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مـــــــــــــة
 
 المقــــــــــــد

 

 األ برعاية 
 
 ستاذ الدكتور عمرو عز

 
ن العام التحاد الجامعات العرب  يةت سالمة األمي 

واالستاذ الدكتور رئيس منظمة الصداقة الدولية السويد ساف واالستاذ السيد علي السيد و

ستاذ الدكتور األ و بمشاركة وسام الشيخلي رئيس جامعة فكتوريا لندن المملكة المتحدة 

  وزارة التعليم العال  و البحث اإل صالح الفتالوي رئيس جهاز 
ن
اف و التقويم العلم  ف شر

  العراق   تقيم  كليّت  الحلة الجا
ن
ن العلم  ف   فلسطي 

ن
  العراق و جامعة القدس ف

ن
معة  ف

  رحابها: وتحت عنوان: نحو 
ن
  ف

ً
 و افّتاضيا

ً
  للقيادات الجامعية حضوريا

ن
المؤتمر الثاب

  الفّتة  ٢٠3٠هداف التنمية المستدامة أرؤية موحدة  للجامعات العربية لتحقيق 
ن
ف

 . ٢٠٢٢/  ٥/  ٢٥إل  ٢3من 

========================================  

 الجامعات و مراكز البحث العلم   المشاركة

 جمهورية العراق 

 جامعة البرصة .1

 جامعة الكوفة .2
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ي و الدراسات االسالمية (11
ي دائرة التعليم الديت 

 ديوان الوقف الست 

بية (12  مركز البحوث و الدراسات وزارة الت 
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  ا
ن
 لطاقات النظيفة المتجددةالتنمية المستدامة ف

 
 
 

  :ماه  التنمية المستدامة
ي والمجتمعات وكذلك األعمال الت والمدن األرض هي عملية تطوير ط أن تلتر

جارية بشر
احتياجات الحاض  بدون المساس بقدرة األجيال القادمة عل تلبية 

ي  خطورة التدهور العالم ويواجه)1( حاجاتها. 
الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن  البيت 

 .  حاجات التنمية االقتصادية وكذلك المساواة والعدل االجتماعي
 مفهوم االستدامة: 

( هي مفهوٌم ُيطلق عل البيئة Sustainabilityاالستدامة )
ي الحيوّية متنوعة الكائنات الحية، والعوا

مل الطبيعية الت 
 
ُ
عرف

ُ
 ت
 
ٍة زمنية ممكنٍة، وأيضا  عل وجودها ألطول فت 

ُ
تحافظ

 عل نوعيِة الحياة من خالل التأقلم 
ُ
ها الحفاظ

ّ
االستدامة بأن

مع البيئة عن طريق استغالل الموارد الطبيعّية ألطول مدى 
ي إل المحافظة عل استمرار الحياة، ومن 

ّ
ٍّ ممكٍن يؤد ي

زمت 
 من التعريفات األ 

ٌ
ها مجموعة

ّ
خرى لمفهوِم االستدامة بأن

ي توفُر وسائل الحياة للكائنات الحية 
العمليات الحيوّية الت 

ي المحافظة عل تعاقب أجيالها، وتطوير وسائل نموها مع مرور 
 
بمختلف أنواعها، مّما يساعدها ف

 )2(الوقت. 

                                                           
1- id.ndl.go.jp, psh.techlib.cz, universalis.fr“ Information on sustainable development”  2020 

 2 - (nability &Excellence    SustaiSE ,2022)الشركة العربية للتميز واالستدامة 

د خلود عبد الخالق السالم. م. أ  

العراق / كلية الحكمة الجامعة   
E-khlood_salim@yahoo.com 

00964 7716838909 
 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
mailto:E-khlood_salim@yahoo.com
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 أهداف التنمية المستدامة : 
 مت   17هي عبارة عن مجموعة من 

 
 صممت لتشكل "خارطة طريق لتحقيق مستقبل هدفا

 
ابطا

". أهداف التنمية  أفضل وأكتر استدامة لكافة البشر
ي وضعتها الجمعية العامة لألمم المتحدة 

المستدامة، الت 
ي عام 

 
، هي جزء 2030والمراد تحقيقها بحلول عام  2015ف

 )3(". 2030من قرار لألمم المتحدة يسم "جدول أعمال 

ي هذا البحث 
نتناول الهدف السابع )طاقة نظيفة ف 
 معقولة(.  بأسعار و 
 
 
 بعاد التنمية المستدامة : أ

ي والبعد االقتصادي والبعد مة أالالستد
: البعد البيت  بعاد ثالثة رئيسية هي

ي مع البعد االجتماعي نحصل
عل  االجتماعي ومن اتحاد البعد البيت 

ي مع البعد التوافق االجتماعي للحفاظ عل البيئة ومن اتحاد ال
بعد البيت 

االقتصادي نحصل عل تكلفة تطبيق اساسيات االستدامة ومن التحاد 
البعد االقتصادي مع البعد االجتماعي نحصل عل العدالة االجتماعية 

ام الفرد .   4واحت 
  : نظرية االستدامة

ي التنمية االقتصادية و االجتماعية تجعل اإلنسان منطلقها و غايتها ،ال
ط األساسي هي نظرية ف  شر

ي اإلنتاج و إنما تمكي   اإلنسان من 
لتحقيقها هو الطاقات المادية . هدفها ليس فقط الزيادة ف 

ي حياة أفضل و أطول. 
 العيش ف 

 وتقوم هذه النظرية  عل أربعة عناض أساسية هي : 
 اإلنتاجية ) قدرة اإلنسان عل اإلنتاج( .1
 المساواة ) تكافؤ الفرص دون تميت   ( .2
ر باألجيال الالحقة(االستدامة  .3  ) عدم إلحاق الرص 
 التمكي   )التنمية تتم بالناس و ليس من أجلهم فقط أي: الناس فاعلون(  .4

ي آن واحد 
 
 هكذا تعزز التنمية قدرة اإلنسان عل تحقيق ذاته فيصبح هدفا و وسيلة ف

 االستدامة الضعيفة أو الضحلة )المتمركزة حول اإلنسان(: 

                                                           
3 - United Nations General Assembly 

 4-2021،، ابعاد التنمية المستدامةاية ناصر 
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ي عرفت تزعم حركة االستدامة الضع
 shallow” “بالبيئية الضحلة“ أيضا يفة الت 

environmentalism ” بأن هناك حاجة لتوسيع نطاق المخزون من الموارد وأن هذا يمكن
تحقيقه من خالل تطوير موارد متجددة، وإيجاد بدائل للموارد غت  المتجددة، واالستخدام 

اكل من قبل نفاد الموارد بمختلف األمثل للموارد الحالية أو البحث عن حلول تكنولوجية لمش
 اشكالها . 

ي قيم نموذج الحداثة المهيمن 
ي يعيشها كوكب األرض ال تكمن ف 

أن أسباب األزمة البيئية الت 
ه أو مؤسساته وممارساته بل أن تلوث الماء والهواء ونفاد  ي معايت 

المتمركز حول البشر وال ف 
ي والفقر 

وحاالت عدم المساواة هي نتيجة للجهل والجشع الموارد الطبيعية وتناقص التنوع البيت 
ي التعامل مع البيئة. ومن ثم: 

 
يمكن كبح مثل هذه الممارسات الحمقاء  والممارسات الحمقاء ف

يعات وتغيت  السياسة العامة، وزيادة التعليم، وتغيت  القواني    المالمة خلقيا عتر  سن تشر
ي العامة إل مالكيها

يبية، وإعادة األراض  اماتوالتأكيد عل  ،……الرص  االخالقية نحو األجيال  االلت  
،وتشجيع اإلدارة الحكيمة للطبيعة وتشجيع آخر الستخدام رشيد للموارد  المستقبلية
 ).5(الطبيعية

 

  :الطاقة المتجددة وانواعها
 

اقة المتجددة
 
ي ال تنفذ وتتجدد باستمرار  :  الط

ّمدة من الموارد الطبيعية الت 
َ
اقة الُمست

ّ
هي الط

ي معظم دول العالم، كما يمكن إنتاجها من حركة األمواج 
مثل الرياح والمياه والشمس المتوفرة ف 

والمد والجزر أو من طاقة حرارية أرضية وابتكارات اخرى، وهي تختلف أساسا عن الوقود 
فات 

ّ
 مخل

ً
اقة المتجددة عادة

ّ
، فال تنشأ عن الط ول وفحم وغاز الطبيعي األحفوري من بت 

لوقود األحفوري الضاّرة للبيئة مثل تلك المؤدية لزيادة كمخلفات ا
ي أكسيد الكربون (

)باستثناء استخدام CO2االحتباس الحراري كثنائ 
الوقود الحيوي لتوليد الطاقة من مواد نباتية، حيث أنه بالرغم من 

أن مخلفاتها تزيد االحتباس الحراري إال أنها يمكن أن تكون 
ها االتحاد  ي واألمم المتحدة كطاقة  مستدامة، فيعتتر األوروئر

متجددة. كما أن الطاقة المتجددة ال تشمل استخدام الوقود النووي 
اتجة عن المفاعالت النووّية. 

ّ
ارة الن

ّ
 )6(متجنبة المخلفات الذرية الض

                                                           
5-Cabeza-Gutes, M. (1996). "The concept of weak sustainability". Ecological Economics. 17:p. 147 
6-you matter, Retrieved /2021. What Are Renewable Energies? A Simple Definition 
 

https://archive.org/details/sim_ecological-economics_1996-06_17_3/page/147
https://archive.org/details/sim_ecological-economics_1996-06_17_3/page/147
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الشمس والرياح والطاقة الحيوية Renewable Energyالطاقات المتجددة طاقة ) تشمل
ي السدود 

 الطاقة حركات المد والجزر(. بينما تطلق تسمية –حركة األمواج  – وطاقة المياه )ف 
ي تستخدم كبديل للوقود األحفوري  الطاقة عل مصادر Energy Alternative البديلة

الت 
ي تشمل مصادر

.  الطاقة المتجددة والت 
 
 ضمنا

ات الطاقة المتجددة:  ن  ممت 
ي معظم دول العالم •

 متوفرة ف 
العامة  ي البيئة، وتحافظ •

عل الصحة  ال تلوث ف 
 . 
ي كثت  من االستخدامات.  •

 
 اقتصادية ف

 ضمان استمرار توافرها وتواجدها.  •
 تستخدم تقنيات غت  معقدة.  •
 . باستمرار ال تنفذ وتتجدد  •
ي االنبعاثات الغازية الملوثة للبيئة.  •

 
 ال تساهم ف

 .التقليل من االنبعاثات الحرارية الناتجة عن توليد الطاقة •
 

 
ه عل التنمية المستدامة التحول إل الطاقة  :  المتجددة  وتأثت 

ي أقامه توازن بي   التنمية المستدامة والحفاظ عل
ي الوقت الذي  يواجه العالم تحديا ف 

البيئة، فف 
ا من استخدام الطاقة، فان هذا  ي تحت جزءا كبت 

يواصل فيه  االعتماد عل الطاقات التقليدية الت 
ا عل نضوب الموارد اال قتصادية غت  المتجددة وكذلك تلوث البيئة. ولذلك يتجه له أثرا كبت 

 )7(الطاقة المتجددة من أجل التنمية المستدامة.  العالم إل مصادر 

ها   منذ مدة طويلة بأنها الحل األخت   وقد وصفت الطاقة المتجددة من الشمس والرياح وغت 
ي العالم، مما يتيح إمكانية الطاقة ال

رخيصة وغت  المحدودة تقريبا الخالية لمشاكل الطاقة والبيئة ف 
ي السبعينات 

من التلوث. وأسفر االهتمام األولي بالطاقة المتجددة، الذي حفزته أزمات النفط ف 
، وتقدم  ي كبت 

ي وإنمائ 
، عن نشاط بحتر والمخاوف من نفاد الموارد وانعدام األمن السياسي

ي واضح، وتجارب  ي مجال سياسات الطاقة. وم جريئةتكنولوجر
ع ذلك، ومع مرور ثمانينات ف 

ي حي   ظلت 
، ف  ي

ي الماض 
، تالشت المخاوف من أزمات الطاقة ف  ي

وتسعينات القرن الماض 
تكنولوجيات الطاقة المتجددة باهظه الثمن رغم التقدم المحرز. وبدا جليا إن الطاقة المتجددة 

 )8(وهي طاقة المستقبل. 

                                                           
7-remote energy, Retrieved --What is solar energy?",2021 

 8-2018الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، المركز الديمقراطى العربي  
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 ما هو تصميم نظام الطاقة الكهروضوئية؟ PVنظام 
ستخدم لتصميم أنظمة الطاقة الشمسية إن

ُ
ي ت

ه أحد برامج المحاكاة الكهروضوئية الت 
ي سويشا. 

 
نامج ف ي تعمل عل الخاليا الكهروضوئية. تم إنتاج التر

الكهروضوئية حول العالم والت 
ي فيلوز ميشيل. 

مود أندريه والمهندس الكهربائ  ي السويشي مت 
يائ   ثم طوره الفت  

نامج مع وع حول العالم ، وقد يعتتر هذا التر  لتصميم نظام محاكاة لخطوات اإلنتاج ألي مشر
 
يارا

ي 
نامج ليستخدمه المهندسون والباحثون والطالب. إن التقدير الشيــــع للنتاج ف  صمم هذا التر

وع ، والتقدير بالساعة ، والدراسة التفصيلية ، وإعداد التقارير ، والقياس  مرحلة تخطيط المشر
نامج هو أداة تصميم سهلة لتقدير النظام الكهروضوئية. إنه يحاكي معظم هي سماته الرئيسية . التر

ي إنشاء تقرير محاكاة 
 
المعلومات المطلوبة من قبل مصممي األنظمة الكهروضوئية ، ويساعد ف

ي العوامل المختلفة
 
 ).9(شامل يسمح بدرجة عالية من التحكم ف

ي قلب أهداف التنمية المستدامة وغاياته الخمس  7إن هدف التنمية المستدامة رقم 
إنما تكمن ف 

. وإذا لم نبلغ هدف الطاقة فلسوف يصعب إل حد كبت  للغاية إتاحة الفرصة  السبعة عشر
ق فرص العمل، 

ْ
، أو خل للحصول عل رعاية صحية أو تعليمية جيدة، أو تحقيق مساواة الجنسي  

ر المناخ، أو تحقيق النمو أو ضمان االستهالك المستدام أو المقاومة د بتقويض  الفّعالة لتغت 
ّ
مما يهد

 بالنسبة لما 
 
 أساسيا

ً
ل عامال

ّ
. كما أن الهدف السابع المذكور أعاله يشك

 
منجزات األهداف جميعا

 
 
 طليعيا

 
ل النجاح هدفا

ّ
يكاد يكون كل جانب من جوانب التنمية. ولهذا السبب فال بد من أن يشك

ي موعد أب
وط التمكي    2030كر بكثت  من عام نحتاج إل أن نبلغ غاياته ف  من أجل أن تتهيأ شر

م بالنسبة لسائر األهداف. 
ر
 لتحقيق التقد

  المستقبل
ن
  دور الطاقة المستدامة للجميع وتعزيز الطاقة المستدامة ف

الطاقة المستدامة للجميع هي دعوة تجمع بي   الثورة واإلصالح: رؤية راديكالية تتيح لكل فرد 
ل تكاليفها عل نحو ما يحتاجه المرء لكي ُسبل الحصول عل 

الطاقة الموثوقة مع إمكانية تحمر
 نواجهها نتيجة 

 
ي أصبحنا جميعا

ام القيود الكوكبية الت  يعيش حياة ُمنتجة وصحية وآمنة مع احت 
ر المناخ.   لتغت 

 ضمن قدرت
 
ي أن هذا األمر ما زال بالفعل مطروحا

ي هذا الصدد ف 
نا عل وتتمثل األخبار الطيبة ف 

ي بموافقة 
ق بالطاقة وقد حظ 

ّ
ي يتعل

 إجماعيهاالستيعاب، فللمرة األول أصبح لدينا هدف إنمائ 
ي أيلول/سبتمتر 

ي بــ  2015من جانب المجتمع الدولي ف 
ضمان حصول الجميع بتكلفة ”ويقض 

 )10(ميسورة عل خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة. 

                                                           

 
9- homes Ad, Solar Power System - Renewable energy,2020 

 10- 2014، الطاقة المستدامة للجميعالبنك الدولي ،  -
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  :  كان للبحث عدة توصيات ه  
 
ورة تطوير مجاالت استخدام الطاقة الشمسية من خالل تفعيل االستثمارات وتقييم  -1 ض 

ي يقدمها المختصون. 
 الدعم المادي والمعنوي لمثل هذه المشاريــــع الت 

تقديم الدعم والتشجيع لمشاريــــع الطاقة الشمسية والتعاون مع القائمي   عليها من قبل  -2
 .  وزارة الكهرباء والمسؤولي  

ابية واألمطار. تسهي -3 ي أوقات العواصف الت 
 ل عملية الربط الشبكي للنظام وتزويده بالطاقة ف 

ي من شأنها الحفاظ عل البيئة  -4
ي باستخدام الطاقات المتجددة النظيفة الت 

نشر الوعي البيت 
 واستدامتها. 

ي قطاع الطاقة الك -5
 
 هربائية. ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية لتحقيق التنمية المستدامة ف

ائح المجت -6 مع للتوجه نحو الطاقات النظيفة الستخدامها تقديم توصيات إرشادية لكافة شر
ي مخ

ية والبيئة المحيطة ف   تلف المجاالت للحفاظ عل الصحة البشر
ي العراق لتسهيل توفت  الطاقة الكهربائية  -7

دعم تشجيع صناعة انظمة الطاقة الشمسية ف 
 نوعية الحياة. الالزمة الستدامة وتحسي   

ي أماكن تتناسب مع الظروف المناخية السائدة  -8
دراسة توقيع أنظمة الطاقة الشمسية ف 

 بالموقع. 
ي تحافظ عل البيئة وترشد استخدام الكهرباء وتتجه نحو استخدام  -9

يــــع القواني   الت  تشر
 أنظمة الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة. 

وف المعيشة لجميع األفراد دون زيادة استخدام تتطلب التنمية المستدامة تحسي   ظر  -10
ي 
جرى التنمية المستدامة ف 

ُ
الموارد الطبيعية إل ما يتجاوز قدرة كوكب األرض عل التحمل. وت

ثالثة مجاالت رئيسة هي النمو االقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية 
 . االجتماعية
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اأ  ـً  هوار الجبايش انموذج

ن سعود الحسيناوي  )االستاذ المساعد الدكتور)عماد حسي 

 العراق -بغداد -الجامعة المستنرصية  –كلية العلوم السياحية 

T. Dr. Imad Hussein Saud Al-Hussienawi 

Collage of Tourism Sciences-Mustansiriyah University 

emad.h.s@uomustansiriyah.edu.iq 

07722617269 

ن واقع العوامل المؤثرة والنمط العضوي لتخطيط  االستدامة بي 

  الخدمات السياحية

 

ةالملخص   محاضن

 

ية أتتمت    ي محافظة ذي قار جنوب العراق  بمقومات طبيعية وبشر
هوار الجبايش ف 

ي اولت الحكوما الخدمات السياحية، وقد  ويعد ذلك جوهر 
ت المحلية والمركزية ف 

ي تطوير واقع البعض من مناطق االهوار بعد ضمها ال الئحة 
 
 ف
 
 بالغا

 
العراق اهتماما

، بهدف النهوض بالبيئة اث العالمي االجتماعية واالقتصادية والطبيعية لتكون تلك  الت 

 . المواقع جاذبة لحركة النشاط السياجي 

ي  األهوار  من مجموعة هي  أهوارالجبايش
ق عراقال ف   محافظة مركز  الناضية مدينة شر

ا  تعتتر  ، قار  ذي
 
 نهر  من الجبايش أهوار  الحمار، تتغذى وهور  زرك أبو  لهور  امتداد

البيئات الطبيعية ذات الجذب  من عديدة أنواع فيها  توجد  ،و  دجلة ونهر  الفرات

 . السياجي 

mailto:emad.h.s@uomustansiriyah.edu.iq
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ي تطوير 
 
الواقع الحالي ومن هذا المنطلق قد تناولت الورشة اهم العوامل المؤثرة ف

الركن األساس لبناء  لمناطق اهوار قضاء الجبايش ومنها التعليم والثقافة باعتبارهما 

المجتمع، واالمم، والحضارات، لذا فقد أولت الدول بتطوير قطاع التعليم، لغرض إزالة 

بوية،  والتعليمية،  مظاهر التخلف، واألمية من المجتمع عن طريق فتح المؤسسات الت 

ابط واضح بي   التعليم، والثقافة وكذلك ت
امج الثقافية، وأن مبدأ الت  عظيم دور التر

ي تطوير السلوك السياجي 
هما ف    .ومدى تأثت 

 ـ باإلضافة ال ذلك دراسة وتحليل العادات والتقاليد وتوظيفها ك
 
  عنرصا

 
ي  مهما
 تحديد  ف 

ي أي بلد يحتاج :هي محور البنية االجت ،والعادات، والتقاليد  لبلد  الثقافية الهوية
ماعية ف 

ي تنمية حركة النشاط 
 
ال نجاح مشاريعه السياحية، ألن للصفات الحميدة اثر مهم ف

 لدى السياح عن البلد المزار، فالصدق 
 
 جيدا

 
ك انطباعا ، وتطويرها كونها تت  السياجي

ي يتعامــــــــــــــــــــ
ــــــل بها أبناء البلد والتعامل الحسن، والسلوك المهذب، والطيبة، والعفوية الت 

الواحد تولد صورة ذهنية لدى السياح وتجعله يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكرر الزيارة لمنطقة القصد  

 
 
ي أضحت جزءا

، ويتمت   سكان االهوار بمجموعة من العادات، والتقاليد والت  السياجي

عية، وعادات الطعام، وارتداء ال يتجزأ من حياتهم اليومية: ومنها العالقات االجتما

المالبس، وتأدية الطقوس الدينية، ومراسم استقبال الضيوف، وتوديعهم، واألفراح 

توظيف هذه العادات، والتقاليد  بسهولة واألحزان، والصيد، والحرف اليدوية، ويمكن

ي تجذب العديد من السياح، لكون ان أحد 
اثية الت  المحلية بتنظيم المهرجانات الت 

 .فع السياحة هي الدوافع الثقافية، وحب التنقل، وتغيت  االجواء، والمناظردوا

ي عملية ابتكار ممارسات صديقة  ويتفرد الوعي السياجي بمنطقة الدراسة ألنه
يساهم ف 

ايد  الطلب مع تتماسر  جديدة أعمال للبيئة توفت  من خاللها نماذج عل الخدمات  المت  

ي المناطق الذات الجذب
ز أهمية الوعي السياجي من خالل  السياحية ف  ، وتتر السياجي

ي التأثت  عل الرأي العام، باعتباره عنرصا 
 
ة ف التطور الهائل لوسائل اإلعالم، وقدرتها الكبت 

بوية، وقدرته عل تنمية  ي تشكل هيكل المجتمع وبنيته الت 
 من العناض الت 

 
أساسيا

 .السكان المحليي   بالهوية والخصوصية

ي بناء منظومة متكاملة ومتناغمة لتحقيق اما توفت  خد
مات السياحية، سوف تساهم ف 

ي  ال ذلك توفت   باإلضافةاهداف مراسم الضيافة، وتطويرها، 
 
اث الثقاف مستلزمات الت 

ها الجماعات ي تعتتر
جزءا  غت  المادي، وما يرتبط بها من مصوغات وأماكن ثقافية، الت 

، وان توفر  ي
الضيافة ترتبط بعملية التذوق الجمالي  مستلزمات من تراثهم االنسائ 

ت مناطق األهوار بتقديم  وتنعكس عل عالقة المكان بالثقافة، وقيم المجتمع، وتمت  
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 نماذج فنية تمزج بي   الموروث الحضاري، والفلسفة الجمالية من خالل مستلزمات

 بناء دور الضيافة)المضيف(، المستوحاة من فكر الحضارة السومرية، والذي يعد 
 
زمرا

ي جنوب العراق، وأحد أهم مستلزمات ادارة مراسم الضيافة
 
 .للضيافة العربية ف

ي ضوء ما تقدم يتضح إن هنالك جوهر الخدمات السياحية يرتكز مجموعة من 
ف 

ي تباين بي   التعليم والثقافة والعادات والتقاليد وتنمية الوعي السياجي 
العوامل والت 

كت   عل تلك العوامل سوف تحقق التنمية وتوفت  الخدمات ، وعلية كلما تم 
الت 

ي 
  . السياحية المستدامة والمتمثلة بالبعد االقتصادي واالجتماعي والبيت 

المنتشر هو النمط االقرب لتخطيط الخدمات السياحية  العضوي ويعتتر النمط 

فيهية ضمن مناطق اهوار قضاء الجبايش، بحيث  عل احتوائه بعدم الموقع يتمت    والت 

ي  الرئيسة االنطقة بها  ترتبط (Central plaza) مركزية ةساح
 تتخذ  اذ  الطبيعي  الموقع ف 

فيهية والخدمات الفعاليات   والسياحية الت 
 
  نمطا

 
  عضويا

 
ا  . منتشر

 (، يوضح توزيــــع الخدامات السياحية1والشكل رقم )

 
 

( يتضح ان توزيــــع الخدمات يرتكز باألساس عل المسطح 1ومن خالل الشكل رقم )

ي ، باإلضافة ال ذلك يجب ان تكون كافة الخدمات التنموية ا
ة ضمن المائ  لمنتشر
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وط الئحة الموقع صديقة للبيئة  )مصنوعة من القصب(، وتنسجم مع متطلبات وشر

اث العالمي    . الت 

ية ، ال   الخاتمة : امتالك منطقة الدراسة مقومات سياحية تباينت بي   الطبيعة والبشر

ي  ان الجهات المعنية
بتوفت  الخدمات لم تعظي االهتمام الكامل للبعض من المواقع الت 

، هذا من جانب، ومن جانب اخر ان العادات  اث العالمي ادرجت ضمن الئحة الت 

، بكون السكان المحليي    ي منطقة الدراسة جدا مشجعة للجذب السياجي
والتقاليد ف 

حيب بالضيوف ون بكرم الضيافة والت    .  يتمت  

ي اهوار الجبايش،  الجذب مقومات استثمار التوصيات : 
ي ف  السياجي الطبيعي والبشر

متطلبات  كافة  المهرجانات، وتوفت   المحلية، وتنظيم االنشطة تشجيع خالل من

الخدمات السياحية ، والعمل عل تخطيط قرية سياحية بيئية مصممة وفق النمط 

وط  ي نصت عليها الئحة العضوي توزيــــع الخدمات، مع مراعات كافة الضوابط والشر
الت 

اث العالمي   . الت 

 

 :المصادر

 الخدمات وتنمية تخطيط "(،2012،)الحسيناوي عماد حسي   سعود  .1
فيهية ي  وأثرها  دجلة نهر  لساحل الخظي  النمط ضمن الت 

 الطلب نمو  ف 
فيهي  ي  الدراسة )كورنيش منطقة–الت  رسالة ماجستت  سياحة (،  نؤاس أئر
 ، بغداد . واالقتصاد،الجامعة المستنرصيةال مجلس كلية االدارة مقدمة 

ها  الضيافة (،" مراسم2022،) الحسيناويسعود  حسي    عماد   .2 ي  وتأثت 
 ف 

، مجلة العراق جنوب أهوار  المستدامة السياحية التنمية تحقيق
 
 انموذجا

 . 41، العدد:  11المجلد:  كربالء،  كلية االدارة واالقتصاد  ،جامعة
 ل الرابط : الجبايش ، متاح من خال أهوار  .3

 /https://ar.wikipedia.org/wiki . 
4. Dias ,Álvaro, Costa, Renato, Pereira ,Leandro  , Santos, 

José,(2021)," Touristbiosecurityawareness and risk 
mitigation for outdoorrecreation: Management 

implications for Ireland", International Journal of 
Tourism,Vol. 69/ No. 1 
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 التنمية المهنية المستدامة للمعلم

 2030 رؤية مرص

 

  :  المستدامة مفهوم التنمية

هي عملية مستمرة مخطط لها بصورة منظمة قابلة للتنفيذ من أجل 
االرتقاء بمستوي أداء المعلم من خالل اكسابه المهارات الالزمة وتزويده بالمعلومات وتنمية 

ات وحاجات  مستوي التعلم والتعليم استجابة لديه لتحسي    االتجاهات اإليجابية للمتغت 
 علي تعلم  المجتمع

هي الوسائل المنهجية وغت  المنهجية الهادفة إلي مساعدة المعلمي  
ي الممارسات المهنية، وطرق التدريس، واستكشاف مفاهيم 

مهارات جديدة ، وتنمية قدراتهم ف 
 .لكفاءة العمل التدريسي  مقدمة تتصل بالمحتوي والمصادر والطرق

 

  أهمية التنمية المستدامة : 
ب عل العوائق 

ّ
التنمية المستدامة هي قضية يصُعب التعامل معها وتطبيقها أو حت  التغل

 لطبيعِة هذا الموضوع وتعقيداته، 
 
ة من الحيثّيات، ونظرا لتحقيقها؛ ألنها تتكون من ُحزمة كبت 

كان هم المرتكز األساسي فمن األمثل اإللمام بأهميته للوصول  إل فهم وإدراك شامل، والسر

لة 
ّ
الذي يدفع ِبعجلة التنمية المستدامة إل األمام، وبــهذا تظهر أهمية التنمية المستدامة متمث

ي 
 :بما يأئ 

توفت  االحتياجات اإلنسانية الرئيسية: مثل المأوى، والطعام، والماء وذلك باستعمال  .1

كبديل عن الطاقة المعتمدة عل الوقود األحفوري.   الطاقة المتجددة والُمستدامة

المتطلبات الزراعية: استخدام طرق الزراعة الُمستدامة مثل تقنية زرع البذور )الِبذار( 

بة،  ي تقليل تآكل الت 
الفّعالة، وتقنية تناوب المحاصيل، حيث تساهم هذه التقنيات ف 

 تاجية. والحفاظ عل صحتها، وزيادة خصوبتها من الناحية اإلن

ب المناخ: تسع منهجية التنمية المستدامة إل الحد من استخدام مصادر   .2
ٌّ
إدارة تقل

، والفحم فهي تؤثر عل المناخ وتبعث  الوقود األحفوري، مثل: النفط، والغاز الطبيعي

 الغازات المسببة لالحتباس الحراري. 
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: يمكن تحقيق الثبات المالي من م واالستقرار التوازن   .3 مارسات التنمية المستدامة، المالي

فتطوير تقنيات الطاقة المتجددة يمكنه خلق فرص عمل مستمرة كبديل عن الوظائف 

دة بتكنولوجيا مصادر الوقود األحفوري.   المقيَّ

: ممارسات هذا النوع من التنمية الدائمة تشجع االستثمار   .4 ي ي  حماية التنّوع البيولوجر
ف 

ي ال تنبعث منها أير موارد الطاقة المتجددة واستخدامها 
، فممارسات الزراعة العضوية الت 

 من تلوث الهواء. 
ّ
، وتحد ي

حافظ عل التنّوع النبائ 
ُ
ي الغالف الجوي ت

 
 غازات دفيئة ف

 :أهداف التنمية المهنية للمعلم

o  ي مجال نظريات التعليم والتعلم والعمل علي تطبيقها لتحقيق
 
مواكبة المستجدات ف

ي التعلم
 الفاعلية ف 

o  ي مجال التخصص وتطبيق كل ما موا
 هو جديد ومستجد كبة المستجدات ف 

o  ي  االعتماد  ترسيخ مبدأ التعلم مدي الحياة و
 علي أساليب التعلم الذائ 

o أخالقيات مهنة التعليم والتقييد بها 

o ي مجاالت التعليم
 الربط بي   النظرية والتطبيق ف 

ن   :مجاالت التنمية المهنية المستدامة للمعلمي 

 ة العامةمجال الثقاف

وطة ببيئتهم المادية  للسلوكياتهو النمط الكلي   الخاصة بجماعة من األفراد والمشر

 ..  وأفكارهم واتجاهاتهم وقيمهم وعادتهم، وهي تراكمية تنتقل من جيل إلي جيل

 المجال األكاديم  التخصص  

 هو معرفة المعلم بتخصصه األكاديمي  

 المجال الّتبوي المسلك  

ورية لمهنة التعليم) تخطيط هو العمل علي إك  –ساب المعلم المهارات المسلكية الرص 

 . نظريات التعلم،....إلخ -ساليب تقويمأ -أساليب تدريس

رات التنمية المهنية للمعلم  : مت 

ي جميع مجاالت العلم والمعرفة وقد ساهمت ثورة  .1
 
ي ف

 
الثورة المعرفية والتفجر المعرف

ي انتشارها واتساع نطاقها
 االتصاالت ف 
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ي مجال تقا .2
 
ة  نيات المعلومات واالتصاالت أدت إللثورة ف أن يكون العالم مدينة صغت 

 تنتقل فيها المعارف المستجدة بشعة هائلة

ي المجال التعليمي فبعد أن كان ملقنا للمعلومات  .3
 
تعددية أدوار المعلم ومسئولياته ف

 ومصدرها أصبح مساعدا للمتعلم علي استكشافها

اتي لمستجدات المتسارعةا .4 ي مجال است 
 
تطلب من المعلم ما يجيات التدريس والتعلم مف

 مواكبة ذلك

ي  التوجه العالمي نحو التقييد بالجودة الشاملة للعملية التعليمية و  .5
اإلعتماد األكاديمي ف 

 عملية التعلم

  التنمية المستدامة :  مستقبل
ي تؤول إليها هذه القضية هي خطو 

عات واالتجاهات الت 
ُّ
ة حيوية لمواجهِة أّية ِدراسة التطل

 
 
له العولمة مدفوعا

َّ
عقبات طارئة، والتنّبؤ بمستقبل التنمية أمر صعب؛ فالتهديد الذي تشك

بانعدام األمان االقتصادي وما يجلبه ذلك من عواقب، ينمو بشكل متسارع؛ لذلك يجب 
، واقت   تبة عل التغيت 

اح سياسات مرنة العمل عل إدارة الموارد الطبيعية، وتتبع اآلثار المت 
ِة   من أيَّ

َّ
ي المستقبل، من شأنها أن تُحد

تأخذ باعتبارها حقوق األفراد المعرضي   للخطر ف 
 . 9مخاطر مستقبلية

 

ن جودة نظام التعليم ليتوافق مع النظم العالمية  ٢٠3٠أهداف رؤية مرص  لتحسي 

 لالستدامة

م رؤية مرص  لتدريب للجميع بجودة عالية دون أنه بحلول هذا العام إتاحة التعليم وا 2030تعت  

ا عل المتعلم  ، وكفء وعادل، ومستدام، ومرن، وأن يكون مرتكز  ي إطار نظام مؤسسي
، وف  التميت  

ي بناء 
 ف 
 
، وأن يساهم أيضا

 
 وتكنولوجيا

 
 وتقنيا

 
والمتدرب القادر عل التفكت  والمتمكن فنيا

، ومبدع، الشخصية المتكاملة وإطالق إمكانياتها إل أقض مدى لمو    بذاته، ومستنت 
اطن معت 

م االختالف، وفخور بتاريــــخ بالده، وشغوف ببناء مستقبلها  ومسئول، وقابل للتعددية، يحت 

 مع الكيانات اإلقليمية  وقادر عل التعامل
 
 . والعالميةتنافسيا

ي تعلي من شأن محور  2030وركزت رؤية مرص 
اتيجية، والت  عل العديد من األهداف االست 

ي التع
ي اآلئ 

ي تتمثل ف 
 : ليم والتدريب، والت 
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ن جودة نظام التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية ◄  تحسي 

 (التعليم العام األساسي )قبل الجامعي  -

 تفعيل قواعـد الجـودة واالعتمـاد المســايــرة للمعـاييــر العـالميـــة •

 حــد والعشــريـنتمكـي   المتعلـم مـن متطلبـات ومهـارات القــرن الــوا •

 التنمية المهنية الشاملة والمستدامة المخططة للمعلمي    •

  تطوير المناهج بجميع عناضها بما يتناسب مع التطّورات العالمية والتحديث

م واحتياجاته
ّ
ي مع مراعاة سن المتعل

البيولوجية والنفسية، بحيث تكون  •المعلومائ 

ي بناء شخصيته
سهم ف 

ُ
 المناهج متكاملة وت

ي والتدريب  -
 :التعليم الفت 

 .تفعيل قواعـد االعتمـاد والجـودة المسـايرة للمعـايت  العـالميـة •

 .تمكـي   المتعلـم والمتدرب مـن متطلبـات ومهـارات سوق العمل •

 .التنمية المهنية الشاملة والمستدامة المخططة للمعلمي   والمدربي    •

امج الدراس •  .ية والتدريبيةالتطوير المستمر للخطط والتر

 :التعليم الجامعي أو العالي  -

 .تفعيل قواعد االعتماد والجودة المســايــرة للمعـاييــر العـالميـــة •

 .تمكـي   المتعلم من متطلبـات ومهـارات القــرن الحادي والعشــريـن •

 .دعم وتطوير قدرات هيئة التدريس والقيادات •

امج األكاديمية واالرت • قاء بأساليب التعليم والتعلم وأنماط التقويم مع االبتكار تطوير التر

ي ذلك
 .والتنوع ف 

ن  ◄  إتاحة التعليم للجميع دون تميت 

 :(التعليم العام األساسي )قبل الجامعي  -
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ي االحتياج عل  •
 
توفت  االحتياجات الدراسية الالزمة لكل مرحلة تعليمية بما ُيراعي التفاوت ف

 .) التعليمي ت واإلدارات المديرياالمستوى المحلي )

ي مراحل التعليم المختلفة •
 .تحجيم ظاهرة التشب ف 

توفت  بيئة شاملة داعمة لدمج ذوي اإلعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير  •

دة
ّ
بية الخاصة بالمتعلمي   ذوي اإلعاقة الحادة والمتعد

 .جودة مدارس الت 

ي مجاالت المعرفة تزويد المتعلمي   الموهوبي   والف •
 
ي جودته النوعية ف

ائقي   بتعليم عال ف 

مة بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي 
ّ
 .والمهارات المتقد

ي والتدريب -
 :التعليم الفت 

ي االلتحاق ويحقق االنضباط •
 .توفـت  المدارس ومراكز التدريب الجاذبة بمـا يزيد الرغبة ف 

كيبة السكانية واألنشطة تحقيق الربط الفعال للمدارس ومراكز التد •  إل الت 
 
ريب وفقا

 .االقتصادية

ي بالمشاركة الفعالة مع المجتمع •
ي والمهت 

 .تحسي   النظرة المجتمعية للتعليم الفت 

 :التعليم الجامعي أو العالي  -

 .زيادة فرص اإلتاحة بمؤسسات التعليم العالي  •

 .تطوير سياسات ونظم القبول بالمؤسسات التعليمية •

ن تنافسية نظم ومخرجات التعليمتحس ◄  ي 

 (التعليم العام األساسي )قبل الجامعي  -

ي تقارير التنافسية الدولية •
 
ات التعليم ف  .تحسي   مؤشر

 .تفعيل العالقة الديناميكية بي   مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل •

م العلوم والرياضيات ومهارات التواصل وتوظيف التكنول •
ّ
صبح تحسي   مستوى تعل

ُ
وجيا لت

 
 
 .منافسة دوليا

توفت  بنية أساسية قوية بالمدارس )تشمل المعامل والمكتبات والمالعب والمرافق وخالفه(  •

مي   
ّ
 .تتيح فرص تعليمية متكافئة لجميع المتعل
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ي والتدريب -
 :التعليم الفت 

 .تفعيل العالقة الديناميكية بي   مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل •

ي والتدريبتحسي   و  •
ات العالمية للتعليم الفت  ي المؤشر

 .ضع مرص ف 

 :التعليم الجامعي أو العالي  -

ي تقارير التعليم العالمية •
 .تحسي   الدرجة التنافسية ف 

ي 
ي اآلئ 

 
ي تتمثل ف

 :إال أن هناك بعض التحديات والت 

 :"قبل الجامع   التعليم العام األساس  "

ي أعداد المعلمي   بشكل كاف و .1
 .عدم وضوح معايت  توزيعهمانخفاض ف 

ة محددة.2 ي فت 
 .عدم تحديد موعد ملزم لالعتماد ف 

 .تدهور الثقة بي   المجتمع والمنظومة التعليمية .3

 .األمية الرقمية لمعظم المعلمي    .4

ي والتدريب
 :التعليم الفت 

ي بعض التخصصات وضعف كفاءة توزيعهم.1
 .ندرة المعلمي   ف 

ة محددةإغفال قانون إلزام االعتم.    ي فت 
 2. اد ف 

ي .3
ي والفت 

ي النظرة المجتمعية للعمل المهت 
 .تدئ 

ي التغطية الجغرافية والنوعية.4
 .التفاوت ف 

  التعليم الجامع  أو العال   ◄

ات وإحصاءات سوق العمل والتعليم.1 ي رصد مؤشر
 .القصور الملحوظ ف 

ة محددة.2 ي فت 
 
 .غياب قانون ملزم باالعتماد ف

عف القدرة االس  .3
َ
 .تيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحاليةض

 .عدم إتقان اللغات األجنبية لبعض المعلمي   والطالب .4
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وانطالقا من األهداف السابقة، فقد ارتكزت رؤية صانع القرار المرصي عل جعل التعليم محورا 

ي ترتكز عل تطوير كفاءة عنرص رأس المال ال
ي، رئيسا من محاور التنمية الصناعية، والت  بشر

ي تشمل: القدرة عل التواصل 
ي يحتاجها سوق العمل، والت 

بحيث يمتلك المهارات الحديثة الت 

ة  والعمل الجماعي والمرونة والقدرة عل حل المشكالت والتفكت  النقدي وتحليل البيانات الكبت 

 .واكتساب مهارات ريادة األعمال

وري العمل عل سد ا لفجوة الرئيسة بي   احتياجات ولدعم األهداف السابقة، فمن الرص 

ي وتطوير 
ي تستلزم دعم قدرات التعليم الفت 

القطاعات اإلنتاجية ومخرجات قطاع التعليم، والت 

ي 
 . منظومة التدريب المهت 

وانطالقا من األهداف السابقة، فقد ارتكزت رؤية صانع القرار المرصي عل جعل التعليم محورا 

ي، رئيسا من محاور التنمية الصناعية، وا ي ترتكز عل تطوير كفاءة عنرص رأس المال البشر
لت 

ي تشمل: القدرة عل التواصل 
ي يحتاجها سوق العمل، والت 

بحيث يمتلك المهارات الحديثة الت 

ة  والعمل الجماعي  والمرونة والقدرة عل حل المشكالت والتفكت  النقدي وتحليل البيانات الكبت 

 . واكتساب مهارات ريادة األعمال

وري العمل عل سد الفجوة الرئيسة بي   احتياجات ولدعم  األهداف السابقة، فمن الرص 

ي وتطوير 
ي تستلزم دعم قدرات التعليم الفت 

القطاعات اإلنتاجية ومخرجات قطاع التعليم، والت 

ي 
 . منظومة التدريب المهت 

 

 :للتنمية المستدامة ٢٠3٠واجبات ومهام المعلم طبقا لرؤية 

 ويات مختلفةيخطط المعلم لعمله بمست .1

أساليب التدريس والوسائل  باستخداميدرس الطلبة وفق المناهج المقررة  .2

 المناسبة. 

ي السجالت  نتائجهمليقيم أداء الطلبة وفق أساليب التقويم الحديثة ويوثق  .3
 
ف

 الرسمية

 يوجه الطلبة ويرشدهم صحيا ونفسيا وثقافيا واجتماعيا .4

ي تطوير ال .5
 لمصادر التعليمية األخرىمناهج والكتب المدرسية وايسهم ف 

ي تنمية ذاته مهنيا وبشكل مستمر .6
 
ي تسهم ف

 يقوم باألنشطة الت 
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اتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي ) 2030وقد تضمنت رؤية مرص  -2014والخطة االست 

ي شملت2030
ا ارتكزت عل عدة محاور أساسية، والت   :( أهدافا طموح 

ي توفت  فرص  (1)
 
ورة تحقيق العدالة ف ،  ض  التعليم الجيد وبدون تميت   لكل المرصيي  

ي دستور
 2014 وهو الهدف الذي تم تضمينه ف 

يعات الدولة سياسة واضحة لتطوير قطاع التعليم (2)   ورة أن تتضمن تشر  ض 

العمل الدائم عل تحسي   البنية األساسية للتعليم، وذلك بهدف ضمان التطوير  (3)

ات التعليم وتطوير ال   مناهج التعليمية ودعم برامج التعليم مدى الحياة،المستمر لمؤشر

  تمكي   المعلمي   من خالل تطوير مهارات الُمعلم وتحسي   ظروفه االجتماعية، (4) 

تنويــــع مصادر تمويل أنشطة قطاع التعليم وخاصة فيما يتعلق بدعم الجهود الرامية  (5)

ي مجالي البنية األساسية ودعم برام
،لمشاركة القطاع الخاص ف  ي

  ج التدريب المهت 

العمل المستمر عل ربط مخرجات قطاع التعليم بسوق العمل، وخاصة فيما  (6)  

ي  ي والتعليم التكنولوجر
 .يتعلق بتطوير التعليم الفت 

 

 توصيات ومقّتحات

ن الّتبية والتعليم )الفريق العاشر للورشة العلمية ا  (لتنمية المستدامة بي 

ن محمد الصت   فانا حسي   يأ.م. د. نت 

نامج توجيه شياء إلعادةأيستدع  األمر عدة     الّتبية مال التنمية نحو  الت 
ن
ستدامة ف

  : والتعليم عل  النحو التال  

ي  والقيم والقدرات والرؤى واألسئلة المعارف اكتشاف التعليمية الهيئات عل يجب -1
 الت 

 –المجتمع  -البيئة –لالستدامة  الثالثة العناض  من لكل المستدامة التنمية صلب تعتتر 
ي  لدمجها  االقتصاد 

 المناهج.  ف 

 المتعلقة الموضوعات من أي بشأن القرار  أخذ  ال أيضا  بحاجة التعليمي  المجتمع -2
ي  ،التنوع الدراسية (مثال المناهج من جزءا  باالستدامة ليصبح ي  ،التغت   البيولوجر

 المناج 
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ي  ،الفقر) وبشكل ،المساواة
ي إعادة يتم الذي الجهد  منطف 

 
لمسار التنمية  لتعليما توجيه ف

 توجيه الوطنية. أي اعادة أو  المحلية االستدامة أهداف عل المستدامة البد ان يقوم
ي  المناهج
 
ي  المحلي  السياق ف

 بالمطالب يتعلق أنه من للتأكد  واالقتصادي واالجتماعي  البيت 
 ثقافيا.  ومناسبا  المحلية

ي  -3
 أقاليم أو  أخرى دول من مناهج الحكومات ،استوردت الموارد  أو  الوقت الدخار ا جهود  ف 

ي  مناسب غت   أمر  وهذا  أخرى
 
 المحلية األهداف ،ألن المستدامة للتنمية عليمت ت حاال  ف

 والمستمدة المستوردة المناهج هذهالهدف ل يكونل المحلي  والسياق لالستدامة والوطنية
 منه.  قدمت الذي بيئتها  سياق من

ي مراجعة المناهج )األه  -4
 
 -الوسائل واألنشطة -الطرق -المحتوى -داف الحاجة المستمرة ف

ية عل مستوى المنهج  ي التنمية البشر
التقويم( لتعديلها نحو األفضل والمساهمة الفعالة ف 

ي التدريس مثل: )التعلم النشط
مداخل حل  -والتدريس، وكذلك ظهور أشكال جديدة ف 

وايضا دعم االنتاجية المشكالت(. كذلك مهارات قائمة عل المعرفة النظرية والتدريبية 
ي التطوير للسياسات التعليمية لخدمة الطالب والمجتمع

  . العلمية ف 

وري  الحاجة إل تعزيز العالقة بي   هيئة التدريس والطالب باعتبار أن  -5 ايضا من الرص 
ات االجتماعية واالقتصادية  المرحلة العمرية للطالب لها خصائصها ومشكالتها وفق التغت 

ي 
ي المعاضة والت 

يحتاج التعامل معها إل اإلفادة من الدراسات العلمية المتخصصة الت 
تساعده عل صياغة فهم احتياجات الطالب االجتماعية والنفسية والغرض من التعليم 
ي 
والهدف منه وتجديد طرق التدريس والتقويم ؛ بما يدفع الطالب نحو التفاعل الثقاف 

. فلم تعد وظيفة المؤس سة التعليمية تقترص عل التعليم والمحافظة والعلمي واالجتماعي
ي عمق التعلم والبحث وخدمة المجتمع. 

ي للمجتمع بل ف 
اث الثقاف   عل الت 

ي الذي يمكنهم من تحسي   أدائهم  -6
حاجة هيئة التدريس إل الحافز المادي والتقدير المهت 

ي ضوء وظائفهم ، األمر الذي يمكنهم من التكيف األ 
 
مثل مع بيئتهم للمهام الموكلة إليهم ف

 المهنية. 

الحاجة الي إعادة بناء الثقة بي   المؤسسات التعليمية وبي   المجتمع ؛ ويرجع ذلك إل   -7
ي تتمثل 

عدم التوازن بي   اإلنفاق عل التعليم ومخرجاته النوعية من القوى العاملة والت 
ة عدد الخريجي   الذي ال يتناسب مع سوق العمل وما يتطلب من 

ي مشكلة  كتر
 
ف
 خصصات والتنمية المستدامة ت
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 مؤتمر  القيادات  الجامعية العربية

 الدكتورة عبت  نعمة الهاشم  

ة اإلمام الكاظم )عليه السالم( للعلوم اإلسالمية/ العراق  كلي 

 ٠77٢87٥3٥٥١رقم الواتساب: 

  gmail.com27rneamaalhashemiabee@: اإليميل

ة غويَّ
ُّ
اَمة من خالل المعرفة الل

َ
نمية الُمستد

َّ
 تحقيق الت

ي يستطيُع من خاللها الشعوب تطوير         
نميِة الت 

َّ
نمية المراد الحديث عنها هي الت

َّ
 الت

َّ
إن

هم قادريَن عل تلبية احتياجا
ُ
ي تجعل

ريقة الت 
َّ
ي يعيشون فيها  بالط

تهم إلحداث المجتمعات الت 

 
َّ
ها بمختلف جوانِبها؛ لذا فإن

َ
ي يعيشون

ٍ مستمٍر لنوعية الحياة الت 
التنمية المستدامة من  تحسي  

 محورَ 
َ
ي أن تكون

ي ينبع 
ي حياتنا ووقتنا الحالي والت 

 جهاتاهتماِم  الموضوعات الحيوية والمهمة ف 

ي دول العالم. 
 التعليم ف 

ط ا        
ِّ
ة سنسل ي هذه الورقة البحثيَّ

ة، وأقول: عل الرغم من ف  ة العربيَّ غويَّ
ُّ
لقلم عل المعرفة الل

ي 
غة األجنبّية لها ف 

ّ
ة منها منافسة الل لتها العظيمة؛ إال أنها تواجه صعوبات كثت  مكانة العربية ومت  

ساع العاّميّ 
ّ
ي من ات

ها تعائ 
ّ
ة، كما أن ة بصورة عامَّ ة واالجتماعيَّ قافيَّ

َّ
عليم، والمجاالت الث

َّ
ة مجال الت

عف 
َّ
ّ اليوم هـــــو الض ي سان العرئر

ِّ
ي منابَر كانت للعربّية الفصيحة، ولعلَّ أصعب مــــا يواجهه الل

ف 

ات التكنولوجّية  مجيَّ ، فهو يستعمل التر ّ ي كنولوجر
َّ
ّ والت ي

قت 
ّ
ن من الجانب الت

ُّ
مك
َّ
ّ وعدم الت ي التكنولوجر

، وانتشار  تلك
 
 وصاِنعا

 
ي تحقيق تنمية  كمنتفع ومستعِمل فقط، وليس خاِلقا

ات يعت  مجيَّ التر

 مستدامة واسعة شاملة. 

ظر         
َّ
ى إل تهميش لغته والن

َّ
لق واالبتكار أد

َ
ّ وعدم الخ ي ّ باالستعمال التكنولوجر ي واكتفاء العرئر

ي 
ر والتنمية ف  طور

َّ
 العرِص والت

َ
ي أصبحت لغة

ة والت  غات األجنبيَّ
ُّ
ها من الل ها أقّل من غت 

َّ
إليها عل أن

ة بأن  كل   غويَّ
ُّ
ّ لتحقيق التنمية الل ي  ما يحتاجه العرئر

َّ
ي مجال واحد؛ وعليه فإن

المجاالت وليس ف 

، ويكون هذا االبتكار واإلبداع باستعمال لغته  ّ ي
وئ  ي اإلبداع واالبتكار االلكت 

يسع إلثبات جدارته ف 

ة، إذا وصلنا إل هذه ا غة األجنبيَّ
ُّ
ق تنمية األّم دون الحاجة إل العودة إل الل

 
لمرحلة حينها سنحق

غة العربّية 
ّ
ة؛ لذا يجب جعل الل ة عربيَّ غات الّراقية تكنولغويَّ

ّ
الفصح عل قدم المساواة مع الل

mailto:abeerneamaalhashemi27@gmail.com
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قافّية 
ّ
قنّية، والث

ّ
صال، وذلك من خالل اكتساب الّسمات الت

ّ
 لالت

ً
ها توجد بوصفها أداة

ّ
د أن

َ
ي ُيعتق

ت 
ّ
ال

ي قــــ
ت 
ّ
غات المشار إليها، وال

ّ
ي الل

حاق ف 
ّ
حديث هي عملّيـــــة الل

ّ
 الت

ُ
ــــد أصبحت حديثة، وعملّية

ف بهـــــــا بوصفها أدوات مناسبة  قل بينها والمعت 
ّ
ي يزيـــــد الن

ت 
ّ
غـــــــات ال

ّ
بالجماعة العالمّيـــــــة من الل

 لألشكال الحديثة من الحوار. 

 األّم هي أساُس اإلبداع واالبتك         
َ
غة
ّ
 الل

ّ
ار، وما من نهضة قامت عل وجه األرض بلغة وبما أن

ي مجال 
غة األّم كلغٍة أساسّية ف 

ّ
 للعرب من فرض الل

ّ
غة األم، لذا ال بد

ّ
 عن الل

ً
أجنبّية، أو بعيدة

ها أهمر 
ّ
ي اإلبداع، واالبتكار؛ وألن

 
ا ف ها تساهم حتم 

ّ
؛ ألن ي

قت 
ّ
كوين الجامعي والت

ّ
المعرفة والعلم، والت

ٍن للقيم ال ا بلغته فقد نقلت العلم عامٍل مكو  مت شخص 
ّ
قافّية، والّسلوكّية ألي  مجتمع؛ فإذا عل

ّ
ث

خص إليها. 
ّ
مته بلغة أخرى فقد نقلت ذلك الش

ّ
غة، أّما إذا عل

ّ
 إل تلك الل

سات           ي المؤسَّ
غات األجنبية ف 

ُّ
ة هو تدريس الل ي لغته األصليَّ

ومن أسباب ضعف الفرد ف 

ة، ود ة العربيَّ  هذه األمر عندهم من األكاديميَّ
َّ
ة؛ ألن غة األجنبيَّ

ُّ
م الل

ُّ
فع الفرد من طفولته إل تعل

ي لغته 
ي إل ضعف الفرد ف 

 
 هذا األمر يؤد

َّ
، ولم ينتبهوا إل أن ّ ّ واالجتماعي ي

قاف 
َّ
ي الث

ف  مظاهر الرر

ي خلق التبع
ي بالدنا وهذا سبب كبت  ف 

ة ف  غات األجنبيَّ
ُّ
ة األجنبية، األّم، وعزوفه عنها، وتقوية الل يَّ

عي إل العزوف عن تدريس 
ة؛ لذا يجب السَّ ي البلدان العربيَّ

ي ف 
قاف 
َّ
كود الث ف والر 

ُّ
خل
َّ
لق الت

َ
وخ

ة العربّية.  سات األكاديميَّ ي المؤسَّ
ة ف  غات األجنبيَّ

ُّ
 المناهج بالل

ي تساعد عل تحقيق التنمية المستدامة من خالل اللغة بتأس        
يس أيضا من األمور الت 

ا  ا وروح   لألبعاد المتنّوعة فكر 
ً
، حاملة

ً
رة
ّ
 متجذ

ً
كة  مشت 

ً
منظومة معرفّية لغوية تكون شاملة

عليِم، 
ّ
 بما هي موضوع للت

َ
غة
ّ
 الل

ّ
ورّي لكّل إنجاز تنموي، ألن

 هي الحامُل الرص ّ
ُ
غة
ّ
ا، فالل

 
وإبداع

وع اقتصاديّ  ي كّل مشر
ٌ ف    .وللبحث، واإلنتاج ركٌن أساسي

كن تحقيق تنمية لغوّية معرفّية شاملة طويلة األمد من خالل ترجمة ما ُيكتب من كما ويم          

 أهّم رافد تبادل وتشاُرك المعارف والعلوم، 
ّ
ي مختلف العلوم إل العربّية، وهذا ُيعد

 
فات ف

َّ
مل

ّ يقوم بتعريب  ي  الناطق العرئر
َّ
ة من سواها؛ إذ إن ة للعربيَّ  ّ والتعريب هو إحدى الخصائص الُممت 

ي لالقتصاد األ
مّو الحقيف 

ّ
ي الن

 ف 
ً
ا فاعًل ة، وهذا يؤدي دور  لفاظ األجنبية وإخضاعها لضابط العربيَّ

ة  ي شت ّ العلوم )العلميَّ
ي اإلبداع واالبتكار، واإلنتاج الخاّص ف 

ا ف  ، وهذا بدوره يساعد كثت  ي العرئر

ها كي واإلنسانّية(، مّما يمنح هذه الشعوب االستقاللّية الدائمة وقيامها بذاته ا، ال تحتاج إل غت 

، وهذا ال يكون  ّ غوّي واالقتصادّي واالجتماعي
ُّ
ي المستوى الل

ي بنفسها ف 
ر وتنمو، وبالتالي ترتف 

تتطوَّ

ة.   ثانويَّ
ً
ة، أو باستعمالها لغة غة األصليَّ

ُّ
ق بعيدا عن الل

َّ
 ولن يتحق
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 ما ينا        
ّ
ة؛ ألن ي المجتمعات األجنبيَّ

 
 يناسبنا، عدم تقليد كّل ما نراه ف

ْ
ورة أن سبهم ليس بالرص 

 ّ ي ف، وبالتالي ال يمكن النهوض باإلنسان العرئر
ُّ
خل
َّ
واستعمال ما ال يناسبنا يرجعنا إل عصور الت

غوّي. 
ُ
ي جميع المجاالت وال سّيما الل

 وتحقيق التنمية المنشودة ف 

         
ُ
غة
ّ
 الفصح، هي الل

َ
 العربّية

َ
غة
ّ
 الل

َّ
ي الختام أقول إن

 
ضف ق اإلبداع واالبتكار  المفت 

ّ
أن تحق

افع المهّم وراء تحقيق 
ّ
نمية لناطقيها وليس بذهاب ناطقيها إل لغات أخرى، وهي الد

ّ
الت

ها 
ُ
م، وال يمِكن

ّ
قد
ّ
نا إل عتبة الت

َ
ل
ُ
ا أن تنق

 
ها أبد

ُ
غة األجنبّية ال يمِكن

ّ
 الل

ّ
المستدامة للبلدان العربّية، وإن

، وهي 
َ
 المنشودة

َ
نمية

ّ
 الت

َ
ق
ّ
ي إل تكريس  أن تحق

ّ
قافّية، والعلمّية، ، وتؤد

ّ
بعّية الث

ّ
 الت
ّ
 لنا إال

َ
حقق

ُ
لن ت

ها
َ
كنولوجيا وليس توطين

ّ
ء من دولة إل أخرى وبي    .ظاهرة نقل الت ي

وهناك فرق بي   نقل السر

ي تلك الدولة. 
 
 خلِقه وتوطيِنه ف

ي نظام لغة ما يح         
ه ال يوجد أير عائق ف 

ّ
ت لجنة اليونسكو أن

ّ
 وأكد

ً
وُل بينها وبي   جعلها لغة

ه 
ّ
ي فإن

قت 
ّ
عليم الجامعي والت

ّ
 للت

ً
 لغة

َ
 بأن تكون

ً
 األّم كفيلة

ُ
غة
ّ
ه إذا كانت الل

ّ
، وترى أن

ً
 حديثة

ً
حضارّية

ي البلدان 
غِة الوطنّيِة ف 

ّ
 عن الل

ً
 بعيدة

َ
 لن تحدث

ُ
 المستدامة

ُ
نمية

ّ
ها لهذا الغرض، والت

ُ
يجب استعمال

 
ّ
 الل

ّ
 حديث العربّية، واالعتقاد بأن

ّ
ّ ما هو إال ي ي وطننا العرئر

ور ف 
ّ
ي تقوم بهذا الد

ت 
ّ
غة األجنبّية هي ال

 
ّ
ي الحقيقة لن يكّرس إّل

نمية المنشودة، بل ف 
ّ
ي إل حدوث الت

ّ
ي الحقيقة لن يؤد

مزعوم، وهو ف 

ف
ّ
خل
ّ
بعّية والت

ّ
 .الت

ي ذلك،        
ا صادقي   ومخلصي   ف 

ّ
نموّية، وكن

ّ
جربة الت

ّ
نا للت

َ
ها  فإذا أخضعنا لغت

ّ
ا مقتنعي   أن

ّ
وكن

رنا لها كلَّ 
ّ
قنّية ولكّل نهوض، ووف

ّ
ها دافٌع مهّم إلنجاح الت

ّ
ي والحاض  والمستقبل، وأن

 الماض 
ُ
لغة

نا، وننتج، ونبدع، 
َ
ق ذات

ّ
هوِض المنشودين، وسنحق

ّ
نميِة والن

ّ
 الت

َ
ها ستكون لغة

ّ
، فإن مكي  

ّ
ُسُبِل الت

ي إنتاج المعارف والعلوم العال
نا ف   العربّية بذلك وتنمو وتتطّور. ونساهم كغت 

ُ
غة
ّ
مّية، وستنتعش الل

ة.  ا عن األخت 
َ
 فاللغة كائن جي ينمو ويتطور ويموت، وأبعد هللاُ لغتن
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 االسم : د. هبة عل  شعت 

ل    –جامعة األزهر   
ن  مرص / قسم علوم وتكنولوجيا األغذية –كلية األقتصاد المتن

 00201095457824 : رقم الواتساب

   heba.shaat@yahoo.com:يلااليم

ن  –الفريق العاشر لمؤتمر التنمية المستدامة  فانا حسي   أ. د/ نت 

 م٢٠٢٢ / 3/3تاريــــخ ورشة العمل : 

 الزراعة و الغذاء  المستدام

ي مكان هي نظام يضم أنشطة تتعلق بإنتاج الحيوان وزراعة ا:  الزراعة المستدامة
 ف 
 
لنباتات معا

محدد سيستمر عل المدى الطويل، وتضم تلك األنشطة تلبية احتياجات اإلنسان األساسية 

ي تعتمد عل مقومات االقتصاد الزراعي 
كالطعام، تحسي   الظروف البيئية والمصادر الطبيعية الت 

ج الدورات لالستفادة بأقض درجة ممكنة من المصادر غت  المتجددة والمحدودة وكذلك دم

البيولوجية الطبيعية وطرق التحكم فيها، إلنعاش اقتصاد أنشطة المزرعة وتحسي   جودة الحياة 

 : وتسعي إلللمزارعي   بوجه خاص وللمجتمع ككل 

 تلبية االحتياجات اإلنسانية من الغذاء والكساء.  ●

ي يعتمد عليها االقتصاد ال ●
. تحسي   نوعية البيئة وقاعدة الموارد الطبيعية الت   زراعي

ي الحقول.  المتجددة غت   الطاقةتحقيق االستخدام األمثل لـ  ●
 والموارد الموجودة ف 

 تمرار. الحفاظ عل قابلية اقتصاد الحقول لالس ●

 تحسي   نوعية حياة المزارعي   والمجتمع ككل.  ●
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ي كتابه، الجذور 
 
وقد نشأ هذا المصطلح من خالل فيس جاكسون حيث كان أول من نشر التعبت  ف

ي الزراعة 
. ومع زيادة طلب المستهلكي   وتجار التجزئة عل المنتجات 1980الجديدة ف 

 هارفست وبروتيكتد  (Food Alliance) المستدامة، بدأت المنظمات مثل تحالف الغذاء

(Protected Harvest)  ي وضع معايت  قياس وبرامج اعتماد للمحاصيل المزروعة بطريقة
ف 

بة  –ه الميا –مستدامة  ( الزراعة والموارد الطبيعية   الزراعة(. طرق  -االقتصاد –الت 

ي  التخطيط الحرص 

ي األنسب من الناحية االجتماعية للزرا
عة لقد كان هناك جدل واسع بشأن الشكل السكت 

ي المستدامة. وأيد الكثت  من 
ية ذات كثافة سكانية عالية  أخصائ  شؤون البيئة بناء مساكن حرص 

ي الزراعية وزيادة كفاءة استخدام الطاقة إل الحد األقض. بينما كان 
كطريقة للحفاظ عل األراض 

ي تجمع بي   المناطق السكنية  البيئية القرىأو  البيئية المدنتصور البعض اآلخر أن 
المستدامة الت 

ي يكون فيها المنتجون والمستهلكون بالقرب من
بعضهم البعض تقدم  والحقول الزراعية والت 

ا أكتر من االستدامة
 .قدر 

وهناك طريقة أخرى لتحقيق قدر أكتر من االستدامة وهي استخدام المساحات المتوفرة بالمدن 

كة والحدائق المجتمعية والحدائق األسطح حدائق)عل سبيل المثال،  ها من أشكال  المشت  وغت 

ية الزراعة ي  الحرص 
ي التعاوئ 

ي اإلنتاج الغذائ 
 (. ف 

وتتضمن واحدة من أحدث أفكار تحقيق الزراعة المستدامة نقل إنتاج المحاصيل الغذائية من 

ى يطلق عليها اسم المزارع الرأسية.  ية كتر ى إل منشآت فنية حرص  منشآت الزراعة الصناعية الكتر

إمكانية اإلنتاج عل مدار العام واالنعزال عن اآلفات واألمراض  الرأسية المزرعةومن بي   مزايا 

ي الموقع مما يخفض تكاليف النقل
وعل  وإعادة تدوير الموارد بشكل يمكن التحكم فيه واإلنتاج ف 

الرغم من أن المزرعة الرأسية لم تصبح حقيقة عل أرض الواقع بعد، إال أن الفكرة تحظ  بزخم 

عتقدون أن طرق الزراعة المستدامة الحالية لن تكون كافية لتلبية مطالب التعداد كبت  بي   من ي

ايد  ي المت  
 . السكائ 

 : مفهوم التنمية الزراعية وأهدافها 

تضمن معظم سياسات التنمية االقتصادية العديد من األهداف األساسية والفرعية  •

، اعتمادا عل ما  ي
ي مقررات لجنة الزراعة جا  ويمكن توضيح األهداف الرئيسية لها كاآلئ 

ء ف 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ي الفاو وهي )توفت  
 
قيام السياسة  -الظروف العامة المواتية للتنمية االقتصادية ف

ي النشاطات االقتصادية المختلفة
و ذلك لتعزيز  االقتصادية بتنفيذ برامج استثمارية ف 

ظم غذاء مستدامة. 
ُ
 الروابط بي   الصناعة والزراعة لبناء ن

اتيجيات التصنيع وذلك لألسباب كما أن الصناعات الزراع ية هي الحلقة المفقودة ف  است 

  : التالية

اتيجيات تنمية وتحديث الصناعة •  است 

ي  •
ي ف 
 الدعم الموجه للقطاعات الزراعية تراجع عشوائ 

ي  •
 مرص  ارتفاع فاقد اإلنتاج الزراعي ف 

ي  •
اتيجيات التصنيع ف  ي است 

 مرص  إدماج الزراعة ف 

ي  •
ات الهيكلية الت   للمنتجات الزراعية والغذائية لعالمي ا السوق اشهده التغت 

ي المستدام
  النظام الغذائ 

ات   هو ⮚  مستدامةنوع من األنظمة الغذائية الذي يوفر الغذاء الصحي للناس مع توفت  تأثت 

ي تحيط باألغذية. عل كل من الن
 ظم البيئية واالقتصادية واالجتماعية الت 

وتطوير أنظمة  ،المستدامة الزراعيةتبدأ النظم الغذائية المستدامة بتطوير الممارسات  ⮚

ي توزيــــع ط
، وإنشاء أنظمة غذائية مستدامة والحد من هدر الطعام ف 

ً
عام أكتر استدامة

 جميع أنحاء النظام. 

ي تركز عل  ⮚
ي صميم برامج السياسات الت 

ا ما تكون النظم الغذائية المستدامة ف  كثت  

اء حة للصفقة الجديدة الخرص  امج المقت   االستدامة، مثل التر

ي المستدام. تصف منظمة األمم المتحدة هناك تعريفات عديدة مختلفة للنظام ال  
غذائ 

 : ي المستدام من منظور عالمي عل النحو التالي
 لألغذية والزراعة، النظام الغذائ 

ي والتغذية للجميع،   
ي يوفر األمن الغذائ 

ي المستدام )إس إف إس( نظام غذائ 
النظام الغذائ 

ر فيها األسس االقتصادية واالجتماعية والبيئية  ي بطريقة ال تترص 
لتوليد األمن الغذائ 

ي ذلك: والتغذية لألجيال القادمة. 
 يعت 
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ي نطاق )االستدامة االقتصادية(. أنه مربــ ✔
 ح ف 

 النطاق )االستدامة االجتماعية(.  له فوائد مجتمعية واسعة ✔

ي أو محايد عل البيئة الطبيعية )االستدامة البيئية ✔  .  (له تأثت  إيجائر

ي دمج  المستدامة التنمية أهداف لتحقيق والزراعة األغذية تحويل
 
إجراًء لمساعدة البلدان ف

التنمية الزراعية والريفية المستدامة من أجل تحقيق أهداف إنمائية عل نطاق أوسع. وتقدم 

 لتنفيذ خطة عام
 
 عمليا

ً
ين دليال  .2030 هذه اإلجراءات العشر

 وفيما يلي بعض األمثلة:  ✔

ي النظم الغذائية التنويــــع من -1
 أجل زيادة اإلنتاجية وخلق فرص العمل وإضافة القيمة ف 

 حماية الملقحات والحفاظ عل الموارد الطبيعية -2

 تعزيز النمو الشامل ألجل تحسي   سبل المعيشة وتعزيز االقتصادات التشاركية -3

 تعزيز قدرة الناس والمجتمعات والنظم البيئية عل التكّيف -4

 ييف الحوكمة مع التحديات الجديدةاعتماد نهج شامل لتك -5

 المستدامة التنمية أهداف لتحقيق والزراعة الغذاء تحويل

مع استمرار نمو سكان العالم، ستكون هناك حاجة ماسة إل بذل المزيد من الجهد واالبتكار من 

التوريد العالمية، وتقليل فقدان أجل زيادة اإلنتاج الزراعي بشكل مستدام، وتحسي   سلسلة 

ي من الجوع وسوء التغذية عل الطعام المغذي. 
األغذية وهدرها، وضمان حصول جميع من يعائ 

ي الجيل القادم، 
 
ي المجتمع الدولي أنه من الممكن القضاء عل الجوع ف

 
ون ف ويعتقد الكثت 

ي سبيل تحقيق هذا الهدف
 ف 
 
 . ويعملون معا
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ي ويقر هدف التنمية المس
 
ي والتغذية ”تدامة المتمثل ف

القضاء عل الجوع وتوفت  األمن الغذائ 

كة بي   دعم الزراعة المستدامة (2)الهدف “ المّحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة
بالروابط المشت 

ي الريف وضمان أنماط حياة 
وتمكي   صغار المزارعي   وتعزيز المساواة بي   الجنسي   وإنهاء الفقر ف 

ي يجري تناولها ضمن مجموعة أهداف صحية ومعالجة ت
غت  المناخ وغت  ذلك من القضايا الت 

ي خطة التنمية لما بعد عام 
 . 2015التنمية المستدامة السبعة عشر ف 

 أخرى تستحق 
 
وإل جانب الحصول عل السعرات الحرارية الكافية، فإن للتغذية السليمة أبعادا

نظمة الغذائية الصحية. ويمكن أن يكون لعدم كفاية االهتمام، منها توافر المغذيات الدقيقة واأل 

ي الغذاء الذي تتناوله األمهات والرضع آثار ِخلقية طويلة األجل. وترتبط 
 
المغذيات الدقيقة ف

ي 
ايد اإلصابة باألمراض غت  المعدية ف   بت  

 
 وثيقا

 
النظم الغذائية وأنماط الحياة غت  الصحية ارتباطا

 لدان النامية عل حد سواء. البلدان المتقدمة النمو والب

 : تحديد األهداف العلمية للنظم الغذائية الصحية وذلك من خالل

 الغذاء الصحي  -1

 انتاج غذاء مستدام -2

اتيجيات للتحويل العظيم للغذاء   : وهي  ولقد تم تحديد خمس است 

ام المحلي والدولي للتحويل ال نظم غذائية صحية ⮚
 االلت  

ة من الغذاء إل انتاج غذاء صحي إعادة توجيه أولويات الزراعة من  ⮚  انتاج كميات كبت 

 تكثيف انتاج االطعام بشكل مستدام لزيادة اإلنتاج بجودة عالية ⮚

ي والمحيطات ⮚
 اإلدارة القوية المنسقة لألراض 

 مع أهداف األمم  ⮚
 
خفض معدل اشاف وهدر الطعام ال النصف علي األقل، متماشيا

 المتحدة للتنمية المستدامة

ي المناطق الريفية، ويشكل المزارعون من أصحاب وحيث أن الف
ي الغالب ف 

ان ف  قر والجوع منتشر

، فإن القضاء عل الفقر   من الفقراء والجياع. وبالتالي
 
ة جدا ة وأشهم نسبة كبت  الحيازات الصغت 

ي 
 بتعزيز إنتاج األغذية واإلنتاجية الزراعية والدخل الريف 

 
 أساسيا

 
 . والجوع يرتبط ارتباطا
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. ويجب السعي ويجب أ
 
ي جميع أنحاء العالم أكتر إنتاجية وأقل إهدارا

 
ن تصبح النظم الزراعية ف

ي اإلنتاج واالستهالك 
ي ذلك ف 

 
ي تطبيق الممارسات الزراعية والنظم الغذائية المستدامة، بما ف

ف 

 عل حد سواء، من منظور كلي ومتكامل

ي درجات الحرارة وهطول األ ، 
ات المتوقعة ف   للتغت 

 
مطار واآلفات المرتبطة بتغت  المناخ، ونظرا

ي أنشطة البحوث والتطوير وإثبات الفاعلية 
فإن المجتمع العالمي مدعو إل زيادة االستثمار ف 

ي كل مكان. وسيكون بناء القدرة عل 
للتكنولوجيات من أجل تحسي   استدامة النظم الغذائية ف 

 لتجن
 
 حاسما

 
ي النظم الغذائية المحلية أمرا

 
ي المستقبل الصمود ف

 
ب حدوث نقص واسع النطاق ف

ي والتغذية الجيدة للجميع. 
 وضمان األمن الغذائ 

ات  ي التأثت 
عل الرغم من أنه قد ال يبدو بشكل مباشر ، فإن ما نأكله كل يوم هو عامل حاسم ف 

وة الحيوانية النفايات ، وتلوث ال ي جميع أنحاء العالم. تنتج الزراعة والتر
ي تحدث ف 

مياه البيئية الت 

ي مواجهة الحاجة 
ي ارتفاع درجات الحرارة العالمية. ف 

بة ، وتنتج غازات دفيئة معينة تتسبب ف  والت 

ي بأكمله ، فإن مفهوم 
أصبحت هذه  .طعام مستدامإل تغيت  النظم الغذائية والنظام الغذائ 

ا ، عل الرغم من صعوبة تحقيقه ولكننا نسعي ونحاول جاهدين لتح قيق الطريقة أكتر وضوح 

 . هذا الهدف
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 الطاقات المتجددة الحل االمثل لمكافحة التصحر

 عداد: أ. د. كريم خلف محمدإ

 دير مركز بحوث النهرين للطاقة المتجددة النانويةم 

 مقدمة

ة، لما لها من  ي اآلونة األخت 
 
أصبحت ظاهرة التصّحر الشغل الشاغل، للمهتمي   بالبيئة ف

ة عل البيئة، فالتصحر هو مصطلح ذو دالالت متعددة، وقد دخل حت    انعكاسات خطت 

ي عام االستخدام الشائع منذ انعقاد مؤتمر األمم المتحدة 
 
ي ستوكهولم ف

ي بالبيئة ف 
األول المعت 

ي المناطق شبه الجافة أو المناطق شبه 1972
بة ف  ، ويعرف العلماء التصحر بأنه تدهور الت 

ات المناخية أو أنشطة اإلنسان. وقد مت   العلماء بي    الرطبة، بسبب عوامل عديدة مثل التغت 

و أحد أشكال التصحر، والذي التصحر والزحف الصحراوي والجفاف، فالزحف الصحراوي ه

، والذي يؤدي إل إيجاد  ي
بة والنظام البيت  يؤدي إل انخفاض أو تدهور قدرة اإلنتاج الحيوي للت 

ة  ظروف شبه صحراوية، وانتشار ظاهرة الكثبان الرملية، أما الجفاف فينجم عن نقص المياه لفت 

ي إليه شدة التص
ي حد ذاته عامل تفض 

 حر. طويلة إل حد ما، وهو ف 

 : شكال حدوث ظاهرة التصحر أ

ي المناطق الجافة وقد أشار 
ي تحدث ف 

هناك العديد من األشكال المتعلقة بالتصحر وخاصة الت 

اء والعلماء إل عاملي   هما:   -الختر

ية -أ  عوامل بشر

ات المناخية -ب  عوامل التغت 

ي الجوانب الصناعية كال العاملي   المسبب الرئيسي هو االنسان نتيجة االستغالل الم         
فرط ف 

 : ة هي ي والغت  متوافق مع الطبيعة والذي يولد اسباب كثت 
 -واالستثمار العشوائ 

 ازمة المياه منها طبيعية ومنها بفعل التطور الصناعي والتحوالت االجتماعية واالقتصادية.  -1
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2-  . ي والصناعي
اء نتيجة الجفاف والتوسع السكائ   ازمة المناطق الخرص 

يعية البيئية. ضعف ا -3  لقواني   التشر

ات المناخية.  -4 ي بالجوانب البيئية والتغت 
ي مستوى الوعي الثقاف 

 تدئ 

ات المناخية.  -5  ضعف الحلول والدراسات العلمية بخصوص التغت 

ات المناخية مشكلة عالمية حيث باإلمكان معالجتها محليا.  -6  االعتقاد بان مشكلة التغت 

بة بما االستغالل الست   للموار  -7 اف الموارد الجوفية والت  ي استت  
د الطبيعية: ويتمثل ف 

بة وتتناقص خصوبتها، والرعي الجائر وتلويث المياه  يعرضهما للتملح أي ازدياد ملوحة الت 

بة.   السطحية والجوفية والت 

8-  : ي
 استخدام أساليب زراعية خاطئة: ويتمثل ف 

ميقة والخاطئة، وإهمال الجدران أساليب تتعلق بإعداد األرض للزراعة كالحراثة الع ▪

بة من االنجراف، وإهمال زراعة مصدات الرياح.  ي تحافظ عل الت 
 اإلسنادية الت 

أساليب تتعلق باختيار األنماط المحصولية والدورة الزراعية، كالزراعة غت  المرشدة،  ▪

ي نفس األرض بصورة متكررة. 
 وزراعة محصول واحد ف 

ية نفسها كالري والرصف والتسميد والحصاد بطرق أساليب تتعلق بالممارسات الزراع ▪

بة وتناقص خصوبتها.   خاطئة تودي إل زيادة ملوحة الت 

 : الحلول

اء والعلماء ح الختر
العديد من أساليب حل مشكله التصحر طبقا لمستوياتها  قد اقت 

 المتعددة ومنها: 

ات المناخية وحماية البيئة بما يت (1 الءم مع سن قواني   وتعليمات بخصوص التغت 

 خصوصيات كل منطقة. 
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اء.  (2 اتيجية وبرامج للحد من التصحر والتجاوزات عل المناطق الخرص   وضع خطط است 

ي وحماية البيئة.  (3
ي التنوع المناج 

 
ي تعت  ف

 العمل الجمعي مع المنظمات الدولية الت 

ات الجوية محلية وعالمية لغرض المراقبة واتخاذ االجراءات  (4 وضع قاعدة بيانات للمتغت 

 مناسبة. ال

5)  . ي
ي العشوائ 

 الحد من التوسع السكائ 

اء لما لها من تأثت  صحي عل  (6 بناء وحدات سكانية تأخذ بنظر االعتبار الواحات الخرص 

ية تتكاثر فيها  حياة االنسان واالبتعاد عن انشاء وحدات سكنية كان تكون مخازن بشر

 االمراض لعدم االخذ بالقواني   والتعليمات البيئية. 

ي الدراسات االولية والعليا. الوعي الثق (7
ي من خالل المناهج الدراسية ف 

 اف 

اء وتطبيقات الطاقة  (8 توجيه االعالم بتخصيص برامج توعية تحاكي البيئة الخرص 

 النظيفة. 

ي للمنش (9
ات الحكومية والقطاع الخاص واالستثمار لما لها من ئاعتماد التوزيــــع الجغراف 

 . ي
 تأثت  كبت  عل الواقع البيت 

. اعتماد طرق  (10 ي واالسمدة كاالعتماد عل طريقة التقطت 
 حديثة من حيث السف 

ي الزراعة والصناعة والمجمعات السكنية  (11
اعتماد عل تكنلوجيا الطاقة البديلة النظيفة ف 

 . ي
 وكذلك استخدام السيارات الهجينة. وهذه التكنلوجيا ال تسبب تلوث بيت 

 إقامة محميات بيئية تعتمد عل الطاقة البديلة.  (12

ي مجال مكافحه التصحر والزحف الصحراوي والجفاف. تشجيع  (13
 البحث العلمي ف 
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 الطاقات المتجددة أنواع

سميت بعض مصادر الطاقة بالطاقة المتجددة ألنها موجودة عل كوكبنا باستمرار وألنها ال 

،ويمكن أن تكون متوفرة بكميات هائلة أو بكميات محدودة  تتغت  مع مرور الزمن وال تتناقص

 ا تتجدد باستمرار ونذكر منها: ولكنه

 Water Energyالطاقة المائية:  ❖

    Wind Energyطاقة الرياح:  ❖

 Solar Energyالطاقة الشمسية:  ❖

 Water Energyالطاقة المائية:  (١

  
 
 ا إلنتاج الطاقة الكهربائيةأساسي   تعتتر الطاقة المائية مصدرا

 

 

 Wind Energyطاقة الرياح:  (٢

جاهات الرياح وتمكن من استخدام الطاقة استغل اإلنسان منذ القدم ات

اعية، تحريك شفرات  ي تولدها )تسيت  المراكب والطائرات الشر
الحركية الت 

 الطواحي   لضخ المياه أو لطحن الحبوب تحريك مولدات كهربائية...(
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 الطاقة الكهرومائية (3

 Solar Energyالطاقة الشمسية: 

الحيوانية والنباتية، إذ ترسل كل يوم إل األرض وإل إن الشمس هي أساس الحياة اإلنسانية و 

مختلف الكواكب كميات مهمة من الطاقة والحرارة اللتان تمثالن مصدر جميع إمكانيات التطور 

 والبقاء لجميع الكائنات الحية. 

 االستعماالت الحرارية للطاقة الشمسية

 :  Capture Solariaالملتقط الشمسي

 

 :  الشمسيةأهمية استخدام الطاقة 

ها إحدى اإلمكانيـات المتاحـة باالسـتغالل األمثل لها إ
َّ
ن االهتمام بالطاقات المتجددة ينبع من أن

ي الوقت 
ي مجاالت تزويـد الـسكان بالغـذاء، وجـدوى االستخدام ليس ف 

وتوجيهها ألغراض التنمية ف 

الحالية وبصورة عامة هي الحالي فقط وإنما باتجاه المستقبل إذ إن موارد الطاقة التقليديـة 

ي استهالكها يقابله نقصان فـي حجـم احتياطاتها المتوافرة، ومع الزمن 
مصادر ناضبة فزيادة ف 

ي لـسد هـذه االحتياجات، وعليه يجب تطوير المصادر 
ها لن تكف 

ّ
ي االحتياج للطاقة فإن

والتطور ف 

ي نطاق المناطق الريفية البديلة بما يسد حاجة المستقبل الذي يؤدي إلـى إمكانية استخدا
مها ف 

 النائية بسبب عامل البعد عن مراكز التجهيـز بما ينطوي عل جهد وكلفة وزمن. 

ي عدة مجاالت بغرض الوصول إل مزيد من التنمية الريفية، سواء 
فاالهتمـام بالطاقـة الشمسية ف 

 بقصد تحسي   ظروفهم االجتماعية و 
 
االقتـصادية مـن بالمنـاطق القديمة أو المستصلحة حديثا

 إل تشتت السكان علـى مـساحة 
 
جهـة والحد من تفاقم ظاهرة التصحر من جهة أخرى، نظرا

، ويمكن 
 
 رشيدا

 
شاسعة وإل عزلة كثت  من األماكن اآلهلة، وهنا يصبح البحث عن مـورد بـديل أمـرا

ي الطاقات المتجددة والسيما الطاقة الشمسية. 
 أن يتمثل هذا البديل ف 
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ي العراق واستغاللها لتوليد الطاقة  إن •
 
عدم االستفادة من الطاقة الشمسية رغم وفرتها ف

ي الصحراوية والبعيدة عن مراكز المدن ومراكز توليد الطاقة، 
ي المزارع واألراض 

 
الكهربائية ف

 عن الكلف الباهظـة لمـد 
ً
مع زيـادة أسـعار المحروقات والتوليد ومشكالت التوزيــــع فضال

ية النائية، وارتفاع نسبة التلوث هـذه الـشب كات الكهربائية وإيصالها إل المستقرات البشر

ي صحة اإلنسان والنبات والحيوان، 
البيئـي نتيجـة استخدام المحروقات وتأثت  ذلك ف 

ي نقص الطاقة الكهربائية الالزمة مما جعل المزارع والمستثمر 
وخصوصية بلـدنا الذي يعائ 

، كل تلك الزراعي يعتمد عل المو  ي العمل الزراعي
 
لدات لتوليد الطاقة واستثمارها ف

ي هي محور الدراسة 
ي وتفاقم حالة التصحر الت 

 عل األمن الغذائ 
 
األسـباب انعكـست سلبا

اء، وأحد  ، وبالتالي تقلص المساحات الخرص  اجع الكبت  للنتاج الزراعي المحلي
نتيجة الت 

اجع هو    : أسباب هـذا الت 

 هربائية نقص الطاقة الك •

الحروب واالرهاب أدت ال تحطيم البت  التحتية وهجرة العقول اضافة ال الهجرة  •

ي الريف او المدينة 
 العشوائية ف 

ي  •
ضعف االسناد المالي نتيجة اتجاه الدولة لتعزيز القوى المسلحة وتحسي   الوضع االمت 

ي االتجاهات االخرى ومن ضمنها ال
انية باتجاه واحد وضعف ف   زراعة. جعل المت  

ام االتفاقيات  • قلة منسوب مياه دجلة والفرات نتيجة الرصاعات عل المياه وعدم احت 

 بي   الدول. 

عل المنافذ الحدودية ادى ال  عدم التحكم والسيطرة  •

المستورد من الخارج وال انتاج  االعتماد عل المنتوج 

ي 
وبالتالي هجرة استغالل االراض  غت  متوازن من الفالحي   

 للزراعة. الصالحة 
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ي والمساحات الزراعية ويتطلب ذلك  •
ي عل حساب االراض 

ي العشوائ 
اتساع البناء العمرائ 

 من الحكومة والمؤسسات ذات العالقة وضع حلول وحد لألتساع. 

 مبادرة مركز بحوث النهرين للطاقة المتجددة

  هدف الدراسة 

ي عرض مبادرة تعتمدها جامعة النهرين/ مركز بحوث النهرين للطاقة  
المتجددة النانوية ف 

ي الحد من ظاهرة التصحر وزيادة المساحات 
امكانية استغالل تقنية الطاقة الشمسية ف 

ي كلية الزراعة وبمشاريــــع  اء من خالل االعتماد عل الطاقات الشابة من خريحر الخرص 

ة مدعومة من قبل الدولة وبمساندة الجهات ذات العالقة كهيئة االستثمار، وزارة  صغت 

 عة والمصارف الحكومية. الزرا

تخفيف االعباء عن كاهل الدولة بخلق فرص استثمارية ذات طاقة محدودة •    

 .  للخريجي  

 استثمار التقنيات الزراعية الحديثة ومصادر الطاقة المتجددة. •    

ي الصحراوية والمساحات ذات العائدة الشخصية. •    
 امكانية استغالل االراض 

 س األموال واالستعانة بالمستثمرين. استثمار تشغيل رؤو •    

    • . ي  تشجيع استهالك المنتج المحلي والحد من المنتج األجنتر

 

 الجدوى االقتصادية  ⮚

 عن خطوط نقل وتوزيــــع الطاقـة التابعـة للـشبكة 
 
ان معظم المناطق النائية بعيدة جدا

 ات: الوطنية للكهرباء والماء، مما يتطلب استخدام الطاقة الشمسية لعدة مت   

 طويلة تصل إل أكتر من  (1
 
ي المناطق النائية واألرياف مددا

 
تمكن من االستثمار ف

 سنة( بسبب عمر المنظومات الطويل، وهنا تكمن جدواها االقتصادية. 25)
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ي ال تتوافر فيها مثل  (2
توافر المساحة الكافية لوضع األلواح الشمسية عكس المدن الت 

 هذه المساحات. 

ي سهولة النصب والتشغيل ل (3
ها وقلة الصيانة أو انعدامها، وال تحتاج إل توافر الفنيي   ف 

 المناطق النائية. 

ي تعمـل بالطاقـة الشمـسية دون الحاجـة  (4
إمكانية استخدام أكتر عدد من األجهزة الت 

 فقط، وهي أساسية 
 
لبطاريات الخزن؛ مما يقلل الكلفة الرتباط عمل هذه األجهزة نهارا

 المضخا
ً
ي المزرعة مثال

 
ي المزروعات، وجهـاز تجفيـف الفواكـه ف

ت الزراعية لسف 

 ، ل والبيوت المحمية، والطباخ الشمسي بة والتدفئة للمت   والخرص  وتعقيم الت 

، والمقطر الشمسي البسيط.   والسخان الشمسي

 ال تتطلب المنظومة سوى غسل األلواح الشمسية من األتربة لزيادة كفاءتها.  (5

 مـن  وعليه يعد  ال تستعمل الطاقات التقليدية، (6
 
 وخاليـا

 
وع الطاقة الشمسية نظيفـا مشر

 التلوث

ي المناطق النائيـة،  (7
تقلل الطاقة الشمسية من تكاليف البنية التحتية للماء والكهرباء ف 

ي حالة 
 ف 
 
إذ إن توسيع هذه الشبكات وإيصالها إل هذه المناطق عملية مكلفة جدا

 استخدام الطاقة التقليدية. 

ل لعائلة الفالح مع توفت  الطاقة عند القيام بإن  
ي المناطق النائية البد من بناء مت 

شاء مزرعة ف 

ل والمزرعة   عن حفر بت  عل مسافة قريبة من المنـزل لـسد احتياجـات المت  
ً
الكهربائية له فضال

 من المياه. 

 : االستنتاجات والتوصيات

جدوى اقتـصادية مقارنـة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية هي ذات  (1

واط، أي ما يعادل  1000بالطاقة التقليدية حيث تقوم المنظومة بتوليد الكهرباء بقدرة 



52 
 

ي يعمل بالوقود التقليدي  2أمبت  وبكلفة  5
 وهي مجزية مقارنة بمولد كهربائ 

 
دوالر يوميا

ات نفسها وبكلفة  ، فباإلمكان إيصال المـ 6.9لتوليد االمبت 
 
 يوميا

 
اء والكهربـاء إل دوالرا

المناطق النائية بتكاليف أقل بكثت  من إيصالها إل تلك المناطق بالطاقة الكهربائية 

 العادية. 

ي توليد الطاقـة الكهربائيـة  (2
اعتماد الفالحي   والمستثمرين الزراعيي   عل المولدات ف 

 يسبب بتكاليف مالية عالية. 

ي صحة اإلنسان  (3
 
ي المؤثر ف

والحيوان والنبـات نتيجـة اسـتخدام ارتفاع التلوث البيت 

ي توليد الطاقة الكهربائية. 
 المولدات ف 

ي المناطق النائية واألرياف مدة تزيد عل  (4
سنة، من خالل  25من الممكن االستثمار ف 

ي توليد الطاقة الكهربائية بسبب العمر الطويل للمنظومة. 
 استخدام الطاقة الشمسية ف 

 أي صيانة سوى تنظيفها من األتربة لزيادة كفاءتها.  ال تتطلب منظومة الطاقة الشمسية (5

ي تعمـل بالطاقـة الشمـسية دون الحاجـة  (6
إمكانية استخدام أكتر عدد من األجهزة الت 

 كالمـضخات الزراعية 
 
ل الكلفة الرتباط عمل هـذه األجهـزة نهـارا

ّ
لبطاريات الخزن مما يقل

بة وتدف ي والبيوت المحمية وجهاز تجفيف الفواكه والخرص  وتعقيم الت 
ل الريف  ئة المت  

 .  والطباخ والسخان الشمسي

من  0.85التدفئة بالطاقة الشمسية ذات جدوى اقتصادية، إذ يتطلب تسديد مبلغ (7

 مقارنة بـ )
 
 دوالر( لمنظومة التدفئة العاملة بالنفط.  8.5الدوالر يوميا

ي تعمل بالطاقـة ال (8
ل الت  شمـسية ذات جـدوى التكاليف اإلجمالية لتشغيل أجهزة المت  

ي تتجاوز عمرها 
 2.39سنة هي ) 25اقتصادية، إذ إن الكلفة اليومية لتلك األجهزة الت 

( وهي أرخص من فاتورة الكهرباء. 
 
 دوالرا

ي تبعد  (9
 م أو أكتر عن خطوط النقل. 600استخدام الطاقة الشمسية مجٍد للمواقع الت 
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اء، ولكن تكـون ذات جـدوى تكون كلفة منظومات الطاقة الشمسية عالية عند اإلنش (10

اقتصادية بمنظور المستقبل البعيد الستخدامها مقارنة بمنظومة توليد الطاقة 

ي تكون منخفضة الكلفة عند اإلنشاء؛ ولكنها ذات تكاليف عالية عل 
الكهربائية الت 

 المنظور البعيد لالستخدام. 

اء تعمل بالطاقة المت (11 ي خرص 
ا فأن جدوى انشاء مزارع واراض  جددة لها أهمية عظم وأخت 

ة للمواطن وخزينة الدولة  ي بلدنا ومردودات اقتصادية كبت 
ي الحد من ظاهرة التصحر ف 

 
ف

 وحماية لبيئة العراق من التلوث الناتج من التصحر ومخلفات الوقود الضارة. 
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ى ن محمد الصت  فانا حسي   االسم : أ.م. د. نت 

  ستدامةرئيس الفريق العاشر للتنمية الم

  ومدير ادارة الجلسات للورش العلمية للتنمية المستدامة ألعضاء الفريق العاشر 

  الوظيفة : استاذ مساعد بوزارة التعليم العال  معهد اللغات بالمنصورة

  باحث اجتماع اقتصادي بمركز صالح كامل لالقتصاد االسالم   بجامعة االزهر

   ات الّتبوية والنفسية التابع لمنظمة الصداقة الدوليةرئيس وحدة دراسات الطفولة بمركز الدراس

  01004358009 ــ٠١١٥6338٠33رقم التليفون: 

  
ن
يد اإللكّتوب   :dr.nervanahussein@gmail.comالت 

 

ن الّتبية والتعليم   التنمية المستدامة بي 

 

بيةُيعّرف مفهوم علم ا حقق أهداف  لت 
ُ
ي يمكن أن ت

رق الت 
ُ
 دراسة أساليب التدريس، والط

ُ
ه
ّ
عل أن

م النظريات العلمية 
ُ
بوي الذي يض بية بمفهوم علم النفس الت  التعليم، ويرتبط مفهوم علم الت 

ها تلبية حاجات الحاض  دون 
ّ
للتعلم، وفلسفة التعليم. أّما التنمية المستدامة فتعّرف عل أن

عد خطة التأثت  الس
ُ
ي تلبية حاجات المستقبل، وت

ي واالجحاف عل قدرة األجيال القادمة؛ ف  لتر
  م أساس التعاون العالمي الرائد؛ لتحقيق التنمية المستدامة2030التنمية المستدامة 

بية واألطر  علماء االجتماع لنا  وقد كشف  األخالقية والتعليمية النظرية عن اساليب الت 
ي  إجمالها  يمكن بمجموعة

بيةف  غيب الحسنة والموعظة بالتوجيه ،و  بالقدوة :  الت   ،وبالت 
ي بعض االحيان،

هيب ف   ،وباألحداث العلمية والممارسة ،وبالتدريب والمناقشة ةبالمحاو  و  والت 
وري وجود التوازن كان  .ولما  والمواقف ي  والشمول من الرص 

بوية هذه االساليب استخدام ف   الت 
ي  لتعلم ألبناءوا المتعلمي    استجابة لتحقيق

القيم؛ كان البد من دخول اساليب وطرق اخري ف 

mailto:dr.nervanahussein@gmail.com
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المؤسسات التعليمية لبناء اجيال مستقبلية تعمل وتنهض وتنتج وتطور وهو ما نسميه جيل 
ي  التنمية المستدامة .فهو له

 ،حق الفرص وتكافؤ  المساواة ،حق اللعب ،حق التعليمالحق ف 
 المشاركة .  ،حق واالستماع لتعبت  ا حرية ،حق الصحية الرعاية ،حق الحماية

 
ن الّتبية والتنمية المستدامة يتبادر ال  اذهاننا السؤال ما ه     ؟العالقة بي 

 
ي عملية التنشئة االجتماعية لألجيال

 من المتعارف عليه ان المؤسسات التعليمية مكملة لألشة ف 
بية والتطبيع االجتماعي النضباط السلوك العا م لألبناء ليتناسب مع ثقافة فهي تقوم ايضا بالت 

ي  المجتمع وهويته . فمن المعروف يتم
 
 الوعي  لتكوين المناسبة المداخل تحديد  المرحلة هذه ف

ي  مدخل من أكتر  األبناء، وهناك لدى
 
األبناء  لدى الدافعية إثارة تستهدف الشأن؛ جميعها  هذا  ف

االهتمامات بزيادة  المداخل ذهه أهم لتطوير وتنمية مهاراتهم وكفاءتهم للتحصيل الدراسي ،ومن
ي  اآلمالالنفسية واالجتماعية وتحقيق  التحصيل العلمي وتلبية الحاجات

 فكل بها  يشعرون الت 
ي  الشخصية اهتماماته له طفل

 المختلفة واالجتماعية األشية تفاعالته خالل من لديه تكونت الت 
ي  استثمارها  نأمك وتحديدها  كشفها   تم ما  إذا  االهتمامات تلك فإن ثم ومن ،

ا  تقديم ف  ه تجديد ختر
ي  تساعد 
اتيجيات من العديد  باستخدام التنموي الوعي  تكوين ف  ي اكسابه  االست 

التدريسية بمعت 
مهارات روح القيادة وتحمل المسئولية ، كذلك مهارات علمية وذاتية ومهنية باإلضافة الي 

ات حياتية يستطيع من خاللها المشاركة االيجابية ي المجتمع ومواجهة المشكالت  تزويده بختر
ف 

ضه ي تعت 
بوية من  الت  ي المؤسسات التعليمية بعض االساليب الت 

لذلك تتبع الهيئة التدريسية ف 
 : اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة مثل

ي والمحاكاة والمناقشات األدوار والحوار والعصف تمثيل
 العلمية والمشح واأللعاب الذهت 

ي اتخاذ القرارات ، وتحفت   السلوك المدرسي لتشجيع الطال
ب عل التعبت  عن الرأي والمشاركة ف 

ي صورة عمل 
المسئول عن السالمة البيئية، وبيان كيفية المحافظة عل الوضع االقتصادي ف 

ي مجتمع عادل 
وانتاج من خالل االنشطة المدرسية او المجتمعية ، وااليمان بفكرة العيش ف 

ة أو ال م من أجل سواء لألجيال الحاض 
ُّ
، لذلك ُيعتتر التعل ي

 
ام التنوع الثقاف مستقبلّية، مع احت 

م طويل األمد، وهو جزء ال يتجزأ من التعليم الفّعال
ُّ
المحاكاة وفائدة -1التنمية المستدامة هو تعل

اك : هذا االسلوب ي  حركيا، حسيا، سمعيا، برصيا، الطالب اشر
 
المساواة  يعزز  تعليمية مما  نماذج ف

ي التنوع
ي  الحياة مشاكل ومعالجة ف 

 وبي    بينها  الصلة مجتمعاتهم، كما تعمل علي توثيق تواجه الت 
 . العليا  التفكت   مهارات المناهج وتعزيز 

يسمح بتناول المعلومات بي   الطالب من جهة وبي   الطالب للمعلم من جهة  نقاش الفصل -1
ي  اخري، فهو احد المهارات

 شفهيا  عل التواصل مثل القدرةالمستدامة  للتنمية التعليم ينميها  الت 
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كت    مهارات التواصل ،وتنمية وكتابيا 
ي والت 

آلخرين، ا ألفكار  البناء والنقد  الفعال، ،االستماع اللفظ 
ون  نجدهم يتمت  

 
ون والموهوبون علميا  النقاش، حيث من السمعي  بالتعلم وهنا الطالب المتمت  

اكتر فاعلية  لمعلومات أفضل نقل مدرسي   لل األمر يتيح األفكار. وهذا  عن والتعبت   االستماع
 . وهذا كله يطلق عليه التعليم التكاملي  وتطبيق للمبادئ والقيم

 

 

  ولكن كيف يكون التعليم تحول  لتحقيق اهداف التنمية المستدامة؟

 من خالل النقاط اآلتية:  

: من خالل دمج القضايا الحرجة؛ كتغت  المناخ، والتنوع ا -1   المحتوى الدراسي
ر
، والحد ي لبيولوجر

ي تكون ضمن المناهج الدراسية. 
 من مخاطر الكوارث الطبيعية، واالستهالك، واإلنتاج حت 

ز  -2
ّ
رك
ُ
م بطريقة تفاعلّية ت

ُّ
م: تهيئة بيئة التعليم والتعل

ُّ
تيح  عل بيئة التدريس والتعل

ُ
المتعلم وت

 . ي والتوجيهي
م االستكشاف 

ُّ
 له التعل

اء: من خالل تزويد المتعلمي   بالمهارات الالزمة للوظائف  االنتقال إل المجتمعات -3  الخرص 
اء كالمحافظة علي البيئة وكيفية االستفادة من الموارد الطبيعية .    

 الخرص 

 4-  
 
ي أساليب حياة مستدامة من خالل المشاركة بأدوار فّعالة محليا

تحفت   الطالب عل تبت 
ها عن طريق تفعيل ومجتمعيا كالمشاركة التطوعية او الخدمة ال

ُّ
عامة لمواجهة المشكالت وحل

 الطالب علي القراءة  واالطالع بالمكتبة المدرسية، إل أن يصبحوا 
المكتبات العامة وتحفت  

 مساهمي   مشاركي   . 

م: من خالل تحفت   االنتاجية العلمية وتعزيز الكفاءات األساسية  -5 
ُّ
النظر الي مخرجات التعل

ارات االبداعية واالبتكارية ؛ وتشجيعهم علي ُصنع القرارات التعاونية، من الموهوبي   ذوي المه
 . وتحّمل المسئولية من ِقبل األجيال الحالية والمقبلة بحيث تتناسب مع سوق العمل واالنتاج

  المراحل  االول  أ
ن
  : وال التعليم التنموي ف

ا بأهداف التعليم: أولها بناء انسا ر أنفسنا دائم 
ِّ
ك
َ
ذ
ُ
ن جيد، وثانيها المحافظة عل الثقافة يجب أن ن

والهوية وغرس قيم االنتماء والمواطنة ، وآخرها القضاء علي ما يهدد البيئة التعليمية ويــهدم 
ة االختبارات والواجبات، إطالة أوقات الدوام،  الغرض من التعليم وهي ).تكثيف المواد، كتر

لية والدروس الخصوصية، ألنها ممارسات  غت  تربوية من شأنها إرهاق األستاذ الدراسة المت  
ا، وإضعاف عملية التعليم ككل   .والتلميذ مع 
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فالتعليم التنموي يعتتر الطالب هو المحور االساسي لتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق ابعاد 

    التعليم االربعة

 

  معوقات تحقيق التنمية المستدامة اثناء مراحل التعليم

ي يتفوق طالبها تنخفض فيها ساعات الحصص زيادة الساعات الدراسية  -1
لوحظ أن الدول الت 

ي من النظام التعليمي تعتمد عل زيادة ساعات 
ي تعائ 

ي حي   ان الكثت  من الدول الت 
المدرسية، ف 
 الدراسة . 

، نحذر من إلزام الطالب بمعلومات تفصيلية ال يتداولها إال أهل  -2 الحفظ والحشو والتلقي  
ي ال 

 «.بالمعرفة المعزولة»نتعرض بما نسميه التخصص الدقيق، حت 

ي الجوانب التالية:  -3
 المواد التدريسية الفاعلة يجب أن تركز عل تربية الطالب ف 

ي ، المهارات التواصلية ، الموهبة الخاصة ،التفكت  اإلبداعي 
  . الضمت  األخالف 

خصص بها سبب كاف لنفورهم من الت« المعارف المعزولة او التخصصية »فإلزام الطالب 
ي معلومات جديدة، 

، وقدرة الطالب عل إبداع أفكار جديدة أهم من قدرته عل تلف 
ً
مستقبًل

 .وتعليمه التفكت  االبتكاري ال يقل أهمية عن تعلمه القراءة والكتابة والحساب

االختبارات الغت  منطقية للتقييم ، فدور المدرسة أكتر من أن تحكم عل طالب من خالل  -4
ي للمدرس علي انه اداة تعليمية ووظيفية بحتة وانما ورقة اختبارا

ت ، أو وضع التوصيف الوظيف 
يتحدد تقييمه علي مدي قدرته علي مساعدة كل طالب لفهم المادة داخل الصف ، دون 
ي الثانوية 

ة والمفاجئة، أو مواسم الرعب النهائية كما ف  مالحقته باالمتحانات الطويلة والقصت 
ي مرص . التع

 . ليم ليس للتقييم وإنما للبناء  العامة ف 
ي يومياته الدراسية، استطاع أن يفكر ويعتر  ويتطور. أما التشديد والتهديد  -5

 
فإذا اطمأن الطالب ف

ا بالضغوطات  ة، ابتداًء بمشاعر التوتر والقلق، مرور  باالختبارات، فإن له عواقب انسحابيه خطت 
ي حاالت مؤسفة إل ال

 
 ف

ً
مفاصلة بي   التعليم أو الحياة. التعليم ليس النفسية الحادة، وصوّل
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ي مراحل التعليم 
 
ع إعطاء الطالب شهادات تحدد مستواهم بالدرجات والتقديرات ف

َ
للتقييم ُيمن

ا للتصنيفات والمقارنات المبكرة بي   األقران، )ممتاز، جيد، مقبول، راسب...(   األول تجنب 
عن طريق االختبارات: هناك  ىالي اخر اخذ معيار واحد للنجاح او االنتقال من مرحلة  -6

ي اساليب التعليم إما توحيد التعليم وإما تفريد التعليمانوع
 . ن ف 

ا ما يركز عل معيار واحد للنجاح فقط:  «توحيد التعليم» نطلق عليه التعليم التقليدي وهو دائم 
وعات، وكلها مسطرة قياس موحدة للجميع لضمان عملية اال  نتقال اختبارات، واجبات، مشر

اض أن جميع البشر يتمتعون بنفس القدرات وذات اإلمكانات وهذا هو  للمراحل التالية، بافت 
ي اليوم الواحد 

 الي تكدس وازدحام المواد فف 
 
دروس  7سبب رسوب الطالب وفشله. ونرجعه ايضا

بسبعة مدرسي   وسبعة طلبات من واجبات او حفظ ..الخ فيلجأ إل مساعدة من خارج الفصل 
، رشوة، تشيب، غش، إلخ( كي يلحق بالمنهج)مد   رس خاص، صديق أكتر

ي قدراتهم  ،«التعليم تفريد»أما مرحلة 
 بأن الطالب متفاوتون ف 

ً
فتقوم عل مبدأ اإلقرار أوّل

م
ُ
  . وإمكانياتهم خالل عملية التعل

ي نتدارك اخطا 
ي حق ابنائنا الطالبءوهناك مقولة البد ان نؤمن بها حت 

نملك ذهبا نحن ال  "نا ف 
 ". وال نفطا ولكن لدينا تعليم

  ؟متطلبات التعليم والّتبية لتحقيق التنمية المستدامة إذن ما ه  

 متطلبات التعليم لتحقيق اهداف التنمية المستدامة  -١

ي المؤسسات التعليمية
  الكفاءة المهنية للقائمي   بالتدريس ف 

ي تهدف إل زي : ونقصد بالكفاءة
ات سلوكية للمعلم هي تلك "العمليات الت  ادة مهارات وختر

ي معرفة حاجات الطالب االجتماعية والنفسية ، وغالبا ما يقوم بهذا 
ليكون أكتر كفاءة وفعالية ف 

ها من المراكز البحثية والتأهيلية  بية والتعليم او غت 
التأهيل والتدريب الجهات االدارية بوزارة الت 

نه 
ّ
 .من تحقيق وظائفه علي اكمل وجهالمهتمة بالعملية التعليمية  بما يمك

ي االعتبار ان هناك فرق بي   التنمية والنمو ؛ 
ا  فالنمووالبد من األخذ ف  ا ذاتي  ا طبيعي  ي نمو 

قد يأئ 
ي والذي 

ا يستند عل جهود الفرد وقدراته وكفاءته العقلية واالبتكارية  كنوع من التعلم الذائ  تدريجي 
التدخل من قبل جهة مؤسسية بها مراكز أو وحدات فهي  أما التنميةتطلبه طبيعة مهنته، 

ي النهاية 
متخصصة لتقديم برامج تهدف إل تحقيق التنمية والكفاءة الوظيفية بما يعكس ف 

  تحسي   وتطوير العملية التعليمية سواء كانت المدرسة او الجامعة

ن   ولك  يتم األمر عل  النحو األفضل هناك عدة صفات يجب ان يتحل بها القائمي 
 : بالتدريس
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ي المجتمع  صفات عملية .1
 
ي تعديل وتغيت  وتطوير االتجاهات ف

مثل محاولة اإلسهام ف 
المحيط به وإدارة النقاش والحوار الفعال مع طالبه، وأن يكون عل وعي بأهمية الدافعية 
ي أساليب 

 
ي التعلم، ولديه مهارة مراعاة الفروق الفردية بي   طالبه، فهو قادر عل التنوع ف

ف 
  . عرض، واستخدام األمثلة المختلفة، واستخدام الوسائل التعليميةال
 

كاستخدام وسائل إيضاح مناسبة وربط التدريس النظري بالجوانب  صفات مهنية .2
تكون لديه القدرة عل تقديم الموضوعات واألفكار  العملية بحيثالتطبيقية واالتجاهات 

ي ا
ي عرضه لبس ف 

 
ي أو بطريقة واضحة ومقنعة، فال يكون ف

ي المعائ 
 
لمفاهيم، أو غموض ف

ي األفكار
 
 .تفكك ف

 

ي األنشطة. وأن تكون لديه  صفات اجتماعية .3
ي المهنة والمشاركة ف 

مثل عالقته بزمالئه ف 
ي 
مهارة االستحواذ عل انتباه طالبه خالل الدرس، وذلك عن طريق التغيت  المقصود ف 

ي يستخدمها و
ات الت  ي صياغة األسئلة وتوجيهها؛ أساليب عرضه للموضوع، وتنوع المثت 

ف 
ي 
ي إنماء هؤالء الطالب ف 

فهو يستخدمها إلدارة المناقشة بينه وبي   طالبه كعامل مساعد ف 
هم، وتدريبهم عل بعض المهارات المتعلقة   جوانب شت   كتنمية معارفهم وأساليب تفكت 

ا عل تنمية الجوانب الروحية والوجدانية    .لديهمبمادة تخصصه، كما أنه يعمل دائم 
 

ي تنمية اتجاهات الصداقة والثقة بالنفس والصدق وحسن  صفات خلقية .4
وتتمثل ف 

ي للتقنية ي توجيه قدرات ومهارات الطلبة نحو االستخدام اإليجائر
 . المعاملة ف 

 

ي حل المشكالت  صفات ثقافية .5
تساعد عل اكتساب اتجاهات وأنماط التفكت  العقلي ف 

ي التدريسوربطها بالواقع مع توظيف أساليب ا
 .لتكنولوجيا الحديثة ف 

 

 

  العملية التعليمية لتحقيق التنمية المستدامة -٢ 
ن
 متطلبات الّتبية ف

ذكر ان المؤسسة التعليمية صانعة الحاض  من خالل بناء االنسان ثقافيا وعلميا 
ُ
هناك مقولة ت

ي العملية التعليمية تحقيق اهداف التنمية المستدامة للط
ي تف 

الب؛ تقوم هيئة واجتماعيا، وحت 
ي يتأهل الطالب اثناء التعليم بالتفاعل 

التدريس بإشباع بعض الحاجات النفسية واالجتماعية حت 
ي واستيعاب ما يصل اليه من مواد دراسية   ؟ اذن ما هيالحاجاتااليجائر
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بية لعملية ومتالزمة تكاملية مرحلة التعليمية المؤسسة فيه؛ مماالشك  االجتماعي  والتطبيع  الت 
ي  ودور  لهاهدفو 

، فإن وإشباع تلبية ف   شمولي
بية تختص بمعت   تلك الحاجات، فإذا كانت الت 

 جامعة أو  كانت  مدرسة التعليمية المؤسسة داخل المحصور  هدف التعليم ال يقترص عل النشاط
 وتنمية القيم علي  والمحافظة السوية الشخصية ُصنع التعليمي  النشاط ليستمد  يمتد  بل

 . المجتمع تنمية بهدف وذلك والتطوير  واالبتكار  إلي االبداع بوالجذ المهارات

  :  القبول إل من الحاجات االجتماعية؛ الحاجة

ي  الفرد 
 من والتقدير  والمحبة الرضا  عل للحصول يسع واالجتماعية االشية البيئة وسط ف 

ي  والطالب يحتقروه، أن أو  اآلخرون به يستهي    أن ويكره اآلخرين،
 عتر  تعليميةال المؤسسة ف 

ي  انتقاله
 
ي  يرغب المختلفة؛ التعليمية المراحل ف

 
ام والقبول واالستحسان التقدير  ف  من واالحت 

 غت   كان  إذا  أما  والمجتمع، متوافقا مع االشة الجديدة ومكانته عمره مع يتناسب بما  اآلخرين
 . والتقبل التقدير  بعدم يشعره هذا  فإن متوافق؛

   الشخص   لاالستقال تحقيق إل الحاجة
  :والعاطفن

ي  العمل إن
 من الخوف وعدم االجتماعي  النضج تحقيق مدى عل يتوقف الحاجة هذه إشباع ف 
ي  يرغب فالطالب االجتماعية.  المسئوليات تحمل من أو  الحياة مواقف

 استقالله تحقيق ف 
ي  وخاصة
ات بسبب ذلك التعليمية، المراحل ف  ي  النوعية التغت 

ي  عليه تطرأ  الت 
 خصيتهش جوانب ف 

 . العقلية

 الحب الحاجة؛ هذه مظاهر  ومن واالنتماء الحب لتي ا الحاجة: النفسية من الحاجات
ي  واالهتمام والرغبة والعواطف

م ذاته  االنتماء ف  مجموعة  و االنتماء الأالي مكان يتقبله ويحت 
 تكون متماثلة

ُ
ي  يندمج معها وغالبا

  . الدراسية ليتآلف معها والمرحلة العمر  معه ف 

ي تحتوي علي  العقلية الحاجات من وهي    : الدراس والتحصيل والفهم المعرفة الي  الحاجة
الت 

ي منظم
ي تكمن داخل الفرد. إذا  الخاصة والتصورات الشعورية بالمدركات يرتبط مكون معرف 

 الت 
 ُيظِهر  الذي الذي يقوم به المتعلم فهو  العقلي  للنشاط الهامة الجوانب أحد  الدراسي ه تحصيل نال

 . الذات ويحقق الدراسي  والتفوق النجاح
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  .التنمية المستدامة الرابع فريق
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وتون  خلية وقود غشاء تبادل الت 

وتون   ) Proton exchange membrane fuel cell(خلية وقود غشاء تبادل التر

 باسم  PEMF واختصارها
 
وتونات ، وتعرف أيضا  خاليا  ن أنواعهي نوع م PEM غشاء تبادل التر

ي تم تطويرها من أجل تطبيقات النقل ومن أجل تطبيقات الخاليا المحمولة.  الوقود
من أهم  الت 

( 
 
ات هذه الخاليا هي أنها تعمل تحت درجات حرارة منخفضة نسبيا درجة  100 – 50ممت  

ي  غشاء سلسيوس( وتحوي
وليت   .خاص لدن الكت 

 قائمة المحتويات

 وقود الهيدروجي   ما هي خاليا  .1

 أنواع خاليا الوقود  .2

 PEMFCماهي  .3

 أجزاء خلية الوقود  .4

  PEMFCكيف تعمل  .5

 اماكن عمل خلية وقود الهيدروجي    .6

 مزايا وعيوب خلية الوقود .7

 

ن   ما ه  خاليا وقود الهيدروجي 

ة إل طاقة كهربائية  وهي خلية كهروكيميائية يتم من خاللها تحويل الطاقة الكيميائية مباشر

وتونات)تحو   التفاعل أثناءة المتحرر  الكيميائية الطاقة ل خلية الطاقة ذات غشاء تبادل التر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
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ي 
اق وهذابخالف طاقةكهربائية إل واألكسجي    للهيدروجي    الكهروكيميائ  المباشر لغازي  االحت 

 .حرارية طاقة الهيدروجي   واألكسجي   الذي يولد

 

 

 

 : أنواع خاليا الوقود 

 : اليوم ه   نواع خاليا الوقود الرئيسيةأ

 (( وتون البوليمري  PEMخلية وقود غشاء تبادل التر

 ( خلية وقود األكسيد الصلبةSOFC) 

 ( خلية وقود الكربونات المنصهرةMCFC) 

 ( خلية الوقود القلويةAFC) 
 ( خلية وقود حمض الفوسفوريك)PAFC 

 

 أجزاء ومكونات خلية الوقود

 : االنود 

ي خلية الوقود.  ⮚
 وظيفة تكون كقطب سالب ف 

ي يتم تحريرها من جزيئات الهيدروجي   بحيث يمكن استخدامها ي ⮚
ونات الت  وصل اإللكت 

ي دائرة خارجية. 
 
 ف

 يحتوي عل قنوات محفورة تشتت غاز الهيدروجي   عل سطح المحفز.  ⮚

 : الكاثود 

ي خاليا الوقود والقنوات المحفورة عل القطب تعمل عل  (1
وظيفة كقطب موجب ف 

 فز. توزيــــع األكسجي   عل سطح المح

ونات مرة أخرى من الدائرة الخارجية إل المحفز  (2  . يوصل اإللكت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 لتشكيل جزئي  الماء. ( 3
 اعادة االتحاد بي   أيونات الهيدروجي   معذرة واألكسجي  

ي 
وليت   :  المحلول االلكت 

وتون.  وهو  ●  غشاء تبادل التر

 وهي مواد معالجة بشكل خاص ،بحيث تنقل فقط أيونات موجبة الشحنة.  ●

وناالغشاء يمن ●  . ت من االنتقال او المرور من خالله ع اإللكت 

 : المحفز 

1)  .  مادة خاصة تسهل تفاعل األكسجي   والهيدروجي  

عادة ما يكون مسحوق البالتي   مطليا بشكل رقيق جدا عل ورق الكربون  (2

 أو القماش. 

الخشونة والمسامية تزيد من مساحة السطح المعرضة للهيدروجي   أو  (3

 األكسجي   

 . PEMز الجانب المطلي بالبالتي   من يواجه المحف(4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

  الشكل التال  يوضح اجزاء خلية الوقود

 

 

-e4+ (aq)
+H4> ----- (g)2H2Anode:    

 (l)O2>2H---- -+ 4e(aq)
++ 4H 2(g)Cathode: O 

 

 الهيدروجي    وقود  خلية عمل ماكنأ

ي 
 
الثابتة ) محطات طاقة نظمة الطاقة أتستعمل خاليا وقود الهيدروجي   عل نطاق واسع ف

ي نطاق النقل
 
 .ثابتة( وف
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ن خاليا الوقود والبطاريات والمحركات من جانب الكفاءة هوهذ  مقارنة بي 

  كفاءة النظام التقنية المستخدمة

 %32-24 خاليا الوقود

 %26 البطارية

 %20 محرك السيارة
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  الفوائد

 المياه هي المنتج الثانوي الوحيد •

 "الدفيئة" بعاثات للغازاتال توجد ان •

 "صفر تلوث" إمكانية الحصول عل •

ي  •
 الحد األدئ  من التلوث الضوضائ 

 ارضالم

 الهيدروجي   صعب / مكلف اإلنتاج والتخزين والنقل.  •

 تتطلب خاليا الوقود وقودا نقيا.  •

 محفزات البالتي   نادرة و باهظة الثمن  •

وتون رطبة  •  أغشية تبادل التر
 يجب أن تبف 

 اليا وقود الهيدروجي   ثقيلةمكدسات خ •
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 خالصات الورش العلمية لفريق التنمية المستدامة الثالث
 

 
 3 المستدامة التنمية المستدامة: فريق التنمية فريق اسم .١
 كاظم كريم  المستدامة. ا. د. ابتهال التنمية فريق رئيس اسم .٢
 والشهادة: استاذ دكتور العلم   اللقب .3
 الّتبية للبنات/ جامعة الكوفة كلية  فيها،:  يعمل الّت   المؤسسة .4
 07803848690:رقم الواتساب .٥
 ibtihal.dosh@uokufa.edu.iq:االيميل .6

 

 
 3 المستدامة التنمية المستدامة: فريق التنمية فريق اسم .١
 كاظم كريم  المستدامة. ا. د. ابتهال التنمية فريق رئيس اسم .٢
ة: أهداف عنوان .3 ن  امةالمستد التنمية المحاضن  والتطبيق المضمون بي 
ة القاء تاريــــخ .4  ٢٠٢٢ /٢ / ٢7 :المحاضن
ين: م. د. نورس أسماء .٥  الموسوي كاظم  احمد  المحاضن
   دكتور  والشهادة: مدرس العلم   اللقب .6

ن
 العام القانون ف

 الجامعة المستقبل فيها،:كلية يعمل الّت   المؤسسة .7
 07810377038:رقم الواتساب .8
 alnawras816@gmail.com:االيميل .٩
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 ةـــــــــالصـــــــــــــــــــالخ
 

ي سعيها إل تحقيق غاياتها 
 
ا للعيش بمستوى أفضل ونظام أكمل وهي ف تطمح المجتمعات دائم 

طاها وبعض هذه العقبات من صنع الطبيعة 
ُ
ها وتثقل خ تصطدم دائما بعقبات تعرقل ست 

.وجدير بالذكر أن المقومات األساسية لبناء أي مجتمع قوي وتحقيق  وبعضها االخرصنيعة البشر
حاتهم  ي المجتمعات هو االهتمام بالطاقات واألفكار الشبابية من خالل االستماع لمقت 

التنمية ف 
ا أوسع للسهام بجهود التنمية المستدامة 

 
وتلبية أمالهم وطموحاتهم األمر الذي يفتح لهم أفاق

ي المستقبل و 
ة التنمية، واالستفادة من أفكار الشباب ليكونوا قادة ف  ي مست 

مساهمي   فاعلي   ف 
ار بقدرة أجيال  ي باحتياجات الحاض  من دون االض 

ي تف 
والتنمية المستدامة هي التنمية الت 

المستقبل عل الوفاء باحتياجاتها الخاصة وهي تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة ومستمرة 
ي والقضاء عل الف

ي السعي من اجل استقرار النمو السكائ 
قر وتطوير الخدمات الصحية وتعت 

ي التخطيط
وحماية الموارد   للتنمية  والتعليمية، وتحقيق اكتر قدر من المشاركة المجتمعية ف 

ي تقوم 
الطبيعية والزراعية والحيوانية واالستخدام األمثل لألرض واستخدام التقنيات النظيفة الت 

مقدار الطاقة المخزونة  باستخدام اقل قدر ممكن من الطاقة ويجب ان يأخذوا بالحسبان
افها واعتماد افضل الوسائل لتحقيق  لألجيال القادمة وال  تؤدي إل دمار الموارد الطبيعية واستت  

ية واعتماد مبادئ العدالة ي اإلنتاج واالستهالك وعند   االستثمار األمثل للموارد المادية والبشر
ف 

ار بالطبيعة او بمصالح   تحصل  توزيــــع العوائد لتحقيق الرفاهية لجميع االفراد دون ان اض 
األجيال القادمة ولتحقيق التنمية المستدامة ال بد من وجود إرادة حكومية وكذلك استعداد 
ي  المجتمعات واالفراد لتحقيقها. إذ ال بد من وجود اليات قانونية مفعلة كجزء من الجهاز الرقائر

ي رؤية قانونية  فقواني   االستثمار والعمل والرعاية االجتماعية والبيئة
وأنظمتها يجب ان تتكامل ف 

تمكن رجل القانون عل كافة المستويات من ضبط العملية التنموية والست  بها ودفعها ال االمام 
ي تحقيق اهداف التنمية المستدامة

كما يتطلب وجود مؤسسات مدركة ألهمية هذه التنمية    ف 
وتفعيلها لغرض الوصول ال الهدف المنشود  ومؤهلة بكوادرها لتطبيق القواني   عل ارض الواقع

ي تتصف 
وتطبيق كل ما يتعلق بالتنمية المستدامة والمحافظة عل تحقيق هذه التنمية الت 

 بالمدى البعيد والمحتاجة ال النفس الطويل من قبل الجميع
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 3 المستدامة التنمية المستدامة: فريق التنمية فريق اسم .١
 كاظم كريم  مستدامة. ا. د. ابتهالال التنمية فريق رئيس اسم .٢
ة: الهدف عنوان .3 " السالم السادس المحاضن  والمؤسسات والعدل عشر

 "القوية
ة القاء تاريــــخ .4  ٢٠٢٢ /٢ / ٢7 :المحاضن
ين: ا. م. د. إيناس أسماء .٥  نصار عبد  مك   المحاضن
   والشهادة: دكتوراه العلم   اللقب .6

ن
 الخاص القانون ف

 بابل لقانون /جامعةا فيها،:كلية يعمل الّت   المؤسسة .7
 07802638517:رقم الواتساب .8
  law.enas.maki@uobabylon.edu.iq:االيميل .٩

 

 ةــــــــالصــــــالخ

ة هدف   SDG 16ـ ب له يرمز السادس عشر والذي  المستدامة التنمية تضمنت المحاض 

 (ustainableDevelopmentGoal16) األهداف أحد هو يةقو  مؤسسات وتشكيل والعدالة يشمل: السالم والذي 
ي  عشر  السبعة

ي  المتحدة األمم وضعتها الت 
 
 التنمية لتحقيق مسالمة شاملة مجتمعات وجود تعزز فهي  ،2015سنة  ف

 المستويات جميع عل محاسبتها يمكن شاملة فعالة مؤسسات وبناء للجميع العدالة عل الحصول وتؤمن المستدامة
 ال  مسالمة مجتمعات إقامة عل الهدف هو تشجيع فوصف2030   عام لولح قبل تحقيقها يجب غاية عشر  إثنا وللهدف
 فعالة مؤسسات وبناء العدالة، إل الجميع وصول إمكانية وإتاحة المستدامة، التنمية تحقيق أجل من أحد  فيها  يهمش
 والحكم نساناإل  وحقوق واالستقرار  السالم دون فأن .لذا  المستويات جميع عل للجميع وشاملة للمساءلةة وخاضع

ي  نأمل أن يمكننا  ال  –القانون  سيادة عل القائم الفعال،
ي  اليوم ومع ذلك نعيش-المستدامة  التنمية تحقيق ف 

 
 ف

ايد.  نحو  عل باالنقسامات يتسم عالم  مت  

ي  واالزدهار، واألمن السلم من مستدامة بمستويات العالم مناطق بعض تتمتع وبينما 
 مناطق تعائ 

 هي  بل منه، مفر  ال  حتميا  قدرا  ليست الرصاعات والعنف. ولكن الرصاع من تهي تن ال  دورات أخرى
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 الرصاعات معالجة طرق وبناء عل ماتقدم ممكن القول ان من أبرز  معالجتها.  من بد  ال  طارئة حالة
 باستخدام السماح حت   أو  جزاءات فرض إل نلجأ  ان ويمكن السلمية الوسائل ال أوال: اللجوء هي 

 استعادتهما.  أو  الدوليي    واألمن السلم عل فاظللح القوة

اكات ثانيا: خلق  السياسي  العمل وربط العالمية المالية والمؤسسات اإلقليمية المنظمات مع الشر
 التنمية.  وجهود  األجل طويلة السالم بناء عملية مع المدى قصت  

 للسالم الالزمة األسس وضعو  الرصاع، إلدارة المستويات جميع عل الوطنية القدرات ثالثا: تعزيز 
 المستدامة.  والتنمية المستدام

ي  للمرأة الفعالة المشاركة رابعا : زيادة 
 
اعات ب نشو  ومنع السالم لصنع المبذولة الجهود  ف  من الت  

 .واألمن والسالم بالمرأة المتعلق 1325القرار  األمن مجلس قرار  الرئيسية. وهذاما أكده األولويات
ا البد من ال ابطان أمران والتنمية القانون قول أن سيادةوأخت  اآلخر.  منهما  كل  ويعزز  وثيق، بشكل مت 

 االقتصادى النمو  لتحقيق أساس أمر  والدول الوطت   الصعيدين عل القانون بسيادة والنهوض
 اإلنسان، حقوق جميع وإعمال والجوع، الفقر  عل والقضاء المستدامة، والتنمية للجميع، الشامل
  تام، نحو  عل األساسية توالحريا

 
  الحق ذلك بماف

 
 سيادة من بدورها  تعزز  أمور  وه التنمية، ف

 .القانون
 

 3 المستدامة التنمية المستدامة: فريق التنمية فريق اسم .١
 كاظم كريم  المستدامة. ا. د. ابتهال التنمية فريق رئيس اسم .٢
ة: سبل عنوان .3  التنمية باتمتطل لتحقيق بالتعليم االنتقال وادوات المحاضن

 المستدامة
ة القاء تاريــــخ .4  2022 /3 / 26 :المحاضن
ن مح   أسماء .٥ ين: ا. م. د. ازهار  ياسي   المحاضن
 والشهادة: استاذ مساعد دكتور العلم   اللقب .6
فيها،:كلية الّتبية للبنات/جامعة  يعمل الّت   المؤسسة .٢

 الكوفة/العراق
 00447404414346 :رقم الواتساب .3

 : Azhar.almurshidi@uokufa.edu.iq:Emialااليميل. 4                               

 

 ةـــالصـــالخ

ي الحاض  
 
تعد التنمية المستدامة هي السبيل الوحيد لضمان الحصول عل مقومات الحياة ف

يم، فالتعليم هو والمستقبل، ولكي يتحقق هذا الهدف يجب البدء بربط التنمية المستدامة بالتعل
بوية  ي للتنمية المستدامة، كما أن المناهج الدراسية وسيلة التعليم لتحقيق ألهداف الت 

المدخل الحقيف 

about:blank
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وري تطوير المناهج ومواكبة التطورات الذي شهدها  ي تنمية الفرد والمجتمع؛ لذا من الرص 
 
المرجوة ف

ي بدورها سيصبح المتعلم قادرا عل 
 العالم، والت 

 

ي   .االت الحياة بجوانبها المختلفةتطوير مج
تضمنت الدراسة تسليط الضوء عل اهل جوانب الت 

ي مختلف 
 
ي الهائل ف

ي التعليم وذلك بسبب التقدم التقت 
 
ي تحقيق التنمية المستدامة ف

 
تساعد ف

ة ومتنوعة من الملوثات نتيجة  ي إنتاج كميات كبت 
 
المجاالت الصناعية والتطبيقية والذي تسبب ف

ي ياالمواد كيميائية المختلفة بكل إيجاباستخدام 
تها وسلبياتها. وقد أدى ذلك إل خضوع التصنيف البيت 

ي تصنيع المنتجات المختلفة، وما ينتج عن هذه 
 
ي تدخل ف

لعلم الكيمياء إل خطورة المواد الت 
ك الصناعات من مخلفات وملوثات تحدث آثارا سلبية بدرجات متفاوتة عل المنظومة البيئية. كذل

تم مناقشة استخدام بدائل للمذيبات الكيميائية الخطرة عل صحة الكائنات الحية بأخرى صديقة 
 .للبيئة

 

 

 التنمية المستدامة: فريق التنمية فريق اسم .١
 3 المستدامة

 المستدامة. ا. د. ابتهال التنمية فريق رئيس اسم .٢
 كاظم كريم

ة: سبل عنوان .3  بالتعليم االنتقال وادوات المحاضن
 المستدامة التنمية متطلبات قيقلتح

ة القاء تاريــــخ .4  2022 /3 / 26 :المحاضن
ين: م.  أسماء .٥  عل   عبد  صالح سناء د.  المحاضن
 والشهادة: مدرس دكتور العلم   اللقب .6
 فيها،: الجامعة المستنرصية/العراق يعمل الّت   المؤسسة .7
 009647701808079 :رقم الواتساب .8
 sanaasaleh@uomustansiriyah.edu.iq:االيميل .٩

 ةـــالصـــالخ

حديات المعاضة والمستقبلّية من خالل تطوير العنرص     
ّ
صدي للت

ّ
 منها للت

ّ
ورة ال بد إن التعليم ض 

اف بأهّمّية توسيع ِخياراته وقدراته،  ي المرتبة األول عل سلم االهتمامات، واالعت 
 
ّي ووضعه ف البشر

 
ّ
نمّية المستدامة والت

ّ
ّية بطريقة تقّوي المؤسسات كافة ومنها فهناك حاجة إل تكامل الت نمّية البشر

عليمّية من أن 
ّ
بوّية والت

 للمؤسسات الت ّ
ّ
. وال ُبد ّ ي

ّ والوطت  عليمّية عل الّصعيدين المحلي
ّ
بوّية والت

الت ّ
ي هذا المجال، وأن تكون المخرجات

 
 تقوم بدورها ف
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حديات المعاضة    
ّ
صدي للت

ّ
 منها للت

ّ
ورة ال بد والمستقبلّية من خالل تطوير العنرص  إن التعليم ض 

اف بأهّمّية توسيع ِخياراته وقدراته،  ي المرتبة األول عل سلم االهتمامات، واالعت 
 
ّي ووضعه ف البشر

ّية بطريقة تقّوي ا نمّية البشر
ّ
نمّية المستدامة والت

ّ
لمؤسسات كافة ومنها فهناك حاجة إل تكامل الت

بوّية و 
عليمّية عل الّص الت ّ

ّ
. الت ّ ي

ّ والوطت  بوّية و  عيدين المحلي
 للمؤسسات الت ّ

ّ
عليمّية من أن تقوم وال ُبد

ّ
الت

ي هذا المجال،
 
ظام ا بدورها ف

ّ
ي تنمية وأن تكون المخرجات من الن

 
ّ قادرة عل المساهمة ف عليمي

ّ
لت

ي خفض، أو إيقاف الممارسا
 
ستخدم ف

ُ
ي يمكن أن ت

ت المهارات وتطويرها، وكذلك المفاهيم واألدوات الت 
نمّية االقتصادّية، 

ّ
مو والت

ّ
ي عمليات الن

 
عليم ومؤسساته أحد العوامل المؤثرة ف

ّ
 الت

َّ
غت  المستدامة. اذ يعد

بية، ال سيما تعليم 
ي عالجها علماء االقتصاد والت ّ

نمّية من القضايا الجوهرّية الُمِهّمة الت 
ّ
ي الت

 
إذ ان دوره ف

ي ت
 
ساء إذ ُيعد األكتر فاعلّية ف

ّ
ا، فهو قادر عل الفتيات والن ا، وسياسيًّ ا، واجتماعيًّ ساء اقتصاديًّ

ّ
مكي   الن

 المؤسس
َّ
بوّية ومن خالل برامجها اتحسي   سبل العيش. وإن

بوّية تعمل عل ضمان ة الت ّ
عليمّية والت ّ

ّ
لت

ي اإلنتاج واالستهالك وتهيئة المهارات الالزمة إلنشاء قاعدة صناعّية صديقة 
 
تحقيق االستدامة ف

راسات. فالقوى للبيئة، 
ّ
وتوجيه الباحثي   والمتخّصصي   نحو المزيد من االبتكارات، والبحوث، والد

الي رفاهّية الفرد. اذ جاء ميدان التعليم 
ّ
ي نمّو االقتصاد وبالت

 
ا ف ا أساسيًّ  أمر 

ّ
عد
ُ
مة ت

ّ
العاملة المدّربة المتعل

ا ل ي تسلسل األهداف اإلنمائّية لأللفية نظر 
 
ي ف

ائ 
ّ
تيب الث

ي الت ّ
 
ّية ف نمّية البشر

ّ
عليم من منظور الت

ّ
ما يعنيه الت

 ّ ي
 
ي حياة والمستدامة، وخلق رأس المال الثقاف

 
ّ الذي يعد أكتر أنواع االستثمار أهّمّية ف واالجتماعي

 المجتمعات اإلنسانّية. 

 

 

 

 

 



74 
 

 3 المستدامة التنمية المستدامة: فريق التنمية فريق اسم

 كاظم كريم  ابتهالالمستدامة. ا. د.  التنمية فريق رئيس اسم

ة: اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر و دور الجامعات  عنوان  المحاضن

  تطبيقها
ن
ة القاء تاريــــخ  ف  2022 /4 / 23 :المحاضن

 
 

ين: عادل حاتم نوار ءأسما  .  المحاضن
 والشهادة: استاذ مساعد دكتور العلم   اللقب .

  ة االنبار/العراقفيها،: كلية الهندسة / جامع يعمل الّت   المؤسسة .

 009647822448891:رقم الواتساب .
  :uoanbar.edu.i311adilhatem@االيميل .  

 

 ةــالصـــالخ

ي  المستدامة التنمية نع الحديث الورشة تتضمن
 
 والبيئية ، ودور  واالقتصادية االجتماعية المجاالت  ف

ي  المؤسساتية التنمية
 
ي  الجامعات دور  التنمية ، خاصة افاهد تحقيق ف

 
 ةيالرئيس ورشتنا  ومحور  ذلك.  ف

ي  اتجاهي    تأخذ  تعليمية كمؤسسات  الجامعاتر بدو  يتعلق وما 
 
 يتعلق االول : ما  االتجاه التنمية مجال ف

ي  بكل المتخصصة العاملة بالكوادر  البلد  مؤسساتهو و  االول بهدفها 
 بالحث يتعلق ما  المجاالت. والثائ 

ي 
 
ي  التعليمية ، والبحث المؤسسات ال وللنظر  واستمرارها.  لديمومتها  ومقوماتها  الحياة اوجه ف

 
 معرفة ف

ي  حققته ما 
 
ي  يبحث ما  خذ ا. و المستدامة التنمية مجال ف

 
 دور  واقع سيتبت   اذ  الورشة من الجزء هذا  ف

ي  التعليمية المؤسسات
 
ي  راقاو  ف

 
ي  منها  المرجو  هو  وبينما  المستدامة التنمية مجال ف

 
 المجال  ليس هذا  ف

ي  الجامعات هذه بدور  انما  و  نفسها  بالجامعات يتعلق ما  فقط
 
 . المستدامة التنمية اهداف تحقيق ف
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 3 المستدامة التنمية المستدامة: فريق التنمية فريق اسم .١
 كاظم كريم  ا. د. ابتهال المستدامة.  التنمية فريق رئيس اسم .2
ة: اهداف التنمية المست عنوان .3    المحاضن

ن
دامة السبعة عشر و دور الجامعات ف

 تطبيقها
ة القاء تاريــــخ .4  2022 /4 / 23 :المحاضن
ين: ا.  أسماء .٥  الدجيل   م.  المحاضن

  خرصن
ّ
 د. رضية عبد الباف

 والشهادة: استاذ مساعد دكتور العلم   اللقب .6
  فيها،:كلية الّتبية للبنات / جامعة الكوفة/العراق يعمل الّت   المؤسسة .7
 07816244410:رقم الواتساب .8
 :radhiyah.aldujaili@uokufa.edu.iqااليميل .9

 

 

 ةــالصـــالخ
 
 
ا ي تعتمد عليه إجهادا كبت 

أدت أنشطة اإلنسان الفردية والجماعية إل إجهاد الكوكب وأشكال الحياة الت 
ية تساهم مساهمة واضحة بفعل الضغط الهائل الذي تعرضوا له جر  اء هذه األنشطة. وبما أن البشر

 أن 
 
ي وتغت  المناخ، فإن من الواجب عليها أيضا ي واالنحسار الشيــــع للتنوع البيولوجر

ي التدهور البيت 
 
ف

ي نشأتها 
 
ي كان لها يد ف

 . تقدم الحلول لتدارك المخاطر والتصدي للتحديات الت 

ي ال
 
تحول المطلوب إل مجتمعات أكتر استدامة من الناحية وبمقدور التعليم أن يقوم بدور رئيس ف

ي والقطاع الخاص. فالتعليم يصوغ 
البيئية، بالتنسيق مع المبادرات الحكومية ومبادرات المجتمع المدئ 

ي يمكن أن 
ي تنمية وتطوير المهارات والمفاهيم واألدوات الت 

 
 ف
 
القيم ووجهات النظر، ويساهم أيضا

ي خفض أو إيقاف ا
 
 . لممارسات غت  المستدامةتستخدم ف

، إذ يمكن أن يعزز  ي ي جانبه اإليجائر
 
ي مجال االستدامة ف

 
وال ينحرص دور التعليم المتعدد األوجه ف

ي تآكل معارف السكان 
 
ممارسات غت  مستدامة. ومن ذلك االستهالك المفرط للموارد، واإلشاع ف

األمر تكييف التعليم وتحويله األصليي   وطرق عيشهم ذات االستدامة النسبية. لذلك قد يتطلب 
ي  ه اإليجائر  . لضمان تأثت 

ال يمكن تحقيق التنمية المستدامة من خالل الحلول التكنولوجية أو األنظمة السياسية أو الصكوك 
نا وعملنا، األمر الذي يفرض توفت  نوعية تعليم   طريقة تفكت 

ّ
المالية وحدها. فنحن بحاجة إل أن نغت 

م من أجل التنمية
ّ
ي جميع البيئات االجتماعية وتعل

 
.ويتمثل هدف  المستدامة عل جميع المستويات وف

ي تمكيننا من مواجهة التحديات العالمية الحالية والمستقبلية 
 
التعليم من أجل التنمية المستدامة ف

ي التكّيف
 
ي إنشاء مجتمعات أكتر استدامة وسهولة ف

 
قة، وف

ّ
اءة وخال

ّ
 . مواجهة بن
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 السادس مةالمستدا التنمية فريق
 احمد ابراهيم عمر  :منار  الفريق رئيس

 
 

  المياه إلنتاج كتلة حية من نبات عدس
ن
أستخدامه  الماء و  إعادة تدوير العناض المغذية الذائبة ف

  تغذية الحيوانات الزراعية
ن
 ف

  
 
ن طه الطاب  اعداد وتقديم: د. نضال تحسي 

 
  االستاذ الدكتور

منار عمر ابراهيم 
 احمد

 السودان

 ستاذ المساعد الدكتوراال  
ي 
 نضال تحسي   طه الطائ 
ي 
 قسم االنتاج الحيوائ 
 كلية الزراعة والغابات

 جامعة الموصل
 العراق

 

 

ي  يعد 
عم وعالية االنتاج وعل مدار السنه ف  عدس الماء من النباتات المائية الطافية تتكاثر بالتتر

ة،ي البيئة العراقية. يعتمد طول الجذر عل توافر المغذيات ي المياه الفقت 
 طول ف 

ي المناطق الريفية النائية برك لجمع مياه الحظائر الحيوانية
،تتحلل المواد العضوية فيها  تنشأ ف 

بوساطة الكائنات الحية الدقيقة الالهوائية منتجة الغاز الحيوي، وينم عليها العدس ويحصد 

ي تغذية األسماك وا
لدواجن، وبــهذا نحصل كل بضعة أيام، ويستخدم كعلف طري او مجفف ف 

 .عل إنتاج للطاقة وإعادة تدوير المغذيات ونكسب مياه صالحة للري

وتي   تبلغ يمثل ،ويمتاز بسهولة انتاجه وقلة تكاليفه %45-37نسبته  نبات عدس الماء مصدر للتر

ي البالغ 
وتي   الحيوائ  ي سد نقص التر

  .لرخص ثمنه %40ويساهم ف 

اك الكارب والتالبيا وإمتالكه أحماض أمينية مهمه لبناء يؤمن عدس الماء زيادة وزنيه ألسم

أجسامها. يقدم العدس بشكل طازج أومجفف أو كالهما محقق زيادة انتاج اللحم لفروج اللحم 

ي مستوى القرية
 48ويوفر مدخرا للمنتج تصل  ونمو وانتاج الدجاج البياض للمزارعي   الصغار ف 

ي المستخدم بمعالجة مياه الرصف الصحي وأعظ %. كما يستساغ العدس من قبل البط التر 

معدالت نمو عالية، ويستخدم بشكل طري لتغذية البط دونأن يخفض النمو أو يغيت  مواصفات 

  .الذبيحة مع توفت  أرباح
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، ويعدل ويزيد  يدخل عدس الماء وجي  
ي للعليقة، ومصدر للنت 

ات كمكمل غذائ  ي تغذية المجت 
ف 

ي العالئق 
وتي   ف  ي من األحماض األمينية والمعادن نسبة التر

ي متطلبات المواسر ة، ويلتر الفقت 

يت واألمونيا والنادرة ي تحتاجها الكائنات الحية الدقيقة  األساسية كالفسفور والكتر
ي الكرش الت 

 
ف

وتي     .لتصنيع التر

يتمكن نبات عدس الماء من معالجة مياه الفضالت إلمكانيته الكفوءة لذلك وكلفته المنخفضة 

راعه وانتاجه الوفت  ويمتاز بقدرته عل إزالة العناض المغذية الذائبة وال ي  
ي است 

ظهر أي تعقيد ف 

ي المياه وتحويلها إل كتلة حية ذات قيمه غذائية تستخدم كعلف للحيـــوانات الداجنـــــة
 
 .ف
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 السادس المستدامة التنمية فريق
 مداح ابراهيم عمر  الفريق: د. منار  رئيس

 اعداد وتقديم: عبد اللطيف عبايل

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة محمد الخامس بالرباط، المغرب

abailabdelatif@gmail.com 

212628811021+ 

 

 ة المستدامةتدريس البيئة من خالل المناهج الدراسية مدخل لتحقيق أهداف التنمي

 

 
 
 صـــــــملخ

اك ي للجميع، وذلك سعيا إل ربط وإشر
ي تهيئة  رفعت اليونسكو شعار التعليم البيت 

 
جميع األطراف ف

وأكتر استدامة للجميع، فقد أصبحت قضية البيئة أمرا يؤرق العالم بأكمله، مما يتطلب  مستقبل أفضل

ي المج
 
 تمع. إيجاد حلول واقعية لمواجهة المشكالت البيئية ف

من هنا كانت الحاجة إل بناء منهاج خاص بالبيئة يتطرق إل القضايا والمشكالت البيئية والعمل عل 

ي لها أن تكون غاية وممارسة عملية تقوم عل 
أال تكون مجرد موضوعات نظرية وتوعوية، بل ينبع 

اتيجية ي أيضا رصد معالم است 
متكاملة تساعد  أسس فلسفية واجتماعية ونفسية ومعرفية، كما ينبع 

ي تمكنهم من 
المتعلمي   عل تقوية عالقتهم اإليجابية مع البيئة، وتزويدهم بالمهارات الالزمة الت 

ي تحسي   وتطوير وممارسة السلوك السليم اتجاه البيئة. 
 
ي عتر المشاركة ف

 اكتساب الوعي البيت 

م الورشة
ّ
 رئيس الفريق مقد

mailto:abailabdelatif@gmail.com
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ي إيجاد حلول عملية لتدريس البيئة عتر 
 
استحداث منهاج خاص هدف هذا البحث إل المساهمة ف

ي إطار عالقة ربط بي   الجانب النظري والتعليمي 
 
يساعد عل تعزيز المفاهيم البيئية لدى المتعلمي   ف

. وعل هذا األساس؛ تم صياغة الفرضيات التالية:  ي
 مع الجانب العملي والتطبيف 

ة والمحلية للبيئة ـــــــ إن المواد الدراسية المقررة ال تأخذ بعي   االعتبار الخصوصيات الجهوي

، باإلضافة إل غياب الوسائل التعليمية المناسبة لضمان تدريس البيئة بشكل  المحيطة بالمتعلمي  

 فعال وناجع. 

 : ي المدارس ال يأخذ بعي   االعتبار المقاربة التكاملية بي   الجانبي  
 
ـــــــ إن تدريس الجوانب البيئية ف

 . ي
 النظري والتطبيف 

ي تعزيز الوعي  ج خاص بالبيئة وتنفيذه بطرق مبتكرة من شأنه أن يسهمــــــ إن إعداد منها 
 
ف

ي عالمنا المعاض. 
 
ي المنشود ف

 بأهمية التكامل البيت 

 تناول البحث فضال عن المقدمة والخاتمة المحاور التالية: 

 ـــــ البيئة والتنمية المستدامة

بوية بالمغرب ي المناهج الت 
 
 ــــ واقع تدريس البيئة ف

ي تدريس علوم البيئة ــــ 
 
اتيجيات التعليمية ف  االست 

 خرج البحث بالتوصيات واالقّتاحات التالية:        

 . ي المعي   للمتعلمي  
 ــــ ربط الدروس المقررة بالواقع البيت 

 ــــ تجاوز الجوانب النظرية إل الجوانب العملية التطبيقية. 

ي 
 
ي مرحلة إعداده للتدريس ف

 
بية البيئية.  ــــــ تدريب المعلم، ف  مجال الت 

 ـــــ تكوين إطار مرجعي للقيم البيئية، وتأدية المدرسة وظائفها نحو التنمية المسـتدامة. 

 . ي
 ــــــ تدرس البيئة كمنهج دراسي مستقل يسمح بتحقيق شمولية التعلم البيت 
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 السادس المستدامة نميةالت فريق
 احمد ابراهيم عمر  الفريق: د. منار  رئيس

 
   الجامعات طالب دور  وتعزيز  يلتفع

ن
 المستدامة التنمية اهداف تحقيق ف

 وتقديم اعداد 
 ابراهيم عمر  د. منار 
 السودان–الجزيرة جامعة –مشارك  استاذ 

 002491127240 و ٠٠٢4٩١٢33٢٠٩٠١رقم الهاتف:  

 00249123320901 :رقم واتساب 

 
 
 ـــــصملخ

ي األ
ات مناخية شهد العالم ف  ة تغت  ي العديد من مناجي الحياة قد ونة االخت 

ات ف  ادت ال تغت 

ية مما دفع ال االهتمام بالتوجه ال التنمية المستدامة  تؤدي ال ازمات وكوارث بيئية وبشر

للوصول ال تحقيق العدالة بي   االجيال الحالية والمستقبلية. شملت الورشة محورين، اهتم 

مد التنمية المستدامة عل ثالثة محاور االول بمفاهيم التنمية المستدامة، تعت المحور 

ي وهو  ( متداخلة تعزز بعضها واضيف الحقا البعد التكنولوجر ي
)االقتصادي واالجتماعي والبيت 

ي وحفظ الحقوق واولوياتها 
ك بي   االبعاد الثالثة. خصائص التنمية المستدامة: البعد زمت 

مشت 

المحيط الحيوي والعمليات الحيوية عناض  تلبية االحتياجات االساسية للفرد والحفاظ عل

. انماط وتنمية متكاملة هدفها االول البشر وعدم تبسيط المنظومات البيئية لسهولة التحكم فيها

ية المستدامة. متطلبات 3. االستدامة البيئية 2.استدامة المؤسسات 1: االستدامة . البشر

 : يم الحلول للتنمية الغت  متناغمة . اجتماعية: لتقد1 وجود نظمتحقيق التنمية المستدامة وهي

حات الممكنة من فعاليات مشاركة  المجتمع  . سياسية: تؤمن المشاركة الفعالة 2والمقت 

ي اتخاذ القرار 
. انتاجية وادارية: تراعي 4. اقتصادية: لتحقق انتاجية مستدامة 3للمواطني   ف 

  59االنماط المستدامة من التجارة والتمويل.  للتنمية المستدامة 
 
 واقتصاديا

 
 اجتماعيا

 
ا مؤشر

ي 
 
ي بدور الطالب ف

 تهدف ال قياس مدى التقدم واالنجاز الذي تحقق. واهتم المحور الثائ 
 
وبيئيا

. محور الطالب: يهتم 1: ثالثة محاور فرعيةتحقيق التنمية المستدامة والذي اشتمل عل 

قيات والسلوك العام والقيم بت  كية المجتمع الجامعي )تزكية النفس والمظهر العام واالخال

والتقاليد وبيئة مجتمع الطالب( وعالقات الطالب باالخرين )االساتذة والزمالء والعاملي   

ي )اتحاد وروابط واش وجمعيات(  ( ووجود كيان يوحد وينظم النشاط الطالئر ي والمجتمع الخارجر

ي و 2والعمل التطوعي 
ضع ضوابط . محور الطالب والمؤسسة يتحدث عن دور المؤسسة ف 
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ي 3وتوفت  خدمات للطالب وتفاعل المؤسسة مع الطالب  . محور الطالب والمجتمع الخارجر

ي وعل مستوى 
اف للمجتمع المحلي والوالئ  وتحدث عن تقديم خدمات ومشاريــــع وارشاد واشر

امج يكون الطالب قد ساهموا ب . وخلصت الورشة ال انه بتنفيذ هذه التر ة قومي طريقة مباشر

ة  بتحقيق   من اهداف التنمية المستدامة وبطريقة غت  مباشر
 
ي تحقيق خمسة عشر هدفا

وفعالة ف 

 .هدفي   من اهداف التنمية المستدامة
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 د. هيفاء فهم  االغا

  –وزيرة المرأة الفلسطينية 
ً
  سابقا

a72@gmail.comhaif 

ن    فلسطي 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المرأة الفلسطينية بي   اهداف التنمية المستدامة

 ورؤية الجامعات الفلسطينية

 صـــــملخ

ي تحقيق التنمية  يهدف البحث الي تسليط الضوء عل التعليم الجامعي دوره
الحيوي وهام ف 

ي احداث التغيت  بهدف أحد اهم مدخالت العملية التعلي المستدامة ويعتتر 
مية ومحورا اساسيا ف 

تجويد وتحسي   اداء الطالب من خالل اكسابهم مهارات معرفية وال يمكن تحقيق تنمية 

ات  مستدامة اآل من خالل تقديم تعليم جامعي يتماسر ويتكيف مع التحديات والتغت 

 مة والجامعات عالقة وطيدةالدراماتيكية الحالية والمستقبلية.. اذن العالقة بي   التنمية المستدا

بدون تعليم جيد فإذا  17وتبادلية فال تتحقق التنمية المستدامة بكافة مجاالتها ال  وقوية

ي تطوير مخرجات التعليم الجامعي من طالب وكوادر متعلمة تعليما قويا 
ساهمت الجامعات ف 

إلضافة ال ذكر نبذة سيساعد هذا كله عل إنجاح وتحقيق اهداف التنمية المستدامة. با متمكنا 

ي فلسطي    مخترصة حول
ي مؤسسات  اوضاع التعليم العالي ف 

،وعن معدالت التحاق اإلناث ف 

من اجمالي اعداد الطلبة  %60التعليم العالي فإنها تعتتر عالية حيث بلغت نسبة الطالبات

ي مؤسسات التعليم العالي بجميع فروعها 
ي يواجها ا الملتحقي   ف 

لتعليم العالي ،واهم التحديات الت 

ي تعصف 
ي فلسطي   المحتلة ، األزمة المالية المزمنة  الت 

 
ي :عدم االستقرار السياسي ف

الفلسطيت 

ة التعليمية من  ي تؤثر عليه بشكل كبت  واثرت سلبا عل المست 
بهذا القطاع التعليمي الهام  والت 

عالي يواجه تعنت االحتالل األهم هو االحتالل.. فالتعليم ال حيث النوعية والجودة ،و أما التحدي

الذي يسع جاهدا ال تعطيل العملية التعليمية الجامعية بكل السبل وذلك بمداهمة الجامعات 

ا ما منع االحتالل استقدام  واعتقال الطلبة واألساتذة بحجة األنشطة المعادية لالحتالل وكثت 

اء أكاديميي    ات وتحسي   وتجويد العملية جامعيي   من خارج فلسطي   لتبادل الختر  اساتذة وختر

ة التعليمية بحجج امنية واهية،  التعليمية الجامعية ورية لمست  ،او منع ادخال معدات واجهزة ض 

mailto:haifa72@gmail.com
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 وفق تقرير للبنك الدولي لعام  ازمة البطالة بي   الخريجي   
المرتبة    2017،حيث تحتل فلسطي  

 حيث وصلت بي   الشباب الخريــــج ال 
 
ي غزة  74األول عربيا

ي الضفة بسبب  36و% ف 
% ف 

وب عل الحصار  و  اإلغالق التام غزة. واهم التوصيات حث الطالبات عل الحصول عل  المرص 

ابتعاثهن وعدم التميت   عند اختيار  الدرجة العلمية الثانية الماجستت  والثالثة الدكتوراه وتسهيل

ي الخارج مع
 . وغت  نمطية تشجيعهن لنيل شهادات تخصصية نادرة المبتعثي   للدراسة ف 

ن طالب    : عادل حسي 
 
 االسم الثالب

 اللقب العلم  : استاذ مساعد

 العلوم للبنات كلية–جامعة بغداد

 العراق–بغداد 

adelht_bio@csw.uobaghdad.edu.iq 

009647906545947 

                                             غزالاألستاذ الدكتورة مريم مال هللا

 جامعة بغداد/ كلية الّتبية للبنات قسم رياض األطفال. 

نمية المستدامة
 
 فريق الت

سم   األيميل  mar967@coeduw.uobaghdad.iq : الر 

mailto:adelht_bio@csw.uobaghdad.edu.iq
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  تحقيق اهداف التنمية المستدامة
ن
 دور الجامعات ف

 

 
 
 صـــالملخ

 

ي تستجيب ل
 التنمية الت 

ّ
ض للخطر قدرة األجيال القادمة عل إن عر 

ُ
حاجيات الحاض  دون أن ت

هدفا  17 المتحدة األمم منظمةتلبية احتياجاتها تمثل التنمية المستدامة وعل اثرها وضعت 

ي قرارلتحويل ال
كرتها ف 

ُ
ي أيلول  المتحدة لألمم العامة الجمعية عالم ذ

ي  2015ف 
ي كانون الثائ 

 
وف

ي خطة التنمية ال2016
 
بأبعادها الثالثة االقتصادية  2030مستدامة لعام ، ثم أدرجتها ف

واالجتماعية والبيئة. تمثل عالقة الجامعة بالمجتمع عالقة الكل بالجزء ويمثالن عالقة 

ي تحقق التنمية المحلية المستدامة وبالتالي التنمية 
تكاملية فالجامعة المستدامة هي الت 

، المستدامة الشاملة. إن التعليم الجامعي اليوم يع ة عل البحث العلمي تمد بدرجة كبت 

ي تطرح عل مستوى 
ولتحقيق التنمية المستدامة من خالل استغالل البحوث العلمية الت 

الجامعات يجب تكيفها وقطاع اإلنتاج والخدمات بأن تكون الجامعة عل صلة وثيقة 

احات م يدانية و بالمؤسسات، لمعرفة مشاكلها واحتياجاتها والعمل عل حلها وتقديم اقت 

ي واالستثمار فيه سواء كانوا طلبة،  واقعية لها وهذا يتم من خالل االهتمام بالرأس المال البشر

 عن دمج المناهج الجديدة المتوافقة والتنمية بأبعادها الثالث 
ً
أساتذة وموظفي   فضال

االقتصادية، االجتماعية والبيئية وإيجاد تنسيق بي   الجامعة والجهات الرسمية وحت  

ي التنمية ا
ي نتائجها بإمكانها أن تساهم ف 

لمؤسسات الختيار المواضيع للرسائل العلمية الت 

 من خالل تكثيف الندوات، الملتقيات والمؤتمرات الخاصة بالتنمية 
 
المستدامة، وايضا

المستدامة وخاصة التنمية البيئية وتعزيز البحث العلمي األكتر فائدة للمجتمع وتعزيز روح 

ي لدى الطلبة للحصول عل مشاريــــع تخدم المجتمع، وضع أهداف العمل الحر 
بالقدر الكاف 

محددة بدقة خاصة بالتنمية المستدامة وجعلها مسؤولية الجميع من خالل العمل بروح 

ي إنتاج المعلومة وتوفت  المناخ العلمي 
الفريق الواحد والحرص عل وجود تفاعل بينهم ف 

 للطلبة والباحثي   واألساتذة لخلق 
ً
المواهب واإلبداع واالبتكار وتقديم األفضل للجامعة فضال

ي مجال التنمية المستدامة. 
 عن تكثيف البحوث والدراسات ف 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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ن اهداف التنمية المستدامة ورؤية الجامعات الفلسطينيةا  لمرأة الفلسطينية بي 
 

  د. سعاد سعيد كلوب

  رئيس المركز الدول  للدراسات النفسية والّتبوية

ن فل  سطي 

Dr.sou3ad_said@hotmail.com 

00972599981468 
 

 
 
 صــملخ

وضع المرأة الفلسطينية بي   اهداف التنمية المستدامة  يهدف البحث الي تسليط الضوء عل 
ي مع اهداف التنمي

حات تتماسر ة المستدامة ؛ أن ورؤية الجامعات الفلسطينية ،وتقديم مقت 
ي النساء فهي تواجه اشد أنواع العنف هو  المرأة الفلسطينية تتفرد 

ها عن باف  بخصوصية تمت  
عنف االحتالل اإلشائيلي و ممارسات  جنوده التعسفية و التنكيل واالعتقاالت واستخدام القوة 

رة ضد النساء مثل منعهن من التنقل بي   مدن وقرى الضفة الغربية  و اعتقالهن ومنعهن غت  المتر
ي الخارج باإلضافة ال االعتداءات والحروب المتكررة عل 

من السفر ومن استكمال دراستهن ف 
ة  4غزة وكانت  ة قصت 

ي فت 
عام  طالت الشجر والحجر والبشر ومن جانب  12حروب طاحنة ف 

ي المجتمعات العربية سواء أكان عل ُمستو 
، كما هو الحال ف  ي آخر الُعنف الُمجتمعي

ى األشة أو ف 
ي ومن النظرة النمطية   السلتر

ي من التميت  
العمل أو حت  عل ُمستوى المشاركات العامة فهي تعائ 

ي حقها؛ ومن اكتر التحديات هو اتجاه التعليم العالي نحو التنافس بي   
التقليدية المجحفة ف 

يث أصبح مؤسساته المختلفة بشكل اثر عل جودة التعليم وندرة التخصصات النوعية، ح
 بالتعليم العالي و ارتفع اعداد 

االهتمام بالكم عل حساب الكيف.  مما زاد عدد الملتحقي  
ا حوالي 

ألف طالب  40الخريجي   فأصبحت مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية تخرج سنوي 
ي رفع نسب البطالة، فهناك  وطالبة،

 
 49وهو عدد يفوق بكثت  حاجة سوق العمل مما ساهم ف

ي فلسطي   الضفة الغربية و قطاع غزة ، كذلك االفتقار ال ثقافة التعلم و  مؤسسة
تعليم عال ف 

عدم االهتمام بالبحث العلمي و قلة اجراء البحوث التطبيقية واالكتفاء بالبحوث النظرية ، 
ي مما يعيق نقل وتوطي   التكنولوجيا او االلتحاق به بعد حصوله عل 

عزوف الطلبة التعليم التقت 
ي تخصص آخر نتيجة البطالة للتخصصات اإلنسانية وعزوف الذكور عن التعليم درج

 
ة علمية ف

 عدم وضوح  معت  مفهوم التنمية المستدامة للعديد من العاملي   
 
ا الجامعي بشكل خاص، واخت 

، لذلك ي سلك التعليم الجامعي
 
البد من  تفعيل دور مجلس التعليم  العالي ورفده بالكفاءات  ف

ي المؤسسات التعليمية حول مفهوم التنمية المستدامة العلمية ، 
 
 2030وزيادة وعي  العاملي   ف

mailto:Dr.sou3ad_said@hotmail.com
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تقديم تعليم عاٍل متمت   ليخرج ال المجتمع خريجي   من ذوي  وعوامل نجاحها وسبل  تحقيقها،
المهنية العالية.... ، دعم البحث العلمي لتلبية احتياجات المجتمع المتجددة، من  الكفاءات

 .حفزة عل واإلبداع، وتوظيف تكنولوجيا المعلوماتخالل بيئة م

 

 

 مؤتمر  القيادات  الجامعية العربية

  التنمية المستدامة
ن
 استمارة تقديم ورشة ف

كتور قحطان فتة عطية
 
 الد

ي  موعد اقصاه االربعاء   009647728367333مالحظة ترسل االستمارة ادناه بعد ملئها ال  
 
واتس  اب ف

2022/02/09 

 رشة استمارة واحدة  و تقدم االستمارات عن طريق رئيس فريق التنمية المستدامة.لكل و 
 .يجب ان تكون احدى الورش على  االقل تقع ضمن موضوع المؤتمر 

  تحقيق التنمية المستدامة الورشة عنوان
ن
يكا حقيقيا ف  كيف يكون القطاع الخاص شر

  ضاؤهواع 1فريق التنمية المستدامة رقم  اسم فريق التنمية

  االستاذ الدكتورة مريم ما ل هللا غزال ال اسم رئيس الفريق

  2022 -2 -28االثني   المصادف  يوم اقامة الورشة

ين ي يعمل فيها المحاض  و الدولة اسماء المحاض 
 المؤسسة الت 

 العراق / جامعة النهرين .الدكتور قحطان لفتة عطية1

2 .  

3 .  

 1الفريق رقم  اسم الفريق

 االستاذ الدكتورة مريم ما ل هللا غزال م  رئيس الفريقاس

 االثني    يوم اقامة الورشة

 2022-2-28 تاريخها

 مكة توقيت حسب الورشة اقامة وقت
 بغداد و المكرمة

  مساء التامنة
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 مؤتمر  القيادات  الجامعية العربية

 

  التنمية المستدامة
ن
 استمارة تقديم ورشة ف

كتور طارق
 
 عل  جاسم الد

ي  موعد اقصاه االربعاء   009647728367333مالحظة ترسل االستمارة ادناه بعد ملئها ال  
 
واتس  اب ف

2022/02/09 

  .لكل ورشة استمارة واحدة  و تقدم االستمارات عن طريق رئيس فريق التنمية المستدامة 

  .يجب ان تكون احدى الورش عل  االقل تقع ضمن موضوع المؤتمر 

  للمتحقق من اهداف التنمية المستدامة لغاية  الورشةعنوان 
  الثابن

مناقشة التقرير الطوع  الوطتن
٢٠٢١ 

  1الفريق رقم  اسم فريق التنمية

  االستاذ الدكتورة مريم ما ل هللا غزال اسم رئيس الفريق

  السبت يوم اقامة الورشة

ين ي يعمل فيها المحاض  و الدول اسماء المحاض 
 ةالمؤسسة الت 

 العراق/ جامعة النهرين .الدكتور طارق علي جاسم1

2 .  

3 .  

 1الفريق رقم  اسم الفريق

 االستاذ الدكتورة مريم ما ل هلل غزال اسم  رئيس الفريق

 السبت يوم اقامة الورشة

 2022-3-19 تاريخها

وقت اقامة الورشة حسب توقيت مكة 
 المكرمة و بغداد

  الثامنة مساء
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 مر  القيادات  الجامعية العربيةمؤت

  التنمية المستدامة
ن
 استمارة تقديم ورشة ف

اض  الدكتور محمد الفي 

ي  موعد اقصاه االربعاء   009647728367333مالحظة ترسل االستمارة ادناه بعد ملئها ال  
 
واتس  اب ف

2022/02/09 

 التنمية المستدامة. لكل ورشة استمارة واحدة  و تقدم االستمارات عن طريق رئيس فريق  ⮚

 يجب ان تكون احدى الورش عل  االقل تقع ضمن موضوع المؤتمر.  ⮚

  تحقيق اهداف التنمية المستدامة عنوان الورشة
ن
 دور االعالم الرقم  ف

  1الفريق رقم  اسم فريق التنمية

  االستاذ الدكتورة مريم ما ل هللا غزال اسم رئيس الفريق

  2022-2-14االثني    يوم اقامة الورشة

ين ي يعمل فيها المحاض  و الدولة اسماء المحاض 
 المؤسسة الت 

 جامعة ام القيوين / االمارات العربية المتحدة الدكتور محمد الفياض .1

2.  

3.  

 1مجموعة فريق التنمية المستدامة رقم  اسم الفريق

 االستاذ الدكتورة مريم مال هللا غزال اسم  رئيس الفريق

 االثني    ورشةيوم اقامة ال

 2022-2-14 تاريخها

وقت اقامة الورشة حسب توقيت مكة 

 المكرمة و بغداد

  مساء 9:00
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 مؤتمر  القيادات  الجامعية العربية

  التنمية المستدامة
ن
 استمارة تقديم ورشة ف

ن طالب  الدكتور  عادل حسي 

ي  موعد اقصاه االربعاء و   009647728367333مالحظة ترسل االستمارة ادناه بعد ملئها ال  
 
اتس  اب ف

2022/02/09 

 لكل ورشة استمارة واحدة  و تقدم االستمارات عن طريق رئيس فريق التنمية المستدامة.  ⮚

 يجب ان تكون احدى الورش عل  االقل تقع ضمن موضوع المؤتمر.  ⮚

  تحقيق اهداف التنمية المستدامة عنوان الورشة
ن
 دور الجامعات ف

  1الفريق رقم  اسم فريق التنمية

  االستاذ الدكتورة مريم ما ل هللا غزال اسم رئيس الفريق

  2022 – 3 – 5السبت   يوم اقامة الورشة

ين ي يعمل فيها المحاض  و الدولة اسماء المحاض 
 المؤسسة الت 

 العراق -بغداد  –جامعة بغداد  –كلية العلوم للبنات  أ.م.د. عادل حسي   طالب .2

2.  

3.  

 1مجموعة فريق التنمية المستدامة رقم  ريقاسم الف

 االستاذ الدكتورة مريم مال هللا غزال اسم  رئيس الفريق

 السبت يوم اقامة الورشة

 2022 – 3 – 5 تاريخها

وقت اقامة الورشة حسب توقيت مكة 

 المكرمة و بغداد

  مساء 8:00
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 مؤتمر  القيادات  الجامعية العربية

  التنمية المستدامةاستمارة تقديم ورش
ن
 ة ف

ن نعمة  الدكتورة نغم حسي 

ي  موعد اقصاه االربعاء   009647728367333مالحظة ترسل االستمارة ادناه بعد ملئها ال  
 
واتس  اب ف

2022/02/09 

 .لكل ورشة استمارة واحدة  و تقدم االستمارات عن طريق رئيس فريق التنمية المستدامة 
  االقل تقع ضمن موضوع المؤتمر. يجب ان تكون احدى الورش على 

  تحقيق التنمية المستدامة عنوان الورشة
ن
  الطاقات المتجددة ودوره ف

ن
 ادارة االستثمار ف

  1الفريق رقم  اسم فريق التنمية

  االستاذ الدكتورة مريم ما ل هللا غزال اسم رئيس الفريق

   يوم اقامة الورشة

ين ي يعمل في اسماء المحاض 
 ها المحاض  و الدولةالمؤسسة الت 

 العراق / جامعة النهرين .الدكتورة نغم حسي   نعمة1

2 .  

3 .  

 1الفريق رقم  اسم الفريق

 االستاذ الدكتورة مريم ما ل هللا غزال اسم  رئيس الفريق

 الخميس يوم اقامة الورشة

 2022 -4-14 تاريخها

وقت اقامة الورشة حسب توقيت مكة 
 المكرمة و بغداد

  منة مساءالثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدرس الدكتور حسين ثامر سلوم
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 مركز بحوث النهرين للطاقة المتجددة النانوية/تدريسي وباحث علمي في  جامعة النهرين : مكان العمل  ●

 

 الساعة التاسعة مساء.  17/3/2022تاريخ الورشة  ●

abnthamer@gmail.comEmail:  

 

 

  مستقبل الطاق
ن
ة ف   العراقأثر المراكز البحثي 

ن
 ة النظيفة ف

 
 . حسي   ثامر سلومد       
 جامعة النهرين/ مركز بحوث النهرين للطاقة المتجددة النانوية       

سهم  
ُ
عد مراكز البحث العلمي من أهّم مصادر تطوير العلوم و المعارف اإلنسانية، فهي ت

ُ
ت

ي 
ّ ف  ي
ّ  المعرف  ي تحقيق التنمية المســــــــــتدامة، والتمت 

المجاالت االقتصــــــــــادية  بشــــــــــكل فاعل ومؤثر ف 

اكة المجتمعية  ها تنمي اإلبداع واالبتكار، الذي يحقق الـشــــــــــــر
ّ
ها، فضـــــــــــــال عن  أن واالجتماعية وغت 

ي تعزيز اإلمكانات المتوافرة لخدمة المجتمع وحل 
ســــــــــــــهم ف 

ُ
بجوانبها المادية واإلنســــــــــــــانية، كما ت

ي غاية األهمية، لقد أصــبح إنشــاء المر . مشــكالته، وإثراء المعرفة بأنماطها المختلفة
اكز البحثية ف 

وريات الحياة، فهي تعد من المرتكزات األســــــــاســــــــية لتطوير المجتمعات، واألمم  ورة من ض  وض 

ي حل مشكالتها 
ي ترجع إليها ف 

 . والدول المتقدمة الت 

ي 
ي  مجــال ا ينطلق هـــذا البحـــث للتعريف بـــالمراكز البحثيـــة ودورهـــا ف 

ي البحـــث العلمي ف 
لفعـــال ف 

ي وطننــا الحبيــبالطــاقــات المتجــد
كمــا يهــدف البحــث إل معرفــة الوضــــــــــــــع الراهن .  دة و البيئــة ف 

حات المناســــــــــــــبة  ي دفع عجلة التطوير و محاولة وضــــــــــــــع مجموعة مقت 
للمراكز البحثية ودورها ف 

ي مجاالت 
ي تواجه نشاط المراكز البحثية لخدمة المعرفة والتقدم العلمي ف 

لعالج المشكالت الت 
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ي العر 
 
كما يســــــــــــتعرض البحث النشــــــــــــاطات والمســــــــــــاهمات العلمية  لمركز .  اقالطاقة المتجددة ف

 .بحوث النهرين للطاقة المتجددة النانوية

 من تقديم مصطلحات ومفاهيم أساسية ومنها 
ّ
 : وهنا البد

ة ومتخصــــــصــــــة من الباحثي   تعكف عل :  المراكز البحثية .1 هي تجمع وتنظيم لنخبة متمت  

ت أو سيناريوهات مستقبلية يمكن أن تساعد دراسة معمقة ومستفيضة ؛لتقدم استشارا

ي تعديل أو رســـــــــم 
ي مجاالت لمياســـــــــتهم بناء عل هذه اســـــــــأصـــــــــحاب القرارات ف 

حات ف  قت 

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة . 

هـــا مراكز تقوم بـــإجراء البحوث العلميـــة بنـــاًء عل احتيـــاجـــات المجتمع 
ّ
ا بـــأن عّرف إجرائيـــ 

ُ
ت

ي منها ق
طاع معي   أم بناًء عل طلب ســـــــواء أكان بمبادرة منها لوضـــــــع حلول لمشـــــــكلة يعائ 

حات   . قطاع ما ألجل التوصل إل حلول ووضع مقت 

 

ا األسلوب : البحث العلمي  .2 ي يقوم بها اإلنسان مستخدم 
هو مجموعة الجهود المنظمة الت 

العلمي والقواعد العلمية لزيادة سيطرته عل بيئته واكتشاف بيئته وتحديد العالقات بي   

 ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ا  ي يواجهها  : وُيعرف إجرائي 
بأنه عملية بحثية تتبع الطرق العلمية لدراســــــة المشــــــكالت الت 

 . المجتمع وإيجاد الحلول المناسبة لها 

 

يعــد مركز بحوث النهرين للطــاقــة المتجــددة  من المراكز البحثيــة المهمــة التــابعــة للوزارة 

ســـة بحثية فقد  انســـر  هذا المركز كمؤســـ،جامعة النهرين  / التعليم العالي والبحث العلمي 

دائرة  \ علمية تابعة لرئاســــــــــــــة جامعة النهرين بكتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
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ي  8038أمانة هيئة البحث العلمي المرقم  \ البحث والتطوير 
 
واســــــــــــــتنادا ،  2013\ 6\ 6ف

ي  3977ال االمر الجــامعي المرقم 
 
بــاشر المركز بــأعمــالــه وفقــا لنظــام مراكز  2014 / 3/8ف

 : عمل عل تحقيق األهداف من خاللالبحث وال

ي العراق  - 
وتقللل الفجوة العلملة ،اجراء البحوث والدراســــات لدعم وبناء التنملة المســــتدامة ف 

ي مجال الطاقة المتجددة النانوية وتطبيقاتها الصــــــــــــــناعية 
مع الدول المتقدمة و المحلطة بنا ف 

ي العراق
 
 . وإدارة الطاقة ف

ي مجاالت الطاقة المتجددة  استقطاب الباحثي   المهتمي    -
 . ف 

ي مجال الطاقة المتجددة من خالل التوظيف الفعال للطاقات   -
تنملة االبتكارات الوطنلة ف 

ي  ي مجال الطاقة المتجددة والنانوتكنولوجر
العلمية والتقنية وتوجيها نحو امتالك المعرفة ف 

ي العراق
 . وخدمة قضايا التنمية المستدامة ف 

ات علمية   - ي مجال الطاقة المتجددة النانوية وتقديم الخدمات واالســتشــارات إنشــاء مختتر
ف 

ي مجال  الطاقة المتجددة 
العلمية، واالهتمام بتنفيذ مشـــــــــــــاريــــع  بحثية تطبيقية مصـــــــــــــغرة ف 

ها  ات البحثية وغت   . وتجهت   المختتر

لقد ســــــــــــعت إدارة المركز والعاملي   فيه ال تعزيز التعاون العلمي مع المؤســــــــــــســــــــــــات األخرى 

قيق اهاف التنمية المســــتدامة وقد كانت باكورة أعمال المركز هو إقامة مؤتمرين مهمي   لتح

 : وهما 

ي العلمي األول  تحــت شــــــــــــــعــار  -1
اض  ي ورافــد )  المؤتمر الــدولي االفت 

األهوار تراث إنســــــــــــــــائ 

بمســـــــــــــــاهمة كل من جامعة ذي قار ومركز أبحاث  األهوار (. اقتصـــــــــــــــادي لبالد الرافدين 

ي الرطبة الع
 عل مدار يومي   . راقية وجامعة الكرخ للعلوم ووزارة الموارد المائية واألراض 

طرحــت عــدت بحوث ودراســـــــــــــــات مهمــة ومتنوعــة تخــدم الهــدف الــذي أقيم من أجلــه . 
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يطانيا ( 10)  المؤتمر منها  اليا ،دراســــــــة من خارج العراق متمثلة بتر والهند وايران ، واســــــــت 

 . داخل العراق  دراسة من(  40) وأوكرانيا و،وغانة ،ومرص ،

ي دعم  -2
ي  تحت شـــعار دور معالجة النفايات ف 

ي العلمي الثائ 
اض  إقامة المؤتمر الدولي االفت 

ي 
يهدف إل التعّرف عل الجدوى (  مشـــــــــــــاريــــع الطاقة المســـــــــــــتدامة وزيادة الدخل الوطت 

لية  واستخدام الطاقة ،والتجارية ،والصناعية ،االقتصادية من إعادة تدوير النفايات المت  

لمتجــددة  و بيــان أهميــة تركت   اهتمــام البــاحثي   وطلبــة الــدراســــــــــــــــات العليــا الســــــــــــــتغالل ا

ي مجال الطاقة المتجددة وإعادة تدوير النفايات   
 
مشـــــــــــاريعهم بما يخدم مؤســـــــــــســـــــــــاتهم ف

ي العراق من أجل النهوض بالواقع الخدمي 
الوصـــــــــول إل أفضـــــــــل دراســـــــــة تالئم الوضـــــــــع ف 

ي المجتمع للكهربــاء وتقليــل كميــة النفــايــات  لمــ
ا لهــا من تــأثت  عل ارتفــاع كميــة األمراض ف 

ي للمواطن 
ي رفع المســــتوى المعاسر

ِ إل مصــــدر دخل يســــاهم ف 
وتحولها من مصــــدر ُمرـصـــ 

ي 
 . العراف 

ي المؤتمر دول عدة عربية وأجنبية من مختلف أنحاء العالم وعددها   
(   8) وقد شـــــــــــــارك  ف 

 : ئيسة هي  دراسة  توزعت عل ثالثة محاور ر (  31) وبواقع 

لية ، صناعية ، تجارية)إدارة النفايات :    )المحور األول  (مت  

ي 
ي معالجة النفايات: ) المحور الثائ 

 (استخدام الطاقات النظيفة ف 

 (االستثمار والتعاقد:      ) المحور الثالث 
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 دكتورة مريم مال هللا غزال ( 1)فريق التنمية رقم 

 قحطان لفتة عطية الربيعي .د.م: االسم واللقب 

 جامعة النهرين كلية اقتصاديات اإلعمال:  مكان العمل

  07708983597:الهانف  

  qahtan@nahrainuniv.edu.iq  :البريد االلكتروني 

 المستخلص

عد فكرّية لم مدرســــة المســــتدامة التنمية
ُ
 وتنميتها االقتصــــادية الحياة مســــتلزمات مقّيدة بتوفت   ت

ما أصـــــــــــــــبحت الرفاهية مســـــــــــــــتوى وزيادة االقتصــــــــــــــــادية النمو معدالت  من
ّ
ات تعت   ؛وإن  بالتغت 

ام للفراد المناســـــــب والســـــــكن الصـــــــحية الرعاية وتوفت   كالتعليم ( االجتماعية ي  حقوقهم واحت 
 
 ف

  ) وتطبيقها القرارات اتخاذ
ً
 بي    صــــالحة دائرة ومن ثّم تنشــــأ , ثالتلو  من البيئة حماية عن فضــــال

 من وممكنة االجتماعية الناحية من عادلة ,االقتصــــــــــــــــادية الناحية من فاعلة الثالثة األقطاب

لذلك جاءت مضــــامي   هذه . (تكنولوجيا –تعليم  –مؤســــســــات ) وأدوات تنفيذها  . البيئية الناحية

ي  
 
ي تحقيقالدراســـــــة ف

 
 أســـــــاســـــــيا ف

 
يكا التنمية المســـــــتدامة، وعل هذا  كيفية جعل القطاع الخاص شر

، وماذا تحقق عل أرض الواقع 2003األساس تناولت الدراسة توضيح أهداف التنمية المستدامة 

ي تحقيق أهداف التنمية المســــــــــتدامة للمدة 
 
، 2020-2015، ونســــــــــبة مســــــــــاهمة القطاع الخاص ف

ي التنمية المســــــتد
 
امة من خالل وتوصــــــلت الدراســــــة إل ضــــــعف نســــــبة مســــــاهمة القطاع الخاص ف

حات من  حت الدراســــــــــــــــة مجموعة مقت  ات وأهداف أجندة التنمية المســـــــــــــــتدامة ، لذلك اقت  مؤشر

ي 
ي التنمية المســـتدامة من أهمها تبت ّ

 
 محددة رؤية أجل النهوض بنســـبة مســـاهمة القطاع الخاص ف

، قطاع تطوير  :مفادها ي
، مبادر ومزدهر، حيوي خاص وطت 

 
، ومتكامل ومنافس محليا

 
 إقليميا

،
 
 العمل، مع تشــــــجيع فرص وخلق المســــــتدامة االقتصــــــادي والتنمية التنوع تحقيق بهدف عالميا

اكات اكات بي    العامة الـشـــر اكات الخاص والقطاع العام القطاع والـشـــر ي  وشر
 الفعالة المجتمع المدئ 

ات المكتســـبة من باالســـتفادة وتعزيزها، اكات من الختر اتيجياتها ومن الـشــر ي لتعبئة الموارد،  اســـت 
 
 ف

ك إطار ، الجيل سواء الناس، حياة تحسي    هو هدف مشت  -17الغاية )القادمة  أو األجيال الحاض 

 عن(17
ً
كات تطوير ، فضــــال  توســــعها من وتزيد المتنوعة االقتصــــادية تدعم األنشــــطة وطنية، شر

 وتوفت    GDPرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إل، مع (وتنموي قوي خاص قطاع 3-3الغاية )

، لتعزيز التنوع االقتصـــــادي  لجميع والمحمي  الالئق العملفرص  ا العاطلي  
 
قطاع النفط  عن بعيد

 (. والنمو االقتصادي الالئق العمل :  المستدامة أهداف التنمية من 8 الهدف)
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 االستدامة بين واقع العوامل المؤثرة والنمط العضوي لتخطيط الخدمات السياحية

 أهوار الجبايش  انموذجا  

  ( عماد حسين سعود الحسيناوي)االستاذ المساعد الدكتور

 العراق-بغداد-الجامعة المستنصرية-كلية العلوم السياحية

T. Dr. Imad Hussein Saud Al-Hussienawi 

Collage of Tourism Sciences-
Mustansiriyah University 

h.s@uomustansiriyah.edu.iqemad. 

07722617269 

 

ة   ملخص محاضن

 

ية ويعد  ي محافظة ذي قار جنوب العراق  بمقومات طبيعية وبـشــــــــــــــر
 
تتمت   أهوار الجبايش ف

ي العراق ، ذلـــك جوهر الخـــدمـــات الســـــــــــــــيـــاحيـــة
 
وقـــد أولـــت الحكومـــات المحليـــة والمركزيـــة ف

ي تطوير واقع البعض من مناطق االهوا
 
 ف
 
 بالغا

 
اث العالمي اهتماما ، ر بعد ضمها ال الئحة الت 

بهــدف النهوض بــالبيئــة االجتمــاعيــة واالقتصـــــــــــــــــاديــة والطبيعيــة لتكون تلــك المواقع جــاذبــة 

 . لحركة النشاط السياجي 

ق مــدينــةالنــاضيــة مركز محــافظــةذي  ي العراق شر
 
أهوار الجبــايش هي مجموعــة من األهوار ف

الــهــورأبــوزرك وهــورالــحــمــــــــار 
 
غــــــــذى أهــوارالــجــبــــــــايــش مــن نــهــرالــفــرات تــتــ، قــــــــار،تــعــتــتر امــتــــــــداد

 . ونهردجلة،وتوجدفيها أنواع عدةمن البيئات الطبيعية ذات الجذب السياجي 

ي تطوير الواقع الحالي لمناطق 
 
ومن هذا المنطلق قد تناولت الورشـــــــــة اهم العوامل المؤثرة ف

، الركن األســــــــــــــــاس لبناء المجتمعالتعليم والثقافة بوصـــــــــــــــفهما اهوار قضــــــــــــــــاء الجبايش ومنها 

لغرض إزالـــة مظـــاهر ، لـــذا فقـــد أولـــت الـــدول بتطوير قطـــاع التعليم، والحضــــــــــــــــــارات، واالمم

بوية، التخلف وكذلك ، والتعليمية،  واألمية من المجتمع عن طريق فتح المؤســـــــــــــســـــــــــــات الت 

امج الثقافية ابط واضـــــــــــــــح بي   التعليم، تعظيم دور التر
هما ، وأن مبدأ الت  والثقافة ومدى تأثت 

ي تطوير السلوك
 
 . السياجي  ف
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ي تحديد الهوية إضــــــافة إل ذلك دراســــــة وتحليل العادات والتقاليد وتوظيفها  
 
كعنرـصـــــ مهم ف

ي أي بلد يحتاج ال نجاح : والتقاليد ، والعادات، الثقافية لبلد 
 
هي محور البنية االجتماعية ف

ي تنمية حركة النشــــــــــاط الســــــــــياجي ، مشــــــــــاريعه الســــــــــياحية
 
، ألن للصــــــــــفات الحميدة اثر مهم ف

 لــدى الســـــــــــــــيــاح عن البلــد المزار وتط
 
 جيــدا

 
ك انطبــاعــا فــالصـــــــــــــــــدق والتعــامــل ، ويرهــا كونهــا تت 

ي يتعامل بها أبناء البلد الواحد تولد ، والطيبة، والســـــــــــــــلوك المهذب، الحســـــــــــــــن
والعفوية الت 

ويتمت   ســـــــكان ، كرر الزيارة لمنطقة القصـــــــد  الســـــــياجي يصـــــــورة ذهنية لدى الســـــــياح وتجعله 

 ال يتجزأ من حياتهم اليومية، اداتاالهوار بمجموعة من الع
 
ي أضــــــــــــحت جزءا

: والتقاليد والت 

، وتــأديــة الطقوس الــدينيــة، وارتــداء المالبس، وعــادات الطعــام، ومنهــا العالقــات االجتمــاعيــة

، والحرف اليدوية، والصـــــــــــيد ، واألفراح واألحزان، وتوديعهم، ومراســـــــــــم اســـــــــــتقبال الضـــــــــــيوف

ي والتق ،ويمكن بســـــــــــــــهولة توظيف هذه العادات
اثية الت  اليد المحلية بتنظيم المهرجانات الت 

وحـب ، كون ان أحـد دوافع الســـــــــــــــيـاحـة هي الـدوافع الثقـافيـةل، تجـذب العـديـد من الســـــــــــــــيـاح

 . والمناظر ، وتغيت  االجواء ، التنقل

ي عملية ابتكار ممارســــــــات صــــــــديقة  ويتفرد الوعي الســــــــياجي بمنطقة الدراســــــــة ألنه
 
يســــــــاهم ف

ايـــد عل الخـــدمـــات  ذج أعمـــال جـــديـــدةللبيئـــة توفت  من خاللهـــا نمـــا تتمـــاسر مع الطلـــب المت  

ي المناطق الذات الجذب الســـــــــــــــياجي 
 
ز أهمية الوعي الســـــــــــــــياجي من خالل ، الســـــــــــــــياحية ف وتتر

ي التأثت  عل الرأي العام، باعتباره عنرـصـــــــــــا ، التطور الهائل لوســــــــــــائل اإلعالم
 
ة ف وقدرتها الكبت 

ي تشــــكل هيكل المجتمع
 من العناض الت 

 
بوية أســــاســــيا وقدرته عل تنمية الســــكان  ،وبنيته الت 

 . المحليي   بالهوية والخصوصية

ي بناء منظومة متكاملة ومتناغمة لتحقيق ، خدمات الســــــــــــياحيةأما توفت  
 
ســــــــــــوف تســــــــــــاهم ف

ي غت  مســــــتلزمات االضــــــافة ال ذلك توفت  ب، وتطويرها ، أهداف مراســــــم الضــــــيافة
 
اث الثقاف الت 

هــا الجمـــاعــات جزءا من ، ت وأمــاكن ثقـــافيـــةومــا يرتبط بهـــا من مصـــــــــــــــوغــا، المـــادي ي تعتتر
الت 

ي 
ترتبط بعملية التذوق الجمالي وتنعكس عل وإن توفرمســــتلزمات الضــــيافة ، تراثهم االنســــائ 

ت منــاطق األهوار بتقــديم نمــاذج فنيــة تمزج ، وقيم المجتمع، عالقــة المكــان بــالثقــافــة وتمت  

مســــــــــــــــتلزمــــــــات بنــــــــاء دور والفلســــــــــــــــفــــــــة الجمــــــــاليــــــــة من خالل ، بي   الموروث الحضـــــــــــــــــــــــاري

 للضـــــــيافة ، المســـــــتوحاة من فكر الحضـــــــارة الســـــــومرية(، المضـــــــيف)الضـــــــيافة
 
والذي يعد زمرا

ي جنوب العراق
 
 . وأحد أهم مستلزمات إدارة مراسم الضيافة، العربية ف

 هنالك جوهر الخدمات الســـــياحية يرتكز مجموعة من العوامل 
ّ
ي ضـــــوء ما تقدم يتضـــــح أن

 
ف

ي تباين بي   التعليم
والثقافة والعادات والتقاليد وتنمية الوعي السياجي وتوفت  الخدمات  والت 

كت   عل تلك العوامل ســـــــــــــــوف تحقق التنمية الســـــــــــــــياحية المســـــــــــــــتدامة ، 
وعلية كلما تم الت 

ي 
 . والمتمثلة بالبعد االقتصادي واالجتماعي والبيت 
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فيهية ويعتتر النمط العضوي المنتشر هو النمط االقرب لتخطيط الخدمات السياحي ة والت 

الموقع باحتوائه عل ساحةمركزية ، ضمن مناطق اهوار قضاء الجبايش بحيث يتمت  

(Central plaza ) ي الموقع الطبيعي إذتتخذالفعاليات
 
ترتبط بها األنطقة الرئيسةف

 
 
ا  منتشر

 
 عضويا

 
فيهية والسياحية نمطا يوضح توزيــــع (، 1)والشكل رقم ، والخدمات الت 

 . الخدمات السياحية 

 

ي ( 1)ومن خالل الشكل رقم 
، يتضح أن توزيــــع الخدمات يرتكز باألساس عل المسطح المائ 

ة ضمن الموقع صديقة للبيئة  إضافة إل ذلك يجب أن تكون كافة الخدمات التنموية المنتشر

اث العالمي (، مصنوعة من القصب) وط الئحة الت   . وتنسجم مع متطلبات وشر

ية امتالك منطقة الدر : الخاتمة   إل أن ، اسة مقومات سياحية تباينت بي   الطبيعة والبشر

ي ادرجت 
الجهات المعنية بتوفت  الخدمات لم تعِط االهتمام الكامل للبعض من المواقع الت 

اث العالمي  ي منطقة ، هذا من جانب، ضمن الئحة الت 
 
ومن جانب آخر أن العادات والتقاليد ف

ون بكرم الضيافة  بكون، الدراسة جدا مشجعة للجذب السياجي  السكان المحليي   يتمت  

حيب بالضيوف   .     والت 

 

 

 

ي أهوار الجبايش: التوصيات 
 
ي ف منخال ، استثمار مقومات الجذب السياجي الطبيعي والبشر

وتوفت  كافة متطلبات الخدمات السياحية ، وتنظيم المهرجانات، لتشجيع األنشطة المحلية

، بيئية مصممة وفق النمط العضوي توزيــــع الخدمات والعمل عل تخطيط قرية سياحية، 

اث العالمي  ي نصت عليها الئحة الت 
وط الت   مع مراعات كافة الضوابط والشر
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 : المصادر 

تخطيط وتنمية الخدمات الّتفيهية " (،2012،)عماد حسي   سعود ،الحسيناوي .1
  نموالطلب الّتفيه  

ن
 -ضمن النمط الخط  لساحل نهردجلة وأثرها ف

رسالة ماجستت  سياحة مقدمة ال مجلس (، كورنيشأبينؤاس)سة منطقةالدرا
 . بغداد ، الجامعة المستنرصية ، كلية االدارة واالقتصاد 

ي تحقيق (،" 2022،)عمادحسي   سعود ، الحسيناوي  .2
 
ها ف مراسم الضيافة وتأثت 

 
 
مجلة كلية اإلدارة ، التنمية السياحية المستدامة أهوار جنوب العراق انموذجا

 . 41: العدد ،  11: المجلد ،جامعةكربالء ،تصاد  واالق
 . / https://ar.wikipedia.org/wiki: متاح من خالل الرابط ، أهوارالجبايش  .3

4. Dias ,Álvaro, Costa, Renato  , Pereira ,Leandro  , Santos, 
José,(2021)," Touristbiosecurityawareness and risk mitigation for 
outdoorrecreation: Management implications for Ireland", 

International Journal of Tourism,Vol. 69/ No. 1 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

ن طــــه  نضـــــــــــــــــال تحســـــــــــــي 
  
 
 الطاب

 أستاذ مساعد دكتور
  
ن
 قسم اإلنتاج الحيواب
 كلية الزراعة والغابات

  جامعة الموصل
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  المياه إلنتاج كتلة حي
ن
ة من نبات عدس الماء واستخدامه إعادة تدوير العناض المغذية الذائبة ف

  تغذية الحيوانات الزراعية
ن
 ف

 

ُيعد نبات عدس الماء من أصغر النباتات الزهرية ينمو بشكل مستعمرات طافية عل سطح 
ة  ، يجتمع الساق "(أ" 1صورة، )المياه الهادئة عل مدار السنة ويتشابك كالحصت  ، وهو نبات ثايلوسي

ي م ي جسم خرص 
 
، ينمو لها جذر خاٍل "(ب" 1صورة، ) Frond))سطح يعتر عنه بالسعفة واألوراق ف

ة ويتالءم  ي المياه الفقت 
 
ات غت  متفرع، ويعتمد طوله عل توفر المغذيات إذ يكون طويل ف من الشعت 

ا مع عمر السعفة  ي تنتجها السعفة األم لتصل إل و ،طوله نسبي 
اعم الت  يبدأ التضاعف العددي للتر

 . خمسة أجيال
 

  الطبيعية واالنتاج وشكل النب( ١)صورة 
ن
 تةأوساط نمو عدس الماء ف

 
ي  . Lemna spواالســــــــم العلمي له ”  Duckweed"يســــــــّم نبات عدس الماء باالســــــــم االنكلت  

مـــــــــن ذوات الـــــــــفـــــــــلـــــــــقــــــــة Aralesمـــــــــن رتـــــــــبـــــــــة   Lemnaceae  يـــــــــعـــــــــود إل الـــــــــعـــــــــائـــــــــلـــــــــة الـــــــــلـــــــــمـــــــــنـــــــــيـــــــــة

 . Monocotyledonsالواحدة
ي ا
 
ة ف وكة وتقطع ينمو متشــــــابكا كالحصــــــت  ي المســــــطحات المائية المت 

 
راعه ف لطبيعة وعند اســــــت  

من أجل المحافظة عل النبات من التشـــــــتت فضـــــــال عن (  2صـــــــورة، )بوســـــــاطة القصـــــــب ال مربعات 
ي لتغذية حيوانات المزرعة

 . السيطرة علية لغرض االنتاج واالستفادة منه كمصدر علف 

 أ ب
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راع نبات عدس الماء عل المسطح( ٢)صورة   ات المائية وتقسيمها عل مربعات بوساطةاسّتن
 قصب

 

 : طرائق تكاثر نبات عدس الماء 

 : يتكاثر نبات عدس الماء بطريقتي   هما 
 وللزهرة حجرتان ، الطريقة األول الجنسية إذ يوجد اثني   من األسدية ومدقة واحدة -1

تـــــحـــــتـــــوي 

-6)مـــــــــن 

بــــــــذرة ( 1

مضـــــــــــــلعة 

طـــــــولـــــــيــــــــة 

 . الشكل

عم والطريقة الثانية هي التكاثر الخرص   -2  ( 3صورة،)ي عن طريق التتر
 

 

 

 

 
 

  نبات عدس الماء( 3)صورة 
ن
 يوضح التكاثر الجنس  والالجنس  ف
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 : تغذية نبات عدس الماء 

وجي   والفسفور 
ي نموه إل المغذيات الذائبة بالمياه متمثلة بالنت 

 
يحتاج عدس الماء ف

يت  ء، ويحصل (NPSK)والكالسيوم والكتر عد  عليها نتيجة التفسخ البظي
ُ
ي ت
للمواد العضوية الت 

ا لتجهت   
 
ا جّيد ي المصدر 

 
مياه بشكل مستمر بالمواد المغذية المطلوبة لنمو عدس الماء الموضحة ف

 . 4الصورة 

 
 الريفية.  نمو عدس الماء عل تجمع مياه فضالت حظائر الحيوانات الزراعية للمناطق( 4)صورة 

 
ي المناطق الريفية 

 
 نظام ســـــهل وبســـــيط ف

َ
اك مشـــــاريــــع المنطقة اســـــتنبط النائية اعتمد فيه اشـــــت 

الزراعية الواحدة بجمع المياه الناتجة من الحظائر الحيوانية إل بركة مستقرة بعد إزالة المواد الصلبة 
منها ثّم تحول إل خزانات يتم فيها تحليل المواد العضوية بوساطة الكائنات الحية الدقيقة الالهوائية 

ي  ، تمّرر المياه بعد تحلل المواد العضـــــــــوية وينتج الغاز البايولوجر لي
ي الطبخ المت  

 
، يجمع الســـــــــتخدامه ف

رع وينم فيهــا عــدس المــاء لعــدة وانتــاجهــا للغــاز مع احتفــاظهــا بــالعنــاض المغــذيــة  إل أحواض يســـــــــــــــت  
أســـابيع، يحصـــد عدس الماء كل بضـــعة أيام، ويســـتخدم كعلف بشـــكل طري إل حقول تربية األســـماك 

و يج
َ
ي هذا االتجاه نحصــــــل عل إعادة اســــــتخدام بشــــــكل والدواجن أ

 
ي الشــــــمس للغرِض نفســــــه، ف

 
فف ف

ا صــــــــــــــــالحة للري فضـــــــــــــــال عن دوره عن خفض ،مثالي للطاقة والمغذيات 
 
 نكســــــــــــــــب مياه

ْ
وكما يمكن أن

ي تعد ملوثة للبيئة ولكن بفضــــــل نبات عدس الماء الذي يعمل عل تدويرها 
مســــــتوى هذه العناض الت 

ي آن ،اء كتلته الحية وبــهذا يكون صــــــــــــــديق للبيئة وبن،عن طريق تمثيلها 
 
ي حل مشــــــــــــــكلتي   ف

 
ويســــــــــــــهم ف

اء يســـــــــــــــتخدم كعلف  ي المياه وتحويلها إل كتله خرـصــــــــــــــ 
 
واحد، إذ يعمل عل خفض العناض المغذية ف

ف ويخزن للغرض فضــال عن ، والدواجن، طري إل حقول تربية األســماك
ّ
والماشــية والفائض منه ُيجف

 طريقة خزنه ســـــــــــــهلة و 
ّ
هو ال يتعرض إل التعفن وال تتناوله القوارض ويمكن خزنه لمدة طويلة  من أن

 . دون أن يؤثر عل قيمته الغذائية
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 األهمية التغذوية لنبات عدس الماء
ي بناء أنسجة الجسم والقيام بالفعاليات الفسلجية     

 
ي األساس ف

وتي   العنرص الغذائ  يعد التر
ي المتخّصصة ؛إذ قلما يوجد نوعان من ا

 
وتينات تقوم بنفس الوظيفة الفسلجية فضال عن دورها ف لتر

ورية  . والهرمونات، وبناء األنزيمات، تجهت   أنسجة الجسم باألحماض األمينية الرص 
اوح بي   

وتي   فيه بنسبة تت  % 45-37يمتاز نبات عدس الماء بقيمته الغذائية العالية نتيجة توافر التر
ي 
ي النبات، وهو غت 

 
ورية  من الوزن الجاف ف يطلق ، و مثل الاليسي   والميثيوني   باألحماض األمينية الرص 

 للنسان( بيض الماء)عليه تسمية 
 
ي معالجة لكونه مادة غذائية ذات قيمة عالية جدا

 
،  إذ يستعمل ف

ا بفيتامي   حاالت فقر الدم، ويعد  ا غني 
ويحتوي عل نسبة عالية من صبغة الكاروتي     Bو Aمصدر 

اوح نسبتها بي   كاربوهيدرات والزانثوفيل  ولل
من الوزن الجاف للنبات ومصدر حيوي % 45-29إذ تت 

 . مهم للفسفور 
 

 استخدامه كغذاء لحيوانات المزرعة
ي 
 
ا الســــــتخدامه ف

 
ي األرخص ثمن

وتي   النبائ  ي بالتر
وتي   الحيوائ  يســــــع المختصــــــون الســــــتبدال التر

ي ســــــــــــــــد حاجة األعالف م
 
ي نقص ف

  العالم يعائ 
ّ
ي ألكتر من العالئق ؛ألن

وتي   الحيوائ  ، وخت  %40ن التر
وتي   تصـــــــل نســـــــبته إل  ويتمت   بســـــــهولة  %45-37بديل لذلك نبات عدس الماء الذي يعد مصـــــــدر للتر

 . انتاجه وقلة تكاليفه ويستخدم كعلف بشكل طري وجاف
 : تغذية االسماك -١

ي الجيد وبشـكل كفوء زيادة وزنية لكل م
ن أسـماك الكارب يؤمن عدس الماء بفعل تمثيله الغذائ 

بية و  التالبيا و  ي أســـــــــــــــماك المياه الباردة خالل مدة الت 
 
وتي   كما ف تختلف أنواع األســـــــــــــــماك باحتياجها للتر

يوم، / كغم من وزن جسم السمكة/ غم بروتي   خام( 2-1)والدافئة، وتحتاج أسماك الكارب العادي بي   
كغم من وزن / بروتي   خــامغم  12-10هــذه الكميــة تحتــاجهــا إلدامــة أنســـــــــــــــجــة الجســـــــــــــــم، وتحتــاج بي   

وتي   عل مقدار ما يجهزه من أحماض / الســـمكة يوم إلعطاء أعل نمو، تكمن اســـتفادة الســـمكة من التر
ي بناء جســـــــــــمها 

 
ي %  50يمكن اســـــــــــتبدال . أمينية تمثل ف

 
من مكونات العليقة التقليدية المســـــــــــتخدمة ف

مجفف كالهما مناســــــــــــــب ، بشــــــــــــــكل طازج و (Lemna trisulc)تغذية األســــــــــــــماك بعدس الماء من نوع 
ي حالة اإلنتاج المركز لألسماك

 
 . للتغذية ف
 : تغذية الدواجن فروج اللحم -٢

ي عالئق غت  تقليدية تعمل عل زيادة إنتاج اللحم لفروج اللحم 
 
يمكن اســـــــــــــتخدام عدس الماء ف

ي مستوى القرية 
 
 (. 5صورة، )وانتاج بيض المائدة من قبل المزارعي   الصغار ف
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ي العليقة يزداد 
 
وتي   ف المتوفر  معدل نمو فروج اللحم عند اســــــــــتخدام عدس الماء كمصــــــــــدر للتر

وتينية التجارية ويوفر مدخرا للمنتج  ي المزرعة ويحل بالكامل بديال عن المصادر التر
 
عل مدار السنة ف

، وحصـــــــــــــلت نتائج نمو ممتازة للدجاج البياض عندما غذيت بمســـــــــــــتويات % 48قد تصـــــــــــــل قيمته إل 
 من عدس الماء نوع عالي

 
ي العليقة sppLemnaة نسبيا

 
 . ف

 
 
 تغذية البط -3

ة من قبل البط لعدس الماء، وشــــــــاهد عل ذلك اســــــــتهالك البط  لوحظ وجود اســــــــتســــــــاغة كبت 
اليا   ي المزارع الخاصــــــــــة بمعالجة مياه الرـصـــــــــف الصــــــــــحي لمنطقة نيو انجلند بأســــــــــت 

 
ي لعدس الماء ف التر

ي البداية هو لخفض العناض المغذيات   وأعظ معدالت نمو عالية عندما 
 
كانت الحاجة لعدس الماء ف

ي المياه إل المستويات المطلوبة 
 
 (. 6صورة، )الموجودة ف

ي عليقة تغذية البط 
 
وتينة الموجودة ف يســــتخدم عدس الماء الطري بالكامل محل المصــــادر التر

ي مواصــفات الذبيحة مع توفت  
 
أرباح نتيجة ســهولة الحصــول دون أن ينخفض النمو أو يحصــل تغيت  ف

 . ورخص ثمن عدس الماء 
 
 (المجّتات)تغذية الماشية  -4

 
ي العليقــــــــة، وكمصـــــــــــــــــــــــدر مهم ي

 
ي ف

ات كمكمــــــــل غــــــــذائ  ي تغــــــــذيــــــــة المجت 
 
قــــــــدم عــــــــدس المــــــــاء ف

وجي   
ي  متطلبات ،للنت  ي بشــــــــــــــكل جانتر ، ويلتر

وتي   ة بالتر ي العالئق الفقت 
 
وتي   ف ويعدل ويزيد نســــــــــــــبة التر

ي من 
يت والفســفور والصــوديوم المواسر األحماض األمينية والمعادن األســاســية المتضــمنة كل من الكتر

 (. 7صورة،)والمغنيسيوم والمعادن النادرة، 
ة نتيجة تفضــيلها القوي لعليقة عدس الماء لوحظ  . تحســن نمو أغنام المارينو خالل مدة قصــت 

 
ً
ا فاعًل ة ؛ليلعب عدس الماء دور  ي تغذية الحيوانات المجت 
 
ا للمعادن كالفســــــفور ف ا رئيســــــ  ، كونه مصــــــدر 

يت وجي   ، والكتر
وتي   ، والنت  ي تحتاجها الكائنات الحية الدقيقة لتصنيع التر

ي الكرش الت 
 
 . واألمونيا ف

يبين استساغة الدجاج في تناول عدس الماء( ٥) صورة   عدس الماء في تناول عاليةاستساغة ( 6) صورة  
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 . 
 
 
 

ي العالم إلمكانيته الكفوءة 
 
ي معالجة مياه الفضـــــــــالت وتبنيه ف

 
عرفت إمكانية نبات عدس الماء ف

ي المعالجة و كلفته المنخفضــــــــة
 
راعه و يمتاز بقدرته عل إزالة العناض  وال  ف ي   اســــــــت  

 
يظهر أي تعقيد ف

ــــــــــــــــوانات  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ي المياه وتحويلها إل كتلة حية ذات قيمة غذائية تستخدم كعلف للحيـ
 
المغذية الذائبة ف

 . الداجنـــــة
ي  لوحظ

 
ي لعدس الماء ف معالجة مياه الرـصــــــــف الصـــــــــحي لمنطقة نيو محطات اســـــــــتهالك البط التر

خفض العنــاض  لغرضكــانــت الحــاجــة لعــدس المــاء   إذ اليــا وأعظ معــدالت نمو عــاليــة، إنجلنــد بــأســـــــــــــــت  
وجي   )ة المغذي

ي المياه إل المستويات المطلوبة( الفسفور والنت 
 
 . الموجودة ف

ي مــدينــة الموصـــــــــــــــــل بــالعراق 
 
وفعال أجريــت دراســـــــــــــــــة لمحطــة معــالج الميــاه لمعمــل أدويــة نينوى ف

وجي   والفســــــــفور، وصــــــــلت نســــــــبة إزالة ، أظهر نبات عدس الماء فعا(8صــــــــورة،)
ي إزالة النت 

 
ة ف لية كبت 

ات ال  خالل فصـــــــول الخريف والشـــــــتاء والربيع عل التوالي ووصـــــــلت  %65,81و 79,33و 98,4النت 
والكلوريدات  29,11%( TDS)وللمواد الصلبة الذائبة  %70,20ال  )4Po)اقض نسبة إزالة للفسفور 

(CL )79,62% ي الجدول خالل فصل الربيع ع
 
 (. 1)ل التوالي الموضحة ف

 
 
 

ة للمجترات في تناول عدس الماءبتوجد رغ( 7)صورة   
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ي مياه فضالت% يبي   تأثت  نبات عدس الماء عل نسبة ازالة ( 1)جدول 
 
 المركبات الموجودة ف
ي نينوى خالل فصول السنة

 
 . معمل األدوية والمستلزمات الطبية ف

 بب عدم حش النباتنسب االزالة ال تمثل فعالية نبات عدس المثلى بس*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %نسبة اإلزالة  الملوث ت
لـــــــــــــمـــــــــــــوســــــــــــــــــــــــــــم  

 الخريف

% نسبة اإلزالة 
لــــــــــمــــــــــوســـــــــــــــــــــــــم 

 الشتاء

 % نسبة اإلزالة 
 لموسم الربيع

المواد الصـــــــــــــــلبـــــة الـــــذائبـــــة  1
(TDS) 

23.90 6.13 29.11 

 16.02 12.18 58.71 (E.C)التوصيلية  2

 18.61 33.34 79.62 (CL)الكلوريدات  3

ات ا 4 )لنت 
3

No) 98.40 79.33 65.81 

)الفوسفات  5
4

Po) -80 21.29 70.20 

 
  أحواض 8صورة )

ن
  نينوى ( نمو عدس الماء ف

ن
وحدة معالجة مياه معمل األدوية والمستلزمات الطبية ف

 لمواسم السنة
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 ميزات ذهبية لنبات عدس الماء 

إمكانية نبات عدس الماء في معالجة مياه الفضالت وتبنيه في العالم إلمكانيته الكفوءة في  -1

 المعالجة وكلفته المنخفضة

لمياه ال يظهر أي تعقيد في استزراعه و يمتاز بقدرته على إزالة العناصر المغذية الذائبة في ا -2

 .وتحويلها إلى كتلة حية ذات قيمة غذائية تستخدم كعلف للحيـــوانات الداجنـــــة

 . يعد نبات عدس الماء مصدر للبروتين النباتي سهل االنتاج وقلة تكلفته -3
 

 :المصادر
محل كسبة فول الصويا  Lemna gibba)، إحالل عدس الماء (2000)الداود، جعفر محمد جاسم 

بياض واللحم، رسالة دكتوراه في علوم التروة الحيوانية، كلية الزراعة، في عالئق دجاج ال

 .(جامعة البصرة

اختيــــــــــــــــــار نبات عدس الماء (. 2013)الشكرجي، سامر سمير وأحمد، هاشم عبد الرزاق، 

Lemnaspp مجلة االنبار للعلوم البيطرية، . غذاء ألسماك الكارب العشبي والكارب الشائع

6(1:)44-55. 

، دراسة تحليلية لبيئة وانتاج نبات عدس الماء المستعمل في (2010)الطائي، نضال تحسين طه 

 معالجة مياه الصرف الصحي، أطروحة دكتوراه، كلية الزراعة، جامعة بغداد، العراق

Appenroth, K. J.; Sree, K. S., Böhm, V., Hammann, S., Vetter, W., 
Leiterer, M.,and Jahreis, G. (2017). Nutritional value of 
duckweeds (Lemnaceae)as human food. Food chemistry, 217, 
266-273. 
Asimi, O. A.; Khan, I. A., Bhat, T. A., and Husain, N. (2018). Duckweed 
(Lemna minor) as a plant protein source in the diet of common 
carp 
(Cyprinus carpio) fingerlings. Journal of Pharmacognosy and 
Phytochemistry, 7(3), 42-45. 

Aslam, S.; Zuberi, A., Chan, M. W. H., and Mustaquim, J. (2021). Effect 
of 
Lemna minorand Glycine max on haematological parameters, 
glucose level, total protein content and anti-oxidant enzyme 
activities in Ctenopharyngodon idella and Hypophthalmichthys 
molitrix. Aquaculture Reports, 19, 100616. 
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Food and Agriculture Organization (1999)Duckweed: A Tiny Aquatic 
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Limitations for Combined Wastewater Treatment and Animal 
Feed 
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Environmental Science and Technology, (EAWAG). 
Ueberlandstrasse 133, CH-8600 Duebendrof, Switzerland. P:22-
75 

Muradov, N.; Taha, M., Miranda, A. F., Kadali, K., Gujar, A., Rochfort, S.,  
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 التحديات التي تواجه تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في الوطن العربي     

 د  عمر أحمد عبد الجليل محمد . م.أ

 أستاذ الجغرافيا االقتصادية المشارك

 السودان–جامعة كسال –كلية التربية –قسم الجغرافيا

 00249908618077 واتس

omerabdelgalil@yahoo.com 

omerrita2222@gmail.com 

 : المقدمة

ي الثمانينيات،      
ي تبلورت ف 

كانت فكرة التنمية الزراعية والريفية المســــــــــــــتدامة إحدى األفكار الت 

ي أن اســــــــتج
امج الزراعية القطرية والدولية ينبع  ابة إل المالحظة المتنامية بأن الســــــــياســــــــات والتر

تنطوي عل مجموعة من المســـــائل االقتصـــــادية، البيئية، االجتماعية، الثقافية أوســـــع نطاقا من 

ي 
، واألمن الغذائ  ة وقد اتضـــــــــحت أهمي.  المجاالت التقليدية للنتاجية الزراعية، واإلنتاج الزراعي

ي مدينة 
ي مؤتمر قمة األرض الذي عقد ف 

فكرة التنمية الزراعية والريفية المســــــــــــتدامة، وتأكدت ف 

وهي تمثل أحد أركان أهداف األمم المتحدة للتنمية المســــــــــــــتدامة بحلول عام . م1992ريو عام 

ي : حيــــث تتطلــــب. م2030
 أكتر كفــــاءة وقــــدرة عل االســــــــــــــتــــدامــــة، بمعت  أن أكتر كفــــاءة ف 

 
نظمــــا

اســـــــــــتخدام كميات أقل من األرض والمياه والمدخالت األخرى إلنتاج المزيد )الموارد  اســـــــــــتخدام

ات والصــــــــــدمات (من الغذاء بطريقة مســــــــــتدامة  قدرة عل الصــــــــــمود أمام التغت 
، أن تصــــــــــبح أكتر

ي الممارســـــــات المناســـــــبة، . وخاصـــــــة فيما يتعلق بالتكيف مع تغت  المناخ
وكل ذلك من خالل تبت 

تؤدي الزراعة . ات داعمة، وتعبئة الموارد المالية وغت  الماليةوتطوير ســـــــــــــياســـــــــــــات ومؤســـــــــــــســـــــــــــ

ي 
 مهمة تتمثل ف 

 
، توفر فرص العمل، تقليص : المســــــــــــــتدامة أدورا ي

تحقيق متطلبات األمن الغذائ 

ي الدخول بي   المناطق الريفية 
 
ايد ف الفقر وتحســـــــــي   مســـــــــتويات المعيشـــــــــة، تقليل التفاوت المت  

ية، تعزيز فرص التنمية ال ريفية المســتدامة واالســتدامة البيئية، يعد قطاع الزراعة األداة والحرـصـ 

 مهما لتعزيز تنافســـــــية االقتصـــــــاديات الوطنية من 
ً
الجوهرية من أجل النمو االقتصـــــــادي، ومجاال

 لتطبيق 
 
 أســـاســـيا

 
، يعتتر قطاعا ي

حيث مســـاهمته التصـــديرية، محور اقتصـــاديات التصـــنيع الغذائ 

ي كأفة أنشطته وعملياته األساليب واألدوات التكنولوجية
وتزداد أهمية قطاع الزراعة . الحديثة ف 

mailto:omerabdelgalil@yahoo.com
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الزيادة الســــــــــــــكانية المضــــــــــــــطردة، تزايد : عل ضــــــــــــــوء ما تواجهه غالبية دول العالم من تحديات

اته السـلبية  ي وتأثت 
اسـتهالك الغذاء، تفاقم معدالت من يعانون من سـوء التغذية، والتغت  المناج 

 . ء عل إنتاجية المحاصيل والغذا 

 : مفهوم التنمية الزراعية المستدامة

ي زيادة كفاءة الموارد ، تعزيز القدرة عل الصـــــــــمود وضـــــــــمان    
ي تســـــــــهم ف 

هي التنمية الزراعية الت 

االنصـــــــاف والمســـــــؤولية عل المســـــــتوى االجتماعي للزراعة ولنظم األغذية بهدف ضـــــــمان األمن 

ي المســــــــــتقبل
 وف 
 
ا ي والتغذية للجميع، حاض 

التنمية الزراعية باالســــــــــتدامة عندما وتتســــــــــم . الغذائ 

ســــــــــــــليمة من الناحية االيكولوجية، قابلة للتطبيق من الناحية االقتصـــــــــــــــادية، عادلة من :  تكون

الناحية االجتماعية،  مناســــــــــبة من الناحية الثقافية، وأن تكون إنســــــــــانية تعتمد عل منهج علمي 

ي ويكون اإلنســــــــــــــان هو محور التنمية الزراعية المســــــــــــــتدا.  شــــــــــــــامل
مة، إضــــــــــــــافة إل تعزيز دوره ف 

امج والســـــــــياســـــــــات؛ وذلك من خالل دعم الجهود الرائدة، وبناء قدرات  ي وضـــــــــع التر
المشـــــــــاركة ف 

المجتمع المحلية، خاصـــــــــة الفئات المحرومة؛ من أجل تحســـــــــي   فرص الحصـــــــــول عل الموارد، 

، والمياه، واألسواق، والتكنولوجيا، والمعلومات ي
 . واألراض 

  الوطن العرب   التحديات الّت  توا
ن
 : جه تحقيق التنمية الزراعة المستدامة ف

 : ضف المساحات المزروعة -١

ي المنطقة العربية ب   
ي تزرع ف 

من  %34,1مليون هكتار، تمثل فقط ( 75)تقدر المســــــــــــــاحة الت 

ي الصالحة للزراعة
 . اجمالي األراض 

 : الهشاشة االيكولوجية والبيئية-٢

، حيث يصـــــنف حوالي تعد المنطقة العربية من أكتر      ي
ي نظامها البيت 

مناطق العالم هشـــــاشـــــة ف 

منها عل األقل  %43وحوالي . من مســـاحتها ضـــمن المســـاحات الجافة وشـــديدة الجفاف 90%

من مســاحة الدول العربية تحصــل عل معدل أمطار ســنوي أقل من  %72صــحاري، وأن حوالي 

اوح أمطــارهــا بي   %  18ملم،  100
فقط تتلف  أمطــار ســــــــــــــنويــة  %10 ملم، بينمــا  300 -100تت 

 . ملم 300أكتر من 
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 : تغت  المناخ -3

ي   
 
 لمورد المياه، الزراعة، والمجتمعات الريفية ف

 
 واضـــــــــــــافيا

َ
ا  خطت 

 
ي تهديدا

يشـــــــــــــكل التغت  المناج 

ي الجافة، والصــــــحاري
ي تواجه نزاعات داخلية، واألراض 

ي البلدان الت 
. المنطقة العربية، خاصــــــة ف 

ي تؤثر بشكل خا
ص عل البلدان ذات الموارد الطبيعية المحدودة، مع هشاشة بعض الدول والت 

ي تحقيق األهداف الحالية 
 ف 
 
ي النواجي االقتصـــــــــادية واالجتماعية والســـــــــياســـــــــية، مما يؤثر ســـــــــلبا

 
ف

ي المنطقة ( SDG'S)وكذلك التحول نحو األهداف اإلنمائية المســــــــــــــتدامة  (MDG'S)لأللفية 
ف 

ي من خالل وقد يؤدي تغت  المن. العربية
ي شـــــــــــــــدة ســــــــــــــقوط : اخ إل تفاقم تدهور األراض 

 
زيادة ف

األمطار، الفيضـــانات،  تواتر حاالت الجفاف وشـــدتها، االجهاد الحراري، نوبات الجفاف والرياح 

 . وارتفاع مستوى البحر، حركة األمواج

 : التصحر  -4

ي المهددة   
ي المنطقة العربية، إذ تقدر مســـاحة األراض 

بالتصـــحر بحوالي من أخطر المشـــكالت ف 

 (. من المساحة اإلجمالية للدول العربية %25)مليون كلم مربــع  3,6

 :  زيادة السحوبات عل المياه -٥

ي     
ي الميـــاه ونـــدرة الميـــاه بفعـــل تغت  المنـــاخ من خالل تزايـــد االجهـــاد المـــائ 

يؤثر النقص الحـــاد ف 

 إضـــــــــــــــافيا عل النظم ال
 
ي يتعي   عليها وحاالت الجفاف المتكررة، ما ســــــــــــــيفرض جهدا

زراعية الت 

ايد عليها بســـــــــبب ، وتغت  األنماط الغذائية: مواجهة الطلب المت   ي
ز ندرة المياه . النمو الســـــــــكائ  تتر

ي المنطقة العربية من خالل اســــــــــتخدام 
من اجمالي الســــــــــحوبات المائية ألغراض القطاع  %85ف 

ي كفاءة الري وانتاجية المحاصيل
، المتسم بتدئ   . الزراعي

 

 : االنتاجية ضعف -6 

 بالنســــــبة للحبوب الرئيســــــة إذ   
 
 ، خصــــــوصــــــا

ً
ي المنطقة العربية متدنية إجماال

 
إنتاجية الحبوب ف

ي إنتاج الحبوب  / طن 1,133تبلغ 
 
ي خمســـــــــــــــة من البلدان الرئيســـــــــــــــة ف

 
الجزائر، العراق، )هكتار ف

 . هكتار  / طن 2,9، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ نحو (المغرب، السودان، وسوريا 
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  اإلنتاجية من اللحوم واأللبانت -7
 : دبن

اعتمــــاد الثورة الحيوانيــــة عل النظــــام الرعوي التقليــــدي ذي اإلنتــــاجيــــة المتــــدنيــــة من اللحوم  

واأللبـــان، والـــذي تنخفض فيـــه الكفـــاءة التســــــــــــــويقيـــة للحيوانـــات الحيـــة ومنتجـــاتهـــا، ويزداد فيـــه 

تبة عل الموروثات الضــــــــــــــغط عل المراعي الطبيعية بســــــــــــــبب قلة الســــــــــــــحوبات الســــــــــــــنوية الم ت 

التقليدية للقبائل العربية والخاصـــــــــــة بالمكانة االجتماعية لرؤســـــــــــاء األش الريفية حســـــــــــب أعداد 

ي حوزتهم
 
ي ف

ي ظل اإلمكانات .  الحيوانات الت 
 
 ف
 
ي المنطقة العربية متواضعا

كما أن إنتاج األسماك ف 

ي تزخر بهــــا المنطقــــة العربيــــة من موارد بحريــــة وميــــاه د
 عن الفرص الهــــائلــــة الت 

ً
اخليــــة، فضــــــــــــــال

ي المياه المالحة 
 
راع الســــــمكي ســــــواء كان ف

ي مجال االســــــت  
ي  –المتوافرة ف 

 
البحار والمحيطات، أو ف

 . المياه العذبة من أنهار ومياه داخلية

 : تدهور المراع  الطبيعية -8

ي تدهور  
ي تســـــــــــهم ف 

ي المنطقة العربية العديد من المعوقات والتهديدات الت 
 تواجه المراعي ف 

ية،  أحوالها وإنتاجها ومعيشـــــة المجتمعات الرعوية، هذه التهديدات ذات طبيعة بيئية وبـشــــر

ي 
ي تحدث ف 

وح الت  اعات والرـصــــــــــاعات وحاالت الت   إضـــــــــــافة لعدم االســـــــــــتقرار الســـــــــــياسي والت  

ي 
المنطقة تزيد من الضــــــــــــغط عليها خاصــــــــــــة عل النظم البيئة، وتؤثر عل اســــــــــــتخدام األراض 

ي تدهورها 
 . وتتسبب ف 

 :  إزالة الغابات -٩

ارتفاع درجات الحرارة : تواجه العديد من الدول العربية خطر زوال الغابات وذلك بســــــــــــــبب     

، وشح المياه ي راع الغائر
 . والحرائق، القطع الجائر، ضعف معدالت االست  

١٠-   
 : األمن الغذاب 

بشـــــــــــكل مســـــــــــتمر معظم الدول العربية مســـــــــــتوردة للســـــــــــلع والمنتجات الغذائية فإنها تواجه      

ي المنطقة العربية . تحديات ارتفاع أســــــــعار األغذية وتقلباتها 
حيث تقدر قيمة الفجوة الغذائية ف 

ي العام  33,5ب 
 
ي مجموعة الحبوب  %56,2: م تتوزع عل2019مليار دوالر ف

 
إجمالي الفجوة ف

ي اللحوم،  19,8%،
 
ي   %16,58الســـــكر المكرر،  %8,45األلبان ومنتجاتها، %8,97ف

 
الســـــلع باف

 %9,2من األطفال دون ســــــــــن الخامســــــــــة يعانون من التقزم ، %  22,5هنالك نســــــــــبة . الغذائية

ي المنطقة العربية وأكتر من ثالث أرباع 
يعانون من الهزال، وللريف النصــــــــــــــيب األكتر من الفقر ف 
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ي المناطق الريفية، وهذا يدل عل أهمية 
 
ي اليمن، الســـــودان ومرـصــــ يعيشـــــون ف

الســـــكان الفقراء ف 

 . لزراعة كمصدر للرزقا

 : فقد وهدر الغذاء  -١١

ي الدول العربية للعام    
 
م بنحو 2019تقدر كمية الفاقد والمهدد من الســـــلع الغذائية الرئيســـــية ف

ي شــــــــــكلت بدورها نحو  50,6مليون طن بقيمة قدرت بحوالي  99,85
 %31,2مليار دوالر، والت 

 . من اجمالي المتاح من كافة السلع الغذائية

 

  المجال الزراع  -١٢
ن
 : ضعف البحوث العلمية المقدمة ف

رغم أهميــة البحوث الزراعيــة لتحقيق التنميــة الزراعيــة المســــــــــــــتــدامــة ، إال أنــه من المالحظ أن  

ي عدد  منشــــــورات األبحاث الزراعية العربية مقارنة بالعديد من الدول المتقدمة 
 ف 
 
هنالك ضــــــعفا

 مثل
ً
ي دوال

ازيل، : والنامية ، كما ف   . باكستان، بنغالديش، إثيوبيا التر

 : ضعف الناتج المحل  الزراع   -١3

ي العــام  145,97بلغ النــاتج  المحلي الزراعي بـالمنطقــة العربيــة نحو 
م مـا 2019مليــار دوالر ف 

ي المنطقـــة العربيـــة والبلغ  %5,33نســــــــــــــبتـــه 
مليـــار  2680,71من النـــاتج المحلي اإلجمـــالي ف 

ي المنطقة العربية عام بلغ نصــــــــــــــيب الفرد من الناتج ال. دوالر 
 م نحو 2019محلي اإلجمالي ف 

ي المنطقــــة العربيــــة عــــام . دوالر للفرد  6405,28
يقــــدر نصــــــــــــــيــــب الفرد من النــــاتج الزراعي ف 

من متوســـــط نصـــــيب الفرد من الناتج  %74,85دوالر، وهذا يشـــــكل  339,46م بنحو 2019

ي ال 453,51المحلي الزراعي العالمي المقدر بنحو 
 . م2019عام دوالر للفرد ف 

 : ضعف االستثمار الزراع  العرب    -١4

ي انخفاض العائد عل  
 
قطاع الزراعة ليس من القطاعات الجاذبة لالستثمار ألسباب تتمثل ف

ي بعض األنشــــــــــــــطة وتعرض االســــــــــــــتثمار إل 
رأس المال المســــــــــــــتثمر وطول دورة رأس المال ف 

ي الزراعة ال تتج. مخاطر عالية
 
من جملة االســــــــتثمارات  %1اوز جملة االســــــــتثمارات العربية ف

ي هذا القطاع الحيوي
 
 . العالمية ف
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  للزراعة -١٥
 : محدودية التطوير التقتن

ي ضعف المثلث المؤسسي المناط به التطوير سواء كانت من مؤسسات البحث أو   
 
تتمثل ف

كل ذلك أدى .  االرشـــــــــــاد ونقل التقانة أو التمويل، مع غياب مؤســـــــــــســـــــــــات لصـــــــــــغار المزارعي   

ي اســـــــتخدام اآلالت بســـــــبب للتخلف ا
 
ي البذور والتقاوي، عدم التوســـــــع ف

ي للنتاج ف  لتكنولوجر

ي التشـــــــغيل والصـــــــيانة، ضـــــــعف الدعم الحكومي 
ارتفاع اســـــــعارها، وضـــــــعف الكوادر المدربة ف 

اء التكنولوجيا المتقدمة  . ومصادر ائتمان المزارع ال تمكن المزارع من شر

 : الهجرة من المناطق الريفية -١6

ي العديد  ضعف الدخل
 
من الزراعة، كما أن الخدمات األساسية ليس متوفرة بشكل مناسب ف

ي فرص 
من البلدان العربية من تعليم، صـــحة، طرق، مواصـــالت، كهرباء، أضـــف إل ذلك تدئ 

ي المرأة من األمية وضــــــعف مشــــــاركتها 
ي الريف، مما يرفع من معدالت البطالة، وتعائ 

العمل ف 

ي جهود التنمية وانخفاض األج
كل ذلك أدى إل هجرة  الســــــــــــــكان من الريف إل المدن .  ور ف 

ي المدخالت 
ي المناطق الريفية والقادر عل تبت 

 ف 
 
وهي هجرة انتقائية للشــــــــــــــباب األكتر تعليما

ي الجـــانـــب الزراعي وتطوره والنهوض بـــه؛ وكمـــا أن الهجرة تشــــــــــــــكـــل من ضــــــــــــــغوط 
الحـــديثـــة ف 

ي المدن ، إضافة للس
 . كان أنفسهماقتصادية، اجتماعية، سياسية ف 

  بعض الدول العربية -١7
ن
يعات أو عدم وجود بعضها ف  : عدم كفاية التشر

ي للتنمية الزراعية 
يعات والقواني   الخاصــــــــة بالعمل الزراعي وتضــــــــع االطار القانوئ  وهي التـشـــــــر

، اســــــــــــــتخدام المبيدات واألســــــــــــــمدة : مثل الملكية الزراعية، الحجر البيطري، الحجر الزراعي

ي الكيماوية، اســــــــــــتخدا ي الزراعية، اســــــــــــتخدام المياه والمحافظة عليها، الصــــــــــــيد التر
م األراض 

 . والبحري، استغالل المراعي والغابات، حماية المستهلك، الملكية الفكرية، منع االحتكار 

 : معدالت نمو السكان -١8

ي العام  430تشـــت  اإلحصـــاءات إل عدد ســـكان المنطقة العربية 
وقد . م2019مليون نســـمة ف 

ة من المعدل  ي المنطقة العربية خالل الفت 
 
بنحو ( م2019 -2016)الســـــــنوي لنمو الســـــــكان ف

عل %  0,69مقارنة ب ( ســــــــــــــنة 43هذا المعدل يؤدي إل مضــــــــــــــاعفة الســــــــــــــكان كل ) 1,6%

 
 
 . مستوى العالم ، وهذا المعدل مرتفع نسبيا
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 : التوصيات والمقّتحات

ي مجاال  -
 
اكات بي   الدول العربية ف تنســـــيق الســـــياســـــات، وضـــــع الخطط ، : ت التعاون وبناء الـشــــر

إجراء البحوث، تبادل المعارف والمعلومات، المســــاعدات الفنية، بناء القدرات، حشــــد التمويل 

 . وتبادل الدروس المستفادة

تعزيز إنتاجية المحاصــــــــــــــيل الزراعية مي   خالل البذور المحســــــــــــــنة ذات اإلنتاجية والمقاومة  -

ي مج
 
االت المعامالت الفالحية والنظم المزرعية، مما يؤدي للجفاف، مع التقانات المتقدمة ف

 . إل زيادة اإلنتاجية واإلنتاج الزراعي 

ي برامج التنمية الزراعية المســــــــــــــتدامة من خالل  -
 
اكات ذكية مع القطاع الخاص ف ي شر

الدخول ف 

 . توفت  مستلزمات اإلنتاج، التمويل، الخدمات المساندة، التخزين، التسويق و الصادر 

وع القرى اإلرشادية األخذ -  . بمنهج النماذج اإلرشادية المتكاملة كمشر

تطوير وتعزيز القــــدرات التســــــــــــــويقيــــة من خالل إقــــامــــة جمعيــــات تعــــاونيــــة نوعيــــة للمنتجي    -

ية المؤهلة إلدارة وتفعيل هذه المؤســســات التعاونية بما يســهم  ، وإعداد الكوادر البـشـر الزراعيي  

ي عملية التســــــــــــــويق وتأمي   التقانات
ي مجاالت  ف 

الحديثة الالزمة لمعامالت ما بعد الحصـــــــــــــــاد ف 

 (. النقل، التخزين، والتصنيع الزراعي )

، وذلك لتعظيم العائد من  - ورة التكامل بي   األنشــــــــــطة اإلنتاجية، خاصــــــــــة التصــــــــــنيع الزراعي ض 

ي بي   القطاع الزراعي والصناعي 
ابط األمامي والخلف 

 ، . النشاط الزراعي وتقوية الت 

ي الدول العربية وذلك من خالل إيجاد جسم يضم كل إنشاء إد-
ارات متكاملة للموارد الطبيعية ف 

 . الجهات ذات الصلة

ات  - تنمية وتطوير الموارد الطبيعية المتاحة لالســـــتثمار عل أســـــس اقتصـــــادية تراع التغت 

، يهدف إل االســــــــــــــتخدام األمثل لتلك الموارد لتحقيق الفائدة  المناخية بأســــــــــــــلوب علمي

 . تصادية واالجتماعية للسكاناالق

ي تســـاعد عل  -
ي لدى الســـكان، والتعامل مع الموارد الطبيعية بالصـــورة الت 

نـشــر الوعي البيت 

اســـــــــتدامتها وتشـــــــــجيع التنظيمات الشـــــــــعبية وتطوير خططها وبرامجها؛ بما يتيح لســـــــــكان 
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ي 
 
 لخصـــــــــــــــائص الموارد الطبيعية ف

 
ي إدارة الموارد الطبيعية وفقا

 كل المنطقة المشـــــــــــــــاركة ف 

 . منطقة 

وذلك بزيادة الرقعة المغطاة بالغابات  – Forestry Agroإدخال نظام الزراعة الغابية  -

ي زيادة الرقعة المزروعة 
ات للمزارعي   للمســـاهمة ف  ي المناطق المطرية ومنح حوافز ومت  

 
ف

 . بالغابات

 : المراجع

ي متغت  : البيئة العربية( 2016)أفد - ي مناخ عرئر
التقرير الســـــنوي للمنتدي . التنمية المســـــتدامة ف 

ي للبيئة والتنمية، صعب ع صادق،  وت، لبنان، المنشورات النصية(محرران)العرئر  . ، بت 

، آمال ضــــــــــــــيف  - ي
ي (2021)بســــــــــــــيوئ  ي العرئر

حات وحلول " ، آفاق وتحديات األمن الغذائ  مقت 

ي " وتجـــــارب نـــــاجحـــــة
اض  ات المنـــــاخيـــــ 3/10/2021-2، وقـــــائع أعمـــــال المؤتمر االفت  ة ، التغت 

ي  ، المانيا . رهانات وآفاق: واألخطار الطبيعية بالعالم العرئر ي ، برلي    . المركز الديمقراطي العرئر

يحي ، عااشـــــــــــــــة ، لومي ، ماري - ي المنطقة (2019)الـشـــــــــــــر
، حوكمة تغت  المناخ والتعاون حوله ف 

ي  –العربية،  أكاديمية االمارات الدبلوماســـية 
المنطقة  ســـلســـلة الحوكمة الجديدة لقضـــايا البيئة ف 

 . العربية

، إرســــــاء دعائم القدرة عل التكيف مع التغت  (2020)منظمة الزراعة واألغذية لألمم المتحدة  -
ي القطاع الزراعي 

ي األردن عتر تحسـي   كفاءة اسـتخدام المياه ف 
ي ف 

إطار : الملحق السـادس. المناج 
 . إدارة الشؤون البيئية واالجتماعية، روما، إيطاليا 

التغلــــب عل  –حــــالــــة األغــــذيــــة والزراعــــة ( 2020)ة والزراعــــة لألمم المتحــــدةمنظمــــة األغــــذيــــ -
ي الزراعة

 . تحديات المياه ف 
ي آســــيا  - ي (2020( )اإلســــكوا)لجنة األمم المتحدة االقتصــــادية واالجتماعية لغرئر ، التقرير العرئر

 . م2017التقرير الرئيسي  –للتنمية المستدامة حول تقييم تغت  المناخ 
، الخرطوم، السودان(2021)العربية للتنمية الزراعية المنظمة  - ي ي العرئر

 . ، أوضاع األمن الغذائ 
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 السياحة البيئية والنــزل البيئيــــة
Eco-Lodgeحماية البيئة  

ن
 ودورها ف

 
 منال عبد الجبار السماك. د 

مـــــة
 
 مقـــــــــــد

 اإلنسـان لديـه شـغف  عـرف اإلنسـان منـذ القـدم السـفر والتنقـل
ّ
وارتـاد األمـاكن الكتشـافها حيـث إن

ي ذلك كل ما هو متاح له 
 
ي حـب المعرفـة واكتشاف كل ما هو جديد مستخدما ف

دائـم ومتواصـل ف 

 .الكتشاف حدود المكان من حوله

ي الوقت الراهن، حلث أصبحت السلاح
ا ف  ا كبت  

ا وتطور  ي العالم نمو 
ة یشهد النشاط السلاجي ف 

بالجوانب الثقافلة والحضاریة للنسان وهي جش للتواصل بي   الثقافات والمعارف  ترتبط

والشعوب، ومحصلة طبلعلة لتطور المجتمعات السلاحلة وارتفاع مستوى  اإلنسانلة لألمم

ي التجارة الدوللة معیشة األفراد باإلضافة إل أن
 . السلاحة أصبحت الیوم من أهم القطاعات ف 

ي الطبلعة إن السلاحة
ي ظاهرة جدیدة تهدف إل البحث والتأمل ف 

البیئلة ذات التوازن البیت 

ي  والنباتات
ي وتوفت  الراحة للنسان والمساهمة ف 

ة الت   التنملة المستدامة، فالمت  

االستثمار والمشاریــــع اإلنتاجلة للمجتمع المحلي مع حمایة البیئلة  تتلحهاالسلاحةالبیئلة هي ربط

ي للمناطقوالتنوع الحیوي و 
ي  الثقاف 

السلاحلة، وفق معادلة تنموية واحدة، تهدف التنملة ف 

نافعة ومفلدة، ویمكن استعمالها واالستفادة منها  السلاحةالبیئلة إل أن یكون مواردها المختلفة

ي  كمردود اقتصادي، عل إن یكون هذا عل إهمال الجوانب
األخرى، فال بد أن تست  التنملة ف 

واالجتماعلة بالشكل الصحیح، مما  التوازي، ومن بینها الموارد الثقافلة والبیئلةكافة القطاعات ب

ي یتم
هایمكن یزید من اإلمكانات الالزمة لخدمة المجتمعات، فإن العوائد الت  ا  توفت  استخدام جزء 

ي والطبلعي 
اث الثقاف  ي عمللات الحفاظ عل مكونات الت 

 . منها ف 

 

 
ً
 مفهوم السياحة : أوال

 ال   
ّ
ي الســفر ألي          إن

ي بريطانيا فأن مصــطلح الســياحة يعت 
ســياحة كمصــطلح له معان مختلفة فف 

ي الســعي لقضــاء وقت الفراغ 
ي الواليات المتحدة االمريكية يعت 

غرض ، بينما مصــطلح الســياحة ف 
ي الســـــفر من مكان ال مكان  tribeفقط وعرفت الســـــياحة من قبل 

 
ي يتمثل ف

بأنها نشـــــاط أنســـــائ 
ي المكان أخر من خ

كة ويتم ممارســـــــــــــــة أنشــــــــــــــطة وفعاليات ف  الل مجموعة من الدوافع المشــــــــــــــت 
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فيعرف الســـياحة بأنها االنشـــطة المختارة بواســـطة االشـــخاص خارج بيئتهم  Bijuأما ، المقصـــود 
ل لممـــارســــــــــــــــة الفعـــاليـــات   عن المت  

 
المعتـــادة المنضــــــــــــــويـــة عل البقـــاء لليلـــة واحـــدة أو أكتر بعيـــدا

ي حي   عرفت، الســــــــــياحية 
 
الســــــــــياحة من قبل الرابطة الدولية العالمية المختصــــــــــة بالســــــــــياحة  ف

international Association of scientific experts of tourism  بأنها مجموع هائل من
ي تنشـــــــــــــــأ من الســــــــــــــفر واالقامة عل أن تكون تلك االقامة غت  دائمة وأن ال تمارس 

العالقات الت 
ي المملكة المتحدة أما لجنة المســـــــــــ، أنشـــــــــــطة تدر عليهم مكســـــــــــب

 Theunitedح الســـــــــــياجي ف 
kingdom tourism survey   عرفـــت الســــــــــــــيـــاحـــة بـــأنهـــا كـــل الرحالت البعيـــدة عن المواطن

 . االصلي لقضاء ليلة واحدة وأكتر وهي تتضمن 

 . الرحالت من أجل قضاء العطالت  .1
 . الرحالت لزيارة األصدقاء واألقارب  .2
 . ى الرحالت من أجل األعمال واألغراض األخر  .3

ها أنشـــــــــطة األفراد المســـــــــافرين   
ّ
ي حي   اللجنة االحصـــــــــائية لألمم المتحدة عّرفت الســـــــــياحة بأن

ف 
ي أماكن خارج موطنهم أو بيئتهم المعتادة لمدة ال تزيد عن ســـــــــــــنة متعاقبة لقضـــــــــــــاء 

والمقيمي   ف 
 . أوقات الفراغ أو بعض األعمال أو ألغراض أخرى

 

 
ً
 مفهوم البيئة : ثانيا

ي البيئة بأنها العلم الذي يهتم لدراســــــــــــة البيئة الطبيعة بعناضها العضــــــــــــوية فقد عرف المرا   
يائ 

أما أرناؤوط فقد عرفها بأنها الوســــــــــط المحيط باإلنســــــــــان والذي يشــــــــــمل كافة .، وغت  العضــــــــــوية
ها دراســـــــــــــــة الكائنات الحية .، الجوانب المادية وغت  المادية 

ّ
ي حي   عّرف الســــــــــــــعدي البيئة بأن

ف 
ي من جهة أخرى وعالقتها ببعضـــــها  أما الجوهري فيعرف .،  البعض من جهة وبمحيطها الخارجر

البيئة بأنها اإلطار الذي يعيش فيه اإلنســـــــــــــــان ويحصـــــــــــــــل منه عل مقومات حياته ويمارس فيه 
عالقاته وانشـــــــــطته االنتاجية واالســـــــــتهالكية المختلفة ، ويتكون هذا اإلطار من عناض مختلفة 

ات بيئية واســــعة لها ســــلبياتها و إيجابياتها تتفاعل فيما بينها مما يؤدي ا ي حي   .، ل حدوث تغت 
 
ف

ي وقت ما 
مؤتمر ســـــــتوكهولم عرف البيئة بأنها رصـــــــيد من الموارد المادية واالجتماعية المتاحة ف 

ي مكان ما إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته 
 
 . وف

يـــاويوال ا األمم المتحـــدة فقـــد عرفـــت البيئـــة بـــأنهـــا ذلـــك النظـــام الفت   ي الـــذي يحت  فيــه أمـــّ بـــايولوجر
ابطة  . اإلنسان والكائنات األخرى وهي كل متكامل وتشمل عل عناض متداخلة ومت 
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ً
 مفهوم السياحة البيئية : ثالثا

     hector ceballos    ها الســــــفر إل المناطق الطبيعية غت
ّ
عّرف الســــــياحة البيئية بأن

ُ
ملوثة الت

 عن بهدف االســــــــــــــتمتاع واالعجاب بالمناظر الطب
ً
يعية ســــــــــــــواء كانت نباتية أم حيوانية فضــــــــــــــال

ي والحاض  
ي الماض 

يرى بأن الســــــــــــــياحة   Weaverأما .، المظاهر الثقافية االخرى الموجودة ف 
ات التعلم والتقدير واالســـــــتمتاع بالبيئة  البيئية بأنها شـــــــكل من أشـــــــكال الســـــــياحة الذي يعزز ختر

ي المرتبط بها 
 . الطبيعية ضمن سياقها الثقاف 

كز حول المشـــــــاركات الریاضـــــــلة والحمامات الصـــــــحلة "عرفت أیضـــــــا الســـــــلاحةالبیئلة وقد  ها تت 
ّ
أن

ویــــج لهذه المناطق  ي أماكن االســــتجمام، ویتم الت 
والحمامات الشــــمســــلة والتواصــــل االجتماعي ف 

ي تجتذب الناس إلیها، لیســــــــــــــتمتعوا 
غالبا من خالل الصــــــــــــــورالملونة الجمللة للرمال والبحار الت 

لج عل المنحدرات والشـــواط  المحفوفة بأشـــجار النخلل ودورات منافســـات لعبة الغولف  بالت  

 وملادین التنس، حلث یعد ذلك جذبا للسلاح الذین هدفهم األساسي االستجمام

ي حي   عرفت الســـــــــياحة البيئية من قبل     
 The world wide fund of nature (WWF)ف 

ي تعتمد عل
ها شــــكل من أشــــكال الســــياحة الت 

ّ
الســــفر ال مناطق طبيعية كوســــيلة من وســــائل  بأن

وكذلك عرفت الســــياحة .، تحقيق مكاســــب اقتصــــادية من خالل الحفاظ عل الموارد الطبيعية 
ها الســـــــفر المســـــــؤول إل المناطق  International Ecotourism Societyالبيئية من قبل 

ّ
بأن

وكما أن منظمة ،   ان المحليي   الطبيعة الذي يحافظ عل البيئة الطبيعية ويحســـــــن رفاهية الســـــــك
ي المناطق الطبيعية 

ي تتم ممارستها ف 
السياحة العالمية عرفت السياحة البيئية بأنها السياحة الت 

 . العذراء للتمتع وزيادة المعرفة بها 

وكما أعيد تعريف السياحة البيئية من قبل منظمة السياحة العالمية بأنها نوع من أنواع السياحة 
ي تتصف با

 . لمواصفات التالية الت 

ي يكون الدافع الرئيس فيها للســــــــــواح هو  .1
كل أشــــــــــكال الســــــــــياحة القائمة عل الطبيعة والت 

 . االستمتاع وتقييم الطبيعة إضافة إل الثقافات المحلية المرافقة للمناطق الطبيعية 
 . إنها تتضمن خصائص ثقافية وتعليمية  .2
ة  .3  . منظمة بشكل عام وليس حرصي لمجاميع صغت 
ات السلبية عل البيئة الطبيعية واالجتماعية والثقافية  تقلل .4  . من التأثت 
 . تدعم حماية المناطق الطبيعية   .5
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 تاريخية وأهمية السياحة البيئية واآلثار اإليجابية والسلبية لها

 تأريــــخ السياحة البيئية : أوال 

ي خمســــينّيات القرن     
ين  وجود تعايش  كان الشــــائع حول العالقة بي   البيئة والســــياحة ف  العـشـــر

ي الســتينّيات 
 
ية ف ســلمي بي   البيئة والســياحة وعل الرغم من ذلك ومع ظهور الســياحة الجماهت 

ي 
 
ايد عل المناطق الطبيعية لصـالح النمو والتطور السـياجي وصـاحب هذا زيادة ف وقع ضـغط مت  

 العالق
ّ
ي أوائل الســـــــبعينّيات وصـــــــار الجميع يرى أن

ي ف 
ة بينهما ما هي اال ضاع الوعي والقلق البيت 

اح جديد بأن من الممكن  ي الوقت نفســــــــــه ظهر اقت 
وطول العقد التالي تبت  الكثت  هذه الرؤية وف 

 . أن تكون هذه العالقة مفيدة لكال طرفيها السياحة والبيئة

 مراحل السياحة البيئية : ثانيا    

ي ال مرحلــة حمــايــة الســـــــــــــــائح من التلوث من خالل تو : المرحلــة األول  -
جيهــه للمنــاطق الت 

ي المناطق البعيدة عن العمران 
تحتوي عل تهديد له أو تعرضـــــه ألخطار التلوث خاصـــــة ف 

ي 
، اال أن هذه المرحلة صـــــاحبها أخطار هددت البيئة نفســـــها نتيجة لبعض الســـــلبيات الت 

كات الســــــياحية مما أدى ال فقدان المناطق الطبيعية صــــــالحيتها  مارســــــها الســــــائح والـشـــــر
د االحياء الطبيعية فيها ، حيث كانت الســــــياحة تنتج خدمات ذات جودة لكن عل وتهدي

 حساب البيئة والموارد الطبيعية
ي من خالل اســتخدام ســياحة وأنشــطة ســياحية : المرحلة الثانية  -

مرحلة وقف الهدر البيت 
ي 
ي الموقع البيت 

 . ال تسبب أي هدر أو تلوث وبالتالي تحافظ عل ما هو قائم وموجود ف 
ي : المرحلة الثالثة  -

مرحلة التعامل مع أوضــــــاع البيئة القائمة من خالل إصــــــالح الهدر البيت 
ي وإصــــالح ما ســــبق وإن قام االنســــان بإفســــاده وإرجاع االوضــــاع لما 

ومعالجة التلوث البيت 
كانت عليه أو معالجة االختالالت البيئية لتصـــــــــبح أفضـــــــــل وأحســـــــــن وممارســـــــــة أنشـــــــــطة 

 
 
 سياحية مسؤولة بيئيا

ى البعض أن أول ذكر للســياحة     وهناك اختالف بي   العلماء حول تاريخية الســياحة البيئية فت 
ي مقال لمجلة  Hetzerمن قبل  1965البيئية عام 

 
ي عدة  Links Magazineف

والذي كان يعت 
 . أمور 

ي  .1
 . الحد األدئ  من األثر البيت 

ام الثقافات المضيفة  .2  . الحد االقض من احت 
 . افع االقتصادية للمجتمع المضيف أقض قدر من المن .3
 . أقض قدر من الرضا لدى السياح المشاركي    .4
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ون ال أن     من الباحثي   يشــت 
 
ا  كبت 

ُ
ي حي   أن عددا

 
هو أول من  Hector ceballoslascurainف

ي عام 
ي tourisimoecologicoحيث بدأ باســــــــتخدام مصــــــــطلح 1981ذكر الســــــــياحة البيئية ف 

ف 
ي عام  ecotourismلســــــــــياحة البيئية ثّم اخترـصـــــــــ هذا المصــــــــــطلح ال االســــــــــبانية للتعبت  عن ا

 
ف

ي عام  hector ceballos، ومن ثم أشـــــــــــار  1983
للســـــــــــياحة البيئية من خالل تقديمه  1987ف 

 . لبحث بعنوان مستقبل السياحة البيئية

 

 أهمية السياحة البيئية : ثالثا  

 الســــــــــــياحة البيئية هي ســــــــــــياحة نظيفة قائمة عل زي    
ّ
ارة المناطق الطبيعية مثل الشــــــــــــواط  إن

( حيوانات ونباتات)والجبال والمحميات والصــــــــــحاري لمشــــــــــاهدة واالســــــــــتمتاع بالكائنات الحية 
ي 
باعتبارها وســــيلة لدعم حماية البيئة والحفاظ عل الموارد الطبيعية بأقل أثار ســــلبية ممكنة  ف 

 
 
ي المنطقة الســــــــــياحية بيئيا

 وهي مجال جيد لنـشـــــــــر البيئة وبأعل أثار إيجابية ف 
 
 و ماديا

 
ومجتمعيا

ي المنطقة ولدى الســـياح البيئيي   
ي لدى الناس ف 

 . ، الوعي البيت 
 
 هاما

 
والســـياحة البيئية تلعب دورا

ي إدارة الموارد الطبيعية حيث أن المجتمعات المحلية ســــوف تكون قادرة عل توفت  مجموعة 
ف 

 . متنوعة من خدمات السياحة البيئية

 أهمي   
ّ
ة الســـــياحة البيئية تتجســـــد من خالل ربط االســـــتثمار الســـــياجي والمشـــــاريــــع االنتاجية إن

ي للمناطق السياحية وذلك عن طريق 
للمجتمع المحلي مع حماية البيئة والتنوع الحيوي والثقاف 

 مع التأكيد عل 
 
ة بيئيا إعداد برامج ســــــــــــــياحية تعتمد عل توجيه الســــــــــــــياحة نحو المواقع الممت  

ات ســـياحية إبداعية ومســـلية دون المســـاس بنوعية البيئة أو التأثت  عليها ، وبما  ممارســـة ســـلوكي
 جيدة لعشــــــاق الطبيعة للتمتع بجمالها واســــــتكشــــــاف انظمتها 

 
أن الســــــياحة البيئية تعظي فرصــــــا

ي عل البيئة والمحافظة عليها  ، البيئية فأن الواجب عل المواطن والســائح عدم إحداث أثر ســلتر
 فاق تصــورات أغلب المتخصــصــي   كما يبي   معدل النمو الســنوي وشــهدت الســياحة 

 
البيئية نموا

الذي تحظ  به الســـــــــياحة البيئية والذي يمثل ســـــــــتة أضـــــــــعاف معدل نمو القطاع ( %20)البالغ 
 . بالكامل

ات  Durham , stronzوقد أشــــــــــار       ز من خالل ثالث مت   ال أن أهمية الســــــــــياحة البيئية تتر
 . وهي 

 ما أنها تقلل اآل  .1
 
ي غالبا

ي المواقع السياحية الت 
 
ثار السلبية البيئية واالقتصادية واالجتماعية ف

 . ترتبط بالسياحة الجماعية 
ي المحافظة عل البيئة  .2

 . لها مساهمة إيجابية وفعالة ف 
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 . أنها تحسن سبل معيشة السكان المحليي    .3

اف دول العالم بالســــــــــــــياحة البيئية وأهميتها فقد عقدت قمة    الســــــــــــــياحة البيئية بمدينة وكاعت 
ي شــــــــــهر مايو 

 
ي شــــــــــهر  2002كيوبيك الكندية ف

 
م وكذلك احتفل العالم بيوم الســــــــــياحة العالمي ف

 ((. السياحة البيئية مفتاح للتنمية المستدامة)) تحت شعار        2002سبتمتر 

 : وسع أعالن كيوسك إل تحقيق مجموعة من األهداف وهي     

ي فيمـــا يتعلق زيـــادة الوعي بي   الجمهور  .1
والســــــــــــــلطـــات والقطـــاع الخـــاص والمجتمع المـــدئ 

اث  ي الحفاظ عل الطبيعة والت 
 
بالســــــــــــــياحة البيئية من خالل القدرة عل المســـــــــــــــاهمة ف

ي 
 . الثقاف 

نشر أساليب وتقنيات التخطيط واالدارة والتنظيم للسياحة البيئية من أجل ضمانها عل  .2
 . المدى البعيد 

ي مجال .3
ات ف   . السياحة البيئية  تشجيع تبادل الختر

ي التســـــــــويق والنهوض بالســـــــــياحة البيئية كواجهة  .4
زيادة الفرص المتاحة لتحقيق الكفاءة ف 

 . من الواجهات السياحية الدولية 

 أبعاد أهمية السياحة البيئية : رابًعا    

وأن أهمية الســــــــــــــياحة البيئية تتجل من خالل عدة أبعاد ســــــــــــــواء أكانت بيئية أم اقتصــــــــــــــادية أم 
 : عية أم اقتصادية أم انسانية وهي كما يلي اجتما

 األهمية البيئية للسياحة البيئية  .١
ي من خالل عدم تعرض الدولة      

ي تحقيق األمن البيت 
تتمثل األهمية البيئية للســـــياحة البيئية ف 

ي وممارسة فعاليات سياحية بيئية مثل 
ار البيئة والمحافظة عل التوازن البيت   . ألض 

 

 

 

 قتصادية للسياحة البيئية االهمية اال .٢
ي المجال االقتصـــادي حيث تعد أماكن ممارســـة    

 
تتمثل األهمية االقتصـــادية للســـياحة البيئية ف

ي 
ي العالم ومن ثّم يمكن االســـــــــتفادة من عنرـصــــــــ الندرة ف 

الســـــــــياحة البيئية من أكتر الموارد ندرة ف 

ح وتوفت  فرص العمـــــل تحقيق التنميـــــة المســــــــــــــتـــــدامـــــة بمـــــا يمكن تحقيقـــــه من الفوائـــــد واألربـــــا 
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والتوظيف لأليدي العاملة وتنويــــع العائد االقتصــــــــــــــادي ومصــــــــــــــادر الدخل القومي وزيادة العوائد 

 الحكومية 

 

 االهمية االجتماعية للسياحة البيئية  .3
ي المجتمع من 

تعد الســـياحة البيئية ســـياحة صـــديقة للبيئة وتقوم عل االســـتفادة مما هو متاح ف 

عل تنمية العالقات االجتماعية وتحســـي   المجتمع ونقل المجتمعات موارد وافراد حيث تعمل 

ي حــالــة عمــل دائم والتقليــل من 
 
المنعزلــة ال مجتمعــات مفتوحــة وتعمــل عل إبقــاء المجتمع ف

 . مخاطر الموسمية السياحية 

 

 األهمية الثقافية للسياحة البيئية  .4
ي القائم عل نـشـــــــــــــر الم     

ي من للســــــــــــــياحة البيئية جانبها الثقاف 
عرفة وزيادة تأثت  المكون المعرف 

ي الحصــــــــــــــول عل 
خالل تقديم برامج الســــــــــــــياحية البيئية خاصـــــــــــــــة مع تعاظم رغبة الســــــــــــــياح ف 

المعلومات ، إذ إن الســــــــــياحة البيئية تعمل عل نـشـــــــــر ثقافة المحافظة عل البيئة كما أنها تعمل 

ي هذا من ناحية ، ومن
اث الثقاف  ناحية أخرى تعمل الســــياحة  عل المحافظة عل الموروث والت 

 . البيئية عل االستفادة من المناهل الثقافية المحلية 

 

 األهمية اإلنسانية للسياحة البيئية  .٥
 إنســــــــــــانيا حيث تعمل عل توفت  الحياة        

 
تعد األهمية االنســــــــــــانية للســــــــــــياحة البيئية نشــــــــــــاطا

 . ية والنشاط وصفاء النفس الجميلة للنسان وتوفر له الراحة واالستجمام واستعادة الحيو 
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 وقف الهدر البيت 

 

 |(1)شكل رقم      

 

  :من خالل الشكل نالحظ وجود ثالثة أبعاد للسلاحة البیئلة وهي 
ي توجله السائح إل األماكن السلاحلة البعلدة عن -1

حمایة السائح من التلوث: وتعت 
 العمران، والخاللة من

 .أخطار تهدد حلاة السائح
: وتعتر عن القلام باألنشطة السلاحلةالرفلقة بالبیئة وال تسبب أي  وقف-2 ي

الهدر البیت 
 هدر وتلوث للموارد

 .البیئلة
ي إرجاع الوضع إل ما كان علله قبل حدوث الهدر والتلوث -3

: وتعت  ي
إصالح الفساد البیت 

، والحث ي
 البیت 

 (7عل التعامل السللم مع البیئة القائمة )
 احة البيئية مبادئ السي: خامسا 

 : للسياحة البيئية عدة مبادئ أوردها عدد كبت  من الباحثي   والكتاب وأشهرها هي     

 . إن السياحة البيئية تعتمد عل السفر ال مناطق طبيعية  .1
 . إنها تحتوي عل نشاطات سياحية تقلل من االثار السلبية عل السكان المحليي    .2

 حماية السائح من التلوث

 وقف الهدر البيئي

 اصالح الفساد البيئي

سياحة بيئية 

 صحية وسليمة

مفهوم السياحة 

 البيئية
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ي حفاظ وإدارة  .3
 المناطق الطبيعية تسهم السياحة البيئية ف 

ي  .4
 . تساعد بشكل أساس عل بناء الوعي البيت 

 . توفر السياحة البيئية مجموعة من الفوائد للسكان المحليي    .5
ي الذي يقاس من  .6

 ممارســــة نشــــاطات الســــياحة البيئية توفر اإلشــــباع للســــائح البيت 
ّ
إن

 . خالل االدراك والتعلم 
ب معرفية وجوانب عاطفية تنطوي ممارســـــــة نشـــــــاطات الســـــــياحة البيئية عل جوان .7

ي اإلعداد 
 . لذلك تتطلب مستوى عالي من الدقة ف 

 

 

 عناض السياحة البيئية

ي 
ي الشكل اآلئ 

 : ويمكن تحديد عناض السباحة البيئية ف 

 

 

 (٢)شكل رقم         

 

ة عناصر السياح
البيئية

البيئة 
ةالمستدام

الفائدة 
المحلية

رضا 
السائح

م التعلي
البيئي

االساس 
الطبيعي
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  :من قراءة الشكل نخلص إل
ي يمارسه البشر وفق ضوابط وقواعد حاكمة -

تحمي الحياة  السياحة البيئية نشاط إنسائ 
 .الفطرية

ي  -
، والحداثة ف  ي موروثها الحضاري والطبيعي

السياحة البيئية نشاط يجمع بي   األصالة ف 
ي 
ها األخالف   .تحضت 

ام هي  البيئية السياحة - ي  الت  
ي  أخالف  ام منها  أكتر  وأدئر ي  الت  

 عل تعاهدي، تعاقدي قانوئ 
 (9)ويومعن مادي ومردود  عائد  له نشاط البيئية  .عالمي  مستوى

 

 
ً
 Ecotourism Typesأنواع السياحة البيئية  : خامسا

 :  تتنــوع السياحة البيئيــة إل 

الســـــــــــــياحة العالجية ، إن الهدف منها ألغراض العالج وزيارة المناطق الطبيعية ذات  -1

ي أو كانت مياهها 
ي الغابات والهواء النف 

الصـــــــــــــفة العالجية ســـــــــــــواء كانت مصـــــــــــــحات ف 

هـــا  يتيـــة وغت  ي الميـــاه المعـــدنيـــة  معـــدنيـــة كتر
، كـــاالســـــــــــــــتجمـــام ف  لغرض العالج الطبيعي

الحارة أو الباردة أو الســــــــــــــتنشــــــــــــــاق بعض األبخرة المفيدة للجهاز التنفســــــــــــــي او لراحة 

األعصاب والمفاصل وما إل ذلك ، ويوجد أطباء اخّصائيون والختصاصات مختلفة 

 . لتشخيص المرض ووصف العالج الطبيعي الالزم 

ات والزواحف ســـــــياحة الصـــــــحارى حي -2 ث الهدوء والســـــــكينة ومراقبة الطيور والحـشــــــر

لج عل الرمال وسباقات الصحراء   . والت  

ــــرة  -3 ـــــ ـــــ ــــة المغامـ ـــــ ــــر :  سياحـ ـــــ ــــز بعنرص التحدي للظواهـ ـــــ ي تتميـ
ــــك السياحة الت  ــــي تلـ ـــــ ـــــ وهـ

ي المناطق المسموح بها  
ــــــــن جبــــــال وأودية وسهــــــول وصحارى والصيــــــد ف  ـــ الطبيعيــــــة مـ

ـــــــد ، ــــــــ القفز بالمضالت ، القفز من أعالي الجبال ، ومن خصائص هذا النوع من للصيـ

  -: السياحـــة 
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 موجهة للشباب الراغبي   بالتحدي . 

  ال تتطلب خدمات سياحية إنما يعمل السائح عل حمل مستلزماته وخدماته

اب وحقيبة نوم   . معه من طعام وشر

  ي الغالب او قليلة
 . مدة اإلقامة متوسطة ف 

حلقرياضـــــــــــة الغو  -4 ي وقت ما كان الغوص : ص والت  
يعمل بها بعض الناس ، ( مهنة ) ف 

فلقد . أّما اليوم فقد أصبحت رياضة يهواها من الشباب والرجال ، بل والنساء أيضا 

ي العالم بعد الحرب العالمية الثانية ، ومما ســـــــــــــــاعد عل 
ازدهرت رياضـــــــــــــــة الغوص ف 

ي أجهزة الغوص وآالت ازدهار هذه  الرياضـــــــــــــــة التطور المذهل والتقنيات ا
 
لحديثة ف

ي 
التصــــــــوير تحت الماء ، ويمارس الناس هذه الرياضــــــــة بهدف االســــــــتمتاع بالغوص ف 

ي ال يعلم عنها إال 
أعماق المياه وكشــــــــف أشار البحار والكائنات البحرية المختلفة الت 

 . القليل 

ي أوربا و : مراقبة الطيور  -5
 
الواليات تعد مراقبة الطيور هواية عميقة الجذور وقديمة ف

ايد أعداد الســـائحي   من هواة مراقبة   
المتحدة األمريكية وآســـيا وجنوب أفريقيا ، وتت 

الطيور عاما بعد عام ، وهي من الهوايات الســــــــــــياحية الصــــــــــــديقة للبيئة ، حيث يهتم 

ي أثناء 
 
ي موطنها األصلي أو ف

 
ي أماكن ( طريق ) السائحون بمراقبة الطيور ف

 
هجرتها وف

ة تكاثرها ، وهؤالء  يقومون بأخطار المؤســــــــــــســــــــــــات البيئية المهتمة بالطيور المنتـشـــــــــــر

ي 
ي أثناء رحلتهم الســـــــــــــــياحية ، مما يكون له آثار جيدة ف 

حول العالم بما ســـــــــــــــجلوه ف 

دراسة حالة وهجرة الطيور ، وما تتعرض له من أخطار ، وخصوصا بالنسبة للطيور 

 . النادرة 
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 أنماط الســــياحة كلها : الســــياحة التعليمية -6
ّ
أو معظمها تعتتر أو تتضــــمن الناحية مع أن

 الشـــكل 
ّ
 الزائر يتعلم عن المكان ،حضـــارته ، مجتمعه ، ظروفه ، إال أن

ّ
التعليمية ؛ألن

ي الخارج، كأن يلتحق بمدرســـة او 
ي الســـياحة التعليمية هو الدراســـة ف 

الشـــائع والعام ف 

ي ، وهناك جوالت خاصــــــــــــة تســــــــــــتهدف التعليم ، مثل الجوالت لموا قع برنامج تدريتر

ة بخاصــــــــــــية معينة ، وغالبا ما يكون قائد تلك الجوالت  تاريخية أو حضــــــــــــارية أو ممت  

ة عن تلك المواقع ، وبعكس جوالت المناظر الطبيعية فقط ، فإن   لديه ختر
 
مدرســــــا

ة دراســـــــــية  ات ومواد توضـــــــــيحية لتوفت  ختر ا ومحاض  الجوالت التعليمية تتطلب كتب 

 . أوسع 

 ية قواعد السياحة البيئ: سادسا 

 لدى أصــــــــــحاب المشــــــــــاريــــع    
 
 ؛لكون الســــــــــياحة البيئية كانت مجرد فكرة وليس منهجا

 
نظرا

الســــــــــــياحية أو الحكومات فقد كان يروج لها بدون معرفة قواعدها ومنهجها ، واليوم عدت 
 يجب األخذ به لذلك يجب أن يعي المســـــــــــــــتثمرون الســـــــــــــــياحيون 

 
الســـــــــــــــياحة البيئية منهجا

ج الســـــــــــــــيــــاحــــة البيئيــــة وفهم مرتكزاتهــــا ووضـــــــــــــــع القواني   والحكومــــات جــــدوى تطبيق منه
ي تنظم العملية الســــــــياحية المرتبطة بها وتتحدد قواعد الســــــــياحة البيئية فيما 

واالنظمة الت 
 : يلي 

العمل عل مضـــــــــاعفة الجهود لتحقيق أعل مردود مادي للبلد المضـــــــــيف من خالل  .1
ية   استخدام الموارد المحلية الطبيعية واالمكانيات البشر

ي المنـــاطق  .2
تقليـــل اآلثـــار الســـــــــــــــلبيـــة عل الموارد الطبيعيـــة والثقـــافيـــة واالجتمـــاعيـــة ف 

 . السياحية 
 . تثقيف السياح بأهمية المحافظة عل المناطق الطبيعية  .3
ي واالجتماعي  .4

 ال جنب مع التطور البيت 
 
 . أن يست  التطور السياجي جنبا

ي  تنمية وتشــــــجيع االســــــتثمار الســــــياجي من خالل منظومة عمل .5
متعاونة ومتفاهمة ف 

 . القطاعات الحكومية والخاصة 
 .  تشجيع األبحاث والدراسات السياحية البيئية .6
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ي تنسجم مع ظروف البيئة  .7
 . االعتماد عل البنية التحتية الت 

تنميـة روح المســـــــــــــــؤوليـة واالندماج والتعرف بمكونات الطبيعـة ومواردها للســــــــــــــــائح  .8
 والمقيم بصفة عامة 

 ة البيئية آثار السياح: سابعا 

حظيت الســــــياحة البيئية بشــــــكل خاص باهتمام كبت  من جانب العاملي   بقضــــــايا البيئة      
 
ّ
ي هذا المجال ، وقد أظهرت كثت  من هذه الدراســـــــــــات أن

مما نتج عنه كم من الدراســـــــــــات ف 
ي نفس 

ي مثلما يحقق منافع اقتصــــــادية واجتماعية مختلفة يمكن ف 
النشــــــاط الســــــياجي البيت 

ي االعتبـار عنـد الوقـت أن يت
ار بيئيـة قـد تصـــــــــــــــعـب عالجهـا عنـدمـا ال تؤخـذ ف  ي أض 

ســـــــــــــــبـب ف 
 : وهي ،وللسياحة البيئية آثار عدة ، التخطيط للسياحة البيئية 

 اآلثار اإليجابية للسياحة البيئية  -١

 زيادة ايرادات المجتمعات المحلية  .١
    

ً
عن تحفت   الســــــياحة البيئية هي فرصــــــة لتطوير األعمال وخلق فرص العمل فضــــــال

ي المجتمعات النائية 
 
 . االستثمار السياجي ودعم الخدمات المحلية حت  ف

 انخفاض عل الموارد الطبيعية الهامة  .٢
إن الموارد الطبيعية تعد أحد أهم عوامل الجذب الســــــــــــياجي ، و من دون اســــــــــــتغالل 

 
 
ك ليد االهمال تعبث بها فتفقد المنطقة تراثا  يمكن أن تت 

 
 هذه المناطق ســـــــــــــــياحيا

ق أفريقيــا حيــث أدى الحفــاظ عل البيئــة الطبيعيــة إل  ا وأبرز مثــال هو شر  هــامــ 
 
بيئيــا

 اقبال السياح لزيارة هذه المنطقة 

ن مستوى جودة البيئة  .3  تحسي 
ي تظهر من 

إن تحسـي   مسـتوى جودة البيئة من اآلثار اإليجابية للنشـاط السـياجي الت 

مكونــــاتهــــا واالرتقــــاء بهــــا ومنع  خالل االهتمــــام بــــالبيئــــة وبيــــان كيفيــــة الحفــــاظ عل

 البيئة النظيفة والجميلة هي المادة األولية للنشـــاط الســـياجي 
ّ
تدهورها أو تلوثها ؛ألن

 
 
ي قيام النشاط السياجي عموما

ي ، وهي كذلك عامل رئيس ف 
 البيت 
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 الســــــــــــــياحة البيئية تعمل عل خلق حالة من الوعي الســــــــــــــياجي 
ّ
ي عل مختلف إن

البيت 

المســـــــــــــــتويات بحيث قامت بســـــــــــــــن قواني   للحفاظ عل المواقع الســـــــــــــــياحية البيئية 

 وحمايتها وصيانتها

 تنمية البتن التحتية  .٥
ي أثر طيب عل البيئة وعناضها حيث يتطلب 

 ما يكون للنشـــاط الســـياجي البيت 
 
ا كثت 

ل البيئــــة ذلــــك أن يتــــدخــــل االنســــــــــــــــــان بتقنيــــاتــــه الحــــديثــــة والتخطيط الجــــدد لتجميــــ

ي من خالل 
وتحســـينها وتهيئتها وإعدادها بشـــكل مناســـب مع النشـــاط الســـياجي البيت 

ي تكون متالئمة مع هذا النشاط السياجي وصديقة للبيئة 
 . تنمية البت  التحتية الت 

ن وتطوير المزارات السياحية .6  تحسي 
إن الســـــــــــــــياحة البيئية تعمل عل تحســـــــــــــــي   وتطوير المزارات الســـــــــــــــياحية وصـــــــــــــــيانتها 

ترميمها كاألماكن الدينية والتاريخية واألثرية وعرضـــــــــــــــها ضـــــــــــــــمن المنتج الســـــــــــــــياجي و 

 االثار السلبية للسياحة البيئية  -٢للمقصد السياحية 

 تدمت  جودة البيئة الطبيعية  .١
إن اســـــــــتعمال الســـــــــياح للمواقع الطبيعية يؤدي إل تدمت  جودة البيئة الطبيعية فيها 

 عل   ســـــواء كان بســـــبب االســـــتعمال المفرط
 
ي تمثل عبئا

ي أعداد الســـــياح الت 
كالزيادة ف 

المرافق الســــــياحية من وســــــائل نقل ســــــياحية أو فنادق أو عل المرافق العامة كطرق 

ها   . النقل وماء وكهرباء وغت 

 تشويه المناطق السياحية .٢
إن تشوية المناطق السياحية متأٍت من عدم معالجة مخلفات السياح أي الفضالت 

ء تجاه االمالك العامة كقطف الزهور من خالل إطعام ال حيوانات أو الترـصـــــف الســــــي

ها ومن الجدير بالذكر أن .  واالشجار أو اشعال النار أو جمع االصداف والمرجان وغت 

 حســـــــب ما يرى برنامج األمم ( 35)الســـــــياحة تنتج 
 
طن من النفايات الصـــــــلبة ســـــــنويا

 . المتحدة للبيئة 

ل توجيــــه ميــــاه الرـصــــــــــــــف الصـــــــــــــــحي لألنهــــار يتم تلوث الميــــاه من خالتلوث الميـــاه   .3
ي تلوث المياه بالجراثيم والمواد الخطرة عل الصـــــــــــــــحة العامة 

ات والبحار الت  والبحت 

رفع مستوى الوعی السیاحی البیئی .4
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وصـــــــــحة البيئة بســـــــــبب عدم تطبيق نظم معالجة المياه المالحة والرـصــــــــف الصـــــــــحي 
 لجميع المنشآت السياحية مما يؤدي ال تلوث الماء 

 تلوث الهواء .4
ي  الســــــــــــــياجي  النقل لوســــــــــــــائل األقضــــــــــــــ االســــــــــــــتخدام عن تجين قد  الهواء تلوث إن

 الت 

ي  الســـــــياح يســـــــتخدمها 
 
ي  غاز  انبعاثات وتقدر  الســـــــياحية المناطق بعض ف

 أوكســـــــيد  ثائ 

ي  النقل وســــائل من الكاربون
ها  والســــكن الســــياجي  القطاع ف   حوالي  االنشــــطة من وغت 

 . العالمية االنبعاثات أجمالي  من( %6-4) من

 

 حماية البيئة

، وحركة اجتماعية ولوجيةأيديواســــــــــــعة، و  فلســــــــــــفة ، وهي الحقوق البيئية أو بيئةحماية ال
ي تتعلق بحماية البيئة وتحســــــــــــي   صــــــــــــحتها، ال ســــــــــــيما وأن تدبت  

تدور حول االهتمامات الت 
، والحيوانات، والنباتات،  ات البيئية عل البـشــــر الصـــــحة البيئية تســـــع إل دمج تأثت  التغيت 

يـة والطبيعيـة والمواد غت  الحيـة؛ بينمـا تركز حمـايـة البيئـة بشـــــــــــــــكـل أكتر عل الجوانـب البيئ
اء وســـــــــــــــيــاســـــــــــــــتهــا  يجمع علم البيئــة بي   أيــديولوجيــة النظم البيئيــة . لأليــديولوجيــة الخرـصــــــــــــــ 

 .االجتماعية وحماية البيئة

يعمل دعاة حماية البيئة عل الحفاظ عل البيئة واســتعادتها وتحســي   الطبيعة وعناض أو 
، ويمكن اإلشـــارة إليها بصـــفتها حركة للســـيطرة المناخ عمليات نظام األرض األســـاســـية مثل

ي 
ي والحيوائ 

لهذا الســـــــــــــــبب، ظهرت مفاهيم أخرى مثل . عل التلوث أو حماية التنوع النبائ 
ي وعلم البيئة والبيوفيليا

 [1].أخالقيات األرض واألخالقيات البيئية والتنوع األحيائ 

عد 
ُ
ي  البيئة حماية ت

 نظمةواأل  البـشــــــــــــــر  بي    العالقات لموازنة محاولة عن عبارة صـــــــــــــــميمها، ف 
ي  المختلفــة الطبيعيــة

 من منــاســـــــــــــــبــة درجــة المكونــات كــل  تمنح بطريقــة عليهــا  يعتمــدون الت 
عد  بل االســـــــتدامة،

ُ
ة التوازن لهذا  الدقيقة والنتائج المقاييس وت  العديد  وهناك للجدل، مثت 

ي  البيئيــة المخــاوف عن للتعبت   المختلفــة الطرق من
 
ا . العمليــة الممــارســــــــــــــــة ف مثــل مــا  غــالبــ 

ُ
 ت

، باللون واهتماماتها  لبيئةا حماية مد  ولكن األخرـصــــــــــــــ 
ُ
 صـــــــــــــــناعات قبل من االرتباط هذا  اعت

 ."األخرص   الغسل ظاهرة" باسم المعروف للتكتيك التسويق

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9#cite_note-Light,_Dark_and_Bright_Green_Environmentalism2-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9#cite_note-Light,_Dark_and_Bright_Green_Environmentalism2-1
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  Eco-Lodgeلنــزل البيئيــــة ا

ــة هـو خلـق الظروف المثالية بي   الناس             ــة البيئيـ  هــدف العمران بمناطق السياحـ
ّ
إن

ي السياق الطبيعي والبيئـــــــــــــــــــــ
ة المحيطة بهم ، مع الحرص عل إحداث أقــــــــــــــل تأثت  ممكــــــــــــــن ف 

ــة لجعله موقعا جاذبــا، ومـــن أجل ذلك تم  للمكان بتهيئة الموقع وإمداده بالخدمات الالزمـ

ـــــة )إنشاء  ــــــ ـــــــــــزل البيئيـ ـــــــــــزل (  Eco-Lodge) ومصطلح ( النـ ـــــــــــدم لتعريف نوعية من النـ يستخـ

ي 
 تعتمد عل البيئة وتعكس فلسفـــة وأسس السياحة البيئيــة ، وهــذه النوعية السياحيـــة الت 

ي 
مــــــــن النــــــــزل البيئيــــــــة تقــــــــدم السياحة كعملية تثقيفيــــــــــــة تشاركيه مع المجتمع المحلي ، الت 

ي حساس يحمي المنظومة البيئية 
ويعد هذا المصطلح  ،يجب ان تنم وتــــــــدار بأسلوب بيت 

ي تعتمد عل عناض الجذب الطبيعية ، ويجب ان تتالءم حديثا لوصــــــــــف أماك
ن اإلقامة الت 

ل من حيث طريقة البناء والمواصــفات والخدمات واألدوات المســتخدمة فيها مع  هذه الت  

ــــــــع  ـــــــــ ــــــــه توليد مصادر دخل للمجتمـ ـــــــــ ــــــــذا اإلجراء من شأنـ ـــــــــ ـــــــــ  هـ
ّ
البيئة الطبيعية للمنطقة ، ألن

 اعتماد النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل عل األ ، المحلي 
ّ
ها ألن دوات المصــــــــــنعة محليا من حدادة ونجارة وغت 

ي تنشـــيط عمل المنشـــآت المحلية، فهذا النوع من المنشـــآت يتم تنميته وإدارته 
ســـيســـاعد ف 

بشــــــــكل متوافق بيئيا من اجل حماية البيئة الطبيعية ،فمثال اســــــــتخدام ســــــــكان األهوار منذ 

ي وأح( الطابوق غت  المفخور) القديم مادة القصـــــــب وكذلك اللير  
 
يانا يســـــــتخدم الطابوق ف

تشييــــــــــــــــــد دورهم ومبانيهم المتنوعة ومنها المضيف ، ولذلك يجب أن يتم التشييد بالمواد 

ي طريقة البناء والديكور، أي إن الشــــــقق تصــــــمم 
ا باألســــــلوب نفســــــه ف  األولية المتوفرة محلي 

ي تلــك المنطقــة ، ويصـــــــــــــــمم المطعم عل غرار تصـــــــــــــــميم 
 
شـــــــــــــــبيهــة ببنــاء الكوخ المعروف ف

 . الخ ..... المضيف 

النـــــــــــــــــــزل البيئية يتم تطويرها وإدارتها بطريقة حســـاســـة من الناحية البيئية ، وحماية           

ل الســـــــــــــــائدة، مثل  لج ، ) البيئة التشـــــــــــــــغيلية ، وهي تختلف عن الت   صـــــــــــــــيد األســـــــــــــــماك ، الت  

ء األك( الخلوات  ي
تر فيجب أن تقوم من فلســفة حســاســية البيئة ، ويجب التأكيد عل الســر

ي تهم معظمنا 
أهمية حول المنتجات الصــــــــــــــــديقة للبيئة ، وهي نوعية البيئة المحيطة والت 

كمناطق الجذب الطبيعية والثقافية القريبة وكيفية تشـــــــــغيلها وتســـــــــويقها ، بل أيضـــــــــا مدى 

 . مشاركة السكان المحليي   بنشاطاتها 
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ء األهم وهو قدرتها عل توفت  فرص للســــــــــــياح ليكونو         ي
ا عل اتصــــــــــــال وثيق وهنا الســــــــــــر

ة عوامل  ــــــــــــــــة والمأوى التقليدية وهي ان األخت  ـــــــــــــــــ ل البيئيـ ــــــــــــــــة فرق كبت  بي   الت   بالطبيعة فثمـ

ي تجري فيها 
) الجذب الرئيســية هي ذات طابع اصــطناعي فضــال عن المرافق واألنشــطة الت 

لج عل الماء وركوب األمواج ، حمامات الســـباحة  الجولف ، التنس ، صـــاالت األلعاب والت  

ل البيئية مناطق الجذب الرئيســــــــــــــة هي البيئة الطبيعية ( الخ..  وعل النقيض من ذلك فالت  

ية، وتجربة  ي تسمح لتقدير أفضل والتمتع بموائل الحياة التر
واألنشطة القائمة عليها ، والت 

ي تعكس نظرة اإلنســــان بصــــورة عامة 
مجة والت  الســــياح عادة تخضــــع إل رقابة مشــــددة ومتر

 . الطبيعية لموارد األرض 

ل بطريقة صـــــــــديقة للبيئة ويجب تطبيق أســـــــــاليب مناســـــــــبة         ويجب تصـــــــــميم هذه الت  

ي المناطق النائية) لمعالجة  النفايات ، واســــــتخدام مصــــــادر الطاقة البديلة 
، ( خصــــــوصــــــا ف 

 جميع نشــــاطات ومرافق الســــياحة البيئية ســــوف 
ّ
ي المســــتقبل غت  البعيد أن

 
ومن المؤمل ف

ســـــــــــــــتــدامــة البيئيــة ، هــدف واحــد من هــذا المســـــــــــــــع هو جعــل الفــائــدة تصـــــــــــــــمم لتحقيق اال 

ي 
اث الثقاف  ي الحفاظ عل الت 

ي الســـــــــياحة البيئية تســـــــــهم بصـــــــــورة رئيســـــــــة ف 
واالســـــــــتثمارات ف 

 . والطبيعي للكوكب 

ل البيئيــة لها مجموعة من األهداف أهمها ن ا فأن تنمية مشاريــــع التن  :  وأخت 

ي حماية البيئة الطبيعية والموروث الث .1
 . قاف 

 . أهداف تتعلق بالتخطيط واإلدارة  .2

 . . أهداف تنمية تجارب السياح .3

 . أهداف التعليم والتأهيل  .4

ي واإلدارة البيئية لعناض مثل ) التصـــميم المســـتدام  .5
أي تقديم نموذج للتصـــميم البيت 

كفاءة اســـــــتخدام الطاقة الطبيعية، وأعمال الحماية والتوافق مع خصـــــــائص المواقع 

 (. الخ .. ية وإعادة تدوير المخلفات األثرية والتاريخ
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ي  .6
توفت  موارد مــاديــة تخــدم عمليــات الحمــايــة ) أهــداف الجــدوى االقتصــــــــــــــــاديــة وتعت 

واإلدارة البيئية للمناطق الطبيعية ، توفت  فرص عمل إضـــــــــــــافية للعمل الذي يتطلب 

مهارات خاصــة ، اســتخدام التقنيات والخدمات والمرافق المحلية وعمليات التنمية 

ي صناعة السياحة البيئية وتشج
 ( . يع التداخل بشكل فعلي ف 
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ي تحقيق التنمية المستدامة
ي الطاقات المتجددة و دوره ف 

 إدارة االستثمار ف 
 
ن نعمة. د . أ   نغم حسي 

 جامعة النهرين / عميد كلية اقتصاديات األعمال
 

 المقدمة
 

 إلحداث التنمية إن توفر الطاقة بالشـــــــكل المناســـــــب والكميات المطل
 
وريا ا ض 

 
ط وبة يعد شر

، التلوث، وانعدام أمن الطاقة مشــــــــــــــاكل مهمة، يتطلب  ي
المســــــــــــــتدامة، وُيعتتر التغت  المناج 

ي البت  التحتيــة للطــاقــة، بــاإلضــــــــــــــــافــة إل حقيقــة تقلص 
ات رئيســـــــــــــــيــة ف  التعــامــل معهــا تغيت 

و إمكــانيــة ( از الطبيعي النفط والفحم والغــ)الطــاقــات التقليــديــة المتمثلــة بــالوقود االحفوري 
ي من شـــــــأنها النهوض بقطاع 

اتيجيات الت  ي الســـــــياســـــــات واالســـــــت 
نفادها، وذلك يســـــــتلزم تبت 

الطاقة المتجددة وتنمية اســـــــــــــــتخدامها بغية االســـــــــــــــتعداد إل زمن ما بعد الطاقة التقليدية 
ي 
ي حق األجيال القادمة، حيث يســـــــــــــــاهم هذا النوع من االســـــــــــــــتثمار ف 

الناضـــــــــــــــبة و التفكت  ف 
حقيق أبعاد التنمية المســــــتدامة ســــــواء االقتصــــــادية أو االجتماعية او البيئية أو الســــــياســــــية ت

ا للطاقة فقط، بل هي طريقة لتلبية احتياجات  فالطاقة المتجددة اليوم ال تعتتر مصــــــــــــــــدر 
ا، من بينها، تحســــي   أمن الطاقة، تقليل اآلثار الصــــحية والبيئية المرتبطة 

 
ملحة أخرى أيضــــ

فوريـــة والنوويـــة، تحســـــــــــــــي   الفرص التعليميـــة، خلق فرص العمـــل، الحـــد من بـــالطـــاقـــة األح
 .الفقر، وتعزيز المساواة بي   الجنسي   

ي 
لقـــد ظهرت الطـــاقـــة المتجـــددة بعـــد توجـــه العـــالم الكبت  نحو الطـــاقـــة غت  المتجـــددة والت 
 أوشــكت عل النفاد، وهذا ما ُيفـشـّ لجوء الباحثي   والمهندســي   لتســخت  الطاقة المتجددة
ي إنتاج 

 
كالشـــــمس والرياح وحرارة األرض والبحار والمد والجزر واألنهار والمواد العضـــــوية، ف

ل األســـــاسي 
ّ
عد الُمشـــــغ

ُ
ي ت
ي هذا العالم من اســـــتخدامها، والت 

ل ف  ي ال يخلو أي مت  
الكهرباء الت 

لي 
، التجاري، والمت    .للعالم من كافة النواجي كالجانب العسكري، الصناعي

ات  ي أذن ما هي ممت  
الطاقة المتجددة؟ تهدف الفكرة من اســـــــــــــــتخدام الطاقة المتجددة ف 

ة مزايا تعود فوائدها عل 
َّ
الوصــول إل تنمية مســتدامة وأكتر نظافة، وللطاقة المتجددة عد

ي ما يلي توضيح ألهم هذه المزايا
  :اإلنسان والبيئة، ف 
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ألرض، فالماء يتدفق فهي باقية مع بقاء اإلنســـــــــــــــان عل وجه ا: متجددة وال ُيمكن أن تنفذ 
ق كل يوم، والرياح الخفيفة ال تتوقف، أما الرياح القوية فهي  ـشــــــــــــر

ُ
باســـــــــــــتمرار، والشـــــــــــــمس ت

زود العالم بمصدر طاقة كبت  
ُ
ي ت
ي بعض األماكن والت 

  .دائمة ف 
عل العكس من الوقود األحفوري الذي ُينتج الكربون، كما أن تكلفة تركيب : صديقة للبيئة

ا ما بعض أنواعها منخفضة   .نوع 
ا وتكلفة الصــــــــــيانة فيها ُمناســــــــــبة فتوليد الطاقة من الرياح والطاقة : ال تحتاج للصــــــــــيانة كثت  

ا من توليد الغاز
 
 .الشمسية باستخدام األلواح الكهروضوئية أقل ثمن

فهي غت  قابلة لالشـتعال، واسـتخدامها ُيسـاعد العالم عل التخلص من : آمنة عل اإلنسـان
ة ودائمة الحاجة للصيانةهذه المواد الخط   .ت 

صــــبح تكاليفها بســــيطة، : موفرة للمال
ُ
فمع التقدم وازدياد كفاءتها وانتشــــارها بي   الناس ســــت

قلل من الفواتت  الكهربائية الشهرية
ُ
 . كما أنها ت

ي أكســـــــــــــــيــد الكربون *
نتج الغــازات الــدفئيــة مثــل ثــائ 

ُ
ي تقليــل ظــاهرة االحتبــاس : ال ت

ممــا يعت 
ا الحراري وتوقف تفــا

 
قهمــا، فــالمواد غت  الطبيعيــة أحــدثــت مــا ُيعرف بــأزمــة المنــاخ وتحــديــد

  .بعد الثورة الصناعية وحرائق الغابات وشعة ذوبان الجليد
اد الطاقة من الدول الُمنتجة أو : ترفع مســــتوى اقتصــــاد البالد  * قلل من اســــتت 

ُ
وذلك ألنها ت

نتجها 
ُ
ي ت
ي اكتفاء البالد بالطاقة الت 

اؤها، مما يعت  اشر  .ذاتي 
ي الغالف الجوي، مما : تحافظ عل صـــحة اإلنســـان* 

ها ال تبعث الغازات الضـــارة ف 
ّ
ا ألن نظر 

ة بي   الناس ي تقليل نسبة األمراض المنتشر
  .يعت 
ر وظائف جديدة للباحثي   عن العمل*

ّ
كيبها وعمليات صــــــــــــيانتها تحتاج لجهد كبت  . توف فت 

ي تقليل مستويات البطالة بي   سكان ال
 . عالم وخلق فرص عمل جديدةمما يعت 

 
 
ً
 مفهوم وتعريف الطاقة المتجددة: أوال

ي   Renewable Energiesتعرف الطاقة المتجددة الطاقة
بأنها نوع من أنواع الطاقة الت 

د، 
ر
ي أنها ال تنفد مع االســـــــــــــــتهالك الكبت  ودائمة التجد

د من مصــــــــــــــــادر طبيعية، مما يعت 
ّ
ول
ُ
ت

بأنها غت  محدودة وصديقة للبيئة وال تؤثر عليها  تختلف عن مصادر الطاقة غت  المتجددة
 
ً
ها بســـــــيط ال ُيقارن مع تأثت  الوقود األحفوري مثًل ، أو أن تأثت 

 
وقد أصـــــــبحت مصـــــــادر . بتاتا

ي تســـــــــــــــع لتحقيق التنميــة 
كــات الت   ال يتجزأ من مســـــــــــــــؤوليــة الـشــــــــــــــر

 
الطــاقــة المتجــددة جزءا

ا بعد يوم ي عام المســــــــــتدامة، ويزيد اســــــــــتهالك هذه الطاقة يوم 
ت الطاقة  2017؛ فف 

َّ
م غط
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،  %8المتجـــددة مـــا ُيقـــارب  من كهربـــاء العـــالم، ُربــع هـــذه الكميـــة حصـــــــــــــــلـــت عليـــه الصـــــــــــــــي  
 .والسدس كان بي   الواليات المتحدة األمريكية والهند واليابان

ي تتجدد بشـــــــــــــكل طبيعي ولكنها محدودة التدفق، الموارد 
إذن هي الطاقة من المصـــــــــــــادر الت 

ي كمية الطاقة المتاحة لكل المتجددة تكاد ال 
تنضــــــــــــــــب من حيث المدة ولكنها محدودة ف 

 . وحدة زمنية
 

 
ً
 :األنواع الرئيسية لمصادر الطاقة المتجددة هي : مصادر الطاقة المتجددة: ثانيا
هي الطاقة من الشــــمس، أنتجت الشــــمس الطاقة لمليارات الســــني   : الطاقة الشـــمســـية 1-

ي لجميع مصـــادر الطاق
ي نســـتخدمها اليوموهي المصـــدر النهائ 

اســـتخدم . ة وأنواع الوقود الت 
آلالف الســــــــــني   للدفء ولتجفيف اللحوم ( اإلشــــــــــعاع الشــــــــــمســــــــــي )الناس أشــــــــــعة الشــــــــــمس 

بمرور الوقت ، طور الناس تقنيات لتجميع الطاقة الشــــمســــية للتدفئة . والفواكه والحبوب
 .وتحويلها إل كهرباء

هواء، تنتج الرياح عن تســــــخي   غت  متســــــاٍو هي الطاقة الناتجة عن حركة ال: طاقة الرياح 2-
ا ألن ســـطح األرض يتكون من أنواع مختلفة من األرض . لســـطح األرض بفعل الشـــمس نظر 

أحد األمثلة عل هذا التسخي   غت  . والمياه ، فإنه يمتص حرارة الشمس بمعدالت مختلفة
 .المتكاف   هو دورة الرياح اليومية

ي هي الطـــاقـــة ال : الطـــاقـــة المـــائيـــة -3
نـــاتجـــة عن حركـــة الميـــاه، كـــان للنـــاس تـــاريــــخ طويـــل ف 

ي الجــداول واألنهــار إلنتــاج الطــاقــة الميكــانيكيــة، وكــانــت 
 
اســـــــــــــــتخــدام قوة الميــاه المتــدفقــة ف

 . الطاقة الكهرومائية أحد المصادر األول للطاقة المستخدمة لتوليد الكهرباء 
ي من النباتات : الكتلة الحيوية -4

والحيوانات،  كانت الكتلة هي مادة عضـــــوية متجددة تأئ 
ي الواليات المتحدة حت  منتصــف 

الحيوية أكتر مصــدر إلجمالي اســتهالك الطاقة الســنوي ف 
ي العديد من البلدان ، وخاصـــــــــــة 

 
ا ف ا مهم 

 
، ال تزال الكتلة الحيوية وقود القرن التاســـــــــــع عـشــــــــــر

ي البلــدان النــاميــة
ايــد اســـــــــــــــتخــدام وقود الكتلــة الحيويــة . للطهي والتــدفئــة ف  للنقــل وتوليــد يت  

ي أكسـيد الكربون من 
ي العديد من البلدان المتقدمة كوسـيلة لتجنب انبعاثات ثائ 

الكهرباء ف 
اســـــــــــــــتخــــدام الوقود األحفوري، تحتوي الكتلــــة الحيويــــة عل طــــاقــــة كيميــــائيــــة مخزنــــة من 

ي . الشـــــــــــــــمس
يمكن حرق . تنتج النبـاتـات الكتلـة الحيويـة من خالل عمليـة التمثيـل الضـــــــــــــــوئ 

ة للتدفئة أو تحويلها إل وقود ســـــــــــــــائل ووقود غازي متجدد من خالل الكتلة الحيو  ية مباشر
 . عمليات مختلفة

 ـ: الشكل أدناه يوضح األنواع الرئيسية للكتلة الحيوية
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 القمامة *
 المحاصيل *
 الخشب *
 وقود الكحول *
 غاز المكبات* 

 
 
اطن األرض، الطاقة الطاقة الحرارية الجوفية هي حرارة ب: الطاقة الحرارية األرضـــــــــــــية -5

 الحرارة تنتج باســـــــــــــــتمرار داخل األرض، 
ّ
الحرارية الجوفية هي مصـــــــــــــــدر طاقة متجددة ؛ألن

ي وتوليد الكهرباء
 .يستخدم الناس الحرارة الجوفية لالستحمام وتدفئة المبائ 

 * ،
 
وهناك أنواع أخرى من مصــــادر الطاقة المتجددة غت  األنواع الرئيســــة الموضــــحة ســــابقا

ق، وطاقة األمواج والمد والجزر، أّما الطاقة النووية فهناك من يؤيد مثل الهيدر  ، التر وجي  
 . وهناك من يعارض ادراجها مع المتجددة

 
 
ً
 اإليجابيات والسلبيات: ثالثا
  :اإليجابيات -١

 .متجددة باستمرار وهذا يجعلها مصادر مستدامة للطاقة
 .طاقة نظيفة وصديقة للبيئة
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ي ايجاد حلول للكهربا 
ي تنمية هذه تســــاعد ف 

ي المناطق الريفية، كما تســــاعد ف 
 ف 
 
ء وخصــــوصــــا

 .المناطق
اعـــات كمـــا هو الحـــال مع الوقود  ة بـــالحروب والت   الموثوقيـــة، حيـــث ال تتـــأثر بصـــــــــــــــورة كبت 

ي كل مكان تقريبا
 متوفرة ف 

ً
 .االحفوري، فالشمس والرياح مثال

ي خلق فرص عمل اضافية*
 . تساهم ف 

 :السلبيات -2
 .تطويرارتفاع تكلفة ال *
 .التأثر بتقلبات الطقس *
ي وقت قصت   *

ة من الطاقة ف   .صعوبة انتاج كميات كبت 
ة*   . يتطلب االستثمار فيها وجود مساحات كبت 
 

 
ً
  الطاقة المتجددة: رابعا

ن
 دوافع االستثمار ف

  الطاقة المتجددة
ن
 :هناك ثالثة محاور رئيسة لدوافع االستثمار ف

ي ضمان أ: أمن الطاقة -1
ي ظل تضاؤل حيث تساعد ف 

من الطاقة خالل تنويــــع مصادرها ف 
امن مع ازدياد االحتياج الســــــــتهالك الطاقة والتوســــــــع  احتياطات الوقود االحفوري بالت  

ي 
 .السكائ 

ات المناخ -2  .حيث تعتتر طاقة نظيفة وغت  ملوثة للبيئة: المخاوف من تغت 
ي تكلفة انتاج الطاقة ا: انخفاض التكاليف  -3

 
ي حيث هناك انخفاض مسـتمر ف

 
لمتجددة ف

 . ظل تحسن تكنلوجيا انتاج الطاقة المتجددة
 . والشكل أدناه يوضح اتجاهات االستثمار العالمية لمناطق مختلفة من العالم
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ً
 التنمية المستدامة: خامسا

ي المســــــــتقبل حيث تكون االعتبارات البيئية 
االســــــــتدامة بصــــــــورة عامة هي نموذج للتفكت  ف 

ي الســـعي إل تحســـي   نوعية الحياةوالمجتمعية واالقتصـــادية متواز 
 
عل ســـبيل المثال، . نة ف

ب اآلمنــة  يعتمــد المجتمع المزدهر عل بيئــة صـــــــــــــــحيــة لتوفت  الغــذاء والموارد وميــاه الـشــــــــــــــر
ي لمواطنيه

 .والهواء النف 
 :باعتباره 1987تم وصف مفهوم التنمية المستدامة من قبل تقرير لجنة برونت الند لعام 

ي احتياجات  يلتر
 
الحاض  دون المساس بقدرة األجيال القادمة عل تلبية احتياجاتهم  تطويرا
 .الخاصة

ها
ّ
 : كما عرفتها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عل أن

التنميـة التـي تكـون طويلـة األمـد وتـؤدي الـى تعظيـم الرفاهيـة للجيـل الحالـي دون أن تـؤدي 
ي ال

ـــتوى تلــــك الرفاهية ف  ـــى تخفيض مسـ ـــة تلك اآلثار إلـ ـــتقبل، ولتحقيــــق ذلــــك بجب إزالـ مسـ
الســـلبية التـــي تكون مســـؤولة عن اســـتنفاد الموارد الطبيعيـــة والتدهـــور البيئـــي، كمـــا يتطلـــب 
ــــــي  ــــــق النمو االقتصادي فـ ورية لتحقيـ ــــــي تكون ض  ــــــلع والخدمات العامة التـ أيضا حماية السـ

ي سـليم وصحـي ومجتمع متماسـك
 . ظـل نظـام بيت 
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: أهداف التنمية المستدامة
 
سادسا

 
 

 
ً
 أبعاد التنمية المستدامة: سابعا
كت   عل الرفاه االقتصادي: البعد االقتصادي -1

 .من خالل الت 
ي  -2

ام حدود البيئة والحفاظ عليها: البعد البيت   .المتعلق باحت 
ي  -3

 
ي باعتبار ان االنسان جوهر عملية التنمية وهدفها النها: البعد االجتماعي والثقاف

 .ئ 
 يمثل اإلطار الذي يحكم جميع االبعاد: البعد السياسي   -4

 . 

 
 

 
ً
  تحقيق التنمية المستدامة: ثامنا

ن
 دور الطاقة المتجددة ف

ي  -1
هـــا الكبت  ف  ي من خالل تـــأثت 

تعتتر الطـــاقـــة المتجـــددة أحـــد محـــددات البعـــد البيت 
 .الحد من تلوث البيئة كونها طاقة نظيفة

ي تحقي-2
ي تساهم الطاقة المتجددة ف 

 :ق البعد االقتصادي من خالل اآلئ 



144 
 

ي العـــالم العـــديـــد من مصــــــــــــــــــادر الطـــاقـــة  -أ
تنويــــع مصــــــــــــــــــادر الطـــاقـــة، حيـــث يتوفر ف 

المتجددة، يمكن من خاللها تطوير اســــــــتخدامات المســــــــاهمة التدريجية بنســــــــب 
ي توفت  احتياجات الطاقة للقطاعات المختلقة، وتنويــــع مصـــــــــادرها، مما 

ايدة ف  مت  
ي 
اســــــــــتهالك المصــــــــــادر التقليدية للطاقة، تســــــــــمح بتوفت  يؤدي إل تحقيق وفرة ف 

ي 
ي إطالة عمر مخزون المصــــــــــــــادر التقليدية ف 

ي التصــــــــــــــدير، كما تســــــــــــــاهم ف 
فائض ف 

الدول المنتجة للنفط والغاز، كما يمكن أن تمثل الوفرة المحققة من االستهالك، 
اد المصــادر التقليدية بالنســبة للدول غت  المنتجة لل ي تكاليف اســتت 

نفط خفضــا ف 
ة  والغــاز، فضـــــــــــــــال عن ذلــك فــإن اإلمكــانيــات المتــاحــة حــاليــا للنظم المركزيــة الكبت 
لتوليد الكهرباء، تمثل فرصـــــة للتوجه نحو تصـــــدير الطاقة الكهربائية المنتجة من 

 . مصادر الطاقة المتجددة
ي توفت  فرص العمل -ب

 
 . المساهمة ف

ي تحقيق البعد االجتماعي ، إن الحصــــــول عل خدمات -3
الطاقة الحديثة  تســــــاهم ف 

ي القضـــــاء عل الفقر وانقاذ األرواح وتحســـــي   الصـــــحة ويســـــاعد 
المســـــتدامة يســـــهم ف 

 . عل تلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية
ي تحقيق الهدف الســـــــــــابع من أهداف التنمية المســـــــــــتدامة  -4

ة ف  المســـــــــــاهمة المباشر

 (. طاقة نظيفة وبأسعار معقولة)

 
ً
 تجارب الدول: تاسعا

 :  العربيةجمهورية مرص  -١
إلــــى بنــــاء اقتصــــاد تنافســــي ومتــــوازن ومتنــــوع فــــي إطــــار التنميــــة  2030تهــــدف رؤيــــة مصــــر

ــــــــــتدامة ــــــــــه . المسـ ــــــــــو دور تفصلـ ــــــــــك، وهـ ــــــــــي ذلـ  فـ
 
 محوريا

 
ــــــــــددة دورا ــــــــــة المتجـ ــــــــــب الطاقـ وتلعـ

ــام  ــة المتكاملـــة والمســـتدامة حتـــى عـ اتيجية الطاقـ ــا وزارة الكهر  2035اســـت  ــاء التـــي أطلقتهـ بـ

ـــتدامة حتــــى 2015والطاقة المتجددة عام  ـــة والمسـ ـــة المتكاملـ اتيجية الطاقـ ـــت  ، وتســــع اسـ

ـــــدد  2035عــــــام  ــــــ ـــــا تحـ ــــــ ـــــتمراره،  كمـ ـــــن الطاقــــــة واسـ ـــــان أمـ إلــــــى تنويــــــع مصــــــادر الطاقــــــة وضمـ

ـــــ وريــــــة لدعــــــم نمــــــو مصــــــادر الطاقــــــة المتجــــــددة بمشــــــاركة جميــــــع القطاعـ . اتالشــــــروط الرص 

ـــــى  ـــــة علـ ـــــة مركزيـ ـــــح نقطـ ـــــأن تصبـ ـــــر بـ ـــــوح مصـ اتيجية طمـ ـــــت  ـــــى ذلــــــك، تعكــــــس االسـ ـــــالوة علـ عـ

خارطــــــة الطاقــــــة تصــــــل بيــــــن أوروبــــــا وآســــــيا وأفريقيــــــا عبــــــر تعزيــــــز ترابـــط شـــبكة الكهربـــاء فـــي 

اقـة غيـر المسـتغلة، مثـل وتمتلـك مصـر العديـد مـن مـوارد الط. المنطقـة العربيـة وخارجهـا 
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اتيجية الطاقـــة المتكاملـــة والمســـتدامة حتـــى  طاقـــة الريـــاح والطاقـــة الشمســـية، وتشـــت  اســـت 

مـن إجمالـي قـدرة الطاقـة  42%أن الطاقـة المتجـددة ينبغـي أن تسـهم بنسـبة  2035عـام 

 .2035بحلـول عـام 

ي إنجاز عدد من ا 2021فقد نجحت مرـصـ خالل 
وعات، وتحقيق إنتاجية مرتفعة ف  لمـشـر

ي 
 : من الطاقة النظيفة، وهي كاآلئ 

إل  2022-2021وصــــــــــلت إنتاجية الطاقة الكهرومائية خالل الربــع األول من العام المالي 

 .ساعة / غيغاواط 44آالف و 4 نحو 

وعات طاقة الرياح نحو  •  .ساعة / غيغاواط 1664سجلت مشر

 1246ا الشـــــــــــــــمســـــــــــــــية المتصـــــــــــــــلة بالشـــــــــــــــبكة نحو بلغت الكهرباء المنتجة من الخالي •

 .ساعة / غيغاواط

 .ساعة / غيغاواط 3بلغت الكهرباء المولدة من الوقود الحيوي نحو  •

ت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة محطة طاقة رياح بقدرة  •
ّ
ي  250نفذ

 
ميغاواط ف

ي منطقة الزعفرا 50منطقة خليج السويس، ومحطة خاليا شمسية بقدرة 
 .نةميغاواط ف 

وع مجمع بنبان للطاقة الشمسية والذي يعد من أهم مشاريــــع ، كما تجدر اإلشارة إل مشر

ي العالم، والذي هو عبارة عن مجمع لعدة محطات للطاقة الشمسية
 
 . الطاقة الشمسية ف

ي محافظة أســــــــوان 
ي قرية بنبان ف 

وع مجمع بنبان للطاقة الشــــــــمســــــــية الواقع ف  ويعتتر مـشـــــــر

الكهربـاء النظيفـة عل مســـــــــــــــتوى العـالم، حيـث يصــــــــــــــــل عـدد  أكتر مجمع محطـات لتوليـد 

وع اإلجمالية عند ( 40)محطاته ال ما يقارب  محطة، ومن المقدر أن تصـــــــل قدرة المـشــــــر

 .ميغاواط من الكهرباء النظيفة 2050االنتهاء منه إل 

ا   المشــاريــــع تمت   
وع عل جائزة البنك الدولي كأكتر

وع .  حصــل المـشـر " بنبان"كما يدعم مـشـر

ي نقلها للدول األخرى، 
اتيجية تحويل مرـصـــــــــ إل مركز إقليمي للطاقة، مما يســــــــــاهم ف  اســــــــــت 

 محطة محوالت توشــــــــــــكي 
ي بي  

وع خط الربط الكهربائ  أبرزها الســــــــــــودان، من خالل مـشـــــــــــر

 .ووادي حلفا

ي توفت  اآلالف من فرص العمل، بإجمالي 
وع  ف  آالف فرصـــــة عمل  10وســـــاهم هذا المـشــــر

ة لل ة وغت  مباشر ي طن من انبعاثات مباشر
ي تفادي مليوئ 

وع ف   ســــاهم المـشـــر
 
شــــباب، وايضــــا
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ي المنطقة وإصـــــــــدار قواني   
ي أكســـــــــيد الكربون، وتعزيز وجذب االســـــــــتثمارات األجنبية ف 

ثائ 

ي المنطقة من خالل تحويل 
وع تأثت  تنموي ومجتمعي ف  داعمة لالســــــتثمار، كما كان للمـشـــــر

 . لشمسيةالمدرسة الثانوية للصناعة إل مدرسة للطاقة ا

 : اإلمارات العربية المتحدة -٢
ي مجــال الطــاقــة المتجــددة، حيــث يقع المقر الرئيســـــــــــــــي 

 ف 
 
 بــارزا

 
تلعــب دولــة االمــارات دورا

ي عـــاصـــــــــــــــمـــة دولـــة (IRENA)للوكـــالـــة الـــدوليـــة للطـــاقـــة المتجـــددة ايرينـــا  ي إمـــارة ابو ظتر
، ف 

ة النظيفة و وهي أول مدينة تعتمد عل الطاق( مصـــدر)االمارات، وكذلك تم انشـــاء مدينة 

، ومبادرة  ي ي إمارة أبوظتر
ي مســــــــــــــتدام تم إنشــــــــــــــاؤه ف 

ي العالم، وهي تجمع ســــــــــــــكت 
المتجددة ف 

ك الرامي إل إيجاد الحلول المناســــــبة لعدد " مصــــــدر"
هي المنصــــــة العالمية للعمل المشــــــت 

ي أمن 
ي تؤثر عل حياة االنســـــــــــــان بصـــــــــــــورة عامة، والمتمثلة ف 

من أهم القضـــــــــــــايا الملحة الت 

ي لطاقة المســــــــــــــتقبل الطاقة، والت كة أبوظتر
ها،  وتقود مبادرة مصــــــــــــــدر شر ي وغت 

غت  المناج 

ي كمركز عالمي " مصــــــــــدر"، ويتمثل الهدف األســــــــــاسي لــــــــــــــــــــــــــ "مصــــــــــدر" ي إبراز ريادة أبوظتر
ف 

ي 
ألبحــاث وتطوير تقنيــات الطــاقــة المتجــددة، وتحقيق التوازن الفــاعــل لموقعهــا القوي ف 

ي تواصل تطورها بال 
 توقف،  وتقديم نموذج تجاري دائم لمدينة سوق الطاقة العالمية الت 

ي مســـــــــــــــتويات المعيشـــــــــــــــة ومناخ العمل مع أقل 
ي تقدم أعل جودة ف 

صـــــــــــــــديقة للبيئة، والت 

 . بصمة بيئية ممكنة

ي الـــدولي ، أنظـــار العـــالم كنموذج  وع الـــذي يقع بـــالقرب من مطـــار أبوظتر
وجـــذب المـشــــــــــــــر

ي عام 
يث تبنت توفت  بصـــــــــمة ح 2008مســـــــــتقبلي لمدينة صـــــــــديقة البيئة منذ تشـــــــــييده ف 

ي الـشــــــيــــع، وخفض اســـــــتهالك الطاقة  اء يحتذى بها، واســـــــتيعاب التوســـــــع الحرـصــــــ  خرـصــــــ 

 .والحد من التلوث والنفايات

ي دولة اإلمارات ومنها 
ي مجال الطاقة المتجددة ف 

 ـ: وتوجد عدة مشاريــــع اخرى ف 

وع محطة *  ل يعد من أكتر مشـــــــاريــــع انتاج الطاقة الكهربائية من خال(: 1)شـــــــمس "مـشــــــر

وع ال توفت   من احتياج إمارة  7%استخدام الطاقة الشمسية المركزة، ويــهدف هذا المشر

ي من الطاقة المتجددة، تمتد محطة  كيلومت  مربــع   2,5عل مســــــاحة " 1شــــــمس "أبو ظتر

مصـــــفوفة  768ميغاواط، ضـــــمن حقل شـــــمســـــي مؤلف من  100بقدرة إنتاجية تصـــــل إل 
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اقة الشــمســية، وتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة من عاكســات القطع المكاف   لتجميع الط

والمتجددة، وتقوم المحطة بتوليد الطاقة الكهربائية من حرارة الشـــــــــــــــمس وليس ضـــــــــــــــوء 

 لتكنولوجيا األلواح الكهروضوئية الشمسية
 
 . الشمس، خالفا

ي آلية تشغيلها عل نظم المجمعات الشمسية المكونة من مرايا خاصة عل 
وهي تعتمد ف 

ع ، تقوم بتجميع وتركت   أشــــــــــــعة الشــــــــــــمس عل أنبوب مركزي ينقل الحرارة إل شــــــــــــكل قط

ي تعمل عل توليد البخار الذي يشـــــــــغل التوربينات التقليدية لتوليد 
مواقع تســـــــــخي   ، والت 

  .الكهرباء

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ وتقليل 
ي تنويــــع مصـــــــادر الطاقة ف 

وســـــــتســـــــهم المحطة ف 

ي أكســـــــــــــــيد  175لة؛ وتفادي إطالق البصـــــــــــــــمة الكربونية للدو 
 من غاز ثائ 

 
ألف طن ســـــــــــــــنويا

ألف ســــــــــــــيارة من طرقات أبو  15مليون شــــــــــــــجرة أو إزالة  1,5الكربون، أي ما يعادل زراعة 

ويــد أكتر من  ي الطــاقــة المنتجــة من المحطــة لت  
، وســـــــــــــــتكف  ي ي  20ظتر ي أبو ظتر

ل ف  ألف مت  

 . باحتياجاتها الشاملة للكهرباء عل مدار العام

و  * ي للطاقة النظيفة   :(CSP) ع الطاقة الشــــــــمســــــــية المركزةمـشـــــــر اتيجية دئر
ي اطار اســــــــت 

ف 

ي العالم بقدرة 2050
 
وع للطاقة الشـــــــــــمســـــــــــية المركزة ف  1000، تم اإلعالن عن أكتر مـشــــــــــر

وع إلنتاج الطاقة  2030ميغاواط حت  عام  وفق نظام المنتج المســــتقل،  ليعتتر اكتر مـشـــر

ي العالم متفوق
ي العالم إلنتاج الطاقة الشمسية المركزة الشمسية المركزة ف 

 عل أكتر برج ف 
 
ا

ي المغرب بطاقة تبلغ 
 
 .ميغاواط 150ف

ي خطوط 
وتتألف محطة الطاقة الشــــــــــمســــــــــية المركزة من آالف المرايا العاكســــــــــة المرتبة ف 

ي تتبع حركة 
ي تعكســــــها هذه المرايا والت 

دائرية حول برج مركزي، يســــــتقبل اإلشــــــعاعات الت 

ها تجاه وحدة اســتقبال خاصــة تقوم بتســخي   ســائل حراري، والذي ينقل الشــمس، ويركز 

 .الحرارة بدوره إل مولد بخاري لتوليد الكهرباء

ي تخفيض أكتر من 
وع عند اكتماله ف  ماليي   طن من انبعاثات  6.5وســـــــــــــــيســـــــــــــــاهم المـشــــــــــــــر

اوح بي   
، وســـــــــــيســـــــــــتخدم تقنية التخزين الحراري لمدة زمنية تت 

 
 12إل  8الكربون ســـــــــــنويا

ي رفع كفاءة وفعالية 
 مع مراعاة العوامل الفنية واالقتصــــــــــــــادية، ما ُيســــــــــــــهم ف 

 
ســــــــــــــاعة يوميا

 . اإلنتاج، وبما يتالءم مع احتياجات شبكة الكهرباء، وتوفت  إمدادات مستدامة من الطاقة
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ي للطاقة : مجمع محمد بن راشــــــد آل مكتوم للطاقة الشــــــمســــــية * اتيجية دئر
ي إطار اســــــت 

ف 

ي 2050النظيفة 
اإلعالن عن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة  2012العام  ، تم ف 

ي موقع واحد بمســـاحة 
ي العالم ف 

وعات الطاقة المتجددة ف   4.5الشـــمســـية، وهو أكتر مـشــر

ي  ي منطقة سيح الدحل عل طريق دئر
 .العي    –كيلومت  مربــع، ف 

ي ل اتيحر وع اســـــت  توليد يعد مجمع محمد بن راشـــــد آل مكتوم للطاقة الشـــــمســـــية أكتر مـشــــر

ي العالم وفق نظام المنتج المستقل، حيث سيتم توليد 
ي موقع واحد ف 

الطاقة المتجددة ف 

 .2030ميجاوات بحلول العام  5000

ي تخفيض 
وع عند اكتماله ف  ،  4وســـيســـاهم المـشــر

 
ماليي   طن من انبعاثات الكربون ســـنويا

ي  ي تنفـــــذهـــــا حكومـــــة دئر
اء الت  امج الخرـصــــــــــــــ   لتخفيض األمر الـــــذي يـــــدعم المبـــــادرات والتر

 .االنبعاثات الكربونية

ي للطاقة النظيفة  اتيجية دئر
وع ضــــــــمن اســــــــت  ي المـشـــــــر

ي تهدف لتوفت   2050يأئ 
من  7%الت 

ي من مصــــــــــــــــادر الطــاقــة النظيفــة بحلول عــام   2030بحلول عــام  25%، و2020طــاقــة دئر

 . 2050بحلول عام  75%و

 : ألمانيا  -3
ي العالم، تعتمد اقتصــــــــــــاد الطاقة المتجددة الر "يطلق عل اقتصــــــــــــاد ألمانيا 

ئيســــــــــــي األول ف 

 عل طاقة الرياح والطاقة الشــــمســــية والكتلة الحيوية، 
 
ي ألمانيا أســــاســــا

الطاقة المتجددة ف 

ي العالم حت  عام 
ا من عام 2014كان لدى ألمانيا أكتر طاقة فوتوفولتية مركبة ف  ، واعتبار 

ي المرتبة الثالثة بإنتاج 2016
ي العالم جيجاوات، كما أنها ال 40، أصـــــــــبحت ف 

دولة الثالثة ف 

 4جيجا وات، والثانية للرياح البحرية مع أكتر من  50من خالل طاقة الرياح المركبة عند 

كل إل جانب الغالبية العظم من مواطنيها، أن  جيجاوات، تعتقد المســــــتشــــــارة أنجيال مت 

ة يمكنهـــا تحقيق مثـــل هـــذا التحول نحو طـــاقـــات فعـــالـــ ة ألمـــانيـــا أول دولـــة صـــــــــــــــنـــاعيـــة كبت 

ي تزيــد الصـــــــــــــــــادرات وتطوير تقنيــات وفرص عمــل جــديــدة، 
ومتجــددة، مع كــل الفرص الت 

ي عام 3.4ارتفعت حصــــــــــة الطاقة المتجددة من 
٪ فقط من إجمالي اســــــــــتهالك الكهرباء ف 

٪ بحلول عام 30، و2011٪ بحلول عام 20، و2005٪ بحلول عام 10لتتجاوز  1990

، وكما هو الحال 2017اية العام ٪ من االســـــــــــــــتهالك بحلول نه36.2، حيث بلغت 2015
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يــد  ي قطــاعي النقــل والتــدفئــة والتتر
ي معظم البلــدان كــان االنتقــال إل الطــاقــة المتجــددة ف 

ف 

 . أبطأ بكثت  

مليون من األنظمة الكهروضـــــوئية  1.4من توربينات الرياح و 23,000يتم توزيــــع أكتر من 

ي جميع أنحاء البالد 
ا لألرقام الرســـــــــــــمية تم. الشـــــــــــــمســـــــــــــية ف 

 
 370,000توظيف حوالي  وفق

ي عام 
ي قطاع الطاقة المتجددة ف 

كات  2010شخص ف  ة والشر ي الصناعات الصغت 
السيما ف 

 بعام 8وهذه زيادة بنســــــــــبة . متوســــــــــطة الحجم
ً
ا مقارنة  339,500حوالي ) 2009٪ تقريب 

ي عام ( وظيفة
ي تقدر بحوالي  2004وأكتر من ضـــعف عدد الوظائف ف 

ألف  160,500الت 

ي هذه الوظائف إل قانون مصــــــــــــــادر الطاقة المتجددة، ومنذ وينســــــــــــــ. وظيفة
ب حوالي ثلتر

 ـ: اعلنت الحكومة االلمانية أهداف طموحة للطاقة المتجددة وكما يلي  2010عام 

 

  العراق -4
ن
 :الطاقات المتجددة ف

ي العراق؟ *
 ألزمة الكهرباء ف 

ً
 هل توفر الطاقات المتجددة حال

ي وانتشـــــــــــــــار البطالة يشـــــــــــــــتكي العراقيون بعد الحرب عل 
العراق من ســـــــــــــــوء الوضـــــــــــــــع األمت 

ي منه العراقيون عل . والفســــــــــــــــاد 
لكن انقطاع الكهرباء عل نحو مســـــــــــــــتمر هو أكتر ما يعائ 

اء مولدات كهربائية  .صعيد الخدمات، خاصة بالنسبة لمن ال يستطيع تحمل تكلفة شر

ي لعام 
ي المئة  35، إل ان  2018يشــــت  التقرير الصــــادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

ف 

 .من العراقيي   يطالبون الحكومة بتوفت  الكهرباء ويرون أنها أولوية قصوى
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 لوزارة 
 
ي العراق؟ وفقا

 النقطاع الكهرباء ف 
ً
أذن هل يمكن للطاقات المتجددة أن توفر حال

 
 
 .الكهرباء العراقية ،ال ينتج العراق أي طاقات متجددة حاليا

 
 
ي عــام  1000 إلنتــاج ولكن الحكومــة وقعــت عقودا

ميغــاوات من الطــاقــة الشـــــــــــــــمســـــــــــــــيــة ف 

 .2025ميغاوات بحلول العام 2000، ليصل اإلنتاج إل نحو 2018

ي العالم، 
ي بالموارد الطبيعية، إذ يحتوي عل خامس أكتر احتياطي للنفط ف 

العراق بلد غت 

ي احتياطي الغاز العالمي 
ة ف   . ويحتل المرتبة الثالثة عشر

ة، ولكن ، طم 2003بعد عام  ح العراقيون بتغيت  وضعهم االقتصادي والعيش برفاهية كبت 

، إل أن  ي
ي من  99يشـــــــــــــــت  برنــامج األمم المتحـــدة اإلنمـــائ 

ي المئـــة من الــدخــل الحكومي يــأئ 
ف 

 للمواطني   
 
 وملموسا

 
 حقيقيا

 
 عائداته لم تجلب نفعا

ّ
 .صادرات النفط، بيد أن

رت شــــــبكة الكهرباء عل نحو كبت  جراء  ي العراق فقد ترـصـــــ 
الحروب المتتالية والرـصـــــاعات ف 

ي التسعينيات وانتهاًء بالحرب ضد تنظيم داعش
 بالعقوبات االقتصادية ف 

 
 .بدءا

وتعجز شـــــــــــــــبكـــة الكهربـــاء الوطنيـــة العراقيـــة اليوم عن تزويـــد المواطني   والمؤســـــــــــــــســــــــــــــــــات 

مولدات  والمحالت التجارية باحتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، لذا يعتمد العراقيون عل

ي التعايش مع 
 
الكهرباء لســــــــــد احتياجاتهم، ولكن فصــــــــــل الصــــــــــيف يجلب صــــــــــعوبات أكتر ف

 مئوية 50انقطاع الكهرباء عندما تتجاوز درجات الحرارة 
ً
 .درجة

عل الرغم من أن العراق ال ينتج الطاقات المتجددة بعد، اال أن : محطة النجف الشــمســية

ي نهـــايـــة عـــام 
 
 ف
 
لنصـــــــــــــــــب وتشـــــــــــــــغيـــل محطـــات للطـــاقـــة  2017الحكومـــة قـــد أبرمـــت عقودا

ي المثت  والنجف
ي محافظت 

 . المتجددة ف 

  بحوث الطاقات المتجددة ؟
ن
 ف
ً
 العراق رائدا

ي عام 
ي العراق، فف 

 ف 
 
 جديدا

 
ي مجال الطاقات المتجددة أمرا

شـــــــــــــهد  1981ال تعد البحوث ف 

ق األوســـــط ي الـشــــر
تقدم العلمي إال أن ال. العراق بناء أول مركز ألبحاث الطاقات المتجددة ف 

ي هذا المجال تباطأ بعد عام 
 .2003ف 

ي بغداد وأربيل أنظمة للطاقة الشـــــــــمســـــــــية يتم نصـــــــــبها عل 
تبيع بعض المحالت التجارية ف 

حيث تخزن األلواح الشــــمســــية . أســــطح البيوت لتحويل أشــــعة الشــــمس إل طاقة كهربائية

ي الليل ، و 
ي بطارياتها خالل النهار ليتم اســـــــــــــــتخدامها ف 

هذا ما يجعل اســـــــــــــــتخدام الطاقة ف 
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ي بلد مثل العراق 
 ولكن ف 

 
 أو غائما

 
ا األنظمة الشـــمســـية ممكنا حت  عندما يكون الطقس مغتر

ي السنة، ال تعد الغيوم أو األمطار مشكلة أساسية 300يتمتع بنحو 
 .يوم مشمس ف 

ي سي عن تكلفة نصــــــــب  ي ئر ي بغداد إل ئر
ي أربيل واألخرى ف 

كتان ، إحداهما ف  وقد تحدثت شر

لي ن
واكتشــــــــــــفنا أن التكلفة تعتمد بشــــــــــــكل كبت  عل حجم النظام وكمية . ظام شــــــــــــمســــــــــــي مت  

اوح التكلفــة بي   
ي أربيــل، تت 

ي ينتجهــا ، فف 
ل الواحــد  5000و 3000الطــاقــة الت  . دوالر للمت  

اوح بي   
ي بغداد إذ تت 

 . دوالر  5000و 4000والتكلفة مشابهة ف 

ي العراق ب
اوح معـــدل الـــدخـــل الشـــــــــــــــهري للفرد ف  دوالر، ويمكن لألشة  300 – 200ي   ويت 

 عل المولدات الخاصـــــة، وذلك حســـــب  300إل  50العراقية أن تنفق ما بي   
 
دوالر شـــــهريا

 .الموسم

اء  ي أنه يمكن ألشة واحدة أن تنفق ما يصـــــــــــــل إل راتب عامي   لتغطية تكاليف شر
وهذا يعت 

اء هذه األنظمة الحكو  لي ، ويناشــــــد الراغبون بـشـــــر
مة والمصــــــارف لتوفت  نظام شــــــمســــــي مت  

ائها بالتقسيط  .قروض لمساعدتهم عل شر

أراد جعفر األنباري، وهو أســـــــــــتاذ . قرر بعض العراقيي   حل أزمة انقطاع الكهرباء بأنفســـــــــــهم

له ي مت  
 
ي يعمل عل مدار . جامعي ومهندس، إنتاج طاقة خاصـــــــة به ف

 كهروضـــــــوئ 
 
فبت  نظاما

ويقول إن إنتاج المرء لطاقة . ســـــــــــــــنوات 9دوالر عل مدى  10.000الســـــــــــــــاعة، تبلغ كلفته 

 .خاصة به هو أكتر كفاءة من االعتماد عل المولدات

ي العراق؟
 
 هل من أمثلة عل نجاح استخدام الطاقات المتجددة ف

 للمياه   20عل بعد 
 
ي مخيم كور كوسك، مولت األمم المتحدة نظاما

 من أربيل، وف 
 
ا كيلومت 

ي هذا المخيم 500لـيعمل بالطاقة المتجددة ويوفر الماء 
 
 .أشة ف

 والكثت  
 
امــا  والت  

 
، لكنــه يتطلــب جهودا

 
ي العراق ممكنــا

 التحول نحو الطــاقــات المتجــددة ف 
ّ
إن

ورغم بعض المبادرات الفردية، فإن التكلفة التزال تتجاوز إمكانية . من التخطيط والتمويل

 . روض من المصارفالمواطني   العراقيي   العاديي   من دون تقديم عون من الحكومة أو ق

هــذا وقــد ســـــــــــــــعــت الحكومــة العراقيــة لحــل مشـــــــــــــــكلــة الكهربــاء عن طريق التعــاقــد مع دول 

كات عربية  ي مجال الطاقة المتجددة، وكان من بينها توقيع اتفاقيات مع شر
ى ف  كات كتر وشر

ي العراق
 .وأجنبية إلنشاء مشاريــــع  كهرو شمسية ف 
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وع الحكومي كما أن وزارة الكهرباء أبرمت عدة اتفاقات وبر 
توكوالت دولية إلنجاح المـشــــــــــــــر

كة -الخاص بالطاقة الكهربائية   (Power China) "بور شــــــــــــــاينا"ومن بينها التعاقد مع شر

كة  ويد الشـــــــــــبكة الوطنية بألف ميغاوات،  -الفرنســـــــــــية (Total) "توتال"الصـــــــــــينية، وشر لت  

كة  ويد " مصدر"إضافة إل التعاقد مع شر قية بألف ميغاوات محافظات عرا 4اإلماراتية لت  

 .كمرحلة أولية ومن ثم االنتقال لمحافظات أخرى

كة   الوزارة وقعت مؤخرا مع شر
ّ
ويجية اتفاقا إلنشـــــــــاء محطات  (Ascot) "أســـــــــكاتك"إن الت 

 هذه االتفاقات خطوة البداية ضمن برنامج  525كهرو شمسية بطاقة 
ّ
ا أن ميغاوات، معتتر

 .بالطاقة النظيفة بناء وإنشاء المحطات الكهربائية للتوليد 

وعن بــدء العمــل بتلــك المشــــــــــــــــاريــــع االســـــــــــــــتثمــاريــة، ســـــــــــــــيبــدأ فور انتهــاء اإلجراءات اإلداريــة 

ي البالد، و أن الوزارة تطمح لتحقيق 
ميغاوات كمرحلة أول من  500آالف و 7والقانونية ف 

 . مشاريــــع الطاقة النظيفة

ي تدخ
ي وعن امتالك العراق لألرضــــــــــــية الصــــــــــــالحة لتلك المشــــــــــــاريــــع الت 

 
ل العراق ألول مرة ف

ي معهد 
، يرى المســـــتشـــــار المســـــتقل لشـــــؤون الطاقة وعضـــــو ف  تاريخه عل مســـــتوى حكومي

ي 
 
عـدم أهليـة الشـــــــــــــــبكـة الوطنيـة العراقيـة إلحـداث دمج كميـات  -(مقره لنـدن)الطـاقـة العراف

ة ة من مصادر الطاقة المتجددة المتغت   .كبت 

ي منذ عدة ســـــــــنوات من عدم
ي يتم توليدها  إذ إن شـــــــــبكة العراق تعائ 

تلبية كمية الكهرباء الت 

ايد  .محليا مع الطلب المت  

وأشــــــــــار خبت  الطاقة إل أن الطبيعة المتقطعة للطاقة الشــــــــــمســــــــــية ســــــــــتتســــــــــبب بتحديات 

تشغيلية لمشغل الشبكة الوطنية العراقية، مما يتطلب الحاجة إل موازنة النظام وتقنيات 

م العراق إضاف ي ال يعت  
ي المستقبل القريبتخزين الطاقة، الت 

 .تها عل األقل ف 

ي اســـــــــــــــتقرار الشـــــــــــــــبكة الوطنية للكهرباء من خالل 
لذلك يرى أن العراق بحاجة إل النظر ف 

ي مزج الطاقة التقليدية والطاقة الشـــــــــــــــمســـــــــــــــية إل جانب التخزين، عن طريق 
االســـــــــــــــتمرار ف 

 . توصيل الطاقة باستمرار ليال ونهارا عتر تلك الشبكة

 : أهم التوصيات



153 
 

ور  ي تنظم عملية التحول ال الطاقة ة وجود التـشــــــــــــــر ض 
يعات والقواني   الت 

 .المتجددة وبما يتماسر مع التوجه العالمي نحوها

ي لمشاريــــع الطاقة المتجددة
 .توفت  الدعم والتحفت   لالستثمار ف 

ي أهمية الطاقة المتجددة
ورة زيادة المعرفة والوعي العام ف   .ض 

ي مج
 .ال الطاقة المتجددةدعم وتشجيع البحث والتطوير ف 

ي قطاع الكهرباء
ة لمصادر الطاقة المتجددة ف   .إعطاء أهمية كبت 

 . الحث عل ترشيد استهالك الطاقة
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 لمقدمة من الفريق االول للتنمية المستدامة برئاسة االستاذ الدكتورة مريم ما ل هللا غزال خالصة ورقة العمل ا             

 التوصيات المركزة للورش المقدمة من المشاركي   مع الفريق االول للتنمية المستدامة (بغداد والموسومة )جامعة             

 

ي احتي            ي تلتر
اجات الحاض  دون المساس بقدرة التنمية المستدامة هي العملية الت 

ي تحقيق  االجيال القادمة عل تلبية احتياجاتها 
الخاصة ، واالعالم الرقمي قطاع مهم ف 

ي تقوم باالتصال بي   البشر 
خالل اهداف محددة   منالتنمية المستدامة فهو الوسيلة الت 

يجري داخل الوطن الواحد وفهم ما  توضع عن طريق تخطيط متقن بغرض التعريف عما 

ي مجال حماية البيئة   يحيط 
ي دور تفعيل اليات  االعالم الرقمي ف 

باالفراد من ظواهر  ويأئ 

ي والمشاركة الفعالة عن   من خالل االستغالل االمثل 
ي تنمية الوعي البيت 

لوسائطه ف 

ي ودعمها  ح القطاعات الرسمية المشاكل البيئية وحلها ، وانفتا 
المتخصصة بالشأن البيت 

ي مجال 
 
ورة التعاون مع المراكز االفليمية والدولية ف    اعالميا ، مع التأكيد عل ض 

ي 
ي الحد من التلوث .   ان تطوير قطاع خاص وطت 

التوعية البيئية والمبادرات التطوعية ف 

ومنافس اقليميا ومتكامل عالميا بهدف تحقيق التنوع    ومزدهر مبادر محليا  وحيوي

اكات بي   القطاع   االقتصادي والتنتمية المستدامة وخلق فرص العمل وتشجيع  الشر

ي التنمية المستدامة 
ي ف 

يك حقيف  ي كونه شر
العام والقطاع الخاص فللقطاع الخاص دور ف 

اكات بي   القطاعي   العام والخاص وتوسيع نشاط االستثمار  من  خالل تشجيع الشر

ي وانجاز عملية البناء  المؤسسي عل اسس حديثة ومستدامة وتطوير  المحلي واالجنتر

ي كيفية استخدام التخطيط والتنفيذ 
 
عالقة  والمتابعة . تمثل  قدرات القطاع الخاص ف

ي تحقق التنمية المحلية 
  الجامعة بالمجتمع عالقة تكاملية فالجامعة المستدامة هي الت 

المستدامة وبالتالي التنمية المستدامة الشاملة وبما يحقق خطة التنمية المستدامة لعام 

بيئية و تمثل عالقة الجامعة االقتصادية واالجتماعية وال بأبعادها الثالثة  2030

ي تحقيق اهداف 
التنمية المستدامة خلصت    بالمجتمع عالقة  وعن دور الجامعات ف 

 التوصيات ال تعزيز البحث العلمي الموجه نحو التنمية المستدامة ، والعمل عل 

ي تخدم المجتمع من خالل توفت  ا
لمناخ العلمي والبيئة المناسبة للطلبة المشاريــــع الت 

ورة التفاعل  بينهم النتاج معلومة بعيدة عن االسلوب التقليدي فضال    واالساتذة وض 
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للمجتمع .المناقشة الخاصة   عن تعزيز روح العمل الحر بما يحقق مشاريــــع مفيدة 

ي لل
ي الثائ 

ي  2021متحقق من اهداف التنمية المستدامة بالتقرير الطوعي الوطت 
 
ف

تم فيه التطرق ال خالصة مهمة عن كل محافظة من محافظات العراق وما   العراق  

ونتيجة االحداث االمنية احتلت محافظة نينوى    تحقق فيها من االهداف السبعة عشر 

ة وسبقتها محافظة االنبار با المستدامة ال      لمتحقق من اهداف التنمية المرتبة االخت 

ي االنجاز 
سيما هدف السالم والعدل والمؤسسات القوية  ، وكان التقارب سيد الموقف ف 

ي مرت بها كل محافظة .   التنموي 
للمحافظات العراقية عل الرغم من تباين الظروف الت 

  الرغبة ... القدرة...االرادة  هناك  يبف  االمل المنشود قائما ما دام

 

 

 

 

خالصة ورقة العمل البحثية  المقدمة من الفريق االول للتنمية المستدامة برئاسة االستاذ الدكتورة مريم مال 

ات االقتصادية للتنمية  هللا غزال جامعة بغداد والموسومة )تحليل تداعيات جائحة كورونا عل المؤشر

  العراق (المستدا
ن
 مة ف

إن تحقيق مصالح واهداف الدول والشعوب لم يعد مقترصا عل توظيف مواردها وطاقاتها من               

 دون التفكت  

ي استدامة تلك الموارد والطاقات بجميع مجاالتها وبما يضمن وجود قدر  
ي المستقبلي ف  اتيحر االست 

ي من هذه الموارد لألجيال الالحقة ، ولكن تعر 
ض بعض هذه الدول ال االزمات المتكررة جعل من كاف 

ي منها هذه البلدان 
ة تعائ  ضمان حقوق االجيال الالحقة اهدافا غت  رئيسية نتيجة وجود مشاكل كبت 

اقتصادية (  –صحية  –امام ازمة ثالثية )سياسية  2020ومنها العراق الذي وجد نفسه من عام 

ا من قبل وتتضح اهمية البحث من خالل تناول موضوع  ي االهمية والذي نال اهتماما كبت 
غاية ف 

المؤسسات االقتصادية الدولية والمحلية ، والسيما االثار السلبية لجائحة كورونا ،هدفت الورقة 

ات االقتصادية للتنمية المستدامةوتبنت  المقدمة ال معرفة االثار السلبية لجائحة كورونا عل المؤشر

النظري للتنمية المستدامة والتطرق فيه ال التعريف بمفهوم التنمية  الورقة البحثية محور االطار 

ي ، 
ات االقتصاد العراف  ي شملت تداعيات جائحة كورونا عل بعض متغت 

المستدامة وابعادها والت 

وتداعياتها عل ايرادات العراق من صادرات النفط الخام ، والدين العام وتاثت  تداعيات الجائحة عل 
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ات االقتصادية للتنمية المستدامة وتداعياتها  وتم التوصل ال مجموعة النمو االقت صادي والمؤشر

عما كان عليه قبل الجائحة .  %22من االستنتاجات اهمها انخفاض الناتج المحلي االجمالي بنسبة 

ي حي   كان قبل 4483انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي اثناء الجائحة ال )
 
( دوالر ف

( دوالر . فضال عن ارتفاع نسبة المديونية العراقية ال الناتج المحلي االجمالي من 5883الجائحة )

( اثناء الجائحة . واختتمت الورقة البحثية جملة من %71.16( قبل الجائحة ال )56.27%)

ي ضوء معطيات الدراسة وكما يلي 
 التوصيات ف 

ي من-1
ي يعائ 

ي وذلك من خالل تفعيل دور العمل عل تصحيح االختالالت الت 
 
ها االقتصاد العراف

القطاعات االنتاجية االخرى مثل القطاع الزراعي والقطاع الصناعي بهدف تقليل االعتماد عل 

ي تمويل الموازنة العامة
 
 النفط كمورد رئيس ف

ي وزيادة فاعليته والسعي العتماد سياسات اقتصادية الهدف منها اقامة -2 يتر
تطوير النظام الرص 

اكة مع القطاع الخاص الهدف منها زيادة انتاجية هذا القطاع ورفد  مشاريــــع استثمارية بالشر

 ايرادات الموازنة العامة للدولة

ي حال -3
العمل عل ترشيد النفقات  وذلك بأنشاء صندوق سيادي يدخر الفائض من االموال ف 

 تقدم عملية النمو االقتصادياالنتعاش المالي  والتوجه نحو النفقات  االستثمارية  وبما يضمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اد 
 
  هذا الكتاب ليس من مسؤولية منتدى الض

ن
 . العرب    مالحظة: كل  ما ورد ف
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