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آليات إدماج البعد البيئي للمداطبة الخػساء في املؤطظات الطىاعية الجصائسية 

 :امللخظ
، وىذا يعنى قبول   تنفيذ برامج منع وخفض التموث عن طريق مساىمة المشروعات الصناعية في حل مشكالت التموث تنطوي
وباعتبار المحاسبة أداة لقياس األحداث االقتصادية داخل  كجزء من تكاليف اإلنتاج  لتخفيض أضراره معالجتـووالتموث  تكاليف

تكاليف أضرار ومعالجة التموث  والمعمومات المتعمقة بيا ، فانو يصبح من الضروري قياس بياناتلل ونقل ات الصناعيةالمشروع
 كيف يمكن لعمم المحاسبة أن يساىم في حماية البيئة توضيح الدراسة إلى  ىذهىدفة، لذالك تالناتج عن المشروعات الصناعي

ا بسغم الــِىباث الِدًـدة ومىازدها كبل اطخفداٌ   التي ًمىً ؤن جـاخب كُاض جلً الخيالُف الري ؤؿبذ ؤمسا كسوٍز

 
ًا
اإلاُا  ُو

ًا
 وبكلُمُا

ًا
  واهدؼاز مؼيلت جلىر البِيت مدلُا
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: ملدمة

هدُجت  للد جصاًد الاججاه هدى ؤلافـاح ًُ ألاداء البُئي، وبدزاٌ اإلاداطبت البُئُت كمً ؤلاهاز الِام للىٌام اإلاداطبي

 و بظبب اطخغالٌ ؤلاوظان للبِيت ؤو ممازطت وؼاهاجه  فيها الهخمام اإلااطظاث الدولُت بللُت البِيت والخىمُت اإلاظخدامت 

ًدبحن لىا مما طبم كسوزة  ووفلا لهرا اإلافهىم ًىٌس بلى الخىمُت بإنها طُاطت ػاملت ؤي ؤنها ُملُت اكخـادًت، احخماُُت،

اث اإلاِِؼت ، والخمظً دعا البىك الدولي إلي كما  باإلاداطبت البُئُت وجوبُلها  بدماج البِد اإلاداطبي للبِيت لخدظحن مظخٍى

الىاثج املدلي إلاجمالي الري ًليع اليشاط  الدخل اللىمي أو غسوزة إدخال املداطبة البيئية غمً خظابات

  ،  املداطبة  الخػساء:وكد ًهسث ُدة مظمُاث في مجاٌ اإلاداطبت حؼحر بلى هرا الجاهب منها  للمجحمع ككل الاكحطادي

ؤي اإلاخِللت بالىىاحي البُئُت التي حظاُد في  اإلاداطبت البُئُت مً ؤحل الخىمُت اإلاظخدًمت، اإلاداطبت البُئُت والاكخـادًت

الاكخـادًت ومدي التزامها بمظاولُتها اججاه خماًت البِيت  باطخسدام مىازدها جلُُم هفاءة اإلااطظت فُما ًخِلم

وؤمام ؤهمُت وكسوزة جفهم اإلااطظاث اإلاسخلفت واُترافها باإلاداطبت البُئُت و بمظاولُتها اججاه البِيت وان مً اللسوزي ؤن 

خباز هما بن خماًت البِيت ال ًمىً ؤن حِخبر ، ًيىن هىان الِدًد مً الللاًا التي البد مً الىٌس بليها بِحن الخدلُل والُا

 ًجب ؤن جسجلي بلى بِد اطتراجُجي جخيامل فُه فلى هظُاطُت مً طُاطاث الدولت ًلخـس مدخىاها ُلى جىحيهاث وكىاهحن بل

مجهىداث الدولت مً زالٌ طُاطتها البُئُت مّ الثلافت البُئُت  

 :الحطىز الىظسي ومشكلة الدزاطة- 1

جىاحه اإلااطظت الاكخـادًت الُىم حملت مً اإلاِىكاث والخددًاث ُلى زؤطها غُاب بطتراجُجُت واضخت إلدازة ُالكتها مّ 

ألاهساف ذاث اإلاـلخت في مدُوها الدازلي والخازجي، خُث ًدبلىز مظخىي اهخمام اإلااطظاث الـىاُُت بالبِيت الوبُُِت 

مً زالٌ الظعي بلى وكّ ؤهٌمت لإلدازة البُئُت موابلت للمىاؿفاث اللُاطُت الخاؿت بالبُئُت 

ومً هىا جداٌو الدزاطت الىكىف ُلى الدوز الري جلِبه الظلواث الِمىمُت في الجصاثس مً ؤحل حِل اإلااطظاث الـىاُُت 

ت ؤهثر جدلي باإلاظاولُت اججاه البِيت  :، ًمىً  هسح  الدظاٌئ  الجىهسي   الخاليالجصاثٍس

ت باألطخاذ بلى جلىُاث   اإلاداطبت  الخلساء  ؟  هُف ًخم جفُِل اإلاظاولُت البُئُت في اإلااطظت الـىاُُت الجصاثٍس

ُت   الخالُت  :وجخفَس   ًُ   هرا  الدظاٌئ الجىهسي  الدظائالث  الفُس

ماٌ-    الـىاُُت ؟ما هى دوز اإلاداطبت  الخلساء في جدلُم ألاداء الاحخماعي إلاىٌماث ألُا

 فيما ثحمثل املظؤولية   الاجحماعية   للىخدات  الطىاعية اهطالكا مً املداطبة  البيئية ؟- 

تما هى جإزحر اإلاِلىماث اإلاداطبُت البُئُت ُلى اللدزة الخىافظُت للؼسواث الـىاُُت -   .؟الجصاثٍس

: فسغيات الدزاطة- 2

ماٌ الـىاُُت  في دوز اإلاداطبت  الخلساء  :الفسغية  ألاولى - ًل الاكخـاد ألازلس ًخالءم مّ مخولباث مىٌماث  ألُا

ت مً ألاطالُب للمداطبت ًُ البِيت ًادي بلى ببساش مدي مظاهمت الىخدة الـىاُُت : الفسغية  الثاهية-  اطخسدام مجمُى

في جدملها بمظاولُاتها ججاه اإلاجخمّ 

ت بلىاُد :الفسغية  الثالثة-  اإلادافٌت ُلى البِيت في ُملُاث  حِمل اإلاداطبت البُئُت ُلى جلُد الؼسواث الـىاُُت الجصاثٍس

ادة كدزتها الخىافظُت  الخـيُّ مما ًادي بلى ٍش

: ألاهمية  العلمية للدزاطة- 3

 جإحي ؤهمُت البدث مً الاهخمام اإلاتزاًد بةدازة الِالكت مابحن اإلااطظت  والبِيت مً ؤحل جفُِل ؤبِاد الخىمُت اإلاظخدامت

والسكابت ُلى جىفُر الاطتراجُجُاث في اإلااطظت مً زالٌ ُملُت اللُاض وؤلافـاح اإلاداطبي والاكخـادي لألوؼوت والبرامج 

 مً ؤحل جدلُم السفاهُت إلاجخمّ التي جازس ُلى البِيت والتي جمازطها اإلااطظاث للىفاء باخخُاحاث ألاهساف اإلاسخلفت في ا

. ؤلاوظاهُت والاهخِاغ الاكخـادي واإلادافٌت ُلى البِيت باُخبازها كلاًا  مترابوت
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: ألاهداف الىظسية للدزاطة- 4

. الاهخمام باإلاؼاول البُئُت اإلاِالجت بىٌام مداطبُا - 

. دمج البِد البُئي في طُاطاث الخىمُت الاكخـادًت إلاىاحهت اإلاؼاول البُئُت والىؿٌى بلى جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت- 

س ُالكت ؤلاوظان بالبِيت -   جفُِل دوز الِلم والخىىىلىحُا في جوٍى

جبُان  الدوز الري  ًلِبه خماًت البِيت مً ؤػياٌ الخلىر ، وجإزحرها البالغ في اليؼان اإلالىر للماطظاث وألاشخاؾ - 

:  مىهجية الدزاطة وألادوات املظحخدمة- 5

اُخمدها بؼيل ؤطاس ي ُلى اإلاىهج الخدلُلي الىؿفي ألهه ألاوظب في مثل هرا الىَى مً الدزاطاث واإلاىاطب لفهم مؼيل 

 لخدلُلها، جمهُدا مالمذ مخغحراث الدزاطت جددًد بهدف بدءا بجمّ اإلاِازف الِلمُت الالشمت ًُ ألاداء البُئي للؼسواث البدث 

ٌ  ُملُت ؤن بمِنى   جمذ كد الدزاطت هرا في الىخاثج بلى الىؿى
ًا
 بحن اللاثمت الِالكت وؿف مً ابخداءًا  مىولي لدظلظل وفلا

الدزاطت  إلاخغحراث ألاطاطُت اإلافاهُم

 :الاطحعساع املسجعي للدزاطات  الظابلة- 6

   LA COMPTABILIT EENVIRONNEMENTALE : UN OUTIL DE PRISE DE DECISION بِىىان Louise Martelدزاطة - 

ّ مظخدامت 1999ُام   ختى ًيىن الخسوُى البُئي هاحِا وذو  حِسق  الباخث بلى  دزاطت ألازس البُئي لها للىؿٌى بلى مؼاَز

دلم ؤهداف الخىمُت اإلاظخدامت في الخفاي ُلى اإلاىازد الوبُُِت لألحُاٌ اللادمت وجيىن هىان ُدالت احخماُُت مً  فِالُت ٍو

ب لسفّ مظخىي الىعي البُئي الِام  البُئي بلى زلم بِيت طلُمت وآمىت خُث ًادي الخسوُى زالٌ بسامج الخِلُم والخدٍز

 (1) حظاُد ُلى الِمل وؤلاهخاج وبالخالي جدلُم همىا اكخـادي

 LA COMPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE: IMPLICATION ET بِىىان  MOHAMED NASREDDINE FERCHICHIدزاطة  

COMPÉTENCE DU PROFESSIONNEL COMPTABLE,  2006ُام 

خُث جبحن ؤن هىان ُالكت ما بحن الخىمُـت  ألاهمُت الاكخـادًت للخسوُى البُئي ُلى اإلاداطبت ًُ الخىمُت الباخث ًسهص 

حِخبر اإلاداطبت البُئُت ؤداة  والبِيت وؤن للمداطبت دوز في هره الخىمُت مً زالٌ اإلاِلىماث اإلاداطبُت الالشمـت الاكخــادًت

 الِىاثد ملابلت ٌِني ،  الخيالُف اإلاخِللت بالىىاحي البُئُت جمد اإلاظخفُدًً باإلاِلىماث اإلاداطبُت ومخسري اللسازاث بمِلىمـاث

دظّ ، الِاثد هرا ؤخدزذ التي بالخيلفت الاحخماُُت اإلاظيىلُت مجاالث مً مجاٌ ول جدذ احخماعي وؼان ليل الاحخماُُت  ٍو

 (2) الاحخماُُت الخيالُف ؤو الاحخماعي للِاثد اللُاض في اإلاظخددزت ألاطالُب لِؼمل

 : L’ÉMERGENCE DE LA COMPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE بِىىان    Marc-Olivier Michaudدزاطت  -

ÉVALUATION  DES PRATIQUES ET DES PERSPECTIVES , خُث جىؿل الباخث مً زالٌ  جدلُله اهه ُلى 2008  ُام 

ت ؤلتي اهخمذ ,السغم مً جصاًد ؤالهخمام بمىكَى ؤإلاداطبت البُئُت لألخدار الاكخـادًت  وجصاًد البدىر و الدزاطاث الفىٍس

ببلىزة ؤلاهاز الِام للمداطبت البُئُت بال ؤنها ماشلذ حِاوي مً كـىز هبحر اإلاداطبت البُئُت مفهىم ومىهج ًدىمه بالدزحت 

جىؿل الباخث بلى فىسة ؤهه  ألاولى البِد البُئي وألازس البُئي اإلاخىكِت وحِسف لخوى الخىمُت ُلى اإلادي اإلاىٌىز وغحر اإلاىٌىز 

 ُلى حصجُّ مبادزاث الخىمُت اإلاظخدامت دازل الؼسواث، ولللُام 
ًا
ًمىً ؤن ٌِمل اإلاداطبىن واإلاظاولىن ًُ البِيت مِا

ماٌ حن مً اطخسدام اإلاداطبت ًُ الخىمُت اإلاظخدامت كمً طُاق ألُا  (3) برلً ال بد للمداطبحن ؤلاداٍز
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  :ملفاهيم  املسثبطة باملداطبة  الخػساء في الشسكات الطىاعية لالىظسي  الحأضيل العلمي و: املدىز  ألاول 

 :والحدكيم   البيئي املداطبة عً الحىمية املظحدامة في املؤطظات الاكحطادًة- أوال

:  مفهىم  املداطبة  الخػساء- 1

ادة الىفلاث البُئُت طىاء واهذ هفلاث  حِخبر اإلااطظت الـىاُُت اإلاظاوٌ ألاٌو ًُ جلىر البِيت واطختراف مىازدها ٍش

اث لهره الىفلاثبزؤطمالُت ؤو حؼغُلُت  جدظحن ألاداء البُئي ومً جم وحب ُلى  لدولت الخدزل مً احل   الخاحت لىكّ ؤولٍى

 لهـرا الِالكاث اإلاخبادلت ؤؿـدزث اللجىـت ؤلاهماثُـت لألمـم اإلاخدـدة ؿـُاغت ؤولُـت لـدلُل  للمىخجاث و ُملُاث ؤلاهخاج
ًا
وزدمـت

ٌِخمد هرا اإلاىهج ُلى ملىلت ؤن  ، Integrated Economic and Environmental Accounting 1993اإلاداطـبت البُئُـت ُام 

خماد ُلى مبدؤ الىاجج الدازلي الخام ألازلس ؤ ألاهٌمت الاكخـادًت والاحخماُُت ي اإلاِدٌ والخظاباث اللىمُت البِيت بااُل

 خظب البِيت

green Gross Domestic Product (GDP)   ؤو Environmentally - Adjusted Domestic Product (EDP) 

خباز الاال بـد مـً الخِـسف ُلـى آلُـت حِـدًل اإلاخوابلـاث اإلاداطـبُت بِـد بدزـاٌ وبهرا فهي جخولب  ُخبازاث البُئُت بىٌس الُا

لخخِدي الدوز الخللُدي للمداطبت واإلاخمثل بمجسد جىفحر اإلاِلىماث اإلاالُت للمالن بلى جىفحر  جىطُّ هواق مظاولُت اإلااطظت

 (4).  ؤي كُاض  ألاوؼوت  البُيُتاإلاِلىماث حٌى الِالكاث بحن الظُاطاث البُئُت والاكخـادًت

:  مجاالت اطحخدام املداطبة الخػساء- 2

س والخلُُم إلاظاولُاث اإلااطظت ججاه البِيت  .جلىم اإلاداطبت البُئُت اإلاالُت بالخلٍس

س اإلااطظت بلى ألاهساف  جىافس مِاًحر اإلاداطبت اإلاالُت في جلاٍز

بت ً ومـالح اللٍس والداثىحن  الخازحُت واإلاظدثمٍس

 

 

س اإلاالُت  بدزاج اإلاِلىماث اإلاخِللت بالبِيت في الخلاٍز

ؤلاًساداث واإلاـسوفاث الىاججت ًُ الاطدثمازاث  :مثل

وهفلاث التزاماث اإلااطظت البُئُت وؤّي  البُئُت،

 جخِلم بإداء اإلااطظت البُئي مـسوفاث ؤزسي 

س اإلاالُت لألهساف الخازحُت لللىاهحن اإلادلُت واإلاِاًحر  جسلّ الخلاٍز

د هُفُت مِالجت ّ
دد 

ُ
بن  .الخظاباث اإلاالُت اإلاسخلفت الدولُت التي ج

س اإلاالُت جخلمً وبـىزة متزاًدة مِلىماث جسف البِيت  الخلاٍز

 الاحخماعي؛ بذ جخولب بِم اللىاهحن لبِم البلدان وألاداء

س اإلاالُت في خحن ؤلافـاح ًُ جلً اإلاِلىماث في ُت في  الخلاٍز ؤنها هُى

بلدان ؤزسي 

 حظخسدم بِم اإلااطظاث اإلاِلىماث اإلاالُت البُئُت

س وهىُت، ت ًُ البِيت، جلاٍز س بحباٍز  لغسق بُداد جلاٍز

ُت جسف البِيت اإلاظخدامت س هُى  ؤو جلاٍز

:( FCA)*    

ت؛ خُث حظعى لدؼمل جلدًساث جسف البِيت  جخوسق اإلاداطبت الخلساء بلى كلاًا جخجاوش اإلاداطبت اإلاالُت واإلاداطبت ؤلاداٍز

ظمذ  الخازحُت ذاث ألاهمُت اإلاسافلت بلى جدلُل الخيلفت واإلاىفِت؛ والتي جخلمً ٌُ الخإزحراث البُئُت مً ُملُاث اإلااطظت والتي 

بت لها ال جيىن  ّ
؛ بال ؤن اإلااطظاث اإلاظب 

ًا
ولم ُليها  بها كاهىها مداطبت الخيلفت اليلُت مً "موالبت بةدازتها ؤو جدّمل هفلاتها وٍُ

 Full Cost Accounting from an Environmental Perspective.  (5) "اإلاىٌىز البُئي

التي  والاهبِار حظمذ مٌِم اللىاهحن البُئُت بمظخىي كاهىوي مً الخلىر

وخُث بن هره  ًيىن لها ؤزس ُلى الصخت للىٌم الاكخـادًت وؤلاوظاهُت؛

بت لها جيىن الاهبِار ّ
غحر مسغمت ُلى بدازة هره   كاهىهُت فةن اإلااطظاث اإلاظب 

 الاهبِارُنها، بالسغم مً ؤن هره  اإلاازساث ؤو جدّمل ؤًت جيالُف جترجب

البِيت، الطُما وؤن غالبُت اإلااطظاث لِظذ  اللاهىهُت طُيىن لها جإزحر ُلى

اإلاازساث، هما هى الخاٌ باليظبت لخلىر مُاه ألانهاز  اإلاظاهم الىخُد في هره

هىان ُدد مً اإلااطظاث جلىم 

س ًُ دوزها في حظبب  بالخلدًس والخلٍس

الخازحُت، ًُ  هره اإلاازساث البُئُت

س ًُ اإلاازساث م الخلٍس الاكخـادًت  هٍس

مداطبت  واإلاداطبت ُنها كمً مبادزاث

 الخيلفت اليلُت في اإلاداطبت البُئُت
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لُه؛ فةن مٌِم اإلااطظاث ال حظعى بلى جلدًس هره .اإلادن والهىاء في  ُو

 اإلاظاولُت باُخبازاث مالُت

 

: اطحخدامات ومىافع املداطبة الخػساء- 3

ت مً ألاهداف التي هلخـها فُما ًليث  (6)  :ُخبر اإلاداطبت البُئُت وطُلت لخدلُم مجمُى

دف بلى الخفاي ُلى البِيت وخماًتها ليل فترة مالُت، مما ًادي بلى جه بُداد بُاهاث ًُ اإلابُِاث والخيالُف ؤلاحمالُت التي -

س هره الىفلاث مً فترة بلى ؤزسي واجساذ اللسازاث اإلاىاطبت مخابِت الؼسهت  .لخوٍى

ِاث البُئُت - س ًُ الىفلاث البُئُت لخىكُذ مدي التزام الؼسهت بخوبُم اللىاهحن والدؼَس  .بُداد الخلاٍز

ت -  .جىكُذ اإلاظاولُت الاحخماُُت والبُئُت للؼسهت للمان الاطخمساٍز

بًهاز اإلاىافّ والىفىزاث البُئُت التي زــتها الؼسهت في ول فترة مالُت  -

 اطحخدامات ومىافع املداطبة الخػساءمجاالث : (1)ػيل زكم 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 12، ؾ  2009ماحدة ػُِب ، وزكت بدثُت خٌى اإلاداطبت  البُئُت ،لبىان  :املطدز

 :املداطبة عً املعلىمات املالية لإلًسادات والكلف البيئية- ثاهيا

ؼمل هرا الىَى مً اإلاداطبت وافت اإلاِلىماث اإلاالُت الؼاملت للمىٌمت، وجخلمً اإلاىاكّ والِملُاث واإلاىاد واإلاِداث  َو

 . واإلاىخجاث والخدماث، وكد حؼمل ؤًلا مِلىماث مً زازج اإلاىٌمت هظلظلت الخجهحز ودوزة خُاة اإلاىخىج الخدمُت وغحر ذلً

ُت اليؼان البُئي، ؤو  ب الخيالُف اإلاخِللت بالبِيت، والتي ًمىً ؤن جيىن خظب هُى وجـبذ لرلً ألاهمُت اليظبُت لخبٍى

ب  بال ؤن .البُئُت ؤو، خظب كابلُت الخمُحز اليلفىي اإلالمىطت وغحر اإلالمىطت اإلاداطبي ؤو خظب الازخـاؿاث خظب الخبٍى

ب اإلافلل لِىاؿس الخيالُف اإلاخِللت بالبِيت دولُا ًيىن هما ًلي  (7) :الخبٍى

 الالتزام

 compliance 

 

 ؤؤؤ

  الكفاءة أالكحطادًة

eco-efficiency 

 املىكع إلاطتراثيجي

Strategic Position 

 

جدُم اإلاداطبت  البُئُت بدماًت  

البِيت والالتزام بىفاءة الخىافم مّ   

اللىاهحن البُئُت والخِلُماث 

الداثمت اإلاوبلت في الظُاطاث 

 البُئُت    

جدُم اإلاداطبت  البُئُت بخسفُم  

الخيالُف  واإلاازساث  البُئُت  في  

م  الىفاءة في   ؤن  واخد ًُ  هٍس

اطخسدام  الواكت  واإلااء واإلاىاد في  

الِملُاث الدازلُت واإلاىخجاث  

 النهاثُت   

جدُم اإلاداطبت  البُئُت بدماًت  

بخلُُم  وجىفُر  البرامج الخظاطت  

للبُئُت  وهفاًت  الخيلفت للخإهد مً 

مىكّ اإلاىٌمت الاطتراجُجي  في  

ل     ألاحل  الوٍى

زكابة  ثخطيط وثىفير اطخثمازات

 الحلىث

الطاكة واملاء  املحابعة الدكيلة لحدفلات

 واملىاد والىفاًات

 العمل مع املىزدًً لحطميم مىحجات

 جغطى الظىق الخػساء

كفاءة في  دزاطة شساء بدائل ذات

 للمىاد الظامة الكلفة كبدائل

ثخطيط وثىفير مشازيع شيادة كفاءة الطاكة 

 واملاء واملىاد

لللىاهين  ثدمين الحكلفة الداخلية

 املظحلبلية املدحملة

 الحلسيس إلى ذوي املطلحة كالصبائً
 واملجحمع  املدلي  واملظخثمسيً

ثلييم العائد الظىىي  إلاجمالي  على 

الاطخثمازات  في وشاطات  الكفاءة  

 الاكحطادًة

ثلسيس  عً  الىفاًات والاهبعاث  البيئي 

 إلى الدوائس  اللاهىهية املظؤولة
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 املعلىمات املالية لإلًسادات والكلف البيئية( 1):جدول زكم 

ت ؤو حغلُف  ولف اإلاىاد اإلاخِللت باإلاىخجاث طىاء واهذ مىخجاث زثِظُت ؤو زاهٍى

اث اإلاىاد والواكت واإلااء وغحرها التي ال جـبذ  باإلاىخجاث ولف اإلاىاد غحر اإلاخِللت لـد بها مؼتًر ٍو

 حصء مً اإلاىخجاث وبهما كد جـبذ هفاًت

ولف السكابت ُلى الىفاًت والاهبِار 

 

 وحؼمل ولف اإلاىاولت واإلاِالجت والخسلف مً الىفاًت

لاث ًُ ألاكساز  والاهبِار، هما جخلمً ولف الخٍِى

 وحؼمل ُلى ؤوؼوت البِيت الىكاثُت همؼسوُاث ؤلاهخاج البُئُت ولف الىكاًت مً اإلاازساث

 البُئي الىٌُف ، واليلف اإلاترجبت ًُ هٌم اللُاض والخسوُى

س  س البُئي وحؼمل وافت اليلف اإلاخِللت بمؼسوُاث البِيتولف البدث والخوٍى  والخوٍى

اليلف غحر اإلالمىطت 

 

 

اإلالمىطت،  وحؼمل اليلف الدازلُت والخازحُت لألمىز غحر

وؤلاهخاحُت وطمِت  واإلاظاولُت البُئُت ، واللىاهحن اإلاظخلبلُت،

 وغحرهم اإلاىٌمت والِالكاث مّ اإلاظاهمحن

ت: املطدز   :لِدد، بً فسج شوٍىت، اطخسدام اإلاداطبت البُئُت كسوزة في كُاض الخىمُت ، مجلت الِلىم الاكخـادًت والدظُحر والِلىم الخجاٍز

 . 219 ، ص05/2011

  :ًمىً جـيُف هٌام اإلاداطبت البُئُت بـفت ُامت هما ًلي : هظام املداطبة البيئية- ثالثا

ومجاٌ اهخمام هرا الفَس هى فهم وبدزان وجسحمت الخإزحراث ُلى الىٌام اإلاداطبي الخللُدي في   :املداطبة املالية البيئية -1

س اإلاالُت الالشمت لألهساف الخازحُت إلاظاُد اإلااطظت م ألاداء البُئي تهافي بُداد الخلاٍز  ُلى اجساذ اللسازاث الاكخـادًت وجلٍى

ادلت ُت ُو س هما هى مِلىم ًجب ؤن حِد وفلا للمِاًحر اإلاداطبُت ختى جيىن كابلت إلالازهت ومىكُى  للماطظت، وهره الخلاٍز

ًخإطع هٌام اإلاداطبت اإلاالُت البُئُت ُلى زالزت ُىاؿس زثِظُت هي مدزالث و .وغحرها مً زـاثف اإلاِلىماث اإلاداطبُت

 (8) :وآلُاث اإلاِالجت ومسسحاجه، وجخيىن اإلادزالث مً زالزت ُىاؿس هي الىٌام

س ًُ  -أ ت الفسوق واإلافاهُم واإلابادت التي جيىن ؤلاهاز الىٌسي للمداطبت اإلاالُت البُئُت هِلم ٌظعى بلى كُاض والخلٍس مجمُى

 .آلازاز البُئُت ألوؼوت اإلااطظت

الِملُاث وألاوؼوت اإلادظببت في بخدار آزاز ؤو مىافّ بُئُت، والتي جمثل ألاطاض في جددًد وجـيُف الىفلاث وؤلاًساداث  -ب

 .البُئُت اإلاترجبت ُلى هره ألاوؼوت

 ؤما باليظبت .اإلاداطب البُئي ًيىن ملم باإلافاهُم والفسوق واإلابادت اإلاخِللت باإلاداطبت البُئُت ولدًه اللدزة ُلى جوبُلها -ج

للمِالجاث اإلاداطبُت اإلاخِللت بِملُاث اللُاض فخخإطع ُلى جدلُل الِملُاث التي ًترجب ُليها آزاز بُئُت وحسجُلها في كىء 

اإلافاهُم الىاضخت إلاا هى بُئي وغحر بُئي، ومً زم فخذ خظاباث للمـسوفاث وؤلاًساداث البُئُت وغحر البُئُت بدفتر ألاطخاذ، 

س مجصؤة ًخم زاللها الفـل بحن ؤلاًساداث والخيالُف اإلاترجبت ُلى اليؼان الاكخـادي، وجلً التي حِىد  ُلى ؤن ًخم بُداد جلاٍز

 .بلى آلازاز البُئُت ألوؼوت اإلااطظت

ومجاٌ اهخمامها هى خـس وكُاض وجدلُل الخيالُف وؤلاًساداث البُئُت الىاججت ًُ ؤوؼوت  :املداطبة إلادازية البيئية -2

م ألاداء فُما ًخِلم بالبِد  ت اإلاخِللت بالخسوُى والسكابت وجلٍى اإلااطظت في جىفحر البُاهاث الالشمت لترػُد اللسازاث ؤلاداٍز

س ألامم .البُئي طىاء ُلى مظخىي اإلااطظت هيل ؤو ُلى مظخىي ألاكظام والِملُاث وألاوؼوت الدازلُت  وفلا إلاا ؤوزده جلٍس

ت البُئُت مً طبِت ُىاؿس هي2001اإلاخددة اإلاخِلم بظُاطاث وزوابى اإلاداطبت البُئُت الـادز ُام    :جخيىن اإلاداطبت ؤلاداٍز

اإلاىاشهت الىلدًت البُئُت  ،مداطبت الخيالُف البُئُت، اإلاداطبت ًُ اإلاىافّ البُئُت 
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 :مداطبة املىازد الطبيعية- 3

بدؤث مهىت اإلاداطبت باالهخمام بمداطبت اإلاىازد الوبُُِت، ومً ؤهم اإلابرزاث التي ؤدث بلى كسوزة الخفىحر في بحساء جلُُم 

ت مً خُث  لألؿٌى الوبُُِت وجىفحر بُاهاث مداطبُت ُنها، هى الخوىز الري خدر باليظبت إلاخسري اللسازاث الاطدثماٍز

اهخمامهم وهلبهم اإلاتزاًد هدى ؤلافـاح ًُ اإلاِلىماث اإلاداطبُت غحر اإلاالُت الالشمت الجسرا اللسازاث وزاؿت اإلاِلىماث 

ماٌ هدى اإلاظاهمت في جدلُم الخىاشن بحن البِيت والخىمُت  اإلاخِللت باإلاىازد البُئُت والوبُُِت، وجىحُه ماطظاث ؤلُا

اإلاظخدامت، الن ؤهم ألاهداف التي حظعى اإلاداطبت بلى جدلُلها في هرا اإلاجاٌ هى مداولت السبى بحن اللُم الُِىت واللُم 

 الىلدًت لِىاؿس اإلاىازد الوبُُِت

وجٌهس ؤهمُت اإلاداطبت ًُ ألاؿٌى الوبُُِت في ؤن الخسوُى الطخسدام امثل لهره ألاؿٌى ًخولب كسوزة جىفحر بُاهاث 

، والخيالُف والِىاثد اإلاخدللت مً بداثل اطخسدامها في اإلاجاالث  مداطبُت جىضح ألازؿدة اإلاخاخت مً هره ألاؿٌى

، باإلكافت (www.arab-api.org.)وألاوؼوت اإلاسخلفت، بما ًدلم الخىاشن بحن آلازاز البُئُت الظلبُت التي جلخم بهره ألاؿٌى 

بلى ؤن بُداد اطتراججُاث خماًت ألازؿدة اإلاخاخت مً اإلاىازد الوبُُِت ًخولب جىفس بُاهاث مداطبُت حظاُد ول مً 

ماٌ وؤحهصة خماًت البِيت قي زطم طُاطاث ؤلاهفاق ُلى بسامج خماًت البِيت، وجدلُم الخىاشن بحن زوى  ماطظاث ؤلُا

ؤلاهخاج وزوى جىمُت اإلاؼسوُاث الاكخـادًت، وبحن مخولباث خماًت البِيت، والتزام ؤلاهساف اإلاسخلفت في اإلاجخمّ، بهدف 

 .الخفاي ُلى اإلاىازد الوبُُِت والبُئُت

وجخىلى مداطبت اإلاىازد الوبُُِت جىفحر اإلاِلىماث خٌى مسصون اإلاىازد الوبُُِت ، والاطخسداماث الفِلُت واإلادخملت 

، لرا ًهسث ُدة ؤطالُب لخلُُم ُىاؿس الخىَى البُىلىجى . الخخُاهُاث اإلاـادز الوبُُِت والغاباث واإلااء الىٌُف واإلاِادن

 (9):والوبُعي منها

لت ًخم جلُُم ُىاؿس الخىَى البُىلىجى باللُمت الظىكُت الظاثدة لها ذلً متى ما :طسيم طعس الظىق -أ  اطدىادا لهره الوٍس

فاألطمان لها طِس بالظىق، ولرلً ًخم جلُُم ألاطمان في البداز ًُ طىت مُِىت بملداز ما جدـده . جىفس  طِس للخداٌو لها

ا ملّىما بالظِس الظاثد في الظىق، هرلً هىان ؤهىاَ مً الىباجاث التي لها طِس طاثد  مساهب الـُد مً ؤطمان طىٍى

 .بالظىق ًخم جلُُمها مالُا واكخـادًا برلً الظِس

لت الظفس والاهخلاٌ:طسيلة ثكلفة الظفسو الاهحلال   -ب خماد ُليها فى  (Traveling Cost)حِخبر هٍس مً الوسق التي ًخم الُا

مثل خداثم الخُىاهاث، واإلادمُاث . جددًد اللُمت الاكخـادًت لِىاؿس الخىَى البُىلىجي التي لِع لها طِس طاثد بالظىق 

ىاؿس البِيت الىباجُت التي لِع لها طِس طاثد بالظىق  ىاؿس البِيت الخُىاهُت، ُو وجخيىن جيلفت الظفس ، الوبُُِت، ُو

والاهخلاٌ مً جيلفت جراهس الظفس الخازجي ؤو اإلادلى، باإلكافت بلى جيلفت ؤلاكامت واإلاِِؼت في اإلاىولت التي ٌِِؽ فيها الصاثسون 

لاف بلى ذلً جيلفت الفسؿت  ازتهم إلاىاهم هره البِيت الخُىاهُت والىباجُت، ومىولت اإلادمُاث الوبُُِت ٍو ؤزىاء ٍش

مىً ؿُاغت همىذج جيلفت الظفس والاهخلاٌ بالؼيل الخالي خُث   ، BV = (TC + AC + OC) × VN × OL            :البدًلت،     ٍو

 :بن

  BVكُمت ُىـس الخىَى البُىلىجي    

 TCبلى ملس ُىاؿس الخىَى البُىلىجي ً     جيلفت الاهخلاٌ والظفس مً مىهً الصاثٍس

 ACًجيلفت ؤلاكامت واإلاِِؼت للصاثٍس  

 OCجيلفت الفسؿت وؤلاًساداث اللاجِت   

 VNلِىـس الخىَى البُىلىجي ً    ُدد الصاثٍس

 OLطىىاث الِمس ؤلاهخاجي والاكخـادي للخىَى البُىلىجي   

مداخل وطسق اللياض املداطبي لألداء البيئي -زابعا 

ذ ما بحن مدزل كُاض همي مىخد ومدزل كُاض  للد حِددث مدازل اللُاض اإلاداطبي ًُ ألاداء البُئي للماطظت،وجىُى

 .مخِدد
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ؿىزة همُت  ًلىم مدزل اللُاض الىمي ُلى كُاض حىاهب ألاداء البُئي وآلازاز اإلاترجبت ُنها في: مدخل اللياض املىخد- 1

 .بمُِاز واخد ٌِىع زاؿُت مؼترهت لخلً الجىاهب وآلازاز

اللياض باطحخدام وخدة املىفعة الاجحماعية - أ

لت باطخسدام اإلاىفِت الاحخماُُت وىخدة لللُاض ،ُلى:  ؤن للص يء مىكَى اللُاض كُمت واخدة ؤو كُمخحن  وجخم هره الوٍس

بػباَ الخاحت ؤلاوظاهُت  مبادلت ش يء له زـات هما كُمت اإلابادلت وكُمت الاطخِماٌ ، خُث ًلـد بلُمت اإلابادلت بمياهُت

 .مبادلت اإلاباػسة ُىد اطخسدامه،وبالخالي فان اإلاىفِت زاؿُت مؼترهت ليل ألاػُاء ختى التي لِع لها كُمت

ًُ  ٌِخمد اللُاض اإلاداطبي ُلى ؤطِاز الخبادٌ، وهدُجت ازخالف هبُِت ألاداء البُئي:اللياض باطحخدام وخدة الىلىد- ب

جصاٌ هي  ألاداء الاكخـادي للماطظت ًىِدم في خاالث هثحرة وحىد ؤطِاز الخبادٌ لبِم الِملُاث البُئُت ، غحر ؤن الىلىد ال

الخيالُف  وجىمً ؿِىبت اللُاض الىمي الىلدي جددًدا في.لغت اإلاداطبت اإلاِخمدة ُلى السغم مما ًثاز خىلها مً حدٌ 

وجلُُمها مالُا ،  البُئُت والخازحُت واإلاىافّ البُئُت ، والتي جدخاج بلى اللجىء للخلدًساث والخىم الصخص ي في طبُل خـسها

خم ذلً مً زالٌ ُدة ؤطالُب هىحصها فُما  (10) :ًلي ٍو

ً باألداء البُئي:طسيلة الاطحلطاء عً ألاداء البيئي- 2 لت ُلى ؤطاض جلدًم كاثمت اطخلـاء للمخإزٍس في  حِخمد هره الوٍس

لت  ُلى  ُدة مخغحراث  منها ؤن ًيىن  الصخف اإلاجُب ًُ الاطخلـاء مً  ؿىزة ؤطيلت  واطخفظازاث  وجلىم هره الوٍس

بظبب هره  الفياث الاحخماُُت اإلاخإزسة بالِملُت مىكَى اللُاض،وان ًيىن ُلى دزاًت وافُت بيل الخإزحراث التي جدـل

  ي الخِبحر ُنها في ؿىزة هلدًتالِملُت وان ًيىن كادزا ُل

  :مدخل أطلىب اللياض الكمي- 3

خماد ُلى اللُاض الىلدي لىخده للُاض ٌظخسدم لخىفحر مِلىماث همُت ًُ جإزحر الِملُاث  في هرا ألاطلىب ال ًمىً الُا

 هسق اللُاض :البُئُت التي الًمىً كُاطها بال هلدًا ومً زم الاهخلاٌ بلى جلُُمه مالُا وبالخالي ًمىً هسق اللُاض الىمي بلى

 (11)   (الُِني)هسق اللُاض الىمي غحر اإلاالي   ؤو الىمي اإلاالي

ضعىبات التي ثىاجه امليشأة عىد كياض الحكاليف البيئية - خامظا

ؤن جددر بؼيل  بن ؤبسش ما ًمحز الخيالُف البُئُت هى ؿِىبت كُاطها وجددًدها خُث بن الخيالُف البُئُت لِع باللسوزة

لُه فةن ؤبسش الـِىباث التي جىاحه كُاض الخيالُف البُئُت جخمثل  مباػس وبهما كد جسجبى بإخدار خـلذ في اإلااض ي، ُو

 (12) :فُما ًإحي

  : ثددًد العالكة الظببية بين الحطسف والػسز الىاش ئ عىه-1

خمثل ذلً في ؿِىبت جددًد مـدز اللسز الري ًلّ ُلى اإلاجخمّ، وزاؿت ُىد وحىد ُدد مً اإلايؼأث اإلالىزت للبِيت في  ٍو

 وبهما مباػسةاإلايؼإة؛ ألن جلً آلازاز كد ال جٌهس  هفع اإلاىولت، وؤًلا ؿِىبت كُاض آلازاز التي جترجب ُلى الِاملحن دازل

 .جٌهس بِد فترة شمىُت

 : جعدد املداخل السئيظية للمداطبة عً الحكاليف البيئية-2

لُه فةن البِم ًسي  كسوزة امخدادها  خُث حِخبر اإلاداطبت ًُ الخيالُف البُئُت مً الفسوَ الجدًدة في اإلاداطبت، ُو

ادة ؿُاغت بِم مفاهُمها  للمداطبت اإلاالُت واُخبازها حصءا منها، والبِم ًسي ؤن اإلاداطبت البُئُت فىسة حدًدة جدخاج إُل

خباز وحهت هٌس اإلاجخمّ والبِيت، وهىان هٌسة خدًثت ا حدًدا مظخلال  لخإزر بااُل حِخبر اإلاداطبت ًُ الخيالُف البُئُت فُس

ت واإلاداطبت اإلاالُت دخاج بلى بُداد كىاثم مالُت مظخللت ًُ اإلاداطبت اإلاالُت براجه، مثل اإلاداطبت ؤلاداٍز  وغحرها، ٍو

ت:املدىز  الثاوي    واكّ الىٌام اإلاداطبي  البُئي في اإلااطظاث الـىاُُت الجصاثٍس

 :إلاضالخات جشخيظ واكع البيئة املداطبية الجصائسية في ظل - أوال

ظام الحعليم والحكىيً املداطبي ن- 1

   الخِلُم اإلاداطبي-ؤ

 :ؤهمها في ًل بؿالح الىٌام اإلاداطبي في الجصاثس ػهد الخِلُم اإلاداطبي في بداًت هرا ؤلاؿالح حملت مً الىلاثف
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اث وزـىؿا اإلاظاهمت في بؿالح  الىٌام اإلاداطبي،  اللوُِت اإلاىحىدة بحن الجامِت وبِيتها الخازحُت ُلى مسخلف اإلاظخٍى

اإلاداطبي والتي ال جخِدي  والتي جخطح مً زالٌ وظبت جمثُله في اإلاجلع الىهني للمداطبت الري جىلى مهمت جددًث الىٌام

الجامعي مِسفت ُلمُت مِخبرة خٌى الللاًا  خحن ًفترق ؤن جيىن له ُالكت مهمت باإلؿالح، ُلى اُخباز ؤن لألطخاذ في%08،

  .واإلاؼاول اإلاداطبُت اإلاسخلفت

ت إلاىاحهت اإلاؼاول- التي حِترق  ُدم وحىد بسامج حِلُمُت مىخدة وهسق جدَزع مخجاوظت في مسخلف الجامِاث الجصاثٍس

 (13) .الِملُت الخِلُمُت ؤزىاء الفترة الاهخلالُت لخوبُم الىٌام اإلاداطبي اإلاالي

يُت لألطاجرة- الجامُِحن خٌى  ُدم مظاهمت وشازة الخِلُم الِالي والبدث الِلمي في تهُيت البِيت الجامُِت وبحساء دوزاث جيٍى

ً  الىٌام اإلاداطبي اإلاالي مً كبل الخبراء الفسوظُحن الرًً ؤوولذ لهم مهمت بُداد هرا الىٌام، وبالخالي اإلاظاهمت في جيٍى

ً ؤلاهازاث وكد جولب هرا الىكّ مً اإلادازض والجامِاث واإلاِاهد  .هسبت لها دزاًت ومِسفت دكُلت بالىٌام وماهلت لخيٍى

ختى جخىُف مّ اإلاظخجداث في مُدان اإلاداطبت، وجمىً مً جللحن  اإلاخســت في الخِلُم اإلاداطبي اللُام بمجهىداث حبازة

مىً ببساش هره اإلاجهىداث في الىلان الخالُت الولبت وشٍادة مِازفهم خٌى اإلاِاًحر اإلاداطبُت  :الجدًدة وؤلاإلاام بها، ٍو

بخِدًل   2010/2011 بُادة هُيلت وبىاء اإلاىاهج الدزاطُت اإلاداطبُت وذلً مً زالٌ كُام الىشازة في اإلاىطم الدزاس ي-

 .في الجصاثس مدخىي اإلالاًِع ذاث الـلت باإلاداطبت لخخىُف مّ الخغحراث الخاؿلت في مُدان اإلاداطبت

ت -  .ُلد الِدًد مً اإلالخلُاث والىدواث خٌى ؤلاؿالح اإلاداطبي في الجصاثس في الِدًد مً الجامِاث الجصاثٍس

اإلاداطبت في  بؿداز الِدًد مً الىخب واإلاالفاث في مجاٌ اإلاداطبت اإلاالُت والتي جخالءم مّ الخغحراث الخاؿلت في مُدان-

 .الجصاثس

 .الجامِاث الاهخمام بفخذ مسابس البدث الِلمي اإلاهخمت بمىكَى اإلاداطبت، ؤو اإلاُادًً ذاث الـلت ُلى مظخىي -

ّ البدث في مجاٌ اإلاداطبت في الظىىاث ألازحرة زاؿت بِد الاهخمام بدزاطاث ما بِد- الخدزج في  هىان الِدًد مً مؼاَز

وبالسغم مً ول هره اإلاجهىداث جبلي  .مُدان اإلاداطبت والخســاث ذاث الـلت ُلى مظخىي الِدًد مً حامِاث الىهً

 (14) :اإلاداطبي، ًمىً بًجاش ؤهمها في ما ًلي هىان بِم الىلاثف ؤو الثغساث التي جخسلل الخِلُم الجامعي في اإلاجاٌ

الم آلالي بؼيل هٌسي في ًل غیاب ؤلامياهُاث التي جدُذ جفُِل الدزوض الخوبُلُت- وحِمُمها، خیث ؤن  ًخم جدَزع ؤلُا

اإلاظخِملت مً هسف اإلااطظاث الاكخـادًت؛  زسیجي الجامِت یجدون ؿِىبت هبحرة في الخإكلم مّ البرامج اإلاداطبُت وألاحهصة

ودزاطاث میداهیت  الفجىة بحن الجامِت واإلااطظاث الاكخـادًت، خیث ؤن الخِلُم اإلاداطبي الجید یخولب بحساء جسبـاث- 

حظمذ للولبت بمِاًىت مسخلف الِملُاث اإلاداطبُت؛ 

ُفت- الاجـاٌ حِخبر مً  بهماٌ حِلیم اللغاث ألاحىبُت، والري ال یخماش ى مّ الاهفخاح الاكخـادي للجصاثس، زـىؿا وؤن ًو

اثف اإلاداطبُت التي جلىم ُلى اطخلباٌ اإلاداطب للبُاهاث وفهمها، وبزطاله للمِلىما  . مظخسدميهاث بلىؤهم الًى

ً اإلاداطبي- ب  :الخيٍى

ً اإلاداطبي جسبف الخبرة اإلاداطبُت الري ًمىً ؿاخبه مً اهدظاب ؿفت الخبحر اإلاداطب ؤو مدافٍ  ًلـد بالخيٍى

خماد هسبراء ؤو مدافٌي الخظاباث خظاباث ؤو  ؤو اإلاداطب اإلاِخمد، بذ ًيبغي ُلى ألاشخاؾ الساغبحن في الخـٌى ُلى الُا

 وافُا مً الىاخُت الِلمُت والِملُت لإلًفاء الخام والىفء بهره اإلاهمت  مداطبحن
ًا
وللد ؤولذ  .مِخمدًً ؤن ًيىن لديهم جإهُال

ِاث س مهىت اإلاداطبت، بذ ؤػازث الدؼَس اإلاىٌمت للمهىت بلى كسوزة  الجصاثس اهخماما هبحرا بهرا الجاهب مً زالٌ جىٌُم وجوٍى

خماد همهىُحن مً اللاهىن 08ؤلاهاز فلد هـذ اإلاادة  وفي هرا. جىافس الخإهُل الِلمي لألشخاؾ الساغبحن في الخـٌى ُلى الُا

ؤو مدافٍ الخظاباث جيىن مً هسف مِهد الخِلُم  ُلى ؤن مىذ ػهادة الخبحر اإلاداطب 332010ًىهُى 29اإلاازر في 01-10

وؤهه ال ًمىً الالخداق بهاجه اإلاِاهد بال بِد بحساء . هسفه اإلاسخف الخابّ للىشٍس اإلايلف باإلاالُت، ؤو اإلاِاهد اإلاِخمدة مً

ً ُلى ػهاداث حامُِت في هما جمىذ ػهادة اإلاداطب اإلاِخمد مً هسف ماطظاث  .∗الازخـاؾ مظابلت للمترشخحن الخاثٍص

ً ً اإلانهي الخابِت للىشٍس اإلايلف بالخيٍى اإلانهي، ؤو مً هسف اإلااطظاث اإلاِخمدة مً هسفه ؤو مً هسف ماطظاث  الخيٍى

بلى ػسون الخإهُل الِملي الىاحب جىافسها في ألاشخاؾ الرًً ًسغبىن في  10-01هما جوسق اللاهىن  .الخِلُم الِالي
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 ٌ خماد همهىُحن، بذ هـذ اإلاادة  الخـى  ٌِخبر زبحرا مداطبا متربـا ؤو مدافٍ خظاباث34 ":مىه ُلى ما ًلي 77ُلى الُا

ً الىٌسي اإلاولىب واإلالبٌى مً هسف لجىت  متربـا ؤو مداطبا متربـا في مفهىم هرا اللاهىن، اإلاترشح الري جابّ الخيٍى

م الخىٌُم ً للمجلع الىهني للمداطبت لللُام بتربف منهي هبلا للؼسون اإلادددة ًُ هٍس وفي هرا ؤلاهاز فلد  "...الخيٍى

هُفُاث طحر التربف اإلانهي واطخلباٌ  و بالخفـُل ػسون 2011هىفمبر 24اإلاازر في 11-393خدد اإلاسطىم الخىفُري زكم 

ودفّ ؤحس الخبراء اإلاداطبحن ومدافٌي الخظاباث واإلاداطبحن اإلاتربـحن 

 

 

 إدماج الاهحمامات البيئية في الظياطة الطىاعية في الجصائس- 2

 : ؤلاهاز اللاهىوي- ؤ

 1403زبُّ الثاوي 22اإلاازر في 03-83للد ججلى الاهخمام اإلاتزاًد بإزس البِيت ُلى مظاز الخىمُت مً زالٌ بؿداز اللاهىن زكم 

ّ الدولت الخاؿت1983فبراًس 05اإلاىافم لـ  مً ؤهم   . بها  واإلاخِلم بدماًت البِيت والهادف ؤطاطا بلى جىحُه وجمهُد مؼاَز

 (15): ، لرا زهص ُلى مداوز هبري هيإلاجاٌ  ؤهداف هرا اللاهىن جىحُه مسخلف بسامج الدولت في هرا ا

 .خماًت الوبُِت واإلادافٌت ُلى الفـاثل الخُىاهُت والىباجُت -

ت واإلادُواث)خماًت ألاوطان اإلاظخلبلُت  -  .)  اإلادُى الجىي، اإلاُاه اللاٍز

 .الىكاًت مً ًىاهس الخلىر اإلالسة بالخُاة والىاحمت ًُ اإلايؼأث اإلاـىفت- 

ّ ُلى اإلادُى وذلً بةحساء دزاطت الخإزحر- ت جلُُم مدي جإزحر خىادر اإلاؼاَز حمادي 19اإلاازر في 03-10كاهىن زكم  . بحباٍز

مً زالٌ اإلاادة ألاولى ًددد , اإلاظخدامت ًخِلم بدماًت البِيت في بهاز الخىمُت2003.ًىلُى طىت 19اإلاىافم لـ 1424ألاٌو ُام 

  . هرا اللاهىن كىاُد خماًت البِيت في بهاز الخىمُت اإلاظخدامت

 : وفُما ًلي بِم اإلاساطُم واللىاهحن الساهىت لخماًت البِيت والاطخغالٌ الِلالوي للواكت

 .الخاؾ بدزاطت الخإزحر ُلى البِيت1990فُفسي 27اإلاازر في 90-78اإلاسطىم الخىفُري زكم  -

 .اإلاخِلم باإلايؼأث اإلاـىفت1998دٌظمبر 03اإلاازر في 98-339اإلاسطىم الخىفُري زكم -

 .وبشالتها واإلاخِلم بدظُحر الىفاًاث ومساكبتها2001دٌظمبر 12اإلاىافم لـ 1422زملان ُام 27اإلاازر في 01-19اللاهىن زكم -

بت ُلى ألاوؼوت اإلالىزت والخوحرة1991دٌظمبر 18اإلاازر في 91-25اللاهىن زكم -  . والري ًىف ُلى فسق كٍس

لُت 28اإلاىافم لـ 1420زبُّ الثاوي ُام 15اإلاازر في 99-09للاهىن زكم  -   اكخـاد)واإلاخِلم بالخدىم في الواكت 1999حٍى

 ) الواكت

 .الاهحمامات البيئية الطحدامة املؤطظات الطىاعية في الجصائس- ثاهيا

طُاطت الخسوُى اإلاىخهجت في اللواَ الـىاعي حظمذ بالىؿٌى بلى وعي هبحر بالِىامل الـىاُُت ذاث اإلاؼاول البُئُت 

باألوؼوت مً ؤحل جللُف الىفاًاث اإلاخِللت بالىاػواث الـىاُُت، وفي هرا ؤلاهاز هىان الِدًد مً  وكسوزة الالتزام

كسوزة الاهخمام باإلاؼاول البُئُت، بن مخابِت الخسوُى لهرا اللواَ جترحم بالخدظً اإلالخىي  اإلااطظاث ؤزرث ُلى ُاجلها

الـىاعي الىبري هالخٍ ؤهه هىان جلدم ملخىي في زفم وظبت الخلىر الـىاعي  للىكُِت الخالُت وزغم مؼاول الخلىر

 (16):  ما ًلي طُاطت الخىاز الخاؿت بسفم الخلىر الـىاعي والتي حِخمد ُلى وهرا مسجل في الثالر طىىاث ألازحرة، بفلل

  :-  Les études d’impact sur l’environnement  دزاطات الحأثير على البيئة-1 

 اإلاخِلم بدزاطاث الخإزحر ُلى البِيت، هىان1990فُفسي 27اإلاازر في 90-78حظهُل فهم وجوبُم اإلاسطىم الخىفُري زكم بهدف 

 هرا الدلُل ٌؼخمل ُلى الىطُلت اإلاسحُِت مً ؤحل الخدىم في ألاطالُب2001دلُل لدزاطاث الخإزحر ُلى البِيت ؤُد في طىت ،

واإلاىهجُاث والخلظُماث اإلاخِللت بدزاطاث الخإزحر ُلى البِيت هرا الدلُل يهدف بلى جىخُد اإلااطظاث الخاؿت بدزاطت الخإزحر 

ت بلى مسخلف اإلاخدزلحن في هرا ؤلاحساء ُلى البِيت   . وهرلً ًلدم اإلاِلىماث اللسوٍز

  Les audits environnementaux) :  املساجعة البيئية-2-
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لبِم الىخداث الـىاُُت كد ؤهجصث، بن اإلاساحِت البُئُت حِلمىا  بهاز مؼسوَ مساكبت الخلىر الـىاعي اإلاساحِاث البُئُتفي 

بلى ملاًـِع الدظُحر البــــُئي  بالسحـَى ًُ الىكُِت الاًيىلىحُت والبُئُت لخالت الىخداث الـىاُُت

 :  للمؤطظات الاكحطادًة املداطبيةافع إلافطاح عً املعلىمات البيئيةدو- ثالثا

الري ًفخلس 8 بلى بسوش ؤوحه اللـىز في ؤلافـاح الخللُدي تهم للد ؤدي حِدد مظخسدمي اللىاثم اإلاالُت وازخالف اخخُاحا

س زاؿت ًُ اإلاظاولُت البُئُت ؤمسا بالغ ألاهمُت لإلفـاح ًُ  هىاكؽ جدذ هرا. اإلاِلىماث البُئُت؛ ومً زمت باث جىفس جلاٍز

ت وهي ا وبزادًا ًُ اإلاِلىماث البُئُت؟ :الِىىان بػيالُت حىهٍس بن ؤلافـاح اإلاداطبي بؼيله  إلااذا جفصح اإلااطظاث هُى

خماًت البِيت،  للماطظت ججاه الخالي ال ًفي باخخُاحاث اإلاظخفُدًً مً اإلاِلىماث والبُاهاث اإلاخِللت باإلاظاولُت الاحخماُُت

س مُِاز ؤلافـاح في الفىس اإلاداطبي لِؼمل ؤلافـاح البُئي في ػيل مالخم باللىاثم  زم ومً واهذ هىان كسوزة ملخت لخوٍى

س مظخللت س الخللُدًت، ؤو في ػيل كىاثم وجلاٍز ادة هفاءة حؼغُل ) اإلاُِاز اإلاداطبي الدولي زكم ؛(والخلاٍز مما ًادي بلى ٍش

 اإلاخِللت بخلُُم ألاؿٌى اإلاالُت و ألاداء الاكخـادي مّ ألازر في تهممخسري اللسازاث، ومً زم جسػُد كسازا اإلاِلىماث بىاطوت

ًخىكف ؤلافـاح البُئي الوىعي ؤو ؤلاحبازي ُلى حملت مً الِىامل هىحص  .والبُئُت للماطظت الخظبان اإلاظاولُت الاكخـادًت

 (17) :منها ما ًلي

الِمل ُلى بىاء ُالكاث ؤفلل بحن اإلااطظت وؤصخاب اإلاـالح؛ مثل الجهاث الخيىمُت وخملت ألاطهم والِاملحن - 1

 باإلااطظت

الم ا اث اللغى، واطخسدام ؤلافـاح وىطُلت إُل هيل ؤن اإلااطظت جلىم إلاجخمّ والِمالء واإلاىزدًً واإلامىلحن ومجمُى

 .ًُ اإلاِلىماث البُئُت باإلفـاح الخوىعي

الري جصاٌو به وؼاهها، ال طُما للماطظاث التي كد حِسكذ طمِتها إلاجخمّ مداولت جدظحن ؿىزة اإلااطظت دازل ا ا-2

ادة إلاجخمًّمما دُم زلت واخترام ا11حساء حظببها بىكَى خىادر ؤو وىازر بُئُت  لللسز مً  وألافساد في اإلااطظاث، زم ومً ٍش

 .؛ مما ًىِىع ؤزسه في النهاًت ُلى هدُجت وؼاهها ومسهصها اإلااٌ، ومىه ُلى كُمتهاتهموالخىطّ في اطدثمازا تهاؤلاكباٌ ُلى مىخجا

 الاطخِداد لخوبُم ألاهٌمت واللىاهحن البُئُت التي جخولب ؤلافـاح ًُ اإلاِلىماث البُئُت واإلاخىكّ ؤن جيىن ملصمت لجمُّ-3

 اإلااطظاث،

اطخسدام ؤلافـاح وىطُلت للىؿٌى بلى مياهت جىافظُت مخلدمت في مجاٌ وؼان اإلااطظت، واإلادافٌت ُلى مىكِها الخالي، 4.

فاء ؤو جسفُم اللساثب اإلافسوكت ُليها، وحِد الىالًاث اإلاخددة مً 5. بُت ممحزة مً خُث ؤلُا الخـٌى ُلى مِاملت كٍس

 بدصجُّ اإلااطظاث ُلى خماًت البِيت ؤواثل
ًا
 .الدٌو اهخماما

ادة 6. بُت اإلامحزة مما ًادي بلى ٍش ل مىسفم الخيلفت ؤو اإلاِاملت اللٍس جسفُم جيلفت ؤلاهخاج بظبب الدُم اإلاادي ؤو الخمٍى

 حجم

وؼان اإلااطظت، فلُام اإلااطظت باطخسدام مىازدها بإهبر هفاءة ممىىت وفي الىكذ هفظه خماًت البِيت مً آلازاز اللازة 

ادة ألازباح للخلىر ٌظاُدها ُلى  .ٍش

بن ؤلافـاح ًُ الىفلاث البُئُت بـىزة مىفـلت في اللىاثم اإلاالُت طىف ٌظمذ بلُاض مىفِتها مثل مظاُدة -7.

ً  . اإلاخِللت باإلااطظتتهمبىكىح الظُاطاث التي جوبلها اإلااطظت لخماًت البِيت، ومً زم جسػُد كسازا لحروا اإلاظدثمٍس

 في - 8.
ًا
وحىد مِاًحر جىٌم اللُاض وؤلافـاح اإلاداطبي كمً ألاداء البُئي للماطظاث، فاإلفـاح البُئي لم ًىً مولىبا

ُِت مدلُت ؤو ُاإلاُت، ولرلً لم اإلااض ي  به مهىت اإلاداطبت بال في الظىىاث ألازحرةتهخم  بلىاُد حؼَس

 :طتراثيجيات البيئية للمؤطظة الاكحطادًةإلا- زابعا 

 :هىان ؤطباب مهمت جدفّ اإلااطظاث الاكخـادًت لالهخمام بةكامت مىٌىماث لإلدازة واإلاساحِت البُئُت، وهىحصها فُما ًلي

ِاث-  ِاث و اللىاثذ : الالتزام بالدؼَس ٌظىد الِالم الُىم جصاًد ملخىي في طُاطت خماًت البِيت و بطتراجُجُتها و الدؼَس

ِاث و اللىاثذ وبوسق مبخىسة في ؤخُان هثحرة  الخىٌُمُت لخىفُرها، وفي هفع الىكذ هىان ؤهثر ُلى جدلُم الالتزام بالدؼَس
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ُت بحن  ا ًُ ألاطلىبجهجسخلف في مىوللا م الظُوسة، مثل ؤطلىب الاجفاكُاث الوُى الخللُدي لخدلُم الالتزام ًُ هٍس

 (18):  ما ًليؤحهصة جدلُم الالتزام واإلايؼأث الـىاُُت، والخدكُم في

لاث اإلاولىبت إلؿالح الخلف، ؤو ابخياز -  جددًد اإلاظاولُت اإلادهُت ؤو الجىاثُت في ؤخدار الخلف البُئي، وجلُُم حجم الخٍِى

كاثمت ُلى آلُاث الظىق لخدلُم الالتزام ؤو جلدًم خىافص اكخـادًت لخيؼُى حهىد الالتزام ومً زم فال بد  ؤطالُب حدًدة

خماد ُلى هماذج مبخىسة لخدلُم الالتزام جلىم ُلى حهد مؼترن والتزام هىعي في حى مً الـساخت و اإلاياػفت واكخىاَ  مً الُا

ِاث الظاثدة ول ألاهساف بإهمُت ؤهداف هرا الخِاون   .لخدلُم الالتزام بالدؼَس

جصاًد الىعي بإهمُت الخفاي ُلى البِيت وجصاًد اللغى الؼِبي ُلى ألاحهصة : جصاًد الىعي بإهمُت الخفاي ُلى البِيت-

الـىاُُت لىكف الخلىر وبؿالح الخلف البُئي مما فسق ُلى اإلايؼأث الـىاُُت اهخماما متزاًدا  الخيىمُت واإلايؼأث

اإلايؼإة وبًهازها بمٌهس الخىٌُم الىهني الخٍسف ُلى مـلخت الىهً، زـىؿا  باالطخجابت لهرا اللغى وجدظحن ؿىزة

الم ؤو مخابِخه ؤو ختى ملاهِت مىخجا وؤن اللغى ًإزر آلان ؤػياال حدًدة مثل بػهاز ألاداء  تهاالبُئي للميؼإة في وطاثل ؤلُا

ُصوف اإلاظتهلىحن ًُ مىخجاث اإلايؼإة ذاث ألاداء البُئي اإلاخدهىز ًادي بلى بكِاف وكِها الخىافس ي، هرا : اإلاىافظت- 

هاحم ؤًلا ًُ ازجفاَ جيلفت بهخاحها هٌسا إلاا ًـاخب طىء ألاداء البُئي مً هدز في اإلاىازد والواكت  اللِف الخىافس ي

ُت اإلاىخجاث، ؤما ُلى اإلاظخىي الدولي فان ُىإلات اليؼان ؤلاهخاجي والاكخـادي في ُالم الُىم والاجفاكُاث  وجدهىز في هُى

ِاث   كد جيخهيتهاالدولُت التي جدىم ألاداء البُئي للدولت وميؼأ باطدبِاد بهخاج اإلايؼإة اإلالىزت مً الظىق الِاإلاُت هدُجت لدؼَس

، باُخبازها مظاثل نهاألازحرة ؤن جخدزل في ػإ ولىاثذ جىٌُمُت جـدز في ؤكواز بُِدة حدا ًُ دولت اإلايؼإة، ال جملً هره

ألطباب بُئُت ؤو صخُت،  زاؿت بالظُادة الىهىُت، وهىان الُىم كاثمت ًتزاًد هىلها للمىاد اإلادٌىز اطخسدامها في الِالم

مظإلت  وكد ًبدو ألٌو وهلت ؤهه لِع لهره ؤلاحساءاث جإزحر ُلى الظىق اإلادلُت، بال ؤن مظإلت اإلاىافظت في الظىق الدولُت

د مً الخفـُل و الاهخمام  .حظخدم ؤن حِالج بمٍص

خبازاث اإلاالُت-  فاث ومسلفاث ، .الخظاثس الىاحمت ًُ الخىادر ذاث آلازاز البُئُت زازج خدود اإلايؼإة  :الُا جددًد الخـٍس

مىاكف البىىن وػسواث الخإمحن مً اإلايؼإة وما كد ًادي بلُه مً ازجفاَ جيلفت  .ؤلاهخاج و فسق اللساثب ؤو السطىم ُليها

ُدم جدلُم الىفس في الخاماث و الظلّ الىطُوت و الواكت الىاحم ًُ اطخسدام ؤطالُب بهخاج  .الاطدثمازاث ؤو زطىم الخإمحن

 .ال ًيخج ُنها جلىر

: الحكاليف البيئية وجشجيع الطاكات املحجددة وخماًة البيئة- خامظا

هفلاث في طبُل اإلادافٌت  ُبازة ًُ اإلالداز الري جخدمله الىخدة الاكخـادًت مً: ؤن الخيالُف البُئُت هي1ًسي ؤخد الىخاب 

 :الىخدة الاكخـادًت ؤن جساعي ما ًلي  هره الىخدة، وفي كىء هرا اإلافهىم للخيالُف البُئُت فةن ُلىبها ُلى البِيت اإلاىحىدة
(19) 

ثا للبِيت -  اإلاظاهمت في الللاء ُلى الخلىر البُئي الىاجج مً اطخسدام آلاالث باطخسدام آالث ؤكل جلٍى

م مداولت الخللُل مً اطدىفاد اإلاىازد الوبُُِت-  .الِمل ُلى خماًت اإلاىازد الوبُُِت ًُ هٍس

مظاُداث  الِمل ُلى خماًت البِيت ؤلاهخاحُت واإلاؼازهت في الخفاي ُلى اإلاىاهم واإلاىازد البُئُت اإلادُوت باإلايؼإة وجلدًم-

 البُئي إلاجاٌللمىٌماث الاحخماُُت التي حِمل في ا

م ازخُاز الوسق اإلاىاطبت بدُث ال- جدظبب بةًراء للبِيت،  الِمل ُلى الخسلف مً الىفاًاث الـىاُُت اللازة بالبِيت ًُ هٍس

د مً الخيالُف ت زبراء ألامم اإلاخددة بلى  .بال ؤن ذلً كد ًادي بلى جدمل الىخدة ؤو اإلايؼإة اإلاٍص وكد ؤػازث بؿدازاث مجمُى

الخيالُف الخاؿت بخسفُم الفاكد في الخدماث والواكت واإلاىازد الاكخـادًت  ؤن الخيالُف البُئُت جخمثل في وافت ُىاؿس

س ت(اإلاسلفاث مثل اإلاسلفاث  اإلاخاخت فلال ًُ جيلفت بُادة جدٍو هرا بلى حاهب جيلفت مىخجاث ؿدًلت ) الـلبت، طاثلت، غاٍش

مىً  .وحىدها الخيالُف التي جيؼإ بظبب جدهىز الجىدة البُئُت اإلاىحىدة ؤو اإلادخمل: نهاوحِسف الخيالُف البُئُت بإ  .بالبِيت ٍو

جصاًد اهخمام الجهاث الخيىمُت بلسوزة جوبُم اللىاهحن البُئُت  ذهس ؤهم ألاطباب التي ؤدث بلى الاهخمام بالخيالُف البُئي
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ادة اإلالوسدة للخيالُف مما ًازس ُلى طِس اإلاىخج والِاثد ُلى إلاجخمّ ا واهخمام الِدًد مً ؤصخاب اإلاـالح في بالٍص

 (20) .الاطدثمازاث

ُِت، ؤو احخماُُت وزلافُت-  وباقي ألاطباب جسحّ  جصاًد الاهخمام بالخيالُف البُئُت اإلاخىكِت الخدور ألطباب كاهىهُت ؤو حؼَس

 .بلى اإلاظتهلً ؤو اإلايؼإة

ىُت مابحن -  لُىن دوالز 01بلى  بلُىن 500مً اإلاخىكّ ؤن جـل جيالُف الىٌافت مً الىفاًاث الخوسة بالىالًاث اإلاخددة ألامٍس جٍس

 .زالٌ الظىىاث اللادمت

دملت ُلى اإلاىخجاث-
ُ
ت واشدًاد خدة اإلاىافظت والتي جازس ُلى الخيالُف اإلا ومنها الخيالُف البُئُت،  احظاَ داثسة الخبادالث الخجاٍز

د ىُت اإلابالغ التي جىفلها ُلى اإلااطظاث بلى ما ًٍص بلُىن دوالز ُلى ألاوؼوت 100ًُ  خُث كدزث ووالت خماًت البِيت ألامٍس

  .التي جدظبب في جيالُف بُئُت

ِد الِمل ُلى جدظحن وزفّ بها للمداطبت البُئُت والخيالُف اإلاسجبوت- هفاءة اإلاىخج مً   دوز في جدظحن حىدة اإلاىخج، َو

البُئُت فُا ًخِلم بالىىاحي  الاطتراجُجُاث اإلاخبِت للميؼأث الخدًثت مً زالٌ البُاهاث اإلاِلىماث التي جلدمها اإلاداطبت

 .البُئُت واإلاالُت للمىخج والاكتراخاث التي جلدمها لخدظحن وجلُُم ألاداء

ً وحرب اهدباه مخسري اللسازاث - اإلافاكلت بحن الالتزام ؤو  ُىد(للمداطبت ًُ الخيالُف البُئُت جإزحر ُلى كسازاث اإلاظدثمٍس

بدًل مً بداثل اللساز والخيالُف  مما ًخولب جىفحر مِلىماث جخِلم بالخيالُف البُئُت ليل )ُدم الالتزام بالبرامج البُئُت

  .اإلاسجبوت باإلايؼإة وبيل كظم ؤو وؼان ؤو مىخج

سي ؤخد الىخاب  ُىاؿس الخيالُف  ؤن لخددًد وكُاض الخيالُف البُئُت ؤهمُت في حظِحر اإلاىخجاث مً زالٌ ؤزر وافت6ٍو

ىد بُداد الخوى البُئُت اإلاظخلبلُت، واخدظاب ُاثداث وجيالُف اإلايؼأث البُئُت، واجساذ اللسازاث  البُئُت في الخظبان، ُو

ت وجلُُم وجوبُم هٌم ؤلادازة البُئُت واإلاظاُدة في وكّ الخوى لت ألاحل ومىاحهت اإلاُل اإلاخىامي  الاطدثماٍز اإلاخىطوت والوٍى

مساُاة اُخبازاث الجىدة والظِس  لدي اإلاظتهلىحن هدى اطخسدام اإلاىخجاث الـدًلت للبِيت مّ

: الخاثمة

ـت، للد خُث اهدظب مىكَى البِيت  ؤزاز الِدًد مً الدظائالث خٌى ُالكت اإلاؼىالث البُئُت باألوؼوت الاكخـادًت والخىمٍى

ت للمجخمِاث إلاا له مً جإزحر هبحر ُلى ُملُاث ألاوؼوت اإلااطظاث الاكخـادًت  ٍس ؤهمُت اطخثىاثُت زالٌ اإلاساخل الخوٍى

 بُنهما ُلى اطخلساز الخىمُت اإلاِاؿسة ؤي خلُلت الِالكت بحن البِيت والخىمُت و مدي جإزحر الِالكتبؼيل ُام،

ؤطع وكىاُد واضخت للُاطها ُلى اطخإزسث اإلاؼاول البُئُت التي حظببها الىخداث الاكخـادًت باهخمام الباخثحن لىكّ كد ٌ

ا بل ؤؿبذ مولبا ُالمي اُخباز ؤن الىخداث الاكخـادًت غحر مظيىلت بُئُا  ؤو لهرا  لم ٌِد الاهخمام بالبِيت مولبا ازخُاٍز

ًلمً جىؿُل اإلاِلىماث التي جخِلم باألوؼوت البُئُت للىخداث  هٌام مداطبي للخيالُف البُئُت واضخت اهبثم منها ًاهسة

والتي جخمدىز خٌى غسق زثِس ي في جىفحر اإلاِلىماث للفياث التي حظخسدم اإلاِلىماث اإلاداطبُت  الاكخـادًت ذاث الخإزحر البُئي

في اجساذ كسازاث اكخـادًت  جخِلم بالىخداث  اإلاـدزة للمِلىماث ،هما جيهئ لهاالء بِم  اإلااػساث اإلاالُت التي جمىنهم مً 

الخيبا ببِم اإلاخغحراث لخلً الىخداث همظاهمتها في الخد مً الخلىر البُئي وجدلُم ؤدائها الاحخماعي 

حن واإلاداطبحن بالخيالُف البُئُت بال ؤن ألاوؼوت البُئُت لم جلم الاهخمام اليافي إلزطاء هٌامها  زغم جصاًد اهخمام ؤلاداٍز

وهرا زاحّ بلى ُدم ؤدزن ؤلادازة الِلُا ؤن  وبُداد مِلىماث مداطبُت حِبر ًُ اإلاظاولُت البُئُت لخلً الىخداث  الاكخـادًت

س الِالكاث اإلاجخمُِت باإلكافت بلى ُدم وحىد زئٍت  جوبُم هٌام مداطبت البُئُت ٌِمل ُلى جدظحن ؿىزة الؼسهت وجوٍى

بُئُت بطتراجُجُت لدي الؼسواث الـىاُُت ، و ُدم وحىد كظم زاؾ بمساكبت ؤوؼوت الؼسهت وؤزازها البُئُت في الهُيل 

بـىزة غحر مباػسة في جدهىز البِيت واطخجزاف مىازدها، وذلً ألهه ًحجب ًُ اإلاجخمّ خلُلت  يساىم مما الخىٌُمي للؼسهت

اإلاؼسوُاث الـىاُُت للبِيت مً ؤكساز كد جددزه  ما

 :اخحباز فسغيات الدزاطة- 1
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ت مً ألاهداف:  الفسغية  ألاولى -  في خد ذاجه وبهما وطُلت لخدلُم مجمُى
ًا
التي  بن جوبُم اإلاداطبت البُئُت ال ٌِد هدفا

تهدف بلى الخفاي ُمى البِيت وخماًتها زاؿت في ًل وىن تهدف حٌُِم السفاهُت الاحخماُُت وجىفحر بِيت هٌُفت وزالُت مً 

 
ًا
 وبالخالي فاالهخمام في بخوبُم اإلاداطبت البُئُت ٌِخبر هدفا

ًا
 الطخمساز وهجاح اإلااطظاث اكخـادًا

ًا
الخلىر، ؤؿبذ كماها

 إلاٌِم الدٌو الىامُت لخدلُم الخىمُت الاكخـادًت اإلاولىبت
ًا
 . ، وهرا  ما ًثبذ صخت  الفسكُت ألاولىؤطاطُا

ت بلى اإلاظاولُت الاحخماُُت حؼحر: الفسغية  الثاهية-   بدازة الاكخـاد في مخيامل  ههج ُلى جىوىي  الللاًا، مً واطِت مجمُى

 ُمى البِيت للمان وحىد ؤكظام  مما ًخولب والبِيت
ًا
بُادة الىٌس في الهُاول الخىٌُمُت إلاؼسواث الـىاُُت التي جازس طلبا

ادة الىعي البُئي والِمل ُلى وؼسه بحن الِاملحن بالؼسواث  مسخـت في هٌم ؤلادازة البُئُت واإلاداطبت البُئُت مّ كسوزة ٍش

لى الـىاُُت، إلاِسفت آلازاز البُئُت اللازة   ٌظاهم في ببساش مدي الازجبان بُنها  البُيُت للمداطبت اإلاِاًحر فةن ألاطاض هرا ُو

 .، وهرا  ما ًثبذ صخت  الفسكُت الثاهُتوبحن للمظاولُت الاحخماُُت

 للخلىر البُئي اإلاخإحي ، زاؿت للؼسواث الـىاُُت ،و بن ُدم : الفسكُت  الثالثت-
ًا
 هبحرا

ًا
مً  الجاهب اإلاداطبي هىان جإزحرا

ادي بلى خدور ازخالف في البِيت و بلخاق اللساز  اخخىاء جلً  الؼسواث ُلى التزاماث كاهىهُت ًُ الخيالُف البُئُت ،طىف ٍو

بها لهرا كد جدخاج ميؼإة ما بلى ؤن جفصح في اإلاالخٌاث ًُ وحىد التزام مدخمل ًخِلم بإمىز بُئُت ال ًمىً جلدًسه بؼيل 

الكتها باإلاجخمّ ادة كدزتها و مِلٌى مّ ُدم وحىد بلصام كاهىوي فةنها كد جلسز مِالجت الخلىر بظبب اهخمامها بظمِتها ُو ٍش

 ، وهرا  ما ًثبذ صخت  الفسكُت  الثالثتالخىافظُت

: هحائج  الدزاطة- 2

ُت للخلىر بلى بُاهاث همُت -  ل بُاهاث هُى مؼيلت اللُاض اإلاداطبي والتي جخمثل في هُفُت جدٍى

ت لم حِد وافُت إلغساق البِيت ، وبهما -  بن اإلاِلىماث الخالُت التي جلدمها اإلاداطبت بلى اإلاجخمّ في كىاثمها اإلاالُت الظىٍى

جخولب جسهحز اإلاداطبحن، ُلى الاكخـادًاث اإلادخملت 

 وبُئُا مً زالٌ الِالكاث الاحخماُُت الخفاُلُت اإلاسخلفت - 
ًا
 وزلافُا

ًا
 احخماُُا

ًا
جمثل اإلااطظت الاكخـادًت بِدا

الاكخـادًت  في  الجصاثس هىان كِف في جفُِل بِدي الخىمُت اإلاظخدامت الاحخماعي والبُئي لخدلُم الىفاءة-

س الىخاثج البُئُت والاحخماُُت-  جب ؤن جخلمً الخلاٍز  حِخمد اإلاداطبت اإلاظخدامت ُلى جىطُّ بهاز اإلاداطبت الخللُدًت ٍو

والاكخـادًت 

. ًادي كُاض الخيالُف البُئُت بلى جدظحن ؿىزة  اإلااطظاث   الاكخـادًت وبالخالي بلى  جدظحن ألاداء الاكخـادي للدولت- 

هىان الِدًد مً الخددًاث اإلاخِللت بخددًد مجاالث الخيلفت البُئُت  - 

لت ألافلل لخددًد الخيالُف البُئُت-  لت جىُُف اإلاداطبت الخللُدًت هي الوٍس . حِد هٍس

: ثىضيات الدزاطة- 3

 ًدمل ُلى اإلااطظت ًخِازق مّ الفسوق واإلابادت اإلاداطبُت ُبياُدم اُخباز جيالُف البِيت - 

كسوزة اإلاىاشهت بحن مسخلف ألاهداف الاكخـادًت والاحخماُُت مً حهت، وألاهداف البُئُت مً حهت ؤزسي -  

والازجلاء بمظخىي الىعي البُئي . غُحر طلىهُاث ؤلاوظان ججاه البِيت وغسض  زلافت بُئُتث- 

ت اإلاخِللت بيافت مجاالث خماًت البُئُت -  بؿداز اللىاهحن وألاوامس ؤلاداٍز

 الخللُل مً الخلىر البُئي وتهدف بلى جفُِل دوز الجباًت البُئُت  شماثياننكسوزة بًجاد مي- 

مداولت وكّ بهاز ُاـم  بؼان مجاالث ألاداء البُئي التي حؼخمل ُلى حمُّ ألاوؼوت البُئُت التي جاديها الؼسواث - 

ًجب ؤن جخلمً اإلاداطبت البُئُت جىطِا باللُاض لِؼمل آلازاز الخازحُت والتي حِسف بالخيلفت البِيت     - 

س الىٌام اإلاداطبي اإلاِد بؼيل - .  البُئُت الخدًثت ومنها مخولباث اإلاداطبت البُئُتالخوىزاث بالثمالِمل ُلى  جوٍى

س البُئُت للجهاث ؤلاخـاثُت والجهاث الخيىمُت كسوزة بحساء دزاطاث الجدوي البُئُت للمؼسوُاث-   وجلدًم الخلاٍز

اث الىهىُت الخاؿت بجدوي ؤلاهفاق ُلى البِيت وكلاًاها اجساذ الِدًد مً اللساز مً احل 
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 360، ؾ 2012الدظُحر ، حامِت  وزكلت 
(19)

، مرهسة  ماحظخحر  غحر  "دزاطت خالت الجصاثس في ًل اإلاظاولُت ًُ خـماًت البِيت  مداحي مدـمد، الواكاث اإلاخجددة هسُاز بطتراجُجي- 

لي الؼلف ،ؾ  لىم  الدظُحر ، حامِت خظِبت بً بُى ت ُو   71ميؼىزة ، ولُت  الِلىم الاكخـادًت والخجاٍز
(20)
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