تبينما القطاع الزراعي ال70  % بأكثر من لصناعيةا

 السلع إنتاجهيمنة الوحدات الكبيرة في  في الدول الصناعية أيضاً هي ومن خصائص الصناعة

إلى سمالية التي تحتاج أوالخدمات وتقل مساهمة الوحدات الصغيرة خاصة في السلع الر

  .روؤس أموال كبيرة

عن الدول النامية، وقد  تماماً تختلف الكبرى في الدول الصناعيةة الصناعة طبيعأما 

مرت الصناعة في العالم المتقدمة بمراحل عديدة خاصة بعد الثورة الصناعية التي ظهرت في 

 تأخذ ها فيها، والصناعة فيأوربا في القرن الثامن عشر والتي أصبحت كدليل لتطورالصناعة

ار اهتمام تلك الدول ثخاصة الرقمية منها هي مو ،لكترونيةإلأشكال متعددة إذ أصبحت ا

  . خاصة بعد التطور الكبير في مجال التكنولوجيا والتقنية مع بداية القرن الواحد العشرين

 ة في تلك الدول بارتفاعطبيعة الصناعومع بداية الثورة الصناعية الكبرى في أوربا اتسمت 

 في العملية اإلنتاجية، ومع نهاية القرن سبة رأس مال المستخدم مقارنة بنيدى العاملةألبة انس

 نسبة مساهمة رأس المال بنسبة ، وزادتتطور كبير في مجال االآلت الحديثة العشرين حدث 

تسريح عدد كبير اآلن، وتم كبيرة بل هنالك مصانع كبيرة في العالم تدار بأيدى عاملة قليلة 

  . محلهم االآلت الحديثة ذات تقنيات كبيرةوحللعاملين ن ام
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 نتيجة للتطور الذي حدث للمجتمع وقد تعددت السياسات واالستراتجيات الصناعية

الصناعي على مر العصور ولكننا نركز على السياسات التي تبنتها الدول الصناعية بعد 

 وبعض من ،دت في تلك الفترة فإستراتيجية تنمية الصادرات سا،الثورة الصناعية في أوربا

حظيت هاألن. تين أثمرت نتائجهاالستراتجيجية إحالل الورادات فكل من ايتاالدول تبنت إستر

  . بتقدم ملحوظ في مجال الصناعة

 من الميزة الستفادةسياسات التصنيع في الدول الصناعية ركزت على تنمية الموارد واو

 إلستراتيجية التطبيقات الصححيه إجراء على اتهوتتضمن سياس. النسبية في عملية التصنيع

 االقتصادي، وتطبيق سياسات تصميمية والتي تصاحب على التحول الكبير الذي إلصالحا

رتقاء بالنوعية والجودة  إللية لتشغيل كافة القطاعات الصناعية واألو مع منح ا،يحدث في العالم

  .التي تواكب التغيرات في ذوق الطلب العالمي والمحلي

ونجد أن الدول الصناعية تبنت سياسات صناعية جديدة تتعلق بالتوافق التام مابين 

ن البيئة بدأت أ الطاقة لخفض التلوث البيئي أي استخداممتطلبات تطور الصناعة والكفاءة في 

  1 .تأخذ نوع من االهتمام عند وضع استراتجيات وسياسات صناعية في هذه الدول

  :ل الناميةمن خصائص الصناعة في الدو

ن يختصر الصناعة فيها على تصنيع أضعف التنوع في القاعدة الصناعية مما أدى إلى  

  إلى إنتاج االآلت والمعدات البسيطة إلضافةالسلع الغذائية لمجابهة الطلب المحلي، وبا

وبشكل عام هذه الصناعات خفيفة مقارنة بالقاعد الصناعية التي تكون في الدول 

  .الصناعية

 ي القطاع الصناعي ـالوحدات الصناعية الصغيرة وإنخفاض نسبة العمالة فهيمنة  

فالوحدات الصناعية الصغيرة والنشاطات المملوكة ألفراد هي أكبر بكثير في البلدان 

النامية عنها في الدول الصناعية الكبيرة، فالمنشآت الصناعية الصغيرة تسيطر على 

تتركز ، وشآت الكبيرة وهي قليلة الوجودمختلف فروع االقتصاد بإستثناء بعض المن

     .ليزيا وكوريا الجنوبية والشماليةامعظمها في دول شرق وجنوب آسيا مثل الصين وم

                                                 
  30-13 --/ رسالة ماجستير ص ) صناعى فى التنمية اإلقتصادية فى السودان دور القطاع ال(  ناصر أحمد عمر   1
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  :مشاكل ومعوقات التصنيع في الدول النامية
 : التكنلوجيااستخدام واختيار مشكلة :الًأو

طلوبة استخدامها في ن المعلوم أن هنالك عوامل تحدد فرص استخدام التكنولوجيا المم  

ن الدول النامية الحتياجاتها لتشغيل عدد كبير من القوى العاملة دائما أال إالدول النامية 

األمر  .س مالأتستورد تكنولوجيا مبسطة تكون التركيز على كثافة العمل بدال عن كثافة ر

 ي تستخدم  وعدم قدرتها لمنافسة الدول الت،الذي يؤدي على استمرار التخلف التكنولوجي

 اتنيساق العشوائي للدول لنامية وراء تكنولوجيا بدون دراسالا  ومع ذلك.متطورة تكنولوجيا

ن نوضح المشاكل أ ويمكن  .ى ضعيفإلنتاج خسائر كبيرة ويكون المردود ابدهاتك الجدوى

 :تكنولوجيا في اآلتيلالتي تواجه الدول النامية عند اختيارها ل
ة واالقتصادية في مجال التطور الكبير الذي حدث قصور دراسات الجدوى الفني  )أ 

للتكنولوجيا في الدول الصناعية وصعوبة التنبؤ بنتائجها عند استخدامها في الدول 

 .النامية
عدم وجود سوق عالمي حر للتكنولوجيا حيث تسيطر عليها شركات عمالقة مما  )ب 

 .يصعب على الدول النامية معرفتها
 .مسئولة عن اختيار التكنولوجيا المالئمةعدم وجود جهة مركزية محددة و )ج 
 .واختيار التكنولوجيا ضعف الكادر الفنى الذي يقع على عاتقه مسئولية نقل  )د 

   :مشكلة الكادر: ثانياً

لمشاريع ها لألن تخطيط  المشاكل الخطيرة التي تعاني منها بلدان العالم الثالثمن  

أن واسفرت بذلك . بصورة مخططة مسبقاً  المنفذ والمسير لهاالتتضمن اختيار الكادر المؤهل

 ومن الواضح . بالشكل المرسوم لهاإلنتاجمشاريع صناعية كثيرة وجدت نفسها عاجزة عن ا

تماما أنه ليس بإلمكان تحقيق سياسة فعالة للتصنبع بشكل علمى بدون كوادر مؤهلة ألنها 

    . التصنعيةترتبط بمدى توفرها ومهاراتها وخبرتها في جميع العمليات والمراحل

 : الكادر الفنى في الدول النامية يعانى من اآلتيمشكلة
  .صعوبة التعامل مع التقنية والتكنولوجيا الحديثة لضعف مستواه الثقافي والتعليمى  ) أ

 .تحتاج لهاالصناعة التي تياجاتتحالا بين النظام التعليمى والفنى وبينعدم وجود صلة  ) ب
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 :مشكلة ضيق السوق المحلية: ثالثاً
ن المعروف أن إحدى المشاكل التي تعاني منها معظم الدول النامية في مجال م

األساسية كصناعة   المحلية بالنسبة لبعض من الصناعاتسواقالتصنيع هي مشكلة ضيق األ

ن تكون أيمكن   الالتي والصناعات الكيمائية وغيرها و، والمعدات الصناعية،الماكينات

ويصعب تصديرها بسبب  ،لكبير مما تواجه مشكلة في التسويق اإلنتاجال في حالة اإاقتصادية 

  التكتالت االقتصادية بين هذه الدولمعظهور والكبرى، الصناعية  الدول المعوقات التي تضعها

 ظهور منظمات ، و والتجارة الحرة بين الدول العالم،متعددة الجنسياتلوتفاقم دور الشركات ا

. سلع بين دول العالم بصورة سهلة وسريعة بأقل التكاليف على تنقل الساعدتتجارة العالمية 

 من منافسة كبيرةكل هذه األسباب أدت إلى تدفق السلع إلى الدول النامية ووجدت منتجاتها 

 . السلع الخارجية
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  ثالثالمبحث ال 4/3

   تكنولوجيا اإلنتاج وأثرها على البيئة واالقتصاد

ع من المعرفة العلمية والتقنية واألدوات نعنى بتكنولوجيا اإلنتاج توفير قدر واس

  نشطة التي يمارسها اإلنسان أثناء عمليةألالتكنولوجيا ذات المقدرة في المساهمة في كل ا

  ولذا أصبحت هي محور اهتمام الخبراء والباحثين في جميع تخصصاتهم المختلفة .اإلنتاج

  رة من القرن العشرين وبداية الواحدمما أدى إلى التطور الكبير الذي شهدناه في اآلونة األخي

نجح االستثمارات وأصبحت أ في مجال التكنولوجيا والتقنية من ستثمارإذ أصبح اال .العشرين

ن إنتاجها وتصديرها في يد دول صناعية متقدمة مثل أمريكا واليابان أال إ. تدر مبالغ طائلة

  .ها مستوردة ل تعتبرأما الدول النامية  .وأوربا الغربية

   :أثر تكنولوجيا اإلنتاج على البيئة

 االآلت تزيد استخدام استخدامأثر التكنولوجيا اإلنتاج على البيئة نجد أن مع زيادة 

ات المنبعثة في الهواء، وأيضاً من اآلثار البيئية السلبية التي تسببها زالوقود بالتالي زيادة الغا

  .لغير متجددة ا الموارد الطبيعيةاستنزاف  زيادتالتكنولوجيا هو

ثرها اإليجابي تكمن في استخدام طرق فنية وتكنولوجيا لمعالجة المخلفات أأما 

 استخدام الطاقة  والتوجه نحوها على البيئة،آثار  وبالتالي تقلل من هاالصناعية وإعادة تدوير

 كمية الوقود تخفض من في المنشآت الصناعية ل بديل للوقود الحفريالشمسية والكهربائية

  .يهاستخدمة فالم

  : على االقتصادأثر تكنولوجيا اإلنتاج

استخدام بتكمن أثر تكنولوجيا اإلنتاج على االقتصاد في الزيادة الكبيرة في اإلنتاج 

 وزيادة السرعة أثناء عملية اإلنتاج بالتالي ،طرق تكنولوجيا متطورة  تساهم في تقليل الوقت

 بتقنية ع السلع من شكل إلى آخريتنول تهااني، وإمكرباحيؤدي إلى زيادة األول التكلفة لتق

  . إلى إمكانية استخدام المواد الخام بطرق مختلفة إلنتاج السلعباإلضافة متطورة،

 مواد تمتلك الاعتبر في مصاف الدول المتقدمة صناعيا بالرغم من أنهتن يابان أنالحظ 
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 هاخلق لنفست أن تستطاعا  المتقدمةتهالوجيو بفضل تكناال انهإخامة خاصة الطبعية منها، 

وأيضاً بريطانيا التي تعتبر من أكبر دول العالم إنتاجا للمنسوجات  .هانسبية في صناعتات ميز

  . لهامع أنها التمتلك مواد خامة

وقد ساعدت التطور الكبير في التكنولوجيا خاصة في وسائط اإلعالم معرفة المستهلك 

إلى زيادة الطلب العالمي والمحلي للسلع والخدمات  مما يؤدي تها ومكانتهابنوعية السلع وجود

  .وبالتالي زيادة العرض من المنتجات

ت آلال أن هنالك بعض من السلبيات مثل زيادة استخدام االإيجابيات إلالبرغم من هذه اب

ة فقد تم تسريح عدد كبير لما ألن اآلله حلت محل القوى الع.الصناعية أدت إلى نقص  العمالة

 معظم الدول العالم حتى ا إلى زيادة البطالة والتي تعاني منهتلعاملة في العالم  ادمن القوى ا

  . االقتصادمما يؤثر علىالمتقدمة منها، 

والتقنية الحديثة تحتاج إلى مؤهالت فنية وخبرات عالية وهي ا لوجيووأيضاً التكن   

   في الدول الصناعية بصورة مباشرة تتوفرإذ . تكون نادرة في الدول النامية  ماغالباً

 إلنتاجمر الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف األ ا،ها من هذه الدول تحتاج إلى مبالغ طائلةاستيرادف

أو تقوم الدول النامية باستيراد تكنولوجيا غير مالئمة . وبالتالي تقل منافسة منتجاتها خارجياً

 .لصناعتها وهي باهظة الثمن ترهق ميزانيتها 
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 الفصل الخامس
 المخلفات الصناعية واثرها على البيئة واالقتصاد

 :قدمةـم
 زيادة السكان وارتفاع مستوى المعيشة والتقدم الصناعي والزراعـي وعـدم            تدألقد  

 الطرق العلمية لمعالجة المخلفات     عدم استخدام  و ،إتباع الطرق المالئمه في جمع ونقل النفايات      

الصناعية إلى الزيادة الكبيرة في التلوث البيئي في عناصرها الثالثة الماء والهواء والتربة مما              

   . الحاجة إلى خفض هذه المخلفات بإتباع الطرق العلمية الحديثةدعت 

إن السيطرة على التلوث الصناعي عملية معقدة ويمكن التحدى الحقيقـى فـي تنفيـذ               

وكثير ما تنشأ تعقيدات تحـول دون   .التشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة التلوث الصناعي

   والمراقبـة   ،تمويـل لفة التي تـشمل التنظـيم، وا      تنفيذ القوانين نتيجة للظروف المحلية المختل     

 الواضح ضرورة التعرف بشكل  منلذلك فإنه . واالجتماعية، والسياسية،والعوامل االقتصادية

  . حدة على على المشكالت التي تعاني منها المناطق الصناعية كليعمل

والرأي ومن الضروري في معالجة التلوث الصناعي أن تكون لدى الصناعة والحكومة 

وينبغي على الحكومات حيثما تسمح قوة العمل والموارد المالية أن          . العام عالمات تهتدى بها   

وأن تفـرض علـى المؤسـسات الـصناعية قـوانين       . تحدد أهداف واضحة في مجال البيئة     

وينبغي لدى صياغة مثل هذه السياسات أن تعطى األلوية لمشكالت الصحة العامـة     . وضوابط

وث الصناعي والنفايات الخطرة، ويجب أن تتأكد من أحصائتها حـول البيئـة             المرتبطة بالتل 

البيئية مثل تلـوث     وقاعدة بيانتها المتعلقة بالنشاطات الصناعية، وأن تحكم الضوابط والمعايير        

  .الهواء والماء

وتختلف نوعية وكمية النفايات الصناعية باختالف نوعية الصناعة وطـرق اإلنتـاج            

إذ يمكن للصناعة المتطورة أن تقلل من كمية النفايات الناتجـة           . لية اإلنتاج المستخدمة في عم  

تبـاع  بإ وذلك عن طريق االستفادة بأكبر قدر ممكن من هذه النفايات            اثناء وبعد عملية االنتاج   

لتصنيع مما يؤدي إلى توفير مصادر الثروة والطاقـة         ا  مجاالت أخرى فى   التقنية الحديثة في  

  .وارد الطبيعية في كثير من بقاع األرضلمواجهة تناقص الم



 119

حيث يقدر حجـم    . ويؤدي عدم التخلص السليم من النفايات الصناعية إلى تلوث البيئة         

مليون طن في السنة مما يعنى تعرض البيئـة وصـحة            300اإلنتاج العالمي منها ما يقارب      

    وتصنيع المعـادن   ،اإلنسان لمخاطرعدة وخاصة تلك النفايات الناتجة عن الصناعات الكيمائية        

 ونقلهـا   ،ومحطات توليد الكهرباء والتي تصنف بالمخلفات الخطرة حيـث يتطلـب جمعهـا            

 . وتكنولوجيا متقدمة،ومعالجتها طرق علمية
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      :  المبحث األول5/1

 :ها وأثرها على البيئةأنواعالمخلفات الصناعية 

وبعد عمليات اإلنتاج المختلفة    يقصد بالمخلفات الصناعية تلك المخلفات التي تنشأ أثناء           

   وهذه المخلفات قد تكون خطيرة والتي تحتوي على عناصر أو مركبات تؤثر تـأثيرا كبيـراً               

  . على صحة اإلنسان والبيئة ولها القدرة على البقاء لدرجة كبيرةوخطيراً

 يكمن تعريف هذه المخلفات بصورة عامة بأنها مخلفات تنـتج مـن األنـشطة               أيضاًو

هي إحدى نواتج العمليات والتي يتم في        و وأي أنشطة أخرى  ،  والزراعية،  ة والصناعية التجاري

ن اعتبارهذه المخلفـات    ك ويم ،ها وتشمل فاقد المواد الخام    استخالصالعادة إعادة استخدامها أو     

كمخلفات ثانوية في حال وجود وسائل تقنية حديثة لتحويلها إلى مواد يمكن استخدامها بـشرط              

ة المنتجات المسترجعة أكبر من تكلفة إعادة المعالجة وفي هـذه الحالـة يمكـن               أن تكون قيم  

  . اإلنتاج  للمواد الخام المستخدمة في عمليات جديداًاعتبار المخلفات مورداً

  :نفسم إلى اآلتيت المخلفات الصناعية

  :المخلفات الصناعية الصلبة )أ

قـل والتـي يرغـب مالكهـا        ينتج عن الصناعة مخلفات صلبة متنوعة وهي قابلة للن        

بالتخلص منها بحيث يكون جمعها ونقلها ومعالجتها في مصلحة المجتمع وهذه المخلفات ناتجة             

    والدباغـة  ، وصناعة المعادن  ،أثناء وبعد عمليات اإلنتاج الصناعي مثل الصناعات الكيماوية       

  . والجلود وغيرها من الصناعات

فاتها الصلبة وتقوم المـصانع بـالتخلص       وتتميز الصناعات االستخراجية بضخامة مخل    

 الحرق، وهناك بعض المصانع التي تعمل على االستفادة منها بإعادة           أومنها عن طريق الدفن     

  . تصنيع منتجات جديدة منهاأو ،تدويرها

 :وأهم المشاكل التي تسببها المخلفات الصناعية الصلبة في البيئة
تكون مدفونـة فـي       ما خلفات والتي غالباً  ء إدارة هذه الم   وتؤثرعلى اإلنسان نتيجة لس    

ؤثر على البيئة عن طريق تفتتها وتـسربها        يالتربة أو تكون متراكمة في األرض مما        
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 . المياه األمر الذي يؤدي إلى تلوث مياه الشرب وقتل األحياء المائيةيداخل مجار
 .ي الهواء الغازات فانبعاث تتم حرق المخلفات الصناعية مما تزيد من زيادة أحياناً 
 مثل الـذباب والبعـوض      الحشراتتراكمها في األرض لفترة طويلة تؤدي إلى توالد          

  .نسانإلوالتي تسبب أمراض ل

  : األساليب المتبعة للتخلص من النفايات الصلبة

  :هي التخلص منها أوأهم األساليب المعروفة دوليا لمعالجة النفايات الصلبة 

 حفر خاصة وهـذه     فيلطريقة على دفن المخلفات     وتعتمد هذه ا  ). يالردم الصح (الدفن   )1

 إلى التربة ومنها    إلى من تسرب بعض من المركبات السامة        الطريقة غير مأمونة خوفاً   

  .ة مما شكل خطراً بيئياً بسبب التلوثالمياه الجوفي

ويصلح هـذا األسـلوب للمخلفـات الناتجـة مــن           . معالجة النفايات بأسلوب الكمر    )2

  . أسمدة عضويةإلى المواد القابلة للتحلل والتخمر وتحويلها أوالصناعات الغذائية 

 الوسائل الكنلوجيـة الحديثـة لتقليـل        استخدام التكنلوجيا النظيفة وتعتمد على      استخدام )3

  . التخلص منهاأو مخلفات يسهل معالجتها إنتاج أوالمخلفات 

 إمكانيةيقة على   وتعتمد هذه الطر  . هااستخدام إعادة أو تدوير المخلفات الصناعية     إعادة )4

اقتصادياً وذلـك    منها   ستفادة منتجات أخرى يمكن اال    المخلفات في إنتاج   استخدام إعادة

ية تساعد  اقتصاد مواد ذات قيمة     إلىتلوث وتحويل الملوثات    يساعد على خفض معدل ال    

  . تقليل نسبة الفاقد من الموارد الطبيعيةإلى باإلضافة رفع القيمة المضافة للمنتج في

  :مخلفات الصناعية السائلةال )ب

 تحتـوي علـى مـواد       ة سائل  مواد هي التي تنتج أثناء وبعد عملية التصنيع  في شكل         

وقد يتم التخلص منها عبـر      . اإلنسان وئؤثر على الببيئة بشكل عام      على   كميائية خطيرة تؤثر  

اة كلها تعتمـد    إذ أن الحي  ،  مجاري مياه األنهار والبحار والتي لها آثار سلبية كبيرة على البيئة          

من جسم اإلنسان من الماء فأي خلل فية يعرض حياتنا إلـى  75 %على المياه ألن أكثر من 

تلـزم الجهـات    توأن  علينا،  خطر مما وجب علينا أن نحافظ على تلك النعمة التي أنعمها اهللا             

  .رالمصانع بمعالجة المخلفات السائلة قبل تصريفها إلى مجاري األنهار والبحا في المختصة
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   :المخلفات الغازية .ج 

 تتصاعد هذه الغازات إلى     ماتعتبر من أخطر المخلفات والتي تهدد الكرة األرضية عند        

 ثاني أكسيد الكربون وأكسيد الكبريت والناتروجين وغيرها من          غاز الهواء خاصة غازات مثل   

ي ارتفـاع    المسبب ف  ، وتآكل طبقة األوزون   )االحتباس الحراري (الغازات التي تسبب ظاهرة     

 التي قتلتواألمطار الحمضية درجة حرارة األرض، وتعرض مناطق كثيرة في العالم  بنزول 

فهذه الغازات إذا لم يتم السيطرة عليها تكون آثارها على البيئة  .تات والحيواناتا من النبكثيراً

  هـا  ألن  فالسيطرة عليها يكون عبر التحكم في الصناعات التي تنتج هـذه الغـازات             كبيرة جداً 

  . كما ذكرنا من قبلنتاجترتبط بعملية اإل

  :المخلفات المنزلية. د

 مـع    تزداد تعقيـداً    واقتصادياً ئياًي وب اًلقد أصبح موضوع المخلفات ومعالجتها إجتماعي     

تطور الحضارة ولقد ازدادت المخلفات المنزلية في اآلونة الخيرة من هذا القرن خاصة تلـك               

اء السكنية والمصانع والمستشفيات المجاورة وغيرها من مـصادر         المخلفات الناتجة في األحي   

بحيث التزال مدن كثيرة تعاني من مشكلة إدارة المخلفات المنزلية إذ يتم تـرك هـذه                . أخرى

  كبيرة  اضرار ةسببم والحشرات   ،وتكثر فيها البكتريا  ،  المخلفات لفترة طويلة في التربة لتحلل     

  .على البيئة

 بظهـور األديـان الـسماوية       ارتبطـت نا أن النظافة كمصطلح     ويجدر بنا اإلشارة ه   

، ولهذا فقد نادت الـشريعة       جديداً  وعمقاً  جديداً  وأعطى اإلسالم لهذا المصطلح بعداً     ،التوحيدية

هو ضروري لتحقيق مصالح الناس فنادت بالمحافظـة         اإلسالمية على المحافظة على كل ما     

ـ      وبصورة   ،على نظافة الثوب والمكان والجسم     دن فـي   ـأكثر بنظافة البيت، والحارات والم

   :لىاوله  تعـق

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ إذا قُمتُم ِإلَى الصالِة فاغِْسلُواْ وجوهكُم وَأيِديكُم ِإلَـى الْمراِفـِق وامـسحواْ                 {

  . والطهارة هنا بمعنى النظافة   1}  فَاطَّهرواْ ِبرُؤوِسكُم وَأرجلَكُم ِإلَى الْكَعبيِن وِإن كُنتُم جنًُبا

إلنسان من جميع الجوانـب     ايحيط ب  وقد حثت السنة النبوية الكريمة على نظافة كل ما        

غتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب وإستحـسان       الافقد أمرنا الرسول علية الصالة والسالم ب      

                                                 
 )6 ( األيةالمائدة سورة  1
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النظافـة مـن    (ل عليه الصالة والـسالم       فيها بقوله الرسو   األبيض منها لتبدو النظافة واضحة    

  .تجنب كل األضرار التي تؤثر بصحة اإلنسانمع  ).اإليمان

فالمخلفات المنزلية تعتير من المخلفات العضوية وهي قابلة للتخمر والتحلل الناتجة من            

 لوجود أنواع الخضر الفواكـه      استهالك الطعام وهي تختلف باختالف أشهر السنة وذلك تبعاً        

وتـرتبط كميـة    السكنية والمواقع الجغرافية ختلف باختالف عادات وتقاليد التجمعاتوكذلك ت

فنجد أن الدول ذات المستوى االقتـصادي       . ها االقتصادية إمكانياتلبلد مع   اتوالد المخلفات في    

. المرتفع يزداد فيها معدل زيادة كميات النفايات عن الدول ذات المستوى االقتصادي المنخفض

د أن الدول النامية في الفترة األخيرة ازدادت فيها كمية النفايات بسبب التغيـرات              ومع ذلك نج  

  والنمـو    الديمغرافية خاصة في المناطق الحضرية باإلضافة إلى زيادة معـدالت التـصنيع           

 كل هذا يؤدي إلى زيادة كمية النفايات بالنسبة للفرد بسبب الزيـادة فـي معـدل                 .االقتصادي

  .االستهالك

  

  :ومشاكل المخلفات الخطرةأنواع 

أدى النمو العالمي المتزايد إلى استهالك كميات هائلة من المواد الكيمائية فـي شـتى               

في الوقت الذي تستمر فيـه المـصانع بإنتـاج          ، المجاالت والتي أفرزت العديد من النفايات     

الـصناعي  وتصنيع العديد من تلك المركبات الكيمائية للوفاء بمتطلبات التنمية فـي المجـال              

ويمكن القول بأن النمو االقتصادي في بعض الدول وبشكل عام قد اعتمد وفي حاالت كثيـرة                

إما مباشر أو غير مباشر على تلك المركبات الكيميائية وبالذات في مجـال البتروكيماويـات               

واألسمدة والمبيدات ومركبات الكلورفلوركربون في مجال اإلطفاء والتبريد والتنظيف، وتقنية          

  .لحاسب اآلليا

والواقع أن أغلب النفايات الخطرة مردها إلى الصناعات الكيمائية والتي بالرغم  مـن              

تحقيقها أرباحا طائلة فإنها تفرز أيضاً أحجاماً ضخمة من النفايات الخطرة على اعتبار أن هذه               

الصناعات تنتج البالستيك، والمطاط األصـطناعي، والـصابون، والمخـصبات واألليـاف            

اعية، واألدوية والمنظفات، ومستحضرات التجميل، واألدهان واألصباغ ومواد اللـصق           الصن

  .والمتفجرات، والمبيدات والعديد من المواد الكيميائية
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  :تعريف النفايات الخطرة

يعد من األهمية بمكان وجود تعريف مشترك وواضح للمخلفات الخطرة يتم استخدامه            

ومفتشي البيئة حيث يساهم فـي نجـاح وفاعليـة إدارة           وتطبيقه من قبل المنشآت الصناعية      

المخلفات الخطرة، ويكمن تعريف المخلفات الخطرة بأنها مخلفات ذات آثار ضـارة  علـى               

صحة اإلنسان والبيئة نتيجة للخصائص الفيزوكيميائية أو البيولوجيـة، والتـي تجعلهـا ذات              

اص المواد الخطرة التي لـيس      كما يمكن تعريف المخلفات الخطرة بأنها تتصف بخو       . خطورة

لها استخدامات تالية، مثل النفايات الطبية من األنشطة العالجيـة، والنفايـات الناتجـة مـن                

  .المستحضرات الصيدلية واألدوية، أو المذيبات العضوية، أو األحبار، أو األصباغ والدهانات

نـسان إلـى    وتصنف النفايات الخطرة من حيث تأثيرها على سالمة البيئة وصحة اإل          

 .نفايات عضوية وأخرى غير عضوية
هي التي تضم مخلفات مصانع المعادن وصناعة النسيج والجلود وإنتاج  :النفايات العضوية/ 1

مواد الطالء وترجع خطورة هذه المخلفات إلى قابليتها للذوبان واالنتشار والتسرب وبقائها في             

ى جانب هذه المواد هناك العديد من المواد        البيئة لفترة طويلة وقدرة بعضها على اإلشتعال، إل       

والمركبات ذات السمعة العالمية التي تدخل في كثير مـن الـصناعات كـصناعة المبيـدات                

 .ومة األفات الزراعيةاالحشرية ومق
تضم مخلفات األحماض والقلويات والعناصر الثقيلة مثل الزنـك         : النفايات غير العضوية  / 2

لنحاس وعادة تنتج هذه العناصر فـي مخلفـات صـناعات           والكروم والرصاص والزئبق وا   

  .كصناعة البطاريات وتلميع المعادن وغيرها

  : صفات المخلفات الخطرة

  :تشمل الصفات الخطرة مايلى و

ويعرف بالقابلية لإلشتعال أو إشعال حرائق وتتضمن المخلفات الـسائلة التـي             :شتعال اال )1

والمخلفات الـصلبة القابلـة   .  درجة مئوية60.5والي يتولد عنها أبخرة قابلة لالشتعال عند ح      

ومن األمثلـة لهـذه     . إلحتراق أثناء النقل والتي يمكن أن تتسبب في حرائق بسبب اإلحتكاك          

  .المخلفات مثل األثيرإليثلى، والميثانول، واألسيتون، التولوين، البنزين

يمة لألنسجة الحية عـن     ويعرف بالقدرة على تآكل الحديد والتسبب في أضرارجس       : التآكل) 2



 125

طرق التفاعل الكيميائي وذلك بسبب صفاتها الحامضية أو القاعدية الـشديدة، مثـل الـصودا               

الكاوية ومخلفـات األحمـاض مثـل حـامض الكبريتيـك وحـامض النتريـك وحـامض                 

  .الهيدروكلوريك

  :ويعرف بالتفاعل العنيف مع الماء أو الهواء ويتضمن المخلفات التالية :التفاعل) 3

  .المخلفات غير المستقرة كيميائياً والتي تتفاعل بعنف بدون تفجير 

المخلفات القابلة للتفجير أو التي ينتج عنها تفاعل متفجر عند درجة الحـرارة العاديـة            

 .وفي ظروف الضغط العادي
 .المخلفات القابلة إلنفجار عند الخلط مع الماء 

ها طاردة للحرارة خاصة تفاعلها مع المواد       وتعرف بالمخلفات التي تكون تفاعالت    :  األكسدة )4

. القابلة لالشتعال، والتي يمكن أن تسبب عن طريق انطالق األكسجين في أشعال مواد أخرى             

  .مثل مخلفات النيتريك

  :وتعرف بالمخلفات المحتوية على مكونات سامة مثل :ة السمي)5

  . المخلفات التي يمكن أن تسبب أعراض مسرطنة-

 :ن المخلفات الخطرةكيفية التخلص م

 النفايات الخطرة خاصة الصناعية منها هوخفض حجمها أو منع حـدوثها            لتخلص من ا

 ويقصد بالمنع هنا تقليل الكميات إلى أقصى درجة ممكنة ومن ضمن هـذه األسـاليب                أصالً

 الموقع اختيارالمتبعة للتخلص هي طريقة الطمر الصحي وفق قواعد فنية وصحية عديدة تثمل 

  . والظروف الهيدروجيلوجية،هوتصميم

وهنالك أيضاً طريق آخر هو حرق النفايات الذي يؤدي إلى تقليل حجم النفايات إلـى               

مكن وإمكانية تحويل الحرارة الكامنة في النفيات إلى طاقـة ولـذلك تـم تطـوير                مأقل قدر   

تـؤدي  المحارق الخاصة للتخلص من الغازات واألبخرة، وهذه الطريقة للتخلص من النفايات            

 االلتزام بهـا لـضمان      يال أن هناك ضوابط فنية عديدة ينبغ       إ 90%إلى خفض حجمها إلى     

  .حماية البيئة من أي انبعاثات

ويبقى القول بأن أسس الحماية من النفايات الخطرة والحد منها يقوم على مدى جديـة               
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لياتهـا  آحداثـة   القوانين والتشريعات الصادرة في هذا الشأن ومدى كفاءة األجهزة المسئولة و          

ـ      ن هـذه النفايـات   ـوتشجيع التقنيات الحديثة الساعية إلعادة استخالص المـواد األوليـة م

   1..واالستفادة منها
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  : المبحث الثاني  5/2

   :إدارة البيئة الصناعية
جهزة محلية لمكافحة التلوث الصناعي تتبع إلدارة قطرية موحدة يؤدي إلى           أإن وجود   

 بين الصناعات للحد من التلوث الناتج عن االنبعاثات الصادرة من المراكز            زيادة التنسيق فيما  

  الصناعية الكبرى، وهذا أيضاً سيكفل دمج العناصر البيئية المالئمـة فـي عمليـة التـصنيع                

  .أفضل ومعالجة مشاكل التلوث على نحو

تـي  ات مكافحة التلوث الصناعي على مستوى المنطقة ال       استراتجيوينبغي عند تخطيط    

، مع أخذ في االعتبـار احتياجـات        يأساس اإللتزام الوطن   تكون القرارات المتخذة قائمة على    

وينبغي أال يكون للتنمية آثار  مدمرة ، وأن يكون المجتمع المحلي طرفا في  .المجتمع المحلي

  .القرارات التي تؤثر على نوعية الحياة وعلى مصالحه الحيوية

  :لوث الصناعيأهمية هيئات إدارة مكافحة الت

ينبغي منح هيئات إدارة مكافحة التلوث الصناعي اتخاذ التدابير الالزمة لتغطية تكاليف            

 حطاتاإلدارة أو إجراء الدراسات اإلستقصائية وإعداد التصميمات الهندسية وإنشاء وتشغيل م          

ـ             اطق لمعالجة النفايات الصناعية وسيكون لهذه الهيئات أهمية خاصة في المدن الكبرى والمن

 :الصناعية الجديدة وذلك ألسباب التالية
  .قيام سلطة وحيدة بمهام رصد التلوث وحماية نوعية البيئة التي تعرضت للتلوث 

تحقيق وفورات في التكاليف المالية وتكاليف تشغيل معدات مركزية لمعالجة النفايـات             

 .الصناعية حيث أن الوحدات ذات الحجم تكون اقتصادية بدرجة أكبر
وعلى التوصل إلى حلول تحقيق مصالح  .ة على إجراء دراسات إستقصائية شاملةالقدر 

 .طقة إلى أقصى حد ممكننالم
حصر تعامل السلطات مع هيئة واحدة معينة بالقضايا البيئية في المنطقة مما يجعل من               

كن وضع نظام متكامل لتحديد الملوثات وإعادة استخدامها، وإنشاء محطة لمعالجة           مالم

 .ات الصناعية والنفايات الخطرةالنفاي
وضـع مبـادئ توجهيـة      ،والقدرة على إشراك الكفاءات المتخصصة في تنفيذ البرامج        
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   .عن الصناعات المحلية عملية لتصريف النفايات الصناعية الناتجة

  .رصد نوعية البيئة في المنطقة على نحو أفضل 

سائلة منهـا فـي وحـدات       ات الصناعية خاصة ال   ي أن معالجة النفا   والجدير بالمالحظة 

مركزية للمعالجة تابعة لهيئات إدارة البيئة قد توفر كميات كبيرة من الغـازات التـي يمكـن                 

كما يمكن االستفادة من النفايات الصناعية   .استخدامها في تشغيل مولدات الكهرباء تدار بالغاز

 .يد رئيس واستخدام الرواسب الناتجة كعنصر تسمييالسائلة في مشاريع كبيرة للر

  :وظائف وواجبات هيئات إدارة البيئة الصناعية

وضع حدود وقواعد لتصريف النفايات الصناعية مع وضع مخالفة للخـارجين عـن              

أو سحب التـرخيص أو فـرض       ،  القوانين عن طريق اإلنذرات، أو تحويل التراخيص      

 .غرامات
. يئـة الـصناعية   تقديم حوافز اقصادية للصناعات التي تخضع لوالية هيئات إدارة الب          

أو الدعم من أجل تشجيع إسـتحداث       ،  وتثمل الحوافز االقتصادية تقديم منح أو قروض      

 .المعدات واآلالت

 :السياسات العامة لتشريعات مكافحة التلوث الصناعي

لوجيا جديدة  و في طرق التشغيل، وتطوير تكن      حل مشكلة التلوث الصناعي تغيراً     ستلزمي

التعجيل بتنفيذ المعايير  فهد عالم برامج حكومية من أجل تحقيق وقد وضع ال.لمكافحة التلوث

التي تتصل بالنفايات الصناعية، والحد من آثار هذه التكاليف على اقتصاديات اإلنتـاج فـي               

  .األجل القريب

ى لمعايير النفايات الـصناعية هـو خفـض تـصريف           م أي نظام عل   فنالحظ أن هد  

ذه المعايير قد تكون مباشرة بحيث تنص على الحـدود          وه. الملوثات للحافظ على نوعية البيئة    

ـ ديد أنـواع م ـوتح .القصوى لتركيز الملوثات من خالل تطوير اإلنتاج سلتزمات اإلنتـاج  ـ

  .ونوعية المنتجات

 في بعض الدول الناميـة      ومن المالحظ أن تشريعات مكافحة التلوث المعمول بها حالياً        

زمة لمكافحة مصادر التلوث كما أنها ال تحدد الجـزاءات          تمنح الهيئات التنفيذية السلطة الال     ال
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 في معظم األحوال اإللتزام على نحـو  يرجي ومن جهة أخرى ال . لمعاقبة المخالفينبةسانمال

علقة بتـصريف النفايـات   ـدار التراخيص المتـند إص ـإلجراءات الواجب إتباعها ع   امالئم ب 

مكاناتها إعقولة ومنطقية متناسقة وتتالءم مع وتطالب الصناعة بأن تكون المعايير م ،الصناعية

 ونجد أن معايير التلوث الصناعي ونظم المكافحة المعمول بها في بعض الـدول              .االقتصادية

 :النامية تتسم باآلتي
رار تلك المعمول بها في البلدان الصناعية المتقدمة ومن ثـم           قيتم إعداد المعايير على      

ويؤدي . ية والقدرات الفنية واالقتصادية في هذه البلدان      ظروف البيئ الفإنها ال تتالءم مع     

ذلك إلى عدم اإللتزام بها ألنها معايير غير متناسقة ويتعـذر تطبيقهـا مـن الناحيـة                 

 .االقتصادية
توجد قواعد لتنظيم تصريف المخلفات الصناعية إلى المياه الجوفية وبالتالي ينبغـي             ال 

ل المياه الجوفية والسيما الملوثات الناتجة      وضع معايير محددة لتصريف الملوثات داخ     

 .عن مواقع التخلص من المخلفات الصلبة ومواقع نفايات المواد األولية في المناجم
ها معايير موحـدة تـشمل النـشاطات        متفرض في كثير من الحاالت إن لم يكن معظ         

 . ةفالبد أن تكون المعايير ال مركزي. الصناعية الجديدة والقائمة على حد سواء
بعض القوانين المعمول بها في العديد من دول المنطقـة أصـبحت ال تتماشـى مـع                  

 فـي المراكـز     كما أن التوسع الصناعي المـستمر حاليـاً       . المتغيرات البيئية الجديدة  

الصناعية الرئيسة في الدول النامية يستلزم إعادة النظر في االعتمـاد علـى القـدرة               

عاة األخـذ   اها المعايير التي وضعت في الماضي لمر      ستعابية للبيئة التي كانت تعكس    اال

وعلـى   . االعتبار الزيادة في إجمال التلوث الـصناعي فـي الوقـت الحاضـر    نبعي

المؤسسات الصناعية أن تدرك وجود احتمال كبير بأن تزداد معايير وضوابط مكافحة            

 .التلوث مشددا في المستقبل

  :أهمية الرقابة الصناعية

قابة الصناعية في مختلف البلدان أمر ضـروري لحمايـة المـستهلك            النظم الفعالة للر  

المحلي وضمان سالمته، وهذه النظم أيضاً حاسمة في التمكين لضمان جودة المنتجات التـي              

 غير مسبوق ليس بالمنتج فقـط  اهتماموقد أصبح المستهلك يهتم  .تدخل ضمن التجارة الدولية
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 .مة المنتجنما بالخطوات التصنعية التي تضمن سالإو

 :األهداف الرئيسة لنظم الرقابة الصناعية

 .حماية الصحة العامة عن طريق تقليل األخطار واألمراض التي تنقلها األغذية )1
 .صحيةالحماية المستهلك من المنتجات المغشوشة وغير  )2
توفير الجو الصحي للعاملين بالمنشآت الصناعية وإجراءت السالمة والصحة المهنيـة            )3

  .عرضهم لألخطاروضمان عدم ت
ضمان التزام المنشآت بالمواصفات والقوانين البيئية المطبقة والتشريعات التي تهـدف            )4

 .إلى تحسين الجودة وحماية البيئة والصحة العامة
 .ئية للمنشآت الصناعية العاملةيتحديد اآلثار الب )5

جـراءات  وتتكون األنشطة الرئيسة  لنظام التفتيش من أنشطة التحقق من الإللتـزام وإ            

وينتج عن إجراءات التحقق من اإللتزام تحديد حـاالت عـدم اإللتـزام بالمتطلبـات        ، اإللزام

ترتبط األنـشطة   و لسياسة اإللزام،    ها وفقاً عالقانونية والتراخيص القانونية والتي يتم التعامل م      

الرئيسة للتفتيش بشكل وثيق بعناصر أخرى تتفاعل مع إجراءت التفتـيش إمـا مـن خـالل                 

 :علومات المدخلة أو المعلومات الناتجة عن التفتيش وتتكون تلك العناصر منالم
 .المتطلبات القانونية 
 .التصاريح 
  .السياسة الخاصة باإللزام 

   :التفتيش الصناعي

يمكـن تقـسيم    يـة، و   مكمال لنظام الرقابـة واإلدارة البيئ      يعد التفتيش الصناعي جزءاً   

 :إجراءت التفتيش إلى نوعين
 تفتيش متعدد األوساط يتم تنفيذه بـشكل دورى لتحـديث            عن وهو عبارة  :الشاملالتفتيش   

 .المعلومات وتقيم وضع اإللتزام البيئي للمنشأة
  :وهو تفتيش يتم القيام به لتحقيق أهداف محددة مثل :التفتيش النوعي

التركيز على مواصفات محددة أو ملوثات بعينها أو قطاعات أو منـاطق جغرافيـة أو             
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 وتتم حمالت التفتيش إما بناء على بيانات الرصد أو على أنمـاط             ، بيئية قومية  مشاكل

 .وى من قبل المواطنيناالشك
متابعة اإللتزام التي يجب على المنشآت أن تلتزم بها نتيجة للمخالفات التي وقعت ويتم               

 .التفتيش على هذه المخالفة

  : تكثيف الرقابة الصناعيةيدواع

 نهاية القرن التاسع عشر بدأ العالم فـي توسـع فـي المجـال               في اآلونة األخيرة من   

الصناعي مما دعت الحاجة إلى تكثيف الرقابة الصناعية في كثير من أرجاع العالم وبالتحديد              

 :كثيف الرقابة الصناعية تتمثل فيتوهنالك أسباب كثيرة دعت ل ،الدول النامية
  :التطور الصناعي )أ

ة العمليات اإلنتاجية ويصاحب ذلك التعدد في الـسلع         أدى التطور الصناعي إلى تعددي    

 . مما يدعى إلى التحكم في ضبط جودة السلع لخفض آثارها الصحية إلنسان

 : المنتجاتأنواعتوسع السوق وأغراقها بشتى ) ب
إن تطور وتضخم الصناعة يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية وتنوعها وتشكلها مما يؤدي إلى               

وأن تنوع وتـشكل المنتجـات      ،   وفي شكل سوق صغير    ،طاق واسع إسترتجية تسوقية على ن   

 .باإلضافة إلى زيادة معدل إنتاجها يتطلب إنتهاج تقسيم السوق وفقا لنوع حجم المنتج

  : السلع المطابقة والسوق المطابقاتجاه المستهلك إستراتيجية )ج

لقياس كل   باإلشارة إلى التطور الصناعي وتوسع السوق فإن المستهلك يكون مضطراً         

 بالمواصفات القياسية للجودة والبيئة والصحة والسالمة في قياسـه          من المنتج والسوق مستنيراً   

  . للسلعة والسوقهوتحديد

 :يةإقليمظهور المواصفات القياسية بصورة قومية و) د

ختصاص متابعة تطبيقية كما    المواصفات الوطنية تكون نظاما مقننا يلزم كل الجهات اال        

   .المصانع تطبيقهايلزم كل من 

  لى رأسها منظمـة التقـيس     ـالمية ومنظماتها وع  ـواصفات القياسية الع  ـظهور الم و
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لنظـام تأكيـد الجـودة     ISo  9000وإصدارها المواصـفة . اعتمادها عالمياً وISOالدولية 

 وتوكيد جودة السلع ،لتسهيل حركة التجارة بينها) ESE (وتطبيقها، وللجنة األوربية للتقيس 

لـنظم إدارة  ISO(14000 (ثم جاء إصدار المواصفة و ي،دمات في دول االتحاد األوربوالخ

رقابة ومعالجة اآلثار البيئيـة معظمهـا مـن األنـشطة الـصناعية             لم ل 1994البيئة في عام    

 وهو كيان عالمي معترف بـه عالميـاً   )WTO :(وظهور منظمة التجارة الدولية . ومنتجاتها

  .للمنافسة الحرة في السوق العالميلرقابة المنتجات وتأهليها 

  :سياسة الرقابة  الصناعية

 بتحديد المساحات المناسـبة مـن        تبدأ الرقابة الصناعية على القطاع الصناعي إبتداء      

ويسبق ذلك كله عدم  .ة البيئييحيث الصناعات المجاورة وعدم التأثير السلبى عليها من النواح

 ورد في   ما اً ثم متابعة التنفيذ وفق    . على البيئة المحيطة   اًالسماح لقيام الصناعات التي تؤثر سلب     

ـ  ـوال،  دراسة الجدوى المجازة للمشروع    ـ      يمدى الزمن دى اسـتغالل   ـ للتنفيـذ ومراقبـة م

وكذلك تعتمد الرقابة الصناعية على ضبط جودة السلع ومدى التـزام المنـشآت             . متيازاتاال

ـ      واإللتزام   ،تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة    حد مـن التلـوث     ـبالـضوابط الخاصـة لل

  .الصناعي

 :وعليه تعتمد سياسة الرقابة الصناعية على اآلتي
تصحيح الفهم الخاطئ لدى المنتجين على أن تطبيق المواصفات يقود إلى ارتفاع سعر              

 .ةفالتكل
 في المؤسسات وتزويدها بكل ماهو      يإعداد نشرات دورية وإرشادية لتطوير العمل الفن       

 .جال توكيد الجودة والعمل على تقليل اإلنتاججديد في م
االهتمام بمجال توفير الجودة والرقابة عليها خاصة فـي مجـال األغذيـة ألهميتهـا                

 . وحياتهوعالقتها المباشرة بصحة اإلنسان
وضع المواصفات الالزمة لتطوير العلمية اإلنتاجية وذلك بتطوير وتحديث الـصناعة            

ونظـم   9000 إدخال نظم إدارة الجودة األيزو و .اتمن قوى بشرية وإمكانيات ومعد

، وإدخال مفهوم اإلنتاج األنظف، ونظم الهاسب حيث يعتبر  1400 أيزواإلدارة البيئية

النظام المفضل والمتبع في أغلب المؤسسات العالمية المنتجة للمواد الخـام أو المـواد              
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المال ومكتشف الخطأ في المصنعة، وهو نظام يضمن الجودة ويوفر الكثير من الزمن و     

 .لمنتجاتلف التفاقم ويصل إلى مرحلة يأول مرحلة ومعالجته قبل أن 
من الضروري وضع وتفعيل القوانين واللوائح التي تـساعد فـي عمليـة     :التشريعات 

الرقابة الصناعية وعندما تكون القوانين غير وافية تؤثر ذلك في فاعلية جميع أنـشطة              

 .الرقابة
ام المؤسسات التي تساعد على الرقابة الصناعية من مختبرات حيـث           التشجيع على قي   

مكونات الضرورية في نظام الرقابة ويجب أن تتوافر فيها مرافق كافية لعمل            التعد أحد   

 أدوات وأجهزة حديثـة    بالتحليالت الفيزيائية والكيميائية والمكيروبيولوجية وتجههيزها      

 وأيـضاً   ، لدى الكادر القائم بأمر التحليل     وكما يجب أن تتوفر فيها مهارات ومؤهالت      

 .يجب أن يكون المختبر قادرا على أداء العمل بطريقة فعالة وكفوءة

  :آليات خفض التلوث عند المنبع

لوجيا متقدمة أو مكلفة ويمكن إيجـاز الطـرق         و يتطلب منع التلوث اللجوء إلى تكن      ال

 :المستخدمة للحد من الفاقد وإعادة التدوير فيما يلى
 .الفحص الدائم وإصالح األجهزة لخفض الفاقد الناتج من األعطال والتسربات 
        .تنظيم المخازن بحيث التترك المواد المخزنة لمدة طويلة حتى تفسد 

 .فرز المخلفات الألصناف المختلفة في الموقع للحافظة على جودتها 
جهـزة إلجـراء    تعديالت على األجهزة ومعدات اإلنتاج ويتطلب ذلك عادة فحص اإل          

 .التعديالت التي من شأنها رفع الكفاءة
ـ  تغيرات على العملية الـصناعية ب      يويعن. تعديالت العمليات اإلنتاجية    رض تقليـل   غ

 .الملوثات المنبعثة ورفع كفاءة المعدات
إستبدال المواد الخطرة والضارة بالبيئة نسبة ألن التخلص من المواد الخطرة عمليـة              

دم بدائل أقل خطورة كلما أمكن ذلك كما أن االختيـار الـصحيح             مكلفة ينبغي أن تستخ   

 .للمواد يمكن أن يزيد من فرص إعادة التدوير
إعادة استخدام فاقد اإلنتاج يبنى هذا المبدأ على إعادة استخدام مادة ملوثة للحـد مـن                 

لى تأثيرها على البيئة، وزيادة القيمة المضافة للخامات المضافة للخامات المستخدمة وع          
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 .سبيل المثال يكمن إسترجاع مخلفات اإلنتاج من مواد البالستيك والزجازج والورق
تدوير المخلفات الصناعية ويعنى بالتدوير النظر إلـى مخلفـات التـصنيع واإلنتـاج               

 .باعتبارها مواد خامة مفيدة قد تقوم عليها أو تستفيد عليها صناعات أخرى
 :دة تتمثل فيوتتضمن نظم حماية البيئة من عناصر محد

تأسيس بنيات وهياكل إدارية فاعلة تحقق الترابط والتواصل بين الجهات ذات الـصلة              

  .المختلفة
 .بتكار أساليب تحسين األداء واإلنتاج النظيفا 
تحفيز استخدام التقنيات النظيفة وتشجيع تطبيق اإلنتاج السليم بئيا فالصناعات القائمـة             

  .عفاءات الضربيةوذلك بتقديم الحوافز المادية واإل

  .)التقارير الدورية (إدخال أساليب المتابعة والرقابة  

 .التزكيز على البعد الوقائى للحد من التلوث بنشر الوعي البيئي على كافة المستويات 
إعطاء أولوية إلجراءات المناسبة للحد من التلوث داخل المصانع عن طريـق تـدوير               

 .ق المناسبة إلدارة المخلفات غير القابلة للتدويروإعادة استخدام المخلفات وإيجاد الطر
 .الحرص على الصينات الدورية وسرعة معالجة األعطال الفجائية 

    :تقويم األثر البيئيإدارة 

مبدأ تقويم األثر البيئي من أهم وسائل أنظمة إدارة التلوث والهدف هو التنبـؤ               ويعتبر

بالطرق  دجديي ديدة أومشروع إنتاجـ ج عيةناـ ص  السالب المحتمل ألي وحدةيباألثر البيئ

 : اآلتية
 . المواقع المناسبة للمناطق الصناعية وكذلك المنشآ ت الصناعيةاختيار 
 . التقنيات النظيفة الخالية من أسباب التلوثاختيار 
القيام بدراسات التشخيص البيئي للوحدات العاملة وإصدار مرشد تقويم اآلثار البيئيـة             

 .ة المختلفةألنشطة الصناعي

 :الصحة المهنية واألمن الصناعي 

األساسي والحاسم في العملية اإلنتاجية، بجانب التدريب        تعتبر الموارد البشرية العنصر   
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وقـد ظلـت     في تطوير اإلنتاجأساسياً  ونجد أن الحفاظ على المهارات يشكل عامالً    .والتأهيل

   علـيهم   كبيراً كيمائية تشكل خطراً  المخاطر التي يتعرض لها العمال خاصة في الصناعات ال        

  .يتتطلب التصدى لها والحد من وقوعها مما

  : هيومن أكبر مخاطر العمل شيوعاً

إستنشاق الغبار والشوائب العالقة بالهواء ويمكن التغلب على ذلـك بتحـسين فـرص               

  .التهوية بأماكن العمل واستخدام الكممات الوقائية

ام وقائيـات األذن باسـتخدام الماكنـات األقـل          الضوضاء ويتم التغلب عليها ياستخد     

 .ضوضاء وتقسيم حاالت اإلنتاج إلى وحدات منفصلة ما أمكن
لتهابات الجلدية ويتم التغلب عليها بوقاية الجسم بإرتداء األفروالت واأللبسة المهنية           إلا 

  1.األخرى
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       :لمبحث الثالث ا4/3

  : المخلفات الصناعية الفوائد االقتصادية الناجمة عند تدوير

من مصادر الثروة الطبعية     % 70من سكان الدول المتقدمة على      % 14بينما يسيطر   

% 86ورغم أنهم يمثلـون   ،%30في العالم يبلغ نصيب الدول النامية من هذه الثروات فقط 

  .مليارات نسمة6من سكان العالم الذي يبلغ عدد سكانه 

امية إال أن الدول المتقدمة هـي التـي بـادرت            توفر الموارد في الدول الن     بالرغم من 

 وأصبحت هذه الـدول تـدخل فـي         كنفايات، قىالستفادة من مصادر الثروة األولية التي تل      اب

 120 حوالي   الدول األوربية اآلن تصنع حالياً     .ن تدوير النفايات  عميزانيتها المكاسب الناتجة    

   مـرات  5-3الورق من القمامة من     مليون طن ورق من القمامة بعد ثبوت إمكانية إسترجاع          

 من مصادر الثـروة فـي     % 80لمانيا في استخالص    أت  ح  نج  فمثالً. محققين مكاسب كبيرة  

 وضعت لتراأما إنج من مصادر الثروة الطبعية في القمامة،% 60القمامة بينما حققت هولندا 

وجـودة  من مصادر الثـروة الطبيعيـة الم      % 50 الستفادة من    2000إستراتيجية حتى عام    

  .  وبالفعل حققت أهدافهابالقمامة

  :الخسائر االقتصادية الناجمة عن تقاعس الدول النامية عن تدوير النفايات

إشـباع حاجـات     االقتصاد هو دراسة كيفية توظيف موارد المجتمع المتاحة من أجل         

 دون  أما األفتصاد البيئي هو دراسة كيفية توظيف الموارد إلشباع حاجات اإلنـسان           . اإلنسان

ب في استغالل مصادر الثروة الطبيعية على حـساب         اسهإوللجيل الحاضر   . األضرار بالبيئة 

 فعليه أن يلجأ من اآلن في محاولة إسترجاع أكبر جزء من هـذه الثـروات                 .األجيال القادمة 

 أخطار بالغة ليس للبيئة بل لكل الكائنات الحية بما          ةالتي يستغنى عنها ويدفنها في البيئة مسبب      

  . القادمةألجيالفيها اإلنسان ولها مخاطر كبرى على ا

 إلنـسان حـق   لن  إ( 1972ستوكهولم الصادر   أولقد جاء في المبدأ األول من إعالن        

ية ينتج له العيش في     ـأساسي في الحرية والمساواة وظروف الحياة المالئمة في بيئة ذات نوع          

لحمايتـه    على عاتق الحكومـات    تقع صحته وأعلن أيضاً أن مسئولية   ) ياة كريمة ومرفهة  ـح

 ديدة فـي  ـوعلى أثر هذا اإلعالن إعترفت دول ع      . جيال الحاضرة والقادمة  ألوتحسين البيئة ل  
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    . لكل المواطنيندساتيرها بالحق في بيئة مالئمة الئقة

  : من النفاياتستفادة الناتجة عند عدم االيةقتصاداال األضرار

ل إلى اإلنسان أمراض كثيرة ومتنوعة ويجعلـه        هلة من الذباب الذي ينق    ذتربية أعداد م   

 .غير قادر للعمل بالتالي تقل إنتاجيته ويؤثر على اإلنتاج الكلي
ينتج عن وجود القمامة في الشوارع تصاعد مجموعة كبيرة مـن الغـازات الـضارة                

 ة أمـراض خطيـرة    سببمبالصحة في مقدمتها الميثان وثاني أكسيد الكربون والنشادر         

 . مما يزيد األنفاق من أجل العالجة األطفالخاصواإلنسان 
هلة من الفئران والصراصير ممـا      ذينتج عن تواجد القمامة في الشوارع تكاثر أعداد م         

 . في الصحةهاوهذا يؤدي إلى زيادة نفقات،  قومية لمكافحتهات حمالعمل الدولة بتضطر
ألرضية بالتالي   في رفع درجة حرارة الكرة ا      تساعد  غازات  عند حرق القمامة تنبعث      

 على القطاع الزراعـي الـذي       ومؤثراً ،كون هنالك تغيرات في مناخ الكرة األرضية      ت

  .يعتمد عليه معظم الدول في اقتصادياتها خاصة النامية منها

   :أثر تدوير المخلفات الصناعية على االقتصاد

ية الصلبة فـي    تكمن المكاسب االقتصادية عند تدوير المخلفات الصناع       :الصلبة المخلفات )أ

ـ  مثل خـام  األخرى   إدخال هذه المخلفات في شكل مواد خام لبعض من الصناعات          الس و الم

والبقاس . يستخدم في صناعات الكحول، والخميرة، ويدخل في إنتاج الوقود الحيوي اإليثانول          

   وأيضاً مصانع األسمدة والتي استفادة من مخلفات صناعة الغزل والنسيج          . صناعة الورق  في

نفايات الجلود   و . من مخلفات الحديد والصلب    استفادتومصانع السراميك والتي    . رة القطن وبذ

  . صناعة مالبس األطفال من بقايا المنسوجاتو ،لصناعة النعال

 المكاسب االقتصادية تنشأ عندما تدخل النفايات الصلبة كمادة خامة لصناعات أخرى  اًإذ  

  .األرباح وتنتعش االقتصادمن  مما تقلل من كلفة اإلنتاج وبالتالي تزيد

 تهـا  معالج لها تكمـن فـي     االقتصادية   ةئداالف، و تكون في شكل سائل     :المخلفات السائلة  )ب

 المشاريع الزراعية خاصة مصانع األغذية التي تحتاج إلى كميات كبيـرة     يها في ر  واستخدام

  .من المياه
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  :الفوائد االقتصادية عند استخدام مياه الصرف الصحي

  :  الغذاءتاجإن) 1

ـ  ازادت كميات مياه الصرف الصحي نتيجة لزيادة السكان مما           لماء إلـى   ـضطر الع

نها تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية فـي         أ تدوير هذه النفايات خاصة و     إعادةالتفكير في   

ويتم معالجتها بطريقة   .  وأمالح وعناصر غذائية   ،وبروتينات،   ودهون ،ورة كربوهيدرات ـص

 أنـواع ونجحت هذه العملية في إنتاج العديد من  ها إلنتاج وتربية األسماك،استخدامتم علمية لي

. ن غذائه المفضل  ـية مختلفة كل يبحث ع    ـاألسماك التي تربى في صورة جماعية ذات نوع       

  الطحالـب كمـصدر إلنتـاج      اسـتخدام بالفعل حققت هذه المزراع نتائج باهرة خاصة عند         و

  .األكسجين

  : الطاقةإنتاج )2

الهوائى لمجـاري   لقد نجحت بعض الدول األوربية خاصة فرنسا عن طريق التحلل ا          

 ينتج عنها كميات هائلـة      ىهوائاللاباريس حيث يتم خزن المجاري في خزانات تحت ظروف          

مـن مدينـة    % 70من غاز البيوجاز الذي يستخدم كطاقة إلدارة تربينات كهرباء إلضـاءة            

  .باريس

  : الزراعةفيها استخدام )3

تسمح باستخدام مياه الصرف الصحي  ات المياه في الرى الاستخدامرغم أن مواصفات 

رف ـلف من األفدنة كنباتات الخضر والفواكه تروى من مياه الـص          آال هناك    أن الإفي الرى   

  .الصحي

   :المخلفات الغازية )ج

ولقد نجحت الصناعة بفضل التكنولوجيـا المتقدمـة إلـى إعـادة تـدوير مركبـات                

ـ   إ. لكترونيات وتم تجمعيه وتحويله إلـى سـائل       إلروكربون في مصانع ا   الكلو ائد ـال أن الع

 في  ة المتمثل ةن تكالف تنفيذ ذلك رغم أن العائد على البيئة العالمية كبير          ـقل ع ـاالقتصادي ي 

ـ فوق التحكم فيه كل الفوائد االقتصادية أل      يبقة األوزون الذي    ـن إتساع ط  ـالحد م  ـ ه مه ن ا م
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إذ العائـد    .وجيا يكون هنالك صعوبة  لتنظيف الهواء والذي بدونه تنعدم الحياة          تقدمت التكنول 

 من   أخرى االقتصادي هو حماية البيئة بالتالي االستفادة من عناصر البيئة ألغراض اقتصادية          

  .أجل رفاهية اإلنسان

ت تدوير النفايا  إلعادة اجةـشد الح أالجدير بالذكر أن الدول النامية كما سبق ذكره هي          

ويمكـن أن   .  مليون طن  89 ما يقارب    1990وتبلغ كمية النفايات في الدول العربية في عام         

تنتج من هذه القمامة مالين األطنان من األسمدة العضوية حسب تجـارب الـدول األوربيـة                

إنشاء مصانع   متعلقة ب  باإلضافة إلى مالين األطنان من الورق مما تحقق فوائد اقتصادية كبيرة          

  .متصاص جزء من البطالة الموجودة فيهااتالي جديدة وبال
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 الفصل السادس
املخلفات الصناعية وأثرها على 
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  الفصل السادس

  المخلفات الصناعية وأثرها على البيئة واالقتصاد في مصر

  :قدمةـم

 انت سمة رئسية في مصر خالل الخمسين عاماًن التنمية الصناعية كأشك فيه  مما ال

وقد بلغت القيمة . الماضية نتيجة لحركة التنمية والبناء التي شهدتها مصر خالل تلك الفترة

. من إجمالي الناتج المحلي % 34 حوالي  2003المضافة إلنتاج الصناعي في مصر عام 

ي تلك الفترة لم تضع الخطط البيئية إال أن االهتمام بتحقيق معدالت قياسية للتنمية الصناعية ف

األمر . مما أدى إلى تدهور في الموارد الخامة واستهالكها بصورة عشوائية. في االعتبار

ستدعى الدولة منذ بداية الثمانيات تطبيق إستراتيجية التنمية الصناعية واالستفادة من االذي 

 في الموارد الطبيعية أو المساس هدارإيق الرفاهية االقتصادية دون قالتطور التكنولوجي لتح

  .بالبيئة

 منشاة 4500 و، منشأة كبرى450ت الصناعية في مصر حوالي آوقد بلغ عدد المنش

ويعتبر .  منشأة صغيرة، معظمها متركزة في القاهرة الكبرى واإلسكندرية21685 و،متوسطة

هندسية والكهربائية الغزل والنسيج والطباعة وصناعة الجلود وقطاعات الصناعات المعدنية وال

واإللكترونية والصناعات الغذائية من أكبر القطاعات الصناعية في مصر ثم تليها قطاعات  

  . والصناعات الكيماويةتجاتهالخشب ومن

لوجيا ونشطة الصناعية داخل المدن واستخدام التكنألوقد أدى التمركز الجغرافي ل

دت معظم المنشآت الصناعية في مصر على عتماإذ  الملوثة إلى تأثيرات كبيرة على البيئة،

، الذي يعد مصدر رئسي النبعاث غازات ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد يالوقود البترول

  .النتروجين وأول أكسيد الكربون
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  )6(الجدول رقم 

  م2004بيان عدد المنشأت الصناعية المسجلة حتى عام 

  دد المنشآتـــع  اعـــــــالقط

  5811  مالبس وجلودغزل ونسيج و

  5203  مواد غذائية ومشروبات وتبغ 

  3574  الخشب ومنتجاته والتنجيد

  2616  أساسية ومنتجاتها كيماويات

  1873   وحرارياتيمواد بناء وخزف وصين

  1572  الورق ومنتجاته وطباعة ونشر

  2  األساسية المعدنبة

  5443  منتجات معدنية واآلالت ومعدات نقل

  541  أخرىصناعات تحولية 

  26635  اإلجمالي 

  .الهيئة العامة للتصنيع: المصدر

  :نالحظ من الجدول أعاله اآلتي  

 .صناعة الغزل والنسيج ومالبس وجلود في المرتية األولى )1
 منشأة معظمها من المنتجات المعدنية ومعدات  450عدد المنشآت الكبيرة تقدر بحوالي  )2

  .النقل

ات صناعية وبالتالي إمكانية االستفادة من هـذه        معظم الصناعات في مصر لديها مخلف      )3

 .المخلفات في صناعات أخرى
يوجد مصانع خاصة لتدوير المخلفات الصناعية فـي مـصر كمـصانع البالسـتيك                  )4

وبعضها أدخلـت تكنولوجيـا فـي نفـس         . الورق الحديد والصلب، وصناعات السكر    

  .المنشآت الصناعية لتقوم بتدوير وإعادة التصنيع
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  : المبحث األول:1 / 6

  : في مصري التلوث البيئ

فـشل    مصر هو  في الصناعيسي لتفاقم مشاكل التلوث خاصة التلوث       ين السبب الرئ  إ 

 العائق  هيية ليست   قتصادضاع اال و وضع حد مالئم للمحددات البيئية رغم أن األ        فيالصناعة  

 تتجاوز ال   نتاج اإل  ال تمثل غير حصة ضئيلة من قيم       هي تطبيق الحد من التلوث ف     في الرئيسي

 أثر كبيـر علـى      أنش هذا ال  في صدور العديد من القوانين      وأنية  نتاجمن التكاليف اإل  % 1,5

  .البيئة المصرية

 : مصرفيومن أهم المعوقات لمجابهة التلوث 

  :أسباب اقتصادية: أوالً

نيات  مواد لتوليد الطاقة الالزمة للعملية الصناعية رخيصة الثمن بتق         استخدامويمثل ذلك   

 نقص جودة المواد الخام ممـا يـسلتزم عمليـات           إلى باإلضافةمنخفضة شديدة التلوث، هذا     

 . ينتج عنها نفاياتإضافية

   : أسباب إدارية:ياًثان

 هتمام وأقصى عائد من األرباح دون اال      نتاجها لتحقيق خطط اإل   أهداف  غالباً اإلدارةتحدد  

ـ     نتاج خطط اإل  على تحقيق املين  بالكلفة البيئية مما يدفع الع     ن الحـوافز   ـ لزيادة نـصيبهم م

 .يةنتاجاإل
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  )7(الجدول رقم 

  1994 - 1954بعض من القوانين البيئية التي صدرت في مصر من عام  
  

  ما يتعلق من التشريع بالتلوث الصناعي  القانون

   المحال الصناعية إشتراطات  1957 لعام 426 رقم انونلق   ا

ول واستيراد اد المنظمة للصناعة وإنتاج وتدالقواع  1958 لعام 31لقانون ا

  ويات امييالك

  المخلفات السائلة  1992 لعام 93لقانون ا

 والمعدل بالقانون 1958 لعام 21القانون رقم 

  1964 لعام 41رقم 

  تنظيم الصناعة وتشجيعها 

 لعام 1948رار رئيس الجمهورية رقم ق
1965  

  الزيت إنشاء لجنة دائمة لمنع تلوث مياه البحر ب

  حماية العمال من أخطار العمل واآلالت    م 1967 لعام 38رار وزير العمل رقم ق

معايير تلوث الهواء الجوي للمؤسسات والوحدات   1971 لعام 470رار وزير الصحة رقم     ق

  الصناعية 

 لعام 380رار وزير اإلسكان والتعمير رقم ق
1975  

  إشتراطات المحال الصناعية 

  التخلص من النفايات الصلبة  1967 38م رق القانون

 عام لتطبيق القانون 134سكان رقم رار وزير اإل ق

  1967 لعام 38

  تعريف المخلفات الصلبة الصناعية 

  عن العمالة واألمن الصناعي   1980 لعام 137 القانون 

به مجموعة من التشريعات خاصة بحماية البيئة   1981 لعام 137نون العمل رقم  قا

  ناعية الص

  حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث  1982 لعام 48قانون رقم    

حتياطات والشروط الالزمة ألمن الصناعي اال  1983 لعام 55قرار وزير القوى العاملة رقم 

  والصحة في مكان العمل

  حماية البيئة من التلوث  1994 لعام 4القانون رقم 

  2004ي مصر لعام  تقرير حالة البيئة ف:المصدر
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 حتى عام   7195 منذ عام    صدرت مصر فيونالحظ من الجدول أدناه أن قوانين البيئة        

ل قـانون   أو صدر   1994 عام   فيإال   . قوانين صدرت لحل مشكلة البيئة جزئياً      هيو1983

 . من التدهور بصورة علمية مصر وحمايتهافيلحل مشكلة البيئة 

   : على البيئة1994أثر قانون 

 مـصر، وكـل دول      في صدرت   التيم أهم القوانين    1994 لسنة   بيئيالقانون ال يعتبر    

 تحقيق األربـاح    إمكانية التالي وب جتماعيةية واال قتصادالبيئة ويدعم التنمية اال   ب اهتم العالم ألنه 

وجاء القـانون كمنقـذ     .  التنمية المستدامة  ي البيئة وتبن  في مع خلق التوازن     ، المدى البعيد  في

 يحدد الكـرة    الذي والسياحى ليزيل التلوث المتراكم عبر السنين        الزراعي و عيالصناللنشاط  

  . الحياةانعدام التالي خلق التوازن بفيية رضاأل

   : القانون من أحكامفيأهم ما ورد 

 بـصيانة الهـواء      ويهتم م الخاص بحماية البيئة من التلوث     1994 لسنة   4القانون رقم    

 . مصرفي والمياه رضواأل

 .يحققها وأكد أن الجهاز دوره تنسيقوسبل ت ن البيئةوشؤ جهاز أهدافون انالق شرح 

 .صندوق لحماية البيئة ليدعم المشروعات ودراسات حماية البيئة نشاءدعا القانون إل 
ماية ـديد لح ـط الدفاع الج  ـعد خ ـ ي الذي و بيئي القانون بدراسات وتقويم األثر ال     اهتم 

 إجـراء دراسـات     نشاطها دون    ء منشأة ببد  أوع   مشرو يلن يسمح أل  ـف مستقبالً البيئة

 .لهذا المشروع البيئي تقويم التأثير

  يصرية تسجل كل تلوث وتعلن الطورائ      الم رض األ تغطي بيئي شبكات للرصد ال   إنشاء 

 .الخطرة عبر الحدود

  عن حالة البيئة المصرية يعرض على رئيس سنوياًيعد جهاز شؤون البيئة تقريراً 

 .ة التخاذ إجراءات ضرورية ألصحاح البيئة في مصرالجمهورية مباشر
  

  :أثر القانون على النشاط الصناعي في مصر

 وقد أدركت الدول الـصناعية       مصر في القومي القتصاد ل هي العمود الفقري  الصناعة  

 على البيئة ومن ثم على التنمية ككل عندما تأثرت المدن الكبيرة            الصناعيالكبرى أثر التلوث    
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 وصـرف   رض بـاطن األ   في الهواء ودفن بعضها     فيات السامة   ز الغا انبعاثزاء   العالم إ  في

 بيئـي ومن جراء ذلك خرج العالم بفكر جديد وهو دراسـة األثـر ال  .  الماء فيالبعض األخر   

 نشاطها لشروط عـدم     فيومعناه أن المنشأة لن تحصل على ترخيص دون أن تكون مستوفية            

 المجتمـع   ي هذا الفكر، وجاء هذا المبدأ ليحم      1994 لسنة) 4(وقد ضم القانون رقم     . التلوث

  . تلوث يحدثه نشاط المنشأة الجديدةأيوالتنمية والبيئة من 

 الجهـة   إلـى رسالها  إبيئي و  ضرورة عمل دراسة لتقويم األثر ال      إلىوقد نص القانون    

 إدخـال  أو نشاطاتها   في حالة توسيع المنشأة     في البيئة   شؤون جهاز   إلى التابعة لها ثم     اإلدارية

 فـي  تعديالت جوهرية ومعرفة كيفية التخلص من النفايات السائلة والصلبة والغازية وذلك          أي

 النـسب   تجـاوز  يتم الموافقة مع وضع شروط تتعلق بعدم سـماح            أن أما،   يوماً 60غضون  

  . نهائياً للمشروع  يتم الرفضأوالمسموح بها من ملوثات الهواء والضوضاء 

ـ  مناطق صـناعية بعيـدة       إنشاءون قامت الحكومة المصرية ب     على هذا القان   وبناًء  نع

 في أقيمت   التيت فيه كافة الوسائل العلمية لحماية البيئة مثل المناطق الصناعية         استخدمالسكن  

  . أكتوبر6

   في  الملوثات  وجعلوقد ألزم القانون صاحب المنشأة بحماية الهواء داخل مكان العمل

 فـي  درجة الحرارة، ونسبة الرطوبة، والتهويـة الكافيـة          ضاًأيحدود المسموح بها، بل حدد      

  .المنشأة، وتوفير مالبس لحماية العاملين

ـ  أن شدة الصوت الناتج عـن        1994تبر القانون لسنة    اعو   شغيل اآلالت والمعـدات    ت

  تتجاوز الحدالمـسموح بهـا      ال  أن ينبغي التي األمور مكبرات الصوت وغيرها من      استخدامو

  . خدماتهمأو األفراد باإللتزام بذلك عند مباشرة أنشطتهم أو الجهة أو المنشأة زم القانونألو

 كافة المنـشآت الـصناعية      فيقد أصر القانون على ضبط مسار المخلفات الصناعية         

) لفـات ادفتر المخ (إنشاءوضرورة معرفة حجم ونوع ومصدر ومهام هذه الملوثات من خالل          

   . البيئةشؤوندورى من جهاز بكل منشأة صناعية يخضع للتفتيش ال

   :هيللرقابة و اآلتية الجهات وقد كلفت

 .وزارة الصناعة 

 .وزارة القوى العاملة 
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 .العامل قطاع األعما 

 .قطاع األعمال الخاص 

 .هيئة التصنيع 

 .ستثمارهيئة اال 

 .وزارة  الداخلية 

  . ن البيئةوجهاز شؤ 

   : البيئيالوعي: ثالثاً

 تحقق هـدف    التي العمليات الصناعية    ختيار دفع ال  يئيب ال الوعيمن المعلوم أن نقص     

 الخامات وطرق التعامل مع النفايات      اختيار ذلك   فيها البيئية بما    آثارالربح بغض النظر عن     

 زيـادة   التالي الصيانة وب  إهمال إلى يدفع القوانين    الوعيو كما أن نقص      للعلميات الصناعية، 

  1. تصرف مياها داخل األنهارالتيالمصانع  والعضوية خاصة الكمياويةتسربات المواد 
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     :المبحث الثاني  6/2

  المخلفـات  دراسة حالة لبعض المصانع المصرية وإسـتفادتها مـن        

  : وبيئياًالصناعية اقتصادياً

      :شركة السكر والصناعات التكاملية: أوالً

ر مـن المـصانع والوحـدات      ة الكثي ـملياكر والصناعات التك  ـركة الس ـتمتلك ش       

  السكر وتكريرة، ومجاالت أخرى تتكامل مع صـناعة          إنتاج مجال   في تعمل   التيية  ـنتاجاإل

 خميرة األعالف   - خميرة الخباز  – الكحول   نتاجات التخمرية والكيمائية إل   ـالسكر مثل الصناع  

  .الخ...  حامض الخليك – الفيناس – الخل – األستيون –

 الذي بعض الصناعات القائمة على البجاس وفي كبرر الشريك األكما تعتبر شركة السك

 صناعة الـورق للطباعـة والكتابـة، ورق    فييعتبر أحد مخلفات صناعة السكر ويستفيد منه     

  .طباعة الصحف

   : حماية البيئةفينشاط الشركة 

 مجال نشاطها من منظور التنميـة       فيشركة السكر والصناعات التكاملية تضع البيئة       

تمرة عن طريق تفعيل الموارد الطبيعية والصناعية والحافظ على البيئة عنـد مـستويتها              المس

  :ةاآلتيالمحددة بالطرق 

 . ات المياه للزراعة والصناعةاستخدامترشيد  
 .هاأنواعات الطاقة باستخدامترشيد  
 .توفير مصادر رخيصة ونظيفة للطاقة 
 . الغذاء واألعالفنتاجتوفير مصادر جديدة إل 

ختـصار  ا )r4( من خالل قاعدة     إستراتيجية سلع هامة و   إلى المخلفات وتحويلها    تقليل 

 .)Reduse–Recover – Reuse -Recycle : (يتلآل

 .تباع أساليب الزراعة المدعمة حيوياًإ 



 149

 تؤثر  التي كيماويةتوفير المخصبات العضوية للتربة الزراعية بديال عن المخصبات ال         

 .البيئة على
 .تاحة والحفاظ عليهاتعظيم الموارد الم 

 . والموارد الطبيعيةاإلنسانالسيطرة على ملوثات البيئة لحماية  
  . سالالت جيدة لزراعة القصب وحمايته من األمراضاستخدام 

    :شركةل افي الصناعيالنشاط 

 مليون طن من القصب 10 حدود في السكر ومخلفاته إنتاج في الصناعينشاط الشركة 

 إنتـاج  إلـى  باإلضـافة  شكل سكر أبيض،     فيمليون طن منها     1 اجإنتكمادة خامة حيث يتم     

 أو والموالس وطينة المرشحات يتم تـدويرها        ،مخلفات أخرى من قصب السكر مثل البجاس      

 .يا وبيئياًاقتصاد سلع أخرى تستفاد منها نتاجها إلاستخدامتعاد 

  :ومن هذه المخلفات

  :البجاس: الًأو

 السكر األبيض مـن خـالل       استخالصن القصب و   المادة المتخلفة بعد عصر عيدا     هي

من كميـة القـصب     % 34-% 33وتصل كمية البجاس مابين     . العمليات الصناعية المختلفة  

 كوقـود  هاسـتخدام  عن طريـق  ه منستفادةاللية والتقليدية  األساس المعصور، وكانت الطريقة  

  العمليات الصناعية وما   يف البخار الالزمة لتوليد الطاقة المستخدمة       إنتاج في المراجل   بواسطة

  .يزيد يمثل مشكلة بيئية وزيادة التكلفة للتخلص منه

ـ  عجينة اللب للـصناعات      نتاجويتكون البجاس من ألياف سيلولوزية تصلح إل        :ةاآلتي

  ).ورقة كتابة، وورق الصحف، وورق الكرافت(ه المختلفة أنواعالورق ب

    :أثر البجاس على البيئة

  .اإلنسان ضرره على صحة التاليتلوث الهواء ب إلى يؤديتطاير حبيبات  )1

 يصدر منـه    التالي ب رض األ في تراكمه   إلى يؤديعدم التخلص منه بالصورة العلمية       )2

  . المنطقةفيروائح كريهة 
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  :قتصادأثره على اال

  .زيادة تكلفة نقله من أجل التخلص منه بطريقة آمنههو األثر السلبى   

 وصـناعة   ،ناعات األخرى مثل صناعة الـورق      الص فيه  استخدامهو   اإليجابياألثر  

 صناعة في لها بديل أفضل للطاقة المحركة  التي الدول   تلك في الخشب يدر فوائد كبيرة خاصة    

 طن من البجـاس     5,5، وألن واحد طن من الوقود السائل يقابل         طبيعيالسكر خاصة الغاز ال   

  تحقيق قيمة  في مكانيةلها اإل و. المستخدم كوقود، وهذه الكمية من البجاس تنتج طن من الورق         

  :اآلتية الدول النامية ألسباب فيمضافة خاصة 

 الضار لحرق البجاس وذلك يحقق جانب الحافظ على البيئـة وهـذا   بيئيتجنب األثر ال   :الًأو

  .يمر حيوأ

 أيضاً صناعة السكر وتحسين كفاءة معدات توليد الطاقة يحقق          فيتحسين تكلفة التشغيل      :ثانياً

  .بيئين التوازن ال مجانباً

 إقامـة فعلـى سـبيل المثـال       .  مواد ذات قيمة الزمة وضرورية منها الـورق        إنتاج  :ثالثاً

 لديها صناعة السكر من القصب تحقق عائد على         التية بالدول النامية    ليمشروعات مح 

  :ستثمار ألسباب التاليةاال

 . الزيادةفي الورق دائما استهالكمعدل  
له مخاطره لتذبذب أسعاره مما       الحصول على الورق أمر    في ستيراد على اال  عتماداال 

مـن   أساسـاً  تعاني التي الدول النامية    في خاصة   التجاري ميزان   في الخلل   فييساهم  

 . ميزانيتها التجارية فىعجزال

  :األسباب االقتصادية عند صناعة الورق من قصب السكر

 التـالي بنقـل   الفـة   ل تك  من للنع السكر تق  امص جنب مع    إلى جنباً الورق   صانع م إقامة 

 . األرباحدزي وتنتاج إل الكليةتكلفةال تنخفض
 كل  استخدام إعادة لصناعة الورق الصديقة للبيئة تساعد على        كيماوية الطرق ال  اختيار 

 التـالي  مما يحقق قيمة مضافة لهذه الـصناعة وب        نتاجالمخلفات أثناء وبعد عمليات اإل    

  .  ذات الوقتيف اقتصادي هام وبيئييكون لها مردود 
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  :الموالس: ثانياً

 مـواد هامـة     إنتـاج  في منه   ستفادة يتم اال  أيضاًالموالس المتخلف عن صناعة السكر        

  .الكيماوياتوضرورية من خالل العمليات الصناعية للتقطير والتخمير و

  : اآلتيمصانع التقطير والتخمير يتم تصنيع  )أ

  . صناعة العطورفيبية، و األغراض الطفيخدم ست يالذيالكحول األيثلى  

 . وصناعة الغزل والنسيجكيماوية الصناعات الفي يستخدم الذيحامض الخليك و 
 . األغراض الغذائيةفيالخل المستخدم  
 .ي صناعة العلف الحيوانفي وتستخدم يخميرة العلف الحيوان 

   :الكيماوياتمصانع ) ب

  :اآلتي إنتاج في الموالس استخداميتم  أيضاًو

   .األستون 

 .البيوتانول 
 .خالت األثيل 
  .خميرة الخبز الالزمة لتصنيع الخبز 
 تستفاد منهمـا    التي، وصناعة العلف و   ي صناعة السماد العضو   فييستخدم الموالس   و

  1. طينة المرشحاتإضافةكل من التربة والماشية والدواجن بعد 

  :ةصناعية لصناعة الورق في القاهرالغير  من المخلفات الصناعية واالستفادة

ـ  على األخشاب الطبيعية من أخشاب األشجار كمادة خا        تعتمد صناعة الورق عالمياً    ة م

 المنـاطق   فـي ه المختلفة وينحصر ذلـك      أنواع صناعة الورق ب   في يدخل   الذيللب و ا نتاجإل

 إلـى  األخشاب الطبيعية    إلى تفتقر   التي المناطق   في تجاهولذلك فقد كان اال   . الباردة من العالم  

  مثل قش األرز، مـصاص القـصب       .  صناعة اللب  فية  ـ المخلفات الزراعي  لاستغال محاولة

  . بعض المزروعات األخرى مثل الكتانإلى باإلضافةمخلفات الكتان، حطب القطن وغيرها 

                                                 
 ص 2001 1/3القاهرة / كيفية األستفادة من إعادة تدوير مخلفات صناعة السكر بشركة السكر والصناعا ت التكاملية /  محمود داؤد   

1-8  
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ه بمـصنع   إنتاج حيث تم     وبيئياً ياًاقتصاد و  وتسويقياً  فنياً أثبت لب المصاص نجاحاً    وقد

  . ألف طن سنويا60ً ورق الكتابة والطباعة بطاقة جإنتا في  حالياًنتاج اإليأدوفو وجار

  : اللب منهانتاجوهنال مجموعة من الخامات السيليوزية تصلح إل

  :قش األرز) أ

 صناعة الورق وذلك بعد في آلياف سليوزية تستخدم نتاجيعتبر قش األرز خامة جيدة إل

 إنتاجب عديمة النفع عند     بر هذه الشوائ  ت الشوائب مثل الدهون والشموع وغيرها، حيث تع       إزالة

ورق ل اللب لإنتاج في صدارة الدول فيوتعتبر مصر  . ويتم التخلص منها بطرق كميائية    . اللب

  .الكتابة والطباعة من قش األرز

 مليون فدان حصيلتها السنوية مـن  1.2 حوالي مصر فيوتترواح المساحة المزروعة  

  .الدلتا  فيزراعة األرز   مليون طن ، وتكاد تنحصر2.4القش 

  :مصاص القصب) ب

 فـي  تـستخدم    التي اآللياف السليوزية    نتاجيعتبر لب المصاص من أفضل المصادر إل      

صناعة الورق، وذلك من حيث المواصفات الفنية للب المنتج ومن حيـث تـوافر الكميـات                

 إنتـاج  فـي  تخصـصت    التـي  تجمعات مناسبة، وتعتبر بيرو وتايوان من الدول         فيالالزمة  

  . الورقنتاج إلمصاص القصب

شـركة الـسكر    (ومصاص القصب بمصر ناتج من عصارات قصب السكر بمصانع          

 280 حـوالي ، وتبلغ المساحة المزروعة من قصب السكر        يبالوجه القبل ) والتقطير المصرية 

 مليون طن وذلك بمـصانع      11.75 الرطوبة   يألف فدان حصيلتها من مصامص السكر خال      

، أرمنت، أدفـو، كومبـو وغيرهـا مـن          يقاص، نجع حماد  قر  أبو فيشركة السكر الثمانية    

  .المصانع

بحيث  الطبيعية    خاصيته  مصاص القصب  استخدامعند   ية والبيئة قتصادومن الفوائد اال  

 سم مقارنـة بقـش      1.7فضل من حيث طول اآللياف حيث يبلغ متوسط طول اآللياف           األ يعد

 عهسـترجا ا مكانية نتيجة إل   المنتج  قلة التكاليف  إلى  هذا يؤدي 1.45 حوالي يبلغ   الذياألرز  

  . المصنع نفسهفي ما يكون  غالباًنتاج ألن اإل، تكلفة النقل خفضإلى باإلضافةمرة أخرى 
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  حطب القطن) ج

 مليـون   1.6 حوالي مليون فدان تعطى     1.3 حوالي مصر   فيتبلغ المساحة المزروعة    

 حواليلكن يتركز    معظم المحافظات و   في، وتنتشر زراعة القطن     زراعيطن حطب كمخلف    

وكان يستخدم كوقود بمنازل الفالحين وحلت محله المنتجـات         .  محافظات الدلتا  فيمنه  % 70

  .في صناعة الورقه استخدامية وبيئية عند اقتصاد إمكانياتوله . البترول

  :قامتها شركة السكر والصناعات التكامليةإ التي ورقال إنتاجمشروع 

 منتـصف   إلـى لصناعات التكاملية وصناعة الورق     ترجع العالقة بين شركة السكر وا     

تقليديـة مـن    الغير  استخدام الخامات    إلىالستينات حيث تطلبت الحاجة على المستوى العالم        

  تعتمـد  التيمخلفات بعض المحاصيل الزراعية كالبجاس وقش األرز لتصنيع عجينة الورق و          

  .دول بعض اللها تفتقر التي خاصة من األشجار وأنواع على أساساً

 عجينة الورق لـه مـردود       إنتاج في) البجاس( مصاصة القصب    استخدامومن ثم فإن    

 مصانع السكر يتم    في البجاس كوقود    استخدام من    والقيمة، فبدالً  همية بالغ األ  بيئي و اقتصادي

  .ظ على البيئةا الوقود الغازى كبديل أفضل من وجهة نظر الحفاستخدام

، وبطاقـة   م1968في عام   لب الورق من البجاس      عجينة   إنتاج فيوقد بدأت الشركة    

 عجينة الورق كـان يعتمـد       نتاج تلك الفترة إل   في بأن المادة الخامة     يوم علماً / طن 60ية  إنتاج

 طن عجينـة ورق     200 إلىية  نتاج وزادت اإل  . الورق نتاجمباشرة على األخشاب الخاصة إل    

 مصر خاصة   في المحليسوق  حتياحات ال ا يوم، وبعد فترة من الزمن غطت الشركة معظم          في

ات بلغـت مليـار     استثمار شركة قنا لصناعة ورق طباعة الصحف والكتابة بجملة          إنشاءبعد  

 ألف طن من ورق طباعة الصحف بذات المواصفات العالمية          120ية تبلغ   إنتاججينه وبطاقة   

 سـتعياب ايزيد عـن      ما إلى باإلضافةه من الخارج،    أنواع الورق ب  استيراد من   مما قلل تماماً  

 . لمصراجتماعيةية واقتصاد من ألف عامل لتحقق فائدة أكثر
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  : بمصانع شركة الحديد والصلب المصرية المخلفات الصناعيةاستغالل

 إعادة العـادة   فييتم    ال يية والت نتاجحدى نواتج العلميات اإل   إ هيالمخلفات الصناعية   

ها كمنتجات ثانوية  اعتبارن  ويمك ،لخامها وتشمل المخلفات فاقد المواد ا     استخالص أوها  استخدام

  .هااستخدام مواد يمكن إلى حالة وجود وسائل تقنية صحيحة لتحويلها في

  : منها أقنصادياًستفادةأمثلة لبعض من المخلفات الصناعية واال

  :الخبث) أ

 الستفادةتم داخل شركة الحديد والصـلب المـصرية عـدد من البحوث والدراسات ل          

لف طن من   أ) 500-400 (حواليصناعية خاصة الخبث حيث ينتج بالشركة       من المخلفات ال  

 :اآلتي في، ويستخدم خبث األفران العالية سنوياً

 الـشركة   إنتاج ويـباع كـل    االسمنت صناعة   فيية   أساس يستخدم خبث األفران كمادة    )1

 53 حوالي المحلية وتقدر سعر البيع ب     االسمنت إنتاج لنحو تسعة من شركات      منه سنوياً 
 . االسمنتجينه للطن وهو سعر منخفض بالنسبة لسعر

 للمواصفات العالميـة البريطانيـة واألمريكيـة         الطرق طبقاً  إنشاء مجال رصف و   في )2

 الخبث الناتجة عن صناعة الحديد والصلب خاصة تلك الناتجـة           أنواعن  إوالمصرية ف 

  نتـاج ة الالزمـة إل    الركام نتاجعـن األفران العالية تعتبر من الناحية الفنية صالحة إل        

وعلى سبيل المثال فـإن اليابـان       .  ورصف الطرق  يالخرسانة المسلحة وطوب المبان   

 مجال رصف الطرق، بينما يصل هذا       في من الخبث    مليون طن سنوياً  15تستخدم نحو   

  . مليون طن سنويا9.3ً   6.5 إلىلمانيا أ كل من فرنـسا وفيالرقم 

 كميات ضـخمة    استهالك المصرية   يالكبارضحت الدراسات من هيئة الطرق و     أووقد  

 التيلت وغيرها من الموارد الطبيعية      ز والبا يمن الموارد الطبيعية مثل الحجر الجير     

 دراسـة   إجراء ب يبالفعل قامت هيئة الطرق والكبار    .  لها يمكن أن يكون الخبث كبديالً    

الل غسـت ا بطلب من شركة الحديد والصـلب المصرية بهدف         1988 أغـسطس   في

 عمليات رصف الطرق قد أثبتت الدراسة صـالحية الخبـث مـن ناحيـة               فيخبث  ال

 مجاالت رصف الطرق، وقد تم      فيائية  والميكانيكية كركام     يميالخواص الطبيعية والك  
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ليه إ أثبـت نجاحه داخل الشركة والطرق المؤدية        ي خط تجريب  إنشاءخالل هذه الفترة    

  .بكفاءة عالية

 اتصاالت حيث تمت    يلمبانل لخرسانة مسلحة وطوب      الخبث كركام  استخدام مجال   في )3

الت لو تابعة لشركة الجيزة العامة للمق     1991مع مصنع المسان الجاهزة بالقطامية عام       

إنتـاج طـوب     فـي  الخبث   أنواع ستخدام تجارب ودراسات مشتركة ال    إجراءحيث تم   

 . وكذلك الخرسانة المسلحةالمباني
 .ديدية مجال تغطية جوانب خطوط السكك الحفي )4
 سراميك عن طريق دراسة عن خواص الخبث الفيزيائية حيث وجد أن            إنتاج مجال   في )5

 للصخور الناريـة مـن      نه يتصلد ويكون مشابهاً   إ الهواء ف  فيالخبث عندما يترك ليبرد     

 في تستخدم   التي البالطات الخرسانية الكبيرة     إنتاج فيحيث التركيب البلورى ويستخدم     

حيث أن البالطات المصنعة من الخبث وزنه أقل من مثيالتهـا            سابقة التجهيز،    مبانيال

 سابقة التجهيز للحوائط مبانييمكن عمل أجزاء متكاملة لل. المنتجة من الخرسانه العادية

 .ياترضوالسقوف واأل
ية عاليـة   اقتـصاد ضحت التجارب أن الطوب المصنع من الخبث لها مميزات          أووقد  

ة و، وحديد التسليح عال   االسمنتلفة النقل، وكميات     تك فيحيث أنها خفيفة الوزن وتوفر      

 .وحدات من حيث خفض مستوى الضوضاءعلى الخواص الممتازة لهذه ال
  مـن  سـتفادة اللوذلـك   .  الزراعيـة  األراضـي  في مجال استصالح   الخبث   استخدام )6

 مع هيئة تحـسين     اتصاالتوقد تمت بالفعل    . العـناصر المفيدة كالكاسيوم والفوسفور   

 استـصالح  مـعالجة و  في الخبث   استغالل إمكانيةبوزارة الزراعة لتوضيح     األراضي

 هـذا  فـي  يحتويها الخبـث  التي من العناصر النافعة ستفادة الحـمضية واال  األراضي

  . دول العالم المتقدمفيت الخبث بكميات كبيرة استخدموقد . المجال

   : استخدام أتربة األفران)ب

ألف طن من أتربـة الغـازات       ) 30-20( نحو   اًتتجمع بشركة الحديد والصلب سنوي    

 حيث تـستخدم    االسمنت شركات   إلىالناتـجة من األفران العالية ويتم تسويق كميات ضخمة         
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ضافتها لـشحنة اللبيـد     إ الكميات بتدويرها و   ي كمادة مصهرة وتستغل باق    االسمنت صناعة   في

  .يد من محتوى وحدات الحدستفادةاللبوحـدات تلبيد الخام بالمصانع 

  :كبريتات الحديدوز المائية) ج

 في من كبريتات الحدوبدوزالمائية ويستخدم      يتجمع بالشركة نحو ثالثة آالف طن سنوياً        

  :اآلتي

 .صناعة البوهيات والمواد الملونة 
 . عنصر الحديدفي الزراعية لمعالجة النقص األراضي استصالح مجال في 
 . كبديل للشبأوب  عمليات ترويق المياه الصناعية ومياه الشرفي 
 . صناعة األحبارفي 

 لـشركات القطـاع     طن سـنوياً  ) 2000 -1500 (حوالي تسويق كميات    ويتم حالياً 

 بـوزارة   اتـصاالت قية، وقد تمت عدة     بالخاص مع بذل الجهود الممكنة لتسويق الكميات المت       

 .بة هذه الكميات كمخصب للتراستغاللالزراعة بهدف 

  :البالستيك في جمهورية مصر العربيةصناعة تدوير مخلفات : ثالثاً

 جمهورية مصر العربيية من الـصناعات العريقـة         في البالستيك   إنتاجتعتبر صناعة   

  .)...عية، صناعية، صحية ازر(ية المختلفة قتصاد بجميع األنشطة اال وثيقاًاًارتباطالمرتبطة 

 من  المحلي تهالكاالس ارتفاع إلى منتجات البالستيك    إنتاج فيدى التطور الكبير    أوقد  

 ألف طن   720 حوالي إلىم  1993 عام    ألف طن تقريباً   500خامات البالستيك المختلفة من     

 حالـة   في رقم مليون طن خالل العشر سنوات المقبلة         إلىم من المنتظر الوصول     1999عام  

 .ثبات معدل النمو السنوى خالل العشرة سنوات السابقة

  :تدوير مخلفات البالستيك في مصر

ن أم ويتوقع 1995 ألف طن عام 140 حواليدر كمية مخلفات البالستيك المختلفة ب   وتق

  .م2005في عام  ألف طن 200 إلىتزداد لتصل 

 لم يتم التركيز عليها حتى التيالبالستيك من الصناعات الناشئة  مخلفات وتعتبر صناعة

 ت البالستيك حاليـاً   ية تعتبر أعلى من عمليات تصنيع منتجا      قتصاد رغم أن مؤشراتها اال    اآلن
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 تستورد من الخارج خاصة من جنوب شـرق         التيالستيكية  ب من منافسة منتجات     تعاني التيو

  .آسيا

    

   مصرفي م 2005 – 1999 من عام  البالستيك كميات مخلفات)8(الجدول رقم 
  كمية المخلفات بآالف األطنان  السنة
1999  140  
2000  150  
2001  155  
2002  160  
2003  165  
2004  168  
2005  170  

  

  . آالت وقوالب البالستيك في مصري رابطة مصنع:المصدر

نالحظ من الجدول أدناه زيادة كميات المخلفات كل عام، ونتيجة لتلك الزيادة ظهـرت              

 . وسلبية لهذه الصناعةإيجابيةنتائج 

  :اإليجابية هي

  . الزيادةفيالستيك  الب مخلفات تنتج منتجاتالتي ماكينات  إنتاج  صناعة  بدأ نشاط 

 .  كيماويات البالستيك من البتروإنتاج صناعة فيالدخول ثم  
  . من حرقه البيئية عند تدوير مخلفات البالستيك بدالًستفادةاال 

  :السلبية هي 

 إنتـاج  فيتخلف نشاط صناعة تدوير مخلفات البالستيك وعدم مواكبتها للتطور الكبير            

  .منتجات البالستيك

 عدم التزامها بالمواصـفات     التالي المصانع الصغيرة العشوائية، وب    ظهور مجموعة من   

 .يةاقتصادوهذا يسبب خسائر   مستوى الجودةيتدن إلى أدى العالمية مما
  1. البيئةفيحرق نسبة كبيرة من مخلفات البالستيك مما تسبب تلوث  

                                                 
 7-1 ص 1/3/2001هرة القا)  صناعة تدوير مخلفات البالستيك فى مصر (  محمد عبد الرحيم أبو هرجة  /  27   
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  سابعالفصل ال

  البيئة والصناعة في السودان 

  :مـقدمة
غيـر  ت الحية و   تربط ببين النباتات والحيوانات وبين الكائنا      التي العالقة   تلك هيالبيئة  

 يمتـاز بـالتنوع     فيفالسودان على حسب موقعه الجفرا    . الجمادات وغيرها  و حية مثل المناخ  ال

  . المناخ واألمطارفي تنوع التالي وببيئيال

متع بها السودان من الموارد الطبيعية، والكـوادر        ت ي التينيات الهائلة   امكإلبالرغم من ا  

 مقدمة الدول النامية    فيها أن تجعل السودان     استغالل أحسن   إذا كانت من الممكن     التيالبشرية و 

حوالي مليون ميـل     مساحته   ي حيث تغط  ةفريقية مساح إ دولة   أكبرفالسودان يعتبر   . ياًاقتصاد

 استصالح إلى التحتاج   التي المسطحة والخصبة و   األراضيحات شاسعة من    ، تتخلها مسا  مربع

ويقع جزء كبير من هـذه      .  مساحات شاسعة  ي الغابات والمراع  يكما تغط .  مغظم أجزائها  في

.  فترة الموسم  في تتمتع بغزارة األمطار     التي يستوائ والمدار اال  ، مناطق السافنا  فيالمساحات  

، افـده المتعـددة   و يعتبر من أطول أنهار العالم وبر      الذيلنيل و كما يتخلل هذه المساحات نهر ا     

 حاجـة   تغطـي لتوليد الكهربـاء ل    التي تهيئ وبمياهه العذبة الغزيرة ومساقط المياه المتعددة       

 باطنه العديد من المعادن كالذهب وخـام الحديـد          فيويوجد  .  القادمة جيالأللية و اآلنالسودان  

  .الخ...االسمنتوالكروم وخام 

 متعددة من المحاصيل ومساحات     أنواع هيأت الظروف الطبيعية والمناخية لزراعة       وقد

مليون رأس، ممـا يجعـل      ) 120 (حواليشاسعة للرعى حيث توجد اليوم ثروة حيوانية تبلغ         

 الهائلة لم يـستفد     تمكانياومع كل هذه اإل   . في مجال الثروة الحيوانية    دولة   أكبر ثانيالسودان  

  . قائمة الدول الفقيرةفيالماضية فظل السودان طيلة الحقب 
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  :        المبحث األول7/1

  : البيئة في السودان
  ، شبه الـصحراء، سـافنا رمليـة        صحراوية السودان من البيئة ال    فيتتكون النظم البيئية         

كما هو موضح   . سافنا طنية، سافنا مرتفعة األمطار، منطقة فيضانات السدود، ومناطق جبلية         

  .الجدول أدناه في

  )9(الجدول رقم 

  النظم البيئية في السودان 

  النسبة من إجمالي المساحة  المساحة مليون فدان  البيان

  30  181  البيئة   الصحراوية

  19.3  115.7  شبه  الصحراء

  13  77.6  سافنارملية

  14.3  85.5  سافناطنية

  13.5  81  سافنا مرتفعة األمطار

  69.  57.7  منطقة فيضانات وسدود

  0.3  1.5  مناطق جبلية

  100  600  الجملة

   كتاب الزراعة في السودان:المصدر

  )10(الجدول رقم 

  المساحة الكلية واألراضي الزراعية

  مليوان فدان  البيان  

  600  المساحة الكلية 

  200  األراضي القابلة للزراعة

  220  مساحات الغابات 

  180  األراضي غير القابلة للزراعة 

  كتاب الزراعة في السودان :المصدر
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  :مصادر المياه في السودان

.  السودان من مياه األمطار والمياه السطحية والمياه الجوفيـة         فيتتكون الموارد المائية      

 تختلـف نـسبة   التـي  بكثير من المياه الجوفية      أكثرتمتع السودان بالمياه السطحية واألمطار      ي

  . أخرىإلىوجودها من منطقة 

   :السطحيةمصادر المياه 

 كيلـومتر   6690 يبلغ طوله    الذي للمياه السطحية، و   ييعتبر نهر النيل المصدر الرئيس      

  ، روانـدا  الكنغو الديمقراطية تنزانيا،   (دولبال  كيلو متر مربع، ويمر    00.0002.9ومساحته  

ية ثيوب ينبع من الهضبة اإلالذيوله رافدان هما النيل األزرق ) غندا، السودان، مصر  أووبيا،  يثإ

 تبلغ  التي ينبع من بحيرة فكتوريا و     الذيمن كمية مياه نهر النيل ثم النيل األبيض         % 85بنسبة  

  . مليار متر مكعب سنويا114ً حواليكمية مياها ب

 تعتمد على مياه النيل ثـم يليهـا الـسودان           التي دول حوض النهر     أكبرعتبر مصر   تو

مطـار  أل علـى ميـاه ا     أكثرأقل ألنها تعتمد    ها على مياه النيل     اعتمادأما بقية الدول ف    ،وأغندا

  . المياه الجوفيةإلى باإلضافة

  :ٍأسباب ومصادر تلوث نهر النيل

   :مصادر منزلية

   ميـاه النيـل    في تلقى   التي الحيوان   أو اإلنسانتتكون من مصادر عضوية ناتجة من       

 أهميةجة وعيهم ب يسكنون بالقرب من نهر النيل ودرالذيوتزاد هذه المواد بزيادة عدد السكان    

  .اإلنسانالمياه وخطورة المياه الملوثة على صحة 

  :مصادر صناعية

حتوائها على مواد سـامة     اشدة  ب تتميز   التي ناتجة عن طرح الفضالت الصناعية       هيو

وقد بلغت المخلفات الصناعية  .خطيرة يصعب التخلص منها، مثل المركبات الكميائية الخطيرة

، تتصدرها مخلفات الـصناعات      مليار متر مكعب سنوياً    2.6 حوالي مياه النيل    في تلقى   التي

 مليـون متـر     190 تليها الصناعات المعدنية      مليون متر مكعب سنوياً    200 حواليالغذائية ب 

 بلغـت   التـي  مليون متر ثم صناعات النسيج و      176 كيماويةمكعب ثم مخلفات الصناعات ال    
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من خالل هذه األرقام نالحظ أن      .  األخرى  مليون متر وبعده الورق والصناعات     94مخلفاتها  

 النيل ممـا  في طرح الفضالت الصناعية     استمرار الفترة القادمة تنعدم ب    فيصالحية مياه النيل    

  . المائية األخرىمجاري على النهر وعلى ال مباشراًيشكل خطراً

  :مصادر زراعية

مياه النيـل عـن      تختلط ب  التي مبيدات ومخصبات للتربة الزراعية و     استخدام عند   يتأت

  . المختلفةيطريق طرق الر

  :شعاعيةإمصادر 

)  تـستعملها  التـي  الدول   في(ريد المحطات النووية    ب مياه ت  فيمثل الملوثات الموجودة    

فعندما تصل هذه الملوثات تذوب بعضها البعض مكونه معادن ثقيلة مثل الزنك والرصـاص              

 تـسبب لـه أمـراض       اإلنسان جسم   إلىوعندما تصل هذه المواد     . والنيكل والزئبق وغيرها  

  . خطيرة

  :اآلثار البيئية الناتجة عند تلوث مياه نهر النيل

 نسانإلتسبب أمراض مباشرة ل   آثار  بيئية كثيرة تسببها تلوث نهر النيل منها        آثار  هنالك  

  : البيئة، ومن هذه األمراضفي األساسه اعتبارب

ثرين مـن البـشر     ت بحياة ك   أد التي حوض النيل و   في منشرة   هياألمراض البكترية و    )أ 

 ). الدوسنتاريا– التيفود –الكوليرا (ومن هذه األمراض 
 . خاصة البلهارسيا موجودة فكل دول حوض النيليليةاألمراض الطف )ب 
 جنـوب الـسودان   فـي  اًنتشر كثيرا ويلتهاب الكبد الوبائإ(األمراض الفيروسية مثل     )ج 

  . عدد كبير من الناس بسبب هذا المرض الخطيرفيوتو

البيئية الهامة هو أثر هذا التلوث على الثروة السمكية خاصـة مـن             اآلثار  من ضمن   و

 على مواد كيميائيـة خطيـرة       تحتوي التي النيل و  إلى تصرف مياها    التيالمصادر الصناعية   

ونالحظ أن عدد   . اإلنسان إلى نقل األمراض    إمكانية التاليتؤثر مباشرة على الحياة المائية وب     

 النيل كمـصنع سـكر سـنار        إلىها مباشرة   هعلى طول النيل تصرف ميا    كبير من المصانع    

  .ومصنع كنانة والجنيد وغيرها من المصانع
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يتعلق بالناحية الجمالية له إذ فقـدت        البيئية الناتجة عند تلوث نهر النيل ما      اآلثار  ومن  

 علـى    على طول النهر مما يؤثر سـلباً       ستخداممعظم سواحله طبيعته الجاذبة نتيجة لسؤء اال      

 . المنطقةفيالسياحة 

  :كيفية الحد من التلوث

 التيها من أهم العوامل     اعتبار البيئة ب  اتجاهير سلوك الفرد وسلوك المجتمع      ي تغ محاولة )1

  .يمكن بها مجابهة مشاكل التلوث والقضاء عليها

 جتماعات تجتمع فيها كل الجهات المعنية تناقش فيها كيفية        عقد الكثير من الندوات واال     )2

  .بهة خطر تلوث نهر النيل ثم عرضها للجهات المختصةمجا

 بالتخطيط والدراسات التنموية طويلة األجل ذات القدرة على المحافظة علـى            هتماماال )3

  . البيئةفي التقنية استخدامتوازن البيئة للمشروعات المستقبلية و

  . حلول لمياه المصارف خاصة الصناعية منهاإيجادالعمل على  )4

مخلفـات   مـن  النـاتج  التلـوث  حدوث النيل لمنع  نهر طول على ابةرق  محطات إنشاء )5

  .المصانع

 نهـر  تلـوث  من النيل للحد  حوض دول كل تشمل يةإقليم اتفاقيات  إلبرام بذل الجهود  )6

  .النيل

   :مصادر المياه الجوفية

 الجـو حتـى     فـي  حصيلة التفاعالت المختلفة تبدأ من تكثف المياه         هيالمياه الجوفية   

 فـي  أخـرى    إلى، وتختلف كمياتها وعمقها ونوعيتها من منطقة        رضسطح األ ظهورها على   

 المناطق ذات األمطار الكثيفة وقربها مـن        فيتزداد كمياتها   و حسب طبيعة المنطقة،  السودان  

  .المصادر المياه السطحية

 على   كبيراً اًاعتماد السودان إال أن السودان يعتمد       فيوبالرغم من توفر المياه السطحية      

 فـي  حياتهم على المياه الجوفية خاصة       فين معظم سكان السودان يعتمدون      أياه الجوفية إذ    الم

السودان وشرق  عدم المياه السطحية فيها مثل غرب السودان وجزء من شمال           ن ت التيالمناطق  

  .السودان حتى الجنوب
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   :التدهور البيئي في السودان 

  الماء، التربة   (هياصر البيئة الثالثة و    يحدث لعن  الذي بتلك الخلل    بيئييقصد بالتدهور ال  

 النظم األيكولوجية انهيار إلى كل المكاسب التنموية وبل      انهيار إلى بدورها   تؤدي التيو) الهواء

  .يةاألساس

يقـارب    ضرب على ما    السودان حيث  فيل للتدهور البيئة    ويعتبر التصحر السبب األ   

مـع  . وبيةجن الواليات ال  إلىا التصحر    السودان ومعظمها شمالية وقد وصل هذ      في والية   14

 القطـع   فـي العلم بأن جنوب السودان يتمتع بأمطاره الغزيرة وغاباته الكثيفة، فالمشكلة تكمن            

وقد أدت هذه األسباب    .  حرب الجنوب  إلى باإلضافة هذه الغابات،    إلىالجائر وتوغل الزراعة    

ئم مع بيئتها الطبيعية المعتادة مثـل        تتال التي مجاورة الدول ال  إلى هجران معظم الحيوانات     إلى

 كثيرة مـن    أنواع تنقرضا سواحل البحر األحمر     فيو. بعد الرنك   ما إلى وصلت   التيبل  اإل

  .غابات المانجروف

    :تدهور التربة في السودان

 فـي  واجه السودان والسبب المباشر   ي التي المشاكل   أكبر التربة من    فييعتبر التدهور   

تباع إعدم   إلى باإلضافة،  سوداني ال من الشعب % 80  يعتمد عليها  تيال الزراعة   ي ه تدهورها

جـل   مساحات معينـة مـن أ      المزراعين لزراعة كتظاظ  او ، هذا القطاع  فياألساليب العلمية   

ل و العـالم األ فـي  التقنية الحديثـة المتبعـة       إلى السودان تقتقد    فيالزراعة  و. ياألكتفاء الذات 

 إلـى  يؤدي مما.نتاج بذور محسنة تساعد على زيادة اإل      الإدخ و ، الدورات الزراعية  استخدامك

  .فقدان التربة حيويتها وخصوبتها

   :التدهور في المياه

 مليار متر مكعب ويـستخدم الـسودان        18.5يبلغ حصة مياه السودان من مياه النيل        

 إلىمكعب فمع زيادة السكان والتنمية تزيد هذه الحصة وربما تصل             مليار متر  12.2 حوالي

 جتماعيـة  على الناحية الـسياسية واال     يسلبال ه عليها وهذا له مردود     المتفق  من الحصة  كثرأ

 السودان خاصة الـسطحية     في أن تدهور المياه     من قبل كما ذكرنا   . والبيئية لدول حوض النيل   

  . منها لها عالقة مباشرة بتلوث نهر النيل
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غيـر المؤسـس     و ،فر الجائر  األخيرة نتيجة للح   اآلونة فيأما المياه الجوفية تدهورت     

 تكـون غيـر     أو ، تم حفرها قلت فيها نسبة المياه فيهـا        التيوبعض من اآلبار    . بطرق علمية 

 تعرف بالمناطق الجافـة تتختلـف       التي غرب السودان وشمال السودان      فيو. صالحة للشرب 

 . تلك المنطقة  في التربة الموجودة والصخور      حسب  أخرى على  إلىنسبة وجودها من منطقة     

  . دارفور وغرب معظم سكان هذه المناطق من شح المياه خاصة مناطق شمالعانييو

  : أربعإلى تلوث المياه الجوفية إلى أدت التين تقسيم المصادر كويم

   :مصادر المحليات )1

 .  جوفها في أو رضلقاء الفضالت على سطح األ    بإالتلوث الناتج من مصادر المحليات      

 أو قـدم الـشبكات      بسبب زيادة التلوث    إلى تؤديير محكمة    الغ الصحيثم أن شبكة الصرف     

 تحلل المواد الملوثـة مـن مركبـات عـضوية           إلى تدأات  األساس  هدم وإتالف  أو ،كسرها

 رضلقاء مواد صلبة على سطح األ     إفقد يتم   .  والمواد الكيمائية داخل المياه الجوفية     ،والبكتربا

 أماكن مهجورة   فيعلى سواء فتلقى هذه المواد       لتلوث المياه الجوفية والسطحية      لتكون مصدراً 

 تخلـل   إلـى  هذه المنطقة ئؤدى     في سقطت مياه األمطار     إذا ف ، فيها الناحية الصحية   يتراع ال

ومـن أخطرهـا الحديـد والمنجنيـز        .  المياه الجوفية  إلى تصل   التيالفضالت داخل التربة و   

  .والنترات وغيرها من المعادن

  :المصادر الصناعية) 2

 الصناعة نفسها ويحدث تلـوث الميـاه        اختالف الصناعة ب  في المياه المستخدمة    تختلف

 آبار عميقة جوفيـة      في بها سموم تحقن     التي حفر و  في حالة صرف مياه الصناعة      فيالجوفية  

 مـن وصـول      الدقة خوفاً  ىه بمنت صحي و يف هندس اشرإولذا يجب تصميم آبار الحفر تحت       

 نجد أن أنابيب الرشح من خطوط أنابيب تحت سـطح           يضاًأ خزانات مياه الشرب، و    إلىالمياه  

 التكسر  عض من  تنقل المواد السائلة الصناعية ويحدث لهذه األنابيب والخزانات ب         التي رضاأل

  .تلوث المياه الجوفية خاصة أنها تحمل مواد كيمائيةو خروج المواد إلى يؤدي الذي شيئال

   :هيفية  تلوث المياه الجوالتيومن المصادر الصناعية 
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  :المياه المتخلفة من حقول البترول

 بالميـاه    من آبار النفط عـادة مـصحوباً       طبيعي النفط والغاز ال   إنتاجيكون الناتج من    

   ونـشادر  ، وكالـسيوم  ، هذه المياه على صـوديوم     تحتويالمستعملة على هيئة مياه صالحة و     

رجة عالية من المملوحـة     والكبريتات والعناصر ذات التركيزات الصغيرة وتكون عادة على د        

  . المياه الجوفية العذبة ولوثتهاإلىبواسطة الرشح العميق وصلت 

  :ستخرج المعادن والتعديناعمليات 

تختلف حسب نوع المواد المستخدمة وطرق طحنها ومعالجتها، وتعتبر منـاجم الفحـم             

الحديد والرصاص  سية لتلوث المياه الجوفية، وتأتى مناجم       يئصادر ر  واليورانيوم م  ،والفوسفات

  . والنحاس والزنك من ضمن المؤثرات الحقيقية لتلوث المياه الجوفية

  : المصادر الزراعية)3

 على حـسب    تهسمى بالمبيد وتختلف خطور   ت التي الزراعة مواد كيمائية و    فييستخدم  

عتبر من أهم مصادر تلـوث الميـاه        ي لحماية المحاصيل من األمراض و      المستخدم نوع المبيد 

 غيـر   أو والحيوان بطريقة مباشـرة      اإلنسانه بواسطة   استخدام يتم    خطير جداً  وة وه الجوفي

  .  والحيواننسانمباشرة ونتائجه غير حميدة إل

   :التدهور في الهواء

 الكربـون ونـاتروجين     أكسيد من مخلفات المصانع من ثاتى       الجويهو تلوث الغالف    

 االحتباس و ، تغيرات المناخ  فيتساهم  و ،زونو تؤثر على طبقة األ    التي الكربون و  أكسيدل  أوو

  .  والحيواناإلنسان تؤثر على التي والحراري

 التي و .هاأنواعا كبيرا على تركز الصناعة وعدد المصانع و       اعتمادتلوث الهواء يعتمد    

   المنطقـة  فـي  والية الخرطوم مما يساهم بدرجة كبيرة على تلوث الهواء           فيتتركز معظمها   

  .هللا إنشاء الفصول القادمة فيسع أووسوف نتطرق لها بصورة 
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 :يئةالقوانين البيئية في السودان وأثرها على الب
م وتباشرها المجلس األعلى للبيئة والموارد البيئية ممثالً        1991 عام   فيبدأت القوانين   

 حماية البيئة من التلوث       إلى تهدف   التيو.  تستغل الخرطرم مقراً لها    التي األمانة العامة لها     في

 ستغالل وعدم المساس بهذا التوازن، ومنع تلوثها وتدهورها وترشيد االبيئي حفظ التوزان اليأ

  . من الكائنات الحيةأي إبادة فيحسب طاقة الموارد وعدم  التسبب 

  :األهداف البيئية التي تجب على الدولة تحقيقها والتي نصت عليها القانون

ـ ظة على مكوناتها مـن العناصر    والمحاف طبيعيحماية البيئة وحفظ توازنها ال     )1 ية األساس

  . القادمةجيال للسالمة والتنمية المستدامة لصالح األ والثقافية تحقيقاًجتماعيةونظمها اال

 المرشد والمستدام للموارد الطبيعية بغرض تنميتها والمحافظة        ستخدامترقية البيئة واال   )2

 .عليها
 .الربط بين قضايا البيئة والتنمية )3
  . األداءفيطة المختصة واألجهزة التابعة لها ومنع القصور تنشيط دور السل )4

   :ختصاصات المجلس وسلطاتها

  :ةاآلتي المسائل فيرسم السياسة العامة بالتنسيق مع األجهزة المختصة 

ها وإدارتهـا   اسـتخدام  ذلك حصرها وتنميتها وترشيد سـبل        فيالموارد الطبيعية بما     )1

  .توازنة بما يؤمن العطاء المتواصل لهاوحمايتها من التدهور بصورة متكاملة وم

 إلـى حماية البيئة بشكل عام وذلك بتنسيق أعمال المجالس الوالئية والجهود الراميـة              )2

 الحال والمستقبل، ورصـد     فياتها  استخدام، وتحديد   الموارد الطبيعية وتقويمها  حصر  

 كالزحف ييئ تطرأ عليها وتحديد المناطق المعرضة ألخطار التدهور الب      التيالمتغيرات  

  .  تؤثر بالبيئةالتي غيرها من العوامل بيئي والتلوث الصحراويال

 والمتـوزان للمـوارد الطبيعيـة       األمثل ستخدامالل طويل المدى    يتحادوضع برنامج ا   )3

  .وصيانتها والمحافظة عليها ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المختصة

 من مدى مواكبتها ومالءمتها للمعـايير       المراجعة الدورية للتشريعات ذات الصلة للتأكد      )4

  .المحلية لتنمية البيئة والموارد الطبيعية
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 الخاصة بالبيئة، وتحديد الجهات المناط بهـا        باالتفاقياتتنسيق جهود الدولة فيما يتعلق       )5

  . تفاقياتتنفيذ لتلك اال

  .نة المجلس لتأدية عملهاو البيئة لمعفيتشكيل لجان فنية متخصصة  )6

تقطاب مصادر التمويل الحكومية والشعبية والمحليـة والدوليـة لتنفيـذ           ساالعمل على    )7

  . مع الجهات المختصةتعاونبرامج  تنمية الموارد الطبيعية وصيانتها وحماية البيئة بال

 كافة المجاالت البيئة والموارد الطبيعية ودعمه بالتنسيق مـع          في يتشجيع البحث العلم   )8

  .عاهد البحوث المختصة للبحوث والجامعات ومالقوميالمركز 

 المنـاهج   فـي  وذلك عن طريـق تـضمنيها        بيئي ال الوعيتحادية لترقية   اوضع خطة    )9

  .ي والشعبي مع الجهات المختصة وإشراك اإلعالم الرسمتعاونالتعليمية واإلعالمية بال

  :والموجهات العامة لحماية البيئةالسياسات 

 مشروع له أثرعلى البيئـة  يأ في الدخول  فيتختص السياسة بأمر كل مستثمر يرغب       

  :اآلتي على تحتويوالموارد الطبيعية أن يقدم بدراسة جدوى بيئية 

  .األثر المتوقع للمشروع المقترح على البيئة 

 . يمكن تفاديها عند تنفيذ المشروعالتي السالبة للمشروع اآلثار  
 .البدائل المتاحة للمشروع المقترح 
بيعية والبيئية على المدى القصير اليؤثر علـى         الموارد الط  استغالل بأن   فيح كا إيضا 

 .عيدبعطاء تلك الموارد على المدى ال
 الموارد الطبيعية غير المتجددة فيجب أن تضمن الدراسة         استغالل المشروع ب  ارتبط إذا 

 . المواردتلك استغالل استمرارالمذكورة 
 .نهاالسالبة للمشروع والحد ماآلثار التحوطات المتجددة دائما إلحتواء  

  : السياسات البيئيةةواجبات السلطة المختصة في مراعا

  : السودانفية لحماية وترقية البيئة اآلتيتقوم السلطة المختصة بالموجهات 

نع تـدهورها ومتابعـة      حماية البيئة وم   إلى تؤدي التي مستويات الجودة    اعتمادوضع   

 .اإللتزام بها



 169

 . المياهاستخدام من التلوث وترشيد المحافظة على مصادر المياه المختلفة وحمايتها 
 . وحمايتها من التلوث والتدهورنباتيالمحافظة على الهواء والغذاء والتربة والغطاء ال 
نقـراض  المحافظة على الحيوانات والكائنات الحية األخرى وحمايتها من مخـاطر اال           

 .بالصيد الجائر واإلعتداء عليها
 .معاير والمواصفات البيئية السليمةتطوير برامج التعدين والتنقيب وفقا للل 
 .المحافظة على المواقع األثرية والسياحية وحمايتها من التدهور واألعتداءات عليها 
 . مجال حماية البيئةفي والثقافة البيئية بين المواطنين وتنشيط دور اإلعالم الوعينشر  
ـ           دراس والجامعـات   تضمين مناهج العلوم والثقافة البيئية ضمن البرامج التعليمية بالم

 .والمعاهد والمؤسسات التعليمية األخرى بالدولة
ية الوطنية عتبار مع الجمعيات والمؤسسات والمجالس والشخصيات االتعاونالتنسيق وال 

 .واألجنبية لحماية البيئة
 الدولة وعلى كل شخص سواء كـان        فيمتابعة التنفيذ الصارم ألحكام القوانين البيئية        

 . تهدد البيئةالتي عن المخاطر غالب اإلياًاعتبار أو  طبيعياًشخصاً

   :نوع المخالفات والعقوبات التي تفرض على من يلوث البيئة

  إلـى  يؤدي مما    وكيفاً  مكوناتها كماً  فيير  ي تغ أيحداث  إتلويث الهواء عن طريق      )1

  . البيئةفي والكائنات الحية األخرى إلنسانضرر ل

 والتـرع   جـداول ر والبحيرات والبـرك وال    تلويث مصادر المياه كاألنهار والبحا     )2

 التـي  والمشروعات والخزانات المائية الطبيعية والصناعية وغيرهـا و        مجاريوال

 . الحيوانأو اإلنسان ستخدامتحفظ فيها المياه ال
 الحشرات المسببة ألمـراض    أوتلويث الغذاء بالكائنات كالبكتريا الضارة والديدان،        )3

 الغبـار   أو المعادن الثقيلة،أو، الكيماويات أواعية،  الصن أو المدخالت الطبيعية،    أو

 .هاأنواع األتربة بأوه أنواعب
 بزيادة نسبة األمـالح     أو تركيبات ضارة بمكوناتها،     أو مواد،   إضافةتلويث التربة ب   )4

 .والقاء القاذورات المواد الصناعية الضارة
 . الناتج عن القيام بالتفجيرات النوويةاإلشعاعيالتلويث  )5
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 . الضوضاءأو الضجيج أويث الصوتى الناتج عن األصوات العالية التلو )6
 . شخص إلضاءة الصناعة الزائدةأي بتعريض الضوئيالتلويث  )7
 األعتداء على بيئاتهـا     أوتهديد الحيوانات والكائنات الحية األخرى بالصيد الجائر         )8

 .ومحمياتها الطبيعية
 .نباتيال على القطاع ي والقطع الجائر إلشجار والتعدزالةاإل )9

  . عليهيدية والتعدو الطبيعية للمياه واألنهار واألمجاريير مسار اليتغ  )10

  :العقوبات

  تتجاوز تفرض العقوبة على حسب نوع المخالفة المرتكبة وتترواح بين السجن لمدة ال           

 كما يجوز مصادرة المواد المسببة للمخالفة لـصالح      العقوبتين معاً  أو الغرامة   أوثالث سنوات   

 المكـان   أو المنشأة   أويقاف المشروع   إ حالة اإلدانة    فيجوز للمحكمة   تكما  . المختصةالسلطة  

 . جزئياًأو غاء التراخيص كلياًإل أو  جزئياًأو مصدر المخالفة كلياً

  :مقارنة القوانين البيئية التي صدرت في السودان ومصر

وتجدد كـل   م  1954 مصر قديمة بدأت منذ عام       فينالحظ أن صدور القوانين البيئية       )1

 الـسودان يعتيـر     فيوبينما  .  تهتم بالقضايا البيئية   التيفترة لتواكب األحداث العالمية     

 عام      في بالبيئة بالصورة العلمية، وجدد      هتمامل قانون يشهد فيه اال    أو 1991قانون عام   

  . م2001

 ألن القطـاع    الـصناعي ت بالتلوث   اهتم مصر   في صدرت   التيمعظم القوانين البيئية     )2

 التـي  السودان معظم القوانين     فيبينما  .  مصر في على البيئة     أثراً كثر هو األ  صناعيال

ها على النشاط   اهتمام وجل   طبيعيت بصورة كاملة على وضع السودان ال      اهتمصدرت  

   .الغابي وي بشقيه الرعوالزراعي

 مصر نسبة ألثـره الكبيـر علـى         في صدرت   التيم أهم القوانين    1994يعتبر قانون    )3

حتوى على  ا السودان ألنه    فيم أهم القوانين    2001، وبينما قانون    يلوث البيئ تخفض ال 

  .  السودانفي بيئي خفض ظاهرة التدهور الفيكبير  ات لها دورإجراءقوانين و
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 مـصر مثـل     فـي  تهتم بقضايا البيئة     التيية والدولية   اإلقليمتركزت معظم المنظمات     )4

غيرها ومعظم العاملين فيها من مـصر       المنظمة العربية للتنمية الصناعية وسيدارى و     

 تهـتم   التي دعم المشاريع    فيوبعض من الدول العربية وهذه المنظمات لها دور كبير          

بينما الـسودان يفتقـد     .  وتقدم المساعدات والقروض   ،في الوطن العربي  بقضايا البيئة   

 مـات  في تلـك المنظ    وجود هذه المنظمات، وبل ليس لدينا ممثلين من السودانين           تماماً

  . فيهااًوبالرغم من أنه عضو

 السنوات القليلة السابقة ألن هذه القوانين كان لها دور          في مصر   في بيئي ال الوعي ازداد )5

 مـن قبـل المـسؤلين       هتمامكبير لرسخ مفهوم البيئة والتنمية المستدامة، ووجدت اال       

ن مـن قبـل      كـا  إذا بيئي ال الوعي السودان مازلنا نفتقد     فيالمواطنين أنفسهم، بينما    و

  .مواطنين مما يتطلب مننا جهد كبير الأوالمسؤلين 
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    :  المبحث الثاني7/2

  :مالمح عن اقتصاد السودان
  ونمـواً  ، مـستمراً  ياًاقتصاد  طيلة الفترات السابقة تدهوراً    في سوداني ال قتصادشهد اال 

قابلها من جانـب    تو ، معدالت نمو سالبة   سوداني ال قتصاد بعض األحيان سجل اال    في و ،متدنياً

   الدخول الحقيقية ألفـراد     في تدهور مستمر    إلى مما أدى    ، السكان في معدالت نمو أعلى     آخر

  .  معدالت التضخمفي داتوزيا

 المجاعات خاصة فترة    يفش الغذاء وت  في  واضحاً  تلك الفترة نقصاً   فيكما شهدت البالد    

  الخـدمات  فـي  مـؤثراً ودان   جنوب وشرق وغرب الس    فيالثمانيات، وتعدد الحروب الكثيرة     

 والمالريا  ي تفشى األمراض المستوطنة كالسحائ    إلى باإلضافة. ية مثل الصحة والتعليم   األساس

  . والبلهارسيا والدسنتاريا وغيرها

ـ     اجتماعيةكل هذا األسباب خلقت مشاكل        فـي  تمثلـت    سوداني سالبة على المجتمع ال

 . خارج البالدإلىدى العاملة الماهرة  واألي، المدن، وهجرة العقولإلىالنزوح الجماعى 

  :أسباب تدهور االقتصاد السوداني

 فـشل   إلىأدت  ) Endogenous(وأخرى داخلية   ) Exogenous(هنالك عوامل خارجية    

 قتـصادي  الوضـع اال   إصـالح  فـي  والبـشرية    ، الطبيعية مكانيات اإل استغالل فيالسودان  

  . االجتماعيو

 يعيشها السودان، وموجات التصحر والجفـاف       تيالالعوامل الخارجية تتعلق بالحروب     

ألمطـار والـسيول    ا جانب الكوارث الطبيعيـة ك     إلى.  البالد فيجتاحت بعض المناطق    ا التي

كل هـذه   . ية والخدمية نتاج القطاعات اإل  فيية  األساس  تدمير البنيات  إلىدت  أ التيوالفيضانات  

 علـى الخـدمات     سببة ضغطاً  مناطق أخرى م   إلى نزوح بعض من السكان      إلىاألسباب أدت   

 معدالت الفقر، حيـث     ارتفاعطالة، و ب زيادة معدالت ال   إلى مناطق النزوح مما أدى      فيالقائمة  

 النـشاط   إلـى  الريـف    فـي  الزراعي نتاج اإل فيتحولت مجموعات كبيرة من القوى العاملة       

ـ فـي وترتب على ذلك نقص العمالة    .  العاصمة القومية  في المدن خاصة    في يالهامش اطق  من

  .قتصادي تراجع معدالت النمو االإلى مما أدى الزراعي نتاجاإل
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 المحلـي  سـتثمار الل من  المنـاخ الطـارد         قد خلق نوعاً   سياسي ال ستقرارن عدم اال  إ

 البالد  في ي، وتمكين الجهاز التنفيذ   ستقرار الحكم  المناخ المناسب ال   انعدام جانب   إلى األجنبيو

  . يةقتصاداألدوات اال استقرار إلى تؤديية اقتصادمن رسم سياسات 

 إلى العالقات الدولية أدت     في السياسات الخارجية والتقلبات     في ستقراروهنالك عدم اال  

 حدة الـضغوط علـى      فيمعونات، مما زاد    وال تدفقات رؤوس األموال الخارجية      فيالتراجع  

ـ . الكلي قتصادي توازن اال  في المزيد من الخلل     التالي وب خارجيالحساب ال  ف البنيـات   وتوق

  . للصادرنتاج خاصة اإلنتاج على اإلالتحتية أثر سلباً

شـاملة   يةاقتصادبرامج   عدم وصع هي )Endogenous Factor(أما العوامل الداخلية 

)Comprehensive Programe of Economic Reform ( توارن في المزيد من الخلل إلىدت أ 

التضخم وتدهور قيمة العملة السودانية، وتدهور       معدالت   في رتفاع اال التالي وب الكلي قتصاداال

 30 مـن    أكثـر  بلغت   التي تراكم الديون الخارجية و    إلى ميزان المدفوعات كل ذلك أدى       في

 الـسحب مـن     قـف الخارجية الجديدة، وتو   القروض يتدن إلى  أدى الذياألمر  . مليار دوالر 

  مما أثر سلباً   خارجيلحساب ال  ا فيونتج عن ذلك المزيد من التعقيد       . القروض المتعاقد عليها  

  .نتاجإللعلى تأهيل األصول الداعمة 

تباع سياسة نقدية سـليمة     إ هو عدم    أيضاً  السودان في قتصاديومن أسباب التدهور اال   

 فـي  تمت مقابلته بزيادة الكتلة النقدية لتمويل العجـز    الكلي الطلب   فيهائل  التوسع  ال إلىأدى  

مما .  األرصدة الخارجية  فييل صا ي تس أو. فيلنظام المصر  من ا  االستدانةالموازنة عن طريق    

  .خارجيخلق مزيد من من الضغوط على الحساب ال

 زيادة القوة التضخمية ممـا      إلى أدى   الكلي والطلب   الكلين عدم التوازن بين العرض      إ

 وضع  ، خاصة قتصادضطرت الحكومة مواجهة هذا الموقف بمزيد من القيود على حركة اال          ا

 وعلـى تفـاقم     ،عكس أثر ذلك على ميزان المـدفوعات      ناعار السلع والخدمات و   سقوفات ألس 

   توظيف الموارد بين القطاعات المختلفة      فيومزيد من الخلل    .  الكلي قتصاد اال فيالتشوهات  

  .ىنتاج على حساب النشاط اإلي النشاط الهامشدوتمد

  :اآلتي بسوداني القتصادتسم أداء االاوعليه قد 
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 المحلـي  تـأثر النـاتج      التالي وب الصناعي و الزراعي القطاعين   فيية  اجنت اإل فيتدنى   

 على كميات األمطار ونمط توزيعها على منـاطق         الزراعي نتاجذ يعتمد اإل  إ جمالياإل

 .نتاجاإل
 اإلداريـة ية و قتصاد السياسات اال  باإلضافة نتاج وتذبذب اإل  يضعف الصادر نتيجة لتدن    

 . والتصديرنتاجمحفزة إلالغيرة 
 .النقدي والمالي القطاع في يلل المتنامالخ 
 فـي ن أن يستفاد منـه      ك يم الذي و خارجيتراكم متأخرات الديون أعاق تدفق العون ال       

 .نتاجإلتأهيل األصول الثابتة الدعمة ل
 إلـى  أدى   في من النظام المـصر    االستدانةعجز الميزانيات وتغطية العجز عن طريق        

 . معدالت التضخمارتفاع ليالتا حجم السيولة النقدية وبفيالتوسع 
 .يواقعال نظام سعر الصرف المتعدد وغير في ستقرارعدم اال 

 . العاملة المنتجة خارج البالديهجرة العقول واأليد 

 .اقتصادية أعاق تنفيذ برامج سياسي الستقرارعدم اال 

 المـوارد الماليـة   اسـتنزاف  إلـى  الجنوب وشرق الـسودان أدى  فيالحرب األهلية   

 .والبشرية

 في نتاج مناطق اإل  في األيدى العاملة    في نقص   إلىتزايد النزوح والهجرة الداخلية أدى       

  .ي واألمناالجتماعيه السالبة على النسيج آثار جانب إلىالريف 

، كمـا أدى    ستثمار واال االدخار تحقيق مستويات متدنية من      إلىكل هذه األسباب أدت     

 قتـصاد لتـوفير    وذلك لعدم قـدرة اال     نتاجإل ل ية واألصول المساعدة  األساس  تآكل البنيات  إلى

ات اسـتثمار  إقامـة  فيالمحلية واألجنبية لتمويل صيانة األصول وتجديدها، والتوسع         الموارد

 خـالل   نتـاج  اإل فيضاع مزيد من التدهور     ووقد ترتب على هذه األ    .  نفس المجال  فيجديدة  

ت المـشددة، وعـدم     جـراء  اإل  والناتجة عن  قتصاد اال فيالفترات الالحقة كما أن التشوهات      

، وتراجع الثقـة لـدى   قتصاد هيكل اال في المزيد من التدهور     إلى سعر الصرف أدت     استقرار

 .قتصادي مواصلة نشاطهم االفيالقطاع الخاص والتردد 
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  :مؤشر االقتصاد الكلي في السودان

ـ  الكلي تعكس التفاعل بين العرض      التي المرآة   الكلي قتصاديعتبر مؤشر اال   لب ـ والط

  – ي وموقـف الحـساب الجـار   – نظام سعر الصرف – ومن هذه المؤشرات التضخم    الكلي

 The Dynamic(المتحركة  من المتغيرات تعتبر  وكلهاجمالي اإلالمحليالناتج  فيمعدل النمو 

Variable (. 

  :التضخم) أ

 أعلى معـدالت    1998، وشهد عام     البالد في معدالت التضخم هو السائد      فيالتذبذب  

 فـي  قتـصادي مما يؤكد تمام على تدهور النمو اال      %  135 بلغ   الذي السودان و  فيلتضخم  ا

 الميزانية العامـة وتـم      في معدالت التضخم عجز     فيوقد صاحبت الزيادة    . السنوات السابقة 

  .صدة األجنبية لتغطية العجز أر و تسيلفي من النظام المصراالستدانةطريق ن مواجهتة ع

   )11(الجدول رقم 

  م2006 نوفمبر - 2003دل التضخم للفترة مع

 نوفمبر اآتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابري مارس فبراير  يناير العام 

2003 8.7 7.8 7 7.1 8.2 7.1 11.8 7 3.3 6.6 10.3 

2004 6.2 9.9 9.2 9.3 9.3 7.3 5.5 7.1 12.6 11.7 6.1 

2005 8.3 5.5 6.8 7.8  8.3 10.3 11.0 13.8 4.10 7.3 .8 

2006* 4.1 5.8 5.1 1.8 2.8 4.3 13.4 5.2 15.7 11.5 12.2 

   200 والعدد 155 النشرة االقتصادية - بنك السودان :المصدر

  م 2006وزارة المالية النشرة االقتصادية الشهرية *  الجهاز المركزى لالحصاء :المصدر

  :ميزان المدفوعات ) ت

 للسودان حيث يعتبر مرآة خارجي الاديقتصيمثل ميزان المدفوعات وضع النشاط اال

 ستيراد بحيث يعكس وضع االاالدخار ونتاج واإلستثمار مجال االفي قتصاديللنشاط اال
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سباب ألالمدفوعات ل  ميزان في   تدهوراًسابقةوقد شهدت الفترات ال. والتصدير للدولة

  :اآلتية

  .ية مثل القطناألساس  للصادرات السودانيةيالنمو المتدن .1

سـتدانة  الا تـم تمويلـه ب  الذي القطاعين العام والخاص و  في االستهالك معالت   اعارتف .2

  .المحلية والخارجية

  . الخارجإلىهجرة العقول  .3

  .ستيراداللمحفز للصادر والمشجع ال وغير ينظام سعر الصرف غير الواقع .4

 .ان ميديونية السودفي أعباء خدمة الديون الخارجية والنمو الحاد في المستمر رتفاعاال .5

   )21(الجدول رقم  

    م2004/2005 لعام التجارييوضح موقف السودان 
  

  م2005  م2004

 الميزان التجاري الواردات الصادرات الميزان التجاري الواردات الصادرات

240.6 306.4 -65.8 292.56 274.155 18.405 
282.1 215 67.1 308.38 442.691 - 134.311 
235.7 347.9 -112.2 179.4 531 -352.6 
299.1 274.1 25 189 410 - 221 
314.6 359.3 -44.7 252 587 -335 
300.3 326.6 -26.3 234 597 - 363 
331.2 347.7 -16.5 426.42 606.01 - 179.59 
352.1 374.1 -22 484.6 5803 - 131.7 
363.2 350.6 12.6 446.8 582.7 -290.3 

429 336.5 92.5 338.8 629.1 -290.3 
299.4 322.8 23.4 - 411.6 651.3 - 239.7 
330.2 514.2 -184 444.1 898.6 454.4 

3777.5 4075.2 -297.7 4824.1 6756.8 - 1932.5 
  

  55299.41 النشرة العدد – بنك السودان :المصدر

  :اآلتينالحظ من الجدول أعاله 
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 تحقـق   التـي ة   الفتر تلك هي و التجاري الميزان   فيتتسم بعض الفترات بوجود فائض       .1

  .   في قائمة الصادراتخاصة بعد دخول البترول و ،الصادرات السودانية نمواً

 الصادرات الـسودانبة    في طوال السنين الماضية نتيجة للتذبذب       التجاريعجز الميزان    .2

 خـرى أ و يالعرب والصمغ منها مثل القطن   الزراعية عليها السودان خاصة    يعتمد التي

  .اصيل الزاعية عالمياًالمح أسعار  بتذبذبتتعلق

 فـي  السنوات القادمة بعد الدخول البترول       في التجاري الميزان   في وجود فائض    توقع .3

  .قائمة الصادرات

  مشكلة الميزان التجاري في السودان

 الصادر وتخـصيص المـساحات   إنتاجغياب سياسة زراعية مستقرة من حيث تشجيع       .1

 مباشـرة علـى     اعتمـاد  يعتمـد    ير المط الزراعي نتاجالمراد زراعتها مما جعل اإل    

 نتـاج ن اإل أ، و إنتاج واضـحة   المشاريع المروية ليس هنالك عالقات       فيأما   .األمطار

  . للتذبذب نتيجة لعدم توفر المدخالت الزراعية ونقص التمويلمعرضاً

 يية والتجارية المعوقة للصادر ونظام سعر الصرف غيـر الـواقع          قتصادالسياسات اال  .2

 مثـل   يعامل بسعر الصرف الرسم   ت كانت ت  التي الرئيسةالصادر  خاصة بالنسبة لسلع    

  .ي العربمغالقطن والص

 داخل السودان كان تـسويق سـلع        في ف ،السياسات التسويقية لم تكن متحيزة للمنتجين      .3

ية خاصة القطن والصمغ محتكرة لدى مؤسسات عامـة وشـركات           األساس اتالصادر

 .      تكبد المنتجين خسائر كبيرةإلى تسم أداؤها بالضعف مما أدىا التيمتياز واال

   :حساب رٍأس المال) ج

بينما تمثل القروض النقديـة     % 46تقدر نسبة القروض المخصصة للمشروعات بنسبة       

 فيوهذا مؤشر خطير يدل على أن معظم هذه القروض تتم           % 54ية  االستهالكالموجهة للسلع   

 والنمـو   ،نتاجإلل وأن مردودها    ،يائذعون غ  أو ،شكل قروض نقدية لدعم ميزان المدفوعات     

  .للمشروعات التنموية  مقارنة بتلك القروض الموجهة جداً كان محدوداًقتصادياال



 178

 أي مـشروعات ال تـساندها       إلـى  القروض   بعض من ومن جهة أخرى فقد تم توجية       

 إلى أسند تنفيذ تلك المشروعات      آخر جانب   إلى. نتهت بالفشل اية علمية و  اقتصاددراسة جدوى   

  .جمالي اإلالمحلي على الناتج تثرأ التاليتسم أداؤها بالضعف با التيسات القطاع العام سمؤ
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   )31(الجدول رقم 

  )المبلغ بماليين الدينارات( م 2005 -م 2004 -م 2003-م 2002لناتج المحلي اإلجمالي لالعوام ا
  

 م 2005 م2004  م2003  م2002 القطاع

 51.97 771.1 738.1 701.6 : الزراعة-أ

 383.5 428.3 402.4 382.7 :الشق النباتي) 1(

 213.1 205.6 201.2 192.9 الزراعة المروية

 22.9 47.9 35.6 20.0 الزراعة المطرية اآللية

 96.5 123.4 117.3 123.4 الزراعة المطرية التقليدية

 51.0 51.4 48.3 46.4 الغابات وأخرى

 368.4 342.7 335.7 318.9 :الشق الحيواني) 2(

 368.4 342.7 335.7 318.9 الثروة الحيوانية

 543.0 440.8 390.0 352.6 : الصناعة-ب

 597.0 187.5 155.0 139.1 البترول والتعدين

 131.0 142.0 132.7 120.6 الصناعة التحويلية

 26.0 28.4 26.6 25.3 الكهرباء والمياه

 81.0 82.9 75.7 67.6 البناء والتشييد

 655.6 521.7 489.2 470.4 : الخدمات-ج

 275.6 104.0 92.9 89.3 الخدمات الحكومية

 380.0 417.7 396.3 381.1 الخدمات األخرى

 1950.5 1733.6 1.617.3 1.524.6  باألسعار الثابتةجمالي اإلالمحليالناتج 

 3.875.438.24.449.868.34888135.70.1506.22  باألسعار الجاريةجمالي اإلالمحليالناتج 
 

     م 2004 التقرير السنوي لبنك السودان لعام :لمصدر 

  :من الجدول أعاله نالحظ اآلتي

 مليون  771.1م    2004تذبذب مساهمة القطاع الزراعي من سنة إلى أخرى فمساهمته في            .1

 مليـون   19.2بفـارق   مليون دينار    751.9 م المساهمة كانت    2005 بينما في عام     دينار

  .ابتةدينار باألسعار الث

  .نمو متزايد للقطاع الصناعي نتيجة للدخول البترول كأحد مكونات هذا القطاع .2

  .تزايد نمو قطاع الخدمات خاصة في مجال االتصاالت .3
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    :المبحث الثالث 3/7

  : أثر القطاع الزراعي على البيئة في السودان

تصاد الـسوداني   االق يعتبر القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني أهم القطاعات في        

ـ   ومساهمته المقـدرة ،من القوى العاملة% 75ستيعابه لحوالي النظراً  ي النـاتج المحلـي   ف

ت نسبة مساهمته في     انخفض حتفاظ القطاع الزراعي بهذه األهمية فقد     اوبالرغم من   . اإلجمالي

ويعزى  . 2000عام   في% 46.4 إلى   1999في عام   % 49.8الناتج المحلي اإلجمالي من     

لـنفس  % 0.8إلـى   %8.5نخفاض الملحوظ في معدل نمو اإلنتاج الزراعي من الى اذلك إل

  .األعوام

  :فيما يلي تفاصيل إنتاج أهم المحاصيل

  :القطن) أ

إذ يعتبر  . تدهور إنتاجية محصول القطن في السودان في الفترة األخيرة من هذا القرن           

قتصاده، وكان يمثل العمود الفقري     القطن بمثابة الذهب األبيض الذي يعتمد عليه السودان في ا         

  .للصادرات السودانية في السنوات الماضية إال أن اإلنتاجية تدنت اآلن

  :الصمغ العربي) ب

يعتبر السودان أكبر دول إلنتاج الصمغ في العالم وقد ساعد هذا المحصول في جلـب               

إضافة إلي انتـشار     عدم توفر التمويل الكافي      العمالت الصعبة إال أن إلنتاجية تدهورت بسبب      

  .سلباً على معدالت اإلنتاج جراد ساري الليل مما أثر

  )14(جدول رقم 

  )المترية بآالف األطنان (م2000-95/96للفترة من  إنتاج الصمغ العربي
 

 المحصول 95/96 96/97 97/98 99/200098/99
 صمغ الهشاب 31.3 18.1 12.5 21.2 3.6
 صمغ الطلح .4 - 3.6 6.7 4.4
 المجموع 31.7 18.1 16.1 27.9 8.0
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   شركة الصمغ العربي:المصدر

  2000-95/96للفترة  إنتاج الصمغ العربي            )9(شكل رقم 

  المترية  األطنانبآالف

 

  )آالف األطنان( 99/2000الزراعية خالل عام  هم المحاصيلأ إنتاج   )10(شكل رقم 

  
  .)وزارة الزراعة( اإلحصاء الزراعي :المصدر

  :الفول السوداني) ج

لمساحات المزروعة، ويدخل كمادة خامة لصناعات عديدة       زادت إنتاجيته بسبب زيادة ا    

  .في السودان مثل صناعة الزيوت
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  :السمسم )د

لية خاصة في منطقة القضارف والدالي والمزموم وترتبط   آليزرع في مناطق الزراعة ا    

 5.2 مليون فـدان إلـى       3.4من   ارتفعت    األمطار والمساحات المزروعة   إنتاجيته على كمية  

ويرجع ذلك لتحسين الظروف 52 9. %م بنسبة زيادة قدرها99/2000 موسم مليون فدان في

  . الطبيعية

  :لذرة ا)هـ

يعتبر الغذاء الرئيسي لمعظم سكان السودان، وهو من المحاصيل اإلستراتيجية، وتزرع           

في مناطق مختلفة التي تكثر فيها األمطار خاصة مناطق القـضارف، والـدالي والمزمـوم               

من سنة إلى أخرى على حسب الظروف الطبيعية في السنة، وعلـى سـبيل              اإلنتاجية متذبذبة   

موسم   مليون طن في2.3 إلى 98/99 مليون طن في موسم 4.2 اإلنتاج من المثال انخفض

  مليون فدان15.1 المساحة المزروعة من النخفاضوذلك % 45.2 بنسبة قدرها 99/2000
ويرجع ذلك إلى   % 28.5صان قدرها   م بنسبة نق  99/2000 مليون فدان في موسم      10.8إلى  

  .  اإلنتاجيةانخفاضموسم األمطار مما نتج عنه  تأخر

  :لقمحا) و

يعتبر الغذاء الرئيسي لسكان الحضر في السودان، ويزرع في الـشمالية، والجزيـرة             

رتفع إنتاج  وزادت اإلنتاجية ونسبة االستهالك في السنوات القليلة الماضية، على سبيل المثال ا           

نحسار اوذلك بالرغم من . لف طن لتحسن إنتاجية الفدانأ 214ألف طن إلى  172من القمح 

فدان في موسـم   لفأ 219 إلى 98/99لف فدان في موسم أ 337المزروعة من  المساحات

  .م99/2000

  :زهرة الشمس) ز

هي من المحاصيل النقدية في السودان وتزرع في المناطق المرويـة فـي الجزيـرة               

  .ة خامة في صناعة الزيوت وغيرها من الصناعاتوتستخدم في كماد
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  :اإلنتاج الحيواني

الحيوانية وتهدف تنمية ة يعتبر السودان من أهم الدول العربية واإلفريقية في إنتاج الثرو

الغذائي بتوفير اللحـوم بأنواعهـا    أساساً إلى رفع مستوى المعيشة وضمان األمن هذا القطاع

  .المحلي والتصدير  وخالفه لالستهالكلبان ومنتجاتها والبيضواأل
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  ) 15(جدول رقم 

  مليون رأس م2000-98تقديرات الثروة الحيوانية للفترة من 
2000 1999 1998  

 بقارأ 35 36 37
 نأض 42 45 46
 ماعز 36 37 38
 بلإ 3 3 3

 المجموع 116 121 124

  حيوانيةوزارة الثروة ال :المصدر

  

  )مليون رأس (2000-98الحيوانية للفترة من  لثروةتقديرات ا    )11(شكل رقم 

  

 مليون رأس 37 إلى 1999مليون رأس في عام  36 ارتفعت تقديرات عدد األبقار من

 مليون رأس فـي عـام   45رتفع عدد الضأن من أو ، %2.8م بزيادة قدرها 2000في عام 

رتفع عدد الماعز أ، كما  %2.2بنسبة قدرها  م2000 مليون رأس في عام 46م إلى 1999

أمـا  . م1999 مليون رأس في عام 37بـ مليون رأس مقارنا38ًم حيث بلغ 2000في عام 

  .رأس خالل الفترة  مليون3بالنسبة لإلبل فقد ظل عددها في حدود 
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   : القطاع الزراعي على البيئة في السودانأثر

  :يرة ألسباب اآلتيةثالمشاكل البيئية التي يسببها القطاع الزراعي لبيئة السودان ك

مـن  وعـدم االنتظـام   . تدهور التربة وفقد خصوبتها بسبب سؤء التخطيط من اإلدارة  )1

 .المزراعين بتطبيق الدورات الزراعية
 .الغابات خاصة في مناطق الزراعة اآلليةزيادة الرقعة الزراعية على حساب  )2
كثرة استخدام المبيدات الكيماوية المؤثرة على التربة خاصة فـي منـاطق الزراعـة               )3

 .المروية
 .إزالة الغطاع النباتي ساعد في زيادة تعرية التربة )4
 الميـاه العذبـة   لوثـت     واألسمدة  بالمبيدات هاخلط،وكثرة استخدام المياه في الزراعة     )5

 .ثر على اإلنسان والحيوان تؤوبالتالي
  



 186

  : المبحث الرابع  / 7-4

  :نادالكيان الصناعي في السو
الد أبـان    أحاطـت بـالب    التي للظروف   طبيعي السودان نتاج    فيت بداية الصناعة    نكا

 السوق المحلية مـن المنتجـات الـصناعية         في حتياجات، من شح اال   الحرب العالمية الثانية  

ية، كمـصانع   االسـتهالك  البالد من الـسلع      احتياجاتلسد  فنشأت صناعات صغيرة    . الخفيفة

 ومصانع تعليب اللحـوم ومـصانع       االسمنتالصابون ومعاصير الزيوت والحلويات ومصانع      

  .رئدوات المنزلية كالزجاج والسجاألا

م وكونـت   1956 تنمو بعد عام     الصناعي الموجه نحو القطاع     االستثماراتوقد بدأت   

 الـصناعات المحليـة     إقامـة لترقية الصناعة لتقوم بتقويم طلبات      ستشارية  بموجبه اللجنة اال  

م لـم   1956 عام   في جمالي اإل المحلي الناتج   فيوكانت مساهمة القطاع     .بواسطة المستثمرين 

  .م1961 عام في% 2، وقد أرتفعت جمالي اإلالمحلي الناتج إجماليمن % 1يتعدى 

ية قتصادأسرع القطاعات اال   من   توبعد دخول البترول كأحد مكونات الصناعة أصبح      

 عام  في عن نسبة النمو     اًارتفاع مسجالً   2003 عام   في% 10.6نموا حيث بلغت نسبة النمو      

وبلغ مساهمته قـى النـاتج المحلـى االجمـالى فـى عـام                ، %8.1 معدل   هيم و 2002

  . %24حوالى2007

 اعيالـصن ت البنك   أنشا حيث   الصناعيت الدولة بنوك متخصصة لتنمية القطاع       أنشوا

 وتـوفير   ،م كمؤسسة حكومية تعمل على تشحيع نشاطات القطـاع الخـاص          1961في عام   

هيئة المصانع   (إنشاءمت المصانع القائمة ب   م وع .التمويل لتوسيع قاعدة صناعة القطاع الخاص     

 ثم أعيـد تـشكيل هـذه الهيئـة      .ألشراف على المصانع القائمة   لم  1962 عام   في) الحكومية

شـراف علـى المـصانع الحكوميـة        ألم ل 1965 عام   فيلصناعية  وسميت مؤسسة التنمية ا   

 معهد البحـوث    إنشاء عن طريق    الصناعي نتاجإللعداد المشروعات الصناعية    إ إلى باإلضافة

  . البحوث والدراسات الالزمة لتطوير الصناعةإجراءم للقيام ب1969 عام فيالصناعية 

ت السابقة   الفترا فينع القائمة    مجال الصناعة وتعميم المصا    فيوقد كانت دخول الدولة     

  :حتمتها عدد من األسباب
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 دول نامية مثـل الـسودان لتمويـل         في على المدخرات الخاصة     عتماد اال إمكانيةعدم   .1

  .صناعات حديثة ومتطورة 

 الـسيطرة   إمكانية مجال الصناعة يتيح للدول فرصة       فيتثمر  سدخول القطاع العام كم    .2

  .صور الدولةفي الصناعة حسب ت  االستثماراتعلى 

في ضخامة حجم اإلستشمارات الضرورية لبعض الصناعات يفوق مقدرة المستثمرين           .3

  .القطاع الخاص

يجد القطاع الخـاص      قد ال  التيهناك بعض الصناعات الضرورية لتطوير الصناعة و       .4

نخفاض عائد رأس المال منها ولذا البد من القطاع العـام            فيها نسبة ال   ستثمارالحافز ل 

  .إنشاءها

  :قويم النتائج بعد اتخاذ هذه اإلجراءاتت

  . ولكن بمعدالت بسيطة تلك الفترةفي الصناعينمو القطاع  .1

  .أيضاً بسيط جمالي اإلالمحلي الناتج في الصناعيمساهمة القطاع  .2

صـغر حجمهـا نـسبة لمقـدرة        منها   القطاع الخاص له بعض من المييزات        استثمار .3

 المصانع  فيلحقيقة موقف تشغيل العاملين     المستثمر الخاص المحدود، وقد أكدت هذه ا      

 أكثـر ضحت اإلحصاءات أن    أوم حيث   1999–1998 عام   في السودان   فيالمختلفة  

  . عامل30من المصانع القائمة تشغل أقل من % 70من 

 واليات السودان المختلفة وبرأسـمال قليـل        في مصانع صغيرة منتشرة     إنشاء إمكانية .4

 .في السوداناملة  قدر من القوى العأكبربحيث تشغل 
 كبيرة مما يـسهل علـى القطـاع الخـاص           تكنولوجياتحتاج ل  الصناعات الصغيرة ال   .5

 .هاإنشاء
قتصاد عـن   نمو االالتالي نمو الصناعة وب  فيصناعات تحولية تساهم بقدر كبير       ال أكثر .6

 .طريق توفير فرص عمل جديدة

 :دوافع وسمات الصناعة في السودان

% 45 من   أكثر كان يساهم ب   الذي و الزراعيا على القطاع    ا كبير اعتماديعتمد السودان    .1

 النمو في التذبذب إلى أدى الذي طوال الفترة الماضية األمر جمالي اإلالمحليمن الناتج 
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يـة  نتاج اإل في حدث لهذا القطاع من النفص       الذي السودان نتيجة الخلل     في قتصادياال

 عدم ثبـات    إلى باإلضافةاف،   األمطار مما عرض البالد لفترات من الجف       بذببسبب تذ 

 فـي  الفقـري  يعتبر العمـود     الذي خاصة القطن و   أسعار المحاصيل الزراعية عالمياً   

 تلك  في التجاري الميزان   في مزيد من الخلل الناتج      إلىمما أدى   الصادرات السودانية   

لمـوارد  ل عن طريق توجيه     الصناعي نحو قطاع    تجاه اال إلى مما دفع السودان     .الفترة

 المشاريع الـصناعية    قامة إل المحلي و األجنبي ستثماراال، وفتح فرص     القطاع ذا ه نحو

  صناعية إستراتيجية سياسات و  استخدامية عند   قتصاد تحقيق التنمية اال   في تساعد   التيو

 .علمية تالئم طبيعة السودان

 فـي  أستغلت هذه الموارد بصورة مثلى       إذاالسودان بطبيعته له موارد طبيعية ضخمة       

عـة الـدول     طلي فـي  قد يجعل السودان     الزراعي مع القطاع     متكامالً الصناعي القطاع

 . من تزيلهاالنامية بدالً

  فـي  يدنتمثل ال  مشاكل عديدة    إلىتعرض الصادرات السودانية خاصة الزراعية منها        .2

 طرق جديدة لحل هذه اإلشـكالية فكانـت         إيجاد فيفكر  ت دولة ال تجعل أسعارها عالمياً 

لتحقـق قيمـة    الزراعية   تم فتح فرص لتصنيع المنتجات    و. ديرة بذلك  الج هيالصناعة  

ـ  فـي  تـساعد    إضافيةللبالد عمالت صعبة      وتدر  للمنتجاتها مضافة  الميـزان   سن تح

 .التجاري

 لتحريك عجلـة    الصناعيية وقناعته بدور القطاع     قتصاد السودان نحو التنمية اال    اتجاه .3

 القطـاع   فـي زيادة دخـل الفـرد      ق فتح فرص للعمالة و    ي عن طر  القومي قتصادياال

كتفاء الذاتى للسلع المصنعة من الخارج، كلها        وتحقيق اال  ،الزراعي من   أكثر الصناعي

ـ    في قتصاديتساعد على زيادة معدالت النمو اال      ه يتبنـى مـشاريع      السودان مما جعل

  .التنمية الصناعية

  : مقومات التصنيع بالسودان

لمزيد من فرص الدخول للعديد من األسـواق        يتيح موقع السودان الجغرافي ا     :الموقع

  . اإلقليمية والدولية
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 حيـواني تتوفر الموارد الضخمة من القطاع الزراعـي بـشقية النبـاتي وال           : الموارد

  . باإلضافة إلى المواد التعدينية

  .  تتوفر بمستوياتها المختلفة:األيدي العاملة

   :السمات الرئيسة للقطاع الصناعي في السودان

 ت فيهـا  استخدام السودان منذ البداية بأنها صناعة تحويلية ضعيفة         فيالصناعة  تميزت   .1

ـ   ويتين، األ أساس  مجموعتين إلى تنقسم   هي تنمية الصادرات، و   إستراتيجية  ستخدملـى ت

 هـي  و ، وغيرهـا  الكيماوياتو ،لية محلية مثل صناعة المواد الغذائية     أومواد وخامات   

مـن جملـة    % 31من   أكثرالصناعات الغذائية    إذ تشكل    . السودان في اًانتشار كثراأل

  تعتمـد علـى المـدخالت       التـي  هيالثانية   المجموعة ماأ .المنشآت الصناعية القائمة  

رأسـمالية  المـصانع    تصنف من ال   الخارج، وهذه المصانع    الخامات من  أوالمستوردة  

  خيـرة  المرتبـة األ   في تأتى   هيكبيرة، مثل صناعة المعدات والصناعات المعدنية، و      ال

 .من جملة المنشآت القائمة% 10تشكل نسبة و

من الصناعات  % 60 حواليالصناعات السودانية تتميز بأنها صغيرة الحجم حيث أن          .2

   عامـل  99-50 منها تستخدم     %23.8 ، و  عامل 45-5بين    السودان تستخدم ما   في

 500أكثـر مـن      منها تستخدم     %3.7 و ،عامل 994- 100منها تستخدم   % 12و

 .عامل

  ، وبعض المنتجـات لهـا جـودة عاليـة          جودتها فيتتميز المنتجات الصناعية بتباين      .3

 . غير قادرة على المنافسة الخارجيةأو رديئة، تهجودخر والبعض اآل

متصاص اس المال بالنسبة للعمل، مما يجعل       أ السودان بأنها كثيفة ر    فيتتميز الصناعة    .4

 .الزراعي القطاع في خاصة البطالة ضعيفاً

 ررؤس أمـوال كبيـرة       إلى مجال الصناعة ألنها تحتاج      في األجنبي ستثمارالضعف ا  .5

ـ  سـتقرار  وسوء اال  األجنبي عدم توفر المناخ المالئم للمستثمر       إلى باإلضافة  سياسي ال

 . السودانفي  والمتعددةوالحروب األهلية الكثيرة

   .   توجه الدولة لتحريك القطاع الخاصبدء زيادة دور القطاع الخاص بعد  .6
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  :القطاعات التي تتكون منها الصناعة

  :من يتكون قطاع التعدين) أ

المقـدرة   وتبلغ الكميـات  ا   منطقة جبال األنقسن    في األزرق بوالية النيل  يوجد الكروم  :الكروم

  .الف طن 750

  . ألف طن100حاليب وهو في حدود ال منطقة فييوجد بوالية البحر األحمر  :المنجنيز

  . مليون طن10 منطقة حفرة النحاس بواقع فيجنوب دارفوريوجد بوالية : النحاس

  . ألف طن145يوجد بوالية البحر األحمر بواقع  :الزنك

  . ألف طن بمواقع مختلفة من الوالية160توجد بوالية البحر األحمر بحوالي  :الفضة

 324بواقع رق العباسية ـيهة وشـ منطقة أبو جب فييوجد بوالية جنوب كردفان   :الفوسـفات 

  .لف طنأ

    حاليب  غرب أيوب شمال    جبل  في  منطقة درديب   ب بوالية البحر األحمر      يوجد :التنجستين

  %.11.1 مليون طن بنسبة نقاء تبلغ 2ومنطقة كاس عامر وتبلغ كمياته 

    مليـون طـن    12ياته  ـتبلغ كم ، و منطقة الرقيق ببيض  أليوجد بوالية النيل ا    :يالحجر الجير 

 3وتـبلغ الكميات المقدرة له حوالي      " بو حريق   أ" رب بربر وعطبرة    النيل غ  الية نهر في و و

واليـة البحـر األحمـر       و طن  مليون 10بنسبة  " كبويتا"االستوائية    شرق ، وفي  مليون طن  3

 مليون  182بحوالي" السميح  "والية شمال كردفان    و مليون طن،    30بحوالي"  مامان -درديب  "

  . طن

البحـر   النيـل  نهر األزرق، الشمالية،  النيل د مثل واليات  مختلفة بالبال  بمناطق يوجد :الذهب

  .وشمال وجنوب دارفور، وغرب االستوائيةواألحمر، 

ـ  م  في"  الكاب –بو حمد   أ –مثلث بربر   " يوجد بالجوانب الشرقية لنهر النيل       :المايكا ساحة ـ

  . الغربى لصحراء بيوضةالتجاه كيلو في ا56

في مجاالت   الستخدامه  أهميته نسبة  يوتأت البحر األحمر يوجد بكميات وافرة بمنطقة      :الجبص

  .الصناعة المختلفة مثل صناعة االسمنت ومواد البناء باإلضافة لصناعات أخرى

  . جبال التاكا– جبل الرويان –منطقة سمط، البطانة بيوجد بجبال البحر األحمر  :الجرانيت
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  .نتاج الملح بنسبة نقاء عاليةيعتبر ساحل البحر األحمر من المناطق المميزة إل :الملح

  :الصناعة التحويلية) ب
تنـوع   الصناعة التحويلية هي جوهر العملية التنموية ومقياس الرقى وتعمـل علـى             

  . الوطنىقتصادالل القيمة المضافة قمصادر الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل وتحق

في العام  % 7المحلي من   وترواحت مساهمة قطاع الصناعة التحويلية بالناتج اإلجمالي        

  : على النحو التالي2004في العام % 8.2 إلى 2000

  ) 16(جدول رقم 

  مساهمة قطاع الصناعة التحولية بالناتج المحلي اإلجمالي
  20001  السنة

 
20002 2003   

 
2004  

 
  8  7.9  8.2  8.2  المساهمة

  ي وزارة المالية واالقتصاد الوطن:المصدر
  :ن من اآلتي تتكوالصناعت الغذائية) ج

ـ  أ) 9(ويضم هذا القطاع    :قطاع الغزل والنسيج والمالبس الجـاهزة        يةـنـشطة فرع

  .قل من الطلب المحليأ إلنتاجن اأوبالرغم من رفع كفاءة التشغيل في هذا القطاع إال 

    عام ه المصنعة بوج  هلود شب ـ الج إنتاجيتم   :لود والمنتجات الجلدية  ـقطاع دباغة الج  

  . مستغلة للمنتجات الجلديةوتوجد طاقات غير

خـشاب المنـشورة    أليضم القطـاع منتجـات ا      :قطاع االخشاب والصناعات الخشبية   

   بمـوارد  ن السودان يتمتع  أو القطاع خاصة   في هذا  الستثمار وهناك مجال ل   .ثثاثاألوا

 الخـشب   إنتـاج  إمكانيةخشاب مع   أل ا إنتاجخشبية هائلة ومتنوعة مما تتيح التوسع في        

مخلفات صناعة السكر المتمثلة في البقاس وسيقان القطن وقشر الفـول            نالمضغوط م 

  .السوداني

مازال السودان يعتمد كليـاً علـى        :صناعة الورق، منتجات الورق والطباعة والنشر     

وتمثل مقومات هذة   . ه من الورق بأنواعة المختلفة    احتياجات في الحصول على     الستيرادا

سيقان  عليها من البقاس،   الحصول التي يمكن  ولوزيةلياف السلي  األ إنتاجالصناعة على   
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 إلنتـاج  بـين ا   ةخرى وفي مجال الطباعة والنشر مازالت هناك فجو       أومصادر   القطن

  . المحلي والطلب

  :قطاع الصناعة الكيميائية) د

 الطاقات في هـذا القطـاع       استغاللوتبلغ درجة   ،  ياً فرع اًنشاط) 26(يضم هذا القطاع    

هنـاك  و مقارنة بالطلب المحلـي      إلنتاجنشطة تحقق عجزاً في ا    أل بعض ا  نأتقريباً إال   % 85

  . سمدة والمبيدات الحشريةأل في هذا المجال مثل االستثمارمجاالت واعدة ل

  :الكهرباء) هـ

 إلى  إضافة القوميه   ةالشبكواط داخل   ا ميق 875حوالي  تقدر الطاقه الكهربائيه في البالد ب     

 الطاقـه    إنتـاج   تحت التشييد لزيادة   ةهنالك مشروعات متعدد  و.  خارج الشبكه  ةالطاقه المولد 

 مشروع لتوليد الكهرباء فـي      أكبرالذي يتم تشيده على مجرى النيل        الحماداب يعتبر مشروع و

  .الكهرباء واط منا ميق1200ن ينتج أ ويتوقع 2009السودان، وسيكتمل العمل فية عام 

  حيـث  زيادة كبيرة للبالد     2003عام    في وشكلت الزيادة التي تمت في إنتاج الكهرباء      

% 80 أي بنسبة تعادل     2003واط للشبكة القومية للكهرباء خالل العام       قا مي 406تمت إضافة   

محطـة   وإنتاح،  واطقا مي 330  بإنتاج من السعة الموجودة وذلك بعد بدء محطة بري الحرارية        

المرحلة الثانية مـن     ء من نتها، واال ىواط أخر ا ميق 7.6وخزان جبل أولياء    ،  واطا ميق 20و  االف

وقـد  . كفاءتها وتأهيل بعض المحطات القائمة ورفع    ،  مشروع الخط الدائري لوالية الخرطوم    

، بعـد صـيانة     عليه حالياً  كانت   عما هو % 15 بنسبة   2004عام   الكهرباء خالل   إنتاج زادت

  .عدد من محطات إنتاج الكهرباء وكذلك خطوط نقلها وتوزيعها داخل الشبكة

  :ياهالم) و

وفي الحـضر مـن     % 78إلى  % 35من   في الريف  المياهاستهالك  رتفعت معدالت   ا

ضعاف من خالل المائة عام أأربعة  إلى للسدود التخزينية السعة رتفعتافيما % 58إلى % 35

   .الماضية
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   :السياسات الصناعية في السودان

زات النـسبية التـي     الستفادة من المي  لتعمل هذه السياسة على تنمية الموارد الموجودة        

وهي تغطي كافة اإلجراءات والتطبيقات الصحيحة من أجل تنمية القطـاع      . يتمتع بها السودان  

وأن جوهر السياسات الـصناعية     . الصناعي مع إزالة األخطاء التي لحقت بالقطاع الصناعي       

الت زاء التحـو  إه المنتجات الصناعية    جفي السودان هو مواجهة التحديات والعقبات التي توا       

جب علينا تعزيز قدراتنا الذاتية والقومية لمجابهة هذا التحول الكبير          ومما  . االقتصادية العالمية 

  .في المنتجات الصناعية في العالم

  :وتقوم السياسات الصناعية في السودان على عدة محاور

ط منح األلوية لبرامج التأهيل وتشغيل القطاعـات العاطلـة واألرتقـاء بـضب          :المحور األول 

  .الجودة

إعادة هيكلة القطاع الصناعي وإصالح التشوهات الهيكلية لتحقق ترابط هيكلى           :المحور الثاني 

بين القطاع الصناعي والقطاعات اإلنتاجية المختلفة من أجـل تـشجيع المـشروعات             

اإلنتاجية من السلع الوسيطة مع تنمية الصناعات التقنية وإنتاج قطع الغيار وغيرها من             

  .المنتجات

جل التصدير السـتفادة مـن      أ بنيت السياسة علىأساسا صناعة المنتجات من        :المحور الثالث 

  .الميزات النسبية في السودان

ترقيـة  أساس تقديم الخدمات التخطيطة والفنية من أجـل           تعمل السياسة على   :المحور الرابع 

  .الصناعات الصغيرة والحرفية

صفات بيئية أكثر نظافـة، وزيـادة اسـتخدام         إنتاج سلعة صناعية ذات موا     :المحور الخامس 

  .الطاقة والمياه بصورة صحيحة

  :م2007---2003الخطة المستقبلية للسياسات الصناعية للفترة 

  : على النحو التالي2007-2003تم تحديد السياسات الصناعية للفترة 

نى باعتبار طار البرنامج االقتصادي الوطإإعطاء األلوية القصوى للقطاع الصناعي في  )1

 لقطاعات التنمية المختلفة وذلك لضمان تحقيق قيمة مضافة         يالصناعة المحرك الرئيس  

 .منتجات البالد الوطنية وتوفير فرص عمالةلعالية ل
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تشجيع االستثمارات الصناعية األجنبية مما يساعد على تشغيل الـصناعات المتوقفـة             )2

العمل علـى تـرويج المـشاريع       والطاقات اإلنتاجية العاطلة وقيام صناعات جديدة و      

 .الصناعية ذات القدرة التنافسية في األسواق العالمية

العمل على توفيرالتمويل الالزم لتشغيل وتأهيل المصانع وتوطين الثقافات الـصناعية            )3

تباع صيغ تمويل مرنة وقيام بنوك للتمويل       إوذلك بإتباع كافة اإلجراءات الالزمة مثل       

 .المنتجات الصناعية كضمان للتمويلالصناعي وقبول المدخرات و

العمل على تخصيص أو ألغاء الرسوم والضرائب والجبايات المفروضة على القطـاع             )4

  الكوميـسا (الصناعي وذلك لتقوية قدرة المنتجات الوطنية على التنافس الخارجي مثل           

 .)السوق العربية الكبرى المشترك ومنظمات التجارة الدولية

اجات القطاع الصناعي من الكهرباء والوقود وفق أسعار تتناسب         العمل على توفير احتي    )5

 .مثل مصر  في هذا المجالنامع أسعارالدول النامية التي سبقت

العمل على تشجيع نقل وتوطين الثقافة في القطاع الصناعي وذلـك إلنـشاء مراكـز                )6

 .ل يبنها من أجل التباد ودولياًمتخصصة في مجال المعلومات والتدريب وربطها إقليمياً

تعزيز القدرات في مجال إدارة الجودة الشاملة والعمل على تنميـة وتطـوير قـدرات      )7

المصانع لتطبيق معايير الجودة الشاملة، ويشمل ذلك المواصـفات القياسـية وتـوفير             

 .معينات ضبط الجودة ومعايير الصداقة البيئية والمواد المستنفذة لطبقة األوزون

موارد البشرية في القطاع الصناعي وتنفيذ برامج تـدريب         العمل على تطوير وتنمية ال     )8

 . ودولياً وإقليمياً وذلك في الجهات العاملة في هذا المجال وطنياًيستقطاب العون الفناو

ت جديـدة ذات قـدرات      العمل على تعزيز وتنمية الصادرات الصناعية وإدخال منتجا        )9

 .تنافسية عالية

ت الصغيرة والريفية والعمـل علـى نـشرها         رتقاء بالصناعات الوسيطة والصناعا   اال )10

 . تسويق منتجاتهاوتطويرها وتوظيف التقانة فيها والمساعدة في

لعمل على توزيع عادل للمنشآت الصناعية على الواليات المختلفـة بهـدف تنميتهـا              ا )11

  وتصنعيها من خالل آلية منح الميزات واإلعفـاءات الجمركيـة والـضريبية وغيرهـا             

 . السودانادة من الموارد المتاحة فيوالعمل على االستف
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  .غراءاتجازة التشريعات الخاصة بمكافحة اإلإالعمل على  )12

   :استرتجية الصناعة في السودان
 صناعية مرنة ومركبة قائمة     إستراتيجيةن أوضاع السودان المتباينة والمتنوعة تستلزم       إ

نتجات الـصناعية الـسودانية     على التوفير االقتصادي لبدائل االستيراد والتوجه لسوق تجد الم        

. مع التركيز على الصناعات المكثفة بعنصر العمل على عنصر رأس المال          . ميزة نسبية فيها  

 مركبة تتضمن تكثيف وترقية اإلنتاج الزراعـي وتنميـة المـوارد       أهداف ستراتيجيةإلوكما ل 

ع آفـاق التـشغيل     وتوسي. متجددة مثل الثروات البترولية والمعدنية    الالطبيعية المتجددة وغير    

ستيعاب فائض العاملة الريفية وتوفير احتياجات االستهالك الوطنى، وكسب فائض من النقد            او

  . الكفاءةأساس األجنبي وكل ذلك على

لدولة والتي  ا اإلصالح االقتصادي في     ستراتيجية جزء من اإل   ستراتيجيةوتعتبر هذه اإل  

 لتوفير المناخ االقتصادي األكثـر       سعياً تقوم على تحرير االقتصاد وتعزيز اقتصاديات السوق      

ولـذا  . أساس التنسيق المحكم بين رعاية الدولة وحرية المبادرة الخاصـة          مالئمة للتنمية على  

 القومية الشاملة فـي جميـع       ستراتيجية بنجاح اإل   وثيقاً  مرتبط ارتباطاً  ستراتيجيةنجاح هذه اإل  

ومن أهم . ة مجال العالقات الخارجيافية وفيالمجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثق

هو تصحيح التشوهات الهيكلية في جميع أوجه القـصور والعجـز            جية أيضاً يتاسترأهداف اإل 

ويأتى ذلك من خـالل     .  تراكمت على مر السنين    التي لحقت بالقطاع الصناعي منذ نشأته التي      

  .     ستراتيجية اإل خالل فترةيةوضع أسس صحيحة لتوسيع قاعدة الصناعات السودان

   :مشاكل ومعوقات الصناعة في السودان

جـل  أبالرغم من الجهود المقدرة التي تبذل لتصحيح مسار االقتصاد في السودان من             

 العديد من المشاكل والمعوقات     يزال يعان  ما ن القطاع الصناعي  أتحريك طاقاقته اإلنتاجية، إال     

فـي  % 30 المصانع تعمل بمـا يعـادل        تصبح أداء هذا القطاع بحيث أ     يالتي أدت إلى تدن   

  :ألسباب اآلتيةلالمتوسط رغم توفر بعض من المواد الخامة ذلك 

ستثمار، وعدم توفر   ال ويكمن في عدم وجود خرائط استثمارية موجهة ل        :اإلطار االقتصادي ) 1

البيانات والمعلومات االقتصادية لغرض دراسة فرص االستثمار الموجـودة فـي الـسودان             
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لتزام الدولة بتوفير االستقرار الالزم في مجال السياسات        إها االقتصادية والفنية، وعدم     اوجدو

 تتعلـق بالـضرائب     ويشمل ذلك سياسات سعر الصرف والـسياسات التـي         النقدية والمالية 

  .والجمرك

 تضارب القوانين الخاصة التي تتعلق بتشحيع االستثمار مـع القـوانين     :ي اإلطار القـانون   )2

.  الـسودان  الضرائب، والجمارك، ورسوم اإلنتاج، ومصلحة األراضي وقوانين بنك       األخرى ك 

  .باإلضافة إلى عدم استقرار الجهات المنفذة لقانون االستثمار

 في بعض المنـاطق     يدم توفر االستقرار السياسي واألمن    ع ويشمل   :ي اإلطار السياسي واألمن   )3

، باإلضافة إلى عدم توظيـف الـسياسة        خاصة جنوب السودان قبل وقوف الحرب ودارفور اآلن       

  .ستقطاب رؤوس األموال األجنبيةاالخارجية لخدمة االستثمار و

ـ         :يدار اإلطار اإل  )4  المناسـب إلصـدار     ي ويشمل بطء اإلجراءات وعدم التزام بالقيـد الزمن

ستثمار ووضعف النظم اإلداريـة والماليـة       المتيازات الالزمة ل  التراخيص والتصاديق وتنفيذ اال   

  .المحاسبيةو

 وتكمن في قطاع النقل والمواصالت والطرق، ويعتبر قطاع النقـل   :األساسية  مشاكل البنيات  )5

ذ أن نمو القطاعات    إاألساسية التي تدعم الهيكل االقتصادي       والمواصالت والطرق من القطاعات   

 بحيـث    األطراف كالـسودان   ي على كفاءة قطاع النقل خاصة في بلد مترام        اًأساس األخرى يعتمد 

 :ومن أهم وسائل النقل    . االستيراد والتصدير  ئتبعد فيه مناطق اإلنتاج بمناطق االستهالك وبموان      

السكك الحديدية وهي من أرخص وسائل النقل أصبحت اآلن تعاني مـن تـدهور واضـح فـي                  

ق  فهي سيئة وتقليدية لعدم ربـط منـاط        ية كفائتها، وأما وسائل النقل البر     اءبناياتها، وبالتالي رد  

 وسوء تصريف مياه األمطار والـسيول       ،تها في فصل الخريف   اء فرد ،اإلنتاج بمناطق االستهالك  

أدت إلى قفل المناطق الصناعية بالتالي صعوبة الترحيل المنتجات في تلك الفتـرة  ممـا تكلـل                  

  .المشآت الصناعية خسائر فادحة

اع الصناعي فهو يحتاج إلـى       منه القط  ي وهي من المشاكل الكبيرة التي يعان      : مشاكل الطاقة  )6

طاقة كبيرة ومتنوعة فالطاقة الكهربائية مازالت تمثل مشكلة كبيرة فـي الـسودان ألن القطـاع                

 على الكهرباء فارتفاع تعريفة الكهرباء تؤدي إلـى زيـادة تكلفـة              كبيراً الصناعي يعتمد اعتماداً  

  .تكبد الخسائر في المشاريع الصناعية يتالالالمنتج فب

  : وهي مشكلة ذات شقين: التمويل مشكلة)7
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هو عدم توفر التمويل الخارجي  لتوفير مسلتزمات القطاع الصناعي من مكينات وقطـع                :األول

  . الغيار ومدخالت اإلنتاج

 هو عدم توفر التمويل المحلي الذي يساعد على تمويل األصول الثابتة فالتمويـل اآلجـل                 :الثاني

 في السودان بسبب تدهور العملة المحلية مما يؤدي         ياًألصول الثابتة تواجه مشاكل اقتصاد    

   1. إلى عزوف البنوك التجارية إلى التمويل 
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  الفصل الثامن

فات الصناعية في السودان وأثرها على دراسة حاله لبعض المخل

  البيئة واالقتصاد

  :مـقدمة
      تنقسم المخلفات الصناعية في السودان إلى ثـالث وهـي صـلبة، وسـائلة، وغازيـة                  

  .وتختلف كمياتها ونوعيتها على حسب نوعية الصناعة

. ثالثةونالحظ أن  معظم الصناعات القائمة في السودان توجد بها المخلفات بصورتها ال

مـما يــتطلب منـا     . وتنعدم وسائل التخلص منها بالصورة العلمية المعروفة في دول العالم         

جهداً كبيراً لعمل دراسات وبحوث تتعلق بإعادة تدوير المخلفات الصناعية أو غير الصناعية             

اميـة  علماً بأن كل دول العالم المتقدم وبعض من الـدول الن          . لالستفادة منها اقتصادياً وبيئيياً   

تستفيد تمام من المخلفات وأصبحت التخلص من المخلفات من الشروط الهامة التـي تـضعها         

  .األمم المتحدة لكل المصانع القائمة والمذمع أقامتها بهدف الحفاظ على البيئة

وقد أصبحت دراسات الجدوى االقتصادية والفنية تضع في االعتبار طريقة الـتخلص            

ستفادة منها كمادة خامة في صناعات أخرى مثل مصانع الحديد          من النفايات بطريقة علمية لال    

والصلب التي تخلف الخبث ويستخدم في صناعات كثيرة مثل صناعة األسمدة وفي صـناعة              

االسمنت والسراميك وطوب المباني وغيرها من الصناعات التي يدخل الخبث كمادة خامة في             

البقاس ويستخدم في صـناعات عديـدة       ومن المخلفات أيضاً هو مخلفات السكر ك      . صناعتها

يستفاد منه في توليد الطاقة الكهربائية وفي صناعات أخرى هامة مثل صناعة العلف الحيواني              

ومن مخلفـات الـسكر أيـضاً       . وفي صناعة الورق، الخشب بأنواعه وغيرها من الصناعات       

ارات، وأثبتـت   الموالص ويستخدم في إنتاج طاقة اإليثانول الذي يستخدم كوقود حيوي للـسي           

  .كفاءتها كصديقة للبيئة

وتعتبر البرازيل واحدة من الدول التي لها دور كبير في االستفادة من وقود اإليثـانول               

واسـتفادة منهـا    . وقد تم تصنيع عربات متخصصة تستخدم فيها الوقود اإليثـانول الحيـوي           
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  .البرازيل اقتصادياً وبيئياً

ستخدام المخلفـات الـصناعية خاصـة تلـك         في السودان يوجد فرصة كبيرة إلعادة ا      

الصناعات التي لها مخلفات عديدة ويسهل االستفادة منها، كمصانع السكر القائمـة ومـصانع              

وقد أثبتت جدوها االقتصادية والبيئية     . الحديد والصلب ومصانع البالستيك واألغذية واالسمنت     

اعية مما وجـب علينـا اآلن أن         في جميع دول العالم التي قامت بإعادة تدوير المخلفات الصن         

وقد نركز  . نستفيد من تجارب اآلخرين في جميع المصانع القائمة والمذمع إقامتها في السودان           

وكيفية االستفادة  . اآلن على بعض من مخلفات الصناعات القائمة وأثرها على البيئة واالقتصاد          

وطننا الـسودان لـتعم الفائـدة       من هذه المخلفات لتحقق فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية في          

  .للجميع
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  :   المبحث األول 8-1

  واالقتصادكر في السودان وأثرها على البيئة بعض مصانع السمخلفات

م بإنشاء أول مصنع بالبالد وهو مـصنع        1962بدأت صناعة السكر في السودان عام       

مل في إنتاج السكر وتبلـغ طاقتهـا        الجنيد في والية الجزيرة، وتوجد حالياً خمسة مصانع تع        

 ألف طن متري ويمتلك القطاع العام أربعة منها وهي مصانع الجنيد            670اإلنتاجية القصوى   

وسنار وعسالية، وحلفا الجديدة أما مصنع كنانه يمتلكه قطاع مشترك من رأس مال سـوداني               

  .وعربى وأجنبي

  : كبيراً ألسباب اآلتيةوتعتبر صناعة السكر من أهم الصناعات التي حققت نجاحاً

 .توفر الموارد الطبيعية من أراضى خصبة ومياه لزراعة قصب السكر 
 .توفر الموارد البشرية من كوادر مؤهلة ومدربة 
 .اإلنتاجية العالية وقلة تكاليف الصناعة 
 .الموقع المميز للسودان وسط سوق كبير 

  :مصنع سكر الجنيد) 1

م، واكتمل العمل فيه في     1959نيد في عام    بدأت زراعة قصب السكر في مشروع الج      

 طن قصب، أما الطاقة اإلنتاجية الكليـة        40000م بطاقة تصميمية يومية لطحن      1962عام  

  . ألف طن سكر60تبلغ 

   : مصنع سكر عسالية)2

وقامت .  كلم من مدينة ربك    10يقع مصنع سكر عسالية بوالية النيل األبيض على بعد          

  .تيورت اإلنجليزيةبتنفيذ المشروع شركة آنداس

  :مصنع سكر حلفا الجديدة/ 3

 كليو متر شـمال مدينـة حلفـا         17يقع مصنع حلفا الجديدة في والية كسال على بعد          

الجديدة  وقامت بإنشاء المصنع مجموعة شركات ألمانية حيث اكتمل تنفيذ المصنع في عـام               

  .  مليون جينه8 وبلغت تكلفة اإلنشاء 1961
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  :ً وبيئياة االستفادة من مخلفاتها اقتصادياًشركة كنانة وكيفي/ 4

 بعد  علىعلى الضفة الشرقية للنيل األبيض        النيل األبيض  ةواليفي  يقع مشروع كنانة    

    .من العاصمة القومية كلم 320

  : وبداية التأسيس النشأة

 من الناحية الزراعية     كمشروع متكامل  1975أنشئت شركة سكر كنانة المحدودة عام       

  فقامت كنانة بعد إجراء دراسات عديدة تتعلق بالتربة ومدى صالحيتها لزراعـة            .والصناعية

وتوافر نسب معقولة من األمطـار ودراسـة كـل          ،   ومالئمة الطقس  ،محصول قصب السكر  

  .مشروعالتمكن من نجاح  التيالظروف 

 من  واالستفادة لعدد من الشركاء العرب       واستقطابها  الحكومة السودانية  اجتهاداتكانت  

 إنشاء مشروع استثمارى يعود بالخبرة والفائدة فيللنفط  فائض أموال الدول العربية المصدرة

 فكانت مشاركة دولة الكويـت والمملكـة العربيـة          ،للمنطقة العربية  وتأمين سلعة إستراتيجية  

  لالسـتثمار والهيئة العربية  ، ومؤسسة التنمية السودانيةلالستثمار،والشركة العربية  ،السعودية

كنانة   إنشاءاالتفاقوكانت ثمرة هذا .  ومجموعة البنوك التجارية السودانيةالزراعي،واإلنماء 

  .م1975 فبراير في االتفاقية وتم توقيع 1972 العام فيوبدأت عمليات التأسيس 

   :ة المشروعمساح ) 2

 ألف طـن    360اإلنتاجية  ة المصنع   تبلغ طاق و. هكتار35.700تبلغ مساحة المشروع    

من القصب يومياً حيث تتم زراعة        ألف طن  26لسكر األبيض وبطاقة شحن يومية تبلغ       من ا 

  .تكلفة نقله للمصنع  أراضى زراعية محيطه بالشركة مما يقلل منفيالقصب 

   :زراعة قصب السكر) 3

ألف فدان وتحتـل المـساحة المزروعـة     150 حوالي هيالمساحة الكلية للمشروع 

 نوعيـات  استجالبمناطق زراعية تم  لف فدان مقسمة لست أ90 حواليبالقصب حتى اآلن 

واألولية للزراعة من الهند وتمـت زراعتهـا     بداية إجراء التجارب اإلعداديةفيمن القصب 

للمنطقة ومن ثـم كـان تعميمهـا وزراعتهـا      وتجربتها حتى تم التوصل للنوعيات المالئمة

وذلـك بوضـع القـصب    ) عقلال(تتم عن طريق  طرق زراعة قصب السكر أما. بالمشروع

) بالقـصبة األم  (إعدادها وتسويتها وتسمى هذه النبتة األولـى          تم تسرابا على طول    التقاوي
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الجذور داخل التربة وتروى ويتم إنبات جديد من هـذه الجـذور    وعقب عملية الحصاد تترك

 بهـا  ستمراراال ثبت أن إنتاجها مجزياً ويمكن إذا عدة مواسم إلى وتستمر أحياناً هذه الجذور

  .للمواسم القادمة

واآلفات  ومكافحة الحشائش تستمر رعاية القصب منذ زراعته بمتابعة دقيقة لنظام ري

 12-11بـين   ورش المبيدات وإضافة األسمدة وغيرها من العمليات الفالحية لمدة تتراوح ما

بر من كـل  أوائل نوفم فيشهراً يكون بعدها المحصول جاهز للحصاد وعادة ما يبدأ الحصاد 

  .عام

 قصب  فيهتم بمجال البحوث    ـت  من كوادرها  عاليوتوجد لدى كنانة إدارة ذات تأهيل       

النوعيـات   لذلك وأعطيـت    التوصل واستطاعوا نوعيات جديدة من القصب      واستنباطالسكر  

أخرى لتتنـوع مـصادر     محاصيلإلنتاج كنانة وأجريت تجارب اسمالجديدة مسميات تحمل 

   على القصب فقطاالعتمادالدخل بدل 
  :الرينظام  )4

 كلم تتوزع على طولها 37 حواليقناة رئيسية يبغ طولها  يروى من النيل األبيض عبر

 تقع على شاطئ النيل األبيض الشرقي على رفـع          التياألولى    تعمل الطلمبة  ريستة طلمبات   

لمبة السادسة لرفع المـاء  ولتستقبلها الطلمبة الثانية والثالثة حتى الط المياه عبر القناة الرئيسية

متر فوق سطح النيل األبيض وتتفرع منها مجموعة من القنوات الفرعية يبلـغ             42 حوالي إلى

 ري وبنظـام ) أبوعـشرين ( كلم ومنها عبر القنوات الحقليـة  300 حواليأطوالها  مجموع
 يـستطيع خـالل    فنجد أن العامل الواحـد .)نظام الري بالسايفون( كنانة يسمى فيمستحدث 

  . الحديثللري نظامل ة فدان ويعتبر أمثل25 حوالي يساعات العمل اليومي أن يرو

    :حصاد القصب) 5

للحقل الذي يراد حصاده قبل مدة تتراوح ما بين  قبل بداية عمليات توقف عمليات الري

اللها أو قبلها عملية كسر للقناة الحقلية ـقريباً ويتم خـت ه وعشرين يوماًـالعشرين إلى خمس

األرجح للتأكد من عدم دخول الماء للحقل وكذلك التمهيد لعمليات  وتسويته على) أبو عشرين(

 قد جفت تماماً بحيث تسمح بمرور اآلليات الثقيلة مـن        األراضيأن تكون    الحصاد وآلياته بعد  

 القـصب  فـي  يساعد على تركيز نسبة السكر للري وكذلك اإليقاف ،للوصول عرقلغير أن ت
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عمليات الحريق بعد أن تجف أجزاء كبيرة من أوراق القصب فيتم فـتح   سهيلويساعد على ت

  ).وآلي ياد يدوصح( والحصاد أنواع ،المراد حصادها  الحقولفيالنار 

  :نقل القصب المحروق )6

 المصنع بواسطة عربات كبيرة ومخصصة لذلك       إلىبعد حرق القصب تبدأ عملية نقله       

نع ـ داخل المصإلىمزارع القصب من المصنع فيعد نقله نقله غير مكلفة نسبة لقرب  مليةـفع

ـ ـنالك نـوه .مليات تصنيفهـع تبدأ شـبكة   ربـظاماً دقيقاً من المراقبة والمتابعة الدائمة ع

بحيث يتم    تتابع العمال لتحقيق الهدف المرصود من عدة مواقع موزعة داخل المشروع           اتصال

  . لتغذية المصنعوانتظام القصب بسهولة انسياب

  :السكر مراحل تصنيع) 7

  من السكر المكرر سنوياً ويمر القصب بعدمتري ألف طن 003 صمم المصنع إلنتاج
 حصاده ونقله داخل المصنع بعدة مراحل للتصنيع وهي مراحل معقدة فيدخل عبر ثالثـة أو 

   : هيأربعة أنظمة للتغذية وهذه األنظمة 

 .ةكن معين أمافي  كبيرة تقوم بتفريغهتبقال بانقل القصب  .1
الترابيز عن طريقها يـتم   وهذه) االستالمبترابيز (حب القصب عن طريق ما يسمى س .2

 .السيور  قطع صغيرة ثم سحبها عن طريقإلىتقطيع القصب بواسطة سكاكين 
 إلـى تفتيت القـصب     حيث يتم     سيور لعصرها  فيمرحلة تفريغ هذه القطع الصغيرة       .3

تنقيـة   طواحين خاصة بعد أن تـتم  يفجداً لتسهيل عملية الطحن  صيرةـدات قـوح

 عملية الطحن في تؤثر التيمسامير أو غيرها من األشياء   من الحديد أو قطعبالقص

 فـي يدخل القصب ، وطواحين كل منها تعصر القصب ثم يمر القصب بعد ذلك بسبعة

 القـصب  بـاقي العصير عبر مواسير ثم يمـر   الطاحونة األولى يعصر القصب فيمر

وكـذلك يمـر بـاقي القـصب         لطاحونة األخرى فينتج عصير أيضاً     ا إلىالمعصور  

فيعصر للمـرة    ،عصير  ينتجلكي الثالثة والرابعة فيجف ويبلل بالماء إلىالمعصور 

 مرحلة البودرة الناعمة إلىسابعة ويكون قد وصل ـطاحونة الـال الخامسة حتى يصل

 .الحيواني والعلف  إنتاج الكهرباءفيمنه يستفاد البقاس ومى وهذه البودرة تس
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 :العوامل التي ساعدت في توطين صناعة السكر في منطقة كنانة 

  منطقةفيأساس صناعة السكر   قصب السكر فهوفيالمادة الخام متمثلة  :المادة الخام )1
كنانة ولكن ليس الشرط الوحيد لجذب الصناعة فهنالك أسـس أخـرى تقـوم عليهـا                

 .الصناعة
بشركة كنانة  الطاقة من أحد عوامل توطن صناعة السكرتعتبر مصادر : مصادر الطاقة )2

 الـري لطلمبـات   ية لتشغيله وتوفيرهاـفنجد أن مصنع سكر كنانة يولد الكهرباء الكاف

حـرق   طريق تنتج عن كهرباء  السكنية والقرى الزراعية والورش وهيوالمدينة الستة

الكهرباء من  يل يتم توليدخالل فترة التشغيل أو الطحن وبعد نهاية فترة التشغ) البقاس(

 .المحطات الحرارية التابعة للمصنع
 منطقة كنانة في تحديد مراكز الصناعة فيالنقل من الوسائل الهامة  تعتبر وسائل :النقل )3

وتخزين وإستالم السكر والنقل يكون بالقطـارات والـشاحنات     تعمل على ترحيلفهي

 . أو الخرطوم ،السودان  أو غرب ،نلبور تسودا
 فيتكلفة النقل  النخفاض توطن صناعة السكر بالمنطقة نسبة في األثرقل له عظيم ـنال

.                                                                                     بعض الوسائل

الحديثة لذلك تحتاج إلى رؤوس أموال  تعتبر صناعة السكر من الصناعات :رأس المال  )4

التشغيلية والرأسمالية علـى أسـس     فتضع الشركة موازنتهااحتياجاتهاضخمة لتوفير 

المرصـودة والمـشروعات      يحقق األهـداف اإلنتاجيـة     الذي حدها األدنى    فيعلمية  

الموازنـات المجـازة     علىاستناداً الفعليى الصرف الرأسمالية ويتم إحكام الرقابة عل

 المحدودة زيادة فعالية م قرر مجلس إدارة شركة سكر كنانة2000 وفي أكتوبر .للتنفيذ
عام متفرغ للشركة وتـم تعـديل    الشركة فتم تكوين مجلس إدارة منفصل وتعيين مدير

ـ   .  سوداني  مليون دينار  250رأس مال الشركة  إلى       د مـن الـدول     ساهمت فيه العدي

 ومؤسـسة التنميـة   لالسـتثمار والشركة العربية  السعودية  الكويت،والحكومات وهي

 ومجموعـة البنـوك التجاريـة    الزراعي واإلنماء لالستثماروالهيئة العربية  السودانية

 .السودانية
 أن مجـال  اعتبارالعاملين وتأهيلهم داخلياً وخارجياً على  تهتم الشركة بتدري :العمالة )5
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 مجـال التقنيـة     في تشهد تطورات متوالية     التيالمجاالت   ر تصنيعاً وزراعة من   السك

 بالتدريب اهتمت كما المهنيالشركة منذ تأسيسها مركزاً للتدريب  تأالصناعية وقد إنش

 . تعمل بالشركةالتيالعمالة  المحلية وتتمثل  الجامعات والمعاهدفي
إنـشاء مركـز      رة أجنبية ولكن تم   ت شركة سكر كنانة كانت الخب     ئنشأعندما  : لخبرةا )6

 أدى إلى رفع وتأهيل مستوى القـدرات الفنيـة واإلداريـة   مما م 1986التدريب عام 
  ولتحقيق هذا الهدف تم توجيـه .للعاملين والحفاظ على الكفاءة الكلية للشركة وترقيتها

 تحتـاج لهـا     التـي جميع برامج التدريب الداخلي والخارجي نحو األعمال والمهارات         

  1.حالياً ومستقبالً لشركةا
  :الصناعات المصاحبة لصناعة السكر

 والـذهبي مثل العـسل األسـود    هناك العديد من الصناعات المصاحبة لصناعة السكر 

عات أخرى، وأيضاً من الصناعات      صنا في يصدر للخارج حيث يستفاد منه       الذيوالموالص  

  .دية وبيئيةالقائمة  في مصـنع سكر كنانة  والتي تحقق فوائد اقتصا

 البقـاس  مـادتي  مـن  الحيـواني  العلف إلنتاج يوجد مصنع :الحيوانيصناعة العلف  )1

  .العام في ألف طن 150والموالص بغرض تصديره بطاقة 

 فـي الكهرباء من البقاس الفيـرنس       تمتلك الشركة طاقة إنتاجية لتوليد     :إنتاج الكهرباء  )2

 . الطاقة الكهربائية ن مالذاتي اإلكتفاء ميقاوات مما مكنها من 70حدود 
 الكحـول  -الخميـرة    طور الدراسة معظمها قطع شوطاً مثل إنتاجفيهنالك مشاريع  )3

 . السكر عتمد على مخلفات صناعةت كل هذه المشاريع النباتيوالفحم  الطبية 
 : تمتلك الشركة عدة مشاريع منهاالزراعي المجال في )4

حلـوب    بقرة 1200األلبان بسعة    إلنتاجتمتلك الشركة مزرعة     :الحيوانياإلنتاج    )أ 

 .الزبدة األجبان بأنواعها زائداً-الزبادي- األلبانإلنتاجملحقه بمعمل 
 فياإلنتاج كلها   الوردية الواحدة تتم عمليةفير ت ألف ل30 حدود فيطاقة المعمل 

المزرعة وحـدة تلقـيح      بهذهوقد تم   . هذه المزرعة آلياً من حليب وتغذية وتصنيع      

 .المجاورة لكنانة  المناطقفيألبقار المحلية حتى تعم الفائدة انسل  لتحسين صناعي

                                                 
1 www.kenana.com 
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 فرخةالدواجن تنتج مليون      اللحوم البيضاء من   إلنتاجهنالك وحدة   : نإنتاج الدواج   )ب 

 فـي  فرخـة مليون  3  العام وهنالك جهود لزيادة الطاقة حتى يتم إنتاج أكثر منفي

 . العام في فرخة مليون 3ة العام ويتم اإلعداد لتركيب مسلخ للدواجن بطاق
بكنانة نباتات الزينـة      تنتج البيوت المحمية   .البيوت المحمية لنباتات الزينة والزهور     )ج 

 .والزهور والخضر
 ألف فدان من أشجار الكافور بغـرض تحـسين          7تمت زراعة أكثر من     : الغابات   )د 

لتقليـل  والعمل على المساعدة من القطع الجائر للغابات  البيئة وعمل مصدات رياح

                                    .الصحراويالزحف 

 مجـال   في من الخبرات المتراكمة لدى كنانة       ستفادةلال :صناعة المعدات الزراعية    )ه 

ت كنانة مصنع لتصنيع أنشأ محصول قصب السكر فيالزراعية المستخدمة  اآلالت

ن هذه اآلالت ويمكن أن      تحتاج لها حيث أنها مكتفية ذاتياً م       التي المعدات الزراعية 

 . المحاصيلأنواعالمعدات الزراعية المطلوبة لكل  أنواعتصنع كل 

  :أثر المشروع على االقتصاد

 . من سلعة إستراتيجية هامة وضروريةالذاتي كتفاءالا تحقيق فيالمساهمة  

 اإلداريـة   تأهيل ومـد الكـوادر  في تطوير تقنية تصنيع السكر واإلسهام فيالمساهمة  

 . مجال صناعة السكرفي مجاورة السوادن والدول الفي ع األخرىللمصان

 . لمنظمة السكر العالميةاإلداريةعضوية اللجنة  فيأدخلت السودان  

 .  العالمفي السكر مصدري كنانة موقعاً مميزاً ضمن حتلتا 

 . كنانة تم إجازتها عالمياباسم نوعيات إلستنباط الزراعيالمجال  فيالمشاركة  

 .اإلفريقية الجوانب الهندسية والفنية للدول فيخبراتها المتعددة ب المساهمة 

  الـشركة  فـي  التسويق   إدارة إنشاء في التجارة العالمية تتلخص     فيمساهمة المشروع     

 دورهـا   تـؤدي  على أسس علميـة ل     التجاري نتاجم من بداية اإل   1982 من العام    بتداًءا

 .ميةالعال األسواق في موقع للشركة إيجاد فيعالية  بكفاءة

  حيـث  العـالمي  سوق السكر    في سمعة كبيرة    كتسابا فترة وجيزة    في كنانة   استطاعت 

  بمواعيد التسليم والمواصفات الممتازة عنـد تنفيـذ العقـود          بااللتزام كنانة   سما قترنا
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 العـالم مثـل     فـي  السكر   مصدري بذلك أن توجد لنفسها مكاناً وسط بين         ستطاعتاو

 .وتايالند ربيواأل االتحادو البرازيل

  :أثر مخلفات سكر كنانه على االقتصاد

  :يتآلاهنالك فوائد اقتصادية حققتها وسوف تحققها مخلفات سكر كنانه وهي ك

  :اإليثانولاستخدام مخلفات السكر في إنتاج وقود ) 1

عرف أن البرازيل تعتمد في استخراج اإليثانول على قصب السكر الذي تمتد حقولـه              

وبعد أن أصبحت السيارات التي تعمل بـالوقود        .  دولة بأمريكا الجنوبية   مئات األميال في أكبر   

تـستعد الـبالد    . اإلحيائي تشكل ثلثي حجم مبيعات السيارات الجديدة في البرازيل هذا العـام           

. لتصدير تقنية الوقود البديل إلى مختلف دول العالم كوسيلة لمواجهة ارتفـاع أسـعارالبترول             

الوقود «ولكس فاجن في البرازيل أول سيارة تسمى بسيارة          طرحت شركة ف   2003وفي عام   

ومنذ ذلك الحـين    . تعمل بالبنزين الخالي من الرصاص والوقود الكحولي أو اإليثانول        » المرن

  .استمر الطلب على سيارات الوقود المرن

وفي معرض باريس الدولي للسيارات في العام الـماضي، عرضـت شركات صناعة           

كما عرضت قطع   . ح وشعير وقوارير غاز إيثانول مستخرجة من النباتات       السيارات سنابل قم  

  .غيار غير ملوثة للبيئة وتعمل بدورها بمستخلصات نباتية صديقة للبيئة

 فـي   2010 مليار لتر بحلول عام      80ويتوقع خبراء أن يرتفع استهالك الميثانول إلى        

   تحاد األوروبـي، اليابـان، الـصين      الواليات المتحدة، البرازيل، اال   : سبعة بلدان رئيسية هي   

  . الهند وتايالند

ونشير هنا أن الطاقة البديلة مستخرجة من النباتات التي تعتبر الغذاء الرئيسي للفقـراء     

ألن االحتكارات الرأسمالية الكبرى ال تضع في       . مثل قصب السكر والذرة والقمح مثيرة للقلق      

ظر عن النتائج االجتماعية واالقتصادية التي      ذهنها سوى اعتبارات تحقيق األرباح بصرف الن      

  . يتأثر منها الفقراء من جراء ذلك

وقد أكدت التقارير الرسمية ارتفاع أسعار الذرة الشامي العالمية إلى أعلى مستوى لها             

منذ عقد تقريباً مدفوعة بازدهار صناعة اإليثانول في الواليات المتحدة، وهو ما دفع مزارعي              

وفي بريطانيـا تجـري     . ذهب أصفر جديد  "ك إلى اعتبار محاصيلهم بمثابة      الذرة في المكسي  
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ووفقاً لتقرير نشرته كريستيان ساينس مونيتـور   . األبحاث بهدف استخراج اإليثانول من القمح     

 فدان من القمح يمكن أن يتحول إلى وقـود يكفـي            250تشير التقديرات الحالية إلى أن إنتاج       

وتشير الدراسات إلى أن المزارع البريطانية يمكن أن توفر         . يللتسيير سيارة لمسافة مليون م    

المواد الالزمة لتوليد الوقود الحيوي بما يعادل خمسة في المائة من إجمالي كميات الوقود التي               

تستهلكها السيارات في بريطانيا سنوياً، وهو الهدف الذي تتطلع إليه الحكومة البريطانية بحلول 

2010.  

ع أسعار قصب السكر والذرة والقمح وفول الصويا يمثل خبراً مفرحاً           والشك أن ارتفا  

ألصحاب المزارع الضخمة، ولكنه لن يكون كذلك بالقطع بالنسبة للمستهلكين العاديين، خاصة            

في دول العالم الثالث، التي شاء حظها أن ترتبط اقتصادياتها بعجلة االقتصاديات في الـدول               

  .لق، عندما يصل األمر إلى البلدان الناميةويزداد اإلحساس بالق. الكبرى

وقد أعلنت شركة مصنع سكر كنانة السودانية عن خطة لتصنيع اإليثانول من مخلفات             

أنها ) التكنولوجيا الحيوية (الجزائرية للبيوتكنولوجيا   " نخيل"كما أعلنت شركة    . سكر الموالص 

إنتاج الكحول اإلثيلي الحيـوي     "ن  في بيان لها أ   " نخيل"وأكدت  . تسعى إلنتاج وقود من التمور    

. الستخدامه كوقود مستخرج من التمور وقابل للتجديد، أكبر مـشروع للـشركة           ) بيو إيثانول (

ورغم أن بيان الشركة أشار إلى أنها تنوي االعتماد على التمور غير الـصالحة لالسـتهالك                 

التكنولوجي أكثـر   لكن من يضمن ذلك، عندما يصبح الوقود الحيوي بفضل التطور البحثي و           

  .ربحية من أن يكون عذاء لإلنسان

يمكـن أن   "كما حذر صندوق الطبيعة العالمي من أن إنتاج الوقود الحيوي واستخدامه            

وبينما يرحب  ". يكون له عواقب بيئية خطيرة كزيادة قطع الغابات واإلنتاج الزراعي والغذائي          

لة للحد من الغازات المسببة لظـاهرة       الصندوق من حيث المبدأ باستخدام الوقود الحيوي كوسي       

االحتباس الحراري ذكر أن استخدام هذا الوقود يجب أن يكون مصحوباً بتخطيط لألراضـي              

  .الزراعية وأحواض المياه للحفاظ على التنوع الحيوي

ورغم ما يقال عن أن اللجوء إلى أنواع الوقود الحيوي كمصدر رئيسي من مـصادر               

 من األبحاث والتطورات التكنولوجية التي تـسمح بإنتاجـه علـى            الطاقة مازال أمامه شوطاً   
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المستوى التجاري؛ إال أنه ينبغي إطالق صفارات التحذير من خطورة ترك األمر للـشركات              

  . العالمية العمالقة التي ال يحركها سوى دافع الربح

الحيـوي دون   كما ينبغي لعالمنا الثالث تقديم البدائل األفضل التي توفر مثل هذا الوقود             

فعلى سبيل المثال تدرس الحكومة المحلية في إحدى المقاطعـات          . أن تأثر على طعام الفقراء    

كمـا  . اإلسبانية لتحويل لب وقشر البرتقال إلى إيثانول عضوي الستخدامه كوقود للـسيارات           

 أنها ستنتقل إلى مواد خام، مـن غيـر          - ثالث أكبر منتج لإليثانول في العالم      -أعلنت الصين 

ربما كانت الحـل    " الطحالب"وأكد باحثون أن    . الحبوب، مثل الكشاف لصناعة إيثانول الوقود     

لمشكلة الطاقة في كثير من الدول، فالطحالب تنتج الزيوت بطبيعة الحال لذا فإذا أمكن إعدادها               

وراثياً، فستنتج الزيت الحيوي الخام الذي يساوي البترول في استخداماته والـذي يمكـن أن               

 ثم ينتج منه الجازولين وزيت الديزل وبعض المواد األولية لـصناعة البالسـتيك بـل                يصفي

كما أكدوا إمكانية استخالص اإليثانول أيضاً من هذه الطحالب، و باإلضـافة            . واألدوية أيضاً 

   1. إلى ضرورة االهتمام بمصادر الطاقة األخرى؛ مثل الطاقة الشمسية وطاقة الريح

لمحركة للمصنع من مخلف البقاس عن طريق قيزانـات وهـذه الطاقـة             تم إنتاج الطاقة ا   ) 2

المولدة لبت حاجة المصنع والمدينة السكنية مححقق فوائد اقتصادية كبيرة، وممزقة لفـاتورة             

الكهرباء والتي ساهمت في خفض التكالف الكلية للمصنع وزيادة أرباحه التي بلغت هذا العام               

  .أكثر من ثالثين مليون دوالر

 تم إنشاء مصنع للعلف وذلك لالستفادة من مخلفات البقاس والموالص وقد حقق المـصنع               )3

  .فوائد اقتصادية كبيرة

يتم تصدير الموالص إلى الخارج عن طريق الناقالت إلى ميناء بورتسودان بشكل خـام              ) 4

  .مما جلب للمصنع مبالغ إضافية من العمالت األجنبية

  :ة في اآلتيأثر مخلفات سكر كنانه على البيئ

البقاس يؤثر على صحة العاملين بالمصنع ويسبب أمراض الرئـة المختلفـة وتـسمى       .1

وهي منتشرة بين العاملين في مصانع الـسكر ممـا يحـد مـن           ) البقاسوس(بأمراض  

 .إنتاجيتهم ألن المرض يكون له فترة حضانة ال تقل عن عشر سنوات

                                                 
1  www .google .com     /    غاز األيثانول  فى البرازيل  
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ن السـمع يتأثر تمامـاً عنـدما       أل. التلـوث الضـوضائى وأثره الكبير عـلى السمع      .2

ديسبل فبالتالي يفقـد    ) 90-80(يصل إلى درجة معينة من شدة الصوت  تقدر مابين           

 .العامل سمعه تماماً ويبعد عن العمل وهو في فترة يمكن أن يكون منتجاً
 .دة منها في ري الحزام األخضر من شجر الباناستفيو. كثرة استخدام المياه .3
  .صنع يساعد على التلوث البيئيالدخان الخارج من الم .4

  مخلفات سكر سنار وأثرها على البيئة واالقتصاد

يعتبر مصنع سكر سنار من المصانع التابعة لشركة السكر السودانية، وبدأ إنتاج السكر             

 طن كأعلى إنتـاج      232879ويتراوح إجمالي اإلنتاج من القصب ما بين        . م1976في عام   

  .كأعلى نسبة% 9إلى % 5 مابين  ونسبة استخالص السكر من القصب

  :موقع سكر سنار

 كلم شمال غرب مدينة سنار وعلى       40يقع مصنع سكر سنار في والية سنار على بعد          

 32وتم تنفيذ الشركة بواسطة شركة إنجليزية بمساحة بلغـت          . كلم جنوب الخرطوم  300بعد  

لغ مـساحة المـشروع     وتب.  ألف طن سنوياً   110وتبلغ الطاقة التصميمية حوالي     . ألف فدان 

  .  ألف فدان حيث يتم فيه كل العمليات الزراعية آلياً ويدويا3405ً

  :نظام الري

يروى المشروع من بيارة تقع على النيل األرزق جنوب مدينة مايرنو بقرية عرديبـة              

 كيلو كلم جنوب المصنع، بها أربعة طلمبات اثنين منها تضخ حـوالي             56والتي تبعد حوالي    

  .ث/3متر608ية والباقيات تضخ حوالي ثان/3متر601

 في الـسنة    3 مليون متر  280-250ويستهلك المصنع من المياه لري القصب حوالي        

  .على حسب احتاجات اإلدارة الزراعية

  :أنواع التكنولوجيا المستخدمة في المصنع

  :يمكن تلخيص أنواع التكنولوجيا المستخدمة بالمصنع في النقاط اآلتية
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الـذي يعمـل علـى اختـزال         الكبريت لتحسين لون السكر، و      أكسيد تم استخدام ثاني   .1

األيونات المغيرة للون العصير، حيث تترسب هذه األيوانات في المرسبات وتخرج مع            

 .الطين
تم استخدام نظام التحكم من أجل استقرار البخار، وكان الهدف من وراء استخدام هـذا          .2

 إعطـاء البخـار لكـل القيزانـات         النظام هو استقرار البخار داخل المصنع ليضمن      

 .المستهلكة للبخار
 .تم تزويد المصنع بماكينات تعمل على فصل الموالص من السكر بطريقة جيدة .3
  .إدخال نظام حديث في الغاليات التي تعمل على تجهيز البذور بمواصفات علمية .4

  :األهمية االقتصادية لنبات قصب السكر

إنتاج السكر الذي يعتبـر مـن المحاصـيل         نجد أن الدور الرئيسي لقصب السكر هو        

  .االقتصادية المهمة في البالد، وبجانب إنتاج منتجات أخرى مثل البقاس والموالس

  :البقاس

يتم استعماله كوقود إلنتاج الطاقة التي يحتاجها المصنع فـي تحريـك اآلالت وإنـارة               

وقد اتضح  ) الفيرنس(المناطق السكنية بالمصنع، وفي الماضي يستخدم زيت الوقود المعروف          

أن استخدام البقاس بدالً من الفرينس له فوائد اقتصادية ألن طن واحد من البقاس يعادل حوالي                

وفي كثير من األحيان يتم إنتاج البقاس يكميات فائـضة عـن حاجـة              .  طن من الفرينس   34

  .المصنع حيث يتم التخلص منه بصورة عشوائية

  :الموالص

 .من السكريات، وتستعمل كغذاء للحيوان واإلنسان% 50 تقدر نسبة االحتوائية على

  :طينة المرشحات

  .يتم استعمال المرشحات كسماد الستصالح األراضي الفقيرة

  :األوراق الخضراء

من القصب ويمكن استعمالها كعلف للحيوان، أو سماد إلستصالح         % 40تقدر بحوالي   

  . التربة
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  )17(جدول رقم 

  2007 حتى عام 97 عام ية مصنع سكر سنار من إنتاج

المساحة   الموسم

 المحصودة فدان

إنتاجية الفدان 

  طن

السكر المنتج   القصب المطحون طن

  طن

الموالص 

  المنتج طن
 97-98  20160  .19 25  .93 508033  43009.2 14485 

98-99 20513 34.88 715580.74 55063.8 18630 
99-2000 21964 33.03 734374.74 64522.8 18555 

2000-0012 21200 31.30 663482.49 62205.9 18550 
2001-2002 23197 34.57 802022.68 78186.50 22355 
2002-2003 23796 39.01 928325.54 85021 25850 
2003-2004 21000 42.56 893696.09 78692 28245 
2004-2005 21400 39.04 835367.83 72400 25725 
2005-2006 22518 39.71 8.5289416 80630 31050 
2006-2007 22848 41.20 941281.47 .5092038  28255 

  شركة سكر سنار : مصدرال

  :من الجدول أعاله نالحظ اآلتي

زيادة المساحات المزروعة كل عام مع الزيادة في إنتاجية الفدان والتي أدت إلى  زيادة                .1

 .والص كل عاممالسكر المنتج وكمية ال
 زادت كمية السكر المنتج بكميات كبيرة مما        2003-0022بعد تحديث المصنع عام      .2

يدل على إمكانية االستفادة من التكنولوجيا والتقنية المنقولة من شركات السكر العاملـة             

 . نفس المجال في
  .كمية البقاس الفائض عن حاجة المصنعمن  زيادة كميات القصب المطحون تزيد  .3



 214

  :أثر مخلفات صناعة سكر سنار على البيئة

فائض البقاس المستخدم في توليد الطاقة المحركة للمصنع يتم التخلص منـه بطريقـة               .1

عشوائية ويتم  نقله بواسطة العربات إلى المناطق المتاخمة للمصنع مما يـؤثر علـى               

  :اآلتي

إمكانية انتشار البقاس بسرعة بواسطة الرياح في مناطق كثيرة خاصـة تلـك              

 والمواطنين مشاكل صحية كبيـرة فـي         مما يسبب للعاملين  . المتاخمة للمصنع 

الرئة خاصة مرض البقوس الذي يعاني منه معظم العاملين بالمصنع وبالتـالي            

 .يؤثر على صحتهم وتقل إنتاجيتهم
كمية البقاس غير المستغل تولد أنواع من الحشرات الـضارة لإلنـسان مثـل               

 .الثعابين
 .طارتصدر من البقاس رائحة كريهة خاصة في فترة سقوط األم 

 ديـسبل   37التلوث الضوضائى يؤثر على سمع العاملين علماً بأن المسموح به عالمياً             .2

مما يؤثر على سـمع     . فال توجد أي حماية للسمع في المصنع ضد التلوث الضوضائى         

 .العمال داخل المصنع
ألف جالون في الدقيقة الفائض منـه       3يتم استخدام كميات كبيرة من المياه تقدر بحولى          .3

تخلص منه بصورة عشوائية عبر ترعة خارجة من المصنع لتصب على النيـل             يتم ال 

  :األزرق مسببة أضرار على البيئة مثل

المياه المستخدمة في المصنع تختلط  مع بعض من المواد العـضوية مثـل الـشحوم                 

 .والزيوت فالتالي  تصدر منها روائح كريهة مسببة أضرار كبيرة على المواطنين
خدمة في العملية اإلنتاجية للمصنع عبر الترعة إلى النيل قد يـؤدي            تصرف المياه المس   

بالفعل حدثت ذلك في السنوات القليلة الماضية عندما تدفقت كميـات           . إلى كارثة بيئية  

 .كبيرة من الموالص إلى النيل أدت إلى قتل كميات كبيرة من األسماك
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صنع خاصـة المنـاطق     الدخان الخارج من المصنع يؤثر على المناطق المجاورة للم         .4

  . الجونبية مسببة تلوث كبير على البيئة

  : أثر مخلفات سكر سنار على االقتصاد

من الناحية اإليجابية تم استخدام مخلفات البقاس في إنتاج توليد الطاقـة الكهربائيـة               .1

  .للمصنع وللمناطق السكنية

ادية كبيرة تحقـق    االستفادة من البقاس في إنتاج العلف الحيواني وهذه لها قيمة اقتص           .2

 .للمصنع فوائد اقتصادية كبيرة، بجانب إنتاج السكر
االستفادة من الموالص في إنتاج العلف الحيواني وتصدر الكميات الباقية إلى الخارج             .3

  . مدرة للمصنع عمالت أجنبية في شكل مواد خامة
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  :        المبحث الثاني 8/2

  :ادأثر مخلفات مدينة جياد على البيئة واالقتص

 كلم من النيل األزرق     2 كلم جنوب الخرطوم، وعلى بعد       50تقع مدينة جياد على بعد      

كما يمر بها خط السكة الحديد الرئيسي، وتـشكل         . يمر عبرها خطين للكهرباء عالية الحمولة     

مجموعة جياد الصناعية إحدى أهم المشروعات التنموية الكبرى التي شهدها السودان وهـو             

  .ثالثةيدخل األلفية ال

اهللا من موارد طبيعية هامة يمثل حقالً خصباً لنمو قطاع الـصناعة   والسودان بما حباه

ية لهـذا  بدأت الدراسات الفنيـة والجـدوى االقتـصاد   و. كمشروع متكامل ولهذا جاءت جياد

م وبدأ العمل فعلياً في 1997وضع حجر األساس في مارس . م199 6المشروع في يونيو  

دنية والبنيات التحتية من طرق ومحطات كهرباء وتنقية المياه، كان ذلك في أعمال المنشآت الم

  : وتتكون مجموعة جياد من المصانع اآلتي. م1997يوليو 

  :والمواسير جياد للصناعات الحديدية) 1

وهي تمتلك مصنعاً للحديد والصلب ومجمع مـصانع المواسـير ومـصنعاً لتغليـف              

  . المواسير

  :يومشركة جياد لأللومون) 2

يقـوم مصنع الشركة بصهر الخام وصب القوالب وسحب المقاطع وطـالء المقـاطع             

كـذلك ينـتج   .  الشبابيك واألثاثات المنزلية– األبواب –المسـتخدمة في المباني  األلومونيوم

    .للكهرباء  ملي الستخدامها في الكوابل وأسالك النقل الهوائي9.5أسالك األلومونيوم بقطر 

  :اسمصنع النح) 3

  وصب قضبان النحـاس وأسـالك النحـاس    يقـوم المـصنع بصـهر ألواح النحاس

 طن سنوياً من األسالك النحاسية حسب المواصـفات         2250ينتج  حوالي    . وصفائح النحاس 

  . ملي8البريطانية بقطر 
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  :السيارات والشاحنات شركة جياد لصناعة) 4

ISO   إدارة الجـودة    شهادةوهي  أكبر شركات مدينة جياد الصناعية وحاصلة علي
التراكتـورات    تمتلك الشركة مجموعة من الورش وخطوط التجميع وتنـتج 9001 2000:

والشاحنات الثقيلة والمتوسطة والبصات الـسفرية وداخـل المـدن والحـافالت والبكاسـي              

  .الطالء وورشة المكابس  والصوالين، إضافة إلى ورشة صناعة المعدات الزراعية وورشة

  :المحدودة كة جياد للخدماتشر) 5

والحاصـلة   شركة جياد للخدمات هي إحدى شركات مجموعة  جياد الصناعية الرائدة

للعـاملين    ، وتعمل الشركة على تهيئة البيئة الـصالحة  2001 – 2000على شهادة اآليزو 

لك  وأسرهم من خالل توفير االستقرار النفسي للعامل من أجل اإلنتاج وتجويد األداء وهي بـذ              

  .تشكل إحدى الركائز الهامة للشركات العامة داخل مدينة جياد الصناعية

  :شركة بروج الهندسية) 6

وهي الشركة المعنية بكل األعمـال الهندسـية بالمدينـة، إدارة العقـارات والمبـاني           

والخطوط، وشـبكات الـصرف الـصحي     محطة الكهرباء والمنازل صيانة وتوزيعاً، وإدارة

  .في المشاريع التكميلية أي أعمال هندسية إضافيةو. ومحطات الضخ

   )18(جدول رقم 

  بشركة جياد الصناعية  إنتاج الصناعات المعدنية                       
الطاقة التصميمية   البيان  )بالطن(اإلنتاج الفعلي 

  2003  2002  )بالطن(

  63936  53035.3  150000  حديد التسليح

النحـاس  أسالك كوابل األلمونيـوم و    

  والكهربية

3000  1142.8  1267.9  

  609.9  1492.9  3000  بروفايالت األلمنيوم

  1403.4  700.0  70000  المواسير واألنابيب

   مدينة جياد الصناعية:المصدر
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  :محطة تنقية المياه

هنالك محطة تنقية المياه والتي تصل إليها المياه من لنيل األزرق عبر ترعـة طولهـا               

المياه وتوفر المياه للمصانع والسكن   ألف متر مكعب من20بطاقة يومية كيلومتر وتعمل 18

  .1وهنالك شبكة الرى للزراعة 

  

  :الطرق

كيلومتر لتسهيل الحركة  65هـنالك أيضاً شبكة مـن الطرق الداخلية المسفلتة بطول 

نية تم ربـط المدينـة الـسك    .بين المصانع والمخازن ولتحسين الظروف البيئية وتقليل التلوث

  . مدني–بالمصنع عبر جسر حتى ال تتأثر حركة المرور السريع في طريق الخرطوم 

  :أثر المخلفات الصناعية بمدينة جياد على البيئة

من ضمن مخلفات مصنع الحديد والصلب هو الخبث الناتج أثناء العمليات الـصناعية             .1

يق نقله إلى أمـاكن       ولم يتم االستفادة منه بل يتم التخلص منه بطريقة عشوائية عن طر           

  .  قريبة من المصنع مسبباً أرقاً وهاجساً كبيراً للعاملين واإلداريين

الغبار الناتج أثناء عملية التصنيع يسبب أمراض الصدر المختلفة خاصة مـا يـسمى               .2

  .وبالتالي تقل إنتاجية العامل) Industrial Lung Disease(بمرض 

  .داخل المصنع مما يعرض حياتهم للخطرعدم وجود حماية بصورة علمية للعاملين  .3

إمكانية توالد الحشرات، خاصة في أماكن الخردة والنفايات مما يشكل خطـراً علـى               .4

  .العاملين

                                                 
  com.giad.wwwموقع جياد فى النت     1
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  :  المبحث الثالث 8/3

  : أثر البترول السوداني على البيئة

 بوزارة الطاقة والتعدين عن وجـود       النفطي واإلنتاجستكشاف  الل العامة   اإلدارةكشفت  

 وشرق وشمال وغـرب الـسودان       أواسط فيب جيولوجية حاملة للنفط والغاز منتشرة       تراكي

 مـن قبـل     أعـدت  التين الدراسات   أ تزايد مستمر بالبالد و    في النفطي اإلنتاجن  أوبشرت ب 

  .    تؤيد ذلكاألجنبيةالشركات 

 منطقة البحر األحمر بـدخول      في حقبة الخمسينات    في السودان   فيبدأ استكشاف النفط    

كتشفت الغاز الجـاف    ا التي شيفرونة أجب تلتها بعد ذلك عدة شركات من بينها شركة           شرك

 أواسـط الـسودان     فـي  االستكشافمتياز  ام وحازت على    1976 سواكن عام    فيوالمكثف  

متيازاتهـا لحكومـة    ان  عم تنازلت شركة شيفرون     1992وحوض المجلد وملوط، وفي عام      

 البالد وتـم توقيـع عـدة        فييم األحواض الرسوبية    عتمد نظام القطاعات لتقس   االسودان، وقد   

  . هذا القطاعفي مع العديد من الشركات األجنبية والعربية والمحلية لالستثمار اتفاقيات

 العاملة بالبالد وجـود     األجنبية قامت بها الشركات     التيوأثبتت الدراسات الجيولوجية    

 شـمال وغـرب     فيغرافية عديدة    مواقع ج  فيتراكيب جيولوجية حاملة للنفط والغاز تتوزع       

 والـذي ) 9( كل من مربع     في التنقيب عن النفط     في األجنبية الشركات   وبدأت البالد،   وأوسط

 8ومربـع     ونهر النيل،  األزرق من النيل    وأجزاء الخرطوم والجزيرة    واليتي كل من    فييمتد  
  . والية دارفورفي فيقع C مربع أما. األزرق يشمل والية سنار وجزء من والية النيل والذي

 المنـاطق   في االستكشافي زيادة وتكثيف النشاط     إلىكما تخطط وزارة الطاقة والتعدين      

 والشمال والشرق والغرب لرفع     األواسط فيالمرخصة وجذب المستثمرين للمناطق المرشحة      

 500 وبلغ اإلنتاج األن حوالى      .2005 نهاية عام    في اليوم   في برميل   ألف 450 إلى اإلنتاج

  .ل فى اليوم برمي
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الخدميـة   القطاعـات  كافةفي   للبالد   الوافدةات  ستثماروشهدت البالد تدفقات كبيرة لال    

 المـستثمرة وخاصـة     األموال قدر من هذه     بأكبر وحظي قطاع الطاقة والتعدين      واالقتصادية

  %. 6.44 بنسبة بلغت أي أمريكي مليار دوالر 2ر5 من أكثرستثمر فيه أالنفط حيث 

  : النفطمصافي

في  التحتية البنيات  وتكريره النهوض بمشاريع   وإنتاجهستكشاف النفط   اتتطلب عمليات   

فقد تـم إنـشاء      التقنية العالية المتقدمة، لذا    الفنية ذات الكفاءة   وتوفر الكوادر اإلنتاج،  مناطق  

  يونيـو    وتم تشغيل مصفاة الخرطوم فـي      .بورتسودانومصفاة  ،   واألبيض ،مصفاة الخرطوم 

اليوم وتنـتج مـصفاة     /  ألف برميل  100صلت إلى   اليوم و / ألف برميل  50 اجية اإلنت بلغتو

  .، البنزين، الجازولين، غاز الطائرات، فحم الكوك والفيرنسالبوتاجازالخرطوم 

  برميـل يوميـاً    ألف بسعة مائة    بورتسودان مصفاة جديدة بمدينة     إنشاء في العمل   وبداً

 برميل ويقدر تكلفـة المـصفاة بمليـار    ألفمسين  مائة وخإلى اإلنتاج يرتفع   أنومن المتوقع   

  .لكل من الطرفين% 50ـ الماليزية ببتروناسدوالر وتشارك فيه الحكومة السودانية وشركة 

فتتح في العام أ الذي ويعتبر خط أنابيب صادر الخام . الصادرأنابيب خطوط أنشئتكما 

وصة حيث يمتد مـن      ب 28 كلم وقطر    1610م من أطول الخطوط في إفريقيا بطول        1996

 ميناء بشائر بالبحر األحمر ويمـر الخـط بمـصفاتي األبـيض             حتىمناطق اإلنتاج بهجليج    

 450والخرطوم وتوجد ست محطات للضخ علي طول الخط وتبلغ الطاقة التصميمية للخـط              

  وارتفعت اليوم/ ألف برميل    150م بطاقة   1999اليوم وبدأ الضخ في نهاية مايو       /ألف برميل   

   ألـف برميـل     500 بلغت   2007 وفي عام    .2004اليوم في العام    /ألف برميل    300إلي  

في نهايـة   )  الخرطوم –بورتسودان  (باإلضافة إلي إعادة تأهيل خط أنابيب المنتجات النفطية         

 600 وطاقته التـصميمية     ، بوصات 8 وقطره   ، كيلومتر 815 والذي يبلغ طوله     1999العام  

  . طن في العامألف

شمال الخرطوم بالقرب مـن      /الجبليادر المنتجات النفطية بمنطقة     تم إنشاء محطة ص   

 24 كلـم وقطـر    730م بطـول    2004كما تم تدشين خط أنابيب الفولة في مارس         . مصفاة

  . يوم/ ألف برميل 200بوصة، وتبلغ الطاقة التصميمية للخط 



 221

 بحوالي  المناطق الخاضعة لعمليات التنقيب حالياً     في من خام البترول     االحتياطيويقدر  

  . الـبالد  فـي  االستكـشافي زديـاد النـشاط     ا نماء مستمر مـع      فيبليون برميل وهي    ) 3(
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  : السودانفياألساسية لصناعة النفط  البنيات

 بلد متسع األرجاء كالسودان ويتميز      فيأساساية هامة    تمثل خطوط أنابيب البترول بنية    

 3يف، ويمتلك السودان حاليـاً عـدد        النقل عبر خطوط األنابيب بالسرعة واألمان وقلة التكال       
  مـوانئ   إلـى  والمصافي نقل خام النفط والمواد البترولية من مواقع اإلنتاج          فيخطوط عاملة   

  . تحت التنفيذآخريينصدير وعدة مواقع بالسودان وهناك خطيين ـالت

  :مجاالت االستثمار

  :نها المجاالت المختلفة مفيية استثمارتجرى الدراسات حالياً لخلق فرص 

  .البتر وكيماويةالصناعة  

  .شبكة خطوط أنابيب المنتجات 

  .اإلسفلتإنتاج  

  .األساس صناعة زيوت 

  .إنتاج الكيماويات والمذيبات واإلضافات 

  :أثر البترول  السوداني على البيئة

   : بطريقتيني التلوث البيئونالحظ أن البترول ومصادر الطاقة األخرى تساهم في

  :الطريقة األولى مباشرة

بدأ باستخراجه من باطن األرض حيث يلوث المياه العذبة، باإلضافة إلـى اسـتنزافه              

وبعد عملية االستخراج تتم عملية التكرير مما تتولد منـه     . لكميات من المياه الصالحة لإلنسان    

وقد يؤدي نقل البترول عبر األنابيب إلى كارثة بيئية عندما تتفجر هذة األنابيب             . انبعاث غازية 

 في المناطق المأهولة بالسكان، أو أثناء عملية التصدير عبر السفن قد يحـدث تلـوث                خاصة

كبير في المسطحات المائية عندما تتدفق آالف األطنان من البترول مما يؤثر بصورة كبيـرة               

على الحياة البحرية مثلما حدث في الخليج العربى عندما انفجرت إحدى السفن الناقلة للبترول              

  .قدت البيئة كميات كبيرة من األسماك والحيوانات البحريةفي الخليج وف

  :الطريقة الثانية

هو أن البترول يعتبر المصدر األساس للوقود بالنسبة للمحركات وبالتالي تتولـد منـه              

  .انبعاثات غازية وهي األكثر تلوث للبيئة خاصة في الدول الصناعية الكبرى
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يساهم في التلوث البيئي العـالمي ألنـه        . انأما أثر البترول في تلوث البيئة في السود       

يعتبر من الدول المنتجة للبترول فآثاره على البيئة تضم الدول المنتجـة، والمـستهلكة معـاً                 

وباإلضافة إلى الـسودان دولة زراعيـة وقـد        . فاآلثار السابق ذكرها تخص الـسودان أيضاً     

ـ          إذ ) أبيـى (دث فـي منطقـة      يؤدي استخراج البترول على حسب الزراعة والرعي مثلما ح

  .تـحولت المنطقة من رعوية إلى منطقة بترولية أثرث على الحياة البرية والزراعة

  :كيفية مساهمة البترول السوداني للحفاظ على البيئة

  .حماية األنابيب الناقلة للبترول حتى ال تتعرض للكسر أو االنفجار .1

 بالمياه العذبـة عـن طريـق         عمل حماية الزمة بصورة علمية بعدم اختالط البترول        .2

  .عـمل آبار حقن

  .استخدام عائد البترول إلعادة استصالح األراضي الزراعية .3

  . استخدام تكنولوجيات وتقنيات تقلل من أثر البترول في زيادة االنبعاثات الغازية .4

استخدام عائد البترول في زراعة محاصيل نباتية التي تستخدم في إنتاج طاقة اإليثانول              .5

 .ي والصديق للبيئةالحيو
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  :  المبحث الرابع8/4

  :مخلفات االسمنت وأثرها على البيئة في السودان
بدأت صناعة االسمنت في السودان في القرن التاسع عشر بإنـشاء مـصنع أسـمنت               

 تم إنشاء مصنع ربـك      1965 ألف طن، وفي عام      300عطبرة بطاقة تصميمية تبلغ حوالي      

  .في العام ألف طن 100بطاقة تصميمية بلغت 

 مليون طن في العـام شـرعت        2.5نسبة لزيادة الطلب المحلي لألسمنت البالغ قدره        

 كيلو متر شـمال     150 حوالي  والية نهر النيل   الدول في إنشاء مصانع جديدة تقع معظمها في       

 آالف  4ومصنع بربر بطاقة    ،   آالف طن يومياً   6الخرطوم تشمل مصنع السالم للتنمية بطاقة       

 3 والمصنع الـسوداني بطاقـة       ، آالف طن يومياً   5 بطاقة    ومصنع الشمال  ،اً طن يومي  ةومائ
 طن يومياً ومـصنع األميـر       500 آالف و  4ومصنع أحكام بطاقة    ،   طن يومياً  500آالف و 

  .بطاقة ألف طن يومياً

الجدير بالمالحظة أن هنالك عدة مواقع توجد فيها مـادة الحجـر الجيـري لـصناعة                

  منطقة أم الطيور في عطبرة، ومنطقة تايقر قرب مدينـة الجبلـين           االسمنت في السودان منها     

ومنطقة درديب شرق السودان، ومنطقة المساح في غرب الـسودان، وكبويتة في جنوب في             

  .السودان

  :البورتالندى وخصائصها أنواع االسمنت

في أعمال اإلنشاءات بوجه عام، وهناك أصـناف مختلفة من  يستخدم: االسمنت العادي )1

الذي يحتوى على نسبة أقـل مـن أكـسيد الحديـد      ا النـوع مثل االسمنت األبيضهذ

  .المستخدم في تبطين آبار البترول) Well Cement-Oil (واسمنت آبار البـترول

االسمنت البورتالندى المتصلب في درجة الحرارة العالية والمقاوم للكبريتات يـستخدم            )2

    ة، أو فـي اإلنـشاءات الخراسـاني       في الحاالت التي تتطلب درجـة حـرارة معتدلـة         

 .المعرضة لتأثيرات متوسطة من الكبريتات
تختلف أصناف االسمنت سريع التصلب عن االسمنت العادي : التصلب االسمنت سريع )3

كمـا  . منها أن نسبة الحجر الجيري تكون أكبر من االسمنت العادي من عـدة نواحي،
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ت العادي، مما يـؤدي إلـى سـرعة         يتصف هذا النوع بدرجة نعومة أكبر من االسمن       

 .التصلب ويستخدم االسمنت سريع التصـلب في إنشاء الطرق

  :أثر صناعة االسمنت على االقتصاد السوداني

تعتبر مادة االسمنت من أهم المواد اإلستراتيجية في الدولة ألنها األساس فـي إنـشاء               

خلفها، ولذلك فإن معدل استهالك     البنية التحتية، وأصبح معيار اقتصادي لمدى تقدم الدولة أو ت         

 كيلـو   50الفرد من االسمنت في السودان مقارنة مع بعض من الدول ضعيف جداً ال يتجاوز               

   1000، الكويـت    900 كيلو، النرويج    600للفرد، وبينما في دول مثل إنجلترا يقدر بحوالي         

  .350 ومصر 450السعودية 

تستورد مـن   % 80ك المحلي وباقي    من االستهال % 20تنتج المصانع القائمة حوالي     

الخارج مما يسبب خلل في استقرار أسعار االسمنت في السوق، وقد وصل طن االسمنت في               

 دوالر كأعلى سعر على مستوى العالم مما يؤثر على إنـشاء البنيـة              500هذا العام حوالي      

  .الـتحتية األساس في عملية التنمية االقتصادية

    :لبيئةأثر صناعة أسمنت ربك على ا

  :المصنع لديه مخلفات لها آثار ضارة على البيئة ممثلة في االنبعاثات الغازية والصلبة

  :االنبعاثات الغازية) 1

سيد النتروجين وأكاسيد الكبريت، ويمثل غاز ثاني ن وغازات أكاأكسيد الكربو هي ثاني 

فران وتقدر نسبته بحوالي     بعد احـتراق بدرة الخام في األ      أكسيد الكربون أكثر الغازات انبعاثاً    

طن لكل طن من منتج مما يؤثر على البيئة المحيطة بالمـصنع على حسب سـرعة مـسار                 

الرياح، وتم خفضه بعد إنشاء مصانع للسكر في كنانة من الناحية الجنوبية ومصنع عـسالية               

ي متصاص ثان امن الناحية الشمالية حيث تم زراعة القصب وبعض من النبـاتات التي تقوم ب            

 أكسيد النتروجين   نيأما غازات ثا  .  ألف طن في الـعام    100أكسيد الكربون المقدر بحـوالي     

والكبريت يتم انبعاثاتها من المـدخنة بنسبة ضئيلة وتأثيرها خفيف على المنـاطق المجـاورة    

 ألف طن يومياً، وبذلك يكـون     3 المصنع إلى    ةولكن نتوقع أن تكون لها آثار بعد زيادة إنتاجي        

 تراكم للغازات، وتكثف في شكل أمطار حمضية مما يتطلب عمل تـدابير للحـد مـن                 هنالك
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خطورتها عن طريق عمل فالتر، ويكون هنالك أبراج تبريد وتكثيف أجهزة الفحص لمعرفـة              

  .نسب االنبعاثات بصورة دقيقة

   

  : االنبعاثات الصلبة وتنقسم إلى قسمين)2

مجاورة وله آثـار سـالبة علـى النباتـات          الغبار الثقيل ينبعث ويسقط على المناطق ال        ) أ

واألشجار والتربة خاصة في المناطق السكنية المجاورة للمـصنع ممـا يـؤثر علـى              

 .باشرة  للخضر الفواكهاإلنتاجية المـ

تقل عن خمــسة      ملم  وينتشر في مساحات بعيدة ال       10الغبار الناعم يقل حجمه عن         ) ب

آثار ضارة على اإلنسان خاصـة فـي        كيلو  وتزيد سرعته بسرعة مسار الرياح وله         

المناطق السكنية بالقرب من المصنع حيث تعـرض المواطنين لكثير مـن األمـراض             

لتهابات العين، ولقد رصدت بعض من الحاالت في كـل مـن            إخاصة أمراض الرئة و   

لتهـاب  إعـطبرة وربك حيـث أثبتت الفحص بأن معظمهم مصابون بأمراض العين و          

ما وجب على القائمين على األمر اتخـاذ إجـراءات صـارمة            الحنجرة والحساسية وم  

  . للتخلص من الغبار

نشير هنا أن التلوث الضوضائي له آثار ضارة كبيـرة علـى العـاملين بالمـصـنع                

والمواطنين الذين يسكنون بالقرب منه مما وجب علي السلطات المختصة إنشاء سكنات بعيدة             

  .   عن المصنع للحد من خطورته
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 :   المبحث األول 9/1

  :النتائج      
حصل تدهور في البيئة ككل سببها النشاطات والممارسات البشرية المختلفة الخاطئـة             )1

التي لها دور كبير في التلوث البيئي باألخص القطاع الصناعي في الـدول الـصناعية               

تي زادت من االنبعاثات الغازية المختلفة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثـان            الكبرى ال 

وثاني أكسيد الكربيت وغيرها من الغازات الدفيئة مسببة مشاكل بيئية خطيـرة، مثـل              

تآكل ثقب األوزون وأثره على ارتفاع درجات حرارة األرض، وبالتالي زيادة مستوى            

  .رة ونزول األمطار الحمضيةالبحار، وذوبان الجليد والعواصف المدم

تدوير المخلفات الصناعية أو إعادة استخدامها تحقق فوائد اقتصادية كبيرة وتحافظ على             )2

 .البيئة من التلوث وتقلل من استخدام الموارد الطبعية المتجددة وغير المتجددة
جـابي  تدخل علم االقتصاد في القضايا البيئية، وحماية البيئة من التلوث له مردوده اإلي             )3

خاصة عند تطبيق سياسة فرض الضريبة على كل من يلوث البيئة وأعطاء حوافز لكل              

 .من يحافظ عليها
الدول الصناعية الكبرى هي األكثر تلوث للبيئة واألكثر استفادة مـن إعـادة تـدوير                )4

 .المخلفات الصناعية من الدول النامية
 القطاع الزراعي وما ترتب عليه      تدهور البيئة في الدول النامية كبيرة سببها المباشر هو         )5

من التدهور في التربة وفقدانها خصوبتها، وتوسع الزراعة علـى حـسابات الغابـات              

 .الموجودة وأهميتها في الحفاظ على البيئة
استفادة مصر من المخلفات الصناعية خاصة في صناعات السكر والحديـد والـصلب               )6

 .الورق وحققت فوائد اقتصادية كبيرة
 ومجموعة  ادة من المخلفات الصناعية في السودان ماعدا مصنع سكر كنانة         عدم االستف  )7

 .جياد الصناعية
هناك إمكانية لالستفادة من المخلفات الصناعية في السودان خاصة في مصانع الـسكر              )8

وقد استفادة من التجربـة     . ومصانع الحديد الصلب لتحقق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة       
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مصنع لإليثانول من الموالص هو على قيد التنفيذ، ومـصانع          كنانه التي قامت بإنشاء     

جياد إلعادة تدوير الخرد من أجل تصنيع السيخ المسلح محققة فوائد اقتصادية وبيئيـة              

وهناك دراسة قمت بها الستخدام الخبث      . كبيرة للمصنع وللقطاع الصناعي في السودان     

طوب المباني مستفيدين من    كمادة خامة لصناعات أخرى كصناعة السراميك والرخام و       

ى قيد الدراسة والتنفيذ بمصانع     تجارب مصر لالستفادة من المخلفات الصناعية وهي عل       

 .جياد الصناعية
القطاع الصناعي في السودان ال يساهم بقدر كبير في زيادة االنبعاثات الغازية أي بأقل               )9

 .من االنبعاثات العالمية% 0.1من 
هو األكثر أثراً على  تدهور البيئة من القطـاع           القطاع الزراعي في السودان      )10

 .الصناعي
   والية الخرطوم هي األكثر تعرضاً للتلوث الصناعي من باقي واليات السودان           )11

وهي األكثر ازداحماً للسكان مما يكون هنالك خطورة لتعرض المواطنين لهذا التلـوث             

 .  بدرجة كبيرة
ديم الزمان بدليل اآليات القرانية التـي        القرآن الكريم اهتم بالقضايا البيئة منذ ق       )12

ذكرنها آنفاً وأثرها على الحفاظ على البيئة وإمكانية حدوث كوارث كبيرة إن لم نحافظ              

بل هناك إيجاز في القرآن الكريم بالنسبة ألثر التلوث البيئي في زيادة مـستوى              . عليها

ن األنبياء والرعـد     سورتي البحار وأن الكرة األرضية مهددة  بالغرق، وذكرت ذلك في         

 .44ً-41األيات 
 إمكانية استخدام السياسات المالية لخفض ظـاهرة التلـوث البيئـي خاصـة              )13

 .الضرائب
وقد زادت دورها   .  إمكانية تبني األمم المتحدة برامج خاصة للحافظ على البيئة         )14

 .في اآلونة األخيرة من هذا القرن
صف وارتفاع في مـستوى      نتوقع ارتفاع في درجات الحرارة ومزيد من العوا        )15

سطح البحر في جميع الكرة األرضية مع تغير المناخ ما لم يتم تنفيذ كـل االتفاقيـات                 

 .الدولية التي أبرمت من قبل
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 تنامي الوعي بقضايا البيئة في العالم األول وفقدان الوعي بالقضايا البيئة فـي              )16

 .الدول النامية
  ئـة فـي جميـع دول العـالم         صعوبة الحصول على المعلومات المتعلقة بالبي      )17

 .وخاصة  المتعلقة بالمخلفات الصناعية الخطرة المؤثرة على البيئة
 عدم وجود شبكات متعلقة بتبادل المعلومات لمكافحة التلوث الصناعي بين دول            )18

 .العالم
 . مخلفات السكر واالسمنت هي األكثر ضرراً بصحة اإلنسان في السودان )19
 .عظم المصانع السودانية انعدام السالمة المهنية في م )20
 عدم  وجود أجـهزة إدارية مهتمة  بقـضايا البيئة فـي واليـات الـسودان                )21

 .المختلفة خاصة المتعلقة بأثر القطاع الصناعي على البيئة
 ضعف األجهزة الرقابية المختصة بالقضايا البيئة في السودان مثل وزارة البيئة            )22

 .واإلدرات التابعة لها
 .لبحوث التي تتعلق بقضايا البيئة في السودان عدم وجود تشجيع ل )23
 . عدم وجود صرف صناعى لمعظم المصانع القائمة في السودان )24
 . عدم وجود تجمعات صناعية مخططة بصورة علمية )25
 . تتركز معظم الصناعات في والية الخرطوم )26
 . عدم االهتمام بالمواصفات القياسية وضبط الجودة للمنتجات الصناعية )27
 .هن الصحية في المركز والواليات ضعف دور الم )28
 إمكانية االستفادة مـن القطاع الزراعي في زراعـة المحاصيل التي تنــتج            )29

وقـود اإليثانول، فبالتالي تحقق للمحاصيل الزراعية في السـودان قيمـة مـضـافة            

تـساهم في زيادة دخول الشرائح الضيعفة من المزراعين وتحقق لالقتصاد الـسوداني            

اً إزاء نمو القطاع الزراعي، ويكون إنتاج وقود اإليثانول جنباً إلى جنب مـع              نمواً كبير 

إنتاج البترول مما يساهم في زيادة مستوى دخول كل أفراد المجمتع السوداني ويحـسن         

  .مستوى معيشتهم
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  :    المبحث الثاني9/2

  :التوصيات
تــحافظ عليهـا مـن      االهتمام بالييئة وحمايتها من التلوث بإتباع كل الوسـائل التي           )1

 .التدهور كفرض ضريبة على كل من يلوثها وإعطاء حوافز على كل من يحافظ عليها
زيادة الوعي بأهمية االقتصاد البيئي عن طريق استخدام سياسات اقتـصادية تحفـاظ              )2

 .عليها في العالم
العمل على تشجيع إعادة المخلفات الصناعية مرة ثانية التي يمكـن أن تحقـق فوائـد                 )3

 .ادية وبيئية كبيرة اقتص
 .إنزال الوعي البيئي على كافة المستويات الشعبية والرسمية )4
زيادة دور المنظمات الدولية المختصة بقضايا البيئة، وإنشاء مكاتب فرعية لكـل دول              )5

 .العالم تحت قيادة األمم المتحدة
ة بخفـض    إلزام كل دول العالم بتنفيذ االتفاقيات الدولية التي أبرمت من قبل والمختص            )6

 .ظاهرة التلوث البيئي
توفير معونات وقروض لكل دول العالم المهتمة بإعادة المخلفات الـصناعية وتبنـي              )7

 .سياسة التصنيع من أجل اإلنتاج األنظف للسلع والخدمات
توفير االستثمارات الالزمة للقطاعات الصناعية المختلفة لمعالجة مخلفاتها قبل حرقها           )8

دى إلى أعية السائلة بمعزل عن معالجة مياه الصرف الصحي       معالجة المخلفات الصنا  و

أن المفهوم الحديث و .الغ الالزمة لهابزيادة تكاليف المعالجة وبالتالي صعوبة توفير الم

وأنه قد حان الوقـت   .لحماية البيئة هو انه يمكن التخلص من التلوث البيئي من المنبع

 طويلة عن طريق إحالل     تموقعها لسنوا لكى تتحمل الصناعة أثر التلوث المتراكم في        

  .من الملوثات في المصانع سببها التهالك والقدم 50%اآلالت القديمة ألن 
العمل على زيادة الوعي داخل المصانع للتقليل من الخسائر في المواد األولية واتخـاذ               )9

 .التدبير الالزمة لتقليل التلوث داخل المصنع
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بيرة من التلوث وذلك بفصل الزيوت والرواسب مـن         القيام كخطوة أولى بإزالة نسبة ك      )10

المياه المستخدمة أثناء عمليات اإلنتاج وهي عملية تزيل أكبر قدر من التلوث بأقل قـدر               

 .من التكلفة
توفير آليات محلية لمكافحة التلوث وإدارة البيئة في المجتمعات الـصناعية الكبـرى               )11

 . زية ورقابة المخلفات الخطرةليها إعداد وتنفيذ خطط للمعالجة المركإيوكل 
ن القضية الرئيسة في إعادة استخدام النفايات الصناعية في كثير من الـدول الناميـة               إ )12

تحقق هامش ربح معقول للمـستمثرين فـي         ترجع إلى أن تكلفة إستعادة هذه النفايات ال       

ـ  أيضاًوتنظر األجهزة  .القطاع الصناعي الخاص ات  إلى مشاريع إعادة اسـتخدام النفاي

. سمالية يتعين عليها أن تغطي نفقاتها وتحقـق أربحـاً         أالصناعية على أنها إستمثارات ر    

م النفايات أو حرقها بحيث يصبح إعادة اسـتخدام         ردتتوفر لديها مواقع ل    وبعض الدول ال  

 . المخلفات هو الخيار المفضل اقتصادياً
 لتبـادل المعلومـات   يجب على حكومات الدول النامية على تشجيع قيام شبكات إقليمية        )13

كما أن تجميع المعلومات المتعلقة بالتشريعات وتـدابير        . حول مكافحة التلوث الصناعي   

وإجراءات السياسة العامة، وخطط الموارد والنفايات المحددة وكيفية معالجتهـا ونـشر            

 في توضيح الرؤيا حول أولويـة مـشاكل         المعلومات المتعلقة بحماية البيئة يساهم كثيراً     

كما يمكن االستفادة من تجارب الـدول         واختيار مسار العمل الصيحيح والمالئم     وث  التل

 .التلوث الصناعي ظاهرة   خفضت نجحت في التي
وهذا من شـأنه   .دماج تقيم األثر البيئي في عملية التنمية الصناعيةإينبغي العمل على  )14

د تخطيط أو أثناء تشغيل     أن يؤمن بصورة مالئمة التدابير الوقائية التي يمكن اتخاذها عن         

متناع مشروعات صناعية بهدف الحد من أثر الملوثات على البيئة وتشمل هذه التدابير اإل            

عن قيام عمل ما أو جزء من هذا العمل الذي يسبب التلوث، باإلضافة إلى تقديم تقـارير          

إلصدار التراخيص بإنـشاء مـشروعات صـناعية    ي أساس عن تقيم األثر البيئي كشرط 

 .دة القائمة منهاديـج
جمع وتوفير البيانات والمعلومات والدراسات السابقة المتعلقة بالمخلفات الصناعية حتى           )15

يمكن االستفادة منها في إجراء التقيم المتكامل لمشاكل التلوث الصناعي، وتحديد طـرق             
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أساس بيانات وأرقام فعلية، وفي حالة عدم دقة وكفاية البينـات الالزمـة              المعالجة على 

 ضرورة توفير مثل هذه البيانات مـع  ي األمر يقتض متكامالًيم التلوث الصناعي تقيماً يلتق

إلزام الشركات الصناعية اإلنتاجية بعمل الدراسات الالزمة إلستكمال البيانات الخاصـة           

 .لمخلفاتها
في ضوء جدواها االقتصادية وإعطاء وضـع        مرة ثانية    االهتمام بإعادة تصنيع المواد    )16

 وإعادة تصنيها واستخدامها    يكانات تبادل المنتجات الثانوية على الصعيد اإلقليم      جديد إلم 

 .كمدخالت اإلنتاج
جهزة التشريعية والتفيذية في القطاع الصناعي مـن أجـل          ألتعزيز الجهود المشتركة ل    )17

 .ظيفة في اإلنتاجننظم اإلدارة البيئية الصناعية وإدخال التقنيات ال
وثات الصناعية  لبيئية تساعد على تحديد المعايير الخاصة بالم      إنشاء قاعدة للمعلومات ال    )18

المختلفة مع األخذ في االعتبار االعتبارات البيئية واالجتماعية واالقتصادية والتقنية عند           

تقدير االستثمارات الالزمة لمعالجة المخلفات الصناعية فإنه يجب أن يتم ذلك بناء علـى           

 لطبيعة المخلفـات    لفعلية للتقنية المزمع استخدامها وفقاً    دراسة علمية تقدر فيها التكاليف ا     

ـ     يومكوانتها مع مراعاة النواح     فـي مثـل هـذه       ي االقتصادية وباستخدام الحاسب اآلل

 .التقديرات فإننا نحصل على نتائج سريعة ودقيقة
إلسهام في دراسات تطوير طرق اإلنتاج بما يضمن الحافظ على    ل يتشجيع البحث العلم   )19

 الطاقـة األحفوريـة     استخدامتحسين البيئة وإجراء البحوث التطبقية في مجال        الموارد و 

 .بدون وجود مجال للتلوث البيئي
 في موقعه أن يقلل من      إنسانتنمية الوعي البيئي لدى المواطنين حيث أنه في قدرة كل            )20

التلوث باتخاذ طرق عديدة مع إعداد اللوائح والتوجيهات في مجال سالمة المهنة وخطط             

لطورائى من قبل الحوادث الصناعية لضمان المواجهـة الفعالـة فـي حالـة انتـشار                ا

الكيماويات الضارة في البيئة، ثم إعداد برامج لتنمية القوى البشرية في مجـاالت اإلدارة        

 . والرقابة على التلوث الصناعي
طق وإنشاء  االهتمام بالمناطق الصناعية في السودان وتوفير كل البنية التحتية لتلك المنا           )21

 .صرف صناعى للمجمعات الصناعية بحيث تكون بعيدة عن مناطق السكن
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إلزام المصانع القائمة في السوادن لالستفادة من المخلفات الصناعية وتوفير المـساعدة             )22

لها من قبل الدول والمنظمات الدولية وتوفير دراسات الجـدوى االقتـصادية والبيئيـة              

 .تحقق فوائد اقتصادية وبيئة للمصنعوالمشورة الفنية لتلك المصانع ل
 .االهتمام بنقابات المهن الصحية وفتح مكاتب لها في جميع واليات السودان )23
االهتمام بالقطاع الزراعي لتوفير المحاصيل النباتية التي تنتج وقود اإليثانول الحيـوي             )24

 .والمحافظ على البيئة
صحة المواطنين علـى خفـض      إلزام كل المصانع السودانية التي تؤثر مخلفاتها على          )25

 .ملوثاتها البيئية
يجب اتخاذ قرارات حاسمة لقفل المصانع التي لها دور كبير في التلوث البيئـي فـي                 )26

 .السودان
يجب تخفيض الغبار الناتج أثناء وبعد عملية التصنيع للمصانع االسـمنت فـي ربـك                )27

 .وعطبرة
 تعمـل بوقـود اإليثـانول       التنسيق الكامل بين شركة جياد الصناعية إلنتاج السيارات        )28

 .وشركة سكر كنانة التي تنتج الوقود الحيوي
إنشاء مصانع التي تنتج وقود اإليثانول في مناطق الزراعة اآللية في السودان لالستفادة              )29

  .من فائض المحاصيل الزراعية
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    : ث الثالث  المبح9/3

  : الخاتمة
عقدين الماضين اهتماماً قطرياً شهد موضوع حماية البيئة من التلوث الصناعي خالل ال

وعربياً ودولياً، وعقدت المؤتمرات والندوات، وورش العمل ذات الصلة بالتلوث الصناعي في 

ويأتي في مقدمة هذه المؤتمرات مؤتمر اإلدارة البيئية في دول العالم الصناعي . دول العالم

 في فرنسا والذي اختمت  في مقر المؤتمرات1984 عام 16-14الذي انعقد في الفترة مابين 

جلساته بعمل معاهدة بين الدول الواحد والسبيعين المشاركة في المؤتمر وسميت بمعاهدة 

. فرساني، وعقد مؤتمر األرض في ريدوجانيرو، ومؤتمر مونتريال في كندا، وأخيراً فى روما

وإلزام وقد أسفرت هذه المؤتمرات بأهمية حماية البيئة وفرض ضريبة على كل من يلوثها 

  . الدول الصناعية الكبرى بخفض انبعاثتها من الغازات المدمرة لطبقة األوزون

 تفاقيات إبرام االات السابقة ذكرهامؤتمرالوقد رفضت بعض الدول المشاركة في 

مع أنها تعتبر من أكبر الدول الصناعية في العالم . وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية

والسبب .  كبيرة بالتالي تعتبر أكبر المصدرين للتلوث الصناعي في العالموانبعاثاتها الغازية

بسبب عوامل اقتصادية ألنها تعتمد على القطاع الصناعي المحرك األول ها األساسي لرفض

 يعنى خفض اإلنتاجية  الغازية من القطاع النبعاثاتهاخفضففي عملية التنمية االقتصادية 

  . مشاكل كبيرة في اقتصادياتهايسببما  مالحيوىلقطاع  لهذا االكلية

إن السيطرة على التلوث الصناعي عملية معقدة والتحدي الحقيقي الذي يواجه عالمنا 

اليوم هو كيفية تنفيذ التشريعات والقوانين نتيجة للظروف المحلية المختلفة التي تشمل التنظيم   

  .تماعيةالتمويل، المراقبة، العوامل االقتصادية والسياسية واالج

ومن جانب آخر فإن أثر المخلفات الصناعية على البيئة في العالم كبير مما دعى دول 

العالم المهتمة بقضايا البيئة التخلص من المخلفات بصورة علمية تساهم في خفض التلوث 

  .الصناعي من جانب واالستفادة منها اقتصادياً وبيئياً من جانب آخر

 وبعض من الدول النامية نحو إعادة تدوير المخلفات وتوجهت معظم دول العالم األول

الصناعية، وبل أصبحت بعض من هذه المخلفات مواد خامة لصناعات هامة لكل الصناعات 
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في العالم التي لديها مخلفات مما يساعد على خفض استخدام الموارد الطبيعة المتجددة وغير 

  . المتجددة وبالتالي الحفاظ على توازن البيئة

الدول النامية التي سعت إلعادة تدوير المخلفات واالستفادة منها اقتصادياً مصر ومن 

خاصة في صناعة الحديد الصلب والسكر، ومصانع البالستيك، والورق وغيرها من 

 وقد حققت فوائد اقتصادية كبيرة ساهمت في دفع عجلة التنمية بالرغم من أن ،الصناعات

  .لوبةالوعي البيئي لم يكن بالصورة المط

. السوادن يعتبر واحد من الدول النامية التي لم تنال حظا وافرا للحفاظ على البيئة 

وتشير الدراسات التي أجرتها األمم المتحدة بأن السودان يقع في المرتبة الثانية والعشرون من 

دول إفريقيا في مجال إصحاح البيئة مما يعني أن التدهور البيئي في السودان يشكل مشكلة  

  .كبيرة بل يجب إعادة النظر إليها لتصبح البيئة صالحة للجميع

بأن السودان ال يساهم بقدر . وتشير الدراسات المتعلقة بالتلوث الصناعي في السودان

. من نسبة االنبعاثات العالمية% 0.1كبير في االنبعاثات الغازية في العالم أي ما يعادل 

رنة مع الدول الصناعية الكبرى، أو بعض الدول والسبب هو قلة عدد المصانع القائمة مقا

النامية مثل مصر وجنوب إفريقيا، والسبب اآلخر هو توقف بعض من المصانع القائمة في 

  . عملية التشغيل مما يقلل من استخدام الوقود المسبب المباشر لالنبعاثات الغازية

ة ببعض من الدول النامية ومع ذلك فإن بيئة العمل في المصانع القائمة رديئة جداً مقارن

مثل مصر، مما وجب على القائمين على األمر االهتمام بالوسائل العلمية التي تساهم في رفع 

درجة الوعي البيئي لإلنسان السوداني وبالتالي نضمن له بيئة صالحة للعمل تزيد من كفاءته 

  . في العملية اإلنتاجية

الصناعية في السودان ليست لديها أي أثر الجدير بالمالحظة أن إعادة تدوير المخلفات 

سكر كنانة، مصنع الحديد الصلب بمدينة (في كل المصانع السودانية القائمة ماعدا مصانع 

مما وجب علينا اآلن االستفادة من تجارب الدول التي استفادت ) جياد الصناعية إلنتاج الخردة

  .  وبيئية لدولتنا الحبيبة يةمن إعادة تدوير المخلفات الصناعية لنحقق فوائد اقتصاد

  



 237

Conclusion 
The topic of the environmental protection from the industrial pollution has 

appeared since twenty years ago. Which has one important care from the Arab 

Countries and the world. The conferences and seminars have done for this. Also the 

workshops which related to the industrial pollution in the world. The first 

conference is the environmental management in the industrial world on the 14th – 

16th of 984 at the parliament area of France . 

This conference has ended on an agreement between the seventy one 

countries which participate the conference which was called Frasany Agreement. 

Other one was called the conference of the earth at Redo Janeiro. And the 

conference of Monitorial at Canada. the last one  which was held in Roama . They 

have cared about the environmental protection. And they issue taxies to everyone 

who refuses. And they involved the biggest industrial countries to lessen the 

resources which produce gasses that destroyed the O3 . 

At the first the United State of America refused those laws and agreements. 

Hence It was afraid of the destroying of its industrial economic. Because it depends 

on the industrrial sector as the first movement of the economical developing 

process. That means the lessen of the gasses which produced from the industry, 

lessen the whole industrial production. This reflects negatively to the developing   

that lead a great danger of economic. 

The capturing of industrial pollution is complexities process. The real 

problem which is focusing our world now days is how to have laws and disciplines 

to protect the industrial pollution . There are many complexities which stopped 

against this problem for the different local reasons such as organization, finance 

control and many economical. Political and social principles.  

On the other side the effect of the industrial waste on the environment in the 

world is very big. This leads the countries of the world to care of the environmental 

problems and to get rid of the waste in a scientific way to lessen the industrial 
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pollution by the side. And to have economical and environmental values by the 

other side.  

The most countries of the world and the under developing countries went 

towards recycling of the industrial waste. Some of them become important material 

for manufactory for the countries which had the wastes. And this lessen the use of 

the new natural resources and none now, them to protect the environmental storing 

the under developing countries which went towards the recycling waste and took its 

especially in mines, sugar, paper and the factories of plastic and other industries, 

those got many economical values, which participate to the fluency of developing.          

In spite of the environmental light thoughts shouldn’t be in good  . 

The Sudan is one of the under developing countries which hasn't gained a 

good lich to protect the environment. The studies which was done by UN point and 

show that Sudan was evaluated in order of the twenty second out of the African 

countries around the environmental protection that means the destroying of the 

environment at Sudan produces a big problem. And this needs a sight to protect a 

good environment for all. 

The studies of industrial pollution points that Sudan hasn't a wide shared in 

emisions gasseous productions in the world. It shared for about 0.1% from the 

percentage of the gaseous productions in the world. Therefore, the fewer of the vary 

with the developing countries and some of the under developing countries like 

Egypt and South Africa. And the other reason is that some of the industries of 

Sudan has stopped soon, and this lessen the use of the fuel which make gaseous 

productions directly. 

The labouring environment at the factories which is working soon is very 

bad, comparing with countries like Egypt. The duty of the responsible people who 

care with scientific aids which are sharing  to high degree of environmental light 

thoughts for Sudanese human. And to capture a good environment to add more 

qualifications of the production process. 
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On the sight of the recycling of industrial effecting in all the factories of 

Sudan except Kinana Sugar Factory and Al-Giad mineral factory. It is our 

responsibility to imitate the capacities of the countries which had value and the 

useful of recycling waste to gain more values and useful the economic and the 

environment for our lovely country.  
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