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مفهوم التدهور البيئي
Environmental)( البيئي التدهور•

degradation)(   يحصل الذي التدهور هو  
 الماءو الهواء مثل الموارد استنزاف بسبب للبيئة

 لموائل،ا وتدمير ،البيئية النُظم وتدمير والتربة،
ف .البرية الحياة وانقراض والتلوث  أي بأنه ويُعرَّ

 صنع من أو كان طبيعي للبيئة اضطراب أو تغيير
 وبمرغ غير أو ضار أنه على إليه يُنظر البشر،

.فيه



مفهوم النمو اإلقتصادي
Economic((( االقتصادي النمو growth( هو 

 ةقيم زيادة في تساعد التي الوسائل من مجموعةٌ 
 الموارد من االستفادة على باالعتماد الدخل

.المتاحة االقتصادية

 منتض التي العمليّات كافة هو بأنه كذلك ويعرف 
 اد،لألفر الدخل قيمة من مرتفعةٍ  معدالتٍ  تحقيق

 ادياالقتص التأثير على االعتماد خالل من والمنشآت
  درةق في زيادة .المحلي السوق في والطلب للعرض،
 ترةبف مقارنة والخدمات السلع إنتاج على االقتصاد

.أخرى إلى زمنية

 



 .

 يؤدي حين ففي البيئي والتدهور االقتصادي النمو بين عالقة ثّمة هناك
 النشاط ذاه فإن االقتصادي والنشاط النمو على سلبية آلثار البيئي التدهور

 البيئي التلوث على الرقابة في التراخي أن كما .التدهور هذا في سبب نفسه
 الناجمة ارلألضر نتيجة المستقبلي النمو لكبح مباشر غير بشكل سيؤدي
 الصحة وقطاعات والسياحة كالزراعة اقتصادية أنشطة على البيئي للتدهور
التحتية والبنية



  -:قياس النمو اإلقتصادي 

Gross)GDPالمحلي الناتج إجمالي
(Domestic Product  القيمة عن عبارة هو 

 بها المعترف والخدمات النهائية السلع لكل السوقية
 فترة خالل ما دولة في إنتاجها يتم والتي محلي بشكل
 الناتج إجمالي اعتبار يتم ما غالبًا .محددة زمنية

 وال .ولةالد في المعيشة لمستوى مؤشًرا للفرد المحلي
.لفردا لدخل مقياًسا للفرد المحلي الناتج إجمالي يعد
 تريليون 1.052 لـ اإلجمالى المحلى الناتج ارتفع�

  هىالمنت المالى العام من الثالث الربع خالل جنيه
 فى جنيه مليار 876 مقابل ،2018 /2017

 ،2016/2017 المالى العام من المماثل الربع
%20 نسبتها بلغت بزيادة
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 : العربية مصر جمهورية فى البيئى التلوث أسباب �

: مثالال سبيل على منها نذكر عديدة متداخلة عوامل عدة إلى البيئة تلوث يرجع

 ذلك احبص ما و التحويلية الصناعات و التعدينية الصناعات فى الضخم النمو1.
.المصانع من المتصاعدة األدخنة و الصناعية المخلفات كمية تزايد من
 مثل حياةال نواحى كافة فى للبيئة الملوثة الطاقة مصادر إستخدام فى التوسع2.

 ىصح صرف – كهرباء – مياه( العامة الخدمات و المنزلية األغراض و التدفئة
 انبج إلى ، الجوى و البحرى و البرى النقل   ووسائل   المناجم و المصانع و )

  . الحديثة الزراعة آالت و الصرف و الرى محطات فى  الزراعية األغراض
 بدون تجةالمن البيئية النظم من غيرها و المحاجر و المناجم إستغالل فى التوسع3.

 . التوسع هذا مثل تصاحب التى للتوابع مراعاة
 ستخدامإ فى اإلفراط و الحديثة العلمية الزراعة أساليب تطبيق فى التوسع4.

. )) ورقية أسمدة – معدنية أسمدة – مبيدات (( الزراعية الكيماويات
. للمواطن اليومية الحياة ميكنة فى التوسع من الناجم الصوت تلوث5.
 بالصحة ارةالض الملوثات من للعديد المختلفة العمل بيئات فى العاملين تعرض6.

. العامة
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        (
 أن0ع التلوث البي*(

 
 

تلوث الهواء �
 

تلوث المياه �

تلوث التربة  �



:أهداف االقتصاد األخضر

  مصادر تلوث الهواء•
انبعاثات السيارات•

احتراق الوقود•

الغبار واألتربة•

الصناعة•

التخلص من النفايات•



  : الهواء لتلوث اإلقتصادية اآلثار 
ً  الهوائى التلوث يمثل  المستشفيات ةإقام تكاليف حيث من الدولة إقتصاد على عبئا

 حتهص تدهور بسبب العامل إنتاجية إنخفاض ، األمراض حاالت إزدياد لمواجهة
 المبانى و اآلثار تلوث ، التلوث عن الناتج الفاقد فى ممثالً  للموارد إستنزاف ،

 مدى إنخفاض و الضباب إنتشار ، الملوثة المواد لمكونات الكيماوى بالتفاعل
 . الحوادث وقوع نسبة زيادة و السريعة بالطرق الرؤية

 على الطلب زيادة على يشجع المريحة الجماعية النقل وسائل توافر عدم
 . الوقود إستهالك زيادة و الخاصة السيارات

 بها لتىا المدن عن اإلبتعاد فى السياح يرغب حيث السياحة حركة على التأثير
 . تلوث
 اديةإقتص خسائر إلى الجو فى الحرارى اإلحتباس غازات تركيز تزايد يؤدى
 خالل ةالتالي الخسائر تحدث أن يمكن مصر فى و البحر سطح إرتفاع نتيجة

ً  الخمسين  : القادمة عاما
. الدلتا بشمال الجوفية المياه إلى المالحة المياه تسرب – أ

 و بورسعيد مدن من أجزاء و الدلتا شمال  أراضى  من  أجزاء  إختفاء -ب
 . دمياط

 . الدلتا هبوط و الشواطئ تآكل -ج
. اإلسكندرية ميناء على سلبية تأثيرات -د



 ئيسيةر مصادر ثالثة في تنحصر  المياه تلوث

 من الصحى الصرف  مياه  تشمل و :  المدن  مخلفات 
 ياهالم هذه تجمع ما عادة و . المستشفيات و العامة المبانى و 
 ةمعالج بعد أو معالجة دون البحار أو األنهار مجارى فى بها 

 ، ويةالعض المواد تحلل و الصلبة المواد ترسب إلى يؤدى مما
 و ائيةالم األحياء إبادة ثم من و الماء فى األكسجين نسبة من قلل

 .الكريهة الروائح
 مواد على المياه تحتوى ما عادة و : السائلة المصانع مخلفات 

  . منها التخلص يصعب خطرة
 ةالزراعي المحاصيل على ترش التى : المبيدات عن ناتج

 صبت قد التى ، المصارف الى الصرف مياه مع منها بعض 
  التى  القنوات و   الترع  مياه  تلوث   كذلك   ، بحار أو حيرات
.الرش معدات و اآلت فيها



:ر اإلقتصادية لتلوث المياه 
:  ر اإلقتصادية لتلوث مياه الشرب 

وفير  توافر مياه نقية للشرب أولإلاستحمام يؤدى إلى أمراض صحية خطيره تتطلب ت
. شفيات و مراكز لغسيل الكلى 

. ص إنتاجية الفرد يصاحبه زيادة اإلستيراد و اإلعتماد على الخارج 
.يد للمياه ير الجزافى ألسعار المياه للمساكن و المحالت يؤدى إلى اإلستخدام غير الرش

ى األساسات ع منسوب المياه الجوفية فى التربة نتيجة إزدياد معدالت اإلستهالك أثر عل
.رانية و مكوناتها من الحديد و األسمنت 

: ثار اإلقتصادية لتلوث البحيرات المصرية 
لى ميزان إلنتاج السمكى يؤدى إلى زيادة اإلستيراد لمواجهة اإلحتياجات مما يمثل عبئاً ع

. .وما يرتبط به من زيادة البطالة في مجتمع الصيادين  ت 
:  ار اإلقتصادية لتلوث البحرين األحمر و المتوسط 

راكم دم  وجود  مراكز  مكافحة للتلوث على كل من البحرين األحمر و المتوسط إلى ت
. ما يؤثر على البيئة البحرية 

كل من طقة صناعية حرة بخليج السويس سيؤدى إلى زيادة فى حركة السفن العابرة ل
. األحمر و المتوسط و معنى هذا توقع المزيد من التلوث 

. حرية ى إشعاع نووى من السفن العابرة يؤدى إلى تدمير منطقة واسعة من البيئة الب



 .



مصادر تلوث التربة . 
  المبيدات استخدام في اإلفراط -1
  المياه تلوث-2
  الكيماوية األسمدة إستخدام زيادة -3

 : التربة إلستنزاف اإلقتصادية آلثارا
. ةللدول التجارى الميزان فى العجز تزيد للحبوب اإلستيراد زيادة•
 . كثيرة أمواالً  يستلزم جديدة أراضى إستصالح•
 . تدميرها تم التى كتلك المستصلحة األراضى كفاءة عدم•
 . الخارج من إستيرادها و الماشية أعالف على الطلب فى زيادة•

 : شريةالح المبيدات و الكيميائية الزراعية للنفايات اإلقتصادية اآلثار
 . المبيدات باستخدام المقصودة غير المفيدة الكائنات قتل•
 . بها تتأثر التى الحيوانات إنتاجية إضعاف•
. عليها تأثيرها من يقلل مما الحشرية األفات مقاومة تزايد•
. واسعة مناطق فى البيئة تلويث•
  من كثير هالك إلى الوقت بمرور يؤدى مما البيئية النظم فى التراكم•

 النظام فى استمراره إلى الكائنات خالل إنتقاله و بقاءه يؤدى كما ، األحياء
 . كله البيئى



 . :حالة عملية 
ترول بإلقاء رصدت إدارة التفتيش البيئي بوزارة البيئة فى مصر قيام بعض شركات الب

دم الصرف الصناعي غير المعالج على البيارات الجوفية وعدم وجود سجل بيئي وع
لجنة تفتيش في عدة محافظات  25اكتمال سجل المخلفات والمواد الخطرة فيها من خالل 

أن وخالل الثالثة أشهر الماضية ودمياط والمنوفية  وحلوان والجيزةالقليوبيةمنها 
يارات الستجميع أغلب المصانع المخالفة تعمل في مجاالت البترول والمالبس الجاهزة و

سمدة والسكر والمبيدات والمخصبات الزراعية والبالستيك والتكييف والتبريد واأل
في  وتركزت المخالفات البيئيةباإلضافة إلى عدد من محطات معالجة الصرف الصحي 

نة من زيادة الصرف الصناعي للمخلفات في المياه باإلضافة إلى صدور انبعاثات أدخ
المصانع مما يؤدي إلى زيادة تلوث الهواء خصوًصا أن أغلبها قريب من المناطق 

.السكنية 
في العام من إجمالي كمية  3مليون م 448.6منشأة تصرف  69وجود -:المحصلة �

.الصرف الصناعي على نهر النيل وفروعه 

. 



 .
  : يلى كما للدولة القومى اإلقتصاد على ذلك ينعكس

 : المعيشة مستوى تدنى و الفقر إنتشار -1
 حيتهاصال المنتجات تفقد و اإلنتاج على القدرة تنخفض حيث

 معه ىتتدن الذى األمر اإلنتاجية الوحدات تنهار و المنافسة أو للتصدير
 القومى جالنات إنخفاض و التضخم معدل إرتفاع مثل اإلقتصادية المؤشرات
  . يشةالمع مستوى يتدنى و األفراد دخول معه تنخفض الذى األمر اإلجمالى

  : الطبقات بين الدخل فى كثيرة فوارق وجود -2
 اديةاإلقتص لألزمات المصاحبة اإلقتصادية الظواهر تبدأ حيث

 الحلص المشبوهة الصفقات و العموالت و السمسرة و السوداء السوق مثل
 . الطبقات بين الفوارق يزيد مما بالمجتمع معينة فئات

 : البطالة نسبة إرتفاع -3
 نظراً  بالكامل إنتاجية  وحدات  تنهار الظروف هذه مثل فى

 اإلنتاج و العمل على القدرة عدم مع مستمرة خسارة تحقيق و اإلنتاج لتدنى
 رصف لفتح إستثمارات وجود عدم مع للفصل العمال يعرض الذى األمر
 . البطالة نسبة إرتفاع إلى يؤدى هذا كل ، للعمل



 .

: الجماهير إلحتياج كفايته عدم و الحيوانى و الزراعى اإلنتاج ضعف -4
 ثروة من يده تحت ما رعاية و العمل على قدرته الزراعى العامل يفقد حيث

 بإنهيار هددي الذى األمر للحيوانات المقدمة األعالف فى التلوث انتشار إلى باإلضافة حيوانية
 . الجماهير بإحتياجات وفائها عدم و الحيوانية الثروة

  : األساسية البنية و المرافق و الخدمات مستوى ضعف -5
ً  تشكل  التلوث نتيجة العاجلة الخدمية المطالب  و دولةال على متزايدة ضغوطا

 تبدأ الىبالت و خالفه و النظافة و التعليم و الصحة مجاالت فى الخدمات هذه أداء على قدرتها
 و لمياها تشبع و  كفائتها تنخفض و الخدمات بهذه الوفاء عدم و اإلنهيار فى الدولة قدرة

 . اإلنسان هو بالتالى الضحية يكون و المخاطر و بالسموم  التربة
  : القومى الناتج إنخفاض -6

 مما مقوماتها أهم صناعية أو زراعية كانت سواء اإلقتصادية العمليات فقد
 هايةالن فى يترجم الذى و  الدولة  أنحاء جميع فى اإلنتاجية الوحدات على أثره ينعكس

 هى و للدولة الشاملة القدرات من هامة قدرة بذلك تفقد و للبالد القومى الناتج فى باإلنخفاض
 التى اصفاتبالمو تتمتع جيدة سلعة انتاج الظروف هذه تحت يمكن ال حيث اإلقتصادية القدرة

 عن الً فض المحلية أو العالمية لألسواق سواء الجودة مجال فى العالمية التحديات تفرضها
 فى األمراض من العديد مسببات جسده فى يحمل مريض عامل يحدثها التى الخطورة
  الدوائية و الغذائية الصناعات مثل حساسة لسلعة إنتاجية خطوات



 .

 مصر في البيئي التدهور تكلفة
 %4.5 نحو يستهلك مصر في البيئي التدهور أن إلي الدراسات تشير

 يوانوالح اإلنسان صحة على التلوث تأثيرات وأن القومي، الناتج من

 ىعل خطورة يمثل ما وهو األوبئة، حد إلى تصل قد األمراض وانتشار

 لمواجهة دةجدي مستشفيات إقامة تكلفة من يتطلبه لما القومي، االقتصاد

 اثيلالتم على للتلوث السلبى األثر الدراسة رصدت كما .الحاالت هذه

 الملوثة وادالم لمكونات الكيميائى بالتفاعل األثرية والنقوش البرونزية

 تفقد الزراعية التربة أن الدراسة وضحتأ كما  الجوي، والغالف

 من %32 نحو تملح إلى أدى ما بالتربة، الملوثات اختالط مع خصوبتها

.الوادي أراضى من %30و الدلتا، أراضي



املبادئ الرئ�س�ية لإلنتاج األنظف لنمو الدراسة القياسية ألثر التلوث البيئي على ا•
))  البنك الدولي ((  االقتصادي

والنمو  أجل توضيح العالقة بين التلوث البيئيمن •
دول 7االقتصادي، فقد تم اختيار عينة تتكون من

سيد عربية، وقد تم اختيار مؤشر انبعاث ثاني أوك
البيئي،  الكربون المتغير التابع والمعبر عن التلوث

البيئية والجدول التالي يبين المؤشرات االقتصادية و
العربيةللبلدان 

 GDPزيادة كل  من نتائج التقدير أن نالحظ  .�
 12,66البيئي لوث تاليؤدي الى زيادة  1 %بنسبة

%





املبادئ الرئ�س�ية لإلنتاج األنظف
جهود الدولة للحد من التلوث البيئي 



املبادئ الرئ�س�ية لإلنتاج األنظف
التحكم في التلوث مشروعات :-أوالً •

الصناعي
 التلوث لتقليل الصناعية المنشآت أوضاع توفيق إلي تهدف
 اهمي تلوث من والحد الهواء نوعية ولتحسين منها الناتج
 ةدائم آليات وإنشاء الحادة التلوث نوبات من والحد النيل

 تزاماالل على القدرة ورفع التلوث مافحة مشروعات لتفعيل
 تخلصالو الخام المواد استخدام تقليل إلى باإلضافة البيئي
.التصنيع عن الناتجة المخلفات من اآلمن

 من رةميس قروض تقديم خالل من تمويالً  يتضمن المشروع
 للمنشآت إقراضها إعادة ويتم األجنبية التمويل جهات

 مةحز صورة في المصري األهلي البنك خالل من الصناعية
 يتم ترد ال منحة %20و قرًضا %80ب تقدر تمويلية
.اديةواقتص بيئية جدوى دراسة على بناء  المشروع اختيار



ئية اللجنة العليا للتويضات البي:-ثانياً 
 -:مهام  اللجنة 

oتج عن تقدير فيمة التعويض عن الضرر البيئي النا
ن مخلفات بيئية تنطوي علي إتالف أو تدمير أي م

.األصول الرأسمالية أو الخدمات البيئية 
oطتها وضع و تعديل القيم المحاسبية التي يتم بواس

.حساب تكلفة التدهور البيئي 

التي  بلغت قيمة التعويضات البيئية 2018في عام  �
.مليون جنيه مصري  30تم تحصيها حوالي 



ُ : التحول األخضر لقطاع الطاقة في مصر: ثالثا

 الز/اج-ة، الصوبة *ازات انبعا'ت من %24 بنحو �امليا �سامه الطاقة قطاع
 قطاع مْ ويَصِ  احلراري >ح:باس *ازات مصادر رأس �يل الطاقة يضع ما وهو
. األحفورية املصادر من اGكهربية الطاقة توليد

 ساطعة Nشمس عKمتت كام العام مدار �ىل ومRتظمة �الية رPح Nرس�ة مرص Kمتتع
ً  - الرPح طاقة _س�ت^دام �سمح مما اGهنار سا�ات معظم  الشمس�ية اقةالط وأيضا

ً  وآمRة م:dددة مكصادر  لتحق-ق رصةالف يi-ح مما .ءاGكهر_ أزمة ملواgة بيf-ا
 35 توليد ىف مرص وتأمل .املتdددة الطاقة اس�ت^دام لتعظمي طموpة إسرتاتيجية

�ام حبلول املتdددة املصادر من الطاقة من ٪ 2020. 

 



محطات توليد الرياح 
ميجاوات بالزعفرانة  545محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح قدرة 

 )  و.ك 850 -و .ك 660 -و .ك 600(تورب�Rة من طرازات خمتلفة  700تضم املزر�ة �دد 
وذ� من �الل �روتو�والت تعاون حكويم مع  2001مت تنف-ذ هذه احملطة �ىل �دة مراpل اعتبارا من �ام 

 لك من أملانيا وا� منارك واس�بانيا واليا_ن
 
   
 
 

)  1جبل الزيت (ميجاوات  240محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح قدرة 
واملفوضية  EIBوبنك >س�iر >ورويب  KfWمت تنف-ذ احملطة _لتعاون مع بنك التعمري األملاين 

 ).  و.مK)240رب�Rه وقدرة لك  مهنا  120�دد الرتب�Rات  EUاألوروبية 
 

  )2 الزيت جبل( و م 220 بقدرة الزيت بجبل رياح محطة
   .JICA ا�ويل ¥لتعاون اليا_نية الواك£ مع _لتعاون احملطة تنف-ذ مت

   .)و.م220( مهنا لك وقدرة Kرب�Rه 110 الرتب�Rات �دد
 . 2018 يوليو يف ¯شغي و املرشوع تنف-ذ من >»هتاء مت





 م-dاوات 2000قدرة حواىل ±Rان يف أسواناحملطة الشمس�ية احلرارية ب 
 

أكرب حمطة  وتعد حمطة ب·¶ان إلنتاج الطاقة الشمس�ية يف حمافظة أسوان
حمطات رئ�سة لنقل  4طاقة مشس�ية يف العامل، ح-ث يضم املرشوع 

 50حمطة مشس�ية فرعية س�ت·:ج  40م-غاوات، و 2000اGكهر_ء، بإجاميل 
�يلو فولت  �220يلو فولت و 500م-غاوات من لك حمطة، وجبهد إجاميل 

فدان  G8843.3لك حمطة، ويقع تنف-ذ املرشوع العمالق �ىل مساpة 
 .مليار دوالر 1.5_س�iرات تصل إىل حوايل 





 
 
 
 

 -: المالية السياسات : رابعا
 للدولة لعامةا نيةميزا ىلإ يعهار ديعو يتلا البيئية  ئباالضر هي

 ضتفرو:  ". لضريبةا سبأسا مرتبطة ريغ تلغايا تخصص قدو
 حصالإ تكاليف مجود يدفع الملوث أمبد لتعزيز لبيئيةا ئبضرالا
 يربتغي ثلتلوا على ربكأ ةسيطر وتحقيق المنتج، سعر في ارألضرا
 إلي توجيهها يمكن تيلا اتلعائدا دةياوز  سلبا ةثرالمؤ تلنشاطاا

  . لبيئةا تحسين
 :   :  ةلبيئيا ئبالضرا اعنوأ 

 ثلتلوا ئباضر
لطاقةا ئباضر 

  لطبيعيةا الموارد ئباضر

   . لبيئيةا اليةملا لتحفيزا ئباضرو
  الخضراء اإلعانات و الضريبية اإلعفاءات





شكرا لحسن االستماع


