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  :  المعالجة السوسیولوجیة  للبیئة: أوال  
  :  – القضایا و االتجاهات النظریة –علم اجتماع البیئة  -1

     
جتماعیة في دراسة البیئة یتضح في كونها تتناول بالدراسة و التحلیل ادور العلوم اإل نإنا

فعال في  أثیرتالقوى التي تعمل عملها في تغییر نظام البیئة ، بكل ما لدیها من األفعال و 
نذ القدم بدراسة جتماعیة ماالتغییر و في تنویع النشاط البشري ، و قد اهتم رجال العلوم اإل

لقیم في ظم اقتصادي و النظم السیاسیة و النظم الثقافیة و نطبیعة البناء اإلجتماعي و اإل
اعي في جتماإل اإلطار بأهمیةهتمام في الوقت الحاضر اقد نما اإلإطار النظام البیئي و 

اء اهتمام علماء اإلجتماع و تشخیص و استقصاء و حل مشكالت البیئة ، و قد ج
نسانیة بالبیئة و العلوم اإلجتماعیة و اإل ربولوجیا و غیرهم من المتخصصین فينثاأل

 )1(و الحیوان بهذه المشكالتخرة على اهتمام علوم النبات مشكالتها في مرحلة متأ

الد الحركة البیئیة الحدیثة ، و بیوم می"  1970رض یوم األ " إلىعادة ما یشار هذا و    
بیئیة الجدیدة ، و قد للنزعة ال" ول الیوم األ" یز هذا الیوم هو ادعاؤه الرمزي بأنه كثر ما یمأ

في هذه المرحلة وجد علماء و ،  األمریكیة اإلعالمدعاء قبوال واسعا من وسائل لقي هذا اإل
لى فهم متمیز للعالقة بین ى تراث نظري أو بحثي سابق یهدیهم إاإلجتماع أنفسهم یفتقرون إل

ل دور كایم ، یمیإ –وائل یئة و المجتمع ، و على الرغم من أن رواد علم اإلجتماع األالب
ن ذلك لم یحتل عمالهم ضمنیا على بعد بیئي فاقد انطوت أ –یبر ، ماكس فكارل ماركس

البیئة من خالل ما كتب في جتماع ارات لعلم اوجود بعض اإلش إلىقمة اهتماماتهم ، إضافة 
  .  . لى مستوى التراكم المعرفيإ عمال لم ترقأن هذه األ إال, یفيجتماع الر علم اإل

عتبار الكیفیة التي نأخذ بعین اإل أنهذا الوضع ال بد  إلىدت التي أسباب و لكي نفهم األ   
التنمیة اإلجتماعیة و التغیر افیة و البیولوجیة في فقدت بها كل من النظریات الجغر 

 : وهي 20كادیمي متمیز في القرن ها عندما ظهر علم اإلجتماع كعلم أتهیمنجتماعي اإل
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    212عصام توفیق قمر ، سحر فتحي مبروك ، مرجع سابق ، ص  )1(
نسان حیث ي تفسیر العالقة بین البیئة و اإلف  الحتمیة الجغرافیة و البیولوجیةفشل  - . 

فیما بعد تغیرت هذه  ثیر البیئة الجغرافیة حتمیا على حیاة البشر ، لكناإلعتقاد السائد تأ كان
صبح اإلنسان بإمكانه التأثیر على البیئة مع التطور العلمي و التكنولوجي أ نه والرؤیة ذلك أ

نسان على البیئة كانت من طرف المؤرخ االنجلیزي توماس و أول مالحظة عن تأثیر اإل
دث في عطى مثاال عما حبقدرة اإلنسان على تغییر الطبیعة و أقر حیث أ Buckleباكل 

ال ، فكان ذلك عطاها منظرا جمیو غیر من شكلها و أنسان تالل بریطانیا حیث تدخل اإل
  . نساني النموذج المثالي إلخضاع الطبیعة للرشد اإل

، ) ة و المناخ الحضار ( ساسیة عماله األفي أ Huntingtonو قد حاول هنتنجتون    
رتباطات بین أن یؤسس سلسلة من اإل) خصائص األجناس ( ، ) لعالمیة و التطور القوى ا(

رادة ، و في مثل الذكاء و العبقریة و قوة اإل المناخ و الصحة و الطاقة و العملیات العقلیة
عالقات لى زیف نظریاتها و الإ Sorkinسوركین  أشارسهام المدرسة الجغرافیة تقییم لقیمة إ

ئة الجغرافیة و المبالغ فیه لى تقدیرها المتضخم لدور البیرتباطیة المختلفة بین الظواهر و إاإل
خذ في اعتباره أي تحلیل للظواهر اإلجتماعیة ال یأ" إلى أن نه نبه في ذات الوقت على أ, 

  " العوامل الجغرافیة یعد تحلیال قاصرا 
الحوار السوسیولوجي من خالل مفاهیم داروین عن لى و لقد دخل العالم الطبیعي مبكرا إ   

فان تلك النباتات داروین  ةلنظری ، و طبقا" البقاء لألصلح "، " نتقاء الطبیعياإل"و " التطور"
حین أن تلك األقل  كثر قدرة على التكیف مع بیئتها هي التي تظل باقیة فيو الحیوانات األ

نتقاء اإل"با تطوریا وسع من نطاق مبدإ و قد طور هربرت سبنسر مذه, تفنى  استعدادا
و قد كان من أكثر الداروینیین  إطاره العالم اإلجتماعي ،لیتضمن في  "الطبیعي

مكن أن د عارض سبنسر بشدة أي فكرة تذهب إلى أن المجتمع ی، و قجتماعیین شهرة اإلو 
  . جتماعي اإلصالح اإلیتغیر من خالل التعلیم أو 

ذا ما ترك إ لى حیز الوجودإسیبزغ  جتماعيأن التقدم اإلسر عوضا عن ذلك اعتقد سبن   
مریكا بتطبیقه لنظریته أ تباع سبنسر فيكبر أمع لشأنه و قد بادر سمنر و هو من أالمجت

ومساندة نذاك كانت سائدة آالتي "  Laisser faire" " دعه یعمل " سمالیة حول الرأ
ثرواتهم من  الذین صنعوا" ات الصناعةملیونیر "و " اللصوص الشرفاء " لمشروعیة انتصار 

ة فیها ، فهم سالیب و صفقات ال رحمو السكك الحدیدیة ، و المرافق بأ ستثمار في البنوكاإل

Mis en forme : Police :12 pt, Police
de script complexe :Simplified Arabic,
12 pt
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ملیة التي ستدفع بالمجتمع و هي الع"  نتقاء الطبیعيلعملیة اإل نتاجا"من وجهة نظر سمنر 
  . مام على طریق التقدم لى األإ

من هاتین النظریتین أحادیتي العامل في  كادیمي كالاع األو قد رفض علماء اإلجتم   
" دعه یعمل " جتماعي ، و بحلول العقد الثاني من القرن العشرین كان مذهب التغیر اإل

صالح التي تؤدي لجدید المتزاید على التنمیة و اإلكید اتطوري قد تراجع مفسحا المجال للتأال
  . لى التغییر في الطبیعة إ

هتمام لم یأت هذا العلم من فراغ ، بدأ اإل:  ) 1975 – 1970( جتماع بیئي نحو علم ا - 
نشاء جمعیات تهتم إ و تجلى ذلك من خالل 1975 – 1970بعلم اجتماع بیئي في 

جمعیة علم اجتماع  –جتماع الجمعیة األمریكیة لعلم اإل" بالمشكالت اإلجتماعیة و البیئیة 
جتماع أقسام ذات عالقة بعلم اإل، و فتح " تماعیة ججمعیة دراسة المشكالت اإل –الریفي 

لمیة السوسیولوجیة البیئي ، كما ظهرت موضوعات خاصة بالبیئة في عدد من المجالت الع
، المجلة الكندیة لعلم  1993ة ، مجلة مشكالت اجتماعی 1983جتماعیة مثل البحوث اإل

، مجلة علم  1992مجتمع مجلة قضایا ال 1994جتماع و األنثربولوجیا اإلجتماعیة اإل
  .مریكا ،هذه المحاوالت كانت في أ1993یفي جتماع الكاإل
ضر حركة الخ"ثیر أما في أوروبا فقد عالجت أغلب األعمال المبكرة حول البیئة تحت تأ   

موضوعات تتعلق بالنزعة و الحركة البیئیة ، و كانت هولندا استثناءا من ذلك " السیاسیة
علقة بالزراعة وتقویم في علم اجتماع بیئي دار حول القضایا المت حیث تراكم مبكرا تراث

هتمام بالبیئة فیما مضى نظریا یوازن بین عالقة المخاطر ، أما في بریطانیا فقد كان اإل
یة حول الطبقات المجتمع بالطبیعة في مواجهة المتطورات السوسیولوجیة الكالسیك

  . یع جتماعیة و التصناإل
یرجع لكة المتحدة ، و مبریقیة عن البیئة مؤخرا تشهد انتعاشا في الممحوث اإلو قد بدأت الب   

مجلس البحوث  التغیر البیئي العالمي الذي أنشأ امجلى الدافعیة التي ولدها برنذلك جزئیا إ
ث و حلقات قتصادیة الذي نظم عددا من المؤتمرات و جماعات البحو اإلاإلجتماعیة 

ة البیئة ت مجموعتحد، إ 1992تعاظم دولیا ، ففي عام م  بالبیئة یهتماالمناقشة ، كما بدا اإل
ة البحثیة الرابعة و العشرین في جتماعیة لتشكیل اللجنو المجتمع مع مجموعة اإلیكولوجیا اإل

نذاك و المجتمع و الذي بلغ عدد أعضائها آجتماع حول البیئة إطار الجمعیة الدولیة لعلم اإل
جتماع البیئي ، و بحلول من المتخصصین في علم اإل م العدیدما یزید على مئتي عضو منه
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جتماع بمدینة بیلیفد بالمانیا نظمت اللجنة سبع و في المؤتمر الدولي لعلم اإل 1994عام 
ربعة عشرة ورقة بحثیة تدور حول موضوعات شر جلسة خاصة نوقشت فیها مائة و أع

لمئوي للمعهد الدولي لعلم لمؤتمر اانعقد ا 1993مرتبطة بالبیئة و المجتمع ، و في عام 
  . س عدة جلسات لموضوع المخاطر البیئیة و الكوارث اإلجتماع بباریس ، كر 

هتمین جتماع المفي بدایة األمر حدد علماء اإل:  جتماعاإلتجاهات النظریة في علم اإل - 
ترتكز على  یكولوجیا البشریة الجدیدة التيبموضوع البیئة مجال علم اإلجتماع البیئي في اإل

جتماعي و السلوك ، فیما بعد تم تحدید مجال علم ن البیئة الفیزیقیة و التنظیم اإلالتفاعل بی
السلوكیات تجاهات و القیم و اإل ,اإلیكولوجیا البشریة  : هياجتماع البیئة في خمس مجاالت 

السیاسي للبیئة  قتصاداإل ,لتكنولوجیة و تقویم المخاطر المخاطر ا ,الحركات البیئیة  ,البیئیة 
  . السیاسات البیئیة و 

إلجتماع دبیات الراهنة لعلم ایزتان تحتالن مكانة مركزیة في األمتمو هناك مشكلتان    
من المنطقي ، و لعل  نشوء الوعي و الحركات البیئیة و سباب التدمیر البیئيأ:البیئي هما 

  : ن نناقش النظریة حول البیئة في ظل التصنیفین أ
تجاهان ر البیئي الذي لحق بكوكبنا یشیع إفي معرض التفسی:  التدمیر البیئي سبابأ -1

  . قتصادي السیاسي رئیسیان هما التفسیر اإلیكولوجي و التفسیر اإل
تخدام المفرط للموارد الطبیعیة  سو یتمثل هذا التفسیر في اإل:  یكولوجيالتفسیر اإل -أ
مفرط للحیز المعیشي كاإلزدحام وغیره باإلضافة تخدام السالوقود ، الغابات و اإل,   الماءك

  . یكولوجي على امتصاص النفایات و الفضالت إلى عدم قدرة النظام اإل
سمالیة الصناعیة ألى الر ا التفسیر مسؤولیة تدمیر البیئة إیرجع هذ:  قتصاديفسیر اإلالت -ب

ساسیة البیئة هي بصفة أا ن قضایلي فإالمتقدمة و بحثها عن الثروة و القوة و الربح و بالتا
 . قضایا طبقات اجتماعیة تقف فیها الشركات و الدولة في مواجهة المواطنین العادیین 

  : ربعة اتجاهات تفسیریة لهذا الموضوع ثمة أ:  نشوء الوعي و الحركات البیئیة -2
 1970 ن البیئة بعد عامحول الدراسي في الوعي و القلق بشأیفسرالت:  نعكاسفرضیة اإل  -أ

حركات البیئیة الناجمة عن ت تظهر الباعتباره رد فعل مباشر لألوضاع المتدهورة و قد بدأ
  . وضاع سوء األ

أن اإلهتمام بالبیئة طروحة یرى أصحاب هذه األ:  و فرضیة ما بعد المادیةطروحة أأ -ب
 ن جیلي بحیث أوروبالمجتمع األ كثر شموال في قیم قطاعات بعینها فيهو جزء من تحول أ
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ن قیم الفرد یهتم بحاجته الالمادیة و یالحظ أ صبحأ)  50 – 29(قتصادیة ما بعد األزمة اإل
طار م الحاد بالبیئة في إهتماضادة للصناعة تعد بمثابة مؤشرات أساسیة للتنبؤ باإلالم

نزعة الحفاظ على الطبیعة الذین  صحابجماعات أخرى أیضا و على وجه الخصوص أ
  . یر البیئة و تهدید الطبیعة ن تدمصابهم القلق بشأأ

تؤكد هذه األطروحة على الوضع اإلجتماعي :  طروحة الطبقة الوسطى الجدیدةأ -ج
فبحكم وظائفهم " المتخصصون اإلجتماعیون " ق النزعة البیئیة خالألولئك الذین یتبنون أ

ماكن في أ و الذین یشتغلونحظون بشكل مباشر مشاكل الناس كاألطباء مثال ، أیال نهمفإ
  . و تتعرض للمخاطر مهددة أ

طروحة نشوء الوعي البیئي تفسر هذه األ:  نغالق السیاسيتجاه النزعة التنظیمیة و اإل إ - د
  . من خالل تحدید التوترات في النظم السیاسیة لبعض الدول الغربیة 

حام اقتدفاعي ضد جتماعیة البیئیة بمثابة رد فعل من هذا المنظور تعتبر الحركات اإلو    
مع  لى تحالف الدولة، و یعود ظهور الحركات البیئیة إ فراد العادیینالدولة للحیاة الیومیة لأل

ناع السیاسة البیروقراطیون لمانیا على سبیل المثال كان صالقطاع الصناعي الخاص ، ففي أ
 ساسیةلمانیة ، مفضلین صنع القرارات األوا منذ السبعینات في تجنب المؤسسات البر قد بدأ

المغلقة ، و هكذا یمكن تفسیر نشأة حركة  بوابتنسیق مع ممثلي الصناعات وراء األبال
سیس الرابطة السیاسیة الدیمقراطیة بین الدولة و جماعة الخضر باعتبارها محاولة إلعادة تأ

ف حزاب بدیلة تهداطنین ، و ثانیا من خالل العودة إلى اإللتحاق بالبرلمانات في صورة أالمو 
  .)1( سیس المشروعیة البرلمانیة ة تأإعادلى إ
  
  
  
 
 
 
السنة األولى , مقیاس استراتیجیات البیئة ,  القضایا و اإلتجاهات النظریة:علم اجتماع البیئة  :فیاللي صالح  )1( 

, ر جامعة محمد خیض, كلیة العلوم اإلجتماعیة  واإلنسانیة , قسم علم اإلجتماع  , تخصص علم اجتماع البیئة  ,ماجستیر 
  . 2008− 2007, الجزائر ,بسكرة 
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  : نظریات البیئة  -2
وماتها الثالثة ، و ظهرت مدارس نسان بالبیئة ، و منظفسرت نظریات عدیدة عالقة اإل   

و بیئته ، و من هذه  اإلنساناتجاهات تختلف في وجهات النظر حول تقویم العالقة بین و 
  : المدارس 

كبر في مجال العالقة اما أالمدرسة للبیئة الطبیعیة اهتمو تعطي هذه :  المدرسة البیئیة - 1
ن ائن سلبي اتجاه قوى الطبیعة ، و أنه كنسان على أاإل إلىبین اإلنسان و بیئته و تنظر 

ثیر حتمي على الكائنات الحیة ، و قد وصف ابن بمكوناتها المادیة القویة ذات تأ البیئة
اخ خالق البشر و المنأثر الهواء في أ" لدون خمقدمة ابن " من خالل كتابه الشهیر خلدون 

ما ینشأ عن ذلك من اآلثار في أبدان و في اختالف أحوال العمران و , )1( في طبائع الشعوب
لیم الثالثة المتوسطة مخصوصة باإلعتدال و سكانها قاالبشر و أخالقهم ، حیث ذكر أن األ

 اا أمكككثر فیها ، النبوات توجد أتى دیانا ، حمن البشر أعدل أجساما و ألوانا و أخالقا و أ
، و یملكون المعادن قواتهم وصنائعهماأكثر في مساكنهم  و مالبسهم و اأنهم متوسطین ا

ول و الثاني اقلیم األاما اإلاأ، ) كالعراق و بالد الشام ( نحراف االطبیعیة ، و بعیدون عن اإل
حیوانات لى الاإخالقهم اأزجتهم و ماأو یتشابهون في  اإلعتدالن بعد عاأهلها اأوالسادس ف

  )2(. الخ  ...نسانیة و ال یدینون بشریعة اإلالعجم و هم بعیدون عن ا
     

نسان یتواجد في بیئته التي ان اإلاأساسي هو اأو البیئي على مفهوم و یقوم الفكر الحتمي أ
مكانیاتها اإو ن یتكیف معها و یعیش في حدودها اأكیدا ، و من الضروري اأثیرا اأتؤثر فیه ت

ن هناك اأعتماد الوثیق یقتضي تدفقا ذا اتجاه واحد من البیئة و مكوناتها ، أي ا، و هذا اإل
نسانیة ، و تؤكد المدرسة الى الكائنات الحیة و المجتمعات اإلاإمركزیة جاذبة من البیئة 

ة و النظم ة و تشكیل الثقافاأن المنظومة البیئیة هي العامل الوحید في نشاأالبیئیة على 
ختالفات ااإل إلىنسانیة مردها اختالفات القائمة بین المجتمعات اإلان اإلاأجتماعیة ، و ااإل

جتماعیة ان النظم الثقافیة و اإلاألى اإالمتباینة في الظروف البیئیة والجغرافیة ، كما تذهب 
  . وفقا للتربیة الفیزیقیة  اأتنش
  
  
  71ص, مرجع سابق ,فتحي مبروك سحر ,عصام توفیق قمر  )1(
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, بیروت, صیدا, المكتبة العصریة , درویش جویدي : تحقیق ,  مقدمة ابن خلدون: الرحمان بن محمد عبد ابن خلدون) 2(
  .ص ,  2002, لبنان 
فأصحاب   للبیئة الطبیعیة ،اخضاع كل شيء اإن المدرسة البیئیة تحاول اأمن المالحظ * 

عقله وروحه لمؤثرات ,نظریتهم وأخضعوا االنسان جسمههذه المدرسة قد غالوا غلوا شدیدا في 
وعالجوا هذه المؤثرات معالجة عامة كلیة واعتبروا االنسان عبدا خاضعا ,البیئة الجغرافیة

شكال الحیاة النباتیة اأو قد ینطبق هذا بشكل كبیر على مختلف ..)1(لظروف البیئة الجغرافیة
قل الكائنات الحیة اأنسان انسانیة ، فاإلاحیاة اإلا على القل انطباقاأحیوانیة ، و لكنها الو 

كلما زادت درجة التحرر  تطورت التكنولوجیاخضوعا للحتمیة البیئیة ، و كلما تقدم العلم و 
  . من تلك الحتمیة 

  
نسان في اوتؤمن بحریة اإل) الحتمیة البیئیة ( و هي تناهض :  اإلمكانیةالمدرسة  - 22
ات و احتماالت مكانیاإنما على اإو و حتمیات اأوي على ضرورات ختیار ، فالبیئة ال تحتااإل

یجابیة اإنه قوة اأمكانیات ، كما امن هذه اإل یالئمهنسان هو الحكم في اختیار ما ا، و اإل
  . تغییرها وفقا لمشیئته  اأو فعالة في تهیئة البیئة لمطالبه و تعدیلها 

  
و اأان لیس مجرد مخلوق سلبي غیر مفكر نسان اإلاأمكانیة ترى او فلسفة المدرسة اإل   

فهي ال تنكر أثر الظروف الطبیعیة أو  , )2(تماما لمؤثرات و ضوابط البیئة الطبیعیة خاضع 
البیئة في اإلنسان ولكنها في الوقت نفسه ترفض أن تكون العالقة بین اإلنسان والبیئة عالقة 

بل إن  . تأثیرا معینا في اإلنسان حتمیة نهائیة بحیث إذا توفرت ظروف طبیعیة معها أنتجت
أن تختار منها ما ″من الممكن″هذه المدرسة تؤكد حریة اختیار اإلنسان من إمكانیات عدیدة 

وأثر الظروف اإلنسانیة ,یشاء وتؤكد استجابة اإلنسان لظروف البیئة ولیس خضوعا لها
مكانیة اتذهب المدرسة اإل ، و )3(ختیارفي توجیه هذا اإل)...,الطباع,التقالید,العادات(المحضة

ئة و تترقى ذ تتشكل البیاإثیر المركزي لمكونات البیئة هو الذي یقرر مصیرها اأن التاألى اإ
ن الكائنات الحیة بما فیها اأبمعنى  ثیر دائماأنسانیة من تاجتمعات اإلالمبما للكائنات الحیة و 

   .ةطها المختلفئشمن خالل منانسان هي التي تشكل بیئتها ااإل
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جغرافیة العمران −دراسة السكان−تطور الفكر في العالقة بین البیئة والمجتمع−البیئة والمجتمع:غالب محمد السید) 1(
  .34ص , مصر,1963,األنجلو المصریة مكتبة ,3ط,والمدن

  .21ص ,توفیق قمرعصام ، فتحي مبروك سحر ، مرجع سابق) 2(
  .44ص , مرجع سابق , غالب محمد السید ) 3(
*  
التي تقدم هي ن البیئة اأمكانیة غالت بعض الشيء في ان المدرسة اإلاأهكذا نجد و  

هدافه ، و اأنسان یختار منها ما یتالءم مع قدراته و اارات ، و اإلبیختانسان عددا من اإلالإل
نه في الواقع اأال اإعلى البیئة والقادر على تحدید نمط استنزافه لمواردها ،  على هو المسیطر

و تسخیر معظم الموارد البیئیة اأحیانا عن مواجهة المشكالت البیئیة اأنسان عاجزا ااإلیقف 
نشطة البشریة بین البیئات الطبیعیة امر كذلك لتجانست األالصالحه ، و لو كان األ

  . المتشابهة 
ن هناك اأهذه المدرسة بالعالقة بین البیئة و مكوناتها و ترى  يىو تعن:  مدرسة التفاعل - 3
ثر بكل ما یحیط به من ظواهر اأثیرا متبادال بین البیئة و مكوناتها ، فالكائن الحي ال یتاأت

ثر بالكائن الحي عن طریق التغذیة اأخرى تتان البیئة هي األاإكالحرارة و الطاقة فحسب بل 
ة ن البیئة تؤثر في الكائنات الحیاألى البیئة ، بمعنى اإالمرتدة الخارجیة التي یسري تیارها 

   .)1(التي تسكنها و هي بدورها تؤثر في البیئة المحیطة 

من جهة أخرى یختلف اإلنسان عن أي كائن حي آخر یشترك معه في شبكة الحیاة    
والتي تضم سائر الكائنات الحیوانیة والنباتیة التي تتفاعل لیس فقط فیما  ، الموجودة في بیئته

نما أیضا مع العناصر الفیزیقیة ال ها،والحیوانات تدخل مع البیئة كائنات بمحیطة بینها وإ
  . )2(عضویة أما اإلنسان فیدخل في عالقة معها كائن عضوي وثقافي في وقت واحد 

 *  
 نأانللبیئة الطبیعیة بالرغم من خضعت كل الظواهر اأن نظریة الحتمیة اأمن المالحظ 

كنولوجیا الحدیثة ، و المدرسة یستطیع القیام باستغالل الموارد المتاحة باستخدام الت اإلنسان
نسان في اختیار ما یتالءم مع االثانیة اتجهت نحو التجانس و التشابه و توفر القدرة لدى اإل

في فهم مكونات البیئة و محاولة تحلیلها و لكن  إسهامات أن كالهما لهظروفه ، و ال شك 
اقعیة و موضوعیة ، و ذلك قرب هذه المدارس و أما المدرسة الثالثة فتعد أمن زوایا محددة ، 

 إشباع أن إلىو البیئة ، فالواقع یشیر  اإلنسانكیدها على وجود عالقات تفاعلیة بین لتأ
مصادر ثروة  إلىتتم عن طریق تحویل بعض عناصر المنظومة البیئیة  اإلنساناحتیاجات 
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لجة یحاول جاهدا اكتشاف الجدید لمعا اإلنسانالحتیاجاته ، و  إشباعهتزید من درجة 
  .العناصر المتوفرة في هذا المحیط بتقنیات جدیدة الستخدامها 

  
  
   . 22,  21توفیق قمرعصام ، فتحي مبروك سحر ، مرجع سابق ، ص ) 1(
، دار المریخ للنشر،الریاض،السعودیة ،  األنثربولوجیا االیكولوجیة:الشواني مصطفى حمدي , محمد إبراهیم فتحیة )2(

  . 68ص ,  1988
هم العالقة بین البیئة و الصحة قدم النظریة الثالثة التفاعلیة معطیات تساعد في فكما ت   

 المهیأةفي العوامل  بآخر أوالتفاعل بین المنظومات الثالث یؤثر بشكل  أنالمرض حیث و 
قیة المسببة للمرض ، فالمنظومة الطبیعیة تقدم مجموعات من المتغیرات الفیزی أوللصحة 

جتماعیة ذلك ، و المنظومة اإل إلىو ما  ...الحرارة  و درجاتاریس مثل المناخ ، و التض
جتماعیة ، الممارسات التعلیم ، الثقافة ، التنشئة اإل عدد من المتغیرات مثل أیضاتقدم 

و المنظومة التكنولوجیة بما تضم من تقنیات حدیثة تساعد . الیومیة ، العادات السلوكیة 
القدرة على استخدام میاه الشرب النقیة ، توفیر مختلف احتیاجاته مثل  إشباععلى 

تؤدي هذه التقنیات  أنالمواصفات الصحیة في المساكن مما یعزز الصحة العامة كما یمكن 
  .  )1(الخطیرة  األمراضالمسبب للعدید من و  التلوث البیئي إحداث إلى
  
  

  
  
  
  
  
  

  یوضح تفاعل مكونات البیئة ) : 01(شكل رقم 
  .  22السعود راتب ، مرجع سابق ، ص : ر المصد

  
  

 التكنولوجیا   الطبیعة 

 التنظیم االجتماعي  السكان  
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 .) 23, 22توفیق قمرعصام،فتحي مبروك سحر،مرجع سابق،ص ) 1(

  :  االجتماعیة و الثقافیة للبیئة الطبیعیة األبعاد -3
من موارد یستهلكها و الطبیعة  ، ففضال عما تمده  اإلنسانالطبیعة تمثل مسرحا لنشاط    

 , )1(جتماعیة و الثقافیة و الجمالیة تاجیة المختلفة فإن لها جوانبها اإلاإلن أنشطتهیقیم بها 
غیر مباشر في المجتمع و الثقافة ، ففي  أومباشرا  تأثیراالبیئة الطبیعیة تؤثر  أنأي 

المجتمعات البسیطة المسماة المجتمعات البدائیة التي تعیش معتمدة اعتمادا مباشرا على 
تعكس بوضوح  اإلنسانالطبیعیة و  تالزم واضح بین الممیزاتسنة یوجد و فصول ال األرض

و الطبیعة في تلك المجتمعات  اإلنسانحیاة السكان و طابعهم الممیز ، فالعالقة بین 
القول  إلىربولوجیا أدى ذلك ببعض علماء اإلجتماع و األنثالتقلیدیة قویة للغایة ، و قد 

النظم لثقافة و و تشكیل ا نشأةیعیة العامل الوحید في بالحتمیة الجغرافیة التي تعتبر البیئة الطب
   . جتماعیةاإل
النظم  نشأتبیان كیف   Environnementalismeمدرسة البیئة  أصحابو یحاول    

 تضاریسامناخا معینا و  لتالءمالعادات و التقالید و الفنون المختلفة في البیئات المختلفة و 
فهذه . المجتمعات حددتها لها البیئة الطبیعیة  و لتقوم بوظائف معینة في تلك ,معینة

ظم اإلنسان و الطبیعة من جهة و بین النالدراسات هي محاولة لدراسة التفاعل القائم بین 
ثر البیئة العامة في تشكیل هي أو لكن من زاویة معینة  أخرىاالجتماعیة من جهة  األنساقو 

و المنطقة الطبیعیة  اإلقلیميتمع و وضعه على ذلك كثیرة فموقع المج األمثلةهذه النظم ، و 
فموقع  , )2(قتصادیة و الثقافیة د فیها المجتمع تؤثر في حیاته اإلجتماعیة و اإلالتي یوج
   . قتصادي و في ثقافتهافي تاریخها السیاسي و اإل أثرهله مثال  الجزائر

قات االجتماعیة في تكوین العال ثر الطبیعةاألمثلة لبیان أبعض وسنتعرض فیما یلي ل   
   :ة و في ثقافة المجتمعات المحلیة في تشكیل النظم االجتماعیو 
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، 2000، دار الوفاء لدنیا الطباعة  والنشر ، اإلسكندریة ،  التربیة و قضایا البیئة المعاصرة: سالمة الخمیسي السید ) 1(

  .  49ص
  .  134،135ص مرجع سابق ،احمد أبوریة سوزان ، ) 2(

جتماعیة و كثافتها وف البیئیة في دائرة العالقات اإلتؤثر الظر :  جتماعیةقات اإلالعال –أ 
 إلىتؤثر في اتساع هذه الدائرة و امتدادها  أنهادرجة قوتها داخل المجتمع المحلي ، كما و 

جتماعیة ت اإلحجم السكان یؤثر في تنظیم مختلف النشاطا أن اإلقلیمیة ، كماخارج حدوده 
یحدد  إنماخصائص العالقات االجتماعیة فحسب  أونوع  دو ال یحد, حلي في المجتمع الم

في العالقات البیئة الطبیعیة  تأثیرالتي تكشف عن  األمثلةو من  , كمیة العالقات أیضا
  . لشكل الذي یتخذه المجتمع المحلي والجماعات ا األفرادجتماعیة بین اإل
شكل المعروف باسم القریة المتمركزة و الشكل ال: تخذها القریة مثال التي ت األشكالفمن    

حد لإلقلیم تعتبر أالظروف البیئیة  أنباسم القریة المبعثرة ، و مما ال شك فیه المعروف 
اآلخر ، و تتمیز العالقات الشكل  أوذ القریة هذا الشكل اتخا إلى أدتالعوامل التي 

تكتل  إلىلتقارب الشدید ، و یرجع ذلك فراد في القریة المتمركزة بالقوة و ااإلجتماعیة بین األ
و ما ( المشتركة دور كبیر  اإلقامةیكون للجوار و  أن إلىالمساكن في المكان الذي یؤدي 

المصالح جتمع و وحدة التجارب و العواطف و الم إلىتتبع ذلك من الشعور القوي باالنتماء سی
، و الجماعات األفرادالقائمة بین و دور هام في العالقات االجتماعیة ) االقتصادیة المشتركة 

جمیعا تعمل على تقویة العالقات و تدعیمها باستمرار ، بل تعمل على تخفیف  أنها إذ
  . ریها الضعف الذي یعت أوالتباعد 

أشیاء ال یفصل البیئة الطبیعیة كمجموعة  اإلنسان إن:  المعتقدات و القیم االجتماعیة -ب 
و نسق القیم و المعتقدات على وجه ,  األشیاءمن  خرىأجتماعیة كمجموعة عن البیئة اإل

ذلك  إلىمليء بالمعاني و الرموز التي تشیر  المجتمعات البسیطة و التقلیدیة الخصوص في
على مختلف نواحي نشاطه و الطبیعة ، و ینعكس ذلك  اإلنسانالتفاعل بین و التي تعكس 
تجاه  األفرادماعي الذي ینظم سلوك جتماعیة ، و یوجد نوع من الضبط االجتو عالقاته اإل
رد انقطاع المطر إلى غضب اآللهة و األرواح ، فكثیر من القبائل اإلفریقیة تضبعضهم البع
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نزول  أن، لخروجهم على القیم الخلقیة المتوارثة و على تقالید المجتمع ، و  )1(على البشر 
و التمسك  األرواحو  جداداألو العمل على استرضاء  لآللهةالمطر رهن بتقدیم القرابین 
 بأموركانت تهتم  إنفي المجتمعات الحضریة الحدیثة و  التأثیربالتعالیم الدینیة ، نجد نفس 

  اإلقامة الحضري فیما یتعلق بالقیود التي یفرضها موطن  لإلنسانجتماعیة أخرى كالعالقة اإل
  
  
  . 138  ,137  ,136. أحمد أبوریة سوزان ، مرجع سابق ، ص) 1(

یضا بیئته الصناعیة و موقعها و مدى اتساع فیما یتعلق أها ، و لتسهیالت التي یتیحو ا
و المحلیة ، و كذلك دراسة  اإلقلیمیةالوحدات السكنیة و العالقات  أفرادمجال العالقات بین 

مختلف نماذج العملیات الصناعیة مختلف نماذج الروابط االجتماعیة التي ترتبط ب
  .  )1(التكنولوجیة و 
ما لقیته قضایا البیئة بها مثل من القضایا التي لم تلق اهتماما كافیا أنو الجدیر بالذكر      

لم یدرس الدراسة الكافیة فان هذا البعد  لألسفلبیئة ، و األخرى مشكلة البعد االجتماعي ل
، في مشكالت البیئة و التنمیة  أساسیافي الدول النامیة على وجه الخصوص ، رغم انه یعد 

كثیر من مشروعات التنمیة في هذه   إعطاءعدم  إلىغیاب االهتمام بهذا البعد  أدىقد  و
اإلنسانیة فقد تلك العوامل  أنمن عائدات و لعلنا نوضح  إلیهالدول ما كانت ترنوا 

وضعنا  فإذا،  آثارهاجتماعیة ، و تشابكها یجعل من الصعوبة تفهمها و التعرف على اإلو 
عن وجود نقص ملموس في تفهم  األحوالفي معظم  نشأتت البیئة مشكال أنفي االعتبار 

شد ما یكون أن هذا الصراع یكون أالعالقة بین النمو السكاني و الصراع االجتماعي فسنجد 
في الدول النامیة على قاعدة مصادر عندما یتنافس السكان الذین یتكاثرون بسرعة مذهلة 

هور البیئي ، كذلك فان التوزیع الغیر عادل بین في النقصان و متعرضة للتد آخذة وأثابتة 
جتماعي الضرورة یتبعه تمزق في النسیج اإلهذا بیعقد هذه العالقة ، و  أننه ن شأالمصادر م

تلوث هذه و یفقد اإلنتماء لهذه البیئة المكانیة و یصبح أمر هتمام بالبیئة مما یهدر قیم اإل
جل البقاء في یكترث بها المتصارعون من أي ال البیئة و إهدار مواردها من األمور التي الت

  .ظل نقص الموارد و زیادة السكان 
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  . 138,   137  .أحمد أبوریة سوزان ، مرجع سابق ، ص  ) 1(

و عالقتها بالنمو اإلجتماعیة هتمام الكافي بالقضایا أن عدم اإلإلى هنا وتجدر اإلشارة    
تعامل مع هذه العالقة المعقدة حیث یدخل فیها عدد صعوبة ال إلىالبیئة یرجع  والسكاني 

و البیئة الحیاتیة و العلوم قتصاد علوم اإلمن الموضوعات المعرفیة ذات العالقة و هي 
العالقة هي لیست عالقة  أن إلى باإلضافةجتماعیة ، هذا الدراسات التقنیة و اإللسیاسیة و ا

بالحسبان ذلك  یأخذ أنمردود ینبغي  أوتفاعل و أي تحلیل ذو معنى   عالقة إنمابیئیة 
،  )1(جتماعیة و السیاسیة المستمر بین اإلتجاهات اإلقتصادیة و البیئیة و اإلالتفاعل الدوار و 

قتصادي و النظام الثقافي عي بما یتضمنه من نظم كالنظام اإلجتماأن المحیط اإلو باعتبار 
تؤثر في المحیط الطبیعي  - اتجاهاتهابمكوناتها الفرعیة و  األنظمةكل هذه هذه  - و القیمي 

بها  تتأثرتحتضن عملیات التنمیة و تؤثر فیها و  - النظم-   أنهابه ، كما  تتأثرالحیوي و  أو
و من  آلخرو المحیط الطبیعي من مجتمع  ف نواتج التفاعل بین هذا المحیط و لذلك تختل
أن لك یصبح من الضروري و لذ ,ألخر على المحیط الطبیعي من مجتمع  تأثیراتهثم تختلف 

عالقة بین المحیط االجتماعي و المحیط الحیوي  أیةالمتواصلة في مفهوم التنمیة  یراعى
   . )2(البیئي  اإلصحاححتى نضبط هذا التفاعل و نوجهه الوجهة التي ال تؤثر سلبیا على 
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  .  212،  211. توفیق عصام قمر ، فتحي مبروك سحر ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  .        50سالمة الخمیسي السید ، مرجع سابق ، ص ) 2(

  :  عالقة اإلنسان بالبیئة و تطورها -4
منذ بدأت الحیاة على سطح األرض و اإلنسان یحاول أن یحمي نفسه من العوامل البیئیة    

المحیطة به كالحیوانات و المیكروبات التي تسبب له المرض و تؤدي إلى هالكه ، و كذا 
و قد مر اإلنسان بمراحل , )1(... الظروف الطبیعیة القاسیة كالسیول و البراكین و الزالزل 

متعددة و متغیرة من خالل دورته الحیاتیة في هذا الكون و من خالل هذه المراحل تحددت 
   )2(: عالقته مع البیئة و یمكن تلخیص هذه المراحل كما یلي 

، و جمع ما قد )*(حیاته بجمع طعامه  اإلنسان أفي هذه المرحلة بد:  مرحلة الجمع -1
على بیئته  اإلنسانثر شاب ، و قد كان أمن خشب الشجر أو ألیاف األع مأواهیحتاجه في 

 أنالعشب ، و في مجال المعرفة من المتوقع  آكالتال یكاد یتجاوز اثر غیره من  اطفیف أثرا
یتبین النافع من الضار ، و معرفة النباتات المختلفة لمن  اأنواعقد عرف  اإلنسانیكون 

ثر أن أمناطق نموها لتسهیل جمعها ومعرفة محدودة لطرق تخزین بعضها ، و یالحظ 
التي اخترعها و كان  اآلالت أنعلى البیئة في هذه المرحلة لم یكن ضارا حیث  اإلنسان

  .  )3(بیئیة ضارة  أثاریستعملها لم یكن لها 
 األساسیةزیادة المتطلبات  أوبازدیاد النشاط البشري مرحلة تمثلت هذه ال:  مرحلة الصید - 2

إلى مرحلة صید عتماد شبه الكامل على النبات اإلنسان من مرحلة اإلتحول  إذ،  لإلنسان
لدیه  فأصبحتالصید و طورها و اكتشف النار كذلك  أسالیبخذ باستخدام الحیوانات و أ

وقد كان اكتشاف النار  )4(في السابق كان علیه كبر مما التأثیر في البیئة بشكل أالقدرة على 
 التأثیرظل هذا  إنو بیئته و  اإلنسانضطراب في العالقة بین دایة اإلفي هذه المرحلة ب

   . )5(محدودا في تلك الفترة 
  
  
  .  23توفیق عصام قمر ، فتحي مبروك سحر ، مرجع سابق ، ص ) 1(
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  . 73احمد أبوریة سوزان ، مرجع سابق ، ص ) 2(
بالرغم من أن الجمع أول حرفة عرفها اإلنسان إال أنه من المتوقع أن یكون قد مارس حرفة أخرى معها أال وهي صید (*)

جماعات :وعلى هذا األساس تقسم المجتمعات البدائیة إلى جماعات.الحیوان أو صید األسماك والحیوانات البریة في البحر
  . .)78ص ,مرجع سابق ,ب محمد السید غال(وجماعات الصیادین, القوت

  .  24توفیق عصام قمر ، فتحي مبروك سحر ، مرجع سابق ، ص ) 3(
  . 73احمد أبوریة سوزان ، مرجع سابق ، ص ) 4(
  .  25توفیق عصام قمر ، فتحي مبروك سحر ، مرجع سابق ، ص ) 5(
ألنهار في اباستغالل میاه في هذه المرحلة  اإلنسانقام  إذ:  ستقرارمرحلة الزراعة و اإل - 3

 أسالیبالسدود و القنوات و طور  إنشاءستغالل عن طریق الزراعة ، كما توسع في اإل
  الزراعة  

    األرضیةشكلها على سطح الكرة  تأخذالتغیرات البیئیة  فبدأتو الحرث و الري و الحصاد 
ت النفایات الطبیعیة المرتبطة بالنشاط البشري في الظهور و قد استطاعت الدورا بدأتو 

و قد  )1(الطبیعیة استیعابها في هذه المرحلة بفعل الكائنات الحیة و خاصة الدقیقة منها 
الكثیر منها إلى بیئة ذات سمات یرجع  إیجادفي هذا العصر قادرا على  اإلنسان أصبح

  . قدر كبیر من المعرفة  إلىیتوصل  أن، و بالتالي فقد استطاع أفعاله اإلرادیة
  

جاء عصر الصناعة و ما اتصل به من عمران تمیزت به حیاة  : مرحلة الصناعة - 4 
یعیش في بیئة من  أن اإلنسان إمكانفي  أصبحالحضر الصناعي عن حیاة الریف ، و 

 آلثارهالهائلة ما جعل  اآلالتمصادر للقوة جعلت بین یدیه من  اإلنسانصنعه ، و طوع 
و المعدات التي  اآلالتء ، هذه و في البحار و الهوا األرضالبیئیة امتدادا على مساحة 

في مرحلة الصناعة كانت بمثابة ثورة صناعیة شكلت تعدیا حقیقیا من  اإلنساناستحدثها 
و بیئته في حالة اضطراب شدید  اإلنسانعلى البیئة ، مما جعل العالقة بین  اإلنسانجانب 

في  اإلنسانحدث ألقد " إعالن تبلیسي ، حیث جاء فیه علیه  أكدوقتنا هذا ، هذا ما  إلى
في میزات الطبیعة و ذلك بفضل قدرته على تغییر  ملحوظةالعقود القلیلة الماضیة تغیرات 

ه للخطر نفس اإلنسانبیئته ، و كانت النتیجة تعریض مختلف الكائنات الحیة و في مقدمتها 
  " . نه ال یمكن درؤه الذي ثبت أ

سلسلة تمراحل م أربعةت متدرجة في بالبیئة قد مر  اإلنسانعالقة  أنیتضح مما سبق    
و المعرفة و البیئة  اإلنسانتاریخیا وفي كل مرحلة كان هناك تفاعل بین عناصر ثالثة هي 

رحلة الصید في مرحلة الجمع و م اإلنسان أحدثهاالبیئیة التي  اآلثار أن، ومن المالحظ 
ة على البیئة الطبیعیة مواد غریب أیة عنها یحدث أوستقرار لم ینتج مرحلة الزراعة و اإلو 
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في مرحلة الصناعة بعد تقدمه التكنولوجي الذي كان مرتبطا  إلیهاكالتي استحدثها وتوصل 
  .  )2(نتج عن ذلك العدید من المشكالت البیئیة  بشكل خاص بالثورة الصناعیة ، و الذي

  
  . 73احمد أبوریة سوزان ، مرجع سابق ، ص ) 1(
      .28،  27، مرجع سابق ، ص سحر روك توفیق عصام قمر ، فتحي مب) 2(

  مشكالت البیئة: ثانیا 
نقصد بالمشكلة البیئیة حدوث خلل أو تدهور في النظام البیئي بما ینجم عنه أخطار بیئیة    

سواء كان هذا الخطر بطریقة مباشرة أو غیر , تضر بكل مظاهر الحیاة على سطح األرض 
غیر كمي أو كیفي یلحق بأحد الموارد الطبیعیة في أو بعبارة أخرى هي كل ت. )1(مباشرة 

البیئة بفعل اإلنسان أو أحد العوامل البیئیة الفیزیقیة فینقصه أو یغیر من صفاته ، أو یخل 
بتوازنه بدرجة تؤثر على األحیاء التي تعیش في هذه البیئة و في مقدمتها اإلنسان تأثیرا 

  . )2(سلبیا 
  ي أو الطبیعي ال تخضع للتحكم المطلق من قبل اإلنسان ،و مع أن ظواهر المحیط الحیو    

إما لصالحه كسعیه المستمر إلنشاء محطات , و لكن لإلنسان القدرة على توجیه التكنولوجیا 
ما كتسابقه في صناعة أسلحة , ...تولید الطاقة و بناء السدود لحجز المیاه و اإلحتفاظ بها  وإ

فان كان جهدا إلصالح الخلل فالباب الیه ) . جرثومیة  نوویة ، كیمیائیة ،( الدمار الشامل 
المحیط االجتماعي باعتباره المحیط المعني بالسیاسات و اإلجراءات و التشریعات و من 

و من ثم فان .  )3(السلوكیات التي تنظم هذا التفاعل و ترشده بما فیه صالح للبیئة و اإلنسان معا 
ما هو قائم فعال ، و إنما یمتد لما یمكن أن یحدث في  مفهوم المشكلة البیئیة ال یقتصر على

  .   )4( المستقبل ، و هنا تبرز أهمیة التخطیط لحمایة البیئة و صیانتها من أي تدهور
هذا و قد بدأ اإلهتمام بمشكالت البیئة على مستوى العالم بانعقاد مؤتمر األمم المتحدة    

ثم انعقد المؤتمر الدولي للبیئة و التنمیة في ریو م ،  1972للبیئة البشریة في ستوكهولم عام 
بالبرازیل ، و كان هذا المؤتمر بمنزلة ناقوس الخطر الذي نبه إلى  1992دي جانیرو عام 

عالمیة المشكالت البیئیة باعتبارها ال تخضع لنظام إقلیمي معین ، كما أنها ال تخضع 
لم تأثیرا أو تأثرا و بدرجات متفاوتة فهي مشكالت تشترك فیها كل دول العا, لحدود سیاسیة 

لذلك وجب التفكیر عالمیا و التنفیذ محلیا على قدر و إمكانات و ظروف , من دولة ألخرى 
 .  )5(كل دولة 
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، ص 1981ط ،دار البحوث العلمیة ، الكویت ،.، د البیئة واإلنسان عالقات و مشكالت :عبد المقصود زین الدین ) 1(
18  .  

  .  85یق قمر، فتحي مبروك سحر ، مرجع سابق ، ص عصام توف) 2(
  .  26الخمیسي سالمة ، مرجع سابق ، ص ) 3(
  .  18عبد المقصود زین الدین ، مرجع سابق ، ص ) 4(
  .  87عصام توفیق قمر ، فتحي مبروك سحر ، مرجع سابق ، ص ) 5(

  : المشكالت الطبیعیة  -1
فساد  إلىنتیجة عوامل الطبیعة مما یؤدي  التي تحدث األخطارالمشكالت الطبیعیة هي    

  : و تشمل , في حدوثها  لإلنسانالبیئة و تدمیر مواردها و ال دخل 
حتى نمو حشائش الرعي ،  أوبما ال یسمح بالزراعة ،  األمطارأي نقص  : الجفاف 1- 1
، رة و المناطق الصحراویة اطق الممتدة ما بین المناطق المطیكثر حدوث الجفاف في المنو 

،  اإلفریقیةالمنطقة الممتدة بین شمال و جنوب الصحراء الكبرى :  كاآلتيو یمكن تحدیدها 
الجهات تعرضا للجفاف و ذلك بسبب اتساع الصحاري الممتدة  أكثرمن  إفریقیاتعد قارة  إذ

سابقة ، و تتمیز هذه المناطق ال األمریكیةبها ، و المناطق الواقعة غرب السهول الوسطى 
وقلة المساحات المحاصیل  إتالف إلىو عدم ثبات كمیته مما یؤدي ظام المطر فیها بعدم انت

  . المزروعة 
 الحاد في المحاصیل الزراعیة بل وانعدامها عن الجفاف النقص  الناتجة اآلثار أهمو من    

الناتجة  األمراضو  األوبئةانتشار المجاعات في المناطق التي یسود بها الجفاف ، انتشار 
كبیرة لعدم تحملهم الظروف القاسیة و عدم توفر  بأعداد األطفالسوء التغذیة ، موت عن 

  . الغذاء 
و خروجها عن حدودها و شواطئها  هي زیادة المیاه في مجاریها ،:  الفیضانات 2- 1
المتساقطة  األمطاركمیات في انحرافها بسرعة فائقة و یحدث الفیضان بسبب الزیادة الكبیرة و 

المیاه  أنتدمیر البیئة ، ذلك  ینجم عن الفیضانات، و  األنهارمع في مجاري و التي تتج
تغرق  أنهات ، كما یة تدمر ما یقابلها من طرق و منشآو سرعة عالالمنجرفة بكمیات كبیرة  

نزوح و تدمیر قرى بكاملها  إلىالمزروعة و تتلف ما بها من محاصیل ، و قد تؤدي  األراضي
كبیرة من الماشیة  أعدادالسكان و  آالفموت  إلىا قد تؤدي كماألفراد من مساكنهم 

  . الحیواناتو 
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الجنوبیة  األجزاءالفیضانات هي  ألخطارالمناطق تعرضا  أكثر أن إلى اإلشارةو تجدر    
  . )1(المناطق تعرضا للفیضانات أكثرالصین من و  و تعد الهند ,آسیا في فصل الصیف لقارة 

  
  
  
  . 109،  108،  107.  مرجع سابق ، ص , لبیئة والمشكلة السكانیةاشحاتة حسن أحمد ،) 1(
طویلة  أوهي المیاه المتساقطة بغزارة في منطقة معینة لفترات قصیرة :  السیول 3- 1

بمرور العواصف  تتأثریصاحبها حركة شدیدة للهواء ، و تحدث السیول في المناطق التي 
  . حدث في المناطق الجافة و الشبه الجافة الحراریة مثل جنوب الصین ، الفلبین ، كما ت

و تعطیل حركة المرور علیها   إتالفهاتدمیر الطرق و  عن السیولالناتجة  اآلثارو من    
 إلىبطبقة سمیكة من الرواسب ، كما قد تؤدي  األراضيت و القرى ، تغطیة شآ، تدمیر المن

  . المحاصیل الزراعیة  إتالف
نتیجة التفاف الهواء البارد حول الهواء  األعاصیر نشأت:  و العواصف األعاصیر 1-4

الشرق  إلىحیث تدفعه الریاح العكسیة من الغرب )  إعصار( مكونا انخفاضا جویا الساخن 
سا ، و تتعرض السواحل الشرقیة للقارات في / كلم  60 إلى 45بسرعة  اإلعصاریتحرك ، و 

صلي الصیف و الخریف ، كما هو ف أواخرالعروض المداریة لنوع من هذه العواصف في 
  . الحال في الصین 

الجویة ، تعطل حركة  األحوالعدم استقرار  المترتبة عن هذه الظاهرة اآلثار و من   
الحرائق  إشعالو  األشجارالمالحة الجویة ، انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة ، اقتالع 

  ,بسبب الریاح
تعطیل حركة النقل         إلى باإلضافةالكهرباء  شبكات االتصال و إتالفغزیرة ،  أمطارهطول 

              . )1(و المواصالت 
, على المحاصیل الزراعیة و تبیدها في فترة قصیرة  تأتيحیث :  الجراد و الحشرات 5- 1
  .بعد سقوط المطر الغزیر  أعدادهعدة مالیین و تتكاثر  إلىسرب الجراد  أفرادیصل عدد و 

خسائر ما التهمه من ) الفاو ( ة والزراع األغذیةمنظمة  ما قدرته اهرةآثار هذه الظومن    
السنوات لهجوم  إحدىفي  أثیوبیا وقد تعرضت . دوالربنحو بلیون  1973الجراد في عام 

بالتالي  .لمحاصیل تكفي لغذاء ملیون مواطن من الجراد قضى على كمیات من ا أسرابمن 
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 و الزراعة األغذیةو في هذا السیاق تقدم منظمة  ضخمة ، ألموالفمكافحة الجراد تحتاج 
    .   )2( الشأنالمعونات الالزمة للدول الفقیرة في هذا ) الفاو(
  
 
  .  112، مرجع سابق ، ص  البیئة و المشكلة السكانیةشحاتة حسن احمد ، ) 1(
   . 114، ص المرجع نفسه ) 2(
   : الزالزل و البراكین 6- 1
شرة األرضیة من آن آلخر حركات اهتزاز یشعر بها الناس أحیانا  تعتري الق: الزالزل  -أ

و تأتي على شكل هزات , وتسجلها المراصد باستمرار ، تعرف بالزالزل أو الهزات األرضیة 
أفقیة أو شاقولیة تصیب سطح األرض و تتسبب أحیانا بالكوارث ، و السبب الكامن وراء 

حیث تتعرض , رة األرضیة في بعض المناطق حدوث الزالزل یعود إلى عدم استقرار القش
كما قد تنجم الزالزل عن خسف , إلى انخساف كبیر أو التواءات في الطبقات الصخریة 

یحدث في فراغات القشرة األرضیة كانهیار المغاور الكبیرة في البالد الكلسیة أو انهیار في 
  . یرها محدود جدا و لكن تأث, طبقات الملح بسبب تسرب المیاه إلیها أو ما شابه 

وهي غالبا تحدث نتیجة , هذا و تحدث الزالزل في البحار كما تحدث على الیابسة    
و . انخساف قسم كبیر من قاع المحیط ، و هذا ما یؤدي أحیانا إلى اختفاء بعض الجزر 

  .تتالءم الزالزل مع شدة انحدار الشواطئ و وجود الحفر المائیة العمیقة 
ألنها تؤثر في , الزل أنها تسبب الكوارث للمدن الساحلیة حیث تكون بحریة و من آثار الز    

  .  )1(م في ارتفاعها  30میاه البحار و تجعلها تهتز و تشكل أمواجا عالیة تبلغ 
كما تحدث الزالزل في مناطق ضعف القشرة ، كذلك تحدث البراكین ، فالقشرة :  البراكین -2

و هذا ما یسمح بخروج الصهارة و المواد , ي إلى تشققها األرضیة تتعرض لعوامل عدیدة تؤد
األخرى المضغوطة من الداخل إلى السطح بواسطة ثقوب أو شروخ تسمح باستمرار بتراكم 

فتشكل ما یعرف بالبركان بأشكاله ومواده المختلفة , المواد المنصهرة الباطنیة على جوانبها 
)2(   .  
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  http:// www.Ageography.com   ،10-11-2010  .15:45: نقال عن :  البراكین الزالزل و,            )1(
.  http:// olom.info/id3/ikonboard.cgi   ،12-11-2010: نقال عن :  الزالزل و البراكین,            )2(

15:30 .  
  :  البراكینو  الزالزلالناتجة عن  اآلثارو من    
 .انهیار المنازل و المنشآت * 
 . و اندالع الحرائق , تدمیر المدن و الطرق  *
 .انهیار الصخور الكبیرة و الصغیرة التي تؤدي إلى انسداد مجاري األودیة وردم اآلبار * 
 . خسائر في األرواح و الممتلكات * 
خروج الغازات و األبخرة السامة و الحمم البركانیة التي تهدد أمن الناس و تثیر الذعر * 

 .  بینهم
تفاء مدن و قرى كاملة ابتلعتها األرض نتیجة حدوث شقوق بسبب الزالزل ، كما قد اخ* 

,  )1(تؤدي هذه األخیرة إلى انفجار خطوط المیاه و النفط و تقطع أسالك الكهرباء والهاتف 
أو , كما تتسبب إما في خفض مستوى المیاه الجوفیة مما یجعل من الصعب الحصول علیها 

األرض مما یؤدي إلى تغیر خواصها الكیمیائیة والفیزیائیة و هو ما في ارتفاعها إلى سطح 
  .  )2(ینعكس سلبا على المحاصیل الزراعیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://
http://www.Ageography.com
http://
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  .  113مرجع سابق ، ص , البیئة والمشكلة السكانیةشحاتة حسن أحمد ،) 1(
  .  4مزیاني نور الدین ، قحام وهیبة ، مرجع سابق ، ص ) 2(

   : ةالمشكالت البشری -2
,       إن التلوث مشكلة بیئیة برزت بوضوح في عصر الصناعة  : مشكلة التلوث البیئي 2-1

هذه المشكلة على اإلنسان و ممتلكاته ، وعلى كثیر من األنظمة البیئیة السائدة  و نظرا لخطورة 
لكمي أو ذلك التغیر ا" نعرف التلوث على انه و بدایة یمكن أن . فقد حضیت باالهتمام والدراسة 

ویكون من شأنه ,الكیفي العارض و المقصود الذي یطرأ على عنصر أو أكثر من عناصر البیئة 
  . )1( "و یضعف من قدرة األنظمة البیئیة على مواصلة إنتاجها,اإلضرار بحیاة الكائن الحي

  : أنواعه 
, النباتو  و الحیوان الهواء الجوي من أهم مستلزمات الحیاة لإلنسان : تلوث الهواء 2-1-1

و قبل عصر اآللة و بدایة المدنیة الحدیثة كان الهواء الجوي یحتفظ بتركیبه و مكوناته 
بنسبها الثابتة التي خلقها اهللا سبحانه و تعالى بتقدیره و علمه ، غیر أن تزاید النشاط 

  . )2(الصناعي و تطور وسائل النقل أدى إلى تعرض الهواء الجوي للملوثات 
هو كل تغیر في مكونات الهواء كما وكیفا بما من " أنه  تلوث الهواء نعرفو یمكن أن 

  . )3( "شأنه اإلضرار بالكائنات الحیة أو غیرها من عناصر البیئة 
  : تنقسم مصادر تلوث الهواء إلى قسمین  :مصادره  -أ

ین  و األتربة الناتجة عن ثوران البراك, المصادر الطبیعیة مثل الغازات  :المصدر األول * 
حرائق الغابات و األتربة الناتجة عن العواصف ، و هذه المصادر عادة ما تكون محدودة في وعن 

مناطق معینة تحكمها العوامل الجغرافیة و الجیولوجیة ، و یعد التلوث من هذه المصادر متقطعا 
  . أو موسمیا 

خدام الوقود في و یكون نتیجة ألنشطة اإلنسان على سطح األرض ، فاست: المصدر الثاني * 
الصناعة و وسائل النقل و تولید الكهرباء و غیرها من األنشطة یؤدي إلى انبعاث غازات مختلفة و 

التلوث مستمر باستمرار أنشطة اإلنسان و منتشر  و هذا النوع من. جسیمات دقیقة إلى الهواء 
ر اإلهتمام و بانتشارها على سطح األرض في التجمعات السكانیة ، و هو التلوث الذي یثی
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القلق حیث أن مكوناته و كمیاته أصبحت متنوعة و كبیرة بدرجة أحدثت خلال ملحوظا في 
 . التركیب الطبیعي للهواء 

 
  .  84أحمد سرحان نظیمة ، مرجع سابق، ص ) 1(
  .  77ص  ، 2005، مكتبة اآلداب ، القاهرة ، مصر ،  1، ط جرائم البیئة بین النظریة و التطبیق، أشرف  هالل) 2(
س،ص .ط ، منشأة المعارف ، اإلسكندریة ، مصر،د.، د قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعةالحلو ماجد راغب ، ) 3(

159  .  
لتلوث الهواء آثار على صحة اإلنسان و الكائنات الحیة و الغابات و الزراعة ، :  آثاره -ب

سبب مباشر في العدید من بل على التوازن الطبیعي للكرة األرضیة ، فتلوث الهواء ب
األمراض العضویة و التنفسیة التي تصیب اإلنسان كأمراض الصدر و السرطان ، كما قد 
تكون له آثار تنفسیة حیث نقل كمیة الضوء التي تصل إلى األرض بسبب تلوث الهواء مما 

تیجة یؤثر نفسیا على اإلنسان ، و تصاب الكائنات الحیة من نبات و حیوان بأضرار فادحة ن
  . تلوث الهواء بثاني أكسید الكربون و الكلور و مبیدات فتل الحشائش 

هذا و تمثل ظاهرة تزاید أخطار األمطار الحمضیة أخطر اإلعتداءات التي تعرضت لها    
نظرا آلثارها الضارة على كل سكان الكرة األرضیة و ما علیها , الطبیعة من جانب اإلنسان 
ها تلوث الهواء و تؤثر في التوازن الطبیعي للكرة األرضیة ، و ،  ومن األضرار التي یحدث

تنال اهتمام العالم مؤخرا ، تآكل طبقة األوزون ، و قد أثبتت الدراسات أن التعرض لمزید من 
األشعة فوق البنفسجیة یؤدي إلى إحداث خلل في جهاز المناعة في جسم اإلنسان مما یزید 

  .   )1(اض المعدیة المختلفة من حدوث و اشتداد اإلصابة باألمر 
  : تلوث الماء 2-1-2

و معنى هذا , ) 30اآلیة ,األنبیاء"( و جعلنا من الماء كل شيء حیا: " یقول اهللا تعالى    
أن كل الكائنات الحیة من أدناها إلى أرقاها و بمختلف أشكالها نباتیة كانت أم حیوانیة ، ما 

م كان الحرص على وجود المیاه و نظافتها و و من ث.  )2(كان لها أن توجد بدون ماء
صیانتها والحفاظ على توازن نظامها اإلیكولوجي أمر تقتضیه استمراریة الحیاة ، لذلك كان 
التلوث المائي من أخطر مشكالت البیئة ، و الذي بات یهدد حیاة اإلنسان في مشربه و 

، خاصة إذا علمنا أن الغالف مأكله ، إلى جانب تأثیره في كثیر من مظاهر الحیاة األخرى 
  .  )3(من مساحة الكرة األرضیة %  71المائي یشغل حوالي 
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أي إتالف لنوعیة المیاه بشكل یقلل من " على أنه  نعرف تلوث المیاهو یمكن أن    
صالحیته ألغراض محددة ، و یحدث هذا التلوث بإضافة مواد غریبة أو نزع عناصر 

 " .  ام للغرض المحدد لهمعینة تجعله غیر صالح لإلستخد
 
  .  80،  79هالل أشرف ، مرجع سابق ، ص ) 1(
ط ، مركز اإلسكندریة للكتاب ، اإلسكندریة ، مصر .، د التلوث البیئي حاضره و مستقبلهطریف شرف عبد العزیز، ) 2(

  .  123، ص  2007
  . 132عبد المقصود زین الدین ، مرجع سابق ، ص ) 3(
الدول یشمل أهم مصادر تلوث الماء الصرف الصناعي و الصرف في معظم  :مصادره  -أ

الصحي و صرف میاه السیول و میاه الري ، و في بعض الدول تمثل المناجم و الصناعات 
البترولیة مصدرین أساسیین لتلوث الماء ، كما تمثل الزراعة عامال رئیسیا من عوامل تلوث 

  . )1(بات و المبیدات الحشریة المیاه عن طریق تنظیف األرض و استخدام المخص
أو حدوث التسرب النفطي أثناء , و من مصادر تلوث المیاه أیضا غرق ناقالت البترول     

سیر السفن أو أثناء الشحن و التفریغ مما یؤدي إلى تلویث المیاه بالبترول ، و ما ینجم عن 
التلوث الناجم عن إضافة إلى , ذلك من قتل لجمیع األحیاء المائیة في منطقة التلوث 

التجارب النوویة التي تتم في قیعان المحیطات ، و قد أدت هذه العوامل و غیرها إلى تحویل 
  . المیاه من مورد طبیعي نافع إلى مصدر خطر و ضرر لإلنسان 

لقد أثر تلوث المیاه على جمیع األحیاء المائیة التي تعیش في البحار و األنهار   :آثاره  -ب
و خاصة األسماك مما أدى إلى هالك أعداد كبیرة منها ، كما أن هذه األحیاء والمحیطات ، 

المائیة أصبحت أحد مصادر إصابة اإلنسان بالعدید من األمراض بل و بالتسمم نتیجة 
یعد البحر األبیض المتوسط من األصول :فعلى سبیل المثال . )2(اعتماده علیها في غذائه 

وتشیر التقاریر إلى أن البحر , دولة ) 14(ة في حوالي التي تعتمد علیها صناعة السیاح
لذلك فقد دمرت مساحات كبیرة من . المتوسط یستخدم حالیا كمقلب لكل أنواع المواد الضارة 

األسمدة (والكیماویات الزراعیة الشواطئ والمناطق الساحلیة وتلوثت بالمخلفات الصناعیة 
هاب الكبدي الوبائي والدوسنتاریا إلى انتشار االلت مما أدى إلى, ومیاه المجاري , ) المبیداتو 

  . )3(وشلل األطفال والكولیرا 
كذلك فان هذه المیاه الملوثة تصیب التربة الزراعیة عند استخدامها في الري ، مما    

یعرض النباتات المزروعة في تلك التربة إلى تلویث أنسجنها و بالتالي ینتقل هذا التلوث إلى 
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و من جهة أخرى فانه یؤثر استهالك المیاه , السلسلة الغذائیة هذا من جهة اإلنسان عبر 
 . )4(الملوثة مباشرة على صحة اإلنسان و سالمته و قد یؤدي إلى وفاته 

 
 
 . 130،  129. طریف شرف عبد العزیز ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  . 134مرجع سابق ، ص ,  البیئة والمشكلة السكانیة: شحاتة حسن أحمد ) 2(
عاقة السیاحة: شحاتة حسن أحمد ) 3(    34ص ,  2006, مصر , القاهرة , مكتبة الدار العربیة ,  1ط,  التلوث البیئي وإ
  .134مرجع سابق ، ص ,  البیئة والمشكلة السكانیة: شحاتة حسن أحمد ) 4(
  :  التلوث األرضي 2-1-3

فهي تتكون من مواد صلبة , لبیئة ال أحد یغفل على أهمیة التربة كمورد متجدد من موارد ا   
بهذه الصورة , عضویة و غیر عضویة إضافة للماء و الهواء و الكائنات الحیة و التربة 

التقدم التكنولوجي  إال أن.  )1(یمكنها أن تعیل الكائنات التي على ظهرها أو في باطنها 
اإلنتاج و صیانته  الضغط الشدید على األرض و اإلستخدام المسرف لكل ما من شأنه زیادةو 

  . )2(و حمایته أدى إلى تلوث األرض 
إضافة مواد غیر مرغوب فیها بنسب غیر مسموح  "نعرف تلوث التربة أنه  و یمكن أن   

و الهواء منتشر  بها إلى التربة ، و هو تلوث ثابت و محدود ، و لكن تلوث الماء 
  . "متحرك و 
ترول و المبیدات الحشریة و األسمدة أهم ملوثات التربة هي تسرب الب: مصادره  -أ

و المخلفات الخطرة ، لكن المصدر األساسي ) القمامة ( الكیمیاویة و المخلفات الصلبة 
التي خلفها ) الخطرة و غیر الخطرة ( لتلوث التربة هي الكمیات الهائلة من النفایات الصلبة 

، و یعد تركها في األماكن اإلنسان من مخلفات منزلیة صناعیة ، زراعیة ، و أشیاء أخرى 
المفتوحة إهماال كبیرا ، إضافة إلى الري غیر المنتظم و قصور نظم الصرف و غیرها من 

  . )3(المصادر 
تبین من الدراسات أن استخدام المبیدات و األسمدة الكیمیاویة بصورة كثیفة قد أدى  :آثاره  - ب

واكه و الحبوب و البقول و اللبن ، و بطبیعة إلى تركزات كبیرة منها في التربة و انتقالها إلى الف
الحال بدأ الجسم البشري مع استهالكه لهذه المنتجات في اختزان الملوثات ، حتى إذا بلغت درجة 
عالیة من التركیز ال یستطیع الجسم مقاومتها یبدأ یعاني من األمراض المختلفة التي تنتهي بوفاته 

جمال البیئة و نظافتها من خالل إلقاء القمامة و مخلفات كما قد یتضمن التلوث األرضي تشویه . 
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كما یؤدي إلى التقلیل من ,  )4(المصانع الصلبة فوق األرض مما یساعد على انتشار األمراض 
كما أن السماد الكیماوي إذا لم یستخدم بالشكل المناسب . إنتاجیة األرض و یعمل على تدهورها 

  .  )5(یلوث التربة و یدهور إنتاجیتها وربما یتسبب في تبویرها كما و نوعا و زمانا و مكانا فإنه 
     

  .   109ص ,  2002,مصر , القاهرة , دار الوفاء , أخالقیات البیئة وحماقات الحروب:طاحون زكریاء )1(
  . 140عبد المقصود زین الدین عبد الدایم ، مرجع سابق ، ص ) 2(
  . 110, 109طاحون زكریاء ، مرجع سابق ، ص ) 3(
  .  140عبد المقصود زین الدین عبد الدایم ، مرجع سابق ، ص ) 4(
  .  110طاحون زكریاء ، مرجع سابق ، ص ) 5(

 : التلوث الضوضائي 2-1-4
قد تبدو مشكلة الضوضاء أو التلوث السمعي ترفا ال مبرر له بالنسبة للمشاكل الطاحنة    

لمجتمعات و رقیها في سلم المدینة فان هذه األخرى التي یعاني منها الناس ، لكن مع تقدم ا
. المشكلة تأخذ مكان الصدارة مع المشاكل البیئیة األخرى الملحة و التي تتطلب حال سریعا

أنه تلوث مادي یتمثل في أصوات عالیة تحدث ذبذبات شدیدة على "نعرفه على  و یمكن أن
المعنى الشائع الذي یفهم ، و هذا هو " الحد المسموح و تؤثر على صحة اإلنسان و سمعه

  .  )1(عادة عند سماع عبارة التلوث الصوتي 
أصوات الباعة , ضجیج اآلالت في المصانع : مصادر الضوضاء كثیرة منها  :مصادره  -أ

أزیز الطائرات , وحدات تكییف الهواء , أعمال البناء و الهدم , المتجولین في الشوارع 
، و لعل أهمها استعمال آالت التنبیه في السیارات  خاصة في المناطق المجاورة للمطارات

  .  )2(الخ  ... باإلضافة إلى األجهزة الكهربائیة و مكبرات الصوت
أن طبیعة : و تختلف الضوضاء عن غیرها من عوامل التلوث من نواحي عدة أهمها    

حالة الضوضاء متعددة المصادر و توجد في كل مكان و ال یسهل السیطرة علیها كما في 
العوامل األخرى التي تلوث الماء و الهواء ، كما انه ینقطع أثرها بمجرد توقفها أي ال تترك 
خلفها أثرا واضحا في البیئة ، إضافة إلى أنها محلیة إلى حد كبیر و ال ینتقل مفعولها إلى 

  . مكان آخر 
اب كثیر للضوضاء آثار ضارة على صحة اإلنسان ، إذ تؤدي إلى إثارة أعص :آثاره  -ب

إال أن اغلب الناس ال . و تصیب كثیرین من سكان المدن الكبرى باإلرهاق , من الناس 
یدركون تلك األضرار الناتجة من استمرار تعرضهم لهذه الضوضاء العالیة ، فهم قد یخافون 
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ولكنهم ال یلقون باال بالضجیج  , على صحتهم من تلوث الماء ، و قد یحسون بتلوث الهواء 
  .   )3(اء اللذین یحیطان بهم والضوض

  
  
  
  .  348الحلو ماجد راغب ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  . 351المرجع نفسه ، ص ) 2(
  .  129,  128. طاحون زكریاء ، مرجع سابق ، ص) 3(
  

. تشتیت التركیز و اإلحساس بالصداع : ومن اآلثار النفسیة المترتبة عن استمرار شدة الصوت    
إلى سرعة ضربات القلب و زیادة إفرازات بعض الغدد بل  ویستتبع على و فیزیولوجیا یفضي 

المدى الطویل اإلصابة بالصمم آو قرحة المعدة أو اإلثنى عشر ، لذلك تمنع حكومات بعض 
الفرنسیة واالنجلیزیة من الطیران فوق  الكونكوردالدول الطائرات األسرع في الصوت كطائرات 

  .   )1(حدثه وهو یعادل ستة أضعاف الشدة المناسبة لإلنسان مدنها نظرا لشدة الصوت الذي ت
و في باب  1996- 04- 21هذا و قد نشرت جریدة األخبار في عددها الصادر بتاریخ    

أكدت دراسة أجریت في  ″: الخبر التالي"  الضجیج یطارد البالبل" عالم غریب تحت عنوان 
ردة بدأت تختفي من الحدائق و المناطق العاصمة البریطانیة لندن أن مالیین الطیور المغ

الریفیة في بریطانیا ، و یتزامن االنخفاض الكبیر في عدد الطیور مع ارتفاع عدد الطیور 
األقل شعبیة كالغراب و ما شابه من الطیور الصامتة ، و تقول الدراسة أن تلوث البیئة و قلة 

  .    )2( ″لظاهرةالطعام  وضجیج السیارات من األسباب التي أدت إلى هذه ا
 :  التلوث اإلشعاعي 2-1-5

تسبب اإلنسان في إحداث تلوث یختلف عن الملوثات المعروفة  وهو التلوث اإلشعاعي    
الذي یعد في الوقت الحالي من أخطر الملوثات البیئیة ، و قد یظهر تأثیر هذا التلوث 

ویال لیظهر في األجیال بصورة سریعة و مفاجئة على الكائن الحي ، كما قد یأخذ وقتا ط
  .  القادمة

ال التلوث ال یرى و ال یشم و  من أخطر أنواع: "أنه  نعرف التلوث اإلشعاعيو یمكن أن    
فهو یدخل إلى الجسم دون سابق إنذار و من دون أن یدل على وجوده أو ترك , یحس 

  . )3(أثر في بادئ األمر 
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تلوث النووي ، و ذلك على النحو سنقوم بعرض مختصر ألهم مصادر ال : مصادره -أ  
  : التالي 

إذ تقوم الدول الكبرى بإجراء التجارب النوویة بهدف تطویر أسلحتها :  التجارب النوویة −1
مما یؤدي إلى انتشار كمیات كبیرة من , الذریة و زیادة قدرتها التدمیریة إلى أقصى الحدود 

  . الغاز المشع 
  
  .  348ق ، ص الحلو ماجد راغب ، مرجع ساب) 1(
  .  84السكري علي علي ، مرجع سابق ، ص ) 2(
 21ص, الجزائر, أم البواقي , عین فكرون , جمعیة حمایة البیئة , 2008أفریل ,1العدد, مجلة منبر البیئة , التلوث ) 3(

یزداد استهالك الطاقة هذه األیام على مستوى العالم وتبدو :  محطات القوى النوویة −2
بشكل أكثر وضوحا في قطاع الكهرباء ، مما أدى إلى إقامة محطات كبیرة لتولید هذه الزیادة 

الكهرباء نعمل بالطاقة النوویة بدال من المحطات الحراریة التي تعمل بالوقود المعتاد مثل 
الفحم و بالبترول و الغاز الطبیعي و ذلك لمجابهة احتیاجاتها من الطاقة الكهربائیة ، 

ات الحراریة التي تؤدي إلى تلوث الهواء عند إحراقها للوقود مشتركة یضاف الى ذلك المحط
  . في تكوین األمطار الحمضیة 

و یعد من أهم مصادر التلوث النووي في النصف الثاني من القرن : حوادث المفاعالت  −3
العشرین ، و تعتمد شدة التلوث على نوع الحادث و على الطریقة التي تنتشر بها السحابة 

حوادث المفاعل النووي في : و على ازدحام المنطقة بالمفاعل ، و من أمثلة ذلك , عة المش
  . باإلتحاد السوفیاتي  1986تشرنوبیل بألمانیا ،  85نهایة 

مع أول إنتاج للبلوتونیوم في  1944و قد بدأت هذه المشكلة عام :  النفایات النوویة −4
لمشعة سواء الناتجة عن األغراض العسكریة والیة واشنطن ، و تقع خطورة هذه المخلفات ا

أومحطات القوى النوویة في أثرها المباشر على جمیع عناصر البیئة المحیطة بها ، فال 
یمكن تركها مكشوفة في العراء ، كما أن دفنها في األرض قد یؤدي بعد فترة إلى تلوث المیاه 

  . الجوفیة و غیر ذلك من األضرار 
وبصفة خاصة , یث تنتشر هذه الظاهرة بجوار محطات القوى ح:  التلوث الحراري −5

بجوار المحطات النوویة المستخدمة في تولید الكهرباء ، و ذلك لكون هذه المحطات تحتاج 
إلى كمیات كبیرة من الماء لتبرید مفاعالتها ، و عند استخدام المیاه في التبرید ترتفع درجة 
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میاه المجرى مما یؤدي إلى صعوبة تكییف األحیاء  حرارة المیاه أعلى من درجة حرارة بقیة
 .   )1(المائیة مع هذه التغیرات و قد تؤدي إلى هجرة األسماك و قتل بعض األحیاء 

كان الكتشاف الذرة و التقدم التكنولوجي في استخدامها لتحقیق األهداف الحربیة  :  آثاره -ب
ار اإلشعاعات الذریة الناتجة عن التفجیر والسلمیة انعكاسات هامة على البیئة المحیطة ، فآث

  النووي أو اإلنشطار الذري سیئة و مفجعة على كافة الكائنات الحیة التي تتعرض له ، و ال
  
  
 
ط ، دار المعرفة الجامعیة ، .، د الصحة العامة بین البعدین االجتماعي و الثقافيصالح عبد المحي محمود حسن ، ) 1(

  .  118إلى  114، ص  2003مصر   
الیابانیتین  ناكازاكيو  هیروشیماتزال اآلثار اإلشعاعیة للقنبلتین اللتین ألقیتا على مدینتي 

فمن آثار التلوث اإلشعاعي أنه یؤدي إلى .  )1(واضحة مؤسفة حتى اآلن  1945عام 
مما قد یؤدي إلى السرطان بكل أنواعه و العقم و أمراض الجهاز , تخریب أنسجة الجسم 

ما في ذلك جهاز المناعة و الهرم المبكر و التشوهات الخلقیة للكبار و أهم منها العصبي ب
ثم إن بعض هذه األخطار تورث لألجیال التالیة خاصة التشوهات . لألجنة قبل الوالدة 

  .    )2(الخلقیة 
ومن األمثلة الحیة عن اآلثار المدمرة لهذا النوع من التلوث اإلنفجار الذي وقع في أحد    
مما أدى إلى تسرب اإلشعاع , فاعالت محطة تشرنوبیل السوفیاتیة للقوى الكهربائیة النوویة م

النووي لیس فقط إلى المناطق المحیطة بالمفاعل فیما كان یعرف باالتحاد السوفیاتي في ذلك 
و قد ترتب عن الحادث وفیات و , الوقت و إنما كذلك إلى مساحات شاسعة في أوروبا 

یصعب تحدیدها على وجه الدقة نظرا لما كان یحیط باإلعالم في تلك الدولة إصابات نوویة 
من رقابة مشددة و تعقیم مقصود ، و قیل أن ستون ألف شخص قد قتلوا بسبب مشاركتهم 
في عملیات إزالة التلوث ، كما أصاب التلوث البیئة بمختلف عناصرها و انتقل منها إلى 

الهواء و األمطار الملوثة و األغذیة النباتیة و كثیر من دول العالم خاصة عن طریق 
  .  )3(الحیوانیة التي صدرت  وثبت تلوثها باإلشعاع 

خالصة القول أن جمیع الملوثات للماء و الهواء و التربة یمكن التخلص منها في وقت    
یس ومن ثم فل, قصیر نسبیا ، أما في حالة التلوث اإلشعاعي فان أثره سیبقى مالیین السنین 
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و هذا یفسر عزوف الدول . غریبا أن یقال أن التلوث اإلشعاعي هو أخطر أنواع التلوث 
  .  )4(عن استعمال المفاعالت الذریة في تولید الطاقة الكهربائیة 

  
  
  
  
  
  .  330الحلو ماجد راغب ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  .  186ص , عابد عبد القادر ، سفاریني غازي ، مرجع سابق ) 2(
  .  334’  333حلو ماجد راغب ، مرجع سابق ، ص ال) 3(
  .  188عابد عبد القادر ، سفاریني غازي ، مرجع سابق ، ص ) 4(

     : ستنزاف الموارد الطبیعیةإ 2−2
حاجاته الصناعیة المتنامیة لبیة حاجاته الیومیة الضروریة و لت اإلنسانمنذ القدیم عهد    

ستغالل المتواصل لمواردها التي بیعة و اإلإلى ممارسة شتى ضروب اإلعتداء على الط
  :   ستنزافو من مظاهر اإل,   )1(الكثیر منها على النضوب  أوشك

  : ستنزاف الهواء الجويإ 1- 2−2
و الكائنات الحیة كافة و  لإلنسانحد الموارد الطبیعیة التي ال غنى عنها یعد الهواء أ   

ورة الصناعیة ، في منتصف القرن و لقد صاحب الث األرضاستمرار الحیاة على سطح 
نقالب الصناعي انتشر استخدام الفحم كمصدر رئیسي التاسع عشر المیالدي ، و حدوث اإل

 أدخنةا انبعاث غازات سامة و مللطاقة ، ثم البترول من بعده و معه ، و ینتج عن احتراقه
لهواء بالغبار سمنت التي تلوث االصناعات المختلفة مثل صناعة اإل سوداء ، كما انتشرت

 أدتالجوي على نطاق عالمي ، فقد الدقیقة ، و ظهرت مشاكل تلوث الهواء  األتربةو 
الهواء الخارجي  إلىالملوثات الناتجة عن الصناعات المختلفة و التقنیات الحدیثة التي تبث 

مورد ضار و ملوث ، و من ثم  إلىید و نافع إلى تحویل الهواء الجوي من مورد مف، 
 )2(.  استنزاف الهواء عن طریق تلویثه ناطق كثیرة في العالم تعاني من خطرم أصبحت

  )الفصل الثالث,انظر تلوث الهواء(
  : ستنزاف المیاهإ 2-2-2
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 األیامعواقبه الوخیمة في الظهور بوضوح هذه  بدأتطا في استهالك الماء خ اإلسراف   
  . التي كانت تنعم بوفرة میاهها  األماكنحتى في 

و سیصبح في المستقبل  أصبحالتنافس و التقاتل على موارد المیاه ، قد  أنبدو و ی   
موارد المیاه عن موارد النفط ، و ذلك  أهمیةسمات العصر ، بل و قد تزید  أهمالقریب من 

المتواصل في استهالك  اإلسرافمن البشر و  األرضمع التزاید المستمر في عدد سكان 
 إضافة ,)3( األرضالتجدد التلقائي لهذا المورد الحیوي من موارد تجاوز معاییر ت بنسب المیاه
خذ في تعریض الوسط المائي كله و الملحة للمیاه ، فأبحاجته الماسة  اإلنسان لم یعبأ أن إلى

  الملوثات الناتجة عن زیادة الكثافة السكانیة ، أنواعلشتى 
  
  .114ص ,  2003,الجزائر , ر األمل المؤلف ودا, البیئة في مواجهة التلوث:دردار فتحي ) 1(
  .  133، مرجع سابق ، ص  البیئة و المشكلة السكانیةشحاتة حسن أحمد ، ) 2(
  .  136مرسي أحمد أحمد ، مرجع سابق ، ص ) 3(
، حیث فقدت المسطحات المائیة القدرة على تدویر الزراعیة و الصناعیة  األنشطةو تنوع  

غیر  اإلنسانتخلص منها و كان من نتائج ممارسات ال أو أو تشتیتها تلك الملوثات 
 أثار بدأتالتدهور في معظم مستودعات المیاه في العالم ، و  أعراضظهرت  أنالمحسوبة 

في البحیرات  األسماكالمائیة التي تعیش فیها ، حیث ماتت  األحیاءالتلوث تظهر على 
و هو ما  األخرىئنات البحریة عدیدة من الكا أنواعو قل محصولها ، كما اندثرت  األنهارو 

   .  )1(الموارد البحریة  أویعد استنزافا للثروة 
  :  ستنزاف التربةإ 3 −2−2

منذ وجوده  اإلنسانقد حاول الموارد الطبیعیة في البیئة ، و تعد التربة موردا حیویا من    
لقد و  خاصة من الغذاء ، هذا السطح للحصول على احتیاجاته یشغل أن  األرضعلى سطح 

بما یتعدى  )2(تعامله معها  أسالیبكبیرا في استغالل هذه التربة و في  إسرافا اإلنسان أسرف
 اإلسرافمثل ضار ینافي المصلحة ، و ذلك سواء ت أمرالتجدد التلقائي لخصوبتها ، و هو 
تكثیف الزراعة من حیث الزمان و  أوو مكوناتها ،  أتربتهافي تجریف التربة و السطو على 

القضاء و  الزراعیة  اآلفاتفي استخدام المبیدات لمحاربة  اإلفراط إلى باإلضافة،  )3(مكان ال
ینعكس سلبا على خصوبة  األنظمة البیئیة في الزراعة مماتدهور  إلىعلیها ، و الذي یؤدي 

  . یعد استنزافا لها  والتربة 



 في ضوء االبعاد الطبیعیة و االجتماعیة و الثقافیة البیئة و حمایة البیئة :                      الفصل الثالث 

186 
 

ل المرعى عددا من عن طریق تحم بة كما یعد الرعي الجائر من مظاهر استنزاف التر    
طبیعتها و طریقة غذائها مع طاقة المرعى الذي أنواعا معینة منها ال تتفق  أوالحیوانات 

ترعى فیه ، و تحدث هذه الظاهرة من رعاة یجهلون الكثیر عن البیئة و مقوماتها وعوامل 
  .  )4(اتزانها الطبیعي 

  
  
  
  
  
    . 139مرجع سابق ، ص  ، البیئة و المشكلة السكانیةشحاتة حسن أحمد ، ) 1(
  . 134، مرجع سابق ، ص  البیئة و المشكلة السكانیةشحاتة حسن أحمد ، ) 2(
  .  136مرسي أحمد أحمد ، مرجع سابق ، ص ) 3(
  .  136،  135. ، مرجع سابق ، ص البیئة و المشكلة السكانیةشحاتة حسن أحمد ، ) 4(

  :  ستنزاف الغاباتإ 2-2-4
و  األخشابلها للحصول على  اإلنسانمشكلة اجتثاث  أخرىجهة من تواجه الغابات    

ینعكس سلبا على المواد الذي التراجع في مساحة الغابات  األلیاف مما یؤدي إلىالورق و 
لتشرد  باإلضافةالالزمة للصناعة و التي كانت الغابات تشكل مصدرا لها ،  األولیة

فقار التربة نتیجة تعرضها لعوامل ن إناهیك ع ، كانت تستوطن الغاباتالحیوانات التي 
   . )1(االنجراف

الحالیة  األجیالعلى  تأثیرابعد أكثر صعوبة و أوجد مشكلة اإلنسان الالعقالني أفتصرف    
 أخطارظاهرة التصحر و تعدد  اختفاء الغابات في تعریة التربة و انتشار أسهمفقد  ,القادمةو 

ات التي تغطیها البرك و المستنقعات في العدید من نهیارات و اتساع المساحاإلو  الفیضانات 
     . )2(العالم  أقالیم
التقدم  أمامالمجال  إلفساحالغابات في تصاعد مستمر  إزالةعملیات  أن إلى اإلشارةتجدر    

في العدید من  اآلن اإلزالةحقیقة واقعة ، و تجري عملیات  أصبحو الزراعي الذي الصناعي 
المزروعة ، و توفیر حاجات الشعوب التي  األراضيزیادة مساحة  أملبدول العالم الثالث 

  .  )3(تتكاثر بمعدالت عالیة من الحبوب و المواد الغذائیة 
  :  إستنزاف الموارد الحیوانیة 5- 2−2
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تعد الموارد الحیوانیة أحد الموارد الطبیعیة األساسیة  والمتجددة إذا ما توفرت لها الظروف    
عد الحیوانات البریة مصدرا مهما للكثیر من المنتجات الحیوانیة مثل الجلود المناسبة ، و ت
  . والفراء و العاج 

و لقد قضت حرائق الغابات على مساحات كبیرة منها ما نتج عنه القضاء على بعض أنواع 
الطیور و الحیوانات التي كانت تعیش في تلك األماكن ، مما یعد مظهرا من مظاهر 

  . د الحیوانیة استنزاف الموار 
  
  
  
  .  114دردار فتحي ، مرجع سابق ، ص ) 1(
 , اإلسكندریة ,دار المعرفة الجامعیة ,اإلنسانالبیئة و محاور تدهورها وآثارها على صحة خمیس ،  الزوكة محمد) 2(

   .263ص,  2005 ,مصر
   . 114دردار فتحي ، مرجع سابق ، ص ) 3(

 إذهالكها ،  إلىور البحریة بالدرجة التي تؤدي یؤثر تلوث المیاه على الطی من جهته   
 250تلوث میاه البحار في انجلترا وحدها بنحو دد الطیور التي تموت سنویا بسبب یقدر ع

 أیضاالحیواني ، و یعد ذلك  اإلنتاجكما تؤثر المبیدات الحشریة سلبا على مقدار . طائر ألف
 األمراضتصاب الحیوانات بالعدید من  مظهرا من مظاهر استنزاف الموارد الحیوانیة ، فقد

هالكها  إلىبل و قد تؤدي  األلبانمن اللحوم و  إنتاجیتهاالتي تنال من صحتها وتؤثر على 
  .  )1(و موتها 
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  .  139،  138. ، مرجع سابق ، ص  البیئة و المشكلة السكانیةشحاتة حسن أحمد ، ) 1(

  :  المشكلة السكانیة 2-3
التي تواجه األخطار حد أعداد السكان أتعد المشكلة السكانیة و التزاید الرهیب في      

، و هي من المشاكل الصعبة  األرضفي عصره الحدیث و في مسیرته على كوكب  اإلنسان
تعاني من مشكالت  بصفة خاصة ، فمعظم هذه الدول و التحدیات التي تواجه الدول النامیة

 أبنائهافر التقنیات الحدیثة و تفشي الجهل بین العدید من ، عدم تو  نقص الموارد: أهمها 
  ونقص في

زیادة عدد الموالید بها بدرجات  إلى إضافةالخ ، …الصحیة و العنایة  اإلسكانالعمل و     
الوفاة عدالت الوالدة و المتبادل بین م للتأثیرحصیلة طبیعیة  تأتيالتي  و)1(عالیة جدا نسب و 

      .و الهجرة
فالزیادة الكبیرة في معدالت النمو السكاني تتطلب بدون شك موارد غذائیة و موارد      

للبناء اإلقتصادي ، وعندما تتزاید الحاجة لهذه الموارد بشكل مفاجئ أو تتأثر هذه بسبب 
التلوث أواإلستهالك غیر المنظم فإن الظاهرة السكانیة ستنقلب إلى مشكلة سكانیة ، و لقد 

ح عدم التناسب بین حاجة السكان لموارد البیئة و مؤشرات الخلل في التوازن بدأت مالم
  .   )2(البیئي في العالم منذ أواخر القرن التاسع عشر 
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ولقد أوضحت الدراسات أن مشكلة تزاید السكان باتت تهدد اإلنسان بالجوع و التشرد ،    
غذیة ، كما أن عشرة إلى فهناك أكثر من نصف سكان العالم یعانون من أمراض نقص الت

  عشرین ملیون نسمة معظمهم من األطفال یموتون جوعا كل سنة ، فبالرغم مما حدث من
الزراعیة ، و ما حدث  األرض إنتاجیةتقدم في المجال الزراعي كان من نتیجته مضاعفة    

, و طور من تقنیات حفظه الغذاء  إنتاجعف من من تطور في المجال الصناعي مما ضا
تلتهم الزیادة السكانیة  إذهذا العصر یعیش في عالم جائع  إنسانانه یمكن القول بان  إال

الغذاء ، و مما یضاعف من حدة مشكلة  إنتاجالمطردة ثمار كل الجهود المبذولة لمضاعفة 
لعالم من سكان ا  %50من  أكثر أننقص الغذاء سوء التوزیع السكاني في العالم فنجد 

فقط من مجموع %  1.6الیابان فوق مساحة تبلغ حوالي لهند و یعیشون في الصین و ا
  أو ، و عندما تتعرض تلك المناطق المكدسة بالسكان لتذبذبات المناخ مساحة العالم 

  
   .  144، ص  ، مرجع سابق البیئة و المشكلة السكانیةشحاتة حسن احمد ، ) 1(
، الندوة التربویة المركزیة  الوعي البیئي و المكاني لدى الشباب تعمیقاتحاد شبیبة الثورة و صندوق األمم المتحدة ، ) 2(

  . 30، ص  1994 – 1991، دمشق ، سوریا ،  1لشبیبة الثورة ، ط
الغذائي مما یعطي الفرصة  اإلنتاجانخفاض  إلىن هذا یؤدي ، فإ األخرىالطبیعیة األخطار 

ات العالم فیما یتعلق بمعدالت التباین الشدید بین قار  أنالحتماالت حدوث المجاعات ، كما 
ات لك الغالبیة العظمى من ثرو فهناك قارات تم نوع من عدم التوازن إلیجاد أدىالموالید قد 

الموالید و ارتفاع متوسط عمر  نخفاض الشدید في معدالتالعالم ، و لكنها تعاني من اإل
 -أكثر فقرا-  أخرىات نها مصابة بالشیخوخة السكانیة في حین تعاني قار اإلنسان مما یعني أ

 األمراضو  األوبئةنفجار السكاني و نقص الموارد و عدم القدرة على التنمیة و انتشار من اإل
  . لحظة  أیةبقنبلة موقوتة توشك على االنفجار في  أشبهبصورة تجعلها 

 البشریة ، فلقد بینت الدراسات أن المشكالت التي تواجه إحدىیع الغذاء كما یعد سوء توز    
استهالك غراما للفرد ، و لكن توزیع  70العالم من البروتینات یبلغ في المتوسط نحو  نتاجإ

من %  30الدول الغنیة و التي یبلغ تعداد سكانها نحو  أندرجة  إلىهذه الكمیة مختل 
باقي  أنمن بروتینات العالم الحیوانیة ، في حین %  70مجموع سكان العالم یستهلكون نحو 

فقط من تلك البروتینات %  30التي تمثل الدول النامیة تستهلك %  70هي نسبة السكان و 
، و بالتالي ارتفاع مستوى التغذیة في المناطق الغنیة یكون على حساب الدول الفقیرة ، كما 

 إنتاجهاالبروتین الحیواني تصدر  إنتاجبعض الدول النامیة التي تعاني من نقص في  أن
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عن اجتها لزیادة صادراتها ، عجز سكان هذه الدول منها حذلك لعوامل اقتصادیة نذكر و 
  . سوء التغذیة  أمراضو خاصة  األمراضانتشار الشراء ، مما یزید من تفاقم و 

    : زیادة النمو السكاني فیما یلي  إلى أدتمما سبق یمكن حصر العوامل التي    
 . ت الحدیثة المستخدمة الزراعة و التقنیا أسالیبالزراعي بسبب تطور  اإلنتاجزیادة  *
سترالیا و ما تبعه من هجرات سكانیة ضخمة األمریكیتین و أ: اكتشاف العالم الجدید  *

زیادة  إلىذلك  أدىالداخل و قد  إلىالشمالیة  ألمریكا األصلییندفعت الهنود الحمر السكان 
 . ملیون نسمة  200من  أكثر إلىملیون نسمة ، ½ عدد السكان من 

 . ئل النقل و المواصالت و انتشارها تطور وسا *
صناعي تقني و زیادة دخل الفرد  و ما تبع ذلك من تقدم أوروبانقالب الصناعي في اإل *
في الحد من خطورة  أسهمالتقدم الطبي و العالجي الذي  إلى إضافةارتفاع مستوى المعیشة و 

 .  )1(ة جدا من األمراض و خفض نسبة الوفیات الناتجة عنها بدرجة كبیر الكثیر 
  
     .  146، مرجع سابق ، ص  البیئة و المشكلة السكانیةشحاتة حسن احمد ، ) 1(
   حمایة البیئة: الثا ث
   :و مكوناتهالنظام البیئي  -1

. معین  بأسلوبفكرة النظام هي وجود مجموعة من العناصر تكون مترابطة فیما بینها  إن   
متنوع  , ذلك النظام الكبیر الحجم ، كثیر التعقیدانه  نعرف النظام البیئي أنیمكننا و 

نساق و سالسل محبوكة الحلقات و كل تجري عناصره في أ, محكم العالقات , المكونات 
لة یحرص الجزء فیها و التفاعل فیما بینهم بارع و الحصیلة وحدة متكام بأخرىحلقة مرتبطة 
مجموعة من فهو باختصار  إذاال عجب فهو من صنع الخالق عز و جل ، على الكل ، و 

و علیه یمكن النظر .  )1(تتفاعل بشكل منتظم لتشكل وحدة كاملة العناصر التي تتكامل و 
على  أوالنهر  أومصنع السیارات  أونه نظام و كذلك المنزل الكائن الحي الفرد على أ إلى

تركة قد حدد العلماء بعض الخواص المشو ,  )2(نظاما  األرضیمكن اعتبار  آخرمستوى 
  : فیما یلي  هایمكن تلخیصو  ، البیئیة لألنظمة

بعضها  مع التأثیركل نظام بیئي یتكون من عدد هائل من المكونات تتفاعل و تتبادل  *
 األنظمةالبعض بطریقة غیر خطیة و على مدى مختلف في الحیز و الزمان ، و تنظم هذه 

لوكیات معقدة للنظام البیئي ، تلقائي و محصلة ذلك هو تركیبات و سالبیئیة نفسها بشكل 
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تخضع لقوانین الدینامیكا الحراریة و تستجیب للتغیرات الفیزیائیة في البیئة عن  أنهاكما 
تراكیب و دینامیكا  أنو الجدیر بالذكر , طریق تكیف الكائنات الحیة مع تلك التغیرات 

علیه في فترة زمنیة وصول النظام البیئي لشكل كان  أنالبیئیة غیر منعكسة ، أي  األنظمة
  . كان علیه أي نظام بیئي سابق  غیر ممكن ، و لكن توجد شواهد لماسابقة 

عناصر النظام  أنهذا یعني , Hierarchyمن الخصائص الممیزة للنظام البیئي الهرمیة و  *
و كل  أنظمةفالنظام البیئي یتكون من تحت . هرمي  أوالبیئي تنظم في شكل غیر متسلسل 

    . )3(من مجموعة مكونات و عناصر  منها یتكون
  
  
، دار المسیرة  1، ط ISO 14000نظم و متطلبات وتطبیقات : إدارة البیئة العزاوي نجم ، حكمت النقار عبد اهللا ، ) 1(

  .  95، ص  2007للنشر و التوزیع ،عمان ، األردن ، 
  .  32توفیق عصام قمر ، فتحي مبروك سحر ، مرجع سابق ، ص ) 2(
. ، ص  2007، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ،  1، ط  مقدمة في علم النظم البیئیةحمد الشاذلي محمد ، م) 3(

66  ،67  .  
 : مكونات النظام البیئي -  
  : فیما یلي  بإیجاز إلیهاعناصر سوف نشیر  أربعةیتكون النظام البیئي من    

و باقي  األكسجینل الكربون و و تشمل المواد الالعضویة مث:  مكونات غیر حیة -أ
 إضافةالعناصر الطبیعیة ، و المواد العضویة مثل البروتینات ، الكربوهیدرات ، الدهون ، 

و كذا العناصر عناصر المناخ المتمثلة في الحرارة و الرطوبة و الریاح و الضوء  إلى
     .  )1(الفیزیائیة كالجاذبیة  و االشعاع 

  : ثالث مجموعات نوجزها فیما یلي  إلىرها تنقسم بدو :  مكونات حیة -ب
الطحالب هي غالبا النباتات الخضراء و :  )المنتجات ( العناصر الحیة المنتجة مجموعة * 

الضوئي ، و لذا سمیت  البناء أوع غذائها بنفسها فیما یعرف بعملیة التركیب بصنالتي تقوم 
أشعة الكربون من الجو بوجود  سیدأكالمنتجات غاز ثاني  تأخذو في هذه العملیة  ,منتجات 

مواد  إلىالجلوكوز الذي یزود المنتجات بالطاقة لیتحول فیما بعد و تنتج  الشمس و الماء
   )2( األخرىالعناصر الغذائیة بوجود المختلفة  أجزاءهاو  أنسجتهاعضویة تبني بها 

المواد  و هي التي تستعمل:  )المستهلكات ( مجموعة العناصر الحیة المستهلكة * 
ذلك لأو غیر مباشرة ، و العضویة المنتجة من قبل الكائنات ذاتیة التغذیة سواء بصورة مباشرة 
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 لألغراضالالزمة مركباتها العضویة  إنتاجغیر قادرة على  ألنها تعتبر غیر ذاتیة التغذیة
و الفطریات و بعض ) العشبیة و الالحمة ( ، و تشمل الحیوانات  األساسیةالغذائیة 

  . الئعیات و معظم البكتیریا الط
  
  
  
  
  
  
  
  
  .  22، ص  2003، دار الشروق ، عمان ، األردن ،  2، ط علم البیئةبوران خاتوع علیاء ، أبودیة محمد حمدان ، ) 1(
، دار وائل للطباعة و النشر ، عمان ، األردن ،  2، ط أساسیات علم البیئةعابد عبد القادر ،سفاریني غازي ، ) 2(

  . 74،  73. ، ص 2004
هذه الكائنات ال یمكن اعتبارها ذاتیة التغذیة ، و ال :  مجموعة العناصر الحیة المحللة* 

تقوم بتحلیل  أنها ال تتناول طعاما جاهزا بلحیث , نعتبرها كائنات مستهلكة  أن أیضایمكن 
عد الموت التي تحدث داخل الكائن الحي ب( الكائنات الحیة بعد انتهاء عملیة التحلل الذاتي 

شمل المحلالت البكتیریا حیاتها ، و تل ذلك للحصول على الطاقة الالزمةو ) مباشرة 
 الفطریات التي تمتص ما تحتاج الیه من مواد عضویة محللة عن طریق غشائها الخلويو 

كائنات دقیقة هوائیة ، كائنات دقیقة ال هوائیة ، كائنات دقیقة  إلىمباشرة ، و تصنف 
 . )1(اختیاریة 

  مجموعات عناصر النظام البیئي   
  
  

  
  
 
 

مجموعة العناصر 
 غیر الحیة 

مجموعة العناصر 
 الحیة المنتجة 

مجموعة العناصر 
 الحیة المستھلكة 

مجموعة العناصر 
 الحیة المحللة 
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  یوضح عناصر النظام البیئي ) : 01(شكل رقم 
  .  21سالمة الخمیسي السید ، مرجع سابق ، ص  :المصدر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .  25،  24.  أبودیة محمد حمدان ، مرجع سابق ، صاتوع علیاء ، بوران خ) 1(

  :  التوازن البیئي و عوامل اختالله -2
الحدیث عن معنى  إلىو البیئة و النظام البیئي  اإلنسانیجرنا الحدیث عن العالقة بین    

الحیاة على سطح  إعالةالتوازن البیئي الذي یعتبر سر استمراریة قدرة البیئة الطبیعیة على 
اهللا  أنمخاطر تمس الحیاة البشریة ، و نقول بادئ ذي بدء  أودون مشكالت  األرض

األرض مددناها و " و ما علیها خلقها بقدر موزون  األرضعندما خلق  سبحانه و تعالى
من ، و )  19 اآلیة ,سورة الحجر(  "لقینا فیها رواسي و انبتنا فیها من كل شيء موزون أو 

غیر حیة تتفاعل و ترتبط  أوسواء كانت حیة  معطیات البیئة  أوعناصر  أنف المعرو 
الحیاة على  إعالةدورها بشكل عادي في  أداءببعضها البعض في تناسق دقیق یتیح لها 

التوازن " هذا التفاعل و هذه التمامیة بشكلها العادي هي ما نطلق علیه . األرض سطح 
معطیات البیئة تحافظ على وجودها و نسبها المحددة كما أو عناصر  أنو هذا یعني  "البیئي 
 ي عنصر من هذه العناصرأنقص في مكونات  أواهللا سبحانه و تعالى و أي خلل  أوجدها
یختل و یضطرب و یفقد  إن النظام البیئي بدأنقول في درجة التفاعل داخل النظام ، و یؤثر 

التدهور البیئي  أوهنا یحدث ما نسمیه الخلل و , قدرته العادیة على صنع الحیاة  توازنه و



 في ضوء االبعاد الطبیعیة و االجتماعیة و الثقافیة البیئة و حمایة البیئة :                      الفصل الثالث 

194 
 

في وقتنا  إلنساناالذي كثیرا ما یصاحبه ظهور المشكالت البیئة العدیدة و التي باتت تهدد و 
   .    )1(الحاضر 

زان بین عناصر البیئة الطبیعیة تإلدرجة ا إلىالتوازن البیئي یشیر  أنو الجدیر بالذكر    
خالل تزایده  فاإلنسانها ، عتباره الكائن االجتماعي المعمر فیها و المستفید منبا اإلنسانو 

ة على نحو یفي باحتیاجاته ، حیطالعددي و تطوره الفكري یحاول دائما تطویع بیئته الم
تطوره الفكري فوق ما  أو إمكانیاتهاالبیئة بذلك في حالة تزایده العددي عن قد ال تفي  أحیاناو 

   )2(ع اختالل التوازن بمعناه الواس أون ، و هنا یحدث عدم التواز  إمكانیاتتقدمه البیئة من 
في األنظمة اإلیكولوجیة  لقد دأب اإلنسان المعاصر على التدخل: اختالل التوازن  −

فساد توازنها ، األمر الذي یترتب علیه دائما حدوث الضرر بهذه األنظمة ثم  الطبیعیة وإ
  بقولنا هو أن نعرف اختالل التوازن البیئي، و یمكننا  )3(لحوق الضرر باإلنسان نفسه 

  
   16, 15ص ،مرجع سابق عبد المقصود زین الدین ، ) 1(
  .  29 – 28. فتحي مبروك سحر ، مرجع سابق ، ص  توفیق عصام قمر ،) 2(
  . 61، ص  2002ط ، دار الكتاب الحدیث ، .، د البیئة و قیم المجتمعالسكري علي علي ، ) 3(
حیث تضغط على البیئة ,  (*)ازدیاد حجم العشائر الحیویة عن مقدار الحمولة البیئیة"
  . "أخرىت الحیة من جهة و على الكائناردها مما یؤثر في نوعیتها من جهة مواو 

تتعطل القدرة الحیویة عن استمراریة النمو  أن - تحت الظروف الطبیعیة  - و یتوقع    
 لإلنسانعوائق حضاریة ، كما هو الحال بالنسبة أو التزاید بفعل محدات طبیعیة، أو 
  . )1(الحیوانو 
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  .  39سالمة الخمیسي السید ، مرجع سابق ، ص ) 1(

مرجع  ,سالمة الخمیسي السید") . إنسان –حیوان  –نبات ( الكائنات الحیة  إعالةالقدرة المحدودة للبیئة على تحمل و (*) 
  "39ص ,سابق
  :تالل التوازن خعوامل ا−

  : یختل التوازن البیئي تحدیدا في الحاالت الثالثة التالیة    
طبیعیة له مما یؤدي  أعداءلیس له فیها  بیئة متوازنة إلىحیوان جدید  ونبات أ إدخال -1

جزر هواي  إحدىو هي " لیان"جزیرة  إلى أرانب إدخال: ل ذلك او مثاختالل التوازن  إلى
و الحشائش  األعشابحیث وجدت بیئة مناسبة و غذاءا و نبرا من  1890في سنة 
من الجزیرة  خلو إلىدى ذلك أعدادها فألها زادت سرعة نمو  أعداءوجود  م، و لعدفتكاثرت

أما طیور الجزیرة فهلكت جوعا ،  هاغذاء األرانب، و بذلك لم تجد 1433النباتات عام 
إلى اختالل هذه الجزیرة  إلى األرانب إدخال أدىوبذلك  اآلخربعضها و هاجر البعض  فمات

   . األرانب نفسهاهالكها و معها  إلى أدىحیائها مما التوازن بین أ
ما : و مثال ذلك , اختالل التوازن  إلىمن بیئة متوازنة یؤدي  نبات أوحیوان  إخراج -2

حیث قام باقتالع  أمریكافي بعض المناطق الجدیدة في  اإلنسانحدث عندما استقر 
 إلىدى هذا ع مكانها بعض المحاصیل الالزمة فأكي یزر  األرضالحشائش من و  األعشاب

  . لمحاصیل التي تتساقط في هذه المناطق وعدم نمو ا األمطارقلة 
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في زمن           أوروباكان جو  :اختالل التوازن ، مثال ذلك  إلىتغیر العوامل الطبیعیة یؤدي  -3
النخیل و الكافور ثم انخفضت درجة الحرارة  أشجارحارا و كانت تنمو فیه " البلیوسین " 

كت فاختل التوازن و هل" البلستوسین"في زمن  األرضبالتدریج حتى غطى الجلید سطح 
  . نباتات و حیوانات البیئة الحارة و حلت محلها نباتات و حیوانات المناطق الباردة 

قد یسرف في استنزاف البیئة فیقطع مساحات شاسعة من الغابات مثال ،  اإلنسان أنكما    
نه قد إلى اختالل التوازن ، كما ألكثیر من الكائنات و یؤدي  المأوىالذي یدمر  األمر

دات و الغازات الصناعیة م البیئیة مواد جدیدة كالملوثات الكیمیائیة و المبیالنظ إلىیضیف 
   .   )1(اختالل التوازن  إلىالتي تضر بالنباتات و الحیوانات و تؤدي  األدخنةالسامة و 

  
  
  
  
  
  31،  30،  29. توفیق عصام قمر ، فتحي مبروك سحر ، مرجع سابق ، ص ) 1(

الطبیعة مستقرة وتقوم بحمایة نفسها ، یجب  أنمن الرغم  و على, اعتمادا على ما سبق    
نه یوجد اتزان بین تعداد طبیعي نظام متزن دینامیكیا ، أي أالنظام البیئي ال أنندرك  أن

بین كل نوع و بین العوامل البیئیة غیر الحیة  آخرو اتزان  المختلفة التي تعیش فیه األنواع
في وضع معین  األمورفي حالة اتزان طالما استقرت یكولوجي یظل اإلالنظام  أنأي ,  )1(

في النظام البیئي بطریقة غیر منضبطة و لصالحه مباشرة و دون اعتبار  اإلنسانتدخل  فإذا
  . )2(سیختل التوازن للتوازن الطبیعي  أولسالسل الغذاء 

  
   
  
  
  
  
  

 التغیرات البیئیة 

  ة یطبیع
تغیرات طویلة المدى     

 و دوریة منتظمة و غیر
منتظمة و تغیرات 

 عشوائیة 

  حضاریة
التوسع , الحرائق 
اإلنشاءات ,الحضاري 

طرح النفایات , العمرانیة
  في البیئة 

تغیرات زمانیة و مكانیة 
 في البیئة 

 ضغوط بیئیة 

 اإلستجابة ، حدود القدرة اإلحتمالیة 
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  و نتائجها و اإلستجابة نحوها التغیرات البیئیة ) : 01(شكل رقم 
  .  67سالمة الخمیسي السید ، مرجع سابق ، ص  :المصدر 

  
  .  90عابد عبد القادر ، سفاریني غازي  ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  .  31توفیق عصام قمر ، فتحي مبروك سحر ، مرجع سابق ، ص ) 2(

انعكاس لما یصیب البیئة  األولىمشكالت البیئة هي بالدرجة  أنو من هنا یمكن القول    
تدهور في نظامها ، فمشكلة الغذاء ، التلوث ، استنزاف الموارد و التصحر كلها  أومن خلل 

عن درجة من درجات الخلل البیئي ، و من ثم تصبح المحافظة على  بأخرى أوتعبر بصورة 
عواقب ال  لىإالتي قد تؤدي  )1(لتجنب مخاطر هذه المشكالت  األمثلالتوازن البیئي الطریق 
  . یمكن التنبؤ بها مسبقا 

  
  
  
  
  
  
  
  



 في ضوء االبعاد الطبیعیة و االجتماعیة و الثقافیة البیئة و حمایة البیئة :                      الفصل الثالث 

198 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .     17عبد المقصود زین الدین ، مرجع سابق ، ص ) 1(

   : وسائل حمایة البیئة -3
جاوز تنها تاألضرار التي تنتج عو  األذى أنعالمیة ، أي أن المشكالت البیئیة باعتبار    

" العالم ، و هي الظاهرة التي تعرف ب  أنحاءائر س إلىالدولة المنتجة للمشكالت البیئیة 
و اعتمادا على هذا فان الجمیع معنیون بحمایة البیئة و وقایتها  ,"عالمیة مشكالت البیئة 

التي قد تصیبها أي الجمیع یعطون للبیئة و یحمونها و یحافظون علیها ، مثلما  األخطارمن 
الحمایة  أنو لیس من شك , مواردها ها و اتها و ینعمون بمصادر من خیر  یأخذونالجمیع  أن

ى و الحمایة المقصودة هي الحیلولة دون وقوع المشكلة حت . عالج ألفو الوقایة خیر من 
ال غنى عنها  أساسیةو تستلزم حمایة البیئة في أي مكان القیام بعدة مهام . ال تقع ابتداءا

  :   جمیعا لتحقیق الهدف المنشود هي 
و تطویر مراكز البحث العلمي و توفیر كل الظروف الالزمة ،  بإنشاء:   العلماء إعداد -1

و تزویدنا بالتكنولوجیا التي من شانها عدم  األدواتو  األجهزةلیتسنى لهؤالء العلماء اختراع 
لیكون  أخرىعلمیة  أجهزةو  آالتتنتج عن  أضرار أیةالبیئة من جهة ، و مقاومة  إیذاء

و ذلك في مجالي التخطیط و التنفیذ على السواء  )1( أخرىجهة الضرر في حدوده الدنیا من 
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ومن إقامتها ، حتى تكون حمایة البیئة من عناصر دراسة الجدوى بالنسبة للمشروعات المراد 
عوامل ضبط السلوك البشري في المجاالت التنفیذیة و في حیاة الناس و عاداتهم بصفة  أهم

  .)2(عامة

دوار رئیسیة یلعبها المستشارون خمسة أهناك  أن إلى) 1994(هذا و یذهب ساسكیند    
اة النظریات و بنمراقبون و : العلمیون في عملیة صناعة القرارات السیاسیة البیئیة فهم 

، و مبسطون علمیون ، و محللوا سیاسات تطبیقیة ، و عادة ما تتداخل هذه مختبروا نظریات
  . اصة الخ أجندتهكل منها مهامه و ل أن إال األدوار

األنماط في من یكشف عن التغیرات  أولهم هؤالء العلماء الذین یكونون :  المراقبون - 
یكون المراقبون  أنشیوعا  األكثر األمریكولوجیة و یفهمون معناها فهما صحیحا ، و اإل

بیانات على مدى زمن طویل مثل تلك التي المن فریق علمي ینخرط في جمع و تحلیل  اجزء
  . الهواء  لكیمیاء األوروبیةمن الشبكة  أو" الند سات " ن المركبة الفضائیة تم تجمیعها م

  
، دار و مكتبة الحامد للنشر و التوزیع ، عمان  2، ط – دراسة في التربیة البیئیة –اإلنسان و البیئة السعود راتب ، ) 1(

  .  135، ص  2007، األردن ، 
   . 162،  161مرسي أحمد أحمد ، مرجع سابق ، ص ) 2(

تغیرات التي حددها المراقبون ، یفسروا العلل المسببة لل أن فیحاولوا:  بناة النظریات أما - 
االنخراط في بناء النماذج التي تطابق التفسیرات مع الظروف الماضیة  إلىهم یمیلون و 

  . المستقبلیة  باآلثار وتتنبأ
النظریة  قترحة من قبل بناةلنماذج المیقومون بالتفحص النقدي ل:  مختبروا النظریات - 
إذا كانت ا مم یتأكدوان ألالضبط التجریبي  أوستطالعیة یحاولون استخدام اإلختبارات اإلو 

  . مبریقیا ولدها النموذج یمكن التثبت منها إدعاءات التي یالفرضیات و اإل
مصطلحات یمكن  إلىالبیانات المتعسرة على الفهم  یحاولون ترجمة:  العلوم مبسطوا - 

  . یفهموها  أنلعامة الناس 
یعملون كاستشاریین لصناع القرار السیاسي  التطبیقیة سیاساتمحللي الفان  أخیراو  - 

هم یلعبون دورا مهما في صناعة توصیات سیاسیة ، و  إلىفیحولون النتائج العلمیة 
ا و یعیدون المعلومات العلمیة التي عادة ما تتخذ شكال مجرد یأخذون ألنهمتفاقیات البیئیة اإل

  .  )1(تفاقیات الدولیة لإل أوتقدیمها في صورة قابلة للتشریع 
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و رغبته في تحقیق  اإلنسانیمكن االستفادة من طموحات :  الحوافز البیئیة منح-2
  : المكاسب المادیة في حمایة البیئة وذلك عن طریق 

  . ایة البیئة نها حمالرسوم عند استخدام تقنیات من شأ من بعض الضرائب و اإلعفاء *
تقنیات البیئة النظیفة مع تقدیم المساعدة التقنیة المؤدیة  إلىتقدیم القروض المیسرة للتحول  *

  . حمایة البیئة  إلى
تبیع حصتها  أنة قلیلة التلوث تصاریح التلوث بحیث تستطیع المنشأالسماح بالمتاجرة في  *

 .  )2(المسوح بها  منشاة یفوق تلوثها الحدود إلىمن التلوث المسموح له 
وذلك لحمایة البیئة من االعتداءات التي باتت تقع على كل :  سن القوانین الالزمة -3

التي تقي من المشكالت  عناصرها بال استثناء ، على أن القوانین األكثر فعالیة هي تلك
فعلى كل مجتمع  )3(تحول دون وقوعها و على وجه الخصوص مشكلة التلوث البیئیة و 
قلیمي أن یضع تنظیما تشریعیا قانونیا متكامال كوسیلة لحمایة البیئة یتضمن كافة أو محلي    إ

  
  
   .مرجع سابق ,  القضایا و اإلتجاهات النظریة:علم اجتماع البیئة  :فیاللي صالح ) 1(
  .  136،  135. السعود راتب ، ص ) 2(
  .181ص, مرجع سابق , مرسي أحمد أحمد ) 3(

الزمة للوقایة من التلوث وباقي المشكالت البیئیة یقوم على أساس المبادئ األساسیة ال
دیة مدروس ألهمیته في إحاطة البیئة بالحمایة مع ضرورة تهیئة اإلمكانیات البشریة و الما

  )1( .جدیة الالزمة لحسن تطبیقها بحزم و 
لذا ینبغي  هذا و تعد وسیلة ردع ملوثي البیئة من بین الوسائل الناجعة في حمایة البیئة   

تنمیة قدرات المؤسسات المسؤولة عن الكشف عن المخالفات البیئیة و عدم التراخي في 
هذه الحالة وسیلة وحاجة حتمیة  فالقانون في )2(توقیع العقوبات على المخالفین لقوانین البیئة 

ضروریة لمعالجة السلوكیات الخاطئة التي تصدر من بعض فئات المجتمع و التي ال یمكن و 
وك ارتباطا وثیقا بصحة إهمالها أو التغاضي عنها الرتباط ما تقوم به من نشاط و سل

  .   )3(بیئته المواطن و 
تعد التوعیة البیئیة من أهم وسائل حمایة البیئة و نقصد بها عملیة : التوعیة البیئیة  -4

یا نقل الفرد إلى حالة الوعي البیئي من خالل توضیح المفاهیم و الحقائق و القضا
والمشكالت البیئیة و آثارها على حیاة اإلنسان بهدف تحفیزه و تحقیق الدافعیة لدیه وصوال 
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و  البیئیة بالمشكلة وتعریفه فإحاطة المواطن, )4(للسلوكیات و األفعال البیئیة االیجابیة 
األضرار الناتجة عنها و كیفیة مواجهتها یعرفه  األضرار التي تصیبه بصورة مباشرة من 

و كذا األضرار العاجلة التي تحدث نتیجة , الحیاة الیومیة أو بصورة غیر مباشرة  خالل
األضرار اآلجلة التي ال تظهر أعراضها إال بعد أو  , كالتلوث مثال بهذه المشكلة اإلصابة

   . )5(عدة سنوات فترات قد تطول و تصل إلى
كبارا  وأ، صغارا  األفراد رفع مستوى الوعي البیئي عند إلى أساسافهي وسیلة تهدف  إذن   

الحمایة و الحفاظ على البیئة  بأهمیةلتفادي مخاطر الجهل , ، حضرا و ریفا  إناثا أو، ذكورا 
البعد  إدخاللك فمن الضروري لتي یكون الجهل هو سببها و لذومواجهة مشكالت البیئة ا

وظیف المساجد البیئي ضمن مناهج التعلیم في ریاض األطفال و المدارس و الجامعات و ت
   األسرة لتأخذ األسرالنظر في توعیة  إعادةو ال بد من  .لحث الناس على حمایة البیئة 

  
  . 180ص , مرجع سابق, مرسي أحمد أحمد ) 1(
  .  163ص, المرجع نفسه ) 2(
  . 21ص , أشرف هالل ، مرجع سابق ) 3(
: نقالعن , يمقترح إستراتیجیة وطنیة للتوعیة واإلعالم البیئ: غازي نادر)4(

http//www.gcea.gov.sy/dowenload_A/awarnessesEstrategy.doc  ,14:30, 5/04/2009:بتاریخ .  
، الدار العربیة للكتاب ، نصر ، مصر ،  1، ط تلوث البیئة ، السلوكیات الخاطئة و كیفیة مواجهتها : شحاتة حسن أحمد ) 5(

2000  .  

وعیة النشء من مخاطر مشكالت البیئة و سبل بشكل خاص دورها في ت المرأةبشكل عام و 
المجتمع الحكومیة و الغیر حكومیة في  إهمال الدور الذي تلعبه مؤسساتدون  , )1(حمایتها 

هام في نشر التوعیة البیئیة باعتباره  كأساسالبیئي  اإلعالمهذا المجال ، هذا و قد برز 
 األوسعالمطلوبة و  األهدافنحو مع المجتو في تغییر توجهات الفرد  تأثیرا األكثرالوسیلة 

الباحثین  ما یؤكده عدد من و هو األفرادكبر عدد ممكن من أ إلىمساحة و الوصول 
  . )2( اإلعالمالكتاب في مجال و 
  
  
  
  
  
  
  

http://www.gcea.gov.sy/dowenload_A/awarnessesEstrategy.doc
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  .  136، مرجع سابق ، ص  2السعود راتب ، ط) 1(
   www.iraqgreen.net. : ، نقال عن  ة و التربیة البیئیةاإلعالم ضرورة قصوى في مجال التوعیالطیب عماد ، ) 2(

  11:16 . 5/8/2008بتاریخ          
 :  معاییر حمایة البیئة -4

مقاییس لمعرفة مدى التلوث الذي یصیب عناصر البیئة المختلفة  أوتستخدم عدة معاییر    
  : ما یلي  أهمها، 
للتلوث المسموح به في  أقصىع حد وض أساسو یقوم على  :معیار الوسط المستقبل  -1

مستقبل للملوثات و یتم و تؤخذ عینات من الوسط ال, وسط بیئي معین كالماء و الهواء 
ي الحدود المسموح بها ما إذا كانت فقیاس مقدار ما تحویه من مواد ملوثة لمعرفة تحلیلها و 

  . ، و یتم اتخاذ الالزم في ضوء نتیجة التحلیل و القیاس أم تجاوزته
و یتمثل في تحدید كمیة الملوثات المنبعثة من مصدر معین  :معیار انبعاث الملوثات  -2

خالل وحدة زمنیة معینة أو دورة تشغیل محددة ، و ذلك سواء أكان هذا المصدر ثابتا 
  . كالمصانع  و المشروعات أم متحركا كالسیارات و المركبات 

دید شروط معینة یجب توفرها في بعض و یعتمد على تح:  معیار اشتراطات التشغیل -3
لك الشروط الواجب توافرها في منشآت ضمانا لحمایة البیئة ، من ذالمشروعات أو ال

http://www.iraqgreen.net
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لعامة أو بالتهویة أو اإلضاءة كالفنادق و المطاعم سواء تعلقت بالنظافة االعامة المجاالت 
  .     )1(األمور الصحیة 6أو
 أساسالملوثات التي تحتویها بعض السلع على  و یعني قیاس :معیار السلع المنتجة  -4

األصباغ و المواد الحافظة و تحدید : المكونة لها مثل و الفیزیائیة  الكیماویةالخصائص 
  . )2(الحد األقصى المسموح به صحیا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  .  173،  172. مرسي أحمد أحمد ، مرجع سابق ، ص ) 1(
كلیة العلوم , رسالة دكتوراه غیر منشورة , نمیة االقتصادیة في الجزائرثر تلوث البیئة في التأالمي رشید ، س) 2(

  .    127ص  ،2006−2005, الجزائر , جامعة الجزائر , االقتصادیة وعلوم التسییر 
 :  استراتیجیات حمایة البیئة -5

ضایا العصر الحدیث ، كما تعد ق أهمتعتبر قضایا البیئة و حمایتها و الحفاظ علیها من    
لم تكن رغم ذلك  أدناه ،  الكرة األرضیة إلى بأسرها من أقصى واجه دوالی أساسیا تحدیا

 أهمیتهاقتصادیة رغم عند وضع استراتیجیات التنمیة اإل موجودةفیما سبق البیئیة  األبعاد
عتداءات السافرة و المتكررة على البیئة من جراء صوى ، مما كان سببا مباشرا في اإلالق

العصریة المتطورة ، فالقضیة جد  األنشطةناعیة و التكنولوجیة و غیرها من الص األنشطة
  )1(.  األرضعلى سطح  اإلنسان یعیشهاخطیرة  فهي قضیة البقاء و وجود الحیاة التي 

لدرجة علت فیها  اإلنسانحمایة البیئة ضرورة لحمایة و سالمة شخص  أصبحتقد هذا و    
في  اإلنساندوات القانونیة وسیاسات الدول للمناداة بحق في المحافل الدولیة و الن األصوات

هناك جهودا تبذل على  أنبیئة مالئمة وضرورة حمایة الوسط الذي یعیش فیه ، و المالحظ 
 خطر یداهمكإذ فطنت العدید من الدول إلى المشكالت البیئیة  اإلقلیميالمستوى الدولي و 

   . )2(جت عدة سبل لمكافحة هذا الخطر في حیاتهم و سالمتهم الجسدیة فانته أعضاءها
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  : المتخذة لحمایة البیئة ما یلي  أو اإلستراتیجیات اإلجراءاتو من بین    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . 33ص , سید محمدین لواء ،مرجع سابق) 1(
  .103ص, سید محمدین لواء ،مرجع سابق) 2(

   : استراتیجیات حمایة البیئة من خالل األنظمة التشریعیة 5-1
، فلقد  19البیئة إلى ما قبل القرن بحمایة الخاصة  األوامرالتشریعات و  إصداریرجع    
القاذورات  إلقاءتحرم  أوامرصدر عدد من حكام المقاطعات في دول كثیرة تشریعات و أ
 بإصدارو البحیرات حفاظا على الصحة العامة ، كما اهتم البعض  األنهارالتبول في أو 

الحیوانات ، و كان هذا بدافع الحفاظ  أومعینة من الطیور  أنواعد التي تحرم صی األوامر
  . )1( اإلنسانعلى هذه الفصائل لخدمة 

 رأيالمیالد الحقیقي للقواعد القانونیة الوضعیة الخاصة بحمایة البیئة حسب  أنبید    
 مشارف النصف الثاني من القرن العشرین ، فقد إلىیرجع فقط " أشرف هالل " الدكتور  

القواعد القانونیة لحمایة البیئة و تمثل  أسسمنذ ذلك الحین المحاوالت الجادة لوضع  بدأت
   . )2(تفاقیات الدولیة اإل إبرامذلك في 

لحمایة تتكون من تشریعات  األولى, قسم قوانین البیئة عادة بطریقتین مختلفتین هذا و ت   
 إلى باإلضافةمن التلوث ) ة و النبات الترب( و الهواء و المصادر الطبیعیة  مصادر المیاه
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 أما ,...التشریعات الخاصة بتنظیم تداول المخلفات الصلبة و الخاصة بالحد من الضوضاء 
مة و یمثل الماء ، قانون الصحة العا( كون من تشریعات لحمایة الصحة العامة تالثانیة فت
ختالف و اإل, و الحفاظ علیها  و تشریعات تنظیم استخدام الموارد الطبیعیة) الخ...الهواء ، 

هتمام و قد تختلف درجة اإل ,حمایة البیئة و مكوناتها الهدف واحد و هو  أماهنا شكلي 
طبقا لتقدمها الصناعي و الحضاري ، فهناك دولة قد  أخرى إلىببعض التشریعات من دولة 

حمایة هواءها صراحة من دولة تهتم ب أكثرتركز على حمایة بیئتها البحریة فتسن تشریعات 
   :لبیئة على سبیل المثال ال الحصر التشریعات الخاصة بحمایة ا و من بین من التلوث 

مزیدا م 1992في فرنسا تضمن قانون العقوبات الفرنسي الجدید عام :  التشریع الفرنسي - 
المسؤولیة الجنائیة على الشخص الطبیعي التي تسهل عمل القاضي في توقیعه  أحكاممن 

  .ت للعقوبا
: و تضمنت العقوبات غیر التقلیدیة , و تقررت نفس المسؤولیة للشخصیات اإلعتباریة 

  الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة التي تسبب التلوث و الوضع تحت الرقابة لمدة قد تصل
  
  .  19هالل أشرف ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  . 163احمد أبودیة سوزان ، مرجع سابق ، ص ) 2(

و التعامل مع  األسواقالمؤسسة و استثمارها في  أنشطةحظر استخدام  أوت خمس سنوا إلى
  . نهائیا  أوالجمهور حظرا مؤقتا 

 إصالحتلویث الهواء الناجم عن صیانة و  أفعالالقانون العقابي و تجرم نصوص    
   . اإلزعاج أفعالث السمعي الناجم عن التلوی أفعالالمداخن و 

وص القانونیة العامة التي تحمي أ نجد كثیرا من النص.م.وفي ال:  األمریكيالتشریع  - 
جانب كثیر من التشریعات الخاصة بحمایة كل  إلى باإلنساناصر البیئة في ارتباطها عن

صدر تشریع خاص لحمایة الهواء من التلوث  1970ففي عام ,  البیئة عنصر من عناصر
ي ضوء تصاعد الحمایة ف لمزید من 1976ثم عدل عام  "الهواء النظیف"عرف بقانون 

  .أخطار تلویث الهواء
" Clean air Act " ,  صدر قانون معدل لتشریعات حمایة المیاه  1976و في نفس العام

بهدف مزید من السیطرة على التلوث الناجم من النفایات في المجاري المائیة ، على الرغم 
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ام نفسه تشریع خاص من وجود قانون خاص لضمان سالمة میاه الشرب ، و صدر في الع
   . )1(للسیطرة على استخدام المواد السامة و المجمعة للمحافظة على مصادر الثروة الطبیعیة 

صدرت في العالم العربي العدید من التشریعات الخاصة بحمایة البیئة :  العالم العربي في - 
جیدا  إسهاما تأسهم التي الكویتدول الخلیج العربي و بالذات : و منها على سبیل المثال 

المؤتمر التشریعات الخاصة بذلك ، فقد عقد في الكویت  إصدارفي مجال حمایة البیئة ، و 
تطویر  إلى أدى، و الذي  1978للمفوضین لحمایة و تنمیة البیئة البحریة عام  اإلقلیمي

 تأسیسالمناسبة للحد من التلوث البیئي ، كما تم  اإلجراءاتالوثائق القانونیة و اتخاذ 
و قد صدر في دولة  )2( 1979البیئة البحریة في الكویت عام لحمایة  اإلقلیمیةالمنظمة 
ن منع تلویث أصدرت قانون بشأكما  1980لسنة  62قانون البیئة الكویتي رقم الكویت 

دولة الكویت الئحة المحالت  أصدرت، كما  1964المیاه الصالحة للمالحة بالزیت سنة 
یوم  باإلجماعالكویتي  األمة، و قد وافق مجلس  1977عام العامة المقلقة للراحة 

عن السجائر  اإلعالنبقانون یقضي منع التدخین في البالد و عدم على اقتراح  3/5/1995
   ، 67، قانون المرور الكویتي  1977الكویتیة الصادرة عام  األغذیةالئحة  إلى باإلضافة، 
  
  .  25هالل اشرف ، مرجع سابق ، ص ) 1(
، 1999، جامعة الملك سعود ،المملكة العربیة السعودیة ،2،ط التلوث البیئي: م :بن صادق عبد الوهاب رجب هاشم ) 2(

  .  115ص 
  1977وقانون النظافة الكویتي  1977و الئحة الباعة المتجولین الكویتیین الصادرة عام 

و الذي ینص في  2002لسنة  444السلطات اللبنانیة قانون البیئة رقم  أصدرت:  لبنان - 
معنوي على سالمة و حمایة البیئة و  أوعلى مسؤولیة كل شخص طبیعي  هكثیر من مواد

فاعلة تشارك في الحفاظ على البیئة  أجیالالدور التربوي في خلق  أهمیةعلى  التأكید
و قرر عتداء على البیئة من المواد التي تجرم كافة صور اإلفرد القانون كثیرا أوحمایتها ، و 

  . )1(لها غرامات مالیة كبیرة تتضاعف في حالة العود الرتكاب هذه الجرائم 
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  .153ص,مرجع سابق ،  سید محمدین لواء) 1(

  : ت حمایة البیئةسایاس 5-2
قد ما و مواجهة  ألفرادهاتقرار و اإلس األمنتحقیق  إلىتسعى دول العالم بدرجات متفاوتة    

سیاسة سلیمة  تباعامن خالل  إال یأتيو كوارث و هذا ال  أزماتمن یعترض المجتمع 
و یندرج تحت هذه المضامین ضرورة إدماج البیئة و التنمیة على  , متكاملة و واضحة

جل العمل على التنسیق بین الخدمات المختلفة للدولة و من أ اإلدارةو  السیاسةمستویات 
تحدید  إلى باإلضافةت البیئة و حمایتها بفعالیة المجتمع للمساهمة في التصدي لمشكال أفراد

  . )1(المشاركة في هذا المجال  لألجهزةالمسؤولیات الواجبات و 
القرن  أجندةالتعرض لهذه النقطة بمزید من الشرح من خالل ما جاء في عناصر  ارتأیناو    
و الذي , خطیط و الت اإلدارةالبیئة و التنمیة على مستویات السیاسة و  إدماج إطارفي  21

و  قتصادينمیة محورا لعملیة صنع القرار اإلتكون البیئة و الت أن أرید إذانه جاء فیه أ
من تغییرات واسعة في تكامل تام بین هذه العوامل فال بد  إلىالسیاسي وصوال بحق 
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 , قتصادیة خاصة بالنسبة لبلدان العالم الثالث و منها الجزائرالمؤسسات اإلجتماعیة و اإل
د اتخاذ القرارات في السیاسات المزید من الدراسة المنهجیة للبیئة عن إتاحة إلى اإلضافةب

و المالیة و سیاسات الطاقة و الزراعة ، النقل و التجارة و غیرها ،  قتصادیةإلاو  جتماعیةاإل
مع  ,في هذه المجاالت بالنسبة للبیئة المترتبة عن السیاسات المتبعة  اآلثارفضال عن 

بین هیئات  أفضلتحقیق متكامل  إلىجدیدة من الحوار الذي یهدف  أشكال إیجادضرورة 
و العلم و الجماعات البیئیة و الجمهور العام  محلیة وبین دوائر الصناعةالحكم الوطنیة و ال

 إنماهذه التغیرات  إحداثو مسؤولیة .  في عملیة وضع مناهج فعالة لمعالجة البیئة و التنمیة
القطاع الخاص و السلطات المحلیة و الحكومات بصورة مشتركة مع تقع على عاتق 

المتحدة للبیئة و  األممو الدولیة ، بما فیها برامج  اإلقلیمیةیة و بالتعاون مع المنظمات الوطن
 اآلن أصبحو الذي ولي لتبادل الخبرة بین البلدان البنك الدو  اإلنمائيالمتحدة  األممبرنامج 
, اللوائح الوطنیة  أنظمةو الغایات الوطنیة و كذلك  األهدافو  تبادل الخطط أیضایشمل 

المباشر في تحقیق معدالت تنمیة  التأثیر إلىبالغة ترجع  أهمیةهذا التبادل الذي یكتسي 
  . مرتفعة في كافة المجاالت 

  
  
الطباعة و النشر ، ، دار الوفاء لدنیا 1، ط البیئة و اإلنسان من منظور اجتماعي :احمد  رشادعبد اللطیف  )1(

  301، ص  2007اإلسكندریة ، مصر ، 
تشكیل عملیة اتخاذ القرار بما یكفل  إعادة أوالشامل في تحسین یتمثل الهدف  : هاأهداف −

من  أوسعالتكامل التام لدراسة القضایا االجتماعیة ، االقتصادیة ، و البیئیة مع كفالة نطاق 
الخاصة به في ضوء  أولویاتهولى كل بلد وضع یت أنالمشاركة الجماهیریة ، مع ضرورة 

احتیاجاته و خططه و سیاساته و برامجه الوطنیة ، و في هذا  أساسظروفه السائدة و على 
  : التالیة  األهدافالضوء نقترح 

قتصادیة و القطاعیة و البیئیة بما تحلیل للسیاسات و اإلستراتیجیات و الخطط اإل إجراء -أ
  . لهذه القضایا یكفل الدمج التدریجي 

التام لقضایا البیئة و التنمیة على جمیع  اإلدماجتعزیز الهیاكل المؤسسیة بما یتیح  -ب
  . مستویات صنع القرار 

المهتمین و الجماعات و  األفراد إشراكیر یسالكفیلة بت اآللیاتتحسین  أو إنشاء -ج
  . المنظمات المعنیة في صنع القرار على جمیع المستویات 
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     . )1(صنع القرار محلیة لدمج قضایا البیئة و التنمیة في عملیة  آلیات وضع - د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   . 357،  356،  355 .، مرجع سابق ، ص  عبد اللطیف رشاد احمد) 1( 
    :  مؤتمرات حمایة البیئة 5-3
  : –72ستوكهولم  –للبیئة  األولىالمتحدة  األمممؤتمر 5-3-1

ره علماء ي مدینة ستوكهولم عاصمة السوید حضف هم عقدللبیئة تأول مؤتمر دولي و هو    
اثر انتشار المفاعالت  بإنقاذهاالعالم لشرح مفهوم البیئة و المطالبة  أقطارمن مختلف  أتوا

فادحة بالطبیعة و عناصرها  أضرارا ألحقتالمحطات البترولیة التي لوثت المناخ و الذریة و 
ممثلي الحكومات على مستوى  شخص من 1200حوالي  و قد ضم المؤتمر,  )1( األساسیة

المؤتمر للعمل على كافة المستویات من المستوى  هذا سعى بلدا ، و 120آخرین من عال و 
  .  )2(حمایة و تحسین البیئة البشریة إلى المستوى المحلي لالدولي 

عن دولیة  وثیقة أولمتضمنا  اإلنسانیةدول البیئة  إعالن أعمالهو قد صدر في ختام    
مبادئ العالقات الدولیة بین الدول في شؤون البیئة و كیفیة التعامل معها و المسؤولیة عما 

توصیة تدعو الحكومات و  109فضال عن خطة للعمل الدولي تضمنت  أضراریصبها من 
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اتخاذ التدابیر من اجل حمایة الحیاة و  إلىالمتحدة و المنظمات الدولیة  األمموكاالت 
  . شكالت البیئة مواجهة م

حقا  لإلنسان أنم  1972إعالن ستوكهولم الصادر عام من  األول المبدأو جاء في    
" نظیفة تتیح له العیش في  في الحریة و المساواة و ظروف الحیاة الكریمة في بیئة أساسیا
تقع على عاتق الحكومات  مسؤولیة كبیرة أنستوكهولم  إعالن أكدكما  ,"رفاهیة كرم و 
ثر مؤتمر ستوكهولم اعترفت دول عدیدة لألجیال القادمة ، و على إحمایة البیئة ین و لتحس

بحمایة هذه البیئة ، فمن بین  لحق في بیئة نظیفة و التزامهافي دساتیرها و قوانینها با
ة و التنوع البیئی األنظمةمواطنیها الحفاظ على  إزاءعلى عاتق الدول لیات الملقاة المسؤو 

المستدیمة في استغالل الموارد الطبیعیة الحیة و  اإلنتاجیة بمبدألتزام رورة اإلالبیولوجي و ض
وضع معاییر كافیة لحمایتها ، و قد و  تخفیف تلوث البیئة أو البیئیة ، مع منع  األنظمة

عتراف بهذه الحقوق و الحكومات الخطوات المناسبة لإل ن تتخذأوصى مؤتمر ستوكهولم بأ
المتحدة في دیسمبر  لألممالجمعیة العامة  أنشئتو بناءا على ذلك  ,المتبادلة المسؤولیات 

  " المتحدة للبیئة  األممبرنامج " بما یعرف ب  72
  
  .  125أحمد أبوریة سوزان ، مرجع سابق ، ص ) 1(
ص  ، 1998، دار الفكر العربي ، بیروت ، لبنان ،  1، ط مخاطر تلوث البیئة على اإلنسان: عنیسي نعمة اهللا ) 2(

126   
و من بین وظائفها تعزیز التعاون الدولي في مجال البیئة و تقدیم التوصیات المناسبة لهذا 

نظام  إطارالعامة لتوجیه البرامج البیئیة و تنسیقها في  اإلرشادیة األنظمةالغرض مع وضع 
 المعارف إلكسابتعزیز مساهمة الهیئات العلمیة المتصلة  إلى باإلضافة. المتحدة  األمم

  )1( .الخ ...البیئیة و تقویمها و تبادلها 
المتحدة للبیئة  األممخطة عمل ستوكهولم من توصیات قام برنامج و تنفیذا لما تضمنته    

خطط و سیاسات البرامج البیئیة و تركیزها على النواحي  بتطویر برامج العمل و رسم
  :  )2(الرئیسیة التالیة

ها من تحقیق مطالبها من بیئة صحیة و منتجة و توفیر البشریة لتمكین لألسرةوضع الخطط  ـ
 . )3(غذاء مناسب و مسكن صحي و میاه نظیفة 
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 أرضیةالتي تتناسب مع كل منطقة  اإلرشادیةالبیئیة من خالل الجداول  األنظمةمتابعة  ـ
على جل الحصول اإلنسان من أالعكسیة لتدخل  اآلثارمن  اإلقالللتحقیق التوازن البیئي و 

 .ج مستمر من كل نظام بیئي نات
جمة العمل على حمایة المحیطات و حمایة البیئة بصفة عامة من الكوارث الطبیعیة النا ـ

  .عن مخلفات الصناعة و الطاقة 
األخرى ذات العالقة من أجل كما یعمل البرنامج على مساعدة الحكومات و الجهات  ـ

العالقة بین البیئة و التنمیة هي عالقة  نأعتبارات البیئیة من منظور المراعاة الكلیة لإل
شمولیة و مهمة فاالتجاه نحو التنمیة دون اعتبار الظروف البیئیة لن یعقبه نجاح فعال و 

  .طویل المدى 
و ما أسفر عنه من نتائج نظریة و  72مما سبق یتضح لنا أن مؤتمر ستوكهولم لسنة    

نظام الدولي تمثلت في بدء خطى جماعیة عملیة قد مثل مرحلة انتقالیة هامة في تاریخ ال
نحو حمایة البیئة العالمیة و تجنبها كوارث التلوث ، حیث قد أرسى مبدءا أساسیا احتل 

  مكانة في نطاقه التنظیم القانوني و هو مسؤولیة الدولة عن أیة أضرار بیئیة تحدث للدول
ن جراء ما تمارسه من األخرى أو تحدث في مناطق خارج الوالیة اإلقلیمیة ألیة دولة م

  وسبق أن أشرنا إلى أن الملوثات ال تعرف حدودا سیاسیة أو,  )4(أنشطة على إقلیمها 
  

  .116،117ص , مرجع سابق  ،  عصامنور ) 1(
  .  119نور عصام ، مرجع سابق ،ص ) 2(
  .   24جامعة الدول العربیة و آخرون ، مرجع سابق ، ص ) 3(
  .  123ص نور عصام ، مرجع سابق ، ) 4(
  

من  26المبدأ في هذا الصدد فقد تضمن و , القارات تقف عندها فواصل طبیعیة بین الدول و 
النوویة و غیرها  األسلحة أخطارو بیئته  اإلنسانوجوب تجنب  إلى قرارات المؤتمر الدعوى

أیضا على أن التنمیة اإلقتصادیة و المؤتمر  أكدكما . )1(الدمار الشامل أسلحةمن 
للدول  إتاحتهاالموارد ینبغي  أن، و  اآلخریة وحمایة البیئة تعتمد كل منها على جتماعاإل

  .    )2(في تنمیتها  اإلسراعالنامیة بهدف 
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  .  106، ص سید محمدین لواء) 1(
   . 123نور عصام ، مرجع سابق ، ص ) 2(

 :  – رضاأل قمة  –المتحدة للتنمیة و البیئة  األمممؤتمر  5-3-2
جانیرو بالبرازیل انعقد و في مدینة ریودي  م1992من شهر یونیو عام  األولفي النصف    

اجتماع عالمي في  كبراألرض و هو أالذي اشتهر بمؤتمر قمة " البیئة و التنمیة " مؤتمر
دولة ، و  178ممثل ضم التحضیر له قبل خمس سنوات من انعقاده ، و قد  التاریخ بدأ

كاالت من الو  اآلالف إلى باإلضافةن مئة من رؤساء الدول و الحكومات م أكثرحضره 
مناخه ، و موارده و  األرضو استهدف حمایة كوكب ,  رسمیةالرسمیة و الهیئات الغیر 

و قد اهتمت  )1(وضع سیاسة للنمو العالمي و القضاء على الفقر مع المحافظة على البیئة و 
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منظمة  25و بمشاركة  إشرافهاالقمة التي عقدت تحت المتحدة اهتماما بالغا بهذه  األمم
  . المؤتمر  أعمالالمتحدة  لألممالعام  األمینبطرس غالي  - د ترأستابعة لها ، و قد 

یات التنفیذ التي لجمیع آ أنمن انطالقا ة الدولیة بالقمة اهتمام المنظم یأتيهذا و    
البیئیة  أجهزتهاتقوم بالتنفیذ من خالل المتحدة التي س األمم إلىتمخض عنها المؤتمر ستسند 

ة و هو االضطالع بالمهام الغیر المتحد لألممالقمة دورا جدیدا  أعطتو لقد , و الرسمیة 
ام الجدیدة إحدى المهالدولیین و هذه  األمنكبیر على السلم و  تأثیرالتي لها سیاسیة 

  . الجدید  الدوليللمنظمة الدولیة في ظل منظومة و قیم و مبادئ النظام 
محاولة حقیقیة لدراسة العالم  أول)  األرضقمة " ( ریو دي جانیرو " و یعد مؤتمر    

أو التعرف على جوانبه المتداخلة و المتشابكة في مختلف المجاالت سواء البیئیة و 
  . عبائها واجهة أقتصادیة ، أي مساعدة الدول الغنیة للدول الفقیرة لماإل
، تلوث  األرضارتفاع درجة حرارة : بیئیة التي تناولها المؤتمر القضایا ال أهمو من    

نقراض فاظ على الحیوانات النادرة من اإلحمایة الغابات ، الحد من التلوث ، الح , المحیطات
مؤتمر القاهرة  إلىمناقشتها  تأجیلنفجار السكاني التي تم مشكلة اإل ,، مشكلة التصحر

الدول الفقیرة ، ارتباط  إلىمن الدول الصناعیة المتقدمة  م ، نقل التكنولوجیا الحدیثة1994
متعلقة  أسبابمن  تأتيالمخاطر التي یواجهها السالم  أصبحتالسالم حیث و  باألمنالبیئة 
بمجموعة  "ریو دي جانیرو"منها بسبب التهدیدات العسكریة ، و قد خرج مؤتمر  أكثربالبیئة 

معاهدة الغابات ، اتفاقیة , المناخ عاهدة تغیر م ,21أجندة،  األرضوثیقة : من الوثائق 
  .  األحیاءالحفاظ على 

  
  
  .  20الحلو ماجد راغب ، مرجع سابق ، ص ) 1(

 أربعجله طوال إذا قیست بالجهود التي بذلت من أقد انتهى المؤتمر بنتائج هزیلة هذا و    
على  أعمالهركت في بحجم الوفود التي اشت أوحضروه  نبعدد زعماء العالم الذیأو سنوات 

خفق في عالج عدد كبیر إذ لم یحقق التوقعات المرجوة و أ )1() وفدا  178( یوما  12مدى 
من القضایا البیئیة الهامة خاصة فیما یتعلق بنسبة مساعدات التنمیة التي تقدمها الدول 

   .  )2( الغنیة للدول الفقیرة
  :فكل ما خرج به المؤتمر من نتائج    
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الر سنویا و ملیار دو  2.5و  2للدول النامیة تتراوح بین تقدیم مساعدات مالیة تعهدات ب *
ملیار  70قورن بالمبلغ الذي طالب به منظمو المؤتمر و هو  إذالة هو مبلغ في غایة الضآ

  . دوالر 
األرض جو میع للحد من ارتفاع درجة حرارة للجمحدد و ملزم  إجراءتفاق على لم یتم اإل *
دولة حتى  150من أكثرمعاهدة تغیر المناخ التي وقع علیها  أن، حیث  طارأخما له من ل

تقوم بها لخفض  أنوقت انتهاء المؤتمر ال تنص على التزامات محددة یتعین على الدول 
الذي یهدد العالم  األرضالجو بهدف الحد من ارتفاع درجة حرارة مناخ  إلىانبعاث الغازات 

  . المدمرة و الجفاف المهلك بكوارث تتراوح بین الفیضانات 
نقراض ، و لم تحصل أیة عین لحمایة الكائنات الحیة من اإلم أسلوبلم تجمع الدول على  *

تدمیر البیئة ، فبالنسبة  إلىتضطر  أنمساعدة تنشلها من فقرها دون دولة نامیة على 
مما یهدد  رىأخأ التوقیع علیها مع دول .م.لمعاهدة حمایة تنوع الكائنات الحیة رفضت الو

  .  األرضعلى  األنواعبانقراض الكثیر من 
اكل البیئة من التلوث ، و هو مشروع عمل یعالج مش  21القرن  أجندةعلیه  أطلقما  *
التفاوض التي جرى تفاقیات الدولیة أطول اإلالنفایات و غیرها ، و هو واحد من اعقد و و 

 ، و الجدیر بالذكر في هذاملزمة ئة صفحة و مع ذلك فهي غیر علیها حیث تقع في ثمانم
النمو اإلقتصادي ، : أجنحتها التنمیة ممثلة في  أهملتو  البیئة التهمت كل المؤتمر ، أن
 أنجتماعي ، والعالقة الوثیقة مع البیئة و هي مشكلة ارتبطت عضویا بالبیئة رغم اإل

  . المؤتمر یحمل اسم التنمیة و البیئة 
  
  .  345مبروك سحر ، مرجع سابق ، ص  توفیق عصام قمر ، فتحي) 1(
  .  24الحلو ماجد راغب ، مرجع سابق ، ص ) 2(

 إلى األفرادتحویل قضیة حمایة البیئة من دائرة اهتمام العلماء و :  یجابیات المؤتمرمن إ - 
ركز كبار المسؤولین في الدول على تدهور  إذمستوى ،  أعلىدائرة اهتمام الحكومات على 

المزید من  إلحاقعلى تنمیة اقتصادیاتها دون رورة مساعدة الدول الفقیرة و ض األرضحالة 
وكالة دولیة جدیدة لمراقبة  إنشاءفي المؤتمر  أیضایجابیة الضرر بالبیئة ، و من النواحي اإل

وكالة  نشاءإعلى  األرضاتفق المتفاوضون في مؤتمر قمة  تنفیذ اتفاقیات حمایة البیئة كما
ة البیئة و التزام الدول بهذه المتحدة لمراقبة مدى تنفیذ اتفاقیات حمای لألممجدیدة تابعة 
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الوكالة  أنبالبیئة المتحدة المختصة  األممحد مسؤولي أ "كاتي سیش"قد صرح فاقیات ، و تاإل
 إلى أشارتكون وسیلة لمحاسبة الحكومات و ستهتم بمواصلة المفاوضات الخاصة بالبیئة و 

  . بممارسة دورها  لها الدول ما تسمح  قویة و فعالة بمقدار أنها
     .  )1( األرضسار یخرج من قمة  خبر أهمالوكالة یعد  إنشاء أنو قد ذكر المراقبون    

المتحدة في  األممالذي عقدته  التالي األرضنتهى مؤتمر قمة إ 97أواخر یونیو و في 
 إلیهامر وثیقة تم التوصل بیان ختامي و كل ما خرج به هذا المؤت إقرارنیویورك بالفشل في 

   :ومما جاء فیها  األخیرةفي اللحظة 
 التغیرات المناخیة تشكل أنالقلق العمیق و  إلىالتدهور المتزاید للوضع البیئي یدعو  أن - 

  .  21كبر التحدیات التي سیواجهها العالم خالل القرن أحد أ
قیود ملزمة واقعیة و عادلة  نه یوجد توافق واسع و لكنه لیس شامال حول ضرورة اعتمادأ - 

  . خفض كبیر النبعاث الغازات وفق جداول زمنیة محددة  إلىللدول الصناعیة تؤدي 
  .  )2(بالیابان تكون حیویة " كیوتو"ج القمة القادمة التي ستقعد في نتائ أن - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  .  349 إلى 345مبروك سحر ، مرجع سابق ، ص فتحي ، قمر عصام توفیق ) 1(
   . 25لحلو ماجد راغب ، مرجع سابق ، ص ا) 2(

  :  حمایة البیئة من المشكالت البیئیة -6
  :  حمایة البیئة من التلوث 6-1

التي تتعرض لها الموارد الطبیعیة و  األخطار أهمن التلوث یعد من فإسابقا رأینا كما    
حد على البیئة ألضارة ا آثاره، و لذلك كانت مكافحته و التقلیل من  اإلتالفو  تهددها بالتدمیر

ندثار و یتم األخطار و الحفاظ على مواردها من اإللحمایة البیئة من  األساسیةالعوامل 
  : التي سیتم توضیحها فیما یلي  اإلجراءاتتحقیق ذلك من خالل جملة من 
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  :حمایة البیئة من تلوث الهواء 6-1-1
الهواء هي التخلص من الملوث لة الحمایة من تلوث الفكرة الرئیسیة الواضحة في مسأ   

خروجه من  أثناءفي  أو) باستعمال وقود غیر ملوث مثال ( قبل خروجه  إمابقدر المستطاع 
انتشر فیه صعبت عملیة التخلص و الهواء  إلىوصل الملوث  إذا ألنهمصدر التلوث ، ذلك 
ار الناتج كالغازات و الغب( یسیطر على مصادر التلوث الطبیعي  أنمنه و لیس بوسع احد 

التعامل مع الكثیر منها و تقلیلها مصادر التلوث البشري فباإلمكان  أما) الخ ...عن البركان
مقاومة التلوث في  بإجراءات أوبالوقایة للمحافظة على سالمة الهواء  إما إلى حدودها الدنیا

   . )1(حالة وقوعه 
  : یة ئالوقا اإلجراءات -أ

صناعة بحیث یراعى المناخ و التضاریس ، و  أیة اءإنشالتخطیط العلمي السلیم عند * 
 أوالتجمعات السكانیة  أوتعدینیة قرب المدن  أومصانع كیمیائیة  أیة أال تنشأیراعى 

عتبار توسع المدن و تزاید السكان و اتساع یأخذ بعین اإل أنالمناطق الزراعیة ، و یجب 
لبیئات الطبیعیة على استیعاب النفایات العمران في المدى القریب و البعید من ناحیة و قدرة ا

  .  أخرىالصناعیة من ناحیة 
تحدید المقاییس الخاصة بالتركیزات القصوى للمواد الملوثة التي یسمح بوجودها في الهواء * 

و خاصة هواء المدن و المناطق الصناعیة ، و بالطبع فان هذه المقاییس تختلف من مكان 
  . (*)وغرافیا طبقا لظروف المناخ و الطب خرآل
  
  .   170عابد عبد القادر ، سفاریني غازي ، مرجع سابق ، ص ) 1(

الهدف منها استغالل امكانات مظهر , هي تمثیل دقیق لسطح األرض بعناصرها الطبیعیة والبشریة :الطبوغرافیا (*) 
بشریة كانت ام حیویة وفي وضعها  السطح في كل التحلیالت والیتنتاجات المتعلقة به أو بأحد العناصر المجسدة والقائمة

  ".11:15.  2009-11-10 :بتاریخ, ar.wikipedia.org ."كإمكانیة أوعائق
مراقبة لقیاس جودة الهواء في مناطق مختلفة من كل مدینة مع مراعاة  ونقاط رصد  إنشاء* 

ظمة تقیاسات من تجرى أنالنمو في هذه المدن و كمیة الموارد الملوثة ، و یجب  أنماط
 .  المیثانالكربون و  أكسید كأوللملوثات الهواء التي تبقى فیه فترات طویلة 

  . كالطاقة الشمسیة  األخرىتطویر بدائل الطاقة * 
نشر معاییر جودة الهواء بالنسبة للمواد الملوثة و كذلك نتائج رصد و قیاس تلك الجودة * 

  . المختلفة  اإلعالمفي وسائل 
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الخضراء حول المدن و المناطق  األحزمةو زیادة المسطحات و  راألشجاهتمام بزراعة اإل *
  :الصناعیة ، و یلعب ذلك دورا بالغا في تنقیة الهواء من خالل 

  . في الجو  األكسجینالكربون و زیادة  أكسیدالعمل على التقلیل من وجود ثاني  -أ
  . سرعة الریاح  تقلل من األشجارن لعالق في الهواء و ترسبه و ذلك ألحجز الغبار ا - ب
الكربون ، و الرصاص الناتج عن  أكسید كأولللغازات السامة  األشجارامتصاص  - ج

  .  )1(في البیئة  األخرىالمكونات  إلىاحتراق الوقود ، و بالتالي منع وصول الملوثات 
  : الحلول المقترحة لمقاومة تلوث الهواء  -ب
من المواد الملوثة و التحول إلى مصادر اختیار أنواع من الوقود خالیة هي و مخلفاتها *

جدیدة للطاقة قلیلة التلوث ، و یتضمن ذلك التحول إلى استخدام الغاز الطبیعي أو الكهرباء 
أو الطاقة الشمسیة بدال من الوقود البترولي ، كذلك العمل على إزالة الكبریت مثال من 

  . البنزین قبل استعماله و عدم إضافة الرصاص إطالقا 
اقبة السیارات و وسائل النقل العامة و إیقاف أیة  وسیلة تبعث منها نسبة عالیة من مر *

ذلك أن نسبة الغازات الملوثة التي تطلقها وسائل النقل ذات المحركات القدیمة تزید , الغازات 
وینبغي ,  مرة عن نسبة الغازات الملوثة المنطلقة من السیارات حدیثة الصنع  30بحوالي 

  .بة المركبات المزودة بمحركات الدیزل أثناء سیرها لمراقبة انبعاث الدخان منها  أیضا مراق
مراقبة مصادر التلوث و بالذات آالت اإلحتراق في المصانع و محطات الطاقة الكهربائیة *

و ذلك للتقلیل من كمیة المواد الملوثة المنطلقة منها و من وسائل معالجة المواد الملوثة في 
  عمل على فصلها أو ترسیبها قبل انطالقها إلى الوسط المحیط ، بل و یمكن أنالمصانع وال

  
  
  .  154،  153 .ص , حمد مرسي أحمد أ) 1(
   

عمل المرشحات ب األقلعلى  تقلل من انبعاث المواد الملوثةتشغل العملیات الصناعیة بطرق 
  . العالیة  األبراجو الفالتر لمداخن المصانع و استخدام 

المناسبة حتى یقاوم العمال  األغذیةالوقایة المناسبة للعمال ، و كذا توفیر  أجهزةتوفیر *
  . ثار الناتجة عن تلوث جو المصانع اآل
السیئة على المدخن و غیر المدخن من خالل  آثارهالتدخین و  بأضرارتوعیة المواطنین *

 .  )1(ذه العادة السیئة المختلفة مع المساعدة الطبیة للمدخنین للتخلص من ه اإلعالموسائل 
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  .  118،  117 .ص , مرجع سابق  ، أحمد سرحان نظیمة) 1(

  :  حمایة البیئة من تلوث المیاه 6-1-2
 اإلجراءاتفهناك جملة من  أخطارهمكافحة التلوث المائي و حمایة البیئة من فیما یخص    

  : یلي الوقائیة و الحلول المقترحة سنوضحها فیما 
  : اإلجراءات الوقائیة  -أ

ة الماء ة لها ، باإلضافة إلى دراسة طبیعإستقصاء المواد الملوثة للماء و إعداد قوائم قیاسی *
و الحرص على , من حیث حجم و تركیب و شحنة الجسیمات الملوثة فیه و كذلك خواصه 
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  . استمرار من سالمتها ب للتأكدالتحلیل الدوري للمیاه كیمیائیا و بیولوجیا 
 األخرىو الكائنات  اإلنسانتعرض المزمنة للمواد الملوثة للماء عند  التأثیراتتحدید  *

المنقولة عن  األمراضتحدید  إلى باإلضافة  طویلالمدى اللتركیزات منخفضة منها على 
  . طریق المیاه الملوثة 

بیعیة و بیولوجیة ال على الماء في حالة كیمیائیة و ط لإلبقاءسن التشریعات الضروریة  *
و الحیوان و النبات ، و العمل على وضع المواصفات الخاصة التي  لإلنسان أضراراتسبب 
توافرها في میاه الشرب و میاه البحیرات و المسطحات المائیة المستعملة للسباحة و یجب 

  . الریاضات المائیة 
المواصفات التي  إعالنو كذلك تحدید المعدالت المختلفة المسموح بها من المواد الملوثة  *

تكون علیها المخلفات عند خروجها من شبكة المجاري قبل صرفها في المجاري  أنیجب 
الطبیعیة و الكیمیائیة و البیولوجیة  و تشمل هذه المواصفات عددا من الخواص, المائیة 
مواد العالقة و األكسجین الحیوي المستهلك و الرقم الهیدروجیني و درجة الحرارة و ال: أهمها 

  . العناصر الكیمیائیة السامة و نسبة البكتیریا و لون الماء  
مراقبة المسطحات المائیة المغلقة كالبحیرات و غیرها لمنع تراكم المواد العضویة المختلفة * 

التي تقلل من عمقها و تسرع من عملیة اضطراد النمو البیولوجي فیها مما یحدث خلال في 
قبل صرفها  الصناعیة الملوثة و میاه المسالخ تعالج المیاه أنو كذلك ینبغي . توازنها البیئي 

  . )1(في المسطحات المائیة 
  
  
  
  . 154,   153. مرسي أحمد أحمد ، مرجع سابق ، ص ) 1(

اضي الرملیة و الرملیة في األر ) الرش بالتنقیط ( ضرورة استخدام طرق الري الحدیثة  *
 –توى المنازل أو األراضي الزراعیة سواء على مس –ام الري بالغمر الحد من استخدالجیریة و 

   . و تبطینها  وتطویر الترع و المساقي
 اإلعالموسائل  إشراك، و  )1(تنفیذ برامج للحفاظ على المیاه النقیة و ترشید استهالكها  *

  . لتوعیة المواطنین في هذا المجال 
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 أهمتعتبر النشاطات المنزلیة الیومیة : لمیاه لوقایة من تلوث ال ما یمكن للفرد عمله - 
اتخاذها  یمكن للفرد الواحد التي اإلجراءاتمساهم في تلویث المیاه و فیما یلي مجموعة من 

  :مشكلة التلوث المائي بصورة عامة للحد من 
لمبیدات في شبكة الصرف و ا الكیماویةالزیوت و الدهانات و المنظفات  إلقاءعدم * 

  . اللجان الخاصة بذلك  أوبالتنسیق مع المجالس البلدیة خلص منها التو , الصحي
المساعدة في التعرف  إلى باإلضافة، ترشید استهالك المیاه للحد من استنزاف مصادرها  *

 الجمعیات التي تعنى أوعلى الملوثات و التبلیغ عنها للمسؤولین في التجمع السكاني 
  . بالحفاظ على البیئة 

المبطنة من جمیع جوانبها لمنع رشح الملوثات و عدم وصولها  اإلسمنتیةفر ستعمال الحإ *
  .  )2(المیاه الجوفیة  إلى
ستخدام العام أماكن اإلالرقابة من  إحكاماختیار و تركیب عدادات للمیاه في المنازل و  *

و  عیوب المواسیر و التركیبات الصحیة إصالحللمیاه لتقلیل الفاقد من میاه الشرب و كذا 
 . وضع مواصفات قیاسیة قانونیة لها 

  : ب الحلول المقترحة 
استعادة میاه الصرف الصحي بعد معالجتها لإلنتفاع بها خاصة مع زیادة عدد السكان و * 

التقدم الصناعي و الزراعي ، و استخدامها للري مثال وهذا بعد اتخاذ إجراءات كافیة للتأكد 
  .)3(لمزروع و كل ما تستخدم ألجله من عدم إضرارها بالتربة و النبات ا

  . تحسین طرق معالجة مصادر المیاه العامة * 
  
  
  .  233یة احمد سوزان ، مرجع سابق ، ص أبود) 1(
  . 231عابد عبد القادر ، سفاریني غازي ، مرجع سابق ، ص ) 2(
  .  234،  233أبودیة احمد سوزان ، مرجع سابق ، ص ) 3(
  
المصارف  إنشاءمن العملیات الزراعیة عن طریق التوسع في  معالجة المیاه المتخلفة *

  . خاصة المصارف المغطاة 
  . متابعة تنفیذ التشریعات التي تمنع تلوث المیاه و بحسم *
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المواطن السلوك البیئي الذي یجعله یحافظ على سالمة المیاه و حمایتها من  إكساب *
 .   )1(وجدت  إنالملوثة  آثارهالتلوث وحمایة نفسه من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .  119، مرجع سابق ، ص  أحمد سرحان نظیمة) 1(

  :  حمایة البیئة من تلوث التربة 6-1-3
تعتبر التربة من المصادر الطبیعیة المتجددة و المهمة في البیئة و لذلك تجري  أسلفناكما    

تعمل الممارسات الخاطئة  زراعتها عنایة فائقة و على العكس من ذلك أولیناما  إذاتغذیتها 
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ماذا یمكننا فعله من : مع العملیات الطبیعیة على زیادة معدالت فقدها ، و السؤال المطروح 
  : عنه تقتضي  اإلجابةاجل الحفاظ على التربة ؟ و 

  : وقائیة  إجراءات -أ
ق المناط إلىیعتبر ماء المطر المنساب من المناطق المرتفعة  : العنایة بطبوغرافیتها* 

عالجا ناجحا في التقلیل من  ة التربة و تعد الحراثة الكنتوریةعامل في تعری أهم المنخفضة
ب تساعد على احتفاظ التربة عن طریق عمل المصاط األرضتشكیل  إعادة أنكما  .ذلك
زراعة النباتات الحولیة تعتبر  أنكما . انجرافها و الیمن خیر مثال على ذلك منع ء و بالما

  . تساعد على الحفاظ علیها و  األنواع من التربة مناسبة لبعض 
یعتبر ترك بقایا المحاصیل الزراعیة في التربة من الوسائل  :تزویدها بغطاء مناسب * 

التقلیل من عملیات  البدائیة التي استخدمت في الحفاظ على التربة و ال ینحصر دورها في
نماو  التعریة فقط   . و تلطیف درجة حرارتها  من معدالت التبخر أیضافي التقلیل  إ

في قل عمق أ إلىهذا النوع من الحراثة و الذي یصل  أنتبین  :الحراثة غیر العمیقة  *
التربة یقلل من معدالت انجرافها عن طریق المحافظة على بقایا النباتات و المحاصیل 

على  عتمادالتقنیة لحمایة التربة یستوجب اإللكن استخدام هذه . الزراعیة كغطاء لها 
  . المبیدات الحشریة ، مما قد یعرض التربة للخطر 

درجة  إلىخفض هذا النظام معدالت استخدام المبیدات  : لآلفاتالمكافحة المتكاملة  *
من  أنواعیعتمد على استخدام الفیروسات و و  في بعض الحاالت %  90إلى كبیرة تصل 

ات تعقیم ذكور الحشرات التي تسبب عملی إجراء أوالزراعیة ،  اآلفاتالبكتیریا في مكافحة 
النمط الزراعي و غمر التربة بالماء قبل الزراعة و حرق بقایا  إتباع أن، كما  اآلفاتهذه 

  . المحاصیل الزراعیة من الوسائل الناجعة في التقلیل من استخدام المبیدات 
المبیدات و و ذلك بالتقلیل من استخدام المخصبات غیر العضویة و  :الزراعة العضویة  *

ایة التربة و التقلیل و بالتالي التقلیل من استهالك الوقود و یواكب ذلك حم اآللیاتالماء و 
قصص النجاح في هذا المضمار تعج بها تقاریر منظمة الزراعة الدولیة و من النفقات، و 

كثیرا من دول السوق األوروبیة  وأ .م.المجالت العلمیة المتخصصة خصوصا في الو
  .  )1(ة المشترك

متناع عن استخدام الكیماویات و المبیدات األمم المتحدة الخاصة باإلمراعاة توصیات  *
  .  )2(دولة التصدیر  أو اإلنتاجالتي ال یصرح باستخدامها في دولة 
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المطاطیة و ذلك بفرمها  اإلطاراتالتخلص من بعض المخلفات كالمواد البالستیكیة و  *
  .  )3(خلطها بمواد رصف الطریق و 
الحاجة ملحة الستدامة الزراعة  أصبحتلقد  :زراعیة رفیقة بالبیئة و عادلة  أنظمة إتباع *

عن طریق البحث عن محاصیل لها خصائص غذائیة عالیة و مقاومة  اإلنتاجمن زیادة بدال 
ضرورة السیطرة على معدالت النمو السكاني عن  إلىو یذهب البعض . الزراعیة  لآلفات
یع العادل للمصادر جتماعیة و سیاسیة و اقتصادیة مبنیة على التوز ظم ان تأسیسطریق 

ثمار جهدهم عن  بجنيتسمح للمزارعین  إصالحقوانین  إصداریشجعون على  فهم ,الطبیعیة
بهدف  أراضیهمعادلة لمحاصیلهم مما یمكنهم من الحفاظ على  أسعارطریق الحصول على 

السیاسات في  ثبت تطبیق هذهقد أصین ، الهند ، و ل على ذلك الاستدامة زراعتها و خیر مثا
استدامة نجاعتها في الحفاظ على التربة و  المناطق النائیة من دول العالم الثالث مدى

  .)4(زراعتها
  : الحلول المقترحة  -ب
إذا ما دعت الضرورة القصوى الستخدام المبیدات ، فتستخدم تلك السریعة التحلل بدال من * 

ا دعت الضرورة الستخدام المبیدات الثابتة فیكون ذلك بأقل قدر ممكن و في الثابتة و إذا م
  . ظروف تجعلها أقل تلویثا للبیئة 

إجراء المزید من البحوث عن العالقة بین المبیدات التي تلوث البیئة وبین الكائنات الحیة  *
  . فیها
لیب المثلى لمكافحة التوعیة والتدریب المستمران لمستخدمي المبیدات للتعریف باألسا *

  . اآلفات
  
  .  158،  157 اریني غازي ، مرجع سابق ، صعابد عبد القادر ، سف) 1(
  .  234یة سوزان ، مرجع سابق ، ص أحمد أبود) 2(
  .  155حمد ، مرجع سابق ، ص مرسي أحمد أ) 3(
    . 158عابد عبد القادر ، سفاریني غازي ، مرجع سابق ، ص ) 4(

  . یة ممكنة من المبید لتحقیق الغرض المطلوب قل كماستخدام أ* 
  .  )1(تحسین معدات استخدام المبیدات * 
في  أوالسكنیة القریبة  األماكنقمائن الطوب و ما في حكمها من  بإنشاءعدم السماح  *

  . الزراعیة  األراضيحدود 
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الوعي استنزافها و نشر  أوجدبها  أوو منع تصحرها  األرضالعمل على زیادة خصوبة  *
  . ذلك  بأهمیةبین المزارعین 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  .  156،  155. مرسي أحمد أحمد ، مرجع سابق ، ص ) 1(

 :  حمایة البیئة من التلوث الضوضائي 6-1-4
  : أخطاره إلى الحد المسموح ال بد من من للتخلص من الضجیج أو تقلیل    

  : اإلجراءات الوقائیة  -أ
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مكان خاص للعمل بعیدا عن  أوذلك عن طریق تخصیص غرفة عزل العامل ، و * 
مصادر الضوضاء كالمحركات التي ال توجب مراقبة العامل لها بشكل متواصل ، و عادة ما 

  . وجود القلیل من العمال حیث العمل صغیرة الحجم  أماكنتستعمل هذه الوسیلة في 
عن مكان ثبوتها  اآللةفصل قاعدة اآللة في الصناعة ، و هي طریقة تقتضي عزل  *

 .  اآللةهتزازات الناتجة عن تشغیل بواسطة المواد المطاطة التي من شأنها امتصاص اإل
  : الحلول المقترحة  - ب
و غیرها من  األلیافستعمال الحواجز كالجدران ذات السطح الخشن و المصنوع من إ *

  . المواد العازلة للصوت و التي تمتص الموجات الصوتیة 
ل المكبرات ا، و الحد من استعم اإلمكانضجیجا بقدر  األقل األجهزةو  اآلالتمال ستعإ *

  . و في المحالت الصوتیة في المدارس و في المناسبات 
األنظمة بیئیة سلیمة من  أخالقیاتو تكوین وعي و  لألطفالالتنشئة االجتماعیة السلیمة  *
 الحكومیة األجهزةو جمیع  عالماإلبمعاونة وسائل و  جتماعیة المختلفة في المجتمعاإل
   . )1(و المستویات  األعمارة للجمیع في مختلف یضرورة االهتمام بالتربیة البیئو  األهلیةو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .  120،  119سرحان نظیمة أحمد ، مرجع سابق ، ص  ) 1(

  :  حمایة البیئة من التلوث اإلشعاعي 6-1-5
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كبر من حیث األخرى باهتمام أالتلوث  واعأنیحظى دون غیره من  اإلشعاعيالتلوث    
إحكام الرقابة ضطلع بمسؤولیة المختصة التي تو  األجهزة و المؤسسات المتخصصة توافر 

  .   )1( اإلشعاعي األمانو ضمان توفیر  اإلشعاعیة التأثیراتلوقایة من ل
  : الوقائیة  اإلجراءات -أ

الوقایة لعزل نظام ,التعرض افة ، زمن هي المس اإلشعاعاتالمبادئ الثالثة للحمایة من    
قل ما یكون أ نأزمن التعرض یجب  .تعرض مع مربع المسافة من المصدر الیقل  .اإلشعاع

أن یكون فان التعرض الكلي یجب یمكن لتنفیذ عمل معین ، في حالة المتطلبات السكانیة 
ما بین مصدر ) زل مادة ع( مادة تهدئة كثیفة  إیجادهو العزل  أما. جرعة  أقصىقل من أ

الفحوص  أثناء و . اإلشعاعمسار  إلیقاف أوالمجال المحیط و ذلك لخفض و  اإلشعاع
  : التالیة  اإلجراءاتالطبیة یجب تفعیل 

یكون للحصول على معلومات عن  أنكس یجب أشعة إلشرائح التوصیف الطبي *
بغي توفیر الحمایة و ین. یكون بناءا على تقدیرات التحلیل الطبي  أنالتشخیص الطبي و 

  . المناسبة لیكون التعرض محدودا للجزء المطلوب من الجسم 
   . )3(من كمیة المواد المشعة المتداولة  أمكنما  اإلقاللو  )2(إكس الروتینیة  أشعة تجنب* 
  ة و تصان بواسطة عناصر مؤهلة و مدربتعمل  أننوع لذلك ینبغي  أعلىكس من أشعة إ *
   :الحلول المقترحة  -ب
إن الجسیمات المشعة تشكل خطورة عند استنشاقها فهي تشع في الجسم باستمرار حتى * 

تنتهي ویمكن خفض هذا باستخدام أغطیة الرأس المعملیة ، مرشحات الهواء ، و نظم سحب 
لمعرفة الكمیة ( العادم ، تجنب الكنس الجاف ، إرتداء مالبس الوقایة و مؤشرات اإلشعاع  

  ، استخدام األقنعة المانعة الستنشاق الغاز) ع التي تعرض لها الشخص الكلیة من اإلشعا
  
  
  .  185مبروك سحر ، مرجع سابق ، ص فتحي ، قمر توفیق عصام ) 1(
، ص  2007، الدار الثقافیة للنشر ، القاهرة ، مصر ،  1، ط و الحفاظ علیهاعلوم البیئة حمد السید ،خلیل محمد أ) 2(

96 .  
  .  167، ص مرجع سابق شاد احمد ، عبد اللطیف ر ) 3(

و حدوث  ل من احتمال انتشارهاللتقلی آمنة أماكن، و وضع المواد المشعة في  )1(الملوث 
الخطوات المناسبة و الصحیحة في  إتباع إلى باإلضافة. كانت معرضة للتلف  إذاالتلوث 
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 )2(من عدم تلوثها  أكدللتغسل المالبس الواقیة و في مراقبة التجهیزات المختلفة في المخبر 
  . ن التدخین و تناول الطعام حیث تستخدم المواد المشعة كذلك االمتناع ع

  . النوویة كلیة  األسلحةستخدام الحد من اإلنفجارات النوویة و ا *
الطاقة  إنتاجالعناصر المشعة من التفاعالت النوویة و من محطات یجب مراجعة تسرب  *

    .  )3( آخر إلى آنبالوقود النووي من 
من التلوث و متابعة تطبیقها بصرامة و نها الحد من هذا النوع سن القوانین التي من شأ* 

  . دقة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .  77،  76خلیل محمد أحمد السید ، مرجع سابق ، ص  ) 1(
  .  167عبد اللطیف رشاد أحمد ، مرجع سابق ، ص ) 2(
  .  168،  167، ص   خلیل محمد أحمد السید ، مرجع سابق) 3(

  :  حمایة البیئة من المشكلة السكانیة 6-2
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معدل النمو  أنن سكان العالم یزدادون بسرعة مذهلة ، في حین كما ذكرنا سابقا ، فإ   
. النمو السكاني  یقارب معدل أوالغذائي ال یسایر  اإلنتاجقتصادي و بخاصة في مجال اإل

عالقة غیر المتوازنة بین الغذاء و السكان هو الخطر ن هذا الخلل في هذه الو في الحقیقة فإ
و .  )1(شعوب العالم تعاني منه فعال الیوم  بدأتالحقیقي الذي یهدد البشریة جمعاء ، و قد 

أن عامل الزمن ال یقف ، كما  ماال نهایة إلىالغذاء  إنتاجنزید  أنال نستطیع  أنناالواقع 
  . إنتاج الغذاء بكثیر من معدالت زیادة  أسرعن معدالت الزیادة السكانیة معنا أل

حل المشكلة حال جذریا یقتضي رؤیة للمشكلة من كال وجهیها و یكون  أنتبین و هنا ی   
هو النمو السكاني الطلیق الذي یفرض ضغطا حسما على الوجه الثاني و  أكثرالتركیز 

سلوك  أن، خاصة و یكولوجي بما یتلفها و یؤثر في نظامها اإل مستمرا على موارد البیئة
بح كل همهم الحصول سیص إنماالجائعین تجاه البیئة لن یكون سلوكا عاقال و بعید المدى و 

الحل المناسب لهذا الخلل  إیجادیمكن ، و  )2(من بعدهم  یأتيو ال یهتمون بمن  على الغذاء
  : في التوازن من خالل المحاور التالیة 

حد الحلول السكاني لضبط النسل ، و هذا یعد أضرورة خفض معدل النمو :  األولالمحور 
الفعالة و الضروریة لمواجهة ذلك الخلل الرهیب بین النمو االقتصادي و النمو السكاني 

نخفاض سوف یقلل من الفجوة الكبیرة بین أن هذا اإلوبخاصة في الدول النامیة ، ذلك 
  .معدالت النمو السكاني السریع و النمو االقتصادي البطيء 

هذا من خالل خروج توزیع السكان ، و یمكن تحقیق   إعادةضرورة  :الثاني  محورال
المناطق التي تتمیز بقلة السكان ، مع ضرورة  إلىالسكان من مناطق تركزهم و ازدحامهم 

تنمیة عادل یشمل جمیع المناطق الحضریة منها و الریفیة لتقلیل النزوح الریفي  أسلوباتخاذ 
زدحام و التركیز خاصة ، و كذلك التخفیف من حدة اإلل النامیة الذي تعاني منه الدو 

  .  بأسرهالسكاني على مستوى العالم 
العمل على زیادة اإلنتاج الغذائي ، و یعد هذا غایة تسعى إلى تحقیقها  :المحور الثالث 

كثیر من دول العالم حتى تفي بحاجة شعوبها المتزایدة من الغذاء و یمكن تحقیق ذلك من 
  : ل الخطوات التالیة خال

  
  .  146، مرجع سابق ، ص  البیئة و المشكلة السكانیة: شحاتة حسن أحمد ) 1(
  . 83عبد المقصود زین الدین ، مرجع سابق ، ص ) 2(
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الزراعیة ، مما یزید من مساحة الرقعة المزروعة و بالتالي  األراضياستصالح المزید من  *
 . زیادة المحاصیل الزراعیة 

تقلیل الفاقد منها بما یكفل مضاعفة المحاصیل و  و تطویر وسائل الزراعة الحدیثةین تحس *
  . الحشرات و  و الدیدان  باألمراض اإلصابةنتیجة 

التي تهدد المزروعات ، مثل الفیضانات و السیول و الریاح  األخطارالعمل على مكافحة  *
  . عها من جذورها تلقیو  غیرها مما یدمر تلك المزروعات و 
تبادل الخبرات بین الدول المتقدمة و الدول النامیة ، حتى تقل الفجوة الكبیرة بین هذه  *

الدول في مجاالت التكنولوجیا المختلفة ، مما یمكن الدول النامیة من زیادة مواردها الغذائیة 
)1(  .  

وتحتاج قتصاد الممثل في الغذاء هي مشكلة معقدة و متداخلة و اإلفمشكلة السكان  إذا   
 إحداثالمشكلة و تخطیط دقیق و شامل یمس طرفي المشكلة محلیا وعالمیا الحتواء  إلى

   . التوازن بین قطباها
 إذمسؤولیة الدول الغنیة و المتقدمة تكنولوجیا كبیرة جدا في هذا المجال  أنو الواقع    

تغالل دراتها على استقدم مساعداتها الفنیة و الثقافیة للدول النامیة لتزید من ق أنعلیها 
بترشید  ، و على قیادات الدول النامیة خلق الوعي لدى السكان مواردها استغالال سلیما

ولوسائل اإلعالم دور جد هام في هذا ستهالك الغذائي و ضبط النسل في نفس الوقت اإل
  .  المجال

 اختالل قتصادیة و التي تتجلى فيالمشكلة السكانیة اإل ل دراسةو قد ثبت من خال    
، و اختیار مفتاح  یتجزأحل المشكلة كل ال  أنقتصادي التوازن بین النمو السكاني و اإل

ینا القدوة ، و لعل الدول المتقدمة تعط إطالقاال یحل المشكلة  اآلخرفي جانب دون الحل 
الغذاء من خالل  إنتاج، ففي نفس الوقت الذي انطلقت فیه نحو زیادة الحسنة في هذا المجال

ضبط حازم و عاقل لمعدالت النمو السكاني ، و  إلىفي نفس الوقت  لجأتثورة الخضراء ال
  .  )2(سوء التغذیة و الفقر أمراضالجوع و  آالمهكذا تعیش هذه الدول المتطورة الواعیة دون 

  
  
  .  148،  147. ، مرجع سابق ، ص  البیئة و المشكلة السكانیةشحاتة حسن أحمد ، ) 1(
،   2008التوزیع ، عمان ، األردن ، ، دار الشروق للنشر و  1، طالبیئة والمجتمع : الشوابكة علي ,یمن مزاهرة أ) 2(

  .2ص
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  :  دور الفرد في حمایة البیئة -7
حلول عاجلة للعدید من المشكالت  إیجادتعتمد استمراریة حیاة الفرد بصورة واضحة على    

ر أن مصیمن الثابت  إذ) د ، النمو السكاني التلوث ، استنزاف الموار ( الرئیسیة البیئیة 
النظم البیئیة ، و لهذا  مرتبط بالتوازنات البیولوجیة و بالسالسل الغذائیة التي تحتویها اإلنسان

لذلك  )1( أفضلالتي تؤمن له حیاة  المحافظة على سالمة هذه النظمیكمن في  فان نفعه
ملما و متفهما للمشاكل البیئیة سواء  یكون أنالعصري في یومنا هذا  اإلنسانیتوجب على 

و تسببه  إحداثهافي  اإلنسانتدق ناقوس الخطر و دور  بدأتالتي  أوالتي یعاني منها العالم 
 أنالترفه الزائد ، هذا ما یحتم علیه  إلىالعدید من النظم البیئیة من خالل سعیه  إخاللفي 

إلى  اإلشارةبمكان  األهمیةنه من د أئیا ، و هنا نجبی أبنائهیحمل على عاتقه واجب تثقیف 
من القیام بهذا  اإلنسانما یمنع  أن إذ ,أشكال التلوث لجمیع  أساسالخلقي الذي هو التلوث 
اجتماعیة عصریة ترتبط  أخالق إلىلذلك فالبشریة تحتاج  )2( أخالقهعدمه هو  أوالعمل 

 لإلنسانوعیة حیویة توضح بعد ت إال األخالقهذه  إلىنصل  أنباحترام البیئة و ال یمكن 
حد  أقصى إلىیتمتع  أندائما  اإلنسانیحاول  إذ ,بالبیئة و تعلمه حقوقه فیها  مدى ارتباطه

كالحق في التمتع بالهواء ، الماء ، الغذاء كما  إطارهالذي یعیش في بكل ما یقدمه له النظام 
ت هناك حقوق دون واجبات ذكر بییر دونسوریو ، و یقابلها دائما واجبات نحو البیئة ، فلیس

)3( .   
و على هذا یتعین على الفرد أن یعي قیمة الغابات و المراعي و األراضي الزراعیة عن 
طریق اإلدارة الجیدة للغابات لتبقى على إنتاجیتها و میزاتها باإلضافة إلى وضع نظام صالح 

ة  والحكیمة لألراضي الستعمال المراعي تمنع تدهورها و ضرورة التركیز على اإلدارة الجید
الزراعیة للحصول على أفضل عائد كما و نوعا مع المحافظة على خصوبة التربة و على 

  . التوازنات البیولوجیة الضروریة لسالمة النظم الزراعیة 
و نظرا ألهمیة تلوث البیئة لكل فرد فإن من الواجب تشجیع البحوث العلمیة لمكافحة هذا    

  و من األدوار الممیزة للفرد و التي من شأنها تكریس حمایة البیئةالتلوث بشتى أشكاله ، 

دار المسیرة ,1ط, −ISO 01400 وتطبیقات نظم ومتطلبات − إدارة البیئة :العزاوي نجم ، حكمت عبد اهللا ) 1(
  . 156ص  ،2007,األردن,عمان,للنشروالتوزیع

، دار الرضا للنشر ، سوریا ،  1، ط )محاضرات سلسلة(  بیئیة مطلب حضاري لألسرةالثقافة الحمید محمود أحمد ، ) 2(
2003   

  . 114جامعة الدول العربیة و آخرون ، مرجع سابق ، ص ) 3(
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أي مشروع نقوم  أن إذ. القائمین على المشروعات و علماء البیئة  األفرادالتعاون البناء بین 
یدرس كل مشروع یستهدف  أنعتبار احترام الطبیعة ، و لذا یجب یأخذ بعین اإل أنبه یجب 

التي تهتم بدراسة  األساسیةاستثمار البیئة بواسطة المختصین و فریق من الباحثین في الفروع 
البیئة ، حتى یقرروا معا التغیرات المتوقع حدوثها عندما یتم المشروع فیعملوا على التخفیف 

والباحثین قائمة ل الصلة بین المختصین أن تظالمحتملة و یجب السلبیة  التأثیراتمن 
   . )1(لمعالجة ما قد یظهر من مشكالت جدیدة 

مجال اإلستهالك تخاذ قرارات سلیمة بیئیا في األسر الو  لألفرادو لعل تقدیم المساعدة    
 اآلونةالمستهلكین في  من یمثل جمهور إذنحو حمایة البیئة ،  األفرادنه تدعیم سلوك من شأ
هتمام من جانب الصناعات ثیر من البلدان مصحوبا بزیادة اإلوعیا بالبیئة في ك أكثر األخیرة

بتوفر منتجات استهالكیة سلیمة بیئیا تطورا هاما ینبغي تشجیعه ، و ینبغي للحكومة و 
تستحدث المعاییر و المنهجیات الالزمة لتقییم  أن، المنظمات الدولیة بجانب القطاع الخاص 

و ذلك طوال دورة الحیاة الكاملة للمنتجات و العملیات حتیاجات من الموارد اإلالبیئیة و  اآلثار
المستهلكین و صانعي  إلعالممؤشرات واضحة  إلى، و ینبغي تحویل نتائج هذه التقسیمات 

المتعلقة  اإلعالمیةالقرار بتشجیع توسیع نطاق برامج تحسین البیئة و سائر البرامج 
     )2(رشیدة  باختباراتمستهلكین على القیام إلى مساعدة البالمنتجات وبالبیئة عموما و الرامیة 

للحفاظ على البیئة و صیانتها هو  األساسیةمن الركائز  أنو بالتالي یتضح مما سبق    
مسؤولیات الفرد و واجباته في  أهمصیانة مواردها من  أومسؤولیة الحفاظ علیها  أناعتبار 
مسؤولیة  أنرها في المقام الثاني ، أي نجااألفراد إلو بالتعاون مع غیره من ,  األولالمقام 

بیئة خواصها التي الحفاظ على البیئة هي مسؤولیة شخصیة من الفرد وغیره حتى ال تفقد ال
و  یتأثرفهو جلنا و بالتالي فهناك عالقة اعتمادیة داخلیة بین الفرد و بیئته خلقها اهللا من أ

الجماعة تكمن في تواجده ضمن  أو الفرد اإلنسانمصلحة  أنعلیه یبدو جلیا و . یؤثر فیها 
   . )3(بیئة سلیمة لكي یستمر في حیاة صحیة سلیمة 

  
  
  
  
  .  157العزاوي نجم ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  .  350أحمد عبد اللطیف رشاد ، مرجع سابق ، ص ) 2(
  . 160نور عصام ، مرجع سابق ، ص ) 3(
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  :  دور األسرة في حمایة البیئة -8
التي یتعامل معها الطفل ، و التي یعیش معها  األولى اإلنسانیةماعة الج األسرةتمثل    

أن من عمره ، هذه السنوات التي یؤكد علماء التربیة و علم النفس  األولىالسنوات التشكیلیة 
من  ,...األشكالمعه بعد ذلك بشكل من تشكیال یبقى في تشكیل شخصیته  األثركبر لها أ

أصال من كونها البیئة و المنبثق  األبناءتجاه  األسرةي تؤدیه هنا یتضح لنا خطورة الدور الذ
الطمأنینة و و  األمنالتي یتعامل معها الطفل ، و تمثل له مصدر  األولىجتماعیة اإل
 أهممن  األسرةما سبق تصبح على  تأسیساو , معظم الحاجات  إشباعستقرار و اإل

ستعداد لدیهم ئة و حمایتها و بناء اإلعلى البی للحفاظ األفرادمؤسسات المجتمع في تهیئة 
ستهالك و التعاون و لنظافة و ترشید اإلللنهوض بها و درء المخاطر عنها و استیعاب قیم ا

في  األسرةعلى البیئة ، و سنورد فیما یلي توضیحا رمزیا لدور  إیجاباغیرها مما ینعكس 
في التصدي لمشكالت البیئة العالجي لمعرفة الدور من خالل بعدین الوقائي و  حمایة البیئة

  .  )1(  نفجار السكاني ، التلوث ، استنزاف موارد البیئةاإل: الرئیسیة الثالث
غني عن القول أن من أهم أسباب : دور األسرة في التصدي لمشكلة االنفجار السكاني  -أ

و  و عقدة الولد الذكر ،, الجهل المعرفي ، و الجهل الدیني : مشكلة اإلنفجار السكاني 
و غیر ذلك ، إذا فاألسرة هي نقطة , و ضعف وسائل التنظیم األسري , العادات و التقالید 

االرتكاز في معالجة قضایا البیئة و منها التصدي لمشكلة االنفجار السكاني من خالل تنظیم 
الحمل الذي حثت علیه األدیان السماویة و آخرها اإلسالم ، إطالة فترة الرضاعة و تشجیع 

عة الطبیعیة ، توعیة األبناء بخطورة مشكلة االنفجار السكاني و مناقشة هذه القضیة الرضا
معهم ، محاربة الزواج المبكر و بالذات لدى اإلناث ، تشجیع التعلیم و تسهیل فرصه و 

  . بالذات لدى اإلناث 
یكتسب األبناء كثیرا من سلوكیاتهم من  :دور األسرة في التصدي لمشكلة التلوث  -ب

و یشكلون كثیرا من اتجاهاتهم من , ل تعایشهم الیومي مع أسرتهم وبالذات مع أمهاتهم خال
و تكاد تكون التربیة بالتقلید من , خالل مشاهداتهم الیومیة ألفراد األسرة الذین یقطنون معهم 

  أهم وسائل التربیة التي یمكن أن تلجأ إلیها األسرة لبناء اتجاهات ایجابیة عند األبناء نحو
  
  
  .  350حمد عبد اللطیف رشاد ، مرجع سابق ، ص أ) 1(
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 لألسرةالتي یمكن  األسالیبنورد فیما یلي بعض و البیئة و تعزیز قیم المحافظة علیها ، 
حیال قضایا التلوث  األبناءلدى  أو األسرة أفراداستخدامها في سبیل بث الوعي البیئي لدى 

)1(  .  
في سه في الحفاظ على البیئة المحیطة به مباشرة ممثلة بنف اإلنسان یبدأ أن األهمیةمن    

 أهمهابیئة المنزل هناك العدید من المشاكل التي تهدد  أن إذبیئة المنزل الذي یعیش فیه ، 
على صحة المدخن و المحیطین به سلبیة  آثارمشكلة التدخین داخل المنزل و ما لها من 

هذا و یتوجب . و البیئة الخارجیة بصفة عامة تخلفه من تلوث بیئة المنزل ما  إلى باإلضافة
حتراق الغیر كامل للوقود عن اإلالمحافظة على بیئة منزلها من التلوث الناتج  أسرةعلى كل 

خالل فصل الشتاء والعمل على صیانتها بشكل مستمر مع المحافظة على نظام جید للتهویة 
ات معدالت التهویة بین بارد و تغیر  أنیعي  أن األسرة أفراد، و یتوجب على كل فرد من 

خطر على الصحة من التكییف الحدیثة داخل المنزل هو أ أجهزةساخن نتیجة استخدام 
على خطورة الغاز السام الذي  التأكیدالملوثات الموجودة في الهواء الخارجي ، و ال بد من 

شریة و المخلفات نتیجة للسخانات و المجففات الكهربائیة و المبیدات الحینطلق داخل المنزل 
تشكل خطرا على الصحة ، دون و المنازل  إلى األحذیةالصناعیة التي قد تحمل عن طریق 

، زد على ذلك  MDFالمنزلي المصنع من خشب  األثاثننسى خطر المادة المنبعثة من  أن
، كما یتوجب على الفرد في  لألطفالنفسیة  أزماتالغاز المستخدم في الطهي الذي یسبب 

األمثل لها ستخدام كیفیة اإلیعي قیمة الغابة و الفوائد التي تقدمها له ، كذلك  أن األسرة
التسبب في تصحرها و المحافظة علیها و على  أو إجهادهاراتها دون لإلستفادة من خی
      .  )2(دیمومة عطائها 

یسرفان و كما یتوجب على الوالدین التعامل مع مصادر الطبیعة كالمیاه مثال بإیجابیة فال    
ال یبذران و ال یمال من النصح و اإلرشاد إلى مواطن الخلل في هذه القضیة وفي قضایا 

  و أن یدال األبناء على مصادر التلوث و یوجهانهم إلى سبل التصدي لذلك  , البیئة عامة 
وضرورة تعریف األبناء بأن اإلنسان هو السبب في مشكلة التلوث ، و لن یكون الحل لهذه 

  . )3(ت والقضایا إال من خالل اإلنسان نفسه المشكال
  
  . 230السعود راتب ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  .  114 حمد ، مرجع سابق ، صحمید محمود أ) 2(
  . 13/13، ص  13/12المقدادي كاظم ، مرجع سابق ، ص ) 3(
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دور  لألسرة أنلیس من شك : دور األسرة في التصدي لمشكلة إستنزاف موارد البیئة  -ج
  الدائمة و المتجددة و غیر أشكالهاكبیر في التصدي لمشكلة استنزاف موارد البیئة بكافة 

و مكوناتها ، و  نحو البیئة أطفالهایجابیة عند هم في بناء اتجاهات إتس فاألسرة. المتجددة 
هتمام بالنظافة الشخصیة على العادات الصحیة السلیمة و اإلتدعم قیم النظافة بتربیة الطفل 

قیم المشاركة و التعاون و ترشید  إلى باإلضافةلتي غالبا ما تكون عنوان صاحبها و ا
المثالیة للتطبیق العملي لمفاهیم البیئة ، و  األماكن، و المنزل یعتبر من  )1(االستهالك 

حیاة الفرد  بأسلوبترتبط بعد ذلك  فإنها األسرةالبیئیة في نطاق  األسس إحدىعندما تمارس 
الهواء ( كیفیة التخلص من النفایات الصلبة و مقاومة الحرائق  لألبناء اآلباءح ، فعندما یوض

الحفاظ  أو) مورد متجدد (  األلیفةالحیوانات  أوعتناء بنباتات الحدیقة اإل أو) مورد دائم 
قیما بیئیة تستهدف  ألبنائهمفهم بذلك یقدمون ) مورد غیر متجدد ( على الطاقة الكهربائیة 

  .  )2(البیئة  حمایة موارد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .  155، ص  السلوكیات الخاطئة وكیفیة مواجهتهاحمد ، شحاتة حسن أ) 1(
  .  13/13المقدادي كاظم ، مرجع سابق ، ص ) 2(
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  :  دور التربیة البیئیة في حمایة البیئة -9
لعلمیة ا النواحي التشریعیة و اتحققه أنمسالة صیانة البیئة و حمایتها ال یمكن  إن   

 األفرادتجاهات و القیم التي یعتنقها أوال معالجة اإلوحدها ، فیستوجب والتكنولوجیة 
هتمام إلى اإلبیئتهم من هنا اتجهت العدید من الدول  إزاءالجماعات و مواقفهم و سلوكهم و 

من الحلول لمختلف المشكالت البیئیة  إیجادالبالغ بالتربیة البیئیة یتلمسون منها المساهمة في 
من التعایش مع بیئته  اإلنسانبیئته و بشكل یمكن و  اإلنسان خالل تعمیق الترابط بین 

  . )1(تعایشا سلمیا 
العالم  أرجاءفي شتى  اإلنسانو تعد التربیة البیئیة اتجاها و فكرا و فلسفة هدفها تسلیح    

باعتباره عامل بخلق بیئي یحدد سلوكه و هو یتعامل مع البیئة في أي مجال من مجاالتها ، 
اصطیاد سمك ، و حتى  أوبناء جسر : مؤثر في اتخاذ القرارات البیئیة مهما كان مستواها 

تحسب حسابا للبیئة في  أنقتصادي یجب األكبر على المستوى السیاسي و اإلالقرارات 
و في هذا .  )2(ن المصالح البشریة واحدة و مستقبل الجنس البشري واحد إطارها العالمي أل

لیمیة أال تقتصر على الفرد في المراحل التعالتربیة البیئیة یجب  أنعلماء البیئة سیاق یرى ال
المسؤولین  أیضاتمتد لتشمل  أنیجب  إنماو ال على عامة الناس فحسب ، , المختلفة فقط 

 أوغیرها من البیئات بصورة  أوالذین بیدهم سلطة اتخاذ القرارات التي قد تؤثر على بیئتهم 
اهات زمة البیئیة یتطلب تغییرا كبیرا في اتجحل الجذري لألال أنیرون  ألنهم، ذلك  بأخرى

  .   )3( "ثورة في االتجاهات " الثورة البیئیة الحقیقیة هي  أنیرون  إنهم، بل  الناس نحو البیئة
هذا و تستمد التربیة البیئیة أهمیتها من خالل األهداف التي تسعى إلى تحقیقها و تتمثل    

القیم ، الكفایات العملیة ، فبالنسبة للمعارف یتعین على التعلیم أن یوفر , ي المعارف ف
الوسائل الالزمة و بدرجات متفاوتة في تعمیقها و خصوصیتها تبعا لتباین جماهیر المتعلمین 
إلدراك وفهم العالقات القائمة بین اإلنسان و مختلف العوامل البیولوجیة و الفیزیائیة و 

  عیة واإلقتصادیة التي تتحكم بالبیئة من خالل آثارها المتداخلة في الزمان و المكان واإلجتما
  انطالقا من كون اإلنسان جزء من هذه النظم و من الضروري أن یتم تحصیل هذه المعارف

  
  
  .  127،  126أحمد سرحان نظیمة ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  .  13/7،  13/6المقدادي كاظم ، مرجع سابق ، ص ) 2(
  .  127أحمد سرحان نظیمة ، مرجع سابق ، ص ) 3(
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من موضع البیئات الخاصة موضع المالحظة و الدراسة و التجربة العلمیة ، و فیما یتعلق 
تطور مواقف مالئمة لتحسین نوعیة البیئة ، فال سبیل  أنبالقیم ینبغي على التربیة البیئیة 

في  األفرادلغالبیة  أمكن إذا إالالبیئة ، تغییر حقیقي في سلوك الناس اتجاه  إحداث إلى
النضباط ذاتي  أساساتصبح یجابیة إ أكثرحرة و وعي قیم  إرادةیعتنقوا عن  أنمجتمع معین 

و  األفرادتوضیح و تنسیق ما لدى  إلىتسعى  أنینبغي للتربیة البیئیة و لهذه الغایة 
على  تأثیربقدر ما لها من  اقتصادیةو جمالیة و  أخالقیةالمجتمعات من اهتمامات و قیم 

   .)1(البیئة 
متجذرة في  أصولالتربیة في مجال البیئة و المحافظة علیها لها  أنو الجدیر بالذكر    

حمایة البیئة بكافة  أهمیةعلى  واإلسالمیة أكدت الحضارة و الثقافة العربیة  إذثقافتنا ، 
       .  )2(البیئیة التي عالجتها عناصرها ، و قد تمیزت عن باقي الثقافات في الخصوصیات 

أما عن الكفایات العملیة ، فان الهدف هو تزوید كافة أفراد المجتمع ، أي مجتمع ،    
بمجموعة بالغة التنوع من الكفایات العملیة  والتقنیة تسمح بإجراء أنشطة رشیدة في مجال 

یدها ، و المقصود بوجه عام البیئة ، و ذلك باإلستعانة بأسالیب متعددة متفاوتة في درجة تعق
هو إتاحة الفرصة في كافة مراحل التعلیم المدرسي و غیر المدرسي الكتساب الكفایات 
الالزمة للحصول على المعارف التي تتوافر في البیئة و التي تسمح بالمشاركة في إعداد 

القیام  حلول قابلة للتطبیق على المشكالت الخاصة بالبیئة و تحلیلها و تقییمها ذلك أن
بصورة مباشرة و محدودة بأنشطة ترمي إلى حمایة البیئة و تحسینها هو خیر وسیلة لتنمیة 

  . )3(هذه الكفایات 
من جمیع ما سبق یتضح أن هناك ضرورة حتمیة لإلهتمام بالتربیة البیئیة في وقتنا    

و التي وهبنا اهللا الحاضر إلنقاذ ما یمكن إنقاذه من الموارد الطبیعیة التي تزخر بها البیئة 
  . سبحانه وتعالى إیاها 

  و لكي تتخذ الخطوات اإلجرائیة السلیمة نحو ذلك یجب توعیة األفراد عامة و إیقاظ   
  
  
   13/8,  13/7المقدادي كاظم ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  . 220 ص,  مرجع سابق,  ، الشوابكة علي أیمنمزاهرة ) 2(
   .  13/8 المقدادي كاظم ، مرجع سابق ، ص) 3(
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كون العملیة التربویة هي  )1(طرق الحمایة و  بأسالیب هتمام بالبیئة و توعیتهم مشاعرهم لإل
معینة بصورة  أهدافلتحقیق  أنشطة تربویة تسعىعملیة موحدة حیث ال طائل یرجى من 

فخالصة  إذن.  )2(مشتتة جزئیة و ال یجدي ذلك كثیرا في تطویر نهج شامل تجاه البیئة 
نه كائن مؤثر في الكیان البیئي أ إدراكمن  اإلنسانتمكین  إلىالتربیة البیئیة تهدف  نأالقول 

على نوعیة درجة كبیرة من اتزانه توقف من هذا الكیان الذي ت یتجزأنه جزء ال به و أ متأثرو 
  .   )3(مدى حسن استغالله للبیئة و المحافظة علیها نشاطه و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .  74مبروك سحر ، مرجع سابق ، ص فتحي ،  قمر قعصام توفی) 1(
  .  13/8المقدادي كاظم ، مرجع سابق ، ص ) 2(
  .  219السعود راتب ، مرجع سابق ، ص ) 3(
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  :  دور مؤسسات المجتمع في حمایة البیئة - 10
  :  دور المؤسسات الحكومیة في حمایة البیئة 1- 10
ألحقت ل بتخصیص وزارات خاصة بها و هتمام بشؤون البیئة في بعض الدو تجسد اإل   

و  , )1(وزارة الصحة أهمهاالوزارات ذات العالقة بالبیئة و  إحدى إلىقل تقدیر مسؤولیاتها على أ
حسن التخطیط ذي المدى أن تزید من فاعلیتها و یتوجب على المؤسسات الحكومیة كوزارة البیئة 

إیجاد الحلول ل البیئیة و العمل على البعید لحمایة البیئة و تفویض مساحات انتشار المشاك
ت التي تساهم في التلوث البیئي مع فرض ضرائب علیها وفرض رقابة على المنشآ المناسبة لها 

 أوروبافي  حمایة البیئة ، وهو ما تقوم به أغلب المصانع الكبرى یستفاد منها في تمویل مشاریع
وم هذه المصانع بتقدیم دعم مالي لمشاریع ، حیث تق) فولكس فاكن (  ألمانیاكمصنع السیارات في 

، و من بیئیة للطالب القائمین علیها أبحاثفي مختلف دول العالم ، كذلك بتمویل حمایة البیئة 
الذي  ألمانیاالبیئیة في بعض دول العالم مثل حزب الخضر في  األحزاببمكان الذكر دور  األهمیة

و بین الحیاة البشریة ، و ایة الطبیعة و التنسیق بینها و كذا حم ألمانیایقوم بدعم مشاریع بیئیة في 
المشاریع  إقامة، هذا و یستوجب على وزارات البیئة منع  م1980هذا الحزب سنة  قد نشأ

كذلك یجب العمل عن  .إلقامتها الصناعیة الملوثة للبیئة و العمل على وضع شروط خاصة 
نقابات العمال ، نقابة المعلمین (  أعضائهاین طریق المؤسسات النقابیة على نشر الوعي البیئي ب

على ضرورة العمل على المشاركة في  التأكیدو ضرورة , ) الخ...، نقابة المهندسین ،نقابة األطباء
 تأخذ عناوین و الوطنیة حول المشكالت البیئیة ، و التي كثیرا ما  اإلقلیمیةالمؤتمرات الدولیة و 

التنمیة و خاصة المشكالت البیئیة المتعلقة بالتلوث و التصحر و شعارات تعبر عن عالقة البیئة بو 
التشریعات و سن القوانین الخاصة بحمایة البیئة كاتفاقیة المحافظة  إلى إضافة, الغذائي  األمن

، كما ینبغي على  )2( م1987، و اجتماع مونتلایر  م1985في فیینا  األوزونعلى طبقة 
لكل النواحي یادي ببذل الجهد و المتابعة المیدانیة الدوریة بدورهم القضطالع المسؤولین اإل

و القرارات الالزمة  اإلجراءاتمواقعهم التي تسمح باتخاذ كافة المعیشیة الیومیة و ذلك من خالل 
 األبحاثكذلك العمل على تشجیع  . نها تلویث البیئةالسلوكیات الخاطئة ، و التي من شأللحد من 

لبیئة و وضع التي تهتم بدراسة تلوث ا –خاصة في البالد العربیة  -الطبیة و الدراسات العلمیة و 
 أنالحد من انتشاره ، و على المسؤولین ات الفعالة لمكافحة ذلك التلوث و قتراحالحلول العلمیة و اإل

تفهمهم لقضایا المناطق التي یشرفون علیها للمواطنین من خالل سلوكیاتهم و  األعلىیكونوا المثل 
  .  )3(مشكلة جمع القمامة و التخلص منها  أهمهاالخدمات العامة بها و من  و على

   7ص  , 2007, مركز اإلسكندریة للكتاب ، اإلسكندریة ، مصر ،  حاضره و مستقبلهالتلوث البیئي  :ریف شرف عبد العزیز ط) 1(
  .  117 ، 116حمید محمود أحمد ، مرجع سابق ، ص ) 2(
  .  157، مرجع سابق ، ص  سلوكیات الخاطئة و كیفیة مواجهتهاالشحاتة حسن احمد ، ) 3(
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  :  دور الهیئات شبه حكومیة في حمایة البیئة 2- 10
مؤسسة  فإنطي كثیرا من المجاالت التي ال یسهل حصرها ما كانت البیئة بمعناها الشامل تغل   
هیئة من الهیئات مع تتعاون كل  أنلهذا كان من الضروري فردة ال تستطیع مراقبتها كلها ، و من

، هذا و تشمل اهتمامات مواطن التلوث  إلىمنها في تبادل البیانات و التنبیه  القریبةالهیئات 
  :ن البیئة مجاالت عدیدة من بینها الهیئات شبه حكومیة المختصة بشؤو 

 بةاألتر تلوث الهواء بالغازات و  إلىالمؤسسات التي قد تؤدي و  مراقبة نشاط المصانع و الورش  *
تطالب المسؤولین  أنتلوث المیاه بصرف نفایاتها فیها ، و من حقها  أوالمتصاعدة من مداخنها 

  . شى مع متطلبات السالمة للبیئة و الفرد اتعدیل مواصفات نشاطاتها لتتم أوتراخیصها  بإلغاء
 إاللم تضر بالبیئة و  أنهامن  للتأكدالمؤسسات الجدیدة  أودراسة مشروعات المصانع * 

 تراخیصا للعمل ، و تدخل هذه المراقبة ضمن ما یعرفتعترض على منحها  أنیمكن  فإنها
  .  "دراسة الجدوى البیئیة "     ب
دام وسائل ممنوعة مثل الصید فیها باستخ أومراقبة مجاري المیاه ومیاه الشواطئ لمنع تلوثها  *

  . و استنزافها  تخریب التشكیالت المرجانیة أوبواسطة المتفجرات صید األسماك 
المقروءة و المسموعة و  اإلعالموسائل  أهمهانشر الوعي البیئي بین الناس بمختلف الوسائل و  *

 أفضلذلك في البرامج الدراسیة و تدریب المشرفین علیها على  أمكنا إإلستفادة منها كلمالمرئیة و 
  .رسالتهم  لتأدیةالسبل 

ا في ظل قانون البیئة و القوانین اإلداریة المختلفة لمواجهة استخدام الحقوق القانونیة الممنوحة له* 
من الصور و لیكن برفع دعاوى قضائیة ضد المخالفین أو تطبیق   أي تعد على البیئة بأي صورة

  .  اإلداریةبالسلطات التنفیذیة و العقوبات المسموح بها في القانون ضدهم و ذلك باإلستعانة 
لضوضاء الخارجة عن المعدالت المسموح بها في المناطق مراقبة المصادر المختلفة ل* 

المختلفة و خصوصا في المناطق السكنیة و مناطق المستشفیات و معاهد التعلیم و في 
لبعض  أعطیتجانب ذلك فقد  إلىالسكنیة ، و  األحیاءالمناطق الصناعیة القریبة من 

تفرض قیودها و  أنتستطیع بها و قضائیة  إداریةو الهیئات الشبه الرسمیة سلطات  األجهزة
العقوبات المنصوص علیها في قانون  ن ال یلتزم بقواعدها و توقع علیهمأو تحاكم من یخالفها 
، و فضال عن ذلك فان كثیرا  واإلداریینو ذلك بمساعدة المسؤولین  اإلداریةالبیئة و القوانین 
ربة التلوث بمراقبة نشاطات تركز اهتماماتها في مجاالت محددة كمحا األهلیةمن الجمعیات 

  . )1(حمایة الحیوانات البریة  أوصرف المجاري  أوالقمامة  كإلقاءمختلفة 
 
  116،  115حمید محمود احمد ، مرجع سابق ، ص ) 1(
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  :  في حمایة البیئة) الجمعیات البیئیة ( دور المؤسسات الغیر حكومیة  3- 10
من  األهلیةالجمعیات  أیضایطلق علیها  ما أو NGOSتعتبر الجمعیات الغیر حكومیة     

التنمیة بكل صورها في المجتمع و كذلك التعامل  إلحداثالمؤسسات التي تلعب دورا بارزا 
الضخمة مع المشكالت التي یعاني منها المجتمع و التي یصعب على المؤسسات الحكومیة 

عنصر السرعة و  مرونة و كذلكعنصر الحركة و ال أنذلك , ... التعامل معها مباشرة 
العمل  أهمیةبكثیر لدى الجمعیات الغیر الحكومیة ، و ما یوضح  أسهلتصال المباشر اإل

نه یمكن استثمار جهودها لمواجهة مشكلة ملحة من المشكالت أو مع هذه الجمعیات أفي 
، و  األخرىو غیرها من المشكالت البیئیة  المجتمع و منها مشكلة التلوثالتي یواجهها 

) ، حمایة البیئة ، حزب الخضر  األخضرالسالم ( الجمعیات الدولیة للبیئة بما تمارسه  أسوة
یضر بالبیئة و الحیاة  أننه مستوى العالم لمناهضة كل ما من شأمن نشاطات على 

جمعیات بیئیة تحمل على  تأسیسالطبیعیة و التنوع الحیوي یتوجب علینا في وطننا العربي 
المساعدة و نشر تقدیم  أیضا,  إقامة الندواتیئي للمواطنین من خالل عاتقها تقدیم الوعي الب

الوعي البیئي من خالل تشكیل فرق بیئیة منتشرة في الحدائق و الشوارع بهدف تعلیم 
 بأسعارالمواطنین ضرورة المحافظة على نظافتها و العمل على تنظیم رحالت جماعیة 

سیاحیة مع عمل مسابقات  أماكنمن زیارة رمزیة بالتعاون مع شركات النقل السیاحي تتض
خلق نوع من الوعي البیئي كما هو الحال في  إلى إجاباتهاتهدف بیئیة  أسئلةبیئیة تتضمن 

 إلىتحادیة ، كما تهدف هذه الجمعیات ألمانیا اإلفي  ″قوس قزح  ″ شركة النقل السیاحي
لتحلیل العلمي للمشاكل البیئیة و بناء الفكر و الثقافة و القیم لدى الناشئة لیكتسبوا مهارة ا

الوطنیة التي و  خالقیةلیكتسبوا القیم  اإلجتماعیة و األالصحیة و التنمویة  آثارهااستنساخ 
            )1( أخطارهالبیئي والحد من انتشار تحثهم على المشاركة الجماعیة في حل مشكالت التلوث 

العدید منها لتكون  لتأسیسات و السعي هذه الجمعی أهمیةعلى  التأكیدهذا و ال بد من    
,  )2(صلة الوصل بین المواطنین و حكوماتهم في عالج المشاكل البیئیة التي تهدد حیاتهم 

فیما و .القیادات الشعبیة و تدریبها في مجال حمایة البیئة  إلعدادتعد مجاال خصبا  أنهاكما 
  عرض یلي ی

  
  
  .  116،  115حمید محمود أحمد ، مرجع سابق ، ص ) 1(
   . 365عبد اللطیف رشاد أحمد ، مرجع سابق ، ص ) 2(
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  : بشيء من االختصار وظائف الجمعیات غیر الحكومیة ) 01(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 01(شكل رقم 
  .  364رشاد أحمد عبد اللطیف ، مرجع سابق ، ص  :المصدر 

   
  
  
  
  
  
  
  
  

القدرة على تنمیة 
معدالت المشاركة 
 بین أفراد المجتمع

العمل على إفراز 
قیادات جدیدة في 
 العمل اإلجتماعي

القدرة على حمایة 
المجتمع من 

المشكالت التي 
تھدد أمنھ 

تقدیم الخدمات 
بشكل مبسط      

 و سریع و فعال

تنفیذ برامج اجتماعیة بالتعاون 
ما بین الجمعیات أو بالعالقات 

 بالمؤسسات الحكومیة

إجراء الدراسات الدوریة 
 لمجتمعلتحدید اختصاصات ا

القیام ببرامج التدریب ألفراد 
 المجتمع
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  :  حمایة البیئةدور الدول و الحكومات في  - 11
 إهدارعلى حقه في الحیاة و صیانة جسده و  باإلنسانبینا فیما سبق اثر تلوث البیئة المحیطة    

الشخصي و الحق في العیش في بیئة  أمنههذا التلوث للمقومات الجوهریة للحق في سالمته و 
رجة علت فیها لد اإلنسانحمایة البیئة ضرورة لحمایة و سالمة شخص  أصبحتو قد , مالئمة  
 إیجادفي بیئة مالئمة و ضرورة  الندوات القانونیة للمناداة بحقه في المحافل الدولیة و األصوات

  . في سالمته اإلنسانتدابیر مانعة من حدوث نتائج فعلیة تهدد بالخطر على الصحة العامة و حق 
لذي او ,  اإلقلیمي أولي هناك جهودا تبذل في هذا المیدان سواء على المستوى الدو  أنو نالحظ    

. )1(المتحدة بدور هام فیه األمممنظمات  رأسهاو على  واإلقلیمیة تضطلع فیه المنظمات الدولیة 
األفراد في العالم مسألة في الجامعات و و  الحكومات و المؤسسات التكافل البیئي بین الدول و ف

العمل على تحقیق هذا التكافل هذا و یتوجب على الحكومات في عصرنا الحالي  ,غایة الحیویة 
  :  اآلتيعن طریق 

  . التي تخل بالتوازن الحیوي  األذى أسبابتنقیة السیاق البیئي من الملوثات و * 
المتحدة من تفعیل دورها و رسالتها الخاصة بمتابعة برنامجها البیئي المعروف باسم  األممتمكین  *

 األمممج الذي كان ثمرة یانعة من ثمار و هو البرنا UNEPالمتحدة للبیئة  األممبرنامج 
 ) . انظر مؤتمر ستوكهولم ( بستوكهولم  1972المتحدة للبیئة سنة 

المتحدة قرارا في الدورة السابعة و العشرین تحت  لألممالجمعیة العامة  أصدرتهذا و قد    
  :  األمم المتحدة للبیئة و هيلبرنامج  األساسیةحددت فیه المهام  2997رقم 

 . لهذا الغرض  األساسیةفي مجال البیئة و تقدیم التوصیات ترقیة التعاون الدولي  *
 األممنظام  إطارالعامة لتوجیه البرامج البیئیة و تنسیقها في  اإلرشادیة األنظمةوضع  *

و المراجعة  جعل الوضع البیئي الدولي تحت البحثو  و متابعة تنفیذ البرامج البیئیة. المتحدة
  . المستمرة

 ب المعارف البیئیة و تقویمها ترقیة مساهمة الهیئات العلمیة و المهنیة المتصلة الكتسا *
 تبادلها و 
ل النامیة تحت المراجعة الدولیة في الدو و التدابیر البیئیة والوطنیة و  األنظمةجعل  *

 . المستمرة 
لمتحدة و خارجها ا األممجهة داخل  ألیةتمویل برامج البیئة و تقدیم المساعدة و التشجیع  *

قراره    . للمشاركة في تنفیذ مهام البرنامج والمراجعة السنویة لما تم في هذا الخصوص وإ
  

  .  103، ص  مرجع سابق , سید محمدین لواء) 1(
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التي تمخض  األهدافالتطبیق التنفیذي لتوصیات مؤتمر ستوكهولم و كذلك  إطارو في    
التصدیق علیها من  أعید، و  م1978د في تبلیسي عام عنها مؤتمر التربیة البیئیة الذي انعق

تحاد العالمي للمحافظة على البیئة عام إلى جهود اإل إضافة،  م1987 عام جانب الیونسكو
 اإلنسانیةالمستوطنات البشریة ، الصحة : المتحدة للبیئة على  األممركز برنامج , م  1993

 اآلثارة العالمیة التي تبث جهودها نحو منظمة الصح إلى اإلشارةتجدر و ,  )1(و البیئة 
 األممالصحیة المترتبة على عوامل التلوث و المخاطر البیئیة و تساهم بالتعاون مع برنامج 

 )2(برامج مكافحة التلوث  إعدادحمایة البیئة و ل وضع المستویات الوطنیة  المتحدة للبیئة في
ئیة ، المحیطات ، البیئة و التنمیة ، البی األنظمةعلى متابعة  أیضاكما ركز البرنامج . 

  .)3(البیئیة  اإلدارة، رث الطبیعیة ، الطاقة ، الرقابة األرضیة الكوا
منظمة العدل الدولیة ، التي تقوم بوضع المستویات أیضا المنظمات الدولیة ومن بین    

الهواء و الدولیة لحمایة العمال في بیئة العمل ضد المخاطر المهنیة بسبب التعرض لتلوث 
 وأكثرها - أهم المنظمات الدولیة  و كذا الوكالة الدولیة للطاقة الذریة و هي , الضوضاء 

في مجال وضع المستویات و المعاییر الدولیة للحمایة  -  األخیرة األحداثنشاطا في ضوء 
األموال و  األشخاصالتقلیل من المخاطر التي یتعرض لها و  اإلشعاع و حمایة الصحة من 

في الحسبان عند معالجة النفایات المستخلصة عن حتیاطات التي تؤخذ تقوم بعمل اإل ، كما
  : نه یتوجب التركیز على صعید كل دولة على ما یلي ، زد على ذلك أ )4(المواد المشعة 

تفعیل دور وزارات التربیة و وزارات الشؤون الدینیة في تبني قضیة تنمیة الوعي البیئي  *
 . البیئي  اإلعالمماعات و المؤسسات و ضرورة تفعیل دور و الج األفرادلدى 

 . رسالتها بدعمها مالیا و مادیا و معنویا  أداء تمكین جماعات حمایة البیئة من* 
من قضیة حمایة البیئة من الملوثات و الدفاع  یتجزأالتركیز على الوعي البیئي كجزء ال * 

  . عن التوازن الحیوي البیئي 
  
  
  
  .  118،  117. مود أحمد ، مرجع سابق ، صحمید مح) 1(
  .  23، ص أشرف هالل ) 2(
  .  118حمید محمود أحمد ، مرجع سابق ، ص ) 3(
  .  23أشرف ، مرجع سابق ، ص هالل ) 4(



 في ضوء االبعاد الطبیعیة و االجتماعیة و الثقافیة البیئة و حمایة البیئة :                      الفصل الثالث 

244 
 

الهیئات العالمیة للبیئة مثل الهیئة العالمیة الفرنسیة  إلى اإلشارةهذا و ال بد من    
 أصدقاءهیئة من  ألف 120ة ، و في الغرب ما یزید عن السویسریة ، هیئة الراین العالمی

دولة  112و توجد , منظمة غیر حكومیة  200من  أكثرالبیئة و یوجد في الدول النامیة 
  . وزارات في العالم لحمایة البیئة  أومجالس  أو أجهزةلدیها 

میة و غیر البیئة تعتمد على التعاون بین الجهات الرسصیانة  أنمن خالل ما سبق نجد    
القاعدة عبر التفاعل و التواصل  إلىیمتد شكل هذا التعاون من القمة  أنالرسمیة على 
و  األفرادالمتحدة و برنامجها البیئي في قمة الهرم التعاوني و جهود  األممبحیث تكون 

الجماعات و المنظمات و المؤسسات التي تدافع عن البیئة هي القاعدة العریضة و  األسر
  .  )1(المتینة الممتدة في القارات الخمس الواسعة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .  119،  118.حمد ، مرجع سابق ، ص حمید محمود أ) 1( 
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  :  اإلسالمحمایة البیئة في  - 12  
قد جاءت بقواعد  اإلسالميالدین  أخرهاالسماویة ، و  األدیانكل  أنلیس من شك    

، و الدین  أخرىة ، و بالمخلوقات من جهة بالخالق من جه اإلنسانواضحة تحدد عالقة 
ن الكریم و السنة النبویة المطهرة ما ینبغي أوضح عبر نصوصه الثابتة في القرآقد  اإلسالمي

إلى المشكالت البیئیة ما عدنا  إذا، و بالبیئة بكافة عناصرها  اإلنسانتكون علیه عالقة  أن
بقواعد ثابتة و واضحة ترسم للفرد المسلم  قد جاء اإلسالم أنلوجدنا )  انظر الفصل الثالث( 

من  اإلنسانغایتها وقایة نصوصا عدیدة قد وردت  أن إذالتعامل مع هذه المشكالت ،  أسس
وقعت من جهة  إنهذه المشكالت و عدم ظهورها من جهة و التصدي لهذه المشكالت 

  .  أخرى
الثانیة من سورة الفرقان  یةاآلالخالق جل و عال في محكم تنزیله في  وفي هذا الصدد یقر   
عامة في  أنهاالكریمة  القرآنیة اآلیة، و یستدل من هذه " و خلق كل شيء فقدره تقدیرا: "

اإلنسان في  أن إالكل مخلوقات اهللا ، و هي تشمل البیئة بكافة عناصرها و مكوناتها ، 
یتعامل مع البیئة و خذ روره و بقدرته و جشعه و طمعه قد أغغمرة اكتشافاته و اختراعاته و 

الفساد في ظهر : " عز و جل  إلیه أشارالفساد الذي  إلىذلك  أدىملكه الخاص ، و  كأنها
( " الناس لیذیقهم بعض الذي عملوا لعلهم یرجعون أیديالبحر بما كسبت البر و 
  )1( .) 41اآلیة,الروم
و على وجه  میةاإلسالوفي في هذا المقام كل القواعد أن نمن الصعوبة بمكان و لعل    

و كیفیة  ناصر البیئةالنبویة و التي تتعلق بع األحادیثو  القرآنیة اآلیاتالخصوص 
 اإلسالميالتي توضح لنا االتجاه  األمثلةبعض  إلىنشیر هنا  أننا إالالمحافظة علیها ، 
       :للحفاظ على البیئة

  
  
  
  
  
  
  
  .  238،  242السعود راتب ، مرجع سابق ، ) 1(
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و جعلنا من الماء كل شيء " للحیاة  أهمیتهیقرر  اإلسالم أننجد  :جال الماء في م -1
قتصاد في الماء و الحفاظ و یشدد على المحافظة علیه ، فاإل ، )األنبیاء ,30اآلیة( "حیا 

ثم بعد ذلك بذله  الكبرى في التعامل مع البیئة و العالقة معها ، اإلسالمیةعلیه من المبادئ 
، و في  اإلفریقیةبعض البلدان فت حیاته علیه كما هي الحال في توق إذا بخاصةلمحتاجه و 

، رجل حلف على  إلیهمثالثة ال یكلمهم اهللا یوم القیامة و ال ینظر " : الحدیث الشریف 
و هو كاذب ، و رجل حلف على یمین كاذبة بعد  أعطيمما  أكثربها  أعطيلقد : سلعة 

 أیضا اإلسالم دكما شد )1( "و رجل منع فضل مائه العصر لیقتطع بها مال امرئ مسلم ، 
برز النصوص الصریحة في ضرورة المحافظة على على عدم تلویث الماء ، و لعل من أ

البراز و و  القمامة : لمیاه التي تستخدم  مثل مواد ملوثة في ا أیة إلقاءمنع ب میاه الشرب 
 یتوضأفي الماء الدائم ثم  أحدكم ال یبولن" یقول الرسول صلى اهللا علیه و سلم  إذالبول 

عن الثالثة البراز في اتقوا المال"  و یقول علیه السالم" منه ، فان عامة الوسواس منه 
      . )2( "الموارد و في الظل و في طرق الناس 

یعلم بان الزوابع  أنسلم معلى الالهواء یجب و بالحدیث عن تلوث : في مجال الهواء  -2
و تحمل في طیاتها الجراثیم و المیكروبات الممرضة ، و قد  األتربةار و الرعدیة تثیر الغب

سمعت رسول " : هریرة رضي اهللا عنه قال  أبيذكر هذا في السنة النبویة الشریفة ، فعن 
فال  رأیتموها فإذا،  بالعذاب تأتيو  بالرحمة تأتيالریح من روح اهللا : اهللا ص یقول 

 بأخذفهذا توجیه نبوي  -  داود أبورواه  - "تعینوا من شرها تسبوها و سلوا اهللا خیرها و اس
الجراثیم  أیضاو قد تحمل  األمطارالحیطة عند هبوب الریح و التي قد تحمل في طیاتها 

و مفسدة ألنه مضیعة للمال  اء السلف و الخلف الصالح الدخانحرم علم كما. الممرضة 
و الذین " قال تعالى : الناس  إیذاء سالماإلحرم  ومن جهته, للصحة و البدن و ملوث للبیئة 

 األحزاب(  "عظیما  إثمافقد احتملوا بهتانا و المؤمنات بغیر ما اكتسبوا یؤذون المؤمنین و 
    )3( ) 68 اآلیة, 
  
  
  . اتحاد شبیبة الثورة و آخرون ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  . 251السعود راتب ، مرجع سابق ، ص ) 2(
  . 10,  , 9صمرجع سابق ، ب رجب هاشم ، بن صادق عبد الوها) 3(
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یجد فیها اإلنسان أمنه مهادا ومعاشا  األرضجعل اهللا سبحانه :  األرضفي مجال  -3
 األرضوجعل الجبال أوتادا حتى ال تمیل ,  ویمارس من خالل إعمارها عبادة, وسعادته 

حیاة  أساس أنهالم وقد خلقها اهللا ویع, ویسیر فیها طلبا للرزق وبحثا عن وسائل اإلعاشة 
طه ، (" أخرىنعیدكم و منها نخرجكم تارة  منها خلقناكم وفیها" : یقول تعالى  إذ , اإلنسان

یها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم و الذین من قبلكم لعلكم أ یا"  أیضاو قوله  ) 55 اآلیة
خرج به من فأاألرض فراشا و السماء بناءا و أنزل من السماء ماءا تتقون الذي جعل لكم 

و هو الذي مد "  أیضاو قوله تعالى   ,) 22،  21 اآلیة,  البقرة( "الثمرات رزقا لكم 
نهارا و من كل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشى اللیل األرض و جعل فیها رواسي و أ

لیس هذا فحسب بل كان  . )1( ) 3 اآلیة, الرعد( "لقوم یتفكرون  آلیاتذلك في  إنو النهار 
 بإزالة اإلسالمالتلوث ، فقد اهتم  أنواعمن أي نوع من  األرضحریصا على حمایة  اإلسالم

إلى التلوث ، إذ یقول رسول اهللا تؤدي  ألنها، القمامة في الطرقات  إلقاءالمخلفات و عدم 
فالمخلفات الصناعیة و  , - متفق علیه  -  "عن الطریق صدقة  األذى إماطة" : " ص"

طائلة جدا للتخلص منها ، بل و  أمواالة في الوقت الحاضر ترصد لها الزراعیة و الطبی
في ذات السیاق ، و  )2(في المیاه  أوعلى الطریق  إلقائهاللتوعیة بعد  أخرى أمواالترصد 

و هذه وصیة , ) 61 اآلیة,  هود( "و استعمركم فیها  األرضمن  أنشأكمهو " تعالى  یقول
مكوناتها  إفساد أوبها  اإلضرارو عدم و التعامل معها  األرضن یحسن استخدام لإلنسان بأ

ن یلتزم بالمحافظة على البیئة التي األرض بأاستخلفه في  أنبعد  اإلنسان أمر، فاهللا  قد 
نتفاع بها لتبقى في صورة أعطاه حق استثمارها و اإلیعیش فیها و التي استخلفه فیها و 

    .   )3(لمتعة و التذوق و العبادة و ا التأملالتفكیر و  إلىتدعوه 
الغذاء و الطعام الملوث والضار  أیضا اإلسالمحرم  : في مجال الغذاء و الطعام -3
هل لغیر اهللا ما أو حرمت علیكم المیتة و الدم و لحم الخنزیر " ، قال تعالى  اإلنسانصحة ب

 ,)  3 اآلیة ، المائدة(  " السبع أكلو ما  الموقودة و المتردیة و النطیحةخنقة و نالمو به 
المعدیة ،  باألمراضجمیع الجامعات و الهیئات العلمیة في الغرب تلوث الدم  أقرتلقد و 
احتباس  إلىالحیوانات دون ذبحها یؤدي خنق  أناحتواء لحم الخنزیر على دیدان قاتلة ، و و 

   . لحم ذلك الحیوان عند تناول  باإلنسانالدم في الحیوان و یلحق ضررا صحیا 
  

  .  153،  152عصام نور ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  .  5بن صادق عبد الوهاب رجب هاشم ، مرجع سابق ، ص ) 2(
   . 251السعود راتب ، مرجع سابق ، ص ) 3(
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الطعام الخبیث و كل ما و حرم علیه تناول  لإلنسانالطعام الطیب  اإلسالمحل و قد أ   
 أنواعهاالمسكرات و المخدرات بجمیع الضرر بالجسم ، فحرم علیه تناول  إلحاق إلىیؤدي 

 األمراضبالعدید من الملوثات البیئیة مثل  اإلنسان إصابةالتي تسهم بشكل رئیسي في 
 أن كما, و غیره  الكحوليالتسمم  أمراض أوالبكتیریا  أوالناتجة عن الفیروسات المیكروبیة 

: ة و المناعیة ، قال تعالى المسكرات یفقد الجسم توازنه و خاصیته الدفاعیتناول المخدرات و 
   ) .51 اآلیة, المائدة ( "حل لكم الطیبات الیوم أ" 

 إلىو دعا  اإلسالمبل و حتى التلوث السمعي و البصري و الجمالي ، كل هذا رفضه    
 األرضستكبار في اإلنسان من اإلالكریمة التي تحذر  اآلیات إلیه أشارتمحاربته و هذا ما 
دون داع بحجمه و مكانه منها ، و تحذیره حتى من رفع الصوت  هإیابغیر الحق مذكرة 

زعاجو  الذي  اإلنسان، فالمولى عز و جل یشبه به دون رعایة لحقوقهم و لظروفهم  اآلخرین إ
 إذبالمنكر القبیح   أتىفمن رفع صوته كان مماثال له  و , یرفع صوته دون سبب بالحمار 

اهللا ال یحب  إنمرحا ،  األرضناس و ال تمشي في و ال تصعر خدك لل" : یقول اهللا تعالى 
لصوت  األصوات أنكر إنكل مختال فخور و اقصد في مشیك و اغضض من صوتك 

  . ) 19 – 18 اآلیة,  لقمان( "الحمیر 
و تنبیهات  آداببالتربیة الجمالیة بما تحویه من  اإلسالماعتنى  :في مجال الجمال  -4

بها و  لحیاة و في الكائنات الحیة و یحساالجمالیة في  الجوانب إلىینتبه  اإلنسانتجعل 
نا قرآ - اإلسالم یتذوقها و یستمتع بها و یعمل على حفظها و تنمیتها ، و قد اعتنى یقدرها و 
 بهذا المستوى الرفیع من مستویات التربیة ، و عمل على تنمیته في كافة جوانب -  و سنة

و ,  )1(طفته و بسمعه و بصره و شمه و مذاقه عاو  الكیان البشري بروحه و قلبه و بفكره 
لقة البشریة إلیه و یقدره و یحفظه هو جمال الخیلتفت  أن لإلنسانمظهر جمالي ینبغي  أول

ما غرك بربك الكریم الذي  اإلنسان أیهایا " : ذاتها و في هذا یقول اهللا سبحانه و تعالى 
 :و قوله,  ) 8- 7- 6اآلیة  , فطاراإلن(  "شاء ركبك  خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما

  . )  4 اآلیة, التین(  "تقویم  أحسنفي  اإلنسانلقد خلقنا " 
  
  
  
 ,alwaei.com/topics/view/article.php: ، نقال عن حمایة البیئة في اإلسالم:الریسوني أحمد ) 1(

  10:15, 14/02/2009:بتاریخ
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معامالت تقوم على حمایة ت و الو سننه في العبادا اإلسالمو كذلك كانت تشریعات    
في  اإلنسانمن خالل تكلیفه بكل ما هو صالح ، فكانت نظافة من الفساد  اإلنسانالبیئة و 

ل غتساى على جسده شيء ، ثم كانت سنة اإلشخصه بالوضوء خمسا كل یوم حتى ال یبق
ته و یلبس زین اإلنسان یأخذن القرآني بأ األمرثم كان  , واجبة یوم الجمعة و قبل الصالة

به العبد المسلم  یؤمرما عنده عند كل صالة ، ثم كان التطیب و التعطر بعض ما  أفضل
قال : قال  –رضي اهللا عنه  –ذريأبي سعید الححتى یقف بین یدي مواله في الصالة ، فعن 

و السواك و أن یمس من ,  لمغسل الجمعة واجب على كل محت":  - ص -رسول اهللا 
  . )1( " الطیب ما یقدر علیه

البیئة عن في مجال حمایة  األهمیةلة غایة في إلى مسأتطرق دیننا  :في مجال السكان  -5
المباعدة بین الموالید  بمبدأ األخذنفجار السكاني و ذلك من خالل طریق التصدي لمشكلة اإل

ذا، و   : نظرنا في قول اهللا عز وجل إذابخاصة طمأنینة ، و هذه المسالة بهدوء و  إلىنظرنا  إ
ما جعل " : و قوله .  )185 اآلیة,  البقرة(  "یرید اهللا بكم الیسر و ال یرید بكم العسر " 

لة ال أن المباعدة بین الموالید مسأ نجد,)  78 الحج ، اآلیة( "علیكم في الدین من حرج 
بالمرأة و منحة رحمة من اهللا تعالى  ألنهامحرمة في الشریعة  أوتكون محظورة  أنیمكن 

و تربیته تربیة  طفلها إلرضاعة لها مدة سنتین كاملتین كي تستعید عافیتها و تتفرغ الهیإ
مطلقة ال  إباحةفي فترة الرضاع  اإلنجابتتوقف عن  أن للمرأةاهللا تعالى  أباحسلیمة ، و قد 

و الوالدات " : الدلیل قوله تعالى و  بین الموالیدفتوى شرعیة تبیح لها المباعدة  إلىتحتاج 
  . )  233 اآلیة,  البقرة(  "یتم الرضاعة  أن أرادحولین كاملین لمن  أوالدهنیرضعن 

المباعدة بین الموالید من  إباحةعلى صعید السنة النبویة المطهرة ، فیستدل على  أما   
كنا نعزل على عهد رسول اهللا "  - رضي اهللا عنه- ابر بن عبد اهللا الحدیث الذي رواه ج

 "ن ن شیئا ینهى عنه لنهانا عنه القرآفلم ینهانا ، و لو كا" ص"فبلغ ذلك رسول اهللا " ص"
 (*)انهي عن الغلیة  أنلقد هممت " : قال " ص"النبي  أنرواه مسلم  آخرو هناك حدیث 

  . "والدهم شيء رأیت فارس و الروم یفعلونه و ال یضل أثم 
  
  
  
   . 155عصام ، مرجع سابق ، ص نور ) 1(

  . د انقضاء مدة النفاس هو الحمل بع: الغلیة (*) 
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الخشیة  أو األمالخشیة على حیاة : بین الموالید المباعدة  إلىالداعیة  األسبابو لعل    
 أن األوالداثبت ذلك الطبیب ، الخشیة على  إذاالوالدة  آوتسوء من الحمل  أنعلى صحتها 

لبن و تضطرب تربیتهم ، الخشیة على الرضیع من حمل جدید یفسد ال آوتسوء صحتهم 
الوقوع في الحرج الدیني  إلىیوي الذي یؤدي الخشیة من الوقوع في الحرج الدن ,یضعف الولد

 األسباب، فاذا اجتمعت  أوالدهمن اجل  یأكلهالمحظور و یقبل الحرام و  اإلنسان، فیرتكب 
الدین  أنو الخالصة . المباعدة بین الموالید  بمبدأ تأخذ أن لألسرةالمشروعة فانه تباح 

      .  )1( واألمة األفراد بما یحقق مصالح  كانينفجار السإلسالمي قد تصدى لمشكلة اإلا
 أن، و مالحظة  آیاتهمن هنا كان لزاما على كل مسلم ضرورة التدبر في القران الكریم و    

یكون واجبا تشریعیا تصوره بعض  أنحمایة البیئة واجب دیني على كل مسلم قبل 
هذا الواجب یرتبط ارتباطا وثیقا  أنالتي تهتم بشؤون البیئة ، و  الهیئات آوالمؤسسات 

جمیع  إتباعمن غیره بحمایة البیئة و  أكثرمطالب  فهو, عبادات التي یقوم بها المسلم بال
قد حدد قواعد  فاإلسالم )2(الذي یعد مشكلة العصر ئل التي تسهم في الحد من التلوث و الوسا

هذه البیئة بما فیها مسخرة له ،  أن لإلنسان أن أوضح، بعد ناتهالتعامل مع البیئة بكافة مكو ا
و سخر لكم  األنهارو سخر لكم  بأمرهالفلك لتجري في البحر و سخر لكم " : قال تعالى 

تعدو  إنو  سألتموهمن كل ما  أتاكمسخر لكم اللیل و النهار و و  ین الشمس و القمر دائب
بعض الباحثین البیئیین  ، و قد بدأ ) 34- 33- 32 آلیةا, إبراهیم (  "نعمة اهللا ال تحصوها 

كون بمثابة اإلسالمیة و تالبیئیة  األخالقیةتشكل ما یعرف بالمنظومة التي  بتحدید المبادئ 
 :وهي یمكن ذكرها باختصار و  , و سلوكیاتهم أقوالهمالناس و  أعمالالذي یوجه  اإلطار

  . )3() الخ ...الحرام األمانة الحالل و ، الخالفة و  مبدأ التوحید
  
  
  
  
  
      
  .  250،  248،  247.السعود راتب ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  .  12رجب هاشم ، مرجع سابق ، ص  بن صادق عبد الوهاب) 2(
  .  253السعود راتب ، مرجع سابق ، ص ) 3(
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   : حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة - 13
بدأ یستخدم كثیرا في األدب التنموي المعاصر ، و قد  التنمیة المستدامة مفهوم حدیث    

أصبحت اإلستدامة مدرسة فكریة عالمیة تنتشر في معظم دول العالم الصناعي و النامي 
و التنمیة المستدامة . على حد سواء و تتبناها هیئات شعبیة و رسمیة و تطالب بتطبیقها 

النشاطات اإلقتصادیة الرامیة لتحقیق  نمط تنموي یمتاز بالعقالنیة و الرشد ، و یتعامل مع
معدالت منشودة من جهة ، و مع إجراءات المحافظة على البیئة و الموارد الطبیعیة من 
جهة أخرى على أنها عملیات مكملة لبعضها البعض و لیست متناقضة ، و ینظر إلى ذلك 

ر و لألجیال في على انه السبیل الوحید لضمان تحقیق نوعیة حیاة جدیدة للسكان في الحاض
و هي اللجنة الدولیة للبیئة  لجنة برنتالند، و التنمیة المستدامة حسب تعریف  )1(المستقبل 

والتنمیة برئاسة رئیسة وزراء النرویج السابقة ، على أنها التنمیة التي تأخذ بعین اإلعتبار 
،  )2(حتیاجاتهم حاجات المجتمع الراهنة بدون المساس بحقوق األجیال القادمة في الوفاء با

  : قد تركز النقاش حول اإلستدامة على جانبین أساسیین و 
  . درجة إمكانیة إحالل رأس المال الطبیعي برأس المال البشري  - أ

  . اإللتزام الذي یدین به الجیل الحالي لألجیال المستقبلیة  - ب
اإلنسان و لكن لیس  بالتالي یمكن القول أن التنمیة المستدامة تسعى لتحسین نوعیة حیاةو    

على حساب البیئة ، و في معناها العام ال تخرج عن كونها عملیة إستخدام الموارد الطبیعیة 
بطریقة عقالنیة ، بحیث ال یتجاوز هذا اإلستخدام للموارد معدالت تحددها الطبیعة و بالذات في 

الترشید في استخدامها إلى  أما بالنسبة للموارد المتجددة فإنه یجب. حالة الموارد غیر المتجددة 
جانب محاولة البحث عن بدائل لهذه الموارد ، لتستخدم ردیفا لها لمحاولة اإلبقاء علیها أطول فترة 
زمنیة ممكنة ، و في كال الحالتین یجب أن تستخدم الموارد بطرق و أسالیب ال تفضي إلى إنتاج 

ثیلها ، على اعتبار أن مستقبل السكان نفایات بكمیات تعجز البیئة عن امتصاصها و تحویلها و تم
 .   )3(و أمنهم في أي منطقة في العالم مرهون بمدى صحة البیئة التي یعیشون فیها 

 
، دار الصفاء للنشر      1، ط التنمیة المستدامة فلسفتها و أسالیب تخطیطها و أدوات قیاسهاغنیم عثمان محمد و آخرون ، ) 1(

  .  15، ص  2007،  و التوزیع ، عمان ، األردن
كلیة , الملتقى الوطني الخامس حول اقتصاد البیئة و أثره على التنمیة المستدامة ,  أبعاد التنمیة المستدامةبوعشة مبارك ، ) 2(

مداخلة مسجلة في قرص . 1ص, 2008اكتوبر 22,21.الجزائر , سكیكدة ,  56أوت 20جامعة , العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر
  .مضغوط 

, أحمد یوسف عبد الخیر ، جامعة الملك سعود ،المملكة العربیة السعودیة : ، تر ) 1الجزء ( اإلقتصاد البیئيكلوستاد شارلس ، ) 3(
  .  30ص .  2005
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فالعالقة إذن بین التنمیة و البیئة تظهر من خالل استغالل الموارد الطبیعیة أي في كیفیة    
  .   )1(الزمة للمشاریع التنمویة استعمالها و المقادیر المناسبة و ال

هذا و تفهم العالقة بین النمو من جهة و البیئة بما تحویه من موارد من جهة أخرى على    
أنها عالقة تكاملیة و لیست عالقة تنافریة أو صراع ، ذلك أن تحقیق نمو اقتصادي یعتمد 

رد مدمرة أو مستنزفة فإنه ال على حمایة البیئة و یحتاج لوجود موارد و إذا ما كانت هذه الموا
یمكن أن یتحقق النمو بالكم و الكیف الذي نرید ، كذلك فإن المحافظة على الموارد و 
استغاللها بشكل عقالني یساهم في حصول النمو اإلقتصادي ، و هذا یعني أن الجهود 

  . الموجهة لحمایة البیئة تعزز من حمایة التنمیة و استمراریتها 
قة بین النمو من جهة و البیئة من جهة أخرى هي التي حددت المبادئ إن هذه العال   

 :األساسیة التي یقوم علیها مفهوم التنمیة و محتواها و هي 
و هو أسلوب  : استخدام أسلوب النظم في إعداد و تنفیذ خطط التنمیة المستدامة - 

جوانبها متكامل یهدف للمحافظة على حیاة المجتمعات من خالل اإلهتمام بجمیع 
  . اإلقتصادیة واإلجتماعیة و البیئیة دون أن یتقدم أي جانب على حساب اآلخر 

التنمیة المستدامة عبارة عن میثاق یقر بمشاركة جمیع الجهات ذات  :المشاركة الشعبیة  - 
 .   )2(العالقة في اتخاذ القرارات الجماعیة من خالل الحوار 

من  2003 جویلیةالمؤرخ في  03/10رقم  04ة و في هذا الصدد فلو أخذنا نص الماد   
التشریع الجزائري و المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة نجد أن الجزائر تسعى 
من خالل التشریع للتوفیق بین تنمیة اجتماعیة و تنمیة اقتصادیة مع مراعاة الجوانب البیئیة 

 . )3(و مستمرة أي إدراج البعد البیئي لتحقیق تنمیة شاملة , 
من جهة أخرى فقد تم إنجاز العدید من األعمال المهمة في إطار مجهودات التنمیة خالل 

 أعطت نتائج جدیرة باإلعتبار,  21السنوات األخیرة و التي تدخل ضمن جدول أعمال القرن 
  

الملتقى الوطني الخامس حول ، دور اقتصاد البیئة في تحقیق التنمیة المستدامةكعوان سلیمان ،  لخضاري صالح ،) 1(
الجزائر ,سكیكدة,56أوت 20جامعة ,كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر, اقتصاد البیئة و أثره على التنمیة المستدامة

  .  مداخلة مسجلة في قرص مضغوط .  9ص .  2008اكتوبر 22,21.
، دار الصفاء  1، ط ب تخطیطها و أدوات قیاسهاالتنمیة المستدامة فلسفتها و أسالیغنیم عثمان محمد و آخرون ، ) 2(

  .  15، ص  2007للنشر     و التوزیع ، عمان ، األردن ، 
, الملتقى الوطني الخامس حول اقتصاد البیئة و أثره على التنمیة المستدامة ,  أبعاد التنمیة المستدامةبوعشة مبارك ، ) 3(

مداخلة . 1ص, 2008اكتوبر 22,21.الجزائر , سكیكدة ,  56أوت 20جامعة , كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر
  .مسجلة في قرص مضغوط 
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السیطرة على التحوالت , في العدید من المیادین منها على الخصوص محاربة الفقر    
تحسین المستوطنات البشریة و اإلدماج , الحمایة و اإلرتقاء بالوقایة الصحیة , الدیمغرافیة 

القرار المتعلقة بالبیئة ، و قد لوحظ مع ذلك أن معوقات كبیرة منها على في عملیة اتخاذ 
الخصوص صعوبات تمویلیة و مشاكل ذات صلة بالتمكن من التكنولوجیا و غیاب أنظمة 
اإلعالم الناجحة قد أدت إلى الحد من مجهودات الجزائر من أجل تطبیق جدول أعمال القرن 

معوقات فال یزال أمام الجزائر الكثیر الذي ینبغي تعلمه ، و ألجل التغلب على تلك ال )1( 21
سواء من حیث التصمیم المؤسسي , في هذا المجال الهام من التنمیة المقرونة بحمایة البیئة 

المناسب في مختلف األوضاع الثقافیة و اإلجتماعیة أو في تحسین قاعدة الموارد البشریة 
  .   )2(مة من أجل اإلدارة الفعالة للتنمیة المستدا

إذن یمكن القول أن عملیة المحافظة على البیئة و الحیلولة دون هدر الموارد و استنزافها یتطلب    
حیث ال یجوز إفساد البیئة و تدمیرها ألن ذلك یتنافى مع  األول إنساني أخالقي, شرطین أساسیین 

ادرات و مساعي إنسانیة و أبسط القیم اإلنسانیة ، فعملیة التنمیة المستدامة في منطلقها هي مب
أخالقیة و رؤى فیها نفع و خیر لكل شعوب المعمورة ، كما أنها حلول ترتضیها األطراف و 

فهو اقتصادي یقوم على أن كل ما  المنطلق الثانيأما .  )3(الجهات التي تدعمها فكریا و مادیا 
العملیة اإلنتاجیة ، و ال تحویه البیئة من موارد تشكل رأس المال الطبیعي الذي هو أحد عناصر 
و إال فإن تجارته على , یجوز أن یستهلك اإلنسان في أي نشاط اقتصادي رأس ماله الحقیقي 

  . المدى القصیر و المتوسط ستكون تجارة خاسرة و سیصل في لحظة ما لحالة من اإلفالس البیئي 
سكانا و صناع قرار إذن فتطبیق فلسفة التنمیة المستدامة یعني أننا مطالبون بوصفنا    

و السیر في ثالث اتجاهات رئیسیة هي , بتغییر طرق تعاملنا مع األشیاء في بیئاتنا المحلیة 
تحقیق العدالة اإلجتماعیة ، والسیر , المحافظة على البیئة ، تحقیق نمو اقتصادي معقول 

  ان حیاةفي هذه اإلتجاهات بشكل متواز و متوازن عقالني سیقودنا لتحسین معیشتنا و ضم
  
 
  .  30ص  ،  مرجع سابقكلوستاد شارلس ، ) 1(
  . 31,  30كولستاد شارلس ، مرجع سابق ، ص ) 2(
، الملتقى الوطني  إستراتیجیة حفظ وحدة النظام البیئي و إستدامته إقتصادیالوشن حسین ، مطاطحة حسان ، ) 3(

أوت 20جامعة ,العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر كلیة, الخامس حول إقتصاد البیئة و أثره على التنمیة المستدامة
  .مداخلة مسجلة في قرص مضغوط .  8، ص  2008أكتوبر  22 – 21,  الجزائر,سكیكدة,56
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خاصة و أن اإلنسجام و التناغم الجزئي بین محتوى التنمیة , جیدة لنا و لألجیال القادمة 
فة العربیة اإلسالمیة للعب دور المستدامة  و معطیات الدین اإلسالمي الحنیف یؤهل الثقا

لیس فقط على صعید المجتمعات العربیة , مهم في تكریس  و تطبیق مبادئ اإلستدامة 
اإلسالمیة فحسب و إنما على مستوى المجتمع اإلنساني ككل في ظل عالمیة الدین 

و و وفق عالمیة مفهوم التنمیة المستدامة , اإلسالمي الموجه لكل البشر في هذا العالم 
و هذا لیس بسبب .  1992 عام 21مبادئها التي أقرتها حكومات العالم في أجندة القرن

التناغم الجزئي فقط و إنما ألن الدین اإلسالمي و من ثم الثقافة العربیة اإلسالمیة تطرح 
موضوع تحقیق نوعیة حیاة جیدة للسكان فوق هذا الكوكب بصورة أكثر شمولیة و واقعیة و 

و توازن بین الجوانب الروحیة ,  یه الحال في التنمیة المستدامة من جهة موضوعیة مما عل
و ال یقتصر على معالجة الجوانب المادیة فقط , و المادیة في هذا الطرح من جهة أخرى 

 . )1(كما في أدبیات التنمیة المستدامة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . 35كلوستاد شارلس ، مرجع سابق ، ص ) 1( 
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 إطارالبیئة لمنظمة التعاون االقتصادي كنموذج لحمایة البیئة في  إستراتیجیة 1- 13
  : التنمیة المستدامة

هي عبارة عن تجمع للبلدان الملتزمة بالدیمقراطیة و اقتصاد : التعریف بالمنظمة  -1
  : التالیة  األهدافتحقیق  إلىتطمح , العالم  أنحاءالسوق من جمیع 

 . تشجیع النمو االقتصادي المستدام  - 
 . تدعیم التشغیل  - 
 . دفع مستوى المعیشة  - 
 . المحافظة على االستقرار  - 
  .  األخرىقتصادیة في البلدان مساعدة التنمیة اإل - 

سترالیا ، النمسا ، أ: و التنمیة من البلدان التالیة قتصادي و تتشكل منظمة التعاون اإل   
یطالیا ، ، الیونان ، إسلندا ، إرلندا ، إ ألمانیابلجیكا  جمهوریة التشاك ، فنلدا ، فرنسا ، 

الیابان ، كوریا الجنوبیة ، لكسمبرغ ، هولندا ، المكسیك ، نیوزلندا ، بولندا ، البرتغال ، 
  .  أمریكاجمهوریة سلوفاكیا  اسبانیا ، سویسرا ، تركیا ، بریطانیا ، 

التعاون مع البلدان  هي تقویة اإلستراتیجیةالغایة من هذه :  اإلستراتیجیةالهدف من  -2
وال نحو اقتصادها تح شهدو البلدان التي ی، بما في ذلك البلدان النامیة  األعضاءغیر 

 إلى شراكة فعالة مع القطاع الخاص  اإلستراتیجیةنجاز هذه و یحتاج إ. اقتصاد السوق 
 التي یقع على عاتقها هذا األطرافتعزیز التعاون بین  إلى إضافةالمجتمع المدني ، و 

  . الرهان
المسائل السلبیة التي تتطلب  إلىمشیرة , خطوط حمراء لمشاكل البیئة و لقد تم تحدید    

فالزیادة في السموم ما زالت مستمرة في هذه  ,األعضاء المعالجة بسرعة من طرف البلدان 
. البلدان نتیجة للتلوث الناجم عن الزیادة في كثافة حركة المرور و وسائل النقل بشكل عام 

نخفاض المستمر في نسبة نقاوة الهواء ، كما لخسارة في التنوع البیولوجي و اإلا إلى إضافة
ال التي الزراعة  األعضاء في المنظمة ، كذلكالمیاه الجوفیة ستمثل مشكلة كبیرة للبلدان  أن

  . زالت تمثل مصدر تلوث الهواء و التربة و الماء 
تكالیف اجتماعیة و مالیة بما فیها صحة دیة أي لها داللة اقتصاهذه الخطوط الحمراء    

ضغوطات الممارسة من خالل التسییر الحسن للبیئة و لل إالو التي ال یمكن تجنبها  اإلنسان
مة التعاون البیئة التي تم وضعها من طرف منظ إستراتیجیةفي هذا السیاق فان علیها ، و 
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یمكن استعمالها لقیاس التقدم في  حددت مجموعة من المؤشرات التياالقتصادي و التنمیة و 
  .  2010غایة إلى   اإلستراتیجیةتنفیذ 

االیكولوجیة من خالل التسییر الفعال  األنظمةالمحافظة على سالمة  : األولالهدف  - 
   . المناخ و الماء: كمثال  سنأخذو ) المناخ ، الماء ، التنوع البیولوجي : ( للموارد الطبیعیة 

   :المناخ  -أ
  :شاط الوظیفي لبلدان المنظمة الن - 
 اآلثارتطبیق كامل التعهدات الوطنیة مثل انبعاث الغازات ، تعزیز البحث في مجال  - 

بتكارات خفیض انبعاث الغازات باستعمال اإلالناجمة عن تغیر المناخ ، العمل على ت
  . االجتماعیة الجدیدة  األفكارالتكنولوجیة و 

الخضراء و كذا  نحو تخفیض انبعاث غاز البیوتلة الموجهة تنمیة و تنفیذ السیاسات الفعا - 
  . و استعمال الطاقة في المولدات الكهربائیة ، الزراعة و النقل  اإلنتاجالغازات الناجمة عن 

  :یمكن القیام بعملیة قیاس التقدم من خالل  :قیاس التقدم  - 
 . نجازات التي تحققت من خالل المشاریع المبرمجة اإل *
 . التغیر في انبعاث الغازات  نسبة *
 . الدعم المخصص للبحث العلمي في مجال المناخ  *
  . مدى تطبیق السیاسات المرسومة لتغییر المناخ  *

  : یلي  في المنظمة بما األعضاءالمتحدة تقوم البلدان  األممو تشجیعا لبرامج    
مناخ و وضع سیاسات على تطبیق السیاسات الخاصة بتغیر ال األخرىمساعدة البلدان  *

  . جدیدة للحد من المخاطر المحتملة في هذا المجال 
األعضاء فیما یتعلق بالتعاون المنظمة و البلدان غیر  أعضاءتسهیل مهمة الحوار بین  *
قتصادي و التنمیة المستدامة و وضع استراتیجیات مشتركة لمجابهة المشاكل الناجمة عن اإل

  . التغیر في المناخ 
  .على تبادل المعلومات حول السیاسات المتخذة في مجال المناخ العمل  *
  . المساهمة في تطویر وسائل تقییم التقدم في انجاز الهدف*  

  :    الماء العذب  -ب
    : النشاط الوظیفي لبلدان المنظمة  - 
  .  اإلنسانمن سالمة الماء الشروب من المواد الضارة بصحة  التأكد *
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  . م البیئي على تسییر مصادر المیاه العذبة تطبیق طریقة النظا *
  . ضبط تكالیف خدمات المیاه  إلىوضع سیاسات تهدف  *
جل تجنب الفیضانات و مخاطر لتسییر مجاري و منابع المیاه من أ تطویر استراتیجیات *

  . الجفاف 
على توفیر المساعدة على قدرة البناء و نقل التكنولوجیا بغرض مساعدة الدول النامیة  *

  . تسییر و تنمیة مصادر میاهها العذبة بطریقة مستمرة و ضمان میاه الشرب الصحیة 
   : المنظمة  ألعضاء اإلضافيالعمل  - 
 أوالناجمة عن قلة المیاه  األمنیةتوفیر المعلومات حول مصادر المیاه و التهدیدات  *

  . التلوث الذي قد یصیبها 
المیاه في  إدارة أهدافنجاز األعضاء و إالبلدان و  تسییر المیاه في أنظمةمقارنة كفاءة  *

  . هذه البلدان 
ذبة و رسم سیاسات مصادر المیاه الع إلىجتماعیة المتعلقة بالوصول تحلیل المسائل اإل *

  .تسییر المیاه وأنظمة تكالیف استعادة المیاه
  . مقارنة الممارسات و الدروس المتباینة في مجال تسییر المیاه  *
   :التقدم  قیاس - 
و المدن و نسبة الكمیات  األحیاءعلى طریقة توزیع المیاه ( كثافة استعمال مصادر المیاه * 

  ) . الموزعة 
  ) . األكسجینمستوى التغذیة ، الفضالت الكیمیائیة،المستحضرات البیولوجیة،(نوعیة المیاه  *
  . معالجة المیاه  أنظمة* 
   : )الزراعة ، الطاقة ( قتصادي ئة على النمو اإلد من ضغوطات البیالح :الهدف الثاني  - 
الواحد و العشرین هو اإلستعداد المسبق لتلبیة للقرن  األساسيالهدف  إن : الزراعة -أ

الزراعي لسكان العالم المتزاید و في نفس  اإلنتاجحتیاجات الالزمة من الغذاء الجید و اإل
الزراعي و تعزیز الفوائد التي  اإلنتاجعن  الوقت العمل على الحد من التدهور البیئي الناتج

  .حققتها الزراعة في السیاق العام لتحریر التجارة 
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  : النشاط الوطني لبلدان المنظمة  - 
جعل التحول نحو تثمین و , ترقیة المظاهر الخارجیة للبیئة الداخلیة في مجال الزراعة * 

 األسواق إقامةتشجیع  باإلضافة إلى, ماعیة د بما في ذلك التكالیف البیئیة واإلجتتكلفة الموار 
  . التجاریة و تخفیض الضرر الذي یصیب البیئة من الزراعة 

الزراعة المستدامة و التسییر السلیم للمزارع بما في ذلك  ألنظمةتعزیز التبني الواسع  *
خاصة للمناطق البیئیة غیر المحصنة و المعرضة  أهمیة إعطاءالزراعة العضویة ، و 

  . طر للخ
ي السیاسات و الممارسات یكولوجي فاإلهتمام بالتنوع البیولوجي و النظام إدماج اإل* 

  . الزراعیة
 2010سلبیة على البیئة قبل  ثیراتالزراعیة ، خاصة تلك التي لها تأ السیاسات إصالح *
  . ذلك وفقا لجدول زمني محدد و 
أنظمة الري استعمال الماء و مقرونة بوقت محدد قصد الزیادة في فعالیة  أهدافوضع  *

   .أو منخفضاها ضغط المیاه عالیا في المناطق التي فی
مقرونة بوقت محدد من اجل تخفیض خطر تعریة التربة و التقلیل من  أهدافوضع  *

  . المخاطر الصحیة و البیئیة الناجمة عن استعمال مبیدات الحشرات 
  : المنظمة  ألعضاء اإلضافيالعمل  - 
تطویر و استعمال مؤشرات البیئة الزراعیة وتوفیر المعلومات حول تبني  العمل على *

قرار    .خبرات تسییر الزراعة المستدامة أوإ
: الزراعة و السیاسات المرتبطة بها على المشاكل البیئیة الخاصة ، مثل  تأثیراتتحلیل  *

حول سیاسة و تقدیم توصیات , نوع المیاه و الندرة و انبعاث غازات البیوت الخضراء 
  . لضمان البیئة المستدامة  اإلصالح

المستدامة بما في ذلك الزراعة جتماعیة للزراعة التأثیرات البیئیة و اإلقتصادیة و اإلمراقبة  *
  . و تقییم طرق العمل في الزراعة و سیاسة التسویق , العضویة 

السیاسات  آثار ییمتقو نجاز البیئي في الزراعة و مراقبة ر سیاسات للجرد تخص اإلتوفی *
  . البیئي  اإلنتاجالزراعیة ، و اقتراح سیاسات و طرق بدیلة لتحسین 



 في ضوء االبعاد الطبیعیة و االجتماعیة و الثقافیة البیئة و حمایة البیئة :                      الفصل الثالث 

259 
 

بتطبیق المعطیات  مراقبة البیوتكنولوجیا التي تعنى نسجام العالمي في تنظیمتعزیز اإل *
عتبار األخذ بعین اإل، مع  اآللةو  باإلنسانالبیولوجیة و الهندسیة على المشكالت المتعلقة 

  . الجدیدة  األغذیةم السلیم للعلف و التقیی
أي حد یمكن التحكم في مخاطر التعدیالت الجینیة للكائنات الحیة في البلدان  إلىتبیان  *

  . في المنظمة  األعضاء
  : قیاس التقدم  - 
لتفادي المخاطر البیئیة ، كثافة المبیدات و استعمال  أدنىاستعمال مبیدات الحشرات بحد * 

  . الكیمیائیة و انتشار فائض الغذاء عبر المناطق الفالحیة  أویة الطبیع األسمدة
التسییر عدد المزارعین غیر المستعملین لخبرات  أوحصة المساحة الفالحیة المزروعة  *

ما في ذلك امل للمزارع ، بالبیئي المستدام الموجه نحو التزوید بالطاقة و التسییر المتك
  . الزراعة العضویة 

الزراعیة المعرضة للمخاطر الكبرى و المتوسطة نتیجة لتعریة و انحالل  األرضمساحة  *
  . التربة 

  .التوجهات نحو النفقات الزراعیة البیئیة كالحصة المخصصة لدعم الزراعة  *
  : الطاقة  -ج

یشكل قطاع الطاقة عنصرا أساسیا في اإلقتصادیات المصنعة حیث تعتمد علیه كل    
  .النشاطات اإلقتصادیة 

  : النشاط الوطني لبلدان المنظمة  - 
المالیة المضرة بالبیئة في قطاع الصحة و تشخیص المظاهر الخارجیة  اإلعالنات إلغاء *

  . و استعمال الطاقة  بإنتاجالمرتبطة 
 إنتاجالكربون الناتج عن  أكسیدالتعجیل بتخفیض التكالیف الفعلیة الصافیة النبعاث ثاني  *
 األوليل باتجاه زیادة معتبرة لحصة تجدید الطاقة في مجمل التزود العم( استعمال الطاقة و 

  ) . بالطاقة 
و استعمال  إنتاججل الزیادة في نجاعة و فعالیة أكثر من أاستعمال التكنولوجیات بفعالیة  *

  . الطاقة 
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  : المنظمة  ألعضاء اإلضافيالعمل  - 
في  األعضاءطاقة في البلدان ریع التنمیة الفعالة لتكنولوجیات الوضع سیاسات لتس *

التزود بطاقة  أنظمةاستعمال  إلى، خاصة السیاسات التي تزیل عوائق الدخول المنظمة 
  . الفحم المنخفضة 

وضع سیاسات لتوفیر حوافز لزیادة حصة التجدیدات في الوقود الممزوج و التخفیض من  *
  . وع البیولوجي على التن والتأثیرات قة المرتبطة بالتلوث و النفایات الطا

السلبیة على التغیرات في الوقود الممزوج و  اآلثارلتحلیل  األعضاءالبلدان  العمل مع*
  . الوقودهذا وضع سیاسات لزیادة حصة التجدیدات في 

الضریبة الخضراء في  إصالحالمالیة للطاقة و  اإلعانةستمرار في تقییم التقدم في اإل *
 .  )1( األعضاءالبلدان 
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