
مجال حماية 
البيئة 
التحدي األول



مجال حماية البيئة  
الحفاظ على الموارد البيئية واستدامتها واالهتمام بالتصدي 

للتحديات التي تواجه البيئة. 

التحدي األول 

01 
المحافظة على 
الموارد البيئية 

      من خالل عدة جوالت بحثية ركزت على استطالع  رأي  شمل أكثر من 750 شاب 

وشابة حول المملكة وإجراء عدد من المقابالت الفردية وورش عمل مع خبراء 

ورواد أعمال في مجال البيئة وصلنا لعدد من التحديات ومنها المحافظة على 

الموارد البيئية. 

       تشمل الموارد البيئية جميع المكونات الحية وغير الحية الموجودة على هذه 

األرض، والتي تشكل مجتمعة البيئة الطبيعية الحيوية التي تصب في منفعة 

البشرية. معظم تلك الموارد موجودة بشكل طبيعي في البيئة لكن بكميات 

محدودة، لذلك يجب الحفاظ عليها وضمان استدامتها عن طريق استعمالها 

بطريقة مناسبة واالبتعاد عن االستنزاف الجائر لها كي ال تنفد وتهدد التوازن 

البيئي، وفيما يلي بعض األسئلة المحفزة لألفكار لتساعدك على تقديم فكرة 

محددة وواضحة. 



التحدي األول  

01 

المحافظة على الموارد البيئية 

03 

02 

01 

أسئلة تحفيزية: 

كيف يمكننا حماية البيئة والحفاظ على مواردها لضمان 
االستدامة لها؟ 

كيف يمكننا إعادة استخدام وتدوير النفايات للمحافظة 
على بيئتنا؟  

كيف يمكننا تحسين جودة الهواء للحفاظ على صحة 
المجتمع وحمايته من المخاطر البيئية؟  

       قمنا بإضافة مجموعة من األسئلة التحفيزية لكل تحدي وذلك لمساعدتك 
للوصول ألفضل فكرة مميزة ومحددة يمكن تقديمها.



       الهدف من هذه التعريفات هو بناء فهم مشترك للمصطلحات التي 
.
ً
تتضمنها األسئلة التحفيزية وذلك للمساعدة في فهم التحدي جيدا

تعريفات هامة: 

كلمات مفتاحية: 

       ستساعدك الكلمات المفتاحية على استلهام الفكرة والتي ستركز على أحد 
الكلمات المطروحة كمفتاح لبدء صياغة الفكرة.

الموارد البيئية:  
 جميع المكونات الحية وغير الحية الموجودة على هذه األرض، والتي تشكل مجتمعة 

البيئة الطبيعية الحيوية التي تصب في منفعة البشرية. 

االستهالك المستدام:  
 استخدام المنتجات المادية، والطاقة، والخدمات غير المادية بطريقة تقلص آثارها على 

البيئة إلى الحد األدنى، بحيث يمكن ضمان تحقيق االحتياجات البشرية ليس فقط في 
الحاضر، بل ألجيال المستقبل. 

جودة الهواء:  
 بدرجة نقاء 

ً
 عبارة عن حالة الهواء داخل محيطنا، تتعلق جودة الهواء الجيدة عادة

الهواء وخلوه من الملوثات مثل الدخان والغبار والضباب الدخاني من بين الشوائب 
الغازية األخرى في الهواء، ويتم تحديد جودة الهواء من خالل تقييم مجموعة متنوعة 

من مؤشرات التلوث. 
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معلومات وإحصائيات: 

تغطي مساحة الغابات في المملكة 221,000 كم2، وتّمثل 
نسبة الغابات من اليابسة %1.35.

نسبة االعتماد على العبوات كمصدر لمياه الشرب 
67.66% في  عام 2021، بينما تتوزع النسب الباقية 

في شبكة عامة وفالتر وصهريج وبئر منزلي.

المصادر: 
•

تقرير مؤشرات التنمية المستدامة (الهيئة العامة لإلحصاء)  •
مسح البيئة المنزلي لعام 2021 (الهيئة العامة لإلحصاء)  •

%62.94 من األسر ال تشتري المنتجات العضوية على 
مستوى المملكة.

%49.27 من األسر لديها معرفة ال بأس بها 
بالقضايا البيئية على مستوى المملكة، 16.85% من 

األسر لديها معرفة ضئيلة.



#فكرـلبكرة 


