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 وجهب المناخ وتغير عام بوجه البيئة بقضايا الدولي االهتمام جاء.1

 المناخ حول الدولي الفريق أطلقها التي النداءات ضوء في ، خاص

 الجوية لألرصاد العالمية والمنظمة للبيئة المتحدة األمم لبرنامج التابع

 ارتفاع لتفادي المناسبة باإلجراءات اآلن ومن القيام أهمية حول

 نهاية في 5.8 إلى حاليا 1.4 من األرض كوكب على الحرارة درجات

 نظم مستوى على كبيرة إختالالت عليه ستترتب مما القرن، هذا

 واهروالظ البيئية، والنظم الفصول، ونظام المائية، والموارد األرصاد،

الجوية



ذه . 2  ختالالتاإلتعتبر األنشطة البشرية هي المسبب الرئيسي له

و،  ة الج ي طبق راري ف اس الح ازات االحتب الق غ ن خالل إط م

ات األحفور ن المحروق أتي م ون المت يد الكرب اني أكس ل ث ة مث ي

ا  ا، أم ة ومن قطع األشجار وحرقه المستخدمة في إنتاج الطاق

طة الزراعي ن األنش أتي م ـ، فتت يد النترات ان وأكس از المت ة ، غ

ازات تمتص ذه الغ ة األخرى، فه واد الكيماوي  باإلضافة إلى الم

ه  دور بموجب ذي ت ام ال ن النظ ئولة ع راء المس عة الحم األش

الطاقة الطبيعية في النظام الجوي



 راريالح االحتباس غازات من سميكة طبقة تتشكل اإلنبعاثات هذه إثر .3

 وتلك الشمس ترسلها التي الطاقة بين التوازن عدم من حالة تحدث

 العالمية الحرارة درجات أن األبحاث وتوضح األرض، من العائدة

 البشرية األنشطة وتعتبر %0.6 بنسبة العشرين القرن خالل ارتفعت

 الحرارة درجة ارتفاع من األكبر الجزء عن األول المسئولة هي

 يةاإلحصائ المعلومات وحسب الماضية، سنة الخمسين خالل المسجل

 درجات ارتفاع فإن 1860 منذ متوفرة أصبحت التي المناخ حول

 إلى 1976 ومن 1940 إلى 1910 من الفترة خالل جليا أصبح الحرارة

اليوم



ال. 4 ر حرارة خ و األكث ي ه رن الماض ل وقد كان عقد تسعينات الق

نة  ت س ية، وكان نة الماض ي س ا  1998األلف ر ارتفاع ي األكث ه

ا  وفر فيه بحت تت ي أص رة الت ل الفت ة ك رارة طيل درجات الح ل

ار  توى البح ع مس ا أرتف اخ، كم ن المن ائية ع ات اإلحص المعلوم

ن سم ويمثل ثاني أكسيد الكربو 20إلى  10لمستوى تراوح ما بين 

ي % 80نسبة  ا ف ة حالي اس الحراري المتراكم من غازات االحتب

الجو



ة م ة المنبعث ث أن الطاق راري، حي اس الح ن وتتحكم غازات االحتب

اس الشمس تنظم حالة الجو في كوكبنا وتصل هذه الطاقة في األ س

اع  تم إرج ي ي وء مرئ ى % 30في شكل ض ا يبق رة بينم ه مباش من

و  ن % 70الجزء األكبر وه ئولة ع ي المس ها وه تم امتصاص ، وي

.تدفئة الكوكب



 األشعة رد الجو في الحراري االحتباس غازات ترسب يمنع .5

 هذه تستطيع ال وعندما الخارجي، للفضاء األرض من الحمراء

 فإنها الحراري االحتباس غازات بسبب الفضاء إلى العبور األشعة

 مختلف في الجوية التيارات وتحملها الجو في تتردد تبقى

 يثان المياه، تبخر هي الحراري االحتباس غازات وأهم االتجاهات،

 الوفود مشتقات النترات، المتان، أوزون، الكربون، أكسيد

.األخرى الصناعية والغازات



ون أص. 6 وم تك اخ الي ر المن ى تغي ة عل ار المترتب اد اآلث بحت وتك

ة  ادية واالجتماعي اة االقتص االت الحي ف مج ي مختل ة ف ملموس

عض بالرغم من الجدل السائد حول بعض الشكوك التي يقول بها ب

ة الباحثين المرتبطين بجهات اقتصادية تتعارض مصالحها ا لمنفعي

.غازات االحتباس الحراري إنبعاثمع انخفاض 
 
 



 لمثالا سبيل على نذكر المناخي للتغير المالحظة التأثيرات ومن.7

: الحيوية القطاعات بعض في أثره الحصر ال

: الغذائي واألمن الزراعة على المناخية التغيرات أثر

 حكمب المقبلة العقود خالل عديدة تحديات الزراعي القطاع سيشهد  •

 في ةالحرار ارتفاع مستوى في التحكم تم ما فإذا المناخ، تغير

 ، الغذاء إنتاج على يذكر أثر لذلك يكون فلن درجة 2.5 من أقل

 إلى سيؤدي ذلك فإن النسبة هذه على الحرارة زادت إذا لكن

.أسعاره وارتفاع الغذاء إنتاج تناقص



من اعيةالزر اإلنتاجية على المناخية التغيرات تأثير سيتفاوت 

 ائيةاالستو وشبه االستوائية المناطق وستكون ألخرى منطقة

.الثلث يناهز بما إنتاجها يتناقص حيث تعرضا األكثر هي

ىعل المناخ بتغير بالغا تأثرا األخرى هي المراعي ستعرف 

 جاتمنت أسعار في إرتفاع إلى سيؤدي مما ، اإلنتاجية مستوى

 األول المتأثر هي الطليقة التربية وستكون الحيوانية الثروة

.تضررا أقل المكثفة التربية ستكون بينما



ال نأ يمكن عام بوجه العالمية اإلنتاجية أن إلى األبحاث تشير 

 درجة ارتفاع نسبة تمت إذا القادمة سنة 100 خالل تتأثر

 منطقة من سيتفاوت التأثر أن إال درجة 2 حدود في الحرارة

.ألخرى



طات ع وأثاره المناخ تغ  ة والمناطق المح ح  ستوىوم ال

حار  :ال

حار  ارتفاع مستوى زاد  لقد • ة سنة 100 الـ خالل ال  ما  الماض

ادة عة أي سم 20 إ 10 ب  ا  ملم 1.2 ب  ما  معدل ز  سن

عة هذه وتعت  ة أ  ال  ع ةالمالحظ تلك من مرات ع

ة، سنة 3000 مدى  ر ظواه االرتفاع هذا  عن نتجت وقد  الماض

حر، سطح حرارة درجة ارتفاع مثل ان ال د، ذو ادة الجل  ز

خر  .الت



 ما اوحيتر بمستوى البحر مستوى ارتفاع في زيادة تتوقع•

 ارتفاع بسبب وذلك 2100 وحتى اآلن من سم 88 و 9 بين

.الثلوج وذوبان المياه حرارة

 الدول وتعرض الشواطئ تراجع الوضع هذا عن سينتج•

االختفاء خطر إلى الصغيرة الجزرية

 



:تغير المناخ وتأثيراته على التنوع الحيوي

دأ ت• ث تب أثرا حي ة ت نظم البيئي ر ال ن أكث ات م تكون الغاب أثر س ت

.1بمجرد وصول درجة االرتفاع إلى 

.ستعرف المناطق الرطبة تراجعا•

 
 



:والمياه المناخ تغير
بالماء التموين على يؤثر األمطار اضطراب أصبح.

ةالمرتفع المناطق في خاصة والفيضانات السيول ستزداد.

إلى المالحة المياه تسرب البحر مستوى ارتفاع سيسبب 
.للبحار المحاذية المناطق في العذبة المياه مخزونات

وأ الواحد البلد داخل سواء المياه مصادر على النزاعات ستزداد 
عديدة بلدان بين

 



:تغير المناخ وآثاره على الصحة

.سيكون لتغير المناخ آثار سلبية كثيرة على الحالة الصحية لإلنسان•

ب والشريان وأمراض الجه• ي انتشار أمراض القل از ستتسبب موجات الحر ف

.التنفسي وغيرها

بة • ادة نس ى زي اف إل ف والجف انات والعواص ر والفيض ات الح يؤدي موج س

راض  ار األم كان وانتش زوح الس وع، ون روح والج ار الج ى انتش ات وإل الوفي

.العقلية

ة • ة الجغرافي ر الخريط ى تغي ؤدي إل رارة أن ي ات الح اع درج أن ارتف ن ش م

ن معهو دة للحشرات الناقلة لألمراض وبالتالي ظهور أمراض في مناطق لم تك



ؤتمر األطراف . 8 دولي حول  21دعا م ومي ال ل الحك ق العم فري

ادة درج ة تطور المناخ إلى أعداد تقارير خاصة حول انعكاسات زي

د  5،1حرارة الكوكب عن  د الصناعي، وق ل العه ا قب مقارنة مع م

المي ع رد الع ز ال ي تعزي ارير أن تسهم ف ى أراد الفريق لهذه التق ل

ة  ديات المرتبط تد التح ة المس ة، والتنمي التغيرات المناخي امة، ب

.ومكافحة الفقر



 واقتصادية وفنية علمية معلومات متضمنةالتقارير هذه جاءت .9

 حرارة مستوى ارتفاع زيادة على المترتبة باآلثار مرتبطة   واجتماعية

 خاصة القطاعات، مختلف مستوى على،5،1 من أكثر إلى الكوكب

 ي،الغذائ األمن لألراضي، المستدامة اإلدارة التربة، تدهور التصحر،

 التقارير هذه أول نشر وقد والبحرية، األرضية البيئية النظم

 وستتواصل 2019 في الثاني ونشر 2018 سنة في    الخاصة

.2022 عام حتى سنوية بدورية التقارير



  ثانيوال األول التقرير من المستشفة الرسائل إيجاز ويمكن.10

 كبالكو حرارة زيادة في تسببت قد البشرية األنشطة كون في

 قبل ما رةالفت خالل موجودة كانت التي تلك كثيرا تفوق بمستويات

  ينب بما حاليا الحرارة ارتفاع زيادة معدل ويقدر الصناعي العهد

 غازات انبعاث بسبب وذلك سنوات، عشر كل 0,2و 0,1

والحالية، الماضية الحراري االحتباس



  من الفترة خالل   درجة1,5 الحرارة ستتجاوز الوتيرة وبهذه .11

 درجات ارتفاع في ذلك انعكاسات وستتمثل ،2052 إلى 2030

 اطقالمن في للحرارة مذهل وارتفاع المحيطية البلدان في الحرارة

 لاحتما مع المناطق أغلبية في غزيرة مطرية وتهاطالت المأهولة،

.أخرى مناطق في األمطار في والعجز الجفاف



 في الكوكب سخونة زيادة مستوى بقاء   في التحكم شأن من .12

 على المناخ تغير تأثيرات مخاطر من يحد أن درجة 1,5 حدود

 حلية،السا والمناطق العذبة المياه وعلى األرضية، البيئية النظم

 مع ة،البيئي النظم بهذه المرتبطة والخدمات المحيطات في والحياة

 يلة،طو لفترات تستمر التي المناخ تغيرات آثار بعض هنالك أن

 هائين الختفاء تؤدي للتراجع، قابلة غير أضرارا يلحق ما ومنها

.البيئية النظم لبعض



 مستوى فإن ,درجة 1,5 حدود في ارتفاع مستوى حالة في .13

 متر 0,1 بنسبة اقل 2100 سنة في سيكون البحار مستوى ارتفاع

 درجة، 2 إلى الزيادة معدل وصول عن الناتجة االرتفاع نسبة من

 عاثانب زيادة بمسار   مرتبطا البحار ارتفاع زيادة وسرعة حجم ويظل

 ءبطي ارتفاع وسيمكن المستقبل، في   الحراري االحتباس غازات

 كلوجيةواألي البشرية النظم لدي التأقلم قدرة زيادة من البحار لمستوى

.الصغيرة الجزر في



 الغذائي، واألمن الصحة قطاعات على التأثيرات ستزداد .14

 يف اليوم عليه هي مما أكثر ي االقتصاد والنمو بالمياه والتزود

 ،وستصبح1,5 حدود في الحراري االرتفاع مستوى بقاء حالة

 وهذا .درجة 2 إلى المستوى وصل إذا خطورة أكثر التأثيرات هذه

 دوالجهو التأقلم، مجال في إضافية جهود بذل ضرورة يعني ما

 هي درجة 2 إلى االرتفاع وصول حالة في التأقلم يتطلبها التي

1,5 ةبنسب االرتفاع يكون عندما الضرورية تلك من بكثير اكبر



 غيبي ال أن يجب انه إال التأقلم، مجال في كثيرة اختيارات هنالك .15

 البشرية النظم بعض قدرة أن كما حدود، للتأقلم أن األذهان عن

 توىمس بقى ولو حتى حدودها األخرى هي لها التأقلم على والطبيعية

 ضتخفي المستوى هذا على البقاء ويقتضي ،1,5 حدود في االرتفاع

 2030 في بالمائة 45 بنسبة الحراري االحتباس غازات انبعاث

 سنة في كامل بشكل االنبعاث هذه وتوقيف 2010 مع بالمقارنة

2050، 



 اقةالط نظم في وعميق سريع بتحول القيام يتطلب ما وهذا .16

 ذلك يتطلبه ما مع األراضي، واستخدامات والصناعة واإلسكان

 من اإلجراءات هذه اتخاذ في تأخير وأي هائلة، استثمارات من

درجة 1,5 مستوى تجاوز إلى يؤدي أن شأنه



 حرارة لتخفيض متعددة علمية سيناريوهات هنالك توجد .17

 ال الجو طبقة من الكربون امتصاص تشمل األرض، كوكب

 تنفيذ مستوى من يتضح انه إال ،.تفاصيلها في الخوض هنا   نريد

 بذلك توحي كما ،2015 باريس اتفاق في المنصوصة االلتزامات

 ولةالمبذ الجهود أن الوطنية، التقارير في المتضمنة المعلومات

درجة، 1,5 على االرتفاع مستوى لبقاء كافية ليست حاليا



 زاماتااللت على إضافية بتخفيضات القيام أن   يعنى ما وهذا .18

 ةتنمي أية تصور يمكن ال حيث ملحة، ضرورة يعتبر الحالية

 إلجراءات عالجه يحتاج الذي الواقع هذا تجاهل مع مستدامة

 تفاقم من الحد بين تجمع وطموحة مستدامة، منسقة، عاجلة،

.آثارها مع والتأقلم المناخ تغير ظاهرة



وأشكركم على حسن اإلصغاء


