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                                        : التأطير اإلشكالي

تميز القرن  المضيرب اهرض نال اجار رضد الرافم نااب غارضلنتف ور  تررضغه اراال  ر م الهرض نال ورضاي  اغج ال رمضج غال  ر                             
اهب تطنح عاال و ضكل اجتمضعية غاقتصرضافة غتران ارضق ل ال طرن اضل لرتة لنتر اي  التيررب ايورن الر ك جارل المن ورضه غالم همرضه             

           .عنى خنق ظنغف اضجاة لت مية ولتااوة  الاغلية المن وية غتين المن وية تمنص
 امض وهض ن التمافضه اللنضاية غالتيرية غترضغتضتهض الم ضلية؟ 
 وضو ه ااه الم همضه المن وية غتين المن وية اب إطضد و اجهتهض له م التمافضه؟ 

 التحدي السكاني وتفاوتاته بالمجال العالمي : المقطع األول

 :لسكاني بالعالم وتفاوتاته المجاليةالوضع ا: النشاط األول

               فانف سنض  الاضلف و ا وطنع القرن  الا رنف  تزافراا افم ناايرض سرنفاض غقرا اياااه غذيرنال  ر ا ال مر  اضل صر ص و ر  و تصر
ًم   سر ة   6إلرى   0505ًم   سر ة   5.0سر ة اقرم ور      05القن  المضيب ايث تزافا عاا اللرنض  ارثك ن ور  ال را  خر ج      

غ فرلرن للرا ال مر  الرافم نااب اللرنفع اضلارضلف عم ورض         5505ًم   سر ة   5ت قع أ  فصرل عراا اللرنض  إلرى     غو  الم 5555
غااغج الاضلف ال ضوب خص صض إلى ادتررض  الرتة الر جااه وقضارل اا ررضة الرتة ال ايرضه غفارزو للرا اراغدم إلرى تملر  الهرنغف              

 الصمية ارال التقام الانمب غالطتب غتمل  ظنغف الت  فة 
  ال ايح أف ض أ  تزافا عراا اللرنض  ف تنر  ورضاي  الراغج المتقاورة غالراغج ال ضويرة اثغدارض تارنف تزافراا افم ناايرض يرايرض               و

 . اب غقت تل ل ايه القضدال اإلانفقية ام ا افم ناايض سنفاض
  فطنح للا ال يع الافم نااب عاال تمافضه اقتصضافة غاجتمضعية 

 :يطرحها الوضع السكاني بالعالمالتحديات التي : الثانيالنشاط 

 :التماك اججتمضعب  (أ
  ًم ارنا غور  المت قرع أ  فزفرا  ر ا الرنقف اتر الب         0.1ايرث جفرزاج عراا الرقرنال اضلارضلف جرا ونتررع ار الب         :تزافا ااال الرقرن

  خضصة ااغج الاضلف ال ضوب  الل  اه
 ًم ش ص غاإانفقيض ج    الصمنال ا ا أيفا و  اص  اللنض  أوي    265ايث فتنغ عاا ايويي  اضلاضلف : اات ضد ايوية 
   تا  د ايغيض  الصمية لن لضل غايطرضج التب اات ضد ايوناة غالم ضعضه غس ل الت  فة غقنة الت هيزاه الام وية 
  غو نل شي  خة الم تمع اضلاضلف المتقاماضلاضلف ال ضوب عام ت ان انص كضاية لنتمادل 
  ام  اناا  ال مضج تزافا ااال اله نال اللنفة 

 : التماك اجقتصضاك ( 
 ًم و  اللنض  فارضا   ور  سر ل الت  فرة اضلارضلف غتتنرغ الرتة اللرنض  الترب تارضاب ور   ر ا              5ايث ا ا ا الب : و نل الت  فة

  % 15الم نل اإانفقيض ج    الصمنال 
    اخت ج الت اي  اي  التزافا اللنضاب اللنفع غال م  اجقتصضاك التطيئ 
 َم عضطل اضلاضلف 050ا الب : التطضلة غقنة انص ال  ل 
               و نل ت  ف الما  اتي ة ادتررض  غذيرنال اله رنال القنغفرة غتطرنح  ر م الهرض نال و رن ه اجتمضعيرة وتارااال و هرض ال ر م عنرى

 ...( نيف، الصمةاللن ، التا)ال اوضه اججتمضعية 
               ا غ ت تن  ااال   م التمرافضه ور  و طقرة يخرنو غتتقرى اغج الارضلف ال رضوب أك رن الم رضطق ت رندا كمرض ف جرا التررضغه  

أف ض عنى صايا التنرا ال اارا ارضلت ااك غسرنض  ايايرضل الرقيرنال تارضاب ور  اراال الم رضكل اجقتصرضافة غاججتمضعيرة أك رن              
 قتصضافة غال اوضه اججتمضعية اب الما  النتنوو  تين ض ارال تنكز ايا طة اج

 التحدي البيئي وتفاوتاته في المجال العالمي : المقطع الثاني

 التحديات المرتبطة بعناصر البيئة الطبيعية وتفاوتاتها في المجال العالمي: النشاط األول

 تت نى اب التمافضه المنتتطة اا ضصن التيرة الطتياية غترضغتضتهض اب الم ضج الاضلمب : 
      ولرضاة ال طرضل ال رضا ك ور  سر ة يخرنو غقرا شرهاه أونفنرض ال   ايرة أكترن الرتة ور   ر ا               التناجع النتيرن الر ك تلر نه

ورر  ولررضاتهض  % 06ونيرر    نتررضد اررب اللرر ة كمررض اقرراه تضاررة ايوررضيغ   3.1امرر الب  5550غ  5555التناجررع وررضاي  
 . وني    نتضد كل س ة 3و   ااافة اللتاي يضه  أوض إانفقيض اتل ل تا  د 

   كمررض ف ررنل المصرر ج عنررى المررضل عنررى الملررت و الاررضلمب أاررا التمررافضه النتررنو التررب ت اجرره الم تمررع الرراغلب غت ررنل انرراا
 ئية  إانفقيض ج    الصمنال أكتن الم ضطق التب تاضاب و  اقص اضا اب الم ادا المض
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      ( اا ررضة القرادال اإلاتضجيرة لضدايرب الر ايرة اتي رة ع اورل ا رنفة غطتيايرة         )  ضك تمافضه أخرنو ور  اي هرض ظرض نال التصرمن
 .   كنف وناع  05555غترقا القضدال اإلانفقية التته س  فض ولضاة تقاد   

 تحديات التلوث والضغط على البيئة: النشاط الثاني

 
 أوضم استرمضج الم ضكل غالتمافضه التيرية غاللنضاية أخ  اإلالض  ف ان ا ط دال ال يع غاضلتضلب الامل عنى و اجهة تنا الم ضكل. 

 دور المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مواجهة التحديات السكانية والبيئية في المجال العالمي: المقطع الثالث

 : المجهودات المبذولة في المجال السكاني: نشاط األولال

  غللا اهاف و اجهة التمافضه اجقتصضافة غاججتمضعية التب فطناهض  0553اااقا المؤتمن الاغلب لنلنض  غالت مية اضلقض نال س ة
ال يع اللنضاب اب الاضلف غقا اضق ت ال ا ا المن وية الم ضدكة ايه عاال ق ضفض و  أ مهض الصمة اإلا ضاية غالتم ين لن ص ج لنا ضفة 

 :  ا المؤتمنالصمية غو  أ ااف  
  تقنيص وااجه غايضه ايطرضج 
 تقنيص وااجه ايوية 
  تقنيص غايضه ايوهضه أذ ضل النيع 
 ت اين غسضئل الت طيم الاضئنب 

   كمض تت ت ال ماية الاضلمية لنصمة اإلستناتي ية ايغلى لنم همة الاضلمية لنصمة اجا ضاية الممااال و  طنف المؤتمن الاغلب لنلنض
 غالت مية

 :المجهودات المبذولة في المجال البيئي: النشاط الثاني

  لقا كض  لتنغي الاافا و  الم ن ه التيرية ال طينال اضلاضلف أذن كتين اب ام  ال عب التيرب عنى الملت و الاغلب ومض جال ايوف
 : المتماال ت هف عاال وؤتمناه اغلية لممضفة التيرة و  أ مهض

  أا ئ عنى إذنم اناضوج ايوف المتماال لنتيرة غفمن  تن يص أ ااف  0505ا   ا المؤتمن س ة اااق: وؤتمن ست كه لف اضلل فا
 : المؤتمن ايمض فنب

  امضفة التيرة التمنفة غامضفة التناة غالميضم الا اة 
  غيع ق اعا قضا اية ل لا  غتتتع اضلة التيرة عتن الاضلف 
 متماال و اجهة التصمن غالتن ث غتلهيل ت ليق أا طة ايوف ال 

ذف ت الت ااا للا ل نل ونيضد ش نال اضلاضلف " ل  نل و  أجل ك كب ايدة " إلى جضاب للا اقا أعطى   ا التناضوج وتضادال         
 :المؤتمناه غو هض

   0552  اضليضاض  س ة توؤتمن كي غ 0555اضلتنايفل س ة ( قمة ايدة)وؤتمن دف 
  5555غوؤتمن ك ا هضت  اضلاامضدك س ة  5555وؤتمن ج  ضازا دغ ا     إانفقيض س ة 

اضلنتف و  الم ه ااه  التب تت لهض الم همضه الاغلية المن وية غتين المن وية لم اجهة التمافضه اللنضاية غالتيرية اضلم ضج الاضلمب  :خاتمة
  ج ياج فاضاب و  اتلض  اله ال  اي  وتطنتضه  اللنض  و  جهة  غال ياية التيرية و  جهة أخنو

 الملؤغلة ع هضالا اول  التمافضه 
و ننة ايرية ف تج ع هض ادترض  ادجة انادال ايدة ع  طنفق اتس جزل و  انادال اإلشاض      اجاتتضل المنادك

...(          ذضاب أكليا الننا   أكليا ،النن دغان دغ كنا   ) ال ملب ا اسطة ااض تضياه ال  ف ال  ك 
 التلضقطضه، ت اتن اتناه  ال رضف غالري ضاضه غيفضاال التصمنلغاض  ال ن ج، ت ين اهضم ومض فؤاك إلى 

فقصا اه اقص اب تنكيز اييغ  اب طتقة ال   الانيض غفاتتن ادترض  ونكتضه النن دغان دغكنا   اب ال     ذقب ايغيغ  
اللتب النئيلب اب تاوين   م الطتقة التب تم ج اغ  ونغد ايشاة ا ن الت رل ية التب ت نل خطنا 

 ى اإلالض  غال تضه عن
فنجع تن ث الميضم إلى ع اام اللر  التب ت    التمضد غاالنض  ال رم الماتما غتين الماتما عنى سطح   تن ث التمضد غالمميطضه 

 ...التمن و  اضق ه التتنغج كمض ف تج أف ض ع  اار ضد آاضد التتنغج اب التمضد أذ ضل عمنيضه الت قيب 
است اام التن  ل جيض الماف ة اب الصيا غالتثذين عنى القادال الت اافة لن نغال اللمنية غالتثذين  التب  است زاف المميطضه  

 عنى الت    التي ل جب غتقنص أغ ااقناة ااض ايا ا  
ط  و  ال رضفضه اإلشاضعية غااغث ا ااث خطينال  05555ورضعل ا غك سنمب ج  335إاتضج   اات ضد ال رضفضه ال  غفة 

 ...ت ينا ايل غا اضجكمضاذة 


