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ــك  ــام بأم ــك االهتم ــم علي ــاء يحتّ ــذا االنتم وه
األرض وكــــل مــا تحويــه من أشــجار وبحــار وهواء 

وكائنــات.
بيئتـــك تعرفـــك بعطائـــك، بحرصـــك، وبجهـــودك 

التـــي تبذلهـــا.

أنت ابن بيئتك البار..

مــا تقدمــه لهــا يعــود إلـــيك، صحتهــا مــن 
صحتــك، ونقائهــا ينعكــس علــى جــودة حياتــك



البيئــة هــي كل مــا يحيــط باإلنســان مــن مــاء 
وهواء ويابســة وفضــاء خارجــي، وكل ما تحتويه 
ــات، وهــي المــكان  ــاد وحيوان ــات وجم مــن نب
للعيــش،  الحيــة  الكائنــات  تتشــاركه  الــذي 
ــلباً  ــر س ــن يؤثّ ــر م ــف أن أكث ــا يؤس ــن مم ولك
ــن  ــي حي ــان، ف ــو اإلنس ــة ه ــذه البيئ ــى ه عل

ــا. ــا فيه ــكل م ــه ب ــا ُمســّخرة ل أنه
 

الممارســات  نوقــف هــذه  أن  يجــب  لذلــك 
ــا. ــلوًكا لن ــذه س ــي ونتخ ــر الوع ــلبية وننش الس

ــة وكل الســلوكيات  ــت جــزء مــن هــذه البيئ أن
اليوميــة التــي تقــوم بهــا تؤثّــر فيهــا علــى 

المــدى البعيــد.

لذلــك حرصنــا علــى لفــت االنتبــاه لبعــض 
ــن  ــى نضم ــارها حت ــن انتش ــّد م ــا والح القضاي
ــه. ــا البيئــة مــن خالل ــاً دائمــاً تعرفن ــاً بيئي توازن

بـيـئـتـك تــــعـرفـك
كـــمـا يــــعرفك من 

حـــــولك .. 
ولكن ..

كيف يـحـدث ذلـــك!!
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ــلوك  ــك وأي س ــك ووعي ــرف حرص ــة تع »البيئ
ــا  ــه، ســواًء كان ســلوًكا ســلبًيا أو إيجابًي تقــوم ب
ــتدامتها  ــى اس ــا وعل ــس علين ــره ينعك ألن تأثي

ــتقبالً« مس



لماذا
تقرأ هذا الكتّيب؟

ــب رســائل مهمــة ومســاندة للبيئــة، فهــي  يقــّدم هــذا الكتّي
أكبــر مــورد طبيعــي وأساســي لنــا، حيــث تنبــع منهــا جميــع 
المقّومــات المهمــة لحيــاة اإلنســان مــن هــواء ومــاء وكذلــك 

التربــة التــي تســاعدنا علــى إنتــاج الغــذاء.

الحفــاظ علــى البيئــة يتّشــكل عبــر مجموعــة مــن األدوار 
ــر  ــاً عب ــل مع ــي تعم ــة الت ــة والجماعي ــؤوليات الفردي والمس
التكامــل بيــن القطاعــات والجهــات واألفــراد لحمايــة البيئــة.

 كٌل لــه دوره، وكل ســلوك وممارســة ســنجد لهــا أثــراً ينعكــس 
بصــورة إيجابيــة أو ســلبية علــى البيئــة ومحيطها.

ــر  ــة، واألث ــة البيئ ــي حماي ــإدراك دورك ف ــدأ ب مســؤوليتك، تب
الــذي تتركــه ســيمتد لســنوات طويلــة. بصفتــك فــرداً أو مربيــاً 

أو موظفــاً أو صاحــب منشــأة، ال تنــَس أن البيئــة تعرفــك!
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“الخطط لحماية الهواء، والماء، والحياة البرية هي في الحقيقة 
خطط لحماية اإلنسان” 

ستيوارت أودال
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أسبوع البيئة...
ــا  ــى خيراته ــتأمن عل ــا، ُمس ــة فيه ــو خليف ــذه األرض ه ــر ه ــن يعب كل م
ومأمــور بالحفــاظ علــى مواردهــا لمــن يأتــي بعــده. قــال تعالى:)َوُهــَو الَّــِذي 
ــَن اأْلَْرِض  َجَعَلُكــْم َخاَلئِــَف اأْلَْرِض( آيــة 165، ســورة األنعــام. )ُهــَو أَنَشــأَُكم مِّ

ــود ــورة ه ــة 61 . س ــا(  آي ــتَْعَمرَُكْم ِفيَه َواْس

ــا  ــا وم ــا فيه ــكل م ــا ب ــخرها هللا لن ــي س ــارة األرض الت ــاس عم ــة أس البيئ
ــوان. ــجر وحي ــات وش ــاء ونب ــواء وم ــن ه ــا م ــط به يحي

لذلــك وعــي األفــراد والمؤسســات وجميــع القطاعــات البــّد وأن 
ــاً.  ــر بيئي ــاة وصناعــة األث يتضافــر للمســاهمة فــي رفــع جــودة الحي

ــة  ــم تخصيــص أســبوع واحــد مــن كل عــام كمناســبة وطني وقــد ت
للتوعيــة بالبيئــة وقضاياهــا وكيفيــة حمايتهــا والحفــاظ علــى مواردها 

بقــرار مــن مجلــس الــوزراء.
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رسائل أسبوع البيئة:

ألن بيئتنا هي ثروتنا 
هي أرضنا

ووطننا الذي نحب...
ألبنائنـــا  ونورّثهـــا  ســـنحميها 
حتـــى ينعمـــوا ببيئـــة مســـتدامة.

يساهم أسبوع البيئة في دعم وتحقيق 
مستهدفات رؤية المملكة 2030:

رفع مستوى الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع والقطاعات المختلفة.
نشر المعرفة بأهم القضايا البيئية بالمملكة العربية السعودية.

تحفيز االلتزام البيئى ورفع حس المسؤولية لتصحيح السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة.
تعزيز السلوكيات اإليجابية تجاه البيئة.

0102 تعزيــز االهتمــام بالغطــاء النباتــي، والحياة 
الفطريــة، والبحريــة وإدارة النفايات.

ــلوكيات  ــة الس ــي معالج ــاهمة ف المس
ــة. ــة الخاطئ البيئي



جهود المملكة للحفاظ على البيئة

201620172018

ـــد  ـــة المســـتدامة، وق ـــة والتنمي ـــي مجـــال البيئ ـــدة ف ـــدول الرائ ـــة واحـــدًة مـــن أهـــم ال ـــّد المملك تع
ـــة  ـــة البيئ ـــع حماي ـــي تض ـــدة الت ـــاريع الرائ ـــن المش ـــر م ـــى الكثي ـــة 2030 لتتبنّ ـــة المملك ـــاءت رؤي ج

ـــر ال الحصـــر: ـــى ســـبيل الذك ـــا عل ـــًة قصـــوى، منه والعمـــل ضمـــن قضاياهـــا أولوّي

إعـــادة هيكلـــة وزارة الزراعـــة بأمـــر 
ـــح  ـــّماها لتصب ـــر مس ـــامٍ وتغيي س

ـــاه والزراعـــة ـــة والمي وزارة البيئ

ـــة الســـعودية 2030  - إطـــالق رؤي
مـــع تركيزهـــا علـــى البيئـــة ومـــزج 
الطاقـــة المتجـــددة واالســـتدامة 
البيئيـــة كجـــزء أساســـي مـــن 

التنميـــة.

تأســـيس مجلـــس للمحميـــات 
الملكيـــة.

الملـــك  مبـــادرة  إطـــالق   -
ســـلمان للطاقـــة. المتجـــّددة

- إنشـــاء الشـــركة الســـعودية 
ــر  ــادة التدويـ ــتثمارية إلعـ االسـ

ــرك”. “سـ

- إطــالق االســتراتيجية الوطنيــة 
للبيئــة.

للبيئــة  أســبوع  تخصيــص   -
الوطنــي. المســتوى  علــى 
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2019
- االنضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية

- إنشاء خمسة مراكز تنفيذية متخّصصة تهتم بعّدة جوانب متنوعة من البيئة: 

المركز الوطني
للرقابة على االلتزام البيئى.

المركز الوطني
لتنمية الحياة الفطرية.

المركز الوطني
إلدارة النفايات.

المركز الوطني
لالرصـاد.

المركز الوطني
لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر .

ـــي  ـــذي يهـــدف لإلســـهام ف ـــة ال ـــدوق البيئ إنشـــاء صن
ـــة. ـــي قطـــاع البيئ ـــة ف االســـتدامة المالي
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2022
البحـــر  - إرســـال بعثـــة الستكشـــاف 
ــاث  ــفينة األبحـ ــتخدام سـ ــر باسـ األحمـ
علـــى  تطـــوراً  األكثـــر  إكـــس  أوشـــن 
ـــى ســـفينة  ـــة إل ـــم، باإلضاف مســـتوى العال

األبحـــاث العزيـــزي,

ــادرة  ــة لمبـ ــج التنفيذيـ ــالق البرامـ - إطـ
ــة. ــة البيئيـ التوعيـ

البحريـــة  األعمـــال  شـــركة  إنشـــاء   -
)ســـيل(. البيئيـــة  للخدمـــات 

2021
الخضـراء  السـعودية  مبـادرة  إطـالق   -

األخضـر. األوسـط  الشـرق  ومبـادرة 
- انضمـام قولف السـعودية إلـى االتفاقية 
العمـل  أجـل  مـن  “الرياضـة  الدوليـة 

المناخـي”.
- إطالق محطة سكاكا للطاقة الشمسية.

لطاقـة  الجنـدل  دومـة  محطـة  إطـالق   -
الريـاح.

- إدراج جزر فرسـان ضمن برنامج اإلنسـان 
والمحيط الحيوي في اليونسـكو.

- اسـتهداف المملكـة العربيـة السـعودية 
بحلـول  الصفـري  الحيـاد  إلـى  للوصـول 

.2060
السـعودية  العربيـة  المملكـة  انضمـام   -

الميثـان. بشـأن  العالمـي  التعهـد  إلـى 
- إطالق نظام إدارة النفايات.

للمحافظـة  العامـة  المؤسسـة  إنشـاء   -
علـى الشـعاب المرجانيـة والسـالحف فـي 

البحـر األحمـر.

2020
- تبنـــي رئاســـة مجموعـــة العشـــرين إلطـــار 
االقتصـــاد الدائـــري للكربـــون والتزامهـــا 
المرجانيـــة  الشـــعاب  علـــى  بالحفـــاظ 
لمبـــادرة  المملكـــة  وتبنّـــي  العالميـــة 

االقتصـــاد الدائـــري للكربـــون.

- إنشاء القوات الخاصة لألمن البيئي.

للطاقـــة  أبحـــاث  صنـــدوق  إنشـــاء   -
لبيئـــة. وا

ــا  ــّدث ومـ ــة المحـ ــام البيئـ ــالق نظـ - إطـ
ــة. ــح تنفيذيـ ــن لوائـ ــه مـ تبعـ



“أفضـــل صديـــق علـــى األرض لإلنســـان هـــو الشـــجر، فعندمـــا 
نتعامـــل مـــع الشـــجر باحتـــرام وبطريقـــة مقنّنـــة يصبـــح 

ـــه األرض.” ـــى وج ـــادر عل ـــم المص ـــا أعظ لدين
 فرانك لويد رايت

بيئة عمل خضراء!
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أنت من ُحماة البيئة
ـــات  ـــز الممارس ـــر وتحفي ـــي نش ـــات ف ـــة القطاع ـــل كاّف بتكام
البيئّيـــة نصـــل للوعـــي البيئـــي الـــذي ينعكـــس علـــى 

ــا مســـتقبل بيئتنـ



في القطاع الحكومي
تحــرص القطاعــات الحكوميــة علــى تزايــد الجهــود وتكامــل األدوار فــي 
الحــّد مــن التلــّوث بمختلــف أنواعــه، ولدعــم البيئــة مــن خــالل تحقيق 
رؤيــة المملكــة 2030 التــي تَعتبــر البيئــة محــوراً مهمــاً ورئيســياً فيهــا، 
والســعي لتفعيــل الشــراكات المتنّوعــة مــع الجهــات والمراكــز الوطنيــة 
والمنشــآت والقطــاع الخــاص والقطــاع غيــر الربحــي للمحافظــة علــى 

المــوارد الطبيعيــة.
كمــا تعمــل علــى رفــع الوعــي بأهميــة حمايــة البيئــة وتحقيــق 
االســتدامة البيئيــة، وتطبيــق التشــريعات والقوانيــن التــي مــن شــأنها 

ــة. ــى البيئ ــة عل المحافظ

“التوّجــه الرقمــي فــي التعامــالت اليوميــة، واالســتغناء عــن اســتخدام الــورق 
ــّد واحــدًة مــن أهــم  ــات، تع ــل مــن النفاي وأي منتجــات اســتهالكية للتقلي

الممارســات البيئيــة الجيــدة فــي بيئــة العمــل.”

علــى تفعيــل دورك كموظــف أو مســؤول فــي القطــاع 
الحكومــي مــن خــالل:  احرص

السعي لمراعاة البعد البيئي في 
المشروعات التنموية.

إنفاذ التشريعات والسياسات 
التي تحّفز  على االستثمار في 

االستدامة البيئية.

االلتزام بالنظام واللوائح 
التنفيذية تجاه أي تعامل 

مع بيئة المملكة.

تشجيع ودعم مشاريع الطاقة 
والحلول الخضراء واالقتصاد الدائري.

حماية وتأهيل النظم البيئية من 
خالل حماية الغابات والمراعي 

والمناطق المحمية وإعادة تأهيل 
المناطق المتدهورة.

تبنّي سلوكيات وممارسات 
صديقة للبيئة تساعد على ترشيد 

واستدامة الموارد الطبيعية.
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في القطاع الخاص
نحــو  للتحــّول  بيئاتهــا  دعــم  الخــاص  القطــاع  منشــآت  تتبنّــى 
االســتدامة واإلدارة البيئيــة الفّعالــة فــي كافــة الممارســات وأســاليب 
ــة  ــي، باإلضاف ــر البيئ ــم األث ــق تقيي ــاريع وف ــم المش ــل وتصمي العم
إلــى المســاهمة المجتمعيــة مــن خــالل تحفيــز االلتــزام ورفــع حــّس 
ــى  ــاظ عل ــة الحف ــا بأهمي ــن فيه ــي العاملي ــادة وع ــؤولية وزي المس

ــا. ــة تجاهه ــات اإليجابي ــة والممارس البيئ

كموظف أو كمدير لمنشأة في القطاع الخاص على:
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احرص

التوعية بالتحديات 
البيئية وتدعيم 

المسؤولية المشتركة 
في التصدي لها، 

كالتّصحر والتلّوث 
وغيرها.

ــم  ــي تقديـ ــاهمة فـ المسـ
حلـــول وتفضيـــالت تدفـــع 
المســـتهلكين نحــــــــــو 
منتجـــات وخدمـــات أكثـــر 
ــع  ــب مـ ــتدامة تتناسـ اسـ

ــة. البيئـ

عمـــل  بيئـــة  خلـــق 
ـــة  ـــة للبيئ ـــة صديق داخلي
الخارجيــــــــــة، وتبنّـــي 
ـــي  ـــاهم ف ـــات تس ممارس

ــة. ــتدامة البيئيـ االســ

ـــة  عمـــل شـــراكات محلّي
لتحقيـــق  وعالميـــة 
ـــن  ـــتركة م ـــداف مش أه
أجـــل بيئـــة مزدهـــرة.

أوجـــه  عـــن  البحـــث 
القصــــــــــــور البيئـــي 
العمـــل  نمـــوذج  فـــي 
ممارســـات  وتضميـــن 
ـــدث  ـــرة تُح ـــة ومبتك بديل

فرقـــاً بيئيـــاً.

اآلثـــار  مـــن  الحـــّد 
البيئيـــة الناتجـــة عـــن 
األنشـــطة المختلفـــة.

مـــع  الشـــراكات  عمـــل 
المشــــــــــاريع الداعمـــة 
ـــاء التطبيقـــات  ـــة، وبن للبيئ
المســـاهمة فـــي تقديـــم 
ـــة  ـــا البيئي ـــول للقضاي الحل

ــائكة. الشـ

البيئـــي  األثـــر  قيـــاس 
الممارســـات  ومشـــاركة 
الجيـــدة مـــع الجهـــات 
األخـــرى فـــي  الفاعلـــة 

النظـــام.



في القطاع غير الربحي 
الحفــاظ علــى البيئــة ومواردهــا الطبيعية يعــّد أحد أهم مســتهدفات 
القطاعــات غيــر الربحيــة وذلــك من خــالل التحفيــز والتوعيــة بأهمية 
ــتهالك  ــة االس ــي نتيج ــور البيئ ــع التده ــة لمن ــاركة المجتمعي المش
ــول  ــي )الحل ــي تبنّ ــاهمة ف ــة للمس ــة، باإلضاف ــوارد البيئ ــرط لم المف

الخضــراء( لبيئــة مســتدامة.

كمساهم في القطاع غير الربحي على: 
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احرص

س حاجات األفراد  تلمُّ
والمجتمعات لمشاريع 

بيئية تتكامل مع 
التحديات البيئية.

تنظيم ندوات ومحاضرات 
لتعزيز وخلق وعي بيئي 

لدى المجتمع.

العمل على تحقيق 
مستهدفات المبادرات 

المحلية والوطنية 
ومشاركة المجتمع في 

حماية البيئة.

حماية الثروات الطبيعية 
والسعي نحو االستخدام 

العادل للموارد.

نشر الوعي البيئي من 
خالل الفعاليات غير 

الربحية التي تتيح ألفراد 
المجتمع والفرق التطوعية 

المشاركة فيها.

إجراء الدراسات والبحوث 
العلمية من خالل 

المنظمات البيئية غير 
الربحية األكثر تخصصاً.



ممارسات ُحماة البيئة
 سلوكيات تساهم في نشر الوعي البيئي داخل بيئة عملك:
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االهتمــام بالتشــجير حــول المنشــآت وفــق 
االســتدامة.  معاييــر 

المساهمة في تبنّي الموظفين للمبادرات 
البيئية.

اســتبدال علــب الميــاه البالســتيكية بالعبــّوات 
القابلــة إلعــادة االســتخدام.

التقليل من استخدام األوراق واستخدام البريد 
اإللكتروني، وتطبيقات المالحظات والمهام 

عوضاً عنها.

توفير منتجات صديقة للبيئة يمكن إعادة تدويرها 
أو منتجات مصنوعة من مواد قابلة للتحّلل كأدوات 

القرطاسية، وأوراق الطباعة وغيرها. 



سنكون في زيارة خفيفة لمنزلك 
افتح الباب .. لقد وصلنا



بيئتك تبدأ 
مــن بيتك

ــزل ويظهــر وعيــك  ــة فــي المن ــدأ دورك مــن بيئتــك الداخلي يب
ــك…  ــر، لذل ــا بشــكل كبي ومســؤوليتك فيه
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اهتم بجودة الهواء الداخلي والتهوية الجيدة.
ابتعد عن التدخين ومسّببات تلّوث الهواء.

تّجنب رش المبيدات الحشرية واستنشاقها.
التــزم الحذر فــي التعامل مــع المــواد الكيميائية 

وفّعــل الطــرق اآلمنة للتخّلــص منها.
واســتخدام  العامــة  النظافــة  علــى  احــرص 
المنظفــات الطبيعيــة -قــدر اإلمــكان- وقّلــل 

الكيميائيــة.  المــواد  اســتهالك  مــن 
ــكان-  ــدر اإلم ــة -ق ــاءة الطبيعي ــتخدم اإلض اس

ــار. ــرة النه خــالل فت
 

أغلق األنوار واألجهزة فور االنتهاء منها.
اســتخدم العواكــس الضوئيــة واحــرص علــى 

ــاءة.  ــّدة اإلض ــادة ش ــح لزي ــف المصابي تنظي
ــات  ــل االنبعاث ــاء لتقلي ــتخدام الكهرب ــد اس رّش

ــة. ــى البيئ ــارّة عل الض
ــي  ــع التلقائ ــى الوض ــف عل ــاز التكيي ــل جه اجع
ليتــم فصلــه عنــد وصــول الغرفــة لدرجــة بــرودة 

مناســبة.
اعتمــد علــى المصابيــح الكهربائيــة الموفِّــرة 

للطاقــة بــدالً مــن المصابيــح األخــرى.
استخدم أدوات ترشيد استهالك المياه.

للمواســير  الدورّيــة  الصيانــة  علــى  احــرص 
والخزّانــات والصنابيــر فــي المنــزل وتأّكــد مــن 

للميــاه.  تســريبات  وجــود  عــدم 
احــرص علــى تنظيــف خزّانــات الميــاه بشــكل 

الميكروبــي. التلــّوث  مــن  لحمايتهــا  دوري 
التــزم برمــي القمامــة والنفايــات فــي األماكــن 

المخّصصــة لهــا.
ــالق  ــة اإلغ ــاس محكم ــل أكي ــات داخ ــع النفاي ض

ــة. ــى البيئ ــلبية عل ــرات الس ــار التأثي ــع انتش لمن
ــه مــن أضــرار علــى  ــب حــرق النفايــات لمــا ل تجنّ

ــة.  الصحــة والبيئ
اهتــم بالحصــول علــى الغــذاء مــن مصادر ســليمة 

لمنــع انتشــار التلــّوث الغذائي. 
ــكل  ــة بش ــواد واألطعم ــن الم ــى تخزي ــرص عل اح
صحيــح لتجنّــب التلــوث بالفطريــات أو انتهــاء 

صالحيتهــا وهدرهــا. 
جيــد  بشــكل  والفواكــه  الخضــروات  اغســل 
ــا  ــة وبقاي ــن األترب ــص م ــتخدامها للتخّل ــل اس قب

الحشــرية.  المبيــدات 
ــة والمنتجــات  ــة واألغذي ــر المنتجــات المحّلي اخت

ــة. العضوي
تجنـّـب أنمــاط االســتهالك الضــارّة التــي تؤثّر ســلباً 

ــى البيئة. عل



وذلــك بالتقليــل مــن المنتجــات غيــر المســتدامة مثــل: 
األكيــاس البالســتيكية واســتبدالها باألكيــاس القماشــية 

لخفــض النفايــات إلــى أدنــى مســتوى ممكــن.

قّلل من إنتاج النفايات

الكثيــر مــن المنتجــات مثــل األجهــزة والمالبــس وكذلــك 
ــتخدامها  ــد اس ــن أن نُعي ــة يمك ــض األدوات المختلف بع
ــادة  ــز إع ــات ومراك ــا لجمعي ــّرع به بطــرٍق مبتكــرة، أو نتب

التدويــر الرســمّية  المنتشــرة فــي أنحــاء المملكــــة.

أعد االستخدام وأعِط المنتجات حياًة جديدة

اِْفــرز النفايــات فــي الحاويــات المخّصصــة لهــا مثــل 
ــادة  ــن مــن إع ــم تتمّك )معــادن، ورق، بالســتيك(والتي ل
ــات  ــة منتج ــا وصناع ــادة تدويره ــم إع ــتخدامها، ليت اس

ــا. ــدة منه جدي

قم بالفرز بشكل دائم

توّفــرت العديــد مــن الطــرق المنزليــة البســيطة لتحويــل 
ــات  ــا األطعمــة كســماد طبيعــي، أو أطعمــة للحيوان بقاي

دون أن تؤثّــر ســلباً علــى البيئــة.

ــا الطعــام وقشــور الفاكهــة  ــه... أن تجعــل مــن بقاي انتب
ــات! ــروات نفاي والخض
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ولتكون أكثر فعالية في 
التعامل مع البيئة...



قضايا البيئة
حتــى نحمــي البيئــة ونعــّزز مــن دور التوعيــة يجــب 
ــن  ــا وم ــن أولوّياتن ــزءاً م ــة ج ــا البيئي ــون القضاي أن تك

اهتمامــات العامليــن فــي مختلــف القطاعــات.
 

نتحــّدث عــن القضايــا البيئيــة ألن الوعــي هــو بوابــة 
ــتدامة  ــي اس ــاهمة ف ــك المس ــث ال يمكن ــر... حي التأثي

ــا البيئيــة. البيئــة دون معرفــٍة بأهــّم القضاي

ابدأ معنا للتعرف على مجموعة من القضايا البيئية…



فكر…
هل الفرد الواحد يصنع فارقاً؟!

بالتأكيد بأن ســلوك كل فرد يشــّكل 
فارًقــا حقيقًيــا تعرفه البيئة!
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سعد
يشــرب ســعد مــن 3 إلــى 4 أكــواب 
قهــوة يومًيــا، أي مــا يعــادل 21 

ــبوعًيا... ــوب أس ك

ــارب  ــا يق ــام م ــذا يســتهلك كل ع ل
ــي(  ــتيكي أو ورق ــوب )بالس 1000 ك

ــات! ــب للنفاي يذه

فاطمة
تتســّوق فاطمــة بشــكل أســبوعي 
وتحتــاج  ماركــت  الســوبر  مــن 
ــاس  ــن 10 أكي ــل ع ــا ال يق ــى م إل

بالســتيكية…

أي 40 كيســاً شــهرياً، وهــذا يعنــي 
480 كيســاً كل عــام!

كمــا أّن مســؤولية حمايــة البيئة تقــع على عاتق كافة الشــرائح 
والقطاعات والمؤّسســات الحكومية وغير الحكومية.

ــالل  ــن خ ــر.. وم ــدث األث ــا تح ــوم به ــة تق ــل وممارس كل فع
ــك ــك تعرف ــك بيئت ــك و وعي حرص
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المصادر:

 National Geographic )3(   UNICEF )2(    National Geographic )1( 

قضية التلّوث

1
2
3

Great Pacif� ”هنــاك بقعــة فــي المحيــط الهــادي تســمى بـــ 
ــط  ــي المحي ــرة ف ــة الكبي ــة القمام ic Garbage Patch - رقع
ــا لبعــض التقديــرات، فــإن رقعــة القمامــة هــذه  الهــادي” وفًق

ــاس.)1(  ــة تكس ــم والي ــي بحج ه

فــي عــام 2020 ، 1 مــن كل 4 أشــخاص ال يســتطيعون الحصول 
ــا  ــة كورون ــال جائح ــان، وخ ــاه الشــرب الُمــدارة بأم ــى مي عل
كوفيــد 19 لــم يكــن بإمــكان 3 مــن كل 10 أشــخاص فــي جميع 
أنحــاء العالــم غســل أيديهــم بالمــاء والصابــون داخــل منازلهــم. 

 )2(

تســبب تســرّب 2010 فــي خليج المكســيك بإلحاق الضــرر بأكثر 
مــن 82000 طائــر، و 25900 مــن الحيوانــات البحريــة، و 6165 

ســلحفاة بحريــة، وعدد كبيــر مــن األســماك والافقاريات.)3( 

التلــّوث مــن أكثــر الظواهــر انتشــارًا علــى األرض بمختلــف البيئــات وهــو األكثــر ضــررًا وخطــورًة علــى مســتقبل 
ــي  ــر مســتدامة ف ــة غي ــة بطريق ــوارد الطبيعي ــاة االســتهالكي واســتنزاف الم وصحــة المجتمــع، فنمــط الحي
ــاراً ســلبيًة  ــذي يســّبب آث أشــكال اإلنتــاج التجــاري والصناعــي وغيــره، باإلضافــة لتراكــم إنتــاج المخلفــات ال

تجــاه النظــم البيئيــة.
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 هــو التغّيــر الكّمــي والكيفــي فــي المكّونــات الحّيــة للعناصــر البيئيــة فــي صفاتهــا الكيميائيــة أو 
الفيزيائيــة أو الحيويــة، بدرجــة تفــوق قــدرة البيئــة علــى التقليــل مــن آثارهــا الســلبية.  وذلــك 
بإدخــال عناصــر تســّبب تغيــراً ســلبياً فــي البيئــة الطبيعيــة، وقــد تكــون هــذه العناصــر علــى 
ــل: النشــاط اإلشــعاعي أو  ــة مث ــى شــكل طاق ــة( أو عل ــة، أو ســائلة، أو غازي شــكل مــادة )صلب

الحــرارة والضــوء.

التلّوث البيئي



انفجــارات البراكيــن ومــا تقذفــه مــن حمــم وغــازات 
ورمــاد بركانــي.

األشــعة الكونيــة الصــادرة عــن الشمس)األشــعة 
الحراريــة، واألشــعة فــوق البنفســجية(.

األعاصيــر والعواصــف والريــاح الشــديدة التي تســّبب 
إزالــة التربــة ونــزع المحاصيــل الزراعيــة وغيرها.

 الــزالزل ومــا ينتــج عنهــا مــن آثــار كالتّصدعــات 
وغيرهــا.

تراكــم المخّلفــات االســتهاكية الســائلة والصلبــة 
ــة. ــات الصناعي ــن المخّلف ــة ع الناجم

توليــد الطاقــة ووســائل المواصــات واالتصــاالت ومــا 
يســّببه اإلنســان مــن ضــرر مقصــود للبيئــة.

ــاء  ــى الم ــلباً عل ــر س ــات تؤثّ ــذه الملّوث ــع ه وجمي
ــف  ــاء، ولألس ــادة الضوض ــع زي ــواء م ــة واله والترب
ــن  ــر م ــز األكب ــا الحّي ــرية له ــطة البش ــذه األنش ه

ــة. ــّوث البيئ ــبة تل نس

تنشأ الملّوثات من أشكال عدة:
ملّوثات مصادرها طبيعية مثل:

ملّوثات ناشئة عن األنشطة البشرية مثل:
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ــم  ــة وحج ــاً لدرج ــي تبع ــّوث البيئ ــر التل ــف مخاط ــن وتختل تتباي
ــاك: ــّوث فهن ــة المل ونوعي

التلــّوث المحــدود مثــل: الظواهــر البيئيــة التــي ال يصاحبهــا تأثيــر 
ــكٍل  ــا بش ــي احتواؤه ــام البيئ ــن للنظ ــي ويمك ــوازن البيئ ــى الت عل

ــة.  ــل الطبيعي ــات التحّل ــر عملي ــي عب طبيع

والتلــّوث الخطــر مثــل: المشــاكل البيئيــة وهــي درجــة تتعــّدى فيها 
كميــة ونوعيــة وتركيــز الملــّوث )حــّد الحــرج( للظاهــرة البيئيــة لحــٍد 
يفــوق قــدرة النظــام البيئــي علــى احتوائهــا، ممــا يــؤّدي إلــى ظهــور 

التأثيــر الســلبي علــى عناصــر البيئــة. 

ــوٍد  ــاج لجه ــي ويحت ــام البيئ ــار النظ ــث ينه ــر: حي ــّوث المدم والتل
ــوازن.  ــل والت ــادة التأهي ــة جــداً إلع ــرات طويل ــة وفت بشــريٍة ضخم

أنواع التلّوث البيئي:
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تلّوث المياه 
{ آية ٣٠. سورة األنبياء }َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ

تُعتبــر الميــاه النقيــة غيــر الملّوثــة عنصــراً أساســياً لحيــاة جميــع الكائنــات الحيــة وبتلّوثهــا نفقــد مصــدراً 
هامــاً مــن مصــادر الحيــاة وتفقــد الكثيــر مــن الكائنــات الحيــة بيئاتهــا الطبيعيــة.

 ويشــمل تلــّوث الميــاه تلــّوث كاّفــة مصــادر الميــاه الموجــودة علــى ســطح األرض ســواًء كانــت الميــاه 
عذبــًة أم نوعــاً مــن ميــاه البحــار مثــل: الميــاه الجوفيــة، والبحــار، واألنهــار، والمحيطــات.

كمــا َينتــج تلــّوث الميــاه عــن اختــالط مجــاري الميــاه والمســطحات المائيــة أو الجوفيــة والبحــار بميــاه 
الصــرف الصحــي )غيــر المعالجــة(، أو بالزيــوت والمــواد الكيميائيــة الســاّمة أو أي مــواد أخــرى، فتصــل 
كّميــة الملّوثــات الُملقــاة فــي النظــام المائــي إلــى درجــٍة مــن التركيــز  ال تســتطيع معهــا عمليــة التنقيــة 

الطبيعيــة مــن احتــواء التلــّوث.
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تأثير تلوث المياه

يهــّدد المــاء الملــّوث حيــاة جميــع الكائنــات 
الحيــة مــن خــالل التســّبب فــي األمــراض 
الحــاالت(،  أســوأ  )فــي  الحيــاة  فقــدان  أو 
ــاه  ــتخدامك للمي ــال: اس ــبيل المث ــى س فعل
ــّبب  ــد يس ــّوث ق ــة التل ــب درج ــة حس الملّوث
مشــكالت لجهــازك الهضمــي وأمــراض عديــدة 
ــج  ــرا، واإلســهال، أو أمــراض تهّي ــل: الكولي مث
الجلــد بســبب المــواد الكيميائيــة وغيرهــا 
مــن األضــرار. كمــا تشــّكل الميــاه الملّوثــة 
خطــراً علــى المنتجــات الزراعيــة، والحيوانــات 
والنباتــات وتهــّدد حياتهــا وتكاثرهــا؛ ألنهــا تؤثّر 
ــة. ــة والخارجي فــي أنظمــة معيشــتها الداخلي

ــواع  ــض أن ــراض بع ــمكية، وانق ــروة الس ــى الث ــي عل ــّوث المائ ــر التل ــا يؤثّ كم
ــي.  ــام البيئ ــي والنظ ــوازن الطبيع ــي الت ــٍل ف ــّبب بخل ــا يتس ــات مم النبات

ــجين  ــتنزاف األكس ــو اس ــي ه ــّوث المائ ــاد التل ــم أبع ــن أه م
الُمــذاب فــي المــاء وتدهــور األحيــاء المائيــة والنباتيــة، وزيــادة 
ــّكل  ــا يش ــات مم ــات والفيروس ــة والميكروب ــواد الكيميائي الم

ــة.  ــات الحي ــاة اإلنســان والكائن ــى حي خطــراً عل
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أسباب تلوث المياه 
الميــاه معرّضــة للتلــّوث بشــكل كبيــر حيــث أّن المــاء لــه 
قــدرة علــى إذابــة المــواد أكثــر مــن أي ســائل آخــر علــى 
األرض، ويحــدث تلــوث المــاء بطــرٍق متعــّددة ومســّببات 

مختلفــة منهــا:

تلّوث الماء
بسبب المصادر الطبيعية

هنــاك بعــض المصــادر الطبيعيــة الموجــودة فــي باطــن 
األرض تتســرب إلــى المحيطــات والبحيــرات مثــل: النفــط 

والغــاز الطبيعــي وتــؤدي إلــى تلــّوث الميــاه.

تلّوث الماء
بسبب النشاط البشري

 ســواًء كان بطــرق متعّمــدة أو غيــر متعمــدة بالملوثــات 
والتلــّوث  النفطــي  كالتلــّوث  والكيميائيــة  الفيزيائيــة 
ــي، وأيضــاً تلــّوث المعــادن الثقيلــة كالرصــاص  الصناع
والزئبــق، وإلقــاء المــواد الكيميائيــة والزيوت مــن المصانع 
أو تســّربها إلــى المجــاري المائيــة، واألســمدة والمبيــدات 

ــعاعّية. ــات اإلش ــرية، والملّوث الحش

قــد تخلــق المــواد الكيميائيــة بيئــًة ســاّمًة للحيــاة المائية 
وتكــّون بيئــًة خصبــًة للبكتيريا الزرقــاء، والتي تســمى أيضاً 
ــب  ــذه الطحال ــل ه ــة«، ومث ــراء الُمزرّق ــب الخض »الطحال
الضــارة تمنــع الكائنــات الحيــة مثــل: النباتات، واألســماك 

مــن العيــش بأمــاٍن فــي البحــار واألنهــار.
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أنواع تلوث المياه

المصادر:

 marefa.org )4( 

األزيــاء  صناعــة  تعتبــر 
مــن أكثــر ملّوثــات الميــاه 
غســيل  فعنــد  العذبــة 
المالبــــــس المصنوعــة 
مــن البوليســتر تتخلــل 
الدقيقــة  البالســتيكات 
ممــا  الميــاه  منظومــة 
ــٍق  ــّوٍث دقي ــى تل ــؤدي إل ي
بمــا  المائيــة،  للممــرات 
المحيطــات  ذلــك  فــي 
صغيــرة  الملّوثــات  ألن 
الســهل  ومــن  الحجــم 
علــى األســماك ابتالعهــا، 
يســتهلك  ذلــك  وبعــد 
اإلنســان هــذه األســماك، 
هــذه  تدخــل  وبالتالــي 
الملّوثــات الدقيقــة إلــى 
فــي  اإلنســان  جســم 
عمليــة تســمى )التضخــم 

)3( الحيــوي(. 

تلّوث الميــــــــــاه السطحية

ــة بمختلــف  ــاه العذب ــواع المي ــاه الســطحية جميــع أن ــل المي تُمثّ
أشــكالها مثــل: األنهــار والبحيــرات والبــرك، وتلويثهــا يكــون مثــالً 
بالمغّذيــات مثــل: النتــرات، والفوســفات، ونفايــات المــزارع مــن 

أســمدة وغيرهــا.  

تلّوث الميـــــــــاه الجـوفـيـة

تتكــّون الميــاه الجوفيــة عندمــا يســقط المطــر ويتســرّب من خالل 
الشــقوق إلــى عمــق األرض، وهــي مصــدر أساســي للميــاه الصالحة 
ــدات  ــرّب مبي ــبب تس ــّوث بس ــا تتل لالســتخدام والشــرب، إال أنه

اآلفــات واألســمدة، والنفايــات وأنظمــة الصــرف الصحــي. 

تلّوث مياه المحيطات والبحار

ينشــأ %80 مــن تلــّوث البحــار والمحيطــات مــن اليابســة ســواًء 
مــن النفايــات التــي ُتلقــى فــي الســواحل والشــواطئ البحريــة أو 
نقــل الملّوثــات مثــل المــواد الكيميائيــة، والمعــادن الثقيلــة مــن 
المــزارع والمصانــع والمــدن عــن طريــق األوديــة ومصّبــات األنهــار 

ثــم تنتقــل إلــى البحــر.

الحطــام البحــري - وخاصــة البالســتيك - تتطايــر بفعــل الريــاح أو تنجــرف عبــر مصــارف ميــاه األمطــار والمجــاري. كمــا 
أن بحارنــا تفســد أحيانـًـا بســبب االنســكابات والتســريبات النفطيــة الكبيــرة والصغيــرة، وهــي تمتــص باســتمرار التلــوث 

الكربونــي مــن الهــواء حيــث أن المحيــط يمتــص مــا يصــل إلــى ربــع انبعاثــات الكربــون مــن صنــع اإلنســان.
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 تســتخدم الزراعــة واإلنتــاج الحيوانــي %70 مــن إمــدادات الميــاه الســطحية لــألرض، لــذا مــن 
ــاه  ــدر مــن المي ــّل ق ــي تســتهلك أق ــّري الت ــات وأدوات ال الضــروري أن نســتخدم أحــدث تقني

والطاقــة، وُتنتــج المحاصيــل بــذات الكفــاءة والجــودة. 

زِد كفـــاءة معالجـــة ميـــاه 
الصـــرف الصحـــي وأعـــد 
ـــري. ـــي ال ـــتخدامها ف اس

المنظفـــات  اســـتبدل 
الكيميائيـــة التـــي تلـــّوث 
ـــات  ـــاه بمنظف ـــام المي نظ

ــة. ــرى عضويـ أخـ

ـــاه  ـــيد المي ـــي ترش ـــاهم ف س
الميـــاه  علـــى  للحفـــاظ 

لالســـتهالك. الصالحـــة 

ــرار  إذا كنـــت صاحـــب قـ
فـــي أي منشـــأة التـــزم 
ــس  ــن والمقاييـ بالقوانيـ

ــة. البيئيـ

أبلـــغ الجهـــات المختّصـــة 
ـــوادث أو  ـــود أي ح ـــد وج عن
ثـــٍة للميـــاه  ممارســـات ملوِّ
الصـــرف  ميـــاه  كإلقـــاء 

ــار. الصحـــي فـــي اآلبـ

الزراعـــة  نحـــو  توّجـــه 
العضويـــة التـــي تمنـــع 
تســـرب مـــواد كيميائيـــة 

للميـــاه.

ـــع  ـــة تمن ـــاء أنظم ـــم ببن ق
ـــار  ـــاه األمط ـــدر مي ـــن ه م

ـــا. ـــوارع وغيره ـــي الش ف

ــتخدام  ــن اسـ ــل مـ قّلـ
النفايـــات البالســـتيكية 
التـــي تتســـبب بتلـــوث 

الميـــاه.



تلوث الهواء 
تلــّوث الهــواء قــد يكــون مرئيــاً مثــل الدخــان 
الُمنبعــث  مــن أنابيــب الشــاحنات والمصانــع،
ــيد  ــي أكس ــل ثان ــٍي مث ــر مرئ ــون غي ــد يك وق
النيتروجيــن  وأكســيد  والرصــاص  الكربــون 

وثانــي أكســيد الكبريــت. 

تأثير تلوث الهواء 
يمكــن أن يكــون الهــواء الملــّوث خطــراً وضــاراً 
ــو كانــت الملّوثــات غيــر مرئيــة،  جــداً، حتــى ل
ــة  ــة(، باإلضاف ــا يســّبب )فقــدان الرؤي فبعضه
إلــى )صعوبــة التنفــس(، وقــد يتزايــد هــذا 
الخطــر ليصــل إلــى اإلصابــة )بســرطان الرئــة(.

المصادر:

 National Geographic )5(
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“فــي عــام 1984، أطلــق حــادٌث فــي مصنــع للمبيــدات 
الحشــرية فــي بوبــال - الهنــد - غــازاً مميتــاً فــي الهــواء، 
وقــد مــات مــا ال يقــل عــن 8000 شــخص فــي غضــون 

أيــام، وأصيــب مئــات اآلالف بجــروٍح دائمــة.” )5(



32

كيف يتلّوث الهواء؟

أكثر أنواع ملّوثات الهواء انتشارًا:

ــادة  ــد تتســّبب فــي زي ــة ق ــة وبشــرية، فبعــض الكــوارث الطبيعي ــواء مــن عوامــل طبيعي ــّوث اله يتل
تلــّوث الهــواء بســرعة مثــل الغــازات الُمنطلقــة مــن انفجــار البراكيــن، إاّل أّن معظــم تلــّوث الهــواء ليــس 

طبيعيــاً بــل هــو ناتــٌج مــن البشــر. مثــل : 

عديــم الرائحــة واللــون علــى حــد ســواء، ويتــم إنتاجــه 
مــن خــالل االحتــراق.

غــاز عديــم اللــون وهــو شــديد التفاعــل، وتتكــّون  70٪ 
ــة  ــات الطاق ــي محط ــراق ف ــن االحت ــه م ــن انبعاثات م

ــاء مــن الفحــم(. ــدة الكهرب ــل )موّل ــة، مث الصناعي

هــي مجموعــة مــن الغــازات شــديدة التفاعــل، ويمكــن 
رؤيتهــا واستنشــاقها، يوجــد كل مــن أكســيد النيتريــك 
وثانــي أكســيد النيتروجيــن فــي هــذه العائلــة، وهــذه 

هــي الغــازات التــي تســاهم فــي )الضبــاب الدخانــي(.

مـــن  الناتـــج  الدخـــان 
حـــرق الوقـــود األحفـــوري 
ــاز  ــم، النفـــط، والغـ “الفحـ

الطبيعـــي”.

ملّوثات شائعة تنتجها 
المصانـــع كـــأكسيـد 
النيتروجين وثـــــــاني 
أكسيـــــد الكبريــــت 
والهيـــدروكـــــربونات.

ـــيارات  ـــود الس ـــرق وق ح
ـــج أّول  ـــاحنات ينت والش
ـــون، وهـــو  أكســـيد الكرب
اللـــون  عديـــم  غـــاز 

ــة. والرائحـ

ــداف  ــم أهـ ــن أهـ ــدة مـ “ واحـ
مبـــادرة الســـعودية الخضـــراء 
االنبعاثـــات  خفـــض  هـــي 
الكربونيـــة بنســـبة تتجـــاوز 4% 
مـــن االنبعاثـــات العالميـــة “
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حافظ على الطاقة في كل 
مكان. في المنزل والعمل.

اتبع تعليمات إعادة التزّود 
بالوقود الستعادة البخار بكفاءة، 
واحرص على إغالق غطاء الغاز 
بإحكام وعدم انسكاب الوقود.

المحافظة على الكهرباء 
وتشغيل المكيفات على 
درجة ال تقل عن 78 درجة.

أبلغ الجهات المختصة عند وجود أي ممارسات أو حوادث تُسّبب تلّوث الهواء
مثل حرق النفايات.

تجنّب حرق األوراق والقمامة 
والمواد األخرى. 

تجنّب استخدام معدات 
العشب والحدائق التي 

تعمل بالغاز.

تأّكد من نفخ اإلطارات بشكل 
صحيح، وحاول استخدام السيارة 
مساًء حتى ال تستهلك وقود أكثر.

استخدم دهانات 
ومنتجات تنظيف آمنة 
بيئًيا كلما أمكن ذلك.

اشتِر معدات منزلية ومكتبية 
.”ENERGY STAR“ تحمل ملصق

استخدم وسائل النقل العام أو 
الدراجة أو المشي كلما أمكن 
ذلك، حتى ال تتضرر البيئة من 

انبعاث الدخان الملّوث.

ما هــــو دورنا؟



تلّوث التربة
ــا  ــة له ــواد غريب ــول م ــة بدخ ــّوث الترب ــدث تل يح
أو بزيــادة أحــد مكوناتهــا عــن الحــّد الطبيعــي، 
باإلضافــة لتراكــم المــواد الســاّمة والضــارّة عليهــا 
مثــل األمــالح والمركبــات الســامة والكيميائيــة 

ــة.  ــوائل الملّوث ــات والس والنفاي

تأثير تلوث التربة
تؤثـّـر التربــة الملّوثــة علــى صّحــة الكائنــات الحيــة، 
حيــث إن مالمســة الجلــد للتــراب الملــّوث أو تناول 
المنتجــات الزراعيــة الملّوثــة قــد يتســّبب فــي 
تســّمم النظــام البيئــي بشــكل كامــل، ممــا يــؤّدي 
إلــى نقــص المــواد الغذائيــة الاّلزمــة، باإلضافــة إلى 
ــرور  ــة مــع م ــة وحيواني ــات نباتي ــراض مجموع انق

الزمــن.

المصادر:

 National Geographic )6(
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 DDT ــمى ــات الُمس ــد اآلف ــرة مبي ــرى كثي ــدة ودول أخ ــات المتح ــرت الوالي ــام 1972، حظ ــي ع “ف
)ثنائــي كلــورو ثنائــي الفينيــل ثالثــي كلــورو اإليثــان( شــائع االســتخدام لقتــل الحشــرات، لكــن هــذه 
المــادة لــم تختــِف حتــى اليــوم ومــا زالــت العديــد مــن الحكومــات تســتخدمها ألنهــا أكثــر الطــرق 

فعاليــًة لمكافحــة المالريــا.” )6(  



أسباب تلّوث التربة 
قــد يحــدث تلــّوث التربــة بســبب األنشــطة البشــرية 
ــى  ــوي عل ــي تحت ــة الت ــاء القمام ــا: إلق ــن أبرزه وم
ملّوثــات خطيــرة مثــل: الزيــوت، والمــواد الكيميائية 

علــى األرض.

35

المصادر:

 National Geographic )6(

“ فــي عــام 2000 حــدث انهيــار أرضــي بســبب تراكــم 
ــزون  ــة كوي ــن مدين ــرب م ــٍب بالق ــي مك ــات ف النفاي
بالفلبيــن، ونتــج عــن ذلــك مقتــل 218 شــخصاً.” )6(

أنواع تلّوث التربة

تلّوث التربة الزراعية 1

تلّوث التربة السطحية 2

تلّوث التربة الجوفية 3
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ــف نحــّد مــن اســتخدام هــذه المنتجــات وفعــل الســلوكيات  هــو كي
ــوث البيئــي واســتبدالها بمنتجــات وســلوكيات صديقــة  المســببة للتل

ــة. للبيئ

والتحدي الحقيقي..

ما هــــو دورنا؟

اســتخدام  مــن  قّلــل 
الحشــرية  المبيــدات 
الكيميائيــة. والمــواد 

األســمدة  اســتخدم 
الصديقــة  العضويــة 

. للبيئــة

تقنيــات  مــن  حّســن 
نمــو  لمنــع  الزراعــة 
الضــارّة. الحشــائش 

ضـــع حواجـــز الريـــاح 
المناطـــق  فـــــــــي 
للريـــاح. المعرّضـــة 

الرابطـــة  للحشـــائش  خطّـــط 
ــاف  ــول الضفـ ــى طـ ــة علـ للتربـ
ـــآكل  ـــة للت ـــدرات المعرّض والمنح

ــريع. السـ

إذا كنـــت صاحـــب قـــرار فـــي 
أي منشـــأة التـــزم بالقوانيـــن 
فـــي  البيئيـــة  واألنظمـــة 

منشـــأتك.

ـــد  ـــة عن ـــات المختّص ـــغ الجه أبل
وجـــود أي ممارســـات أو حـــوادث 
ملّوثـــًة للتربـــة مثـــل تصريـــف 
ميـــاه الصـــرف الصحـــي فـــي 

األراضـــي البيضـــاء.



قضية التصّحر والجفاف
ــارة  ــو عب ــر ه ــك أن التصّح ــى ذهن ــادر إل ــد يتب ق
بالرمــال  المليئــة  أخــرى للمنطقــة الصحراويــة 
فظاهــرة  كذلــك،  ليــس  األمــر  ولكــن  فقــط، 
تُهــّدد نظــم  التصّحــر هــي عملّيــات متعــّددة 
ــاري،  ــا الصح ــن بينه ــة وم ــي الجاّف ــة لألراض البيئ

والمســتنقعات. واألراضــي،  والمراعــي، 

يـؤثّـــر التصحر فــي تدهور الغابات وانعــدام الغطاء 
النباتــي وبالتالــي التقليــل مــن التنــّوع البيولوجــي 
فــي الحيــاة، كمــا أنــه ســبب فــي تدهــور األراضــي 
ــوارد  ــص م ــي نق ــاهم ف ــي، ويس ــة والمراع الزراعي
ومقّومــات الحيــاة فــي المناطــق الريفيــة والقــرى. 

المصادر:

:Katyal, Jagdish C.; Vlek, Paul L. G. )2000( : Desertification  )7( 
Concept, causes and amelioration,University of Bonn 
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“تدهــور الغطــاء النباتــي هــو الســبب الرئيســي 
للتصحــر، ويمثــل ٪72 مــن إجمالــي المســاحة 

المتصّحــرة فــي جميــع أنحــاء العالــم”)7(



أسباب التصحر:
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أسباب طبيعية 

هنــاك أســباب طبيعيــة ترفــع مــن معــدل التصّحــر 
األمطــار  وقّلــة  الحــرارة،  درجــات  ارتفــاع  وهــي: 
المحاصيــل  تجــرف  التــي  للســيول  باإلضافــة 
واألعشــاب والحشــائش، وال تنــَس أن أهــم األســباب 
ــي  ــة الت ــان الرملي ــف الكثب ــي زح ــرة ه ــذه الظاه له

تســّببها الريــاح.

أسباب بشريـة 
ينتــج التصّحــر مــن أيضــاً مــن اإلفــراط فــي اســتهالك 

المــوارد الطبيعيــة، مثل:

الرعي الجائر:
رعــي الماشــية بشــكل مكثّــف ولوقــت أطــول مــن 
مــّدة إعــادة نمــو النباتــات ممــا يســّبب تعريــة 

ــة. الترب

االحتطاب وإزالة األشجار:
الحطــب  قطــع األشــجار ونزعهــا بهــدف جمــع 
لغــرض البيــع أو االســتخدام، أو لتوفيــر مســاحات 
ــص  ــى تقلي ــؤّدي إل ــة ت ــكنية وصناعي ــاريع س لمش

ــر. ــبب التصّح ــي وتس ــاء النبات الغط



مراحل التصحر:
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التصّحر الخفيف:
1

التصّحر المعتدل: 2

التصّحر الشديد:  3

التصّحر  الشديد جًدا: 4

تصّحر بسيط يتلف النباتات واألعشاب الظاهرة على السطح ولكن ال يؤثّر 
على مكّونات التربة.

يدّمــر الغطــاء النباتــي ويّكــون كثبانــاً رمليــًة، ويزيــد مــن األمــالح فــي التربــة 
ــبة قليلة. بنس

ــات  ــا النبات ــّل محّله ــات لتح ــي النبات ــاً ف ــراً وملحوظ ــوراً كبي ــّبب تده يس
ــا. ــة فيه ــن الزراع ــث ال يمك ــة حي ــي الترب ــالح ف ــادة األم ــع زي ــارّة م الض

ــًة،  ــح األرض خالي ــث تصب ــوًة حي ــدها ق ــر وأش ــل التصّح ــر مراح ــي آخ ه
ــًة  ــا صعب ــة إصالحه ــح عملي ــات وتصب ــاج النبات ــي إنت ــا ف ــدم قدرته وتنع

ــة. ــداً ومكلف ج



الجفاف
يحــدث الجفــاف لــألرض عنــد قّلة تســاقط األمطار، 
أو قلــة وصــول الميــاه إلــى مناطــق معّينــة لفتــرة 
زمنيــة طويلــة، ممــا يــؤّدي إلــى جــدب األرض 

ومــوت النباتــات.

يؤثـّـر الجفــاف علــى حيــاة الكائنــات الحيــة لعــدم 
توّفــر المــاء بشــكٍل كاٍف، وخاصــًة عنــد نــدرة 
ــى  ــؤّدي إل ــذا ي ــار  وه ــون واآلب ــي العي ــاه ف المي

ــر(.  ــكلة )التصّح ــور مش ظه

المصادر:

UNCCD  )8( 
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ــاف  ــخص بالجف ــار ش ــن 1.4 ملي ــر م ــر أكث “تأثّ
فــي الفتــرة مــن )2000 إلــى 2019(، ممــا يجعــل 
ــى  ــر عل ــٍة تؤثّ ــة طبيعّي ــر كارث ــي أكب ــاف ثان الجف

ــات” )8(  ــد الفيضان ــاس بع ــن الن ــدد م ع



أسباب الجفاف:
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أسباب طبيعية: 

ــٍة  ــى منطق ــقط عل ــي تس ــار الت ــول األمط ــة هط قّل
ــبٍب  ــّد أول س ــة تع ــة طويل ــرة زمني ــي فت ــة ف معين
ــر نتيجــة تكــرار  ــادة نســبة التبّخ ــه زي ــر، ويلي للتصّح

موجــات الجفــاف. 

أسباب بشريـة 
يتســّبب البشــر فــي اســتغالل الغابــات بشــكٍل جائــر 
ــا  ــوائي مم ــي العش ــجار والرع ــة األش ــون بإزال ويقوم

ــر علــى التربــة، والغطــاء النباتــي، والمراعــي. يؤثّ



42

ما هــــو دورنا؟

مراعاة البيئة وحمايتها ودعم 
حمالت التشجير المكثّف.

 عــدم قطــع األشــجار لغــرض 
االحتطــاب بشــكٍل جائــر.

ــع  ــر لمن وقــف الرعــي الجائ
تدهــور المراعــي الطبيعيــة.

تجنّب إشعال النار في 
مناطق الغطاء النباتي، 

واتخاذ االحتياطات الالزمة 
عند إشعال النار، والتأكد 
من إطفائها قبل المغادرة.

 عند زيارة مناطق الغطاء 
النباتي احرص على تركها 

نظيفًة وغير ملّوثة.

 اإلبالغ عن حاالت التعّدي على الغطاء النباتي 
عبر االتصال بالرقم 939.

 االبتعاد عن تدمير وتجزئة 
موائلها الطبيعية جرّاء 

التوسع في األنشطة البشرية 
والتنموية.

 اإلبالغ عن الحرائق عبر االتصال بالرقم 911 في 
منطقة مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، والرقم 998 

في بقية مناطق المملكة.

إذا كنت صاحب قرار في 
أي منشأة التزم بالقوانين 

واألنظمة البيئية في منشأتك 
التي من شأنها المحافظة 

على الغطاء النباتي.

المســـاهمة فـــي نشـــر 
أفـــراد  بيـــن  الوعـــي 

المجتمـــع.



ــا،  ــص منه ــا أو التخّل ــم رميه ــي يت ــواد الت ــع الم جمي
ــى  ــر مباشــرة عل ــٍة مباشــرٍة أو غي ــر ســلباً بطريق وتؤثّ
الصحــة العامــة، أو علــى البيئــة، كنفايــات البنــاء 
والنفايــات  الصلبــة،  البلديــة  والنفايــات  والهــدم، 
الخطــرة،  وغيــر  الخطــرة  والصناعيــة  الزراعيــة، 
والنفايــات  الصحــي،  الصــرف  ونفايــات  والطّبيــة، 
الخاصــة )اإللكترونيــة، واإلطــارات، والســيارات التالفة، 
والبطاريــات، وال تشــمل النفايــات المشــّعة والنووية(.

إنتــاج  عــن  تمامــاً  التوقــف  الســهل  مــن  ليــس 
ــا علــى نمــٍط وســلوٍك يومــي  النفايــات!  حيــث اعتدن
ــا،  ــف أنواعه ــات بمختل ــر مــن النفاي ــه الكثي ــج في ننت
لكــن…  يمكننــا أن نحــرص علــى إعــادة االســتخدام، 
ــاج  ــل بشــكٍل تدريجــي مــن إنت ــر لنقّل وإعــادة التدوي

ــات. النفاي
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ما هي النفايات؟

قضية
إنتاج النفايات



لماذا زاد إنتاجنا للنفايات،
وكيف نعمل على تقليلها؟

آلية التعامل مع النفايات تبدأ من :

مــع النمــو االقتصــادي الهائــل والتزايــد الســكاني الضخــم تضاعــف حجــم 
إنتــاج النفايــات، وبالتالــي ارتفعــت نســبة النفايــات ومــا يتبعهــا مــن تلّوٍث 
ــادة  ــن إع ــادر يمك ــا كمص ــل معه ــرة التعام ــأت فك ــري، فنش ــي وبص بيئ
إنتاجهــا ســواًء لالســتخدام الُمســتدام أو إلنتــاج الطاقــة، ومــن هنــا نشــأ 
مفهــوم )االقتصــاد الدائــري( الــذي يقــوم علــى أســس اســتخدام المــوارد 

بشــكٍل مســتدام. 

تـقـلـيـل النــفايـــــــات:

ــات هــو  ــى فــي التعامــل مــع تكــّدس النفاي  الخطــوة األول
التقليــل مــن المنتجــات ذات االســتخدام الواحــد وجميــع 

المــواد التــي ُتنتــج النفايــات.

إعادة استخدام المنتجات:

ــاة وتغييــر  اســتخدام المنتجــات المســتدامة كأســلوب حي
طريقتنــا فــي االســتهالك.

إعــــــــــادة تـــــدويــــر:

ــى إعــادة  ــي تســاعد الفــرد عل ــكار وإيجــاد المشــاريع الت ابت
تدويــر نفاياتــه، وتوفيــر أماكــن مخّصصــة لهــا تشــّجع علــى 

التقليــل مــن النفايــات.

 عندمــا نــدرك حجــم الضــرر البيئــي 
ــة  ــلوكياتنا اليومي ــببه س ــذي تس ال
ورميهــا  األشــياء  اســتخدام  فــي 
التــردد  فــي  ســنبدأ  كمخلفــات، 
ــات  ــلة النفاي ــي س ــا ف ــل إلقائه قب
ــا انتهينــا منهــا لألبــد،  ــا أنن ظنــا منّ
بينمــا فــي الحقيقــة أن ضررهــا 

ــل. ــة بالكام ــمل البيئ ــح يش أصب

اســتبدال  الواحــد  للفــرد  يمكــن 
كــوب قهــوة ورقــي بكــوب مســتدام 
ــاً  ــع 360 كوب ــلوك يمن ــذا الس وبه

ــنوياً” ــات س ــاب للنفاي ــن الذه م
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كيف تهّدد نفاياتنا صحة الكوكب؟ 
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ــره  ــا البالســتيك الُمعــاد تدوي اســتخدمت شــركة أرامكــو الســعودية ألول مــرة فــي تاريخه
لبنــاء طريــق علــى امتــداد طريــق ســريع تملكــه الشــركة، حيــث يتميــز البالســتيك الُمعــاد 
تدويــره بقدرتــه علــى زيــادة قــّوة الخليــط الخرســاني لإلســفلت بعــد إضافتــه إليــه، ويقّلــل 
مــن كميــة القــار )البيتوميــن( المســتخدم فــي خليــط اإلســفلت بنســبة %10 ممــا يجعلــه 

خيــاراً اقتصاديــاً.

مثال على إعادة استخدام وتوظيف النفايات بطرق ابتكارية:

توّلد النفايات 
كميات كبيرة من غاز 

الميثان

الذي ُيحبس في 
الغالف الجوي

ويكون مسؤوالً 
بشكل كبير عن 
الظواهر الجوية 

األكثر حّدة.

حيث يؤّدي إلى 
ارتفاع درجات 

الحرارة

ــدات مباشــرة  ــان تهدي ــات غــاز الميث ــل انبعاث تمثّ
ــي، وتســّبب التقليــل مــن  ــة، واألمــن الغذائ للبيئ
جــودة الهــواء وميــاه الشــرب وزيــادة األمــراض 

ــة. ــية والمعدي التنفس



قضية التنّوع األحيائي

أهم العوامل المؤثّرة
على التنّوع األحيائي:

ــث  ــي، حي ــّوع األحيائ ــياً للتن ــداً رئيس ــي تهدي ــّوث البيئ ــل التل يّمث
ــة للكائنــات الحيــة فــي  ــن الطبيعي ــر المواط يتســّبب فــي تدمي
العديــد مــن مناطــق العالم، وتســهم مخّلفــات اســتخدام المبيدات 
الحشــرية فــي تقليــل وانقــراض بعــض أنــواع الطيــور والحشــرات 
والكائنــات الحّيــة. كمــا يشــّكل تلــّوث الهــواء والمياه والتربــة ضغطاً 
ــة  ــواع الحّساس ــل األن ــي تقلي ــّبب ف ــة، ويتس ــة البيئي ــى األنظم عل

خاصــًة فــي المناطــق الســاحلية ومناطــق األراضــي الرطبــة.

ــات  ــر للحيوان ــّوع األحيائــي بالتهديــد جــرّاء الصيــد الجائ ــر التن يتأثّ
النــادرة والمهــّددة باالنقــراض، واالتجــار بهــا وقطــع األشــجار 
واســتغاللها بشــكل جائــٍر وغيــر مســتدام، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن 
تناقــص التنــّوع البيولوجــي علــى مســتوى الجينات واألنــواع والنظم 
اإليكولوجيــة، يؤثـّـر علــى قدرتهــا فــي توفيــر المنتجــات والخدمــات 

ــواع مهــّددًة باالنقــراض. الرئيســية فتصبــح كثيــر مــن األن

ــى  ــؤّدي إل ــي ي ــتخدام األراض ــر اس ــه… فتغيي ــِق لبيئت ــن ُخل كل كائ
ــوع  ــة( ويتســّبب فــي خســائر التن ــل البيئي ــر وخســارة )الموائ تدمي
البيولوجــي، فضــالً عــن إدخــال األنــواع الحيوانيــة والنباتيــة الغازيــة 
التــي تنتمــي لبيئــاٍت أخــرى تختلــف عــن صفــات بيئتهــا الطبيعيــة 
واحتياجاتهــا، ممــا يــؤّدي إلــى تغّيــر المجتمــع والنظــام اإليكولوجــي 

ــة.  ــة والمحّلي ــواع األحيائيــة األصيل ــى األن ــر عل ويؤثّ
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صور للكائنات الفطرية:

الحياة البرية  1

الثروة المائية 2

الطيور

الغطاء النباتي

3

4

)ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه بَِقَدٍر( آية 49 .سورة القمر

ما هو االنقراض؟

أسباب االنقراض

يمتــاز النظــام البيئــي بالتــوازن، وقــد يختــل هــذا التــوازن ألســباب 
تعــود إلــى النظــام الطبيعــي أو أســباب ناجمة عن النشــاط البشــري 
ويتوّلــد عنهــا العديــد مــن المشــكالت البيئيــة.  فعنــد تغّيــر أحــد 
عناصــر المكّونــات األساســية للبيئــة ضمــن الحــدود المقبولــة 
يمكــن للنظــام إصــالح هــذا الخلــل وإعــادة التــوازن، ويتمثـّـل ذلــك 
فــي قــدرة البيئــة الطبيعيــة علــى دعــم مواردهــا الحيــة وغيــر الحية 

وارتباطهــا وتفاعلهــا مــع الظــروف المحيطــة. 

إّن أبــرز مــا يهــّدد التنــّوع البيولوجــي هــو تناقــص عــدد أفــراد النوع 
ــب  ــر، ويصع ــا التكاث ــتطيع معه ــي ال يس ــة الت ــى الدرج ــد إل الواح
علــى هــذا النــوع أن يعــّوض مافقــد منــه، وبالتالــي تتناقــص هــذه 
األنــواع وقــد تصــل إلــى االنقــراض وهــو فقــد آخــر كائــن حــي مــن 

نــوع محــّدد مــن الكائنــات الحيــة. 

ينشــأ انقــراض الكائنــات الفطريــة بســبب تدميــر البيئــة التــي 
ــالل: ــن خ ــن م ــا الكائ ــش فيه يعي
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عوامل طبيعية 
ينشــأ انقــراض الكائنــات الفطريــة بســبب تدميــر البيئة التــي يعيش 

فيهــا الكائــن مــن خالل:

نشاطات بشرية
 مثــل تدميــر الغابــات، وجــرف األراضــي الخصبــة بهــدف بنــاء 

والشــركات. المســاكن  أو  المصانــع 



كيف نحمي الثروة الحيوانية 
من مخاطر الصيد؟

الحّد من الصيد الجائر.

تنظيم أنشطة الصيد.

إتاحــة منافــذ لهواة الصيــد لممارســة هواياتهم 
بطريقة ســليمة ال تضــّر بالحيــاة الفطرية.

1

2

3

4
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ــد  ــة الصي ــح وأنظم ــال للوائ االمتث
ــمل:  ــي تش والت

تجنّب صيد الحيوانات المحظورة.

الحرص على إصدار تراخيص الصيد.

المخّصصــة  والمواســم  األماكــن  بنطــاق  التقّيــد 
للصيــد. 

ــّم اصطيادهــا  ــي ت ــات الت ــع الكائن عــدم عــرض وبي
دون ترخيــص.

تجنّــب اســتخدام  األســلحة واألدوات المحظــورة 
ــد. ــي الصي ف



دورنـا في المحافظة 
على الحياة الفطرية:
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“حفاظنــا علــى الحيــاة الفطريــة يعــّزز من 
الحفــاظ علــى التــوازن البيئي”

 حماية األنواع المهّددة 
باالنقراض وإنشاء المحميات 

للمحافظة عليها.
 االهتمام بصحة 

التربة.

فهم طبيعة كل بيئة 
والتعامل معها بما 

يحفظ توازنها.

سن القوانين واألنظمة 
التي تساهم في حماية 

الحياة الفطرية.

إبالغ الجهات المختّصة 
عن أي ممارسات تُهّدد 
حياة الكائنات الفطرية 

كالصيد الجائر.

حصر أنواع النباتات 
والحيوانات وإجراء 
البحوث ودعمها.



الحياة الفطرية البحرية
بوجــود  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تتمتــع 
ــج  ــر والخلي ــر األحم ــواحل البح ــى س ــي عل جغراف
العربــي، ممــا يجعلهــا مســؤولًة عــن حمايــة ثــروة 
مائيــة ســمكية ومرجانيــة ضخمــة واالهتمــام بهــا 

ــة.  ــوازن البيئ مــن أجــل ت

تواجــه البيئــة البحريــة العديــد مــن المهــّددات 
والمخاطــر؛ لــذا نحتــاج لتكامــل الجهــود لحمايتهــا 
ــرّض  ــث تتع ــتدامة، حي ــًة مس ــًة صحي ــون بيئ لتك
ومواردهــا  الفطريــة  الحيــاة  وتدهــور  للتلــّوث 

الطبيعيــة لعــّدة أســباب أبرزهــا:

القيام بأنشطة الردم والجرف والهدم في المناطق 
الشاطئية.

 اإلضرار بالموارد الحية.

الصيد الجائر وبطرق غير نظامية يهدد الثروة البحرية 
إلحاق المخاطر على صّحة اإلنسان.والصيد العرضي لعدد من الكائنات البحرية.

رمي ملوثات الصرف الصناعي والصحي التي تسهم 
في تدمير الحشائش البحرية وتلوث البيئة البحرية.

عرقلة األنشطة البحرية كصيد األسماك.

إتالف جودة مياه البحر على نحو يحّد من إمكانية 
استخدامها واالستفادة من خدماتها.

ــة  ــر صحيح ــرق غي ــتيك بط ــن البالس ــص م التخل
ــكل  ــة  ويش ــة البحري ــددات البيئي ــم المه ــد أه أح
خطــرًا علــى الكائنــات التــي تختنــق بهــا أو تلتهمهــا 

ــان. ــا لإلنس ــل ضرره ويص
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ممارسات تُهّدد الحياة البحرية:

دورك في حماية الحياة الفطرية البحرية:
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تنظيم أنشطة الصيد 
البحري.

اإلضرار بالكائنات الحية 
مثل: صيد األنواع البحرية 

المهّددة باالنقراض.

تسريب وقود حامالت وسفن 
نقل البضائع البحرية.

االنسكابات الكيميائية ومياه 
االتزان في السفن.

إلقاء النفايات في 
مصّبات البحار واألنهار.

إتالف الشعاب المرجانية 
بمراسي قوارب الصيد.

عدم إلقاء النفايات 
على الشواطئ البحرية.

إسقاط مرساة القوارب 
في مناطق بعيدة عن 

الشعاب المرجانية.



كــيف تكون
بطل بيئتك؟

ومن هذه الممارسات: 

هنــاك عالقــة تكامليــة بيــن اإلنســان والبيئــة مــن حولــه، وشــعور دائــم 
باالنتمــاء يعــّزز دوره تجــاه هــذه العالقــة، لــذا هنــاك بعــض الممارســات 
التــي مــن الواجــب عليــك تبنّيهــا ألداء دورك نحــو بيئتــك ومــن خاللهــا 
ــى التجــّدد  ــة عل ــدرة طبيعي ــا ق ــة لديه ــي اســتدامتها، فالبيئ ــاهم ف تُس

وحمايــة نفســها، لكنّهــا مــع ذلــك مازالــت تحتاجــك! 
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استخدم صنابير ترشيد استخدام الماء.
لمركبتــك  الدوريــة  الصيانــة  علــى  احــرص 
لتتفــادى إنتــاج المزيــد مــن ملّوثــات عــوادم 

الســيارات.

ــا،  ــتمتع بظالله ــك واس ــام منزل ــجرًة أم ازرع ش
فحديقتــك المنزليــة قــد تكــون فرصــًة لصناعــة 

ــا. األكســجين النقــي فــي بيئتن

قّلــل مــن إنتــاج النفايــات واحــرص علــى 
مــن  ُصنعــت  منتجــات مســتدامة  اقتنــاء 

مــواد قابلــة للتحّلــل.

ــرة  ــزة الموفّـــ ــراء األجهـــ ــن شـــ ــد مـــ تأكّـــ
الجـــــــودة  وذات  الطــاقــــة  الســــــتهالك 

البيئــة. علــى  أقــل ضــرراً  لكونهــا  العاليـــة، 

وشــارك  الطبيعيــة  األماكــن  تلويــث  تجنّــب 
ــات مــن  فــي حمــالت تنظيــف الشــواطئ والغاب

النفايــات المتراكمــة.

اســتخدم المنتجــات المســتدامة والصديقة 
البالســتيك  أكيــاس  واســتبدل  للبيئــة 

القماشــية. باألكيــاس 

تّجنــب االحتطــاب الجائــر ألنــه يزيــد مــن نســبة 
تراجــع الغطــاء النباتــي وبالتالــي يقّلــل مــن 

ــواء. ــي اله ــودة ف ــجين الموج ــبة األكس نس
احــرص علــى االلتــزام بأنظمــة وقوانيــن 
الصيــد فــي المناطــق البريــة والبحريــة.

ــّبب  ــة ال تتس ــمدة عضوي ــواد وأس ــتخدم م اس
ــة. ــّوث الترب ــي تل ف

ابحــث فــي مدينتــك ومنطقتــك عــن مشــاريع 
ــا  ــم بجمعه ــتيك، وق ــورق والبالس ــر ال ــادة تدوي إع
وتســليمها لهــم كمســاهمٍة بيئيــٍة ذات أثــر فّعــال.

ادعــم الجهــود المبذولــة فــي الحفــاظ علــى 
باالنقــراض. المهــّددة  الكائنــات 

أبلــغ عــن أي ســلوك ســلبي مــن شــأنه أن يســاهم 
فــي تلــّوث البيئــة.



ختاماً
بيئتك تعرفك صديقاً مخلصاً لها، فكن كذلك على الدوام…

ألن بيئتك تستحق منك العناية كل يوم، وتقديم كّل ما في 
وسعك لها لتكون مستدامًة في خيرها ومواردها.



w w w. m e w a . g o v. s a

حسابات المبادرة


