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 حنو إدارة بيئية مستدامة

 2018سبتمبر  9نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم الدكتور زكريا خنجي
 

بعيدًا عن التعريفات األكاديمية لإلدارة البيئية، فإننا نقصد باإلدارة 
 لإلدارة األربعة الرئيسية الوظائف يشمل الذي الكلي اإلدارة نظام"البيئية 

 األنشطة تسييربهدف  الرقابة التوجيه، التنظيم، التخطيط،: في والمتمثلة
التي  ةالصناعي عيراالمش وسياسات أهداف ولتحقيق البيئة على تؤثر التي

 ءدااأل تحسين أجل منوواضحة  محددة برامج وفقتقام في البالد وذلك 
 ."البيئي

فإن للموارد  الكفء غير فإن كان العمل التقليدي يمارس العمل باستخدام
الموارد، وإن كان  إنتاجية على العمل في اإلدارة البيئية يتم وفق االعتماد

فقط فإن العمل في  النهائي بالمنتج في العمل التقليدي يتم االهتمام
متكامل، وإن كان  بشكل النظيف باإلنتاج اإلدارة البيئية يتم وفق االهتمام

العامة  العالقات اللخ من باآللة في العمل التقليدي يتم العمل بالتحكم
ككل  المشروع عمل في البيئة فإن العمل في اإلدارة البيئية تتم مراقبة

 فقط على وهكذا يستمر العمل، إذ يجب أن يتطور العمل من االعتماد
اإليجابي والجماعي ويكون االتصال  االستجابات إلى االعتماد على العمل

 كل األطياف. مفتوح مع جميع األطراف ويكون الحوار النشط مع
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اإلدارة البيئية فإنه يجب وضع برامج متكاملة تشمل العديد من ولتحقيق 
تطوير  إدارة، والهواء التلوث ورصد مراقبة إدارة: كالتالي مشاريعال

التشريعات والتعاون الدولي، واإلدارة البيئية المتكاملة، واإلدارة البيئية 
 وربما ثالثة للمخلفات الخطرة،وأخرى للسائلة  الصلبة، للمخلفات المتكاملة

 وإدارة البيئية، لطوارئل إدارةالتعليم والتوعية والتثقيف البيئي، و إدارةو
حماية الطبيعة ومكافحة التصحر،  إدارةو الساحلية، للمناطق المتكاملة

 ، وهكذا.الطاقة والطاقة البديلة إدارةو

تنفيذ أهداف لذلك وفي هذه المرحلة التي تسعى فيها الحكومة لتطبيق و
التنمية المستدامة في البالد، فإن العمل البيئي يجب أن يتغير من 
استجابة وحل المشكالت فقط إلى وضع برامج وإدارات متكاملة لتطوير 

 العمل البيئي، وحتى نصل إلى تلك المرحلة فإننا في أمس الحاجة إلى:

وخطط بيئية شاملة على وتشريعات ضرورة وجود سياسات  .1
 ة.والدول ةحكوممستوى ال

ضرورة ترجمة تلك الخطط والسياسات إلى ممارسات وإجراءات  .2
عملية قابلة للتطبيق والقياس بحيث يتم الوصول إلى األهداف 

 .البيئية المنشودة من خالل تلك اإلجراءات

إن إدارة البيئة عبارة عن تنظيم يتكون من أنظمة متداخلة وشاملة  .3
ا من خلفيات عديدة وأفرادًيتسع ليضم إدارات ذات اختصاصات 

إذ أن منظمات اإلدارة البيئية  يوخبرات متعددة، وهذا أمر طبيع
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عن أنظمة متداخلة  يينضو يتتعامل مع مفهوم البيئة الواسع الذ
 .وذات تفاعالت مستمرة تجرى فيما بينها

ات ؤسسضرورة وجود التنسيق والتعاون بين اإلدارة البيئية والم .4
 ة.المختلفة ذات العالق

إن إدارة البيئة عبارة عن عملية تعايش وتكيف مستمرة مع البيئة  .5
دارة القيام بعملية مراقبة مستمرة، هذه اإل ىمر الذي يرتب علاأل

ي اختالالت في أا لحدوث ا لظهور مشاكل بيئية جديدة ومنعًتحسبً
 .تطبيق الخطط الموضوعة

ن البيئة جزء من فإن كنا نريد أن ندخل عالم التنمية المستدامة وأن تكو
ذلك العالم فإنه يجب تغير وتطوير العمل البيئي الحالي بما يتناسب مع 

 التطوير الحاصل في الدول المتقدمة، ال أن نعود إلى الوراء.

 

 

 

 


