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ةالدفیئغازات      
   ظاھرة  طبیعیة  في  األساس 
  حرارة  درجة   لھذه  الغازات  متوسط  نتیجة  

 مئویة درجة  15 األرض 
 درجة مئویة) 18 -(لوال الغازات لكانت 
50 -(درجة الحرارة    في المریخ ( 

 ھذه الغازات  لعدم وجود      
درجة مئویة لوجود    )420(  في الزھراء

 المكثف لھذه الغازات
    ھذه الغازات في الغالف الجوي كثافة    زادت  

  خالل المائة عام الماضیة خاصة بعد ثورة 
وكلھا أنشطة قام بھا . التصنیع  واكتشاف  البترول

 اإلنسان
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 اكسیدھو احتباس غازات ثاني 
 اكسید+ المیثان + الكربون 

النیتروجین داخل الغالف الجوي 
ارتفاع  الىوعدم تسربھا وھو یؤدي 

درجة حرارة سطح األرض أو ما 
الحراري أو  اإلحتباس بإسمیعرف 

 تأثیر ظاھرة الدفیئة
 



تراكم غازات االحتباس الحراري في الغالف الجوي:  السبب 
الطاقة االحفوریة، الصناعة ، الغابات ، استخدامات : مصادر الغازات

 ,األراضي ، الزراعة ، النفایات
اآلثار  المتوقعة  تشمل: 

ارتفاع  درجة  حرارة الغالف  الجوي واألرض 
ارتفاع  مستوى  سطح  البحر 
 زیادة في معدل  حدوث وشدة  الظواھر معدالت األمطار و فىتذبذب

 الجویة  الشاذة مثل الجفاف والفیضانات 
 ، ینعكس  ذلك  سلباً  علي  األمن  الغذائي ، وفرة  المیاه  العذبة

 ویؤثر سلبا على خطط وبرامج التنمیة الصحة  والمستوطنات  البشریة
 تغیر المناخ اثارالدول األقل نموا ھي األقل مقدرة على التكیف مع 

 

 تغیر  المناخ آثار:   مفاھیم عامة



 أختفاء  بحیرة  تشاد



Figure, 3:The trend in the snow cover on Mt Kilimanjaro  
in eastern Africa from 1912 to 2002(Adopted from UNEP). 

 مؤشرات  تغیر  المناخ 
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 اآلثار  المتوقعة  تغیر  المناخ 

 ارتفاع سطح البحر 
 التھطال 

 ارتفاع الحرارة  

 النوع والمناطق الطبیعیة  المناطق الساحلیة  مصادر المیاه  الغابات  الزراعة  الصحة 
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 التداعیات المتوقعة للتغیرات المناخیة               

 نقص الغذاء والمیاه

 زیادة حدة الفقر

           زیادة النزوح

 غمر السواحل

AR5 WGII SPM 



في  اثر تغیر المناخ على الموارد الطبیعیة
 السودان

 الجفاف من موجات من السودان یعانى•
 في واإلفراط  االمطار میاه فى شح المتكرر،
 استخدام وھیمنة الھامشیة، األراضي استخدام

 من الكثیر الحق مما للطاقة الحیویة الكتلة
 یعتمد والتي  الطبیعیة موارده على الضرر
 عیشھم كسب سبل فى السكان غالبیة علیھا

 .رعى الى زراعة الى میاه من
 



الموارد تدھور الى االسباب بعض رجعت 
 المناخ تغیر بظاھرة یعرف ما الى الطبیعیة

 على السالبة االثار من الكثیر لھا والتى
 المیاه، وموارد والمراعي، المحاصیل

 ھشاشة بسبب والغابات الحیواني واإلنتاج
 البیئي النظام



بموجات  السودان  سكان من كبیر عدد یتـاثر  
  الغذائیة  االزمات في  ذلك  تمثل  وقد   الجفاف
  التربة  وانجراف  المراعي  وتدھور  الدائمة

  المتحركة  الرمیلة  والكثبان  الترابیة  والزوابع
  االجتماعیة  للعوامل  وكان  .اآلبار  ونضوب

  حدوث  في  تاثیرھا  الصعبة  واالقتصادیة
  التغذیة  وسوء  والنزوح  النزاعات

 .واالمراض  والمجاعات



 الجھود العالمیة
  تم  اعتماد  االتفاقیة  االطاریة  لتغیر   1992في  عام

 المناخ  في  مؤتمر  قمة  االرض  في  البرازیل
  تھدف  االتفاقیة  الي  تثبیت  غازات  االحتباس

الحراري  في  الغالف  الجوي  عند  مستوي  یمنع  
التغیرات  المناخیة  ویساعد  النظم  الحیویة  علي  

التكیف  مع  التغیرات  المناخیة  وتمكن  من  تحقیق  
 .االمن  الغذائي  واستدامة  التطور  االقتصادي

  دخل  بروتكول  كیوتو  حیز  التنفیذ    2005في  عام
وھو  آلیة  تنفیذ  االتفاقیة  ویھدف  الي  الزام  دول 

من غازاتھا  مما  %  5,8المرفق  االول  بتخفیض  
 2012الي    2008للفترة  1990كانت  علیھ  سنة  



 المشاكل  التي  واجھت  التنفیذ

قصور  في  حجم  االلتزامات بخفض  االنبعاثات 
  قصور  في  تنفیذ  االلتزامات  بالتمویل  ونقل

 .التقانة  للدول  النامیة
  تراجع  الدول  المتقدمة  لألسس  والمبادئ  التي

 تقوم  علیھا  االلتزامات 
  ن  منظمات  المجتمع  المدنيمتزاید  الضغوط   . 
  تطور  المستجدات  العلمیة  حول  التغیرات

المناخیة  وتنامي  االنبعاثات  بصورة  مزعجة  وما  
خاصة  علي   سالبةیترتب  علي  ذلك  من  آثار 

 .  الدول  الجزریة  والدول  االقل نمواً  



اكبر بكثیر مقارنة  2010الى 2000انبعاثات غازات ثاني أكسید الكربون في الفترة 
                         2000إلى  1970بالثالث  عقود 

18 

Based on Figure 1.3 



 1750من جملة انبعاثات ثاني أكسید الكربون البشریة  منذ سنة % 50أكثر من 
سنة الماضیة                           40كانت في ال . 

19 

Based on Figure 5.3 



اتفاق  باریس  -الملحق   
 االتفاق  من  الھدف
األم االتفاقیة  تنفیذ  تحسین  خالل  من  االتفاق  ھذا  یرمي 

  للتھدید  العالمیة  االستجابة  توطید  الي  ھدفھا  یشمل  وبما
 المستدامة  التنمیة  سیاق  في  المناخ  تغیر  یشكلھ  الذي

 :یلي  ما  لتحقیق  الفقر  علي  القضاء  وجھود
من  یرثبك  اقل  حرارة  درجة  متوسط  علي  االبقاء  

  الحقبة  قبل  ما  مستویات  فوق  مئویتین  درجتین
  درجة  ارتفاع  حصر  الي  الجھود  ومواصلة  الصناعیة

 درجة 1,5  عن الحارة
 



الخفیضھ  التنمیة  وتوطید  التكیف  علي  القدرة  تعزیز 
  انتاج یعیق ال نحو  علي  الدفئیة  غازات  انبعاثات
 االغذیة

الي  یؤدي  مسار  مع  اشیةمتم  المالیة  التدفقات  جعل  
   المناخ  تغیر  تحمل  علي  وقادرة  االنبعاثات  خفض

االنصاف  یجسد  نحو  علي  مبني  االتفاق  ھذا  تنفیذ  
  وقدرات  متباینة  كانت  وان  المشتركة  والمسئولیات

 الوطنیة  ظروفھ  ضوء  علي  طرف  كل
 



مواد اتفاقیة باریس اھم  
  

 دیباجة 
ھدف من االتفاقیةال 
 ًالمقررات الالزمة لتنفیذ االتفاق 

 التخفیف•
 التكیف•
 الخسائر  واالضرار•
 )  بلیون سنویا 100(التمویل •
یقر  باھمیة  الموارد  المالیة  الكافیھ  من  اجل  تنفیذ  السیاسات  (في  مجال  الغابات  •

 )والحوافز  االیجابیة  لخفض  االنبعاثات  الناتجھ  عن  ازالة  الغابات  وتدھورھا
 تطویر  التكنولوجیا  ونقلھا•
 بناء  القدرات •
 شفافیة  العمل  والدعم•

 



)الغابات( 5مادة ال  
صون  الي  ترمي  اجراءات  االطراف  تتخذ  ان  ینبغي  

  ودعم  بتنفیذ  وذلك  .الدفئیة  غازات  وخزانات  بوالیع
  خاصة  االتفاقیة  في  علیھ  المنصوص  القائم  االطار

  بخفض  المتعلقة  لالنشطة  االیجابیة  والمحفزات  السیاسات
  ودور  .وتدھورھا  الغابات  ازالة  عن  الناجمة  االنبعاثات

   المستدامة  وادارتھا  الغابات  حفظ
للغابات  الكربونیة  المخزونات  وتعزیز   
   النامیة  البلدان  في    
للغابات  والمستدامة  السلیمة  االدارة   
 



ةة    م��نخ
��ول   

" 
خ

ف �ني
 ��نة

 
خ

ف ني
�خ
�خ
���ة

 "و



  التكیف

  لبرامج  التكیف   امثلة: 
حصاد  المیاه 
تنویع  التركیبة  المحصولیة 
  تقاوم  تغیر  المناخ   وانواعاستنباط  حبوب 
اخرى  
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 التخفیض                                   
 االستغالل األمثل للطاقة والترشید            

 استعمال الطاقة الجدیدة والمتجددة              
 كثیر منھا موجود أالن وفى تطور مستمر             

 تطویر بالوعات الكربون مثال                   
تقلیل إزالة الغابات وحسن إدارتھا واالستزراع الغابى      
 الطاقة الحیویة  واصطیاد وتخزین الكربون                •

 AR5 WGIII SPM السلوك الحضري ونمط الحیاة االیجابي     
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                                خاتمة 
 

تعتبر التغیرات المناخیة من اكبر التحدیات التي تواجھ الحضارة البشریة -1
 الحدیثة ألثارھا السالبة االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة

 
 التدخل البشرى في النظام المناخي واضح وسیستمر إذا لم نتداركھ-2

 
كلما زدنا المناخ خلال كلما ازددنا أثارا سالبة ذات مخاطر قاسیة وشاملة     -3

 وغیر قابلة للمعالجة والتعویض                                                     
 

نملك  الطرق والوسائل  تكیفا وتخفیفا للحد من اآلثار السالبة للتغیرات -4
 المناخیة  لبناء مستقبل مستدام أكثر یسرا وفالحا ونجاحا لنا وألجیالنا القادمة

                                 ..……یجب أن نبدأ اآلن في التصدي للتغیرات المناخیة  الن -5
 
 
 

 

AR5 WGI SPM, AR5 WGII SPM, AR5 WGIII SPM 
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ما نختاره سوف یحدث نتائج مختلفة       
                          

  اساسىتخفیض 
 وجوھرى

اضافىبدون تخفیض   

متوسط درجات الحرارة فىالتغییر   (1986–2005 to 2081–2100) AR5 WGI SPM 
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