الح لي البيت  ..يطوف
ّ النننننننن نننننننن مسننننننننا
مواجانننننننننننننن الحغ ُّيننننننننننننننر
المناي
يُ ن الح لنني البيتن بملين ت ُّلن تاين من م ر ن
األ راة ووبيا بالبيت والحد يا المرتبط باا.

ة .حام بب الرحي بي
أسحاذ ال يميام المح رد ب لي ال لوم
بجام القاهرف

عماال مسمشااارًا ثيافيااا بالساافارة الم اارية بالمملكااة الم ربيااة ومااديرًا
للمرماز الأياافي الم ار بالربااطو و بيارًا فاي مديرياة العلاوم بالمنظمااة
استاااالمية للمربياااة والعلاااوم والأيافاااة "اسيسيساااكو" .مماااا تاااد انمداباااد
رميسًااا ليطااا المرامااز العلميااة بالمكمبااة الوينيااة الم اارية (دار الكم ا
والوثامق اليومية) ومديرًا لمرمز المراث العلمي بجامعة الياهرة.

نني الحغ ُّيننر المننناي ال ننالم وآ ننا ه بل ن الحنمي ن المسننح ام باهحمننام كبيننر م ن ال ول ن

حظي ن

المصري ؛ مصر واح ف من الن ول األكثنر برضن للبطنر النناج بن هناا الحغيُّنر المنناي ؛ حينث من
أن ير ر بل

المحو

طابا

ب ي ف باة حصاة المصري ،و

مقن محاا طناع الا ابن ؛ منا ينرةي

إلنن تنن هو المداوننيل الا ابينن والحننأ ير بلنن األمنن الغنناائ  ،وذلنن
تش ل سوى  %0.6م إجمال انب ا ا

فازا

اةححباس الدرا ي بالميًّا.

وة يحو ف األمنر بنن حن اة حصناة؛ نالحغيُّر المنناي يدمنل ن فياتنت ال
الحبطي
لحأ يرا

الحنموي

ال ول  ،كما يمحن إلن الحنأ ير بلن

الحغيُّر المنناي  ،وكنال

لمصر أن تح يف م الحغيُّر المناي

▪ وما الدلول الح يجب إيجاةها للحغلب بل آ ا الحغيُّر المناي
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السنلبي بلن

حساسني منناب النينل

إلن أننت من المحو ن أن ينرةي

تحأ ر الش ب المرجاني .

ل ها األوضاع ،ثم تسا ةن مُ لدَّ ان وهما:

2022
نوفمبرمبر
األول  -نو
المناخ - -ال
2022
العدد ةاألول -
اق المناخ
آآفاق

ين من الحن ابيا

ني الميناه؛ حينث ُون َ

تن هو السنياح البيتين ؛ إذ تشنير الحقن يرا

ا ت اع مسحوى سطح البدر إل تاكل السواحل المصري  ،و

▪ كيف يم

فنن أن مسنناهما

مصننر ة

مداول لالجاب ب هاا الحسا لي  ،و
بال

ال ول المصري جاوةًا كبيرف

إفا جاوةها المسحمرف لمواجا الحغيُّر المناي والد م آ ا ه،

هاا المسا  ،جنام ن مقن محاا :إفنالق اةسنحراتيجي الوفنين للحغينر

المننناي  ،والح ن سننح حح الطرينند أمننام مصننر لحد ن يث مسنناهماتاا المد ن ةف وفن ًّيننا ،بديننث ت ننون السياسننا
واأله اق وا جراما

الم ج م مل لجاوة ال ولن الحنموين ؛ حينث تسن

مسننح ام ،م ن يننالل :تدقينند تنمي ن منب
انب ا ا

فنازا

اةححبناس الدنرا ي ،وبننام القن ا

الح نولوجيا وإةا ف الم ر
كنننال

اتبننننا

المشروبا

ن اةنب ا ننا

،و

ال ولنننن يطننننوا
الب

ال ولن إلن تدقيند نمنو ا حصناةي
للد ن م ن

ن مبحلننف القطابننا  ،وتبن ن اتجاهننا

ن منا يبنص الح ينف من الحغيُّنر المنناي ال نالم  ،ونقنل

الوب لم ا دحت.
جننناةف لحن يننننا نمننننوذج الحنمينننن المسنننح ام  ،والح يننننف منننن الحغ ُّيننننر المننننناي ؛

رام الح تمولاا الد وم المصري تا ق إل الووول إل  %50بدلنول بنام  2025و%100
المحج ةف تمثل اليوم ندو  %20من منايج الطا ن

بدلول بام  .2030كما أن مصاة الطا

ن مصنر ،وت منل
إلن إنشنام

الد وم بل الووول إل  %42بدلول بام  2035بالحاام م الحرشي م ةبن الطا ن  ،با ضنا
م ن ذكي ومسح ام .

ضننبم لحرشنني اسننحب اما

تقننوم مصننر بحن يننا مشننروبا

المينناه ،وتبطنني الح نرع

والقنوا  ،وا ةا ف المح امل للمنافد الساحلي  .ولحمويل هاه المشروبا ؛ أو
أول فرم للسن ا

الب

رام بقيم  750مليون ةوة أمري

مصنر منريرًا

.

الح لي البيت والحنمي المسح ام
الحغ ُّيننر المننناي بل ن ال ول ن المصننري هننو وجننوة ننوف بامل ن

ف ن هنناا الجا ن  ،م حننام الد ن م ن ت ن ابيا

مح لم ن ومنناهرف تقن ًّيننا يم ناننا إجننرام البدننوث الالزم ن وتطننوير حلننول
للح يننف ن نااي ن المطنناق .وبال

ننل ،تمحل ن

اتاا واسح امحاا م يالل المرسسا
الح لي يم

مصننر مجموب ن كبيننرف م ن المواهننب البشننري يم ن تنمي ن

الح ليمي ال لمي والحقني ال ينامي ي .

أن يشج الناس بل تغيير موا

ويسا ب و ئي

ا وسلوكا  ،ويساب ه بل اتباذ را ا

مسحنيرف،

أكثر اسح ام م الناحي البيتي  ،وذل

بالحنسنيد

الحدول المطلوب إل مجحم ا

م الجاوة الد ومي ومباة ا
تنمي وتطوير الماا ا
ويساب أي ً ا

المجحم المن ن والقطناع البنا

المما سا

ال ن

نشننام مجحم ن مننرن و ابننل

والم اهي واألةوا

 .كمنا أننت يصنود القني ووجانا

الح يم

أن تسحب م

النظنر،

ي ى أو إيقاق

فير المسح ام .
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كنال تُ َ ن المنوا ة الح ليمين بنصنرًا أساسنيًّا لالسننحجاب لحدن يا
الح لي المح لد بالحغيُّر المناي م ونًا ي اق إل الح لي البيت والح لي م أجل الحنمي المسنح ام الناي
الحغيُّنر المنناي  .و ن هناا السنياق ،يمثننل

يول الم ر

حول الحغيُّر المناي  ،ويشج بل تغيير السلوك ندو اةسح ام .

ويان ق الح لنني البيتن إلن إنحنناج مننوافني بلن ة اين بالبيتن ال يايائين الديوين والمشن ال
وم كي ل ي ي المساب ف
هو مناجي يلحق
ذل

المرتبطن باننا،

حل هاه المش ال  ،ومحد اي لل مل من أجنل مواجاحانا .نالح لي البيتن

ياا الناس ا لمام بمديطا وتأمي الح ل والق ا

سيم نا م الحصرق -بش ل من صل وإجمال  -لرباي الداضر والق
والح ابال

والقي والببرا

والشغف ،وكنل

ايا البيتي المسحقبلي .

بني األنظمن الطبي ين والبشنري  .بايحصنا ،

لاا ،يُنظر للح ل البيت بل أنت ة اس ال ال ا
نل وم ر ن كي ين اةبحننام بنت بشن ل
ا ال ال من حولنت بشن ل أ
الح لي البيت يُم ِّ ا نسان م
ل؛ او ياوة األ راة بالوب المطلوب لبنام المرسسا  ،ويلد مناجيا تشا كي
وديح ليصبح م انًا أ
ت ي البيت

للحبطي الد ري ،وضمان األسواق المسحقبلي ل بمال الحجا ي البيتي  .كل هاه األشيام ل
دسننب ،بننل سننح ي اة حصنناة أي ً ننا بش ن ل كبيننر ،بديننث يسننح ي الجمي ن م ن تل ن الجاننوة ،والح ن يم ن
ت يساا
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الم ا س والجام ا
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الح ليمي المبحل

.

الح لي البيت

مرحل ما بل الح لي ال ال
ناهرف اةححبناس الدنرا ي ،وفنرق الح ينف من

ال صول ال اسني  ،يم ن ت لني األف نال والشنباب تنأ ير
الحغيُّر المناي ؛ إذ يُم ِّ الح لي جمي الناس ،والشباب بش ل يا
الدقائد تساب

الق

هناا السنياق ،اسنحغل
ت ون ف ًلا ي بر

 ،بل اتباذ ا جراما

ني فالبًنا منا تُ َلنوَّ ن بال نااب وال ابن

ام بل البوق م

اليونيسنف بقنول األف نال ومبنيالتا

الالزم ؛ م ر ن

ن السناح ال امن  .و ن

ن جمين أندنام ال نال ةلحقناط منا ي نينت أن

بصر الحغيُّر المناي السري .
ن النوب البيتن حنول الد نا

مصر ،ت مل ال ول بل تقليل الحلنوث واسنح ام

البيت ن م ن يننالل ت لنني األجيننال القاةم ن واألف ننال بالم ن ا س أهمي ن الد ننا

بلن

بل ن البيت ن

كأسلوب حياف.
هاا السياق ،يركا النظام الح ليم المصري بل الم اهي البيتي المبحل

و

البيولوج  ،واةسح ام البيتي  ،وياو
البيتي المبحل

يا

مرحل

 ،مثنل :تغينر المنناخ ،والحننوع

األف ال والمرحل اةبح ائي  ،با ق فنرس الم ناهي
الصغر ،م الموضوبا

؛ حيث إن الحربي البيتي  ،وت لي م اهيماا الصديد

الح تاح

باا ال ول المصري .
المراحنل الح ليمين األولن

يحاا م أن س األف ال
وتنطلد وزا ف الحربي والح لي والح لي ال ن
ن ًلا بن أن الحنأ ير سني ون أ نوى ،مركن ف ضنرو ف تنول
ل س لغرس هاه الم ناهي ن بقنولا ،
هو أ
ي م بيتحا  ،وهناا منا تقنوم بنت "ا ةا ف ال امن للحربين

أبنائاا الطالب المسرولي المجحم ي وإةماجا

البيتي والس اني والصدي " بالوزا ف.
السياق ذاتت ،أفلق
م اهي

ايا الحغيُّرا

وزا ف الحربي والح لي والح لي ال ن ووزا ف البيت  ،أكبر برنامج ت يب وتوبوي حول
المنايي  ،ToTوالاي بُ قن

ن ال حنرف من  8إلن  11أفسنط

حقيبحي ت يبيحي إح اهما للم لمني  ،واألينرى للمن يري  ،تدن
تنمي الوب الطالب بالحغيُّرا
وتح

المنايي

ضوم محطلبا

م الدقيب الح يبي منا ش م اهي البيت  ،و

البيولننوج  ،واةسننح ام البيتي ن )  ،ومننا تح
إضننا

إلنن الم لومنننا

المصنناحب لموضننوبا
اتجاهننا

إيجابي ن ندننو

بننوان "ةبن مانا ا

 ،2022وذلن

من ينالل

الم لمني والمن يري

الحنمي المسح ام ".
المنايي  ،والحنوع

ايا المناخ الرئيس  ،مثل (الحغيُّرا

ننمنت م ن م لومننا  ،وم ننا ق ربي ن ؛ حيننث تشننمل هنناه الدقيب ن -

المجننرةف -تطنننوير ماننا ا

الم لمننني والمنن يري

ننن بنننام مجموبننن منن األنشنننط

المننناهج ال اسنني الحنن يقومننون بح يسنناا أو ا شننراق بلياننا؛ كسنناب الطننالب
ننايا البيت ن وحمايحاننا ،واكحشنناق فننرق مبح ننرف لحدقينند ذلنن  ،تح نند منن مننراحلا

ال اسنني  ،و ن اتا  ،وماننا اتا  ،وأبمننا ه  ،م ن تطبيقاننا بل ن أ

الوا ن  ،ونشننر الحوبي ن بنني األ ننران،

واألسرف ،والمجحم المدي  .كما يسحا ق البرنامج ن مرحلحنت األولن تن يب ندنو ( )150م لمً نا ومن يرًا ن
جمي المراحل ال اسي  ،لحأهيلا كم بي م حمن ي

ن "حقيبن الحغيُّنر المنناي " ليقومنوا بن و ه بحن يب

ب ة ( 350ألف) م ل وم ير بل مسحوى الجماو ي ؛ لنشر الحوبي بق
م س لحدويلاا إل م ا س ومراكا تحبن تل

الق

ايا البيت والمناخ ،وإب اة م ل ب نل

ي  ،وتنشر الوب بمجاةتاا المبحل

.
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ي ن الننوزا ف ن أن المسننحقبل المشننرق ل جيننال القاةم ن ل ن يحدقنند إ َّلننا بح

وت م ن

ننا ر جمي ن الجا نوة ن

نن اةبحبننا أن هنناه الق نني تحجنناوز ح ن وة المدلينن  ،لمننا لاننا م ن أب نناة بالمينن
مبحلننف القطابننا  ،آينناي
بلياا مما سا األجيال السابق  ،وتُ َ
بن بلياا النحائج الح سحدص ها األجيال القاةم .
وتا يبي ؛ إذ تن
كما تا ق الوزا ف إل تنمي وب الطالب بااه الق
وجا

ذل

البرنامج إليا ك ت مسحا

ي المدو ي  ،من ينالل تنمين وبن الم لن والمن ير ،لناا

ويطوف ندو تدقيد األه اق الناائي للدقيب  ،والح تحلبص ن
ن الحغيُّنرا

المنايين  ،من أجنل حماين حقنوق األجينال القاةمن .

بنام أجيال ت مل بل حماي البيتن  ،والنحد
وإيمانًا مناا بأن الحوبي بق ايا الحغيُّر المناي وزياةف الم ا ق حولانا وتغيينر السنلوكيا
البيت ن والمننناخ ،ة تقحصننر بل ن مجموب ن م ن الح ن يبا
ت نننميناا أي ً نننا ةاينننل منننناهج الح لننني الج يننن ف ،ننن ضنننوم

بلن

الحن تدنا

وبننرامج الحوبي ن الح ن نجحم ن بشننأناا اليننوم؛ ق ن ت ن
يننن مصنننر  ، 2030ننن مجنننال الح لننني والحنميننن

المسح ام .

ةو الجام ا
ترتب
هيتا

والمراكا البدثي

مواجا الحغيُّر المناي

تبافا و ً
ً
قن
يقا بالجام ؛ ال لمام ه األبطنال الدقيقينون ،لني
ي الحغيُّر المناي ا
مو و مثل الايتا الد ومين الم نين بحغينر المنناخ ن الن ول المبحل ن  ،ول ن أي ً نا بصن حا
كأب

مُ بلغي بن المبال نا
ة ب أن يج لت م انًا با ًزا

وناشنطي من أجنل أهن اق الق
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ابا
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نام

ني  .ول ن يننجح الح لني المح لند بنالحغيُّر المنناي ،

جنبًا إل جنب م البدث ال لم .

بلننن النننرف مننن أن ال ثينننر مننن بلنننوم المنننناخ تُننن َّس ينننا ج الجام نننا  ،سنننوام ننن
الم اه ن المحبصص ن أو الايتننا

الد ومي ن مثننل م اتننب األ ونناة الجوي ن  ،ة ينناال

نظام الح لي ال ال هو الم ان البنا ز لحولين الم ر ن والحواونل والحدقند من وند الم لومنا
حول هاه الق

ي .

ومن ذلن  ،يبن و أن ال ال ن بنني الجام ن والحغ ُّيننر المننناي م قن ف للغاين ؛ الجام ننا
جام نا الجينل األول ،وإنمنا مرسسنا
نشام الم ر كما
المانيي للب ما المق م للمجحم ا والد وم  ،ا ُت َ مجحم ا

ليسن

للح لني والنح ل ينصنب هن

ويم

وا حصاةيا

قن

موا ن

اا ن ت نوي

وغيرف.

للجام نا  ،ن هناا الصن ة،
ن الح يننف من

أن تقننوم بن و مان

الحغ ُّيننننر المننننناي  ،ألناننننا تنننننحج أس
المال البشنري ذا المانا ا

ال الين

والم ر ن الالزمن للحوبين بمبننافر
المناخ
الننرئي

الغ  .لنال  ،نإن الان ق
م ن هنناا ال مننل هننو ت ايننا

الننننوب ال ننننام كجننننام أساسنننن منننن
جانننننوة الح لننننني لح اينننننا الموا نننننف
والقي وا جراما

الحن تحوا ند من

الحنمي المسح ام .

و ف ن ال ن و المنننوط بالجام ننا  ،ل ن الوا ن اليننوم ،أن مرسسننا
مرسس مجحم ي  -مبافر واضد ومحنامي م اةضطرابا
ليس

موزب بالحساوي؛ حيث توج أةل و يرف بل أن تل

بش ن ل محااي ن  -أول وأكثننر المح

المنايي  .ل

المجحم ا

ذا

م المرسف أن تلن

المبنافر

ال يل المنب ى هن -وسنحظل

ننر ي م ن اضننطراب المننناخ ،بل ن الننرف م ن حقيق ن أناننا تنننحج أ ننل بصننم

كربوني ن ؛ ممننا يثيننر أسننتل أيال ي ن ضننبم  ،وتمثننل بال
"ال

الح لنني ال ننال كالجام ننا

تواجننت -كننأي

ننل الشننرا ف األول ن و ام الدرك ن المحنامي ن م ن أجننل

ال المنايي ".
المرسسنا

بلن ة اين باناه المبنافر

وم الما -بش ل يا

 -أن ت ون الجام ا

ً
روننا ج ينن ف للجام ننا
باسننحب ام مبنناة المروننن ال ا ينن الحنن يم نن أن ت ننحح

لمراج نن ن سنناا كمراكننا

مجحم ي للقرن الداةي وال شري من
ا ب اع والح اون والديوي ؛ وذل

إل جانب اسحراتيجيا

وابن

والمسرولون ب تل

أو ند بأماكنانا ،وكنمناذج لقيناةف المجحمن

ألن المجحم الم اور يواجت ال ثير م الحد يا

ن بصنر ج ين من

المح لق بالحغيُّر المنناي ،

الحب يف والح يف.
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نشر الوب والح لي البيت

ةو ال ول

ب ي ف

م ناحي أيرى ،وبجانب ال و المنوط بالجام ا  ،ت مل مصر بل نشر الوب البيت م يالل حمال
من بينانا :حملن "اتد نر ل ي نر ..اتد نر للمسنحقبل" ،والحن ُت ن أول حملن وفنين لنشنر النوب البيتن
مصر وذل اتسا ً ا م جاوة الد وم للحدول ندو اة حصاة األي ر.

ن

إفا اةسنحراتيجي القومين للحنمين المسنح ام "مصنر  ،"٢٠٣٠وتسنحا ق تغيينر السنلوكيا
تأت المباة ف
ونشننر الننوب البيت ن وحن ّ
ً
ويصووننا الشننباب -بل ن المشننا ك ن الد ننا بل ن البيت ن والمننوا ة
نث المننوافني -
الطبي ي ل مان اسح امحاا ح ا ً ا بل حقوق األجيال القاةم .
كما تسحا ق المباة ف نشنر النوب بالد نا
بما ي
و

م الد ا

بلن المدمينا

بل توازن النظ ا ي ولوجي  ،وت ظي

السياق ن ست ،و

الطبي ين وإةا تانا و ند المسنحويا
ر

ال المين ،

الحنمي اة حصاةي واةجحمابي .

وزا ف البيت واألزهر الشريف بروتوكول ت اون مشحرك

مجال الحوبي األسري

والمجحم ي الباو بالبيت بل مسحوى الجماو ي  ،وينص البروتوكول بل ال منل بلن الحبطني
ننن ك نننامف تلننن

لحدوينل

المبنننان والمنشنننا الحاب ننن ل زهنننر الشنننريف لمبنننان وننن يق للبيتننن بنننالحركيا بلننن
ٍ
ةسننحاالك الطا ن والمينناه ،بمننا يسننا ن الدن من تغيننر المننناخ وينقننل سننال بن ةو األزهننر السنبّاق ن
المجاة كا  ،هناا با ضنا إلن تن ينا حمنال توبوين تُ َنن بق نايا البيتن  ،و ينام الوبنا الحناب ي ل زهنر

نننن شننننرم الق

الشننننريف بالمسنننناهم
ًلا ب ةمج الم اهي البيتي ضنم المنناهج الح ليمين لطنالب الجام نا
ا سالمي ،
وذل

ننننايا البيتينننن لل تننننا

بالح اون م وزا ف البيت .

كمنننا ياننن ق بروتوكنننول الح ننناون إلننن ةبننن وتشنننجي
فالب ال اسا

ال ليا المحقن مي بموضنوبا

ذا

وننل بالبيت ن وموا نناف وزا ف البيت ن بنحننائج ال اسننا
المحاح

ن جمين المجناة

م ن المقنناة

الح ن تسنناب

البيتيننن مننن الحركينننا بلننن
السننن األول ن ؛ وذلنن

البيتين  ،وإنحناج سلسنل
ن الننوب بالق

ن

ننني تغينننر المنننناخ ينننالل

منن يننالل ا و ن ا ا

بنننناألزهر الشننننريف ،إضننننا

نايا

الباو ن

إلنننن إنحنننناج مجموبنننن منننن

القصننص الح ن تا ن ق إل ن ت ن يل السننلوكيا

تج ناه

البيتنننن ونشننننرها بمجلنننن "نننننو " الصنننناة ف بنننن األزهننننر
الشننريف ،وتن يننا مسننابقا

بن البيت ن من األف ننال

والشنننباب وأينننرى لل ننناملي بنننالجاحي ،

ننن ًلا بننن

تنظنننني أسننننابي بيتينننن ةايننننل الجام نننن (مداضننننرا
تثقي ينننن  -تطبيقنننننا

بملينننن ) ،وتنظننننني احح الينننننا

باأليام البيتي بل م ا ال ام.
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المسننننحا

المبنننان

و بطاننننا باألح ننننام والحشننننري ا
والم اهن األزهرين

هاا وتح

م بنوة البروتوكول إتاح مشا ك فنالب جام ن األزهنر والطنالب الوا ن ي

الح تن اها وزا ف البيت  ،وإ ام و

بمل تطبيقي للطالب لحنمي الماا ا

كا نن  ،مثننل ( ونن الطيننو  ،وإبنناةف اسننحب ام المبل ننا
تح

م ةبن األزهنر الشنريف بجمين الم لومنا

ن البنرامج الح ليمين
المجاة

والق ا

البيتي

وكي ينن اةسننح اةف مناننا ،والبيوجنناز ،وفيرهننا) .كمننا
الطبي ين

والرسنائل والصنو واأل نالم الباون بالمدمينا

والحنننننوع البيولننننوج  ،والمشننننا ك بننننالبرامج الحثقي ينننن الحنننن ين نننناها األزهننننر الشننننريف منننن يننننالل مداضننننر ي
ن موضننوبا

محبصصنني م ن وزا ف البيت ن
األزهر الشريف تب ي ً ا م اةنب ا ا

توويا

ومقحرحا

لاياةف

بيتي ن محنوب ن  ،والمسنناهم

ن حمننال

الحشننجير الح ن ين نناها

المسبب لحغير المناخ.

الي الح لي

مواجا الحغيُّر المناي

توحي الجاوة وتنسيقاا :برز الح يف م الحغيُّر المناي كواح م أبرز اةهحماما
ال المي اليوم؛ حيث يُالح

ال لمام والمجحم ا

المدلي الحغيُّرا

ج ول أبمنال الحنمين

الح تطنرأ بلن المنناخ واألنظمن البيتين

وتقلبانا .وسننح ون البطننوف الرئيسن إلن األمنام هن كي ين توحين هنناه الببنرف من يبننرف الجام ننا

المصنري

لبنننام مجحمننن إ ليمننن مننن القابنن ف إلننن القمننن مننن الم لمنني والبننناحثي والطنننالب والمما سننني وونننان
والمجموبنننا

السياسنننا
الحطبيقي ب

الحبرج

المدليننن المحصنننلي بغنننر
شراك و يق م الوكاة

الح ينننف مننن الحغ ُّينننر المنننناي وإجنننرام أبدننناث الح ينننف
الد ومي وفير الد ومين المن ناف ،وكنال

المجحم نا

المدلي .
ال مننل بلنن مبحلننف المسننحويا  :منن يننالل إشننراك جمينن األفننراق ن بملي ن الح لنني البيت ن  ،الطننالب،
والم لمي  ،وأولينام األمنو  ،أو ا ةا يني وال ناملي اآلينري
يساب الح لي البيت بل
المبحل

ب

ن المن ا س والجام نا .

جمي األفراق المشا ك م المجحم المدي

ن نااين المطناق،

بان ؛ حينث إن نجنام ال ناونر

لااه ال ملي الح ليمي ي حم بل الح ابل والمشا ك  ،م ينالل تشنجي الطنالب بلن اكحشناق

الدلول بم رةه .
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زياةف

ايا الوب البيت

بل البيت ضم البط
موضوبا
وح ا

المناهج ال اسي  :م يالل إة اج موضوبا
جمي أندنام ال ولن  ،با ضنا

ال اسي

كالوب البيت وأهمي المدا ظ

إلن ت ن يل المنناهج ال اسني لحشنمل

تبص اةسح ام  ،وت يب جمي فالب الم ا س ،بل كي ي تبن إجراما

ا نا ف ،وإفالق وح ا

بل كي ي اتباذ إجراما

ت ييف الاوام بن ما ة ت ون هاه الوح ا

لحو ير الطا

ي اةسح مال،

كإف ام

ًلا ب تن يبا

لحو ير اسحب ام المياه.
مشروبا

إفالق آلي "األن ي البيتي " :والح تا ق إل إتاح ال رو للطالب للمشا ك
تو ير منص لحباةل اآل ام والببرا بي الطالب وأوليام األمو ومنو
كما ُتسا

بش ن ل بننام يمننا يبننص المش ن ال

الم سن والمجحمن

البيتي ن المديط ن با ن ؛ م ن أجننل إيجنناة الدلننول وت ايننا السننلوك البيت ن

ا يجنناب  .ن هنناه البطننوف ،يم ن للم ن ا س والجام ننا
سوام ةايل الم ا س والجام ا

وأنشط بيتي ،

أن تن ننا مشننروبا

أو يا جاا ،كاسحد اث فرق ج ين ف

مبحل ن للد ننا

بل ن البيت ن ،

الن للنري ،وتب نيى حجن الن اينا ،

والد م اسحاالك ال اربام والمياه ،وأييرًا ال مل بل تقليل تلوث الاوام.
ننن مسنننحوى النننوب ال نننام :هنننناك حاجننن إلننن زيننناةف حساسننني الجمانننو تجننناه البيتننن  ،ومشننن ال
والمشننا ك
ال

الحنميننن ،

ن حلاننا ،والشن و بالمسننرولي الشبصنني  ،وزينناةف الدننا ا واةلحنناام تجنناه الحنمين المسنح ام ؛

ي م المش ال

البيتي تنج ب فياب الوب  ،مثنل :اةسنحب ام فينر الد ني للمنوا ة ،والحلنوث بجمين

أنوابنننت ،وبننن م الحنننوازن بننني النمنننو السننن ان والمنننوا ة المحاحننن  ،وانحشنننا األمنننرا

 ،وتننن مير األ

وإسنننامف

اسحب اماا .إذن ،الا ق الرئي

هو ت ايا الوب ال ام بل نطاق واس كجام أساسن من جانوة الح لني

لح ايا الموا ف والقي وا جراما

الح تحوا د م الحنمي المسح ام .
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يحامً ا..
ُي

الح لي البيت بملي ت ُّلن تاين من م ر ن األ نراة ووبنيا بالبيتن والحدن يا

المانننا ا

والببنننرا

الالزمننن لمواجاننن الحدننن يا  ،وت ننناز الموا نننف والننن وا

مسحنيرف واتباذ إجراما

المرتبطن بانا ،وتطنو

واةلحاامنننا

ةتبننناذ نننرا ا

مسرول .

ننالطالب النناي لنن يا المبنناة والم نناهي والمناجيننا
لل نال الطبي ن  ،وتد ين وتدلينل المشن ال
بل تقيي المبافر النسبي المرتبط بحل

ال لمينن المطلوبنن ل انن ال ال ننا

المحباةلنن

البيتين سنوام الطبي ين أو الحن من وننن ا نسنان ،نناة ون
المش ال  ،وة اس الدلول الب يل لدلاا أو من اا.

وللدصول بل ت لي بيت شامل ،يدحاج الطنالب  -من مرحلن

ينا

األف نال ححن نااين الح لني الثنانوي-

إلن الح نرق بلن البيتن  ،بننل إنان بداجن إلن ماين من الم ر ن حننول الق

نايا والمشن ال

البيتين المثيننرف

للج ل.
هنناا ويجننب أن ي حمن هنناا الح لنني بلن النطنناق ال امننل للنقننا
الم اهي والمباة ال لمي

الص وق ال نيا ،وأن يق م الق

ال لمن واة حصنناةي ،ويجننب أن يركننا بلن
نايا والبال نا

البيتين

ن الصن وق ال لينا

ق .
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