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كيف تساعد في مكافحة االحتباس احلراري والتقليل من آثار تغير املناخ

•   االقتصاد في استخدام الطاقة.
•   استخدم سيارات صديقة للبيئة واقتصادية في استهالك الوقود.

•   استخدام وسائل النقل العام.
•   زراعة األشجار التي تساعد في امتصاص وتقليل تركيز ثاني أكسيد الكربون .

•   استخدم األجهزة املنزلية االقتصادية في الطاقة.
•   استبدل مصابيح اإلنارة العادية بأخرى من الفلوريسنت موفرة للطاقة.

•   االعتدال بالتدفئة شتاء والتكييف صيفا توفيرا للطاقة 
•   اختر الطاقة املتجددة كطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية خالل الشتاء.

•   إطفاء األنوار غير الالزمة في املنزل والعمل.
•   التسوق بحقائب القماش القابلة إلعادة االستخدام.

•   شراء البضائع األقل تغليفا للتقليل من إنتاج النفايات.

إن كل فرد منا قادر على املساهمة ولو بقدر بسيط من احلد والتخفيف من ظاهرة التغير املناخي.  
فتغير بسيط في سلوكنا اليومي كفيل في أن يساعد في احلد من انبعاثات غازات الدفيئة 

املسببة لظاهرة االحتباس احلراري.   

مت إعداد هذه النشرة بالتعاون وبدعم من 
مؤسسة هينرش بل - مكتب الشرق األوسط العربي

معهد األبحاث التطبيقية – القدس (أريج) 
صندوق بريد 860 - شارع الكاريتاس

 بيت حلم – فلسطني
هاتف: 2741889-2-970+      فاكس: 970-2-2776966+

http://www.arij.org :املوقع االلكتروني

تعبر اآلراء املطروحة عن وجهة نظر مؤلفها وال ميكن اعتبارها بأي حال من األحوال متثل آراء مؤسسة هينرش بل.
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 مسودة موقف التحالف العربي حول التغير املناخي



لقد أصبح التغير املناخي حقيقة ثابتة علميا، وواحدا من التحديات الرئيسية في القرن ٢١ التي تواجه البشرية والتي تستدعي 
املعنية  اجلهات  وكافة  املدني  اتمع  مؤسسات  ومبشاركة  الوطنية  املستويات  جميع  على  البشرية  والطاقات  اخلبرات  حشد 

ملواجهة التأثيرات وااطر الناجمة عن هذا التغير.  

التغير املناخي
يعرف التغير املناخي على انه اختالل في الظروف املناخية املعتادة كدرجات احلرارة وأمناط الرياح ومعدل التساقط املطري التي متيز 

كل منطقة على األرض.  

العوامل التي تساهم في ظاهرة التغير املناخي 
أوال: عوامل طبيعية 

كمية  في  تغير  من  عنها  ينتج  وما  الشمس  حول  األرض  ملدار  حتدث  التي  التغيرات  كالبراكني،  لألرض  الديناميكية  العمليات 
اإلشعاع الشمسي الذي يصل إلى األرض، والتغير في مكونات الغالف اجلوي. 

ثانيا: عوامل غير طبيعية
نشاطات اإلنسان واالستخدام املفرط في الطاقة والصناعات 

الثقيلة والزحف العمراني وانحسار املساحات اخلضراء.

كيف يحدث التغير املناخي
أدت النشاطات البشرية املتمثلة في الثورة الصناعية والتكنولوجية 

وإتباع اتمعات أمناط حياه أكثر تعقيدا إلى ازدياد الطلب على الطاقة.
وقد أدى هذا التوجه إلى استخراج وحرق كميات كبيرة من الوقود 

تسبب  الذي  األمر  الطاقة،  لتوليد  (النفط،الغاز،الفحم)  االحفوري 
الغازات  كثافة  ارتفاع  الدفيئة. ويؤدي  بالغازات  يعرف  ما  نسب  رفع  في 

سطح  حرارة  درجة  ارتفاع  إلى  لألرض  اجلوي  الغالف  في  املوجودة  الدفيئة 
الغازات  فإن  معروف  هو  فكما  الطبيعي.  معدلها  من  أعلى  بصورة  األرض 

سطح  من  املنبعثة  احلمراء  حتت  األشعة  من  جزء  امتصاص  على  تعمل  الدفيئة 
معدلها  ضمن  األرض  حرارة  درجة  على  لتحافظ  بها  وحتتفظ  الشمس  من  عليها  الساقطة  األشعة  انعكاس  نتيجة  األرض 
الطبيعي، غير أن زيادة تركيز هذه الغازات وتراكم وجودها في الغالف اجلوي يؤدي إلى االحتفاظ بكمية أكبر من الطاقة احلرارية 

وبالتالي تبدأ درجة حرارة سطح األرض باالرتفاع وحدوث ظاهرة االحتباس احلراري. 
املصدر: (ويكيبيديا، املوسوعة احلرة)

  الغازات الدفيئة: بخار املاء وثاني أكسيد الكربون وامليثان وأكسيد النيتروز ومركبات (الكربون، والفلور والكلور) واألوزون.

االحتباس احلراري 
انبعاثات  معدل  لزيادة  كنتيجة  وذلك  باألرض  احمليط  اجلوي  الغالف  من  السفلى  الطبقة  حرارة  درجة  في  التدريجي  االرتفاع  هو 

الغازات الدفيئة وزيادة تركيزها في الغالف اجلوي. 

  يعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون أحد أهم الغازات التي تساهم في مضاعفة ظاهرة االحتباس احلراري وينتج أثناء حرق الفحم 
  والنفط والغاز الطبيعي في مصانع توليد الطاقة والنقل.

مخاطر التغير املناخي
من أهم ااطر الناجمة عن التغيرات املناخية ارتفاع درجة حرارة األرض، حيث يحتمل زيادة متوسط درجات احلرارة مبقدار ٢-٣ 

درجة مئوية مع نهاية القرن احلالي، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة حدة أثر التغير املناخي وذلك من خالل:   

•   النقص الشديد في موارد املياه العذبة وارتفاع حدة عدم األمن املائي.
•   ارتفاع مستوى املياه في البحار واحمليطات نتيجة ذوبان اجلليد في األقطاب املتجمدة. 

•   التعرض املتزايد للفيضانات وموجات احلر واجلفاف.  
•   حدوث تغير في كميات وأماكن سقوط األمطار ومواسمها.  

•   تدهور األراضي والتصحر.
•   تراجع اإلنتاجية الزراعية وانعدام األمن الغذائي.

•   فقدان التنوع البيولوجي والغطاء النباتي.
•   زيادة ارتفاع نسب األمراض واآلفات وظهور أمراض جديدة. 

•   الفقر وزيادة معدالت البطالة. 
•   الهجرة العشوائية وضغوط اقتصادية واجتماعية. 

املصدر: تقرير التنمية البشرية ٢٠٠٧-٢٠٠٨

فاملناطق الفلسطينية احملتلة تشهد تغيرات مناخية بدأنا نحصدها على املستوى احمللي، حيت تتجلى هذه التغيرات في تدني 
نسبة اإلمطار عن معدالتها السنوية والتي لم تتجاوز خالل السنوات الثالث املاضية ٦٠٪ من املعدل السنوي، باإلضافة إلى 
التقلبات املناخية املفاجئة التي تتجلى في  االنتقال السريع من طقس بارد إلى طقس مشمس وما يرافقه من عواصف وأمطار 

غزيرة في فترات زمنية قصيرة وحصول الرياح اخلماسني قبل موعدها السنوي وارتفاع معدالت احلرارة. 

    

الغطاء النباتي
النسبة من املساحة 
الكلية للضفة الغربية

وقطاع غزة

١٫٥ ٪املناطق اخلضراء الغابات

املناطق الطبيعية ذات 
الغطاء النباتي احملدود 

٪ ٣٠ 

 ١٧ ٪املنطقة الرعوية

املساحة الكلية للضفة 
الغربية وقطاع غزة

 ٦٦٢٤ كم٢

فلسطني والتغير املناخي 
احملتلة  الفلسطينية  املناطق  ستتأثر  النامية  الدول  من  كغيرها 
هذه  عن   مسئولة  غير  أنها  من  بالرغم  وذلك  املناخي،  بالتغير 
الظاهرة، فالتغير املناخي سيؤثر على جميع مناحي احلياة سواء 
توافر  أو  البيولوجي  التنوع  أو  الزراعية،  اإلنتاجية  ناحية  من 
املوارد املائية، فضال عن ااطر املرتبطة بالصحة العامة. فكما 
الفلسطينية  املناطق  في  اخلضراء  املساحات  فإن  معروف  هو 
مهددة  احملدود  النباتي  الغطاء  ذات  الطبيعية  واملناطق  محدودة 
الرعوية  واملناطق  األمطار،  معدالت  انخفاض  بسبب  باجلفاف 
فان  الزراعية  لألراضي  بالنسبة  اجلائر. أما  الرعي  بسبب  مهددة 
٩٥٪ من هذه األراضي هي ذات زراعات مطرية تعتمد باملطلق على 

األمطار. 

املناخي،  التغير  عن  الناجمة  األضرار  من  األكبر  العبء  تتحمل  سوف  الفقيرة  الدول  أن  واألبحاث  الدراسات  معظم   تشير 
على الرغم من أن هذه الدول ال تساهم إال بقدر قليل في زيادة االحتباس احلراري،  في حني تساهم الدول الغنية بالنسبة 
وقدرة  استعدادا  األقل  فهم  وبهذا  وسياسيا،  واقتصاديا  اجتماعيا  ضعيفة  بيئة  ظل  في  يعيشون  العالم  ففقراء  األكبر، 
على مواجهة مخاطر التغير املناخي. فمن املرجح أن يؤدي تغير املناخ إلى انهيار نظم الزراعة وانعدام األمن الغذائي وقد 
يعيق النمو االقتصادي باإلضافة إلى زيادة انتشار األمراض ومعدل الوفيات ، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة حدة الفقر واحلد من 

قدرة األفراد على مواجهة األخطار الناجتة عن هذا التغير في هذه الدول.

املصدر : (أريج  ٢٠٠٨). 


