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برنامج العدالة البيئية

تزايـد االهتمام يف الفترة األخيرة بالبيئـة والحقـوق البيئيـة مـع ظهـور قضيـة الفحـم كأزمـة ملحة
تسـتحق االهتمام بـل واالحتجـاج ،ملـا تبني أنـه تجاهل تام من جهـة الحكومة لخطـورة الفحم على البيئة.

مقدمة

مل تكـن قضيـة البيئـة تحظـى باهتمام واسـع مـن قبـل ،وقـد يرجـع ذلـك إىل ظـن البعـض أن البيئـة ال تؤثر
بشـكل مبـارش على الحقوق األكرث إلحاحـا للمواطنني مثل الحق يف مسـتوى معييش مناسـب و العدالة
االجتامعيـة ومـا إىل ذلـك .لكـن رمبـا هنـاك صيغـة مختلفـة ميكـن أن نعبر مـن خاللهـا عـن أهميـة البيئـة
للبشر ،مـن خلال العدالـة البيئيـة .تؤكـد مبـادئ العدالـة البيئيـة أن لـكل رضر بيئـي عـبء وتكلفـة ،سـواء
كان تلايش املـوارد ،أو التدهـور الصحـي (مما ينعكـس على املـوارد أيضـا) ،أو اإلفقـار الذي يعـاين منه
مـن يعتمـد مبـارشة على البيئـة مـن أجـل املعيشـة اليوميـة .هنـا ،ترشـدنا مفاهيـم العدالـة البيئيـة إىل
األسـئلة اآلتيـة :مـن عليـه أن يتحمـل العـبء الشـديد الـذي يقع نتيجـة لتدمير البيئة؟ هل على املواطنني
أن يتحملـوا هـم مثـن القـرارات الحكوميـة التـي تتعمـد إغفـال الكلفـة البيئيـة مرة تلـو اآلخـرى؟ وإذا كانت
التكلفـة تقـع على الـكل وتسـاهم يف أزمـة عامليـة ،أال يعنـي ذلـك أن للمواطنين الحـق يف التدخـل
واملناقشـة واملشـاركة يف أخـذ تلـك القـرارات املصرييـة ،بـل وإنـه يجـب اعتبـار كل مـا يتعلـق بالبيئة هو
سـيايس بامتيـاز ويجربنـا على فتـح املجـال لنقـاش واسـع ميكِّـن املواطـن مـن تحديد مصيره؟ .هـذا أكرث

الجوانـب أهميـة يف قضيـة الفحـم ،ليـس صـواب القـرار من خطـأه ،إمنا اإلقصـاء املتعمـد للمواطنني يف
التأثير يف شـأن يتعلـق بهـم مثلما يتعلـق باملصانـع والشركات والحكومـة ،مما يتضمـن تعـدي واضـح
على قيمـة العدالـة البيئية.

وألن العدالـة البيئيـة ال تكـون إال مـن خالل توفري املسـاحة الواسـعة للمناقشـة واملراقبة واملعرفة
واملشـاركة السياسـية ،يجـب أن تتوافـر الشـفافية الكاملـة و الحـق يف الحصـول على البيانـات الكاملـة
للمـؤرشات البيئيـة ،التـي يجـب أن تكون حديثة ومتاحة بشـكل دوري ،وأيضـا التقارير واألبحـاث التي تعتمد
عليهـا الحكومـة يف صنـع القـرار .ومـن إمياننـا بضرورة الحـق يف املعرفـة ،قمنـا بتجميـع أهـم البيانـات
البيئيـة لتفسيرها 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 التغير املناخـي ،وعالقـة ذلك
بالوقـود والطاقـة والتنميـة .حتـى وإن كان إسـهام الـدول الناميـة أقـل مقارنـة بالـدول األكثر تقدمـا،
تظـل أزمـة التغير املناخـي أزمـة عامليـة ذات أثـر شـامل ،لـذا يجـب على كل الـدول -حتـى الناميـة منهـا-
اتبـاع سياسـات أكثر حرصـا على املنـاخ خاصـة السياسـات املتعلقـة بالوقـود .ولذلـك ميكـن التنبـؤ بأنه لو
تـم اسـتخدام الفحـم كبديـل محتمـل للغـاز الطبيعـي يف مصر ،ذلـك سـيعزز دور مصر يف كارثـة التغير
املناخـي بشـكل هائـل .بعـد ذلـك ،نتطـرق إىل التلـوث املـايئ والهـوايئ ،وكيـف أن البيانـات تشير إىل
تجـاوز واضـح للمعايير التـي يحددهـا القانـون .وأخيرا ،نعـرض احصائيـات منظمـة الصحـة العامليـة للعـبء
الصحـي للتلـوث يف مصر.
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نصيـب الفـرد مـن انبعاثـات ثـاين اكسـيد الكربـون :هـي
تقسـيم إجمايل انبعاثـات ثاين أكسـيد الكربـون عىل عدد
السـكان .وتكمـن أهميـة ذلـك املـؤرش يف أنـه يضـع يف
االعتبـار عـدد السـكان وبالتـايل ميكـن تقييـم إسـهام كل
دولـة يف التغير املناخـي بشـكل أكثر تكاملا ،بالتخيل عن
تأثير حجـم السـكان والرتكيـز فقـط على السياسـات ونـوع
الوقـود املسـتخدم (على سـبيل املثـال الفحـم مـن أخطر
املصـادر) ومـدى التطور الصناعي يف البلـد .كنموذج حي
لذلـك ،الصين تـأيت يف املركـز األول مـن حيـث االنبعاثـات
عنـد  ٦مليـار طـن ،ولكـن ذلـك ال يعنـي أنهـا أكبر مسـاهم
يف الكارثـة البيئيـة ،ألن إسـهام كل فـرد يف الصين ٤.٦
2
طـن ،بينما الواليـات املتحـدة ١٩.٤
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يشير ذلـك إىل أن سياسـات الطاقـة لهـا أكبر تأثير
عندمـا يتـم تطبيقهـا يف قطـاع توليـد الكهربـاء .هـذا
ال يقلـل مـن خطـورة اسـتخدام الفحـم يف الصناعـة
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
بكارثـة خطيرة ويدعـو للقلـق

اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺮى
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أكبر مصـدر لثـاين أكسـيد الكربـون مـن ناحيـة النصيـب
مـن إجمايل حـرق الوقـود هـو إنتـاج الكهربـاء بنسـبة
4
 ،٪37.2يليهـا قطـاع الصناعة بنسـبة  ٪18.8و النقل . ٪17.6
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انبعاثـات ثـاين اكسـيد الكربون  :هـي التي تنتـج عن حرق
الوقـود وصناعـة األسـمنت ،وهـي أكبر مسـبب لظاهـرة
التغيير املناخـي (مـا يعـرف أيضـا باالحتبـاس الحـراري)،
بجانـب غـازات آخـرى مثـل امليثـان وأكسـيد النيتروز .تلـك
الظاهـرة لهـا تداعيـات كبرى على تغير املنـاخ سـنويا،
وتغير منسـوب امليـاه ،ولهـا تأثير أيضـا على النشـاط
الزراعـي ,وبالتـايل على معيشـة الفالحين.

اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻰﻧ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻣﻦ ٢٠١٠-٢٠٠٠
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تعـاين مصر مـن أزمـة يف توليـد وتوزيـع الكهربـاء
للمواطنين ،وهنـاك ترصيحـات تشير إىل أن الحكومـة
تـدرس اسـتخدام الفحـم يف حـل مشـكلة الكهربـاء .تبرز
تلـك األزمـة فيما يهدد بخطـر بيئـي محتمـل وأن منظومة
الطاقـة مبصر تحتـاج إىل إصلاح هيـكيل لتلبيـة احتياجـات
املواطنين بصـورة عادلـة .يوضـح الرسـم البيـاين التوزيـع
النسـبي ملصـادر الطاقـة يف صناعـة وتوليـد الكهربـاء،
التـي تعتمد بشـكل أسـايس على الغـاز الطبيعـي (وتخلو
حتـى اآلن -مـن الفحـم).النسـبة األكبر مـن انتـاج الكهربـاء تـأيت مـن الغـاز
الطبيعـي ( ٪74.3يف  ،)٢٠١١مقارنـة بالبترول والطاقـة
5
الكهرومائيـة ( ٪15.8و  ٪8.3يف . )٢٠١١
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مصر تـأيت يف املركـز الخامـس (مـن  48هـي دول
الدخـل املتوسـط األدين) مـن حيـث نصيـب املواطـن مـن
3
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يسـتخدم مؤرش األكسـجني الكيميـايئ املمتص ()COD
كمـؤرش لقيـاس جـودة امليـاه .طبقـا لـ»دليـل البيانـات
واملـؤرشات البيئيـة السـنوي» الصـادر عـن وزارة البيئـة،
«تـم اختيار…[الــ ]CODكمـؤرش يعكس التغير يف محتوى
املـواد العضويـة يف امليـاه والـذي يـدل على التلـوث
مبيـاه الرصف الصناعـي أو الصحي» ،ويتم قياسـه بوحدات
ملّيجـرام لـكل لتر ،بحـد أقصى مسـموح عنـد  ١٠ملّيجـرام/
6
لرت .
هنـا ،نجـد أن محافظـة اإلسـكندرية تحتـل املركـز األول
يف عـام  ،٢٠١٢يصـل متوسـط مسـتوى الــ CODعنـد 24.5
ملّيجرام/لتر ،يليهـا املنوفيـة ( )16.7والقاهـرة الكبرى
وبورسـعيد ( .)13.3متوسـط املـؤرش بين كل املحافظـات
يبلـغ  ،١١وهـو مسـتوى يتعـدى الحـد املسـموح بـه طبقـا
٧
للقانـون .
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مـؤرش كميـة الدخـان أيضـا يسـتخدم لقيـاس جـودة
الهـواء ،بحـد أقصى يسـمح بـه عنـد  ٦٠ميكروجـرام لـكل
متر مربـع .توجـد محافظتان تتخطـان ذلك الحد بشـكل هائل
يف  ،٢٠١٢وهما الغربيـة ( 98.4ميكروجـرام لـكل مرت مربع)
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والقاهـرة (.)96.5
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مـؤرش «الجسـيامت الصدريـة املستنشـقة»( :يعـرف
أيضـا بــ )PM10يقيـس كميـة الجسـيامت يف الهـواء ذات
قطـر يبلـغ  ١٠ميكـرون أو أقـل .يقـوم هـذا املـؤرش بقياس
«حجـم االنبعاثـات مـن مختلـف املصـادر الطبيعيـة وغير
الطبيعيـة ،هـذه املصـادر تشـمل االنبعاثـات مـن الصناعات،
عـوادم املركبـات ،األتربـة يف الهـواء ومـن املصـادر
الجيولوجيـة نتيجـة لهبـوب الريـاح محملـة باألتربـة مـن
املناطـق الصحراويـة» .يبلـغ الحـد األقصى املسـموح بـه
 ٧٠ميكروجـرام لـكل متر مربـع ، 9و يتـم تجـاوز ذلـك الحـد
يف كل املحافظـات التـي تـم إتاحتها من الجهـاز املركزي
للتعبئـة العامـة واإلحصـاء .تتقـدم الفيـوم مـن حيـث كمية
الجسـيامت عنـد  468.8ميكروجـرام لـكل متر مربـع ،تليهـا
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الغربيـة ( )٣٨٠والقاهـرة (. )٣٧١
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أﻛﺴﺠﻦﻴ ﻛﻴﻤﻴﺎﻰﺋ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ )ﻣﻠﻠﻴﺠﺮام ﻟﻜﻞ ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ(

ميكـن أن ننظـر إىل تطـور الــ CODمنـذ  ٢٠٠٤يف أعلى
ثلاث محافظـات مـن حيث مسـتوى ذلـك املـؤرش (القاهرة
الكبرى ،دميـاط ،واإلسـكندرية) مـن  ٢٠٠٣إىل  .٢٠١٢وصـل
أقصى مسـتوى يف اإلسـكندرية يف  ٢٠١٢عنـد 24.5
ملّيجـرام لـكل لتر ،وأدىن مسـتوى يف  ٢٠٠٤عنـد .13.8
بينما شـهدت محافظـة دميـاط تحسـنا مـن حيـث جـودة
امليـاه ،حيـث كانـت أعلى محافظـة يف  ٢٠٠٣عنـد 22.8
ملّيجـرام لـكل لتر ،ثـم خفضـت لتصـل إىل أدىن مسـتوى
8
عنـد  12.6يف .٢٠١٢

ﺷﻜﻞ ٦

 ٤٠أﺳﻴﻮط-ﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ
اﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ-اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ-
اﻹﺳﺎﻤﻋﻴﻠﻴﺔ
 ٢٠اﻟﴩﻗﻴﺔ-دﻣﻴﺎط
اﻟﺴﻮﻳﺲ -
ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ -
 ٠ﻛﻔﺮ اﻟﺸﻴﺦ

يظهـر ذلـك الرسـم البيـاين تطـور مسـتويات الــPM10
والدخـان يف القاهـرة الكربى مـن  ٢٠٠٤إىل  .٢٠١٢بالنسـبة
للــ ,PM10وصل املؤرش إىل أدىن مسـتوى يف تلك الفرتة
الزمنيـة ( )٢٠١٢-٢٠٠٤عنـد  ٢٤٧ميكروجرام/متر مربـع يف
 ،٢٠٠٥وصعـد إىل أعلى مسـتوى يف  ٢٠١٠عنـد .398.2
بالنسـبة للدخـان ،وصـل أدىن مسـتوى يف  ٢٠٠٩عنـد ٤٦
ميكروجـرام لـكل مرت مربـع ،بينام صعد إىل أعىل مسـتوى
يف  ٢٠١٢عنـد  ،96.5وهـي زيـادة هائلـة مقارنة بالسـنوات
السـابقة ( 57.1ميكروجـرام لكل متر مربع يف  . 12)٢٠١١ولكن
هنـاك فجـوة يف املعلومـات ألنـه ال ميكننـا تبين األسـباب
وراء تقلـب وتغير الــ ،PM10ويرجـع ذلك ألننا ال نجد تقسـيام
واضحـا للعنـارص التـي يتألف منهـا املؤرش (هل هـي أتربة،
أم عـوادم صناعيـة ،الخ).
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املراجع

العبئ الصحي للتلوث من حيث عدد الوفيات
يف مصر ،بلـغ عـدد الوفيـات بسـبب إجمايل التلـوث
(ميـاه وهـواء) عـام  ،٢٠٠٤هـو  ٨٨،٦٩٤مواطنـا حسـب
تقديـرات منظمـة الصحـة العامليـة .ميكـن مقارنـة تلـك
التقديـرات بين مصر ودول آخـرى يف رشق املتوسـط
(حسـب تصنيف املنظمة للـدول طبقا للموقـع الجغرايف)،
لنجـد أن مصر يف املركـز الخامـس من أصـل  ١٥دولة أتيحت
بيانتهـم.

اﻟﻌﺒﺊ اﻟﺼﺤﻰ ﻟﻠﺘﻠﻮث ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت

ﺷﻜﻞ ١٠
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بين دول الدخل املتوسـط األدىن (كام هو يف الرسـم
البيـاين املرفـق) ،نجـد أن مصر يف املركـز التاسـع مـن
أصـل  ٤٦دولـة؛ تتصدرهـا الهنـد وقـد يكـون ذلـك نظـرا لرتكز
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النشـاط الصناعـي بهـا .
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تشير التقديـرات إىل أن عدد الوفيـات يف مرص الناتجة
عـن تلـوث املاء أو تلك املرتبطة بالصرف الصحي والنظافة
العامـة هـي  ١٠آالف يف عـام  .٢٠٠٤ميكـن أيضـا املقارنـة
بين البلاد األخـرى يف رشق املتوسـط ،حيـث تـأيت مصر
يف املركـز السـابع مـن أصـل  ١٥دولـة أتيحـت بياناتهم.

اﻟﻌﺒﺊ اﻟﺼﺤﻰ ﻟﺘﻠﻮث اﳌﺎء وﻣﺮاﻓﻖ اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻰ ٢٠٠٤

[ ]4الكتاب اإلحصايئ السنوي ،الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء ،سبتمرب ،٢٠١٣
فصل “إحصاءات البيئة” ،جدول  ،٩-٢١صفحة ١٨
_http://www.capmas.gov.eg/pdf/Electronic%20Static%20Book2013/arabic/Environment
statistics/untitled1/environment.aspx

تنويه

الروابط امللحقة فعالة.
برجـاء الضغـط عليهـا لإلنتقـال
للمصـدر على شـبكة اإلنرتنت.

[ ]6دليل البيانات واملؤرشات البيئية السنوي ،وزارة الدولة للشئون البيئية،
إصدار  ،٢٠٠٨صفحات ٦٦-٦٤
http://www.eeaa.gov.eg/english/reports/EnvIndGuide-ar.pdf
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[ ]8أنظر املرجع السابق
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ومـن حيـث ترتيـب مصر بين دول الدخـل املتوسـط
األدىن (كما هـو يف الرسـم البيـاين) ،تـأيت مصر يف
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املركـز الثالـث عشر مـن أصـل  ٤٦دولـة.
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تحتـل مصر املركـز الثالـث بين دول رشق املتوسـط (٢١
دولـة أتيحـت بياناتهـم) مـن حيـث تقديـرات أعـداد الوفيـات
الناتجـة عـن تلـوث الهـواء (بتقديـر  ١٤ألـف يف .)٢٠٠٨

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

[ ]7الكتاب اإلحصايئ السنوي ،الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء ،سبتمرب ،٢٠١٣
فصل «إحصاءات البيئة» ،جدول  ،٥-٢١صفحة ١٤
_http://www.capmas.gov.eg/pdf/Electronic%20Static%20Book2013/arabic/Environment
statistics/untitled1/environment.aspx
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ﺷﻜﻞ ١٢

[,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-emissions-per-person-capita

[Environment, World Development Indicators, World Bank Databank ]5
http://www.databank.worldbank.org/data/home.aspx
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[Environment, World Development Indicators, World Bank Databank ]1
http://databank.worldbank.org/data/home.aspx

[ ]9دليل البيانات واملؤرشات البيئية السنوي ،وزارة الدولة للشئون البيئية،
إصدار  ،٢٠٠٨صفحات ١٥٦-١٥٥
http://www.eeaa.gov.eg/english/reports/EnvIndGuide-ar.pdf
[ ]10الكتاب اإلحصايئ السنوي ،الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء ،سبتمرب ،٢٠١٣
فصل «إحصاءات البيئة» ،جدول  ،٤-٢١صفحة ١٠
_http://www.capmas.gov.eg/pdf/Electronic%20Static%20Book2013/arabic/Environment
statistics/untitled1/environment.aspx
[ ]11لكتاب اإلحصايئ السنوي ،الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء ،سبتمرب ،٢٠١٣
فصل «إحصاءات البيئة» ،جدول  ،٤-٢١صفحة ١١
_http://www.capmas.gov.eg/pdf/Electronic%20Static%20Book2013/arabic/Environment
statistics/untitled1/environment.aspx

اﻟﻌﺒﺊ اﻟﺼﺤﻰ ﻟﺘﻠﻮث اﻟﻬﻮاء اﻟﺨﺎرﺟﻰ ٢٠٠٨

[ ]12أنظر املرجعني السابقني

أمـا بين دول الدخـل املتوسـط األدىن ،تـأيت مصر يف
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املركـز السـادس مـن أصـل  ٤٧دولـة.
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[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
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[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
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حول

املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية

حول البوابة املعرفية
البوابــة املعرفيــة هــي احــدى مشــاريع الوحــدة
املعرفيــة ,التابعــة للمركــز املــري للحقــوق
االقتصاديــة واالجتامعيــة ,تعنــي يف املقــام
االول بنــر املعرفــة االقتصاديــة واالجتامعيــة,
عــن طريــق نــر ابحــاث ودراســات تعريفيــة ,ورصــد
االحتجاجــات االقتصاديــة واالجتامعيــة.

االقتصاديــة
للحقــوق
املــرى
“املركــز
واالجتامعيــة” هــو مؤسســة قانونيــة مرصيــة غــر
حكوميــة ،تنطلــق مــن قيــم العدالــة ،والحريــة،
واملســاواة ،وتلتــزم ىف ذلــك بجميــع املواثيــق،
واإلعالنــات ،واالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان،
خصوصــا العهــد الــدوىل للحقــوق االقتصاديــة،
واالجتامعيــة ،والثقافيــة ،واتفاقيــات وتوصيــات قامــت الوحــدة مــن اجــل نــر املعرفــة ،وتعتــر
منظمــة العمــل الدوليــة كمرجعيــة لهــا عــى البوابــة املعرفيــة للحقــوق االقتصاديــة
واالجتامعيــة  esep.infoهــي اول بوابــة مــن نوعهــا
مســتوى الرؤيــة واملامرســة.
مجانيــة وباللغــة العربيــة ت ُتــاح للمواطــن املــري.
يعمــل املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة تعنــي الوحــدة ايضــا بتصحيــح وايضــاح املفاهيــم
واالجتامعيــة مــع الحــركات االجتامعيــة والنقابــات االقتصاديــة واالجتامعيــة تحــت مظلــة العهــد
العامليــة املرصيــة لتعزيــز رؤيــة للمجتمــع الــدويل لحقــوق االنســان.
املــري متحــررة مــن جميــع أشــكال االضطهــاد
املوقعwww.esep.info :
والفقــر والتمييــز وانعــدام العدالــة االجتامعيــة.
ويقــوم املركــز بإعــداد البحــوث وتوفــر املســاعدة
القانونيــة وتنظيــم حمــات الدفــاع وبنــاء الشــبكات حول برنامج العدالة البيئية
والتحالفــات لتمكــن الحــركات االجتامعيــة والنقابيــة أحــد أجــدد الربامــج باملركــز املــري و أرسعهــا
مــن التأثــر يف ص ّنــاع القــرار ونــر ثقافــة الحقــوق توســعا ،يقــوم الربنامــج برصــد أشــكال التلــوث
االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة.
البيئــي و التهميــش يف مــر ،اعتــادا عــى
 3محاور رئيسية :البحث ،التقايض واملنارصة
 1ش سكة الفضل ،متفرع من شارع طلعت حرب،
يهــدف الربنامــج التفاعــل مــع القضايــا الحاليــة
وسط القاهرة  -تليفون+20 23954596 :
للكــوارث البيئيــة بجانــب التحليــل والنقــد لتوجهــات
بريد إلكرتوىنinfo@ecesr.org :
السياســات العامــة البيئيــة ،باالضافــة اىل توفــر
املوقعwww.ecesr.org :
بدائــل وقــت الحاجــة.
أهــم محــاور الربنامــج لعــام  : 2014قضيــة 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
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