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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  كلية الھندسة                   ماكان � ينمو/جامعة بابل   
                                                                             

  
   والتنمية المستدامة فلسفة البيئة

  والتحول المطلوب ...
  

  
  

  إعداد

  مد علي ا/نباريالدكتور مح ا,ستاذ

  ٢٠١٢نيسان 

 

  

  

  المحتويات
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 )٣(ص و اداة التنسيق بين ا/ختصاصات المتعددة..علم البيئة  - ١

  )٥(ص .البيئة و التنمية المستدامة و ا/جراءات المطلوبة - ٢

  )١٠(ص .تدرج التحول  في مناھج التخطيط لبلدان العالم  نحو منھج التخطيط التنموي البيئي - ٣

 )١٧(ص .التحول نحو مبدأ الشراكة البيئية  - ٤

 )١٩(ص .التحول نحو مبدأ التقنيات النظيفة بيئياً  - ٥

  )٢١(ص .معايير رصد التلوث و التحديث المطلوب - ٦

 )٢٢(ص. النموذج ا,مثل للعمل البيئي  - ٧

  )٢٥(ص.خطة تشاركية لتقييم حالة البيئة في العراق - ٨

 المصادر -
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علم البيئة وأداة التنسيق بين ا/ختصاصات -١
  المتعددة

  
  -:ان علم البيئة ھو العلم الذي يھتم بدراسة 

حماية المجتمع ا/نساني من التSأثيرات السSلبية  -
  للعوامل البيئية 

حمايSSة البيئSSة المحليSSة والعالميSSة مSSن التSSأثيرات  -
 .السلبية المحتملة لXنشطة البشرية 

- SSSة البيئSSSين نوعيSSSحة تحسSSSك بصSSSاط ذلSSSة وارتب
 .وسXمة ا/نسان 

فالبيئيين ھم بالضرورة يعتبرون ايكولوجيين ،ان علم البيئة وا/يكولوجي مصطلحان مترادفان 
  . وفي الحقيقة ان من يھتم ويرتبط عمله بالبيئة ھو بيئي ، 

سة لدرا (many disciplines)ان علم البيئة ھو التطبيق المعرفي من ا/ختصاصات المتعددة 
يوضح ا/ختصاصات المتعددة التSي تشSارك فSي ھSذا التطبيSق  )١( الشكل رقم  و. وادارة البيئة 

  .المعرفي 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 يوضح ان علم البيئة ھو حقل متعدد ا/ختصاصات )١( رقم  الشكل
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ظھرت مسألة حل التنسيق بين ا/ختصاصات البيئية المتعددة ،في السبعينات من القرن السابق 
  .المسألة أصبحت ذات اھتمام متزايد وان الحاجة fيجاد مؤسسات ووحدات تسھل حل ھذه، 

. ولقد تشكلت عSدة منظمSات لمSد جسSور التبSادل المعرفSي بSين ا/ختصاصSات المرتبطSة بالبيئSة 

فمSSثXً المؤسسSSات الحكوميSSة فSSي الو/يSSات المتحSSدة ا/مريكيSSة  كمجموعSSة مھندسSSي الجSSيش 
سSSة البيئيSSة ا/مريكSSي الSSذين شSSكلوا وحSSدات فSSي حقSSل عملھSSم ورفSSدھا بمتخصصSSين فSSي الھند

والتخطيط الحضري والبايولوجي وا/قتصاد وا/جتماع واختصاصات اخرى تستطيع المشSاركة 
  .لتحسين عمل ھذه المؤسسات بما يتXئم والمتطلبات البيئية 

كما ان الحكومات المحلية واfقليمية المسؤولة عSن تنفيSذ السياسSات والبSرامج البيئيSة الجديSدة 
كما ان قطاع ا/عمال الخاصة قSاموا بتحسSين . من نفس النمط اعXه  ايضاً شكلوا وحدات بيئية

  .اداء شركاتھم مشكلين مثل ھذه الوحدات داخلياً لمواجھة المتطلبات البيئية 

فSي السSSبعينيات ايضSاً قSSد تشSكلت مجموعSSة مSن الشSSركات البيئيSة ا/ستشSSارية وُرفSدت بمختلSSف 
زاد الطلSSب علSSى الخSSدمات ، صSSدرت بوقتھSSا ولوجSSود التشSSريعات البيئيSSة التSSي ، المتخصصSSين 

  . ا/ستشارية البيئية 

ان ھذا النمو في المؤسسات التي تقSدم الخSدمات ا/ستشSارية البيئيSة تSم مSن خXSل تشSكيل فSرق 
والتSSي اصSSبحت محفSSزاً /يجSSاد شSSكل  (Interdiseplinary Teams)متعSSددة ا/ختصاصSSات 

وعليSSSه فSSSأن الحاجSSSة لجلSSSب ، ة ا/مريكيSSSة جديSSSد مSSSن تبSSSادل المعلومSSSات فSSSي الو/يSSSات المتحSSSد
) NAEP(ادى الى تشكيل مايسمى بالSـ، متخصصين من مختلف التخصصات المرتبطة بالبيئة 

(National Association of Environmental Professionals)  امSSي عSSك فSSوذل
1975 .  

خXقيSات اسسSت نھSج وا (NAEP)فSأن ،اضافة الى ايجSاد اشSكال جديSدة مSن التبSادل المعرفSي 
وعلSSى الSSرغم مSSن ان ھSSذه العمليSSة قSSادت الSSى القناعSSة . ومعSSايير عمSSل للمتخصصSSين البيئيSSين 

لكن كانت المشكلة بوقتھا ھي كيفية تشخيص ھذه المھنة ، الواسعة بان مھنة جديدة قد ظھرت 
وخاصSة ) اشSكالية التشSخيص والتسSمية (وبعد مرور فترة على ھذه ا/شكالية .وكيفية تسميتھا

اصSSبح ھنSSاك نSSوع مSSن التوافSSق بSSين ، لتسSSعينات مSSن القSSرن السSSابق وتطSSور ھSSذه المھنSSة فSSي ا
 الجامعات ا/مريكية في تشخيص ھذه المھنة وتسميتھا بالتخطيط وا/دارة البيئية 

(Environmental Planning and Management )    واحيانأً تسمى بالتخطيط البيئي
(Environmental Planning )  ةSدة وھي مھنSجدي(New profession)  لSمن العمSتتض

   (Broad rang of contexts)في مجال واسع من المفاھيم 

ولقد اصبح معروفاً بان المھنة الجديدة ھي ا/داة ا/ساسية للتنسيق بين التخصصات  المتعSددة 
  . المرتبطة بالبيئة 
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للبيئة والتنمية المستدامة  ألمفاھيمياfطار -٢
  اءات المطلوبة لتنفيذھا دولياً ومحلياً واfجر

  
  

المحيط بكل ما يحتويه من ھواء ومياه وتربة وفيھا وما عليھا مSن   (Environment)البيئة 
  .كائنات حية وعXقات التفاعل بينھا

  

التنميSة التSي تفSي بإحتياجSات الجيSل    (Sustainable Development)التنميSة المسSتدامة 
قSدرة أجيSال المسSتقبل علSى الوفSاء بإحتياجاتھSا الحاضر دون اfضرار ب

الخاصة وھي تفترض حفظ ا,صSول الطبيعيSة ,غSراض النمSو والتنميSة 
  .في المستقبل

  

  

  :إن التنمية المستدامة تتيح إضافة بعدين جديدين للتنمية     

البعSSSSSSد النSSSSSSوعي لمفھSSSSSSوم التنميSSSSSSة ليشSSSSSSمل النوعيSSSSSSة البيئيSSSSSSة  -
(Environmental Quality) قتXاةوعSSSة الحيSSSا بنوعيSSSھ 

(Quality of Life).  

ا,جيSSال (البعSSد الزمنSSي للتنميSSة ليشSSمل التنميSSة علSSى المSSدى البعيSSد  -
  .(Sustainable Base)استنـاداً ل}ساس المستدام) القادمة

  

  
إن أبسط تمثيل لمفھوم التنمية المستدامة يتم من خXل دراسة المنظومات التي يتعامل معھا      

توجد منظومتان أساسيتان ، ) الخ..بلد ، أقليم ، مدينة ، (مھما إختلف مقياسھا  ، ففي كل منطقة
  :فيھما يعيش اfنسان ، ھما

  
  
  

  منظومة البيئة اfجتماعية واfقتصادية -
                       Socio-Economic Environment System).(  

  
  
  
 
  )         (Natural Environment Systemمنظومة البيئة الطبيعية  -

  
إن ھاتين المنظومتين غير منفصلتين عن بعضھما ، وذلك لوجود عXقات التفاعل المتبادل      

  :بينھما وكما موضح في الشكل أدناه
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 منظومة البيئة

 –ا/جتماعية 

 ا/قتصادية

منظومة 
البيئة 
  الطبيعية

 

  اfنسان  و  فعالياتـه

Natural 

Environment 

System 

Socio- Economic 

Environment 

System 

  ظومتين ممثلة لستراتيجيات التنمية المستدامةمنطقة تعظيم ا,ھداف للمن

  

  

  يوضح اfطار المفاھيمي للتنمية المستدامة )٢( الشكل رقم 
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  ).الخ..ولالحق.. المدن ، والبنية ا,ساسية ( Built Environment)(البيئة المبنية  -

  (Economic Systems)النظم اfقتصادية  -

  (Social System)النظم اfجتماعية والمؤسسات التي أقامھا اfنسان  -

  :وتتلخص أھداف ھذه المنظومة في     

  .تلبية الحاجات ا,ساسية ل~نسان -أ 

  .تحسين مستوى الدخل والخدمات والبضائع -ب

  .ةالعدالة اfجتماعية وتحسين المشارك -ج

  

  

   

  

  

  .الھواء ومكوناته الغازية المختلفة -

  .مياه ا,مطار وا,نھار والمحيطات والبحيرات -

  .التربة وما يعيش عليھا او بداخلھا من نباتات وحيوانات -

  .اfنسان في مجتمعاته المختلفة -

       

  :وتتلخص أھداف ھذه المنظومة في     

  .يم اfنتاجية للنظم ا�يكولوجيةالحفاظ على التنوع البايولوجي وتعظ -أ 

  .الحفاظ على الموارد الطبيعية -ب

  .تحسين نوعية مكونات البيئة الطبيعية -ج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اfقتصادية من –تتكون منظومة البيئة اfجتماعية 

  :أما منظومة البيئة الطبيعية فتتكون من

 متزامن إن مفھوم التنمية المستدامة يعظم أھداف المنظومتين بشكل
  .وازنومت
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  : اfجراءات الدولية: أو/ً 

  

  أنجز تقدم واضح في التنسيق العالمي ١٩٩٢في حزيران عام      

 (International Co-operation) وضمن مؤتمر ا,مم المتحدة للبيئة  بموضوع البيئة
لقد أكد ھذا المؤتمر على المجا/ت ذات . والتنمية الذي عقد في ريودي جانيرو في البرازيل

ا,ولوية في التنسيق والعمل المشترك ، ليس فقط بين الحكومات ولكن أيضاً بين الحكومات 
  .والمجتمع ككل

  :وتشمل ھذه المجا/ت     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جدول أعمال

  ٢١القرن 

Agenda 21      
  

  -----------  

وھSSSSو مSSSSن أھSSSSم      

مخرجات مؤتمر ريو 

حيSSSSث أعطSSSSى ھSSSSذه 

الجSSدول إطSSار للعمSSل 

والتنسيق بين البيئSة 

والتنمية خXل القرن 

ويتكون الجدول . ٢١

برنSSSSSامج  ١١٥مSSSSSن 

 ٤٠مSSSSSSSوزع علSSSSSSSى 

  . فصل

  رابطة الشراكة

GEF  

(Global 

Environment 

Facility  
 --------  

وھي رابطة الشراكة       
بSSSSSSين منظمSSSSSSات ا,مSSSSSSم 

و  UNEPالمتحSSSSSSSSSSSSدة 
UNDP و  

 World Bank  

لتسھيل التنسيق الSدولي 
والمساعدات المالية فSي 
مجSSSSSSSSSSSSا/ت التنSSSSSSSSSSSSوع 
البSSSSSSايولوجي ، التغيSSSSSSر 
المنSSSSSSSاخي ، المصSSSSSSSادر 
المائيSSSSSSSSة العالميSSSSSSSSة  ، 
وطبقة ا,وزون   ضSمن 

  .إطار التنمية المستدامة

  

fتفاقيات ا
والمعاھدات الدولية 

 Newالجديدة 

International 

Agreements  

 ---------  

وھSSSي المعاھSSSدات      

التSSي تشSSمل موضSSوع 

تغيSSر المنSSاخ والتنSSوع 

  .البايولوجي

  اfجراءات المطلوبة للتنفيذ دولياً ومحلياً 
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  :اfجراءات المحلية: ثانياً 

  

مجموعة من ا,نشطة  Agenda 21)(لقد حدد جدول أعمال القرن الواحد والعشرين      
ا,ساسية وا,نشطة الساندة التي ينبغي إنجازھا محلياً ضمن إطار التنمية المستدامة وحسب 

  .UNDPو   UNEP خصوصية كل بلد وبالتنسيق مع المنظمات العالمية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا,نشطة ا,ساسية

Basic Activities  
 ----------------  

  نعSSSSSة صSSSSSين عمليSSSSSتحس
  .القرار

  تحسين أنظمة التخطيط
  .واfدارة

 البيانات والمعلومات.  

  ةSتراتيجية وطنيSإختيار س
  .للتنمية المستدامة

  ا,نشطة الساندة

Supporting 

Activities  
 --------------  

  ادSإصدار التشريعات وإيج
قنوات التنسSيق المؤسسSي 
بSSSSSين ا,جھSSSSSزة التنمويSSSSSة 

  .والبيئية

  اعSSSSطة القطSSSSه أنشSSSSتوجي
الSSتحكم  الخSSاص وإجSSراءات

  .به

  ينSة بSة البيئيSنشر التوعي
  .معشرائح المجت
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تدرج التحول  في مناھج التخطيط لبلدان  -٣
  العالم  نحو منھج التخطيط التنموي البيئي

  

ان مفھSSوم التنميSSة ھSSو مفھSSوم متعSSدد ا,بعSSاد يشSSمل النSSواحي ا,قتصSSادية و ا/جتماعيSSة و       
اھSSم اوجSSه القصSSور فSSي التخطSSيط التقليSSدي  الثقافيSSة و السياسSSية للمجتمSSع ا/نسSSاني ، و ان مSSن

للتنمية ھو ضعف اھتمامه بالجانب البيئي ، لذلك فأن احد اھم التحديات الكبيرة التي تواجه ھذا 
فمSن . المجتمع ھو تخطيط التنمية بحيث تسد حاجات ا,نسان ا,ساسية بطريقSة مXئمSة للبيئSة 

و يؤثر فيھا ايجابا او سلبا  ، و في نفس الوقت  خXل التنمية يتفاعل ا/نسان مع البيئة الطبيعية
تشكل مصادر البيئة الطبيعية من ماء و تربة و حياة نباتية و حيوانية رأس المال الطبيعي الذي 

و ان ا,دارة الجيSدة للبيئSة ھSي ببسSاطة كيفيSة اسSتخدام مصSادر الطبيعSة . تتوقف علية التنمية 
  . بيئية التي تتوقف عليھا التنمية لسد حاجات ا/نسان دون تدمير للنظم ال

مثل مؤتمر ا,مم المتحSدة للبيئSة و ا/نسSان الSذي ( و في بداية السبعينات عقدت عدة مؤتمرات 
، و نSدوة كوكويSوك عSن انمSSاط اسSتخدام المصSادر و البيئSSة و  ١٩٧٢عقSد فSي سSتوكھولم عSSام 

ر ريSودي جSانيرو للبيئSة و ، ثم مSؤتم ١٩٧٤ستراتيجيات التنمية التي عقدت في المكسيك عام 
، و ثSSم مSSؤتمر جوھSSانزبيرغ للتنميSSة المسSSتدامة  فSSي جنSSوب  ١٩٩٢التنميSSة فSSي البرازيSSل عSSام 

سSSاھمت كلھSSا فSSي توضSSيح العXقSSة بSSين البيئSSة و التنميSSة و فSSي ) وغيرھSSا  ٢٠٠٢افريقياعSSام  
ر ا,سSاس لنقSاش التبديد التدريجي للمفھوم الخاطئ بأنھما متنافرتان ، و لقد كونSت ھSذه ا,فكSا
ا,نمSاط البديلSة " واسع في منتديات اقليميSة و دوليSة متعSددة ، و لقSد اسSتخدمت تعبيSرات مثSل 

التنميSSة القابلSSة " و " التنميSSة المXئمSSة للبيئSSة " و " التنميSSة المتوازنSSة بيئيSSا " و " للتنميSSة 
للتعبير اساسا عSن   و غيرھا" التنمية المستدامة " و " التنمية المضطردة " و " ل}ستمرار 

رسالة واحدة ھي ان البيئة و التنمية مرتبطتان ارتباطا وثيقا ، و فSي الحقيقSة يSدعم كSل منھمSا 
  .ا,خر  ، و لذلك فكما نخطط للتنمية ينبغي ان نخطط للبيئة بشكل متزامن و متوازن 

  

  

( طSSيط التنمSSوي ازاء ذلSSك ، فSSأن التبSSدل فSSي النظSSرة للبيئSSة و التنميSSة تطلSSب تحSSديث منSSاھج التخ

بأتجاه استيعاب ا/عتبارات البيئية جنبا الى جنب ا/عتبارات التنموية قطاعيا و ) فلسفة و اليات
  . مكانيا و بما يحقق الموازنة بين متطلبات التنمية و متطلبات حماية و تحسين البيئة

منھSا الSى  ان ولقد  اشارت معظم  ا/دبيات التخطيطية لبلدان  العالم  وخاصة  النامية     
ھناك تدرج  في اھتمامات التخطSيط  التنمSوي  أبتSدأت  بSالمنھج ا/قتصSادي  للتخطSيط التنمSوي 

  ) . النمو المتوازن  والنمو  غير المتوازن ( وستراتيجياته   

  منھج التخطيط التنموي  ا/قتصادي  ان  

  ) Economic Development Planning  Approach (ور تمرSى ظھSزات ادى  الSك
ضخمة من التنمية  في مناطق  محدودة من البلد تحيط بھا  مناطق شاسعة من  الفقر  والتخلف 

  ) . اي  الثنائية  المكانية( 

ولSSذلك انطلSSق المSSنھج المكSSاني للتخطSSيط التنمSSوي ليمثSSل الوسSSيلة ا/ساسSSية لتحقيSSق قSSدر مSSن  
، الزراعSSة ، ا/سSSكان ، النقSSل  الصSSناعة( التSSوازن  فSSي توزيSSع  الفعاليSSات وا/نشSSطة  التنمويSSة 

بين مناطق البلد ، وبالتالي تقليص التبSاين  فSي مسSتويات التنميSة سSواء فSي الخSدمات ) الخ ...
  .العامة  او قوى ا/نتاج او السكان او الدخول الفردية 
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  منھج التخطيط التنموي  المكانيلذلك  فان  

  )Spatial Development Planning Approach   ( طSات والخطSمه السياسSي رسSف
بالنسبة  له يتمثل بالموقع  المكانتعامل مع الجانب ا/جتماعي اضافة للجانب ا/قتصادي ، وان 

  .للفعاليات وا/نشطة  المختلفة )   Geographical Location(الجغرافي 

SSادة حجSSددة كزيSSباب متعSSطة /سSSات وا/نشSSذه الفعاليSSي ھSSوعي فSSي والنSSع الحجمSSم ا/ ان التوس
السكان و  تغيير نمط ا/ستھXك و  الرغبSة فSي زيSادة  ا/ربSاح ا/قتصSادية و تغييSر اسSتعما/ت 
ا/رض ادى  الى افراز اثار عديدة على مكونات البيئة  الطبيعية في المنطقSة التSي تتواجSد فيھSا 

  : ھذه الفعاليات  وا/نشطة أذ 

  .لمتجددة  منھا خاصة غير  ا) او بعضھا ( استنزفت الموارد الطبيعية  -

  ) الھواء ، المياه ، ا/رض ( تلوثت المكونات ا/ساسية للبيئة الطبيعية   -

و لقد كانت الطبيعة قادرة على امتصاص  اغلب ھذه  ا/ثار مSن خXSل آليSات  تكيفيSة  طبيعيSة ، 
 ولكن  فSي القSرن ا/خيSر ، ونتيجSة  للتطSور التقنSي والزيSادة  فSي عSدد السSكان  بSدأت  الطبيعSة

وقد  نتج عن ذلك في احيان  كثيرة تدھور في نوعيSة . تظھر اعراضاً تنبئ بفقدان ذلك التوافق 
التSSSي  انعكسSSSت اثارھSSSا فSSSي تSSSدھور  نوعيSSSة )  Quality of Environment(البيئSSSة 
و ،فالتدھور  الحاصل لSه طSابع اخXقSي وصSحي بالنسSبة لXنسSان ) Quality of Life(الحياة

كل اساسي في البلدان المتطورة التي قطعت  اشواطاً بعيدة  في مختلSف برزت ھذه المشكلة  بش
فبدأت ھذه المشكلة  تأخذ  دورھا المؤثر  في ) ا/قل تطوراً ( المجا/ت ، اما في البلدان  النامية 

البيئة الطبيعية نتيجة  للخطط التنموية التي وضعتھا ھذه البلدان لتقليص الفجوة التنموية بينھا 
لبلSSدان المتطSSSورة ، ومSSن ھنSSSا كSSان التعSSارض بSSSين اھSSداف تحقيSSSق النمSSو ا/قتصSSSادي  وبSSين  ا

كانSت بSدايتھا  فSي ( وا/جتماعي واھداف حماية وتحسين البيئة  ، لذلك ظھرت اصوات عديدة  
تدعو الى ايجاد نSوع )  ١٩٧٢مؤتمر  ا/مم المتحدة  حول البيئة ا/نسانية في ستوكھولم  عام 

  .ھداف التنمية واھداف حماية وتحسين البيئة من التنسيق بين ا

  

ومن  ھنا ظھرالمنھج البيئي  للتخطيط التنموي وھو  الوسيلة المھمSة لتحقيSق مSا يسSمى  فSي  
التي ركز  عليھSا ) (  Sustainable Development(ا/دبيات الحديثة بالتنمية  المستدامة  

Sي البرازيSام مؤتمر ا/مم المتحدة في ريودي جانيرو  فSة  ١٩٩٢ل عSؤتمر  قمSمي بمSذي سSوال
مSSSنھج التخطSSSيط التنمSSSوي  البيئSSSي   ان، )  ا/رض والSSSذي جSSSاء تأكيSSSداً لمSSSؤتمر  سSSSتوكھولم 

)Environmental Development Planning Approach (    بSع الجوانSل  مSيتعام
 المكSان البيئية فضX عن الجوانب ا/جتماعية وا/قتصادية  في رسم السياسSات والخطSط ، وان

بالنسبة له اكثر شمولية من مفھومه السابق  ، فھو فضX عن   كونSه يمثSل  الموقSع الجغرافSي  
الذي تحSدث فيSه  ھSذه الفعاليSات وا/نشSطة  )  Media(للفعاليات وا/نشطة ، فھو يمثل الوسط 

امه ومختلSSف  عXقاتھSSا  المتبادلSSة ، ممSSا يعرضSSه  كوسSSط لXثSSار المختلفSSة  الناتجSSه مSSن اسSSتخد
كاستخدام  ا/رض  و المياه و الھواء و بالتالي  تأثر خصائصه النوعية والتي  بدورھا  ستؤثر 

  .على نوعية الحياة ومخاطرھا في اي منطقة 

ان التبدل الحاصل في المناھج التخطيطية /غلب بلدان العالم  في المرحلSة  ا/خيSرة  مSن 
ية في  ھذه المناھج  من خXل اعتماد مبدأ التوقي القرن العشرين  تمثل بادخال ا/عتبارات البيئ

)Precautionary Principle   ( دSون احSك  كSة  وذلSكالية  البيئيSع ا/شSكأساس للتعامل  م
اسباب  التخطيط   ھو لتجنب  ا/خطار  ، اي  التوقي من ا/خطار ، فضX عن ا/سباب ا/خSرى  

حيSث تصSبح السياسSات و الخطSط التنمويSة اكثSر ، ) الSخ ...حل المشSاكل و تقليSل  التناقضSات ( 
  . توقيا و حفاظا على البيئة
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  :ان فھم المنھج البيئي للتخطيط التنموي يرتكز على ثXثة مفاھيم رئيسية 

  : المفھوم ا,ول

  .أن التفكير يكون بشكل شمولي و التطبيق محلي       

    (Thinking Globally and Act Locally )       

  : الثاني المفھوم

  .في ا,نظمة البيئية كل شئ مرتبط بكل  شئ       

    (Everything is Connected to Everything) 

  : المفھوم الثالث

محSددة لتقبSل المتغيSرات التSي ) سعات(أن ا,نظمة البيئية الطبيعية لھا امكانات     
حتما/ت التSدھور تصSبح فأذا تم تجاوز ھذه ا,مكانات فأن أ.تطرأ عليھا دون ان يحدث التدھور 

Xواردة بأثارھا السلبية على ا,نسان حاليا و مستقب.  

ان ھذا المنھج ينطبق على الفعاليات و ا/نشطة التنموية المختلفة ، فھو ينطبق على الصناعة . 
و الزراعة و ا/سكان والنقل ، كما انه ينطبق على المناطق الحضرية كما ينطبق على المنSاطق 

و يأخذ با,عتبار مدخXت التخطيط ا,يكولوجية و ا/جتماعية و ا/قتصادية و الفنيSة الريفية ، ھ
  .فھو جوھر التنمية البيئية .. 

من ھنا ندرك ان مشكلة التطور ا/جتماعي  وا/قتصادي في البلدان النامية ھي عمليSة  معقSدة   
ا  توقيSاً مSن المشSاكل التSي للغاية  كونھا اصبحت  مرھونSه بحمايSة  البيئSة الطبيعيSة  وتحسSينھ

/زالSSت  ) الناميSSة  ( ان ھSSذه البلSSدان  ) ) .١(راجSSع الجSSدول رقSSم ( حSSدثت فSSي البلSSدان  ا/خSSرى  
  : تمتلك 

فSSي ا/سSSتجابة لمفSSاھيم البيئSSة )   Greater Flexibility(المرونSSة الكبيSSرة   -
  .الطبيعية 

لمSؤثر  لحمايSة  ,نجSاز الفعSل  ا)  Greater Opportunity(الفرصSة الكبيSرة   -
  .أنظمتھا  الطبيعية بكلف  قليلة 

  

يوضح المشاكل البيئية  الناتجة من ا/نشطة  البشرية  المختلفة  في ) ١(جدول رقم 
  البلدان  المتطورة و ا/قل  تطورا

  البلدان ا/قل تطوراً   البلدان المتطورة

  انتاج الغذاء - ١

  

بيSSدات ، تSSاثير سSSتراتيجيات الزراعSSة ، ا/سSSمدة ، الم -
  .الري  والخزن 

  تاثير تخصيص ا/راضي لزراعة الحبوب  والمراعي  -

  تأكل  التربة  ومشاكل  استعمال  المياه   -

  

  

  

  

تاثير ستراتيجيات الزراعة ، ا/سSمدة ، المبيSدات ،  -
  .الري  والخزن 

تSSSSSأثيرات انتشSSSSSار الحشSSSSSائش الضSSSSSارة وا/فSSSSSات   -
  .الزراعية 

  . ، تغلغل المياه تدھور التربة والتأكل  والملوحة  -

  .تصحر  ا/راضي  الناتج من الرعي الجائر  -

 . تاثيرات  عمليات الحرق  والتنظيف   -
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  استعمال  الغابات – ٢

ا/ثSSSSار البيئيSSSSSة  لسSSSSSتراتيجية  الزراعSSSSSة  والحصSSSSSاد  -
  .واستعمال الغابات 

  .ا/ثار البيئية  لXمراض وا/فات  الزراعية -

كسSSكن ، ترفيSSه وبSSين  التنSSاقض بSSين حمايSSة الغابSSات   -
  استعمال  الغابات كمصدر للطاقة 

  .تدمير الغابات  -

ضSSSعف ادارة  الغابSSSات مؤديSSSة الSSSى التغيSSSرات غيSSSر  -
  .مرغوبه  في تركيبة ا/جناس 

  نمط استعمال  ا/رض - ٣

تأثيرات سياسات تخصيص ا/رض للمدن  ، مواقع  رمي -
فيھيSة  و طمر المخلفات ، الزراعSة  ، النقSل ، المنSاطق التر

  .والطبيعية 

مشاكل  ا/ستيطان  مع  مستويات  الفيضSان ،  المنSاطق  -
  .الخطرة  جيولوجيا 

ا/مSSراض ، (تSSأثيرات ا/سSSتيطان الحضSSري الكثيSSف  -
  ...)المجاري ، التلوث 

ا/ستغXل غير المنظم زمنياً للمواد غير  المتجددة   -
.  

  

( اتXSSSSف  ا/رض بسSSSSبب الصSSSSناعات  ا/سSSSSتخراجية  -

  ...)ب النفط ، المناجم ، مجمعات الفضXت انابي

  .التأثيرات  البعيدة  المدى  /ستعما/ت ا/رض   -

ا/ثار البيئيSة  الناتجSة  مSن تجزئSة ا/رض بموجSب  -
  .أنظمة التمليك 

التوسع في المناطق غير المعروفة  مؤدية الى نقل  -
  .ا/مراض وا/جناس الضارة 

  انتاج واستعمال  الطاقة –٤

عمال الكثيSSف  للطاقSSة  مSSن خXSSل  معSSايير معيشSSية   ا/سSSت -
عالية ا/ستعمال للطاقة  والفشSل  فSي تكييSف اسSاليب 

  .ترشيد الطاقة 

ا/ثSSار البيئيSSة  الناتجSSة  مSSن سSSتراتيجيات  ا/نتSSاج  ،  -
  .الخزن  وا/نتقال 

المخSSاطر البيئيSSة  لSSبعض المصSSادر  الجديSSدة للطاقSSة    -
) ًXثSوة  الز) النووية مSوير  والفجSين وتطSة  لتحسSمني

  ).الشمسية مثXً ( المصادر المحسنة        

استنزاف مغذيات التربة وتدھورھا  بسبب استخدام   -
  .الفحم  الخشبي والفضXت  الحيوانية  كوقود 

ا/ثSSSار المتعلقSSSة مSSSن زيSSSادة  تجھيSSSز الطاقSSSة لSSSدعم   -
المسSSSSSتويات  المتزايSSSSSدة  مSSSSSن ا/نتSSSSSاج الصSSSSSناعي 

  .والزراعي 

تقيSSSد وا/لتSSSزام بمعSSSايير اسSSSتھXك الطاقSSSة  عSSSدم ال  -
  .بانواعھا المختلفة 

  

  تجھيز  المياه- ٥

  . ا/ثار  البيئية  الناتجة من خزن المياه  -

ا/ثSSار القصSSيرة  المSSدى  والبعيSSدة  المSSدى  لتغيSSرات   -
  . المناخ

صSSSSSSعوبات تSSSSSSوفير الميSSSSSSاه بالكميSSSSSSة والنوعيSSSSSSة   -
  .الضرورية  لXسكان الحضري 

  .المياه الريفيه مشاكل تجھيز   -

التSSSأثيرات السSSSلبية /نظمSSSة  الSSSري التSSSي تتضSSSمن    -
  ا/مراض  وتغيرات في نسيج التربة 

 .تأثيرات الفيضانات  -
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  التلوث وتصريف المخلفات - ٦

  الھواء 

تSSأثير  الملوثSSات علSSى الصSSحة  ، العقSSارات ، انتSSاج  -
  الغذاء 

  .ظھور  الكيميائيات المعقدة   -

  .لمبيدات انتقال ا/مراض وا -

  .اثار  التلوث  الناتج من انماط المرور   -

  .التأثيرات الحرارية  لمحطات الطاقة  -

  

  

  

  

  

  

  

  .جھود تحديث تأثيرات المناخ  -

  .ا/شعاعات  والتأثيرات   على طبقة ا/وزون   -

  .استنزاف الطاقة الشمسية بالملوثات الدقائقية   -

  المياه 

بلديSSSة تلSSSوث مSSSن  خXSSSل المخلفSSSات الصSSSناعية  وال -
  ) المدن (

تلوث ا/نھار  الرئيسية  بالمجاري والمياه  الزراعية   -
  .متضمنة المناطق ذات ا/نتاج  الحيواني الكثيف  

  .التلوث الحراري من محطات الطاقة  -

تلSSوث مخSSازن الميSSاه الجوفيSSة  بسSSبب تصSSريف الملوثSSات و 
  .الطمر  غير الصحيح للمخلفات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ري  في المدن مشاكل التلوث  والمجا -

ان مشSاكل تلSSوث الھSSواء و الميSSاه   وا/رض تSSزداد  -
بزيSSSادة عمليSSSة التحضSSSر  والتصSSSنيع  وعSSSادة تحSSSدث 
مشSSSاكل خاصSSSة بسSSSبب عSSSدم كفايSSSة تنظSSSيم الوقSSSت 

  .والتحضيرات 

  

  تلوث  البحر بالزيوت ومخاطر تصريف المخلفات  -

  ا/رض

  .التأكل  غير  المسيطر عليه  -

  .ت وطمرھا اثار مواقع تجميع المخلفا -

  .التصرف غير المسؤول من قبل المواطنين -

  نضوحات من  المخلفات الخطرة المدفونه

  

  

  

  

  

  

  

  

  الحياة ا/جتماعية - ٧

  .مشاكل  كثافة السكان  -

  .الضوضاء   -

  .اثار  السلوك ا/جتماعي وافضلية المستھلك -

  مشاكل الھجرة  وا/ستيطان  الحضري  الكثيف  -

 .تناقص سكان الريف   -

  

  

  

ن عملية  التحول نحو  منھج التخطيط التنموي البيئي  تختلف  من بلد الى اخSر  طبقSاً  ا
للظSSSروف  السياسSSSية  وا/قتصSSSاديه وا/جتماعيSSSة  ، وانعكSSSاس  ذلSSSك  علSSSى  ا/ولويSSSات  فSSSي  

ولھSSذا  ا/خSSتXف  ،  ھنSSاك بلSSداناً اتخSSذت  خطSSوات   فSSي ھSSذا . السياسSSات  والخطSSط التنمويSSة  
  .ن  ھناك  بلدان  /زالت  في بداية  الطريق المجال  في حي
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ان ا/نظمة  الحالية  لصSنع  القSرار  التخطيطSي لعSدد مSن البلSدان  الناميSة  تحSاول ان تفصSل  " 
ا/قتصSSادية  ضSSمن  المسSSتويات  المختلفSSة  للسياسSSة   -بSSين  الجوانSSب  البيئSSة  وا/جتماعيSSة  

ات  وانشSSطة  الدولSSة والھيئSSات وا/فSSراد ولSSه  ان ھSSذا يSSؤثر علSSى  فعاليSS. والتخطSSيط وا/دارة 
او )    Adjustment( تضمينات  مھمة  في كفاءة  واستمرارية  التنميSة  لSذلك فSان  تعSديل  

  حتى اعادة  تشكيل  عملية  صنع  القرار بشكل  اساسي 

 )Fundamental Reshaping Decision Making   (  دSة بالبلSروف   الخاصSاً للظSوفق
نبغي  فعله  اذا اريد وضع البيئة والتنمية في مركز  القرار  التخطيطي  وبشSكل  مSؤثر ھو  ما ي

لھذه  العوامل في كل المسSتويات  )  Full Integration( وبما يؤدي الى انجاز  التكامل التام 
  )  .٢" (التخطيطية 

ن الواحSSد  ومSSا نSSتج  عنSSه  مSSن جSSدول اعمSSال  القSSر) قمSSة ا/رض ( واسSSتناداً لمSSؤتمر  ريSSو  
تم وضع برنامج  لتكامل البيئة  والتنمية في صSنع القSرار  ، حيSث )  Agenda 21(والعشرين 

تضمن  ھذا البرنامج  مجموعة  مSن ا/نشSطة   المتعلقSة بخطSوات  تكامSل البيئSة والتنميSة  فSي 
 مسSSSتويات  السياسSSSة  ، التخطSSSيط وا/دارة ،  وان  ھSSSذه  ا/نشSSSطة  ينبغSSSي انجازھSSSا مSSSن  قبSSSل

الحكومات  وحسب  خصوصية كل  بلد بالتنسيق مع المنظمات العالميSة ذات  العXقSة  كبرنSامج 
وغيرھSSا )    UNDP(وبرنSSامج  ا/مSSم  المتحSSدة للتنميSSة  )   UNEP(ا/مSم المتحSSدة  للبيئSSة 

  : وتتضمن ھذه ا/نشطة  ما يأتي ،

  :تحسين عملية  صنع القرار  - أ

صSنع  القSرار /نجSاز  التقSدم فSي تكامSل  ا/شSكاليات  ينبغي  على الحكومات ان تحسSن عمليSات
ا/قتصادية ، ا/جتماعية  والبيئية  ضمن  اطار التنمية ، بحيث يجعلھا كفوءة  اقتصادياً ، عادله 

  .ومسؤولة  اجتماعياً ، ورفيقه بالبيئة

الوطنيSه  ان على البلدان ان تطور  اولوياتھا الخاصة  طبقSاً  لسياسSاتھا  وخططھSا  وبرامجھSا  
  :من خXل  ا/نشطة  ا/تية 

ضمان  تكامل  ا/عتبارات ا/قتصادية  وا/جتماعيSة   والبيئيSة فSي صSنع  القSرار  بكSل   •
  ).القطاعات ( المستويات  وفي  كل الوزارات 

اختيار اطار  عمل سياسي مشكل وطنياً يعكس المنظور  البعيد المSدى  ومSنھج تشSابك    •
  .ارات القطاعات  كأساس  للقر

اقتصاديه و ( انشاء الطرق والوسائل المقره وطنياً لتأكيد تنسيق  السياسات  والخطط   •
  .متضمنة ا/جراءات  الرسمية والميزانية : وادوات  السياسة )  اجتماعيه و بيئيه 

مراقبة وتقييم عملية  التنمية بشكل  منظم وانشاء عملية مراجعة دوريSة لحالSة تنميSة   •
  .ية ، الواقع  ا/قتصادي وا/جتماعي  وحالة  البيئة والموارد  الطبيعية الموارد البشر

لتطبيقات )  Accountability(والمحاسبيه )   Transparency(ضمان  الشفافية   •
  .البيئة في السياسات والخطط ا/قتصادية القطاعية 

ھSذه  ضمان  سھولة وصول المعلومات لشرائح المجتمع  وتسھيل استXم  وجھات نظر •
 .الشرائح والسماح  بمشاركة كفوءة 

  .تحسين  انظمة  التخطيط وا/دارة   –ب 

/سSSناد مSSنھج متكامSSل  لصSSنع القSSرار  ، فانSSه يتطلSSب تحسSSين  أنظمSSة  البيانSSات  وطSSرق 
لذلك فانه ينبغي على الحكومات  وبالتنسيق . التحليل المستخدمة  /سناد  عمليات صنع  القرار

ميSSة ان تقSSيم حالSSة  انظمتھSSا التخطيطيSSة  وا/داريSSة  حيثمSSا  كSSان مناسSSبا مSSع المنظمSSات  العال
وتحديث وتعزيز  الخطوات  لتسھيل تكامل ا/عتبSارات ا/جتماعيSة ، ا/قتصSادية ، وا/شSكاليات 

ان على البلSدان  ان تطSور اولوياتھSا  طبقSاً لسياسSاتھا  وخططھSا  . البيئية  حيثما كان ظروريا  
  :ة  /نجاز  ا/نشطة  ا/تية وبرامجھا الوطني
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تحسين  استخدام البيانات والمعلومات في كل مراحل  التخطيط وا/داره ، بحيث يكSون    •
  .ا/ستخدام  منظما  ومتزامنا  للبيانات ا/جتماعية  و ا/قتصادية  والبيئية 

ن اختيار  خطSوات تحليليSة  لتقSدير متSزامن /ثSار القSرارات تتضSمن  ا/ثSار ضSمن وبSي  •
ھذه الخطوات  ينبغي  ان توسع  الى ما . المجا/ت  ا/قتصادية  ، ا/جتماعية والبيئية  

  .قبل  مستوى المشروع اي الى مستوى السياسات  والخطط والبرامج 

اختيار مناھج تخطيطية متكاملSة ومرنSه تسSمح باعتبSارات تعSدد ا/ھSداف  وتمكSن مSن   •
مناھج تسھل تكامل مكونات البيئة مثSل الھSواء ، تXفي التغيرات  المطلوبة  ، ان ھذه ال

الميSSSSSSاه ، ا/رض ، والمSSSSSSوارد الطبيعيSSSSSSة  ا/خSSSSSSرى  كمSSSSSSنھج المنطقSSSSSSة المتكاملSSSSSSة                  
)Integrative Area Approach  ( كيل ا/رضSوجي لتشSومنھج  التخطيط ا/يكول
)Ecological Landscape Planning Approach. (  

اختيار اطر ستراتيجية  تسمح  بتكامل ا/ھSداف  التنمويSة والبيئيSة  كأنظمSة  المعيشSة   •
  .والتنمية  الريفية  وغيرھا ) التنمية الحضرية ( المستدامة 

انشاء اطار  عام  /ستعما/ت ا/رض والتخطيط العمراني  تطور ضمنه خطط قطاعيSة   •
ية و الغابات و المستقرات البشSرية كالمناطق المحمية و الزراع( متخصصه وتفصيلية 

  ).و التنمية الريفية 

  .اختيار انظمة ادارة  متكاملة بشكل خاص /دارة الموارد الطبيعية  •

اختيار منSاھج  متكاملSة للتنميSة  المسSتدامة بSين البلSدان  المتجSاورة  تتضSمن منSاطق   •
  ) .Transboundary Areas(ا/نتقال عبر الحدود 

التشSSSريعية و التنظيميSSSة  )  ( Policy Instruments(سياسSSSة اسSSSتخدام ادوات ال  •
  .وا/قتصادية  كأدوات  للتخطيط وا/دارة 

  .تحويل  المسؤوليات التخطيطية ا/دارية  الى المستويات  الدنيا   •

انشSSSSSاء الخطSSSSSوات لتضSSSSSمين المجتمعSSSSSات  المحليSSSSSة  فSSSSSي التخطSSSSSيط  ا/حتمSSSSSالي         •
)Contingency Planning(  وادSSSادل  للحSSSSة تبSSSناعية  وادامSSSة والصSSSث البيئي

  .المعلومات  بشكل  مفتوح عن  المخاطر  المحلية 

  :البيانات  والمعلومات   –حـ 

يمكن ان تطور  البلدان انظمة  لمراقبة وتقييم  التقدم  الحاصل نحSو أنجSاز التنميSة  المسSتدامة  
  .ادية  و ا/جتماعية  والبيئية من خXل  اختيار مؤشرات تقيس التغيرات عبر ا/بعاد  ا/قتص

  :اختيار  ستراتيجية  وطنية  للتنمية  المستدامة  –د 

ينبغSSي علSSى الحكومSSات وبالتنسSSيق مSSع المنظمSSات العالميSSة  حيثمSSا كSSان  مناسSSب ، ان تختSSار  
سSSتراتيجية  وطنيSSة  للتنميSSة  المسSSتدامة  مسSSتندة  علSSى  القSSرارات  المتخSSذه فSSي مSSؤتمر ريSSو  

ان ھذه الستراتيجية  تبني  وتنسق بين . جدول اعمال  القرن الواحد والعشرين وبشكل خاص  
. مختلف  السياسات  والخطط القطاعية ، ا/قتصادية ، ا/جتماعية والبيئيSة  العاملSة  فSي البلSد 

ان  الخبSSره  الناتجSSة  مSSن العمSSل  التخطيطSSي الحSSالي كالتقSSارير   الوطنيSSه  المقدمSSة  للمSSؤتمر 
الحفSSاظ الوطنيSSة ، والخطSSط البيئيSSة  ، ينبغSSي   ان تسSSتخدم  بشSSكل كامSSل  وتنسSSق   سSSتراتيجات 

  ضمن  ستراتيجية  للتنمية المستدامة  المشتقة وطنيا ، 

)Country- driven Sustainable Development Strategy   (  يSدافھا  ينبغSان اھ
فSSي نفSSس  الوقSSت  حمايSSة   ان تكSSون  لضSSمان  المسSSؤولية  ا/جتماعيSSة  للتنميSSة  ا/قتصSSادية 

المSSوارد البيئيSSة  لXجيSSال  القادمSSة  ان ھSSذه السSSتراتيجيه ينبغSSي ان تطSSور  مSSن خXSSل  اوسSSع 
  .مشاركة ممكنه ، وان  تستند على التقييم  للحالة  والمبادرات الراھنة 
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  التحول نحو مبدأ الشراكة البيئية-٤
   

قرار البيئSي تسSاھم فSي اعطSاء صSورة واقعيSة ان المشاركة العامة في عملية التخطيط وصنع ال
ولقد . وتختلف ھذه المشاركة من مكان الى مكان آخر ومن بلد الى بلد آخر . عن البيئة المحلية 

قامSSت عSSدة حكومSSات بأتخSSاذ الخطSSوات المتعSSددة للسSSماح للمSSواطنين للتعبيSSر عSSن اراءھSSم فSSي 
و/ يوجSSSد برنSSSامج محSSSدد عSSSن . ا السياسSSSات والمشSSSاريع البيئيSSSة قبSSSل اتخSSSاذ القSSSرارات بشSSSأنھ

، فلكل حالة يوضع برنامج المشاركة بما يتXئم والتركيبة الموجودة من المواطنين ، الموضوع 
  . السياسات والمشاريع البيئية 

   -:وتھدف المشاركة العامة الى 

 .تحسين القرارت البيئية التي تؤثر على المجتمع والبيئة  •

عSSن انفسSSھم وسSSماع  اعطSSاء فرصSSة للمSSواطنين للتعبيSSر •
 .اراءھم في بيئتھم 

اعطSSاء فرصSSة للمSSواطنين للتSSأثير علSSى نتSSائج السياسSSات  •
 .البيئية 

 .تقدير القبول العام للسياسات البيئية ومشاريعھا  •

مناقشة ا/راء المتباينة للمواطنين عSن السياسSات البيئيSة  •
 .ومشاريعھا 

بSSSين صSSSانعي السياسSSSات ، تطSSSوير ا/تصSSSا/ت بأتجSSSاھين  •
 : بيئية وبين المواطنين من خXل ال

  .تعريف ا/ھتمامات والقيم البيئية للمجتمع  -

 .ا/عXن عن السياسات والمشاريع البيئية  -

 .ول بالبدائل وا/ثار البيئية االتد -

وھنSSاك وسSSائل واسSSاليب متعSSددة لتضSSمين المشSSاركة العامSSة قسSSم منھSSا يSSتم مSSن خXSSل اللقSSاءات 
على اللقاءات المباشرة وانما صيغة المراسلة والمكالمات الھاتفية المباشرة وقسم منھا /تعتمد 

.  

ا/ انھا تنطلق من اعتبSار المSواطنين كمسSاھمين ، ومھما تكن فاعلية ھذه الوسائل  وا/ساليب 
وھSذا الطSرف ھSو صSانعي السياسSات ، في الجھود البيئية لمسSاعدة طSرف معنSي بھSذه الجھSود 

ممSا يجعSل مSن المSواطنين كطSرف ، ) مسSؤولة عSن حمايSة البيئSة الجھات الحكومية ال( البيئية 
  وبالتالي ستكون العXقة مع ھذه الجھات مبنية على اساس ان الجھات الحكومية ھي، ثانوي 

  

والحقيقة ان المجتمع كله ھو المسؤول عن حماية البيئة ، المسؤول ا/ساسي عن حماية البيئة  
  .والتي تمثل جھة تنسيقية للجھود البيئية ليس اكثر قط الجھات الحكومية البيئية فوليس 

/بSد مSن التحSول مSن مبSدأ المشSاركة الSى مبSدأ آخSر اكثSر فاعليSة ، بناء على ما جاء في اعXه  
يعتبSSر  الجديSSدھSSذا المبSSدأ . ويعطSSي دوًر مسSSؤو/ً لشSSرائح المجتمSSع المختلفSSة فSSي حمايSSة بيئSSتھم 

علSى اسSاس المسSؤولية كSونھم الطSرف المعنSي بھSذه المواطنين كمساھمين في الجھود البيئيSة 
  .ان ھذا المبدأ ھو مبدأ الشراكة البيئية  الجھود وليس المساعدة فقط

فأن مفھوم الشراكة اكثر التصاقاً بتحديد وتوزيع المسSؤولية ,ي جھSد بيئSي فSي أي ، ومن ھنا 
   . من مفھوم المشاركة منطقة 
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يفتSSرض ان البيئSSة مملوكSSة مSSن قبSSل المجتمSSع بجميSSع ان ا/سSSاس الفلسSSفي لموضSSوع الشSSراكة 
ولو ( فأن المالكين ھم جميع افراد المجتمع جيل بعد جيل ، وان كان للبيئة سند ملكية ، شرائحه 

ة يSومثلما يضمن ھذا السند حقSوق الملكيSة البيئ)  فالملك � سبحانه وتعالى انھا ملكية متزلزلة
ھؤ/ء ا/فراد ان يSؤدوا دورھSم فSي حمايSة ھSذه البيئSة مSن  /فراد المجتمع فأنه ايضاً يحتم على

وعليه فأن لكل من . ا/ذى والضياع وبالتالي استمرارھا لXجيال القادمة نظيفة وغير مستنزفة 
  . به كونه شريك في ملكية البيئة  ھؤ/ء دور يجب ان يقوم

وھSم ، جSاميع متعSددة يتكSون مSن م، ان المجتمع في أي منطقة مھما اختلSف مقياسSھا المكSاني 
وشSSراكتھم فSSي ملكيSSة البيئSSة تجعلھSSم شSSركاء فSSي الجھSSود ، مSSؤثرين علSSى البيئSSة ومتSSأثرين بھSSا 

ويمكن تجميعھم ضمن عدة مجاميع بيئية فاعلة . المبذولة لحمايتھا  وبالتالي فھم شركاء البيئة 
  ) التسلسل ھنا / يعني ا/ھمية : ( وكما يأتي 

  .فون وا/ساتذة الجامعيين والتربويون المثق: المجموعة ا/ولى 

  .الصناعيون والزراعيون والخدميون : المجموعة الثانية 

  .المراجع ورجال الدين : المجموعة الثالثة 

  .شيوخ العشائر ووجھاء المجتمع : المجموعة الرابعة 

  .مسؤولي ا/حزاب الوطنية والدينية : المجموعة الخامسة 

  .دوائر الدولة  مدراء: المجموعة السادسة 

  .مسؤولي الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني : المجموعة السابعة 

  . ا/طباء والمھندسون وا/قتصاديون وغيرھم : المجموعة الثامنة 

، ان ھذه المجاميع الفاعلة تشمل المعنيين بالمجموعة والوسSط ا/جتمSاعي الSذي يSؤثرون فيSه 
ولكن يمكن القول بأن ، ومن بلد الى آخر ، المجاميع تختلف من مجتمع الى آخر  ان ادوار ھذهو

  : جھود ھذه المجاميع الفاعلة قد تتبلور في واحد او اكثر من المحاور ا�تية 

  

وذلSك مSن ، الجھود التي ترمي الى زيادة الوعي البيئي لجميع شرائح المجتمع  :المحور ا/ول 
  . بوسائل متعددة خXل تنمية الوعي البيئي 

الجھود التي ترمي الى مراقبSة الواقSع البيئSي والعمSل علSى منSع ا/نشSطة التSي  :المحور الثاني 
  . تؤثر على البيئة او تحديد ھذه ا/نشطة او تقليل آثار ھذه ا/نشطة على البيئة 

والمنطقة الى  الجھود التي ترمي الى تحويل ا/ھتمامات والقيم البيئية للمجتمع :المحور الثالث 
ويعتبSSر ھSSذا . سياسSSات وخطSSط بيئيSSة ومSSن تSSم تترشSSح منھSSا المشSSاريع البيئيSSة 

  .المحور خطوة متقدمة ومتطورة 

ان ممارسة الجھد البيئي في واحد او اكثر من المحاور الثXثة اعXه يعتمد على توفر المتطلبات 
  : ا/تية 

 .خطة ا/دارة وتنسيق الجھود البيئية للمجاميع   -أ 

 . نسيق والتعاون بين المجاميع الت  -ب 

 . الشفافية في رسم ا/دوار وتوزيع المسؤليات للمجاميع   -ج 

 .الحوار المباشر وغير المباشر بين المجاميع   -د 

 .القدرات وا/مكانيات البيئية لھذه المجاميع   -ه 

 .الدور الفاعل للمرأة في ھذه المجاميع   - و 

  . المتطلبات للمجاميع الفاعلة  ان دور الجھات الحكومية البيئية يكمن في توفير ھذه

ولعل ما يعزز التفاعل المتبادل بين جھود ھذه المجاميع وتصويب جھودھم نحو اھداف واضحة 
وقد يكون من المفيد التوصية بالشSعار ، ان يكون ھناك شعار تنتظم الجھود البيئية تحت ظله ، 

  ))اء ا/ھتمام بالبيئة مشروع وطني يساھم فيه كل الشرك: (( ا�تي 
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  التحول نحو التقنيات النظيفة بيئياً -٥
  

  

   -:يقصد بالتقنيات النظيفة بيئياً ثXثة انواع من التقنيات 

التقنيات التي تقوم بمعالجة الفضXت الغازية والسائلة والصلبة التي تنتج عن الصناعات  :او/ً 
ينات والثمانينSات مرحلSة السSبع( كوحدات معالجة المياه ووحدات السيطرة على الغSازات 

  ) .من القرن العشرين 

التقنيSSات التSSي تتطلSSب تعSSديXً فSSي طرائSSق ا/نتSSاج التقليديSSة كأدخSSال الحساسSSات واجھSSزة  :ثانيSSاً 
المراقبة وتعSديل طرائSق ا/نتSاج بشSكل يخفSض مSن المخلفSات الغازيSة والسSائلة والمSواد 

  ) .نات من القرن العشرين مرحلة التسعي( الصلبة وتقلل من الھدر في المواد ا/ولية 

، الطاقSSة الشمسSSية ، التقنيSSات الحديثSSة والمتقدمSSة كتقنيSSات الفصSSل بواسSSطة ا/غشSSية :ثالثSSاً 
مرحلSSة نھايSSة التسSSعينات مSSن القSSرن العشSSرين وبدايSSة القSSرن الواحSSد ( والنSSاتوتكنلوجي 

  ) . والعشرين 

استخدام التقنيات النوع ا/ول  لقد تطور. تعتمد ھذه التقنيات بشكل عام على تعدد اختصاصاتھا 
بسرعة كبيرة خXل عقدي السبعينات والثمانينات من القرن السابق وذلSك لحSل المشSاكل ا/تيSة 

وسSSاعدت ھSSذه ، مSSن المخلفSSات الصSSناعية التSSي واجھھSSا الصSSناعيون والمؤسسSSات الوطنيSSة 
  . التقنيات في حل الكثير من ھذه المشاكل 

تقنيSSات النظيفSSة بيئيSSاً فSSي عSSدد مSSن المجSSا/ت كانSSت المحSSرك ان الحاجSSة /سSSتعمال وتطبيSSق ال
ا/ساسي الرئيسي لبدء برامج بحوث علمية تقنية في مراكز البحSوث العامSة والخاصSة لتطSوير 

كمثال على ذلك يمكSن ان ، تقنيات مناسبة بيئياً تستبدل بالتقنيات القديمة المستعملة في ا/نتاج 
ان الطلSب علSى المSواد . كك بيولوجياً وضوئياً والمستعملة كثيSراً نأخذ تطوير المواد القابلة للتف

البXستيكية القابلة للتفكك بيولوجياً وضوئياً بعد تصريفھا للبيئة ادى الى تنفيذ برامج في مجال 
  .الكيمياء الضوئية والحيوية ، انتاج البوليميرات ، كيمياء البوليميرات 

لذلك فSأن اسSتيراد ھSذه التقنيSات مSن ، البيئة المحيطة مباشرة ان التقنيات النظيفة بيئياً تتعلق ب
الدول المتقدمة يحتاج الى عملية توطين لھذه التقنيات بما يتXئم مع البيئSات المحيطSة ونوعيSة 

ان عمليSSة التSSوطين ھSSذه تحتSSاج الSSى بSSرامج بحثيSSة . المSSواد ا/وليSSة وغيSSر ذلSSك مSSن العوامSSل 
ويجب على ھذا المراكSز ان تتضSمن ، راكز البحوث القائمة وتطويرية يقع تنفيذھا على عاتق م

برامج بحوثھا برامج خاصة بالصناعة النظيفة بيئياً وتوطين التقنيات الوارد اليھSا ضSمن اطSار 
  .بيئتھا 

قد تأخر استعمال التقنيات النظيفة بيئياً بسSبب عSدم قSدرتھا علSى منافسSة التقنيSات ، في العراق 
لك /سSباب اقتصSادية خاصSة بمSا يتعلSق با/سSتثمارات ا/ساسSية وتطبيSق وذ، المستعملة حالياً 

طرق حساب تكاليف / تأخذ بالحسبان الضSرر البيئSي وتكSاليف اصXSح ھSذا الضSرر فSي حسSاب 
  . تكاليف المنتج 

ان ادخال الضرر البيئي واصXحه في حسابات تكاليف المنتج يظھر بأن المنتج يصبح اقل تكلفه 
  .ال التقنيات النظيفة من التقنيات المستعملة حالياً وسعراً بأستعم

ان التأخر في استعمال التقنيات النظيفة بيئياً ,سSباب اقتصSادية وحسSاب التكSاليف سSيؤدي الSى 
ان دعماً مالياً للمؤسسات والشSركات مSن قبSل الدولSة . ا/ستمرار في استعمال التقنيات القديمة 

وھنا يجب الذكر ان برنامج ا/مSم المتحSدة ، ات النظيفة بيئياً يمكن ان يساعد في استعمال التقني
قد انشأ مكتباً خاصاً للصناعة والبيئة وظيفته ا/ساسية تتمثل في دعم اسSتعمال  UNEPللبيئة 

  .التقنيات النظيفة بيئياً واظھار وشرح الفوائد ا/قتصادية والبيئية الناجمة عن ذلك 
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ت النظيفSSة بيئيSSاً لتقليSSل ا�ثSSار البيئيSSة والحصSSول علSSى فوائSSد ان التحSSول نحSSو اسSSتعمال التقنيSSا
وكSذلك ، اقتصادية اصبح ھدفاً اساسياً في دراسة عXقة التفاعل المتبادلة بين الصناعة والبيئة 

ا/سSكان ، النقSل والبيئSة ، ھو الحال فSي دراسSة عXقSة التفاعSل المتبSادل بSين الزراعSة والبيئSة 
  .ة وھكذا الطاقة والبيئ، والبيئة 

ان اسSSتراتيجية اسSSتعمال التقنيSSات النظيفSSة بيئيSSاً التSSي يمكSSن وضSSعھا لتحقيSSق ھSSذه ا/ھSSداف فSSي 
  : العراق قد تتمثل بالنقاط ا�تية 

يجب عدم نقل ھذه التقنيات بشكل غيSر مSدروس مSن الSدول المتقدمSة بسSبب تعلSق ھSذه  •
 .التقنيات كثيراً بالبيئة المحيطة 

وتطSSSوير خاصSSSة للصSSSناعات النفطيSSSة والكيميائيSSSة  يجSSSب وضSSSع سSSSتراتيجيات بحSSSث •
وا/سمنتية والزجاجية والطاقة باتجاه التقنيات النظيفة بيئياً لما تسببه التقنيات القديمة 

 .في ھذه الصناعات من آثار على البيئة 

 . ان استيراد التقنيات النظيفة يجب ان يخضع لعملية توطين ومXئمة  •

 ./ثر البيئي الناتج من استعمال التقنيات النظيفة بيئياًَ◌ تراقب ا، تطوير نظم مراقبة  •

 .انشاء ادارات مركزية تساعد في عملية التوطين المXئمة للتقنيات النظيفة بيئياً  •

نظمات الدوليSة التSي تسSاعد كثيSراً فSي عمليSات اسSتعمال وتSوطين متدعيم العXقة مع ال •
 .التقنيات النظيفة 

وكاملSة حSول ا�ثSار البيئيSة /سSتعمال التقنيSات العاديSSة الحصSول علSى معلومSات دقيقSة  •
 . لمقارنتھا مع نظيراتھا في حالة استعمال التقنيات ا/حدث 
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  المطلوب والتحديث ...معايير رصد التلوث  -٦
ويقصSSد بSSه القياسSSات ، يعتبSSر رصSSد التلSSوث مSSن المسSSتلزمات ا,ساسSSية للسSSيطرة علSSى التلSSوث 

وفي مSدى ، متكررة لتراكيز الملوثات لغرض مXحظة أي تغيير يحصل في فترة زمنية محددة ال
أضيق يستخدم مصطلح الرصد لوصف القياسات المنتظمSة لمسSتويات التلSوث نسSبة إلSى بعSض 

  . المعايير أو لتخمين مدى فاعلية بعض مقاييس السيطرة 

مسSتوى الحSالي لSبعض الملوثSات تجري عمليات الرصد لغرض الحصول على معلومات حSول ال
الخطرة في الفضXت المصروفة إلى البيئة أو الموجودة فSي الھSواء أو فSي الميSاه أو التSراب أو 

وتساعد المعلومات المستحصل عليھا  على تحصين . في أجسام الحيوانات والنباتات واfنسان 
لوثSات الخطSرة ومقSاييس مستوى التلوث ومراقبة مقدار ا/رتفاع وا/نخفاض في مسSتويات الم

يمكن التوصل إلى بعض التخمينات عن مقارنة نتائج قياسات الرصد مع . السيطرة المستخدمة 
  : وھناك أربعة أنواع من ھذه المعايير . بعض المعايير القياسية 

وتعبSSر ھSSذه المعSSايير عSSن الحSSد ا,قصSSى مSSن المSSواد الصSSلبة والسSSائلة  :معSSايير ا/نبعSSاث : او/ً 
  .ية التي تطرح إلى البيئة والغاز

وتعبر عن المستويات المسموحة لتراكمات الفضXSت والتSي يجSب  :المعايير البايولوجية : ثانياً 
عSSدم تجاوزھSSا فSSي النظSSام البSSSايولوجي مثSSل تراكيSSز الزئبSSق فSSSي 

  .ا,سماك 

بة إلSى وتعبر عن مستوى الملوثات التي يستوجب عدم تجاوزھSا نسS :المعايير اfنتاجية : ثالثاً 
مثل محتوى البنزين من مركبSات الرصSاص ، المنتجات الصناعية 

أو نسبة المضافات إلى المواد الغذائية أو المواصفات التي تحSدد ، 
الخصSSSائص التصSSSميمية للمنتجSSSات مثSSSل مسSSSتوى الضوضSSSاء فSSSي 

  . السيارات 

يجSSب عSSدم  وتعبSSر عSSن المسSSتويات القصSSوى مSSن التلSSوث والتSSي :معSSايير نوعيSSة البيئSSة : رابعSSاً 
  .تجاوزھا في منطقة أو وسط معين 

ويمكن التوصل إلى وضع معايير من النتائج العلمية المتSوفرة والتSأثيرات السSريرية وا,ضSرار 
وبعد إتمام ھSذه القياسSات . التي تصيب أنسجة الجسم نتيجة لتعرضھا لنوع محدد من الملوثات 

الصSحة نتيجSة للتعSرض  إلSى التراكيSز توضع قيمة المعيار عند مسSتوى معSين يمنSع ا,ضSرار ب
  . الموجودة فعXً والتراكيز البعيدة  المدى من الملوثات 

لSSيس مSSن السSSھل وضSSع المعSSايير القياسSSية بسSSبب تغيSSر ا/سSSتجابة الفسSSلجية للكائنSSات الحيSSة 
وقد تحدث التأثيرات الضارة فSي فتSرة قصSيرة أو . المختلفة وتراكم الملوثات في أنسجة الجسم 

SSات طويلSSراكم الملوثSSرعة تSSم وسSSة للجسSSأثيرات الداخليSSاً للتSSت تبعSSن الوقSSد . ة مSSن تحديSSد يمكSSق
ولكSن تبقSى ھنSاك العديSد مSن ، المعايير القياسية بالنسبة للحيوانات تحت ظروف بيئية مختلفSة 
وعليSSه / يمكSSن وضSSع معSSايير . ا,مSSور غيSSر المؤكSSدة عنSSد تحديSSد مسSSتوياتھا بالنسSSبة ل~نسSSان 

قة ، و/بد من إعادة النظر فيھا باستمرار وإجSراء التغيSرات والتعSديXت وحسSب مSا قياسية مطل
  وعليه فان قيم المعايير القياسية يعبر عنھا بمثابة قيم مقترحة . يستجد من المعلومات والخبرة 

فSي  بريطانيSا ، علSى سSبيل المثSSال ، يSتم إجSراء مسSح ورصSد شSSامل مSن قبSل عSدد مSن ا,قسSSام 
كومية حيث يشترك في وضع قيم للمعايير القياسية حوالي سبعين جھة أو مؤسسة والمكاتب الح

  .والتي تخضع إلى خمسة وزارات مختلفة 

وقد تجرى بعض المسوحات من قبل بعض الجھات المتخصصة مثل تلوث الھواء وتلوث المياه 
جSاميع المشSرفة /بد من إن تتأكد الم، لذلك . ومن الواضح إن الرصد عملية معقدة ومتداخلة ، 

علSSى العمليSSة بSSأن منھSSاج الرصSSد يSSنظم بشSSكل علمSSي للحصSSول علSSى المعلومSSات المفيSSدة عSSن 
  .   مستويات التلوث الموجودة فعXً وعلى ا/تجاھات البعيدة المدى 
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  لعمل البيئيل  ا,مثل نموذجال-٧
  

  

شSطة ، إثنSان منھSا لعمSل البيئSي مSن ثXثSة مجSاميع وظيفيSة مSن ا,نا/مثل ل نموذجاليتكون      
  ).٣(أساسية وا,خرى ساندة وكما يأتي ، راجع الشكل رقم 

  

  وتتضمن: أ    ا,نشطة ا,ساسية

  
   Environmental Assessment Activitiesأنشطة التقييم البيئي : المجموعة ا,ولى

  
لتي تواجه البلد ويقصد بھذه ا,نشطة إعداد الدراسات ا,ولية عن المشاكل البيئية المختلفة ا     

أو العالم والناتجة عن مختلف الفعاليات وا,نشطة الصSناعية والزراعيSة والحضSرية والخدميSة 
ا,خرى ، يتم فيھا تشخيص أكثر الفعاليات تأثيراً بالبيئة من حيث تأثيرھا في عناصر الطبيعة ، 

ثيره علSى اfنسSان الخ مع عSرض لكSل مSا تطرحSه ھSذه ا,نشSطة وتSأ.. الھواء ، المياه ، التربة 
  .بشكل مباشر أو غير مباشر

وھو عملية مركبة تتكون من  (UNEP)والتقييم البيئي عرفه برنامج ا,مم المتحدة للبيئة       
  :الرصد والبحث وتبادل المعلومات والمراجعة والتقييم

  
  

  .تولد بإستمرار معلومات عن حالة البيئة Monitoringفأنظمة الرصد  •
 .يطور فھمنا للعمليات البيئية ويُمّكن من ترجمة البيانات البيئية Researchوالبحث  •
ضرورة طبيعية إذا مSا أردنSا لفوائSد  Information Exchangeوتبادل المعلومات  •

 .الرصد والبحث أن ينالھا الجميع
عمليSSة تحليليSSة تمّكSSن مSSن تحديSSد المشSSاكل والتعSSرف علSSى    AuditingوالمراجعSSة  •

 .أو الرصد/ والفھم الذي يجب أن يزيده البحث و  الفجوات في المعرفة
عملية بنائية تشمل ترجمة وربط نتائج الرصSد والبحSث وھSي  Evaluationوالتقييم  •

فSSي الحقيقSSة النتSSاج ا,خيSSر لعمليSSة التقيSSيم البيئSSي الSSذي ھSSو أحSSد مSSدخXت السياسSSة 
ا,نشSSطة  والوظSSائف التخطيطيSSة لSS~دارة البيئيSSة التSSي تشSSكل المجموعSSة الثانيSSة مSSن

 .ا,ساسية
  

  Environmental Management Activitiesأنشطة اfدارة البيئية : المجموعة الثانية

  

مSن (وتوجيSه ) مSن خXSل التشSريعات(وھي / تعني إدارة البيئة وإنمSا تعنSي عمليSة الSتحكم      
البيئSة والتSي لجميع ا,نشطة البشرية التي تعتمSد علSى مSوارد ) خXل الخطط والسياسات العامة

وعمليSة التنفيSذ تشSكل . لھا تأثير عليھا وبما فيھا ا,نشطة التي تستھدف حماية وتحسين البيئة
  .النشاط المھم في أنشطة اfدارة البيئية
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  :وتتضمن المجموعة الثالثة من ا,نشطة وھي: ب    ا,نشطة الساندة 
 .         Public Awarenessالوعي العام  •

 .Technical Assistanceالتقنية  المساعدة •

 .Trainingالتدريب                         •

 .Educationالتعليم                        •

فالوعي العام يجعل المجتمع يعرف لماذا يجب أن تحمSى البيئSة ، والمسSاعدة التقنيSة تمكSن      
ى القدرات والمھارات للعاملين من تنفيذ ما مطلوب في العمل البيئي ، والتدريب يزيد من مستو

في المجال البيئي ، والتعليم يعطي القاعدة ا,ساسية للفھSم والبحSث والتطSوير فSي مجSال العمSل 
  .البيئي
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                       عمل البيئيا/مثل لل نموذجال  يوضح )٣( الشكل رقم 
  

 

 Basic  Activities ا�ساسيةا�نشطة  Supporting Activitiesا�نشطة الساندة 

 

  أنشطة التقييم البيئي

  

Environmental 

Assessment 

Activities 

 

  Monitoring الرصد

   Research البحث

 Information تبادل المعلومات

Exchange  

  Auditing المراجعة

   Evaluation التقييم

  أنشطة اfدارة البيئية
 Environmental Management Activities  

  

  التشريع                                      التخطيط      
Planning                                           Legislation   

  

  Implementation التنفيذ

 

  الوعي العام 

Public Awareness   
  

 

  

  المساعدة التقنية 

Technical Assistance  
  

 
 

  التدريب

 Training  

 
  

  التعليم

 Education 
  

ة 
وع

جم
م

)١(
  

ة 
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م

)٢(
  

  )٣(مجموعة 
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 حالة البيئة في العراق خطة تشاركيه لتقييم -٨
 

ولقد أوضحت قسم من الدراسات والبحوث السابقة ،مرت بيئة العراق بفترات تدھور متتابعة
جوانباً من ھذا التدھور و/ زالت الجوانب ا,كثر تدھورا غير واضحة وغير مقيمة لحد أ/ن 

  .ي في ھذا البلدمما جعل عملية تقييم الواقع البيئي مسالة /يمكن تخطيھا في أي عمل بيئ،

ونظراً لكبر حجم ھذه المھمة ومحدودية امكانات وزارة البيئة ومؤسساتھا الحالية فأنه /بد  
من تفعيل دور الشراكات مع جھات مختلفة /نجاز ھذه المھمة كالجامعات والمنظمات الدولية 

  .والمحلية المھتمة بالبيئة

وكذلك حتى تساھم في العمل ) ودراسات بحوث(وحتى تكون الجامعات مراكز للتنوير البيئي 
قد يكون من المفيد ، ضمن الحيز المكاني الذي تؤثر فيه) إدارة واستشارات( البيئي المباشر 

  :وضع المقترحات ا�تية ضمن خطة تشاركيه لتقييم حالة البيئة في العراق

  :أو/

والمحلية وجھات  تشكيل مجلس تنسيقي بين وزارة البيئة والجامعات والمنظمات الدولية 
ھدفھا ا,ساسي التقييم البيئي   Action Planأخرى تكون مھمته وضع خطة عمل 

(Environmental Assessment) للبلد.  

  :ثانياً 

تشترك الجامعات حسب مواقعھا الجغرافية مع دوائر البيئة والدوائر ذات العXقة وبشكل  
ات وإدارة العمليات وا/ستشارات متكامل ومترابط مع بعضھا في انجاز البحوث والدراس

  .الميدانية في مجال التقييم البيئي 

 ً   :ثالثا

وأخرى وبالتنسيق مع وزارة  UNDPواليوندب  UNEPقيام المنظمات الدولية كاليونيب   
البيئة بتطوير المختبرات ومتطلبات التقييس البيئي في دوائر البيئة والجامعات من خXل 

  .القدراتالتمويل والتدريب وبناء 

  :رابعاً 

  .قيام الجامعات بتوجيه مشاريع الدراسات العليا وخططھا البحثية نحو تقييم الواقع البيئي للبلد 

  :خامساً 

 لتنسيق العمل والجھود وتسھيل تنفيذ الخطوات أعXه يمكن استخدام مفھوم ا,قاليم البيئية  

Environmental Regions .  
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