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التحول نحو مبدأ الشراكة البيئية 
 

محمد علي االنباري  االستاذ الدكتور

جامعة بابل /كلية الهندسة 

اً اهيشبرنج اهؽبيج فٕ ؼيوٖج اهخخظٖظ ّصٌػ اهلرار اهتٖئٕ خشبُى فٕ اؼظبء صّرث ّاكؽٖج 
 .ّخخخوف ُذٍ اهيشبرنج يً ينبً اهٓ ينبً آخر ّيً تود اهٓ تود آخر . ؼً اهتٖئج اهيضوٖج 

ّهلد كبيح ؼدث ضنّيبح تأخخبذ اهخظّاح اهيخؽددث هوشيبش هويّاظًٌٖ هوخؽتٖر ؼً اراءُى فٕ 
ّال ّٖسد ترٌبيز يضدد ؼً . اهشٖبشبح ّاهيشبرٖػ اهتٖئٖج كتل اخخبذ اهلراراح تشأٌِب 

فونل ضبهج ّٖطػ ترٌبيز اهيشبرنج تيب ٖخالئى ّاهخرنٖتج اهيّسّدث يً , اهيّطّغ 
.  ح ّاهيشبرٖػ اهتٖئٖج اهشٖبشب, اهيّاظًٌٖ 

  :-ّخِدف اهيشبرنج اهؽبيج اهٓ 
  خضشًٖ اهلرارح اهتٖئٖج اهخٕ خؤذر ؼوٓ اهيسخيػ ّاهتٖئج

. 

  اؼظبء فرصج هويّاظًٌٖ هوخؽتٖر ؼً اٌفشِى ّشيبغ
 .اراءُى فٕ تٖئخِى 

  اؼظبء فرصج هويّاظًٌٖ هوخأذٖر ؼوٓ ٌخبئز اهشٖبشبح
 .اهتٖئٖج 

 اهتٖئٖج ّيشبرٖؽِب  خلدٖر اهلتّل اهؽبى هوشٖبشبح. 

  يٌبكشج االراء اهيختبٌٖج هويّاظًٌٖ ؼً اهشٖبشبح اهتٖئٖج
 .ّيشبرٖؽِب 

  ًُٖتًٖ صبٌؽٕ اهشٖبشبح , خظّٖر االخصبالح تأخسب
 : اهتٖئٖج ّتًٖ اهيّاظًٌٖ يً خالل 

. خؽرٖف االُخيبيبح ّاهلٖى اهتٖئٖج هويسخيػ  -
 .االؼالً ؼً اهشٖبشبح ّاهيشبرٖػ اهتٖئٖج  -

 .تبهتدائل ّاالذبر اهتٖئٖج  ّلااهخد -

ٌُّبم ّشبئل ّاشبهٖة يخؽددث هخطيًٖ اهيشبرنج اهؽبيج كشى يٌِب ٖخى يً خالل اهولبءاح 
اهيتبشرث ّكشى يٌِب الخؽخيد ؼوٓ اهولبءاح اهيتبشرث ّاٌيب صٖغج اهيراشوج ّاهينبهيبح 

. اهِبخفٖج 
يً اؼختبر اهيّاظًٌٖ اال اٌِب خٌظوق , ّيِيب خنً فبؼوٖج ُذٍ اهّشبئل  ّاالشبهٖة 

ُّذا اهظرف ُّ صبٌؽٕ , نيشبُيًٖ فٕ اهسِّد اهتٖئٖج هيشبؼدث ظرف يؽٌٕ تِذٍ اهسِّد 
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ييب ٖسؽل يً , ( اهسِبح اهضنّيٖج اهيشؤّهج ؼً ضيبٖج اهتٖئج ) اهشٖبشبح اهتٖئٖج 
ّتبهخبهٕ شخنًّ اهؽالكج يػ ُذٍ اهسِبح يتٌٖج ؼوٓ اشبس اً , اهيّاظًٌٖ نظرف ذبٌّٔ 

ّاهضلٖلج اً اهيسخيػ نوَ ُّ , اهيشؤّل االشبشٕ ؼً ضيبٖج اهتٖئج   اح اهضنّيٖج ُٕاهسَ
كظ اهسِبح اهضنّيٖج اهتٖئٖج ّاهخٕ خيذل سِج خٌشٖلٖج فاهيشؤّل ؼً ضيبٖج اهتٖئج ّهٖس 

 .هوسِّد اهتٖئٖج هٖس انذر 
انذر فبؼوٖج التد يً اهخضّل يً يتدأ اهيشبرنج اهٓ يتدأ آخر , تٌبء ؼوٓ يب سبء فٕ اؼالٍ  

ٖؽختر  اهسدٖدُذا اهيتدأ . ّٖؽظٕ دًّر يشؤّاًل هشرائص اهيسخيػ اهيخخوفج فٕ ضيبٖج تٖئخِى 
اهيّاظًٌٖ نيشبُيًٖ فٕ اهسِّد اهتٖئٖج ؼوٓ اشبس اهيشؤّهٖج نٌِّى اهظرف اهيؽٌٕ تِذٍ 

.  اهشرانج اهتٖئٖجاً ُذا اهيتدأ ُّ يتدأ  اهسِّد ّهٖس اهيشبؼدث فلظ
يفِّى اهشرانج انذر اهخصبكًب تخضدٖد ّخّزٖػ اهيشؤّهٖج ألٔ سِد تٖئٕ فٕ فأً , ّيً ٌُب 

  . يً يفِّى اهيشبرنج أٔ يٌظلج 
اً االشبس اهفوشفٕ هيّطّغ اهشرانج ٖفخرض اً اهتٖئج ييوّنج يً كتل اهيسخيػ تسيٖػ 

) ٖل فأً اهيبهنًٖ ُى سيٖػ افراد اهيسخيػ سٖل تؽد ر, ّاً نبً هوتٖئج شٌد يونٖج , شرائضَ 
ّيذويب ٖطيً ُذا اهشٌد ضلّق اهيونٖج (  فبهيوم هلل شتضبٌَ ّخؽبهٓ ّهّ اٌِب يونٖج يخزهزهج

ث الفراد اهيسخيػ فأٌَ اٖطًب ٖضخى ؼوٓ ُؤالء االفراد اً ٖؤدّا دّرُى فٕ ضيبٖج ُذٍ ٔاهتٖئ
ّؼوَٖ . اهتٖئج يً االذْ ّاهطٖبغ ّتبهخبهٕ اشخيرارُب هالسٖبل اهلبديج ٌعٖفج ّغٖر يشخٌزفج 

.  تَ نٌَّ شرٖم فٕ يونٖج اهتٖئج  فأً هنل يً ُؤالء دّر ٖسة اً ٖلّى
ُّى , ٖخنًّ يً يسبيٖػ يخؽددث , ا اخخوف يلٖبشِب اهينبٌٕ اً اهيسخيػ فٕ أٔ يٌظلج يِى

ّشرانخِى فٕ يونٖج اهتٖئج خسؽوِى شرنبء فٕ اهسِّد , يؤذرًٖ ؼوٓ اهتٖئج ّيخأذرًٖ تِب 
ّٖينً خسيٖؽِى طيً ؼدث يسبيٖػ تٖئٖج . اهيتذّهج هضيبٖخِب  ّتبهخبهٕ فِى شرنبء اهتٖئج 

(  ٔ االُيٖج اهخشوشل ٌُب ال ٖؽً: ) فبؼوج ّنيب ٖأخٕ 
. اهيذلفًّ ّاالشبخذث اهسبيؽًٖٖ ّاهخرتًّّٖ : اهيسيّؼج االّهٓ 
. اهصٌبؼًّٖ ّاهزراؼًّٖ ّاهخديًّٖ : اهيسيّؼج اهذبٌٖج 
. اهيراسػ ّرسبل اهدًٖ : اهيسيّؼج اهذبهذج 
. شّٖط اهؽشبئر ّّسِبء اهيسخيػ : اهيسيّؼج اهراتؽج 

. ّاهدٌٖٖج  يشؤّهٕ االضزاة اهّظٌٖج: اهيسيّؼج اهخبيشج 
. يدراء دّائر اهدّهج : اهيسيّؼج اهشبدشج 
يشؤّهٕ اهسيؽٖبح ّاهيٌعيبح غٖر اهضنّيٖج ّيٌعيبح اهيسخيػ : اهيسيّؼج اهشبتؽج 

. اهيدٌٕ 
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.  االظتبء ّاهيٌِدشًّ ّاالكخصبدًّٖ ّغٖرُى : اهيسيّؼج اهذبيٌج 
, يبؼٕ اهذٔ ٖؤذرًّ فَٖ اً ُذٍ اهيسبيٖػ اهفبؼوج خشيل اهيؽًٌٖٖ تبهيسيّؼج ّاهّشظ االسح

ّهنً ٖينً اهلّل , ّيً تود اهٓ آخر , اً ادّار ُذٍ اهيسبيٖػ خخخوف يً يسخيػ اهٓ آخر ّ
 : تأً سِّد ُذٍ اهيسبيٖػ اهفبؼوج كد خختوّر فٕ ّاضد اّ انذر يً اهيضبّر اٗخٖج 

 
ّذهم , غ اهسِّد اهخٕ خريٕ اهٓ زٖبدث اهّؼٕ اهتٖئٕ هسيٖػ شرائص اهيسخى :اهيضّر االّل 

.  يً خالل خٌيٖج اهّؼٕ اهتٖئٕ تّشبئل يخؽددث 
اهسِّد اهخٕ خريٕ اهٓ يراكتج اهّاكػ اهتٖئٕ ّاهؽيل ؼوٓ يٌػ االٌشظج اهخٕ  :اهيضّر اهذبٌٕ 

خؤذر ؼوٓ اهتٖئج اّ خضدٖد ُذٍ االٌشظج اّ خلوٖل آذبر ُذٍ االٌشظج ؼوٓ اهتٖئج 
  .

ٖل االُخيبيبح ّاهلٖى اهتٖئٖج هويسخيػ ّاهيٌظلج اهسِّد اهخٕ خريٕ اهٓ خضّ :اهيضّر اهذبهد 
ّٖؽختر . اهٓ شٖبشبح ّخظظ تٖئٖج ّيً خى خخرشص يٌِب اهيشبرٖػ اهتٖئٖج 

. ُذا اهيضّر خظّث يخلديج ّيخظّرث 
اً ييبرشج اهسِد اهتٖئٕ فٕ ّاضد اّ انذر يً اهيضبّر اهذالذج اؼالٍ ٖؽخيد ؼوٓ خّفر 

:  اهيخظوتبح االخٖج 
 .ّخٌشٖق اهسِّد اهتٖئٖج هويسبيٖػ خظج االدارث  -أ 

 . اهخٌشٖق ّاهخؽبًّ تًٖ اهيسبيٖػ  -ة 

 . اهشفبفٖج فٕ رشى االدّار ّخّزٖػ اهيشؤهٖبح هويسبيٖػ  -ر 

 .اهضّار اهيتبشر ّغٖر اهيتبشر تًٖ اهيسبيٖػ  -د 

 .اهلدراح ّاالينبٌٖبح اهتٖئٖج هِذٍ اهيسبيٖػ  -ٍ 

 .اهدّر اهفبؼل هويرأث فٕ ُذٍ اهيسبيٖػ  -ّ 

.  ح اهضنّيٖج اهتٖئٖج ٖنيً فٕ خّفٖر ُذٍ اهيخظوتبح هويسبيٖػ اهفبؼوج اً دّر اهسِب
ّهؽل يب ٖؽزز اهخفبؼل اهيختبدل تًٖ سِّد ُذٍ اهيسبيٖػ ّخصّٖة سِّدُى ٌضّ اُداف 

ّكد ٖنًّ يً اهيفٖد , اً ٖنًّ ٌُبم شؽبر خٌخعى اهسِّد اهتٖئٖج خضح عوَ , ّاطضج 
(( اهتٖئج يشرّغ ّظٌٕ ٖشبُى فَٖ نل اهشرنبء االُخيبى ة)) : اهخّصٖج تبهشؽبر اٗخٕ 

 
 


