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 : الرؤية
نحاول من خالل ورشة العمل والتقرير االستراتيجي السنوي املتخصص يف 

غير تالتغيرات املناخية العاملية تسليط الضوء حول ماهية التغير يف املناخ هو 
محتمل يف املناخ اإلجمالي لسطح الكرة األرضية نتيجة لزيادة االنبعاث الغازي 
وما يسببه من احتباس حراري، ينتج عنه ارتفاع يف درجة حرارة سطح الكرة 
األرضية، ويعرف أيضًا بأنه أي تغير جوهري يف مقاييس املناخ مثل الحرارة والبخر 

 .()عقود من الزمن أو أكثروالرياح ويمتد لفترة طويلة من الزمن 
وظاهرة تغير املناخ هي يف األصل ظاهرة طبيعية تحدث كل عدة آالف من 
السنين ولكن نظرًا للنشاطات البشرية املتزايدة أدى ذلك إلى تسارع حدوث تغير 
املناخ . والثورة الصناعية هي بداية املشكلة وزيادة عدد السكان باإلضافة إلى 

ث أدى ذلك إلى زيادة الطلب ىلع مصادر الطاقة التطور التكنولوجي حي
واستغاللها بغض النظر عن اآلثار الجانبية لها، وقد شبه العلماء هذه الظاهرة 
بأنها كارثة كونية ألنها سوف تؤثر ىلع جميع القطاعات سواء بطريق مباشر أو 

 .غير مباشر

 :التقرير هدافأ
 إلقاء الضوء ىلع طبيعة التغيرات املناخية 
 التعريف بأثر التغيرات املناخية ىلع الصحة 
 إلقاء الضوء ىلع أثر التغيرات املناخية ىلع الزراعة 
 توضيح أثر التغيرات املناخية ىلع التنمية املستدامة 
 التأكيد ىلع حتمية التحول نحو االقتصاد االخضر 

 ي(:عمل )التقرير االستراتيجي السنومحاور ورشة ال
  التغيرات املناخية األول:املحور 

 ماهية التغيرات املناخية 
 اسباب التغيرات املناخية 
 غازات االحتباس الحراري 
  سوق الكربون الكربوني،الحياد  الكربونية،البصمة 
 اآلثار املختلفة للتغيرات املناخية 
 السيناريوهات املتوقعة وسبل العالج 
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 قمة املناخ العاملية واهم النتائج والتوصيات 
 التغيرات املناخية والصحة الثاني:املحور 

 الكوارث الطبيعية 
 التلوث الهوائي 
 موجات االحترار العاملي 
 األمراض الحيوانية 
 الصحة العقلية والحزن االيكولوجي 
 الصحة البيئية والتعامل مع التغيرات املناخية 

 التغيرات املناخية وقطاع الزراعة الثالث:املحور 
 اإلنتاج الزراعي 
  واآلفات الزراعيةاألمراض 
 التأثيرات ىلع اإلنتاج الحيواني 
 التأثيرات ىلع املوارد املائية 
  التصحر ومعدالت املناخيةالتغيرات 
 التغيرات املناخية ومزارع اإلنتاج السمكي 
 التغيرات املناخية والبيئة البحرية 

  التغيرات املناخية والتنمية املستدامة الرابع:املحور 
 ية املستدامةمفهوم وماهية التنم 
 قطاعات التنمية املستدامة 
 التأثيرات املناخية والتنمية االقتصادية املستدامة 
 أثر التغيرات املناخية ىلع التنمية االجتماعية املستدامة 
 تداعيات التغيرات املناخية ىلع االستدامة البيئية 
 الوضع الراهن والحلول املقترحة 

  االقتصاد األخضر الخامس:املحور 
 مفهوم االقتصاد االخضر 
 االقتصاد األخضر والتنمية املستدامة 
 قطاعات االقتصاد االخضر 
 االقتصاد االخضر والتغيرات املناخية 
 الطاقة الخضراء 
 حتمية التحول األخضر ومواجهة تداعيات التغيرات املناخية 
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 :العلميةاللجنة 
  البيئية والجغرافيا. استاذ دراسات عليا د. عبدالسالم احمد محمد ابراهيم . دكتوراه يف العلوم

 .بالجامعات الليبية
 كاتب عام الجمعية املغربية للمناخ بجامعة  -دكتوراه يف علم املناخ -د. التهامي التهامي

 املغرب –الحسن الثاني 
 استاذة عمارة وتصميم عمراني -فلسفة هندسة معمارية -أ.د مي وهبة محمد مدكور. 
 مصر –دكتوراه علوم مواد  –ماعيل د. ميسة صالح الدين اس 
 اليمن -أ.د. عبدالله محمد الفالحي جامعة إب 
 اليمن -أ.د.علي محمد مياس جامعة إب. 
 اليمن -أ.د.عبده محمد الحدي جامعة إب. 
 اليمن -أ.د. خالد الحكيمي جامعة إب. 
 اليمن -أ.د. أحمد الجمالي جامعة إب. 
  اليمن –د. عبد السالم أحمد اإلرياني جامعة إب. 
 اليمن -د. العزي أحمد العقاب جامعة إب. 
 اليمن -أ.د. غسان عطية جامعة إب. 
 اليمن -أ.د. محمد األشول جامعة إب. 
 اليمن -أ.د. عايض مدار جامعة إب. 
 اليمن -أ.د. مروان عبده علي مانع جامعة إب. 
 اليمن -أ.د. مأمون ناجي البناء جامعة إب. 
 اليمن -أ.د. يوسف الشجاع جامعة إب. 
 .اليمن -جامعة عدن  باحميش صالح أحمد الله عبد فواز د 
  .الجزائر  -1قسنطينة منتوري االخوة جامعة  ليفة آسياد 
 .الجزائر. -البواقي أم جامعة القمح أبو فلة د 
  .املغرب. -السعدي املالك عبد جامعة الدين بدر الرواصد 
  .اليمن -جامعة عدن محمد بن محمد عرفاتد 
 العراق -بغداد جامعة الراوي خيري د. أريج 
  .الجزائر -شاوش نزيهةد 
  .مصر – وتطبيقاتها املواد علوم أحمد استشاري الرحمن هبةد 
  .فلسطين -جامعة األقصى الديراوي أيمند 
  العراق. -جامعة كركوك الحيالي الله عبد أزهارأ.د 
 فلسطين -الجامعة االسالمية بغزة، جامعة فلسطين-د.م محمد محمد املغير 
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 تحرير التقرير االستراتيجيرئيس افتتاحية لكلمة 

 اليمن – إب جامعة رئيس، – المنصوب قاسم أحمد طارق. د.أ
 اليمن – العلمي والبحث العليا للدراسات إب جامعة رئيس نائب – حسان الرحمن عبد فؤاد د.أ
 الخامس محمد لجامعة التابع والتنافسية الداء يحسن ف للبحث التخصصات متعدد المركز مدير حنيش عمر. د

 المغرب-بالرباط
 ليبيا طبرق جامعة – العلمية والدراسات البحوث مركز مدير – مراجع ابريك أحمد. أ
 .برلين – ألمانيا العربي الديمقراطي المركز رئيس – شرعان عمار. أ

اضي لعرض التقرير إجناح فعاليات وقائع املؤمتر الدويل االفت نتقدم لسيادتكم جبزيل الشكر والعرفان على اجلهود الىت بذلتموها يف 
االستاتيجي السنوي: وقائع ومستقبل التغريات املناخية والذي يعترب مبثابة ملتقى علمي دويل يهتم بعمليات بدراسة الظواهر الناجتة 

ن احتباس االنبعاث الغازي وما ينتج عنه معن التغريات املناخية ذات التأثريات الكربى على سطح الكرة األرضية بسبب زيادة 
 حراري وارتفاع درجة حرارة سطح الكرة األرضية.

حماور تراعي  5عمدت هيئة حترير التقرير االستاتيجي على السعي للتنوع يف املواضيع والعناوين الىت يناقشها املؤمتر فقد عرض املؤمتر 
ختذهتا األمم لزراعة والعالقة بينها وبني التنمية املستدامة واالقتصاد األخضر واليت االتغريات املناخية وتأثرياهتا على الصحية وقطاع ا

 املتحدة كاستاتيجيات ملعاجلة تأثريات التغريات املناخية السلبية
ي و يسعى اخلرباء والباحثون بشكل مشتك مع كافة الشركاء الن يكون هذا املؤمتر وما يتخرج عمه من تقرير استاتيجي بشكل سن

 خيدم دراسة املشكالت الىت هتدد اجملتمعات اهلشة يف بسبب التأثريات املناخية وانعكاساهتا على املنظومات التنموية ومراعاة التطبيقات
العاملية الستدامة جودة احلياة البشرية واحلد من املخاطر املهددة للمكونات البشرية املختلفة، وبناء خنبة عربية تعمد على توجيه 

 القرارات املرتبطة بالتنمية الوطنية والتنمية االقليمية لتطوير املنظومات الوطنية للمسامهة يف احلد من األخطار. صناعة
ختاًما اتقدم بالشكر العميق لألخ االستاذ/ عمار شرعان على جهوده الىت يبذهلا لتطوير منظومة البحث العملي العريب وبناء 

فة التخصصات العلمية واألكادميية، والشكر العميق لألخت/ الدكتورة ناجية سليمان أمحد منظومات تشاركية بني اخلرباء يف كا
سفيان على جهوده يف التجهيز للمؤمتر، واالخ/ كرمي عايش على جهودهم التقنية يف ابراز هذا املؤمتر يف نشره على مواقع التواصل 

جامعة  –اليمن، ومركز البحوث والدراسات العلمية  –وجامعة إب املغرب -االجتماعي، والشركاء يف جامعة حممد اخلامس بالرباط
 طربق ليبيا. ونسعد بأن تكونوا شركاء يف صناعة مؤمترات أكثر ختصيصية يف اجملاالت اخلاصة بالتغيريات املناخية.

 ورحمة اهلل وبركاته. السالم عليكم
منال محمود خيريأ.د كم تأخ  

 تحرير التقريررئيس 
 االقتصاد واستراتيجيات مناهج أستاذ

 مصر-حلوان جامعة-
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 لتنمية الجامعية املرحلة لطالب البيئية الثقافة يف مقترح برنامج
 االخضر االقتصاد مفاهيم

 .املستدامة للتنمية مصر رؤية ضوء يف
Proposed Program in Environmental Culture for Undergraduate 

Students to Develop Concepts of Green Economy. 
Considering Egypt's Vision of Sustainable Development 

 خيري محمود منال/  د.أ
prof . Manal  Mahmoud Khai ry 

 حلوان جامعة - االقتصاد واستراتيجيات مناهج استاذ
Professor of Economics Curricula and Strategies - Helwan University. 

برنامج مقترح في الثقافة البيئية لطالب املرحلة الجامعية لتنمية مفاهيم االقتصاد االخضر (: 2022يوثق هكذا: خيري، منال محمود )

االستراتيجي السنوي بعنوان واقع ومستقبل التغيرات املناخية العاملية، املركز الديمقراطي في ضوء رؤية مصر للتنمية املستدامة، التقرير 

 العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية، برلين.

 خلص::امل

لى تقديم تصور مقترح لبرنامج في الثقافة البيئية لطالب المرحلة الجامعية لتنمية مفاهيم إهدف البحث 
االخضر في ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة، حيث تم االطالع على اللوائح الجامعية للعديد  االقتصاد

في  اتم وضع قائمة بمفاهيم االقتصاد االخضر الرئيسية والفرعية الالزمة للطالب وخصوص   ،من الجامعات
ساتذة أين من ختصضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة، تم تصميم استبيان ببنود القائمة وعرضه على الم

همية النسبية للمفاهيم الرئيسية، وبالتالي تم التوصل للقائمة بصورتها النهائية، وفى األالجامعات لتحديد 
ضوء النتائج تم وضع التصور المقترح لبرنامج الثقافة البيئية مع التوصية بتفعيل االستفادة وتطبيق البرنامج 

 المقترح على مستوى الجامعات المصرية 
 طالب المرحلة الجامعية - التنمية المستدامة- خضراأل االقتصاد-البيئة  المفتاحية:كلمات ال

Abstract: 

The current research aims to present a proposed vision of a program in environmental culture 

for university students to develop the concepts of green economy in light of Egypt's vision of 

sustainable development ,where the university regulations of many universities were reviewed ,

a list of the main and sub-green economy concepts necessary for students was developed ,

especially in light of Egypt's vision of sustainable development ,a questionnaire was designed 

with the terms of the list and presented to the specialists of university professors to determine 

the relative importance of the main concepts ,and therefore reached the list in its  Final picture ,

in light of the results ,the proposed vision of the environmental culture program was developed 
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with the recommendation to activate the benefit and apply the proposed program at the level of 

Egyptian universities 

Keywords :Environment  - Green Economy  - Sustainable Development  - Undergraduate 

Students 

 اإلطار العام للدراسة .1
 :قدمةم 1.1

يث ح شهد العالم خالل اآلونة األخيرة العديد من التطورات التي ألقت بظاللها على كافة المجتمعات الدولية،
ندرة و ، مناخيال، خاصة بعد تفاقم مشكالت التغير أهمية معالجة القضايا البيئيةازدادت في العقود األخيرة 

زاء األو يد من القضايا والتحديات البيئية، إلى جانب العداستنزاف الموارد الطبيعيةو ، المياه ضاع البيئية ، وا 
المتردية في الكثير من انحاء المعمورة وعلى خطى السير على مسار التنمية المستدامة عقدت عدة مؤتمرات 

، م1982، قمة االرض في نيروبي م1972بيئة البشرية( للبيئة بدءا بقمة االرض في ستوكهولم )قمة ال
رض جوهانسبرغ )التنمية قمة االو ، م1992رض في ريودي جانيرو )البيئة والتنمية ( ا بقمة األومرور  

 صبري، )ساندي .(م2012، )االقتصاد االخضر 20رض ريو+أخيرا قمة األ، و (م2002، المستدامة
2017، 25-27) 

وازاء تلك األوضاع والتحديات كان يجب على مصر أن تتبنى رؤية للتنمية المستدامة من أجل إيجاد بارقة 
إمكانات  التعرف علىو  المختلفة،التخطيط للمستقبل والتعامل مع التحديات و  المصري،أمل تجمع الشعب 

تحديد و ، يئة الدوليةالب  فيفاعال  ا تمكين مصر لتكون العب  و مصر الحقيقية والتركيز على المزايا التنافسية، 
رؤية قيق الوجود اتجاه محدد طويل المدى مستمر لتحو ، ار المنوطة بكل الكيانات الفاعلةوتعريف األدو 

وزارة ) اتيجية.االستر ، وتمكين المجتمع المدني والبرلمان من متابعة ومراقبة تنفيذ واستراتيجيات تنفيذها
 (3، 2030، رؤية مصر التخطيط والمتابعة

واالبتكار والمعرفة  محور التعليم، ا، تشملرئيس  ، الي اثني عشر محورا 2030وتنقسم استراتيجية مصر 
والتنمية  االقتصادية، الحكومية، والتنميةوالبحث العلمي والعدالة االجتماعية، وشفافية وكفاءة المؤسسات 

وكانت  ،القومي والسياسة الخارجية والصحةمن والسياسة الداخلية واأل والبيئة،والطاقة، والثقافة  العمرانية،
عام ونصف بمشاركة القطاع  لىإ، واستمرت 2014بدأت في اإلعداد لها مطلع عام  وزارة التخطيط قد

 هداف المرجوة.بشكل كبير في اعدادها لتحقيق األ الخاص والمجتمع المدني حيث ساهما
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ويهدف محور التعليم إلى  2030محور البيئة من أهم محاور رؤية مصر كذلك  التعليم،ويعتبر محور 
 الحياة،تعلم مدى تعزيز الو  التعليمية،تحقيق العديد من األهداف نذكر منها تحسين القدرة التنافسية للمنظومة 

نشاء إطار وطني للمؤهالت بمصرو ، محو األمية الهجائية والرقمية اء بالتعليم ، االرتقتطوير نظم التعليمو ، ا 
، ظومةلمن، إصالح البنية التشريعية لتدويل الجامعات المصريةو ، االرتقاء بمؤسسات التعليم العاليو  الفني،

وزارة  ) المستدامة.تمكين الطالب من التعليم من أجل التنمية  المواطنة،تمكين الطالب من التعليم من أجل 
 (40-32، 2030التخطيط ، رؤية مصر 

الحفاظ و  الملوثات،خفض معدالت انبعاث و ، بيئة إلى وقف تدهور عناصر البيئةيهدف محور ال في حين
قامة منظومة زراعية مستدامةو ، ني والموارد الطبيعية المتاحةعلى التوازن بين النمو السكا ومة نظوم، ا 

ية لخدمات البيئوائد ، تعظيم العتطبيق نظام العمارة الخضراء، صيانة الموارد الطبيعيةو ، مستدامة للطاقة
، 2030صر ، رؤية متخطيطوزارة ال) .التنوع البيولوجي، زيادة الوعي البيئي، استدامة إدارة منظومة المخلفات

81-85) 
اد األخضر واالقتص المستدامة،وفى هذا الصدد تشير العديد من الدراسات إلى أهمية تدريس مفاهيم التنمية 

 حيث:كذلك أهمية تشكيل السلوك اإليجابي المؤيد للبيئة  الجامعية،لدى طالب المرحلة 

إلى وضع برامج التنمية المستدامة من خالل دراسة مقارنة ( Shaoming & Hui,2014) أشارت دراسة -
فاهيم وأهمية تنمية م التحويلي،الدراسة بأهمية التعلم  وصتوالصين، وألجامعتين في المملكة المتحدة 

ير الحرم الجامعي كنموذج في البلدان المتقدمة وغيرها من أجل الوصول إلى االقتصاد األخضر وتخض
 مجتمع رائد مستدام ومن خالل دمج مفاهيم التنمية المستدامة في مناهج متعددة التخصصات.

دارة األعمال  (Umesh & Martin,2014)وهدفت دراسة  -  فيإلى استكشاف تصورات طالب المحاسبة وا 
ابية وتوصلت الدراسة إلى ايج المستدامة،ندا وموقفهم تجاه التعليم من أجل التنمية نيوزيال فيالجامعة 

لىالطالب نحو التنمية  أن معرفة الطالب بالممارسات التجارية المستدامة قد تحسنت بشكل  المستدامة، وا 
دارة بوأوصت الدراسة بأهمية تضمين مفاهيم االستدامة في برامج تعليم المحاس دراستهم،ملحوظ عن  ة وا 
 الجامعات.األعمال في 

إلى تحديد التحديات التي تواجه تطبيق التعليم من أجل التنمية  (Thi & Others,2016)وهدفت دراسة  -
في فيتنام واقتراح بعض الحلول المناسبة لدفع  (TEIs)في مؤسسات تعليم المعلمين  (ESD)المستدامة 
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(ESD)  وأكدت الدراسة على أهمية دمج مفاهيم التنمية المستدامة في  االستدامة،في تدريب المعلمين نحو
 الجامعي.برامج التعليم 

إلى تقييم أثر الرحالت الميدانية في تنمية معرفة الطالب بالنقل  (Putz & Others,2018)وهدفت دراسة  -
ية وتوصلت الدراسة إلى فاعلية تلك الرحالت في تنم نحوه،وتشكيل اتجاهاتهم  األخضر(، )النقلالمستدام 

وأوصت الدراسة بتنمية معارف الطالب باستخدام أساليب واستراتيجيات  المستدام،معرفة الطالب بالنقل 
 تعلم غير تقليدية في تنمية مفاهيم النقل المستدام كأحد قطاعات االقتصاد األخضر

ياس أثر دورة تدريبية عبر االنترنت لطالب الجامعات في إلى ق( Cole & Others,2019) هدفت دراسة -
وتوصلت الدراسة إلى فاعلية الدورة في تنمية المعارف حول المباني  الخضراء،تعزيز محو أمية المباني 

راء وصت الدراسة بأهمية تدريس الثقافة الخضأو  للبيئة،وتنمية االتجاهات والسلوكيات المؤيدة  الخضراء،
 العالي.امة لطالب التعليم ومفاهيم االستد

إلى مناقشة وتقديم تقنيات التدريس الجديدة لتعزيز مفهوم ( Cotta fava & Others, 2019)هدفت دراسة  -
من خالل مشاركة الطالب في مشروعات وانشطة لتحقيق  ،(SD)وممارسة التعليم من أجل التنمية المستدامة 

وأوصت هذه الدراسة بأهمية تطوير تقنيات التدريس ودمج مفاهيم االستدامة  المستدامة،أهداف التنمية 
ن جل إعداد خريجين ومواطنيأمن  االيطالية،برامج التعليم الجامعي في الجامعات  فيوالتنمية المستدامة 

 مجتمعهم.فاعلين في 

ة قدرة الطالب المعلم إلى أهمية توفير منهج شامل لتقييم تنمي( Jan & Others,2019)شارت دراسة أو  -
وذلك من خالل توفير أشكال التدريس والتعلم التي تعزز من كفاءة العمل  المستدامة،للتعليم من أجل التنمية 

 لجامعات.اوصت الدراسة بأهمية تضمين مفاهيم التنمية المستدامة في برامج إعداد المعلم في أو  المهني،

 بالمشكلة:االحساس  2.1
لالزمة الثقافة البيئية ا الجامعية تنقصهمن طالب المرحلة أعلى ما سبق فقد استشعرت الباحثة وبناء 

 يلي: االقتصاد األخضر وذلك من خالل مااالستدامة،  على مفاهيمللتعرف 

تنمية و الأوها من أي مقرر لالقتصاد األخضر االطالع على لوائح البرامج المختلفة والتي تبين خل -
 او الثقافة البيئية عموم  أالمستدامة 

 التالي: سؤال مجموعة من طالب الفرقة الثالثة والرابعة والدراسات العليا عن -
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، وقد اجمع الطالب عن سماعهم باسم - 2030مصر  –. استراتيجية التنمية المستدامة 1
حدثة ، كذلك النسخة المالمختلفة ورؤية مصر بالنسبة لها االستراتيجية مع عدم علمهم بأبعادها

 .2030لرؤية مصر 
ة غالبيني الخضراء، وقد اجمع ، المبا. مفهوم االقتصاد األخضر، قطاعاته، النقل األخضر2

 مفاهيم.الطالب عن عدم سماعهم بمفهوم االقتصاد األخضر وكافة ما يتعلق به من 

عن الطاقة ومصادر  مختلفة عطى الطالب مفاهيمأ. الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة، حيث 3
 .2030، مع عدم علمهم بالطاقة المتجددة ووضع الطاقة بمصر في إطار رؤية مصر الطاقة

. مفهوم استنزاف الموارد ورأيهم عن حق األجيال القادمة في الموارد ، وقد أبدى الطالب اتجاهات 4
 النقطة.مختلفة حول تلك 

دى جميع وقد أب األخضر ،فة البيئية واالقتصاد . هل ترون أهمية دراسة برنامج او مقرر عن الثقا5
 ألخضر.االطالب رغبتهم في التعرف على هذا البعد الهام من مفاهيم التنمية المستدامة واالقتصاد 

 يلي:ومما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث كما 

 مشكلة البحث: 1.2.1
ضر توفير المعرفة الخاصة بالثقافة البيئية واالقتصاد االخ المصرية عن" قصور البرامج الجامعية بالجامعات 

 طالب المرحلة الجامعية " المستدامة لدىفي ضوء رؤية مصر للتنمية 

 البحث:أسئلة  2.2.1
 التالي:يحاول البحث االجابة عن السؤال الرئيسي 

المقترح لبرنامج في الثقافة البيئية لطالب المرحلة الجامعية لتنمية مفاهيم االقتصاد األخضر  ما التصور
 المستدامة؟في ضوء رؤية مصر للتنمية 

 التالية:وينبثق عن السؤال الرئيسي األسئلة 
 ؟الالزمة لطالب المرحلة الجامعية خضر االقتصاد األ ما مفاهيم – 1
 ؟الالزمة لطالب المرحلة الجامعية امة ما مفاهيم التنمية المستد -2
 ما التصور المقترح لبرنامج في الثقافة البيئية لطالب المرحلة الجامعية؟ -3
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 البحث:أهداف  3.1
 التالية:يسعى البحث لتحقيق األهداف 

 الجامعية.تصميم برنامج في الثقافة البيئية لطالب المرحلة  -

وخاصة في ضوء رؤية مصر  األخضر،إلقاء الضوء على مفاهيم التنمية المستدامة واالقتصاد  -
 .م2030
 أهمية البحث: 4.1

 من:تبرز اهمية البحث الحالي فيما يمكن ان يقدمه لكل 

( مخططي ومسئولي البرامج بالمرحلة الجامعية في كافة التخصصات من خالل ما يضعه من مقترحات 1
 المستدامة.لتطوير البرامج بما يتوافق مع أهداف التنمية 

ل متطلبات االعداد األكاديمي ( الطالب بما يقدمه لهم من موضوعات معاصرة هامة وضرورية الستكما2
 القادمة.و ن بما يفيد وطنهم ويحقق أهداف االستدامة ورفاهية األجيال الحالية ، ليكونوا مواطنين واعييلهم

 القطاعات.على مستوى كل  2030( دعم توجهات وزارة التخطيط في تحقيق رؤية مصر 4

 اقتصر البحث الحالي على البحث:حدود  5.1
 .سطالب الجامعات المصرية في مرحلة البكالوريو  الحدود البشرية: 1.5.1
 جمهورية مصر العربية. الحدود المكانية: 2.5.1
 الجامعات المصرية. الحدود المؤسساتية: 3.5.1
 اللوائح والبرامج الجامعية، االقتصاد األخضر. الحدود الموضوعية: 4.5.1
 التصميم التجريبي للبحث: 6.1

 استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي من خالل:
 االطالع على اللوائح والبرامج الجامعية بمرحلة البكالوريوس بالجامعات المصرية  -
 البحوث والدراسات السابقة المتعلقة بمحاور البحث المختلفة  -
 الكتب والمراجع الخاصة باالقتصاد األخضر والتنمية المستدامة  -
 للتنمية المستدامة والنسخة المحدثة لها  2030روية مصر  -
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 البحث:ت مصطلحا 7.1
 يلي:تعرف الباحثة ومن خالل الرجوع للعديد من المراجع مصطلحات البحث إجرائيا  كما 

 المستدامة:التنمية  1.7.1
اجات األجيال فاهية واحتيالبيئية للمجتمعات الدولية من خالل تحقيق ر و  االجتماعية،و  االقتصادية،" التنمية 
 في النمو والرفاهية "، مع الحفاظ على حق األجيال القادمة الحالية

 األخضر:االقتصاد  2.7.1
قا  ألهداف االستخدام األمثل تحقيو ويحاول استغالل الموارد  البيئي،ذلك االقتصاد النظيف الذي يراعى البعد "

 ".التنمية المستدامة
 إجراءات البحث: 8.1

 -التالية:( تحديد قائمة مفاهيم التنمية المستدامة واالقتصاد األخضر من خالل المحاور 1
، ، الكتب والمراجع المتخصصةم2030رؤية مصر  األخضر،االقتصاد  المستدامة،طبيعة التنمية  -

 المختلفة.والدراسات والبحوث المتعلقة بمحاور البحث 
 ا بصورتها النهائية.عرض القائمة على المحكمين لضبطها ووضعه -
 حديدها.تضوء قائمة المفاهيم التي تم  البيئية في( تحديد أسس بناء البرنامج المقترح في الثقافة 2
 -التالية:ضوء المحاور  البيئية في( وضع التصور المقترح لبرنامج الثقافة 3
ج تحديد محتوى البرنام للبرنامج،الهدف العام  )تحديدوضع اإلطار العام للبرنامج المقترح من خالل  -

تحديد  يمية،التعلتحديد الوسائط التكنولوجية واألنشطة  التدريس،تحديد طرق واستراتيجيات  وتنظيمه،
 التقويم(.أساليب 

 عرض البرنامج على المحكمين لضبطه ووضعه بصورته النهائية. -
 ( تقديم التوصيات والمقترحات.4

 السابقة:اإلطار النظري والدراسات . 2
 المستدامة:التنمية  1.2

بشرى، لمؤسسية والبيئية للمجتمع الاستمرارية الجوانب االقتصادية واالجتماعية واتعرف االستدامة بأنها "
قدرة البشر على المحافظة هي "كذلك ، (113، م2013 الجميل،على ) "إضافة إلى البيئة الغير بشرية
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بقاءالطويل، على الموارد الستخدامها على المدى  النظم البيولوجية متنوعة ومنتجة مع مرور الوقت  وا 
 (21، م2016، )محمد الفقى لصالح حياة البشر والكائنات الحية األخرى"

"األعمال التي تهدف إلى استثمار الموارد البيئية بالقدر الذي  نها:بأوعلى ذلك تعرف التنمية المستدامة 
ة السيطرة ومحاول رد الطبيعية ويطورها بدال  من استنزافهاويصون الموا التلوث،ويحد من  التنمية،يحقق 
يال المقبلة في ، مع ضمان حق األجال الحالية مع األجيال المستقبلة، من خالل تضامن األجيعليها

 (7، م2013 ،)سعاد العوضي. "الموارد الطبيعية
 وصيانتهاويركز هذا التعريف على البعد البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية 

طيب العيش  ضاري يضمنالنهوض بالمستوي المعيشي للمجتمع العربي بأسلوب ح" بأنها:ويمكن تعريفها 
: التنمية المطردة للثروة البشرية والشراكة العربية علي اسس المعرفة واالرث العربي الثقافي للناس ويشمل

ل القدرات المعرفة واالبتكار والتطوير واستغالوالحضاري والترقية المتواصلة لألوضاع االقتصادية علي أسس 
المحلية واالستثمار العربي والقصد في استخدام الثروات الطبيعية مع ترشيد االستهالك وحفظ التوازن بين 

 (55، م2014 خنفر،)عايدة  “.التعمير والبيئة وبين الكم والكيف
لمعرفة كذلك ا البشرية،والشراكة العربية من أجل تنمية الثروة  العربي،ويركز هذا التعريف على العالم 

 الطبيعية.واالبتكار والرشادة في استخدام الموارد 
جيال ، دون المساس بقدرة األالتي تحقق حاجة األجيال الحاضرة التنميةوتعرف التنمية المستدامة بأنها "

 (22، م2016، )محمد الفقى "القادمة على تلبية حاجاتها
 .واألجيال المقبلة الحالية،ويركز هذا التعريف على التوازن في تلبية احتياجات األجيال 

دولية من البيئية للمجتمعات ال االجتماعية، االقتصادية،التنمية " بأنها:ونعرفها في سياق البحث الحالي 
 "اهيةمة في النمو والرفجيال القادمع الحفاظ على حق األ الحالية،خالل تحقيق رفاهية واحتياجات األجيال 

 المستدامة:بعاد التنمية أ 1.1.2
 حسون،، )عبد اهلل (م2010)مراد ناصر،  وهي:ساسية أبعاد أبعاد التنمية المستدامة في ثالث أوتتمثل 
2015) 
تعني االستدامة بتحقيق االستمرارية وذلك بتوليد دخل مرتفع يمكن من اعادة  البعد االقتصادي: .أ

استثمار جزء منه حتى يسمح بإجراء االحالل والتجديد والصيانة للموارد، وكذلك بإنتاج السلع 
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لنمو ا التالية؛مستوي معين من التوازن يشمل العناصر  علىوالخدمات بشكل مستمر ويحافظ 
 اسية.األسوكفاءة رأس المال والعدالة االقتصادية وتوفير واشباع الحاجات  المستدام،االقتصادي 

ية ن االنسان يشكل جوهر التنمأ علىيركز البعد االجتماعي للتنمية المستدامة  البعد االجتماعي: .ب
وهدفها النهائي من خالل االهتمام بالعدالة االجتماعية ومكافحة الفقر وتوفير الخدمات االجتماعية 

ضمان الديمقراطية من خالل مشاركة الشعوب في اتخاذ  إلىميع المحتاجين لها باإلضافة ج ىلإ
 الثقافي.القرار واستدامة المؤسسات والتنوع 

وذلك من خالل مراعاة الحدود البيئية بحيث لكل نظام بيئة وحدود معينة ال يمكن  البعد البيئي: .ت
اوز تلك الحدود فانه يودي الي تدهور النظام تجاوزها من االستهالك واالستنزاف، اما في حالة تج

 البيئي.
 :هداف التنمية المستدامةأ 2.1.2

 لتالية:اتتمثل فكرة التنمية المستدامة في توجيه السياسات التنموية بحيث تعمل على تحقيق األهداف 
 (2017 صبري،، )ساندي م(2010، المجلس األعلى للتعليم)

  الموارد  واستمرار تزويد تلك البيئة،ومن تدهور  نضوبها،المحافظة على الموارد الطبيعية والحد من
 البيئية.لألجيال القادمة عن طريق االستخدام األمثل للموارد 

  تلوثها،الحد من و  صيانتها،فيتم  التنمية،تحسين نوعية البيئة الطبيعية من خالل مراعاتها في برامج 
 توازنها.والمحافظة على  اإليكولوجية، وحماية نظمها

  االستهالك.وترشيد  الطبيعية،تحسين البيئة عن طريق ترشيد استخدام الموارد 
  والتخفيف من وطأة الفقر من خالل توفير  االجتماعية،محاولة تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة

 والحد من سياسات التنمية التي تزيد حجم الفجوة بين الغنى والفقير. ومستدامة،حياة آمنة 
  كما أن االستدامة البيئية ال يمكن تحقيقها دون التزامات سياسية  السياسية،تفعيل مبدأ المشاركة

 األسفل.إلحداث التغيير من األعلى والمشاركة من 
  فرد.ل فاهية والصحة واالستقرار لكوتوفير أسباب الر  العالم،تحسين ظروف المعيشة لجميع سكان 
  شيد من أجل تحقيق االستغالل الر  اإلنمائي،ضمان إدراج التخطيط البيئي في كافة مراحل التخطيط

 الطبيعية.الواعي للموارد 
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  وجمع ما يكفي من البيانات األساسية ذات  المجتمع،ربط التكنولوجيا الحديثة بما يخدم أهداف
 سليم.راء تخطيط إنمائي الطابع البيئي للسماح بإج

  التركيز بوجه خاص على إعالم الجمهور بما يواجهه من تحديات في شتى مجاالت التنمية؛ لضمان
 الفعالة.المشاركة الشعبية 

 أهمية التنمية المستدامة: 3.1.2
وفى هذا الصدد تشير العديد من الدراسات إلى أهمية التنمية المستدامة وتكوين اتجاه إيجابي بشأنها 

 حيث:
إلى دراسة دور الجامعة في تشكيل السلوك المؤيد للبيئة  (Chakraborty & Roy,2017)شارت دراسة أ -

تم استخدام نمذجة المعادالت الهيكلية والتحليل في اتجاه واحد من التباين والتحليل اإلحصائي  الطالب،لدى 
القياسي لتحليل البيانات التي تم جمعها من خالل تطبيق االستبيان في جامعة مركزية تقدم التعليم التقني 

الطالب  في عادات واتجاهات وأوصت الدراسة بتوفير مجاال  لتحسين الممارسات البيئية ودمجها الهند،في 
 مستدامة.وتأسيس ثقافة خضراء 

إلى تأثير االحتباس الحراري على بيئتنا وتنمية الوعي بتكنولوجيا ( Dezdar,2017)شارت دراسة أو  -
وهدفت هذه الدراسة إلى دراسة العوامل التي تؤثر على نية استخدام  مختلفة.المعلومات الخضراء في بلدان 

وتأثيرها الالحق على االستخدام الفعلي لتكنولوجيا المعلومات ( INT)لومات الخضراء تكنولوجيا المع
وأوصت الدراسة بتدعيم نشر الثقافة الخضراء  نامية،بين الطالب في سياق دول  (ACT)الخضراء 

 النامية.وخصوصا  بين طالب الجامعات في الدول 
 (SD)ا بين العديد من الموضوعات تشكل جسر  ن أإلى  (Lorenz & Patrizia,2018) شارت دراسةأو  -

لمعلومات جيا اوتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ويمكن أن تدمج في برامج الدراسات المتعلقة بتكنولو 
وصت الدراسة أهمية مناقشة تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها في أواالتصاالت، لذلك 

 لجامعات.اوضوع االستدامة في دورات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ودمج م المستدام،سياق التنمية 
في  (SD)على استكشاف مبادئ وممارسات التنمية المستدامة ( Silvia & Others,2018)وأكدت دراسة  -

في جامعة كتالونيا الدولية حيث أجريت دراسة تجريبية باستخدام منهجية مختلطة لجمع  الجامعية،المناهج 
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دعيم وأوصت الدراسة بأهمية ت المستدامة،البيانات، وتم التوصل إلى وجود أبعاد مرتبطة بأهداف التنمية 
 الجامعية.مفاهيم التنمية المستدامة في مناهج المرحلة 

إلى معرفة آثار انشطة مؤسسات التعليم العالي على التنمية ( Findler & others,2019)وهدفت دراسة  -
وأشارت  ،م2017-2005ير تلك األنشطة على المجتمع والبيئة واالقتصاد في الفترة ما بين وتأث المستدامة،

الدراسة إلى مسؤولية مؤسسات التعليم العالي عن جعل المجتمعات أكثر استدامة من خالل تضمين مفاهيم 
التي تحلل  ستقبليةإضافة إلى الدراسات الم المجتمع،التنمية المستدامة ضمن برامجها مع مراعاة آثارها على 

 .عالي على االستدامة من منظور كلىتأثير مؤسسات التعليم ال
نمية الت )االستدامة،وقد استفاد البحث الحالي من تلك الدراسات في التوصل لبعض المفاهيم مثل 

كذلك بناء بعض وحدات  األخضر(،قطاعات االقتصاد  العالمي،االحترار  المناخي،التغيير  المستدامة،
 األخضر(.االقتصاد  المستدامة، )التنميةالبرنامج مثل 

 المستدامة:مبادئ التنمية  4.1.2
 (م2014 الفقى،)محمد  وهي:تقوم التنمية المستدامة على عدد من المبادئ الهامة 

  لى من خالل السعي لتحقيق اع الفيزياء:مبدأ ضمان تدفق الموارد بالقدر الذي تسمح به قوانين
عادة تدوير  للموارد،إنتاجية  غالل االست أمكن،تشغيل اإليرادات بدال من رأس المال كلما  الموارد،وا 
 للطاقة.األمثل 

  والبشرى  )الطبيعيويتضمن التعزيز الشامل ألشكال رأس المال  البيئي:مبدأ احتساب خدمات النظام
تصميم سياسات ضريبية تعزز من النتائج المرغوب فيها، وتفعيل و واالجتماعي والصناعي والمالي(، 

 االقتصادية.مقاييس التنمية البشرية في الحسابات 
  التنوع و ويتضمن إتاحة الفرصة لجميع الكائنات للتجدد،  الحياة:مبدأ احترام جميع أشكال مجتمعات

 الجينات.المحافظة على و البيولوجي، 
  االعالء من حقوق االنسان، و يتضمن تعزيز التسامح،  نساني:إمبدأ تشجيع دور مجتمع عالمي

 .العالميةتفعيل التعاون إلدارة القضايا البيئية و  للجميع،ضمان فرص متساوية وعادلة و 
  ين، تعزيز التعاطف مع اآلخر و ويتضمن المحافظة على سالمة األرض،  الحياة:مبدأ فهم سيمفونية

 العالمي.البيئي ووضع األسس لظهور نوع جديد من الوعي 
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هذا وتشير العديد من الدراسات إلى أهمية االهتمام ببرامج ومفاهيم التنمية المستدامة لدى طالب 
 التعليم الجامعي حيث:

إلى توسيع المعرفة الحالية بتطورات المناهج الدراسية في  (Perera & Hewge,2016) هدفت دراسة -
 جامعات،للمناهج األعمال التجارية والتسويق الدولية من خالل دمج االستدامة في مناهج األعمال والتسويق 

ناء  ب الدولي،من الطالب الجامعيين المسجلين في دورة التسويق  111تم إجراء استطالع عبر اإلنترنت بين 
تم تقديم مجموعة من المبادئ التوجيهية لوضع خطة تربوية إلدماج التعليم المستدام  الدراسة،ائج على نت

 الدولي.برامج التعليم الجامعي ومناهج التسويق  فيومفاهيم التنمية المستدامة 
في نيكاراغوا  EARTHإلى مدى تأثر خريجي جامعة ( Carlos & Marisol,2017)وأشارت دراسة  -

 حيث أثبتت النتائج أن معظم المهندسين المستدامة،بمفاهيم االستدامة والتنمية  وغواتيماال،وهندوراس 
ى وبما يوص إيجابي،لديهم تأثير اقتصادي واجتماعي وبيئي  EARTHالزراعيين الذين درسوا في جامعة 

 المستدامة.بأهمية تدعيم البرامج وتضمينها لمفاهيم التنمية 
على كيفية تأثير الدورات االقتصادية المقدمة في مؤسسات ( Isabel & Others,2018)واكدت دراسة  -

 بشكل عام، والتنمية المستدامة لرومانيا بشكل خاص، استندت النتائج المستدامةالتعليم العالي على التنمية 
الكليات االقتصادية في بعض الجامعات  من-ماجستير ودكتوراه  طالب،-مستجيبا  1،250إلى عينة من 

الرومانية المرموقة. وأوصت بأهمية االستثمار في التعليم ألنه لب التنمية االقتصادية والتنمية المستدامة 
 العليا.وأهمية تضمين مفاهيم التنمية المستدامة في التعليم الجامعي وبرامج الدراسات 

إلى دراسة الوضع الحالي للتنمية المستدامة في كليات  (Annina & Korhonen, 2019) هدفت دراسة -
األدوات وأوصت الدراسة بأهمية تزويد المهندسين ب التعليمية،في برامجها واستراتيجياتها  )فنلندا(الهندسة 

ومهارات  لشامل،االعقلية للتغلب على عدم اليقين والتعقيد والغموض والكفاءات الرئيسية التي تشمل الفهم 
مال التي واالبتكار وريادة األع واإلبداع، واالنعكاس،والقدرة والرغبة في التفكير الناقد  والتعاون، االتصال

 إضافة لتضمين مفاهيم التنمية المستدامة في برامجها. المستدامة،تعتبر هامة من أجل التنمية 
يدة لتعزيز مفهوم إلى مناقشة وتقديم تقنيات التدريس الجد( Dario & Others,2019)وهدفت دراسة  -

في الجامعات من خالل المشاركة الطالبية في تصميم ( SD) وممارسة التعليم من أجل التنمية المستدامة
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راسة وصت الدأو  فعال،المشروعات والمشاركة في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل 
 تمعاتهم.مجبتنمية مفاهيم التنمية المستدامة للطالب الجامعيين وحثهم ليكونوا مواطنين فاعلين في 

إلى استكشاف األغراض والنتائج الحالية لبرنامج درجة بكالوريوس العلوم  (Ortega, 2019)وهدفت دراسة  -
ق لزراعي على تحقيق غرضها عن طريق التحقالزراعية في النمسا، وهي تحدد قدرة مناهج التعليم العالي ا

من نتائجها الحالية فى التنمية الزراعية المستدامة ، استخدمت الدراسة تصميم البحث االستقصائي ألخذ 
عينات من أعضاء هيئة التدريس والطالب المتخرجين في إطار برنامج درجة البكالوريوس في العلوم 

ية وعلوم الحياة ، ومقارنتها ببرامج بكالوريوس الزراعة في الفلبين للموارد الطبيع BOKUالزراعية بجامعة 
من أجل تدريس التنمية الزراعية المستدامة ، وتعتبر هذه الدراسة نقطة انطالق لتطوير نماذج جديدة ومبتكرة 

عة ممن المناهج والتدريس في الفلبين وغيرها من البلدان النامية الزراعية في العالم من خالل نموذج جا
 النمسا للتعليم الزراعي المستدام .

 لتنمية)اوقد استفاد البحث الحالي من تلك الدراسات في تحديد العديد من المفاهيم والموضوعات مثل 
 لمستدامة(،امبادئ التنمية  المستدامة،بعاد التنمية المستدامة، مصادر تمويل التنمية أ االستدامة، المستدامة،

واختلف البحث الحالي مع تلك الدراسات في اضافة مفاهيم االقتصاد  المستدامة،كذلك تصميم وحدة التنمية 
 االخضر.

 االقتصاد األخضر 2.2
مصطــلح فهذا ال قليلة،االقتصاد األخضر مصطلح جديد بدأ استخدامه في األدبيات البيئية منذ سنوات 

م، وتبنته الجمعية العامة لألمم المتحدة في 2008في عام  (UNEP)ابتدعه برنامج األمم المتحدة للبيئة 
عندما أصــدرت قــرارها بعقد مؤتــمر األمــم المتحــدة للتنــمية المــستدامــة أو ما يعــرف بمؤتمر  2009يناير 
منذ و  األخضر(صاد وجعـــلت له عــنــوانا  رئيســيا  هــو: )االقت جــانــيرو،في ريو دي  2012+( عام  20 )ريو
 ين.الدارسحظي هذا االصطالح باهتمام البيئيين والسياسيين واالقتصاديين وكافة  التاريخ،ذلك 

 األخضر:ماهية االقتصاد  1.2.2
نها أو التي ال ضرر م لها،أو على األقل الصديقة  بالبيئة،يرمز اللون األخضر إلى الممارسات الرحيمة 

وهو  اردها.مو ويحد من استنزاف  البيئة،ووصف االقتصاد بأنه أخضر يعنى أنه اقتصاد يراعى  بيئيا ،
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د الذي يقوم على استخدام الوقو  أحيانا (،كما يطلق عليه  األسود،االقتصاد  )أومناقض لالقتصاد البنى 
 (م2011كمال عيد،) والبترول والغاز الطبيعي(. يريجالالفحم  )مثلاألحفوري 

بيئي ال التلوثومحاربة  الطبيعية،ويركز هذا التعريف على البعد البيئي والحد من استنزاف الموارد 
 الناجم عن استخدام الوقود
وتزداد كفاءة  ،يه االنبعاثات الكربونيةتقل فد األخضر في أبسط صورة كاقتصاد "ويمكن أن ننظر لالقتصا

 (م2012 شحرور،سناء ) ".جميع الفئات االجتماعيةتوعب فيه كما تس الطبيعية،استخدام الموارد 
 ويضيف هذا التعريف إلى ما سبق مراعاة البعد االجتماعي

ليست له أية  والذي ويصادقها،كذلك يشير مفهوم االقتصاد األخضر إلى "ذلك النشاط الذي يتفق مع البيئة 
لوثها ئة أو يزيد درجة تأو على األقل ال يضيف أية أعباء جديدة على البي بالبيئة،مخلفات أو آثار ضارة 

 (م2014، )محمد الفقى ".وتدهورها
 ئة.للبيوأنه اقتصاد صديق  األخضر،ويركز هذا التعريف ايضا على البعد البيئي في االقتصاد 

)ساندي  .اءة"الموارد بكف يتم فيه استخدامالذي توجد فيه نسبة صغيرة من الكربون و قتصاد "كذلك فهو اال
 (م2017، صبري

 وكفاءة استخدام الموارد  البيئة،ويركز هذ التعريف على بعد التلوث 
حاول استغالل ، ويبعد البيئيذلك االقتصاد النظيف الذي يراعى السياق البحث الحالي بأنه " ونعرفه في

 ."الموارد االستخدام األمثل تحقيقا  ألهداف التنمية المستدامة
 األخضر:مبررات التحول نحو االقتصاد  2.2.2

 عايدة خنفر،(، )2013 فهد،محمد بن ) يلي:يمكن إيجاز مبررات التحول نحو االقتصاد األخضر فيما 
 (م2014
 .االهتمام بالتنمية الريفية بهدف تخفيف الفقر في المناطق الريفية 
 .االهتمام بالمياه وعدم تلويثها واالجتهاد في ترشيدها 
  قطاع النقل الجماعي، حيث الوصول الي خفض دعم أسعار الطاقة في المنطقة العربية.دعم 
 .التصدي لمشكلة النفايات الصلبة ومحاولة أعادة تدويرها 
 .جراءات رفع كفاءة الطاقة  العمل علي زيادة االستثمارات المستدامة في مجال الطاقة وا 
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 التكنولوجيا الخضراء: 3.2.2
والموارد الطبيعية للحصول  والحيوانات النباتات فيتتمثل  ةمنآبها االعتماد على مصادر بيئية  يقصد
 والطـاقةال تؤدي إلى حدوث أي أضرار بدال  من مصادر الوقـود  صديقة للبيئة من مصادر لطاقةا على

األخـرى التـي تـركـت الكثير من اآلثار السلبية السيئة على البشرية بأكملها بسبب إنتاج الكثير من المواد 
 .دائما   بيعةالط الذي يمثل هو اللون األخضر السامة. وقد تم وصف هذه التكنولوجيا بالخضراء نظرا  إلى أن

فيمكن توضيح التكنولوجيا الخضراء بأنها عبارٌة عن مصطلٍح شامٍل يستدل به إلى كيفية توظيف وتسخير 
ها الرصد ، وتتعدد األدوات المدرجة تحت ذلك بما فيالتكنولوجيا والعلم بشكٍل عام لوقاية البيئة والحفاظ عليها

ولوجيا نوغيرها الكثير الكثير، وتشير المعلومات إلى أن مثل هذا النوع من التك والكيمياء الخضراء البيئي
يسهم في إحياء النظام البيئي التالف ويبعث به الحياة مجدد ا؛ ولذلك يمكن تسميتها التكنولوجيا النظيفة 

ا.  أيض 
 أهداف التكنولوجيا الخضراء: 4.2.2

التكنولوجيا الخضراء هي المستقبل لهذا المجتمع. الهدف الرئيسي منها هو إيجاد طرق إلنتاج تكنولوجيا في 
لألرض. باإلضافة إلى عدم استنزاف الموارد الطبيعة،  الموارد الطبيعية ال تضر أو تستنزفالطرق التي 

أقل األضرار  دام الوقود وتوقعالتكنولوجيا الخضراء تعني المصدر البديل للتكنولوجيا التي تقلل من استخ
التي تلحق بالحيوانات واإلنسان والنبات، فضال عن األضرار التي تلحق بالعالم، بوجه عام. التكنولوجيا 
عادة تدويرها. ومن المفترض أن يكون استعمال  الخضراء هي المنتجات التي يمكن أعادة استعمالها وا 

 ستهالك.تقليل كمية النفايات والتلوث الذي ينتج خالل اإلنتاج واالالتكنولوجيا الخضراء )تكنولوجيا النظيفة( ل
ات التي تنتج لتعزيز االستدامة البيئية للعملي تكنولوجيا النانو ى استخداميشير إل تكنولوجيا النانو الخضراء 

 . االستدامة لتعزيز تكنولوجيا النانو عوامل سلبية على البيئة، وهو أيضا يشير إلى استخدام منتجات
ى صحة من المنتجات البيئية وللحد من المخاطر عل النظيفة للحدهي تطوير التقنيات  تقنية النانو الخضراء 

اإلنسان المرتبطة بتصنيع واستخدام منتجات وتقنيات النانو، والتشجيع على االستعاضة عن المنتجات 
 القائمة مع منتجات نانوية جديدة محتملة التي هي أكثر مالئمة للبيئة طوال حياة

نتاج تكنولوجيا النانو الخضراء لها هدفين: إنتاج ال مواد النانوية دون أضرار بالبيئة أو بصحة اإلنسان، وا 
منتجات النانو التي توفر حلوال لمشاكل البيئة، وتستخدم المبادئ القائمة في الكيمياء الخضراء والهندسة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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الخضراء لجعل المواد النانوية ومنتجات النانوية من دون مكونات سامة، في درجات حرارة منخفضة، 
اقل ومتجددة متى ما كان ذلك ممكنا، باإلضافة إلى صنع مواد نانوية ومنتجات نانوية أقل  واستخدام طاقة

 تأثيرا على البيئة. 
تكنولوجيا النانو الخضراء تعني أيضا استعمال تكنولوجيا النانو لجعل عمليات التصنيع الحالية للمواد 

صل ل، أغشية النانو يمكنها المساعدة لفوالمنتجات الغير النانوية أكثر صديقة للبيئة. على سبيل المثا
منتجات التفاعل الكيميائي المطلوب من مواد النفايات. محفزات النانو يمكن أن تجعل التفاعالت الكيميائية 
أكثر كفاءة وأقل إسرافا. أجهزة االستشعار أو المحسسات في مقياس النانو يمكن أن تشكل جزء من نظم 

ع نظم معلومات النانو. استخدام نظم الطاقة البديلة، أصبحت ممكنة بفضل التحكم في العمليات، والعمل م
 تكنولوجيا نانو، التي هي وسيلة أخرى خضراء في عمليات التصنيع. 

أما الهدف الثاني من تكنولوجيا النانو الخضراء يتضمن تطوير المنتجات التي تعود بالنفع على البيئة سواء 
واد أو المنتجات النانوية مباشرة  يمكنها تنظيف مواقع النفايات الخطرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، فالم

تحلية المياه، معالجة الملوثات، وتحسس ورصد الملوثات البيئية. وبشكل غير مباشر، مركبة النانو خفيفة 
 الوزن لسيارات وغيرها من وسائل النقل يمكن أن توفر وقود وتقلل من المواد المستخدمة في اإلنتاج.
تكنولوجيا النانو يمكنها تمكين خاليا الوقود والمصابيح من خفض التلوث الناجم عن توليد الطاقة وتساعد 
بالحفاظ على الوقود االحفوري. التنظيف الذاتي لسطح طالء نانو يمكنه تخفيض أو القضاء على العديد 

دام مواد اقل وبأقل النفايات. من المنظفات الكيميائية، وزيادة عمر البطارية ويمكن أن يؤدي إلى استخ
تكنولوجيا النانو الخضراء تأخذ نظرة عرض واسعة من المواد والمنتجات النانوية حماية المناخ تحتاج إلى 
ضغط المجتمع المدني لكن خبراء الطاقة متفقون على أنه ال يمكن إيقاف التقدم في مجال الطاقات المتجددة. 

لى ويبقى التساؤل المطروح هو: ما هي  السرعة التي سيتم بها توسيع االستثمار في الطاقات الخضراء؟ وا 
أي مدى يجب زيادة وتيرة االستثمار في الطاقات المتجددة في النظام العالمي من أجل الحد من التغييرات 
المناخية ذات العواقب الطبيعية الكارثية التي يحذر منها الخبراء؟ ويعّول المختصون على ضغط الشعوب 

جتمعات المدنية على حكوماتها في السياسات الداخلية وعلى وزرائها وسفرائها في مفاوضات المناخ والم
 الدولية من أجل ضمان حياة أفضل لألجيال المقبلة.
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 :قطاعات االقتصاد األخضر 5.2.2
 (UNEP,2011)يجاز قطاعات االقتصاد األخضر فيما يلي: إيمكن 
  يعطى وسيلة إلطعام تعداد العالم المتزايد دون تقويض قاعدة إن تخضير الزراعة  الزراعة:قطاع

 الموارد الطبيعية لهذا القطاع.
 :تحتاج معالجة مشكلة فقر المياه على مستوى دول العالم إلى العمل على عدة أصعدة  قطاع المياه

اءة فمن أهمها: إصالح ملكية األراضي، واألطر التنظيمية والتشريعية المنظمة، باإلضافة إلى ك
 استخدام المياه والحد من اإلفراط في استهالكها، ومنع التلوث.

 :في ظل الواقع الذي يشهده العالم من انبعاثات غازات االحتباس الحراري،  قطاع الطاقة الخضراء
وأثرها على التغير المناخي، يأتي دور السياسات في االستخدام األكثر كفاءة للطاقة المتجددة، 

 خدامها.والتشجيع على است
 :فإن  ،البيئةتلوث  فيلما كان قطاع الصناعة هو أهم القطاعات المؤثرة  قطاع الصناعة الخضراء

 تخفيض انبعاثات الكربون على الصعيدين الوطني واإلقليمي. استراتيجياتاألمر يتطلب تطوير 
  التكلفة،وذلك من خالل سياسات توفر خدمات نقل مأمونة ومنخفضة  األخضر:قطاع النقل 

 مع تخفيض معدالت التلوث الناجمة عنها. فيها،باإلضافة إلى الكفاءة في استهالك الطاقة 
 :دارتها،من خالل منهجية جديدة في تخطيط المدن  المدن والمباني الخضراء  مبنية على أساس وا 

من حيث كفاءة استخدام الطاقة والمياه ومراعاة البعد  بيئيا ،مبادئ التصميم الحضري المستدام 
 البيئي.

  عادة يعد قطاع إدارة النفايات وتدويرها من أهم قطاعات االقتصاد  التدوير:إدارة النفايات وا 
ة إلى ألنها بحاج مباشر؛حيث يمكن أن تنشط إدارة النفايات الصلبة االقتصاد بشكل  األخضر؛

لى استثمارات في آالت ومعدات المناولة والنقل  العاملة،وفرة في األيدي   والمعالجة.وا 
  من حيث الممارسات،وذلك من خالل بناء المنتجعات والفنادق طبقا  لتلك  الخضراء:السياحة 

دارة النفايات  المياه،وترشيد استهالك  المتجددة،استخدام الطاقة   وتدويرها.وا 
  مسارات إلى التنمية المستدامة والقضاء على  أخضر:)نحو اقتصاد تقرير يشير  األسماك:مصائد

قر( إلى إن االستثمار لتحقيق مستويات مستدامة من الصيد سوف يؤمن تدفقا  حيويا  للدخل على الف
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 لغذائي،اواألمن  والتوظيف، االقتصادية،فإن قطاع مصائد األسماك أساسي للتنمية  البعيد،المدى 
 العالم.ورفاهية الماليين من البشر في شتى أنحاء 

 :له جدوى اقتصادية واضحة في حد  الغابات،حيث الحد من إزالة الغابات، وزيادة استعادة  الحراجة
 (م2016)محمد الفقى،  الريفية.وهو يدعم أيضا  الزراعة والمعيشة  ذاته،

 المستدامة:االقتصاد األخضر والتنمية  6.2.2
فإذا كانت التنمية االقتصادية تسعى إلى تحقيق المساواة  المستدامة.يعد االقتصاد األخضر أداة التنمية 

العدالة  فإن االقتصاد األخضر يسعى إلى تحقيق هذه مكانيا ،االجتماعية بين أفراد المجتمع وتوزيعها توزيعا  
أجل  وعدم إهدارها من بكفاءة،أي الحفاظ على الموارد واستمرار استخدامها  زمنيا ،بين األجيال المتعاقبة 

 (م2014 الفقى،، )محمد (م2012 ،(، )أحمد خضرم2011، )روبرت ايريس القادمة.ألجيال ا
لعالي من أجل التنمية إلى تقديم صلة منتظمة بين التعليم ا (Mandy & Others,2018) أشارت دراسة

وتوصى الدراسة بأهمية تصميم وتنفيذ الدورات الجامعية حول فقر  الطاقة،والتعليم حول فقر  المستدامة
الدراسة نقاط القوة والضعف في المنهج وتختتم بالتوصيات  ألمانية، وتحددالطاقة في خمس جامعات 

 المستدامة.والمتطلبات لتصميم المزيد من الدورات لدعم موضوعات فقر الطاقة والتنمية 
 (2016 ،الفقى )محمد: مصراالقتصاد األخضر في  7.2.2

دولة شاركت في مؤتمر األمم المتحدة المعنى بالتنمية  190كانت مصر واحدة من بين ما يزيد على 
م. والذي تبنى موضوع 2012+ " الذي عقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل في يونيو  20المستدامة " ريو 

وقد تبنت مصر سياسات االقتصاد األخضر التي أوصى بها برنامج األمم المتحدة  األخضر.االقتصاد 
م بإعداد الدراسة المصرية االستكشافية لالقتصاد 2014للبيئة ، ولتطبيق هذه السياسات قامت في عام 

،  ةاألخضر بالتعاون مع األمم المتحدة ، وترتكز هذه الدراسة على أربعة قطاعات هي : المياه ، والزراع
ستدامة مصر للتنمية الم استراتيجيةوترشيد الطاقة ، والمخلفات ، وسوف يتم إضافة هذه الدراسة ضمن 

من  %20م التي تنفذها وزارة التخطيط ، وقد حددت الحكومة المصرية هدفا  يتمثل في تلبية 2030
طة طويلة األجل لطاقة م، واعتمدت خ2020احتياجاتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 

األمم  )برنامجمنها .  %8حين تغطى الطاقتان المائية والشمسية  في %12الرياح ، وتغطى طاقة الرياح 
 (م2012، المتحدة للبيئة
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هذا وتشير العديد من الدراسات إلى أهمية االقتصاد األخضر وضرورة إلقاء الضوء على مفاهيمه لطالب 
 التعليم الجامعي حيث:

إلى المساهمة في فهم شامل لآلراء حول تغير المناخ عبر  (Wachholz & Chene, 2014) دراسة هدفت -
وأوصت الدراسة بمدى احتياج التعليم العالي إلى توسيع  الحاليين،مجموعة واسعة من طالب الجامعات 

جهوده التعليمية لضمان فهم جميع خريجي الجامعات لإلجماع العلمي حول تغير المناخ والمشاركة بنشاط 
 البيئة.كجزء من الحل في أدوارهم العامة والخاصة من أجل 

لى بيئتنا وتنمية الوعي بتكنولوجيا إلى تأثير االحتباس الحراري ع( Dezdar,2017) واشارت دراسة -
 المعلومات الخضراء في بلدان مختلفة. كما سبق توضيحه

إلى دور المعلمين اإليرانيين في المدارس الثانوية في تعليم  (Karami & others,2017)وأشارت دراسة  -
لتحديد حالة معارف المعلمين  ،من معلمي المرحلة الثانوية 108تم اختيار عينة من  المناخية،التغيرات 
وأوصت الدراسة بأهمية تلقى المعلمين قبل الخدمة خالل إعدادهم الجامعي برامج  وممارساتهم،ومواقفهم 

صالح المناهج الجامعية وتضمينها للثقافة   لبيئية.اعن البيئة لتنمية السلوك المؤيد للبيئة من خالل تطوير وا 
إلى مدى تباين مؤسسات الجامعة في الصين لتنبي مفهوم المباني ( Zhao & Zou, 2018)واشارت دراسة  -

إضافة  حة،المتاوتوصلت الدراسة إلى تباين المباني الخضراء بحسب سياسة كل جامعة والموارد  الخضراء،
اسة بضرورة وأوصت الدر  الخضراء،الستحواذ كليات الزراعة والهندسة والتكنولوجيا على مباني تدعم المباني 

 .األخضرر السياسات التي تدعم التحول نحو المباني الخضراء كقطاع من قطاعات االقتصاد توفي
إلى استكشاف مبادرات تخضير الحرم الجامعي على عينة  (Sima & Balteanu, 2019)وهدفت دراسة  -

شارت وأ والمعلمين،واألنماط السلوكية للطالب  الجامعية،من الجامعات في رومانيا تنعكس في المناهج 
 البيئة.الدراسة إلى أهمية تبنى مبادرات تخضير المباني الجامعية كجزء من مبادرات تخضير 

 ،موضوعات ومجاالت االقتصاد األخضروتتفق الدراسة الحالية مع تلك الدراسات في أهمية إلمام الطالب ب
، ألخضرالمفاهيم مثل )االقتصاد ان كما استفادت الدراسة الحالية من تلك الدراسات في التوصل إلى العديد م

، كربونية(البصمة الو  ،االحتباس الحراريو ، العمارة المستدامةو ، ناخيالتغيير المو ، الطاقة المتجددةو الطاقة، و 
 ،مج مثل استنزاف الموارد الطبيعية، االقتصاد األخضر، الطاقة المتجددةكذلك بناء بعض وحدات البرنا
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 ،تسويق األخضر، الكيمياء الخضراء، الأخرى مثل )االنتاج األخضرفاهيم واختلف عنها في تضمين م
 (.وظائف الخضراء، السياحة الخضراءال

 إجراءات البحث .3
 لتحقيق هدف البحث الحالي تم إجراء الخطوات التالية:

 من خالل األخضر:إعداد قائمة مفاهيم التنمية المستدامة واالقتصاد  1.3
، دهاامن حيث مفهوم واهداف التنمية المستدامة وابع: واالقتصاد األخضرطبيعة التنمية المستدامة  -1

 ()اإلطار النظري للدراسة الحاليةكذلك االقتصاد األخضر 
حيث تم الرجوع لرؤية مصر )استراتيجية التنمية المستدامة( وخصوصا  في  :2030رؤية مصر  -2

 ، والبيئة والتعليم مجال الطاقة
تم اللجوء للعديد من الكتب والمراجع المتخصصة في مجال التنمية  المتخصصة:الكتب والمراجع  -3

 المستدامة واالقتصاد االخضر 
تم االستعانة بالعديد من  األخضر:الدراسات والبحوث المتعلقة بالتنمية المستدامة واالقتصاد  -4

 .)اإلطار النظري للدراسة الحالية(امة ، واالقتصاد األخضر وقطاعاته، الدراسات في مجال التنمية المستد
 ن وذلكالمحكمي* وبذلك تم التوصل لقائمة المفاهيم في صورتها األولية، وتم عرضها على مجموعة من 

فرعية مفاهيم الرئيسية والمدى دقة الصياغة اللغوية للمفاهيم الرئيسية، مدى أهمية ال إلبداء آرائهم حول
 متها.ءمالكذلك مدى  ،للطالب

 على:وقد اتفق معظم المحكمين 
والموضوعات والمفاهيم الفرعية هامة وضرورية بالنسبة لطالب المرحلة  الرئيسية،جميع المفاهيم  -

 الراهنة.الجامعية وخصوصا في الفترة 

وقد تم  ،االتبسيط في عرض بعض الموضوعات مثل االقتصاد األخضر نظرا  لحداثة المفهوم نسبي   -
مراعاة ذلك من خالل التبسيط في عرض وصياغة الموضوعات ولكن دون المساس بالمفاهيم 

 الرئيسي.والموضوعات الفرعية لضرورة وأهمية دراستها ضمن المفهوم 

إضافة بعض الموضوعات وخاصة تلك المتعلقة بوضع مصر بالنسبة للتنمية المستدامة  -
دراجها ضمن المالحق. وقد تم مراعاة تلك األخضر،واالقتصاد   النقطة وا 
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( مفهوم رئيس يندرج تحتها 30وبذلك تم التوصل للقائمة في صورتها النهائية والتي اشتملت على )
 فرعية.( مفهوم وقضايا وموضوعات 114)

 المفاهيم الرئيسية والفرعية (1جدول )

 الداللة اللفظية للمفهوم الرئيسي  المفهوم الفرعي  المفهوم الرئيسي 
مجموعة النظم الطبيعية واالجتماعية   البيئة  -1

التي تعيش فيها الكائنات الحية، 
وتستمد منها حاجاتها، وتؤدى فيها 

 أنشطتها.
 التلوث البيئي  - المشكالت البيئية  -2

 خسائر التلوث البيئي  -
 واضرار البيئة  تكاليف خسائر -1
 تكاليف وقائية  -2
 تكاليف التخطيط والدراسات  -3

هي تلك المشكالت التي تؤثر تأثيرا  
كبيرا  على سالمة االنسان واألحياء 

 والنظم البيئية.

سياسات مواجهة المشكالت  -3
 البيئية 

 القوانين الرادعة  -
 الضرائب  -
 االعانات  -
 سياسات أخرى  -

توليفة من السياسات االقتصادية 
مواجهة  المثلى التي تعمل على

مشكالت التلوث البيئي، استنزاف 
 الموارد، والتغيرات المناخية.

 صور استنزاف الموارد الطبيعية  - استنزاف الموارد الطبيعية  -4
 االعتماد على الزراعة  -1
 إزالة الغابات  -2
التوسع في استخراج الموارد  -3

 الطبيعية 
 زيادة استهالك المياه العذبة  -4

هو سوء استخدام الموارد الطبيعية 
وبما يؤثر على امكانيات النمو 

المتواصل المتوازن، واختالل التوازن 
 البيئي، واالضرار بالبيئة بشكل عام. 

التداعيات االقتصادية للتغير  -5
 المناخي 

هي المخاطر الناجمة عن التدخل  
البشرى السيء بالبيئة وتشمل 
ة حال اضطراب النظم البيئية، تغير

الطقس، ارتفاع منسوب مياه البحار، 
زيادة ملوحة المياه، انتشار ظاهرة 

 وغيرها.التصحر 
ارتفاع درجة الحرارة ففي الغالف   االحتباس الحراري  -6

الجوي المحيط باألرض بسبب تراكم 
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 الداللة اللفظية للمفهوم الرئيسي  المفهوم الفرعي  المفهوم الرئيسي 
ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة 
األخرى مثل الميثان، األوزون، رابع 

 الكربون.كلوريد 
 االستدامة  - التنمية المستدامة  -7

 أهداف التنمية المستدامة  -
 مقومات التنمية المستدامة  -
 خصائص التنمية المستدامة  -

األعمال التي تهدف إلى استثمار 
الموارد البيئية بالقدر الذي يحقق 
التنمية ويحد من التلوث ويصون 
الموارد الطبيعية ويطورها بدال  من 

 نزافها ومحاولة السيطرة عليها.است
 االستدامة االقتصادية  - أبعاد التنمية المستدامة  -8

 االستدامة االجتماعية  -
 االستدامة البيئية  -
  االستدامة المؤسسية  -

هي المكونات الرئيسية للتنمية 
المستدامة التي ال تستند على الجوانب 
البيئية فقط، بل تتداخل معها الجوانب 

 االقتصادية واالجتماعية 
 ضمان تدفق الموارد  - مبادئ التنمية المستدامة  -9

 احتساب خدمات النظام البيئي  -
 احترام جميع أشكال مجتمعات الحياة -
 ع عالمي إنساني تشجيع دور مجتم -
 فهم سيمفونية الحياة  -

هي مجموعة األسس التي من خاللها 
يتم تحويل المجتمع واالقتصاد العالمي 

 مستدام.إلى نظام قائم على أساس 

 المساعدات العمومية  - تمويل التنمية المستدامة  -10
 التمويل متعدد األطراف  -
 اآلليات الحديثة للتمويل  -

هو توفير الموارد المالية الالزمة 
لتمويل المشروعات البيئية ومحاربة 
الفقر وتحقيق االستدامة وخاصة في 

البلدان النامية من خالل آليات مختلفة 
 للتمويل.

 عوامل نشوء االقتصاد األخضر  - االقتصاد األخضر  -11
 اهداف االقتصاد األخضر  -
مجاالت االستثمار في االقتصاد  -

 األخضر 
االقتصاد األخضر والتنمية  -

 المستدامة 
االقتصاد األخضر ونمو الناتج  -

 المحلى 

ذلك االقتصاد النظيف الذي يراعى 
 ويحاول استغالل الموارد البيئي،البعد 

االستخدام األمثل تحقيقا  ألهداف 
 .التنمية المستدامة
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 الداللة اللفظية للمفهوم الرئيسي  المفهوم الفرعي  المفهوم الرئيسي 
االقتصاد األخضر ورأس المال  -

 الطبيعي 
 الزراعة  - قطاعات االقتصاد األخضر  -12

 المياه  -
 الطاقة الخضراء  -
 الصناعة الخضراء  -
 النقل األخضر  -
 المباني الخضراء  -
 إدارة النفايات  -
 السياحة الخضراء  -
 مصائد األسماك  -
 الحراجة  -

هي مجموعة مجاالت عمل االقتصاد 
األخضر وفقا  لمبادرة برنامج األمم 

 المتحدة للبيئة.

 خلق فرص عمل وجذب استثمارات - استراتيجية االقتصاد األخضر  -13
 دعم االبتكار والمعرفة  -
 جودة حياة عالية  -
 خفض اآلثار السلبية على البيئة -
 كفاءة إدارة الموارد  -
 تعزيز التنافسية االقتصادية  -
 

خطط العمل طويلة األجل التى تعمل 
على خلق فرص االستثمار ودعم 
االبتكار، وتحقيق كفاءة استخدام 
الموارد ومحاربة التداعيات السلبية 

 للتغيرات المناخية

وهو مجموعة السياسات الخضراء   االقتصاد األخضر في مصر  -14
التي أوصى بها برنامج األمم المتحدة 
للبيئة وتم إدراجها ضمن رؤية مصر 

وتشمل المياه، الزراعة، ترشيد  2030
 الطاقة، إدارة المخلفات.

 الطاقة  - الطاقة المتجددة  -15
 الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة  -
 مصادر الطاقة المتجددة  -
الطاقة المتجددة قيد  مصادر-أ

 االستخدام 
 الطاقة الشمسية  -1
 الطاقة المائية  -2

المستمدة من المصادر هي الطاقة 
المتجددة التي ال تنضب وتتجدد كل 
يوم وهي الطاقة المستدامة، وتشمل 
الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة 
المد والجزر، الطاقة الحيوية، وطاقة 

 المياه.
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 الداللة اللفظية للمفهوم الرئيسي  المفهوم الفرعي  المفهوم الرئيسي 
 الطاقة الهوائية  -3
 الطاقة الحرارية األرضية  -4
 الطاقة الحيوية  -5
الطاقة المتجددة قيد  مصادر-ب

 التجارب واألبحاث 
 طاقة االنصهار النووي  -1
 الطاقة المتولدة عن الهيدروجين  -2

هي أي مادة موجودة في الطبيعة   الموارد الطبيعية  -16
بشكل مستقل عن صناعة االنسان، 

ا بعدة طرق من قبل ويتم استخدامه
 االنسان.

هو التغير في االنماط العادية للمناخ   التغير المناخي  -17
حول العالم عبر فترة ممتدة من الزمن 

 يقدر طولها ببضعة عقود أو أكثر.
هو ازدياد درجة الحرارة السطحية   االحترار العالمي  -18

المتوسطة في العالم مع زيادة كمية 
الكربون، الميثان، غاز ثاني أكسيد 

 والغازات الدفيئة األخرى.
 ميةك عن التعبير خالله من يتم مؤشر  البصمة الكربونية  -19

 الكربون أكسيد ثاني غاز انبعاثات
 األحفوري الوقود حرق عن الناتجة

( حجريال والفحم الطبيعي والغاز النفط)
 يةالكهربائ الطاقة إنتاج في المستخدم
 والنشاطات المختلفة النقل ووسائل

 استخدام ويتم. إلخ...  الصناعية
 Carbon) الكربونية البصمة

Footprint) مستويات، عدة على 
 معدالت عن للتعبير تستخدم حيث

 لىع الكربون أكسيد ثاني غاز انبعاث
 أو والدول والمؤسسات الفرد مستوى
 جمنت إنتاج عملية مستوى على حتى
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 الداللة اللفظية للمفهوم الرئيسي  المفهوم الفرعي  المفهوم الرئيسي 
 معين، نشاط مستوى على أو معين
 من الطن بوحدة عنها يعبر ما وغالبا

 السنة في الكربون أكسيد ثاني انبعاثات
(Ton/Year) 

 مصطلح من شموال   أكثر مصطلح  البصمة البيئية  -20
 محج تقدير وهي الكربونية البصمة
 يعجم إلنتاج الالزمة الطبيعية الموارد

 الفرد يستهلكها التى المنتجات
 اياتنف من يولده ما جميع من والتخلص
 تأثير لقياس مؤشر وهي وتلوث،
 ونظمه األرض كوكب على ما مجتمع
 الطبيعية

يصف التنوع البيولوجي تنوع الحياة   التنوع البيولوجي  -21
 الماليين من على األرض، بما في ذلك

نوع من النباتات والحيوانات الموجودة ا
على كوكب األرض، والنظم 

 ، والتنوعتحويهم اإليكولوجية التي
 .الجيني فيما بينها

 األنشطة مخلفات مجمل هي النفايات  النفايات  -22
 ناعيةوالص والزراعية المنزلية اإلنسانية

 ةالمتروك المهمالت كل أي واإلنتاجية،
 إهمالها يهدد والتي ما، مكان في

 .العامة والسالمة الصحة إلى ويسيء
 من أنواع عدة إلى النفايات وتنقسم
 ومنها نوعيتها، أو خطورتها حيث

 ة،والطبي والغازية، السائلة، النفايات
 الورق: مثل والصلبة، واإلشعاعية،

 كوالبالستي والزجاج والمعادن والخشب
 البيئة بأبعاد الفرد إدراك عملية  الوعي البيئي  -23

 يةالبيئ المشكالت وطبيعة وعناصرها
ة، المختلف وبتداعياتها بها واالحساس

 ةااليجابي االتجاهات لديهم يخلق بما
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 الداللة اللفظية للمفهوم الرئيسي  المفهوم الفرعي  المفهوم الرئيسي 
 المتفاقمة البيئية المشكالت نحو

 لها حلول ضع في والمشاركة
هي األشكال المختلفة من القوى   الطاقة  -24

الكيميائية، الكهربائية، االشعاعية، 
النووية وغيرها والتي يمكن تحويلها 

 من صورة إلى أخرى.
االنتاج األخضر )االنتاج  – 25

 األنظف( 
 أهداف االنتاج األنظف  -
 مبادئ االنتاج األنظف  -
 مبدأ الوقاية واالحتياط والمنع -أ
 مبدأ التكامل  -ب
 مبدأ الشمولية  -ج
 مبدأ االستمرارية  -د
 استراتيجية االنتاج األنظف  -
 متطلبات االنتاج األنظف  -
آليات تطبيق استراتيجية االنتاج  -

 األنظف 
 صناعة المنتج األنظف  -
 االعالن العالمي لإلنتاج األنظف  -
 إدارة النفايات في االنتاج األنظف  -
 استراتيجية إدارة النفايات  -

استراتيجية مستمرة ومتكاملة لتجنب 
اآلثار السلبية لعملية االنتاج وما يرتبط 

ى لى البيئة وعلبها من عمليات اخرى ع
 الصحة 

ة وهو التطبيق المستمر الستراتيجية بيئي
وقائية متكاملة على المنتجات 
والعمليات االنتاجية والخدمات لزيادة 
الكفاءة االقتصادية وتقليل المخاطر 

 على االنسان والبيئة

 العمارة المستدامة  - العمارة المستدامة  -26
المباني المستدامة والمباني  -

 الخضراء 
التصميم المستدام والتصميم  -

 األخضر 
 قوانين البناء المستدام  -
 مبادئ العمارة المستدامة  -
المفاتيح السبعة للتكلفة الفاعلة  -

 للبناء األخضر 

تراعي االعتبارات  التيعمارة الهي 
البيئية في كل مرحلة من مراحل البناء، 
وهي التصميم، التنفيذ، التشغيل 
والصيانة، واالعتبارات الرئيسية التي 
تراعى هي تصميم الفراغات وكفاءة 
الطاقة والمياه، وكفاءة استخدام الموارد، 
وجودة البيئة الداخلية للمبنى، وأثر 

 المبنى ككل على البيئة.

 ماهية التسويق األخضر  - لتسويق األخضر ا -27
 أبعاد التسويق األخضر  -

عملية نظامية متكاملة تهدف إلى 
صورة الزبائن ب التأثير في تفضيالت
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 الداللة اللفظية للمفهوم الرئيسي  المفهوم الفرعي  المفهوم الرئيسي 
 أهمية التسويق األخضر  -
 مبادئ التسويق األخضر  -
 متطلبات التسويق األخضر  -
 المزيج التسويقي األخضر  -
تخضير المنظمات والشركات  -

 الصناعية 
مستويات تخضير المنظمات  -

 الصناعية 
النتائج المترتبة على التسويق  -

 األخضر 

تدفعهم نحو التوجه إلى طلب 
غير ضارة بالبيئة وتعديل  منتجات

ينسجم مع  عاداتهم االستهالكية بما
ذلك والعمل على تقديم منتجات 

هذا التوجه بحيث تكون  ترضي
 على النهائية هي الحفاظالمحصلة 

البيئة، وحماية المستهلكين وتحقيق 
  “.الربحية للشركة هدف

وفي اإلطار العام للتسويق األخضر 
المفاهيم الفرعية الهامة  ظهرت بعض

 األخضر، المستهلكل ذات الصلة، مث
  األخضر.المنتج األخضر، واإلعالن 

 ماهية الكيمياء الخضراء  - الكيمياء الخضراء  -28
 أهمية الكمياء الخضراء  -
 هدف الكيمياء الخضراء  -
 مبادئ الكيمياء الخضراء  -
 مستقبل وتحديات الكيمياء الخضراء  -
 

 اءالكيمي علم فروع من حديث فرع هي
 عن جةالنات االنبعاثات تقليل إلى يهدف

 إلى ىاألخر  الكيميائي التصنيع عمليات
 ابتكار إلى يهدف كما ممكن مدى أقل
 لىع بالخير تعود جديدة كيماوية مواد
 نع كبدائل تعمل كيماوية ومواد البيئة
 تعود التي األخرى الكيماوية المواد

 على سلبية بنتائج تصنيعها عمليات
 المواد عن كبدائل تعمل أو. البيئة

  الكيميائية
 ةالمهدد الحية األنواع من المستخلصة
 التيو  الكبدية الزيوت مثل باالنقراض

 انالحيت من استخالصها عمليات تهدد
 األنواع تلك بانقراض القرش وأسماك
 .قليلة عقود خالل تام بشكل

 ماهية الوظائف الخضراء  - الوظائف الخضراء  -29
 قياس الوظائف الخضراء  -

تلك الوظائف  هيالوظائف الخضراء 
ستدامة الم التى تدور حول التنمية

تستجيب للتحديات العالمية  والتي
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 الداللة اللفظية للمفهوم الرئيسي  المفهوم الفرعي  المفهوم الرئيسي 
دوافع االتجاه إلى الوظائف  -

 الخضراء 
 مجاالت األعمال المتاحة  -
 تصنيف الوظائف الخضراء  -

 المهارات المطلوبة للوظائف الخضراء 
االحصائيات المتعلقة بالوظائف  -

 الخضراء 
السياسات التي تعزز الوظائف  -

 الخضراء 
 أهمية الوظائف الخضراء  -
اآلفاق المستقبلية للوظائف  -

 الخضراء 

، والتنمية  المعنية بحماية البيئة
مل ، وتع، واشراك المجتمع االقتصادية

على  ILO الدولية منظمة العمل
ح إن ص-لتخضير المؤسسات  الترويج

ضفاء الصبغة الخضراالتعبير، و   ءا 
على الممارسات بمحل العمل 

وذلك من  ،سوق العمل ككل ،بل 
 و ،خالل إشراك الحكومات والموظفين

أصحاب األعمال بصفتهم جميعا  
إلى هذا  التحول فيأعضاء فاعلين 
عها الجهود تخلق م وهذهالتغير الكبير، 

للتوظيف ، وتدعم كفاءة  ةفرصا  الئق
، وتبنى مجتمعات الموارد
نسبة انبعاث الكربون بها  مستدامة
 ضئيلة

 ماهية السياحة المستدامة  - السياحة المستدامة  – 30
العناصر االساسية الستدامة  -

 السياحة 
 مبادئ السياحة المستدامة  -
 أهداف السياحة المستدامة  -
 تنمية السياحة المستدامة  -
دور المحميات الطبيعية في تحقيق  -

 السياحة المستدامة 
األهمية االقتصادية للسياحة  -

 المستدامة 

 مصطلح المستدامة لسياحة الخضراءا
تحول مؤخرا إلى مطلب  جديد، ولكنه
العديد من السياح حول  ٌيجمع عليه

لبيئية ا بالنواحييهتمون  العالم، فهؤالء
على المناطق األثرية،  والمحافظة

، وترشيد االندثار وحمايتها من
والمياه، وتنمية  استهالك الطاقة

بالمناطق  المجتمعات المحيطة
 .السياحية

، رنامج المقترحمقترح تضمينها بالببعد ذلك تم حساب مستوى الداللة  والنسبة المئوية ألهمية تلك المفاهيم ال
غير  –هام  –أي حساب مستوى داللة تكرارات االستجابة لكل مفهوم رئيسي بقائمة المفاهيم وهي هام جدا  

( 1، وزن نسبى )( لالستجابة هام2، وزن نسبى )( لالستجابة هام جدا  3هام حيث تم إعطاء وزن نسبي )
، وتم عرض القائمة بصورتها النهائية على مجموعة المحكمين على قائمة مفاهيم التنمية لالستجابة غير هام
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يم فاهالمستدامة وعددهم ثمانية وعشرون مفردة وتم استجابة خمس وعشرون مفردة على مدى أهمية الم
 .الرئيسة المتضمنة بالقائمة

 ( والنسبة المئوية ألهمية مفاهيم التنمية المستدامة واالقتصاد األخضر2حساب مستوى الداللة )كا: (2جدول )

 2كا غير هام هام هام جًدا التكرار المفاهيم
 52.125   25  البيئة  -1
 52.125   25  المشكالت البيئية  -2
 40.625  2 23  سياسات مواجهة المشكالت البيئية  -3
 52.125   25  استنزاف الموارد الطبيعية  -4
 ؟40.625  2 23  التداعيات االقتصادية للتغير المناخي  -5
 52.125   25  االحتباس الحراري  -6
 52.125   25  التنمية المستدامة  -7
 52.125   25   أبعاد التنمية المستدامة  -8
 52.125   25  مبادئ التنمية المستدامة  -9

 52.125   25  تمويل التنمية المستدامة  -10
 52.125   25  االقتصاد األخضر  -11
 52.125   25  قطاعات االقتصاد األخضر  -12
 46.125  1 24  استراتيجية االقتصاد األخضر  -13
 52.125   25  االقتصاد األخضر في مصر  -14
 52.125   25  الطاقة المتجددة  -15
 52.125   25  الموارد الطبيعية  -16
 52.125   25  التغير المناخي  -17
 52.125   25  االحترار العالمي  -18
 40.625  2 23  البصمة الكربونية  -19
 40.625  2 23  البصمة البيئية  -20
 46.125  1 24  التنوع البيولوجي  -21
 52.125   25  النفايات  -22
 52.125   25  الوعي البيئي  -23
 52.125   25  الطاقة  -24
 52.125   25  االنتاج األخضر  -25
 46.125  1 24  العمارة المستدامة  -26
 46.125  1 24  التسويق األخضر  -27
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 2كا غير هام هام هام جًدا التكرار المفاهيم
 40.625  2 23  الكيمياء الخضراء  -28
 40.625  2 23  الوظائف الخضراء  -29
 46.125  1 24  السياحة المستدامة  -30

 التقدير الرقمي ألهمية المفاهيم الرئيسية للتنمية المستدامة واالقتصاد األخضر. (3جدول )

المفاهيم الرئيسية للتنمية المستدامة 
 واالقتصاد األخضر 

التقدير 
الرقمي 
 لألهمية

متوسط 
التقدير 
 الرقمي

الوزن النسبي 
 لألهمية

النسبة 
المئوية 
 لألهمية

 %100 1 3 75 البيئة  -1
 %100 1 3 75 المشكالت البيئية  -2
 %97.333 0.973333 2.92 73 سياسات مواجهة المشكالت البيئية  -3
 %100 1 3 75 استنزاف الموارد الطبيعية  -4
 %97.333 0.973333 2.92 73 التداعيات االقتصادية للتغير المناخي  -5
 %100 1 3 75 االحتباس الحراري  -6
 %100 1 3 75 التنمية المستدامة  -7
 %100 1 3 75  أبعاد التنمية المستدامة  -8
 %100 1 3 75 مبادئ التنمية المستدامة  -9

 %100 1 3 75 تمويل التنمية المستدامة  -10
 %100 1 3 75 االقتصاد األخضر  -11
 %100 1 3 75 قطاعات االقتصاد األخضر  -12
 %98.666 0.98666 2.96 74 استراتيجية االقتصاد األخضر  -13
 %100 1 3 75 االقتصاد األخضر في مصر  -14
 %100 1 3 75 الطاقة المتجددة  -15
 %100 1 3 75 الموارد الطبيعية  -16
 %100 1 3 75 التغير المناخي  -17
 %100 1 3 75 االحترار العالمي  -18
 %97.333 0.973333 2.92 73 البصمة الكربونية  -19
 %97.333 0.973333 2.92 73 البصمة البيئية  -20
 %98.666 0.98666 2.96 74 التنوع البيولوجي  -21
 %100 1 3 75 النفايات  -22
 %100 1 3 75 الوعي البيئي  -23
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المفاهيم الرئيسية للتنمية المستدامة 
 واالقتصاد األخضر 

التقدير 
الرقمي 
 لألهمية

متوسط 
التقدير 
 الرقمي

الوزن النسبي 
 لألهمية

النسبة 
المئوية 
 لألهمية

 %100 1 3 75 الطاقة  -24
 %100 1 3 75 االنتاج األخضر  -25
 %98.666 0.98666 2.96 74 العمارة المستدامة  -26
 %98.666 0.98666 2.96 74 التسويق األخضر  -27
 %97.333 0.973333 2.92 73 الكيمياء الخضراء  -28
 %97.333 0.973333 2.92 73 الوظائف الخضراء  -29
 %98.666 0.98666 2.96 74 السياحة المستدامة  -30
 أسس بناء البرنامج المقترح: تحديد 2.3

إطار  فيذلك ك اليها،تم تحديد أسس بناء البرنامج المقترح باالعتماد على قائمة المفاهيم التي تم التوصل 
 يلي:، وذلك كما بالنسبة للتنمية المستدامة 2030رؤية مصر 

 (.2030مصر  –التنمية المستدامة  )استراتيجيةأبعاد  -
 م.2030النسخة المحدثة لرؤية مصر  -
 مصر.الوضع المتردي للبيئة الذي تشهده  -
 مصر. –طبيعة أهداف محور البيئة باستراتيجية التنمية المستدامة  -
 مصر. –طبيعة أهداف محور الطاقة باستراتيجية التنمية المستدامة  -
 للبيئة.تبنى مصر لسياسات االقتصاد األخضر التي أوصى بها برنامج األمم المتحدة  -
 المتجددة.اجاتها من الطاقة الكهربية من مصادر الطاقة خطة مصر في توفير احتي -
 األخضر.تكوين اتجاهات ايجابية نحو قضايا االستدامة واالقتصاد  -
إعداد وتكوين خريجي الجامعات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمصر من خالل  -

 الصلة.تعريفهم بالمفاهيم والقضايا ذات 
والعالمية التي فرضت الكثير من التحديات على مصر ولعل من اهمها طبيعة التحوالت المحلية  -

 .م2030جائحة كورونا وتحديث رؤية مصر 
نتائج البحوث والدراسات التي أوصت بضرورة تنمية مفاهيم التنمية المستدامة وثقافة االقتصاد  -

 األخضر.
 



 عنوانب السنوي االستراتيجي التقرير
 العالمية المناخية التغيرات ومستقبل واقع

فبراير 
م2022  

  

 

  

 42 المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية

 

 وضع التصور المقترح لبرنامج الثقافة البيئية  3.3
 التالية:تم وضع التصور المقترح للبرنامج في ضوء المحاور 

 أسس بناء البرنامج المقترح اليها،قائمة المفاهيم التي تم التوصل -
  المقترح:اإلطار العام للبرنامج  -

 تم وضعه اإلطار العام للبرنامج المقترح من خالل المحاور التالية:
 المقترح:تحديد أهداف البرنامج  1.3.3

 للبرنامج:الهدف العام 
ية مفاهيم التنم الجامعي،العام للتعليم  ضوء: الهدفتم صياغة الهدف العام للبرنامج المقترح في 

 المقترح.أسس البرنامج  المستدامة،
 :البيئية كالتاليوبذلك تم التوصل للهدف العام للبرنامج المقترح في الثقافة 

الب المرحلة ط األخضر لدىالمستدامة واالقتصاد  مفاهيم التنمية* تنمية الثقافة البيئية من خالل تنمية 
 الجامعية.

 البرنامج المقترح  والوجدانية لوحداتويندرج تحت هذا الهدف مجموعة من األهداف المعرفية 
 تحديد محتوى البرنامج المقترح وتنظيمه: 2.3.3

رؤية  ر،األخضتم تحديد محتوى البرنامج المقترح في ضوء قائمة مفاهيم التنمية المستدامة واالقتصاد 
ذلك ك االتجاهات،االخضر وتنمية  المستدامة، االقتصاد، الدراسات السابقة في التنمية م2030مصر 

وقد اشتمل البرنامج على خمس وحدات  المقترحة،وأهداف الوحدات  المقترح،األهداف العامة للبرنامج 
 يلي:إضافة إلى المالحق وذلك كما 

 الوحدات المقترحة: 
 سياسات-التلوث البيئي  خسائر-البيئي  التلوث-وتتضمن البيئة والمشكالت البيئية  الوحدة األولى:

القتصادية للتغيرات ا التداعيات-( 1االقتصادية للتغيرات المناخية ) التداعيات-مواجهة المشكالت البيئية 
 (2المناخية )

على  ماداالعت-استنزاف الموارد الطبيعية  صور-وتتضمن استنزاف الموارد الطبيعية  الوحدة الثانية:
 استهالك المياه العذبة زيادة-الطبيعية  الموارد-الغابات  إزالة-الزراعة 

ة ومقومات التنمي أهداف-والتنمية المستدامة  االستدامة-وتتضمن التنمية المستدامة  الوحدة الثالثة:
 التنمية المستدامة تمويل-التنمية المستدامة  مبادئ-التنمية المستدامة  أبعاد-المستدامة 
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نشوء االقتصاد  أهداف-إلى االقتصاد األخضر  مدخل-وتتضمن االقتصاد األخضر  الوحدة الرابعة:
اد االقتص قطاعات-إلى االقتصاد األخضر  التحول- األخضر والتنمية المستدامة االقتصاد-األخضر 
 األخضر في مصر االقتصاد-األخضر 

ية الطاقة المائ –الشمسية  الطاقة-المتجددة )قيد االستخدام(  الطاقة-وتتضمن الطاقة  الوحدة الخامسة:
 حاثجارب واألبالمتجددة قيد الت الطاقة-الحيوية  الطاقة-الطاقة الحرارية األرضية  –الهوائية  الطاقة-

( االنتاج األخضر، 3) المستدامة، ملحق( السياحة 2ملحق ) المستدامة،( العمارة 1ملحق ) المالحق:
 ( الوظائف الخضراء6) الخضراء: ملحق( الكيمياء 5( التسويق األخضر، ملحق )4ملحق )

 للطالب.وقد تم مراعاة الترتيب المنطقي في عرض الموضوعات، ومدى حداثتها بالنسبة 
 يلي:وتقترح الباحثة أن يتم التدريس لطالب المرحلة الجامعية وذلك لما 

لو من أي تخ الجامعية تكاد( أهمية تدريس برنامج او مقرر في التنمية المستدامة وخصوصا  وان اللوائح 1
 المستدامة.مقرر متخصص في الدراسات البيئية والتنمية 

لتخريج طالب قادرين على استيفاء  2030تراتيجية مصر ( أهمية إلقاء الضوء للطالب على اس2
 المجتمعية.المتطلبات 

( المرحلة الجامعية تعتبر المرحلة األخيرة فى إعداد الطالب وتؤهله فيها بالمعارف والمفاهيم والمهارات 3
 العمل.والسلوكيات التي تؤهله لالنخراط في المجتمع وسوق 

يعتبر االقتصاد األخضر أداة  ذ، إاهيم ومجاالت االقتصاد األخضر( أهمية إلمام الطالب الجامعي بمف4
 لها.التنمية المستدامة وهدفا  

 تمت االستعانة بالطرق التالية للبرنامج:ثالثًا: تحديد طرق التدريس المقترحة 
 الذهنية.الخرائط  التعلم،ودوائر  الجماعي،البحث  المناظرة، المشكالت،حل  المناقشة، المحاضرة،

(، Donald & Knealem, 2005) ،(م2010، هندي )محمد، (م2006، )محمد الديب
(Aysegul,2010). 

 تحديد الوسائط التكنولوجية واألنشطة التعليمية: 4.3.3
تم تحديد الوسائط واألنشطة التعليمية الالزمة لتنفيذ البرنامج المقترح في ضوء األهداف المحددة ومدى 

 المتاحة.مالءمتها لمحتوى الوحدات المقترحة واإلمكانات 
 التكنولوجية:الوسائط 

ها مع باقي لإذ من خالل تكام الدراسية؛تعتبر الوسائط التكنولوجية من العناصر الهامة عند بناء البرامج 
قد و  البرنامج،يمكن تحقيق أهداف  تعليمية(أنشطة  تدريس،أساليب وطرق  )محتوى،العناصر األخرى 
 بالعديد من الوسائط منها تمت االستعانة
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 (YouTube)، مواقع (Power Point) عروض المختلفة،مواقع االنترنت  -
 التعليمية:األنشطة 

د على مرور وتساع المتعلم،إذ إنها تهتم بإيجابية  التربوي؛تمثل األنشطة التعليمية أهمية بالغة للعمل 
 النافعة.المتعلمين بالعديد من الخبرات التربوية 

 منها:وقد تمت االستعانة بالعديد من األنشطة التعليمية نذكر 
 الوحدات.. إعداد األبحاث المنفردة والجماعية عن عناصر وموضوعات 1
 محددة.. الرجوع لبعض المواقع اإللكترونية لتجميع موضوعات 2
 األخرى.. عقد المقارنات بين الوضع البيئي لمصر والدول 3
 الدول.. عقد مقارنات قطاعات االقتصاد األخضر بين مصر وغيرها من 4
 المقترحات.. التنظيم لندوات ومناقشات عن موضوعات الوحدات المختلفة وطرح الرؤى وتبادل 5

 تحديد أساليب التقويم: 5.3
ى إذ من خاللها يمكن معرفة مد الدراسية؛تعتبر أساليب التقويم هي العنصر المتمم للبرامج والمناهج 

كذلك إلقاء الضوء على نواحي القوة  الدراسية،الفشل أو النجاح في تحقيق األهداف العامة للبرامج 
 ممكنة.ونواحي القصور لعالجها من أجل تحقيق األهداف المنشودة بأفضل صورة  لتعزيزها،

وقد تم االعتماد على التقويم البنائي في نهاية كل درس من دروس الوحدات لقياس الجوانب المعرفية 
 والتقويم النهائي عند االنتهاء من دراسة الوحدة. المختلفة،
 التوصيات: .4

 التالية:مما سبق نستطيع استخالص التوصيات 
 والمجتمعية.التطوير المستمر للمناهج والبرامج بالكليات في ضوء التطورات االقتصادية  -
 امعية.الجاالهتمام بتدريس برامج للتنمية المستدامة واالقتصاد األخضر لطالب كافة التخصصات  -
 الجامعية.يع المراحل االهتمام بتدريس برامج الثقافة البيئية لجم -
 الجامعية.تفعيل تدريس التصور المقترح لبرنامج الثقافة البيئية لطالب المرحلة  -

 المراجع
 العربية:أواًل المراجع 

(. االقتصاد األخضر مسارات بديلة الي التنمية المستدامة، ملف مجلة العلوم 2012أحمد خضر ) -
 معهد الكويت لألبحاث. والتكنولوجيا،

 فبراير، 22-20نيروبي  العالمي،برنامج األمم المتحدة للبيئة، االقتصاد األخضر، المنتدى البيئي الوزاري  -
2012. 
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 –(. نحو اقتصاد أخضر: مسارات إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر 2011روبرت آيريس وآخرون ) -
 يروبي.ن –برنامج األمم المتحدة للبيئة  –مرجع لواضعي السياسات 

ن المسيح، نانسي محس السعد، مارينا ماهر عبد المسيح، منى أمام حسين، ميرنا مالك عبد بوأساندي صبري  -
التنمية المستدامة في ضوء تجارب بعض الدول: دراسة حالة  على(. االقتصاد األخضر وأثره 2017ناجي )
 يونيو(. 15 العربي،الديمقراطي  )المركز مصر،

 الجمعية الكويتية لحماية البيئة. المستدامة،(. البيئة والتنمية 2013لعوضي )سعاد عبد اهلل ا -
جريدة دنيا الوطن اإللكترونية  "،20(. قضية اإلعاقة تفرض أولوياتها في "ريو 2012سناء غسان شحرور ) -

 /htmlhttp://pulpuit.alwatanvoice.com/content/print.264462 يونيو، 26عدد  الفلسطينية،
 ددالع-البيئيةاسيوط للدراسات  مجلة‘-األخضر االقتصاد-(. االقتصاد البيئي 2014عايدة راضي خنفر ) -

 )يناير(.التاسع والثالثون 
 غير دكتوراه،رسالة  واالبعاد،المستدامة المفهوم والعناصر  ة(. التنمي2015عبد اهلل حسون محمد واخرون ) -

 ن.منشورة، مجله ديالي، العدد السبع والستو 
جامعة  االجتماعية،(. تأهيل المدارس العراقية وفق متطلبات االستدامة 2013على حيدر الجميل وآخرون ) -

 سبتمبر. ،9العدد  ،19المجلد  الهندسة،مجلة  بغداد،
تشرين  26السبت  المعلوماتية،شبكة النبأ  منه،خيار ال مفر  –(. االقتصاد األخضر 2011كمال عبيد ) -

 http://www.annabaa.org/nbanews/2011/11/248.htm. الثاني،
 قطر. الدوحة، للتعليم،المجلس األعلى  المستدامة،(. التنمية 2010المجلس األعلى للتعليم ) -
معرض األمم المتحدة للتنمية القائمة على  شاملة،(. بناء اقتصادات خضراء 2013محمد أحمد بن فهد ) -

 1 –أكتوبر  28 – كينيا-نيروبي –، والذي يستضيفه برنامج األمم المتحدة للبيئة التعاون فيما بين بلدان الجنوب
 نوفمبر.

 (.1دار النهضة العربية، ط )القاهرة: حديث،اهتمام تربوي قديم  النشط:(: التعلم 2010محمد حماد هندي ) -
المنظمة االقليمية لحماية البيئة  البحرية،نشرة البيئة  األخضر،(. االقتصاد 2014محمد عبد القادر الفقى ) -

 مارس. –يناير  ،99العدد  الكويت، البحرية،
ة ابن مكتب )القاهرة:، والتنمية(وعالقته بالبيئة  )مجاالته(. االقتصاد األخضر 2016محمد عبد القادر الفقى ) -

 (.1سيناء، ط
 الكتب(.عالم  )القاهرة: التعاوني،معاصرة في التعلم  استراتيجيات(: 2006محمد مصطفى الديب ) -
العلوم االقتصادية وعلوم التيسير، مجله  الجزائر كلية(. التنمية المستدامة وتحدياتها في 2010مراد ناصر) -

 يونيو. 136التواصل، العدد 
 6 (،2030استراتيجية مصر للتنمية المستدامة )رؤية  المصرية،التخطيط  المصرية، استراتيجيةوزارة التخطيط  -

 .2016مارس 
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 الملخص
تشير تقارير األمم المتحدة إلى أم مصر ستتأثر من التغيرات المناخية لذا ال بد من اتخاذ احتياطات كثيرة 

والطويل  القصير والمتوسطللتغلب على هذه الظاهرة المضرة وتقييم تأثيرات تغيرات المناخ على المدى 
م واآُلتار المترتبة 2025األجر في مصر، عرضت الورقة العناصر الرئيسية للتغير المناخي في مصر حتى 

سنة مضت. ناقشت الدراسة  25عليه والسمات المختلفة للتغير المناخي وفق ا للتقارير الحكومية خالل 
 ة عبر مصفوفة تحليل المخاطر، واجراء التحليل الكميحساب األثار الجانبية في المناطق والقطاع المختلف

والنوعي للمخاطر، وعليه ذكرت الدراسة القطاعات الرئيسية المتسببة للتغير المناخي والقطاعات المتأثرة 
بالظواهر المناخية، خلصت الدراسة لبيان أهم المناطق الجغرافية المختلفة في مصر ووصف وتقيين التغيرات 

حترار العالمي للقطاعات المختلفة عبر المصفوفة، توصلت الدراسة للعديد من المخاطر المؤثرة المناخية واال
 على القطاعات التنموية والمناطق الجغرافية في مصر.

 .المخاطر مصفوفة المخاطر،تقييم  الجغرافية،المناطق  القطاعات، المناخية،التغيرات  الكلمات المفتاحية:
Abstract. 

 Egypt is one of the countries which will be affected by climate changes according to the UN 

reports, so many precautions must be done to overcome these harmful phenomena. Impacts of 

climate change in the short - medium - long term in Egypt were evaluated, The Key items of 

climate change until 2050 in Egypt and expected effects were mentioned, the different features 

of climate changes according to the governmental reports during the last 25 years were 

discussed, the side effects in different regions and on different sectors were calculated by risk 

matrix, qualitative and quantitative analyses were done. The main sectors cause of climate 

change and the main sectors affected by the phenomena were mentioned. The different 

geographical regions in Egypt were mentioned, the effect of climate changes and global 

warming upon each sector were described and evaluated by risk matrix. The work ends up with 
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considerable findings and results besides the recommendations related to the different types of 

risks affecting different sectors and regions in Egypt,  

 Keywords: Climate changes, sectors, geographical regions, risk assessment, risk matrix 

1.  Introduction  

 Egypt is considered as one of the most affected countries by different risks expected due to 

global warming. The United Nations (UN) reports mentioned Egypt as one of the five countries 

that will suffer from negative effects due to climate changes (UNFCCC, 2020), (Le Quéré, C 

and et al., 2019). The temperature and humidity lead to changing patterns of rainfall, rising sea 

levels, and the increasing frequency of climate-related disasters.  Climate changes have both 

negative and positive effects on the production of crops besides the economy of agriculture 

projects (Roelfsema M.and et al, 2020). As well as the expected scenarios effect of climate 

changes on the cultivated area in Egypt, As well as the expected scenarios effect of climate 

changes on the cultivated area in Egypt, the real estate wealth and buildings, will also be 

affected by different global climate changes phenomena. the total amount of greenhouse gases 

evaluated in Egypt was about 197 million tons of carbon dioxide equivalent in 2013/2014. The 

dangerous of sinking and salinity in the Nile delta 10-15% due to rise in the water level of the 

Mediterranean Sea half-meter average will lead to changes in demography and population 

distribution in Egypt (Hausfather, Z. and Peters, G. P., 2020), (United Nations, Climate actions, 

2020), the available water resources will be reduced by approximately 17.88 billion cubic 

meters, equivalent to 20% of the available water resources in the case of the sinking parts of 

the delta, the expected resource of water available is about 80.4 billion cubic meters, the 

shortage in water will affect all fields such as industrial and medical (William J. Ripple, 2020), 

the quality of life is a strong function in the quality of water, all expected possible scenario of 

the impact of climatic changes must be prepared till 2030 (United Nations Framework 

Convention on Climate, 1992), (J.A. Duffie and W.A. Beckman, 2006). The completion of the 

severe shortage of available data and information on the negative effects of climate change on 

different sectors of development in Egypt is the most important step to prepare real and effective 

scenarios to deal with the risks of climate change (Paulescu, E. and et al, 2013), (Solar Spectram 

2019). 

Natural disasters result from climate changes such as heavy rains, volcanoes, torrents, floods, 

desertification (M. Sengupta and A. Andreas, 2010). earthquakes, landslides, wind, and 

hurricanes were discussed. The different features of climate change that occurred during a 

specified previous period are evaluated to investigate the impact of different climates (Masson-

Demotte, V. P and et alm 2021), (Li, C. Luoyang, 2021). The Key items of climate change until 

2050 such as Global warming as a result of the widening of ozone holes, temperatures, and 

humidity increase leading to heat weaves and storms were mentioned, the rising in water levels 

in the Mediterranean Sea is considered as one of the most important features of the climate 

changes the rise of the sea level affect the climate change on the medium and long term (Brady, 

K. , 2021), (Stojanovic, M. , 2021). 
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Aims of work  

1. Understanding the Earth's changing climate in general and its features in Egypt 

2. Study scientific challenges of climate change on the Egyptian economy in different 

sectors and evaluate it in a quantitative manner 

3. Evaluate the enormous importance of climate change to society in different 

geographical regions.  

Importance of study  

1. The first study on climate change in Egypt use the quantitative analysis concept  

2. The study divides Egypt into different geographical regions to study the phenomena 

related to each region separately  

3. Quantitative analysis is the most important tool to evaluate the advantages and 

disadvantages of climate change in each economical sector  

Scientific problem 

In recent years, climate change leads to different phenomena in different regions in Egypt 

such as heavy rains, temperature increases, rise in water levels, floats, and so on, the 

recording and evaluation of these phenomena help in strategic planning in different 

production sectors.  

Previous studies 

Marzio Galeotti’s study in 2020 about The Economic Impacts of Climate Change in the 

Mediterranean, IEMed Mediterranean Yearbook, the climate change phenomenon and its 

characteristics on the tourism and agriculture in the Mediterranean basin was evaluated, the 

industrial zones in the Mediterranean were evaluated and the effect of global warming and curb 

the emissions of greenhouse gases on human life (Li, C. Luoyang, 2021).  

The Egyptian reports about climate changes introduced by the ministry of environment in 2010 

2016 and 2018 about the expected climate change in Egypt, the content of green gases resulting 

from activities in different sectors, the Egyptian plan to overcome global warming and its 

developments were included in the reports (United Nations, 2022). 

Special report on climate change and land 2022 an IPCC special report on climate change, 

desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse 

gas fluxes in terrestrial ecosystems, the study includes risk assessment and management in 

decision making to achieve sustainable development (Shukla, P. Rand, et al. , 2022) 

The main sectors that cause climate change in Egypt  

 Power plant and energy production sectors are the greatest cause of greenhouse with 35% in 

Egypt. The industrial and mining sectors are the main sector that emits greenhouse gases with 

21% that causes climate change in Egypt (Kaza, S., Yao, and et al, , 2018). Pollution results 

from industrial fields especially chemical industries such as cement and petrochemical 

industries (EURELCO, 2018), (Towards a circular economy, 2017). Petroleum and mining 

industries leads also to global warming (Zhang, Z. and et al. , 2020). The transportation sector 

also is considered as the most important sector that leads to climate change in Egypt with 17%, 

figure (1) shows global greenhouse gas emissions by the economic sector, the agriculture field 

has 15% contribution from total harmful gases, the other sectors such as construction, 
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education, and communication have limited contribution in these phenomena with 4% 

(Eggleston, S., and et al, 2006).  

 
Figure 1. Global Greenhouse gas emissions by the economic sectors. 

Impacts of climate change in the short - medium - long term in Egypt (Tailings Dams: 

Risk of Dangerous Occurrences, 2001), (Shukla, P. Rand, et al, 2022) 

1.  An increase in the average temperature of the atmosphere leads to disruption of the vital 

system of the globe in general 

2. Melting of the poles (rise in the level of sea and ocean surfaces) leads to the sinking of 

island states and deltas 

3. Disruption of rain patterns leads to flooding and drought 

4. The negative impact on the productivity of agricultural lands due to the increase or 

decrease in its water needs 

5. Negative impact on public health and transmission of epidemic diseases 

6. Negative impact on fisheries. 

2.  Climate and extreme weather events in Egypt 

Monitored the extreme phenomena that Egypt was exposed show that, Egypt recorded extreme 

weather phenomena was cost Egypt millions of dollars in losses, in addition to the loss of many 

lives and the impact on the volume of agricultural production in Egypt (Paulescu, E. and et al, 

2013), (Li, C. Luoyang, 2021). 
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Egypt's first national report on Egypt's climate, issued by the Ministry of Environment in 2018, 

was submitted to the United Nations Framework Convention on Climate Change The first 

national report defined the climate change in Egypt in the last years as a result of changes in 

temperatures and prevailing winds. Some harmful features were recorded (Li, C. Luoyang, 

2021). 

Risk matrix (Qualitative and quantitative analysis)      
 

Extreme very danger                         =5 

 

High    danger                                    =4 

 

Moderate                                            =3 

 

Low                                                     =2 

                                                     

Rare                                                      =1 

 

The quantitative determination is done when the description is transformed into numbers 

according to the following mathematical relations.  

Risk =  (Threats * Vulnerability)/ (Confrontation capabilities) (1) 

R =    (T*V)/ (CC) (2) 

T = S*P*N  (3) 

R =   (S*P*N*V)/ (CC)                               (4) 

R Risk  

S Severity.  

T Threats 

 P Probability of occurrence.  

V Vulnerability  

CC Confrontation Capabilities. 

 N The number of times (the frequency of occurrence).  

Geography Egypt is divided into eight different geographic areas each of them affected by 

climate change features with different rates, it has different climate and nature so it will be 

affected by different risks resulting from global warming  (Roelfsema M.and et al, 2020). Table 

(2) shows the different risk features effects on different regions in Egypt, while table (3) shows 

the effect of climate changes in different productions sectors in Egypt, the resulting risk matrix 

for climate change could be determined according to the concept explained by different colors 

and different values calculated from the equations. Red sea, Upper Egypt and SINAI changing 

climatic conditions, sinking beaches, bleaching, Coral reefs, negative impact on monuments, 



 عنوانب السنوي االستراتيجي التقرير
 العالمية المناخية التغيرات ومستقبل واقع

فبراير 
م2022  

  

 

  

 53 المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية

 

Delta and North coast    sinking in some cultivated areas, West desert   and   East desert affected 

by floods (Zhang, Z. and et al, 2020).  

Table 1. Standard Matrix for qualitative and quantitative analysis of Risk. 

 

North Coast and Suez Canal are considered dangerous areas which will be greatly affected by 

climate change due to the rise in water level (United Nations, 1992), (Solar Spectra, 1992). 

Heatwave and temperature rise will affect the Nile delta the increase in salt contents leads to 

desertification, the high population in these areas will increase the worse side effect of the 

phenomena (J.A. Duffie and W.A. Beckman, 2006), (Masson-Demotte, V. P and et al, 2021). 

Floods and torrents occurred in the desert of Sinai and the eastern desert so their harmful effect 

was not pronounced, upper Egypt will be affected by climate changes, the last year’s record 

great disaster in Aswan. Red sea and east desert will be affected by climate changes and some 

kinds of Coral reefs and marine creatures will be disappeared as a result of temperature rise 

(Tailings Dams, 2001), (Shukla, P. Rand, et al, 2022). 
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Table 2. Climate change risk matrix for different regions in Egypt 
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10 hurricanes  

 

       

11 Forest fires  

 

       

12 Heatwaves  &

temperature rise 

 

 

 

       

13 sandstorms 
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Table 3. Climate change risk matrix for different sectors in Egypt 

No Regions 

 

 

 

 

 

Risk type 
A

g
ri

cu
lt

u
re

 

In
d

u
st

ry
  

T
o

u
ri

sm
 &

 t
ra

v
el

 

N
a

v
ig

a
ti

o
n

 

tr
a

n
sp

o
rt

a
ti

o
n

 

P
o

w
er

 &
 E

n
er

g
y

  

co
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

s 

M
in

in
g

 m
a

n
u

fa
ct

u
ri

n
g
 

 

E
d

u
ca

ti
o

n
 &

 l
ea

rn
in

g
 

1 The rise in sea 

levels  
  

 
    

2 Heavy rains 
 

  
 

 
   

3 volcanoes  

 

       

4 torrents 
 

 
    

 
 

5 flood 
 

 
  

 
 

 
 

6 desertification 
 

       

7 earthquakes  

 

       

8 landslides  

 

       

9 wind 
 

  
 

 
 

  

10 hurricanes  

 

       

11 Forest fires  

 

       

12 Heatwaves   &

temperature rise  
       

13 sandstorms 
 

  
 

 
 

 
 

Features of climate change in Egypt  

1. Over the past 25 years, increasing trends in temperature rise have been observed and 

temperatures in the desert fluctuated greatly, it decreased to under zero degrees. 

2. Egypt receives between 20 and 200 mm as an annual average of precipitation along the 

Mediterranean coast (Li, C. Luoyang, 2021).  

3. The rains were more concentrated in Alexandria and Rafah, Rain rarely fell on the rest of 

the Egyptian lands where it is dominated by the arid desert climate. 

4. Significant negative impact on the production of strategic crops, according to the statistics 

of the Economic Affairs Sector of the Ministry of Agriculture (M. Sengupta and A. Andreas, 

Oahu Solar Measurement, 2010), (United Nations, 2022). 
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5. Increase in maximum temperature caused a decrease in the wheat crop in Egypt during the 

2010 cropping season compared to the 2009 season. The governorates of Upper Egypt recorded 

the largest decrease in the wheat crop by 21.2%, while the governorates of the Nile Delta 

decreased by 8.2%. 

6. Cold wave occurred when the maximum and minimum temperatures during this month were 

lower than usual, the damage to crops was 50% for citrus, 40% for beans, 40% for bananas, 

30% for mango, 20% for tomatoes, and 2% for potatoes. 

7. Heavy rains exceeding 80 mm/day caused the worst floods in Egypt since 1994, resulting in 

15 deaths, the evacuation of 3,500 people, and material losses estimated at $25.3 million. 

8. Floods affected the Sinai Peninsula, the Red Sea coast, and the Aswan Governorate  

9. Snow and rain storms caused temperatures to drop below freezing in some places with winds 

up to 60 km/h, this resulted in the death of 18 people and the injury of 59 others. 

10. Strong winds cause changes in wind direction, and the extent of the related damage was not 

specifically specified quantitatively (Brady, K. , 2021), (Stojanovic, M., 2021). 

11. Traffic accidents related to bad weather, closing several ports, airports and disrupting traffic 

in the Suez Canal (M. Sengupta and A. Andreas, 2010), (Stojanovic, M., 2021). 

12. decrease in the national income resulting from tourism as a result of bad weather  

13. Nests increase due to climate changes appear clearly in two disasters: - 

 Locusts attacked various agricultural areas in Egypt along the 60 km length of the 

Mediterranean coast in an attack unprecedented in the past fifty years. 

 scorpions    in Aswan cause the evacuation of 500 people (EURELCO, 2018), (Towards 

a circular economy, 2017).  

3.  Conclusions  

 

1.  The best scenario, different methods, and solutions to overcome climate changes on short 

and long run, must be prepared 

2. Follow a pathway leading to low greenhouse gas emissions and climate-resilient 

development 

3. Making infrastructure stronger and responding to the climate crisis requires collective action 

by all countries, cities, financial actors, businesses, and ordinary citizens 

4. Making infrastructure more resilient enables costly repairs to be avoided and reduces the 

wide-ranging consequences of natural disasters on people's livelihoods 

5. Climate risk disclosure and reporting frameworks, such as the task force on Climate 

disclosures, provide a sound framework for actors. 

6. Strengthening the private sector partnership in financing green and environmentally friendly 

activities. 

7.Adopting the green economy by expanding environmentally friendly projects.  

8.The Egyptian banking sector has placed the environmental dimension within the conditions 

for financing modern projects so that no project that would exacerbate the severity and risks of 

climate change is financed. 

9.Improving soil fertilization and water management, erosion control, and plowing for soil 

conservation, and better protection of coastal areas and farms, in order to mitigate the effects 

of climate change 
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[1] Recommendations 

1. Enhancing scientific research, technology transfer, and knowledge management to raise 

awareness of the need to address the risks of climate and set specific plans and clear 

funding. 

2. Completing the severe shortage of available data and information on the negative effects 

of climate change on the various sectors of development in Egypt, especially the issue 

of internal and external migration, and establishing a complete database that is 

constantly updated, 

3. Develop new varieties that tolerate high temperatures, salinity, and drought, and their 

growth is short in time. 
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 باملدارات املائية املوارد استدامة ىلع املناخية التغيرات تداعيات
 تادال بسهل املسقي املدار نموذج املسقية

The implications of climate change on the sustainability of water 
resources in the irrigated perimeter , model the irrigated perimeter  

of Tadla 

 أكحال نجاة
Naj at  akhal  

/ طفيل ابن جامعة واالجتماعية، اإلنسانية العلوم كلية الدكتوراه، ىلع حاصلة
 القنيطرة

 بسهل املسقي املدار  نموذج املسقية باملدارات املائية املوارد استدامة على املناخية التغيرات تداعيات(: 2022) أكحال، نجاةيوثق هكذا: 

 ، التقرير االستراتيجي السنوي بعنوان واقع ومستقبل التغيرات املناخية العاملية، املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةتادال

 واالقتصادية والسياسية، برلين.

 الملخص:
من عدة مشاكل بيئية تمثلت بالدرجة األولى في التغيرات المناخية،  المدار المسقي بسهل تادال يعاني أصبح

التي اثرت بشكل كبير على تراجع الفرشات الباطنية بصنفيها القريبة من السطح والعميقة غير القابلة 
ا، مما طرح متر   50وى البيزومتري بشكل كبير تجاوز في بعض المناطق للتجديد، بحيث تراجع المست

الح للشرب الص التزويد بالماءوسيطرح تحديات عميقة جدا يصعب حلها في السنوات القادمة على مستوى 
 تلبية حاجيات الفالحة. وكذلك

 التغيرات المناخية، المياه الجوفية، المدار المسقي بسهل تادال :ةالكلمات المفاتيح
Abstract 

The irrigated perimeter of Tadla suffers from a big environmental problem, it is 

manifested in the climate change phenomenon that  has been led to climatic an aquatic 

injustice, which are reflected in water retreat according to the piezometric levels in both 

the surface water and the underground water like “Eocene” that has an unrenewable 

trait. The water retreat has overpassed 50 meters below in many areas, which is alarming 

to an environmental disaster appeared in water shortage, which threatens agriculture and 

drinking water supply… 

Key words: climate change, underground water, irrigated perimeter of Tadla 
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 مقدمة
اخية التي بسبب التغيرات المنا ا حقيقي  ا مائي  ا من منتصف القرن العشرين بدأ العالم يعرف تحدي  انطالق  

أصبحت تعيشها مختلف مناطق العالم خاصة االفريقية منها، وكذلك التزايد السكاني الكبير والذي حاجياته 
، مع العلم أن الفالحة تعتبر من القطاعات التي خاصة الفالحية منها المائية و الغذائية تتزايد بشكل مستمر
ة مع القطاعات االقتصادية األخرى، والمغرب يعتبر من بين هذه الدول تستهلك أكبر كمية من المياه مقارن

التي يستنزف قطاعها الفالحي كميات مهمة جدا من المياه، خاصة أمام التحديات المناخية التي يعرفها 
العالم  السيما الدول التي توجد في المناطق الجافة وشبه الجافة هو الشأن بالنسبة للمغرب، حيث بتميز 

ة التساقطات وطول فترة اإلشماس وارتفاع درجات الحرارة التي تعد رهينة فقط بفصل الصيف بل حتة بقل
الفصول األخرى أصبحت تعرف هذا المشكل، وقد ساهم  هذا األخير بشكل كبير في التأثير على البيئة 

ديا كبيرا صبحت تعرف تحواإلخالل بعناصرها ومكوناها السيما  الموارد المائية الجوفية والسطحية ،  التي أ
 لعميقة والتيامن السطح أو  المائية القريبةالمكثف  وغير المعقلن،. إذ تعرضت الفرشات  االستعمالبسبب 

لسقي  يويةالمكثف لهذه المادة الح االستغاللكبير بسبب  للتجديد الستنزافتتصف بكونها غير قابلية 
األراضي الزراعية نظرا لعدم كفاية المياه السطحية لتلبية الحاجيات الفالحية امام التغيرات المناخية التي 

حفز عمليتا الجافة مما يتعرفها المنطقة المتمثلة في تقلص معدل التساقطات السنوية وطول الفترة الحارة و 
 النتح.التبخر و 

كة يتمثل أساسا في تبيان الوضعية التي أصبحت عليها الموارد هداف األساسية من وراء هذه المشار واأل
المائية الجوفية واألسباب الحقيقية التي توجد وراء هذا التدهور، وكذلك إثارة انتباه الجهات المعنية بهذه 
المشاكل التي أصبحت تهدد هذا المورد وحثها على التدخل لحمايته، وذلك عن طريق التوعية والتحسيس 

ية  تقنيات جديدة للسقي للتقليص من تبذيره. لهذا تم اختيار هذه اإلشكال بة وتفعيل القوانين وادخالالمراقو 
التي تتمحور حول موضوع "تداعيات التغيرات المناخية على استدامة الموارد المائية بالمدارات المسقية 

 ا على منهجية دقيقة مكنتنا مننموذج المدار المسقي بسهل تادال" ومن أجل معالجة هذه اإلشكالية اعتمدن
فالح  660(، حيث تم استجواب ما يناهز 2018اإللمام بهذه الظاهرة والمتمثلة أساسا في العمل الميداني )

بالمدار المسقي بسهل تادال من أجل ملء االستمارات، باإلضافة إلى ذلك استثمرنا مجموعة من المعطيات 
الفالحي لتادال )لمستويات البيزو مترية(.  كما  لالستثمار تم الحصول عليها من طرف  المكتب الجهوي
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عملنا على تمثيل النتائج المتوصل إليها في مبيانات من أجل توضيح الظاهرة بشكل دقيق. والغاية من 
ذلك، تتجلى في محاولة نشر الوعي لدى مختلف فئات المجتمع حتى يتسنى التقليص من التدهور واإلخالل 

رد الطبيعية والنظام البيئي بالمدارات المسقية بصفة عامة ومدار سهل تادال على الخصوص. الذي تعرفه الموا
 وفي هذا السياق ركزنا على مجموعة من العناصر األساسية والتي تم إجمالها في النقط التالية:

 تراجع مستوى الفرشة الباطنية أمام االستغالل المكثف بالمدار المسقي بسهل تادال 
 لمناخية وعالقتها بتراجع المستوى البيزومتري للفرشات المائية التغيرات ا 
 التدابير األساسية التي يمكن اتباعها من أجل التقليص من تراجع المستوى البيزو متري 

 : توطين منطقة الدراسة 1خريطة رقم 

 

 تراجع مستوى الفرشة الباطنية أمام االستغالل المكثف بالمدار المسقي بسهل تادال -1
عرفت الفرشات المائية  بالمدار المسقي بسهل تادال تراجعا كبيرا، وهذا التراجع يختلف حسب القطاعات 
التي توجد بالمدار نفسه،  فقطاع بني موسى الغربية سجل تراجعا كبيرا بالمقارنة مع كل من قطاع بني 

الحين لمائية من طرف الفالكبير للفرشة ا االستغاللموسى الشرقية و قطاع بني عمير، ويرجع ذلك إلى 
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، بحيث أن معظم الفالحين بقطاع بني 2018كما أوضحت الدراسة الميدانية التي تم القيام بها في سنة 
موسى الغربية يستعملون المياه الباطنية لتلبية حاجيات الفالحة من الماء، و الدافع األساسي وراء ذلك هو 

سهم الفالحي بالمنطقة فيجدون أنف لالستثمارب الجهوي عدم كفاية مياه الري التي  يشرف عليها المكت
لذي ساهمت بشكل كبير ا التغيرات المناخيةمضطرين لحفر اآلبار الستغالل المياه الباطنية.  كما ان 

سهل تادال( والمتمثل أساسا في طول الفترة الجافة وقلة التساقطات واالرتفاع الكبير ) تعرفه المنطقةاصبحت 
شهر السنة، دفع الفالحين الى اللجوء للمياه الباطنية من أجل تلبية حاجيات أغلبية أالحرارة في في درجات 

 الفالحة من الماء عن طريق حفر مجموعة من االبار سواء غير العميقة او المتوسطة او العميقة. 
: استعمال المياه الجوفية من اجل السقي 1صورة رقم   

 
  دقيقة 30و 13مارس، الساعة  24تصوير نجاة اكحال

مضخات المياه من اجل السقي بالمدار المسقي بسهل تادال : استعمال2صورة رقم   
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   دقيقة 13و 11شتنبر الساعة  07اكحال المصدر: تصوير نجاة 

المسقي بسهل تادال وبني موسى بالمدارتطور المستويات البيزو مترية حسب قطاع بني عمير  :1شكل رقم   

 
بتصرف(الفالحي لتادال ) لالستثمارالمكتب الجهوي  المصدر:  

تطور المستوى البيزو متري بالمدار المسقي بسهل تادال :2شكل رقم   
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)بتصرف( ، وكالة الحوض المائي الم الربيع الفالحي لتادال لالستثمارمصدر: المكتب الجهوي ال  

الفالحي لتادال )بتصرف( لالستثمارالمصدر: المكتب الجهوي   

على العموم فالفرشات الباطنية بالمدار المسقي بسهل تادال عرفت استنزافا كبيرا بالقطاعين على حد سواء 
  7رغم بعض الفوارق التي توجد   على مستوى المستويات البيزو مترية والتي ظل متوسطها يتأرجح بين 

ظم كثف للمياه الباطنية، فمعمترا كما هو مبين في المبيان أعاله،  ويرجع ذلك إلى االستغالل الم 16و
الفالحين بالمدار يستعملون هذه المياه لتلبيه حاجيات الفالحة  إما لعدم كفاية مياه الري السطحية أو طول 

 47بالمائة من الفالحين يستغلون أكثر من بئر واحد و حوالي  53الفترات الجافة في السنة.  فأكثر من 
تقدر  يناإلنجذابي والذالسقي  الفالحين إلىإلى ذلك، لجوء  إلضافةواحدا، بايستغلون بئرا  بالمائة منهم

يساهم في ضياع كميات مهمة من المياه كما أوضحت ذلك الدراسة الميدانية،  بالمائة مما 89نسبتهم بحوالي 
عن حاجيات المزروعات  دراية سواءبالمائة ليست لهم أي  96واستعمال مياه السقي بشكل عشوائي بحيث 

 ( 2018) الدراسة الميدانية  اء أو التربة.من الم
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 : توزيع الفالحين حسب طريقة السقي بالمدار المسقي بسهل تادال 3شكل رقم 

 
2018المصدر: عمل ميداني سنة   

 توزيع الفالحين حسب توفرهم على اآلبار بالمدار المسقي بسهل تادال:  4شكل رقم 

 
2018المصدر: عمل ميداني سنة   
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 الفالحين حسب عدد اآلبار التي يتوفرون عليها بالمدار المسقي بسهل تادال : توزيع5 شكل رقم

 
2018المصدر:عمل ميداني سنة   

الجافة  أبرزها طول الفترة مائية بالمدار المسقي بسهل تادالعدة أسباب في استنزاف الفرشات الساهمت 
تكرر انطالقا مالذي يدفع الفالح للسقي ال عميلة التبخربالمنطقة، مما يحفز بالمنطقة وارتفاع درجات الحرارة 

إما بفعل عدم كفاية مياه الري الموزعة من طرف المكتب الجهوي لإلستثمار الفالحي أو  من الفرشة المائية
مزروعات تتطلب كميات مهمة من  إلى زرع. باإلضافة أكثريوم أو  15طول الدورة التي تصل أحيانا إلى 

 77الشمندر السكري، مزروعات العلفية، الخضر والفواكه الفصلية ... مما دفع حوالي  الماء كالحوامض،
 (2018 )ميدانبالمائة من الفالحين يضطرون الستعمال المياه الباطنية بالمدار المسقي. 

: تطور نسبة االبار التي حفرها واالبار التي تم التخلي عنها 6شكل رقم   
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  2018المصدر: ميدان 

: الحلول التي اتخذت من طرف الفالحين بعد التخلي عن االبار التي أصبحت تعرف نضوبا   7شكل رقم  

 
   2018المصدر: ميدان 

وقد أصبح التراجع الكبير للفرشات المائية سواء القريبة من السطح أو العميقة  واضحا جدا، بحث هناك 
بالدرجة األولى كما هو موضح في الشكل أعاله  عدد كبير من الفالحين تخلوا عن ابارهم نتيجة النضوب

خاصة في الفترة الممتدة من ثمانينات القرن الماضي، بسبب تحدي الجفاف الذي عرفه المغرب وتوالت 
سنواته الى يومنا هذا بالمدار المسقي ككل خاصة بني موسى، مما يدفع الفالحين إلى تعميق االبار الموجودة 

وكل هذا من أجل تلبية حاجيات الفالحة من الماء، بحيث نسبة مهمة من  أو حفر ابار أخرى جديدة ،
 في المائة يتوفرون على أكثر من بئر واحد كما هو موضح في الشكل أسفله. 99الفالحين والتي تتجاوز 
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عدد االبار التي تم التخلي عنها بسبب النضوب حسب الفالحين بالمدار المسقي بسهل تادال :8شكل رقم   

 
2018المصدر: ميدان   

نسبة االبار المهجورة بالمدار المسقي بسهل تادال حسب القطاعات   :9شكل رقم   

 
2018المصدر: ميدان   

  

52%

26%

22%
بئر واحد 

بئران 

ابار3

اكثر من ثالثة ابار 

48%
52%

بني عمير  

بني موسى  



 عنوانب السنوي االستراتيجي التقرير
 العالمية المناخية التغيرات ومستقبل واقع

فبراير 
م2022  

  

 

  

 70 المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية

 

 : تواريخ التخلي عن االبار بالمدار المسقي بسهل تادال بالنسبة المئوية 10شكل رقم 

 
2018المصدر: ميدان   

متر  17ساهمت التغيرات المناخية بشكل حاد في تراجع الفرشاة المائية حيث تجاوز هذا التراجع      
كمتوسط فقط، خاصة في السنوات التي عرفت  قلة التساقطات  سواء في قطاع بني عمير أو قطاع بني 

أجل تلبية ، حيث اضطر الفالحون لحفر االبار من  2008و  2002موسى، كما الشأن بالنسبة لسنة 
حاجيات الفالحة من الماء، نسبة مهمة من الفالحين تخلوا عن ابارهم بفعل تراجع  حجم المياه بآبارهم 
بسبب تراجع المستوى البيزومتري للفرشات المائية خاصة انطالقا من بداية التسعينات من القرن الماضي 

ان اغلبية الفالحين يستعملون السقي بفعل االكراهات المناخية،   والشيء الذي عمق المشكل اكثر هو 
اإلنجذابي الذي يساهم تبذير كميات مهمة  من الماء، لكن في المقابل خالل الفترات المطيرة يرتفع  المستوى 
البيزومتري  نسبيا فقط بفعل تراجع الفالحين عن السقي بالمياه الجوفية الفرشة المائية تتغدى بالتساقطات، 

لفرشة المائية تتراجع باستمرار لكون كميات المياه المستخرجة  منها أكبر بكثير لكن على الرغم من ذلك ا
 من المياه التي تتغذى بها. 

المناخية بالمدار المسقي بسهل تادال  الخصائص-2  
شبه جاف مع وجود مميزات قارية تجلت في مناج بارد ورطب من  بمناخ متوسطيتميز منطقة تادال 

نونبر إلى مارس وصيف حار وجاف من ابريل إلى أكتوبر، مع اختفاء شبه كلي لفصلي الخريف والربيع، 
 ،محطات مناخية بالمنطقة المدروسة وقد استنتجت هذه الخصائص انطالقا من المعطيات التي توجد بعدة

محطة مناخية بالمنطقة ثم محطة بني مالل التي  أقدمبني عمير والتي تعتبر  قطاعادريس بكمحطة أوالد 
 تعتبر األحدث والتي توجد بالجنوب الشرقي من المدار المسقي.
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 التساقطات  -1
ملم خالل السنوات األخيرة مع توزيع متباين في  300ال يتجاوز متوسط التساقطات بالمنطقة المدروسة 

ملم بمحطة  414تأرجح ما بين  2016/2017فالمتوسط السنوي للتساقطات بالنسبة لسنة الزمان والمكان، 
ملم، هذه  176بمحطة مشرع الضحك في حين سجلت محطة اوالد سيدي ادريس  318بني مالل و

التساقطات تتركز خالل الفترة الممتدة مابين أكتوبر وأبريل متركزة في بعض األيام فقد من السنة، ففي سنة 
يوما فقط، في حين يتميز الصيف بغياب تام للتساقطات باستثناء بعض  30لم تتجاوز  2016/2017

 الزخات الرعدية على مستوى قدم الجبل.
 2016/2017و  1982/1983: تطور معدل التساقطات بالمدار المسقي لسهل تادال مابين 11شكل رقم 

 
 المصدر: وكالة الحوض المائي الم الربيع )بتصرف(

 لحرارة ا -2
 38°ين ب تسجل أقصاها خالل فصل الصيف حيث تتراوح ما ت الحرارة تغيرات فصلية كبيرةتعرف درجا

، في 45.4°جاوزت والتي ت 2018ارة القصوى في أكتوبر ، حيث سجلت أقصى متوسط درجات الحر 45°و
، على  2018في فبراير  -3°مدار المسقي خالل فصل الشتاء المقابل سجلت أدنى درجات الحرارة بال

و متوسط درجات الحرارة السنوي في المنطقة يتراوح  11°و -3° الحرارة الدنيا تتراوح مابينالعموم فدرجات 
 . 19°حوالي 
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 : تطور درجات الحرارة بالمدار المسقي لتادال 12الشكل رقم 

 
 المصدر: وكالة الحوض المائي الم الربيع )بتصرف(

و  1985/1986درجات الحرارة القصوى حسب محطة بني مالل ومحطة أوالد ادريس مابين : تطور  13شكل رقم 
2017/2018  

 
 المصدر: وكالة الحوض المائي الم الربيع )بتصرف(
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: تطور درجات الحرارة المتوسطة الشهرية حسب محطة بني مالل ومحطة أوالد ادريس مابين 14شكل رقم 
 2017/2018و  1985/1986

 
وكالة الحوض المائي الم الربيع )بتصرف( المصدر:  

، دا كما هو موضح في المبيان أعالهتتميز درجات الحرارة بالمدار المسقي لسهل تادال بارتفاع كبير ج
حسب المحطة المناخية أوالد ادريس والمحطة المناخية بني  59°و  42°بين  فالحرارات القصوى تتراوح ما

معدل التبخر خاصة خالل الفترات الجافة السيما الفترة الصيفية مما يؤدي مالل، مما يساعد على ارتفاع 
الى تراجع كبير للفرشاة المائية نتيجة االستغالل المكثف خاصة في السقي، في المقابل تتراوح درجات 

. لهذا أصبحت معظم االبار بالمدار المسقي بسهل تادال تعاني اما 25°و  20°بين  الحرارة المتوسطة ما
ضوب المياه بصفة نهائية أو نقصان كبير حيث تصبح غير كافية لتلبية حاجيات الفالحة من المياه، لهذا ن

يجد الفالحون انفسهم مضطرين  لحفر ابار جديدة وعميقة وصوال إلى الفرشات الباطنية العميقة عير القابلة 
 للتجديد أو تعميق االبار الموجودة.

 فع الفالحين لتعميق االبار : األسباب التي تد 15الشكل رقم 

 
  2018المصدر: العمل الميداني 
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: الفالحون الذين عملوا على تعميق ابارهم بالمدار المسقي بسهل تادال 16شكل رقم   

 
 2018المصدر: الميدان 

أصبحت ظاهرة اللجوء الى تعميق االبار مسالة حتمية وضرورية بالمدار المسقي بسهر تادال نتيجة توالي 
للمياه باستمرار، وقد بدأت هذه الظاهرة في االنتشار انطالقا من  الفالحة الملحةسنوات الجفاف وحاجة 

ثمانينات القرن الماضي، حيث عرف المغرب أزمات مناخية تمثلت في قلة التساقطات وطول الفترة الجافة 
مما دفع بالفالحين الى تعميق االبار الموجودة بسبب تراجع المستولى البيزومتري للفرشة المائية، بحيث 

 2000بالمائة السيما في الفترة الممتدة من سنة  50ت نسبة الفالحين الذي لجأوا الى تعميق ابارهم تجاوز 
   .2010الى 

 خاتمة
ساهمت التغيرات المناخية بشكل كبير في تراجع المستويات البيزومترية للفرشات المائية سواء العميقة او 

لتغيرات المناخية الذي أصبح يعاني منها المدار القريبة من السطح، حيث أن هذا اإلكراه المتمثل في ا
المسقي لسهل تادال   دفع الفالحين بالمنطقة إلى استغالل الموارد المائية الجوفية بشكل مكثف من أجل 
تلبية حاجيات فالحتهم التي أصبحت مهددة بسبب توالي الفترات الجافة وقلة التساقطات، لهذا يلجأ الفالح 

حتى يتمكن من تغطية حاجيات فالحته المائية، ومن أجل تجنب هذه الكارثة البيئية  إلى حفر بئر أو أكثر
التي سوف تصبح تهدد الحياة واإلنسان، كما يمكنها أن تؤدي إلى كوارث أخرى بشرية وسياسية، يجب 

مكن يالقيام بمجموعة من اإلجراءات من أجل تأمين استمرارية  الموارد المائية الجوفية بالمنطقة والتي 
 إجمالها فيما النقط اآلتية:
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 ىلع اعتمادا الشمس بضوء محفزة الهيدروجين غاز إلنتاج خلية تصميم
 (TiO2/Cu)، ZnO نواقل انصاف

Design of a solar catalyzed hydrogen gas production cell based on 
the semiconductors (TiO2/Cu- ZnO) 

 شاكر محمود شعبو. د. ط
 حلب جامعة العلوم، كلية الفيزياء، قسم ،(دكتوراه) عليا دراسات طالب 

 بطل أنور محمد. د. أ
 حلب العلوم، جامعة كلية الفيزياء، قسم يف أستاذ 

  ناشد غسان. د
 حلب. العلوم، جامعة كلية الفيزياء، قسم يف مساعد أستاذ

 بضوء محفزة الهيدروجين غاز  إلنتاج خلية تصميم(: 2022)شاكر، شعبو محمود & بطل، محمد أنور & ناشد، غسان يوثق هكذا: 

(، التقرير االستراتيجي السنوي بعنوان واقع ومستقبل التغيرات املناخية العاملية، TiO2/Cu)، ZnO نواقل انصاف على اعتمادا الشمس

 املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية، برلين.

 الملخص: 
صممت خلية إلنتاج غاز الهيدروجين ، حضر احد اقطابها من ثاني أوكسيد التيتانيوم المشاب بالنحاس 

غرافيت الستانلس واللتوسيع عرض حزمة الضوء المرئي الممتص، والقطب االخر استخدم اقطاب معدنية من 
والبالتين وتم تحضير أوكسيد الزنك أيضا الستخدامهم كأقطاب نصف ناقلة في خلية انتاج الهيدروجين. تم 
دراسة عالقة االستطاعة الضوئية الواردة على الخلية ودرجة الحرارة بفرق الجهد الناتج عن الخلية وعالقته 

يتانيوم اج الهيدروجين الوكسيد الزنك افضل من ثاني أوكسيد التبكفاءة انتاج الهيدروجين، وتبين ان كفاءة انت
واستطاعة  31℃عند درجات حرارة مختلفة، حيث وصلت عند درجة الحرارة   Cu) 2(TiO/المشاب بالنحاس

.  w µ 6.76 واالستطاعة الكهربائية الناتجة عن الخلية 1.34 (mol /h µالى ) W 4.07ضوئية 
وزيادة مردود الخلية تم إضافة كبريتات الصوديوم ككاسح للثقوب ولوحظ  لتخفيف تأكل القطب الضوئي

وبالنتيجة يمكن استخدام الخلية إلنتاج غاز الهيدروجين بإسقاط ضوء الشمس  mv100 ازدياد الجهد بمقدار 
( وانتج ×42) cmعليها ، وبدراسة الجدوى االقتصادية تبين ان مساحة الوسط الفعال للفلم المحضر هو

(mol /h µ) 1.34 .من غاز الهيدروجين و يمكن بزيادة حجم الخلية ان تزداد كمية انتاج الهيدروجين 
 .: قطب ضوئي، االشابة، ثنائي أوكسيد التيتانيوم، الهيدروجين، التحفيز الضوئيالكلمات المفتاحية
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Abstract 
The hydrogen production cell designed with one of its electrodes prepared from copper-doped 

titanium dioxide to expand the width of the absorbed visible light beam  , and zinc oxide was 

prepared for use as semiconducting electrodes in the hydrogen production cell , and the other 

electrode used metal electrodes of stainless steel graphite and platinum the relationship of the 

light potential on the cell and the temperature to the potential difference produced by the cell , 

and its relationship to the efficiency of hydrogen production  ,was studied And it was found 

that the efficiency of hydrogen production for zinc oxide is better than that of titanium dioxide 

doped with copper (TiO2/Cu) at different temperatures as It reached at a temperature of 31℃ 

and a light power of 4.07 W to 1.34 (µ mol / h) and the electrical potential of the cell was 6.76 

mw   , To reduce the corrosion of the photo electrode and increase the cell yield sodium sulfate 

was added as a pore scavenger, and it was observed that the voltage increased by 100 mv as a 

result , the cell can  be used to produce hydrogen gas by dropping sunlight on it The economic 

feasibility study shows that the effective median area of the prepared film is (4×2) cm and 

produced 1.34 (µ mol /h) of hydrogen gas  . Thus, it is possible to increase the effective surface 

to increase the electricity and the amount of hydrogen production. 
Key words: photo electrode, alloy, titanium dioxide, hydrogen photocatalysis 

  مقدمة:-1
الكربون، إال أن عملية  للطاقة خالي ا منُمغري ا للعلماء باعتباره مصدر ا  ظل الهيدروجين على مدى عقود

تحوي على ثاني أكسيد الكربون ويسمى الهيدروجين الناتج بهذه الطريقة  إنتاج الهيدروجين التقليدية
لهيدروجين أما ا الهيدروجين الرمادي، وفي حال عزل ثاني أكسيد الكربون عنه، ُيعرف بالهيدروجين األزرق

دام نتاجه عن طريق التحليل الكهربائي او التحليل بالتحفيز الضوئي باستخاألخضر فأمره مختلف، إذ يجري إ
اجهزة تعمل على تحليل الماء إلى عنصَري الهيدروجين واألكسجين، وكان التحليل الكهربائي يتطلب، في 

لك ت المعتاد استهالك قدر كبيٍر من الطاقة الكهربائية، إلى الحدِّ الذي جعل من غير المعقول االعتماد على
 الطريقة.

لذلك توجه العلماء للتركيز على طريقة انتاج الهيدروجين اعتمادا على اشعة الشمس وتطوير مواد فعالة 
ومع  ،(Durrant , J. 2006) اعتمادا على انصاف نواقل مختلفة تمتص القسم األكبر من الطيف الشمسي

أن إنتاج الهيدروجين األخضر ، ما زال يخطو خطواته األولى، فإن عدة دول تضخ استثماراتها في هذه 
التكنولوجيا ومن هذه الدول أستراليا، التي تسعى إلى تصدير الهيدروجين المزمع إنتاجه عبر استغالل ما 

ق القاحلة الهيدروجين في المناط يتوافر لديها من طاقة شمسية وطاقة الرياح، في حين تخطط تشيلي إلنتاج
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الواقعة في شمال البالد، الغنية بالكهرباء الُمَولَّدة باستخدام الطاقة الشمسية. وأما الصين فتعتزم إطالق 
 .2030مليون مركبة تعمل بخاليا وقود الهيدروجين بحلول عام 

يث واليات المتحدة األمريكية، حوثمة مشروعات مماثلة يجري العمل عليها في كلٍّ من كوريا الجنوبية، وال
تُبذل جهود حثيثة في والية كاليفورنيا من أجل استبعاد الحافالت التي تعمل بالوقود األحفوري بحلول عام 

، التي (2030). ومن جهتها، نشرت المفوضية األوروبية مؤخر ا خطة إنتاج الهيدروجين لعام (2040)
ا بأن (2050)جيجاوات بحلول عام  (500)جين لتصل إلى تدعو فيها إلى زيادة قدرات إنتاج الهيدرو   )علم 

 غاز الهيدروجين تواجد لعدم انظر   (Frame, F, 2010)جيجاوات(.  0.1القدرات الحالية ال تزيد على 
 من (96%) ينتج .تكوينها في يدخل التي الجزيئات من لتحريره الالزمة الطاقة توفير فيستوجب بالطبيعة

 المواد طريق عن (%30)و الطبيعي الغاز من (%48) منهاو  ،الحرارية الكيمياء طريق عن الهيدروجين
 عن يتم الهيدروجين إنتاج من الباقية( %4)و غاز إلى الفحم تحويل طريق عن( %18)و الكربوهيدراتية،

 500)) إلى (2002) سنة الهيدروجينمن  العالمي اإلنتاج حجم وصل ولقد .للماء الكهربائي التحليل طريق
 للهيدروجين مصدر أرخص الطبيعي الغاز كان لقدالعادية،  والحرارة الضغط ظروف تحت مكعب متر مليار
 المدخنة إلى ببساطة المنتج الكربون أكسيد ثاني يرسل الحالة هذه وفي اتاريخي  
 الهيدروجين إلنتاج األصلي الوقود الفحم كان وقد الطبيعي، الغاز يتوفر ال عندما الثاني الخيار الفحم يصبح
 تصبح أن قبل الفحم من الهيدروجين إلنتاج الحديثة الطريقة تكساكو طورت شركة ثم الزمن من قرنين قبل
 في شيء أسهل والهيدروجين األكسجين يبدو إنتاج الكهربائي التحليل وبطريقة .تكساكو/شيفرون من جزء

 .هذه السنين من سنة وسبعين لخمسة تجاريا استخدمت وقد سنة مائتي منذ معروفة فالطريقة الوجود،
 يؤدي ألنه كبيرة أهمية له ليس االحفورية الطاقة خالل من أي الكالسيكية بالطرق الهيدروجين إنتاج إن
 تم إذا أهمية بالغة يكتسي سوف الهيدروجين إنتاج فان ثم ومن .االحتباس الحراري غازات انبعاث إلى

 الحرارة طاقة الرياح، طاقة الشمسية، الطاقة) المتجددة الطاقات باستعمال أي نظيفة بطرق إنتاجه
 .الكهربائي للتحليل الضرورية إنتاج الكهرباء جلأ من (...الجوفية
 :يلي فما الهيدروجين إنتاج طرق تلخيص يمكن

 الماء في كهربائي تيار تمرير طريق عن ذلك ويتم شــــيوعا األكثر الطريقة وهي :الكهربائي التحليل 
 %30 إلى تنخفض %80 إلى هنا الكفاءة نســـــــبة عنصـــــــريه، وتصـــــــل إلى تحليله إلى يؤدي مما
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 الناجح أن االستخدام يرى البعض فان ثم ومن .آخر مصدر من الكهرباء توليد عملية كفاءة بحساب
 عن بعيدة مناطق في تكون قد والتي وغيرها الرياح وطاقة الشمسية كالطاقة للطاقة األولية للمصادر
 .الستهالكه املراكز تلك إلى الطرق  بشتى ينقل الذي الهيدروجين استخالص يكمن في العمران مراكز

 عنصريه إلى الماء يتحلل وعندئذ  ℃ 2500 إلى الماء بخار بتسخين ذلك ويتم :  الحراري التحليل 
 حاجة هناك تكن لم إذا الثاني من التخلص و األول على يتم بالحصول األكسجين، و الهيدروجين

 العملية لهذه الحرارة الالزمة على الحصول في تتمثل الطريقة هذه تعترض التي المشاكل لكن إليه،
   من أكثر إلى حرارتها  ترتفع ال التبريد وغازات فمياه النووية المفاعالت في حتى تتوفر ال والتي

 واألدوات األجهزة وتوفير الطاقة، من القدر هذا توفر ال وغيرها الشمسية فان الطاقة كذلك ،℃ 800
 .مشكلة أخرى أيضا هي هذه الحرارة درجات تحمل على القادرة

 درجات في الكيميائية المركبات بعض مع الماء تفاعل على وتعتمد :الحرارية الكيميائية الطريقة 
 هذه وتعترض .التفاعالت من سلسلة بعد الماء تحلل إلى يؤدي مما °800 إلى تصل عالية حرارة

جراء ناحية من العالية الحرارة مشكلة الطريقة  الهيدروجين على الحصول بعد التفاعالت من سلسلة وا 
 .األولى طبيعتها إلى المستخدمة والمركبات المواد إلعادة

 الماء في عكسية بطريقة الضوئي التركيب عملية تتم :للطحالب الضوئي والتركيب الضوئي التركيب 
 انه يعني وهذا األكســـــجين من بدال الهيدروجين الطحالب تطلق حيث الطلق الهواء في يحدث عما
 في %9 و الطبيعة في %2 أخرى طاقة مصادر إلى الحاجة دون الهيدروجين على الحصول يمكن

 نســــبة انخفاض الطريقة هذه على يعاب ولكن الشــــمســــية الطاقة غير -إلى بحاجة ان كما المعامل
 .الهيدروجين من اقتصادية كميات لتوفير بالطحالب المزودة المناطق من جدا كبيرة كفاءة مساحات

 أن العضوية للكتلة الحرارية بالكيمياء التحويل أو الحراري التحلل طريق عن الهيدروجين إلنتاج يمكن
 الكهربائي التحلل طريق عن الهيدروجين إنتاج أما .للطاقة كحامل الهيدروجين محدود على لطلب يستجيب
 .اإلمداد في منتظم وغير متجدد أصل من الطاقة خزن إلى يهدفاإلنتاج  هذا دام ما واعد جد فهو للماء

 الهيدروجين إنتاج في في الزمان منتظم وغير وفير بشكل المنتجة الكهربائية الطاقة من الفائض يستعمل
 .الطلب مكان إلى نقله أو إليه الحاجة لحين وتخزينه
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تم في هذا البحث تصميم خلية إلنتاج غاز الهيدروجين اعتمادا على تصنيع انصاف النواقل التي تمتص  
 مجال واسع من الطيف الشمسي واستخدامها في تصميم جديد لخلية انتاج الهيدروجين.

 أهمية البحث وأهدافه:-2
م وجذبت االهتمام ألنها تعتمد  1972ا منذ العام ا كبير  ا اهتمام  كسبت الخاليا الهيدروجينية المحثة ضوئي  

على المياه المالحة والطاقة النظيفة )طاقة اشعة الشمس( وهي متوفرة ومجانية. وان امداد البشرية لمدة عام 
 متر مربع من االلواح الشمسية في الثانية وعلى مدار اليوم ولمدة650) )بالطاقة الشمسية يحتاج صناعة 

×3.5)عام، بينما الطاقة الهيدروجينية تحتاج  (40) ×2)لتر من الماء فقط والتي تمثل  ( 𝟏𝟎𝟏𝟑 من ( 𝟏𝟎−𝟖
وأما الهدف األساسي من البحث  (Lewis, N.S., Nocera, D.G. 2006) .الماء الموجود على سطح األرض

هو تصميم جهاز مخبري إلنتاج غاز الهيدروجين اعتمادا على مواد انصاف نواقل رخيصة ومتوفرة وهي 
ثاني أوكسيد التيتانيوم المشاب بالنحاس واوكسيد الزنك حيث تم التعرض لبعض خواص المركبات المحضرة 

وحساب كفاءة انتاج الهيدروجين  .26/7/2021اريخ وت 1286لدى مجلة بحوث جامعة حلب رقم  ببحث سابق
ضوء الشمس( وبأقطاب معدنية مختلفة ومدى تأثير إضافة –باستطاعات ضوئية مختلفة )ضوء مصباح 

 كبريتات الصوديوم على كفاءة انتاج الهيدروجين.

 الدراسة التجريبية:-3
 األجهزة واألدوات المستخدمة:-3-1

  مطيافUV-VIS  من شركةSCINCO  رقمS-3100. 
 .جهاز قياس االستطاعة الضوئية 
 .انبوب من الكوارتز 
  تصميم خاص لغطاء بالستيكي موجود فيه ممر ملحي على شكل حرفU. 

 طريقة التحضير:-4
تم تحضير أوكسيد التيتانيوم المشاب بالنحاس ودراسة خواصه المشاب بالنحاس: TiO2   تحضير -1- 4

وتاريخ  1286لدى مجلة بحوث جامعة حلب رقم  الموصوفة ببحث سابقالضوئية والكهربائية بالطريقة 
26/7/2021. 
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  ZnOتحضير-4-2
من خالت  (5gr)بتقانة السبين، حيث تم حل  ZnOللمحلول الغروي  Sol-Gelحضرت هذه الطبقة بطريقة 

يسي، أضيف باستخدام خالط مغناط (min 120)مع التحريك المستمر لـ  اإليثانولمن  (ml 100)الزنك في 
من ثنائي ايتانول أمين، وبعد تمام االنحالل تم الحصول على محلول  (ml 0.3)ة. بعد انقضاء نصف الفتر 

زجاجية وفي كل طبقة تم  طبقات من المحلول السابق بتقانة السبين على شرائح  (10)شفاف اللون، رسبت
وبعد تمام الترسيب ُعولجت الشرائح حراريا  بشكل  (min 10)لمدة  (C ̊ 100)التجفيف عند درجة حرارة 
عولج الفلم في الفرن عند  حتى تتبخر المادة العضوية. (min 120)لمدة  (C ̊ 450)تدريجي إلى درجة حرارة 

لمدة ساعتين، وهذا الفلم سيستخدم الحقا كقطب في خلية انتاج الهيدروجين ومقارنه   (ᴼC 600)الدرجة 
  .(Firdaus.M, 2012)لفلم المحضر من أكسيد التيتانيوم المشاب بالنحاس نتائجه وكفاءته مع ا

 : النتائج والمناقشة-5

 ZnOالوكسيد الزنك  UV-VISدراسة طيف االمتصاص -5-1
للفلم المحضر من أوكسيد الزنك كما هو مبين  UV-Visible spectroscopyأخذ طيف االمتصاص باستخدام   

 Tauc. (Lewis, N.S., Nocera, D.G. 2006) ( وتم حساب عرض المجال المحظور بطريقة1بالشكل )

 
 ZnO(: طيف االمتصاص الوكسيد الزنك 1)الشكل 

   nm 380 ( وجود قمة امتصاص عند الطول الموجي1يالحظ من الشكل )
 أي انه يمتص بالمجال فوق البنفسجي من الطيف الشمسي  Eg=3.37 ev وان عرض المجال المحظور هو 

وتم استخدام قطب نصف ناقل من ثاني أوكسيد التيتانيوم المشاب بالنحاس ثم اوكسيد الزنك مع اقطاب 
 مقابلة متعددة )معدن( من الستانلس ستيل والغرافيت والبالتين .
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 وقياس االستطاعة الكهربائية الناتجة عنها:تصميم الخلية -6
 (: 1مبينة بالجدول ) تم تصميم أدوات خاصة وابعاد محددة لعمل الخلية وهي

 .(: أجزاء خلية انتاج الهيدروجين وابعاد ووظيفة كل جزء1الجدول )
 غطاء بالستيكي قاعدة بالستيكية أنبوب من الكوارتز 

وبقطر  cm 7.5بطول  االبعاد
 cm 2.8 داخلي

 cm 3.5وقطر داخلي  cm 3.3 بطول
 U وتم حفر بداخلها ممر على شكل حرف

 0.5cm  بثخانة

يحفر فيه  5cmوقطر cm3بطول 
 3mmثخن المنفذ  منفذين منفصلين

 لغاز الهيدروجين واالوكسجين
لضمان امتصاص  الوظيفة

كامل الضوء الساقط 
 على نصف الناقل
 واالستفادة منه

المحافظة على توازن ووظيفه الممر هي 
الشوارد على طرفي الممر وباإلضافة 
للسماح للشوارد للمرور وعدم السماح 

الن االلكترونات  لإللكترونات بالمرور
ستمر من السلك الخارجي اما الشوارد 

  ستتحرك عبر الممر الملحي

المساهمة في فصل غاز االوكسجين 
 والهيدروجين

و البالتين( و الغرافيت اأومن الطرف الثاني المعدن )الستانلس ستيل  نضع الشريحة بداخل أنبوب الكوارتز
ويجب ان تحجز الشريحة المحضرة بين طرفي الخلية لمنع اختالط المحاليل على الطرفين كما هو موضح 

  (Cong, Y, 2007): (2بالشكل)

 
  خلية انتاج الهيدروجين باستخدام الممر الملحيرسم تخيلي ل(: 2الشكل)

المرسب تم وضعه في منتصف الخلية وعندها تكون الخلية جاهزة للتحفيز الضوئي وتصبح كما في  الفلم
 (:3،4الشكل)
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(: مخطط ألبعاد وأجزاء خلية انتاج الهيدروجين3الشكل)  

حيث يمكن تطوير الخلية لحجم أكبر عن طريق زيادة السطح الفعال )الفلم النانوي( ومساحة سطح أنبوب 
 ( التصميم النهائي لخلية الهيدروجين.4المستخدم ويبين الشكل)الكوارتز 

وبتسليط ضوء الشمس ثم ضو المصباح عليها انطلق غاز الهيدروجين فوق القطب المعدني كما هو 
 (: 5موضح في الشكل )

 

   
النهائي لخلية  (: التصميم4الشكل )

 نانتاج الهيدروجي
 خلية انتاج الهيدروجين المصممةمن انطالق غاز الهيدروجين  (:5الشكل )

 
على الخلية وضوء الشمس  nm(400-850)حيث تم تسليط ضوء مصباح متعدد االطوال الموجية 

باستطاعتين مختلفتين واوقات مختلفة من اليوم ودرجات حرارة مختلفة ومراقبة االستطاعة الكهربائية الناتجة 
 (:2وكمية انتاج غاز الهيدروجين كما في الجدول)
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من   1mol/h يعطي A 53حيث تم حساب كمية انتاج الهيدروجين عن طريق التناسب حيث ان كل 
 الهيدروجين .

ضوء الشمس( عند -(: يبين االستطاعة الكهربائية الناتجة عن استطاعات ضوئية مختلفة )ضوء مصباح2الجدول )
 و القطب المعدني من الستانلس ستيل ) Cu)2TiO/القطب الضوئي استخدام

كمية انتاج 
 الهيدروجين

(mol /h µ) 

المقاومة 
الكهربائية 

(Ω) 

االستطاعة 
الكهربائية 

 )w)µ الناتجة

شدة 
 التيار

(Aµ ( 

فرق 
 الجهد

((mv 

 االستطاعة
 الضوئية

((w 

درجة 
 الحرارة

(℃) 

 

 ضوء مصباح متعدد االطوال الموجية ℃40 2.93 22 7 0.15 3.14 0.13
0.16 3.22 0.26 9 29 4.04 

 (1) ضوء الشمس ℃39 5.91 31 10 0.31 3.1 0.18
0.22 3.33 0.48 12 40 7.80 

 (2)ضوء الشمس  ℃34 2.71 38 12 0.45 3.16 0.22
0.27 3 0.67 15 45 3.49  
 (3)ضوء الشمس  ℃31 5.16 40 13 0.52 3.07 0.24
0.29 2.75 0.70 16 44 4.07 

 بين طرفي الخلية عند درجات حرارةلوحظ من الجدول تناقص الجهد والتيار الكهربائي وزيادة المقاومة 
وبسبب التأثير  مما يعزز نظرية التحفيز الضوئي ومساهمه الضوء بشكل أساسي في انتاج الهيدرجينمختلفة 

 از.الجهي في تصميم السلبي لدرجة الحرارة على انصاف النواقل والتي هي الجزء الفعال واالساس
على كفاءة  (TiO2/cu)دراسة أثر تغيير القطب المعدني بخلية انتاج الهيدروجين المعتمدة على -7

 انتاج الهيدروجين:
تم استبدال القطب المعدني الموجود بالخلية )ستانلس ستيل( بقطب اخر )الغرافيت والبالتين( لدراسة 

 وكمية انتاج الهيدروجين.االختالف بالجهد واالستطاعة الكهربائية 
-(: االستطاعة الكهربائية وكمية انتاج الهيدروجين الناتجة عن استطاعات ضوئية مختلفة )ضوء مصباح3الجدول )

 والقطب المعدني من الغرافيت ) Cu)2TiO/ضوء الشمس( عند استخدام القطب الضوئي 
كمية انتاج 
 الهيدروجين

(mol /h µ) 
 

المقاومة 
 الكهربائية 

(Ω) 

االستطاعة 
الكهربائية 
 الناتجة

w )µ( 

شدة 
التيار 

(Aµ ( 

فرق 
 الجهد

((mV 

 االستطاعة
 الضوئية

((w 

درجة 
 الحرارة

(℃) 

 

 ضوء مصباح متعدد االطوال الموجية ℃40 2.93 30 27 0.81 1.11 0.50
0.61 1.39 1.51 33 46 4.04 
 (1)ضوء الشمس  ℃39 5.91 36 31 1.11 1.16 0.57
0.78 1.02 1.08 42 43 7.80 
 (2)ضوء الشمس  ℃34 2.71 53 41 2.17 1.29 0.76
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كمية انتاج 
 الهيدروجين

(mol /h µ) 
 

المقاومة 
 الكهربائية 

(Ω) 

االستطاعة 
الكهربائية 
 الناتجة

w )µ( 

شدة 
التيار 

(Aµ ( 

فرق 
 الجهد

((mV 

 االستطاعة
 الضوئية

((w 

درجة 
 الحرارة

(℃) 

 

0.87 1.42 3.14 47 67 3.49 
 (3)الشمس  ضوء ℃31 5.16 55 33 0.16 1.66 0.61
1.11 1.46 5.28 60 88 4.07 

الجدول )4(: يبين االستطاعة الكهربائية الناتجة عن استطاعات ضوئية مختلفة )ضوء مصباح-ضوء الشمس( عند استخدام القطب الضوئي 
TiO2/Cu)  (والقطب المعدني من البالتين 

كمية انتاج 
 الهيدروجين

(mol /h µ)) 

المقاومة 
 الكهربائية

(Ω) 

االستطاعة 
الكهربائية 

 )w )µ الناتجة

شدة 
التيار 

(Aµ ( 

فرق 
 الجهد

((mv 

 االستطاعة
 الضوئية

((w 

درجة 
 الحرارة

(℃) 

 

ضوء مصباح متعدد  ℃40 2.93 66 33 2.17 2 0.61

 4.04 98 41 4.01 2.39 0.76 االطوال الموجية

 (1)ضوء الشمس  ℃39 5.91 153 73 11.16 2.09 1.36

1.47 2.02 12.64 79 160 7.80 

 (2)ضوء الشمس  ℃34 2.71 188 88 16.54 2.13 1.64

1.73 2.07 17.94 93 193 3.49 

 (3)ضوء الشمس  ℃31 5.16 181 80 14.48 2.26 1.49

1.79 2.05 18.91 96 197 4.07 

( افضل النتائج من حيث كمية انتاج الهيدروجين مع درجات حرارة مختلفة 5ويبين الجدول)  
شبه الموصل من 

TiO2/Cu  والبالتين 
شبه الموصل من 

TiO2/Cu  والغرافيت 
شبه الموصل من 

TiO2/Cu  والستانلس 
 ℃ درجة الحرارة 

 ℃40 االستطاعة الكهربائية  0.26 1.51 4.01

 كمية انتاج الهيدروجين  0.16 0.61 0.76
 ℃39 االستطاعة الكهربائية  0.48 1.08 12.64

 كمية انتاج الهيدروجين  0.22 0.78 1.47
 ℃34 االستطاعة الكهربائية  0.67 3.14 17.94

 كمية انتاج الهيدروجين  0.27 0.87 1.73
 ℃31 االستطاعة الكهربائية  0.70 5.28 18.91

 كمية انتاج الهيدروجين  0.29 1.11 1.79

( تزايد ملحوظ للجهد الناتج عن الخلية واالستطاعة الكهربائية الناتجة وكمية 4,5,3لوحظ من الجدول )
( 4انتاج الهيدروجين عن طريق استبدال القطب المعدني بالغرافيت بدال من الستانلس ستيل ومن الجدول )

لوحظ تحسن كبير بكمية انتاج الهيدروجين ويعزى ذلك الى تماسك الغرافيت والبالتين وتأثره الضعيف 
بحمض الكبريت أكثر من الستانلس ستيل الذي يبدأ بالتأكل والتأكسد بسرعة أكبر. وألن معدن البالتين 

وال يفقد بريقه عند تعرضه للهواء، كما أنه ال يتأثر بالحموض التي تذيب معظم الفلزات  يصدأ معدن قوي ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A3
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وقطب البالتين وتم  ZnO تم تجهيز الخلية بقطب ZnOولمقارنه النتائج التي بين يدينا مع فلم  األخرى.
 (.5ول الى النتائج التالية كما في الجدول)الوص

عند استخدام القطب الضوئي  ضوء الشمس(-: يبين االستطاعة الكهربائية الناتجة عن استطاعات ضوئية مختلفة )ضوء مصباح(5)الجدول 
ZnO والقطب المعدني من البالتين 

كمية انتاج 
 الهيدروجين

(mol /h µ) 

المقاومة 
 الكهربائية

(Ω) 

 االستطاعة
الكهربائية 

 )w)µ الناتجة

شدة 
التيار 

(Aµ( 

فرق 
 الجهد

((mv 

 االستطاعة
 الضوئية

((w 

درجة 
 الحرارة

(℃) 

 

ضوء مصباح متعدد االطوال  ℃40 2.93 40 30 1.20 1.33 0.55
 الموجية

0.76 1.26 2.13 41 52 4.04 

 (1)ضوء الشمس  ℃39 5.91 40 37 1.48 1.08 0.69
0.93 0.94 2.35 50 47 7.80 

 (2)ضوء الشمس  ℃34 2.71 58 49 2.84 1.18 0.91
1 1.33 3.88 54 72 3.49 

 (3)ضوء الشمس  ℃31 5.16 61 41 2.50 1.48 0.76
1.34 1.30 6.76 72 94 4.07 

 (ZnO)ومن الجداول السابقة نستنتج ان كفاءة انتاج الهيدروجين بالنسبة للقطب الضوئي المحضر من 
ذلك الى ان االلفة االلكترونية  القطب المحضر من أوكسيد التيتانيوم المشاب بالنحاس ويعزى على من كفاءةأ

على مما تكون أ (ZnO) والحركية االلكترونية ل (2TiO)على من االلفة االلكترونية ل ( أZnO)ل 
ويمكن زيادة الكفاءة بإشابة أوكسيد الزنك ببعض المواد  (Dagher.S, 2016) مرات (3-2) ب (2TiO)عليه

مما يسمح للفلم بامتصاص الضوء ضمن المجال المرئي او ترسيب مادة أخرى ذو مجال محور مختلف 
واستطاعة ضوئية  31 ℃الزنك عند درجة حرارة ألوكسيدوصلت كمية انتاج الهيدروجين  (ZnO)على طبقة 

W 4.07  هي(mol /h µ) 1.34  واالستطاعة الكهربائية الناتجة عن الخليةW 6.76  وتبين من الجداول
السابقة ان قيمه االستطاعة الكهربائية الناتج وكمية الهيدروجين المنطلق تناقصت عند درجات حرارة عالية 

ويعزى ذلك الى الدور السلبي الرتفاع درجات الحرارة على عمل انصاف النواقل وبالنتيجة  (39-40)℃وهي 
 تناقص االستطاعة الكهربائية الناتجة وكمية غاز الهيدروجين المنطلق.

 دراسة أثر إضافة كبريتات الصوديوم للمحلول الكهرليتي على كفاءة انتاج الهيدروجين:-8
تتعرض انصاف النواقل خالل عملية التحفيز الضوئي للتآكل الضوئي حيث ان الثقوب المتولدة نتيجة 
التحفيز الضوئي تتراكم في نصف الناقل)اشباه موصالت ( مما يؤدي الى اكسدة نصف الناقل وتأكله وعند 

لتالي صغيرة وبااستخدام عدسة مجمعة للضوء موجهة على نصف الناقل يسقط االشعاع مركزا في مساحة 
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( Cong, Y, 2007) يكون انتاج األزواج وتراكم الثقوب مركز في منطقة صغيرة مما يسبب تأكال  ضوئيا عاليا

ولحل هذه المشكلة تم دراسة أثر إضافة كبريتات الصوديوم ككاسح للثقوب وتأثيره على فرق الجهد بين 
   انتاج الهيدروجين.طرفي الخلية واالستطاعة الناتجة عن الخلية وعلى كفاءة 

)مكون من  وتم استخدام غشاء نصف نفوذ والبالتين (ZnO)تم في هذه الدراسة استخدام نصف الناقل 
للسماح للشوارد بالمرور ومنع مرور االلكترونات كبديل عن الممر الملحي وعندها  (PANبوليمر يسمى 

 وكميات مختلفة من كبريتات الصوديوم ml (150) سيستخدم محلول كهرليتي واحد هو الماء المقطر
g(0.2-0.4-0.9)   وعندها ستصبح التراكيز المضافة من كبريتات الصوديوم كالتاليg/L(6-2.66-1.33) .

( تغيرات الجهد بين طرفي قطبي الخلية كتابع للزمن باستخدام تراكيز مختلفة من 6حيث يمثل الشكل )
 min.  (Lide (15-0)معدالت او كاسحات الثقوب )كبريتات الصوديوم( وذلك خالل كامل زمن التجربة 

.D , 2008) 

 
 كبريتات الصوديومتغيرات فرق الجهد للخلية كتابع للزمن عند اضافة تراكيز مختلفة من (: 6) الشكل

نالحظ من الشكل ان عند إضافة التراكيز المختلفة من كبريتات الصوديوم الى المحلول الكهرليتي يبقى فرق 
الجهد بين طرفي الخلية ثابتا على الجهد األساسي لمدة دقيقة واحدة ثم يبدأ بالتزايد بشكل مفاجئ ضمن 

ثم انخفض الجهد تدريجيا ،فعند   min (12-3)وبعدها انتقل لمرحلة االستقرار من المجال  min (3-1)المجال 
 :  (1) إضافة تراكيز مختلفة من كبريتات الصوديوم فأنها تتشرد بالماء كما في المعادلة

(1) 2-
4+So+1 2Na→4SO2Na 

نصف  الثقوب المتكدسة على سطححيث تلعب شوارد الكبريتات الدور األساسي بتقديم الكتروناتها الى 
 (:2الناقل )القطب الضوئي( حيث تتأكسد الكبريتات وفق المعادلة )

(2) 2S2↓
+-4OH→O2+2H2+O2-4S 
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ويتشكل راسب الكبريت ويتبعثر ضمن المحلول الكهرليتي ويتحول الى معلق يحول لون المحلول من الشفاف 
الى اللون األبيض ثم يتناقص عدد الثقوب المتجمعة على سطح نصف الناقل مما يزيد عدد االلكترونات 

 (Liu.L, 2014( ،)Binetti, E. 2015) بالنتيجة كمية انتاج الهيدروجين. الناقلية،المنتقلة الى سوية 
بشكل كبير حتى اصبح    min (15-12)لوحظ تناقص بالجهد من المجال  g  0.9اما عند إضافة الكتلة

اخفض من الجهد األساسي ويعزى ذلك لتشكل سريع وكثيف لمعلق الكبريت وبالتالي تناقص عدد ازواج 
( تراكيز كبريتات 6ويبين الجدول )، (Lide .D , 2008) ثقب( ثم تناقص الجهد بين القطبين–)الكترون 

  min(3-1).الصوديوم المضافة واعظم قيمة للجهد ضمن المجال 
عن الخلية كيز المضافة من كبريتات الصوديوم والجهد الناتجابين التر  ة(: العالق6)الجدول   

 gكتلة كبريتات الصوديوم المضافة  g/L التركيز mv [1-3] أعظم قيمة للجهد ضمن المجال
350 1.33 0.2 
381 2.66 0.4 
399 6 0.9 

( تغيرات الكتل المضافة من كبريتات الصوديوم وتأثيرها على فرق الجهد ضمن 7ويبين الشكل)
 .min  [1-12]المجال

 

 تغيرات فرق الجهد مع الكتل المضافة من كبريتات الصوديوم: (7) الشكل
ويعزى ذلك الى اتحاد الكترونات الكبريت المتشردة مع الثقوب المتجمعة على سطح نصف الناقل وبالتالي 

ثم   min (12-1)زيادة عدد األزواج االلكترونية وبالنتيجة زيادة الجهد بين طرفي الخلية ضمن مجال محدد 
وتبعثره ضمن المحلول  (Wang. G, 2011)يبدأ الجهد بالتناقص تدريجيا بسبب تشكل معلق الكبريت 

 .الكهرليتي
 :االستنتاجات
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  طور تصميم خلية إلنتاج غاز الهيدروجين يعتمد على هياكل خاصة وانبوب كوارتز إلمكانية
 تمرير كافة االطوال الموجية الشمسية عبره وبالتالي االستفادة من كامل الطيف الشمسي.

  تم حساب االستطاعة الكهربائية والجهد وكمية انتاج الهيدروجين لكل من الفلم المحضر من ثاني
 أوكسيد التيتانيوم المشاب بالنحاس واوكسيد الزنك 

  وم الزنك عن ثاني أوكسيد التيتاني ألوكسيدتم مالحظة مردود عالي واستطاعة كهربائية كبيرة
لتيتانيوم يمتص ضمن المجال المرئي اما أوكسيد الزنك المشاب بالنحاس على الرغم ان أوكسيد ا

الزنك  سيدألوكيمتص ضمن المجال فوق البنفسجي يعزى ذلك الى ان كفاءة التحويل الكهربائي 
ك الزن ألوكسيدمرات حيث بلغت كمية انتاج الهيدروجين  3-2أكبر من ثاني أوكسيد التيتانيوم ب 

 من غاز الهيدروجين 1.34 (mol /h µ)كالتالي  W 4.07واستطاعة ضوئية  31℃عند درجة حرارة 
 .w µ 6.76واالستطاعة الكهربائية الناتجة عن الخلية 

  تبين ان لدرجات الحرارة المرتفعة ضمن المجال المدروس تأثير سلبي على كمية الهيدروجين
 المنتجة فهي تؤثر على كفاءة التحويل الكهربائي لنصف الناقل.

  تم دراسة أثر إضافة كبريتات الصوديوم ككاسح للثقوب وتم مالحظة زيادة الجهد بين طرفي
وبعدها انخفض الجهد بسبب تشكل معلق  mv 100بمقدار  min [12-1]الخلية ضمن المجال 

 الكبريت وتبعثره ضمن المحلول الكهرليتي.
  نتاجإلتبين من الدراسة انه يمكن استخدام أوكسيد الزنك كقطب للتحفيز الضوئي فعال ورخيص 

 ((4cm×2cmالزنك هي  ألوكسيدغاز الهيدروجين وطاقة كهربائية حيث ان مساحة السطح الفعال 
واالستطاعة الكهربائية الناتجة عن  1.34 (mol /h µ)وانتتجت كمية من غاز الهيدروجين هي 

 .w µ 6.76 الخلية
 :التوصيات

 ندامها في خلية انتاج الهيدروجيتحضير انصاف نواقل جديدة مكونة من الغرافين المشاب واستخ 
  تطبيق الطريقة التي تتكون من قطبين من انصاف النواقل واجراء كل القياسات الكهربائية وكمية

 انتاج الهيدروجين على الخلية 
  اجراء دراسة نظرية لمعرفة عدد االلكترونات المقتلعة من سطح نصف الناقل 
  تصميم خلية بأحجام اكبر واجراء القياسات المناسبة 
  تصميم خلية عبارة قطبين انصاف نواقل بجانب بعض وقياس المردود الكهربائي وكمية انتاج

 الهيدروجين 
 القسم األكبر من الطيف الشمسي  تحضير نقاط كمومية بأنصاف اقطار مختلفة المتصاص 
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  وء المتصاص الض فعاليتهتحضير قطب ضوئي يحوي خليط من انصاف النواقل ودراسة مدى
نتاج الهيدروجين   وا 

 اجراء اشابة لغشاءPAN   بأوكسيد الزنك المشاب بالنيكل لما له دور كبير بزيادة كمية انتاج
 الهيدروجين 
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 العاملية املناخية التغيرات ومستقبل واقع
Reality  and future of global climate change 

 سالم  الرؤوف عبد سالم كرم .د
  شمس عين جامعة ، التجارة كلية ،االقتصاد يف دكتوراه

، التقرير االستراتيجي السنوي بعنوان واقع واقع ومستقبل التغيرات املناخية العاملية(: 2022سالم، كرم سالم عبد الرؤوف )يوثق هكذا: 

 للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية، برلين.ومستقبل التغيرات املناخية العاملية، املركز الديمقراطي العربي 

 الملخص:
 االقتصادية رواآلثا العالمية، المناخية التغيرات ماهية حول الضوء وتسليط وتحليل مناقشة إلى البحث هدف

 المقترحة حلولوال لها، المتوقعة والسيناريوهات والتنمية والزراعة، الصحة، على العالمية المناخية للتغيرات
 كوكب هال يتعرض التي الظواهر أخطر من المناخي التغير ظاهرة تعد حيث معها، والتعامل العالج وسبل
 تلفمخ عن فضال   الكوكب هذا سطح علي إنسان مليار ستة من أكثر مصير بها يرتبط حيث األرض
 حلول عوض أجل من الدؤوب والعمل المستمر التفكير المسئولين على فرض ما وهو األخرى الحياة مظاهر
 تخدامباس وذلك األرض كوكب علي الحياة مظاهر علي يحافظ بما الظاهرة تلك مواجهة على تساعد ناجحة
 على لبيةس آثار لها العالمية المناخية التغيرات أن: إلى الدراسة توصلت وقد. التحليلي الوصفي المنهج
 لحلولا بعض الدراسة وقدمت العالمي، المستوى على المستدامة التنمية تحقيق وعلى والزراعة، الصحة،
 .العالمية المناخية التغيرات مع التعامل وسبل المقترحة
 .المستدامة التنمية العالمية، المناخية التغيرات :المفتاحية الكلمات

Abstract: 

The research aims to: discuss, analyze and shed light on what global climate changes are, and 

the economic effects of global climate changes on health, agriculture, development and their 

expected scenarios, and suggested solutions and ways to treat and deal with them, as the 

phenomenon of climate change is one of the most dangerous phenomena that the planet is 

exposed to. As the fate of more than six billion people on the surface of this planet is linked to 

it, as well as various other aspects of life, which imposed on the officials continuous thinking 

and diligent work in order to develop successful solutions that help to confront this phenomenon 

in a manner that preserves the manifestations of life on the planet, using the descriptive 

approach. Analytical.The study concluded: that global climate changes have negative effects 

on health, agriculture, and sustainable development at the global level. The study presented 

some proposed solutions and ways to deal with global climate changes. 

Keywords: global climate change, sustainable development. 
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 اإلطار العام للدراسة .1

 مقدمة: 1.1
لى تختلف من مكان إلى مكان ع أيإال أن تأثيراتها محلية،  عالميةتعتبر ظاهرة التغيرات المناخية ظاهرة 

ن ظاهرة أكل مكان في كل منطقة. وال شك  فيا لطبيعة وحساسية النظم البيئية سطح الكرة األرضية نظر  
ا على المستوى العالمي، في ظل ما يمكن أن يترتب المناخي أصبحت أحد القضايا المطروحة دائم  التغير 

 الدراسات الصادرة عن . فقد أشارت إحدىعليها من تغيرات خطيرة تهدد مستقبل اإلنسان على األرض
حلول عام ئوية بم أربع درجاتفي متوسط درجات الحرارة بنحو  ارتفاعالمنظمة الدولية لألرصاد الجوية إلى 

، ومن المحتمل أن يؤدي هذا االرتفاع السريع إلى تهديد استقرار العالم من خالل تعطيل إمدادات (2060)
م تحت فريقيا. وتعتبر المفاوضات التي تتأمن العالم، وبصفة خاصة في قارة  أجزاء كثيرةالغذاء والماء في 

مناخ نقطة تحول هامة باالتفاق العالمي بشأن المناخ بعد مظلة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير ال
ه كما يشير التقرير الذي نشرت العالم.، بهدف العمل على ضمان عدم تهديد إنتاج الغذاء في (2020)عام 

 Intergovernmental Panel onاللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغيرات المناخ التابعة لألمم المتحدة 

Climate Change-IPCC ن النشاط اإلنساني لى أن التغير في المناخ العالمي الناتج عإ (2007) في عام
مما يجعل  –احتماالت أن استجابة المجتمع الدولي له لن تكون سريعة قد بدأ فعال وأن استمرار هذا التغير و 

ات ا من الفيضاند  ن، وتوقع التقرير مزيطورة في المستقبل عما هو مقدر اآلمن تغير المناخ أكثر خ
يتوقع القرن الحالي، و  سنتيمتر خالل( 59) واألعاصير القوية وارتفاع منسوب مياه البحار بما يصل إلى نحو

مدينة حول العالم ذات معدالت سكانية تصل الى  (33)أن ( Worldwatch Institute)"معهد مراقبة العالم" 
مدينة هي األكثر ( 21)مليون نسمة، ستصبح مهددة بسبب ارتفاع مستويات البحار من بينها ( 8)قرابة 

ر تم وبالرغم أن مص من بين تلك المدن مدينة اإلسكندرية في مصر،البحر، و  عرضة لخطر ارتفاع سطح
لتغيرات لكثر الدول تعرضا لآلثار السلبية أمن خمس دول على مستوى العالم هي نها واحدة أتصنيفها على 

المناخية سواء بارتفاع سطح البحر أو غرق أجزاء من الدلتا وما يعكسه كل ذلك من أضرار اجتماعية 
 واقتصادية على مستوى العالم ككل.
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 إشكالية البحث 2.1
تعد ظاهرة التغير المناخي من أخطر الظواهر التي يتعرض لها كوكب األرض حيث يرتبط بها مصير أكثر 

 عن مختلف مظاهر الحياة األخرى وهو ما فرض على إنسان علي سطح هذا الكوكب فضال  من ستة مليار 
المسئولين التفكير المستمر والعمل الدؤوب من أجل وضع حلول ناجحة تساعد على مواجهة تلك الظاهرة 

ثلة مبما يحافظ علي مظاهر الحياة علي كوكب األرض، فمن المالحظ أن ظاهرة التغير المناخي وآثاره المت
في الكوارث الطبيعية كالجفاف الشديد والمجاعات واألعاصير وموجات الحر الشديدة وغيرها، جعلت مجلس 
األمن الدولي ينعقد لمناقشة هذه الظاهرة، حيث صرح األمين العام لألمم المتحدة بأن التغير المناخي يتسارع 

د قدر الخبراء أن ما يحدث هذه األيام هو بوتيرة خطرة مما يهدد السلم واألمن الدوليين بشكل أساسي، وق
ألف سنة، وقدروا أن كل ارتفاع بمقدار درجة واحدة للحرارة يخفض  (65)أكبر تغير في الغالف الجوي منذ 
ولفهم الجهود الدولية في هذا الصدد ينبغي التعريف بالمقصود  .(%3-2)النمو االقتصادي العالمي بما بين 

تغير الحادث في العوامل والظروف المناخية الناتج بصورة مباشرة عن األنشطة من تغير المناخ حيث أنه ال
البشرية التي تقوم بإنتاج كميات كبيرة من غازات االحتباس الحراري إلى الغالف الغازي لألرض، وارتفاع 

ستخدام ا معدالت النمو في العديد من البلدان المتقدمة والنامية بفعل االستخدامات المضرة بالبيئة خصوصا
الوقود األحفوري )النفط، الغاز، الفحم( في توليد الطاقة. ويمكن القول إن قضية تغير المناخ تعد واحدة من 

يوية ا الرتباطها وتأثيرها المباشر على مختلف القطاعات الحأهم القضايا البيئية في الوقت الحالي وذلك نظر  
قل والمناطق الساحلية والموارد البحرية والتنمية المستدامة والتي منها الزراعة والمياه والطاقة والصحة والن

وغيرها من القطاعات، ولهذا حظيت هذه الظاهرة باهتمام واسع من مختلف المنظمات والهيئات الدولية 
المعنية بالبيئة حيث بدأت الدالئل العلمية تشير إلى الربط بين انبعاثات غازات االحتباس الحراري الناتجة 

طة البشرية وخطر تغير المناخ العالمي، حيث أكد علماء المناخ بأن التغيرات المناخية ناتجة عن عن األنش
تدخل النشاط البشري بفعل ما يتم إطالقه من غازات االحتباس الحراري إلى الغالف الجوي لألرض من 

ات األراضي في استخدام جراء استخدام الوقود األحفوري لتوليد الطاقة، وعند قطع الغابات وحرقها والتغيرات
ئية هائلة ا أزمة بيوالعمليات الصناعية وغير ذلك من المصادر. ويمكن القول بأن البشرية لم تواجه سابق  

كهذه وبالرغم من أن الدول النامية تقع عليها مسؤولية أقل عن تغير المناخ فأنها ستعاني من أسوأ عواقبه، 
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قاعس عن اتخاذ اإلجراءات الالزمة اآلن لوقف ارتفاع الحرارة لذا يجب السعي إلى وقف هذه المشكلة والت
 الشامل قد يجعلنا نعاني من عواقب ال يمكن العودة عنها. 

آلثار ا يمكن مواجهةكيف  التالي:وبالتالي فإن إشكالية البحث تكمن في محاولة اإلجابة على السؤال 
 لعالجها؟الحلول المقترحة  هيوما  المناخية،للتغيرات  السلبية والضارة

 أهمية البحث 3.1
نها، عترجع أهمية البحث من أهمية دراسة التغيرات المناخية العالمية واآلثار السلبية والضارة التى تنتج 

تعد ظاهرة التغير المناخي من أخطر الظواهر التي يتعرض لها كوكب األرض حيث يرتبط بها مصير  حيث
 عن مختلف مظاهر الحياة األخرى وهو ما فرض سطح هذا الكوكب فضال   علىأكثر من ستة مليار إنسان 

على المسئولين التفكير المستمر والعمل الدؤوب من أجل وضع حلول ناجحة تساعد على مواجهة تلك 
 مظاهر الحياة علي كوكب األرض. علىالظاهرة بما يحافظ 

 أهداف البحث 4.1
 :يهدف البحث لتحقيق النقاط التالية

 إلقاء الضوء على طبيعة التغيرات المناخية. 
 التعريف بأثر التغيرات المناخية على الصحة. 
 إلقاء الضوء على أثر التغيرات المناخية على الزراعة. 
 توضيح أثر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة. 
 التأكيد على حتمية التحول نحو االقتصاد االخضر. 
 للتغيرات المناخية العالمية عرض السيناريوهات المتوقعة. 
 تقديم الحلول المقترحة وسبل العالج والتعامل مع التغيرات المناخية العالمية. 
 فرضية البحث 5.1

على  ا"تؤثر التغيرات المناخية تأثيرًا سلبيًا وضارً تنطوي فرضية البحث الرئيسية عن فرضية مفادها أن 
واء ت سكارثة كونية سوف تؤثر على جميع القطاعا ألنها رض ومختلف مظاهر الحياة األخرى،كوكب األ 

ها كوكب ل يتعرضتعد ظاهرة التغير المناخي من أخطر الظواهر التي حيث  "بطريق مباشر أو غير مباشر
لف  عن مختاألرض حيث يرتبط بها مصير أكثر من ستة مليار إنسان علي سطح هذا الكوكب فضال  
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على المسئولين التفكير المستمر والعمل الدؤوب من أجل وضع حلول مظاهر الحياة األخرى وهو ما فرض 
ناجحة تساعد على مواجهة تلك الظاهرة بما يحافظ علي مظاهر الحياة علي كوكب األرض. ومحاولة 

 اإلجابة على تساؤالت البحث.
 أسئلة البحث 6.1

 :التاليةيهدف البحث إلى محاولة اإلجابة على تساؤالت البحث 
  العالمية؟التغيرات المناخية  طبيعةهي ما 
  الصحة؟التغيرات المناخية على  هي أثرما 
  الزراعة؟التغيرات المناخية على  هي أثرما 
  المستدامة؟أثر التغيرات المناخية على التنمية  هيما 
  االخضر؟نحو االقتصاد  حتمية للتحولهل هناك 
  المية؟العالمتوقعة للتغيرات المناخية  هي السيناريوهاتما 
  العالمية؟المقترحة وسبل العالج والتعامل مع التغيرات المناخية  هي الحلولما 
 منهجية البحث 7.1

ل ماهية ومناقشة وتحلي الستعراض التحليلي الوصفيأسلوب المنهج  استخدامتقوم منهجية البحث على 
االقتصادية السلبية والضارة على الصحة، والزراعة، وتحقيق التنمية  العالمية، واآلثارالتغيرات المناخية 

 عها.مالمقترحة وسبل التعامل  العالمية، والحلولالمستدامة، والسيناريوهات المتوقعة للتغيرات المناخية 
 الدراسات السابقة 8.1

 ومنها:هناك بعض من الدراسات السابقة التى تناولت ظاهرة التغيرات المناخية العالمية 
دراسة اقتصادية للتغيرات المناخية وآثارها على التنمية  :بعنوان (،2015)محمد فواز،  دراسة 1.8.1

الدراسة إلى الوقوف على اآلثار المتوقعة للتغيرات المناخية على كل من  هدفتمصر،  فيالمستدامة 
نتاجية  توصلت الدراسة إلى أن غازات  المياه، وقد، وموارد أهم المحاصيل الزراعيةاألراضي الزراعية وا 

، واحتمال فقد طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون مليون (197) مصر بلغت نحو فياالحتباس الحراري 
منطقة الدلتا نتيجة للغرق أو التملح مع  فيمن مساحة األراضي الزراعية عالية الجودة  (%15) يحوال

 متر.نصف  حواليارتفاع منسوب سطح البحر 



 عنوانب السنوي االستراتيجي التقرير
 العالمية المناخية التغيرات ومستقبل واقع

فبراير 
م2022  

  

 

  

 96 المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية

 

دراسة حالة -أثر التغير المناخي على التنمية المستدامة :بعنوان ،(2018 ،حداد شفيعة) دراسة 2.8.1
الدراسة إلى الوقوف على اآلثار التى خلقتها التغيرات المناخية على الموارد والقطاعات  هدفت الجزائر،

توصلت  مستدامة، وقدالمختلفة في العالم وعلى االقتصاد الجزائري بصفة خاصة وآثارها على التنمية ال
 ن التغيرات المناخية لها آثار سلبية على بيئة واقتصاد الجزائر.أالدراسة إلى 

 منطقة فيتأثير التغير المناخي على الموارد المائية  :بعنوان ،(2019، فتحي معيفى) دراسة 3.8.1
منطقة  يفدراسة تأثير التغير المناخي على الموارد المائية  الدراسة إلى هدفتإفريقيا، الشرق األوسط وشمال 
غير تدابير مكلفة لمواجهة آثار الت اتخاذضرورة  توصلت الدراسة إلى إفريقيا، وقدالشرق األوسط وشمال 

 ا.منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقي فيالمناخي من خالل بناء السياسات المائية المشتركة إلدارة المياه 
أثر التغيرات المناخية على إنتاجية الحاصالت  :بعنوان (،2020، الكسبان وجيه وسيم) دراسة 4.8.1

الدراسة إلى قياس أثر التغيرات المناخية على إنتاجية الحاصالت الزراعية  هدفتالزراعية في مصر، 
نتاجية الحاصالت الزراعية.أتوصلت الدراسة إلى  المصرية، وقد  ن هناك عالقة معنوية بين درجات الحرارة وا 

 نطاق ومحدودية البحث 9.1
 يلي:يمكن تحديد نطاق ومحدودية البحث كما 

 :ككل.دراسة على مستوى العالم  النطاق المكاني 
 :2021وحتى عام  2010من سنة  النطاق الزماني  . 
  الصحة، الزراعة، البيئة، التنميةعلى مستوى قطاعات االقتصاد العالمي ) القطاعي:النطاق 

 (....المستدامة،
 خطة وهيكل البحث  10.1

 يتم تقسيم البحث للنقاط التالية:
  العالميةالمناخية ماهية التغيرات 
  المناخية العالميةاآلثار االقتصادية المختلفة للتغيرات 
  العالميةالسيناريوهات المتوقعة وسبل العالج للتغيرات المناخية 
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 المناخية العالميةماهية التغيرات  2
 تمهيد

قضية بيئية هامة وحقيقة علمية ومشكلة عالمية طويلة األجل، تنطوي على تفاعالت  يعتبر تغير المناخ
ي لظاهرة السبب الرئيس األولى. ويعزىمعقدة لها تداعيات سياسية، اجتماعية، بيئية واقتصادية بالدرجة 

التغيرات المناخية المستمرة إلى النشاط البشري وسوء استغالله للموارد الطبيعية المتاحة، والذي أدى إلى 
 اختالل التوازن البيئي، ناهيك عن األسباب الطبيعية األخرى.

 العالميةمفهوم التغيرات المناخية  1.2
جديدة تظل  مناخية في نظام مناخ األرض إلى ظهور أنماطعندما تؤدي التغييرات  المناخي التغير يحدث

قائمة لفترة طويلة من الزمن وهذه الفترة الزمنية قد تكون قصيرة فتصل إلى عدة عقود فقط أو قد تصل إلى 
، وفي ولوجيالجي األرضية الكرة تاريخ العلماء العديد من نوبات تغير المناخ خاللماليين السنين. وقد حدد 
التي تقود  البشرية األنشطة ، يتأثر المناخ بشكل متزايد بسببالصناعية الثورة اآلونة األخيرة، ومنذ

يستقبل نظام  ولذلك من الشائع استخدام المصطلحين كمترادفين في هذا السياق. الحراري االحتباس إلى
ويحدد  .الخارجي الفضاء المناخ كل طاقته تقريب ا من الشمس، كما أن النظام المناخي يبعث الطاقة إلى
عندما . فاألرض طاقة ميزانية ميزان الطاقة الواردة والصادرة، باإلضافة إلى مرور الطاقة عبر نظام المناخ،

تكون الطاقة الواردة أكبر من الطاقة الصادرة، تكون ميزانية طاقة األرض إيجابية ويشهد النظام المناخي 
تتجلى الطاقة و ون ميزانية الطاقة سلبية وتشهد األرض التبريد.احترار، أما إذا كان حجم الصادرة أعلى، تك

ل ، ولكنها تتفاوت بناء  على النطاق الجغرافي والوقت. وتشكالطقس التي تتحرك عبر نظام مناخ األرض في
. ويعتبر تغير المناخ نمط ا طويل األجل ومستمر مناخها طويل في المنطقةمتوسطات الطقس على المدى ال

للتغير في المناخ ويمكن أن تكون هذه التغييرات نتيجة "التباين الداخلي" عندما تغير العمليات الطبيعية 
في أجزاء مختلفة من نظام المناخ توزيع الطاقة. وتشمل األمثلة على ذلك مدى التغير في أحواض  المتأصلة

المحيطات مثل التذبذب العقدي للمحيط الهادئ وتذبذب األطلسي المستمر لعقود. ويمكن أن ينجم تغير 
ا عندما ُتحِدث الظواهر من خارج إطار مكون ا عن التأثير الخارجي وأيض  ييرات ات نظام المناخ تغالمناخ أيض 
إن تغير المناخ يخلف  ضمن النظام، تشمل األمثلة تغييرات في مخرجات النظام الشمسي والنشاط البركاني.

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%82%D8%B3
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
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آثارا خطيرة من تغيرات في مستوى سطح البحر وحياة النبات وعمليات االنقراض الجماعي، كما يؤثر على 
 .(2015)محمد فواز،  المجتمعات البشرية

ويقصد بتغير المناخ التحوالت طويلة األجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس. قد تكون هذه التحوالت طبيعية 
فتحدث، على سبيل المثال، من خالل التغيرات في الدورة الشمسية. ولكن، منذ القرن التاسع عشر، أصبحت 

حم والنفط لى حرق الوقود األحفوري، مثل الفاألنشطة البشرية المسبب الرئيسي لتغير المناخ، ويرجع ذلك أساس ا إ
حرق الوقود األحفوري انبعاثات غازات الدفيئة التي تعمل مثل غطاء يلتف حول الكرة األرضية،  ينتج عنوالغاز 

تشمل أمثلة انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب تغير  مما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة.
على سبيل المثال، عن استخدام ، (2019، معيفى فتحي) د الكربون والميثان. تنتج هذه الغازاتالمناخ ثاني أكسي

البنزين لقيادة السيارات أو الفحم لتدفئة المباني. يمكن أيضا أن يؤدي تطهير األراضي من األعشاب والشجيرات 
يثان. ويعد ا رئيسي ا النبعاثات غاز الموقطع الغابات إلى إطالق ثاني أكسيد الكربون. وتعتبر مدافن القمامة مصدر  

إنتاج واستهالك الطاقة والصناعة والنقل والمباني والزراعة واستخدام األراضي من بين مصادر االنبعاث الرئيسية. 
عزى بصورة المناخ التى ت فياألمم المتحدة على أنه "تلك التغيرات  التفاقيةويعرف التغير المناخي طبقا 

 والذي لعالمياتكوين الغالف الجوي  فيإلى تغير  يفضي الذيمباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري 
 وسيم) كما يعرف على أنه" .يالحظ باإلضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ على مدى فترات زمنية متماثلة"

يمكن  لمدى في معدل حالة الطقس يحدث لمنطقة معينة.هو أي تغير مؤثر وطويل ا (2020، الكسبان وجيه
معدل درجات الحرارة ومعدل التساقط وحالة الرياح. هذه التغيرات يمكن أن  الطقس أن يشمل معدل حالة

، أو بسبب قوى خارجية كالتغير في شدة األشعة كالبراكين تحدث بسبب العمليات الديناميكية لألرض
نحو تطوير الصناعة لقد أدى التوجه  الشمسية أو سقوط النيازك الكبيرة، ومؤخرا  بسبب نشاطات اإلنسان"

لتوليد الطاقة وحرقها.  االحفوري الوقود المنصرمة إلى استخراج مليارات االطنان من 150في األعوام ال
وهي من أهم  الكربون أوكسيد كثاني لموارد األحفورية أطلقت غازات تحبس الحرارةهذه األنواع من ا

درجة مئوية مقارنة  1.2. وتمكنت كميات هذه الغازات من رفع حرارة الكوكب إلى المناخ تغير بأسبا
دنا تجنب العواقب األسوأ ينبغي أن نلجم ارتفاع الحرارة . ولكن إن أر الصناعية الثورة بمستويات ما قبل

 الشامل ليبقى دون درجتين مئويتين.
  ألف شخص سنوي ا 150يودي بحياة 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%B3
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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  2050من األنواع الحياة البرية باالنقراض مع حلول العام  %20سبق أن حكم على 
  ى الزراعية إضافة إلسبق أن بدأ يكبد صناعات العالم خسارات بمليارات الدوالرات كالصناعات

 .(2019، معيفى فتحي) إكالف التنظيفات جراء ظروف مناخية قصوى
في المستقبل. فإذا تقاعسنا عن التحرك لكبح سرعة عواقب  يأتيلكن ما حدث ويحدث ليس بهول ما قد 

إلى الثلث  %20من  لالنقراضالتغير المناخي يتفاقم عدد البشر المهددين وترتفع نسبة األنواع المعرضة 
بينما من المتوقع أن تؤدي العواقب المالية للتغير المناخي إلى تجاوز إجمالي الناتج المحلي في العالم أجمع 

 .2080مع حلول العام 
 (2008، وآخرون الدروبي، اهلل )عبد أسباب التغيرات المناخية العالمية 2.2

بس ب غازات الدفيئة في الغالف الجوي الذي بات يحالتغير المناخي يحدث بسبب رفع النشاط البشري لنس
والمعدل الذي تُفقد فيه الطاقة  الشمس على أوسع نطاق، يحدد معدل تلقي الطاقة من المزيد من الحرارة.

األرض ومناخها. وتوزع هذه الطاقة في جميع أنحاء العالم عن طريق الرياح إلى الفضاء درجة حرارة 
إن العوامل التي من شانها تشكيل   وآليات أخرى لتؤثر على مناخات المناطق المختلفة. والتيارات المحيطية

مس شالمناخ تسمى التأثيرات المناخية أو "آليات التأثير من ضمنها عمليات مثل التفاوتات في إشعاع ال
وتغييرات في  الجبال وتكون وفي مدار األرض وفي الوضاءة أو انعكاسية القارات والغالف والمحيطات

التي يمكن أن تضخم من  المناخ لتغير الفعل ردود . هناك مجموعة متنوعة منالدفيئة غازات تركيزات
التأثير األولي أو تقلله. وتستجيب بعض أجزاء النظام المناخي، مثل المحيطات والقمم الجليدية، ببطء أكثر 

افي رد الفعل على التأثيرات المن  عتبة اخية، بينما تستجيب أجزاء أخرى بسرعة أكبر. وهناك أيض 
إما بسبب التأثير يمكن أن يحدث تغير المناخ  أساسية التي إذا تم تخطيها ستنتج عن تغير سريع. بيئية

الخارجي أو بسبب العمليات الداخلية. غالب ا ما تنطوي السهلة الداخلية على تغييرات في توزيع الطاقة في 
. ةالملحي الحرارية الدورة ، على سبيل المثال تغييرات في(2015)محمد فواز،  المحيطات والغالف الجوي

وبالنسبة آلليات التأثير الخارجي، فقد تكون إما اصطناعية )مثل زيادة انبعاثات غازات الدفيئة والغبار( أو 
قد تكون   لشمسية أو مدار األرض أو االنفجارات البركانية(.طبيعية )مثل التغيرات في إنتاج الطاقة ا

المحمول جو ا  البركاني ادالرم استجابة النظام المناخي لتأثير المناخ سريعة )مثل التبريد المفاجئ بسبب
الرتفاع حرارة مياه المحيط( أو يجمع بين االثنين )مثل  الحراري التمدد يعكس أشعة الشمس( أو بطيئ ا )مثل

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84_%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%AF_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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والتي تليها التوسع الحراري مع ذوبان الجليد البحري  الشمالي المتجمد المحيط للوضاءة فيفقدان مفاجئ 
التدريجي للمياه(. وبالتالي، يمكن أن يستجيب نظام المناخ بصورة مفاجأة، لكن قد ال يتم تطوير االستجابة 

والمناخ هو حالة الجو السائدة في منطقة  الكاملة آلليات التأثير بشكل كامل لعدة قرون أو حتى لفترة أطول.
 :(2015)محمد، فواز، منها ب عديدة لظاهرة التغير المناخي وهناك أسباما لمدة زمنية معينة 

 (2019،معيفى فتحي) :األنشطة البشرية ومنها 1.2.2
زالة الغابات وحرق األشجار:-  تعّد إزالة الغابات باإلنجليزية: (1997، الحديثى صالح) قطع وا 
(Deforestation)  ق اإلنسان األشجار في معظم الغابات لخلأحد   البشرية الرئيسية لتغّير المناخ، إذ يزيل

نشاء المباني، وغير ذلك من األنشطة، مّما يساهم في حدوث االحتباس الحراري،  مساحة للزراعة، وا 
فاألشجار تستهلك غاز ثاني أكسيد الكربون في عملية البناء الضوئي، كما تخّزن الفائض منه لدعم نمّوها 

سيد الكربون المخّزن فيها ليتراكم في الغالف الجوي، باإلضافة إلى وتطّورها، وعند قطعها ينبعث ثاني أك
أّن إزالة الغابات يؤّثر على أنماط هطول األمطار على مستوى العالم، فلألشجار دور في منع حدوث 
الفيضانات والجفاف من خالل تنظيم هطول األمطار، كما تساهم إزالة الغابات أيضا  في تغّير طبيعة سطح 

تصبح مكشوفة أكثر ألشعة الشمس، مّما يؤّدي إلى زيادة في امتصاص سطح األرض للطاقة األرض، ف
 .(2020)وسيم وجبه الكسبان،  الحرارية، وهذا بدوره يسّبب االحترار العالمي

أحد أهّم األسباب البشرية لتغّير المناخ، وذلك بسبب  (Agriculture) : تعّد الزراعة باإلنجليزية: الزراعة-
يتّم فيها من إزالة الغابات لغاية استغالل أراضيها وتحويلها إلى أراٍض زراعية، إلى جانب الممارسات ما 

التي  -مثل اللجوء إلى األسمدة الصناعية، واستخدام اآلالت لتكثيف اإلنتاج الزراعي  -الزراعية الحديثة 
غّير ة، وحدوث االحتباس الحراري، وتتعّد من العوامل المساهمة بشكل كبير في زيادة انبعاث غازات الدفيئ

المناخ، عدا عن الكميات الكبيرة من الغازات التي ُتطلق خالل المراحل المتعّددة المتعّلقة بإنتاج الغذاء، 
والتي تشمل التحضير، والتخزين، والمعالجة، والتغليف، والنقل، أّما في مجال تربية الماشية فينتج غاز 

وانات بسبب عملية التخّمر المعوي التي تحدث أثناء هضم الطعام، باإلضافة الميثان من أجساد بعض الحي
إلى االنبعاثات الكبيرة لهذا الغاز من حقول زراعة األرز، ويجدر بالذكر أّن النفايات الكيميائية التي تنتج 

لحيوي، ا عن بعض الممارسات الزراعية تساهم في تغّير المناخ من خالل ما تتسّبب به من فقدان التنّوع
 وتسريع تآكل التربة، وزيادة حموضة مياه المحيطات

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
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باآلثار  (Industrialization) : ترتبط الثورة الصناعية وأنشطة التصنيع المختلفة باإلنجليزية: التصنيع -
لعمالة االبيئية الضاّرة التي تسّبب التغّيرات المناخية، إذ أّدت االبتكارات التكنولوجية الحديثة إلى استبدال 

البشرية بآالت تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، ومع زيادة التصنيع ازداد استخدام الوقود، مّما نتج عنه 
الكثير من االنبعاثات المباشرة وغير المباشرة لغازات الدفيئة، وقد رافق نمّو األنشطة الصناعية انتقال الناس 

اكتظاظ السكان، وزيادة التلّوث البرى والبحري والجوي إلى المناطق الحضرية بحثا  عن عمل، مّما ساهم في 
، باإلضافة إلى ما تسّبب به التوّسع العمراني الهائل من إزالة الغابات، وبالتالي زيادة تراكم غازات الدفيئة 

 (2019، معيفى فتحي) في الغالف الجوي، وحدوث االحتباس الحراري، وتغّير المناخ
مّر كوكب األرض قبل وقت طويل من وجود البشر بتغّيرات مناخية أسباب طبيعية ومنها :  3.2.2

طبيعية، ولكن تشير الدراسات إلى أّن االحترار المناخي الحالي ال يمكن أن ُيعزى لألسباب الطبيعية وحدها، 
سي يفتأثيرها ضئيل جدا  وال يفّسر االحترار السريع الذي تشهده األرض في العقود األخيرة، أي أّن السبب الرئ

لتغّير المناخ هو األنشطة البشرية، وما ينتج عنها من انبعاثات غازات الدفيئة، ومع ذلك فهناك العديد من 
األسباب الطبيعية التي تؤّدي أيضا  إلى تغّير المناخ، مثل التأثيرات والدورات الطبيعية التي تمّر بها األرض، 

 :(2015)محمد فواز، وفيما يأتي بعض منها 
أّثرت الطاقة المتغّيرة من الشمس في الماضي على درجة حرارة  :(Solar Irradiance) الشمسياإلشعاع -

األرض، ولكّنها لم تكن كافية لتغيير المناخ، فأي زيادة في الطاقة الشمسية ترفع من حرارة الغالف الجوي 
 لألرض، ولكّنها تتسّبب باحترار الطبقة السفلية منه فقط. 

تطلق البراكين بعض الغازات الدفيئة مثل غاز : (Volcanic Eruptions) والثورات البركانيةاالنفجارات -
ثاني أكسيد الكربون، ولكن كميته تكون أقّل بخمسين مّرة من الكمية التي تنتجها األنشطة البشرية، ولذلك 

فا  على مناخ األرض، تأثيرا  مختلال تعّد البراكين السبب الرئيسي لالحتباس الحراري، وفي المقابل قد يكون لها 
التي ُتطلقها البراكين تساهم في  (Aerosol Particles) فالجزيئات الصغيرة المسّماة بجزيئات الهباء الجوي

وسيم وجيه الكسبان، ) تبريد األرض، ولذلك يعّد التأثير السائد لالنفجارات البركانية هو التبريد وليس االحترار
2020). 

هي التغّيرات القليلة التي تحصل لميالن محور كوكب  (:Milankovitch cycles) ميالنكوفيتشدورات  -
األرض ومساره أثناء دورانه حول الشمس، إذ تؤّثر هذه التغييرات على كمية ضوء الشمس الساقط على 
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و مئات ات أاألرض، مّما يتسّبب في تغيير درجة حرارة األرض، إاّل أّن هذه الدورات تحدث على مدى عشر 
اآلالف من السنين، ومن غير المحتمل أن تكون المسّبب للتغّيرات الكبيرة التي نشهدها اليوم في مناخ 

 األرض.
: هي دورة مناخية تحدث بسبب النمط المتغّير لدرجة حرارة المياه في (ENSO) ظاهرة التذبذب الجنوبي- 

، بينما ُتعرف مرحلة التبريد (El Niño) البحر بالنينوالمحيط الهادئ، وُتعرف مرحلة الزيادة في درجة حرارة 
، ويكون تأثير هذه األنماط على درجة الحرارة العالمية لفترة قصيرة من الوقت، أي ألشهر (La Niña) بالنينا

 (.2019، معيفى فتحي) أو سنوات، وال تفّسر االحترار المستمّر الذي يحدث اليوم
 (2008، وآخرون الدروبي، اهلل عبد) غازات االحتباس الحراري 3.2

 األرض رةحرا درجة متوسط ألصبح فبدونه، للحياة. حيوي أمر وهو طبيعي احتراري تأثير يوجد لألرض
 بخار نم نزرة كميات وجود إلى الحراري لالحتباس الطبيعي التأثير ويرجع سلسيوس. درجة (18-) باردا  
 الجوي. الغالف في (O2N) النيتروز وأكسيد (4CH) والميثان ،(2CO) الكربون أكسيد وثاني (O2H) الماء
 لتيا الحمراء دون األشعة تمتص أنها غير األرض سطح إلى الشمس أشعة بوصول تسمح الغازات وهذه
 لسطحيةا حرارته درجة متوسط يصبح بحيث الكوكب سطح تسخين إلى ذلك ويؤدي األرض. من تنبعث
 لحراري.ا لالحتباس الطبيعي التأثير غياب حال إليه ستؤول كانت عما سلسيوس درجة (33) بمقدار أعلى
 المعزز راريالح االحتباس فتأثير و"المعزز". "الطبيعي" الحراري االحتباس تأثير بين التمييز المهم ومن
 لبشرية.ا األنشطة عن الناجمة الحراري االحتباس غازات تركيزات زيادة نتيجة الكوكب تسخين إلى يشير
 الدروبي، بد اهلل)ع العالمي االحترار أو المناخ تغير بوصفه األحيان معظم في إليه ُيشار المعزز التأثير وهذا

 .(2008وآخرون، 
 النيتروز، وأكسيد ن،والميثا الكربون، أكسيد ثاني هي تركيزاتها تزداد التي الرئيسية الحراري االحتباس وغازات

 من السفلى الطبقة في واألوزون (HFCs) والهيدروفلوروكربونات ،(HCFCs) والهيدروكلوروفلوروكربونات
 بمراقبة (WMO) للمنظمة التابع (GAW) الجوي للغالف العالمية المراقبة برنامج ويقوم الجوي. الغالف
 طقةالمن أعلى من العالم حول بلدا   خمسون جمَّعها الحراري االحتباس غازات عن بيانات ونشر وتحليل
 الجنوبي. القطب إلى الشمالية القطبية

http://www.wmo.int/youth/ozone
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 أكسيد ثاني غاز تركيز بلغ ،(WMO) المنظمة عن الصادرة الحراري االحتباس لغازات السنوية للنشرة وفقا  
 أرقاما   وسجل 2015 في مرة ألول المليون في جزء 400 قدره ورمزيا   فارقا   رقما   الجوي الغالف في الكربون
 .(2020الكسبان،  وجيه )وسيم القوة البالغة النينيو لظاهرة نتيجة 2016 في جديدة قياسية
 معينة أشهر في المليون في جزء 400 البالغ الحد الكربون أكسيد ثاني غاز مستويات بلغت أن سبق وقد
 أقدم تنبأوت بأكمله. للعام عالمي كمتوسط المستوى هذا قط تبلغ لم أنها غير معينة، أماكن وفي العام من

 غاز زاتتركي تبقى بأن هاواي بجزيرة لوا مونا منطقة في الحراري االحتباس غازات لمراقبة منشأة محطة
 المستوى هذا من أقل تهبط أن دون 2016 عام طوال المليون في جزء 400 من أعلى الكربون أكسيد ثاني
 في ممتدة لفترة بقوة تأثيرها واستمر 2015 في بدأت التي النينيو، ظاهرة غذت وقدلجنوبي، ا مدى على

 في افجف حاالت إلى ذلك أدى وقد الكربون. أكسيد ثاني غاز مستويات في المفاجئة الزيادة هذه ،2016
لى المدارية المناطق  ازغ امتصاص على والمحيطات، والنباتات الغابات مثل "المصارف"، قدرة تقليل وا 

 غير لكربون،ا أكسيد ثاني غاز انبعاثات نصف حوالي حاليا   تمتص المصارف فهذه الكربون. أكسيد ثاني
 الغالف في قىيب الذي الكربون أكسيد ثاني من المنبعث الجزء يزيد أن شأنه من ما وهو بالتشبع، مهددة أنها

 األثر وهو – اإلشعاعي القسر زاد ،1990-2015 الفترة وفي الحراري. االحتباس غازات لنشرة وفقا   الجوي،
 ثاني مثل العمر، طويلة الحراري االحتباس غازات بسبب المائة في 37 بنسبة – مناخنا على االحتراري

 والمنزلية. والزراعية الصناعية األنشطة عن الناجمة النيتروز، وأكسيد والميثان الكربون أكسيد
 وسيم) تي تساهم في ظاهرة االحتباس الحراري وتغّير المناخ وهىوفيما يلى بعض من أهّم الغازات ال

 :(2020، الكسبان وجيه
: يعّد بخار الماء من أكثر الغازات الدفيئة وفرة، ويتمّيز أّنه يزداد مع ارتفاع (Water vapor) بخار الماء -

طالقدرجة حرارة الغالف الجوي لألرض، وبالتالي تزداد احتمالية حدوث السحب وهطول  از غ األمطار وا 
ثاني أكسيد الكربون إلى الغالف الجوي من خالل العمليات الطبيعية؛ مثل التنّفس، وثوران البراكين، أو 
بفعل األنشطة البشرية؛ مثل إزالة الغابات، وحرق الوقود األحفوري، فقد تسّبب اإلنسان بزيادة تركيز ثاني 

 ّما تسّبب بتغيير طويل األمد على المناخ.، م%47أكسيد الكربون في الغالف الجوي بنسبة 
هو غاز هيدروكربوني ينتج من المصادر الطبيعية، واألنشطة البشرية، مثل تحّلل  :(Methane) الميثان -

النفايات، كما ينتج من الزراعة، أو من عملية هضم الطعام الذي تقوم به الحيوانات المجتّرة، أو تحّلل 
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للحيوانات، ويعّد الميثان أكثر تأثيرا  كغاز دفيئة من ثاني أكسيد الكربون، ولكّنه يتوّفر المخلفات العضوية 
 بتركيز أقّل في الغالف الجوي.

ينتج أكسيد النيتروجين من بعض الممارسات، مثل استخدام  :(Nitrous oxide) أكسيد النيتروجين -
األسمدة الصناعية والعضوية في الزراعة، واحتراق الوقود األحفوري، وعملية إنتاج حمض النيتريك، وغيرها 

 .(2019، معيفى فتحي) من المصادر، وُيعرف أكسيد النيتروجين بتأثيره القوي كأحد الغازات الدفيئة
: هي مرّكبات اصطناعية تستخدم في العديد من (Chlorofluorocarbons) الكلوروفلوروكربونمرّكبات -

طالقها للغالف الجوي بموجب اتّفاقية دولية؛ لما لها من تأثير مدّمر  التطبيقات، وقد ُمنع وتحّدد إنتاجها وا 
 .(2008وآخرون،  الدروبي، )عبد اهلل على طبقة األوزون، وألّنها أيضا  من الغازات الدفيئة

 البصمة الكربونية ، الحياد الكربوني ، سوق الكربون 4.2
الناتجة عن االنبعاثات الصناعية  الدفيئة الغازات هي إجمالي :(footprint carbon) الكربونية البصمة-

وفي معظم الحاالت،   أو الخدمية أو الشخصية، وقياسها يكون سعيا للحد من اآلثار السلبية لتلك االنبعاثات.
ال يمكن حساب البصمة الكربونية اإلجمالية بالضبط لعدم كفاية المعرفة والبيانات الخاصة بالتفاعالت 

أو تطلقه  لكربونا أكسيد ثنائي مساهمة، بما فيها أثر العمليات الطبيعية التي تخزنالمعقدة بين العمليات ال
مقياس للكمية  إلى الجو. لهذا السبب، فقد اقترح رايت وكيمب وويليامز التعريف التالي للبصمة الكربونية:

لمجتمع أو نظام أو نشاط معرف،  (4CH)والميثان  (2CO)اإلجمالية من انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون 
بأخذ كل المصادر والمصارف والخزانات ذات الصلة بعين االعتبار ضمن الحدود المكانية والزمنية للمجتمع 
أو النظام أو النشاط المدروس. ويحسب كمكافئ ثنائي أكسيد الكربون باستخدام االحتمال ذي الصلة لحدوث 

 (2014)توسط السنوي العالمي للبصمة الكربونية للشخص الواحد في كان الم  االحترار العالمي لمئة عام.
أطنان مكافئ ثنائي أكسيد الكربون. رغم وجود عدة طرق لحساب البصمة الكربونية، تقترح منظمة  (5)نحو 

طن ا. ويعد هذا أحد أعلى  (16) الحفاظ على الطبيعة أن متوسط البصمة الكربونية للمواطن األمريكي
لمي ا. وتحدث الغازات المسببة لالحتباس الحراري بشكل طبيعي وهي ضرورية لبقاء البشر المعدالت عا

والماليين من الكائنات الحية األخرى على قيد الحياة عن طريق الحفاظ على جزء من دفء الشمس وعكسها 
زالة  ع،التصنيمرة أخرى إلى الفضاء لتجعل األرض صالحة للعيش. ولكن بعد أكثر من قرن ونصف من  وا 

، ارتفعت كميات غازات الدفيئة في الغالف الجوي إلى مستويات قياسية والزراعة الواسعة النطاق الغابات،

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
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لم تشهدها منذ ثالثة ماليين عام. وبينما تنمو االقتصادات ومستويات المعيشة للسكان، فإن مستوى تراكم 
نسبة آخذة في االرتفاع أيضا. كذلك الحال بال انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري )غازات الدفيئة(

 (2015 )محمد فواز، للمستوى التراكمي من الغازات المسببة لالحتباس الحراري انبعاثات غازات الدفيئة
 الكربون: محايدة أو الكربونيالحياد -

صفرّي. يمكن تحقيق ذلك من خالل  الكربون أكسيد ثاني حالة من صافي انبعاثات الكربوني هوالحياد 
بون مع إزالته )من خالل تعويض الكربون غالب ا( أو عن طريق إزالة موازنة انبعاثات ثاني أكسيد الكر 

 يستخدم المصطلح في سياق عمليات«(. اقتصاد ما بعد الكربون»االنبعاثات من المجتمع )االنتقال إلى 
نتاج الطاقة والزراعة والصناعة. يشمل مصطلح البصمة  إطالق ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالنقل وا 

ا، مقاسة من ناحية مكافئ ثا غازات-الكربونشيوع استخدام مصطلح محايدة  رغم-الكربونية ني الدفيئة أيض 
أكسيد الكربون. يعكس مصطلح الحياد المناخي الشمولية األوسع لغازات الدفيئة األخرى فيما يتعلق بالتغير 

بشكل متزايد « صافيةصفرية »يستخدم مصطلح و المناخي، حتى لو كان ثاني أكسيد الكربون األكثر وفرة.
لوصف التزام أوسع وأكثر شموال  بإزالة الكربون والعمل المناخي، واالنتقال إلى أبعد من محايدة الكربون، 
بإدراج المزيد من األنشطة في نطاق االنبعاثات غير المباشرة، والتي تتضمن غالب ا هدف ا علمي ا بشأن الحد 

  .(2020)وسيم وجيه الكسبان،  لى التعويضمن االنبعاثات، بدال  من االعتماد فقط ع
 :(2006، المصطوف عبداالله) تسعير الكربون أو سوق الكربون

 أكسيد بثاني التي تستهدف أهداف ا خاصة االنبعاثات تجارة شكال  من أشكال الكربون انبعاثات تجارة تعتبر
وهي حاليا  تمثل الجزء األكبر من   (tCO2e) محسوبة بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون أو الكربون

النوع من تجارة التراخيص إحدى الطرق الشائعة تستخدمها البلدان لتلبية ويعتبر هذا   تجارة االنبعاثات.
 المستقبلي. لمناخا تغير ض انبعاثات الكربون يساهم للحد من. تخفيكيوتو بروتوكول المتطلبات المحددة في

انبعاث المزيد  ري الحق فيوفي ظل تجارة الكربون، تستطيع دولة لديها المزيد من انبعاثات الكربون أن تشت
وأن البالد التي لديها انبعاثات أقل تبيع الحق في انبعاث الكربون إلى دول أخرى. البلدان التي تنبعث منها 
كميات أكبر من الكربون تلبي احتياجاتها من انبعاثات الكربون، وينتج عن سوق التجارة أكثر أساليب الحد 

 (.2015)محمد فواز، التي يتم استغاللها أوال  من الكربون فعالية من حيث التكلفة 
 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
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 المناخية العالميةاآلثار االقتصادية المختلفة للتغيرات  .3
 الصحةعلى قطاع  المناخية العالميةاآلثار االقتصادية للتغيرات  1.3
على صحة اإلنسان بشكٍل كبير، حيث يمكن أن يعمل التغيير في المناخ على التغيير  المناخيالتغير  يؤثر

في العوامل األساسية التي تؤثر على صحة اإلنسان، إذ يمكن أن ينتج عن التغير المناخي تلوث 
ا للحفاظ  الهواء في والمأوى وتوفر وجودة الطعام ومياه الشرب، وبالتالي فإن سالمة هذه العوامل يعد أمر ا مهم 

على صحة اإلنسان، كما يتوقع الباحثون في منظمة الصحة العالمية أن التغير المناخي سيساهم بزيادة 
، وفيما يأتي أبرز آثار تغير المناخ (2050)و (2030)سنوي ا بين عامي  (250,000)حاالت الوفاة بمعدل 
  :(2007، الباجورى محمود حمدى اسماعيل) على صحة اإلنسان

 .يؤثر التغير في المناخ على انتشار الحشرات التي تحمل أمراض معدية 
 .يؤثر التغير في المناخ على زيادة المخاوف لدى اإلنسان، مما يتسبب في زيادة القلق واليأس 
  االرتفاع في درجات الحرارة على مساعدة اإلنسان على تنظيم درجة حرارة الجسم بشكٍل يؤثر

 صحيح.
  يؤثر االرتفاع في درجات الحرارة على عمل بعض أنواع األدوية، كاألدوية التي تستخدم في عالج

 الفصام.
 ربة ؛ ضيؤدي تعرض اإلنسان إلى درجات الحرارة المرتفعة إلى العديد من المشاكل الصحية مثل

الشمس، اإلنهاك الحراري، تشنج في العضالت، كما تعمل درجات الحرارة المرتفعة على تفاقم 
 .والجهاز التنفسي أمراض القلب

  يعمل التغير في المناخ على زيادة الهجرة من المناطق الريفية التي تعاني من الجفاف وانخفاض
مخزون األسماك إلى المدن الحضرية، حيث ستتسبب هذه الهجرات بزيادة االزدحام، وبالتالي الزيادة 

 األمراض. بخطر اإلصابة في
والتي  آثار التغير المناخي هنالك مجموعة من الدراسات واإلحصائيات التي تم تسجيلها لحاالت عانت من-

أدت إلى مشاكل صحية كبيرة عند اإلنسان وحتى وصلت إلى الموت، وفيما يأتي بعض األمثلة على هذه 
  :(2015)محمد فواز، الحاالت 

  الوقاية، تزداد معدالت االنتحار مع ارتفاع درجات الحرارة.وفق ا لمراكز السيطرة على األمراض و 

https://sotor.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1/
https://sotor.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%D9%88%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87/
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 .وفق ا لمراكز السيطرة على األمراض، يمكن أن تنخفض القيمة الغذائية لألطعمة بسبب تغير المناخ 
  ا كل عام بسبب الفيضانات في الواليات  98وفق ا لمراكز السيطرة على األمراض يموت حوالي شخص 

 المتحدة.
  الصحة العقلية لدى الناس، كما يمكن أن تؤثر بشكٍل كبير على  الكوارث الطبيعة أنيقول الباحثين

 تتسبب هذه الكوارث بإحداث اضطراب ما بعد الصدمة.
وتؤدي التغيرات العديدة في المناخ إلى آثار جسدية ونفسية عند البشر، إذ تزيد من خطر اإلصابة -

راض سي وأمالقلب واألوعية الدموية وحساسية الجهاز التنف الحراري، وأمراض التغذية، واإلجهادبسوء 
الربو واألمراض المعدية التى تنقل عن طريق الماء او الحشرات، وتؤثر على الصحة النفسية فتزيد من 

 وعدد حاالت االنتحار. واالضطرابات والقلقاألمراض العقلية 
عريفات و هناك ت خطورة هي دمار كبير يحدث بسبب حدث طبيعي منطوي على: الكوارث الطبيعية 1.1.3
حددتها المنظمات والهيئات الدولية والوطنية المتخصصة، ويشترط في التعريف  الطبيعية للكوارث متعددة

 (:2006 المصطوف، عبداالله) الوضوح والشمولية واإليجاز ودقة اختيار الكلمات، ومن هذه التعريفات
الكارثة هي حالة مفجعة يتأثر من جرائها نمط الحياة اليومية فجأة ويصبح الناس  هيئة األمم المتحدة:-

يعانون من ويالتها ويصيرون في حاجة إلى حماية، ومالبس، وملجأ، وعناية طبية واجتماعية واحتياجات 
  الحياة الضرورية األخرى.

جمة عن قوى الطبيعة، أو بسبب الكارثة هي حوادث غير متوقعة نا المنظمة الدولية للحماية المدنية:-
فعل اإلنسان ويترتب عليها خسائر في األرواح وتدمير في الممتلكات، وتكون ذات تأثير شديد على االقتصاد 

 الوطني والحياة االجتماعية وتفوق إمكانيات مواجهتها قدرة الموارد الوطنية وتتطلب مساعدة دولية.
حادثة كبيرة ينجم عنها خسائر جسيمة في األرواح والممتلكات  الكارثة هي دليل الدفاع المدني الصناعي:-

سببتها  نيةف كارثة مردها فعل الطبيعة )سيول، زالزل، عواصف.. الخ( وقد تكون طبيعية كارثة وقد تكون
 ةيد اإلنسان المخربة سواء كان إراديا  )عمدا ( أم ال إراديا  )باإلهمال( وتتطلب مواجهتها معونة األجهزة الوطني

 حمودم حمدى اسماعيل) كافة )حكومية وأهلية( أو الدولية إذا كانت قدرة مواجهتها تفوق القدرات الوطنية
 .(2007، الباجورى

https://sotor.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
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)التحّول المفاجئ غير المتوقع في أسلوب الحياة العادية بسبب  المنظمة األمريكية لمهندسي السالمة:-
ظواهر طبيعية أو من فعل إنسان تتسبب في العديد من اإلصابات والوفيات أو الخسائر المادية الكبيرة(. 
وُعّرفت أيضا  بأنها )واقعة مفاجئة تسبب أضرارا  فادحة في األرواح والممتلكات وتمتد آثارها إلى خارج نطاق 

 المنطقة أو الجماعة المنكوبة(.
 التلوث الهوائي 2.1.3

بأنه احتواء الهواء على مزيج من الجسيمات والغازات بتراكيز  :(Air pollution) ُيمكن تعريف تلوث الهواء
ضارة؛ حيث يمّثل كل من: الدخان، والسناج، وحبوب لقاح النباتات، وغاز الميثان، وثاني أكسيد الكربون 
أمثلة على بعض ملوثات الهواء الشائعة، ويجدر بالذكر أن تلوث الهواء يمكن له أن يشمل الهواء الطلق 

ازل، إضافة إلى الهواء في األماكن الداخلية، وبشكل عام يشّكل تلوث الهواء تهديدا  كبيرا  على خارج المن
المناخ وعلى الصحة؛ فقد يؤدي استنشاق الهواء الملّوث إلى اإلصابة ببعض األمراض الخطيرة؛ مثل السكتة 

الي ا يسّبب بالتالي حدوث حو الدماغية، وأمراض القلب، وأمراض الجهاز التنفسي الحادة، وسرطان الرئة، مم
سبعة ماليين حالة وفاة مبّكرة كل عام. ويحتوي الهواء الملوث على غازات وجسيمات عالقة صلبة وسائلة 

، وقد تنبعث هذه الملوثات من مصادر طبيعة، ومن األنشطة البشرية؛ (Aerosols) ُتعرف باسم الهباء الجوي
دين، وعمليات معالجة النفايات، باإلضافة إلى حرق الوقود مثل الزراعة، والصناعات الكيميائية والتع

بشكل عام ُتقسم و  األحفوري لتوليد الطاقة الكهربائية، وفي وسائل النقل، وفي األنشطة الصناعية، والمنازل،
 :(2015)محمد فواز،  هيمصادر تلوث الهواء إلى أربعة أنواع رئيسية 

 مثل السيارات، والشاحنات، والحافالت، والطائرات، والقطارات.  :(Mobile sources) مصادر متنقلة-
مثل محطات الطاقة، ومصافي تكرير النفط، والمنشآت الصناعية،  (Stationary sources) مصادر ثابتة-

 والمصانع. 
مثل المناطق الزراعية، والمدن، ومناطق حرق  :(Area sources) مصادر مرتبطة بمناطق معينة-

 األخشاب. 
 مثل الغبار الناتج عن حركة الرياح، وحرائق الغابات، والبراكين: (Natural sources) مصادر طبيعية-

 ,Sulfur Oxides) أكاسيد الكبريت :(2006، المصطوف عبداالله) ملوثات الهواء الجوي ما يلي ومن أهم

SOX)  وهي غازات سامة ناتجة عن األنشطة البركانية، والعمليات الصناعية، ومن أشهرها غاز ثاني أكسيد
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من أشهرها  (Nitrigen Oxides, NOX) أكاسيد النيتروجين (3SO) وثالث أكسيد الكبريت، (2SO) الكبريت
ومن أشهر مصادرها:  (O2N) وأكسيد النيتروز (NO2) وثاني أكسيد النيتروجين (NO) أول أكسيد النيتروجين

عوادم السيارات، ومحطات الطاقة الكهربائية، وحرق األنواع المختلفة من الوقود، وتدخين السجائر، والطالء 
الكهربائي، وعمليات اللحام، وما إلى ذلك، وينتج عن اتحادها مع ثاني أكسيد الكبريت ما ُيعرف باسم المطر 

هو غاز شديد السمية، ينتج من  (Carbon Monoxide, CO) أول أكسيد الكربون (Acid Rain) الحمضي
 ,Carbon Dioxideالكربون )عمليات االحتراق غير الكاملة للكربون، أثناء عمليات حرق الوقود. ثاني أكسيد 

CO2)  الحرارة  ، التي تمتصالدفيئةيوجد بشكل طبيعي في الهواء الجوي، واألراضي، ويعتبر من غازات
االنحباس الحراري، ويمكن له أن ينتج عن األنشطة البركانية، أو ينابيع المياه، أو من حرق مسببة ظاهرة 

 Volatile) الوقود، وقد يكون ساما  عند استنشاقه في األماكن المغلقة خصوصا . المركبات العضوية المتطايرة

Organic Compounds, VOCS) ّول بسرعة إلىوهي مركبات تحتوي على الكربون، ويمكن لها أن تتح 
أبخرة أو غازات، وتنتج عن العديد من العمليات مثل حرق البنزين، أو الفحم، أو الغراء، أو منتجات التنظيف 

ها، ومدة اعتمادا  على نوع السلبيةالجاف، وال تعتبر جميع هذه المركبات سامة إال أن لها بعض التأثيرات 
ينتج من محطات  (Hg in Gaseous form) حالة الغازيةفي ال الزئبقالتعرض لها، وكثافتها في الهواء. 

 Radioactive) توليد الطاقة، وغيرها من المصادر لينتشر في الهواء، والماء، والتربة. الملوثات المشعة

Pollutants)  تنتج من األنشطة البشرية التي تتمثل بتعدين ومعالجة المواد المشعة، وتخزين والتخلص من
ية، واستخدام التفاعالت اإلشعاعية إلنتاج الطاقة؛ مثل محطات الطاقة النووية، وغيرها. المخّلفات اإلشعاع

 يمكن لألمونيا أن تتكّون طبيعيا ، أو أن يتم تصنيعها. الجسيمات المعلقة (Ammonia, NH3) األمونيا
(Particulate Matter, PM)  الهواء،  فيوهي قطرات سائلة وجسيمات صلبة متناهية الصغر، تبقى معلقة

( PM2.5) 2.5وتختلف األضرار الصحية التي تسببها باختالف حجمها، فهناك نوعان منها:  جسيمات 

ميكروميتر أو أقل، وبالتالي فهي صغيرة لدرجة تمّكنها من المرور  (2.5)وهي الجسيمات التي يبلغ قطرها 
الجسيمات  رة التي تنتج عن التعّرض لهذهعبر الرئتين إلى مجرى الدم، وقد أثبتت األدلة اآلثار الصحية الضا

 .(2015)محمد فواز،  على مدى فترات زمنية طويلة
 
 



 عنوانب السنوي االستراتيجي التقرير
 العالمية المناخية التغيرات ومستقبل واقع

فبراير 
م2022  

  

 

  

 110 المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية

 

 (2015محرم الحداد وآخرون، ) موجات االحترار العالمي 3.1.3
ا عن ا خاص  تقرير   ، أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ(2018) في تشرين األول/أكتوبر

حيث توصلت إلى أن الحد من االحترار العالمي إلى  ،درجة مئوية (1.5)تأثيرات االحترار العالمي البالغ 
درجة مئوية سيتطلب تغييرات سريعة بعيدة المدى وغير مسبوقة في جميع جوانب المجتمع، حسبما  (1.5)

لهيئة في تقييم جديد. مع فوائد واضحة للناس والنظم البيئية الطبيعية، وجد التقرير أن الحد من ذكرت ا
درجة مئوية يمكن أن يسير جنبا إلى جنب مع ضمان  (2)درجة مئوية مقارنة بـ  (1.5)االحترار العالمي إلى 

سط درجات ضرار إذا ارتفع متو مجتمع أكثر استدامة وعدالة. في حين ركزت التقديرات السابقة على تقدير األ
ا يسلط التقرير الضوء على عدد من تأثيرات تغير المناخ التي يمكن تجنبه مئويتين،الحرارة بمقدار درجتين 

درجة مئوية أو أكثر.  (2)درجة مئوية مقارنة بـ  (1.5)عن طريق الحد من ارتفاع درجة حرارة األرض إلى 
سم  (10) مستوى سطح البحر العالمي أقل بمقدار ارتفاع، سيكون (2100)على سبيل المثال، بحلول عام 

درجة مئوية. إن احتمال وجود محيط  (2)درجة مئوية مقارنة بـ  (1.5) مع ارتفاع درجة حرارة األرض بمقدار
في القطب الشمالي خاٍل من الجليد البحري في الصيف سيكون مرة واحدة في كل قرن مع ارتفاع درجة 

جة مئوية. در ( 2)كل عقد مع ، مقارنة مع مرة واحدة على األقل لدرجة مئوية (1.5) بمقدارحرارة األرض 
درجة مئوية،  (1.5)مع ارتفاع درجة حرارة األرض بمقدار ( %90-70)فالشعاب المرجانية ستنخفض بنسبة 

. ويخلص (2006، المصطوف عبداالله) درجة مئوية (2) ا سوف تضيع معتقريب   (%99)في حين أن جميع 
درجة مئوية يتطلب تحوالت "سريعة وبعيدة المدى" في  (1.5)التقرير إلى أن الحد من االحترار العالمي إلى 

األرض والطاقة والصناعة والمباني والنقل والمدن. يجب أن تنخفض االنبعاثات العالمية الصافية الناتجة 
، لتصل (2030)بحلول عام  (2010)ام عن مستويات ع (٪45)عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 

. وهذا يعني أنه يجب موازنة أي انبعاثات متبقية عن طريق (2050)إلى "صافي الصفر" في حوالي عام 
 إزالة ثاني أكسيد الكربون من الهواء.

 األمراض الحيوانية 4.1.6
تتزايد األمراض المعدية، وخاصة تلك التي تعبر حدود األنواع، ومنها األمراض حيوانية المنشأ أو التي تنتقل 
من حيوان إلى إنسان، نتيجة لألنشطة البشرية. وتعزى هذه الزيادة جزئيا  إلى تغير المناخ، الذي يشجع 

http://www.ipcc.ch/report/sr15/
http://www.ipcc.ch/report/sr15/
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 محرم) ما يلى الحالية ومنهاوائلها بعض األنواع الحاملة لمسببات األمراض على االنتقال خارج نطاق م
 : (2015، وآخرون الحداد

 ،(Chikungunya) فعلى سبيل المثال، يقوم بعوض النمر، الذي ينقل المرض الفيروسي النمر:بعوض 
 للخطر.بتوسيع نطاقه الجغرافي حالي ا عبر أوروبا واألميركتين، مما يعرض ماليين األشخاص 

في علم البيئة المرضي، يستخدم العلماء تقليدي ا "مثلث المرض" إلثبات  المعدية:نموذج جديد لألمراض 
، الذين ويشير فريق الباحثين أدوار الجسم المستضيف والعنصر المسبب للمرض وبيئة انتشار المرض.

نظرة "مبسطة" لديناميكيات  يمثلون مؤسسات في فرنسا وألمانيا والواليات المتحدة، إلى أن هذا المفهوم يعطي
ألمراض المعدية. ولكهم قاموا بتوسيع المفهوم ليشمل الميكروبيوم. ويصف مصطلح ميكروبيوم، كما هو ا

موضح أعاله، مجتمعات الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والفطريات، في سياق 
من  ؤدي أدوار ا مهمة،معين. ففي سياق الحيوان، تعيش المجتمعات الميكروبية داخل المضيف وخارج وت

وقد أظهرت األبحاث أن  بينها توفير الحماية من مسببات األمراض والمساعدة على تفتيت الطعام.
المجتمعات الميكروبية مهمة لصحة النظم البيئية والحياة البرية والبشر. تعد األمعاء البشرية وحدها موطن ا 

أثبت الباحثون أنها مهمة في العديد من جوانب نوع مختلف من البكتيريا، والتي  1000لما يصل إلى 
ساعدت التطورات الحديثة في تكنولوجيا التسلسل الجيني العلماء على فهم التنوع واألهمية  الصحة.

 .(2018، حداد شفيعة) الفسيولوجية للميكروبات بشكل أفضل
 (2015، الظاهر عبد عاشور ندى) االيكولوجيالصحة العقلية والحزن  5.1.3

دون اتخاذ إجراءات سريعة، فإن التغير المناخي وظواهر الطقس المتطرف وارتفاع مستويات سطح  فمن
البحر سيعرِّض حياة مئات الماليين من البشر لمخاطر جمة. ووفق دراسة جديدة فإن آثار التغير المناخي 

ا إلى الصحة العقلية لإلنسان وتؤدي إلى تدهورها وتراجعها بدرجة كب ، المصطوف لهعبداال) يرةقد تمتد أيض 
، "PNAS"التي ُنشرت نتائجها مؤخر ا في مجلة األكاديمية الوطنية للعلوم األمريكية  الدراسة تكشف (2006

أن التعرُّض قصير األمد للطقس األكثر تطرف ا، وارتفاع درجة الحرارة على مدار عدة أعوام، وكذلك التعرض 
لألعاصير المدارية يرتبط بتدهور الصحة العقلية. وأشار الباحثون إلى أن تأثيرات تغير المناخ من المرجح 

 لمباشرة وغير المباشرة. استخدام بياناتأنها تقوض الصحة العقلية من خالل مجموعة متنوعة من اآلليات ا
األرصاد الجوية اليومية مقترنة بمعلومات ُجمعت مما يقرب من مليونين من سكان الواليات المتحدة، ُأخذت 

http://www.pnas.org/content/early/2018/09/25/1801528115#ref-14
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الحياة مع درجات حرارة أكثر ارتفاع ا ومعدالت  وجد أنمنهم بشكل عشوائي عينات على مدار عقد كامل، 
عدالت اإلصابة بأمراض الصحة العقلية، ذلك أن زيادة االحترار لسنوات أعلى من هطول األمطار فاقمت م

متعددة ارتبطت بزيادة انتشار مشكالت الصحة العقلية، كما أن التعرُّض لألعاصير المدارية التي من 
المرجح أن تزداد وتيرتها وشدتها في المستقبل.  يؤدي تغير المناخ إلى تعرض البعض لصدمات نفسية 

ب اإلصابات التي يتعرض لها الشخص أو إصابة أو وفاة إنسان عزيز عليه، أو خسارة ملكية حادة، بسب
خاصة له، أو االضطرابات المعيشية التي يعانيها نتيجة للكوارث الطبيعية والمناخية. أظهرت دراسات أن 

المشاركين في من  %35هناك عالقات وثيقة بين الكوارث الطبيعية والصحة النفسية، وأظهر ما يزيد على 
جميع الدراسات أعراضا  من األمراض النفسية، وخاصة القلق الذي يرتبط بأعراض كالفوبيا وتعاطي 

من أبرز االضطرابات النفسية التي يعانيها المتأثرون بتغير المناخ، اضطراب ما  المخدرات والكحوليات.
 (.2015، وآخرون الحداد محرم)بعد الصدمة والضغط والعنف والعدوانية 

  الصحة البيئية 6.1.3
التي تؤثر على صحة  والمبنية يعيةالطب البيئة المعني بجميع جوانب العامة الصحة هي فرع البيئية الصحة

اإلنسان. تركز الصحة البيئية على البيئات الطبيعية والصناعية لصالح صحة اإلنسان. التخصصات 
تم تعريف الصحة . األوبئة وعلم السموم علم الطب البيئي والمهني، البيئية؛ بيئية هي:الرئيسية للصحة ال

تسمى هذه  على النحو التالي: (WHO) العالمية الصحة منظمة من قبل (1999)البيئية في وثيقة عام 
ا إلى نظرية  اإلنسان صحة الجوانب من والمرض التي تحددها العوامل في البيئة الصحة البيئية. وتشير أيض 

تشمل الصحة البيئية  العوامل والسيطرة عليها في البيئة التي يمكن أن تؤثر على الصحة.وممارسة تقييم 
على النحو المستخدم في المكتب اإلقليمي ألوروبا التابع لمنظمة الصحة العالمية، اآلثار المرضية المباشرة 

ان( على ي كثير من األحيللمواد الكيميائية واإلشعاع وبعض العوامل البيولوجية، واآلثار )غير المباشرة ف
الصحة والرفاهية للبيئة المادية والنفسية واالجتماعية والثقافية الواسعة، والتي تشمل اإلسكان، والتنمية 

، ينص موقع منظمة الصحة العالمية الخاص 2016اعتبار ا من عام  الحضرية، واستخدام األراضي والنقل، 
ارجة عن اول جميع العوامل الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية الخبالصحة البيئية على أن "الصحة البيئية تتن

الشخص وجميع العوامل ذات الصلة التي تؤثر على السلوكيات. ويشمل تقييم ومراقبة تلك العوامل البيئية 
التي يمكن أن تؤثر على الصحة. إنه موجه نحو الوقاية من األمراض وخلق بيئات داعمة للصحة. يستبعد 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9
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تعريف السلوك غير المتعلق بالبيئة، وكذلك السلوك المتعلق بالبيئة االجتماعية والثقافية، وكذلك هذا ال
 . (2018، حداد شفيعة)الجينات 

 الزراعةاآلثار االقتصادية للتغيرات المناخية العالمية على قطاع  2.3
 تغير العالمي. حيث يؤثرهما عمليتان مترابطتان، فكالهما يحدث على النطاق  والزراعة المناخ تغير
 المناخية التقلبات ،األمطار هطول ،الحرارة معدالت في التغيرات بعدة طرق منها: الزراعة على المناخ
 أكسيد ثنائي غاز واألمراض؛ التغيرات في اآلفات )مثل: موجات الحر(؛ التغيرات في الشديدة

 الجودة القريبة من سطح األرض؛ التغيرات في األوزون طبقة الموجود في الغالف الجوي وتركيزات كربونال
يؤثر تغير المناخ بالفعل على الزراعة، وتظهر  .البحر سطح مستوى والتغيرات في لبعض األطعمة، الغذائية

ل لمستقبل بشكومن المحتمل أن يؤثر تغير المناخ في ا هذه التأثيرات بشكل متفاوت في جميع أنحاء العالم ،
التي تقع على خطوط عرض منخفضة، في حين أن التأثيرات  الدول في المحاصيل إنتاج سلبي على

ومن المحتمل أيضا  أن ُيزيد تغير المناخ من خطر  قد تكون إيجابية أو سلبية. الشمالية العرض خطوط في
حيوانات المزرعة هي مسئولة أيضا  عن إنتاج . الفقراء لبعض الفئات الضعيفة، مثل الغذائي األمن انعدام

لعالم، الميثان الموجودة في االغازات المسببة لالحتباس الحراري من غاز ثاني أكسيد الكربون ونسبة غاز 
تساهم الزراعة في التغير  والذي يؤدي إلى عدم خصوبة األراضي في المستقبل ونزوح األنواع المحلية.

أو من خالل تحويل  البشري النشاط الناتجة عن الحراري االحتباس غازات المناخي سواء من خالل انبعاثات
ساهم التغير في استخدام الغابات كأراضي  إلى أراضي زراعية ،  الغابات األراضي الغير زراعية مثل

يمكن أن يقلل  .(2010)في االنبعاثات السنوية العالمية في عام  (%25)إلى  (20)زراعية بنسبة حوالي 
 اتغاز  وخطورة انبعاثاتالزراعة وضع مجموعة من السياسات من خطورة التأثير السلبي للمناخ على 

 المحاصيل وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي، مثل  الناتجة من قطاع الزراعة. الحراري االحتباس
، فمازال المناخ أحد العوامل الرئيسية في اإلنتاجية الزراعية الري والعضويات المعدلة وراثي ا وأنظمة المحسنة

ت الطبيعية. إن تأثير المناخ على الزراعة يرتبط والمجتمعا التربة وكذلك الوضع بالنسبة لخصائص
بالمتغيرات الطارئة على أنماط المناخ المحلية أكثر من ارتباطه بأنماط المناخ العالمية. فلقد زادت درجة 

. وبالتالي، يرى (1880)درجة مئوية منذ عام  (0.83)درجة فهرنهايت  (1.5) حرارة سطح األرض بحوالي
 (.2015، وآخرون الحداد محرم) على حدة. محلية منطقة أي تقييم يجب أن يدرس كل الخبراء الزراعيون أن

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%B1
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%82%D8%B3_%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%82%D8%B3_%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%A9_(%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%AD%D9%8A)
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://ar.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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 (2009 ،نوفل نعمان محمد) النباتية األمراض على المناخية التغيرات تأثير
قد يغير المراحل التطورية للُممرضات التي يمكن أن  المناخ تغير رغم محدودية البحوث، فقد أظهرت أن

أكبر تداعيات تغير المناخ على انتثار الممرضات هو أن التوزيع الجغرافي للمضيفات  تؤثر على المحاصيل.
والممرضات قد يتغير، ما قد يؤدي إلى المزيد من خسائر المحاصيل. قد يؤثر هذا على المنافسة والتعافي 

ية الحفاظ على فمن اضطرابات النباتات. تُُنبئ بأن تأثير تغير المناخ سيضيف مستوى من التعقيد لمعرفة كي
وكانت آثار تغير المناخ اإلقليمي على الزراعة محدودة. تقدم التغيرات في دراسة    الزراعة المستدامة.

للمحاصيل دليال  هام ا على االستجابة للتغير األخير في المناخ اإلقليمي. دراسة األحداث  البيولوجية األحداث
البيولوجية هي دراسة الظواهر الطبيعية التي تتكرر بشكل دوري، وكيف ترتبط هذه الظواهر بالتغيرات 

زاء كبيرة ابات في أجالمناخية والموسمية. وقد لوحظ تقدم كبير في دراسة األحداث البيولوجية للزراعة والغ
بشكل أكثر تكرر ا بسبب االحتباس الحراري ومن المتوقع  الجفاف وتحدث حاالت من نصف الكرة الشمالي.

وأستراليا،  ،األميركتينومعظم أن تصبح أكثر تواتر ا وشدة  في أفريقيا، وجنوب أوروبا، والشرق األوسط، 
وجنوب شرق آسيا. تتفاقم آثارها بسبب زيادة الطلب على المياه، والنمو السكاني، والتمدد العمراني، وجهود 
حماية البيئة في العديد من المناطق. يؤدي الجفاف إلى فشل المحاصيل وفقدان المروج والمراعي المخصصة 

   .(2018، حداد شفيعة) للماشية
 :(2018، أحمد عمر ضرار وجدان) يليالنباتية ما  األمراض على المناخية التغيرات األمثلة لتأثير ومن

يتراوح  ، كان لدى العديد من البلدان الحارة قطاعات زراعية مزدهرة.(2010) اعتبار ا من العقد الذي بدأ عام
درجة مئوية  (29.8)درجة مئوية في ديسمبر و (20.2)متوسط درجة الحرارة في منطقة جالجاون بالهند بين 

ملم/ عام. وتنتج الموز بمعدل يجعلها سابع أكبر منتج ( 750)في مايو، كما يبلغ متوسط هطول األمطار 
يتراوح  نيجيريا في الحرارة درجة ، كان متوسط(2012-1990)وخالل الفترة   للموز في العالم إذا كانت دولة.

درجة مئوية في أبريل. وفق ا لمنظمة األغذية والزراعة التابعة  (30.4)درجة مئوية في يناير إلى  (24.9)بين 
مليون  (38)لألمم المتحدة )الفاو(، تعد نيجيريا أكبر منتج لليام في العالم على اإلطالق، بإنتاجها أكثر من 

يبة، ر . وكان المنتج الثاني وحتى الثامن من أكبر منتجي اليام من بين البلدان اإلفريقية الق(2012)طن عام 
وفي عام  من اإلنتاج النيجيري. (%1)بينما ينتج أكبر منتج غير أفريقي، بابوا غينيا الجديدة، أقل من 

، كانت البرازيل والهند، وفق ا لمنظمة األغذية والزراعة، أكبر منتجّين في العالم لقصب السكر بفارق (2013)

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AD%D8%B7
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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في صيف عام   من نصف اإلنتاج العالمي. كبير، إذ بلغ إجمالي إنتاجهما أكثر من مليار طن، أو أكثر
، تسببت موجات الحر المرتبطة على األرجح بتغير المناخ في نتاج محاصيل أقل بكثير من المتوسط (2018)

في أجزاء عديدة من العالم، وخاصة في أوروبا. اعتماد ا على األوضاع خالل شهر أغسطس، قد يؤدي 
اع أسعار الغذاء العالمية. تُقارن الخسائر مع خسائر عام المزيد من حاالت فشل المحاصيل إلى ارتف

، وهو أسوأ حصاد في الذاكرة. كانت السنة الماضية هي المرة الثالثة خالل أربع سنوات التي يفشل (1945)
فيها إنتاج القمح واألرز والذرة العالمي في كفاية الحاجة، ما أجبر الحكومات وشركات األغذية على إخراج 

من مخزونها من المواد الغذائية. توقع  (%50) ت من المخازن. أخرجت الهند األسبوع الماضيالمخزونا
ليستير براون، رئيس منظمة وورلد واتش، وهي منظمة بحثية مستقلة، أن ترتفع أسعار المواد الغذائية في 

تقرير خاص من اللجنة تغير المناخ واألرض: وهو »وفق ا لتقرير األمم المتحدة    األشهر القليلة المقبلة.
الدولية للتغيرات المناخية )آي ّبي سي سي( بشأن تغير المناخ، والتصحر، وتدهور األراضي، واإلدارة 

، سترتفع «المستدامة لألراضي، واألمن الغذائي، وتدفقات غازات الدفيئة في النظم اإليكولوجية األرضية
. الغذاء ومن المرجح أن تحدث حاالت نقص في (0205)بحلول عام  (%80) أسعار المواد الغذائية بنسبة

ا أن نقص الغذاء سيؤثر على األرجح على األجزاء األكثر فقرا  في العالم أكثر  أشار بعض المؤلفين أيض 
الجوع، وعدم االستقرار، وموجات جديدة من الالجئين البيئيين، ستكون لتفادي  من األجزاء األكثر ثراء .

وفي بداية القرن   هناك حاجة إلى مساعدة دولية للبلدان التي ستفقد األموال لشراء ما يكفي من الغذاء.
، أدت الفيضانات التي ربما كانت مرتبطة بتغير المناخ إلى تقصير موسم الزراعة في منطقة الغرب (21)الـ

، أدت الفيضانات إلى (2019)األوسط في الواليات المتحدة، ما ألحق ضرر ا بالقطاع الزراعي. في مايو 
 (2009 نوفل، نعمان محمد) .(14.2)مليار مكيال )بوشل( إلى ( 15)انخفاض محصول الذرة المتوقع من 

 أيمن) الزراعيةالزراعي والمحاصيل على اإلنتاج  المناخية العالميةاآلثار االقتصادية للتغيرات  1.2.3
 (2009، حديد أبو فريد

غالف ونسبة ثاني أكسيد الكربون في ال الطقس تؤثر التغيرات المناخية كالتغير في درجات الحرارة وشدة
الجوي على المحاصيل الزراعية بشكٍل كبير، حيث يمكن أن تؤثر هذه التغيرات على زيادة أو خفض كمية 

أتي بشكل سليم، وفيما يالمحاصيل المزروعة حسب النوع المزروع وما يتطلبه من ظروف مناسبة لنموه 
  (2018، حداد شفيعة) :الزراعيةعلى المحاصيل  مظاهر التغير المناخي أبرز

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://sotor.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%B3/
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 للمحاصيل الزراعية، حيث يمكن أن يساعد على جيد ا  ثاني أكسيد الكربون يعد االرتفاع في مستوى
 الزيادة في نمو النباتات.

 .تعمل درجات الحرارة الشديدة وزيادة هطول األمطار على منع نمو المحاصيل 
 .تساهم كل من الفيضانات والجفاف في منع نمو المحاصيل الزراعية 
 سيؤدي إلى منع نمو  تعمل التغيرات المناخية على نمو الحشائش والفطريات واآلفات، مما

 المحاصيل.
 من األمراض واآلفات الزراعية  المناخية العالميةاآلثار االقتصادية للتغيرات  2/2/2

هناك العديد من األنواع المختلفة من اآلفات المدمرة ، من النمل األبيض الذي يأكل بنية منزلك إلى البعوض 
وأ من ذلك هو اآلفات التي تتغذى على النباتات، ال يمكن االنسان أثناء النوم، ولكن األس بإيذاءالذي يقوم 

ا محاصيل كات الزراعية أن تدمر الحدائق فحسبلآلفا ات ملة تهدف إلى إطعام مئ، بل يمكن أن تدمر أيض 
، وفي كل عام يحارب المزارعون مجموعة متنوعة من اآلفات للتأكد من نمو ثمارهم وخضرواتهم األشخاص

رك الثقوب في تفات الزراعية تصيب النباتات إصابة مباشرة فتتسبب في أكل األوراق و اآلوحبوبهم بنجاح 
و الجذور، وقد يكون الضرر غير مباشر، حيث تسبب الحشرات نفسها ضرر ا ضئيال  أو أالسيقان والفواكه 

مراض من معدوم ا ، ولكنها تنقل العدوى البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية إلى المحصول حيث تنقل األ
نبات إلى آخر في كثير من األحيان دون رقابة الى ان تتضاعف األعداد، لذلك يجب اتخاذ إجراءات فعالة 

. مستمرةتحت السيطرة والمتابعة ال ومهنية لمكافحة اآلفات في جميع الحاالت للحفاظ على النباتات وجعلها
ا ضرر ا كبير ا  ق عليها والتي يطل ،لمنتجات النهائية الجاهزة للبيعلويمكن أن تسبب أنواع اآلفات الزراعية أيض 

، وهذه المخلوقات تغزو الحبوب والسلع، مما تسبب في تلف المواد الغذائية الخام حشرات المنتجات المخزنة
مما يؤدي  ،تجات غير صالحة لالستهالك البشريوافساد المنتجات النهائية، ويمكن لإلصابة أن تترك المن

بعض اآلفات . و ه السلع الزراعية بين المستهلكينيرادات وأضرار في السمعة ألصحاب هذإلى خسارة في اإل
الزراعية مثل القوارض هي أكبر مشكلة في هذا النوع من المشاكل، فمن المعروف أن الفئران تتسبب في 

دل حوالي ع، هذه الحيوانات لها أسنان قاطعة تستمر في النمو بمجسيمة للمباني والمعدات الزراعيةأضرار 
، وذا النح، وعلى هوتحتاج إلى الغذاء عن طريق القضمخمس بوصات في السنة طوال فترة حياتها بأكملها 

https://sotor.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86/
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كل خطر ا على ، مما يشتى األسالك والكابالت الكهربائيةفالفئران سوف تلتهم الخشب والخرسانة والمعادن وح
 .(2018، حداد شفيعة) ات والمركباتشكل حرائق ويسبب أضرار ا ال حصر لها ومكلفة لآلالت والمعد

 (2009، نوفل نعمان محمد) طرق التخلص من األمراض واآلفات الزراعية-
مكافحة اآلفات الفعالة للمزارع والمباني الزراعية أمر ضروري، تشكل أنواع اآلفات مصدر قلق كبير، ليس 

ها يمكن إذا تركت دون عالج، فإنفقط بسبب الخسارة المحتملة في اإليرادات بسبب تلف المحاصيل، ولكن 
ا، يمكن أن تشمل أنواع اآلفات الحشرات  ا أضرار ا كبيرة لآلالت والمعدات والممتلكات أيض  أن تسبب أيض 

تكون هناك احتياطات فعالة لمكافحة اآلفات لمنع إصابة إلحاق  يجب أنو  .قوارض وغيرهاوالطيور وال
اعة تأثير اآلفات على الشركات في الصنن إ المزرعة.أضرار دائمة بأي من المنتجات المخزنة التي تمتلكها 

تقدم خدمات متخصصة   الزراعية ضخم ويجب التحكم في أعدادها، وهناك الكثير من الشركات التي
لضمان حماية جميع المحاصيل والماشية والمنتجات المخزنة والمعدات واآلالت واألراضي   لألعمال الزراعية

والممتلكات الخاصة بك من التهديدات المستمرة لآلفات ، يمكنك البحث عن إحداها واالستعانة بها لمساعدتك 
مخصصة  جياتاستراتي في حماية عملك الزراعي قبل ان يتم إلحاق األذى فيه وذلك عن طريق تصميم وتنفيذ

 إلنتاج،ايمكن أن يكون هناك تأثير غير مباشر من حيث   لمكافحة هذه اآلفات بكافة أنواعها وأشكالها .
 قد ،(2009، حديد أبو فريد أيمن) األمر الذي له تأثير خطير على قدرة الشركة على تحقيق إيرادات

ح مإلى زيادة أعداد اآلفات الحشرية، مما يضر بنتاج المحاصيل األساسية مثل الق الحراري االحتباس يؤدي
وفول الصويا والذرة. بينما ُتسبب درجات الحرارة األكثر دفئ ا مواسم نمو أطول، ومعدالت نمو أسرع للنباتات، 
ا من معدل األيض وعدد دورات التكاثر في الحشرات. فقد تكتسب الحشرات التي كان لها  فإنها تزيد أيض 

فرة في ل النمو الدافئة، مما ُيسبب حدوث طسابق ا دورتين فقط للتكاثر سنوي ا دورة إضافية إذا امتدت فصو 
ومناطق خطوط العرض العليا تغير ا هائال  في  المعتدل المناخ أعدادها. من المرجح أن تشهد األماكن ذات

 فول أجرت جامعة إلينوي دراسات لقياس تأثير درجات الحرارة األكثر دفئ ا على نمو نبات  أعداد الحشرات.
وأعداد الخنفساء اليابانية. تمت محاكاة درجات الحرارة األكثر دفئ ا ومستويات ثاني أكسيد الكربون  الصويا

المرتفعة في حقل من فول الصويا، بينما ُترك آخر في ظروف طبيعية كعنصر ضابط. وجدت هذه الدراسات 
ا أكأن فول الصويا في مستويات ثاني أكسيد الكربون المرتفعة نما بشكل أسرع وكان  بر من له نتاج 

المحصول، لكنه جذب الخنافس اليابانية بمعدل أعلى بكثير من الحقل الضابط. وضعت الخنافس في الحقل 

https://www.almrsal.com/post/773852
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%84
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%A7
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%A7
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ا أكثر على نباتات فول الصويا وكان لها أعمار ا  ا بيض  الذي تزيد فيه مستويات ثاني أكسيد الكربون أيض 
قع ديلوشيا أنه إذا كان المشروع قد استمر، فإن الحقل أطول، ما يشير إلى إمكانية زيادة أعدادها بسرعة. تو 

ا أقل من الحقل  الكربون أكسيد ثاني الذي يحتوي على مستويات مرتفعة من سيعطي في النهاية نتاج 
ن بشكل طبيعّي   الضابط. وقد أدت مستويات ثاني أكسيد الكربون المتزايدة إلى تعطيل ثالثة جينات تكوِّ

دفاعات كيميائية ضد اآلفات الحشرية داخل نبات فول الصويا. أحد هذه الدفاعات هو بروتين يمنع هضم 
لصويا في الحشرات. ومنذ تعطيل هذا الجين، كانت الخنافس قادرة على هضم كمية أكبر بكثير من أوراق ا

المادة النباتية من الخنافس في الحقل الضابط. أدى هذا إلى العمر األطول ومعدالت وضع البيض األعلى 
زيادة أعداد اآلفات.  هناك عدد قليل من الحلول المقترحة لمشكلة  المالحظّين في خنافس الحقل التجريبي.

أحد الحلول المقترحة هو زيادة عدد المبيدات المستخدمة في المحاصيل المستقبلية. ميزة هذا الحل هي كونه 
نت العديد من اآلفات الحشرية مقاومة ضد  منخفض التكلفة نسبي ا وبسيط، لكنه قد يكون غير فعال. إذ كوَّ

مل المكافحة الحيوية لآلفات. ويشمل ذلك أشياء مثل زراعة هذه المبيدات. حل مقترح آخر هو استخدام عوا
صفوف من النباتات الواطنة بين صفوف المحاصيل. هذا الحل مفيد في تأثيره البيئي الشامل. فال يقتصر 
األمر على زراعة المزيد من النباتات الواطنة، بل وفي منع تكوين اآلفات الحشرية لمقاومة ضد المبيدات. 

لب زراعة نباتات واطنة إضافية مساحة أكبر، ما يدمر أفدنة إضافية من األراضي العامة. ومع ذلك، يتط
   .(2018، حداد شفيعة) كما أن التكلفة أعلى بكثير من مجرد استخدام المبيدات

 اآلثار االقتصادية للتغيرات المناخية العالمية على اإلنتاج الحيواني 3.2.3
ول العالم نتيجة معظم د بها تتأثرسوف  والتي الحيوانية الثروة المتوقعة على المناخية التغيرات تأثيراتان 

 -:(2009، نوفل نعمان محمد) النقاط التالية فيللتغيرات المناخية العالمية يمكن إجمالها 
 نقص في إنتاجية المحاصيل الزراعية ومصادر الغذاء )بعض المحاصيل أكثر تأثرا(. -
 الجغرافي للمحاصيل الزراعية.تغير خريطة التوزيع  -
 .التصحر تأثيرات سلبية على الزراعات الهامشية وزيادة معدالت -
 زيادة االحتياج إلى الماء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع معدالت البخر. -
 تأثيرات سلبية على الزراعة نتيجة تغير معدالت وأوقات موجات الحرارة. -
 مصاحبة.تأثيرات اجتماعية واقتصادية  -

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
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 زيادة الحرارة تزيد من معدالت تآكل التربة، وتقلل من إمكانية زراعة المناطق الهامشية. -
 .اللحومو  األلبان إنتاج وبالتاليزيادة الحرارة تؤثر على أداء الحيوانات المزرعية  -
 على الموارد المائية المناخية العالميةللتغيرات  اآلثار االقتصادية 4.2.3

  :(2017، تسعديت بوسبعين) على الموارد المائية مظاهر التغير المناخي زوفيما يأتي أبر
 والبحيرات والتربة والنباتات. المحيطات يؤثر زيادة تبخر المياه على امتصاص المياه من-
يؤدي هطول األمطار الغزيرة على األرض إلى حدوث فيضانات، والتي يمكن أن تتسبب بموت أعداد -

 كبيرة من البشر والحيوانات.
 يؤثر التغير في درجات الحرارة على تغير التيارات البحرية الرئيسة.-

 ،وآخرون الحدادمحرم ) التصحر على معدالتة العالمية اآلثار االقتصادية للتغيرات المناخي 5.2.3
2015): 

ير المستدام غ االستخدامويعتبر التصحر وتدهور األراضي من المشاكل البيئية الرئيسية والتي ترجع إلى 
 ىقتصر علتوالجائر للموارد الطبيعية، وتلعب العوامل المناخية السائدة ودورا  كبيرا  في تفاقمها، ولم تعد 

الضغوط التحديات الطبيعية و  استمراركونها مشكلة محلية بل أصبحت عالمية مثيرة للقلق، خاصة في ظل 
وتشير  بيئية.و  واجتماعية اقتصاديةالبشرية وفي مقدمتها ظاهرة تغير المناخ والتي يترتب عليها تداعيات 

لى أن ا اتفاقيةالتقارير الصادرة عن  مليار  (24)لعالم يفقد سنويا  نحو األمم المتحدة لمكافحة التصحر وا 
مليار هكتار من األراضي بسبب التصحر والجفاف، إضافة إلى أن  (12)طن من التربة الخصبة، و

سلبية  انعكاساتمن األراضي الزراعية تعرضت للتردي بدرجات متفاوتة، األمر الذي ينطوي على  (52%)
ومعظم الدول تبذل  ، مكافحة الفقر وتحقيق األمن الغذائيعلى الجهود المحلية واإلقليمية والدولية الموجهة ل

جهودا  عدة لمكافحة التصحر على الرغم من قسوة الظروف المناخية العالمية التي تشهدها ومنها إنشاء 
المحميات الطبيعية، وزراعة أعداد كبيرة من األشجار بهدف تجميل الشوارع والحدائق وزراعة المنتزهات 

التربة حتى تصبح مصدات للرياح، وبلغت مساحة الغابات المزروعة  انجرافالرمال ومنع والغابات وتثبيت 
عداد خريطة للتربة بالدول وبهدف توفير قاعدة بيانات حول توزيع مختلف أنواع  (318)و ألف هكتار. وا 

يق مبني قاألخرى، للوصول إلى فهم د واالستخداماتالزراعي  لالستصالحالتربة، وتحديد المناطق القابلة 
 .(2009، نوفل نعمان محمد) على أسس علمية

https://sotor.com/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/
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من الموجهات الرئيسية منها تحسين حالة النظم البيئية المتأثرة والتركيز على  المجهودات مجموعةوتضمنت 
دور برامج مكافحة التصحر في حفظ التنوع البيولوجي والحد من تغير المناخ وزيادة التوعية والتعليم على 

لمؤسسي االمستوى الوطني واالهتمام بقضايا التصحر وتدهور األراضي والجفاف وبناء القدرات والتطوير 
والتشريعي ومواكبة التطور العالمي العلمي والتقني والمعرفي في مجال مكافحة التصحر وتدهور األراضي 

ويعد المحافظة على التنوع البيولوجي في الصحراء  أحد المحاور المهمة في  ”.والتخفيف من آثار الجفاف
ل مجموعة من المبادرات الدولية تتمث في هذا الصدد كان هناكتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، و االسترا

جراء مسوحات  في توسيع إنشاء المحميات الطبيعية بهدف المساهمة في المحافظة على التنوع البيولوجي وا 
دورية لألنواع النباتية، وتحديد األنواع المهددة بخطر االنقراض، وتنفيذ مشاريع حماية الغطاء النباتي 

نشاء األحزمة الخضراء حول المدن والمنشآت الطبيعي حول التجمعات السكانية  والمنشآت االقتصادية، وا 
لتغير يعد ااه الصرف الصحي المعالجة في الري. و االقتصادية وعلى جوانب الطرق مع االستفادة من مي

المناخي عامال  أساسي ا في زيادة الجفاف على األرض، حيث يمكن أن يتسبب االرتفاع في درجات الحرارة 
عملية نقل المياه من سطح األرض إلى الغالف الجوي، مما سيزيد من الجفاف، وبالتالي فإن  في تسريع

الجفاف يمكن أن يتسبب بأضرار كبيرة على الموارد المائية في المستقبل، كما يمكن أن يؤثر على النمو 
، ارتفاع مستويات المعيشة، تغيير العادات الغذائية، تغيير الممارسات الزراعية، زيادة التلوث السكاني، زيادة

تخدام ، والتغيرات في اسوالطاقة األنشطة الصناعية، تغير األنشطة االقتصادية، زيادة الطلب على المياه
 .(2018، حداد شفيعة) األراضي والتحضر

 اإلنتاج السمكي على مزارعاآلثار االقتصادية للتغيرات المناخية العالمية  6.2.3
مليون طن من إنتاج تربية األحياء  (82)مليون طن، منها  (179) يمن األسماك حوال العالمياإلنتاج  

، وبلغ المصيد من المصادر الطبيعية (2018)عام  العالمياإلنتاج  إجماليمن  (%46)المائية بنسبة قدرها 
مليون طن من مجموع اإلنتاج الكلى  (156.4)، وقد تم استخدام (%54)مليون طن بنسبة قدرها  (96.4)

تعكس هذه  كيلو جرام للفرد الواحد على مستوى العالم. (20.5)قدره  فى العالم لالستهالك البشرى، بمعدل
اإلحصاءات األهمية االقتصادية واالجتماعية لقطاع الثروة السمكية من خالل حجم اإلنتاج والتجارة العالمية 

ة يمن سكان العالم، إال أن تأثيرات التغيرات المناخ (%12)وتحقيق األمن الغذائي وتوفير فرص عمل لنحو 
على المخزون السمكي في المصايد الطبيعية والمزارع السمكية تمثل تهديدا  كبيرا  الستدامتها، لذا فإن السنوات 

https://sotor.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB/
https://sotor.com/%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/
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القادمة سوف تشهد عالمة فارقة في مسيرة البشر في ترويض الطبيعة. ولذلك تعمل الدول على تحقيق 
رات ستزراع السمكي وتطوير البحياستراتيجية تنمية الثروة السمكية من خالل التوسع في مشروعات اال

 سبعينبو ) المصرية، كخطوة جادة في سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلى وذلك من خالل:
 (2017، تسعديت

  الكبرى.إنشاء المزارع السمكية 
 .زالة التعديات عليها وتطهير وحماية المسطحات المائية  تطوير البحيرات وا 

من خالل توفير العديد من فرص العمل للشباب، والحد من  العالميا على دعم االقتصاد مما يؤثر إيجابي  
الهجرة غير الشرعية الدولية، فضال عن زيادة المعروض من األسماك مما يساهم في خفض األسعار وصوال 

ورغم أن التغيرات المناخية ظاهرة عالمية  إلى تصدير الفائض، وفقا ألحدث التكنولوجيات والمعايير العالمية.
إال أن لها آثار على المستوى المحلى، فزيادة درجة الحرارة تؤدى إلى نقص اإلنتاجية الزراعية، وزيادة البخر 
وزيادة معدل استهالك المياه وزيادة معدل التصحر وهجرة العمالة من المناطق الساحلية وحدوث تغيرات 

ى موسمية غير المناخ علة الدفء الحراري مما يؤدى إلى قصر دورة حياتها وتزايد سلوكية في الحشرات نتيج
شكل تغيرات بسالسل غذاء األسماك بمواطن المياه العذبة والمالحة، مما  فيالعمليات البيولوجية الحيوية 

 يعود بنتائج ال يمكن التكهن بها على صعيد التذبذب في إنتاج األسماك.
ضال عن تؤدى لزيادة نسبة البخر، ف والتيلبحيرات الشمالية نتيجة لزيادة درجة الحرارة زيادة ملوحة مياه ا-

دى وقلة المياه العذبة الواردة للبحيرات، مما يؤ  والزراعي الصناعيزيادة التلوث عام بعد عام نتيجة الصرف 
اء المياه إلى مناطق التق تؤثر على هجرة زريعة العائلة البورية من البحر والتيلزيادة درجة الملوحة أكثر 
 بالبحيرات. السمكيالعذبة وعليه يقل المخزون 

رارة المياه، ارتفاع درجة ح فيالتأثير قد يمتد إلى المزارع أيضا ويشمل تأثير التغيرات المناخية عليها -
 روزيادة نشاط الميكروبات المحبة للحرارة مما يؤدى لزيادة احتمالية حدوث أمراض، فضال  عن ازدها

 .(2009، حديد أبو فريد أيمن) الطحالب وما ينتج عنها من أضرار
كما أن ارتفاع درجة الحرارة تؤدى لتغير أوقات التكاثر، وزيادة استهالك الغذاء وزيادة المخلفات العضوية، -

إجهاد حرارى  فيونقص األكسجين الذائب، وتتأثر الزريعة أكثر نتيجة انخفاض األكسجين، ويتسبب ذلك 
 وانتشار األمراض.
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معظم مكونات العلف مستوردة وأهمها مسحوق السمك، وتشير السيناريوهات المتوقعة النخفاض إنتاجية -
الدول المنتجة له مما  فيمنه  (%70)تصنيع مسحوق السمك، واستهالك نحو  فياألسماك المستخدمة 

 . ره الرتفاع تكاليف أعالف األسماكيؤدى بدو  والذييؤدى لنقص المعروض منه، وزيادة السعر 
 :(2018، دادح شفيعة) يليوفيما يتعلق بالثروة السمكية فأن أهم هذه التأثيرات المناخية يتمثل فيما 

ة مياه المحيطات والبحار، وزيادة حموض فيأكسيد الكربون مما يؤدى لزيادة ذوبانه  ثانيارتفاع نسبة -
 المياه مما تؤثر سلبا على نمو وتكاثر وحياة األسماك.

توزيع أرصدة األنواع السمكية من أسماك المياه العذبة والمالحة، مع  فيينجم عن تغير المناخ تعديل -
يؤثر التغير  ذلك ينعكس تالمياه التى ترتفع فيها درجة الحرارة نحو القطبين، ك فيتوجه األنواع السمكية 

نتاج الغذاء في مختلف أنحاء العالم، ونتيجة  لذلك يمكن أن  المناخي بشكٍل كبير على إمدادات المياه وا 
 يؤدي نقص مياه الشرب إلى أضرار كبيرة جد ا على جميع البيئات المختلفة
 :(2018، حداد شفيعة) مكيةومن الحلول المقترحة لمواجهة التغيرات المناخية وآثارها على المزارع الس

 .االتجاه ألقلمة أسماك المياه المالحة على الملوحة المنخفضة أو المتوسطة 
 .االتجاه لتفريخ األسماك البحرية 
 .إيجاد بدائل مسحوق السمك في العليقة كمصدر للبروتين 
 .تقليل صرف الملوثات المختلفة في البحيرات 
  الزيادة في ملوحة الماء األرضي للدلتا وملوحة مياه الصرف.إجراء البحوث المتعلقة بمعرفة معدل 
  أصناف جديدة مقاومة لألمراض وتتحمل  استنباطإيجاد البدائل ألسماك المياه العذبة من خالل

 البرودة.
  المتابعة المستمرة والدقيقة للحالة الصحية لألسماك خالل فترات ارتفاع درجات الحرارة أو نقص

بإضافة روافع المناعة الى االعالف خالل هذه الفترة لتحسين اداء الجهاز  واالهتمامامدادات المياه، 
المناعي لألسماك مشددا على ضرورة تطبيق األمان الحيوي قدر االمكان داخل المزارع السمكية 

 (2009، حديد أبو فريد أيمن) )وخصوصا المزارع متوسطة وكبيرة الحجم(.
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  (2002 ،الشيخ صالح محمد) اآلثار االقتصادية للتغيرات المناخية العالمية على البيئة البحرية 7.2.3
من مساحة الكرة األرضية، وهي أكثر الموائل إنتاجا، حيث  % 70تشير التقديرات إلى أن المحيطات تغطي  

ى حد ي ما زالت غير مستكشفة إلمن جميع أنواع الكائنات المعروفة. وهذه البيئة الفريدة، الت %75تحتوي على 
كبير وبعيدة عن أنظار العالم، تؤدي دورا مهما في تنظيم درجة حرارة الكرة األرضية وهي المنتج الرئيسي 

في المائة من مساحة قاع المحيطات، هي هياكل  (0,5)لألكسجين. والشعاب المرجانية التي ال تشكل سوى 
معقدة ثالثية األبعاد بنيت على مدى آالف السنين نتيجة لترسيب هياكل كربونات الكالسيوم التي كونتها أنواع 

. وهذه االستعارة ”الغابات المطيرة للبحار“المرجان البانية للشعاب. وكثيرا ما يشار إلى هذه الشعاب بأنها تعد بمثابة 
تبخس مدى تعقد الشعاب المرجانية، التي تتميز بقدر من تنوع الحياة الحيوانية والنباتية يفوق ما تتميز به الغابات 
المطيرة، وتقوم بتدوير المغذيات من خالل الشبكة الغذائية المعقدة وتوفر األغذية على جميع مستويات السلسلة 

أت قل رئيسية، ومصدرا لألغذية، ومنطقة ترويح مفضلة. وقد نشن البحار شبكةوعلى مر التاريخ، توفر   الغذائية.
معظم المدن الرئيسية على طول السواحل كمناطق للتجارة. ويتبدى نمو هذه المدن اليوم في النسبة المئوية من 

كيلومتر من الساحل ويعتمدون على البحار  (100)في المائة( الذين يعيشون في حدود  80سكان العالم )نحو 
باليين شخص وفي الواقع، فإن أفقر سكان العالم يعتمدون في بقائهم على  3,5لحصول على معايشهم نحو في ا

عالقاتهم الوثيقة بالبحار. ومما يشهد على األهمية االقتصادية للبحار ما تقدمه نظمها اإليكولوجية من خدمات 
ه من دور كمصدر للمواد األولية. وهذا من خالل مصائد األسماك، والسياحة، والحماية الساحلية، وما تقوم ب

االعتماد على البحار يتعرض حاليا للمخاطر جراء األوضاع البيئية التي أحدثها تغير المناخ العالمي. بغية تقييم 
أثر تغير المناخ على الشعاب المرجانية والبيئة البحرية، يلزم أن ندرس التغيرات البيئية المتنبأ بها وتقييم قدرة 

ع وتشير نماذج المناخ إلى أن درجة حرارة سطح البحار من المتوق التغيرات،ت البحرية على التكيف مع هذه الكائنا
أن ترتفع بما يتراوح بين درجة واحدة وثالث درجات مئوية، في حين يتوقع أن يرتفع منسوب سطح البحر بمقدار 

الجوية اإلقليمية، األمر الذي سيؤدي إلى من األمتار. ومن المرجح أن تتغير أنماط األحوال  0,79إلى  0,18
تزايد شدة وتواتر العواصف، وبخاصة األعاصير. وباإلضافة إلى ذلك، فإنه يتوقع حدوث تغيرات في أنماط دوران 

 محمود) نة المتصاص غاز ثاني أكسيد الكربو مياه المحيطات وانخفاض درجة تركيز أيونات الهيدروجين نتيج
 (2015، فواز محمد
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بالرغم من أن نشوء الكائنات البحرية وتطورها استغرق ماليين السنوات، فإنه في ظل الظروف الحالية يتعين و
عليها أن تتكيف على نحو سريع للغاية لألوضاع الجديدة. وستتأثر الكائنات البحرية بالتغيرات التي تحدث في 

مداداتها الغذائية،جانبين رئيسيين من الوسط الذي تعيش فيه، وهما التغيرات في مو  والتغيرات في  ائلها الطبيعية وا 
كيمياء المحيطات. فالنباتات البحرية، وباألخص العوالق النباتية، هي منِتجات الغذاء األولية التي تشكل قاعدة 

ي ذالسلسلة الغذائية. ومن المتوقع أن يحدث تراجع تدريجي في كمية هذه النباتات في المياه األكثر دفئا، األمر ال
سيؤدي عمليا إلى خفض كمية المغذيات المتاحة للحيوانات على طول السلسلة الغذائية. وباإلضافة إلى ذلك، 
فإن درجات الحرارة تعد عامال مهما في دورات حياة الكثير من النباتات والحيوانات البحرية، وغالبا ما تكون بداية 

الخلل في هذه العمليات، من المرجح أن تظهر الكائنات على  دورات التغذية والنمو والتكاثر متزامنة. وعندما يدب
الساحة عندما تكون مصادرها الغذائية قد اختفت منذ وقت طويل. وُيتنبأ أن تؤدي الزيادة المتوقعة في درجة حرارة 
رة االمحيطات إلى تنشيط هجرة الكائنات البحرية حسب تحملها للحرارة، حيث ستوسع األنواع األكثر تحمال للحر 

من نطاق تواجدها شماال وستنحسر األنواع األقل تحمال للحرارة. وسيترتب على هذا التغير في ديناميات المحيطات 
أثر سلبي على األنواع التي ال تكون قادرة على الهجرة وقد يؤدي إلى فنائها. وتحمض المحيطات، أو زيادة 

ر، لن جة تركيز أيونات الهيدروجين في مياه البحمستويات ثاني أكسيد الكربون فيها مما سيؤدي إلى خفض در 
يؤدي فحسب إلى تناقص كمية العوالق النباتية، بل سيؤدي أيضا إلى خفض درجة التكلس في حيوانات بحرية 

عاقة نموها. ه قد ومع ذلك، فإن  معينة مثل المرجانيات والمحاريات، مما سيؤدي بالتالي إلى ضعف هياكلها وا 
طر التي تواجه المرجانيات هو خطر تعرضها لالبيضاض نتيجة الرتفاع درجة حرارة سطح يكون من أكبر المخا

البحر. ويحدث االبيضاض عندما يتسبب طول فترة ارتفاع درجة حرارة البحر في تعطيل العالقة التكافلية بين 
، ويفقد لونه نتيجة لذلكالمرجانيات وكائنات الزوزانتللي )الطحالب( المصاحبة لها. ويلفظ المرجان الزوزانتللي 

)يحدث االبيضاض( ويصبح ضعيفا. وتتميز بعض المرجانيات بقدرتها على التعافي، غالبا مع ضعف أجهزة 
 المناعة لديها، ولكنها تموت في كثير من الحاالت.

 مسببات اإلجهاد التي من صنع اإلنسان
بالفعل  لمناخ تحدث في ظل بيئة بحرية تعانييتمثل التحدي الحقيقي في أن التغيرات الناجمة عن آثار تغير ا  

من اإلجهاد جراء مسببات اإلجهاد المباشرة وغير المباشرة التي من صنع اإلنسان والمرتبطة بالصيد المفرط 
وممارسات الصيد غير السليمة، واستغالل السواحل، والترسيب، والمصادر البرية للتلوث، والتلوث البحري. وهذا 
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يضع ضغوطا كبيرة على الشعاب المرجانية في العالم ويقدر أن ما  لإلجهادالمتعددة المسببة التضافر للعوامل 
يقرب من ثلث أنواع المرجان الكبيرة البانية للشعاب تواجه خطر االنقراض. وتعاني الشعاب المرجانية في جميع 

ع أن هذا التدهور حدث قبل االضطالأنحاء العالم تدهورا كبيرا. ومع ذلك، فإن ثمة اعتقادا في األوساط العلمية 
بدراسات علمية تفصيلية ، ونظرا لتعذر الوصول إلى الشعاب المرجانية، فإن الدراسات الخاصة بها حديثة نسبيا، 

سنة فقط، ولكن حتى على مدى هذه الفترة  (50)عند مقارنتها بالتخصصات األخرى، حيث ترجع إلى نحو 
 في حالة الشعاب المرجانية على النطاق العالمي ، وخالل ثمانينيات وتسعينياتالزمنية القصيرة لوحظ تدهور كبير 

القرن الماضي، تزايد تفاقم تدهور الغطاء المرجاني جراء فقدان األنواع السائدة من آكالت الطحالب )قنافذ البحر 
نطقة ر كما تجلى في مواألسماك اآلكلة لألعشاب(، وابيضاض المرجان، وأمراض المرجان ، ولم يتجل هذا التدهو 

البحر الكاريبي، التي تعد حاليا المثال النموذجي الختفاء الشعاب المرجانية. وتشير البيانات التي جرى تقييمها 
من ستينيات القرن الماضي، بصورة قاطعة، إلى التدهور التدريجي الذي حدث في الغطاء المرجاني عموما وتزايد 

   .(2015، فواز محمد حمودم) وفرة الطحالب البحرية الكبيرة
وينطوي  ،جانية ذات شقين: التكيف والتخفيفومن الخيارات المتاحة لمعالجة القضايا المتصلة بالشعاب المر   

التكيف على االضطالع بجهود بحثية وجهود للحفظ على الصعيد المحلي لبناء قدرة النظم اإليكولوجية للمرجان 
على مواجهة تغير المناخ من خالل أنشطة من قبيل العمل على استعادة الشعاب المرجانية، وتحديد األنواع 

ناإلجهادالقادرة على تحمل  شاء مناطق بحرية محمية. ويعد إنشاء المناطق البحرية ، والحد من الصيد المفرط، وا 
ألن مناطق حظر الصيد  البحرية،على الشعاب المرجانية وغيرها من البيئات  للمحافظةالمحمية أفضل وسيلة 

فيها توفر مالذا آمنا يسمح بنمو أعداد الكائنات وبالتالي لتجديد موارد البيئة البحرية المحيطة. بيد أن التكيف 
وحده ال يكفي؛ إذ يلزم أن تكون هناك استجابة عالمية جادة للتخفيف من أثر تغير المناخ بالعمل بصورة مباشرة 

ين كفاءة الطاقة، والحد من إزالة الغابات، وزيادة بالوعات الكربون. وفي الوقت على الحد من االنبعاثات، وتحس
الحالي، ال يتوقع أن تؤدي تدابير التخفيف إال إلى الحيلولة دون تفاقم االحترار، حيث أن عكس مسار األوضاع 

عاب المرجانية ن في الشومن المتفق عليه حاليا بين العلماء المتخصصي   القائمة مستبعد جدا في الوقت الراهن.
حول العالم أن البيئة البحرية بصفة عامة والشعاب المرجانية بصفة خاصة تتعرضان آلثار سلبية جراء تغير 
المناخ. ويعتقد معظم العلماء أن معدل تغير الظروف المناخية يحتمل أن يتجاوز قدرة الشعاب المرجانية على 

 .والتعافيالتكيف 
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منطقة البحر الكاريبي أقل تفاؤال عنها بالنسبة لمنطقة المحيط الهندي والهادئ. ويبدو أن  والتوقعات المحتملة في
األبحاث تشير إلى أن انخفاض أعداد قنافذ البحر تتيح للطحالب إمكانية إقصاء المرجانيات عن أماكن وجودها. 

لكبح جماح الطحالب.  (parrotfish) ويتمثل أحد الحلول الممكنة في اإلبقاء على أعداد كافية من السمك الببغائي
وبالرغم من األبحاث الجارية حاليا، فإن قدرة المرجانيات على التكيف مع المياه األدفأ لم تثبت بالنسبة للكثير من 
األنواع. ومع ذلك، فقد الحظ العلماء أن الشعاب المرجانية في بعض المناطق، وال سيما المناطق النائية في 

تي تكون فيها الشعاب بعيدة جدا عن آثار األنشطة البشرية، تبين أن لديها القدرة على التكيف المحيط الهادئ، ال
م وبالنظر إلى كل الشواهد التي تشير إلى االختفاء شبه المحت   مع ارتفاع درجة حرارة سطح البحر واالبيضاض.

 ر بدور استباقي وتوعية الجمهورللشعاب المرجانية، ثمة حاجة ملحة في الوقت الراهن ألن يقوم علماء البحا
والمجتمعات المحلية المعرضة للخطر بحقيقة هذا الخطر. وهذه التوعية ضرورية إذا أريد إحداث تغيير في 
المواقف والسلوك. ويلزم تحويل المعارف العلمية إلى حلول عملية تؤدي إلى تعبئة الدعم العام. وعلى نطاق أوسع، 

وتنفيذ  الحكومات والمجتمعات المحلية المتضررة لكي يتسنى صياغة وتنفي يلزم أن يكون هناك تعاون بين
 سياسات تهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.

 المستدامةاآلثار االقتصادية للتغيرات المناخية العالمية على التنمية  3.3
 .(األهداف، األبعاد،....المفهوم للتنمية المستدامة ) المفاهيمياإلطار  1.3.3

 (sustainable development) مفهوم التنمية المستدامة 1.1.3.3
مصطلح ظهر علي الساحة الدولية والمحلية لكي  (2006، الكفرى  عبداهلل مصطفى) التنمية المستدامة

يجد طريقه وسط عديد من المصطلحات المعاصرة مثل العولمة، صراع الحضارات، الحداثة ، ما بعد 
نا فهمها وغيرها من التعبيرات التي يجب علي… الحداثة، التنمية البشرية، البنيوية، الجينوم، المعلوماتية، 

، وأيضا لكي يكون لدينا الوعي بمفهوم هذه المصطلحات وال يكون عندنا لكي نجد لغة خطاب مع العالم
لبس أو خلط لألمور؛ فالتعريفات للمصطلحات تأخذ منحنيات وتفسيرات وتأويالت مختلفة طبقا  لطبيعة البلد 
وثقافته، ولوجهة نظر واضع المصطلح، وأيضا  لوجهة نظر المفسر للمصطلح، إّن ذلك يخلق قدرا  من 

ض وااللتباس في معني المصطلح ليس فقط لدي العامة ولكن لدي المتخصصين أنفسهم. وجدير الغمو 
 في أواخر الثمانينات من القرن المنصرم ، كان” التنمية المستدامة“بالذكر، أنه قبل تداول استخدام مفهوم 

ثانية وحصول رب العالمية البعد الح” التنمية“بمعناها التقليدي، وقد برز مفهوم ” التنمية“المفهوم السائد هو 
مجتمعات العالم الثالث على استقاللها السياسي، وذلك حينما بدأت الدول الرأسمالية الكبرى تروج للفكر 
التنموي التقليدي الذي يؤكد على أن ما تعاني منه دول العالم الثالث من فقر وجهل إنما هو نتاج لتخلفها 
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ثم طرح ذلك الفكر مفهوم التنمية كأداة تستطيع من خاللها دول  ومن –وليس الستعمارها لسنوات طويلة  –
العالم الثالث أن تتجاوز حالة التخلف وتلحق بالدول المتقدمة. ولقد َكُثَر استخدام مفهوم التنمية المستدامة 

الصادر عن  ”مستقبلنا المشترك” في الوقت الحاضر، ويعتبر أول َمْن أشار إليه بشكل رسمي هو تقرير
، وتشكلت هذه اللجنة بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة في 1987جنة العالمية للتنمية والبيئة عام الل

شخصية من  (22)رئيسة وزراء النرويج وعضوية ” برونتالند“برئاسة  1983ديسمبر/ كانون األول عام 
لحاجة االقتصادي العالمي دون االنخب السياسية واالقتصادية الحاكمة في العالم، وذلك بهدف مواصلة النمو 

 إلى إجراء تغيرات جذرية في بنية النظام االقتصادي العالمي.
،  الكفرىعبداهلل )مصطفى وقد صنفت التعاريف التي قيلت بشأن التنمية المستدامة إلى صنفين، هما:

2006) 
في المستدامة، و ُسميت هذه التعاريف بالتعاريف األحادية للتنمية الصنف األول: تعاريف مختصرة: 

 الحقيقة أن هذه التعاريف هي أقرب للشعارات وتفتقد للعمق العلمي والتحليلي ومنها:
 التنمية المستدامة هي التنمية المتجددة والقابلة لالستمرار. –
 هي التنمية التي ال تتعارض مع البيئة. والتنمية المستدامة –
 ال نهائية الموارد الطبيعية.التنمية المستدامة هي التي تضع نهاية لعقلية  –

 Sustainable) وفقا  ألحد التعريفات فإنَّ التنمية المستدامة الصنف الثاني: تعاريف أكثر شمواًل، ومنها:

Development)  تعرف بأنها التنمية التي ُتلبي احتياجات البشر في الوقت الحالي دون المساس بقدرة
وتركز على النمو االقتصادي المتكامل المستدام واإلشراف البيئي األجيال القادمة على تحقيق أهدافها، 

فالتنمية المستدامة هي عملية تطوير األرض والمدن والمجتمعات، وكذلك األعمال  والمسؤولية االجتماعية.
 التجارية بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية حاجاتها.

مستقبلنا “بعنوان  1987وقد عرف تقرير برونتالند الذي أصدرته اللجنة الدولية للبيئة والتنمية في عام 
التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون أن يعرض للخطر قدرة األجيال ‘التنمية المستدامة بأنها ” المشترك
 ”.إشباع احتياجاتها علىالتالية 

 كما يلي: (١٩٨٩الفاو( التنمية المستدامة )الذي تم تبنيه في عام وتعرف منظمة األغذية والزراعة )
التنمية المستدامة هي إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وتوجيه التغير التقني والمؤسسي بطريقة تضمن “

لزراعة ا تحقيق واستمرار إرضاء الحاجات البشرية لألجيال الحالية والمستقبلية. إن تلك التنمية المستدامة )في
والغابات والمصادر السمكية( تحمي األرض والمياه والمصادر الوراثية النباتية والحيوانية وال تضر بالبيئة 
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 تماعياالجوتتسم بأنها مالئمة من الناحية الفنية ومناسبة من الناحية االقتصادية ومقبولة من الناحية 
مفهوم شامل يرتبط “المستدامة في الواقع هي يتضح لنا أن التنمية  (2006 ،الكفرى عبداهلل مصطفى)

ية المستدامة ، حيث تُمّكُن التنم”باستمرارية الجوانب االقتصادية، واالجتماعية والمؤسسية والبيئية للمجتمع
المجتمع وأفراده ومؤسساته من تلبية احتياجاتهم والتعبير عن وجودهم الفعلي في الوقت الحالي مع حفظ 

اظ على النظم اإليكولوجية والعمل على استمرارية واستدامة العالقات اإليجابية بين التنوع الحيوي والحف
النظام البشري والنظام الحيوي حتى ال يتم الجور على حقوق األجيال القادمة في العيش بحياة كريمة، كما 

تغلب عليه يجب ال يحمل هذا المفهوم للتنمية المستدامة ضرورة مواجهة العالم لمخاطر التدهور البيئي الذي
ومما تجدر اإلشارة  مع عدم التخلي عن حاجات التنمية االقتصادية وكذلك المساواة والعدل االجتماعي.

إليه، أنه رغم شمولية مفهوم التنمية المستدامة واشتمالها على جوانب اقتصادية واجتماعية ومؤسسية وبيئية 
فة ومحتوى التنمية المستدامة، إّنما يرجع إلى أن إقامة وغيرها إاّل أّن التأكيد على البعد البيئي في فلس

المشروعات االقتصادية الكثيرة والمتنوعة يجهد البيئة سواء من خالل استخدام الموارد الطبيعية القابلة 
للنضوب أو من خالل ما تحدثه هذه المشروعات من هدر أو تلويث للبيئة، ومن ثّم تأخذ التنمية المستدامة 

ا سالمة البيئة، وتعطي اهتماما  متساويا  ومتوازيا  للظروف البيئية مع الظروف االقتصادية في اعتباره
واالجتماعية، وتكون حماية البيئة واالستخدام المتوازن للموارد الطبيعية جزءا  ال يتجزأ من عملية التنمية 

مليات االعتبارات البيئية في ع المستدامة،  وجدير بالذكر أيضا ، أن عملية دمج االعتبارات االقتصادية مع
صنع واتخاذ القرارات المختلفة هو بمثابة الطريق السليم لتحقيق التنمية االستدامة، فاالعتبارات البيئية التي 

تضاد مع االعتبارات االقتصادية التي يهدف إليها هذا القرار. فعلى  –بالضرورة  –يشملها قرار ما ال تمثل 
اسات الزراعية والتي تعمل على حفظ نوعية األراضي الزراعية بهدف تحسين آفاق سبيل المثال، فإنَّ السي

التنمية الزراعية على المدى البعيد، كما أن زيادة الكفاءة في استخدام الطاقة والمواد من شأنها أْن تخدم 
قمة األرض  في مؤتمر تم التصديق عليها رسميا  ” فكرة التنمية المستدامة“لقد ذكرنا آنفا  أن  األهداف البيئية.
 أهمية فكرة -في هذا المؤتمر –م؛ حيث أدرك القادة السياسيين 1992عام ” ريو دي جانيرو“الذي عقد في 

التنمية المستدامة، ال سيما أنهم قد أخذوا في اعتبارهم أنه ما زال هناك جزء كبير من سكان العالم يعيشون 
رة، نماط الموارد التي تستخدمها كل من الدول الغنية وتلك الفقيتحت ظل الفقر، وأن هناك تفاوتا  كبيرا  في أ

كل هذه األمور استدعت ضرورة إعادة توجيه  إضافة إلى أن النظام البيئي العالمي يعانى من ضغوط حادة،
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النشاط االقتصادي بغية تلبية الحاجات التنموية الماسة للفقراء ومنع حدوث أضرار سلبية من دورها أن 
ى البيئة العالمية، وبالفعل استجابت الدول سواء النامية أو الصناعية، واقترحت البلدان النامية تنعكس عل

صياغة ما يسمى عهد جديد من النمو لمعالجة قضايا الفقر والمشاكل التي تعانى منها الدول األقل فقرا ، 
فعالة ل زيادة الطاقة والمواد الوأما بالنسبة للدول الصناعية، فقد ارتأت ضرورة بذل الجهود المضنية من أج

 والكافية إضافة إلى إحداث تحول في النشاط االقتصادي لتخفيف حدة الثقل من على كاهل البيئة.
 المستدامةأبعاد وأهداف التنمية  2.1.3.3

األبعاد الرئيسية لمصطلح  2000لقد حدد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة فـي جوهانـسبرج عـام 
 :(2006، الكفرى عبداهلل مصطفى) التنمية المستدامة بثالثة أبعاد رئيسية وهـي

: ويعتمد علـى تحسين مستوى الرفاهية للفرد من (Economic Dimension) البعد األول: البعد االقتصادي
لكـن و ويتطلب ذ لك ليس فقـط اسـتخدام المـوارد الطبيعيـة؛  الضرورية،خـالل نـصيبه فـي السلع والخـدمات 

االستخدام األمثل بحيث يتم تحقيق أفضل عائد ممكن بأقل تكـاليف ممكنة. وتهدف التنمية  استخدامها
بالنسبة للبلدان الغنية إلى إجراء تخفيضات متواصلة في مستويات  (sustainable development) المستدامة

قة والموارد الطبيعية والتي تصل إلى أضعاف أضعافها في الدول الغنية مقارنة بالدول الفقيرة، استهالك الطا
من ذلك مثال  يصل استهالك الطاقة الناجمة عن النفط والغاز والفحم في الواليات المتحدة إلى مستوى أعلى 

 مرة. (33)منه في الهند بـ 
: ويشمل المكونـات والسمات البشرية والعالقات الفردية (Dimension Social) البعد الثاني: البعد االجتماعي

والجماعية والمؤسسية وما تسهم به مـن جهود تعاونية أو تبنية من إشـكاليات أو تطرحـه مـن احتياجـات 
 ومطالـب وضغوط على النظم االقتصادية والسياسية واألمنية.

حماية وسالمة البيئة وحسن  ويرتكـز على: (Environmental Dimension) البعد البيئي الثالث:البعد 
ة دون إحداث الخلل بالمكونات البيئيـة المتـضمن اإلنسان؛وتوظيفهـا لصالح  الطبيعيـة،التعامل مع المـوارد 

 النباتية،و والهواء وما يمكن فيها من مصادر طبيعية تسهم في بقاء الحياة البشرية والحيوانية  لـألرض والماء
دا  وتحـول دون اسـتنزافها أو تلوثهـا وضياعها. وتقـدمها،متها وا 
تستهدُف التنمية المستدامة تحقيق تحوال  سريعا  في القاعدة التكنولوجية للمجتمعات  :الُبعد التكنولوجي-

الصناعية، إلى تكنولوجيا جديدة أنظف، وأكفأ وأقدر على الحد من تلوث البيئة، كذلك تهدف إلى تحوال 
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لتفادي تكرار أخطاء التنمية، وتفادي التلوث البيئي الذي  تكنولوجيا في البلدان النامية اآلخذة في التصنيع،
تسببت فيه الدول الصناعية، ويشكل التحسن التكنولوجي الذي تستهدفه التنمية المستدامة، وسيلة هامة 

 اب البيئة.تتحقق التنمية على حس للتوفيق بين أهداف التنمية والقيود التي تفرضها البيئة، بحيث ال
  المستدامة االجتماعيةاآلثار االقتصادية للتغيرات المناخية العالمية على التنمية  3.3.3

إّن عملية التنمية المستدامة تتضمن تنمية بشرية تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية والتعليم، فضال  
التنمية المستدامة على أّن التنمية ينبغي أن تكون بالمشاركة عن عنصر المشاركة حيُث تؤّكد تعريفات 

 بحيث يشارك الناس في صنع القرارات التنموية التي تؤثر في حياتهم،
حيث يشكل اإلنسان محور التعريفات المقدمة حول التنمية المستدامة، والعنصر الهام الذي تشير إليه 

العدالة أو اإلنصاف والمساواة، وهناك نوعان من اإلنصاف  هو عنصر –أيضا   –تعريفات التنمية المستدامة 
هما إنصاف األجيال المقبلة والتي يجب أخذ مصالحها في االعتبار وفقا  لتعريفات التنمية المستدامة، والنوع 
الثاني هو إنصاف من يعيشون اليوم من البشر وال يجدون فرصا متساوية مع غيرهم في الحصول على 

ية والخدمات االجتماعية، والتنمية المستدامة تهدف إلى القضاء على ذلك التفاوت الصارخ الموارد الطبيع
تقديم القروض  إلى-االجتماعيفي بعدها  –كما تهدف التنمية المستدامة أيضا   بين الشمال والجنوب.

 .للقطاعات االقتصادية غير الرسمية، وتحسين فرص التعليم، والرعاية الصحية بالنسبة للمرأة
 تداعيات التغيرات المناخية العالمية على االستدامة البيئية 4.3.3

  عبداهلل مصطفى) تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق العديد من األهداف البيئية المستدامة، وتتمثل فيما يلي
 (:2006، الكفرى
القادمة بيئة  لألجيالاالستخدام الرشيد للموارد الناضبة، بمعنى حفظ األصول الطبيعية بحيث نترك  -

 مماثلة حيث أّنه ال توجد بدائل لتلك الموارد الناضبة.
 مراعاة القدرة المحدودة للبيئة على استيعاب النفايات. -
ضرورة التحديد الدقيق للكمية التي ينبغي استخدامها من كل مورد من الموارد الناضبة، ويعتمد ذلك  -

 وتحديد سعر مناسب لها بناء  على تلك القيمة.على تحديد قيمتها االقتصادية الحقيقية، 
الهدف األمثل للتنمية المستدامة هو التوفيق بين التنمية االقتصادية والمحافظة على البيئة مع مراعاة  -

 .حقوق األجيال القادمة في الموارد الطبيعية خاصة الناضبة منها
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 المستدامة وأنماط التنميةمكونات  5.3.3
 هير)س لالستدامة تمثل مكونات التنمية المستدامة، ويمكن إجمالها على النحو التاليتوجد عدة أنماط 

 :(2014إبراهيم، 
لى أي مدى تتصف تلك  االستدامة المؤسسية ُتعني: االستدامة المؤسسية بالمؤسسات الحكومية وا 

المؤسسات بالهياكل التنظيمية القادرة على أداء دورها في خدمة مجتمعاتها وحتى يمكن أن تؤدي دورها في 
لى أي متحقيق التنمية المستدامة، بجانب دور المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدن دى ي وا 

يكون لتلك المؤسسات ودور في تنمية مجتمعاتها، وبجانب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ما مدى 
مشاركة القطاع الخاص متمثال  في الشركات العاملة في المجاالت المختلفة في خدمة المجتمع المحيط 

 .(٢٠١٨)أحمد أبو الوفا ، وخدمة أهداف التنمية بتلك المجتمعات
ل استمرار فعندما تتضمن السياسات التي تك االستدامة االقتصاديةتوصف التنمية ب: االستدامة االقتصادية

األنشطة االقتصادية بالمجتمع وأداء الدور المنتظر منها، وتكون في نفس الوقت سليمة من الناحية 
ة من الناحية تتسم باالستدامة عندما تكون سليم –على سبيل المثال  –اإليكولوجية فالتنمية الزراعية والريفية 

دلة من الناحية االجتماعية ومناسبة من الناحية اإليكولوجية وقابلة للتطبيق من الناحية االقتصادية وعا
الثقافية، وأن تكون إنسانية تعتمد على نهج علمي شامل، وتعالج التنمية الزراعية والريفية المستدامة بحكم 

 تعريفها قطاعات متعددة ال تشمل الزراعة فقط بل المياه والطاقة والصحة والتنوع البيولوجي.
ل باالستدامة البيئية بأنها قدرة البيئة على مواصلة العمل بصورة سليمة، لذلك يتمثُيقصد : االستدامة البيئية

هدف االستدامة البيئية في التقليل إلى أدنى حد من التدهور البيئي، وتتطلب االستدامة تغذيته بشكل طبيعي، 
ارات البيئية االعتببمعنى أن تكون الطبيعة قادرة على تجديد التوازن البيئي، ويمكن أن يتحقق ذلك بدمج 
 عند التخطيط للتنمية حتى ال يتم إلحاق األضرار برأس المال الطبيعي وذلك كحد أدنى.

بدأ االهتمام واضحا  اآلن بمدى ارتباط التنمية : (2006، الكفري اهلل عبد مصطفى) البشرية االستدامة
السكان  الحاجة الماسة إليجاد توازن بينالبشرية بمفهوم التنمية المستدامة، حيث تبرز هذه العالقة من خالل 

من جهة وبين الموارد المتاحة من جهة أخرى، وبالتالي فهي عالقة بين الحاضر والمستقبل بهدف ضمان 
حياة ومستوى معيشة أفضل لألجيال القادمة والذي يحتاج إلى ربط قضايا البيئة بالتنمية بشكل محدد 

 دامة بدون التنمية البشرية.ومستمر، حيُث أّنه ال وجود لتنمية مست

https://sustainability-excellence.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://sustainability-excellence.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9/
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 السيناريوهات المتوقعة وسبل العالج للتغيرات المناخية العالمية .4
 السيناريوهات المتوقعة للتغيرات المناخية العالمي 1.4

 (2006، عبداهلل الكفرى مصطفى) فيما يلي السيناريوهات المتوقعة للتغيرات المناخية العالمية:
تي يعد التحول إلى استخدام سيارة كهربائية من بين عدد من التغييرات ال بها:تغيير في الطريقة التي نتنقل 

يتوقع الخبراء أن تكلف السيارات الكهربائية الجديدة نفس تكلفة السيارات الجديدة التي  ستطرأ على حياتنا.
ائية، من الممكن أيضا  استئجار سيارة كهربتعمل بالبنزين أو الديزل في غضون السنوات الخمس المقبلة. و 

وهناك سوق متناٍم لبيع السيارات المستعملة، التي تكون أرخص ثمنا . وافقت العشرات من الدول والمناطق 
وشركات السيارات على زيادة استخدام السيارات الكهربائية وجلب حافالت وشاحنات جديدة بال انبعاثات. 

بأننا نحتاج إلى عدد أقل من السيارات في الطرقات، وقد يكون المشي ويجادل آخرون في غضون ذلك، 
 وركوب الدراجات الهوائية من أكثر التغييرات الطارئة على حياتنا.

دولة على التخلص بشكل تدريجي من استخدام  (40)وقعت أكثر من  للبيئة:التحول إلى طاقة أكثر مراعاة 
د الطاقة النظيفة بأسعار معقولة لتدفئة منازلنا ومكاتب أعمالنا. وقد التزم عدد مماثل بضمان اعتما الفحم.

بالنسبة لدول مثل المملكة المتحدة، فهذا يعني مواصلة التحرك نحو مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح 
والشمس، وربما االعتماد على الطاقة النووية بشكل متزايد. لكن قمة المناخ افتقرت إلى إعالن ُيلزم أكبر 

ستخدمي الفحم في العالم مثل الصين والهند بإنهاء استخدامه. لكن هناك تطلعات بأن ترسل اإلعالنات م
 الصادرة في غالسكو، إشارة إلى األسواق تفيد بأن األمر يستحق االستثمار في الطاقة المتجددة.

أن تصبح األلواح الشمسية والمضخات الحرارية شيئا مستقبليا  يمكن :للبيئة صديقة أكثر منازلنا ستصبح
في منازلنا. سنبني منازل جديدة باستخدام بدائل لإلسمنت ومواد البناء منخفضة الكربون، ونحاول إعادة 
صالح المنازل القديمة. كما يوجد تركيز على التأكد من أن أبنيتنا والبنية التحتية ومجتمعاتنا قادرة  ترميم وا 

لى تحمل التأثير الحالي والمستقبلي لتغير المناخ. "نحتاج أيضا  إلى التأكد من أن المباني مناسبة ألعقد ع
يطانية شركة خدمات مهنية بر  وهي-السيناريوهات" تقول إيفا هينكرز، مديرة التنمية المستدامة في أروب 
ة ات عبر كل جانب من جوانب البيئمتعددة تقدم خدمات التصميم والهندسة والعمارة والتخطيط واالستشار 

يمكن أن يشمل ذلك تحسين المساحات الخضراء داخل منازلنا وحولها المتصاص هطل األمطار  المبنية.
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الغزيرة، وتركيب "أسقف باردة" تعكس ضوء الشمس وتمنع ارتفاع درجة الحرارة، أو صنع منافذ قوية تتمكن 
 من صد رياح األعاصير.

تسهم أنماط حياتنا في انبعاثات  (2006، الكفرى اهلل طفى عبدمص: )مقابل الكربونقد ندفع مبالغ كبيرة 
، قد نرى وفي المستقبل الكربون، سواء كنا نتسوق لشراء أغذية مستوردة أو نسافر في عطلة خارج البالد.

لمملكة المتحدة أم ابندا  بالتكلفة المضافة النبعاثات الكربون إلى سعر المنتج الفعلي، سواء تم تصنيعه في 
ال. لذا إذا لم تحاول الشركة تقليل انبعاثات السلع التي تبيعها، فقد تضطر إلى رفع أسعارها. ولكن هناك 
أمل بأن يدفع ذلك األمر المستهلكين والشركات إلى إعادة التفكير في كيفية استهالكهم وأين ينفقون أموالهم. 

غيل يونيليفر، إنها تتطلع إلى ضمان تشثل أمازون وأيكيا و برى الشركات موبناء على ذلك، قالت بعض ك
سفن الشحن التي يستخدمونها لتوصيل البضائع، بوقود أنظف وأكثر مراعاة للبيئة. كان دور الطبيعة في 

من الغابات إلى أراضي الخث )أراض نباتاتها -جة إلى استعادة العالم الطبيعي مكافحة تغير المناخ والحا
رأس جدول األعمال في غالسكو، وقد نرى الفوائد في المساحات الخضراء حول بلداتنا  على -متفحمة( 
 ومدننا.

كسر الرابط بين قطع الغابات في الطرف الجنوبي من العالم والمنتجات المستهلكة في  ثمنًا:طعام أغلى 
أكثر من  وقعت شماله، مثل فول الصويا ولحم البقر وزيت النخيل، يمكن أن ينهي عصر الغذاء الرخيص.

دولة على إعالن قادة غالسكو بشأن الغابات، والذي يهدف إلى إيقاف استهداف الغابات. يقول  (100)
يتم وقف إزالة الغابات أبدا  إذا كانت مخاوف االستدامة دائما   لن-الخبراء إنه يمكن مواجهة خيار صعب 

 ما يتم التنافس عليها وفقا  للسعر.
 (130)تسيطر على ما يقدر بنحو  -مؤسسة مالية  (400)وافقت أكثر من : يتغيران قدمعاشنا واستثماراتنا 

في غالسكو، على توفير المزيد من األموال  (26)في قمة األطراف  -تريليون دوالر من التمويل الخاص 
ستثمار اللتكنولوجيا الصديقة للبيئة. هذا يعني أن العديد من كبار مزودي معاشات التقاعد سيتطلعون إلى 

أموالك في قطاعات أكثر مراعاة للبيئة. قد يشمل ذلك "مساعدة عمالئنا على تحديد طرق لتحسين كفاءة 
الطاقة في منازلهم واالستثمار في الشركات التي تطور طرقا  جديدة ومستدامة للعيش والعمل" ، كما تقول 

 جانيت بوب من مجموعة "لويدز" المصرفية.
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 تقول ستيفاني سوديرو، أستاذة في جامعة مانشستر، إن الهدف :ي طريقة تفكيرناقد نشهد أيضًا تحواًل ف
يقول العلماء إن درجات أعلى منها ستؤدي إلى تأثيرات  والتي- 1.5المتمثل في التمسك بدرجة حرارة 

 يأن يحفز العمل المجتمعي. وتقول: "على أرض الواقع، ف يمكن-مناخية أكثر خطورة وال يمكن التنبؤ بها 
مجتمعات المملكة المتحدة وخارجها، بقيادة نشطاء شباب، أعتقد أنه سيكون هناك ضغط مستمر ومكثف 

اخ". خالل عدسة المن من-من النقل المحلي إلى الطاقة الوطنية  بدء ا-للتدقيق في جميع قرارات الحوكمة 
يقول ماثيو هانون من جامعة ستراتشكاليد، إنه من المرجح أن يعود تحقيق الوصول إلى الصفر اإلجمالي، 

لي، وتعني عبارة الصفر اإلجما وصحة عقلية وجسدية أفضل. بفوائد مثل هواء أنظف وشوارع أكثر هدوء  
وتحقيق هذا الهدف يعني خفض االنبعاثات إلى عدم إضافة كميات جديدة من الغازات الدفيئة إلى الجو، 

أدنى حد ممكن، وموازنة تلك المتبقية بإزالة كمية مساوية منها. ويضيف هانون: "يجب أن يؤدي تحقيق 
هذا الهدف في نهاية المطاف إلى أنماط حياة أكثر سعادة وصحة، لذلك، يجب أن تكون األسئلة أقل حول 

 صفر اإلجمالي وأكثر حول ما قد يمكننا جنيه من أرباح".ما الذي سأخسره في حالة تحقيق ال
 الجهود الدولية المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية العالمية 2.4

ود للحد دفع العالم لبذل العديد من الجه البيئة، ممانظرا  لآلثار السلبية التى خلقها النشاط اإلنساني على 
هم أ الوضع، وكانتالمؤتمرات سبيل توعية المجتمع بخطورة خالل عقد سلسلة من القمم و  اآلثار، منمن 

 : (2015، سليمان سرحان) يليالجهود ما 
تعد اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن  األرض(:)قمة المناخ قمة األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير -

خالل  ، ومن(1992)التغيرات المناخية العالمية في طليعة الجهود الرامية التي تهدف إلى إنقاذ كوكبنا. ففي عام 
ير كخطوة أولى في التصدي لمشكلة تغ األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخاتفاقية  ، أنتجت"قمة األرض"

دولة على االتفاقية وهي طرفا فيها. إن  (197)بعضوية شبه عالمية، وصدقت  االتفاقيةالمناخ. واليوم تتمتع هذه 
ثالث  لالتفاوض حو تم  المناخي. وقدالهدف النهائي لالتفاقية هو منع التدخل البشري "الخطير" في النظام 

 لتصحر.ا الحيوي واتفاقية مكافحةالتنوع  المناخ، واتفاقيةتغير  وهي: اتفاقيةاتفاقيات دولية حول البيئة 
تشمل ادماج  والتي :الثمانيةبإقرار أهداف األلفية ( 2000) سبتمبر فيقامت الجمعية العامة لألمم المتحدة -

مختلف دول العالم مع تغيير الميل الحال. إلى  فيسياسات الحكومات وبرامجها  فيمبادئ التنمية المستدامة 
 استهالك الموارد الطبيعية.

https://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php
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 .وحماية البيئة االجتماعيوتشمل التوازن  :(2002)قمة جوهانسبرج للتنمية المستدامة عام - 
االستجابة العالمية لتغير ، بدأت البلدان مفاوضات من أجل تعزيز (1995)بحلول عام : بروتوكول كيوتو-

دان و األطراف من البل. وقانونيا يلزم بروتوكول كيوتبروتوكول كيوتو المناخ، وبعد ذلك بعامين، أعتمد
وانتهت في عام  (2008)خفض االنبعاثات. وبدأت فترة االلتزام األولى للبروتوكول في عام  بأهداف المتقدمة

طرفا  (197). ويوجد اآلن (2020)في عام  وتنتهي (2013يناير  1). وبدأت فترة االلتزام الثانية في (2012)
 .بروتوكول كيوتو ا فيطرف   (192)في االتفاقية و

اتفاقية األمم  إلى (2015)عام  لألطراف في باريس (21)ال توصلت األطراف في المؤتمر: باريس اتفاقية- 
زمة ، وتسريع وتكثيف اإلجراءات واالستثمارات الالالمتحدة اإلطارية إلى اتفاقية تاريخية لمكافحة تغير المناخ

ع الدول إلى على االتفاقية، وألول مرة تجلب جمي اتفاق باريس لتحقيق مستقبل مستدام منخفض الكربون. ويستند
م لمساعدة البلدان الدعقضية مشتركة للقيام ببذل جهود طموحة لمكافحة تغير المناخ والتكيف مع آثاره، مع تعزيز 

إن الهدف الرئيسي  النامية على القيام بذلك. وعلى هذا النحو، فإنه يرسم مسارا جديدا في جهود المناخ العالمي.
جات الحرارة در  ارتفاعالتفاق باريس هو تعزيز االستجابة العالمية لخطر تغير المناخ عن طريق الحفاظ على 

من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومواصلة الجهود العالمية هذا القرن أيضا إلى أقل 
 .درجة مئوية( 1.5) للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أبعد من ذلك إلى

، عقد األمين العام أنطونيو (2019سبتمبر/أيلول  23)في : )قمة المناخ( بالمناخالمعنى  العالميمؤتمر القمة -
لتوحيد قادة العالم من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل دعم العملية  قمة المناخ غوتيريش

لوماسي لدبالمتعددة األطراف وزيادة وتسريع العمل والطموح المناخي. وقام بتعين لويس ألفونسو دي ألبا، ا
المكسيكي السابق، مبعوثه الخاص لقيادة القمة. وركزت القمة على القطاعات الرئيسة التي من الممكن أن تحقق 

الثقيلة والحلول القائمة على الطبيعة والمدن والطاقة والمرونة وتمويل العمل المناخي.  كالصناعات-الفرق األكبر 
في مؤتمر  (2020)ا الذي يعتزمون فعله عندما يجتمعون في عام وقدم قادة العالم تقارير عما يقومون به وم

وفي ختام القمة، قال األمين العام: "لقد    األمم المتحدة بشأن المناخ حيث من الممكن تجديد االلتزامات وزيادتها.
عه ... طقدمتم دفعة قوية لحشد الزخم وتعزيز التعاون ورفع سقف الطموحات. ولكن يبقى لدينا شوطا كبيرا لنق

نحن بحاجة إلى المزيد من الخطط الملموسة، وطموحات أكبر من البلدان وشراكات أوسع. كما نحتاج إلى الدعم 
 من كافة المؤسسات المالية، العامة والخاصة، وأن نختار االستثمار في االقتصاد األخضر من اآلن وصاعدا".

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-kyoto-protocol/what-is-the-kyoto-protocol/kyoto-protocol-targets-for-the-first-commitment-period
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/past-conferences/paris-climate-change-conference-november-2015/paris-climate-change-conference-november-2015
https://unfccc.int/parties-observers
https://unfccc.int/parties-observers
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf
https://www.un.org/en/climatechange/2019-climate-action-summit
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 الحلول المقترحة وسبل العالج والتعامل مع التغيرات المناخية العالمية 3.4
 استراتيجية التخفيف للتغيرات المناخية 1.3.4

تقوم استراتيجية التخفيف على الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري من مختلف القطاعات عن طريق 
 ،مساقط المائيةوال والشمس، لطاقات المتجددة كالرياح،ا الوقود، واستخدام نظيفة، استبدالاستخدام تكنولوجيا 

 والتهديد: ويقصد به درجة تعرض مكان او نظام بيئي معين لمخاطر مردودات التغيرات المناخية،والحيوية 
 راضيأسيؤدى إلى غرق أجزاء مأهولة بالسكان وتدمير  الذيمثل التهديد الناتج عن ارتفاع سطح البحر 

 .(2009، خرفان الدين سعد) انتشار األمراض المائية، وكذلكاتج عن نقص الموارد الن خصبة، والتهديد
 استراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية 2.3.4

ات التى يعلى أنها عبارة عن مجموعة من اإلجراءات أو التقان (Adaptation) تعرف استراتيجية التكيف
ة تطبيقها لتقليل التأثيرات السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية العالمية. وتقوم استراتيجي إتباعها أويمكن 

التكيف على االستجابة لمردودات التغيرات المناخية والتعايش مع الظروف الناتجة عن تلك الظروف مثل 
للموارد  واالستخدام األمثل ،استنباط سالالت جديدة من المحاصيل التى تتحمل الملوحة ودرجة الحرارة العالية

 (2009خرفان،  الدين )سعد المائية من خالل تطبيق سياسات المقننات المائية، وترشيد االستهالك.
 :النتائج

 تم التوصل للنتائج التالية:
 تم إلقاء الضوء على طبيعة التغيرات المناخية -
 هناك تأثيرات للتغيرات المناخية على الصحة -
 للتغيرات المناخية على الزراعةهناك تأثيرات  -
 هناك تأثيرات للتغيرات المناخية على التنمية المستدامة -
 ضرورة وحتمية التحول نحو االقتصاد االخضر -
 تم عرض السيناريوهات المتوقعة للتغيرات المناخية العالمية -
 تم تقديم الحلول المقترحة وسبل العالج والتعامل مع التغيرات المناخية العالمية -
 عدوىوالحرائق، واليهدد أمن الصحة العامة من خالل العواصف والفيضانات والجفاف  تغير المناخ- -

 ي.التغذية واألمن الغذائ الحراري، ونقص الوفيات، واالجهاد الهواء، وانتشار األوبئة، وزيادةوتلوث 
 زات الدفيئة.اتخفيف تأثيرات التغيرات المناخية من خالل امتصاص الغ فيتلعب الزراعة دور كبير  -
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 :التوصيات
 باآلتي:توصى الدراسة 

التكيف مع التغيرات المناخية من خالل الشبكات  فيضرورة إشراك الجهات الفاعلة المجتمعية  -
 والمنتديات اإلقليمية والمبادرات المجتمعية التى تمولها المؤسسات الدولية.

 التكيف.إقناع القيادات السياسية بالحاجة إلى إعطاء األولوية لتدابير  -
ضرورة وضع استراتيجية واضحة للتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والسيما ارتفاع درجة  -

 تقليل االنبعاثات الملوثة للبيئة. فييكون للتكنولوجيا النظيفة دورا هاما  الحرارة، وان
حية من أجل التصدي لتهديدات تغير المناخ وتعزيز البحوث التطبيقية ضرورة تعزيز النظم الص -

 الخاصة بحماية الصحة العامة 
 استنباطوالجفاف، و الزراعة تتحمل درجة الحرارة العالية والملوحة  فيضرورة استنباط أصناف جديدة  -

ة ليتالءم واعيد الزراعم لها، وتغيرأصناف جديدة موسم نموها قصير لتقليل االحتياجات المائية الالزمة 
ساليب أ المائي، وتطبيقمساحة المحاصيل المسرفة لالستهالك  الجديدة، وتقليلمع الظروف الجوية 

دارةإدارة األراضي كتحسين تسميد  فيأفضل   . المياه التربة وا 
 لبياناتا فيالنقص الشديد  الساحلية، واستكمالوضع سياسة عامة متكاملة إلدارة وتنمية المناطق  -

لعالم. اوالمعلومات المتاحة عن اآلثار السلبية لتغير المناخ على القطاعات المختلفة للتنمية على مستوى 
نشاءقضية الهجرة الداخلية والخارجية  وخاصة  باستمرار.قاعدة بيانات كاملة وتحدث  للدول، وا 

 الكربون ويبدأ خفض االنبعاثات الكربونية ببوادر واضحة في السياسات.  تسعير -
 األحفوري.إنهاء دعم الوقود  -
 الكربونية.بناء المدن المرنة منخفضة االنبعاثات  -
 المتجددة.زيادة كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقة  -
 والتوسع في الغابات. للمناخ تطبيق ممارسات الزراعة المراعية -
تتأثر بالسلب من التقلبات المناخية مثل ارتفاع أو  والمدن التىالدول  فيوضع خطة طوارئ  -

وعمل المزيد من الدراسات لمعرفة الظواهر  والعواصف،انخفاض درجات الحرارة وزيادة تآكل الشواطئ 
ة من الظواهر الجوي بغزارة وغيرهاهطول األمطار  الدول مثلغير الطبيعية التى بدأت تضرب هذه 

 ل كاف من الدول لتنفيذ المشروعات البيئية.للتغيرات المناخية، وتوفير تموي
خطة  يفاستهالك الموارد الطبيعية ومنها المياه والطاقة، وتوعية المواطنين ودمجهم  فيالترشيد  -

مواجهة التغيرات المناخية العالمية، ألن االستهالك الكبير للموارد الطبيعية يزيد من التأثيرات السلبية 
هذا تحسين  يزيد الكربون، ويتطلب الذي األحفورينتاج الطاقة بحرق الوقود للتغيرات المناخية، وترشيد إ
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آلية بناء المساكن وضمان التهوية واإلنارة الطبيعية لها قدر اإلمكان، وتشجيع استخدام وسائل النقل 
 العام، بدال من وسائل النقل الفردية لترشيد استخدام الوقود.

بترول، ) األحفوريبالتدريج عن الوقود  والتخلياج الطاقة، إنت فياالعتماد على الطاقة المتجددة  -
 (.طبيعيوفحم، وغاز 

نظرا إلى أن المفاعالت الذرية تعتبر األقل إصدارا للغازات  العالمي، النووياستكمال البرنامج  -
 يادةيكشف أن أوروبا يمكنها ز  الذيالدفيئة، وذلك بالنظر إلى تقرير مكتب الطاقة الذرية األوروبية، 

( مليار طن 6.3(، ما يؤدى إلى تفادى انبعاث )2050طاقتها الذرية إلى ثالثة أضعاف حتى عام )
 أكسيد الكربون. ثانيمن غاز 

الجو،  يفكل دول العالم وحول المدن ألنها تستهلك الكربون وتزيد األكسجين  فيزراعة األشجار  -
عوادم  الستهالك الكربون الناتج عن الشجرية،خاصة أن البيئة العالمية تحتاج لزراعة األشجار والغابات 

المعالجة  الصحيبمياه الصرف  ،(Green Belts) السيارات حول معظم المدن العالمية األحزمة الخضراء
 بتكنولوجيات وتكاليف بسيطة.

( من إنتاج %50عن انبعاث ) مصانع مسئولةاالعتبار أن  فيفلترة مداخن المصانع، مع الوضع  -
اه ساليب تقنية بسيطة كتمرير دخان المصانع على احواض ميأجو، ويقترح الخبراء ابتكار ال فيالكربون 

 بها طحالب تستهلك الكربون وتنتج كهرباء، وبذلك نخفض زيادة درجات الحرارة إلى نحو النصف.
إعادة تدوير المخلفات بشكل صحيح وتحويلها إلى منتجات نافعة وطاقة كهربائية، ألن حرق القمامة  -
الشوارع يزيد من إنتاج غاز  في( من تلوث الهواء، وتركها بدون حرق %15) في العالم يتسبب في

 الجو. فيالميثان 
عادة توزيع السكاني  بالسكان،زيادة المساحة المأهولة  - ن خالل لخفض الكثافة السكانية م بالتساويوا 

 المتجددة. إنشاء مدن جديدة متمتعة بالبنية التحتية والمرافق الشاملة والطاقة
 يفمنع بخر األنهار والترع الزراعية بتغطيتها، ويمكن أن يكون ذلك بخاليا شمسية كما يحدث  -

بخر النهر وننتج كهرباء نظيفة مستدامة لسد عجز الطاقة، والتغذية الصناعية  فيالهند، وبذلك نتحكم 
 يفلن تمنع الزيادة المتوقعة  بإلقاء الرمال الدورية على الشواطئ لحمايتها من النحر، مع مالحظة أنها

 وفقدان انتاجيتها تدريجيا. األراضيتغلغل المياه المالحة وامتداد تملح 
وية الزراعة، واالتجاه إلى البدائل الطبيعية والزراعة العض يففحظر المبيدات والمخصبات الكيميائية  -

عادة توزيع  المستديمة )مثال إنتاج األسمدة العضوية من المخلفات الزراعية والحيوانية المعالجة، وا 
الخريطة الزراعية العالمية باالبتعاد عن المناطق التى بها أمراض، وتعديل النمط الزراعي بعمل دورات 

 بمعنى زراعة محاصيل تقوم مخلفاتها بدور المسمدات للمحاصيل التالية لها.( بةزراعية مناس
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دارة العمل في مجال التغيرات المناخية. -  تعزيز حوكمة وا 
 زيادة المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. -
 تحسين البنية التحتية لدعم األنشطة المناخية. -
دارة المعرفة بما يرفع الوعي بضرورة التصدي لمخاطر تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولو  - جيا وا 

 التغيرات المناخية.
 تعزيز شراكة القطاع الخاص في تمويل األنشطة الخضراء والصديقة للبيئة. -
 :المراجعقائمة 

، اجهتهامصر وكيفية مو  فيالزراعة  ، التغيرات المناخية المستقبلية وأثرها على قطاع(2009أيمن فريد أبو حديد )-
 .37-1ص-األراضي، صصواستصالح  وزارة الزراعةمركز البحوث الزراعية، 

مصرية ال الحديثة، المجلةالحماية الدولية للبيئة من التلوث مع إشارة لبعض التطورات  (،2018أحمد أبو الوفا )-
 .47ص  ،49 القاهرة، مجلدالمصرية للقانون الدولي،  الدولي، الجمعيةللقانون 

صناعي، المجلة االقتصاد  الجزائر،دراسة حالة -التغير المناخي على التنمية المستدامة  (، أثر2018شفيعة حداد )-
 .18-1ص-، ص15العدد  ،الجزائر

تأثير التغير المناخي على الموارد المائية فى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، المجلة  (،2019فتحي معيفى )-
 .  447-437ص-،ص 16،العدد  9الجزائرية لألمن والتنمية، المجلد 

مجلة كلية  ،نتاجية الحاصالت الزراعية في مصرأثر التغيرات المناخية على إ (2020وسيم وجيه الكسبان ) -
 .25-1ص-العدد الخامس،ص ،صادسياسة واالقتال
المجلة  مصر،اقتصادية للتغيرات المناخية وآثارها على التنمية المستدامة في  (، دراسة2015محمود محمد فواز)-

 . 25-1ص-يونيو، ص الزراعي، عددالمصرية لالقتصاد 
كوكب االرض على النظام البيئي لموارد األراضي  فيالتغير  (، آثار2007) محمود الباجورى حمدياسماعيل -
 مركز بحوث الصحراء. مصر، في
أثر التغيرات المناخية على االقتصاد والتنمية المستدامة مع اإلشارة إلى حالة الجزائر، : (2017بوسبعين تسعديت )-

الحياة وعلوم كلية علوم الطبيعة و  التغيرات المناخية والتلوث،-الملتقى الوطني األول حول البيئة والتنمية المستدامة
 البويرة، الجزائر.جامعة  األرض،

القتصاد لالمصرية  مصر المجلةأثر التغير المناخي على إنتاج محاصيل الحبوب في : (2009محمد نعمان نوفل )-
 .3 ، العدد19 الزراعي، المجلد

لعامة ا وزارة الثقافة، الهيئةمنشورات  والحلول، الطاقة: المشاكلالمناخ ومستقبل  تغير (:2009سعد الدين خرفان)-
 .33للكتاب، سوريا، صالسورية 
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 ى، مكتبةاألول منها، الطبعةاالقتصادية والمالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية  (، اآلثار2002محمد صالح الشيخ )-
 .89-22ص- مصر، ص الفنية،ومطبعة اإلشعاع 

-مصر، صالحوار المتمدن،  البيئة، مطبعةالمستدامة وتدمير  ية(، التنم2006) عبد اهلل الكفرىمصطفى -
 .67-15ص
 جلةمصر، الم فياقتصادية للتغيرات المناخية وآثارها على التنمية المستدامة  (، دراسة2015سرحان سليمان)-

 .66-45ص-الزراعي، صالمصرية لالقتصاد الزراعي، معهد بحوث االقتصاد 
المنطقة العربية، المركز  فيعلى الموارد المائية  المناخي وتأثيره (، التغير2008وآخرون ) عبد اهلل الدروبي،-

 . 2، ص16-14 للمياه العربي الوزاري أكساد، المؤتمر-المناطق الجافة واألراضي القاحلة  العربي لدراسات
 .82ص  ريا،والتوزيع، سو الزهراء للنشر  أزمة العصر، دار البيئي (، التلوث2006عبداالله المصطوف )-
-أساسيات االختالف -"األهمية  الحراريالتغير المناخي واالحتباس  (، ظاهرة2015) الحداد، وآخرونمحرم -

 .110 والتخطيط، صالمصرية للتنمية  الفني"، المجلةنماذج المحاكاة وتقيمها 
يلية دراسة تحليلية تأص-والمواجهة  التحديات-المناخالقانون الدولي للبيئة "تغير  (،2013) عسكرمحمد عادل -

 .44صالجديدة، اإلسكندرية، مقارنة ألحكام اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية وبروتوكول كيوتو، دار الجامعة 
الدراسات  "، مجلةالسودان "دراسة حالة منطقة الخرطوم  في المناخي (، التغير2018وجدان ضرار عمر أحمد )-

 .66 النيلين، ص عليا جامعةالالدراسات  العليا، كلية
صر م البيئية،أسيوط للدراسات  مصر، مجلةالمناخية وآثارها على  التغيرات :(2015ندى عاشور عبد الظاهر )-

 12، ص 41 العدد
داد، بغ القانون، جامعةدكتوراه، كلية  البيئة، رسالةلحماية  الدولي القانونيالنظام : (1997) صالح الحديثى-

 .53ص
 حلبيالمنشورات  إطار التنمية المستدامة، فياآلليات القانونية الدولية لحماية البيئة : (2014هيم )سهير إبرا-

 .253ص  ،الطبعة األولى ،الحقوقية، لبنان
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 اإلنسان لحقوق الدولي للقانون الجديدة والقضايا القيم
 – املستدامة والتنمية البيئة مفهومي جدلية -

New values and issues of international human rights law 
The dialectic concepts of environment and sustainable development  

 العويشي السلماني عزيز
 مالعلو كلية، الدولية والعالقات السياسية العلوم تخصص الدكتوراه، بسلك باحث

 املغرب – السعدي املالك عبد جامعة – بطنجة واالجتماعية واالقتصادية القانونية
AZIZE SALMANI LAOUICHI 

Faculté Sciences Juridique, Economique et Sociales de Tanger  

– Université Abdelmalek Essaadi -  Morocco. 
 ميةوالتن البيئة مفهومي جدلية-اإلنسان  لحقوق  الدولي للقانون  الجديدة والقضايا القيم(: 2022) السلماني العويش ي، عزيز يوثق هكذا: 

، التقرير االستراتيجي السنوي بعنوان واقع ومستقبل التغيرات املناخية العاملية، املركز الديمقراطي العربي للدراسات املستدامة

 االستراتيجية واالقتصادية والسياسية، برلين.

 الملخص: 
. لها متعددةال والمنهجية اإلبستمولوجية المقاربات شكلت واحدة قضية بل واحد، لمفهوم أساسية أبعاد ثمة
 لمجمل لشاملوا الموضوعي الفهم الدوام على شكلت. التضمينية بالمقاربات عليه نصطلح أن يمكن ما وفق

 ونعني. لمطلقةا حدوده إلى أو نهايته إلى والقانوني والحقوقي الفلسفي فكرها وبلورة اإلنسان حقوق قضايا
 هناك نجد نأ نشازا أمرا ليس إذ اإلنسان، لحقوق الدولي القانون خارج تشكلت التي النظرية المقاربات بذلك،
 جديدة،ال المظاهر حول الدائر النقاش صلب في المستدامة والتنمية البيئة مفهومي بين جدليا تطارحا

 المفهومين بيعةط من تنتقص التي للثغرات ونظرا. االنتقالي وضعه في العام الدولي القانون ألزمة والمجسدة
 قضية بل لي،الدو  القانون مجال في قانونيا براديغما يشكالن أصبحا إبراز أنهما حاول الباحث فإن القانونية،
 بشكل ان،اإلنس حقوق قارة المفهومين هذين اقتحم كيف ببيان اهتم كما. متعددة وأبعاد واحد، لمفهوم واحدة
 للخصوصية ظران اإلنسان بحقوق المتعلقة كتلك أخرى مواضيع تثيرها التي الحساسية تلك إثارة دون سلس
 .المجتمعات بها تتميز التي
 والتنمية البيئة ميمفهو  بين الجدلية العالقة إشكالية األول في يتناول مبحثين، إلى الدراسة هذه الباحث ويقسم

 .المستدامة التنميةو  البيئة حول الدولي للواقع تقييمية لقراءة الباحث فيخصصه الثاني المبحث أما. المستدامة
 .وتوصيات نتائجا تضمنت بخاتمة دراسته الباحث وأنهى
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 التنمية غمبرادي – البيئة براديغم – الجدلية مفهوم – الجديدة الدولية والقضايا القيم: المفتاحية الكلمات
 .المستدامة التنمية ومبادئ أبعاد – اإلنمائي الدولي القانون – البيئي الدولي القانون – المستدامة

Abstract   :  

There are fundamental dimensions to a single concept, and indeed one issue that has 

shaped the epistemological approaches and the multiple methodology of it. As close as 

possible. It has always formed an objective and comprehensive understanding of all 

human rights issues and has developed its philosophical, legal and legal thinking to its 

end or to its absolute limits. 

In so doing, we mean the theoretical approaches that have been formed outside 

international human rights law. It is not uncommon to find that the concepts of 

environment and sustainable development are at the heart of the debate on new 

manifestations, which are embodied in the crisis of public international law in its 

transitional situation. 

Given the lacunae that detract from the nature of the two legal concepts, the researcher 

attempted to highlight that they had become legal radicals in the field of international 

law, but rather a single issue of a single concept and multiple dimensions. I am also 

interested in showing how these two concepts have seamlessly penetrated the continent 

of human rights without raising the sensitivity of other subjects such as human rights 

because of the specificity of societies. 

The researcher divides this study into two researchers, first dealing with the problem of 

the dialectical relationship between the concepts of environment and sustainable 

development. The second is devoted by the researcher to an assessment reading of 

international realities on environment and sustainable development. 

The researcher concluded his study with conclusions and recommendations. 

Keywords: New international values and issues - The concept of polemicism - Pradigm 

Environment - Pradigm Sustainable Development - international environmental law - 

International Development Law - Dimensions and principles of sustainable 

development 

 :مقدمة
 المعاصر، يالدول القانون ونسقية الدولية، العالقات بنيان يواجهها التي التحديات حجم ضخامة إلى بالنظر
 من ثرأك األخيرة، السنوات في جدلية أدبيات توالد إلى أدى أو جدال، أكثر موضوع تصور يصعب فإنه

 من ليس نهأ كما. ونتائجها ومداها العالمية المناخية التغيرات ومستقبل وواقع بطبيعة المتعلق الموضوع
 األدبيات، تلكو  الجدليات هذه مثل في استثمر يكون قد الذي األكاديمي البحث من مجال في التفكير السهل
 مختلف مسألة هناك ألن ببساطة وذلك الخضراء، النظرية مقدمتها وفي الدولية، العالقات نظرية من أكثر
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 وحدات من نيتكو  الدولي السياسي المشهد إن يقال أن مغزى ذات وبطريقة يمكن كان إذا فيما تتجلى عليها،
 حرفيا تعني التي دوليةال العالقات في تشترك بأنها نصفها أن بصدق يمكننا والتقاليد، الثقافات متباينة قومية

 الدول، لجل الدينيةو  األخالقية والقيم الثقافية األشكال هذه مختلف  صهر تستطيع والتي األمم، بين العالقات
 الدولي انونالق أن مادام الدوليين، والتعاون التنمية وأهداف الحضارية الصراعات لمجمل االستجابة وبالتالي

 بين اتالعالق نظام وضبط الشعوب بين التقريب في حضاري وعامل ثقافية ظاهرة األولى، بالدرجة هو
 .الدولي المجتمع أطراف
 أبهى يف الدولي المجتمع أن بالتشاؤم، مشوبة وبنظرة الدوام على أكدت الدولية، الواقعية الممارسة أن غير

 لمنطق تخضع وعالقاته األحيان، كثير في الخالقة وغير المنتظمة، الفوضى تسوده مجتمع هو حاالته
لزاميتها، قواعده معيارية في تشكيك محطة يجعله مما المارقة، الدولية القوى توازن  وكونيته ليتهشمو  وعن وا 

 جدوائيته ومدى ،(2017 بنموسى، جعفر) الدولي المجتمع أطراف لجميع موجه عالمي قانوني كخطاب
 على أبدا عثتب ال التي الراهنة، والقضايا الجديدة والمفاهيم التحديات مختلف معالجة في الشاملة وقدرته
 يادةالس مستوى على االنكماش من بحالة أوال: يتميز معقد دولي سياسي ووضع مناخ ظل في التفاؤل
 النزعة بفعل الدائم،  التوتر من بحالة وثانيا ،(2020 البحيري، يوسف) للدولة المحفوظ والمجال الوطنية
 وبالتالي الزعامة، يدبمقال لالستفراد الجديدة أو منها الكالسيكية سواء الدولية السياسية للقوى المتطاولة اإلرادية
 مع ىيتماش بشكل ال والقيادة، الزعامة طموحات يناسب جديد بشكل الدولي القانون قواعد تشكيل إعادة

 في ويالط قبعت ورهانات إشكاالت بذلك متناسية الدوليين، والسلم األمن هاجس ويضمن الكبرى، الغايات
 تشكل أصبحت أن بعد مؤخرا إال ،(1997 الركراكي، سعد) الدولية العالقات مستوى إلى ترتقي ولم الظل،
 ومستساغا مكنام يعد لم إذ والتالحم، التجانس إلى يفتقر الذي المزعوم الجديد العالمي للنظام حقيقيا تهديدا
 كال ربطت التي المعقدة، العالقات االعتبار بعين األخذ  دون االقتصادية لإلشكاالت حلول تصور اآلن منذ
 .العالمي وبالمناخ السياسية بالتيارات الوطنية االقتصاديات من
 بكبريات طةلإلحا المبادرة بزمام الدولية، شخوصه بكافة الدولي المجتمع يأخذ أن اليوم، طبيعيا أصبح لقد

 تغيربال المتمثل ذاك هو األكبر، التحدي ويبقى جمعاء، البشرية على المطروحة والرهانات التحديات
 تعميق نم بآخر أو بشكل زادت مستجدة، إشكاليات من يطرحه وما به، المتعلقة القضايا وتعقد المناخي،

 مؤسساتيةو  قانونية حلول استشراف في األخير هذا قدرة عدم بالملموس وكشفت العام، الدولي القانون أزمة
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 األمر وهو الراهنة، الدولية العالقات لنظام ضابطة حقيقية، صلبة ونواة قاعدة غياب ظل في تحديات، لهكذا
 سلوكال قواعد حول واالتفاق التوافق من والمعقول األدنى الحد على الحصول يتم مالم يتأتى، لن الذي
 اآلخذة التحديات هذه مثل لمواجهة ،(2017 بنموسى، جعفر)  الدولي المجتمع أعضاء طرف من الدولي
 هناك يكن مل ما مسبوقة، وغير متوازية غير كوارث إحداث نحو تتجه أصبحت والتي والتبلور، الحدوث في

. المستقبل عن مهومفهو  نظرته في وكذلك الدولية، شخوصه بكافة الدولي المجتمع اتجاهات في جوهري تغيير
 صصتخ في النظرية والتحليالت الردود من متنوعة مجموعة التحدي هذا يثير أن مستغربا يكن لم إذ

 أنها أوال، :اثنتين ناحيتين من متميزة الخضراء الدولية العالقات نظرية مساهمة أن إال. الدولية العالقات
 العقالنية المقاربات ليلتح عن بديال لهما وتفسيرا الدولية التفاوضية وللعملية السياسية، للمشكلة تحليال قدمت
 ولدت ديدةج معيارية خطابات ظهور إلى الخضراء الدولية العالقات نظريات أدت وثانيا،. وتفسيرها السائدة

 كوركي، يليام دان، تيم) اآلن حتى الدولية المفاوضات على سيطرت التي لتلك بديلة سياساتية مقترحات
 (. 2017 سميث، وستيف
 األخرى، وليةالد المفاهيم من كغيرها المستدامة والتنمية البيئة مفهومي أن األحوال من حال بأية يعني ما وهو
 الجديد، دوليال القانوني البناء في طريقهما يتلمسان وأصبحا وكيفا كما شاملة، جوهرية تغيرات عرفا قد

 الدولية، ةواألمني واالقتصادية السياسية التوجهات مع انسجم جديد إيديولوجي نفس  ذو قانوني كبراديغم
 المتعلقة كتلك أخرى مواضيع تثيرها التي الحساسية تلك إثارة دون سلس بشكل اإلنسان، حقوق قارة واقتحما
 صاخبة ونيةقان جداالت تعرف التي تلك أو المجتمعات، بها تتميز التي للخصوصية نظرا اإلنسان بحقوق
 الدول طرف من بالمطلق، رفضها حتى أو ذاك، أو الشكل بهذا تبنيها في الدولي المجتمع أعضاء بين

 حاولةم في المتحدة، األمم عليها تشرف التي الدولية المؤتمرات داخل حولها، نقاشا تجري التي المارقة
 .جديدة وليةد كقواعد التدوين مستوى إلى وارتقت نضجت التي العام الدولي القانون مجاالت بعض لتقنين
 الدولي نونالقا مستوى على رائجة جديدة كمفاهيم المستدامة والتنمية البيئة لمفهومي الشاملة المعالجة إن

 القانوني لفكرا تساءل كونها وفلسفيا، فكريا وحتى بل فحسب، تقنيا ال صعبة، جد عملية هي االنتقالي،
 القواعد صياغة يف التقليدية والطرائق المغلوطة والمفاهيم المتوارثة القيم من تحريره شروط وعن برمته الدولي
 والسوسيو يخيةالتار  أبعاده في االنتقالي الدولي النظام لمتغيرات الموضوعي، واستيعابها الدولية القانونية
 األدنى الحد تضمن حتى الدولية، العالقات حقل في الجدد والفاعلين التقليديين، للفاعلين والثقافية سياسية
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 صلب يف القانونية، وترجماتها جديدة، كمفاهيم الجوهرية مضامينها حول الدولية، التوافقات من والمعقول
 .لدوليةا العالقات ضبط في والمتين الصلب األساس تشكل التي الدولية، المعيارية القانونية القاعدة

 بيان إلى ىتسع فيها مجتهد علمية كمحاولة نفسها تستحضر بصددها نحن التي العلمية الدراسة هذه إن
 أبعاد ذات واحدة قضية في مندغمين مفهومين المستدامة، والتنمية البيئة مفهومي أن الخاص منظورنا وفق

 سلس شكلب الكوني، ومشروعه اإلنسان حقوق قارة المفهومين هذين اقتحما كيف بيان نبتغي كما متعددة،
 التي خصوصيةلل نظرا اإلنسان بحقوق المتعلقة كتلك أخرى مواضيع تثيرها التي الحساسية تلك إثارة دون
 بمستقبل هيندر  مريبا تراجعا يعيش أصبح اإلنسان حقوق خطاب أن كون من بالرغم المجتمعات، بها تتميز
 على تثار التي الحساسية تلك أو جهة، من هذا 2011 شتنبر من عشر الحادي أحداث بعد خاصة كئيب
 المعيارية قواعدال إبداع عن وتوقفه العام، الدولي القانون جمود حيث الدولية، القانونية القواعد صياغة مستوى
 القواعد ذهه تعارض بفعل تشريعيا، وخصاصا وفقرا فراغا تعرف التي الدولية المجاالت مجمل في الالزمة
 .اناألحي غالب في وازدواجي انتقائي بشكل تطبيقها على توافقت التي الدولية األطراف ومصالح
 :الدراسة لموضوع العام اإلطار

 لدراسةا موضوع –"  المستدامة والتنمية البيئة مفهومي جدلية"  موضوع في لمتأمل أن فيه شك ال مما إن
 بالضبطو  ،" اإلنسان لحقوق الدولي للقانون الجديدة والقضايا القيم"  ضمن يندرج العام إطاره أن ليجد –

 مستقبلو  واقع" مقدمتها وفي ،"انتقالي وضع في العام الدولي القانون ألزمة المجسدة الجديدة المظاهر" حول
 وقبعت اناإلنس مع ولدت قديمة حقيقة إال هي ما المستدامة والتنمية فالبيئة". العالمية المناخية التغيرات
 اإلنسان قحقو  شأن ذلك في شأنها طويل، واجتماعي وسياسي فلسفي مسار عبر معه، وتطورت ظله، تحت

 دولي، تنظيمي إطار ذا الحقوق من حقا المفهومين هذين يصبح أن قبل ،إذ(2007 إبراهيم، خليل عماد)
 الحضارات بعض شهدته ما خالل من عرفيا، بتأطيرهما بدءا المتعاقبة التاريخية التطورات من بسلسلة مرا فقد

 ووثائق اتإعالن في تضمينهما ثم ومن بهما، الخاصة القانونية القواعد بعض تدوين من القديمة اإلنسانية
 أولى هدش الذي الدولي، التنظيم عصر ظهور حتى والسياسية، االجتماعية التكوينات أهم في دستورية
 مجالال هذا في الخاصة الدولية القانونية الصكوك من مجموعة خالل من الدولي القانوني التدوين مراحل

 (.1985 برعي، السيد سعد عزت)
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 :الدراسة أهمية
 االتجاهات همأ بين من اعتباره على وراهنيته، ذاتيته من أيدينا بين الذي الدراسة موضوع أهمية تنبثق

 موضوع  يعتبر أخرى جهة ومن جهة، من تحديات هكذا مواجهة في الجديدة العالمية السياسة في والتحوالت
 أقسمت لتيا وهي ال كيف المتحدة، األمم هيئة مقاصد بين من"  العالمية المناخية التغيرات ومستقبل واقع" 
 األمم.." ). المقبلة األجيال ننقذ أن أنفسنا على آلينا وقد المتحدة األمم شعوب نحن"  ميثاقها ديباجة في

 إلى تتحول نأ واستطاعت بنفسها، نفسها طورت مفاهيم المستدامة والتنمية فالبيئة لهذا ،(1945 المتحدة،
 اصةخ الدولي، المستوى على إن أو الداخلي، المستوى على إن سواء اإلنسان، بها يتمتع أن يجب حقوق
 تحدة،الم األمم لجامعة التابع البشري واألمن البيئة معهد أعدها التي الدراسة أن اإلدراك تمام ندر كنا إذا

 النزوح في اسبب والزال كان بيئي تدهور بالموازاة هناك العالمية، المناخية التغيرات جانب إلى أنه أثبتت
 والفيضانات ارالبح في المياه مستويات  وارتفاع التصحر نسبة في والزيادة والديار، األوطان وترك والهجرة

 لمجسدةا الجديدة المظاهر من جديد مظهر أمام أصبحنا أننا آخر بمعنى المناخ، بتغير المرتبطة والعواصف
 كبيرا عبئا تشكل والتي الراهنة، القضايا من لكثير حلول استشراف يتطلب انتقالي، وضع في الدولي للقانون
 .الكريمة الحياة من األدنى الحد ولو تحقيق قصد الدولية، شخوصه بكافة الدولي المجتمع على

 :الموضوع اختيار دواعي
 والتنمية لبيئةا مفهومي جدلية – اإلنسان لحقوق الدولي للقانون الجديدة والقضايا القيم"  لموضوع اختيارنا إن

 :األهمية في غاية اعتباران يمليه بل اعتباطيا، يكن لم – المستدامة
 لدولي،ا للمجتمع العام الشأن بواقع المتزايد الشخصي اهتمامي بطبيعة ويتعلق :ذاتي األول االعتبار
 من لنوعا لهذا الفكرية الميول عن فضال واألكاديمي، العلمي لمساري استكماال وذلك الدولية، والعالقات
 العالقات رهانو  ميراث الوقت نفس في تشكل التي ،" العالمية المناخية التغيرات ومستقبل واقع"  المواضيع
 .الدولية

 :أساسية عناصر في ويتمثل: موضوعي الثاني االعتبار
 50 قرابة فعتد حيث البيئة، تدهور خلفا التي المآسي في والتفكير للتذكير محاولة هي :إنسانيا -1

 هندسية متتالية وفق يرتفع العدد وأن ،2010 عام بحلول مواطنهم عن النزوح إلى مواطن مليون
 يجعل مما ،(2002 المتحدة، لألمم العامة الجمعية) 2050 بحلول نازح مليون 200 إلى ليصل
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 الطبية ايةوالرع والمأوى الغذاء في لهم المستقبلة الدول شعوب يزاحمون البيئيين النازحين هؤالء
 تنمية نم ويحد المقبلة، لألجيال الموارد استدامة يهدد مما السياسيين، الالجئين مثل تماما والمنح،
 .عيشها أماكن

 أمرا كان ميته،وعال وكونيته االنسان حقوق مجال المستدامة والتنمية البيئة مفهومي فاقتحام :حقوقيا -2
 تعلقت سبة،مكت وليست طبيعية حقوق هي والتنمية البيئة أن اعتبار على حاصل، وتحصيل حتميا

 لعيش ليمةس تكون أن يفترض التي البيئة أي المجتمع، إطار في يعيش إنسانا بوصفه باإلنسان
 .القادمة لألجيال مستدامة تنمية إطار في عليها الحفاظ في وواجبه كحق، الكائن، هذا

 والتنمية البيئة بهاجس مضى الذي من أكثر اليوم مخاطبة الدول كل أن اعتبار على :دوليا -3
 الميةالع الشؤون في للقوة والمستخدمة والمصنعة المارقة فالدول: عنها ومسؤولة بل المستدامة،

 سخرت التي سابقا، االشتراكية الدول نفسها وهي للبيئة، تلويثا ،أكثر(2004 تشومسكي، نعوم)
 الطبيعية اتهاثرو  تستغل ألنها التصنع، نحو السائرة الدول وكذا االستغالل، ظروف ألقصى الطبيعة
 أراضيها رتفق التي النمو، طريق في السائرة أو الفقيرة والدول عشوائية، وبطريقة مفرط بشكل

 اليوم أصبحتو  بل التصحر، في ويتسبب التربة ينهك الذي الشيء التصدير نحو موجة باستغالل
 .المارقة الدول نفايات مكبات

 تنتقص التي راتالثغ من بالرغم المستدامة، والتنمية بالبيئة المرتبطة باإلشكاالت الوعي لعل :قانونيا -4
 األكاديميينو  الباحثين أغلب لدى قانونيا براديغما يشكالن جعلهما القانونية، المفهومين طبيعة من
 دىل حدة أكثر تحول وقع حيث. اإلنسان لحقوق الدولي القانون وبالخصوص القانون، مجال في

 المشاكل على وركزت السبعينيات، وأوائل الستينيات أواخر في الغربية الدول في المناهضة الحركات
 دافعا البرلمان 1983 سنة الفدرالية ألمانيا في les verts الخضر حركة دخول شكل وقد البيئية،
 (.1997 الركراكي، سعد) االتجاه هذا في قويا

 على تشكل واحدة لقضية بل واحد، لمفهوم أساسية أبعاد ثمة أنه نرى نظرنا وجهة ومن :فلسفيا -5
 والتنمية ةالبيئ مفهومي جدلية هنا والحال. لها المتعددة والمنهجية اإلبستمولوجية المقاربات الدوام

 ودولية، ياسيةس قانونية مفاهيم إلى واقتصادية، اجتماعية فلسفية أصول ذات مفاهيم فمن المستدامة،
 ومازالت كلتش جديدة وقضايا تحديات ضمن نفسه فرض قانونية معرفية حمولة له براديغم إلى بل
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 الواقع في وه المستدامة والتنمية البيئة براديغم فسؤال لهذا. الدولية العالقات ورهان ميراث تشكل
 عادةإ أيضا هو بل وممارسة، قوال العام الدولي القانون في مستدامة بيئة في الحق لمكانة دراسة
 ولكن محدود،ال الهابرماسي التقليدي بالفهم حصره يمكن ال الذي المستدام البيئي للفهم تصور

 بيروقراطية في راطاانخ باعتباره الدولية، المجتمعات عند المستدامة والتنمية البيئة براديغم باستقاللية
 (.2008 دوبوا، ميشال) العمومي الفضاء عن المستقلة الدول

 :للدراسة الرئيسية اإلشكالية
 ضةغام منطقة وجود عن تعبر معرفية إشكالية وجود من ينطلق األكاديمية، للدراسة موضوع أي كان إذا

 من تنطلق وأ شافية، وأجوبة حلول إلى تحتاج التي المحيرة، التساؤالت من جملة تفكيرنا في تثير ومبهمة
 في كلةمش إلى تتحول ما سرعان والتي معينة، اجتماعية بظاهرة - موقعه حسب كل - المجتمع أفراد وعي
 الدولي لقانونل الجديدة والقضايا القيم – موضوع هكذا في البحث مشكلة فإن والدراسة، للتحليل قابلة الواقع
 استقصاء ستلزمي القانوني، شقه في خصوصا – المستدامة والتنمية البيئة مفهومي جدلية  – اإلنسان لحقوق
 البيئة حول لةالمتداو  والمفاهيم اإلشكاليات أن يعني ما وهو الفلسفي، وفرشه والنظرية، الموضوعية، جذوره
 األفكار همأ تبين وفلسفية نظرية أسس إلى سريانها قبل تؤول قانوني، كبراديغم المستدامة والتنمية

 راكمه ام فرغم جديد، من وتعززها لتعدلها األسس هذه إلى نفادها بعد ترجع ثم لها، المؤطرة واألطروحات
 زال ما إنهف الداخلي، منطقه عنه ويعبر يوضحه كما أنواعها، بشتى معرفية وحمولة مضامين من الموضوع

 عن والمعبرة مختلفة،ال التعبيرية األشكال ذات النظرية وتمظهراته الفلسفية، وأصوله بإرهاصاته الصلة متين
 ظرنان وجهة من المستدامة والتنمية البيئة مفهومي أن كما. المجتمعات على وتداعياته ومآالته أبعاده،
 المناخية راتالتغي ظاهرة مخرجات لتدبير نظري تصور وضع في بآخر أو بشكل يسعفان أساسيين مدخلين
 وبعد أنه إال اقتصاديا، أو سياسيا أو قانونيا إن ومعقدة جديدة ظاهرة األخيرة هذه أن اعتبار على العالمية،
 فرش إلى اجانيحت نفسيهما المفهومين أن لنا تبدى فلسفيا، الموضوع أصول في العميق للتدقيق محاولة
 إلى شرةمبا سيحيلنا اإلجرائي، التصور هذا ومثل الدراسة، لموضوع بالنسبة  هو كما تماما عميق نظري
 دون سلس كلبش اإلنسان، حقوق قارة المستدامة والتنمية البيئة مفهوما اقتحم كيف :التالية اإلشكالية طرح
 تتميز التي وصيةللخص نظرا اإلنسان، بحقوق المتعلقة كتلك أخرى مواضيع تثيرها التي الحساسية تلك إثارة
 القانونية؟ المفهومين طبيعة من تنتقص التي الثغرات من وبالرغم المجتمعات، بها
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 :للدراسة الفرعية اإلشكاليات
 :يةالتال الفرعية باألسئلة األخيرة هذه أقارب الرئيسية، اإلشكالية عن إجابة على الحصول أجل من

 تدامةالمس والتنمية البيئة مفهومي بين الدائر والنقاش الجدال حول الموضوعية األسباب ماهي •
 المناخية؟ العالمية التغيرات حال واقع يجسد جديد كمظهر

 المستدامة؟ والتنمية البيئة مجالي يضبط الذي المعياري الخطاب حمولة طبيعة ما •
 الكبرى؟ لدوليةا السياسية المذاهب وفي الدولي؟ القانوني الفكر في المستدامة والتنمية البيئة مفهوم ما •
 لتنميةا إطار في الموارد على والحفاظ البيئة حماية حول كلي الشبه الدولي اإلجماع وراء السر ما •

 مكوناته؟ بكل الدولي المنتظم طرف من المستدامة
 ليالدو  القانون تطوير في صورها بجميع الدولية األممية والمؤتمرات المعاهدات ساهمت كيف •

ضفاء البيئي،  المستدامة؟ والتنمية البيئة مفهومي على قانونية قيمة وا 
 :للدراسة الفرعية والفرضيات األساسية الفرضية

 على رعيةف فرضيات منها تتفرع إذ موضوعها، في البحث بصدد نحن التي للدراسة أساسية فرضية ثمة
 :التالي النحو

 :األساسية الفرضية •
 طارحات هناك أن كون من الرغم على  إنه القائل الفرض صحة مدى الختبار الموضوع، هذا دراسة تسعى

 في عامال الدولي القانون ألزمة مجسدة جديدة كمظاهر المستدامة، والتنمية البيئة مفهومي بين مفاهيمي
 .متعددة أبعاد ذو واحد، لمفهوم واحدة، قضية أنهما إال انتقالي، وضع

 :الفرعية الفرضيات •
 هذا دراسة طلقتن األساسية، الفرضية وكذا عنها، تنبثق التي والتساؤالت السابقة اإلشكالية على لإلجابة

 :الحصر ال المثال سبيل على التالية الفرعية الفرضيات من الموضوع
 فكرا النيشك مبادئهما، حيث من أو تعريفهما حيث من سواء المستدامة والتنمية البيئة قضايا أن •

 العالمية لحربا بعد ظهرت التي الحديثة القانونية والمبادئ المفاهيم عن مفاهيمه تنفصل ال قانونيا
 .الثانية
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 ذلك من موبالرغ المستدامة، والتنمية البيئة لمفهومي القانونية الطبيعة من تنتقص ثغرات ثمة •
 .الدولية العالقات ورهان ميراث تأطير في حديث، كبراديغم قانوني يحضران

 بحسب تقصر أو تطول زمنية فترات خالل القانون يكتسبها تاريخية سمة مجرد ليس التطور أن •
 األمام، إلى والحركة بل الدائمة، الحركة دأبه الذي القانون في ذاتية رئيسية سمة هو إنما األحوال،
 حلول إيجاد أجل من وعوامل، أحداث مالمحه بلورة في ساهم البيئي القانوني الفكر أن آخر بمعنى
 .العالمية المناخية التغيرات ظل في ومحيطه اإلنسان بيئة إلنقاذ مناسبة

 .البيئة حماية عنها ينتج والتنمية البيئة بين تفاعلية ترابطية عالقة هناك أن •
 اعتبار لىع المستدامة، والتنمية البيئة بين تناقضية عالقة هناك بأن القائل الطرح مدى من التأكد •

 .بها واإلضرار البيئة موارد استنفاذ في ساهمت التي الوسائل من أصبحت التنمية أن
 :السابقة الدراسات
 والتنمية يئةالب مفهومي يعالج موضوعي وتصور رؤية وضع على كباحث حرصت السابقة، بالدراسات مقارنة

 لكل الشاملة المعالجة ألن وذلك غيرها، دون االنتقالي الدولي القانون مستوى على الرائجين المستدامة
 لءساتُ  ونهاك وفلسفيا، فكريا وحتى بل فحسب تقنيا ال صعبة، جد عملية هي بعضها، حتى أو المفاهيم
 والطرائق لمغلوطة،ا والمفاهيم المتوارثة، الكالسيكية القيم من تحريره شروط وعن برمته الدولي القانوني الفكر

 المجال هذا يف السابقة الدراسات بين ومن. الموضوعي واستيعابها القانونية القواعد صياغة في التقليدية
 :نجد

 حفاف بن ةللباحث ،" المستدامة والتنمية البيئة حماية بين الجدلية العالقة إشكالية: " بعنوان دراسة -
 يناير 10 العدد الخامس، العام العلمي، البحث جيل مركز المقارنة، الدراسات جيل مجلة سارة،
2020. 

 مقال منض شوقي، الدين جمال إسالم للباحث ،" المستدامة والتنمية البيئة جدلية: " بعنوان دراسة -
 .01/12/2016 بتاريخ ،90 العدد والتنمية، البيئة آفاق اإللكترونية بالمجلة منشور

 رسالة ،"الدولي القانون أحكام ضوء على المستدامة التنمية إطار في البيئة حماية: " بعنوان دراسة -
 .2013 وزو، تيزي معمري، مولود جامعة الحقوق، كلية المال، زيد صافية للباحثة دكتوراه،
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 فلسفية رنظ وجهة من هذا بحثنا نتناول السابقة، الدراسات لهذه واستكماال نظرنا وجهة ومن لكننا -
 العابرة دالجدي القضايا هذه تجاه حقيقية أزمة من الدولة القانون يعيشه ما ظل في قانونية وأخرى
 مستوى على واءس كبرى انتقالية أزمة إطار في بسببها الدولي القانون يبقى والتي والقوميات، للقارات
 هكذا في ائجنت من إليه الوصول تم ما تستكمل الدراسة فهذه لهذا. الجزاء أو التنفيذ أو التشريع،
 . مواضيع

 :الدراسة منهجية
 تتطلب نها،ع المتمخضة الفرعية واألسئلة الرئيسية، اإلشكالية عن اإلجابة وكذا الدراسة، موضوع طبيعة إن

 نمت معالجة أجل من الموضوعية، أو منها، المنهجية سواء مختلفة، ومداخل ومقاربات عدة، مناهج اعتماد
 عاملال: هما الموضوع إشكالية في محالة ال يتحكمان أساسيين عاملين هناك أن والواقع. الدراسة هاته

 أو الفلسفي والعامل الخاص، والقانون العام القانون بين للدراسة العام اإلطار يتأرجح حيث القانوني
 الذي المنهج فإن وبالتالي المستدامة، والتنمية البيئة لمفهومي المؤصلة الفقهية األصول حيث االجتماعي
 سيكون مث ومن العاملين، هذين قبل من المحدد النطاق هذا عن يخرج أن ينبغي ال الشأن هذا في سنعتمده
 :تاليال النحو على وذلك قانونيا، فلسفيا تحليليا مقتربا الشأن هذا في سيفيدنا الذي المقترب
 خيةالتاري الجذور على التعرف إمكانية لنا سيتيح المنهج هذا اعتماد أن إذ التاريخي: المنهج -

 مضمون نم المفهومين راكمه لما نظرا عام، بشكل المستدامة والتنمية البيئة ومجال لمفهوم المؤصلة
 .والفلسفة واألنثروبولوجيا االجتماع علم في علمي

 األممية تالمؤتمرا نتائج مختلف تحليل خالل من :القانونية للنصوص التحليلي الوصفي المنهج -
 العالمية، يةالمناخ التغيرات ومستقبل بواقع مباشرة عالقة لها التي المحاور مختلف تناولت التي -
 كستع والتي عام، بشكل...حوليات أجندات، عمل، برامج قرارات، إعالنات، توصيات، مبادئ، من

 ذلك املة،ش تنمية الشعوب لتنمية تسعى دولية هيئة أكبر من صادرة ألنها الجماعية الدولية اإلرادة
 قنيات ال صعبة، جد عملية هي االستدامة عامل على والحفاظ البيئة تدهور إشكاليات معالجة أن

 وجداالت لتبسام خلقت لدرجة استفهام، عالمة من أكثر تطرح كونها وفلسفيا، فكريا وحتى بل فحسب
 التنمية فهومم عن فارق بامتياز المتلون – البيئة – المفهوم هذا فهم في قانونية ونقاشات فقهية

 . المستدامة
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 بل كلها، يةباإلشكال اإلحاطة في لوحدها كافية غير القانونية المقاربة تبقى حيث :الوظيفي المنهج -
 عملية تمت ما غالبا والذي القانون، واقع من جزء هي والتي الواقعية، الممارسة مقارنة كذلك تتطلب
عادة التطور  الحفاظ في امةالمستد والتنمية البيئة وظيفة تعرف من يمكننا مما صلبه، في الصياغة وا 
 .طبيعي ومناخ سليمة بيئة في العيش وحقه البشري النوع على

 جعلها ولغرض مخرجات الدراسة، لمعرفة وذلك( 2017 بنموسى، جعفر) :إيستون دافيد نموذج -
 على ةالعالمي المناخية التغيرات أثر على الضوء إلقاء خالل من منه، ونابعة بالواقع صلة أكثر
 والخروج الدراسة، هاته لمعالجة( 2017 بنموسى، جعفر) كمدخالت المستدامة، والتنمية البيئة
 على ضراألخ االقتصاد نحو التحول حتمية على بالتأكيد وذلك لها، كمخرجات وتوصيات بنتائج
 .الحصر ال المثال سبيل

 :الدراسة وتصميم خطة
 على الجواب لىإ ويقود الدراسة، أهداف بتحقيق يفي بشكل بها اإللمام يجب والتي الدراسة، لمنهجية بالنسبة
 المباحث تتوالى أن أساس على أساسيين، مبحثين خالل من نتناولها أن نرى األساسية، اإلشكالية عناصر

 :التالي النحو على وذلك... دواليك وهكذا مطالب في
 .المستدامة والتنمية البيئة مفهومي بين الجدلية العالقة اشكالية: األول المبحث -
 .المستدامة والتنمية البيئة حول الدولي للواقع نقدية تقييمية قراءة: الثاني المبحث -
 .المستدامة والتنمية البيئة مفهومي بين الجدلية العالقة إشكالية: األول المبحث

 مستوى ىعل إن الجذرية، والتغيرات التبدالت من مجموعة األخيرة العقود خالل شهد قد الدولي الواقع كان إذا
 للعالقات امفترض ضابطا باعتباره الدولي القانوني النظام فإن واألزمات، المشاكل أو واالهتمامات القضايا
 .التحوالت هذه يواكب ولم جامدا ظل الدولية،

ذا  لتطور ةوالمواكب المسايرة القواعد من مجموعة أنه اعتبار على والخلود، القداسة يحتمل ال قانون أي كان وا 
 من كثير يف ويحول بل متجاوزا ، الراهنة مقتضياته من العديد في أضحى الدولي القانون فإن المجتمعات،

 ابب يفتح مما فعالة، بصورة الراهنة الدولية واألزمات الجديدة القضايا من العديد تأطير دون األحيان
 قانونية داالتج تعرف أو القوى، لموازين مضمونها في تخضع ما غالبا   التي والخطيرة المنحرفة التكييفات
 على سواء يةجدل إشكالية تشهد والتي المستدامة، والتنمية البيئة لقضايا بالنسبة الحال هو كما صاخبة،
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 لقوىا بعض من استهتار هناك أن نعلم كنا إذا خاصة بينهما، العالقة مستوى على أو المفهوم، مستوى
 ... اإلنسان وحقوق بالبيئة المرتبطة االتفاقيات من بعدد الكبرى، المارقة الدولية
 مع لحسما على قادرة وفعالة، قوية دولية مؤسسات بناء في بعد ينجح لم الدولي المجتمع أن يؤكد ما وهذا

 (.2022 لكريني، إدريس) الدولية والمواثيق باالتفاقيات االستخفاف مظاهر
 أزمة نم وعمق محتواها، من وأفرغها القانونية المبادئ من العديد تحريف في االستخفاف هذا أسهم لقد

 للقانون ةاألساسي المبادئ من العديد على المتحدة األمم ميثاق تنصيص مقابل في إذ العام، الدولي القانون
 االستدامةو  والتنمية للبيئة الشأن هو كما المبادئ، بهذه المتصلة المصطلحات من الكثير وردت الدولي،
 .الواسع التأويل وتحتمل مبهمة
 .المستدامة والتنمية البيئة لجدلية المفسرة الموضوعية األسباب: األول المطلب

 مكوناته ينب التراتب يقبل وال يتجزأ ال واحدا جسدا تشكل العامة والحريات اإلنسان حقوق أن فيه الشك مما
(Frédéric Sudre constate, 2003)، بلهاق ومن التنمية، وأساس األصل هو للحياة سليمة بيئة في فالحق 

 بضمان رتبطي مستدامة، وتنمية بيئة في الطبيعي الحق فضمان واالجتماعية، واالقتصادية السياسية الحقوق
 ضروريا   أمرا   حىأض والذي القائمة الدولية بالمتغيرات ارتباطه في بمستواه والنهوض الدولي القانون تطوير
 عبر وذلك الدولية، العالقات في الحاصلة الحالية التطورات ليعكس ،(2020 البحيري، يوسف) وملحا  
 تضياتها،مق مختلف بين االنسجام وتحقيق أخرى، جهة من الدولة وحقوق جهة من الفرد حقوق بين الموازنة

 ننقذ أن سناأنف على آلينا وقد العالم شعوب نحن أننا على المتحدة األمم ميثاق فيه يؤكد الذي الوقت ففي
 عنها عجزي أحزانا   مرتين اإلنسانية على جلبت واحد جيل خالل في التي الحرب، ويالت من المقبلة األجيال
 مارسهات التي االنتهاكات من البيئة حماية على يحث اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن أن نجد... الوصف
 العام، وليالد القانون أزمة حول الدائر النقاش هذا صلب في و للتنمية، التقليدي األسلوب نتيجة األنظمة
 األزمة لتلك دةمجس جديدة وقضايا كمظاهر المستدامة والتنمية البيئة مفهومي بين مفاهيميا تطارحا لنا يبرز
 تلك ومرد ة،المستدام والتنمية البيئة براديغم لتطارح مفسرة موضوعية أسباب لها ثمة إذ عمقا، تزداد التي

 المطلبي شقهما يف متجانسين هما ما بقدر اللذين والبيئة، التنمية بين الشقي التالزم في أساسه يجد األسباب
 حضور فعلب القانونية طبيعتهما يطبع الذي العالمي االلتزامي شقهما في مصطدمين هما ما بقدر والحقوقي،

 .نهماع المنبثقة الدولية بااللتزامات والتقيد الدولي، للمجتمع االنشقاقي والوضع المصلحي الواقع
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 شخوصه كافةب الدولي المجتمع يعيشه الذي الحالي الواقع منطق من المرجعية أسسها تستمد األسباب هذه إن
 التي ولية،الد والممارسة الحياة في إال تبرز ال المفهومين جدلية أن اعتبار على القانون، منطق ال الدولية،
 الدولية لقوىا مصالح تعكس وخلفيات العتبارات مجملها في الخاضعة السياسية التوجهات بطغيان  تتميز

 لمعيارية،ا القانونية القاعدة كشف في المسعف الدولي الفقه وآراء القانونية المذاهب حساب على الكبرى،
 إجمالها يمكن باباألس وهذه معا، للمفهومين والعمودية األفقية ترابطاته شتى في الدولي، المجال تضبط التي

 :التالية المبررات في اختزالها
 فلسفة من يناإل ورد قانوني، وليس فلسفي مفهوم المستدامة والتنمية البيئة مفهوم أن: األول المبرر -

 الوضعية صالنصو  في ترجماته وانتقاليات الطبيعي، القانون مدرسة تجسدها التي الطبيعي الحق
 الفقهي هاداالجت وفقر تأويالته مجال وتوسع مطاطياته ورغم. والدولية الداخلية والعرفية المكتوبة

 النماء روحل والمستجيبة المتدرجة تطوراته وعبر استطاع فإنه القانوني، معماره مجمل تصور في
 المختلفة واالنتصافات التسويات مختلف إقامة في والكونية العالمية نحو الجارف والتيار التاريخي
 تطاعاس والذي. الحياة عالم ماس هابر سماه الذي الشاسع الحي الفضاء هذا في البشري للجنس

 حدوده إلى الموضوعي منطقها وبلورة منطقها وبلورة اإلنسان حقوق قارة في فتح أكبر يقدم أن
 .ألبعاده المطورة الجديدة المقاربات هاته عبر المطلق حدود أي النهائية،

 شبه باألحرى وأ قانونية النصف للبراديغمات القانوني، التأصيل صعوبة في يتمثل: الثاني المبرر -
 القانوني كالاإلش هنا والحال. الدولية القانونية القواعد صلب في القسري تبويبها ومحاولة قانونية،
 يعنى الذي وليالد القانون في القانونية، طبيعته تستشكل الذي التنمية مفهوم إلى يعود الذي األهم
 من كثير رفط من الوضعي، طابعه في التشكيك يتم األخير هذا. للتنمية الدولي القانون وهو بها،
 يتخطى لم قانون أنه فيه، يرى الذي كفاييل القانوني الفقيه رأسهم وعلى العام، الدولي القانون فقهاء
 القانونية اعدةللق المعروف الشكل يتخذ وال اإللزام عنصر على يتوفر ال أنه مادام القانون، عتبة بعد

 (.2017 بنموسى، جعفر) الدولية
 عليها عتمدي كمصادر الدولية األعراف إلى بآخر أو بشكل يفتقر البيئي، القانون أن: الثالث المبرر -

 في الدول ىحت أو والنامية الغنية الدول و اآلن، إلى العشرين القرن سبعينيات فمند. الدولي القانون
 سيةالسيا الضغوطات بين تنوعت كثيرة تدخالت إعمال على جدوى دون جاهدة تعمل  النمو طور
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قرار ،(2022 لكريني، إدريس) واالقتصادية  يةالجماع والمسؤولية المتبادل، واالعتماد التضامن قيم وا 
قام المختلة، واالقتصادية التنموية األوضاع لتصحيح منها محاولة في الدولي للمجتمع  نظام ةوا 
 المسألة هذه ومعالجة لتتبع عمومية مؤسسات خلق طريق عن جديد، عالمي اقتصادي

(Environmental Protection Agency, 1971،) هذا في برزت حكومية غير منظمات أن كما 
 النووي الخطر على وركزته ،1970 سنة عملها بدأت التي ،Greenpeace أشهرها ولعل المجال،

 رياتالعش انعقاد يعكسه الذي األمر وهو االفتقار، هذا تغطية  هو ذلك من والغاية البيئة، على
 نفسها كرست والتي القائم، الوضع من والمستفيدة المارقة الدول بإرادة تصطدم ما غالبا التي األممية
 (.2004 تشومسكي، نعوم) كونيا وجالدا حكما،

 ويعرف لزام،اإل عنصر يفقدها مما قواعده بتشتت يتميز للبيئة، الدولي القانون أن: الرابع المبرر -
 الوضع دهورت حول الجماعية الدولية المسؤولية إقرار في الدول لرضا الصريح للتعبير واضحا غيابا
 نظام فعيلت في المتمثلة قواعده، الحترام الضامنة الدولية اآلليات إلى يفتقد كما الدولي، البيئي
 تقوم التي تفعيالت هكذا مثل في المالحظ األمر وهو( 2017 بنموسى، جعفر) الجماعي األمن
 لتظ التي الدول من العديد إشراك وىمست األحوال من حال بأي توازي ال والتي المتحدة، األمم بها
 خدمة يف تصب األخيرة هذه يجعل مما الخصوص، هذا في الدولية القرارات بلورة في الهامش على

 (.2022 لكريني، إدريس) صانعيها مصالح
 البيئة مجال يف ناجعة بيئية قوانين إقرار في الداخلية الوطنية بالتشريعات يرتبط: الخامس المبرر -

 ومصادرها تهافلسف في تعتمد الداخلية الوطنية التشريعات تلك أن اعتبار على المستدامة، والتنمية
 التشريعات لفش أو نجاعة فإن وبالتالي الدولي، البيئي للقانون العرفية والقواعد االتفاقيات على
 على فاظاح المجال، هذا في الدولية البيئية القوانين فشل أو بنجاعة رهينا يظل الداخلية البيئية
 المستدامة ةالتنمي تحقيق أخرى جهة ومن جهة، من العالمية المناخية التغيرات أثر من البيئي التوازن
 (.2016 شوقي، الدين جمال إسالم) البيئية بالموارد التضحية دون

 فإن القادمة، واألجيال اإلنسان حقوق من حقا المستدامة والتنمية البيئة كانت إذا: السادس المبرر -
 نفحةو  باطل، به يراد حق المستدامة والتنمية البيئة أن للشك مجاال يدعو ال بما يشهد الواقع

 من مهما فضاء دمرت مارقة، دول طرف من موجهة( 2017 بنموسى، جعفر) ماكرة إيديولوجية
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 واتجهت ،االستغالل ظروف ألقصى الطبيعة وسخرت تلويثا، الدول أكثر ألنها الطبيعية، بيئتها
 إفقار وكذا ة،عشوائي بطريقة ثرواثها تستغل التي النامية الدول موارد واستغالل نهب امبريالية نحو
 حسابها على تصاديااق فائضا لتحقق التصدير، نحو موجه باستغالل أراضيها تفقر التي الفقيرة الدول
 قواعد الحترام الوقت نفس في وتأمرها ،(1997 الركراكي، سعد) لنفايتها مكبات أراضيها وجعل
 في تطاولم دولي واقع من وياله مفارقة من فيالها. الطبيعية الموارد استدامة على الحفاظ و البيئة
 الموجهة يةوالحقوق السياسية والخطابات الشعارات في والمغرق والعمودية، األفقية ترابطاته شتى
 عاجال إن ينذر مما المتقدم، العالم لدول السياسية والتوجهات حتى، النامي أو الثالث العالم لدول
 حقيقوت البيئة لحماية ووطنية دولية عمل استراتيجيات إعمال يتم لم إذا بيئي، دمار من آجال أم

 (.1972 األرض، قمة مؤتمر المتحدة األمم) متكامل بشكل البشرية التنمية
 لوجياإليديو  الدولي، االنقسام موجبات وتضاعف المصالح تضارب في يتجلى: السابع المبرر -

 لوقف داع يئيب واتجاه التنمية، لتحقيق الداعي محافظ اقتصادي تيار فهناك والثقافي، والحضاري
 : Voir) ةالبيئ وحماية التنمية مواصلة بين التوفيق بضرورة يرى معتدل ثالث وتيار التنمية،

François Halem, 1994) ى،األول بالدرجة تفاوضيا قانونا البيئي الدولي القانون يجعل ما وهو 
صالحه اإليكولوجي الضرر عن بالتعويض االلتزام قانون وليس  لدولية،ا المسؤولية إطار في وا 
 توجيهية واعدق تكون أن تعدو ال التي للبيئة، قانونية قواعد من الدولية المواثيق تتضمنه مما بالرغم

 (.2017 بنموسى، جعفر) أكثر وال أقل ال تفاوضية
ذا  للنظام ة،المتجدد باألحرى أو الجديدة والقيم القضايا باب في تدخل المستدامة والتنمية البيئة كانت وا 

 على فإنها ،العهد الحديثة األخرى القضايا باقي شأن ذلك في شأنها والقانوني السياسي االنتقالي الدولي
 رغم التيو   العالم، في وعموديا أفقيا االنتشار الواسعة الظواهر خانة ضمن تبويبها يمكن ذلك من األكثر
 لفهما وعصية معقدة قضايا تبقى ذاك، أو الجانب هذا في والمتواصلة المكثفة واألممية الدولية الجهود

 يصطدمان خرىأ وتارة معا، والبيئة التنمية مفهوم يندمج حيث المتلون لمدلولها نظرا لفلسفتها الموضوعي
 .الدولي المستوى على لهما القانونية المأسسة عملية لتعقيد نظرا بعضهما مع

 .الدوليين والفقه والفكر الوطنية التشريعات في والتنمية البيئة: الثاني المطلب



 عنوانب السنوي االستراتيجي التقرير
 العالمية المناخية التغيرات ومستقبل واقع

فبراير 
م2022  

  

 

  

 157 المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية

 

 تحيل لتيا والمعاني والتنمية، البيئة مفهومي تعريف في ومحدودية فقرا يعرف العربي القاموس كان إذا
 والهشة ةالحق العلوم شتى في واألكاديميين المتخصصين أو العامة تداوالت في بها تصطبغ أو عليها،
 تعريفيا ثراء فانيعر  الفرنسي، القاموس في معا فالمفهومين ذلك من النقيض على فإنه كون، توماس بتعبير
 تشمل لتيا منظوماتها، دراسة في تدخل أو عنها، تعبر التي والمعقولة الموضوعية المستويات يالمس لهما،

 يضم الذي اديالم المستوى بها ونقصد بينها، فيما والمتداخلة الثالث مستوياتها بين المتبادلة العالقات
 بالتوازي نبثقا الذي االنسان ومستوى الحية، الكائنات يضم الذي الحي والمستوى الطبيعية، المادية العناصر

 (.2017 بنموسى، جعفر) اإلنسان بعصر يسمى ما مع
 .البيئة مفهوم -1
 من نةالمكو  اليونانية الكلمة إلى ي لغو منظور من البيئة كلمة أصل يرجع حيث: اللغوي المفهوم 1-1

 حمادين، مصطفى عيسى) دراسة وتعني Logus والثاني العيش، مكان ويعني ،Oikoss األول: هما مقطعين
 صلاأل يعود و المحيط أو المنزل أو اإلقامة مكان على العربية اللغة في البيئة مفهوم ويطلق(. 2011
 الفعل و"  اءب"  الماضي الفعل منه أخد والذي ،" بوأ"  الجذر إلى العربية اللغة في البيئة لمصطلح اللغوي

 علماء عند كمرادفات والمنزل  الباءة البيئة،:  األسماء تستعمل و أقام، و ونزل حل أي ،" تبوأ"  المضارع
 نزل أي"  أتبو "  الفعل من البيئة"  العرب لسان"  الشهير معجمه في منظور ابن عرف وقد العربية، اللغة
 (.ت. د منظور، ابن) وأقام
 المتحدة األمم دوةن عقد بعد إال الفرنسية المعاجم تعرفها فلم دخيلة، كلمة فتعد األجنبية اللغة في البيئة أما

 Le petite Larousse) الفرنسية اللغة معجم مفردات ضمن وأدخلت ،1972 عام بإستكهولم البيئة حول

illustré, 2012) مصطلح الفرنسية اللغة في يقابلها فالبيئة Environnement، العناصر مجموعة به ويراد 
 كل أو الحيوان أو النبات أو باإلنسان تحيط التي( 2013 الغني، عبد حسونة) واالصطناعية الطبيعية
 سارة، فافح بن) الفرد عيش إطار تشكل التي المعنوية أو المادية العناصر مجموعة أيضا به ويقصد كائن،
2020.) 

 خدمتاست وقد عشر، التاسع القرن في إال االنجليزية اللغة في Environmemt البيئة كلمة تظهر لم حين في
 زينة، المس بو) الحية الكائنات حياة وتنمية نمو في والمؤثرة المحيطة الخارجية الظروف جميع على للداللة
2014.) 
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 في نالعاملي للعلماء يرجع كله والفضل عدة معاني يحمل مصطلح فالبيئة: االصطالحي المفهوم 1-2
 البيئة طلحمص أن حيث للبيئة، االيكولوجي أو العلمي المفهوم تحديد في والطبيعية الحيوية العلوم مجال
 .الحيوية العلوم من ومفاهيمه معانيه واستمد العهد، حديث االنسانية العلوم مجال في

 يضم بما نساناال فيه يعيش ي الذ المكاني المجال أو الوسط بأنها" االيكولوجي للمفهوم وفقا البيئة تعرف
 (.2011 حمادين، مصطفى عيسى". )فيها ويؤثر بها يتأثر وبشرية طبيعية ظاهرات من
 الماء) المختلفة الطبيعية البيئة النظم قدرة مدى ببحث ويهتم األحياء علم فروع أحد يعتبر االيكولوجيا وعلم

 عالقة يبحث جياااليكولو  فعلم عليها، الطارئة السلبية التغيرات تحمل على( الحية والكائنات والتربة والهواء
 عبد اهلل دعب مصباح) فيه تعيش الذي الطبيعي والوسط المحيط ومع البعض بعضها مع الحية الكائنات
 (.2004 القادر،

 أنشطة هاأوجدت التي والعوامل الطبيعية، العوامل مجموع فهو االنسانية، العلوم مجال في البيئة مفهوم أما
 وبالتالي. اإلنسان يهاف يعيش التي الظروف وتتحدد البيئي، التوازن على وثيق ترابط في تؤثر والتي االنسان
 الواسع بمفهومه بيئةال مصطلح أما األساسية بمكوناتها الطبيعية بالبيئة يختص االيكولوجيا علم أن لنا يتضح
 كل"  بأنها البيئة مفهوم أوجز والذي ،1972 عام استكهولم في عقد الذي البشرية البيئة مؤتمر تبناه والذي
 لبيئةا يشمل بحيث وأشمل أعم هو البيئة علم بأن القول يمكن ذلك أساس على ،"باإلنسان يحيط شيء

 (.2020 سارة، حفاف بن) والثقافية والسياسية االجتماعية والبيئة المشيدة الصناعية
 فقد قانونا ةالبيئ لمفهوم بالنسبة: للدول الداخلية التشريعات بعض مستوى على القانوني المفهوم 1-3

 والتشريع نسيالفر  التشريع هنا والحال فقط، الطبيعية العناصر يتناول ضيق أحدهما جانبين بين تباين
 لماديةا الظروف عن فضال الطبيعية العناصر يشمل موسع اآلخر والجانب المثال، سبيل على التونسي

 .المغربي التشريع ذلك في والمثال اإلنسان، أنشأها التي االصطناعية
 حيث بيئة،لل الموسع التعريف من واحد بجزء يأخذ االتجاه هذا: قانونا البيئة لتعريف الضيق االتجاه •

 لإلنسان عالقة ال والتي الطبيعية البيئة عناصر في التعريف يحصر أنه أي فقط، الطبيعية البيئة يشمل
 .بوجودها
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 البيئة ايةحم أجل من المصنفة بالمنشآت الخاص الفرنسي القانون المنحى، هذا تثبت التي القوانين ومن
 إلى تمتد أن دون فقط الطبيعة على تقتصر البيئة أن على أكد الذي ،1976 يوليوز 19 في الصادر
 (.2017 هدى، عمارة) البولندي والقانون البرازيلي القانون األخرى، وكذا العناصر

 من البيئة بحماية والخاص 1983 لسنة 91 رقم التونسي التشريع أن نجد العربية الدول مستوى على أما
 هي البيئة"  أن لىع فنص البيئة، لتعريف الضيق النهج نهجت التي العربية، الداخلية الوطنية القوانين أبرز
 لسائبةا والبحيرات )األودية والسطحية الجوفية والمياه والبحر، والهواء األرض فيها بما المادي العالم

 أصناف فومختل المتميزة، والمواقع الطبيعية، والمناظر الطبيعية، المساحات وكذلك شابه(، وما والسبخات
 (2010 الدميري، محمد عامر". )الوطني التراث يشتمل ما كل عامة وبصفة والنباتات الحيوانات

 أن يجد المدقق أن إال البيئة، لتعريف الموسع االتجاه تبنى قد التونسي القانون أن التعريف من يظهر وقد
 والعلوم التربية ظمةمن أقرته وكما الوطني التراث ألن البيئة، مفهوم في الضيق لالتجاه يميل التونسي المشرع
 أنشأها وعوادم ازاتغ من عليه وتشتمل تحتويه بما الصناعية البيئة يعني ال المتحدة، لألمم التابعة والثقافة
ن السياحة أو الطبيعة جمال أو التاريخ، أو التراث قائمة في يدخله ما كل يعني بل اإلنسان،  من انك وا 
 سارة، حفاف نب) عنها منفصلة وليست لها ومكملة الطبيعية بالبيئة مرتبطة جعلها ما وهذا ،اإلنسان صنع

2020.) 
 الطبيعية رهاعناص لكل شاملة البيئة تعريف النوع، هذا تضمن :قانونا البيئة لتعريف الموسع االتجاه •

 موضوع صخ الذي المغربي المشرع نجد الموسع بالتعريف تأخذ التي العربية التشريعات ومن واإلنسانية،
 عامة، قواعدل أسس الذي التنظيم هذا. األفراد حياة في المهمة لمكانتها نظرا وذلك مهم، قانوني بنظام البيئة
 جاءت ما ثم لألفراد، المكفولة الحقوق باقي ضمن أهميتها بذلك مرسخا المغربي، الدستور به جاء ما أي
 بها، لخاصةا القواعد مخالفة عن المترتبة الجزاءات وكذا أحكامها وبينت نظمتها التي الخاصة القوانين به
 .مويةتن عملية كل عند مراعاته وجب أساسيا محورا البيئة من جعلت التي األخرى القوانين خالل من أو
 ةالبيئ اعتبر نجده إليه وبالرجوع حيث ،2011 دستور به جاء ما في للبيئة العام القانوني األساس تمثل لقد
 ضمنها نم والتي المساواة، قدم على والنساء الرجال بها يتمتع والتي للجميع، المكفولة الحقوق من حقا

 الحق أن منه 20 الفصل في اعتبر كما( 2011 ،5964 عدد المغربية، الرسمية الجريدة) البيئية، الحقوق
 الصدد هذا يف الحديث يمكن ال حيث القانون، يحميها والتي لإلنسان تقررت التي الحقوق أول من الحياة في
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 يكون أن يجب الذي الوسط هذا فيه، ويعيش وينمو يزداد الذي البيئي الوسط عن الحديث دونما الحياة عن
 .محالة ال البشرية للحياة مالئما
 متعلقةال الكافية المعلومات على الحصول حق على بالتنصيص الدستور من 27 الفصل المشرع ذيل وحيث

 كذلك حقه يجعل ما وهذا سليم، بيئي وسط في الحق أهمها من ولعل بها، جاء التي األساسية بالحقوق
 .البيئي المجال حول الرأي استطالع إلى الرامية المعلومة على الحصول أثناء مشروعا

 تنمية تتضمنها يالت التكاليف عليها، يتوفرون التي الوسائل مراعاة مع تضامنية وبصفة الجميع ويتحمل هذا
 عدد مغربية،ال الرسمية الجريدة) الطبيعية والكوارث اآلفات عن الناجمة األعباء عن الناتجة تلك وكذا البالد،
 جابييناإلي والتفاعل التضامن لمبدأ يرسخ نجده القانوني المقتضى هذا وبتمعن حيث ،(2011 ،5964

 .حدوثها المحتمل الكوارث من البيئي المجال حماية في األساسيين
 منه، 71 الفصل بصريح وذلك البيئي، المجال في التشريع بمهمة البرلمان المغربي الدستور خص كما

 المستدامة، ميةوالتن الطبيعية الموارد وحماية البيئة بتدبير المتعلقة القواعد ضمنها ومن المجاالت حدد والذي
 فيه مبينا ه،تطبيق يعتزم الذي الحكومي البرنامج بتقديم أعضائها، تعيين بعد الحكومة لرئيس إلزامه مع

 الجريدة) البيئي المجال ضمنها من متعددة مجاالت في بها، القيام الحكومة تنوي التي الرئيسية الخطوات
 ةالبيئ به تحظى أن يجب الذي البالغ االهتمام على بذلك مؤكدا ،(2011 ،5964 عدد المغربية، الرسمية
 .الجميع تهم كونها الحكومية األشغال ضمن
 دستورال أن نجد البيئي و واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنون عشر الحادي الباب وبتصفح هذا
 اياالقض في والبرلمان للحكومة االستشارة بتقديم خصه ،(2011 ،5964 عدد المغربية، الرسمية الجريدة)

 الشاملة نميةبالت الخاصة العامة التوجهات في برأيه اإلدالء مع والبيئي، واالقتصادي االجتماعي الطابع ذات
 .يئيالب والبعد الحق دسترة ذلك من نستنتج حيث المستدامة، التنمية وكذا المجاالت كافة تهم التي
 كرس الذي ،12.99 رقم اإلطار القانون نجد مباشر، بشكل بالبيئة اهتمت التي الخاصة القوانين بين ومن
 هاب االلتزام يتعين التي والواجبات، والحقوق والمبادئ األهداف من مجموعة المغربي المشرع خالله من

 ضرورة مع. لمغربيا المجال بها يمتاز التي المتنوعة البيئية األنظمة حماية سبيل في البيئي بالشأن للنهوض
 المؤسساتية طراأل كافة عليها تسهر التي تلك البيئية، بالحكامة المتعلق الدستوري المقتضى وفق العمل
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 قواعد مقتضى لتفعي وكذا البيئية الموارد في المستدامة التنمية إلى الوصول قصد البيئي، بالشأن المعنية
 .البيئية والمراقبة المسؤولية
 عدالقوا المذكور القانون وضع حيث البيئة، واستصالح بحماية المتعلق 11.03 رقم القانون إلى إضافة

 مستقبلية ظريةبن جاء أنه أي واستصالحها، البيئة حماية مجال في الوطنية للسياسة العامة والمبادئ األساسية
 .للمجال المنظمة واألحكام القواعد عبر تشريعيا البيئي المجال مواكبة غايتها استشرافية

 وضع ثم اإلنسان عيش وظروف إطار وتحسين التلوث، أشكال كل من البيئة حماية إلى يرمي حيث
 البيئة الحواستص بحماية المتعلق والتقني والمالي التشريعي اإلطار بتحديد الخاصة األساسية التوجهات

 البيئية األضرار من والحماية بالمسؤولية خاص نظام ثم ،(2011 ،5964 عدد المغربية، الرسمية الجريدة)
قرار  حيث الهواء، تلوث بمكافحة المتعلق 13.03 رقم القانون يوجد القوانين هذه جانب إلى. التعويض وا 
 والتربة يوانوالح باإلنسان أضرارا تلحق أن الممكن من والتي للجو الملوثة االنبعاثات من والحد للوقاية شرع

 العامة والمعنوية ةالذاتي األشخاص ليشمل تطبيقه مجال توسيع مع. والبيئية الثقافية الثروات وباقي والمناخ
 تلحق التي وثالتل مسببات كل من البيئي الوسط لحماية تطبيقه جاهز قانونيا سندا بذلك مشكال والخاصة،

 .البيئي بالوسط األذى
 لآلثار ومسبق ممنهج بتقييم يعنى حيث البيئة، على التأثير بدراسات المتعلق 12.03 رقم القانون ثم

 إزالة ثم وناته،مك بجل البيئي الوسط على وكذا للمشروع، والدائمة المؤقتة المباشرة، وغير المباشرة المحتملة
 وتحسينها البيئة ىعل للمشروع االيجابية اآلثار إبراز مع تعويضها أو منها التخفيف أو له السلبية التأثيرات
عالم  .بعد فيما حدوثها المحتمل للمخاطر توقيا بذلك السكان كافة وا 

 وعليه للبيئة، حددم تعريف إيراد على الفقهاء يتفق لم الدولي للفقه وبالنسبة: الدولي الفقهي المفهوم 1-4
 حيث الطبيعية،و  الحيوية العلوم علماء يقدمه ما على للبيئة تعريفهم في الدولي القانون فقهاء بعض اعتمد
 االنسان حياةب يختص ما كل هي:  الحيوية البيئة أن أولهما اآلخر، منهما كل يكمل مفهومين للبيئة إن قالوا
 في تعيش لتيا والنباتية، الحيوانية الحية وقات بالمخل اإلنسان عالقة إلى باإلضافة ووراثة تكاثر من نفسه
 منها التخلص و والفضالت المياه موارد تشمل والفيزيائية الطبيعية البيئة أن فهو ثانيهما أما واحد، صعيد

 لطبيعيةا الخصائص من ذلك وغير والطقس، تلوثه أو ونقاوته والجو والمساكن األرض وتربة والحشرات،
 (.2010 الدميري، محمد عامر) للوسط
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 شأتهان في تؤثر وعوامل مظاهر من والحيوان والنبات باإلنسان يحيط ما كل"  بالبيئة المقصود أن كما
 األخطار همهاأ سلبيات من فيها يؤثر ما كل في البشر بحياة البيئة ترتبط العام بمدلولها وهي وتطورها،
 دردار، حيفت" ) التربة أو الماء أو الهواء في سواء ودرجاته أشكاله بمختلف التلوث عن الناتجة الصحية
2003.) 

 .المستدامة التنمية -2
نعاش تطوير على للتنمية التقليدية النظرة ارتكزت لقد  وتوفير جتماعيةواال االقتصادية القطاعات مختلف وا 

 ألجيالا االعتبار بعين األخذ دون ،من الراهن الوقت في واألفراد المجتمعات لصالح والهياكل االمكانيات
 المستدامة، التنمية مباس اقترن للتنمية جديد مفهوم تبلور إلى أدى الذي األمر البيئية، الجوانب وال المستقبلية

ذا  الفضل يرجع اجديد ابتكارا يعد كمصطلح فإنه الزمان، قدم قديما يعتبر كمفهوم المستدامة التنمية كانت وا 
 بوزيد، سايح) م1972 سنة استكهولم في انعقد الذي البشرية البيئة حول المتحدة األمم مؤتمر إلى فيه

2013.) 
 مأخوذة أي نتشار،واال الزيادة بمعنى )نمى( كلمة من مشتقة بأنها العربية اللغة في التنمية لفظة تعبير ويرجع
 development لكلمة كمقابل وتوضع نموا المال مثال نما فيقال الشيء، في الزيادة بمعنى نموا ينمو نما من

 .راساتوالد األبحاث مختلف في التطوير تعني والتي حرفية، غير ترجمة وهي االنكليزية، اللغة في
 من فهناك مفهومها، ناحية من كاختالقهم التنمية بشأن الباحثين أراء فتختلف االصطالحية الناحية من أما

 1889، سنة المالع لتنمية خطة اقترح حين) ستيلي بوجين قبل من مرة ألول باستعمالها التنمية كلمة ينسب
 كمفهوم (ةالتنمي مصطلح البعض ينسب بينما الزمنية، الفترة تلك في السياسية األوضاع معالجة ألجل
 خطاب في أشار عندما ،1949 عام في ترومان هاري األمريكية المتحدة الواليات رئيس إلى) مستقل
 لتحسين متاحا عيوالصنا العلمي تقدمنا فوائد لجعل وجريء جديد برنامج في البدء علينا يجب( بأنه تنصيبه
... خططنا يف له مكان ال الربح أجل من األجنبي واالستغالل القديمة واالمبريالية... المتخلفة المناطق ونمو
 مسألة بأن همن اعتقادا الديمقراطي، العادل التعامل مفهوم على يقوم للتنمية برنامج عن عبارة هو نتوخاه ما

 الحرب عدب ما لفترة مارشال مشروع ضوء في أوربا إعمار طبيعة نفس من هي النامية البلدان في التنمية
 (.2020 سارة، حفاف بن) الثانية العالمية
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 community development  المحلية المجتمعات تنمية مصطلح استعمال خالل من التنمية عرفت كما
 معالجة بهدف 1954 عام بريطانيا في االجتماعي للنمو Ashridge  أشردج مؤتمر في مرة ألول ذلك وكان

 مقاومة، وند المستعمرات لحكم السبل أفضل إلى التوصل أي االنكليزية، المستعمرات في اإلدارة مشكالت
 تحسين هدفها يةالشعب التربية أنها على التنمية تعريف آخر وبمعنى أفضل، بصورة لبلدان ا تلك واستغالل
 خالد) انهسك جانب من النطاق واسعة شعبية ايجابية مشاركة خالل من المحلي للمجتمع المعيشي المستوى
 (.2013 عباس، صالح
 طوخل معرفي لبس أي في الوقوع من نحذر أن يجب نظرنا، وجهة ومن  التنمية عن حديثنا إطار وفي

 من جزءا يعد الذي النمو عن تختلف فهي وبذلك سالفا، أشرنا كما حديث مفهوم هي فالتنمية مفاهيمي،
 غياب في حاضرا يكون ما كثيرا الذي والتطور التقدم على يحيل النمو كان فإذا الشاملة، التنموية العملية
 النمو أن ماك وكمي، كيفي تطور األصيل معناها في التنمية فإن الكمية، الزيادة عن يعبر ألنه التنمية،
نجاز تخطيط عن ينتج  إشراك تستلزم ةحضاري عملية بكونها تتسم التي التنمية بخالف العمومية، السلطات وا 

 يف ككل المجال إدماج مع طبقاتهم، تنوع على ومواطنين اهتماماتها، اختالف على إدارات من الجميع
 بعض بحس فالتنمية. والهامش المركز مبدأ وفق العمل أو اإلقصائي للخطاب مكان فال التنموية، البرامج
 أشكال نم شكل أنها يعني مما المجالية، والعدالة االجتماعية للعدالة عاجلة دعوة هي واألكاديميين المحللين

 (.2013 التوزاني، حميد) عدمها أو وجودها على بارزة وعالمة الديمقراطية
 بحماية المتعلقة اإلطار القوانين خالل ومن أنه فنرى المغربي المشرع حسب المستدامة التنمية مفهوم أما

 اجتماعية تنمية بين التوفيق تعني: الجديد التنموي النموذج خاصة المستدامة، التنمية إطار في البيئة
 حاجيات لبيةت تضمن التنمية إطار في البيئي البعد إدراج أي البيئة، وحماية لالستمرار قابلة واقتصادية
 . واألجيال المستقبلية الحاضرة األجيال

 ليواصل ،فقط البيئة لحماية جوهري كأساس المستدامة التنمية مقاربة بجعل المغربي المشرع يكتف ولم
 النموذج ارإط في البيئية واألوساط الطبيعية العناصر مختلف تحمي التي التشريعية النصوص إصدار
 .الجديد المغربي التنموي
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 .المستدامة التنمية وأبعاد مبادئ 2-1
 في الدولي، عالواق مستوى على يبدو كما انبرى مفهوم البيئة، حماية في جديد كأسلوب المستدامة التنمية إن

 لحماية لضروريةا المقتضيات وبين وصورها، أشكالها بمختلف البيئة متطلبات بين المفتقد التوازن تحقيق
 لب فقط، البيئي الجانب على تركز ال فهي(. 2013 الغني، عبد حسونة) الطبيعية والثروات البيئية الموارد
 البعد في تمثلت ومتكاملة، مترابطة األبعاد ثالثية تنمية فهي واالجتماعية، االقتصادية الجوانب أيضا تشمل

 .توىالمس بنفس جميعا عليها التركيز يجب والتي البيئي، والبعد االجتماعي والبعد االقتصادي
 .المستدامة التنمية مبادئ 2-1-1

 استندت امة،المستد التنمية فإن بريو، األرض قمة مؤتمر أشغال عن انبثقت القانونية التي الوثائق وحسب
 ( 2017 بنموسى، جعفر: )أهمها المبادئ، من مجموعة على
 على االعتماد ضرورة: مفاده والذي ريو، إعالن من 15 المبدأ في عليه المنصوص: االحتياط مبدأ •

 جملم االعتبار بعين واألخذ المستدامة، والتنمية البيئة بحماية العالقة ذات العلمية، الدراسات
 الستشاريةا والهيئات البيئة لعلماء المتخصصة العلمية النظرة ذات الموضوعية، العلمية المؤشرات
 التي اراألخط واتقاء المستدامة، والتنمية البيئة مستقبل استشراف في المجال، ذات في العلمية

 وقوعها المتنبأ يةالبيئ األضرار تفادي في ووقائيا استشرافيا مبدأ يعتبر الجانب هذا من وهو تتهددها،
 .(Martin Bidou, Le. , 1999) وخبرائها البيئة علماء طرف من

 سساتمؤ  من دوليا، أو وطنيا إن البيئيين، الفاعلين مختلف إشراك مفاده والذي :المشاركة مبدأ •
عداد التخطيط مجال في الدولي، المدني المجتمع مؤسسات أو رسمية دوالتية  عموميةال السياسات وا 
ش المحلية، الهيئات لصالح المشاركة هامش توسيع مع المستدامة، بالتنمية العالقة ذات  في راكهاوا 

 .اإلنمائية والبرامج الخطط ذات وتنفيذ إعداد،
 صادية،االقت الخطط في واالجتماعية، البيئية االعتبارات إدماج ضرورة مفاده، والذي :اإلدماج مبدأ •

 اعاتالقط مختلف في التحتية للبنيات اإلنمائية، المشاريع بإنشاء الخاصة الجدوى ودراسات
 قواعد وءض على إنجازها، وقابلية اقتصادية، السوسيو مردودياتها وتقدير اإلنتاجية، الخدماتية
 .ازهاإنج عبر حصولها المتوقع اإليكولوجية، األضرار عن والمسؤولية للبيئة الدولي القانون
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 .المستدامة التنمية أبعاد 2-1-2
 بنفس ميعاج عليها التركيز يجب والتي البيئي، والبعد االجتماعي والبعد االقتصادي البعد في تتمثل

 :سابقا ذلك أكدنا كما( 2020 سارة، حفاف بن) المستوى،
 المستدامة، تنميةال لتحقيق كافيا ليس لكن ضروريا شرطا االقتصادية التنمية تعتبر :االقتصادي البعد •

 دون احتياجاتهم وتلبية األفراد رفاهية تحقيق يمكن وال وبشرية، طبيعية موارد دون تنمية بناء يمكن ال حيث
 االقتصاد ةوالمستقبلي الراهنة االنعكاسات حول المستدامة للتنمية االقتصادي البعد يتمحور قوي، اقتصاد
 الطبيعية، الموارد توظيف مجال في الصناعية التقنيات وتحسين وتمويل اختيار مسألة يطرح إذ والبيئة،
 البيئية لتوازناتا بالحسبان األخذ مع االقتصادية التنمية تطوير على المستدامة التنمية تعمل البعد لهذا ووفقا
 .البعيد المدى على

 واالقتصادي امةع بصفة البشري للنشاط والضرورية األساسية الشروط من البيئة تعتبر البيئي: البعد •
 في مةمساه أكثرها و أهمية المستدامة التنمية أبعاد أكثر ومن التنمية عناصر أهم فهي خاصة، بصفة

 البيئة على فاظللح معا والقادمة الحاضرة لألجيال االقتصادية الرفاهية تحقيق هو البيئي فالبعد تعريفها،
 لما التنبؤو  مستدام، أساس على لها األمثل واالستخدام الطبيعية الموارد على الحفاظ في ويتمثل وحمايته،

 .والوقاية االحتياط بغرض وذلك التنمية، عملية جراء من االيكولوجية للنظم يحدث قد
 االقتصادي، ىحت أو البيئي بالبعد مقارنة االجتماعي البعد على المسلط االهتمام قلة رغم :االجتماعي البعد •
 منظمة ثلم األولى بالدرجة االقتصاد بمجال المهتمة الهيئات من للكثير بالنسبة أساسي يعتبر أنه إال

 لعدالةا هدف وتحقيق األفراد حاجيات إلشباع يهدف االجتماعي فالبعد والتنمية، االقتصادي التعاون
 الك،االسته السكن، الصحة، مواضيع حول االجتماعية الهيئات كل مساهمة تشجيع خالل من االجتماعية

 (.2018 مهدي، شباركة اهلل، عبد لفايدة) الخ...  الثقافة التعليم، العمل،
 .المستدامة والتنمية البيئة حول الدولي للواقع نقدية تقييمية قراءة: الثاني المبحث 

 ذات لدوليةا للوحدات الداخلية الوطنية والتشريعات الدولي الفكر في المستدامة والتنمية البيئة كانت إذا
 واحدة، ملةلع وجهان يشكالن نظرنا وجهة من المفهومان ذات فإن حديثا، قانونيا براديغما يشكالن السيادة،
 هش، ئيبي توازن ظل في خاصة تعقيدا، تزداد المسألة فإن ذلك، نتائج كانت وأيا. متعددة بأبعاد ولكن
 الجماعيةو  التضامنية اإلنسان حقوق من الثالث الجيل حقوق وتطلعات لرهانات يستجيب ال بيئي وقانون
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 من لقادمةا األجيال حق أوضح وبعبارة والرفاهية، واألمن السلم في اإلنسان وحق سليمة، بيئة في كالحق
 في كبيرا تحوال محالة ال سيحدث الذي األمر وهو. المستدامة والتنمية البيئة مجال في الحقوق من االستفادة
 يصبحل فقط، والسياسية العسكرية اللوازم صميم من كان والذي عامة، والدولي خاصة الداخلي األمن مفهوم
 تعريف أعيد نهأ آخر بمعنى واالجتماعية، واالقتصادية البيئية بالمسائل الصلة ذو الحديث التحول سياق في

 الداخلي األمن في أساسي وكبعد اإلنساني، األمن أبعاد من كبعد العالمي البيئي األمن مفهوم ليظهر األمن
 لحقوق امنةض كآلية المستدامة التنمية مفتاح يعد المستدام العالمي البيئي األمن تعزيز مادام. للدول الوطني
 ظل في تواجهه التي اإلشكاالت أهم على الوقوف يمكننا الصدد هذا وفي. والمستقبلية الحاضرة األجيال

 .الحالية الدولية المتغيرات
 .المستدامة والتنمية البيئة بين العالقة تقييم شأن في: األول المطلب
 رئيسية، اتجاهات ثةثال إلى التنمية، واستمرارية البيئة حماية إشكال بين الفصل مسألة في الدولي الفقه انقسم
 واتجاه ،(البيئي رالتيا) التنمية لوقف يدعو واتجاه ،(المحافظ االقتصادي التيار) التنمية لتحقيق يدعو اتجاه
 (.المعتدل التيار) البيئة وحماية التنمية مواصلة بين التوفيق ضرورة يرى
 المشكالت على للتغلب ظهرت المستدامة التنمية أن التيار هذا يرى: المحافظ الدولي االقتصادي التيار (1

 المستدامة التنمية أن يعتبر" بابيري ادوارد" نجد اإلطار هذا وفي اإلنتاج، ظروف لتحسين تسعى وأنها البيئية،
 البيئي، لنظاما بين التوازن تحقق التي هي والتنمية الحديث، التنموي الفكر لها وصل الذي التطور أهم من

 األنظمة هذه من نظام كل في واالرتقاء النمو من قدر أقصى تحقيق في وتساهم االجتماعي أو االقتصادي
 (.2020 سارة، حفاف بن) األخرى األنظمة عن سلبا نظام أي في التطور يؤثر أن دون الثالثة،

 جورج"و" يلم ستوارت جون: "المفكرين مع بدأت البيئي للتيار األولى االنطالقة: البيئي الدولي التيار (2
 توصل ماك قادمة، ايكولوجية بكارثة فيه تنبأ الذي ،(األرض مستقبل) كتابه في 1964 سنة" مارسا بركين

 رحلةم في ويدخل طويال يدوم لن العالم أن" ميل"و" سميث" لنظريات استنادا 1972 سنة" روما نادي تقرير" 
 أن يعتبر يارت ظهور في أثر التقرير هذا ،(الصفر والتنمية التنمية وقف) بعنوان تقرير فنشر الكوارث،
 لحياتيةا والبديهيات المسلمات كل لمراجعة المعاصر اإلنسان حاجة عن اجديد   اتعبير   المستدامة التنمية
 الذي ،"لفتكي ريد مايكل" التيار هذا عن ويعبر الحديثة، الصناعية الحضارة بروز مع برزت التي السائدة
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 زراعيةال التنمية هي الوحيدة، المستدامة التنمية وأن مستديم، غير نظام هو الرأسمالي النظام أن توصل
 .المتجددة و لةالمتواص خصوبتها على وتبقي بالطبيعة تعتني التي الوحيدة هي بل البيئة تلوث ال ألنها
 لتنموية،ا مشاريعها جميع في البيئية االعتبارات تضع الدول من العديد صارت المنطلق هذا أساس على

 .الطاقة يف التحكم تحسين مع تلوثها وتتفادى...  وغيرها تربة ماء من المختلفة الموارد على والحفاظ
 القائلة النظرية أن ويبين البيئة، وحماية النمو مواصلة بين التوفيق ضرورة يرى: المعتدل الدولي االتجاه (3

 أن إذ إطالقا فهاوق يبرر ال للتنمية السلبية اآلثار وأن البيئية، للمشاكل حال أبدا تشكل لن التنمية بوقف
 .الحياة قيد على يبقيهم ما يجدوا لن البشر ماليين أن ببساطة يعني التنمية وقف
 متطرف اتجاه هوف البيئية السياسات جدوى بعدم ينادي والذي التنمية في االستمرار بفكرة المتمسك االتجاه أما
 كل ستحل األخيرة هذه أن يعتقد بالتكنولوجيا، انبهاره فنتيجة التنمية، بوقف ينادي الذي االتجاه مثل مثله

 المشاكل حل عتاستطا إن التكنولوجيا أو التنمية أن تبين ما سرعان لكن البيئية، المشاكل فيها بما المشاكل
 جاهيناالت وأمام البيئة، بتدهور المرتبطة المشاكل كل حل تستطيع ال فهي واالجتماعية االقتصادية
 يفرض الذي ،المتطرفين األسلوبين بين يوفق التنمية من جديد أسلوب إيجاد الضروري من بات المتطرفين،

 ينادي عتدلم اتجاه فظهر. أساسيا دورا فيها البيئية المسائل تلعب والتي التنمية، ألهداف شامال تصورا
 البيئة باعتبار ازن،وتو  تكامل عالقة هي والتنمية البيئة بين العالقة أن يرى والتنمية، البيئة بين بالتوفيق
 الموارد بحماية المرتبطة الصعبة التحديات مواجهة مجتمع كل على يجب لذلك والتنمية، االستدامة أساس

 استدامة نم تقلل ال بطرق الحالية، واالجتماعية االقتصادية االحتياجات تنمية إلى باإلضافة الطبيعية،
 صافية) لةالمقب واألجيال نحن عليها نعتمد التي البيئية النظم بسالمة تمس أو الطويل، األجل في الموارد
 (.2013 المال، زيد
 يعيش الذي إلطارا هي فالبيئة: وثيقة عالقة والتنمية البيئة بين العالقة إن القول يمكننا تقدم، ما ضوء على
شباع حياته مقومات على منه ويحصل اإلنسان، فيه  خالل نم يتحقق للحاجات اإلشباع وهذا حاجاته، وا 

 من وشموال عااتسا أكثر معنى تحمل العملية وهذه التنمية، بعملية يسمى ما إطار في البيئة، موارد استغالل
 إشباع نم مزيد نحو الدائم اإلنسان سعي ومع. التنمية لجهود نتيجة يعتبر الذي االقتصادي النمو معنى
 ثأحد واالجتماعية، االقتصادية األنشطة مختلف في االقتصادي النمو معدالت رفع خالل من حاجاته
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 التنوع وفقد المناخ وتغير والتصحر البيئي، التلوث في مظاهره تمثلت البيئي بالتوازن إخالال اإلنسان
 .إلخ... اإلحيائي

 إمكانيةب التضحية دون الحاضر حاجات إشباع استمرار على الحفاظ أو ذلك، لمواجهة ضروريا أصبح وقد
 الموجهة الجهود قلب في البيئية االعتبارات تدخل أن المستقبل، حاجات إشباع على البيئة موارد وقدرة

 التنمية فكرة"  تتضمنه الذي المفهوم هو االقتصادي، والنمو للتنمية جديد مفهوم عن ذلك يسفر وأن للتنمية،
 (.2016 شوقي، الدين جمال إسالم". ) المستدامة
 .والتنموية البيئية االستدامة لتحقيق أساسي مدخل البيئة والحوكمة الجودة: الثاني المطلب
 لمعاهداتا لعبت كما وتطوره، البيئي الدولي القانون مالمح بلورة في والعوامل األحداث من مجموعة ساهمت
 األعمالو  القرارات من الكثير عنها صدرت التي العالمية، المؤتمرات وكذلك الدول، عقدتها التي الدولية

. ذلك يف كبيرا دورا التلوث، خطر من ومحيطه االنسان بيئة النقاد المناسبة، الحلول إليجاد القانونية،
 حقيقت دون تحول معيقات تمة هناك فإن الصدد، هذا في المبذولة والحثيثة الدولي الجهود من وبالرغم
 مشتركة مسؤوليات الدول عاتق على يقع مما المستدامة، الدولية والتنمية العالمية البيئية والحوكمة الجودة
ن ن حتى لألرض، اإليكولوجي النظام وسالمة حماية سبيل في متباينة، كانت وا   ؤولياتالمس هذه كانت وا 

 حسن مبدأ ع،يدف يلوث من أبرزها لعل مختلفة بيئية لمبادئ قانونية غير التزامات األمر حقيقة في تشكل
 المواد تحويل أو نقل عدم على 1992 لسنة ريو إعالن من 14 المبدأ نص حيث الوقاية، مبدأ الجوار،
 ورة،المجا بالدول الضرر إلحاق وعدم الجوار حسن طائلة تحت أخرى، دولة إلى للبيئة أضرارا المسببة
 تكاليف تحملي المجاورة الدول ببيئة ضرر بإلحاق تسبب من وكل الضارة، المواد تلك من االحتياطية والوقاية
 .يدفع الملوث لمبدأ طبقا  الضرر

 .متعددة وأبعاد واحد مفهوم المستدامة والتنمية البيئة (1
 منذ الدولي لقانونيا الفكر في صاحبها الذي المستدامة، والتنمية البيئة لمفهوم القانون تبييئ صعوبات رغم

 1992، ديجانيرو بريو األرض قمة مؤتمر في بعد من سنة عشرين وتالحقه ،1972 للبيئة استوكهلم مؤتمر
 المعنون ندبروتال تقرير خالل ومن المستدامة، التنمية مفهوم تدوين أو لقوننة الفعلية البداية شكل الذي

 ديدج كأسلوب المستدامة والتنمية البيئة لمفهوم والمستحضر ،(2017 بنموسى، جعفر) المشترك بمستقبلنا
 مفهوم انك  ولئن األول، استوكهلم مؤتمر عليه دل كما اإلنسان، حقوق لحماية المستكمل البيئة، حماية في
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"  لمسمىا اليونسكو برنامج تعبير حسب لإلنسان، الحي بالمحيط يتعلق وعالمي، شامل كمفهوم البيئة،
 لإلنسانية، ديداج تحديا يشكل المستدامة والتنمية البيئة فموضوع عليها، الحفاظ وضرورة ،" األرض و الحياة

 الممارسة هعلي دأبت كما وخارجها، الحدود داخل بحمايتها الكفيلة القانونية القواعد مختلف بلورة استوجب
 الدولي القانون مجاالت تحديد وصعوبة مشاكلها، تشعب ورغم  اإلطار، هذا في واألممية الدولية االتفاقية
 لمرتبطةا اإلنسانية والقضايا المجاالت مختلف تنظيم في  وحده، القانوني العامل قدرة وعدم بها، الخاص

 عليه طلحيص ما أو االقتصادي، الدولي القانون مثل أخرى، موضوعية بعوامل الرتباطها باإلضافة هذا بها،
 المجتمع خلدا السائدة االجتماعية العالقات ايديولوجية من المستلهم للتخلف الدولي بالقانون رأينا حسب
 القتصادية،ا ونشاطاتها الطبيعية مواردها على له، المكونة لألعضاء الدائمة السيادة مبدأ واختالالت الدولي،
 على ستنادهاا من الرغم وعلى للبيئة، الدولي للقانون مؤثثة قانونية شبه مفاهيم كونها من كذلك وبالرغم
 بعض من تعاني أنها ورغم عليها، يجمع الكل يكاد قانونية براديغمات إلى وتحولها اإلنسانية، مفهوم

 القانونية، طبيعتهال المحدد القانوني وتكييفها الفقهي تأصيلها مسألة من تعقد التي الموضوعية، االلتباسات
 بعادأ ذو واحد مفهوم أدق بمعنى واحدة، لعملة وجهان يشكالن المفهومين أن الخاص اعتقادنا وفي فإنه

 :التالية لالعتبارات وذلك متعددة،
 البعد واءس الشاملة، بأبعادها التنمية رهانات قلب في توجد البيئة كون في يفيد: األول االعتبار 1-1

 مؤتمر وأقره ليهإ أشار الذي الجديد والبعد التكنولوجي، والبعد البيئي، والبعد االجتماعي، والبعد االقتصادي،
 جزء ا يئيةالب الحماية تمّثل أن ينبغي المستدامة التنمية تتحقق لكي"  أنه: إلى 1992 العام جانيرو دي ريو
 المبدأ خالل من المعنى هذا على التأكيد وتم. عنها بمعزل فيها التفكير يمكن وال التنمية عملية من يتجزأ ال

 نحو على ققتتح بحيث التنمية، في الحق إنجاز ضرورة بأنها المستدامة التنمية تعريف تم حيث الثالث،
 (.2000 مهنا، سليمان إبراهيم" )والمستقبل الحاضر ألجيال التنموية للحاجات متساو

 يةالتضامن اإلنسان حقوق من حق أنها  بما المستدامة التنمية كون في يفيد :الثاني االعتبار 1-2
 في توجد ة،والمستقبلي الحاضرة لألجيال الغذائي واألمن والسلم الكريم، العيش رفاهية ضمان في األساسية

 اإلنسان، حقوقل الدولي القانون رهانات قلب في االستطرادية وبالضرورة للبيئة، الدولي القانون رهانات قلب
 يقيم ال ي،دول أو داخلي وطني بيئي قانون ألي معيارية فاعلية وال نجاعة ال حيث له، أساسي شرط هي بل

 يكولوجية،إ وأنظمة موارد من األرض تملكه ما ومقدار واالجتماعية، االقتصادية االحتياجات بين بيئي توازن
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 وقانون ش،ه بيئي توازن ظل في المستدامة، التنمية غايات تحقيق في واقعية، نجاعة ال الوقت نفس وفي
 المناخ في كالحق والجماعية، التضامنية اإلنسان، حقوق من الثالث، الجيل لرهانات يستجيب ال بيئي

 في قالحقو  من االستفادة من القادمة األجيال حق واحدة وبجملة الدوليين، واألمن والسلم السليم، الصحي
 (.2017 بنموسى، جعفر)المستدامة والتنمية البيئة مجال
 المجتمع اتطبق على منافعه توزيع وكيفية االقتصادي النمو لنوعية جديدة فرصة المستدامة، التنمية إن

 إن ت،والجماعا األفراد مداخيل بين الفوارق ازدياد من تمنع ال اقتصادي، توسع عملية مجرد وليس كافة،
 عملي هومكمف نفسها تفرض المستدامة فالتنمية. نفسها النامية الدول داخل أو والجنوب الشمال دول بين

 السياسي لعملا وتوجيه الوعي ونشر المخاطر بتقييم تسمح إنها. البشرية تتحدى التي المتعددة للمشاكل
 (.2006 حداد، ريمون) بيئية عدالة إطار في والدولية واإلقليمية المحلية المستويات على
 البيئةب بالغة أضرارا يلحق الجديد العالمي التجاري النظام أن مؤداها اعتراضات العولمة منتقدو أثار وقد

 ,Charles Albert Michalet) السكان احتياجات يلبي ال ذلك كل وفوق المحلية، والمصالح العمال وحقوق

2002). 

 .المستدامة والتنمية البيئة بإشكالية الوعي (2
 لذى تحول قعو  حيث الغربية، الدول في حدة أكثر كان بالبيئة، المرتبطة البيئية باإلشكاليات الوعي لعل

 دخول شكل قدو  البيئية، المشاكل على ترتكز السبعينيات، وأوائل الستينيات أواخر في المناهضة الحركات
 دةع أربكت الوقت، ذات وفي. االتجاه هذا في قويا دافعا البرلمان، 1983 سنة الفيدرالية ألمانيا في الخضر
 بنفايات إيطاليا في SEVESO تلوثت حيث: مآسي عدة حدثت الكيماوي، المجال ففي العام، الرأي كوارث
 من 3000 مخلفا بالهند، Bhopal في Union Carbide مصنع انفجار ووقع ،1976 يوليوز في كيماوية
 في LE RHIN مياه في سامة بمواد SANDOZ الصيدلية المختبرات وألقت ،1984 دجنبر في القتلى
 وحادثة ،1978 بريطانيا في Amoco Cadiz حادث مع أوجها عرفت البحار مياه تلوث كما ،1986 نونبر

Exxon Valdes في ALASKA حادث وقع حيث نووية، حوادث من السلسلة هذه تخلف ولم ،1989 سنة 
Three Mile Island وحادث ،1979 مارس في Tchernobyl م1986 أبريل (Le Monde, 1995)  .

 انفجار زل،الزال... الصين بنغالديش، في كالفيضانات مختلفة، طبيعية كوارث حدثت هذا كل ولتتويج
 سعد) الطبيعة غضب أمام ضعف موقف في الزال اإلنسان كون على أكدت ،...األعاصير البراكين،
 (.1997 الركراكي،
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 لىع ساعد وقد. األرض سطح فوق الحياة تهدد مشاكل بوجود الدولي العام الرأي يقر أخرى، ناحية ومن
 وزوناأل لطبقة بالنسبة الشأن هو كما بدقة، والمخاطر المشاكل هذه أسباب بعض تجسيد الوعي، هذا

Couche d’ozone، األرضية الكرة حرارة درجة الرتفاع وبالنسبة Effet de Serre، االحتباس وظاهرة 
 ...الحراري
 ثارهاآل نظرا الدولي، العام الرأي وانشغال انتباه جلبت والتي المحلي، األصل ذات أخرى إشكاالت وتمة

 السبعينات يف البرازيلية الحكومة قررت التي األمازون، غابة أشجار القتالع بالنسبة الشأن وكذلك العالمية،
 ماليين 3.5 أصل من سنويا تندثر الغابات من مربع كيلومتر ألف 100 أن ويعتقد. جنان إلى تحويلها
 النهضة سدك السدود وبناء المنجمي، واالستغالل الرعي، في اإلفراط إلى هنا السبب ويرجع. مربع كيلومتر
 ابةغ أن حيث عالمية، انعكاسات له المشكل لكن...الطبيعية، الغابات من مهمة مساحات على أتى الذي

 بالتالي ويقلص الكاربون، غاز يمتص النبات ألن نظرا األرضية، والكرة العالم رئة تعتبر مثال، األمازون
 (.1992 الحديدي، عالء) األرض كوكب حرارة درجة ارتفاع من
 المطية، ذهه استغالل القادة بعض حاول وقد البيئة، لمسألة العالمية القيمة تتجلى األمثلة، هذه خالل ومن
 وقد".  العالمي البيئي الخطر"  عن 1988 سنة المتحدة لألمم العامة الجمعية أمام كرباتشف تحدث حيث
 خلق تم كما ،1989 سنة باريس في( G7) تصنيعا األكثر الدول قمة في مثال البيئة موضوع مناقشة تمت
 لناجعا المستوى العالمي، المستوى على بالبيئة االهتمام أصبح وتدريجيا. 1990 سنة للبيئة أوربية وكالة
 .حلول واقتراح لدراسة

 .الخضراء والنظرية العولمية البيئية العدالة (3
 الجديدة ةالدولي العالقات نظريات مع الخصائص من كثير في الخضراء الدولية العالقات نظرية تتشارك
 ومتعددة لها،بح ثم ومن بالمشكالت وتهتم نقدية، عام بشكل فهي: الثالث بالحوار يسمى مما تنبثق التي

 تعزيز ىإل سعيهم وفي. الصريح المعياري توجهها على اعتذارية غير أنها ذلك من واألهم التخصصات،
 من لكثيرا اهتمامات عن التعبير إلى الخضراء الدولية العالقات باحثو يسعى العولمية، البيئية عدالةال

 لحكومية،ا غير البيئية بالمنظمات ابتداء الدولية، العالقات هوامش على توجد التي التقليدية األصوات
 والشعوب ،الخضراء السياسية واألحزاب البيئيين، واالقتصاديين البيئة، وعلماء الخضر، والمستهلكين
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 العالمية ارةوالتج والديون، المساعدات، من أنماط تحويل إلى يسعون الذين أولئك كل واسع، وبشكل األصلية،
 (.2017 كوركي، ميليا دان، تيم) والجنوب الشمال في استدامة أكثر تنموية أنماط تعزيز أجل من

 الدولي، يالسياس االقتصاد في جناح إلى فعال نحو على الخضراء الدولية العالقات نظرية تقسيم ويمكن
لى ية،الدول الحكم منظومة بنظرية الخاص للتحليل بديال العالمية البيئية للمشكالت تحليال يعطي  جناح وا 
 ستوياتم جميع على الخضراء والديمقراطية البيئية العدالة في جديدة معايير عن يعبر جناح أو معياري
 لروبرت نقديال السياسي لالقتصاد وتحديدا النقدية، للنظرية يدين الفرعيين المجالين هذين وكال. الحكم
 الخطاب وألخالقيات ،(neo - Gramscianism) الجديدة الغرامشية من والمستلهم (Robert Cox) کوکس

/  النقدي انبالج على بوضوح موقعهما تحديد اإلمكان ففي لذا هابرماس، بيورغن الخاصة الكوزموبوليتاني
 (.2022 اإلسالمية، الكتب جامع) الدولية العالقات نظرية في البنائية مقابل العقالنية حوار من البنائي
 والليبرالية ةالجديد الواقعية وهما- الدولية العالقات نظرية في المسيطرتان العقالنيتان المقاربتان وتميل
 :بوصفها البيئية المشكالت مقاربة إلى - الجديدة

 مستندة الدولية، العالقات تخصص ضمن نظرية هي: (reime heory) الحكم منظومة نظرية :أوال •
 الدول سلوك في تؤثر - (raine) الحكم منظومات أو- الدولية المؤسسات بأن وتجادل الليبرالي، الفكر من
 ستوىم على( الدولية المؤسسات) التحكم منظومات إن وحيث األخرى، الدولية الفاعلة الجهات سلوك وفي

 .ممكن أمر هو الفوضوي النظام في الدول بين التعاون بأن تفترض مثال، الدولي التعاون
 الليبراليين أن من الرغم على المعياري، التنظير في علنا السائدة العقالنية المقاربات تشارك لم عام، وبشكل
 كان وقد .النقدي التوجه من بدال المشكالت، بحل يعني الذي اإلصالحي بتوجههم صراحة أقروا قد الجدد
 من عملية صالحاتإ واقتراح به والتنبؤ وتفسيره، للدول، الدولي السلوك مراقبة هو ألبحاثهم الرئيس الهدف
 .البيئية الحكم منظومات فعالية تحسن أن شأنها

 المنظرون قاده الذي العقالنية المقاربات نقد إلى ثقلهم الخضراء الدولية العالقات منظرو أضاف لقد :ثانيا •
 الدولية عالقاتال لنظريات التفسيرية والقوة التحليلية األطر محدوديات أبرزوا الذين والبنائيون النقديون
 جدا، مستبعد لالدو  بين البيئي التعاون بأن الجدد الواقعيون يتنبأ المثال، سبيل فعلي(. positivist) الوضعية

 دائما سيبقى التعاون هذا مثل وبأن مهيمنة، دولة جانب من أوفر بشكل تحفيزه اإلمكان في كان إذا إال
 Global Environmental) المادية للقدرات توزيع أنه على يفهم الذي القوة توزيع في للتغيرات عرضة

Politie, 2003) .العولمة تراجيديا أن والتز، كينيث أمثال الجدد، الواقعيون ويعتبر (tragedy of the 
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commons) الوحيد يرالمتغ العامل أما. أساسا يتغير ال الذي الدول، لنظام الفوضوي الهيكل خالل من تتولد 
 الواقعية أن إلى االنتباه الخضر النظريون ويلفت. الدول بين ما في المادية القدرات توزيع فهو النظام هذا في

 النمو جاالتم أكبر من فإن وبالطبع،. الدولية البيئية السياسة عن مكتمل وغير خاما تصورا تقدم الجديدة
 وراء السبب يربتفس يتعلق ما في حيرة في الواقعيين أن غير البيئي، المجال هو دوليا المعاهدات صوغ في
 .(Social Forces, States and World Orders, 1981) ظهر وكيف ذلك
 الهياكلو  االجتماعيين الوكالء نحو النقدي انتباههم الخضراء الدولية العالقات منظرو وجه لقد :ثالثا •

. البيئية ةالناحي من تنورا األكثر الحكم منظومات مفاوضات بعرقلة منهجي بأسلوب قامت التي االجتماعية
نما فحسب، الفعالة غير الحكم منظومات على ليس النقدية التحليالت هذه تطبيق تم وقد  على ضاأي وا 

 ,Accumulation) عموما العالمية الحوكمة هياكل وعلى المتداخلة الحكم منظومات بين العالقة

Resistance, 2000) .مالحك منظومات أن الخضراء الدولية العالقات منظري لدى الرئيسة االهتمامات ومن 
 الدولية لبيئيةا الحكم منظومات من عديد على التعتيم إلى تميل العولمية، التجارة كنظام الدولية، االقتصادية

 لعالميةا التجارة منظمة تخضير في الرغبة حول مستمرا أخضر حوارا هذا أشعل وقد شأنها، من والتقليل
(WTO )يک مثال، العالمية البيئة كمنظمة مضادة مؤسسات إنشاء مقابل في تخضيرها، احتمال أو/ و 

 (.2017 كوركي، ميليا دان، تيم) العالمية التجارة لمنظمة التأديبية السلطة توازن
 ورالمتمح اإلطار تجاوز إلى ذاتي وبوعي سعت قد الخضراء الدولية العالقات نظرية أن هي والخالصة

لى التقليدية، الدولية العالقات لنظرية الدولة حول  البيئية التغيرات في جديدة وتحليلية معيارية رؤي تقديم وا 
 . العالمية

 .المستدامة والتنمية البيئة حماية إعمال في الدولية القانونية المقاربة (4
 الغير االستغاللو  المناخية، التقلبات ظاهرة واستفحال والقارات للحدود العابرة البيئية األخطار تزايد كان لما

 المعقولة توياتالمس وتقلص الرأسمالية، المصانع من السامة الغازات انبعاثات وتزايد الطبيعية، للموارد معقلن
 في دهجهو  مضاعفة في واألممي، الدولي بالمجتمع دفع قد القادمة، لألجيال المستدامة التنمية فرص من
 التنمية وياتمست من معقول مستوى بتحقيق رهاناتها وتحقيق البيئة، حماية مجال في معيارية قواعد إقرار

 التي ليةالدو  والمؤتمرات والدولية األممية االتفاقيات عقد أولى باب من كان المتعاقبة، لألجيال المستدامة
 :سيما الغاية، لهذه انعقدت
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 المنعقد االجتماعية التنمية حول المتحدة األمم ومؤتمر ،1955 سنة بالقاهرة المنعقد السكان مؤتمر •
 البيئة ينب الجدلي ربطه في ريو إعالن مبادئ بروح معا، عمال واللذان السنة نفس في بكوبنهاكن
 (.2017 بنموسى، جعفر) المستدامة والتنمية

 يةبدا عنها، المعلن وأجنداته توصياته شكلت الذي البيئة حول ،1972 لسنة استوكهولم مؤتمر •
 .(Stockholm Declaration on the Human Environment, 1972) للبيئة الدولي القانون تشكل

 الركراكي، سعد) 1977 ماي 18 بتاريخ عدائية، ألهداف البيئة تعديل تقنيات استخدام حظر اتفاقية •
1997.) 

 ركالمشت البشري التراث"  مرة ألول تعلن التي البحار، قانون حول (MONTEGO BAY) معاهدة •
 (.1997 الركراكي، سعد) 1982 دجنبر 10 بتاريخ ،"

 مبادئ العشرة، بنوده أكدت والتي ،Nairobi Conférence)، )1982 لسنة البيئة حول نيروبي مؤتمر •
 (.1985 العوضي، بدرية) ستوكهولم مؤتمر

 تضمن والذي ،1982 سنة العامة الجمعية عن الصادر للطبيعة المتحدة لألمم العالمي الميثاق •
 الحاضرة األجيال لصالح المادية مواردها وحفظ الطبيعة، وصيانة لحماية األساسية المبادئ

 (. 2017 قويدر، شعشوع) والمستقبلية
 . م1985 بتاريخ األوزون، طبقة ومراقبة البحث بخصوص فيينا معاهدة •
 على ينص والذي ،1990 يونيو لندن مؤتمر في المراجع ،1987 شتنبر في مونلاير بروتوكول •

 للدول موجه للمساعدة صندوق ووضع ،2000 سنة قبل CFC غازات واستخدام إنتاج عن التخلي
 (.1997 الركراكي، سعد) النامية

 (.1997 الركراكي، سعد) 1989 مارس 22 بتاريخ الخطيرة، للنفايات حدودي – البين النقل معاهدة •
 الغازات انبعاثات من الحد على الدول يحث والذي ،1990 نونبر في المناخ حول جنيف مؤتمر •

 (2017 قويدر، شعشوع) الملوثة
 سعد) سنة خمسين لمدة منجمي استغالل كل يمنع ،1991 أبريل في بمدريد الشمالي القطب مؤتمر •

 (.1997 الركراكي،
 العالمي الميثاق لمقتضيات المعالج ،1992 سنة جانيرو دي بريو المنعقد المتحدة األمم مؤتمر •

 . للطبيعة المتحدة لألمم
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 جعفر) الدفينة الغازية االنبعاثات تقليص من الصناعية للدول الملزم ،1997 لسنة كيوطو بروتوكول •
 (.2017 بنموسى،

 (.2017 بنموسى، جعفر) 2000 سنة بباريس المنعقد المناخ قمة مؤتمر •
 يوليوز 04 إلى يونيو 26 من الفترة في إفريقيا بجنوب عقد والذي ،2002 لسنة جوهانسبورغ مؤتمر •

 ميةالتن طريق على تحققت التي اإلنجازات على للوقوف المتحدة األمم من بإشراف ،2002 عام
 تحديدو  للبيئة، حدثت التي واإلخفاقات والنجاحات، الخبرات وتحديد ريو، إعالن منذ المستدامة
 (.2012 السيد، القوي عبد سامح) مستقبال   عليها التركيز يجب والتي األولوية، ذات القضايا

 ،2009 دجنبر 18 دجنبر إلى 07 من هاجن بكوبن انعقد والذي ،2009 لسنة هاجن كوبن مؤتمر •
 تمادباع سمحت التي اللقاءات منذ المناخ، تغير حول الدولية اللقاءات أهم من ويعد بالدانمارك،
 الغازات خفض سبل ناقشوا دولة ممثل 192 بإجماع المؤتمر هذا سمح وقد. كيوتو بروتوكول
 لم نلك القادمة، واألجيال العالم سكان على أثر لها سيكون كان قرارات اعتماد ومحاولة الدفينة،
 لسنة شغالهمأ تأجيل فضلوا لذلك المواقف لتباين موحدة أهداف حول اتفاق إلى الدول ممثلوا يتوصل
 Conférence de Copenhague est une définition du) المكسيك ثم بون مدينة في 2010

dictionnaire environnement et développement durable, 2009.) 
 يقيةالحق التهديدات من والحد اإليكولوجية التوازنات لضبط 2016 لسنة بمراكش للمناخ القمة مؤتمر •

 (.2017 بنموسى، جعفر) لألرض الشامل والدمار الوشيك بالموت اإلنسانية تتوعد التي
 للبيئة المتحدة األمم مؤتمر"  إشراف تحت ،1992 يونيو 14 إلى 03 من األرض قمة مؤتمر •

 مراتالمؤت أكبر من يعد المؤتمر هذا ولعل. البرازيلية جانيرو دي ريو بمدينة ،CNUED"  والتنمية
 وعشرات وحكومة دولة رئيس 131 عن يقل ال ما جمع حيث المتحدة، األمم طرف من المنظمة
 من دولة 70 تعمر التي البدائية القبائل زعماء من مئات احتضن كما. بالبيئة المهتمين من االالف
فريقيا أمريكا  لتقريب اسبةمن األرض قمة تكن لم اعتقاده، يمكن مما العكس وعلى. وأستراليا وآسيا وا 
 لتبادل انك بل البيئة، على بالمحافظة الكفيلة السبل عن االولى بالدرجة والبحث النظر، وجهات
 لقرنا هذا أواخر في البيئة إليه آلت عما المسؤولية في الجنوب، ودول الشمال دول بين التهم

(Bouguerra, L. , 1992.)  
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 .المستدامة والتنمية للبيئة الدولية المعيقات (5
 مازال فإنه ،والعشرين الواحد القرن من الثانية األلفية في المتالحقة وغيرها القانونية الترسانة من بالرغم
 الدول، من دالعدي في المستدامة التنمية مؤشرات وتراجع البيئة ى مستو على جسيمة انتهاكات وجود يالحظ
 مجال في ليةالدو  القانونية للقواعد القانونية النجاعة غياب إلى األولى بالدرجة تعود ذلك في األسباب ولعل
 :نانظر  وجهة من رئيسية أسباب ثالثة في حصرها يمكن إجماال والتي المستدامة، والتنمية البيئة

 من لتقليصا من مسؤوليتها تحمل في وتهاونها الكبرى، الدول الصناعية تخاذل إلى يعود :األول السبب •
 من تناسلت تيال التنفيذية البروتوكوالت من مجموعة على توقيعها غم لمنشآتها، السامة الغازية االنبعاثات

 والقمم الدولية البروتوكوالت من مجموعة من إطالقا المفهوم وغير المفاجئ وانسحابها بل ريو، إعالن روح
 . ترامب رئيسها عهد في األمريكية المتحدة الواليات هنا والحال المناخية،

 تدفقاتها في دولال بعض تسببها التي البيئية األضرار عن الدولية المسؤولية نظام غياب :الثاني السبب •
 فكل. طبيعيةال للموارد المعقلن غير واستغاللها االقتصادية، أنشطتها بسبب فيها، مرغوب الغير المائية
 المجال هذا يف صياغتها، في الدولية شخوصه بكافة الدولي المجتمع اجتهد التي الدولية القانونية الترسانة

 األضرار لىع التعويض مبلغ حول التفاوض قاعدة إقرار على سوى تعمل ولم المطلوب، للمستوى ترقى لم
 الملزمة لدوليةا القانونية القاعدة إقرار في تام، يكون يكاد غياب في الدول بعض تسببها التي اإليكولوجية،

 .بإصالحها اإليكولوجية، األضرار في المتسببة للدول
 اقتصاديات ىعل المستدامة، التنمية ضريبة تفرضها التي الباهظة التكاليف إلى يعود :الثالث السبب •

 الستعماريةا القوى طرف من فظيع بشكل الطبيعية مواردها استنزفت التي النامية الدول وخصوصا الدول،
 بفعل بها، والوفاء ةالبيئي تعهداتها احترام عن عاجزة اليوم نفسها تجد والتي والحديثة، الكالسيكية والرأسمالية
 أي يابغ وفي الهشة، االقتصادية توازناتها على الحفاظ أجل من الطبيعية، مواردها الستغالل حاجاتها
 .الجنوب دول لفائدة الصناعية الدول بها تساهم تنموية، بدائل أو فعلي، تعويض

 ألمريكية،ا المتحدة الواليات رأسهم وعلى الكبرى الدول لدى حقيقية سياسية إرادة غياب :الرابع السبب •
 المتعلقة تفاقيةا على التوقيع رفض الذي بوش رئيسها مع البداية كانت حيث المتخاذلة، بمواقفها المعروفة
 الذين األعمال اللرج والتكاليف الثمن باهظة اتفاقية على للتوقيع مجال ال" أنه بدعوى العالمي المناخ بتغير
 على يعهاتوق احتمال مسبقا األمريكية المتحدة الواليات رفضت كما". بيئية قيود أية من التحرر يريدون
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 كثير ستياءا المتعجرف الموقف هذا أثار وقد مستقبلية، مالية التزامات أية لتالفي الخصوص، بهذا معاهدة
 لما ليالدو  السلوك قواعد ضبط في قطبها، أحادية عن المدافعة مسؤوليتها ذلك على زد. الجنوب دول من
 البيئية لعدالةا بمواضيع المرتبطة والقانونية القضائية المعالجات من لجملة تبخيسها في مالطا، أوفاق بعد،

 .لها الدولي القانون شرعية الدولية للشرعية وتنكرها الجنائية، والعدالة
 الدول نم واالها ومن األمريكية، المتحدة الواليات تضعها التي العراقيل في يتجلى :الخامس السبب •

 أعمال لدى ة،الدولي المسؤولية قواعد هكذا في للتدوين النهائية النصوص انجاز وأبطأت تعقيد في المارقة،
 الهادفة يةوالسيزيف العقيمة والنقاشات الدوليين، الفقهاء جهود استنزاف خالل من السادسة، األممية اللجنة
 .والعامة الخاصة الدولية القانونية المشاريع إعداد عرقلة إلى
 .المستدامة والتنمية البيئة رهانات لكسب الدولية الحلول (6

 :سيما بتحقيقها المرتبطة الصعوبات قهر األقل على يجب فإنه الرهانات هاته ربح أجل ومن
 مسؤولياتهال تحملها في- الشمال دول- الصناعية للدول الضيقة االقتصادية المصالح حسابات قهر •

 صعيد على قةح تشاركية ديمقراطية وتبني للجميع، منصفة بيئية عدالة لتبني واألخالقية، الدولية
 لذيا الجديد، الحيوي المجال هذا في المعاهدات وصياغة والتشريع، العمومية السياسات تخطيط
 .اإلنسان لحقوق الدولي القانون باهتمامات يستأثر

 بعض اتسببه التي البيئية، األضرار عن الدولية المسؤولية نظام غياب عن الناجم التحدي قهر •
قرار عية،الطبي للموارد المعقلن غير واستغاللها فيها، المرغوب غير المائية تدفقاتها في الدول  وا 
 بنظام تفاءاالك بدل إلصالحها االيكولوجية األضرار في المتسببة للدول ملزمة دولية قانونية قاعدة

 حول اوضالتف بقاعدة اإلقرار على فقط والمقتصر المجال هذا في به والمعمول الناقص، المسؤولية
 .لها المتسببة الدول حق في االيكولوجية األضرار عن التعويض مبلغ

 المستدامة لتنميةا ضريبة تفرضها التي الباهظة، التكاليف تحدي قهر بضرورة تتعلق األخيرة النقطة •
 الذي النهبو  والضياع المتوحشة اإلمبريالية سنوات عن وتعويضها. النامية الدول اقتصاديات على

 ويةتنم بدائل خلق على ومساعدتها المستعمرة، الدول طرف من الطبيعية مواردها له تعرضت
 .جديدة
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 : خاتمة
 مسألة يف موضوعها تجلى سواء، حد على والفقهية القانونية اإلشكاليات من بواحدة الدراسة هذه اهتمت
 كما. النظريةو  العملية المجاالت مختلف في الباحثين انتباه جذبت قضية وهي المستدامة، والتنمية البيئة
 التأثير صلة- الوثيقة الصلة إلى االنتباه البشرية، الحياة أصاب الذي والعلمي الفني التقني، التقدم وجه

 عنصر البيئة ةفحماي األشياء، طبائع بحكم موجودة صلة وهي المستدامة، والتنمية البيئة بين فيما- والتأثر
 االستدامةب يسمى ما إلى الوصول هو المستدامة، وهدف التنمية وغاية المستدامة، التنمية عناصر من أساسي
 .البيئية
 الثانية، موارد لىع تقوم فاألولى البيئة، و التنمية بين الوثيقة العالقة نالحظ أن يمكن تقدم ما كل على وبناء
 له يكونس إفسادها حيث من بالموارد اإلخالل فإن وبالتالي البيئية، الموارد دون التنمية تقوم أن يمكن وال

 ال سيؤثر ها،تناقص و للموارد شحة أن كما بأهدافها واإلخالل ككل، التنموية العملية على السلبية انعكاساته
 موارد على التنمية تقوم أن يمكن ال أنه حيث أهدافها، وتحقيق مستواها حيث من التنمية، على أيضا محالة
 أن التنمية لىع ينبغي علية و البشرية، باالحتياجات يضر ومواردها بالبيئة اإلضرار أن ،كما متعدية بيئية
 تحقق لن التنميةف متالزمين، باعتبارها والتنمية البيئة إلى ينظر وأن للبيئة، االعتبار وضع أساس على تقوم

 ضمن ديدج قانوني كبراديغم جدليتهما من بالرغم فالمفهومان سليمة، بيئية بسياسات األخذ دون أهدافها
 لكن ،واحد لوجه واحدة عملة والجوهر العمق في أنهما إال العام، الدولي بالقانون العهد الحديثة القضايا
 تنميةوال البيئة حماية موضوع به يحظى الذي الدولي اإلجماع يؤكده ما وهذا متعددة، ومبادئهما أبعادهما

 إنسانيته، وحتى بل وعالميته، البيئة موضوع فكونية مكوناته، بكل الدولي المجتمع طرف من المستدامة،
 حساسية، أية إثارة دون معها عضويا ترابطا ويقيم اإلنسان حقوق قارة في متسارعة بوثيرة يتغلغل جعلته
 موحد الميع مضمون لها والتي الثابتة، الطبيعية الحقوق أشكال من كشكل أخرى، مواضيع تثيرها التي
 .الدالالت نفس يحمل

ذا   أن لمقابلبا يجب فإنه اإلنسان، حقوق ومعركة رهان كسب قد المستدامة والتنمية البيئة موضوع كان وا 
 المتعلقة عدهبقوا يرتقي حتى الدولية، السياسات واقع في المؤثرة المارقة الدول ضد الدولية حربه يكسب

 المسؤولية ترتيب هاشأن من إلزامية طبيعة ذات قواعد لتصبح الدولي، القانوني النضج لمستوى البيئية بالحماية
 إرادة تتطلب مهمة وهذه تعتريها، التي الجوانب كل من البيئة تعالج حتى مخالفتها، عند الجنائية الدولية
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نشاء حقيقية، دولية  التعليمية والبرامج البشرية، الموارد وتسخير والمالية، والقانونية والفنية العملية، اآلليات وا 
 البيئة دهورموازية لت قضايا فظهور ذلك من وبالرغم لكن. نية بحسن الدولية االلتزامات وتنفيذ التوعوية،
 ازالتم لقمان دار أن للشك مجاال يدعو ال بما يدل البيئي، للجوءا لظاهرة الشأن هو كما لها، كتداعيات

 معالجة تمي لم ما المستقبل، في خطيرة عالمية واقتصادية اجتماعية بكارثة ينذر الذي الشي حالها، على
 .مالعا الدولي القانون انتقالية في حاسمة ومرحلة منعطفا حقيقة تشكل التي القضايا، هذه جذور
 :الخاصة نظرنا وجهة من نراها كما والتوصيات النتائج من عدد إلى الدراسة انتهت وقد هذا
 :النتائج أوال:
 حقوقيا،و  سياسيا، خطابا ويحمالن وجدليا، شقيا متالزمتين المستدامة والتنمية البيئة مفهومي أن •

 .دمالمتق العالم لدول السياسية والتوجهات النامي، العالم لدول الحقوقية المطالب في فغرقا
 الواحد لقرنا من الثانية األلفية في المتالحقة وغيرها موجودة، كانت التي القانونية الترسانة كل أن •

 اإلنسانية تهدد تيال الحقيقية التهديدات من والحد اإليكولوجية التوازنات ضبط في تفلح لم والعشرين
 .لألرض الشامل والدمار الوشيك بالموت

 من هاوانسحاب االبن، بوش جوج عهد في كيوطو برتوكول من األمريكية المتحدة الواليات تملص •
 سياسية ألسباب وذلك البيئي، واللجوء للهجرة مراكش قمة من وانسحابها للمناخ، باريس اتفاقية

 .ضيقة قومية ومصالح محضة، واقتصادية واضحة،
 الدوليو  والوطني، المحلي، المستوى على التنموية االستدامة وتحقيق البيئي األمن حماية ضمان •

 عام مبدأك اإلنسانية وجعل والدول، والحكومات والجماعات لألفراد الحقيقية اإلرادة توافر بمدى رهين
 .الدولية والمسؤولية االلتزامات مستوى على

 الجيل أفراد نوبي جهة، من الدول بين البيئية العدالة تحقيق يقتضي العالمي البيئي األمن تحقيق •
 .األجيال بين واالستدامة الواحد،

 يمكن ال فاهيمم أو شعارات مجرد ليست البيئية، والعدالة البيئي واألمن المستدامة والتنمية البيئة أن •
 الدولية تيجيةاالسترا المخططات على مقاربتها في تعتمد قانونية براديغمات هي بل وقياسها، بناؤها

 وقوعه، وبعد ه،وجود احتمال وعند البيئي، الخطر نشوء قبل بها القيام يلزم التي لألعمال واالستباقية
 الحاجةف وبالتالي الفرص، إلنتاج ومصدرا أمانا أكثر البيئة وجعل له التصدي على تعمل والتي
 .تكاملم وبشكل مستويات، عدة على ومنظمة وقائية بصورة األخطار تجنب في غد قبل اليوم ملحة
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 الدولية ةالفقهي واآلراء القانونية المذاهب حساب على الدولية السياسية والنظريات المذاهب طغيان •
 رابطاتهات شتى في الدولية المجاالت تضبط التي المعيارية القانونية القاعدة كشف في المسعفة
 .والعمودية األفقية

 عدالتم للموارد االستخدام هذا يتجاوز ال بحيث عقالنية، بطريقة الطبيعية الموارد استخدام إن •
 يجب نهفإ متجددة، الغير الموارد حالة في أما المتجددة، الموارد حالة سيما وال الطبيعة، في تجددها
 بدون طولأ مدة الستخدامها الموارد لهذه بديل عن البحث محاولة جانب إلى استغاللها، في الترشيد
 حق نم أيضا بل الحاضرة األجيال حق من فقط ليست الموارد هذه ألن البيئي، بالنظام اإلخالل
 .القادمة األجيال

 من لدولل حقيقة إرادة بوجود ارتباط بقدر المتاحة باإلمكانيات يرتبط ال الدولي القضاء تطور إن •
 عبالص من يكون وقد التصنيع، سياسة تطور عن الناتج وخاصة البيئي التلوث من الحد أجل

 لبيئيةا المنازعات ألن الدولية، الجنائية المحكمة عكس على دولية بيئية محكمة إنشاء عن الحديث
 لتقبل ستعداداا جميعها تبد لم األخيرة وهذه الكبرى، للدول الصناعي بالتطور وثيق بشكل ترتبط

 وفرصة همته،م في الدولي القضاء نجاح فإن لذلك البيئية، األضرار تجاه مسؤوليتها وتحمل الشروط
 أولوية منحل الكبرى الصناعية الدول استعداد مدى على كبير بشكل يتوقف دولية بيئية محكمة إقامة

 .بالتساوي مسؤولياتها وتحمل البيئة لقضايا

 .والتوصيات االقتراحات: ثانيا

إنشاء محكمة بيئية دولية لتصبح وسيلة لتسوية المنازعات البيئية ذات الطابع الدولي، واالستفادة  •
لفصل بشكل نزيه فيما يعرض عليها من قضايا، وكذا تشجيع من العلوم البيئية والقانون الدولي ل

التوصل إلى اتفاق بين الدول حول اإلشكاليات القائمة، خاصة إذا كنا نعلم أنه تمة قصورا يشوب 
القانون الدولي للبيئة، إذ أنه بالنسبة للكثير من القضايا مثل التغير المناخي من الصعب مقاضاة 

 ت مسؤولياته والتزاماته تجاه هذه القضايا.العالم بأكمل بسببها إلثبا
يتطلب تطبيق حماية البيئة والتنمية المستدامة وجود رؤية دولية جديدة، تتضمن تغييرا في قيم  •

السكان واتجاهاتهم وعاداتهم وتقاليدهم، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو حكومات، ألن التنمية 
الثقل في العالم من التقدم الذي يعبر عنه بمنطق االقتصاد المستدامة بمفهومها الحديث جاءت لنقل 
 إلى التقدم الذي يعبر عنه بمنطق الثقافة.
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تشجيع الضمير الجمعي للمجتمع الدولي على االلتزام الطوعي كمنهج أكثر فاعلية للوصول إلى  •
عدالت موضع بيئي أفضل، والعمل على إقناع الدول بجدوى ضرورة تحسين األداء البيئي وخفض 

 التلوث.
متابعة الجهود الرامية إلى تدعيم التعاون الدولي والتطوير التدريجي للقانون الدولي البيئي و التنمية  •

المستدامة وتدوينه، والحث على تعزيز كفاءة هيئة األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة، والمنظمات 
علمي وتكنولوجي سريع، األمر  والهيئات ذات الصلة، ال سيما ونحن نعيش اليوم في ظل تطور

الذي يدعو إلى وضع لبنات لقانون دولي عام يتسم بالتناسق والتكامل ويطبق على الدول األعضاء 
 في المجتمع الدولي.

عادة النظر فيها وتعديلها وفق ما  • مراجعة الممارسات االتفاقية والقواعد القانونية الدولية المقننة، وا 
ماشيا مع تطور المجتمع الدولي، وذلك إلزالة صفة الجمود التي تشوب تقتضيه الظروف الجديدة، وت

 عملية التقنين.
دعوة المنظمات الدولية إلى السير قدما في سبيل تحقيق تقنين قواعد القانون الدولي، فعملية تقنين  •

نما يمكن أن تبذل األنظمة القانونية  القانون الدولي ال تقتصر على اللجنة السادسة وحدها، وا 
المختلفة مساعيها الحثيثة بغية توحيد األحكام القانونية في عالقتها المتبادلة من خالل تشكيل أجهزة 
لدراسة مواضيع البيئة والتنمية المستدامة، ووضع اتفاقيات دولية كما هو الشأن في مختلف 

 المنظمات، كمنظمة التجارة الدولية مثال.
واعد دولية في قضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتهتم على الدول العربية أن تبادر إلى تقنين ق •

بالشأن العربي على غرار ما قامت به الدول الغربية واألمريكية وغيرها، وأن تلحق الركب وتعمل 
 على تقنين قواعد قانونية إقليمية عبر جامعة الدول العربية تطبق بين الدول األعضاء فيها.

التطوعي للمواطنين كافة، إلى مراحل متقدمة، من أجل الحفاظ  رفع مستوى الوعي البيئي والسلوك •
على البيئة، والمطالبة بإدخال البعد البيئي ضمن مناهج التعليم، واستخدام وسائل االعالم المختلفة 

 لتوعية المواطنين بقضايا البيئة ومشكالتها وسبل الحفاظ عليها.
، دة، مثل الطاقة الشمسية في جميع نواحي الحياةالتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجد •

 بدال من مصادر الطاقة التقليدية مثل الفحم والبترول.
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Effects of climate change on real estate value 
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Abstract:   

The human activities are the main cause of climate change. The impact of this change is multiple 

on the environment such as: drought, water scarcity, salinization, frequent storms, glacier 

melting and sea level rising. Its impacts affects not only the whole population in the world but 

also the biodiversity. In addition, its negative effects are not limited to the environment; climate 

change touches the real estate in general and its value in particular. Through this paper, the 

theme relating to the effects of climate change on the property value will be addressed. Indeed, 

the real estate market value is negatively affected by climate change impacts. Flooding, drought, 

water scarcity, water quality degradation, seal level rising are factors, which affect the property 

prices. An analytical approach is adopted to examine this issue based on laws texts, courts 

decisions, appraiser’s reports and the research findings in the field. The study is engaged in a 

legal doctrinal analysis of law and scientific research findings. It analyses decisions from courts 

and tribunals related to the impacts of climate change on property prices in order to establish 

their views of climate change consequences in determining real estate values and who bears the 

responsibility of property depreciation. This topic is proposed to not only assess the influence 

of climate change on the real estate appraisal and provide land appraisers with necessary tools 

to take into account the impacts of climate change but also to prevent the policy makers on how 

this scourge affects the economy by decreasing the value of one of the most important sector.   

Key Words: Climate change, effects, real estate appraisal, appraiser, property value.  

 ملخص:
تعتبر األنشطة البشرية كالصناعة والتجارة من أهم األسباب التي أدت إلى التغيرات المناخية. وقد نتج عن 
هذه األخيرة خلل في البيئة أدى إلى بروز مجموعة من الظواهر كالجفاف، ارتفاع ملوحة التربة، األمطار 

وبان الجليد وارتفاع مستوى مياه البحر. وتمس هذه التأثيرات جل سكان األرض باإلضافة الموسمية القوية، ذ
إلى مدى تأثر  من خالل هذه المداخلة االنتباهإلى التنوع البيولوجي. وفي تأثيرها على البيئة، نريد أن نلفت 

حليل وتستمد هذه الدراسة أهميتها من ت العقار عموما والقيمة السوقية له خصوصا بهذه التحوالت المناخية.
لتأثيرات التحوالت المناخية على قيمة العقار بكل أبعادها وتحدياتها. ذلك، أن قيمة العقار يمكن أن تتناقص 
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، الجفاف، ارتفاع ملوحة التربة، ارتفاع مستوى البحر باإلضافة إلى تدهور جودة المياه. الفيضاناتبسبب 
متعلق بالتحوالت القضائي ال وكذلك لالجتهادعلى مقاربة تحليلية للترسنة القانونية هذه الدراسة  وقد ارتكزت

يس فقط يهدف هذا البحث لو السابقة.   ونتائج األبحاثالمناخية باإلضافة إلى تقارير الخبراء في الميدان 
م العقاري المقيكذلك من أجل وضع رهن إشارة  ولكنإلى تقييم تأثير التحوالت المناخية على قيمة العقار 

عقاري لتأثيرات التحوالت المناخية على السوق ال االعتباربعين  األخذالضرورية لتمكينه من الزمة و األدوات ال
  مزدهر.                                                                                                             اقتصادباعتباره قاطرة كل 
 التحوالت المناخية، أثر، التقييم العقاري، المقيم، قيمة العقار :يةالكلمات المفتاح

Résumé:  

Les changements climatiques ont pour origine principale les activités humaines sous la pression 

du commerce et de l’industrie. Ils se manifestent par une dégradation de l’environnement 

causant sécheresse, augmentation accrue de la salinité des sols, tempêtes fréquentes, fonte du 

glacier et élévation du niveau de mer. Ces impacts affectent l’ensemble de la population 

humaine ainsi que la biodiversité. Parmi les impacts néfastes sur l’environnement, nous voulons 

surtout attirer l’attention sur les effets négatifs sur le foncier en général et sur sa valeur en 

particulier. A travers cet article, la question sur l’analyse d’impact des changements climatiques 

sur la valeur du foncier est soulevée avec tous ses enjeux et dimensions. En effet, la valeur du 

foncier peut diminuer à cause des inondations, de la sécheresse, de la salinisation des sols, de 

l’augmentation du niveau de mer et de la dégradation de la qualité de l’eau. Une approche 

analytique est adoptée pour traiter ce sujet en se basant sur le cadre juridique et jurisprudentiel, 

ainsi que les rapports d’expertise et les résultats de recherche dans ce domaine.Ce thème est 

proposé pour non seulement évaluer l’influence des changements climatiques sur la valeur du 

foncier mais aussi pour mettre à la disposition des experts immobiliers les outils nécessaires et 

indispensables désormais pour tenir compte de l’impact de ces changements sur le marché 

immobilier devenu locomotive de toute économie en plein essor.    

Mots-clés : Changements climatiques, effets, expertise immobilière, expert, valeur du foncier. 
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Introduction 

It is worldwide accepted that the real estate business is one of the most important 

economic sectors in the world. Its value depends on many factors and appraisal 

approaches. Real estate appraisal is an issue of particular concern. It is the process of 

developing an opinion regarding the value of property based on the knowledge, 

experience, environment and professional assessment of value by real estate appraisers. 

The valuation is very subjective. To assess the property’s value, it is crucial to assess 

the influence of factors on property market value. 

Many factors can affect the property value such as physical factors: location, distance 

from center, features, conditions, facilities connections, environement (climate change 

in particular) and pollution. The second kind of factors is economic factors, which play 

a great role in real estate valuation such as supply and demand, interest rate, economic 

outlook, property market performance, investment potential. The third type of factors is 

social factors related to all social aspects, which affect the property market value such 

as demographic data, jobs … 

Many studies have examined the effects of various factors on real estate values such as 

location, transportation, conditions, and homes features. However, the energy is not 

much analyzed as factor of real estate value despite its great role in determining the 

property values. The energy can be considered as a price setting factor in market price 

of real estate. 

 In this study, we focused on the impact of climate change on real estate appraisal in 

order to provide real estate appraiser tools to assess the property value taking into 

account the climate change phenomenon and its impacts on property market value. 

Then, some sub-questions are asked like how climate change factors increase/decrease 

the property values? To which extend, climate change affects the real estate appraisal 

and appraisers reports? and does courts take into account the climate change disasters in 

determining the property value? 

It is a difficult task to determine why real estate prices differ and how much this 

difference can be attributed to particular distinguishing features such as drought, sea 

level rising, temperature increasing and its relationships with other factors. The theme 

is very important in order to highlight climate change aspects that decrease the real estate 

market value and provide practitioners (judges, real estate appraisers, expert witness…) 

some rules to assess the property value according to the climate change factors.  

This paper makes two contributions to the literature. First, the effects of climate change 

on real estate value are not well analyzed in the literature out of the US. Moreover, when 

it is explored it studies the effects on scientific point of view not in legally way. Second, 

previous studies examining the link between climate change and real estate price using 

scientific approaches. However, our research is the first to examine the effects of climate 
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change on real estate using analytical approach by treasuring scientific research findings 

and regulatory framework associated with courts decisions in the field. To the best of 

our knowledge, there is a lack of systemic approach on the effects of climate change on 

property value. 

This paper aims to provide important implications for policymakers, property investors, 

homeowners, buyers, sellers, real estate appraisers, courts all over the world about 

property losses due to climate change and its risks. 

In real estate sector, there are many factors that increase or decrease the property market 

value. However, the risk is rising exponentially due to climate change and damage that 

can cause. Damages due to climate change are increasing and hit high records in the last 

decade in many regions in the world. For example in the US, climate change such flood, 

mudslides and wildfires cost more than $300 billion in damage of residential and 

commercial properties (Olick O., 2019). Climate change appears a new wild card in real 

estate market that called the costs of climate change. Sea level rise and other impacts of 

climate change have received some previous interest in the literature. Then, many 

researches have noted a significant negative relationship between climate change and 

farmland values (Schlenker W., Hanemann M. W., Fisher A. C., (2005). 

According to World Bank reports updated in October 2021, 132 million people will be 

pushed into poverty by climate change over the next 10 years; 216 million will be driven 

to migrate within their own countries by 2050. Natural disasters cost at least 390 billion 

a year due to wider disruption caused to households and firms. Moreover, according to 

the Washington post, june 24, 2014, $700 billion of coastal property could be below sea 

level by the end of the century and an additional $750 billion could be at high risk (high 

tides) without new policies against climate change. 

Not all of this information are just alarming but they are the alarm bells for 

policymakers, real estate investors, homeowners, real estate appraisers because real 

estate business is most vulnerable for climate change. 

The paper is organized in two sections. First section talks about directs effects of climate 

change on real estate value. However, the second section is analyzing the indirect effects 

of climate change on property market prices. 

1. Direct effects of climate change 

1.1. Rising sea levels : 

Rising sea level could be the origin of two problems for homeowners, which affect 

negatively the property prices. The first is the high risk of temporary flooding events 

and the second is related to risk of seeing the site ultimately being flooded (underwater). 

Since 1993, global sea level has increased by an average of 3.2 mm/year and it is 

projected to climb by another 0.26- 0.82 meters by 2100. (Walsh P., Grffiths C., Guignet 

D., Klemick H., 2015), The ocean would increase by 39 inches and homes would be 
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swamped by the end of the century in many coastal regions. Homeowners described this 

situation as a “death sentence for ever trying to sell house” according to the Washington 

post, June 24, 2014. 

A study from the proceedings of the national Academy of sciences of the United States 

of America confirms that 200 million people worldwide will be displaced by 2100 

because of rising sea levels. 

The study conducted by Bernstein states that sea level rise decrease the homes prices by 

7% than comparable homes. Moreover, this study warns about increasing of sales in 

high risk areas starting in 2013. Therefore, the same study shows that the value of 

properties exposed to sea level rise us depreciated by 7% than observably equivalent 

unexposed properties equidistant from the beach and 4% of discount among coastal 

properties not projected to be flooded for almost a century. (Bernstein A. Gustafson M. 

T., Lewis R., (2019) 

In addition, findings of some research indicate that the value of homes located in the 

threatened sea level rise areas, unprotected by adapted structures (bulkheads, ripraps, 

groin fields…) decreases by 19 to 23% on average. However, protected homes see its 

value increase by 21% ( Walsh P., Grffiths C., Guignet D., Klemick H., (2015). Other 

research findings have confirmed that property values within 5 miles of the coast 

decrease about 10% in months plagued by red tide due to harmful algal blooms. 

Moreover, property prices drop 1-2% further for each additional month a bloom 

persists.( Berchard A., (2020) 

In addition, sunny day flooding is a new phenomenon related to climate change, which 

occurs without any precipitation and is driven only by lunar tides. This phenomenon 

causes losses to real estate values. For example, losses totaled $337 million from 2005 

to 2017 in Miami. (Rivera J., 2020) 

The sea level rise is a factor that affects the real estate value. This factor is generally 

associated with flooding. 

1.2. Flooding 

Real estate market may be contorted by events such as flooding those changes the 

perceived importance of previously ignored risks (Lamond J., Proverbs D., Hammond 

F., 2010). The value of properties located in flood affected suburbs decreases because 

of flooding risks. (Rajapaksa D., Zhu M., Lee B., Hoang V., Wilson C., Managi S., 

(2017) Moreover, Flood affects negatively the property value and influences 

immediately the rental property market.( Rajapaksa D., Zhu M., Lee B., Hoang V., 

Wilson C., Managi S., 2017) 

Study conducted by Bin finds a significant price differentials after flooding events 

amounting from 6.0 to 20.5% for properties sold in flood zone ( Bin O., Landry C. E., 

(2013) 
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The value of properties located in flood affected areas are really depreciated, this 

depreciation of value is about 9% regardless of the degree of damage caused by the 

storm.( Ortega F., Taspinar S., (2018) Other research findings reveal a depreciation of 

flood plain property by 6.2% than an otherwise similar properties situated outside the 

flood plain if the property was sold before the flood plain maps were available if not, 

the depreciation rate becomes 2.3%.( Samarasinghe O., Sharp B., 2010) In the same 

context, many researchers examine large concrete structure to be used in order to reduce 

erosion and reduce climate change risks. 

Finally, Daniel et al find that an increase in flood risk of 1% in a year corresponds to 

0.6% decrease of homes prices.( Daniel V. E., Florax R., Rietveld P., (2009) 

1.3. Drought 

Climate conditions matter in housing, land prices and rents. Drought is an important 

factor that impacts negatively and significantly real estate value. 

The research finds an evidence positive relationship between increase in reducing 

drought severity and property prices. A 1% increase in rainfalls is associated with up 

0.07% increase in real estate price and 0.05% in rents. In addition, a 1% increase in 

temperature reduces the real estate value by up to 0.99% and rents by 0.55%. 

(Farzanegan R. M., Feizi M., Fereidouni G. H., 2019) 

Moreover, research conducted by Glaeser has confirmed that temperature and 

precipitation as climate-related amenity variables are very important demand-side 

determinants of real estate values. (Glaeser E. L., Gyourko J., Saiz A., 2008) 

Furthermore, the drought lets real investors use some adapted materials. Therefore, 

research finds that 1% increase in construction costs is associated with an increasing of 

housing prices, housing rents and land prices by 0.76%, 0.67% and 0.89% respectively. 

(Farzanegan R. M., Feizi M., Fereidouni G. H., 2019) 

The direct effects of climate change reduce the real estate value and increase the risks, 

which influence the property market price by affecting the offer and demand. 

Furthermore, the climate change has some indirect effects on real estate value. 

2. Indirect effects of climate change on real estate value 

2.1. Extreme weather  

The climate change is the main cause of temperature increasing. Higher temperatures is 

not only the source of weather events but they increase the homes prices because higher 

temperatures is the cause of using more energy to air conditioning and  fans and more 

water to keep lawns and landscaping alive. (Dehan A., 2021) 

Moreover, climate change factors such as extreme temperatures, temperature difference, 

precipitation, relative humidity have a significant and positive impact on housing in 

China. (Huang D. J., Leung C. K., Qu B.,(2015) 
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In the same line, high global temperatures (longer summer heat waves) will extend the 

capacity of houses to air conditioning and increase utility costs. In addition, long periods 

of drought restrict building water usage and increase the chances of wildfires.( Rivera 

J., 2020). Therefore, that phenomenon requires a higher resiliency of building materials. 

As consequence, the costs of construction increase and the value of real estate will be 

seen increasing. 

The temperature rising does not affect residential properties value in hot regions but also 

in cold areas where the snow is an amenity that increase the real estate value. Therefore, 

research findings have confirmed that the prices of residential properties located around 

ski resorts in the western United States and western Canada are reduced due to global 

warming and reduction in snowfall intensity. (Bustic V., Hanak E., Valletta R. G., 2011)  

In addition of value depreciation caused by temperature increasing, this climate factor 

is almost responsible of wildfire, which affects the real estate value.  

2.2. Wildfires 

Wildfires have become a frightening reality in many countries of the world. Wildfires 

destroyed millions of hectares and thousands of structures last decade devastating 

people’s houses. Therefore, this situation increases the real estate prices in the areas 

unaffected by fires. (Dehan A., 2021) 

Clayton, analyzing literature related to climate change, confirmed that the value of real 

estate decreases from 5% to 14% depending on the proximity to the fire (Clayton J., 

Devaney S., Sayce S. , Van De Weterin J., (2021).  This position is supported by 

supreme court state of north Dakota. (Edwin Schulz vs Adam Helmers, 2021.) 

2.3. Algal blooms: 

Eutrophication phenomenon will be made worse by climate change. Climate change 

increases temperatures as is predicted to occur in many areas of the world.  The blue 

green algae is more developed by both increased nutrients and high water temperatures 

and lakes with warm water. Moreover, the density of fish species eating zooplankton, 

microscopic animals very effective in controlling algae evolution, are higher in lakes 

and reservoirs with warm water. (Havens K., 2018) 

Excessive level of nutrients and warm water stimulate harmful algal blooms, which are 

more severe and more difficult to be controlled due to warming caused by climate 

change. 

Harmful algal blooms occur in reservoirs, lakes, dams and estuary at different levels. 

The first is related to high concentration of nutrients (Nitrogen and phosphorus in 

particular), warm water and adequate light. The second is associated with drought 

because of decreasing of the volume of lakes and reservoirs. Therefore, the 

concentrations of nutrients in water is higher and fish stir up more sediments. The third 

level is en relation with very hot and sunny days without cloud cover. Those days help 
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harmful algal blooms to form just below or on the water surface. Algal blooms are as 

much as five times as severe in drought years as in wet years (Havens K., 2018). In 

general, drought influences the intensity of the harmful algal blooms in lakes, reservoirs, 

dams and estuary. Therefore, the harmful algal blooms affect the view and decrease the 

residential property prices as consequence. 

A study performed in 2017 from Ohio state university estimated that algal blooms as 

result of warm weather cost Ohio homeowners who live near lakes $152 million from 

2009 to 2015 (Williams G., 2019). 

Conclusion 

Many studies have found that climate factors reduce property value. This study differs 

from abovementioned research in at least two reasons. First, the study uses an analytical 

approach of regulatory framework, research findings, real estate appraisers, courts 

decisions, and real estate reports. Second, it provide real estate practitioners with tools 

to be used in assessment of property value object of climate change impacts. 

Climate change creates a high risks areas: sea level rising, flooding, drought, 

temperatures increasing, harmful algal blooms. Those phenomena decrease the real 

estate value in one hand and increase the cost of construction in the other hand. 

Therefore, increased homeowner’s insurance costs are observed in high risk areas.  

Climate change does not only affect the property value but also induces many events 

increasing risks. Then homeowners pay more for insurance. The insurance premiums 

are raising when extreme weather events are likely repeated. 

Also, drought, flooding, sea level rising, extreme weather are the main causes of 

degradation of the biodiversity. As consequence, groundwater is contaminated by sea 

water intrusion and soils salinization is observed. Moreover, surface water quality is 

degraded in addition of water quantity decreasing. All those factors induce de real estate 

value depreciation due to climate change.   
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 بين باملغرب الزيتون زيت معاصر مخلفات عن الناتجة النفايات تدبير
 .العملي والواقع القانوني النص مقتضيات

The management of waste resulting from the remnats of olive oil 
mills in morocco between the requirements of the legal text and the 

practical reality 

 العسري الدين نور
 القانونية العلوم الله، كلية عبد بن محمد سيدي الدكتوراه، جامعة بسلك باحث

 املغرب ـ بفاس واالجتماعية واالقتصادية
 لقانونيا النص مقتضيات بين باملغرب الزيتون  زيت معاصر  مخلفات عن الناتجة النفايات تدبير (: 2022)العسري، نور الدين يوثق هكذا: 

، التقرير االستراتيجي السنوي بعنوان واقع ومستقبل التغيرات املناخية العاملية، املركز الديمقراطي العربي للدراسات العملي والواقع

 االستراتيجية واالقتصادية والسياسية، برلين.

 ملخص: ال
من خالل هذه الدراسة تبين لنا بشكل واضح ال يدع مجاال للشك أن واقع تدبير النفايات الناتجة عن صناعة 
تحويل الزيتون بالمغرب، يعرف إشكاالت وصعوبات كبيرة تتنافى في مجملها مع التشريعات الوطنية ومع 

ة . لذلك استعجلنا بإيجاد حلول آنية ناجعالسياسات العمومية والبرامج الحكومية الهادفة الى حماية البيئة
وفعالة تضمن التدبير األمثل للنفايات وتضع حدا لالنتهاكات الخطيرة والتي تهدد مستقبل التنمية االقتصادية 

 .واالجتماعية بالمغرب
 تدبير ـ النفايات ـ معاصر الزيتون ـ القانون ـ الواقعالكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

Through this study, it is clear to us, beyond any doubt, that the reality of waste 

management resulting from the olive processing industry in Morocco, knows major 

problems and difficulties that are entirely incompatible with national legislation and 

with public policies and government programs aimed at protecting the environment. 

Therefore, we hastened to find effective and immediate solutions that guarantee the 

optimal management of waste and put an end to the serious violations that threaten the 

future of economic and social development in Morocco. 

Key words : management –waste – olive press –the law – indeed  .  
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 مقـدمـة:
يحتل قطاع الزيتون مكانة متميزة في النسيج الفالحي المغربي، حيث يكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية 

في المئة من الناتج الوطني الفالحي العام، هذا وتمتد المساحة  (5)كما يساهم في حدود  وبيئية مهمة.
المزروعة من أشجار الزيتون بالمغرب ما يفوق مليون هكتار، وبلغة األرقام يصل إنتاج الزيتون بالمغرب 

 .ألف طن من زيت الزيتون تخصص لألسواق الوطنية والدولية (140)مليون طن وحوالي  52,سنويا حوالي
 (2018على للحسابات المغربي، )المجلس األ

به إلى مصاف القطاعات  واالرتقاءلذلك عمل المغرب في السنوات األخيرة على النهوض بهذا القطاع 
ذا كان قطاع الزيتون يكتسي أهمية كبرى ويشكل مصدر دخل لفئة عريضة من المجتمع المغربي،  الحيوية. وا 

ترتب شتى مكوناته وأصنافه، إذ أن إنتاج زيت الزيتون ي فإنه بالمقابل يساهم في تدهور المجال البيئي في
عنه نفايات خطيرة التخلص العشوائي منها يضر بالبيئة وبالكائنات المتواجدة بها، وتتمثل هذه النفايات في 

 مادتي "المرجان والفيتور".
ا الثمار، تغسل بهفالمرجان هو ماء أسود اللون ينتج من عملية عصر الزيتون، تضاف إليه كمية من الماء 

مجموعة من  وقد توصلت أما الفيتور فهو مادة صلبة تتكون من نواة الزيتون والقشرة التي يتم تعصيرها.
الدراسات أنجزت في هذا اإلطار إلى أن هذه المخلفات تحتوي على مواد كيميائية سامة تتسبب في تلويث 

جاري وموارد المياه سيما التي تصدر عن المحيط البيئي فضال عن كونها لها عدة أثار سلبية على م
المعاصر العشوائية، كما تعتبر من بين أخطر المواد التي تفقد المياه طبيعتها وتجعلها شبه ميتة وتفقدها 
مقومات الحياة، وتفوق نسبة التلوث الناتجة عن هذه المواد مئة مرة أثار التلوث التي تخلفها المياه العادمة 

المنزلية داخل الوسط الحضري والمناطق الصناعية. )موقع أريفينو نت االخباري،  االتاالستعمالمترتبة عن 
2022) 

ووعيا بأهمية البيئة في حياة اإلنسان والكائنات الحية األخر بشكل عام وبخطورة األثار التي قد تترتب عن 
بيئة الالزمة لحماية ال التلوث الناتج عن عمليات عصر الزيتون، عمل المجتمع الدولي على إيالء العناية

 والتعريف بها، وذلك من خالل عقد اتفاقيات وملتقيات ومؤتمرات.
وقد كانت أول بادرة دولية تعنى بحماية البيئة، مع عقد مؤتمر األمم المتحدة المتعلق باإلنسان والبيئة المنعقد 

، لتتوالى بعد ذلك الذي تمخض عنه إقرار مجموعة من المبادئ والتوصيات  1972في استكهولم سنة 
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مجموعة من المؤتمرات أهمها مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية المعروف بقمة األرض بريو دي جانيرو 
بباريس قصد توقيع اتفاق ملزم بين الدول لمواجهة التغيرات  2015، ثم انعقاد قمة المناخ أواخر 1992

لى جانب مؤتمر األطراف حول التغيرات المناخية المناخية الخطيرة التي أصبحت تشهدها دول المعمور، إ
بمراكش، وغيرها من المؤتمرات التي حظيت فيها البيئة والجرائم  2018من نونبر  18إلى  7الذي عقد أيام 

 المرتكبة ضدها باالهتمام والعناية...
الءمتها ومفجل هذه المؤتمرات حتمت على الدول ومن بينها المغرب العمل على إصدار تشريعات بيئية 

مع المرجعية الدولية من أجل تأمين المجال البيئي ضد األضرار واألفعال غير المشروعة، حيث اعتمدت 
في ذلك مقاربة قانونية مندمجة ترتكز على تدخل الدولة في تدبير المخاطر البيئية والسهر على احترام 

 والتلف.المجال البيئي وحمايته والحفاظ عليه من كل ما قد يعرضه للهالك 
ذا كانت البيئة بشكل عام قد حظيت باهتمام واسع سواء على المستوى الدولي أو الوطني، فإن الواقع يؤكد  وا 
وجود إشكاالت وخروقات كبيرة، لعل أبرزها سوء تدبير النفايات الناتجة عن مخلفات وحدات عصر الزيتون 

 وما يترتب عنها من مخاطر تهدد المجال البيئي.
لبحث في هذا الموضوع أهمية بالغة على أكثر من صعيد، إذ أن التعامل الالمسؤول والعشوائي هذا ويكتسي ا

مع هذه النفايات، يلحق أضرار وخيمة بالبيئة ويشكل في األن ذاته جريمة ضد اإلنسانية وضد باقي الكائنات 
 الحية المتواجدة فيها، كما يعرقل مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية.

 ذا المنطلق تثور إشكالية كبرى مفادها:ومن ه
 ياتالمحكم للنفاإلى أي حد استطاع المشرع المغربي خلق نظام قانوني بيئي فعال قادر على التدبير 

  الزيتون؟الناتجة عن مخلفات عصر 
 الفرعية المحيطة بالموضوع من قبيل: التساؤالتفهذه اإلشكالية تتفرع عنها جملة من 

 الزيتون؟لنفايات الناتجة عن مخلفات عصر ما هو واقع تدبير ا 
  ما مدى كفاية وفعالية اإلطار القانوني والمؤسساتي في حماية البيئة من مخاطر التلوث الناتج عن

 النفايات؟تلك 
  ما هي األثار المترتبة عن سوء تدبير النفايات على المحيط البيئي من جهة وعلى التنمية من جهة

 أخرى؟
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 انات الممكنة لحماية البيئة؟   ما هي األفاق والره 
إشكاليات الموضوع ارتأيت تقسيم الموضوع إلى محورين، خصصت األول لواقع تدبير النفايات  ولمقاربة

الناجمة عن صناعة تحويل الزيتون بالمغرب، فيما خصصت الثاني إلشكاالت سوء تدبير النفايات واألثر 
 المترتبة عنها ورهانات تجاوزها.

 األول: واقع تدبير النفايات الناجمة عن مخلفات عصر الزيتون بالمغرب.المحور 
باعتبار البيئة جزء ال يتجزأ من حياة اإلنسان وباقي الكائنات الحية األخرى، كان من الضروري حمايتها، 
 اولما كانت النفايات الناجمة عن صناعة تحويل الزيتون بالمغرب تعتبر من األمور التي تشكل خطرا محدق

على البيئة في جميع مكوناتها، استوجب ذلك قواعد وأسس متينة تحميها، لذلك عمد المشرع المغربي على 
غرار ما تم إقراره دوليا إلى وضع أليات قانونية ومؤسساتية تهدف في طياتها الى حماية البيئة من جراء 

 التلوث الناتج عن هذه المخلفات.
 مخلفات عصر الزيتون على المستوى القانوني.أوال: تدبير النفايات الناتجة عن 

يعتبر المغرب من بين الدول التي تعاني من مشاكل التلوث، خاصة التلوث الناتج عن مخلفات صناعة 
تحويل الزيتون، ففي ظل عدم إيالء أولوية عالية لهذا الموضوع بسبب قلة الوعي بالمخاطر السلبية لهذه 

ي المغربي على وضع قواعد قانونية ترسم التدبير المحكم للنفايات وبالتال النفايات على البيئة، عمد المشرع
 حماية البيئة.

ة )الجريدة الرسميفي مادته الثانية ما يلي:  المتعلق بالماء 36.15وهكذا قرر المشرع من خالل القانون رقم 
 (2016المغربية، 

 ترتكز مقتضيات هذا القانون على مجموعة من المبادئ من بينها:
 ،حماية الوسط المائي والرقي بالتنمية المستدامة للموارد المائية 
  الوقاية من خالل تقييم وتقدير أثر األنشطة التي من شأنها أن تضر بالماء خاصة وبالملك العمومي

المائي عامة وتحديد وتنفيذ اإلجراءات الملموسة إلزالة هذه األثار أو التقليص من انعكاساتها 
 السلبية،

  المسؤولين عن األضرار التي لحقت بالماء خاصة أو بالملك العمومي المائي عامة بالتعويض إلزام
 .عن هذه األضرار
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   ا.المستعمل للماء يؤدي ما لم يكن هناك إعفاء نتيجة حقوق تاريخية معترف بها قانون 
 الملكمن نفس القانون نصت على أنه: "يخضع كل صب من شأنه أن يؤثر في  (98)كما نجد المادة 

 من هذا القانون.27العمومي المائي لترخيص من وكالة الحوض المائي وألداء إتاوة طبقا للمادة 
من القانون نفسه، اتخاذ كل إجراء من شأنه الحد من  (104)ويمكن لإلدارة المعنية حسب مقتضيات المادة 

ضرار د معاينة حصول أها عنتلوث المياه الناتج عن مصادر أخرى غير صب المياه المستعملة، كما يمكن ل
و األمن أو السالمة العمومية أن تتخذ بتنسيق مع وكالة الحوض المائي، أي إجراء نافذ فورا أتهدد الصحة 
 للحد منها".

 (98)باإلضافة إلى ذلك نجد القانون قد تضمن جزاءات مهمة في حالة مخالفته وال سيما مقتضيات المادة 
 درهم. (500000)إلى  (10000)التي قررت جزاء يتمثل في غرامة من 

ولم يقف المشرع المغربي عند هذا الحد، بل أولوية حماية البيئة من جهة وخطورة األثار المترتبة عن 
المتعلق بدراسة  (12.13)النفايات الناتجة عن وحدات إنتاج الزيت من جهة أخرى، استدعت منه سن قانون 

( الذي يهدف من خالله إلى وضع دراسة أولية مسبقة 2003على البيئة، )الجريدة الرسمية المغربية، التأثير 
عن المشروع تمكن من تقييم مسبق لألثار المحتملة، المباشرة وغير المباشرة، المؤقتة والدائمة، التي يمكن 

نموية وتشييد ريع االقتصادية والتأن تلحق بالبيئة على المدى القصير والمتوسط والبعيد نتيجة إنجاز المشا
التجهيزات األساسية، وتحديد التدابير الكفيلة بإزالة التأثيرات السلبية أو التخفيف منها أ تعويضها بما يساعد 

 (2019على إبراز األثار اإليجابية للمشروع على البيئة وتحسينها. )ياسين الكعيوش، 
 ثير على البيئة حسب ملحق المشاريع الخاصة بدراسة التأثيرولما كانت معاصر الزيتون خاضعة لدراسة التأ

على البيئة المقررة في هذا القانون، فإن صاحب هذا المشروع أو طالب الرخصة، يكون ملزما بإجراء دراسة 
 تمكن من تقييم التأثير البيئي للمشروع ومدى موافقته لمتطلبات حماية البيئة.

  النفايات والتخلص منها. )الجريدة الرسمية المغربية،  المتعلق بتدبير 00.28القانون رقم
2006) 

لعل الغاية من إقرار المشرع لهذا القانون هو حماية كل مكونات البيئة، وذلك من خالل وضع قواعد وأسس 
لحسن تدبير النفايات وتفادي األثار السلبية الناجمة عنها، والعمل على تنظيم عمليات جمعها ونقلها وتخزينها 

عالجتها، وكذا التخلص منها بطريقة عقالنية من الناحية اإليكولوجية وتثمين النفايات بإعادة استعمالها وم
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ديد أو من ج لالستعمالأو تدويرها أو بكل عملية أخرى ألجل الحصول في هذه النفايات على مواد قابلة 
 على الطاقة.

صر الزيتون تفعيل مقتضياته واإللتزام انطالقا من هذا القانون وجب على كل أصحاب وحدات إنتاج وع
 بحماية البيئة من خالل التدبير الجيد للنفايات الناتجة عن انتاج الزيت.

  (2003المتعلق بحماية واستصالح البيئة. )الجريدة الرسمية المغربية،  03.11القانون رقم 
المتعلق بحماية واستصالح  03.11في إطار سياسة المغرب الهادفة الى حماية البيئة، تم وضع القانون رقم 

 البيئة، باعتباره إطار مرجعي في حماية البيئة من كل ما قد يؤثر عليها سلبا.
 وعليه جاء في المادة األولى من هذا القانون ما يلي:

يهدف هذا القانون الى وضع القواعد األساسية والمبادئ العامة للسياسة الوطنية في مجال حماية واستصالح 
 استصالحها، وترمي هذه القواعد والمبادئ إلى األهداف التالية:البيئة و 
 التلوث والتدهور أيا كانت مصدره حماية البيئة من كل أشكال. 
 تحسين إطار وظروف عيش اإلنسان.  
 وضع التوجهات األساسية لإلطار التشريعي والتقني والمالي المتعلق بحماية وتدبير البيئة. 
  ألضرار البيئية وتعويض المتضررينيضمن إصالح اوضع نظام خاص بالمسؤولية. 

وفي إطار التدبير المعقلن للنفايات بشكل عام والنفايات الناجمة عن صناعة تحويل الزيتون بشكل خاص، 
أعطى المشرع من خالل القانون أعاله لإلدارة والجماعات المحلية السلطة في اتخاذ كل التدابير الضرورية 

لنفايات وتدبيرها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة مالئمة تزيل أو تحد من أثارها بهدف الحد من خطورة ا
 السلبية المضرة بصحة اإلنسان وبالموارد الطبيعية وبالحيوانات والنباتات وبجودة البيئة بشكل عام.

 .تدبير النفايات في إطار قانون الجماعات الترابية 
أهم أولوياته حماية البيئة في شتى تجلياتها، هكذا نص القانون لقد جعل قانون الجماعات الترابية من أحد 

 82( من خالل مادته 2015المتعلق بالجهات )الجريدة الرسمية المغربية، يوليو  (111.14)التنظيمي رقم 
الذاتية لرئيس الجهة التي تندرج في إطار التنمية الجهوية حماية البيئة،  االختصاصاتعلى أنه من بين 

 ة باألساس في:والمتمثل
 ــ تهيئة وتدبير المنتزهات الجهوية. 
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 جية جهوية القتصاد الطاقة والماءــ وضع استراتي. 
 تجددةــ إنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقة الم. 

من نفس القانون على أن الجهة تمارس اختصاصات مشتركة بينها وبين الدولة في  (91)كما نصت المادة 
حماية من الفيضانات والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة مجال البيئة، من خالل ال

 التلوث والتصحر وكذا المحافظة على الموارد المائية...
لى جانب القانون التنظيمي الخاص بالجهات، نص القانون رقم  المتعلق بالجماعات )الجريدة  (113.14)وا 

على أن من صالحية مجلس الجماعة وضع تدابير  (92)( من خالل مادته 2015الرسمية المغربية، 
السهر على  (100)خاصة بحماية البيئة، كما نجد هذا القانون قد أناط برئيس المجلس في إطار المادة 

مراقبة نقط الماء المخصصة لالستهالك العمومي نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب وضمان حماية و 
 ومياه السباحة.

وتنزيال لمقتضيات هذا الفصل وفصول أخرى من القانون أعاله، تم إصدار قرار بمنع أربعة وحدات 
حالتها  الستخالص زيت الزيتون بجماعة تاونات من االشتغال، وتحرير محاضر مخالفات في حق أربابها وا 

للنظر فيها، وذلك بسبب التصرف العشوائي ألرباب المعاصر بالنفايات الناتجة عنها على النيابة العامة 
 الوادي دون األخذ بعين االعتبار األهمية للبيئة. مياهوصبها في 

وقد جاء قرار المنع هذا على إثر وقوف لجنة مختصة تضم في صفوفها باشا إقليم تاونات والسطلة المحلية 
التعمير والبيئة بالعمالة والمجلس الجماعي لتاونات والقسم التقني بباشوية تاونات، وممثل الدرك الملكي وقسم 

 8على وجود أثار مادة المرجان )الزيبار( متسربة من أحد المعاصر المتواجدة على الطريق الوطنية رقم
اونات والواد ت وقنطرة وادي أسرى الفاصلة بين جماعتي ارغيوة وملتقى الشعبتين بالطريق الرابطة بين جماعة

 (2022)موقع جريدة هسبريس االلكتروني، المذكور. 
إذن فهذه كلها مقتضيات قانونية أعطت صالحيات واسعة لهذه األجهزة بهدف السهر على تنفيذ السياسة 

 الحمائية للبيئة وحوكمة تدبير النفايات المترتبة من مخلفات عصر زيت الزيتون بشكل خاص.
حظ أن المشرع المغربي استطاع أن يالئم قوانينه مع ما تم إقراره في المواثيق في ختام هذه النقطة يال

واالتفاقيات الدولية في مجال حماية البيئة، والسيما من خالل وضعه لقواعد وأسس متينة للتدبير األمثل 
 للنفايات الناتجة عن مخلفات عصر مادة الزيتون.
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ضيات القانون استدعى منه خلق أليات ومؤسسات فاعلة في ولم يقف المشرع عند هذا الحد، بل تجسيد مقت
 المجال.

 ثانيا: تدبير النفايات الناتجة عن مخلفات عصر الزيتون على المستوى المؤسساتي.
لقد باتت مخلفات النفايات الناجمة عن صناعة تحويل الزيتون بالمغرب تشكل تهديدا حقيقيا للبيئة التي 

والنبات على حد سواء، فعادة ما تواجه الوحدات اإلنتاجية لزيت الزيتون يعيش فيها االنسان والحيوان 
مشكالت تخزين ومعالجة المخلفات السائلة والصلبة عن عمليات العصر، فتلجأ بذلك الى طرق غير 
مشروعة تتنافى وقواعد حماية البيئة تتمثل في طرح هذه المخلفات في مياه البحار واألنهار والطبيعة، وهو 

كل تهديدا حقيقيا للمحيط البيئي كون هذه المخلفات كما مر معنا تحتوي على مواد خطيرة وملوثات ما يش
كيميائية تضر بالكائنات الحية ، لذلك تم خلق أليات مؤسساتية بهدف التنديد باألعمال غير المشروعة 

 والالمسؤولة والخطيرة المضرة بالبيئة .
 التلوث. جهود المؤسسات الرسمية الخاصة بمكافحة .1

تعتبر الوزارة المكلفة بالبيئة أهم ألية مؤسساتية مكلفة بحماية البيئة والحفاظ عليها من كل ما من شأنه 
 اإلضرار بها.

المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالبيئة  2.14.758وفي هذا اإلطار نص المرسوم رقم 
االختصاصات المنوطة بهذه المؤسسة تنصب كلها في حماية ( على أن 2014)الجريدة الرسمية المغربية، 

البيئة، وهكذا جاء في المادة األولى من المرسوم أعاله على أن مهمة الوزارة تتمثل في إعداد وتنفيذ سياسة 
الحكومة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، كما تضطلع باقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية 

بحماية البيئة والسهر على مراقبة تطبيقها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة 
... 

ة المنوط االختصاصاتوفي عالقة بموضوعنا نص المرسوم من خالل مادته الثامنة على أنه من بين 
 بمديرية البرامج واإلنجازات نجد:

  ايات الوطنية المتعلقة بالتطهير السائل وتدبير النفالمساهمة في تنفيذ وتتبع البرامج والمخططات
 .بشراكة مع القطاعات المعنية

 وتدبير المواد الكيماوية الخطرة تنفيذ وتتبع برامج مكافحة التلوث الصناعي. 
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 تطوير منظومات تثمين النفايات الصلبة والسائلة. 
 ساط البيئيةة بحماية وتثمين األو إنجاز وتتبع مشاريع نموذجية وميدانية متعلق. 

 منه المهام التالية: 10في حين أناط بمديرية المراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية من خالل المادة 
  السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبيئة والقيام بأعمال المراقبة والتفتيش

 .عاون وتنسيق مع الوزارة المعنيةبت
 ع وتعزيز اإلطار التشريعي المؤسساتي المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة المساهمة في وض

 .تفاقيات الدولية المصادق عليهاومالءمتها مع اال
 تتبع دراسات تقييم التأثير على البيئة للمشاريع واألنشطة التنموية. 
 ومية بتشاور مع ماالشراف على تتبع التقييم االستراتيجي البيئي للسياسات والبرامج التنموية الع

 .القطاعات المعنية
 .تتبع عمليات اإلفتحاص البيئي لألنشطة ذات األثر على البيئة 
ا لمقتضيات المرسوم على أرض الواقع وفي إطار حمايتها للبيئة، سعت الوزارة المكلفة بالبيئة والماء وتجسيد  

مخلفات  قواعد إيجابية لتدبير بتنسيق مع القطاعات الوزارية األخرى الى وضع استراتيجيات بهدف وضع
 النفايات الناتجة عن عصر مادة الزيتون.

وفي نفس السياق قامت وزارة الفالحة بتنسيق مع القطاعات الوزارية المكلفة بالماء والتنمية المستدامة 
والداخلية، بإعداد مشروع مرسوم يتعلق بترخيص رش المخلفات الناتجة عن وحدات عصر الزيتون على 

 ضي الفالحية.األرا
ومن جهة أخرى تم اتخاذ عدة إجراءات لتحفيز المستثمرين لتثمين مخلفات الزيتون، وذلك عبر منح دعم 

 (2018مالي يهم: )المجلس األعلى للحسابات المغربي، 
 .اقتناء الجرارات الالزمة لرش المرجان على األراضي الفالحية في إطار صندوق التنمية الفالحية 
 ماعية لتجميع ومعالجة وتثمين المرجان على مستوى مناطق إنتاج الزيتون، وذلك إنشاء أحواض ج

 بتنسيق مع الشركاء الجهويين المعنيين.
  .تحويل وحدات عصر الزيتون الى نظام مستمر ذو طورين 
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 وفي إطار تشجيع أرباب وحدات إنتاج الزيتون على حماية البيئة، اشترط صندوق التنمية الفالحية لالستفادة
 من اإلعانات أن:

  تكون الوحدة مجهزة بنظام عصر مستمر ذو طورين قصد تقليص من حجم المخلفات الناتجة عن
 عصر الزيتون والمضرة بالبيئة.

 .تتوفر الوحدة على حوض لتجميع مادة المرجان والفيتور 
  يئة.البيوقع المستثمر التزامات باحترام القوانين الجاري بها العمل في إطار المحافظة على 

، الدولي كوفي  نفس السياق تم في إطار برنامج تقوية سالسل قيم الصناعات الغذائية الممول من طرف البن
بين وزارتي الفالحة  (2022)إلى  (2019)على قرار مشترك للفترة الممتدة من  (2018)التوقيع في يناير

تنمية ون المستفيدة من إعانات صندوق الوالتنمية المستدامة يتعلق بالمراقبة البيئية لوحدات عصر الزيت
الفالحية من طرف لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة الفالحة ومن مفتشي الشرطة البيئية التابعة لوزارة 
التنمية المستدامة وبالفعل تم تنفيذ القرار ، حيث باشرت اللجنة الى زيارة مجموعة من وحدات عصر الزيتون 

والفقيه بن صالح وسيدي قاسم ومكناس. )المجلس األعلى للحسابات المغربي،  في كل من إقليم قلعة سراغنة
2018) 
  .دور وكاالت األحواض المائية في وقاية البيئة من التلوث 

بالنظر الرتفاع عدد وحدات معاصر الزيتون بالمغرب، فقد برزت عدة مشاكل بيئية جراء التخلص العشوائي 
مما يساهم في تلويث الفرشة المائية ومجاري المياه والسدود، الشيء من مادة المرج في الوسط الطبيعي، 

 الذي يتسبب في القضاء على بعض الكائنات الحية خاصة األسماك والطحالب نتيجة تدهور جودة المياه.
وللحد من األثار السلبية لمادة المرج على المجال البيئي تقوم وكاالت األحواض المائية بالمغرب سنويا 

حمالت تواصلية تحسيسية، وكذا تنظيم جوالت لمراقبة مدى احترام أصحاب المعاصر للمعايير  ببرمجة
 البيئية في إطار لجان إقليمية تضم مختلف المصالح المعنية.

 وهكذا عملت وكالة الحوض المائي لسبو على سبيل المثال بتنظيم حمالت تحسيسية استباقية في موسم
اصر الزيتون على مستوى األقاليم والعماالت التابعة لوكالة الحوض المائي لفائدة أرباب مع( 2019ــ2018)

 وكذا زيارة الوحدات الصناعية إلنتاج زيت الزيتون.
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وقد كان الهدف من هذه الحملة هو تحسيس وتوعية أرباب معاصر الزيتون قبل انطالق موسم جني الزيتون 
، صل عام والموارد المائية بشكل خانظومة البيئية بشكلجعلهم أكثر وعيا بمخاطر إفراغ مادة المرج في الم

وما يترتب عن ذلك من خسائر بيئية واجتماعية واقتصادية وحثهم على تزويد وحدات اإلنتاج بأنظمة 
لمعالجة مادة المرج وضرورة االلتزام بالمعايير البيئية المعمول بها والتقيد ببنود دفتر التحمالت واألنظمة 

ي بها العمل المنظمة للمجال البيئي المتعلقة بالوحدات اإلنتاجية لعصر الزيتون من أجل والقوانين الجار 
حماية النظام البيئي بمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي لسبو وكذا ضرورة القيام بدراسة التأهيل البيئي 

 .التأثير على البيئة متعلق بدراسةال 12ــ03بالنسبة لمعاصر الزيتون التي تم إنجازها قبل تفعيل القانون 
ولعل من بين أهم المضامين التي تم إثارتها  في الحملة التحسيسية هو حث أرباب معاصر الزيتون من 

ة الطور التي تعتبر ثنائي االستخالصتغيير تقنية استخالص زيت الزيتون ثالثية الطور والتوجه نحو تقنية 
الوكالة  المرج ، وبالتالي الحفاظ على المحيط البيئي ، فهذهتقنية إيكولوجية لكونها تفرز كمية قليلة من مادة 

تقوم بمجهودات جبارة أخرى تتمثل في إنجاز المشاريع التي تساهم في التخفيف من أثار مخلفات عصر 
بيعي، صفرو التي تعتمد على التبخر الط بإقليمالزيتون على البيئة )المحطة النموذجية لمعالجة مادة المرج 

موذجية لمعالجة مادة المرج بإقليم تاونات ، المحطة النموذجية التي مازالت في طور الدراسة المحطة الن
 (2018بكل من سيدي قاسم والمهاية وتازة...(. )وكالة الحوض المائي اإلخباري، 

وعلى نفس المنوال تقوم وكالة الحوض المائي ألم الربيع كل سنة تزامنا مع موسم جني وعصر الزيتون، 
تنظيم حمالت تحسيسية بتنسيق مع مجموعة من المتدخلين من أجل إبراز أضرار مخلفات معاصر على 

الزيتون على الموارد المائية ، وتعمل على اقتراح تدابير عملية للتخلص السليم منها تجهيز المعاصر 
مجهودات حثيثة  ابأحواض اسمنتية لتبخر مادة المرج ولتجفيف قشور وبقايا الزيتون، كما تبذل الوكالة أيض

من أجل دعم كل المبادرات الرامية لمعالجة مخلفات المعاصر، إما عن طريق إنجاز الدراسات الالزمة 
وتقديم الدعم التقني أو عن طريق المساهمة في تمويل بعض محطات المعالجة في إطار اتفاقيات شراكة. 

 (2018)الموقع االلكتروني وكالة الحوض المائي ألم الربيع، 
يجابي في الحد من التلوث الناتج   إنعليه نقول و  وكاالت األحواض المائية بالمغرب تضطلع بدور فعال وا 

 عن عصر مادة الزيتون وبالتالي المساهمة في الحفاظ على المجال البيئي.
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  في وقاية البيئة من مخاطر التلوث. االستشاريةدور المؤسسات 
يئة التي تضطلع بمهام التنسيق واالستشارة في مجال حماية الب تلك الهيئات االستشاريةيقصد بالمؤسسات 

على أساس قطاعي، بحيث هناك مجاالت عدة تطرح مشاكل تقنية دقيقة تتطلب إيجاد بنيات استشارية 
متخصصة لتحقيق التنسيق القطاعي بين جميع األطراف المعنية بمجال خاص من مجاالت حماية البيئة. 

 (2019)ياسين الكعيوش، 
 ولعل أهم المؤسسات االستشارية التي تضطلع بها الدور نجد:

 .المجلس الوطني للبيئة 
يعتبر المجلس الوطني للبيئة من أهم األليات الوطنية لتدبير البيئة، فهو هيئة استشارية يلعب دورا رئيسيا 

لى حد كبير اعمال افي مجال التنسيق في قضايا البيئة تترأسه السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، ويسهل 
 التنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

ومن تجليات األدوار التي يقوم بها، المحافظة على التوازن البيئي للمحيط الطبيعي مع السهر على تحسين 
ة التنمية االقتصادي إطار عيش المواطنين وظروفهم وكذا ضمان إدماج االنشغاالت البيئية في مسلسل

 واالجتماعية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يسهر على متابعة الوضعية البيئية بالمغرب وتجميع المعطيات حولها، والقيام بنشر المعلومات المتعلقة 

جراء  دراسات التي تهم البالبيئة والسهر على إخبار الموظفين وتوعيتهم، وتشجيع إنشاء الجمعيات المهتمة وا 
االتفاقيات الدولية، كما يرفع الى الحكومة تقريرا سنويا عن حالة البيئة في البالد، كما يعمل من جهة أخرى 
على عملية الوقاية والتحسيس بقضايا البيئة على المستوى المحلي بواسطة المجالس الجهوية للبيئة ومجالس 

 (2019الواليات واألقاليم. )ياسين الكعيوش، 
 .المجلس االقتصادي واإلجتماعي والبيئي 

 21يعتبر المجلس االقتصادي واإلجتماعي والبيئي من المؤسسات الدستورية الهامة التي تم إحداثها في 
، ويضطلع بمهمة استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين، لتعزيز (2011)فبراير 

ميق ادية واالجتماعية والبيئية، كما يعد إطارا مؤسساتيا للتفكير العاالليات االستشارية حول الوضعية االقتص
 (2019في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي. )ياسين الكعيوش، 
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في  والبيئية مع ابراز رأيه واالجتماعيةإذ في هذا اإلطار يضع تقارير مرتبطة بالوضعية االقتصادية 
 ة العمومية، كما يقدم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بها.التوجهات العامة للسياس

وعليه فبالرغم من الدور االستشاري لهذه المؤسسات، إال أن دورها يبقى مهم في وقاية البيئة بشكل عام، 
 ووقايتها من مخاطر التلوث الناتج معاصر الزيتون بشكل خاص.  

 بيئة من التلوث.مساهمة جمعيات المجتمع المدني في حماية ال .2
لما كان حق العيش في بيئة نظيفة وسليمة من الحقوق المشتركة بين اإلنسانية جميعا، جعل من حمايتها 
قضية ذات أبعاد عالمية ووطنية بل ومجتمعية، ولما كان كذلك جهود الدولة محدودة في حماية البيئة، كان 

ن مؤسسات الدولة تساهم من موقعها في حماية البد من التفكير في خلق مؤسسات مجتمعية مدنية بديلة ع
 البيئة والحفاظ عليها.

فالمجتمع المدني بحكم قربه من السكان والتصاقه اليومي بقضايا المجتمع والبيئة وما تعرفه من مشاكل، 
يشكل بذلك قوة اقتراحية أو أداة ضغط على السلطات العمومية لحثها على اتخاذ التدابير والتشريعات 

سات الالزمة سواء من خالل توعيتها بخطورة المشاكل المستفحلة أو عبر الضغط عليها بكل الوسائل والسيا
الممكنة لثنيها عن عدم االقدام على اتخاذ سياسات اقتصادية أو تنموية ال تخدم البيئة وتلحق أضرار بليغة 

 (2021هيدان،  )خالد  باألوساط الطبيعية والنظم البيئية خاصة منظومة الموارد المائية.
كما أن المجتمع المدني أصبح اليوم من المداخل لترسيخ الحكامة البيئية بتدبير معقلن وفعال للثروات 
الطبيعية واإليكولوجية بشكل عام، كما أنه يواجه الممارسات المخالفة للقانون من أي جهة كانت تشريعية 

لى لسلطات إلى وجود حاجات تحتاج الى معالجأو تنفيذية أو قضائية، حيث يستطيع إبداء رأيه وتنبيه ا ة وا 
 (2017ادراجها ضمن برامج الدولة سواء على المستوى الوطني أو المحلي. )عبد العزيز مرزاق، 

وارتباطا بموضوعنا هذا استنكرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق االنسان حجم الكارثة البيئية المتمثلة 
التي خلفتها معاصر الزيتون والتي يتم التخلص منها ورميها في الوديان في مادة المرج بمدينة تاونات 

والطبيعة، إذ طالبت بتدخل للسلطات المعنية وتحديد المسؤوليات ومتابعة المتورطين في هذا الجرم الذي 
 (2022االخباري،  24)موقع اليوم  .سيستمر أثاره لسنوات

أجل البيئة والعدالة المناخية ناقوس الخطر الذي  وفي نفس السياق دقت جمعية االقتصاد األخضر من
تسببه مخلفات معاصر الزيتون بمدينة وزان، والتي يتم تصريفها من طرف بعض الوحدات وخاصة التقليدية 
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وشبه العصرية في الحقول واألحواض واألودية في قنوات الصرف الصحي دون معالجتها نظرا الحتوائها 
قع جريدة هسبريس )مو ال والفينول التي تساهم بالتأكيد في إتالف المجال البيئي. على أمالح البوتاس واألموني

 (2022االلكتروني، 
بهذا نقول إن للمؤسسات الفاعلة في مجال البيئة سواء الحكومية أو غيرها دور فعال وحيوي في حماية 

 البيئة من مخاطر التلوث الناتج عن صناعة تحويل الزيتون بالمغرب.
 ثاني: صناعة تحويل الزيتون بالمغرب بين إشكاالت تدبير النفايات ورهانات حماية البيئة.المحور ال

إذا كان المشرع المغربي قد أولى أهمية كبرى لحماية البيئة من خالل وضعه ألليات قانونية ومؤسساتية 
ول دون ة تحمهمة، فإن تدبير النفايات الناتجة عن مخلفات عصر الزيتون ال زال يعرف إشكاالت كبير 

تفعيلها على أرض الواقع، مما يؤثر سلبا على قطاع البيئة )أوال(، وأمام هذا الوضع كان البد من إيجاد 
 أليات كفيلة تضع حدا لهذه االنتهاكات وبالتالي تحقيق التنمية )ثانيا(.

 أوال: إشكاالت تدبير النفايات الناجمة عن عصر الزيتون وأثارها على البيئة.
من الترسانة القانونية التي تم وضعها في إطار حماية المجال البيئي، )القانون المغربي رقم  على الرغم
المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، والقانون المغربي  12.13المتعلق بالماء، والقانون المغربي رقم  36,15
المتعلق بحماية  03.11المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، القانون المغربي رقم  00.28رقم 

واستصالح البيئة( فإن إشكالية تدبير النفايات الناجمة عن مخلفات عصر الزيتون، الزالت تشكل مشكلة 
بيئية حقيقية تعود للواجهة كل سنة مع انطالق موسم جني الزيتون وعصره، حيث تتعالى مجموعة من 

 فايات في مجموع ربوع المملكة. األصوات منددة بحجم الكارثة البيئية التي تسببها هذه الن
فالواقع يوكد بشكل مملوس أن عدد كبير من الوحدات الصناعية المنتجة للزيت )معاصر الزيتون( ال تحترم 
القواعد واإلجراءات القانونية المعمول بها في مجال إنتاج زيت الزيتون. إذ في الغالب يتم التصرف العشوائي 

ذ بعين االعتبار اثارها السلبية الوخيمة، فيتم التعدي على البيئة من طرف مع تدبير هذه النفايات دون األخ
ارباب وحدات انتاج الزيت في خرق سافر للضوابط القانونية ودفاتر التحمالت، كما أن تهاون الجهات 
 عالمكلفة بحماية البيئة في القيام بمهامها واقتصارها على إعداد التقارير دون تفعيلها معطى أساسي يشج

تروني، )موقع جريدة هسبريس االلك أرباب المعامل على تنمية الثروة االقتصادية على حساب المجال البيئي.
2022) 
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 (2018نجد: )وكالة الحوض المائي لسبو،  اإلطارومن مظاهر التعدي على البيئة في هذا 
  خصصة بواسطة شاحنات مالقيام بإفراغ صهاريج من سائل المرجان في المجاري والوديان اثناء الليل

 لذلك.
 .بناء صهاريج ال تستجيب للمعاير التقنية المعمول بها 
  .تجاوز كمية الزيتون المرخص عصرها يوميا 
 .إضافة وحدات جديدة بنفس البناية دون تحيين دراسة التأثير على البيئة 
  الطور.استعمال الوحدات التقنية الستخالص زيت الزيتون ثالثية الطور عوض ثنائية 
 .عدم تنقية أحواض التبخر قبل بداية موسم جني الزيتون 
 .عدم تغطية الساحة المخصصة لمادة الفيتور 
  ألحواض التبخر. االستيعابيةانتاج كمية كبيرة من مادة المرج تفوق القدرة 
  عدم دراية أرباب معاصر الزيتون بالمعايير التقنية التي يجب ان تتوفر عليها أحواض تبخر مادة

 المرج.
  انتشار عدد كبير من المعاصر غير مرخص لها من طرف السلطات المحلية تشتغل خارج المساطر

 القانونية.
 .عدم احترام أوقات العمل المشار اليها بدراسة التأثير على البيئة 

ية لكما يالحظ من جهة أخرى غياب إجراءات ملموسة ذات اثار إيجابية على البيئة تتمثل في كون أن الفيدرا
البيمهنية المغربية للزيتون ال تتوفر على أية بيانات حول اإلنجازات الفعلية، ال سيما فيما يتعلق باحترام 
صناعة زيت الزيتون للبيئة، ويرجع ذلك حسب مسؤولي الفدرالية الى كونها ال تزال في طور التنظيم وال 

 تفتقر لإلمكانيات المادية ا أنهاتتوفر حاليا على تمثيلية فعالة على المستوى الجهوي كم
قبل  2003فمنذ إخضاع الصناعة التحويلية للزيتون الى شرط احترام مسطرة إجراءات التأثير على البيئة 

المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، مع ذلك  12.03انجاز مشاريع صناعة الزيتون، وذلك طبقا للقانون رقم 
اري قبل بدئ المشروع وال يترجم الى تدابير حقيقية تهدف الى لوحظ أن هذه المسطرة تبقى مجرد اجراء إد

 (2018الحفاظ على البيئة وخاصة الموارد المائية. )المجلس األعلى للحسابات المغربي، 
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وعليه فهذه اإلشكاالت تترتب عليها اثار ومخاطر سلبية وخيمة على البيئة تتمثل بعضها في اتالف التربة 
لنباتي وتدمير األغراس والنبات بفعل امالح البوتاس المتسربة من المرجان بكثرة وتدهور جودتها وغطائها ا

نات ب وما شابههما من كائدود بالقضاء على األسماك والطحالوتلويث الفرشة المائية ومجاري المياه والس
ضعاف الصبيب المائي وخنق قنوات الري نتيجة الخسائر التي تلحقها تراكمات مادة المرجا )الموقع  .نحية وا 

 (2021االلكتروني مجلة آفاق البيئة والتنمية، 
واألكثر من هذا وذاك فإن التركيبة الكيماوية لمياه المرج المنبعثة من الزيتون تصيب اإلنسان فتضعف جهاز 
مناعته وتؤثر على جهازه العصبي، كما تؤدي الى حدوث أورام سرطانية وتأثيرها على القلب والكليتين 

 (2022الهضمي في حال تسربه الى مياه الشرب. )محمد الحمراري، والجهاز 
فهذه األعمال غير المسؤولة من أرباب الوحدات المنتجة للزيت تؤكد بشكل واضع وملموس عدم جدوى 
النصوص القانونية كما أنها تؤكد ضعف األجهزة الرقابية المنوط بها تدبير القطاع، مما يفتح المجال أمام 

  ثروتهم على حساب البيئة دون ترتيب أي جزاء.   هؤالء لتنمية
 ثانيا : رهانات حماية البيئة من التلوث. 

في ظل االنتهاكات واالشكاالت الخطيرة التي تعرفها البيئة جراء سوء تدبير النفايات الناتجة عن وحدات 
تقي نها ان تحل و عصر زيت الزيتون بجميع ربوع المملكة، كان البد من وضع قواعد واسس فعالة من شأ

 شر البيئة من التصرفات الجرمية التي تطالها، ولعل أهم هذه األسس والحلول:
 .نزاهة اللجان المكلفة بالبيئة في تعاطيها مع خطورة تلوث الماء نتيجة المواد السامة 
  ال.الخطيرة التي تتم في هذا المج لالنتهاكاتضرورة التدخل من طرف الجهات المسؤولة لوضع حد 
 لرفع من الجزاء في الحاالت التي تنتهك فيها البيئة.ا 
  تفعيل دور المجلس الجهوي لالستثمار من خالل التعاطي الصارم مع كل اختراق ألصحاب

 المعاصر. 
  ضرورة انخراط كل الفاعلين المعنيين من جمعيات المجتمع المدني وقطاعات وصية على البيئة

 ومؤسسات عمومية ومنتخبين.
 المقترحات التي توصل إليها مركز االرشاد الفالحي بوزان المتمثلة في: ضرورة تفعيل 
  .بناء احواض مكسوة بالخرسانة 
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  اعتماد الطريقة االيكولوجية عن طريق استعمال اليات حديثة تستند الى التدرج في المعالجة عبر
 .والبرتغال واليونانما يعرف بنظام الدورتين المعمول بها حاليا في كل من إيطاليا واسبانيا 

  انشاء محطات إقليمية في جميع ربوع المملكة متخصصة في معالجة مادة المرجان عن طريق
 االستعانة بالخبرتين االسبانية واإليطالية.

  تنظيم وتكثيف االجتماعات والحمالت التحسيسية بضرورة احترام البيئة من أثار التلوث الناجم عن
 وحدات انتاج الزيت.

كما انه في ظل هذا الوضع السلبي الذي يشكله سائل المرجان على المجال البيئي، فإنه أنى األوان للقيام 
بدراسات مختبرية عن هذه المادة وتعميق البحث حولها، خاصة وان بعض الدراسات توصي بضرورة 

تمكنت  إذاير بشكل كباستعماله في األراضي الزراعية كسماد مخصب للتربة، كما يمكن التقليل من مخاطره 
المعاصر من عدم خلط مياه غسل الثمار مع المياه الخارجة منها، فهذا األمر من شأنه ان يقلل من حجم 

 (2022النفايات. )محمد أبطاش، 
 خاتمة

ختاما يمكن القول إن سوء تدبير النفايات الناجمة عن وحدات انتاج زيت الزيتون بالمغرب يشكل في الحقيقة 
على البيئة في شتى أصنافها، وخطرا على مستقبل التنمية االجتماعية واالقتصادية بالمغرب  خطرا محدقا

وعلى العالم أجمع، لذلك وجب التفكير بشكل أن ومستعجل إليجاد حل لهذه الكارثة البيئية ورد االعتبار 
 لها، الن مستقبل البشرية رهين بوجود بيئة سليمة خالية من التلوث.

 إال من خالل:ولن يتحقق هذا 
 .تطبيق مقتضيات النصوص القانونية على أرض الواقع 
 ومؤسساتها الوطنية والجهوية والمحلية،  جعل قطاع البيئة من أولويات الدولة 
  ،خلق جهاز للرقابة خاص بمراقبة مدى مالءمة معاصر الزيتون للمقتضيات القانونية المعمول بها 
 ؤولية،تحلي مؤسسات المجتمع المدني بروح المس 
  .التأكيد على وضع رقم أخضر رهن إشارة الجميع بهدف التبليغ عن الجرائم المقترفة في هذا المجال 
 .ضرورة خلق وحدات إنتاج زيت الزيتون صديقة للبيئة على غرار بعض الدول 
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 الئحة المراجع
 البحوث األكاديمية:

 الحكامة البيئية وتنمية االستثمارات بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه (2017) عبد العزيز مرزاق :
 .2017-2016في القانون العام، كلية الحقوق السنة الجامعية 

 السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم البيئية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون  (:2019) ياسين الكعيوش
بد اهلل، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس، السنة الخاص، جامعة سيدي محمد بن ع

  .2019-2018 الجامعية
 مؤسسة المجتمع المدني وسؤال التنمية المستدامة بالمغرب، مجلة القانون واألعمال (2021) خالد هيدان :

 الدولية.
 التقارير:
  2018التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة، 
 قرير وكالة الحوض المائي اإلخباري حول الحملة التحسيسية لمكافحة التلوث بمادة المرج الناتج عن ت

المنجز  سبو،لمعاصر الزيتون الناتج عن معاصر الزيتون المتواجدة بالنفوذ الترابي لوكالة الحوض المائي 
 .2018من طرف مصلحة جودة المياه، سنة

 القوانين:
  المتعلق بالماء،  36.15بتنفيذ القانون رقم  1437ذي القعدة 6صادر في  1.16.113ظهير شريف رقم

 .6305، ص 2016أغسطس 6494المنشور بالجريدة الرسمية عدد 
  12.13( بتنفيذ القانون رقم 2003ماي 12) 1424ربيع األول  10صادر في  1.3.60ظهير شريف رقم ،

 1424ربيع األخير  18بتاريخ  5118الرسمية عدد المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، الصادر بالجريدة 
 (2003يونيو 19)

  28.00( بتنفيذ القانون رقم 2006نونبر 22)1427شوال  30، صادر في 1.06.153ظهير شريف 
 1427ذو القعدة  15بتاريخ  5480المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

 .3747(، ص2006ديسمبر 7)
  1424ربيع األول  10في ، صادر 1.06.153ظهير شريف رقم(1é  بتنفيذ القانون رقم 2003ماي )

يونيو  19) 1424ربيع االخر  5118الجريدة الرسمية عدد  البيئة،المتعلق بحماية واستصالح  11.03
2003) 
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  تنظيمي ( بتنفيذ القانون ال2015يوليوز 7) 1436رمضان  20صادر في  1.15.83ظهير شريف رقم
 (2015يوليوز 23) 1436شوال 6بتاريخ  6380المتعلق بالجهات، الجريدة الرسمية عدد  111.14رقم 

  ( بتنفيذ القانون التنظيمي 2015يوليوز 7) 1436من رمضان  20صادر في  1.15.85ظهير شريف رقم
 23) 1436شوال 6، بتاريخ 6380المتعلق بالجماعات، الجريدة الرسمية عدد  113.14رقم 
 (.2015يوليو

  ( بتحديد اختصاصات 2014ديسمبر  23) 1436من صفر  30صادر في  2.14.758مرسوم رقم
 6330الجريدة الرسمية عدد  بالبيئة،وتنظيم الوزارة المكلفة 

 المواقع اإللكترونية
 https//www .abhoer.ma/index .cfm ?new=true&id=105&id_page=64&ORDRE_VALEUR=n ـ

-https://www .arifino.nett /nador_live 

- https://www.hespress.com/%D8%B3%D9%84%D8%B7%....-929685./html/amp. 

 .https://www.alyaom24.com/1627150.htmـ 

 https://www.hespriss.com/%d8%a7%d9%84% ـ

 https//www .abhoer.ma/index .cfm ?new=true&id=105&id_page=64&ORDRE_VALEUR=nـ 

 https://www.hespriss.com/%d8%a7%d9%84%ـ 

 ./https://www.man.ctr.org/magazineـ 

:https://www.hibazoom.com/news147510.html  

https://www.droitentreprise.com 
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 بالواحات املائية املوارد الوضعية ىلع املناخية التغيرات تأثيرات
غريس-زيز حوض" الشرقية الجنوبية املغربية " 

Effects of climatic changes on the situation of water resources in the 
southeastern Moroccan oases "Ziz-Greis Basin" 

 بوبالل حفصة
 كلية واللغات، اإلنسانية والعلوم التربية علوم يف األبحاث مختبر باحثة، طالبة

 الرباط الخامس محمد جامعة التربية، علوم
 العزيز عبد باحو. د

 أستاذ باحث: باملدرسة العليا لألساتذة، جامعة محمد الخامس الرباط
 املغربية بالواحات املائية املوارد الوضعية على املناخية التغيرات تأثيرات(: 2022)بوبالل، حفصة & عبد العزيز، باجو  يوثق هكذا: 

"، التقرير االستراتيجي السنوي بعنوان واقع ومستقبل التغيرات املناخية العاملية، املركز الديمقراطي غريس-زيز حوض" الشرقية الجنوبية

 العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية، برلين.

 الملخص:
ن تأثيرات لم مسغريس"، من بين المناطق التي لم ت-الشرقية " حوض زيزتعد الواحات المغربية الجنوبية 

 اهالتغيرات المناخية خصوصا مواردها المائية، حيث تعتبر العنصر االساسي الذي تقوم عليه مجاالت
 ،االقتصادية، االجتماعية، البيئة...  ونظر ا لإلكراهات التي تعاني منها: كتردد سنوات الجفاف وطول مدتها

لتغيرات غريس" وتدهورها بفعل تأثير ا-راجع معدل التساقطات المطرية. فندرة الموارد المائية بحوض "زيزوت
المناخية، سواء على المستوى الطبيعي أو التدخل البشري. تهدف هذه الورقة الى تبيان تأثيرات التغيرات 

ث غريس" بالمغرب، بحي-حوض زيزالمناخية على الموارد المائية بالمناطق الواحية الجنوبية الشرقية "
ستركز عليه نتائج هذه الدراسة: ما مدى تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية بالواحات المغربية 

غريس"؟  وكذا ماهي اشكال التدهور المتزايد الذي عرفته هذه المناطق الواحية -الجنوبية الشرقية "حوض زيز
 غريس؟ -ني للموارد المائية بحوض زيزبسبب االستغالل المفرط والالعقال

 غريس.-: الموارد المائية، التغيرات المناخية، تأثيرات، الواحات، حوض زيزيةالكلمات المفتاح
 Abstract: 

 The southeastern Moroccan Oasis "Ziz-Rheris Basin" are among the areas exposed to the 

effects of climatic changes. Especially, their water resources as they are the main element on 

which their economic, social, and environmental fields are based.... Due to the constraints Oasis 

"Ziz-Rheris Basin" suffer such as the frequency and length of drought years and rainfall rate 

decreased. The scarcity and deterioration of water resources in the “Ziz-Rheris Basin” due to 
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the impact of climatic changes, in terms of a natural level or human intervention. This paper 

aims to show the effects of climatic changes on water resources in the southeastern Oasis 

regions “Ziz-Rheris Basin” in Morocco, so that the results of this study will focus on the 

following. What is the impact of climatic changes on water resources in the southeastern 

Moroccan oases “Ziz-Rheris Basin”? What are the forms of the increasing deterioration 

experienced by these Oasis areas due to the excessive and irrational exploitation of water 

resources in the Ziz-Greis Basin? .  

Keywords: Water resources, Climatic changes, Oasis, Ziz-Rheris Basin, Effects. 

  تقديم:
-لشرقية المغربية " حوض زيزالمائية عنصرا محددا للحياة بالمجاالت الواحية الجنوبية اتشكل الموارد 

أهمية كبرى لدى الساكنة منذ القدم، لكون هذه المادة الحيوية من الموارد الطبيعية  بحيث تكتسي، غريس"
ايضا بالنسبة اصة، و الواحي خ لإلنسانواالزدهار بالنسبة  االستمراريةأساسي في  والمساهمة بشكلالضرورية 

ما لها و ( الى أن ظاهرت التغيرات المناخية 2010عبد اهلل الغاني، لتنوع انشطته االقتصادية ومردوديتها. )
من تأثيرات على التوازنات البيئية الطبيعية والبشرية على مستوى العالم اشمل والمجاالت الواحية الجنوبية 

تراجع كبير و  انخفاض 6℃و℃2من خالل االرتفاع المسبوق في درجة الحرارة  خاصة وذلكالشرقية بصفة 
وتدهور الذي ينتج عنها  (GIEC 2019-2007)( وذلك حسب %20) المطرية بحواليفي معدل التساقطات 

 على مستوى باقي الموارد الطبيعية في المناطق ذات المناخ الجاف وشبه الجاف. 
األمر الذي جعل توجه اهتمام الخبراء وصانعي السياسات في سائر المعمور، لتفكير في التحديات التي 

التغيرات المناخية على صعيد جميع المجاالت طبيعية او البشرية، تحديدا على االنظمة  تأثيراتعن  تنتج
ن في اء حسب المختصيالمائية التي تهدد بشكل رئيسي مستقبل المجاالت الواحية بصفة ملحة. كما ج

العمل الحكومي الدولي المعني بالتغير المناخي، ان التغيرات المناخية هي كل األشكال التي يكمن أن 
تستمر لعقود متوالية والناتجة عن النشاط البشري أو عن التفاعالت الداخلية لمكونات النظام المناخي )ساجد 

أثيرات مدى ت بمعرفة ماية بالغة، خصوصا إذا تعلق االمر (.  فالدراسة المناخية تكتسي أهم2020الركابي، 
التغيرات المناخية على الموارد المائية؟ بل تشكل هذه الدراسة محورا مهما في فهم العالقة بين المناخ والموارد 

وك مما يؤثر على سل غريس-زيزالموارد المائية الذي يتوفر عليه حوض  على مخزونالمائية وتنعكس 
 (.  2020محمد بوطالقا، حات في تعاملهم مع االمكانات المائية المتاحة )ساكنة الوا
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تقديم مجال الدراسة كخطوة اولى، بعد ذلك توضيح االشكالية التي  خالل تحليلنا لهذا المقال، سنعمل على
موارد لما مدى تأثيرات التغيرات المناخية على ا التالية:سنعالجها من خالل االجابة على األسئلة الفرعية 

تدهور "؟ مع التركيز على أشكال الغريس-زيزالمائية بالمناطق الواحية الجنوبية الشرقية المغربية "حوض 
 " بسبب االستغالل المفرط والالعقالنيغريس-زيزالذي عرفته هذه المجاالت الواحية المغربية " حوض 

 غريس؟ -للموارد المائية بحوض زيز

 منهجية الدراسة: 
ثار التغيرات المناخية على الوضعية الموارد المائية بالواحات المغربية بالواحات آجل التعرف على أ من

ة، غريس وكذا أشكال التدهور المتزايد الذي عرفته هذه المناطق الواحي-لحوض زيزالشرقية  الجنوبيةالمغربية 
ائية اعتمدنا على مقاربة احص المفرط والالعقالني للموارد المائية بحوض زيز غريس. االستغاللب ببس

المطرية،  التساقطات)همت دراسة المعطيات المناخية والهيدرولوجية المتوفرة سامناخية تحليلية وصفية، 
الحرارة، الميزانية المائية، ....( تتبع تطور متوسط النظام المطري والحراري لمختلف محطات القياس 

التغيرية السنوية والنزعة العامة ، لدراسة (2015-1970)بالحوض وفق فترات زمنية مختلفة امتدت من 
ها الرطبة التي عرفت والفتراتالجافة  دراسة الفترات، وكذا (2015-1970غريس )-لتطورها في حوض زيز

نية لفترة زم ياس بالحوضحرارية لمختلف محطات الق-منطقة الحوض من خالل تتبع متوسطات المطر
 . (2017-1982)بين  امتدت ما

لف لمخت غريس وذلك-انصب تركيزنا في مرحلة الحقة على دراسة الميزانية المائية المناخية للحوض زيزو 
لميزانية معدل التبخر، حصيلة ا المطرية،التساقطات  )معدلبالتركيز على المعطيات التالية  محطات القياس

ي بحوض التغير المناخ تأثيرة عن وفي االخير تطرقنا الى اهم الظواهر المتطرفة الناتج المناخية(المائية 
 مراض البيوض.... والخروج ببعض التوصيات والمقترحات.أ، جفاف، فيضانات غريس:-زيز

  الدراسة:مجال 
 (°30 ∙00) غريس" في الجنوب الشرقي المغربي، ما بين خطي عرض-تتموقع منطقة الدراسة "حوض زيز

غرب خط غرينيتش، فالوحدة  (∙30°5 ∙00°4)شمال خط االستواء ومابين خطي عرض  (°32 ∙30)و
ي غريس التي تقدر مساحته االجمالية بحوال-غريس تنتمي الى حوض التصريف زيز-المكونة لحوض زيز
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نجد منبعه ينطلق من جبال األطلس الكبير الشرقي، ومصبه عند الحدود الغربية  بحيث، 2كلم (27111)
 .( EL hassnaou.& Serrari, 2014) الجزائرية

يحد هذا الحوض من جهة الشمال الشرقي حوض ملوية، ومن جهة الشمال الغربي حوض أم الربيع، ومن 
جهة الغرب حوض درعة ومن جهة الشرق حوض كير، أما من جهة الجنوب فنجد حوض معيدر. ينتمي 

 معيدر، وتشرف على تدبير-غريس-زيز-هذا الحوض المائي الى مجال نفود وكالة الحوض المائي لكير
 موارده المائية. 

 : خريطة مجال الدراسة1الشكل رقم 

 
 بتصرف.( laaouane, 2004) المصدر:

تتكون من  حوضلل التضاريسيةغريس بتنوع خصائصه الطبوغرافية، فالبنية -يتسم حوض زيز           
ذه السالسل هجبال األطلس الكبير في الجهة الشمالية منه واالطلس الصغير من الناحية الجنوبية تتوسط 

 ، في حين أن المجاالت السهلية للحوض تدخل ضمن المنخفض الرباعي.الجبلية أجزاء هضبية
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 غريس.-: مقطع طبوغرافي يبين البنية التضاريسية لحوض زيز2الشكل رقم 

 
  ( Site web : http://infoprintawardspace.com) المصدر:

ام بأنشطة للقي ومالءمتهاغريس، فتتميز في مجملها بقساوتها وعدم -أما الخصائص المناخية لحوض زيز
زراعية عصرية، راجع ذلك أساسا لموقع الحوض الشبه الصحراوي وانفتاحه على المؤثرات الهوائية الرطبة، 
حيث يسود بالحوض مناخ قاري شبه الجاف، يتميز بتساقطات مطرية ضعيفة غير منتظمة وسوء توزيعها 

(، مما يؤدي الى ارتفاع في 3لشكل رقم شتاء )ا ومنخفضةفي الزمان والمكان، ودرجة حرارة مرتفعة صيفا 
معدل التبخر وانخفاض في الرطوبة الجوية. هذا ما ينعكس بشكل سلبي على الشبكة المائية التي تتصف 

ه أهم موارد المياه السطحية بهذ ووادي غريسبكونها موسمية الجريان السطحي والجوفي، ويعد وادي زيز 
لشيء الذي يؤثر على الغطاء النباتي الطبيعي الذي يتميز بضعف الواحات الجنوبية الشرقية المغربية، ا

كثافته، وبتدهوره الكبير بفعل ممارسات الضغط البشري الكبير وتوالي سنوات الجفاف، بالتالي سيادة التربة 
 (.2018أحمد بنعدي،الفقيرة في مجمل اراضي الحوض مع بعض االستثناءات في المنخفضات )

 (2015-1957حرارية لبعض محطات الحوض )-المطر ات: المبيان3الشكل رقم 
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 )بتصرف( 2016غريس - زيز-كيرالمصدر: وكالة الحوض المائي 

طبيعي ب التزايد البغريس، عرفت اساسا تزايد سكاني كبير بس-أما الخصائص البشرية لحوض زيز 
، (2014)ا مجاالت الواحات المكونة للحوض، فحسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى سنة وخصوص  

نموا ديموغرافيا، كباقي الجهات في المغرب. فقد انتقل مجموع الساكنة  تافياللت-درعةعرفت ساكنة جهة 
(. 2014)حسب نتائج إحصاء  نسمة (1635008)إلى  (2004)إحصاء  نسمة حسب( 1491580)من 

منوعرافية عمالة اقليم الرشيدية ) في المناطق الحضرية (%34) عدد سكان الجهة زاد بنسبة تقدر بأي أن 
 الرشيدية،من الساكنة تتمركز على مستوى عمالة  (%25)نجد أن  بها،(، ويختلف توزيع السكان 2014

 ، من مجموع ساكنة الجهة.(%18)في حين أن عمالة إقليم ميدلت تبلغ نسبة السكان بها 
 .2014حسب إحصاء  تافياللت-: توزيع ساكنة جهة درعة 4 الشكل

 
 .2014 المصدر: المندوبية السامية لإلحصاء العام للسكان والسكنى
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 غريس:  -تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية بحوض زيز .1
ر وذوبان تغير أنماط تهاطل االمطان إ يشير أحدث تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي،

غيرات المناخية ، ألن التالهيدرولوجية و نوعيتها وكميتها ب التغيرات المناخية، يؤثر على النظمبالجليد بس
المرتقبة ستكون لها تأثيرات قوية على هذا المورد الحيوي خاصة في المناطق الشبه الجافة والجافة، اذ أنه 

فاع في )ارت صائية حول آثار التغيرات المناخية بالمغرب خالل العقود األخيرةاعتمادا على الدراسات االح
درجات الحرارة وعدم انتظام التساقطات المطرية(، لها آثار واضحة على الموارد الطبيعية خاصة على 
ة دالموارد المائية: كتراجع الفرشات الجوفية، حيث انخفضت نسبة نصيب الفرد من الموارد المائية المتجد

متر مكعب الى  (700)، حيث من المتوقع تراجع حصة الفرد من حوالي (1960)منذ سنة  (%60) الى
 ، نتيجة لنمو السكاني المتزايد والتنمية االقتصادية والصناعية2025متر مكعب بحلول سنة  651

(Aoubouazza M. , 2014) . 
 غريس" تعد من بين االكراهات التي-حوض زيزحية الجنوبية الشرقية " فالموارد المائية بالمجاالت الوا

تواجهها هذه المناطق وذلك راجع بالدرجة االولى لصفة المحدودية التي تعرفها زيادة الى قساوة الظروف 
تردد سنوات الجفاف وعدم انتظام التساقطات المطرية وتراجع معدالتها في الزمان  تشهدها:المناخية التي 

ا على الحصيلة المائية بمنطقة الدراسة. اضافة الى العنصر البشري الذي سلب  والمكان، الذي بدوره يؤثر 
يعد من العوامل المساهمة بشكل كبير في تدهور الموارد المائية بفعل تزايد الطلب والحاجة عن طريق 

  الجوفية.، تضاعف عمليات ضخ المياه لها المسؤولاالستغالل المكثف والغير 
 غريس: -التغيرية المطرية لحوض زيز .1.2

التها من كبير في معد غريس لتغيرية شديدة، بحيث تتميز باختالف-تتعرض منطقة الدراسة حوض زيز 
ات السيما انها عرفت تغير  السافلة،رى، وتتميز أيضا بانخفاض معدالتها من العالية نحو خأسنة الى 

 المناخية.كبيرة جراء تأثيرات التغيرات 
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 (2015-1970غريس )-التغيرية السنوية والنزعة العامة لتطورها في حوض زيز :5 رقم الشكل

 
 .2016( غريس ) بتصرف-زيز -المصدر: وكالة األحواض المائية لكير

غريس عرفت تعاقب مجموعة من الفترات -من خالل تحليلنا للمبيان يمكن القول ان منطقة حوض زيز
 تتوزع بشكل كالتالي: الجافة والمطيرة والتي

o  (1989-1988)لى إ (1971-1970)الفترة: 
غريس تساوي في عدد السنوات الجافة والمطيرة بالنسبة للمحطات زاوية سدي -هذه الفترة شهد حوض زيز

حمزة، مزيزل، فم زعبل، فم تليشت على عكس باقي المحطات االخرى لكن مع هذا فان التساقطات المطرية 
عالية الحوض. ملم، خصوصا في ( 150)غريس الذي يتسم بمناخه الجاف حيث ال تتجاوز -في حوض زيز

إذن فالسنوات التي سجلت بها نسب أعلى من المعدل إما عرفت فيضانات أو تساقطات مطرية مركزة تتوزع 
 بشكل متفاوت حسب فصول السنة. 

o خالل هذه الفترة الجافة التي عرفها حوض : (2004-2003)لى إ (1999-1990) فترة من
المنطقة شهدت قلة التساقطات المطرية غريس التي بلغت مدتها حوالي سبع سنوات أي أن -زيز

ملم كمعدل في المحطات الواقعة في وسط وسافلة الحوض على عكس  (70)حيث أنها سجلت 
 العالية التي تقريبا حافظت على وثيرة التساقطات المطرية. 

o  نجد أن في هذه الفترة توالي سنوات : (2015-2014)لى إ (2006-2005)فترة الممتدة من
-ملم بمعظم محطات حوض زيز (200)مطيرة مدتها ست سنوات، بلغ معدل التساقطات بها 
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ملم لتعود إلى الفترات المطيرة  (88)غريس، وفترات جافة مدتها سنتين، بلغ معدل التساقطات بها 
 .في جل محطات الحوض

 غريس: -امليزانية املائية املناخية بحوض زيز .2.2

بفعل ارتفاع معدالت التبخر وقلة التساقطات المطرية بحوض زيز، جعل من المنطقة تعرف دائما ميزانية 
مائية مناخية سالبة وأنها تتزايد في االتجاه السلبي، وهذا راجع إلى االرتفاع في درجة حرارة والتغير المناخي 

 بصفة عامة، والحوض بصفة خاصة. الذي يشهده المغرب
 غريس-: الميزانية المائية المناخية لبعض محطات حوض زيز6رقم الشكل 

  
 بتصرف 2009غريس -زيز-المصدر: وكالة الحوض المائي كير

 تعرف في الغالب ميزانية مائية مناخية للحوض،( فالميزانية المائية المناخية 6 من خالل تحليلنا ل )الشكل 
سالبة تتزايد في االتجاه السلبي، وهذا راجع إلى االرتفاع الكبير في درجة حرارة وقوة شدة التبخر وكذا التغير 

 بصفة خاصة. غريس-زيزالمناخي الذي يشهده المغرب بصفة عامة، وحوض 
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لمحطة فم زعبل  حراري-مطر: المبيان 7الشكل رقم 
(1957-2015) 

لمحطة أرفود  حراري-مبيان مطر  :8الشكل رقم 
(1957-2015.) 

  
غريس -زيز-الحوض المائي كير وكالةالمصدر: 

 بتصرف. 2016
 2016غريس -زيز-الحوض المائي كير وكالةالمصدر: 

 بتصرف.
 حراري لمحطة تادسغوست ما-: مبيان مطر9 الشكل رقم

 2017-1982بين 
 حراري لمحطة أيت بوجان ما-مطر : مبيان10الشكل رقم 

 2017-1982بين 

  
غريس -زيز-المصدر: وكالة الحوض المائي كير

 بتصرف. 2017
 2017غريس -زيز-المصدر: وكالة الحوض المائي كير
 بتصرف.

 (9)( أعاله يالحظ أن أغلب شهور السنة تكون جافة والتي تمتد إلى 10و 9و8و7) انطالقا من األشكال
أشهر. يالحظ أيضا أن كل المحطات تعرف ارتفاع في درجة الحرارة خالل فصل الصيف، مع ضعف في 

يشهد ظروف الجفاف الهيدرولوجي على طول  ا فالحوضعموم  التساقطات المطرية وارتفاع كمية التبخر. 
وغل نحو بة من التالسنة. وهذا راجع إلى الموقع الجغرافي حيث تمنع جبال االطلس التيارات الهوائية الرط

 هذه المناطق بالحوض. 
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ية غريس الجنوب-الظواهر الطبيعية المرتبطة بتأثيرات التغيرات المناخية على واحات حوض زيز .3
 المغربية:الشرقية 

-حوض زيزبالجنوبية الشرقية المغربية  المتفرد الذي تتميز به المجاالت الواحيةبالرغم من المنظر المميز و 
تأثيرات المجال يتعرض ل ، فهذااشة قصوى مرتبطة بموارده المائية المحدودةخلفه هشالذي يخفي  غريس،

التغيرات المناخية حيث نجد في البداية توالي سنوات الجفاف مع سنوات قليلة من الفيضانات المهولة. ومن 
ول فتراته، وط المعلوم أن الجفاف ليس بظاهرة جديدة على المنطقة، بل الشيء الجديد هو تزايد حدة الجفاف

الشيء الذي ينجم عنه تدهور البيئة الواحية وظهور بوادر التصحر وزحف الرمال على المجال الزراعي. 
 . أو الخارجية مما دفع ببعض الساكنة، خاصة الشباب منهم، إلى الهجرة الداخلية

 الجفاف:  .1.3
نذ القدم  التي شكل م الشرقية بالمغرب،يعتبر الجفاف من العوامل المساهمة في تدهور الواحات الجنوبية 

لبية على س تانعكاساوال تزال حتى وقتنا الحالي احدى التحديات أمام العنصر البشري الواحي، مما له من 
غريس والتي -دينامية الواحات الجنوبية الشرقية المغربية، فقلة التساقطات المطرية التي يتلقاها حوض زيز 

ة، زيادة على االرتفاع المفرط في درجة الحرارة، وبالتالي ارتفاع نسبة التبخر، ملم في السن (200)تقل عن 
كلها عوامل ساهمت في انخفاض الموارد المائية، دون أن ننسى دور التدخالت البشرية في هذه المجالت 

، كانت (2001-2000)غريس في -بطريقة غير عقالنية .فمثال وضعية الجفاف التي على حوض زيز
ف هيدرولوجي حاد أدى إلى نضوب بعض اآلبار والعيون، وتذبذب وانخفاض في مستوى الفرشة ذات جفا

الباطنية بالحوض. وبغض النظر عن كل ذلك، فال يمكن إرجاع ظاهرة الجفاف لتأثريات التغيرات المناخية 
رشات ففقط، بل أيضا هناك عامل أساسي، أال وهو الضغط البشري، وخاصة الضغط الذي يمارسه على ال

الباطنية. فقد زادت عملية حفر اآلبار المجهزة بالمحركات، وهو ما أدى إلى تملح التربة بفعل الضغط الكبير 
عليها. عموما فالجفاف بالمنطقة هو جفاف هيدرولوجي ناتج باألساس عن تراجع في السديمة المائية بفعل 

 العوامل السالفة الذكر.
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 ل الحوضبوادر الجفاف بمجا 1الصورة رقم: 

 
 .2016 المصدر: العمل الميداني

 
 : اثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بالبيئة الطبيعية للحوض المدروس11الشكل رقم 

 
 2016المصدر: العمل الميداني 

لدراسة حسب افمن خالل الرسم البياني أعاله،  يتضح أن الظواهر المرتبطة بطبيعة التغير المناخي بمنطقة 
االستمارة المنجزة، تفسر أن ظاهرة الجفاف، مهيمنة على المجال بالمقارنة مع الظواهر األخرى، حيث 

( %26)، والسطحية من المستجوبين رجحوا إلى أن االنخفاض الكبير في كمية الموارد المائية (%42)أن
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يشهدها  لقساوة الظروف المناخية التي باألساسمنهم أن تذبذب وانخفاض في مستوى الفرشاة الجوفية، راجع 
الحوض كاالزدياد المرتفع في معدالت التبخر بفعل الحرارة الشديدة في فصل الصيف التي تشهدها المنطقة 
وقلة التساقطات المطرية في فصل الشتاء ، والنزعة العامة المتجهة نحو االنخفاض بفعل تردد سنوات 

 الجفاف الطويلة المدة على المنطقة. 
 :الفيضانات
)الصورة  ( انظر1965)غريس، فترات فيضانات مهولة، فمثال فيضانات سنة -زيز منطقة الدراسةعرفت 

( التي كانت استثنائية، بكل المقاييس، أدت إلى ارتفاع منسوب ومعدالت تدفق مياه واد زيز. فقد ارتفع 2
متر مكعب في الثانية. وهو ما نتج عنه تدهور في البيئة الواحية وحدوث  (5000)صبيب واد زيز إلى 

خسائر بالبنيات التحتية، كهدم السواقي والقناطر، وجرف المشارات الفالحية، باإلضافة إلى الخسائر البشرية 
 (2015باحو عبد العزيز، ألف شخص من المتضررين والمشردين ) (25)قتيل و (75)الكبيرة المقدرة ب 

. (2009و  2008و 2006)أيضا تعاقب عدة فيضانات في سنوات  غريس شهد-لإلشارة كذلك فحوض زيز
وقد همت على الخصوص وسط حوض زيز، وسافلته مثل مرزوكة والريصاني. وقد سجل صبيب واد زيز 

 بمرزوكة (2006)متر مكعب في الثانية خالل هذه الفيضانات. وقد خلفت فيضانات  (300و 260)ما بين 
 (.3)الصورة  ، انظر(2015باحو عبد العزيز، شخص ) (1100)قتلى، وبلغ عدد المتضررين  (6)

التي همت عالية الحوض في منطقتي  (2016)وآخرها سنة  (2014)ونشير هنا أيضا إلى فيضانات 
فها نالريش وكراندو. فحدوث التساقطات المطرية العنيفة يؤدي إلى وقوع فيضانات مهولة. ومما يزيد من ع

وجود بنية تحتية هشة، كما أن معظم السكان يستقرون بالقرب من األودية، بل أكثر من ذلك مجموعة من 
 الدواوير شيدت في مجرى واد زيز.

الظواهر المناخية غير العادية المتمثلة في توالي سنوات الجفاف، التي امتدت  إن شدةإذن يمكن القول 
سنوات متبوعة بسنوات ذات فيضانات أصبحت غير عادية خاصة في  (5)ا لسنوات طوال تجاوزت أحيان  

السنين األخيرة، والتي تعتبر من أعنف الفيضانات التي لم تشهدها المنطقة لسنين طويلة. لكن بالرغم من 
 غريس.-ذلك ساهمت بشكل كبير في تطعيم السديمة الباطنية لحوض زيز
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 . 2008و 1965: فيضانات وادي زيز لسنة (3)و( 2)الصور

  
 www.zizvalley.com المصدر:

 التصحر وزحف الرمال: .2.3
تعاني كذلك الواحات التي نحن بصد دراستها من ظاهرة الترمال التي ما فتئت تهدد السكان في مصدر 

(. وتتجلى مظاهر 4عيشهم. مما جعل هذه المناطق مجاال ألنماط تدهور يصعب التغلب عليها )الصورة 
غريس في ملوحة التربة، واجتثاث الغطاء النباتي، وتراجع الموارد المائية التعرية -بحوض زيز هذه الظاهرة

 (2015محمد المولودي، )
 : زحف الرمال على المجال الزراعي بحوض زيز.4الصورة 

 
 .2016المصدر: العمل الميداني 

  مرض البيوض: .2.4
ثلثي من  انقراضالنخيل، أدى إلى تسبب في  شجريعتبر من أخطر األمراض التي تهدد الثروة الوطنية من 
ي بوفكوس التواعها ذات جودة عالية كالمجهول و األشجار خالل القرن الماضي، ويصيب بالخصوص أن
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تحد من تنميته وتطوره، عالوة عن ذلك فمن الصعوبة بمكان القول بأن هذا المرض ناتج عن التحوالت 
 .مجموعة من العوامل سواء بشرية كانت أم مناخية انتشارهالمناخية لكن تساهم في 

 : مرض البيوض بأشجار النخيل بحوض زيز5الصورة رقم 

 
 .2016المصدر: العمل الميداني 

التوصيات المقترحة من أجل التكيف مع حدة التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها بحوض 
  غريس:-زيز
o  التقليدية، والحد من انتشار الضيعات العصرية الكبرى خارج نظام الواحات إنقاذ وتأهيل وتنمية الواحات

 .غريس-من أجل الحفاظ على الفرشات الجوفية لحوض زيز
o  للمياه.الحد من انتشار بعض المزروعات الجديدة والدخيلة على المنطقة، والمستهلكة بكثرة 
o ماء، وخاصة نظام السقي بالتنقيطلالعمل على تعميم ونشر التقنيات الجديدة للسقي المقتصدة ل. 
o تشجيع األبحاث والدراسات في مجال الواحات، من خالل االنفتاح على الجامعة. 
o  صالح السواقي التقليدية وانشاء أخرى تحت أرضية تفاديا للتبخر الذي تعرفه وضع برنامج تبليط وا 

 .غريس-منطقة حوض زيز
o الموارد المائية بالواحات، ودعم التأقلم والتكيف عمل حمالت تحسيسية للفالحين بأهمية الحفاظ على 

 ؛.مع التغيرات المناخية، عن طريق استعمال الطاقات النظيفة )الشمسية( وتقنيات السقي العصري
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o  شراك دعم الدولة للمبادرات المحلية )الجمعيات وساكنة الحوض(، للتأقلم مع التغيرات المناخية، وا 
 .ساكنة في مشاريع المنجزةال
o  تثمين الموارد المائية السقوية، وتوجيهها للزراعات االستراتيجية الوحيدة المتمثلة في النخيل والمزروعات

 .غريس-المحلية بحوض زيز
o ،وكذا  توفير محطات الرصد المناخي للتنبؤ باألخطار المناخية، كالفيضانات، واألمطار الغزيرة

 .الجفاف
o ء في المناطق الريفية، أو في الوسط الحضري، للحيلولة إنشاء محطات معالجة المياه العادمة، سوا

 غريس؛-دون ثلوث مياه حوض زيز
o   .إنشاء المزيد من السدود التلية، وتغليف السواقي لتفادي ظاهرة التبخر، وصيانة الخطارات 

 خاتمة:
جيه و غريس ثروة مائية طبيعية وعنصرا فعاال في جذب السكان وت-شكلت الموارد المائية بالحوض زيز

نظامهم االجتماعي، اذ مارسوا بفضل عنصر الماء نشاطا زراعيا مكنهم من االستمرار في التجمعات سكانية 
يطلق عليها اسم القصر هذا األخير كانت الحياة فيه تحتكم لمجموعة من الضوابط والقوانين العرفية التي 

ي النشاط عملية االستفادة منه خاصة فاستأثر فيها الماء بأهمية كبيرة خاصة فيما يتعلق بضبطه وتنظيم 
 الزراعي الذي يرتبط بالسقي األراضي.

وات المناخية، الشيء الذي أثر على المياه بفعل سن تأقيرا التغيراتلكن أمام تعرض المنطقة لمختلف        
الغير المعقلن له في طرق السقي أدى إلى ندرة ومحدوديته أثر بدوره على النشاط الفالحي  واستعمالالجفاف 

إنتاج التمور ومرض النخيل بالبيوض، تقلص  انخفاضبالحوض من خالل الظواهر التي عرفها المجال: 
 المساحة الزراعية الحبوب، تزايد الملوحة في التربة.

غريس، انطالقا مما عرضناه سابقا تم استنتاج ان التحول -من خالل المشاكل التي يعرفها حوض زيز
المناخي الذي عرفته منطقة الدراسة، ال يمكن احالته فقط لتغير الذي يعرفه المناخ، بل أيضا لتدخل البشري 
الذي يزيد من حدته، وهو يؤثر بشكل كبير على الموارد الطبيعية بصفة عامة والمائية بصفة خاصة. 

لفالحي أدى إلى استنزاف الفرشاة الباطنية وبالتالي تعرضها للتملح بفعل الجفاف، الذي فتكثيف النشاط ا
تعرفه هذه المناطق زيادة عن ذلك انتشار مرض البيوض بفعل طرق السقي المعتمدة بغض النظر عن 
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باتي نفالسنوات الجافة التي يعرفها المجال ساهمت بشكل كبير في تدهور الغطاء ال طبيعة التربة الهشة.
خاصة أشجار النخيل، مما نتج عنه ضعف تجدد الفرشاة الباطنية مما أدى في نهاية المطاف الى ظهور 

 التصحر وزحف الرمال على المجال الواحي.
إذن فالشيء الذي يجب التركيز عليه من طرف المؤولين بهذه المناطق، هو كيفية التأقلم والتكيف ساكنة 

المناخية والضغط البشري، هنا يمكننا طرح تساؤل حول ماهي في ظل التغيرات  غريس-حوض زيز
اإلجراءات األساليب والتقنيات التي قامت بها الدولة والساكنة المحلية من أجل التكيف مع التغيرات المناخية 

   والطرق تخفيف من حدتها؟
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 الطاقات نحو: املستدام الطاقي االنتقال وضرورة املناخي التغير واقع
 باملغرب املتجددة

The reality of Climate change and the necessity of a sustainable 
energy transition towards renewable energies in Morocco 

 إسماعيل بوكلبة
 محمد القلوشي

 وجدة اإلنسانية، والعلوم اآلداب كلية الدكتوراه، بسلك باحثان طالبان
 الحسن بلغيثري

 املغرب وجدة، اإلنسانية، والعلوم اآلداب كلية العالي، التعليم أستاذ
 .واإلبداع الرقمي االستعمال التربية، التواصل،: مختبر

 .املجال وتدبير الجغرافية املعلومات تكنولوجيا: البحث فريق
: املستدام الطاقي االنتقال وضرورة املناخي التغير  واقع(: 2022) بوكلبة، إسماعيل & القلوش ي، محمد & بلغيثري، الحسنيوثق هكذا: 

عربي واقع ومستقبل التغيرات املناخية العاملية، املركز الديمقراطي ال، التقرير االستراتيجي السنوي بعنوان باملغرب املتجددة الطاقات نحو 

 للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية، برلين.

 الملخص:
يمثل حل أزمة المناخ تحدي ا اقتصادي ا وبيئيا أمام المجتمع الدولي مما يفرض تغيير نمط االقتصاد الحالي 

الى اقتصاد أخضر في إطار االنتقال الطاقي الذي يعتمد على الطاقات المعتمد على الوقود األحفوري، 
المتجددة ويفرض هذا االنتقال تحقيق توازن بين حاجيات ومتطلبات الجيل الحالي واألجيال المقبلة في إطار 
 احترام تام للبيئة. وتكتسي هذه الدراسة أهميتها من فكرة أن االنتقال الطاقي يضمن تحقيق التوازن بين
اهتمامات القضايا االقتصادية قصيرة المدي والمخاوف المتعلقة بتغير المناخ العالمي على المدي المتوسط 
والبعيد. ومن هذا المنطلق تعتبر تجربة المغرب رائدة في مجال االنتقال الطاقي حيث وجهت الدولة صلب 

بكل ربوع المملكة والكهرومائية  يةاهتماماتها نحو انشاء وتطوير محطات الطاقة المتجددة الشمسية والريح
لتجاوز التبعية الطاقية للخارج مستغلة في ذلك المؤهالت الطبيعية المهمة التي تزخر بها ويعتبر من الدول 

نسبة انبعاثات الغازات  للتخفيف من 1992األوائل التي صادقت على اتفاقية المناخ وبروتوكول كيوتو سنة 
 الدفيئة والتي أقرنت األقوال باألفعال للتخفيف من أثار التغير المناخي.

التغير المناخي، التنمية المستدامة، االنتقال الطاقي المستدام،  الطاقة المتجددة، :الكلمات المفتاحية
 االحتباس الحراري

https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
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Abstract : 

    Resolving the climate crisis is an economic and environmental challenge for the 

international community.  It requires changing the current modes of economy which are 

based on fossil fuels to a green economy, within the framework of the energy transition 

that depends on renewable energies.   This transition requires achieving a balance 

between the needs and requirements of the current and future generations without 

compromising the environment. This study is important because of the idea that the 

energy transition ensures a balance between the concerns of short-term economical 

issues and the concerns related to global climate change in the medium and long term. 

From this premise, Morocco’s experience is considered a pioneer in the field of energy 

transition, as the state directed its interests towards the establishment and development 

of renewable solar, wind, and hydroelectric energy plants in all parts of the Kingdom in 

order to overcome the energy dependency on other countries ; thus taking advantage of 

the important and abundant natural resources in it.  Morocco is considered one of the 

first countries to sign the climate agreement and the Kyoto Protocol in 1992 to reduce 

the rate of greenhouse gas emissions and to take actions to mitigate the effects of climate 

change. 

Keywords : renewable energy, climate change, sustainable development, sustainable 

energy transition, global warming. 

 مقدمة:
 ليةالحا ، الغاز الطبيعي( مصدر الطاقة الرئيسي بالعالم في المرحلة النفط ،يعتبر الوقود األحفوري )الفحم

بة الكبيرة سببت في إحداث أضرار بالبيئة من الطاقة المستخدمة، هذه النس % 90حيث يساهم بما يفوق 
بسبب التغير المناخي، وأمام هذا الوضع المتأزم وزيادة الطلب على هذه المصادر طرحت مشاكل أخري 
من قبيل عدم إمكانية تلبية االحتياجات المتزايدة من الطاقة، على اعتبار أن هذه المصادر التقليدية قابلة 

زيادة على الطلب الطاقي العالمي، باإلضافة الى مشكل االرتفاع المتزايد في للنضوب في المستقبل، أمام ال
مليون برميل  5.65نمو الطلب العالمي على النفط عند أن يصل   منضمة أبيكأسعار النفط حيت تتوقع 

ي وفمليون ا رغم تداعيات فيروس كورونا على االقتصاد العالمي.  96.63يومي ا، وأن يصل اإلجمالي إلى 
إلى الحد من معدل ارتفاع  2015يسعى اتفاق المناخ التاريخي الذي تم توقيعه في باريس عام  مقابل ذلك

درجات الحرارة عالميا بحيث ال يتجاوز درجتين مئويتين في القرن الحالي مقارنة بمستويات ما قبل العصر 
جر اءة استهالك الطاقة، الحالصناعي. وتشكل مصادر الطاقة المتجددة، مقرونة بالتحسن السريّع في كف

خاصة  (1ص  2018،الوكالة الدولية للطاقة المتجددة) األساس في إيجاد حل فعال لظاهرة تغير المناخ
لى تغّير المناخ فرض ع استمرار المخاوف من ظاهرة االحتباس الحراري والتغيرات المناخية بحيث أنمع 

بيعية، ومن ذلك "َفْطم" أنفسنا عن مجموعة من الموارد البشر التعامل بطريقة غير مسبوقة مع الموارد الط
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الطبيعية القيمة المتوافرة بسبب آثار التلوث العالمي. ومن أجل التحول الطاقي نحتاج تعبئة اقتصادية مهمة 
، أحمد الطالب) لخضراء المستخدمة في مجال الطاقةا المعادن قد تقود إلى إجهاد اإلنتاج العالمي لبعض

من  %90 ويعتبر المغرب من الدول في مجال االقتصاد األخضر مع العلم أن المغرب استورد .(2020
، وذلك نتيجة 2009عام  %97.5كانت  ما، حيت نجح في خفضها بعد2020احتياجاته الطاقية سنة 

 الطاقي للمملكة االستهالكوبحسب بيانات وزارة الطاقة والمعادن، بلغ  توّسع البالد في إنتاج الطاقة المتجددة
مليون متر  668.75طن مقابل بترول(، منها  1طن= 1) 2018طن مقابل بترول سنة مليون   21,2

 261استهالكها بلغ  حيث بلغمكعب من الغاز المستورد، باإلضافة إلى استهالك كامل الغاز المنتج محلي ا 
آالف ميغاواط  4جددة في المغرب إلى ووصلت القدرة اإلجمالية للطاقات المت .2020ألف برميل يومي ا عام 

، )عزيز الرباح وزير الطاقة %37، وبلغ إسهامها في تلبية الطلب على الكهرباء نحو 2020بنهاية عام 
 رامجالبهذه  ( مما سيؤدي الى تخفيض نسبة مهمة من انبعاثات الغازات الدفيئة.2021والمعادن والبيئة، 
لموارد الستراتيجية الطاقية الوطنية المغربية الهادفة إلى االستفادة من اتندرج في سياق ا السابقة والمستقبلية

الوطنية من الطاقات المتجددة والمحافظة على البيئية بحيث انخرط في عدة مشاريع للطاقات المتجددة 
م لدعومن جملة األسباب التي أكسبت المبادرة المغربية مزيدا من ا لتعزيز اإلنتاج الوطني في هذا المجال ،

والتأييد على الصعيد العالمي ،هي أن المغرب كان من بين الدول القالئل التي أقرنت األقوال باألفعال في 
ظل تزايد النداءات من أجل الحد من االنبعاثات الغازية التي تهدد األرض واعتبارا لذلك تتمحور إشكالية 

الطاقي المستدام بالمغرب في التخفيف  الى حد يمكن أن يساهم التحول: هذه المداخلة حول سؤال مركزي
 ؟ من التغيرات المناخية العالمية

I. اإلطار النظري 
 :وأدوات العمل منهجية .1
مغربي مختصر للمجال التتلخص المقاربة العلمية المعتمدة في معالجة هذا البحث في وضع تشخيص     

عن طريق تحليل  SWOTمن خالل الربط بين الطاقات المتجددة والتغير المناخي باستعمال منهجية تحليل 
التهديدات( هذه المنهجية هي أداة تحليلية استراتيجية تجمع بين دراسة  –الفرص  /الضعف/القوة  )نقاط 

لكن   ديد  االستراتيجيةنقاط القوة والضعف في  مجال معين مع الفرص والتهديدات ، للمساعدة  في تح
سأستعملها بمنطق التشخيص فقط في معرفة  دور المغرب في التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة 

https://attaqa.net/2021/11/16/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%8a%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%86/
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ف من إرادة الدولة في التحول الطاقي والتخفي)والتخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية بحيث نقاط القوة 
خير كامل سالستعمال الطاقات المتجددة وتطوير وت انبعاثات الغازات الدفيئة عبر استراتيجية مستقبلية

ثماري خ استمؤهالت مهمة من الطاقة النظيفة وموقع استراتيجي ومناامكانياتها من أجل ذلك( أما الفرص )
الل  استعمال المنهج االحصائي من خمع ( طاقية للخارج والتغيرات المناخيةالتبعية الجيد( أما التهديدات )
الطاقة التقليدية  في التغير المناخي  عبر انبعاثات تنائي أوكسيد الكربون مع  تحديد رصد دور استهالك 

 ابراز دور الطاقات في االنتقال الطاقي والتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة .
 أهداف الدراسة: .2

ا هإن الهدف الرئيسي من الدراسة هو وضع تشخيص عام عن الطاقات المتجددة بالمغرب ورصد مؤهالت
 الطاقية والتعريف بها الكتشاف دورها األساسي في االنتقال الطاقي المستدام والصديق للبيئة من خالل:

توضيح دور الطاقات المتجددة في تلبية االحتياجات المتزايدة من الطلب على الطاقة في المستقبل  -
 وتسهيل االنتقال الطاقي والتخفيف من التغيرات المناخية.

مهم تكمن أهميته في أنه يبرز ما مدى إمكانية االستثمار في الطاقة المتجددة  موضوع اقتصاديو ھ -
  للتخفيف من تأثيرات انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة في االحتباس الحراري.

 المفاهيم المهيكلة للدراسة: .3
الطاقة   IPCC))الدولية المعنية بتغير المناخ  تعريف الهيئة الحكومية :مفهوم الطاقة المتجددة -

مصدرها شمسي، جيوفيزيائي أو بيولوجي والتي تتجدد في الطبيعة  المتجددة هي كل طاقة يكون
بوتيرة معادلة أو أكبر من نسب استعمالها، وتتولد من التيارات المتوالية والمتواصلة في الطبيعة 

مد والجزر فب المياه، طاقة ال كطاقة الكتلة الحيوية والطاقة الشمسية وطاقة باطن االرض، حركة
  المحيطات وطاقة الرياح.

ي تفي " التنمية التحسب اللجنة العالمية للبيئة والتنمية المستدامة  :مفهوم التنمية المستدامة -
 حاجيات الجيل الحالي دون االضرار بحاجيات األجيال القادمة على الوفاء باحتياجاتها " 

الشرط الذي تكون فيه األمة وكل أو معظم المواطنين واألعمال التجارية قادرة على  :األمن الطاقي -
أي خطر  الوصول إلى المصادر الطاقية الكافية وفق عملية مضمونة، وهذا لبناء مستقبل خالي من

 (Barry Burton et AL 2004-p15)حقيقي لمعظم العراقيل الرئيسية في هذا القطاع 
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يشير إلى االنتقال من االعتماد على الطاقة الناضبة  التحول في مجال الطاقةالنتقال الطاقي أو ا -
)الموارد الطاقية غير المتجددة( إلى الطاقة المتجددة التي تقوم أساسا الموارد المتجددة بأنواعها 
المختلفة، هذا االنتقال له بعد بيئي بالدرجة األولي ويعتبر مسألة وجودية للكائن البشري فرضه 

غير المناخي المتسارع نتيجة انبعاثات الغازات الدفيئة في الغالف الجوي بسبب استهالك الطاقة الت
 التقليدية في مختلف نشاطات االنسان بالعالم.

يقصد به التغيير في المناخ الدي يعزي بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى النشاط  :التغير المناخي -
البشري الذي يفضي الى تغير التركيبة الغازية للغالف الجوي باإلضافة الى التقلب الطبيعي للمناخ 

األمم المتحدة بشأن تغير  من اتفاقية 1من المادة  2على فترات زمنية متماثلة حسب تعريف الفقرة 
 (37ص ،  2020ساجد احميد عبل الركابي، ) 1992لمناخ ا

II. االستراتيجية الطاقية المغربية وموارده المتجددة 
 االستراتيجية المغربية الطاقية الخضراء.. 1
يمتل الطلب المتزايد على إنتاج الكهرباء تحديا كبيرا لمعظم دول العالم عامة ودول المغرب العربي     

تمتلكه هذه الدول من ثروات  خاصة، لذا فهو يحتاج إلى حلول جذرية تختلف من دولة إلى أخرى طبقا لما
ملت محل الطاقة التقليدية، لذا ع ومصادر للطاقات المتجددة للبحث عن بدائل نظيفة ودائمة للطاقة واحاللها

عميش عائشة، )لالستفادة أكثر من هذه المصادر 2030على وضع خطط واستراتيجيات تمتد إلى غاية 
، استراتيجية طاقية، ترتكز 2009خاصة المغرب الدي اعتمد منذ سنة ( 220ص ، 2021 طرشاني سهام

هذه االستراتيجية،  .كذا تعزيز االندماج اإلقليميأساس ا على تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية و 
التي تمت ترجمتها إلى برامج ذات أهداف محددة، والتي تمت مواكبتها بإصالحات تشريعية ومؤسساتية 
مستهدفة، أثبتت فعاليتها وأهميتها، مما مكن المغرب من أن يصبح دولة منتجة لمصادر الطاقات المتجددة 

يال مصدرا حقيقيا لإلنتاج الطاقي وبد مشاريع الرامية إلى جعل الطاقات المتجددةانخراطه في عدد من ال بعد
يستطيع من خالله ضمان نجاعته الطاقية وترسيخ التنمية المستدامة، ويشكل تنويع المصادر الطاقية وكذا 

لمغرب لكسبه االتخفيف من التبعية الطاقية للخارج والتخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية أهم رهان يسعى 
علما أن مصادر الطاقة التقليدية بالمغرب محدودة جدا، مما يجعله يضطر إلى االستيراد ويسعى المغرب 
إلى إقامة قطاع صناعي وطني مندمج حول مشاريع الطاقات المتجددة المغرب يوفر دعما ماليا مباشرا 
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الطاقة، من  ذا القطاع عبر صندوق تنميةللشركات التي تستثمر في إنتاج المكونات والتجهيزات المتعلقة به
خالل جعل الطاقات المتجددة مكون ا رئيسي ا في االستراتيجية الطاقة المغربية، مما سيتيح استغاللها تغطية 
جزء كبير من االحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وتهدف هذه االستراتيجية إلى زيادة حصة الطاقات 

لتفعيل هذه البرامج والمشاريع الطاقية، و  2030في أفق سنة  ٪ 52ء إلى أكثر من الكهربامن المتجددة 
 : عدة مشاريع عملت الوزارة على بلورة

المتعلق بالطاقات المتجددة )تحسين مناخ  13-09المغير والمتمم للقانون  40-19مشروع القانون  -
ماج المعلومة، تعزيز اإلنتاج الالممركز، االنداألعمال، تبسيط المساطر، تعزيز الشفافية، ضمان الولوج الى 

 الصناعي وتقوية القدرات الوطنية(.
ومعهد االبحاث في الطاقة الشمسية  )مازن(بإحداث الوكالة المغربية للطاقة المستدامة  م المغربايق -

ة لضبط مستقلوالطاقات الجديدة وكذلك هيكلة الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وكذا إحداث وكالة وطنية 
قطاع الكهرباء من أجل مصاحبة التطور الذي عرفه قطاع الطاقة الوطني، ال سيما من حيث فتح سوق 

 الكهرباء من مصدر متجدد للخواص.
بتشغيل  2020إلى عام  2017بناء على تقرير برنامج عمل الحكومة، قام المغرب خالل المدة من      
ا للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تصل لـ 111 ميغاواط، وبهدف جذب استثمارات جديدة للقطاع  1006مشروع 

قام المغرب بمراجعة اإلطار القانوني للطاقات المتجددة لتحسين مناخ األعمال وتبسيط اإلجراءات وتعزيز 
ات المتجددة منجزة أو في مرحلة مشروع ا من الطاق 99الشفافية وبحسب وزير الطاقة المغربي، تمتلك البالد 

شركة لتطوير  34مليار دوالر(، باإلضافة إلى  11.37مليارات درهم ) 103التطوير، باستثمارات تصل إلى 
، تم إطالق عدة مبادرات وبرامج االنتقال الطاقيومن أجل تسريع وثيرة  مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة

 :ددةجديدة لدعم االستثمار في الطاقات المتج
  إلنجاز مشاريع من الطاقة الشمسية الفتوضوئية بهدف  ميغاواط 400برنامج يهم قدرة إجمالية تبلغ

 دعم المقاوالت المتوسطة والصغرى وخلق فرص شغل جديدة 
 من  % 4)المغرب مؤهل الستقطاب ما يناهز  خارطة الطريق الوطنية للطاقة الهيدروجينية إعداد

 .السوق الدولية(
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 مليون  20توفر مكامن مهمة تفوق ) خارطة طريق وطنية للتثمين الطاقي للكتلة الحيوية إعداد
 (.ميغاواط ساعة في السنة، وتستهدف النفايات المنزلية والفالحية والغابية وكذا المياه العادمة

 ول طر األالش نظيفة وخاصة المتجددة. كهربائية بطاقة الصناعية المناطق لتزويد برنامج تطوير
ميغاواط بالمنطقة الصناعية بالقنيطرة )طلب الترخيص لهذا المشروع قيد الدراسة(، وباقي  50يهم 

 جيجاوات. 800المناطق الصناعية ذات األولوية في المرحلة الثانية بطاقة تقدر بحوالي 
 ل و وخاصة الريحية والشمسية )أ تزويد محطات تحلية مياه البحر باللجوء إلى الطاقات المتجددة

 .يوجد قيد التطوير بمنطقة الداخلة(
 وزارة االنتقال  عموق) خارطة طريق لتطوير طاقة التيارات البحرية وضع لجنة تقنية والشروع في بلورة

 (2021المغربية  الطاقي والتنمية المستدامة
 مؤهالت الطاقة المتجددة بالمغرب  .2

ة فهو يمتاز بسطوع شمسي مرتفع و بسرعات ريحي توفر المغرب على ثروة هائلة من الطاقة المتجددةي    
مهمة ولدى كثير من المجاالت المغربية قدرة كبيرة على استغالل الطاقة المائية، إضافة إلى كميات ال 
يستهان بها من طاقة الكتلة الحيوية كما أن جميع مناطق المملكة مؤهلة الستغالل هذه الموارد الطاقوية 

ستثمارية الواعدة و برامج األبحاث والتطوير ونقل التكنولوجيا والتطبيقات العملية المتجددة بسبب الفرص اال
و تواجد عدة إطارات مؤسساتية وتشريعية تحرص على النهوض بالموارد الطاقوية النظيفة واستغاللها في 

اقعيته وقابليتها و  االستراتيجية الطاقية الخضراءتكتسي األهداف المسطرة في اطار انتاج الطاقة الكهربائية، و 
هائلة  توفره على مصادرللتحقق من اإلرادة والمجهودات التي يبذلها المغرب في مجال االنتقال الطاقوي و 

اإلشعاع ط بحيث يصل متوس إلنتاج الطاقات المتجددة الشمسية منها والريحية والطاقة الكهرومائية والعضوية
 ساعة.كيلو واط ساعة / متر مربع /  5بالمغرب 
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 2019سنة  االشعاع الشمسي بالمغرب: متوسط 1خريطة رقم
 2019المكتب الوطني للماء والكهرباء سنة  ;المصدر

يتضح من خالل خريطة االشعاع الشمسي ان المغرب يتوفر على معدالت مرتفعة من االشعاع الشمسي 
 واط ساعة / متر مربعكيلو  5,5و كيلو واط ساعة / متر مربع 4-7 بحيث يتراوح هدا االشعاع ما بين

وهي نسب مهمة جدا غير أنها تعرف تباينا واختالفا بين المجاالت المغربية حيت يتصدر الجنوب الشرقي 
هذه اإلمكانات الهائلة من االشعاع الشمسي المتواجدة ادا تم  ،يليه الشرق والصحراء المغربية تمالقائمة 

ما كالك الوطني من الكهرباء وتصديره نحو الخارج. استغاللها ستسمح لوحدها بتغطية احتياجات االسته
ميغاواط خاصة في المناطق الساحلية  6000يتوفر المغرب على إمكانية إنتاج الطاقة من الرياح ألكثر من 

 كلم. 3500التي تغطي 
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 بالمغربقوة الرياح  :2خريطة رقم 

 2019المكتب الوطني للماء والكهرباء سنة  المصدر:
موقع صالحة من  200اما بالنسبة للطاقة الكهرومائية فهناك إمكانيات كبيرة لمحطات الطاقة المائية: أكثر 

 إضافة الى مخلفات حيوية مهمة.هكتار من الغابات فيما يخص الكتلة الحيوية  9لالستعمال و
III. القطاع الطاقي بالمغرب بين تلبية االحتياجات االقتصادية والحفاظ على البيئة 
 : تأثيرات االستهالك الطاقي بالمغرب على التغيرات المناخية  .1
ان التغير المناخي يعمل بطريقة سريعة أكتر مما نحن عليه ويجب اللحاق به عاجال قبل فوات األوان    

ويعد االنعكاس السلبي  (,United Nations 2018)  وبالنسبة للكثيرين من الناس هذه مسألة حياة أو موت
لتقليدية عن البيئة أهم األسباب التي دفعت بدول العالم للبحث عن طاقات بديلة كفيلة بإصالح للطاقات ا

ما أفسدته الطاقات التقليدية أو على األقل التخفيف من حدتها في ظل التغيرات المناخية الواضحة التي 
لناتجة من لحراري ايشهدها العالم، لذلك ينبغي التفكر بشكل جدي في تقليل انبعاث غازات االحتباس ا

، 2021استخدام مصادر الطاقة األحفورية والتي لها صلة وثيقة بهذه التغيرات) مزراق وردة، شين ختير
ويشكل موقع المغرب الجغرافي الواقع بشمال افريقيا المتراوح بين المناخ المعتدل الرطب والمناخ  (.9ص 

المناخية العالمية، من البلدان األكثر عرضة المداري الجاف من المجاالت التي تصنف حسب النماذج 
للتغيرات المناخية بحيث تشير بعض المؤشرات إلى أن مناخ المغرب فعال بدأ يتأثر بالتغيرات المناخية 

وتتنبأ السيناريوهات واإلسقاطات المستقبلية المحتملة لتطور  العالمية، وأخذ ينزع نحو مزيد من االحترار
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، 2013، سـعـيد الهيبا) بمناخ أكثر حرارة وجفافا في مجموع المجال الجغرافي 21مناخ المغرب في القرن 
(. ويشكل االستهالك الطاقي المستعمل للطاقة التقليدية أهم األسباب المسبية في التغير المناخي 21ص

مليون  21,25الى  2002مليون طن مقابل بترول سنة  10,4حيث ارتفع االستهالك الطاقي بالمغرب من
 سنويا موزع على الشكل التالي: % 4,5بنمو قدره  2018سنة  مقابل بترول طن

 2018نسبة االستهالك الطاقي بمليون طن مقابل بترول بالمغرب حسب نوع المصدر سنة  :1شكل رقم 

 
 2019  حساب مديرية الرصد والتعاون والتواصل المغربية  المصدر:

وفي هذا % 6تشكل مساهمة الطاقة الريحية والشمسية في االستهالك الوطني نسبة ضعيفة ما نسبته      
يراهن المغرب على قدرات الطاقة المتجددة لتقليل اعتماده على استيراد الوقود األحفوري من الخارج، السياق 

متر مكعب من الغاز مليون  82,86البترول ومن  طن 4840بلغ خاصة مع ضعف اإلنتاج المحلي حيث 
مليون طن المواد  31,11 الذي سجل االستهالكوهي نسبة ضعيفة مقارنة مع  2018الطبيعي سنة 

 التحديات الديموغرافية وما يوازيها من تزايد مليون متر مكعب الغاز الطبيعي. وتفرض 4,1037البترولية و
بالمغرب الخضوع لتقلبات السوق الدولية النفطية وتأثيراتها على الخزينة المالية للدولة فيما  الطاقة الطلب

مما يجعله تابعا للخارج في مجال  2018 سنة درهم مليار 68,9) ةالطاقييتعلق في ارتفاع فاتورة  التكلفة 
تقليص من التبعية الطاقية و  الطاقة. ويراهن على االنتقال الطاقي المستدام لتغطية حاجياته والتخفيف من

خاصة مع ارتفاع انبعاثات غاز تنائي اوكسيد الكربون جراء استهالك  انبعاث الغازات الدفيئة وحماية البيئة
 الطاقة التقليدية.

 

1% 5%

8%

52%

29%

5%

الطاقة الشمسية الطاقة الريحية الطاقة الكهربائية المواد البترولية الفحم الغاز الطبيعي
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 2018و 2002تطور انبعاثات غاز تنائي أوكسيد الكربون بالمغرب بالمليون طن من بين سنتي  :2شكل رقم 

 
 2019 مديرية الرصد والتعاون والتواصل المغربيةحساب  المصدر:

بالمغرب تطورا  2018و2002سجلت انبعاثات غاز تنائي أوكسيد الكربون بالمليون طن من بين سنتي     
مما  2018مليون طن سنة  61,3الى  2002مليون طن سنة  34ملحوظ نحو االرتفاع بحيث انتقلت من 
في حين تطورت حصة الفرد المغربي من انبعاثات غازتاني  اخيةيشكل مساهمة سلبية في التغيرات المن

النمو  2018سنة بسبب  1,7الى 2002  سنة  1,17طن( من  CO2اوكسيد الكربون )فرد / 
وتشكل انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون الناتجة عن انتاج الكهرباء وتزايد االستهالك الطاقي  الديمغرافي

نسبة مهمة من االنبعاثات العامة كما يشكل استهالك المواد البترولية نسبة  غرام(CO2 /)كيلوواط ساعة
 من هذا االنبعاث وهو ما يبينه الشكل القطاعي التالي: 58%

 2018نسبة مساهمة موارد الطاقة األحفورية في انبعاثات غازتاني اوكسيد الكربون بالمغرب سنة  :3شكل رقم 

 
 2019حساب مديرية الرصد والتعاون والتواصل المغربية  المصدر:
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 . تسريع االنتقال الطاقي والتخفيف من تأثيرات التغير المناخي 2
 التزامات المغرب في مجال االنتقال الطاقي  1 . 2
ان مسألة االنتقال الطاقي المستدام فرضتها الوضعية المقلقة التي يعيشها كوكبنا وتكتسي أهميتها في    

يشكل و أنها مشكلة وجودية للكائن البشري على اعتبار أن التغير المناخي يهدد الوجود البشري في المستقبل 
لحالي الى المرور من نظام الطاقة ااالنتقال في مجال الطاقة هو عنصر أساسي لالنتقال البيئي، فهو يشير 

بن عبو،  )استخدام الموارد غير المتجددة( الى مزيج الطاقة التي تقوم أساسا على الموارد المتجددة )سنوسي
لقد أثبت العلماء أن الطاقات األحفورية )الفحم والغاز والنفط( على أنه (.و  13ص : 2018طيب سعيدة 

القتصادي في معظم دول العالم، حيث يؤدي  استهالك هذه الطاقات الى القوة الدافعة وراء معظم النشاط ا
إطالق غازات الدفيئة التي تؤدي بدورها الى خلل في التركيب الكيميائي للغالف الجوي مسألة تحول الطاقة، 

ى لالتحول األخضر، أو الثورة البيئية، مسؤولية جماعية وبالتالي فإن حماية المناخ تتطلب حتما التنفيذ ع
نطاق عالمي من خالل اعتماد نمط آخر من التنمية االقتصادية، يساهم بانبعاثات أقل من غازات الدفيئة 

( (Géraud De Lassus Saint Genies, 2015- p2 حيث دعت الضرورة الى اختراع اقتصاد جديد
ستضاف في وا 2020بحلول سنة  % 13ولقد التزم المغرب بخفض انبعاثاته من غازات الدفيئة بنسبة 

الذي جاء تابع لمقررات مؤتمر باريس الذي انتهى باتفاق تاريخي  22المؤتمر العالمي للمناخ  2016نهاية 
غير مسبوق يهدف إلى احتواء ارتفاع درجة حرارة األرض "بأدنى بكثير من درجتين مئويتين"، مع السعي 

ية على عاتقها التزاما جديدا تم اإلعالن درجة مئوية وقد أخذت المملكة المغرب 1,5للحد من ارتفاعها عند 
مشروعا من الطاقات المتجددة في  111يتوفر المغرب على  بحيث عنه رسميا خالل قمة باريس للمناخ.

طور االستغالل أو التطوير، حيث تم إنجاز قدرة كهربائية إجمالية من مصادر الطاقات المتجددة تناهز 
من  750من الطاقة الريحية و 1430قدرة الكهربائية المنجزة )من ال %37ميغاواط، لتمثل حوالي  3950

في تلبية  %20من الطاقة الكهرومائية( بلغت مساهمة الطاقات المتجددة حوالي  1770الطاقة الشمسية و
 90,5إلى  2009سنة  % 97,5الطلب على الطاقة الكهربائية؛ وتم تسجيل تراجع نسبة التبعية الطاقية من 

في خفض  2020 سنةت المراحل الخمس لمحطات نور ورزازات عند االنتهاء منها و ساهم حاليا %
 -1ماليين طن سنويا، ومكنت المرحلة األولى )نور 9االنبعاثات من غاز ثاني أوكسيد الكربون بنحو 

مليون  3,7ورزازات( المغرب من اقتصاد استهالكه من الطاقة وخفض االنبعاثات من ثاني وأكسيد الكربون بـ
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ميغاواط من الكهرباء، ويزّود نحو مليونّي مغربي  580ن سنويا وتصل القدرة االنتاجية لمحطات نور لـط
وقد ساهمت محطات الطاقات المتجددة المنتشرة في مناطق متفرقة بالمغرب في تخفيف نسب  .بالكهرباء

 مهمة من انبعاثات الغازات الدفيئة.
 الطاقة الشمسية والريحية في التخفيف من انبعاث غاز تنائي أوكسيد الكربون  مساهمة 2. 2
تكتسي الطاقات المتجددة أهمية بالغة في حماية البيئة باعتبارها طاقة غير ناضبة وتوفر عامل األمان     
ق االقتصادية وتحقيلتنمية  المسلمات أنه ال يمكن النظرمن و  (.2ص ، 2008 )طالبي محمد، البيئي

التوازن االقتصادي دون تحقيق التوازن البيئي بأكبر قدر ممكن وهو ما تساعد على تحقيقه الطاقات المتجددة 
خذ بعين االعتبار أن هناك أثر متبادل بين كل أذلك أن الدولة ملزمة عند استخدام أي نوع من الطاقة أن ت

 (:8، ص2018وآخرون، م يمر  )تواتيمن الطاقة والبيئة والتنمية 
 تطورات وتوقعات تفادي انبعاثات ثنائي اوكسيد الكربون باستعمال الطاقة الريحية بالمغرب :4شكل رقم 

 
 https://www.mem.gov.ma  /2022وزارة االنقال الطاقي والتنمية المستدامة موقع المصدر:

حيث ساهم اإلنتاج  منها التخفيف من التغيرات المناخية خاصة الريحيةتلعب الطاقة المتجددة دورا مهم في 
طن 136000الطاقي الريحي في تفادي نسبة مهمة من انبعاثات ثنائي اوكسيد الكربون حيت انتقل من 

 حيت 2025ومن المتوقع أن تتضاعف النسبة سنة  2021طن  سنة  5881590الى  2007سنة 
الرحبة الريحية تساهم  و ثنائي اوكسيد الكربونطن من غاز  10226340ستساهم في تفادي 

انبعاثات  طن سنويا من 3800000تجنبفي  جيجاوات سنوي510 ( بإنتاج سنوي ميغاواط140 )1طنجة
ة جويتوقع أن تساهم الرحبة الريحية "عبد الخالق الطريس ورحبة طن 2011ثنائي اوكسيد الكربون  مند سنة 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

  
ن 

ط
ال
 ب
ن
بو

كر
 ال

يد
س

وك
 أ
ي

ان
 ت
از

غ

السنوات

https://www.mem.gov.ma/


 عنوانب السنوي االستراتيجي التقرير
 العالمية المناخية التغيرات ومستقبل واقع

فبراير 
م2022  

  

 

  

 244 المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية

 

انبعاثات ثنائي اوكسيد الكربون بالمغرب. الف طن من  250والمحطة الريحية تيسكراد في تجنب مليون و 2
بقدرتها  2018تساهم محطة "نور العيون التي بدأت التشغيل سنة أما في ما يخص الطاقة الشمسية ف

سنويا وتساهم محطة طن  300 104في تفادي انبعاثات ثنائي اوكسيد الكربون  ميغاواط 2000إجمالية 
انبعاثات  من   طن سنويا  855 23 جيجاوات سنويا في  تفادي 45بإنتاج سنوي قدره  بوجدور 1"نور

تفادي انبعاثات ثنائي اوكسيد  في كما تساهم محطة  نور تافياللت 2018ثنائي اوكسيد الكربون سنة 
ساهمت المراحل الخمس لمحطات و 2020طن  سنويا مند اشتغالها سنة  45 102الكربون بقيمة قدرها 

 9في خفض االنبعاثات من غاز ثاني أوكسيد الكربون بنحو  2020 سنةنور ورزازات عند االنتهاء منها 
ماليين طن سنويا كما يتوقع تفادي نسبة مهمة من انبعاثات ثنائي اوكسيد الكربون في السنوات القليلة 

 تقب:المقبلة عن طريق المحطات المبرمجة حيت من المر 
 ميغاواط( 350) 2طن سنويا من انبعاثات ثنائي اوكسيد الكربون من محطة بوجدور  855 23تفادي  -

 204090جيجاوات سنويا تفاديا النبعاث  320 إلنتاج ويهدف مشروع محطة نور أطلس 2023سنة 
 .2024طن سنويا من ثنائي اوكسيد الكربون سنة 

والريحية التي تشتغل حاليا والمبرمجة مستقبال بشكل كبير في الحد من  ساهمت مشاريع الطاقة الشمسية
االعتماد على الطاقة االحفورية والحفاظ على البيئة من خالل التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة ومكافحة 

صادر ياجاته من الكهرباء عبر مالحصول على أكثر من نصف احتفالمغرب يهدف الى التغيرات المناخية. 
ويخطط المغرب لرفع قدرة الطاقة  2050، وكامل احتياجاته بحلول 2030الطاقة المتجددة بحلول عام 

وجاء المغرب في مقّدمة الدول العربية  .2030و 2025فترة بين ميغاواط خالل ال 5400المتجددة إلى 
ا توليد الكهرباءواألفريقية المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة، خ للطاقات  ووصلت القدرة اإلجمالية صوص 

، وبلغ إسهامها في تلبية الطلب على الكهرباء 2020آالف ميغاواط بنهاية عام  4المتجددة في المغرب إلى 
(، وتنقسم القدرة اإلجمالية للطاقة المتجددة في 2020)وزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربي  %37نحو 

 .ميغاواط طاقة كهرومائية 1770ميغاواط طاقة رياح و 1430ميغاواط طاقة شمسية و 750ن المغرب ما بي
IV. نتائج الدراسة: 

يلعب قطاع الطاقة دورا مهم في تحقيق التنمية هذا إن لم نقل أنه يمثل الركيزة األساسية للتنمية و ذلك   
ية لتشكل عامال أساسيا في دفع عممن خالل تلبية احتياجات الطاقة الالزمة لكل القطاعات، فإمداداتها 
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عمل مما يؤدي إلى توفير فرص ال النمو في الميدان االقتصادي و االجتماعياإلنتاج و تحقيق االستقرار و 
ادية فادحة، خسائر مالية و اقتص، بينما يمكن أن يتسبب انقطاعها في وتحسين مستوى المعيشة بصفة عامة

بكميات كافية و بأسعار ميسرة، وذلك من أجل تدعيم أهداف لذا يجب أن تكون متوفرة طوال الوقت و و 
التنمية، و باختالف أنواع ومصادر الطاقة نجد أنها تؤثر بنسب متفاوتة على البيئة، إذ تمثل الطاقة التقليدية 
الخطر األكبر في تلوث البيئة خاصة منها الفحم و البترول، هذا ما جعل ضرورة البحث عن مصادر 

المستدامة الشغل الشاغل للعديد من الدول من بينها المغرب الدى اعتمد استراتيجية فعالة في  وموارد الطاقة
مجال الطاقات المتجددة من خالل العديد من المشاريع التي تهم الطاقات المتجددة بعضها انجز والبعض 

 : االخر في طور اإلنجاز وبغية مواكبة هذه االستراتيجية
ملحوظا في مجال استثمار الطاقات المتجددة في مختلف المستويات وخاصة توليد حقق المغرب تقدما    -

 .الطاقة الكهرباء
 47/09بشأن الطاقات المتجددة والقانون رقم  13/09تم إنشاء إطار تشريعي، يتمثل في القانون رقم  -

ية لتنمية الطاقات الخاص بإنشاء الوكالة الوطن 16/09المتعلق بتطوير النجاعة الطاقية والقانون رقم 
 المتجددة والنجاعة الطاقية بصفتها مؤسسة عمومية.

طور المغرب امكاناته الطاقية عبر تسخير المؤهالت التي يتوفر عليها في مجال الطاقات المتجددة  -
 مجدية تقنيا ومفيدة اقتصاديا وبيئيا. مستدامالخاصة وأن عملية التحول الى نظام الطاقة 

الم اتخاذ إجراءات عاجلة على صعيد السياسات العامة لتوجيه نظام الطاقة العالمي وجب على دول الع -
نحو مسار يتميز باستعمال الطاقة الخضراء مع تحمل المسؤولية التاريخية البيئية في المساهمة في التخفيف 

 من التغير المناخي.
ط فيه مواكب المستدام الدي انخر  نجح المغرب نسبيا في هذا التحدي البيئي بحيث يشكل االنتقال الطاقي -

للتوجه الدولي الذي يواجه طلبا متزايدا على الطاقة وتحدي ظاهرة االحتباس الحراري، ويضع الطاقات 
المتجددة في قائمة األولويات في هذا االنتقال المستدام مما أدي الى تخفيف نسب ال يستهان بها من 

 الغازات السامة.
في مجال في محاربة التغير المناخي من خالل تلبية االحتياجات المتزايدة  أصبح المغرب العبا رئيسيا  -

 من الطاقة من خالل حشد قدراته الكبيرة واستثمار مؤهالت من الطاقة المتجددة.
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 توصيات 
شراك- جميع القطاعات والفاعلين هذا المجال وتطوير  إقامة مشاريع تنموية في مجال الطاقات المتجددة وا 

 .الدعم المادي
المشاركة في المؤتمرات وندوات عالمية لمناقشة المتعلقة بتكنولوجيا الطاقة المتجددة، من اجل تبادل -

 األفكار والخبرات في هذا المجال وتحسيس المواطنين من أجل المشاركة في االنتقال الطاقي.
 .ة المتجددةنواع الطاقتطوير الكفاءات البشرية الوطنية لتكون قادرة على وتطوير عملية االستثمار في ا-
االسراع في عملية التحول الطاقوي من خالل توفير اإلطار القانوني المشجع، والدعم المالي في هذا -- 

 المجال.
 _ اشراك القطاع الخاص ودعمه من اجل المشاركة الفعالة في االنتقال الطاقي.

 المنزلي من اجل تسخين المياه بالسخانات_ دعم انتشار الطاقات المتجددة سواء فيما يتعلق باالستعمال 
 الشمسية او االستعمال الفالحي في عملية ضخ المياه واالضاءة في المجاالت القروية والحضرية.

التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين باعتباره توجه استراتيجيا نظرا لدوره الفعال في التنمية والبحث   -
 امة فعالة.على طرق جديدة من أجل تنمية مستد

خلق صناعة جديدة خضراء ومن ثم خدمات ومناصب شغل جديدة، خاصة أنها تعتمد بشكل كبير على  -
 عنصر اليد العاملة في مجال الصناعة والتكنولوجية.

V. :المصادر والمراجع 
 الئحة المراجع باللغة العربية       

 2018تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، "التحول في نظام الطاقة العالمي: خارطة طريق لعام  -
الطاقة المتجددة بالمغرب، واقع الحال  ( مداخلة تحت عنوان:2018تواتي، عزيز محجوب، أحمد سرير كمال)-

استراتيجيات الطاقات المتجددة ودورها في تحقيق  :ومتطلبات التنمية المستدامة. الملتقى العلمي الدولي الخامس حول
كلية العلوم االقتصادية والعلوم -2البليدة -لونيسي  علىدراسة تجارب بعض الدول جامعة  –التنمية المستدامة 

ومركز تنمية الطاقات  مخبر تسيير الجماعات المحلية ودورها في تحقيق التنمية بالتعاون مع التجارية وعلوم التسيير
 . 9ص متجددةال
 2021أكتوبر  08حفل تسليم السلط عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة  -
( التنمية المستدامة ومواجهة تلوث البيئة وتغير المناخ. المركز الديمقراطي 2020ساجد احميد عبل الركابي ) -

 .37 ص طبعة: األولىالعربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برلين _ألمانيا ال
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مستوى الميثاق الوطني  ( آثار التغيرات المناخية على البيئة المغربية والتدابير المتخذة على2013سـعـيـد الـهـيــنـا )-
لدار ماستر البيئة والتنمية المستدامة جامعة الحسن الثاني بابحث نيل شهادة  ،للبيئة والتنمية المستدامة لمواجهتها

 .3ص جغرافية المغرب  البيضاء مجلة
، جامعة واهران 2030قوي وفق برنامج الطاقات المتجددة لطا( استراتيجية التحول ا18 20سنوسي، طيب سعيدة )-

 .13ص  ،7العدد  2الجزائر، مجلة مدارات سياسية المجلد 
جلة الباحث العدد ( أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة من أجل التنمية المستدامة. م2008طالبي محمد )-

 .2. ص 06
آفاق – التحول الطاقوي كآلية الستدامة األمن الطاقوي في دول المغرب العربي (2018 :) عميش، طرشاني سهام-

، 01، العدد: 08جامعة الشلف، الجزائر مجلة دراسات وأبحاث اقتصادية في الطاقات المتجددة، المجلد: -وتحديات
 .220ص 
االستثمار في الطاقات المتجددة كأداة لتحقيق التنمية المستدامة )استعراض لبعض  (2021مزراق، شين ختير )-

 06مجلـة إيليزا للبحوث والدراسات المجلد  تجارب الدول العربية النفطية في مجال االستثمار في الطاقات المتجددة
 9/ العـــدد: خاص، ص 

  /2021https://www.mem.gov.ma المغربية وزارة االنقال الطاقي والتنمية المستدامة موقع-
  المراجع باللغة الفرنسيةالئحة 

-Barry Burton et AL, (2004) Energy Security : Managing risk in a dynamic legal and 

regulatory environnent, oxford university press. 

-Géraud De Lassus Saint Génies 2015(La prise en compte des aspects économiques du défi 

climatique dans le régime juridique international du climat/ Thèse en cotutelle Doctorat en 

droit Université Laval Québec, Canada Université Paris I Panthéon – Sorbonne Paris, 

France p 2 

_United Nations) 2018(Secretary General ; Katowice, Poland; Secretary General Remakes at 

the opening of the COP24. 
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 الشجري املناخ علم باستخدام الغابات ىلع املناخي التغير تأثير دراسة
 انموذًج املغربية الوسطى بالهضبة كريفلة غابة

Study of the impact of climate change on forests using 
dendrochronology -Case of the Karifla forest in the central plateau 

(Morocco) 

 عمارة الزهراء بن فاطمة
 الرباط اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية الخامس محمد جامعة باحثة، طالبة

 مشوري  نادية
 أستاذة باحثة، جامعة محمد الخامس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الرباط

 الحسيني  سعيد
 بسال ينللمهندس الغابوية ةالوطني املدرسة باحث، أستاذ

 باستخدام الغابات على املناخي التغير  تأثير  دراسة(: 2022بن عمارة، فاطمة الزهراء & مشوري، نادية & الحسيني، سعيد )يوثق هكذا: 

 ، التقرير االستراتيجي السنوي بعنوان واقع ومستقبل التغيراتنموذًجا املغربية الوسطى بالهضبة كريفلة الشجري غابة املناخ علم

 املناخية العاملية، املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية، برلين.

 الملخص:
هدفت الدراسة إلى إبراز الدور الذي يمكن ان تلعبه تقنية التأريخ الشجري في دراسة تأثير المناخ على 

عين؛ على غابة كريفلة بالهضبة الوسطى، في موقالغطاء النباتي وضمان استدامته. وقد أجريت هذه الدراسة 
 16عينة(، والثاني يحتوي على صنف الصنوبر الحلبي ) 12األول يحتوي على صنف العرعار المغاربي )

عينة(، تتميز أشجارهما المنتقاة بالنمو الجيد من حيث العمر واالرتفاع والصحة العامة. وقد أظهرت لنا 
م، وترددا لسنوات رطبة 1981ريفلة عرفت ترددا لسنوات جفاف قوي كسنة نتائج هذه الدراسة، أن غابة ك

أثرت بشكل مباشر على مؤشر النمو الشعاعي للحلقات الذي كان يزداد أو يضعف حسب الظروف المناخية، 
كما أظهرت لنا النتائج أن التساقطات الخريفية ما قبل فصل النمو، تسجل تأثيرا إيجابيا على سمك حلقات 

بالنسبة للصنوبر الحلبي والعرعار المغاربي معا.  أما عن الحرارة فتأثيرها إيجابي في فصل الربيع  النمو
وسلبي في فصل الصيف والخريف بالنسبة للصنوبر الحلبي، بينما بالنسبة للعرعار المغاربي، فالتأثر 

 يا.تعرف باقي فصول السنة تأثيرا سلب اإليجابي يرتبط، فقط، بفصل الخريف، في حين
 التغير المناخي، الغابات، علم المناخ الشجري، غابة كريفلة.: يةالكلمات المفتاح

 
Abstract: 
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This study aims to highlight the dendrochronology role for studying climate impact on 

trees growth. This study was carried out on Korifla forest located in the central plateau 

(Morocco). Two kind of stands was studied : tetraclinia Tetraclinis articulata, and 

Aleppo pine Pinus halepensis; a sample consisting of, respectively, 12  and 16 trees of 

good conditions: growth, height and health of the two species were subject to 

dendrochronological analysis. The results of this study showed that the Korifla forest 

was characterized by the frequency of strongly dry years like 1981, and the frequency 

of wet years affecting trees radial growth. This study also showed that fall rainfall has a 

positive effect on the radial growth of Thuja and Aleppo Pine trees. The temperature 

effect is positive in spring and negative in summer and autumn for Aleppo pine. Whereas 

for thuja, its positive impact prevails only in autumn, the rest of the year its impact is 

negative.  

Keywords: Climate change, Forests, Dendrochronology, Korifla forest. 

 السياق العام لموضوع الدراسة -1
 امن بين كل القضايا البيئية المناقشة حاليا يبقى التغير المناخي هو الموضوع األكثر سخونة واألكثر إلحاح  
، اعلى المجتمع الدولي، ذلك بما يفرضه من تأثيرات وتداعيات خطيرة على استدامة الموارد الطبيعية عموم  

 وية خصوصا. والموارد الغاب
ن االستشرافات المستقبلية تتنبأ بتداعيات متباينة للمناخ منها ارتفاع المعدالت الحرارية، نقص التساقطات إ

ا لتموقعه بالحوض الكوارث المناخية. نظر   المطرية وكذا تغير تنظيمها السنوي مما ينتج عنه تزايد مخاطر
 بيعية. نسان وعلى النظم الطذات التأثيرات على اإله التغيرات متوسطي، فالمغرب معرض بشدة لمخاطر هذ

ويعد المغرب من البلدان التي اهتمت بالحفاض على الموروث الطبيعي منذ تسعينات القرن الماضي؛ ففي 
موقعا ذو أهمية أحيائية وبيئية؛ بهدف تدبيرها، وضمان استدامتها، وحمايتها  154م تم تصنيف 1996سنة 

المعقلن، وآثار التغير المناخي الذي يحدق بها. غابة كريفلة تضم إحدى هذه  من أخطار االستغالل غير
 هكتار. 2000المواقع ذات األهمية األحيائية والبيئية، وهو ذو أولوية ثالثة في التدخل، بمساحة تقدر ب 

مناخية التغيرات اليعتبر من العلوم المساعدة على استقراء مناخ الزمن الماضي، ومعرفة  ريخ الشجرياعلم الت
التي مرت بها غابات الزمن الماضي؛ إذ يعمل على ربط كمية التساقطات، وتوزيعها الزمني والمجالي، 
ودرجة الحرارة، بنمو وهيئة التشكيالت النباتية؛ إذ تعكس كل تشكيلة نباتية في منطقة ما، سمات المناخ 

 .السائد فيها
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 cernes de) على حساب عدد وسمك حلقات النمو( Dendrochronologie) تعتمد تقنية التأريخ الشجري

croissance)  في جذع األشجار التي تنمو بوجه خاص في المناخات ذات الوتيرة الفصلية مثل مناخات
بدراسة إعادة  (La Dendroclimatologie) العروض المتوسطية والمدارية. وُيعنى علم تأريخ المناخ الشجري

بناء السالسل الزمنية للعناصر المناخية في الماضي لمنطقة ما، وذلك اعتمادا على حلقات النمو السنوية 
 .(Fritts, 1976)لألشجار الموجودة ضمن هذه المنطقة 

ريخ عمر األشجار، واستنتاج نوع الذبذبات المناخية التي أثرت على مختلف مراحل نمو الشجرة، اكما يعتبر ت
 cedrus) أكثر دقة في األشجار المعمرة ذات حياة طويلة، كما هو الشأن بالنسبة ألشجار أرز األطلس

atlantica) وأشجار الصنوبر (Pinus aristata)  م  سنة. )علي، ح، (4000)التي تعيش مدة تزيد عن
1986.) 

وتعد حلقات النمو السنوية للشجرة وسيلة قيمة لدراسة المتغيرات المناخية عبر الزمن الماضي؛ إذ يتباين 
عن )سهلب وأخرون  ((Fritts , 1976سمك هذه الحلقات تبعا  للظروف المناخية السائدة حين نشأتها 

ها العالقة بين متغيرات (. لذلك تستخدم حلقات النمو إلعادة بناء سجالت تغيرات المناخ، ودراسة2012
 وحلقات نمو األشجار.

، في شمال (Tetraclinis articulata) في دراسته لتشكيالت العرعار المغاربي (Serre , 1969)وتوصل 
شرق تونس إلى وجود عالقة مباشرة بين سمك حلقات النمو السنوية، والتساقطات في الفترة الممتدة من 

 السنة الموالية. بداية نونبر، وحتى نهاية غشت في
 (Pinus halepensis)على صنف الصنوبر الحلبي  (Mokrim، 1989)ثم هناك الدراسة التي قام بها 

من هذه المواقع لها نفس النزعة العامة السلبية )حاالت جافة(، امتدت في  (%50)أظهرت نتائجها أن 
، 1970، 1966، 1965، 1961، 1957، 1952، 1945، 1940، 1931، 1929، 1922، 1920)السنوات التالية: 

 (1915)من الحاالت الجافة في الفترة المحصورة ما بين  (%35)وتركزت  .(1983، 1981، 1977
 .(1984)و

وما تزال الدراسات المحلية في هذا المجال قليلة، بالرغم من أهميتها في الكشف عن مناخ الزمن الماضي 
لتي تفرض وجود دالئل وبراهين دقيقة عن التغير المناخي، في المغرب، وخاصة في ظل الظروف الحالية ا

وارتفاع درجة حرارة األرض، لذلك تعد دراستنا هذه جد مهمة، ألنها تساهم في الكشف عن تأثير كمية 
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التساقطات، والحرارة على حلقات النمو السنوية ألشجار الصنوبر الحلبي، والعرعار المغاربي في غابة 
الرئيسي من هذه الدراسة، هو استخراج فترات العجز المناخي التي أدت إلى تشكل  كريفلة. ويبقى الهدف

حلقات النمو الضيقة، وفترات الوفرة التي أدت إلى تشكل حلقات النمو الواسعة، ثم معرفة عالقة االرتباط 
قطات( خالل ابين سمك حلقات النمو السنوية بالصنوبر الحلبي والعرعار المغاربي، والمناخ )الحرارة والتس

، وذلك من أجل تحديد مدى تأثير المعطيات المناخية الشهرية في النمو (2017-1957)الفترة ما بين 
 الشعاعي السنوي للصنوبر الحلبي، والعرعار المغاربي.

 التأطير العام لموضوع الدراسة  -2
 مجال الدراسة 2-1

ي والطريق الوطنية سيدي بطاش الرمان شماالتقع غابة كريفلة بين حقينة سد سيدي محمد بن عبد اهلل 
القنيطرة، حيث -سال -هكتار. ينتمي مجالها إداريا إلى جهة الرباط  15140على مساحة تناهز  جنوبا،

براشوة ـ أم عزة ـ مرشوش ـ سيدي يحي  هي:تحتضن عند طرفها الجنوبي الغربي، أربع جماعات قروية 
بنيويا -دة، عين سفرجلة، اللة رقراقة، حد البراشوة. كما تنتمي مرفوإلى قطاع عين العو  تنتمي غابويازعير. 

للهوامش الشمالية الغربية للهضبة الوسطى المغربية أي النهاية الشمالية الغربية للدرج األسفل منها، وذلك 
من خالل سفوح حوض وادي كريفلة األسفل الفليشية ورافده وادي مشرع، لينتهي بهما المطاف في أقصى 

(، وحيث يمتد مجال هذه الغابة ضمن مناخ 1شمال في حقينة سد سيدي محمد بن عبد اهلل )الخريطة ال
 تعتبر غابة كريفلة من الغابات المغربية التي ال تتوفر على تصميم تهيئة. متوسطي شبه جاف.
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 : خريطة توطين مجال الدراسة1الخريطة رقم

 إشكالية وأهداف دراسة 2-2
سنعالج في هذه الدراسة إشكالية مدى تأثير الظروف المناخية )التساقطات والحرارة( على حلقات النمو 
الشجري بغابة كريفلة وبالتالي انعكاس هذا التأثير على توازن الغطاء النباتي واستدامته، وذلك من خالل؛ 

بر الحلبي، و الشجرية ألشجار الصنو المناخ بنمو حلقات النم البيئي، وعالقةالتعريف بغابة كريفلة ووسطها 
 ثم دراسة مدى إمكانية استدامة هذه الغابة في ظل هذه التغايرية المناخية.

 المقاربة والتقنيات المعتمدة 2-3
 Tetraclinis) تم اختيار نوعين من التشكيالت النباتية في غابة كريفلة، النوع األول، يمثله العرعار المغاربي

articulata) ستوطن النطاق البيومناخي شبه الجاف، حيث تبلغ قيمة تحمله لمعدالت الحرارة الدنيا ، الذي
( 250)، وما بين (Machouri, 2005)كمعدل للحرارة عليا  (°40و 33°)، وما بين (°6و°1) ما بين

 Pinus). أما النوع الثاني، فهو الصنوبر الحلبي (Fennane, 1984) ملم كمعدل التساقطات( 600)و

halepensis)( 33و 32، الذي يبلغ متوسط حاجته من الحرارة ما بين)°( 10و -3، والقيم الدنيا ما بين)+° ،
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( درجة مئوية كقيمة عليا مطلقة 43°(، و)-10)°ويمكن أن يتحمل درجات حرارة دنيا مطلقة قد تصل إلى 
((kadik, 1985ملم.  (1000)ملم إلى  (250) .أما حاجته من التساقطات، فتتراوح نسبها ما بين 

 
 : مواقع أخد العينات بغابة كريفلة2الخريطة  

تم اختيار نوعين من التشكيالت النباتية بغابة كريفلة، وهما الصنوبر الحلبي والعرعار اختيار العينات:  
نما توجد تشكيالت  المغاربي. بالنسبة للصنوبر الحلبي، ال توجد تشكيالت طبيعية في مجال دراستنا، وا 

م قربها من كمشجرة، يرجع تاريخ تشجيرها إلى فترة استقالل المغرب، وتعتبر مشارة نموذجية للدراسة بح
المركز الغابوي المحلي التابع لقطاع البراشوة. أما بالنسبة للعرعار المغاربي، فقد تم أخد العينات من 

 SIBE : Site d’Intérêt)المجاالت المحمية المتواجدة وسط الموقع ذو األهمية البيئية واألحيائية 

Biologique et Ecologique) تحدد مواقع أخذ هذه  الخريطة ، ومن مجاالت أخرى خارج هذا الموقع. و
 العينات.

 : موقع العينات المدروسة(1) الجدول
الموقع الثاني؛ )هضبة نخيلة( 

 الصنوبر الحلبي
الموقع األول؛ )سفوح وادي كريفلة( 

 العرعار المغاربي
 الموقع / المتغيرات

X= 373,438     Y= 348,036 X=385,203     Y= 348,576 إحداثيات الموقع 
 متوسط محيط األشجار)سنتمر( 70,4 132,1
 متوسط شعاع األشجار )سنتمر( 11,2 21,0
 متوسط طول األشجار )متر( 6,2 16,6
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الموقع الثاني؛ )هضبة نخيلة( 
 الصنوبر الحلبي

الموقع األول؛ )سفوح وادي كريفلة( 
 العرعار المغاربي

 الموقع / المتغيرات

 ارتفاع موقع أخذ العينات )متر( 300 350
 نوع التربة  تربة ضعيفة التطور hydromorpheتربة ميهة 

 نوع القاعدة الصخرية  الشيست الحث
 متوسط عمر األشجار  108,42 60

هناك عدة طرق ألخذ العينات الشجرية، لكن اعتمدنا في دراستنا هذه على تقنية طريقة أخذ العينات: 
 واحدة هي أخذ العينات بواسطة المَجوِّف أو المثقاب، بالطريقة التالية: 

( الستخراج القطر، ثم نقوم بقسمته على إثنان للحصول π)القطر = محيط /  في البداية نقيس محيط الشجرة
 (1.3) ، وذلك على ارتفاع يصل إلى(La tarière) المسافة التي يقطعها المثقاب على شعاع الشجرة؛ وهي

متر من األرض، بشكل متعامد مع الساق. مع األخذ بعين االعتبار الوضع الصحي السليم، والخالي من 
 التشوهات، واإلصابات الحشرية والفطرية، التي قد تصيب األشجار.

منها بمجاالت قرب  (4)عينة من فوق سطح الهضبة؛ ( 16)د أخدنا بالنسبة ألشجار الصنوبر الحلبي، فق
منها بمجاالت أخرى بشكل عشوائي. وذلك بغرض أن تكون  8بمجاالت وسط المشارة، و (4)الطريق، و

العينات المنتقاة معبرة عن الظروف التي عاشها الصنوبر الحلبي فوق سطح هضبة كريفلة ككل. أما بالنسبة 
 (4)عينة من العرعار المغاربي على سفوح مختلفة التعريض، و (12)لمغاربي، فتم أخذ ألشجار العرعار ا

 عينات أخرى على سطح الهضبة. أخذت هذه العينات حسب هذه المواقع المحددة.
سنتم وعرض  (24)بعد أخد العينات بواسطة المثقاب، تم وضعها في حامل خشبي بطول تحضير العينات:  
سم وعرض  (1)ستنم، يكون مهيأ مسبقا  عند النجار لهذا الغرض، يتوفر هذا الحامل على مجرى بعمق  (4)
. يتم تثبيتها بدقة وعناية، (la carotte) سم، توضع فيه العينة أو ما يسمى بالسبرة / النوى/ الجزرة (1)

أتي وطول السبرة.  ثم ت وتترك حتى تجف. بعدها يسجل على الحامل تاريخ أخذها، ورقم الشجرة ونوعها
مرحلة صقل العينة، وتقليمها بواسطة ورق خاص عدة مرات، حتى تصبح حدود حلقات النمو واضحة 

 (. 2و 1وممكن تمييزها بسهولة، وقابلة للدراسة والتحليل )الصورة 
هناك عدة طرق متبعة عالميا لقياس سمك حلقات النمو، في دراستنا تم قياس قياس حلقات النمو:  

، من خالل المجهر الذي (LINTAB6 Tree- ring station) العينات بواسطة جهاز الماسح الضوئي
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، الذي يقوم بإخراج (TSAPWin)مليمتر. بمساعدة برنامج  (1/1000يحتويه، وبدقة جيدة، تصل إلى )
ن حلة مالمعطيات الخام لكل عينة على حدة، ثم إخراج مبيانات لسمك حلقات النمو. وقد تمت هذه المر 

 (.3)الصورة  (ENFI) الدراسة، في مختبر المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسال
ا في دراسة التأريخ الشجري المناخي، لكونها تعد هذه المرحلة مهمة جد  : (Inter-datation) التأريخ البيني 

تعتمد على التحديد الدقيق لسمك حلقات النمو، والفترة التي تشكلت فيها، ثم مقارنتها مع المعطيات المناخية 
تمت  (TSAPWin)المتوفرة في الفترة نفسها. وبعد استخراج المعطيات الخام لسمك حلقات النمو من برنامج 

معالجتها في عدة برامج؛ أهمها برنامج لغة البرمجة العلمية في قطاعي اإلحصاء والمعلوماتية الحيوية 
، والذي يعتبر ذو أهمية كبيرة في دراستنا؛ إذ يعتمد على مجموعة من المكتبات نخص بالذكر Rالمسمى 

(Tcl/tk)منها 
1
 (dplR, detrendeR, bootRes) وبرنامج .(2pack Dendro-R)  الذي يساعد على استخراج

 العالقة التي تربط المناخ بسمك حلقات النمو، والنمو الشعاعي للحلقات السنوية.
كما تم اعتماد مجموعة من التحاليل اإلحصائية للتأريخ البيني، أهمها: مؤشر النمو، والمتوسط، والحساسية 

الترابط التلقائي، ومتوسط االرتباط، ومؤشر ، وقيمة (Gini)، ومعامل (2)، ثم الحساسية رقم: (1)رقم: 
 الدقة، ومؤشر التشويش.

  
 

أخذ العينات  :(1) الصورة
 بواسطة المثقاب

قياس طول  :(2) الصورة
 األشجار

 LINTAB: جهاز (3) الصورة

                                                           
1 dplR ; Package, Permet de conduire la grande majorité des analyses des séries de largeurs de cerne. 

detrendeR ; Package propose une interface graphique dynamique pour la standardisation des séries de croissance. 

bootRes ; Package permet le calcul des relations entre croissance et climat. 
2 Application DENDRO ; Permet de standardisation des séries de largeurs de cerne, calcul des chronologies 

moyennes de croissance et calcul des corrélations cerne-climat. 
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 نتائج الدراسة  -3
 تغير سمك حلقات النمو السنوية  3-1

لفهم المناخ القديم، واقتصارها على نطاق المناخ المعتدل  تعتبر دراسة سمك حلقات النمو السنوية مهمة جدا
فقط. يعد الصنوبر بكل أنواعه من األشجار التي تبني حلقة نمو مرة كل سنة، يوازيه في ذلك العرعار 

 المغاربي، لكن بدرجة أقل، وأحيانا بصفة عشوائية.
ملم(، وهي قيمة مرتفعة قليال عن  2,6فقد بلغ متوسط سمك حلقات النمو السنوية الخام للصنوبر الحلبي )

في المغرب والمحصورة ما بين  (Mokrim,1989)متوسط سمك حلقات النمو السنوية المدروسة من طرف 
ملم(.  ويرجع هذا االرتفاع النسبي إلى كون هذه األشجار المدروسة ال زالت في أوج عمر  2,54و 1,5)

نموها النشيط؛ حيث تكون حلقات النمو أكثر سمكا، فهي لم تصل بعد حد إلى االستقرار النسبي. الذي يبدأ 
ؤكد ي خطأ! لم يتم العثور على مصدر المرجع.رار النسبي. معه سمك حلقات النمو في التقلص نحو االستق

هذا، إذ أن المنحنى يبدأ بحلقات نمو ذات سمك كبير في السنوات األولى من عمر الشجرة، ثم يبدأ بالتقلص 
قد بلغت ام للعرعار المغاربي، فتدريجيا مع تقدم العمر. أما بالنسبة لمتوسط سمك حلقات النمو السنوية الخ

 ملم(، وهي قيمة أقل من قيمة الصنوبر، وهذا يعود إلى طبيعة العرعار المغاربي بطء النمو. 0,9قيمتها )
أما عن السنوات التي سجلت أضعف سمك في حلقات النمو السنوية الخام بالنسبة للعرعار المغاربي فهي 

، والتي عرفت على أنها فترة جافة. بينما السنوات التي (1998، 1996، 1928، 1875، 1861، 1856)سنوات: 
(. 2017، 1954، 1951، 1851، 1847، 1881)سجلت أعلى قيم من سمك حلقات النمو السنوية الخام فهي؛ 

ويختلف األمر بالنسبة للصنوبر الحلبي، إذ سجلت أدنى قيم لسمك حلقات النمو السنوية الخام سنوات؛ 
، 1960، 1958، 1957)، بينما أعلى القيم سجلت في سنوات؛ (1993، 1988، 1986، 1985، 1982، 1981)

1961 ،2006 ،2012 ،2016). 
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 متوسط سمك حلقات النمو السنوية بالعينات المدروسة : تطور1المبيان 

يمكن تحديد فترتين زمنيتين من التغير على مستوى منحنيات سمك حلقات النمو السنوية للعينات المدروسة، 
، تميزت هذه (1977)و (1957)والمرتبطة بالعمر: بالنسبة للصنوبر الحلبي، الفترة األولى؛ ما بين سنوات 

سنة األولى(.  20ى من عمر األشجار )الفترة بكبر لسمك حلقات النمو، لكون هذه الفترة تمثل المرحلة األول
، تميزت بانخفاض نسبي في سمك حلقات النمو السنوية (2017)و (1977)الفترة الثانية ما بين سنوات 

بالمقابل تميز سمك حلقات النمو السنوية في العرعار  قدم العمر(.)سمك ضعيف لحلقات النمو، نتيجة ت
التاسع عشر، إلى حدود منتصف القرن العشرين؛ إذ أخذت تعرف المغاربي بتغايرية كبيرة منذ بداية القرن 

 نوعا من االستقرار.
 دراسة عالقة االرتباط بين حلقات النمو السنوية والتساقطات والحرارة  3-2

 1BCC (Mérianتوجد عدة طرق لحساب العالقة بين المناخ وحلقات النمو السنوية لكن ارتأينا اعتماد مؤشر 

et Lebourgeois, 2017) الذي يسهل استخراج هذه العالقة من خالل برنامج ،R. 
( (T)والحرارة الشهرية  (P)، أن عالقة ارتباط وتأثير المناخ )التساقطات الشهرية 2المبيان يظهر من خالل 
الحلبي والعرعار المغاربي، يكون مباشرا؛ إما إيجابيا في أشهر معينة من السنة الحالية، أو على الصنوبر 

                                                           
1BCC: coefficient de corrélation de type bootstrap (Mérian et Lebourgeois, 2017) 
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ما سلبيا في أشهر أخرى  السنة السابقة، كداللة على اكتفاء النبتة، وسد حاجياتها من التساقطات والحرارة. وا 
 حسب درجة استجابة كل نبتة.

 
 :  عالقة االرتباط الفصلية بين سمك حلقات النمو والمناخ2 المبيان 

شهرا، من أكتوبر إلى شتنبر، أو من شتنبر  12تتشكل حلقات النمو السنوية في الصنوبر الحلبي خالل 
أما بالنسبة للعرعار المغاربي، فالدراسة الوحيدة بخصوص هذا الصنف،  (.Mokrim,1989)إلى غشت. 

من شهر نونبر من السنة السابقة إلى نهاية شهر غشت من السنة لسنوية، يبدأ تؤكد أن نمو الحلقات ا
 (. Serre،1969)الموالية 

يكون ارتباط التساقطات إيجابيا بالنسبة للصنوبر الحلبي في فصل الخريف )أكتوبر، ونونبر، ودجنبر(، 
ارة بنمو حلقات الرتباط الحر بينما يكون االرتباط سلبيا في باقي الفصول. في حين يختلف األمر بالنسبة 

النمو السنوي، الذي يكون إيجابيا في فصل الربيع والصيف )مارس، وأبريل، وماي، ويونيو(، وسلبيا في 
 باقي السنة.

أما فيما يخص العرعار المغاربي، ومن خالل الدراسات البيبليوغرافية، فإن تأثره بالمناخ يبقى ضعيفا مقارنة 
موجودة بمجال الدراسة. لهذا، فعالقة االرتباط في جميع الفصول تبقى سلبية، بباقي األصناف األخرى ال

باستثناء فصل الخريف )من غشت إلى دجنبر(، الذي يعرف ارتباطا وتأثيرا إيجابيا للتساقطات والحرارة معا. 
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اص امتصوقد يعود هذا لقدرة العرعار المغاربي بمنظومته الجذرية المقاومة، وذات القدرة العالية على 
 المخزون المائي من التربة طيلة كل فصول السنة.

تتطابق هذه النتائج مع أغلب دراسات المناخ الشجري في المنطقة المتوسطية. وقد يعزى التأثير اإليجابي 
لمجموع التساقطات الخريفية )أكتوبر، ونونبر، ودجنبر( إلى دورها الفعال في إعادة إحياء المخزون المائي 

عادة استخدامه من قبل األشجار خالل فصل النمو في التربة،  .وا 
 مدى أمكانية استدامة غابة كريفلة في ظل هذه التغايرية المناخية 3-3

تشير النتائج السابقة الختالف تطور النمو الشعاعي السنوي، وتباين توزيعه اإلحصائي لكل صنف نباتي 
ات غايرية المناخية، متباينة ومختلفة وتتخذ العالقعلى حدة، فحساسياته اتجاه المناخ، ودرجة مقاومته للت

 .(1)الجدول الموضحة في 
، الذي يفيد في معرفة درجة حساسية كل من الصنوبر (Coefficient de sensitivité)مؤشر الحساسية 

الحلبي والعرعار المغاربي اتجاه التغايرية المناخية. فكلما كانت قيمة هذا المؤشر مرتفعة، كانت حساسية 
ويختلف مؤشر  (.Dalia,2013( )0,10)النبات اتجاه المناخ قوية، مع اإلشارة إلى أن عتبة هذا المؤشر، هي: 

، بينما وصلت قيمة العرعار (0,17)الصنف النباتي، فقد وصلت قيمته في الصنوبر الحلبي الحساسية حسب 
. وتجاوزت هذه القيم كلها العتبة، مما يعني أن الصنفيين معا لهما حساسية اتجاه (0,14)المغاربي إلى 

 المناخ. 
 المغاربي: الخصائص اإلحصائية لحلقات النمو للصنوبر الحلبي والعرعار 2الجدول 

 المؤشرات Variable العرعار المغاربي الصنوبر الحلبي

1977- 2016 1922-2016 first, last(durée chronologie) الفترة المدروسة 
0,962 0,958 mean(valeur moyenne des indices) المتوسط 
0,952 0,972 médian (valeur médiane des indices) الوسيط 
0,174 0,146 sens1 (sensibilité classique)  الحساسية 
0,077 0,021 Rbar,tot (moyenne des corrélations des 

séries entre-elles) 
 متوسط االرتباط

0,429 0,18 Eps(expressed population signal) ( 

Mérian et Lebourgeois, 2017) 
 مؤشر الدقة

0,751 0,219 snr (signal-to-noise ratio) ( Mérian et 

Lebourgeois, 2017) 
 مؤشر التشويش
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(، فهذا يعني أن حساسيته اتجاه المناخ ضعيفة مقارنة بالصنوبر، 0,14بما أن للعرعار المغاربي أدنى قيمة )
 (،Espèce Thermophile حراري -نوع إلف)وهذا يعود إلى طبيعة العرعار المقاوم للتغايرية المناخية 

 الطبيعية القاسية، والمجاالت المتضرسة.والمتكيف مع الظروف 
(، فهذا يعني أن حساسيته اتجاه التغايرية 0,17أما بالنسبة للصنوبر الحلبي الذي سجل قيمة مرتفعة )

 ,M’hirit)المناخية قوية مقارنة مع العرعار المغاربي. وحسب دراسات أقيمت على أرز األطلس في المغرب 

، فنسبة الحساسية ترتفع حسب االرتفاع ونوع القاعدة الصخرية (Mokrim,2009)و (Dalia,2013)و (1982
في األطلس  (0,35)في الريف، و (0,16)والترابية وتعريض السفوح، إذ تتراوح قيمة حساسية األرز ما بين 

 الكبير.
، فهو يفيد في معرفة مدى مقاومة الشجرة (la persistance (auto-corrélation))المقاومة أما عن مؤشر 

للظروف المناخية القاسية، فكلما كان مرتفعا، يعني ذلك أن الشجرة ذات مقاومة عالية، وحساسية ضعيفة 
. وفعال أتثبت النتائج أن العرعار المغاربي أكثر مقاومة (André،1979)اتجاه المناخ، والعكس صحيح. 

 بمجال الدراسة. (0,29) ضعيف المقاومة ، من الصنوبر الحلبي(0,53)بقيمة 
 خالصات واستنتاجات -4

أظهرت نتائج هذه الدراسة أهمية سمك حلقات النمو الشجرية في معرفة التغيرات السنوية، الموجودة في كل 
حلقة نمو، نتيجة للتغير الحاصل في عامل المناخ. باعتبار أن العوامل الطبيعية األخرى المتحكمة في 

 النمو، ثابتة وغير متغيرة مع الزمن، عكس المناخ، العنصر الوحيد المتغير.تشكل حلقات 
كما أظهرت نتائج هذه الدراسة، أن كل حلقة نمو سنوية تعكس الظروف المناخية التي نشأت فيها، بمعنى 
ْل مهم للخصائص المناخية السنوية، سواء ذات سنوات الوفرة التي تعطي حلقات  أن حلقات النمو ُمَسجِّ

 واسعة، أو ذات السنوات االستثنائية الجافة التي تعطي حلقات ضيقة.
كما بينت نتائج هذه الدراسة، أن التساقطات الخريفية )للسنة السابقة( ما قبل فصل النمو، تسجل تأثيرا 
إيجابيا على سمك حلقات النمو. في حين أن تأثيرها يكون سلبيا في فصل الربيع على حد سواء للصنوبر 

ي والعرعار المغاربي معا؛ أي أن التساقطات الخريفية هي التي تؤثر بشكل مباشر على تشكل حلقة الحلب
نمو السنة الموالية. أما عن الحرارة فتأثيرها إيجابي في فصل الربيع، وسلبي في فصلي الصيف والخريف 
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ط بفصل الخريف، في بي، فقبالنسبة للصنوبر الحلبي، بينما يرتبط التأثر اإليجابي بالنسبة للعرعار المغار 
 حين باقي فصول السنة يبقى تأثيرها سلبيا.

وقد أظهرت هذه النتائج كذلك، أن توزيع كمية التساقطات ودرجة الحرارة الفصلية وتباينها، يؤثر بشكل كبير 
في تشكل حلقات النمو السنوية، وتفيد في معرفة األشهر المتحكمة في تشكل حلقات النمو في كل صنف 

فترة الحاجة من الماء لكل صنف. وهذا سيفيد في برامج التهيئة المستقبلية لغابة  تي؛ وبالتالي تحديدنبا
كريفلة، خاصة ما يتعلق بتشجير الصنوبر الحلبي والعرعار المغاربي، وتحديد حاجاتهما من الماء في 

 السنوات األولى من النمو. 
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 املغربي القانون يف الهواء جودة حماية ضمان آليات
Mechanisms for ensuring air quality protection in Moroccan law 

  الفزازي رضوان
 القانونية العلوم بكلية الخاص القانون تخصص الدكتوراه بسلك باحث طالب

 -املغرب -فاس– واالجتماعية واالقتصادية
التقرير االستراتيجي السنوي بعنوان واقع  املغربي، القانون  في الهواء جودة حماية ضمان آليات(: 2022) الفزازي، رضوانيوثق هكذا: 

 ومستقبل التغيرات املناخية العاملية، املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية، برلين.

 الملخص:
إرساء بإيمانا من المشرع المغربي بأن مواكبة حجم التغيرات المناخية المعاصرة، ال يمكن أن يتأتى إال 

مستجدات تشريعية حديثة من شأنها مواجهة المخاطر التي قد تطرحها هذه التطورات خاصة فيما يرتبط 
باألمن البيئي، ولما كان ضمان العيش في بيئة سليمة حق من الحقوق الكونية المشتركة لإلنسانية جمعاء، 

ل سن دعائم تحقيق فإن الحرص على ضمانه، هاجس ظل يؤرق جل تشريعات دول المعمور، من خال
وعليه وارتباطا بكل هذا عمل  .األمن البيئي الدولي، كمدخل لتكريس حق آخر هو الحق في الحياة والسالمة

المشرع المغربي على االنخراط في ركب المنتظم الدولي من خالل سن ترسانة قانونية حديثة ذات الصلة 
ورية الحق في البيئة مبدأ دستوري في الوثيقة الدستباألمن البيئي وجودة الهواء بصفة خاصة، من خالل جعل 

( 13.03(، وسن مقتضيات قانونية حديثة ذات الصلة بجودة الهواء يتعلق األمر بقانون )2011لسنة )
المتعلق لمحاربة تلوث الهواء، إصدار مجموعة من المراسيم في عالقة بضمان حماية فعالة لجودة الهواء، 

وعليه   .لى تفعيل مجموعة من المؤسسات في عالقة بالبيئة وجودة الهواءكما عمل المشرع المغربي ع
وارتباطا بكل هذا فإن موضوع قيد الدراسة والتحليل يطرح العديد من اإلشكاالت والمخاطر المرتبطة أساس ا 

ومقاربة  ءبمقاربة حدود فعالية اآلليات والضمانات القانونية المرصودة في القانون المغربي لضمان جودة الهوا
مدى مالئمة هذه المقتضيات مع المعايير الدولية ذات الصلة بجودة الهواء، أيضا الوقوف على مظاهر 

 .قصور الضمانات القانونية والمؤسساتية في عالقة بجودة الهواء بالمغرب وسبل تجاوزها
 المغرب القانون-الهواء جودة-الكلمات المفتاحية: حماية 

Abstract : 

The Moroccan legislator believes that keeping pace with the scale of contemporary climate 

changes can only be achieved by establishing modern developments that would confront the 

risks that these developments may pose, especially in to environmental security.   And since 
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ensuring living in a healthy environment is one of the universal and common rights of all 

humanity, the concern to guarantee it is an obsession that has haunted most of the legislation of 

the countries of the world, through enacting the pillars of achieving international environmental  

security, as an entry point to establish another right, which is the right to life and safety. 

Therefore, and in connection with all this, the Moroccan legislator has worked to join the 

international community by enacting a modern legal arsenal related to environmental security 

and air quality in particular, by making the right to the environment a constitutional principle 

in the Constitutional Document of  2011, and enacting relevant modern legal requirements Air 

quality It is related to Law 13.03 related to combating air pollution, issuing a set of decrees in 

relation to ensuring effective protection of air quality.  The Moroccan legislator also worked to 

activate a group of institutions in relation to the environment and air quality.   Accordingly and 

in connection with all this, the subject under study and analysis poses many problems and risks 

related mainly to approaching the limits of the effectiveness of the mechanisms and legal 

guarantees stipulated in Moroccan law to ensure air quality and the approach of the 

appropriateness of these  requirements with international standards related to air quality, as well 

as to identify the manifestations of the shortcomings of legal and institutional guarantees in 

relation to air quality in Morocco and ways to overcome it. 

  Keywords: protection - air quality - law Morocco 

 مقدمة:
فيه أن ضمان العيش في بيئة سليمة حق من الحقوق الكونية المشتركة لإلنسانية جمعاء،  كال شمما 

خالل سن دعائم تحقيق األمن  المعمور منوالحرص على ضمانه هاجس ظل يؤرق جل تشريعات دول 
 لتكريس حق آخر هو الحق في الحياة والسالمة. الدولي، كمدخلالبيئي 

ولما كان المغرب من ضمن الدول التي طالها بطش واقع التغيرات المناخية المعاصرة كان لزاما عليه مالئمة 
المقتضيات القانونية الوطنية للمعايير الدولية، وهو األمر الذي ال يمكن أن يتأتى إال بإرساء مستجدات 

 خاطر التي قد تطرحها هذه التطوراتتشريعية حديثة من شأنها تحقيق مبدأ المالئمة من جهة ومواجهة الم
 يرتبط باألمن البيئي من جهة ثانية. فيماخاصة 

ا بكل هذا عمل المشرع المغربي على االنخراط في ركب المنتظم الدولي من خالل سن ترسانة وعليه وارتباط  
بيئة ال ، من خالل جعل الحق فيالهواء خصوصاقانونية حديثة ذات الصلة باألمن البيئي عموما وجودة 

وسن مقتضيات (، 2011( م، )الجريدة الرسمية المغربية، 2011)مبدأ دستوري في الوثيقة الدستورية لسنة 
 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء، (13.03)قانونية حديثة ذات الصلة بجودة الهواء يتعلق األمر بقانون 

قة بضمان حماية فعالة لجودة إصدار مجموعة من المراسيم قوانين في عال( 2003)الجريدة الرسمية، 
 لهواء.اوجودة  عة من المؤسسات في عالقة بالبيئةالهواء، باإلضافة إلى تفعيل المشرع المغربي مجمو 
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كما أن موضوع حماية البيئة كمعطى عام وضمان جودة الهواء كفرع لهذا المعطى حظي باهتمام بالغ من 
 حبصا طرف من خاصة عناية عرف البيئة موضوع ن"إ طرف المملكة المغربية في إطار الخطب الملكية

 الوطني أو ياالقليم أو الكوني البعد ذات سواء والمؤتمرات المحطات من العديد في المغرب ملك السمو
 "قبلةوالم الحاضرة ألجيالها جماعية ومسؤولية لألمة، مشترًكا رصيًدا البيئة" أن على تأكيده خالل من
 تجدر" السامية والسياسات العمومية والبرامج الحكومية (،2022، اإلنسان بحقوق المكلفة الوزارية للمندوبية)

 سبيل في الهامة الخطوات من مجموعة على األخيرة العشر السنوات في أقدم المغرب أن إلى اإلشارة
 مراأل تعلق سواء المزمنة والمخاطر التلوث مظاهر مختلف من الهواء حماية وضمان الهواء جودة تعزيز

بل "، لحدودل العابرة النفايات نقل أو الكيميائية المنتجات تدبير عن الناتج التلوث أو الصناعي بالتلوث
إن احتضان المغرب للمؤتمر الثاني والعشرين لألطراف في االتفاقية اإلطار لألمم المتحدة حول التغيرات 

باعتباره عالمة فارقة في  (2016)سنة ( بمراكش، شكل أحد أبرز األحداث التي ميزت 22المناخية )كوب
قليميا ودوليا في خدمة قضايا البيئة والتنمية المستدامة.  مسار انخراط المغرب وطنيا وا 

وعليه وانطالقا من هذه المعطيات فإن موضوع قيد الدراسة والتحليل يحظى بأهمية نظرية وعملية غاية في 
اآلليات والضمانات القانونية المرصودة في القانون المغربي الدقة تتجلى األولى في مقاربة حدود فعالية 

لضمان جودة الهواء ومقاربة مدى مالئمة هذه المقتضيات مع المعايير الدولية ذات الصلة بجودة الهواء، 
أما األهمية العملية فتتجلى في مقاربة مدى فعالية الهيئات المؤسساتية في ضمان حماية لجودة الهواء 

 تجالء المخاطر التي تحول دون ذلك وسبل تجاوزها.بالمغرب واس
 مفادها.ارتباطا بكل هذا فإن موضوع قيد الدراسة ينطلق من إشكالية أساسية 

إلى أي حد وفق المشرع المغربي في تكريس آليات لضمان حماية فعالة لجودة الهواء تتماشى وتحقيق طموح 
 األمن البيئي؟

 على معالجتها من خالل التصميم التالي: ألجل مقاربة هذه اإلشكالية سنعمل 
 المحور األول: مرجعية ضمان العيش في بيئة ذات جودة هواء 
 المحور الثاني: جودة الهواء بالمغرب بين تضخم القواعد القانونية وقصور األداء 
  المحور األول: مرجعية ضمان العيش في بيئة ذات جودة هواء 
 الهواء   في جودةالمرجعية الدولية لضمان الحق  أوال:
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إن المحافظة على جودة الهواء شكل أولى  ومستقبلي بلمعلوم أن تلوث الهواء أضحى اليوم موضوعا أني 
األولويات، ذلك أن حجم المخاطر الناجمة عن تلوث الهواء شكل مصدر قلق لدى جل تشريعات دول 

ا دفع م فعاليتها وهولهواء وضمان إليجاد آليات قانونية كفيلة بحماية جودة ا من خالل السعي المعمور،
 الدولي لقانونا مفهوم بتحديد الفقه اهتم لقد. و معايير ذات بعد كوني في سنالمنتظم الدولي إال التفكير 

 الدول بين عليها فقالمت واالتفاقية العرفية الدولية القانونية القواعد من مجموعة بكونه البعض فعرفه للبيئة
 الهواء منتأسس ألهمية تكريس ضمانات لحماية  (1991)هاشم صالح،  التلوث من البيئة على للحفاظ

 خالل تحديد المبادئ التوجيهية العالمية بشأن جودة هذه ألخيرة.
ربط هذا وشكل ضمان الحق في جودة الهواء معطى أساسي ضمن اهتمامات المنتظم الدولي من خالل 

في الهواء بحق العيش في بيئة سليمة والحق في الصحة والحياة بل األكثر من ذلك جعل الحقوق  الحق
 .(2021، العالمية الصحة منظمة)حقوقا ذات بعد إنساني عام  المشار لها

 يستمد مصادره من مبادئ القانون بيئة نظيفة ومنه في جودة الهواء وجدير باإلشارة أن ضمان الحق في
أول وثيقة دولية  (1972)ة حيث شكل مؤتمر األمم المتحدة الذي انعقد بمدينة "ستوكهولم "سنة الدولي للبيئ

تضمنت توصيات تحث كافة الحكومات والمنظمات الدولية على اتخاذ التدابير الالزمة الكفيلة بحماية البيئة، 
 وتعزيز آلية ضمان جودة الهواء عبر العالم. 

لمعهد الدولي لحقوق اإلنسان ومعهد السياسة األوروبية لحقوق اإلنسان كما رسخ المؤتمر المشترك بين ا
 نبكعبا) الحق في وجود بيئة غير ملوثة يعد حق من حقوق اإلنسان (1979)المنعقد في "ستراسبورغ "سنة 

وهو المقتضى الذي تم تزكيته من خالل مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية المنعقد بوالية  ،(2011، العربي
بل إن أهمية البيئة كحق إنساني مشترك تم تعزيز  (1992)"ريو دي جانيرو" بالبرازيل في يونيو سنة 

تكريس يوما  وأيضا عبر (2009)الدولي به من خالل قمة "كوبنهاغن " بالدنمارك سنة  مظاهر االهتمام
 عالميا للبيئة كل سنة.

ذا كان المنتظم الدولي قد اهتم بشكل كبير بأهمية الحفاظ على البيئة من خالل المؤتمرات أعاله موسوعة ) وا 
فإن ضمان جودة ومعايير نوعية الهواء رغم سعي منظمة الصحة  ،(2022ويكبيديا الموقع االلكتروني، 

يوم ال إذ لحدود ال مظاهر قصورالزال يعرف  عالمية بشأن نوعية الهواء،العالمية لوضع معايير توجيهية 
يوجد إطار قانوني مشترك لمعايير نوعية الهواء المحيط على الصعيد العالمي من شأنه إلزام الدول بوضع 
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ضمانات لنوعية الهواء تتوافق مع حياة وصحة البشر والبيئة الطبيعية على الصعيد العالمي في القانون 
 لدولي العام.ا

 غير أن التمعن في برنامج األمم المتحدة للبيئة يوحي بوجود مرجعية عالمية تفرض على التشريعات الوطنية،
أعاله  يعد البرنامج للبيئة، حيثإرساء ضمانات قانونية لحماية جودة الهواء كمدخل لضمان تعزيز حماية 

 المتحدة. د البيئي للتنمية المستدامة داخل منظومة األممبمثابة السلطة البيئية العالمية للتنفيذ المتسق للبع

 (2022)برنامج األمم المتحدة للبيئة، 

وباإلضافة إلى هذه المقتضيات شكل مصادقة المغرب على مجموعة من االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية 
مرجعي دولي ذا أهمية في سبيل تنزيل ضمانات حماية جودة الهواء والتي تعد كل من اتفاقية  المناخ إطار

 ألوزون واتفاقيةاتعديل بروتوكول مونتلاير بشأن المواد المستنفذة لطبقة  األوزون، وكذافيينا لحماية طبقة 
جودة س دولي لضمان حماية لاألمم المتحدة اإلطار بشأن تغير المناخ وغيرها من االتفاقيات التي تشكل أس

 الهواء.
 ثانيا: المرجعية الوطنية لضمان الحق في جودة الهواء 

الل خلقد أعطى الدستور المغربي الجديد أهمية كبرى ومكانة مرموقة للحق في العيش داخل بيئة سليمة من 
على  (31)مصاف المبادئ الدستورية فنص صراحة في الفصل  به إلىمن الفصول واالرتقاء  مجموعة

 الترابية علىضمانات حماية هذا الحق من خالل ما يلي " تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات 
لحقوق قدم المساواة من ا والمواطنات، علىأسباب استفادة المواطنين  المتاحة، لتيسيرتعبئة كل الوسائل 

 التالية:
 الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة.-
 لمستدامة."التنمية ا-

من ذات الدستور على أن الدولة هي الضامن لحماية هذا الحق باإلضافة إلى إرساء  35كما نص الفصل 
دعائم حماية هذا الحق من خالل مؤسسة دستورية يتعلق األمر بإحداث المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 منه. (152)من الدستور والفصل  (151)والبيئي بموجب الفصل 
في  ثلالوطني تتموعليه فإن مرجعية وأساس العيش في بيئة سليمة ومنه في جودة هواء ضمن القانون 

المقتضيات التشريعية الخاصة ذات الصلة بالبيئة  إلى باإلضافة (2011)مقتضيات الوثيقة الدستورية لسنة 
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اإلطار المرجعي العام الذي  (2014(، )الجريدة الرسمية المغربية، 12.99)القانون اإلطار رقم  والتي يشكل
حدد من خالله المشرع المغربي مجموعة من القواعد العامة التي يتعين االلتزام بها للنهوض بالشأن البيئي 

 (2022 ،الركيلي الواحد عبد) في سبيل حماية األنظمة البيئة المتنوعة التي يمتاز بها المجال المغربي
 حق في هواء ذا جودة عالية أبرزها.والتي يأتي على رأسها ضمان استدامة ال

حة ن ذات الصلة بمكافومراسيم قواني المتعلق بمحاربة تلوث الهواء (13.03)باإلضافة إلى مقتضيات قانون 
( بتحديد معايير جودة 2009ديسمبر  8صادر في  2-09-286)يتعلق األمر بمرسوم رقم  ،تلوث الهواء

تحديد الشروط التقنية وطرق التثمين  (172-12-2)ومرسوم رقم  الهواء وكيفية إقامة شبكات الحراسة،
 9المؤرخ في  01-532)وحرق للتخلص من النفايات وقرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 

عتامة دخان غازات الناتجة من محركات السيارات المستعملة لوقود  على مراقبة آليات قياس (2001رس ما
وغيرها من المقتضيات  ،(2022، المستدامة التنمية قطاع– المستدامة والتنمية الطاقي االنتقال وزارة) الديزل

 القانونية ذات الصلة بمكافحة تلوث الهواء.
بشأن محاربة تلوث الهواء، شكل طفرة نوعية في ميدان  13.03صدور القانون رقم  وجدير باإلشارة أن

جرائية، الشتماله علىمكافحة مخاطر تلوث الهواء، وذلك بالنظر  غاية ل ضمانات قانونية موضوعية وا 
 تلوثها.الحفاظ على جودة الهواء والحد من كل مخاطر 

وعليه فإن كل هذه القوانين ستساهم دون شك في خلق ثقافة بيئية تستطيع بالدنا من خاللها أن تصبح 
ل فظة على بيئة سليمة من خالوتمكن من المحا من حيث السياسات البيئية المتبعة، نموذجا يحتذى به،

 تجريم كل عمل يتعارض مع احترام المحيط البيئي.
 ضمان جودة الهواء بالمغرب بين تضخم القواعد القانونية وقصور األداء المحور الثاني:

األهمية البالغة التي أصبح يحتلها موضوع الحفاظ على البيئة عموما وضمان جودة  اليوم فييجادل  ال أحد
ن م الهواء خصوصا في جل دول العالم، ما جعله موضوعا ال محيد عنه في السياسات العمومية للدول،
 خالل إرساء ضمانات قانونية من شأنها مواجهة كل المخاطر التي قد تهدد مقومات البيئة السليمة.

مغرب بدوره لم يتخلف عن مسايرة هذا التطور والتحديث في مجال البيئة فمنذ تسعينيات القرن الماضي وال
والمنظومة التشريعية تحذو حذوها، خطوة بخطوة في هذا المجال إلى أن أصبحنا اليوم نتوفر على ترسانة 

غير أن  ا،بط الحفاظ عليهتشريعية تنظم ما يسمى بقانون البيئة والتنمية المستدامة وتنظم آليات وضوا
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صعوبات أمر الواقع جعلت من تشتت المنظومة القانونية البيئية وتضخمها عائقا لضبط كل ما من شأنه 
 تهديد سالمة البيئة عامة وجودة الهواء خاصة.

 حدود فعالية القواعد القانونية الموضوعية في ضمان جودة الهواء بالمغرب  أوال:
قل القانون البيئي أن تتبــع جــودة الهــواء بالمغرب  تعتبــر عمليــة ينبغــي تعزيزهــا ال يخفى على أي مهتم بح 

قــد ف بل أولويــة مــن األولويــات وشــرطا أساســيا إلحاطــة بحجــم الظاهــرة وقيــاس عواقبهــا بشــكل صحيــح،
ين ســنة بالمغـرب، الترابـط الموجـود بـين أمـراض أظهــرت األضــرار التــي تمـت دراســتها ألكثــر مــن عشــر 

الجهـاز التنفسـي وتركيـز الملوثـات: )أكسـيد النيتروجيـن وثاني أكسـيد الكبريـت  واألوزون  وجزيئـات الغبـار(، 
عيـد الوطنـي صلكـن معرفـة التكلفـة فـي األرواح البشـرية لهـذا التلـوث تتطلـب مزيـدا مـن الدراسـة والتتبـع علـى ال

مـن، والتي وزيـادة علـى األرواح البشـرية التـي ال تقـدر بث لتجنـب االسـتنتاجات المرتكـزة علـى تقديرات تقريبية،
حيـث ب قد تزداد بسبب ارتفاع الغازات السامة في الهواء، يعانـي االقتصـاد الوطني أيضـا مـن هـذا الضـرر،

فيمـا بـين  (2014)ماليـة لتلـوث الهـواء فـي دراسـة أجراهـا البنـك الدولـي سـنة تم تقديـر التكلفـة الماليـة اإلج
مـن النـاتج ( %05,1)مليـار درهـم فـي المتوسـط أو  (7,9)وهـو مـا يعـادل  مليـار درهـم، (13)مليـار و (3,6)

قـي إلى الخارجـي بينمـا يعـزى الربـع المتبوتعزى ثالثة أربـاع هـذه التكلفـة إلـى تلـوث الهـواء  الداخلـي الخـام،
 (2020، البيئة قطاع والمعادن الطاقة وزارة) تلوث الهواء الداخلي.

وعليه وارتباطا بكل هذه المعطيات عملة الدولة المغربية على تكريس جهود من أجل إرساء دعائم حماية 
جرائية لغاية بلوغ الهد وني ولعل تطوير وتحديث اإلطار القان ف،جودة الهواء عبر سن ضمانات موضوعية وا 

الموضوعي في عالقة  بالتلوث يعد أبرز خطوة في سبيل تعزيز ضمانات حماية جودة الهواء ببالدنا، من 
ونصوصـه التطبيقيـة والتـي حـددت العتبـات القصــوى النبعــاث الملوثــات  (13.03)خالل إصـدار القانـون 
 (30.05) زيـادة علـى ذلـك تم سن قانون رقم معاييــر جــودة الهــواء وطــرق رصدها،فــي الهــواء ومراقبتهــا و 

وتنفيذ القانون رقم (، 2011)الجريدة الرسمية المغربية،  المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق
)الجريدة  المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها. (28-00)القاضي بتغيير القانون رقم -(23.12)

 البالستيك مادة من األكياس صنع بمنع القاضي (77-15) قانونوكذا سن ( 2012الرسمية، المغربية 
 من واللفيفات ياساألك باستعمال المتعلق (22-10) قمر  قانونو  تعمالهاواس وتسويقها وتصديرها واستيرادها
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ذات الصلة بجودة  نونيةزيادة على تعزيز المنظومة القا بيولوجيا للتحلل القابل أو للتحلل القابل البالستيك
 .(2020، البيئة قطاع والمعادن الطاقة وزارة)الهواء

إلى  (13.03)من قانون  2وجدير باإلشارة أن عملية مراقبة وقياس جودة الهواء ببالدنا تهدف طبقا للمادة 
الوقاية والحد من انبعاثات الملوثات الجوية التي يمكن أن تلحق أضرارا بصحة اإلنسان والحيوان والتربة 
والمناخ والثروات الثقافية والبيئة بشكل عام، كما أن نطاق هذا القانون يتسع ليشمل كل شخص طبيعي أو 

مل أو يستغل عقارات أو منشآت شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، يملك أو يحوز أو يستع
منجمية أو صناعية أو تجارية أو فالحية، أو منشآت متعلقة بالصناعة التقليدية أو عربات أو أجهزة ذات 

بيق ويستثنى من مجال التط محرك أو آليات الحتراق الوقود أو إلحراق النفايات أو للتسخين أو للتبريد
 .العسكرية للسلطات بعةالتا المنشآت أو قطاع نفسها المادة بموجب

ضمانات مكافحة تلوث الهواء وذلك عبر  (8)إلى  (3) بموجب المواد من (13.03)كما أقر القانون رقم 
رساء قواعد موضوعية بشأن سد ومكافحة كل ما من شأنه تلويث   ذالهواء، إسن مجموعة من التدابير وا 

"يحظر لفظ أو إطالق  يلي:من قانون مكافحة تلوث الهواء نجدها تورد ما  4بالرجوع إلى مقتضيات المادة 
القاتلة والدخان أو  أو رمي أو السماح بلفظ أو إطالق أو رمي مواد ملوثة في الهواء كالغازات السامة أو

تحددها  كيز المسموح به حسب المعايير التيالبخار أو الحرارة أو الغبار أو الروائح بنسبة تفوق القدر أو التر 
 نصوص تنظيمية.

يلزم كل شخص مشار إليه في المادة الثانية أعاله بالوقاية والتقليص والحد من انبعاث المواد الملوثة في 
الجو التي من شأنها أن تضر بصحة اإلنسان والحيوان والنبات والمآثر والمواقع أو تكون لها آثار ضارة 

 ة بشكل عام وذلك وفق المعايير المذكورة في الفقرة السابقة.على البيئ
في غياب معايير محددة بنصوص تنظيمية، فإن المستغلين للمنشآت المذكورة في الفقرة األولى من المادة 

 الثانية أعاله ملزمون باستخدام التقنيات المتوفرة واألكثر تطورا بغرض الوقاية والتقليص من االنبعاثات".
من ذات القانون صاحب  (6)وتعزيزا لتدابير مكافحة تلوث الهواء ألزم المشرع المغربي بموجب المادة 

المنشأة بالعمل على ما يلي:" يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ االحتياطات والتدابير الالزمة لعدم تسرب أو 
كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة  انبعاث ملوثات الهواء داخل أماكن العمل إال في الحدود المسموح بها سواء

http://www.environnement.gov.ma/arabe/PDFs/pollution/145.pdf
http://www.environnement.gov.ma/arabe/PDFs/pollution/145.pdf
http://www.environnement.gov.ma/arabe/PDFs/pollution/145.pdf
http://www.environnement.gov.ma/arabe/PDFs/pollution/145.pdf
http://www.environnement.gov.ma/arabe/PDFs/pollution/145.pdf
http://www.environnement.gov.ma/arabe/PDFs/pollution/145.pdf
http://www.environnement.gov.ma/arabe/PDFs/pollution/145.pdf
http://www.environnement.gov.ma/arabe/PDFs/pollution/145.pdf
http://www.environnement.gov.ma/arabe/PDFs/pollution/145.pdf
http://www.environnement.gov.ma/arabe/PDFs/pollution/145.pdf
http://www.environnement.gov.ma/arabe/PDFs/pollution/145.pdf
http://www.environnement.gov.ma/arabe/PDFs/pollution/145.pdf
http://www.environnement.gov.ma/arabe/PDFs/pollution/145.pdf


 عنوانب السنوي االستراتيجي التقرير
 العالمية المناخية التغيرات ومستقبل واقع

فبراير 
م2022  

  

 

  

 271 المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية

 

المنشأة لنشاطها أو عن خلل في التجهيزات والمعدات، وأن يوفر سبل الحماية الالزمة للعاملين تنفيذا لشروط 
 السالمة والصحة المهنية".

لى جانب سن المشرع قواعد موضوعية بشأن تحديد نطاق تطبيق قانون  رساء مبدأ مكافحة  (13.03)وا  وا 
مل على تعزيز هذه المقتضيات بضمانات قانونية إجرائية من خالل سن وسائل مكافحة تلوث الهواء، ع

منه لهيئات مراقبة وتتبع تطبيق هذا القانون من خالل  (9)فأسند بموجب المادة  ومراقبة ظاهرة تلوث الهواء،
يقه، عالوة طبالنص صراحة على ما يلي:" يكلف بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بت

الموظفون واألعوان المأمورون المنتدبون لهذا الغرض من لدن اإلدارة  على ضباط الشرطة القضائية،
 المختصة وكذا المحلفون وفقا للتشريع الخاص باليمين المفروض أداؤها على المأمورين محرري المحاضر.

 ل اختصاصه وفي حدود المسؤولياتيسمح لألشخاص المشار إليهم في الفقرة األولى أعاله، كل في مجا 
جراء المراقبة  واالختصاصات المخولة لإلدارة التي ينتمون إليها، بالدخول إلى المنشآت مصدر التلوث وا 

 والقياس وأخذ العينات وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية".
الهواء  ي في ضبط ميدان تلوثولعل المتمعن في المقتضيات أعاله سيتضح له مدى رغبة المشرع المغرب

ببالدنا، من خالل  سن مختلف هذه الضمانات والتي تعد عن حق دعائم من شأن تنزيلها على أرض الواقع 
يمانا منه بأن ما ال يمكن أن ينزع  مجابهة كل المخاطر التي تهدد جودة الهواء، بل إن المشرع المغربي وا 

نائي عمل على سن مجموعة من التدابير الزجرية سخر من بالقانون المدني، ينزع بتوظيف القانون الج
 (13)خاللها  الجزاء الجنائي لحماية كل تهديد قد يعترض الهواء، وذلك من خالل مقتضيات المواد من 

والتي تعد إطار زجري غاية في األهمية  (2003المغربية،  الرسمية الجريدة) من ذات القانون (21)إلى 
غير أنه يواجه بتعقد جرائم الميدان البيئي وبخصوصية الجريمة البيئية، ذلك أن المسؤولية الجنائية عن 
تلوث البيئة تتسم بخصوصية حيث أن القاضي الجنائي في المادة البيئية يجد صعوبة أحيانا في تحديد 

الفعل اإلجرامي، لكون األشخاص المعنوية قد طغت بشكل واضح  الشخص  المسؤول المباشر عن ارتكاب
على الساحة التنموية، مما جعل كذلك مهمة البحث عن الشخص الطبيعي المسؤول في ظلها تزيد من حدة 

 (2020، الكعيوش ياسين) .هذه الصعوبة
 على مستوىة ا خاصوباإلضافة إلى خصوصية النتيجة اإلجرامية في جرائم تلوث الهواء حيث يصعب إثباته

كما أن التمعن في العقوبات المرصودة للجرائم البيئية وتلوث  (،2022، امزياني بوبكر) زمن ومكان حدوثها
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الهواء  سيتضح له ضعف  المبالغ المحكوم بها وكذا قصور العقوبات الجنائية ما يجعلها تحول دون تحقيق 
ر الزالت تعتري المنظومة الزجرية ذات الصلة وهو ما يشكل مظهر من مظاهر قصو  غاية الردع العام،

بالجرائم البيئة بصفة عامة وجرائم تلوث الهواء بصفة خاصة األمر الذي يقتضي معه تعزيز البعد الزجري 
 بضمانات تتماشى وخصوصية جرائم تلوث الهواء. 

 بالمغربحدود فعالية القواعد القانونية اإلجرائية في ضمان حماية جودة الهواء  ثانيا:
معلوم أن إرساء الضمانات القانونية الموضوعية أمر يظل قاصر على تحقيق الهدف إن لم يتم تعزيز هذه 

هو و  الضمانات بقواعد قانونية إجرائية من شأنها ضمان تنزيل مختلف هذه المقتضيات والمبادئ القانونية،
ورصد مجموعة من الهيئات والمؤسساتية  ما تم من خالل سن المشرع المغربي مجموعة من القواعد اإلجرائية

سناد والبيئي واالجتماعي اإلقتصادي المجلس إحداث تموعليه )الدستورية  ، (البيئي الرصدو  التتبع مهم له وا 
حـداث اللجنـة الوطنيـة واللجـنة الجهويـة  لمراقبـة جـودة الهـواء،  يتعلق األمر بإحداث المجلس الوطني البيئي وا 

عمالة بالـمـوازاة مــع الدراســات الوبائيــة التــي أجريــت فــي  (25)من خالل  وضـع سـجالت االنبعاثات فـي 
يـة تحتيـة هامـة إلنتـاج الطاقـة المتجـددة دون إغفـال بعـض اإلجـراءات عــدة مــدن نموذجيــة، تالهــا إنشـاء بن

علـى مســتويات أكثــر خصوصيــة مثــل اســتبدال األفــران التقليديــة الملوثــة بأفــران الغــاز الحديثة على مستوى 
ة الهواء ا فـي التحسـن العـام لجودوقـد سـاهم القطـاع الحكومـي المكلـف بالتجهيـز والنقـل أيضـ صناعة الفخار،

 (2020، البيئة قطاع والمعادن الطاقة وزارة) .من خالل إجراءات لتحقيق التنقل المستدامة
باإلضافة إلى إحداث أجهزة وطنية خاصة ذات الصفة لمعاينة مخالفات تلوث البيئة والهواء من خالل 

نجدها منحت االختصاص في  (13.03)قانون  من (9)مجموعة من المقتضيات حيث بالرجوع إلى المادة 
مجال ضبط مخالفات تلوث الهواء إلى ضباط الشرطة القضائية واألعوان المأمورون والمنتدبون من لدن 

نة حيث أسند المشرع المغربي مهمة معاي باإلضافة إلى األعوان المحلفون باليمين وفقا للتشريع، اإلدارة،
 رطة القضائية ذوي االختصاص العام الذين يتمتعون بصالحيات التثبتوضبط الجرائم البيئية لضباط الش

مهما كانت طبيعتها، بما فيها تلك التي تمس البيئة، وجمع األدلة عنها والبحث عن  من وقوع الجرائم،
 قانون من (20و 19) لمواد طبقا الضبط صفة له من كل هنا القضائية الشرطة بضباط )ويقصد مرتكبيها
كما أسند هذه المهمة لهيئات الضبط القضائي ذات االختصاص الخاص، والتي  ،(المغربي الجنائية المسطرة
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 عبد محمد) .ينحصر دورها في معاينة وضبط مخالفات أحكام القانون الذي ينظم المجاالت المكلفة بتدبيرها
 (2022، الحسيني البقالي المحسن

لى جانب هذه القواعد اإلجرائية وبغية تحسين  لمستدامة ا الطاقي والتنميةجودة الهواء عملة وزارة االنتقال وا 
وضع آلية مالية تحفيزية وذلك بإنشاء صندوق محاربة التلوث  بالمغرب علىقطاع التنمية المستدامة 

الصناعي والصندوق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ألجل تمويل مشاريع تهدف إلى تقليص النفايات 
الصلبة والمقذوفات السائلة والغازية وأيضا من أجل اقتصاد الموارد الطبيعية والتأهيل البيئي للوحدات 

 (2022)الموقع االلكتروني لوزارة البيئة المغربية،  .طنيةالصناعية الو 
 خاتمة:

ختاما يمكن القول إن المشرع المغربي حرص من خالل إرساء جملة من الضمانات القانونية الموضوعية 
أن  غير على دعم مقومات ضمان األمن البيئي عامة وحماية جودة الهواء خاصة، واإلجرائية والمؤسساتية،

يق التوازن بين هاجس التنمية االقتصادية واالجتماعية والحفاظ على جودة الهواء شكل معادلة تحديات تحق
صعبة الزالت تؤرق كل الفاعلين في الشأن الوطني ببالدنا يقتضي تضافر جهود كل القوى من أجل وضع 

 ى بما يلي:جودة الهواء وهو األمر الذي لن يتأتى إل الحق فيآليات فعالة من شأنها ضمان استدامة 
 تحديث المنظومة القانونية البيئية وضمان جودتها.-
 دعم موارد بشرية متخصصة في رصد مخالفات تلوث الهواء.-
 ببالدنا.تعميم أجهزة رصد وقياس جودة الهواء بمختلف المدن -
 المصانع التي تحترم معايير جودة الهواء. الضريبية لكلتعزيز التحفيزات -
 في هواء ذا جودة نقية.إرساء ثقافة العيش -
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 الئحة المصادر والمراجع:
 :  .النصوص القانونيةأوال 
  نص الدستور  )بتنفيذ 2011يوليو  29( 1432من شعبان  27صادر في  91.11.1ظهير شريف رقم

 .2011ل يونيو  30( 1432شعبان  28مكرر الصادرة بتاريخ  5964الجريدة الرسمية عدد 
  بتنفيذ القانون رقم  (2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  255.02.1ظهير شريف رقم

 30) 1424ذي القعدة  27بتاريخ  5078المتعلق بالمسطرة الجنائية الجريدة الرسمية عدد  01.22
 2003يناير

  طار بتنفيذ القانون اإل 2014مارس 6-1435جمادى األولى  4صادر في  1-14-09ظهير شريف رقم
جمادى األولى  18بتاريخ  6240بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة ج.ر.ع  99.12رقم 

 .2014مارس 1432-20
  بتنفيذ القانون رقم  (2003مايو  12) 1424ربيع األول  10صادر في  1.03.61ظهير شريف رقم

 19) 1424ربيع اآلخر  18يخ بتار  5118المتعلق بمكافحة تلوث الهواء الجريدة الرسمية عدد  13.03
 .1912(، ص 2003يونيو 

  بتنفيذ القانون  (2011يونيو  2) 1432من جمادى اآلخرة  29صادر في  37.11.1ظهير شريف رقم
 27الصادرة بتاريخ  5956المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق الجريدة الرسمية عدد  05.30رقم 

 .(2011يونيو  0 3)1432رجب 
 بتنفيذ القانون  (2012أغسطس  2) 1433من رمضان  13صادر في  1-12-25ف رقم ظهير شري

بتاريخ  5480المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ج.ر. عدد  28-00.  بتغيير القانون رقم 23رقم 
 .2006 دجنبر 7

 ثاني ا: كتب ومقاالت:
  وراه لنيل شهادة الدكت البحرية رسالةالدولية عن المساس بسالمة البيئة  ة(: المسؤولي1991صالح )هاشم

 .كلية الحقوق جامعة القاهرة
  ان. اإلنسالدولية للبيئة في زمن السلم والحرب باعتبارها حق من حقوق  ( الحماية2001العربي )بكعبان

 ، الجزائر.2001سنة  22مقال منشور ضمن مجلة اإلدارة العدد 
  شور من لالتنمية. مقاالمغربي آليات الحماية ورهانات  في التشريع (: البيئة2022الركيلي )عبد الواحد

 الدولية.واألعمال  االلكترونية القانونبالمجلة 
  الرابع حول حالة البيئة بالمغرب ملخص لمتخذي  ر(: التقري2020البيئة )وزارة الطاقة والمعادن قطاع

 .القرار
 الثابت والمتغير مقال منشور بمجلة  أنماط المسؤولية الجنائية البيئية بين (:2020) ياسين الكعيوش

 المنارة للدراسات القانونية واإلدارية العدد الخاص بالبيئة والتنمية المستدامة. 
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 جريمة تلوث الهواء وعقوبتها في القانون المغربي مقال منشور بمجلة القانون (: 2022) بوبكر امزياني
 اإللكترونية.واألعمال 

  بين الحماية الجنائية والعمل القضائي. (: البيئة2022الحسيني )محمد عبد المحسن البقالي 
 المواقع االلكترونية:ثالثًا: 
  الموقع اإللكتروني لرئيس الحكومة المملكة المغربية. www.cg.gov.ma 
  الموقع الرسمي االلكتروني لمنظمة الصحة العالمية. www.who.int 
  الموقع اإللكترونيar.wikipedia.org  
  الموقع االلكترونيunep.org/ar  
  بالموقع الرسمي االلكتروني http://www.environnement.gov.ma/ 
 .www.droitentreprise.com 
 الموقع إللكتروني https://adala.justice.gov.ma  
 البيئة المغربية الموقع اإللكتروني لوزارة http://www.environnement.gov.ma/fr 

 
  

http://www.cg.gov.ma/
http://www.who.int/
http://www.environnement.gov.ma/
http://www.droitentreprise.com/
http://www.environnement.gov.ma/fr
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  الغرب بسهل االجتماعي األمن ىلع املناخية التغيرات أثر
FATHI M. Laboratoire des Changements Environnementaux et 

Aménagement Territorial 

 فتحي محمد
 البيضاء الدار مسيك بن اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية-الثاني الحسن جامعة

، التقرير االستراتيجي السنوي بعنوان واقع الغرب بسهل االجتماعي األمن على املناخية التغيرات أثر (: 2022)فتحي، محمد يوثق هكذا: 

 ومستقبل التغيرات املناخية العاملية، املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية، برلين.

 الملخص:
الورقة البحثية إلى التعرف على أثر التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على األمن االجتماعي بسهل  هدفت
بحيث يعزى السبب الرئيسي لظاهرة التغيرات المناخية إلى تزايد األنشطة البشرية الصناعية التي  الغرب،

 أكسيد ربون، الميثان،الكوكسيد غاز ثنائي أ مقدمتها:تساهم بنسب كبيرة من االنبعاثات الغازية، في 
كما تعد التغيرات المناخية إحدى أهم تهديدات األمن الغذائي على الدول الجنوب أكثر منه على   ...زالنترو 

تساهم بنسبة كبيرة من إجمالي انبعاثات الغازات  األولى الالدول الشمال الغنية، على الرغم من كون أن 
ذلك إلى هشاشة اقتصاديات هذه البلدان في مواجهة التغيرات المناخية  المسببة لالحتباس الحراري، ويعود

التي تضاف إلى قدرات التكيف الضعيفة. من جهة أخرى، الزالت العديد من اقتصادياتها  والضغوط المتعددة
 تعتمد باألساس على قطاعات رهينة بالظروف المناخية، كالزراعة والصيد البحري واالستغالل الغابات وباقي

 هو عليه األمر بالنسبة لمنطقة الدراسة.   والسياحية مثلماالموارد الطبيعية 
ة الشاملة التنمي-الدفيئة  الغازات-االجتماعياألمن -سهل الغرب –: التغيرات المناخية يةالكلمات المفتاح

 األمن الغذائي–
Abstract:  

This research paper aims to identify the impact of climate changes and its negative effects on 

social security of the West Plain ,so that the main cause of the phenomenon of climate change 

is the increase of industrial human activities which contribute significant proportions of gas 

emissions ,first :carbon dioxide gas ,methane ,nitrous oxide. Climate changes are also one of 

the most important food security threats to the Southern countries rather than to the rich 

Northern countries, despite of the former does not contribute significantly to total greenhouse 

gas emissions, due to the fragility of their economies in the face of climate changes and multiple 

pressures added to weak adaptation capacities. On the other hand, many of its economies 

continue to rely mainly on sectors depending on climatic conditions, such as agriculture, 

fishing, exploiting forest and other natural and tourism resources, as is the case of this study. 
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Keywords: Climate Changes  - West Plain  - Social Security  - Greenhouse Gases  - 

Comprehensive Development  - Food Security 

 تقديم:
اليوم يدرك أهمية الغذاء في استتباب األمن واالستقرار ومن ثم تحقيق التنمية االقتصادية أضحى العالم 

التأثير العميق  إزاء إن نتائج األبحاث والدراسات الحالية تدق ناقوس الخطر واالجتماعية المنشودة، حيث
للمخاطر المناخية وانعكاساتها السلبية المقترنة بالتغيرات المناخية، من قبيل توالي موجات الجفاف وارتفاع 

وتقلب  (2CO،4CH ،O2N ( ،)Karrouk M S, 2006)درجات الحرارة الناجمة عن تركز الغازات الدفيئة 
 MOKSSIT ). (2100)في أفق سنة  (%20)ي نظام التساقطات المطرية الذي سيعرف تراجعا قويا بحوال

A, 2016) 

 (،2015يساهم الموقع الجغرافي للمغرب في بروز مناخ يتسم بالتذبذب البيسنوي )باحو عبد العزيز ،

 المنطقة إلكراهات حقيقية يمكنها أن تعيق مجهودات التنمية االقتصادية التي تركز بشكل كبير سيعرض
 .سيؤثر سلبا على األمن الغذائي واالجتماعي بالبالدالقطاع الفالحي. مما لى ع

يشكل القطاع الفالحي أهم القطاعات الحيوية األكثر تأثرا بالتغيرات المناخية نظرا الرتباطه بتقديم االمدادات 
ن شأن التغيرات إن م الغذائية وتوفير اإلنتاج الغذائي وبالتالي تحقيق األمن االجتماعي واالستقرار السياسي.

لمناخية التأثير بشكل كبير على اإلنتاج الزراعي من خالل تراجع المساحات الخاصة بالزراعة وتذبذب ا
المواسم الزراعية بفعل توالي سنوات الجفاف وتأثير ارتفاع درجة الحرارة على نمو بعض المحاصيل، في 

اجية الزراعية اإلنت حين يمكن أن تتعرض هذه األراضي الفالحية لفيضانات قوية تؤثر بشكل سلبي على
 (.2022)محمد فتحي،

يعد المغرب من أكثر المناطق عرضة للمخاطر المناخية بحكم موقعه في العروض البيمدارية حيث يوجد 
في منطقة انتقالية، حيث يشهد تذبذبات في معدالت التساقطات المطرية، وازدياد واضح في تكرار سنوات 

موارده المائية إضافة إلى تأثير ذلك على اإلنتاج الزراعي وبالتالي الذي سينعكس سلبا على  الجفاف، األمر
 على توفير األمن الغذائي من جهة وعلى االستقرار االجتماعي من جهة ثانية. 

 
 

 تحديد منطقة الدراسة 
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 ,KILI M, Mansouri B, Takya, chao J)كلم مربع  (4200) ب تقدر مساحة على الغرب سهل يمتد 

bassin du Agence ) مربع كلم (40000) ب تقدر مساحة يشغل الذي سبو حوض إلى ينتمي إذ(، 2006

2011 Sebou, du hydraulique)، 5.5 ب تقدر بمساحة بالمغرب النهرية األحواض أهم من يعد بحيث 
 الكيانات من مجموعة وتحده ،(H, Sghir et G Karra 2013) الوطني التراب مجموع من المائة في

 لشرقية،ا الناحية من تازة وممر الجنوبية، الناحية من األطلس وجبال شماال الريف جبال نجد إذ الجغرافية،
 .(Sebou, du hydraulique bassin du Agence 2006) الغربية الواجهة من األطلسي والمحيط

 
 الدراسة مجال توطين :1 رقم الخريطة

 
 

 البحث:إشكالية 
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لمطرية ايعد سهل الغرب من أكثر مناطق المغرب تأثرا بالتغيرات المناخية مما ينعكس سلبا على الوضعية 
هذا من جهة إضافة إلى تأثير هذا األمر على اإلنتاج  المجال،الموارد المائية المتاحة بهذا  وبالتالي على

يشهده  لذيالمتسارع اة وال شك أن النمو السكاني الزراعي وبالتالي توفر الغذاء واألمن الغذائي من جهة ثاني
( الذي بدوره يساهم في تفاقم األزمة المائية 1رقم  )المبيانالسهل يعد من أعلى معدالت النمو في المغرب 

 .السيما في فترات الجفاف التي يشهدها المغرب بين الفينة واالخرى والغذائية،

 
 (2014-1900): تطور عدد سكان سهل الغرب 1المبيان رقم 

 2014 للتخطيط السامية المندوبية
يشكل التغير المناخي أبرز القضايا المتعلقة بالتدهور البيئي الذي أصبح يفهم على أنه مشكلة أمنية تتطلب 

الحي، لى القطاع الفحلوال سياسية إلى جانب الحلول العلمية ، إذ أضحى التغير المناخي عامال للضغط ع
بحيث أن التغيرات التي يشهدها سهل الغرب فيما يخص المعدالت المطرية التي يتلقها  تعرف تذبذبا بين 

المجال السهلي ضمن النطاق المتوسطي ذو المناخ القاري هذا يمكن تصنيف  مناخ سنة وأخرى ،علما أنه 
ي الناحية الغربية جعله يستفيد من المناخ المتوسطوالبحري، بحيث أن انفتاحه على المحيط األطلسي من 
(. إذ يعرف الشمال الغربي لهذا السهل مناخا 1991ذات التأثيرات المحيطية الرطبة )غازي عبد الخالق ،

شبه رطب بفعل المؤثرات البحرية اآلتية من المحيط األطلسي، بالمقابل نجد امتداد التأثيرات القارية بالقسم 
 منه. الجنوبي الشرقي
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ملم، إال أن هذه التساقطات تعرف  (500) يتلقى هذا السهل كميات مهمة من التساقطات المطرية تزيد عن
توزيعا غير منتظم ويمكن لمس هذا التناقض من خالل المعدالت المسجلة ببعض محطات السهل، نذكر 

ملم، المناطق الداخلية  480ملم، المناطق الوسطى  530من ذلك على سبيل المثال: )المناطق الساحلية 
 (Ben Aakeme. R. R, 2015) ملم(. 450

جات حيث أن توالي مو  القروية،في هذا السياق، أضحى التغير المناخي عامال أساسيا في تفاقم الهجرة 
ينجم عنه هجرة قروية إما نحو المدن المغربية أو خارج الحدود  ا ماغالب  الجفاف أو حدوث فيضانات كارثية 

الوطنية، هذه الهجرة التي تقترن باألساس بالفئة الشابة. إن أثار التغيرات المناخية أصبحت بارزة وملموسة 
الضعف والهشاشة التي وصلت إليه هذه المناطق السهلية، االمر الذي سيؤدي إلى إبراز  القروية،باألوساط 

التغيرات ستزيد من التوترات االجتماعية واالقتصادية نتيجة النعدام االمن الغذائي والمائي، ومن  إن هذهل ب
 انتشار الجريمة، تنامي تجارة المخدرات...( االحتجاجات، ،التظاهرات)العنف تم بروز أشكال متعددة من 

 طرح السؤال االشكالي:
 اإلجابة عن السؤال االشكالي التالي: البحثيةالورقة ه سنحاول من خالل هذ 

 الغرب؟اثار التغيرات المناخية على األمن االجتماعي بسهل  ماهي
 التالية: الفرعية األسئلة من مجموعة إلى االشكالي السؤال هذا تجزئة حاولنا وقد

 السهلي؟ بالمجال المناخي التغير ثارآ هي ما 
  الستقرار ان الغذائي و التغير المناخي على اإلنتاج الزراعي وبالتالي على توفير االم مدى تأثيرما

 ؟االجتماعي بسهل الغرب
 :أهداف الدراسة

 :تتجلى أهداف الدراسة في 
 السهلي؛ بالمجال المناخي التغير انعكاسات على التعرف  
  بسهل ماعيةواالجت االقتصادية والوضعية الطبيعية الموارد على الجديد المناخي الوضع تأثيرإبراز 

 الغرب؛
 االمن تحقيق المساهمة في إيجاد بعض الحلول للمشكالت المطروحة التي من شأنها المساعدة على 

 . االجتماعي والغذائي
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 منهجية الدراسة:
 أساسيين: الدراسة منهجيناستخدمت  

 :حيث تم االعتماد على مجموعة من الدراسات واالبحاث والتقارير الرسمية التي  المنهج التوثيقي
  الغرب؛اهتمت بدراسة سهل 

  أهداف الدراســــــة تطلب تحليل جميع المعطيات والمعلومات  إن تحقيق التحليلي:المنهج الوصفي
 التعرفانب اإلشكالية و التي استقاؤها من مصــــــادر مختلفة قصــد تكوين فكرة واضحة عن مختلف جو 

كما تم تنظيم خرجات وزيارات ميدانية لمجموعة من  ،السهلي بالمجال المناخي التغير مميزات أهم
 .المصالح لإللمام بشكل أوسع بإشكالية الدراسة

 النتائج ومناقشتها
 السهلي: المجال على المناخي التغير انعكاسات -1

 :الفيضانات وحدوث المطرية التغايرية
محطة سيدي  القنيطرة، )محطةللمحطات الرصدية المدروسة  المعطيات اإلحصائيةيظهر من خالل 

المطرية المحصل عليها والتي تم تحويلها إلى رسوم بيانية  معدالت التساقطاتخالل  سليمان( فمن
نة أن التوزيع السنوي للتساقطات المطرية يعرف تذبذبات كبيرة من س وتحليلها، اتضحلتسهيل قراءتها 

بالمقابل يمكن أن (، 1996،2009،2010) مطيرةإلى أخرى، ففي بعض السنوات يعرف السهل سنوات 
 (3و2)المبيانين (.1981،1990،2013)يشهد السهل سنوات جافة 

 
 (2014-1980بمحطة القنيطرة ): التغيرات البيسنوية للتساقطات المطرية 2المبيان رقم 

 2016 المصدر: مديرية األرصاد الجوية الدار البيضاء،
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 (2014-1980) سيدي سليمان: التغيرات البيسنوية للتساقطات المطرية بمحطة 3المبيان رقم 

 2016المصدر: مديرية األرصاد الجوية الدار البيضاء، 
يشكل سهل الغرب مجاال من بين المجاالت األكثر عرضة وتأثرا باألخطار الهيدرولوجية والمناخية، لكونه 
مجاال ذو تكوينات جيولوجية هشة وغير مقاومة للتعرية النهرية بشتى أشكالها، إضافة إلى كونه مجال ذو 

ريل( ، إذ ة )من أكتوبر إلى أبمناخ متذبذب، بحيث يعرف تساقطات مركزة وغزيرة، سيما في الفترات الرطب
يشرف هذا المجال على أشكال طبوغرافية مختلفة تجمع بين تالل مقدمة الريف شماال وغابة المعمورة جنوبا 
وممر تازة من الناحية الشرقية والمحيط األطلسي غربا، الشيء الذي يجعل منه مجاال خصبا لألخطار 

ته قوي  وفره على شبكة هيدرولوجية كثيفة، تجعل صبيب أوديبفعل تالهيدرولوجية وعلى رأسها الفيضانات، 
 .(IRES, 2014)ويعرض المنطقة لجملة من الخسائر البشرية والمادية 

تشكل الفيضانات إحدى أبرز المخاطر المناخية الناتجة عن غزارة وقوة التساقطات المطرية التي تؤدي  
عن مجراها العادي، بحيث تفيض لتغطي الضفاف  إلى ارتفاع منسوب المجاري المائية، ومن تم خروجها

والمجرى األكبر للسهل الفيضي. ترجع أسباب حدوث هذه الفيضانات إلى عوامل ذات صبغة طبيعية وأخرى 
بشرية، بالمقابل يرتبط بعضها مباشرة بعوامل جوية ومناخية ناجمة عن سوء األحوال الجوية التي تسبب 

 يمكننا أن ندرجها في إطار التغيرات المناخية التي يعرف المغرب اليوم.تساقطات مطرية غزيرة وقوية جدا 
يرتبط حدوث الفيضانات بهذا المجال أيضا بالخصائص المورفوبنيوية والهيدرولوجية والنباتية لحوض سبو،  

 ناهيك عن دور العامل البشري كعملية االجتثاث، الرعي الجائر، التعرية الناتجة عن األنشطة البشرية،
نشاء بعض التجهيزات ومشاريع اإلعداد الهيدروفالحي والسياحي  البناء العشوائي على مجاري األنهار، وا 

 دون مراعاة وقعها في ارتفاع صبيب جريان األنهار وحدوث فيضانات مهولة.
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 2010ان سهل الغرب ض: في1الصورة رقم 

 2015 المصدر: المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة القنيطرة،

 
 2010مارس  10الغرب ليوم  المغمورة بسهل: المساحة 2 رقم الصورة

  (CRTS)المصدر: المركز الملكي لالستشعار البعدي الفضائي
  توالي موجات الجفاف والحرارة: 

يعد اضطراب اإليقاع المناخي أحد مميزات التغيرات المناخية بالمغرب، ويتمثل هذا اإليقاع في االرتفاع 
إن موجة الحر الشديدة التي عمت معظم أرجاء ( ،  حيث 2021غير العادي لدرجة الحرارة )محمد فتحي،

قياسية واستثنائية في  أدت إلى تسجيل "درجات حرارة (2021شهر يوليوز 10)المملكة المغربية بتاريخ 
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( نذكر منها على سبيل المثال في 2021الدار البيضاء،-بعض المناطق"، )المديرية العامة لألرصاد الجوية
درجة مئوية  (49)درجة مئوية بسيدي سليمان كحرارة قصوى مطلقة بدل  (49.6) :المجال السهلي ما يلي

” رقيالش“يعزى هذا الجو الشديد الحرارة والمعروف بالمغرب بظاهرة ، بحيث (1995يوليوز  23)سجلت في 
إلى صعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى نحو المملكة، مما تسبب في ارتفاع شديد 

 . مئوية.درجة (12)إلى غاية  (5)في درجات الحرارة، حيث تجاوز المعدل الشهري ب 
اإلنتاج الزراعي، األمن الغذائي ، االستقرار االجتماعي والسالمة  تأثير التغير المناخي على -2

 : الغربالصحية بسهل 
غالبية تمثل الفالحة مصدر عيش وتشغيل ل الوطني، بحيثيلعب القطاع الفالحي دورا أساسيا في االقتصاد 

ساكنة السهل. هذا األخير الذي يزخر بمؤهالت تجعل منه أهم المناطق السهلية الفالحية بالمغرب، حيث 
تتميز المنطقة بجودة األراضي الخصبة والمراعي الشاسعة، إضافة إلى التوفر على الموارد المائية المهمة 

ا أهله إلى أن يصبح أكبر دائرة سقوية على الصعيد الوطني )المكتب (، مم2021)عرشان أحمو واخرون،
 (114000)تبلغ المساحة المجهزة حاليا حوالي  (،بحيث2022الجهوي لالستثمار الفالحي الغرب، 

هكتار(، والغمر  20000هكتار(، الرش ) 94000هكتار موزعة على النحو التالي: الري بالجاذبية )
هكتار(.  3000لضغط المنخفض مع الري بالجاذبية على مستوى الحقل )والري با هكتار( 12000)

وقد تم تجهيز الدائرة السقوية بالغرب عن طريق قطاعات جماعية مستقلة هيدروليكيا والتي تم تحديد 
خالل عملية التجهيز وذلك العتبارات استهالك الطاقة  (هكتار 3000)المساحة األمثل في حوالي 

  .الكهربائية
 وتتمثل األهداف الرئيسية المتوخاة خالل التجهيز في:

 استغالل الموارد المائية المعبأة بالسدود بعالية السهل؛ 
 تثمين الموارد المائية عن طريق استثمار مناسب ومحدد؛ 
  الصرف )السطحي والباطني( لألراضي الفالحية التي تحسن شروط االستثمار. وتلعب دورا

 في عملية تصريف المياه الزائدة. هاما في السنوات الممطرة
يعتبر المناخ أكثر العوامل الطبيعية تأثيرا على نمو وتوزيع المنتجات الزراعية وعلى حجم إنتاجها ومردوديتها، 
بحيث يتدخل المناخ في هذه الزراعة عبر عدة عناصر: درجة الحرارة، الرطوبة الجوية، وسرعة الرياح... 

لعنصر المناخي األساس المؤثر على النشاط الزراعي خصوصا الحبوب وتعتبر التساقطات المطرية ا
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البورية، في مختلف مراحل دورتها البيولوجية اإلنتاش، واإلشطاء، واإلزهار، واإلثمار. فعلى أساس كمية 
 (2022مياه األمطار تقوم الزراعات البعلية )الجافة أو المطرية(. )محمد فتحي،

، (هكتار 980942)حوالي اضي الصالحة للزراعة بجهة الرباط سال القنيطرة تبلغ المساحة اإلجمالية لألر 
 الموضعي،من المساحة المخصصة للري  (كتاره 83000)من المساحة المسقية و (هكتار 208000)منها 

بحيث يمكن اعتبارها عنصرا  بحيث تحظى الفالحة باألولوية نظرا للمكانة التي تحتلها باألوساط القروية،
نسبة تعتبر زراعة الفواكه الحمراء مفخرة حقيقية بال االجتماعي. إذاألمن الغذائي واالستقرار أساسيا لتحقيق 

(، وهي توت 5و4للجهة. وتشمل هذه الزراعة ثالث أصناف رئيسية ذات قيمة مضافة عالية )المبيانين 
. كما أن الجهة ساهمت  (Myrtilles)، والعنب األزرق(Framboises) ، وتوت العليق(Fraises) األرض

)وزارة الفالحة والصيد البحري  في اإلنتاج الوطني من الفواكه الحمراء.  (%66)بحصة ( 2019)خالل سنة 
 .(2022والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الفالحة، 

 المساحات المزروعة بالفواكه: تزايد4المبيان رقم 
 2019و 2008بين الحمراء ما 

 2008اإلنتاج ما بين  تطور كمية: 5المبيان رقم 
 2019و

  
 .2022المصدر: وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الفالحة، 

تتشكل بساتين الحوامض بالمغرب من مجموعة متنوعة من األصناف، يغلب عليها أساسا ثالثة أصناف 
(، بحيث تشغل مساحة جهة الرباط %18والنافيل )( %21(، برتقال ماروك ليت )%35الكليمنتين ) هي:

 .(هكتار 25293)تقدر في المائة بمساحة  (20)سال القنيطرة حوالي 
 تشكل سلسلة لألرز، إذمن إجمالي اإلنتاج الوطني  (%84) كذلك بنسبةالقنيطرة – سال-تساهم جهة الرباط 

إنتاج األرز سلسلة واعدة اعتبارا للمؤشرات التي تؤكد الدينامية واالزدهار الذي تعرفه على صعيد الجهة 
 (:7و6من خالل الرسم البياني التالي)
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المخصصة لألرز ما  تطور المساحات :6المبيان رقم 
 2019و 2008بين 

 2008اإلنتاج ما بين  تطور كمية: 7المبيان رقم 
 2019و

  
 .2022وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الفالحة، 

القنيطرة بإنتاج الشمندر السكري وكذا قصب السكر. بحيث تساهم الجهة بمفردها - سال-تتميز جهة الرباط 
من اإلنتاج الوطني للشمندر السكري. فقد  ٪22من اإلنتاج الوطني لقصب السكر، وبحصة  ٪85بحصة 

هكتارات سنة  908إلى  2008هكتار سنة  50عرفت المساحات المجهزة ارتفاعا مهما، إذ انتقلت من 
2019. 

يتضح أن سهل الغرب يعتبر منطقة غنية فالحيا، غير أن تأثير التغيرات المناخية  سبق،سيسا على ما تأ
 ب فيالتذبذنقص في المردودية الفالحية بفعل  من خاللعلى بعض األنشطة الفالحية أضحى ملموسا 

نات التي تضرب الفيضا وكذا بعض(، 1كمية التساقطات المطرية التي تعرفها بعض المواسم )الجدول رقم 
لفالحية، اإلى موجات الصقيع التي تتلف كميات كبيرة من المنتوجات  واألخرى، إضافةالمنطقة بين الفينة 

 سنوات الجفاف التي تؤثر على قطاع تربية الماشية. وتوالي
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 بسبب التغيرات المناخية 2100و 2025: تطور نسب انخفاض المردود الزراعي ما بين 1الجدول رقم 

 
يشكل االنخفاض في إنتاج المحاصيل الزراعية تحديا  إضافيا  على األمن الغذائي. ومن المرجح أن يساهم 
في حدوث المزيد من التقلبات في أسعار المنتجات الغذائية، وارتفاع المخاطر المرتبطة بالحصول على 

التكيف  بسبب ارتفاع تكاليفالطعام في األسواق، حيث إنه من المرجح أن ترتفع تكاليف اإلنتاج الغذائي 
مع التغيرات المناخية والتدابير الالزمة للتخفيف من آثارها. وفي هذا اإلطار، فإن ثمة توقعات أن ترتفع 
أسعار األعالف والمنتجات الفالحية، باإلضافة إلى مشكلة نذرة المياه، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج 

 (2022االجتماعي. )محمد فتحي،ويهدد االمن الغذائي واالستقرار 
ثمة بعض اآلثار السلبية للتغيرات المناخية على السالمة الصحية، بحيث تكون التغيرات المناخية في بعض 
األحيان مسؤولة عن التغيرات المسجلة في التوزيع الجغرافي لألمراض المنقولة لإلنسان من قبيل المالريا 

وانتشارها في مناطق لم تكون موجودة فيها من قبل. ففي المغرب،  وأوبئة حمى الوادي المتصدع والكوليرا
، وبعض الحاالت 2004، كما تم تسجيل اخر حالة سنة 2002سجلت آخر عدوى فعلية لداء المالريا سنة 

 (.2009حالة )المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية، 108والتي قدرت  2008الدخيلة من بلدان أخرى سنة 
الخاصة بتأثير التغيرات المناخية على السالمة الصحية للمواطنين المغاربة نادرة، لذا فمستوى  إن الدراسات 

العرض الصحي يشكل مصدر الهشاشة، إضافة إلى أن نظام المراقبة الوبائية الحالي غير كافي ومناسب 
مومية للصحة العلرصد اثار التغيرات المناخية على الصحة. لذلك يشكل إحداث مشروع الوكالة الوطنية 

من ضمن األولويات األساسية لمجابهة التغير المناخي للحفاظ على السالمة الصحية للمواطنين والمواطنات 
 (.2022)محمد فتحي،
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 استنتاج عام:
تشكل الفالحة القطاع الحيوي لالقتصاد الوطني ورافعة ال محيد عنها للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

، كاستراتيجية (2008)سنة  الذي أطلق المغرب األخضر بفعل مخططبالمجال السهلي، حيث تمكنت 
نعاشحي ضمان تحسن قوي للدخل الفالحي وزيادة الناتج الداخلي الخام الفال ومندمجة، منطموحة   وا 

في مقدمتها إكراه  التحديات، نجدغير أن هذا القطاع يواجه جملة من .الصادرات نحو األسواق الدولية
 التغيرات المناخية التي يوجهها المغرب اليوم.

وفي هذا السياق، وبهدف التخفيف من آثار التغيرات المناخية، قامت االستراتيجية الفالحية على محورين 
التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثار الغازات المسببة لالحتباس الحراري. بحيث رئيسيين، وهما 

ارتكزت الجهود المبذولة على تدبير وعقلنة استعمال مياه السقي. فيما اتجهت جهود التخفيف من آثار تغير 
اص درة على امتصالمناخ صوب برامج توسيع المساحات المغروسة باألشجار المثمرة بهدف الرفع من الق

 .الكربون والتخفيف من انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري
 البيبلوغرافيا

 نموذجاالقروي  بالمغرب: العالمأثر التغيرات المناخية على األمن االجتماعي  ،(2022) محمد فتحي ،
، فبراير 11الجزء المركز المتوسطي للدراسات واألبحاث، عن  دراسات أكاديمية محكمة تصدر سلسلة
2022. 

 كراهات التنمية القروية بسهل الغرب، مجلة العلوم (: 2021) واخرون عرشان أحمو القطاع الفالحي وا 
 .2021يونيو  6العدد 2اإلنسانية والطبيعية المجلد 

 األهمية االقتصادية واالجتماعية للموارد المائية بسهل الغرب بين واقع التغير ( 2021) محمد فتحي
ة،المركز التنمي الواقع واستراتيجياتالمناخي وافاق تحقيق التنمية المستدامة، حوكمة إدارة المياه بين 

 الديمقراطي العربي للدارسات االستراتيجية والسياسية  واالقتصادية ألمانيا، برلين.
 رةذاك بالمغرب، والجفاف المناخية التغيرات تاريخ من الكبرى المالمح بعض (:2015) العزيز بدع باحو 

 لجديدة.ا المعاريف مطبعة التمسماني، خلوق العزيز وعبد البزاز األمين محمد لألستاذين مهداة أعمال التكامل:
 واإلنسان، المجال الغرب: ةمنطق الغرب، لمنطقة الطبيعي الوسط حول معطيات (:1991) الخالق عبد غازي 

 والعلوم اآلداب كلية منشورات بالقنيطرة، اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية نظمتها التي العالمية الندوة أعمال
 .3 رقم ومناظرات ندوات سلسلة القنيطرة اإلنسانية

 التكيف بالمغرب، فاق آالرهانات و  المناحية: (، التغيرات2009) المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية
 .2009أكتوبر  16أشغال الملتقى الدولي المنعقد بتاريخ 
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  ،2022وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الفالحة. 
 2021الدار البيضاء،-المديرية العامة لألرصاد الجوية. 
  ،2022المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي الغرب. 
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