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ا ن  أو يكوو مععععم  مددومة موددة للقوااس والسععععياسععععاي يلتمن داعلاا  ععععياىلا م  العدالة ا  تماعية    يسعععععف الدرد دا مىل

والتي عادة ما تكوو مبدية عىل أسعععععععععععععععععععن موددة موكومة بعدد م  القوااس واألادمة داعم مم مجتمز  ولعم أهم ما يرتك   

اواة هو توقي  عدم التميي  بس أفراد املددومة ا  تماعية الواحدة بادف عليه املجتمز السعععععععععععععععععععععععععاعي ن  توقي  العدالة واملسععععععععععععععععععععععععع 

توقي  بياة ذاي  ودة عالية وصععععوة عامة تلي  بالدرد واملجتمز مز توفر دعم وتوثيز  روة يمقي مقوماي الوياة الكريمة  

ء م  التواثو املبدي عىل الجدلية يف  ألفراد املجتمز الواحد  وم  الضععععععععععععرو أ از ععععععععععععا ة ن  أبرث تل  املسععععععععععععاعي أ  وهو توقي    

العالقة ما بس الدرد م   اة  وتل  القوااس الواممة ملددومته م   اة أعرى  فدجد مسععععععععععععععللة مالضععععععععععععععريبة البياية ومععععععععععععععريبة  

الدعم تدعالو يف التماي  القبقي  وعليه فدرمعععععععععععععاما باعععععععععععععكم تاعععععععععععععاعدأ يسعععععععععععععاهم يف توقي   ء م  العد  يف توثيز األعباء 

ثيز الععدعععم بس أفراد املجتمز وهكععاا  ممععا و ععو ذمر الدروف الوععاممععة لعععدد م  القضعععععععععععععععععععععععععععععايععا ا  تمععاعيععة واملرتبقععة ونعععادة تو

باكم   ييس با قتااد والاداعة  موجم الدولة والكثافة السكااية وغريهما  وعليه فيدبمي از ا ة مدا البداية ن  بعض  

ماو يعععة ماعععععععععععععععععععععععععععر العربيعععة م   اعععة ودولعععة الكويععع  م   اعععة أعرى  فامعععا  العوامعععم بس د اسعععععععععععععععععععععععععععتي الوعععالعععة  أداعععا   يف معععم  م   

تدقويععاو عىل ماعععععععععععععععععععععععععععنمععاي  مععة م  الجععدير ذمرهععا ليتسعععععععععععععععععععععععععععدف للقععا   ازملععام بكععافععة الجوااععو ملععدعععم العععد  البياي واملدععاعي يف  

 التدمية الاداعية   

 أوال  االق ل د واقظ م امل  خي  اقل    ت  ث فا االس هالك ق ط قا يف ملر

ا يف مجموعة م  الاععععداعاي مثيدة ا سععععتاالمل للقاقة يف العقدي  املامععععيس ماألسععععمد  واألسععععمدة   ا مبريىل  ععععادي ماععععر توسعععععىل

والوعععديعععد والاعععععععععععععععععععععععععععلعععو واأللومديوم  وهي صعععععععععععععععععععععععععععدعععاععععاي يتجعععاوث مكوو القعععاقعععة فياعععا عىل األقعععم  لععع  تكلدعععة ازاتعععا  از معععاليعععة  معععا  

قعاقعة  يسععععععععععععععععععععععععععععف هعاا العر  السعععععععععععععععععععععععععععريز للوعالعة املاعععععععععععععععععععععععععععريعة ن  بيعاو أبععاد  يجعلاعا معتمعدة ن  د  عة مبرية عىل وفرة وسععععععععععععععععععععععععععععر ال

ا قتاعععععععععععععععععععععاد السعععععععععععععععععععععياو للتكاعععععععععععععععععععععن يف الاعععععععععععععععععععععداعاي مثيدة ا سعععععععععععععععععععععتاالمل للقاقة  وما يكتدده م  أو ه  للدلم املداعي املتمثم يف  

التي يتم توميلاا  بعدي : أولاما  التكلدة غري املرصعععععععععودة للتكاعععععععععن يف الاعععععععععداعاي امللو ة عىل الاعععععععععوة العامة والبياة  وهي 

ا حي  تتو   ها   باعععععععععكم غري متكاف  للاعععععععععرا   ا  تماعية األفقر  واملجتمعاي املولية والجااي الجمرافية األ عععععععععد تامياعععععععععىل

األااععععععععععععععععقة ا سععععععععععععععععتكرا ية والتوويلية  و ااياما  تعمي  أاماع تدمية غري مسععععععععععععععععتدامة تقوم عىل التوسععععععععععععععععز يف اسععععععععععععععععتاالمل القاقة 

تثما اي املولية واأل دبية  وثيادة قد اتاا التدافسععععععععععععععععععععععععية وتوسععععععععععععععععععععععععيز هوام  أ باحاا م  عال   األحدو ية م  أ م  اب ا سعععععععععععععععععععععععع 

سعععياسعععاي دعم مبا عععرة مدعم القاقة للماعععدعس  أو غري مبا عععرة مضععععا ن راءاي الوماية البياية وا  تماعية  وهو ما قد 

تكدام القاقة  وعىل حسعععععععععععاب األ يا   يوق  معد ي امو مرتدعة يف املدى القاعععععععععععري  ولك  عىل حسعععععععععععاب ااكدا  مداءة اسععععععععععع 

املقبلة م  عال  اسعععععععتاالمل مك وااي مودودة باعععععععكم مقل  أو اسعععععععبي لعدد السعععععععكاو م  القاقة األحدو ية لبلد مثم ماعععععععر  

وهو ما يعدي توميم األ يا  املقبلة تكلدة اسعععععععترياد القاقة عاصعععععععة وأو السعععععععياسعععععععاي الوكومية تقيم هيكم حواف  للماعععععععدعس  

جز عىل امل يد م  اسعععععععععععععععععععععتاالمل موا د متداقاعععععععععععععععععععععة عىل اوو ي دأ ن  تعقيم عق  تدويز م ي  القاقة اوو واملسعععععععععععععععععععععتالكس ياععععععععععععععععععععع 

 القاقة املتجددة األقم تلويثىلا للبياة 

يدقوأ الدلم املداعي يف الوالة املاععععععرية عىل بعد عا  ي يتعل  بومععععععز ماععععععر ماقتاععععععاد  ريف يف التقسععععععيم الرأسععععععمايل الدويل  

امة ا عتماد عىل تاععععععععععععععدير املواد الكام أو اسععععععععععععععترياد  أا املا  والتكدولو يا  سععععععععععععععتكرا اا م  عال   للعمم  وذل  بتعمي  وند

التوسععععععععععععز يف الاععععععععععععداعاي مثيدة ا سععععععععععععتاالمل للقاقة مدوق م  ا عتماد الكدي أو املتدكر عىل القاقة األحدو ية املتداقاععععععععععععة بما    

ا م  موقز ماععععععر يف ا قتاععععععاد العاملي  و  يسععععععام يف التدويز اوو الاععععععداعاي مثيدة العمالة أو ذاي القيمة املضععععععافة   يمري مثريىل

 األعىل 

وأما البعد الداعيل للدلم املداعي  فاو التوثيز غري املتكاف  للمكاسعععععععععو والكسعععععععععا ر م  هاا الدوق م  التكاعععععععععن حي  تلو   

ا  وهي ا وتامياععععىل التي تعاين م  تدهو  املوا د البياية   الكسععععا ر البياية والاععععوية باععععكم أمال بالاععععرا   ا  تماعية األ ععععد فقرىل

وتكلدة الرعاية الاعععععععععععععععععععععععععععوية كنو توفري م  األصعععععععععععععععععععععععععععمك بجااو ت مم مك وااي القاقة يف املسعععععععععععععععععععععععععععتقبم بيدما تنم  املكاسعععععععععععععععععععععععععععو لدى  
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موو الاععععععععععععععععععععداعاي مثيدة ا سععععععععععععععععععععتاالمل للقاقة بقبيعتاا مثيدة  أا املا  مدكدضععععععععععععععععععععة ا عتماد عىل   -أصععععععععععععععععععععواب  أا املا  الكبري  

ا  وهو ما يعدي أو ام  التدمية  العمالة    ا م  ا  دس معىل وذاي حضععو  منم  لرأا املا  الكبري ماععرياا ماو أو أ دبياا أو عليقىل

غري املستدام هاا يعمِّ  م  ماكالي توثيز الدعم الدات  ع  الدمو ا قتاادأ مز معا فرص التوظيا يف ها  الاداعاي  

القعاقعة وازعدعاءاي الضعععععععععععععععععععععععععععريبيعة وغري مبعا عععععععععععععععععععععععععععر متكلدعة تعدهو  املوا د البيايعة     غم معععععععععععععععععععععععععععكعامعة معا تتلقعا  م  دعم مبعا عععععععععععععععععععععععععععر معدعم

ا ملدق  ا قتاعععععععععععععاد الديومالسعععععععععععععي  التقليدأ  هاا ن   ااو  والاعععععععععععععوة العامة غري املضعععععععععععععمدة يف حسعععععععععععععاباي الدمو أو ازاتا ية  بقىل

غياب أأ وظيدة ا تماعية للدعم   تر مة أ عععععععععععععععععععععععععععكا  الدعم الوكومي ها  ن  هوام  أ باظ مرتدعة لرأا املا  الكبري يف ظم

 عاصة مز توايل ن راءاي التقاا وااوياث السياساي العامة لرأا املا  عىل حساب العما  واملجتمعاي املولية   

يكاععععععععععععععا الرسععععععععععععععم البياين أداا  ع  بعض ا تجاهاي يف مسععععععععععععععا  اسععععععععععععععتكداماي القاقة يف ماععععععععععععععر يف العقدي  املامععععععععععععععيس  فدي حس  

ا يف اعتماد  ٢٠١٣٪ فوسعععععععععععععععععععععو يف ٧ن    ٢٠٠٠٪ يف ٢٧ر  م  القاقة م   تضعععععععععععععععععععععاء  صعععععععععععععععععععععايف ما يتم تاعععععععععععععععععععععدي ا مقردىل   وهو ما يعدي ت ايدىل

اجد أو مثافة  1ا قتاعععععاد املاعععععرأ عىل اسعععععترياد القاقة م  الكا   مز ترا ز ناتا  الدد  املويل وا تداق معد ي ا سعععععتاالمل 

  وهو ما يعكن التوسعععععععععز يف أااعععععععععقة ٢٠١٥و ٢٠٠٣لم تتمري بس  اسعععععععععتاالمل القاقة لكم وحدة م  وحداي الدات  املويل از مايل  

تقوم عىل اسععععععععععععتاالمل القاقة عىل الرغم م  ترا ز ازاتا  املويل لاا وا تداق فاتو ة اسععععععععععععتريادها باألسعععععععععععععا  العاملية عاصععععععععععععة قبم 

ث  بيعي وبنو  مدسعععععععععععبة    وهو ما يتجىل يف آعر م  عععععععععععر يف الرسعععععععععععم وهو تقدير معد  اسعععععععععععتدداد املوا د غري املتجددة م  غا ٢٠١٤

م  ا حتيا ياي املقدَّ ة للكمسععععععة وعاععععععري  سععععععدة القادمة  واملقد ة هدا بالدو   مدسععععععبة م  الدات  القومي از مايل  ويمك  

ما ي مد عىل ما  ععععععععععععععععععععععععاد  ا قتاععععععععععععععععععععععععاد املاععععععععععععععععععععععععرأ م  التوسععععععععععععععععععععععععز يف صععععععععععععععععععععععععداعاي مثيدة   ٢٠٠٠هو ادسععععععععععععععععععععععععه يف    ٢٠١٨مالحدة أو املعد  يف 

ا م  ازاتا  املويل   ا سععتاالمل للقاقة كمعع  م  أااععقة أعرى يف الوق  الاأ ماو ا سععتاالمل املويل يدمو بمعد ي أعىل مثريىل

وهو ما يعدي غياب فرص ا سعععععععتدامة  و عععععععراء معد ي امو مرتدعة يف املدى القاعععععععري عىل حسعععععععاب موا د  بيعية ل  تتجدد   

اا عرمععععععععععة لتقلباي أسعععععععععععا  القاقة العاملية التي   سععععععععععيقرة  ما ي دأ ن  حرماو األ يا  القادمة م  ااععععععععععيباا م  ااحية  وينم

 لام علياا م  ااحية أعرى   

ولين أبلغ م  غياب ا ستدامة يف ام  التدمية القا م عىل ا ستاالمل الكثيا للقاقة  التي   تتمتز بوفرة مولية يف  ميز  

يف العقععععععدي  املععععععامعععععععععععععععععععععععععععيس فدي حس مععععععااعععععع  القععععععاقععععععة  األحوا   م  اسعععععععععععععععععععععععععععتمرا  ا عتمععععععاد عىل القععععععاقععععععة األحدو يععععععة عىل اوو مت ايععععععد  

 غم ما سععععععععععععععععععععععبق    ٢٠١٤٪ يف ٩ ٩٧ا تدع  الدسععععععععععععععععععععععبة ن     ٢٠٠١٪ م  م ي  القاقة املسععععععععععععععععععععععتكدم يف ماععععععععععععععععععععععر يف ٩٤األحدو ية تمثم اوو 

ك ويعود  ٢٠١٤و ٢٠٠٨از ععععععععععععععععععععععععا ة نليه م  ت ايد ا عتماد عىل اسععععععععععععععععععععععععترياد القاقة م  الكا   كوبلسعععععععععععععععععععععععععا  عاملية مرتدعة عاصععععععععععععععععععععععععة بس 

ا ع  القاقة األحدو ية لاععععععععال  القاقة املتجددة  مثم: الرياظ أو القاقة الاععععععععمسعععععععععية    تعقيم عق  تدويز م ي  القاقة بعيدىل

ه  هيكم الوواف  حتف مز ااكدا  ازاتا   ن  سععععياسععععاي الدعم الوكومي للاععععداعاي مثيدة ا سععععتاالمل للقاقة  والتي  ععععوَّ

ا ماقدعة يف املدى القاري لدى املستثمري  واملُادِّعس واملستالكس للتوسز يف  املويل وا تداق األسعا  العاملية  وعلق  آف اقىل

أااععععععععععععععععععععععععقة تسععععععععععععععععععععععععتال  القاقة بكثافة  غم التكلدة ا قتاععععععععععععععععععععععععادية وا  تماعية والبياية املاععععععععععععععععععععععععا  نلياا  وقد ا تدع  بالدعم مثافة  

ن    ٢٠٠١يف   ٧٥ ٢  القاقة يجرأ اسععتكدامه  م  اابعا اي  اين أمسععيد الكربوو يف ماععر  مقد ة بالكيلو  رام لكم ميلو رام م

  ولم ينا ز متوسععععععععقاا ق  يف السععععععععدواي الواقعة بيداما  وتسععععععععام الاععععععععداعاي مثيدة ا سععععععععتاالمل للقاقة  عاصععععععععة ٢٠١٤يف   ٥ ٣

 صداعة ماألسمد   يف ا تداق اسبة ا ابعا اي  وهو و ه واحد م  أو ه متعددة لتدهو  البياة والاوة العامة   

 

 

 

 

 
ا م  واقز اعتماد مار املت ايد عىل استرياد القا 1 قة نذ أاه يف موء ت ايد معد ي ا ستاالمل م  غري املدتدر أو تمري ا متاافاي الماثية الضكمة األعرية يف البور املتوس  مثريىل

ا لتقديراي وثا ة البنو  فإو ا   متاافاي األعرية ستوفر اوو مليا  دو   سدوياا م  وا داي الماث املسا    املولية فإو مار ل  تتوو  ن  ماد    ييس للماث القبيعي  فقبقىل

   ٢٠١٧٪ فوسو م  ن مايل الوا داي املارية يف ٧ ٣والتي مثل  
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 (٢٠١٨-٢٠٠١ش ل  مؤشرات م  و ا    اس خ ام ت اقط قا يف ملر )

 

 indicators#-development-https://databank.worldbank.org/source/world  املل ر  اقب ك اق ويل ة ملر 

 

 ن وذج  األس  ت واألس  ة

ا يف ناتا  األسعععمد     ا  دا ا مبريىل يقا ققاق األسعععمد  مدموذ  بليغ لكم ما سعععب   فدي العقدي  املامعععيس  عععادي ماعععر توسععععىل

مليوو    فوسعععععععععععععععععو ما يعدي أو   ٨ ٥٣ حس ماو ا سعععععععععععععععععتاالمل املويل مليوو    يف  ٢ ٨١:  ٢٠١٨وبلغ ن مايل القاقة ازاتا ية يف 

  2غالبىلا ما ظل  معقلة مز تاععععععععععدير   ء يسععععععععععري م  الدا ض    – مليوو     ٣٠الققاق يعاين م   اقة ناتا ية ثا دة تقد  بدوو  

ا بلو األسعععععععععمد  لين بقبيعته سعععععععععلعة تاعععععععععديرية اتيجة ا تداق تكلدة اقله م  ااحية  وتوفر املواد الكام زاتا ه يف أغلو  علمىل

بالد العالم م  ااحية أعرى  ن  أو ام  تو س صععععععداعاي ملو ة للبياة ماألسععععععمد  يف اقتاععععععاداي  ععععععبه  رفية مماععععععر والادد  

ا   ولو    ياا ع  تاععععععععععععععععععععععععديد ن راءاي حماية البياة يف اقتاععععععععععععععععععععععععاداي املرم   وتما  مز هاا وترميا واملكسععععععععععععععععععععععععي  كوغريهاك ماو ااتجىل

٪ م  مجموق القاقة ٥٢تدف  ا سععععععععععتثما اي األ دبية ن  ققاق األسععععععععععمد  يف بلد مماععععععععععر يف ادن الدنة حتف أصععععععععععبو  تمثم  

ا 3 ٢٠١٨ازاتا ية للققاق يف ماععععععععععععععععععععر يف  م  براام  دعم القاقة السععععععععععععععععععععكي الاأ   وماو تدضععععععععععععععععععععيم املسععععععععععععععععععععتثمري  األ ااو ملاععععععععععععععععععععر اابعىل

اسعععععععععععتكدمته الوكوماي املتعاقبة يف ماعععععععععععر لجاب  توا األموا  األ دبية والتوسعععععععععععز يف التاعععععععععععدير عالوة عىل مععععععععععععا ن راءاي 

م ن  هوام  أ باظ غري اعتيادية ملدتجي األسعععععمد  يف سعععععدواي التوسعععععز  يدقب  األمر    4الوماية البياية باعععععكم عام  وهو ما تُر  

بلغ ناتا  مار مداا   ٢٠١٨عىل صداعة األسمدة  وهي صداعة هي األعرى تعتمد باكم مثيا عىل الماث القبيعي  ويف ادسه 

 مليوو    مز تادير الباقي للكا       ١٢و  ٩مليوو    بيدما تراوظ ا ستاالمل املويل بس  ٢٣اوو  

 
 https://bit.ly/3qjHe6R   "قراءة يف حقا   وأ قام صداعة األسمد  يف مار"  ٢٠٢٠ عبة مدتجي األسمد    2
سا ر الارماي لتقادم اآل ي وادام التسعري  مليوو    ناتا  مار سدوياا   واستمرا  ع 21  "القلو العاملي يت ايد عىل صداعة األسمدة   ٢٠١٨ما ا   ٤عبد الوليم سالم   3

 https://bit.ly/3sUmfcG وثيادة العما "  اليوم السابز: 
ا للدلم ا  تماعي"  القاهرة: املباد ة املارية للوقوق الاكاية: ص٢٠١٢عمرو عاديل  يداير  4  https://bit.ly/38dEO3s  ٩  "دعم القاقة يف املواثاة املارية اموذ ىل

Energy imports, net (% of energy use)
Energy import, net

Energy intensity level of primary energy
(MJ/$2011 PPP GDP) Energy intensity
level

Adjusted savings: energy depletion (% of
GNI) energy depletion (Adjusted savings)
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وم املاععععععريس التكلدة املبا ععععععرة وغري املبا ععععععرة لعمم  يف مععععععوء ها  الاععععععداعة يف ماععععععر اماذ  للدلم املداعي م  ثاوية توميم عم

هععععاا الققععععاق م  عال  اسعععععععععععععععععععععععععععتمرا  الععععدعم الوكومي للُماعععععععععععععععععععععععععععدِّعس حتف مز تكديض دعم القععععاقععععة للموا دس مز تبدي براععععام   

 5 ٢٠١٦صددوق الدقد الدويل يف اااية 

مل للقاقة ع  التوالداي الداعلية  م  ثاوية ا قتاععععععععععععععععععععاد السععععععععععععععععععععياو   يمك  فاععععععععععععععععععععم التوسععععععععععععععععععععز يف الاععععععععععععععععععععداعاي مثيدة ا سععععععععععععععععععععتاال 

والكا  ية التي ترب  الدولة يف مار برأا املا  املويل واأل دبي  عاصة وأو الاداعاي مثيدة ا ستاالمل للقاقة تكاد تكوو 

ا مثيدة  أا املا   عىل سععععععععععبيم املثا    يتجاوث مدتجو األسععععععععععمد  يف ماععععععععععر    بيدما ماا   ماين  ععععععععععرماي   6٢٠١٧ ععععععععععرمة يف  ١٧ ميعىل

بيدما يتمتز األلومديوم باحتكا  حكومي واحد  ويسعععععيقر عىل سعععععوق    72018تايم  عىل سعععععوق ناتا  األسعععععمدة الدينو يدية يف 

الوديد مدتجوو مبا  عىل  أسعععععععععععععععام حديد ع    وتجد  از عععععععععععععععا ة ن  أو ققاعي األسعععععععععععععععمد  والوديد والاعععععععععععععععلو قد اسعععععععععععععععو نلياما  

  املامعععععععععععععععععععععيس  وما ي يد م  املدا قة موو ها  الاعععععععععععععععععععععداعاي املدعومة بكثافة مما سعععععععععععععععععععععاي احتكا ية يف السعععععععععععععععععععععوق املولية يف العقدي

تسععععععععععععععععععععععععتمم ترم   أا املا  ومثافته لتوقي  امل يد م  الربوية عىل حسععععععععععععععععععععععععاب املسععععععععععععععععععععععععتال  الداا  عىل اوو يدسععععععععععععععععععععععععا أأ أسععععععععععععععععععععععععاا  

 ا تماعي مدن   ستمرا  دعم تل  الاداعاي 

بق  از ععععععا ة  ما يقلم م  العا د ا  تماعي لتو س ها  الاععععععداعاي  و  تعتمد ها  الاععععععداعاي عىل العمالة الكثيدة مما سعععععع 

يف بلد ممار عاصة نذا أعااا يف ا عتبا  غياب أساا تكان مار يف ققاعاي تستدد ن  وفرة القاقة الكام  ومز ا تداق 

قعة   تعاهعو ألغرا  التكعاليا البيايعة لتو يداعا والتوسعععععععععععععععععععععععععععز فياعا  ويضععععععععععععععععععععععععععععاف ن  هعاا أو ا سعععععععععععععععععععععععععععتكعدامعاي غري املسعععععععععععععععععععععععععععتعدامعة للقعا 

ا تماعية وامععوة مز هيمدة الادف للربوية عىل أغلو ماععروعاي ازسععكاو  وهو الققاق األسععاو الاأ يسععتديد م  توسععز 

أغلو الاععععععععععععععععداعاي مثيدة ا سععععععععععععععععتاالمل للقاقة  ومعععععععععععععععععا معد ي ازسععععععععععععععععكاو ا  تماعي املدعوم مدسععععععععععععععععبة م  ن مايل الوحداي  

 السكدية املدتجة سدوياا   

العدالة ا  تماعية  لقد ااقوى التوسععععععععععععععععععععز يف الاععععععععععععععععععععداعاي مثيدة ا سععععععععععععععععععععتاالمل للقاقة عىل توالا بس الدولة و أا  م  ثاوية 

ا م  ا  دس  وتر م اسعععععععععععععععععععععععتمرا  برام  دعم القاقة للماعععععععععععععععععععععععدعس ن  هوام  أ باظ  املا  الكبري ماعععععععععععععععععععععععرياا ماو أو أ دبياا أو عليقىل

يف ن ا  ن راءاي التقاععععععععا   ٢٠١٤عس الاععععععععما  واملسععععععععتالكس باععععععععكم مسععععععععتمر مدا  مرتدعة لام بالت ام  مز نلماء الدعم للُماععععععععدِّ 

 
ستوقس: استمرا  دعم الاداعاي مثيدة ا ستاالمل للقاقة استد اف للموا د ومواباة لألغدياء"  القاهرة:     "دعم القاقة لمري امل٢٠١٥ ما عيىس و ا ية الجرثاوأ  سبتمال   5

 eports/pdf/energy_subsidies.pdfhttps://eipr.org/sites/default/files/r املباد ة املارية للوقوق الاكاية: 
  عبة مدتجي األسمد   مر ز ساب   6
 عبد الوليم سالم  مر ز ساب     7
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  ولم يقتاععععععععععععععععععععععر األمر عىل املدتجس املبا ععععععععععععععععععععععري  لاا  املدتجاي  مثم: ٢٠١٦التي تكثد  مدا توقيز اتداق صععععععععععععععععععععععددوق الدقد يف اااية 

ن  أو املاعععععععععععععععععععععععععععرأ الكععاص أو اململومل  األسعععععععععععععععععععععععععععمدعع  واألسعععععععععععععععععععععععععععمععدة والوععديععد  بععم امتععد ن   أا املععا  الكبري األ دبي  الكليجي بععاألع

ز يف ا سعععتثما  باعععكم مثيا يف ماعععروعاي البداء والتاعععييد الداعرة عىل أ ا    للدولة  أو لبعض الجااي فياا   والاأ توسعععَّ

صعععععععععععوراوية وغري صعععععععععععوراوية مدعومة م  قبم الدولة  مال   غم أااا تادف ن  الرب  وتسعععععععععععتادف الاعععععععععععرا   مرتدعة الدعم   

ا يف عال  ماعععععععععكلة ازسعععععععععكاو لألغلبية الديممرافية يف ماعععععععععر  والتي   ت ا  تعتمد عىل توفري السعععععععععك  م  عال   و  تسعععععععععام مثريىل 

 8البداء غري الرسمي عىل األ ايض ال  اعية الداد ة واملتقلاة يف موا اة ثيادة السكاو  

مبري يف نعادة تعريا دو  ماععععععععععععر يف  م  ثاوية التدمية ا قتاععععععععععععادية  فالاععععععععععععداعاي مثيدة ا سععععععععععععتاالمل للقاقة   تسععععععععععععام باععععععععععععكم

التقسعععععععععععععيم الدويل للعمم فلغلو ما يتم ناتا ه يو ه ن  األسعععععععععععععواق املولية  ويسعععععععععععععام فعلياا يف توسعععععععععععععز الققاعاي غري التجا ية  

وعىل  أسععععععععاا الققاق العقا أ املاععععععععووب بالكثري م  املضععععععععا بة عىل أسعععععععععا  األ ايض الاععععععععوراوية  والاأ   يسععععععععام م  قريو أو 

 يد يف تكديض الوا داي أو ثيادة الااد اي  وبالتايل يف عال  أثماي مي او املدفوعاي املتكر ة م  بع

ا  لياا عىل   بداءىل عىل ما سععععععععععععععب   فإو تو س الاععععععععععععععداعاي مثيدة ا سععععععععععععععتاالمل للقاقة يف ماععععععععععععععر يف العقدي  املامععععععععععععععيس يقا اموذ ىل

ع  ومعععععععععية ماععععععععر يف التقسععععععععيم الدويل للعمم  والسععععععععياسعععععععععاي    السععععععععياسععععععععية للدلم املداعي والبياي الدات  -الجاو  ا قتاععععععععادية  

الوكوميعة الدعابععة م  توعالا العدولعة مز  أا املعا  الكبري بتدويععاتعه املكتلدعة معا ياععععععععععععععععععععععععععععدد عىل الراب  بس الدلم البياي بميعاب  

 العدالة ا  تماعية 

 ج  ع اث ن    نفوق األس  ك يف دوقا اق ويت م  بني اقع اقا اقب ئ ا وانع  س  ه  امل

ا   تمتععععاث دولععععة الكويعععع  بعععععدد م  املقومععععاي القبيعيععععة والتي تجعلاععععا يف مقععععدمععععة الععععدو  التي توتوأ عىل تدوق أحيععععا  غدي  ععععدا

فيما يكن البياة البورية بالااي  مما تدتمي الدولة  الكوي   إ  مم م  مددومة دو  مجلن التعاوو الكليجي  مددمة  

للدد   أوب   ومددمة الدو  املاععععععد ة للدد   أوب   والتي تجعلاا دولة ذاي سععععععيادة وأهمية دولية  األققا  العربية املاععععععد ة  

م  الداحية ا قتاعععععععععععععععععععععععععادية ويف ماعععععععععععععععععععععععععاف الدو  ذاي ا قتاعععععععععععععععععععععععععاد الددقي  وعليه فم  الجدير ذمر  يف تقديم ها  الد اسعععععععععععععععععععععععععة أو 

ا معتمعععععدة باعععععععععععععععععععععععععععكعععععم   ييسععععععععععععععععععععععععععع عىل الددعععععام الريعي امل رتب  بعععععالدد  وصعععععععععععععععععععععععععععدعععععاععععععاي البنو  املكر   اقتاعععععععععععععععععععععععععععععععاديعععععاي العععععدولعععععة هي أيضعععععععععععععععععععععععععععععععىل

والبنوميماوياي  والاأ يجعم مسعععععععععللة التلوو البياي وما ينتو عليه م  تميري مداعي م  أهم املداعم الوا و مداقاعععععععععتاا 

للوداظ عىل مددومة بياية مسعععععععععععععععععععتدامة تاتم بسعععععععععععععععععععالمة الددام البياي  ازيكولو ي  وصعععععععععععععععععععوة وسعععععععععععععععععععالمة الدرد واملجتمز  يقق  

مال  قرابة األ بعة ماليس وماة ألا اسععععععععععععععععمة والتي تتاععععععععععععععععكم عىل مععععععععععععععععو اا ترميبة سععععععععععععععععكااية مكتلة بوي  تكوو اسععععععععععععععععبة الدولة  

ا يف ظم اات  قومي مقد   9املوا دس مداا قرابة الربز م  تعداد السعععععععععكاو   مما تمتاث الدولة بسعععععععععبم ومعايري معياعععععععععة عالية  دا

  ومز ا قناو بدم  الويعععاة ا سعععععععععععععععععععععععععععتاال  للمجتمز الكويتي  اجعععد أو  101720بعععاملاعععة والعاعععععععععععععععععععععععععععري  مليعععا  دو   أمري  يف ععععام  

مجم للدرد باعععععععععععععععععععععععععععكعم يومي  للددعايعة البلعديعة   55 1العدولعة توتعم مرتبعة ععاليعة م  اعاحيعة اسعععععععععععععععععععععععععععتاالمل امليعا  وناتعا  الددعايعة بمععد   

 ,13,12 .11 اابعا اي الماثاي الدفياةالالبة  وم  أعىل دو  العالم يف التلوو البياي والبامة الكربواية مال  املنتبة عىل

 

 
    "التوضر العاوا "  تر مة مدوة البقراوأ  القاهرة: املرم  القومي للن مة   2009اادر  ليلة القايض   8
  ازدا ة املرم ية لإلحااء  دولة الكوي    2020   2020-1-1تقدير أعداد السكاو يف دولة الكوي  حسو فااي العمر والجدسية والدوق يف   9

https://csb.gov.kw/Pages/Statistics?ID=67&ParentCatID=1 
10 gdp/-https://www.worldometers.info/gdp/kuwait. Kuwait GDP, GDP nominal (2017), World meter  
11t from the downstream industry: Critical analysis with a current Salem, S.M., (2015). Carbon dioxide (CO2) emission sources in Kuwai-Al 

and futuristic view. Energy, 81; 575-587. 
12Dhafer A.T., Karam H.J., Asiri F., Biswas A. (2020) Baseline soil -Wadi, M.H., Al-Nasser A., Al-Salem, S.M., Zeitoun, R., Dutta A., Al-Al 

characterization of active landfill sites for future restoration and development in the state of Kuwait, International Journal of 

Environmental Science & Technology, 17(11); 4407-4418. 
13Bed Batch Process, Process Safety & -oped Pyrolysis FixedLife Tyres (ELTs) in a Newly Devel-of-Salem S.M. (2020). Valorization of End-Al 

Environmental Protection, 138: 167-175. 
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ومز مرا عة تموياععععععععية ملوقز الدولة الجمرايف اجد أو الكويتيس قد اسععععععععتملوا موقز الدولة البورأ   ععععععععبه اسععععععععتوا   ما بس  

ا    49و 47 عععععععععععععععععععما ىل  ع  عر   30و   28د  اي ع   و    عىل مدى ما ي يد عىل أ بعة قروو متتالية ملا يووأ بورها 14 عععععععععععععععععععرقىل

م مبا ععععععععععر بالموص عىل الل ل  أو السععععععععععدر وصععععععععععيد األسععععععععععمامل  مما هو م  م  عرياي متعددة سععععععععععواء ع   ري  اسععععععععععتمالله باععععععععععك

ا  الضععععععععععععرو أ أو يتم ذمر التدوق األحيا  للبور الكويتي م  عال  توفر عدد م  األسععععععععععععمامل املسععععععععععععتو دة فيه باععععععععععععكم  بيعي ادرىل

 .15دققة    العربن  تماث  مدققة  ما  غرب الكلي  العربي مز ماباي امليا  العابة م  مدققة الاما  وبالتوديد م

ا م  أقىصععع اققة يف الاعععما  إ  الجدوب  ويتضعععم  مدققة  وو الكوي     195يمتد السعععاحم الكويتي مسعععافة تقا ب   ميلومنىل

والتي تتمي  بكوااا بقعة عاععععععبة لألحياء البورية وباألعن األسععععععمامل وماععععععا د ا سععععععت  اق السععععععم  ماععععععداعة بورية توا دي  

يععة الوععاليععة والتي لم يعععد لاععا و ود اآلو يف ادن املوقز  ممععا تمتععاث ميععا   وو الكويعع  بورمععة يف دولععة الكويعع  يف مقلز األلد

ديداميكية  عبه  ابتة عكن عقا ب السعاعة عىل مسعتوى املدققة باعكم عام ويف معدم أوقاي السعدة والتي قد تسعبو دعو   

ا   بعض امللو اي م  املدا   الاعععععععععععمالية للكلي  العربي إ  داعم الجوو ادسعععععععععععه   مما يمتاث السعععععععععععاحم الكويتي  مما ذمر سعععععععععععابقىل

بعدد م  األسمامل التي تستو ده وتاكم قيمة اقتاادية عالية م  ااحية السوق املويل ا ستاال  مال  ولين ممك وو  

-Orange  الاامو   Klunzinger's mullet/Liza klunzingeri/Mugilidaeنسععععععععععناتيجي  لعم م  أبرثها سععععععععععم  امليد 

spotted grouper  الاععععععععععععععععععععععععععععععععيععععععم   Eleutheronemaa tetradactylum Polynemidae) Fourfinger threadfin  

الععععععععععععععععععععععععععععععععععععدععععععععععععععععععععععععععععععععععععيسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرة  Silver pomfret (Pampus argenteus/Stromateidaeالعععععععععععععععععععععععععععععععععععع بععععععععععععععععععععععععععععععععععععيععععععععععععععععععععععععععععععععععععدأ      Lutjanus 

 
14Rowaih, A.A. (2019). Insights into The Evaluation of The -Dhafeeri, A.T., Al-Wadi, M.H., Al-Hazza’a, A., Karam, H.J., Al-Salem, S.M., Al-Al 

Abiotic and Biotic Degradation Rate of Commercial Pro-Oxidant Filled Polyethylene (PE) Thin Films, Journal of Environmental 

Management, 250; 109475. 
15ort Review in Yamani, F. (2020). An Assessment of Microplastics Threat to the Marine Environment: A Sh-Salem S.M., Uddin, S., Al-Al 

Context of the Arabian/Persian Gulf, Marine Environmental Research, 159: 104961. 
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17,16quinquelineatus/Lutjanidae   وبوسععععععو احعر ازحاععععععا ياي املعتمدة دولياا  فإو معد  صععععععيد اسععععععتاالمل األسععععععمامل يف

ا يف اليوم   670مجم سعععععععععدوياا  بمتوسععععععععع  اسعععععععععتاالمل للدرد الواحد يقا ب الععععععععععععععععععععععععععععععععععععع    7 7الكوي  هو  مما و و ذمر أو صعععععععععداعة    18غرامىل

اسععععععععععععععععععععععت  اق األسععععععععععععععععععععععمامل يف الكوي    ثال  ااععععععععععععععععععععععقة عا   األقداص بمدققة  وو الكوي  حي  قد ي مبيعاي سععععععععععععععععععععععمكة البلقي  

ألا ديدا     88قد ي مبيعاي سععععععمكة السععععععبي  بعععععععععععععععععععععععععععععععععع  2018و 2018عامي   مليوو ديدا  مويتي ويف 9 2بعععععععععععععععععععععععععععععععععع   2017املسععععععت  ق يف عام 

مليوو ديدا  مويتي  مما أ ا ي آعر ازحاا ياي ع  عدد العمالة    3 3مويتي وم  أاواق أعرى عال  ادن الدنة ال مدية بعععععععععععععععععععع  

س فق   مما أاو  بلو قيمة عامالىل  مدام  ال ة موا د  602العاملة والداعلة يف مجا  صعععداعة ا سعععت  اق السعععم  واملقد ة بعععععععععععععععععععععععععععععع 

ا ن  تداوي األسععععععععععععععععععععععا    السعععععععععععععععععععععوق الدعلية لجملة مبيعاي السعععععععععععععععععععععوق قد تجاوثي الثمااية عاعععععععععععععععععععععر مليوو ديدا  مويتي  وعليه وادرىل

وثيادة الدرقة بس القبقة العاملة يف الدولة والتي تاععععععععععععععععكم معدم  ععععععععععععععععريوة املوا دس  أصععععععععععععععععب  اسععععععععععععععععتاالمل عدد مبري م  أاواق 

ا عىل البعض دوو اآلعر مما يجعم مسععععععععللة تل ري الرأسععععععععما  الاععععععععداعي والاأ يُعدف بققاق الاععععععععداعة السععععععععمكية   األسععععععععمامل حكرىل

بالكوي  م  أهم مداعم العدالة البياية التي و و مداقاعععععععععععععععععععتاا ود اسعععععععععععععععععععتاا باعععععععععععععععععععكم دقي   ولعله م  املديد أو يتم ذمر واقز 

 عات  الققاعاي الاعععععععععععععععععععداعية م  ااحية تومم اات  التلوو  الوا  الكويتي م  غياب  للضعععععععععععععععععععريبة البياية واملسععععععععععععععععععع ولية امللقاة عىل

البياي وما ينتو عليه م  ماععععععععععامم م دية ن  اعتال  التواثو البياي عاصععععععععععة يف توقي  ا صععععععععععقالظ العام للعدالة البياية عىل 

ي  ودة حياة وصععععوة مسععععتوى دولة الكوي  م  ااحية عدم التماي  ما بس أفراد املددومة املجتمعية الواحدة لتوقي  بياة ذا

عامة تلي  بالدرد واملجتمز عىل أممم و ه  ولدا يف الواد ة األ ععار يف تا يا الكوي  املعاصععر وبالتوديد يف  ععارأ أغسععقن 

   م  سععععم  امليد  املالي   داعم أقداص ا سععععت  اق السععععم  يف   2500والتي تتمثم بددوق أمرث م   2001وسععععبتمال م  عام 

ا مز    وو الكويع   وقعد حعددي مالى العد اسععععععععععععععععععععععععععععاي العلميعة الك  ال مدي لوعاد عة الددوق الاعععععععععععععععععععععععععععارية تلع  والتي ت امدع  أيضععععععععععععععععععععععععععععىل

  ادوق سعععععععم  الاليم داعم  عععععععبامل  1ظاهرة املد األحمر وأقو  ت امد  لتدادأ  ب  الواد تس باعععععععكم تلقا  عىل الدوو التايل:  

د تم توصعععععععععععععععععععيا  مكالياا  أهم امللو اي واملماياي التي    ظاو  املد األحمر  وق3  ادوق سعععععععععععععععععععم  املالي    2ا سعععععععععععععععععععت  اق السعععععععععععععععععععم    

ت امد  وسععععععععععبب  ظاهرة املد األحمر آااامل يف  ععععععععععا   السععععععععععالم  سععععععععععاحم الكوي    داعم أقداص ا سععععععععععت  اق السععععععععععم  وميا  املد  

  .19األحمر مال  ليتم د اسة معد : الدناي  األموايا  الدوسداي  ومال  السليكاي

والتي ماا  متداعععععية يف األقداص وصعععععما     agalactiae. Sييسععععع لتل  الواد ة عىل أاه بكترييا الععععععععععععععععععععععععععععععععع  مما تم توديد السعععععبو الر 

  تماية األسعععععععمامل املسعععععععت  عة مم ذل  ماو م   عععععععلاه  20األسعععععععمامل وتسعععععععبب  يف تلوو ماعععععععد  تماية األسعععععععمامل املسعععععععت  عة مال 

ة ا سعععععععععععتاالمية مل  يسعععععععععععتقيز أو يتداو  املك وو تكوي  مسعععععععععععللة اقناب بياي وتداعياي اقتاعععععععععععادية  مة عىل الدولة ثادي الدرق

السم  م  غري  مدات  غري مبا ر لا  األسواق م  التلوو البياي البورأ بما يف ذل  أعما  ا ست  اق داعم مدققة  وو 

  اعاحيعة الكويع  م  رة عىل الععدالعة ا  تمعاعيعة يف العدو  م  اعاحيعة ا سعععععععععععععععععععععععععععتاالمل ألحعد أهم املاععععععععععععععععععععععععععععاد  املوليعة المعاا يعة  أمعا م

  فإو م  أهم ا سععتثما اي الرأسععمالية والتي تسععتادف الرب  باععكم مبا عععر  21تداعياي املسععللة عىل العدالة البياية السععياسععية

م  فا ض القيمة يف الكوي  هي تل  القا مة عىل الدعم الوكومي م  مثيالي تل  املتلصععععععععععلة يف مسععععععععععللة ا سععععععععععت  اق السعععععععععععم   

صععععععلة والقوااس الواممة لتبعاي تل  الواد ة وماهية تل ريها عىل السععععععوق املويل    سععععععيما داعم الجوو  فمياب األسععععععن املتل 

يف ظم اد ة األسععععععععععععمامل البورية اآلو يف الكوي   م   ععععععععععععلاه أو ي يد الوعي مععععععععععععد ا سععععععععععععتمال  الرأسععععععععععععمايل للموا د البورية دوو 

ا يف الكوي   يمثم ا  ا فا دة  مة عىل ازاسعععععععععععععععاو سعععععععععععععععواء ماو موا دىلا أو مقيمىل لرأسعععععععععععععععما  الاعععععععععععععععداعي يف ها  املسعععععععععععععععللة عاعععععععععععععععبىلا   يسعععععععععععععععىل

زاعاش السعععععوق املولية م  توفري مك وو غااء مسعععععتدام م  البياة البورية يف الدولة  وعليه فإو نااعععععاء صعععععداعة و دية ذاي 

ا يف حياة املوا   واملقي م  أصععععععععععععبو   قيمة اقتاععععععععععععادية ت يد وفرة املدتو  السععععععععععععم   تاععععععععععععكم مسععععععععععععللة غاية يف األهمية و  تعد ترفىل

 
16in the  Salem S.M., Uddin, S., Lyons, B., (2020). Evidence of microplastics (MP) in gut content of major consumed marine fish species-Al 

State of Kuwait (of the Arabian/Persian Gulf), Marine Pollution Bulletin, 154; 11052. 
17Dimensional Numerical Modelling of Transport, Fate and Distribution of -Salem, S.M., Alruqum, A. (2020). Three-Alosairi, Y., Al 

Microplastics in the Northwestern Arabian/Persian Gulf, Marine Pollution Bulletin 161; 111723. 
  https://bit.ly/3efy9cM دولة الكوي    3غراماىل استاالمل الدرد يومياىل م  السم  يف الكوي    ريدة القبن  670ديدا حساو   18
 https://bit.ly/30mgeZK   العدالة البياية وأهميتاا للبياة  2020م م  بدي ماقدف   19
20e, harmful Gilbert, PM. et al. 2002. A fish kills of massive proportion in Kuwait Bay, Arabian Gulf, 2001: the roles of bacterial diseas 

algae, and eutrophication. Harmful Algae Volume 1, Issue 2, June 2002, Pages 215-231 
 https://bit.ly/3sZwbBJ  ملكن    ديديد اجيو بيلو  العدالة البياية بس املداوم والتقبي   21
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ا للبعض ومثا ىل حياا للتماي  القبقي بوي  تسععععععععععععععتقيز قلة قليلة  ععععععععععععععراء عدد م   بعض أاواق األسععععععععععععععمامل يف الدولة تاععععععععععععععكم حلمىل

األسععمامل دوو البقية األعرى  غم توفرها يف امليا  ازقليمية الكويتية  ولوم تل  املاععكلة باععكم  ا أ فإو مسععللة ا سععت  اق 

ياية موافدة عىل املعايري الدولية لسعععععععععععالمة البياة ومال  يود م  التماي  القبقي الاأ أصعععععععععععب   باعععععععععععكم مسعععععععععععتدام يوفر حلو ىل ب

 م  أبرث معامله يف الدولة اوق األ عمة واألغاية  غم توفرها يف البياة املولية   
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 اقخ   ا واملس خ ل ت اقب ث ا 

عىل الرغم م  ا عتالفاي بس البلدي  يف تعداد السعععععععكاو والعوامم البياية ومسعععععععتوياي الدعو  وأاماع ا سعععععععتاالمل وهيامم    

 ازاتا   فإو ملتا الو قتس تلتقياو يف  ال ة اقاع   يسية:  

ة باعععععععكم عام عاصعععععععة يف أولاا  هو الضعععععععم  الديممرايف والااعععععععا عععععععة البياية التي تاعععععععوب األااعععععععقة الاعععععععداعية يف املدققة العربي

 سياق التمري املداعي وااعدام العد  البياي العا د عىل املجتمز   

و اايتاا  أو ها  الضعععععععععععموع والكسعععععععععععا ر البياية   تل  م  فرايف  بم لاا أصعععععععععععو  متجا ة يف ا قتاعععععععععععاد السعععععععععععياو والسعععععععععععياسعععععععععععاي  

العامة للدو  موم الد اسعععة عىل مدى العقود املامعععية  والتي أدي ن  هاا الدم  غري املسعععتدام بياياا م  ازاتا  وا سعععتاالمل  

ق  م  آ ا       وعمَّ

تكم  يف النمي  يف حالتس و ديتس يف مم  م  ماعععععععععععععععععععر عىل الاعععععععععععععععععععداعاي مثيدة ا سعععععععععععععععععععتاالمل للقاقة  ويف الكوي   أما  الثتاا  ف

عىل أااعععععععععععععقة صعععععععععععععيد األسعععععععععععععمامل واسعععععععععععععت  اعه وما ينتو عليه  والاأ   يددي بوا  و ود بعد دويل يتعل  باألدوا  املدو ة بكال 

اععععععععرية  مة ا تباع و ي  بس توليد الدمو و اب ا سععععععععتثما اي األ دبية  ا قتاععععععععادي  يف التقسععععععععيم الدويل للعمم  فدي الوالة امل

م  عال  تاعععععععععععععععععععجيز التوسعععععععععععععععععععز يف الاعععععععععععععععععععداعاي مثيدة ا سعععععععععععععععععععتاالمل للقاقة عىل الرغم م  تكاليداا البياية وآ ا ها السعععععععععععععععععععلبية عىل 

ر الععععد اسعععععععععععععععععععععععععععععععة بجالء أو ام  التد ميععععة الريعيععععة القععععا م عىل الاعععععععععععععععععععععععععععوععععة العععععامععععة وتوفر املوا د لأل يععععا  القععععادمععععة  ويف الكويعععع  ُتدا 

األااععععععععععععععععقة ا سععععععععععععععععتكرا ية يقا و اء ترا ز األهمية الدسععععععععععععععععبية لققاق الاععععععععععععععععيد م  ااحية  وتاععععععععععععععععاعد األمععععععععععععععععرا  الداتجة ع  أاماع  

اسعععععععععععععععععععتاالمل مرتدعة وغري مسعععععععععععععععععععتدامة م  ااحية أعرى أصعععععععععععععععععععبو  ممكدة مز ا  تداق الكبري يف الدعو  املتوققة م  ا قتاعععععععععععععععععععاد 

ا   يتج أ يف مال الوالس سععععععواء يف  الريعي القا م عىل الدد    يف العقود املامععععععية  وعليه فدجد أو الورامل ا  تماعي يمثم بعدىل

ا بوععا  ا قتاعععععععععععععععععععععععععععععاد وعععدالععة توثيز الرثواي عىل املجتمز  فدجععد يف مال   ماعععععععععععععععععععععععععععر أو الكويعع  بويعع  يكوو وعي املوا   أمرث ا تبععا ععىل

تمعية   سععععععععيما تل  املرتبقة بالعا د ا قتاععععععععادأ م  الاععععععععداعة البلدي  تورماي  مة تادف ن  توقي   ء م  العدالة املج

 وعليه املردود البياي لاا مال   

السععععياو م  ااحية أعرى  وبالتايل  - تجمز د اسععععتا الوالة بس البعد ازيكولو ي والبيولو ي م  ااحية  والبعد ا قتاععععادأ

ري قضعععععععععععععععععععايا البياة يف املدققة العربية وم   م ازسعععععععععععععععععععاام يف  فاي تادف ن  ازسعععععععععععععععععععاام الددرأ واملداهيمي يف نعادة صعععععععععععععععععععياغة وتل 

الدقاش الدا ر بس صعععععععععععااعي القرا  والدوا ر العلمية والدا عععععععععععقية وفعالياي املجتمز املدين ذاي ا هتمام بقضعععععععععععايا املوا د العامة  

عية والبياية يوق  الجمز بس وتوقي  التواثو بس التدمية والوداظ عىل البياة  عالوة عىل ما سععععععععععب  فإو مدعم العدالة املدا 

تسععععععيين قضععععععايا البياة وا  ععععععتبامل مز قضععععععايا الدا ععععععقية البياية وحرماي املجتمعاي املولية والدااي األ ععععععد تضععععععر ىلا م  تدهو  

 البياة واداد املوا د القبيعية  والبداء عىل ازسااماي العلمية والددية م  عال   اباا ن  اقاش مجتمعي أعم   
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