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 الدورة السابعة
 العالمي حول التربية للمؤتمر

 البيئية
 

 2013يونيو  14-9مراكش، 
 

 

 ألنشطة البيداغوجيةا



 محمد مؤسسة شرعت الذي ،“اإليكولوجية المدارس”  برنامج إطار  في

 التربية وزارة مع بشراكة  ،2006 منذ إنجازه في  البيئة لحماية السادس

 بتنفيذ فيه المنخرطة المدارس تقوم االبتدائي، التعليم مدارس  لفائدة الوطنية،

 في اإلقتصاد في تتمثل أساسية، مواضيع 5 تتناول ، المشاريع من العديد

 والتنوع النفايات وتدبير الطاقة استهالك في اإلقتصاد و الماء استهالك

 .السليمة والتغذية البيولوجي

 إيكولوجية مدارس لثمانمؤطر16 و تلميذة و تلميذ  32سيقوم السياق، هذا وفي

 تدبير” مجال في أعمالهم تقديم خالل من وعرضها، التالميذ إبداع قيمة بإبراز

 :التدوير إعادة السيما “النفايات

 :من كل الحوز، تانسيفت مراكش أكاديمية من النشاط، هذا في تشارك

 الخضراء النفايات  من الطبيعي السماد إعداد ورشة :المريني الطيب مدرسة

ل أوالد مدرسة  الطبيعية تدبيرالنفايات  ورشة :جالا

 الورقية النفايات تدبير ورشة :هريرة أبي مدرسة

 (البالستيك) اللدائن بقايا تدوير إعادة ورشة :بالل مدرسة

 المطاطية العجالت نفايات تدبير ورشة :األشعري موسى أبي مدرسة

م تقديم ورشة :شيشاوة - مزوضة سبت مدرسة  وحدائقها للكتبية ُمَجسَّ

 

 :من كل تطوان، - طنجة أكاديمية من النشاط، في تشارك

 المستعملة الزيوت من الصابون صناعة ورشة :بطنجة الشعبي للبنك التعليمية الوحدة

الل صناعة ورشة :الزميج مدرسة  التقليدية السِّ
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 المدارس اإليكولوجية

 تمارة -معهد الفردوس : إعادة التدوير

 مراكش -مدرسة أوالد جالل 

 إلى السابعة بعد الزوال انطالقا من الثالثة 2013يونيو  10االٌثنين 
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 المختارة في مسابقة المدارس اإليكولوجية( logos)عرض مجسمات المدارس و عالمات المؤتمر 

 المنارة: عالمات المؤتمر3-

 أشغال خالل والعموم، الشباب لفئة المنجزة أعمالها بتقديم الفائزة المدارس 16 قومتوس

 .المؤتمر
 

 أكاديمية إقليمية للتربية والتكوين بالمملكة المغربية 16مدرسة تمثل  16
 و قابلة للتدوير، وبشكل إبداعي/قامت بابتكار و من مواد مستعملة أو

 20و 2012دجنبر  25األكاديمية في هذه المسابقة المنظمة في الفترة ما بين 16مدرسة من 58وقد شاركت 

 2013مارس 

ر لمدرستهم اإليكولوجية13-  مجسم ُمَصغَّ

 
. 

 إلى السابعة بعد الزوال من الثالثة 2013يونيو  10االٌثنين 
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 الصحفيون الشباب من أجل البيئة

 بمراكش الكتبية التأهيلية الثانوية من ومؤطرتهم شباب صحفيون يقوم

 النباتات عالم الكتشاف تعالوا” عنوان تحت الورش هذا بتنشيط

 من  التقنية قدراتهم بعرض خالله يقوم “والشم البصر بحاستي العطرية

 النباتات لتقطير تطبيقية عملية في المشاركة على العموم تشجيع خالل
 .العطرية

 

 ورش تقطير النباتات العطرية•

  إلى السابعة بعد الزوال من الثالثة يونيو  13يونيو إلى الخميس  10االٌثنين 
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Jeunes Reporters pour l’Environnement  ‘JRE’  

 محمد مؤسسة انطالقته أعطت الذي ،“البيئة أجل من الشباب الصحفيون” برنامج روح مع انسجاما

 الشباب الصحفيين من التأهيلية الثانويات تالمذة تحسيس وبغية ،2002 سنة منذ البيئة لحماية السادس

 صحفيين، ليصبحوا التحدي ورفع الصحفية التحريات تقنيات مجال في قدراتهم وتعزيز البيئة، أجل من

 والصخور سينا وإبن الضحى : تأهيلية ثانويات من مراكش بأكاديمية شباب صحفيين يشارك

 المؤتمر، مدة طيلة إلكترونية صحيفة إعداد في ،الرحامنة

 وتعزيز تحقيقاتهم بإنجاز صحفية، لقاءات وإنجاز الصور التقاط خالل من الشباب، الصحفيون يقوم حيث

 اإلعالمية، اللوحات في يوميا المهتمين إشارة رهن وتكون للمؤتمر،  اإللكترونية الصحيفة مكونات

 صحافيون لبرنامج الوطنية للجنة ينتمون  محترفين وصحافيين مؤطريهم طرف من ذلك في مصاحبين

 .البيئة أجل من الشباب

 

   صحفية , مهين هدى

 بفاس الوطنية اإلداعة مديرة الصافي، مريم

 والتلفزة لإلذاعة الوطنية بالشركة صحفي بودغاغن، حسن

 2013دورة  –الجريدة اإللكترونية للمؤتمر العالمي للتربية البيئية •

 2013يونيو  13إلى الخميس  2013يونيو  9االحد 

 الصحفيون الشباب من أجل البيئة
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Jeunes Reporters pour l’Environnement ‘JRE’   

  تالميذ أعمال جميع “البيئة على أخرى نظرة” معرض يقدم

 من  انطالقه منذ الجوائز، على الحائزين التأهيلية الثانويات

 .2002 سنة البيئة لحماية السادس محمد مؤسسة طرف

 

 من تالميذ المؤتمر أشغال انعقاد مدة طيلة تنشيطه على وسيسهر

 في شاركوا أن سبق الذين مراكش ألكاديمية تابعة ثانويات

 .،البيئة أجل من الشباب الصحفيون مسابقة

 

 26 عرض خالل من المؤتمرات، لقصر التابع المعارض بفضاء

 مساء؛ السادسة إلى صباحا العاشرة من مكتوب، تحقيق

 62 عرض خالل من عبدالسالم، موالي عرصة وبحديقة

 .ليال التاسعة إلى مساء السابعة الساعة من صورة،

 انطالق على مضت سنوات عشر خالل من “البيئة على أخرى نظرة” معرض•
 البيئة أجل من الشباب الصحفيون برنامج

 2013يونيو  10انطالقا من االثنين 

 الصحفيون الشباب من أجل البيئة
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 التعريف بالبيئة، نقط تقاطع بين فن إعادة استعمال األشياء ومسرح توظيفها

 فكران وجمعية مبادرة حضرية شاديالزناتي وبريجيت  نور الدين: التنشيط

 إلى السابعة بعد الزوال من الثالثة 2013يونيو  12يونيو واألربعاء  11الثالثاء 

 15 فيه وسيشارك لألشياء توظيفي مسرح إلى المواد مختلف تحويل التعريفي الورش هذا يرمي-

 .اإليكولوجية المدارس من تلميذ

 

 اكتشفوه ما المشاركين األطفال من مجموعة مع سيشاطرون “حضرية مبادرة” جمعية أطفال-

 .حيهم في وأنجزوه

 

 لألطفال الدعم ويقدموا الورش في بدورهم فسيشاركون الفني، المجال هذا في لخبرتهم ونظرا-
   .أعمالهم إنجاز في اآلخرين

 

 .البيئة على المحافظ المواطن الفني والتشارك والتبادل باالكتشافات غنية لحظات-
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 “طيور وأُناس”معرض 

   

      

    

 مدى على ارتجالية وأعماال ، وأناسا طيورا تجسد حديدية منحوتات ألعمال معرض سينظم

 األشياء إعادة بفنون التعريف أوراش في مشاركي مع بتنسيق  واألربعاء، الثالثاء يومين،

 .توظيفها ومسرح

 

 

 زناتي وبريجيت شاديال فكران وجمعية مبادرة حضرية نور الدين: التنشيط•

 2013يونيو  13يونيو إلى الخميس  10االٌثنين 
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 .والمخترعين الشباب,ورشة التجديد والتعلم، حول الطاقات المتجددة و الماء : المدارس اإليكولوجية

ورشة عمل لمتعلقة بإالكتشاف والتعلم تقنيات التحويل والتخزين واالستعمال •

 .الذكي والفّعال للطاقة وتدبير المياه وآفاق التنمية

 

  

أيام من أشغال الموضوعاتية من خالل إبراز قيمة المواد المعاد تدويرها أو  4

:القابلة إلعادة التدوير لتتحول إلى أدوات بيداغوجية  

ورشتان عمليتان حول الطاقة الشمسية : يونيو من الخامسة إلى السابعة مساء  10

 واستعمالها في المجالين القروي والحضري

ورشتان عمليتان حول الماء واستعماله في : يونيو من الخامسة إلى السابعة مساء  11

 المجالين القروي والحضري

ورشتان عمليتان حول الطاقة الريحية : يونيو من الخامسة إلى السابعة مساء  12

 واستعمالها في المجالين القروي والحضري

.ورشة عملية لفائدة المخترعين الشباب: يونيو من الخامسة إلى السابعة مساء  13  

 

 

• سيتم ضم األدوات المحصل عليها من الورشات في مجسم تحت شعار 

، تمثل ماديا مختلف الحلول المتاحة في مجال الطاقات “القرية اإليكولوجية”

.المتجددة  

 
 

 
 

 

      

 بشراكة مع برنامج المدارس اإليكولوجية   INTELLCAPشركة : التنشيط

2013يونيو  13يونيو إلى الخميس  10االٌثنين   
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 ورش إعادة التدوير العلمية: المدارس اإليكولوجية

    

 إسمنت المغرب: التنشيط

 2013إلى السابعة بعد الزوال  من الثالثةيونيو  13يونيو إلى الخميس  10االٌثنين 

  فنية أعمال إنجاز في هذه اإليكولوجي لإلبداع ورشات تتمثل

 وتعلم لالبتكار فضاء إنشاء ثمة ومن التدوير مواد من انطالقا

 للمواد ثانية حياة إعطاء خالل من التدوير، إعادة تقنيات

 المستعملة
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قاقة الخضراء)“ غرين ِشب”ورشة   لتدبير النفايات اإللكترونية وتوظيفها( الرُّ

      

    

 (www. aljisr.ma)جمعية الجسر : التنشيط

 2013يونيو  12يونيو والثالثاء  10اإلثنين 

 ويسهر والعموم، الشباب فئة لفائدة العملية الورشة هذه توجه

 تفكيك عملية خالل من  ،الجسر جمعية عينتهما شابان تنشيطها على

 المعدات لمعالجة الشاملة العملية يفسر لشريط متكرر وعرض بالكامل حاسوب

 التي باألهمية والتحسيس “ِشب غرين” برنامج ضمن المستعملة، المعلوماتية

 .اإللكترونية للنفايات بيئيا المسؤولة المعالجة تكتسيها

Photos des apprentis du CFA  

د مشروع :“شب غرين”  المعلوماتية المعدات على القيمة إضفاء إلعادة مجدِّ

 .المغربية العمومية المدارس تجهيز أجل من
 

 المقاوالت لدى المستعملة المعلوماتية المعدات تجميع في البرنامج ويتمثل

 :يتم لكي والخواص، العمومية

 بها؛ العمومية المدارس تجهيز بغية إصالحها-

 توفير مع العمل، بها الجاري الدولية بالمعايير عمال تدويرها إعادة أو-

 غير للتالميذ المعلوماتية الصيانة في بشهادات مشفوع تكوين

 .(CFA) بالتعلم التكوين مركز عبر /المتمدرسين
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 ( Maison des Contes du Maroc) بالمغرب الحكايات دار تنشيط من :الحكي

    

 بالمغرب الحكايات دار :التنشيط

2013يونيو  13يونيو إلى الخميس  10االثنين   

 
  اكتشاف إعادة أو االكتشاف لتشجيع فرصة لتوعية، حاملة لكونها المبادرة، هذه تعد•

 .المغربية الشعبية القصة

 

 التراث حماية أجل من اليونسكو اتفاقية على 2006 سنة في صادق المغرب بأن علما•

 مسؤولية من" 1997 ليونيو اليونسكو توصية بذلك تَذكِّر وكما المادي، الغير الثقافي
 الموجود للبشرية الشفوي التراث على تحافظ أن القادمة، األجيال إزاء الحالية األجيال

 ."حاليا

 

 وإعادة تدعيمه على والتشجيع التقليدي، الشفوي التراث هذا قيمة بإبراز األمر ويتعلق•

 .عليه والحفاظ حمايته ضمان بغية الشابة لألجيال وتسليمه احتوائه،

 

 يدع ال بدور الحكي من الصنف هذا يقوم الترفيهية، "البيئية القصة" وظيفة إلى وإضافة•

 .البيئة بحماية باألساس وتحسيسهم الجماعة، بثقافة األطفال تعريف في للشك مجاال

 

 "الحكاية دار" من قاصين أربعة والعموم، الشباب فئة لفائدة المؤتمر، خالل يحضر•

 المدكوري، وأحمد بنعدادة وادريس العلوي البلغيتي ونادية خصالة بن سفيان بالمغرب،

 خالل من والثقافة، الطبيعة بين الروابط وتجسيد الحاضرين لخيال العنان يطلقوا لكي

 .والكلمات الصور

 

 .الحضور مع والمناقشة اآلراء تبادل من دقيقة 30 تليها قصتين حصة كل وتتضمن

 فضاء المعرض بقصر المؤتمرات
يونيو  12إلى االربعاء  10 اإلثنينمن 

من الساعة الخامسة بعد  إبتداء 2013

 الزوال

من الساعة   إبتداءيونيو  13الخميس 
 العاشرة و النصف صباحا
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من أجل تخضير المساحات الجماعية في المجال الحضري “ سيد بول”ورشة تحضير كريات السماد 

 (النباتات واألغراس)

      

    

 (السيدة ماريون بريما، المكلفة بأعمال التنشيط) الدارالبيضاء –الضيعة التربوية : التنشيط

2013يونيو  13يونيو إلى الخميس  10االثنين   

 وهي “بول سيد” كريات الكتشاف والعموم، الصغار دعوة تتم •

 وعن والبذور والطين التراب من تتكون التي الحبوب من كريات

 .(للغرس قابلة غير) الحضري المجال تخضيرمساحات يتم طريقها

 

 .اإلشارة رهن التزيين ونباتات البقليات بذور مختلف توجد •

 

ع •  غرسه إعادة في يرغب الذي المكان في التفكير على الزائر يشجَّ

 البذور كريات صناعة وعلى تنمو أن يود التي النباتات وطبيعة

 .بنفسه

 

 مشارك كل ليحملها القنب من أكياس في البذور كريات تلفيف ويتم •

 .معه
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 ورشة عرض استعمال أنواع النباتات العطرية والطبية

      

    

 السيدة ماريون بريما، المكلفة بأعمال التنشيط) الدارالبيضاء –ة الضيعة التربوي: التنشيط

2013يونيو  13يونيو إلى الخميس  10االثنين   

 بالمغرب والطبية العطرية النباتات الكتشاف والعموم، الصغار دعوة تتم •

 .استعمالها أوجه ومختلف

 الجبل وإكليل الخزامى) العطرية النباتات أهم استعمال عرض يتم •

 لتمكين (المغربي النعناع أنواع ومختلف والزعفران واألنيسون والزعتر

 الغنية والنباتية العطرية النباتات من كبيرة تشكيلة اكتشاف من العموم

 .نوع 4200 عددها يبلغ إذ المغرب، بها يزخر التي والمتنوعة

 والحصاد الجني من :النقع أنواع تحضير مراحل العموم سيكتشف كما •

 وحصص النقع تحضير يليها بالتجفيف، مرورا والتعبئة، التلفيف إلى

 .للتذوق

 .معه يأخذها ُعلَب في أكياسه بتلفيف مشارك كل ويقوم•
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 رفع قيمة المواد الناتجة عن صناعة السكر من خالل تحضير تخمير السماد الطبيعي

      

    

  جامعة القاضي عياض -األستاذ خالد فارس: التنشيط

 توظيف بأهمية العموم لتحسيس فرصة وهي والعموم، الشباب لفئة الورشة هذه تتوجه

 القاضي جامعة في داخليا الجارية األبحاث بمشاريع وإخبارهم السكر معامل طفاوة
 .عياض

2013يونيو  13يونيو إلى الخميس  10االثنين   

 هذه بين المزج ويمكن .العصائر تنقية دورة من السكر معامل (رغوة) طفاوة وتنتج

 غني طبيعي سماد إلنتاج تخميرها ثم المنازل ونفايات الخضراء والنفايات الطفاوة
 .بالكالسيوم
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 الفنية التدوير إعادة خالل من الجميلة والفنون البيئة

    

 (الشرقية الجهة وكالة مع بشراكة) الشتاتي يوسف الديكور فنان :التنشيط

2013يونيو  13يونيو إلى الخميس  10االثنين   

 المنجزة الفنية األعمال وعروض الفنية الورشات هذه خالل الفنان يعرض

 إمكانية والعموم، الشباب من الزوار على مختلفة، ونفايات بقايا من انطالقا

 .تزيينية فنية أعمال إلى مستعملة غير مختلفة أشياء تحويل

 

 سبق واألشياء المواد من العديد تقديم مع ميدانية تحويل بورشة األمر ويتعلق

 .للتحويل خضعت وأن
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 مختلفة بيئية مواضيع تتناول البريدية للطوابع  معرض

      

    

 المغرب بريد :التنشيط
 

2013يونيو  13يونيو إلى الخميس  10االثنين   

 على سلفا، الصادرة البريدية الطوابع من مجموعة “المغرب بريد” يعرض

 والعموم، الشباب فئة لفائدة البيئية، للتربية السابع العالمي المؤتمر هامش

 .مختلفة بيئية مواضيع تتناول

 

 البريدية الطوابع خالل من مختلفة بيئية مواضيع يتتناول الذي ،المعرض هذا

 .بالبيئة والكبار الشباب ولتوعية التعلم، على تشجيع ووسيلة بيداغوجية كأداة



18 

 استعمالها وإعادة مراكش لمدينة العادمة المياه معالجة

    

 شركة توزيع الماء والكهرباء بمراكش: التنشيط

 بقصر ، المعالجة لمحطة مسجد على مبنية والعموم، الشباب لفئة مخصصات للتحسيس حصتين تنظيم يتم

 إلى عصرا والنصف الرابعة من ،2013 يونيو 13 إلى 10 من المؤتمر، فعاليات مدى على المؤتمرات،

 .مساء والنصف السادسة

2013يونيو  13يونيو إلى الخميس  10االثنين   

 ما في بمراكش والكهرباء الماء توزيع شركة عليه تسهر الذي المشروع هذا وراء من الهدف يكمن

 :يلي

 أفضل تقديم مع والسياحي العمراني نموها ومصاحبة مراكش مدينة ازدهار في المساهمة *

 المائية؛ لمواردها المعقلن بالتدبير وتحسيسهم وزوارها لمواطنيها الخدمات

 الجراثيم من والتطهير والتصفية األوحال تنشيط :التدابير من سلسة على المعالجة مفهوم ويترتكز

 البنفسجية؛ فوق باألشعة

 من البيولوجي الغاز توظيف يَمكن بينما الماء، وإزالة بالنقع األوحال معالجة من محطة تمكن *

 الطاقة من المحطة حاجيات من المائة في 45 عن يزيد ما تغطية من المزدوجة التوليد عملية خالل

 .الحراري االحتباس في المتسبب الغاز مقابل من طن 66000 من أكثر تسرب وتمنع
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 النخيل لواحة البيداغوجي الممر

    

 مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة

 قصر قبالة) السادس محمد بشارع للعموم الموجه النخيل، لواحة البيداغوجي الممر يقام
 (المؤتمرات

 يونيو 10انطالقا من االثنين 

 محمد مؤسسة أعدته الذي البيداغوجي، الممر يرمي *

 إلى ببوقنادل، العجيبة بالحدائق وأقامته البيئة لحماية السادس

 للتعلم األولوية يعطي بيداغوجي بشكل العمل تشجيع

 حد على والعموم للشباب االنشراح من جو في واالطالع

 التنوع لدور أفضل إدراك تحقيق أجل من السيما السواء،

 الحفاظ يكتسيها التي واألهمية البشرية التنمية في البيولوجي

 .الطبيعي تراثنا على
 

 السيما بالطبيعة أفضل عالقة ربط في خصوصيته وتكمن *

 .الطبيعي المجال عن بعدا تزداد حضرية ساكنة لفائدة
 

 المؤسسة أعدته الذي النخيل، لواحة البيداغوجي الممر ويعد•

 الواحات، ثقافة تبرز تعريفية حلقات من مدارا مؤخرا،

ارات) التقليدية الري وطرق كالنخيل  الطبيعي والسماد (الَخطَّ

 .النخيل لواحة اإليكولوجي والهرم الماء ودورة
 

 بشكل تتخللها للتوقف نقط مجموعة من الحلقات وتتكون *

 .تفاعلية ومسالك مرئية لوحات ترفيهي
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 “العجيب الحيوانات عالم” المعرض حافلة

    

 (SPANA)جمعية حماية الحيوانات والطبيعة : التنشيط

  من المؤتمر، مدة طول على العموم وجه في وتفتح المؤتمرات قصر بساحة والعموم للشباب الموجهة “المعرض حافلة” تحل

 .2013 يونيو 13 إلى 10

 :اإليكولوجية المدارس برنامج في المشاركين لفائدة يومية حصص تنظيم بالمناسبة ويتم

 مساء السابعة إلى الزوال بعد الثالثة من :األربعاء إلى االثنين من
 .صباحا عشرة الحادية إلى العاشرة من :الخميس

 مرحبا في عالم الحيوانات العجيب: 1اللوحة •

 تطور صنف السنوريات: 2اللوحة •

 السنوريات اليوم: 3اللوحة •

 انقراض السنوريات: 4اللوحة •

 المغرب، تنوع نادر من المناظر الطبيعية والمنظومات البيئية: 5اللوحة •

 تنوع أصناف الحيوانات: 6اللوحة •

 الطيور المهاجرة: 7اللوحة •
 اختالل التوازن باألوساط الطبيعية: 8اللوحة •

 تدجين الحيوانات: 9اللوحة 

 كيف تساهم الحيوانات في حياة اإلنسان؟: 10اللوحة 

 المعاملة السيئة للحيوانات: 11اللوحة 

 الحاجيات الخمس األساسية للحيوانات: 12اللوحة 

 وقائع خارقة عند الحيوانات: 13اللوحة 

 كيف نساهم في حماية الحيوانات؟: 14اللوحة 
 تعمل جمعية حماية الحيوانات والطبيعة من أجل راحة  الحيوانات: 15اللوحة 

2013يونيو  13يونيو إلى الخميس  10االثنين   

 ؛المدرسية المؤسسات بمختلف تحل لكي "للمعارض حافلة" أعدت الحيوانات، حماية على للتربية والطبيعة الحيوانات حماية جمعية برنامج إطار في -

 .تفاعلية موضوعاتية لوحة 15 المعرض هذا ويتضمن -
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 وتوظيفها النفايات لتدبير اإليكولوجية الحافلة

    

 (شركة لتدبير النفايات بمراكش)  TEC MEDتيك ميد: التنشيط

يونيو  13إلى  10الموجهة للشباب والعموم بساحة قصر المؤتمرات على طول مدة المؤتمر، من “ حافلة المعارض”تحل 

2013. 

 :ويتم تنشيطها يوميا لفائدة المشاركين في برنامج مدارس إيكولوجية

 من الثالثة بعد الزوال إلى السابعة مساء: من االثنين إلى األربعاء
 .من العاشرة إلى الحادية عشرة صباحا: الخميس

2013يونيو  13يونيو إلى الخميس  10من االثنين   

 والعموم األطفال تحسيس بغية بيداغوجية حصص وتنظيم المعارض حافلة بتقديم منشِّط بهلوان يقوم

 .البيئة على وتأثيرها النفايات وتوظيف الفرز بعمليات
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 الهواء جودة لقياس المتنقل المختبر تقديم

    

 مديرية األرصاد الجوية الوطنية: التنشيط

يتم تنظيم حصص تحسيسية، موجهة للشباب والعموم، من خالل المختبر المتنقل، بساحة قصر 

 .2013يونيو  13إلى  10المؤتمرات، من 

2013يونيو  13يونيو إلى الخميس  10من االثنين   

 :يلي ما في المختبر من الهدف يكمن

 ؛(الهواء جودة على المؤتمر تأثير) وبعده وخالله المؤتمر قبل البيئية المناخية المعايير قياس -

 . والبيئة الصحة على الهواء تلوث تأثير تفسير  -
 


