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:  ملخص

 مً يهضف بدشىا بلى الىكىف غلى مسخلف آلازاع الؿلبُت الىاججت غً الخلىر البُئي الطىاعي،

زالٌ صعاؾت ؤهىاغه وهظا الخيالُف الؿلبُت الىاججت غىه، في ظل جفاكم اإلاشىالث البُئُت والازؿاع 

الىاججت غنها غلى اإلادُـ ؤلاوؿاوي والخُىاوي، وبالخالي نهضف بلى خطغ مسخلف ؤؾباب الخلىر وآزاعه 

 وجىضلىا في ألازحر ؤهه بالغغم مً ألاؾالُب الغصغُت، بال ؤن مػضٌ الخلىر ماػاٌ في اإلاؿخىي .الػضًضة

ت، هما ؤن ؤبػاصه غغفذ اججاهاث زؿحرة، مالم جلخىؼ الضٌو  الظي ٌشيل زؿغا غلى الخُاة البشٍغ

. بجضوي الخىحه

.  الخيلفت الاحخماغُت، الخيلفت الخاضت، آلازاع الخاعحُتالخلىر، ،البِئت: كلماث مفخاحيت

 Q56 ؛Q53 ؛Q52؛ JEL: Q51 اثجصييف

Abstract:  

Our research aims to identify the various negative effects of industrial environmental 

pollution through To study the types of environmental problems and the resulting negative 

costs, in the light of the growing environmental problems and the dangers they pose to the 

human and animal environment, and thus aim to account for the various causes and effects 

of pollution .Finally, we have found that despite deterrent methods, the rate of pollution is 

still at the level that poses a threat to human life, and its dimensions have known dangerous 

trends, unless States are convinced of the feasibility of orientation. 
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 مقدمت. 1

ٌػض الاهخمام بالبِئت والضعاؾاث البُئُت مً ؤبغػ ؾماث الخغهت الػلمُت التي بغػث ؤوازغ 

اصة مؿغصة في خضة الخلىر البُئي بمسخلف  الؿخِىاث مً اللغن اإلااض ي، وما ضاخبه مً ٍػ

اجه، الش يء الظي ؤضبذ يهضص مؿخلبل ألاعع هدُجت اليشاؽ الطىاعي .  ؤشياله ومؿخٍى

ولهظا فلض ؤضبدذ اإلاشيلت البُئُت جإزظ بػضا غاإلاُا مً خُث آلازاع اإلاترجبت غليها، 

وبالغغم مً الفاعق في صعحت الخلضم الػلمي والخىىىلىجي بحن الضٌو اإلاخلضمت والىامُت، وبالخالي 

اصة الىعي البُئي فُما ًسظ الخػامل مؼ  ازخالف همُت الىفاًاث التي جؿغخها الطىاغت، بال ؤن ٍػ

اللػاًا البُئُت وملىزاتها، ؤزظ بػضا صولُا مً زالٌ اوػلاص الػضًض مً اللمم واإلااجمغاث 

.  الضولُت وبدػىع غشغاث اإلاىظماث والهُئاث اإلاهخمت بالبِئت والخىمُت اإلاؿخضامت

وهظغا للخغحراث والخؿىعاث في خلل ؤلاصاعة واإلاػغفت غىض مسخلف مضاعؽ الفىغ الخىظُمي 

اإلاخسططت في بصاعة وجغشُض اإلاىاعص الاكخطاصًت، فلض ؾاغض هظا غلى صمج الجاهب الاكخطاصي 

اتها وممحزاتها وهظا  في بؾاع البػض البُئي مً زالٌ مفاهُم لإلصاعة البُئُت، بمسخلف مؿخٍى

.  ؤبػاصها  وصوافػها

 :إشكاليت البحث .1.1

في ظل جفاكم اإلاشىالث البُئُت الىاججت غً اليشاؽ الاكخطاصي ؤلاوؿاوي، الش يء الظي 

ؾبب جضهىعا مؿخمغا في الىظام البُئي، ما صفؼ بلى الخفىحر في وغؼ ؤصواث اكخطاصًت للخض مً 

 ماهي ألادواث :ومً هظا اإلاىؿلم ًمىً ؾغح الؿااٌ الغئِس ي الخالي. آلازاع الىاججت غً الخلىر

 الاقخصادًت الكفيلت بمعالجت  آلاثار الىاججت عً الخلىث البيئي؟

 :فزضيت البحث. 2.1

غلى غىء بشيالُت البدث اإلاؿغوخت، ؾىداٌو ؤلاحابت غً الؿااٌ الغئِس ي، وبالخالي 

اإلاؿاهمت في جدضًض الػالكت بحن اإلاخغحر اإلاؿخلل واإلاخغحر الخابؼ للضعاؾت، وبالخالي ؾىػؼ 

 َىاك العدًد مً ألادواث الاقخصادًت التي مً شأنها الحد مً آلاثار :الفغغُت الػامت الخالُت

 .السلبيت للخلىث البيئي

: أَميت البحث. 3.1

جىمً ؤهمُت البدث في وىهه ٌػالج ؤخض ؤهم اللػاًا اإلاؿغوخت ؤمام اإلااؾؿاث 

الطىاغُت، بدُث ًدُذ إلاؿحري اإلااؾؿاث مػغفت مسخلف آلازاع اإلاترجبت غلى اهسغاؾها في الخىحه 
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البُئي، وىن هاحـ اإلااؾؿاث هى ملضاع الػائض الاكخطاصي اإلادلم، صون الخفىحر في هُفُت 

الخض ؤو الخسلظ مً الخلىر الىاجج غً ؤوشؿتهم، لظا ابخىغث الضٌو ؤصواث اكخطاصًت مً شإنها 

 . خث وحشجُؼ ؤصخاب اإلااؾؿاث غلى مػالجت مسخلف ألازاع الؿلبُت ألوشؿتهم الطىاغُت

:  البحثةمنهجي. 4.1

اغخمض الباخث في صعاؾخه غلى اإلاىهج الىضفي وطلً باغخباعه اإلاىهج اإلاىاؾب واإلاالئم 

إلاىغىع البدث، بدُث ًلىم غلى وضف الظاهغة، زم ًدلل مسخلف ؤبػاصها وحىاهبها، 

 .بخفؿحرها، جدلُلها وجغهُبها لُخم في ألازحر الىضىٌ بلى مجمىغت مً الىخائج

الدراساث البيئيت  .2

ظل جإزحر ؤلاوؿان غلى البِئت مدضوصا زالٌ الؿىىاث التي ؾبلذ الشىعة الطىاغُت، 

لىً مؼ .  وألاهظمت البُئُتصوعة الؿبُػتوبلُذ مسلفاث وشاؾه ممىىت الاؾدُػاب مً زالٌ 

 ما زلم هظا ألامغ مشاول بُئُت واػصاص مػضٌ جلىر الهىاء واإلااء والتربت، ،جؼاًض وشاؾه الطىاعي

خظا باالكخطاصًحن وغلماء البِئت بلى خطغ ؤبػاص الخلىر مً زالٌ الػمل غلى صمج الجىاهب 

ػاث البُئُتلفت الخًمغاغاة حاهبي مؼ ،البُئُت غمً ألابػاص الاكخطاصًت .  اإلاالُت والدشَغ

:  البيئتفهىم م.1.2

ٌػض غلم البِئت مً الػلىم الخضًشت وؿبُا، فلض ؤزظ في الخؿىع زطىضا بػض اللغن 

ً آزظا مياهت بحن بلُت الػلىم  وفي هظا ؤلاؾاع ؾىلضم حػاٍعف ،(17ص، 2006الؿػضي،) الػشٍغ

ػُتاٌ الاكخطاصًت ؤو للبِئت آزظًً في طلً مسخلف اإلاغجىؼاث الاًيىلىحُت ؤو  التي اغخمض حشَغ

عصث الػضًض مً الخػاٍعف التي في هظا ؤلاؾاع وو. غليها ول اججاه، مؼ ؾغص إلاسخلف غىاضغها

:  وهىعصها والخاليالاضؿالحي ؤو يؤلاؾاع اللغى جسظ مفهىم البِئت ؾىاء غمً

 ولمت مشخلت مً الفػل الشالسي بىؤ، وهلىٌ جبىؤ اإلايان ؤي هؼله وؤكام به هي :البيئت لغت -

 ٌ  (7ص، 2006اإلالضاصي،) والبِئت هي اإلاجز

 :غغفذ البِئت اضؿالخا غلى ؤنها: اصطالحا البيئت -

  مىظىمت جػم ول الػىاضغ الؿبُػُت والخُاجُت التي جىحض خىٌ الىغة ألاعغُت وغلى

ت اإلاسخلفت، والؿاكت ومطاصعها، مُاه ألامؿاع  ؾؿدها وفي باؾنها، والهىاء وميىهاجه الغاٍػ
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، خُىان ، ؾؿذ التربت وما ٌػِش غليها وبضازلها، مً هباثوالبداع واإلادُؿاثوألانهاع 

. بوؿان بشلافاجه اإلاسخلفت وغالكاجه الاحخماغُت وؤهمُت الخفاغل بحن الشلافاث والػالكاثو

 (4ص، 2006خامض،)

  هما غغفها حىهازان جىعن غلى ؤنها ألاعع التي وػِش غليها، فهي جخػمً ول الجىاهب

ائُت لألعع مشل الهىاء واإلاػاصن ألاعغُت والصخىع واإلاُاه وول اليائىاث الخُت : الفحًز

 .والخُىاهاث والىباجاث

  الجؼائغي هما غغفها اإلاشغع: 

ت والهىاء والجى واإلااء وألاعع وباؾً  ت والالخٍُى جخيىن البِئت مً اإلاىاعص الؿبُػُت الخٍُى

ألاعع والىباث والخُىان، بما في طلً الترار الىعاسي، وؤشياٌ الخفاغل بحن هظه اإلاىاعص وهظا 

ت، كاهى)الؿبُػُت ألاماهً واإلاىاظغ واإلاػالم  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼائٍغ (. 03-10نالجٍغ

 لإلشاعة بلى صعاؾت الػالكاث بحن اليائً ETHOLOGY مطؿلح 1859 فلض اؾخسضم غام HILLARYؤما

 Ecology مطؿلح1865غام Reiterبػض طلً اؾخسضم . الخي والبِئت غحر ؤهه لم ًلم كبىال واؾػا

: واإلاؿخمض مً اليلمخحن الُىهاهِخحن

 OIKOS:؛   وحػني البِذ ؤو اإلاجٌز

 LOGOS:غلم  ؤي صعاؾت ؤو. 

 والظي غغف البِئت بإنها الػلم الظي ٌشمل 1866  غام Ernest Heackelؤغلبه ألاإلااويزم 

ٌػني مجمىع اللىي والخإزحراث الخاعجي، والظي صعاؾت الػالكاث اإلاخباصلت بحن اليائىاث ومدُؿها 

(. 17ص، 2006الؿػضي،) الخاعحُت هضعحت الخغاعة مشال

 :البيئي مىارد البيئت والىظام .2.2

  وغحر اإلاخجضصةةالضائمت، اإلاخجضص فمنها صًمىمتها وججضصهاجخػضص اإلاىاعص البُئُت بدؿب 

. ول هظا في بؾاع هظام بُئي والظي ٌشمل حمُؼ اليائىاث

:  مىارد البيئت  .1.2.2

  :هيًمىً ؤن هلؿم مىاعص البِئت بلى زالزت ؤكؿام عئِؿُت 

  مىارد البيئت الدائمتPermanent Resources : وحشمل ميىهاث اإلادُـ الخُىي طاث

فالهىاء ؤزمً   (42ص، 2007مسلف،) الىمُت الشابخت وهي الهىاء واإلااء والؿاكت الشمؿُت

   ًمشل الغالف الجىي اإلادُـ باألععالظيو اإلاىاعص البُئُت عغم جىفغه بشيل صائم،

ؿمي بالغالف الغاػي   . الظي ًخيىن مً غاػاث ؤؾاؾُت لضًمىمت الخُاةAtmosphereَو
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 ملُاع هُلىمتر 1‚45بـ وجلضع همُخه ،  مً الىغة ألاعغُت%70 فهى ٌغؿي ؤهثر مًفاإلااء

ؤما اإلاُاه الػظبت مىه فخبلغ ،  حشيل اإلادُؿاث والبداع الخؼان الغئِس ي لههما  مىػب 

ن اإلاُاه الػظبت الؿائلت بوغلُه ف  منها مخجمضة،%75 فلـ مً مجمل اإلاُاه و%2.8وؿبتها 

. (18ص، 2008الخلفي،) ألاععمً اإلاُاه اإلاىحىصة في  % 0.8ـاإلاخاخت لإلوؿان فلـ ملضعةب

 مً الؿاكت الشمؿُت حػىص بلى الفػاء %35كض وحض الػلماء ؤن ف الشمؿُت، الؿاكت ؤما

ت الخُاة ألنها حػمل ،هدُجت اوػياؾها غلى اللخب والغباع الجىي  ت الؾخمغاٍع  وهي غغوٍع

ً ألامؿاع  .غلى مض اإلادُـ الجىي بالخغاعة، غالوة غلى جبسحر اإلااء وهلل الهىاء وجيٍى

 إلاخجددة امىارد البيئت Renewable resources : هي اإلاىاعص الؿبُػُت التي جمخلً زاضُت

مىً بزغائها وبغاصة بهخاحها، وحشمل اليائىاث الخُت واألؾمان  الخجضًض طاجُا، ٍو

 ًازغ بشيل ؾلبي ؤنوألاشجاع وهظا التربت واإلاُاه، لىً اليشاؽ ؤلاوؿاوي اإلاتزاًض ًمىً 

ت وججضص هظه اإلاىاعص  .غلى اؾخمغاٍع

  اإلاخجددةمىارد البيئت غير :Non Renewable resources  ٌهي اإلاىاعص التي ال ججضص زال

خُاة ؤلاوؿان، ؤي جلً التي ٌؿخغغق ججضصها مالًحن الؿىحن هما جازظ غاصة مً باؾً 

اصة في ألاعع،  والفدم والبتروٌ والخاماث اإلاػضهُت، فدشحر الضعاؾاث بلى ؤن الٍؼ

ا %3الاؾخغالٌ جبلغ    . ؾىٍى

 :البيئي الىـظام. 2.2.2

 الىظام البُئي غلى ؤهه غباعة غً ؤي وخضة جىظُمُت في ميان ما، غغف ؤلاًيىلىحُىن ي

  خُث جيىن بطىعة مخفاغلت فُما بُنها مما ًاصي بلى جباصٌ،اإلايىهاث الخُت وغحر الخُت  ٌشمل

 هما ًخمحز بالخيامل الىظُفي ، بحن  ألاحؼاء الخُت وغحر الخُت في الىظام البُئيثللػىاضغ واإلاغهبا

 (.28ص، 2006الؿػضي،) والترهُبي للميىهاث البُئُت خُث ؤضبذ ؤهثرها اؾخسضاما وكبىال

 هه الىظام الظي ًخػامل مؼ اإلاجخمػاث الؿبُػُت والتي جخيىن مً حمُؼ ؤغغف غلى و

وهظه ألاهظمت البُئُت في الىاكؼ وخضاث وغليها، الىباجاث والخُىاهاث والتي حػِش فيها 

اث التي حػِش مؼ الىباجاث اإلادُؿت   (.32ص، 2007الػؿُاث،) .بهامخفاغلت مً الػػٍى
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 غلى ؤهه مجمىغت صًىامُىُت مشيلت مً ؤضىاف الىباجاث           غغفه اإلاشغع الجؼائغي  هما

 .والخُىاهاث وؤغػاء مخمحزة وبِئتها غحر الخُت، والتي خؿب جفاغلها حشيل وخضة وظُفُت

 اؾخسضم مطؿلح الىظام البُئي Ecosystem ؿاوي 1935  ألٌو مغة غام  مً كبل البًر

Tinsley يي  1877 هما وحضث آزاع للػالم واٌع مىبُاؽ غام  forbs هما ؤوعص الػالم ألامٍغ

  ".البحيرة"  اإلاطؿلح في ملالخه غ1887ًغام 

مىً جلؿُم الىظام البُئي : غلى هظا ألاؾاؽ بلى ما ًلي ٍو

  والتي جيىن بحن اليائىاث الخُت وغحر الخُت في بِئت ما، ولضعاؾت :الخفاعليتالعـالقت 

مجخمؼ ما يهخم غالم البُئي بالػالكاث بحن الىباجاث والخُىاهاث وبػالكتهما مػا مؼ الىباث 

. والتربت واإلاىار

  لت جىاولها ب هي الخُىاهاث التي جىضف  :(الحيىاوي والىباحي)الخـىسيع البيئي خؿب ؾٍغ

 (.34،ص2007الػؿُاث،)والخُىاهاث آلاولت للخىم غظائها والخُىاهاث الػاشبت 

ت جىاحه  PETER CLEVERT وSUSANهما ٌشحر ول مً  :  مشيلخحن خاصجحنخالُابلى ؤن البشٍغ

 في ؤن هشحرا مً اإلاىاعص التي وػخبر وحىصها آلان مً اإلاؿلماث مػغغت للىفاص في ألاولىجخمشل 

ب  فخخػلم بالخلىر اإلاتزاًض الظي حػاوي مىه بُئخىا في الىكذ الخاغغ الثاهيت ؤما ،اإلاؿخلبل اللٍغ

 .(www.ao-academy.org الغامضي،) والىاجج غً الىم الىبحر مً الفػالث الػاعة التي هيخجها

  الخلىث البيئي وأهىاعه.3

غخبر الخلىر البُئي مً اإلاشاول الغئِؿُت التي جىاحه الػالم، غلى الغغم مً بخؿاؽ ي

ل خُىما جىاٌو   مشيلت الخلىر 1932غام " بُجى"الاكخطاصًحن بسؿىعة اإلاشيلت مىظ وكذ ؾٍى

 بضاًت الؿخِىُاث مً اللغن ؾىي ، بال ؤنها لم جإزظ مإزظ الجض (291ص، 2007هاضف،)البُئي 

ت . اإلااض ي خُىما ؤضخذ مشيلت تهضص مؿخلبل البشٍغ

  : مفهىم الخلىث البيئي.1.3

 الخلؿُش والخلـ، بط ًلاٌ لىر زُابه بالؿحن بمػنى لؿسها، وهي مً هىالخلىر لغت، 

  ،الفػل لىر ٌػني لىر الش يء ؤي صوؿه

ؿخسضم مطؿلح  غاص به الاؾم مً الخلىر POLLUTIONَو ت ٍو  في اللغخحن الفغوؿُت والاهجلحًز

 (.48ص، 2007مسلف،)الخلىر خضور ؤو 

:  ًلي  ماكضم هظهغؤما اضؿالخا، فلض كضمذ الػضًض مً الخػاٍعف ومً حملت ما 
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 ت لغئِـ الىالًاث خؿب  هى :اإلاخدضة الهُئت اإلاػىُت بالخلىر الخابػت للجىت الاؾدشاٍع

الخغُحر غحر اإلاؿخدب في مدُؿىا ولُا، وغلى ؤوؾؼ هؿاق فهى هاجج غغض ي غً الفػالُاث 

اث  ؤلاوؿاهُت، مً زالٌ الخإزحر اإلاباشغ ؤو غحر اإلاباشغ للخغحراث الؿاعئت في هماطحها ومؿخٍى

ائي ووفغة اليائىاث  ؤلاشػاع واللىام الىُمُائي ، 2008الػؼاوي والىلاع،) الخُتوالفحًز

 .(101ص

  هه بخضار حغُحر في البِئت التي جدُـ باليائىاث الخُت بفػل ؤلاوؿان ؤهما غغف غلى

م مؼ اإلايان الظي ٌػِش ءالُىمُت، مما ًاصي بلى ظهىع بػؼ اإلاىاعص التي ال جخال وؤوشؿخه 

اصي بلى ازخالله فُه اليائً الخي  (.04ص، 2009زلف،) ٍو

  هه غملُت جغاهم لبػؼ الػىاضغ واإلاغهباث في البِئت بشيل ًاصي بلى ؤوغغف ؤًػا غلى

 والىباثألاغغاع بهظه البِئت والػىاضغ الخُت اإلاسخلفت اإلاغجبؿت بها مشل ؤلاوؿان والخُىان 

 .(55ص، 2006غبض عبه وآزغون،)

  ؾبب فُه ول ثؤوغحر مباشغ للبِئت، ي هه ول حغحر مباشغؤؤما اإلاشغع الجؼائغي فػغفه غلى

 فػل ًدضر ؤوكض ًدضر وغػُت مػغة بصخت وؾالمت ؤلاوؿان، والىباث والخُىان

 .واإلامخلياث الجماغُت والفغصًت والهىاء والجى واإلااء وألاعع

 م مباشغ ،هه ول حغُحر في زىاص البِئتؤ غغفه اإلاشغع اإلاطغي غلى هما  مما كض ًاصي بؿٍغ

اإلايشأث ؤوكض ًازغ غلى مماعؾت ؤلاوؿان  غحر مباشغ، بلى ألاغغاع باليائىاث الخُت ؤو ؤو

  .لخُاجه

زالٌ الخػاٍعف الؿابلت وؿخيخج ؤن الخلىر البُئي ٌػض ؤهم مشيلت جىاحهىا في  مًو

ػخبر مطضعا زؿحرا يهضص خاغغها ومؿخلبلىا ومؿخلبل الػالم وله، وبن  الىكذ الخاغغ، َو

اجه فُلىٌ  أهقذوا ؤلاوسان مً اإلاىث ... ":الضوامت"في هخابه "باعي وىمىهغ"ازخلفذ مؿخٍى

اإلاؤكد ساَمىا في مكافحت الخلىث، حيث ًفضل بيئت قبائل البىشمً في إفزيقيا الىسطى 

قت  .(16ص، 2008جىعهجي،)... "الجافت على البيئت ألامزيكيت اإلاَز

ً ؤؾاؾحن بلىهما جخدضص مطاصع الخلىر بالىظغ    :هما مػُاٍع

 ؛وجإزحره خغهت مطضع الخلىر ًازغ غلى جدضًض الخلىر  فمضي زباث ؤو:قدرتها على الحزكت 
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 جلػب اللضعة غلى جدضًض مطاصع الخلىر صوعا هاما في جفهم  بط :ٌالقدرة على جحدًد

، 2006غبض عبه وآزغون،) ألاغغاع البُئُت وبًجاص ؤؾلىب الخػامل مؼ الخلىر والخدىم فُه

 .(55ص

 

 

 :أهىاع الخلىث البيئي    .2.3

مدضصة بما بدؿب صعحت جإزحره ؤو بدؿب للخلىر ؤهىاع غضًضة مطىفت وفم مػاًحر 

:  الىؾـ الظي ًخىاحض فُه ؤو بدؿب ؾبُػخه ؤو مطضعه وهي والخالي

 : بحسب درحت جأثيٍر. 1.2.3

اث ؤؾاؾُت بدؿب صعحت جإزحره وهي  : ًىظغ للخلىر وفم زالر مؿخٍى

 وهى الخلىر الظي ٌؿخؿُؼ ؤلاوؿان ؤن ًخػاٌش مػه صون ؤن ًخػغع :الخلىث غير الخطير -أ 

هظا   هما ؤهه ال ًسل بالخىاػن البُئي والخغهت الخىافلُت بحن غىاضغ،اإلاساؾغو ؤ للػغع 

 .الخىاػن 

 هى الخلىر الظي جظهغ له آزاع ؾلبُت جازغ غلى ؤلاوؿان والبِئت التي :الخلىث الخطير -ب 

غجبـ باليشاؽ الطىاعي بيافت ؤشيالها وزؿىعجه جىمً في غغوعة اجساط  ٌػِش فيها ٍو

ػت التي جدمي ؤلاوؿان مً الخلىر  .ؤلاحغاءاث الىكائُت الؿَغ

لض ي غلى :الخلىث اإلادمز -ج   وهى الخلىر الظي ًدضر فُه انهُاع للبِئت وؤلاوؿان مػا ٍو

 ، هما (09ص، 2009زلف،)الخىىىلىجي وافت ؤشياٌ الخىاػن البُئي وهى مخطل بالخؿىع 

وبهظا جازغ غلى ضىعة اإلااؾؿت،  ؤن هظه الخىاصر البُئُت جسلف جيالُف مالُت هبحرة 

 SEVESO  1977،1984 BALEفؿىىاث الؿبػُيُاث والشماهُيُاث شهضث وىاعر غظُمت منها

،1984 BHOPAL 1988و هظا  1986 ، ول هظا صون وؿُان واعزت حشغهىبُل بإوهغاهُا غام 

PROTEX (Salamitou,2004,p.9.) لإلشاعة فلض ولفذ واعزت BHOPAL  ًض م وعو، ؤ ملُاع 10 ؤٍػ

 .وعو وولها ؤغباء جخدملها الضولت واإلااؾؿت مػاؤ ملُىن BALE  60و

:  بحسب الىسط الذي فيها.2.2.3

ؤهثر مً اإلايىهاث الؿبُػُت   هى ؤي حغُحر في جغهحز واخض ؤوبه اإلالطىص :الخلىث الهىائي -أ 

ت للهىاء، ؤو غحر طلً هى خالت مً  ؤو   حؿُماث غاللت ظهىع غاػاث وؤبسغة ؤو الغاٍػ

. خاالث الخلىر الهىائي
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ً ألاؾاس ي  فػغفه بت غً الخيٍى اصة في جغاهحز اإلاىاص الغٍغ يي بإهه الٍؼ  اجداص ألاؾباء اؤ مٍغ

الػؼاوي ) للهىاء، التي جازغ غلى الىاخُت الصخُت للفغص وجاصي بلى ؤغغاع بممخلياجه

 .(103ص، 2008والىلاع،

وكض شهضث مىاؾم غضًضة في الػالم ؤخضازا واعزُت بؿبب خضور الػباب الضزاوي، ففي 

 شخظ وجىغعث الظاهغة 700 فىق مضًىت لىضن بلى وفاة ة ؤصي خضور الظاهغ1873غام 

، هما خضزذ ؤًػا ببلجُيا غىضما ( 44،ص2008شغف،) خالت وفاة1150وخطضث   1911غام

 شخظ، هما جىغعث الظاهغة 63جغاهم الػباب الضزاوي بمىؿلت واصي اإلاحز وؤصي بلى وفاة 

 شخطا 20 خُث ؤصي بلى وفاة 1948بمضًىت صوهىعا بىالًت بيؿلفاهُا بالىالًاث اإلاخدضة غام 

وجإزظ اإلالىزاث الهىائُت .(130، ص2006الخؿً، )  شخظ بإمغاع غضًضة،1000وبضابت 

ت، ضلبت وؾائلت ، ت ووكىع  ألاشياٌ الشالزت غاٍػ ؤما الػباب ألاعض ي فلض ٌؿبب ألامغاع الطضٍع

 .(14، ص2008مجلت البِئت واإلاجخمؼ، )خىاصر الؿغكاث

 جلىر اإلااء هى ول حغُحر في الطفاث الؿبُػُت للماء، ًجػله مطضعا خلُلُا :الخلىث اإلاائي -ب 

م بغافت  مدخمال للمػاًلت ؤو ؤو لألغغاع باالؾخػماالث اإلاشغوغت للمُاه، وطلً غً ؾٍغ

بت حؿبب غياعة اإلااء  يشإ الخلىر اإلاائي  جىؿبه عائدت ؤولىها ؤو ؤو مىاص غٍغ ؾػما، ٍو

ت وهفاًاث اإلاطاوؼ  غمىما، هدُجت ؾغح همُاث هائلت مً فػالث الخجمػاث الخػٍغ

 (.65ص، 2007مسلف،) ومدؿاث جىلُض الؿاكت

هما ًىجم غً اؾخسضام اإلاُاه في الػملُاث الطىاغُت ملُاعاث ألامخاع اإلاىػبت ًىمُا مً 

 ؾاهمذ مُاه الىفاًاث الطىاغُت الىاعصة مً بلضان 1989مُاه الىفاًاث الطىاغُت، ففي غام 

 مً حملت الؿلب الخُىي لألوهلجحن، %60 بيؿبت  OCDEمىظمت الخػاون والخىمُت الاكخطاصًت

(. 38ص، 1996غىع،)الؿامت حملت اإلاىاص   مً%90و

غ ألامم اإلاخدضة خىٌ بِئت الخُاة غام:جلىث التربت -ج   بن التربت مطضع 1971 حاء في جلٍغ

وغحر كابل لالؾدبضاٌ، وفي خالت ؤلاهماٌ ًطبذ هظا اإلاطضع في هشحر مً  ؾبُعي مدضوص

 جخىكف الخُاة ؤنؤهداء الػالم خضوصا فاضلت ؤمام ؤي جلضم الخم للمجخمؼ البشغي وما 

 ومً زالٌ مماعؾت .ًىػضم الىحىص البُىلىجي مؼ خلىٌ غىاكب وزُمت جىػضم، ؤو
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ت اإلاخدغعة في الجىؤلاوؿان  ، ليشاؾاجه جخػغع التربت بلى الػضًض مً الفػالث منها الغاٍػ

  2008الػؼاوي والىلاع،) التربت والؿائلت التي جطغف في اإلاُاه والطلبت التي جترن غلى

 .(105،ص

: حسب طبيعت الخلىث. 3.2.3

ائي والىُمائي  زالزت ؤكؿام البُىلىجي، الخلىر خؿب ؾبُػخه بلىكؿمني                : وهيالفحًز

يشإ بؿبب وحىص مىاص ؤلاوؿان وهى ؤكضم ضىع الخلىر التي غغفها :الخلىث البيىلىجي -أ  ، ٍو

ت ؤو ت هباجُت ؤو وائىاث خُت مغئُت ؤو غػٍى  خُىاهُت في الىؾـ البُئي واإلااء ؤو مجهٍغ

اث الهىاء ؤو ا والفؿٍغ هما ًىجم الخلىر البُىلىجي غً اإلاسلفاث اإلاضهُت .  التربت والبىخحًر

ؤو اإلاجزلُت ؤو بؿبب الىفاًاث الىاججت غً   الؼعاغُت الىاججت غً ألاوشؿت الطىاغُت ؤو

ت ؤو ما شابهها . الطىاغاث التي حػالج مىاص غػٍى

ت واؾخفاص مً جفاغالتها مىظ آالف :الكيمائيالخلىث  -ب   اؾخسضم ؤلاوؿان اإلاغهباث الىُماٍو

 ءالىُمُا الػلمُت شهض اللغن اإلااض ي اهفجاًعا في مجاٌ ألابدارالؿىحن، وباؾخمغاع 

لاٌ  ت، ٍو ت وغحر الػػٍى مالًحن مغهب هُماوي، فاهؿللذ 10هه جم جغهُب خىالي ؤالػػٍى

ت للمبُضاث واإلاىظفاث  لت مباشغة هدُجت الاؾخسضاماث البشٍغ هظه اإلاىاص بما بؿٍغ

لت غحر مباشغة هىفاًاث مىخجاث ألاوشؿت   طلً،بلىواإلاظًباث وألاؾمضة وما  ؤو بؿٍغ

ت والخػضًً والترمُض واختراق الىكىص والػملُاث  ، 2008الػؼاوي والىلاع،) الطىاغُتالبشٍغ

. (107ص

حؿغب مىاص مشػت بلى ؤخض ميىهاث البِئت مً ماء وهىاء في  ًخمشل :ؤلاشعاعيالخلىث  -ج 

ػض ؤزؿغ ؤهىاع الخلىر، ألهه ال ًغي وال ٌشم وال ًدـ، ًدضر مً مطاصع  وجغبت، َو

ؾبُػُت واألشػت الطاصعة مً الفػاء الخاعجي والغاػاث اإلاشػت اإلاخطاغضة مً اللشغة 

ومً مطاصع ضىاغُت همدؿاث جىلُض الؿاكت الىىوٍت واإلافاغالث الىىوٍت  ،ألاعغُت

 بإوهغاهُا حشغهىبُل الىىوي بمفاغل ؤلاشػاعوحػض واعزت حؿغب ( 56، ص2007مسلف،)

 زحر صلُل غلى طلً وما زلفه مً وىاعر بُئُت، وبالخالي ًاهض الخبراء غلى ؤهه 1986غام 

. ًلؼمها زمؿىن ؾىت وي ٌػاص الاجؼان البُئي للمىؿلت

: مصدر الخلىثحسب  .4.2.3

 ٌػغف غلى ؤهه الخإزحر الػىس ي غلى هىغُت البِئت والظي حؿببه غملُاث :الخلىث الصىاعي -أ 

ؤلاهخاج الطىاعي وماؾؿاث اإلاػالجت الطىاغُت، فبالغغم مً ؤن الىمى والخؿىع الطىاعي 
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ًاصي بلى فىائض غضًضة ولىً غالبا ما ًاصي بلى ؤغغاع بُئُت منها اؾخجزاف للمىاص 

فالطىاغت جىلض مجمىغت مً اإلاىاص اإلالىزت  (109، ص2008الػؼاوي والىلاع، ) الؿبُػُت

ألاولُت وجخىكف هىغُت وهمُت جلً اإلاىاص غلى جلىُت ألاؾالُب اإلاؿخسضمت وهىغُت اإلاىاص 

يا وفان باإلاجغ جم اهدشاف مىاكؼ زؿحرة للخسلظ فمشال في  هىلىضا، وفي كىاة لىف في ؤمٍغ

 . (266،ص1989مؿخلبلىا اإلاشترن،)مً الىفاًاث

 للمُاه واإلابُضاث وألاؾمضة خاحتها في الخلىر مً زالٌ ة ؾاهمذ الؼعاع:الخلىث الشراعي -ب 

ت، بط ؤن الاؾخػماٌ اإلافغؽ للمبُضاث بإهىاغها ؾبب مشيلت للبِئت، زاضت مؼ  الىُماٍو

 مما ٌؿبب ازخالٌ في غاعة،حؿغب مُاه الغي بلى باؾً ألاعع مؼ ما جدمله مً مىاص 

 بلى الاؾخسضام الاهخلائي لألؾمضة، ًخجهىن غحر ؤهه خالُا بضؤ اإلاؼاعغىن . الخىاػن الؿبُعي

  .وازخُاع ألاؾالُب البُىلىحُت

يخج ؤؾاؾا مً الظىاهغ الؿبُػُت والؼالٌػ والبراهحن التي جلظف : الخلىث الطبيعي -ج  ٍو

 ؤلاوؿانالخمم وصزانها اإلاشبؼ بالغاػاث الؿامت، هما ؤهه مً هخاج الؿبُػت وال ٌؿخؿُؼ 

 .بهؾىي الخيبا 

 الدراست الاقخصادًت للخلىث وآلاثار الىاحمت عىه .4

بطا واهذ اإلااؾؿت الاكخطاصًت هي اإلادؿبب في جلىر البِئت بما جؿغخه مً هفاًاث ؾائلت      

ت وضلبت  وبهظا جازغ غلى الفغص واإلاجخمؼ، فلض ظهغث صعاؾاث جدضص ملضاع جيالُف الخلىر ،وغاٍػ

 وفي اإلالابل كضمذ الخيىماث الػضًض مً ؤلاحغاءاث واللىاهحن اإلادفؼة ،غلى اإلااؾؿت واإلاجخمؼ

.     منها والغاصغت للخض مً هظه اإلاشيلت

:  الدراست الاقخصادًت للخلىث.   1.4

ًىظغ للخلىر مً اإلاىظىع الاكخطاصي مً حاهب الخيلفت الخاضت التي جخدملها اإلااؾؿت 

.   اإلالىزت والخيلفت الاحخماغُت التي ًخدملها اإلاجخمؼ، وهظا آلازاع الخاعحُت اإلاخػللت بالخلىر

:  الخكلفت الخاصت والخكلفت الاحخماعيت. 1.1.4

ت الخيالُف الاكخطاصًت صعؾذ حغحراث الخيالُف باليؿبت لدجم ؤلاهخاج بال  عغم ؤن هظٍغ

لت وحاهب الخيلفت الخاضت والاحخماغُت .  ؤنها ؤهملذ حاهبحن مهمحن هما ؤزغ اإلاضة الؿٍى
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فةطا واهذ الخيلفت الخاضت هي الخيلفت التي ًخدملها مؿتهلً ؤو مىخج ؾلػت مػُىت ؤو 

مىعص بهخاجي مػحن فةن الخيلفت الاحخماغُت هي الخيلفت التي ًخدملها اإلاجخمؼ هدُجت ؤخض 

ألاوشؿت ؤلاهخاحُت في خحن ال ًإزظها اإلاىخج الخاص في الاغخباع، بل ًخدمل فلـ الخيلفت 

 (.299ص، 2007هاضف ،)الخاضت في غملُخه ؤلاهخاحُت 

ظهغ الازخالف بحن الخيالُف الخاضت الاحخماغُت بىغىح غىضما حؿخسضم اإلااؾؿاث   ٍو

ؤلاهخاحُت ؤو جلىر مىاعص ال حػخبرها هاصعة مً وحهت هظغها، فػىضما جلىم بالخسلظ مً مسلفاتها 

الطىاغُت في ؤخض اإلاجاعي اإلاائُت فةنها حػخبر طلً وؾُلت مجاهُت للخسلظ مً الىفاًاث، ؤما 

م ضخها في باؾً ألاعع  الىؾُلت الشاهُت البضًلت  وهي ؤن جخسلظ مً جلً الىفاًاث غً ؾٍغ

لىً الىؾُلت الشاهُت ؾخػؿغها بلى جدمل ؤغباء مالُت للخسلظ مً الىفاًاث لىً بما . وغؼلها

 فةنها ؾخلىم بازخُاع ،ؤن هظه اإلااؾؿت تهضف بلى الخللُل مً جيالُفها بلى ؤكل خض ممىً

الىؾُلت ألاولى ؤي اإلاجاهُت والتي جمشل ؾلػت هاصعة باليؿبت للمجخمؼ وهظا ألازحر ًداٌو ؤن 

اإلاػهض )ًخداا ى ؤو ًللل مً الخلىر والظي ال ًخم بال غلى خؿاب همُاث ؤكل مً الؿلؼ ألازغي 

جمشل مً ، والتي  وهى ما ٌؿمى بخيلفت الفغضت البضًلت(www.arab-api.orgالػغبي للخسؿُـ،

 . بضًل للمىاعص اإلاخاخت مشلما ًلضعها اإلاجخمؼاؾخسضاموحهت هظغ اإلاجخمؼ ملُاؾا للُمت ؤفػل 

:  آلاثار الخارحيت اإلاخعلقت بالخلىث. 2.1.4

 ؾىاء خاحاث اإلاؿتهلً ؤو) غىضما جيىن عفاهُت الػىن EXTERNALITEجؿغؤ آلازاع الخاعحُت 

:  وجىلؿم آلازاع الخاعحُت بلى كؿمحن. مغجبؿحن بيشاؾاث غىن آزغ (غىائض اإلااؾؿت

:  آلاثار الخارحيت السلبيت. أ

وجيشإ هظه آلازاع غىضما جاصي هظه ألاوشؿت التي جلىم بها اإلااؾؿت بلى آزاع جاصي بلى 

جضهىع الػىطغ البُئي، ومشاٌ طلً ما جؿغخه اإلاطاوؼ مً غاػاث جازغ غلى ؾبلاث الغالف 

:  الجىي وهظا الىفاًاث اإلالىزت، وهظا ما ًظهغ مً زالٌ الشيل اإلاىالي

  اإلايشأة في حالت آلاثار الخارحيت السلبيتجىاسن : 01الشكل 

http://www.arab-api.org/
http://www.arab-api.org/
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جدلُل آلازاع الاكخطاصًت للمشىالث البُئُت، اإلاػهض الػغبي للخسؿُـ، مً : اإلاصدر

ش ؤلاؾالع www.arab-api.orgاإلاىكؼ ؤلالىترووي   .14/06/2019 جاٍع

 خُث OQ3مً زالٌ الشيل هالخظ ؤن اإلااؾؿت تهضف بلى حػظُم مىفػتها غىض اإلاؿخىي 

CMP=P وهما هى واضح فةن مىدنى الخيلفت الخضًشت الاحخماغُت ،CMS ًًلؼ باليامل ؤغلى م 

اث ؤلاهخاج، ؤما اإلاؿافت CMPمىدنى الخيلفت الخضًت الخاضت   غىض ؤي مؿخىي مً مؿخٍى

الغئِؿُت بحن مىدنى الخيلفت الخضًت الخاضت ومىدنى الخيلفت الخضًت الاحخماغُت ٌػبر غً 

. الخيلفت الخاعحُت ؤي ملضاع الخؿاعة في ضافي صزل الفالح هدُجت ليل وخضة مىخجت مً اليؿُج

:  آلاثار الخارحيت ؤلاًجابيت. ب

وجيشإ غىضما ٌؿخفُض ألافغاص ؤو اإلااؾؿاث مً مىافؼ هدُجت لليشاؽ ؤلاهخاجي وبالخالي 

فىدً هخدضر غً الاكخطاص الخاعجي ؤي غىضما جلىم ماؾؿت ما بالخضزل بىاؾؿت وشاؾها 

( .   Beaumais et assouline,2001,p25)ؤلاهخاجي، مشال مً زالٌ بوشاء خضائم ومىتزهاث 

 : وهىضح طلً  مً زالٌ الشيل الخالي

 جىاسن اإلايشأة في حالت آلاثار الخارحيت ؤلاًجابيت : 02الشكل 

http://www.arab-api.org/
http://www.arab-api.org/
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جدلُل آلازاع الاكخطاصًت للمشىالث البُئُت، اإلاػهض الػغبي للخسؿُـ، مً : اإلاصدر

ش ؤلاؾالع www.arab-api.orgاإلاىكؼ ؤلالىترووي   .14/06/2019 جاٍع

هظا الشيل ًخطح لىا ؤهه في خاٌ بهماٌ آلازاع الخاعحُت ؤلاًجابُت ًخدلم  مً زالٌ

وهظه الىمُت  CMP=P3 خُث OQ1 غىض الىمُت ةحجم ؤلاهخاج الخىاػوي مً وحهت هظغ اإلااؾـ

ؤكل بىشحر مً الىمُت الخىاػهُت خؿب وحهت هظغ اإلاجخمؼ، فباليؿبت للمجخمؼ ًخدلم حجم 

ؤلاهخاج الخىاػوي غىضما ًدؿاوي الؿػغ مؼ الخيلفت الخضًت الاحخماغُت فُطبذ حجم ؤلاهخاج 

 وبهظا فُيىن الؿىق كض ؤصي بلى الىلظ الشضًض في بهخاج الؿلػت التي جغجبذ OQ2ألامشل غىض 

.  غليها آزاع زاعحُت بًجابُت

:  الحجم ألامثل للخلىث. 2.4

بن مداولت مىؼ غلى الخلىر ؤو ججىب ؤغغاعه جفغع بجباع وؾائل مػُىت للخسلظ مً 

مسلفاث اليشاؽ ؤلاوؿاوي، وهظه بالػغوعة جلخض ي عفؼ الخيالُف ومً هىا ظهغث غغوعة 

بطن الىلؿت اإلاهمت هىا هي ؤن . ملاعهت جيالُف مىؼ الخلىر باإلاىافؼ اإلاخىكػت هدُجت لهظا اإلاىؼ

الخُاع ألامشل ًيخج مً زالٌ اإلالاعهت بحن الخيالُف واإلاىافؼ الاحخماغُت ولِـ فلـ الخاضت 

(Beaumaris et assouline,2001,p30    .)

 جحدًد الحجم ألامثل للخلىث:  03 الشكل 

http://www.arab-api.org/
http://www.arab-api.org/
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( 69صهاغؿت، غطام زىعي، غبحر ): اإلاصدر

:  مً الشيل الؿابم هالخظ ما ًلي

  اصة الخض مً الخلىر خُث ًخدمل ؤصخاب ألاوشؿت جؼاًض جيلفت الخض مً الخلىر مؼ ٍػ

ؤلاهخاحُت الخيلفت ؤلاغافُت؛  

 جيلفت الخض مً الخلىر عًخدضص الدجم ألامشل للخلىر غىض هلؿت جلاؾؼ جيلفت الخلىر م 

 ، خُث جدؿاوي جيلفت الخلىر مؼ جيلفت الخض مً الخلىر ومؼ بظٌ (X)غىض الىلؿت 

 ًاصي بلى اعجفاع جيلفت الخض مً الخلىر (X)مجهىص بغافي للخض مً الخلىر بػض الىلؿت 

  .(334،ص2007هاضف ،)غً جيلفت الخلىر

ألادواث الاقخصادًت للخحكم في الخلىث . 5

جلجإ الضٌو والخيىماث الخض مً آلازاع الؿلبُت للخلىر بلى وغؼ ؾُاؾاث واجساط 

:  بحغاءاث مسخلفت ومً ؤهم هظه ألاصواث هظهغ

:  الضزائب البيئيت. 1.5

بت بُغىفُان   وؿبت بلى آعزغ س ي بُغى، الاكخطاصي بجامػت وامبرج PIGOUVIENNEوحؿمى غٍغ

بت وىؾُلت مىاؾبت لخدلُم 1920ؾىت '' اكخطاصًاث الغفاه'' الظي اكترح في هخابه   فغع غٍغ

اإلاؿاواة بحن الخيالُف الخاضت والخيالُف الاحخماغُت، وللخظهحر فةهه ال ًىحض هىان عؾم 

بت، وبضال مً الخض اإلاشالي للخلىر والػغائب  ت للػٍغ خلُلي ًمىً ؤن ًلترب مً الىاخُت الىظٍغ
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 هما جىاحه (.129ص، 2003عوماهى،)اإلاشالُت فاآلعاء جخجه هدى اإلاػضالث اإلالبىلت مً الخلىر 

بت غلى اإلااؾؿاث اإلالىزت منها : الخيىماث مشاول غىض فغغها للػٍغ

  ًبت الىاحب فغغها غلى اإلااؾؿت اإلالىزت م ضػىبت الخىضل بلى اإلاؿخىي اإلاىاؾب للػٍغ

 زالٌ ضػىبت جلضًغ الخيالُف الخاعحُت لألوشؿت ؤلاهخاحُت للماؾؿت؛ 

 ضػىبت جىفُظ وبصاعة الػغائب الخيىمُت بط ًدؿم غمل الؿلؿاث بالبحروكغاؾُت . 

بت غلى اإلااؾؿاث اإلالىزت ًخىحب :               وغىض فغع الػٍغ

  بت باإلاغوهت وفلا لىىع الىفاًاث، اإلاىؿلت الجغغافُت اإلالىزت ومضي اعجفاع احؿام هظه الػٍغ

 الخيلفت الاحخماغُت لليشاؽ ؤلاهخاجي للماؾؿت؛ 

  اؾخسضام حؼء هبحر مً بًغاصاث الػغائب اإلافغوغت في جضغُم بدىر جىىىلىحُا مػالجت

.    الىفاًاث وجؿبُم ؤهثر هفاءة للخللُل منها

:    ؤلاعاهاث الحكىميت. 2.5

مؿخسضمي اإلاىاعص الؿبُػُت مشل اإلاىذ،   وحشمل حمُؼ ؤهىاع اإلاؿاغضة اإلااصًت للملىزحن ؤو

بُت  ؤما بطا اؾخمغث اإلااؾؿت في ،اللغوع اإلاِؿغة، ؤلاحاػاث والخسفُفاث وؤلاغفاءاث الػٍغ

 وغلُه فةن ؤلاغاهت جازظ في  بللاء الىفاًاث صون مػالجت فةن ؤلاغاهت الخيىمُت حلخب منها

.  الخؿبان وجخدىٌ آلازاع الخاعحُت بلى آزاع صازلُت

:  هظام الىدائع والخأميىاث ؤلارحاعيت. 3.5

بت غلى اإلادؿبب في الخلىر إلالابلت زؿائغ   وهى هظام كائم غلى فىغة فغع عؾىم ؤو غٍغ

غ اإلاىاص اإلالىزت ؤو بحغاء  الخلىر اإلادخملت غلى ؤن ًخم بعحاغها لضافػها في خالت كُامه بةغاصة جضٍو

بت الخلىر وبحن آلُت الخدىم  ػض ؤصاة اكخطاصًت ججمؼ بحن خافؼ غٍغ غملُاث لخفؼ الخلىر، َو

في الخيالُف الخىظُمُت، فخجمؼ بحن الضفؼ ملابل الخؿائغ اإلادخملت لليشاؽ وبحن غمان عص جلً 

 (299ص، 2007هاضف ،)الغؾىم والػغائب ملابل اإلاداوالث ؤلاًجابُت للخللُل مً الخلىر 

:  التراخيص القابلت للخجارة. 4.5

، فخلىم الخيىمت بالؿماح بدض 1986ؾغخذ فىغة جغازُظ الخلىر مً كبل صًغػ ؾىت 

 مػحن مً بؾالكاث الخلىر، وجطضع الترازُظ هما ًمىً شغائها وبُػها في ؾىق الترازُظ

م بضضاع غضص مً الترازُظ (.137ص، 2003عوماهى،)  وجلىم الخيىمت بػملُت الدؿػحر غً ؾٍغ

غلى ؤن جيىن همُت الترازُظ اإلاطضعة ملُضة بمؿخىي الخلىر اإلاػُاعي الظي جدضصه الؿلؿاث، 
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وهظا الؿماح بدباصٌ جلً الترازُظ بحن مؿببي الخلىر، وبهظا ًخدضص الؿػغ الخىاػوي مً زالٌ 

(. 69ص، 2007زىعي وهاغؿت،)كىي الػغع والؿلب 

ل البرامج الخيىمُت لخماًت البِئت،  مىً اؾخغالٌ خطُلت بُؼ جلً الترازُظ في جمٍى ٍو

ؤما اإلااؾؿاث فخضفػها بلى اجساط ؤؾالُب الخماًت الالػمت، وجدفؼهم غلى اؾخسضام ؾغق وفىىن 

. (318-317، ص2003وػمت هللا وآزغون،)بهخاحُت بضًلت بمىاعص ؤكل غغعا بالبِئت 

 خاجمت.6

 مً زالٌ صعاؾدىا ًخطح لىا ؤن مطؿلح البِئت طو مضلىٌ واؾؼ وشامل، فهى ًػم مىاعص 

البِئت بمسخلف ؤكؿامها الشالزت مً صائمت، مخجضصة وهاغبت وهظا الىظام البُئي بمسخلف 

ميىهاجه وجفاغالجه، وما يهضصه مً ؤزؿاع غضًضة ًدخم غلُىا خماًخه مً الازخالٌ مً زالٌ 

اإلاشاول البُئُت الخؿحرة التي ٌؿببها الخلىر، وما ًازغه غلى احؿاع زلب ألاوػون والخغحراث 

اإلاىازُت الىاججت غً الاؾخغالٌ البشغي اإلافغؽ للمىاعص البُئُت ،مؼ ما ًللُه مً هفاًاث 

ضىاغُت في الؿبُػت، هما اجطح لىا ؤن الخلىر البُئي بمسخلف ؤهىاغه وؤوؾاؾه الشالر الهىائُت 

واإلاائُت والترابُت، ًفغع غلُىا اكتراح خلىٌ وملاعباث جلىم غلى صمج الػىطغ البُئي غمً 

. ؤوشؿت اإلااؾؿت الطىاغُت 

 :في زخام صعاؾاجىا جىضلىا بلى حملت مً الىخائج هىحؼها والخاليو

  ًجؿىعث اإلافاهُم الخاضت بالخلىر، خُث ؤضبذ الػلماء ًخيلمىن غً الخلىر الىاحم غ

 اؾخػماٌ ألاصواث ؤلالىتروهُت؛

  الخلىر همبضؤ فهى مدضوص اإلاؿاخت، لىً آزاعه غابغة للخضوص الضولُت، لظا وحب الخفىحر

 بطىعة حماغُت غً ؤؾبابه، آزاعه والؿغق الىفُلت بالخض مىه؛

 جخػضي جيلفت الخلىر ول الخضوص، زاضت ما حػلم بالخيلفت الاحخماغُت وهُفُت كُاؾها؛ 

  اإلالىر الضافؼ" عغم وغؼ الضٌو للػضًض مً ألاصواث للخض مً الخلىر زاضت وفم مبضؤ "

بال ؤن هخائجها بلُذ مدضوصة، لظا وحب الخفىحر في الخل الخىغىي بػُضا غً الخلىٌ 

 .الغصغُت التي جبلى آزغ خل ًخم اللجىء بلُه
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 وحب الخفىحر في بالىغاث الىغبىن والتي حػض بمشابت زؼان لخجمُؼ غاػCO2  ، ختى ًخم

 . وؿبخه في الفػاء الجىي، زاضت بػض اوػلاص كمت هُىجى والتي ؤهضث غلى اإلابضؤجللُل

قائمت اإلازاحع .7

 :ع باللغت العزبيتاإلازاج. 1.7

  الضاع الجامػُت، ''اكخطاصًاث اإلاىاعص والبِئت '' ، (2003)ؤخمض عمػان وػمت هللا وآزغون ،

ت . ؤلاؾىىضٍع

 غمان''البِئت الضاء والضواء صاع اإلاؿحرة ''   ،(2007) ؤخمض فغج الػؿُاث ،. 

  ت كاهىن عكم ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼائٍغ ، 2003 ًىهُى 20 الطاصع في 10- 03الجٍغ
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