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التغير المناخي
يمكن تعريف المناخ على أنّه الحالة الجوية التي تكون سائدة في مكان معين على سطح الكرة األرضية
ولمدّة بعيدة من الزمن ،ويحتوي على العديد من العناصر المختلفة والمتنوعة منها العناصر الميكانيكية
مثل الثلوج والعناصر المائية مثل األمطار وعناصر الطاقة مثل درجات الحرارة ،وهذه العناصر مجتمعة
يمكن أن يطلق عليها تسمية " العوامل المناخية " حيث أنها تكون مرتبطة ومتداخلة وبشكل كبير جداً،
والميكانيكية ،فإنّ المناخ فعليا ً وعلى أرض ومع كل هذا التنوع في عناصر المناخ بين الطاقة والمائية
فالواقع يتم تحديده فقط عن طريق درجات الحرارة واألمطار.
التغير المناخي هو اختالل في الظروف المناخية المعتادة كالحرارة وأنماط الرياح والمتساقطات التي
تميز كل منطقة على األرض .عندما نتحدث عن تغير المناخ على صعيد الكرة األرضية نعني تغيرات في
مناخ األرض بصورة عامة .وتؤدي وتيرة وحجم التغيرات المناخية الشاملة على المدى الطويل إلى
تأثيرات هائلة على األنظمة الحيوية الطبيعية.
يعرف التغير المناخي على أنه التغيّر والتبدّل في األحوال الجوية وأحوال الطقس في منطقة معينة من
مناطق سطح الكرة األرضية ،و يشمل العديد من العناصر المناخية المختلفة مثل الحرارة والرطوبة
واألمطار والجفاف والثلوج وغير ذلك .حيث أن هذه التغييرات الكبيرة في مناخ منطقة معينة قد تنتج
بسبب مؤثر وعامل من عوامل الطبيعة .يسبب هذا التغيير الكبير في الطقس كحدوث البراكين  -على
سبيل المثال  ،-أو أنّه قد يحدث بسبب عوامل خارجية تؤثر على مناطق الكرة األرضية ،مثل التغير في
شدة وقوة األشعة الساقطة على األرض من الشمس .يحدث التغير المناخي على األرض عندما تؤدي
األنشطة البشرية المتنوعة إلى رفع ما تسمى علميا ً بـ " غازات الدفيئة " والتي تتواجد في الغالف
الذي يحيط بالكرة األرضية األمر الذي يؤدي إلى حبس الحرارة .ومن األسباب التي تؤدي إلى حدوث
التغيرات المناخية هي التلوث بمختلف أنواعه الجوية والبحرية والبرية ،أما السبب الثاني فهو التعدي
الواضح الحاصل على الغطاء األخضر الذي يغطي سطح الكرة األرضية.
إن اآلثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي ليست باآلثار البسيطة والتي يمكن أن يغض اإلنسان
طرفه عنها بكل سهولة ،فلو تراخى اإلنسان عن االهتمام بهذه المسألة ألصبحت هناك تغييرات جذرية
في الحياة ،حيث تتمثل هذه التغييرات في أن البشر سيصبحون مهددين وبشكل رئيسي أكثر مما مضى
باإلضافة إلى أنّ األنواع المختلفة التي تعيش في يومنا على سطح األرض ستتعرض لخطر االنقراض.
إن ظاهرة اإلحتباس الحراري مشكلة حقيقية تحدث اآلن وتتفاقم بإطراد .لكنها مشكلة نستطيع تجنبها،
ألننا نحن البشر من تسبب بها وال أحد غيرنا يستطيع إيقافها .و يتم التركيز على تعبير ظاهرة اإلحتباس
الحراري في معظم وسائل اإلعالم لوصف هذه الظاهرة ،وهنا تجدر اإلشارة الى أن تعبير "تغير المناخ"
يعد التعبير األدق واألصح علميا لوصفها
لقد أدى التوجه نحو تطوير الصناعة في األعوام ال 150المنصرمة إلى إستخراج وحرق مليارات
األطنان من الوقود األحفوري لتوليد الطاقة .هذه األنواع من الموارد األحفورية أطلقت غازات تحبس
الحرارة كثاني أكسيد الكربون وهي من أهم أسباب تغير المناخ .وتمكنت كميات هذه الغازات من رفع
حرارة الكوكب الى  1.2درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية .ولكم ان أردنا تجنب
العواقب األسوأ ينبغي ان نلجم إرتفاع الحرارة الشامل ليبقى دون درجتين مئويتين.
1

أجب على األسئلة التالية مستعمال اللغة العربية
عرف بالتغير المناخي و آثاره السلبية على الحياة على سطح األرض؟
عشر أسطر

فيما تكمن األخطار الناجمة عن إرتفاع معدل درجات الحرارة على سطح
األرض و التي تهدد اإلنسان و الحياة؟ عشر أسطر

2

ماهي السياسات و التدابير المتوخاة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ ؟
إستعن بالجداول و الرسومات كذلك  -عشر أسطر
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) (1MCTترجمة عربية فرنسية أو عربية إنجليزية
ترجم إلى الفرنسية أو اإلنجليزية الجزء المكتوب بالخط األسود الداكن والواقع بين قوسين
تأثيرات التغير المناخي
عادة ما يتم تعريف المناخ بأنه "متوسط معدل حالة الطقس" في مكان ما  .ويشمل أنماط درجة الحرارة
وهطول األمطار (المطر أو الثلج) والرطوبة والرياح والمواسم .و تلعب أنماط المناخ دورا أساسيا في
تشكيل النظم البيئية الطبيعية فباالعتماد عليها تنتشر الظواهر االقتصادية والنشاطات الطبيعية التي
تتناسب مع الطقس في المنطقة .ولكن المناخ لم يعد كما كان عليه الحال  ،ألن الماضي لم يعد مؤشرا
يمكن االعتماد عليه في المستقبل .فمناخنا يتغير بسرعة مع اآلثار التخريبية الناتجة عن التقدم العلمي
والعمراني  ،وإن التغير الحاصل في المناخ يسير بشكل أسرع من أي فترة في السنوات األلفين السابقة.
ووفقا ً للتقارير يجب االستعداد لتغيير في المناخ ،فارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون وغيره من
غازات االحتباس الحراري في الغالف الجوي باإلضافة إلى إرتفاع درجة حرارة األرض والتي تسبب
تأثيرات واسعة النطاق ،بما في ذلك ارتفاع مستويات البحر و ذوبان الثلوج والجليد .والتأثيرات
الحرارية األكثر تطرفا ،والحرائق والجفاف؛ باإلضافة إلى حدوث المزيد من العواصف الشديدة واألمطار
والفيضانات .إن العلماء يتوقعون أن هذا المسار وهذه االتجاهات سوف تستمر و في بعض الحاالت سوف
تتسارع ،مما سيشكل مخاطر كبيرة على صحة اإلنسان ،فغاباتنا والزراعة وإمدادات المياه العذبة،
والخطوط الساحلية ،والموارد الطبيعية األخرى التي تعتبر حيوية لالقتصاد والبيئة ستغير نوعية حياتنا.
ألن العديد من األنظمة مرتبطة بالمناخ ّ
ّ
فإن التغير الحاصل في المناخ يمكن أن يؤثر على العديد من
الجوانب ذات الصلة وهنا نطرح السؤال أن كيف سيؤثر ذلك على حياة اإلنسان والنبات والحيوان ،فهو
يؤثر بشكل مباشر على إنتاج األغذية ،وتوافر استخدام المياه ،والمخاطر الصحية .فعلى سبيل المثال،
يمكن للتغيير في التوقيت المعتاد لألمطار أو درجات الحرارة أن يؤثر على موعد تفتح النباتات وإعطائها
الفواكه ،وكذلك على موعد تفقيس الحشرات أو متى تكون التيارات في حدها األعلى فكل التوقيت الزمني
يعد متصالً بالمناخ يصله وثيقة وتغيير المناخ سيغير كل ما سبق مؤذنا ً بجدول زمني جديد .كما أنه سوف
يغير المواعيد المعتادة للتلقيح عند الحيوانات فتختلف مواعيد هجرة الطيور وتفريخ األسماك مما يؤثر
على عمليات الصيد وأوقاتها أيضا ً .
ّ
إن بعض اإلختالفات الحاصلة في المناخ على المدى القصير تعتبر أمراً طبيعياً ،ولكن اإلختالفات
الحاصلة على المدى الطويل تشير لتغير المناخ .فالدول والمجتمعات في جميع أنحاء العالم تحتاج لخفض
إنبعاثات غازات اإلحتباس الحراري التي يسببها اإلنسان لتجنب تفاقم تأثيرات المناخ والحد من مخاطر
خلق التغيرات التي تتجاوز قدرتنا على اإلستجابة والتكيّف.
يحصل التغير المناخي بسبب رفع النشاط البشري لنسب غازات الدفيئة في الغالف الجوي الذي بات
يحبس المزيد من الحرارة .ويشكل ثاني أكسيد الكربون احد اهم الغازات التي تساهم في مضاعفة هذه
الظاهرة إلنتاجه اثناء حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي في مصانع الطاقة والسيارات والمصانع
وغيرها ،إضافة الى إزالة الغابات بشكل واسع .فكلما إتبعت المجتمعات البشرية أنماط حياة اكثر تعقيدا
وإعتمادا على األالت إحتاجت الى مزيد من الطاقة .وإرتفاع الطلب على الطاقة يعني حرق المزيد من
الوقود األحفوري (النفط-الغاز-الفحم) وبالتالي رفع نسب الغازات الحابسة للحرارة في الغالف الجوي.
بذلك ساهم البشر في تضخيم قدرة مفعول الدفيئة الطبيعي على حبس الحرارة .مفعول الدفيئة المضخم هذا
هو ما يدعو الى القلق ،فهو كفيل بان يرفع حرارة الكوكب بسرعة ال سابقة لها في تاريخ البشرية.
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ترجم إلى الفرنسية أو اإلنجليزية الجزء المكتوب بالخط األسود الداكن والواقع بين قوسين
تأثيرات التغير المناخي
عادة ما يتم تعريف المناخ بأنه "متوسط معدل حالة الطقس" في مكان ما  .ويشمل أنماط درجة الحرارة
وهطول األمطار (المطر أو الثلج) والرطوبة والرياح والمواسم .و تلعب أنماط المناخ دورا أساسيا في
تشكيل النظم البيئية الطبيعية فباالعتماد عليها تنتشر الظواهر االقتصادية والنشاطات الطبيعية التي تتناسب
مع الطقس في المنطقة .ولكن المناخ لم يعد كما كان عليه الحال  ،ألن الماضي لم يعد مؤشرا يمكن
االعتماد عليه في المستقبل .فمناخنا يتغير بسرعة مع اآلثار التخريبية الناتجة عن التقدم العلمي والعمراني
 ،وإن التغير الحاصل في المناخ يسير بشكل أسرع من أي فترة في السنوات األلفين السابقة.
ووفقا ً للتقارير يجب االستعداد لتغيير في المناخ ،فارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون وغيره من
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الظاهرة إلنتاجه اثناء حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي في مصانع الطاقة والسيارات والمصانع
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عادة ما يتم تعريف المناخ بأنه "متوسط معدل حالة الطقس" في مكان ما  .ويشمل أنماط درجة الحرارة
وهطول األمطار (المطر أو الثلج) والرطوبة والرياح والمواسم .و تلعب أنماط المناخ دورا أساسيا في
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يمكن للتغيير في التوقيت المعتاد لألمطار أو درجات الحرارة أن يؤثر على موعد تفتح النباتات وإعطائها
الفواكه ،وكذلك على موعد تفقيس الحشرات أو متى تكون التيارات في حدها األعلى فكل التوقيت
الزمني يعد متصالً بالمناخ يصله وثيقة وتغيير المناخ سيغير كل ما سبق مؤذنا ً بجدول زمني جديد .كما
أنه سوف يغير المواعيد المعتادة للتلقيح عند الحيوانات فتختلف مواعيد هجرة الطيور وتفريخ األسماك
مما يؤثر على عمليات الصيد وأوقاتها أيضا ً .
إنّ بعض اإلختالفات الحاصلة في المناخ على المدى القصير تعتبر أمراً طبيعياً ،ولكن اإلختالفات
الحاصلة على المدى الطويل تشير لتغير المناخ .فالدول والمجتمعات في جميع أنحاء العالم تحتاج
لخفض إنبعاثات غازات اإلحتباس الحراري التي يسببها اإلنسان لتجنب تفاقم تأثيرات المناخ والحد من
مخاطر خلق التغيرات التي تتجاوز قدرتنا على اإلستجابة والتكيّف.
يحصل التغير المناخي بسبب رفع النشاط البشري لنسب غازات الدفيئة في الغالف الجوي الذي بات
يحبس المزيد من الحرارة .ويشكل ثاني أكسيد الكربون احد اهم الغازات التي تساهم في مضاعفة هذه
الظاهرة إلنتاجه اثناء حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي في مصانع الطاقة والسيارات والمصانع
وغيرها ،إضافة الى إزالة الغابات بشكل واسع .فكلما إتبعت المجتمعات البشرية أنماط حياة اكثر تعقيدا
وإعتمادا على األالت إحتاجت الى مزيد من الطاقة .وإرتفاع الطلب على الطاقة يعني حرق المزيد من
الوقود األحفوري (النفط-الغاز-الفحم) وبالتالي رفع نسب الغازات الحابسة للحرارة في الغالف الجوي.
بذلك ساهم البشر في تضخيم قدرة مفعول الدفيئة الطبيعي على حبس الحرارة .مفعول الدفيئة المضخم
هذا هو ما يدعو الى القلق ،فهو كفيل بان يرفع حرارة الكوكب بسرعة ال سابقة لها في تاريخ البشرية.
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