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 المواطنة البيئية  الدرس األول: 

 

 
 أوًلا : تعريف المواطنة البيئية : 

فًزا المواطنة البيئية هي أن يكون المواطن متحمًسا وواعيًا للقضايا البيئية ذات األهمية ومستوعبًا ألهم مسائلها ومتح 

لصون مكان عيشه, واإلهتمام بصحة كوكبه ملتزما بالحفاظ عليه وهذا ما يدفعه إلى المشاركة الفاعلة والمسؤولة تجاه 

قضايا البيئة ذات األولوية في مجتمعه لرد كافة التحديات التي تواجه أجيال الحاضر وأجيال المستقبل حيث تعتبر البيئة  

 أحد مقومات التنمية المستدامة. 

 تُهدد البيئة عدة مخاطر وأهمها التلوث الذي يُعتبر أكثر ضررا,أشكال النلوث عديدة منها :  : أخطار تهدد بيئتناثانياا :

 يُعتبر من أسوأ ملوثات الجو ويسبب العديد من األمراض و األوبئة .  تلوث الهواء : -

غير مألوفة مع المكونات الطبيعية للتربة مما   الط مواد ينتج عن اختالل مكونات التربة واخت تلوث التربة : -

 يؤثر سلبا عليها . 

 يجعل المياه غير صالحة إلعادة التنقية و التحلية :أي انها ال تصلح لإلستعمال على اإلطالق.  تلوث المياه : -

  مصادر التلوث : -

 تصحر  –جفاف   –زالزل  –طبيعية : أعاصير  •

 مياه الصرف الصحي  –مخلفات السيارات   –مخلفات زراعية   –مخلفات مصانع   –بشرية : نفايات   •

  

   الثا : أهمية المحافظة على البيئة :ث

 حماية المصادر المائية من التلوث . -

 استدامة العناصر البيئية كالغطاء األخضر النباتي. -

 الحصول على غذاء طبيعي بعيد عن التلوث .  -

 القضاء على التلوث السمعي أو الضجيج.  -

 التقليل من األمراض التي تنجم عن التعرض للمشاكل البيئية  -

 رض من التصحر .حماية األ -

 



 
 رابعا :جهود المملكة ودورها في قضايا البيئة وطنيا ودوليا :

 دور المملكة على الصعيد الوطني في مجال المحافظة على البيئة :  -1

 إنشاء المجلس األعلى للبيئة الذي يتجلى دوره في :  -

 مة لحماية البيئة والمحافظة على مواردها . إصدار السياسات و التشريعات المنظً  •

 التعاون مع القطاعات األخرى للقيام بدورها تجاه البيئة .  •

 تعزيز و رفع مستوى الوعي والثقافة البيئية لدى الجميع . •

 التحكم والمراقبة والرصد الدقيق على مكونات البيئة بما يضمن حمايتها والمحافظة على مواردها.  •

 الوطني تجاه العمل اإلقليمي والدولي في مجال البيئة والتنمية المستدامة.التنسيق والتعاون  •

 تعزيز الجهار البيئي .  -

 انجاز العديد من البرامج و المشاريع للحد من التلوث. -

 تطبيق القوانين الخاصة بحماية البيئة.  -

 القيام بحمالت التوعية الخاصة بالمحافظة على البيئة. -

 . 2030لمحافظة على البيئة تتماشى مع الرؤية اإلقتصادية اعتماد استراتيجية وطنية ل -

إنشاء االمحميات للحفاظ على الثروة الطبيعية و الحيوانية كمحمية العرين و دوحة عراد و المحافظة على نبات  -

 القرم .

 دور المملكة على الصعيد الدولي في مجال المحافظة على البيئة :  -2

الدولية الخاصة بالبيئة والمصادقة عليها كاتفاقية روتردام واتفاقية كيوتو   اإلنضمام إلى مجموعة من اإلتفاقيات  -

 وغيرها. 

بالموافقة على    2012( لسنة 14سن القوانين و المراسيم الخاصة بالمحافظة على البيئة كقانون رقم )  -

د كيميائية و مبيدات اإلنضمام إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق اجراءات الموافقة المسبقة عن علم على موا

 آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدزلية .

 تفعيل اإلتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة و تطبيقها.  -

 حضور المؤتمرات الدولية الخاصة بالبيئة كمؤتمر المناخ الذي أقيم بمراكش وغيرها من المؤتمرات .  -

 افظة على البيئة كمعرض البحرين الدولي للحدائق.تنظيم المؤتمرات و المعارض والملتقيات الخاصة بالمح -

 اتخاذ التدابير الالزمة سريعا للحد من استمرار تدهور البيئة .  -



 
 خامسا: دور المواطن في المحافظة على البيئة : 

 

 



 
 العمل   

 ينقسم العمل إلى نوعين :  -

 وية, البناء, ...يحتاج إلى مجهود عضلي و بدني مثل العمل الفالحي, الحرف اليد  عمل بدني : -1

 يحتاج إلى مجهود فكري وعقلي كاألعمال اإلدارية, التعليم ,الطب , ... عمل فكري : -2

 

 أشكال العمل : -

 يقوم به الشخص لحسابه الخاص كالتاجر والمستثمر, والطبيب وصاحب العيادة الخاصة ... العمل الحر: -1

 ين , مثل الحداد, البناء, النجار, ...وهو العمل المقدم لفائدة الغير مقابل أجر مع العمل المؤجر: -2

 والعمل المقدم لفائدة الدولة مثل موظفي الحكومة...  العمل في القطاع العام: -3

 تهدف إلى تحقيق :   العمل اإلجتماعي والتضامني )مجموعة من األنشطة اإلجتماعية واًلقتصادية(: -4

 المصلحة الجماعية ألعضائها المكونين منها . -

: توفير مواطن عمل, تطوير اإلنتاج, توظيف الموارد والربح لهذا النوع من العمل لخدمة المصلحة المجتمعية  -

 المجموعة من خالل المساهمة في تلبية احتياجاتها االجتماعية واالقتصادية و الثقافية و محاربة الفقر.

تمعية على  العالقات داخل هذه النوعية من العمل هي عالقات تضامن تقوم على أولوية المصلحة المج -

 المصلحة الفردية والكسب المادي.   

 أهمية العمل :  -

 أهمية العمل للفرد :  -1

 توفير و تلبية احتياجاته . -حفظ كرامة اإلنسان    -تحقيق األمن الشخصي .         -

 تحقيق اإلندماج االجتماعي.  -تقدير الذات                         -

 أهمية العمل بالنسبة للمجموعة :  - 2

 يحقق العمل األمن الوطني في مختلف أبعاده اإلقتصادية واالجتماعية.  -

 يطور العمل المجتمع ويساهم في تقدمه.  -

 يكرس العمل قيم التعاون والتضامن والتماسك اإلجتماعي. -

 يمنح العمل الفرصة للمشاركة في إدارة الشأن العام. -

 يمنح العمل الفرصة للتعبير عن الوالء للوطن.  -

 لممارسات المواطنية كاإلنتاج واإلبتكار.  يكرس العمل ا -

 



 
 ثانيا:قيم العمل: 

 

 

 



 
   :الصور النمطيةثالثا : 
نعني بالصورة النمطية ان يكون عندنا صورة أو فكرة أو حكم ُمسبق عن شخص أو فئة أو قطاع وعادة تكون هذه  -1

 األفكار و الصور سلبية وتقوم على أراء شخصية و نزاعات .

 سلبية مسبقة عن العمل أو بعض قطاعاته. في العمل نعني أن نحمل أفكارالصورة النمطية  -

 من أكثر الصور النمطية للعمل : -2

الترفع عن بعض المهن و احتقارها مثل الحرف و الصناعات التقليدية التي يعتبرها البعض مهن لذوي التعليم  -

 المحدود والتي ًل يمارسها إًل العامة.

ؤمن لصاحبه جملة من اإلمتيازات التي ًل تتوفر في قطاعات أخرى أهمها األمان تفضيل العمل الحكومي الذي ي -

 الوظيفي والترقيات و التدرجات.

الفهم الخاطىء لحق العمل الذي ينص عليه الدستور والذي شجع البعض على التواكل في انتظار أن توفر له الدولة  -

 إنشاء المشاريع الخاصة .هذها الحق وهذا األمر أضعف إرادة الشباب في المبادرة ب

 تُخلف الصور النمطية والمنافية للعمل على جملة من اآلثار, وأهمها : -3

 نشر ثقافة اإلعتماد على الدولة. •

 إضعاف روح المبادرة والريادة عند الشباب .   -احتقار العمل من حيث قيمة الفرد     •



 

 
 

 مفهوم التنمية :  -أوًل 

هي عملية تغيير ونقل للمجتمع نحو األحسن . لتحقيق الرقي والتقدم في مجاالت الحياة )   تعريف التنمية :

 المجال اإلقتصادي  –المجال االجتماعي    –المجال السياسي    –المجال التكنولوجي    –المجال الثقافي  

( 

لتي توجه الجهود لكل من األفراد والحكومة بتحسين األحوال  : العمليات اتعريف هيئة األمم المتحدة للتنمية

اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية لمساعدتها على اإلندماج في حياة األمم 

 وتقدمها بشكل أفضل.

   التنمية الشاملة و التنمية المستدامةأنواع التنمية :  –ثانياا  -

 التنمية الشاملة :   -1

عملية التغيير والرقي في كل المجاالت والقطاعات اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والسياسية   تعريفها :

 وتشمل كل أفراد المجتمع وفئاته 

 : أهدافها  

تحقيق مستويات عالية من النمو   •  تحقيق تنمية متوزانة في كل أبعادها                             •

 اإلقتصادي 

 تحقيق العدالة اإلجتماعية  • هل والتخلف                            القضاء على الفقر والج •

 تحسين مستويات التعليم والصحة والرفاهية لكل المواطنين.   •

 التنمية المستدامة :  -2

 .القدرة على توفير حاجيات األجيال الحالية دونما الحاق ضرر بحاجيات األجيال المستقبليةتعريفها :  •

تسعى التنمية المستدامة الى التوفيق بين األبعاد الثالثة اإلقتصادية و   امة:أبعاد التنمية المستد •

 .  اإلجتماعية والبيئية

إرساء نظام حماية اجتماعية يوفر الحق لجميع أفراد المجتمع في  :  األبعاد اًلجتماعية -1

 الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وتأمينهم ضد أخطار الحياة .  

 التنمية  



إنتاج ما يغطي حاجات اإلنسان األساسية، ويحسن مستوى :  ديةاألبعاد اًلقتصا -2

عيشه، وهو ما يستدعي تطور المقدرات اإلنتاجية والتقنيات المتاحة عبر دعم البحث 

 العلمي وتبني أساليب إنتاج حديثة .  

العمل على الحد من اآلثار الضارة لألنشطة اإلنتاجية على البيئة، :   األبعاد البيئية -3

  ك الرشيد للموارد غير المتجددة .واالستهال

 األمم المتحدة (  –أهداف التنمية المستدامة : )خطة تحويل عالمنا : خطة التنمية المستدامة   •

" على تحقيق ثالثة  9202تعمل هذه الخطة التي اطلق عليها "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة 

 انجازات كبرى : 

 إصالح تغيير المناخ    -3  ربة عدم المساواة محا -2    القضاء على الفقر -1 

 

 تتمثل هذه األهداف في :  -

:إقامة بنى تحتية والتصنيع الشامل،  9الهدف   • .:القضاء على الفقر  1الهدف  •

 وتشجيع اإلبتكار 

                    .:القضاء على الجوع 2الهدف  •

. 

 :الحد من انعدام المساواة  10الهدف  •

 

 :مدن ومستوطنات مستدامة  11الهدف   • صحة الجيدة والرفاه:ال 3الهدف   •

 

 :اإلستهالك و اإلنتاج المسؤوالن  12الهدف  • .:ضمان التعليم الجيد  4الهدف  •   

 :تغير المناخ  13الهدف  • :تحقيق المساواة بين الجنسين  5الهدف  •

:ضمان توافر المياه وخدمات   6الهدف   •

 .الصرف الصحي

:حفظ المحيطات والبحار والموارد   14الهدف  •

 البحرية 

:ضمان حصوله على خدمات الطاقة  7الهدف  •

 الحديثة 

 :حماية النظم اإليكولوجية البرية  15الهدف  •

:تعزيز النمو اإلقتصادي والعمالة   8الهدف  •

 الكاملة

 :السالم والعدل والمؤسسات  16الهدف  •

 .:تعزيز الشراكة العالمية 17الهدف  •

 

 

 

 

 

 

 



 أنماط اإلستدامة :  -

 

وهي التي تكفل استمرار األنشطة االقتصادية بالمجتمع و أداء الدور  اًلستدامة اًلقتصادية: -

 المنتظر منها ، على أن تكون سليمة من الناحية البيئية . 

  

ة و هي قدرة البيئة على مواصلة العمل بصورة سليمة، لذلك يتمثل هدف االستدام اًلستدامة البيئية: -

البيئية في الحد من التدهور البيئي، وال يتحقق ذلك إال من خالل دمج االعتبارات البيئية في  

 المخططات التنموية .  

 

   

وهي القدرة على تحقيق التوازن بين حاجيات السكان من جهة أخرى ،وبين   اًلستدامة البشرية: -

توى معيشة أفضل لألجيال الموارد الطبيعية من جهة اخرى ، و ذلك من خالل ضمان حياة ومس

 القادمة. 

 

 

 مملكة البحرين والتنمية المستدامة :  -ثالثاا

 ركزت مملكة البحرين على جانبين مهمين : 

 مؤسسات وهيئات التنمية المستدامة   -2  للبيئة الحماية القانونية  -1

  : : الحماية القانونية للبيئة : متمثل في تنوع القوانين والتشريعات ومن بينها 1

تضمن حماية أكيدة للبيئة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية  دستور مملكة البحرين: •

 المستدامة ومقتضيات حماية البيئة.  

 تضمن الميثاق نصوصا تحقق حماية البيئة والموارد الطبيعية  ميثاق العمل الوطني: •

ي / مكافحة التلوث يهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيع قانون البيئة: •

بأشكاله المختلفة / تجنب اآلثار السلبية التي قد تنتج عن خطط وبرامج التنمية االقتصادية أو  

 الصناعية أو العمرانية.  

ومن أهدافه المحافظة على الكائنات الفطرية وحماية بيئتها / حظر أو   قانون الحياة الفطرية: •

 رار بها.  تقييد األنشطة البشرية التي تؤدي إلى اإلض

يهدف إلى حماية الثروة البحرية من خالل إدارة وتنظيم عملية الصيد   قانون الثروة البحرية: •

 وآلياتها، وطرق ممارستها، وكيفية الحصول على إجازة الصيد. 

 

   : مؤسسات وهيئات التنمية المستدامة : 2

 :      المجلس األعلى للبيئة : ومن مهامه -

 ماية وإدارة بيئتها.   مساعدة حكومة البحرين في ح •

 المحافظة على الموارد البحرية والطبيعية والحياة الفطرة.   •

 تحقيق مختلف القطاعات  أهدافها بأفضل السبل من الناحية البيئية.  •

 

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان: ومن مهامها :   -



 

 اقتراح اآلليات و الوسائل الخاصة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان   •

 على نشر ثقافة حقوق اإلنسان.  العمل  •

  

 :   : ومن مهامها الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب -

 

تحقيق نقلة نوعية وتحسين الخدمات المقدمة في قطاعي التعليم والتدريب المهني في مملكة  •

ة لمواطني  البحرين، والتي ستعمل بدورها على رفع الكفاءات المهنية وتحقيق التنمية البشري 

 المملكة.  

 

 : ومن مهامه :    المجلس األعلى للمرأة -

 اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية شؤون المرأة  •

 تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة  •

 وضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة.  حل المشكالت التي تواجه المرأة.   •

 

 

 ين في مجال التنمية المستدامة: نماذج من انجازات مملكة البحر -3

 

مستشفيات حكومية، وتعمل على   7مركزا ،  92بلغ عدد المراكز في البحرين  في مجال الصحة: -

الحفاظ على صحة السكان من خالل تعزيز الصحة والوقاية وتكامل الخدمات الصحية، وتوفيرها  

 الستراتجية لمملكة البحرين.  للجميع وتطوير جودتها، واالستدامة في هذا التطوير من األهداف ا

  

 استندت استراتجية تطوير التعليم على األهداف اآلتية:   في مجال التعليم: -

وإتاحة فرص التعليم   -وتطوير أداء وزارة التربية والتعليم   -رفع مستوى وجودة التدريس والتعليم  -

ومن ورفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي ,   -ع التعليم وتشجيع االستثمار في قطا -للجميع 

   نتائج هذه اًلستيراتيجة: 

  مجانية والزامية التعليم في المرحلتين االبتدائية واالعدادية. •

 سنة (   24-15% في الفئة العمرية من  1تراجع معدالت أمية الكبار)لتصبح  •

االهتمام باألسر    -ة والتنمية االجتماعية تطوير خدمات الرعاي في المجال اًلجتماعي :  -

رعاية   -السياسات الخاصة بحماية الطفولة واألمومة  -تطوير المجتمع المدني  -المحتاجة 

   المسنين واإلرشاد األسري.

  ومن نتائج ذلك :    

    2014مليون دينار في ميزانية  105أن الميزانية المخصصة لألسر محدودة الدخل بلغت      


















