
                  
  

  المؤتمر البيئى الدولى السنوى الرابع

  

  

  البيئة واألمان الصحى
  ٢٠٠٩ أكتوبر ٢٩ – ٢٨

 

  برنامج قومى للوعى البيئى الريفى

  “ضرورة عاجلة ومفتقدة”
  

  

  

  إعداد

   يحيى على زهران/ د.أ
  

   المتفرغأستاذ اإلرشاد الزراعى والمجتمع الريفى
   جامعة المنصورة-كلية الزراعة 

  رر لجنة العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعيةومق
  

  

  

  

  ٢٠٠٩أكتوبر 



 -٢-

  برنامج قومى للوعى البيئى الريفى 

  "ومفتقدةضرورة عاجلة "

  

  :المقدمــة والمشكلـة

 واحتلـت   ، نحو االهتمام العالمى بقضايا البيئـة      ومتزايداً  الماضية نمواً ملحوظاً   ة العقود الثالث  تشهد  

  .ة واالتزان البيئى والتنمية البيئية المتواصلة مكانة واضحة فى هذا السياق محلياً وعالمياًمفاهيم حماية البيئ

وانعكس هذا االهتمام على سيل من الكتابات والدراسات التى تتصل بموقف البيئـة الريفيـة تجـاه                   

والدراسة يحظـى   صبح سلوك الريفيين ومعارفهم واتجاهاتهم موضوعاً للبحث        أ و ،المشكالت البيئية والقضايا  

  .بأولوية متقدمة فى الكتابات النظرية والدراسات الميدانية

غير أن المالحظ والالفت للنظر أنه وبرغم ضخامة واتساع االهتمام بالكتابات والدراسـات البيئيـة                 

ات والتعرف على المستوي    باتجاه ترسيخ المفاهيم واإلشارة للمشكالت البيئية      صبت فإن الحصيلة وإن     ،الريفية

أو اإلشـارة للمؤسـسات والهيئـات المعنيـة          ،السائدة من المعارف واالتجاهات والسلوكيات البيئية الريفية      

 فإن هذه الحصيلة لم تنجح بـنفس الدرجـة فـى            ،باإلصحاح البيئى والقوانين المنظمة للتعامل البيئى الرشيد      

ه هذه المناطق والتجمعـات     ثلرغم ما تم   ب ،صياغة آليات ومنهجيات واضحة لإلدارة البيئية فى القطاع الريفى        

  .من ثقل بشرى واقتصادى حيث تتركز فيها غالبية سكانية تعمل فى الزراعة وإنتاج الغذاءالريفية 

ويحاول هذا البحث أن يغطى ثغرة فى هذا الجانب باقتراح آلية لإلدارة البيئية فى المناطق الريفية من                   

 وللوصـول لهـذه الغايـة       ، باعتباره ضرورة قومية عاجلة ومفتقدة     خالل برنامج قومى للوعى البيئى الريفى     

 وذلك مـن خـالل      ،طيه عدة ابعاد ومحاور تشكل بناء البحث وتمهد لهذا البرنامج القومى وتقدم له            غقوم بت نس

  : بنية بحثية تضم قسمين رئيسيين

يم ذات العالقة بالوعى    والمرجعى للبحث حيث يعرض لعدد من المفاه       ويتضمن اإلطار النظرى     :القسم األول 

 ثم يتطرق لتصنيف االتجاهات الرئيسية للكتابات النظرية والدراسـات الميدانيـة        ،البيئى الريفى 

  . ويختتم باستخالص يقدم مبررا ألهم وضرورة البرنامجحول هذا الوعى

هن للـوعى   لوضع الرا تم تخصيصه لعرض البرنامج القومى للوعى البيئى الريفى من حيث ا           و :الثانىالقسم  

 ثم عرض أهداف البرنامج ومراحله وسلـسلة نتائجـه علـى المـدى القـصير                ،البيئى الريفى 

  .والمتوسط والبعيد
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  اإلطار النظرى والمرجعى للبحث: القسم األول
  

  :المفاهيم ذات العالقة بالوعى البيئى الريفى: أوال

  )٢٠٠١ ،نمير (:ىـ الوعى البيئ-أ

تمعات المحلية والمجتمع بالمعارف الصحية واالتجاهـات اإليجابيـة         إلمام األفراد والجماعات والمج    •

  . والممارسات الصحية وحل المشكالت الراهنة
  

  )٢٠٠٤ يونيو ،زهران وآخرون: ( الوعى البيئى الريفى-ب

مجموعة المعارف الجامعة واالتجاهات اإليجابية والسلوكيات الرشيدة التى تستهدف حمايـة البيئـة              •

 : وتضم،ا وصيانة مواردهاالريفية ورعايته
ـ  مـع  من التعامل تمكنه التى بالمعارف الفرد إلمام مدى: Knowledge البيئية  المعارف-  هبيئت

 مواردها على تضمن الحفاظ رشيدة بصور

 الفرد فيها يعيش البيئة التى تجاه مسبق ميل أو نزوع أو إستعداد: Attitudes البيئية اإلتجاهات -

  إيجابيةأو  سلبية بطريقة إما

 سواء اليومية حياته الفرد خالل يؤديها التى والتصرفات األفعال حصيلة: Practiceالبيئى  السلوك-

  .لمواردها للبيئة وحفظا حماية تمثل أو, مواردها ضارة بالبيئة كانت
  

  )١٩٩٨ ،أبو حطب( :إدارة الموارد البيئية-ج

 الحكومية واألهلية التى تعمل داخل نظام       تنظيم وتوجيه جهود وموارد الهيئات والمنظمات     هى عملية    •

بيئى معين والمعنية بقضية مطروحة فى القيام بوظائف التخطيط والتنفيذ والتقييم لبرامج هذه القضية              

بما يحقق االستخدام األمثل للموارد والثروات البيئية بصورة تضمن تواصل عطاء هذه الموارد بمـا               

  .النتفاع بهال يؤثر على حق األجيال القادمة فى ا
  

  )٢٠٠١ ،شرشر( :ىالبيئالنظام حماية -د

واإلجراءات التى تسهم فى صيانة البيئة والحفـاظ        واألساليب  تتمثل فى اتخاذ المجتمع لكافة الوسائل        •

 من وضع القوانين والتشريعات التى تكفل صـيانة البيئـة           ،عليها من كل صور االستنزاف والتلوث     

 .يئى بأساليب الحماية من مصادر التلوثومراقبة تنفيذها ونشر الوعى الب
  

  )٢٠٠٢ ،الدليل اإلرشادى (:التنمية البيئية المتواصلة-هـ

رفع كفاءة استغالل الموارد التى تفى باحتياجات األجيال الحاضرة مع عدم استنزافها والحفاظ عليهـا          •

   .لألجيال المقبلة من خالل استراتيجيات التوازن البيئى كمحور ضابط لها
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  :لبيئى الريفىالريفية والوعى ااالتجاهات الرئيسية لكتابات ودراسات القضايا البيئية : نياثا

يمكن لمتابع جيد للكتابات والدراسات التى تدور حول القضايا البيئية والوعى البيئى الريفى أن يحدد                 

  :ثالثة اتجاهات رئيسية تدور حولها هذه الكتابات والدراسات وهى

  .حول المشكالت البيئية وأسباب وآثار المشكالت البيئية الريفيةكتابات نظرية -١

  .بالقضايا البيئية الريفية) معارف واتجاهات ومهارات(دراسات ميدانية حول مستوى وعى الريفيين -٢

  .مقترحة للتوعية البيئية الريفية آليات وبرامج-٣

كتابات والدراسات فى كل اتجاه مـع       للمضامين الرئيسية التى تتركز حولها ال     باإلشارة  وسوف نكتفى     

  .من هذه الدراسات والكتابات ذكر نماذج
  

  :مشكالت البيئية الريفيةكتابات نظرية حول المشكالت البيئية وأسباب وآثار ال-١

، )١٩٧٥مدكور،  ( لهذا االتجاه كتابات مبكرة نسبياً تعرضت لمفهوم البيئة وتمثلها كتابات            توقد مهد   

التوصيف العام للبيئة باعتبارهـا     تجاه  و  ح وهى مفاهيم تن   ،وغيرهم) ١٩٧٩ ،صابرين(، و )١٩٧٩سليم،   (و

ن هذا االتجاه بقوة    رقتوقد ا . وسط يتفاعل فيه اإلنسان ويحصل منه على مقومات حياته ويمارس فيه عالقاته           

، )١٩٩٤اص،القص(،  )١٩٩٠سالم،إ( كما تناولتها كتابات     .رض واف لمكونات البيئة وماهية النظام البيئى      عب

تناول مصطلح التلوث البيئى باعتباره تغييـراً حادثـاً فـى           كما تم   . )١٩٩٩ ،ىفقال( و ،)١٩٩٦ ،ىعباس(و

بشكل يسبب تأثيرات ضارة على الحياة الريفيـة         يولوجية فى الوسط المحيط   بالصفات الطبيعية والكيميائية وال   

 حيـث انطلقـت عـشرات       .البيئة الريفية تضمنه من حيوانات ومزروعات وسائر الموجودات ب      يالبشرية بما   

ثارهـا االقتـصادية والـصحية       الهواء والمياه والتربة وتعرض آل     الكتابات التى تعدد وتصنف الملوثات فى     

ـ ال(المدمرة على البيئة الريفية مثل تلوث المياه بالصرف الـصحى            ) ١٩٩٢ ،برانيـه ( و ،)١٩٨٨ ،ويلىج

وهكذا تنوعـت   . )١٩٩٩ ،الفقى( والتلوث بالمبيدات    ،)١٩٨٥ ،راجح( والحيوانات النافقة وفضالت اإلنسان   

تدهور الصفات الفيزيقية والحيوية للتربة واختالل      كالموارد الطبيعية الريفية    تناولها  بالكتابات فى هذا االتجاه     

أو تلـوث الهـواء      ،)١٩٩٤ ،إبراهيم( الخ..التوازن الغذائى للنبات وتراكم األمالح وارتفاع الماء األرضى         

ولتمتد . )١٩٩١عبد الجواد، (ووجود خلل فى توازن مكوناته    ،احتوائه على تركيزات ضارة بالحياة والصحة     ب

الكيميائى والحيوى والغازى مع تدنى المستويات المعرفية للريفيين حـول          هذه الكتابات باإلشارة إلى التلوث      

  .)١٩٩٦ ،سلطان(مصادر هذه الملوثات 

غريبة مكثفة وواضحة حول تلوث المياه بإدخال أى مواد أو طاقة           وقد تضمنت هذه الكتابات إشارات        

فضالً عن تناول التلوث الـصوتى       ،)١٩٩٥ ،شئون البيئة ( األنشطة المائية كالصيد والسباحة وغيرها       تعوق

 ،الفقـى (العـصبى   بالتقاطه وتوصـيله للجهـاز       تجاوز شدة الصوت المعدل الطبيعى المسموح لالذن      ت نحي

١٩٩٩(.  

 عد االتجاه األكثر شـيوعاً    ير فقد سيطر هذا االتجاه على معظم ما كتب فى هذا الصدد وهو              وباختصا  

  . بالموضوع واستقصاء اسبابه وآثارهللتعريف
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  :ةــبالقضايا البيئية الريفي) معارف واتجاهات ومهارات(ميدانية حول مستوى وعى الريفيين  اتدراس-٢

البيئيـة الريفيـة     ا بالتعريف بأبعاد وآثار المـشكالت     جل أغراضه السابقة  بعد أن استوفت المرحلة       

موجة ثانية من الكتابات والدراسات الميدانية استهدفت التعرف على مستوى وعى الريفيين بعدد مـن       انطلقت  

 حيث درست المتغيرات    .لدى الريفيين بتلك القضايا    ودراسة الفجوات المعرفية والتنفيذية    ،قضايا البيئة الريفية  

 ،عامر( والعوامل المؤثرة على ترشيد مياه الرى        ،)١٩٨٧ ،عبد الال وزهران  (بالوعى البيئى الريفى    المتصلة  

واستخدام المبيدات الزراعية    ،)١٩٩٠ ،وهبه(والمنزلية  الزراعية   التخلص من المخلفات   واساليب ،)١٩٨٩

وصحة المسكن   ،)١٩٩٦مراد،(والتسميد وصيانة التربة     ،)١٩٩٤ ،مدكور وحليم ( ،)١٩٩٠ ،أشرف الدين (

 كمـا درسـت العوامـل       ،)٢٠٠٠ ،حنفى وآخرون (والوعى بالقوانين البيئية     ،)١٩٩٦ ،عوض اهللا (الريفى  

 ،فريد(ومجال الحشرات المنزلية والفئران      ،)٢٠٠١ ،مدكور وميخائيل (المؤثرة على اساليب تدوير المخلفات      

 ائيـة ذوالـصناعات الغ   ،الـصحة واساليب   ،سرةواحتياجات المرأة الريفية فى مجاالت رعاية األ       ،)٢٠٠١

  .)٢٠٠٦ ،برنامج التعاون العلمى(والريفية 

فئات مستهدفة بالوعى البيئى الريفى من زراع ومرأة ريفيـة           وتتمحور سمات هذا االتجاه فى اختيار       

ـ                 شو ايا ضباب ريفى ومرشدين زراعيين والتعرف على المستويات المعرفية الـسائدة حـول عـدد مـن الق

ينطلق ممثلوا  ل و ،كالت البيئية والتى تجئ فى معظمها متواضعة فى مستويات المعرفة واالتجاه والسلوك           والمش

صياغة مقترحات وتوصيات ذات عالقة بنشر الوعى البيئى الريفى من خالل وسائط            نحو  كتابات هذا االتجاه    

ويعد لبيئة أو الوزارات المعنية،     شئون ا الزراعى وجهاز   مقترحة أو هيئات عاملة فى البيئة الريفية كاإلرشاد         

  .وقد استمر خالل التسعينات وحتى اآلنفى تناول الكتابات البيئية هذا االتجاه ثانى أبرز اتجاه 
  

  :آليات وبرامج مقترحة للتوعية البيئية الريفية-٣

ى سعت  فى هذه المرحلة ومن خالل االتجاه الثالث للكتابات والدراسات المتصلة بالوعى البيئى الريف              

بعض من هذه الدراسات والكتابات إلى تخطى مرحلة التحليل للمستويات المعرفية والمهارية المحددة للوعى              

برامج للتوعية البيئية الريفية وآليات يمكن االسـتناد إليهـا فـى مواجهـة              واقتراح خطط   إلى  البيئى الريفى   

  . كان والموارد البيئية الريفيةسالبيئة وآثارها على ال مشكالت

 عن تحليل الوضع البيئى الـراهن       تهوالذى اختتم دراس   )٢٠٠٠ ،شفيق(ويمثل هذه الكتابات دراسة       

حدد فيها أهداف البـرامج      ،فى دراسته اغة خطة عمل إرشادية بيئية بالقرى المستهدفة        يصببمحافظة الدقهلية   

هذه الخطط   وقد تمركزت . دفالمقترح تنفيذها والمعينات والطرق المستخدمة والمشاركون والجمهور المسته       

ـ    أن ي على نشر عدد من الرسائل اإلرشادية كمادة علمية تعليمية يمكن            الخـدمات  إدارة  شارك فيها المعنيون ب

  .الخ.. وجهاز شئون البيئة ووزارات الصحة والزراعة والشباب الريفية 
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ليات تنفيـذ وتحقيـق     ألنواع المشكالت الريفية بما سماه آ      فقد اعقب استعراضه   )٢٠٠١ ،نمير(أما    

كالت البيئيـة   حيث انطلق من ضرورة وجود آلية تستهدف التعامل مع المـش           ،أهداف اإلرشاد الريفى البيئى   

رجعهـا  أغير أنه لم يذكر أى من المهام والمسئوليات والعالقات التنظيمية لتلك اآلليـة و             . المتداخلة والمركبة 

تخـتص  ة  يها لجنة وزار  منعلى عدة مستويات    المهمة  هذه  ب تقوم   ة وعلمية أخرى   فني ةعلى حد قوله إلى لجن    

 ثـم إدارة    ،ثلين عن الجهات المعنيـة    ومجلس مركزى لإلرشاد الريفى البيئى يضم مم       ،التنمية البيئية الريفية  ب

ثـالث  يلـى ذلـك      .لإلرشاد الزراعى بوزارة الزراعة   اإلدارة المركزية    ة لإلرشاد البيئى ضمن إدارات    عام

ضمن مركز البحوث الزراعيـة ومركـز بحـوث الـصحراء           وأقسام بحثية بيئية متخصصة     إدارات إقليمية   

  . والتعليم العالى التربيةمع وزارات   فضالً عن التنسيق،وأكاديمية البحث العلمى

بتشكيل لجنة لإلرشاد البيئى برئاسة المحـافظ        ويستطرد فى شرح هذه اآللية على مستوى المحافظة         

وبالمثل على مستوى المراكز اإلدارية ثم علـى      ،فيذى وممثلون عن الجهات المعنية    تضم أعضاء المجلس التن   

مستوى القرية من خالل لجنة لإلرشاد البيئى برئاسة رئيس الوحدة القروية وممثلين عن األجهـزة المعنيـة                 

  .بالقرية

ـ      نموذجاً آخر  )٢٠٠٦ ،غزى(وقد قدمت      ستوى لبرنامج إرشادى غذائى صحى لألسر الريفية على م

حيث قامت بتحليل الوضع الراهن ألبعاد الوعى الغذائى الصحى لألسـر الريفيـة             . اقليمى بمحافظة الدقهلية  

 اعتبارات منها تكامل أبعاد الوعى الغذائى والصحى        ة واستندت إلى عد   .دقهليةلبثالث قرى من قرى محافظة ا     

فرعى وأهدافه وجمهوره    لكل برنامج  وعمدت إلى تحديد خطة عمل تنفيذية شملت موضوع          ،وتنوع مجاالتها 

وسـائل التقيـيم والمتابعـة      ولمشاركين فيـه    اثم تحديد    ، ومعيناته هومادته العلمية وطرق  ومناطقه الجغرافية   

  .وهكذا استندت إلى المراحل الثالثة لتخطيط البرنامج اإلرشادى .المالئمة

م المنهج  د التوعية البيئية الريفية حيث يق     اينين لتناول برامج وأنشطة   ب منهجين مت  ةذج السابق امثل النم تو  

 يمكن استخدامها لتخطيط برامج محلية قروية       يةليه تخطيط آ) ٢٠٠٦ ،غزى( و ،)٢٠٠٠شفيق  (ويمثله  األول  

تشارك بها الجهات المعنية فى تلك المناطق من خالل إسهامها فى تحليل الوضع الراهن ثم تحديـد عناصـر         

فى حين يقدم النموذج الثـانى      . ية وطرق ومستهدفين بناء على هذا التحليل      البرنامج من أهداف ووسائل تعليم    

تقوم على إنشاء عشرات اللجان علـى المـستوى القـومى            ،داة عامة غير محددة المالمح    أ) ٢٠٠١ ،نمير(

أو تنفيـذها   على مستوى المراكز والقرى بما يعنيه ذلك من جهود تنظيمية وفنية ومالية يـصعب               وواإلقليمى  

ة محدودة  يلح الباحثون خالل تلك المرحلة كانت أما لتحقيق أهداف م         ها ومعظم اآلليات التى اقترح    .ء بها الوفا

ن ألسس إدارة هذه اآللية أو تحديد أهـداف         اليه على مستويات مركزية وإقليمية متعددة دون تبي       آأو القتراح   

لى عدد من برامج البحث األدائى فـى        وسوف يقودنا ذلك بالضرورة إلى اإلشارة إ      . ومسئوليات قابلة للتحقيق  

 ،الزراعيةمجال اإلدارة البيئية قامت بها جامعة المنصورة من خالل مركز الخدمات اإلرشادية واالستشارية              

 سـنقدم  من هذه البرامج التـى  ا وأدار عدد٢٠٠٦ وحتى  ١٩٩٠ خالل السنوات    ه ل اى عمل الباحث مدير   توال

  .)٢٠٠٦ ،مركز الخدمات(لهذا المركز إدارته  اتومنها ثالث نماذج فقط تمت خالل سن
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 )برنامج مواصفات الغذاء وصحة اإلنسان المـصري      ( إدارة األنظمة المعرفية اإلقليمية      : النموذج األول  -أ

 ):١٩٩٥ ديسمبر -مارس (
  : الهدف العام للبرنامج-أ

عية بجامعة المنصورة،   تم تنفيذ هذا البرنامج من خالل مركز الخدمات اإلرشادية واإلستشارية الزرا          

البرنامج نحو تنظيم عدد من أنشطة التعريف       هذا  سعى  حيث   ،دريش ناومان األلمانية  يبالتعاون مع مؤسسة فر   

 األطـراف  هوالتنسيق بين أطراف قضية الغذاء والصحة بإقليم الدقهلية من أجل خلق روابط وعالقات بين هذ             

ات الرقابة والحماية للسلع الغذائية بشكل يدعم توفير سـلع          تسهم فى إيجاد إطار للتعاون من أجل تنظيم عملي        

   .تتمتع بمواصفات الجودة واآلمان

  : المشاركون فى البرنامج-ب

  : جهة يمثلون أطراف النظام المعرفى للغذاء والصحة بالدقهلية، وهم٣٣البرنامج  ذاشاركت به

  .رية الجهات الرقابية واإلدا-    . جهات البحوث والتطويروالخبـرة-  

  .ونـــــــ المنتجـ-    . الجمعيات األهلية وممثلى المستهلك-  

  ): العوائد–المخرجات  ( للبرنامج النتائج الرئيسية-ج

توصل أطراف البرنامج إلى مجموعة من األنشطة المقترحة لرفع كفاءة النظام المعرفـى اإلقليمـى                 

  :للغذاء والصحة ومن هذه األنشطة

  :أنشطة المسوح والدراسات •

  .مي مسح الطاقة المعملية الغذائية باإلقل-٢  . مسوح اإلرشاد اإلستهالكى-١

  . مسوح اإلنتاج البحثى العلمى فى مجال الغذاء والصحة-٤  . مسوح إحتياجات التوعية الرقابية-٣

  . مسح إمكانات نظام معلومات فى مجال الغذاء والصحة-٦  . مسح الوحدات التصنيعية الغذائية-٥

  .ون البرامج اإلعالمية اإلقليمية للغذاء والصحة تحليل مضم-٨

  :أنشطة تنسيقية •

  . التنسيق بين الجهات العاملة فى نشاط اإلرشاد اإلستهالكى باإلقليم-٩

  . التنسيق بين معامل التحليالت الغذائية باإلقليـــــــــم-١٠

  :أنشطة تدريبية •

  .عينات الغذائية للتحليل برنامج تدريبى للعاملين فى مجال سحب وتداول وحفظ ال-١١

  . برنامج تدريبى للعاملين بوحدات التخزين والثالجات والشـــــــــون-١٢

  :أنشطة إنشائية •

  . إنشاء معمل مركزى للتحليالت الغذائية باإلقليـــــــــم-١٤

  . إنشاء وحدة معلومات للغذاء والصحة باإلقليــــــــــم-١٥

  . مويلهو وجدوله الزمنى ، وإحتياجاته،كل نشاط فهدأل تعرضخطة تنفيذية وقد تم عرض 
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 -١٩٩٨أكتـوبر   (دور اإلرشاد الجامعي في إدارة وتوجيه الموارد البيئية اإلقليميـة           :  النموذج الثانى  -ب

  )"١٩٩٩نوفمبر 

  :لبرنامجالهدف العام ل-أ

 الدقهلية وحشد   ستهدف البرنامج رسم مالمح إستراتيجية لتنمية وإستثمار األراضى الجديدة بمحافظة         ا  

رأى عام علمى وتنفيذى، إقليمى وقومى لتفهم ودعم متطلبات التنمية واإلستثمار باألراضى الجديدة، وذلـك               

  : من خالل

  .الراهن لألراضى الجديدة بمحافظة الدقهليةالبيئى دراسة وتحليل الوضع -١

  .بلورة رؤية واضحة عن إمكانات ومتطلبات التنمية واإلستثمار بالمنطقة-٢

  .عرض ومناقشة الرؤية مع الجهات التنفيذية والعلمية المحلية والقوميـة-٣

  :البرنامج  فىالمشاركون-ب

  . مركز الخدمات اإلرشادية واإلستشارية الزراعية-١

  ).الجهة المنفذه(الجمعية التعاونية الزراعية المشتركة إلستصالح األراضى بالدقهلية -٢

  .أخرى جهات وهيئات أخرى معنية -٣

  ): العوائد–المخرجات  ( للبرنامجالنتائج الرئيسية-ج

التنموي واالستثماري الراهن لألراضي الجديدة لمنطقة قالبشو وزيان البيئى الوضع جوانب  دراسة -١

  :وهذه الجوانب هى ،بمحافظة الدقهلية

  . الموارد األرضية وتحسين التربة-  . الموارد الطبيعية والضغوط البيئية-

  . التركيب المحصولى ومستقبل اإلستزراع- .لصرف والجوانب الهيدروليكية الرى وا-

  . الخدمات اإلرشادية واإلستشارية الزراعية-  . التخطيط العمرانى ونظم المعلومات-

  . الجوانب المالية واإلدارية والتنمية المؤسسية-

فيما يتصل بمشكالت  شو وزيان والتنمية فى منطقة قالبالتى تواجه اإلستثمار التعرف على المشكالت -٢

  .األرض و،الرى والصـرفو، توفر المعلومات و،روضقالتمويل وال و، والخدمات المتاحةالمنطقة

  :هاأهمو تم تحديد متطلبات التنمية واالستثمار بعد تحديد خريطة االحتياجات التنموية واالستثمارية -٣

  :المتطلبات اإلنتاجية الزراعية والتراكيب المحصولية •

  .التنوع المحصولى والحاصالت غير التقليدية المالئمة للظروف البيئية والسوق العالمى )١(

  برنامج تحليل دورى لخصوبة التربة والمياه لحماية وتنمية الموارد األرضية والمائية) ٢(

  .برنامج للتشجير متعدد األغراض كضرورة فنية وإقتصادية وبيئيـــــة) ٣(

  :نولوجيةمتطلبات التنمية التك •

  .إنشاء وإستخدام وحدات تجريبية للتسميد العضوى والمكافحة البيولوجيـــة) ٤(

  .إعداد خطة لإلنتاج الزراعى والحيوانى فى إطار التكامل مع أنشطة المنطقة الصناعية) ٥(
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  :المتطلبات العمرانية واإلستيطانية •

  .ــــرة بالجمعيات العشGISإستحداث وتوظيف نظم معلومات جغرافية ) ٥(

  .إعتماد النمط اإلستيطانى المختلط لتوفير القوى البشرية والتنمية العمرانيـة) ٦(

  .إعداد مخطط عمرانى زمنى لخدمات البنية األساسية بالمنطقـــــــة) ٧(

  .تطوير نمط متخصص من السياحة البيئية والمحميات الطبيعيـــــــة) ٨(

  

  ):٢٠٠٦ ،برنامج التعاون العلمى (،ئى الريفى بمحافظة الدقهليةبرنامج الوعى البي: لث النموذج الثا-ج

تم تنفيذ هذا البرنامج من خالل برنامج للتعاون العلمى للتعليم عن بعد بين جامعة المنصورة وجامعة                  

  .جويلف الكندية بهدف إيجاد آلية ألنشطة وبرامج الوعى البيئى بمحافظة الدقهلية

  :الريفىأهداف برنامج الوعى البيئى -أ

  .مجاالت البيئة المنوعةمادة تعليمية مبسطة صالحة لتوعية الريفيين فى إنتاج -١

  .محافظة الدقهليةتنظيم أنشطة توعية بيئية بعدد من القرى والتجمعات الريفية ب -٢

  .استخدام مدخل التعليم البيئى لالسرة من خالل تعليـم األطفال والتالميـــذ-٣

  :جالمشاركون فى البرنام-ب

  . خبراء جامعة المنصورة فى كافة التخصصات البيئية-

  .ةـــ بعض الجمعيات األهلية بريف محافظة الدقهلي-

  . بعض الهيئات العاملة فى مجال الوعى البيئى بالمحافظة-

  ): العوائد–المخرجات  ( للبرنامج النتائج الرئيسية-ج

  :جاتا المسوح األولية لدراسة االحتي-١

 واتضح  ،امج بعدد من المسوح األولية لدراسة احتياجات التوعية البيئية للسكان الريفيين          وقد قام البرن    

 وطـرق   ،مصادر تلوث البيئة الزراعية وطرق الحد منهـا       : منها الحاجة الملحة للسكان الريفيين فى مجاالت      

هر اإلصابة وطـرق     وأسباب ومظا  ، واألساليب المختلفة إلستخدام بدائل المبيدات     ،تدوير المخلفات الزراعية  

 ، التشجير متعدد األغراض   ، نظافة القرية والصحة العامة    ، ترشيد إستهالك مياه الشرب    ،العالج من البلهارسيا  

 التدخين واإلدمـان    ، العادات اإلستهالكية اإليجابية وسبل تنميتها     ،العادات الغذائية غير السليمة وطرق تعديلها     

  .الخ... الوقاية واإلسعافات األولية،والتثقيف البيئى التربية ،) العالج– الوقاية -األضرار(
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  : البيئية الريفيةإنتاج بعض النماذج التجريبية للتوعية-٢

تم إنتاج عديد من النشرات والملصقات واألفالم التى تغطى احتياجات السكان الريفيين وتالميـذ              كما    

ه فى جسم اإلنسان وكيفيـة وقايتـه موجـه          تبين أهميت ) رحلة مع الكبد  (نشرة عن صحة الكبد     مثل  المدارس  

 كما تم إنتاج نشرات وملصقات عن قضايا المالريا ورعاية الدواجن والفالريـا ومكافحـة               ،ألطفال المدارس 

الفئران وترشيد استخدام األدوية واألعالف المصنعة والنمل األبيض والمكافحة المتكاملة لآلفـات والتـسميد              

  .نات وحلم تراب المنازل وغيرها من الموضوعات البيئية ذات األولويةاآلزوتى والرش الوقائى للحيوا

  : المحافظةقرىببيئية التوعية ال لقاءات-٣

حيث قام عدد من الخبراء المتخصصين فى مجال الغذاء والصحة ومكافحة الحشرات بعقد عدد مـن                  

المدارس اإلعداديـة بتلـك      تالميذ   توعيةتم   كما   ،للزراع والمرأة الريفية  مختارة من المحافظة    الندوات بقرى   

  .القرى

  

  :استخالص ومبررات البرنامج القومى للوعى البيئى: ثالثًا

االتجاهات الرئيسية للكتابات والدراسات حول قضايا البيئة الريفية والوعى البيئـى           استعراض  يشير    

 البيئـى وأسـباب وآثـار       الريفى إلى شيوع ثالث اتجاهات رئيسية تتصل األولى بالتعريف بالبيئة والنظـام           

ثين خـالل العقـود الثالثـة       وهو االتجاه الغالب الذى استحوذ على اهتمام الخبراء والباح         .المشكالت البيئية 

 دراسات وبحوث ميدانية حول مستوى      تتضمنبكتابات   الثمانينات من   بداية الثانى االتجاه   هوشارك. الماضية

غير أن   ،ات البيئية الريفية فى مجاالت الحياة الريفية المختلفة       وعى الريفيين بالمعارف واالتجاهات والسلوكي    

أقل االتجاهات شيوعاً فى    كان  االتجاه الثالث والذى ارتبط بآليات وبرامج اإلدارة البيئية للوعى البيئى الريفى            

  : وهذا االتجاه يتسم بعدد من السمات منها،الكتابات والدراسات الريفية البيئية

آلليات والبرامج على نطاق جغرافى محدد بخصائص البيئة الريفية علـى مـستوى قـرى             اقتصار هذه ا   -١

  .وعية بيئية مثل الغذاء والصحة أو التغذية وصحة االسرة الريفيةن قضايا مستوىمحدودة أو على 

أن معظم هذه البرامج قد استخدمت النموذج الشائع لبناء البرنامج اإلرشادى والذى يمر بخطـوات بنـاء               -٢

  .الخ..خطة العمل ثم تنفيذها ومراجعتها لألهداف ووضع ليل للموقف وتحديد لوتنفيذ البرنامج من تح

أن النماذج التى حاولت اقتراح آلية قومية للتوعية البيئية الريفية قد استغرقت فى تفاصيل عامة تتـصل                  -٣

ثم جاءت برؤية يصعب تصورها      ومن   ،شرات اللجان على المستويات القومية واإلقليمية والمحلية      عبإنشاء  

  .ناهيك عن وضعها موضع التنفيذ
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 باقى النماذج المتصلة ببرامج البحث األدائى فى مجاالت اإلدارة البيئية خطوات علمية نحـو               وقد قدمت  -٤

ميم على مجـاالت بيئيـة وقطاعـات        عبرامج مستوفاه لمبادئ إدارة البرامج البيئية وقابلة إلى حد بعيد للت          

  .رىجغرافية أخ

 فإن خبرة الباحث ببرامج الوعى البيئى الريفى وإدارته لبرامج البحـث            ،وفى ختام هذا االستخالص     

األدائى فى مجاالت اإلدارة البيئية والنظام المعرفى للغذاء والصحة يسمح له بطـرح عـدد مـن األسـئلة                   

قدم حال اإلجابة   تو ،القومىمستوى  لتصل ببرامج وأنشطة الوعى البيئى الريفى على ا       توالتساؤالت الجوهرية   

لضرورة قوميـة عاجلـة      راًمبر -وهو ما سوف نعرضه فى القسم الثانى من الدراسة        -على هذه التساؤالت    

  :ومفتقدة لبرنامج قومى للوعى البيئى الريفى وهذه التساؤالت هى

امية من اإلهدار   بكم يقدر االستنزاف اليومى لعناصر الصحة والموارد واإلنتاج فى ظاهرة متتابعة ومتن           -١

  المنظم للموارد المادية والبشرية الريفية؟

ميم على قطاعـات جغرافيـة وبيئيـة        ع قابل للت  ،للوعى البيئى الريفى   لماذا نفتقد إطاراً شامالً وواضحاً    -٢

  نوعية عريضة؟

يـة  القوموق استمرارية وتواصلية برامج الوعى البيئى الريفى        عما هى جوانب القصور الرئيسية التى ت      -٣

  الحتياجات السكان الريفيين؟وتحد من قدرة الهيئات والجمعيات األهلية على التغطية الواسعة 

 والجمعيات غير الحكومية فى صياغة برنـامج قـومى          ةكيف نضمن مشاركة الجهات العلمية والتنفيذي     -٤

يـة بيئيـة     تشارك فى تنفيذه لتنمو سلسلة نتائجه لتحقيق مخرجات وعوائد وآثـار قوم            ،للوعى البيئى 

  ضرورية ومفتقدة؟

  

   البرنامج القومى للوعى البيئى الريفى:القسم الثانى

  

  :الوضع الراهن للوعى البيئى الريفى: أوال

أسهمت الدراسات والكتابات النظرية والرسائل العلمية المتصلة بهذه القضايا وأنشطة وبرامج التوعية              

تى أشرف عليها الباحث فى إلمام واسع بالمخـاطر البيئيـة           البيئية التى تمت بمركز الخدمات االستشارية وال      

  .نتاجيةالتى تحيط بالريفيين وتؤثر على أنظمتهم المعيشية واالجتماعية واإل

وسوف نعرض لهذا الواقع من خالل تصنيف للبيئات الريفية المختلفة والذى تم تطـويره ومناقـشته                  

 ثم نستعرض عدد من المخاطر      ،)النموذج الثالث (بيئى  وصاغه الباحث خالل أنشطة وندوات برنامج الوعى ال       

  .والتهديدات البيئية فى تلك البيئات بشكل يبرر أولوية هذا البرنامج وضرورته القومية البالغة
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  :منهاو هذه البيئات األربعويمكن االستشهاد بقائمة طويلة من المخاطر البيئية التى تعرض لها 

  .مسكن ريفى غير مالئـــــم-٢  .ور نافقــــةحيوانات وطيــــ-١

  .قمامة ومخلفات فى الشـــوارع-٤   .حطب فـــوق األسطـــــح-٣

  .غسيل المالبس واألوانى فى الترع-٦  .ورش بالكتـل السكنيـــــــة-٥

  .تخزين غير سليم للحبــــوب-٨    .عرض مأكوالت مكشوفـــــة-٧

  .استخدام مكثف للمبيــــدات-١٠   .إلقاء المياه فى الشـــــــارع-٩

  .فقد أثناء الحصـــــــاد-١٢  .تلوث مصادر ميــاه الشـــرب-١١

  .ترع غيــــر مغطـــاه-١٤   .قمائـــن الطوب اللـــــبن-١٣

  .حظائر الحيوانــات بالمنازل-١٦  .استخدام السماد الكيماوى فى الزراعة-١٥

  .ستحمــام فى الترعوضوء وا-١٨  .تخزين سباخ بجــوار المنــزل-١٧

  .انتشار المستنقعات بالقريــة-٢٠    .كســح الترنشــات المنزليـة-١٩

  .كـالب وقطــط ضالــة-٢٢   .أفــران بلديــة فى المنــزل-٢١

  .انتشار القــوارض والفئران-٢٤    .انتشار الذباب والحشــــرات-٢٣

    .التدخيــن واإلدمــــان-٢٦    .أمــراض سوء التغذيــة-٢٥

    .ارتفــاع نسبة األميـــة-٢٨    .عـدم ترشيــد مياه الرى-٢٧

  .الخ...التخلص اآلمن من نفايات المستشفيات-٣٠      .ضيق الـشوارع واألزقة-٢٩

  .بعض من هذه المخاطر لتبيان أولوية وضرورة هذا البرنامجل وسوف يعرض الملحق
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  :مبررات وأهداف البرنامج: ثانيا

  : مبـــررات البرنــامج-١

 :ات المسئولة عن تقديم مواد ومعارف الوعى البيئى الريفى، وتتوزع ما بينــدد الجهــتتع  

  . مؤسسات وتعليمية وبيئية-ب    .  أجهزة ومنظمات وهيئات إعالمية-     أ

  .  منظمات أهلية وجهات دولية مانحة-ج

  :غير أن هذا الجهد المشكور يتميز فى المقام األول بأنه  

  . عدم االعتماد على الموارد الذاتية-ب    .ة تفتقد فرص االستدامة جهود متناثر-أ

  . عدم ملكية السكان والمجتمعات الريفية لهذه البرامج-ج

 : توفيرلويحاول هذا البرنامج أن يوفر فرص االستدامة ألنشطة الوعى البيئى من خال  
  .لوعى البيئى برامج وأنشطة تجريبية ل-ج    . دليل متكامل للوعى البيئى الريفى-أ

  . صياغة رؤية وطنية لبرامج فعالة للوعى البيئى-د    . كوادر توعية بيئية محلية مدربة-ب

  

  ةــالخالص

 عناصر أساسية تفتقدها أنشطة وبرامج الـوعى البيئـى          ألربعةإن أهمية هذا البرنامج تتمحور حول تغطتيه        

  :صر المفتقدة هىومن ثم تؤثر على فعاليتها وتحقيقها ألهدافها، وهذه العنا

وغيـر جذابـة    فقيرة   التى هى فى مجملها      المواد التعليمية واإلعالمية ومواد التوعية البيئية الريفية       -أ

  .ومتناثرة وغير متاحة

معظمهم فى جهات تابعة لإلدارات البيئة والتعليمية والصحية، دون مستوى           و عية البيئية ميسرو التو  -ب

  .هارات التيسير وغير مزودين بالمواد اإلعالمية ووسائل التوعيةالكفاءة والتأهل والتدريب على م

بمتابعة مستمرة وتقييم يضمن فعاليتهـا      وتحظى   والمحدد أهدافها    أنشطة التوعية البيئية المخطط لها     -ج

  .واستخالص دروسها المستفادة

  .لعناصر الثالث السابقة لغياب وافتقاد ا وهى النتيجة الحتميةاستراتيجية قومية للوعى البيئى الريفى -د

  

  :أهــداف البرنـامج المقترح -٢

حشد وتنظيم جهود وطاقات الخبراء والباحثين فى مجال الوعى البيئى الريفى لتصميم وإنتاج دليل شـامل                 -أ

 .ومبسط لمجاالت الوعى البيئى الريفى

التطوعيـة وأنديـة الـشباب      تدريب عدد من كوادر الوعى البيئى الريفى بالمنظمات التعليمية واألهلية            -ب

  .للوعى البيئى الريفى على هذا الدليل واستخداماته Facilitators ومكاتب شئون البيئة كميسرين



 -١٤-

تجريب وتنظيم أنشطة توعية بيئية بعدد من القرى والتجمعات الريفية للفئات الريفية المختلفة باسـتخدام                -ج

 .تدامة هذه األنشطة اعتماداً على الموارد المحليةهذا الدليل وكوادره المدربة مع دراسة متطلبات إس

 الخروج برؤية إستراتيجية واضحة حول أسس وعناصر ومتطلبات برنامج فعال للوعى البيئـى الريفـى                -د

يمكن للجهات المعنية بوزارات الشباب والبيئة والتربية والتعليم والتنمية المحلية والـشئون االجتماعيـة              

 .ناد إليه واالسترشاد به فى أداء هذا الدور القومى الحيوىالخ االست... واألوقاف 

 
  :مراحل البرنامــج المقترح: ثالثا

  :يمر تنفيذ البرنامج بعدد من المراحل االساسية على النحو التالى  

 : مرحلة تصميم وبناء الدليل وإنتاجه، وتضم هذه المرحلة عدة خطوات-أ

ة جامعة المنصورة فى التخصصات المعنية باإلضافة لمـدير          تشكيل لجنة تحضيرية تضم عدد من أساتذ       -١

 :حيث تقوم هذه اللجنة بالمهام التالية. البرنامج ومنسقه البرنامج

  . ترشيح الخبراء والباحثين إلنتاج الدليل-  . مناقشة أهداف البرنامج وأهميته وأولوياته-

 . النقاشية الموسعة للخبراء اإلعداد للحلقة-  . مناقشة منهج البرنامج ومراحله األساسية-

 .لقاءات وحلقات نقاش ومسوح بالتجمعات الريفية للتعرف على احتياجات التوعية البيئية الريفيةتنفيذ  -٢

 . حصر وتصنيف مواد التوعية البيئية الريفية السابق إنتاجها من خالل الجهات المعنية-٣

 :الت الوعى البيئى الريفى بهدفتنفيذ حلقة نقاشية موسعة لخبراء والباحثين فى مجا -٤

  . التعريف بالبرنامج ومناقشة منهجه وخطواتــه-  

 . تصنيف المجاالت الرئيسية والفرعية للوعى البيئى-  

    . تصميم نموذج لعناصر المعرفـة البيئيــــة-  

 . تشكيل لجنة توجيهية لتمثل الجهات المعنيــة-  

 . فى مجاالت الوعى البيئى الفرعية بإعداد مادة الدليل تنظيم تكليف السادة الخبراء والباحثين-٥

 .صياغة وإعداد وإخراج الدليل وطباعة نسخ تجريبية استعدادا لمرحلة تدريب ميسرى الوعى البيئى -٦
  

 : مرحلة تدريب ميسرى التوعية البيئية وتضم الخطوات التالية-ب

 :عين فى مجاالت العمل البيئى منترشيح اللجنة التوجيهية لعناصر من العاملين والمتطو -٧

  . وإدارة التوعية والسكان بالتربية والتعليم-  . مديريات الشباب والجمعيات األهلية-

  . وجهاز بناء القرية، إدارة شئون البيئة-  . الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية-

  .إلخ… اإلرشاد الزراعى -
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  :وادر تضم محاور أساسيةتصميم برامج تدريبية إلعداد وتأهيل هذه الك -٨

 . محور المهارات االتصالية والتيسير والمشاركة والعمل مع المجتمع الريفى-     

 .  محور الوحدات المعرفية لدليل الوعى البيئى الريفى وعناصـــــره-     

 .  محور تقنين وتجريب الدليل المبدئى من خالل مالحظات التدريــــب-      

ج التدريبية وإختيار عدد من الكوادر المتميزة خالل التدريب وإعدادها مـن خـالل بـرامج                تنفيذ البرام  -٩

 .تدريب المدربين ضماناً الستدامة البرنامج

إعداد المستلزمات والمعينات التدريبية وأدلة الميسرين الستخدامها خالل األنشطة التجريبيـة للـوعى              -١٠

  .البيئى الريفى
  

 :يبية للوعى البيئى الريفى وتضم مرحلة األنشطة التجر-ج

 ). قرية٣-٢(وضع خطة تنفيذية ألنشطة تجريبية للوعى البيئى الريفى تنفذ بعدد من التجمعات الريفية  -١١

يتم تنفيذ البرنامج بداية من توعية وحشد المستهدفين بالتجمعات العامة بالمـدارس ومراكـز الـشباب                 -١٢

 .اف البرنامج وأنشطته وحتى تنفيذ األنشطة التجريبيةوجمعيات تنمية المجتمع للتعريف بأهد

 للتعـرف علـى معـدالت    Checklistsتطوير نظام للمتابعة قائم على تصميم عدد من قوائم التسجيل   -١٣

 .وكفاية األنشطة مع تطوير نظام مبسط للتقارير الدورية عن النشاط وتوثيقه

فضالً عـن المعوقـات     )  المعرفية –التنظيمية  (دة  عقد ورشة عمل ختامية الستخالص الدروس المستفا       -١٤

والنجاحات التى تحققت باإلستناد لتقارير المتابعة ومالحظات اللجنـة التوجيهيـة ومخرجـات وعوائـد             

 . البرنامج
  

 : مرحلة بلورة رؤية إستراتيجية للوعى البيئى الريفى وتضم-د

وعناصر إستدامة األنشطة ترتكز على عناصـر        تقوم اللجنة التوجيهية بإعداد رؤية إستراتيجية ألسس         -١٥

 :منها

  . ملكية السكان لألنشطة ومشاركتهم فى إدارتها-.    االعتماد على الموارد المحلية الذاتيـة-

  . توفير الجهات المعنية لمستلزمات النشاط-.   تغطية قاعدة واسعة من السكان الريفيين-

 :ات والجهات المعنية والجهات المانحة بهدف يتم عقد مؤتمر موسع يحضره ممثلو الوزار-١٦

  . تحديد إسهاماتهم فى دعم هذه البرامج-  . مناقشة إستراتيجية الوعى البيئى الريفى-

  . تحديد ضمانات إستدامة البرامج وفعاليتها-



 -١٦-

  :سلسلة نتائج البرنامج: رابعا

 . هذه السلسلة بالملحقسوف نعرض هنا للنقاط األساسية لسلسلة النتائج فى حين ستعرض تفاصيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٣  Hypothesisالمفترضــات 

  .وضوح مقترح البرنامج وأولويته فى أنشطة جامعة المنصورة •
  .توفير بيئة حاضنة من قيادات الجامعة لدعم ورعاية البرنامج •
  ).تنمية البيئة-للبحوث(توفير تمويل عاجل من صناديق الجامعة  •
  .ة فى أنشطة البرنامجمشاركة واسعة وفعالة من خبراء الجامع •
  .استجابة كافة الهيئات المعنية لتفهم ودعم أنشطة البرنامج •

 ٢  Activities األنشــطة

  .رض البرنامج خالل المؤتمر الرابع وقبول فكرته وأهدافهع •
  .تمويل البرنامج تجريبيا من موارد الجامعة وصناديقها البحثية •
  .إنتاج دليل الوعى البيئى وتدريب ميسروا الوعى البيئى •
  .تنفيذ أنشطة البرنامج وتقييمه واستخالص الدروس المستفادة •

  .عى له الجهات المعنيةعرض مخرجات البرنامج فى مؤتمر تد •

١  Inputsالمدخــالت 

  .ث بيئيـةواقع بيئى ريفى ومخاطر بيئية تنذر بكوار •
  .وعى جامعة المنصورة بهذا الواقع ومتطلبات تحسينه •
  .عاما من البحث األدائى بمركز الخدمات اإلرشادية) ١٨(خبرة  •
  .برنامج تنفيذى للوعى البيئى الريفى قابل للتنفيذ والتقييم •

  .كوادر علمية بكافة التخصصات فى مجاالت البيئة بالجامعة •
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 :سلسلة نتائج البرنامج: تابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٣  )المدى البعيد (Impactاآلثــار 

  .امتالك المجتمعات الريفية آللية فعالة لحماية البيئة واألمان الصحى •
  .مشاركة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المعنية فى األنشطة •
  .ريفية البيئية وتقديم التسهيالت المادية والبشريةتطوير المبادرات ال •
  .تحسن كبير للبيئات المنزلية والمزرعية والطبيعية واالجتماعية الريفية •

  .تمتع القطاع الريفى فى مصر بمقومات حماية البيئة واألمان الصحى •

 ٢  )المدى المتوسط (Outcomesد ــالعوائ

  .الحصول على دعم وتفهم كافة الوزارات والهيئات المعنية •
  .المبادرة بإنشاء مركز وطنى للوعى البيئى بجامعة المنصورة •
  .توفير مواد التوعية البيئيةامتالك التسهيالت الالزمة للتوسع فى  •
  .تأهيل أعداد متزايدة من كوادر الوعى البيئى بكافة المحافظات •

  .تنظيم برامج لتصميم وتنفيذ وتقييم برامج الوعى البيئى بمصر •

١  )المدى القصير (Outputsات ـالمخرج

  .امتالك الجامعة لخبرة تصميم وإدارة برامج الوعى البيئى الريفى •
  .الوعى البيئى ومواد توعية مكتملة ومتاحةتوفير دليل  •
  .بكافة الجهات) مؤهلين ومدربين(توفير كوادر للوعى البيئى  •
  .صياغة استراتيجية وطنية واضحة للوعى البيئى الريفى •
  .اهتمام الوزارات والهيئات بأهداف البرنامج ومخرجاته النهائية •



 -١٨-

  :البرنامج الزمنى للبرنامج: خامسا

  المدة بالشهور
  األنشطة

١٢ ١١ ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١

  :تصميم وبناء دليل الوعى البيئى •

                          تشكيل فريق العمل

                          الحلقات النقاشية

                           الدليلواتكليفات الخبراء ومنسق

                          مراجعة وطباعة الدليل

  :تدريب ميسرى الوعى البيئى الريفى •

                          تصميم وإعداد برامج التدريب

                          تنفيذ برامج التدريب

                          مناقشة خطة العمل وأدوار الميسرين

  :األنشطة التجريبية للوعى البيئى •

                          وضع خطة تنفيذ األنشطة
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                          المؤتمر الختامى إلعالن االستراتيجية
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  )١(ملحق 
 ):االجتماعية-الطبيعية-المزرعية-المنزلية(نماذج من المخاطر والسلوكيات البيئية فى البيئات الريفية 

 

  : مسكن ريفى غير مالئم-١
 

حيث تتزاحم الوحـدات المعيـشية وتزيـد معـدالت          
وتنتفى مـن   ) الغرفة/ عدد األفراد   (االزدحام الحجرى   

  الصحية واحتياطات الـسكنى معظم المساكن الشروط
والراحة المعيشية كالتهوية واإلضـاءة بـشكل يهـدر         
ــضرورية   ــشة ال ــات المعي ــصوصية واحتياج الخ

وتتالصـق  . والمساحات المالئمة لألنـشطة المنزليـة     
 .المساكن حول شوارع ضيقة كثيرة االنحدار

 
 

  : حطب وقش فوق السطح-٢

تمثل المخلفـات الزراعيـة أحـد المـصادر           
قتصادية لو أحسن استغاللها بميزان الوضع الراهن       اال

يهدر قيمتها االقتصادية ويعرض الريفيين من خاللهـا        
للخطر حيث تخزن وتحفظ المخلفات الزراعيـة فـوق         
أسطح المنازل مما يجعلها عرضة النتشار الحـشرات        
والقوارض وتعرض المنازل الريفية للحرائـق بـشكل        

 .دورى
 

 
  :ة المعيشيةحظائرماشية بالوحد-٣

تتعايش الحيواننات المزرعية فى الغالب داخل        
الوحدة المعيشية، نظراً الحتياجات األمن والخوف من       
السرقة ولتكون بالقرب من أصحابها خـالل فـصول         
الشتاء القارص بكل ما يعنيه ذلك من تلوث بمخلفـات          

 ،الحيوانات وانتشار الذباب والحـشرات واألمـراض      
  .الريفى للسكنى المريحةوعدم مالئمة المنزل 

 

  :أفراد بلدية ملوثة-٤
يشكل الفرن البلدى عنصرا أساسيا فى المنزل         

الريفى ويعد مصدرا للتلوث داخل الوحـدة المعيـشية         
وبخاصة تأثير الدخان وملوثات الهواء على األطفـال        
وكبار السن الذين عادة ما يعـانون مـن األمـراض           

عـالوة علـى    . مزمنةالصدرية وأمراض الحساسية ال   
الوقود الذى يستخدم فيه من المخلفات المزرعية الـذى         

 .يخزن بالمنزل ويكون مصدراً بيئياً ملوثاً
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  :تخزين سباخ بجوار المنزل-٥
حيـث المكــان االساسـى لتخــزين الــسباخ     

الستخدامات األراضى وفرش الحيوانات أمام المنـزل       
لذباب ويعد  األمر الذى يخلق بيئة صالحة للحشرات وا      

ملوثاً رئيسياً يتوزع بكافة طرق القرية وأمـام كافـة          
وحداتها المعيشية بدالً من أن يتركز فقط بجوار الحقول         

 .وأماكن اإلنتاج

 
  :قمائن الطوب اللبن-٦

تمثل قمائن الطوب اللبن خطراً مزدوجاً فهـى          
من ناحية تستنزف المورد الطبيعـى االساسـى فـى          

هو التربة بتجريفهـا السـتخدامات      العملية الزراعية و  
 ثم هى مصدر لتلوث هوائى كثيف يشكل نـسبة          ،البناء

عالية من الملوثات الهوائية وهى العملية التى الزالـت         
 .تمارس رغم القوانين والقرارات المقيدة لها فى الريف

 
  :ترع ومصارف غير مغطـــاه-٧

تشكل الترع والمصارف مصدر متعدد للتلوث        
ات المنزلية والحيوانية ومياه الصرف الـصحى       بالمخلف

عالوة على المنظر غير الحضارى الذى يفقد القـرى         
القيم الجمالية ويمثل فى نفس الوقت إهـداراً للمـورد          

 ونـسبة   ، ومأوى لألمراض والروائح الكريهة    ،المائى
ضئيلة من هذه القنوات هى التى يتم تغطيتها واستغالل         

 .قرى والطرقاتمساحتها فى توسيع مداخل ال
 

 
  :طيور وحيوانات نافقة-٨

ينخفض وعى الريفيين بطرق التخلص اآلمـن         
من مخلفات الطيور والحيوانات النافقة فتلقى بها فـى         
الشوارع وفى الطرقات وفى األماكن الخاليـة لتمثـل         
مصدر لألمراض والتلوث بالميكروبـات والجـراثيم       

 هـذا   وتعريض صحة الريفيين للمخاطر الناجمة عـن      
 .الوضع المشوه والخطير
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  :مخلفات زراعية غير مستغلة-٩
المخلفات الزراعية هى أحد النواتج الرئيـسية         

الثانوية الناتجة عن عملية اإلنتاج الزراعـى الكثيـف         
ويستغل جزء صغير من هذه المخلفـات فـى         . بالقرية

غيـر أن الدراسـات     . أغراض الوقود وتغذية الماشية   
ـ      روة ال تقـدر يمكـن حـصادها        توضح أن هنـاك ث

باالستغالل االقتـصادى لهـذه المخلفـات ألغـراض         
 .التصنيع والتسميد وتغذية الحيوانات

 
  :ألقاء المياه بالشوارع-١٠

عالوة على ضيق الشوارع واألزقة وغيـاب         
 فإن ممارسات الريفيات بسكب     ،خدمة الصرف الصحى  

ى الطهـى   بقايا استخدامات المياه المنزلية المستخدمة ف     
والغسيل واالستحمام فى الطرقات يمثل أحد المشكالت       
البيئية التى تنتقص مـن سـالمة الـشوارع للمـرور           
واالستخدام اآلمن عالوة على خلق بيئة لتوالد البعوض        

 .والحشرات

 
  :نقص خدمات الصرف الصحى-١١

  

أحد أكبر المشكالت البيئية الريفية حيث نـسبة          
لقرى هى التى تتمتع بخدمات     فقط من ا  % ١٠ال تتعدى   

 ومعظم القرى تعتمد على صـرف       ،الصرف الصحى 
مخلفات الصرف الصحى فى المجارى المائية أو فـى         

. مناطق غير مؤهولة مما يشكل بيئة خـصبة للتلـوث         
وتؤدى طرق التخلص غير اآلمن من الصرف الصحى        
غير اآلمن إلى اختالطها بمياه الشرب وانتشار أمراض        

  .رها من األمراض الخطيرةالتيفويد وغي
 

  :انتشار البرك والمستنقعات-١٢
أدى دخول خدمات مياه الشرب بمستوى أعلى         

كثيراً من توفير خدمات الـصرف الـصحى وزيـادة          
استهالك الريفيين للمياه مؤخراً إلى ارتفـاع مـستوى         
الماء األرضى وأدى البناء على أراضى المنخفضة عن        

ن القرى إلى انتـشار بـرك       المستوى العام فى كثير م    
ومستنقعات تمثل بيئة صالحة لنمو البعـوض عـالوة         
على الهدر االقتصادى ألراضى تلك المستنقعات وعدم       

 .استغالل مساحات كبيرة منها
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  : االستحمام والغسيل فى الترع-١٣
يعد االستحمام والغسيل فـى التـرع إحـدى           

مج العادات التى وإن تم اإلشـارة إليهـا فـى البـرا           
اإلعالمية الريفية باعتبارها مصدراً رئيـسياً لمـرض        
البلهارسيا وغيرها من األمـراض فـإن الريفيـات ال          
يتوقفن عن هذه العادة أو عـن االسـتخدامات البيئيـة           
السلبية لها مثل استحمام األطفـال وغـسيل األوانـى          

 .وتنظيف الحيوانات

 
  :التعرض للبلهارسيا والقواقع-١٤

  
سيا المصدر االساسى لعديـد مـن       تعد البلهار   

األمراض الشائعة بين سكان الريف ويمثـل تعـرض         
الريفيين غير اآلمن خالل ممارسة الـرى واالحتكـاك         
اليومى بالترع والقنوات فرصـة متزايـدة للتعـرض         

ومن ثـم تزيـد فـرص انتـشار         . للبلهارسيا والقواقع 
أمراض الكبد والفشل الكلـوى فـى الريـف بأعـداد           

 .متزايدة
 

  : ضيق الشوارع واألزقــة-١٥
  

مع غياب أو تأخر فرص التخطيط العمرانـى          
للتجمعات الريفية والتقسيم العشوائى ألراضـى البنـاء        
واالستخدامات الزراعية والتجارية وغيـاب القـوانين       

 لـم يـتم تـوفير       ،المنظمة لذلك فى الريف أو تجاهلها     
معدالت معقولة من عرض الشوارع واألزقـة األمـر         

 .لذى انعكس على بيئة عمرانية متخلفة وفقيرة للغايةا
 

 
  :اإلسراف فى مياه الرى-١٦
  

المياه تمثل العامل االساسى للزراعة بجانـب         
ويتعرض هـذا   . األراضى والمستلزمات ورأس المال   

العامل لهدر شديد نتيجة لتخلف اساليب الرى المزرعى        
ملة للمياه  وعدم اتباع التوصيات الخاصة باإلدارة المتكا     

من جانب الريفيين وشجع على ذلك وكون هذا المورد         
بال ثمن وال بدخل فى كلفة وحساب الربحية اإلنتاجيـة          

 .الزراعية لدى الزراع



 -٢٦-

  :إلقاء مخلفات الصرف الصحى فى المياه-١٧
  

 وتثـامى   ،مع تزايد أعداد الـسكان الـريفيين        
مخلفات الصرف الصحى كخطر انتشر فى المنـاطق        

فية مع حرمان معظم القرى من خدمات الـصرف         الري
 أصبح التخلص من مخلفات الـصرف فـى         ،الصحى

معظمه يتم من خالل إلقائها فى المجارى المائيـة دون          
 األمر الـذى يـؤثر علـى سـالمة الميـاه            ،معالجة

وصالحيتها لألغراض الزراعية أو األغراض اإلنسانية      
 .األخرى

 

  : انتشار القوارض والفئران-١٨
  

تمثل القوارض والفئران خطراً مزدوجاً بنقلها        
لألمراض من جهة واعتبارها آفة تؤثر علـى سـالمة          

 وتشجع البيئة الريفية    ،المنتجات والمخزونات الزراعية  
وكثرة المخلفات الزراعية والمنزلية ونقص الخـدمات       
الصحية على وجود بيئة خصبة النتشار القوارض التى        

المنخفض باساليب مكافحتهـا    ال يسمح وعى الريفيين     
 .بتوقف مخاطرها على الصحة والموارد

 

  :استخدام السماد الكيماوى بكثافة-١٩
  

يشيع فى اإلنتاج الزراعى بالريف نمط اإلنتاج         
ذو المدخالت الخارجية الكثيفـة وبـاألخص التـسميد         
الكيماوى ولم يعد التسميد البلدى هو المصدر الرئيسى        

 ونتيجة لذلك فقد تزايد تمركـز       ،نباتلتغذية التربة وال  
العناصر الضارة بالتربة والنبات وما يـصاحبه مـن         
تزايد معدالت اإلصابة باألمراض ذات العالقة بالسمية       

 .شائعاً لدى الريفيين والمستهلكين
 

 

  : الرش المكثف للمبيدات-٢٠
  

مثلت المبيدات حالً سحرياً للريفيين يمكن مـن          
 غير أنـه    ،نتشار اآلفات المزرعية  خالله التعامل مع ا   

مثل فى فى نفس الوقت كارثة بيئة من خالل المتبقيات          
فى التربة والنبات وبرغم تحريم استخدام بعض منهـا         
فى الزراعة فإن انخفاض الوعى والرقابة مازال ينذر        
بمشكالت صحية مدمرة على صحة اإلنسان ومـوارده        

 الطبيعية من نبات وحيوان وتربة زراعية
 



 -٢٧-

  : الشراء من الباعة الجائلين-٢١
  

لغياب األسواق المركزية أو األسواق الكبيـرة         
فى المناطق الريفية يعتمد إمداد الريـف بمـستلزمات         

 ،واحتياجاته الغذائية على عدد كبير من الباعة الجائلين       
الذين ال يتم مراقبتهم صحياً برغم أنهـم يـستخدمون          

تؤثر علـى   ) وعية ا ، أكياس ،مياه(مدخالت غير آمنة    
 سالمة الغذاء وعلى صحة المستهلكين

 
  :غسيل الطعام واألوانى بمياه ملوثة-٢٢

  

ويتم ذلك إما عن طريق غسيل األوانـى فـى            
مياه الترع والمصارف أو من خـالل الغـسيل بميـاه           
مستعملة كما يحدث مع الباعـة الجـائلين أو غـسيل           

تهالكها الخضروات فى الترع والمصارف والتى يتم اس      
دون وعى من معظم المستهلكين الريفيين باألضـرار        
الصحية الجسيمة لهذا السلوك البيئى ومخاطره علـى        
صحة الريفييـة وبخاصـة األطفـال ذوى المقاومـة          

 .المحدوده
 

  : سوء تخزين الحبوب-٢٣
  

أحد مصادر أمـراض الكبـد والكلـى هـى            
 األفالتوكسينات والتى تمثل مصدر خطر كبير نتيجـة       

فساد الحبوب والمواد الغذائية بما تمثلـه مـن إهـدار           
اقتصادى وضرر على الصحة العامة حال اسـتهالكها        
دون وعى بمخاطر غياب االسلوب الـسليم لتخـزين         
واستهالك الحبوب والتى يتم تخزينها بكميـات هائلـة         

  .على مدار الموسم ولفترات الطويلة
 

  : حرق المخلفات فى الهواء-٢٤
 

صر المخلفات التى يـتم حرقهـا علـى         ال تقت   
المخلفات المنزلية والتى تمثل مخلفات صـلبة منزليـة         

 وإنما تمتد لتشمل    ،والتى يتم حرقها بجوار المنزل عادة     
المخلفات الزراعية على جانـب الحقـول والمخلفـات     
الزراعية كقش األرز فى الحقول ذاتها والذى يسبب ما         

من أخطار وإسـهام    يسمى بالسحابة السوداء بما تمثله      
فى االحترار الحرارى وتلوث الهواء وصعوبة الرؤية       

 .والهدر االقتصادى
 



 -٢٨-

  :انتشار المخلفات فى الشوارع-٢٥
 

نتيجة لعدم وجود نظم محليـة ريفيـة إلدارة           
المخلفات الصلبة وبخاصة مـع غيـاب المـستلزمات         
واألدوات من وسائل نقل وعمالـة وأمـاكن لتجميـع          

مخلفات وانخفاض وعى الريفيين بأهمية     والتعامل مع ال  
 انتشرت المخلفات فـى     ،التخلص المنظم لهذه المخلفات   

الشوارع لتتكاتف مع ظواهر سـلبية أخـرى لتفـاقم          
 .مشكالت التلوث والمخاطر البيئية

 
  :استخدام مكبرات الصوت-٢٦

  
ظاهرة انتشرت فى اآلونة األخيـرة كمـصدر          

 مكثـف للمكبـرات     للتلوث السمعى من خالل استخدام    
الصوتية فى المناسبات االجتماعية واستخدامها بواسطة      
الباعة الجائلين وغيرها من االستخدامات التى مثلـت        
وبخاصة فى مراكز الريف الرئيسية أحـد المـشكالت         

 .البيئية المالزمة لوسائل االتصال

 
  :كثافة الذباب والحشرات-٢٧

مخلفات مثل انتشار المخلفات فى الشوارع من         
منزلية وطيور وحيوانـات نافقـة وغيـاب خـدمات          
الصرف الصحى وضـعف مقاومـة الحـشرات فـى       
المنازل والتجمعات البشرية مصدراً هاماً لتكاثر الذباب       

ــة ــشرات المنزلي ــدرات . والح ــص الق ــجع نق وش
والمستلزمات والمتابعة والرقابة الخاصة بهذه الخدمات      

 .ة المؤكدةعلى انتشارها وتزايد مخاطرها البيئي

 
 

  :األلبان غير المبسترة-٢٨
تعد ألبان الحيوانات المنزلية ومنتجاتهـا أحـد          

 ولقصور وعـى    ،الموارد الغذائية الرئيسية فى الريف    
 مثلت  ،الريفيين بأساليب إعدادها واالستخدام اآلمن لها     

مصدر خطورة على صحة االسرة كما تمثـل خطـراً          
يعها فـى المعامـل     آخر من خالل تداولها ونقلها لتصن     

المحلية التى يتنقصها االساليب الفنيـة الـسليمة فـى          
التعامل مع هذه المنتجات والتى تعوضـها باسـتخدام         

 .إضافات ضارة الستدامة استخدامها وصالحيتها



 -٢٩-

 

 

  :سوء التغذية واألمراض-٢٩
  

مثل اعتماد االسر الريفية على غـذاء غيـر           
الغذاء المتكامل  متوازن نتيجة النخفاض الوعى بمفهوم      

وللمستويات األقل من الـدخل وحاجـة القـرى إلـى           
استغالل المساحات المنزرعة فى االستجابة الحتياجات      
تغذية الحيوانات وتغذية االسرة والمال لزيادة القـدرة        
الشرائية إلى شيوع أمراض سـوء التغذيـة والهـزال          
والضعف العام الذى يجعل الفـرد فريـسة ألمـراض          

 .أخرى خطيرة
 

  :ضعف الرعاية الصحية لألطفال-٣٠
  

مع غياب الخدمات المتكاملة للرعاية الـصحية         
فى المناطق الريفية وبخاصة لألطفال وتركزهـا فـى         

 وأدى ارتفـاع    ،المدن أو فى المراكز الريفية األكبـر      
 وتصور برامج التوعية والوقاية وعدم      ،تكاليف العالج 

لبات الرعاية  وعى األمهات الريفيات باحتياجات ومتط    
الصحية أى وجود فجوة كبيرة تـؤثر علـى الـصحة           
العامة لألطفال الريفيين وتعرضهم لمخـاطر صـحية        

 .جسيمة
 

  :االزدحــام المكانـى-٣١
  

لم تعد القرية والريف بعامة مكانـاً للتـرويح           
والهدوء فمع تناقص فرص الحصول على مسكن فـى         

األراضـى   أصبح البناء علـى      ،المدن بأسعار معقولة  
الزراعية لألبناء وشراء األراضـى الزراعيـة لهـذا         
الغرض هو االساس مما عزز من الكثافـة الـسكانية          
بالقرى وجعلها أقرب إلى المدن الـصغيرة بكـل مـا           
 .يحمله الزحام من صخب ومشكالت وتعقيدات معيشية

 
 

  :عدم وجود مالعب لألطفال-٣٢
أسهم غياب التخطيط العمرانى عـن معظـم           

مناطق الريفية فى عدم تخصيص مـساحات مالئمـة         ال
للترويح ووجود النوادى وأماكن األنـشطة لألطفـال         

وأصبح مزاولة أى نشاط رياضى يـصطدم       . والشباب
عالوة على غياب الميزانيات والتسهيالت بأماكن غير       
متاحة إلقامة النوادى والمالعب مما يحـرم األطفـال         

لذى يسهم فـى    والشباب الريفيين من فرص الترويح ا     
 .بناء شخصيات سوية وفعالة

 



 -٣٠-

  :انتشار األمية بين البنات والنساء-٣٣
  

برغم من ارتفاع معدالت التعليم من الـريفيين          
 فال زالت هناك نسبة كبيرة مـن النـساء          ،بشكل كبير 

الريفييات مـن غيـر العـامالت وأربـاب المنـازل           
والمسؤالت عن إدارة المنزل ورعاية األطفال أميـات        
ينقصهن الوعى الكافى بالمهام والمسئوليات وتزداد هذه       
 .المشكلة مع شكلية وصورية برامج محو األمية الريفية

 
  :التدخيــن واإلدمــان-٣٤

  

نتيجة للتقليد والبطالة وعـدم وجـود أنـشطة           
ترويحية ورياضية بالقرية وغياب الرقابـة االسـرية        

اب  شـاع بـين شـب      ،وضعف الدور التربوى للمدرسة   
القرية عادة التدخين بما تمثله مـن هـدر اقتـصادى           
وخطر على الصحة العامة ومـا تحملـه مـن تزايـد      
احتماالت االتجاه إلـى اإلدمـان ومخـاطره األمنيـة          

 .واالجتماعية الهائلة

 
  :البطالة ووقت الفـراغ-٣٥

  

مع تناقص نصيب الفرد من الحيازة الزراعية         
المواسـم  (دة عـدا    بالريف ووجود عمالة زراعية زائ    

وعدم نجاح برامج التنمية الريفية فى خلـق        ) الزراعية
مشروعات واستثمارات صناعات تقوم علـى اإلنتـاج        

 ومع توصـيات    ،الزراعى واحتياجات السكان الريفيين   
المنظمات الدولية بخفض أعـداد العمالـة الحكوميـة         
وغياب نظم توظيف الخريجين انتشرت البطالـة وزاد        

ما يمثله من مخاطر بيئيـة واجتماعيـة        وقت الفراغ ب  
  .كبيرة

 
  :تواجد الورش بالكتل السكنية-٣٦

  

ال تمثل أنشطة التصنيع فـى الريـف سـوى            
مجموعات من ورش الحـدادة والنجـارة والمخلفـات         
الصناعية وورش السيارات وغيرها وهـى تـستخدم        
أساليب غير حديثة فى التصنيع والصيانة ينتج عنها كم         

ات الثانوية عالوة على الـضوضاء وعـدم        من الملوث 
االلتزام بمسافات تبعد عن المنازل وسكنى األفراد مما        

 يشكل أحد المشكالت البيئية الريفية
 



 -٣١-

 

  :افتقاد القيم الجمالية والتنسيقية-٣٧
فيما عدا نسبة ضئيلة من القرى التـى ينتمـى            

إليها كبار المسئولين أو الـوزراء أو ممثلـين أقويـاء           
الس النيابية أو أحد المبادرون الذين يتبنون برامج        للمج

للتنمية بالعون الذاتى أو تلك القرى التى تم اختيارهـا          
ضمن برامج ممولة دولياً فإن السمة الغالبة فى المناطق         
الريفية هو افتقاد القيم الجمالية والتنـسيق الحـضارى         
وعشوائية المناطق المخصصة للسكنى أو الخدمات أو       

 . الزراعىاإلنتاج
 

  : ضعف الخدمات الصحية-٣٨
تتنوع مصادر الخدمات الصحية فى المنـاطق         

الريفية ما بين وحدات صحية حكومية ومراكز لتنظيم        
االسرة وبعض القيادات الخاصة وهى كلهـا وحـدات         
تفتقد انتظام والتزام األطباء للظروف القاسـية التـى         

 الطبيـة   يعملون فيها وندرة أو عدم صالحية األجهزة      
 وتحـرم   ،وعدم وجود كفاية من األدوية والمستلزمات     

القرى الصغيرة والتوابع والعزب صغيرة العـدد مـن         
مثل هذه الخدمات بشكل يجعل الخدمة الـصحية فـى          

 .المناطق الريفية دون المستوى
 

  :تربية الطيور المنزلية والجاللة-٣٩
تمثل الطيور المنزلية أحد مـصادر البـروتين          

 وتعد  ،وانى االساسية لدى االسرة الريفية المتوسطة     الحي
التربية المنزلية هى االساس فى الحصول علـى هـذا          
المصدر ومع تزايد مخاطر انتشار انفلـونزا الطيـور         
وأصبح هذا المصدر محل خطورة على المخالطين من        
النساء واألطفال خاصة مع افتقاد الوعى بالتعامل اآلمن        

 . هذه األمراض الخطيرةفى حاالت اإلصابة بمثل
 

 
  :التداول غير اآلمن لألغذية-٤٠

تعج األسواق الريفية االسبوعية بكافة اشـكال         
السلع من أغذية جافة ولحوم وأسماك وبيض ومنتجات        

وتحول ضعف الرقابة على هذه األسـواق       . الخ..ألبان  
وقلة أعداد مراقبى األغذية ومفتـشى التمـوين علـى          

مة هذه األغذية من حيث أماكن      فرص الرقابة على سال   
اإلعداد أو مواصفات السلع أو فترات صالحيتها ويمثل        

 هذه مورد إضافى لألضرار البيئية الصحية الريفية

 



 -٣٢-

 

  : الذبح خارج السلخانه-٤١
ال يأبه الريفيون كثيراً لمتطلبات صحة وسالمة         

الغذاء وخاصة إذا ما اتصل األمـر بـاللحوم والتـى           
لفرد منها فى الريف عن نظيره فـى        ينخفض نصيب ا  

ويقوم المزارعون بـذبح الحيوانـات خـارج        . المدن
السلخانه سواء ألغراض البيع أو المناسبات االجتماعية       
دون التفاف للقرارات والقوانين المنظمة لذلك وتـسهم        
سهولة التوزيع بأسعار أقل فى شيوع هذا الـسلوك أو          

 مةيمثله من مخاطر عالية على الصحة العا

 
  :البناء على األراضى الزراعية-٤٢

مع ارتفاع أسعار األراضـى والمبـانى فـى           
 وكبر حجم األسر الريفية لم تجد األسر الريفية         ،المدن

بل واالسر التى من أصول ريفية أمامها سوى استغالل         
مساحات من األراضى المملوكة لها فى بنـاء منـازل          

 ،دواجـن  (للسكنى أو استغاللها لمشروعات زراعيـة     
ويتم ذلك برغم وجود قـوانين      ) الخ.. بناء   ،مستلزمات

تمنع هذا السلوك الـسلبى المـضر بـالمورد البيئـى           
 .الزراعى االساسى وهو األرض الزراعية
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  )٢(ملحق 

  سلسلة نتائج البرنامج القومى للوعى البيئى الريفى

  Programs Inputs:  مدخالت البرنامج-١

  ت التحقــقمؤشــرا  مكونات السلسة

واقع بيئى ريفى 

ومخاطر بيئية تنذر 

  بكوارث بيئيـة

 ).مسكن-غـذاء-صحـة(مخاطر تحيط بالريفيين فى بيئاتهم المنزليـة  •

 ).تربة-مزروعات-حيوانات(مخاطر تحيط بالريفيين فى بيئاتهم المزرعية  •

 ).هواء-أرض فضاء-مياه(مخاطر تحيط بالريفيين فى بيئاتهم الطبيعيـة  •

  ).عمل وإنتـاج-نظم-قيم(حيط بالريفيين فى بيئاتهم االجتماعية مخاطر ت •

وعى جامعة المنصورة 

بهذا الواقع ومتطلبات 

  تحسينه

 ).وحدات متخصصة-حمالت-قوافل(برامج الجامعة فى قطاع خدمة المجتمــع  •

 ).مجلة البيئة باللغة اإلنجليزية(أنشطة الجامعة فى مجال النشر والتوزيـع  •

 ).المؤتمر البيئى الدولى السنوى( المنصورة المتخصصـة مؤتمرات جامعة •

  )الخ..األطفال-السموم-الكبد-مراكز الكلى(عالمية بالجامعة الطبية الالمراكز  •

عاما من ) ١٨(خبرة 

البحث األدائى بمركز 

  الخدمات اإلرشادية

 )؟لماذا ننتج معرفة وال نستخدمها(برنامج معوقات استخدام المعرفـة الزراعيـة  •

 )الغذاء وصحة اإلنسان(برنامج إدارة األنظمة المعرفية فى مجال الغذاء والصحة  •

 ).الدقهلية-قالبشو وزيان-األراضى الجديدة(برنامج إدارة الموارد البيئية اإلقليمية  •

  .رسائل علمية ومؤتمرات وأنشطة ميدانية فى مجاالت الوعـى البيئى الريفـى •

برنامج تنفيذى للوعى 

فى قابل البيئى الري

  للتنفيذ والتقييم

هاء بف واالحت الرابعصياغة برنامج للوعى البيئى الريفى وإلقاءه فى المؤتمر الدولى •

 .صياغة مقترح تنفيذى وتقديمه إلى جهاز شئون البيئة على المستوى القومــى •

 .وضع إطار زمنى وتمويلى وتقديمه إلى المشروعات التنافسية بالجامعة للتمويل •

  .نائب رئيس الجامعة بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة/د.رنامج مع أمناقشة الب •

كوادر علمية بكافة 

التخصصات فى 

 مجاالت البيئة بالجامعة

 )الخ..الصحة العامة-الغـذاء-الصناعات(كوادر بأقسام علمية تهتم بالبيئة المنزلية  •

 )الخ..محاصيل-ىإنتاج حيوان-أراضى(كوادر بأقسام علمية تهتم بالبيئة المزرعية  •

)علوم المياه-األشغال العامـة-الكيميـاء(كوادر بأقسام علمية تهتم بالبيئة الطبيعية  •

  ).ةـاصول التربي-اإلرشـــاد-االجتمـاع( كوادر بأقسام علمية تهتم بالبيئة االجتماعية •
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  سلسلة نتائج البرنامجتابع 

  

   ActivitiesPrograms:  البرنامجأنشطة -٢

  مؤشــرات التحقــق  لسةمكونات الس

عرض البرنامج خالل 

المؤتمر الرابع وقبول 

  فكرته وأهدافه

 . من خالل بحث مقدم للمؤتمر البيئى السنوى الرابع بالجامعةبرنامجالعرض  •

 .مناقشــــة اإلطــار المرجعى لبرنامــج وأهدافه ومراحله ومخرجاته •

 .تمع وتنمية البيئة بالجامعـــةقبول فكرة البرنامج وتبنيه من قبل قطاع خدمة المج •

  .ممثلة للهيئات البيئية محلياً وقومياً للمؤتمر ومتابعتها للبرنامجحضور جهات مختلفة  •

تمويل البرنامج 

تجريبيا من موارد 

الجامعة وصناديقها 

  البحثية

 .لعرض الفكرة ومناقشتها) إدارة اإلعالم بالوزارة(االتصال بوزارة شئون البيئة  •

 .تقديمى لخبراء اإلعالم بوزارة البيئة لشرح البرنامج وأبعاده وأهميتهعمل عرض  •

 .إعداد مقترح زمنى وتمويلى والتقدم به إلى قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة •

  .توقع تمويل البرنامج للمشاركة الواسعة لفريق عمل من كليات مختلفة بالجامعــة •

إنتاج دليل الوعى 

روا البيئى وتدريب ميس

  الوعى البيئى

 ).اجتماعية-طبيعية-مزرعية-منزلية(مراجعة تصنيف البيئات الريفية االساسية  •

 . وتصميم الوحدة المعرفية للدليــل–ورش عمل القتراح مادة الدليل التعليمية  •

.بصياغة المادة العلمية للدليل) علوم-زراعة-هندسة-طب(تكليف خبراء من تخصصات •

  .ومناقشتها وإعدادها للطباعة بأعداد كافية للتدريب والتجريـبمراجعة المادة العلمية  •

تنفيذ أنشطة البرنامج 

وتقييمه واستخالص 

  الدروس المستفادة

)الخ.بيئة-صحة-زراعة(اختيار ميسرو التوعية البيئين الريفين بمخاطبة الجهات المعنية •

 .المستلزمات واألدلةتدريب الميسرين على مادة الدليل وإدارة األنشطة البيئية وتوفير  •

 .اختيار عدد من قرى التجريب وتنفيذ األنشطة ومتابعتها وتقييم نتائج التطبيـــق •

  .استخالص النتائج ونقاط القوة والضعف وصياغة استراتيجية للوعى البيئى الريفى •

عرض مخرجات 

البرنامج فى مؤتمر 

تدعى له الجهات 

  المعنية

 .دروس المستفادة ومالمح االستراتيجية المقترحةإعداد كتاب خاص بنتائج التجريب وال •

 .ج التجريب ومخرجاتهئــدعوة الجهات المحلية المعنية والجهات الدولية المانحة لمناقشة نتا •

 .عقد عدة ورش تحضيرية قبل المؤتمر إلعداد مقترحات الخبراء وتوصياتهم •

  .لمعنية والخبراء المهتمينعرض النتائج اإلجمالية فى مؤتمر قومى تدعى له كافة الوزارات ا •
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  سلسلة نتائج البرنامجتابع 

  

   HypothesisPrograms:  البرنامجمفترضات -٣

  مؤشــرات التحقــق  مكونات السلسة

وضوح مقترح البرنامج 

وأولويته فى أنشطة 

  جامعة المنصورة

 .هـتتبنى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة للبرنامج ومتابعة تنفيذ أنشط •

 . المطلوبـةةـــطلب القطاع التفاصيل التنفيذية والتسهيالت المادية واللوجستي •

 . بالجامعةتوفير القطاع للتسهيالت الالزمة للتنفيذ ودعم البرنامج بالخبراء والكوادر •

  .٢٠٠٩/٢٠١٠ى ــإعطاء أولوية للبرنامج ضمن خطة القطاع خالل العام الجامع •

توفير بيئة حاضنة من 

 الجامعة لدعم قيادات

  ورعاية البرنامج

 . بالجامعة واتصاالته مع جهاز شئون البيئةتجاوب قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة •

 .دعوة القطاع للخبراء من جهاز شئون البيئة والجهات المانحة لمناقشة البرنامج ودعمه •

 .ات العليادعم فكرة تمويل البرنامج تجريبياً من صناديق تمويل البحوث بقطاع الدراس •

  .متابعة القطاع بحضور كافة األنشطة التمهيدية ولقاءات الخبراء حول البرنامـــج •

توفير تمويل عاجل من 

صناديق الجامعة 

 )تنمية البيئة-للبحوث(

 .التنسيق بين قطاعى خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتوفير التمويل للمرحلة التجريبية •

 .٢٠٠٩/٢٠١٠ات التنافسية للجامعــة لعام إعطاء أولوية للبرنامج فى المشروع •

 .طلب مشاركة جهات معنية كجهاز شئون البيئة حال وجود فجوة فى التمويل •

  .توفير التمويل على دفعات تالئم البرنامج الزمنى للبرنامج وال يعيق تنفيذه •

مشاركة واسعة وفعالة 

من خبراء الجامعة فى 

  أنشطة البرنامج

 .ثين للعمل كمنسقين إلعداد مادة الدليل مع أعضاء الهيئةترشيح عدد من شباب الباح •

 .مشاركة واسعة من كافة أعضاء هيئة التدريس إلعداد مادة الدليل فى توقيتات مالئمة •

 .تنوع واكتمال تخصصات فريق اإلشراف على التنفيذ التجريبى بالقرى المختــارة •

  .احل التالية ألعضاء الهيئةحضور مكثف وواع بالمراحل التمهيدية والتجريبية وبالمر •

استجابة كافة الهيئات 

المعنية لتفهم ودعم 

  .أنشطة البرنامج

 .حضور ممثلى الجهات المختلفة المؤتمر البيئى الدولى الرابع وترحيبهم بالبرنامج •

 )بعد التجريب(استجابة الجهات المحلية والدولية لتمويل البرنامج فى مراحله النهائية  •

 .معنية ألعداد ونوعيات مناسبة من ميسروا التوعية البيئية الريفيةترشيح الجهات ال •

  .حضور المؤتمر الختامى إلعالن نتائج التجريب والمشاركة فى بلوة الدروس المستفادة •
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  سلسلة نتائج البرنامجتابع 

  

   OutputsPrograms:  البرنامجمخرجات -٤

  مؤشــرات التحقــق  مكونات السلسة

لخبرة امتالك الجامعة 

تصميم وإدارة برامج 

  الوعى البيئى الريفى

 .ة جديدة من خالل التنسيق مع الجهات المعنية خالل البرنامجيإضافة خبرة جامع •

 .استخالص دروس مستفادة خالل تجريب البرنامج بالقــــرى المختــارة •

 .مشاركة عناصر من هيئة التدريس بكافة الكليات فى اكتساب الخبرة وتطبيقها •

  .Action Researchء قطاع خدمة المجتمع بخبرة إدارة البرنامج كبحث أدائى إثرا •

توفير دليل الوعى 

البيئى ومواد توعية 

  مكتملة ومتاحة

 .تغطية ثغرة فى المواد التعليمية البيئية الريفية بإعداد دليل متكامل يغطى كافة القضايا •

 .ثم للمعنيين فى مراحل تاليـةإتاحة هذا الدليل لميسروا الوعى البيئى بقرى التجريب  •

 .استفادة وزارة التربية والتعليم كقطاع الدراسات السكانية والبيئة بمدارس التعليم العام •

  . المعنية بالوعى البيئى الريفـــىNGO’sإتاحة هذا الدليل لكافة الجمعيات األهلية  •

توفير كوادر للوعى 

  البيئى  بكافة الجهات

 .بية إلعداد ميسروا الوعى البيئى الريفى خالل التجريبتصميم وتنفيذ برامج تدري •

 .إلعداد مزيد من الميسرين فى مراحل تاليــة) TOT(إعداد برامج تدريبية مدربين  •

 .إتاحة الفرصة للميسرين لتنفيذ أنشطة التوعية البيئة ومتابعتهم وتقييم نتائج األنشطة •

  .هلية لتوفير التدريب واألدلــةاالستجابة الحتياجات الجهات المعنية والجمعيات األ •

صياغة استراتيجية 

وطنية واضحة للوعى 

  البيئى الريفى

 .استخدام نتائج التجريب والدروس المستفادة لصالح صياغة استراتيجية واضحة •

 . تسمح األنشطة المشتركة مع الهيئات المعنية باستخالص نقاط القوة والضعف خالل التنفيذ •

 .ية خالل الورش التمهيدية قبيل المؤتمر الختامـــىيتم مراجعة االستراتيج •

  .تتم االستراتيجية خالل المؤتمر الموسع بحضور كافة األطراف المعنيـــة •

اهتمام الوزارات 

والهيئات بأهداف 

  البرنامج ومخرجاته 

 .مثلت الدعوة للمؤتمر البيئى بالجامعة فرصة لإلعالن عن البرنامج وأهدافه ومراحله •

 .االتصاالت مع وزارة جهاز شئون البيئة تقدماً فى اتجاه دعم البرنامجكما حققت  •

 .تمثيل معم الهيئات والجهات المعنية حضيرية والنشــــــاط التجريبــى •

  .وينعكس ذلك على متابعة كافة الوزارات للبرنامــج ومشاركتهم فيه وإفادتهم منه •
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  سلسلة نتائج البرنامجتابع 

  

   OutcomesPrograms:  البرنامجعوائد -٥

  مؤشــرات التحقــق  مكونات السلسة

الحصول على دعم 

وتفهم كافة الوزارات 

  والهيئات المعنية

 .تمثل طباعة دليل متكامل للوعى البيئى مادة ثرية تستخدمها كافة الجهات •

 )الخ..الصحة-التعليم-البيئة(وتدخل هذه المادة ضمن اهتمامات وزارات عديدة  •

 .ت من تدريب كوادرها على أسس منهجية وبرامج تدريبية فعالةتستفيد الوزارا •

  .ومن شأن ذلك أن يخلق مبادرات بالوزارات لدعم البرنامج على نطاق واسع •

المبادرة بإنشاء مركز 

وطنى للوعى البيئى 

  بجامعة المنصورة

 .تقديم مبادرة إلنشاء مركز وطنى للوعى البيئى بالجامعة لضمان االستمرارية •

 .هذا المركز إلى توفير المواد التعليمية واإلعالم وأدلة الوعى البيئىويهدف  •

 .كما يهدف إلى تدريب أى كوادر على المستوى القومى كميسرين للوعى البيئى •

  .فضالً عن قيامه بمتابعة برامج الوعى البيئى وتقييم مستوى جودتها وفعاليتها •

امتالك التسهيالت الالزمة 

للتوسع فى توفير مواد 

  التوعية البيئية

 .وسيسهم المركز فى اجتذاب المتخصصين لدعم وتحديث مواد التوعية البيئية •

 .ويزود المركز بتسهيالت مطبعية ومعلوماتية لضمان جودة مخرجات التوعيـة •

 .كما يتوفر به فريق من العاملين لتصميم وتنفيذ المواد اإلعالمية للتوعية البيئية •

  .عية البيئية النادرة وغير المتاحة ومنخفضة الجودةوذلك لتعويض واقع مواد التو •

تأهيل أعداد متزايدة 

من كوادر الوعى 

 البيئى بكافة المحافظات

 .وسيعوض هذا المركز النقص الحاد قومياً فى الكوادر المؤهلة للتوعية البيئية •

 .حيث الكوادر الحالية غير متخصصة وغير مؤهلة لهذا الدور الحيـــوى •

 .لقدرات االتصالية وقدرات التفاوض وحل المشكالت للميسرينوذلك بدعم ا •

  .وسيدعم ذلك خدمات بناء القدرات لكافة الجمعيات األهلية والجهات المعنية •

تنظيم برامج لتصميم 

وتنفيذ وتقييم برامج 

  الوعى البيئى بمصر

 ويسمح وجود فريق متخصص بالمركز بتوسيع نطاق برامج الوعى البيئى قومياً •

 .عة تصميم وأهداف البرامج التى تقوم بها المنظمات غيـر الحكوميـةومراج •

 .كما تصدر تقارير دورية ومجلة ربع سنوية لألنشطة البيئية ودروسها المستفادة •

  .ويقود ذلك إلى حركة توعية بيئية ريفية واسعة النطاق والمجاالت والعوائــد •
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  سلسلة نتائج البرنامجتابع 

  

  Impactrograms P:  البرنامجآثار -٦

  مؤشــرات التحقــق  مكونات السلسة

امتالك المجتمعات الريفية 

آللية فعالة لحماية البيئة 

  واألمان الصحى

 .يسمح التنفيذ التجريبى واستخالص الدروس بوجود آلية واضحة للوعى البيئـــى •

 . فى األنشطة بالوعى بهذه اآلليةNGOsويساهم مشاركة الجهات المعنية وجمعيات  •

.ويسهم المركز فى دعم وتبنى مبادرات الوعى البيئى للجهات والجمعيات األهليــة •

  .وبذلك تمتلك المجتمعات الريفية آلية واضحة وفعالة لمواجهة المخاطر البيئيـــة •

مشاركة الجامعات 

ومراكز البحوث والهيئات 

  المعنية فى األنشطة

 .وحشد المتخصصين حول قضاياهالبرنامج فرصة لتوسيع االهتمام بالوعى البيئى  •

 .ويتم ذلك بالتخصصات المرتبطة بالعلوم البيئية وغيرها بالجامعات ومراكز البحوث •

 .كما يتم تبادل الخبرات بين هذه الجهات فى مجاالت تصميم وتقييم برامج التوعية •

  .ويسمح ذلك بتوفير خبراء يمكنهم دعم األنشطة بكافة الوزارات والجمعيات األهلية •

طوير المبادرات الريفية ت

البيئية وتقديم التسهيالت 

  المادية والبشرية

 .يترتب على وضوح واعتماد استراتيجية للوعى البيئى الريفى اهتمام الدولة بها •

 .كما أن وضوح اآلليات وتنفيذ البرامج بكفاءة ووضوح مخرجاتها سيدعم ذلـك •

 .ه لتلك المبادرات المختلفةوسيتم توجيه الدعم الدولى فى مجال البيئة أو جزء من •

  .وينعكس ذلك على مزيد من التسهيالت ووضوح الرؤية وزيادة الفعالية للبرامج •

تحسن كبير للبيئات المنزلية 

والمزرعية والطبيعية 

  واالجتماعية الريفية

 .من اآلثار بعيدة المدى تمتع الريفيين بمقومات الحماية فى الصحة والمسكن والغذاء •

 .ار تمتع الريفيين بمقومات الحماية فى التربة والمزروعات والحيواناتومن هذه اآلث •

 .كما أن منها تمتع الريفيين بمقومات الحماية فى مصادر المياه والهواء والعمـران •

  .هذا فضالً عن تمتع الريفيين بمقومات الحماية بمجال النظم والقيم الريفية واإلنتاج •

تمتع القطاع الريفى فى 

ت حماية مصر بمقوما

  البيئة واألمان الصحى

 .ومن المخرجات النهائية للبرنامج توفير مواد توعية ذات جودة على مستوى قومى •

 .كما أن منها توفير كوادر قومية مدربة ومؤهلة للتوعية البيئية بالجهات المعنيـة •

 .ومن المخرجات النهائية إمكانية تنفيذ أنشطة توعية بنظام واضح للمتابعة والتقييم •

  .ومن أهم هذه المخرجات وجود ووضوح استراتيجية قومية للوعى البيئى الريفـى •

  

  



 إعداد

البيئة واألمان الصحى    

٢٠٠٩ أكتوبر  ٢٩  –  ٢٨

المؤتمر البيئى الدولى السنوى الرابع        

يحيى على زهران     / د. أ

أستاذ اإلرشاد الزراعى والمجتمع الريفى    
 جامعة المنصورة -كلية الزراعة 

برنامج قومى للوعى البيئى الريفى       
“ضرورة عاجلة ومفتقدة     ”

٢٠٠٩أكتوبر  

)٣(ملحق 



النموذج التصورى ألبعاد وعناصر الدراسة         

اإلطار النظرى والمرجعى  
القسم 
المفاهيم المرتبطة بالوعى البيئى      األول   ١

االتجاهات الرئيسية لكتابات ودراسات الوعى البيئى الريفى          ٢

كتابات نظرية متصلة 
بالبيئة والنظام البيئى أ

دراسات المستوى   
المعرفى والتنفيذى  

للوعى البيئى   
آليات وبرامج ب

الوعى البيئى     برامج البحث األدائى   ج
للوعى البيئى الريفى    أ

استخالص عام ومبررات البرنامج القومى      ٣

البرنامج القومى للوعى البيئى الريفى     
القسم 
الوضع الراهن للوعى الريفى ومبررات البرنامج     الثانى ١

أهداف البرنامج ومراحله وبرنامجه الزمنى    ٢

المشــــكلة  األهــــداف  أ المراحــــل    ب البرنامج الزمنى ج أ

سلسلة نتائج البرنامج القومى      ٣



االتجاهات الرئيسية لكتابات ودراسات          
الوعى البيئى الريفى  

. التعريف بالبيئة والنظام البيئى        -
. المشكالت البيئية الرئيسية      -
.أسباب وآثار المشكالت البيئية        -

كتابات نظرية متصلة بالبيئة والنظام البيئى ١

. مستوى معرفة الريفيين بقضايا البيئة          -
. مستوى تنفيذ الريفيين للممارسات البيئية          -
. دراسة الفجوات المعرفية والتنفيذية البيئية         -

دراسات المستوى المعرفى والتنفيذى للوعى البيئى  ٢

. البرامج المحلية للوعى البيئى الريفى         -
.آليات وميكانزمات التوعية البيئية الريفية          -
.إدارة األنظمة المعرفية للغذاء والصحة  -
. إدارة وتوجيه الموارد البئية اإلقليمية      -

آليات وبرامج الوعى البيئى ٣

) نماذج من الكتابات(

١٩٧٩ صابرين ، - ١٩٧٩ سليم، - ١٩٧٥مدكور، 
١٩٩٦ عباسى، - ١٩٩٤ القصاص، - ١٩٩٠إسالم، 

١٩٩٢ برانيه، - ١٩٨٨ الحويلى، - ١٩٩٩القصى، 
١٩٩٩ الفقى، - ١٩٨٥راجح، 

)نماذج من الدراسات(
١٩٨٩ عامر، - ١٩٨٧عبد الال وزهران، 

١٩٩٠ أشرف الدين، - ١٩٩٠وهبه، 
١٩٩٦ عوض اهللا، - ١٩٩٤مدكور وحليم، 

٢٠٠١ مدكور وميخائيل، - ٢٠٠٠حنفى وآخرون، 
٢٠٠٦برنامج التعاون العلمى، 

) نماذج من البرامج(
٢٠٠١ نمير، - ٢٠٠٠شفيق، 

٢٠٠٦ مركز الخدمات، - ٢٠٠٦غزى، 
١٩٩٩ البرنام اإلقليمى – ١٩٩٥مواصفات الغذاء  



. فى المجارى المائيـة  الترنشات كسح  
.  االستخدام العشوائى للمبيــــدات  

.  الشروط الصحية فى المسكـــن     
.  إقامة قمائن الطــــــــوب         
.  شروط الغذاء المتــــــوازن       
.  عدم استغالل مخلفات المحاصيـل   

.  غسيل المالبس واألوانى فى التــرع       
. عدم االشتراك فى مشروعات للنظافـة     

.  إنشاء الورش داخل الكتل السكنيــة    
.  تربية الدواجن فى البرك والمستنقعات     

.  حرق القمامة فى الهواء الطلــــق 
.  بالقرب من المنـــزلالسباخ  تخزين 

. االستحمام والوضوء فى التــــرع  
.  شراء المأآوالت من الباعة الجائليـن 
. استخدام الحطب فى الطهى والتدفئـة    

. غياب أنظمة الصرف الصحى المالئمة 

Knowledgeالمعارف البيئية 

المعارف التى تمكن الفرد من التعامل 
 بصور رشيدة تضمن الحفاظ  بيئتةمع 

.على مواردها

Attitudes البيئية اإلتجاهات 

استعداد أو نزوع أو ميل مسبق تجاه   
البيئة إما بطريقة سلبية أو إيجابية  

Practiceالسلوك البيئى    

حصيلة األفعال والتصرفات التى يؤديها     
الفرد خالل حياته اليومية سواء كانت        

.ضارة أو تمثل حماية للبيئة  

المعارف 
البيئية

االتجاهات  
البيئية

السلوك   
البيئى

هو محصلة لثالث أبعاد رئيسية تسهم مجتمعه فى توظيف حصيلة             : الوعى البيئى  
يا واألمور  المعارف البيئية للفرد وفى تكوين اتجاهاته وبلورة سلوكه تجاه القضا         
.البيئية وباألخص منع التلوث وصيانة الموارد وتجميل البيئة       

مفهـــوم

نماذج لمجاالت الوعى البيئى الريفى  

ومكوناتهالوعى البيئى      



  واإلتجاهات مجموعة المعارف الجامعة 
اإليجابية والسلوآيات الرشيدة التى 
تستهدف حماية البيئة ورعايتها وصيانة 

.مواردها

مجموعة البرامج واألنشطة الجماعية أو 
السلوآيات الفردية المتعلقة بالتعامل الرشيد 

 اإلنسان من تقدم  يبغيهمع البيئة لتحقيق ما 
.دون تلويث أو إهدار للبيئة   

االتزان البيئى 

اتساق واستقرار العالقات والتفاعالت بين مكونات البيئة      
العناصر الغير حية، والكائنات الحية المنتجة للغذاء  (

).والكائنات الحية المستهلكة للغذاء، والكائنات المحللة  

  إستنزافها   األجيال الحاضرة مع عدم  بإحتياجات  الموارد التى تفى       إستغالل رفع كفاءة 

 كمحور ضابط لها والحفاظ عليها لألجيال المقبلة من خالل إستراتيجيات التوازن البيئى           

التنمية البيئية المتواصلة     

حماية البيئة  الوعى البيئى   

بعض مفاهيم النظام البيئى         



حيوانات 
وطيور نافقة 
فى الشوارع  

والترع   مسكن ريفى 
غير مالئم  

حطب فوق 
األسطح 

قمامة  
ومخلفات فى 

الشوارع  

حظائر 
الحيوانات  
بالمنازل    

استخدام 
السماد  

الكيماوى فى    
الزراعة    

ترع غير  
مغطاة 

قمائن  
الطوب اللبن   

إلقاء المياه     
فى الشارع  

استخدام 
مكثف  
للمبيدات  

تلوث 
مصادر مياه   

الشرب 

فقد أثناء  
الحصاد  

تخزين غير 
سليم 
للحبوب 

عرض 
مأكوالت   
مكشوفة

غسيل 
المالبس   

واألوانى فى  
الترع   

ورش بالكتل  
السكنية  

نماذج من
  السلوكيات البيئية الريفية        

) نتائج ورش العمل   (



تخزين سباخ 
بجوار 
المنزل   وضوء 

واستحمام 
فى الترع  

كسح 
الترنشات   
المنزلية    

انتشار  
المستنقعات   

بالقرية   

التخلص غير  
اآلمن من  
نفايات  

المستشفيات 
ضيق  

الشوارع  
واألزقة  

استخدام 
الطب  
الشعبى  

زيادة سكانية   
مع انخفاض 

المهارات   

أمراض  
سوء التغذية  

التدخين  
واإلدمان   

عدم ترشيد 
مياه الرى   

ارتفاع نسبة  
األمية   

انتشار  
القوارض  
والفئران   

انتشار  
الذباب   
والحشرات

كالب وقطط 
ضالة  

أفران بلدية   
فى المنزل  

نماذج من
  السلوكيات البيئية الريفية        

) نتائج ورش العمل   (



غذاء

فراد
أ

)
صحة

ال
(

مسكن 

مزروعات  

ربة
حيوانات ت

يز 
الح

انى
عمر
ال

مصادر المياه 

هواء 

قيم 

دات 
وعا

عمل وإنتاج   

ونظمعالقات   

 البيئـة 
المـزرعية   

البيئـة  
المنـزلية  

البيئـة االجتماعية     

البيئـة الطبيعية   



بكم يقدر االستنزاف اليومى لعناصر الصحة والموارد واإلنتاج        
فى ظاهرة متتابعة ومتنامية من    

اإلهدار المنتظم للموارد المادية والبشرية الريفية؟        



كوادر  
توعية 
بيئية 

وكالء 
التغيير    

الريفيين   

Actorsالفاعلين    
) . الخ  . شئون اجتماعية -حكم محلى -زراعة   -صحة-بيئة (وزارات  •

). الخ  . منظمات أهلية -مراكز بحوث وجامعات     -إعالم  (هيئات ومنظمات •

Change Agentsوكالء التغيير    
-زائرات صحيات -رائدات ريفيات  -دعاة دينيين -مرشدون زراعيون •

. الخ  . .أخصائيو بيئة وسكان   -باحثون فى المجال -إعالميون  -أطباء 

.  غير متكاملة    .     فقيرة
. غير متاحة  .      متناثرة 

أدلة الوعى البيئى      

مادة التوعية   

أنشة وبرامج 

التوعية البيئية    

استراتيجية 
وطنية

للوعى البيئى    
الريفى  

المشكلة والعناصر األربعة المفتقدة          

١

٢

٣

٤

.  غير مدربين   .     غير مؤهلين
. دون تسهيالت.      غير محفزين 

. دون تمويل .    عشوائية    
. بال استمرارية  .  بال مشارآة    

.  غير محسة .           مفتقدة
. بال دعم  .     خارج األهداف  



أهداف البرنامج     

ريفى لتصميم     حشد وتنظيم جهود وطاقات الخبراء والباحثين فى مجال الوعى البيئى ال            

.وإنتاج دليل شامل ومبسط لمجاالت الوعى البيئى الريفى           

لية التطوعية وأندية الشباب ومكاتب             تدريب عدد من كوادر الوعى البيئى الريفى بالمنظمات التعليمية واأله          

.للوعى البيئى الريفى على هذا الدليل واستخداماته       Facilitatorsشئون البيئة كميسرين      

لفئات الريفية المختلفة باستخدام            تجريب وتنظيم أنشطة توعية بيئية بعدد من القرى والتجمعات الريفية ل               

.اعتماداً على الموارد المحلية    هذا الدليل وكوادره المدربة مع دراسة متطلبات إستدامة هذه األنشطة        

ل للوعى البيئى الريفى يمكن       الخروج برؤية إستراتيجية واضحة حول أسس وعناصر ومتطلبات برنامج فعا           

 المحلية والشئون االجتماعية واألوقاف           للجهات المعنية بوزارات الشباب والبيئة والتربية والتعليم والتنمية                   

.الخ االستناد إليه واالسترشاد به فى أداء هذا الدور القومى الحيوى        ... 



مراحل البرنامج   

مرحلة تصميم 
وبناء الدليل   
وإنتاجه

إخراج الدليل وطباعته 

مرحلة تدريب  
ميسرى التوعية 

البيئية

ترشيح الجهات المختلفة   
للميسرين

تصميم برامج التدريب    
والتأهيل   

تنفيذ البرامج التدريبية       
 T.O.Tوبرامج   

إعداد مستلزمات ومعينات  
وأدلة الميسرين والمدربين  

مرحلة األنشطة  
التجريبية للوعى     

البيئى

وضع خطة تنفيذ األنشطة      
التجريبية 

تنفيذ أنشطة الوعى       
البيئى الريفى     

تطوير نظام للمتابعة  
والتقارير الدورية 

إستخالص الدروس المستفادة   
) ورشة العمل الختامية(

مرحلة بلورة 
الرؤية 

اإلستراتيجية

إعداد الرؤية االستراتيجية  
الستدامة النشاط 

عقد المؤتمر الختامى

تشكيل اللجنة    
التحضيرية 

اللقاءات وحلقات    
النقاش 
والمسوح  

حصر 
وتصنيف مواد      

التوعية  

الحلقة 
النقاشية   
الموسعة

تكليف الخبراء   
بإعداد مادة 

الدليل 



مراحل البرنامج   

: يتضمن البرنامج المقترح ثالث مراحل أساسية       

:  مرحلة تصميم وبناء الدليل وإنتاجه، وتضم هذه المرحلة عدة خطوات            -أ

. وعية البيئية الريفية       وحلقات النقاش والمسوح بالتجمعات الريفية للتعرف على احتياجات الت      اللقاءات عدد من  تنفبذ    -٢

. الجهات المعنية حصر وتصنيف مواد التوعية البيئية الريفية السابق إنتاجها من خالل               -٣

:  موسعة لخبراء والباحثين فى مجاالت الوعى البيئى الريفى بهدف           نقاشية  تنفيذ حلقة   -٤

.  تصنيف المجاالت الرئيسية والفرعية للوعى البيئى           -.  التعريف بالبرنامج ومناقشة منهجه وخطواته     -      

. تشكيل لجنة توجيهية لتمثل الجهات المعنية          -.  تصميم نموذج لعناصر المعرفة البيئية     -      

. رعية بإعداد مادة الدليل تنظيم تكليف السادة الخبراء والباحثين فى مجاالت الوعى البيئى الف              -٥

٦-       ا لمرحلة تدريب ميسرى الوعى البيئى      صياغة وإعداد وإخراج الدليل وطباعة عدد من النسخ التجريبية استعداد .

 المعنية باإلضافة لمدير البرنامج    تشكيل لجنة تحضيرية تضم عدد من أساتذة جامعة المنصورة فى التخصصات          -١

:حيث تقوم هذه اللجنة بالمهام التالية     . ومنسقه البرنامج   

.  ترشيح الخبراء والباحثين إلنتاج الدليل       -. وأولوياته    مناقشة أهداف البرنامج وأهميته     -      

. الموسعة للخبراء النقاشية  اإلعداد للحلقة -.  مناقشة منهج البرنامج ومراحله األساسية    -      



:  مرحلة تدريب ميسرى التوعية البيئية وتضم الخطوات التالية            -ب 

مراحل البرنامج   

: لعمل البيئى من   ترشيح اللجنة التوجيهية لعناصر من العاملين والمتطوعين فى مجاالت ا            -٧

.  وإدارة التوعية والسكان بالتربية والتعليم      -. مديريات الشباب والجمعيات األهلية  -       

.  وجهاز بناء القرية، إدارة شئون البيئة     -.  الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية   -       

. إلخ … اإلرشاد الزراعى -       

:  تصميم برامج تدريبية إلعداد وتأهيل هذه الكوادر تضم محاور أساسية            -٨

. ريفى   محور المهارات االتصالية والتيسير والمشاركة والعمل مع المجتمع ال     -       

.  محور الوحدات المعرفية لدليل الوعى البيئى الريفى وعناصره         -       

.    محور تقنين وتجريب الدليل المبدئى من خالل مالحظات التدريب       - 

يب المدربين      عدد من الكوادر المتميزة خالل التدريب وإعدادها من خالل برامج تدر       وإختيار  تنفيذ البرامج التدريبية         -٩

. ضماناً الستدامة البرنامج 

. الل األنشطة التجريبية للوعى البيئى الريفى         إعداد المستلزمات والمعينات التدريبية وأدلة الميسرين الستخدامها خ     -١٠



:  مرحلة األنشطة التجريبية للوعى البيئى الريفى وتضم      -ج

مراحل البرنامج   

). قرية٣-٢(التجمعات الريفية   وضع خطة تنفيذية ألنشطة تجريبية للوعى البيئى الريفى تنفذ بعدد من                   -١١

مة بالمدارس ومراكز الشباب  يتم تنفيذ البرنامج بداية من توعية وحشد المستهدفين بالتجمعات العا          -١٢

. األنشطة التجريبية    وجمعيات تنمية المجتمع للتعريف بأهداف البرنامج وأنشطته وحتى تنفيذ            

 للتعرف على معدالت Checklistsتطوير نظام للمتابعة قائم على تصميم عدد من قوائم التسجيل         -١٣

. ثيقه وكفاية األنشطة مع تطوير نظام مبسط للتقارير الدورية عن النشاط وتو         

فضالً عن المعوقات   )  المعرفية–التنظيمية    (المستفادةعقد ورشة عمل ختامية الستخالص الدروس -١٤

.  امج لتقارير المتابعة ومالحظات اللجنة التوجيهية ومخرجات وعوائد البرن      باإلستناد والنجاحات التى تحققت      



مراحل البرنامج   

: مرحلة بلورة رؤية إستراتيجية للوعى البيئى الريفى وتضم      -د

: األنشطة ترتكز على عناصر منها إستدامة تقوم اللجنة التوجيهية بإعداد رؤية إستراتيجية ألسس وعناصر           -١٥

.  ملكية السكان لألنشطة ومشاركتهم فى إدارتها     -.  االعتماد على الموارد المحلية الذاتية   -           

.  توفير الجهات المعنية لمستلزمات النشاط  -.  تغطية قاعدة واسعة من السكان الريفيين     -           

: المانحة بهدف  يتم عقد مؤتمر موسع يحضره ممثلو الوزارات والجهات المعنية والجهات        -١٦

.  تحديد إسهاماتهم فى دعم هذه البرامج     -.  مناقشة إستراتيجية الوعى البيئى الريفى            -           

.  البرامج وفعاليتها   إستدامة  تحديد ضمانات   -



مقترح تصميم الوحدة المعرفية للدليل            

استخدام األفران البلدية فى المنازل    السلوك البيئى السلبى      

:توصيف السلوك السلبى      
•  .. .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... ...
•  .. .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... ...

: مخاطر السلوك السلبى  
•  .. .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... ...
•  .. .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... ...
• .. .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... ... 
•  .. .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... ...

... ... ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. ..  •: السلوك البيئى البديل       
•  .. .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... ...
• .. .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... ... 
•  .. .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... ...

... ... ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. .... ... ... .. ..  •: مزايا السلوك البيئى البديل       
•  .. .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... ...
• .. .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... ... 
•  .. .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... ...



وحدات وعناصر البيئة الطبيعية        

غـذاء

أفراد

صحة
كن ال

سـ
م

.األمراض الوبائية والمتوطنة١.

.األمراض المعديــــــة   ٢.

. أمراض الحساسيــــــة   ٣.

).وفيات الرضع(صحة الطفل فى العام األول ٤.

. االستخدام العشوائى لألدوية والمضادات  ٥.

. الحفاظ على صحة الفم واألسنــــان       ٦.

سرطان (أمراض العصر ٧.
).الثدى،هشاشة،البدانة

أمراض الجلدية -أمراض العيون ٨.
.والتناسلية

.العالمات المنذرة باألمراض المزمنــــة ٩.

. النظافة العامة والشخصيــة ١٠.

مقدمات التخلف العقلــــى   ١١.

. الغـــــذاء المتـــــــوازن     ١.

) . األوانى-األدوات -الطرق(سوء الطهى       ٢.

. ســـــــوء التخزيــــــن             ٣.

) . لبن األم (تغذية األطفال الرضــــع      ٤.

. تغذيـــــــة الحوامـــــل        ٥.

. أمراض ســــوء التغذيـــــة     ٦.

. البائعون الجائلون  -األغذية المكشوفة٧.

.اإلفراط فى األطعمة السكرية والنشوية واللحوم  ٨.

. المواد الحافظة والملونـة٩.

.غسيل الطعام بمياه ملوثة  ١٠.

. لف األطعمة بالجرائد-طرق اإلنتاج والتوزيع١١.

.تداول األلبان غيـــر المبسترة    ١٢.

. الطيــــــور الجاللــــة      ١٣.

التلوث بالفطريات والمواد السامة  ١٤.

. التسمـــــم الغذائـــى     ١٥.

.نظافة المسكن وتهويته وتشميسه     ١.

.تربية الحيوانات والطيور بالمسكن  ٢.

.الزيادة السكانية)االزدحام الحجرى(٣.

.ةـــاألفـــــــران المنزلي    ٤.

.استخدام الطلمبـــات فى الشرب    ٥.

.السطـــــح    /األحطاب والوقود  ٦.

.تخزين السباخ بجوار المنـــزل      ٧.

.خزانات المياه المنزلية-مصادر الشرب ٨.
. بعوض/ذباب)القوارض والحشرات المنزلية     (٩.

.استخدام األحطاب فى التدفئة والوقود للطهى  ١٠.

ـ أجهزة كهربائية وإلكتروني ١١. .TVة  ــ

.تشميس األغطية والمفروشـــات    ١٢.

.أطفال /الكيماويات -مبيدات حشرية بالمنزل ١٣.
. كسح الترنشات )غياب خدمات الصرف الصحى    (١٤.



وحدات وعناصر البيئة الطبيعية        

حيوانات 

تربة
ات  
وع
زر
م

.  اإلدارة المتكاملة للتربةISMممارسات  ١.

. تجريف التربة الزراعيـــــــة    ٢.

. البناء على األرض الزراعيـــــة      ٣.

تلويث التربة بالمبيدات واألسمدة    ٤.
.الكيميائية

. أضرار ارتفاع مستوى الماء األرضى ٥.

. الجبس الزراعـى  -التسوية بالليزر٦.

. تجاهل تشريعــات التربـــــة       ٧.

. استخدام الحمأة فــى الزراعـــة    ٨.

.عدم تطعيم الحيوانات وتحصينها دوريا    ١.

. تسجيل الحيوانات المزرعيــــــة     ٢.

تلوث غذاء الحيوانات بالفطريــــات       ٣.

. استخدام المياه الملوثة فى شرب الحيوانات  ٤.

. الذبح خـــارج السلخانــــــة         ٥.
. الخ  . . أعراض األمراض الفيروسية والبكتيرية        ٦.

. خدمات التأمين على الماشيــة    ٧.

. األمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان  ٨.

.إدارة المخلفات الحيوانية والمجـــازر  ٩.

.الكالب والقطط الضالـــة    ١٠.

.تجاهل التشريعات البيطيرية  ١١.

. انتشار القواض والفئــران ١٢.

. متبقيات العالج واألدوية فى اللحوم   ١٣.

. الحليب غير الصحى للحيوانــات    ١٤.

. صيد األسماك غير المشـــروع    ١٥.

إضافة منشطات النمو للعالئــق   ١٦.

.IPM , ICMاإلدارة المتكاملة للمحاصيل     ١.

.سوء تخزين المحاصيل الزراعية    ٢.

) . حطب وقش      ( المخلفات الزراعية ٣.

. متبقيات األدوية والكيماويات فى الغذاء     ٤.

. صحة وأمراض البـــــــذور   ٥.

 Postتداول ونقل الحاصالت       ٦.
Harvest .

. الدورات الزراعيــــــة    ٧.

.  فى المقاومة  DDTاستخدام الكيماويات  ٨.

. استخـــدام العقاديـــن    ٩.

.حشائش الحقول والمجارى المائيـة   ١٠.

.زراعة األحزمة الخضراء إلنتاج األكسجين١١.

. تجاهل التشريعات الزراعيــــة    ١٢.

) . احتياطات(رش غير صحيح للمبيدات     ١٣.



وحدات وعناصر البيئة الطبيعية        

مصادر المياه 

ضاء  
اء ف

هو

.تراكم المخلفات الزراعية ١.

. طفح المجارى / تراكم البرك والمستنقعات  ٢.

.مقالب القمامة العامة٣.

. فصل القمامة من المنبع ٤.

. تدوير المخلفات ٥.

. مالعب األطفال وساحات الترويح والحدائق   ٦.

. النظافة العامة٧.

. قضاء الحاجة خارج المنزل    ٨.

.مخلفات الوحدات الصحية  ٩.

.كسح الترنشات فى المجارى المائية   ١.

. االستحمام فى الترع وغسيل األوانى     ٢.

. استحمام الحيوانات فى الترع  ٣.

.القواقع وأمراض البلهارسيا  ٤.

.إلقاء مخلفات المصانع والقمامة  ٥.
. إلقاء الحيوانات النافقة والطيور فى المجارى المائية       ٦.

). جودة المياه ( تأمين مصادر مياه الشرب  ٧.

.استخدام الصرف الراعى فى الزراعة   ٨.

. التخلص من عبوات المبيدات فى المياه     ٩.

.المياه الجوفية الملوثة ١٠.

.التلوث بالمعادن الثقيلة ١١.

.إسراف فى مياه الرى ١٢.

. حرق المخلفات فى الهواء الطلق      ١.

) . إنتاج األكسجين   (قطع األشجار    ٢.

. قمائن الطوب   ٣.

. الحرارىاالحتباس٤.

. الضوضاء -مكبرات الصوت ٥.



وحدات وعناصر البيئة الطبيعية        

عالقات ونظم     

قيم 

مل وعادات 
ع

اج 
إنت
و

). خير/ مياه شرب(السبيل  ١.

. الطب البديل  /  الطب الشعبى   ٢.

.القيم الجمالية والتنسيق ٣.

. زواج األقارب ٤.

. ختان اإلناث ٥.

. التدخين واإلدمان ٦.

.الترويح واألنشطة الرياضية والثقافية  ٧.

. الزواج المبكر ٨.

.اتخاذ القـــرارات األسرية١.

. مالعـــب األطفــــال        ٢.

.غياب المشاركة االجتماعية ٣.

. العمل التطوعــــــى        ٤.

. الوعى بالتشريعــات    ١.

. األميـــــــــة     ٢.

. تعليم اإلنــــــاث   ٣.

. IDالبطاقات الشخصية ٤.

. النشاط الصناعى العشوائى   ٥.

. غياب فرص العمل المنتج ٦.

. عمالة األطفــــــال    ٧.

.نقص المبادرات الفردية واالسمثمارية ٨.

. الصرف الصناعى العشوائـــى     ٩.

.الورش بالكتل السكنيــــة    ١٠.



برنامج الوعى البيئى الريفى     سلسلة نتائج 

.واقع بيئى ريفى ومخاطر بيئية تنذر بكوارث بيئيـة     •
.وعى جامعة المنصورة بهذا الواقع ومتطلبات تحسينه      •
.عاما من البحث األدائى بمركز الخدمات اإلرشادية  )   ١٨(خبرة •
.برنامج تنفيذى للوعى البيئى الريفى قابل للتنفيذ والتقييم       •
.كوادر علمية بكافة التخصصات فى مجاالت البيئة بالجامعة   •

Inputsالت ــالمدخ

.عرض البرنامج خالل المؤتمر الرابع وقبول فكرته وأهدافه          •
.تمويل البرنامج تجريبيا من موارد الجامعة وصناديقها البحثية    •
. إنتاج دليل الوعى البيئى وتدريب ميسروا الوعى البيئى           •
.تنفيذ أنشطة البرنامج وتقييمه واستخالص الدروس المستفادة    •
.عرض مخرجات البرنامج فى مؤتمر تدعى له الجهات المعنية      •

Activities األنشــطة

.وضوح مقترح البرنامج وأولويته فى أنشطة جامعة المنصورة       •
. توفير بيئة حاضنة من قيادات الجامعة لدعم ورعاية البرنامج •
). تنمية البيئة-للبحوث  (توفير تمويل عاجل من صناديق الجامعة       •
. مشاركة واسعة وفعالة من خبراء الجامعة فى أنشطة البرنامج   •
. استجابة كافة الهيئات المعنية لتفهم ودعم أنشطة البرنامج •

Hypothesisالمفترضــات 

١

٢

٣



برنامج الوعى البيئى الريفى     سلسلة نتائج 

. امتالك الجامعة لخبرة تصميم وإدارة برامج الوعى البيئى الريفى     •
. توفير دليل الوعى البيئى ومواد توعية مكتملة ومتاحة      •
. بكافة الجهات  )  مؤهلين ومدربين   (توفير كوادر للوعى البيئى     •
. صياغة استراتيجية وطنية واضحة للوعى البيئى الريفى   •
.اهتمام الوزارات والهيئات بأهداف البرنامج ومخرجاته النهائية   •

)المدى القصير ( Outputsات ـالمخرج

.الحصول على دعم وتفهم كافة الوزارات والهيئات المعنية         •
.المبادرة بإنشاء مركز وطنى للوعى البيئى بجامعة المنصورة       •
.امتالك التسهيالت الالزمة للتوسع فى توفير مواد التوعية البيئية          •
. تأهيل أعداد متزايدة من كوادر الوعى البيئى بكافة المحافظات   •
.تنظيم برامج لتصميم وتنفيذ وتقييم برامج الوعى البيئى بمصر      •

) المدى المتوسط  ( Outcomesد ــالعوائ 

. امتالك المجتمعات الريفية آللية فعالة لحماية البيئة واألمان الصحى    •
.مشاركة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المعنية فى األنشطة     •
.ةتطوير المبادرات الريفية البيئية وتقديم التسهيالت المادية والبشري   •
.يةتحسن كبير للبيئات المنزلية والمزرعية والطبيعية واالجتماعية الريف  •
. تمتع القطاع الريفى فى مصر بمقومات حماية البيئة واألمان الصحى       •

) المدى البعيد ( Impactاآلثــار 

١

٢

٣



الجدول الزمنى للبرنامج       

المؤتمر الختامى إلعالن االستراتيجية

ورشة عمل ختامية

استخالص الدروس المستفادة  

: إعداد وإعالن استراتيجية الوعى البيئى   •

متابعة وتقييم األنشطة

تنفيذ أنشطة الوعى البيئى

وضع خطة تنفيذ األنشطة

: األنشطة التجريبية للوعى البيئى•

مناقشة خطة العمل وأدوار الميسرين 

تنفيذ برامج التدريب

تصميم وإعداد برامج التدريب   

: تدريب ميسرى الوعى البيئى الريفى•

مراجعة وطباعة الدليل

تكليفات الخبراء ومنسقوا الدليل 

الحلقات النقاشية

تشكيل فريق العمل

: تصميم وبناء دليل الوعى البيئى•

١
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١
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١
٠

٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

المدة بالشهور 

األنشطة



خاتمــة فاتحــة     

أهم المخاطر والتهديدات التى تواجه الريف المصرى وأبناءه       

هذه

هو البرنامج الذى يمكن أن يسهم فى التصدى لتلك المخاطر والتهديدات             

وهذا

يمكن لجامعة المنصورة والهيئات المحلية والدولية التى تمتلك الرؤية       
:والقدرة أن تمتلك أيضا اإلرادة والرغبة فى تنفيذ هذا البرنامج   

فهل؟ 

).سكان الريف  (قياما بواجبها نحو القسـم األعظم من المصرييـن        
. اروحفاظًا على الموارد القومية البشرية والمادية التى تُستنزف ليل نه       

. جوحصادا لسلسلة النتائج والمخرجات التى يمكن أن يحققها هذا البرنام           


