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 الجواب االول :7ن     اھم المواقف التي تنذر بالخطر:
des facteurs alarmantes :ةلتغیرات المناخیل ةالعوامل المنبھ-1-   

الى ارتفاع  ةالى فرنسا على سبیل المثال یرجع سبب ھذه الظاھر ةبالنسب، 0.9الى  0.6من  ةالحرار ةارتفاع درج ةلقد شھد العالم في السنوات االخیر 
،االنسان اتنشاطب ةانبعاثات الغازات المرتبط  

نتائج ھذا االحتباس الحراري -2  

ارتفاع منسوب میاه البحار -سدس سكان العالم سیتعرضون الى الجفاف او الفیضانات  ،ذوبان الجلید في القطبین ،الفیضانات ،موجات الحر،الجفاف  
. 20501 ةیفرض ترحیل مئات المالیین من السكان بحدود سنس  

.في المئھ من التنوع المناخي سیزول في العالم  40الى  15على االنتاج الغذائي في ھذه القاره  ةمن القدرنقص المیاه في افریقیا سیقلل    

                       L epuisement des ressources naturelles:                                             ةالقضاء على المواد الطبیعی- 3

2.نسمة الیمتلكون الكھرباءملیار  1.6 ة كمصدر للطاقة االولیة ویوجد كذالكمرتبطین على الخشب والقمامة من اثنین ملیار نسمیوجد في العالم اكثر   

    Des risques sanitaires accrus et une sante publique preoccopanteصحة عمومیة مقلقة –االخطار الصحیة زیادة  - 4

 une pauvreté et une exclusion sociale  grandissantes االجتماعيتزاید الفقر واالستبعاد -5

 :LA BIODIVERSITE ET LES .RESSOURCesNATURELLES menaces.تھدید التنوع البیئي و الموارد الطبیعیة -6

  .un volume de transport et de consommation d’espace  en croissance: تزاید حجم النقل   واستھالك المجال  -7

 

 الجواب الثاني :6ن
                                                             
- 
 
 



  :ليی  مكن تلخیص ھذه الوسائل فیمای

 الخ...التصحر  -التنوع البیئي-اتفاقیات حول الماء  -
  .ةالمتجدد تعھدات ممضاة مثل برتكول كیتو ، تحالف جوھانسبورغ  للطاقات -
ة للبیئ ةبالنسب 2010 -2004المخطط العملي - 2002جوھانسبورغ  ةالمستدام ةللتنمی ةالعالمی ةاالستراتیجی:  ةوطنی ةدولی ات استراتیجی -

 .الخ...الفقر والتھمیش االجتماعي  ةلمواجھ ةلتنسیق السیاسات االوروبی - ةاالوروبیةجنللباالخاص  ةوالصح
 ةنظمالل ةوالشفافی،ى العالمي لكل بلد وعلى المستوواجتذاذ الفقرمن خالل الحوكمة  ةالتنمی ةحول ضرورة تصریح االمم المتحد: التصریحات   -

 .و المصرفیة والتجاریة  ةالمالی
 . ةالبرنامج االوروبي حول التغیرات المناخی:  ةالبرامج االوروبی -
العالمیھ  ةالتدخل المنظم ةقدر ةھي حالیا على المستوى العالمي من اجل تقوی ،التفكیر ةببرنامج الدوحھ القاضي بضرور ةمفاوضات مرتبط - 

  .)OIT(للشغل

 

  الجواب الثالث:5ن

  المشروع المستدام ھو المشروع الذي یحقق مایلي :
 استدامة المشروع -

المردودیة االقتصادیة     -   -  
   -القابلیة االجتماعیة      - -

  -امكانیة التحقیق     - -
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