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 التخطيط البيئي للمناطق الصناعية في مصر 
 د/ وسام مصطفى إمام محمد 

 جامعة القاهرة –كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني  -مدرس بقسم التخطيط البيئي والبنية األساسية
Email: eng.wessam88@gmail.com 

 ملخص البحث (1
الصناعي المستمر حيث أن  يتميز تخطيط المدن حاليًا بالتطور  

الصـناعة تعتبر إحدى األنشـطة االقتصـادية األسـاسـية في المدن  
ــادية والتنمية   فهي تشـــــــــــــكل المحرك الرئيســـــــــــــي للحياة االقتصـــــــــــ
لـــذلـــك التطور ظهرت العـــديـــد من  المطلوبـــة للتجمعـــات ونتيجـــة 
التأثيرات الســـــــــلبية الناتجة عن هذا النشـــــــــاط االقتصـــــــــادي على  

تلفة )المائية واألرضــــــــــــية والمناخية( بجانب  األنظمة البيئية المخ
ــح تلك التأثيرات   ــحته وتتضـــــ ــان وصـــــ التأثيرات على حياة اإلنســـــ
بشـــكل واضـــح في التلوث البيئي الحادث بصـــوره المختلفة، وفي  

ــر يوجد ما يقرب من  ــناعية في مختلف   114مصـــــــ منطقة صـــــــ
محافظات مصر ويوجد الكثير منها متداخل مع العمران بطريقة  

مثـــل تلوث لميـــاه نهر    غير مخطط وينتج عنهـــا التلوث البيئي 
النيل والترع والمصـــــــــارف باإلضـــــــــافة إلى االنبعاثات الهائلة في  
الهواء والتي تســــــبب تلوثه والتأثير علي الكائنات الحية وصــــــحة  
اإلنســـــــــان ومع أهمية الحد من تلك التأثيرات الســـــــــلبية واالهتمام  

ــي لقطاعات التنم ــاســــ ــح أهمية  بالبعد البيئي كمحرك أســــ ية يتضــــ
البحـــث من خالل تفعيـــل التوجـــه إلى التخطيط البيئي للمنـــاطق  
الصناعية )الصناعة اإليكولوجية( عن طريق اقتراح اطار عمل  
يمكن من الحد من اآلثار السـلبية الناتجة عن الصـناعة وتعظيم  

 االستفادة من المخلفات الناتجة عنها في مصر. 
البعـد    –لتلوث الصــــــــــــــنـاعي  ا  –التخطيط البيئيالكلـمات اـلداـلة:  

 التنمية الصناعية المستدامة.   –الصناعة اإليكولوجية   –البيئي  
 
 المقدمة   (2

يعتبر قطـاع الصـــــــــــــــناعـة من القطـاعـات ذات أهمـية للتنمـية وهو  
يعتبر قطاع رئيســـــــــــي يســـــــــــتهلك كميات كبيرة من المواد األولية  
والطاقة وأدى التطور الصــــــــــــــناعي والتكنولوجي إلى اســــــــــــــتخدام  
العـــديـــد من المواد   بكثـــافـــة وإلى اســــــــــــــتحـــداث  الوقود األحفوري 

ت الغـازات الملوثـة  الكيميـائيـة الجـديـدة ممـا نتج عنـه زيـادة انبعـاثـا
في الغالف الجوي والــذي تســــــــــــــبــب في إحــداث تلوث كبير في  

البيئة، ولذلك تسعى معظم الدول جاهدة إلحداث تنمية صناعية  
ــات   ــســـ ــتدامة وتعتبر المؤســـ حقيقية تراعي كل أبعاد التنمية المســـ
ــي لهذه التنمية، حيث أن التخطيط   ــاســـ ــناعية المحرك األســـ الصـــ

ــر يجمع بين ــادية    للتنمية المعاصــــــــــ كل من القطاعات االقتصــــــــــ
التنموية ســـــواء الصـــــناعة أو الزراعة أو الســـــياحة كما أنه يرتبط  
أيضًا بالبعد االجتماعي والبعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة،  
التي تواجـــه التنميـــة تتطلـــب تغيير أنمـــاطهـــا   كمـــا أن التحـــديـــات 

إذا  فالمجتمعات لم تعد قادرة على مواجهة الضـغوطات المختلفة  
ــببت في   ــطة الملوثة للبيئة، والتي تســ ــتمرت في هذه األنشــ ما اســ
العديد من المشــاكل الصــحية والبيئية على حد ســواء ولقد أثبتت  
الممارســـــــــات العملية أن الصـــــــــناعة والبيئة قضـــــــــيتان متكاملتان  
ــناعية   ــات الصـــــ ــســـــ ــتدامة، حيث أن المؤســـــ لتحقيق التنمية المســـــ

 . [2] [1]  يةتعتبر األداة الرئيسية لتحريك التنم
و تعتبر المناطق الصــناعية بمختلف أشــكالها األســلوب الحديث  
لتوطين الصــــــــــــناعات حيث أنها تعتبر عنصــــــــــــر الجذب الفعال  
للتنمية االقتصادية على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو الدولي  
ــناعي الذي   ــبب التلوث الصـــــ ــعيد اآلخر تســـــ كما أنها على الصـــــ

ذي اتضــــح بصــــورة  بدوره يؤثر بالســــلب على البيئة واإلنســــان وال
كبيرة معاناة المجتمعات منها بعد انتشــــــــار المناطق الصــــــــناعية  
متعددة الصــــــــــــناعات حيث أنها أصــــــــــــبحت أكثر المناطق تلوثًا  
ــناعية   ــة بعد الثورة الصـــــــ ــلبي على البيئة خاصـــــــ وذات تأثير ســـــــ
الـــدولي إلى   مـــا أدى بـــالمجتمع  وتطور اآلالت والمعـــدات، هـــذا 

ماية البيئة منه وبســـــبب ذلك  التنديد بمشـــــكل التلوث وضـــــرورة ح
ــناعية أو   كان يجب االتجاه نحو التخطيط البيئي للمناطق الصــــــ
ما يعرف بصفة عامة بالتخطيط اإليكولوجي أو البيئي وهو أحد  
التوجهات البيئية الحديثة في مجال التخطيط الصـــــــــــــناعي ولكن  
مع األخذ في االعتبار أن التخطيط البيئي للمناطق الصــــــــناعية  

ل بديل عن كل من التخطيط االجتماعي واالقتصادي  ال يمثل ح
 . [4] [3]والتخطيط العمراني بل يعتبر أنه مكمل لهم 
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 أهداف البحث والمنهجية المتبعة    (3

 أهداف البحث: 
ــناعة اإليكولوجية ومداخل   • التعرف على مفهوم الصـــــــــ

 البيئي للمناطق الصناعية. التخطيط  
تحديد المناطق الصــــناعية في مصــــر وتأثيراتها على  •

 البيئة. 
ــاطـق   • لـلـمـنـــــ الـبـيـئـي  لـلـتـخـطـيـط  ــل  عـمـــــ ــار  إطـــــ اقـتـراح 

ــتراطات االزم اتباعها عند  ــناعية مع تحديد االشــ الصــ
ــناعية قائمة أو عند تخطيط منطقة   تطوير منطقة صـ

 صناعية جديدة
 منهجية البحث   

ا البحـــــث  في  أواًل  المنـــــاطق  يتم  تـــــأثير  على  لتعرف 
الصناعية على البيئة وأهمية التخطيط البيئي ومفاهيمه المختلفة  

المنهج   ــدام  ــاســــــــــــــتخــ بــ ــة  البيئــ على  ــاظ  الحفــ في  ودوره  ــه  ــدافــ وأهــ
االســــــــــــــتقرائي ومن ثم يمكن التعرف على الـــدمج بين التخطيط  
عنــــد   البيئي  المفهوم  وإدخــــال  الصــــــــــــــنــــاعيــــة  والمنــــاطق  البيئي 

لمنهج الوصفي االرتباطي من خالل دراسة  تخطيطها باستخدام ا
مداخل التخطيط البيئي للمناطق الصــــــــناعية وتحديد أهداف كل  
ــل ثم التعرف   ــداخـ ــك المـ ــا تلـ ــاور التي ارتكزت عليهـ منهم والمحـ
على المشـــــكلة في مصـــــر من خالل تحديد المناطق الصـــــناعية  

بــاســــــــــــــتخــدام  بهــا ومــدى خطورتهــا والتلوث البيئي النــاتج عنهــا  
وبـــالتـــالي التوصــــــــــــــــل إلى واقتراح إطـــار عمـــل  لتحليلي  المنهج ا

للتخطيط البيئي للمناطق الصــــــــــــــناعية يالئم الحالة المصــــــــــــــرية  
 (. 1االستنتاجي كما يوضح الشكل رقم ) باستخدام المنهج  

 

 
 منهجية البحث (  1)  شكل 

 المصدر: الباحثة 
 اإلطار النظري للتخطيط البيئي للمناطق الصناعية (4

 المناطق الصناعية وتأثيرها على البيئة  4-1
يعتبر النشاط الصناعي من أخطر األنشطة التي يمكن توطينها  
ــببه من تلوث والذي يعود   داخل المناطق الســــــــــكنية؛ لما قد يســــــــ

ــلب على النظام البيئي مما يقلل من قدرته على توفير حياة   بالسـ
ــة   ــدف الربح  صــــــــــــــحيـ ــة تعظيم هـ ــدث نتيجـ ــذي يحـ والـ للمجتمع، 

ــناعية دون النظر إلى البيئة المحيطة أو أي   لألنشـــــــــــــطة الصـــــــــــ
لنوع   ا  ــً الملوثــــات طبقــ وتتحــــدد كميــــة ونوعيــــة  اعتبــــارات أخرى، 
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الصناعة والتي تختلف من صناعة إلى أخرى فهي تتوقف على  
الفترة الزمنية   –حجم المصـنع    -عدة عوامل مثل )نوع الصـناعة

ــيانة   – التقنيات    -كمية اإلنتاج -نظام العمل بالمصــــنع   -الصــ
المواد    -نوعية الوقود   -المســــــــتخدمة في العمليات الصــــــــناعية  

وجود الوســــائل المختلفة للحد من إصــــدار  -األولية المســــتخدمة  
 الملوثات ومدى كفاءة العمل بها(. 

وعلى الرغم من وجود العـــديـــد من الجهود والتوجهـــات العـــالميـــة  
د من التلوث الصـناعي إال أن حالة البيئة تزداد سـوءا بسـبب  للح

النمو المتزايد والســـــــريع في التقنيات المســـــــتخدمة في الصـــــــناعة  
فنجد أن مصــانع األســمنت ينتج عنها الجســيمات، الدخان، أول  
ــانع الصــــلب ينتج عنها ثاني   ــيد الكربون، الفلوريدات، ومصــ أكســ

ــافي البت ــيد الكبريت، الجســـيمات، ومصـ رول ينتج عنها ثاني  أكسـ
ــيد   ــباب، حمض الكبريتيك، ثالث أكســــــــــ ــيد الكبريت، ضــــــــــ أكســــــــــ
الكبريت، وصــــناعة األســــمدة الفوســــفاتية ينتج عنها الجســــيمات،  

 الفلوريدات، األمونيا. 
وتتضــــــــــح المخاطر الصــــــــــناعية في عدة أشــــــــــكال طبقًا لتعامل  
ــناعي أو   ــط الصـــــــــــ المجتمع معها مثل خطر الحريق في الوســـــــــــ

ل المواد وهذا من خالل مالمســــــة مادة  الحضــــــري بســــــبب إشــــــعا
بــأخرى وخطر االنفجــار بســــــــــــــبــب مزيج منتج بــأخر، أو تحرر  

الخطر الســــــــــــــمي من خالل    -غـازي بســــــــــــــبـب منتجـات تفجير  
ــامـة الخطيرة في الهواء والمـاء أو األرض   انبعـاث الغـازات الســــــــــــ
خطر تسـرب المياه الملوثة وصـب المواد الضـارة بصـفة عارضـة  

 المائية بجانب األخطار اإلشعاعية. أو عمديه في البيئة  
فتعتبر األخطار الصــــــــناعية من أخطر المشــــــــاكل التي تســــــــبب  
تدهور كبيرا للبيئة والكائنات الحية بصــــــفة خاصــــــة نتيجة تأثرها  
ــر   ــهد العالم في العصــــ ــرة بهذه المخاطر، حيث شــــ بطريقة مباشــــ
الحـديـث مجموعـة من الحوادث الصــــــــــــــنـاعيـة الخطيرة نتج عنهـا  

اص مثل  أضـرار على البيئة بشـكل عام وعلى اإلنسـان بشـكل خ
 2017تشــــــــــــــرنوبـل وحـادثـة انفجـار منجم فحم يورت بـإيران عـام  

 . [5] شخص 22بسبب ازدياد حجم غاز الميثان وتوفي حوالي  
وبالتالي فمن خالل تلك المخاطر واآلثار السلبية على البيئة بدأ  
االتجاه إلى إيجاد الحلول التي تســــــــــاعد على تطور الصــــــــــناعة  

ــًا ال تؤدي إلى تــدهور النظــام البيئي من خالل التنميــة  وأي ضـــــــــــــ
الصــناعية الخضــراء والتي تعتبر عنصــر أســاســي  في التصــدي  

النبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الصـــناعة التي تتســـبب في  
ــير تقرير الهيئة الحكومية   زيادة تقلبات المناخ وتغيراته حيث يشـــ

ــيناريوهات  (IPPC) الدولية المعنية بتغير المناخ   ــبة للســــــ بالنســــــ
ــتقبلية لالنبعاثات بحلول العام   ــتتراوح تقديرات   2030المســـــــــ ســـــــــ

ــناعي   ــيد الكربون المترتبة عن القطاع الصــــــ انبعاثات ثاني أكســــــ
ــة    14حوالي   ــد الكربون فمن جهـ ــاني أكســــــــــــــيـ ــا طن من ثـ جيجـ

يتعرض المناخ للتغير بحســــــب األنماط غير المســــــتدامة للتنمية  
د تملك ســـياســـات التكيف مع تغير  الصـــناعية ومن جهة أخرى ق

المنـاخ ـتأثير إيجـابي على التنميـة الصــــــــــــــنـاعيـة في جعلهـا تنميـة  
 .مستدامة

ــناعة التي تعمل على تلبية   ــراء هي تلك الصـــ ــناعة الخضـــ فالصـــ
االحتياجات اإلنســـــــــانية والتنمية االجتماعية واالقتصـــــــــادية دون  

األمثل  اإلضـــرار بالبيئة والموارد الطبيعية، من خالل االســـتثمار  
للموارد المتجـددة الحـد من المخلـفات، إعـادة االســــــــــــــتخـدام وإعـادة  
التدوير للتقليل من التأثير الســلبي على الصــحة والبيئة وتحســين  
ــة   ــاظ على الموارد الطبيعيـ ــا يؤدى إلى الحفـ ــة، ممـ ــاقـ ــاءة الطـ كفـ
ــتخدام   وكذلك الحد من انبعاثات غازات الدفيئة اعتمادا على اســــــ

 [6]ع البيئة.  تكنولوجيات متوافقة م
وتتضـــــــح أهمية الصـــــــناعة الخضـــــــراء في عدة عناصـــــــر وهي:  
)االســــــــــــــتخـدام الكفء للمواد الخـام والموارد الطبيعيـة، الحـد من 

إعادة اسـتخدام المخلفات الصـناعية،  -المخلفات الصـلبة والسـائلة
د أقل  اســــتبدال المواد الخطرة الســــامة الداخلة في الصــــناعة بموا

ــمية، التوافق بين اإلنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير   ســــ
البيئية العالمية، فتح مجاالت جديدة في االســتثمارات واالقتصــاد  
األخضــــــــــــــر، إنشـــــــــــــــاء األعمـال التي تمنح خـدمـات في اإلنتـاج  
األنظف وتراعى المعـايير البيئيـة وتوفر فرص عمـل، توفير بيئـة  

ــرة و  ــحية لألجيال الحاضـ القادمة، خفض االنبعاثات الكربونية  صـ
في مراحــل التصــــــــــــــنيع كــافــة بمــا يســــــــــــــهم في الحــد من ظــاهرة  

 [6]االحتباس الحراري(.  
 :يمكن تحقيق التنمية الصناعية الخضراء

تخضــــــــــــــير الصــــــــــــــنـاعـات القـائمـة عن طريق كفـاءة   –
اإلنتـاجيـة  وـفاعليـة اســــــــــــــتغالل الموارد وـبالتـالي زـيادة  

 .وتحسين الكفاءة االقتصادية والقدرة التنافسية
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التوجه إلى صـــــــــناعات جديدة خضـــــــــراء تســـــــــتهدف   –
التوســــــــــع في تطبيق تكنولوجيا البيئة مثل مصــــــــــانع  
إنتاج وحدات االســـتفادة من الطاقة الشـــمســـية وطاقة  
الرياح، والخدمات البيئية مثل االســــــــــــــتشــــــــــــــارات في  

ــين نظم   ــيد الطاقة وتحســــــــــ تداول المواد  مجال ترشــــــــــ
 .الكيميائية

من  – البيئــــة  لحمــــايــــة  األنظف  إلى اإلنتــــاج  االتجــــاه 
ــناعية قبل حدوثها، من خالل تطبيق   الملوثات الصــــ
مســتمر الســتراتيجية وقائية تشــمل عمليات التصــنيع  
والتســـويق والخدمات تهدف إلى زيادة الكفاءة وتقليل  

 [7]المخاطر التي تلحق بصحة اإلنسان وبالبيئة.  
ــناعية   وقد اعتمدت العديد من الدول على تخطيط المناطق الصـ
ــاعـد على الحفـاظ على البيئـة   وفقـًا لبعض األســــــــــــــس التي تســــــــــــ

المصـــانع ومنشـــآت  وحمايتها مثل دليل معايير واشـــتراطات بناء  
الخدمات المســـاندة بالمدن الصـــناعية بالســـعودية والتي حدد أن 

% من المنطقة  50المثلى للمســطح الصــناعي  المســاحة المبنية  
الصـناعية، كما أوصـت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصـناعية  

 ((UNIDO    باالهتمام بالمســـــــــطحات الخضـــــــــراء داخل المنطقة
الصــــــــــــــناعية والتي أكدت عليها من خالل تجارب بعض الدول  
ــناعة الصـــــــــديقة للبيئة مثل فيتنام   الناجحة في التوجه إلى الصـــــــ

والتي بـدورهـا تقـلل من نســــــــــــــب    وتيالنـد  كولومبيـا وكوريـاوالهنـد و 
التلوث الناتجة من تلك الصـــناعات فضـــاًل عن توفير مســـاحات 

كــافيــة لحركــة التحميــل والتفريو ضــــــــــــــمن حــدود قطعــة األرض،   
ــيارات الجاري   ــيارات النقل والســـــــ تخصـــــــــيص مكان النتظار ســـــــ
ــي للمبنى ومداخل    تحميلها داخل الموقع، وبين المدخل الرئيســـــــــ

ــبة   ــاة آمنة ومناســـ ومخارج العمال والموظفين، توفير ممرات مشـــ
 ومحددة بين مواقف السيارات وأرصفة الشوارع. 

                   
 التخطيط البيئي وأهميته 4-2

خـالل   مـن  ـيـنـتج  ــذي  الـــــ اـلـتخـطــيط  هـو  اـلـبـيـئي  اـلـتخـطــيط  ـيعــتـبر 
عمليــاتــه خطط مــدمجــة بــالبعــد البيئي فهو مفهوم ومنهج جــديــد  
هو   أخر  بمعنى  أو  بيئي،  منظور  من  التنميـــــــة  خطط  يوجـــــــه 
بـــالـــدرجـــة األولى البعـــد البيئي واآلثـــار   الـــذي يحكمـــه  التخطيط 

ــالقــدرات أ و الطــاقــة  البيئيــة المتوقعــة لخطط التنميــة، فهو يهتم ب

ــتيعابية البيئية بحيث ال تتعدى مشــــــــــــروعات التنمية الحد   االســــــــــ
 البيئي المسموح. 

 ويمكن توضيح أهمية التخطيط البيئي في التالي: 
يحقق بيئة آمنة وصحية ال يوجد بها مشكالت بيئية   –

ألنــه يوجــه التخطيط والمشــــــــــــــروعــات إلى االهتمــام  
عد  بالبيئة وعدم إحداث الضـغوط عليها وبالتالي يسـا

في النمو االقتصادي الجيد دون االحتياج إلى إيجاد  
الحلول بعد ذلك لحل المشـــــــكالت البيئة التي تحدث  

 نتيجة التطور. 
ــتنزاف الموارد الطبيعية ويحقق   – يؤدي إلى وقف اســــــــــ

ــيد اســـــــتخدامها وبالتالي ال يؤثر بالســـــــلب على   ترشـــــ
 الموارد البيئية المتاحة. 

الفاقد منها، مما    يهتم بكفاءة اســــتخدام الطاقة وتقليل –
 يحقق وفورات اقتصادية. 

على   – ــاظ  والحفـــ ــة  والبيئيـــ ــة  الطبيعيـــ الموارد  ــة  ــايـــ حمـــ
)اإلدارة المتكـــاملـــة لموارد الميـــاه   الطبيعـــة من خالل

وترشــــــــــــــيـد اســــــــــــــتخـدامـات الميـاه، زـيادة معـالجـة ميـاه  
ــروعات إعادة تدوير   ــجيع مشـ ــحي، تشـ ــرف الصـ الصـ

 المياه، التحكم في التلوث( 
األمثل لموارد الطاقة )االســــــتخدام    يحقق االســــــتخدام –

األمثـل للموارد المتـاحـة من البترول والغـاز الطبيعي  
والموارد المعدنية، التوســـــع في اســـــتخدام التكنولوجيا  
الموفرة للطـاـقة، القـيام ـبدراســــــــــــــات تقييم األثر البيئي  
ــد   ــات توليـ ــة في محطـ ــة البيئـ ــايـ ــايير حمـ معـ وتطبيق 

 . [8]الطاقة(  
 التنمية تحقيق الفوائد االجتماعية من خالل تحقيق –

 حقوق  على الحفاظ في يســــــــــاهم بما المســــــــــتدامة
 الطبيعية،  الموارد اســـــــــــتخدام في القادمة األجيال
 تلك باســــــــــتخدام الحالية اســــــــــتفادة األجيال بجانب

 الســكان نمو بين التوازن  الموارد وصــيانتها، تحقيق
ــتخدام ــاء الموارد واســ  المناطق على المتاحة، القضــ

 الكثير على القضـــــــاء إلى يؤدي  العشـــــــوائية والذي 
 االجتماعية.  المشكالت من
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يســــــــــــــاهم في التخطيط الجيد لحركة الطرق والمرور   –
بشـــــكل يقلل من نســـــب التلوث والضـــــوضـــــاء، زيادة  
المســـــــاحات الخضـــــــراء في المناطق الحضـــــــرية مما  

ــاهم في تنقيــة الهواء وتقليــل نســـــــــــــــب التلو  ث،  يســـــــــــــ
ــديقة للبيئة واإلنتاج   ــناعات الصــــــــــ ــتخدام الصــــــــــ اســــــــــ

 . [9]النظيف  
 
 مداخل التخطيط البيئي للمناطق الصناعية   (5

وبعد التعرف على التخطيط البيئي وأهميته والتأثيرات الســــــــــــــلبية  
للمناطق الصـناعية على البيئة سـيتم التعرف على المداخل التي  

المنــــــاطق  يمكن   في  البيئي  التخطيط  لتحقيق  اســــــــــــــتخــــــدامهــــــا 
ــناعة وتعظيم   ــلبية للصــــــ ــناعية للحد من األثار البيئية الســــــ الصــــــ

 . االستفادة من الموارد المتاحة
ــوء المحاور التي ارتكزت عليها،   ــيتم عرض المداخل في ضــ وســ
ــياســــــــــــات والتشــــــــــــريعات البيئية، تحليل   وتلك المحاور هي الســــــــــ

ة، الجانب التكنولوجي، المشاركة  المدخالت والمخرجات للصناع
بين األطراف المعنية والتخطيط، المؤشـــرات والتقييمات، الجانب  

 االقتصادي )التكلفة البيئية( كما يلي: 
 مدخل ارتكز على السياسات والتشريعات البيئية  5-1

: ويحــدد ذلــك المــدخــل  (   EMSمــدخــل نظــام اإلدارة البيئيــة ) 
وأهداف بيئية مع مراعاة  للمجتمع  إمكانية صـــــــياغة ســـــــياســـــــات  

ــريعية والبيانات المتعلقة بالجوانب البيئية الهامة   المتطلبات التشــــ
ــة   البيئيـــ ــات  المتطلبـــ فقط  تلبي  ال  المجتمع  أن  يضــــــــــــــمن  ــا  ممـــ
والقانونية والسـياسـات البيئية الحالية ولكنها سـتواصـل القيام بذلك  
ــناعية إلى   ــركات الصــ ــتخدام نظام اإلدارة البيئية وتهدف الشــ باســ
إبقـــاء العـــبء البيئي لعمليـــاتهـــا ضــــــــــــــمن الحـــدود التي تحـــددهـــا  

 . [10]  التشريعات البيئية أو لتقليل آثار عملياتها
بين األطراف المعنيــة    5-2 مــدخــل ارتكز على المشـــــــــــاركــة 

 والتخطيط
ويعتمــــد هــــذا    :   Eco-Industrial Parkالبــارك إيكولوجي  
 التصــــــــــــــنيع على يعتمـد لمجتمع مملوكـة المـدخـل على ارض

 ذات ارض على البعض بعضــــــــــــــه مع خدمية يوقع بأعمال
 فيما التعاون  األطراف المعنية بها يتم وكل عامة مصـــــــــــــلحة

 والبيئيـة االجتمـاعيـة بكـافـة القطـاعـات الموارد إدارة في بينهم

   والموارد البيئيـة القضـــــــــــــــايـا طريقـة إدارة وفي واالقتصـــــــــــــــاديـة
 أهداف من اهم   األداء تطوير إن بالمشـــــــــاركة فيما بينهم كما

 مع المشـــــاركة للشـــــركات صـــــناعي االقتصـــــادي -اإليكو البارك
 األخضـــر التصـــميم توجههم إلى   ويتضـــمن البيئي األثر تفعيل

 النظيفـــة ومنع والنواتج للبـــاركـــات والمزروعـــات للبنيـــة التحتيـــة
 البــــارك فوائـــد من إن عن فضــــــــــــــال التلوث وكفــــاءة الطــــاقـــة
 البـــاركـــات الشــــــــــــــبكيـــة بين والعالقـــات اإليكولوجي هو الترابط

 . [11]أيضا   المجاورة والمجتمعات المجاورة
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هو أداة تهـدف إلى تحـدـيد العواـقب  و   (: LCAتقييم دورة الحـياة ) 
البيئيــة للمخرجــات الصــــــــــــــنــاعيــة أو الخــدمــات على مــدار دورة  
تصــنيعها بالكامل فهي أداة للتقييمات المقارنة إما بين المنتجات  
ــابهة أو بين مراحل دورة الحياة   المختلفة التي توفر وظائف متشـــ

على المنتجــات والوظــائف في    LCAالمختلفــة للمنتج تم تطبيق  
ختلف القطـاعـات، وخـاصـــــــــــــــة في القطـاعـات األوليـة والثـانويـة  م

 . [13] [12]للصناعة  
 ( البيئي  األداء  تســــــــــــــتخـــــــدم    : ( EPEتقييم  تقييم  طريقـــــــة  هي 

المؤشــــــــرات لتحويل الكمية الهائلة من المعلومات حول المجتمع  
ــاملة وموجزة باســـــــــ  ــرات  فهي أداة إدارة  بطريقة شـــــــ تخدام المؤشـــــــ

داخلية تزود أصــــــــــــــحاب القرار بمعلومات حول مدى جودة أداء  
النظام البيئي للمجتمع وما إذا كان يتم تحقيق أهداف ســــياســــتها  
البيئيـة وـبالتـالي فهي تعتبر  أداة ـتدقيق مفيـدة لتقييم لتحـدـيد مـدى  

ف األخرى  البيئي  األداء  ــايير  ومعـــ البيئيـــــة  األهـــــداف  هي  تحقيق 
عملية مســــتمرة تضــــمن مراعاة أي تغييرات في أنشــــطة المجتمع  
والمنتجـات والخـدمـات التي قـد تؤثر على األداء البيئي في نظـام  

 . [14]اإلدارة البيئية الخاص به  
والمخرجــــات    5-3 المـــدخالت  تحليـــل  على  ارتكزت  مـــداخـــل 

 للصناعة
يمكن اســــــــــــــتخـــدام هـــذا التحليـــل    (MFA):تحليــل تــدفق المواد  

يعتبر   فهولتحـديـد تـدفقـات المـدخالت والمخرجـات للصــــــــــــــنـاعـة،  
وســـيلة أســـاســـية لإليكولوجيا الصـــناعية حيث أنه يتم اســـتخدامه  
لدراســـــة تدفقات المواد أو المدخالت عبر القطاعات الصـــــناعية  

يركز على فرص  المختلفـة أو داخـل النظم اإليكولوجيـة وبـالتـالي  
وإمكــانيــة التحســــــــــــــين البيئي المتعلقــة بهــا لتحقيق التوازن البيئي  
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خاصــــــة وأنه يمكن تطبيقه داخل المنشــــــأ الصــــــناعي الواحد عن 
طريق تحــديــد التــدفق الــداخلي والخــارجي فيــه من خالل التركيز  
على مواد معينــة وتحليلهــا مثــل دراســـــــــــــــات تــدفقــات النيتروجين  

 . [16] [15]  د كيفية التعامل معهالمعدن معين وبالتالي تحدي
يعـد أداة لـدعم اتخـاذ القرار    MCA) :)   التحلـيل متـعدد المـعايير

ــديـــد   ــاعـــد في تحـ ــالي يســــــــــــــ ــايير محـــددة متعـــددة وبـــالتـ ــا لمعـ طبقـ
المفاضالت بين المعايير المختلفة وإيجاد أفضل الحلول لها وتم  
تطوير األداة للمشكالت المعقدة التي تشمل الجوانب النوعية و/  
أو الكمية للمشـــكلة في عملية صـــنع القرار ويمكن اســـتخدام هذه  

ة لتقييم األهمية النسـبية لجميع المعايير المسـتخدمة وتعكس  األدا 
 . [18] .[17]أهميتها في عملية اتخاذ القرار النهائي  

ــية   ــاســــ هو تحليل منهجي للتغييرات في    (:  (SAتحليل الحســــ
ــانـــات أو متغ ــائج نموذج نتيجـــة لتغيير قيم البيـ يرات اإلدخـــال  نتـ

آثـــــار  لتقـــــدير  منهجي  إجراء  فهو  النموذج  في  المســــــــــــــتخـــــدمـــــة 
االختيـارات التي يتم إجراؤهـا فيمـا يتعلق بـالمعلومـات على نتـائج  
ــية نتائج   ــاســــــ ــتخدام هذه األداة لتحليل حســــــ ــة ويمكن اســــــ الدراســــــ
النموذج لقيم معلوماته وتســتخدم في بناء النموذج وتقديم النتائج  

  [21]  من دراساته. 
ــديـــد  UA): تحليــل عــدم اليقين )  لتحـ ــل  ــذا التحليـ ويتم إجراء هـ

تقييم أوجه عدم اليقين في نتائج الدراســة يمكن القيام بذلك عن و 
طريق مقارنة أهمية معلمات المدخالت غير المؤكدة فيما يتعلق  

عناصــــــــــــــر التحليل    ويعتبر  بمســــــــــــــاهماتها في عدم اليقين الناتج
الفعال لعدم اليقين واإلبالغ عن أوجه عدم اليقين أمر ضــــروري  
لتحليل الســــــــــــياســــــــــــة الكمية وتتراوح أمثلة تحليل عدم التيقن من 
تقــدير حــاالت عــدم اليقين في قوائم جرد االنبعــاثــات إلى تقــدير  
حاالت عدم اليقين في قواعد البيانات الصــــــــــــــناعية وتوجد طرق  

ت عـدم اليقين تتراوح التقييمـات النوعيـة ألوجـه  عـديـدة لتقييم حـاال
  [22]  عدم اليقين إلي األساليب اإلحصائية الكمية. 

هو أداة الســتكشــاف االتجاهات   : (ScenA)تحليل الســيناريو   
ــات ينتج عنه مجموعة من  ــتقبلية في العديد من الدراســـــــــــ المســـــــــــ
ــح العواقب   ــئلة التي توضــ اإلجابات على نوع "ماذا ... لو" لألســ
المسـتقبلية لمجموعة من القرارات البديلة السـيناريوهات ال تصـور  
بالضـرورة الشـكل الذي سـيبدو عليه المسـتقبل ولكنها تهدف بداًل  

ــديــل يعــد  م ن ذلــك إلى تحفيز طرق التفكير في المســــــــــــــتقبــل الب

تحليــل الســــــــــــــينــاريو أداة مفيــدة عنــدمــا تكون درجــة التعقيــد وعــدم 
  [25]اليقين عالية.  
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مؤخرا بدأ اســــــتخدام مصــــــطلح تقييم  (:  TAالتقييم التكنولوجي ) 

يا البيئية حيث تعتبر تلك األداة تقييم لتأثير التكنولوجيا  التكنولوج
المتطورة على المجتمع قبل تنفيذها بشــكل واســع فيســاعد التقييم  
على االختيار بين التقنيات المختلفة والمســـــــــــاهمة في تحســـــــــــين  
ــانـــت   ــا إذا كـ ــار مـ ــة وإلظهـ ــائيـ ــدابير الوقـ التـ ــد  ــديـ ــا لتحـ التكنولوجيـ

البيئية أو استبدال المنتجات غير    التكنولوجيا تتوافق مع القوانين
المالئمــة أو من خالل اســــــــــــــتخــدام االبتكــار التكنولوجي لتقليــل  

  [20] [19]العبء البيئي لإلنتاج الصناعي.  
 مداخل ارتكزت على الجانب االقتصادي )التكلفة البيئية(   5-6

ا ) تقييم التكلفـــة  ــة    يصــــــــــــــف  TCA):إلجمـــاليـــة  التكلفــ ــل  تحليــ
اإلجمــاليــة النطــاق الكــامــل للتكــاليف الــداخليــة والوفورات النــاتجــة  
عن مشـــاريع منع التلوث والمشـــروعات البيئية األخرى التي تقوم  
بها الشـركات الصـناعية وتسـعى األداة إلى دمج التكاليف البيئية  

  [23]في تحليل الميزانية الرأسمالية.  
هو أحد أشــــــــــــكال تحليل التكلفة  CEA):تحليل فعالية التكلفة )  

لتقـــدير التكـــاليف لكـــل وحـــدة من  والعـــائـــد ويمكن اســــــــــــــتخـــدامـــه 
االنبعـاثـات التي تم تجنبهـا هو أداة اقتصـــــــــــــــاديـة تقنيـة تـأخـذ في  
االعتـبار التكـاليف اـلداخلـية فقط، أي التكلـفة الـناتجـة عن تقنـيات  

ــغط البيئي  تقليل   االنبعاثات تتم مقارنة هذه التكاليف بتقليل الضــ
نتيجة لالســـتثمار االقتصـــادي. تعتبر فعالية التكلفة معياًرا مفيًدا  

  [24] .لترتيب البدائل
ــث الخصـــــــــــــــــائص واألدوات والغرض   ــل أداة من حيـ كـ وتختلف 

ضــــــــــــــعف ويتم اختيـار  والمنهجيـة والمنتج النهـائي ونقـاط القوة وال
ــيتم   ــب نوعيته وأهدافه وســـــــ ــروع علي حســـــــ األداة المالئمة للمشـــــــ
التعرف على مشـــكلة التأثيرات الســـلبية للمناطق الصـــناعية على  
البيئة في مصــــــــــــــر للوصــــــــــــــول إلى إطار عمل للتخطيط البيئي  

 للمناطق الصناعية مالئم للحالة المصرية. 
 

 وتأثيراتها على البيئةتحليل المناطق الصناعية في مصر  (  6
يحتل القطاع الصـــــــــــــناعي في مصـــــــــــــر مرتبة متقدمة من حيث  
األهمية النســــــــبية لالقتصــــــــاد القومي المصــــــــري حيث أنه يعتبر  
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ــاهمته في الناتج   ــادية من حيث مســـــــ بمقدمة القطاعات االقتصـــــــ
ــافــة إلى تــأثيره  17.5المحلي اإلجمـــالي بحوالي )  %( بــاإلضــــــــــــــ

القطـاعـات اإلنتـاجيـة والخـدميـة، وعلى  وعالقتـه التشـــــــــــــــابكيـة مع  
ســــــــــبيل المثال فقد تم انطالق المشــــــــــروع االســــــــــتراتيجي )األلف  

لجميع الفروع الصــــــــــــــنـــاعيـــة وارتبطـــت    2007مصــــــــــــــنع( عـــام  
الصـــــــــناعة المصـــــــــرية كمؤشـــــــــر لتقدمها بالتجارة الخارجية وهو  
معيار لنهوضــها فكانت النقلة النوعية لالقتصــاد المصــري ولكن  

ــناعة  لم يتم مراعاة اآل ــلبية على البيئة الناتجة عن الصـــــ ثار الســـــ
والتدهور البيئي الناتج عنها حيث رصـــــــدت إدارة التفتيي البيئي  
بوزارة البيئـة في مصــــــــــــــر قيـام بعض شــــــــــــــركـات البترول بـإلقـاء  
ــناعي غير المعالج على البيارات الجوفية وعدم   الصــــــــرف الصــــــ

ة  وجود ســــجل بيئي وعدم اكتمال ســــجل المخلفات والمواد الخطر 
 [26]  فيها

ــتخدام الوقود   ــناعي والتكنولوجي إلى اســــــــ فقد أدى التطور الصــــــــ
األحفوري بكثـافـة وإلى اســــــــــــــتحـداث العـديـد من المواد الكيميـائيـة  
ــة في   ــازات الملوثـ الغـ ــات  ــاثـ ــادة انبعـ ــه زيـ ــا نتج عنـ ممـ ــدة،  ــديـ الجـ

ي البيئي  الغالف الجوي ووفقــا لتقــديرات البنــك الــدولي فــإن الترد
ــر نحو   بالمائة من الناتج   ٥الناتج عن تلوث الهواء يكلف مصــــــ

مليار، لكن مصـــــــــــر    ٢٫٤٢القومي إجمالي الســـــــــــنوي، أي نحو  
تواجه التحديات وتنجح في التغلب عليها، ولقد أثبتت الدراســــات  
أن تلوث الهواء في مصـر هو ناتج لسـياسـات غير مسـتدامة في  

 . [2]دارة المخلفات  قطاعات النقل والطاقة والصناعة وإ
ويجـــب األخـــذ في االعتبـــار خطورة تلوث الهواء من المخلفـــات  
الصـــــناعية التي تتراكم في جميع المناطق الصـــــناعية والســـــكنية  
ــبب العديد من األمراض   ــوائية التي تســ ا األحياء العشــ ــً ــوصــ خصــ

جنيه ســــنوًيا  مليون   850التي تقوم وزارة الصــــحة بصــــرف مبلو  
ــافــة من خالل انبعــاثــات   لعالج اآلثــار المترتبــة عليهــا بــاإلضـــــــــــــ
الكربون فيؤدي ذلك إلى أمراض خطيرة منها شـــــــــعور اإلنســـــــــان  

 بالخمول واإلرهاق والتعب في األعصاب
وفقـا لتقـديرات البنـك الـدولي فـإن التردي البيئي النـاتج عن تلوث  

ومي اإلجمالي  بالمائة من الناتج الق ٥الهواء يكلف مصــــــر نحو  
مليار دوالر ســنوي وقد أوضــح التقرير    ٢٫٤٢الســنوي، أي نحو  

أن من مصـــــادر تلوث الهواء هي المصـــــادر الصـــــناعية الناتجة  

عن األنشطة البشرية التي تخل انبعاثاتها بتوازن مكونات الهواء  
[2] 

موارد كما تعتبر األنشـــــــطة الصـــــــناعية مصـــــــدر رئيســـــــي لتلوث  
المياه في مصــر حيث أنه بصــفة عامة فإن المصــارف الزراعية  
ــناعي ما يجعلها   تعتبر ملوثة بالصـــرف الصـــحي والصـــرف الصـ
مصــــــدر ضــــــرر على الصــــــحة العامة والبيئة حيث إن مياه هذه  
المصــارف بها مســتويات مرتفعة من المواد العضــوية إلى جانب  

ــانع   مع عـدم  بعض الملوثـات األخرى، كمـا أن مخلفـات المصــــــــــــ
التخلص منها بطريقة آمنة بيئًا يؤثر ذلك على خصـائص التربة  

 . [27]ويتسبب في تلوثها  
فيعتبر الصــــرف الصــــناعي أحد المصــــادر الرئيســــية لتلوث مياه  
ــل إلى المياه الجوفية في   ــارف والذي قد يصـ النهر والترع والمصـ

ي بــاطن األرض ألنهــا  حــالــة صــــــــــــــرفهــا على التربــة أو حقنهــا ف
تحتوي على العديد من المركبات العضــــــــــــوية وغير العضــــــــــــوية  
والمعادن الثقيلة التي تضـــــــر بالصـــــــحة العامة وتقف حائاًل دون  
ــافة إلى أن   ــادر المائية باإلضــــ ــتخدام األمثل لبعض المصــــ االســــ
ــناعات المواد الغذائية يؤدي   ــائلة من صــــ صــــــرف المخلفات الســــ

العضـــــــــوية واســـــــــتهالك األكســـــــــجين  إلى زيادة محتوى المركبات  
الذائب في المياه وتســــاهم الصــــناعات الكيماوية في تلوث المياه  
بــالعنــاصــــــــــــــر المعــدنيــة الثقيلــة وغيرهــا من المركبــات الكيميــائيــة  

 العضوية وغير العضوية. 
ــور في تخطيط المناطق   وترجع تلك الملوثات بالبيئة إلى القصـــــــ

ــناعية من منظور الحفاظ على البيئة وكذ لك ضــــــعف إدارة  الصــــ
النـــاتجـــة عن تلـــك الصــــــــــــــنـــاعـــات من حيـــث إعـــادة   المخلفـــات 
ــتخدامها مرة أخرى وتطبيق نظام الحلقة المغلقة بإدخال أحد   اســـــ
مخرجـات صــــــــــــــنـاعـة معينـة ليكون مـدخـل لنوع صــــــــــــــنـاعـة آخر 
وبــالتــالي تحقيق االســــــــــــــتفــادة من تلــك المخرجــات وعــدم تلويثهــا  

ة مخصـــــصـــــة  للبيئة فضـــــال عن القصـــــور في تحديد أماكن معين
للمخلفات )مدافن صــــــــــحية( ألنواع المخلفات التي لن تدخل مرة  
ــتخدام   ــور في اســ ــًا إلى القصــ ــناعة، ويرجع ذلك أيضــ أخرى للصــ
ــر التي تقلل من االنبعاثات الملوثة للبيئة حيث أن يهتم   العناصــــ
الجانب الصـناعي دوما بالعائد االقتصـادي والربح وتوفير فرص  

 العمل دون النظر إلى البيئة
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ويعتبر النشـــاط الصـــناعي من األنشـــطة الهامة في مصـــر حيث  
ــكل )  ــح الشــــــ ــر  2يوضــــــ ــناعية المتواجدة في مصــــــ ( المدن الصــــــ

( خريطة االسـتثمار الصـناعي في مصـر والتي تؤكد  3والشـكل ) 
 على أهمية القطاع في تحقيق التنمية المستقبلية بمصر. 

 
 ( خريطة المدن الصناعية في مصر 2شكل ) 

 [28]المصدر: 
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 ( خريطة االستثمار الصناعي في مصر 3شكل ) 

 [29]المصدر: 

مصــــر مثل إصــــدار قانون البيئة  ومع االهتمام بالبعد البيئي في  
واعتبــاره البعــد الثــالــث من أبعــاد التنميــة    1994لســــــــــــــنــة    4رقم  

 2030بجانب البعد االقتصادي والبعد االجتماعي برؤية مصر 
ــطة   ــح أهمية وجود إطار عمل لتحقيق التوازن بين األنشـــــــ يتضـــــــ
الصـــــــــــــــناعـية والبيـئة بحـيث أال تؤثر التنمـية على البيـئة وـبالـتالي  

 نمية المستدامة. تحقيق الت

 ( إطار العمل المقترح لتخطيط المناطق الصناعية في مصر7
تعتمد فلســـــــــــــفة بناء اإلطار المقترح على كيفية االســـــــــــــتفادة من 
اإلمكـانـيات المحلـية المتوفرة من القطـاع الصـــــــــــــــناعي مع حمـاـية  

في مصــــــــــــــر من خالل مــداخــل التخطيط    البيئــة ومنع تــدهورهــا
ــناعية ل ــتدامة، وبالتالي  البيئي للمناطق الصــــ تحقيق التنمية المســــ

عنــد تخطيط المنــاطق الصــــــــــــــنــاعيــة في مصــــــــــــــر يمكن اقتراح  ف
مجموعـة من المراحـل المترابطـة واعتمـاد األســــــــــــــس الخـاصـــــــــــــــة  
التي تم   الصــــــــــــــنـــاعيـــة  المنـــاطق  لتخطيط  البيئيـــة  بـــاالعتبـــارات 
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النظري والتي يمكن من خاللها تحقيق    اســــــــــــــتنتاجها من اإلطار
 (. 4التنمية دون التأثير على البيئة كما يوضح الشكل رقم ) 

 
 إطار العمل المقترح لتخطيط المناطق الصناعية في مصر ( 4)  شكل 

 المصدر: الباحثة 
 وات المنهجية التالية: ويتكون اإلطار من مجموعة من الخط

 ( EIAمرحلة التصنيف )   :المرحلة األولي
ويتم في هذه المرحلة تصـــــــــنيف الصـــــــــناعات تبعًا للقوائم البيئية  

وذلك لتجميع المتشــــــــــــابهات   ج(  –ب   –)أ   التابعة لوزارة البيئة
الصـــــــــــناعية ويتم في هذه المرحلة تصـــــــــــنيف كافة صـــــــــــناعات  

الصــــــــــــــناعات قائمة أ )ذات تلوث  المنطقة الصــــــــــــــناعية لمعرفة 
ــناعات   ــناعات قائمة ب )ذات تلوث متوســــط( وصــ خفيف( وصــ
قــائمــة ج )ذات تلوث مرتفع(، والهــدف من هــذه الخطوة تجميع  
درجـات التلوث مع بعضــــــــــــــهــا الن المعــالجــة ونطــاقـات الحمــايـة  

 تختلف من درجة تلوث ألخري. 
 مثال علي صناعات قائمة )أ(: 

الحيوانات واألســـماك  منشـــآت تصـــنيع وإنتاج أعالف   •
 .)بدون تصنيع مركزات أو بروتين( 

ــانع التريكو التي ال   • ــانع الغزل والنســـــــيج ومصـــــ مصـــــ
 .تتضمن وحدات صباغة

ــانع تشـــــــغيل الورق والمنتجات الكرتونية )بدون   • مصـــــ
 .أعمال عجن أو أعادة تدوير( 

فدان حتى   100اسـتصـالح األراضـي لمسـاحات من  •
 فدان.  400

 ير زيوت السياراتورش غسيل السيارات / تغي •
 مثال علي صناعات قائمة )ب(: 

مصــــــــــانع الزيوت بدون القيام بأعمال تكرير للزيوت   •
 50طن / يوم حتى    10بطـــاقــة إنتـــاجيـــة أكثر من  

 طن/يوم. 
مصـــــانع الصـــــابون والجليســـــرين بطاقة إنتاجية حتى   •

 طن/يوم.  10
تصـــــــــنيع المنتجات األســـــــــمنتية )خزانات أســـــــــمنتية،   •

البالعـــات، مواســــــــــــــير( بقوى محركـــة حتى  وأغطيـــة  
 حصان.  100
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مصـــانع األســـالك والكابالت الكهربائية بقوى محركة   •
 حصان.  100حتى  

ــانع األدوية التي تقوم بعمليات الخلط والتخمير   • مصـــ
ــات   العمليــــ أو  التخليق  ــات  بعمليــــ ــام  القيــــ دون  فقط 

 الكيماوية والبيولوجية. 
 مثال علي صناعات قائمة )ج(: 

إنتـاج الزيوت والشــــــــــــــحوم / إنتـاج زيوت  مصـــــــــــــــانع   •
 المحركات من البتروكيماويات. 

المنــاجم الســــــــــــــتخراج الثروات المعــدنيــة متضــــــــــــــمنــًا   •
 التصنيع ويشمل ذلك استخراج المعادن الثمينة. 

 تصنيع الخاليا الشمسية من خامات أولية )رمال(.  •
من  • )أكثر  الخطرة  ــات  المخلفـــ ــداول  وتـــ ــل  ونقـــ جمع 

 محافظتين(. 
مياه الصـــــــــــرف شـــــــــــاملة شـــــــــــبكات    محطات معالجة •

ألف   150الصــــــــــــــرف الصــــــــــــــحي )بطـاـقة أكثر من  
 (. يوم3 / م

 ( Eco Industrial Parkالمرحلة الثانية: مرحلة التخطيط ) 
ــناعات طبقا للقوائم تأتي   ــنيف وتحديد الصـــــــــ وبعد عملية التصـــــــــ
ــاء   االرتقـــ أو  ــاعيـــــة  صــــــــــــــنـــ منطقـــــة  لتخطيط  التخطيط  خطوات 
ــناعية القائمة طبقا لإلطار النظري ومعايير نظام   بالمناطق الصـ

Eco Industrial Park    تخطيط خاللـــــــه  من  يمكن  والـــــــذي 
ر  منطقة صــناعية مســتوفاه كل االشــتراطات البيئية دون اإلضــرا

 بالبيئة بحيث أن تكون كالتالي
 بالنسبة لميزانية استعماالت األراضي: 

%  50أال يتجاوز المســطحات الصــناعية عن نســبة   –
 من مسطح المنطقة الصناعية. 

ال يقل نســــــــبة مســــــــطحات الحماية البيئية )المناطق   –
% من مســــــطح المنطقة  35الخضــــــراء( عن نســــــبة  

 الصناعية. 
ــبة الطرق والمرافق – والخدمات في    يجب أن تكون نســ

 % من مسطح المنطقة الصناعية.  15حدود  
   فيما يخص موقع المنطقة الصناعية: 

يجب أن يكون هناك حرم آمن للمنطقة الصـــــــــناعية   –
ــافة ال تقل عن    5بعيد عن أي أنشـــطة عمرانية بمسـ

 كم. 
ــيول أو   – البعد عن مواقع المخاطر الطبيعية مثل الســــ

ســــــــــــــفوح  الفوالق الطبيعيــة وكــذلــك منــاطق الوديــان و 
 الجبال. 

يجــب مراعــاة العوامــل والظروف البيئيــة )مثــل اتجــاه   –
الريـــاح( لمنع زيـــادة تـــأثير االنبعـــاثـــات النـــاتجـــة عن 

 المناطق الصناعية. 
% وأن   4يجب أال تتعدي درجة ميل الســـــــــطح عن  –

 تتالءم نوع التربة مع االستعمال الصناعي. 
 الموارد المتاحةبالنسبة الستعماالت األراضي واالستفادة من 

ــادر الطاقة   – ــتفادة من إمكانيات الموقع في مصـــ االســـ
 طاقة شمسية(.  –الجديدة والمتجددة )طاقة رياح  

ــطة الترفيهية   – ــراء واألنشــــــ ــتخدام المناطق الخضــــــ اســــــ
ــتعماالت   ــناعية واالســــــــ ــل بين المنطقة الصــــــــ للفصــــــــ
ــناعية   ــتويات الصـ ــل بين المسـ المحيطة وكذلك للفصـ

 لبي بينها. المختلفة لمنع التأثير الس
يجب أن يكون مســــطح المنطقة الصــــناعية مناســــب   –

إلنشاء المنطقة الصناعية والتوسعات المستقبلية بما  
 يتوافق مع البيئة. 

 تصنيف توزيع المستويات واألنشطة الصناعية:  
تجميع األنشــــــــــــــطــة التي يمكن تبــادلهــا ودخولهــا في   –

ثــــانويــــة وتحقيق فكرة التكــــافــــل   مرحلــــة صــــــــــــــنــــاعــــة 
 الصناعي. 

المتشــابهات من أنواع الصــناعات للتحكم في    تجميع –
االنبعــاثــات وأســـــــــــــــاليــب المعــالجــة وأســـــــــــــــاليــب جمع  

 المخلفات. 
ــل   – ــموح به من التلوث والفصـ مراعاة الحد اآلمن المسـ

 التام بينها وبين باقي المستويات.  
 المناطق الخضراء ونطاقات الحماية البيئية:  

عمـل نطـاقـات خـارج المنطقـة الصــــــــــــــنـاعيـة: النطـاق   –
النطــاق الثــاني زراعــة    –األول من البيئــة الطبيعيــة  

مناطق خضراء وغابات كثيفة شجيرة ويتحدد عرض  
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ــة   ــالموقع ونوعيــ بــ ــة  الطبيعيــ للظروف  ــًا  وفقــ النطــــاق 
 واتجاه االنبعاثات. 

عمـل نطـاقـات داخـل المنطقـة الصــــــــــــــنـاعيـة وخلخلـة   –
 . المناطق الخضراء بداخلها

ــل   – ــل حزام شــــــــــــــجري حول قطع األراضــــــــــــــي لكـ عمـ
 األنشطة الصناعية.  

تطبيق نطـاقـات الحمـايـة والتركيز على زراعـة بعض   –
أنواع األشــــــــــــــجار التي تعمل كخزانات لألكســــــــــــــجين  

الـباولونـيا( والتي يمكن ريهـا   –الجوجـبا   -)الجـاتروفا  
بـالميـاه المعـاد تـدويرهـا ويعتبر النبـاتـات النـاتجـة عنهـا  

 مصدر للطاقة. 
 خدمات المنطقة الصناعية:  

التجمعــــات   – عمــــل مرفق مركزي أو على مســــــــــــــتوى 
ــادة   وإعـــ ــدمـــــة  المســــــــــــــتخـــ الملوثـــــة  ــاه  الميـــ ــالجـــــة  لمعـــ

 استخدامها. 
ــنيفها   – ــلبة وتصــ توفير محطات تجميع للمخلفات الصــ

 والتخلص اآلمن منها. 
ــنيع بوجود   – اســــــتخدام معدات حديثة في عملية التصــــ

ــراف والمتابعة   ــة واإلشـــ ــتمرة  فالتر بأنواع خاصـــ المســـ
عليهـا للحـد من اآلـثار الســــــــــــــلبـية الـناتجـة عن عملـية  

 التصنيع. 
ــادر الطـاقـة المتجـددة والنظيفـة   – االعتمـاد على مصــــــــــــ

للحد من االنبعاثات الضــــــــارة الناتجة عن مصــــــــادر  
 الطاقة التقليدية. 

 وبالنسبة لتخطيط شبكات المرافق:  
اســـــتخدام نظم النقل األكثر كفاءة من الناحية البيئية   –

طيط لشــبكة الطرق والحركة مالئمة لألنشــطة  مع تخ
 الصناعية وتحقق سهولة الوصول. 

من الميــــاه   – المنطقــــة الصــــــــــــــنــــاعيــــة  مراعــــاة احتيــــاج 
 والكهرباء وتوفير الشبكات المالئمة لها. 

اســـتخدام نظم التخلص اآلمن من المخلفات الصـــلبة   –
ــة   البيئــ تلوث  حتى ال  ــاعــــات  من الصــــــــــــــنــ ــاتجــــة  النــ

المنطقة لتجميع    وتخصــــيص موقع آمن خارج نطاق

ــلبة والتخلص منها وتبعد على األقل   المخلفات الصـــــ
 كم عن أقرب منطقة تنموية.   1.5

ــناعي   – عمل محطات معالجة لمياه الصـــــــــــرف الصـــــــــ
وإعادة اســـتخدام المياه الرمادية في الصـــناعات التي  

 يمكن استخدامها بها. 
 

 ( MFAالمرحلة الثالثة: مرحلة التصنيع ) 
المــــدخالت  وبعــــد مرحلــــة   تحليــــل  المرحلــــة  بتلــــك  يتم  التخطيط 

ــناعي بحيث يمكن تقليل الملوثات   ــاط الصـــــــــــ والمخرجات للنشـــــــــــ
 الناتجة عنه مع إعادة تدوير المخلفات واالستفادة منها. 

ــادر:  الموارد )المواد الخام األولية(، الطاقة )مصــــــــــــــادر    المصـــــــ
 الطاقة التي تقوم بتشغيل المعدات الصناعية(. 

ت  العمليـــات:  ــديــــد من الخطوات على  وفي  يتم العــ المرحلــــة  لــــك 
ــتخراج المواد الخام مثل المعادن   ــناعة واســـــــــ حســـــــــــب نوع الصـــــــــ

 المختلفة والفحم
ويتم بها معالجة النواتج األولية    المعالجة/ التصــــــــنيع/ التعبئة: 

 لالستخراج والتصنيع. 
وفي تلــك المرحلــة يتم نقــل المنتجــات وتوزيعهــا    النقـل/ التوزيع: 

 خالل الشحن والتفريو. على األسواق من 
 وهي التي يتم فيها االنتفاع بالمنتج النهائي.   االستخدام: 
ــنيع العديد من المخرجات التي    المخرجات:  ويكون نتيجة التصــــــــ

تحتـاج لمعـالجـة طبقـًا لطبيعـة المشــــــــــــــروع ومواجهـة تلوث الهواء  
 والمياه. 

بتـلك المرحـلة يتم إعـادة تـدوير المخلفـات النـاتجـة    إـعادة الـتدوير: 
ن عمليــة التصــــــــــــــنيع والتخلص منهــا دون التــأثير على البيئــة  م

 وبنفس الوقت إعادة استخدامها واالستفادة منها. 
 
 ( نتائج البحث والتوصيات8

تمثـل الصــــــــــــــنـاعـة اإليكولوجيـة ذات أهميـة في تخطيط المنـاطق  
الصــــــــــناعية حيث أنها تجمع بين تخطيط المناطق الصــــــــــناعية  

التوجهـات العـالميـة والمحليـة  والحفـاظ على البيئـة خـاصـــــــــــــــة وأن  
ــل من  ــة والتقليـ ــاظ على البيئـ ــة الحفـ ــة ارتكزت على أهميـ ــاليـ الحـ

 التأثيرات السلبية عليها. 
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وبتحليل الحالة المصـرية يتضـح وجود تأثيرات سـلبية كبيرة على  
البيئة نتيجة النشــاط الصــناعي حيث أنه يتســبب في تلوث أنواع  

ــية، المائية،   ــح  البيئات المختلفة )األرضــــ الهوائية( وبالتالي يتضــــ
أهمية االتجاه إلى التخطيط البيئي للمناطق الصــــــناعية خاصــــــة  

 وأن قطاع الصناعة يعتبر أحد أهم قطاعات التنمية في مصر. 
البيئي   إطـــار عمـــل للتخطيط  اقترح البحـــث  ومن هـــذا المنطلق 
للمناطق الصـــــــــناعية في مصـــــــــر محدد بثالثة مراحل بداية من 

ــني ــناعات( طبقًا للقوائم أوال )أ، ب،  المرحلة األولى )تصــ ف الصــ
تراعي   أن  يجــــــب  والتي  التخطيط  مرحلــــــة  ذلــــــك  بعــــــد  ثم  ج( 
االشــــــــــــــتراطــات البيئيــة لتخطيط المنــاطق الصــــــــــــــنــاعيــة كتوفير  
ــراء وتطبيق نطاقات الحماية البيئية إلى أن   المســــــطحات الخضــــ
يصــــل للمرحلة الثالثة واألخيرة وهي مرحلة التصــــنيع والتي تهتم  

وير المخلفات الناتجة عن النشاط الصناعي واالستفادة  بإعادة تد
 منها. 

وقد خلص البحث إلى مجموعة من التوصــــــــيات التي يمكن من 
ــر   ــناعية في مصـــــ خاللها تحقيق التخطيط البيئي للمناطق الصـــــ
وهي تعديل األطر التشــــــــريعية الخاصــــــــة باالشــــــــتراطات البنائية  

معايير  لتخطيط المناطق الصــــــــــــــناعية لتحقق االشــــــــــــــتراطات وال
البيئيــة التي تراعي الحفــاظ على البيئــة من التلوث بــأال يتجــاوز  

ــبة   ــناعية عن نســـ % من مســـــطح المنطقة  50المســـــطحات الصـــ
الصــــناعية، وأال يقل نســــبة مســــطحات الحماية البيئية )المناطق  

% من مسطح المنطقة الصناعية، وأن  35الخضراء( عن نسبة  
% من   15حـدود  تكون نســــــــــــــبـة الطرق والمرافق والخـدمـات في  

ــناعات القائمة عن  ــير الصـــ ــناعية، تخضـــ مســـــطح المنطقة الصـــ
طريق رفع كفاءة وفاعلية اســــــــــتغالل الموارد، زيادة مســــــــــطحات  
المنـــــاطق   حول  أخضــــــــــــــر  بهـــــا كعمـــــل حزام  البيئيـــــة  الحمـــــايـــــة 
الصناعية، إعادة تدوير مخلفات المصانع لتحقق االستفادة منها 

ــلبية على البيئة،  ــناعات    وتقليل تأثيراتها الســـــــــــ والتوجه إلى صـــــــــــ
جديدة خضـراء تسـتهدف التوسـع في تطبيق تكنولوجيا البيئة، مع  
ــادة من الموارد   ــاج األنظف وتعظيم االســــــــــــــتفـ إلى اإلنتـ ــاه  االتجـ

 المتاحة. 
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Abstract: 
City planning is currently characterized by continuous industrial development as industry is 
considered one of the basic economic activities in cities, as it is the main engine of economic life 
and the development required for communities. 
As a result of this development, many negative impacts emerged from this economic activity on 
various ecosystems (water, land and climate) in addition to the effects on human life and health. 
These effects are clearly evident in the environmental pollution that occurs in its various forms, and 
in Egypt there are approximately 114 industrial zones in the various governorates of Egypt, and 
there are many of them overlapping with urbanization in an unplanned manner and resulting in 
environmental pollution such as pollution of the waters of the Nile River, canals and drains, in 
addition to the huge emissions in Air pollution that causes pollution and affects living organisms and 
human health. 
With the importance of reducing these negative impacts and the emergence of many different 
environmental approaches, it becomes evident the importance of taking steps towards environmental 
planning for industrial areas (ecological industry) by proposing a framework that can reduce the 
negative effects resulting from the industry and maximize the use of the waste generated from it in 
Egypt. 
 
Key words: environmental planning - industrial pollution - the environmental dimension - ecological 
industry - sustainable industrial development. 


