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  مقدمة 

كثر الحدیث في العقود الثالثة األخیرة من القرن العشرین عن تلوث البیئة  وما یمكن أن یترتب علیة من تغیرات 
وعلى الرغم من إن موضوع تلوث الهواء بشكل خاص نال نصیبا كبیرا من . مناخیة خطیرة تهدد اإلنسان على كوكب األرض

فمنهم من یقول بان التلوث لیس بالشيء الجدید على كوكب .تفقوا على شيء موحد بخصوص ذلك إّال إن العلماء لم ی.الدراسة 
وان .وان للغالف الجوي خواص تمكنه من التخلص من الملوثات والحفاظ على توازنه .األرض  وانه موجود منذ األزل 

 لما یستجد من تغیرات مناخیة سھا لدیھا القدرة على تكیف نف) النبات .الحیوان .اإلنسان ( الكائنات الحیة
 

 إذن فما ھو الفرق بین الطقس والمناخ ؟
 

  weatherلطقس ا

التزید في بعض األحیان على بضع دقائق إّال إن تعبیر .هو حالة الجو في مكان ما خالل مدة قصیرة من الزمن 
العادیة التي تقدم للجمهور عبر وسائل الطقس غالبا ما یطلق على حالة الجو لمدة یوم كامل كما هو الحال في نشرات الجو 

ونقصد هنا بالحالة السائدة .إذن هو الحالة الجویة السائدة في طبقة التروبوسفیر في أي وقت وفي أي مكان . األعالم المختلفة 
 وتشمل.هو كل عناصر الطقس التي یمكن رؤیتها بالعین المجردة أو تلك التي یمكن قیاسها بآالت القیاس المستخدمة 

الضباب ،الندى ،الصقیع ،الغیوم ،األمطار، البرد ، العواصف ،اإلشعاع الشمسي ،الحرارة ،الضغط،الریاح ،دورة الرطوبة (
   .خالل الفترة المشار إلیها .الرعدیة 

 

  climateالمناخ 

طریق  عن والتي أمكن استخالصها وتحدیدها .فهو یمثل الخصائص الرئیسیة الممیزة لحالة الجو في منطقة معینة 
 من الزمن قد تصل إلى ثالثین عاما حاالت الجو المتعاقبة في تلك المنطقة مدة طویلة  دراسة

وعلى هذا األساس فان المناخ .وهناك من یعرفه على انه یمثل معدل المعدالت الیومیة ألحوال الطقس طول مدة سنین الرصد 
  .س التقلبات التي تطرأ على ذلك المعدل من یوم آلخربینما یمثل الطق. ھذا المفھوم یمثل معدل حالة الجو ضمن
  

   meteorology علم األرصاد الجویة

فهو علم فیزیائي یكون فرع من علم فیزیاء األرض ویبحث في ظاهرات الغالف الجوي مع التركیز على ظاهرات طبقة 
 .التروبوسفیر 
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  vibration or variable التذبذب أو التقلب
كان نقول التذبذب في درجات الحرارة والذي یتمثل . اوت في عناصر الطقس التي ال تكون على وتیرة واحدة هو حالة التف

كذلك الحال نفسه للتفاوت . في موجات الحر وموجات البرد التي تخرج عن الحالة االعتیادیة المعروفة لمناخ منطقة معینة 
 .في كمیة األمطار الساقطة بین سنة وأخرى 

   
فانھ یشمل التغیر في  كافة عناصر الطقس من حالھ معینھ إلى حالة أخرى مغایرة تماما للحالة السائدة لمناخ تلك  التغیر

أو من حالة الجفاف إلى حالة .المنطقة ولمدة طویلة من الزمن كان نقول تغیر المناخ من حالة االعتدال إلى حالة الجفاف 

 .الرطوبة وھكذا 

 
 الشذوذ الحراري 

فإذا كان معدل درجة .الفرق بین معدل درجة حرارة المكان ودرجة حرارة دائرة العرض التي یقع علیھا  فنقصد بھ

بینما یبلغ معدل درجة حرارة دائرة العرض الذي تقع علیھ ) 15(الحرارة في شھر كانون الثاني في إحدى المحطات المناخیة 

أما إذا كان معدل درجة .درجات ) 5(راري موجب قدره  فان تلك المحطة تتمتع بشذوذ ح.درجة مؤیة ) 10(المحطة  

  .فانھا تكون عندئذ ذات شذوذ حراري سالب.درجة مؤویة ) 7(حرارتھا 

 

 أثیر التغیر المناخى على الزراعةت

 : الحرارى من الزراعة انبعاثات غازات اإلحتباس
  ::ن القطاع الزراعىالكمیة و التأثیر التى تنتج م ھى أھم الغازات من حیث الغازات التالیة

 
الحیوى للمادة العضویة خالل تنفس الكائنات الحیة، فضًال عن انبعاثه  ینتج من التحلل (CO2): ثانى أكسید الكربون .1

معنویة من هذا الغاز خالل  إال أن الزراعة لها الفضل فى استنفاذ كمیات. عملیات حرق المواد العضویة من جمیع
 .المحیطات فى دورها كمستنفذات لثانى أكسید الكربون بالطبیعة ذا تشارك الزراعةعملیات التمثیل الضوئى، و به

 .علمیات التخمر الالهوائى للمواد العضویة ینتج كمركب ثانوى خالل (CH4):  المیثان .2
و تساهم . المحیطات أكبر مصدرین بالطبیعة إلنتاج هذا الغاز تعتبر كل من التربة و (N2O) :أكسید النیتروز .3

الزراعیة و إضافة األسمدة المعدنیة و  اإلنسانیة فى زیادة انبعاثات هذا الغاز من خالل عملیات إعداد التربة شطةاألن
 .حرق المواد العضویة و المركبات البترولیة للتربة الزراعیة، و العضویة الحیوانیة

 
   :الحرارى من الزراعة المصادر الرئیسیة النبعاثات غازات االحتباس

 المعوى بحیوانات الماشیة التخمر. 
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 المخلفات الزراعیة الحیوانیة تداول. 
 الزراعیة التربة. 
 األرز زراعة. 
 المخلفات الزراعیة النباتیة حرق. 

 CO2 CH4 N2O CO NO2 NMVOC المصدر

         X   .التخمر المعوى بحیوانات الماشیة

       X X   .تداول المخلفات الزراعیة الحیوانیة

       X X X .التربة الزراعیة

         X   .زراعة األرز

 X X X X X   .حرق المخلفات الزراعیة النباتیة

 X X X X X   .حرق السافانا

 :الحرارى من الزراعة النبعاثات غازات االحتباسالمصادر الرئیسیة 
 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

 2004لغازات اإلحتباس الحرارى المنبعثة من قطاع الزراعة لسنة  الوضع العالمى
Sources: World research Institute (WRI), Earth Trends Data (from EPA, 2004) 
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 .التخمر المعوى بحیوانات الماشیة .1
بالحیوانات المجترة مثل األبقار و الجاموس و األغنام و  هى واحدة من خطوات عملیة الهضم" التخمر المعوى"عملیة       

و تحدث . الحمیر و البغال كما أنها تحدث ببعض الحیوانات العشبیة الالمجترة مثل الخنازیر و الجیاد و الماعز و الجمال،
 كائنات الدقیقة التى تعیش بمعدة الحیوانات العشبیة، بتحلیل الموادال عملیة التخمر المعوى كنتیجة لقیام مجموعة من

مواد ذات تركیب جزیئى ابسط یمكن امتصاصه من  الكربوهیدراتیه ذات السالسل الكیمائیة الطویلة و المعقدة، و تحولها الى
ینتج غاز  و خالل هذه العملیة .منه الحیوان، و تحدث هذه العملیة تحت ظروف ال هوائیة األمعاء الى مجرى الدم لیستفید

و تتوقف كمیة غاز المیثان الناتجة من الحیوان الواحد على  ،فضالت الحیوان المیثان و یخرج خالل تنفس الحیوان أو مع
كمیة المیثان الناتجة من الحیوان الواحد  و تزید. هضمه و كمیة و نوع الغذاء و احتیاجات الحیوان الیومیة من الطاقة نظام
إنتاج ( إنتاجه  یرتبط معدل التغذیة ارتباطًا قویًا بحجم الحیوان و معدالت نموه و نمط و. عام بزیادة معدالت التغذیة بوجه
  .إنتاج و لدات جدیدة -أصواف - ألبان - لحم

 

 .تداول المخلفات الزراعیة الحیوانیة .2
یع و تداول المخلفات الحیوانیة و قبیل إضافة هذه عملیة تجم ینتج غازى المیثان و أكسید النیتروز بصورة طبیعیة أثناء      

بها الكائنات الدقیقة على المخلفات  و تنتج هذه الغازات كنتائج ثانویة من عملیات التحلل التى تقوم. الزراعیة المخلفات للتربة
 .تخزینها الحیوانیة الصلبة و السائلة خالل

البرك الالهوائیة أو فى الخزانات، كثیرًا ما  تخزین على صورة سائلة فىو تباین طرق تداول المخلفات حیث تشمل ال          
المخلفات  صورتها الصلبة بعد التخلص من السوائل الحرة بها و تعرف هذه الطریقة بخزانات یتم تخزین هذه المخلفات على

ا بالتجفیف الهوائى أو الحرارى و قدر كبیر من رطوبته كما یمكن التخلص من. الصلبة و تكون المخلفات بها مرتفعة الرطوبة
فى الحظائر المفتوحة  باإلضافة لما سبق فإن عملیات رعى الحیوانات فى مراعى مغلقة أو نظم التربیة .تخزینها صلبة جافة

التربة مختلطة مع قدر من التربة فى نفس موقع حظائر الحیوانات، و  یتم خاللها تخزین المخلفات على صورة طبقة فوق سطح
 .هذه التربة على فترات متفاوتة على حسب الحاجة لذلك إزالة یتم
 

 .التربة الزراعیة .3
التحلل التى تقوم بها الكائنات الدقیقة لتثبیت و تفكیك النیتروجین  ینبعث أكسید النیتروز من التربة الزراعیة نتیجة لعملیات

زیادة كمیات االنبعاثات من التربة كنتیجة  فات البشریة فىو تساهم اإلضا .(النترتة و عكس النترته( العضویة بالتربة  بالمواد
العضویة التى تقوم بها  للتربة، علمیات تثبیت النیتروجین) السماد الحیوانى( المخلفات الحیوانیة  إلضافة األسمدة المعدنیة و

یتصاعد أكسید النیتروز مباشرة نم  و قد. بالتربة الى نیتروجین معدنى النباتات البقولیة، و عملیات تحول النیتروجین العضوى
السطحى أو التسرب العمیق من التربة  مع میاه الجریان الزراعیة و مناطق الرعى و الحظائر المفتوحة أو قد ینتقل التربة

 الزراعیة الى مصادر المیاه 
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 .الجوفیة السطحیة و
من التربة الزراعیة، و غالبًا ما تتحول هذه الصور ) نتراتال النیترت و( كما تنبعث غازات األمونیا و أكاسید النیتروجین        

 .التربة الى أكسید النیتروز بعد ذلك فى
 :اآللیات التالیة من خالل ةیعاثات أكسید النیتروز من التربة الزراعبعلى هذا تحدث ان

 االنبعاث المباشر ألكسید النیتروز من التربة: 
  ::ة التالیةو تحدث االنبعاثات المباشرة خالل األنشط

 التسمید المعدنى. 
 عملیات الرعى إضافة األسمدة العضویة الحیوانیة للتربة كأسمدة أو خالل. 
  البقولیات( نمو النباتات المثبتة للنیتروجین(. 
 إضافة المخلفات النباتیة و مخلفات الصرف الى التربة. 
 الزراعات المحمیة. 
 المادة العضویة زراعة التربة العضویة ذات المحتوى المرتفع من. 

 االنبعاث غیر المباشر ألكسید النیتروز من التربة: 
یتحول النیتروجین العضوى بالتربة الى أكاسید  و یتكون أكسید النیتروز من التربة بصورة غیر مباشرة بعد أن

  .بدورها الى أكسید نیتروز بعد ذلك نیتروجین معدنیة و التى تتحول
  

  :األنشطة التالیة شرة خاللو تحدث االنبعاثات الغیر مبا 
 نیتروجینیة، خالل عملیات التسمید المعدنى تطایر النیتروجین من التربة على صورة آمونیا و أكاسید. 
 عملیات غسیل النترات من التربة. 
 التغذیة النباتیة و استهالك المحاصیل من النیتروجین. 
 خاصة جویة تكون أكسید النیتروز من األمونیا بالغالف الجوى تحت ظروف. 

 زراعة األرز .4
تحلل الهوائى للمواد العضویة الموجودة على سطح التربة و  یتصاعد المیثان من حقول األرز المغمورة بالمیاه كنتیجة لحدوث

  :و تتوقف كمیة المیثان المنبعث على. منها بالطبقة السطحیة
 الظروف الجویة. 
 أصناف األرز المزروعة. 
 طول موسم الزراعة. 
 وام التربةنوع و ق. 



www.iraqi-datepalms.net 2011 

 

 7

 طریقة إدارة الرى المتبعة. 
 كمیات األسمدة و المواد العضویة المضافة الى التربة المزروعة. 

  :من المسارات التالیة ینبعث المیثان من الحقل الى الهواء الجوى خالل واحدة أو أكثر
 .تصاعد الغاز من سطح المیاه على صورة فقاعات صغیرة و مستمرة .1
الطریقة على قوام التربة و تكون هى الطریقة  وتتوقف هذه. التربة على صورة فقاعات خروج المیثان من سطح .2

 .خالل الفترة األولى من عمر المحصول األرز األساسیة لخروج المیثان من حقول
و هذه هى . بالبشرة السطحیة لساق و أوراق النبات یدخل المیثان من جذور النباتات و یخرج خالل الثغرات الموجودة .3

 .ینبعث بها المیثان من حقول األرز التى األساسیةلطریقة ا

 .حرق المخلفات الزراعیة النباتیة .5
و تقوم العدید من النظم . بصورة سنویة على مستوى العالم ینتج القطاع الزراعى كمیات هائلة من المخلفات المحصولیة

باإلضافة الى التخلص  زراعتها بالموسم الجدید،المخلفات بهدف إخالء األرض من المخلفات إلعادة  الزراعیة بحرق هذه
 .الزراعیة من أحد أهم العوائل لألمراض و اآلفات باألراضى

أن الكمیات الناتجة  الكربون من الزراعة، إال و یعتبر حرق المخلفات الزراعیة مصدر أساسى النبعاثات ثانى أكسید      
بمحصول  االعتبار ألنها سوف تستنفذ مرة أخرى بعد زراعة األرض الحرق ال یتم أخذها فى من هذا الغاز خالل عملیات

أكسید النیتروز و أول أكسید الكربون و أكاسید  كما ینتج حرق المخلفات كمیات معنویة من غازات المیثان و. جدید
 النیتروجین

بینما تم منع هذا اإلجراء بمعظم الدول  من الدول النامیة، و یعتبر هذا اإلجراء احد اإلجراءات الزراعیة المعتادة بالعدید     
الزراعیة من مصدر معنوى للمادة  دول اإلتحاد األوربي، لما له من آثار سلبیة على البیئة،و حرمان التربة المتقدمة و خاصة

 .العضویة
  

 :)مصر -1990(من قطاع الزراعة عاثات غازات اإلحتباس الحرارىبان
 جا جرامجی القطاع الزراعى مصدر االنبعاث من

CH4 N2O اإلجمالى 
 6790.77  6790.77 التخمر المعوى للحیوانات المجترة

 487.83  487.83 تداول المخلفات الحیوانیة
  6541  التربة الزراعیة

 3987.9  3987.9 زراعة األرز
    حرق المخلفات النباتیة الزراعیة

 17807.5 6541 11266.5 اإلجمالى
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 ::للتغیرات المناخیة تأثیرات على النشاط الزراعى تتعلق بالنقاط التالیة من المتوقع أن یكون

 تغیر إنتاجیة المحاصیل. 
 تغیر موعد زراعة المحاصیل و طول موسم النمو. 
 تغیر التركیبات المحصولیة. 
  ةأسمد -مبیدات(تغیر إجراءات اإلدارة المزرعیة و المدخالت( 
 تأثیرات على الزراعات المطریة. 
 فى كمیات المیاه المتاحة للرى تغیرات. 
 زیادة الضغوط على مصادر المیاه. 
 تغیر معدالت تدهور التربة الزراعیة. 
 زیادة شراسة اآلفات و المسببات المرضیة النباتیة. 
 تغیرات باإلنتاج الحیوانى. 
 زیادة األخطار المرتبطة بالكوارث الطبیعیة. 
 زیادة الطلب العالمى على الغذاء. 
 المجتمعات الریفیة تأثیرات على. 

إن تحدید حجم و طبیعة كل من التأثیرات السابقة بدقة عالیة و بالتفصیل یحاط بدرجة عالیة من عدم التأكد تنتج من       
كما أن كلما تم  .نقص المعلومات أو تشعبها، و صعوبة التنبؤ بالتطورات المستقبلیة بالتقنیات و أنماط الغذاء و المعیشة للبشر

  .تفصیالً  الى المستویات األكبر كان أكثر دقة و أكثر) المستویات المحلیة(ضیقة  تأثیر على نطاقاتبحث ال
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، (IPCC, 2007)  فیما یلى عرض تفصیلى لبعض التأثیرات التى تم تناولها بتقریر التقییم الرابع للهیئة الحكومیة للتغیرات المناخیة
 :باإلضافة الى بعض الدراسات األخرى

 
 ختلف تأثیر التغیرات المناخیة على الزراعة بین منطقة و أخرى على المستوى العالمى كنتیجة الختالف سوف ی

الموقع الجغرافى و الظروف البیئیة المحلیة و التفاعل ما بین النشاط الزراعى و اآللیات االجتماعیة و االقتصادیة 
 .و التنظیمیة
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 م بالمناطق الواقعة ?3-1ب صغیرة بزیادة درجة الحرارة بمقدار من المتوقع أن تزید إنتاجیة بعض المحاصیل بنس
 .عند خطوط العرض العلیا، و مقدار هذه الزیادة یتوقف على المحصول

  ترتبط فترة نمو المحصول بدرجة الحرارة، حیث تعمل الزیادة فى درجات الحرارة على تحفیز النمو خالل فترة
تغیر المناخ تناقص فترات نمو معظم المحاصیل مما قد یؤثر على  و لهذا فمن المتوقع تحت ظروف. زمنیة أقل

 .كمیة و جودة إنتاجها
  من المتوقع فى حالة زیادة معدالت حدوث موجات الجفاف و الفیضانات، أن تتأثر النظم الزراعیة المحلیة سلبیًا

 .و خاصة النظم الموجودة بالمناطق الساحلیة المنخفضة المنسوب
 2050ر أھمیة المتوقعة للتغیرات المناخیة على إنتاجیة المحاصیل و اإلنتاج الحیوانى و الغابات عام التأثیرات األكث

 

Source: WGII (Impacts, Adaptation and Vulnerability), IPCC, 2007: Climate Change 

2007: The 4th Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 

 نتح المحاصیل، مما سیؤدى الى زیادة احتیاجات  - ع أن تؤدى زیادة درجات الحرارة الى زیادة بخرمن المتوق
 .الرى، و بالتالى زیادة الضغوط العالمیة على الموارد المائیة

  ،من المتوقع أن یؤدى ارتفاع سطح البحر الى فقد مساحات من األراضى الزراعیة الهامة بالعدید من دول العالم
 .مساهمته فى رفع مستویات الماء األرضى و ملوحة التربة و المیاه الجوفیة فضًال عن

 یعتبر تدهور خصوبة األراضى احد التأثیرات المتوقعة كنتیجة الرتفاع درجات الحرارة. 
  فى حالة زیادة كمیات األمطار الساقطة على بعض المناطق من العالم، من المتوقع أن تزید مخاطر نحر التربة

 .ألمالحو غسیل ا
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  من المتوقع تحت ظروف زیادة درجات الحرارة المقترنة بارتفاع نسب الرطوبة الجویة أن تزید حدة إصابة
 .المحاصیل باألمراض الفطریة و اآلفات و األمراض النباتیة المختلفة

 أكثر  - ةو خاصة المتواجدین فى المناطق الجافة و شبه الجاف - من المتوقع أن یتأثر صغار المالك الزراعیین
ً لمواجھة ھذه التغیرات من غیرهم  .بالتغیرات المناخیة مما یجعلھم أكثر ضعفا

 

 تغیر المناخ و الزراعة
 :هشاشة القطاع الزراعى

و فیما یلى مجموعة من أهم النقاط . المحلى ى وتقییم و قیاس هشاشة النظام الزراعى على المستوى العالمى و اإلقلیم یمكن
  :الزراعى بالتغیرات المناخیة التى تحدد مقدار هشاشة القطاع

 أهمیة النشاط الزراعى مقارنة بالنشاطات االقتصادیة األخرى. 
 نوع األنظمة الزراعیة المكونة للنشاط الزراعى. 
  مقدار الحیازة الزراعیة(حجم ملكیة األرض(. 
 محصولىالتركیب ال. 
 االحتیاجات المائیة الزراعیة و نظم الرى. 
 العمالة الزراعیة و الضغوط السكانیة. 
 المتطلبات الغذائیة. 
 القدرة على مواجهة المخاطر الطبیعیة. 
 المستوى المعرفى. 
 النظم التمویلیة و التأمینیة. 

 :عالقة الماء و الزراعة

 تعتبر الزراعة أكبر مستهلك للمیاه بالعالم. 
 من اجمالى المیاه المتاحة بالعالم% 70ك الزراعة ما یقرب من تستهل. 
  كجم من البروتین  1مرة من المتطلب إلنتاج  100قدر من المیاه یوازى  كجم من البروتین النباتى 1یتطلب إنتاج

 .الحیوانى
  من المساحات الزراعیة على مستوى العالم% 16یتم رى ما یقرب من. 
  من الغذاء فى العالم من أراضى مرویة %33یتم إنتاج ما یقرب من. 
 مقدار أكبر من الطاقة -وخاصة الرى من المصادر الجوفیة -یستهلك الرى. 
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  من اجمالى الطاقة المستهلكة فى القطاع الزراعى% 10یستهلك الرى نسبة. 
  عتماد على نظم من الكمیة المستخدمة فى الرى، و ذلك نتیجة لال% 40ال تزید نسبة المیاه التى تصل للنبات عن

 .الرى المنخفضة الكفاءة
 كل من اإلجراءات التالیة قد تؤدى الى تقلیل الفاقد بمیاه الرى: 

 إحالل نظم الرى النبضى و الرى بالقنوات محل نظم الغمر التقلیدیة. 
  300-200الرى أثناء اللیل لتقلیل الفقد بالبخر، حیث تؤدى هذه الطریقة الى تحسین كفاءة الرى بنسبة%. 
  بالمقارنة بنظم %70الى  60استخدام نظم الرش منخفضة الضغط، حیث ترفع من كفاءة الرى بمقدار ،

 .الرش ذات الضغوط المرتفعة
 استخدام نظم الرى الموضعیة منخفضة الطاقة (LEPA) الى  88، و التى قد تحسن كفاءة الرى بمقدار

99%. 
 و ذلك إذا ما تم التغلب على معوقاتها %95أكثر من  استخدام نظم الرى الدقیق، و التى تصل كفاءتها الى ،

 .االقتصادیة و الفنیة

  :هشاشة قطاع الزراعة بمصر

 تعتبر الزراعة أهم نشاط انسانى بمصر. 
  من اجمالى مساحة مصر، و یتركز الجزء األكبر منها % 3.3ال تزید المساحة الزراعیة بمصر عن

 .دلتافى منطقة الوادى الضیق لنهر النیل و ال
  ملیون فدان  8تبلغ مساحة األراضى الزراعیة بمصر 
 أراضى % 25بینما تمثل نسبة  من اجمالى المساحة الزراعیة،% 75مساحة األراضى الزراعیة القدیمة الخصبة  تمثل

 .االستصالح بالمناطق الصحراویة
 عالمیعتبر النظام الزراعى المصرى من أكثر النظم تكثیفًا و تعقیدًا على مستوى ال. 
  من مساحة األراضى الزراعیة% 180الى  150تتراوح نسبة التكثیف المحصولى ما بین. 
  یتنوع التركیب المحصولى الرئیسى فى مصر حیث یشمل المحاصیل الحقلیة و محاصیل الخضر و الفاكهة و

 .المحاصیل الطبیة و العطریة
 الزراعى المصرى یعتبر قطاع اإلنتاج الحیوانى أحد القطاعات الرئیسة بالنظام. 
 مساحات الزراعة المطریة  من المساحة الزراعیة بمصر على الرى الدائم، كما أن جزء كبیر من% 95مساحة  تعتمد

 .التكمیلى بصورة أساسیة تحتاج الى الرى) من اجمالى المساحة% 5(بمصر 
 ورة شبه كلیة على الرى الدائمتنخفض حساسیة النظام الزراعى للتغیرات المناخیة الموسمیة كنتیجة العتماده بص. 
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 على الزراعة بمصر، نتیجة لتأثیره  ارتفاع سطح البحر الناتج من ارتفاع درجات الحرارة، أكثر العوامل تأثیراً  یعتبر
 .الضار على منطقة الدلتا

 
 

 دلتا النیل و ارتفاع سطح البحر
 سكانى بمصر تحتوى دلتا النیل على أكبر تجمع. 
 من مساحات األراضى الزراعیة مرتفعة اإلنتاجیة% 50رب من یوجد بالدلتا ما یق. 
  من اجمالى اإلنتاج الزراعى بمصر% 65تساهم الدلتا فى إنتاج ما یوازى. 
 تتنوع األنشطة االقتصادیة بالدلتا حیث یوجد بها العدید من األنشطة الصناعیة و السیاحیة و التجاریة. 
 تحتوى الدلتا على أهم الموانئ المصریة. 
 م، و ذلك 1البحر بمقدار  من مساحتها فى حالة ارتفاع سطح% 15-12المتوقع أن تفقد الدلتا ما یقرب من  من

 .ارتفاع الماء األرضى كنتیجة لغرق بعض المساحات أو التأثر بالملوحة و

  بلیون  55(من مواردها المائیة من نهر النیل  %90تعانى مصر من محدودیة الموارد المائیة، حیث تحصل على
 .)متر مكعب سنویا

 احد القطاعات األكثر تأثرًا تحت  المتوقع أن تتزاید الضغوط على قطاع اإلمداد المائى فى المستقبل، مما یجعله من

 .الظروف الحالیة و المستقبلیة
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  من إجمالى الموارد المائیة المتاحة%  85یستهلك القطاع الزراعى سنویًا. 
 من األراضى المرویة تعتمد على نظام الرى السطحى منخفض الكفاءة و التى غالبًا % 82أكثر من

 .تقترن بانخفاض مستوى إدارة المیاه
 مما یضع 2004 ملیون نسمة عام 70لیصل الى  1985ملیون نسمة عام  47.6عدد السكان بمصر من  زاد ،

 .مصر فى المرتبة الخامسة بین دول العالم من حیث عدد السكان
  تعمل الكثافة السكانیة المرتفعة بمنطقة الوادى و الدلتا على تقلیص الفرص المتاحة للحد من اآلثار الضارة للتغیرات

 .المناخیة
 2.6زیادة باإلنتاج الزراعى بمقدار %  2.8یواجه زیادة عدد السكان بمقدار%. 
 وصل متوسط حجم الملكیة الفردیة  اعیة، حیثعلى الزیادة السكانیة الكبیرة نقص متزاید فى حجم الملكیة الزر  ترتب

 .فدان 1الى أقل من  من مساحة األراضى الزراعیة% 80ألكثر من 

وف تؤدى الى خفض انتاجیة معظم المحاصیل س 2050بحلول عام  التغیرات المناخیة أكدت الدراسات والبحوث ان
االستهالك المائى لها وبالتالى  كالقمح والذرة والقطن واالرز وقصب السكر وعباد الشمس بجانب زیادة الرئیسیة فى مصر

 . خفض العائد المزرعى بالنسبة الى الفالح

 18انتاجیة القمح بنسبة  قمح واالرز حیث تتناقصالمحاصیل تأثرا بالتغیرات المناخیة هى الذرة وال اوضحت الدراسات ان اكثر
وحول التأثیر المتوقع للتغیرات المناخیة   فى المائة  17المائة واالرز بنسبة  فى 19فى المائة والشعیر والذرة الشامیة بنحو 

الجویة الزراعیة ان  المائي للمحاصیل الزراعیة أظهرت النتائج التى اجریت بوحدة بحوث االرصاد على اإلنتاجیة واالستهالك
سطح االرض سوف تؤثر سلبیا على إنتاجیة العدید من المحاصیل  التغیرات المناخیة وما تسببه من ارتفاع فى درجة حرارة

 .المصریة باالضافة الى زیادة االحتیاجات المائیة الالزمة لها الزراعیة

المائة واذا ارتفعت درجة الحرارة اكثر یزداد  فى 18الى حالة ارتفاع درجة الحرارة سیصل معدل النقص فى إنتاج القمح  وفى
فى المائة بحلول  19فى المائة وبالنسبة للذرة الشامیة فان االنتاج سوف یقل الى حوالى  2.5 االستهالك المائي الى حوالى

الظروف الجویة الحالیة مئویة وذلك بالمقارنة باإلنتاجیة تحت  درجة 3.5منتصف هذا القرن عند ارتفاع درجة الحرارة بنحو 
 . فى المائة 8زیادة استهالكها المائى بنحو  عالوة على

فى المائة  19 فى المائة فى حین یزداد استهالكه المائى بنحو 11فسوف ینخفض االنتاج الى  وفى انتاجیة محصول االرز
فى المائة وعباد الشمس ینخفض انتاجه  15المائى یزداد بنحو  فى المائة واالستهالك 28وفول الصویا معدل نقصه یصل الى 

العلیا اى بمتوسط نقص  فى المائة فى مصر 38فى المائة فى مصر الوسطى و 27المائة فى شمال الدلتا و فى 21بنحو 
فى المائة كما سیشهد محصول الطماطم انخفاض بنسبة  6بنحو  فى المائة وسوف یزداد استهالكه المائى فى المتوسط 29



www.iraqi-datepalms.net 2011 

 

 15 

فى حالة ارتفاع درجة  فى المائة 51درجة مئویة وینخفض بنسبة  1.5حالة ارتفاع درجة الحرارة بنحو  فىفى المائة  14
 2.3فى المائة مع زیادة استهالك الماء بنسبة  5،24تنخفض بنسبة  درجة مئویة وانتاجیة قصب السكر سوف 5،3الحرارة الى 

 . فى المائة 25.6و ونقص فى العائد المحصولى من وحدة المیاه بنح فى المائة

الدكتور ایمكن ابو حدید رئیس مركز  تأثیر التغیرات المناخیة على صافى عائد المزرعة اكدت الدراسات التى قدمها وحول
جنیة مصرى للفدان مقابل العائد  1846محصول قصب السكر سوف ینخفض الى  البحوث الزراعیة ان صافى العائد من

امتالك المزارع ألرضه ونسبة  فى المائة فى حالة 44للفدان اى بنسبة نقص یصل الى  جنیة 3316الذى یصل الى  الحالى
جنیة  1238االرض وعائد الفدان من محصول عباد الشمس سینخفض من  فى المائة فى حالة تأجیر 70النقص یصل الى 

  بالنسبة للمزارع المؤجرة فى المائة 63فى المائة فى حالة المزارع المملوكه وبنحو  44اى بنسبة  688مصرى الى 

  :التغیرات المناخیة سبل خفض الضرر الناجم من ظاهرة

والظروف التى سوف تكون سائدة تحت ظروف  استنباط أصناف جدیدة تتحمل الحرارة العالیة والملوحة والجفاف .1
  التغیرات المناخیة ،

 الزمة لها ،أصناف جدیدة موسمیة نموها قصیر لتقلیل االحتیاجات المائیة ال استنباط .2
األصناف المناسبة فى المناطق المناخیة المناسبة لها  تغییر مواعید الزراعة بما یالئم الظروف الجویة الجدیدة وزراعة .3

 المحصولي من وحدة المیاه لكل محصول  لزیادة العائد
األرز  المقررة لها مثلاالستهالك المائى لها أو على األقل عدم زیادة المساحات  تقلیل مساحة المحاصیل المسرفة فى .4

 وقصب السكر 
المائى وموسم نموها أقل مثل زراعة بنجر السكر بدال  زراعة محاصیل بدیلة تعطى نفس الغرض ویكون استهالكها .5

 من قصب السكر
 

  :اثر التغیرات المناخیة علي التنوع البیولوجي

وفـي اجتماعهـا الخـامس فـي عـام . تفاقیـة التنـوع البیولـوجيكانت آثار تغیر المناخ على التنوع البیولـوجي أحـد الشـواغل الرئیسـیة ال
والــنظم ) 3/المقــرر الخــامس(، ســلط مــؤتمر االطــراف الضــوء خصوصــا علــى المخــاطر الناتجــة علــى الشــعاب المرجانیــه  2000

ــاه الــى اآلثــار الخطیــره لفقــدان التنــوع البیولــوجي لهــذه ) 4/المقــرر الخــامس(االیكولوجیــه للغابــات  الــنظم علــى معیشــة ولفــت االنتب
  . الناس
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  . التنوع البیولوجي یحدده تفاعل عدة عوامل مختلفة مكانیا وزمانیا

 تنوع المناخ وتقلبه .  
 توافر الموارد واالنتاجیة االجمالیه للموقع .  
  وتحــرك القشـرة األرضــیة أو تبــدل المنــاخ أو تغیــرات ) مثــل ســقوط النیــازك(اضـطراب فــى النظــام الكــونى وحــدوث تغیـرات

  .مناخیه وبیولوجیة أو أحیائیة المنشأ 
 المخزون االصلي للتنوع البیولوجي وفرص أو عوائق التشتت.  
 عدم تجانس الموائل.  
 كثافة التفاعالت الحیویة والبینیة مثل التنافس واالفتراس ، وتبادل المنافع والمصالح والتعایش .  
 یولــوجي لــیس مطــردا علــى جمیــع المســتویات مثــل دینامیــات فــالتنوع الب. كثافــة ونــوع التكــاثر الجنســي والتركیــب الجینــي

 .التي تنتج معدالت متباینة من التغیرات التطور الطبیعي والعملیات االیكولوجیه
  

  ثار على التنوع البیولوجي أھم اآل

ر  اوجز  اختقری ر المن ة بتغی ة المعنی ة الدولی ة الحكومی وع البیو) IPCC   ،2002 الھیئ ى التن ار عل م اآلث اط أھ ى النق وجى ف ل

  : التالیة

  .بامتداد نطاق بعض العوائل واألمراض المعدیةالبریة فقد تتأثر بعض األنواع • 
  

  
  
  
  
  

  

  

  

قد یؤثر انقراض بعض أنواع الحیوانات والنباتات الهامة علـى السـكان المحلیـین فـى افریقیـا والـذین یعتمـدون علیهـا فـي معیشـتهم • 

  ءمثل االستخدامات الطبیة للغذا. 

 الزیادة فى متوسط درجات الحرارة والتغیر فى متوسط ھطول األمطار
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انخفــاض خــدمات الــنظم االیكولوجیــه التــي تعتمــد علــى التنــوع النبــاتي اإلفریقــى جنــوب الصــحراء الكبــرى، بمــا فــي ذلــك أغذیــة • 

. السـكان األصـلیین ســواء منهـا المســتخدم محلیـا أو النباتـات الطبیــة ذات السـمیة المحتملــة والتـي قـد یكــون لهـا آثــار عكسـیة ضــارة

 ).2005معهد الموارد العالمیة ، (

الهیئــة الحكومیــه الدولیــة ( 2100ســنتیمترا بحلــول عــام  95إلــى  15ومــن المتوقــع أن ترتفــع مســتویات البحــار حــول أفریقیــا مــن 

  :  تشمل آثار ارتفاع مستوى سطح البحرحیث . IPCC 2001المعنیة بتغیر المناخ ، 

 انخفاض انتاجیه مصائد األسماك الساحلیه .  
 ابیضاض الشعاب المرجانیه.  
 ره الجماعیة للسكان من الساحل وما یتبعها من القضایا المتصله بالصحهالهج .  
 تسرب المیاه المالحه .  
 فقدان المرافق الترفیهیة الشاطئیة وأثر ذلك السلبى على السیاحة .  
  كم من الساحل100٪ من سكان افریقیا على  25فقدان البنیة التحتیة الساحلیه مثل الموانئ حیث یعیش أكثر من. 
 ملیــون فــي عـــام  1شــیر التقــدیرات الــى أن عــدد االشــخاص المعرضــین للخطــر مـــن الفیضــانات الســاحلیه ســیزید مــن وت

   ).DFID  2003التنمیة  الدولیة،( 2080ملیون في  70الى  1990
  

  األهداف والمتطلبات 

لــــذا . والبیئــــة الیــــوم الــــدولى تمــــعالمحافظــــة هــــو ادارة التغییــــر وتغیــــر المنــــاخ هــــو احــــد اهــــم التحــــدیات العالمیــــة التــــى تواجــــه المج

  : فاإلجراءات التي یجب اتخاذها لحمایه التراث تتمثل فى ثالث نقاط هي 

 الرصـد واالبـالغ عـن تغیـر المنـاخ والتخفیـف مـن اآلثـار الیئیـه السـالبة مـن خـالل الخیـارات والقـرارات : اإلجراءات الوقائیة
 . سسات والشركاتالفردیه ، المجتمع والمؤ : في مجموعة من المستویات 

  التكیــف مــع واقــع تغییــر المنــاخ العــالمي مــن خــالل اســتراتیجیات دولیــة واقلیمیــة وخطــط االدارة : اإلجــراءات التصــحیحیه
  . المحلیة

  بمــا فــي ذلــك أفضــل الممارســات ، والبحــث واالتصــال والــدعم الجمــاهیري والسیاســي والتعلــیم والتــدریب : تقاســم المعــارف
قاوبناء القدرات ، و  ٕ   .مة الشبكات ا
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  : إضافة الى ذلك ، فان أي استراتیجیة یتعین علیها أن 
 تكون قابلة للتطبیق .  
 تتناول طائفة من المستویات .  
 تدعم التواصل مع المبادرات األخرى .  
 تسهل تبادل المعرفه والخبرة .  
 تتناول التنفیذ العملي واستعراض الموارد المتاحة . 

  
  حیوانات؟تغیر المناخ هل غیر سلوك ال

أصبحت مشكلة االحتباس الحراري حدیث الساعة بین األوساط العلمیة، بعد أن ُطرحت بقوة على الساحة السیاسیة وأصبحت 
محل نقاش العدید من الدول الكبرى، ألن الجمیع أدركوا مدي خطورتها على البشریة، لذا یعكف العلماء على البحث عن مخرج 

 .هرة الخطیرة التي تهدد مناخ كوكب األرض، ومن ثم تنذر بانقراض أنواع كثیرة من األحیاءیخلص العالم من ویالت تلك الظا
وآخر كوارث هذه الظاهرة التي الزالت تبحث عن حلول جذریة حتى اآلن، ما أفصح عنه تقریر أعده علماء بیئة بریطانیون، 

ن أنواع الطیور التي بدأت في وضع بیضها بشكل مبكر أكدوا خالله أن التغیرات المناخیة تتسبب في تغییر سلوكیات الكثیر م
 .عما هو معتاد

وأشار تقریر الجمعیة الملكیة لحمایة الطیور والمؤسسة البریطانیة ألبحاث علم الطیور وغیرها من المؤسسات إلي أن ذلك 
ناء  .التغیر رصد لدي طیور الشرشور وأبو الحِ

بیضها بمعدل متوسط یبلغ تسعة أیام عما كانت علیه في عقد الستینیات،  وتفید مالحظات العلماء بأن طیور الشرشور تضع
ناء بیضها قبل ستة أیام من موعدها المعتاد  .بینما تضع طیور أبو الحِ

 30ویوضح التقریر أیضًا أن الطیور البریة المعتادة قد انخفض عددها في الوقت الحالي إلي النصف مقارنة بأعدادها منذ 
، في حین ا  .رتفع عدد الطیور المائیة التي تقضي الصیف في المملكة المتحدة بشكل ملحوظعامًا

وقال مارك أفیري مدیر العملیات بالجمعیة الملكیة لحمایة الطیور، إن تقریر هذا العام یبرز أن تأثیر ظاهرة التغیر المناخي 
فعل سریعة للبقاء علي قید الحیاة، مضیفًا أن  حقیقة تعیش بیننا ،ومن الحدائق وحتي البحار اضطرت الطیور إلي اتخاذ ردود

  .الطیور تنذرنا بالتغیرات المستقبلیة الخطیرة
 

 الطیور في مهب الریح

وحول األخطار الحقیقیة التي تتعرض لها الطیور نتیجة التغیرات المناخیة، أكدت دراسة عالمیة أن تغیر المناخ یزید إلى حد 
 .یور في أرجاء العالم المختلفة ویهدد بانقراضهاكبیر حجم المخاطر التي تواجهها الط

من أن حاالت الجفاف التي تتعرض لها بعض المناطق على المدى  ″2008القائمة الحمراء للطیور لعام ”وحذرت مؤسسة 
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 .البعید وظروف الطقس القاسیة جدا تفرض المزید من الضغط على المواطن الرئیسیة للطیور في العالم
نوعًا من الطیور المهددة باالنقراض، وهذا ما یشكل ثمن عدد الطیور  1226تي أوردتها الدراسة التخمینیة وشملت القائمة ال

“ بیردالیف إنترناشیونال”الموجودة في الطبیعة، والقائمة المذكورة، التي تتم مراجعتها كل أربعة أعوام، هي من إعداد مؤسسة 
 .الخیریة المعنیة باالنخفاض على حیاة الطیور

ولهذه الكائنات أثر كارثي على بیئة الطیور، فمثال تقوم حیوانات الماعز والحمیر بتغییر التركیبة التي تنظم عالقة طائر 
 .الفلوریانا المحاكي مع بیئتها

، إلى أنه من الصعب “بیردالیف إنترناشیونال”وأشار الدكتور ستیوارت بوتشارت منسق قسم المؤشرات والبحوث في مؤسسة 
ن نعزو بدقة بعض التبدالت الخاصة لدى طیور بعینها إلى تبدل المناخ، إال أن هناك مجموعة كاملة من أنواع الطیور جدًا أ

، نرى أنه “ القائمة الحمراء”تصبح بوضوح مهددة نتیجة ظروف الطقس القاسیة جدًا والجفاف، ففي  التي تمت مراجعتها مؤخرًا
 .”مهددة بشكل قاتل وخطیر”تحت باب  قد ُأضیفت إلیها ثمانیة أنواع من الطیور

في جزر الهاواي هو اآلخر مهدد باالنقراض، وكان من بین هذه األنواع الثمانیة طائر “ الببغاء”وأصبح طائر باروت بیل 
دودًا أو الطائر المحاكي الغرید المتمیز بقدرته البارعة على محاكاة أصوات الطیور األخرى، والذي أصبح تواجده مح“ الفلوریانا”

طیرًا بالحد األعلى في أواسط ستینیات  150في جزیرتین صغیرتین في جزر جاالباجوس، وقد انخفض عدد تلك الطیور من 
 .طیرًا اآلن 60القرن الماضي، وتقلص العدد إلى أقل من 

مالیة للقارة القطبیة من جهة أخرى، أعلن باحثون أن طائر البطریق الملكي الذي یتغذى على األسماك والحبار في األطراف الش
 .الجنوبیة عرضة للخطر بسبب ظاهرة ارتفاع حرارة األرض التي تسبب خفض أعداد الكائنات التي یتغذى علیها

ویحتل البطریق الملكي وهو ثاني أکبر نوع بعد البطریق اإلمبراطوري أعلى مراتب السلسلة الغذائیة في بیئة القارة القطبیة 
 .األسماك الصغیرة والحبار بدال من القشریات الصغیرة التي تفضلها الثدییات البحریةالجنوبیة، وهو یتغذى على 

أن هذا یجعل من البطریق “ بروسیدینجز اوف ذا ناشونال أکادیمي أوف ساینس”وأوضح علماء في بحث نشر في دوریة 
 .الملكي مؤشرا جیدا على التغیرات في النظام البیئي

ریان في ستراسبورج بفرنسا طیور البطریق الملكي على جزیرة بوزیشن في جنوب المحیط ودرس علماء في معهد أوبیر کو 
الهادئ على مدى تسع سنوات، ووجدوا أن ارتفاع حرارة سطح البحر في المنطقة التي یمضي فیها البطریق الملکي فترة الشتاء 

دي بالتالي إلى تراجع معدل بقاء الطیور من البطریق أدى إلى خفض أعداد الكائنات البحریة المتاحة التي یتغذى علیها، مما یؤ 
  .الملكي على قید الحیاة

 تأثیر التغیر المناخي في الكائنات البحریة

د بحرمان الحیوانات  أظهرت دراسة علمیة أجراها معهد بوتسدام األلماني للدراسات واألبحاث المناخیة أن التغیر المناخي یهدّ
وحاول الباحثان األلمانیان ماتیاس هوفمان وهانز یوأخیم شیلنهوبر من  –لحیاتها من األوكسجین المائیة من الكمیات الضروریة 

 .خالل هذه الدراسة رسم سیناریو مطابق للواقع
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بیعیة في البحار وما یمكن أن ینجم منه استمرار ارتفاع المعدالت الحالیة من االنبعاثات  فمن خالل محاكاة الظروف الّط

قرن الحالي، وذلك عبر حسابات وتقدیرات قائمة على البیانات العلمیة الثابتة، أراد الباحثان األلمانیان إبراز الضارة خالل ال
ة في البحار في المستقبل، إذا استمر الوضع على ما هو علیه ة على الكائنات الحیّ   .تداعیات التقلبات المناخیّ

 

 :ارتفاع نسبة الحموضة في البحار

د حیاة األسماك في المستقبل، وأشار الباحثان من المعهد األلماني في الدراسة إلى احتمال نضوب التقلبات المناخیة  قد تهدّ
م في البحار والمحیطات القریبة من خط االستواء، وذهب كل من ماتیاس هوفمان وهانز  800إلى  200األكسجین على عمق 

 ّ حتمل في كم ُ یات األوكسجین یعود إلى ارتفاع نسبة حمضیة المحیطات التي یوأخیم شیلنهوبر إلى أن سبب هذا التراجع الم
ّ بدورها ثاني أكسید الكربون من الغالف الجوي  .تمتص

وقام الباحثان هوفمان وشیلنهوبر بتقدیر ما یمكن أن یحدث بالنسبة لحمضیة البحار والمحیطات إذا استمر اإلنسان في التسبّب 
  .ن بنفس المعدّالت الحالیةفي ارتفاع انبعاثات ثاني وأكسید الكربو 

 

ظام الطبیعي في البحار  :تهدید الّن
ُشار في هذا  دخال خلل على النظام الطبیعي، وی ٕ ارتفاع نسبة الحمضیة في البحار قد تؤدي إلى انخفاض نسبة األوكسیجین وا

الكالسیوم التي تدخل في  اإلطار إلى أن التفاعالت الكیمیائیة في المحیطات زائدة الحموضة تعمل على خفض نسبة كربونات
ا یضعف قدرة المحیطات على امتصاص  ّ تركیب الحیوانات البحریة كالشّعب المرجانیة وكثیر من الكائنات البحریة الدقیقة، م

حالب المائیة التي تحتاج للكالسیوم في حیاتها یؤدي إلى خفض الكربون  ثاني أكسید الكربون من المیاه، فالقضاء على الّط
 .أعماق البحار بملیارات األطنان سنویاً  الموجود في

ذا انخفضت كمیات الكالسیوم الضروریة للقشرة الخارجیة للطحالب فإن ذلك یؤدّي بدوره إلى انتشار أوسع للكائنات المائیة  ٕ وا
ا األخرى المعروفة علمیًا بالبالنكتون، وهي أخفّ من الطحالب التي تمتلك نسبة أكبر من الكالسیوم لحفظ توازنها  ّ في الماء، م

یجعل هذه الكائنات تهبط في الماء بسرعة أقلّ بعد موتها، وهذا النزول البطيء یعطي البكتیریا وقتًا أطول لتحلیل هذه الكائنات 
ا یؤدّي بدوره إلى استهالك األوكسجین ّ  .في الطبقات األعلى من المیاه، مم

ة على عمق  وعلیه تُظهر هذه المحاكاة العلمیة انخفاض األوكسجین بسبب ر خاصّ ّ م في میاه البحار  800إلى  200هذا التطو
د حیاة كائنات بحریة أخرى  والمحیطات القریبة من خّط االستواء، ومن المعروف أن انخفاض األكسجین في میاه المحیطات یهدّ

  .هناك
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  التحدیات التي تواجهها مصر والمجاالت ذات األولویة

التحدیات التي قد تنتج عن مردودات التغیرات المناخیة  عكس على شتى نواحى الحیاة ، وتتمثلإن تأثیرات التغیرات المناخیة تن
  :یلي فیما - IPCC لتقاریر الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بالتغیرات المناخیة طبقا - في مصر 

  .ارتفاع مستوى سطح البحر .1
  .نقص موارد المیاه .2
  .ع المحاصیلنقص اإلنتاج الزراعي واختفاء بعض أنوا .3

قومیة لمواجهة هذه المشكلة،ومن المعروف  فلقد ظهرت الحاجة الملحة لوضع سیاسات. والبد من االحتیاط قبل فوات األوان 
الدول النامیة على  التغیرات المناخیة بصورة اشد مما تتعرض له الدول المتقدمة، كما أن قدرة إن الدول النامیة تتعرض لضغوط

 .المحدودة من ناحیة ومتطلبات التنمیة االقتصادیة من ناحیة أخرى ت تغیر المناخ تعوقها الموارد المالیةالتأقلم مع مردودا

جمیع المجاالت سواء نقل التكنولوجیات  وتتضح من ذلك أهمیة الحصول على إسهامات ومساعدات دولیة محددة المعالم في
ع النظیفة مع التدریب الالزم والتعلیم، ٕ هذه الظاهرة،  داد الكوادر الوطنیة القادرة على التعامل مع مختلف جوانبأو رفع الوعي وا

مردوداتها نظرًا لضخامة التكالیف، باإلضافة إلى توجیه الجهود إلى  أو البرامج المطلوبة للتعامل مع هذه القضیة وللتأقلم مع
 .تنفیذها عةنماذج ریاضیة إقلیمیة لتغیر المناخ مع حصر وتقییم طرق التأقلم ومتاب تصمیم

 الجهود المصریة للتعامل مع قضیة التغیرات المناخیة

  :قامت مصر بالعدید من النشاطات للتعامل مع قضیة التغیرات المناخیة، منها

صدار قانون البیئة .1 ٕ والمشاركة في كافة  1994عام  4رقم  التصدیق على اتفاقیة األمم المتحدة للتغیرات المناخیة وا
النامیة ومنها  المتعلقة بالتغیرات المناخیة لتجنب فرض أي التزامات دولیة على الدول عمل الدولیةالمؤتمرات وحلقات ال

  .مصر
، وتشتمل على المكتب  2005عام  التصدیق على بروتوكول كیوتو وتشكیل اللجنة الوطنیة آللیة التنمیة النظیفة .2

  .النظیفة المصري والمجلس المصري آللیة التنمیة
لحصر غازات االحتباس الحراري ووضع خطة العمل الوطنیة  1999اإلبالغ الوطني األول عام إصدار تقریر  .3

  .للتغیرات المناخیة
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- المائیة-الشمسیة-الریاح(والمتجددة  قیام وزارة الكهرباء والطاقة بعمل مشروعات عدیدة في مجال الطاقات الجدیدة .4
  .الطاقة وتشجیع مشروعات تحسین كفاءة) الحیویة

وأیضا إنشاء معاهد البحوث ) حمایة الشواطئ هیئة(وزارة الموارد المائیة والري بتنفیذ مشروعات لحمایة الشواطئ قیام  .5
  .التنمیة المختصة بالتعاون مع شركاء

اإلنتاج المحصولي واستنباط أنواع  قیام مركز البحوث الزراعیة بإجراء بعض بحوث على تأثیر تغیر المناخ على .6
  .على تحمل الحرارة جدیدة لها القدرة

االستثمار في مشروعات الطاقة النظیفة  قیام وزارة البیئة بعمل مشروعات استرشادیة لتشجیع القطاع الخاص على .7
نشاء الغابات ٕ   .الشجریة ومعالجة المخلفات وا

الوطنیة للتغیرات تحدیث خطة العمل  وزارة البیئة حالیا بإعداد تقریر اإلبالغ الوطني الثاني لیكون األساس في قیام-8 .8
  .االحتباس الحراري من مختلف القطاعات المناخیة ، وتحدیث قوائم الحصر لغازات

على المستوى الوطني فیما یخص  لتقوم بالتنسیق 2007إعادة تشكیل اللجنة الوطنیة للتغیرات المناخیة عام  .9
زمة للتعامل مع هذه الموضوعات ، للسیاسات واالستراتیجیات الال موضوعات التغیرات المناخیة ، ووضع التصور

  .اآللیات الالزمة للتنفیذ واقتراح
، حیث قامت فور  ، وبخاصة آلیة التنمیة النظیفة هذا باإلضافة إلى اهتمام الدولة بتعظیم االستفادة من آلیات بروتوكول كیوتو

النظیفة، والتي حققت  ة آللیة التنمیةبإنشاء اللجنة الوطنی 2005ودخوله حیث التنفیذ في عام  التصدیق على البروتوكول
مشروع في إطار اآللیة تشمل قطاعات الطاقة ) 36(الموافقة على عدد  نجاحات ملموسة في العدید من القطاعات حیث تمت

، وذلك  وتحویل الوقود للغاز الطبیعي والمتجددة، والصناعة، ومعالجة المخلفات، والتشجیر، وتحسین كفاءة الطاقة، الجدیدة
جدیدة،  دوالر وتمثل هذه المشروعات جذبا لالستثمارات األجنبیة، وتوفیر فرص عمل ملیون 1.200تكلفة إجمالیة حوالي ب

  .والمساهمة في تنفیذ خطط التنمیة المستدامة بالدولة

لتغیرات المناخیة للتوصل لألبعاد الحقیقیة لظاهرة ا وتتضمن خطة التغیرات المناخیة أهدافًا قومیة لضرورة تبادل المعلومات
نعكاساتها البیئیة، ٕ البیئة والحد من مسببات  كما أن أحد محاورها هو التعاون مع المجتمع الدولى فى الحفاظ على نوعیة وا

 ، الوعى العام بالظاهرة وأبعادها االقتصادیة والتعامل معها، وبناء القدرات التغیرات المناخیة، وتشتمل الخطة على مجاالت رفع
ووضع السیاسات والبرامج الالزمة للتكیف مع تغیرات  رامج المساعدات الدولیة المالیة والفنیة، وكذا نقل التكنولوجیا،وتفعیل ب

  .، مع تفعیل برامج مشاركة الجمعیات والمنظمات غیر الحكومیة القطاعات المناخ فى جمیع

 

 


