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برنامج العدالة البيئية

تزايـد االهتـام يف الفـرة األخـرة بالبيئـة والحقـوق البيئيـة مـع ظهـور قضيـة الفحـم كأزمـة ملحة 

تسـتحق االهتـام بـل واالحتجـاج، ملـا تبني أنـه تجاهل تام من جهـة الحكومة لخطـورة الفحم عـى البيئة. 

مل تكـن قضيـة البيئـة تحظـى باهتـام واسـع مـن قبـل، وقـد يرجـع ذلـك إىل ظـن البعـض أن البيئـة ال تؤثر 

بشـكل مبـارش عـى الحقوق األكرث إلحاحـا للمواطنني مثل الحق يف مسـتوى معييش مناسـب و العدالة 

االجتاعيـة ومـا إىل ذلـك. لكـن رمبـا هنـاك صيغـة مختلفـة ميكـن أن نعـر مـن خاللهـا عـن أهميـة البيئـة 

للبـر، مـن خـالل العدالـة البيئيـة. تؤكـد مبـادئ العدالـة البيئيـة أن لـكل رضر بيئـي عـبء وتكلفـة، سـواء 

كان تـاليش املـوارد، أو التدهـور الصحـي )مـا ينعكـس عـى املـوارد أيضـا(، أو اإلفقـار الذي يعـاين منه 

مـن يعتمـد مبـارشة عـى البيئـة مـن أجـل املعيشـة اليوميـة. هنـا، ترشـدنا مفاهيـم العدالـة البيئيـة إىل 

األسـئلة اآلتيـة: مـن عليـه أن يتحمـل العـبء الشـديد الـذي يقع نتيجـة لتدمـر البيئة؟ هل عـى املواطنني 

أن يتحملـوا هـم مثـن القـرارات الحكوميـة التـي تتعمـد إغفـال الكلفـة البيئيـة مرة تلـو اآلخـرى؟ وإذا كانت 

التكلفـة تقـع عـى الـكل وتسـاهم يف أزمـة عامليـة، أال يعنـي ذلـك أن للمواطنـني الحـق يف التدخـل 

واملناقشـة واملشـاركة يف أخـذ تلـك القـرارات املصريـة، بـل وإنـه يجـب اعتبـار كل مـا يتعلـق بالبيئة هو 

سـيايس بامتيـاز ويجرنـا عـى فتـح املجـال لنقـاش واسـع ميكِّـن املواطـن مـن تحديد مصـره؟. هـذا أكرث 

الجوانـب أهميـة يف قضيـة الفحـم، ليـس صـواب القـرار من خطـأه، إمنا اإلقصـاء املتعمـد للمواطنني يف 

التأثـر يف شـأن يتعلـق بهـم مثلـا يتعلـق باملصانـع والـركات والحكومـة، مـا يتضمـن تعـدي واضـح 

عـى قيمـة العدالـة البيئية.

وألن العدالـة البيئيـة ال تكـون إال مـن خالل توفر املسـاحة الواسـعة للمناقشـة واملراقبة واملعرفة 

واملشـاركة السياسـية، يجـب أن تتوافـر الشـفافية الكاملـة و الحـق يف الحصـول عـى البيانـات الكاملـة 

للمـؤرشات البيئيـة، التـي يجـب أن تكون حديثة ومتاحة بشـكل دوري، وأيضـا التقارير واألبحـاث التي تعتمد 

عليهـا الحكومـة يف صنـع القـرار. ومـن إمياننـا بـرورة الحـق يف املعرفـة، قمنـا بتجميـع أهـم البيانـات 

البيئيـة لتفسـرها بشـكل مبسـط وعرضهـا كرسـوم بيانيـة. ليـس الهـدف مـن ذلـك هـو البحـث، إمنـا هـو 

مبثابـة دليـل أو قامئـة بالبيانـات ترشـدنا لألسـئلة التـي يجـب البحـث عنهـا بشـكل أعمق وأشـمل.

يف الفقـرة األوىل، نناقـش انبعاثـات ثـاين أكسـيد الكربـون وظاهـرة التغـر املناخـي، وعالقـة ذلك 

بالوقـود والطاقـة والتنميـة. حتـى وإن كان إسـهام الـدول الناميـة أقـل مقارنـة بالـدول األكـرث تقدمـا، 

تظـل أزمـة التغـر املناخـي أزمـة عامليـة ذات أثـر شـامل، لـذا يجـب عـى كل الـدول -حتـى الناميـة منهـا- 

اتبـاع سياسـات أكـرث حرصـا عـى املنـاخ خاصـة السياسـات املتعلقـة بالوقـود. ولذلـك ميكـن التنبـؤ بأنه لو 

تـم اسـتخدام الفحـم كبديـل محتمـل للغـاز الطبيعـي يف مـر، ذلـك سـيعزز دور مـر يف كارثـة التغـر 

املناخـي بشـكل هائـل. بعـد ذلـك، نتطـرق إىل التلـوث املـايئ والهـوايئ، وكيـف أن البيانـات تشـر إىل 

تجـاوز واضـح للمعايـر التـي يحددهـا القانـون. وأخـرا، نعـرض احصائيـات منظمـة الصحـة العامليـة للعـبء 

الصحـي للتلـوث يف مـر. 
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إنبعاثات ثاين أكسيد الكربون: الطاقة وكارثة التغري املناخي

انبعاثـات الكربـون : هـي التـي تنتـج عـن حـرق الوقـود 

التغيـر  لظاهـرة  مسـبب  أكـر  وهـي  األسـمنت،  وصناعـة 
املناخـي )مـا يعرف أيضـا باالحتباس الحـراري(، بجانب غازات 
آخـرى مثـل امليثـان وأكسـيد النيـروز. تلـك الظاهـرة لهـا 
تداعيـات كـرى عـى تغـر املنـاخ سـنويا، وتغـر منسـوب 
امليـاه، ولهـا تأثـر أيضـا عـى النشـاط الزراعـي, وبالتـايل 

عـى معيشـة الفالحـن.

نجـد يف مـر أن انبعاثـات ثـاين أكسـيد الكربـون بـدأت 
يف التصاعد الحاد منذ ٢00٢، مبتوسـط زيادة سـنوية ٪4.01 

مـن ٢000-٢010، بأعـى زيـادة يف ٢00٥ عنـد ٪10.08.1

تقسـيم  هـي   : الكربـون  انبعاثـات  مـن  الفـرد  نصيـب 

إجـايل انبعاثـات ثـاين أكسـيد الكربون عى عدد السـكان. 
وتكمـن أهميـة ذلـك املـؤرش يف أنـه يضـع يف االعتبـار 
عـدد السـكان وبالتـايل ميكـن تقييم إسـهام كل دولة يف 
التغـر املناخي بشـكل أكـر تكامـال، بالتخيل عـن تأثر حجم 
الوقـود  ونـوع  السياسـات  عـى  فقـط  والركيـز  السـكان 
املسـتخدم )عى سـبيل املثـال الفحم من أخطـر املصادر( 
ومـدى التطـور الصناعـي يف البلـد. كنمـوذج حـي لذلـك، 
عنـد  االنبعاثـات  حيـث  مـن  األول  املركـز  يف  تـأيت  الصـن 
٦ مليـار طـن، ولكـن ذلـك ال يعنـي أنهـا أكـر مسـاهم يف 
الكارثـة البيئيـة، ألن إسـهام كل فـرد يف الصـن 4.٦ طـن، 

بينـا الواليـات املتحـدة 4.1٩ ٢

املتوسـط  الدخـل  دول  اخرنـا  الـدول،  بـن  للمقارنـة 
الـدويل  البنـك  تصنيـف  حسـب  ملـر،  املشـابهة  األدىن 
الرسـم  يظهـر  الـدول.  يف  الفـرد  دخـل  ملتوسـط  طبقـا 
البيـاين كل الـدول التـي يزيـد فيهـا املؤرش عن طـن واحد.

دول  هـي   48 )مـن  الخامـس  املركـز  يف  تـأيت  مـر 
الدخـل املتوسـط األدين( مـن حيـث نصيـب املواطـن مـن 

3  .٢010 يف  طـن   ٢.٦٢ عنـد  الكربـون  أكسـيد  ثـاين 

نصيب الفرد من انبعثات ثاىن أكسيد الكربون بني دول الدخل املتوسط األدىن (٢٠١٠)شكل ٢
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تطور مصادر إنتاج الكهرباء (٢٠٠٠- ٢٠١١)شكل ٤
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الكهربـاء  وتوزيـع  توليـد  يف  أزمـة  مـن  مـر  تعـاين 
الحكومـة  أن  إىل  تشـر  تريحـات  وهنـاك  للمواطنـن، 
تـدرس اسـتخدام الفحـم يف حـل مشـكلة الكهربـاء. تـرز 
تلـك األزمـة فيـا يهدد بخطـر بيئـي محتمـل وأن منظومة 
الطاقـة مبـر تحتـاج إىل إصـالح هيـكيل لتلبيـة احتياجـات 
املواطنـن بصـورة عادلـة. يوضـح الرسـم البيـاين التوزيـع 
الكهربـاء،  وتوليـد  صناعـة  يف  الطاقـة  ملصـادر  النسـبي 
التـي تعتمد بشـكل أسـايس عـى الغـاز الطبيعـي )وتخلو 

-حتـى اآلن- مـن الفحـم(.

الغـاز  مـن  تـأيت  الكهربـاء  انتـاج  مـن  األكـر  النسـبة 
والطاقـة  بالبـرول  مقارنـة   ،)٢011 يف   ٪74.3( الطبيعـي 

٥  .  )٢011 يف   ٪8.3 و   ٪1٥.8( الكهرومائيـة 

أكـر مصـدر لثـاين أكسـيد الكربـون مـن ناحيـة النصيـب 
بنسـبة  الكهربـاء  إنتـاج  هـو  الوقـود  حـرق  إجـايل  مـن 
37.٢٪، يليهـا قطـاع الصناعة بنسـبة 18.8٪ و النقل ٦.٪17 .4

تأثـر  أكـر  لهـا  الطاقـة  سياسـات  أن  إىل  ذلـك  يشـر 
هـذا  الكهربـاء.  توليـد  قطـاع  يف  تطبيقهـا  يتـم  عندمـا 
الصناعـة  يف  الفحـم  اسـتخدام  خطـورة  مـن  يقلـل  ال 
كـ)األسـمنت(، بـل يحذرنا بـأن نتيجة تبنـي الفحم يف صناعة 
األسـمنت سـيكون لـه ضعـف األثـر إذا تـم مـد تلـك الخطـة 
لقطـاع توليـد الكهربـاء كحـل لألزمـة الحاليـة، وهذا مـا ينذر 

للقلـق ويدعـو  خطـرة  بكارثـة 

403020100

الطرق
واملقاوالت

الزراعة والرى

السياحة

البرتول

املنزىل/التجارى

النقل

الصناعة

الكهرباء
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مؤرشات جودة املياه

مؤرشات تلوث املياهشكل ٥

اإلسكندرية

مللجم/لرت

املنوفية

بورسعيد

دمياط

الدقهلية

بنى سويف

البح�ة
الغربية

املنيـــا

سوهاج

أسيوط

أسوان

٥-١٠ ٢٠-١٥٢٥-١٠٢٠-٠١٥-٥

األقرص

القاهرة الكربى

٠

٢٥
اإلسكندرية

املنوفية

القاهرة الكربى- بورسعيد-
دمياط- بنى سويف

الدقهلية

األقرص

أسوان- سوهاج-
البحيــرة- الغربيــة-
املنيــــــا- أسيوط

٢٠

١٥

١٠

٥

 )COD( يسـتخدم مؤرش األكسـجن الكيميـايئ املمتص
البيانـات  لـ«دليـل  طبقـا  امليـاه.  جـودة  لقيـاس  كمـؤرش 
البيئـة،  وزارة  عـن  الصـادر  السـنوي«  البيئيـة  واملـؤرشات 
»تـم اختيار…]الــCOD[ كمـؤرش يعكس التغـر يف محتوى 
التلـوث  عـى  يـدل  والـذي  امليـاه  يف  العضويـة  املـواد 
مبيـاه الرف الصناعـي أو الصحي«، ويتم قياسـه بوحدات 
ملّيجـرام لـكل لـر، بحـد أقـى مسـموح عنـد 10 ملّيجـرام/

لر .٦

هنـا، نجـد أن محافظـة اإلسـكندرية تحتـل املركـز األول 
يف عـام ٢01٢، يصـل متوسـط مسـتوى الــCOD عنـد ٥.٢4 
الكـرى  والقاهـرة   )1٦.7( املنوفيـة  يليهـا  ملّيجرام/لـر، 
وبورسـعيد )13.3(. متوسـط املـؤرش بـن كل املحافظـات 
يبلـغ 11، وهـو مسـتوى يتعـدى الحـد املسـموح بـه طبقـا 

  7  . للقانـون 

ميكـن أن ننظـر إىل تطـور الــCOD منـذ ٢004 يف أعـى 
ثـالث محافظـات مـن حيث مسـتوى ذلـك املـؤرش )القاهرة 
الكـرى، دميـاط، واإلسـكندرية( مـن ٢003 إىل ٢01٢. وصـل 
 ٢4.٥ عنـد   ٢01٢ يف  اإلسـكندرية  يف  مسـتوى  أقـى 
 .13.8 عنـد   ٢004 يف  مسـتوى  وأدىن  لـر،  لـكل  ملّيجـرام 
جـودة  حيـث  مـن  تحسـنا  دميـاط  محافظـة  شـهدت  بينـا 
 ٢٢.8 عنـد   ٢003 يف  محافظـة  أعـى  كانـت  حيـث  امليـاه، 
ملّيجـرام لـكل لـر، ثـم خفضـت لتصـل إىل أدىن مسـتوى 

8 1٢.٦ يف ٢01٢.  عنـد 

دمياط اإلسكندرية القاهرة الكربى

تطور تلوث املاء ٢٠٠٣-٢٠١٣شكل ٦
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مؤرشات جودة الهواء

مؤرش كمية الدخان ٢٠١٢شكل ٦

اإلسكندرية

بورسعيدميكروجرام/م٢

السويس

دمياط

الدقهلية

اإلس�عيلية

بنى سويف

الغربية

كفر الشيخ

الرشقية

أسيوط

٢٠-٤٠ ٨٠-٦٠١٠٠-٤٠٨٠-٠٦٠-٢٠

القاهرة

الفيوم

٠

١٠٠
الغربية- القاهرة

أسيوط-بنى سويف
الدقهلية-اإلسكندرية-

اإلسامعيلية

الفيوم

الرشقية-دمياط
السويس -
بورسعيد -
كفر الشيخ

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

جـودة  لقيـاس  يسـتخدم  أيضـا  الدخـان  كميـة  مـؤرش 
لـكل  بـه عنـد ٦0 ميكروجـرام  الهـواء، بحـد أقـى يسـمح 
مـر مربـع. توجـد محافظتان تتخطـان ذلك الحد بشـكل هائل 
يف ٢01٢، وهـا الغربيـة )٩8.4 ميكروجـرام لـكل مر مربع( 

11.)٩٦.٥( والقاهـرة 

 PM10يظهـر ذلـك الرسـم البيـاين تطـور مسـتويات الــ
والدخـان يف القاهـرة الكرى مـن ٢004 إىل ٢01٢. بالنسـبة 
للــPM10, وصل املؤرش إىل أدىن مسـتوى يف تلك الفرة 
)٢004-٢01٢( عنـد ٢47 ميكروجرام/مـر مربـع يف  الزمنيـة 
 .3٩8.٢ عنـد   ٢010 يف  مسـتوى  أعـى  إىل  وصعـد   ،٢00٥
 4٦ يف ٢00٩ عنـد  وصـل أدىن مسـتوى  للدخـان،  بالنسـبة 
ميكروجـرام لـكل مر مربـع، بينا صعد إىل أعى مسـتوى 
يف ٢01٢ عنـد ٩٦.٥، وهـي زيـادة هائلـة مقارنة بالسـنوات 
السـابقة )٥7.1 ميكروجـرام لكل مـر مربع يف ٢011(1٢ . ولكن 
هنـاك فجـوة يف املعلومـات ألنـه ال ميكننـا تبـن األسـباب 
وراء تقلـب وتغـر الــPM10، ويرجـع ذلك ألننا ال نجد تقسـيا 
واضحـا للعنـارص التـي يتألف منهـا املؤرش )هل هـي أتربة، 

أم عـوادم صناعيـة، الخ(.

تطور تلوث الهواء ىف القاهرة الكربى من ٢٠٠٤- ٢٠١٢شكل ٩

PM10 الدخــــــــــانالجسيامت الصدرية املستنشقة
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تلوث الهواء بني املحافظات ٢٠١٢شكل ٧

PM10 الجسيامت الصدرية املستنشقة

)يعـرف  املستنشـقة«:  الصدريـة  »الجسـيات  مـؤرش 
الهـواء ذات  الجسـيات يف  بــPM10( يقيـس كميـة  أيضـا 
قطـر يبلـغ 10 ميكـرون أو أقـل. يقـوم هـذا املـؤرش بقياس 
وغـر  الطبيعيـة  املصـادر  مختلـف  مـن  االنبعاثـات  »حجـم 
الطبيعيـة، هـذه املصـادر تشـمل االنبعاثـات مـن الصناعات، 
املصـادر  ومـن  الهـواء  يف  األتربـة  املركبـات،  عـوادم 
مـن  باألتربـة  محملـة  الريـاح  لهبـوب  نتيجـة  الجيولوجيـة 
املناطـق الصحراويـة«. يبلـغ الحـد األقـى املسـموح بـه 
70 ميكروجـرام لـكل مـر مربـع٩ ، و يتـم تجـاوز ذلـك الحـد 
يف كل املحافظـات التـي تـم إتاحتها من الجهـاز املركزي 
للتعبئـة العامـة واإلحصـاء. تتقـدم الفيـوم مـن حيـث كمية 
الجسـيات عنـد 4٦8.8 ميكروجـرام لـكل مـر مربـع، تليهـا 

10.  )371( والقاهـرة   )380( الغربيـة 
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التلـوث  الوفيـات بسـبب إجـايل  بلـغ عـدد  يف مـر، 
حسـب  مواطنـا   88،٦٩4 هـو   ،٢004 عـام  وهـواء(  )ميـاه 
تلـك  مقارنـة  ميكـن  العامليـة.  الصحـة  منظمـة  تقديـرات 
املتوسـط  رشق  يف  آخـرى  ودول  مـر  بـن  التقديـرات 
)حسـب تصنيف املنظمة للـدول طبقا للموقـع الجغرايف(، 
لنجـد أن مـر يف املركـز الخامـس من أصـل 1٥ دولة أتيحت 

بيانتهـم.

بـن دول الدخل املتوسـط األدىن )كا هو يف الرسـم 
مـن  التاسـع  املركـز  يف  مـر  أن  نجـد  املرفـق(،  البيـاين 
أصـل 4٦ دولـة؛ تتصدرهـا الهنـد وقـد يكـون ذلـك نظـرا لركز 

النشـاط الصناعـي بهـا .13

تشـر التقديـرات إىل أن عدد الوفيـات يف مر الناتجة 
عـن تلـوث املاء أو تلك املرتبطة بالـرف الصحي والنظافة 
العامـة هـي 10 آالف يف عـام ٢004. ميكـن أيضـا املقارنـة 
بـن البـالد األخـرى يف رشق املتوسـط، حيـث تـأيت مـر 

يف املركـز السـابع مـن أصـل 1٥ دولـة أتيحـت بياناتهم. 

املتوسـط  الدخـل  دول  بـن  مـر  ترتيـب  حيـث  ومـن 
يف  مـر  تـأيت  البيـاين(،  الرسـم  يف  هـو  )كـا  األدىن 

دولـة.14  4٦ أصـل  مـن  عـر  الثالـث  املركـز 

تحتـل مـر املركـز الثالـث بـن دول رشق املتوسـط )٢1 
دولـة أتيحـت بياناتهـم( مـن حيـث تقديـرات أعـداد الوفيـات 

الناتجـة عـن تلـوث الهـواء )بتقديـر 14 ألـف يف ٢008(. 

أمـا بـن دول الدخـل املتوسـط األدىن، تـأيت مـر يف 
املركـز السـادس مـن أصـل 47 دولـة.1٥

العبئ الصحى لتلوث املاء ومرافق الرصف الصحى ٢٠٠٤شكل ١١
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العبئ الصحى لتلوث الهواء الخارجى ٢٠٠٨شكل ١٢
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العبئ الصحي للتلوث من حيث عدد الوفيات

العبئ الصحى للتلوث من حيث عدد الوفياتشكل ١٠
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Environment, World Development Indicators, World Bank Databank ]1[
http://databank.worldbank.org/data/home.aspx

,Vaughan, Adam, Carbon emissions per person, by country, The Guardian Datablog ]2[
2nd Sept. 2009

http://www.theguardian.com/environment/datablog/2009/sep/02/carbon-emis-
sions-per-person-capita

Environment, World Development Indicators, World Bank Databank ]3[
http://databank.worldbank.org/data/home.aspx

]4[ الكتاب اإلحصايئ السنوي، الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء، سبتمر ٢٠١٣،
فصل “إحصاءات البيئة”، جدول ٢١-٩، صفحة ١٨ 

http://www.capmas.gov.eg/pdf/Electronic%20Static%20Book2013/arabic/Environment_
statistics/untitled1/environment.aspx

Environment, World Development Indicators, World Bank Databank ]5[
http://www.databank.worldbank.org/data/home.aspx

]6[ دليل البيانات واملؤرشات البيئية السنوي، وزارة الدولة للشئون البيئية،
إصدار ٢٠٠٨، صفحات ٦٤-٦٦ 

http://www.eeaa.gov.eg/english/reports/EnvIndGuide-ar.pdf

]7[ الكتاب اإلحصايئ السنوي، الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء، سبتمر ٢٠١٣،
فصل »إحصاءات البيئة«، جدول ٢١-٥، صفحة ١٤  

http://www.capmas.gov.eg/pdf/Electronic%20Static%20Book2013/arabic/Environment_
statistics/untitled1/environment.aspx

]8[ أنظر املرجع السابق

]9[ دليل البيانات واملؤرشات البيئية السنوي، وزارة الدولة للشئون البيئية،
إصدار ٢٠٠٨، صفحات ١٥٥-١٥٦

http://www.eeaa.gov.eg/english/reports/EnvIndGuide-ar.pdf

]10[ الكتاب اإلحصايئ السنوي، الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء، سبتمر ٢٠١٣،
فصل »إحصاءات البيئة«، جدول ٢١-٤، صفحة ١٠

http://www.capmas.gov.eg/pdf/Electronic%20Static%20Book2013/arabic/Environment_
statistics/untitled1/environment.aspx

]11[ لكتاب اإلحصايئ السنوي، الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء، سبتمر ٢٠١٣،
فصل »إحصاءات البيئة«، جدول ٢١-٤، صفحة ١١

http://www.capmas.gov.eg/pdf/Electronic%20Static%20Book2013/arabic/Environment_
statistics/untitled1/environment.aspx

]12[ أنظر املرجعني السابقني

 World Health Organization )WHO(, Data Repository, Public Health and Environment,  ]13[
Total environment: Burden of Disease

http://apps.who.int/gho/data/node.main.162?lang=en

 World Health Organization )WHO(, Data Repository, Public Health and Environment,  ]14[
Water, Sanitation and Hygiene: Burden of Disease

http://apps.who.int/gho/data/node.main.168?lang=en

 World Health Organization )WHO(, Data Repository, Public Health and Environment,  ]15[
Ambient Air Pollution: Burden of Disease

http://apps.who.int/gho/data/view.main.34300?lang=en

املراجع

تنويه
الروابط امللحقة فعالة. 

برجـاء الضغـط عليهـا لإلنتقـال 
للمصـدر عـى شـبكة اإلنرنت.
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 الحقوق محفوظة للمركز املري للحقوق االقتصادية واالجتاعية
 مبوجب رخصة املشاع اإلبداعي : نسب املصنف - غر تجاري - منع

اإلشتقاق |  اإلصدارة  3.0

حول

املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية

االقتصاديــة  للحقــوق  املــرى  “املركــز 
واالجتاعيــة” هــو مؤسســة قانونيــة مريــة غــر 
والحريــة،  العدالــة،  قيــم  مــن  تنطلــق  حكوميــة، 
ــق،  ــع املواثي ــك بجمي ــزم ىف ذل ــاواة، وتلت واملس
واإلعالنــات، واالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان، 
االقتصاديــة،  للحقــوق  الــدوىل  العهــد  خصوصــا 
وتوصيــات  واتفاقيــات  والثقافيــة،  واالجتاعيــة، 
عــى  لهــا  كمرجعيــة  الدوليــة  العمــل  منظمــة 

واملارســة. الرؤيــة  مســتوى 

االقتصاديــة  للحقــوق  املــري  املركــز  يعمــل 
واالجتاعيــة مــع الحــركات االجتاعيــة والنقابــات 
للمجتمــع  رؤيــة  لتعزيــز  املريــة  العاليــة 
املــري متحــررة مــن جميــع أشــكال االضطهــاد 
والفقــر والتمييــز وانعــدام العدالــة االجتاعيــة. 
ويقــوم املركــز بإعــداد البحــوث وتوفــر املســاعدة 
ــاء الشــبكات  القانونيــة وتنظيــم حمــالت الدفــاع وبن
والتحالفــات لتمكــني الحــركات االجتاعيــة والنقابيــة 
مــن التأثــر يف صّنــاع القــرار ونــر ثقافــة الحقــوق 

والثقافيــة. واالجتاعيــة  االقتصاديــة 

١ ش سكة الفضل، متفرع من شارع طلعت حرب،
وسط القاهرة - تليفون: ٢٣٩٥٤٥٩٦ ٢٠+

info@ecesr.org :بريد إلكروىن
www.ecesr.org :املوقع

حول البوابة املعرفية

ــدة  ــاريع الوح ــدى مش ــي اح ــة ه ــة املعرفي البواب
للحقــوق  املــري  للمركــز  التابعــة  املعرفيــة, 
املقــام  يف  تعنــي  واالجتاعيــة,  االقتصاديــة 
واالجتاعيــة,  االقتصاديــة  املعرفــة  بنــر  االول 
عــن طريــق نــر ابحــاث ودراســات تعريفيــة, ورصــد 

واالجتاعيــة. االقتصاديــة  االحتجاجــات 

قامــت الوحــدة مــن اجــل نــر املعرفــة، وتعتــر 
االقتصاديــة  للحقــوق  املعرفيــة  البوابــة 
واالجتاعيــة esep.info هــي اول بوابــة مــن نوعهــا 
ــاح للمواطــن املــري. مجانيــة وباللغــة العربيــة تُت

تعنــي الوحــدة ايضــا بتصحيــح وايضــاح املفاهيــم 
العهــد  مظلــة  تحــت  واالجتاعيــة  االقتصاديــة 

االنســان. لحقــوق  الــدويل 

www.esep.info :املوقع

حول برنامج العدالة البيئية

باملركــز املــري و أرسعهــا  الرامــج  أجــدد  أحــد 
التلــوث  أشــكال  برصــد  الرنامــج  يقــوم  توســعا، 
عــى اعتــادا  مــر،  يف  التهميــش  و  البيئــي 

 ٣ محاور رئيسية: البحث، التقايض واملنارصة
الحاليــة  القضايــا  مــع  التفاعــل  الرنامــج  يهــدف 
ــات  ــد لتوجه ــل والنق ــب التحلي ــة بجان ــوارث البيئي للك
السياســات العامــة البيئيــة، باالضافــة اىل توفــر 

بدائــل وقــت الحاجــة.

أهــم محــاور الرنامــج لعــام ٢٠١٤ : قضيــة تلــوث 
الفحــم ، والحملــة ضخمــة املصاحبــة لــه لوقــف 
قــرار رئاســة الــوزارء باســتخدام الفحــم يف صناعــة 
األســمنت وتوليــد الطاقــة، املحــور الثــاين يركــز 

عــى قضيــة التلــوث الصناعــي للميــاه

mailto:info%40ecesr.org?subject=
http://www.ecesr.org
http://www.esep.info
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