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الثقبفة البيئية والتنمية المستدامة
اإلشكبلية

:

ٚالؽظ يٍ خالل األدثٛبد انز ٙيٛضد انؼقٕد األخٛشح يٍ انقشٌ انؼششٔ ٍٚإنٗ ٕٚيُب ْزا  ،أٌ ُْبك
انؼذٚذ يٍ انقضبٚب أصبسد اْزًبو ٔاَشغبل انًفكشٔ ٍٚانجبؽض ٍٛػهٗ انظؼٛذ انؼبنًٔ ٙف ٙيخزهف ؽقٕل انًؼشفخ
اإلَغبَٛخ ٔ .نى ٚقزظش ْزا االْزًبو ػهٗ انؼذٚذ يٍ انكزبثبد ٔانذساعبد ٔاألثؾبس ٔإًَب رًضم ف ٙانؼذٚذ يٍ
انًؤرًشاد انؼهًٛخ ٔانُذٔاد انفكشٚخ ٔانؾهقبد انؾٕاسٚخ ٔ.قذ رظذسد قضٛخ " اإلَسبٌ وانبيئت " ٔاسرجبطًٓب
انٕصٛق ثقضٛخ " انتًُيت انًستدايت " انز ٙأطجؾذ ديضم ثذٔسْب انشغم انشبغم نٓؤالء انجبؽض ، ٍٛنٛظ فقط
طٍع انقشاس ف ٙاألَظًخ انغٛبعٛخ ٔانٓٛئبد ٔانًُظًبد
ثبنُغجخ نهًُظشٔ ٍٚنكٍ ٔ ،ثذسعخ أكجش  ،انًًبسع ٔ ٍٛا
انؾكٕيٛخ ٔانخبطخ  ،ألَٓب أطجؾذ رشكم ْذفب اعزشارٛغٛب ثبنُغجخ نإلَغبٌ ف ٙانًغزًغ انًؼبطش  ْٙٔ ،أكضش
إنؾبؽب ف ٙانًغزًؼبد انز ٙرغؼٗ نهخشٔط يٍ دائشح انزخهف .
ػجش يؾطبد يخزهفخ نهٕػ ٙثبنًشكالد انؾقٛقٛخ انزٙ
ٔقذ رذسط االْزًبو ثقضبٚب انجٛئخ ٔاإلَغبٌ
رٕاعّ اإلَغبٌ انًؼبطش  ،يٍ االْزًبو ثــ :انتًُيت انبشزيت وانسكبَيت انز٘ طجغ ؽقجخ انغجؼُٛٛبد ،إنٗ االْزًبو
ة:انبيئت انز٘ طجغ ؽقجخ انضًبَُٛٛبد ؛ صى االْزًبو ةانتًُيت انًستدايت انز٘ طجغ ؽقجخ انزغؼُٛٛبد ؛ ٔاَزٓبء
ــ
ثبالْزًبو ثبنًفٕٓو انغذٚذ نهجٛئخ ثبػزجبسْب حمب يٍ حمىق اإلَسبٌ .
انبيئت"ٔيب ٚشرجط ثٓب يٍ قضبٚب  ،ؽزٗ ٔقذ قشٚت  ،ؽكشا ػهٗ
ٔنئٍ ظهذ قضٛخ االْزًبو ثــ"
يُظٕساد انؼهٕو انطجٛؼٛخ ٔيفبًْٓٛب  ،إال أٌ انزطٕس انؼهً ٙانز٘ ثهغزّ ثؼض انؼهٕو االعزًبػٛخ  ،أصجذ  ،ثًب ال
ٚذع يغبال نهزشدد ف ٙاالعزؼبَخ ثًُظٕسارٓب ف ٙانزذخم نًؼبنغخ انقٛى انًزؼهقخ ثبنجٛئخ ٔ ،ف ٙيقذيخ ْزِ انًُظٕساد
َزكش ػهٗ عجٛم انًضبل ال انؾظش انًُظٕس االقزظبد٘ ٔانًُظٕس انغٕعٕٛنٕعٔ ٙانًُظٕس انزشثٕ٘ ٔغٛشْب ،
الد٘ أطجؼد دشكم إنٗ ؽذ كجٛش أطشا ال ًٚكٍ أٌ رغٛت ػٍ انًشبسكخ ف ٙأ٘ يششٔع نًٕاعٓخ اٜصبس
انًزشرجخ ػٍ فؼم انجٛئخ ٔيب رفشصِ يٍ يشكالد رؼطم ػًهٛخ انزًُٛخ االعزًبػٛخ ٔاالقزظبدٚخ  ،ثؾكى يب رزًٛض ثّ
سِؤٚزٓب نألشٛبء ٔيُٓغٛزٓب ف ٙانؼًم ٔيب رًزهكّ يٍ أدٔاد انزؾش٘ ٔانجؾش يًب ًٚكُٓب يٍ انًغبًْخ ف ٙرقذٚى
اقزشاؽبد ػًهٛخ نًٕاعٓخ يشكالد انجٛئخ ٔاإلَغبٌ .
ٔسغى يب ػشفّ انًغزًغ انغضائش٘ يٍ رؾٕ الد ػهٗ يخزهف األطؼذح إال أَّ ا نى رٕفق ف ٙكم
انؾبالد ف ٙركٕ ٍٚقٛى عذٚذح رًكٍ اإلَغبٌ يٍ رشقٛخ انثمبفت انبيئت يٍ أعم رؾغ ٍٛػالقزّ ثبنًؾٛط انطجٛؼٙ
انز٘ ٚؼٛش ف ّٛػهٗ َؾٕ ٚغًؼ ثئػبدح رُظى انؾٛبح االعزًبػٛخ ف ٙانًغزًغ ف ٙثٛئخ طؾٛخ دائًخ .
انذػٕح إنٗ كم انجبؽضٔ ٌٙاألخظبئٔ ٌٙٛانًًبسعٔ ٍٛطُبع انقشاس
ٔٓٚذف ْزا انًهزقٗ إنٗ رغذٚذ
نهًشبسكخ ف ٙفؼبنٛبد ْزا انًهزقٗ انز٘ ٓٚذف ثبألعب ط إنٗ إعبدة بُبء ليى جديدة بطزيمت أكثز حضبريت وأكثز
عمالَية ركٌٕ قبدسح ػهٗ رشعٛخ ثمبفت بيئيت صحيت ركٌٕ أعبعب نزؾقٛق تًُيت يستدايت ُٚؼى فٓٛب عٛم انٕٛو
ٔأعٛبل انًغزقجم .
ٔنزؾقٛق ْزِ انغبٚخ َطشػ انزغبؤن ٍٛاٜر: ٍٛٛ
يب انعًم نًىاجهت هذِ اإلشكبنيت  ،ويب هي اآلنيبث انكفيهت نضًبٌ تحميك يب يًكٍ أٌ يمدو
يٍ التزاحبث نتأييٍ تًُيت يستدايت لىايهب بيئت صحيت يُعى فيهب جيم انيىو وأجيبل انًستمبم ؟ .
ْزا يب عُؾبٔل يؼبنغزّ يٍ خالل انًؾبٔس اٜرٛخ :

انًحور األول  :في تأصيم انًفبهيى وارتببطبته ا
انًحور انثبَي  :يُظور ػهوو انبيئة إلشكبنية انؼالقة بيٍ اإلَسبٌ وانبيئة وانتًُية
انًحور انثبنث  :انًُظور االقتصبدي إلشكبنية انؼالقة بيٍ اإلَسبٌ وانبيئة وانتًُية
انًحور انرابغ  :انًُظور انسوسيونوجي وانسيكونوجي إلشكبنية انؼالقة بيٍ اإلَسبٌ وانبيئة وانتًُية
انًحور انخبيس  :يُظور اإلػالو واالتصبل إلشكبنية انؼالقة بيٍ اإلَسبٌ وانبيئة وانتًُية
انًحور انسبدس  :انًُظور انقبَوَي واألخالقي
يسبهًبت أخرى ذات ػالقة بًوضوع اإلَسبٌ وانبيئة وانتًُية

اآلج ال التنظيمية :
آخش أعم إلسعبل يهخض انًذاخالد يشفقخ ثبنكهًبد انًفزبؽٛخ ٔ ،انًؾبٔس أٔانؼُبٔ ٍٚانشئٛغٛخ
نهًذاخهخ ٕٚو 15عٕٚهٛخ2011
آخش أعم العزقجبل انًذاخالد كبيهخ ٕٚو  15 :أٔد 2011
آخش اعم نهشد ػهٗ انًذاخالد انًقجٕنخ  30أٔد 2011
اعزقجبل انًشبسك ٍٛيٍ خبسط انٕالٚبد انًغبٔسح  :اثزذاء يٍ يغبء  18أكزٕثش 2011
افززبػ أشغبل انًهزقٗ ٕٚ :و  20ٔ 19أكزٕثش  2011ػهٗ انغبػخ  09طجبؽب
شروط المشبركة:
 أٌ ركٌٕ انًذاخهخ فشدٚخ . أٌ ال ركٌٕ انًذاخهخ قذ قذيذ ف ٙأ٘ رظبْشح ػهًٛخ أخشٖ . رؼطٗ أٔنٕٚخ نهذساعبد ٔاألثؾبس راد انطبثغ اإليجشٚق ٙثٕعّ ػبو ٔ ،انز ٙرؼبنظ قضبٚب ٔطُٛخثٕعّ خبص .
 أٌ ٚكٌٕ رؾشٚش انًذاخهخ ثبعذػًبل ثشَبيظ  ،Word 2003خط simplified Arabic 14ثبنُغجخ نهغخ انؼشثٛخٔ ،خط  times new roman 12ثبنُغجخ نهغخ األعُجٛخ.
 شكم انٕسقخ 24x16 :ثبنٕٓايش األرٛخ :أػهٗ  ، 2.5أعفم ، 2.5ان، 1.5 ًٍٛٛانٛغبس 1.5 أٌ ال ٚزغبٔص ػذد طفؾبد انًذاخهخ انُظشٚخ  15طفؾخ ٔ  25ثبنُغجخ نهجؾش ؛ -رًُؼ  20دقٛقخ نكم يزذخم .
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