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  :دور المواطن في الحفاظ على البیئة
ً في الحفاظ على البیئة، وذلك من خالل التعود على سلوكیات إیجابیة ومھما  ً مھما یلعب الفرد دورا

 م، صغیرھم وكبیرھم فبعض األفراد تصدرمنھیرھموفقكان عمره فخطر التلوث ال یفرق بینغنیھم 

سلوكیات قد تبدو صغیرة ولكنھا مجموعھا تساھم بشكل كبیر على البیئة فالسلوكیات والممارسات 

  .على البیئة  فانھسیساھم في الحفاظإذا ما عمل بھا الجیدة التي بوسع أي فرد منا، مھما كان موقعھ، 

ھا لنجد حلوال للمشاكل التي تتعرض من التلوث، وأن  الحدللمحافظة على سالمة البیئة یجب علینا 

 :في المحافظة على سالمة البیئة بـ المواطنویتمثل دور  .بیئتنا

مھما ، عدم رمي النفایاتالحرص على نظافة المكان الذي یعیش فیھ، سواء أكان بیتھ أو مدینتھ، و - 1

ألن ،  افذوكذلك الحرص على عدم إلقائھا من الشرفات والنو . في الطرق والشوارع ،كان حجمھا

  .النظافة أساس كل تقدم ورقي، وعنوان الحضارة، ومظھر من مظاھر اإلیمان

وضعھا في حاویات مغطاة وإخراجھا في المكان المخصص و التخلص من القمامة بطریقة سلیمة - 2

  . لھا في مواعیدھا ؛ لمنع انتشار األمراض، ونقل العدوى وتجمع الحشرات علیھا  

  .عادة التدویر من خالل فرز النفایات حسب نوعھاالعمل على تشجیع عملیات إ - 3

في ري الحدائق بالماء ، وكذلك عدم تلویثھا بإلقاء  اإلسرافعدم المیاه و استخداماإلسراف في عدم  - 4

  .القاذورات فیھا

  .التوفیر في استخدام الطاقة وخاصة الكھرباء - 5

ً من استخدام السیارات - 6   .المشي قدر المستطاع بدال

  .الصیانة الوقائیة لفحص السیارة واالنابیب والمنازل والمواقدتطبیق مبدأ  - 7

  .الترشید في استخدام المبیدات الحشریة قدر اإلمكان واستبدالھا بالمكافحة الحیویة - 8

 .المحافظة على الحیاة البریة واالحیاء التي تعیش فیھا بكافة انواعھا - 9

أمكن،  قدر ما، والتقلیل منھا الحذر عند استعمال المنظفات الكیمیاویة، والمواد السامة - 10

 .على طبقة األوزون كتأثیرھاالبیئیةو یةصحلتأثیراتھا ال
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استخدام المرشحات التي تقي البیئة من العوادم الناجمة عن استخدام الوقود ، وكذلك  - 11

  .استخدامھا في األجھزة المنزلیة التي یترتب علیھا ظھور عوادم ضارة كمدخنة المطبخ وغیرھا

  .الضجیج و الضوضاء ،  و العمل على تربیة األطفال على الھدوء اإلبتعاد عن - 12

  .والصید الجائر بجمیع أنواعھ ،واألحتطاب الجائر،التحذیر من الرعي الجائر - 13

العمل على إدخال أشعة الشمس إلى البیت بجمیع الغرف للقضاء على الحشرات والمیكروبات  - 14

 .فیھاوتمنع تكاثرھا وتحد من نشر األمراض و األوبئة 

نشر الوعي البیئي بین األبناء والجیران واألقارب وتوجیھ النصح واإلرشاد لھم، والتعاون  - 15

 .على مواجھة ھذا الخطر، لما فیھ صالح الفرد، والمجتمع، بل والعالم أجمع

حث الجیران والمنطقة والمحلة على القیام بالعمل الجماعي كحمالت التنظیف وزراعة  - 16

وتزیین منازلنا وما حولھا بھا، وتعلیم األبناء اھمیة ، ھا من النباتاتاالزھار واالشجار اوغیر

 .زراعتھا والمحافظة علیھا وعلى النباتات الموجودة في األماكن العامة والخاصة

  

  :دور الدولة في الحفاظ على البیئة
ال  فالمجھودات المحلیة ھي جزء، تتطلب عملیة حمایة البیئة مجھودات وطنیة و مجھودات دولیة

فاألمم المتحدة و دول العالم و مؤسسات المجتمع . یتجزء من المجھودات الدولیة لحمایة البیئة
  . مطالبة الیوم بوضع السیاسات التي تساھم في الحد منالتلوث بمختلف أنواعھ) المھتمةبالبیئة(المدني

) مجلس الوزراء(والتنفیذیة ) البرلمان(ویقع على الدولة والحكومة بكل مكوناتھا التشریعیة 
الواجب االكبر واالھم للدفع باتجاه حمایة البیئة وتثقیف وتوعیة ) مجلس القضاء االعلى(والقضائیة 

  :ق واجراءات من اھمھاائالمجتمع تجاه ذلك من خالل عدة طر

ع وسائل االعالم   - 1 ا من خالل جمی ة انواعھ نشر وعي وثقافة المحافظة على البیئة الطبیعیة بكاف
وفرة  اعي المت ل االجتم ع التواص ت ومواق ة واالنترن موعة والمرئی روءة والمس ي ، المق ث یع بحی

 .المواطن والمجتمع خطورة التلوث البیئي على اإلنسان واالرض
وضع القوانین والسیاسات والتشریعات البیئیة التي تساعد على حمایة البیئة والحد من  - 2

ت القانونیة الرادعة ومحاسبة المخالفین والعابثین االجراءا وتطبیق، نشاطات االنسان السلبیة علیھا 
 .امن البلد جزء منعلى البیئة واعتبار امن البیئة  والمعتدین
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ضرورة إعتماد إجراءات مادیة و معنویة وإنسانیة لحمایةالبیئة و محاربة التلوث مثل الجبایة  - 3
 .وتعریف المواطنین بھا) الضریبة البیئیة(البیئیة 

ي وضع اجراء مسح شامل و - 4 ھ ف اع ب رسم خریطة لمكونات البیئة في البلد تمھیدا لتوثیقھ واالنتف
  .خطط للتنمیة على اسس مدروسة مع مراعاة البیئة وحمایتھا  واستثمارھا بما یخدم اغراض التنمیة

دراسة البیئة المحلیة دراسة میدانیة لمسح الموارد والمؤسسات والمشكالت ووضع الحلول  - 5
 .الیة والمستقبلیة للحیلولة دون حدوثھا مرة اخرىللمشاكل والخطط الح

ضرورة اشراك ذوي الخبرة العلمیة والعملیة في القوانین والمشاریع وجمیع المجاالت التي  - 6
 .الجامعات والمعاھد والمراكز البحثیة ھصاخبصورة تخص البیئیة و

مختصة بالبیئة انشاء مختبرات علمیة وافتتاح مؤسسات ومراكز بحثیة وكلیات او جامعة  - 7
  .بكافة نواحیھا ومجاالتھا

داد  - 8 وعي البیئي واع ة وال ة البیئی ة والتربی اھیم البیئ اعداد مرجع خاص للثقافة البیئیة ومجمع لمف
  .الوسائل السمعیة والبصریة التي تخدم ھذا الغرض

الل  - 9 ن خ ات م دارس والجامع ي الم ة ف ة البیئ ي حمای ة ف ات المتخصص ات والجمعی م الھیئ دع
ة(ط االھلي والحكومي وتاسیس النشا دقاء البیئ ذین ، )جماعات اص ة ال ات المحلی وز البیئ ریم رم وتك

 .اسھموا بجھد متمیز في النھوض ببیئاتھم
اقامة مسابقات بیئیة على كافة المستویات كالھندسة البیئیة والمشاریع البیئیة والبناء الصدیق  - 10

انظف واجمل مدینة و محلة ومنطقة ومنزل  وكذلك مسابقة، للبیئة والطاقة الخضراء والمتجددة
 .مسابقاتالحمالت والھلھذومكافئة الفائزین والتشجیع المستمر .... ومدرسة ودائرة وشارع

انشاء شبكة انابیب لنقل المیاه الثقیلة والملوثة من المنازل وأماكنتوجدھا إلى محطات المعالجة  - 11
 .یقل أھمیة عن تأسیس انابیب النفطالمختصة بذلك، فتأسیس األنابیب لھذا الغرض، ال

،لتكون مصدات )نباتات مقاومة للجفاف(اإلكثار من حمالت التشجیر التي ال تحتاج إلى سقي  - 12
 .یة للھواء المشبع بالتلوث البیئيطبیع

إن تسعى مؤسسات حمایة البیئة إلى الحد من نسبة التلوثالبیئي إلى القدر الطبیعي الذي ال  - 13
ذلكبضبط مصادر التلوث، مثل إنشاء أجھزة لتنقیة الھواء منالغازات و یضر بصحة اإلنسان، و 

 .الجسیمات خصوصا في األماكن العامةكالمستشفیات و المدارس و الدوائر الرسمیة
استخدام الطاقات البدیلة لتلك الُمسببّة للتلّوث، كالصناعات القائمة على الوقود البترولي الذي  - 14

یُسبب الضرر بالبیئة الجویّة لألرض، والتركیز على الطاقة الخضراء ینجم عنھُ احتراقات ودخان 
 .كالطاقة الشمسیّة، وطاقة المیاه والریاح، واستخدام السیارات التي تعمل بالكھرباء

 
ً إلى  - 15 ً لحمایة البیئة وذلك یبدأ من عامل النظافة وصوال ً ومھنیا وضع أناس أكفاء ومؤھلین علمیا

 . وزیر البیئة
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