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التوزيع اجلغرايف وتدنى اخلصائص السكانية كارتفاع معدل  الزيادة السكانية وسوء  الديمغرافية يف مرص ما بني  تعددت املشاكل 
األمية وتدنى مؤرشات الصحة العامة وتؤثر وتتأثر املشاكل الديمغرافية عيل التحديات البيئية بالسلب، األمر الذي يعني بأن مرص 

سوف تعاين مستقبال من تفاقم املشاكل الديمغرافية مما يؤثر بشكل مبارش عىل األمن البيئي للمواطن املرصي. 

تعد مرص من بني الدول التي أولت اهتامما ترشيعيا بحامية البيئة ، حيث نصت الدساتري املرصية لعام 1971  و 2014 عىل رضورة 
محاية البيئة، إضافة إىل إصدار عدة قوانني وترشيعات منظمة للبيئة منها قانون رقم 4 لسنة 1994 والذي يعد أول ترشيع يصدر 
حتت مسمي محاية البيئة، ثم إنشاء وزارة خاصة للبيئة عام 1997،إضافة إىل التزام مرص بعدد من االتفاقيات الدولية، إال أنه يوجد 
عدة إشكاليات تعوق تنفيذ هذه القوانني واالتفاقيات، منها غياب معايري واضحة للحد من التلوث،  و عدم وجود آليات تنفيذ 

لرتمجة تلك القوانني واالتفاقيات إىل واقع.

تعد ظاهرة تغري املناخ وارتفاع حرارة األرض من أخطر املخاطر والتحديات البيئية التي تواجه العامل، يف ظل زيادة املخاطر الناجتة 
عن الكوارث الطبيعية املتعلقة هبا مثل األعاصري والفيضانات واجلفاف والتصحر وندرة املياه من جانب، وارتفاع عدد ضحايا تلك 
الكوارث من جانب أخر، ومرص ليست بعيدة عن التهديدات العاملية للظاهرة بام هلا من هتديدات بيئية واقتصادية مثل تآكل الرقعة 
اخلرضاء يف شامل الدلتا وزيادة معدل التصحر والذي يؤدي إىل انخفاض القدرة اإلنتاجية لألرايض الزراعية، باإلضافة إىل رسعة 

تدهور اآلثار نتيجة ارتفاع درجة احلرارة، األمر الذى دفع احلكومة إىل تبني عدة برامج رئيسية لتفادي خطر الظاهرة.

توىل مرص اهتامما كبريا الستخدام مصادر الطاقة املتجددة بجودة عالية من خالل التطور املستمر يف  مراحل إنتاجها، حيث يمكنها 
سد احتياجاهتا التنموية من الطاقة باستغالل اإلمكانيات املتاحة لدهيا من الطاقة، حيث تتعدد أشكال الطاقة املتجددة يف مرص ما بني 
طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الناجتة عن عملية إدارة املخلفات، لذلك تسعى مرص لالستعانة باخلربات الدولية للتوسع يف 
إنتاج الطاقة املتجددة باالعتامد عىل التكنولوجيا احلديثة إضافة إىل سن ترشيعات قانونية وإعطاء حوافز استثامرية  لتحفيز االستثامر 

يف هذا املجال. 

تعد قضية إدارة املخلفات من التحديات التي تواجه مرص نظرا لعدم وجود آليات منظمة لعملية إدارة املخلفات الصلبة إضافة لعدم 
وجود ميزانية خمصصة لذلك، عالوة عىل عدم وجود قانون مرصي خيتص بإدارة املخلفات الصلبة، من ناحية أخرى تؤدي اإلدارة 
غري السليمة ملثل تلك املخلفات إىل آثار بيئية شديدة اخلطورة، سواًء للهواء أو املاء أو الرتبة، لذا عيل اإلدارة املرصية البدء يف تبني 
آليات جادة لالستفادة من عملية إدارة املخلفات ومنها سن قوانني حاكمة هلا، و زيادة الوعى املجتمعي والتوعية باألثار الناجتة عن 
سوء إدارة املخالفات، وإجراء املزيد من الدراسات حول عمليات إدارة املخلفات واالستعانة  باخلربات الدولية التي حققت نجاح 

ملموس يف جمال إدارة املخلفات. 
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امللف املرصى - العدد  32 - السنة الرابعة

بشارة   ميراندا  تعزيز آليات التمويل األخضر من أجل االستدامة البيئية في مصر           

اللجوء إىل ما يسمي بالتمويل األخرض الذي جيمع بني أولويات السياسات العامة يف جماالت التنمية املستدامة وتطوير األسواق 
املالية، يمثل حال ملشكلة التنمية املستدامة واالستدامة البيئية، ويقصد بالتمويل األخرض تطبيق إسرتاتيجية مالية بام فيها من استخدام 

موارد مالية كاالستثامرات والقروض وغريها من أجل متويل املرشوعات اخلرضاء أو الصديقة للبيئة.

31

*  شارك ىف حترير هذا العدد األستاذ مصطفى كامل، واألستاذة نورا فخرى وهلام جزيل الشكر والتقدير.
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امللف املرصى - العدد  32 - السنة الرابعة

تقديم
ا كانت األسباب التي أدت بنا إىل احلالة السكانية الراهنة،  أيًّ
وبعيًدا عن تقييم برامج الدولة للسيطرة عىل الزيادة السكانية 
وبعيًدا كذلك عن  اآلن،  العرشين حتى  القرن  منذ ستينيات 
اجلدل الذي ال ينتهي بني النظر للزيادة السكانية عىل أهنا نعمة 
أو نِقمة، وبعيًدا كذلك عن جلد الذات، ال يملك املخططون 
احلالية  املعطيات  مع  التعامل  سوى  السياسات  وواضعو 
املتمثلة يف زيادة سكانية غري مسبوقة تشهدها مرص تتجىل أهم 
مليون مولود  يتجاوز 2.5  مواليد سنوي  مظاهرها يف عدد 
 ،2011 يناير  ثورة  بعد  لالرتفاع  تتجه  خصوبة  ومعدالت 
وهيكل عمري فتي يتمثل يف وصول نسبة السكان حتت سن 
15 سنة إىل ثلث السكان تقريًبا، وخدمات صحة إنجابية ال 
تتناسب جودهتا وال تغطيتها مع حجم الزيادة السكانية وال 

أعداد السيدات املتزوجات يف سن احلمل.
هذا باإلضافة إىل أعباء اقتصادية وأمنية ومناكفات سياسية 
جتعل الدولة غري قادرة حتى عىل الوفاء باملتطلبات األساسية 
الفقر.  خط  حتت  تقريًبا  السكان  ربع  يقع  حيث  للمجتمع، 
االهتامم  عادة  يتضاءل  السلبية  العوامل  تلك  سيادة  ظل  يف 
بالعالقة بني السكان والتحديات البيئية، عىل الرغم من األثر 
الكبري الذي تشكله تلك التحديات عىل األمن البيئي للسكان 

واالستدامة البيئية. 
نستعرض يف تلك الورقة القصرية أهم التحديات السكانية 
الربط بني  التي تواجهها مرص، ثم نحاول بعد ذلك  والبيئية 
السكانية  التحديات  أثر  لبيان  والبيئية  السكانية  التحديات 
البيئي  مفهوًما ضيًقا لألمن  الورقة  تنتهج  البيئي.  األمن  عىل 
بالرتكيز عىل ثالث قضايا مهمة، يف احلالة املرصية، هي قضايا 
املياه العذبة واملخلفات الصلبة ومصاحبات ارتفاع منسوب 

مياه البحر وآثارها عىل حركة السكان. 

أبعاد املشكلة السكانية
تتمثل املشكلة السكانية يف عدم التوافق بني حجم السكان 
وبني  ناحية،  من  وخصائصهم  )اجلغرايف(  املكاين  وتوزيعهم 
والتنظيم االجتامعي واالقتصادي الستغالل  املجتمع  موارد 
السكانية  بالزيادة  مرص  اهتمت  وقد  السكانية.  الزيادة  تلك 
األوىل  البوادر  ظهرت  بعيد.  وقت  منذ  السلبية  وتداعياهتا 
كتاب  يف   1936 عام  مرص  يف  السكانية  باملشكلة  لالهتامم 
العامل املرصي الدكتور حممد عوض حممد بعنوان سكان هذا 
املرصية  الطبية  اجلمعية  عقدت   1937 عام  ويف  الكوكب، 
مؤمتًرا عن تنظيم األرسة من الناحية الصحية، ويف عام 1966 
تم تأسيس اجلمعية املرصية لتنظيم األرسة، ويف عام 1965 
برئاسة  األرسة  لتنظيم  األعىل  املجلس  بإنشاء  مرص  قامت 
املجلس  هذا  تشكيل  أعيد   1972 عام  ويف  الوزراء،  رئيس 
وأعلنت  والسكان  األرسة  لتنظيم  األعىل  املجلس  باسم 
سنوات  عرش  ملدة  للسكان  جديدة  قومية  سياسة  احلكومة 
اإلنجاب،  خلفض  واالقتصادي  االجتامعي  باملدخل  عرفت 
ويف عام 1984 انعقد مؤمتر لتقويم السياسة القومية للسكان 
بإصدار  املؤمتر  انتهى  وقد   1982 إىل   1972 من  الفرتة  عن 
 1985 عام  ويف  للسكان،  القومي  املجلس  بإنشاء  توجيه 
القومي  املجلس  بإنشاء   19 رقم  اجلمهوري  القرار  صدر 
جنًبا  السكانية  املشكلة  مواجهة  عن  مسئوال  ليكون  للسكان 
التى تعاونه  إىل جنب مع بعض األجهزة احلكومية واألهلية 

يف حتمل هذه املسئولية. 
الزيادة  أن  مرص  يف  السكان  حقل  يف  العاملون  يدرك 
السكانية يف مرص ال تتمثل فقط يف زيادة أعداد املواليد وإنام 
يف سوء التوزيع اجلغرايف للسكان عىل خارطة مرص وكذلك 
تدين اخلصائص السكانية وعىل رأسها ارتفاع معدالت األمية 
وتدين مؤرشات الصحة العامة .لذلك قامت ركائز السياسة 

ال�����ت�����ح�����دي�����ات ال�����دمي�����غ�����راف�����ي�����ة واألم�������������ن ال�����ب�����ي�����ئ�����ي: ح������ال������ة م���ص���ر
د. أمين زهري

خبير السكان ودراسات الهجرة
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املخاطر البيئية وآليات املواجهة
املواليد،  الثالثة: ارتفاع معدالت  السكانية عىل هذه املحاور 
إال  السكانية،  اخلصائص  وتدين  السكان  توزيع  يف  اخللل 
املشكلة  يصور  ما  دائام  اإلعالم  وسائل  يف  العام  االهتامم  أن 
السكانية عادة عىل أهنا زيادة عددية فقط وهو ما جيايف احلقيقة 
عنرص  ذلك  من  واألهم  السكانية،  الكثافة  عنرص  ويتناسى 

اجلودة متمثال يف اخلصائص السكانية.
التحديات الديمغرافية

عىل الرغم من اجلهود املبذولة ملواجهة املشكلة السكانية إال 
أن مرص مازالت تواجه العديد من التحديات. تتمثل التحديات 
الديموغرافية يف احلالة املرصية كام أبرزهتا االسرتاتيجية القومية 

للسكان 2015-2030 يف احلقائق التالية:
لكل  أطفال  ثالثة  من  الكيل  اإلنجاب  معدل  ارتفاع   .1
سيدة يف املتوسط قبل ثورة يناير 2011 إىل 3.5 طفل حاليًّا.
2. التأثري السلبي لعدم انتظام تقديم اخلدمات العامة بعد 
خدمات  عىل  بالسلب  انعكس  ما  وهو   2011 يناير  ثورة 
جودة  وعىل  األرسة  تنظيم  وسائل  وتوافر  األرسة  تنظيم 

اخلدمات املقدمة.
3. زيادة نسبة اأُلرسرَ حتت خط الفقر وتراجع مكانة املرأة 

بصفة عامة.
نصيب  تراجع  عىل  السكانية  الزيادة  تأثري  ارتفاع   .4
والنقل  واإلسكان  والصحة  التعليم  عىل  اإلنفاق  من  الفرد 
املياه والطاقة  الفرد من  تراجع نصيب  واملواصالت وكذلك 

واألرض الزراعية.
نتيجة  مرص  تواجه  التي  البيئية  التحديات  تزايد   .5
الصحي  والرصف  باملياه  يتعلق  فيام  خاصة  السكانية  للزيادة 
ضبط  عىل  القدرة  وضعف  العشوائيات  ونمو  والتلوث 
منظومة التخلص من النفايات بام ينعكس عىل احلالة الصحية 

للمواطن املرصي.
6. تزايد تأثري التيار املحافظ يف املجال العام بام أسهم يف تراجع 
القيم اإلنجابية التي تتبنى مفهوم األرسة الصغرية واملباعدة بني 
الوالدات. أسهم هذا التيار أيًضا يف نمو القيم املناهضة لتمكني 

املرأة وهو ما أدى لرتاجع مكانة املرأة يف املجال العام.
السكانية  املؤرشات  يف  التفاوت  درجة  استمرار   .7

والتنموية بني املناطق اجلغرافية.
8. تراجع دور اإلعالم يف جمال التعريف باملشكلة السكانية 
والدعوة لتنظيم األرسة وتبني نمط األرسة الصغرية وتراجع 

قدرة ودور اإلعالم احلكومي يف مواجهة اإلعالم اخلاص.
أضف إىل ذلك الرتكيب العمري الفتي للمجتمع املرصي 

حيث بلغت نسبة السكان أقل من 15 عاًما حوايل ثلث السكان  
)33.2 باملائة من إمجايل السكان( عام 2015 والتي من املتوقع 
أن تشهد انخفاًضا طفيًفا لتصل إىل 29.6 باملائة بحلول عام 

2030 ما يزيد العبء عىل خدمات الصحة والتعليم. 
التحديات البيئية

إىل  فباإلضافة  البيئية،  التحديات  من  العديد  مرص  تواجه 
تلوث اهلواء واملياه تواجه مرص ثالثة حتديات رئيسية يمكن 

بياهنا كالتايل: 
1. ندرة/شح املياه: تعاين مرص من ثبات كمية املياه العذبة 
الرئيسية املتمثلة يف مياه النيل والتي تبلغ 55 مليار مرت مكعب 

ا. سنويًّ
2. املخلفات الصلبة: تتمثل تلك املشكلة يف ضعف القدرة 
عىل ضبط منظومة التخلص من النفايات ومعاجلتها مع االجتاه 
املتصاعد لتلك املخلفات والتي بلغت 94.9 طًنا عام 2010.
يف  الثالثة  الرئيسية  املشكلة  تتمثل  املناخية:  التغريات   .3
ارتفاع  خاصة  املناخية،  التغريات  تأثري  يف  املرصية  احلالة 
واألنشطة  الرتبة  جودة  عىل  خاصة  البحر،  مياه  منسوب 
الزراعية وازدياد نسبة ملوحة الرتبة يف املناطق الساحلية عىل 

البحر املتوسط.
التحديات الديموغرافية واألمن البيئي

مرص  تاريخ  يف  املسبوقة  غري  السكانية  الزيادة  أن  شك  ال 
تؤثر وتتأثر وتتفاعل مع التحديات البيئية بالسلب. فباإلضافة 
إىل تأثري الزيادة السكانية عىل تقلص نصيب الفرد من احلدائق 
احلرارية  االنبعاثات  من  نصيبه  وارتفاع  اخلرضاء  واملساحات 
وملوثات اهلواء الناجتة عن التوسع الصناعي وزيادة استهالك 
تؤثر  واملواصالت،  النقل  حركة  زيادة  نتيجة  البرتولية  املواد 
الزيادة السكانية وتتأثر بالتحديات البيئية الرئيسية سالفة الذكر.

ندرة/شح املياه:
الزيادة  نتيجة  مرص  تواجهه  الذي  األكرب  التحدي  يتمثل 
تتسم  والتي  للسكان  املناسبة  املياه  حصة  توفري  يف  السكانية 
بالثبات رغم الزيادة السكانية املضطردة. حيث إن حصة املياة 
ا( فقد انخفض نصيب الفرد  ثابتة )55 مليار مرت مكعب سنويًّ
ا عام 1950  من املياه العذبة من 2.6 ألف مرت مكعب سنويًّ
ا( لتصل  املائي )ألف مرت مكعب سنويًّ الفقر  أقل من حد  إىل 
ا عام 1990. تواىل االنخفاض بعد  إىل 975 مرت مكعب سنويًّ
ذلك ليصل نصيب الفرد من املياه العذبة عام 2015 إىل 601 

ا.  مرت مكعب سنويًّ
املبينة   2100 عام  حتى  مرص  يف  السكان  لتوقعات  طبًقا 
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املياه  الفرد من  أدناه، سوف يصل نصيب  يف اجلدول رقم 1 
يتواىل  ثم  ا،  سنويًّ مكعب  مرت   470 إىل   2030 عام  العذبة 
االنخفاض ليصل نصيب الفرد من املياه العذبة إىل 364 عام 
2050. مع استمرار الزيادة السكانية وختطي مرص حاجز الـ 
200 مليون نسمة بحلول عام 2100 سوف ينخفض نصيب 
ا فقط. هذه  العذبة إىل 274 مرًتا مكعًبا سنويًّ املياه  الفرد من 
الزيادات السكانية املتتالية املصاحبة للحصة الثابتة ملياه النيل، 
بافرتاض عدم نقصاهنا يف املستقبل، سوف تؤدي للجوء إىل 
حتلية مياه البحر مرتفعة التكلفة يف الوقت احلايل وحتى ظهور 

تكنولوجيا جديدة للتحلية يف املستقبل.

املخلفات الصلبة: 
اإلنساين  النشاط  بارتفاع  الصلبة  املخلفات  حجم  يرتفع 
الوقت  بمرور  ارتفاعه  يزداد  السكانية، كام  الزيادة  الناتج عن 
التقدم االجتامعي واالقتصادي. كام سلف  كأحد مصاحبات 
عام  طن  مليون   94.9 الصلبة  املخلفات  حجم  بلغ  الذكر، 
2010. طبًقا هلذا الرقم، بلغ متوسط حجم املخلفات الصلبة 
افرتضنا  إذا  العام.  املتوسط 1.157 طًنا يف  الواحد يف  للفرد 
تكون  سوف  فقط  السكانية  الزيادة  وأن  النسبة  تلك  ثبات 
مسئولة وحدها عن الزيادة املتوقعة يف حجم املخلفات الصلبة 
يمكننا توقع ارتفاع حجم املخلفات الصلبة إىل 135.5 مليون 

جدول رقم 1: تطور عدد السكان ونصيب الفرد من املياه العذبة، مصر )2100-1950(

نصيب الفرد من املياه العذبة باملتر املكعب سنوّيًا )مياه النيل(السكان باملليون نسمةالسنة
195020.92,632
195523.72,325
196027.12,032
196530.91,781
197034.81,580
197538.61,424
198043.41,268
198549.41,114
199056.4975
199562.4881
200068.3805
200574.9734
201082.0670
201591.5601
2020100.5547
2025108.9505
2030117.1470
2035125.6438
2040134.4409
2045143.1384
2050151.1364
2055158.5347
2060165.3333
2065171.7320
2070177.6310
2075182.8301
2080187.6293
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2085191.8287
2090195.5281
2095198.5277
2100200.8274

املصدر: حسبت بيانات السكان من قاعدة بيانات األمم املتحدة للسكان 2015. نصيب الفرد من املياه العذبة حمسوب بواسطة الباحث.

املصدر: حسبت بيانات السكان من قاعدة بيانات األمم املتحدة للسكان 2015. حجم املواد الصلبة بعد عام 2010 حمسوب بواسطة الباحث.

طن عام 2030، ترتفع إىل 174.8 مليون طن عام 2050. 
تؤثر تلك الزيادة املتوقعة عىل اإلنفاق العام يف جمال مجع وتدوير 
التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف  ظل  يف  املخلفات  تلك 
تواجهها مرص بام يؤثر عىل كفاءة التعامل مع تلك املخلفات 

وتاليف اآلثار البيئية الناجتة عن ارتفاعها.
التغريات املناخية: 

يمكن  ال  ملموًسا  واقًعا  املناخية  التغريات  أصبحت 
ضحضه. فمع ارتفاع منسوب مياه البحر الناتج عن االنبعاثات 
احلرارية املصاحبة للنشاط الصناعي واالقتصادي، من املتوقع 
أن ترتفع ملوحة الرتبة القريبة من املسطحات املائية بام يؤدي 
إىل انخفاض جودة الرتبة وعدم صالحيتها للزراعة، خاصة 
حلرف  للتحول  واالضطرار  التقليدية  الزراعية  املحاصيل 
أخرى بخالف الزراعة. إذا استمر ارتفاع منسوب مياه البحر 
للغرق.  تتعرض  أن  يمكن  الدلتا  أرايض  من  باملائة   15 فإن 
)النزوح(  الداخلية  اهلجرة  من  كبرية  موجات  ذلك  يستتبع 

مرص  بدلتا  الشاملية  الساحلية  املناطق  من  تنطلق  أن  يمكن 
يؤدي  بام  مواطن،  ماليني  ثالثة  عن  يقل  ال  بام  اجلنوب  إىل 
إىل رضورة وضع ذلك يف االعتبار والعمل عىل توفري مناطق 
املناخية يف ظل حالة  التغريات  النازحني بسبب  بديلة هلؤالء 

التكدس السكاين التي تشهدها حمافظات الدلتا.

خامتة:

خفض  فإن  مرص  يف  السكاين  للهرم  الفتي  للتكوين  نظًرا 
يكون  سوف  السكاين  النمو  مجاح  وكبح  اخلصوبة  معدالت 
أكثر صعوبة يف املستقبل نظًرا ألن أمهات املستقبل قد ولدن 
بالفعل وأن هناك أعداًدا هائلة سوف تدخل سن اإلنجاب كل 
  Populationعام وهو ما يسمى بقوة الدفع الذايت للسكان
Momentum  وهو ما سيؤدي إىل استمرار أعداد السكان 
يف الزيادة حتى لو استطعنا خفض معدل  املواليد إىل طفلني 
لكل امرأة، وهو ما فشلنا يف حتقيقه خالل العقدين املاضيني.

كمية املخلفات الصلبة املتوقعة )باملليون طن(املخلفات الصلبة لكل مواطنالسكان باملليون نسمةالسنة
201082.01.15794.9
201591.51.157105.9
2020100.51.157116.3
2025108.91.157126.0
2030117.11.157135.5
2035125.61.157145.3
2040134.41.157155.5
2045143.11.157165.5
2050151.11.157174.8

جدول رقم 2: تطور عدد السكان ونصيب الفرد من املخلفات الصلبة، مصر )2050-2010(
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أن  القارئ  عيل  خيفى  ال  فإنه  السكان  توزيع  ناحية  من  أما 
مرص واحة كبرية يعيش معظم سكاهنا حول نبع املاء فيها وهو 
هنر النيل الذي يقل نصيب الفرد منه عاًما بعد عام نظًرا لثبات 
حصة مرص يف مقابل الزيادة السكانية املرتفعة. وعىل الرغم من 
ودفعه  السكاين  الفائض  لتشتيت  املرصية  احلكومة  حماوالت 
للسكنى يف املدن اجلديدة التي أقامتها يف الصحراء إال أن هذه 
أن  يمكن  الذي  السكان  من  الكايف  القدر  تستوعب  مل  املدن 

حيدث خلخلة كربى للكثافة السكانية يف الوادي والدلتا.
السكانية،  اخلصائص  تدين  حول  للحديث  انتقلنا  إذا  أما 
السكانية   اخلصائص  انخفاض  إن  إذ  حرج.  وال  فحّدث 
تعانيها  التي  االقتصادية  للمشكالت  ا  حيًّ انعكاًسا  يمثل 
مرص جراء النمو السكاين املرتفع وعدم ارتقاء خطط التنمية 

قد  احلكومة  أن  من  الرغم  املواطنني، وعىل  بحاجات  للوفاء 
خطت خطوات كبرية جتاه حتسني صحة األم والطفل ودعم 
يناير  ثورة  قبل  ما  فرتة  خالل  األساسية  الصحية  اخلدمات 
2011، إال أن اخلدمات التعليمية قد تأثرت كثرًيا وليس أدل 
عىل ذلك من أن معدالت األمّية مازالت مرتفعة وبخاصة بني 

اإلناث وزيادة كثافة الفصول يف كافة مراحل التعليم. 
مزمنة  سكانية  مشكلة  من  تعاين  مرص  إن  القول  خالصة 
مرشحة للتفاقم يف املستقبل ما يؤثر بشكل مبارش عىل األمن 
التحديات  خالل  من  فقط  ليس  املرصي،  للمواطن  البيئي 
يتجاوزها  الورقة، لكن  الرتكيز عليها يف هذه  التي تم  البيئية 
الورقة الستعراضها،  تتسع مساحة  مل  نواحيرَ أخرى  ليشمل 

ربام يكون عىل رأسها تديّن جودة املاء واهلواء.


