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  م محمد نجم  مدرس المادة          حاضرة في مادة المشكالت البيئيةسم

 فيما يلي دراسة للتغيرات المناخية الناجمةعن االنشطة البشرية وخاصة الصناعية :

 Global Warmingاوال : االحترار )الدفء( العالمي 

 االحتباس الحراري )اثر الصوبة(: 

(وما يترتب علية من تغير الحرارة فوق سطح االرض يرجع الى الدفيئة  )ان تأثير الصوبة او

انحباس ثاني اكسيد الكاربون وغيره من الغازات قرب سطح االرض بما اليسمح بتشتتها في 

 الغالف الجوي .

فالمعروف ان الغالف الجوي يوصل االشعاع الشمسي الى االرض وهو اساسا من االشعة فوق 

رة وهذا االشعاع يعيد السطح انبعاثة الى الجو في شكل موجات البنفسجية ذات الموجات القصي

اشعة تحت الحمراء ,وهذه بدال من تشتتها يقتنصها الغالف الجوي قرب سطح االرض. ويزيد 

من ذلك الغازات المنحبسة االخرى التي تعمل على ارتفاع درجة الحرارة وفي مقدمتها ثاني 

؛ مما تسببة ظاهرة الصوبة التي تسمح باقتناص االشعاع  اكسيد الكربون والغبار والمواد العالقة

الشمسي وتعوق االشعاع األرضي المرتد من التشتت في طبقات الجو العليا محدثا ما يشبة اثر 

ستؤدي الى ارتفاع الصوبة ؛ اذن فإن زيادة ثاني اكسيد الكربون وغازات الصوبة األخرى 

 درجة الحرارة.

 

بة على المناخ وما تسببه من احترار او دفء تشغل بال العلماء منذ وقد ظلت المعرفة بأثر الصو

 . 1824هواول من اطلق هذا المصطلح عام Fourir  .B.Jالقرن الماضي , بل ان فورير  

 Arthenius .Sوس نشر العالم السويدي ارثيني 1908,1903,  1896وفي أعوام 

تركيز ثاني اكسيد الكربون في الجو في ثالث مقاالت متتابعة ان احتراق الفحم سيزيد من 

 وسيعمل على تدفئة االرض.

وقد ظل اثر الصوبة على مناخ محل جدل منذ اواخر القرن التاسع عشر حول ما اذا كان ثاني 

 اكسيد الكربون في الجو سيزداد , وعن مدى  تأثير هذه الزيادة على درجة الحرارة في  العالم.

الدقيقة التي اجريت منذ ذلك الحين حتى الوقت الحاضر أن والدراسات وقد اثبتت المالحظات 

أخذت عمليات رصد  1958هناك زيادة مطردة في نسبة ثاني اكسيد الكربون بالجو .ومنذ عام 

عنها في مطلع  1960% عام 14ثاني اكسيد الكربون تزداد استاعاً , وقدرت نسبة الزيادة بنحو 

المنبعث من الوقود الحفري حتى المناطق البعيدة عن هذا القرن وذلك من ثاني اكسيد الكربون 

االقاليم الصناعية قد شهد الجو فيها زيادة في ثاني اكسيد الكربون , فقد اثبتت القياسات من 

  1.30زاد فوق القارة القطبية الجنوبية )انتاركتيكا( بمقدار عمليات الرصد أن هذا الغاز قد 

( ان  1985 -1960التي اجريت في فترة أحدث )جزء في المليون وقد اثبتت القياسات 
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جزء في المليون الى اكثر  320مستويات ثاني اكسيد الكربون قد زادت فوق جزر هاواي من 

 جزء في المليون . 340من 

هذا , وقد تطورت انبعاثات ثاني اكسيد الكربون تطورا كبيرا نتيجة للتطور الصناعي واطراد 

قد قدر ان جملة انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في العالم بلغت سنة الملوثات الصناعية , فزيادة 

 1989مليون طن في عام  5992مليون طن من الكربون ووصلت نحو  3012نحو  1965

. وهذه الكمية موزعة على الدول  1992والى بليون طن من الوقودالحفري  فقط في عام 

 الرئيسية كما يوضحهها الجدول التالي .

 (تطور انبعاثات ثاني اكسيد الكربون1جدول رقم )                                    

 الدول  في بعض1989- 1965في الفترة                                       

 1989 1965 الدولة اواالقليم

 1329 948 الواليات المتحدة 

 155 171 المملكة المتحدة 

 175 178 المانيا 

 248 106 اليابان

 652 131 الصين 

 178 46 الهند 

 189 37 الشرق االوسط وشمال افريقا 

 5822 3012 جملة العالم 

 

 

% من مجمل هذه الغازات 60ويعتبر ثاني اكسيد الكربوناهم الغازات "الصوبة "حيث يمثل نحو 

ألوزون طبقة  %8% و12( C.F.C%, والكلوروفلوروكربون ) 15, يليه الميثان بنسبة 

 % ألكسيد النيتروز , كما ان بخار الماء من أهم الغازات الطبيعية .5تروبوسفير ,

اما عن اثر زيادة ثاني اكسيد الكربون وغازات "الصوبة " االخرى فقد كان هناك                

تناقض في اآلراء حول هذه القضية , اذ ان البعض وهم القلة يرون أن زيادة ثاني 

اكسيد الكربون وغيره من الغازات والمواد العالقة تؤدي الى انخفاض درجة الحرارة 

سبة من االشعاع الشمسي الواصل الى االرض بفعل على مستوى العالم ؛ نظراً لفقدان ن

االنخفاض الذي حدث االمتصاص والتشتت كما سبق القول , وقد حاول بونتى ارجاع 

في درجات حرارة العالم في الفترة من االربعينيات الى السبعينيات الى هذا العامل , 

عقد منذ القرن الثامن  ولكنه لم يذكر أن األعوام التالية )فترة الثمانينيات( شهدت أدفأ

( درجة مئوية عما ساد العالم منذ قرن مضى 0,5عشر إذ زادت درجة الحرارة بمعدل )

ان هذا يتماشى مع التوقعات المبنية على تقديرات  Gribbin .J. ويرى جون جريبين 

 -1984ظاهرة "الصوبة " وان كان نصف الكرة الشمالي قد شهد انخفاضاً نسبياً عام 
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وحجبة إلشعة الشمس ,  1982عام  Chichon ة ألثر بركان "تشيشون " نتيج 1985

 وقد عادت الحرارة الى االرتفاع بعد ذلك .

من اهم مؤيدي الفرضية القائلة بإنخفاض درجة الحرارة نتيجة للغبار البركاني  ولعل            

 يرى ان زيادة 1981كما اشرنا له من قبل , وفي مقاالته منذ عام    Idso  هو ادسو

 –وليس الدفء  –ثاني اكسيد الكربون له اثر ال يستحق الذكر بل ربما يؤديالى البرودة 

على مستوى العالم . وقد تعرضت آراؤه هذه لهجوم كبير من قبل انصار الرآي القائل 

 US .Nationalألبحاث القومي االمريكي بإرتقاع درجة الحرارة .وفي تقرير لمجلس ا

Research Council  اتهمت الطرق التي اعتمد عليها  1982عامIdso   بالخلل وأن

 مالحظاتة وتفسيراتة ليست مكتملة. 

ويستند الرآي القائل بإرتفاع درجة الحرارة نتيجة لزيادة ثاني اكسيد الكربون               

لجو الى ان هذه العناصر تقلل من الفاقد من االشعاع والغبار والمواد العالقة في ا

االرضي الى الفضاء , ولقدرة هذه العناصر على االمتصاص كل من االشعاع الشمسي 

المتيورولوجيون انه لوال واالرضي فإن ذلك الى زيادة في درجة حرارة الجو ,ويقدر 

 .20ْية بمقدار وجود ثاني اكسيد الكربون إلنخفض معدل درجة حرارة الكرة االرض

اما عن تقديرات ارتفاع درجة الحرارة الناجم عن زيادة ثاني اكسيد الكربون في               

ان زيادة هذا العنصر نتيجة لتنامي االنشطة    Robinsonالجو فقد قرر روبنسون 

جزء في المليون يتوقع  600جزء في المليون الى  300البشرية وخاصة الصناعية من 

م , بل ان االسقاطات المستقبلة بإستخدام  1,5له ان يرفع درجة الحرارة بحوالي 

ثاني اكسيد النماذج الرياضية لتقدير الزيادة في درجة حرارة االرض نتيجة لتضاعف 

التي وضعها فريق دولي . وفي احدث التقارير العلمية  4.5و 1.5الكربون تتراوح بين 

من الخبراء المعنين بتغير المناخ فان اآلثار المباشرة لالحتباس الحراري )من ثاني 

 م .  1.2اكسيد الكربون وغازات الصوبة االخرى( تؤدي الى زيادة الحرارة بنحو 

جزء في المليون فقط قبل  260قياسات ثاني اكسيد الكربون انه كان يمثل وتدل             

جزء في المليون عام  310الثورة الصناعية ثم اخذ يزداد منذ ذلك الحين حتى بلغ 

جزء في  335, ثم اخذ يزداد بمعدل جزء واحد في المليون تقريبا حتى وصل  1957

 450ليون ويتوقع له ان يصل الى جزء في الم 350ويبلغ حالياً  1980المليون عام 

وعلى اساس مايقدره البعض بمعدالت متزايدة  2050جزء في المليون في حلول عام 

 جزء في المليون .  2لثاني اكسيد الكربون تبلغ نحو 

ويعتقد البعض ان التغير في تركيب مكونات الغالف الجوي وخاصة ثاني اكسيد             

ن الغالف الجوي وعلى دورة هذا العنصر مع الغالف الجوي الكربون له اثره على تواز

والغالف المائي. ويذهب البعض الى اكثر من ذلك فيرون ان تغيراُ كبيرا في الغالف 

الجوي يمكن ان يحدث في المستقبل البعيد . ويبنون تصورهم هذا على ما حدث في 

, فمنذ باليين الماضي السحيق من اختالفات ضخمة في تركيب عناصره األساسية 

واالمونيا   Methaneالسنين كان الغالف الجوي يتألف اساساً من غاز الميثان 



 
4 

Amonia   .وهذا التركيب يختلف كلياً عن مكونات الجو االساسية في الوقت الحاضر ,

ولغاز الميثان تأثيره على درجة الحرارة ضمن غازات "الصوبة "وتدل الدراسات على 

 . ان في الغالف الجوي اخذت بالزيادة مستويات غاز الميثان 

 

 اثر ارتفاع درجة الحرارة 

نأتي االن اآلثار الناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة العالم نتيجة ألثر "الصوبة                

"االحتباس الحراري قرب سطح االرض والرآي السائد ان االرتفاع المطرد في 

في المناطق القطبية وقمم المرتفعات المغطاة  الحرارة يمكن ان يؤدي الى ذوبان الجليد

بالثلوج وانصراف المياه الذائبة بكميات هائلة الى البحار والمحيطات مما يؤدي الى 

ارتفاع منسوب سطح البحر بالنسبة لليابسوبالتالي غمر االراضي الساحلية والجزر 

ً لالختالفات حول مدى ارتفاع درجة  المنخفضة وتختلف تقديرات هذا االرتفاع طبقا

 الحرارة كما سبق ان ذكرنا . 

تقريراً حول التوقعات طويلة  1988فقد نشرت وكالة حماية البيئة االمريكية عام             

ولكن من واقع  2100يرى ان منسوب سطح البحر سيرتفع متراً واحاً بحلول عام االمد 

ارتفاع مقداره  محطة لقياسات اتجاه مستوى سطح البحر ظهر193تحليل سجالت 

( تمكن فريق بحث اخر من توقع 1980 – 1880سم على مدى قرن من الزمن ) 12

وبفرض ان مضاعفة    2050سم بحلول عام  30الى  20ان االرتفاع سيتراوح بين 

م فإن مستوى سطح  3ثاني اكسيد الكربون ستسبب ارتفاعاً في درجة الحرارة مقداره 

م في منتصف القرن القادم بل ان البعض يقترح س 60 - 40البحر سيرتفع ما بين 

كما ذكرنا   2100وليس 2050االرتفاع بنحو متر واحد فوق منسوبه الحالي على عام 

 من قبل . 

وهناك تقديرات تغطي قيماً مرتفعة كثيراً عن هذه االرقام فقد اقترح هوفمان                 

Hoffman   وكييزKeyes    وتيتاسTitas  بانه بمرور الزمن وعلى  1983عام

المدى الطويل فإن ارتفاع درجة الحرارة  وذوبان الجليد في المناطق القطبية وتمدد مياه 

امتار ولكن 4و  3المحيطات ربما تؤدي الى رفع منسوب سطح البحر بما يتراوح بين 

مستوى سطح البحر   المدى المتوقع إلرتفاع ان يرجح 1990طبقاً ألحدث التقارير عام 

  2070مترا بحلول عام  0.7 – 0.2سيتراوح بين 

ورغم هذا التباين الكبير في التقديرات السابق ذكرها فإن اخطر األبعاد البيئية                

إلرتفاع منسوب منسوب سطح البحر هو طغيان مياه البحار والمحيطات على السواحل 

لعالم , بل الى اختفاء جزر ومدن بأكملها تقع عند واالراضي المنخفضة في كافة بقاع ا

 منسوب سطح البحر الحالي او تحته . 
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  Acid Rainثانياً : المطر الحمضي 

 Acid"او التساقط الحمضي  Acid Rainيقصد بمصطلح المطر الحمضي "                 

Precipitation سيد الكبريت واكاسيد االمطار الملوثة بالمواد الكيمياوية خاصة ثاني اك

النيتروجين والهيدروكربونات ؛ حيث تختلط هذه العناصر الكيمياوية مع الرطوبة 

او الثلج الممزوج بأحماض الكبريت والنترات    (Hailالجوية لتكون المطر او البرد ) 

.وهذا التساقط الحمضي له انعكاساتة الخطيرة على حموضة مياه االمطار والبحيرات 

التربة والتدمير الذي تتعرض له الغابات  ومصائد التدهور الذي يصيب  ومسئول عن

األسماك , حتى اصبحت االمطار الحمضية من اخطر المشكالت البيئية التي واجهها 

العالم في الوقت الحاضر وقد استخدم مصطلح المطر الحمضي او التساقط الحمضي 

الثار البيئية الناجمة عنة تزداد منذ اوائل االربعينيات من هذا القرن عندما اخذت ا

 والموارد الطبيعيةباطراد وتفرض نفسها على المهتمين بقضايا البيئة 

ة المطر الحمضي بما اضافة الى الغالف الجوي ويعتبر االنسان مسئوال عن مشكل             

من كميات هائلة من ملوثات االنشطة الصناعية التي تزداد باطراد النمو الصناعي 

وخاصة في مجال حرق الوقود الحفري كما هو الحال في محطات توليد الطاقة 

معامل صهر المعادن صحيح ان هناك الكهربائية الحرارية والصناعات الكيماوية و

 مصادر طبيعية كانت والتزال تتسبب في تلويث الجو بثاني اكسيد الكبريت واكاسيد

ية كانت كفيلة بالتعامل معها من خالل النيتروجين والهيدروكربونات ولكن النظم البيئ

تضيف من حين الدورات الهوائية العامة وحفظ توازنها من جديد والعوامل الطبيعية 

الخر كميات كبيرة من هذه الملوثات اثناء الثورانات البركانية او حرائق الغابات وتسقط 

لوقت طال او قصر مع االمطار فتتاثر بها البيئة ولكنها كانت تاخذ في الزوال بمرور ا

رياح والتيارات فحتى في اعنف البراكين التي حدثت في كوكب االرض كانت ال

الهوائية تشتت الملوثات .ومن االمثلة على ماحملته البراكين من كميات هائلة من الغبار 

في اندونيسيا الذي ثار  tamboraالبركاني وسحب الذرات الكبريتية بركان تانبورا  

وبركان كراكاتو الشهير  3كم 80فظ مقذوفات قدر حجمها بنحو ول 1815عام 

مليون طن من المقذوفات  50نحو  1883باندونيسيا ايضن لفض في ثورانه عام 

كم ,لفت الكرة االرضية في نحو اسبوعين . ومن امثلة  50البركانية ووصل ارتفاعها 

ابة من المواد الذي كون سح1982عام  ين الحديثة الثوران بركان تشيشونالبراك

الكبريتية حملتها الرياح التجارية وخالل عام واحد كانت قد كونت غطاء غلف الكرة 

 االرضية 
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هذه البراكين تقع في النطاقات االستوائية والمدارية مما يمكن الغبار البركاني من               

الدائرة العليا قرب االنتشار فوق االرض , اما البراكين التي تحدث في العروض 

 القطبية الشمالية فليس هناك دالئل على وصول اثرها الى نصف الكرة الجنوبي . 

هذه الملوثات الكبريتية التي تسبب فيها العوامل الطبيعية التقاس بما اضافه                

% من ثاني اكسيد الكبريت في 90االنسان منها نتيجة النشطتة الصناعية , فقد قدر ان 

                            % 50من صنع االنسان وتقل هذه النسبة في الواليات المتحدة الى نحو غرب اوربا 

الواليات  التلوث باالحماض الكبريتية من دولة الى اخرى , ففي مصادروتختلف 

% من ثاني اكسيد الكبريت من محطات الكهرباء  66المتحدة وبريطانيا يرجع الى 

فحم , في حين ان معامل صهر المعادن في كندا تستأثر بنحو الحرارية التي تعمل بال

من صهر النيكل في العالم ثاني اكسيد الكبريت ل% , اذ يوجد بها اكبر مصدر مفرد 63

وذلك في سدبرى بأنتريو وقد قدر ان هذا المصهر قد اطلق في الغالف الجوي في عقد 

طلقتة جميع البراكين في (من ثاني اكسيد الكبريت اكثرمما ا 1979_  1969واحد )

 تاريخ الكرة االرضية .

لقد زادت المطار الحمضية المحتوية على  اكسيد الكبريت والنيتروجين زيادة                

مطردة مع زيادة استخدام الوقود الحفري والفحم والبترول والغاز الطبيعي في محطات 

عادن حتى قدر ان انبعاثات المتوليد الطاقة الحرارية والصناعات الكيماوية ومصاهر 

 -1950% في مدى ربع قرن )150غازات الكبريت في اورنا قد زادت بنسبة 

(بل انة مستويات الحموضة في مياه االمطار في شمال شرق الواليات المتحدة قد 1975

نبعاثات ا.وقد قدرت 1955مرة عما كانت عليه عام 20اصبحت االن ازيد بمقدار 

مليون  25مليون طن و  90على مستوى العالم بنحو  1992عام  الكبريت والنتروجين

طن على التوالي وقد تطور انبعاثات ثاني اكسيد الكبريت والنيتروجين من المصادر 

 .2000 -1950البشرية في الفترة 

عبر ان المطر الحمضي ال تتأثر به فقط مناطق المصدر ولكن ينتقل بفعل الرياح               

ً وانما اقليمياً وعالمياً  االف الكيلو مترات بعيدا عنه ومن ثم فإن اثره لم يعد محليا

فانبعاثات ثاني اكسيد الكبريت التي تكون المطر الحمضي الذي يسقط على غرب اوربا 

ليس مصدره هذه االقطار فقط وانما يأتي جزء كبير منه من اقطار بعيدة خاصة 

 بعيدة عن اقليم المصدر في الواليات المتحدة .  بريطانيا كما تتأثر مناطق

   

 اثر المطر الحمضي على البيئة والموارد الطبيعية :

لألمطار الحمضية آثار خطيرة على الموارد المائية والتربة والنبات فضاًل عن اثرها على 

 المنشآت وعلى صحة االنسان 

الساقطة على البحار او البحيرات او اثره على الموارد المائية : تؤثر االمطار الحمضية  (ا

عليها من المواد الحمضية وخاصة في طبقة المياه الصحية في االنهار اوالمترسبة 
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البحار والمحيطات , بأحداث الضرر بالبالنكتون وبقية السلسلة الغذائية , وخاصة 

, كما  االسماك حديثة الفقس , كما يزداد االثر المدمر في النظم االيكولوجية الحساسة

هو الحال في االراضي الساحلية الرطبة والبحيرات الضحلة حيث تؤدي الى ارتفاع 

نسبة الحموضة بها .ونتيجة لألثر المدمر لألمطار الحمضية تدهورت االسماك في كثير 

من أنهار وبحيرات الواليات المتحدة وكندا وكذلك في اسكنديناوة وبريطانيا وكثير من 

خاصة بحيرة في مقاطعة انتاريو بكندا  140د قدر ان اكثر من اقطار غرب اوربا . وق

قدر ان اكثر  ى مستوى كندا كلها رى قد تحولت الى بحيرات ميتة وعلبالقرب من سدب

 بحيرة قد اصبحت حمضية .14000من 

   2كم33000وفي النرويج اتلفت االمطار الحمضية المخزون السمي في مساحة تقدر نحو 

لق عليه بحيرة اآلن خالية من االسماك وهو ما يط 4000اصبحت نحو في جنوب النرويج و

وهو مصطلح يطلق على البحار ت الميتة ايكولوجيا او الصحاري بيولوجيا البحيرا

ن االمثلة على شدة شديدة التلوث والتي اصبحت عاجزة على اعالة الحياة البحرية . وم

الخمس المتصلة بنهر سانت لورنس في امريكا الشمالية  التلوث البحيرات العضمى

ومن البحار شديدة التلوث التي اطلق وبعضها بحيرة ايرى قد تحول الى بحيرات ميتة . 

وفي دراسةاجريت على بحيرات السويد قدرت ان عليها هذا المصطلح نهر البلطيق . 

بيرة ومتوسطة قد بحيرة ك 85000اكثرمن خمس عدد هذه البحيرات التي تقدر بنحو

بحيرة اصبحت حمضية بدرجة خطيرة وتعرضت  4000اصبحت اآلن حمضية , منها 

 لتدمير في خصائصها البيولوجية. 

ب( اثره على المياه الجوفية : ال يقتصر اثر االمطار الحمضية على المياه السطحية فقط ولكن 

ويد كما تشير التقديرات ايضا يمتد ليشمل المياه الجوفية , فقد لوحظ ذلك في شمال الس

حت هذه المشكله تثير القلق الشديد إلن ما يقرب من نصف السكان الحديثة .وقد اصب

هناك يحصلون على حاجاتهم اليومية من المياه الجوفية سواء مباشرة او عن طريق 

مليون نسمه يعتمدون علىهذه المياه في االكواخ  2شبكات المياه , كما يقدر ان حوالي 

ة التي يلجأون اليها خالل فصل الصيف . هذا, وقد قدر ان التكاليف السنوية لما الريفي

مليون 120تسببة حموضة المياه الجوفية وما تحدثة من تلف في انابيب المياه تبلغ نحو 

 دوالر سنوياً 

 ج( اثره على التربة والنبات : تؤثر االمطار الحمضية على التربة تأثيراً كبيراً حيث ان المياه

 الحمضية تعمل على 

عديل الخواص الكيماوية والبيولوجية للتربة مما يعرقل دورة المواد الغذائية في التربة ويسبب 

ً تحرك المواد السامة والمعادن  التدمير للنضام الجذري للنبات . ويرتبط بحموضة التربة ايضا

تسرب لتصل الى المجاري وهذه ت الثقيلة من المواد الصخرية االصلية التي تكونت منها التربة

المائية اوالبحيرات كما يمتصها النبات ؛هذا الى جانب االثر المباشر للمطر الحمضي على 

 اوراق النبات وسيقانه .

 ضبط التلوث الحمضي : 
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 في مجالين : يتمثل ضبط التلوث الحمضي

وان كان  التعاون الدولي : يتفق العلماء على الضرر الذي تحدثه االمطار الحمضية (أ

تتفاوت ارائهم من حيث الضرر الناتج بسبها فالبعض يرى ان المشكلة اخف وطاة مما 

 يعتقده الكثيرون, 

على حين ان البعض االخر يصف التلوث الحمضي بانه " قنبله بيئية موقوتة " على حد تعبير 

لتلوث وقد اتضح لنا مماعرضناه من امثلة مدى خطورة ا  1977وزير البيئة الكندي عام 

الحمضي . وال شك ان الحل يكمن في التعاون بين الدول لتقليل انبعاثات الملوثات الحمضية 

 جين . ورواكاسيد النيت وفي مقدمتها ثاني اكسيد الكبريت

الحلول العملية لمشكلة المطر الحمضي : يكمن الحل الرئيسي لهذه المشكلة في تخفيض  (ب

نسبة انبعاثات ثاني اكسيد الكبريت واكاسيد النيتروجين وقد شهد العالم اهتماما متزايدا 

كما سبق ان ذكرنا .  1985بالحلول الممكنة التي تمخض عنها بروتوكول هلسنكي عام 

تابة القيم عن )الكوكب الحمضي (الذي سبق ذكره ,وفي فصل وقد ناقش ماكورمك في ك

, قد يكون الكثير مما ذكره فيه مطول منه الطرق الكفيلة بضبط التلوث الحمضي 

خاصة عن النواحي التكنولوجية بعيدا عن اهتمامات الجغرافية . ويمكننا ان نشير 

اربعة لتخفيض باختصار الى بعض الجوانب الهامة , فهو يذكر ان هناك مسارات 

انبعاثات الملوثات الحمضية وهي استخدام وقود قليلة التلوث , تقليل الملوثات اثناء 

 عملية االحتراق , ترشيح الملوثات الصناعية وصيانة الطاقة :

استخدام الوقود قليل التلوث من الفحم والبترول المنخفض في محتواه من الكبريت  (1

. التي ترتفع به نسبة الكبريت , وكذلك الزيوت الثقيلة وتقليل استخدام الفحم البني الرديئ

%من الناتج العالمي من البترول .ويتطلب التحول الى 70بنحو  1980التي قدرت عام 

الوقود الذي تقل به نسبة الكبريت تعديال في نضام استخدام الطاقة كما يخضع الوقود 

يت قبل عملية االحتراق  وذلك الحفري الى عمليات طبيعية وكيميائة لتقليل نسبة الكبر

هذه الطريقة تزيل ما  باضافة اكاسيد وكاربونات الكالسيوم الى الفحم البني وقد قدر ان

 % من الكبريت .  60-% 40يتراوح بين 
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  Ozone Depletionطبقة االوزون 

نتيجة  Ozoneيوجد جزء صغير جدا من االكسجين بالغالف الجوي على شكل اوزون 

% من االوزون 90تفاعالت كيميائية ضوئية تتضمن االشعة الشمسية فوق البنفسجية ويتمثل ل

كم فوق سطح  48, 19في الجزء العلوي من طبقة ستراتوسفير  على ارتفاع يتراوح بين 

% لالوزون يتمثل في 10واقصى تركز % فقط منه يتمثل في طبقة تروبوسفير 10االرض . 

 .كم  40 -20يتراوح بين الغالف الجوي على ارتفاع 

وطبقة االوزون المركزة في طبقة ستراتوسفير خاصة في الثلث العلوي منه تقوم بامتصاص 

االشعة فوق البنفسجية , وقد اثبتت المالحظات فوق معظم القارة القطبية الجنوبية تدني حاد في 

اها في اكتوبر كمية االوزون في اواخر الشتاء والربيع من سبتمبر الى ديسمبر وبلغ اقص

واصبح من المقبول االن ان هذا الثقب في االوزون قد تسبب في مادة من الكلوروفلوروكربون 

وادوات الرش التي تنبث من صناعات متعددة في مقدمتها الثالجات  واجهزة التكييف 

والرغاوي البالستيكية . كما تتسبب فيها االنفجارات النووية والطيران المرتفع االسرع من 

الصوت ويرجع العلماء السبب في تاكل االوزون وفي وجود ثقب االوزون فوق القارة القطبية 

الجنوبية ان مركبات الكلوروفلوروكربون تتحلل بعد مدة طويلة في طبقة ستراتوسفير لتطلق 

خاصة في عنصر الكلورين الذيينشط ويتعامل مع جزيئات السحب الثلجية فوق المناطق القطبية 

تاء والربيع ويحدث نتيجة لذلك التفاعالت الكيميائية والضوئية حيث تعمل االشعة اواخر الش

 فوق البنفسجية على تكسير مركبات الكلوروفلوروكربون واطالق عنصر الكلورين الذي يدمر  

 اثر تآكل االوزون على البيئة 

وقاء ستراتوسفير  في طبقة اإل االثر المناخي :تمثل طبقة االوزون التي يتركز معظمها  -أ

لكوكب االرض يحميه من االشعة فوق البنفسجية واالوزون في األستراتوسفير السفلى 

يعمل على امتصاص االشعة الشمسية فوق البنفسجية ذات الطاقة الحرارية العالية مما 

يرفع درجة حرارة هذه الطبقة ومن ثم فان االوزون يؤدي وضيفتين اساسيتين تجعالن 

رقيقة حول االرض ترشح نحو  الئما للحياة :االولى انه يمثل طبقة كوكب االرض م

%من االشعة فوق البنفسجية الواصلة الى االرض وهو بذلك يمثل درعآ يقي الحياة 99

على سطح االرض من االثر المدمر لآلشعة فوق البنفسجية والوظيفة الثانية لآلوزون 

فبامتصاصه لالشعة فوق البنفسجية انه يلعب دورآ مهما في تنظيم حرارة االرض 

يحدث الدفء في االستراتوسفير وهذا النطاق الدافئ يمثل غطاء النظام المناخي 

توازن حراري نسبي على لالرض في طبقة التروبوسفير التي تقع اسفله ويساعد على 

سطح االرض ومعنى ذلك ان أي تدهور لالوزون سيحدث العكس اذ يبرد 



 
10 

لي يتأثر التروبوسفير ويختل التوازن الحراري على االرض اال ان االستراتوسفير وبالتا

هذا االثر يحد منه الى حد ما انطالق جزء من االشعة تحت الحمراء ذات الموجات 

 .منها طريقة الى الفضاء الخارجي ير وهذه ايضا  يجد جزء الطويلة في التروبوسف

 

القة استنزاف االوزون في طبقة االثر البيولوجي : اذا كان االثر المناخي من حيث ع -ب

االستراتوسفير محدودا للغاية كما سبق ان ذكرنا فان االثر البيولوجي على الكائنات 

الحية شديد ؛ وذلك نتيجة لزيادة االشعة فوق البنفسجية الواصلة الى سطح االرض. 

ة وهذه االشعة بالقدر الذي كان يصل الى االرض قبل تدخل االنسان له اهميتة للحيا

ولكن زيادة االنشطة البشرية وما يتخلف عنها من ملوثات مدمره لطبقة االوزون قد 

ادلى الى زيادة تركزات ما يصل من االشعة فوق البنفسجية بدرجة تضر بكافة اشكال 

. ويمكن تلخيص بعض االثار البيولوجية الضارة نتيجة الحياة على سطح االرض 

 أتي يلي . لزيادة االشعة فوق البنفسجية فيما ي

 

تؤدي كثافة االشعة فوق البنفسجية الى تثبيط عملية التمثيل الضوئي للكائنات العضوية  -1

 مما يكون له آثار ضارة عليها وعلى نموها .

بينت الدراسات التي اجريت على بعض المحاصيل الزراعية نتيجة لزيادة االشعة فوق  -2

الذرة والقمح والفول الصويا  البنفسجية ان االنتاجية قد انخفضت في المحاصيل مثل

؛ وذلك بسبب خفض معدالت التمثيل الضوئي رز والخضراواتوبعض انواع اال

 وبالتالي نمو النبات وان كان بعضها قد استطاع التكيف .

 النسان. االشعة فوق البنفسجية نتيجة لتآكل طبقة االوزون انعكاسات على صحة ا لزيادة -3

 

 

 : حلول مشكلة تآكل طبقة االوزون

تتمثل هذه الحلول في خفض انبعاثات الملوثات المسببة لتدمير طبقة االوزون وفي مقدمتها 

مركبات الكلوروفلوروكربون )ك.ف.ك( المدمر االول لالوزون . وخفض هذه االنبعاثات 

اليقع على عاتق دولة دون اخرى وانما على  مستولى العالم اجمع وخاصة االقطار 

في هذه االنبعاثات . وال يمكن وجود التزام دولي اال عن طريق  الصناعية المتسبب االول

االتفاقيات الدولية والتعاون الدولي في مجال التحكم في ملوثات تدمر طبقة االوزون ,وان 

كانت بعض الدول الصناعية قد قامت بمبادرات بإتخاذ اجراءات لتخفيض 

هذا في اقل خطورة .وقد طبق الكلوروفلوروكربون بالزام المصانع باحالل  مواد اخرى 

. اما على المستوى الدولي فقد عقد اول  1980وفي كندا عام  1978الواليات المتحدة عام 

مؤتمر هام لمناقشة مشكالت ثقب االوزون تحت رعاية برنامج االمم المتحدة للبيئة 

(UNEP)United Nations Environmental Programme   وذلك في مونتلاير بكندا

, وقد تمخض المؤتمر عن بروتوكول وقعت علية احدى وثالثون دولة  1987في سبتمبر 



 
11 

 1990والذي يقضي بتجميد استهالك مركبات الكلوروفلوروكربون على ما هي علية عام 

وقد اجتمعت  2000% بحلول عام  50ثم  1994% عام 20يلي ذلك خفض مقدارة 

دولة  50مع مشاركين من  1989توكول مونتلاير في هلسنكا في مايو لموقعون على البرو

اخرى للبحث في تقليص انتاج الكلوروفلوروكربون ؛ وهذا يتطلب تعميق االبحاث المتعلقة 

بكيفية تحقيق ذلك وايجاد البدائل لهذه المركبات المدمرة لالوزون . وقد توصلت بعض 

روفلوروكربون الذي وجد ان اقل في تدميره الشركات الصناعية بالفعل الى مركب الكلو

 .% وان كان مناسباً فقط لبعض الصناعات مثل تعليب االغذية 95لالوزون بنحو 

وعلى الشركات الصناعية المنتجة الكلوروفلوروكربون ان تبحث عن بديل الستعماله في 

نبعاثات صناعة الثالجات وفي نظم تكييف الهواء . ولمساعدة الدول النامية في خفض ا

صندوق تابع لالمم المتحدة لحماية طبقة االوزون  1990الكلوروفلوروكربون انشئ عام 

ومقرها مونتلاير بكندا . وقد خصص من ميزانية الصندوق ماليين الدوالرات لدعم بعض 

المشروعات في عدد من الدول النامية ومن بينها مصر بهدف الحد من استعمال 

ت االخرى المدمرة لطبقة االوزون وتعتبر مصر من الدول الكلوروفلوروكربون والغازا

 ماية طبقة االوزون . الملتزمة باتفاقية مونلاير الخاصة بح
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  : Sustainable Development  التنمية المستديمة 

حين  التنمية المستدامة او المستديمة او المقابلة لالدامة هي مصطلح حديث اخذ يشيع استخدامة

ورد في تقرير للجنة عالمية معنية بالتنمية والبيئة وهي لجنة برونتالند التي وضعت 

. وفحوى هذا المصطلح انبثق من االستراتيجية  1987تقرير "عالمنا المشترك" عام 

وقد سبق االشارة االشارة اليها ,والتي  1980العالمية لصيانة الموارد التي صدرت عام 

نبغي ان تراعيها التنمية وتضمن صيانة الموارد من التدهور التي يحددت االهداف 

 ثالث اهداف وهي واالستنزاف .

 صيانة العمليات الديناميكية في النظم االيكولوجية التي تعول الحياة . -1

الحفاظ على التنوع البيولوجي الوراثي وتحقيق استخدام لالنواع والنظم االيكولوجية بما  -2

دامة العطاء .وهذا ما حدى بلجنة برونتالند من استخدام يضمن لها طول البقاء واست

مصطلح"التنمية المستديمة "والتي تهدف على حد تعبير اللجنة الى "تلبية احتياجات 

الجيل الحالي دون التهاون في احتياجات االجيال المقبلة "وهي بذلك تعني انه ال 

بيئة , وتؤكد على مفهوم " تعارض بين اهداف سياسة التنمية وبين الحماية السليمة لل

الحاجة "الحاضرة والمستقبلية وعلى اهمية التنمية المستديمة خاصة لفقراء العالم وفي 

الهدف الرئيسي من التنمية  1987كتابة عن مفهوم التنمية المستديمة حدد باريير عام 

مؤمنة  المستديمة "وهو تخفيف الفقر المطلق لفقراء العالم من خالل مدهم بوسائل معيشة

والتدهور البيئي وما ينجم عنة ودائمة تقلل الى اقصى حد ممكن من استنزاف الموارد 

من زعزعة االستقرار الحضاري واالجتماعي "ويرى ريبيتو ان التنمية المستديمة هي 

"استراتيجية تنموية تمكن من ادارة الموارد الطبيعية والبشرية من اجل زياد مصارد 

لمدى الطويل "من هذه التعريفات على التنمية المستديمة يتضح الثروة والرخاء على ا

مدى اهمية حماية البيئة وصيانة الموارد الطبيعية , وخاصة تلك التي ترتكز على قاعدة 

بيولوجية ونظم االيكولوجية حساسة . وهي جميعا تمثل نظم اعالة الحياة على هذا 

قيق العدالة في توزيع الرخاء وضمان الكوكب . ولكنها التعني هذا فقط وانما ايضاً تح

استمرار عطاء الموارد لالجيال القادمة ."ومن ثم فان التنمية المستديمة تتطلب التوازن 

ومتطلباتها وبن محدودية الموارد بما يحقق الرخاء للمجتمعات بين الحاجة الى التنمية 

وتطوير اطر في الحاضر والمستقبل ,وهذا مرهون بتحسين ادارة الموارد وتغيير 

المؤسسات المعنية باستغالل الموارد الطبيعية من النواحي القانونية والساسية 

واالقتصادية والثقافية التي تحقق الكفاءة والعدالة في استخدام الموارد ويحدد ريبيتو 

 خمس تحوالت حرجة مطلوبة للدخول في التنمية المستديمة 

 لتخفيف الضغط على الموارد الطبيعية (تحول ديموغرافي )بضبط النمو السكاني  -1
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 تحول في نمط استخدام الطاقة الى اقصى كفاءة ممكنة .  -2

 بما يعني االعتماد على عائد الطبيعة اكثر من راس المال . تحول في المصدر  -3

 تحول اقتصادي يسمح بشراكة اوسع للمنافع. -4

ة بين الشمال على مستوى العالم ,تحول سياسي يقوم على تعزيز المصالح المشترك -5

 والجنوب والشرق والغرب . 

 

هذا وقد اقترح خبراء البنك الدولي سياسات للتنمية المستديمة تتناول سبل تحقيق اطار 

متوازن بين التنمية والبيئة ,خاصة في الدول النامية منها : الغاء دعم بعض السلع مثل 

رية مما يقلل من االسراف في الوقود المعتمد على قطع االشجار ومياه الري والمبيدات الحش

استخدامها ,واالرشاد الزراعي ,واشراك المجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة 

باستثماراتهم .ويقدر الخبراء ان تكاليف حماية البيئة وتحسينها وان كانت مرتفعة من حيث 

النمو االقتصادي  القيمة المطلقة ولكنها تعتبر متواضعة اذا قيست بالمكاسب المحتملة من

 القائم غلى استغالل الموارد الطبيعية استغالالً سليماً . 

الريفية في مقدمة مقاصد التنمية المستديمة التي تركز على فقراء وتعتبر تنمية المجتمعات 

العالم وخفيض الفقر المطلق بالنسبة لهم. وتواجه التنمية الريفية المستديمة في االقطار 

من اهمها مصادر تمويل المشروعات التي يتطلبها الريف في مختلف النامية بمعوقات 

المجاالت والتي تمكن من استغالل البيئة بما يحقق تلبية احتياجات االجيال الحاضرة 

والمقبلة ,وفي نفس الوقت يصون الموارد الطبيعية من التدهور واالستنزاف . حتى 

النامية عادة ما يوجة الى المشاريع  التمويل الدولي التي تحصل علية كثير من االقطار

 على مستوى الدولة . 

ويقرر خبراء البنك الدولي ان تحسين البيئة المرتبط بالتنمية بجعل من الضروري           

% من الناتج المحلي االجمالي 3.2زيادة معدالت االستثمار في االقطار النامية بمقدار 

(GDP عام )الرتبة وحماية الغابات وتحسين نوعية , وسيمكن هذا من تحسين  2000

ومضاعفة نفقات التعليم وتنظيم االسرة للحد من الماء والهواء والصرف الصحي 

معدالت الزيادة السكانية , وبالتالي تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية والحد من 

يئية الطلب على السلع والخدمات بما ينجم عنه تدهور في الموارد وزيادة االضرار الب

.ويتعين على االقطار المتقدمة ان تسهم بدور رئيسي في تمويل برامج صيانة الموارد 

 الطبيعية في االقطار النامية لما لذلك منفائدة مشتركة بين االقطار الغنية والفقيرة .

واضح من ذلك مدى اهمية مراعاة االبعاد البيئية لالنشطة والمشارع الزراعية . وقد اصبح 

يكولوجي من المفاهيم المهمة في الجغرافية الزراعية , لما ألنماط المفهوم اال

استخدامات االرض واالنعكاسات التي يسببها االنسان على االنتاج الزراعي من 

 المردودات السلبية على عناصره الطبيعية . 

االقطار النامية بل واالقطار المتقدمة . ويضرب مورجان ومانتون وال يقتصر ذلك على    

مثاالً على ذلك بالزراعية التجارية للحبوب في الواليات المتحدة االمريكية حيث يضع 
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الٌزُراع  نصب اعينهم تحقيق اكبر ربح دون مراعاة االبعاد البيئية واالعتبارات  

االيكولوجية. فقد امتدت النظم الزراعية لتشمل بيئات طبيعية ثبت عدم مالءمتها لمثل 

زراعي ومن ثم فإن الممارسات الزراعية ينبغي ان يعاد توجيهها هذا النوع من النشاط ال

على اسس االيكولوجية .ان مراعات االعتبارات البيئية في استخدامات االرض 

الزراعية قد تؤدي الى نقص العائد في الدخل الزراعي غل ىالمدى القصير , ولكن 

 المتوقع ان يزيد على المدى الطويل .

ص باألقطار النامية فان تحقيق التنمية المستديمة تتطلب مراعاة ما وفيما يخت            

استخدامات االرض سواء في مجال الزراعة او الرعي او الغابات من مردودات تحدثه 

سلبية على الموارد الطبيعية المتجددة التي تمثل القاعدة التي يقوم عليها االستغالل 

 الزراعي .
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   صيانة الموارد الطبيعية

 صيانة الموارد الطبيعية االيكولوجية :

اذا كانت الجغرافيا تدرس االرض واالنسان والعالقات المتبادلة بينهما فان دراسة                 

موارد االرض الطبيعية من حيث خصائصها واستغاللها وتدهورها وصيانتها تمثل 

 ية .واذا كانت الجغرافية تهتم بدراسة الظواهرعنصرا اساسيا من دراساتها الجغراف

فان مفهوم  صيانة الموارد الطبيعية يشاركها هذه الخصاص المختلفة في الحيز المكاني 

في دراسة العالقات بين االنسان وعنصر االرض التي يعيش عليها قاطنا فيها ومستغاًل 

ختصار يختص بالعالقة مواردها المختلفة ومن ثم فان الصيانة كما يصفها سيمونز با

 بين السكان والموارد والبيئة .

ان الموارد البيئية تشمل الموارد الحية المتجددة وغير الحية غير المتجددة                  

والجغرافيا القديمة لم تهتم بالمفاهيم الجيولوجية وااليكولوجية التي لها عالقة وطيدة 

بالموارد الحية ونظمها  البيئية والتي بدون معرفتها يصعب تفهم خصائص الموارد 

مها االيكولوجية من خلل او تدهور .وفي العصور الطبيعية وما يمكن ان ينتاب نظ

الحديثة اخذت هذه المفاهيم تجد طريقها في الدراسات الجغرافية وفي الفكر الجغرافي 

 –البيئة ولقد كان همبولت وهو اهم مؤسسي الجغرافية الحديثة  /المتعلق باالنسان 

الحية . وقد اخذ هذا جغرافية ايكولوجية اهتم بدراسة العالقة بين االنسان والبيئة 

االهتمام بااليكولوجيا  ضمن االطار الجغرافي ينمو بسرعة , واخذ كثير من الجغرافيين 

منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر يركزون في مؤلفاتهم العالقة بين االنسان 

عن "االنسان  1864الذي وضع كتابا عام  Marshوالبيئة . ونذكر من هؤالء مارش 

"وضمن كتابة تجربة من خالل تجواله في اوربا والشرق االدنى يجمع  والطبيعة

وغيرها من مظاهر التدمير البيئي في مناطق من مالحظات عن مظاهر تعرية التربة 

حوض البحر المتوسط وحذر من ان هذا التدمير قد يحدث ليس فقط في العالم القديم 

 رة في صيانة موارده الطبيعية .ولكن ايضا في العالم الجديد ما لم تبذل عناية كبي

  Ernest Haeckelومفهوم االيكولوجيا وضعة في االصل العالم االيكولوجي                 

وكان يقصد بهذا  1876( في كتابه تاريخ الخلق الذي نشر عام  1919 – 1834)

يفها كالمصطلح دراسة العالقات القائمة بين الكائنات الحية من نبات وحيوان وانماط ت

 مع البيئة الى ان المفهوم قد توسع بعد ذلك ليشمل االنسان .وتوافقها 
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وتعني بيت او   Oikosومصطلح ايكولوجيا مشتق من جزئيين يونانيين هما                 

كما يذكر اودم تعني  –وتعني دراسة او علم ومن ثم فان ايكولوجيا  Logyموطن و

وكائنات عضوية دقيقة وكذلك  االنسان الذي يعتمد البيئة بما تشمله من نبات وحيوان 

عليها. ويضيف اودم ان مصطلح ايكولوجيا تعني ايضا انسيابات  الطاقة والدورات 

الطبيعية على اليابسة وفي المحيطات والمياه العذبة )الدورة الهيدرولوجية ( وفي الهواء 

اليها على انها دراسة بنية  ومن ثم فان االيكولوجيا يمكن ان ينظر)الدورات المناخية (

 ووظيفة الطبيعة واالنسان جزء منها .

 

لقد اخذت االفكار المتعلقة بالنواحي االيكولوجية ضمن االطار الجغرافي تتطور                  

تطورا سريعا منذ بداية القرن الحالي , ومن ابرز رواد هذا االتجاه واقدمهم الجغرافي 

الذي اهتم بدراسة الجغرافية الحيوية والنواحي االيكولوجية  (1916االمريكي كليمنتس )

)االيكولوجيا البشرية ( وذلك عام ومن ابرزهم ايضا باروز  الذي اطلق على الجغرافية 

وجاءت هذه التسمية منطلقة من التغيرات المتباينة التي تحدث في البيئة بفعل  1923

للشعوب الذي ارتبط بالضرورة التباين في الخصائص البشرية والتطور الحضاري 

بانماط استخدامات االرض واستغالل مواردها , وما احدث ذلك  من انعكاسات سلبية او 

ايجابية . ومنذ ذلك الحين اخذ دور الجغرافيين بالتوفيق بين المفاهيم االيكولوجية 

ااخذ والبيولوجية وبين مفاهيم الفكر الجغرافي المتعلق بعالقات االنسان بالبيئة .كم

الجغرافيون بالنظام االيكولوجي الذي يرجع في وضع مصطلحه ومفهومة الى العالم 

 ويعرفه تانسلي بانه )نظام  1935عام  Tansley.G.Aااليكولوجي البريطاني تانسلي 

يتألف من مجموعة مترابطة ومتباينة نوعا وحجما من الكائنات العضوية والعناصر 

يا ( وقد اخذت الجغرافيا الحيوية تركزعلى المفهوم غير العضوية في توازن مستقر نسب

االيكولوجي الذي يبحث في العالقات التي توجد بين الكائنات الحية من نبات وحيوان 

وبين الظروف وخصائص البيئة الطبيعية  وذلك لفهم النظام الذي تتداخلفيه الناصر 

 الحية وغيرها من العناصر غير الحية .

االيكولوجية والتوفيق بينها وبين  الجغرافيين الذين اولو اهتماما بالمفاهيم ومن                 

وجونز الذين قاما  Eyre مفاهيم الفكر الجغرافي المتعلق بعالقات االنسان والبيئة بذكر 

دراسة االساس لقائلة باهمية ظر احديثة للبرهنة على صحة  وجه الن بدراسات

شطة البشرية على الموارد البيئية والتحكم فيها . كما االيكولوجي , لتفهم انعكاسات االن

( مفهوم اطار 1966( وسيمونز )1965(وشتودارت )1963استخدم اكرمان عام )

.وقد نادى سيمونز وهو   الجغرافية الحديثة  في الدراسات  وديناميتةالنظام االيكولوجي 

بالحاجة الى فهم االعتبارات االيكولوجية عند اتخاذ  –استاذ في الجغرافيا الحيوية 

( فقد اهتم بالمفاهيم المتعلقة بالعناصر 1968)  Isardالقرارات االقتصادية . اما ايزارد 

االقليمية في حين ان كال من ريورادن وبرتون وكيتس قد االيكولوجية في الدراسات 

القة بادارة الموارد الطبيعية والتي اهتمو باختبار بعض المفاهيم والتقنيات التي لها ع
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يمكن ان تعطى اساسا هاما في صيانة النظام االيكولوجي في مواجه الضغط االقتصادي 

 على الموارد .

 

 

 

 

 : زيادة االهتمام بالقضايا ابيئية عل المستوى العالمي واالقليمي والفوقي

بيئية ألن تحتل مكانها في مقدمة ان هذا النمو في الوعي بالمخاطر البيئية قد دفع بالقضايا ال

المشكالت التي ال تعني فقط المؤسسات االكاديمية والعلمية او الحكومات والهيئات 

المسؤولة عن صيانة الموارد ,ولكن ايضا دخلت دائرة االهتمام بوسائل االعالم , 

واصبحت قضايا البيئة ذات اهمية كبيرة على المستوى العالمي فضال عن المستوى 

 حلي والقومي .الم

لبحث قضايا البيئة بعينيات سعلى المستوى العالمي :عقدت المؤتمرات منذ عقد ال -1

عقد مؤتمر االمم المتحدة عن البيئة البشرية  1972والسكان والغذاء ؛ ففي يونيو 

Human Environment   . وتناول موضوعات حيوية مثل التنمية والبيئة والموارد

االغذية الدولي لالمم المتحدة في روما لتقديم وتقييم  عقد مؤتمر  1974وفي عام 

الوضع العالمي للغذاء في الحاضر والمستقبل وقد ناقش المؤتمر مشكلة عدم ادراك 

االنسان السرار التوازنات المادية الدقيقة بين الطاقات االنتاجية بعظم الموارد الطبيعية 

هذه المشكله دورته السابعة عشر  المستخدمة في االنتاج الزراعي وناقش المؤتمر في

وانتهى الى ان المشكالت البيئية الكبرى التي تواجه الزراعة والغابات ومصايد االسماك 

التنحصر في مجرد تجنب تلوث البيئة , بل تمتد ايضا الى ضمان المحافظة خالل 

ها االنتاج عملية التنمية عل القدرة االنتاجية للموارد الطبيعية االساسية التي يقوم علي

الغذائي وذلك بفضل االدارة الرشيدة واجراءات صيانة الموارد . واعترف المؤتمر بان 

التنمية الزراعية توفر االمن الغذائي العالمي يعتمدان على الرعاية الدقيقة للموارد الحية 

وعلى القوانين البيولوجية وعناصر التوازن االيكولوجي التي تحكمها , كما يعتمدان 

 مالئمة الطلب مع العرض ومع االنتاج واالحتياطي .على 

.فقد اسست ظمة اليونسكو دور مبكر في التحرك نحو ا الوعي البيئي وقد كان لمن -2

برنامجها الشهير عن االنسان والغالف الغازي الحيوي الذي يركز على البحث 

عام  فيذوالتدريب في الجوانب الطبيعية واالجتماعية للبيئة ,والذي وضع موضع التن

.ومن ذلك الوقت نشطت كثير من المنضمات الدولية المعنية بمختلف جوانب  1975

ة قضايا البيئة والموارد الطبيعية ولعل اهم المنضمات والهيئات الولية المهتمة بصيان

   الموارد الطبيعية وحماية البيئة 
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مستغلة عن رغبات االنسان بل ان ليوبولد يرى ان االنسان لها الحق في الوجود                   

ماهو اال مجرد عنصر من مجتمع عضوى شامل ,ومن ثم فليس له الحق في ان يبيد أي 

جزء من هذا النظام الذي تمثل فيه االنواع االخرى عنصرا في نسيج الحياة ينبغي ان ال 

قتصادي الضيق تجاه ادارة تباد. وكان ليوبولد يعبر بذلك عن معارضته التوجه اال

يطر على االيكولوجيا وخاصة في الواليات المتحدة من الطبيعة الذي كان قد اصبح مس

هنا يظهر مدى التناقض في الراي تجاه الطبيعة والمحافظة عليها بين االيكولوجيين 

واالقتصاديين ويقرر تيسديل في هذا الصدد انه ال هؤالء وال اولئك يقدمون قيما او 

 قنعة بل يشك في انهم سيتمكنون من ذلك .قيات ماخال

على اية حال فان المفهوم الواقعي في صيانة الموارد هو الذي تبنته االستراتيجية                  

العالمية للصيانة والذي يقضي كما ذكرنا الى استغالل الموارد لما فيه منفعة االنسان 

 ولكن في نفس الوقت صيانتها من التدهور .

والى جانب المنظمات والهيئات الدولية التي سبقت االشارة اليها وفي مقدمتها                  

وبرنامج االمم المتحدة البيئي والصندوق العالمي للحياة االتحاد الدولي لصيانة الطبيعة , 

, البرية وهيئة اليونسكو , ومنظمة الفاو وبرنامج االمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي 

وغيره من المؤسسات التي تولي رعاية للحفاظ على البيئة والموارد .فقد تأسست في 

مؤسسة عالمية ذات فاعلية كبيره في الحماية والصيانة البيئية ,وهي هيئة  1991عام 

للتسهيالت البيئية العالمية وهي ماتعرف "بمرفق البيئة العالمي "وهو يقوم بمد الدول 

 التمويلية للمشروعات واالنشطة التي تحقق انجازات عالمية فيالنامية بمنح والمزايا 

ع االتية :التهديد الذي يتعرض له التنوع البيولوجي ,التغيرات المناخية ت االربالمجاال

,تلوث المياه الدولية , وتآكل طبقة االوزون , كما ان  االنشطة التي تقاوم تدهور 

لغابات على المستوى القومي تحظى االراضي خاصة فيما يتعلق بالتصحر وازالة ا

 ايضا بالدعم التمويلي من الجيف .

دولة تشارك االن في هذا المرفق .واالنشطة التي يمولها الجيف  164وهناك                  

يتولى تنفيذها برنامج االمم المتحدة للتنمية وبرنامج االمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي 

التي  GEFمان تنفيذ ومتابعة برامج ومشاريع هذا المرفق وهناك لجنة استشارية لض

دولة , وحجر  130بليون دوالر لمشاريع في  1.8خصصت موارد مائية تقدر بنحو 

الزاوية في استراتيجية المرفق لتمويل المشروعات هي ان تنبثق هذه المشاريع من 

 الدول ذاتها وتتولى ملكيتها لما يحقق تنمية اجتماعية متواصلة .

اما فيما يختص بمبادرات الصيانة على المستوى الدولي فقد صدرت عدة اتفاقيات ومواثيق أ( 

 نذكر منها .
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