
 

 

التحدي السكبني ، التحدي : المجبل العبلمي و التحديبت الكبرى 

 البيئي
 

 . رؼزشض انؼبنى رحذَبد كجشي خبصخ كٍ انًدبنٍُ انسكبٍَ و انجُئٍ : يقذيخ 

 يب هٍ أشكبل انزحذَبد انسكبَُخ ؟- 

 يب هٍ أَىاع انزحذَبد انجُئُخ ، و انًؤرًشاد انذونُخ انًزؼهقخ ثهب ؟- 

  

 :انزحذَبد انسكبَُخ  

  

 : انًُى انذًَـشاكٍ انسشَغ 

واَزقهذ هزِ .  أخز ػذد سكبٌ أوسثب كٍ االسرلبع ثلؼم رطىس انطت ورحسٍ انزـزَخ وثبنزبنٍ اَخلبض انىكُبد18يُز انقشٌ - 

. 20  إال كٍ انقشٌ االَلدبس انذًَـشاكٍونى رشهذ انجهذاٌ انُبيُخ . 19انظبهشح ثؼذ رنك إنً أيشَكب انشًبنُخ وانُبثبٌ كٍ انقشٌ 

 .2000وثبنزبنٍ ثهؾ ػذد سكبٌ انؼبنى سذ يالَُش َسًخ سُخ 

كٍ انًقبثم رىخذ دول اندُىة .  رزًُض دول انشًبل ثُظبو دًَـشاكٍ ػصشٌ َؼشف اَخلبض كم يٍ انىالداد وانىكُبد - 

 انًزًُضح ثبسرلبع االَزقبل انذًَـشاكٍكًدًىػخ يٍ انذول ال رضال رؼُش كٍ انًشحهخ األونً يٍ : ػهً يسزىَبد يزجبَُخ

انىالداد واَخلبض انىكُبد ، ثًُُب يدًىػخ أخشي يٍ انذول رؼشف انًشحهخ انثبَُخ يٍ االَزقبل انذًَـشاكٍ انًزًُضح ثجذاَخ 

 .اَخلبض انىالداد واسزًشاس اَخلبض انىكُبد

 االقزصبد انؼبنًٍ وثبنزبنٍ رؼشف يشبكم اخزًبػُخ يزؼذدح 1/5 سكبٌ انؼبنى نكُهب ال رًزهك سىي 5 /4رعى دول اندُىة - 

اسرلبع َسجخ انجطبنخ وانلقش واأليُخ وظؼق انذخم انلشدٌ وَسجخ انزًذسط ، وػذو كلبَخ األغش وانخذيبد : يٍ ثُُهب 

 .انصحُخ ثبإلظبكخ إنً َقص وسىء انزـزَخ

 يدهىداد كجُشح كٍ انقطبػٍُ ثزلال رضال دول اندُىة يحزلظخ ثلزىح انجُُخ انسكبَُخ يًب َلشض ػهً هزِ انذول - 

كٍ انًقبثم كذول انشًبل رشرلغ كُهب َسجخ انشُخىخخ ثبسزًشاس يًب َطشذ انحبخخ إنً انُذ انؼبيهخ ،  . االكزصبدٌ واالخزًبػٍ 

 .و رضاَذ يؼبشبد انزقبػذ

  

 : انزىصَغ انًدبٍَ نسبكُخ انؼبنى 

 : خصبئص انزىصَغ انًدبٍَ نسبكُخ انؼبنى 

رىخذ أهى يشاكض انزدًغ انجششٌ كٍ كم يٍ انصٍُ وانهُذ وأوسثب انـشثُخ واندضء انششقٍ يٍ انىالَبد انًزحذح األيشَكُخ - 

 .وَشخغ رنك إنً أهًُخ انُشبغ االقزصبدٌ ويالئًخ انظشوف انطجُؼُخ. 

 .رزطىس سبكُخ يذٌ اندُىة ثىرُشح سشَؼخ يقبسَخ يغ يذٌ انشًبل ثسجت اَزشبس انهدشح انقشوَخ - 

 : انزحذَبد انُبخًخ ػٍ انزىصَغ انًدبٍَ نسبكُخ انؼبنى 

انعـػ ػهً قطبػبرهب االخزًبػُخ كبنزشـُم وانزؼهُى : َؤدٌ رعخى انًذٌ خبصخ كٍ دول اندُىة إنً يشبكم يخزهلخ يُهب - 

 .وانصحخ، وأصيخ انسكٍ وانُقم انحعشٌ ، وػذو كلبَخ وَقص انجُُخ انزحزُخ ، ورهىس انجُئخ

َزضاَذ ثبسزًشاس ػذد انًهبخشٍَ يٍ دول اندُىة إنً دول انشًبل ، يًب َطشذ ثؼط يشبكم يٍ ثُُهب هدشح األديـخ - 

 .وظهىس انؼُصشَخ واحزًبل رشاخغ انذخم انلشدٌ كٍ دول انشًبل

  

 : انزحذَبد انجُئُخ

  

 :االحزجبط انحشاسٌ  

َشرجػ االحزجبط انحشاسٌ ثؼىايم يخزهلخ يٍ أثشصهب كثبكخ انزصُُغ انزٍ رزسجت كٍ اسرلبع َسجخ انـبصاد  انحبثسخ  - 

 .نهحشاسح وكٍ غهُؼزهب ثبٍَ أكسُذ انكشثىٌ

يٍ َزبئح االحزجبط انحشاسٌ اسرلبع دسخخ انحشاسح وروثبٌ انثهىج واندهُذ كٍ  انًُبغق انقطجُخ ، واسرلبع يسزىي انًُبِ   -

 .انجحشَخ ورىسؼهب ػهً حسبة ثؼط انًُبغق انسبحهُخ انًُخلعخ ، ثبإلظبكخ إنً انزـُُشاد انًُبخُخ

 ارخبر إخشاءاد رقُُخ وقبَىَُخ نزخلُط َسجخ انـبصاد 1997نهزخلُق يٍ االحزجبط انحشاسٌ ، قشس يؤرًش كُىغى سُخ - 

 .انحبثسخ نهحشاسح ؿُش أٌ ثؼط انذول انكجشي كٍ يقذيزهب انىالَبد انًزحذح األيشَكُخ سكعذ رطجُق هزِ اإلخشاءاد

  

 : انزهىس انصُبػٍ وانجحشٌ 

وَزًشكض انزهىس انصُبػٍ كٍ انذول . رخهق انًصبَغ َلبَبد صهجخ وسبئهخ ثبإلظبكخ إنً انـبصاد انسبيخ وانًهىثخ      -

 .األكثش رقذيب



 

 

َشرجػ رهىس انًُبِ انجحشَخ ثزذكق انًُبِ انؼبديخ ، وثزسشة انًىاد انُلطُخ يٍ َبقالد انجزشول ، وثبَزشبس انُلبَبد انصهجخ - 

 .كٍ انشىاغئ

 .َؤدٌ انزهىس انصُبػٍ وانجحشٌ إنً ػذح أخطبس يٍ ثُُهب يدًىػخ يٍ األيشاض وانقعبء ػهً ثؼط انكبئُبد انحُخ   - 

  

 : ػقذد يؤرًشاد دونُخ، و رأسسذ يُظًبد ؿُش حكىيُخ نهًحبكظخ ػهً انجُئخ 

 :يٍ أهى يىرًشاد انجُئخ و انزًُُخ انًسزذايخ * 

 .انزٌ َص ػهً إَشبء ثشَبيح األيى انًزحذح نهجُئخ  (1972)يؤرًش سزىكهىنى - 

انزٌ أقش انزًُُخ انًسزذايخ انقبئًخ ػهً انُدبػخ االقزصبدَخ وانؼذانخ االخزًبػُخ وانجُئخ  (1992)يؤرًش سَىدٌ خبَُُشو    -

 .انسهًُخ

 .انزٌ اسزهذف انحذ يٍ االحزجبط انحشاسٌ (1997دخُجش11)يؤرًش كُىغى   -

 .انزٌ رعًٍ يششوع خطخ شبيهخ نزُلُز انزًُُخ انًسزذايخ (2002)يؤرًش خىهبَسجىسؽ   -

 Greenكٍ انؼقىد األخُشح رأسسذ يُظًبد ؿُش حكىيُخ دونُخ نهًحبكظخ ػهً انجُئخ يٍ أشهشهب يُظًخ انسالو األخعش * 

Peace.  كًب أحذثذ ػهً انصؼُذ انىغٍُ خًؼُبد و أحضاة ثُئُخ . 

  

انزًُُخ انًسزذايخ هٍ ششغ أسبسٍ نزدبوص انزحذَبد انسكبَُخ وانجُئُخ كٍ ػبنى َخعغ نهزكزالد االقزصبدَخ :  خاتمة 

 .انكجشي 

  

  

 :                                                                      ششذ انًصطهحبد 

  

 .رضاَذ سشَغ نؼذد انسكبٌ ثلؼم اسرلبع انىالداد و اَخلبض انىكُبد  : اإلَلدبس انذًَـشاكٍ

 .يؤشش َؼجش ػٍ اإلَزقبل يٍ َظبو دًَـشاكٍ رقهُذٌ إنً َظبو دًَـشاكٍ ػصشٌ  : اإلَزقبل انذًَـشاكٍ

 .يُظًخ ؿُش حكىيُخ دونُخ رهزى ثقعبَب انجُئخ :  Green Peace يُظًخ انسالو األخعش

  
 


