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 التنمیة المستدامة والتلوث البیئي في العراق المشاكل والحلول
 م. علیاء سھیل نجم النجار .م

 كلیة االمام الكاظم (ع) اقسام واسط
 

 الخالصة:
الدقیق القائم بین عناصرها المختلفة ، و�ذا ان أهم ما �میز موضوع البیئة الطبیعیة هو التوازن    

ما طرأ أي تغییر من نوع ما في إحدى هذه البیئات فقد تتالفى الظروف الطبیعیة �عد مدة آثار هذا 
التغییر ، ومن أمثلة ذلك تجدید الطبیعة األشجار �عد حرائق تقضي على مساحات من الغا�ات ، 

�سمى (التوازن البیئي) و�ن أي تغییر لعناصر البیئة غیر هذا التوازن بین العناصر المكونة للبیئة 
مرغوب فیه ناتج عن أنشطة اإلنسان ، والتي تسبب ضررًا للصحة اإلنسانیة والكائنات الحیة �عد 

 تلوًثا بیئًیا .
ان مواضیع التنمیة المستدامة بدأت تسیطر على اال�عاد الوجود�ة لإلنسان ومأساته في     

ة الداخلیة والخارجیة ومع سعیة الى تشكیل بیئة مستدامة تخدمه , �سبب االثار التعامل مع الطبیع
السلبیة المتزایدة للنمو االقتصادي نالحظ ان الكثیر من دول العالم بدأت تنادي بتطبیق التنمیة 
المستدامة والحصول على اثارها اال�جابیة على البیئة والموارد الطبیعیة و�كون ذلك من خالل 

في االسالیب االنتاجیة لتكون عملیات االنتاج ذات اثر ا�جابي على البیئة , ان االعتماد التطور 
على التنمیة المستدامة �مكن ان �ساهم في تعز�ز النمو االقتصادي وترشید االستهالك في الموارد 

 .الطبیعیة �ما �ضمن حصة االجیال المستقبلیة
Abstract 
The environment is everything that is outside entity rights, and all that 
surrounds it of assets, The air you breathe and the water we drink, and the 
land on which dwells upon and farmed, and surrounded by living 
organisms or from inanimate are the elements of the environment in which 
they live, a framework for the exercise the various activities . 
The most important characteristics of the natural environment is a delicate 
balance between its various elements, and if there has been any change of 
some kind in one of these environments has avoid natural conditions after 
a period of the effects of this change, and examples of the renewal of 
nature trees after fire destroys the forest areas, this balance between the 
constituent elements of the so-called environment (ecological balance) and 
that any change to the elements of the environment undesirable result of 
human activities, which cause damage to human health and living longer 
environmental pollution.  
    Produced overpopulation in damage to many major cities. They may not 
be crowded streets, and power plants and water purification plants, sewage 
plants and others to meet the needs of the hyperinflation of the population, 
as well as leading industrial progress to bring enormous pressure on many 
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of the natural resources, is no longer the environment is able to renew its 
resources, the consumption of waste resulting from the the activities of 
various human, Smoke rising from car exhausts and factory chimneys and 
power plants as well as some impurities or fumes, heavy metals such as 
lead have led to contamination of the air, where they remain fumes hung in 
the air for several days. 

 المقدمة
ان أهم ما �میز البیئة الطبیعیة هو التوازن الدقیق القائم بین عناصرها المختلفة ، و�ذا ما طرأ     

الطبیعیة �عد مدة آثار هذا أي تغییر من نوع ما في إحدى هذه البیئات فقد تتالفى الظروف 
التغییر ، ومن أمثلة ذلك تجدید الطبیعة األشجار �عد حرائق تقضي على مساحات من الغا�ات ، 
هذا التوازن بین العناصر المكونة للبیئة �سمى (التوازن البیئي) و�ن أي تغییر لعناصر البیئة غیر 

صحة اإلنسانیة والكائنات الحیة �عد مرغوب فیه ناتج عن أنشطة اإلنسان ، والتي تسبب ضررًا لل
 تلوًثا بیئًیا .

أنتج ازد�اد عدد السكان في المدن الكبرى أضراًرا �ثیرة , وقد تعجز الشوارع المزدحمة ،     
ومحطات القوى ومحطات تنقیة المیاه ، ومحطات الصرف الصحي وغیرها عن تلبیة احتیاجات 

لتقدم الصناعي إلى إحداث ضغط هائل على �ثیر هذا التضخم الهائل من السكان , �ذلك أدى ا
من الموارد الطبیعیة ، فلم تعد البیئة قادرة على تجدید مواردها ، ان استهالك النفا�ات الناتجة عن 
نشاطات اإلنسان المختلفة ، فالدخان المتصاعد من عوادم السیارات ومداخن المصانع ومحطات 

رة الفلزات الثقیلة �الرصاص أدت إلى تلوث الهواء ، القوى �اإلضافة إلى �عض الشوائب أو أ�خ
حیث تبقى هذه األدخنة معلقة في الجو عدة أ�ام , هذا ما نسمیه �الضباب الدخاني ، وأن آثارها 
الخطیرة ال تظهر على اإلنسان مباشرة ، لكنها تؤدي على المدى البعید إلى اضطراب االنتباه 

 في الجهاز التنفسي . والذاكرة  واألوهام ، ومنها ما یؤثر
هذا االمر افسد نوعیة الحیاة واصبح الخطر االكبر الذي یداهم العالم سواء �ان الصناعي منه و    

او غیر الصناعي ,الن التلوث �مر على �ل البلدان وال توجد حدود تمنعه ومن هنا �ان البد من 
�موازات التقدم الحاصل في التصدي الى هذا الخطر الكبیر القادم الى عالمنا الطبیعي , 

 التكنولوجیا  والثورة في االنتاج  لكي  یبقى  االنسان �عیش في بیئة امنة وسلیمة .
إن النموذج االقتصادي السائد حالیا قد احدث على مر الزمن تحسنا واضحا في  : مشكلة الدراسة

على شكل مخاطر بیئیة رفاه الكثیر من المجتمعات , ولكن عملیاته أفرزت مؤثرات خارجیة سلبیة 
وانتشار واسع لحاالت التلوث وهذا النموذج ال �عترف بهذه المؤثرات الخارجیة وهو یهلك نشاطنا 
االقتصادي أكثر مما تنتجه األرض �شكل مستدام وهو �ستنفذ أ�ضا رأس المال الطبیعي الذي 

الجتماعیة والبیئیة تهدیدا �شكل جزءا رئیسیا من رفاه الفقراء , وتمثل هذه المخاطر االقتصاد�ة وا
 خطیرا على أجیالنا المقبلة .
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تنطلق فرضیة الدراسة من نظرة مفادها إن استخدام الموارد �شكل �فوء ومثالي  : فرضیة البحث
سیكون الحل األمثل واألنسب للخروج من األزمات االقتصاد�ة والبیئیة العالمیة لما فیه من تأثیرات 

یة وانه الخیار الناجح للتنمیة االقتصاد�ة في الوقت الحالي والمستقبل ا�جابیة على المناخ والتنم
و�حقق تنمیة اجتماعیة مستدامة و�حافظ على �فاءة الموارد الطبیعیة والبشر�ة , فضال على 
مواجهته تحد�ات �بیرة تتمثل �الكثافة السكانیة والجفاف وسوء إدارة النفا�ات , وان الوصول 

 اقتصادا استثمار�ا و�یئیا . لالقتصاد األخضر �حقق
 وتشمل اهداف الدراسة مایلي :: اهداف الدراسة 

تسلیط الضوء على الفوائد الممكنة في قطاعات استخدام الطاقة والمیاه ومكافحة تلوث الهواء  -1
 و�دارة النفا�ات الصلبة .

نولوجیا وتطو�عها تشجیع األ�حاث العلمیة المتخصصة بدعم البیئة والمحافظة علیها ونقل التك -2
 �الشكل الذي ال �ضر �البیئة .

 الفصل بین استخدام الموارد والتأثیرات البیئیة و�ین النمو االقتصادي. -3
تحقیق التنمیة المستدامة عن طر�ق التحول إلى االقتصاد األخضر �سلم �ان البلدان ستسلك  -4

یبدو مختلفا عن نظیره في بلد  سبال شتى لبلوغ هذا الهدف و�ان اقتصادا اخضر في بلد ما قد
 آخر.

تكمن أهمیة الدراسة من خالل التوجه نحو االستثمار في راس المال الطبیعي  -أهمیة الدراسة :
وخلق فرص العمل ودعم المساواة االجتماعیة والتخفیف من حدة الفقر فضال عن تحسین البیئة من 

تدامة ,  وان العراق یزخر �الموارد الطبیعیة خالل استبدال الوقود االحفوري �الطاقة المتجددة المس
والبشر�ة والمالیة وان االستثمار فیه �عزز من التنمیة المستدامة والمحافظة علیها وذلك من خالل 
اعادة توز�ع االنفاق الحكومي وتر�یزه على التكنولوجیا النظیفة وادارة النفا�ات والطاقة الشمسیة 

مستدام واالهتمام �الزراعة والطاقة وتشجیع االستثمار فیها ,  واستخدام الموارد الطبیعیة �شكل
ولالقتصاد االخضر تأثیرات ا�جابیة على المناخ والبیئة وانه الخیار الناجح للتنمیة االقتصاد�ة في 

 الوقت الحالي والمستقبل .
المراحل التار�خیة لتطور  و مفهوم التنمیة المستدامةسنتناول في المبحث االول   : هیكل الدراسة

 مفهوم التنمیة المستدامة ومتطلبات التنمیة المستدامة مزا�اوعیوب التنمیة المستدامة خصائصها
وتناول ا�ضا مفهوم التلوث البیئي وتعر�فه والدرجات التي �كون بها التلوث واشكال التلوث الخطرة 

فسنتناول من خالله اثر التلوث البیئي على التي تتعرض لها البیئة  واإلنسان , أما المبحث الثاني 
االقتصاد العراقي من خالل دراسة واقع القطاعات االقتصاد�ة الصد�قة للبیئة والقطاعات التي تتسم 

  .ي وأي القطاعات یدعمها االقتصاد�ارتفاع درجة مساهمتها في التلوث البیئ
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 المبحث االول
 البیئي و التلوث التنمیة المستدامةاالطار النظري  

 التنمیة المستدامة. اوال :
 : مفهوم التنمیة المستدامة -1
) یتداول في مختلف Sustainable Developmentاصبح مصطلح التنمیة المستدامة (    

االوساط االقتصاد�ة واالجتماعیة والسیاسیة أال إنَّه �الحظ إنَّ اعتماده وتطبیقه �ختلف من وسط 
الى اخر , اذ إنَّ لكل واحد من هذه االوساط معاییر تحلیل خاص �ه �حیث �حلل �ل وسط 

نَّ مصطلح التنمیة المفهوم والمبدأ وفق ما �سمح له �اإلجا�ة عن االسئلة الخاصة �ه , �ما إ
 . )1(المستدامة �أخذ مفاهیم مختلفة حسب الوسط الذي �ستعمله 

فالتنمیة المستدامة هي تنمیة المجتمع , وتنمیة الصناعة , وتنمیة الزراعة , فیأتي احد تعار�ف 
االجتماعیة , التنمیة المستدامة �أنه هو االستعمال المثالي الفعال لجمیع المصادر البیئیة , والحیاة 

واالقتصاد للمستقبل البعید , مع التر�یز على حیاة افضل ذات قیمة عالیة لكل فرد من افراد 
 . )2( المجتمع في الحاضر والمستقبل

وجاء تعر�ف اخر للتنمیة المستدامة في المبدأ الثالث  الذي اقره مؤتمر البیئة والتنمیة في        
"ضرورة إنَّجاز الحق في التنمیة �حیث تتحقق على نحو متساوي ) على إنَّها 1992البراز�ل عام (

الحاجات التنمو�ة والبیئیة ألجیال الحاضر والمستقبل" , �ما �مكن إْن نعرف التنمیة المستدامة 
تعر�فا شامال �أنها تعد تغیرا اجتماعیا موجها من خالل ایدیولوجیة معینة وهي عبارة عن عملیة 

الطو�ل وتكون شاملة ومتكاملة في ا�عادها االقتصاد�ة واالجتماعیة  معقدة وواعیة على المدى
والسیاسیة والثقافیة والبیئیة والتكنولوجیة في هذا المجال مع تجنب عدم تجاهل الضوا�ط البیئیة 
ودمار الموارد الطبیعیة وتطور الموارد البشر�ة واحداث تحوالت في القاعدة الصناعیة السائدة وهكذا 

 .   )3(ة التنمیة هي عملیة موجبة �اتجاه االفضل ألفراد المجتمع فإنَّ عملی
وقد عرفت اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة �أنها : التنمیة التي تقضي بتلبیة الحاجات االساسیة   

للجمیع وتوسیع الفرصة امام المجتمع إلرضاء طموحهم الى حیاة افضل ونشر القیم التي تشجع 
.  )4(ضمن حدود اإلمكانات البیئیة التي یتطلع المجتمع الى تحقیقها �شكل معقولأنماطا استهالكیة 

لذا تعد عملیة التنمیة المستدامة عملیة دینامیكیة مستمرة تنبع من الكیان االقتصادي وتشمل     
) والمراكز Social buildingsجمیع االتجاهات فهي عملیة تهدف الى تبدیل االبنیة االجتماعیة (

�ك اإلمكانات المتعددة الجوانب �عد رصدها وتوجیهها نحو تحقیق هدف التغیر في بناء دعائم وتحر 
الدولة العصر�ة وذلك من خالل تكافل القوى البشر�ة  لترجمة الخطط العلمیة التنمو�ة الى 
مشروعات فاعلة تؤدي مخرجاتها الى احداث التغیرات المطلو�ة �ما إنَّ التنمیة تتضمن تحدید عدد 
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من التبد�الت الجوهر�ة ال الشكلیة في المعطیات والمؤسسات االقتصاد�ة والسكانیة والتكنولوجیة و 
االجتماعیة  والسیاسیة , هذه التشكیلة االجتماعیة من اكتساب قدرة إنَّتاجیة ذاتیة تتیح للمواطن في 

التنمیة  النها�ة الحصول على مستوى معیشي وظروف حیاة افضل ومستمرة التحسن , �ما إنَّ 
المستدامة هي عملیة مجتمعیة �جب إْن تسهم فیها �ل الفئات والقطاعات والجماعات �شكل 

 . )5(  متناسق وال �جوز اعتمادها على فئة قلیلة ومورد واحد
ومن التعار�ف االخرى إنَّها تعبر عن التنمیة التي تتصف �االستقرار وتمتلك عوامل االستمرار    

واحدة من تلك األنماط التنمو�ة التي اراد العلماء ابرازها مثل التنمیة والتواصل وهي لیست 
االقتصاد�ة او التنمیة االجتماعیة او الثقافیة بل هي تشمل هذه األنماط �افة فهي تنمیة االرض 
ومواردها �ما إنَّها تأخذ �عین االعتبار البعد الزمني وحق االجیال القادمة في التمتع �الموارد 

 . )6(  الطبیعیة
�عض العلماء ذهب الى ا�عد من ذلك في تفصیل مفهوم التنمیة المستدامة فیرون إنَّه یندرج تحت 

 . )7( مفاهیم التنمیة المستدامة عدد من القضا�ا اهمها
 إنَّ التنمیة المستدامة ال تخص �أماكن معینة بل إنَّها للبشر�ة جمعاء .-ا

 المستقبلیة على توفیر احتیاجاتها .إنَّ ال تمس �قدرة االجیال -ب 
التنمیة المستدامة تتطلب انتشار القیم التي تشجع مستو�ات االستهالك التي ال تتخطى   -ج

 الحدود الممكنة بیئیا .
یبین لنا من التعار�ف المذ�ورة انفا إنَّ التنمیة المستدامة تشمل على إْن �كون التر�یز على     

على الموارد التي تسمح لهم بتحقیق التنمیة �ما إنَّ التنمیة المستدامة  المجتمعات الفقیرة للحصول
تأخذ �عین االعتبار الممارسات االقتصاد�ة واالجتماعیة التقلید�ة , اما اهم العناصر المكونة 
للتنمیة المستدامة فهي ضمان النمو االقتصادي والمحافظة على الموارد الطبیعیة لألجیال 

 . )8( على التنمیة االجتماعیة في �ل إنَّحاء العالم المستقبلیة والعمل
 :المراحل التار�خیة لتطور مفهوم التنمیة المستدامة  -2
) في تقر�ر اللجنة العلیا للبیئة والتنمیة  1987ظهر مصطلح التنمیة المستدامة ألول مرة عام (   

البیئة والقضاء على  الذي �ان هدفه االساس تحدید استراتیجیات وتدابیر للحد من اثر تدهور
التلوث ودعم التنمیة المستدامة والسلیمة بیئیا , وعلى الرغم من الحداثة النسبیة لفكرة التنمیة 
المستدامة اال إنَّه ممكن القول إنَّ لها تار�خا مشتقا من مجموعة االفكار الواردة في �عض الكتا�ات 

 -ر�خیة مرت �مجموعة من المراحل ومن بینها :االقتصاد�ة و�نَّ لمفهوم التنمیة المستدامة اصوال تا
في هذه المرحلة حصلت دراسة التناقض المتولد عن التراكم في الثروات  -: .المرحلة االولى

 و�ذلك ضرورة ادخال التكلفة االجتماعیة لنشاط المشروع في حسا�اته االقتصاد�ة .

5



علیاءسھیل نجم النجار           العراق المشاكل والحلولالتنمیة المستدامة والتلوث البیئي في    

تر�ز على اهم ما �حدث من عملیة افساد بیئي وتبذیر في استخدام الموارد  -: المرحلة الثإنَّیة
 الطبیعیة .

هذه المرحلة من مراحل التنمیة المستدامة التي تحظى �اهتمام المؤسسات  -:المرحلة الثالثة 
 الدولیة والمنظمات التي یهمها االمر .

والبیئة ألن البیئة الفاسدة تشكل عقبة تهتم �التقارب بین إشكالیتي النمو  -: المرحلة الرا�عة
 . )9(إلمكانیات التنمیة المستدامة فكانت �ما یلي

نادي روما تبنى اول فكرة للظهور �االهتمام �التنمیة المستدامة وعمل النادي  1968في سنة  -أ 
 الى ضرورة اجراء ا�حاث تخص مجاالت التطور العلمي لتحدید حدود النمو في الدول المتقدمة .

ینشر نادي روما تقر�را مفصال حول تطور المجتمع البشري وعالقته  1972سنة  في  -ب 
) ومن اهم نتائجه هو إنَّه سیحدث  2015�استغالل الموارد االقتصاد�ة وتوقعات ذلك حتى سنة ( 

 عدم توازن خالل القرن الواحد والعشر�ن �سبب التلوث واستنزاف الموارد الطبیعیة .

مم المتحدة في  ستو�هولم تم خاللها عرض مجموعة من القرارات ) قمة اال1972في سنة (  - ج
الخاصة �التنمیة االقتصاد�ة وضرورة الترا�ط بین البیئة والمشكالت االقتصاد�ة وطالبت الدول 
النامیة �ان لها االولو�ة في التنمیة اذا ار�د تحسین البیئة وتفادي التعدي علیها و�التالي ضرورة 

 .)10( الدول الغنیة والدول الفقیرة تضییق الفجوة ما بین

) وضع برنامج االمم المتحدة تقر�را عن حالة البیئة العالمیة و�انت اهمیة التقر�ر 1982سنة (  - ح
إنَّه مبني على وثائق علمیة و�یانات احصائیة اكدت الخطر المحیط �العالم وفي نفس العام اقرت 

للطبیعة والهدف منه تقو�م وتوجیه اي نشاط �شري الجمعیة العامة لألمم المتحدة المیثاق العالمي 
من شأنه التأثیر على الطبیعة و�جب االخذ �عین االعتبار النظام الطبیعي عند وضع الخطط 

 التنمو�ة .

) قدمت اللجنة الدولیة للبیئة والتنمیة تقر�را �عنوان مستقبلنا المشترك حیث اظهر 1987سنة (  - خ
ة المستدامة , واكد التقر�ر إنَّه ال �مكننا االستمرار في التنمیة بهذا التقر�ر تفصیال �امال عن التنمی

 . )11(الشكل مالم تكن التنمیة قابلة لالستمرار ومن دون ضرر بیئي

) انعقدت قمة البراز�ل وعرفت �مؤتمر االمم المتحدة للبیئة وخصص المؤتمر  1992سنة ( - د
ر تنمیة قابلة لالستمرار , خالل هذه القمة استراتیجیة وتدابیر تحد من الضرر البیئي  في اطا

كانت التنمیة المستدامة هي المفهوم الرئیسي للمؤتمر الذي صدرت عنه وثیقة تحدد المعاییر 
االقتصاد�ة واالجتماعیة والبیئیة لكیفیة تحقیق التنمیة المستدامة �بدیل تنموي للبشر�ة لمواجهة 

 احتیاجات وتحد�ات القرن الواحد والعشر�ن .
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) الذي عقد في الیا�ان الذي یهدف الى الحد من  Kyoto) اقر في مؤتمر ( 1997سنة (   - ذ
) , والتحكم في �فاءة استخدام الطاقة في Greenhouse gasesانبعاثات الغازات الدفیئة (

 القطاعات االقتصاد�ة المختلفة , وز�ادة استخدام نظم الطاقة المتجددة والمستدامة .

مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة في جوهانسبرغ �جنوب افر�قیا ) عقد  2002سنة (  - ر
 . )12(بهدف التأكید على االلتزام الدولي بتحقیق التنمیة المستدامة والمحافظة على البیئة 

 :متطلبات التنمیة المستدامة  - 3
  -�مكن ادراج المتطلبات العامة للتنمیة المستدامة �ما �أتي :

حصر الثروة الطبیعیة والموارد المتاحة   -: استهالك الثروات والموارد الطبیعیةاالقتصاد في  .1
 في الوقت الحاضر وتقدیر ما هو �كفي من  الموارد لألجیال المستقبلیة.

التعرف على االحتیاجات البشر�ة القائمة  -: سد االحتیاجات البشر�ة مع ترشید االستهالك .2
 والمستقبلیة واولیاتها .

العمل على بناء مجتمع قائم على المعرفة �ما في ذلك  -: التنمیة البشر�ة في المجتمعالعنا�ة � .3
 التنمیة البشر�ة وتوفیر المعلومات وسبل التعلم وتشجیع االبتكار وتوظیف المالكات المحلیة .

 تبني برامج اقتصاد�ة رشیدة مبنیة على المعرفة . -: التنمیة االقتصاد�ة الرشیدة .4
وصیانتها �العمل على تلبیة متطلبات  -: یئة واالهتمام �البیئة الخاصة والعامةالحفاظ على الب .5

الحفاظ علیها على اساس من المعرفة مع المعرفة �أنَّ صالح البیئة العامة یؤثر على البیئة 
 الخاصة �الشكل اال�جابي .

في المعلومات  توطید عالقات التعاون والشراكة  -: الشراكة في العالقات الخارجیة والداخلیة .6
 )13( داخل المنطقة والتبادل المعرفي مع الخارج بدا�ة �المناطق ذات الطبیعة المتشابهة

 :اال�عاد االساسیة للتنمیة المستدامة  -4
و�عني استمرار�ة وتعظیم الرفاه  -) :The economic dimension( .البعد االقتصادي1

توفیر مقومات الرفاه اإلنساني �أفضل نوعیة مثل االقتصادي خالل فترة زمنیة ممكنة من خالل 
 الطعام والمسكن والنقل والصحة والتعلیم .

یر�ز هذا البعد في التنمیة المستدامة على  -):Environmental dimension( البعد البیئي. 2
مراعاة الحدود البیئیة �حیث لكل نظام بیئي حدود معینة ال �مكن تجاوزها من االستهالك 

 . )14(نزاف , اما في حالة تجاوز تلك الحدود فإنَّه یؤدي الى تدهور النظام البیئي واالست
یر�ز البعد االجتماعي للتنمیة المستدامة  -) :The social dimension( البعد االجتماعي.3

على اإلنسان وهو �شكل جوهر التنمیة المستدامة وغایتها وهدفها النهائي , ومن خالل االهتمام 
ة االجتماعیة ومكافحة الفقر وتوفیر الخدمات االجتماعیة  الى جمیع المحتاجین لها , �العدال
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) یوضح 1, الشكل ( )15(فضال عن ضمان الد�مقراطیة من خالل مشار�ة الشعوب في اتخاذ القرار
 ترا�ط ا�عاد التنمیة المستدامة .

 بصورة اكثر توضیح . ) االتي یبن ویوضح ابعاد التنمیة المستدامة وعناصرھا1والجدول (
 اال�عاد االساسیة للتنمیة المستدامة )1جدول (

 البعد البیئي البعد االجتماعي البعد االقتصادي
 النظم االیكولوجیة المساواة في التوزیع النمو االقتصادي المستدام

 الطاقة الحراك االجتماعي كفاءة راس المال
 التنوع البیولوجي المشاركة الشعبیة اشباع الحاجات األساس

 اإلنَّتاجیة البیولوجیة التنویع الثقافي العدالة االقتصادیة
 القدرة على التكیف استدامة المؤسسات

المصدر: عثمإنَّ محمد غنیم وماجده ابو زنط , اشكالیة التنمیة المستدامة في ظل الثقافة االقتصاد�ة السائدة , مجلة علمیة محكمة 
 .177, ص2008, 1, العدد35, المجلدالجامعة االردنیة , عمان  -تصدر عن عمادة البحث العلمي

 تداخل أ�عاد عملیة التنمیة المستدامة )1شكل (ال

المصدر: عثمان محمد غنیم وماجدة احمد ابو زنط ، التنمیة المستدامة : فلسفتھا وأسالیب تخطیطھا وادوات قیاسھا ، دار 
 .42،ص2006صفاء ، عمان ، 

 :خصائص التنمیة المستدامة  -5
اذ یتطلب تولید دخل مرتفع �مكنه من اعادة استثمار جزء منه  -) :Continuity(االستمرار�ة  .1

�إجراء االحالل والتجدید والصیانة للموارد وتنظیم استخدام الموارد الطبیعیة حتى �سمح 
 المتجددة و�ذلك القابلة للنفاذ �ما �ضمن مصلحة االجیال القادمة .

وذلك من خالل المحافظة على البیئة �ما  -):Ecological balance( تحقیق التوازن البیئي .2
ثروات المتجددة  مع عدم استنزاف الثروات غیر �ضمن حیاة طبیعیة سلیمة وضمان إنَّتاج ال

المتجددة و�ناءا على ما سبق فإنَّ التنمیة المستدامة هي التنمیة ذات القدرة على االستمرار 
واالستقرار من حیث استخدامها للموارد الطبیعیة التي تتخذ من التوازن البیئي هدفا مهما لها 

ع تنظیم الموارد البیئیة والعمل على تنمیتها بهدف رفع مستوى المعیشة من جمیع جوانبه م
لذلك یوجد عالقة وطیدة بین التنمیة المستدامة والعمل على استمرارها , اذ تشكل عنصرا 
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اساسًا ضمن اي نشاط تنموي �حیث تؤثر على توجیهات التنمیة واختیار أنشطتها ومواقع 
 . )16(مشار�عها �ما یهدف الى المحافظة على سالمة البیئة 

 مزا�ا وعیوب التنمیة المستدامة  -6
مزا�ا التنمیة المستدامة او جوانبها اال�جابیة فهي تتضمن التقدم المادي الكبیر والتحسن في       

) �خفف من معاناة Technological advancesمستو�ات المعیشة وحدوث التقدم التكنولوجي (
لم �فضل ثروة المعلومات واالتصاالت , اما اإلنسان , فضال عن ز�ادة الترا�ط بین إنَّحاء العا

الجوانب السلبیة للتنمیة فهي تتضمن �سر حاجز الرغبات , فالتقدم السر�ع وما صاحبه من تطور 
مادي �بیر في وسائل اشباع الحاجات ادى الى عدم االستقرار عند مستوى معین إلشباع الحاجات

)17( . 
 :اهداف التنمیة المستدامة  -7
) الهدف المهم للتنمیة National incomeتعد ز�ادة الدخل الوطني ( -: الدخل الوطنيز�ادة  .1

المستدامة اذ إنَّ هذا الدافع هو الذي یدفع  الدول الى احداث تنمیة مستدامة والذي �قتضي 
ز�ادة الدخل الوطني الحقیقي من خالل ز�ادة السلع والخدمات التي تنتجها الموارد االقتصاد�ة 

ة اال إنَّ ز�ادة الدخل تتوقف على إمكانیات الدولة فكلما توفرت رؤوس االموال المختلف
 والكفاءات الكبیرة �لما امكنت تحقیق نسبة اعلى للز�ادة في الدخل الوطني .

وهو من بین االهداف التي  -) :The standard of living(تحسین المستوى المعیشي  .2
حقیقها �ما إنَّ الدخل الوطني ال یؤدي �الضرورة الى تسعى الیها التنمیة المستدامة من اجل ت

تحسین مستوى المعیشة فز�ادة السكان بنسبة اكبر من ز�ادة الدخل الوطني تجعل من الصعب 
 . )18(تحقیق ز�ادة في مستوى نصیب الفرد من الدخل 

من بین  �عد تقلیل التفاوت في الدخول والثروات -: تقلیص الفجوة بین توز�ع الدخل والثروات .3
االهداف الهامة التي تسعى التنمیة المستدامة الى تحقیقها و�ندرج ذلك ضمن اال�عاد 

 االجتماعیة لعملیة التنمیة المستدامة .
: تعمل التنمیة المستدامة على تحسین نوعیة الحیاة ولكن لیس ترشید استخدام الموارد الطبیعیة  .4

) Contained naturalارد الطبیعیة (على حساب البیئة وذلك من خالل الحفاظ على المو 
وعدم استخدامها  اال عن طر�ق االستخدام العقالني والرشید لها , اذ �جب إْن  ال یتجاوز هذا 
االستخدام معدالت تجددها الطبیعیة فضال عن  البحث عن بدائل لهذه الموارد حتى تبقى لفترة 

 . )19(متصاص مخلفاتها زمنیة طو�لة وال تخلف نفا�ات �كمیات تعجز البیئة عن ا
إنَّ للدولة دورًا هامًا فیما یتعلق بتنظیم استخدام الموارد الطبیعیة وتحقیق التوازن البیئي وتبني 

) Environmental Policyسیاسة بیئیة ملزمة لجمیع افراد المجتمع �أن تكون السیاسة البیئیة (
ملزمة للمجتمع �قانون مع وجود عقو�ات رادعة للخارجین علیه تشرف علیها الدولة مع إْن �كون 
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) السلیم �أتي عن طر�ق التعلیم في مختلف المراحل Environmental behaviorالسلوك البیئي (
 وعن طر�ق االعالم والتوعیة �أهمیة البیئة واالضرار المترتبة عن االساءة الیها .

ن القدرات الوطنیة على ادارة الموارد الطبیعیة ادارة واعیة ورشیدة لتحقیق حیاة افضل تحسی -5
 لكافة فئات المجتمع .

 :اسس التنمیة المستدامة ومقوماتها -8
تعتمد التنمیة المستدامة على تحقیق امر�ن اساسین هما الحق في التنمیة والحق في حما�ة البیئة 

سیة وترتكز التنمیة المستدامة على مجموعة من االسس واهم هذه و�الهما من حقوق اإلنسان االسا
  -االسس هي �االتي :

 وهو المسؤول االول عن التنمیة المستدامة . -) :Human(اإلنَّسإنَّ  .1
وما تحتو�ه من موارد سخرها هللا لخدمة اإلنسان وضرورة االستخدام  -):Nature(الطبیعة  .2

 المتواصل الیها . 
وما تعنیه من استخدام المعرفة العلمیة في استثمار موارد  -) :Technology( التكنولوجیا .3

 . )20( البیئة وحل مشكالتها والتصدي لألخطار التي تواجهها
  اهمیة التنمیة المستدامة -9

 : )21(تتبین اهمیة التنمیة المستدامة من خالل االتي
الموارد الطبیعیة ادارة واعیة ورشیدة ) على ادارة National capacityتحسین القدرة الوطنیة ( .1

 لتحقیق حیاة افضل لكل فئات المجتمع .
احترام البیئة الطبیعیة من خالل تنظیم العالقة بین األنشطة البشر�ة وعناصر البیئة وعدم  .2

) لدى  السكان Environmental awarenessاالضرار بها فضال عن تعز�ز الوعي البیئي (
 سؤولیة الملقاة علیه تجاه المشكالت البیئیة  .وتنمیة احساس الفرد �الم

) في �افة مراحل التخطیط Environmental Planningضمان ادراج التخطیط البیئي ( .3
اإلنَّمائي من اجل تحقیق االستغالل الرشید الواعي للموارد الطبیعیة للحیلولة دون استنزافه او 

 تدمیره .
ابناء المجتمع وجمع ما �كفي من البیانات األساس ر�ط التكنولوجیا الحدیثة �ما �خدم اهداف  .4

 والمعلومات الدقیقة ذات الطا�ع البیئي للسماح �إجراء تخطیط إنَّمائي شامل  سلیم .
 اعالم الجمهور وتوعیتهم �ما یواجهون من تحد�ات لضمان المشار�ة في الحفاظ على البیئة . .5
لألخطار سواء أكانت اراضي زراعیة التر�یز بوجه خاص على األنظمة االقتصاد�ة المعرضة  .6

 معرضة للتصحر أم مصادر میاه معرضة للنضوب او للتلوث .
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 :مؤشرات قیاس التنمیة المستدامة  -10
�قوم على قیمة الناتج الوطني الصافي و�ستبعد منه قیم  -.التعدیل البیئي التقریبي للناتج الوطني :1

االستهالك للعناصر مثل راس المال الطبیعي والتغییر في تدفقات التلوث , و�عد مؤشرًا تقر�بیًا 
 لغیاب عدد من عناصر مخزون راس المال الطبیعي من الحساب .

ین مجموع االستهالك من هذا المؤشر �قارن ب -):savings for real( . المدخرات الحقیقیة2
 راس المال المستثمر وراس المال الطبیعي مع المبلغ المعاد استثماره في االقتصاد .

�قیس هذا المؤشر المنتج من الموارد االولیة  -:الناتج االولي الصافي �النسبة لالستهالك . 3
 . )22(و�نسبه الى االستهالك و�ستخدم هذا المؤشر في مجال الطاقة 

�قیس العدالة في التوز�ع وتخصیص الموارد في  -):Environmental field( .المجال البیئي4
العالم , فهو �حدد ما اذا �ان نصیب الدولة من الموارد المستهلكة اكبر او اقل من نصیبها في 

 العالم .
 -: قیقي. مؤشر الرفاھیة لالقتصاد المستدام ومؤشر التقدم الح5

مدى التوزیع العادل للدخل مثلما تقیس مستویات التدھور البیئي ونسبة تتضمن ھذه المؤشرات 
. و�مكن تلخیص المؤشرات المختلفة لقیاس االستدامة �ما في الجدول )23(ل غیر مدفوع االجرالعم

) االتي :         2(
 .المؤشرات المختلفة لقیاس االستدامة) 2جدول (
 االستدامة البیئیة االجتماعیةاالستدامة  االستدامة االقتصادیة القضیة

 المیاه
ضمان امداد كاف ورفع كفاءة 
استخدام المیاه في التنمیة 

 الزراعیة والصناعة

تامین الحصول على المیاه النظیفة 
الكافیة لالستعمال المنزلي والزراعة 

 الصغیرة لألغلبیة الفقیرة

ضمان الحمایة الكافیة للمسطحات 
وموارد المائیة والمیاه الجوفیة 

 المیاه العذبة وأنظمتھا االیكولوجیة

 الغذاء
رفع اإلنَّتاجیة الزراعیة واإلنَّتاج 
من اجل تحقیق االمن الغذائي 

 والوطني واالقلیمي للتصدیر

تحسین اإلنَّتاجیة وارباح الزراعة 
الصغیرة وضمان االمن الغذائي 

 المنزلي

ضمان االستخدام المستدام والحفاظ 
غابات والمیاه على االراضي وال

والحیاة البریة واالسماك وموارد 
 المیاه

 الصحة
زیادة اإلنَّتاجیة من خالل الرعایة 
الصحیة والوقائیة وتحسین الصحة 

 واألمان في مواقع العمل

فرض معاییر للھواء والمیاه 
والضوضاء لحمایة صحة البشر 

 وضمان الرعایة الصحیة االولیة

 ضمان الحمایة الكافیة للموارد
البیولوجیة واألنظمة االیكولوجیة 

 واألنظمة الداعمة للحیاة
المأوى 

 والخدمات
ضمان االمداد الكافي واالستعمال 
الكفء لموارد البناء ونظم 

 المواصالت

ضمان حصول االستخدام المستدام 
لألراضي والغابات والطاقة والموارد 

 المعدنیة

ضمان االستخدام المستدام والمثالي 
والغابات والطاقة والوارد لألراضي 

 المعدنیة

 الطاقة

ضمان االمداد الكافي واالستعمال 
الكفء للطاقة في مجال التنمیة 
الصناعیة والمواصالت 

 ولالستعمال المنزلي

ضمان الحصول على الطاقة الكافیة 
لألغلبیة الفقیرة خاصة بدائل الوقود 

 الخشبي

خقض االثار البیئیة للوقود 
لنطاق المحلي االحفوري على ا

واالقلیمي والعالمي والتوسع في 
تنمیة واستعمال الغابات والبدائل 

 المتجددة االخرى

 التعلیم
ضمان وفرة المتدربین لكل 

 القطاعات االقتصادیة االساسیة
ضمان االتاحة الكافیة للتعلیم للجمیع 

 من اجل حیاة صحیة منتجة
ادخال البیئة في المعلومات العامة 

 التعلیمیةوالبرامج 

 الدخل
زیادة الكفاءة االقتصادیة والنمو 

 وفرص العمل في القطاع الرسمي
دعم المشاریع الصغیرة وخلق 
الوظائف لألغلبیة الفقیرة في القطاع 

 غیر الرسمي

ضمان االستعمال المستدام للموارد 
الطبیعیة الضروریة للنمو االقتصادي 
في القطاعات الرسمیة وغیر 

 الرسمیة 

المصدر : �اتر محمد علي وردم , العالم لیس للبیع : مخاطر العولمة على التنمیة المستدامة , دار االهلیة للنشر 
 . 194, عمان, ص  2003والتوز�ع , الطبعة االولى , 
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 :ماهیة البیئة  -ثانیا  : 
ا رصید الموارد ) البیئة �انه1972عرف مؤتمر االمم المتحدة للبیئة الذي انعقد في استو�هولم (    

الماد�ة واالجتماعیة المتاحة ال شباع حاجات االنسان وتطلعاته والبیئة �اعتبارها قیمة من القیم 
التي �سعى القانون للحفاظ علیها من خالل التصدي ألي نشاط �مس احد عناصرها و�ستخدم 

والمصطلح تبعا مصطلح البیئة في الكثیر من العلوم والمجاالت المختلفة و�تغیر هذا المفهوم 
للموضوع الذي �ستخدم فیه وحسب التخصص مثل البیئة الطبیعیة والبیئة االجتماعیة والبیئة 

 . )24( السیاسیة والبیئة الثقافیة....الخ
�مكن ان نضع تعر�فا شامال للبیئة على انها الوسط الذي �عیش فیه االنسان یتأثر  �ه و�ؤثر �ه 

من عناصر ومعطیات سواء �انت طبیعیة �الصخور وما �كل ما �شمل هذا المجال المكاني 
تضمنه من معادن ومصادر طاقة وتر�ة وموارد میاه وعناصر مناخیة من حرارة وضغط ور�اح 
وامطار ونباتات طبیعیة او معطیات �شر�ة اسهم االنسان في وجودها من عمران ومواصالت 

ا �حیث تتا�ع تقد�م الخدمات لنا , تزود . ولبقیة االصول فنحن نود منع تدهور قیمته )25(وغیرها 
البیئة االقتصاد �المواد الخام التي تتحول الى منتجات استهالكیة من خالل عملیة االنتاج والطاقة 
التي تغذي عملیة التحول و�شكل عام فان تلك المواد الخام والطاقة تعود الى البیئة على شكل 

اد على انها الملكیة التي توفر مجموعة من الخدمات نفا�ات �ما ینظر الى البیئة في علم االقتص
 .)26(على قید الحیاة  فهي من االصول الخاصة جدا حیث انها توفر نظم الحیاة التي تضمن �قاؤنا

 فهوم البیئة الى قسمین اساسین :قسم البعض م
طبیعیة وهو �ل ما �حیط �اإلنسان من عناصر  -عنصر طبیعي و�سمى �البیئة الطبیعیة : -1

 ولیس لإلنسان دخل في وجودها مثل الهواء والماء والتر�ة .
و�قصد بها االنسان وانجازاته التي اوجدها داخل بیئته  -عنصر �شري �سمى �البیئة البشر�ة : -2

الطبیعیة , فاإلنسان �ظاهرة �شر�ة یتفاوت من بیئة ألخرى في درجة تحفزه وتفوقه العلمي وساللته 
ین البیئات البشر�ة توازن البیئة هو توازن لألنظمة البیئیة وهو تفاعل بین مكونات مما یؤدي الى تبا

 . )27( البیئة الحیة وغیر الحیة على نحو �كفل استمرار االنظمة البیئیة ألعمالها
 -مفهوم التلوث البیئي :

و�رز �شكل  على الرغم من �ون التلوث البیئي قد تم التعرف علیه منذ مئات السنین , إال انه نما
واضح  في  أعقاب  الثورة  الصناعیة في  القرن الثامن عشر لكونها  جلبت  معها التقدم 
التكنولوجي الذي افرز مخلفات �ثیرة جراء االستخدام المفرط لعملیات اإلنتاج , والذي قد �كون في 

من  خالل �عض األحیان غیر منتظم . �ذلك سعي المشار�ع الصناعیة  إلى  مواجهة المنافسة 
تخفیض  التكالیف والتي توجهت نحو التخلص من النفا�ات المترتبة  جرا عملیات اإلنتاج  برمیها 
والتخلص منها  �طر�قة سهلة  ودون أي معالجة  تذ�ر لها , وهذا ما انعكس على البیئة سلبا  و 
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هذه  اصابها  الشيء الكثیر من التلوث , فضال عن ذلك فقد ظهرت  صناعة  جدیدة  في 
المرحلة  تمثلت  �صناعة النفط  والتي �ان  لها  دور �بیر في التأثیر �شكل  سلبي على البیئة 

 . )28(سواء �ان ذلك على مستوى االرض او الهواء والتي نعاني منها ولیومنا الحاضر 
ا بین  وتأسیسا على ذلك فان المفهوم العلمي للتلوث البیئي  �قوم على االرتباط  الوثیق م        

التلوث والنظام الطبیعي ( اال�كولوجي ), اذ ان �فاءة هذا النظام تقل و�درجة �بیرة عند حدوث 
تغیر في الحر�ة التوافقیة بین العناصر المختلفة في تر�یب عناصر النظام لتقود الى احداث خلل 

الى مجموعة في عمل النظام اساسا, ومن هنا فان التلوث البیئي �عني اضافة عنصر غیر موجود 
عناصر النظام البیئي , او انه یز�د او �قلل من وجود احد عناصر النظام �شكل یؤثر سلبا على 
عمل النظام البیئي و�ر�ك حالة االستقرار التي اعتاد ان �كون بها , وعلیه فان التلوث البیئي قد 

لمنظمات االنسانیة , اخذ قسطا �بیرا من االهتمام على مستوى الحكومات , المنظمات الدولیة , ا
االفراد ومنذ انتهاء الحرب العالمیة الثانیة تحدیدا , لما خلفته من اثار مدمرة على مختلف الصعد 
االقتصاد�ة  والبشر�ة والبیئیة , والتي امتدت اثارها الى وقت قر�ب, و�هذا الخصوص فقد اجر�ت 

ة تمثل �ل واحدة منها راي دراسة استطالعیة شملت اغلب دول العالم للتوصل الى نسب مئو�
االشخاص فیما �عتقدونه من حالة البیئة التي �عیشون فیها و�حسب �ل دولة , وقد توصلت 
الدراسة الى انهم �عتقدون ان بلدانهم  ستكون �حالة بیئیة سیئة او اسوء خالل الخمس سنوات 

 ) التالي :3القادمة, و�ما یتضح من الجدول (
 .األفراد الذین  �عتقدون انهم �عیشون في بیئة سیئة )3جدول (

 أمریكا الشمالیة غرب آسیا آسیا وسط أوربا الشرق األوسط أمریكا الألتینیة روسیا المنطقة أو القارة
 %17 %26 %30 %35 %42 %44 %65 لألفراد %

ر :   رشید الحمد و  محمد صبار , البیئة ومشاكلھا , عالم المعرفة , المجلس الوطني للثقافة , الكویت , المصد
 .                                            86, ص  1999,  22العدد 

شاط  وعلیه  فان التلوث البیئي هو النتیجة المنطقیة للخلل او االساءة المتحققة  من  جراء الن      
البشري  وما  یلحق من  ضرر في البیئة , ولكن هذا الضرر او التلوث ال ینحصر في حدود 

 الهواء والماء والیا�سة , بل انه �فیل �أضعاف متعة الحیاة لدى الناس والكائنات الحیة االخرى .
 فاإلزعاج الصوتي ( الضوضاء ) المترتبة عن حر�ة  الشاحنات , المكائن , المصانع  واي 

, وعلى هذا االساس �مكن تعر�ف التلوث البیئي )29(مصدر صوتي غیر منضبط هو تلوث ا�ضا
على انه " التغیرات غیر المرغوب بها فیما �حیط �اإلنسان �لیا او جزئیا  �سبب نشاطه من خالل 
ا حدوث  تأثیرات مباشرة او غیر مباشرة على المكونات  الطبیعیة او الكیمیائیة او البیولوجیة مم

, ونالحظ  من التعر�ف �ان التلوث  )30(یؤثر على  االنسان  وعلى نوعیة الحیاة التي �عیشها 
 -�مكن ان �صب فیما یلي :

هي التي ال �كون لإلنسان في الغالب التدخل في حدوثها �الزالزل والبراكین  -:الطبیعة  -1
 الحقا على االنسان   .والر�اح واالمطار والتي �كون لها اثار سلبیة على البیئة تنعكس 
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الموارد والغازات السامة المنبعثة من المصانع والمختبرات واي مصدر اخر  -:الكیمیائیة  -2
 یتعامل مع المواد الكیمیاو�ة وال �ستخدم االسلوب العلمي في التخلص منها. 

الوسط الذي هي المواد او الحیوانات المرئیة او المجهر�ة التي تحدث ضرر في  -:البیولوجیة  -3
تعیش فیه سواء �ان ماء, هواء , تر�ة , وتنجم من النفا�ات الصناعیة او الزراعیة او المنزلیة 

 .والتي یتم التخلص منها دون التحسب للمخاطر المستقبلیة
 :مشكالت البیئة -1 

تعاني البیئة من الكثیر من المشاكل والتحد�ات ولكن �مكن اجمال او حصر �ل هذه المشاكل في 
 . نقطتین اساسیتین هما التلوث واالستنزاف

التلوث البیئي التي تحیط �اإلنسان �لیا او جزئیا �نتیجة ألنشطة من خالل  :تلوث البیئة  -ا 
حدوث تأثیرات مباشرة  او غیر مباشرة تغیر من المكونات الطبیعة والكیمائیة والبیولوجیة للبیئة مما 

�عیشها �ما �عرف التلوث البیئي ا�ضا �انه التغیر الذي  یؤثر على االنسان ونوعیة الحیاة التي
�حدث في الممیزات الطبیعیة للعناصر المكونة للبیئة مثل الماء والهواء والتر�ة ..الخ اذا اضفنا لها 

 . )31(مواد غیر مناسبة والتلوث قد �كون بیولوجیا و�یماو�ا
 -المكونة لمفهوم التلوث ومنها:وانطالقا من المفهومین السا�قین �مكن استنتاج العناصر 

 .عناصر التلوث وتشمل 1 
و�كون �إضافة مر�بات صناعیة غر�بة على االنظمة البیئیة الطبیعیة  -التغیر الكیفي :  -أ :

حیث لم �سبق لها وان �انت ضمن دوراتها حیث تتراكم في الماء او الهواء او الغذاء او التر�ة 
 لآلفات الزراعیة . وابرز امثلة هذه المواد المبیدات

�كون بز�ادة نسبة �عض المكونات للبیئة �ز�ادة الكرر�ون عن نسبته  -التغیر الكمي : -ب :
المعتادة نتیجة للحرائق الهائلة في الغا�ات او ز�ادة درجة حرارة المیاه او تسرب نفطي في البحار 

 . )32(والمحیطات 
الموجودة في الطبیعة الى تلوث البیئة والحاق یؤدي تغیر مكان الموارد  -ج :التغییر المكاني :

الضرر بها , فنقل المواد المشعة والخطرة من مكان الى مكان اخر قد یترتب علیه اضرار �البیئة 
كما في حالة نقل النفط �السفن والبواخر حیث یؤدي غرق �عضها الى تلوث الماء �النفط مما 

 یؤدي الى االضرار �الكائنات الحیة .
یتنوع التلوث الذي �صیب البیئة الى عدة انواع �مكن ان تكون متداخلة وذلك  -التلوث : .انواع2

 �حسب نظرتنا الیه .
أ . طبیعة التلوث : في هذا المضمون �مكن ان �حدد ثالث انواع للتلوث وهم التلوث الهوائي  

البیئي انتشارا نظرا  والتلوث المائي والتلوث االرضي , فالتلوث الهوائي �عتبر اكثر اشكال التلوث
لسهولة نقله وانتشاره من منطقة الى اخرى و�فترة زمنیة وجیزة نسبیا و�ؤثر هذا النوع من التلوث 
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على االنسان تأثیرا مباشرا و�خلف أثارا صحیة واقتصاد�ة واضحة في التأثیر على صحة االنسان 
 .)33(وانخفاض �فاءته االنتاجیة 

في طبیعته وخواصه وفي مصادره الطبیعیة المختلفة حیث �صبح اما التلوث المائي هو التغیر 
غیر صالح للكائنات الحیة التي تعتمد علیه في استمرار �قائها في حین ان التلوث االرضي هو 
الذي �صیب الغالف الصخري والقشرة العلو�ة للكرة االرضیة و�عد الحلقة االولى واالساسیة من 

 . )34(ساس الحیاة حلقات النظام اال�كولوجي وتعد ا
 ینقسم التلوث بناء على مصدره الى نوعین ,تلوث طبیعي واخر اصطناعي  -ب. مصدر التلوث :

فالتلوث الطبیعي �عد من الظواهر الطبیعیة التي تحدث بین الحین واالخر �الزالزل والبراكین �ما 
ث البیئي علما ان تساهم �عض الظواهر المناخیة �الر�اح واالمطار في احداث �عض صور التلو 

مصادر هذا التلوث طبیعیة ومن ثم �صعب مراقبته او التنبؤ بها والسیطرة علیه تماما لكن هذا ال 
�عني ان ال تقوم السلطات االدار�ة من اتخاذ االجراءات الضرور�ة للحد من تأثیراته على االنسان 

ناء ممارسته  لحیاته المختلفة اما التلوث الصناعي فهو التلوث الذي ینتج �فعل نشاط االنسان اث
 . )35(وهذا التلوث �جد مصدره من انشطة االنسان الصناعیة والزراعیة ..الخ

و�ضم هذا التلوث ثالثة انواع ,التلوث المقبول والذي هو موجود تقر�با في  -جـ. اثاره على البیئة :
لبیئي وال �كون مصحو�ا �أي جمیع انحاء االرض وهذا النوع من التلوث ال یتأثر �ه توازن النظام ا

اخطار او مشاكل بیئیة , اما النوع الثاني فهو التلوث الخطیر أذ تعاني منه جمیع الدول الصناعیة 
تقر�با والذي ینتج �فعل النشاط الصناعي و�عد من المراحل المتقدمة في التلوث اذ ان نوعیة 

السلبي على العناصر الطبیعیة والبشر�ة الملوثات تتعدى الحد البیئي الحرج والذي بدء معه التأثیر
. اما التلوث المدمر وهو النوع الثالث والذي �حدث فیه انهیار للبیئة واالنسان معا و�قضي  )36(

على �افة اشكال التوازن البیئي اي انه یدمر بدون اعطاء اي فرصة إل�جاد الحلول مثل التلوث 
تكالیف عالیة جدا . النووي الذي �حتاج الى سنوات طو�لة ونفقات و 

ب .استنزاف الموارد البشر�ة : �عني استنزاف الموارد �صفة عامة وتقلیل قیمة المورد او اختفاءه 
عن اداء دوره العادي في شبكة الحیاة والغذاء وال تكون خطورة استنزافه فقط عند حد اختفاءه او 

االستنزاف على التوازن النظام البیئي والذي ینتج  التقلیل من قیمته وانما االخطر من �ل هذا تأثیر
عنه اخطار غیر مباشرة �الغة الخطورة ,ذلك ان استنزاف مورد من الموارد قد یتعدى اثره الى �قیة 
الموارد االخرى ومن هنا تتسع دائرة المشكلة وتتداخل محلیا و عالمیا و�مكن ان نصنف الموارد 

 . )37( الثة انواع هي موارد دائمة و متجددة واخرى غیر متجددةالبیئیة المعرضة لالستنزاف الى ث
تمثل في العناصر الطبیعیة االساسیة من هواء وماء وتر�ة فعلى  -استنزاف الموارد الدائمة:  -1

 الرغم من د�مومتها اال ان تستنزف �صورة تتناسب وطبیعتها .
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فنى رصیدها �مجرد االستخدام وهي تلك الموارد التي ال � -استنزاف الموارد المتجددة : -2
 ألنه یبقى لعصور طو�لة اذا ما تم استخدامه �الشكل الصحیح مثل االحیاء النباتیة والحیوانیة . 

وتكون ذات مخزون محدود وتتعرض للنضوب الن  -استنزاف الموارد غیر المتجددة: -3
النفط والغاز  معدل استهالكها �فوق معدل تواجدها ا وان عملیة تعو�ضها �طیئة جدا وتشمل

 . )38(الطبیعي والفحم والمعادن
توضح هذه المجموعة من المؤشرات استجا�ة االشخاص في المجتمع  -مؤشرات االستجا�ة :  -4

والحكومات لحما�ة وتعو�ض وتحسین او تكلیف مع التغیر الذي �حدث على حالة البیئة وامثلة 
تز�د من السعة البیولوجیة وتقلل من  ذلك عملیة التوسع في الغا�ات وزراعة االشجار والتي

 االنبعاثات .
وتعني هذه المؤشرات �قیاس المساحة بین حالة البیئة في الوقت الحالي  -مؤشرات االداء : -5

والوضع المستهدف وتستخدم عادة مؤشرات االداء بهدف المراقبة وقیاس مدى التقدم نحو الهدف 
 ومن هذه المؤشرات:

 لحصول على الحالة المستهدفة .أ. السیاسات الوطنیة ل
 ب. السیاسات الدولیة والتي وافقت علیها الدولة .

 .)  39(ج. مستوى االستدامة المقرر  

 تقییم االثر البیئي  -5
تهدف عملیة تقییم االثر البیئي لمشروع ما الى تعیین االثار الناجمة عند اقامة هذا المشروع على 

الضرور�ة للحد من االثار السلبیة الناجمة منه على البیئة واهداف البیئة ومن ثم تحدید االجراءات 
 التنمیة المستدامة .

تتطلب دراسة تقییم االثر البیئي �حثا شامال وعاما للمشار�ع الكبیرة المتمثلة في اقامة السدود 
ومحطات التنمیة والمصانع والطرق الرئیسیة والمشروعات االسكانیة الكبیرة ومحطات تولید 

كهر�اء ومصافي النفط والمشاغل الضخمة الصناعیة واماكن التعدین وغیرها من المشروعات ال
 . )40( الضخمة

تقیم دراسة االثر البیئي على تحدید عناصر البیئة والتنبؤ �حجم االضرار الناجمة عن المشروع    
خبراء جیولوجیین  ومحاولة التقلیل من ضررها والتلطیف من اثارها السلبیة وقد �ستدعي ذلك اشراك

واثار وعلماء بیولوجیا و�یمیاء وزراعة وتر�ة واقتصاد واجتماع و�یئة ومیاه واداره وخبراء غا�ات 
وتصحر وتلوث الهواء وما الى ذلك من تخصصات تتناسب مع حجم المشكلة وطبیعتها وهذا 

ة المختلفة من حیاة �ستدعي اللجوء الى ز�ارات میدانیة لتوثیق الموقع وما �حیط �ه في فصول السن
ومجاري للمیاه واشجار واعشاب وتصو�ره ورصد التنوع الحیوي في المنطقة وطبیعة الحیاة 

 . )41(االجتماعیة واالقتصاد�ة لسكان المنطقة 
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 :المؤشرات البیئیة  -6
تعد المؤشرات البیئیة جزء ال یتجزأ من مؤشرات التنمیة المستدامة و�ساهم في تخفیف اهداف   

المستدامة عن طر�ق مراقبة الوضع القائم ورصد التغیرات التي تحدث على البنیة والموارد التنمیة 
الطبیعیة سواء �انت ا�جابیة او سلبیة �ما انها تقیس مدى تحقق الهدف . �ما ان یوجد عدد �بیر 
للمؤشرات البیئیة وتعدد الجهات التي تعتمد تلك المؤشرات ,لقد جرى تقییم المؤشرات الى 

عتین رئیستین االولى تعكس الوضع القائم والثانیة تعكس جانب االداء وفیما یلي ملخص مجمو 
 )42(للمجموعتین

 )43( :وتشمل مؤشرات الوضع القائم 
توضح هذه المؤشرات التقدم االجتماعي والد�موغرافي واالقتصادي في  -مؤشرات قوى التوجیه : -أ 

ماط االنتاج واالستهالك وتشمل هذه المجموعة عدد المجتمعات وعالقة ذلك بتغیر نمط الحیاة وان
كبیر من المؤشرات التي تقود التغیرات الرئیسیة التي تحدث على البیئة �شكل عام , فمثال النمو 
السكاني یؤدي الى ز�ادة الطلب على الطاقة وموارد المیاه وغیرها من الموارد الطبیعیة والتي تؤدي 

 الموارد.الى حدوث استنزاف وتلو�ث لتلك 
هي المؤشرات التي توضح الضغط الذي �حدث على البیئة �عناصرها  -مؤشرات الضغط : -ب 

المختلفة نتیجة االنبعاثات الضارة منها الكیمیاو�ة والفیز�ائیة والبیولوجیة , اضافة الى استخدامات 
عیة ومن امثلة الموارد الطبیعیة واالرض �حیث تؤدي الى حدوث اضرار على البیئة والموارد الطبی

 هذه المؤشرات مؤشر انبعاث غاز ثاني او�سید الكار�ون 
توضح هذه المجموعة من  المؤشرات الحالة الجدیدة التي تصبح علیها  -مؤشرات الحالة : -ج 

البیئة والموارد الطبیعیة نتیجة حدوث الضغط علیها وتعبر هذه المجموعة عن �میة ونوعیة 
ة الحرارة ) او الصفات البیولوجیة او الصفات الكیمیاو�ة (مثل غاز الصفات الفیز�ائیة (مثل درج

 ثاني او�سید الكار�ون )
نتیجة لوجود ضغط على البیئة فان حالة البیئة تتغیر وهذا التغییر یؤدي الى  -مؤشرات االثر : -د 

مثل  حدوث اثار على الوظائف االجتماعیة واالقتصاد�ة في المجتمع الذي �عیش في تلك البیئة
 بیعیة والتي تشمل التنوع الحیوي.مدى توفر الظروف الصحیة ومدى توفر الموارد الط

 اشكال التلوث البیئي: -7
تتعدد اشكال التلوث تبعا الى المجال البیئي الذي �حدث �ه التلوث والى المصادر التي ینجم عنها 

) یوضح االشكال 4والجدول (والتي �كون  الغالب النشاط  البشري  هو المصدر الرئیسي له , 
 .)44(التي �كون بها التلوث والنسبة المئو�ة التي احتلها ذلك المتغیر
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 المجاالت والمخاطر المتوقعة جراء التلوث البیئي )4جدول(
 نسبة مئویة مجاالت ومخاطر التلوث البیئي
 %55 تلوث المیاه من جراء الصناعة
 %53 االشعاع من ثقب طبق االوزون

 %53 اشعاعات الطاقة النوویة
 %53 الحوادث الصناعیة المفاجئة

 %52 النفایات الخطرة
 %52 انتشار بقع النفط في لمیاه

 %52 تلوث الھواء جراء الصناعة
 %51 شرب المیاه الملوث

 %44 التلوث والفساد في االطعمة

 %42 ذوبان الجلید في القطبین الشمال والجنوبي

 %34 الحامضیةاالمطار  

, 2008المصدر:  محمد عبد البدیع , اقتصاد حمایة البیئة , الطبعة االولى ,دار االمین للطباعة , مصر, القاھرة , 
 .  9ص

 ثالثا: التنمیة المستدامة ومفھوم التوازن 
االور�یة شروط التنمیة المستدامة �شكل مفصل ووّضَح بین نوعیة الحیاة ونظام حدد میثاق المدن 

تقسیم العمل , والوظائف , واستخدامات االراضي , والنقل , واإلنَّتاج الصناعي , واإلنَّتاج الزراعي 
االمور واالستهالك , وأنشطة الترفیه والعالقة بین �ل هذا ومستو�ات المعیشة , لقد َعدَّ إنَّ �ل هذه 

المشاكل البیئیة التي یواجهها اإلنسان انطالقا من هذا التحدید لمصدر  هي المسؤولة عن �افة
المشكالت البیئیة وعالقتها �مستو�ات المعیشة وطر�قة العیش فقد عرف میثاق االستدامة على 

عدالت النحو االتي : فهي تقابل عملیة صیانة رأس المال الطبیعي , وهذا یتطلب إْن تتجاوز م
استهالك الموارد المتجددة والمیاه وموارد الطاقة , تلك المعدالت التي �ستطیع بها النظام الطبیعي 
االحالل , ال تتجاوز معدالت استهالك الموارد غیر المتجددة تلك المعدالت التي �مكن للموارد 

ث الملوثات ال ینبغي ان المتجددة إْن تحل محلها �ذلك تعني االستدامة البیئیة , إنَّ معدالت انبعا
 . )45(تتجاوز مقدرة الهواء الجوي والمیاه والتر�ة على استیعابها او معالجتها 

) , Biodiversityفضال عن  ذلك تستلزم االستدامة البیئیة المحافظة على (*التنوع الحیوي) (
ه والتر�ة عند وصحة اإلنسان وفي نفس الوقت المحافظة على مستو�ات نوعیة الهواء الجوي والمیا

الحدود الكافیة لحیاة إنسانیة جیدة ومستدامة , لقد وصف هذا التعر�ف عملیة التوازن البیئي 
)Ecological balance التي �ستهدفها �االستدامة البیئیة ولم �صفها �التنمیة المستدامة مثلما (

 .)46(فعل االخرون ووقعوا في خطأ الخلط بین المفاهیم 
التفصیل الذي عرض �ه المیثاق عملیة التوازن خضع النتقالیة فرز الموارد االكثر اهمیة لتحقیق 
االستدامة البیئیة , مثل المیاه والطاقة , غیر إنَّ عالقة االحالل المطلقة بین الموارد غیر المتجددة 

ال �مكن احاللها فهي غیر صحیحة بهذه الصورة ألن هناك العدید من الموارد غیر المتجددة التي 
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في حالة نضو�ها �النفط مثال , اال اذا �انت هناك مصادر اخرى للطاقة وهذه المصادر لیست 
  )47(مثل خصائص النفط وال برخص �لفة استخدامه وال تتماثل معه �التكنولوجیا 

 :را�عا : عالقة المؤشرات البیئیة �مؤشرات التنمیة المستدامة 
تعد المؤشرات البیئیة جزءا ال یتجزء من التنمیة المستدامة وتكتسب اهمیة خاصة في �ونها تحقق 
اهداف التنمیة المستدامة عن طر�ق مراقبة الوضع  القائم ورصد التغیرات التي تحدث على البیئة 

لغالب تأتي والموارد الطبیعیة سواء �انت ا�جابیة ام سلبیة �ما انها تقیس مدى تحقق الهدف , في ا
المؤشرات البیئیة �جزء من مؤشرات التنمیة المستدامة في معظم المراجع التي تقوم �أعداد 
المؤشرات البیئة و�الحظ وجود ارتباط قوي بین المؤشرات البیئیة ومؤشرات التنمیة المستدامة 

او غیر  االخرى حیث ان العوامل االخرى مثل النمو السكاني والصحة وغیرها تؤثر �شكل مباشر
فعلى سبیل المثال �عد مؤشر النمو السكاني مباشر على البیئة وتعتبر من ضمن المؤشرات البیئیة 

احد المؤشرات القیاد�ة التي تؤدي الى الضغط على البیئة والتي تؤدي الى حدوث تغیرات على 
 البیئة  .

جزء من مؤشرات التنمیة  و�النظر الى تعر�ف التنمیة المستدامة والذي یثبت ان مؤشرات البیئة هي
المستدامة حیث تعرف على ان التنمیة التي تفي �احتیاجات الحاضر دون االضرار �قدرة االجیال 
المستقبلیة على الوفاء �احتیاجاتها الخاصة وهي تفرض حفظ االصول الطبیعیة ألغراض النمو 

 . )48(والتنمیة في المستقبل 
 المبحث الثاني

 : اثره على االقتصاد العراقيالتلوث البیئي و  اوال :
انعكست في صورة   التدهور المتسارع  شهد القرن العشر�ن تحوالت خطیرة في النظام في العراق ,

لمكوناته  جمیعا : المواد المائیة ,  و الزراعیة , و التنوع  االحیائي  , و الغطاء    الشجري 
والنباتي , وارتفاع مستو�ات  التصحر وانتشار السموم , وامراض نقص  الغذاء , وتدهور الخدمات 

من داخل االرض من دون تنظیم , حفر االرض  ...وغیرها .وانعكس التدهور البیئي �حسب المیاه
وتر�ها , البناء  ومد الطرق وشبكات  المجاري من دون تخطیط , تقلیص الغطاء  االخضر  
والغا�ات وارتفاع  نسب  الملوث في الهواء �سب  القطع  العشوائي , المطر الحامضي  , فقد ادت 

لوثة  و نشیطة اشعاعیا , وتناثرت في الحروب والعقو�ات الى تحول مناطق شاسعة الى بیئة م
الصحراء جنوب العراق ,وفي مناطق قر�بة من المدن اسلحة  محطمة والغام وذخیرة ومواد 
كیمیاو�ة واشعاعیة اسهمت في ز�ادة تلوث البیئة وتهدید  صحة  السكان .عانت جودة  البیئة  في 

الئمة  فیما یتعلق �التلوث وادارة  المواد العراق الى حد  �بیر من تأثیر السیاسات البیئیة  غیر الم
,ونتیجة لذلك �عاني العراق من مجموعة  من  المشاكل البیئیة ومنذ عقود طو�لة وذلك �سبب 
الحروب التي  خاضها والتي لم تجلب سوى الیورانیوم المنضب ونفا�ات الصناعات العسكر�ة 
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) 2003طن �شكل عام , اال انه �عد عام (السامة , رافقها في ذلك انعدام الثقافة البیئیة للموا
تشكلت وألول مرة في العراق وزارة البیئة المعنیة بهذا الشأن  ومع هذا فان العراق �عیش في واقع 
یتفاقم فیه التلوث یوما �عد اخر , دون وجود دراسات او حلول منتجة لحد االن , مما ادى �النتیجة 

ر�ة  والتدهور الكبیر للواقع البیئي للبلد , وقد عانى العراق الى الجفاف والتصحر وز�ادة  ملوحة الت
), وتشهد مشكلة تلوث 2009-2007%) من اراضیه الزراعیة بین عامي (39من تقلص مساحة (

الهواء والتر�ة تفاقما �بیرا, فضال عما خلفه الصراع من اثار ضارة تمس معیشة وسالمة حوالى 
 .      )49(كیمیائي والذخائر غیر المنفجرة) ملیون عراقي نتیجة التلوث ال1,6(

ا طو�ل االمد  تمثل  بتغیر المناخ یادى تدهور المنظومة البیئیة مما نتج عن  ذلك  تدهورا بیئ     
وارتفاع  درجات حرارة االرض, اوجه تلك االستخدامات تمثلت �استخدام االدوات و اآلالت في 

ن واالفراط في استخدام الوقود االحفوري وما �سببه من اثار تسییر حیاته الیومیة , واستخراج المعاد
سلبیة متمثلة �االنبعاثات الغاز�ة ل( ثاني او�سید  الكار�ون  واول  او�سید الكار�ون )  من خالل 
ما تبثه وسائل النقل من انبعاثات للغاز في الهواء, اضافة الى اآلالت والمكائن في القطاع 

مل �الوقود االحفوري (البترول ) ,اضافة الى محطات تولید الطاقة الصناعي والتي مازالت تع
الكهر�ائیة  و التي تعمل �الوقود االحفوري �سبب  انخفاض المستوى التكنولوجي  قیاسا  �الدول 
االخرى علما ان انتشار ظاهرة المولدات في الشوارع لتولید الطاقة الكهر�ائیة  للمواطنین �عد ان 

توفیر الكهر�ائیة الوطنیة لهم متمثلة �انتشار العدید من االمراض واالو�ئة عجزت الحكومة عن 
)  ملیار دینار 600)مبلغ (2011المزمنة ,علما ان هذه المحطات خصص لها من موازنة عام (

كنفقات الستیراد الوقود , �ما وان استخدام  االنسان  لمختلف  االسلحة والمواد  المتفجرة  الضارة 
خالل ما تولده من غازات  وا�خرة  سامة ینتج  عنها   االمطار الحامضیة وهي  �البیئة  من

�مثا�ة سموم تفسد التر�ة وتلوث الهواء �ما هو  الحال  في حرب الخلیج حیث تم استخدام 
)  التي  صنعت من 2003_ 1991الیورانیوم المنضب والذخائر الحر�یة ضد العراق عامي (

القنابل والذي  یة تخصیب الیورانیوم  لألغراض العسكر�ة في صنعنفا�ات مشعة  ناجمة عن عمل
ادي الى هطول االمطار الحامضیة وما شكل ذلك من اثار  سلبیة على الوضع البیئي في العراق 
من امراض جلد�ة (سرطان الجلد) , وقد ارتفعت في المدن  العراقیة  نسب  تلوث  الهواء 

عن  المواد  الكیمیاو�ة و�میات من عناصر االشعاع �الرصاص المتسرب الى الجو والصادر 
) و الزنك 214) والبزموث (226)؛ والرادیوم (243(الثور�وم (   -و�التراكیز والمكونات التالیة :

الصادر عن  القنابل ؛ والصوار�خ التي استخدمت واالمطار الحامضیة السوداء ) . ونتیجة لذلك 
في المناطق الجنو�یة اذ یوجد عشرة انواع من السرطان  انتشرت االمراض السرطانیة والسیما

مستوطنة في مدن البصرة ومیسان والناصر�ة جنوب العراق وهذه االنواع السرطانیة تشكل ما نسبته 
%) من مجموع وفیات السرطان �شكل عام وشكلت نسبة اصا�ة الذ�ور  ما نسبته 74,9(
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,  وهذه  االنواع یوضحها الجدول )  50(%) 43,7(%) �المقارنة  مع  النساء التي  تشكل  56,3(
)5(.     

 انواع مرض السرطان ونسبتھا الى اجمالي االصابات بھذا المرض في العراق) 5جدول (
سرطان  نوع السرطان

 الرئة
إبیضاض 

 الدم
الغدد  الثدي

 أللمفاو�ة
الجهاز 
 العصبي

 المثاني البنكریاس الكبد الحنجرة  المعدة 

نسبتھ إلى 
إجمالي 

اإلصابات 
بمرض 

 السرطان

16% 8.6% 7.6% 5.3% 5.1% 5.1% 4.5% 4.1% 3.3% 16.4% 

المصدر :منتظر فاضل سعد، اشكالیة القطاع الصحي في البصرة في ظل تزاید امراض السرطان , ورقة  اعدت 
 . 2008ألغراض التقریر االستراتیجي ، 

) حالة   لكل 123)  الى (1988) حالة  عام  (11من  (لقد ارتفعت  نسبة  امراض السرطان 
) مر�ضا  �السرطان  في 8858)،   وقد وجد  ان  هناك  (2003) الف  نسمة  عام  (100(

). �م ان متوسط  االصا�ة  �السرطان  في  محافظة 2008تموز ( 30محافظة البصرة   حتى 
شط  )؛في80,0) ؛في الز�یر (78،4),( في المدینة (2005) اصا�ة في عام (74،3البصرة (
) الف نسمة . وقد اشارت احصائیات 100)  )لكل (3؛72)؛وفي ابو الخصیب (67,3العرب (

) الف عام 32المستشفیات العراقیة الى ان عدد االطفال العراقیین المصابین  �السرطان ارتفع من(
اصا�ة عام ) 1000-400) الفا و(74)   ثم الى (1997) الفا عام (130)الى(1990(
) حالة سنو�ا في حین ان 7000). وقد وصل معدل االصا�ة �األورام السرطانیة نحو (2007(

 .)51() حالة في الوال�ات المتحدة االمر�كیة 2000هذه النسبة ال تتجاوز (

         -تخصیصات وزارة البیئة : -ثانیا 
�عد ان وضحنا حالة التدهور البیئي التي �عیشها المواطن العراقي البد لنا من ان نشیر   ا�ضا 

          -: )52( الى ما تم تخصیصه سنو�ا لهذا القطاع الحیوي والمهم و�ما �أتي
 .) ملیون دینار2011-2004تخصیصات وزارة البیئة للمدة ( )6جدول (

التخصیص السنة
)1( 

اجمالي االنفاق 
)1/2نسبة ( )2(  العام

2004 5969 31521427 1,8% 
2005 7878 30831142 2,5% 
2006 12756 37494459 0,003% 
2007 13462 39308348 3.4% 
2008 24593 67277194 3,6% 
2009 28464 5558972 5,1% 
2010 41313 70215872 5,85 
2011 68191 96662766 7% 

 ).2011), موازنة (2010-2004:وزارة المالیة ,دائرة الموازنة ,المیزانیات السنویة للمدة ( المصدر
) نجد ان ما تم تخصیصه لوزارة البیئة لمعالجة الواقع البیئي 6مالحظة بیانات الجدول (من خالل 

)ملیون 5969المتردي للبلد لم �كن �حجم الدمار والخراب الذي لحق �البیئة حیث تم تخصیص (
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%) من اجمالي الموازنة العامة 8،1) وشكل ذلك نسبة بلغت (2004دینار لوزارة البیئة في عام (
) ملیون دینار , واستمرت التخصیصات السنو�ة �النمو المتواضع طیلة 31521427والبالغة (

) 2011) ملیون دینار في عام (68191) حیث بلغت تلك التخصیصات (2011-2004المدة (
) ملیون دینار .  لذلك 96662766%) من اجمالي التخصیصات البالغة (7(وشكل ذلك نسبة 

اصبحت التنمیة المستدامة مطلبا اساسیا  وحتمیا إل�قاف  التدهور  البیئي والمتمثل بتفاقم ظاهرة 
تغیر المناخ وما یترتب على ذلك من اثار مدمرة للبیئة �ما �فتقر   العراق الى انظمة شاملة 

 .)53(د البیئي مما ترتب تلوث واضح وملموس لكافة   عناصر البیئة للمتا�عة والرص
  -: القطاع الزراعي  -ثالثا 

مشكلة تملح  االراضي  الزراعیة في  االنتاج  من  المشاكل الرئیسیة التي ادت الى   تدهور  
�قارب القطاع الزراعي وانخفاض انتاجیته ,وتشیر التقار�ر الى ان هذه المشكلة سببت تدهور ما

%) من االراضي الزراعیة في الوسط والجنوب ,واشارة تقر�ر لمنظمة االغذ�ة والزراعة 65ب(
التا�عة لألمم المتحدة , انه لوحظ وجود مساحات واسعة غیر مزروعة في المناطق الوسطى 

) هكتار من االراضي  المستصلحة سا�قا , 3000000والجنو�یة ,اذ هجرت رقعة تبلغ نحو (
فاع ملوحة التر�ة, علما ان ارتفاع نسبة التملح في التر�ة ال تعني فقط فقدان المز�د من �سبب ارت

االراضي الزراعیة فحسب ,بل التأثیر على انتاجیة االرض الزراعیة , فبوادر تملح التر�ة تظهر من 
 فترة زمنیة طو�لة قبل ان تصل الى الحالة التي تستحیل الزراعة فیها. 

تي فاقمت ظاهرة التصحر في العراق خالل اآلونة االخیرة هي انخفاض معدل من اهم االسباب ال
میاه دجلة والفرات و�ذلك شحة المیاه االمطار مما ساهمت بتصاعد مستو�ات العواصف الترابیة 
والكثبان الرملیة و�النتیجة تنامي مشكلة التصحر �شكل �بیر وخطیر تعدى  اثره االنسان لیشمل 

من الطیور والبرمائیات والثد�ات  والزواحف , لهذا صار العراق مهددا  ) نوع600اكثر من (
�فقدان التنوع البیولوجي اكثر من اي وقت مضى . وتشكل نسبة االراضي التي یهددها التصحر 

%) من عموم المساحة , وتختلف اعراض التصحر �اختالف اشكال 92في العراق ما �قارب (
ي الذي �عني امتداد الرقعة الصحراو�ة عبر تحرك الكثبان استغالل االرض . فالزحف الصحراو 

الرملیة ,من مواقعها االصلیة لتغطي اجزاءا من االراضي الزراعیة والواحات او المراعي , وهي من 
اخطر اشكال التصحر  وتنطبق هذه الحالة على المناطق الغر�یة من العراق اذ تنتشر المساحات 

 الصحراو�ة.
جر�ة المثمرة (ماعدا النخیل ) في العراق نموا ملحوظا  خالل العقود االخیرة, سجلت المساحات الش

�سبب ارتفاع عوائدها  االقتصاد�ة  بینما تدهورت المساحات المسجلة, فالمساحات التي تشغلها 
) وتقارب1993_1991) ولغا�ة (1963 -1961الغا�ات واالراضي المشجرة , ثابتة للمدة بین (

ر , وتعد الغا�ات جزءا من الموجودات الطبیعیة المحدود التي ال �مكن تعو�ضها ملیون ور�ع هكتا

22



  2017السنة الثانیة         4المجلد األول       العدد               Al - Kut Univ. College Journalمجلة كلیة الكوت الجامعة    
ISSN: 2414 – 7419           

%) من مساحة البلد , وتتر�ز في اقلیم �ردستان 4, ورغم  ان مساحة  الغا�ات ال تشكل  سوى (
وشمال الموصل , اال ان الحكومة لم تتخذ السیاسات الكفیلة  �حمایتها رغم محدودیتها . و�كفي ان 

) , لتكون في  حینها 1954غا�ات  الموصل  قد  تم  المباشرة  �أنشائها  منذ عام ( نعلم  ان
) دونم و�أشراف االدارة المحلیة 1096مخیما  �شفیا , ثم توسعت  �األعوام التالیة لتبلغ مساحتها (

على ) دونم , ومنذ ذلك الحین لم تقدم الحكومات المتعاقبة 200للمحافظة التي یبلغ نصیبها فیها (
انشاء مشروعات بهذه الضخامة ,  سوى عدد من االحزمة  الخضراء في  المحافظات  التي  اتى 
علیها  القطع  والزحف السكاني �ما هو الحال �النسبة للحزام االخضر في مدینة النجف الذي 

 .اختفى بین  احیائها المتنامیة 
جلة  النمو  و التقدم في  االقتصاد ان القطاع الزراعي �عد القطاع الوحید القادر على قیادة ع

وذلك لما یتمیز �ه هذا القطاع من سمات عدیدة منها قدرته العالیة على تتخفیض معدالت البطالة 
لما �ستوعبه من اعداد �بیرة من االیدي العاملة قیاسا �القطاعات االخرى ,ومساهمته في توفیر 

تدخل في الصناعات وذلك من خالل منتجاته ,و�ذلك  المواد الغذائیة للسكان والمواد االولیة التي
لما لهاذا القطاع من دور في الحفاظ على التر�ة من التجر�ف ؛و�ذلك من تنقیة الجو من االتر�ة 
والغازات من خالل عملیة التشجیر التي �قوم بها القطاع الزراعي والتي من خاللها یتم تنقیة الجو 

الو�سجین فهي �مثا�ة مصفاة  للجو ...والخ وهنا البد من ان من ثاني او�سید  الكار�ون  وطرح ا
) 7نوضح مقدار اهتمام الحكومة بهذا القطاع من خالل ما یتم تخصیصه له سنو�ا وجدول (

 -یوضح ذلك :
 .) ملیون دینار2011-2004تخصیصات القطاع الزراعي للمدة ( )7جدول (

 التخصیص السنة
)1( 

اجمالي االنفاق 
 )2العام (

 )1/2نسبة (

2004 182043 31521427 0,5% 
2005 65178 30831143 0,2% 
2006 90376 37494459 0,2% 
2007 117997 39308348 0,3% 
2008 217883 67277194 0,3% 
2009 297068 55589721 0,5% 
2010 504463 70215872 0,7% 
2011 1133861 96662766 0,11% 

الھیئة العلیا الستراتیجیة تخفیف الفقر في العراق , االستراتیجیة الوطنیة للتخفیف المصدر: جمھوریة العراق , 
 . 2011من الفقر في العراق , 

)  2003) نالحظ �ان المرحلة ما �عد عام(7من خالل مالحظة البیانات الواردة في جدول رقم (
والتخلف الذي لحق  اتسمت �انخفاض حجم تخصیصات القطاع الزراعي �المقارنة مع حجم التدمیر

) 2004) ملیون دینار للقطاع  الزراعي في عام (182043بهذا القطاع , حیث تم تخصیص ( 
%) من اجمالي االنفاق العام وهي نسبة منخفضة  جدا  اذا ما  قورنت 0,5,وشكل ذلك نسبة (

23



علیاءسھیل نجم النجار           العراق المشاكل والحلولالتنمیة المستدامة والتلوث البیئي في    

راعي)   ملیون  دینار واستمرت  تخصیصات القطاع الز 3151427�أجمالي العام   البالغ  (
) 1133861)  (2011) حیث  بلغت عام (2011-2004متواضعة ومنخفضة  طیلة  المدة  (

) 96662766%)   من اجمالي االنفاق العام  والبالغ (0,11ملیون دینار , وشكلت  نسبة  (
ملیون دینار, لذلك لم  یتم احراز أي تقدم في  هذا القطاع او على االقل ا�قاف موضوع تدهوره 

السر�ع ,  و�ؤشر تراجع  الدعم الحكومي في تمو�ل هذا القطاع ومستلزماته ,اذ �قدر المستمر و 
) ملیون 300) ما �عادل (2010المبلغ المخصص لدعم القطاع الزراعي في  موازنة  عام (

دوالر, و�شار الى هذا الدعم قلیل جدا ,ال یتناسب مع الحاجة الالزمة لتطو�ر هذا القطاع , مع 
عیة محكمة ونظام ري رشید , فضال عن عجز الحكومة عن التعامل �جد�ة مع وجود خطة زرا 

المشاكل المائیة مع دول الجوار في ظل عدم وجود احصائیات دقیقة وصحیحة عن الواقع الزراعي 
, وعدم وجود قوانین واجراءات تحمي االنتاج الزراعي العراقي من المنافسة ,فضال عن القوانین 

ین ,كل ذلك �ان له دورا �بیرا في ازد�اد معاناة الفالحین وادى الى عزوف الجائرة �حق الفالح
الكثیر منهم عن العمل في اراضیهم ,فقد تراجعت نسبة العمال في قطاع الزراعة �عد عام 

%). 60%) �عد ان �انت تبلغ هذا قبل هذا العام حوالي (34)الى(2003(
  -:مصادر الطاقة  -را�عا 

ان العراق وعلى نطاق واسع �حاجة لتلبیة ز�ادة الطلب على الطاقة المحلیة واالستجا�ة لتحد�ات 
التغیر المناخي , في حین ان امدادات الطاقة الموثوقة والفعالة هو شرط رئیسي للتنمیة االقتصاد�ة 

الفعالة ضد التغیر  , اذ �عد توفر الطاقة المستدامة مفتاحا للتنمیة االقتصاد�ة في العراق والمشار�ة
المناخي  .  

ان تنمیة الطاقة المتجددة �بیرة الحجم لن تتحقق دون ارادة سیاسیة ودعم من االطر السیاسیة , 
كما ان الوضع الراهن �شهد على ذلك , في حین ان العراق لد�ه امكانیات اكبر الستخدام الطاقة 

 لمتجددة في امدادات الطاقة االولیة .المتجددة , اال ان العراق له اصغر حصة من الطاقة ا
ان مقومات الطاقة المتجددة متوفرة في العراق واھمھا الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح وطاقة المیاه , 
ان العراق الیوم یدخل عھدا جدیدا لبدء االعمار واعادة بناء الدولة والمجتمع المدني وارساء دعائم 

االعتبار الحاجات المستقبلیة وخصوصا مستقبل الطاقة والبحث النظام الدیمقراطي مع االخذ بنظر 
عن الطاقات التكمیلیة كما ھو موجود ونتیجة لما حصل في النظام السابق سیحرم العراق من 
امتالك المفاعالت النوویة إلنتاج الطاقة الكھربائیة والتي تشكل عنصر استنزاف في االقتصاد 

المتزاید في استقبال المیاه من تركیا اذ یستخدم العراق قسم الوطني العراقي ویضاف لھذا النقص 
من انتاج الطاقة الكھربائیة بواسطة السدود والشالالت ولذا فالبد لنا من البحث دعم استراتیجیة 
لتنویع مصادر الطاقة وخصوصا التي تحافظ على سالمة البیئة العراقیة التي شھدت كارثة خطیرة 

لكیمیاوي واالشعاعي الى عناصرھا الرئیسیة واثرت سلبا على الصحة من تسرب التلوث المعقد ا
, كما ھو  العامة نتیجة الحروب الداخلیة واالقلیمیة والذي سیكلف اصالح البیئة ملیارات الدوالرات

معروف ان العراق یمتلك من مصادر الطاقة التقلیدیة كالبترول والغاز الطبیعي ویشكل رابع 
ة المیاه واستخدمت الحكومات العراقیة المتالحقة ھذه المصادر لسد حاجات احتیاطي بالعالم ووفر
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) نالحظ تخصیصات القطاع النفطي 8البلد من الطاقة بأشكالھا المختلفة . ومن بیانات الجدول (
 ) بالملیون دینار .2011 – 2004للمدة (

 . )2011 – 2004تخصیصات القطاع النفطي للمدة ( )8جدول (

 )2\1نسبة ( )2اجمالي االنفاق العام ( )1التخصیص ( السنة
2004 1493908 31521427 47% 
2005 1698887 30831142 55% 
2006 2991972 37494459 79,7% 
2007 433089 39308348 11% 
2008 3831461 67277194 56,9% 
2009 559569 55589721 10% 
2010 2043187 70215872 29% 
2011 9345513 96662766 96,6% 

 ) .2011) , موازنة (2011 – 2004: وزارة المالیة , دائرة الموازنة , المیزانیات السنو�ة للمدة ( المصدر

)  2004) �ان ما تم تخصیصه للقطاع النفطي من موازنة( 8من خالل مالحظة بیانات الجدول (
النفقات العامة والبالغة %) من اجمالي 47) دینار وشكل ذلك نسبة بلغت (1493908بلغ (

) اذ 2011 – 2004) دینار , واستمرت هذه التخصیصات �النمو طیلة المدة (31521427(
%) من اجمالي النفقات العامة 96,6) دینار وشكلت نسبة (9345523) (2011بلغت في عام (

واعتماده ) دینار وهذا یدل على عدة امور اهمها ر�عیة االقتصاد العراقي 96662766والبالغة (
على مورد واحد وهو (النفط) ودعمه لقطاع النفط �ساهم �شكل �بیر على ز�ادة معدالت التلوث 
البیئي , و�بعد االقتصاد عن أي توجه قر�ب من االقتصادات الخضراء الصد�قة للبیئة , مع اهمال 

ثل بوزارة البیئة القطاعات الصد�قة للبیئة مثل القطاع الزراعي والقطاع المعني �الجانب البیئي مم
و�ظهر هذا االهمال من خالل انخفاض التخصیصات السنو�ة المخصصة لهذه القطاعات اذ 

%) من اجمالي النفقات لكال 7% و 0,11) ما نسبته (2011شكلت هذه التخصیصات لعام (
 القطاعین على التوالي.

م �الطاقة النوو�ة إلنتاج تأثرت البیئة وتقلصت مناسیب المیاه القادمة من تر�یا وعدم االهتما  
الكهر�اء ولهذا نقترح بدائل مستقبلیة وخطة استراتیجیة �عیدة المدى وانطالقا من ان العراق یتمتع 
�مناخ جید معتدل وصحو ودرجات حرارة عالیة له من الفرص واالمكانات الواسعة الستغالل 

تخدام وقود الهیدروجین الذي یتم الطاقة الشمسیة و�مكن تكمیله �طاقات اخرى مثل طاقة الر�اح واس
انتاجه من تحلیل الماء و�مكن استغالله في مجال التصنیع المدني , لذا �جب على العراق ان 
�ستفید من الخبرات االجنبیة وطبیعة مناخه في ا�جاد مصادر اخرى للطاقة سیساعد �قیة المصادر 

في هذا الجانب  ي �حددها الخبراءفي توفیر ما �حتاجه المواطن �الرغم من وجود المعوقات الت
ومنها المتغیرات الجو�ة وتطرف البیئة في العراق من ناحیة درجات الحرارة اضافة الى الفارق 
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الكبیر بین حجم الطاقة المنتجة بواسطة المشار�ع وحجم الحاجة الفعلیة منها  , و�مكن تنشیط 
 ون ذلك عن طر�ق االتي :تجددة و�كحر�ة البحث العلمي ودعمها في مجال الطاقات الم

 أ . الدعم المعنوي لمراكز �حوث الطاقة المتجددة في البلد
ب. االنفاق على البحث والتطو�ر وتشجع المؤسسات االقتصاد�ة على تحو�ل مشار�ع الطاقة 

 المتجددة عن طر�ق تخصیص جزء من ار�احها.
 واالجهزة واعفائهم من الضرائب . ج. السماح لمر�ز �حوث الطاقة والبیئة �استیراد المواد االولیة

 د. توعیة المواطنین وتشجیعهم على استخدام الطاقة المتجددة على انها قلیلة التلوث 
 العزل الحراري للسقوف والجدران. هـ. وضع انظمة وقوانین تحدد نوعیة البناء لتوفیر الطاقة مثل

 االستنتاجات والتوصیات
 -اوال/ االستنتاجات :

�عاني العراق من تدهور �بیر في البیئة الطبیعیة ابتداءا من الهواء وانتهاءا بتلوث التر�ة   -1
والمیاه  و�ان احد االسباب الرئیسیة في حصول هذا التلوث هي الحروب الثالثة المدمرة على 
 العراق  وان عدم وجود انظمة شاملة للمتا�عة والرصد البیئي , مما یترتب علیه ارتفاع مستوى 

 التلوث  �حیث شمل �افة عناصر البیئة .
�متلك العراق ثروات طبیعیة وهو �سعى بهذه الثروات الى تحقیق التنمیة االقتصاد�ة   -2

واالجتماعیة ولكنه �صطدم و�واجه عقبات تحد من امكانیة تحقیق هذه التنمیة وتز�د من 
�سبب الضغط في استهالك  استهالك الموارد والثروات الطبیعیة ومنها ز�ادة عدد السكان الذي

الثروات الطبیعیة وهذا االستهالك ناتج عن التوسع في االنشطة الصناعیة والزراعیة . ان 
التخصیصات السنو�ة للقطاع البیئي ال یتناسب مع حجم الدمار والتدهور الذي �شهده  هذا 

 القطاع في العراق . 
ى تدهوره وانخفاض مساهمته  في انخفاض التخصیصات السنو�ة للقطاع الزراعي مما ادى ال -3

 االقتصاد مما عرض سالمة وامن البیئة للخطر .
ارتفاع مستوى التخصیصات السنو�ة للقطاع النفطي مما �عزز احاد�ة االقتصاد واعتماده  -4

 على قطاع ترتفع درجة مساهمته في تحقیق التلوث البیئي .
لطاقة الشمسیة وطاقة الر�اح وطاقة �متلك العراق مقومات الطاقة المتجددة والمتوفرة مثل ا -5

المیاه التي �ستطیع استثمار هذه الطاقات في تولید الطاقة الكهر�ائیة و�التالي تخضیر امدادات 
 الطاقة.

ان قطاع النقل في العراق اصبح ذو تأثیر سلبي على المستو�ین البیئي واالجتماعي وقد اصبح  -6
عراق وان انبعاثات الغازات الدفیئة في قطاع النقل احد العوائق التي تواجه عملیة التنمیة في ال

 تتزاید �معدل اسرع من اي قطاع من القطاعات االقتصاد�ة االخرى في العراق .
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�متلك العراق مقومات االنتقال الى االقتصاد االخضر لما �حتو�ة من اراضي زراعیة خصبة  -7
الى االنتقال الى االقتصاد  و�متلك مصادر الطاقة المتجددة و�متلك امكانیات ماد�ة تحفزه

 االخضر.
 -ثانیا/التوصیات :

. العمل على مكافحة التصحر وذلك عن طر�ق زراعة االراضي الواسعة والعمل على زراعة 1
حول المحافظات ر الغا�ات التي تساعد على التخفیف من حدة التلوث البیئي واقامة حزام اخض

 الغازات في الجو و�خفض درجة الحرارة .والذي من شانه ان �قلل من انتشار االتر�ة و 
. العمل على االستثمار في الطاقة المتجددة وخاصة ان العراق �متلك �ل انواع الطاقة المتجددة 2

مثل طاقة الر�اح والطاقة الكهرومائیة والطاقة الشمسیة والعمل على انجاز مثل هذه المشار�ع فانه 
 �حقق مستوى عال من مستو�ات الطاقة .

ادة تخصیصات القطاع الزراعي والقطاع البیئي في الموازنات السنو�ة القادمة للتقلیل او الحد .ز�3
من ظاهرة التصحر التي تواجه البلد والتوجه نحو فرض الضرائب البیئیة والتي من شانها ان تحقق 

ام للموارد عدة اهداف ومنها الحد من التلوث البیئي تغیر السلو�یات المؤد�ة لالستخدام غیر المستد
غیر المتجددة وتولید ایرادات یتم انفاقها في الجوانب التي تتعلق �البیئة من حیث الحفاظ على 

 البیئة والعمل على صیانتها ود�مومتها . .
.  العمل على توعیة الشعب والمسؤولین �حجم المشاكل التي تحیط �البیئة والحلول لضمان اوسع 5

حفیز ابناء المجتمع العراقي على استهالك السلع الخضراء مساهمة واسرع السبل لحمایتها وت
واستخدام النقل االخضر و�ل ما هو متعلق �األثر اال�جابي الذي �حافظ على البیئة و�كافح االثار 

 السلبیة التي تضر بها .
 المصادر

مصر,  ",  الدار الجامعیة,(اتجاهات حدیثة في التنمیة)  عبدالقادر محمد عبد القادر عطیه, "1(
 . 11) ص2003القاهرة, 

" , "التنمیة المستدامة من منظور الثقافة العر�یة االسالمیة) ماجدة ابو زنط  و  محمد غنیم , 2(
, (الجامعة االردنیة , عمان ,    36مجلة دراسات العلوم االور�یة , مجلة علمیة محكمة , المجلد 

 . 25) ,  ص 2009, 1العدد 
, (مر�ز دراسات و�حوث  "المرأة والتنمیة , االفاق والتحد�ات"لم , ) هبة احمد و  صالح سا3(

 . 12) , ص1999الدول النامیة  
" , جامعة الدول التنمیة المستد�مة  واالدارة المجتمعیة)المنظمة العر�یة للتنمیة االدار�ة , "4(

 . 68) , ص 2004العر�یة , (المؤتمر العر�ي    الرا�ع لإلدارة البیئیة , 
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ابراهیم العیسوي , التنمیة في عالم متغیر , الطبعة االولى , دار الشروق للنشر , (مصر  )5(
 12) , ص 2003,القاهرة ,  

"  , مر�ز دراسات الوحدة "انقاذ �و�بنا) مصطفى �مال طلبة , برنامج االمم المتحدة للبیئة , 6(
 .150) , ص 1995العر�یة , (لبنان ,  بیروت ,

التنمیة المستدامة في المنطقة العر�یة ,الحالة الراهنة والتحد�ات رحمن الهیتي ,")  نوزاد عبد ال7(
 .104-103) , ص 2006, (الكو�ت , 125, مجلة الشؤون العر�یة , العدد  المستقبلیة"

التنمیة المستدامة مع  تر�یز خاص على االدارة البیئیة , اشارة ) سحر قدوري الرفاعي , "8(
 .24) , ص2006, اوراق عمل المؤتمر العر�ي للخامس لإلدارة البیئیة ,( تونس ,  خاصة للعراق"

 .26) ابراهیم العیسوي ,  مصدر سبق ذ�ره , ص9(
)المنظمة العر�یة للتنمیة االدار�ة , "التنمیة المستد�مة  واالدارة المجتمعیة" , مصدر سبق ذ�ره 10(

 . 73, ص
, دار  احیة بین االستراتیجیات والتحد�ات العالمیة المعاصرة", "التنمیة السی) عبد الباسط وفا 11(

 . 5) , ص 2005النهضة العر�یة , (القاهرة, 
 . 106نوزاد عبد الرحمن الهیتي , مصدر سبق ذ�ره , ص  )12(
, ترجمة سعید عبد العز�ز , دار النهضة  الموارد البشر�ة والتنمیة") فر�در�ك هار�سون . "13(

 .68) , ص 1994ة ,للنشر ,( القاهر 
" , الطبعة التنمیة المستدامة, فلسفتها واسالیب تخطیطها وادوات قیاسها) عثمان محمد غنیم ,"14(

 . 39) , ص 2006االولى , (دار الصفاء للنشر ,عمان,
)عثمان محمد غنیم وماجده ابو زنط , اشكالیة التنمیة المستدامة في ظل الثقافة االقتصاد�ة 15(

الجامعة االردنیة , عمان ,  -ة علمیة محكمة تصدر عن عمادة البحث العلميالسائدة , مجل
 177, ص 2008, 1, العدد35المجلد

)عثمان محمد غنیم ,"التنمیة المستدامة, فلسفتها واسالیب تخطیطها وادوات قیاسها, مصدر 16(
 . 41سابق , ص

, الطبعة  على التنمیة المستدامة""العالم لیس للبیع , مخاطر العولمة ) �اقر محمد علي وردم , 17(
 .194) , ص 2003االولى , (دار االهلیة للنشر,عمان , 

" , الحوار المتمدن ,العدد التنمیة البشر�ة والتنمیة المستدامة) مصطفى العبدهللا الكفري , "18(
628  ,2003  . 

1)ty "green development , environment and sustainabilidams , A. MW .(19)
60-" , (new York,1990), p59in the thind world 
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,"تحدید حزمة مؤشرات , تقر�ر وتوصیات اجتماع الخبراء حول  2006)الجامعة العر�یة , 20(
 ) .2006,( الكو�ت ,  ذات االولو�ة للقطاعات المختلفة �المنطقة العر�یة" البیئة والتنمیة المستدامة

, منشورات مر�ز  "هكذا �صنع المستقبل") مر�ز االمارات للدراسات والبحوث االستراتیجیة , (21
 .19) , ص2001االمارات للدراسات والبحوث االستراتیجیة ,( ابو ظبي , 

" , (المجلد الرا�ع ,  "تقر�ر احصائیات العمل في البلدان العر�یة) منظمة العمل العر�یة, 22(
 . 73) , ص 1998

,الطبعة االولى , (دار طیبة للتوز�ع والنشر, القاهرة,  التنمیة والدولة"سعد طه عالم , " )23(
 89) , ص 2004

) عبد القادر محمد عبد القادر عطیة , االتجاهات الحدیثة في التنمیة , الدار الجامعیة , 24(
 .11, ص  2003مصر , 

الثقافة العر�یة االسالمیة , مجلة اجد او زنط و محمد غنیم , التنمیة المستدامة من منظور  )25(
, العدد 36الدراسات والعلوم االردنیة , مجلة علمیة محكمة , الجامعة االردنیة , عمان , المجلد 

 .25, ص 2009االول , 
احمد عبد الفتاح محمود واسالم ابراهیم ابو السعود , اضواء على التلوث البیئي بین الواقع  )26(

 .17, ص 2007المستقبلیة , المكتبة المصر�ة للنشر , مصر , والتحدي والنظرة 
)سلطان الرفاعي , التلوث البیئي , اسباب واخطار وحلول , الطبعة االولى , دار اسامة للنشر 27(

 .13, ص209, عمان , 
,  2009) سحر امین , البیئة والمجتمع , الطبعة االولى , دار دجلة , االردن , عمان , 28(

 .25ص
رشید الحمد و محمد صبار , البیئة ومشاكلها , عالم المعرفة , المجلس الوطني للثقافة , )29(

 .86,ص22,1999الكو�ت , العدد 
 )وداد العلي , التلوث البیئي : مصادره واشكاله , موقع على شبكة االنترنت.30(

www.greenline.com 
 www.environmentabout.comشبكة االنترنت       موقع على )31(
)فاطمة زرواط , اشكالیة تفسیر النفا�ات واثرها على التوازن االقتصادي والبیئي , الجزائر , 32(

 .25, ص2006
  .45)سحر امین , مصدر سبق ذ�ره , ص33(
قانون حما�ة البیئة في ضوء الشر�عة , دار النسر الذهبي للطباعة , )ماجد راغب الحلو , 34(

 .14, ص 2002بیروت و 
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