
15

تغيرّ املناخ

الف�صل 2

احلرارة  حتب�س  اذ  بطانية،  مثل  بالأر�س  املحيطة  اجلو  طبقة  تعمل 

وتبقي الأر�س دافئة. ولول هذه »البطانية« لتجمدت الأر�س واختفت 

منها احلياة. فحني ترتطم اأ�صعة ال�صم�س بالأر�س، يتم امت�صا�س بع�س 

البال�صتيك  اأو  الزجاج  مثل  تعمل  الهواء  يف  غازات  بوا�صطة  احلرارة 

ولكنها  بالدخول  للحرارة  فت�صمح  الزراعية(،  )اخليمة  الدفيئة  يف 

متنع بع�صها من اخلروج جمددًا. هذه الغازات تدعى »غازات الدفيئة«، 

ومفعولها يدعى »الحتبا�س احلراري«.

لكن الن�صاطات الب�صرية زادت كمية غازات الدفيئة يف اجلو، فباتت 

حتب�س كمية اأكرب من احلرارة وحتول الأر�س مكانًا اأكرث �صخونة. 

عندما ن�صعل وقودًا كالفحم اأو النفط اأو الغاز، ُي�صتهلك الأوك�صيجني 

وينبعث  الدفيئة،  غازات  اأهم  وهو  الكربون،  اأوك�صيد  ثاين  وُيطلق 

الكهرباء  توليد  وحمطات  امل�صانع  من  ومتزايدة  �صخمة  بكميات 

الذي يتوّلد مثاًل  امليثان،  الأخرى غاز  الدفيئة  وال�صيارات. ومن غازات 

من روث الأبقار وجت�صوؤها، ومبا اأن �صكان العامل يربون اأعدادًا كبرية 

من املا�صية، فان كمية امليثان تزداد يف الهواء.

املتطرفة  الأحداث  فتزداد  العامل،  مناخ  يف  يوؤثر  احلراري  الحتبا�س 

وموجات  والأعا�صري  والعوا�صف  الفي�صانات  مثل  وا�صتدادًا،  تكرارًا 

والقطبية،  اجلبلية  اجلليدية  الكتل  تذوب  احلرارة  وبارتفاع  احلر. 

اجلزر  وتغرق  م�صتواها،  ويرتفع  واملحيطات  البحار  مياه  وتتمدد 

وال�صواطئ والأرا�صي املنخف�صة.

يف و�صعنا جميعًا امل�صاهمة يف مكافحة تغري املناخ، خ�صو�صًا بالقت�صاد 

و�صياراتنا  وموؤ�ص�صاتنا  ومدار�صنا  منازلنا  يف  الطاقة  ا�صتهالك  يف 

وم�صانعنا، وبزرع الأ�صجار التي متت�س ثاين اأوك�صيد الكربون.

�صتواجه املنطقة العربية زيادة مبقدار درجتني اىل 5.5  درجات مئوية 

يف معدل احلرارة ال�صطحية مع نهاية القرن احلادي والع�صرين
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اجلوي  الغالف  لأن  احلياة،  على  ي�ساعد  الأر�ض  مناخ 

اإىل  الأر�ض  عن  املرتدة  ال�سم�ض  حرارة  من  جزءًا  يحب�ض 

ي�سمى  وهذا  معتدًل،  دفئًا  الكوكب  يعطي  مما  الف�ساء، 

الحتبا�ض احلراري. 

الوقود  حرق  خ�سو�سًا  الب�سرية،  الن�ساطات  لكن 

وزوال  والزراعة  الأرا�سي  ا�ستخدام  واأمناط  الأحفوري 

الدفيئة«  »غازات  تركيزات  ازدياد  اإىل  اأدت  الغابات، 

التي حتتب�ض احلرارة يف الغالف اجلوي، خ�سو�سًا ثاين 

كثيفة  طبقة  تكوين  يف  ت�سبب  وهذا  الكربون.  اأوك�سيد 

من الغازات، قريبًا من �سطح الأر�ض، حتب�ض جزءًا اأكرب 

من احلرارة ومتنعه من الرتداد اىل الف�ساء، مما يوؤدي 

اإىل ارتفاع معدل درجات احلرارة العاملية. 

1. معلومات عامة

�سح  منها  كثرية،  قطاعات  يف  املناخ  تغري  تاأثريات  وتظهر 

الكوارث  وازدياد  �ساحلية،  مناطق  وغرق  والغذاء،  املاء 

الطبيعية، وانت�سار الأمرا�ض.

هناك اقتناع علمي وا�سع باأن املناخ العاملي يتغري. واأظهرت 

تاأثريات  اأحدثت  الب�سرية  الن�ساطات  اأن  كثرية  دلئل 

ووجدت   .1750 العام  منذ  املناخ  يف  جوهرية  احرتارية 

درا�سات مناخية حديثة اأن معدل حرارة الهواء ال�سطحي 

درجة   0.76 مبقدار  املا�سي  القرن  خالل  ازداد  العامل  يف 

عدد  يف  زيادة  هناك  كانت  ذلك،  على  وعالوة  مئوية. 

ال�سقيع  موجات  تكرار  يف  وانخفا�ض  احلر،  موجات 

و�سدتها  املتطرفة  الأحداث  تكرار  يف  وزيادة  ودوامها، 

واأعا�سري  عوا�سف  من  العامل،  من  كثرية  اأجزاء  يف 

وفي�سانات وحرائق وموجات حر وجفاف. ويتوقع ارتفاع 

على  مئويتني  درجتني  بنحو  العامل  يف  احلرارة  معدل 

الأقل بحلول نهاية القرن احلادي والع�سرين.

تاأثر املنطقة العربية

جمموع  من  فقط   %5 بنحو  العربية  البلدان  م�ساهمة  تقدر 

اأن تكون من  انبعاثات غازات الدفيئة العاملية. ولكن يتوقع 

تاأثرًا بتغريات املناخ، خا�سة يف ما  اأكرث مناطق العامل  بني 

وارتفاع  والت�سحر  العذبة  املياه  امدادات  بانخفا�ض  يتعلق 

اأفريقيا هي منطقة  البحار. ومنطقة ال�سرق الأدنى و�سمال 

وا�سعة ذات ظروف مناخية متنوعة، تتميز بهطول مطري 

مـن  عالية  ودرجة  كثريًا  ومتقلب  جدًا  منخف�ض  �سنوي 

باأنهـا  العربية  املنطقة  اأرا�سي  غالبية  وت�سنف  اجلفاف. 

اأحدث  خل�ست  وقد  وجافة.  جافة  و�سبه  اجلفاف  مفرطة 

�سديدة  هي  اجلافة  و�سبه  اجلافة  املناطق  اأن  اىل  التقييمات 

املناخية  للنماذج  درا�سات  واأفادت  املناخ.  لتغري  التعر�ض 

اىل  درجتني  مبقدار  زيادة  �ستواجه  العربية  املنطقة  اأن 

نهاية  مع  ال�سطحية  احلرارة  معدل  يف  مئوية  درجات   5.5

الزيادة  هذه  ترتافق  و�سوف  والع�سرين.  احلادي  القرن 

 .%20 اىل  �سفر  من  املت�ساقطات  يف  متوقع  انخفا�ض  مع 

اأق�سر  ال�ستاء  ف�سول  جتعل  �سوف  املتوقعة  التغريات  هذه 

وف�سول ال�سيف اأكرث جفافًا و�سخونة، وترفع وترية موجات 

ومتطرفة.  متقلبة  مناخية  اأحداث  وقوع  تكرار  وتزيد  احلر 

اجلليد  وذوبان  املياه  متدد  ب�سبب  البحار  ارتفاع  اأن  كما 

اأطلقت جمموعة من طالب »الربملان البيئي لل�صباب«، الذي رعته جملة   

املناخ من خالل تغييات �صغية  »البيئة والتنمية«، تعهداً ملكافحة تغي 

وفعالة يف ال�صلوك اليومي. هنا ن�ص التعهد:

من  احلد  يف  للم�صاهمة  جهودنا  بتكري�ص  نتعهد  لبنان  �صباب  نحن 

وتغي  احلراري  لالحتبا�ص  امل�صببة  الكربون،  اأوك�صيد  ثاين  انبعاثات 

املناخ، من خالل تغييات �صغية ولكن فعالة يف �صلوكنا اليومي. لذلك:

يف  باالقت�صاد  نتعهد   •
ا�صتهالك الطاقة على اأنواعها.

م�صابيح  با�صتعمال  • نتعهد 
ال  عندما  واإطفائها  اقت�صادية، 

نحتاج اإليها.

التدفئة  بتخفيف  نتعهد   •
منازلنا  ندفئ  فال  والتربيد، 

اإىل حد احلر �صتاء، وال نربدها 

اإىل حد ال�صقيع �صيفًا.

اأهلنا  نقنع  باأن  نتعهد   •
ت�صخني  اأجهزة  با�صتخدام 

املاء على الطاقة ال�صم�صية.

اأو  باأن نتنقل م�صيًا  نتعهد   •
النقل  بو�صائل  اأو  دراجة  على 

العام.

التعهد ال�شبابي ملكافحة تغي املناخ
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�سواحلها  متتد  التي  العربية،  املنطقة  على  ب�سدة  �سيوؤثر 

من  كيلومرت   18.000 بينها  كيلومرت،   34.000 م�سافة  على 

املناطق املاأهولة، وبع�سها �سديد النخفا�ض.

مما  مدة،  واأطول  �سدة  اأكرث  احلر  موجات  ت�سبح  اأن  يتوقع 

ازدهار  نتيجة  ال�سحة،  على  �سلبية  تاأثريات  اإىل  �سيوؤدي 

وتدهور  جديدة،  اأماكن  اإىل  وانتقالها  الأمرا�ض  ناقالت 

تف�سي  �سيزداد  كما  الغذاء.  و�سح  والهواء،  املياه  نوعية 

التي  فاملالريا،  والبلهار�سيا.  املالريا  مثل  املعدية  الأمرا�ض 

املنطقة  يف  �سنويًا  �سخ�ض  ماليني  ثالثة  اأ�ساًل  ت�سيب 

العربية، �سوف ت�سبح اأكرث انت�سارًا وتدخل اأرا�سي جديدة، 

نتيجة ارتفاع درجات احلرارة. ومع ازدياد �سدة العوا�سف 

الرملية والغبارية وتكرارها يف املناطق ال�سحراوية، �سوف 

تزداد حالت احل�سا�سية والأمرا�ض الرئوية.

اإىل املياه العذبة، ف�سي�سل �سح املياه يف العامل  اأما بالن�سبة 

حيث   ،2025 �سنة  قبل  جدًا  خطرية  م�ستويات  اإىل  العربي 

جافة  و�سبه  جافة  منطقة  يف  العربية  البلدان  غالبية  تقع 

مرتفع.  وتبخر  وحمدودة  منخف�سة  مائية  مبوارد  تتميز 

املائية  املوارد  يف  انخفا�سًا  كثرية  مناطق  تواجه  و�سوف 

على  كبري  اعتماد  ي�سود  وتقليديًا،  املناخ.  تغري  نتيجة 

حيث  املنطقة،  بلدان  جميع  يف  واجلوفية  ال�سطحية  املياه 

اأن  املتوقع  ومن  الزراعة.  يف  املياه  من   %85 نحو  ُي�ستهلك 

ت�ستد العوامل اجلوية امل�سوؤولة عن قحولة املنطقة العربية. 

تعاين  اأن  يتوقع  والع�سرين،  احلادي  القرن  نهاية  ومع 

ن�سبته  املت�ساقطات  يف  خطري  نق�ض  من  العربية  البلدان 

25%، وزيادة يف معدلت التبخر ن�سبتها 25 %، وفق مناذج 

ترويها  التي  الزراعة  �ستتعر�ض  لذلك،  ونتيجة  املناخ.  تغري 

الأمطار للخطر، فتنخف�ض معدلت املحا�سيل بن�سبة %20 

تتفاقم  و�سوف  جمتمعة.  العربية  البلدان  م�ستوى  على 

املائي  ال�سح  بفعل  اأ�ساًل  واقع  اأمر  وهي  املائية،  النواق�ض 

الطبيعي وارتفاع ل يلني يف الطلب على املياه يف املنطقة.

البحريات  ملوحة  م�ستويات  املناخ  تغري  يزيد  اأن  ويتوقع 

التبخر.  وازدياد  احلرارة  ارتفاع  نتيجة  اجلوفية  واملياه 

الأنهار  يف  امللوثات  تركيزات  ارتفاع  اأدى  ذلك،  على  عالوة 

ارت�ساح  يزداد  اأن  وُيتوقع  اجلوفية،  املياه  تلوث  ازدياد  اىل 

يف  تغريات  نتيجة  اجلوفية  املياه  اىل  الزراعية  الكيماويات 

وتواجه  املائية.  املجمعات  تغذي  التي  الأمطار  مياه  جريان 

حالت  ت�سحبه  متكررًا  جفافًا  حاليًا  املياه  جممعات  بع�ض 

هطول مطري غزير مفاجئ تت�سبب باجنراف ترابي خطري 

وعمليات ت�سحر. ويف ظروف التغري املناخي، �سوف ي�ستد 

تدهور جممعات املياه وعمليات الت�سحر.

وذوبان  املياه  متدد  نتيجة  البحار  م�ستويات  ارتفاع  وي�سكل 

لأن  العربية،  املنطقة  على  كبريًا  خطرًا  القطبي  اجلليد 

تقع  ال�سكنية  واملراكز  والزراعي  القت�سادي  الن�ساط  غالبية 

م�ستوى  ارتفاع  تاأثريات  طبيعة  اإن  ال�ساحلية.  املناطق  يف 
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اىل  بلد  ومن  اآخر  اىل  مكان  من  تختلف  �سوف  البحر 

اأو�ساع  على  تعتمد  العوامل  من  ت�سكيلة  �سببه  وهذا  اآخر. 

حملية، مثل ارتفاع الأرا�سي والنخ�ساف اجليولوجي الذي 

يحدث لالأرا�سي حاليًا، مّما يظهر اأن بع�ض الأماكن تكون 

الأنهار  م�سبات  اأن  ويالَحظ  اأخرى.  اأماكن  من  تاأثرًا  اأكرث 

واملناطق املدينية ال�ساحلية املنخف�سة واجلزر ال�سغرية هي 

الأكرث تاأثرًا بارتفاع م�ستوى البحر.

يف  تعر�سًا  الأكرث  وتون�ض  والكويت  والمارات  قطر  وتعترب 

املنطقة العربية من حيث كتلتها الربية. ف�سوف يتاأثر واحد 

البلدان بارتفاع م�ستوى  اأرا�سي هذه  اإىل ثالثة يف املئة من 

بالتغي  »توعية  عنوان  حتت  بيئي  اإقليمي  منتدى  ال�صيخ  �صرم  يف  عقد 

البيئة  ووزارة  للبيئة  املتحدة  االأمم  برنامج  بني  بالتعاون  املناخي«، 

البيولوجي  التنوع  املنتدى  وتناول  امل�صري.  لل�صباب  القومي  واملجل�ص 

املناخي.  والتغي  املياه  الطبيعية وم�صادر  واملحميات  املرجانية  وال�صعاب 

و�صارك فيه طالب من بلدان عربية خمتلفة.

احلراري  االحتبا�ص  حول  طالبية  م�صاريع  العمل  ور�ص  خالل  وُقدمت 

وتداعياته. وعر�صت جمموعة كبية من ال�صور الفوتوغرافية عن ال�صعاب 

املرجانية واالأ�صماك يف البحر االأحمر واملعر�صة للزوال نتيجة التلوث وتغي 

درجة حرارة املياه ب�صبب تغي املناخ. وزار امل�صاركون حممية راأ�ص حممد 

املميزة ب�صعابها املرجانية وحممية نبق للتنوع البيولوجي، حيث تعرفوا 

على احلياة البحرية والربية.

ن�شاط مدر�شي منوذجي:  طالب ي�شاركون يف منتدى تغي املناخ

فاإن  القت�سادي،  الأثر  اإىل  وبالن�سبة  واحدًا.  مرتًا  البحار 

مقابل  ففي  بعيد:  حد  اإىل  تعر�سًا  الأكرث  هو  م�سر  اقت�ساد 

ارتفاع م�ستويات البحار مرتًا واحدًا، يكون اأكرث من 6% من 

ترتفع  الن�سبة  وهذه  خطر،  يف  الجمايل  املحلي  م�سر  ناجت 

اإىل اأكرث من 12% مع ارتفاع م�ستويات البحار 3 اأمتار. وقطر 

من   %2 من  اأكرث  اأن  اإذ  اأي�سًا،  معر�سة  والمارات  وتون�ض 

ارتفعت  اذا  خطر  يف  هو  منها  لكل  الجمايل  املحلي  الناجت 

م�ستويات البحار مرتًا واحدًا، وتزداد هذه الن�سبة اإىل ما بني 

3 و5% مع ارتفاع م�ستويات البحار 3 اأمتار.

وقد يوؤدي تغري املناخ اإىل اجلفاف، ومن ظواهر ذلك ازدياد 

اىل  الع�سرين  ال�سنوات  خالل  اجلفاف  موجات  تكرار 

و�سورية.  واجلزائر  وتون�ض  املغرب  يف  الأخرية  الأربعني 

كل  واحدة  جفاف  �سنة  من  املغرب  فـي  الوترية  تغريت  فقد 

فرتة  لكل  جفاف  �سنة  اىل   1990 العام  قبل  �سنوات  خم�ض 

الأدنى.  ال�سرق  فـي  متكرر  حدث  اجلفاف  اأن  كما  �سنتني. 

فالأردن، مثاًل، الذي يعترب جافًا فـي الغالب، �سهد نواق�ض 

وكانت  الع�سرين.  القرن  �ستينات  منذ  وحادة  مزمنة  مائية 

ت�سجيله  مت  ما  اأ�سواأ  �سورية  يف  الأخرية  اجلفاف  موجات 

خالل عقود. ويف لبنان، حدث تغري يف اأو�ساع نق�ض املياه 

من حيث توافر املوارد املائية يف العقد الأخري.

ويواجه اإنتاج الغذاء تهديدًا متزايدًا، يوؤثر على الحتياجات 

درجات  وارتفاع  اجلفاف  فا�ستداد  الرئي�سية.  الب�سرية 

طول  يف  والتبدل  الأمطار  هطول  وانخفا�ض  احلرارة 

الن�سف.  اىل  الزراعية  املحا�سيل  تخف�ض  قد  الف�سول 

بارتفاع  املوا�سي  لتاأثر  وم�ستقاته  احلليب  اإنتاج  و�سيرتاجع 

درجات احلرارة وانخفا�ض كمية الأع�ساب يف املراعي. كما 

جماعي  موت  اإىل  املياه  وحمو�سة  احلرارة  ارتفاع  �سيوؤدي 

للكثري من الأ�سماك والكائنات البحرية.

الطبيعية  التكوينات  من  كثريًا  العربية  البلدان  وحتوي 

مثل  املناخ،  تغري  خلطر  خا�ض  ب�سكل  املعر�سة  الفريدة 

الأرز يف لبنان و�سورية، واأ�سجار املنغروف )القرم(  غابات 

اجلبال  و�سال�سل  املتحدة،  العربية  والمارات  قطر  يف 

ال�ساحلية  اجلبال  و�سال�سل  وُعمان،  اليمن  يف  العالية 

)م�سر  كالنيل  الكبرية  الأنهر  اإىل  بالإ�سافة  الأحمر،  للبحر 

والريموك  و�سورية(  )العراق  والفرات  ودجلة  وال�سودان( 

مياه  حرارة  درجات  تغريات  اأدت  وقد  والأردن(.  )�سورية 

�سواحل  طول  على  املناطق  خمتلف  يف  امل�سجلة  البحر 

ُعمان  يف  ال�ساحلية  اخلطوط  ت�سنيف  اإىل  العربي  العامل 
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حرق  خ�صو�صًا  الب�صرية،  الن�صاطات  اأدت   •
واإنتاج  والنقل  ال�صناعة  الأغرا�ص  الوقود 

الطاقة، اىل ازدياد انبعاث غازات الدفيئة 

االأر�ص،  جو  يف  احلرارة  حتب�ص  التي 

الكربون.  اأوك�صيد  ثاين  خ�صو�صًا 

احلرارة  ارتفاع  اىل  يوؤدي  وهذا 

العاملية.

العاملية  احلرارة  معدل  ارتفع   •
القرن  خالل  مئوية  درجة   0.7

بني  ما  يزداد  اأن  ويتوقع  املا�صي، 

واأربع درجات مئوية بحلول  درجتني 

�صنة 2100.

حرارة  معدل  ارتفع   •
تبلغ  اأعماق  حتى  املحيطات 

املحيطات  ومتت�ص  مرت.   3000

والبحار نحو 80 يف املئة من الزيادة 

يف درجات احلرارة العاملية، ما يت�صبب 

يف متدد مياهها وارتفاع م�صتوياتها.

املحيطات  وم�صتويات  تذوب،  اجلليدية  واالأنهار  الكتل   •
العامل.  حول  و�صواحل  جزر  باإغراق  وتهدد  ترتفع  والبحار 

وقد ارتفع م�صتوى البحار مبعدل 17 �صنتيمرتاً خالل القرن 

املا�صي ب�صبب متدد املياه وذوبان اجلليد، ويتوقع ارتفاعه 

مرتاً اأو اأكرث بحلول �صنة 2100.

والربد  احلر  وموجات  والفي�صانات  االأعا�صي  ازدياد   •
تغي  على  الدالئل  بع�ص  هي  ال�صيفية  واحلرائق  القار�ص 

املناخ.

عدد  يبلغ  اأن  يتوقع  العامل  حول  مدينة   33 اأ�صل  من   •
 21 هناك   ،2015 �صنة  بحلول  اأكرث  اأو  ماليني   8 �صكانها 

مدينة �صاحلية تواجه خطر ارتفاع م�صتويات البحار.

• يبلغ الطول االإجمايل لل�صواحل العربية 34 األف كيلومرت، 
اأن  الدرا�صات  واأظهرت  ماأهولة.  كيلومرت  األف   18 منها 

�صوف  فقط  واحد  مرت  مقداره  البحار  م�صتويات  يف  ارتفاعاً 

هذه  من  مربع  كيلومرت   41.500 على  مبا�صر  ب�صكل  يوؤثر 

االأرا�صي، اأي ما يوازي اأربعة اأ�صعاف م�صاحة لبنان.

اأن  يتوقع  احلرارة،  درجات  يف  االرتفاع  ا�صتمرار  مع   •
نهر  ويف   %30 بن�صبة  الفرات  نهر  يف  املياه  تدفق  ينخف�ص 

االأردن بن�صبة 80% قبل نهاية القرن احلادي والع�صرين.

التبخر  معدالت  احلرارة  درجات  ارتفاع  يزيد  �صوف   •
تدهور  اىل  يوؤدي  مما  الرتبة،  يف  الرطوبة  ن�صبة  ويخف�ص 

االأرا�صي والت�صحر وانخفا�ص املحا�صيل الزراعية.

اىل  �صيوؤدي  مئويتني  درجتني  احلرارة  معدل  ارتفاع   •
انقرا�ص ما ي�صل اىل 40% من جميع االأنواع احلية.

املناخية  التغيات  اأن  العاملية  ال�صحة  منظمة  قدرت   •
تت�صبب يف نحو 150 األف حالة وفاة �صنويًا، واأن موجة حر 

األف �صخ�ص عام 2003،  اإىل مقتل 20  اأدت  اأوروبا  واحدة يف 

اإ�صابات  من   %2.4 عن  م�صوؤولة  املناخية  التغيات  واأن 

االإ�صهال يف العامل و3% من اإ�صابات املالريا.

قاتلة  باأمرا�ص  االإ�صابات  ازدياد  يتوقع  املناخ  تغي  مع   •
رئي�صية، مثل اال�صهال واملالريا وحمى ال�صنك و�صوء التغذية.

حقائق حول تغي املناخ
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االأ�صا�صي  التا�صع  طالب  اأعد  العاملي،  البيئة  يوم  منا�صبة  يف 

توعويًا  م�صروعًا  �صيدا  يف  احلريري  الدين  ح�صام  ثانوية  يف 

ركز على جرائم االن�صان املوؤدية اىل االحتبا�ص احلراري وتغي 

االأمور  اأولياء  من  ح�صد  اأمام  �صائقًا  عر�صًا  وقدموا  املناخ. 

التي  الغازية  االنبعاثات  خالله  ناق�صوا  والطالب،  واالأ�صاتذة 

الظاهرة  هذه  من  احلد  وكيفية  احلراري،  االحتبا�ص  ت�صبب 

من خالل خطوات عملية، مثل االقت�صاد يف ا�صتهالك الطاقة 

العر�ص  وت�صمن  وامل�صانع.  ال�صيارات  انبعاثات  من  واحلد 

احلا�صلة  االختالالت  خ�صو�صًا  اأخرى،  بيئية  م�صاكل  اأي�صًا 

يف اأمناط هطول املطر حول العامل ب�صبب تغي املناخ، وترقق 

االأ�صعة فوق  االأر�ص و�صكانها من  االأوزون التي حتمي  طبقة 

البنف�صجية احلارقة. وهنا بع�ص ما ت�صمنه العر�ص:

ن�شاط مدر�شي منوذجي: م�شروع توعية  حول االحتبا�س احلراري وتغي املناخ

م�شادر غازات االحتبا�س احلراري

وخ�شو�شًا ثاين اأوك�شيد الكربون

تفكك االأوزون بفعل مواد الكلوروفلوروكربونكيف يتكون االأوزون، وما اأهميته؟انثقاب طبقة االأوزون

دليل امل�شتهلك 

للحد من انبعاثات الكربون
اعتماد الطاقة اخل�شراء اختالل الدورة املائية ب�شبب تغي املناخ

دور الغازات املماثل لالحتبا�س احلراري 

داخل البيوت الزراعية البال�شتيكية

املناخ  على  احلراري  االحتبا�س  تاأثي 

وت�شببه يف كوارث طبيعية
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و�ستكون  املرجان.  لبي�سا�ض  خطرة  كبقع  وال�سومال 

البيولوجي  التنوع  على  خطرية  اآثار  احلرارة  درجات  لزيادة 

فمثاًل،  ال�ساحلية.  الرملية  والكثبان  الرملية  ال�سواطئ  يف 

ولبنان  البحرين  �سواطئ  اإىل  تلجاأ  التي  البحرية  ال�سالحف 

وُعمان لتع�س�ض وت�سع بيو�سها �سوف تتاأثر ب�سكل ملحوظ، 

بن�سبة  �سيخل  والرتبة  الرمال  حرارة  درجة  ارتفاع  لأن 

الذكور اإىل الإناث، و�ستكون لذلك عواقب وخيمة على بقاء 

هذه الأنواع يف تلك املناطق. ول �سك يف اأن الأماكن املرتفعة 

والأنظمة  املتخ�س�سة  الأنواع  من  للعديد  املالذ  ت�سكل  التي 

البيئية الفريدة �سوف تعاين من حتولت يف توزع الأنواع، 

ومن اختفاء بع�ض الأنواع يف حالت اأخرى.

التجاهل مل يعد خياراً

يف  املناخ  لتغري  املحتملة  للتاأثريات  التعر�ض  اإمكانات  اإن 

غري  احلالية  واجلهود  والقدرات  كبرية،  العربي  القليم 

املناخ  تغري  لتخفيف  الفعالة  وال�سرتاتيجيات  كافية، 

يف  القليم  م�ساهمة  وكون  باإحلاح.  مطلوبة  معه  والتكيف 

ال�سيا�سي  النظر  غ�ض  اأن  يعني  ل  ن�سبيًا  �سغرية  امل�سكلة 

هي  العربية  فالبلدان  مقبول.  خيار  هو  والديبلوما�سي 

ب�سبب  املناخ  لتغري  املحتملة  للتاأثريات  تعر�سًا  الأكرث  من 

وموجات  املياه  �سح  خ�سو�سًا  احلالية،  تاأثرها  امكانات 

اجلفاف املتكررة.

م�ستعدة  العربية  البلدان  جلعل  فعليًا  ينفذ  عمل  ل 

جلمع  جماعية  جهود  اأي  تت�سح  ومل  املناخ.  تغري  لتحديات 

تغري  بتاأثريات  يتعلق  ما  يف  البحوث  واإجراء  املعلومات 

البيولوجي  والتنوع  التحتية  والبنى  ال�سحة  على  املناخ 

جتاهاًل  هناك  اأن  ويبدو  الغذاء.  واإنتاج  واملياه  وال�سياحة 

موثوقة  �سجالت  توجد  ما  ونادرًا  القت�سادي.  للتاأثري  تامًا 

على  ال�سوء  ي�سلط  وهذا  القليم.  يف  املناخية  لالأمناط 

احلاجة اإىل معلومات واأبحاث مناخية عالية اجلودة، حيث 

واإدارة  للتخطيط  �سرورية  القليمية  املناخية  التوقعات  اأن 

واملن�ساآت  املباين  على  تفر�ض  اأن  مثاًل،  يجب،  املخاطر. 

والبنى التحتية معايري تاأخذ تغري املناخ يف العتبار. ومن 

ال�سروري التعجيل يف تبني �سيا�سات حكومية تروج لل�سلع 

واخلدمات القليلة الكربون والكفوءة، اأي التي ل ينجم عن 

اإنتاجها وا�ستعمالها مقدار كبري من انبعاثات ثاين اأوك�سيد 

الطبيعية  للموارد  م�ستدامة  ادارة  واعتماد  الكربون، 

من  اخلا�ض  القطاع  اإ�سراك  يجب  كما  ال�سواحل.  وحماية 

خالل تقدمي حوافز مالئمة لتنفيذ حلول فعالة.

�سوؤون  عن  امل�سوؤولني  العرب  الوزراء  جمل�ض  اأ�سدر  لقد 

البيئة اإعالنًا �سكل نقطة حتول عام 2007، عربوا من خالله 

خطط  تبني  منها:  عدة،  اأهداف  حتقيق  على  عزمهم  عن 

عمل وطنية واإقليمية للتعامل مع ق�سايا تغري املناخ وتقييم 

النبعاثات  من  للتخفيف  برامج  وو�سع  املحتملة،  تاأثرياتها 

الوقود  انتاج  وترويج  املناخ،  تغري  تاأثريات  مع  والتكيف 

الأنظف وا�ستخدامه، والتو�سع يف ا�ستخدام تقنيات النتاج 

الإعالن  هذا  وغريها.  للبيئة،  ال�سديقة  والتقنيات  الأنظف 

ي�سمل  اأن  يجب  الذي  للعمل  اأ�سا�سًا  ي�سكل  للنيات  ال�سامل 

حمدد.  زمني  اإطار  �سمن  حمددة  تنفيذية  وخططًا  اأهدافًا 

فالتجاهل مل يعد خيارًا.
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2. �شلوكيات �شخ�شية م�شوؤولة

تغي املناخ م�صكلة عاملية، ومع ذلك فاإن كل فرد منا قادر 

على امل�صاهمة يف حلها. حتى تغييات �صغية يف �صلوكنا 

اليومي، خ�صو�صاً يف االقت�صاد بالطاقة، ميكن اأن ت�صاعد 

يف احلد من انبعاثات غازات الدفيئة امل�صببة لالحتبا�ص 

انها قد  بل  تتاأثر نوعية حياتنا،  اأن  احلراري، من دون 

توفر املال علينا. 

هنا بع�ص املمار�صات ال�صخ�صية للم�صاهمة يف مكافحة 

تغي املناخ:

خالل  من  الكربون  اأوك�سيد  ثاين  انبعاثات  من  قلل   •
النبعاثات  هذه  فمعظم  الطاقة،  ا�ستهالك  يف  القت�ساد 

تنتج من حرق الوقود.

وا�ستعمل  اإليها،  حتتاج  ل  عندما  امل�سابيح  اأطفئ   •
امل�سابيح والأجهزة املوفرة للكهرباء.

وبرودة  حرارة  على  وحافظ  والتربيد،  التدفئة  خفف   •
مريحة يف حدود 24 درجة مئوية.

QÉKBG ¬«∏Y ÖJÎà°S ÚàjƒÄe ÚàLQO øe ÌcCG á«ŸÉ©dG IQGô◊G äÉLQO ∫ó©e ´ÉØJQG ¿CG øe AÉª∏©dG Qòëj
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3. اخترب معلوماتك حول تغي املناخ

1. خطاأ

2. �سح

3. خطاأ

4. �سح 

5. �سح

6. خطاأ

7. �سح

8 .خطاأ

9. �سح

10 .خطاأ

االأجوبة ال�صحيحة: 

�صع عالمة �صح )�( اأو خطاأ )x( اأمام اجلمل االآتية:

ــــــــــــ تغري املناخ نظرية مل تثبت �سحتها بعد.. 1

ــــــــــــ يتوقع العلماء ارتفاع معدل احلرارة بني . 2

درجتني واأربع درجات مئوية خالل هذا القرن.

اأرا�ض . 3 باأنها  العربية  املنطقة  ت�سنف  ــــــــــــ 

جافة، وبالتايل هي اأقل تعر�سًا لتغري املناخ.

�سببها . 4 احلراري  الحتبا�ض  ظاهرة  ــــــــــــ 

غازات الدفيئة.

املياه . 5 تلوث  ازدياد  �سي�سبب  املناخ  تغري  ــــــــــــ 

اجلوفية.

ــــــــــــ ل عالقة بني اإنتاج الغذاء وتغري املناخ.. 6

القرن . 7 يف  البحار  م�ستوى  ارتفاع  قدر  ــــــــــــ 

الع�سرين بنحو 0.17 مرت.

ــــــــــــ تغري املناخ يوؤدي اإىل اجلفاف ول يوؤدي . 8

اإىل الفي�سانات.

مناطق . 9 يف  املعدية  الأمرا�ض  �ستتف�سى  ــــــــــــ 

جديدة ب�سبب تغري املناخ.

ابي�سا�ض . 10 على  يوؤثر  ل  املناخ  تغري  ــــــــــــ 

ال�سعاب املرجانية.

مئوية  درجة   60 على  املاء  �سخانة  ثرمو�ستات  ثبت   •
كحد اأق�سى.

• ا�ستخدم جهازًا لت�سخني املياه بالطاقة ال�سم�سية، فهو 
يرد كلفته بعد ب�سع �سنوات ليعطيك مياهًا �ساخنة جمانًا 

ومن دون اإطالق غازات م�سببة لالحتبا�ض احلراري.

• اف�سل جهاز �سحن هاتفك اجلوال عن التيار الكهربائي 
مل  لو  حتى  الكهرباء  ي�ستهلك  فهو  ت�ستعمله،  ل  عندما 

يكن مو�سوًل بالهاتف.

الطاقة  من   %5 نحو  توفر  فبهذا  املكيف،  فلرت  نظف   •
امل�ستهلكة.

قبل  يربد  فرتكه  الثالجة،  يف  �ساخنًا  طعامًا  ت�سع  ل   •
اإدخاله اإىل الثالجة يوفر الطاقة.

ال�سيارة ب�سرعة تفوق 120 كيلومرتًا  ل ت�سرع، فقيادة   •
يف ال�ساعة تزيد ا�ستهالك الوقود.

اأو  الهوائية  الدراجة  اأو  العام  النقل  و�سائل  ا�ستخدم   •
اذهب م�سيًا اإىل الأماكن القريبة.

• ا�ستخدم �سيارة مقت�سدة بالوقود ت�سدر انبعاثات اأقل.

اأوك�سيد  ثاين  متت�ض  فهي  تقتلعها،  ول  الأ�سجار  ازرع   •
الكربون الذي يعترب م�سببًا رئي�سيًا لحتبا�ض احلرارة يف 

جو الأر�ض.

• با�سر حملة لتدوير النفايات يف مدر�ستك، اأو يف عملك، 
افرز  النفايات.  لتدوير  بربامج  وطالب  جمتمعك،  يف  اأو 

توفر  مثاًل  واحدة  األومنيوم  علبة  تدوير  فاإعادة  نفاياتك، 

90% من الطاقة الالزمة لنتاج علبة جديدة.

اآرائك  عن  وعرب  البيئية  املوا�سيع  حول  اطالع  على  ابق   •
وطالب بالتغيري.
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4. ن�شاطات تطبيقية حول تغيرّ املناخ

الن�شاط 1: ا�شنع دفيئة بنف�شك

الهدف:

ا�ستق�ساء الأثر الطبيعي لغازات الدفيئة.

ما حتتاج اليه:

• �سريط ل�سق
• �سندوق كرتون

• مق�ض
• اأكيا�ض بال�ستيك

• علب اأو �سناديق بال�ستيك
• دهان

• تراب
• ماء

• ميزان حرارة

ماذا تفعل:

منف�سلة.  جوانب  لتكوين  ال�سندوق  زوايا  ق�ض    .1

القاعدة  من  �سنتيمرتات   4 نحو  ق�ض  دون  من  اترك 

للحفاظ على متانة ال�سندوق.

2.  اثِن اجلوانب نحو اخلارج، وعلى كل من اجلانبني 

اطارًا  تاركًا  م�ستطيل  ب�سكل  نافذة  ق�ض  الطويلني 

ب�سماكة 4 �سنتيمرتات.

ق�ص زوايا ال�صندوق لتكوين جوانب منف�صلة. اترك من دون ق�ص 

نحو 4 �صنتيمرتات من القاعدة للحفاظ على متانة ال�صندوق.

اجمع اجلانبني الطويلني معاً عند الطرفني العلويني. االآن ق�ص اأطراف 

اجلانبني ال�صغيين وثبتها يف مكانها بوا�صطة �صريط ال�صق.

نافذة  ق�ص  الطويلني  اجلانبني  من  كل  وعلى  اخلارج،  نحو  اجلوانب  اثِن 

ب�صكل م�صتطيل تاركًا اطاراً ب�صماكة 4 �صنتيمرتات.
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4. ن�شاطات تطبيقية حول تغيرّ املناخ

الن�شاط 1: ا�شنع دفيئة بنف�شك

الطرفني  عند  معًا  الطويلني  اجلانبني  اجمع   .3

ال�سغريين  اجلانبني  اأطراف  ق�ض  الآن  العلويني. 

وثبتها يف مكانها بوا�سطة �سريط ل�سق.

يف  حرارة  ميزان  علق  ال�سم�ض.  يف  الدفيئة  �سع    .4

اأعلى اطار الدفيئة و�سجل درجة احلرارة.

5.  �سع قطعتي بال�ستيك على نافذتي الدفيئة وثبتهما 

الدفيئة  و�سع  ل�سق،  �سريط  بوا�سطة  الطارين  على 

يف ال�سم�ض من جديد ومن ثم �سجل درجات احلرارة 

من جديد.

ل�سق  بعد  �سجلتها  التي  احلرارة  درجة  بني  قارن    .6

ودرجات  ال�سندوق  نافذتي  على  البال�ستيك  قطعتي 

احلرارة التي �سجلتها من قبل.

مالحظة: تاأكد من و�سع ال�سندوق يف املكان نف�سه كل 

مرة، وتاأكد من عدم وجود تيارات هوائية قوية.

�صع الدفيئة يف ال�صم�ص. علق ميزان حرارة يف اأعلى اطار الدفيئة و�صجل 

درجة احلرارة.

�صع قطعتي بال�صتيك على نافذتي الدفيئة وثبتهما على االطارين بوا�صطة �صريط ال�صق، 

و�صع الدفيئة يف ال�صم�ص من جديد ومن ثم �صجل درجات احلرارة من جديد.
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الن�شاط 2: حمطة اأر�شاد جوية

الهدف:

كيف  وتعليمهم  التالميذ،  مع  جوية  اأر�ساد  حمطة  بناء 

اأحوال  لتتبع  قراءاتكم  ا�ستخدموا  الأجهزة.  ي�ستعملون 

الطق�ض، ثم حاولوا اعطاء توقعات.

ما حتتاج اليه:

• �سناد
ثقوب  ذات  )لوحة  دة  موتَّ لوحة  من  �سغرية  قطعة   •
 30 �سنتيمرتًا وطولها  اأوتاد( عر�سها نحو 20  تغرز فيها 

�سنتيمرتًا

• قارورة دهان اأبي�ض للر�ض
• �سلك وم�سامري

• ميزان حرارة

• مقيا�ض لالأمطار
على  ين�سب  ال�سكل  خمروطي  )ُكّم  رياح  خمروط   •

�سارية لبيان اجتاه الريح(

• ورقة لعداد ر�سم بياين لأحوال الطق�ض
• مقيا�ض الرطوبة اجلوية )هيغرومرت(

• مقيا�ض ال�سغط اجلوي )بارومرت(

ماذا تفعل:

دة  املوتَّ الوتد واللوحة  التهوئة، ادهن  1.  يف مكان جيد 

بطالء اأبي�ض يف الهواء الطلق. تاأكد من و�سع نظارتني 

وجود  ومن  الدخان،  رذاذ  تطاير  من  للحماية  واقيتني 

مر�سد بالغ.

بحيث  م�سامري،  بوا�سطة  بالوتد  اللوحة  ثبت    .2

الوتد.  قمة  من  �سنتيمرتًا   30 اأدنى  اللوحة  قمة  تكون 

ا�ستعمل ال�سلك لتثبيت ميزان احلرارة 

ومقيا�ض الأمطار باللوحة املوتدة.

يكون  اأن  يجب  الوتد.  بقمة  الرياح  خمروط  ثبت    .3

على  الرياح  خمروط  اجتاه  ملوؤ�سر  ال�سمايل  اجلانب 

اجلانب ذاته حيث ميزان احلرارة.

الأ�سجار  من  خالية  مك�سوفة  منطقة  عن  ابحث   .4

الرياح. ا�ستعن  التي قد ت�سد  الكبرية  الأبنية  اأو  املتدلية 

 45 نحو  عمقه  ثقب  حفر  يف  مل�ساعدتك  بالغ  ب�سخ�ض 

يكون  بحيث  احلفرة  قعر  اىل  الوتد  اأدخل  �سنتيمرتًا. 

مواجهًا  احلرارة  ميزان  فيه  الذي  »املحطة«  جانب 

بالرتاب  احلفرة  عبئ  ثم  الرياح(.  تهّب  )حيث  ال�سمال 

ود�ض عليها بقوة.

5.  احتفظ بدفرت لت�سجيل اأحوال الطق�ض. �سجل يوميًا 

قراءات درجة احلرارة، واجتاه الريح )و�سرعتها يف حال 

ركبت خمروط رياح(، وهطول املطر.

لل�سغط  ومقيا�ض  للرطوبة  مقيا�ض  لديك  كان  اذا    .6

وال�سغط  الرطوبة  قراءات  ا�سافة  اإمكانك  ففي  اجلوي، 

اجلوي اىل �سجلك. قارن قراءاتك مع تلك التي تراها يف 

اجلريدة اأو ت�سمعها يف ن�سرة الأخبار. وتبني ما اذا كان 

بامكانك توقع اأحوال الطق�ض.
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الن�شاط 3: التمدد احلراري وارتفاع م�شتوى البحر

الهدف:

التمدد احلراري  اأن يوؤثر  التالميذ كيف ميكن  ي�ستق�سي 

للمياه على م�ستوى البحر، وي�سفون التغيري يف م�ستوى 

التمدد  بني  ومييزون  للحرارة،  تتعر�ض  عندما  املياه 

احلراري وذوبان اجلليد اللذين يوؤديان كالهما اىل ارتفاع 

م�ستوى  ارتفاع  تاأثري  توقع  ويحاولون  البحر،  م�ستوى 

البحر على املناطق ال�ساحلية.

ما حتتاج اليه:

خمروطية • قارورة 
فلني بثقبني للقارورة • �سدادة 

رفيع زجاجي  • اأنبوب 
طويل حرارة  • ميزان 

مبلزمة،  ت  مثبَّ يدوي  • م�سباح 
اأو م�سباح اإ�ساءة غامرة 150 واط

طعام • ملون 
• ماء

تلوين • قلم 

ماذا تفعل:

الروؤية  )لتح�سني  جدًا  بارد  مباء  متامًا  القارورة  امالأ    .1

ميكن ا�سافة �سبغة(.

الفلينة  يف  الزجاجي  والأنبوب  احلرارة  ميزان  اأدخل    .2

كما هو مبني يف الر�سم.

3.  اأدخل الفلينة )مع الأنبوب وميزان احلرارة( يف فتحة 

اأن يرتفع م�سافة ق�سرية يف الأنبوب  القارورة. املاء يجب 

الزجاجي.

4.  اطلب من اأحد التالميذ البالغ عن درجة حرارة املاء، 

قلم  بوا�سطة  الزجاجي  الأنبوب  يف  املاء  م�ستوى  م  وعلِّ

التلوين.

5.  اطلب من التالميذ اأن يتوقعوا ما �سيحدث مل�ستوى املاء 

ن فر�سية اأو فر�سيات متعددة. عند تعر�سه للحرارة. كوِّ

امل�سباح  يكون  اأن  )يجب  امل�سباح  بقرب  القارورة  �سع    .6

موجهًا نحو املاء ل اىل اأعلى(.

 10 ـ   5 خالل  ال�سم�ض(.  ميثل  )الذي  امل�سباح  اأ�سئ    .7

دقائق �سريتفع م�ستوى املاء يف الأنبوب الزجاجي.

باأثر  الختبار  هذا  وعالقة  والفر�سيات  النتائج  ناق�ض    .8

الحرتار العاملي على م�ستوى البحر )مع ال�سارة اىل اأوجه 

الت�سابه والختالف بني القارورة واأحوا�ض البحار(.
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الن�شاط 4: معرفة الطق�س واملناخ، وكيف وملاذا نقي�س اأحوال الطق�س

الهدف:

بينهما،  والعالقة  والطق�ض  املناخ  بني  الختالف  فهم 

واأ�ساليب  املجتمع،  اىل  بالن�سبة  املناخ  ا�ستقرار  واأهمية 

قيا�ض املطر والريح وال�سغط اجلوي.

ماذا تفعل:

اللوح  على  و»املناخ«  »الطق�ض«  كلمتي  اكتب    .1

اللوح  على  يكتب  اأن  تلميذ  كل  من  اطلب  )ال�سبورة(. 

يف  نقا�سًا  اأجِر  الكلمتني.  هاتني  حول  فكرة  اأو  عبارة 

التالميذ  كلمات  م�ستعماًل  واملناخ  الطق�ض  حول  ال�سف 

ملفهومي  ال�سف  تعريف  ا�ستنباط  حاول  واأفكارهم. 

»الطق�ض« و»املناخ«. مثال على ذلك: الطق�ض هو حالة 

واملناخ  وجيزة.  فرتة  خالل  تتغري  وكيف  اجلوي  الغالف 

خالل  بكامله  بلد  اأو  بكاملها  منطقة  يف  الطق�ض  اأثر  هو 

فرتة زمنية اأطول وحمددة.

2.  ُقد نقا�سًا حول مناخ العامل باأ�سره، واملعدلت اخلا�سة 

احلرارة،  درجة  املعدلت:  من  خمتلفة.  مبناطق 

من  الريح.  و�سرعة  ال�سم�سي،  ال�سعاع  املت�ساقطات، 

البحرية،  املعتدلة،  ال�ستوائية،  القطبية،  املناطق: 

واملرتفعة.

يف  نعي�ض  حيثما  الطق�ض؟  اأحوال  نقي�ض  ملاذا    .3

مفيدة.  الطق�ض  اأحوال  توقع  على  فقدرتنا  العامل، 
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تقارير املنتدى العربي للبيئة والتنمية:

www.afedonline.org

برنامج االأمم املتحدة للبيئة  ـ  تغي املناخ:

www.unep.org/climatechange/
www.unep.org/unite/30ways 

اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�صاأن تغي املناخ:

unfccc.int/2860.php

بروتوكول كيوتو:

unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php

منظمة االأغذية والزراعة »فاو« ـ تغي املناخ:

www.fao.org/climatechange/en/

املفو�صية االأوروبية  ـ  تغي املناخ:

ec.europa.eu/clima/sites/campaign/index_en.htm

وكالة حماية البيئة االأميكية  ـ  تغي املناخ )لالأطفال(:

www.epa.gov/climatechange/kids

وكالة الف�صاء االأميكية »نا�صا«  ـ  تغي املناخ )لالأطفال(:

climate.nasa.gov/kids/

منظمة الطبيعة  ـ  مبادرة تغي املناخ:

www.nature.org/initiatives/climatechange

موقع بيئي لالأطفال، هيئة البيئة  ـ  اأبوظبي:

www.ead.ae/shaheensworld/ar

اأطفال من اأجل مناخ اأف�صل:

www.coolkidsforacoolclimate.com/

التوعية حول تغي املناخ: 

climatechangeeducation.org 
globalwarmingkids.net

مواقع مفيدة على االنرتنتالن�شاط 4: معرفة الطق�س واملناخ، وكيف وملاذا نقي�س اأحوال الطق�س

معظم الن�ساطات ترتبط ارتباطًا وثيقًا باأحوال الطق�ض، 

اأحوال الطق�ض  واملجتمعات التي ميكنها اىل حد ما توقع 

اكت�سبت  وقد  ن�ساطاتها.  تخطيط  يف  ذلك  من  ت�ستفيد 

اأقوال  اىل  حتولت  الطق�ض  حول  حملية  خربة  ال�سعوب 

ماأثورة. دع التالميذ ي�ساألون اأهلهم عن اأمثال ذات عالقة 

بتوقع الطق�ض، وليكتبوها على اللوح.

وال�سغط  والغيوم  والثلوج  والأمطار  الريح  قيا�ض  ان   .4  

اأحوال  لتوقع  معلومات  قاعدة  يوفر  و�سواها  اجلوي 

لأن  جدًا،  مهم  ومعدلته  الطق�ض  وا�ستقرار  الطق�ض. 

من  توقعها  ميكن  �سقة  متَّ اأحوال  على  تعتمد  احل�سارات 

اأجل تاأمني املوارد التي حتتاج اليها.
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LõAGk GCcÈ eø G◊ôGQI h“æ©`¬ eø G’QJóGO G¤ GdØ`†°ÉA. hg`òG j`ƒDO… G¤ GQJØ`É´ e©`ó∫ OQL`Éä
G◊`ôGQI Gd©ÉŸ«`á.

˜GROjÉO G’CYÉU°Ò hGdØ«†°ÉfÉä heƒLÉä G◊ôq hGdÈO Gd≤ÉQS¢ hG◊ôGF≥ Gdü°«Ø«á g» H©†¢ Gdó’Fπ
Y∏≈ J¨Ò GŸæÉñ.

˜Gd˘˘µ˘˘à˘˘π hG’Cf˘˘¡˘˘ÉQ G÷∏˘˘«˘˘ójq˘á J˘òhÜ, heù°˘à˘ƒj˘Éä GÙ«˘£˘Éä
hGdÑëÉQ JôJØ™ hJ¡óO HÉEZôG¥ LõQ hS°ƒGMπ Mƒ∫ Gd©É⁄.
hbó GQJØ™ eù°àƒi GdÑëÉQ Ã©ó∫ 71S°æà«ªÎGk NÓ∫ Gd≤ô¿
GŸÉV°» Hù°ÑÖ “óO GŸ«É√ hPhHÉ¿ G÷∏«ó.

˜GQJ˘˘˘Ø˘˘˘É´ e˘˘˘©˘˘˘ó∫ G◊ôGQI OQL˘˘˘àÚ e˘˘Ä˘˘ƒj˘˘àÚ S°˘˘«˘˘ƒDO… G¤
Gf≤ôGV¢ eÉ jü°π G¤ 04%eø Lª«™ G’CfƒG´ G◊«á.

˜S°ƒ± jõjó GQJØÉ´ OQLÉä G◊ôGQI eø e©ó’ä GdàÑîô
hjîØ†¢ fù°Ñá GdôWƒHá ‘ GdÎHá, ‡É jƒDO… G¤ JógƒQ
G’CQGV°»  hGdàü°ëqô hGfîØÉV¢ GÙÉU°«π GdõQGY«á.

�� www.afedonline.org • E-mail: info@afedonline.org www.mectat.com.lb 

b†°ÉjÉ H«Ä«á b†°ÉjÉ H«Ä«á بو�صرت

لوحة معلومات حول تغيرّ املناخ

ميكن تنزيلها عن موقع الدليل الإلكرتوين

www.afedonline.org
Roll Up 200 �سنتم وو�سعها على  x 80 وطبعها حتى قيا�ض 


