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مجال حماية البيئة  
الحفاظ على الموارد البيئية واستدامتها واالهتمام بالتصدي 

للتحديات التي تواجه البيئة. 

التحدي الثاني 

02 
الحد من التلوث 

البيئي

       مـن خـالل عـدة جـوالت بـحثية ركـزت عـلى اسـتطالع  رأي  شـمل أكـثر مـن 750 شـاب 

وشـابـة حـول الـمملكة وإجـراء عـدد مـن الـمقابـالت الـفرديـة وورش عـمل مـع خـبراء 

ورواد أعـمال فـي مـجال الـبيئة، وصـلنا لـعدد مـن التحـديـات ومـنها الحـد مـن الـتلوث 

البيئي. 

      لـلتلوث الـبيئي أنـواع مـثل الـتلوث الـمائـي و الـتلوث الـهوائـي وتـلوث الـتربـة وغـيرهـا. 

ويحـدث الـتلوث الـبيئي نـتيجة لـوجـود مـلوثـات بـيئية بـشكل يـتجاوز النسـبة الـتي مـن 

الـممكن لـلبيئة تخـزيـنها، مـما يـؤدي إلـى انـتشار األمـراض واخـتالل الـنظام الـبيئي ومـا 

يـتبعه مـن ظـواهـر مـثل الـتغير الـمناخـي والتصحـر واالحـتباس الحـراري. وألن اإلنـسان 

جـزء ال يتجـزأ مـن الـبيئة فـإنـه يـتأثـر بـها ويـؤثـر فـيها بـشكل مـباشـر، لـذلـك مـن الـضروري 

اتـباع سـلوكـيات تـساعـد عـلى الـتخفيف مـن الـتلوث الـبيئي بـاإلضـافـة إلـى إيـجاد الحـلول 

الـتي تحـد مـن آثـاره وتـبعاتـه، وفـيما يـلي بـعض األسـئلة الـمحفزة لـألفـكار لـتساعـدك 

على تقديم فكرة محددة وواضحة. 

.



التحدي الثاني  

02 

الحد من التلوث البيئي

02 

01 

أسئلة تحفيزية: 

كيف بإمكاننا تقليل التلوث البيئي والحد من مخاطره 
؟  

ً
لخفض معدالت التلوث مستقبال

كيف بإمكاننا دفع المجتمع إلى تبني ممارسات تحد من 
التلوث البيئي؟ 

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

كلمات مفتاحية: 

       ستساعدك الكلمات المفتاحية على استلهام الفكرة والتي ستركز على أحد 
الكلمات المطروحة كمفتاح لبدء صياغة الفكرة.
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       الهدف من هذه التعريفات هو بناء فهم مشترك للمصطلحات التي 
.
ً
تتضمنها األسئلة التحفيزية وذلك للمساعدة في فهم التحدي جيدا

تعريفات هامة: 

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. 

إعادة تدوير النفايات: 
هي عملية إعادة تجهيز النفايات وفق عملية إنتاج لتحويلها خارج خط النفايات، 

ى من ذلك إعادة استخدام النفايات كوقود، ويشمل هذا التعريف إعادة التجهيز 
َ
ن
ْ
وُيستث

َعدُّ إعادة التدوير إحدى طرق التخلص 
ُ
للحصول على نفس المنتج، أو ألغراض مختلفة، وت

من النفايات. 

مخلفات إلكترونية: 
عبارة عن فضالت األجهزة واألدوات اإللكترونية والكهربائية التي أتمت عمرها أو مدة 

استخدامها، مثل: التلفزيون والحاسوب والهواتف، وغيرها من وسائل االتصال وأجهزة 
التسجيل المرئي والصوتي، وأفران الموجة القصيرة واألدوات المنزلية، وغيرها من 

األجهزة واألدوات والمنتجات المستخدمة في حياتنا التي تدخل ضمن هذه المجموعة. 



معدل إعادة تدوير النفايات على الصعيد الوطني 
في عام 2019 يمثل نسبة 6.7% من كمية النفايات 

المجمعة.

المصادر: 
•

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

 نسبة األسر التي تعاني من التلوث الهوائي تشكل 57.37 %، 
وبلغت نسبة األسر التي تعاني من التلوث البصري 32.47 %، 

بينما بلغت نسبة األسر التي تعاني من التلوث الضوضائي 
% 24.90

يبلغ التوزيع النسبي لطرق التخلص من المخلفات 
اإللكترونية في المنازل على مستوى المملكة %76.64 

للحاويات العامة، وباقي النسب تتوزع في البيع وتسليمها 
لجهة مختصة بالتدوير.

يبلغ التوزيع النسبي لفرز النفايات في المنازل على مستوى 
المملكة 79.14% لألسر التي ال تفرز نفاياتها.

هي كمية النفايات 
المنزلية المجموعة 

في عام 2019 

 22,861,283 طن

معلومات وإحصائيات: 

https://www.stats.gov.sa/ar/985
https://www.stats.gov.sa/ar/1122


#فكرـلبكرة 


