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المقدمة
يعتبر التغير المناخي مشكلة حقيقية تحدث اآلن وتتزايد بصفة مستمرة ،ويعاني منھا جميع دول العالم
المتقدمة والنامية ،ويتغير مناخ الكرة األرضية من قرن إلى آخر وأحيانا ً من سنة إلى أخرى ،وھذا التغير
المناخي قد يكون ناجما ً عن أسباب خارجة عن المنظومة األرضية ،مثل تغير اإلشعاع الشمسي أو نتيجة
النتشار الرماد بعد الثورات البركانية ،أو ألسباب من داخل المنظومة األرضية نتيجة للنشاطات البشرية،
مثل إطالق بعض الغازات المسببة لالحتباس الحراري في الجو نتيجة النھضة الصناعية ،ويالحظ أن
الغبار في دولة الكويت ينتج عنه بعض التغيرات المناخية منھا خفض درجات الحرارة ،ويؤثر بدرجة
كبيرة على صحة األطفال والمسنين واألفراد الذين يعانون من أمراض الجھاز التنفسي ،ويأتي ھنا دور
وزارة الصحة لمواجھة آثار الغبار على صحة المواطنين ،كما أثر الغزو العراقي ومخلفاته على البيئة
الكويتية ،وأثرت حرائق آبار البترول على التغير المناخي في دولة الكويت ،حيث أثرت على البيئة البرية
والبحرية والھواء ،مما أثر ذلك على التنوع البيولوجي.
وتشير التقارير التي أصدرتھا الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCإلى أن التغير
المناخي للكرة األرضية وما يصاحبه من تسارع وتغير غير مسبوق في ارتفاع درجات الحرارة )ارتفعت
درجة الحرارة في المتوسط بمقدار  0.76درجة مئوية خالل القرن العشرين( ،كما ارتفع مستوى سطح
البحر) (17سنتيمتر ،وارتفاع درجة الحرارة على األرض مستمر بشكل منتظم ،وقد أثر ذلك على النظم
الفيزيائية واإلحيائية في أنحاء عديدة من العالم.
وتؤكد جميع الدراسات التي تناولت التغير المناخي على تأثيره في كمية الموارد المائية ونوعيتھا ،وزيادة
الظواھر المناخية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات واالنھيارات الثلجية واألعاصير.
مفھوم التغير المناخي
التغير المناخي ھو اختالل في الظروف المناخية المعتادة كالحرارة وأنماط الرياح والمتساقطات التي تميز
كل منطقة على األرض ،وتؤدي وتيرة وحجم التغيرات المناخية الشاملة على المدى الطويل إلى تأثيرات
ھائلة على األنظمة الحيوية الطبيعية.

أسباب التغير المناخي
يحدث التغير المناخي بسبب زيادة النشاط البشري لنسب غازات الدفيئة )أكاسيد الكربون ،أكاسيد
الكبريت ،أكاسيد اآلزوت ...الخ( في الغالف الجوي التي تؤدي إلى ظاھرة االحتباس الحراري ،وقد أدت
ھذه الغازات إلى رفع درجة حرارة كوكب األرض إلى بمقدار ) (1.2درجة مئوية بالمقارنة بمستويات ما
قبل الثورة الصناعية ،ويمكن تلخيص العوامل التي تسبب التغير المناخي كما يلي:
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أوالً :العوامل الطبيعية التي تسھم في التغير المناخي
 -1اإلشعاع الشمسي
أدت الفروق في محور دوران األرض إلى حدوث تغييرات في التوزيع الموسمي لإلشعاع الشمسي ،مما
أدى إلى إحداث التباينات في المناخ في الماضي ،وعندما يتغير التأثير اإلشعاعي ،يستجيب النظام المناخي
على فترات زمنية مختلفة .ويتعلق طول فترة االستجابة ،باالستطاعة الحرارية الكبيرة للمحيطات،
وبالتعديل الديناميكي في صفائح الجليد .وھذا يعني أن االستجابة لتغير ما قد تطول آلالف السنين .إن أي
تغيير في التوازن اإلشعاعي لألرض ،بما في ذلك زيادة غازات الدفيئة أو المعلقات ،سيغير الدورة
الھيدرولوجية ودوران الجو والمحيطات ،مؤثراً بذلك على نماذج الطقس ،وعلى درجات الحرارة،
وكميات األمطار في المناطق المختلفة من العالم.
 -2البراكين
تؤثر البراكين على المناخ ،وخاصةً الحمم البركانية التي تؤثر على امتصاص أشعة الشمس ،كما تتحد
أكاسيد الكبريت التي تقذف إلى الجو مع رطوبة الھواء وينتج معلقا ً ضبابيا ً كبريتيا ً يساعد في امتصاص
األشعة الشمسية وعكسھا باتجاه الفضاء الخارجي .وكلما زادت كمية المعلقات الكبريتية ،زاد معدل
التبريد.
 -3ظاھرة النينو
كانت تحدث ظاھرة النينو مرة كل ) (5-3سنوات ،ولكنھا حدثت بصورة متتالية في السنوات األربع
األخيرة ،وتشكل النينو بحيرة عمالقة بمساحة الواليات المتحدة من المياه الدافئة تستقر وسط المحيط
الھادئ الذي يغطي ثلث مساحة الكرة األرضية .وتؤدي ظاھرة النينو إلى ارتفاع درجة حرارة سطح الماء
بمعدل ) (5-1م ،مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجو ،وحدوث األعاصير ،وزيادة شدة العواصف
المطرية في منطقة المحيط الھادئ وشواطئ كاليفورنيا.
 -4دوران األرض
تدور األرض تدور حول نفسھا بمحور منحرف عن المركز ،ويؤدي تغير ھذا االنحراف عن المحور ولو
قليالً جداً ،إلى تغير كمية اإلشعاع الشمسي التي تصل إلى األرض ،وبالتالي إلى إحداث تغيرات مناخية
كبيرة ،وتؤثر ھذه التغيرات في ميل محور دوران األرض ،وقد تسبب انحراف ميل ھذا المحور في
الماضي ،إلى تشكل عدد من العصور الجليدية .لقد أدى فحص عينات من لب الجليد في القطب الجنوبي
إلى تمييز حدوث أربع دورات جليدية في الماضي.
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 -5ظاھرة النينو
ترتبط ھذه الظاھرة بشدة بالرياح الغربية فوق المحيط األطلنطي ،والمناطق األوروآسيوية ،وخالل الشتاء
تظھر النينو تذبذبات غير منتظمة ،ومنذ سبعينات القرن الماضي ساھمت النينو الشتوية في حدوث رياح
غربية شديدة ،كما تؤثر النينو على التغيرات التي تحدث في جليد القطب الشمالي.
ثانيا ً :دور اإلنسان في تغير المناخ
يؤثر اإلنسان مثل باقي الكائنات الحية على البيئة ،وزاد ھذا التأثير بشكل كبير منذ الثورة الصناعية في
منتصف القرن الثامن عشر ،حيث أدى حرق الوقود االحفوري والكتلة الحيوية إلى إصدار غازات
ومعلقات أثرت في الغالف الجوي ،كما أثرت غازات الكلور والفلور والكربون وغيرھا على طبقة
األوزون ،ويؤثر استخدام األراضي للبناء والزراعة والغابات على الصفات الفيزيائية والحيوية لسطح
األرض ،وتؤثر جميع ھذه التغيرات على قوى اإلشعاع التي تؤثر بدورھا على تغير المناخ.
اآلثار الناتجة عن التغير المناخي
فيما عرض لبعض اآلثار الناتجة عن التغير المناخي:
 -1حدوث ارتفاع في درجة الحرارة على سطح األرض تصل ما بين واحد إلى ثالثة ونصف درجة
مئوية في نھاية القرن الحادي والعشرين.
 -2زيادة كمية األمطار في بعض األقاليم وانخفاضھا في أماكن أخرى نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ،وقد
ينتج عن ذلك ظھور حاالت الجفاف في ھذه المناطق وذلك لزيادة التبخر وفقدان رطوبة التربة مما قد
يؤدي إلى زيادة احتمال حدوث حرائق في األعشاب والغابات.
 -3التغيرات في شفافية الغالف الغازي فيما يتعلق بإنفاذ الطاقة الواردة من الشمس واإلشعاع المنبعث من
األرض ،وتحدث ھذه التغيرات نتيجة اآلتي:
 الغبار البركاني في الجو.
 التغيرات في مقدار السحب والرطوبة.
 الملوثات الناتجة عن النشاط البشري مثل ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد الكبريت والذرات
الترابية الموجودة في المستويات السفلى من الغالف الغازي.
 -4قد يحدث زيادة في ارتفاع مستوى سطح البحر قد تصل ما بين ) 95 – 50سم( ،وذلك نتيجة إلى
التمدد الحراري ،ذوبان الجليد عند القطبين ،زيادة ملوحة مصبات األنھار واندفاعھا إلى اليابسة ،تغير
في المد والجزر.
 -5من المتوقع أن تزداد اإلنتاجية الزراعية في بعض األقاليم وخاصة في المنطقة المتجمدة والباردة حاليا ً
وانخفاضھا في المناطق شبه المدارية نتيجة لزيادة الجفاف في ھذه المناطق ،باإلضافة إلى تغيرات في
نوعية المحاصيل الزراعية ،وتغيرات في إدارة تربية الحيوانات الزراعية واإلنتاج الحيواني.
 -6تراجع خصوبة التربة وتفاقم التعرية.
 -7خسارة مخزون مياه الشرب ،في خالل ) (50عاما ً سيرتفع عدد األشخاص الذين يعانون من
نقص في مياه الشرب من ) (5مليارات إلى ) (8مليار شخص.
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 -8قد يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى إلحاق أضراراً صحية متعددة قد تكون ذات تأثيرات سلبية مباشرة
مثل تأثر صحة األطفال وكبار السن لموجات الحرارة العالية أو تأثيراً غير مباشرة مثل تردي نوعية
الھواء وما تلحقه من أضرار صحية وانتشار األمراض االستوائية والمعدية إلى أماكن ومناطق جديدة.
 -9بلغ عدد الوفيات الناتجة عن التغير المناخي ) (150000حالة وفاة سنويا ً وفقا ً لمنظمة الصحة العالمية
).(WHO
بعض الحلول لمواجھة التغير المناخي
يعتبر حرق الوقود االحفوري ھو المصدر األساسي لغازات الدفيئة التي تؤدي إلى ظاھرة االحتباس
الحراري ،لذلك يجب تقليل االعتماد على النفط كمصدر أساسي للطاقة ،واالتجاه إلى حلول بديلة للطاقة
مثل الشمس والرياح ...الخ ،باإلضافة إلى ترشيد استھالك الطاقة ،وفيما يلي عرض لبعض الحلول البديلة
إلنتاج الطاقة:
 -1الشمس
تتلقى الكرة األرضية ما يكفي من اإلشعاع الشمسي لتلبية الطلب المتزايد على أنظمة الطاقة الشمسية،
حيث ّ
إن نسبة أشعة الشمس التي تصل إلى سطح األرض تكفي لتأمين حاجة العالم من الطاقة بما
يعادل) (3000مرة .ويتعرّض كل متر مربع من األرض ألشعة الشمس بمعدل يكفي لتوليد ) (1700كيلو
واط /الساعة من الطاقة كل سنة ،حيث يمكن تحويل أشعة الشمس إلى كھرباء ،والتيار المباشر الذي تم
توليده يتم تخزينه في بطاريات أو تحويله إلى تيار متواتر على الشبكة من خالل مح ّول كھربائي.
 -2توليد الكھرباء من خالل مصانع الطاقة الحرارية الشمسية
يمكن من خالل استخدام مرايا ضخمة تر ّكز ضوء الشمس ،وتستخدم الحرارة التي تنتج لتوليد البخار،
الذي يمكن استخدامه لتشغيل توربينات تولد الكھرباء في المناطق التي تغمرھا الشمس .وتوفر مصانع
الطاقة الحرارية الشمسية كميات كبيرة من الكھرباء .وتوصلت دراسة إلى ّ
أن كمية الطاقة الشمسية
المنتجة حول العالم من خالل مصانع الطاقة الحرارية الشمسية قد تصل إلى ) (54مليار كيلو واط /الساعة
في عام ) ،(2020وفي العام ) (2040يمكن من خاللھا توليد أكثر من ) (%20من إجمالي استخدام
الكھرباء.
 -3الرياح
تعتبر طاقة الرياح أكثر مصادر الطاقة المتجددة تطوراً ،وتعد تقنية حديثة نظيفة وفعالة ومستدامة وال ينتج
عنھا أي تلوث ،وتعتبر توربينات الرياح الحالية تكنولوجيا متطورة جداً ،ويمكن من خاللھا توليد طاقة
تفوق ) (200مرة حاجة العالم اليوم من الطاقة.
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 -4المياه
يمكن استخدام المياه في توليد الكھرباء من خالل إقامة السدود والخزانات على المجاري المائية
والشالالت ،حيث يتم وضع التوربينات وتوصيلھا بمولدات كھربائية ضخمة ،وھناك الكثير من دول العالم
التي تعتمد على المياه كمصدر أساسي لتوليد الطاقة الكھربائية مثل جمھورية مصر العربية التي تعتمد
على توليد الكھرباء من السد العالي المقام على نھر النيل.
 -5تدوير المخلفات
بشكل ُمباشر،
ھناك عد ٌد كبي ٌر و ُمتنوع من التقنيات إلنتاج الطاقة والوقود من ال ُمخلفات بدون حرقھا
ٍ
وتساھم ھذه التقنيات في إنتاج طاقة كھربية أكبر من تلك التي تنتج عن نفس الكمية من الوقود من خالل
الحرق ال ُمباشر .ويرج ُع السببُ األساسُ في ذلك إلي انفصال ال ُمك ّونات ال ُمتآكلة )الرماد( عن الوقود
ال ُمح ﱠول ،مما يؤدي إلى درجات حرارة أعلى تنتج عن الحرق ،ومن ھذه التقنيات:
 التقنيات الحرارية :مثل التغويز )وھي طريقة إلنتاج غاز قابل لالحتراق( ،وإزالة البلمرة حراريًا)وھى عملية إنتاج نفط خام اصطناعيًا ،يُمكن تكريره الحقًا( ،واالنحالل الحراري )وھي عملية
إنتاج نفط حيوي أو به قار ،إلي جانب إنتاج الفحم(.
 التقنيات غير الحرارية :مثل الھضم الالھوائي )غاز عضوي غني بالميثان( ،والتخمير )مثلاإليثانول ،وحمض الالكتيك ،والھيدروجين( ،والمعالجة الميكانيكية الحيوية ) ،(MBTالمعالجة
الميكانيكية الحيوية  +الھضم الالھوائي ،والمعالجة الميكانيكية الحيوية  MBTللوقود المشتق من
القمامة.
وتلعب إعادة التدوير دوراً مھما ً في حماية البيئة والحفاظ عليھا من خالل:
 المحافظة على الموارد وتقليل االستھالك.
 حماية األراضي الزراعية وأماكن رمي المخلفات.
 حماية البيئة من المواد واالنبعاث السامة.
كما يساھم تدوير المخلفات في الوقاية من األمراض التي قد تنتج عن وجود ھذه المخلفات.
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تقرير حول إستبانة التعليم في مجال التغير المناخي والتنمية المستدامة – اليونسكو
تتكون االستبانة من ثالثة محاور رئيسة ،ويتضمن كل محور عدد من األسئلة ،وتشمل المحاور ما يلي:
المحور األول :تنظيم إستراتيجية للتعليم /التعلُم.
المحور الثاني :تنظيم برامج تعليمية حول التعليم في مجال التغير المناخي والتنمية المستدامة.
المحور الثالث :الرؤية العامة عن التعليم في مجال التغير المناخي والتنمية المستدامة.
وتم وضع خطة لفريق العمل وتحديد الجھات لجمع المعلوم ات والبيان ات ح ول أس ئلة االس تبانة ،وم ن ھ ذه
الجھ ات :الھيئ ة العام ة للبيئ ة ،ش ركة البت رول ،الھيئ ة العام ة للتعل يم التطبيق ي والت دريب ،إدارة التط وير
والتنمي ة ب وزارة التربي ة ،ھيئ ة األرص اد الجوي ة ،وزارة اإلع الم ،إدارة األنش طة ب وزارة التربي ة ،إدارة
األنشطة بجميع المناطق التعليمية في دولة الكويت.
كل على حده:
وفيما يلي عرض لھذه المحاور ٍ
المحور األول :تنظيم إستراتيجية للتعليم /التعلم
 .1كيف ينظر للتعليم في مجال التغيير المناخي والتنمية المستدامة في المؤسسة أو اإلستراتيجية
المقترحة للتعليم  /التعلم في ھذا المجال؟
يعتمد المسئولون ف ي دول ة الكوي ت عل ى التعل يم ك أداة فعال ة ووس يلة ناجح ة لتعزي ز ق يم المواطن ة وغ رس
المف اھيم البيئي ة،وتمكين الطال ب م ن فھ م م ا تتمي ز ب ه البيئ ة م ن طبيع ة معق دة نتيج ة للتفاع ل ب ين جوانبھ ا
المختلفة ،وبناء المواطن اإليجابي الواعي بمشكالت البيئة والقادر على إيجاد الحلول المناسبة لھ ا ،وتنمي ة
روح المسئولية والتضامن بين أفراد المجتمع ال واعي لتك ون أساس ا ً يكف ل حماي ة البيئ ة البش رية وتطويرھ ا
وتحسينھا ،ويأتي ذلك عبر تضمين المناھج الدراسية لمواضع ذات الصلة بالتغير المن اخي والتربي ة البيئي ة
تقدم لشريحة واسعة من طالب المدارس بمختلف مستوياتھم ،وبمختلف المراحل الدراسية.
إن تحقي ق تل ك األھ داف وبل وغ الغاي ات الس ابقة إنم ا يفت رض تكف ل العملي ة التربوي ة بنش ر مع ارف وق يم
وكفايات عملية ومناھج سلوك من شأنھا أن تساعد الطال ب عل ى فھ م قض ايا البيئ ة المحيط ة ب ه وحلھ ا ،ل ذا
وض عت المؤسس ة التعليمي ة ف ي الكوي ت عل ى عاتقھ ا مس ئولية تثقي ف الط الب بيئي ا ً وتمكي نھم م ن تجن ب
المخ اطر البيئي ة وإزال ة العط ب البيئ ي الق ائم واتخ اذ الق رارات البيئي ة العقالني ة ،ب دءاً م ن مرحل ة ري اض
األطف ال والت ي تض م أھ دافا ً تربوي ة تس عى إل ى مس اعدة األطف ال عل ى كس ب اتجاھ ات ايجابي ة نح و البيئ ة
المحيطة بھم ،وتقدير مظاھر الجمال فيھا والمحافظة عليھا ،وذلك من خالل تضمين خبرات تربوية متعلق ة
بالبيئ ة ض من مناھجھ ا ،ويت درج التض مين ليش مل المرحل ة االبتدائي ة ث م المرحل ة المتوس طة والمرحل ة
الثانوي ة ،ب ل وتخط ت ذل ك لتص ل إل ى الدراس ة الجامعي ة ،فل م تخل و ص حائف التخ رج ف ي مختل ف
التخصصات من مقررات مرتبطة بالبيئة.
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وتتم عملية التضمين من خالل عدة مداخل ،نذكرھا بإيجاز كاآلتي:
) (1مدخل الوحدات المستقلة:
يعتمد ھذا المدخل على تضمين وحدة دراسية أو فصل دراسي في إحدى المواد الدراسية،على
سبيل المثال ال الحصر نذكر:
 خبرة الماء والھواء – النفط – البر في مرحلة رياض األطفال.
 التربية الوطنية للصف الخامس االبتدائي يتضمن فصل البيئة.
 كتاب بالدي الكويت للصف الخامس االبتدائي )المناخ(
 كتاب االجتماعيات للصف التاسع  :الوحدة الثانية )اإلنسان والبيئة(.
 كتاب العلوم للصف التاسع  :الوحدة الرابعة )الموارد الطبيعية(.
 كتاب الجيولوجيا للصف الحادي عشر )علمي( فصل الثقافة النفطية  +المياه الجوفية.
أو توجيه مادة دراسية كاملة توجيھا ً بيئيا ً ،وفي ھذا المجال قامت وزارة التربية والتعليم باستحداث مناھج
دراسية متكاملة تطرح فيھا أھم القضايا البيئية في صفوف المرحلة الثانوية مثل:
 منھج قضايا بيئية معاصرة ويدرس في الصفين الحادي عشر والثاني عشر )طلبة القسم األدبي(
 مقررات االختيار الحر )التربية البيئية والزراعة والتخضير(.
باإلضافة إلى استحداث منھج مستقل لطالب الصف السادس المتوسط والذي يولي اھتماما ً كبيراً بتربية
النشىء التربية البيئية السليمة ويسعى إلى إكساب الطلبة المھارات الالزمة لفھم وتقدير العالقات التي
تربط بين اإلنسان وبين بيئته البيوفيزيائية.
) (2المدخل االندماجي:
ويتمثل ھذا المدخل بدمج البعد البيئي في المواد الدراسية االعتيادي ة ،ع ن طري ق إدخ ال معلوم ات
بيئية ،أو ربط المحت وى الدراس ي للمق رر بقض ايا بيئي ة مناس بة ،كم ا ھ و الح ال ف ي من اھج اللغ ات
)اللغة العربي ة واللغ ة اإلنجليزي ة ( والت ي تتض من نصوص ا ً بيئي ة ،كم ا توج ه الطلب ة ف ي حص ص
التعبير للكتابة عن موضوعات بيئية ،بل امتدت عملية الدمج لتصل إلى مقررات التربية اإلسالمية
والرياضيات ،وتتوفر مثل ھذه الدروس في أغلب المراحل الدراسية بمستوياتھا المختلفة.
 .2ھل بإمكانك تسمية أي سياسات /استراتيجيات وطنية شكلت أثرا في عملك في مجال التعليم حول
التغير المناخي والتنمية المستدامة؟
تتبن ى دول ة الكوي ت عب ر مؤسس اتھا التعليمي ة والھيئ ات الوطني ة األخ رى العدي د م ن السياس ات
واالستراتيجيات الوطنية التي كان لھا أبلغ األثر في مجال التعليم حول التغير المن اخي والتنمي ة المس تدامة،
ومنھا ما يلي:
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 مشروع البالغ الوطني لتغير المناخ في دولة الكويت:
نظمت جامعة الكويت -قطاع األبحاث ورشة العمل الوطنية الثانية تحت عنوان "تغير المن اخ ،آث اره وس بل
التأقلم معه في دولة الكويت" ضمن مشروع إعداد البالغ الوطني األول عن تغير المناخ في دول ة الكوي ت،
وذلك بالتعاون مع الھيئة العامة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) ،(UNEPوتأتي ھ ذه الورش ة تماش يا ً
مع خطة قطاع األبحاث الھادفة إلى بناء شراكات بحثية مع جھات بحثية محلية وإقليمي ة وعالمي ة ،وتعتب ر
االنطالقة العلمية والعملية نحو معرفة أفضل للماضي والحاضر والمستقبل فيما يعنيه المن اخ وتغي ر المن اخ
لدولة الكويت.
وتم خالل الندوة مناقشة النقاط التالية:
 نتائج جرد الغازات في دولة الكويت. اإلجراءات المتبعة للتخفيف من آثار تغير المناخ. تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية. تأثير التغيرات المناخية على المناطق الساحلية وارتفاع مستوى سطح البحر. القضايا االقتصادية واالجتماعية والبيئية المتعلقة بتغير المناخ في دولة الكويت.كما تم خالل الندوة عرض النتائج التي توصلت إليھا الفرق البحثية إلعداد دراسة حول التغير المناخي
مثل كمية ومصادر انبعاثات غازات االحتباس الحراري وطرق التقليل من ھذه اإلنبعاثات في القطاعات
المختلفة ،وعرض تأثير تغير المناخ على الموارد المائية والسواحل.
 مسابقة مبادرة البيئة الخضراء
ينظم بنك بوبيان بالتعاون مع منظمة اليونسكو مسابقة سنوية وھي مب ادرة البيئ ة الخض راء لجمي ع م دارس
الكويت )الخاص والعام والن وعي( ،وتھ دف ھ ذه المس ابقة إل ى تحفي ز الطلب ة البتك ار مب ادرات تھ دف إل ى
الحفاظ على البيئة ،وھذه ليست مجرد مس ابقة إنم ا ھ و برن امج متكام ل يھ دف إل ى غ رس الكثي ر م ن الق يم
التي تشجع على الحفاظ على البيئة.
وعند المشاركة في المسابقة تقوم كل مدرسة مشاركة بتوثيق مشروعھا ،ويتم ذلك من خالل تصميم لوحة
مطبوعة )بوستر( بالمقاس المعروف والمتداول وھو  100سم ×  70سم يتضمن المعلومات التالية:
 اسم المدرسة. أسماء القائمين على المشروع بدءا من مدير /مديرة المدرسة والمعلمين والمعلمات والطالب. الصور التي توضح أھم مراحل المشروع وما وصل إليه بحد أقصى  10صور واضحة وبجودةعالية جداً.
 نبذة عن المشروع ال تتجاوز  300كلمة بخط واضح. -يقدم البوستر باللغة العربية لجميع المدارس الحكومية.
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 يقدم البوستر باللغة االنجليزية لجميع المدارس الخاصة سواء كانت عربية  -أمريكية – بريطانية– ھندية  -باكستانية )ذلك حتى تكون ھناك فرصة متكافئة للتصويت(.
وبعد انتھاء الموعد النھائي الستالم اللوحات )البوستر( يتم تنظيم معرض لعرض جميع البوسترات
المشاركة والتي تتضمن مشاريع جميع المدارس المشاركة ،ويتم خالل المعرض التصويت على جميع
المشاريع ،ويقام حفل ختامي بحضور معالي وزير التربية إلعالن أسماء المدارس الفائزة.
 تطبيق برنامج كيدز آيزو  14000بالتعاون مع اليابان
برنامج كيدز آيزو 14000موجه لألطفال )طلبة الصف السادس( ويھ دف إل ى إكس ابھم ق درات ف ي اإلدارة
الذاتية لتحسين وضعھم البيئي بأنفسھم ،وكانت مراحل تطبيق البرنامج كما يلي:
 زيارة وفد من وزارة التربية إلى اليابان )زيارة مدارس لالطالع على تجربتھم في ھذا المجال(. اعتماد منھج دراسي جديد ،وتعميم كتب مدرسية تحت عنوان )مھارات حياتية وبيئية(. عمل دورات تدريبية لـ  30معلم ومعلمة ليصبحوا معلمين لبرامج )أيزو-كيدز(. برامج تنظيف البيئة وحمايتھا
ھناك العديد من البرامج واألنشطة لتنظيف البيئة في دولة الكويت ،منھا ما يلي:
 برنامج داو لحماية البيئة البحريةتنظم شركة داو للكيماويات ،بالتعاون مع مبادرة ) (en.vوالجمعية الكويتية لحماية الحيوانات
وبيئتھم ) ،(K’S PATHبرنامج "داو لحماية البيئة البحرية" السنوي لتنظيف شاطئ الصليبيخات ،وقد
شارك في ھذه الحمالت ممثلين عن شركة داو في الكويت ،وممثلين عن مبادرة ) ،(en.vوالعاملين في
جمعية ) ،(K’S PATHباإلضافة إلى عدد من المتطوعين من مختلف المنظمات ،وقام المتطوعون في
أولى الحمالت بإزالة ما يقرب من  448كيلو جرام من النفايات البحرية األرضية على امتداد  8000متر
مربع من شاطئ الصليبيخات .وقام المتطوعون في ثاني الحمالت بإزالة ما يقرب من  472كيلو جرام من
النفايات البحرية األرضية.
 برنامج المبرة التطوعية البيئيةتنظم المبرة التطوعية البيئية حملة تطوعية بيئية كبرى لتنظيف سواحل دولة الكويت بمشاركة مؤسسات
تربوية وأھلية وبدعم من إدارات حكومية ،وأطلق على ھذا المشروع الحملة المتنقلة لتنظيف الشواطئ
وھي عبارة عن سيارة نقل عليھا رسومات خاصة لتشجيع األطفال على التنظيف وتحوي كافة مستلزمات
المشروع ،وتجول بعض سواحل الكويت بمشاركة طلبة وطالبات المدارس بھدف زيادة الوعي البيئي لدى
فئات المجتمع وبيان أھمية المحافظة على البيئة وخطورة تواجد المخلفات على البيئة الساحلية ،كما تھدف
الحملة إلى تشجيع العمل التطوعي من أجل خدمة الوطن ،وقد شاركت العديد من الجھات في ھذه الحملة
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أبرزھا وزارة التربية وبلدية الكويت وشركة المشروعات السياحية ومعھد الكويت لألبحاث العلمية وإدارة
سوق شرق والعديد من الشركات والمؤسسات التجارية.
 برامج وزارة التربية لتنظيف البيئةتنظم وزارة التربية في دولة الكويت العديد من الحمالت لتنظيف الشواطئ.
 برامج الھيئة العامة للبيئةتقوم الھيئ ة العام ة للبيئ ة بالمش اركة م ع وزارة التربي ة بتنظ يم حم الت تنظي ف الش واطئ والح دائق العام ة
وحمالت توعية لرواد البر خالل فترة التخييم تدعو إلى المحافظة على التربة.
 مشروع تطوير محمية اللياحتساھم المحميات الطبيعية النباتية في تنقية الھواء من الغبار وتقليل نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون الذي
يساھم في تكون ظاھرة االحتباس الحراري ويؤثر على التغير المناخي ،وتعد محمية اللياح مشروع كويتي
وطني ،وتم تنظيم حملة إعادة تأھيل البيئة الصحراوية في محمية اللياح بالتعاون بين معھد األبحاث
ووزارة التربية والكثير من المتطوعين ،وبلغ إجمالي النباتات التي تمت زراعتھا في محمية اللياح 100
الف نبتة في المرحلة الثانية من المشروع وشملت نباتات العوسج والرمث والسدر والعرفج والقرضي
واالكاسيات بأنواعھا ،وقد شارك  250طالب في المرحلتين المتوسطة والثانوية في ھذا المشروع ،حيث
قاموا بزراعة  400شتلة.
وتم وضع النباتات على ھيئة خمس جزر متقاربة بھدف تحقيق تعاضدھا ضد الظروف البيئية الشديدة في
المنطقة ،وتم إعادة تأھيل مقالع الصلبوخ المردومة في منطقة اللياح كنموذج يمكن االسترشاد به إلعادة
تأھيل المناطق المتدھورة بيئيا ً في الكويت ،والحد من الممارسات المؤدية إلى المزيد من التدھور البيئي،
من خالل توفير معلومات عن التصحر ووضع التشريعات واللوائح الكفيلة بحماية البيئة الطبيعية ووضع
برنامج وطني شامل لتأھيل البيئة الصحراوية.
 برامج مواجھة التصحرتبذل الكويت جھودا كبيرة لمواجھة ظاھرة التصحر التي تسيطر على ما يقارب  75في المئة من
مساحتھا ،وتسعى الھيئة العامة للبيئة إلى التوسع في إنشاء المحميات وإصدار التشريعات والقوانين
الالزمة للحفاظ عليھا ،حيث يؤثر التصحر على التغير المناخي من خالل رفع درجات الحرارة.
ويعتبر قانون البيئة الحالي مظلة للعمل البيئي في البالد حيث تلزم مواده كل الجھات بالعمل على تطوير
وتحديث االستراتيجيات كل خمس سنوات وتكون مقرونة بالخطط الزمنية والية التنفيذ ،باإلضافة إلى أن
القانون البيئي الجديد الزم الجھات والمؤسسات بحساب األحمال البيئية في نطاق عملھا مثل جودة الھواء
والمياه الجوفية للعمل على تحقيق االستدامة للبيئية.
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وتعد الكويت جزءا من المنظومة الدولية المعنية بالقضايا البيئية وتفعيل سبل التعاون المختلفة خصوصا
اتفاقيات )ريو( الثالث الخاصة بالتصحر والتنوع البيئي والتغيرات المناخية لالستفادة من مساحات العمل
المشترك.
كما تشارك الكويت في اتفاقيات األمم المتحدة للتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر التي تؤكد أھمية نظم
المحميات وأھمية المشاركة المجتمعية ،لذلك ينظم معھد األبحاث ورش عمل حول حماية المحميات
الطبيعية ،ويحرص القائمون على ھذه الورش على مشاركة الطلبة فيھا بما يعكس اھتمام الكويت بالتطبيق
الفعلي لمثل ھذه االتفاقيات من خالل غرس نبتة تنمو وتدوم لألجيال القادمة.
 برامج مستقبلية لحماية البيئة
ھناك بعض المشاريع المستقبلية التي تشارك فيھا دولة الكويت لحماية البيئة منھا:
 مشروع البوابة االلكترونية البيئية الخليجيةتقدمت دول مجلس التعاون باقتراح واتفاقية بإنشاء بوابة بيئية خليجية تقوم بتطويرھا ھيئة البيئة في
الكويت ،وتمت الموافقة خالل االجتماع الـ  29لوكالء وزراء البيئة لدول المجلس المنعقد في الكويت
ديسمبر العام الماضي على إنشاء ھذه البوابة.
وتھدف البوابة االلكترونية إلى التوعية البيئية وتعزيز الوضع البيئي لدى سكان الدول المشاركة وتعزيز
سبل التعاون المشترك بين دول الخليج العربي وإنشاء نافذة موحدة للبيانات البيئية الخليجية الموثوقة
ونشرھا ودعم األبحاث والدراسات البيئية ،بما يدعم تحقيق أھداف التنمية المستدامة والتقدم واالستقرار
االقتصادي واالجتماعي.
وساھمت الھيئة العامة للبيئة في الكويت ماليا ً في مشروع البوابة الخليجية في انجاز المرحلة األولى بنسبة
 %72من إجمالي المقترح أي ما يوازي  4ماليين ﷼ سعودي.
 .3ھل بإمكانك تسمية أي سياسات /استراتيجيات دولية /إقليمية شكلت أث را ف ي عمل ك ف ي مج ال التعل يم
حول التغير المناخي والتنمية المستدامة؟
ھناك العديد من اإلستراتيجيات الدولية واإلقليمية التي تشكل أثرا كبيرا في مجال التعليم حول التغير
المناخي والتنمية المستدامة ،منھا ما يلي:
 تنظم جريدة الكويت تايمز لمسابقة الرسم البيئية تحت شعار "الكويت جميلة خضراء" خالل الفترةمن  8فبراير إلى  19مارس  ،2015برعاية شركة شيفرون العربية السعودية وشركة زين
لالتصاالت وتحتضنھا جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا وبمشاركة أكثر من  10آالف طالب
وطالبة من مراحل التعليم المختلفة وذلك للسنة العاشرة ،وتساھم ھذه المسابقة في تنمية الوعي
البيئي لدى الطلبة ،وإكسابھم بعض المفاھيم البيئية.
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 أطلقت وكالة ناسا الفضائية في  2015/1/31القمر الصناعي سماب لقياس رطوبة التربة عن بعدبالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتنفيذ الفريق العلمي من قسم الفيزياء بجامعة الكويت
مع الفريق العلمي من »ناسا« ،ويساھم ھذا المشروع في توفير معلومات قد تساھم في تفسير
بعض التغيرات المناخية التي يمكن االستفادة منھا في مجال التعليم والتنمية المستدامة.
 عقدت مؤسسة البترول الكويتية في  2015/2/16مؤتمر " الكويت الدولي للصحة والسالمةوالبيئة  "2015والذي شارك فيه نحو  70متحدثا وخبيرا عالميا ومحليا للتحدث عن تطوير
المنشآت النفطية وتناول المؤتمر ثالثة محاور رئيسة ھي الصحة والسالمة والبيئة والمتعلقة
بالتنمية المستدامة وذلك بھدف تعزيز التزام الكويت بأعلى معايير الصحة والسالمة والبيئة،
ويمكن االستفادة من توصيات ھذا المؤتمر لمواجھة التغير المناخي نتيجة االحتباس الحراري
وملوثات الھواء الناتجة عن استخدام المنتجات النفطية كوقود.
 المشروع الكويتي -الياباني المشترك لتأھيل مصافي الوقود صديق البيئة الخالي من الكبريت:وقعت شركة البترول الوطنية الكويتية في  2014/4/13العقود الثالثة الخاصة بمشروع الوقود
البيئي بقيمة  3.4مليار دينار كويتي .لتطوير مصفاة األحمدي ومصفاة ميناء عبدﷲ ،على أن
ينتھي المشروع في منتصف عام  ،2018وسيتم من خالله رفع الطاقة التكريرية للمصفاتين إلى
 800ألف برميل في اليوم .كما سينتج عن المشروع إنتاج وقود صديق للبيئة يحتوي على نسبة
منخفضة من الكبريت مطابق للمواصفات العالمية ،ويمكن االستفادة من نتائج ھذا المشروع
كحلول بديلة لمواجھة التغير المناخي نتيجة الزيادة المفرطة في استخدام الطاقة ،ومواجھة أثار
استخدام الوقود االحفوري.
المحور الثاني :تنظيم برامج تعليمية حول التعليم في مجال التغير المناخي والتنمية المستدامة
)تفاصيل البرنامج(
 .1كيف تشارك المؤسسة /المنظمة في التعليم في مجال التغير المناخي والتنمية المستدامة؟
تشارك وزارة التربية في التعليم في مجال التغير المناخي والتنمية المستدامة من خالل الشراكة المجتمعية
مع العديد من الھيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة من أجل السعي إلى تعميق التواصل بينھما وجاء
ھذا التعاون مبنيا ً على أسس علمية لوضع مفاھيم التربية البيئية ضمن مناھج التعليم وتطبيقھا في الحياة
العملية ،من جانب آخر تتعاون وزارة التربية مع الھيئات والمؤسسات المعنية باالھتمام بالبيئة لتطبيق
مختلف األنشطة من أجل تحقيق الوعي البيئي وترسيخ مفاھيم التغير المناخي والتنمية المستدامة ،ومن
ھذه األنشطة ما يلي:
 إقامة المحاضرات وورش العمل في المدارس الحكومية والخاصة والمعاھد والجامعات.
 إقامة االحتفاالت بالمناسبات البيئية المحلية واإلقليمية والعالمية في المدارس مثل) :االحتفال باليوم
العالمي لألرصاد الجوية – أسبوع التخضير – يوم األرض – الي وم الع المي للمي اه -الي وم الع المي
للضوء ...الخ(.
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تنظ يم ورش عم ل ومع ارض بيئي ة ف ي مختل ف م دارس وزارة التربي ة لترس يخ المف اھيم البيئي ة
والتغير المناخي والتنمية المستدامة.
تشكيل فريق أصدقاء البيئة أو العمل التطوعي في المدارس للقيام بأنشطة بيئية مختلفة.
تنظ يم حم الت تنظي ف الش واطئ والح دائق العام ة وحم الت توعي ة رواد الب ر خ الل فت رة التخي يم
وتقديم مجموعة من المنشورات للتوعية.
تنظ يم رح الت جماعي ة لطلب ة الم دارس بكاف ة مس توياتھا لزي ارة المع ارض البيئي ة والمحمي ات
الطبيعية والمختبرات التحليلية لبعض الھيئات لالطالع على عملية جمع العينات وتحليلھا.
تنظيم المسابقات العلمي ة البيئي ة الت ي تعممھ ا وزارة التربي ة عل ى جمي ع المن اطق التعليمي ة ،بحي ث
تتناول كل عام دراسي قضية بيئية معينة.
دور الجمعيات التعاونية مع المدارس بتوفير الدعم لألنشطة البيئية.
عمل أنشطة للطلبة تساعد على تعزي ز االھتم ام بالبيئ ة وت وفير مظل ة وغط اء ق انوني لھ م يعمل ون
تحته وبخاص ة ف ي حم الت التوعي ة بالمن اطق المج اورة لمدارس ھم وإش راكھم بع دد م ن الفعالي ات
األخرى.
تنظيم دورات تدريبية وورش للمعلمين والم وجھين المختص ين ف ي المواض يع ذات الص لة ب التغير
المن اخي بالتع اون م ع الجھ ات األخ رى ) الھيئ ة العام ة للبيئ ة -ش ركة البت رول الكويتي ة – اإلدارة
العامة لألرصاد الجوية – معھد الكويت لألبحاث العلمية -النادي العلمي (.

 .2ھل بإمكانك إعطاء تفاصيل عن البرامج التي قامت بھا مؤسستكم حول التعليم في مجال التغير
المناخي والتنمية المستدامة خالل  5-3سنوات الماضية؟
فيما يلي عرض لبعض البرامج التي قامت بھا وزارة التربية حول التعليم في مجال التغير المناخي:
 مسابقة النجم البيئي لطالب وطالبات المرحلة المتوسطة للعام الدراسي 2014-2013م.
 مسابقة االحتباس الحراري لطالب وطالبات المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2011-2010م.
 دورة األرص اد الجوي ة )مس توى أول( لم وجھي وموجھ ات الجيولوجي ا للع ام الدراس ي -2011
2012م ،مقدمة من اإلدارة العامة لألرصاد الجوية.
 دورة األرص اد الجوي ة )مس توى متق دم( لم وجھي وموجھ ات الجيولوجي ا للع ام الدراس ي -2012
2013م ،مقدمة من اإلدارة العامة لألرصاد الجوية.
 دورة الثقافة النفطية لمعلمي ومعلمات الجيولوجيا للعام الدراسي 2013-2012م ،مقدمة من شركة
البترول الكويتية.
 فعالي ات م ؤتمر ش باب آس يا ح ول المن اخ ،الفت رة م ن  20-16فبراي ر2009م ،تنظ يم المؤسس ة
العالمية الستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا – ملست بالتعاون مع مدارس الكويت.
 فعاليات منطقة حولي التعليمية حول ظاھرة االحتباس الحراري تحت شعار :سالمة البيئة الكويتي ة
مسئولية وطنية ،في الفترة من 28إبريل إلى  4مايو 2009م.
 مسابقة إطفاء أخر بئر.
 مسابقات في الزراعة.
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 .3على أي مستوى في برامج تدريب المعلمين )المؤسسة  /الدولة( يتم تناول التعليم في مجال التغير
المناخي والتنمية المستدامة؟
يتم تناول التعليم في مجال التغير المناخي والتنمية المستدامة في المرحلة بعد الجامعية من خالل تدريب
المعلمين أثناء الخدمة ببعض التدريبات والبرامج التي تم ذكرھا وھى غير كافية.
 .4حدد الشركاء والمؤسسات التي تتعامل معھم في برامج التعليم في مجال التغير المناخي والتنمية
المستدامة؟ وما ھي األدوار التي يقومون بھا في ھذه البرامج؟
ھناك العديد من المؤسسات التي تتعاون معھا وزارة التربية في برامج التعليم في مجال التغير المناخي
والتنمية المستدامة ،منھا ما يلي:
 الھيئة العامة للبيئة.
 معھد الكويت لألبحاث العلمية.
 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
 شركة البترول الكويتية.
 اإلدارة العامة لألرصاد الجوية.
 الھيئة العامة للشباب والرياضة.
 وزارة الكھرباء والماء.
 النادي العلمي.
 مرصد العجيري.
 سفارة اليابان.
 بنك بوبيان.
تق وم الھيئ ات والمؤسس ات الس ابقة ب أدوار مختلف ة ف ي ب رامج التعل يم ف ي مج ال التغي ر المن اخي والتنمي ة
المستدامة ،منھا ما يلي:
 تقديم الدعم المادي.
 تنظيم المسابقات العلمية ورصد جوائز عينية للحاصلين على المراكز األولى.
 رعاية األبحاث العلمية وتبني األفكار العلمية للطلبة وتشجيعھم على تنفيذھا.
 استقبال الطلبة في الرحالت العلمية وتقديم المعلومات البيئية المناسبة لمستواھم.
 تقديم ندوات وورش توعويه في المدارس المختلفة أو في مقر الھيئة أو المؤسسة.
 تقديم دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات لتنمية المھارات الفنية فيما يخص الجانب البيئي.
 إشراك الطلب ة بع دد م ن الفعالي ات البيئي ة بدول ة الكوي ت باإلض افة إل ى دمجھ م بع دد م ن الحم الت
التطوعية.
وفيم ا يل ي ع رض ألھ م األنش طة الت ي تق وم بھ ا الھيئ ة العام ة للبيئ ة بالتع اون م ع وزارة التربي ة م ن أج ل
تحقيق الوعي البيئي وترسيخ مفاھيم التربية البيئية ،وذك من منطل ق أن التنمي ة المس تدامة تق وم عل ى ثالث ة
أبعاد رئيسة ھي االقتصاد والمجتمع والحفاظ على البيئة:
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إقامة محاضرات بيئية في المدارس الحكومية والخاصة والمعاھد والجامعات.
إقامة االحتفاالت بالمناسبات البيئية واإلقليمية والعالمية في المدارس.
تنظيم ورش عمل ومعارض بيئية في مختلف مدارس وزارة التربية.
تنظيم حمالت تنظيف الش واطئ والح دائق العام ة وحم الت توعي ة ل رواد الب ر خ الل فت رة التخي يم
تدعو إلى المحافظة على التربة.
مسابقة األبحاث العلمية البيئية.
مسابقة المجسمات البيئية التي تعممھا وزارة التربية على جميع المناطق التعليمية.

 .5ھل بإمكانك إعطاء أمثلة عن "أفضل الممارسات" داخل مؤسستكم في برامج التعليم في مجال التغير
المناخي والتنمية المستدامة؟ ولماذا تعتبرھا أفضل الممارسات وناجحة؟
قامت وزارة التربية في دولة الكويت بالعديد من الممارسات في مجال التغير المناخي والتنمية
المستدامة تمثلت في عمل أنشطة ومسابقات المدارس في مجال التوعية البيئية ،وذلك انطالقا ً من أن
التنمية المستدامة تقوم على ثالثة أبعاد رئيسة ھي المجتمع واالقتصاد والمحافظة على البيئة ،ويمكن
توضيح ذلك كما يلي:
 ورشة عمل أشغال فنية عن طريق إعادة تدوير المستھلكات.
 معرض البيئة الخضراء.
 مسابقة النجم البيئي.
 معارض إعادة تدوير النفايات.
 ورشة بيئتي مسئولية وظيفية.
 ورشة عمل المشاركة في اليوم الخليجي لتنظيف البيئة البحرية.
 محاضرة تدوير الورق.
 محاضرة كيف نحافظ على بيئتنا.
 بالترشيد نحافظ على صديقتنا البيئة.
 ندوة حول إطفاء أخر بئر نفطي.
 ناقلة المتحف العلمي.
 تقارير حول الطاقة المتجددة.
 كتيبات الھيئة العامة للبيئة.
 .6ھل واجھتكم صعوبات /تحديات في تنفيذ ھذه البرامج؟ يرجى إعطاء تفاصيل )إن أمكن(.
قد يعترض تنفيذ ھذه البرامج بعض الصعوبات ،منھا ما يلي:
 عدم توفر ميزانيات خاصة لتنفيذ بعض البرامج.
 اإلجراءات الروتينية المتبعة ألخذ الموافقات الخطية من الجھات المسئولة قد تس تغرق وقت ا ً وجھ داً
طويالً وال يوجد تسھيل مھمة للباحثين البيئيين.
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 كثافة المناھج الدراسية تحول دون إشراك عدد أكبر من الطلبة ف ي المس ابقات العلمي ة والجماع ات
البيئية.
 عدم تعاون بعض أولي اء األم ور بالموافق ة ألبن ائھم للمش اركة ف ي العدي د م ن الفعالي ات وب األخص
عندما تكون تلك الفعاليات خارج أوقات الدوام المدرسي.
 .7في أي مرحلة أو دورة من برامج تعليم  /تدريب المعلمين تقترحون إدماج مفاھيم التعليم فى مجال
التغير المناخي والتنمية المستدامة )المؤسسة /الدولة إن أمكن(؟
يمكن إدماج مفاھيم التعليم في مجال التغير المناخي والتنمية المستدامة في جميع سنوات الدراسة بالمرحلة
الجامعية ،وخاصة لمعلمي االجتماعيات نظرا ألھمية ھذا الموضوع.
المحور الثالث :الرؤية العامة عن التعليم في مجال التغير المناخي والتنمية المستدامة
)البعد اإلستراتيجي(
 .1ھل توفر مؤسستكم برامج تعليمية /تدريبية للمعلمين قبل وأثناء الخدمة؟
تنظم وزارة التربية في دولة الكويت العديد من البرامج التدريبية للمعلمين أثناء الخدمة في مختلف
التخصصات ،منھا:
 قيام توجيه اللغة الفرنسية بتنفيذ  3دورات للمعلمين الجدد لتنمية مھاراتھم في مجال التخصص،
التدريب المستمر للمعلمين والمعلمات على تطبيقات اآلي باد الحديثة ،إعداد نماذج الدروس
وورش العمل.
 قيام توجيه العلوم بتدريب المعلمين على استخدام األجھزة الحديثة مثل السبورة الذكية ،والتي تم
توزيعھا على مختبرات العلوم للمرحلتين المتوسطة والثانوية خالل األعوام .2014 – 2011
 قيام مراقبة التعليم االبتدائي بعمل ورش لمدراء المدارس والمدراء المساعدين والمعلمين الجدد
ورؤساء األقسام.
 قيام توجيه التربية الفنية بعمل دورات للمعلمين الجدد ،دورة تأھيلية إلدخال المواد ،دورة منھجية،
دورة تنمية مھارات المعلمات ،دورة المتعة واإلبداع.
 قيام مراقبة التعليم المتوسط بدورات تدريبية للمعلمين )إنما بعثت معلما( المعلم المتميز واالبتكار،
ورش فن اإللقاء والتأثير.
 قيام توجيه اللغة اإلنجليزية بعقد دورات تدريبية للمعلمين الجدد ودورات تنشيطية للمعلمين
القدامى ورؤساء األقسام.
 قيام توجيه التربية اإلسالمية بورش حل المشكالت –التعليم التعاوني.
 قيام توجيه الرياضيات بمتابعة اإلحصاءات –عمل ورش الخريطة الذھنية والحساب الذھني
والحس العددي ،عمل دورة للمعلمين الجدد ،ورش تنمية وتوعية بالمناھج الالحقة ودورات
تربوية مختلفة.
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 .2ھل تشمل ھذه البرامج التعليمية التدريبية "التعليم في مجال التغير المناخي والتنمية المستدامة"
وبشكل خاص قضايا البيئة؟
ھناك العديد من البرامج التدريبية حول القضايا الخاصة بالبيئة ،منھا ما يلي:
 دورة األرص اد الجوي ة )مس توى أول ( لم وجھي وموجھ ات الجيولوجي ا للع ام الدراس ي -2011
2012م ،مقدمة من اإلدارة العامة لألرصاد الجوية.
 دورة األرص اد الجوي ة )مس توى متق دم( لم وجھي وموجھ ات الجيولوجي ا للع ام الدراس ي -2012
2013م ،مقدمة من اإلدارة العامة لألرصاد الجوية.
 دورة الثقافة النفطية لمعلمي ومعلمات الجيولوجيا للعام الدراسي 2013-2012م ،مقدمة من شركة
البترول الكويتية.
 فعاليات مؤتمر شباب آسيا حول المن اخ خ الل الفت رة م ن  20-16فبراي ر2009م ،تنظ يم المؤسس ة
العالمية الستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا – ملست بالتعاون مع مدارس الكويت.
 فعاليات منطقة حولي التعليمية حول ظاھرة االحتباس الحراري تحت شعار :سالمة البيئة الكويتي ة
مسئولية وطنية ،في الفترة من 28إبريل إلى  4مايو 2009م.
 .3من واقع خبرتكم ،ما ھي األمور التي تشجع أو تعيق تطور التعليم في مجال التغير المناخي والتنمية
المستدامة في الوقت الحاضر والمستقبل؟ )وسبل دعمھا أو تجنبھا(؟
أدى التغير المناخي إلى حدوث تغيرات كثيرة في الناحية الجيولوجية والبيولوجية والنظم البيئية لألرض،
باإلضافة إلى الكثير من المخاطر البيئية مثل التأثير على طبقة األوزون ،فقدان التنوع الحيوي ،الضغوط
على األنظمة المنتجة للغذاء ،انتشار األمراض المعدية ،واالحتباس الحراري.
ونتيجة لذلك يجب وضع خطط لمواجھة التغير المناخي ،وأن تقوم جميع الجھات المعنية بدورھا في ھذا
المجال ،ويمكن تطوير دور التعليم في مجال التغير المناخي من خالل ما يلي:
 تضمين المناھج الدراسية مفاھيم حول التغير المناخي من حيث :تعريفه ،أسبابه ،آثاره ،كيفنواجھه ،وأن يتم تضمين ھذه المفاھيم في معظم مراحل التعليم بما يناسب خصائص النمو في كل
مرحلة ،نظراً ألھمية ھذا المجال.
 تضمين البرامج التدريبية للمعلمين وخاصةً معلمي االجتماعيات مفاھيم حول التغير المناخي منحيث :تعريفه ،أسبابه ،آثاره ،كيف نواجھه.
 عمل برامج توعويه داخل المؤسسات التربوية حول مخاطر التغير المناخي ،وكيف نواجھه. عقد ندوات وحلقات نقاشية داخل المؤسسات التربوية حول مخاطر التغير المناخي ،وكيفنواجھه.
 أن تقوم المراكز البحثية بإجراء المزيد من البحوث حول التغير المناخي من حيث كيف نواجھه. إجراء مسابقات ومشاريع للطلبة في المراحل التعليمية المختلفة حول التغير المناخي. بناء فريق عمل داخل جميع المؤسسات التعليمية لمواجھة األزمات والطوارئ المرتبطة بالتغيرالمناخي.

19

 .4ما ھي بعض الفجوات  /المشاكل التي تواجھھا الدولة في التعليم في مجال التغير المناخي والتنمية
المستدامة؟ والمقترحات لتخطيھا؟
المشاكل التي تواجھھا الدولة في التعليم في مجال التغيير المناخي والتنمية المستدامة:
 عدم توفر ميزانيات خاصة ومناسبة لتنفيذ برامج التدريب بكفاءة. اإلجراءات الروتينية واستھالك الوقت والجھد. طبيعة المناھج الدراسية يؤدى لصعوبة مشاركة الطلبة في الكثير من الفعاليات والمسابقات. عدم تعاون بعض أولياء األمور بالسماح بمشاركة أبنائھم في الفعاليات والمسابقات. ندرة المختصين والمدربين في مجال التنمية المستدامة والتغيير المناخي.ويمكن مواجھة ھذه الصعوبات من خالل ما يلي:
 المسئولية التربوية اتجاه التعليم في مجال التغير المناخي والتنمية المستدامة. تشكيل فريق عمل حول التعليم في مجال التغير المناخي والتنمية المستدامة. نشر الوعي حول التعليم في مجال التغير المناخي والتنمية المستدامة. استحداث تخصصات جديدة بالجامعة حول التعليم في مجال التغير المناخي والتنمية المستدامة. -تضمين مفاھيم حول التغير المناخي والتنمية المستدامة في المناھج الدراسية.
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