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 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان

 بين الحق في استغالل الموارد الطبيعية 

 و المسؤولية عن حماية البيئة



 تعريف التنمية المستدامة

 التنمية المستدامة هي استراتيجية تحسين ظروف المعيشة

للمواطنين دون اإلفراط في استخدام الموارد الطبيعية إلى 

وتجرى  .ما يتجاوز قدرة كوكب األرض على التحمل

 :التنمية المستدامة في ثالثة مجاالت رئيسة هي 

 



 التنمية االجتماعية

 التنمية االجتماعية المستدامة تهدف إلى التأثير على

تطور المجتمع بطريقة تضمن من خاللها تحقيق 

العدالة و القضاء على الفقر من أجل تحسين ظروف 

 .المعيشة والصحية للمواطنين



 النمو االقتصادي

 أما محور اهتمام التنمية االقتصادية المستدامة فيتمثل

في تطوير البنى االقتصادية فضال عن اإلدارة الكفؤة 

 .للموارد الطبيعية الموجودة في حوزتنا



 حفظ الموارد الطبيعية و البيئية

 التنمية البيئية المستدامة و هو يهدف إلى حماية

األنساق الطبيعية والمحافظة على الموارد الطبيعية 

من خالل سياسة الحوكمة و عدم اإلفراط في 

 .الموارد الطبيعية الغير متجددة



 متطلبات التنمية المستدامة

 :المستدامة أمرا من اثنينيتطلب إنجاز التنمية 

تقليص حجم طلب المجتمع على موارد األرض أو زيادة  
 حجم الموارد 

حتى يمكن على األقل تجسير الفجوة بين العرض والطلب  
إلى حد ما، فإن هذه العملية الهادفة إلى التوحيد التدريجي 

الجوانب  –للمطلوب من الموارد والمعروض منها 
هي التي  -المتجددة وغير المتجددة من الحياة اإلنسانية

الموارد الطبيعية .تحدد ما المقصود بعملية التنمية المستدامة
 .الغير متجددة



 الموارد الطبيعية الضرورية لوجود االنسان

تحتوي البيئة الطبيعية ضمن مكوناتها الرئيسية الثالثة والتي 
تعرف بالغالف اليابس والمائي والجوي على مجموعة من 

الموارد الطبيعية الضرورية لإلنسان والكائنات الحية 
و هي موارد ال دخل لإلنسان في  .األخرى وكذلك النظام البيئي

وجودها ونظرا ألهميتها الحيوية واعتماد اإلنسان عليها من هنا فهو 
 . يؤثر فيها ويتأثر بها أيضا

 و تصنف الموارد البيئية الطبيعية إلى ثالثة أصناف تندرج في كل
 :واحد منها عدد من الموارد وهي

ـ  الموارد الطبيعية الدائمة. 

ـ  الموارد البيئية المتجددة. 

ـ الموارد البيئية غير المتجددة . 



و هي الموارد التي تظل متوفرة  :الموارد الطبيعية الدائمة 1.
في الطبيعة مهما استهلك منها اإلنسان ومن أمثلة هذا النوع 

 .من الموارد الماء

هي الموارد التي تظل في  :الموارد الطبيعية المتجددة 2.
الطبيعة نظراً لقدرتها على االستمرارية والتجدد ما لم 

يتسبب اإلنسان وغيره في انقراضها وتدميرها ومن أمثلة 
 .هذا النوع من الموارد النباتات

فهي الموارد الطبيعية  :الموارد الطبيعية الغير متجددة 3.
المحدودة في الطبيعة وهي التي تنتهي من البيئة لعدم 

قدرتها على التجدد وألن معدل استهالكها يكون أكثر من 
معدل إنتاجها والعكس صحيح ومن األمثلة على هذه 

الموارد مصادر الطاقة من الوقود االحفوري النفط والغاز 
   .والفحم

 

 



 البيئة 

اإلنسان و )البيئة هي المجال المحيط بالكائنات الحية 

تؤثر فيه ويتأثر بها لذلك يجب ( الحيوان و النباتات

تجنب حدوث أي خلل في هذه المنظومة البيئية ألن 

هذا الخلل ينعكس بشكل أو بأخر على الكائنات التي 

تحيا بها ويعد التلوث البيئي واحد من أهم المؤثرات 

السلبية الذي يعوق البيئة عن القيام بوظائفها بصورة 

طبيعية ويحدث نتيجة ألسباب طبيعية أو صناعية 

  . تؤثر بشكل أو بآخر على الكائنات الحية ككل



 التلوث البيئي 

أي تغيير فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي مميز يؤدي إلى تأثير 

ضار على الهواء أو الماء أو األرض أو يضر بصحة 

اإلنسان والكائنات الحية األخرى نباتية كانت او حيوانية، 

مما يؤدي إلى األضرار بالعملية اإلنتاجية كنتيجة للتأثير 

  .على حالة الموارد التي ستخدمها االنسان



 أنواع التلوث

 :وهي تشتمل 

 ،تلوث الهواء 

 ،تلوث الماء 

 ،تلوث التربة 

 التلوث الناتج عن المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة

 .والتلوث بالضجيج



 تلوث الهواء

يعني اختالط الهواء بمواد معينة، مثل وقود العادم والدخان و 

و هو تلوث مضر بصحة اإلنسان و النباتات . الغبار

 .والحيوانات

وتقدر . كما يؤدي إلى تخريب المباني واإلنشاءات األخرى

منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من خمس سكان العالم 

 يتعرضون لمستويات خطرة من ملوثات الهواء



 تلوث الماء

و هو اختالط الماء بمياه المجاري أو الكيميائيات السامة أو 

وفي مقدور هذا . الفلزات أو الزيوت أو أية مواد أخرى

التلوث أن يؤثر في المياه السطحية، مثل األنهار 

والبحيرات والمحيطات، كما يمكن أن يؤثر في المياه التي 

وبإمكانه  .في باطن األرض، والمعروفة بالمياه الجوفية

أيًضا أن يسبب األذى ألنواع عديدة من النباتات 

ووفًقا لمنظمة الصحة العالمية، يموت ما . والحيوانات

يقرب من خمسة ماليين شخص سنوًيا، بسبب تجرعهم ماًء 

 .ملوًثا



 تلوث التربة

هو التدمير الذي يصيب طبقة التربة الرقيقة الصحية المنتجة، 
ولوال التربة الخصيبة لما استطاع . حيث ينمو معظم غذائنا

تعتمد . المزارعون إنتاج الغذاء الكافي لدعم سكان العالم
التربة الصحية على البكتيريا والفطريات والحيوانات 

.  الصغيرة لتحليل المخلفات التي تحتويها، وإنتاج المغذيات
وقد تحد األسمدة . وتساعد هذه المغذيات في نمو النباتات

والمبيدات من قدرة الكائنات العضوية التي في التربة على 
وبناء عليه، فإن في مقدور المزارعين . معالجة المخلفات

الذين يفرطون في استخدام األسمدة والمبيدات أن يعملوا 
 .على تدمير إنتاجية التربة



 المخلفات الصلبة

ففي كل عام ُيلقي . وهي أكثر أشكال التلوث ظهوًرا للعيان

وُتسهم . الناس بباليين األطنان من المخلفات الصلبة

المخلفات الصناعية بنصيب وافر من هذه المواد 

 .  المطروحة

وتشمل الورق والبالستيك والقوارير والعلب والنفايات الغذائية 

ومن المخلفات األخرى ُخرد السيارات . ونفايات الحدائق

والمعادن ومخلفات العمليات الزراعية ومخلفات التعدين 

 .المسماة نفايات الُحفر



 المخلفات الخطرة

و تتكون من المواد المطروحة التي قد تهدد صحة البشر 
ويعد المخلف خطًرا إذا ما تسبب في تآكل المواد . والبيئة

األخرى، أو انفجر، أو اشتعل بسهولة، أو تفاعل بشدة مع 
وتشمل مصادر المخلفات الخطرة . الماء، أو كان ساًما

المصانع والمستشفيات والمعامل، وفي مقدورها أن تتسبب 
في إحداث اإلصابات الفورية إذا ما تنفسها الناس أو 

وقد تلوث بعض المخلفات الخطرة ـ . ابتلعوها أو لمسوها
إذا ما ُدفنت في باطن األرض أو ُتركت في المطارح 

المكشوفة  ألنها قد تختلط بالمياه الجوفية، و بالمحاصيل 
 .الغذائية



 التلوث بالضجيج

ينتج عن اآلالت، مثل الطائرات والمركبات ومعدات اإلنشاءات 

وال يسبب الضجيج اتساخ الهواء أو . والمعدات الصناعية

الماء أو اليابسة، لكنه قادر على تنغيص الحياة وإضعاف 

 .السمع لدى البشر والحيوانات األخرى



 حماية البيئة

أصبحت العناية بالبيئة والسياسة البيئية من أهم مشاغل المواطن 

و ال . و المنظمات وأصحاب القرار في جميع بلدان العالم

يمكن ألي دولة أو حكومة أن تؤمن عملية التنمية وتسير 

دفة االحكم بدون الرجوع ألهم المسائل البيئية وخاصة 

التأثيرات البيئية و التغيرات المناخية التي تهدد وجود 

 .اإلنسان


