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التغيرات البيئية في ظل الحرب ب رهاالتنمية االقتصادية وتأث
 على سورية

 )1)*خيام محمد الزعبي 

 .كلية االقتصاد، جامعة الفرات، دير الزور، سورية(. 1)
 اإللكتروني:، البريد الزعبي مخيا: الباحث *للمراسلة)

khaym1979@yahoo.com) 

 50/0505/ 50 تاريخ القبول:    0505/ 50/ 11 تاريخ االستالم:

 ملخصال
تم دراسة مشكلة التلوث البيئي في سورية وتأثيرها على التنمية 

 إلىاالقتصادية وتشخيص التحديات البيئية التي تواجهها، كما تم التطرق 
وقد  على التنمية االقتصادية في سورية. اآلثار السلبية للتلوث البيئي 

تبين من خالل البحث ارتفاع معدالت التلوث في سورية نتيجة الحرب 
الدائرة هناك، وغياب األمن واألمان والتعدي على الموارد الطبيعية، وقد 
قمنا بحصر مستويات التلوث في سورية أهمها، التلوث المعقول والذي 

 إلى باإلضافةيعتبر منتشر في كل دول العالم وال تصاحبه مشاكل بيئية، 
التلوث الخطر وهو التلوث الناتج عن التقدم الصناعي في الدول 
الصناعية، والتلوث المدمر حيث يزداد تدمير البيئة نتيجة النشاط 

كما تم دراسة أشكال التلوث البيئي في سورية وأهمها،  الصناعي الزائد.
ى تلوث الهواء والذي يعتبر من أخطر أنواع التلوث نظرًا ألثره السلبي عل

جميع الكائنات الحية، وهناك تلوث التربة وهو ناتج عن االستخدام 
الخاطئ لألسمدة وعمليات صرف بقايا المصانع في التربة، وأيضًا التلوث 
الضوضائي والذي يؤثر بشكل مباشر على اإلنسان، باإلضافة إلى 

وهو ناتج عن النشاط اإلنساني النووي المستخدم من  يالتلوث اإلشعاع
نسان، فضاًل عن تلوث بسبب الحروب الناتجة عن استخدام قبل اإل

مختلف أنواع األسلحة، كل ذلك انعكس على التنمية في سورية وذلك عن 
طريق زيادة التكاليف التي تتحملها الدولة في عالج األمراض، وزيادة 

 التكاليف التخلص من النفايات وبالتالي زيادة أعباء الدولة المادي.

mailto:khaym1979@yahoo.com
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 سورية. -التنمية االقتصادية -البيئة -: التلوثحيةالكلمات المفتا

 المقدمة:
إن االهتمام بالبيئة والمحافظة عليها يعتبر مشروع تنموي بالدرجة األولى، بالتالي هناك تداخل بين 
المفاهيم البيئية واالقتصادية وال يمكن الفصل بينهما ألن ذلك يؤثر على مشروع التنمية، وسورية ليست 

واجهت البيئة السورية تحديات مختلفة حيث بيئية فهي تعاني منذ فترة من ذلك.ه المشاكل البمنأى عن هذ
هدر في عناصر تلك البيئة،  إلىتمثلت باالستغالل غير المدروس من قبل أفراد المجتمع لتلك الموارد بشكل أدى 

ما تعرضت له هذه البيئة من خراب ودمار ناتج عن حروب ألقت بظاللها على تلك البيئة وعدم  إلى باإلضافة
الذي انعكس سلبًا على مؤسسات  واألمنيوجود برامج تنموية وإصالحية للبيئة بسبب عدم االستقرار السياسي 

بيئة السورية على ميدان تقوم بمثل هذه البرامج، وقد انعكس هذا الضرر الذي أصاب ال أنالدولة التي يمكن 
 باألمراض اإلصاباتالعديد من  إلىالتنمية واالقتصاد وعلى حياه السكان، حيث تأثر القطاع الصحي مما أدى 

 المختلفة، فضاًل عن التردي االقتصادي والذي كان تأثيره واضحًا على المستوى الصناعي والزراعي والخدمي
فالدول الصناعية  البيئية بين الدول المتقدمة و المتخلفة، المشكالتختلف ت(.6102)وزارة اإلدارة المحلية والبيئة،

 من %01من الصناعة والتجارة،إذ تستهلك معظم الموارد العالمية فتنتج حوالي  األكبرالمتقدمة تملك النصيب 
من %08تعن إنبعاثا المسؤولةالطاقة المستخدمة في العالم،وتعد  يمن إجمال % 08،وتستهلكاإلنتاج يإجمال

من سكان العالم، مع ذلك يحصلون %8عن  هايزيد سكان الالمتحدة  الياتالو ف غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم.
لة متقدمة واحدة تالي تكون دو المن الطاقة العالمية،وب%68حوالي ريبا من الدخل العالمي،ويستهلكون تق25%على 

ودة في في طبيعة المشكلة البيئية الموج اختالفاتهناك  بالتالي بعاث الغازية في العالم،االنمسؤولة عن ربع 
الدول المتقدمة مشكلة شراء ورفاهية بينما تعد في الدول المتخلفة مشكلة فقر  فهي في ،الدول المتقدمة والمتخلفة

تلك  من بالتوازن البيئي أكبر االختاللفإن مسؤولية الدول المتقدمة والغنية عن  لذلك،  اقتصاديوتخلف 
 .المسؤولية بالنسبة للدول النامية والفقيرة

 :أهمية الدراسة –
 سوريةأهميتها من خالل دورها المهم في حصر وتشخيص المشكالت البيئية في  هذه الدراسة تكتسب

في محاولة معالجتها من أجل وإيجاد الحلول لها، وتحديد اآلثار البيئية السلبية على التنمية االقتصادية 
 بكافة القطاعات االقتصادية والصناعية والزراعية.النهوض 

 الدراسات السابقة:-
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ناقش هذا  .النظام الضريبي وأثره في الحد من التلوث البيئي ( في دراسة7002) بين خوري وناعسة
عمق وأبعاد مشكلة التلوث البيئي ِوآثارها على خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية وعلى البحث 

مشاكل وصعوبات تطبيق ضرائب التلوث كصعوبة تحديد المستوى  البحثتناولت كما ، معرفاهية المجت
المعياري للتلوث وتقدير التكاليف الخارجية للتلوث البيئي وانخفاض الوعي البيئي وصواًل إلى بعض 

خوري و بين .النتائج والتوصيات التي تستهدف توضيح أهمية اإلسراع في تطبيق نظام ضريبي جديد
حاول البحث عرض بعض الحلول حليل االقتصادي للمشكلة البيئية. الت دراسةفي ( 7002ناعسة )

للتلوث البيئي وصواًل إلى بعض النتائج والتوصيات التي تستهدف أهمية اعتماد التحليل االقتصادي 
حسين  بين،كاعتماد فرض ضرائب بيئية جديدة واستخدام طريقة األسواق المفقودة ةالبيئ للمشكلة
أكد هذا البحث أن التأثيرات البيئية الناجمة  .األبعاد االقتصادية للتلوث البيئيدراسة في ( 7007ومهدي)

ومن أهم النتائج التي ، تؤدي إلى انعكاسات خطيرة على البيئةعن ممارسة األنشطة االقتصادية المختلفة 
ر االعتبار التكاليف االقتصادية التي توصل إليها البحث إن حساب التكاليف البيئية يجب أن يأخذ بنظ

  جالل، أحمد وأوضح تتضمن التكاليف الخارجية للمشروع فيما يتعلق بكلف التخلص من التلوث.
العالقة بين االقتصاد  األبعاد االقتصادية للمشاكل البيئية وأثر التنمية المستدامةدراسة في  (7002)

اعتبار النظام البيئي  إليهاومن أهم النتائج التي توصل األثر البيئي في النشاط االقتصادي، و  والموارد
النظام األعلى واالقتصاد النظام التابع له. أما البعد االقتصادي، فهو الجزء المفصلي في نطاق ما 

بين الحلو وإبراهيم  .هيكلة االقتصاد على كل المستوياتيتضّمن من إعادة تنظيم للحياة اليومّية وإعادة 
ناقش هذا . (المخاطر، والتكاليف، والمعالجات ) للتلوث البيئي االقتصادية اآلثاردراسة في  (007و7)

تمثلة في األنهار والهواء البحث مشكلة التلوث البيئي التي تتمثل بتحول الكثير من الموارد البيئية الم
ومن أهم النتائج التي توصل ة من سلع حرة كونها سلعًا اقتصادية يتسم عرضها بالسلع النسبية، والترب

أن التقدم االقتصادي يرافق زيادة في التكاليف التي يلزم تحملها لإلبقاء على نظافة البيئة، إليها البحث 
: سياسة تدخل الدولة الحد من التلوث الناجم عن النشاط االقتصادي بوسائل متعددة أهمها كما يمكن

 Meng Li,Danدام أدواتها االقتصادية كالضرائب.بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل استخ

Wang(2014) ,Environmental Pollution and Economic Growth Applied 

Mechanics and Materials  ،  بأن هناك عالقة وثيقة بين استمرار النمو أكد هذا البحث
 اإلجمالي، وبين نوعية البيئة، ستوى نصيب الفرد من الناتج المحليالذي يمثل الزيادة في ماالقتصادي 
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متبادلة عالقة إن العالقة بين النمو االقتصادي ونوعية البيئة هي  ومن أهم النتائج التي توصل إليها
مستوى النشاط  وأنه كلما زاد، يؤثر في األخر ويتأثر بهوأن كاًل منهما تزداد قوة مع مرور الزمن، 

واستخدام الموارد والطاقة زادت مستويات النفايات وبالتالي انخفاض في معدالت  االقتصادي
الجوانب االقتصادية للتلوث البيئي وآليات معالجته في الفكر دراسة في  (7070فوزي، لوالبية ).اإلنتاج

اآلليات التي جاء بها الفكر الجوانب االقتصادية للتلوث البيئي وأهم  ا البحثهذ ناقش .االقتصادي
النتائج التي توصل إليها أن هناك عدة أساليب يمكن من خاللها الحد  مومن أه، االقتصادي للحد منه

األدوات االقتصادية من التلوث البيئي منها التدخل الحكومي المباشر والغير مباشر من خالل استخدام 
التخطيط البيئي كآلية قانونية مستحدثة لحماية البيئة دراسة في  (7002عيسى، آمال )كفرض الضرائب.

 كونه ط التقليدي فشلالتخطي إنمن أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث . وتحقيق التنمية المستدامة
ال بد من  لذلك لم يراع متطلبات البيئة التي تعتبر الركن األساسي الذي تتمحور عليه عملية التنمية، 

كما أن ضرورة استحداث آلية قانونية تمكنهم من تحقيق تنمية مستدامة في ظل وسط بيئي محمي، 
 .بناء سياسة وقائية لحماية البيئةاألكثر فعالية من خالل دوره في  هوالتخطيط البيئي 

 البحث: أهداف-
البيئي التي تعاني منها سورية والتي أثرت على برامج التنمية وانعكست  التعرف على مشاكل التلوث -

 سلبًا على التنمية االقتصادية.
 .تشخيص الوضع الراهن للمشكالت البيئية والتحديات التي تواجه حماية البيئة -

 .دراسة اآلثار السلبية للتلوث البيئي على التنمية االقتصادية-
يـق تحق فيبمـا يسـاعد  البيئيتقليـل اآلثـار المترتبـة علـى التلـوث لالتوصـل إلـى بعـض السياسـات واإلجـراءات  -

 ي.االقتصاد معـدالت مرتفعـة مـن النمـو
 مشكلة البحث:-

تعاني سورية من ارتفاع في معدالت التلوث التي تفاقمت في اآلونة األخيرة نتيجة للصراع والحرب 
وتراجع فعالية الحماية البيئة في ظل غياب األمان، والتعدي على الموارد الطبيعية التي تعتبر ة، الدائر 

مرتكز أساسي لتفعيل التنمية االقتصادية التي أصبحت ضرورة ملحة خاصًة في ظل تراجع مستوى 
دية، وبالتالي فإن تعتبر الموارد البيئية مرتكز ومدخل أساسي لتحقيق التنمية االقتصاكما  معيشة األفراد.

تنبثق ، واإلنساننتائج سلبية على البيئة سورية أدت إلى  الضغوط واالستنزاف الهائل الذي تعرضت له
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تؤثر التداعيات البيئية على التنمية االقتصادية في سورية؟ سؤال رئيسي هو: كيف اإلشكالية هذه عن 
 :مجموعة من التساؤالت منهاويتفرع عن هذا السؤال 

 ؟والتداخل الموجود بين كل من البيئة والتنمية القةطبيعة العما -
 البيئية؟ المشكالتالناجمة عن االقتصادية  اآلثارما هي -
 فرضية البحث:-
يتجزأ من عملية التنمية المستدامة،  اليجب أن تكون حماية البيئة جزءا اقتصادية من أجل تحقيق تنمية -
 .يمكن النظر فيها بمعزل عنها الو 
 .بدون بيئة يمكن تحقيق تنمية اقتصاديةفال البيئة والتنمية معادلة منسجمة ومتوازنة -
 منهجية البحث:-

يقوم الباحث بتحليل المعطيات المتعلقة بالتغييرات البيئية ومدى إذ يعتمد البحث على المنهج الوصفي، 
فهناك عالقة تبادلية بين التنمية والتغيرات البيئية، فكل منهما يؤثر ويتأثر  التنمية االقتصادية. فيتأثيرها 
 باآلخر.

 المناقشة:

 التلوث البيئي ومستوياته:مفهوم  -
 اإلنساني ذلك التصريف المباشر أو غير المباشر للمخلفات الناتجة جراء النشاط :البيئيالتلوث تعريف 

التي قد تكون مضرة بصحة  واألرضوالماء  الجو إلىوالحرارة والضوضاء الصادرة باألبخرة والمتمثلة 
النهضة الحضارية والصناعية وزيادة عدد سكان ب وجودة البيئة، ويرتبط مفهوم التلوث البيئي اإلنسان

 (.7002)جالل،  الزيادة السكانية في العالم بشكل استنزافي لمواجهة العالم واستغالل موارد البيئة
للكائنات الحية في أنظمة البيئة يؤدي ضررًا  اإلنسانم هو كل تغير ناتج عن تدخل التلوث بوجه عفا

 (.7005بشكل مباشر أو غير مباشر ويشمل الماء والهواء والتربة )حسن،
 وهناك ثالث مستويات للتلوث البيئي وهي:

 :التلوث المعقول-أ
درجة محددة من درجات التلوث وال تكاد تخلو منطقة في أغلب المناطق وهو على  هو التلوث الموجود

، وال يصاحب هذا النوع من التلوث مشاكل بيئية رئيسية أو أخطار واضحة على من مناطق العالم منه
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بسهولة  معالجتها البيئة واإلنسان ومنها المعامل الصناعية التي ال ينتج عنها تلوث ملحوظ والتي يمكن
 من خالل وحدات المعالجة.

 :التلوث الخطر-ب
 لدرجة األولى إلى النشاط الصناعيهو الدرجة الثانية وتعاني منه كثير من الدول الصناعية ويعود با

 كمصدر للطاقة وهذه المرحلة تعتبر وزيادة النشاط التعديني، باالعتماد بشكل رئيسي على الفحم والبترول 
بدأ معه يوثات تتعدى الحد المسموح به لمرحلة متقدمة من مراحل التلوث حيث أن كمية ونوعية المل

 .(7002)حسين،التأثير السلبي على العناصر البشرية والطبيعية
 :التلوث المدمر-ج

الحد القاتل أو لمدمر  إلى، إذ تتعدى فيه الملوثات الحد الخطر لتصل درجات التلوث وهو أخطر
 األفقبدأت تلوح في  إرهاصاتهافإن  ،بعدم يقدر لها االنتشار للألحياء، وعلى الرغم من أن هذه الدرجة 

 .(7002)شعبان،الصناعية بسبب ما يلقى فيها من نفايات صلبة وسائلة في بعض المناطق
 :أشكال التلوث البيئي-ثانيا  

 :تلوث الهواء-0

ويقصد بتلوث الهواء ، الهواء عنصر أساسي في كافة نواحي الحياة وتحتاجه جميع الكائنات الحيةيعد 
تعرض الغالف الجوي لمواد كيماوية أو جسيمات مادية أو مركبات بيولوجية تسبب الضرر يعندما 

. (7002 )الطراف، واألذى لإلنسان والكائنات الحية األخرى، أو تؤدي إلى اإلضرار بالبيئة الطبيعية
أعوام يموتون سنويًا جراء  5دون سن  طفالً  520000وحسب تقارير منظمة الصحة العالمية فإن حوالي 

أمراض الجهاز التنفسي من قبيل االلتهاب الرئوي الناجم عن تلوث الهواء في األماكن المغلقة وفي 
 .(7002)منظمة الصحة العالمية، األماكن المفتوحة ودخان التبغ غير المباشر

 .أهم مصادر تلوث الهواء .2الجدول 
 الصيغة االسم الصيغة االسم

 AS الزرنيخ CO2 ثاني أكسيد الكربون

 HG الزئبق NO أكسيد النتروجين

 PB الرصاص SO2 ثاني أكسيد الكبريت

 CO أكسيد الكربون O3 األوزون

منظمة الصحة ) يشكل التلوث الجوي خطرا جسميا على صحة اإلنسان في جميع أنحاء العالمكما 
 الصادر عن برنامج البيئة التابع لألمم المتحدة ، وذلك بناء على التقييم البيئي(7002العالمية، 
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(UNDP) مليون من سكان المدن، أغلبهم في الدول النامية معرضون لمستويات  200، فإن حوالي
 .غير صحية من ثاني أكسيد الكربون 

 
 منظمة الصحة العالمية :مستويات تلوث الهواء في المدن العربية المصدر (0الشكل رقم )

، يزيد مستوى تلوث هواء نيودلهي بمقدار مثالً الهواء مشكلة خاصة بالعالم العربي.  ال يعتبر تلوث
كما تعاني المدن في الدول المتقدمة من المشكلة أيضًا،  ،مرة عن المستوى اآلمن الموصى به 1..0

به ويزيد المستوى  مرة فوق المستوى اآلمن الموصى ..0حيث يزيد مستوى تلوث هواء باريس بمقدار 
 .مرة 0.2في برلين بمقدار 

والمقصود بتلوث الماء هو عندما تتلوث مجاري الماء واآلبار واألنهار والبحار  :الماءتلوث  -7
واألمطار والمياه الجوفية مما يجعل ماءها غير صالح لإلنسان أو الحيوان أو النباتات أو الكائنات 

النفايات بكافة أشكالها، مياه المجاري،  :أهم ملوثات الماء ومن.التي تعيش في البحار والمحيطات
تقارير منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن و تشير .المبيدات الحشرية والمخلفات الصناعية والنووية

أعوام يموتون بسبب اإلسهال، نتيجة لصعوبة الحصول  5طفل دون سن  100000أن حوالي  إلى
طفل يموت خالل الشهر األول من  720000وأن حوالي ، الصحي على المياه النظيفة والصرف 

عمره بسبب ظروف مثل الوالدة المبكرة التي يمكن الوقاية منها من خالل الحصول على المياه النظيفة 
 (.0220، إسالم)مدحت وتوفير خدمات الصرف الصحي واإلصحاح في المرافق الصحية

  :التربة تلوث -1

الغالف الصخري والقشرة العلوية للكرة األرضية، كما هو في تغيير خصائص هو التلوث الذي يصيب 
تتلوث البيئة و  .التربة الطبيعية والكيميائية والبيولوجية عن طريق إضافة مواد إليها أو نزع مواد منها
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عن طرق استخدام األسمدة  خلفات أو دفن المخلفات الصلبة أوبشكل عام عن طريق إحراق الم
  .لحشريةوالمبيدات ا

 ئي:الضوضا التلوث -.

معظم و  ،وخصوصا في المناطق المزدحمة بالسكان بشكل مستمرمشاكل التلوث الضوضائي  تزداد
مرتفعة مستويات الضجيج. يتراوح متوسط مستويات الضجيج في معظم في سورية المناطق الحضرية 
األمر نفسه في مدينة حلب، وحتى في المناطق السكنية التي  . A -ديسبل 20إلى  20مناطق دمشق من 

ردود  التلوث الضوضائيويسبب  . A -ديسبل 55ال يجب أن ال تزيد مستويات الضجيج فيها نهارًا عن 
وأوجاع الرأس والشعور  بالضيقفعل غير متزنة كالشرود الذهني وعدم القدرة على التركيز والشعور 

 (.   7002)أمحمد مسعود،  ط الدمبالتعب واألرق وارتفاع ضغ

 ي:التلوث اإلشعاع-5
يعتبر من أخطر أنواع التلوث، فوجود نشاط إشعاعي في بيئة معينة يشكل تهديدًا على المنطقة، فالتلوث 
اإلشعاعي يصيب الماء والتربة والهواء ويكون تأثيره مباشر على الكائنات الحية. كما أنه ال ُيرى وال ُيشم 

 .(0222)السريع، هولة ويسير وينتقل اإلشعاع ويتسلل إلى الكائنات الحيةوال ُيحس وبس

في  هيروشيما وقد عرف اإلنسان اآلثار المدمرة لإلشعاعات النووية في أعقاب إلقاء القنبلة الذرية على
أغسطس من العام نفسه، وأدت هذه  ٤في  نكازاكي ، ثم قنبلة ذرية أخرى على٥٤٩١عام  آب ٦

 .فرد ٥١١١١١النووية إلى وفاة عدد كبير جدا من األفراد يزيد على التفجيرات 
 :التلوث بسبب الحروب-0

إن العالقة بين البيئة والحرب عالقة تناسب عكسي أي إن نشوب الحروب يقابلها في الطرف اآلخر 
التي تستخدم فيها  ،( ,Frankel،7002) الحروب واستنزاف الموارد الطبيعية وخاصةدمار البيئة 

األسلحة النووية والكيمائية والبيولوجية فهي تدمر كل مقومات الحياة فتؤثر بشكل مباشر على اإلنسان 
ففي الحروب يتم إحصاء عدد القتلى والجرحى واألبنية دون النظر لخسائر  ،والحيوان والنبات

 (Frankel، 7002)الطبيعة

 :االقتصاديةالعالقة بين التلوث البيئي والتنمية  -
، في كيفية استعمالها والمقادير المناسبة ة تظهر من خالل الموارد الطبيعيةالعالقة بين التنمية والبيئ

والمتمثل في فقدان  في المشاريع التنموية، فإذا تمت بطرق جائرة ستؤدي إلى تدهور البيئة مستقبالً 
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من  7007وقـد ظهـرت العالقــة بيـن النمو االقتصـادي والبيئـة بوضوح منذ عام ، بعض الموارد أو قلتها
خالل قمة جوها نزبورغ. وأعدت جامعة الدول العربية دراسات عن برامج التنمية المتواصلة مثل برنامج 

ثيرها على مكافحة التلوث الصناعي وبرنامج التوعية والتربية واإلعالم البيئي، المستوطنات البشريـــة وتأ
البيئة كما تناول االتحاد األوروبي التنمية المستديمة لحماية البيئة فــــي معاهدة أمستردام ووضعت 

 .(7005)ناصر، لتقويم تأثير التنمية المستديمة أوروبا نموذجاً 
تهدف التنمية االقتصادية إلى رفع مستوى الرفاه االجتماعي وزيادة الدخل القومي في هذا السياق 

السكاني. وتحسين ظروف المجتمع البيئية  فردي بحيث تزيد قدر اإلمكان عن معدل زيادة النمووال
، كلما ازدادت معدالت ، فالتنمية والبيئة عالقة عكسيةيعيش السكان وسط بيئة نظيفة صحيةبحيث 

متصاص تستطيع البيئة االتنمية، ازدادت المشاكل البيئية لكن تبدأ هذه العالقة عند الحد الذي ال 
هذا و  أو ازدادت تكاليف التنمية، وكلما ازدادت المشاكل البيئية انخفضت معدالت التنمية التلوث فيه

وعلى سبيل المثال القيام بإنشاء صناعات متباينة ، (7000 )أيوب، ما يزيد في مخاطر التلوثمما 
كما إن لكل صناعة معاييرها البيئية في التوطين المكاني، حيث أن نسب  .سوريةفي مختلف أنحاء 

تزيد  أالالملوثات التي تطرحها هذه الصناعات يجب أن تكون على وفق المعايير البيئية التي يجب 
على حد معين، وعند تجاوزه يحصل األذى الكبير وقد يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة تسير باالتجاه 

 نمية بحيث تصبح تنمية متخلفة.المعاكس للت
إذن التلوث البيئي الناتج من الفعاليات الصناعية والزراعية وغيرها للتنمية االقتصادية تؤدي إلى 

 حصول ما يلي:
 الخسائر االقتصادية الكبيرة في معالجة هذا التلوث. -
تصبح الثروة البشرية  ل القوى العاملة الحالية والمستقبلية بحيثيالخسائر البشرية والصحية وتعط -

 القادمة أقل فعالية وهزيلة أو معاقة.
 .الخسائر في الثروة الحيوانية والنباتية -
الخسائر المادية في الهياكل العمرانية القائمة من فعاليات تنموية سابقة نتيجة للتوطين الخاطئ  -

 للصناعات التي تنتج نواتج عرضية تؤدي إلى مشاكل بيئية للسكان.
كل هذه الخسائر تظهر إذا لم يتم االنتباه إلى أهمية المعيار البيئي التخطيطي في أثناء بالتالي إن 

االعتبار لهذه المعايير البيئية قد تمنع أو  عينخطة التنمية القومية الشاملة. حيث أن األخذ ب إعداد
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 زارة اإلدارة المحلية،)و  تسهم في منع التلوث البيئي كناتج عرضي لفعاليات التنمية االقتصادية
7000). 

 التكاليف االقتصادية للتلوث البيئي:-
كلفة يعد من أهم المفاهيم االقتصادية، وتتمثل التكاليف البيئية في كافة عناصر التكاليف تمفهوم ال إن

عن تكلفة معالجة المخلفات بكافة  الخاصة بتخفيض الفاقد في الموارد االقتصادية المتاحة فضالً 
و تتحدد التكاليف البيئية على المستوى  لبيئة،منتوجات صديقة ل إيجادتكلفة  إلى باإلضافةأنواعها 

البيئية المترتبة عن ممارسة أفراد  األضرارالكلي في التضحيات االقتصادية التي تتحملها الدولة نتيجة 
ضارة بالبيئة، أما على  أثارو التي يترتب عليها قتصادية اال لألنشطةالمجتمع و مختلف القطاعات 

المستوى الجزئي فتتحدد التكاليف البيئية في التضحيات االقتصادية التي تتحملها المؤسسة نتيجة 
تكاليف بيئية  إلىوتقسم التكاليف  اختيارية. أو إلزاميةقيامها بتنفيذ برامج حماية البيئة سواء بطريقة 

 ، ومن أهم التكاليف البيئية المباشرة:(7007)الحلو وإبراهيم، شرةمباشرة وغير مبا
 .اإلنتاجيةالتي تسببها الوحدات  لألمراضتكاليف المعالجات الطبية -
 نتيجة التلوث. باألمراضوالرواتب للمصابين  األجورتكاليف -
 تكاليف المحاصيل الزراعية التالفة في المناطق المتأثرة بالتلوث.-
 خلص من النفايات.تكاليف الت-

ككل وعلى سبيل المثال تكاليف  اإلنتاجأما التكاليف الغير مباشرة فتتمثل بالتكاليف التي تخدم مراحل 
مثل الهواء والماء والحياة البرية من نباتات  اإلنتاجالموارد البيئية المستنزفة خالل عملية 

 .(7002)عمر،وحيوانات
 أهمها: ةاالقتصاديعدة أضرار تعرقل عملية التنمية  إلىيؤدي التلوث البيئي  كما
 الطبيعية المستغلة اقتصاديا كالزراعة. األنظمة إنتاجيةانخفاض -
 ارتفاع تكاليف استعمال البيئة الطبيعية مثل ارتفاع تكاليف معالجة مياه الشرب.-
 ث.الناتجة عن التلو  األضرارفي مجال تخفيض ومعالجة  اإلنفاقارتفاع تكاليف  -
           وموارد الطاقة. األوليةالتكلفة الناتجة عن ضياع المواد -

ناجمة عن البعثات الملوثة فاالن في مجال التلوث الصناعي، متعددةاليوم مشاكل  تواجه سوريةكما 
، واالنبعاثات الجوية وإنتاج النفايات تهدد نوعيــة المنظومات البيئية المعالجةصناعية غير المياه ال
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من الكبريت، والمازوت الحاوي  %1فمثالً يؤدي استخدام المراجل للفيول الحاوي على  المختلفة.
من الكبريت إلى تلوث الهواء بغاز ثاني أكسيد الكبريت. وتشمل الصناعات األخرى الملوثة  0.2%

للهواء مصافي النفط في بانياس وحمص ومعامل اإلسمنت، ومعمل األسمدة في حمص، ومعامل 
بما  7005كلفة التدهور البيئي في سورية لعام  قدرت بالتالي، .الرصاص في حلب ودمشق صهر

يشمل هذا التقدير قيمة خسارة األرواح البشرية المتوفاة  من الناتج المحلي اإلجمالي وال %5يناهز 
تبة على سارة أيام العمل المر باألمراض الناتجة عن التلوث بل فقط الكلفة العالجية لهذه األمراض وخ

 .ذلك
 الموارد الحيوانية: فيأما فيما يخص آثار التلوث -

أدى التلوث بالمبيدات والمخلفات الصناعية والصرف الصحي إلى آثار بعيدة المدى على حياة البرية. 
من أهم هذه اآلثار التغييرات الجوهرية التي حدثت في بنية المجتمعات الحيوانية مما أدى إلى زيادة 

أعداد مكونات التنوع تراجعت كما  الثروة الحيوانية، بالتالي إصابةفي الطيور والحيوانات الضارة، 
الحباري والنسر األنواع المهددة باالنقراض  ومن أهم بسبب الصيد الجائرفي سورية  الحيوي الحيواني

 اإلحصائيات ، وتشير(7000المحلية والبيئة،  اإلدارة)وزارة  األقرع والفرانكولين ونقار الخشب السوري 
قد قدر و  االقتصادية والمالية  للتلوث البيئي على المستوى العالم األعباءارتفاع حجم  إلىالدولية 

( تريلون 0.بنحو ) األعباءالمتحدة في تقاريره حجم تلك  لألمممعهد مراقبة البيئة العالمية التابع 
( من %.-7ما نسبته ) إنفاق إلىحجم مكافحة التلوث يحتاج  أن اإلحصاءاتدوالر، كما تبين تلك 

 .(7002 )البنك الدولي،العالمي الناتج القومي
 على التنمية االقتصادية في سورية: يثار التلوث البيئآ-

توفر البيئة نظم الحياة التي تضمن البقاء على قيد الحياة، لذلك من المهم منع تدهور قيمتها، 
خالل عملية وبالمقابل تزود البيئة االقتصادية بالمواد الخام التي تتحول إلى منتجات استهالكية من 

وتلك المواد الخام تعود إلى البيئة على  (،7002)الرفاعي، اإلنتاج والطاقة التي تغذي عملية اإلنتاج
 ( يوضح هذه العالقة.1شكل نفايات والمخطط رقم )
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 ( العالقة بين واالقتصاد3شكل رقم )

 أن، حيث بهذا الحجم االقتصادي القطاع شاطن  ما استمر إذا تزدادإن تفاقم مشكلة التلوث البيئي كما 
 زيادة في استهالك الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ.يصاحبها النشاط االقتصادي  زيادة

 

 
 ( مصادر التلوث ونسبة كل منها4شكل رقم )

زيادة في التكاليف  إلىزيادة في التلوث البيئي، األمر الذي يؤدي  إلىفكلما زادت المخلفات أدت 
( يبين المصادر األساسية التي تؤدي .للبيئة، والشكل رقم ) وإفساداالقتصادية واستنزاف للموارد الطبيعية 

  االقتصادية للتلوث البيئي: اآلثارومن أهم  التلوث البيئي ونسبة مساهمة كل منهما في هذا التلوث. إلى

 :هااآلثار االقتصادية لتلوث التربة واستنزاف-0
يتلوث سطح األرض نتيجة لتراكم المواد والمخلفات الصلبة الناتجة من المصانع والمنازل والمنشآت 
األخرى، حيث تختلط الملوثات بالتربة الزراعية فتفقد خصوبتها وتتسبب هذه الملوثات في قتل البكتيريا 

تملح التربة وعدم صالحيتها المسئولة عن تحليل المواد العضوية وتثبيت النيتروجين كما تؤدي إلى 
أو  األرضزيادة النفايات الصلبة و التي قد تلقى على  إلى يؤديكما أن زيادة النشاط الصناعي  للزراعة.

مما يترتب عليه خروج مساحات و الحيوان و النبات.  اإلنسانتدفن في باطنها، مما يؤثر سلبا على 
المنتجات الزراعية واالعتماد  أسعارالزراعي وارتفاع  جاإلنتازراعية كبيرة من الخدمة وبالتالي انخفاض 
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انخفاض دخل الفالحين وزيادة عدد  باإلضافة إلىالغذائي  األمنعلى االستيراد من الخارج لتحقيق 
ومن أهم أسباب تلوث التربة في  أعباء جسيمة على االقتصاد الوطني إلىمما يؤدي العاطلين عن العمل 

مياه الصرف الصحي والمياه الناتجة عن الصناعة وغيرها، ورمي النفايات سورية، المياه الملوثة ب
)الحلو الصناعية وعدم وجود مكبات نظامية، باإلضافة إلى الغبار الناتج عن المعامل والمصانع 

 .(7007،وإبراهيم
 :اآلثار االقتصادية لتلوث البيئة الهوائية-7

الصناعات الملوثة للبيئة وكثرة وسائل النقل وتدني كفاءة من أسباب تفاقم مشكل تلوث الهواء انتشار 
احتراق الوقود بمحركاتها، والوقود عالي الكبريت والبنزين المحتوي على الرصاص، كما أثر عدم تطبيق 
الشروط الصحية للمباني والمنشآت على تلوث الهواء في محيط العمل ناهيك عن الحرائق وأنشطة 

يؤدي إلى أضرار فسيولوجية واقتصادية باإلنسان والحيوان والنبات  وهذا التلوث اإلنسان الضارة بالبيئة.
ذلك زيادة ، باإلضافة إلى كما يؤدي إلى تآكل طبقة األوزون والخلل المناعي وإتالف الغطاء النباتي

 وزيادة في استنزاف موارد الدولة حكومةوبالتالي زيادة مخصصات القطاع الصحي من قبل ال األمراض
 .(7002بدالله، )ع

ضعف في ..5الزيادة التي تقدر ب  خاللمن  االقتصاديالنمو الكبير في النشاط  وقد انعكس
طن  ماليين 2إلى أكثر من0250مليون طن من معادن الفحم عام 07الطاقة في العالم من استهالك
وقد ترتب على هذه الزيادة في  7050مليون عام 70 ومن المحتمل أن تصل إلى0225عام ، 
نبعاثات الغازية والمركبات الكيماوية الناتجة عن الوقود االحدوث زيادة موازية في  الطاقة استهالك

الجوي.وإذ لم تبذل جهود عالمية لخفض  الفالحفري تمثلت في زيادة كميات الكربون التي تلوث الغ
بليون طن سنويا عام 12إلى00ستصل من فإن إنبعاثات الكربون في العالم  الطاقة، استهالك

 .(7002)البنك الدولي،األرضوهذا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة 7070،
 :اآلثار االقتصادية لتلوث المياه-1

التلوث الطبيعي للمياه يكون نتيجة لتغير خصائصه الطبيعية مثل اللون أو الطعم أو الرائحة فيصبح 
، وهناك التلوث الكيميائي والذي ينتج من وجود مواد سامة مثل مركبات بشري غير صالح لالستعمال ال

تلوث المياه سواء تلوث لذلك فان المبيدات الحشرية، الرصاص أو الزئبق أو الزرنيخ أو الكادميوم أو 
مياه األنهار بالزئبق أو المعادن الثقيلة أو تلوث مياه البحر بالمخلفات الصناعية وتلوث المياه بالنفط 
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البحرية والسالحف والطيور المائية مما يؤثر على  ياتكبيرة على الثروة السمكية والثد له مخاطر
 إنتاجية الدول لألسماك والكائنات البحرية. 

الموارد المائية إلى ارتفاع بعض المؤشرات وتشير نتائج مراقبة نوعية مياه نهر العاصي بحسب مديرية 
ياو “ث في مراصد الغنطو ومحطة المعالجة ومخرج المصفاة منها درجة التلو األساسية المعبرة عن 

 21و 7.الحيوي لألوكسجين المعبر عن درجة التلوث العضوي الذي يتراوح بين أي االحتياج ” دي
كما بين ، بي او دي في تقييم مياه المسطحات والمجاري في سورية” 10“بينما الحد المسموح به يبلغ 

أي االحتياج الكيميائي لألوكسجين المعبر عن درجة التلوث ” سي او دي“الفحص ارتفاع مؤشر 
درجة إضافة إلى زيادة مؤشر  000درجة في حين الحد المسموح يبلغ  075العضوي والصناعي إلى 

تي تؤدي إلى و يعتبر من األسباب الرئيسية ال 0بينما الحد المسموح  01إلى ” بي او فور“الفوسفات 
 (.7002جنيدي والحسن، )موت االنهار 

 المشاكل البيئية الرئيسية في سورية ومؤشراتها:-
 ، وأهم المؤشرات:استنزاف وتلوث الموارد المائية -0
سوء معالجة مياه الشرب الملوثة ونقص إمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في بعض -

 .المناطق الريفية

 .ة واالستجمام الناتجة عن تلوث األنهارفقدان شروط الراح-
 .ارتفاع تكاليف تأمين الموارد المائية البديلة نتيجة استنفاد المياه السطحية والمخزون الجوفي-
 ، وأهم المؤشرات:تدهور نوعية التربة وتلوث األراضي-7
 تراجع مساحة األراضي الزراعية بسبب التملح والتعرية -

 والتصحرتحول استخدام األراضي -
 :المؤشرات، وأهم تلوث الهواء-1
زيادة عدد المصابين وارتفاع تكاليف معالجة األمراض الناتجة عن التأثيرات الصحية لتراكيز  -

 .ملوثات الهواء
 : وأهم المؤشرات:تدهور حالة المناطق الحضرية  -.
 تلوث المياه بالرشاحة الناتجة عن مكبات النفايات-
 مناطق السكن العشوائي-
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 .تكاليف المياه والكهرباء المأخوذة بشكل غير نظامي-
 : وأهم المؤشرات:فقدان الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي  -5
 التراجع في التنوع الحيوي البري أو المائي البحري أو في المياه العذبة أو األصول النباتية والحيوانية -

 .(6100االدارة المحلية والبيئة،)وزارة  إنشاء وإعادة تأهيل المحميات الطبيعية-

أن و باإلضافة إلى ذلك، تم تحديد عدد من المشاكل البيئية التي قد تؤدي إلى ضرر كبير لالقتصاد 
 أهمها: أن تؤثر سلبًا بالجهود المبذولة لمعالجة المشاكل البيئيةو  تتسبب بآثار بيئية هامة

 استنزاف وتلوث الموارد المائية السطحية والجوفية -
 .تدهور األراضي-
 .التخلص غير السليم من النفايات الصلبة -
المنشآت الصناعية أحدثت أضرارًا بيئية كبيرة ف ،نمو المناطق )السكنية والصناعية( العشوائية -

وخطيرة، وخاصة تلك المنشآت البتروكيميائية، والكيميائية، وذلك بسبب انعدام التحديث وأعمال 
بيئية، وبسبب عدم الجدية والمسؤولية في إعطاء التراخيص البيئية للمنشأت الصيانة وغياب الدراسات ال

وعلى سبيل المثال، فإن مصفاة بانياس شمالي طرطوس،  القديمة والمنشأت التي في طور اإلنشاء.
تعدمن أخطر ملوثات البيئة في سورية، وقد أكدت الفحوصات الطبية لعمال الشركة ارتفاع نسب 

وذلك نتيجة تعرضهم الدائم لغاز الكبريت السام، والذي  %15ـ  00العجز الصحي لمعظمهم مابين 
 .ينتج عنه اختالالت صدرية تنفسية

تم االعتداء  فقدسورية تعرضت لعدة مشاكل من المعروف أن الزراعة في  .ع المساحات الخضراءتراج -
على معظم األراضي الخصبة، وراحت المدن والمناطق تتوسع بشكل عشوائي )محسوب  اإلسمنتي

ومدروس( لتبتلع مساحات خضراء شاسعة كما جرى االعتداء على األحراش والغابات، وانخفضت نسبتها 
 (..700)محمد، %5إلى  %00تها اإلجمالية من مساح
 البيئة السورية: فيتأثير الحرب -ا : سابع

، نتيجة لحرق الطبيعية البيئة عناصر الماضية سنواتالخالل  ةها سوريتالحرب التي شهد استهدفت
الغابات والمنشآت وآبار النفط ومستودعات الغاز، واألخطر ما قامت به المجموعات المسلحة من إطالق 

إلحاق أضرار كبيرة  و الزراعية األراضي الزراعية ما أدى إلى إتالف المحاصيل افاستهدو غازات سامة 
قطع وحرق الغابات واألحراج  وزراعية ي الراضاألبتجريف قيام هذه الجماعات  إلى باإلضافة في التربة،
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والمحميات وأبراج المراقبة، وتعرض الغطاء النباتي في الغابات إلى التدهور بسبب عمليات التخريب، و 
قيامها بتسميم الموارد المائية، بما فيها المياه الصالحة  فضاًل عن التي أضر ت بالتنوع الحيوي 

 .(7000)وزارة اإلدارة المحلية و البيئة،للشرب
 (وروبي للحرائقألالمصدر:المركز ا).0228-0222أعداد الحرائق في سورية بين عامي 5الجدول .

 0228 0222 0222 0225 0224 0223 0220 0222 السنة

المناطق 

المحروقة 

 هكتار

0 07200 005.0 7027 21722 0225 52.7 0522 

عدد 

 الحرائق

0 17 72 . 2. 2 02 77 

هكتارًا،  75مع المساحات فوق  7002-7000بين عامي ة أعداد الحرائق في سوري الشكل يوضح
 .ألف هكتار 575ألف من أصل  001إجمالي المساحات المحروقة بلغ 
 بشكل عشوائي ملوثة  وتكريره استخراج النفط الخامكما أن قيام الجماعات المسلحة ب

البيئة وعلى صحة اإلنسان، وتؤدي لإلصابة بعدد من تترك آثارًا مدمرة على استخدام وسائل بدائية و 
األمراض عند التعرض المتكرر لها، منها االلتهابات الحادة في الجهاز التنفسي والتسممات وكذلك 

باتت معظم المدن السورية  حتى، اإلصابات السرطانية التي شهدت زيادة ملحوظة في الفترة األخيرة
مخلفات الحرب من أسلحة كيميائية، وتراكم القمامة وتلوث المياه تعاني من تلوث بيئي كبير نتيجة ل

استعمال الوقود سيء التكرير. ووصلت مؤشرات األمان والسالمة البيئية إلى مستويات خطرة تهدد و 
وانتشرت سالمة اإلنسان والحيوان وجميع أشكال وأنواع الحياة األخرى، بما في ذلك الماء والهواء والتربة، 

 المدن كل، وأصبحت البيئة غير النظيفة والجو المسموم سمة من سمات األمراضو  األوبئةالكثير من 
الناتجة عن المصفاة البترولية التي تقع على  باإلصداراتتتأثر محافظة حمص بشكل مباشر  السورية.

الفصول مسببة كم  غرب المدينة، فيتم حمل الملوثات الناتجة بواسطة الرياح الغربية في كل  5بعد 
 VOC والمركبات العضوية الطيارة H2S- SO2 - NOxالروائح المزعجة الناتجة عن المركبتان 

 اإلدارة)وزارة هذه الملوثات أعلى من الحد المسموح به من قبل منظمة الصحة العالمية  وتكزن تراكيز
  .(7002المحلية والبيئة، 

 حمايتها:وتحديات  ةواقع البيئة في سوري-ثامنا  
: 7007/ لعام 50قانون البيئة رقم / قوانين السورية المتعلقة بالبيئة ونطاق كل منها، وأهمهاتتعدد ال

ويتضمن تشكيل وصالحيات مجلس  ةويعتبر هذا القانون هو القانون األساسي المعني بالبيئة في سوري
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أحكامًا خاصة بشؤون النظافة : ويتضمن .700/ لعام 2.قانون النظافة العامة رقم /، و حماية البيئة
الخاص بالتشريع المائي ويتضمن ضوابط  7005/ لعام 10لقانون رقم /، واوالنفايات البلدية والصناعية

 .(7002وزارة اإلدارة المحلية والبيئة، ) المياهوقواعد الطلب على 

البيولوجي واألراضي الرطبة اتفاقيات التنوع  :وقعت على بعض المعاهدات الدولية ومنها ةأن سوري كما
وحماية طبقة األوزون وتغير المناخ ومكافحة التصحر، واتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات 

 وعلى الرغم من ذلك هناك عدة تحديات أهمها: .الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

نفيذها تصطدم بعوائق الفساد لكنها عند ت، القوانين السورية التي تبدو في ظاهرها حامية للبيئة -آ 
 فتبقى حبرًا على ورق.، والمحسوبيات

قطع األشجار وحرق الغابات المتعمد والخلل في قطاع النفط، البيئة نتيجة ازدادت األضرار  - ب
لوحظ ارتفاع في شاردة األمونيا في  االستخدام الجائر لمخزون المياه الجوفية وتجاهل موضوع النفايات.

ملغ/ل  0..2المياه الجوفية آلبار نقاط الرصد من حوض العاصي حيث وصلت إحدى التراآيز إلى 
يوجد تلوث واضح في المياه الجوفية بالقرب  ، كماملغ/ل 1.0)الحد المسموح في مواصفة مياه الشرب 

 .(من الدباغات في حلب
نفايات كيميائية دون  %05نفايات اشعاعية و %5طيرة حيث تحوي نسبة مشكلة النفايات الطبية الخ-ج

 أي خطة متكاملة للتحكم بالنفايات.
 النفايات الصناعية والنفايات المنزلية الصلبة ُتفرغ في مكّبات على أطراف المدن.-و
لمائي والهوائي عدم فصل النفايات الطبية والصناعية الخطرة عن النفايات المنزلية مما يؤدي للتلوث ا-ح

 وتلويث التربة.
تلوث الشواطئ البحرية، حيث تلقى فيه نفايات المناجم ونفايات التعدين والصرف الصحي وكثير من  -ط

بينت نتائج تحليل نقاط الرصد من نهر العاصي مؤشرات و  .المواد الصلبة الخطرة ونفايات تكرير النفط
ملغ/ل )الحد  2.00، حيث ارتفعت شاردة األمونيا في إحدى النقاط حتى للتلوث الصناعي في عدة أماآن

ملغ/ل(، حيث تطلق شرآة األسمدة في  1األقصى المسموح في المواصفة البريطانية لجودة مياه األنهار 
من نفاياتها السائلة إلى نهر العاصي وبحيرة قطينة مما جعل مياهها غير صالحة  % 20حمص 
 .للصناعة
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 والمكبات والمصانع والمنازل سين و الفيوران من قطاع حرق النفايات الطبيةكانبعاثات الديو كمية يبين  2الجدول.

 الفئة الفرعية
اإلنتاج 

 طن/السنة

معامل 

االنبعاث إلى 

الهواء 

ميكروغرام 

مكافئ 

 سمي/السنة

كمية 

االنبعاث إلى 

الهواء غرام 

مكافئ 

 سمي/السنة

معامل 

االنبعاث إلى 

المتبقيات 

ميكروغرام 

مكافئ 

 سمي/السنة

كمية 

االنبعاث إلى 

المتبقيات 

غرام مكافئ 

 سمي/السنة

 حرق النفايات الطبية
          

0000 
1000     3 70 0.02 

 حرائق المكبات
         

33580  
1000 339.8 6000 207.48 

حرائق المصانع 

 والمنازل

          

2078 
400 0.831 400 0.831 

 :االستنتاجات
االرتباط قوة مع مرور الوقت، ويزداد هناك عالقة وثيقة بين استمرار النمو االقتصادي ونوعية البيئة، -

 وهي عالقة تبادلية.
 إن الحمايـة والتحكـم في المـوارد االقتصادية تمنع ظهور مشكلة ظاهرة التلـوث. -
ستراتيجية التنمية اإصدار التشريعـات والقـوانين على األطر والمقومات التي يجب أن تشملها  -

 المتواصلة باعتبارها البديل األمثل لحماية البيئة من ظاهرة التلوث.
إن درجة المشاكل البيئية تختلف من منطقة إلى أخرى ومن وقت إلى آخر وتؤدي دائما إلى تكلفة  -

البيئية كثيرة، وتكاليفها  المشكالتآثار ، و هو معالجة المشاكل في مرحلة مبكرة جوأفضل نه ،طائلة
 .باهظة الثمن

 التوصيات:- 
 .لهالمشاكل البيئية، حتى يسهل إيجاد الحلول احصر وتشخيص -
إنجاز دراسات بيئية علمية وموضوعية، تتسم بالشفافية والصدق، ترصد الواقع البيئي في سورية،  -

 .التي أدت إلى تدهوره وتفاقم مشكالتهواألسباب 
المؤسسات البيئية المحلية  إلنشاءالسعي  لذلك ال بد منعالمية،  مشكالتالبيئة  مشكالتبما أن -

وتطوير وتنسيق القوانين وتنظيم سياسات الرقابة في جميع البلدان، إضافة إلى ة، والعالمي واإلقليمية
 .تشجيع البحث العلمي وتطويره

 .االقتصاديةجتماعية و االستمرارية البيئية في برامج التنمية الإدماج ا-



   

Al-zzabi–Syrian Journal of Agricultural Research–SJAR8(5):151-172 October-2021 

 

 0202تشرين األول / أكتوبر 172-151(: 5)8المجلة السورية للبحوث الزراعية  – الزعبي

 

 

169 

 

، ادية للتخفيف من مشاكلها البيئيةقتصاال األدواتإلى تبني والتوسع في استعمال  سوريةضرورة سعي -
 ة.المحافظة على البيئ لألنشطة اإلعاناتفرض الضرائب البيئية وتحفيز ومنح  خاللمن 

دمج الوعي البيئي في التعليم والتدريب على جميع المستويات وفي  خاللإرساء الثقافة البيئية وذلك من -
 (.المكتوبة والمسموعة والمرئية اإلعالموسائل ) جميع الميادين منه

 المراجع:

(. اآلثار االقتصادية للتلوث البيئي )المخاطر، 0510) الحلو، عبد الرسول ابراهيم و حيدر عذافة
 ،1، العدد10والتكاليف، والمعالجات(، مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، المجلد 

 جامعة المثنى، كلية اإلدارة واالقتصاد، العراق.
 ليبيا. ،0العدد(. التلوث الضوضائي، مجلة كلية التربية، جامعة الزاوية ـ 0510أمحمد مسعود، صالح )

االقتصادية للمشاكل البيئية وأثر التنمية المستدامة، دار خالد اللحياني األبعاد  (.0510) جالل، أحمد
 للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردن.

(، األبعاد االقتصادية للتلوث البيئي، مجلة القادسية 0510) حسين، كريم سالم و حيدر كاظم مهدي
 ، العراق.1، العدد11للعلوم اإلدارية واالقتصادية ، المجلد 

جامعة (. النظام الضريبي وأثره في الحد من التلوث البيئي، مجلة 0550ري، عصام وعبير ناعسة )خو 
  . 02، المجلد 1، العدد ث العلميةوالبحوراسات دلل نيرتش

 نيرجامعة تش(. التحليل االقتصادي للمشكلة البيئية، مجلة 0552خوري، عصام وعبير ناعسة )
 سورية. .05، المجلد 0، العدد ث العلميةوالبحوراسات دلل

(. التخطيط البيئي كآلية قانونية مستحدثة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، 0502عيسى، آمال )
  http://v.ht/9MjG المنشور في مجلة النبراس للدراسات القانونية.

 أخطار، حلول( دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان. التلوث البيئي )أسباب، .(0552) الرفاعي، سلطان
 .10ص

 اإلشعاعات، جامعة(. التلوث اإلشعاعي للبيئة، اللجنة الدائمة للوقاية من 1222) أحمد محمد ، السريع
 .00ص الملك سعود، السعودية.

والنشر، (.التلوث البيئي والعالقات الدولية، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات 0552عامر) الطراف،
 بيروت.

http://v.ht/9MjG
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 ( التلوث البيئي معوقًا للتنمية، المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك،0515) أيوب، حارث
 .66ص، العراق.0، العدد0المجلد

، 1التباين البيئي وأنواع التلوث، مؤسسة شباب الجامعية، الطبعة (.0550حسن، محمد إبراهيم )
 1ص القاهرة. ،1المجلد
 (. البيئة مشكالت وحلول، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان.0552 لشيخحسين، عادل ا

 .10ص
 10ص (. األخطار والكوارث البيئية، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة.0552شعبان، أسامة حسين )

ه غير (. أثر تلوث البيئة في التنمية االقتصادية في الجزائر، رسالة دكتورا 0512عبد الله، معمر)
 منشورة، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، كلية العلوم االقتصادية والتجارية. الجزائر.

 22ص
(. محاسبة التكاليف البيئية، رسالة ماجستير، جامعة السودان للعلوم 0510) عمر،عمر عبدالله

 .110،ص والتكنولوجيا، السودان
 .00ص ،لم المعرفة، الكويت(. التلوث مشكلة العصر، عا1225)إسالم أحمد مدحت 

 (. تقارير حول التلوث والوفيات. جنيف.0510منظمة الصحة العالمية )
(. العالقة بين البيئة والتنمية وأثرها على اقتصاديات الدول النامية، مجلة كلية 0510) ناصر، بوعزيز

 60ص . الجزائر.11العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، العدد
 ( تخفيف األعباء الصحية الناجمة عن التلوث0512البنك الدولي ) 

https://blogs.worldbank.org/ 
 .11ص، سورية، التلوث البيئي، وكالة سانا (0512) وتمام الحسن ، عبد الحميد،جنيدي 

 .0511-01-1محمد، جهاد، التلوث البيئي، صحيفة قاسيون، 
 سورية.،(. التقرير الوطني الخامس التفاقية التنوع الحيوي 0512) وزارة االدارة المحلية والبيئة

(. الخطة الوطنية لتنفيذ اتفاقية استكهولم الخاصة بالملوثات 0552ة) المحلية والبيئ اإلدارةوزارة 
 العضوية الثابتة، دمشق.

Joseph Frankel (30-10-2019), "war" ،www.britannica.com, Retrieved 5-4-

2019. Edited. 

https://blogs.worldbank.org/
https://blogs.worldbank.org/
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Abstract:  

The problem of environmental pollution in Syria has 

been studied and its impact on economic development 

and the diagnosis of environmental challenges facing it. 

The negative effects of environmental pollution on 

economic development in Syria have also been 

discussed, It has been found through the research that 

high pollution rates in Syria are the result of the 

ongoing war there, and the absence of security, safety 

and encroachment on natural resources, and we have 

compiled the most important levels of pollution in Syria 

Reasonable pollution, which is prevalent in all 

countries of the world and not accompanied by 

environmental problems, in addition to hazardous 

pollution, which is pollution resulting from industrial 

progress in industrialized countries, and destructive 

pollution where environmental damage increases as a 

result of excessive industrial activity. Environmental 

pollution forms have also been studied in Syria, the 

most important of which is air pollution, which is 

considered one of the most dangerous types of pollution 

due to its negative impact on all living organisms. And 
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also noise pollution, which directly affects humans, in 

addition to radiation pollution, which is caused by 

human nuclear activity used by humans, as well as 

pollution due to wars resulting from the use of various 

types of weapons, All of this was reflected in the 

development in Syria, by increasing the costs incurred 

by the state in treating diseases, and increasing the costs 

of waste disposal and thus increasing the financial 

burdens of the state. 

Key words: Pollution- The environment- economical 

development- Syrian. 

 


