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  تــلوث البیئة المائیة في مـصــــر مـا بـیـن الـواقـع والـقـانـون
  (بـحـیـرة مـریـوط كـنـمـوذج تـطـبـیـقـي)

  

  الطالب المشاركون:
  

 ذكى صابر محمد فاطمة -1
  عید السالم عبد عالء سارة -2

  

  ملخص المشروع:

ً  اأرضی أوئیا  ما أو اھوائی اتلوث كان سواء التلوث من عدیدة ألنواع المصریة البیئھ تتعرض  األمر ذلك لخطورة ونظرا
 لھ تتعرض ذيال المائي للتلوث علي حدیثناحصر ن ولكننا،  يواف بشكل الموضوع ھذا مناقشةأقتضي األمر منا  البیئھ علي
  . المصریة البیئھ علىالخطیر تأثیره ومدي التلوث من النوع ھذا خطورةل  وذلك المصریة البیئھ

ً  نتفق حیثو  الماء من وجعلنا"  تعالي هللا قول خالل من ذلك ویتضح الحیة الكائنات لجمیع بالنسبة الماء أھمیة على جمیعا
.  البیئھ على ضیاعھا أو وھدرھا تلوثھا تأثیر ومدي الحیھ الكائنات لجمیع الماء أھمیة مدي دركن وبذلك"  حي شئ كل

ً  الحیاه توجد ال الماء فبدون  الذھب من أغلي الماء قطرة فیھا تصبح الزمن من فترة سنشھد واقعي تلوث من نراه لما ووفقا
  .تلوث أي من الماء على الحفاظ بأھمیة وعینا یزداد لم وإن تحیطنا التي للمشكلة ننتبھ لم إذا وذلك

  

  وكل ذلك نتیجة عدة عوامل لخصناھا في األتي:

 علیھ نص مصر في البیئھ یخص تشریع اول أن وجد حیث البیئة مخاطر لمواجھة المصریة التشریعات قصور 
 ان بعد  البیئة حمایة مجال فى كثیرا تأخرت قد مصر ان ایضا ودل، العھد حدیث انھ على یدل مما 1994 عام
  . كبیر بشكل البیئة یھدد درجة شدیدة وأصبح  التلوث بلغ

 عام بشكل القانونیھ مخالفاتالو عنھا الناشئة والمخالفات البیئیة المشاكل مواجھة بشأن االداریھ البیروقراطیة .  
 البیئة حمایة قوانین تطبیق نطاق فى الشدید والبطء التراخى .  
 حبر مجرد القانون یجعل مما السواء حد على مطبقة وغیر رادعة غیر بیئیةعلي المخالفات ال جزاءات وجود 

  . األفادة من اكثر الضرر الى یؤدى وبالتالى علمف غیرو ورق على
 خطیرة بصورة البیئیة الملوثات ادازدی ظةحمال .  
 التوعیة انعدمت حیث الیھا توصلنا التي النتائج أھم من النتیجة تلك وتعد األفراد لدى بیئي وعى وجود عدم 

 وكسب للرزق امصدر أیجاد محاولة ھو المواطن لدى الشاغل الھم أصبح حیث المصرى المجتمع لدى البیئیة
 . لھ تعنى وماذا ھبیئلل اعتبار أدنى دون ھیوم قوت

  
 األمر الذي دفعنا لمحاولة دراسة األمر للوصول لتوصیات وحلول لھذه المشكلة المؤرقة.

  


