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 الطلبة الدوليين ... إهتمام دولي متزايد 

 د. داخل حسن جريو

 الدولية للعلومعضو األكاديمية 
 

 

يقصد بالطلبة الدوليين و الطلبة الذين يدرسون في جامعات خارج بلدانهم و وأعداد هاؤالء 

حراكااا واسااعا بانتقااال الطلبااة ماان الاادول اليااوم   العااالمشااهد الطلبااة فااي تزاييااد مسااتمر و حيااث  ي

لوالياات المتحادة سايوية إلاى ااآلالنامياة إلاى الادول األكثار تطاوراو ومان الادول األوربياة والادول 

األمريكياااة.تعزى أسااااباب هااااذا الحاااراك إلااااى سااااعي الطلبااااة للحصاااول علااااى فاااارص اقتصااااادية 

أفضلوولتوفر إمكانات مالية لتمويل بحوثهمووتوافر بيئات علمية محفزة لإلبداع العلماي والتقناي 

 .مثمارةفي البلدان التي ينتقلون إليهاووالقدرة على توظيف نتائج بحوثهم وتحويلها إلى منتجات 

ونظرا لزيادة التكاليف الدراساية وشاا الماوارد المالياة المتاحاة للجامعاات فاي معظام دول العاالم 

بسبب األزمات المتكررة التي تواجههاو فقد سعت اإلدارات الجامعية إلى تشاجيع الطلباة األجاناب 

ثيار مان لإللتحاق  بجامعاتها لتوفير موارد مالية إضافية لموازناتهاو كما قامت الحكومات فاي الك

البلدان بتقديم التسهيالت لهؤالء الطلبة للدراسة بجامعاتها و حيث باتت نفقات هؤالء الطلباة مان 

أجور وتكاليف معيشة و تشكل موارد مالية ال يستهان بها لادعم إقتصااداتها الوطنياة مان جهاة و 

ن الادوليين ورفد قدراتها العلمياة والتقنياة مان جهاة أخارىو ذلاك أن أعادادا كبيارة مان الخاريجيي

يستقرون في تلك البلدان بعد تخرجهم  بعد منحهم جنسياتها ووعدم العودة لبلدانهم التاي تحملات 

 نفقات دراستهم  . 

د الطلبااة الااذين يدرسااون فااي جامعااات خااارج اعاادأتشااير إحصاااءات اليونسااكو إلااى تزايااد 

رنااة بمليااوني طالبااا مقاوحاليااا أكثاار ماان خمسااة ماليااين طالبااا وطالبااة عااددهم بلاادانهم و إذ يبلاا  

   .يبين الجدول اآلتي الدول األكثر إستقطابا للطالب األجانب  ، 2000 وطالبة عام
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 جدول

 يبين الدول األكثر إستقطابا للطلبة الدوليين في العالم

 الدولة التسلسل نسبة الطلبة الدوليين %

 الواليات المتحدة األمريكية 1 19

 المملكة المتحدة 2 10

 أستراليا 3 6

 فرنسا 4 6

 المانيا 5 5

 روسيا 6 3

 اليابان 7 3

 كندا 8 3

 الصين 9 2

 إيطاليا 10 2

 
يالحااظ ماان الجاادول فااي أعااالو و أن الاادول الناطقااة باللغااة اإلنكليزيااة ) الواليااات المتحاادة 

) األمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا ( تتصدر قائمة الادول الجاذباة للطلباة الادوليين  بنسابة  

 %( بإضافة كندا إليهاا و38من إجمالي عدد الطلبة الدوليين في العالم و وتصبا النسبة )%(35

وليس ذلك أمرا مستغربا نظرا لما للغة األنكليزية من مكانة متميازة  فاي التعلايم الجاامعي ونشار 

المعرفة العلمية وإثرائها دولياو األمر الذي دعى الكثير من الدول المتقدمة األخارى ييار الناطقاة 

ة بمسااتوى باللغااة اإلنكليزيااة و ومنهااا ألمانيااا وفرنسااا وييرهااا إلااى تقااديم باارامج دراسااية جامعياا

الماجسااتير والاادكتوراو فااي بعااض جامعاتهااا باللغااة اإلنكليزيااة و بهاادف جااذب المزيااد ماان الطلبااة 

الاادوليين لإللتحاااق بجامعاتهااا و وقاماات بتغياار تصاانيف شااهاداتها وتساامياتها إلااى بكااالوريوس 

مناذ وماجستير ودكتوراو و بدال من تسمياتها الساابقة دبلاوم وكانديادات وييرهاا المعتمادة لاديها 

 سنين طويلة. سنتناول بشيئ من اإليجاز واقع حال الطلبة الدوليين في هذو الدول .

 الواليات المتحدة األمريكية: 

، فهاي تاأتي الادوليينجاذبياة للدراساة للطاالب  دولأكثار الاالواليات المتحدة األمريكياة تعد 

  مختلاف دول العااالم  مانملياون طالباا وطالباة  (  1.1 )هنااك ماا يقارب مااناألولاى . فاي المرتباة 

يدرسون في الكليات والجامعات األميركية، حيث تجتذب معظمهم البارامج الدراساية فاي مجااالت 
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الهندسااة والعلااوم والرياضاايات وعلااوم الحاسااوب، فضااال عاان الشااهادات الجامعيااة فااي مجااال 

ع  هاؤالء الطاالب علاى)  متحادة، ( مؤسساة للتعلايم العاالي فاي الوالياات ال 4000األعمال. يتاوزع

)  %(  مااانهم فاااي ثمااااني جامعاااات ومؤسساااات بحثياااة كبااارى. وفاااي المقابااال هنااااك 10يوجاااد) 

ا وطالبة أمريكية يدرسون في جامعات أجنبية 332727  .( طالب 

 المملكة المتحدة : 

إجماالي عادد مان  %(  10 ) المملكاة المتحادة فاي المرتباة الثانياة عالمياا ، إذ احتلات تأتي

(  550 )نحاو الادوليين بل  عادد الطاالب  2020-2019ففي السنة الدراسية  الطلبة الدوليين و

أيلابهم مان  مان دول اإلتحااد األورباي و ا وطالباة ألاف طالبا(  143)، بيانهم  ا وطالبة ألف طالب

تتصادر الصاين قائماة الطلباة الادوليين فاي بريطانياا و تليهاا و .وفرنسا وألمانياا وإسابانيا إيطاليا 

وياأتي الطلباة الساعوديون فاي المرتباة األولاى عربياا  يلايهم  ت المتحدة األمريكياة .الهند والواليا

( ملياار 26بادعم اإلقتصااد البريطااني بمقادار ) الطلباة الادوليون  اإلماراتيون والكويتيون. ساهم

 .جنيه أسترليني

 ( 600 )فاي الجامعاات إلاى نحاو الادوليينللوصول بأعداد الطاالب  المملكة المتحدة سعىت

، ليصبا دخل المملكة المتحادة سانويا  مان هاؤالء الطاالب 2030 العام  بحلولا وطالبة ألف طالب

وتعااي المملكااة الاادور االقتصااادي الااذي يساااهم بااه الطااالب  .إسااترلينيجنيااه مليااار  (35 ) نحااو

(  10 )إذ تشير األبحاث إلى أن كل الدوليون، سواء خالل مرحلة دراستهم أو بعد االنتهاء منها،

يااأتون للدراسااة فااي بريطانيااا يضاايفون نحااو مليااون جنيااه إسااترليني خااالل فتاارة دوليااين الب طاا

لااذا تهاادف بريطانيااا ماان خااالل ةاسااتراتيجية التعلاايم الاادولية  .دراسااتهم إلااى االقتصاااد المحلااي

إلااى االسااتفادة ماان هااذو المهااارات عباار تقااديم تسااهيالت لتوظيااف الطااالب  2021المحدثااة لعااام 

 .لحواجز التي تحول دون توظيفهمالدوليين ورفع ا

 أستراليا : 

تحتااال ألجامعاااات األساااترالية  المرتباااة الثالثاااة فاااي قائماااة الااادول األكثااار إساااتقطابا للطلباااة 

الملتحقاين بالدراساة  الادوليين .يشير مكتب  اإلحصاءات األسترالي إلاى أن عادد الطلباة لدوليينا

( طالبااا وطالبااة و  418168نحااو )  2020/  2019فااي الجامعااات األسااترالية للعااام الدراسااي 

يترتكز معظمهم في واليتي نيوساوث ويلز وفكتوريا وساهموا بدعم اإلقتصاد األساترالي بمقادار) 
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  .( دوالر37.4

 فرنسا: 

، بعاد الوالياات للطلباة الجاامعيين  فةتحتل  فرنسا المرتبة الرابعة في قائمة البلادان المضاي

المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا؛ وهو ما يجعلها البلاد الاذي يتصادر قائماة البلادان 

       فاي الجامعاات الفرنساية أكثار مان لادوليين يير الناطقة باللغة اإلنكليزيةو حيث بل  عدد الطلباة ا

 الاادوليين. يتصاادر الطلبااة المغاربااة قائمااة الطااالب  2018( ألااف طالبااا وطالبااة فااي عااام 325) 

نحاو  2021-2022الذين يتابعون دراستهم بفرنسا،   حيث  بل  عددهم خالل الموسم الدراسي 

ألااف (  27 ) ، ثاام الصااينوطالبااة  طالبااا(29333)و تليهااا الجزائاار وطالبااة طالبااا (4444933)

بانيا والكااااميرون ولبناااان. تساااتهدف ، تليهاااا إيطالياااا والسااانغال و تاااونس وإساااا وطالباااة طالبااا

استراتيجية االستقطاب الجامعي المعروفة باسم ةأهال وسهال بكام فاي فرنسااة التاي أعلان عنهاا 

، للقضااايا المتعلقااة بعولمااة مجااال التعلاايم العااالي 2018تشاارين الثاااني  19رئاايس الااوزراء فااي 

  ضمن أمور أخرى اآلتي : والبحوث

أجنبي في المارحلتين الدراسايتين األولاى والثانياة بحلاول عاام إستضافة نصف مليون طالب  .1

 .، ال يشمل هذا اإلصالح طالب الدكتوراو2027

تعزيز سفر الطالب الفرنسيين للدراساة فاي الخاارج، فاي إطاار عملياات التباادل الجاامعي أو  .2

 .التنقل من أجل الحصول على شهادة

 ألمانيا: 

، اساتنادا إلاى بياناات المكتاب 2017وزارة البحاث العلماي فاي ألمانياا فاي لا جاء في تقرير

الااذين يدرسااون فااي جامعااات ألمانيااة زاد خااالل  الاادولييناالتحااادي لإلحصاااء، أن عاادد الطااالب 

تقريبااا،  ا وطالبااةألااف طالباا (358 )ليصاال حاليااا إلااى %( 37 )األعااوام العشاارة الماضااية بنساابة

. وذكر التقريار أن المجموعاة األكبار 2016عام في  ا وطالبةلبألف طا(  340 )فيما كان بحدود

، ثام %(  6 )  ، تليهاا الهناد بنسابة%(  13 )من الطالب الدارسين في ألمانيا من الصين بنسبة

ا ملياون طالبا (2.8 نحاو ) . ويدرس في الجامعات األلمانية بشكل إجماالي%(  5)روسيا بنسبة 

طلبة دولياين . وتعاد الجامعاات  منهم %( 12 )، أيطلبة   ة، وهناك واحد من كل ثماني وطالبة 

الجامعيااة مقارنااة مااع  هاانخفاااض حجاام رسااوماأللمانيااة وجهااة مفضاالة للطلبااة الاادوليين بساابب 
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 .بريطانيا والواليات المتحدة

 روسيا: 

في العام وطالبة   األف طالب(  200بل  عدد الطلبة الدوليين في الجامعات الروسية نحو ) 

ا وطالبة ألف طالب(  230 نحو ) 2016/2017 الدراسي  ، وفي العام 2015/2016الدراسي 

. وهاذا يعناي أن عاددهم ا وطالباةألاف طالبا(  257 نحو ) 2017/2018 الدراسي  ، وفي العام

 الادوليين . كماا أن الجامعاات التاي تقبال الطاالب( %22 ) قد زاد على مدى ثالث سنوات بنسابة

درس الطلباااة  2016/2017داد أكثااار وأكثااار. إذ أناااه فاااي السااانة الدراساااية للدراساااة فيهاااا ياااز

 و أي مااا نساابته )جامعااة(  703و ليصاابا فااي العااام الااذي يليااه ) جامعااة ( 693)فااي الاادوليون 

ا من ( % 92  ( جامعة . 766الروسية البل  عددها ) الجامعات عددتقريب 

 : كندا 

للطااالب األجانااب و حيااث بلاا  عاادد الطااالب وتااأتي كناادا فااي المرتيااة الثامنااة عالميااا جااذبا 

( ألااف طالبااا وطالبااة و معظمهاام بمقاطعااة 404نحااو ) 2019األجانااب الدارسااين بجامعاتهااا عااام 

%( و ومقاطعة كيبياك فاي 23%( و تليها مقاطعة بريتش كولومبيا بنسبة )48أونتاريو بنسبة ) 

زاد عاددهم أربعاة أضاعاف فاي  %( . معظام الطلباة مان الهناد الاذين14المرتبة الثالثاة بنسابة ) 

السنوات الخمس األخيرة و ومن الصين والفلبين وفيتنام وباكستان والسنغال والمغرب . ويساهم 

 .( مليار دوالر سنويا22الطلبة بدعم اإلقتصاد الكندي بنحو ) 

 الصين: 

(  440 )قاد تجااوز لادوليين إلى أن عادد الطاالب ا 2016لعام الصينية تشير اإلحصاءات 

اا ا وطالباةطالبا(  492200 ) بلا  هاذا العادد 2018وفي عام  واألف   . وتمثال هاذو الزياادة انعكاس 

ا لتقدم مركز الصين في ترتيب وجهات الطالب الدوليين، حيث أصبحت الصين أول وجهاة  مباشر 

فااي آساايا. كمااا تعكااس تحساان ظااروف الدراسااة بالجامعااات الصااينية وازدياااد  الاادوليينللطااالب 

 .جاذبيتها

 ابان :الي 

تشير وكالة خدمة الهجرة اليابانية إلى أن عدد الطلباة الادوليين الاذين دخلاوا ساوق العمال 

( طالبااا وطالبااة و وهااو مااا يمثاال ضااعف عااددهم عااام 25942كااان نحااو ) 2018اليابانيااة عااام 
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%(  والناباااليين 20.2%( والفيتناااميين بنساابة )42و  معظمهاام ماان الصااينيين بنساابة ) 2013

( طالبااا وطالبااة دوليااين يدرسااون فااي الجامعااات 260(.  علمااا أن هناااك نحااو )%11.3بنساابة )

. ويعزى الطلب علاى العماال األجاناب 2017اليابانية وفق إحصاءات وزارة التعليم اليابانية لعام 

لشااحة القااوى العاملااة اليابانيااة و بساابب شاايخوخة المجتمااع الياباااني وقلااة المواليااد حيااث تشااير 

إلاى أن عادد المسانين ممان هام  2019الداخلية واإلتصاالت اليابانية لعام  بيانات وزارة الشؤون

%( مان إجماالي 28.4( مليون شخصااو أي ماا نسابته ) 35.88( عاما فأكثر قد بل  )65بسن )

%( ماان 35سااكان اليابااان وهااي النساابة األعلااى فااي العااالمو ويتوقااع أن تصاال هااذو النساابة إلااى )

 .     2040  إجمالي سكان اليابان بحلول العام

ومماا تقاادم يتضااا جليااا تزاييااد أعااداد الطلباة الجااامعيين فااي العااالم و وكااذلك تزاييااد إهتمااام 

اإلدارات الجامعية بهاؤالء الطلباة وتقاديم التساهيالت الالزماة لتساهيل التحااقهم  بهاا و نظارا لماا 

تزايياد تكااليف تشكل أجورهم الدراسية من موارد مالية ال يستهان بها لدعم موازنتها في ضاوء 

المستلزمات الدراساية مان جهاة و وشاا الماوارد المالياة األخارى المتاحاة لهاا فاي ضاوء ضاعف 

الدعم الحكومي المقدم إليها من جهة أخرى . كما يالحظ إزدياد إهتمام الحكومات بهذو الشاريحة 

امااا لاادعم مان الطلبااة الااذين باتاات نفقاااتهم الدراسااية والمعيشاية تشااكل مااوردا ورافاادا إقتصاااديا ه

إقتصاااداتها الوطنيااة ماان جهااة و ورافاادا هامااا لاادعم مورادهااا البشاارية وسااد حاجااة أسااواقها ماان 

الكوادر البشرية ذات المؤهالت العلمية العالية دون أن تتحمل نفقاات إعادادها مان جهاة أخارى و 

بب فضال عن سد العجز الذي تعااني مناه الكثيار مان هاذو الادول مان القاوى العاملاة الشابابية بسا

شيخوخة مجتمعاتها . وبالمقابال ستخسارهم الادول التاي إبتعثاتهم وتحملات نفقاات دراساتهم مناذ 

مرحلة الطفولة وحتى تخارجهم و وهاي باأمس الحاجاة لخادماتهم السايما أن معظمهاا دول فقيارة 

تعاني من التخلف واإلقتصادات الضاعيفة .كماا يمكان أن يشاكل هاؤالء الخاريجين نافاذة للتواصال 

 الثقافي مع بلدانهم األصلية .العلمي و

ماان الطااالب العاارب الااذين يدرسااون فااي ( % 54 نساابة ) أنتشااير بعااض الدراسااات إلااى 

. وتعااد الواليااات المتحاادة األمريكيااة وبريطانيااا وكناادا وأسااتراليا الخااارج ال يعااودون الااى بالدهاام،

حاة لبلادانهم  .كاان الوجهة المفضلة لهؤالء الطلبة و األمر الذي يسبب خسارة علمياة ومالياة فاد

األجدر بهذو الدول تنمية قدراتها الوطنياة وتطاوير جامعاتهاا ذاتياا و برصاد التخصيصاات المالياة 
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التااي تحتاجهااا جامعاتهااا ماان منطلااق أنهااا  تخصيصااات إسااتثماراتية وليساات نفقااات خدميااة  كمااا 

ة فااي العااالم و ينظاار إليهااا فااي العااادة و ورفااد جامعاتهااا بأساااتذة مرمااوقين ماان الجامعااات الرصااين

بالتعاقد الشخصي المباشار معهام أو عبار بارامج التعااون التاي تنفاذ فاي إطاار اإلتفاقاات الثقافياة 

التي تعقاد باين الحكوماات كجازء مان إتفاقاات التعااون فاي المجااالت األخارى علاى أسااس تباادل 

 المنافع والمصالا المشتركة .

خاريجين إلاى بلادانهم فاي المقاام يمكن أن تعزى أهام أساباب عازوف عادم عاودة هاؤالء ال 

األولو إلااى هشاشااة نظمهااا السياسااية  وعاادم إسااتقرار مجتمعاتهااا وإنهيااار منظوماتهااا األمنيااة 

وإنفالتهااا وضااعف بنيتهااا العلميااة وعاادم تقااديرها لمكانااة العلاام والعلماااء وسااوء اإلدارة وتفشااي 

سد أفضل مان مثقاف هادام المحسوبية والفساد في جميع مفاصل الدولة وتغليبها منطق ة أمي فا

 ة و وفق منظورها المتخلف في الحياة .

ولعل من المفياد أن نشاير هناا إلاى تجرباة العاراق الرائادة فاي عقاد التساعينيات مان القارن 

المنصارم أباان إشاتداد وطاأة الحصاار الظاالم الاذي فارض علاى شاعبه ظلماا وعادوانا و ومحاولااة 

باذلك جهاارا نهااراو وحرماناه مان التواصال ماع إرجاعه إلى عصر ما قبال الصاناعة كماا وعادوا 

العالم وإفرايه من علمائه ومبدعيه ومفكريه ترييبا أو تهديدا و يوم شمر أبناء العاراق الغياارى 

عان ساواعدهم وتفتحات عقاولهم عان حلاول مبدعاة فوتات الفرصاة علاى أعاداء العاراق بتحقياق 

لرافادين األشام و فكاان لهام ماا أرادوا أحالمهم المريضة بإيقاف عجلة التقدم والحياة فاي عاراق ا

حيث شاهدت جامعاات العاراق بالتعااون ماع كال مؤسسااته و أكبار حشاد علماي وطناي إلساتحداث 

برامج دراسية نوعية متخصصة لسد حاجات العراق من الكوادر العلمية التي يحتاجها وتعويض 

توظياف القادرات الوطنياة الكوادر التي خسرها جراء هجرتها إلى الخارج و إعتمادا على الذات و

الشحيحة المتاحة و كاان أبارز هاذو البارامج برناامج دراساات الادكتوراو  فاي جمياع التخصصاات 

الذي رفد الجامعات والمؤسسات بساد حاجتهاا مان هاذو الكاوادر وفاوت الفرصاة علاى مان كاانوا 

 يحلمون بإنهيار الجامعات العراقية . 
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 مشروع المواهب و صناعة البطل في المجال الرياضي 
 الحلقة التاسعة
 ريسان خريبط 
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 متى نتساوى مع )االوادم( ؟

 أ.د. مضر خليل عمر

 

تساااؤل يغضااب الكثياارين ، واالجابااة التلقائيااة للاابعض )لاايش احنااا اشاابينا مااو اوادم ؟( ... 

السؤال المهم : ما هي صفات )االوادم( التي نفقد بعاض منهاا ان لام يكان معظمهاا ؟ وبعيادا عان 

صفات قدوتنا المصطفى النبي المختار )صلى هللا عليه وسلم( ، وعان ماا سانته الكتاب الساماوية  

عدم التحلاي بالسامات  عند الغرب ، حسب اعتقادي ان  Gentlemanد من سمات ال ، وما ع

المبينة في ادناو هي التي تبعدنا عن ان نحمل صافات )االدماي( . وللتاذكير فاان الغارب )الملحاد( 

قااد جسااد مبااادى االسااالم فااي ساالوك الناااس فااي الشااارع وفااي اساااليب  الحكاام واالدارة فاصاابحوا 

صل الى مستوياتهم الحياتياة و الحضاارية و االنساانية ، )ولكنناا نقلادهم فاي )اوادم( ، نحلم ان ن

اسوأ ما يمارساوو( ،  ريام انناا المسالمون و هام يحااربون االساالم علناا . كياف حققاوا االساالم 

ساالوكا يوميااا للمجتمااع ؟ لماااذا لاام نجسااد نحاان االسااالم بساالوكنا اليااومي .... ؟ الاايس تناقضااا ان 

سالم و في الوقت نفسه يحاربوو كدين ؟ )هال هاو موقاف سياساي ...  ؟( و يطبقوا هم جوهر اال

الاايس تناقضااا ان نكااون مساالمين ولكننااا ابعااد مااا نكااون عاان جااوهر االسااالم وتعاليمااه ؟ مااا هااذو 

 االزدواجية الغريبة .... ؟  اين الخلل ..... ؟؟؟؟ 

 

 سمات )االدمي( المتحضر  :

( ، Time is moneyاحتاارام الوقاات ، يقااول كفاارة الغاارب الماااديون )الوقاات هااو نقااود  -1

واحترام الوقت عند الموعد مع االخرين اي كانوا ، سواء في العمل ، اواللقاءات ، .... مهما 

كااان الموعااد و الهاادف منااه ، فااان االلتاازام بالوقاات دلياال علااى احتاارام الااذات اوال واحتاارام  

المقاباال ثانيااا ، و تعبياار حقيقااي وجيااد عاان صاادق التعاماال مااع االخاارين . ولعاال العاااملين فااي 

السياحة في العراق يعانون الكثيار الكثيار مان عادم التازام الابعض فاي الوقات المحادد  شركات

ممااا يخلااق حالااة تااوتر نفسااي وردة فعاال عنااد بقيااة المجموعااة السااياحية . وال حاجااة لعاارض 

 نماذج من عدم احترام الوقت في مؤسسات الدولة ومسئوليها ، فالحديث عنهم ذو شجون .  
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ياة وتجارد مان االلتزاماات االجتماعياة ، وهناا تكمان العبارات كماا اداء الواجب الاوظيفي بمهن -2

يقااال ، الن االبتعاااد عاان القواعااد و القاايم المهنيااة يشااكل  بااؤرة لالنهيااار القيمااي و المهنااي و 

نقطة النتشار الفساد بين جميع المستويات في المؤسسة وخارجهاا . وهناا اساأل مان انازعج 

نة بالكامل والتزمت بها ريم ضغوطات )س( و )ص( من تساؤلي اعالو : هل حققت قيم المه

عليك ؟ هل احترمت مهنتك عندما تجااوزت انات التعليماات و الضاوابط واالساس المنصاوص 

عليهااا ؟ هاال سااتحترم ماان هااو ملتاازم فعااال بالواجااب الااوظيفي ؟ ام تشاارع ساايفك الصااقاطه و 

 الطعن والتنكيل به ؟ 

ون سالوكيات النااس فاي الشاارع وفاي المؤسساات احترام القانون وااللتزام به ، يضابط القاان -3

وحتااى فااي البيااوت . باادون القااانون تسااود الفوضااى و يتجاارأ الاابعض لساان )قااوانين( جدياادة 

لصالحهم علاى حسااب المصالحة العاماة .  بغيااب القاانون تساود شاريعة الغااب ، فاالغرب قاد 

ك االفراد فاي تحضروا ريما عنهم لوجود حكومات وطنية فرضت قوانين وضوابط تحكم سلو

 المجتمع . فالقانون هو احد  اهم وابرز ادوات التنظيم الحضاري االنساني للمجتمع . 

احتاارام حقااوق االخاارين ، لاايس هناااك حريااة مطلقااة ، فحريااة الفاارد محااددة ومحاطااة بحريااة  -4

االخرين و حقوقهم التي نص عليها القانون والعرف االجتماعي . ولعل هناا المقتال كماا يقاال 

ع مشاااكلنا السياسااية و االقتصااادية و االجتماعيااة والتربويااة هااي نتيجااة عاادم احتاارام ، فجمياا

حقااوق االخاارين . فالشااوارع و مرافااق الدولااة ومؤسساااتها انمااا هااي ملكيااة عامااة ، ويياااب 

الشعور بهذو المسئولية جعلها مرتعا خصابا لمان تحكماه االناا و يارى اناه المالاك الوحياد لهاا 

ال علاى عادم احتارام الكثيارين لحقاوق االخارين هاو التجااوز علايهم دون سواو . ولعل ادل مث

. اما السباق باين المركباات )علاى مختلاف انواعهاا و ساواقها  Que  \المسطر  \في السرو 

 وخاصة التكتك( وتنافسها للوصول اوال هو دليل اخر مشاهد يوميا في الشارع  . 

ساايادة القااانون و االحساااس بالمساائولية المحافظاة علااى نظافااة البيئااة ، وهااذو نتيجاة حتميااة ل -5

تجاااو البيئااة و الملكااة العامااة . فماان ال يحااافظ علااى نظافااة البيئااة يحاساابه المجتمااع وماان ثاام 

القانون في المجتمعات المتحضرة . عندنا : يياب القانون الذي يحاساب ، وييااب االحسااس 

معنيااة ، يكملااه و يعااززو بالمساائولية تجاااو الممتلكااات العامااة ، وتقصااير الجهااات الرساامية ال

نقص في البنى التحتية  تشكل مربع الالمسئولية القاتل . فكيف يتربى المواطن علاى النظافاة 
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 ، ويعدها واجبا وطنيا انسانيا ؟ 

الااتعلم للحياااة : التربيااة المدرسااية وتحماال المساائولية ، فااي الاادول المتحضاارو ، ماان الدراسااة  -6

و تعويدو على التفكير االبداعي لحال مشاكلة ماع عصاف االبتدائية يهتم ببناء شخصية التلميذ 

ذهني ، و ممارسات عملية داخل الصف والمدرسة وخارجها . على خالف ذلك مدارسنا التي 

تؤكد على حفظ المعلومات و اختبار سرعة استردادها ، ماع الغااء ماواد دراساية مان المانهج 

بااه و مداركااه . ديننااا الحنيااف تعااد مهمااة جاادا وصاااقلة حقيقيااة لشخصااية الطفاال وتنميااة مواه

يحث على طلب العلم من المهد الى اللحد ، ويعاد العلمااء ورثاة االنبيااء ، ولكان الواقاع الاذي 

نعيشة نقيض ذلك . فالشهادة الجامعياة ال تؤشار وال تحقاق المساتوى العلماي المطلاوب منهاا 

فقادانها المصاداقية . ناهياك ولها ، يكمل ذلك االلقاب العلمية )االكاديمية(  التي فقدت قيمتها ل

المهناي للمعلماين و  –عن المناهج الدراسية المتخلفة و الضعف الفاضا في التاهيال العلماي 

 المدرسين .  

الكياسة االجتماعية ، ومن مفرداتها  اللغوية المتداولة  : رجاء ، لطفا ، اذا تسما ، شاكرا ،  -7

المقابال . يكمال ذلاك ثقاة )االدماي(  اضافة الى حسان االنصاات وعادم المقاطعاة واحتارام رأي

بنفسه وبانه صادق في ماا يقاول ، لاذا ال  يحتااج الاى ان يقسام بااي شايء ،  و ال ألي سابب 

 كان ليؤكد صدق ما يقوله او يدعيه . 

لااه هاادف فااي الحياااة يسااعى اليااه ، فااي المجتمعااات المتحضاارة ، تتحاادد ماان الدراسااة الثانويااة  -8

ة و يختار الموضوعات والمواد الدراسية التي تؤهله للعمل المهني –شخصية الطالب العلمية 

في مجال معين . فهو يعرف ماذا يريد و كيف يحقق ذلك . وجهت سؤاال الى طلباة الادكتوراو 

، ماذا تريد ان تكون بعد نيل الشهادة  الجامعية ؟ ال احد يعارف   وااليارب ان الابعض مانهم 

بتاااثير شااخص مااا . واالنكااى ماان ذلااك واالدهااى  كااان اختيااارو لتخصصااه  العلمااي عشااوائيا او

طلب بعض طلبة الدراسات العليا المساعدة في اختيار االختصاص المناسب لهام مان انااس ال 

 يعرفوهم ولم يلتقوا بهم سابقا )عن طريق وسائط االتصال الشائعة اليوم(  . 

س . انعكاس هاذا حياته منظمة ، من حيث وقت العمال والدراساة والعائلاة والتارويا عان الانف -9

على ميزانيته الخاصة و وضع اولويات ال يتجاوزهاا ، اضاافة الاى تنظايم الوقات و جدولتاه . 

 فالرؤية  للواقع وللمستقبل موجودة وارادة تحقيق الهدف راسخة . 
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ال يتدخل في ما ال يعنيه ، فكال شاخص معناي بماا هاو لاه ، وال وقات  وال ريباة لدياه فاي  -10

ن والتدخل في خصوصياتهم . يكون التدخل فقط عندما يطلب منه حشر أنفه في شئون االخري

 ذلك او يكون لضرورة انسانية  طارئة.

ال يغير هللا ما في قوم حتى يغيروا ماا فاي انفساهم ، والاذي لدياه اعتاراض علاى ساؤالي ، 

ليكن منطقيا و يصارح نفسه ، كم حقق من هذو السمات في سالوكه الياومي ؟ وعناد تعاملاه ماع 

المجتمع ؟ ليست جميع السمات ذاتية المرجع ، فبعضها ناتج عن تربية مدرسية و عائلياة  افراد

، او اكتساااب ماان المجتمااع المحلااي )االصاادقاء( . ولكاان التغيياار ممكاان  ولاايس مسااتحيال ، اذا 

تااوفرت االرادة للتغيياار واالنتقااال الااى مسااتوى حضاااري افضاال . مقارنااة بساايطة مااع سااالوك 

 ى في الجوار يكون حافزا حقيقيا للتغيير ، واالنتقال الى فئة )االوادم( .  الشعوب واالمم االخر
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 أثر األنسان في إحداث الصدمات البيئية

 ماجد مطر الخطيب أ.د.

 كلية السالم الجامعة

 

الجوياة واألرضاية العنيفاة التاي تنشاأ نتيجاة  التقلبااتُ المناخياة و  التغياراتُ ما ُتحادث  يالبا  

والتبديالت والتدخالت التي يحدثها اإلنساان فاي محااور الطبيعاة المختلفاة ،   التحويرات القسرية

وى وقسوة ضاد الطبيعاة ، ذلاك ان ق ا اذى  خطيرة على ما يقترفه الجنس البشري من  أفعال   ردود  

فتواجهاه   للعناف الاذي يمارساه البشار إزاءهاا ،  الطبيعة الخارقة لن تقف مكتوفة او مستسالمة

بتغياارات ايكولوجيااة ومناخيااة خطياارة تساامى ) الصاادمات البيئااة ( ، و عااادة  مااا توصااف هااذو 

 الصدمات بأنها ثورة الطبيعة.

  -تعريف الصدمات البيئية :

ان تلك التغيرات االيكولوجية والمناخية الناجمة عن تدخل اإلنسا ، الصدمات البيئية بيقصد  

التغيرات القسرية التي ُيحادثها علاى محااور و  ، في الضغط على النظم البيئية من خالل نشاطاته

و مجاالت الطبيعة ، ذلك أن توالي تتاابع تلاك الصادمات ساوف يفضاي إلاى اإلباادة التاي تتعارض 

علااى البيئااة  لهااا الاانظم البيئيااة التااي يعاايش اإلنسااان فااي وسااطها ، وهااي بالنتيجااة تمثاال كارثااة  

 ، لطبيعيااة ناجمااة عاان أفعااال ونشاااطات البشاار ، وهااو مااا يميزهااا عاان مفهااوم الكارثااة الطبيعيااةا

عماادة كالقصااف النااووي والتاادمير المقصااود فضااال عاان أنهااا تختلااف عاان العمليااات الحربيااة المتع 

 وييرها .

والصدمات البيئة قد تنطاوي علاى آثاار كارثياة علاى البيئاة واإلنساان ذاتاه ، فاإلنساان كاان  

وأن العبااث   أن ُياادرك بااالوعي والبصاايرة أن البيئااة ليساات عنصاارا  خااامال  او مستساالما  ، عليااه

بأنتقااام البيئااة منااه ، ذلااك أن مااا   نااذرأن تتساابب عنااه نتااائج خطياارة تُ  دع بنواميسااها وقوانينهااا الُباا
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نعيشااه اليااوم ماان مشااكالت بيئيااة قاسااية علااى مسااتوى كوكااب األرض والمتمثلااة بت كاال طبقااة 

يااار المنااااخي وتعااااظم ظااااهرة التلاااوث علاااى مساااتوى العاااالم و انتشاااار األوبئاااة لتغُ األوزون وا

إنما هي ردود أفعال وصدمات بيئية تعاد بمثاباة إناذارات  واألمراض التي لم تكن معهودة سابقا ، 

ودالالت شديدة لتهديدات البيئة لمستقبل البشرية ، و أن كثيرا  من تلاك الصادمات وردود األفعاال 

إلنسان يير قادر على التعامل معها وما زالت خاارج قدرتاه ، فضاال عان أن الصادمات ، ما زال ا

البيئياة يمكاان أن تاؤدي إلااى أزمااات إنساانية قاسااية ذات طاابع إقليمااي ودولااي ، كماا هااي حرائااق 

، والتاي أدت إلاى ارتفااع نسابة تلاوث الهاواء متجااوزة  حادود  2002الغابات فاي أساتراليا عاام 

والتاي امتادت تأثيراتهاا  ،  1986وكذلك ما نتج عان حادثاة ) تشارنوبل ( عاام المكان والزمان ، 

ماع   ط الغبار الذري الناشئ عنها على كال أرجااء المعماورةالبالغة إلى معظم قارة أوروبا وتساقُ 

مع كارثاة أخارى مان ، ( وتحملت قارات عدة في هذا العالم تبعاتها الخطيرة 1اختالف النسب . )

والجادير بالاذكر أن   ( 2. )1996لنووي حدثت في شرق آسيا في خريف عام كوارث اإلشعاع ا

ألخطاار الصادمات البيئاة بعاد أن   هات الرئيسية للتعرض المتزايادوجع التغير المناخي كان أحد المُ 

أصااابا كااال شاااخص مهاااددا  بالصااادمات الطبيعياااة كاااالزالزل والفيضاااانات والعواصاااف والجفااااف 

) تساونامي ( والحرائاق الهائلاة والثاورات البركانياة   ير المائياةواألعاصير اإلستوائية واألعاصا

وفااي األيلااب األعاام أن ضااحايا هااذو المخاااطر واإلضاارار نساابيا  ، هاام    وهبااوط األرض وييرهااا.

ونتيجااة السااتمرار تاادخالت اإلنسااان فااي الطبيعااة    الفقااراء ماان الشااعوب واألفااراد والبلاادان .

ناات الكاوارث الدولياة تشاير إلاى أن عادد المخااطر والصادمات قاعدة بيا فإنع ونشاطاته المتنوعة  

فقاااد مثلااات حاااوادث الصااادمات الجوياااة المائياااة كالفيضاااانات   الطبيعياااة فاااي ازديااااد مضاااطرد .

ثلثي جميع الكوارث التي تحدث فاي العاالم . إن مان أهام ، والعواصف ودرجات الحرارة الشديدة 

لك التاي تحصال مان حاوادث انفجاارات أو حادوث المصادر الرئيسة للصدمات والكوارث البيئية ت

حرائااق فااي احاادى المنشاا ت الصااناعية التااي تقااوم بإنتاااج المااواد الخطاارة ، وحااوادث أنشااطة 

النفاياات   بإلقائهاا استخراج ونقل البترول ، والممارسات الخاطئة التي تقوم بها نااقالت البتارول 

لحاروب والصااراعات المسالحة خاصااة تلااك والمخلفاات البتروليااة فاي المياااو و فضاال  عمااا تمثلااه ا

والكاوارث   التي يتم فيها استخدام اسلحة الدمار الشامل كمصاادر أخارى لصادمات العناف البيئاي

فاي   لتضاف إلاى جملاة ماا يعانياه الساكان فاي معظام أنحااء العاالم مان زياادة مضاطردة  البيئة ،
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هياارات األرضاية وييرهاا . وتعاد حاالت الكوارث الطبيعية كالسايول والفيضاانات والازالزل واالن

الزالزل من بين أخطر الكوارث الطبيعية التي تهدد العالم بالخسائر الفادحة باألرواح والممتلكات 

فرصااة التخاااذ التاادابير  ، ذلااك ان مااا يزيااد ماان خطورتهااا أنهااا تحاادث بشااكل مفاااجئ وال تعطااي 

  واإلجراءات الكافية من قبل األفراد أو الجهات المعنية .

أو   وعلى الاريم مان التقادم التكنولاوجي القاائم فاي العاالم إال أن محااوالت التنباؤ بحادوثها

أن تكاون  محدودة النتائج ، كما أن مان خطاورة الازالزل أنهاا يمكان   اإلنذار المبكر عنها ما تزال

سببا في حدوث صدمات وكاوارث بيئاة أخارى ، ذلاك أناه وعقاب حادوث الازالزل الشاديدة ساوف 

ير خطياار علااى المصااانع والمخااازن والمسااتودعات ووسااائل النقاال المختلفااة والتااي قااد يحاادث تااأث

تقوم بتداول او استخدام او تخزين أو شحن مواد خطرة مما ياؤدي إلاى حادوث الكارثاة البيئياة . 

(3)  

عنادما ضاربت هازة  2011وهذا ما ترتب عن حدوث كارثة محطاة )فوكوشايما ( فاي عاام  

(متاارا  14ت علااى مقياااس رختاار نااتج عنهااا )تسااونامي ( بارتفاااع ) درجااا  (9أرضااية بمقاادار )

. كمااا   فتساابب فااي ياارق أربااع مفاااعالت ماان أصاال سااتة مفاااعالت كاناات تعماال فااي تلااك المحطااة

دمااارت الهااازة األرضاااية منظوماااة التبرياااد المساااتخدمة فيهاااا فناااتج عااان ذلاااك حااادوث انفجاااارات 

تلك الكارثة تسارب اإلشاعاعات والماواد هيدروجينية وانصهار مناطق أخرى . لقد كان من نتائج 

وييرها مان الماواد والمحاصايل الغذائياة  المشعة إلى مياو الشرب والخضروات والشاي واللحوم 

عاماا مان تااريخ  40، ومن المتوقع أن تستمر عملية إزالة نتائج وأثار الكارثة مادة ال تقال عان 

  (4رفع المفاعالت النووية المتضررة .)

  المصادر .

 . 8 ، ص 111لجنة الدولية للوقاية اإلشعاعية ، رقم المطبوع ال  .1

، دار الشااؤون الثقافيااة  1حمايتهااا ، ط  انظاار علااي حسااين حنتااوش ، البيئااة العراقيااة وساابل  .2

  . 205 - 204 ، ص 2013العامة ، بغداد ، 

الخطاااة الوطنياااة لمواجهاااة الكاااوارث ، جمهورياااة مصااار  وزارة الدولاااة لشاااؤون البيئاااة ،   .3

  . 2006  العربية،

 . visti.ru+Rt  انطر : .4
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 والتحديات التنموية طار العام للعلوم البيئيةاإل
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مقدمة ال

كاال مااا ميااز هااذا الكوكااب عاان الكواكااب االخاارى فااي مجموعتااه الشمسااية ماان خصااائص ان 

الضاارة مان الوصاول الاى لتي تمنع االشاعة ا(فيزيائية وتوفر االوكسجين ووجود طبقة االوزون 

 سااهمتجميعهاا قاد ووجود الماء والدفء والطاقة التاي تمادها الشامس للكوكاب  (سطا االرض

تميااز االنسااان بساالوك لقااد بتااوفر متطلبااات إسااتمرار الحياااة للكائنااات الحيااة ونموهااا وازدهارهااا. 

حيطاه وماا فاي ملاه المسؤول الوحيد عن ما يحصل  كانحفاظ على التوازن البيئي وفي الفطري 

كراماة . ولكي يعيش االنسان في بيئة سليمة تاؤمن لاه طبيعية او يير طبيعية حوله من متغيرات

بيئااة نظيفااة خاليااة ماان االمااراض واالوبئااة فااي العاايش ضاامن الرفاهيااة التااي يتمناهااا العاايش و

 فااي المحافظااة عليهااا واالهتمااام بهااا  وتطويرهااا وأزدهارهااا ونموهااا همسااؤوليتتوضااحت لااه 

هدد حياتاه التي قد تعلى النظم البيئية بمختلف أشكالها وأنواعها وحمايتها من التدهور  الحفاظو

الحيااة الاذي تحيااو  انمااطالبيئة تتاأثر بوقد تبينت له مع الزمن ان  وحياة الكائنات الحية االخرى

ماان سالوكيات  يوميااة مارساة مااا نالبيئاة ايظااا  كال علااى ساطا  االرض وتعكااس الحياة الكائناات 

مفتاااح للماضااي  تعيشااة المجتمعااات البشاارية هاايالااذي  الحاضااروالن اتيااة ايجابااا او ساالبا. وحي

عكااس ماحصاال ماان احااداث أثاارت علااى البيئااة تاااثيرا ساالبيا منااذ هيمنااة االنسااان علااى االرض تو

تطاااور الحياااة ونهضاااتها وحصااول الثاااورة طبيعااة و واسااتثمارو لمواردهاااا واسااتغالله لخيراتهاااا

استغالل للموارد الطبيعية لالرض ومعادنها وماتالها من اكتشاف الانفط الصناعية وماواكبها من 

كلهاا أدت الاى تادهور  وازدياد ساوء اساتخدام ماوارد البيئاة بالتوساع الساكاني والعمراناي والغاز

مقداد حسين على الجباري أ.د.  

المتحدةالمملكة  –دكتورة موارد مائية وبيئة   

جامعة بغداد –متقاعد  –استاذ   

استراليا –ملبورن   

 سوزان رشيد جبير

 دبلوم عالي / تقييم االثر البيئي

جامعة بغداد –كلية العلوم للبنات   

العراق -بغداد   
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البيئاة وتلوثهااا واصاابحت ظاااهرة التلااوث ماان أكباار المشاااكل التااي تعاااني منهااا معظاام المجتمعااات 

وانتشاار الكثيار بشاكل عاام  بت هذو  الملوثات في التأثير على المناختسبحيث المتطورة الحديثة 

إن مااا تعانيااه وتوجاات بحقيقااة  ماان االوبئااة واالمااراض المعديااة ويياار المعديااة ومشاااكل  اخاارى

صاااحية المشااااكل لالبيئاااة مااان تلاااوث وساااوء اساااتخدام لهاااا ولمواردهاااا هاااو المسااابب الرئيساااي ل

ومن هناا  .منية التي قد تعاني منها المجتمعات البشريةواال سياسيةوال قتصاديةواال جتماعيةواال

التاي عوامل اليجاد الحلول الناجعة لمواجهة الالكثيرة والمفتوحة وجب على االنسان بذل الجهود 

الحكومياة والمنظماات جهاات مساؤولية كافاة الوتحدياد  والمجتمعاات على حياة االفرادا تؤثر سلب

لقاد . بيئياةال اتتأثيراللحد من اايجاد الحلول الجذرية للتقليل وفي والمجتمعية والهيئات واالفراد 

والمجتمعاات لالنساان المتحضار االساساية اصبحت محاوالت تطوير البيئة وحمايتهاا مان المهاام 

يشاارك حياث ة يامشااكل البيئلمحاوالت اليجاد حلول جذرية لالمتحضرة حيث اسست الكثير من ال

أن سااعي و بيئتااه التاااثير الساالبي فاايالمسااؤول الاارئيس عاان هااو يبقااى اإلنسااان الن  بهااا الجميااع

حصوله على الطعام والماء والطاقة والمأوى يؤدي إلى اساتنزاف لماواردو الطبيعياة في اإلنسان 

المجتمعية والتنمياة . لذا بدأ العالم يدرك أن مشاريع التنمية الناتجة بعدها بالمشاكل البيئةتاثر وي

تشاكل تهديادات التصاميمية حسااباتها مفاردات ة السلبية في يثار البيئاالقتصادية التي ال تضع اآل

فااي جميااع المفااردات التااي تحتاااج إلااى إعااادة التفكياار وبصااورة جااادة تدامة لفاارص التنميااة المساا

 المستقبلية ضمن المجتمعات. وأن يكون ذلك هدفا  اساسيا  في جمع خطط التنمية البيئية 

   االطار العام للعلوم البيئية :

كال األشاياء الحياة وييار الحياة التاي تحايط باإلنساان هي عتبرت منظمة اليونيسكو البيئة ا

وتتبادل معه التأثيرات المستمرة وال تقتصر على البيئة الطبيعياة ولكان تشامل البيئاة االجتماعياة 

إن العواماال البيئيااة الفاعلااة متعااددة ومتنوعااة ويالبااا  واالقتصااادية والسياسااية والتكنولوجيااة.

 كون متداخلااة مااع بعضااها الاابعض وتااؤثر بشااكل مباشاار ويياار مباشاار وبمكوناتهااا الطبيعيااةمااات

يتاثر االنساان ضامن البيئاة التاي يعايش فيهاا بعوامال عديادو منهاا العوامال المناخياة االحيائية. و

)وتشامل كال ماا يتعلاق بعناصار المنااخ العاماة والمحلياة كاإلشاعاع الشمساي والحارارة والضاوء 

وبااة( والعواماال األرضااية )وتشاامل جميااع الخااواص الفيزيائيااة والكيميائيااة للتربااة والرياااح والرط

جباال واالرتفااع عان الودياان والتضم العوامال الفيزويرافياة شاكل ساطا األرض بماا فيهاا حيث 

خلاق تنوعاا فاي هاي التاي تان تشابك هذو العوامل وترابطها وييرها(.  سطا البحر واالنحدارات

عـنـاصـر تعتمد بعضاها علاى بعاض بصاورة معقادة وكاذلك آثارهاا هذو الان المحلية كما و البيئات

   من منطقة الى اخرى. متباينة على النظام البيئتكون 

منظومة تضم جميع العناصار الطبيعياة والحياتياة التاي توجاد حاول الكارة ان البيئة هي     

الغازيااة المختلفااة والطاقااة مكوناتااه بوالماايط بهااا األرضااية وعلااى سااطحها وفااي باطنهااا والهااواء 

ومصاادرها ومياااو األمطااار واألنهااار والبحاار والمحيطااات وسااطا التربااة وماا يعاايش عليهااا ومااا 

ان كل هذو العناصر مجتمعاة هاي مكوناات منظوماة البيئاة و بداخلها من نبات وحيوان  واإلنسان

تدل على أكثر من مجرد عناصار طبيعياة تتمثال فاي المااء والهاواء والترباة  هاأناي بصفة عامة 
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المااوارد كبياار ماان رصاايد تاادل علااى والمعااادن ومصااادر الطاقااة والنباتااات والحيوانااات  باال هااي 

ويمكن اعتبار النظام البيئي بمثابة كياان كما  المادية واالجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكان

تقلة لهااا القابليااة الذاتيااة علااى ادامااة واسااتمرار الحياااة فيهااا االماار الااذي او وحاادة ديناميكيااة مساا

يؤدي الى نشوء نوع من التوازن بين العناصر والعوامل المختلفة مما يعطي للنظام البيئي حالاة 

م البيئاة ارتباطاا وثيقاا ماع طبيعاة المكاان وماا يحوياة مان نظام ورتبط علاتامن االكتفاء الاذاتي. و

جبااال / بيئااة الهضاااب / بيئااة للسااهول / بيئااة الااتالل / بيئااة الصااحاري /  البيئااة )بيئااة لل طبيعيااة

البيئاة القطبياة  / بيئاة الغاباات /  / بيئة المنااطق المعتدلاة/   /  البيئة شبه االستوائية االستوائية

البحرية البيئة   بيئة البساتين /  / بيئة االديال  / بيئة المراعي   بيئة المحاصيل /  بيئة المدن /

/ بيئة المصبات / بيئة المياو العذبة / بيئة المياو الراكادة / بيئاة ميااو المجااري  / بيئاة األنهاار / 

ة وعوامال عديادة اخارى المناخياالعوامال  تؤثروهذا  الينابيع( بيئةبيئة الجداول / بيئة القنوات / 

 .في المنطقة مظاهر اختالل التوازن البيئيب

وعارف البيئاة علاى انهاا عباارة  1935ظام البيئي ألول مارو عاام لقد استخدم  مصطلا الن

عاان ايااة وحاادة تنظيميااة فااي مكااان مااا ويشاامل علااى المكونااات الحيااة والغياار الحيااة حيااث تكااون 

بصورة متفاعلة فيما بينها وهذو العالقات تكون بنظام بال  الدقة والتوازن حتاى تصال الاى حالاة 

د يناتج عناه تهاديم وتخرياب للنظاام وان النظاام البيئاي قاد االستقرار أي خلل في النظاام البيئاي قا

يتركز في منطقة صغيرة تتواجد وتستمر عليها الحياة في الكرة األرضية فقد يكون بركة مااء او 

مستنقعا او حقال زراعيا او مدينة او قارة ويشكل العالم بأكمله نظاما بيئيا ضخما ومتوازنا وهاو 

يادعى باالغالف الحيااتي والاذي يغطاي المنطقاة الماذكورة علاى  ما يادعى باالمحيط البيئاي وكاذلك

الكرة األرضية التي تقطنها االحياء وقد يصل مداها الى األجواء التي تتواجد فيها االحياء وهكاذا 

يمكاان اعتبااار هااذا النظااام البيئااي بمثابااة كيااان او وحاادة ديناميكيااة مسااتقلة ومتزنااة ولهااا القابليااة 

رار الحياااة فيهااا االماار الااذي يااؤدي الااى نشااوء نااوع ماان التااوازن بااين الذاتيااة علااى ادامااة واسااتم

ومماا تقادم يتباين  العناصر والعوامل المختلفة مما يعطي للنظام البيئي حالة مان االكتفااء الاذاتي.

دراسااة الكثياار ماان الموضااوعات التااي تخااص البيئااة ماان وجهااة النظاار تشاامل العلااوم  البيئيااة  ان

مفااهيم البيئياة والماوارد الطبيعياة تتنااول هاذو المفااهيم دراساة قيماة العلمية والتطبيقياة مثال )ال

البيئااة وعمليااات النظااام البيئااي وجهااة النظاار البيئيااة للمااوارد الطبيعيااة/ الكيمياااء وعلاام األحياااء 

الدقيقة حيث يتم مان خاللهاا دراساة الخاواص الفيزيائياة والكيميائياة للماوارد وكيميائياة الغاالف 

لاام األحياااء الدقيقااة / المفاااهيم األساسااية لعلاام المياااو دراسااة الاادورة المائيااة الجااوي  والتربااة وع

ودراسااة المياااو والتبخاار وهطااول األمطااار و الفيضااانات و المياااو الجوفيااة وكيميائياتهااا / الاانظم 

البيئية واضطرابها  والتلوث  / التطرق إلاى البيئاة النهرياة والانظم البحرياة وتلاوث الميااو حياث 

لهااا دراسااة مؤشاارات ومعااايير جااودة المياااو  الملوثااات المائيااة  جااودة مياااو مصاابات يااتم ماان خال

األنهار  التلاوث البحاري وجاودة الميااو فاي البحيارات واألنهاار ومؤشارات المحتوياات العضاوية 

لجودة الميااو واألوكساجين وبقياة الغاازات األخارى المازيج المضاطرب فاي البحيارات واألنهاار / 

خالله دراسة الملوثات الهوائية ونظام تلوث الهاواء وتغيار المنااخ العاالمي  تلوث الهواء يتم من

وتشااتت الغااالف الجااوي / التلااوث بالضااجيج  يااتم ماان خاللااه التطاارق إلااى الخااواص الفيزيائيااة 
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للصوت ومستويات الضجيج و مقياس الضجيج ومحاولة التخلص من الصوت أو الضجيج داخل 

م التطارق مان خاللاه إلاى الادورات المغذياة للانظم الزراعياة و المباني / التلوث الزراعي حيث يت

الخااواص الكيميائيااة والفيزيائيااة للتربااة و النفايااات والملوثااات  / معالجااة المياااو حيااث يااتم ماان 

خاللها دراسة كمية الميااو المطلوباة ومعاايير جاودة الميااو وعملياات المعالجاة للميااو والتصافية 

الميااو الملوثاة وياتم مان خاللهاا دراساة أو معالجاة تصاميم شابكة والترشيا والتعقايم /  معالجاة 

المياااو الملوثااة و خصااائص تاادفق المياااو الملوثااة وعمليااات المعالجااة للمياااو الملوثااة و تااأثيرات 

المياو الملوثة / معالجة النفاياات الصالبة ةياتم التطارق مان خاللهاا إلاى خاواص النفاياات الصالبة 

يض الهاادر فيهااا  إعااادة إنتاااج أو اسااتعمال النفايااات الصاالبة  / وعزلهااا ونقلهااا وتخزينهااا  تخفاا

معالجااة النفايااات الضااارة ةيااتم ماان خاللهااا التطاارق إلااى النفايااات الضااارة  كيفيااة تولاادها ونقلهااا 

ومعالجتها والتخلص منها  أثرها على الموقع  /  ضبط اإلصدارات الهوائياة الصاناعية ةياتم مان 

اء وتصميم واختبار التجهيزات والموضوعات الخاصاة برقاباة خاللها دراسة توصيف تدفق الهو

 تقاويم اياتم مان خاللهاحياث  )النفاياات المجتمعي اإلصدارات الهوائية الصناعية / تخفيض الهدر

   فوائد وطرائق تخفيض النفايات(. 

هااذو تطااور اسااتخدام حيااث كلمااة اليونانيااة تعنااي )البياات( الق ماان تان مصااطلا البيئااة مشاا

 ةيااأن أصاابحت تعنااي دراسااة مجماال العالقااات بااين الكائنااات الحيااة وبيئتهااا الطبيع الكلمااة إلااى

مجموعة من المفااهيم التاي تخاتص التعارف علاى درجاة التاوازن بأنها المحيطة بها كما وتعرف 

/  الفيزياوياة/ الكيمياوياة / البيولوجياة / االقتصاادية /  االجتماعياة)العوامال  ات مانمجموعبين 

ومحيطااه المجتمعااي وهااذا  حياااة اإلنساااندرجااه رفاهيااة ومسااتويات ثر علااى التااي تااؤ وييرهااا(

ياة  ومعطياات طبيعباين المعطياات التاوازن مان الحالاة هنلاك تكون عندما  إيجابيالتوازن يكون )

ه يااالطبيعبااين المعطيااات التاوازن  عناادما يوجاد اخااتالل فاايساالبي ظاروف عاايش االنسااان  وايظاا 

بأنهااا مجموعااة ماان الظااروف والمااؤثرات البيئااة رف وتعااومعطيااات ظااروف عاايش االنسااان(. 

بيئاة من خالل التااثير علاى المكوناات االساساية للالخارجية التي تؤثر على تطور الكائنات الحية 

او المحايط او طبيعاة الوسط انها طبيعة بايضا تربة( وتعرف البيئة / الالماء  /والمتمثله )الهواء 

 ضاامنضاامنه تبكاال مااا يهااا ويتااأثر  يااؤثر فيالتااي إلنسااان وا ايعاايش فيهاا لتااياالمنطقااة الجغرافيااة 

/ رباة / تقاود طاقة / طبيعة و مصادر/ المعادن / الصخور )طبيعية  المجال المكاني من معطيات 

(  / ماوارد مائياة )ساطحية / جوفياة / أمطار/ رياح / ضغط ة / حرار/ عناصر مناخ  )تضاريس 

نشااطات بفعال او معطيات ييار طبيعياة مثال )مخرجاات الزراعياة والصاناعية والخدمياة  اخرى(

ضاامن ويتفاعاال معهااا  يحاايط باالنسااانالبيئااة هااي كاال مااا التنمويااة(. ممااا تقاادم يتبااين ان اإلنسااان 

فاي لبيئاة تداخل مع اويومية لذا فكل العلوم تمستدامة ألرض بصورة عند سطا االنطاق الحيوي 

السامات البيئياة لهاذو العلاوم وتحدياد  فهمفي او ايجابا( ويامل المختصين بالبيئة  تاثيراتها )سلبا

لوضااع اليااات عماال وتنساايق وسياسااات بيئيااة  االنسااانذات التااأثير الساالبي علااى بيئااة ابعادهااا 

ومان هاذا المنطلاق فاان الحياوي.  هوباين محيطااالنسان بين مناسب إلى توافق  مناسبة للوصول

يشامل لتساع يوإنماا ويير الطبيعياة الماذكورة قاصرا  على الجوانب الطبيعية  مفهوم البيئة لم يعد

مماا يساتدعي ضارورة  معقادة مان العلاوم المهماة والة يالبيئالعلوم وبذلك أصبحت نواحي كثيرة 
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ضمن اي حوض طبيعي او منطقاة األخذ بنظر االعتبار مجمل العوامل المسببة للمشكالت البيئية 

مصااادر عاازل الامكانيااة ة هااي يااعلااوم البيئال ماان دراسااة وفهاام ف األساااسلااذا فااان الهاادجغرافيااة 

للتوصل إلاى توافاق  محيط البشريذات التأثير السلبي على الاو البشرية واالصطناعية االطبيعية 

. وتعارف البيئاة ايظاا بانهاا منظوماة تضام جمياع العناصار )الطبيعياة افضل باين اإلنساان والبيئاة

الكرة االرضية وعلى سطحها وفي باطنهاا والهاواء ومكوناات التارب  والحياتية( التي توجد حول

الفلزية المختلفة والطاقة ومصادرها ومياو االمطار واالنهار والبحار والمحيطاات وساطا الترباة 

ومايعيش عليها ومابداخلها من نبات وحيوان وانساان علماا باان التفاعال باين كال هاذو العناصار 

ة البيئية بصفة عامة للمنطقة المعنياة علماا باان البيئاة الباد مان مجتمعة هي التي تكون المنظوم

 حمايتها بتوجيهها مجتمعية ومركزية لجعلها نظيفة وخالية من التلوث والضرر البيئي.

 على:حتوي النظام البيئي يان 

 :وتعايش هاذو العناصار علاى اخاتالف  (الحياوان/ النباات /  اإلنساان)تشامل و العناصر الحياة
وياؤثر  العناصار األخارىطبيعاة وجاود وحركاة يتاأثر بمنهاا ل وكامتكامال  نظاام  أشكالها فاي

 ايضا سلبا او ايجابا فيها
 :وكل عنصر منها يشكل محيطا  خاصاا   (التربة/ الهواء / الماء )وأهمها  العناصر يير الحية

 محيطاات /أنهار /مائية )بحارموارد به فهناك المحيط المائي ويشمل كل ما على األرض من 
دقيقااة / جساايمات / ازات )الغاايشااتمل علااى الااذي و بحياارات( والمحاايط الجااوي أو الهااوائي/ 

 والتربة.   شمل الجبال والهضابتوهناك المحيط اليابس و (  رات معادن/  ذأبخرة 
 

بعالقاات متكاملاة و وتاؤثر بعضاها باالبعض االخار أن هذو األوساط وترتبط ببعضها الابعض

 ييلحق بالتوازن البيئي يتأتى مان ازديااد أو نقصاان ييار طبيعاي ال الذي اللاالخان متوازنة وو

يمثال اإلنساان والاذي  ةخارجيامجموعاة مان العوامال ال النظام البيئي بفعل تأثيرحلقات من حلقة 

 اي االخاالل فايالنظاام البيئاي والتي جميعهاا قاد ياؤدي  الاى االخاالل فاي  عواملها االساسيةأحد 

 التوازن الطبيعي تماما .

يساتند إليهاا القاائمون يهاتم بهاا والبيئياة تعاد أحاد الركاائز التاي يجاب أن العلوم ن مفاهيم ا

للبيئة متغيرات بعضها طبيعي وبعضاها مان صانع االنساان  الن العمراني تطويرالعلى التخطيط و

ياتم الاتخلص منهاا دون   الميااو العادماة التاي )مثال  وجميعها تاؤدي الاى التراجاع السالبي للبيئاة

أو علاى اليابساة /  البحاار ميااو الساواحل البحرياة او داخالاالنهاار أو مجااري لجة سواء في معا

للهااواء  نفايااات الصاالبة المنزليااة والصااناعية دون االهتمااام بمااا قااد تحدثااه ماان تلااوث ال  القاااء

/ انتشااار فااي  النشاااطات الزراعيااة باادون ضااوابط محااددة  / اسااتخدام المبياادات  والمياااو للتربااةو

لطبيعياه / تلاوث الهاواء /  الضوضااء / ا الطاقاة / اساتنزاف الماوارد تلاوث ة واألماراض /األوبئ

األراضااي الصااالحة  يخساار الكثياار ماان مساااحاتأن العااالم  ./ وييرهااا الكثياار( التغياارات المناخيااه

إضاافة إلاى المئاات مان أناواع األجنااس  الغاباات الخضاراءاراضي المراعاي واراضاي و للزراعة

وان يصابا  التلاوثمصاادر حماياة البيئاة مان مان الضاروري جادا صابا ا اوالحيوانية لذالنباتية 

 لقدرة المجتمع على التجاوب مع تحاديات التطاور وتاوفير اإلجاراءات للحماياة الفعاال معياراذلك 
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فبادال  البيئاة آثاار مادمرة علاى بعاد الثاورة الصاناعية التكنولوجية الكبيارة لقد كان للطفرة  للبيئة.

وصيانة البيئة والمحافظاة عليهاا  ةالتطورالعلمي لتحسين نوعية حيات اإلنسان من يستفيد من أن

لااه لااذا وجااب االنتباااو الااى طبيعااة  أساايرا  اصاابا فااي الواقااع النمااو   لهااذ اصاابا اإلنسااان ضااحية 

ارتبطات البيئاة التكنولوجيات التي يعامل معهاا االنساان ضامن مفاردات النشااطات التنموياة. لقاد 

عناد تصاميم وانجااز اي تأخذ المداخالت البيئية بعين االعتباار  لذا يجب انارتباطا  وثيقا   بالتنمية

تاوفير  ممكانمبال  باهضة لترميم وإعادة بناء البيئاة حياث مشروع تنموي لكي ال تصرف الحقا 

ا ما بعين االعتبار ومنذ مراحل التخطيط األولاى وهاذامسبقا البيئية  الجوانب ذأخعند هذو المبال  

   .اليوم بالتنمية القابلةتسميتة اصطلا 

 لتنمية التي لها القدرة علاى االساتمرار وتعمال علاىر)التنمية المستدامة( اي الالستمراو   

كثيارة نظام مغلق وفياه تحادث تغيارات هي األرض ككل ان من وجهة نظر بيئية و حسين البيئة.ت

منها خصائصها ومميزاتهاا نطاق لكل وعديدة  ةتحت ظروف مختلفة حيث تتضمن األرض انطقو

أربعاة بيئياا بومان هاذا المنطلاق تغلاف األرض  .ومكوناتها المختلفة والعوامل التي تسيطر عليها

( الغاالف الجاوي/ الغاالف الماائي / الغاالف الباايولوجي / الغاالف الصاخري )أساسية هاي ايلفة 

سااطا  يئيااة المتباينااة عناادالبعاان تغياار الظااواهر  ي المسااؤولةهاا نطقااةان التفاعاال بااين هااذو االو

ة في أحد هاذو األيلفاة سايؤثر يأن أي تغير في مقدار وكمية وتردد العمليات الطبيعحيث األرض 

على فاعلية األيلفة األخرى وكمثال على ذلك آن التغير في العمليات الطبيعية المؤدياة إلاى حتما 

التااي و هغااازات البركانيااتكااوين الجبااال تااؤثر علااى الغااالف الجااوي باااطالق كميااات كبياارة ماان ال

يياارت قااد فيزيائيااة العمليااات حقيقااة ان الوهنالااك  باادورها سااتؤثر علااى الغااالف الغااازي والمااائي

والتزال تعمل على تغير شكل األرض خالل الزمن الجيولوجي وان هذو التغيرات تازداد بمقادراها 

ى ابتكااار وسااائل وترددهااا بفعاال مااداخالت اإلنسااان فااي الطبيعيااة لااذا يجااب أن نكااون قااادرين علاا

فهمنا للعمليات الطبيعية المؤثرة على سطا األرض في  التخطيط للتعامل معها من خالل متقدمة 

 .للمشاريع التنموية

 إلى: ةيالبيئ وتصنف  العلوم  

 بطيئة االستجابة مثل البيئة القطبية )تحد حاراري( البيئاة الجافاة البيئات وتمثل ال بيئات صعبة
 .لجبلية )تحد تضاريسي( البيئة المدارية المطرية )تحد نباتي(ا البيئة ) تحد مائي( 

 البيئاات الساهلية / البيئاات )بيئات تستجيب بسهولة ألي جهاد بشاري مثال  وتمثل بيئات سهلة
البيئااات التااي تتمتااع بااوفرة مواردهااا المائيااة وخصااوبة تربتهااا / البيئااات  المعتدلااة المناااخ / 

 (.الساحلية
 تعتمااد علااى درجااة التحضاار البشااري والكثافااة السااكانية وتقساام إلااىالتااي و المشاايدة اتالبيئاا 
بماا هاا موارد ساتغاللاللك اإلنسان فيها قادرة علمياة وتقنياة عالياة الكفااءة تيم بيئات متقدمة)

مان   اإلنسان قادرات علمياة وتقنياة متواضاعة تقلالحيث يمتلك  بيئات نامية/  ةيحقق طموحات
 بيئة(.البعلى استغالل موارد  قدرته
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 إلى:ايضا ة يالبيئ تصنيف العلوم  و

 الغاالف الماائي/  الغالف الجوي) وتتكون من أربعة نظم مترابطة وثيقا  هي البيئة الطبيعية  /
/ معااادن / ترباة / هاواء / مااء )بماا تشامله هاذو األنظماة مان و (الجاوي  المحايط /  اليابساة

الستخدامات وهي جميعا تمثل موارد متاحه  /  وييرها( الحيوانات/ النباتات  /مصادر طاقة 
 .نساناال
 و الكائنات الحية في محيطه الحيوي ةوتشمل اإلنسان ومجتمع البيئة البيولوجية . 
 عالقاة اإلنساان ماع وآلياة  وطبيعاة التي تحادد ماهياة طر العامة اإل وتشمل البيئة االجتماعية

 .  م االجتماعيتؤلف أنماط تلك العالقات ما يعرف بالنظالتي محيطه و
  

رؤياة واضاحة وساائدة  وحصاولالدول المتقدماة  ضمن مجتمعات المفهوم البيئي لقد تطور

الفهاام الصااحيا الااى  وصااوالوالمجتمااع  ينوكيفيااة ترساايخه لاادى المااواطنالبيئااي حااول المفهااوم 

ة مان جهاة وماع الجهاات الرسامية المهتماة بالبيئاة تنسيق المشترك بين االنساان وبيئتالطبيعة ال

شاهدت نهاياات الساتينات ليمة. لقاد بيئاة سا المركازي فاي ضامانمن جهة اخرى لتحقيق الهادف 

العااالمي حااول مخاااطر وعلااى المسااتوى وبادايات الساابعينيات ماان االلفيااة الماضااية صااحوة كبياارة 

قصاااوى وعلاااى كافاااة م البيئاااة الاااى موضاااوع ذي اهمياااة ودت الاااى االرتقااااء بعلااااة ياااتلاااوث البيئ

مساااحات يوميااة الموجااه خصصاات وسااائل االعااالم  لااذلكواسااتجابة  المسااتويات ضاامن المجتمااع

وللمهتماين بعلاوم البيئاة ضامن القطاعاات  تتناول فيها قضايا بيئية مختلفة يتم طرحهاا للجمهاور

 ايام محددة سانوياتم تخصيص  التنموية المختلفة والى اصحاب القرار البيئة ضمن الدولة كما و

ات بيئيااة مركزيااة بهااذو المناساابات تاام رفااع شاعارلم عمومااا وبالبيئااة علااى مسااتوى العاالالحتفاال 

هاو االمال الوحياد الصاحيا لنماو المجتمعاات البيئاة والمفهاوم البيئاي  لاوم)ان عالدولية منها ان 

 والعيش بدرجة مقبوله من الرفاهيه(.  لديمومة بقاء البشرعلى وجه البسيطة

 االعتبارات االساسية منها: وفي هذا الصدد اكد المختصون البيئيون على مجموعة من

  القطاعاات التنموياة االساساية فاي البنااء وضع االعتبارات البيئية في المقاام االول فاي ادارة
قبال وييرهاا مان القطاعاات التنموياة( الزراعاة  الصاناعة وو االعماال االجتماعي )قطاعات 

 .الحياةاشكال ان يحيط التلوث باألرض ويقضي على جميع اشكال 
 المقبولة اجتماعيا واقتصاديا.حدود اليتجاوز كي اللجاد والفعلي بزيادة عدد السكان التحكم ا 
  عام في العالم.المعيشة لمنع حدوث دمار بيئي النماط وطبيعة وجوب تنظيم شامل 
  ة رساامي تعليمياا سعلااى اسااهتمااام ويجااب ان تبنااى سااتحق االتمسااألة  تعتباارالبيئااة  لااومعان

 ومجتمعي وبدرجات متقدمة .
  تطاوير الياات الى توجهت السياسات  هو المواطن لذا ان اكثر من يعاني من المشاكل البيئية

وعياة البيئياة واالهتمامااات تالبيئاة والالمجتمعياة وتعمياق االهتمااام بمواضايع  الثقافاة البيئياة
علااى  التااي يجاابوالتنمااوي المسااتدامة للمجتمعااات ة وصاالتها بقضااايا يااالبيئ للعلااومالحقيقيااة 
 والتصرف على ضوءها. ين اإللمام بها ومعرفتهاالمواطن
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برصيد ضاخم مان التطاور العلماي والتكنولاوجي  المتقدمة اليومالبشرية تميز المجتمعات تو

لمواجهااة تعتبار لفتاارة قصايرة ماان نسايج الخيااال جديادة والتااي كاناات فااتا االنساان افاقااا  والاذي ي

ياااو ميهاادد مفااردات البيئااة )وبيئااي ادع مااوارد بااال رال البيئااي والااذي كااان تسااتنزفهاادم العمليااة 

مجتمعاات عمل بجد واخالص لتسليم وتوريث اجيالناا القادماة ء( وااليمان بضرورة الوهوا بةوتر

بيئياة صاحيحة  اترسام سياسافاي والبيئاي المطلاوب بيئة سليمة ونظيفة وذلاك باالتخطيط تتميز ب

وضمن جميع القطاعات التنموية مع التركيز على واقع التثقافة البيئة المجتمعية وعلاى ورصينة 

حاب المجتماع ان ننماي وناورث كماا ويجاب  ساليمةالبيئاة التضامن مساتقبل سألنهاا نطاق واساع 

حاامال  للمفااهيم والمعاارف البيئياة والمهاارات المجتماع ككال ان يكاون و البيئة والمحافظة عليهاا

والبيئااات التنمويااة تااي تمكنااه ماان التفاعاال مااع البيئااة االجتماعيااة والبيئااة الطبيعيااة والمعااايير ال

 وبشكل مستدام. عمل على تطويرها الوالقطاعية ككل 

وضاع وصاياية ) عمال علاىالبيئين توجية المجتمعات للسؤولين مما تقدم يتبين ان على الم

المهتماون ضامن القطاعاات كي يتعارف مناهج تربوية وتعليمية تتالءم مع فعاليات التعليم البيئي 

 ضاامن مختلااف القطاعااات المجتمعيااةعماال ورش بيئيااة / علااى المشاااكل البيئيااة  المجتمعيااة كافااة

   ت البيئية التي يواجهونهامشكاللمهارات وقدرات لوضع حلول عملية ل لمشاكون فيهاليكتسب ا

المجتمعياة / ادي البيئياة من خاالل انشااء الناو يالبيئالواقع تجاو  مجتمعيةتفعيل االنشطة ال

االهتمام الجاد والتفصيلي والمتقدم بادوات االعالم البيئي المجتمعي المتخصص / االهتمام الجااد 

البيئة االفضال تبادأ والتفصيلي والمتقدم بادوات التعليم البيئي المجتمعي المتخصص / رفع شعار 

تجااو  المشااعر االنساانيةلتحرياك  يباالنسان ثم محل السكن ومحيط العائلة ثم المحايط االجتمااع

 .  (البيئة

 لقد تطورت العلوم البيئة وتفرعت عنها علوم متداخلة االخرى مهمة مثل:

تبحااث فااي عالقااة االنسااان مااع بيئتااه المحيطااة بااه وكيفيااة تااأثيرو فيهااا و : االجتماااع البيئاايعلاام 

 وتأثرو بها

 علم الكوارث البيئية: وتكون على نوعان:

  وتينتج عنها ضرر بال   بالبيئة ال يمكان احتاواؤو باإلمكانياة المحلياة فاي  الطبيعية:الكوارث
 موقع الحادث مثل الجفاف و المد البحري والفيضانات 

  كوارث من فعل االنسان سواء بالخطأ مثل حدوث تسرب يازات سامة من مصانع كيماوياات
. وتعد العدياد مان الادول خطاط أو تسرب النفط من ناقلة النفط  أو مثل ما يحدث في الحروب

مسااابقة إلدارة الكاااوارث البيئياااة بحياااث اذا حااادثت الكارثاااة يمكااان  تقليااال الخساااائر الحادثاااة 
 بالمواجهة المبكرة والمدروسة للكارثة.

اهمية الفهم الشاائع للتصاميم الهندساية واال تكاون معزولاة  البيئية: –علوم  التصاميم الهندسية 

م العمل بصاحبة أخصاائي البيئاة عن السياق االجتماعي الحضا ري البيئي مما يوجب على الُمصمِّ

وعااال م المااواد والمتخصااص فااي المجااال االجتماااعي الن النظاارة المسااتقبلية واالسااتدامة البيئااة 

الصااالحة تفرضااان ان يكااون التصااميم الهندسااي لاايس فنيااا وتقنيااا باال يجااب ان يكااون لااه بعااد 
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األلومنياوم ماثال تبلا  اضاعاف تلاك المطلوباة لتصانيع  حضاري. ان الطاقة الالزمة لتصنيع الواح

اا بتبعاتاه الطبيعياة و المالياة وماا  االلواح الخشبية لذا ال باد أن يكاون قارار االختياار للماواد واعي 

ينتج عن الية التصنيع من عوادم ونفاياات وأشاكال للتلاوث البيئاي والتكلفاة البيئياة المتمثلاة فاي 

نع وكاذالك اساتعمال المناتج النهاائي وايظاا ان المساؤولية البيئياة الطاقة المطلوبة لتشاغيل المصا

للتصميم تتضمن التعامل مع السلعة أو المنتج بعد نهاية مدة االستخدام أو العمار االفتراضاي لهاا 

وهكااذا يحاال مصااطلا  )التصااميم البيئااي( باادال عاان )التصااميم( اي ان النشاااط المقصااود يشاامل 

ساااليب تصااميم المنااتج والعمليااات الصااناعية لالنتاااج المحاادد تضاامين االعتبااارات البيئيااة فااي أ

ويسااتهدف ايظااا تطااوير المنتجااات والعمليااات الصااناعية المتوافقااة مااع البيئااة مااع عاادم اإلخااالل 

باعتبااارات المنااتج واسااعارة وجودتااه كمااا وأنااه يقتضااي اإلبااداع فااي المنجااز ممااا سااينقل قضااية 

 .الحضاريالتصميم البيئي من البعد التقني إلى البعد 

 تتكاونحياث  ضامن الفعالياات التنموياةتخرياب مان الالبيئاي لتراجاع ايحدث  علم التراجع البيئي:

ضاامن مناااطق الحااروب حيااث  كميااات كبياارة ماان الاانفط االساودوبييااوم حرائااق الانفط الكثيار ماان 

اسااتهداف خطاوط انابيااب الانفط والمنشااات النفطيااة  ودائاارة التخرياب للمؤسسااات النفطياة تتساع 

 اكلمشاوتضيف هذو الفعالياات  المحيط البيئي مخرجاتها السائلة والغازية لى سرب جميعتتحيث 

للعديد من الضروف العبثياة  والتي تعاني اصال  من الكثير من المشاكل البيئية نتيجة جديدة للبيئة

الشديدة السمية على الجهاز التنفساي  هامن اثيرات حيث حذر المختصون في علوم التلوث البيئي

 المياو السطحية والجوفية وحدوث اضارار بيئياة واقتصااديةنوعية ضافة لتاثيرها على لالنسان ا

التربااة والهااواء تقتصاار علااى االنسااان وانمااا تمتااد لتشاامل  الالبيئيااة االضاارار هااذو  . ان كبياارة

 الحيوانات والطيور والنباتات. والبد مان االخاذ بنظار االعتباار ان احتاراق الانفط الخاام المتسارب

عناد احتاراق الانفط و ايظاا. المجاورةالحدودياة الى البيئة سوف يؤثر بدرجة كبيرة على المناطق

التربة باالضافة الى تلوث المياو الجوفية كماا ياتم تمعادن  الخام فان الفائض منه يودي الى تشبع

 كبيارا انقصا مساببا بواسطة النشاط الميكروبي للبكتريا الهوائية في التربة جزء من النفط الخام 

ن وصااول المركبااات . افااي تركيااز االوكسااجين ممااا يشااكل خطااورة بالغااة علااى الكائنااات الحيااة

مباشرا  او ياز طبيعي يؤثر تاثيراسائل الهيدروكاربونية الى التربة المشبعة على هيئة نفط خام 

المادة  على الخاليا النباتية كما يؤدي الى تغير تركيب التربة ودرجة تماسكها ويقلل محتواها من

ان النفط الخام المتدفق من انابيب نقل النفط الخام يشاجع نماو ونشااط بعاض الكائناات . العضوية

الدقيقة لتحاول المركباات الهيدروكاربونياة الاى مركباات عالياة السامية تاؤثر بدرجاة كبيارة علاى 

لتاوازن االمجاميع الميكروبية االخرى المنتشرة في التربة وهذا ياؤدي الاى الحاد مان دورهاا فاي 

البيئي كما يشجع احتاراق الانفط الخاام نماو بعاض الكائناات الحياة الدقيقاة علاى ناواتج االحتاراق 

والقيام بالعدياد مان التحاوالت الميكروبياة ذات اضارار مختلفاة علاى النظاام البيئاي تحات ظاروف 

 التلااوث مكاان تحديااد مسااتويات ثالثااة للتلااوث النفطااي للتربااة وهااييو.  االحتااراق يياار المالئمااة

المناطق التي تراكم فيها النفط الخام على هيئة بحيرات نفطية حياث تتشابع الترباة )وهي الشديد 

النباتااات وبااالنفط العماااق مختلفااة ممااا يااؤدي الااى القضاااء علااى االمكانااات البيولوجيااة للتربااة 

المنااطق التاي تغطاى باالرذاذ النفطاي العمااق )التلاوث المتوساط ( و % 100والحيوانات بنسبة 
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التلااوث الخفيااف ( والنباتااات والحيواناااتحياااة  بضااعة ساانتيمترات ممااا ادى الااى القضاااء علااى 

النباتاات التاي اناواع تغطي التربة بسمك عدة ملميرات وتودي الى بعض االثاار السالبية لابعض و

ان عملية احتراق الانفط الخاام تصااحبه  تنمو عقب موسم االمطار وكذلك بعض الكائنات الدقيقة.

واكاسايد  H2Sنبعاث العديد من الغاازات شاديدة السامية مثال يااز كبريتياد الهيادروجين عملية ا

/ الزئباق )الكاربون والكبريت والنتروجين باالضافة الاى انطاالق بعاض العناصار الثقيلاة الساامة 

ياؤثر بدرجاة مماا ( االنساان ؤدي الى  قلاة وصاول االوكساجين لجسامتالتي  (الفناديوم/ الزرنيخ 

الااى الشااعب الهوائيااة( كمااا تااؤدي  والجهاااز التنفسااي وااليشااية المخاطيااة والعيااون كبياارة علااى 

ان االيشااية المخاطيااة وتساامم رئااوي واالصااابة بماارض الربااو(. التهابااات فقاادان حاسااة الشاام و

الااى حجاب اشاعة الشامس والتقليال ماان التياارات الهوائياة مماا يااؤثر ياؤدي احتاراق الانفط الخاام 

الميكروبااي لتحلاال النفايااات والمخلفااات العضااوية وهااذا يااؤدي الااى بدرجااة عاليااة علااى النشاااط 

كمااا يااؤدي احتااراق الاانفط الخااام الااى انطااالق ياااز لالنسااان تراكمهااا ونشااوء االوبئااة واالمااراض 

ثااة للهااواء. ان مكونااات الاانفط الخااام المنبعثااة الااى الهااواء تتحااول الااى مركبااات  االثيلااين الملااو

احتواءهاا علاى نسابة عالياة مان عنصار الحدياد كماا ياد مان وتزكيميائية مختلفاة شاديدة السامية 

يؤدي احتراق النفط الخام الى تصاعد ابخرة بعض االحمااض مثال حاامض الفسافوريك وحاامض 

 . النتريك وحامض الكبريتيك وهذا يؤدي الى نشوء المطر

إن أي نظام بيئي على جانب من التعقيد لما يحتوية من كائنات حية متنوعاة  االخالل البيئي:علم 

وعالقااات متبادلااة فيمااا بااين الكائنااات ماان جهااة وبينهااا وبااين الظااروف البيئيااة ماان جهااة أخاارى 

ومعنى هذا وجود شبكة من العالقات تمثل أساس التنظيم الذاتـي المتباادل باين الطبيعاة والحيااة. 

العوامل األساساية فاي ساالمة كال نظاام بيئاي إذ أناه يحاد مان أثار التغيارات وهذا التعقيد هو أحد 

إن . البيئية أما إذا تتابعت المتغيرات البيئية فإنها تحدث خلل فاي تاوازن النظاام البيئاي واساتقرار

معاين  تؤدي فاي النهاياة إلاى احتفااظ البيئاة بتاوازنو مستدامةالتفاعل بين مكونات البيئة عملية 

األمطااار أو نتيجااة لتغياار او الحاارارة )اخااتالل نتيجااة لتغياار بعاض الظااروف الطبيعيااة ماا لاام ينشااأ 

التغياار فااي ان  ة(.الظااروف الحيويااة أو نتيجااة لتاادخل اإلنسااان المباشاار فااي تغياار ظااروف البيئاا

الظروف الطبيعية يؤدي إلى اختفاء بعض الكائنات الحية وظهاور كائناات أخارى مماا ياؤدي إلاى 

حتى يحدث توازن جدياد.  (قد تطول أو تقصر)لبيئي والذي يأخذ فترة زمنية اختالل في التوازن ا

إلااى يااودي تاادخل اإلنسااـان المباشـااـر فااي البيئااة هااو  وماان أهاام مسااببات اخااتالل التااوازن البيئااي

اإلخالل بتوازنها فتجفيف البحيرات واقتالع الغابات وردم البرك والمستنقعات كل هذا ياؤدي إلاى 

يئااي الااذي يسااتمر أثاارو إلااى أن تسااتعيد البيئااة اتزانهااا ماارة أخاارى فااي ضااوء إخااالل بااالتوازن الب

الظروف الجديدة. إن تدخل اإلنسان المباشر في البيئة يعتبر السبب الارئيس فاي اخاتالل التاوازن 

ردم ت / اقاتالع الغاباا/  بناء السادود/  تجفيف للبحيرات)البيئي فتغير المعالم الطبيعية للبيئة من 

 فضالت اإلنسان السائلة والصلبة والغازياة/  مصادر االحتراق/ استخراج المعادن /  المستنقعات

هنااك الكثيار  توجدحيث  تؤدي إلى إخالل بالتوازن البيئي( جميعها استخدام المبيدات واألسمدة /

المحيطاة تناذر بتادمير  ةمن األوساط البيئية تهددها أخطار جسيمة جراء نشااط اإلنساان فاي بيئتا

خصوصاا  فاي أجاواء )بأشكالها المختلفة لذا نجد أن الغالف الجوي وما يحويه من يازات الحياة 
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تتعاارض إلااى تلااوث شااديد ويالحااظ فيهااا تشااكل السااحب السااوداء ( الماادن والمناااطق الصااناعية

والصفراء السامة التي كانت السبب الرئيس في تدمير وماوت وهاالك العدياد مان الكائناات الحياة 

إلى جانب ما تتعرض إليه المسطحات المائية من تلوث من خالل  استنزاف و المنتشرة في البيئة

باإلضاافة إلاى إلقااء الفضاالت الصاناعية والمخلفاات وميااو المجااري  الثروات المعدنية والغذائية

ودفن النفايات الخطرة. وفي المقابل لم تسلم البيئة فاي اليابساة مان تاأثير اإلنساان عليهاا فإلقااء 

او المجااري واقاتالع الغاباات وتادمير الجباال وفاتا الشاوارع وازديااد أعاداد وساائل النفايات ومي

أدى إلى تدهور في خصوبة التربة وانتشاار األماراض واألوبئاة  النقل والمحركات وييرها الكثير

بين بني البشر جراء اإلسراف في التعامال ماع البيئاة ومكوناتهاا وعادم االكتاراث بماا ياؤول إلياه 

أن اإلنسااان أصاابا ضااحية للتقاادم  .مسااؤول ماان قباال اإلنسااان فااي البيئااة المحيطااةالنشاااط الال

وجعلها في كثير مان األحياان ييار مالئماة كثيرا التكنولوجي والعلمي الذي أضر بالبيئة الطبيعية 

في حاين كاان مان المفتارض بيئة لحياة اإلنسان وذلك بسبب تجاهله للقوانين الطبيعية المنظمة لل

مان هاذا التقادم العلماي الهائال لتحساين نوعياة حياتاه والمحافظاة علاى بيئتاه االنسان أن يستفيد 

الطبيعية لذا فإن المحافظة على البيئة وسالمة النظم البيئية وتوازنها أصابا الياوم يشاكل الشاغل 

الواعي المادرك ألهمياة مسااهمته اإليجابياة فاي البيئاة وذلاك مان أجال  الشايل لإلنسان المعاصر

ومساتقبل األجياال القادماة ليعيشاوا فاي بيئاة صاحية  على سالمة اإلنساان فاي الحاضار المحافظة

ان االخاالل فاي يالاب األحياان ينظار إلاى وعموماا و سليمة خالية من الملوثات والكوارث البيئياة

هماال معالجاة مشاكلتي زياادة ماع التاذكير باان ا تم بشاكل تادريجيلمنطقة ما تالبيئي في التوازن 

. ومان باين بشاكل متساارع إلاى انهياار النظاام البيئايسايؤدي والتغيارات المناخياة  أعداد السكان

هي تطوير برامج الثقافة البيئياة المجتمعياة وزياادة بارامج الاوعي البيئاي  المقترحةالحلول التي 

وتعويض المحروقات بالطاقة المولدة من الريااح أو الشامس أو  المجتمعيى وبشكل جاد وستدام 

وخالصااة القااول أنااه يجااب علااى اإلنسااان أن يتعاماال مااع بيئتااه بحاارص  .أخاارىطاقااات متجااددة 

وعناية حتى يبقيها صحية خالية من الملوثات يسود فيهاا الغطااء النبااتي ويتحقاق فيهاا التاوازن 

الرقعاة الخضاراء مسااحات والعمل على زياادة ها بيئيا واستقرار منطقةالبيئي المنشود لسالمة ال

 .قدر اإلمكان

الساعي لتخطايط واقاماة مطاامر تشامل اهتماماات علاوم االصاحاح البيئاي ) :حاح البيئاياالصعلم 
للنفايات البلدية في جميع مدن االقليم ووجوب االشارة اليها في خطاط الاوزارات  نظاميةومكبات 
التخطايط العااداد /  )المتوساطة و البعياادة المادى( ماع تااأمين الماوارد المالياة الكافيااة لهاا المعنياة
موقعين أو أكثر لطمر النفايات الخطرة بتعاون الجهاات ذات العالقاة وتخصايص الماوارد تصاميم 

التأكياااد علاااى إنشااااء محاااارق نموذجياااة داخااال /    المالياااة لهاااا خاااالل الخماااس سااانوات القادماااة
لتأكيد على انشااء او تجدياد وحادات معالجاة / ا المستشفيات والمجازر مطابقة للتشريعات البيئية

مراقباة معامال صاناعة الباروتين الحياواني وذلاك لمتابعاة المخلفاات /  ة للمجاازر السوائل العائاد
يمكن استخدام المخلفات الناتجة من مجازر الدواجن في تحضير االسمدة العضوية /  الناتجة منه

بعد اضافة بعض المواد عند تحضيرها وهو بديل جيد لالسامدة الكيمياوياة ولايس لاه أي مخااطر 
كس يساعد على التخلص من المخلفات العضوية الصلبة مثال مخلفاات المجاازر بيئية بل على الع

نشاار الااوعي /  والاادم المجفااف وهااذو المااواد ينيااة بااالنتروجين الااذي يزيااد ماان خصااوبة التربااة
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الصحي بين العاملين فاي المستشافيات والمراكاز الصاحية وكاذلك القاائمين علاى تجمياع النفاياات 
نظاايم محاااظرات عامااة وناادوات تثقيفيااة تتطاارق الااى االخطااار وذلااك باعااداد منشااورات دوريااة وت

الناجمة عن مالمسة المخلفاات الطبياة  واستنشااق الهاواء الملاوث وهاذا الياتم اال بوضاع لاوائا 
اساتخدام /  وقوانين صارمة تلازم كال مان لاه عالقاة بالمخلفاات الطبياة بتنفياذ هاذو االساتراتيجية

ات الملوثاة العاادة اساتعمالهاالتعقيم البخاري والذي يسما بمعالجة ا ضارورة /  لعدياد مان المعادع
اساتخدام اكياااس صافراء اللااون معلماة بعالمااة النفايااات الخطارة لوضااع النفاياات الطبيااة الخطاارة 

اقتاراح / ضرورة تطبياق نظاام صاارم لعازل النفاياات الطبياة عان االعتيادياة مان المصادر /  فيها
اعتماااد سياسااة اعااادة  / ة فااي المستشاافيات الكبياارةبناااء خاليااا لمعالجااة نفايااات الرعايااة الصااحي

/  وايجااد فارص عمال التدوير كحد امثل لمعالجة المخلفاات الصاناعية وتحقياق ماردود اقتصاادي
عتمااد ساتراتجية / ا تشجيع الدراسات والبحوث فاي مجااالت اعاادة التادوير للمخلفاات الصاناعية

سااتخدام التكنولوجيااا النظيفااة وااللتاازام االنتاااج األنظااف لتعزيااز القاادرات الوطنيااة فااي مجااال ا
بالمواصفات الدولية الخاصة باالدارة البيئية مما يتطلب تنمية القدرات البشرية المتخصصاة الاى 

ان تحساااين كفااااءة اساااتخدام التكنولوجياااا فاااي ادارة /  جاناااب اقاماااة البناااى التحتياااة الضااارورية
وبهاذا يجاب االتصاال واقاماة عالقاات   المخلفات الصناعية يتطلب متابعة التطورات التكنولوجياة

اعتماااد / مااع الشااركات العربيااة واالجنبيااة لنقاال وتااوطين التكنولوجيااا وتعزيااز القاادرات الوطنيااة  
التكنولوجيااا النظيفااة علااى اسااتخدام معاادات وخطااوط انتاااج متطااورة ، وقااد يكااون ذلااك ماان خااالل 

ساتلزمات انتااج صاديقة للبيئاة التطور في مرحلة مان مراحال االنتااج او باساتخدام ماواد خاام وم
وكااذلك الااتحكم فااي النااواتج الثانويااة للعمليااات الصااناعية ومحاولااة تحويلهااا الااى مااواد ذات قيمااة 

التركيااز علااى حمااالت توعيااة شااعبية وحااوافز ماليااة /    اقتصااادية او علااى االقاال قليلااة التلااوث
اشراك االقلايم فاي /  المنتجواتفاقيات العادة االستعمال مع الصناعيين وتعزيز قانوني لمسؤولي 

برامج تبادل المعلومات بين دول المنطقة فيماا يخاص التعارف علاى حجام المخلفاات الخطارة فاي 
االهتمام باالدارة الساليمة للكيمياوياات ووضاع  /  المنطقة وطرق معالجتها والنقل يير المشروع

شاطة القائماة حالياا  بأنواعهاا تقدير األثر البيئاي لنن / الضوابط وسن التشريعات التي تحكم ذلك 
وتقصي معرفة آثارها على البيئة والموارد الطبيعية، والعمل على ترحيل المخالف منها وترشايد 

الرقاباة علاى المصاادر الملوثاة للبيئاة وخصوصاا   / أستخدام األرض وفق ضوابط علمية رصاينة
ة، ومتابعتهاا كاذلك للتحاول فاي الصناعية منها، ومتابعة إلتزام الجهات الملوثة بالمحاددات البيئيا

 (.أنماط العمليات الصناعية الى التقانات المالئمة للبيئة
يتناول االقتصاد البيئي دراساة الكثيار مان الموضاوعات التاي تخاص البيئاة  :االقتصاد البيئيعلم 

من وجهة النظر االقتصادية فهو  يبحث في اساسيات االقتصاد البيئاي  لياتم التطارق مان خاللهاا 

الى المدخل االقتصادي الصحيا للمشاريع  التنموية والعالقة بين الواقع البيئاي والنماو الساكاني 

الدولية المتعلقة باالقتصاد كما وتهاتم فاي  وتكاليف تصميم المشاريع التنموية والقوانيين  البيئية

يم الهاادر التطاارق الااى المااوارد الطبيعيااة وضاامان التااوازن بااين  مفااردات االقتصاااد والبيئااة وتقياا

علااى مسااتوى القطاعااات   واالضاارار وعالقتهااا بجااودة البيئااة وتحلياال تكاااليف تشاايد المشاااريع

االضارار بشاكل   التنموية المختلفاة وايظاا تحليال وتقادير المناافع لياتم مان خاللهاا دراساة قيااس

 لهااخالن  مباشر او يير مباشر باالموارد الطبيعياة وايظاا فاان اقتصااديات الجاودة البيئياة تاتم ما

دراسة  ضبط امكانية وحدود ومستويات وابعاد التلاوث وتقيايم مبادا قابلياة المشااريع لالساتدامة 

المااديات الطويلااة االجاال وتحلياال االسااتراتيجيات االقتصااادية للمشاااريع التنمويااة مااع تقياايم  علااى
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                                                                                                                 واعالنات واالنقاض وييرها. الضرائب 

وهااو عمليااة نقاال المهااارات والمعااارف البيئيااة الااى االفااراد الااذين يعملااون  ي:التاادريب البيئااعلاام 

فاان التادريب هاو التكامال باين نظاام االدارة البيئياة. وبماا ان التاادريب   بالقضاايا البيئياة وباذالك 

دمات بيئيااة محااددة  لااذلك يجااب تحديااد االحتياجااات التدريبيااة. يفتاارض معيااار يتبااع نشاااطات وخاا

عملون في المنظمات البيئية لديهم تااثير محادد ي  ( ان جميع االفراد الذينISO 14001االيزو )

على المششاريع التنموية لذلك يجب ان يتلقوا التدريب   المناسب كما  يجب ان تحادد المنظماات 

ة للتاادريب وتوثقهااا. وتتضاامن حاجااات التاادريب  البيئااي الااى )التاادريب علااى االجااراءات المناسااب

االسااتجابة لحاااالت   اجااراءات ادارة النفايااات الخطاارة ويياار الخطاارة / التاادريب علااى اجااراءات

الطااوارى / التاادريب علااى اجااراءات المناولااة المناساابة للكيميائيااات والتغليااف المناسااب لهااا / 

 لقيااس واالجاراءات التشاغيلية كمعالجاة الميااو الملوثاة وييرهاا / التدريب على طرائق الضبط وا

المعااايرة وجاادول تجهياازات الضاابط والقياااس(. ويجااب ان تتميااز باارامج   لتاادريب علااى طرائااق

الحتياجاااات التدريبياااة / انشااااء الخطاااط  التااادريب   الناجحاااة علاااى )التحدياااد الااادقيق والمناساااب 

لجمياع  البرامج التدريبية  مع متطلبات العمل /  التنفيذالتدريبية الصحيحة /  التحقق من تماشي 

البرامج التدريبية /  توثياق  التادريب / التحساين المساتمر لبارامج التدريبياة(. وتختلاف البارامج 

البيئية المناطة بالعااملين فاي المنظماة فهنالاك بارامج تدريبياة   المسلية  التدريبية المنفذة حسب

تااوعيتهم وزيااادة معاارفتهم باهااداف   المنظمااة لضاامان  عامااة يخضااع لهااا جميااع العاااملين فااي 

المجااالت  متخصصة يخضع  لها العاملون فاي وسياسات المنظمة البيئية وهنالك برامج تدريبية 

 .بالقوانين والتشريعات المفروضة  نشطة تتاثرالتي تتعلق  بالبيئة ولذالك يمارسون ا

أن ازدياااد االهتمااام بالمخاااطر الصااحية البيئيااة وخاصااة فااي الاادول  :الباثولوجيااا البيئيااةعلاام  

اإلنسااان بمحاولااة فهاام للمباااد  باادا الدقيقااة حيااث  المتقدمااة آدت إلااى بااروز هااذو التخصصااات 

والمسااتوى صااحة اإلنسااان  يرهااا علااىتاث البيئااة( ماان حيااث –المكانيااة )األساسااية للمتغياارات 

 البيئة وتاأثير التغااير فاي معينة ضمن قياس تواجد وتركيزعناصر الصحي للمجتمع اعتمادا على

أن بروز مثل هاذو  لها.مع حدوث بعض أنواع األوبئة أو األمراض والتوزيع الجغرافي تراكيزها 

. أن (البيئيااة –ة يالصااح) اتاساادرالالعلااوم مهمااة جاادا  مسااتقبال ألنهااا سااتلعب دورا  ممياازا  فااي 

المجتمعات البدائية التي كانت تعيش معتمدة بشكل مباشر على الطبيعاة كاانوا يصاابون باأمراض 

كما تقلصت ضمن المجتمعات االن التجمعات الحضرية  تختلف عن تلك التي تصيبمعينة صحية 

فقر الدم ولكن في نفس الصناعية بعض من األمراض الوبائية مثل الكوليرا والتيفوئيد وأمراض 

المعلوماات تشاير . والوقت اصبحوا يعاانون كثيارا مان أماراض السارطان وييرهاا مان األماراض

ن الروماااان فاااي الااازمن القاااديم كاااانوا ينتجاااون األطناااان مااان الرصااااص ولقااارون عديااادة لاااى اأ

فااي صاانع األوانااي واألقااداح واألوعيااة وفااي صااناعة الحلااي واألساالحة واألنابيااب  ويسااتعملونها

رصااص إلاى أجساامهم للتسارب وجاد لاذا . مصنوعة من الرصاص لتوصيل المياو إلاى المناازلال

ثاام الااى الخطياارة وماان إلااى تسااممهم تاادريجيا  وبالتااالي إلااى اصااابتهم باااألمراض  كااان يااوديممااا 

. لقد شهدت تلك الفترة حسب ما هو مذكور في كتب التااريخ باروز ظااهرة جيال بعد جيل توارثها

وبمعااادالت ييااار اعتيادياااة وأوضاااحت  (األماااراض العقلياااة/  و الخلقااايوالتشااا/  إساااقاط أالجناااه)
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لقاد اشاارت الدراسات األثرية وجاود نسابة عالياة مان الرصااص فاي رفاات الروماانيين القادماء. 

الماارض وانتشااارو ففااي بعااض المناااطق االسااتوائية  طبيعااة عالقااة مااع بعااض الدراسااات وجااود

مى أيضا  بحمى القواقع والذي يسبب الموت آلالف األطفاال تتواجد المالريا والبلهارزيا والتي تس

الماليين من الناس وان تأثيرو ينعكس بالتالي علاى الناواحي  دوحاالت الوهن والضعف في أجسا

إحصاااائيا  فالخصاااائص توضاااا أن العالقاااة باااين الطقاااس واألماااراض تكماااا  االقتصاااادية للمجتماااع

لتلك في أفريقيا الوساطى وعلاى الاريم مان ذلاك المناخية في حوض نهر األمازون تقريبا مشابه 

تواجد فقط في منطقين محدودتين ألنه فاي األصال ال توجاد كمياة كافياة ت بعضا من االمراضفأن 

اال  من الكالسيوم في نهر األمازون الالزمة لنمو القواقاع التاي تمثال الوساط الناقال لهاذا المارض

سابب تاوفر تاؤدي وبحامضية الميااو جد بان وفي مناطق أخرى كما انه  ضمن هاتين المنطقتين.

لاذا فاان المساارات  ،فاي اختفااء تلاك القواقاع االخارى عنصر النحاس طبيعيا  ماع بعاض العناصار

توزياع الطبيعاي للعناصار الإلاى معرفاة توضاا الحاجاة للعالقة بين الجغرافياة واألماراض  البيئية

 نية. في مناطق المجتمعات السكا سطا القشرة األرضيةتربة ضمن 

يعتارف بحقيقاة ان المشااكل البيئياة هاي مشااكل عاابرو للحادود هاو علام  ة:الجغرافياة البيئياعلم 

عناد مجتمعاات المنااطق السالبية  طبيعة المشاكل البيئياةبمعرفة    الدوليه  ومن العلوم التي تهتم

الحدودية وأهمياة خلاق آلياة عمال ايجابياة باين دول الجاوار الجغرافاي للتعااون فاي فهام وتاوفير 

الحلول لمثل هذو المشكالت او اللجوء الى أطراف اخرى للمساعدة لكي ال يخسر من خاللها هاذا 

تمعاات الحدودياة مشااكل الصاحية ضامن المجالالتعاون اي من الدولتين  على جانبي الحدود. ان 

بط بااين العواماال البيئيااة واإلصااابات ارتااالفااي العديااد ماان المناااطق فااي العااالم وان  بالتزايااد ةاخااذ

ضامن نشااطات وموضع اهتماام ت أضحالبيئة(  –الطبية )والتوزيع الجغرافي للمشاكل المرضية 

و ماان حيااث دراسااة االصااابات المرضااية فااي هااذ فااي العااالم الرساامية العديااد ماان المؤسسااات 

المجتمعات واسبابها البيئية الكثيارة وطبيعاة الممارساات التنموياة علاى جاانبي حادود البلادين او 

تلك المواد او الممارسات او الظاواهر العاابرو للحادود ودراساة اناواع التلاوث الحاصال ونوعيتاه 

العمال  . أن مجموعاةان كان يازيا او حاصال نتيجة تلوث الموارد المائية العابرو للحدود الدوليه

التابعاة للهيئاة الجيولوجياة الدولياة للتخطايط البيئاي تعمال  لبيئياةالجغرافياا امجااالت فاي دولية ال

مان خاالل مشاكل الحدودية وذلك هذا النوع من الالحلول والمعالجات لبصورة حثيثة على تطوير 

بيئياون إنشاء مجاميع عمال تضام الجغرافيياون والباايولوجيون والكيميااويون واالختصاصايون ال

من خاالل البحاث عان الحلاول التاي عند المناطق الحدودية وتحديدا لحل المشاكل الصحية البيئية 

فاي او الملوثه باشكالها المختلفة وحسب مصاادر الملوثاات تقلل أو تمنع التعرض للمواد السامة 

او حساب الملوثاات الناتجاة عان النشااطات التنموياة علاى جاانبي الحادود دون االكتاراث  الطبيعة

المشكالت البيئية بدأت تثيار الكثيار مان ان . بحقوق الطرف االخر بمجتمعات سليمة ونظيفة بيئيا

معالجة آثاار التادهور البيئاي  عن الدول هذو وخاصة عندما تعجزالمتجاورة النزاعات بين الدول 

تقلااص مساااحات االراضااي لة جاارف التربااة والتصااحر والاانقص فااي المااوارد المائيااة ومثاال مشااك

ناهيااك عاان ظاااهرة التلااوث الهااوائي العااابر للحاادود الثااروة الساامكية الصااالحة للزراعااة وتراجااع 

الادولي مان المصااانع او تلاوث المياااو العاابرة للحاادود مان الصااناعات المقاماة ماان الادولتين عنااد 
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مان المظااهر التاي تبعاث مان المصاادر الملوثاه لبيئاة كاال الجاانبين. و هاوييرالمناطق الحدوديه 

ظااهرة )الجئاي حاليا بسبب هذو المشاكل الحدودية هي على القلق المتزايد لدى المجتمع الدولي 

حادوث نازوح جمااعي مان لمنطقة معينه تاؤدي الاى  تدهور البيئيال وهم الالجئون بسببالبيئة( 

وما يصاحب ذلك من إثاارة النزاعاات  الحدود خرى عبر الى دولة  منطقة الى اخرى او حتى من

  .بين الدول المتجاورة

 :العلوم البيئية وتحديات السياسات الوطنية واالقليمية الدولية

)داخل الدولاة و ماع الادول أن اإلدارة البيئة السياسية عامل مهم في حل المشكالت البيئية  

لحال او اساتيعاب من خاللها يمكن توفير التمويل الالزم لتنفيذ المشروعات الالزمة المتجاورة( و

تعاااني المتوقعااة او الموجااودو معااا ضاامن منطقااة مااا كمااا مشااكالت البيئيااة او ايقاااف او احتااواء لل

تنفيذ المشروعات الخاصاة الموارد المالية لتدهور نتيجة لقلة الي من مالبيئة على المستوى العال

 – البيئيااة)دور اإلدارة وأن نتصااور أهميااة . لااذا يمكننااا وحمايتهاااوصااياتنها البيئااة ات الدراسااب

قضاية وهاي معاايير لفاي حال مشاكالت البيئاة  ماوالفت جازءا  يسايرا  مان االظإذ أما و (السياسية

 لقادماةلحالياة واالجياال امان اجال األجياال االسياساي يجب االهتمام بها من جانب صانعي القرار 

التنمياة مصدر خطر كبيار علاى والمتوقعة مستقبال تشكل مشكلة التلوث في الوقت الحاضر حيث 

دفع إلاى والتاي تا االقتصادية الداخلية والخارجية والعالقات السياسية بين دول الجاوار الجغرافاي

 حاول العاالمعلى المستويات االقليمية البيئية . لقد ازدادت الصراعات العبثية الكثير من النزاعات

ن ايلااب ال دول الغياار مسااتقرو سياسااياالعديااد ماان الااواصاابحت خطاارا قائمااا علااى الاادوام  بااين 

او اكثار مماا يعناي ان هاذا  للموارد الطبيعية هي ماوارد مشاتركه باين دولتاينالمصادر الرئيسة  

 مشاترك المقباولدي مع الزمن الاى زياادة الخالفاات فاي التوصال الاى االقتساام  الؤالموضوع سي

تنااازع عليهااا وقااد تشااكل هااذو الحقيقااة اساسااا الصااراعات االمنيااة الطبيعيااة المارد لهااذو المااو

ماالم ياتم ايجااد  ةوساتؤدي نتائجهاا الاى مخااطر شاديدكما  مستقبال ةوحتى العسكري ةواالقتصادي

وعلميااة ليااات تفاااوض جدياادة آالاادول ماان خااالل  هااذو الساابل الكفيلااة لتخفاايض التااوترات بااين

لتكااون وتكااون المشاااكل البيئيااة المتوقعااة احااد اركانهااا  .ومناساابة فعالااةواقتصااادية وسياسااية 

ؤدي الاى تاودون ان  للادول المتجااورة جغرافياا المتاحة تكفي لالستخدام االمثلالطبيعية الموارد 

تقليل المتاح منها الي دولة لمناع حصاول ازماات اقتصاادية فيهاا وخاصاة فاي ظال الزياادة الغيار 

الغيار محساوب وييار المبارمج للماوارد التوسع كذلك فة السكانيه وكثالل ة والغير مسؤولةمنتظم

ضاااامن الفعاليااااات التنمويااااة المختلفااااة )المشاااااريع الصااااناعيه والفعاليااااات الزراعيااااه  الطبيعيااااة

 والمشاريع االروائيه(.  

العالم تؤدي إلى توسايع الهاوة باين السلبية ضمن دول األنظمة البيئية  مخرجات ن ضغوطا

أن مشاكالت فاي هاذو الادول و وض االساتقرار االجتمااعي واالقتصااديقاوالفقراء مماا ياألينياء 

تعقيادات حيااتهم سكان العالم األكثر فقرا  وتتشابك وتتداخل من  مئات الماليين تدهور البيئة تهدد

تشااكل لهاام الكثياار ماان المشاااكل  والتااييااة التنمفااي   هملتعيااق جهااوداالجتماعيااة واالقتصااادية 

أن أول العالقات المتبادلة بين هذو المشاكالت هاو عالقاة هم كما مجتمعاتدد مستقبل همخاطر توال
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الفقر بالنمو السكاني الذي يتفاقم نتيجة النعدام التقدم في مجال الرعاية الصاحية مماا ياؤدي إلاى 

في الدول االجتماعية ان الفقر يشكل مظهرا  سلبيا  من مظاهر الحياة كما  زيادة في نسبة الوفيات

أن النماو ويؤسس الى الكثير مان المشااكل )المجتمعياة / االقتصاادية / االمنياة المحلياة(.  النامية

السكاني يشاكل حاافزا  الزديااد الفقار مان خاالل زياادة فاي األيادي العاملاة وقلاة فاي فارص العمال 

ر يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة البطالاة وانخفااض بمعادالت األجاور والزياادة فاي التكااليف لتاوفيو

الخاادمات الصااحية والتعليميااة لنجيااال المقبلااة. أن الزيااادة فااي عاادد السااكان تتفاعاال ساالبيا  مااع 

الضغوط البيئية كما أن النقص الحاصل في االستثمار في المشاريع المكثفة للعمالاة فاي المازارع 

معظام كماا ان الصغيرة والمتوسطة الحجام ال تقال أهمياة مان حياث تأثيراتهاا علاى هاذو المشاكلة 

الاادول الناميااة والفقياارة لاام تحااظ بحريااة تصاادير البضااائع المصاانعة نتيجااة القيااود التااي وضااعتها 

الادول المعنياة تجااو صااادرات الادول الفقيارة. ان ماليااين النااس ممان وجاادوا أنفساهم فاي أحياااء 

للمشااكل البيئياة المتمثلاة باالزدحاام وييااب الشاروط الصاحية اسارى شعبية في المادن اصابحوا 

النتيجة المشتركة لهذو األنواع من التفرعات في المشاكل تجر الفئات األكثار ان للسكن.  المالئمة

مهااددة بيئيااا  المناااطق الللسااكن فااي  لمااواطنينتجباار أعااداد كبياارة ماان اوفقاارا  إلااى حلقااة مفريااة 

الزيااادة وتصاابا هااذو الضااغوط سااببا  فااي اسااتمرار الفقاار. ان اسااتمرار مشااكلة الفقاار والبيئااة و

تتجااوز تأثيراتهاا القاساية ساكان العاالم األكثار اخارى وانتقالها أدى إلى عواقب وخيمة ية السكان

مماا . فقرا  وعلى الدول الباقية األخرى أن تنظر بعين االعتبار لتولي هاذو المشاكلة عناياة خاصاة

فاي الادول النامياة التساما بعملياات التنمياة  هت المجتمعايااة وإمكانياقادرات البيئالتقدم يتبين أن 

 .نمو السكانيالمتزايدة للمعدالت خاصة مع الومستدامة اإليجابية وبصورة الصحيحة و

أن التعاون الدولي اصبا ضرورة ملحة لتطويق المشكالت البيئية والقضاء عليها وتحقياق 

( بكل ما يحمل هذا المصاطلا مان معااني. ونظارا  لكثارة الدولي ما يمكن أن نسميه )اآلمن البيئي

البيئياة  عاات التشاجيع تساوية النز امماي هنااك اتجااويوجاد عات الدولية حول قضايا البيئاة االنز

 مبكارة. ومان هاذا المنطلاق فاان/ قانونياة / اجتماعياة(  رق )دبلوماسية / سياسية / اقتصاديةطب

ماساة إلاى وجاود )مجلاس أمان اصبحت تشير الى ان العاالم اصابا بحاجاة العالم  الكثير من دول

اقتصادية )ة بين الدول بعد أن بدأت المشكالت البيئية تأخذ أبعاد يعات البيئا( لحل النزدولي بيئي

خطيرة التهدد فقط الدول المسببة لهذو المشكالت بال والادول التاي ال دخال لهاا / تنموية / بيئية( 

وداتهااا قاصاارة علااى البعااد د. أن المشااكالت البيئااة لاام تعااد مرالبيئيااة فااي حاادوث هااذو المشااكالت

 الادولي( البعاد السياساي)فحسب بل بدأت تأخذ بعدا  جديادا  متماثال  فاي  (االقتصادي/ الجتماعي ا)

يفرض حقيقة التعاون البيئي بين الدول لمواجهة هذو المشكالت واتخااذ القارارات السياساية مما 

وخاصااة مااع زيااادة الااوعي بأهميااة بوسااائل متعااددة ودعمااة البيئااي المطلااوب لتااامين التعاااون 

لسياساااية الساااليمة واالرادة اوان اإلدارة البيئياااة وتطويرهاااا  فظاااة علاااى البيئاااة وصااايانتهاالمحا

علاى الساالم باين والمحافظاة الدولياة تصادي للمشاكالت البيئياة للضاروريا  امارا صابا الحقيقية ت

 دول العالم.
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 ية:ة وبرامج االمم المتحدة االنمائيالبيئالعلوم 

حاول موضاوع البيئاة البشارية  1979ساتوكهولم عاام  منذ إنعقاد مؤتمر االمم المتحدة في

والمجتمعات في شتى بلدان العالم وشاق مؤسسات الالمختصين والى  تسلسل االهتمام بالبيئة الى

في قلاب االهتمام وعالمية وبات واقليمية التحرك من أجل البيئة طريقه الى جداول أعمال وطنية 

لدوليااة ممااا حااتم علااى الجميااع بشااكل آو بااأخر العديااد ماان خطااط التنميااة وباارامج المساااعدات ا

لقاد سااهمت بارامج االمام . االنخراط فاي هاذو البارامج ساعيا لتحقياق النماو االقتصاادي المناساب

   بالبيئاة فاي بلادان  ةمتصالالمئات من المشااريع الالمتحدة االنمائية في هذو الحملة من خالل دعم 

فااي حلقااات عماال أشاارف عليهااا  ةنامياان البلااداالعشاارات ماان ال تإشااتركالمختلفااة كمااا و العااالم

البرنامج بشأن البيئة وخطط التنمياة القابلاة لالساتمرار مماا أدى الاى صاياية سياساات حكومياة 

ساوف تسااعد هاذو البارامج دوال عديادة مان أجال دماج فاي المساتقبل جديدة فاي هاذا المضامار و

صااياية إسااتراتيجيات تنمويااة   االهتمامااات البيئيااة فااي خطااط التنميااة الوطنيااة لتكااون حااافزا فااي

الحاس رفاع مساتويات لقد إنطلق هاذا البرناامج أساساا مان خاالل حملاة ل. جديدة قابلة لالستمرار

البيئااي لاادى هيئااات خاصااة فااي االماام المتحاادة وتماات ممارسااات عدياادة بعضااها  نظااري واالخاار 

خااالل ذلااك تطااور ميااداني اليجاااد الحلااول للمشاااكل البااارزة ذات االثاار الساالبي علااى البيئااة وماان 

واليمكاان إيجاااد حلااول للمشاااكل البيئيااة  ( إن التنميااة والبيئيااة يشااكالن وحاادة ال تتجاازأ)مفهااوم 

لردم الهوة باين مصاالا  توفر الجهودوينبغي ( التعاون على نطاق دولي)العالمية  اال من خالل  

ماال فااي المسااتقبل  إن النمااو السااريع للماادن أصاابا يهاادد اال. البلاادان الصااناعية والبلاادان النااا ميااة

الزاهاار الااى كااابوس بيئااي بالنساابة لمئااات الماليااين ماان السااكان و خصوصااا فااي الاادول الناميااة 

وسيرتبط هذا االتساع بالنمو الساكاني الساريع ارتباطاا وثيقاا ماع التغذياة المساتمرة للهجارة مان 

فر فارص العمال الريف الى المدينة ومن المدن النامية الى المراكز الحضارية )الشاعور العاام بتاو

ممااا يساابب اسااتنفاذ كميااات كبياارة ماان المااوارد  أعلااى( أفضاال وخاادمات اجتماعيااة أيساار وأجااور

الطبيعية ويولد كميات هائلاة مان النفاياات التمتلاك السالطات المدنياة المعادات الالزماة لمعالجتهاا 

  يوالااتخلص السااليم منهااا ممااا سيساابب عواقااب بيئيااة ساالبية ال حصاار لهااا وهناااك شااعور متنااام

بباااوادر كاااوارث بيئياااة تتاااراوح باااين تلاااوث الهاااواء وتلاااوث ميااااو الشااارب ونفااااذ الميااااو العذباااة 

واضمحاللها والتردي في نوعية الترباة وماا الاى ذلاك مماا يعناي إن االنساان ساوف يعايش فاوق 

مجاال تقليال النفاياات وإدارتهاا تنفاق الادول جازءا مهماا مان وفاي أرض عالية المخاطر البيئياة. 

حاال المشاااكل ذات العالقااة وبااالريم ماان ذلااك يباادو أن ماادنا كثياارة عاااجزة عاان ضاابط ميزانيتهااا ل

وسااائل الااتخلص ماان مياههااا الثقيلااة وجبااال القمامااة الصاالبة التااي تطرحهااا المنااازل والصااناعات 

بشكل صحيا. وتولاد المادن متساارعة النماو كمياات مان النفاياات الصالبة تفاوق قادرة السالطات 

إن ما يرفع مان النفاياات الصالبة مان وي تقارير رسمية لالمم المتحدة المحلية على استيعابها وف

مما يتولد فيها ونصيب معظم القمامة هو ما يطارح علاى نسبة محدودة  مدن العالم ال يمثل سوى

االرض المفتوحااة ممااا يجعاال هااذو االراضااي يياار صااالحة لالسااتعمال المتنااوع ويعاارض صااحة 

إن عادد البشار الاذين يقضاون  لمنظمة الصاحة العالمياةوفي تقرير خاص . المجتمع الحقا للخطر

 سانويا اصشخمن االماليين تجاوز النحبهم بسبب أمراض تتصل بمشاكل التخلص من النفايات ي
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الكثياار ماان حيااث تاام التعاارف علااى العديااد ماان االمااراض فااي البيئااة المحيطااة بهااذو المناااطق وإن 

م بحثاا عان أي شايء قابال للبياع ومماا يكسبون عيشهم مان خاالل تمشايط هاذو االكاوا المواطنين

يضاااعف ماان حجاام المشااكلة هااو التصاانيع المتزايااد فااي البلاادان الناميااة وخصوصااا الصااناعات 

قاادرت ماان قباال هيئااات عالميااة التااي الكيمياويااة ومااا ينااتج عنهااا ماان نفايااات سااامة وخطاارة و

ضااا ماادى وتإن إسااتعراض مثاال هااذو االرقااام ماان االطنااان ساانويا.  مئااات الماليااينمتخصصااة ب 

صعوبة وأهمية إدارة مثل هذو المشاكل البيئية ضامن بارامج التخطايط الحضاري المساتقبلية فاي 

يااوفر االستشااارات الفنيااة  اتضاامنت باارامج االماام المتحاادة االنمائيااة مشااروع.  الاادول الناميااة

الااى أعتماااد ات أوصااى البرنااامج الحكوماا. وقااد والخباارات للاادول الناميااة الدارة مشاااكلها البيئيااة

الااى ات البيئيااة المهماا بعااض وتوكياال بعااض مشاااكلها البيئيااة الميدانيااة الالمركزيااة االداريااة لحاال

فصال نفايااتهم  )مثالالسلطات المحلية والمنظمات يير الحكومياة ومشااركة التجمعاات الساكانية 

إليهن  وتوكلهذا البرنامج مثل عزز البرنامج مشاركة المرأة في يودعم  مالي  (تسهيال لتدويرها

 اتخفايض النفاياات والتعامال معهاحاول الياات تقاديم االرشاادات البيئياة لالسار على سابيل المثاال 

في جاناب إدارة الماوارد المائياة والن المااء ماورد محادو لاذا فاإن المنافساة االن .  بشكل صحيا

ومستقبال ساتكون شرساة للحصاول عليهاا وتمثال تحاديا للادول والمجتمعاات علاى حاد ساواء لاذا 

عار االساسااي لباارامج االماام المتحاادة االنمائيااة فااي هااذا المجااال هااو التااوازن بااين سااد أصاابا الشاا

إحتياجااات الناااس ماان جهااة وتلبيااة المتطلبااات الزراعيااة والصااناعية واالروائيااة ماان جهااة ثانيااة 

والمحافظة على مصادر المياو وتطويرها وصيانتها على نحو يجعلها قابلة لالستمرار. ومن هذو 

حيااث ركاازت الجهااود لتطااوير مياااو الشاافة  علااى تسااميته ببرنااامج عقااد المياااو  الباارامج مااا ركااز

باالضافة الى خلق وعي عالمي بموارد المياو كماا شاهد عقاد الميااو تطاوير تكنولوجياات مبتكارة 

ومالئمة وزهيدة الكلفة وسهلة التركيب والتشغيل والصايانة إساتفادت منهاا آالف القارى والمادن 

 االمم المتحدة االنمائياة أكثار مان مشاروع فاي مجاال الماوارد المائياة فاي دعمت برامج . والنائية

حياث تميازت االدارة البيئياة فاي أحاد جوانبهاا ببنااء خزاناات الميااو الكثير من دول العالم الناامي 

تطبيقاات الرمزياة ومئات المرافاق الصاحية العاماة للسايطرة علاى تلاوث المديناة واقترنات هاذو ال

لقد أضحت الحاجة الى زيادة االنتاج الغذائي مسألة ملحاة .  هذو المرافق لصندوق محلي لصيانة

منذ منتصف هاذا القارن وخصوصاا بعاد سلسالة كاوارث الجفااف وماا رافقهاا مان تصاحر والاذي 

شاسعة وللزيادة الحادة في عدد ساكان العاالم لاذا أصابا موضاوع زراعية ضرب بشدة مساحات 

فاي بارامج التنمياة العالمياة وخصوصاا فاي جاناب تطاوير  االمن الغذائي من المواضيع االساسية

برنااامج االماام المتحاادة االنمااائي التجااارب  تأخضااع. االساااليب الزراعيااة القابلااة لالسااتمرار بيئيااا

العالميااة الماضااية فااي حقاال التنميااة الزراعيااة الااى دراسااات تحليليااة خلااص منهااا الااى أن نقاال 

النخصاص قلاة الماال )النامياة قاد أثبتات عادم جادواو  التكنولوجيا الزراعية المتطورة الى البلادان

يالباا ماا أقعادتها عان االنتااج كماا أن االسالوب  (عادم كفاياة أسااليب الصايانةللمتابعات البيئية / 

الصناعة في البلدان النامياة يادر ياالال  وفيارة علاى المادى القصايراال إناه ضمن قطاع الزراعي 

زراعيااة الحقااا حيااث ان اسااتخدام المعاادات الثقيلااة فااي يلحااق أضاارارا فااي البيئااة ويفقاار االرض ال

كما ان أساتخدام  وتغيير سلبي في بنيتها التركيبية تحضير التربة للزراعة تؤدي الى رص التربة

تهيئاة االرض ستسابب فاي زياادة معادالت تعريتهاا لاذا  هذو المعادات مان دون مهاارة فاي أعماال
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كمااا ان اسااتعمال االساامدة  بال لالسااتمراروتحاات هااذو الظااروف لاان يكااون االنتاااج الزراعااي قااا

إن . الكيميائيااة لااه أبعاااد بيئيااة ساالبية علااى التربااة ويلااة االرض المياااو الجوفيااة القريبااة منهااا

 لالبحااث الزراعياة لدولياةالمراكز الدولياة واالقليمياة وا تبرنامج االمم المتحدة االنمائي قد دعم

نباتات لديها القدرة علاى مقاوماة اآلفاات وظاروف التي كان من أهم نتائجها تطوير أنواع من الو

الجفاااف والااتملا أضااافة الااى ان هااذو الباارامج قااد طااورت تقنيااات تحااافظ علااى التربااة الزراعيااة 

ملااة وكمثااال علااى هااذو الباارامج المعهااد الاادولي توالمياااو المسااتعملة ماان مصااادر التلويااث المح

وم للطفيليااات التااي تحفاار فااي جااذور فااي تحسااين نااوع ماان الااذرة والقمااا المقاااو لالبحاااث الاانرز

مئاات المالياين مان النبات. وخالل السنوات العشرين الماضية أنفق برنامج االمم المتدة االنمائي 

على المشاريع التي تجلب مردودا زراعيا مناسبا وتدريبا ضاروريا للكاوادر فاي مجاال  اتدوالرال

وفاي مجاال الطاقاة . بلادان العاالم النامياةالتعليم الزراعي والتدريب البيئي ولمئات المشااريع فاي 

إن و مماا علياه فاي البلادان الصاناعيةبكثيار مازالت نسبة استهالك الفرد في البلدان النامياة أقال 

إنتاج وإستهالك الطاقة يعتبرمن العوامل الرئيسية لالنحطاط البيئي العاالمي فاالفحم والانفط علاى 

وهاو المصادر االكبار للغاازات الدفيئاة التاي تسااهم سبيل المثال يطلقان يااز الكااربون الاى الجاو 

مان أناواع الطاقاة لمنتجاة فاي العاالم نسابة كبيارة جادا اوان  برفع درجاات الحارارة حاول االرض

كما ان االمطار الحامضية الناتجة ن احتاراق افحام  للمائة سنة االخيرة مصدرها الدول الصناعية

راش وان الطاقة المولدة من الخزانات المائياة ؤدي الى تحمض المسطحات المائية وتدمير االحي

يالبا ما تؤدي الى ايراق االراضاي الةراعياة الجيادة وتشاريد المجتمعاات المحلياة ضامن محايط 

الخزان كما ان الدول الفقيرة يالبا ما تستخدم الوساائل البدائياة )حارق االخشااب( لتولياد الطاقاة 

كماا ان التطاور التكناواوجي قاد  لغاباات الطبيعياةالالزمة مما أدى الى تراجع كبير فاي مسااحات ا

أدى الااى وجااود مئااات الماليااين ماان وسااائط النقاال المتنوعااة التااي يقاادر مااا تطلقااه الااى الجااو ماان 

ان البحااث عاان الطاقااات البديلااة لحمايااة البيئااة بمئااات الماليااين  ماان االطنااان. الكاااربون ساانويا 

أيجااد ذلك ج االمم المتحدة االنمائية ومثال بوسائل متقدمة أصبا محورا اساسيا من محاور برام

نااوع ماان الوقااود ذو المحتااوى الماانخفض ماان ثاااني اوكساايد الكاااربون وتطااوير باادائل الطاقااة 

حاارارة / حركااة الهااواء / الطاقااة الحراريااة للشاامس / حركااة االمااواج / المياااو )ماان  السااتخراجها

الحفرياات االرضاية )الانفط والفحام( تقليل االعتماد علاى الطاقاة المساتخرجة مان / باطن االرض 

فاي سانة بمراحال متعاددة ف حماية البيئة في أطار هيئة األمام المتحادة. وتمثلت على المدى البعيد

لاام البيئااة جاازءا أساساايا ماان السياسااة العالميااة عناادما شاارعت اليونسااكو فااي اصاابا ع  1971

وبعاد سانوات تام تحدياد  يهادف إلاى توسايع المعرفاة عان عالقاة اإلنساان بالطبيعاة يبرنامج بحث

عقاادت األماام المتحاادة أول مااؤتمر للبيئااة واإلنسااان فااي  1972فااي و .مفهااوم المحاايط الحيااوي

تم اتخاذ سلسلة من القارارات فيماا يتعلاق بحماياة البيئاة ومنهاا انشااء برناامج  حيث ستوكهولم 

ة وتنسايق هاذو سياساات البيئاة االفضال فاي المجموعاة الدوليالل كاون حاافزتاالمم المتحدة للبيئة 

مظهاارا للعالقااة البشاارية البرنااامج السياسااات داخاال منظمااة االماام المتحاادة. وفااي كاال عااام يعااالج 

فاي و .بالبيئة سواء كان ذلك أثر المخاطر البيئية على االطفال ام المشاركة في الماوارد الطبيعياة

سايكو سايتي الاى مقر برنامج االمم المتحدة للبيئة في نيروبي ومن بروكسل الى بانكوك ومان مك

تاام تطااوير ين فااي الصااو  1993م وفاي عااام  1992ساتوكهولم وفااي ريااو دي جااانيرو فااي عااام 
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مفهوم المحيط الحيوي ألول مرو بعد انعقاد هذا الماؤتمر وظهار مصاطلا التناوع البيولاوجي فاي 

الثمانينيات في القرن الماضي وتم تطويرو فاي النهاياة الاى ةقماة األرضة فاي رياو دي جاانيرو 

والذي أكاد علاى أهمياة المحايط الحياوي ودور المنظماات الدولياة باالتعريف بأهمياة  1992ة سن

اعترف دوليا بخطر األنشاطة اإلنساانية  1997عام وفي  .التنوع الحيوي وكيفية المحافظة عليه

أسفر هذا المؤتمر عن برتوكول ةكيوتوة وقد سالط الضاوء وعلى المحيط خاصة الغالف الجوي 

 “فاي ةكيوتاو ف فهو السابب الرئيساي لتغييار المنااخ ازات في االحتباس الحراريعلى أخطار الغ

أتفقت معظم أمم العالم  الى النظر إلى البيئة بنظرة موحادة أو علاى نطااق عاالمي وأن تنظار فاي 

أولاى كثيار مان العلمااء  فاي أمريكاا الشاماليةاالرض.  تأثير النشاطات السياسية على بيئة كوكاب

( UQAMوطاور بييار دونسايرو ) .تمامات االيكولوجيين خاالل القارن العشارينأهمية كبيرة اله

ت نشار مواقف نظرية خاصة بااليكولوجيا العلمياة (1911) في جامعة كيبيك في مونتلاير  بكندا

اعتبارت إلاى أساس علام البيئاة المحلياة و ( والتي اشارتبيوجيويرافيا منظر ايكولوجيمفاهيم )

اول  1972نشاار ساانة و جيااا الجامعاة اإلنسااان كعنصاار مغيار فااي البيئاةاالتوايكولوجياا وااليكولو

ناوفمبر  28 م وخاالل الفتارة  مان2005بنهاياة العاام . وكتاب فلسفي حاول تعلياق علاى الطبيعاة

دولاه فاي  95ديسامبر عقاد اجتمااع ماونتلاير بكنادا تحات مظلاة األمام المتحادة وشااركت  10الى

للبحااث عاان افضاال الساابل وأكثرهااا فعاليااة وحماسااا لخفااض مااؤتمر األماام المتحاادة لتغياار المناااخ 

يعااد المسااؤول هااو انبعاثااات الغااازات المسااببة لالحتباااس الحااراري الااذي يشااهدو كوكااب األرض و

األول عمااا يشااهدو مناااخ العااالم ماان تغياارات واضااحة وباتاات تشااكل اكثاار الظااواهر البيئيااة تهدياادا 

 .العواصف أصبحت تشكل حالة يير طبيعةلحاضر البشرية ومستقبلها فاألعاصير والفيضانات و

ابرمت مجموعاة مان األتفاقياات والمعاهادات والبروتاوكالت بشاأن حماياة البيئاة ضامن لقد 

 :   منهاأطار هيئة األمم المتحدة وسيتم التطرق الى هذو األتفاقيات والمعاهدات والبروتوكالت 

فاي  19-12-3فاي  2398ا رقام دعت الجمعية العامة لنمم المتحادة بقرارها مؤتمر ستوكهولم:

عقااد مااؤتمر دولااي لمناقشااة االخطااار واالضاارارالتي تحاايط بالبيئااة اإلنسااانية ووضااع الحلااول 

ويعتبار هاذا الماؤتمر االنطالقاة الحقيقاة  1972انعقد هذا المؤتمر في عام والمناسبة لمواجهتها 

يااة تسااتهدف حمايااة وحااث جميااع الاادول علااى اباارام معاهاادات دول لالهتمااام بالبيئااة المحيطااة بهااا

 .البيئة

بروتوكااول مااونتلاير بشااأن المااواد ومكملااة ل حمايااة طبقااة األوزونوهااي اتفاقيااة ل :اتفاقيااة فيينااا

عااد أكتشاااف الحقااائق العلميااة التااي أثبتاات عالقااة بعااض المااواد حيااث ت المسااتنفذة لطبقااة األوزون

 1985فاقيااة فااي عااام الكيميائيااة المصاانعة بأسااتنزاف طبقااة األوزون تاام التوقيااع علااى هااذو األت

 .1988وأصبحت نافذو في عام 

دولااي بشااأن السااالمة األحيائيااة كتكملااة التفاقيااة التنااوع وهااو بروتوكااول  ة:بروتوكااول قرطاجاا

بروتوكول لحماية التنوع البيولوجي من المخاطر المحتملاة التاي تشاكلها هذا يسعى والبيولوجي 

 .الحديثة التكنولوجيا الحيويةالناتجة عن  الكائنات الحية المعدلة وراثيا

وسامي بماؤتمر قماة األرض  1992انعقد هذا المؤتمر فاي البرازيال عاام  مؤتمر ريوديجانيريو:

ا الماؤتمر تام اعاالن رياو من اهم المؤتمرات العالمية للمحافظة على البيئاة. ومان خاالل هاذ هوو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
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ضمن االتفاقية االطارية المتعلقة بتغيار المنااخ واتفاقياة التناوع االحياائي. إن  21واعمال القرن 

حفااظ التنااوع هااي ) ونااا لهااا يايااات ثالثااةهااي معاهاادة دوليااة ملزمااة قان معاهاادة التنااوع األحيااائي

التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن /  االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي/  األحيائي

. ويتمثاال هاادفها العااام فااي تشااجيع األعمااال التااي تقااود إلااى مسااتقبل (اسااتخدام المااوارد الجينيااة

مر االمم المتحدة والتنمياة الاذي عقاد فاي ومن ضمن االهداف واالنشطة التي أقرها مؤت. مستدام

تحسااين فهاام العمليااات التااي تااؤثر فااي الغااالف منهااا ) 1992 عااامريااو دي جااانيرو )البرازياال( 

الجااوي للكاارة االرضااية وتتااأثر بااه علااى المسااتوى العااالمي واالقليمااي والمحلااي ومنهااا العمليااات 

ياااة والهدرولوجياااة واالقتصاااادية الفيزيائياااة والكيميائياااة والجيولوجياااة والبيولوجياااة والمحيطات

واالجتماعية وتقليل حاالت عدم اليقاين فيماا يتعلاق باالثاار االقتصاادية واالجتماعياة التاي تترتاب 

تطوير وتعزيز عمليات الرصد المنظمة للغاالف الجاوي /  على التدابير  التي تتخذ في هذا الصدد

البشااارية والااانظم االجتماعياااة  وللااانظم االيكولوجياااة المتااااثرة، فضاااال عااان االثاااار علاااى الصاااحة

واالقتصادية. وينبغي ان يكون التركيز على تجميع قواعد البيانات مزامنة وداعمة، حيثماا أمكان 

تعزياز التعااون الادولي فاي بنااء قادرات /  وعلى تبادل هاذو البياناات والمعلوماات الاى حاد ممكان

لجااوي واجااراءات البحااوث وامكانيااات البلاادان فااي مجااال تشااخيص المشاااكل المتعلقااة بااالغالف ا

وتجميع البيانات وجمعها وتقييمها باستخدام البيانات الموجودة وبانشاء وتوسيع قادرات الرصاد 

ينبغاى علاى الحكوماات هاذا  .المنتظم، والمشاركة في تبادل البيانات والمعلومات الناتجة عن ذلك

دوليااة ويياار الحكوميااة بالتعاااون مااع هيئااة االماام المتحاادة ذات الصاالة والمنظمااات الحكوميااة ال

تحدياد المجااالت ذات أولوياة للبحاوث العلمياة ) والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ان تقوم ب

والتقنيااة واالجتماعيااة االقتصااادية المتعلقااة بالصااالت الحرجااة بااين المسااائل البيئيااة واالنمائيااة 

هيئااات االماام  الناشاائة فااي كاال القطاعااات ماان حيااث صاالتها بااالغالف الجااوي مسااتعينة باادعم ماان

المتحدة ذات الصلة والمنظمات االقليمياة والمنظماات دون االقليمياة والصاناعات ومعاهاد البحاث 

تعزيز الدراسات بشان القضاايا المتعلقاة بالتفااعالت باين /  وييرها من المنظمات يير الحكومية

خ وازديااد االشاعة البارامترات االجتماعية واالقتصادية والتغيرات في الغالف الجوي كتغير المناا

 فاااوق البنفساااجية وازديااااد الملوثاااات للهاااواء مااان حياااث صااالتها بمختلاااف الااانظم االيكولوجياااة

وخاصاة علاى الصاعيدين  والقطاعاات االقتصاادية والمحيطات وساائر البحاار وطبقاتهاا الساطحية

توازناا ضمان تغطياة جغرافياة أكثار /  االقليمي والمحلي وبالتربة وبالتنوع البيولوجي بشكل عام

لنظاام مراقباة المنااخ العاالمي وعناصاارو بماا فاي ذلاك الرصاد الجااوي العاالي بأسااليب مان بينهااا 

تسهيل انشاء وتشغيل محطات اضافية للرصد المناتظم ، والمسااهمة فاي تطاوير قواعاد البياناات 

 تها(.هذو واستخدامها واتاح

 العلوم البيئية وبرامج التنمية الدولية:

ا يحايط باإلنساان وتعناي باالمفهوم الادقيق كيفياة تعاايش اإلنساان ماع كال ماتعناي البيئة ان 

معيشته ونموو وتطورة وبشكل من تسخيرها ل هدون اإلضرار بها وفي ذات الوقت يمكنمحيطه و

مان ر ثياالك تفعالهذو المعادلة هي في الحقيقة معادلة صعبة  ألن اآلنشاطة الصاناعية مقبول. ان 

البيئة اذن هاي اإلطاار الحيااتي الاذي  ئة وفي محيط عيش االنسان.بالبيأضرارا   السلبيات وتلحق

http://www.un.org/arabic/commonfiles/Conv_Biological_Diversity.pdf
http://www.un.org/arabic/commonfiles/Conv_Biological_Diversity.pdf
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مان مفاردات قاد تضامنه هاذو المكوناات الثالثاة توماا  (تربة وماء وهواء) منيعيش فيه اإلنسان 

تسيء الى بيئة االنسان. ان ماداخالت االنساان ماع المشااريع  التنموياة تتمثال بطياف واساع مان 

 النشاطات:

  الجبليااة إلااى ماادرجات ليحقااق األرض المسااتوية التااي تمكنااه ماان الساافوح االنسااان تحوياال
 .الزراعي ممارسة اإلنتاج 

  توليااد الطاقااة ل للمياااو عباار الشااالالت االنسااان لالنحاادارات الطوبويرافيااة الشااديدة اسااتغالل
 .الكهربائية 

 واستغاللها في إقامة الكثير من الصناعات. 
  المياوموارد  وافرتعندما تمن االمالح يسل التربة. 
  لجأ إلاى تفكياك الترباة وتحويلهاا إلاى ترباة ان ييمكن االنسان في البيئات ذات األتربة الثقيلة

 .خفيفة نسبيا  
 الزراعية هليحقق فرصه اكبر في تنويع محاصيل. 
  يمكن االنسان فاي منااطق الترباة الرملياة عالياة النفاذياة أضاافة الطماي واألسامدة العضاوية

 .لتقليل مساميتها ليزيد 
  من قدرتها على االحتفاظ بالميااو مان ناحياة وزياادة خصاوبتها وتنوياع محاصايله مان ناحياة

 .أخرى
 إضافة الجير ألحاداث درجاات مان التعاادل من خالل مضية ايمكن االنسان مواجهة التربة الح

 .    واجه يمكن مكما 
  ليزيااد ماان تخصاايبها عاان طريااق إضااافة األساامدة العضااوية والكيمياويااة والتربااات العقيمااة

 .قدرتها اإلنتاجية
  وقفها أو تثبيتها من خاالل اساتزراع مصادات ويمكن االنسان مواجهة تحركات كثبان الرمال

 .الرمال من حول القرى والطرق أو تغطيتها بطبقة من مشتقات النفط
  إلااى األيطيااة البالسااتيكية ماان خااالل اللجااوء يمكاان االنسااان فااي مواجهااة التقلبااات المناخيااة

 .ة المحميةوالزراعي
  يمكاان االنسااان مواجهااة ناادرة المياااو الااى البحااث عاان باادائل لهااا استكشاااف المياااو الجوفيااة

 .)الضحلة والعميقة(
 ميااو البحار وخاصاة فاي  (يمكن االنسان أن يوفر موارد مياو عذبة عن طريق تحلية )تقطيار

 .البيئات الجافة
  ن مياهها وضبط استخدامهاتخزيوالسدود عبر المجاري المائية  أن يقيميمكن االنسان. 
  معالجة مياو المجاري الصحية وإعادة استغاللهايمكن لالنسان. 
  حياث الذاتياة لمحايط االنساان قياة نالت اتأركان عمليامن أن المحافظة على البيئة هي واحدة

والظااروف  رفااع المسااتويات البيئيااةأن التنميااة تعماال علااى تطااوير وتااوفير ساابل الحمايااة و
 . المالئمة لمعيشة اإلنسان

 :تضمنوية المتنوعة تخطط التنمالتنفيذ لان األسلوب األمثل 

 النظر إلى البيئة على أنها حق أساسي من حقوق اإلنسان. 
 بينها شاسعة -اتتنتقل من بلد إلى آخر حتى لو كانت المسافالبيئية الملوثات  ان . 
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  تخطيط البيئي السليمال جزء منالمتوفرو استغالل اإلمكانيات االقتصادية. 
  ماع مراعااة التاوازن  آثار سالبية علاى البيئاة احداثاالستثمار األمثل للموارد الطبيعية بدون

 والحاجة المستقبل.
  وضااع ماان خااالل جمااع ودراسااة المعلومااات وي البيئااالواقااع اخااالل فااي احااداث مراعاااة عاادم

 تنفيذها على تحقيق مبدأ المحافظة علاى البيئاة ندعالخطط التي تبين مدى قابلية تلك الخطط 
لالقتصاااد  وائااد كبياارة يمكاان مااثال  إقامااة مشاااريع صااناعية فااي موقااع مااا يحقااق ف)ال يجااوز 
 للمشاريع(.تجاهل اآلثار البيئية السيئة مع الوطني 

 الساالبية ودراسااة التااأثيرات البيئيااة  ة لخطااط التنميااة وأساالوب تنفيااذهاضااالدراسااة المستفي
 واذا كشافت دور كبيار فاي المحافظاة علاى التنمياة والبيئاة معاا  ها سيكون لالمحتملة لها مما 

ضارار بيئياة فيكاون مان األفضال ا مكن أن يؤدي إلاى حادوثيدراسة تلك الخطط بان تنفيذها 
المشاروع علماا باان المعالجة أثناء تنفياذ تغييرها اوبتحسين الخطط أو  معالجة تلك األضرار

يؤدي او اناه سا كبيارةبشارية وستتطلب بذل جهاود مادياة للمشكالت البيئة الجة الالحقة المع
 . عند عدم المعالجةسلبي بيئي إلى تراكم 

 األجسام الحية مع التغيرات البيئية كيف أن أسباب األوبئة في المجتمعات تتمثل في عدم ت. 
 راض مان حيواناات وطياور مع مطلع هذا القرن يكون قاد وصال عادد األناواع المهاددة بااالنق

األحيااء المتنوعاة وكاان العاالم قاد فقاد بالفعال مختلاف مان وآالف األنواع  وزواحف ونباتات
الغيار مدروساة نتيجاة  نتيجاة لنشااط اإلنساان هذو االناواعقرون الماضية المئات من الخالل 

ءات معالجة لالختالل في التوازن البيئي نتيجة لتراكم الملوثات وضعف أو إنعدام  وجوداجرا
اناواع وانه بات من الضرورات القصوى إقامة المحميات واإلبقاء على ما فيها من الملوثات 

نباتات وانه ما لم يتم وقف التدهور الحالي الحاصال فاي البيئاة فاان العاالم سايفقد الحياء والأ
والى األبد الكثير من التنوع اإلحيائي لانرض وضامن هاذا المفهاوم فاان الحيااة البايولوجياة 

التاي السالبية على سطا األرض سوف تتأثر وتتغير على المدى البعيد ماع التغيارات البيئياة 
 ستشهدها. 

  تاازداد خطااورة والهااواء( بمااواد عدياادة  عناصاار البيئااة األساسااية )المياااو /التربااة / تلااوثان
 .سرب إلى المياو الجوفية حيث يمكن ان تت

  االنتباااو الحقيقااي الااى واقااع المعطيااات البيئيااة المضاارة لصااحة االنسااان والمجتمااع ماان خااالل
 تنفيذ المشاريع التنموية .

  العاماة يئاة هاي واحادة فاي أركاان عملياة التقنياة أن المحافظاة علاى البضرورة التاكياد علاى
تطوير وتاوفير سابل الحماياة والرفاهياة والتقادم والظاروف للمحيط الحيوي ومن خاللها يتم 

 .المالئمة لمعيشة اإلنسان
تشااكل االهتمااام نهايااة عقدالساابعينات وبدايااة عقااد الثمانينااات )ماان القاارن الماضااي(  ومنااذ 

بلدان العالم وشق التحرك من معظم  في متخذي القرار البيئي اتاولويالى ووصل بالبيئة الدولي 

وعالمياة وباات فاي قلاب العدياد مان خطاط واقليمياة اجل البيئة طريقة الاى جاداول أعماال وطنياة 

وبرامج االمم المتحدة االنمائية من خاالل برامج المساعدات الدولية كذلك ضمن والدولية التنمية 

سااعيا   لااى الجميااع بشااكل أو آخاار االنخااراط فااي هااذو الباارامج ممااا حااتم عمنظماتهااا التخصصااية 

العدياد ة فاي يالبيئا المئاات مان المشااريع فاي دعام  قد سااهمولتحقيق النمو االقتصادي المناسب 

مما أدى إلى صياية سياساات حكومياة  ت بذلك الكثير من البلدان الناميةاشتركوبلدان العالم من 
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خالل العقاود القادماة ساوف تسااعد هاذو ايظا وتجاو الواقع البيئي وحلول المشاكل البيئية جديدة 

البرامج دوال  عديدة من اجل دمج االهتمامات البيئة في خطاط التنمياة الوطنياة لتكاون حاافزا  فاي 

 صياية استراتيجيات تنموية جديدة قابلة لالستمرار. 

 بالبيئاة هتماام االرفاع لدولياة واعالمياة كبارى ة من خالل حملاالدولية لقد انطلقت البرامج 

وتماات ممارسااات عدياادة إليجاااد الحلااول فااي المشاااكل البااارزة ذات األثاار علااى المسااتوى الاادولي 

والتنمية المساتدامة( وااليماان بانهماا البيئة )السلبي على البيئة ومن خالل ذلك تطور مفهوم أن 

مكاان أيجاااد الحلااول للمشاااكل البيئااة أال ماان خااالل ال تتجاازأ وال ييمااثالن وحاادة واحاادة ومتكاملااة 

دولي وينبغااي أن النطاااق المحلااي والنطاااق الااوطني والنطاااق االقليمااي والنطاااق الااالتعاااون علااى 

.  والبلادان النامياةالمتقدماة ردم الهوة باين مصاالا البلادان الصاناعية ل ةبهذا االتجاتوفر الجهود 

لااذا للكثياار ماان الاادول وتمثاال تحااديا  ى المياااو علاا المنافسااة مسااتقبال  سااتكون شرسااة للحصااول ان

ي هذا المجال هو التوازن بين ساد احتياجاات الدولية ف اإلنمائية  للبرامجاصبا الشعار األساسي 

الناس مان جهاة وتلبياة المتطلباات الزراعياة والصاناعية واالروائياة مان جهاة ثانياة والمحافظاة 

مج المياااو رابااان  حااو تجعلهااا قابلااة لالسااتمرار.علااى مصااادر المياااو وتطويرهااا وصاايانتها علااى ن

الكثيار مان الاادول  ة حياث اساتفاد ماان هاذا الميااو فركازت الجهاود لتطااوير ميااو الشا الدولياة فقاد

تطااور ت الاادول كمااا شااهدالمختلفااة المصااادر باإلضااافة إلااى خلااق وعااي عااالي بمااوارد المياااو 

تكنولوجيات مبتكرة ومالئمة وزهيدة الكلفة وسهلة التراكيب والتشغيل والصايانة اساتفادت منهاا 

الكثيار فاي  البيئياة اريعمشاالدولية المئاات مان الرامج اإلنمائية الدعمت بهذا وقد  النامية  الدول

مرافاق الصاحية بنااء خزاناات الميااو ومئاات ال  هاو دعام ومن األمثلة الباارزة النامية من البلدان

مبااال  اشااتراكات واقترناات هااذو الفكاارة باادفع فااي البلاادان الناميااة تلااوث الالعامااة للساايطرة علااى 

والتوساااع ن النماااو الساااريع للمااادن . اصااايانة هاااذو المرافاااقيخاااتص بلصاااندوق محلاااي  بسااايطة 

فقد تضااعف عادد ساكان العاالم ثاالث مارات فاي الفتارة باين بيئي الكابوس شعل الاالديمويرافي 

. كما واكاب 2030ومن المتوقع ان يزداد العدد بمقدار مليار أخر بحلول  2020- 1950ي عام

التوسع الديمويرافي  وأنماط الحياة الجديثة وتغييار فاي السالوك البشاري مماا زاد مان التادهور 

االتسااع باالنمو الساكاني الساريع ارتباطاا  وثيقاا  ماع  الرتبااطفاي الادول النامياة وخاصاة  البيئاي.

تااوفر فاارص عماال افضاال وخاادمات بة ماان الريااف إلااى المراكااز الحضاارية )للشااعور العااام الهجاار

اجتماعية ايسر وأجور أعلى( مما سبب استنفاذ كمياات كبيارة مان الماواد الطبيعياة وولاد كمياات 

هائلااة ماان النفايااات التملااك الساالطات المدنيااة المعاادات الالزمااة لمعالجتهااا والااتخلص منهااا  ممااا 

تتراوح باين )سلبية ال حصر لها وهنالك شعور متنامي بحدوث كوارث بيئية  يسبب عواقب بيئية

 (تلوث الهواء وتلوث مياو الشرب ونفااذ الميااو العذباة واضامحاللها والتاردي فاي نوعياة الترباة

 .  مما يعني أن اإلنسان سوف يعش فوق ارض عالية المخاطر البيئة

وبالريم من ذلك يبادو أن مادنا البيئية  كلتنفق الدول جزءا مهما  من ميزانيتها لحل المشاو

التااي والنفايااات  كثياارة عاااجزة عاان ضاابط وسااائل الااتخلص ماان مياههااا الثقيلااة وجبااال القمامااة 

مان االنهاار الميااو الثقيلاة الاى مجااري حيث تطارح هاذو النفاياات وتطرحها المنازل والصناعات 

عادد البشار الاذين  لاذا فاانلشارب ييار صاالحة لملوثاة دون معالجة مما يجعال ميااو هاذو األنهار 
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الكثيار  يكساب)سانويا   االشاخاص مالياين يتجااوزيقضون نحبهم بسبب أمراض تتصال بالنفاياات 

عيشهم من خالل تمشيط هذو األكوام بحثا  عان أي شاي قابال من المواطنين من دول العالم الثاث 

لغير مسيطر عليه والغير محكوم بقوانيين وتعليماات انتاجياة محاددة بيئياا التصنيع اع كما ان للبي

نفاياات ساامة  مانفي البلادان النامياة وخصوصاا  الصاناعات الكيمياوياة وماا يناتج عنهاا  ةمتزايد

 (. وخطرة

وخصوصاا  بعاد سلسالة كاوارث  لقد أصبحت الحاجة إلى زيادة اإلنتاج الغذائي مساألة ملحاة

االراضااي الزراعيااة ماان تصااحر والااذي ضاارب بشاادة مساااحات شاسااعة ماان الجفاااف ومااا رافقهااا 

لااذا اصاابا  للزيااادة الحااادة فااي عاادد السااكان للعااالمايظااا وضاامن الكثياار ماان دول العااالم النااامي 

ية وخصوصاا  فاي جاناب مموضوع اآلمن الغذائي من المواضيع األساسية في برامج التنمية العال

الدوليااة باارامج اإلنمائيااة الأخضااعت  لقااد سااتمرار بيئيااا  .تطااوير األساااليب الزراعيااة القابلااة لال

التجااارب العالميااة فااي حقاال التنميااة الزراعيااة إلااى دراسااات تحليليااة وخلصاات منهااا إلااى أن نقاال 

/ قلاة قلاة الماال ) بساببالتكنولوجيا الزراعية المتطورة إلى البلدان النامية قد اثبات عادم جادواو 

 اليبأن األسا الزراعي.اإلنتاج  جعلها تتراجع في مستويات  (ةعدم كفاية أساليب الصيانالخبرة /

حياث أن  الزراعية يضافقر األرتلحق أضرارا في البيئة وتفي البلدان النامية المعتمدة  ةالزراعي

 اتغياارإجااراء اسااتخدام المعاادات الثقيلااة  فااي تحضااير التربااة الزراعيااة تااؤدي إلااى رص التربااة و

ا أن استخدام هذو المعدات من دون مهاارة فاي أعماال تهيئاة األرض سلبيا  في بنيتها التركيبة كم

تسبب زيادة معدالت تصاريفها باإلضاافة إلاى اساتعمال الغيار مقانن لنسامدة الكيميائياة التاي لهاا 

. أن سااطا االرض أبعاااد بيئيااة ساالبية علااى التربااة ويلااة األرض والمياااو الجوفيااة القريبااة ماان

دعمت المراكز الدولية واإلقليمية والقطرية لنبحااث الزراعياة التاي الدولية قد برامج اإلنمائية ال

كااان ماان أهاام نتائجهااا تطااوير أنااواع ماان النباتااات لااديها القاادرة علااى مقاومااة اآلفااات الزراعيااة 

 وظروف الجفاف والتملا إضافة إلى أن هذو البرامج طورت تقنيات تحافظ على التربة الزراعياة

من األراضاي  ء ماليين الهكتاراتأحيابرامج در التلوث المحتملة والمياو المستعملة من مصامن 

وفااي اساتخدام مااواد  اسااتعمال المبيادات المناساابة وبكمياات وتقنيااات مناسابة وفاعلياة الزراعياة 

العدياد فاي الزراعياة المشااريع مناا ووفارت المباال  الطائلاة لادعم   في التربة للطفيليات  ةمقاوم

كما اهتمت برامج التنمية الدولية بالتدريب لبت مردودا  زراعيا  مناسبا ج وبذلكنامية الدول من ال

فااي مجااال التعلاايم الزراعااي والتاادريب البيئااي ولمئااات العاملااة للكااوادر الفنااي والتقنااي المتقاادم  

    .بلدان العالم الناميةمثل هذو المشاريع في 

با محااورا  اساساايا  ماان أن البحااث عاان الطاقااات البديلااة لحمايااة البيئااة بوسااائل متقدمااة اصاا

أيجاد ناوع مان الوقاود ذو المحتاوى المانخفض مان  ذلك ومثال الدولية برامج اإلنمائية المحاور 

/ الطاقااة المسااتخرجة ماان حركااة المياااو ) النظيفااة ثاااني أوكساايد الكاااربون وتطااوير باادائل الطاقااة

قليال االعتمااد علاى ت/  حارارة بااطن األرض/ حركاة الهاواء /  يةشمساالالطاقاة / حركة األمواج 

وتواجاه مثال  الطاقة المستخرجة من الحفريات األرضية )النفط والفحام( فاي معظام بلادان العاالم.

ضاامن باارامج التخطاايط  تهاااأهميكثياار رياام صااعوبة هااذو التطبيقااات فااي ادارة المشاااكل البيئيااة 

ئياة مشااريع اإلنما البارامج الدولياة نتضاملاذا وجاب ان  الحضري المساتقبلية فاي الادول النامياة
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ان لالنشاطه البشااريه . تاوفر االستشااارات الفنياة والخباارات للادول الناميااة الدارة مشااكلها البيئااة

المحيطاة لالنساان  ةتااثير سالبي كبيار علاى البيئاالهائل حول العالم السكانيه والتقدم التكنولوجي 

وان سااعي االنسااان ماان اجاال حياااة افضاال  ةول  عاان تاادمير بيئتااؤلااذلك يبقااى االنسااان هااو المساا

دي الااى االسااتنزاف الواسااع  لمااواردو ؤيسااوى ألماااعلااى الطعااام والماااء والطاقااه و هوحصااول

ية االقتصااد ةالعاالم يادرك ان مشااريع التنميا ألاذلك باد ةويصطدم بعدها بالمشاكل البيئيا الطبيعية

 اننا اية المستدام ةات لفرص التنميتسبب تهدي في حساباتها ةالسلبي البيئية التضع االثار والتي

لالعتباارات  كاونتان فاي وبصاورو جاادو  الاواعي ليات الجيالؤنحتاج الى اعادو التفكير في مسو

 االلماام  الثقاافية ماع ضارورة والمساتقبلي ةالحاليا ةكال خطاط التنميا ضامن هادفا اساساياالبيئية 

الصاااحيحة للمشااااريع  ة البيئياااةاالدارالتااازام باااو ياااةشاااوون البيئالفاااي  والعلماااي والتكنولاااوجي 

يلعب دورا اساساايا  فااي الوقايااه ماان االثااار الساالبية ة سااتااوفير المااوارد الماليااكمااا ان  التنموويااة

وضاع  ة هاذا ماع العلام باان المشااكل البيئيا ةوطارق معالجافي مجاالت البيئاة  ةويوللبرامج التنم

بااااالجراءات  العااام  التعرياافو ةبيئيااال ةجنائيااال القااوانين ووضااع التشااريعات البيئيااه المناساابه

ووضااع  ةمشاااكل البيئياابخطااورة الورفااع مسااتوى االدراك فااي المجتمااع  المطلوبااه لحمايااة البيئااة

فاي  قادماةاالجياال ال مان التجااوزات علاى حقاوق ويقلال سايحدالمجتمعاي برامج للتثقياف البيئاي 

اد الطبيعياة رللماو صاادية قتيجاد قاعدة للتوازن بين األعتباارات االفي بيئتهم وكذلك امواردهم و

عند التخطيط األمثال الساتغاللها واالعتباارات البيئاة ماع مراعاات احتياجاات األجياال القادماة الن 

طبيعة اساتعمال األرض اصابا  تراكمياا  ماع الازمن مماا يعناي ازديااد الحاجاة إلاى توساع الرقعاة 

                    .                                                                                                                            البيئة الزراعية والصناعية والنمو العام مما يعني الزيادة في المداخالت

 والمستقبل:ة يالبيئمفاهيم العلوم 

الظاواهر  ادت العالقة السلبية بين االنسان والبيئة في الوقات الحاضار الاى ظهاور عادد مان

البيئية الخطيارة والتاي اساترعت اهتماام العاالم أجماع بهادف مواجهاة هاذو المشاكالت ودراساتها 

للحاد ماان أخطارهااا واثارهاا الضااارة علااى االنساان والحيااوان والنبااات والبيئاة بمجملهااا. واخااذت 

رها علاى المشاكل البيئية حيزا مهما من االهتمام الدولي نتيجة آلثارها على المجتمع الدولي واثا

وترتااب علااى ذلااك اهتمااام بالبيئااة بشااكل فعااال علااى المسااتويات  التنميااة االقتصااادية واالجتماعيااة

حيااث تجلااى ذلااك بوضااوح فااي إقامااة المااؤتمرات واباارام  المختلفااة الوطنيااة واإلقليميااة والدوليااة

ش االتفاقيات والبروتكوالت والتشريعات في معظام دول العاالم ومان بينهاا حاق االنساان فاي العاي

فااي بيئااة سااليمة ومالئمااة وانطالقااا ماان كاال هااذا يمكاان القااول ان حمايااة البيئااة أصاابحت قضااية 

أساسااية وماان ضاامن القضااايا العالقااات الدوليااة وقااد تأسساات المنظمااات والهيئااات ذات العالقااة 

باالهتمااام بالبيئااة والمحافظااة عليهااا وتقلياال الضاارر الااى اقاال مااا يمكاان وتخلاايص البشاارية ماان 

ة الكبارى التاي تهادد األجياال الحاضارة والمقبلاة ويمكان تحدياد حماياة البيئاة علاى الويالت البيئي

 الوطنية واالقليمية والعالمية. المستويات 

مما ال شك فيه ان قضاية حماياة البيئاة والحماياة عليهاا تعتبار مان القضاايا الشاائكة التاي و

كفل في المحافظاة علاى باتت تؤرق شعوب العالم اجمع ونرى ان الجميع وكل في اختصاصه قد ت
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البيئة وقد ظهر ذلك واضاحا فاي جهاود منظماة األمام المتحادة حياث لعبات دورا مهماا فاي وضاع 

القواعد واالسس والمبااد  الالزماة نحاو االعتاراف بحاق االنساان فاي العايش والتمتاع فاي بيئاة 

جاال حماياة خالية من التلوث. وفي هذا اإلطار نجاد ان المنظماات الدولياة لعبات دورا هاماا فاي م

البيئة مان خاالل اعاداد االتفاقياات الدولياة وإجاراء الدراساات واألبحااث الالزماة وتباادل البارامج 

وأخيااارا اصااادار التوصااايات والقااارارات واللاااوائا  وإصااادار المعاااايير المناسااابة لحماياااة البيئاااة

قيااق وبااالريم ماان تح والتوجيهااات وانشاااء األجهاازة المختصااة بحمايااة البيئااة والتغياار المناااخي.

لكنهااا باادأت تشااهد تبااديالت خطياارة  متقدمااةاإلنجااازات العلميااة علااى كاال األصااعدة ضاامن الاادول ال

تصيب الكرة األرضية واهمها التغيرات المناخية ولكن يبدو أن هذو الدول قد قطعت شاوطا  بعيادا  

 األبحااثاساتمرار ان وخير مثال على ذلاك  في التطور التكنولوجي حيث تجاوزت نقطة الالعودة

ن يادفع أن العاالم أآلفاالنووية والتي أدت إلى إصابة الماليين من البشر بالسرطان لاذا والتجارب 

وسائل حماية البيئاة مان الملوثاات الناتجاة عان ة لثمن هذا التطور الصناعي والتكنولوجي إليفال

جناب باالريم مان األبحااث الجارياة أالن فاي الادول الصاناعية الكبارى لتالتكنولاوجي هذا التطاور 

من خالل إقاماة ناوع مان التاوازن باين في بلدانهم المخاطر البيئية المقترنة بالتطور التكنولوجي 

ادركت ان ثمن التقدم في المستقبل سوف يكاون باهضاا  بعد ان منافعها بين مخاطر التكنولوجيا و

لبيئاة أن عملية التنمية سوف تستمر ويجاب أن تكاون الكفاة الرابحاة هاي كفاة ابالريم من جدا  و

       لمجتمع.ألنها تعني سالمة اإلنسان وا

ومجتمعاااة ن االساااتغالل األمثااال للبيئاااة والعمااال دون تااادهورها وتاااوفير الحماياااة لإلنساااان ا

 .مجموعة كبيرة من العلوم ذات العالقةاالهتمام بتتطلب البيئية المخاطر  والحماية من ومنجزاته

وضااوعات التااي تسااتقطب اهتمااام الاادول أن حمايااة البيئااة ماان عواماال التلااوث أصاابحت ماان الم

إلاى العلمياة بمختلاف التخصصاات واألفراد في شتى أنحاء العالم حيث تشاير التقاارير والشركات 

خالل العقاود الماضاية طفارة هائلاة مان االنسان التي تهدد البيئة. لقد اكتسب المستقبلية  األخطار

تسام مساتويات تم البيئة إلاى ووارتقى بعلالوعي البيئي مع زيادة وتائر التقدم العلمي والصناعي 

إلاى إعاادة تنظايم الجمياع حاجاة توعب وتساذات العالقة ستقطب اهتمام جميع العلوم تبالحيوية و

ساايكون والن اإلنسااان  يشاامل بأضاارارو الجميااع بيئااير دمااا بهاادف منااع  شااامل ألنماااط التنميااة

فااي أدى التطااور الصاناعي  لقاد. الخاسار والمتضارر األكباار مان التلااوث البيئاي بالدرجاة األساااس

وبشااكل اسااتثنائي  اتاالهتماماا تتزايااد إلااى إلحاااق أضاارار بيئيااة كبياارة لااذاالمجتمعااات المتقدمااة 

جمياع  البيئة وحمايتها واصبا هذا المفهوم مان المواضايع التاي تشاغل فكار اإلنساان فايبرامج ب

 ادي التثقيااف البيئاايماسااه الااى مبااالوماان هنااا كاناات الحاجااه حااول العااالم  المجتمعااات المتقدمااة

ماان خااالل فعالياتااه التنمويااة سااطا االرض  يحاادثها االنسااان علااى اتان اي تغيياار .المجتمعااي

التنويااة الفعاليااات / اساااليب الزراعااة /اسااتعماالت التربااة  /انشاااء الغابااات او ازالتهااا المختلفااة )

لضاروري معرفاة مان اوجاد لاذا  ؤثر في النظام البيئياصبحت توباي شكل من االشكال  (االخرى

وازناات المعلاة السالبي تاثيرهاا لضمان عدم الميداني الصحيا مع البيئة اساليب العمل والتعامل 

الماالي والتكنولااوجي المالياة الوطنياة. ان التطاور العلماي فاي مواضاايع البيئاة يحتااج الاى الادعم 

ن تساتمد تطورهاا الجديادو ا يمكان لالفكاارحياث العلاوم االخارى  وبالتعاون ماعالمالئم والمناسب 
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لهااا الظااروف البااد لهااا ان تتوقااف الااى ان تتواجااد والنظريااات لااذا فااان بعااض الفرضاايات الااالزم 

المناسبة وهنا البد من االشاارة الاى ضارورة تواجاد الشاروط لادفع االستكشاافات  تتكنولوجياوال

الاى نتاائج عملياة مام والتي مان خاللهاا يمكان التوصال االالعلوم البيئية الى في واالفكار الجديدة 

 .لها المعالجات الحقيقية وضع التي يجب ان تبحث معالبيئية المشاكل  اتوتحديد اولوي

علاوم لل التطور الملماوسبامن القرن العشارين  لقد امتازت مرحلة الثالثينيات و االربعينيات

اليب االطااالع علااى اسااوالتكنولوجيااة المتااوافرة والااربط بااين العلااوم النظريااة  ماان حيااثالبيئيااة 

بصااورة واسااعة وامتااازت فقااد المراحاال التاليااة ضاامن  اماااتااوفرة انااذاك الموالخباارة الدراسااات 

بساهولة الطرق الحديثة تطبق اصبحت و في الوقت الحاضرباستعمال النمذجة الرياضية الشائعة 

 فتارةكانات تظهار خاالل والعملية العلمية  النشاطات والتقنيات ان بعضا من وبوتائر اسرع حيث 

الادول تعمال ومان المعلوماات التاي تادفع باالعلوم البيئياة الاى اماام.  ةرة وتضايف كمياة كبيارقصي

وتصرف المبال  الطائلاة اليجااد اسااليب عمال جديادة للعمال النظاري والتكنولاوجي  بجدالمتقدمة 

فاي العاالم الثالاث مازالات تساتعمل الطارق واالسااليب القديماة  كثيرة توجد دولوفي نفس الوقت 

جديادة ولكنهاا مازالات متااخرة فاي وضاع دراساة اسااليب عمال امل مع المشاكالت البيئاة في التع

باالريم مان وجاود تصاورات كافياة لادى هاذو الادول لاديها  لتحديد االولويات للدراسات والبحاوث

ولكنهااا تبقااى عاااجزة وبصااورة كبياارة عاان متابعااة الواقااع الحااالي للعماال  كلةهااذو المشاال همفهمتلاا

وبقوة نحو دراسات االستشاعار االن في دول العالم المتقدم. ان العالم الصناعي يتجه كما العلمي 

المعلوماات ومساتقبال يمكان توقاع مرحلاة متقدماة مان البحاوث والدراساات  عن بعاد وتكنولوجياا

لتشمل مناطق واسعة بالعالم وهذا بالطبع سوف يحدد الحاجاة الملحاة الاى اجهازة رصاد متقدماة 

تساتلهم التطاورات  متقدماةدراساات وبحاوث ميدانياة واهتماماات لديهم توجد و كما ماديا ومكلفة

طااور الكبياار للتان كمااا والحاصاالة فااي العلااوم الفضااائية وكااذلك فااي العلااوم الرياضااية المتقدمااة 

وفار فاي التطبيقاات البيئياة الحديثاة الحاظ االالحاصل في العلوم الفيزيائياة والكيميائياة والحياتياة 

التلاااوث البيئااى االشاااعاعي نتيجااة لحاااوادث )لبحااوث نحاااو دراسااات تتعلااق با مثااال ذلااك توجاااه

 مطااراال/  األخطار التي تهدد البيئة جراء ثقب األوزانالمتكررة حول العالم /  المفاعالت الذرية 

الخطار القاادم مان تصادع المنشا ت / التلوث الصاناعي  /زحف الصحاري  ة / التصحروالحامضي

. لقاد اكتساب (الغاباات تادمير /فعل األبخرة والغازات والنفايات الساامة تلوث الهواء ب /  ةالنووي

م واإلنسان طفرة هائلة من الوعي البيئي مع زياادة وتاائر التقادم العلماي والصاناعي وارتقاى بعلا

وبات هناك شاعور ذات العالقة البيئة إلى موضوع يتسم بالحيوية ويستقطب اهتمام جميع العلوم 

أن أراد أن يمنااع التنميااة المجتمعيااة اجااة إلااى إعااادة تنظاايم شااامل ألنماااط عااالي بااان اإلنسااان بح

اإلنساان فعالياات باتت الخشية على البيئة من لذا  المجتمعات البشريةدمارا  بيئيا  يشمل بأضرارو 

والتعامال لبيئة المشاكل ابالدرجة األساس لذا تزايد االهتمام وبشكل استثنائي بوتطلعاتة التنموية 

مااع مفرداتهااا وبااادوات حديثااة ووضااع مفاااهيم جدياادة لحمايااة الوضااع البيئااي للمجتمعااات العلمااي 

العلماء البيئيين ضامن المجتمعاات من المواضيع التي تشغل فكر  اهيمالمفتفاصيل هذو  تواصبح

وإنماا اتساع التطبيقاات الميدانياة يئة لم يعد قاصرا  على جواناب الحديث للبمفهوم الأن  .المتقدمة

وباذلك أصابحت حماياة البيئاة  (الثقافية /التكنولوجياة االقتصادية / االجتماعية /)يشمل النواحي ل
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دون األخذ بنظر االعتباار العوامال المساببة للمشاكالت البيئياة  التعامل معهامهمة معقدة ال يمكن 

ثير ة هااي عاازل الساامات الطبيعيااة واالصااطناعية ذات التااأياالعلااوم البيئللااذا فااان الهاادف األساااس 

السلبي على البيئاة للتوصال إلاى توافاق افضال باين اإلنساان والبيئاة. أن مشااكل اإلنساان البيئياة 

التناااامي فاااي اساااتغالل اإلنساااان لماااواردو الطبيعياااة مااان جاناااب  ناتجاااة عااانساااتكون المساااتقبلية 

فاي اساتغاللها  من جانب آخر والتي ساتؤدي فاي حالاة اإلفاراط الطبيعية ومحدودية هذو الموارد 

ان ماؤتمر األمام المتحادة  .المجتمعياة نوعياة البيئاةمساتويات فاي الواضا والساريع التردي إلى 

بمثابة نقطة التحول في تااريخ  يعتبر( 1972الذي عقد بشان سالمة البيئة في استوكهولم )عام 

علاى حياث أدى الضاغط المتناامي بشاان التادهور البيئاي علاى مساتوي دول العاالم الوعي البيئاي 

ليصال  االمار قضاايا البيئاة بال تعادى حول التعامل ماعإلى توفير اإلرادة السياسية لم مستوى العا

أصابحت الحركاة الحديث و عصرالبيئية للمتطلبات الإلى العالقات السياسية بين الدول لتتالءم مع 

/ رض )اال ماان بيئيااةبكافااة جوانااب ال وحااددت اهتماماتهاااالبيئيااة حركااة عالميااة منااذ ذلااك الحااين 

األنهااار الجليديااة  /المناااخ  /الغااالف الجااوي  / جميااع أنااواع الكائنااات الحيااة  / المعااادن  /المياااو 

فااي تغياار الاادولي . لقااد ساااعد هااذا الااوعي / وييرهااا(الفضاااء الخااارجي/ محيطااات / الوالقطبيااة 

تحليااال المشااااكل اعتمااااد بصاااورة مساااتمرة و علاااى المساااتوى العاااالمي مالماااا الحركاااة البيئياااة

فعاال للتصادي أ فاياالجتماعية المترتباة علاى التغااير فاي الانظم البيئياة وتقيايم أثارهاا المتزايادة 

متخصصاة جماعاات أخارى والوطنية واالقليمية والدولية كما تاسسات للمشكالت البيئية المحلية 

 واجااد الرساامياضااافة الااى الت صااعدة الوطنيااة واالقليميااة والدوليااةقضااايا البيئااة علااى االحااول 

توصااف و دوليكثياارة يياار حكوميااة تعنااي بالبيئااة علااى المسااتوى الاادوليااة تخصصااية منظمااات ل

القابلاة للبيئاة وللمشااريع التنموياة باأنهم جماعاات صاديقة  جميع هذو المؤسسات الغير حكومياة

وعلى مدى العقود األخيارة أخاذت حركاة المنظماات ييار الحكومياة فاي مجاال البيئاة  .لالستمرار

ومؤثرة في القارار البيئاي علاى المساتوى قوية دولية خذ طابعا  دوليا  متزايدا  مع ظهور هيئات تت

باين القطااعين الحكاومي وييار مهمة واساسية الدولي حلقة اتصال هذا االتحاد . لقد وفر الدولي

)منظماة منظماة اليونساكو  بنتاهالنسان والذي تلتطور وصيانة المحيط الحيوي كما ان  الحكومي

ضرورة إنشاء شبكة عالمية من قد اكدت على ( 1972عام  - األمم المتحدةخصصية تابعة الى ت

انتشارت ومناذ ذلاك الحاين  نظم الحيوياةللانتجاة المنمااذج الالمحميات الحيوية بما يضمن صيانة 

 ضامنتنتشار  2450( 1985المحميات الحيوية في كثير من الدول العالم حتى بل  عددها )عام 

   غطي الكثير من األنظمة الحيوية.دولة وت 65

 االستنتاجات:

يزداد واقع االهتمام  بالدراسات البيئية عند انشااء المشااريع التنموياة فاي الوقات الحاضار 

مع ازدياد الحياة تعقيدا وصعوبة حياث يتعارض فيهاا المجتماع البشاري الاى العدياد مان المشااكل 

والتحديات المالية االقتصاديه واالجتماعية وتنتشر المجاعة واالوبئة في العديد من بقااع االرض 

ذا البااد ماان المحافظااة علااى البيئااة والمااوارد الطبيعيااة وترشاايد اسااتهالكها والتااي هااي ماان اهاام لاا

التحاديات  الحقيقاة التاي يجاب مواجهتهاا مان قبال  المجتمعاات البشاريه. ان موضاوع الدراساات 

البيئية تواجه في الوقت الحاضر اهتماما كبيرا وتحديات اكبر من قبل االنسان لالخذ باالحتياطات 
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جراءات االحترازية للمحافظة على بيئة المناطق التنموية و تنميتهاا  والترشايد فاي اساتثمار واال

الثااروات الطبيعيااة والمحافظااة علااى التنااوع االحيااائي فااي المناااطق التنمويااة واظهاارت بعااض 

الدراسااات واالبحاااث ان العديااد ماان االصااناف الحيااة وانقراضااها يمثاال كارثااة بيئيااة  لااذا توجااد 

انقااراض العديااد ماان الكائنااات الحيااة التااي ساايودي الااى اضااطراب وخلاال فااي عماال مؤشاارات الااى 

المنظومة البيئية في تلك المنطقة حيث يوجد لكل صنف حيوي له عالقة بالكائنات الحية االخرى 

اضافة الى عدم امكانية تجاوز الفعاليات التنموية الصناعية والزراعياة  وبكال المفاردات الداخلاة 

ريعها التنموياة والتاي تاوثر علاى البيئاة بشاكل سالبي مماا يساتوجب االهتماام والخارجة في مشاا

بذلك  باالضافة الى ذلك وجود عوامل عديدة لالهتمام بالدراسات البيئية لدورهما المهم في حيااة 

االنسان وتنمية مجتمعه  ناهيك الى االهتمام بالناحية للحياو وللطبيعة مما  يوجب االهتماام بمثال 

ضيع لحساسايتها فاي دعام اماور التنمياة البيئياة المساتدامة  ومنهاا االزديااد المضاطرة هذو الموا

للنمو السكاني المتزايد  واالرتفاع في االستثمارات ضمن الموارد الطبيعياة وفاي مقادمتها الميااو  

ناهيك عن التاثيرات البشريه المباشرو في الحاروب مان خاالل اساتخدام االسالحة المحتوياة علاى 

يااوم المنضااب بمااا لهااا ماان تاااثير ساالبيي علااى البيئااة واالنسااان والمجتمااع بشااكل مباشاار اليوران

وقاساي وكاذالك مان خاالل  انشااء السادود علااى االنهاار وضاروة التعارف علاى تاثيراتهاا البيئيااة 

السلبية المحتملة مثل تجفيف االهاوار حياث ان عملياة تجفياف االهاوار ادت الاى انقاراض واساع 

البايولوجية فيها  وصعوبة مواجهة الجفاف العام  في المنطقاة وفاي مواجهاة في الحياة البرية و

مشاااكل الصاارف الصااحي و تلااوث الهااواء وتجمااع النفايااات وازدياااد مسااتويات ظاااهرة التصااحر 

وشدة ظاهرة االنحباس الحراري وما يتبعها من تغيرات مناخية عدم وجود بارامج  واضاحة فاي 

وجب عماال باارامج  ودراسااات بيئيااة تفصاايلية ومعمقااة  مواجهااة جميااع هااذو المشاااكل ممااا يساات

لمواجهة هذو التحاديات ووضاع حلاول مناسابة لكال منهاا والنهاا جميعاا تخلاق ثغارات فاي النظاام 

 البيئي.

ان مفهاااوم التنمياااة المساااتدامه لهاااا ابعااااد اساساااية ثالثاااة وهاااي االبعااااد البيئياااة واالبعااااد 

ضع الحلول لحماية هذو االبعاد وهنا البد مان اخاذ االجتماعية واالبعاد االقتصادية مما يستدعي و

عنصرين في نظر االعتبار االول ضارورة ان تتناساب الحلاول ماابين اساتهالك الماوارد الطبيعياة 

واتباااع الحاجااات الضاارورية وايظااا التوثيااق مااا بااين الرخاااء االقتصااادي واالجتماااعي لالنسااان 

 تقيم البيئي لكل  مشروع تنموي.ومابين المحافظة على البيئة مما يستوجب اجراء ال

ولغرض تجنب التاثيرات السالبية علاى البيئاة وزياادة التااثيرات االيجابياة الباد مان اجاراء  

االدراساااات البيئياااة التفصااايلية لمعرفاااة تاثيراتهاااا السااالبيه ومساااتوياتها ومعطياتهاااا االيجابياااة 

والتوقعاات االقتصااديه لهاا ماع المستقبليه ايظا ودعم هذو الدراسات بالجواناب المالياه المطلوباه 

رفع مساتويات الاوعي البيئاي لالشاخاص وبارامج مركزياه ومساتدامه للثقافاة البيئياة المجتمعياة 

ولكافاااة المساااتويات والقطاعاااات المجتمعياااة اضاااافة الاااى حتمياااة ايجااااد االدارة البيئاااة الصاااحيا 

هااذو االدارات بكااوادر  للمشاااريع التنويااه المختلفااة ) الخدميااة والصااناعية والزراعيااه( وان تاادعم

 بيئية متقدمه علميا وعمليه اضافة الى ايجاد مجاميع من القوانين والتشريعات البيئة االزمة. 



 

 
47 

 التوصيات:

في اية دولة تكون فعالاة ة يالبيئالشؤون تنظيم وفي حماية مركزية المقترحة وسائل الان ال

لتاي جااءت ضامن العدياد مان الدراساات البيئية المهمة وا اإلجراءاتعند التفعيل الجاد للبرامج و

ت حاددت تعليماات وانظماة جديادة صادروالتقارير الدولية وتقارير برامج االمم المتحادة  عموماا 

البيئااة حمايااة فااي مجااال الدوليااة برنااامج اإلنمااائي لسااتراتيجية لالا ىءمبااادبموجبهااا العديااد ماان ال

سااتراتيجية الا ىءمبااادلعديااد ماان الت بموجبهااا احااددبضاامنها التعليمااات واالنظمااة الجدياادة التااي 

والتااي يجااب تنفيااذها مياادانيا ومتابعتهااا و البيئااة حمايااة فااي مجااال الدوليااة مج اإلنمااائي اباارلل

 :  تطويرها مع الزمن منها

تستخدم أحكاام القاانون وضاوابطه علاى اخاتالف مساتوياتها فاي اإللازام أو  ةإجراءات تنظمي 
الفاعليااة القانونيااة كوساايلة فااي تحقيااق اإلجااراءات التنظيميااة والتقنيااة المسااتهدفة الحكااام 

ويتصال هاذا االساتخدام بشاكل وثياق بالحاد مان مصاادر  الرقابة على مصادر اإلخاالل بالبيئاة
انع والمؤسسااات التااي ينشااأ التلااوث البيئااي ماان نفاياتهااا تحديااد مواقااع المصاا) التلااوث البيئااي

عاادم / وعادم الساماح بإنشااء هاذو المصاانع علاى األراضاي الخصابة أو ذات الغطااء النبااتي 
تركيز النشاطات التجارية والمهنية داخل المدن الكبيرة وتوزيعها ضمن مساحات اكبار بقادر 

ت تصافية ميااو الشارب وعلاى منافاذ فرض رقابة على محطاا / سما به العوامل األخرىتما 
تصااريف المياااو الملوثااة سااواء الناتجااة عاان االسااتخدامات الحياتيااة العاديااة أم االسااتخدامات 

فرض الوقاية الصحية على المنتجاات الغذائياة للتأكاد مان صاالحيتها لالساتهالك / الصناعية 
اإللازام بتهيئاة وسااائل / تنظايم اساتخدام المركباات المختلفاة لمناع تلويثهاا   للبيئاة / البشاري

 (.مكافحة الحريق على وفق مواصفات معينة وحسب الحاجة
يلااق المعماال المخااالف ماادة معينااة )باسااتخدام القااانون الماادني واإلداري  إجااراءات إداريااة 

فاارض الغرامااات علااى المخااالفين بعاادم / كوساايلة السااتكمال االلتاازام بتهيئااة التقنيااة الالزمااة 
 .( تكرار المخالفة مستقبال

أن النصاااوص العقابياااة فاااي القاااانون الجناااائي تااارتبط بالمصاااالا حياااث  ة ئياااإجاااراءات جزا 
االجتماعياااة والوطنياااة التاااي يراهاااا المشااارع جاااديرة بالحماياااة والعناياااة علاااى أن تتناساااب 

أن جارائم البيئاة هاي األنمااط  .الجزاءات العقابية مع جسامة الخرق الحاصال لهاذو المصاالا
عتااداء علااى عناصاار البيئااة المختلفااة واإلخااالل بتوازنهااا وهااذو الساالوكية التااي تتمثاال فااي اال

الجرائم تمثل اعتداء بحق المجتمع وليس فردا  واحادا  أو مجموعاة أفاراد ذلاك فاان المصاالا 
 التي تحميها القواعد الجزائية تمثل مصالا نوعية يير تقليدية. 

مان أن  طنيين في المجتمعااتالمواتمكن البيئية الخاصة بكل دولة والتي ستراتيجيات الارسم  
االيمااان بمثاال هااذو  مفرداتهااا وانالطبيعااة باادال  ماان اسااتهالك معطيااات يعيشااوا علااى فوائااد 

سايتحول فاي النهاياة إلاى سياساات بيئياة افضال واكثار قابلياة المتقدم الفكر البيئي الحقائق و
 للبيئاة مان خااللتطوير المعطيات االيجابية تحكم في لذا وجب ايجاد نظم متعددة ت لالستمرار

 للبرامج التنموية.
اسااتحداث التركياز علاى فاي ايااة دولاة مان خاالل  نظاام البيئايلل االصاالح والتطاوير المساتمر 

دون االسااتغالل الجااائر  لتااي تحااولالمناساابة والمسااتدامة وا البيئيااة والقااوانين  التشااريعات
وضاع ايضاا مختلفاة وللمشااريع ال)كشارط( دراساة األثار البيئاي مع اضافة اد الطبيعية رللمو
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التقياايم البيئااي للمشاااريع واقتااراح حلااول بديلااة اضااافة الااى وسااائل للتنبااؤ والساايطرة  وسااائل
 (  .عند الحاجة)
تاأثير علاى عملياة اتخااذ القارارات اليات الضغط على المؤسساات التنفيذياة للدولاة  للتشكيل  

عنااد صااياية  اعااالوالمحاااور مااع توصااية لكاال الاادول الناميااة لتطبيااق  فااي الشااؤون البيئيااة
البرامج التنموية ودعت هذو التوصاية باصادار أدلاة االرشاادات البيئياة والخبارات المتجمعاة 

. هاذا لعقود العمل الماضية لمساعدة المخططين في دمج هاذو المبااديء ماع عملياات التنمياة
 مج التنمويااةاتركاات لكاال دولااة تطبيااق مااا تااراو  مناساابا  ماان هااذو المباااد  عنااد صااياية الباار

ة والخباارات المتجمعااة لمساااعدة يااالوطنيااة ودعاات إلااى إصاادار أدلااة باإلرشااادات البيئالبيئيااة 
كماا ادت االهتماماات  الدولياة البيئياة  المخططين في دمج هاذو المباادى ماع عملياات التنمياة

المتقدمااة علاااى مساااتوى العااالم توضااايا الحاجاااة الاااى اسااتحداث تخصصاااات بيئياااة متقدماااة 
 وحساسة مستقبلية.

را البد مان االشاارة الاى اهمياة التعماق بالدراساات البيئياة المساتقبلية لوجاود مؤشارات واخي 
كثيرة جدا لتطور البيئي مع الزمن لتطور الحاجات البشرية تبعا لذلك ... ومان هاذا المنطلاق 

 وقاتسيكون علينا اجراءات دراسات مكثفة عن مواضيع بيئية التزال من المقترحاات  فاي ال
 الحاضر منها:

 ئي المجتمعي وبشكل شامل وجاد ومستدام.شاعة الوعي البيا 
 مجتمعيةلصحة الاالهتمام الجاد بالبيئة وا . 
 إدارة المجتمعات المحلية البيئية ضمن مؤسسات ايجاد وتطوير ال. 
  البيئية.التكنولوجيا تطوير مفاهيم واستخدامات 
 تالناس والمؤسساتطوير محمور البيئية و  . 
  دارة المجتمعات المحلية لبيئية وااتطوير محور. 
  البيئي المناسب.التمويل تطوير محور 
 . البيئة وحقوق االنسان 
 .البيئة والفقر الشخصي والفقر المجتمعي 
 .البيئة والهجرات الداخلية والخارجية وانعكاساتها االمنية واالقتصادية والسياسية 
 .البيئة والسياسات االقليمية والدولية 
  والصراعات الدولية المستقبلية.البيئة 
 .البيئة والعالقات االقتصادية والمجتمعية بين الدول المتجاورة 
 .االخالقيات البيئية 
 .الصحة المجتمعية والبيئية 

    المصادر:

 Link Education Resources In The Classroom  
 Link Action Education   
 Link Teacher's Guide to Using A Day in the Life      
 Link Teacher's Guide to Using Fix a Leak 

http://www.environment.gov.au/water/education/toolkit.html
http://www.environment.gov.au/water/education/toolkit.html
http://projectwet.org/water-education-project-wet/project-wet-publications/action-education/
http://projectwet.org/water-education-project-wet/project-wet-publications/action-education/
http://www.allianceforwaterefficiency.org/uploadedFiles/Resource_Center/Library/Programs/education/drop-guide2009.pdf
http://www.allianceforwaterefficiency.org/uploadedFiles/Resource_Center/Library/Programs/education/drop-guide2009.pdf
http://www.allianceforwaterefficiency.org/uploadedFiles/Resource_Center/Library/Programs/education/fixaleakweek-teacherguide2009.pdf
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 Link School Education Program Flyer 
 Wikipedia  http://en.wikipedia.org/wiki/environmental_ethics 

  مقالااة للمؤلااف ضاامن الصااحافة المحليااة عاان ) البيئااة ذخياارة لالجيااال المقبلااة فاانحن نسااتعير
 االرض من احفادنا( .

  مقالة للمؤلف ضمن الصحافة المحلية عن )نوعية المياو وانتشار الملوثاات فاي البيئاه الماائى
 العراقية( .

  وبرامج االمم المتحدو االنمائية(مقالة للمؤلف ضمن الصحافة المحلية عن )التحديات البيئية. 
 . )مقالة للمؤلف ضمن الصحافة المحلية عن )اللبيئة واالجيال القادمة ... مفاهيم ومقترحات 
 . )مقالة للمؤلف ضمن الصحافة المحلية عن )البيئة واالجيال الصامتة 
 حافة المحلية عن )البيئة والمستقبل(.مقالة للمؤلف ضمن الص 
 1972عام / استوكهولم / سالمة البيئة / مؤتمر األمم المتحدة تقارير . 
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 يمنى العيد

 أعمالها النقدية .. نشاط فكري

 أ.د إياد عبد المجيد

 

 

التاي نالتهاباساتحقاق وجادارة ة 1993قيل عن أعمال يمنى العيد في جائزة العويس  عاام 

الحديثاة ة .. وفاي اإلماارات   النقاد لمنااهج متمياز وعاي عان تفصا مجمل هذو األعمال أنها  في

وذلك باختيارهاا شخصاية  38كرمت  مرة أخرى  أيضا  في معرض الكتاب في الشارقة  الدورة 

 العام الثقافية  ..هذا فضال عن تكريمات سابقة متعددة في لبنان والوطن العربي .  

في المجال األكاديمي في لبنان وباريس واليمن ، وشاركت في عدة أنشاطة  لقد عملت العيد

اااب اتحاااد اللبنااانيين، الكتاااب ثقافيااة ، ناادوات ومااؤتمرات ، فضااال عاان عضااويتها فااي اتحاااد  الكتَّ

 صاايدا، فااي والتوثيااق للبحااوث الثقااافي والمركااز الجنااوبي، اللبناااني الثقااافي والمجلااس العاارب،

 تحريار هيئاة فاي عضاو وهاي الثقاافي، عامال مهدي ومركز بيروت، يف والكتاب الكاتب وجمعية

  العربياة ، للرواياة الباوكر جاائزة آخرهاا تحكيم لجنة من ألكثر عربية ، ورئيسة أدبية مجلة يير

جريدة .. هذا  ييض من فيض  سايرتها  الحافلاة  في كتاب لمشروع االستشارية الهيئة عضو و

 بالعطاء والتميز .. 

 الانص فاي والتاأليف العيد  عبر عقود ممتدة نصوصا  معرفية عدة في  الكتابةقدمت يمنى 

 والنقااد األدبااي النقااد فااي المتخصصااة والبحااوث الدراسااات بعشاارات ساااهمت  إذ العربااي، األدبااي

المؤلفاااات ، واهتمااات باألساااس  مااان وييرهااا التاريخياااة والمقارباااات األدباااي والتوثياااق المقااارن

النظرية في نقدها مع عناية بالنص األدبي ، وجمعت في منهجها بين النظرية والتطبياق الاواعي 

وفق رؤى شخصية تهتم بعناصر النص األدبي حيث تنظر إليه بشمولية ، وهاي تقادم مان خاللاه 

مامهااا بالنصااوص منهجهااا الااواعي والااذي يركااز علااى النظريااة أوال ثاام التطبيااق ، ماان خااالل اهت

اإلبداعيااة علااى مسااتوى الااوطن العربااي ، فأكاادت بااذلك حضااورها المعرفااي والفاعاال فااي دراسااة 
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األدب من خالل ما نشرته في المجالت العربية من مقاالت أدبية فاي العقاود المنصارمة ، ويمكان 

فقادمت لناا القول أنها أفادت من خالل ما استوعبته من المعرفة الوافادة خاالل حياتهاا النقدياة ،  

تميزا في الخطاب النقدي الذي تصدرت المشهد فياه بجادارة عبار مؤلفاتهاا فاي معرفاة الانص أو 

التحااول فااي التحااول ، ومفاااهيم النقااد ، والروايااة والااراوي ، والتقنيااات السااردية فااي الروايااة 

المتمثلاة والتخيل والبنية الفنية ، وهذا ما تشير إلياه عنواناات كتبهاا فضاال عان السايرة الذاتياة  

 بأرق الروح وزمن المتاهة  . 

الاااة الريحااااني أماااين»بااادأت  العياااد كتاباتهاااا النقدياااة بثالثاااة كتاااب :   ،1970 «العااارب رحع

..  1975 «األدباي النقاد فاي ممارساات»و ذاتاه، العاام فاي «المرأة قوامه إصالح أمين قاسم»و

 وهي كتب أقرب منها إلى الدراسات الكالسيكية ال عالقة لها بأفكار سياسية معينة .

ف ففااي الكتااابين األول والثاااني اهتماات بااأن كمااا اهتماات   وعصاارو، وحياتااه باألديااب ُتعاارِّ

 دراساات مجموعاة الثالاث وتضامن الكتااب . باسلوب الكاتب ، وتحليال ماا اختارتاه مان أعمالاه  

ع لموضوعات ، في الفكرية الرؤية أو الموقف كشف تسعى من خاللها  ة كانت العيد متنوع  الانصع

ازت   أول بفصال الدراساات لهاذو العربياة المفكارة مهدت   وقد  .الفنيعة خصائصه ناهيك عن  فياه ميع

 الممارساات مان نستنتج كي النقد لممارسة آنذاك، حاجتنا، على وأكدت   والممارسة، النظريعة بين

ة النظريعة  األحكام . وإصدار التقليد بدل النقديع

 أو األدباي باالنعص ال معرفاي، وعاي تكاوين كاان األول هاجسها أن العيد أوضحت أن وسبق

 الحرماان كثيارين، لادى ثمناه  كاان الاذي الجهال ضادَّ  معرفاي وعاي وواقعناا، باذواتنا بل نقرأ بما

   .نشأتها في حولها تعانيه كانت مما وهو. القدر إلى مصيبة كل ونسبة والبؤس

ركزت العيد في خطابها النقادي علاى التراكياب والجمال والرؤياة ، وهاي تخارج مان ثالثياة 

المبدع والنص والمتلقي ، مستندة في ذلك كله على المعرفة التي تشكل هيكلية النص .. وعملت 

ف لاه األسارار على إعانة القار  لتوصله إلى لذة القراءة من خالل المعرفة الفنية للكتابة ، تكشا

لتجلي النص ، فإذا كان المبدع يهتم  بإشكاليات الصاياية والتعبيار ؛ فاإن علاى الناقاد أن يكشاف 

الخفاااء ، ويوضااا طاارق التعبياار وأنساااق الكتابااة ليهياائ متلااق متحفاازا  ، تتجاااوز بااه المواقااف 

قبااول ال الساالبية واللعااب الجاااهزة ، إلااى لعبااة فنيااة ضاامن نسااق معلااوم  يتعاااطف معااه ، يقربااه لل

 االشتباك والرفض أو االختالف  . 
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فهي تسعى أن تساعد القار  ليكتشف معها لذة النص ،  لاذا تراهاا تتوجاه إلاى قاار  قابال 

للتماهي مع ما تطرحه ، من أجل أن يشااركها القباول متواطئاا ماع مفاهيمهاا .. هاي ال ترياد مان 

ى لمحاورته  وتشغل فكرو حتى يشاعر قارئها أن يكون منقادا مأسورا لها ولما تطرحه .. بل تسع

بلذة النص ، وقد تتحول المتعة  عند قارئها إلى نوع من أسى لذيذ ، ربماا  يقاف مان خاللاه إلاى 

جانب البطل أو البطلة ، وبذلك تكون قد أدخلته في لعبة الكتابة ، وألغت المسافة بين لعبتين هما 

القاراءة أماا م الانص ، ال مان موقاع المعرفاة  : مسافة  الكتابة ومسافة  القراءة .. وبذلك تنكسر

به ، إنما من موقع الغياب والجهل ، وفقدان النظر والتفكيار ، أو باين الخضاوع والتفكيار .. هاذا 

ما كانت تسعى إليه الناقدة العياد فاي ) معرفاة الانص ( ، التاي أرادت فياه أن ينقااد القاار  خلاف 

 ار . لعبة الكتابة بقدرات ليكون قادرا على الحو

 االنتشاار فاي البنياوي المانهج في الثمانينيات ظل المرتكز المعرفي شغلها الشايل حين بادأ

ا، ا، «الصاارمة والمنهجياة العلمياة» الغربياة النظرياة رفعات أن وقت عربي   الانص وخضاع شاعار 

رؤياة الناقادة اللبنانياة  جااءت والتبسايط فاي المانهج ،  الصارامة العلمي  .. وبين للتحليل األدبي

 قاادرة ومنحااه الفنااي، اللعاب هااذا بأساارار اإلمسااك صاااحبها التاي تخااول  التطبيقيااة البنيويااة إلاى 

 قاار  عاين فاي إال الفناي اللعاب يبددو ال والذي يحمل، الذي قول معانيه ، حوار أو النص، حوار

الساهام لهاا وهاي تنقاد هاذا ألسرارو .. فراحت وهي تطبق للبنيوية في دراساتها أن توجه  جاهل

الماانهج  ، و تاارى أن لاايس هناااك ماانهج كاماال كماااال تامااا ، كمااا تاارى ماان خااالل منهجهااا الااذي 

التزمته :  إن الحوار مع أي منهج يفسا المجال لنقدو أو نقض أدواته ، وهاذا يعناي أن التعامال 

 مع أي منهج ال يعني الوقوع في المطلق  ..

 1990    «البنيوي المنهج ضوء في الروائي السرد تقنيات»من خالل كتابها 

 مان وبيناه حكاياة هاو حياث مان الروائاي الساردي العمال باين ةاشتغلت العياد علاى التميياز

ااه بمعنااى حكايااة فهااو خطاااب، أو قااول هااو حيااث ا أي واقعااة، يثياار أنع ا وقااع، حاادث  . وقعاات وأحااداث 

ا يفترض وبالتالي  الواقعياة، الحيااة ماع المروياة بصاورهم ويختلطاون، األحاداث يفعلاون أشخاص 

 خطابهااا يفقااد أن دون الخطاااب، وتشااكل الحكايااة مااتن بااين هنااا انفصااال ال وخطاااب، قااول وهااو

 وساهولة التنااول وقارب التبسايط وربماا البسااطة، وتاوخي العلمياة مجااراة بين الموازنة النقدي

 األخذ .ة  
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 المجتماع، عن وليس خارج وثقافته، المجتمع طبيعة حسب النصوص مع تتعامل الناقدة أن

 ركازت النصوص ، منطلقاة مان ثوابتهاا الفكرياة ، فقاد مع تعاملها المجتع وفي وليد فهو وبتالي

  الداخلية . حركتة وتتبع الوعي، وكشف رئيسية :  الوعي، نقاط ثالث على

 وجاود كيفياة تتجلاى وفياه منطقاه، وتحادد األدباي العمال تحكام التاي الثالث هي النقاط فهذو

 فالناقادة األول، همهاا كاان وهاذا اإلجرائياة، وأدواته الفكري لحقل األديب المكونة العوامل مجمل

الوقات  فاي وتربطاه تحكمه التي العالقة عن الكشف وتحاول يحكم النص، الذي المنطق في تنظر

 الاوعي باين القائمة العالقة من يتولد فكري، منطق أنه الواقع ويبين يحكم الذي بالمنطق، نفسه 

 فيااه فااالوعي: ة تقااول حيااث الثاااني همهااا هااذو العالقااة تحديااد كااان لااذالك االجتماااعي، والواقااع

 منفتحاة دائرياة خاارج لاه وجاود وال وجاود اجتمااعي و بال مساتقال، فردياا وجاودا لايس صاحبه

في األثر هاي فاي الوقات نفساه حركاة عالقاة  الوعي حركة االجتماعي، والواقع تضمه أبدا نامية

 [  10بالواقع االجتماعي ة ] ممارسات في النقد األدبي ، يمنى العيد ، ص

 خارجاا ولايس مجتمعاه داخال وعياه يكاون فهاو مارتبط  باالمجتمع، الفاردي الوعي أن أي 

 بالتالي وعيه من وعي المجتمع . و المجتمع من جزء الفرد ألن عنه،

تناتج  ماادة أي ، الجادل المبنياة علاى العياد، يمناى عناد الواقعياة المرجعياة تنكشاف هنا من

 وعيا ، ووعيا ينتج مادة . 

 معرفاة إنتااج هادف فكاري، كنشااط النقاد مارسات حاين أهادافها نصب في العيد لقد وضعت

، وشاارحة األدبياة للنصاوص تكارار مجرد النقدية نصوصها تكون أن دون بموضوعها،  وُمقيماة 

ا تصبا أو ا نص  ا أدبي   لتفاتا عليها، وقوف ا األدبية للكتابة أخلصت وإنعما األول، النص يخون موازي 

ااا عينيهااا، أطروحاتهااا  الاانص فااي حضااور هااو واألخياار الخااارج، علااى وأخاارى الااداخل علااى عين 

ا به ينهض  مستقال  . عالم 
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 ما ورد عن ذكر الزراعة و النخلة

 المؤلفات والكتب عبر التاريخ في 

 االستاذ الدكتور

 عبدالباسط عودة ابراهيم

 استاذ وخبير استشاري في نخلة التمر

 

الدراساات إن النخلاة قاد جلبات إلاى  اشااراتو ،األسااطير الساومريةذكرت نخلة التمار فاي 

أرض  سومر من الخليج لإلكثاار وقاد نظار الساومريون إليهاا بااحترام نظارا لجادب أرضاهم وقاد 

اعتبروها صهر النحاس إال أن النخلة كانت الفائقة في تقديرهم إذ كانت مكرمة في الشاعائر ففاي 

 :ي هي أقدم حتى من دلمون فتقولالت ترنيمة لآللهة )ننسينا (تعلن فيها عراقة مدينتها أيسين 

 .) بيتي وجد قبل دلمون وكان طرازو من شجر النخيل (

لاام تكاان النخلااة مقدسااة فقااط كرمااز باال كاناات النخلااة نفسااها تقاادس وتاادلل كونهااا الشااجرة 

،والتلقايا  فاي النخيال يفضال أن يقاوم باه اإلنساان حتاى  الوحيدة التي تخدم بعناية فحتى التكااثر

وربماا كاان منظار خدماة النخيال ورعايتهاا فاي دلماون مألوفاا   مضمونا ووافارايكون المحصول 

وهكاذا خاارج لنااا هااذا المثاال السااومري  )كااانوا ياادللون ملااوكهم كمااا تاادلل نخياال دلمااون(  والمثاال  

يصور لنا كيف كان اهل دلمون  يقدسون النخيل ويهتمون بهاا ويرونهاا رعاياة متميازة حتاى أن 

االهتمام وهناك قصائد   خاصة حتى ضرب بها المثل  اعالو  من كثرة  كل نخلة كانت لها معاملة

 2094سومرية يظهر لنا   هذا المثل جلي فيها فهذا هو الملك )شلجي (الذي حكام ساومر باين )

أنات مادلل مان (ق. م.( يسطر قصيدة يمدح فيها نفسه فيأتي فاي ساياق الوصاف  2047 -ق. م.

 .)المقدسةقبل ناينيجاال كنخلة في أرض دلمون 

 :عن قصة النخلة وقيل

 …أنارت درب قانون الحياة … …بابل مسلة

 ….و منت نور الحب في أكبر سلة …وزرعت أول نخلة 

 وأضاءت للحضارة دربا سلك األشراف و األبطال ظله

وفي نص شعري يتحدث عن مدينة  نيبور  مسكن اإللاه الساومري  إنليال  يظهار صاراحة 

.......وقاد  ، هاي أرض النخلاة،   )مادينتي نيباور وجادت قبال دلماونأن  نيبور ، ولايس دلماون 
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 نبتت فيها شجرة النخيل(.

تقاديس  لقد كانت النخلة من المعتقدات المقدسة في الخليج العربي وجزيرة العارب  ويعاود

 هذو الشجرة   للعهود القديمة  و لفترة اكثر من خمسة االف سنة قبل الميالد.

 :والرقم واالختامالنخلة في المخطوطات 

وجدت نخلة التمر منقوشه على اناء مصنوع من الرخام يحتوي على مشهد كاهن يقادم سالة  .1

من التمر الى االلهة عشتار )انانا( وهي التي كان ساكان باالد الرافادين يرمازون لهاا بشاجرة 

 .النخلة المقدسة  في عهد الوركاء في الف الرابع قبل الميالد

تم اكتشاف قصة آدم وحواء والشجرة المحرمة فاي أنقااض الحضاارة الساومرية التاي يرجاع  .2

يحتااوي علااى رجاال  خااتم اسااطواني ساانة قباال الماايالد، حيااث عثاار علااى  2700تاريخهااا إلااى 

وعلى رأسه قلنسوة ذات قرنين وامرأة حاسارة الارأس جالساين وبينهماا نخلاة تحمال عاذقين 

تدة قرب أحد العذوق بينما اليد اليسارى للمارأة تقطاف التمار من التمر واليد اليمنى للرجل مم

من العذق الثاني وهناك أفعاى منتصابة وراء المارأة تحثهاا  وتغريهاا علاى أكال ثماار الشاجرة 

 .المحرمة وهي التمر

ظهر إنزاك كإله للشمس في األختاام الدلمونياة ويرماز لاه بالغزالاة أو كإلاه النخلاة ويرماز لاه  .3

معنى إنزاك )الحلو( ويعني النخلة ورطبها و عبرت األختاام الدلمونياة عان بالنخلة والسعفة و

أنماط الحياة في دلمون وظهرت النخلة في األختام بأشكال مختلفاة علاى شاكل نخلاة كاملاة أو 

فسيلة أو سعفة وهي ترماز إلاى اإللاه إنازاك إلاه النخلاة. تتركاز عناصار األختاام حاول النخلاة 

 انات لذلك وكذلك تظهر زراعة الفسائل.والعناية بها وتسخير الحيو

تظهاار النخلااة فااي دلمااون علااى شااكل شااجرة كاملااة أو علااى شااكل سااعفة ووضااع الاادلمونيين  .4

أطراف سعف النخيل والتمر مع موتاهم. واألهمية االستثنائية لتمور دلماون تام التعبيار عنهاا 

نخلة دلمونية وهي ذات بطريقة بليغة في نص ديني من العهود المتأخرة يمدح بابل )ان بابل 

 ثمار حلوة(.

( ونظام العالم ان االله السومري انكاي قاد طهار ارض Enkiفي النص المعروف باسم انكي) .5

دلمون ونقاها ووهب نخيل التمر لحقولها واحل اكال تمورهاا. وفاي عمال اخار نقارأ  )دلماون  

ر كبياارة  مسااكنها انعاام بااه ماان مسااكن ،شااعيرها ساايكون شااعيرا طيبااا وتمورهااا سااتكون تمااو

 .وحصادها سيكون ثالثة اضعاف   (

 ملاوك حماورابي ساادس مسلة باسم في اول شريعة  في التاريخ مدونة ومكتوبة والمعروفة  .6

 والتاي   ،(المايالد قبل 1750 – 1792)  بين سنة  42  حكم والذي األولى البابلية الساللة

 : منها ونذكر التمر  نخلة عن منها مواد سبع خصص مادة  282  من تألفت

 النخلة: قطع عقوبة( :  59) المادة 

  يادفع ان علياه المالاك مان تارخيص ودون اخار رجال بساتان فاي نخلاة  بقطاع رجل قام اذا

 نخلااة يقطااع ماان كاال علااى الفضااة ماان غ 225  قاادرها الغرامااة ان اي  العملااة  ماان قطعااة 30

 .واحدة
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     البستاني أو والمغارس األرض صاحب بين والعالقة المغارسة أصول نظمت( : 60) المادة 

 بالفسيل األرض بغرس البستاني يقوم ، نخيل كبستان لزراعته بستاني الى حقله رجال منا اذا[ 

 صااحب باين مناصفة البستان حاصل يقسم الخامسة السنة وفي سنوات، أربع لمدة به واالعتناء

 اذا وهاذا]    اوال نصيبه واخذ االختيار في الحق البستان لمالك يكون ان على والبستاني األرض

 السانة وفاي سانين ألرباع العاوض فاي الحق له فليس بستانا   ليغرسها ألخر ارضه شخص اعطى

 ايااام البساااتين  تخااص  التااي  االتفاقااات  جميااع كاناات ولقااد. الناااتج نصااف يتقاضااى الخامسااة

 سانين باأربع المدة تحديد وان  النخل يرس يعني البستان يرس وان  التمر الى تشير حمورابي

 النخلاة الن ، باالنواة ال بالفسايل ياتم  وان الباد النخال يارس ان علاى يثبات مما الشريعة تلك في

 تثمر حتى  اكثر تستغرق النواة من النامية

 :التلقيا عملية( : 64) المادة 

 تلقايا بعملياة يقاوم الاذي البساتاني أو الفاالح إلى التمر من البستان حاصل ثلث خصصت 

 فعلااى بهااا والعنايااة بسااتانه نخياال تلقاايا فااالح الااى مالااك عهااد اذا وتعنااي. بهااا والعنايااة األشااجار

 .  الثلث لنفسه ويأخذ البستان صاحب الى الحاصل ثلثي يسلم ان  الفالح

 :العناية وعدم االهمال( :65) المادة 

 إهمالااه ساابب إذا للمالااك كااامال   البسااتان إيجااار ياادفع أن البسااتاني أو الفااالح علااى فرضاات 

 وساابب النخاال تلقاايا الفااالح اهماال اذا  وهااي.  التماار إنتاااج فااي قلااة إلااى باألشااجار عنايتااه وعاادم

 .المجاورة بالبساتين اسوة البستان ايجار يؤدي ان فعليه الحاصل في نقصا

 :االقتراض( 66) المادة 

 الاذي التمار خاذ} لاه وقاال نخيال من بستانا التاجر وأعطى تاجر من نقودا سيد اقترض اذا

 فااي الااذي التماار يأخااذ أن البسااتان صاااحب فعلااى يقنااع لاام التاااجر و{نقااودك ماان باادال بسااتاني فااي

 فاي الاذي التمار فاي الزياادة أماا. بينهماا للعقاد طبقاا فائضاها ماع النقاود يادفع أن وعلياه البستان

 .البستان صاحب فيأخذها البستان

 أواخار مناذ النهرين بين ما بالد في عليها عثر التي الطينية الرقم في التلقيا عملية ذكر ورد .1

 النخلاة فساموا وأنثاى فحال النخل ان عرفوا  وانه(. ع) المسيا السيد والدة قبل الثالث األلف

 عملية وتعتبر Gishimmaru  zikaru   الفحل والنخلة Gishimmaru zinishtu األنثى

 . والبابليين السومريين لدى الدينية الطقوس من النخيل أشجار تلقيا

ووجاادت النخلااة منااذ عهااد الوركاااء )االلااف الرابااع قباال الميالد(علااى شااكل نقااوش علااى اناااء  .2

مصنوع من الرخام يضم مشهد لكاهن يقادم سالة مان التمار الاى االلهاة )اناناا( عشاتار والتاي 

 يرمز لها سكان وادي الرافدين بالنخلة المقدسة .  

 – 78وسان مان السااللة الساومرية الثالثاة ) اكتشف لوح سومري يرجع إلى عهد الملك ش   .3

قبل الميالد( يحتوي على وصف كامل لبستان نخيال يعاود إلاى معباد إلاه مديناة أوماا،  1970

وقساام اللااوح إلااى ثمانيااة أقسااام كاال منهااا يمثاال صاانف ماان األصااناف المزروعااة، وثباات عماار 
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 النخيل المثمر ويير المثمر وكمية الغلة. 

النقوش  التي تمثال الشاجرة المقدساة عناد اآلشاوريين   ومان باين  تم العثور على العديد من .4

الرمااوز العدياادة يباادو أن هااذو الشااجرة   المقدسااة  ظهاارت حولهااا ثالثااة آراء والاارأي األكثاار 

رواجا بين الباحثين  يشير الى   أن هذو الشجرة هي النخلاةو وأن بعاض النقاوش  التاي عثار 

  تقوم بعملية التلقيا الصناعي للنخلة.عليها توضا آلهة تقدس النخلة  و آلهة 

 في االدب السومري القديم  .5

وردت مناظرة بين النخلة وشجرة االثل ويطلق على المناظرة   باللغاة الساومرية )ادمنادوكا(  .6

ففي بيت يرست نخله وشجرة اثل ونمتا مع بعض وكبرت الشجرتان حتاى اقيمات وليماة فاي 

فردت عليها النخلة انك شجرة ال نفع فيها فردت عليهاا ظل شجرة االثل التي   نابزت  النخلة 

شجرة االثل تأملي في اثاث البيت وعدي االخشاب التاي اخاذت مناي لصانعه فاإلنساان يتنااول 

الطعام على منضدتي ويشرب الكؤوس المصنوعة من خشبي، فردت عليها  انها تزود الكبار 

المالكاة ماان ثمارهاا وانهااا دائماة الحضااور واالطفاال بااالمواد المغذياة وال تخلااو موائاد العائلااة 

كجزء من القرابين إلله القمر)سين( وانناي اكبار مناك ساتة مارات بال سابع مارات واناا صانو 

الهاة الحبااوب )اشاانان( وعلااى ماادى ثالثااة اشاهر يقتااات اليتاايم واالرملااة والرجاال الفقياار علااى 

ي موجااودة فااي كاال ثماااري دون ان يسااالوا الناااس الحافااا كمااا ان مااذاق تمااري حلااو وسااالالت

مكان. وقالت النخلة لنحتكم الى االله وذهبتا الاى االلاه فقالات النخلاة ان شاجرة االثال تناتقص 

مني وتدعي انها االفضل ، فقال االله من قال ذلك وانات  الشاجرة التاي حبتاك االلاه ودعتاك ، 

ع البيات انت المليئة بالخير فمن سعفك نصنع السالل ومن ثمرك ناكل التمر ومن جاذعك نصان

فائادة اخارى اناي ادعاوك ياا شاجرة االثال ان تتواضاعي اماام النخلاة وان  300ولك اكثر مان 

 تتقدمك هي بالمنزلة والفائدة.

في القصيدة السومرية )انانا وشوكاليتودا(اشارة الى اساتخدام ساعف  النخلاة فاي مقار الملاك  .7

 ووجود ثمارها في معابد كبار  االلهة  .

ااااا،  لحيتهااااا، األلياااااف تعطيااااك حصاااايرا ) الملحمااااة السااااومرية .8  لسااااانها الطلااااع يعطيااااك لبع

أهي لهذا موجودة في أراضي الملاك:  جريادها  تي تحيط بها تعطيك أدوات القياس،فسائلها ال

يرافق األوامر الملكية، تمرها يتدلى أعذاقا باين ساعفها الكثياف، تمرهاا ناذور فاي معاباد أكبار 

 اآللهة( .

فااي صااناعة  االشااورية والبابليااة الااى اسااتخدام خشااب النخياالتشااير المخطوطااات المساامارية  .9

الزوارق واالوراق وفي صناعة الحصائر والفسائل والعذوق في نسج الحبال والثماار لتزوياد 

الوقود بينما يستخدم الكاافور الخاالي كمكنساة واجازاء المحاور الرئيساي فاي صاناعة الساالل 

احتفااالت الازواج السانوية لإللهاة)بو(. وقلوب النخيال مان ضامن هادايا الزفااف كقارابين فاي 

 وتستخدم جذوع النخيل وخاصة االشجار المذكرة كدعامات رئيسة ألسقف المنازل وكأعمدة.

شاجرة  التعوياذات االشاورية وضاعت شاجرة نخيال ساوداء فاوق راس شاخص مريض}ياا .10

غطااء يلياق النخيل النقية الالمعة تنمو في البساتين كمطهر للبادن ،مالئام لطاولاة القارابين وك
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شجرة النخيال الجباارة والقوياة كاألبطاال ... تقاف شاامخة فاي اخادود طااهر  بمكتب الملك، يا

ونقااي ، قوتهااا تتسااامى لتصاال الااى اعناااق السااماء. ايجيسيجسااج البسااتاني االكباار ل انااو ابااو 

االلهة يقطع سعف النخيل بيديه الطاهرتين ويأخذها راهب التعاويذ في اريدو مبعوث أياا )الاه 

وفاي تعوياذة ماؤثرة يضاع الساعفة فاوق .لمحيط تحت سطا االرض( ويترنم بتعويذة اريدو{ ا

رأس المريض ويربطها حول اوصال الرجل ابن الهة. ومن اجل ربط اوصال الرجل الماريض 

بسعف النخيل  يتم الراهب   الذي يقوم باإجراء التعوياذة  )يلعاب دور االلاه مااردوك(  لفصال 

وفي تعويذة ‘ ل الرجل المريض لطرد المرض والموت الشرير عنه السعفة وربطها في اوصا

اخرى يطلب من ماردوك ضرب سرير المريض بسعفة النخيل التي يمسكها بيدو اليمنى بينماا 

في حاالت اخرى يطلب من الرجل المريض او شكل طيني يمثلاه االمسااك بفسايلة نخلاة حتاى 

 دنس. يتم ازالة جميع ذنوبه ومعاصيه وتطهيرو من كل 

فااي المصااادر المساامارية اشااارات الااى نخياال دلمااون  والااى صاانف ماان التمااور هااو تمااور  .11

دلمون  وهي تظهر في النصوص الدينياة بوصافها قارابين و طعاام ياتم تناولهاا فاي مناسابات 

معينااة ففااي نااص دينااي ماان العهااود المتااأخرة)ان باباال نخلااه دلمونيااة وهااي ذات ثمااار حلااوة( 

 يث تدخل في صناعة المراهم واالدوية.وتظهر في النصوص الطبية ح

في المصادر المكتوبة للحضارات السومرية والبابلية واالشورية كان الجازء الشارقي مان  .12

الجزيااارة العربياااة ) سااالطنة عماااان ودولاااة االماااارات العربياااة حالياااا( يعااارف باسااام مجاااان 

Maganفي اللغاة الساومرية( او مكاان(Makkan  وورد فاي  )قائماة )فاي   اللغاة االكدياة

مصااااطلحات حضااااارة بااااالد الرافاااادين القديمااااة الخاصااااة باألشااااجار شااااجرة نخياااال ماجااااان 

(gishimmar-ma-gan-na وهناك ما يدل علاى ذلاك مان خاالل اللقاى االثرياة فاي تال )

(قبل الميالد حيث لاوحظ علاى قاالدة صاغيرة 300-1300ابرق والتي تعود للعصر الحديدي )

 ة النخيل في احد جوانبها.تبدو في شكل نواة التمر مع نقش لشجر

الكتابات المسمارية في بالد ما بين النهرين اشارت الى رحيق التمر المجمع في المدبساه  .13

ويسمى ايضا دهن التمور وهو مادة لزجاة كانات تحفاظ فاي ساالل ولايس فاي جارار وهاذا ماا 

 وجد في البحرين سالل مصنوعة من سعف النخيل ومغطاة بالقار لمن التسرب منها.

 :ومؤلفات العرب عن النخيل كتب

و   نخلة  التمر شجرة العرب االولى ارتبطت ارتباطا كبيارا بحيااة النااس مناذ قاديم الزماان

قدست النخلة من قبل  شعوب  منطقة الخليج العرباي حياث نقشات علاى األختاام  فاي الحضاارات 

 القديمة  

كتب العرب الكثير عن النخلة وزراعتها وخدمتها وم ثرها وذكارت فاي الكتاب وفاي الشاعر 

وفااي األمثااال وفااي الطرائااف وفااي المعتقاادات  واألساااطير واألحااالم إضااافة إلااى شااواهد تاريخيااة 

كثيرة  حيث   نظم الشعراء واألدباء والكتاب العرب     على مر العصور عددا كبيارا مان  الكتاب 

النخيل والتمر، فشبهوا النخيل مثال بأنه ) عروس الصاحراء(، حتاى تشاكل ماا عن    والمؤلفات 

فلقااد ذكاار اباان الفقيااه الهمااداني اقاادم المااؤلفين الجغاارافيين فااي  يساامى بمدرسااة ) أدب النخياال(.
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وصفه لليمامة  اشارة الى التمر اليمامي)واما تمارو فلاولم يعاف فضاله اال ان التمار يناادى علياه 

ن يمامي اليمامة ، فيباع كا تمر ليس من جنسه بسعرو(،وبين الجاحظ انهم احصاوا بين المسجدي

اصااناف نخياال البصاارة دون نخياال المدينااة ودون مصاار واليمامااة والبحاارين وعمااان وفااارس 

والكوفة وسوادو وخيبر وذواتها  واالحواز وما بها فاي اياام المعتصام  اذا هاي ثالثمائاة وساتون 

 ضربا من النخيل.

العديد من المصاادر والدراساات التاريخياة  القديماة   أن هنااك  العدياد مان الكتاب   ورد في 

 والمؤلفات التي ذكرت  النخلة في هذا المجال  نورد منها:

 :التمركتاب  .1

 .م 830 سنة المتوفي البصري األنصاري أوس بن سعيد زيد ألبي

 :النخل والكرم   .2

  م 831ي سنة فباألصمعي المتوألبي سعيد عبد الملك بن قريب المعروف 

م 1914(  طباع فاي   سانة 62- 17نشر أول مرة في كتاب )البلغاة فاي شاذور اللغاة، ص

 فاي  فاي المطبعاة الكاثوليكياة لآلبااء اليساوعيين  بعناياة أويسات هفنار واألب لاويس شايخو،

مستنسخ عن نسخة مصورة فاي خزاناة كتاب الملاك الظااهر فاي دمشاق، ونشار فاي  بيروت.وهو

مجلة المشرق )أعداد السنة الخامسة( ماع تعلياق بعاض الشاروح اللغوياة علياه نقاال  عان معااجم 

، 1م، ط1960العاارب، الساايما اللسااان ]تاااريخ الزراعااة القديمااة، لعااادل أبااو النصاار، بيااروت، 

 [.400ص

 :صفة النخل .3

 م. 845اد المعروف بابن األعرابي الكوفي المتوفي سنة لمحمد بن زي

   :الزرع والنخل .4

 م. 845ألبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي المتوفي سنة 

 :البيان والتبيين .5

 هجري  .255م/   868لعمر بن بحر البصري المعروف بالجاحظ المتوفي سنة

 :الزرع والنخل  .6

 م.  868سنةلعمر بن بحر البصري المعروف بالجاحظ المتوفى 

أهداو الجاحظ إلى إبراهيم بن العبااس الصاولي رئايس دياوان الرساائل فاي عهاد الماأمون، 

(، وهااو مفقود.نشاارو 431فأجااازو عليااه بخمسااة آالف دينااار )عاان تاااريخ الزراعااة القديمااة، ص

 م  1874المستشرق اليومينا في صقلية 

 :النخلة أو النخل  .7

 م 868السجستاني ) نزيل البصرة ( المتوفى    سهل بن محمد بن عثمان  ألبي حاتم .8

م ، ولم تبق منه نساخ متداولاة     وكاان المستشارق اليوميناا  1819طبع في روما سنة 

م، ماع تعلياق باإليطالياة. وهاذو الطبعاة 1873قد عني بنشرو في مدينة بالرماه فاي صاقلية سانة 

نااادرة الوجااود اآلن. وفااي مكتبااة المتحااف العراقااي ببغااداد )مركااز المخطوطااات( نسااخة مطبوعااة 
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ولة عنها، وتوجد نسخة أخارى فاي مكتباة المرحاوم عباد الجباار  البكار صااحب باآللة الكاتبة منق

م صادر فاي بياروت 1985كتاب نخلة التمر استنسخها مان مكتباة جامعاة كاليفورنياا. وفاي سانة 

ماان  (رحمااه هللا )كتاااب النخاال للسجسااتاني بتحقيااق لغااوي جديااد ماان قباال إبااراهيم السااامرائي 

  منشورات مؤسسة الرسالة. 

 فالحة النبطية:كتاب ال .9

 البن وحشية النبطي )عاش في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري(،

أفرد فيه مؤلفه بابا  واسعا  عن النخل والتمر، له أهمية عان تااريخ النخيال مان تلاك الفتارة 

م(. ولهذا الكتاب عشارات المخطوطاات منتشارة هناا وهنااك فاي 904هـ/291المحددة في سنة )

قد قام بتحقيقه توفيق فهد، وصدر في ثالثاة أجازاء عان المركاز الفرنساي فاي الشرق والغرب. و

 م.1998-1996دمشق 

 : كتاب النبات .10

 هـ(،282ألبي حنيفة الدينوري )ت

مان أهام الكتاب العربياة التاي صانفت فاي  فيه باب واساع عان النخيال. ويعتبار هاذا الكتااب 

النبات، السيما نباتات الجزيرة. وقد صدر عن المعهد األلماني ببيروت، الجازء الخاامس بتحقياق 

م، وهناااك قطعااة معجميااة تباادأ بحاارف األلااف وتنتهااي بحاارف 1974العااالم برنهااارد لفااين، ساانة 

. وقااام بتكملااة القساام ، وحققاات ماان قباال العااالم ب.لويساان1953الاازاي، طبعاات فااي لياادن ساانة 

المعجمي من حرف السين إلى اليااء العاالم الهنادي محماد حمياد هللا ولايس مان مخطوطاة لكتااب 

النبااات وإنمااا نقااال  عماان نقلااوا عنااه مثاال اباان البيطااار وهااو ماان منشااورات المعهااد الفرنسااي فااي 

ل ماان القاااهرة. وفااي جاازء مطبااوع ماان كتاااب  النبااات  للاادينوري،   الضاارر الااذي يلحااق بالنخاا

وياادخرو فااي جحاار، ويقطااع   الجاارذان   )الجاارذ يفسااد الحاارث والنخاال وذلااك أنااه يقطااف الساانبل

ذ الحارث والنخال أضاخم مان ساائر  شماريخ الُبسر وال يستنصفون مناه إال بالمااء يدلقوناه. وُجار 

وقد بينت الدراسات واالبحاث مدى األضرار التي توقعها الفئران والجارذان فاي أشاجار   الجرذ  .

نخيل، فهي تقضم جذور  الفسائل، في مزارع عربستان )إيران(، وهذا يؤثر فاي نماو الشاجرة، ال

ويجعلها ُعرضة للسقوط عند اشتداد   الريااح و تتسالقها الجارذان فتأكال مان ثمرهاا، وتلاتهم ماا 

علاى أن يلفاوا الطلاع  (مساقط)ينشق عنه الطلع من األياريض،  وهاذا األمار دفاع  النخاالين فاي 

  يحه أمانا  له من هذو المخاطر. بعد تلق

 كتاب الفالحة البن بصال: .11

هذا الكتاب هو ترجمه عملياة وواقعياة للخبارة الميدانياة اضاافة الاى ماا تام اخاذو مان كتاب 

سابقه في الفالحة والنبات واورد ابن بصاال فاي كتاباه أضاافات جديادة علاى علاوم الفالحاة فهاو 

ت والمحاصيل الزراعية وخاصة البقولياة التاي تتارك فاي اول من اشار الى استخدام بقايا  النباتا

االرض لتكون سمادا عضويا ،وقسم كتابه الى ستة عشر باباا عارض فيهاا نظام الفالحاة ووضاع 

الترتيب العملي والواقعي للزراعة بدأ من اختيار االرض والعناية بها وحراثتها والتسميد والاري 

لمحصاول وحادد طارق االكثاار واالجازاء النباتياة وعمليات الخدمة والتعشايب وصاوال الاى جناي ا
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 :وهذو المصطلحات اشار لها عن شجرة الزيتونالمستخدمة فيها 

  )زراريع)الشتالت 

 .)نوامي )الفسائل ،و الخلفات، والعقل واالقالم 

 )نوى)البذور 

 :أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم  .12

 هـ(:104لشمس الدين أبي عبد هللا محمد الشامي المقدسي، المعروف بالبشاري )ت 

)ذكاار مااا يقااارب التسااعة وأربعااين جنسااا  ماان أجناااس التمااور فااي البصاارة وحاادها(، وهااو 

 مطبوع عدة مرات.

 بغية المفيد وبلغة المستفيد في شرح القصيد: .13

 للشيخ حسن بن علي السنباني الحميري المالكي 

يدة والدو التي مدح بهاا السالطان ايمان بان السالطان عباد الحساين بان الملاك في شرح قص

هااـ وموضااوعها فااي اللغااة ومطالبهااا وذكاار  963المحساان المشعشااع ،وفاارغ ماان هااذا الشاارح 

 الغريب منها وفيها نتف عن النخل والتمر.

 :كتاب األيذية واألدوية  .14

 هـ(،320إلسحاق بن سليمان، المعروف باإلسرائيلي )ت

تناااول فيااه )التماار والجمااار ةلااب رأس النخلااةة والاابلا والرطااب ماان الااوجهتين الطبيااة 

والغذائيااة(، حقااق الكتاااب محمااد الصااباح ونشاارت  طبعتااه األولااى مؤسسااة عااز الاادين للطباعااة 

 م   1992والنشر، بيروت 

 :  واالشربة األيذية كتاب .15

رقندي ،العالم بالطب وصااحب للعالمة اإلمام نجيب الملة والدين ابي المحامد بن علي السم

 م.1223التصانيف  العديدة فيه والمتوفى 

 : االشربة كتاب .16

 م.889 سنة والمتوفي العديدة التصانيف صاحب قتيبة، بن مسلم بن عبدهللا محمد ألبي 

وبتحقياق  األساتاذ محماد   1947تم طبع الكتاب في المجمع العلمي العرباي بدمشاق سانة 

حينها  وتوجد منه مخطوطات بخاط  األساتاذ الشااعر المرحاوم عباد كرد علي رئيس المجمع في 

 الغفار األخرس وأخرى بخط األستاذ الشاعر المرحوم احمد بك الشاوي.

 الشجر: وأنواع والنخيل والنبات الزرع .17

 .م 920 المتوفي البغدادي الضبي سلمى بن للمفضل 

   :النخل   .18

 م(1065و . 458 (المتوفىالبن سيدو األندلسي  )  قسم من كتاب المخصص(  

المؤلف للنخل كتابا في السفر الحادي عشر من المخصص تحدث فياه ابان سايدو  وقد جعل

عاان النخلااة ابتااداء ماان زراعتهااا   وحتااى جنااي ثمارهااا وخزنهااا وآفاتهااا وييرهااا ،واعتمااد هااذا 

للغاويين الكتاب على ما ذكرو األصمعي وأبي حنيفة الدينوري وأبي عبيد و أورد المؤلاف أقاوال ا
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  في اللفظ الواحد والمفرد والجمع .

 النخل: في مقالة  .19

 م.1231لموفق الدين عبد اللطيف البغدادي المتوفي سنة  

 وشرحها: النخيلية المقامة .20

ألبي الحسن علي بن أبي محمد عبادهللا بان محماد الجاذامي الماالقي وتسامى ايضاا )الكليال 

 البصائرفي فضل النخيل( ولها تسمية أخرى نزهة 

 المعاد: زاد في التمر .21

 البن القيم الجوزية

لما دنا العدو وتواجه القاوم ، قاام رساول هللا )ص( فاي النااس  [وروى في هذا الكتاب قصة

فوعظهم وذكرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصار والظفار العاجال وثاواب هللا واخبارهم أن 

هللا قد أوجب الجنة لمن استشهد فاي سابيله ، فقاام   عميار بان الحماام فقاال: ياا رساول هللا جناة  

عم، قال عمير بخ بخ يا رسول هللا. قال رسول هللا : ما يحملك عرضها السماوات واألرض ،قال ن

على قول بخ بخ، قال: ال وهللا يا رسول هللا اال رجاءان أكاون مان أهلهاا ، قاال: فأناك مان أهلهاا. 

فاخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثام قاال: لائن حييات حتاى آكال تمراتاي هاذو أنهاا لحيااة 

 لتمر ثم قاتل حتى قتل.طويلة فرمى بما كان معه من ا

 النخلة: يرس كيفية في النخلة جني .22

رسالة ألمين بن حسن حلواني المدني المدرس في الروضة الشريفة وهو مان أهال المائاة 

هاـ  ليرشاد المشاتغلين باالغرس الاى  تجاارب أهال   1301الثالثة عشر بعاد الهجارة  ألفهاا سانة 

)مختصار مطاالع الساعود بطياب أخباار الاوالي المدينة  ونشارت هاذو الرساالة فاي  آخار كتاباه    

هـ   .في هذو الرسالة يصف امين الحلاواني 1304داود(،  طبع بالمطبعة الحسينية  في بومباي 

 طريقة يرس النخيل في المدينة المنورة والخطوات والشروط المتبعة في ذلك الوقت واهمها:

الحفرة من تربتها الهشاة ويتارك متر تسمى )الفقرة( ويردم ثلثي 1×1×1تهيئة حفرة بأبعاد  .1

يوما ماع  60الثالث الباقي حيث تغرس به الصنو)الفسيلة( وتروى بالماء القليل يوميا ولمدة 

سام وتساتمر 10مراعاة عدم إيراق قلب الصنو وكلما نما الصانو ياردم علياه التاراب بمقادار 

أكاد اناه قاوي وثابات العملية كلما نما وأضاف سعف جديد ياردم حولاه التاراب إلاى  ان ياتم الت

 وكثر سعفه.

متار الن النخال المتقاارب ال يطارح اال شايئا زهيادا، فاإذا 10تكون المسافة بين نخلة وأخارى  .2

نخلة في فدان آخر فاان الخمساين نخلاة تعطاي ثماارا اكثار  50نخلة في فدان و 100يرست 

القاماة،  متار يكاون ضاخم الجسام ، معتادل 10من المائة نخلة والنخل المزروع علاى مساافة 

جيد الغلة بحيث ان العشارة مناه تسااوي مائاة مان ساائر يارس العاالم ويعمار بهاذو الصاورة 

 عمرا طويال.

ان يتم اختيار الصنو من تحت نخلة أصايلة كثيارة الطارح جيادة الثمار مثال )الحلاوة، البرناي،  .3

 العجوة( الن النخل مثل البشر اقرب نزوعا الى أصله.
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فتأبرها   ويصير سديا وفي مصر يسامى )النيناي( يجاب قطاع  أن أول سنة تطرح فيها النخلة .4

عذوقها)قنوانها/سااباطاتها( جميعااا وترميهااا وهااذا يقااوي جمارتهااا ألنهااا اذا طرحاات قنااوين 

 وقطعتهم في السنة االولى فإنها تطرح في السنة الثانية خمسة.

ن في ذلك قاوة ال تترك تحت النخلة صنوانا صغار من اوالدها وكلما اخرجت صنوان فاقتله ال .5

 لها وهي انفع من أوالدها.

ال تقطع من جريدها اال ما مال بنفساه وبادأ بالجفااف واليابس ومان أساباب ضاعف النخال فاي  .6

مصر كثرة جورهم على السعف ألجل بيعه على اهل المقابر والفائدة الناتجة من ثمن الساعف 

لتشذيب فاذا كثر سعف ال تساوي ما يتسبب للنخلة من ضعف وهزال. وللعرب طريقة تسمى ا

النخلة وتلبد ليفها يأخذون طبقة من الليف وصفا واحدا من الجرياد التحتااني فقاط واماا كثارة 

حفه والجور في قطع سعفه فهو مؤذي مثل اإلنسان لو حلاق رأساه وزاد بحياث اناه اخاذ مان 

 نفس جلدة رأسه كيف يكو ن حاله وطباعه وخواصه.

مصر )السباخ(  وفي الحجااز )التادمين( وفاي اإلحسااء ان تسمد االرض ويسمى التسميد في  .7

 )التعطين( وفي العراق)الرفاس(.

جعل الحفرة تحت النخلة كالحوض وان تكون مملوءة بالمااء علاى الادوام طاول السانة اي ان  .8

 ال تجف ابدا.

وذكااران أحساان األراضااي لغاارس النخاال هااي الطينيااة الحلااوة الحمااراء ودونهااا المرملااة ودونهااا 

 الملحة.

 :السرور تباشير في التماثيل فصول .23

 ومؤرخاا وكاتباا واديباا شااعرا وكاان( م908 المتاوفي) المعتاز بان هللا عباد العبااس ابي للخليفة

 .م1925 بمصر العربية بالمطبعة الكتاب طبع ، مؤلفات عدة وله األدب في وآية

 :والتمور النخل في الصدور شرح .24

 . بغداد في م 1946 القيسي قاسم الشيخ أخرجه 

 :خريدة العجائب وفريدة الغرائب .25

(م وهو العالم والجغرافاي 1457-1291( هجري ) 861-691لسراج الدين ابن الوردي)

واألديب والقاضي وتضمن الكتاب بابا للحيوان والنباات وقاام بتسامية النباتاات بأسامائها القديماة 

وطباع فاي المطبعاة الشارفية  م1824والحديثة وطبع الكتاب أول مرة في مدينة لو ند الساويدية 

م،وورد ذكار النخلاة فاي 2007م ونشر الكتاب محققا عن مكتباة الثقافاة الدينياة 1882بالقاهرة 

 الكتاب كما يلي:

 أنها اول شجرة استقرت  على وجه االرض وهي شجرة مباركة ال توجد في كل مكان. .1

 لطلعها يالف كالمشيمة التي يكون فيها الولد. .2

 لماتت ولو اصاب جمارها آفة لهلكت والجمار من النخلة كالمخ من اإلنسان.لو قطع رأسها  .3

 عليها الليف كشعر االنسان. .4

اذا تقاربت ذكورهاا واناثهاا حملات حماال كثيارا ألنهاا تساتأنس بالمجااورة واذا كانات ذكورهاا  .5
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 بين إناثها القحتها بالريا وربما قطع ألفها من الذكور فال تحمل لفراقه.

 ه للماء تغيرت واذا سقيت بالماء المالا او طرح الملا في اصولها حسن ثمرها.اذا دام شرب .6

 اذا أخذت نوى التمر من نخلة واحدة وزرعت منه الف جاءت كل نخله التشبه األخرى. .7

 هناك من النخل تكون ثمارو بسرة صفراء وبسرة حمراء. .8

 توجد نخلة في قرية بنهر المعقل كان طلعها يخرج بالسنة مرتين. .9

 ي بغداد نخلة تخرج كل شهر طلعة واحدة على ممر السنين.ف .10

فااي بسااتان باان الخشاااب بمصاار نخلااة تحماال اعااذاقها فااي كاال عااذق بساارة نصاافها احماار  .11

ونصفها اصفر واألعلى يكون احمر واألسفل اصافر وفاي العاذق اآلخار باالعكس األعلاى اصافر 

 واألسفل احمر.

ه بعد ذلك جاء البسر كله احمار وإذا نقعات اذا نقعت النوى بالماء لمدة ثمانية ايام وزرعت .12

 النوى ببول البقر أياما وجففته ثالث مرات وزرعته جاءت كل نخله بحمل نخلتين.

عند زراعاة الناوى اجعال طارف الناواة الغلايظ مماا يلاي األرض وموقاع النقيار  الاى جهاة  .13

 القبلة.

 ان مض  خوص النخل يقطع رائحة الثوم ورائحة الخمر من الفم. .14

 

 : الرومية الفالحة .26

 حينااه فااي العربيااة إلااى نقلااه ،(م913/ هااـ300 بعااد تااوفي) البعلبكااي لوقااا باان لقسااطوس 

 .اليونانية الفالحةة بعنوان بالقاهرة،( م1876) هـ1293 سنة في ُنشر هلبا بن سرجس

   : الفالحة في الُمقن ع .27

  سانة فاي نشار(. م1072/ هاـ464 سانة في حيا   كان) اإلشبيلي حجاج بن محمد بن ألحمد

 العربياة اللغاة مجماع منشاورات فاي صافية، أباو وجاسار جرار صالح بتحقيق بعمان، م  1982

  .األردني

 : األذهان ونزهة البستان زهر .28

ااري، مالااك باان محمااد هللا، عبااد ألبااي  ن  / هااـ480 حيااا  ) الغرناااطي بالحاااج المعااروف الطغ 

 بهاا العالقاة ذات والعلاوم الفالحاة علاوم فاي موساوعي كتااب ،وهو  مخطوطا   زال ما ،(م1087

 الفاكهاة اشاجار الاى الكتااب واشاار الفالحاة والباروج وتاأثير الكواكاب علاى والفلك المناخ كعلوم

إلكثارها وتضمن فصوال عن المياو وكيفية اختياار المواقاع  المناسبة واالجزاء زراعتها ومواعيد

 فصال .280النيل  وضم لحفر اآلبار وتحدث عن اآل بار في فلسطين وفيضان نهر 

 :المخصص  .29

 (  م1104 المتوفي) سيدة بن  إسماعيل بن لعلي

 والتمور النخيل عن عديدة مباحث منه عشر الحادي المجلد وتناول بوالق في مطبوع وهو

 :( األرضين في الفالحة أو) االندلسية الفالحة كتاب .30

ام بابن المعروف أحمد، بن محمد بن يحيى زكريا، ألبي    اإلشبيلي العوَّ
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 فااي) بمدريااد م 1802     ساانة فااي نشاار(. م12/ الهجااري السااادس القاارن علماااء ماان)

يتكاون الكتااب مان   .م  1988  مصاورا   فيهاا طبعاه وأعياد ،(اإلسابانية إلى ترجمته مع مجلدين،

بابا في مختف علوم الفالحة وتخصصاتها وجمع المادة النظرية مان الكتاب  35جزئيين يشمالن 

االوربية والعربية القديمة اضافة الى الجانب التطبيقاي  مان تجارباه وخبراتاه فاي الفالحاة  التاي 

كتااب موساوعي  نفذها في جبل االشرف الذي يقع بالقرب مان اشابيلية فاي دولاة االنادلس  وهاو 

وعرف ابن العوام فالحة االرض واصاالحها ويراساة االشاجار فيهاا وزراعاة الحباوب واسااليب 

معرفة جيد االرض ووسطها والدون منها وما يصلا للزراع فيها من الشجر والحباوب والخضار  

ومعرفة الوقت المخصص لزراعة كال صانف ومعرفاة الميااو التاي تصالا للساقي لكال ناوع منهاا 

العمل في عمارة االرض قبل زراعتها وبعد يراسها وتزبيلها وتعديلها بعد سقيها وصافة  وكيفية

العمل في التذكير وعالج الخضر واالثمار من اآلفات وطريقة العمل في اختازان الحباوب وفواكاه 

االشجار وفوائد االثمار ،واالبواب االولى من الكتاب خصصت للتربة  وانواعها وانساب األسامدة 

نوع المحصول الزراعي  وكتب ابوابا عن المحاصيل الزراعية ومواعياد زراعتهاا وانساب لها ول

 .الظروف المالئمة لها وافضل اصنافها 

 :كتاب مختصر الفالحة  .31

هااـ(     وهااو ثاااني كتاااب  427ألبااو القاساام خلااف باان عباااس الزهااراوي )المتااوفي ساانة 

 اندلسي في الفالحة 

 : واأليذية األدوية لمفردات الجامع .32

/ هاـ646 ت) البيطاار باابن المعاروف الماالقي، أحماد بن هللا عبد محمد، أبي الدين لضياء 

   م(1875) هـ1290 بالقاهرة بوالق مطبعة في طبع(. م1248

 :العرب جزيرة صفة .33

 الحائاك باابن المعاروف اليمناي، الهماداني داود بان يوسف بن أحمد بن الحسن محمد ألبي

 محماد بتحقياق بمصار أخارى مارة وطباع م،1891 بهولنادا ليدن في مرة أول طبع ،(هـ334ت)

 وإشراف األكوع علي بن محمد بتحقيق ثالثة طبعة وطبع م،1953 النجدي بليهد بن هللا عبد بن

 (.العرب جزيرة في به يتعلق وما التمور أصناف من الكثير فيه. )الجاسر حمد العالمة

 : مصر بأرض المعاينة والحوادث المشاهدة األمور في واالعتبار اإلفادة كتاب .34

 فاي مارات عادة طباع ،[وتمرهاا مصار نخيال فياه تناول( ]هـ629ت) البغدادي اللطيف لعبد

 وبغداد وبيروت مصر

     :الفالحة ألهل الراحة مفتاح .35

 (.م14/ الهجري الثامن القرن أهل من) لمجهول

   .العمد إحسان والدكتور صالحية عيسى محمد الدكتور بتحقيق م،  1984 بالكويت نشر 

 أشااجار فااي أمراضااا    توهمااوا هاام ،او الصااحيحة بالمعاينااة الحظااوا القاادماء  ان فيااه ورد

 أسااماء أحيانااا ، عليهااا، وأطلااق ،( الراحااة مفتاااح)  صاااحب  منهااا أطرافااا   لنااا جمااع قااد ،  النخياال

، النخال يتعارض أن ذلاك مان  أوصاافها مان شايئا   عليهاا مضايفا إنساانية ألمراض  وعالمتاه للغامع
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ارص، ، كربها يتحات أن والُجذام،  ل بُّها؛ يبيضع  أن للحزن ويتعرض حملها؛ نقص  يظهار أن والب 

 الفجااأة  مااوت لهااا يعاارض كمااا تحباال،  تعااد لاام إذا والهاارم،  السااورنجان يشاابه مااا الكاارب علااى

فها، مان قادر يقطاع كاأن وصفوا، ما العالجات من لذلك ووصفوا... أيضا    ناار حولهاا وتوقاد  ساع 

 فياه يجد نحو على بالحديد عروقها ُتخلل أو المالا الحار الماء أصولها في ُيصب أو  النهار، في

 فاي الهاواء ركاود أو مفرط، عطش: أسبابه ومن. اليرقان لها ويعرض منفذا لهما والتراب الماء

هاا، ُصافرة) وعالمته(... وأيسطس يوليو) وآب تموز خت وإذا جريادها، خضارة ونقصاان ل بع  ُشاد 

 وعاالج  (..ياومين بعاد ُبسرها وانكمش وزرقة صفرة إلى مائلة كدرة رطوبة منها سالت عروقها

 علاى ويرش النخلة، لب في وُيصب سميد، دقيق من وقليل  العذب بالماء الخل ُيخلط أن  اليرقان

ااز أو الشاعير منهاا باالقرب ُيازرع وقاد أصالها، وفي سعفها   الُسال لهاا ويعارض  . القارع أو  الُخبع

 تنفُاذ فاال حجاارة إلاى أو الصالبة األرض إلاى عروقهاا انتهااء مان إماا ثالثة أسباب من واحد   وله

اعفها، تشاقعق  السالع  وعالماة   العشاق مان وإماا فيها،  قطاع عناد فيهاا الساائلة الرطوباة وعادم س 

 الشامس، ياروب عناد العاذب الباارد بالمااء ساقيها مداوماة: وعالجهاا  .عروقهاا أو سعفها بعض

از القرع بورق وتسميدها  .  والُخبع

 : النخلة يرس في النحلة كتاب .36

   م1914 سنة المتوفي الجزائري عيسى بن يوسف بن محمد الشيخ األمة لقطب

 فاي كتب ستة ضمن طبع. مواسمها وتعيين والزيتون واللوز النخل يرس كيفية فيه تناول

 الخضاروات زراعاة فاي بهاا ينتفاع مساائل عادة الكتااب هاذا فاي حادد. باالجزائر العربياة المطبعة

 المخصاص الجازء علاى وسنركز المختلفة الفاكهة وأشجار والشعير القما مثل الحقل ومحاصيل

 :اآلتي ورد حيث للنخيل

 لماادة سااقيها   ويجااب آخاارو حتااى( حزيااران)يونيااه أول هااو النخياال ياارس أوقااات أفضاال ان 

 الفساائل وتغارس صباحا الغرس عملية تتم وان الحر من بشيء تغطيتها مع متتابعة يوما40

 (.اذار) مارس من الثاني النصف في الغرس في بأس وال الكبرى وال ى الصغر ال الوسطى

 ومان عاماا جهاة مان تحتهاا مان البعر ويجعل قوة اشد تكون األخرى عن النخلة تباعدت كلما 

 الن البعار لهاا جعال إذا ساقيها ويكثار األربعاة الجهاات فاي راباع عاام الاى كاذا آخر عاما جهة

 ال الحاوض أطاراف ويثاار حوضاها في شيء يغرس وال الماء بكثرة فتقابل بها تشتد الحرارة

 .خريف كل في وسطه

 مغياب باين ماا وهاي الشامالي القطاب جهاة وهاي الشامال جهاة الاى يرساها عناد النخلة تمال 

 تنماو باذلك فهاي الشامس تقابلها لئال وذلك الكبرى نعش  بنات ومطلع يوم اطول في الشمس

 قلبهاا الاى المااء يصال ال ان ويجاب مغربهاا او الشامس مطلاع الاى اعوجات واال استواء على

 .تضعف او فتموت

 وان  اإلنااث باين مان ذكرهاا وامتيااز وطولهاا قادها اساتقامة حياث مان اإلنساان تشابه النخلة 

 والجمااار آفااة جمارهااا أصااابت إذا او رأسااها بقطاع تمااوت وانهااا المنااي كرائحااة طلعهااا رائحاة

 .ينبت ال االرض في ويرس النخلة من شيء قطع ،واذا لإلنسان كالمخ للنخلة
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 .األخرى التشبه نخلة كل جاءت نخلة ألف منها وزرعت واحدة نخلة تمر نوى أخذت اذا 

 

 البلا مخطوطة: ورتبة النخيل ثمار اسماء في المنا توالي .37

  المالكي القرافي جمرة ابي الدين لبدر 

 رسااالة هااذو كاتبهااا يقااول ، بااالمغرب الرباااط فااي المالكيااة الحساانية خزانااة فااي موجااودة 

 الوالياة حاق علاي ولاه لاذلك ودعااني الابلا ورتباة النخيال ثماار اساماء فاي المانا توالي سميتها

 :لجنابه داعيا وقلت الرعاية ووافر العناية ومزيد

 منا خير موليا الدهور                       مر على الفضل عمادا لذوي دام

 وبلا بسر بعد جنيا رطبا                اشجارو من الغصن ثمار تجني

   النخيل ثمار تطو ومراحل اسماء وذكر

 فبغاو شايئا كبار ،فأذا وخالل وسواد فجدال استدار اخضر فأذا فسياب انعقد فأذا طلع اوله)

 انتهااى فاأذا وخالعاة وخاالع ثعادو ثام جميساة ثام تااذنوب ثام موكات ثام مخطام ثام فبسار عظام فاأذا

 والابلا واالياريض الطلاع)سابعة النخال درجاات عان االلفااظ ،واول( تمار ثم ومعو فرطب نضجه

 (.والتمر والرطب والزهو والبسر

 :  البصرة في وأحكامها التعبات أصول .38

 ونخيلهاا البصارة كتاباه وأيضاا م1884 المتوفي المحامي فيضي سليمان األستاذ للمرحوم

 . مخطوطا الزال وأنهارها وتمورها

 :(النخلة عن فصل فيه) والحيوان النبات حياة كتاب .39

 .القاهري الدين لكمال 

 : اللغة فقه .40

 ماارات طبااع ،[العربيااة فااي وكناهااا النخاال أسااماء عاان فيااه( ]هااـ429ت) الثعااالبي منصااور ألبااي

 .عديدة

 :(هـ732ت) النويري أحمد الدين لشهاب األرب نهاية   .41

 الكتااب أقااوى ماان الجاازء وهااذا الضااخمة الموسااوعة هااذو ماان عشاار الحااادي الجاازء يهمنااا

[. النخال عان خااص بااب فياه: ]قيماا   علمياا   تقسايما   وقسامها عالياة، بلغاة دبجها النباتية، األدبية

 .مرات عدة طبع

 العجاب: للعجب والجامع األلباب أولي تذكرة  .42

 (  هـ1008ت) األنطاكي لداود 

 .كثيرة مرات طبع ،[النخل لثمرة اسم البلا عن فيه]

 والمسالك: الممالك كتاب من العرب جزيرة .43

 م،1979 الساعودية، الغنايم، هللا عباد حققاه العارب، جزيارة نخيال عان فياه( هـ487ت) للبكري 

 .2ط

 الدواوين: قوانين كتاب .44
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 تحقياق أفريقياة، وشامال مصر في النخيل زراعة عن فيه ،(هـ606ت) المماتي بن ألسعد 

 .م1943 القاهرة عطية، سولاير عزيز

 : المنورة المدينة تاريخ .45

 دار شااالتوت، فهااايم تحقياااق[ المناااورة المديناااة نخيااال عااان فياااه]،(هاااـ262ت) شااابة البااان 

 .أجزاء 4 م،1979 جدة، األصفهاني،

 للجاحظ: واالعتبار العبر .46

 القاااهرة، والتوزيااع، للنشاار العرباي إدريااس، صااابر تحقيااق ،[52-51ص النخال عاان فصاال فياه]

 .  م1994

   االختصاص: من البصرة به امتازت ما بيان في الغواص درة .47

 (.هـ 1340) وأنهارها البصرة نخيل عن فيه تحدث النقيب هاشم للسيد

 العراق: مرآة .48

 عان فيضاي ساليمان المرحاوم لنساتاذ مقاال فيهاا البصارة في م1919 عام صدرت مجلة 

 .الفصحى بالغة يقاربه وما بالعامية نوع كل اسم وكتب التمور أسماء

 

 المراجع:

الناادوة  –نخلااة التماار  –(. ماان تاااريخ ساايدة الشااجر 1998إبااراهيم، عبااد الباسااط عااودة. ) .1

 .1998/ 6/  29 – 27اليمن / سيئون  –العلمية للنخيل والتمور 

  –نادوة النخلاة حيااة وحضاارة    –(.   سايدة الشاجر   2009إبراهيم، عبد الباساط عاودة. ) .2

 .55-34البحرين  / مركز عيسى الثقافي  
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(. نخلة التمر ماضيها وحاضرها والجديد في زراعتها وصناعتها 1972البكر، عبد الجبار، ) .6
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(. بيئاااة الخلااايج العرباااي وجزيااارة العااارب. دار صااافاء 2011الحفااايظ، عمااااد محماااد ذيااااب .) .7

 ( صفحة.312عمان .)–للطباعة والنشر 

( 2004آل خليفااة، الشاايخة هيااا بناات علااي، والشاايخة مايسااة بناات عبااد الاارحمن آل خليفااة ) .8

 (.111النخلة في تاريخ البحرين صفحة )

 (صفحة.151(.  النخل في تاريخ العراق . مطبعة الصالح. بغداد )1962العزاوي، عباس ) .9
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 السلمي حجر الزاوية في بناء العراق الموحد التعايش

 األستاذ الدكتور محمود داود الربيعي

 العراق -بابل  –كلية المستقبل الجامعة 

     

 

 

 

 الماذاهب تعادد فكارة قباول مبادأ علاى تقاوم سياساة هو انتهاج التعايش السلمي  إن مفهوم

 التعااايش إلااى كافااة األديااان تاادعو كمااا. التااي تخااص البلااد   القضااايا فااي والتفاااهم اإليديولوجيااة

 .  أطياف المجتمع المختلفة بين والتعاون والتفاهم الحوار لغة وتشجيع بينها، فيما السلمي

الاى  ويساعى باالستقرار ينعم موحد وطن بناء في الزاوية حجر السلمي التعايش حيث يمثل

 مختلااف فااي انهيااار ماان بااالعراق لحااق مااا ورياام المجاااالت، كاال المسااتدامة فااي التنميااة تحقيااق

 خاللااه ماان يمكاان وطنااي وحااس انساااني وأرث تاااريخي عمااق ماان بقيااة يمتلااك أنااه إال القطاعااات

 لبنااء النهاياة فاي يهادف المجتماع وشارائا طوائاف باين مساتدام سالمي لتعاايش انطالقاة تحقيق

 بنااء منهاا واالجاراءات السياساات مان ضاخمة حزماة خاالل مان ذلاك ويمكان للجمياع، آمن وطن

 التااي والطوائااف واالثنيااات القوميااات كافااة لوائهااا تحاات وتناادمج تنصااهر عراقيااة وطنيااة هويااة

 االنتماااءات آثااار ماان والااتخلص الوطنيااة اللحمااة زيااادة اجاال ماان العراقااي المجتمااع منهااا يتكااون

 الحزبياة التعددياة علاى المبنياة الحديثاة الدولاة مفهاوم من انطالقا   الدولة لبناء والسعي الضيقة،

 مساتوى لتحساين التنمياة، واإلداري وتحقياق  الماالي الفسااد ومحارباة الديمقراطية واالنتخابات

 مشاااكل فهااو يواجااه  التعاادد علااى قااائم المجتمااع العراقااي  إن المااواطنين، لعمااوم الحياااة ونوعيااة

 التعادد، لهاذا المؤسساة الخلفياات تباين بسبب القيمي، والتباين الثقافي والتنوع الديني الفاالخت

ل بااوعي معهااا التعاماال يمكاان مشاااكل وهااي  تعااايش، الااي والتصااادم تكاماال، إلااى التناااقض يحااوَّ

 .اشتعاال النار يزيد بانفعال فسوف  معها التعامل أما   .تساما إلي والتعصب

 أكثار فاي الكاريم القارآن عناه تحادث ملماوس الكون واقع في واالختالف والتعدد التنوع إن
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 مااان وهاااو ، إلهياااة وإرادة اجتماعياااة ضااارورة اإلنساااانية الحيااااة فاااي واالخاااتالف ، ساااورة مااان

 والصاراعات، الحاروب، بسابب الياوم اإلنساانية المجتمعاات باال تشغل مازالت التي الموضوعات

 مساتحيال   يكان لام إن صاعبا   أمارا   المجتمعاات أفاراد ينبا التعاايش جعلت التي الهيمنة، ومحاوالت

 ذات هاو الاذيو العراقاي كاالمجتمع وعرقياا  واثنياا ثقافياا مكوناتاه وتنوع بتعدد يتسم مجتمع في

 التعاايش ثقافاة اشااعة فاي االساالم ومنهجياة عظماة إباراز ضارورة تتجلاى وهناو مسلمة يالبية

 ونظام   عادلاة ، بشاريعة   اإلساالم جااء وقاد واألخالقياة، اإلنساانية الضارورات أهام كإحدى السلمي

مه اإلنسان، تحترم رفيعة   إنسانية    واقعياة حلاوال ويعطاي وعقيدتاه، ديناه عن النظر بصرف وتكرع

   أفكارو؟ وتباينت ثقافاته وتنوعت أديانه تعددت مجتمع في التعايش تحقيق كيفية في

 الساالمي شااروط و معوقااات التعااايش فااي دراسااة أهاام  علااى كاال هااذا  اإلجابااة يمكاان  و

 من خالل اآلتي : الوطنية اللحمة على وانعكاساته

 المواطنة: ألسس إرساء السالم أوال: تعليم

 ساااهمت المختلفااة الزمنيااة الحقااب ماار علااى الصااراعات مزقتهااا الااذي  البلاادان معظاام فااي

 وهاذا. واالنقساامات الصادمات مان تعااني مجتمعاات يشاهد وضاع خلاق فاي المتجاددة الصراعات

 ووضاع العناف، عان بعيادة خالفات إلى والتحول للسالم نظري فهم نحو أولى خطوة هو المنهاج

 .المواطنين قبل من المجتمعية المشاركة أسس

 أفكاار العاراق قاادة تعليم من تمكنا ولو. والمستدامة المؤثرة بالتكلفة يتسم السالم إن تعليم

 الوقاات فااي وتخفااف المجتمعااات فااي األفكااار هااذو فسااتتغلغل الصااراع وتحااول الساالمي التعااايش

 حالياا   المطلاوب واألمان المساتمر باالعنف المتعلقاة القاوات المسالحة  تكااليف عبء من المناسب

 باألفكااار مسااتنيرا   ذلااك يكااون أن االعتبااار بنظاار األخااذ  وينبغااي. اآلخاارين سااالمة علااى للحفاااظ

 والصراع. بالسالم المحدد  والسياق الخاصة 

 العدالة: وتوفير والسالم السياسية المشاركة ثانيا:  

 العنااف مان الوقاياة وتتطلاب. ورفاهاه الفارد أمان المسالا والنازاع العناف اساتمرار يقاوض

 . الناجزة للعدالة فعالة ومنظومة وتمثيلية ديمقراطية مؤسسات وجود مستدام سالم وتحقيق

والديمقراطياة والمشااركة  السياساية للماواطن تعاد  والتارويج والدعوة االستبعاد، إن  عدم

فاالمواطن . علياه يقضاي أو مناه يحاد أن أو النازاع تاأجيج فاي يسااهم أن يمكن عنصرا أساسيا و
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 عاان الناجماة العواقااب معالجاة فااي ويسااعد السااالم عملياة بناااء فاي حيااوي بادور يقااوم أن يمكان

منهاا مان قبال الزعمااء  االنتفااع علاى تساعد أن الوطنية ، للمبادرات ويمكن. العملية هذو إهمال

 السياسيين.

 واألفااراد. السياسااية الاانظم عماال وطريقااة السياساايين الزعماااء بشااأن المااواطن  تنااوير ان

 والمخااطر الرهاناات وفهام التصاويت، فاي للمشااركة الالزماة والمهاارات المعلوماات إلاى بحاجة

  .  العملية هذو عنه تسفر بما واالهتمام واالنتخاب، التصويت عملية حولها تدور التي والخطط

 المشااركة إلاى المارأة ميال نسبة لزيادة والدعوة  االنتخابات قبل الناخبين لتوعية إن حملة

 . التصويت على الناخبين اقبال  وزيادة الترهيب منسوب خفض سوف تساهم إلى بالتصويت

 التفااوت أوجاه تقليص العامة والمناصب السياسية الحياة في المرأة تمثيل زيادة شأن ومن

فاي  طموحاتها وزيادة العامة الحياة في المرأة لدور إيجابية نماذج تقديم خالل من  الجنسين بين

   المحلية السياسات االنخراط في

 السياساية، والمشااركة النقدي التفكير تعزيز في يساعد أن للتثقيف الجيد للمواطن  ويمكن

 الحيااة فاي االنخاراط إلاى مايال   أكثار ويصابحوا. للماواطنين  التمثيلياة النسابة زيادة أيضا   ويمكنه

 الموضااوعات مناقشااة تاادعم ومفتوحااة مواءمااة وبيئااة جياادة فاارص لهاام تااوفرت إذا السياسااية

 .  عنها التعبير أو مختلفة نظر وجهات سماع لهم  وتتيا للجدل المثيرة أو الخالفية

 الريباة وتعازز بالسياساة االهتماام زياادة إلاى تاؤدي تجري التي المناقشات في االنفتاح أن

 رفاع الماواطنين علاى يسااعد وتشااركي مفتاوح منااخ وجاود أن البياناات وتفياد. فيها بالمشاركة

يمكان  الجياد الثقافاة و التعلايم إضاافة الاى أن .والسياساية المدنياة الحيااة فاي مشاركتهم مستوى

 والمؤسساات الممارساات علاى لحفااظا علاى منصافة وبصاورة واساع نطااق االنتفاع منهما علاى

 الديمقراطية. نحو األنظمة تحول وراء الثقافة الوطنية تقف من العالية فالمستويات. الديمقراطية

اار أن الماارجا ماان و   طريااق عاان عنيفااة يياار بوسااائل سااخطه عاان الساااخط المااواطن ُيعبِّ

 والتجمعاااات واإلضاااراب والمقاطعاااة االحتجاجاااات مثااال السااالمية المدنياااة واألنشاااطة المنظماااات

 .  والمقاومة االجتماعي التعاون وعدم السياسية والمظاهرات

 لعواماال فاايمكنو المساالا  والناازاع مااا بااين ثقافااة وحاجااات المااواطن  معقاادة عالقااة وهناااك

 لصااالا تعبااوي باادور تقااوم أن جيااد تعلاايم إلااى االفتقااار عاان الناجمااة واليااأس والبطالااة الفقاار
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 المجموعاات إلاى لالنضامام مايال   أكثار التعلايم إلاى يفتقارون الاذين فالشاباب. المسلحة المليشيات

 المسااواة عادم حالاة في تعقيدا   المشكلة وتزداد. التعليم على الحاصلين بالشباب مقارنة المتمردة

 مان عرضاة أكثار حاجات الماواطنين  في واسع تفاوت من تعاني التي البلدان أن البيانات تفيد إذ

 ذاتاه بحاد يشاكل الحاجاات ال مان المزياد تاوفير أن يير. المسلا النزاع براثن في للوقوع ييرها

 ويزياد االحبااط حتى ال يتولاد ركود، حالة وعدم جعلها في العمل أسواق بل أن فتا  سحريا و حال  

الغليااان لاادى الشااباب العاااطلين عاان العماال وخاصااة الخااريجين الااذين يبحثااون عاان فاارص عماال 

 .مالئمة لتخصصاتهم

 والتشااويهات والتعصااب كااالتحيز المااواطنين  وعقااول نفااوس فااي تغاارس التااي االمااور إن

 النمطيااة واألفكااار الصااور تعاازز أن العناافو وبمقاادورها لتوليااد خصاابة أرضااا   تصاابا التاريخيااة

 واساع وتظلُّام وتنازع شقاق مصدر أيضا   تكون أن ويمكن. واالجتماعية السياسية المظالم وتفاقم

 .النطاق

بالحاجاات وقلاة التعلايم  والثقافاة الاذي  االنتفاع في واسع تفاوت من تعاني التي البلدان أن

 العوائاق أكبار المسلاو الاذي يعاد مان النزاع براثن في للوقوع ييرها من عرضة تواجهها  أكثر

 .تقدم البلد في

 والدينياة القومياة المجموعاات بين التباين أوجه أو الخالفات معالجة في المساعدة  ويمكن

 علاى اإلبقااء النخاب السياساية  تختاار فعندما. لذلك الالزمة واإلمكانيات الفرصة لهم تتاح عندما

 الادين القومياة أو أو العارق أسااس علاى  العزل طريق عن أو مناهجها خالل من الراهن الوضع

ر أو تغاارس فإنهااا اللغااة، أو  للمناااهج ويمكاان. المااواطنين  لاادى والتمييااز التعصااب ساالوكية تجااذِّ

 علاى أو المسالا النازاع بعد المجموعات بين اإليجابية العالقات تعزيز على تساعد أن السياسية 

 مادربين قاادة وطناين  تاوفر علاى سياساي مانهج أي نجااح ويعتماد. الضارر بها قد تلحق العكس

 .وملتزمين ومتحمسين

 العناف نسابة يخفاض أن جيادا ، تصاميما   المصمم السالم أجل التعليم والثقافة من شأن ومن

 النزاعاااات فاااي والمشااااركة الترهياااب وممارساااة اآلخاارين علاااى االعتاااداء مثااال الماااواطن ، لاادى

 ضارورة بوصافه الساالم لبناء الدولية الخطط في التعليم يجدر ادراج  ذلك على بناء و. المسلحة

 .  المقام هذا في التعليم من بدال   األولوية موقع تسنم إلى تميل األمنية القضايا ولكن أولوية، ذات
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 فعال: قضائي نظام بناء في حاسم بدور ثالثا: القيام 

 ولكان. الساالم يساودها مجتمعاات الساتدامة األهمياة باال  أمار فعاال قضائي نظام وجود إن

وماان . المعقااد القضااائي النظااام لفهاام الالزمااة العااراقيين للمهااارات  المااواطنين ماان الكثياار يفتقاار

 القضااائي بالنظااام جزئيااة معرفااة علااى ابتاادائي تعلاايم علااى المااواطنين الحاصاالينالمالحااظ أن 

 التعلايم لبارامج ويمكان. عاال  تعليماي مساتوى علاى الحاصالين باالمواطنين مقارناة واصالحاته،

 سايما ال القانونياة، للحقاوق الفهم تعزيز في تساعد أن الجماعة أو المحلي المجتمع على القائمة

 .المهمشة للفئات بالنسبة

 فتاادني. القااانون وانفاااذ القضااائية األجهاازة مااوظفي قاادرات بناااء أيضااا   الضااروري وماان

 وثغاارات تااأخيرات إلااى ويااؤدي العدالااة يعرقاال أن يمكاان القاادرات بناااء وعمليااة التاادريب مسااتوى

األجهازة   تحاول فباإلمكاان . المعاملاة وساوء التنفياذ وعادم والبيناات، للشاواهد كاف يير وجمع

تقوم بدور حاسام فاي بنااء نظاام قضاائي   تدريبية برامج بفضل الوطنية القضائية وأفراد الشرطة

 . الجمهور بثقة تحظى عامة مؤسسات فعال و و
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 لالكتشاف المبكر للسرطان و : حملة لفحص  ولى عالميا  األ

 مراض القلبأ

  أحمد الربيعي أ.د.

 
 

 

 

 

تحت المجهر مع منال العاني وضيفها البروفيسور أحمد الربيعاي حلقة اليوم من بودكاست 

أخصااائي أمااراض الجهاااز الهضاامي والناااظور وأسااتاذ كليااة الطااب فااي جامعااة نيااو ساااوث ويلااز 

 .للحديث عن اختبار جديد يكشف بشكل مبكر احتمالية االصابة بأنواع معينة من السرطانات

 :النقاط الرئيسية

 .مبكر احتمالية االصابة بأنواع معينة من السرطاناتاختبار جديد يكشف بشكل  

 .من حق أستراليا ان تفحر ببرنامجها الوطني األول عالميا   

 .قد يكشف اإلصابة بالسرطان وبعض أمراض القلب DNA فحص 

فااي خطااوة تحماال األماال للكثياار ماان الناااس، ويمكاان إنقاااذ حياااة عاادد كبياار ماان الشااباب 

يكشااف بشااكل مبكاار احتماليااة االصااابة بااأنواع معينااة ماان  األسااترالي ماان خااالل اختبااار جديااد

 .السرطانات

قال البروفيسور أحمد الربيعاي أخصاائي أماراض الجهااز الهضامي والنااظور وأساتاذ كلياة 

هاو فحاص الماادة الوراثياة الموجاودة فاي  DNA الطب في جامعة نياو سااوث ويلاز إن ةفحاص

اثياة ييار الطبيعياة التاي تطارأ علاى بعاض بعض الجينات وهو أيضا فحص لتحديد التغيرات الور

الجينااات، ممااا يزيااد أو يجعاال الشااخص أكثااار عرضااة  لنمااراض الساارطانية ولاابعض أماااراض 

  ".القلب
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وأعلناات جامعااة موناااش فااي ملبااورن أنهااا سااتقوم برنااامج فحااص وطنااي لمااا ال يقاال عاان 

ااا ، والااذين ساايتم اختبااارهم بح 40و  18شااخص تتااراوح أعمااارهم بااين  10000 ااا عاان عام  ث 

اا ماا  الجينات التي تزيد من خطر اإلصابة بأنواع معينة من السرطانات وأمراض القلب التاي يالب 

 .ال يتم اكتشافها

أن ةلتفاارد الااذي ماان حااق  24واضاااف البروفيسااور الربيعااي، إلذاعااة أس بااي اس عربااي

ى بعاض أستراليا ان تفخر باه هاو برنامجهاا الاوطني األول مان نوعاه فاي العاالم. وهاو موجاه إلا

سنة حول وجود بعض الطفارات أو التغيارات  40و  18الشباب الذين تتراروح أعمارهم ما بين 

الوراثية في جينات معينة تجعل من يحملها معرض أكثار مان ييارو لإلصاابة باأمراض سارطانية 

 ".معينة أو ببعض من أمراض القلب

الحمااض النااووي  باادعم ماان الباااحثين واألطباااء فااي جميااع أنحاااء الاابالد ، ساايحدد فحااص

التاي تاؤدي إلاى زياادة خطار  BRCA2 و BRCA1 األشاخاص الاذين لاديهم طفارات فاي جيناات

  .اإلصابة بسرطان الثدي الوراثي وسرطان المبيض لدى النساء

اا بسارطان الثادي وسارطان البروساتاتا لادى الرجاال، وإن لام تكان  ترتبط هذو الجيناات أيض 

 .بنفس القوة

 و BRCA1 ين يحملاون طفارات الحماض الناووي فاي جينااتيمكان للرجاال والنسااء الاذ

BRCA2  ا نقلها إلى أطفالهم  .أيض 

االختبار سيكون مجانا ويتضمن وضع عينة من اللعاب في أنبوب صاغير ياتم اساتالمه عان 

 .طريق البريد وإرسالها مرة أخرى في ظرف مدفوع األجر

ة فااي االختبااار عباار وسااائل يقااول الباااحثون الااذين يبحثااون عاان الشااباب الرايااب بالمشااارك

ا ال تعد وال تحصى   .التواصل االجتماعي، إن الفحص يمكن أن ينقذ في نهاية المطاف أرواح 

وقالاات جااين تيلاار رئيسااة الفريااق البحثااي فااي المشااروع الااوطني بجامعااة موناااش، ةنتوقااع 

ا لخطر اإلصابة بهذو األمراض 75تحديد شخص واحد من بين كل  ا معرض   ."شخص 

وتابعااات تيلااارة أولئاااك الاااذين تباااين أنهااام معرضاااون لخطااار كبيااار لااان يصاااابوا بالضااارورة 

بالمرض، لكن تحديد المخاطر قبل ظهور األعراض يتيا الوقاية من خاالل الفحوصاات المنتظماة 
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 ".أو األدوية أو الجراحة لتقليل المخاطر. يمكن أن ينقذ حياتهم

 

 المقالة علة موقع التالي :

 24 بي أس عربي

https://www.sbs.com.au/language/arabic/ar/podcast-episode/australia-leads-world-

first-dna-screening-for-cancer-and-heart-disease-

risk/vbicp8lzm?fbclid=IwAR0hrIx85mt2vBl30cplBvj6o-ZK7T4Dk_XFQrBwJU-

ZdmNhboRg3oOXsFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sbs.com.au/language/arabic/ar/podcast-episode/australia-leads-world-first-dna-screening-for-cancer-and-heart-disease-risk/vbicp8lzm?fbclid=IwAR0hrIx85mt2vBl30cplBvj6o-ZK7T4Dk_XFQrBwJU-ZdmNhboRg3oOXsFA
https://www.sbs.com.au/language/arabic/ar/podcast-episode/australia-leads-world-first-dna-screening-for-cancer-and-heart-disease-risk/vbicp8lzm?fbclid=IwAR0hrIx85mt2vBl30cplBvj6o-ZK7T4Dk_XFQrBwJU-ZdmNhboRg3oOXsFA
https://www.sbs.com.au/language/arabic/ar/podcast-episode/australia-leads-world-first-dna-screening-for-cancer-and-heart-disease-risk/vbicp8lzm?fbclid=IwAR0hrIx85mt2vBl30cplBvj6o-ZK7T4Dk_XFQrBwJU-ZdmNhboRg3oOXsFA
https://www.sbs.com.au/language/arabic/ar/podcast-episode/australia-leads-world-first-dna-screening-for-cancer-and-heart-disease-risk/vbicp8lzm?fbclid=IwAR0hrIx85mt2vBl30cplBvj6o-ZK7T4Dk_XFQrBwJU-ZdmNhboRg3oOXsFA
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 األوزون

  قة األوزون؟ب طب  قُ لثُ  ماذا حدث  

 األول الُجزء
 د. وسيم علوان علي الخليل

 إستشاري جراحة العظام والكسور والمفاصل
 :مةقد  المُ 

مهور تؤدي الى مفاهيم خا طئة وسوء  فهم للقضايا الُمعقدة؛ رفة العلمية المحدودة للج   ال مع 
ثال على ذلك إستنفاذ طبقة األوزون، حيُث كان هناك في البدء سوء ف هم وخلط بين  وخيُر م 

اإلحتباس الحراري وإستنفاذ طبقة األوزون؛ ولم يكن سوء الفهم هذا محصورا  في عامة الناس 

قة فقد كان عدُد يير  قليل من ُمنظمات الُخضر والبيئة العالمية الغير حكومية تعتقد أ ن ُثقب طب  

 األوزون هو ناتج من اإلحترار العالمي. 

لماء وعدد من جماعات البيئة بتداول معلومات خذ بعض العُ أفي ثمانيات القرن الماضي 

من  ستنزاف نتيجة إستعمال اإلنسان لعدد  ها لإلض  قة األوزون الواقية لنرض وعن تعرُ عن طب  

عر وهلع تعدى ناك ذُ المواد الكيمياوية، ولكن في السنوات األخيرة من القرن العشرين كان هُ 

قة األوزون. ب طب  قُ عن ثُ  قة األوزون وعن طب   ر الحديثُ ثُ ك   جماعت البيئة الى عامة الناس حيثُ 

ب قُ زون وثُ قة األوبر عن طب  ال تخلو من خ   اليومية خبار المسموعة والمرئيةحف واألوكانت الصُ 

 حنُ ن و ن  األ ولكنكان الكوكب. قة األوزون وعن تأثيرها على بيئة كوكب األرض وبالتالي سُ طب  

   ناخرات الم  تغيُ    تتجه إلىث في الوقت الحاضر احداألبوصلة اإلعالم وفإن   2022في عام 

وإمكانية تعزيز هذو  نسان والبيئةاإلبين  ةالقع  الوغُيرات ودور اإلنسان في حدوث هذو الت

القة؛   دث  ل: ما الذي ح  ئنا نتساما يجعلُ  ذاه ،قة األوزونعن طب   خبر أي  اليوم بالكاد نسمع الع 

حوالي قة األوزون الذي تم رصدو ألول مرة قبل ب طب  قُ اليوم يبدو أن ثُ   قة األوزون؟ب في طب  قُ للثُ 

 سبوق.م   غيرال الجماعي نهاية سعيدة، وذلك بفضل العمل الدولي عام، يتجه نحو 40

ر المناخ؟ وهل ماح تغيُ كبا ج  ماثل ل  مُ  هد  ال يعمل الجميع على جُ لماذا  ؛ن نتسائلأوهنا يحق لنا  

  ؟  حتباس الحراريظاهرة اإل  م ها و تفاقُ مك  قة األوزون عافيتها وسُ ستعادة طب  إهناك عالقة بين 

https://www.starsinsider.com/lifestyle/479789/how-sea-otters-can-help-fight-climate-change#:~:text=They%20chew%20through%20its%20base,also%20great%20at%20carbon%20sequestration.
http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/?source=NavEnvGlobal
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 :الف الجوي لكوكب األرضقات الغ  طب  

اقاة األوزون مان المُ ن نتحدث بصورة خاصاة عان طب  أقبل  عاماة عان ن نأخاذ فكارة أب ناس 

، علما  أنه ال توجد حادود واضاحة باين طبقاة وأُخارى (1،2الف الجوي لكوكبنا )شكل طبقات الغ  

ها البعض.  حيُث أن يالبية هذو  الطبقات ُمتداخ لة مع بعظ 

لى إقة التروبوسفير من سطا األرض وتمتد تبدأ طب   :(Troposphere)قة التروبوسفير طب   -1

والعوامال الماؤثرة  ،ثافاة مان بااقي الطبقااتهاي األكثار ك   قاةكم، وهذو الطب   14.5-8رتفاع إ

 قة.المنط   ث في هذو  حدُ ت   من ظواهر جوية في الطقس وما يتبعها

لااى إقااة التروبوساافير طب   ماان بعااد   باشاارتا  وتمتااد مُ  :(Stratosphere)قااة الستراتوساافير طب   -2

البنفساجية هاي  شعة الشامس الفاوقأشتت قة األـوزون التي تمتص وتُ كم، و طب   50رتفاع إ

 جزء من هذو الطبقة.

كاام  85رتفاااع إلااى إ تباادأ بعااد الستراتوساافير وتمتااد :(Mesosphere)قااة الميسوساافير طب   -3

لااى إها قاة وقبال وصاول  ب فاي هاذو الطب  هُ ب حياث تحتارق الُشاهُ تحماي األرض مان الُشا وهاي  

 األرض.

 600رتفاااع إلااى إقااة الميسوساافير وتمتااد بعااد طب   :(Thermosphere)قااة الثرموساافير طب   -4

 طبي.ق القُ ف  ناعية ويتكون فيها الش  كم، في هذو الطبقة تدور األقمار الص  

لكترونات قة على كميات وفيرة من األتحتوي هذو الطب  : (Ionosphere)قة األيونوسفير طب   -5

لاى حافاة إكام مان فاوق ساطا األرض  48تأيناة وتمتاد مان حاوالي زيئات المُ و الذرات والجُ 

قااة الثرموساافير وطب  ة قااقااة مااع طب  تتااداخل هااذو الطب   حيااثُ  ؛كاام 965حااوالي الفضاااء عنااد 

 ؛للظاروف الشمساية عاا  ب  د وتاتقلص ت  دمتت فهيقة ديناميكية قة هي طب  الميسوسفير. هذو الطب  

شااعاع هااو طااول اإل ميااز منطقااة عاان أخاارىلااى ثالثااة مناااطق )د، و، و( ومااا يُ إوهااي تنقساام 

جاري تقاة الغاالف الجاوي التاي هاي طب   هاذو قة األيونيةه المنطقة. الطب  الشمسي الذي تمتص  

قاااة التاااي تساااما وتاااؤثر علاااى فيهاااا سلسااالة التفااااعالت باااين األرض والشااامس وهاااي الطب  

 تصاالت الالسلكية.اإل
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وهو الحدود األخيرة لغالف كوكب األرض الجاوي  : (Exosphere)قة الغالف الخارجي طب   -6

 كم. 10000ويمتد من اعلى طبقة الثرموسفير الى 

 
 :شعة الفوق البنفسجية الشمسيةاأل

قااة ن نواصاال الحااديث عاانأ قباال   شااعة أعاان  لنسااتعيد بعااض المعلومااات األوليااة األوزون طب 

   .شعة الفوق البنفسجية الشمسيةالشمس واأل

 :ةشعفة من األختل  الشمس أنواع مُ  لرس  تُ 

 مان أشاعة الشامس 40، وُيشاكل كحارارة والشاعور باه   ه  ت امكان رؤي  الاذي يُ  :ضوء الشمس %

لة إلى الغالف الجوي لكوكب األرض   .الواص 

 مان 50وال ُيمكان رؤيت هاا، وُتشاكل  مكن الشعور بها كحارارةالتي يُ  :شعة تحت الحمراءاأل %

 .أشعة الشمس الواصلة إلى الغالف الجوي لكوكب األرض 

 ماان أشااعة 10، وتشااكل هاااو رؤيت  أمكاان الشااعور بهااا التااي ال يُ  :شااعة الفااوق البنفسااجيةاأل %

 الشمس  الواصلة إلى الغالف الجوي لكوكب األرض.

فاي الخاارج باين شاهري أيلاول  باردا  و أو/  ما  ن نكون حذرين عندما يكون الجو يائ  أيجب 

نااك كمياة ن هُ أيعناي )بين شهري نيسان و تشرين أول جنوب خط اإلستواء(، ألن هاذا  و نيسان

لى سطا األرض ولكان ذلاك لايس بالضارورة ينطباق علاى إشعة تحت الحمراء تصل قليلة من األ

شاعة لمضاار األ مس وض لحاروق الشاشعة فوق البنفسجية، حيث ال يزال هناك إمكانياة للتعارُ األ

% مان 77يماتص الغاالف الجاوي حاوالي  الفوق بنفسجية في مثال تلاك األياام البااردة والغائماة.
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% 3أشعة الشمس الفوق البنفسجية، حياث ُتشاكل األشاعة الفاوق البنفساجية عناد ساطا األرض 

 %.  44% و ضوء الشمس 53من أشعة الشمس واألشعة فوق الحمراء 

 البنفسجية:شعة الفوق أنواع األ

هاي ذات طاول ماوجي قصاير لاذلك الُيمكان رؤيتهاا باالعين وهاي  شعة الفاوق البنفساجيةاأل

 :على ثالثة أنواع

 شااعة الفااوق البنفسااجية ألاUVA:  ماان األشااعة الفااوق البنفسااجيله الواصاالة 95وتمثاال %

دة طويلااة ض لهااا لُمااوالتعاارُ  (3)شااكل  فااي الجلااد شااعة تااذهب عميقااا  هااذو األلسااطا األرض، 

ل الجلااد و قااع الجلااد، ترُهااالتجاعيااد، بُ  :مااراض جلديااة مثاالبتغُياارات و أن يتساابب أمكاان يُ 

   سرطان الجلد.

 شعة الفوق البنفسسجية األUVB:  ولها طول موجي أقصر منUVA تؤثر علاى  لهذا فإنها

بحااروق الشاامس، تلااف الجلااد  :ن تتسااببأحيااث يمكاان  (3)شااكل  ليااا ماان الجلاادالطبقااة العُ 

لاى إشاعة ويمناع وصاولها عظم هاذو األوسرطان الجلد. يمتص األوزون في الغالف الجوي مُ 

 سطا األرض.

   االشعة الفوق البنفسجيةUVC : شاعة فاوق البنفساجية ولكان األوزون خطار أناواع األأهي

ى ساطا لاإهاا مان الوصاول شاعة ويمنعُ واألوكسجين فاي الغاالف الجاوي يماتص كال هاذو األ

شاااعل  UVCولكاان ُهناااك أشااعة  األرض. صااابيا الزئبااق و الم  ماان ُصاانع اإلنسااان مثاال م 

ال تختارق الجلاد وبالتاالي  UVCالُمستخدمة فاي الل حاام وبعاض أناواع أشاعة الليازر. أشاعة 

نهااا ضااارة للعااين فااي حالااة النظاار اليهااا مباشاارتا  وماان دون  فإنهااا ليساات ضااارة للجلااد ولك 

 إستعمال واقي.
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 روهاي تتاأث تتغير دائما   على سطا األرض شعة الفوق البنفسجية من الشمسستويات األمُ 

ا رتفاااع عان سااطا ساتوى اإلدة عواماال: الوقات ماان الياوم، الوقاات مان الساانة، كثافاة الغيااوم، مُ بع 

 ة الشمس. عشأنعكاس الذي يعمل على إو الجليد أتواجد الثلج و ستواء رب من خط اإلالبحر، القُ 

 ؟  األوزون وما هي طبقة األوزونماهو 

فااي  8إكتشااف أ نتااوان الفوازييااه ياااز األوكسااجين وماان ثاام أُعطااي  الاارقم  1776فااي عااام 

الجدول الادوري للعناصار الكيميائياة، وأثنااء إجاراء التجاارب لمعرفاة خاواص يااز األوكساجين؛ 

و، فاااذَّ ااُه لتيااار كهربااائي ياااز ذو رائحااة يريبااة نت نااه ون  نااد تعريض  أعطااى  1830فااي عااام  تولااد ع 

ل ا األوزون لهذو  الغاز وهو ُمشتق من الكلمة اليونانية   OZEINالعالم كرستيان فريدريك ُمصط 

ومعناهااا الرائحااة، والحقااا  إكتشااف الُعلماااء أن األوزون هااو ياااز يتكااون ماان ثااالث ذرات ماان  

 األوكسجين.

اا90يتكااون ياااز األوزون بصااورو طبيعيااة ويتركااز   لااوي الجااوي العُ الف % منااه فااي الغ 

سااتوى كميااة كاام فااوق سااطا األرض. مُ  50-15قااة ماان )الستراتوساافير( حيااث تمتااد هااذو الطب  

 ن باينلتاوازُ ا مان تجافلي )التروبوسافير( هاو ناالف الجوي الُساقة وفي الغ  الطب   األوزون في هذو  

تعمال علاى الت بعاض الماواد الكيمياوياه التاي تفاعُ  ساهم في تكوينه وشعة الشمس التي تُ أ تأثير

 شااعة الشاامس الفااوق البنفسااجيةأبقااة األوزون الحياااة علااى سااطا األرض ماان تاادميرو. تحمااي ط  

 .ياز األوزون هو الغاز الجوي الوحيد الذي يمتص اشعة الشمس الفوق بنفسجية علما  أن
 ؟  كيف يتكون ياز األوزون 

الاذي نتنفساه،  (O2)وكساجين شاعة الشامس ماع يااز األأيتكون ياز األوزون من تفاعل 



 

 
82 

، (O)نفصاالتين نفااردتين مُ لااى ذرتاين مُ إوكساجين شاعة الشاامس علاى تحلياال ياااز األأحياث تعماال 

ا (O2)وكساجين ناان يااز األفتكو   ن تتحدان معا  أوكسجين منفردتين أمكن لذرتي مُ   هُ الاذي نتنفس 

مان خاواص . (O3)كون يااز األوزون تي وكسجين الذي نتنفسه حيثُ مع األ نهُ ن تتحد ذرة م  أ  و أ

زيئاات الكيمياوياة الجُ بعاض ه مع تتفاعل  عد ن يتحلل بأمكن ستقر ومن المُ مُ  ييرُ  إنهُ  ياز األوزون

ا زيئات موجودو بشاكل  هذو الجُ  ق سم  من .الف الجويالموجودو في الغ   الف الجاوي طبيعاي فاي الغ 

اابن  لكاان و وجين، الكلااور يتااروجين، الهياادرنماان هااذو المااواد: ال ،مؤذيااة لطبقااة األوزون ب يياارُ س 

 إلى الدرجة التي من الُممكن أنالمواد  هذو بزيادة نسبة تواجد اإلنسان ساهميُ  ولكن قد .والبروم

نع خاارى ماان ُصااأُ  ل مااواد زيئاااتناااك جُ هُ . باإلضااافة لااذلك فقااة األوزونتهديااد كثافااة طب   ؤدي إلااىتاا

 .لها دور رئيسي في تدمير ياز األوزون في الغالف الجوي نساناإل

اتلاة اإلالكُ   بلُ ت   ملياار طان متاري،  3الف الجاوي حاوالي جمالياة لانوزون الموجاود فاي الغ 

اا 0.00006ال إمثاال وهااذا ال يُ  علااى تركيااز لاانوزون علااى أالف الجااوي. يتواجااد بالمائااة ماان الغ 

فاي  0.0015زء فاي الملياون )ُجا 15لاى إ وُ كم من ساطا األرض حياث يصال تركياز   32رتفاع إ

ا متص األوزوني   المائة(. الف الجاوي بصاورة عاماة وفاي الستراتوسافير بصاورة خاصاة فاي الغ 

شاعة الفااوق البنفساجية الضااارة وعاليااة األ الشمساية وخصوصااا   شااعة فاوق البنفسااجيةعظام األمُ 

شااعة الفااوق باشاار لنض األرض المُ قااة األوزون فااإن تعاارُ . باادون طب   UVAو UVBالطاقااة 

لاى حاروق شاديدة فاي الجلاد إعقم سطا األرض وياؤدي ن يُ أه من شأن   وبكميات كبيرةالبنفسجية 

ن ياؤثر علاى تكااثر أمكن يُ  سة العين، كما ود  مة ع  ت  صابة بسرطان الجلد و بع  سبة اإلوزيادة في ن  

ا حادياة الخلياة والتاي تقاع فاي قااع ق النباتياة أُ طان البحار، وحتاى العوال ار  األسماك والضفادع وس 

اا الغااازات فااي الجااو  بعااض سااتوياتن زيااادة مُ إن تتااأثر . أمكاان مُ ماان الحيطااات لة الغذائيااة للمُ الس 

رتفااع إهام أساباب أكباات الكلاورو فلاورو كااربون هاي واحادة مان ر  نسان مثال مُ ها اإلجُ نت  والتي يُ 

خالل باالتوازن الطبيعاي باين كمياة األوزون فاي طبقاات الجاو عدالت تدمير األوزون وبالتالي اإلمُ 

 لة لسطا األرض. البنفسجية الضارة الواص  شعة الشمس الفوق أفة وختل  المُ 

قااة األوزون فااإنهم يتحاادثون عاان األوزون الجيااد فااي لماااء عاان فوائااد طب  ناادما يااتكلم العُ ع  

شااعة الشاامس الفااوق أل يءنسااان وسااطا األرض ماان التااأثير السااالستراتوساافير الااذي يحمااي اإل

 ون عان تادمير األوزون الجياد.قب األوزون فإنهم يتحدثلماء عن ثُ ندما يتحدث العُ البنفسجية، وع  
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ن األوزون هااو ذات إفااي الحقيقااة  ،ذا كااان هناااك أوزون جيااد فهااذا يعنااي وجااود أوزون ساايءإ

ساطا األرض  رب  . يتواجاد األوزون قُاوُ ودرجاة تركياز   وُ ختالف في مكان تواجد  األوزون ولكن اإل

النيتااروجين )الناااتج ماان ل ياااز أوكساايد تفاُعاال هيتكااون نتيجاا قااة التروبوساافير، حيااثُ أي فااي طب  

تطايرة )وهي ماواد كيمياوياة تحتاوي كبات العضوية المُ ر  نبعاثات الصناعية( مع المُ كبات واإلر  المُ 

ااخف  ثاال مُ علااى الكاااربون وتتبخاار بسااهولة فااي الهااواء( م   مايااة البيئااة لوكالااة ح   الء. وفقااا  فااات الط 

نسااان والنبااات وسااائر كااون اإلي مثاال عنااد سااطا األرض وحيااثُ مريكااة فااإن تركيااز األوزون األاأل

 0.000001هااو بحاادود عشاارة أجاازاء بالمليااار ) باشاار معااهُ خاارى بتماااس مُ الكائنااات الحيااة األُ 

دة ثمانيااة ُمااجاازء بالمليااار ول   70سااتويات األوزون التااي تزيااد عاان ض لمُ ن التعاارُ إبالمائااة(، و

 ن وخصوصاا  دُ ي الُماالتركيازات العالياة فا ثال هاذو  ث م  حادُ ن ت  أمكان ساعات ييار صاحي، ومان المُ 

ثاار . مان اآلستقرا  ومُ  الف الجوي دافئا  الل الفترات التي يكون فيها الغ  خ  بالذات  نها والصناعية م  

م فااقُ لاق والرئاة، ت  ج الح  ض لانوزون السايء: تهايُ ظهر عند التعارُ ن ت  أمكن ضية التي من المُ ر  الم  

 .  (Emphysema)نتفاخ الرئة إحاالت الربو، 

 ؟ قياس تركيز األوزون وحدة 

ن وحاادة دوبسااون أسااتعماال  لقياااس تركيااز األوزون هااي الدوبسااون، حيااث إالوحاادة األكثاار 

ملم عناد  0.01قة من األوزون النقي بسمك زيئات األوزون الالزمة لتكوين طب  واحدة هي عدد جُ 

)أي ضااغط الهواءعنااد سااطا األرض وبمسااتوى  1ئويااة وضااغط جااوي درجااة م   0درجااة حاارارة 

اطب   ل  ُكا رتفاع شامال  إن عمود من الهواء بأسطا البحر(، وهذا يعني  الف الجاوي بتركياز قاات الغ 

جازء أوزون لكال سانتمتر مرباع واحاد مان    1610× 2.69وحدة دوبسون واحادة يحتاوي علاى 

اتوس  ل  مُ المساحة في قاعدة العمود على سطا األرض. يب الف الجاوي ط تركياز األوزون  فاي الغ 

= 300×  0.01ملام ) 3مك قة مان األوزون بُساعادل طب  وحدة دوبسون وهو ما يُ  300لنرض 

ااعف وضاائالة كميااة األوزون بالنساابة لبقيااة مُ فااة ُضاامكاان معر  (.  ماان المُ 3  الف الجااويكونااات الغ 

درجاة  0كارو عناد درجاة حارارة الساابق ذ  الف الجاوي فاي العماود ونات الغ  ك  ضغط كافة مُ وذلك ب

ماان  ملاام 3 عنااد ُمقا رنااةكاام. ولكاان  8كونااات مك هااذو المُ مئويااة وضااغط جااوي واحااد فساايبل  ُساا

ااالف الجااوي كاام 8مااع  األوزون ونااات الغ  نوزون علااى لااتااأثير الكبياار ال يتضااا أن ماان باااقي ُمك 
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ااألرض والبيئة ال يتناسب ماع ح   نساان عناد اإل ن يعياه  ب أجاوهاذا فاي الحقيقاة درس ي ه هاذا،جم 

   رض الواقع.أشيء على  جردة ال تعني كلَّ ن األرقام المُ أ ل مع الطبيعة والبيئة حيثُ التعامُ 
ن يتالشالى ألاى إ بتعادنا عان ساطا األرضإلماا الف الجوي تقل كُ ن كثافة الغ  أالمعلوم  من   

ن األوزون أن ذكرناا أو ينادمج ماع فاراغ الفضااء. سابق   يتاداخل و حياثُ  الف الجاوي تادريجيا  الغ  

اختل  لفاة فاي الطبقاات المُ خت  موجود بتراكيز مُ  قاة حتاى طب  لكان ألرض وكوكاب االف الجاوي لفاة للغ 

يكاون  التي  طبقةالنما هي إجانسة من األوزون النقي ت  قة واحدة مُ ها فإنها ليست طب  األوزون ذات  

امن ما هاو فاي طب   كثر شيوعا  أفيها األوزون  خارى ولكان بتراكياز تختلاف األُ  الف الجاويقاات الغ 

ها عاان سااطا األرض وكااذلك موق  إباا ، وكمااا ساابق رضاايةاأل رة  غرافااي علااى الُكااهااا الجُ عُ ختالف ُبعااد 

كرو فإن وحادة دوبساون ولكان  300 يبلا  الف الجويتوسط الطبيعي لكمية األوزون في الغ  المُ  ذ 

 100األوزون الاى متوساط  نخفظت كميةأطب الجنوبي فقد قب األوزون في منطقة القُ في حالة ثُ 

مك عاادل طبقاة مان األوزون بُساتوسط الطبيعي لكمية األوزون او ما يُ لث المُ وحدة دوبسون أي ثُ 

   ملم. 1
 :قة األوزونق طب  قة األوزون/ ترقرُ ستنفاذ طب  إقة األوزون/ ب طب  قُ ثُ 

ف يتوصاخارى قاة األوزون( وأُ ساتنفاذ طب  إطبيعة الحدث )لف يها توصتعددة بعض  عناوين مُ 

 و ،قاااة األوزون(ب طب  قُاااجاااازي )ثُ ناااوان م  خااارى ع  واألُ  (قاااة األوزوننتيجاااة الحااادث )ترقااارق طب  ل

األكثر تداول فاي وساائل االعاالم وحتاى فاي بعاض األوسااط العلمياة، الحقيقاة  األخير هو العنوان

هاا فُ الرة األرضاية ي  ناه ال وجاود لمنطقاة علاى ساطا الُكاإب فاي طبقاة األوزون أي قُ نه اليوجد ثُ إ

حادد قاة األوزون فاي موقاع مُ مك طب  نخفااض فاي ُساإمن األوزن، ولكان هنااك  الجوي خالي تماما  

 من األوزون في تلك المنطقة.  كميةستنفاذ إرة األرضية ناتج من على الكُ 

 F. Sherry Rowland & Mario)العالمااان ف. شاايري روالنااد و ماااريو مولينااا 

Molina)  نع البشار من وجود مواد كيمياوية في الجو من ُصا ر  ذ  من ح   ول  كانا أ 1974عام في

ادمر طب  ن ُتاأمكن بعض الفعاليات الصناعية من المُ  منجة و نات  أ  ؛الف الجاويقاة األوزون فاي الغ 

ساتجابة لتحاذيرهم م اإلولكان لام ياتُ  ،(CFC) كبات الكلورو فلورو كاربونر  وتحدثا بالذات عن مُ 

 1985 نيساان )ماايو(صاحاب القارار. فاي تخصصاين وأ  لمُ بال معظام الهم مان ق  م  بل وتم رفض ع  
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لمااء محطاة هاالي ألبحااث هيئاة المساا ن قاام مجموعاة مان عُ أع فاي العاالم بعاد واس   عر  ذُ  ث  حد  

قااة األوزون فااي قااب فااي طب  كااد وجااود ثُ أطبيااة الجنوبيااة بنشاار تقرياار البريطانيااة فااي القااارة القُ 

أوائاال ساابعينات القاارن. وأشااارت  ذفصاال ربيااع مناا ل  ب كااان يتوسااع ُكااقُاان هااذا الثُ أاألنتارتيكااا، و

اار  ن مُ ألااى إبياناااتهم  طااب قااة القُ الف الجااوي لمنط  كبااات الكلااورو فلااورو كاااربون تتجمااع فااي الغ 

هاا فاي فصال الربياع ظلم وتعمل حرارة الشمس عناد عودت  الجنوبي خالل فصل الشتاء البارد والمُ 

قاة قاة األوزون فاي منط  و يقاوم بتادمير طب  بادور  ر من هذو المركباات وهاذا على تحرير الكلور الحُ 

جااائزة نوباال  ف. شاايري روالنااد و ماااريو موليناااُماانا العال مااان  1995عااام  طااب الجنااوبي.القُ 

جاال كيميااء الفضااء الجاوي وخاصاة فيماا يتعلاق فاي تكاون وتحلال يااز  للكيمياء ألعمالهم في م 

الف الجوي.  قة األوزون في الغ   وطب 

 :ستنفاذ األوزونإلاألسباب المؤدية 

كبات ر  ه مع بعض المُ ل  ن يتحلل بتفاع  أمكن ستقر ومن المُ و فإن ياز األوزون يير مُ كر  ق ذ  كما سب  

اا النيتااروجين، الهياادروجين، الكلااور والبااروم. هااذو المااواد  :الف الجااوي مثاالالموجااودو فااي الغ 

نساان مان األوزون ولكن اإلقة و بنسب يير مؤذية لطب   الجوي الفموجودة بشكل طبيعي في الغ  

االف الجاوي المواد وييرها و ال يعلم ساهم في زيادة نسبة تواجد هذو  أيعلم  حيثُ  أن لاى إ فاي الغ 

الف كثافة ياز األوزون في أصبحت الُمسبب الرئيسي لتناقُص  .يالجو الغ 

كباات إنماا تام إختراُعهاا فاي  كبات الكلورو فلاورو كااربون:ر  مُ  ال يوجاد مصادر طبيعاي لهاذو  الُمر 

عااد الساابب تُ ثالثينيااات القاارن العشاارين وماان ثاام  تاام إنتشااار إسااتعمال ها فااي أنحاااء العااالم، وهااي 

ذاذ )وهاي لاب الار  التبرياد، الثالجاات، عُ  :كباات فاير  ساتعمل هاذو المُ تُ . ستنفاذ األوزونالرئيسي إل

عنادما تصال هاذو  ثبتاات الشاعر(.صاباغ ومُ األ :هاا مثالاذ لنشار محتويات  ذلب التاي تساتعمل الار  العُ 

كبات إلى طبقة الستراتوسافير منطقاة بتحريار الشاعة الشمساية الفاوق بنفساجية فاي تقاوم األ الُمر 

، دمروهااذو مااع األوزون فُتاا الُحاار كبااات وماان ثاام تتفاعاال ذرات الكلااورر  ذرات الكلاور ماان هااذو المُ 

ساانوات للوصااول الااى  7-5الكلااورو فلااورو كاااربون تحتاااج الااى  بحسااب البحااوث فااان مركبااات

ر خ الل هاا كال  ذرة واحادة مان الكلاور  م  طبقات الجو العليا حيث تبقاى هنااك ماايقُرب مان القارن ُتاد 

  الحر ما يقارب مائة الف جزء من األوزون.
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كبات الهالون  كبات تحتوي فاي تركيبهاا علاى الباروم :(Halons group)ُمر  او الكلاور  وهي ُمر 

كبات الهاالون فاي إطفااء أناواع ُمختلفاة مان الحرائاق وهاي  او الفلورين والكاربون ، ُتستعمل ُمر 

بة لإلستخدام في ُمعظم وسائل إطفاء الحرائق.    كذلك ُمناس 

ن ياؤدي أمكان خ مان المُ يظم للصاوارن  طاالق الغيار ُمان اإل  أ  لاى إشير األبحااث تُ  طالق الصواريخ:إ

تخااذ إم لام ياتُ  اكباات الكلاورو فلاورو كااربون، وإذر  كثار بكثيار مان مُ أستنفاذ طبقاة األوزون إلى إ

لتازام ببروتوكاول اإل نتيجاةكتسبات لى ضياع كل ما تحقق من مُ إالخطوات الفعالة فقد يؤدي ذلك 

رة باش  بصورة يير مُ  ق  بروتوكول مونتلاير تطر   في الحقيقة فإن. لحماية طبقة األوزون مونتلاير

شاكلة هاا. المُ طالق  إصانيع صاواريخ الفضااء وت   لتاأثيرض م التعارُ لى شركات الطيران بينماا لام ياتُ إ

سااتعمل فااي الصاااروخ، فصااواريخ ساااترن التااي الرئيسااية فااي صااواريخ الفضاااء هااو الوقااود المُ 

يناتج مان  بولو كانت تستعمل وقود األوكسجين والهيدروجين حياثُ أُ ركبات طالق م  إملت في ع  ستُ أُ 

األوزون، ولكاان هناااك بعااض ياااز  تااأثير قلياال علااى ه  لدياا خااار الماااء وهااذا باادورو  مااا بُ هُ ل  فاع  ت

زيئاات األمونياا نتشاار لجُ إج عنهاا ناتُ لب للصاوارخ حياث ي  ل مع الوقود الص  عم  ست  زات التي تُ عز  المُ 

طاالق مكوكاات الفضااء ساابقا  إعمل هاذا الناوع مان الوقاود فاي ساتُ أُ في طبقة الستراتوسفير وقاد 

قلق ن ماايُ إ تستعمل هذا النوع من الوقود. طالق الصواريخإ  شركات من الدول و بعض الوالتزال 

اا أكثاار هااو لماااءالعُ  سااتعمال الكيروسااين كوقااود فااي صااواريخ فااالكون إخام األسااود الناااتج ماان الس 

طبقاة على دمر تأثير المُ ال ىإل باإلضافة حيُث أ نهُ  ،وز الروسيةيع كس وصواريخ س  إلشركة سبيس 

قاة ماا يبقياان فاي طب  نهُ فإمونيا في الستراتوسافير زيئات األخام األسود وجُ ع الس  تجمُ من  األوزون

لاى إنقل هذو المواد مباشارتا  قوم بفإن الصواريخ ت ، وكذلكسنوات 4-3كثر من الستراتوسفير أل

الاى طبقاة الثرموسافير و  يالغالف الجوثناء اجتيازها أطبقة الستراتوسفير)حيث ياز األوزون( 

شاكلة نبعاثاات الصااروخية ليسات مُ ن اإلأباراء عتقد بعاض الخُ و الفضاء الخارجي. ي  أاإلكزوسفير 

م أنهاا ستصابا عااجال ن إلهاا مان األنه من الواجاب معالجت  أخر يعتقد لحة االن ولكن البعض األمُ 

ااجااال مُ آ إلااى الفضاااء  قااةطل  عاادد الصااواريخ المُ  عاادلن مُ أ ناعة علمااا  شااكلة مااع تنااامي هااذو الص 

ااالف الجااوي( ألول  145تجاااوز ال  2021فااي عااام  الخااارجي) بمعنااى آخاار إجتااازت طبقااات الغ 

شاركة في سباق الفضاء وكذلك بادخول عادد لدان المُ وهذا العدد بتزايد وذلك بتزايد عدد البُ  ،مرة
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عاان وجااود تقاادم فااي  ماان كناادا خبااارتزايااد ماان الشااركات الخاصااة هااذا المجااال. هناااك بعااض األمُ 

ساتوى كثار علاى مُ أن يكون هناك تعاون أطالق الصواريخ ولكن يجب إخضر في أستعمال وقود إ

 خالف أنظمتها السياسية.إالدول ب

يشعر الباحيثون بقلق من إستعمال األسمدة النيتروجينياة، حياُث أن يااز  كبات النيتروجينية:ر  المُ 

أوكسيد النيتروجين الناتج من إستعمال هذو األسمدة في الحقول يؤدي إلى إستنفاذ ياز األوزون 

من خالل تفاعل ه في الغالف الجوي مع األوزون وينتج عان هاذا التفاعال يااز أوكسايد النيترياك. 

اا اانوي فااي إسااتعمال األساامدة النيتروجينيااة فااي 6جل ُمعاادل فااي الوقاات الحاضاار ُيس  % إرتفاااع س 

العااالم، وهااذا مااا دعااى الُعلماااء إلااى التحااذير ماان أن اإلسااتمرار علااى هااذا المعاادل ماان اإلسااتعمال 

الواسع لنسمدة النيتروجينية يشكل األن التهدياد األكبار لطبقاة األوزون ومان الُمتوقاع أن ياؤدي 

ن أوزون الغالف الجوي بعد ق رن  من اآلن إذا لم ُيت خذ إجراء سريع و % م30إلى فُقدان حوالي 

فعال للحد من إستعمال األسمدة النيتروجينية خصوصا  في الُبلادان الفقيارة. وللداللاة علاى أهمياة 

هااذا الموضااوع فااإن الباااحثون عموممااا  ُيرجحااون إرتفاااع اإلصااابة بساارطان الجلااد فااي الواليااات 

 % ألوزون الغالف الجوي.   1كل إنخفاظ % ل2الُمتحدة بُمعدل 

لاى إن تاؤدي أمكن نسان فإن هناك بعض األسباب الطبيعية التي من المُ اإلى لإباإلضافة  الطبيعة:

ولكاان التااأثير الناااتج ماان هااذو األسااباب علااى طبقااة األوزون ال يتعاادى ال  قااة األوزونسااتنفاذ طب  إ

   :%. من هذو األسباب2

زديااد فاي إظهار علاى ساطا الشامس نتيجاة ت   ،ناةع داك  ق اوهاي بُ   (Sunspots) :ع الشمسايةق االبُ 

وقاد تتشاابك خطاوط المجاال المغناطيساي ماع  مان الشامس المنطقاة غناطيسي في تلاك  النشاط المُ 

 Solar)جاات الشمساية دعى التوهُ نفجارات على سطا الشمس ُتاإلى حدوث إها فيؤدي ذلك بعظ  

flare)  ُها قاد التاي بادور  ولاى الفضااء إشاعاعات طاالق الكثيار مان اإلإنفجاارات ب هذو اإلصاح  وي

بة صاااح  جااات الشمسااية قويااة ومُ قااد تكااون التوهُ  .تصاااالت الالساالكية علااى األرضتتااداخل مااع اإل

سايمات ث جُ اعاإنبفي الفضااء  هذو الُفقاعة نفجارإ ؛ يعقُبشعاعسيمات واإل  مة من الجُ قاعة ضخ  بفُ 

ناة كوكاب األرض تتسابب بظهاور أضاواء وعند إقتاراب هاذو الُجسايمات مان مشحونة  فاةثع ك  مُ  ُمل و 
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اف ق (Auroras)قف  سمى الش  في السماء تُ  جميلة ، إذا كان الضوء في القُطب الشامالي ُسامي  بالش 

ف ق األُسترالي )شكل 4القُطبي الشمالي )شكل ن أكماا يمكان (، 5( وفي القُطب الجنوبي ُيدعى الش 

  نقطاع الكهرباء.إتؤدي الى حيث سيمات المشحونة على شبكات الكهرباء هذو الجُ  تؤثر

 
 القطبيااة فوريةسااالغيااوم الستراتو (Polar Stratospheric cloud) :  ااالف الكلااور فااي الغ 

ن علاااى شاااكل حاااامض ز  عتيادياااة يكاااون ييااار نشاااط ويُخااافاااي الظاااروف الجوياااة اإلالجاااوي و

الطويلاة البااردة  الجناوبي طباير الشاتاء القُ شاهُ أ   أثنااءلكن والهيدروكلوريك و نترات الكلور، 

الظاروف الجوياة ييار  صابات) إلنعدام أشعة الشمس خ الل أشاهر الشاتاء القُطباي( مة ظل  والمُ 

ساامى الدوامااة عتياديااة حيااث تتشااكل دوامااات مااا ال نهايااة لهااا ماان الرياااح الستراتوساافيرية تُ إ

و أماان الماااء والجليااد  ييااومفتتشااكل  الاادوامات بااارد جاادا  طبيااة، ويصاابا الهااواء فااي هااذو القُ 

لتفاعاال  سااطحا   غيااوم. تااوفر هااذو الالقطبيااة الستراتوساافيرية غيااومساامى الحااامض النتريااك تُ 

  ،ناوبيطب الج  في ستراتوسفير القُ  Cl2) (رياز الكلور طة من الكلور فيتحرالمواد الغير نش  

شااعة تعماال األ (كتااوبرأُ ) تشاارين أألول ي فااينااوبطااب الج  لااى القُ إناادما يعااود ضااوء الشاامس وع  

الفوق البنفسجية على كسر الرابط بين ذرتي الكلور في ياز الكلور فتتحرر ذرتي كلاور حار، 

 عملياة ساتمرتزيئاات األوزون، جُ مان ف أآلالمن الكلور الحر علاى تادمير  وذركل تعمل  حيثُ 

اان ترتفااع ألااى إاألوزون طيلااة أوائاال الربيااع  إسااتنفاذ طبقااة عف الدوامااة درجااة الحاارارة فتض 

طبي مع هواء خطوط العارض القريباة ختالط الهواء القُ إطبية مما ينهي عزل الهواء، ومع القُ 

قااة طااب وتسااتقر طب  قااة القُ لااى خااارج منط  إدمر طااب الجنااوبي ينتشاار الكلااور الحاار الُمااماان القُ 

 حتى الربيع التالي.   الجنوبي طباألوزون في القُ 

 لقد تبين أن اإلنفجارات الُبركانية الكبيارة لهاا آثاار كبيارة علاى إساتنفاذ  :ركانيةنفجارات البُ اإل
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قة األوزون وان كانت يير متساوية وقد كان ذلك واضحا مع ثاوران ُبركاان بينااتو باو فاي  طب 

 .1991الفلبين عام 

لقد كاان إلساتنفاذ طبقاة األوزون األثار الكبيار علاى إنخفااض درجاة حارارة الستراتوسافير 

التروبوساافير، حيااث أن مصاادر دفء الستراتوساافير هااو إمتصاااص األشااعة الفااوق بنفسااجية و

قة األوزون يؤدي بالتالي إلى إنخفاض فاي درجاات الحارارة،  طة األوزون، فأي إستنفاذ لطب  بواس 

كبات الكلورو فلورو كااربون نفساها  وتلعب زيادة يازات الدفيئة مثل أول أوكسيد الكاربون و ُمر 

بريد طبقة الستراتوسفير ولكن يبقى التأثير الكبير إلنخفاظ الحارارة هاو اساتنفاذ طبقاة دورا في ت

  األوزون.

 الجزء الثاني:
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 برامج الثقافة البيئية المجتمعيةهمية أ

 جنان حامد جاسم المختار د.

 جامعة بغداد –متقاعد  –استاذ مساعد 

 استراليا -ملبورن 

 

 المقدمة:

( التااي ترافااق ةويياار الطبيعياا ة)الطبيعياابيئيااة مشاااكل الالان جميااع دول العااالم تعاااني ماان 

بلاادان ال فااي وخاصااه  الاادولفااي كاال و ةالتنموياا باارامجال علااى معظاام  ةوتضااغط باادرجات متفاوتاا

باال تمتااد بحجاام امتاادادها  ة( ليساات موقعيااالبيئااةبمشاااكل )العااالم بلاادان جميااع . ان تميااز لناميااةا

كماا االجتماعية واالقتصادية  مستويات التراجع البيئي فيها حسب طبيعة البنىباين وتتالجغرافي 

بانواعهاا  ئاة التنموياةبيوجميعهاا تاؤدي الاى تراجاع فاي ال ةوتكون عرضاة للتااثر بظاواهر عدياد

فضااال عاان الضااغوطات  / وييرهااا( لصااحية/ ا الخدميااة/ الصااناعية / الزراعيااة / االقتصااادية )

هجارة الماواطنين مان / وارتفااع معادالت الفقار/ االجتماعياة /  ةاالقتصااديالناتجة عنها ميادانيا )

 ةنشاوء االزماات االمنيااحتمالياة /  او الاى دول الجاوار الدولاة المناطق الى مناطق اخرى داخل 

عنادها ال يساتبعد حادوث المشاكل البيئية المشاتركة بسبب بين دول الجوار الجغرافي والسياسية 

زيد مان حادة التااثيرات السالبية تسا ات. ان مثال هاذا التاوترحدودياة / وييرهاا الكثيار(صراعات 

انعكاساات نتج عناه االمار الاذي ساي وياة كافاةالتنموانواع النشاطات على واقع  ةللمتغيرات البيئي

تشاير الاى  المياةالتنمية المساتدامة.  ان التقاديرات العخطط وعرقلة لمسيرة متعددة سلبية بيئية 

االن سااتكون  ةالجافاا ةالمناااطق الجافااة وشابتلااك ضامن  ةالشاارق االوساط وخاصاا ةان دول منطقا

ساتتاثر هاذو والمحتملاة السالبية البيئياة  للتااثيرات  ةمستقبال من اكثر المناطق في العالم عرضو

كاذالك ساتكون وبناهاا االجتماعياة واالقتصاادية  وتتااثر باذالكالمناطق بحجام امتادادها الجغرافاي 

المختلفااة. ان ازدياااد معاادالت درجااات الحاارارو والتراجااع فااي معاادالت البيئيااة  يراتعرضااة للتاااث

ومعاادالت الجفاااف /  ةاد شااداالمطااار وشاادتها وازدياااد معاادالت التبخاار سااتودي جميعااا الااى )ازدياا

 ة/ شااح/ ازدياااد ساارعة حركااة الكثبااان الرمليااة والعواصااف الترابيااة  اسااتفحال ظاااهرة التصااحر
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سااتويات الملوحااة ضاامن البيئااات الرسااوبية مفااي / زيااادة  (السااطحية والجوفيااة)الماوارد المائيااة 

/ تراجاع االنتااج  علاى نحاو ييار مسابوقو/ انتشار االوبئة واالفات واالماراض  والبيئات المائية

ة ياالزراعالفعالياات تغيير مواعياد سا هاا اتكمياات االمطاار وتوزيعفاي الضطرابات )ان االزراعي 

تاثيراتهاا اضاافة الاى تراجاع الغطااء النبااتي ساتؤدي الاى والزراعياة المواسم ة قصر مدستوكما 

ن مسااحات وعلى مساحات اراضاي المراعاي وساتحدد ماالمراعي الحيوانية طبيعة على السلبية 

االحزمة الخضراء حول المدن والتجمعات السكانية وسيكون هنلك تراجع واضاا فاي المسااحات 

الواضاا فاي تادهور ال/  الحيوانياة ةيشكل تهديادا مباشارا لالمان الغاذائي والثاروسمما الخضراء 

/ تاداعيات  ضامن القطاعاات التنموياة كافاةاالساتثمارية  ةالانظم البيئياة / تراجاع فاي البيئاطبيعة 

ضاامن مناااطق المناااطق االقتصااادي واالجتماااعي واالمنااي والصااحي ميدانيااة ساالبية فااي الواقااع 

واالمنياة / والسياساية االجتماعياة واالقتصاادية نشوء االزماات السكانية وبمختلف المستويات / 

 سالبا بالمشااكل مواطنين من المناطق المتاثرةالخارجية للوهجرة الداخلي زحف  ستوفر ضروف

سااينتج الجغرافااي والتاي دول الجاوار  او ضاامنالدولاة مناساابة ضامن الاى مناااطق اخارى البيئياة 

لمخاااطر  همتعرضاامسااتويات ونوعيااة حياااة المااواطنين وفااي طبيعااة ضااغوط متزاياادة علااى عنهااا 

مخاطر عن طرياق اتخااذ مثل هذو اللذا وجب االستعداد الدارة  .التهميش االقتصادي واالجتماعي

لسالبية التااثيرات ا تخفاف او تعاالجوالقيام بااجراءات  المناسبة ميدانياجراءات الامن مجموعات 

ومن الممكن تحدياد و تقليال و  تراجعها. عن ةلمجابهة المخاطر الناتجالبيئية  للتغيرات ةلمحتملا

االساتعداد )مان خاالل  ةلى القطاعات التنمويللمشاكل البيئية ع ةالسلبيالتاثيرات  تجنب العديد من

 ةاليااات االدارادوات وعتماااد  مجموعااات ماان ماان خااالل امااي والعملااي والميااداني الصااحيا العل

بهاذو  هااونوان اي تالمفاردات البيئياة للمجتماع  عناد التعامال ماع المساتدامةو ةالصاحيحالبيئية 

وتهديد  ةالدولالمركزي قد تصل الى حد االخالل باقتصاد كبيرة خسائر  استترتب عليهالمواضيع 

فاي  ةاذا ما اعتمادت الياات االدارة الصاحيحوعلى العكس من ذلك  االجتماعي بشكل شاملمن لال

بشااكل مناسااب وفااي الوقاات المناسااب فااان منافعهااا ستتوضااا و امياادانيالمشاااكل البيئيااة  مواجهااة

بمكاان  ةمان االهميامما تقدم يتبين اناه . للمجتمع ةالتنمويجميع القطاعات بشكل كبير على واقع 

اة رفع مستويات  فاي حيااة  بيائالالواقاع  إدراك المواطن وضمن كافة القطاعات المجتمعية بأهميع

ليساات بالساالعة الرخيصااة  بيئااة السااليمةأنع ال)ترساايخ فكاارة مااع المحليااة  جتمعاااتالماألفااراد و
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ناة الممكن توفيرها بسهولة وبشكل  صاعبة وصاعبة جادا دائم  بل إنهاا قاد تكاون تحات ظاروف معيع

وتحت بعض الضروف قد تكون يير ممكنة مناطق وفي بعض االحيان ال بعضفي للغاية مكلفة و

واالهتمااام بهااا  وفهاام مشاااكلها والعالجااات وبشااكل عااام بيئااةاالهتمااام بال اطالقااا( ممااا يسااتوجب

اة البيئياة واستيعاب مفااهيم  جمياع القطاعاات واقاع وضامن لالفاراد ضامن مفاردات الحيااة اليوميع

ااة  بيئااةلكافااة بشااؤون ااطنين وشاارائا المجتمااع باارامج تثقيااف المااولالتنمويااة. إنع  ااة أخالقيع اهميع

باااع الوسااائل والطاارق الممكنااة  دعم مفاااهيم اإلدارة الشاااملة والمتكاملااة لاالضاامان دورهاام فااي اتع

المستقبلية المختلفة ضامن الابالد وضامن جمياع  ةللخطط التنمويوالسليمة افة فوالمستدامة والش

دة التااي تواجااه خطااط بناااء باارامج تجاااوز العقباامااع  القطاعااات التنمويااة ات والضااغوطات المتعاادع

بنااء جيال جدياد مان مماا يساتوجب  مجتمعات المحليعةضمن الوالتنمية المستدامة  بيئيالتثقيف ال

اااين  صاااين ومااان المهتمع رفاااع مساااتويات العمااال التخطيطاااي والمياااداني وبشاااؤون البيئياااة المتخصع

 ة.خطورة وصعوبة المفردات المذكور للتعامل مع  التخصصيصة منظمات المجتمع المدنيع ل

 البيئة والنشاطات التنموية  : 

ااة  م وتنفعااذ باتجاااو األفااراد وبشااؤون البيئااة إنع الثقافااة المجتمعيع باتجاااو كااذلك يجااب أن ُتصاامع

 وماان متخااذي القاارار البيئااي ماان المسااؤولين ضاامن كافااة القطاعااات التنمويااةشاارائا المجتمااع 

ا للمساااواة فااي تعااريفهم بمو عااة عاان ضاامان  كأساااس  ةالسااليمالعليااا للبيئااة  قيمااة الضااوعات متنوع

وهااا فااي و ةللحياااة الكريماا تنميااة المجتمااع وتعلاايمهم الاادور أو األدوار التااي ماان الممكاان أن يؤدع

 الثاارمان الضامان النتاائج االيجابياة  وكاذلكالبيئة السليمة وفي رفاع المساتويات البيئياة لضمان 

ااةلحاااالت وتحاات بعااض الضااروف للتراجااع البيئااى فااي بعااض ا ةالساالبي  ضاامن مجتمعاااتهم المحليع

ااه باارامج التثقيااف وخاصااة ضاامن القطاعااات التنمويااة  البيئااي. وفااي هااذا السااياق يجااب أن توجع

المجتمعاات القطاعات التنموياة المختلفاة وضامن لمتعخذي القرار البيئي ضمن  ةبمستويات متباين

ااة ولمنظمااات المجتمااع الماادنيع و قطاعااات الخاللهاام طلبااة الماادارس والااى  مدرسااين وماانالالمحليع

اات ضامن مادارس المختلفة في المجتمع وحتي  ويةالنس األطفاال ولبقياة المساتفيدين ضامن فعاليع

أن ايضااا  ويجاب كماا  اال وهااو المحافظاة علاى البيئااة مركازيالهادف النحااو  ةالمجتمعاات المحليا

ن  ة  البيئية ال برامج  التتضمع خلفاات معالجاة الم)بأنواعهاا اريع البيئياة للمشتدريبيعة زيارات  ميدانيع

فللالبيئية لنفايات وا  ةالُكلف يير االعتيادية التاي تصارف مان قبال الدولاة لتاوفير البيئا على تعرع
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مع البيئاة ورفاع  آليات التعامل الصحياو ةللبيئ الساءةبهدف ضمان تقليل ا( للمواطنين ةالمناسب

توكاد ضارورو اعتمااد وساائل  التراجع البيئي. ان مشكلة ة(ادراك الجميع بمتطلبات البيئة السليم

 بيئياةال ةوان تصميم بارامج الثقافا اتمجتمعضمن ال بيئةعلى ال ةمحافظلل ةواليات وتقنيات حديث

العاام والتعلايم  البيئاي هاذو الوساائل والتاي مان خاللهاا ياتم نشار الاوعي اهام ة وان مانالمجتمعي

فاي  ةوالسليم ةلوالمسؤ البيئية والسلوكيات ةمهارات الشخصيوتطوير الالمتقدم  بيئىوالثقيف ال

. ان بارامج ةفعالياات التنموياضامن كافاة الو ةضمن جميع القطاعاات المجتمعيابيئة التعامل مع ال

 ةومنذ عقود طويله وهاي مقترحا ةهي برامج فعاله ضمن مجتمعات الدول المتقدم بيئيةال ةالثقاف

هااذو الباارامج عاال  هاادفحيااث ت ةضاامن مجتمعااات الاادول النامياا ةحااديثا وبكاال جااد لتكااون فاعلاا

ومتخااذي المختلفااة  ةوالمجتمعااات المحلياا ةوتنااوع مفرداتهااا الااى تهيئااة الفاارد والعائلاا هااااختالف

فاي منااطقهم  الواقع البيئايتفهم القرار البيئيى والعاملين ضمن القطاعات التنموية المختلفة الى 

كافااة ومناااطق عملهاام ضاامن  ةحاايطهم مجتمعاااتهم المحليااوفااي م ةفااي تفاصاايل حياااتهم اليوميااو

تؤدي جميعهااا الااى سااادراك الضااروف والتطبيقااات والساالوكيات التااي الااى و ةالقطاعااات التنموياا

المسااتويات البيئيااة لكااي يااتم العماال بجميااع االدوات االليااات  فااياو المحافظااة او التقاادم التراجااع 

. وماان خااالل باارامج الثقافااة فااردات اليوميااةالمطلااوب اعتمادهااا والتعاماال معهااا ضاامن جميااع الم

العدياد مان المشاكالت البيئياة وماا يهاددها مان وتجااوز سيستطيع المجتماع مواجهاة ايظا  بيئيةال

ضامن المجتمعاات  ةالسالبي ماع البيئا المجتمعاي واليات التعامال ةاخطار بسبب السلوكيات الفردي

تشكل المادخل الساليم الثقافة البيئية سج رامبان  بيئة كماالمواضيع مجتمع ككل حول للو ةالمحلي

اليهاا مان قبال االفاراد كاذلك مان قبال  ةعدم االساءضمان و للتعامل مع  مفردات المواضيع البيئة

تشامل نشااطات  و. ةاالدارات المحلية فاي المجتماع وضامن كافاة القطاعاات التنموياالمجتمعات و

القطااع  مثال ةويات والقطاعاات المجتمعياجمياع المسات بيئيةوفعاليات ومقترحات برامج الثقافة ال

التنموياة الحكومياة ماات ظوقطااع المن ةعلى مختلاف مساتوياتهم الدراساي ةالنسوي وقطاع الطلب

يتم التعامل مع جمياع فئاات واختصاصاات وقطاعاات سمن خالل هذو القطاعات ة وغير حكوميوال

ستكسب جمياع المشااركين فاي النشااطات والفعالياات  البيئية ة. ان برامج الثقافةالمجتمع المتبقي

سااتعلمهم الكثياار ماان القواعااد و ةالبيئاا ةتساااعد فااي حمايااس ةوفعالاا ةساالوكيات ايجابيااة المقترحاا

بشاكل ساليم وصاحيا وساتزيد مان معارفتهم باالخبرات للتعامال ماع البيئاة و ةوالمناسب ةالصحيح
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تواجاادهم حياااتهم وفااي محاايط بيئااة ع الفااي التعاماال الصااحيا ماا ةوالميدانياا ةوالمهااارات المباشاار

الاى المختصاون البيئياون رماي يالتاي  ةالياومي. ان االهاداف الرئيساي وعيشهم وعملهم وسكنهم

لادى  ةالشاعور بالمسائولي ةالمجتمعياة تاتلخص فاي تنميابيئياة تحقيقها من خالل برامج الثقافاة ال

م الحقاائق والمفااهيم حاول لفها ةالقادرات والمهاارات الشخصاي ةوتنمي البيئةمواطنين بخصوص 

ان تاوفر )والتركياز علاى حقيقاة والميداني الجانب المعرفي  ةبشكل عام والتركيزعلى تنمي بيئةال

االقتصاادية المجتمعياة و ةمختلاف قطاعاات التنميامخرجات هي االساس النجاح بيئة الصحيحة ال

اضاااافة الاااى ياااة( مااان القطاعاااات التنمووالصاااناعية والزراعياااة والساااياحية والصاااحية وييرهاااا 

باالسااليب ف ياالتعرايظاا مان قبال الماواطنين والتعامال الغيار صاحيا بيئياا  ف على طبيعة يالتعر

 بيئاىواقاع الالتطوير االيجابي لللدعم  التعامل الميداني مع البيئةالفعالة ضمن برامج الصحيحة و

البيئاة ضامن  فاي التصادي لمشاكالتو تنموياةالجميع المساتويات المجتمعياة  والقطاعاات ضمن 

التعاارف علااى ماان ثاام وسااكنهم وتواجاادهم وعملهاام مواقااع   الواقااع السااكني للمااواطنين وضاامن

ات االكباار المجتمعااات المحليااة او ضاامن المجتمعااضاامن  ةالمشااكالت التااي تواجااه قطاعااات التنمياا

 ضاامن بيئيااةالتعاارف علااى الحلااول لمشااكالت الايظااا فااي و بيئتهاااالتراجااع فااي  ةفااي حالااوخاصااة 

 .  وبشكل ايجابية المختلف ةوضمن القطاعات التنمويت المجتمعا

اة  بيئيةمشكالت الالأنع  بشكل عام ستكون في العقاود القادماة إحادى أهامع المعضاالت التنمويع

منطقااة الشاارق األوسااط حيااث تتفاااقم العااالم خاصااة دول الناميااة ودول التااي تواجههااا معظاام دول 

نطقاةفاي عماوم دبيئاي واقع الللالتأثيرات السلبيعة  وحالاه الجفااف اكل شاا الميااة ان مشاو ول الم 

اكل وان عادم تجااوز المشاوجااد  حقيقايع ستزيد من حجم المشاكلة وبشاكل  ةعام في دول المنطقال

رهاا كافاة حول وبكل تاكياد دون ازدهاار تبجميع أوجهها سو البيئية المتداخلة دول المنطقاة وتطوع

اة  )المختلفاة التنموياة الصاالحة لالساتخدامات  بيئاة مستقبال وخاصاة إنع الحاجاة إلاى ال / المنزليع

ارتفااع فاي مساتويات البيئاة المقبولاة ترافقهاا  والتاي ال (ييرها/ صناعيعة / ال ةالزراعي/ البلدية 

مماا يساتدعي عموماا فاي المنطقاة  ةالتغيرات المناخيظاهرة ناهيك عن المشاكل المتوقعه بسبب 

وبنوعياات البيئاة المناسابة ان توفير  ة.لدى جميع دول المنطق بيئةالوعي حول مواضيع ال ةزياد

ا  متقدمة لهاجدا هي عمليه مكلفة ماليع  علما باان البيئاة  وال تستطيع اقتصاديعات الدول النامية تحمع

وماان مصااادر  ةوباليااات متعاادد باينااةالسااباب متولااى ضااغوطات هائلااه ومسااتقبال اتعاارض حاليااا ت
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ى إلااى التحااديات عليااه وجااب علااى جميااع اختلفااة م التااي تواجههااا البيئيااة لمجتمعااات أن تتصاادع

اة  ةمتقدماوالياات وبوسائل  عديدة المستويات البيئية المقبولة على  ةمحافظلل مان المعرفاة العلميع

هاذو المفاردات  واساتخدام التقنياات الحديثاة والمناسابة فاي التعامال ماع لمفردات البيئة والدقيقة 

لمحافظاة واللتطبيقاات البيئياة حقيقيع في إيجاد البادائل االقتصااديعة على نحو االجتهاد كما ويجب 

ث وان  ان تغييار السالوك ومستدام.  بدقة وعلى نحو رشيد  البيئة ستخدمتعليها من عوامل التلوع

هاي  ةكماا ان اكتسااب السامات والعاادات الجدياداو الهاين المجتمعي لالفراد  ليس باالمر الساهل 

 ةمان االسااليب الجدياد ةوبالريم مان ذلاك الباد مان التعارف علاى مجموعا ةكثر تعقيدا وصعوبالا

وبكل ابعادها وبماا تتفاق ماع بيئة المجتمعية في مجاالت تغيير السلوك المجتمعي حول ال ةوالفعال

اعتمااد ان و ةوحيويا ةمهما ةالمجتمعيا بيئياةال ةالثقافالذا فان برامج  الحديثهالتنموية المتطلبات 

الجهاات المساؤولة  تحاتم قياامجمياع مرافاق المجتماع  في التعليم البيئى وضمن ةساليب الجديدالا

 ةوفير الكثياار ماان الضااروف المناساابتااللمجتمااع و ةوالمطلوباا ةالجدياادبيئيااة الة التربياا ةبوظيفاا

اا ببارامج  بديان تة ويجب الجديد ةوالمعايير واالدوات المجتمعي ا وعمليع  اا جاادع  المجتمعات اهتمام 

اال ومساتدام. أنع النظار علاى نحاو جاادع ئيةبي)الثقافة ال ( لنفراد وللمجتمع وعلاى نحاو شاامل وفعع

تواجههاا المجتمعاات المحلياة ماع والتحاديات المتنوعاة التاي اكل البيئة ومعطياتها حول ابعاد مش

وضامن كافاة مرافاق المجتماع المقترحاة المجتمعية(  بيئيةوجود إمكانيعات تنفيذ )برامج الثقافة ال

واخراج البرامج التثقيفياة في اعداد و تصميم وتنفيذ الساسي وا رئيسيالسبب الكان  ةتومستويا

ونقاال الخباارات الدوليااة الااواردة فيهااا لالفكااار  ةالداعماا ةالتدريبياا الباارامجان تنفيااذ المجتمعيااة  و

مان مواضايع السااعة فاي جمياع دول العاالم المتقادم.   يهاوالتاي  البيئاة المتراكمة حول مواضايع

 ةبكافا بيئياةبخصوص ربط موضوع الثقافاة ال  ةلقد توصل الباحثون بهذا المجال الى اليات عديد

 ةالسااكاني ةالكثافااالزيااادة فااي مااع مواجهااة تحااديات تاااثيرات  ةمراحاال نمااو المجتمعااات المتنوعاا

باارامج  تطااوير  ة. تاام تصااميمعلااى باارامج التنمياا يالبيئااواقااع الالتااي تواجااه المتعااددة والتحااديات 

ة كيفيااشاارح و ة للمجتمااعبمسااتويات متباينااو ةالمجتمعياا ةلنقاال مفاااهيم  الثقافاا ةاالليااات المناسااب

البيئياة التنمويااة والتعامال االيجاابي فااي دعام واقاع واحتياجاات المتطلباات  بيئاةالمحافظاة علاى ال

 ةوكاذلك مراجعا بيئاةذات عالقاة بموضاوع ال ةدللمجتمع ككل ودعم التعامال ماع واقاع علاوم عديا

  .  النامية المعتمدة ميدانيا في العديد من القطاعات التنموية ضمن المجتمعات ةالسياسات الحالي
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 تكمن في: واستدامتها بيئية برامج الثقافة الان اهم التحديات التي تواجه 

  هذو البرامجمثل عدم الشعور بأهميعة      .   

  ااة ماان الجهااات المسااؤولة ذات العالقااة بعاادم وجااود االهتمااام بهااذو الباارامج قاارارات مركزيع

 .إنجازها وتطويرهاو

 عدم الشعور بجدوى هذو البرامج  بشكل عام. 

   :تتمحور حولالثقافة البيئية  برامجن اهداف ا

 ضاامن بيئيااةال ةباارامج  الثقافااة التعاارف علااى ابعاااد ومفاااهيم ومخرجااات وتطبيقااات واهمياا 

 .المجتمعات 

 بيئيةال ةلبرامج الثقاف ةالتعرف الى واقع التطبيقات الميداني      .   

 ةمنظماات االمام المتحادضمن دول العالم المتقدم وضامن   بيئيةال ةلتعرف الى برنامج الثقافا 

 . ةوالمنظمات الدولي

 :هيبرامج الثقافة البيئة المجتمعية  النجاز ةن من اهم اسباب الموجبا

  فاي العدياد مان الادول حالياا نفاذ االمم المتحدة لاللفية الجديادة والتاي تجزء من مشروع انها

  .  ( اليونسكوة )من قبل منظمات االمم المتحد

 من مثل هذا الكتاب ةالعراقي ةالعلمي ةخلو المكتب         .  

  ةاقاماعناد من قبل منظماات المجتماع المادني العراقياة الكتاب بشكل اساسي معطيات اعتماد 

فااي الاادورات المسااتفيدين رفااع قاادرات  فااي وعنااد التاادريب لتطااوير و ةورش العماال التوعوياا

 . للبرنامجالمصصمة  ةالتخصصي

  لتقياايم كفاااءات  ةيكااون الكتاااب مرجعااا مناساابا عنااد اجااراء االمتحانااات الساانويامكانيااة ان

خارى فاي العاراق وبعض الاوزارات االوزارة التربية  و ةالموظفين وترقيتهم في وزارة البيئ

ة ذات العالقا ةالتخصصايوزارات امتحانات قبول الطلبة وفي العدياد مان الا كذلك عند اجراءو

  .وعند ارسال الموظفين الى دول العالم الستكمال دراساتهم التخصصية العليا 

 علاااى مساااتوى  ةمحتوياااات الكتااااب ومفرداتاااتدريبياااة ب ةقاماااه ورش عمااال تخصصاااييمكااان ا

تشاااارك فيهاااا  منظماااات المجتماااع المااادني  راقياااةالعوزارة التربياااة فاااي  ةماااديريات التربيااا
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والدراسية وكذلك منتسبي الجهاات  ةوالطلبة بمختلف مستوياتهم العمري ةوالمنظمات النسوي

   .النشاطات وتطبيقاتها  من  المفاهيم الواردو بهذا  ةالمستفيد

  الثقافة البيئة المجتمعية تتمثل في:  برامجان مخرجات 

  ياتها على مستوى المجتمعمواضيع البيئة مستوى اإلدراك برفع    .وتحدع

  ضمن المجتمعفي مشاريعها للمحافظة على المستويات البيئية دعم دور الدولة .  

 الميدانية تحدياتالومواجهة  ةدعم مبدأ االستدامة للمشاريع البيئي. 

 صيعةفظات والمحا اليمتواصل المستفيدين من هذو البرامج مع  مؤسسات االق    .التخصع

  اة لإلفاادة مان  لاةالدومؤسساات إلاى والخبارات تجاارب النقال واالطالع على التجاارب العالميع

 .ا مردوداته

  ن الجاادد للتعيااين فااي وزارو ميعنااد اجااراء االمتحانااات للمتقاادهااذو الباارامج اعتماااد مفااردات

لماوظفي  ةامتحانات الترقيا فيووزارة التربية وفي العديد من وزارات االخرى وكذلك  ةالبيئ

 .الوزارات العراقية التخصصية

  اا يزياد مان المشااعر إيجاد وسائل  لتنمية آليعات التواصل باين قطاعاات المجتماع المختلفاة ممع

د ضمن الترابط بين أبناء المجتمع    العراقأرجاء كافة يخصع الجميع في وحيوي مجال محدع

 اا يساهعلعلاى  ةتطوير مناهج التعليم بمفردات البيئ از ممع مشااركة قطاعاات واساعة  نحاو متميع

 .ضمن هذا القطاع الحيويع المركزية قرارات المن المجتمع في تفهعم 

  ة لتقياايم الدراسااات ذات العالقااة مان قباال الطلبااة واإلعااالن عاان أسااماء إقاماة مناساابات ساانويع

للعمل واالجتهااد جماعيعة وشعارات تقديريعة لتحفيز الجيل الجديد  الفائزين مع  تكريم   وصور

 .بهذا االتجاة

 ةوالتنموياااا ةتطااااوير قاااادرات المختصااااين القااااائمين علااااى رساااام السياسااااات البيئياااادعاااام و 

 . ةاالستراتيجي

 ةممثلاي الوحادات والادوائر البيئا ةالمحافظاات ولكافاجمياع فاي و ةعمل ورش تدريب مركزي 

الياات التعامال ماع التحاديات و ةالبيئاثقافاة لرفع مستويات ادراكهم وكفااءاتهم فاي مجااالت ال

لادوائر ة ستوضا ضمن التقارير السنويومخرجاتها وان نتائج هذو الورش التي يواجهونها 

   .المحافظات ضمن ةالبيئي
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  رفاااع مفاااردات الكتااااب مااان مساااتويات ادراك العااااملين ضااامن منظماااات المجتماااع المااادنيع

 .التخصصية 

 هي:تصميم وتطبيق هذو البرامج اهم مبررات من ن ا

 واليااتفاي مجاال التثقياف البيئاي  ةدول المنطقا ةوخبار ةاالطالع على تجارب الدول المتقدم 

 .البيئيةمشاكل لل تجاوزال

 وكاذلك منظماات المجتماع المادنيع  ةالمختلفابيئاة مستويات ادراك العاملين في مجاالت ال رفع

 . ةت العراقيالمحافظا والتحديات البيئية ضمن كافةفي فهم الواقع البيئي الحقيقي 

 ضامن المجتمعاات تمثال أزماة تعااني منهاا العدياد مان الادول  ةالسليم ةإنع مشكلة توفير البيئ

ة تلك التي تفتقر إلى الموارد المالي    .ةخاصع

  اة التاي تواجههاا بيئية مشكالت الالستكون فاي العقاود القادماة إحادى أهامع المعضاالت التنمويع

   .دول الشرق الوسط تحديدا دول العالم و

 بجميااع اشااكالها وانواعهااا وأوجههااا ساايحول  ةان عادم التعاماال الصااحيا مااع المشاااكل البيئياا

رو ممااا يسااتدعي زيااادو الااوعي المجتمعااي باهمياا المفاااهيم  ةدون ازدهااار العااراق ودون تطااوع

 . هاومتطلبات ةالحديث بيئيةال

 علااى نحااو وبيئااة الااتمكن ماان قياااس التقاادم فااي مسااتويات التعاماال المجتمعااي مااع مواضاايع ال

للوصاول الاى  يرشيد وخاصة مع تزايد أعداد السكان والتي تستدعي زيادو الاوعي المجتمعا

 .ةخطط التنمويشامل للوفي نجاح للعيش الكريم  ةومناسب ةسليم ةبيئ

  والمحافظات قاليمعلى مستوى اال ةمركزيالبيئة البرامج الامكانيه التعاون في رسم 

 المحافظات العراقية ةالى كاف بيئية ئليصال رساا. 

  البيئيااة مؤسسااات الجاازء ماان برنااامج عااالميع فااي تعريااف  الثقافااة البيئيااة هااو إنع موضااوع

تمثال  والتيتشريعيا وقانونيا ثقافيا  ةوالمدعوم ةوالمستدام ةالصحيح بيئيةال ةبأهميعة االدار

 .كل دولة ضمن ةاالساس في ضمان نجاح البرامج التنموي

 بال هاي  الحااليينهاي ليسات ملاك الماواطنين والمناسابة  ةالمقبولا ةلبيئاان اااليمان المطلق ب

للجياال القااادم بشااكل  ةوالبااد  ماان تسااليم هااذو االماناا ةامانااهااي ملااك لنجيااال القادمااة ايضااا و

 .ومقبول صحيا
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 ملفاات االمان مان   يةتمثال احاد االذرع الرئيسا البيئاة  الثتقيف العام للمجتمع ككال باان ملاف

 .في البالد ةمن يتحكم بهذا الملف يتحكم بواقع ومستقبل التنميالوطني طالما ان 

   حيااتهم  ةالداما ةالزمالاوجاود البيئاة المناسابة والمطلوباة وان المحافظات  تشكوا من عدم

تراجاااع ت ةوان نوعياااة ومساااتويات البيئاااة ايظاااا ومتطلباااات اعماااالهم اليوميااابشاااكل ساااليم 

 التعاماال السااليم مااع البيئااةفااي مجاااالت اعلااى ماان التثقيااف  ةممااا يسااتدعى درجاا وباسااتمرار

 .واقعها وتطوير والمحافظة عليها 

 فاااي كيفياااة توعياااة المجتماااع وتثقياااف ةومساااتدام ةوفاعلااا ةعااادم وجاااود اي بااارامج حقيقيااا 

  . ةبأهمية البيئ المواطنين

 ابعض ماان هااذو المؤسسااات تمثاال مصاادرن الااالة لحاجااة الااى توعيااة المؤسسااات الحكوميااا 

 .في المجتمع بشكل عامة تلوث وفي تردي مستويات البيئمصادر ال من ارئيسي

  في تثقيف ابناء الشاعب علاى بارامج وطارق البيئي دور اإلعالم   والتطوير الى اهميةالتنبيه

علاى  ةالمحافظا البيئياة والتعارف علاى اليااتمجااالت الشاتى التطاوير للبيئاة وضامن واليات 

 ةكافااالااى ال وصااعودا الااى الجامعااات وماان رياااض االطفااهااذو الباارامج علااى ان تباادا ة البيئاا

 .العليا قطاعات المجتمع

 سايتبعها التوساع  ةالزياادو الساكاني علاى حقيقاة انالمجتمعاي البيئاي بارامج التثقياف  اعتماد

ة السااندة نظيفاال ةبيئاالوالى  ةالحاجكذلك الطاقة ووالحاجة الى بالواقع الزراعي والصناعي 

في التطوير بارامج التثقياف  ةطلب االستدامالراهنة وهذا يت ةتزيد من حجم المشكللها مما س

 .عيالمجتم

  نتمااثال مااالكونهوزارة التعلاايم العااالي والبحااث العلمااي ووالتعلاايم  ةالتربياا ةوزاراهميااة دور 

الاى  هااوتطبيقاات مفردات ائل البارامج المصصاممةنقال رسا انالتاي تساتطيعة الجهة االساسي

تمثال هاي ناواة المجتماع التاي  ةالعائلاالى  هممن خالللبيئية امفاهيم الالمجتمع من خالل نقل 

ضامن  ةوذات مساتويات مختلفا ةعدياد ةوتعليمياة وتدريبيا ةوضاع بارامج تربويا البد منلذا 

 .المجتمع التربوي

  ناهياك عان الادور الى المجتمع الرسائل البيئية متميز اليصال  اعالمي يطاء ضرورة توفير

/ وزارو  ة/ وزارة الزراعاااا ة/ وزارو المااااوارد المائياااا ةالبيئااااوزارة )منتساااابي االسااااتثنائي ل
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/ وزارة التعلاايم العااالي والبحااث  ةالبلااديات / مؤسسااات االعااالم العلمااي والباارامج االعالمياا

ماجسااتير ودكتااوراو( / )والعليااا  ةالدراسااات االوليااضاامن مرحلااة الجامعااات  ةالعلمااي )طلباا

 .( / منظمات المجتمع المدني ةوزارة التربي

   فاي و ةوزارة البيئاومتخذي القرار فاي تطوير القدرات العلمية والميدانية لمنتسبي ضرورة

ذات العالقاه فاي تصاميم وتنفياذ  االخارى وزارة التخطيط والعديد من الجهات التخصصيصاية

رفاع مساتويات فاي للمجتمع وللعااملين مان المهندساين والفنياين  ةوالخدمي بيئيةالمشاريع ال

عتبار لاذي يوا الكتابمشار اليها ضمن الفصول  ةوحساس ةية بمواضيع حيويثقافاتهم المعرف

طبيعااة اجااراء التصاااميم فااي والبيئيااة فااي اتخاااذ القاارارات  ةوالمهماا ةماان مواضاايع الساااع

 .بيئيةميدانيا واقتصاديا لدعم القطاعات ال ةضمن اطر ومفاهيم  مطلوبوللمشاريع 

  ةمجموعااات ماان الااورش والاادورات التعليميااان الفوائااد المرجااوة ماان خااالل تصااميم وتنفيااذ 

واستيعابها ضمن عملياات تقيايم االداء  ةهي لتشجيع استعمال المفاهيم الجديد     ةوالتدريبي

 لمتخذي القرار ضمن الجهات المختصة. ن البيئيين والسنوي للمهندسي

  من ضا ةان يشاارك فيهاا جمياع المنتسابين لالقساام العلميابا مصصام لهااان مثل هذو الورش

وان يكااون مشاااركتهم هااذو احاادى مفااردات التقياايم  ذات العالقااة بالشااؤون البيئيااةالجهااات 

 .فينظالسنوي للمو

  علااى اخااتالف مسااتوياتهم  ةالقاادرات العلميااة والميدانيااة للمااراة وللمعلعمااين والطلباا تطااوير

ولقطاعااات النساااء العااامالت او ماان ربااات البيااوت وحتااى االميااات ماانهن لرفااع مسااتويات 

وابعادهاااا لبيئاااة لرفاااع مساااتوى معااارفتهم بموضاااوعات ا البيئاااةهمياااة موضاااوع با كهااامادرا

يات التاااي تواجاااالوتاااداخالتها ومتطلباتهاااا المختلفاااة وخاصاااة ماااع  ة بيئاااتهم بتراجعهاااا تحااادع

والتعامل الصاحيا ماع  المقترحةبرامج ال وتعريفهم بدورهم المؤثر في المساهمة في انجاح 

 البيئة.

 من برنامج عالميع تقاودو احادى منظماات االمام المتحادو )منظماة  إنع هذا المشروع هو جزء

اة االدار  ةاليونسكو( لتعريف المجتمعات الحديثاة والمختصاين والمؤسساات المجتمعياة بأهميع

مناساابه لضاامان انجاااح وفاعليااة حمايااه ال ةوبالتشااريعات القانونياا البيئااةلمعطيااات  ةالصاحيح

 .ة التنمويالبيئة وتطوير البرامج 
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 ضمن المجتمعات المحلية احدى اهم القطاعات المجتمعية  (وزارو االوقاف)خطباء الجوامع ل

لاادورهم المركاازي وبشااكل مسااتدام  بشااكل صااحيا بيئياااالتااي ساايتم مخاطبتهااا وتوجيههااا 

فااي التوجيااه الصااحيا والبناااء للمصاالين فااي المجااالت البيئيااة ماان خااالل خطاابهم  المرسااوم

 ة.االسبوعي

 ر تحديات النمو المضطرد للكثافه السكانية الغير مسايطر عليهاا وتااثيرات االخذ بنظر االعتبا

)ظاهرة التغيرات المناخية المستفحلة( على برامج التنميه المستدامة في العالم لذا تام وضاع 

برامج  تطوير دولية لالليات المناسبة في نقل مفاهيم  الثقافة البيئية المجتمعياه بمساتوياتها 

تى التطبيق وكيفية المحافظة على البيئة وبشكل مساتدام والتعامال االيجاابي المتباينة الى مس

في دعم الواقع واالحتياجات البيئية لتطوير الجوانب ) االقتصاادية / االجتماعياة / الصاناعية 

/ الزراعية / الصحية للمجتمع( ودعم التعامل مع واقع علوم عديادة ذات عالقاة بالبيئاة مثال 

وييرهاا وكاذلك مراجعاة السياساات الحالياة المعتمادة ميادانيا فاي العدياد علوم هندسة البيئة 

من مرافق المجتمعات المحلية. لقد توفرت االن مع هذا الكتاب كم جيد مان الماواد اإلعالمياة 

والدعائيااة الفعالااة والعشاارات ماان الصااور واألفااالم التوضاايحية والباارامج والمااواد التطبيقيااة 

بكل هذو المفاردات ومخرجاتهاا النظرياة والتطبيقياة رساائل الاى  التفصيلية والميدانية لتوجه

 المجتمعات المعنية. 

 الى:   همة لهذو البرامج هي ايطال اهداف البرامج المذكورة الم االهداف  ان من

  فاروع المختلاف العراقياة مان متخاذي القارار البيئاي ب  القطاعاات البيئياةالكوادر العاملة مان

الاوزارات وبعاض الادوائر واالجهازة التخصصاية ذات  عااملين فاي ال و البيئياة تخصصاتالو

ليكوناوا اكثار اساتعدادا فاي التعامال ماع التحاديات  التاي  البيئيةرفع قدراتهم  ل بيئةالعالقة بال

  .العراقية ولدعم عمليات التنمية المستدامة  بيئةتواجه ال

 لرفاااع  ةات العراقياااالمحافظااا جمياااعوضااامن ة جميلاااع القطاعاااات ضااامن المجتمعاااات المحليااا

 ةالتنفيذيااالتصااميمية وواسااتيعاب االفكااار والمفااردات بيئااي للواقااع ال هماسااتيعاب مسااتويات

 .للمقترحات ميدانيال تنفيذ الواستيعاب دورهم في 

 ضامن الاواردة ضامن هاذو المقالاة والتوصايات الاى مرحلاة امكانياة تطبياق وصول محاولة ال

الااى مسااتويات  ةالفاارص السااترجاع البيئااه العراقيااوفر يممااا ساا التنمويااةجميااع القطاعااات 
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فااي المسااتقبل المنظااور ومااع الزيااادات  (التنمااوي)البيئااي لاادعم الواقااع  ومناساابة  ةمقبولاا

 المتوقعة العداد السكان في العراق.   

                                                    :                            من منظمات المجتمع المدنيلمدربين مخاطبة الصممت ايظا  هذو البرامج ان   

  ليكونااوا ماادربين  البيئااةالماادربين العاااملين ضاامن الاادوائر الحكوميااه ذات العالقااة بمواضاايع

والجهات التخصصاية االخارى العاملاة بمجااالت  بيئة)الجدد( العاملين في وزارة ال للموظفين

 .ضمن دوائر الدولة البيئة

  حاول  ساسايةفاي تطاوير المفااهيم اال هممنظمات المجتمع المدني لتطوير قادراتالمدربين من

 البيئي.ها بشكل صحيا والتعرف على اليات وادوات ترشيد مع واهمية التعامللبيئة ا

  المدربين من المعلمين والمعلمات من المختصين ضمن مادة الجغرافيا او التربية المجتمعياة

والادروس  ةلطلباة ضامن المادارس وبكافاة مساتوياتهم الدراسايل بيئيةلالتطوير واقع الثقافة 

تصااميم  خاللهااا التااي يمكاانهم ماان ة(االساسااي ةوالعملياا ةالنظرياا ةلعلميااا المااواد)ماان  البيئيااة

الاى المساتويات المشاار اليهاا البيئاة  رسائل ال وبناء الدورات التدربيه وورش العمل اليصال

تاادريب  مسااؤولين علااىال ليكونااوا لبيئااةاضاايع امو حااولدربين تااملل ةوباشااكال واليااات مناسااب

 . وبشكل صحيا  ة المتنوعةالتنموية ضمن قطاعاتالمجتمع  وتهيئة 

 :الجهات المستفيدة من هذو البرامج هيان 

  مااديريات وزارة البيئااه ضاامن المحافظااات لرفااع مسااتويات االدراك البيئااي ضاامن مجتمعااات

لرفع مساتويات المعلوماات لادى ماوظفي هاذو  المحافظات العراقية والمجتمعات المحلية فيها

 المديريات .

 ضاامن كليااات الهندسااة  علوم البيئيااةضاامن االقسااام المتخصصااة بااال ةطلبااة المراحاال المنتهياا

 .والعلوم والزراعة 

 والتي مان المتوقاع ان يعمال خريجوهاا ضامن المؤسساات ة وبعض المعاهد الفني ةوالجغرافي

 .ة المختصة والمهتمة بالبيئةالعراقي

 لب والااذين ساايطذات العالقااة بالبيئااة   ةالمااوظفين حااديثي التعيااين ضاامن المؤسسااات العراقياا

واداء امتحاان تحرياري بمفااهيم  الكتااب قبال ان يجاري تاوزيعهم علاى الكتااب  ة قاراءمنهم 

 بالبيئة. الحكومية ذات العالقة مرافق المؤسسات
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 ةالسانوي ةت االمتحاناات التقويميامتطلباكاحدى  ةالعراقي بيئيةالموظفين ضمن المؤسسات ال 

 عليا. ةواداري يةلترقيتهم الى مواقع وظيف

 ة الااى دول العااالم المتقاادم للحصااول علااى شااهادات ماان قباال الدولاا الطلبااه المتوقااع ان يبتعثااوا

بعاد  حيث سيعملوم ضمن الدوائر والمؤسسات البيئية العراقياة البيئة ضمن تخصصات عليا 

 .رجوعهم من بلدان دراساتهم خارج العراق 

 بيئاة تتعلاق بال ةفاي اعماال ماؤتمرات دولياة حيويا ةالموظفين الاذين ياتم ترشايحهم للمشاارك

تمرات ؤالمااامثااال هاااذو ساااتيعاب مفاااردات الكتااااب قبااال مشااااركتهم بال   والاااذين سااايطالبون 

            . ةالتخصصي

 خاطبونهاا يرفع مفاهيم المجتمعات التي ل ةختصطيف واسع من منظمات المجتمع المدني الم 

البيئااة العراقيااة فااي مناااطق سااكنهم وماان خااالل نشاااطاتهم المتنوعااة وخاصااة واقااع حااول 

ومجتمعاات  ةللمجتمعاات المدنياالبيئياة الثقافة برامج في ة المختصالمجتمع المدني منظمات 

/ وييرها( وحساب  ة/ السياحي ة/ الصحي ة/ البلدية / الصناعية )الزراعي ةويمالقطاعات التن

 ت واختصاصات منظمات المجتمع المدني.اهتماما

 لااى بشااكل عااام علااى كتابااة التقااارير المسااتندة ع ةتاادريب المشاااركين فااي الاادورات التدريباا

وان تكاااون مرجعاااا لهااام فاااي كتابااااتهم ونشااااطاتهم الماااذكورة ضااامن هاااذو المقالاااة مفااااهيم ال

 ة.عيمالمجت

  بيئاة بشاكل عاام ع اليضاايمكنهم استنباط االفكار ذات العالقة بموحيث االعالميون بشكل عام

ة ضامن الخطابيااعاداد الكلماات او  ةالمقااالت االعالميا ةوكتاباوالبيئة العراقية بشاكل خااص 

  المناسبات الخاصة . 

 اا باين اياديهم عناد عقاد المقالة كون تتطوير قدرات المعلعمين وممثلي المجتمع المدنيع ل مرجع 

ااة لطلبااة الماادراس وللمسااتفيدين ماان شاارائا المجتمااع الماادنيع فااي باارامج الاادورات ا لتدريبيع

 بيئيااة المجتمعياااةال التوعيااة لرفااع مسااتوى معاارفتهم وادراكهاام بمواضاايعبيئااي التثقيااف ال

يات التااي تواجااه الواقااع ال وتعريااف دورهاام المااؤثر فااي  عااراقال فااي بيئااىالمختلفااة والتحاادع

  ى البيئة العراقية.والمحافظة علي التثقيف البيئالمساهمة في برامج 

 هاي جازء مان برناامج  ةالمجتمعيا ةوالثقافا بيئاةإنع البرامج واليات واالهتمامات بمواضايع ال
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 ةفاي تعرياف المجتمعاات المحليا ةوالمنظماات الدوليا ةمنظمات االمام المتحدها ةعالميع تدعم

ة الثقافه ال فاي اي بلاد مان بلادان  ةدامومساتقبل التنمياة المساتبيئية ضمن جميع الدول بأهميع

 .العالم
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 والمؤشرات المستقبلية التغيرات المناخية في العراق

 السيدة سوزان البناء

 خبيرة في التغيرات المناخية وزارة البيئة العراقية  -ماجستير في العالوم البيئية 

 العراق –بغداد 

 )الجزء االول(

 

 :المقدمة

 اإلنسااانيةكاان للمنااخ دورا  مهماا  فااي خلاق الثاروات الطبيعياة التااي انتعشات بهاا الحضاارة 

فااالفحم والاانفط والغاااز مصااادر الطاقااة الحاليااة التااي قاماات عليهااا الصااناعة انتجهااا المناااخ عباار 

مان حيااة الزراعاة الاى حيااة الحضااارة  اإلنسااانالعصاور الجيولوجياة القديماة. لقاد حاول المنااخ 

حضارتها الحالياة  اإلنسانيةالصناعية كما حوله من البداوة الى الزراعة وبذلك اهدى المناخ الى 

وممااا الشااك فيااه ان للمناااخ الاادور الاارئيس فااي ان يكااون  وانعاام عليهااا بااالتطور بكافااة الميااادين.

اسااتغالل المناااخ والثااروات الطبيعيااة  ساااءأ اإلنسااانرض السااواد إال ان الااذي حاادث ان أالعااراق 

اكثر  يواجهاألخرى التي انتجها مما سبب في تغيير خصائصه واآلن أعاد المناخ لنا صفعة قوية 

المخااطر والتهديادات  مخاطرها وإن األمر األشاد خطاورة هاو عادم إدراكمن ثلثي سكان األرض 

إن علاى الشاعوب والقياادات أن ي التغيار المنااخ المحتمل أن تواجههاا المجتمعاات والادول نتيجاة

الزراعاي  اإلنتااجالجفاف وقلة المياو العذبة والتصاحر وتادهور كيحل بنا من كوارث  بأن ما تعلم

)الشاكل رقام  عان التغيار المنااخي ظاواهر ناتجاةسيحل بالصناعة كلهاا حل وومشاكل الغذاء وما 

1.) 
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 : أهم التأثيرات المحتملة لتغير المناخ 1الشكل رقم 

 

كوكاب األرض يشاهد تغيارا  كبيارا  وخطيارا  فهاو إن نعايش الياوم علاى ويدرك الجمياع  أنناا 

يشااهد اشااد األعاصااير عتيااا  والقحااط الواسااع األنتشااار وحرائااق الغابااات الطبيعيااة بساابب ارتفاااع 

 نفالونزا الطياااورإوالفيضاااانات وانتشاااار األماااراض المعدياااة المتفشاااية كااا الحااارارة والجفااااف

والتاي تلتهاا ماؤخر ومناذ نهاياات عاام  (سالجهاز التنفساي )ساار وأمراض زيروإنفالونزا الخنا

والتي تتطور يوما بعد يوم وتزداد شدتها وخطورتهاا علاى صاحة  19-إنفالونزا الكوفيد 2019

ذوباان االنهاار الجليدياة نتيجاة مستوى مياو البحار المالحة في رتفاع إلااإلنسان هذا ناهيك عن 

وتغياار كيميائيااة اليابسااة والمحيطااات بزيااادة حمضااية مياااو  األقطاااب الضااخمة فااي الجليااد وكتاال

رض فااي البحااار وانقااراض االنااواع البحريااة المختلفااة. ان الخلاال الكبياار الااذي يشااهدو مناااخ األ

رتفاااع تراكيااز يااازات االحتباااس إالقاارن العشاارين ومااا شااهدو فااي القاارن الحااالي كااان نتيجااة 

شاهد تالمؤتمرات المناخية العالمياة المتعاقباة التاي لام و األبحاث العلمية اكدته وهو ماالحراري 

مزيدا  من الصراعات السياسية بين المؤتمرين في تحديد انبعاثاتها والتي ترمي كل دولة من  إالَّ 

وخاصاة الادول النامياة  الدول بالمسؤولية على األخرى ليدفع ثمنها السكان في كافاة دول العاالم

تقلاص األنهاار مان خاالل  التغير المناخي العالمي بشكل ملحوظ على البيئاةأثر ان   .واألقل نموا  

األنهااار والبحياارات فااي وقاات مبكاار وتااأثر مجاااميع مسااتويات الجليااد علااى  ناوبااذو  الجليديااة
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إن اآلثااار التااي تنبااأ بهااا فااتزهاار فااي وقاات مبكاار التااي اصاابحت األشااجار والنباتااات والحيوانااات 

 تحادث اآلن كفقادان الجلياد البحاري وإرتفااعفعاال  ناخ العالمي العلماء في الماضي عن تغير الم

كماا إن  األطاول واألكثار كثافاة الحالياة تعاد وموجات الحرارة ستوى سطا البحر بشكل متسارع

لدى العلماء ثقة كبيرة بأن درجات الحرارة العالمية ستستمر في االرتفااع لعقاود مقبلاة فيماا لاو 

اسابة للحاد مان ياازات االحتبااس الحاراري التاي تنتجهاا األنشاطة لم يتخذ العالم اإلجراءات المن

 .  البشرية

 :تغير الحقبة المناخية

( باأن إرتفااع IPCCبينت التقارير السابقة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المنااخ )

 3) 2100درجااة مئويااة بحلااول عااام  6.4و  1.1درجااة الحاارارة العالميااة ساايتراوح مااا بااين 

درجات مئوية وهي األكثر إحتماال ( مقارنة بتسعينات القرن الماضي علما  أن هذو الزيادة وصلت 

رناة درجة مئوية خالل القرن العشرين.  وقد تبدو هاذو األرقاام منخفضاة ولغارض للمقا 0.6الى 

 5ساانة كااان المناااخ أكثاار باارودة بااـ  18000فإنااه خااالل العصاار الجلياادي األخياار اي منااذ نحااو 

درجات مئوية فقط مما عليه الياوم. وفاي تلاك الحقباة كانات الصافائا الجليدياة تصال الاى بلجيكاا 

وكانت أوربا مغطاة بسهوب باردة تبل  البحار األبايض المتوساط وتجتازهاا قطعاان الرناة إذا  هاو 

حقيقي للحقبة المناخياة تعلناه أرقاام الهيئاة الحكومياة الدولياة المعنياة بتغيار المنااخ للقارن  تغير

إن مدى تاأثيرات تغيار المنااخ علاى مساتوى المنااطق الفردياة ساوف  القادم. وتشير التقارير الى

يختلف بمرور الوقت ومع قدرة النظم المجتمعية والبيئية المختلفة علاى التخفياف أو التكياف ماع 

ولكان  التغيير المتوقع حصوله حيث من المتوقع أن ياؤثر تغيار المنااخ علاى كال دولاة فاي العاالم

وساايكون الاابعض أكثاار تضااررا  ماان الاابعض اآلخاار بساابب  متفاااوت علااى المناااطقساايكون تااأثيرو 

باإلضافة الاى نوعياة وطبيعاة اإلجاراءات الوطنياة المتخاذة فاي  مجموعة من التهديدات المختلفة

واألمااكن التاي ينتشار فيهاا الفقار  تواجه البلدان النامياةمن المتوقع أن يث د منها حكل دولة للح

األحياان أكبار المخااطر الناجماة  معظامفاي  والبلدان ذات الحكومات يير الفعالة على نطاق واسع

 للمخااطر البيئياة لمواجهاةإليجاد طرق  اإلستعدادلكونها عادة ما ستكون سيئة   عن تغير المناخ

بين التقرير التقييمي السادس الذي أصدرته الهيئاة الحكومياة الدولياة المعنياة  .ومنعها عةالمتوق

بأن التغييارات التاي سيشاهدها كوكاب األرض فاي العقاود  2021( في آب IPCCبتغير المناخ )
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القادمة ستكون خطيرة جدا إذا لم يتم إتخاذ اإلجراءات العاجلة إلحتوائهاا حياث باين التقريار باأن 

درجاة مئوياة  وهاو ماا يعاد تهديادا   1.1ت اإلرتفاع بدرجات الحرارة عالمياا قاد وصال الاى معدال

خطياارا  علااى الاانظم البيئيااة الطبيعيااة كمااا عاارض التقرياار خمسااة ساايناريوهات محتملااة  تتعلااق  

بااااالخطوات المسااااتقبلية لكاااابا الزيااااادة المتوقعااااة باااادرجات الحاااارارة وساااايحدد أي ماااان هااااذو 

ل مساتقبال  السياساات والتوجهاات البيئياة التاي ساتعتمدها الحكوماات السيناريوهات التاي ستحصا

في كل دول العالم لمواجهة تغير المناخ واإلستمرار فاي تحقياق أهاداف التنمياة المساتدامة وكماا 

 يلي:

  السااايناريو األول وهاااو السااايناريو األكثااار تفااااؤال  وفياااه يتوقاااع تصااافير او تحيياااد اإلنبعاثاااات

وهو السيناريو الوحيد الذي يوافق أهداف إتفااق بااريس للمنااخ  2050العالمية بحلول عام 

بعاد مصاادقة أكثار  2016ودخلت بنودو حيز التنفياذ عاام  2015والذي تم إصدارو في عام 

% ماان اإلنبعاثااات العالميااة ويفااي هااذا الساايناريو 55دولااة مسااؤولة عاان أكثاار ماان  55ماان 

 .درجة مئوية 1.5بدرجة الحرارة عند  حدود الـالتوجه العالمي لإلبقاء على معدالت الزيادة 

  وفاي هاذا   2050السيناريو الثاني وفيه يتم تصفير اإلنبعاثات بسرعة أقل أي بعد حلول عام

درجاة مئوياة عناد  1.8االسيناريو فإن الزيادة بمعادالت درجاات الحارارة ساتكون بحادود ال 

 نهاية القرن الجاري.

 تصااف الطريااق وفيااه تاام وضااع إحتماليااة عاادم وصااول الساايناريو الثالااث وهااو ساايناريو من

 .2100اإلنبعاثات الى الصفر قبل حلول عام 

  السيناريو الرابع وفيه سيشهد العاالم إرتفاعاا بادرجات الحارارة بشاكل أسارع نتيجاة الزياادة

 2100في إنبعاثات  ثنائي أكسيد الكربون لما يعادل ضعفي المساتويات الحالياة بحلاول عاام 

 درجة مئوية.  3.6معدالت الزيادة بدرجات الحرارة العالمية تصل الى  وهو ما سيجعل

  السيناريو الخامس وهو السيناريو الذي يؤكد فيه العلماء بأن على العالم تفادي حدوثاه باأي

ثماان، إذ سااترتفع بموجبااه مسااتويات إنبعاااث ياااز ثنااائي أوكساايد الكربااون فيااه الااى ضااعفيها 

اإلستمرار في إستخدام الوقود األحفوري في ظال وساائل  وذلك إذا  ما تم 2050بحلول عام 

عيش تعتمد على إستخدام كثيف للطاقة ووفق هذا السيناريو فإن معادالت اإلرتفااع بادرجات 
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 .2100درجات مئوية بحلول عام  4الحرارة العالمية ستزيد عن 

إن مااان اهااام العوامااال المساااتقبلية هاااي سياساااات الحكوماااات وهاااي ساااتحدد أي  مااان هاااذو 

لسااايناريوهات الخمساااة  سااايكون واقاااع الحاااال الاااذي سنعيشاااه فهاااي التاااي سترسااام اإلختياااارات ا

 والتوجهات البيئية المقبلة.

 وبين التقرير ايضا ما يلي:

  1901أضااعاف مسااتوياته مقارنااة بااالفترة مااا بااين  3مسااتوى سااطا البحاار قااد إرتفااع لااـ 

أمتاار  5لجااري وبحادود ومن المتوقع إرتفاعه بنحاو متارين بحلاول نهاياة القارن ا 1971و

وهو إرتفاع قد يطمس دوال  بأكملهاا بالمااء ويشارد مالياين البشار ويزياد  2150بحلول عام 

ماان الفيضااانات وفقاادان األراضااي الزراعيااة كمااا ستصاابا مياااو المحيطااات والبحااار أكثاار 

حموضة وهو ما سيؤدي الى قتال العدياد مان الكائناات البحرياة مثال سامك القاد ونجام البحار 

 مرجان والقنافذ البحرية.وال

  إن درجااات الحاارارة تعااد هااي األعلااى علااى اإلطااالق فااي الساانوات الخمااس األخياارة وسيصاال

سنة القادماة  20درجة مئوية في الـ  1.5اإلرتفاع بمعدالت درجات الحرارة العالمية بمقدار 

فااي  بساابب الزيااادة المسااتمرة فااي إنبعاااث يااازات الدفيئااة األماار الااذي ساايترتب عليااه زيااادة

سنوات بعاد أن كانات تحادث  10حدوث حرائق الغابات وتكرار موجات الحر الشديد مرة كل 

 عاما . 50مرة كل 

  نتيجة األنشطة البشرية وهو ماا سيتسابب 90ستنحسر مستويات الجليد بنسبة تصل الى %

بذوبان جليد القطب الشمالي للكرة األرضية بالكامال فاي فتارة أيلاول مارة واحادة علاى األقال 

 .2050قبل 

  أصبحت تراكيز ياز ثناائي أكسايد الكرباون فاي الغاالف الجاوي أعلاى مماا هاي علياه فاي أي

 مرحلة خالل مليوني عام على األقل.

 لذا وجب اتخاذ القرارات التالية لكي ننقذ كوكب االرض:     

 التوقف عن إستخدام الوقود األحفوري بشكل عاجل. 

 التوجه نحو الطاقات المتجددة. 
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 عن انتاج يازات الدفيئة من المصادر التنموية المختلفة. التوقف 

 :تعزيز المرونة المناخيةعلى في العراق ومؤشرات القدرة البيئة هشاشة األوضاع 

تهدد الضغوط المناخية في العراق اآلن بم س  جديدة بما في ذلك ارتفااع درجاات الحارارة  

اوانخفااض هطااول األمطااار وتازداد الضااغوط المناخيااة فاي  مماا يزيااد ماان احتماليااة  العااراق سااوء 

ا واساع النطااق وُدمار جازء كبيار مان بنيتاه   مستقبل أكثر سخونة وجفاف ا لبلد شاهد بالفعال دماار 

بشكل كبير ومضاعف عن كثير من دول  مخاطر تغير المناخ ونيواجه إن سكان العراق .التحتية

 مرتفعاااة إلاااى تااادمير المحاصااايلودرجاااات الحااارارة ال الطويلاااةالجفااااف  ت فتاااراتأدفقاااد  .العاااالم

فااي  العااراق كااان بينمااا الصااالحة للزراعااة  مساااحات شاسااعة ماان األراضااي ياافتجفو الزراعيااة

فقااد كااان يعااد ساالة الشاارق  واحااد ماان أينااى المناااطق الزراعيااة علااى األرض السااابقةالعصااور 

إلاى  الزراعياة ت معظم أراضيهوتحول األوسط للغذاء بينما حاليا  ال يكاد يكفي إحتياجه من الغذاء

تغيرات المناخ بشكل عام بمثابة عامل مضاعف للتهديد مما انعكس على الضاعف وتعد  .صحراء

االجتماااعي والسياسااي واالقتصااادي وتقااويض ساابل العاايش وتضااخيم خطاار الصااراع وجعاال ماان 

الظاروف االجتماعياة واالقتصاادية بتاأثيرات وقاد تاأثرت  .مناطقهمالصعب على الناس البقاء في 

موارد الطبيعية وتشمل هذو اآلثار زياادة تاواتر وشادة الطقاس اليرات المناخية السريعة على التغ

إذا ما كل هذو التأثيرات، والمتطرف األحداث والمظاهر األخرى مثل ارتفاع مستوى سطا البحر 

خاصاة فاي ظال إنعادام األمان ومشااكل الحاروب خاضعة للرقابة  فعالة دارةجراءات إدون إتركت 

سااتزيد ماان الضااغوط علااى المااوارد الحيويااة والبنااى بااة وناازوح السااكان والهجاارة فإنهااا المتعاق

تؤثر بشاكل مباشار علاى ساو  التحتية التاي تادعم األمان الماائي والغاذائي والنقال وأنظماة الطاقاة

يشاير مصاطلا القادرة علاى التكياف والتحاول إلاى حياة اإلنسان العراقي وباقي الكائنات الحية. و

وُيسااتخدم هااذا كمااا  لحضاارية علااى التااأثير علااى إمكاناتهااا وظروفهااا المسااتقبليةقاادرة المنطقااة ا

والقادرة  المصطلا لإلشارة إلى كل من القدرة على معالجة آثار تغير المناخ التاي تظهار تادريجيا  

على التعديل الناجا للسياسات التي تقلل انبعاثات يازات الدفيئة عناد ظهاور التحاديات والفارص 

اإلضااافة الااى وجااود األنظمااة والقااوانين الفعالااة واإلمكانيااات البشاارية المدربااة فااي المسااتقبل ب

والواعية. وتمثل القدرة على التحاول القادرة علاى التحارر مان هاذو القياود وإتاحاة الفارص عبار 
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وتمثل القدرة على التنفيذ القدرة على تنفياذ خطاوات المادى القرياب كما  تحفيز التغييرات الكبيرة

فية. وتمثل القدرة  اإلستراتيجية ُ  على التكيف القادرة علاى مراقباة التوجاه ايضا عبر اإلدارة الُتكيع

على التحاول القادرة علاى تغييار القياود كذلك وتمثل القدرة   وتعديله بحسب الحاجة في المستقبل

اف  المؤسسية والقانونية والقيود األخرى المفروضة علاى القادرة المساتقبلية علاى التنفياذ والتكيع

ثر الكثير من العوامل على قدرات التكيف والتحول والتي يشكل بعاض منهاا أهمياة فاي تقيايم وتؤ

  القدرة على التنفيذ.

للااتمكن ماان تعزيااز المرونااة  ألي بلااد فااي العااالم سااتكون الساانوات القادمااة حاساامةهااذا و

 ( 2رقم الشكل )المناخية والتصدي ألزمة المناخ ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر 

 

الخطوات الالزمة لكل بلد للحد من اآلثار اإلنسانية الحالية والمقبلة المترتبة : 2الشكل رقم 

 مواجهتهافي التكيف يات ودعم ال على تغير المناخ

 المطلوبة في العراق لزيادة مرونة القطاعات الوطنية المتأثرة بتغير المناخ: إجراءات التكيف

فااإن إعااداد وتنفيااذ خطااة عماال إلجااراءات التكيااف  نظاارا  للعالقااة الت زريااة بااين القطاعااات

وتحقيق المنافع المطلوبة لكل قطاع من القطاعات الرئيسية المتأثرة بالتغير المنااخي وفاي إطاار 

ساتراتيجية اإلستراتيجيات الوطنية والقطاعية المتعلقة بها مثال اإلساتراتيجية الوطنياة للمياووواإل
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الوطنية للتنوع البايولوجي والخطة التنفيذية فاي العاراق وإطاار ستراتيجية واإل الوطنية للزراعة

سيفضاي إلاى تعزياز القادرة الوطنياة  العمل الوطني لإلدارة المتكاملة لمخاطر الجفاف في العراق

لمواجااة اآلثااار المحتملااة لتغياار المناااخ علااى القطاعااات المختلفااة وبصاافة خاصااة تلااك القطاعااات 

 ما يأتي.االكثر حساسية وعرضة للتاثر وك

 :قطاع الزراعة

  الحد من تدهور التربة وإعادة تأهيلها باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلوماات

( لمراقباااة زحاااف الكثباااان الرملياااة ومكافحاااة باااؤر العواصاااف الغبارياااة GISالجغرافياااة )

والمالئماة وتأثيراتها من خاالل اساتخدام األحزماة الخضاراء واألناواع النباتياة المناسابة لهاا 

 .للظروف المناخية للعراق

  معالجااة تاادهور األراضااي وأثااارو وتحسااين ممارسااات إدارة األراضااي خاصااة فااي مجااالي

 .الزراعة والغابات

  استخدام الزراعة الذكية ونقال وتاوطين التكنولوجياا وتحساين سابل العايش مان خاالل إدخاال

الحافظاة المائياة واساتنباط األصاناف أنظمة الزراعاة و الخدمات اإلرشاديةو التقانات الحديثة

 .المهجنة والمقاومة للتغيرات المناخية

  تحسين الممارسات الزراعية المتبعة واساتخدام محاصايل ذات احتياجاات مائياة منخفضاة او

متحملة لظروف الجفاف والتنويع في المحاصيل الزراعية وزيادة مساحة المراعي الطبيعياة 

 .لمحاصيل الزراعية كتقنية مستدامةوتحديد البصمة المائية لبعض ا

  تنميااة الثااروة الحيوانيااة والساامكية ودعاام وتشااجيع الماازارعين ماان خااالل إدخااال التقنيااات

 .الحديثة

  العماال علااى تحقيااق األماان الغااذائي و زيااادة مرونااة القطاااع الزراعااي للوصااول الااى االكتفاااء

 .الذاتي

 المتادهورة وتحساين خادمات الانظم  إعادة الغطاء النبااتي ألراضاي المراعاي وتأهيال الغاباات

 .البيئية وتشجيع اإلدارة المتكاملة للغابات والمراعي واألحزمة الخضراء

  تنميااة قاادرات العاااملين علااى المجاااالت الزراعيااة وتربيااة المواشااي وتاهياال الماارأة واألساار

الريفياة وتشااجيع الصاناعات الحرفيااة والمشاااريع الزراعياة الصااغيرة والرائادة بهاادف تنميااة 
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 .قدراتهم وتحسين مستوى الدخل االقتصادي

  دعم القطاع الزراعي ما بعد الحصاد من خالل نقل المنتج والتعبئة والتخزين وتقليال الفواقاد

 .وإيجاد منافذ تسويقية جديدة وتشجيع الصناعات الغذائية

  تشاجيع البحاوث والدراساات وإصادار أطلاس لكال مان النباتاات الغاباتياة والرعوياة والكثباان

 .لرمليةا

  اإلدارة المستديمة للمياو في قطاع الزراعة  من خاالل اساتخدام تقاناات حصااد الميااو، طارق

 .االستزراع بالتأقلم مع شحه المياو، تقانات الري الحديث

  إنشاء مزارع البيوت الزجاجية والبالستيكية ومختبرات للتكاثر النسيجي لنصناف المقاوماة

 .للتغيرات المناخية

 اليب مسااتدامة لتربيااة لماشااية واألسااماك وإعتماااد أنااواع األعااالف المناساابة إسااتخدام أساا

 .لتحقيق المنافع المشتركة للتخفيف  من خالل مشاريع التكيف

زيااادة مرونااة القطاااع الزراعااي تجاااو تغياار المناااخ لحمايااة وتعزيااز هااو  الهاادف الشاااملان 

اإليااارادات الزراعياااة لتحقياااق التناااوع األمااان الغاااذائي للبلاااد والحاااد مااان تااادهور التااارب وزياااادة 

قتصاااادي والتقليااال مااان مساااتوى الفقااار ودعااام المااارأة الريفياااة مااان خاااالل اساااتخدام التقنياااات اإل

 والتكنولوجيات الحديثة كجزء من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 :قطاع الموارد المائية

يتعارض لهاا مان شامال  أهمية كبيرة لهذا القطاع نتيجاة المخااطر الكبيارة التاي يجب إيالء 

العراق الى جنوبه باإلضافة الى تغيار المنااخ وماا تنبايء باه مان تهديادات مساتقبلية علاى األمان 

المائي والصحي والغاذائي واإلقتصاادي للماواطن العراقاي مان جاراء تنااقص كمياات الميااو التاي 

تقبلية التاي حياث تعاد المحااور أدنااو الوساائل المساأنهاارو تصل العراق كدولة مصاب فاي جمياع 

 يراد إعتمادها لزيادة مرونة هذا القطاع:

 سااتفادة ماان المياااو الجوفيااة وحصاااد المياااو وتقلياال الفواقااد المائيااة ماان خااالل الحااد ماان اإل

تسربات المياو من القنوات االروائية والضائعات المائية الاى بااطن األرض مان خاالل تبطاين 

القنوات وتطوير البنى التحتية والمحافظة على رطوبة التربة وتحساين محتواهاا مان الماواد 
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 .العضوية 

  مياو البحر واستخدام الطاقة المتجددة إلمادادات محطاات تحلياه الميااو بالطاقاة البديلاة تحليه

 وتطوير تقنيات جديدة لذلك

  يحتاج العراق الى أنشاء العديد من السادود والخزاناات األرضاية لجماع الميااو ودرء مخااطر

الطبقااات  الفيضااانات وتااوفير الحصااص المائيااة الالزمااة أثناااء فتاارات الجفاااف وإعااادة تغذيااة

ساااتدامتها ماااع مراعااااة إنشااااء محطاااات تولياااد الطاقاااة إالباطنياااة الحاملاااة للميااااو الجوفياااة و

 .الكهربائية واالستفادة من الطاقة النظيفة المتولدة من هذو السدود

  عتماد طارق ري عالياة إستخدام مياو الري والعمل على إيجاد طرق ري حديثة وإرفع كفاءة

حاصيل الديمية خالل فترات الجفاف والتقليل من اساتهالك الميااو الكفاءة والري التكميلي للم

وبما يتالئم مع نوعية المحاصيل وطبيعة التربة والظروف المناخية والتقليل من هادر الميااو 

 .كما  ونوعا  لهدف التكيف مع التناقص الحاد في الموارد المائية

 الماواطن علاى ترشايد اساتخدام  التاي تحاث تفعيل السياسات والقوانين والتشاريعات الوطنياة

 .المياو مع ضرورة وجود اجراءات معينة بحق من يقوم بالهدر المتعمد للمياو

 ستخدام البشاري والصاناعي فاي نصب محطات تحليه المياو لتوفير المياو العذبة الصالحة لإل

جنوب العراق وخاصة محافظة البصرة وتشاجيع البحاث واالبتكاار والتطاوير لتقنياات جديادة 

 .وأكثر كفاءة

  إعاادة تأهياال مشااريع الباازل الرئيسااية او الميااو المالحااة وربطهااا تادريجيا  بمناااطق تصااريف

المياو الرئيسية أو أحواض التبخير لتجنب إعادتها إلى األنهار وتيارات المياو العذبة والعمال 

 .على معالجتها إلعادة  استخدامها

 ة مثال الميااو الرمادياة وميااو الصارف الصاحي ستخدام مصادر المياو البديلاة وييار التقليدياإ

صااناعي المعالجااة لتااوفير الحصااص المائيااة الالزمااة لالسااتخدامات الزراعيااة والصاااناعية 

 .والخدمية

 سااتخدام التقانااات الحديثااة فااي رصااد ومراقبااة مكااامن المياااو الجوفيااة وتحديااد مصااادرها إ

ن الهيادرولوجي لواقاع الميااو وعالقتها مع المياو السطحية مع ضرورة عدم االخالل باالتواز

 .الجوفية في العراق
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  أهمية حصاد مياو األمطار بدقة اكبر من خاالل قناوات نظيفاة ومعادة لهاذا الغارض باإلضاافة

 .الى تصريفها الى  السدود والخزانات في منطقة شمال العراق وييرها من المناطق

البلاد مان خاالل إعتمااد نهاج زيادة مرونة قطاع الماوارد المائياة فاي هو  الهدف الشاملان 

متكامل يواجه الحاجة المستقبلية المتزايدة للطلب علاى الميااو وتقليال العجاز المحتمال مان خاالل 

عتباار تحساين البناى التحتياة وكفااءة إلإدخال المصاادر البديلاة وييار التقليدياة ماع األخاذ بنظار ا

 امة هذو المصادر.اإلمدادات والحفاظ على مصادر المياو من التلوث كجزء من إستد

 :قطاع الصحة  

  تعزياز مروناة القطااع الصاحي ماان خاالل الوقاياة مان األمااراض الناجماة عان المنااخ وتقياايم

ساتراتيجيات التكياف إقتصادية الناتجة عن ذلك وضرورة معالجتها وتعزياز عباء اإلمقدار األ

الصااحية لبياااان عتبااارات الجنسااانية ودعاام خطاااط التكيااف الوطنيااة والتوعيااة المراعيااة لإل

 .تأثيرات تغير المناخ على صحة الفرد والمجتمع

  إعااادة تأهياال المجتمعااات الهشااة صااحيا  والمجتمعااات الفقياارة المعرضااة للمخاااطر الصااحية

وإعادة قدرتها على الصمود والتكيف مع اآلثار السلبية لتغير المناخ من خالل إعادة تأهيلها 

 .وزيادة مرونتها وصمودها

 ادة النااازحين والمهجاارين عنااد تااوفير ظااروف المعيشااة المناساابة لهاام كااي إعااداد خطااط إلعاا

 تمكنهم من مواجهة هذو التاثيرات 

   وضع خطط للسيطرة والوقاياة مان األماراض الناتجاة عان تغيار المنااخ واألحاداث الطقساية

 .المفاجئة والمتطرفة مثل الفيضانات والسيول والشحة المائية ونوبات الجفاف

 سااتجابة للمخاااطر الصااحية الناتجااة عاان تغياار ؤسسااات الصااحية الوطنيااة لإلتعزيااز قاادرة الم

المناخ في العراق من خالل إعداد خطط االستجابة السريعة لمخااطر تغيار المنااخ مثال خطاط 

لمخااااطر الصاااحية نتيجاااة السااايول والشاااحة المائياااة ومراقباااة أيذياااة لحتاااواء السااايطرة واإل

ياارات والمناسابات الدينياة ماع مراعااة تاأثيرات النازحين والتجمعات الساكانية مان خاالل الز

 .تغير المناخ المتطرفة والمفاجئة

  إعااداد )أطلااس الصااحة وتغياار المناااخ( لتحديااد المناااطق األكثاار عرضااة للتغياارات المناخيااة
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 .تطبيقية للتأثيرات الصحية للتغيرات المناخية في البلد  وإجراء دراسات بحثية

  اناذار مبكار للتنبياه والتادخل الساريع فاي مجاال الصاحة العاماة ضرورة اإلعداد إلنشاء نظام

وبرنااامج للتشااخيص والعااالج المبكاار ألمااراض تغياار المناااخ باسااتخدام التقنيااات الحاسااوبية 

 .نجاز والتدخل السريعوالتكنولوجيا لضمان الفعالية وسرعة اإل

 ناااخ ودعاام رفااع الااوعي الصااحي لاادى المجتمعااات المعرضااة لنمااراض ذات الصاالة بتغياار الم

 .برنامج الصحة واألسرة

  العمل على تحسين الخدمات الصاحية وزياادة مروناة القطااع الصاحي وبنااء قادرات الكاوادر

 .الصحية لمواجهة التحديات المتطورة والمتزايدة لتغير المناخ على هذا القطاع 

  بهادف جل بناء قدرة هذا القطااع أإجراء تقييم لمقدار التعرض والضعف للقطاع الصحي من

تقليل الوفيات واإلصاابات الناجماة عان تغيار المنااخ وزياادة عادد المستشافيات فاي المنااطق 

 .خذين بنظر االعتبار الزيادات السكانيةآاألكثر هشاشة 

  مكافحة األمراض المستوطنة والوبائية التاي يساببها تغيار المنااخ مان خاالل مكافحاة نااقالت

مثال )اإلساهال الوباائي والكاوليرا واألماراض  األمراض )الحشرات( واألمراض التاي تساببها

المعوية...الخ( وإجراء المسوحات البيئية الصحية المتخصصة وتحديد العالقة الترابطية لها 

 .نتشار األمراضإمع 

زيادة مرونة القطاع الصحي لمواجهة تغيار المنااخ مان خاالل تاوفير امل هو الهدف الشان 

الصااحية والبنااى التحتيااة لتعزيااز االسااتجابة الوطنيااة وإعااادة الاادعم الااالزم والشااامل للمؤسسااات 

تأهياال المجتمعااات الهشااة صااحيا وبناااء قاادرتها علااى الصاامود والتكيااف ممااا سيسااهم فااي تحقيااق 

 .أهداف التنمية المستدامة

 :قطاع الطاقة 

  إجراء دراسات شاملة لتقييم تأثير تغير المناخ على قطاع الطاقاة واقتاراح إجاراءات التكياف

مناسبة وتقدير التكلفاة االقتصاادية الالزماة إلجاراءات التكياف المقترحاة بماا يضامن تقليال ال

الخساائر الفنيااة فااي قطااعي النقاال انتاااج وتوزياع الطاقااة الكهربائيااة وتحدياد المواقااع اآلمنااة 

 .إلنشاء مشاريع توليد الطاقة
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  تجاو تغير المنااخ ودعام بناء القدرات المؤسسية والفنية لقطاع الطاقة في العراق وهشاشته

البحااث والتطااوير ونقاال التكنولوجيااا لتمكااين قطاااع الطاقااة ماان التعاماال الصااحيا مااع اآلثااار 

 .السلبية لتغير المناخ

  تحساااين كفااااءة إنتااااج الطاقاااة الكهربائياااة والنقااال والتوزياااع وتحفياااز الساااكان علاااى ترشااايد

إلنتاااج الطاقااة النظيفااة  االسااتهالك والحااد ماان هاادر الطاقااة وإتباااع التكنولوجيااات الحديثااة

 والمتجددة في التجمعات والقطاعات الحكومية والصناعية والزراعية والمنزلية

  زيادة وعاي أصاحاب المصالحة والماواطنين بشاأن اساتخدام الطاقاة والميااو وتاوفير مصاادر

 .مياو يير تقليدية لدعم االحتياجات المستقبلية لقطاع الطاقة

 اساتخدام طارق الحاال المساتند الااى (  الطبيعاةNature- based Solution لتشااجير )

 .األراضي المحيطة بمحطات توليد وإنتاج الطاقة الكهربائية

زيادة مرونة قطاع الطاقة من خالل تقييم مستوى التعارض واقتاراح  هو الهدف الشاملان 

ناى إجراءات التكيف المالئمة للتقليال مان الخساائر واألضارار فاي هاذا القطااع الحياوي ودعام الب

التحتيااة والمؤسسااات الحكوميااة وزيااادة مرونتهااا ماان خااالل مجموعااه ماان الحلااول والمسااارات 

المبتكاارة لتمكااين المااواطن ماان التكيااف مااع اإلرتفاااع يياار المساابوق باادرجات الحاارارة وتااأمين 

 حصوله على أبسط حقوقه في الرفاهية المطلوبة وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 :النظم الطبيعية 

  زيادة عدد المحميات الطبيعية والتركيز على المناطق األكثر تضررا  مع األخذ بنظار االعتباار

نقاراض تنوع تلاك المحمياات لضامان حماياة اكبار قادر ممكان مان األناواع المهاددة بخطار اإل

 .والنظم البيئية الهشة مع تفعيل القوانين والتشريعات التي تتضمن تحقيق هذو الحماية

 لغابات وزيادة رقعتها وإدارتها إدارة مستدامة للمساهمة في تعزياز دورهاا فاي إعادة تأهيل ا

حتجاز الكربون مع ضرورة تفعيل القوانين والتشريعات  التي تضامن تحقياق إحماية البيئة و

هذو الحماية.صاون الانظم البيئياة التاي تاوفر الخادمات البيئياة واساتخدام الابعض منهاا لادرء 

 .ةالمخاطر والكوارث البيئي

  التحسين الوراثي لننواع النباتية اإلنتاجية للوصاول الاى اناواع ذات إنتاجياة عالياة وتتحمال

 .الظروف القاسية )وبالتعاون مع وزارة الزراعة(
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  تشااجيع الصااناعات الريفيااة اليدويااة والغذائيااة لزيااادة فاارص العماال ومكافحااة الفقاار ودرء

 .ياحة(استنزاف الموارد الطبيعية )بالتعاون مع قطاع الس

 صااطناعية فااي التقلياال ماان التلااوث وزيااادة المساااحات سااتخدام تقنيااات األرض الرطبااة اإلإ

 .الخضراء والتنوع البيولوجي

  إنشاء الواحات في الانظم البيئياة الصاحراوية والجافاة بهادف حماياة التناوع البيولاوجي مان

 .تغير المناخ

  لحماية هذا القطاع الحيويسد الفجوات الموجودة في القوانين والتعليمات النافذة. 

حماية وصاون الانظم االيكولوجياة مان خاالل زياادة مرونتهاا للتكياف هو  الهدف الشاملان 

مااع آثااار تغياار المناااخ واعتماااد الحلااول المناخيااة المسااتندة علااى الطبيعااة لحمايااة البيئااات الهشااة 

ي لحماياة الانظم البيئياة والنادرة واألكثر تضررا  والتنوع االحيائي وإعادة توجياه الادعم المجتمعا

 .ستنزاف الموارد وتشجيع البحث والتطوير في هذا المجالإوالطبيعية والتقليل من 

 : المناطق الساحلية 

 لساابق العراقياة لحق بالمنااطق السااحلية وإعاادة البيئاة البحرياة يصالح الضرر البيئي الذي إ

 .عهدها

  حماية السواحل والحد من تأكلها وزيادة المناطق البحرية الممتصة للكربون والمحافظاة علاى

 .البيئات الطبيعية من خالل التشجيع على زراعة النباتات واألشجار التي تحد من الت كل 

  حماية الموارد الطبيعياة السااحلية وإعاداد بارامج إعاادة تأهيال الشاعاب المرجانياة مماا يساهم

 .زيادة المخزون السمكي البحري وزيادة حماية السواحل وهذو الشعب للسياحةكذلك في 

 تخاذ اإلجراءات المالئمة لوضع خطط إدارة متكاملة للمناطق السااحلية وتنفياذها بحياث تأخاذ إ

بنظاار االعتبااار حمايااة البنااى التحتيااة الساااحلية مثاال الطاارق والمناااطق السااكنية والمجمعااات 

 .والموانئ وييرها وجعلها بيئة سياحية جاذبة الصناعية ومحطات التحلية

  تعزيااز نظاام المعلومااات الساااحلية وإنشاااء مراكااز التنبااوء والحمايااة ماان ارتفاااع منسااوب مياااو

البحر، وذلك بجمع البيانات وتطوير المعلومات والمتطلباات األساساية لرصاد ارتفااع مساتوى 

المناخياااة لتقيااايم التاااأثيرات  ساااطا البحااار والتنباااوء باااه واساااتخدام النمذجاااة والسااايناريوهات

المسااتقبلية إلرتفاااع مسااتوى سااطا البحاار وارتفاااع درجااة الحاارارة فيااه وتعزيااز القاادرة علااى 
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 العراقي.التخطيط االستراتيجي والتكيف اإلستباقي مع هذو الظاهرة وحماية الشريط الساحلي 

وضاع اساتراتيجيات لحمايااة البيئاة البحرياة والتنااوع االحياائي فيهااا  هااو الهادف الشااملان 

والمنااطق الساااحلية للحاد ماان تأكلهاا وزيااادة قادرتها علااى الصامود تجاااو إرتفااع مسااتوى سااطا 

البحر وزياادة إمكانيتهاا علاى امتصااص الكرباون والمحافظاة علاى البيئاات الطبيعياة ذات الصالة 

 ات لحياة الكائنات البحرية والبنى التحتية.ومعالجة ما ينطوي من مخاطر وتهديد

 :النفاياتقطاع قطاع الصرف الصحي و 

  التقليل من هادر ميااو األنهاار والمحافظاة عليهاا مان التلاوث بمعالجاة ميااو الصارف الصاحي

ومياو البزل وإعادة تدويرها إلساتخدامها فاي قطااع الزراعاة للاري المقياد وييار المقياد مان 

 .ثالثية وكذلك استخدامها في قطاعات الصناعة والطاقةخالل تصفيتها بمرحلة 

  تااوفير محطااات معالجااة نموذجيااة للقاارى والتجمعااات السااكانية الريفيااة إلنتاااج مياااو صااالحة

للااري ومحطااات متنقلااة لمعالجااة النفايااات العضااوية موقعيااا  إلنتاااج الغاااز الحيااوي والسااماد 

 .العضوي

 اسااتخدام مصااادر المياااو والمااوارد المائيااة يياار التقليديااة والبديلااة مثاال مياااو الصاارف  تعزيااز

الصااحي والمياااو الجوفيااة وتحسااين نوعيتهااا السااتخدامها فااي سااقي المساااحات الخضااراء 

 .والستخدامات أخرى

  دعااام وإساااناد مشااااريع محطاااات معالجاااة الصااارف الصاااناعي للمنشاااات الصاااناعية الكبيااارة

 .ادر مياو بديلة ويير تقليدية والتقليل من تلوث مجاري األنهاروالمتوسطة لتوفير مص

  إعااادة تأهياال قطاااع الصاارف الصااحي بهاادف زيااادة مرونااة قطاااع المياااو والتقلياال ماان اآلثااار

 .السلبية لتغير المناخ

  تشااجيع االسااتثمار وتهيئااة كافااة مسااتلزماته مااع إشااراك القطاااع الخاااص فااي عمليااة اإلدارة

لبة وإعادة تدويرها ومعالجتها بالطرق التقنياة وبإساتخدام التكنولوجياا السليمة للنفايات الص

الحديثااة لالسااتفادة منهااا فااي إنتاااج الطاقااة الكهربائيااة ووقااود الكاااز للحفاااظ علااى المااوارد 

 .الطبيعية

  إجراء الدراساات والبحاوث الخاصاة بتادوير الزياوت ومخلفاات الحادائق وخلطهاا ماع الماواد

 العضويالعضوية إلنتاج السماد 
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   دعم اإلدارة السليمة للنفايات بما فيها النفايات األلكترونية ونقل التكنولوجيات المالئمة بيئياا

 .لتدويرها وإتخاذ اإلجراءات المالئمة للتخلص منها

دعم اإلدارة المتكاملااة للنفايااات وتعزيااز وتحسااين إدارتهااا وتاادويرها هااو الهاادف الشاااملان 

صاالبة  والمحافظااة علااى البيئااة وتحسااين نوعيااه المياااو المعالجااة، إلنتاااج الطاقااة ماان النفايااات ال

 .والتقليل من استهالك الطاقة كجزء من تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 :المخاطر الناتجة عن تغير المناخاليات مراقبة  

  بناء وتطوير نظام للرصد واإلنذار المبكر وبناء القدرات لمراقبة األحداث المناخية المتطرفاة

والقاسية مثال موجاات الجفااف والفيضاانات والعواصاف المطرياة والغبارياة والترابياة ألخاذ 

 االستعدادات الالزمة والتقليل من الخسائر البشرية واالقتصادية

  إعااداد أطلااس )الوفيااات والخسااائر االقتصااادية الناجمااة عاان األحااداث المتطرفااة بساابب تغياار

ت الطقساية علاى عماوم البلاد لمراقباة وتاوفير المناخ في العراق( وإنشاء شابكة مان المحطاا

 .المعلومات االنوائية والهيدرولوجية

  تااوفير الاادعم المااالي والتقنااي لتجهيااز التقانااات الحاسااوبية واالستشااعار عاان بعااد والتحلياال

كجزء من التكيف االساتباقي لتقليال  IPCCوالتنبؤ عن تقلبات المناخ وفقا  لسيناريوهات الـ 

خسائر واألضرار التي قد تناتج عناه وإنشااء نمااذج وسايناريوهات مناخياة الحد األكبر من ال

 .مستقبلية للعراق لنهاية القرن الحادي والعشرين

  بنااااء قااادرة المجتمعاااات المحلياااة علاااى التكياااف خاصاااة المعرضاااة للنااازوح بساااب المخااااطر

 والكوارث المرتبطة بتغير المناخ

 مات وكوارث تغيار المنااخ والحاد مان المخااطر تعزيز الشراكة الوطنية واإلقليمية إلدارة األز

 .المرتبطة بها

  تعزياااز قااادرة الااانظم االيكولوجياااة للصااامود تجااااو األحاااداث الحاااادة والمتطرفاااة )الفيضاااانات

 .والسيول ونوبات الجفاف( للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية المتعلقة بتغير المناخ

يهدف البلاد الاى زياادة قادرة البناى التحتياة للمؤسساات الحكومياة للتنباؤ  الهدف الشاملان 

وتحسااين الجاهزيااة ماان خااالل تقلياال التعاارض للمخاااطر المناخيااة وزيااادة المرونااة والقاادرة علااى 
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 التحمل والصمود للقطاعات المتأثرة باآلثار السلبية لتغير المناخ.

 : العالميالطبيعي السياحة والتراث  

 جتماااعي ف التقليدياة للسااكان المحلياين للتقلياال مان الفقاار وتحساين الواقااع اإلتشاجيع المعااار

قتصاادي لهاام ماان خااالل تعاااملهم مااع المااوارد الطبيعيااة بالشااكل المسااتدام بيئيااا  للحااد ماان واإل

 .تأثير التغير المناخي عليهم في الممتلك

 المناااخ  جتماااعي وتغيااروضاع سياسااة وخطااة عماال مسااتدامة ومساتجيبة لمتطلبااات النااوع اإل

 .لمواجهة مخاطر تغير المناخ

  على الحفاظ على التاراث مان خاالل تساجيل المواقاع األثرياة والتراثياة والثقافياة فاي العاراق

كمواقع للتراث العالمي لحمايتها من اآلثار السلبية لتغير المنااخ ومسااهمة المجتماع الادولي 

ممتلكااات التااراث العااالمي فااي هااذو الحمايااة والحفاااظ علااى خاادمات الاانظم االيكولوجيااة فااي 

 .جتماعي)الجانب الطبيعي( وتأثيرو على النوع اإل

  الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية من التأثيرات السلبية لتغير المناخ وحماياة خادمات الانظم

سااتدامة القاايم العالميااة االسااتثنائية فااي ممتلااك إااليكولوجيااة االقتصااادية للسااكان المحلااين و

 .التراث العالمي

 هوار جنوبي العراق للتاراث العاالمي مان خاالل إضاافة فقارة تقيايم أعزيز خطة إدارة ممتلك ت

 .التأثيرات السلبية لتغير المناخ على القيمة العالمية االستثنائية لهذا الممتلك كتراث عالمي

  إعداد الدراسات والبحوث الالزماة لتقيايم مساتوى التعارض والهشاشاة ومادى تحمال النظاام

ممتلكاات التااراث العاالمي وخصوصاا  ماا يتعلااق باالتنوع اإلحياائي الناادر والمهاادد البيئاي فاي 

باااالنقراض علااى الصااعيد العااالمي والتنااوع الجيولااوجي ومراحاال تاااريخ األرض واألشااكال 

 .األرضية والمشاهد الطبيعية ذات القيمة العالمية االستثنائية

 هوار(  مان تاأثير التراث العالمي )األ تقييم الفئات الهشة في التجمعات السكانية في ممتلكات

 .التغير المناخي على السكان األصليين للممتلك

  تشااجيع الصااناعات اليدويااة التراثيااة التااي يمارسااها السااكان االصااليون وخاصااة فااي مناااطق

هوار والمناطق القروية  والتركيز على تمكين المارأة وتشاجعيها باعتبارهاا احادى الفئاات األ

 .الهشة في المجتمع
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  )تعزيااز خطااة إدارة ممتلااك أهااوار جنااوبي العااراق للتااراث العااالمي )الجانااب الطبيعااي منهااا

بالمحاور الالزمة للحفاظ على تواجد السكان المحليين الذين يتعاملون ماع الماوارد الطبيعياة 

هوار جنوبي العراق للتراث العالمي )الجانب الطبيعي( وتخصيص المبال  لتاوفير أفي ممتلك 

 .عامة لحمايتهم من تأثير التغير المناخيالخدمات ال

 سااتثمار فااي السااياحة وتقااديم كافااة التسااهيالت ماان خااالل إصاادار قااوانين دعاام وتشااجيع اإل

 .وتشريعات لحماية المستثمرين

  إعداد دراسات لتطوير وتحسين كافة المباني والمنشات والمواقع والمتنزهات وإعادة تأهيال

وإدخاااال التكنولوجياااات الصاااديقة للبيئاااة وتشاااجيع  وتحساااين المواقاااع والمرافاااق الساااياحية

 .السياحة البيئية وتبني شراكة بين القطاعين العام والخاص

  إقامة المتاحف داخل المدن العراقية إلبراز الثراء الثقافي والفني لهذو المدن وإطالع الازوار

ياحية تجماع والسياح عليها باإلضافة الى تحقيق واردات من رسوم الجباية وإعداد برامج س

السياحة الدينية والتاريخية واألثرياة والتساويقية كجازء مان رفاع مساتوى الجاناب المعرفاي 

 .همية هذو الممتلكات وطنيا ودولياألدى شرائا المجتمع ب

 عتبارهاا محمياات طبيعياة ماع تشاجيع إهاوار بحماية وتعزيز االنظمة الطبيعية فاي منطقاة األ

نظمة مناطق سياحية متكاملة لجذب الساياح بماا يسااهم فاي النشاطات التي تجعل من هذو األ

 تعزيز وتنويع موارد السكان لزيادة توطينهم.

زياادة مروناة قطااع الساياحة والتاراث العاالمي وتشاجيعه كأحاد أهام هاو  الهدف الشاملان 

قتصاااد فااي البلااد وحمايااة المواقااع واألثريااة والتااراث العااالمي والسااكان مصااادر تنااوع مااوارد اإل

   .صليين من مهددات تغير المناخ وتشجيع السياحة البيئية المستدامةاأل

 في المجتمع: دعم الفئات الهشة

  إعااداد إسااتراتيجية وخطااة عماال وطنيااة للتوعيااة والتعلاايم لمواجهااة تحااديات ومسااببات تغياار

المناااخ فااي مختلااف القطاعااات وتغيياار المناااهج  التربويااة للصاافوف األوليااة لاازرع مفاااهيم 

 .حول كيفية إشراك المجتمع في مواجهة اآلثار السلبية لتغير المناخايجابية 

  دعاام وتطااوير البحااث العلمااي باعتبااارو أداة جوهريااة وعمليااة لتعزيااز المواجهااة المالئمااة



 

 
124 

لتأثيرات تغير المناخ على كافة األنشطة والقطاعاات االقتصاادية ذات اآلثاار المباشارة وييار 

دراسااات والبحااوث والمناااهج األكاديميااة المتخصصااة سااتحداث الإالمباشاارة علااى المجتمااع و

)الاادكتوراو والماجسااتير( فااي مؤسسااات التعلاايم العااالي والبحااث العلمااي والتاادريب المهنااي 

 .لتشجيع االبتكار ونقل التكنولوجيا والمعرفة

  زيادة وعي المجتمعات المحلية بأهمية ترشيد وزيادة كفاءة الطاقة وتادوير النفاياات وزياادة

المسؤولية المشاتركة تجااو البيئاة وتطاوير وتعزياز القايم البيئياة اإليجابياة للمجتماع الوعي ب

 .وإنشاء مدارس التوعية المناخية

  تعزيز مشاركة النساء والشباب في األنشطة المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ والحفااظ علاى

لاك تأسايس مراكاز البيئة بهدف تمكينهن وتعزيز قدرتهن على مواجهة تغير المناخ بما في ذ

 .أو جمعيات متخصصة للمرأة الريفية

  إنشاء بنية تحتية تمكينية لتطاوير الشاركات الصاغيرة والمتوساطة وتعزياز مسااهمة برناامج

ريادة األعمال في إيجاد فرص عمل للفئات الهشاة مان كاال الجنساين والشاباب بشاكل خااص 

 .رة لتغير المناخلتحسين مستوى معيشتهم من خالل المشاريع الريادية والصغي

  تنفيااذ حمااالت توعيااة شاااملة فااي وسااائل اإلعااالم والتواصاال االجتماااعي تسااتهدف الماادارس

والشركات والتجمعات المحلية والمساجد ودور العبادة والمنابر والجمعياات الثقافياة والفنياة 

بمختلااف أنواعهااا لتناااول مشااكلة التغياارات المناخيااة والتكيااف معهااا وزيااادة ورفااع الااوعي 

 .مجتمعيال

  العماال علااى تطااوير األنظمااة والباارامج والسياسااات والتشااريعات لزيااادة حمايااة المجتمعااات

الهشاة ودعام قادرتها علاى التكياف وخصوصااا  المجتمعاات التاي عانات مان الهجارة الداخليااة 

 .بسبب تغير المناخ

 ي بناء القدرات فيما يتعلق بتطوير وتمويل وتنفيذ ورصد المشااريع علاى المساتوى المؤسسا

 الشركات(. / الخاص /  والمحلي )العام

معالجة وتطوير االساتجابات الفعالاة لتغيار المنااخ وإساتدامتها وفهام  هو الهدف الشاملان 

أسبابة وتأثيراته والعمل على إيجاد حلول ناجعاة مان خاالل تطاوير ودعام البحاث العلماي وزياادة 

الوعي المجتمعي وبناء القدرات وتطوير البرامج والتشريعات والسياسات الالزماة لاذلك وتعزياز 
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صااعدة لمواجهااة هااذو التااأثيرات اص والفئااات الهشااة علااى كافااة األمشاااركة القطاااع العااام والخاا

 .السلبية والتكيف معها

 :قطاع النقل والمستوطنات البشرية

  تلبية االحتياجات المجتمعية بتقادبم افضال التنباؤات لحالاة الطقاس لجمياع قطاعاات المجتماع

م مااع التطااور العراقااي ماان خااالل زيااادة محطااات االرصاااد الجويااة وتطااوير عملهااا بمااا يااتالئ

التكنلوجي  في العالم مع تطوير برامجيات ونمااذج التنباؤات القصايرة والمتوساطة ولطويلاة 

 .المدى

  تطوير وتوفير وسائل النقل الجماعي والبنى التحتية المالئمة لتفاادي االزدحاماات المرورياة

معدات بين وتحسين انماط المعيشة بما في ذلك توفير خطوط السكك الحديد لنقل البضائع وال

المحفظات وتحسين كفائتها، مع االخذ بنظر االعتبار توفير تقنيات النقل التي تتسم بالمرونة 

والقدرة على تحمل االثار السلبية لتغير المناخ وتقليل االنبعاثات الصاادرة عان وساائل النقال 

 .واحتجازها

  الحديثاة والصاديقة للبيئاة استخدام تقنيات العزل الحراري واإلنارة الموفرة للطاقة والتقنيات

 .في بناء المستوطنات

 اعتماد التصاميم الفعالة في المباني مما يساهم في التقليل من هدر الطاقة. 

  اصاادار والعماال علااى تنفيااذ ماادونات البناااء ذات العالقااة بموضااوع التغياارات المناخيااة مثاال

الطبيعية، التهوية الطبيعياة )مدونة العمارة الخضراء، مدونة العزل الحراري، مدونة االنارة 

 .مدونة كفاءة االداء في االبنية(

  السااعي لتطااوير المطااارات ومراكااز النقاال البااري والبحااري والنهااري وربااط العااراق بالاادول

المجااااورة علاااى المساااتوى االقليماااي بخطاااوط الساااكك الحديدياااة وتساااير القطاااارات الحديثاااة 

 .ربائية وييرهاالصديقة للبيئة كالقطارات التي تعمل بالطاقة الكه

 صاادار القااوانين والتعليمااات الخاصااة باسااتيراد وتجااارة الساايارات والمااواد والمسااتلزمات إ

سااتدامة هااذا القطاااع وتحقيااق المنااافع المشااتركة للتكيااف والتخفيااف ماان والساالع الالزمااة إل

 خالله.
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المنااخ زيادة مرونة هذا القطااع وتمكيناه مان التكياف ماع اثاار تغيار هو الهدف الشامل ان 

من خالل اتخاذ االجراءات المؤسسية والتشريعية التي تهدف الى بناء االسس البيئياة الصاحيحة 

للمشاريع والبرامج االستراتيجية لقطاعي النقل والمساتوطنات البشارية مثال مينااء الفااو/ القنااة 
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