
 

 

التحدي السكبني ، : المجبل العبلمي و التحديبت الكبرى 

 التحدي البيئي
 : انزحذٚبد انسكبَٛخ 

  

 : انًُٕ انذًٚغشافٙ انسشٚغ 
ٔاَزقهذ ْزِ انظبْشح ثؼذ رنك إنٗ أيشٚكب انشًبنٛخ ٔانٛبثبٌ فٙ انقشٌ .  أخز ػذد سكبٌ أٔسثب فٙ االسرفبع18يُز انقشٌ - 

 . 20ٔنى رشٓذ انجهذاٌ انُبيٛخ االَفدبس انذًٚغشافٙ  إال فٙ انقشٌ . 19

فًدًٕػخ يٍ انذٔل : فٙ انًقبثم رٕخذ دٔل اندُٕة ػهٗ يسزٕٚبد يزجبُٚخ.  رزًٛض دٔل انشًبل ثُظبو دًٚغشافٙ ػصش٘  - 

ال رضال رؼٛش فٙ انًشحهخ األٔنٗ يٍ االَزقبل انذًٚغشافٙ  ، ثًُٛب يدًٕػخ أخشٖ يٍ انذٔل رؼشف انًشحهخ انثبَٛخ يٍ 

 .االَزقبل انذًٚغشافٙ 

  االقزصبد انؼبنًٙ ٔثبنزبنٙ رؼشف يشبكم اخزًبػٛخ يزؼذدح 1/5 سكبٌ انؼبنى نكُٓب ال رًزهك سٕٖ 5 /4رضى دٔل اندُٕة - 

 .فٙ انًقبثم فذٔل انشًبل رشرفغ فٛٓب َسجخ انشٛخٕخخ . ال رضال دٔل اندُٕة يحزفظخ ثفزٕح انجُٛخ انسكبَٛخ  - 

  

 :انزٕصٚغ انًدبَٙ نسبكُخ انؼبنى ٔ اَؼكبسبرّ .
 رٕخذ أْى يشاكض انزدًغ انجشش٘ فٙ كم يٍ انصٍٛ ٔانُٓذ ٔأٔسثب انغشثٛخ ٔاندضء انششقٙ يٍ انٕالٚبد انًزحذح األيشٚكٛخ - 

 .رزطٕس سبكُخ يذٌ اندُٕة ثٕرٛشح سشٚؼخ يقبسَخ يغ يذٌ انشًبل -  

انضغظ  قطبػبرٓب االخزًبػٛخ  ، ٔػذو كفبٚخ : ٚؤد٘ رضخى انًذٌ خبصخ فٙ دٔل اندُٕة إنٗ يشبكم يخزهفخ يُٓب -  

 .َٔقص انجُٛخ انزحزٛخ ، ٔرهٕس انجٛئخ

 .ٚزضاٚذ ثبسزًشاس ػذد انًٓبخشٍٚ يٍ دٔل اندُٕة إنٗ دٔل انشًبل -  

  

 : انزحذٚبد انجٛئٛخ 
  

 : االحزجبط انحشاس٘ 

ٚشرجظ االحزجبط انحشاس٘ ثؼٕايم يخزهفخ فٙ طهٛؼزٓب كثبفخ انزصُٛغ انزٙ رسجت فٙ اسرفبع َسجخ انغبصاد  انحبثسخ - 

 نهحشاسح 

اسرفبع دسخخ انحشاسح  ، ٔرٔثبٌ انثهٕج ٔاندهٛذ فٙ  انًُبطق انقطجٛخ ، ٔ حذٔس انزغٛٛشاد : يٍ َزبئح االحزجبط انحشاس٘ - 

 .انًُبخٛخ

 ارخبر إخشاءاد رقُٛخ ٔقبََٕٛخ نزخفٛض َسجخ انغبصاد 1998نهزخفٛف يٍ االحزجبط انحشاس٘ ، قشس يؤرًش كٕٛطٕ سُخ - 

 .انحبثسخ نهحشاسح غٛش أٌ ثؼض انذٔل انكجشٖ سفضذ رطجٛق ْزِ اإلخشاءاد

  

 :انزهٕس انصُبػٙ ٔانجحش٘  .
 رخهف انًصبَغ َفبٚبد صهجخ ٔسبئهخ ثبإلضبفخ إنٗ انغبصاد انسبيخ ٔانًهٕثخ  - 

ٚشرجظ رهٕس انًٛبِ انجحشٚخ ثزذفق انًٛبِ انؼبديخ ، ٔثزسشة انًٕاد انُفطٛخ يٍ َبقالد انجزشٔل ، ٔثبَزشبس انُفبٚبد انصهجخ - 

 .فٙ انشٕاطئ

 .ٚؤد٘ انزهٕس انصُبػٙ ٔانجحش٘ إنٗ ػذح أخطبس - 

  

 : ػقذد يؤرًشاد دٔنٛخ، ٔ َشبد يُظًبد غٛش حكٕيٛخ نهًحبفظخ انجٛئخ 
يؤرًش   - (1992)يؤرًش سٕٚد٘ خبَٛشٔ - ( 1972)يؤرًش سزٕكٕٓنى :يٍ أْى يٕرًشاد انجٛئخ ٔ انزًُٛخ انًسزذايخ * 

 (.2002)يؤرًش خْٕبَسجٕسؽ  - (.1998)كٕٛطٕ 

 Greenفٙ انؼقٕد األخٛشح رأسسذ يُظًبد غٛش حكٕيٛخ دٔنٛخ نهًحبفظخ ػهٗ انجٛئخ يٍ أشٓشْب يُظًخ انسالو األخضش * 

Peace .  كًب احذثذ ػهٗ انصؼٛذ انٕطُٙ خًؼٛبد ٔ أحضاة ثٛئٛخ. 
 


