
 

 

  :إشكايل متهيد

يواجه العامل حتديات كربى لعل من أمهها التحديني البيئي والسكاين، مما يعجل حبدوث حتوالت سياسية واقتصادية واجتماعية كربى 

 العاملي، وخيلق تنظيما دقيقا للعامل يتحكم فيه سالمة الوسط البيئي وحتقيق التنمية املستدمية، يف الوقت الذي يرتفع فيه عدد السكان،يف اال 

 .مما يرفع من الضغط على الوسط البيئي وجيعل من التنمية املستدامة بعيدة التحقيق

 ؟فما هي خصائص الوضع السكاين يف اال العاملي وحتدياته 

 ما هي مميزات حالة البيئة العاملية والتحديات اليت تطرحها بالنسبة البشرية؟و 

  وما هي العالقة املوجودة بني التحديني السكاين والبيئي؟ 

I - وصف الوضع السكاين العاملي والتحدي الذي ميثله:  

  :تشخيص الوضع السكاين العاملي وحتديد أهم خصائص تطوره وتوزيعه -  1

 : مر التاريخ الدميوغرايف للعامل من حيث النمو مبرحلتني رئيسيتني، مها

م، وتتميز بالنمو البطيء للسكان وتطورهم الغري منتظم، حبيث تعاقبت 18تغطي جل التاريخ البشري إىل أواسط ق  :املرحلة األوىل �

 ...فترات منو وانكماش ويعزى ذلك إىل الكوارث وااعات 

م إىل يومنا هذا، واليت متيزت بارتفاع عدد السكان بشكل مطرد إىل حد احلديث عن 18متتد زمنيا من أواسط ق  :املرحلة الثانية �

ماليري  10مليار حاليا، ومن املتوقع أن تبلغ ساكنة العامل  7م إىل 1750انتقل عدد السكان من مليار نسمة سنة (ثورة دميوغرافية 

تراجع ، تطور الطب وأساليب الوقاية( ومن العوامل املفسرة للوضع السكاين احلايل، ةغلبهم بالدول الناميأ)  م2100نسمة سنة 

 حيث يتركز معظمهم بالقارة األسيوية ،يتسم توزيع السكان يف اال العاملي بالتفاوت، و)... حتسن مستوى التغذية، الوفيات

م ستستمر آسيا 2025وحسب إسقاطات  ،يا وأمريكا وأوربابينما يتوزع الباقي بنسب متفاوتة يف كل من أفريق ،)واهلند ،الصني(

وبذلك سيواجه العامل ، يف احتالل الصدارة من حيث تركز السكان مع مالحظة تزايد هائل لسكان القارتني اإلفريقية واألمريكية

 .هائال دميوغرافياحتدي سكاين خطري خاصة بدول اجلنوب اليت ستعرف منوا 

  :يطرحها الوضع السكاين العامليبعض التحديات اليت  -  2

 :يطرح التزايد السكاين اليوم جمموعة من التحديات ميكن إمجاهلا فيما يلي

 :واملتجسد أساسا يف :على املستوى االقتصادي -أ 

 .اختالل التوازن بني وتريثي النمو السكاين السريع والنمو االقتصادي �

 .يت تشهد منوا دميوغرافيا سريعااخلصاص الغذائي خصوصا يف بلدان العامل النامي ال �

 . غياب العدالة يف توزيع الثروة يف العامل �

 :ارتبط بالتزايد السكاين السريع :على املستوى االجتماعي -ب 

 .اختالل األوضاع االجتماعية لسكان العامل بسبب سوء توزيع الثروات واتساع الفوارق االجتماعية �

 .م خاصة بالقارة اإلفريقية2050وسيزداد الوضع خطورة يف أفق  شخص،مليون 854انتشار ااعة حيث مست  �

 .يعانون من سوء التغذية مليار شخص 2حوايل (انتشار سوء التغذية  �

 . )مليار شخص 1.3حوايل ( تزايد حدة الفقر �

 .)كرب نسبة تسجل يف إفريقياوأ ،مليون عاطل معظمهم بالدول النامية 195حوايل (ارتفاع عدد العاطلني  �

 ،%1.2 قل نسبة بالدول املتقدمةوأ ،%36.4 كرب نسبة بالدول الناميةأوتسجل ، مليون شخص 862حوايل (شار األمية انت �

  ).%20.3يف حني أن املعدل العاملي ال يتعدى  ،%30.1بينما وصلت بالدول العربية إىل 

 )البيئي والتحدي السكاني، التحدي( الكبرى والتحديات العالمي المجال
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II - ال العاملي والتحديات اليت تطرحهاوضعية البيئة يف ا:  

  :البيئي على املستوى العاملي وأهم التحديات اليت يطرحهاالوضع  -  1

م تدهورا خطريا بفعل الضغط السكاين عليها حىت أصبحت مهددة باالسترتاف، وتتضح 20عرفت البيئة العاملية مع مطلع ق 

  :مظاهر هذا اخلطر يف

 .النقص يف املوارد املائية مما يطرح  مشكلة األمن الغذائي �

 .الطبيعية مما يؤدي إىل ارتفاع األسعار والصراع حول مناطق اإلنتاجاسترتاف املوارد  �

 . تدهور التربة وتفاقم التصحر مما يؤدي إىل فقداا لقدرا اإلنتاجية وبالتايل إىل التصحر �

 .التغريات املناخية وما ينتج عنها من جفاف وكوارث طبيعية �

ة ثاين أكسيد الكربون الذي يساهم بشكل كبري يف ظاهرة االحتباس احلراري تلوث املاء والتربة واهلواء بفعل أنشطة اإلنسان خاص �

 .خصوصا من طرف الدول الصناعية

 . تراجع التنوع احليوي وانقراض األحياء �

 ، وتتصدر أمريكا اجلنوبية قائمة )مليون هكتار سنويا 13(تدهور الغابات والنباتات الطبيعية بسبب االجتثاث  �

  .املناطق األكثر تضررا

  :التغريات املناخية كتحد بيئي خطري يواجه العامل -  2

 :أشكال التغريات املناخية -  أ

حبيث حييط باألرض غالف جوي  ،درجة حرارة األرض الناتج عن تسرب الغازات السامة ترتفعبفعل ظاهرة االحتباس احلراري ا

حيتوي على جمموعة من الغازات معينة وثابتة تؤدي إىل احملافظة على درجة حرارة معينة لألرض عن طريق التوازن بني طاقة الشمس الواصلة 

ستوى الغازات لسطح األرض وتلك اليت تفقدها يف الفضاء، وتعرف بالغازات الدفيئة، إال أن وجود النشاط البشري يتسبب يف زيادة م

وبالتايل حدوت االحتباس احلراري، والذي يعين ارتفاع درجة حرارة الغالف اجلوي نتيجة منع الغازات الدفيئة املنعكسة على األرض من 

ة زياد( ن هذه الظاهرة سوف تتفاقم مستقبال مما سيؤدي إىل تغريات واضحة يف درجة احلرارة وكمية التساقطاتفإوحسب التوقعات املرور، 

مثل  لكن هناك مناطق أخرى ستشهد اخنفاضا يف درجة احلرارة ،°8و° 6ما بني  املناطق القطبية الشماليةبدرجة حرارة سطح األرض خاصة 

على مستوى التساقطات ستعرف مناطق كثرية تراجعا يف كمية التساقطات وتعاقب ، و)احمليط األطلسي الشمايل والدائرة القطبية اجلنوبية

بينما ستشهد مناطق أخرى زيادة يف كمية التساقطات مثل وسط إفريقيا وغرب ، ف خاصة شرق إفريقيا وجنوب شرق آسياسنوات اجلفا

  .واحمليط اهلادي مما سيؤدي إىل فيضانات وأعاصري الواليات املتحدة األمريكية

 :اجلهود املبذولة للحفاظ على البيئة -ب 

قر إنشاء برنامج األمم أي الذ م1972سنة ) Stockholm( "ستوكهومل"ند مؤمتر بدأ التفكري يف مواجهة التغريات املناخية م

حيت وقعت حكومات العامل م 1992عام  )Rio de Janeiro" (ريو دي جانريو" لك قمة األرض بذتال  ،)PNUE( املتحدة للبيئة

م الذي يلزم الدول 1997 باليابان عام) kyōto" (كيوطو"برتوكول  ي حتقق يفالذالشيء  االتفاقية اإلطار حول التغريات املناخية،

م، غري أن هذا الربتوكول مل حيظى بتوقيع 1990عما كان عليه سنة % 5.5الصناعية بتقليص مسامهتها من انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 

ا واستراليا ومجهوريات آسيا الوسطى، أكرب دولة ملوثة للجو يف العامل الواليات املتحدة األمريكية، إىل جانب دول أخرى مثل تركيا وليبي

سنة جبنوب إفريقيا ) Johannesburg" (جوهانسربغ"أمهها مؤمتر  ،كما عقد املنتظم الدويل جمموعة من املؤمترات يف هذا اإلطار

بالعمل على محاية  )GREEN PEACE(كما تقوم منظمة السالم األخضر ، قر خطة شاملة لتنفيذ التنمية الشاملةأالذي  م2002

كما دف إىل نزع السالح النووي ومنع ، وتسعى إىل إيقاف اضطرابات املناخ بالدعوة إىل تشجيع الطاقات املتجددة البيئة والغابات،

 .استعمال املواد الكيماوية السامة
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III  - ازن بينهماالعالقة بني التحدي السكاين والتحدي البيئي ودور التنمية املستدامة يف إعادة التو:  

  :العالقة بني الوضعية السكانية والوضعية البيئية -  1

رغم االختالف يف وثرية النمو السكاين بني الدول املتقدمة والدول النامية فإن ارتفاع مستويات االستهالك يف الدول املتقدمة 

لى وحتسن مستوى املعيشة يف والدول النامية أدى إىل ارتفاع الضغط على املوارد الطبيعية، حيث يفوق الطلب على هذه املوارد قدرة البيئة ع

حتسني مستوى عيش السكان يف احلاضر دون هدر حقوق األجيال (ا جيعل من ممارسة التنمية املستدامة أكرب حتد يواجه العامل، التجديد، مم

 : ، وهو ما يدعو إىل حتقيق جمموعة من األهداف)القادمة

 .وحتقيق االستقرار االقتصادي حتقيق النمو االقتصادي والفعالية االقتصادية، :أهداف اقتصادية �

 ... احلفاظ على اهلوية، التماسك االجتماعي، حتقيق العدالة واملشاركة االجتماعية :أهداف اجتماعية �

  .تدبري املوارد املتجددة واحلفاظ على املوارد غري املتجددة، محاية البيئة :أهداف بيئية �

  :دور التنمية املستدامة يف إعادة التوازن للوضعية البيئية -  2

  :املستدمية احلل األساسي خللق التوازن بني النمو السكاين واملوارد الطبيعية، وذلك من خالل االجنازات املترابطة اآلتيةمتثل التنمية 

تتجلى يف حتقيق النمو االقتصادي، وزيادة الفعالية االقتصادية، واحملافظة على االستقرار االقتصادي، وبلورة  :االجنازات االقتصادية �

  ...الثورة اخلضراء 

وتتمثل يف حتقيق العدالة االجتماعية، والتماسك االجتماعي، واملشاركة االجتماعية، واحلفاظ على اهلوية،  :االجنازات االجتماعية �

 ...وتطبيق سياسة حتديد النسل 

دة، ومواجهة التلوث، تتجلى يف محاية البيئة، وتدبري املوارد الطبيعية املتجددة، واحلفاظ على املوارد غري املتجد :االجنازات البيئية �

  .اعتماد سياسة عقالنية يف جمال الصيد البحري واحمليطي، ووانقاد ما تبقى من التنوع احليوي، وانقاد الغابات

  :خامتة

رغم اودات املبذولة للتوفيق بني الوضع السكاين والبيئي، فإن األول مازال يشكل ضغطا كبريا على املوارد الطبيعية خاصة يف 

الذي مازالت فيه الدول الصناعية الكربى متشبثة برفضها للقرارات الدولية، لذا فإن مستقبل البيئة مهدد باخلطر يف املستقبل الوقت 

 .ويتحمل اإلنسان املسؤولية األوىل يف ذلك
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