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 ملخص ثىفيذي :

 

جخضازل اإلاؿاثل الهامت وجترابِ فُما بُنها بكيل البض مىه ولما واهذ اكغب الخخُاحاث املجخمٗاث  

ياص ًيىن مفخاح  ت ومخُلباث بلاءها، فىما جخضازل الؿُاؾت وحكدبً اخُاها اللًاًا فُما بُنها ٍو البكٍغ

ب  الحل هى هفؿه، فالُبُٗت والبِئت جخهضع مً خُث جإزحرها ٖلى حىاهب الحُاة في ، وجخفاكم اإلاؿخلبل اللٍغ

جُا ما لم ًخسظ البكغ ؾلؿلت جضابحر جىمل بًٗها الازغ لِـ النهاء هظا الخُغ اللاصم، بل للخدىم به  جضٍع

 واصاعة الجىاهب التي ؾىف ٌٗهف بها باللضع اإلامىً.

  

لًغوعة الخىبُه للمساَغ اإلاغجبُت بالجفاف  دائزة البدىث والدراضات الىيابيةاهُالكا مً اصعان 

والخصحغ  اللاصم، واهمُت ان ًيىن للمكٕغ الٗغاقي صوعا صاٖما للجهىص الغامُت للحض مً اٖغاى ومساَغ ما 

واهسفاى ٖضص الاًام اإلامُغة، وونٌى ٖضص الاًام املحملت ًدمله لىا اإلاؿخلبل مً كؿاوة وجُغف للمىار ، 

الكاث  واعجفإ صعحاث الحغاعة، لم ًىً مخىكٗا ؾابلا، ؿخىي الغملُت الى م بالٗىانف وجغاح٘ مٗضٌ الَا

 اإلااثُت الؿُدُت مً صٌو الجىاع. 

 

ٖلى الجىاهب  االاخخباؽ الحغاعي وجإزحرهحغحر اإلاىار و مفهىم  الضعاؾت البدثُت ٖلىهظه  عهؼث

الضولُت ؾىاء جلً التي انضعها الٗلماء هم ؤوحه خُاة الاوؿان. زم ؤقغها الى اهم الخيبيهاث اإلاغجبُت بإ

زم بِىا اهم  ،ٍى ٖلى خُاة البكغ ٖلى خض الؿىاءوالؿاؾت مً مساَغ هظه الٓىاهغ وما جدمله مً يغ

في الٗغاق  مالمذ الخغُحر الببُئي اللاصم واملجاالث التي ؾخيىن اهثر حٗغيا له، بٗضها اهخللىا لكغح الىي٘

غ الٗغاق باهبر مٗضالث الاجغبت واهثرها جىاجغا وجإزحر طلً ٖلى مسخلف ًٖ جإزبكيل مىحؼ ، وكضمىا جهىع 

ونىال الى ملترخاث  .اللُاٖاث  في الٗغاق مٗؼػة باالعكام ، م٘ ملاعهت م٘ صٌو ازغي مً الكغق ألاوؾِ

ب .  الحلٌى التي ًيبغي للجهاث املخخهت ألازظ بها لخفاصي ؤػماث ؤهبر في اإلاؿخلبل اللٍغ
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 الاخحباص الحزاري :جغحر املىار و أوال: 

 

الخغحر اإلاىاخي هى ايُغاب في مىار ألاعى م٘ اعجفإ في صعحت خغاعة اليىهب، وحغحر هبحر في َبُٗت 

ت بلى الٗىف، وجضهىع مؿخمغ للغُاء الىباحي وللخىٕى البُئي ججض ْاهغة الايُغاب  .الٓىاهغ الُبُُٗت م٘ هٖؼ

لى  الٗلماء في اعجفإ خغاعة املحُُاث والغالف الجىي  اإلاىاخي جفؿحرها لضي ٖضص مً ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ٖو

مضي ؾىىاث مضًضة. وجغح٘ ؤغلب الضعاؾاث اإلاىجؼة في هظا اإلالام ْاهغة الخغحراث اإلاىازُت بلى حملت مً 

خاص الٗىامل ؤبغػها اليكاٍ الهىاعي وما ًسلفه مً غاػاث ؾامت جخىضؽ في الغالف الجىي، مازغة بكيل 

  .ٖلى اهخٓام خغاعة ألاعى وحٗاكب وجىاػن الٓىاهغ البُئُت

 ألاضباب ..

ش  ،ألاعى وجبضٌ مىازها ْاهغة َبُُٗت في ؤنلها خغاعة اعجفإ صعحت بن كض ٖغفذ ألامم ٖبر الخاٍع

جفاكم جللباث  ؤػماث مىازُت مثل هىباث الجفاف الحاصة والفًُاهاث الٗاعمت وألامُاع الُىفاهُت، بال ؤن

ً ٌٗىص في حىهغه بلى اليكاٍ الهىاعيا ً مً اللغن الٗكٍغ  1.إلاىار وفجاثُتها في الٗلضًً ألازحًر

ت صوع  ظهب ؤصحاب هظا الغؤي بلى الاؾخضالٌ بمغهٍؼ في اإلاـ باهخٓام الضوعة الُبُُٗت إلاىار  الغاػاث الضفُئت ٍو

ايُغاب فتراث حؿاكِ ألامُاع، وجفاوث مٗضالتها  ألاعى م٘ ما ًترجب ٖلى طلً مً ايُغاباث مسخلفت مثل

كحر صعاؾاث بلى ؤن جغهحز غاػ زاوي ؤهؿُض الىغبىن في  وفي هظا الهضص بحن قماٌ وحىىب ألاعى بكيل خاص.
ُ
ح

ئا في اللتر 353الغالف الجىي بلغ  ش  حٍؼ ً، في خحن ْلذ زالٌ ماثت ؤلف ؾىت مً جاٍع بنهاًت اللغن الٗكٍغ

ان جًاٖف هى آلازغ خحن ثما ؤن جغهحز غاػاث ؤزغي مثل اإلاُحؼثُا في اللتر، ه 283و 233ألاعى جتراوح بحن 

 2 الفترة هفؿها. كُاؾه في

ت لحفٔ  الاخخباؽ الحغاعي  وم٘ طلً فال بض مً ببغاػ خلُلت ؤن ْاهغة َبُُٗت في ؤنلها ويغوٍع

مىً مً اؾخمغاع الحُاة ٖليها، بُض ؤن اليكاٍ ًُ الهىاعي ًدفؼ هظه الٓاهغة بكيل  جىاػن خغاعة ألاعى بما 

 .ػاثض وبالخالي مضمغ

                                                           
1
،  5115التغٌٌر المناخً ، تمرٌر لمناة الجزٌرة الفضائٌة ، كانون االول   

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/12/14/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B
9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D-A%D9%8A%D8%B1  

5
 التغٌٌر المناخً ، تمرٌر لفضائٌة الجزٌرة ، مصدر سبك ذكره.  

https://www.aljazeera.net/conceptsandterminology/others/2015/12/6/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/issues/2015/11/30/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%88
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/issues/2015/11/30/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%88
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/12/14/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/12/14/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
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ت في صعحاث الحغاعة  مىار وىهبىاًخغحر  ٖلى مضاع الؼمً الجُىلىجي م٘ خهٌى جللباث ملحْى

ا  ًُّ ت ؤهبر مً ؤي ؤوكاث مايُت. وكض ؤنبذ حل الىؾُُت. وعغم طلً، جغجف٘ صعحت الحغاعة في هظه الفترة بؿٖغ

ت هي اإلاؿاولت ًٖ ـُ  ؤن البكٍغ مٗٓم اعجفإ صعحاث الحغاعة في اللغن اإلااض ي بدؿببها في بَالق غاػاٍث جدب

إلمضاص خُاجىا الحضًثت بالُاكت.  -وهي التي ٌكاع بليها في الٗاصة بغاػاث الضفُئت ؤو الاخخباؽ الحغاعي  –الحغاعة 

طلً مً اليكاَاث  وهدً هلىم بظلً مً زالٌ خغق الىكىص ألاخفىعي، والؼعاٖت، واؾخسضام ألاعاض ي، وغحر

ىام  التي جضف٘ لحضور الخغحر اإلاىاخي. بن غاػاث الضفُئت هي في ؤٖلى مؿخىٍاتها مً ؤي وكذ مض ى ٖلى مضاع ألٖا

ا باليؿبت  ٍ٘ حضًّ ٌٍ ؾَغ  ألهه ٌغّحر مىازىا بمٗض
ً
٘ لضعحت الحغاعة هظا مكيلت ٗخبر الاعجفإ الؿَغ ألازحرة. َو

ف مٗه.  ُّ بن الخغحر اإلاىاخي ال ًخٗلم فلِ بضعحاث الحغاعة اإلاغجفٗت، بل ٌكمل للياثىاث الحُت حعجؼ ًٖ الخى

ت، ومىاًَ  اث البداع، وحغحر حٗضاص واثىاث الحُاة البًر ا ؤخضار الُلـ الكضًضة، واعجفإ مؿخٍى ًً ؤً

ًُفا مً الخإزحراث ألازغي   3.الحُىان والىباث الُبُُٗت، َو

ىُت ، انها كًُت جخُلب خلىال مدؿلت  حغحر اإلاىار هى خالت َىاعيء ٖاإلاُت جخجاوػ ا نب لحضوص الَى

اث وحٗاوها صولُا إلاؿاٖضة الضٌو ٖلى الخدغن هدى اكخهاص مىسفٌ الىغبىن.    ٖلى حمُ٘ اإلاؿخٍى

 ؤن 
ْ
ا ٖلى ؤن اعجفإ صعحت خغاعة ألاعى هى مً نى٘ ؤلاوؿان في الغالب: بط ًُ ا َاغ ًُّ ا ٖلم ًٖ % 97بن هىان بحما

 –بلى هظا الاؾخيخاج. بن ؤخض ؤهبر اإلاؿّبباث بلى خض بُٗض هى خغق الىكىص ألاخفىعي مً ٖلماء اإلاىار جىنلىا 

في غالف ؤعيىا  –مثل زاوي ؤوهؿُض الىغبىن  –وهى ما ػاص جغهحز غاػاث الضفُئت  –ؤي الفدم والغاػ والىفِ 

مخىؾِ صعحت الجىي. وهظا اليكاٍ، اإلالغون بإوكُت ؤزغي مثل جمهُض ألاعاض ي للؼعاٖت، ٌؿّبب اعجفإ 

 خغاعة وىهبىا. 

 

 ... التي جعنى بالحغحر املىاخي الدولية املعاهداتأهم أوال: 

 اثفاكية ألامم املحددة الاطارية بشأن جغحر املىار : -1

ى صي حاهحرو، بلًضا  165، وك٘ 1992في ٖام   صولُت، هي في ٍع
ً
ت “مٗاهضة اٍع اجفاكُت ألامم اإلاخدضة ؤلَا

 مىظ طلً الححن بةؾم ٖلضث جلً البلضان احوكض ”. بكإن حغحر اإلاىار
ً
ت غاف“خماٖاٍث ؾىٍى ، بغُت  ”ماجمغ ألَا

 . والُىم، باث 
ً
ف م٘ آزاعه اإلاازلت للُٗان فٗال ُّ غ ؤهضاٍف وؤؾالَُب للحض مً الخغحر اإلاىاخي، وهظلً الخى جٍُى

ت بكإن حغحر اإلاىار”بلًضا ملتزًما بـ 197هىان  اٍع ووان الهضف ألاؾاس ي للمت ألاعى  4.”اجفاكُت ألامم اإلاخدضة ؤلَا

هى وي٘ حضٌو ؤٖماٌ واؾ٘ ومسُِ حضًض للٗمل الضولي بكإن كًاًا البِئت والخىمُت التي مً قإنها ؤن 

                                                           
 

3
do/climate-we-https://www.amnesty.org/ar/what-تمرٌر بعنوان )التغٌٌر المناخً( ، لمنظمة العفو الدولٌة ،  

change/?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMIl_fUjv_W9wIVB57VCh0djAfcEAAYASAAEgJa
CfD_BwE  

4
 تمرٌر منظمة العفو الدولٌة ، مصدر سبك ذكره.  

https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/climate-change/?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMIl_fUjv_W9wIVB57VCh0djAfcEAAYASAAEgJaCfD_BwE
https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/climate-change/?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMIl_fUjv_W9wIVB57VCh0djAfcEAAYASAAEgJaCfD_BwE
https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/climate-change/?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMIl_fUjv_W9wIVB57VCh0djAfcEAAYASAAEgJaCfD_BwE
https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/climate-change/?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMIl_fUjv_W9wIVB57VCh0djAfcEAAYASAAEgJaCfD_BwE
https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/climate-change/?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMIl_fUjv_W9wIVB57VCh0djAfcEAAYASAAEgJaCfD_BwE
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ً. وخللذ "كمت ألاعى" الٗضًض  حؿاٖض في جىحُه الخٗاون الضولي وؾُاؾت الخىمُت في اللغن الحاصي والٗكٍغ

ى ومباصث ت بكإن  ألامم اإلاخدضة ه الٗاإلاُت الؿابٗت والٗكغون، واجفاكُتمً ؤلاهجاػاث الُٗٓمت: بٖالن ٍع اٍع ؤلَا

هما ؤصث "كمت ألاعى" بلى بوكاء لجىت  .البُىلىجي؛ وإٖالن مباصت بصاعة الغاباثحغحر اإلاىار، واجفاكُت الخىٕى 

ت الهغحرة الىامُت في ٖام  لض اإلااجمغ الٗالمي ألاٌو للخىمُت اإلاؿخضامت للضٌو الجؼٍع الخىمُت اإلاؿخضامت، ٖو

1994.5 

  1991كيىثى بزوثىكىل  -2

ه صزل1997صٌؿمبر  11اُٖخمض بغوجىوٌى هُىجى في 
ّ
ا ًىحض 2315خّحز الخىفُظ في فبراًغ  ، بال ؤه ًُّ ، وخال

ت بكإن 192فلِ  اٍع ٗمل ٖلى جفُٗل اجفاكُت ألامم اإلاخدضة ؤلَا ، َو  في هظا البروجىوٌى
ً
حغحر  َغفا

لؼم البلضان الهىاُٖت والاكخهاصاث التي جمغ .اإلاىار
ُ
ت التي ٌٗمل ٖليها بغوجىوٌى هُىجى، ج اٍع والاجفاكُت ؤلَا

 .وزفًها وفًلا لألهضاف الفغصًت اإلاخفم ٖليها الاخخباؽ الحغاعي  بمغخلت اهخلالُت بالحض مً اهبٗازاث غاػاث

 ٖليها بمىح ،هظا البروجىوٌى ٖلُه ؤػمت هبحرة بال ؤن  
ً

ً٘ ٖبًئا زلُال لؼم البلضان اإلاخلضمت فلِ، ٍو ًُ ه 
ّ
ب أله

اث  مبضؤ "اإلاؿاولُت اإلاكترهت اإلاخباًىت واللضعاث الخانت"، ألهه ٌٗترف بإنها مؿاولت بلى خض هبحر ًٖ اإلاؿخٍى

 6.الٗالُت الحالُت الهبٗازاث غاػاث الىغبىن في الغالف الجىي 

 2112اثفاكية باريظ  -3

غاف  ـ وطلً في ماجمغ الَا ـ في  21وكض جبيذ هظه الضٌو اجفاق باَع ،  2315واهىن الاٌو  12في باَع

اصة صعحت  والظي يهضف الى الحض بكيل هبحر مً اهبٗازاث غاػاث الاخخباؽ الحغاعي الٗاإلاُت والحض مً ٍػ

خحن م٘ الؿعي الى الحض مً ال اعة الى صعحت وههف فلِ.  الحغاعة الٗاإلاُت في هظه اللغن الى صعحخحن مئٍى   ٍؼ

 اث ؤزغي ٖلى نلت بمىيٕى الحفاّ ٖلى اإلاىار وخماًت البِئت، ابغػهااجفاكُ الى حاهب هظه اإلاٗاهضاث، هىان

لىر الجىي بُٗض بكإن الخ 1979لٗام  حىُف واجفاكُت ،1978مُاه البدحراث الٗٓمى لٗام  حىصةاجفاق 

فٌ اهبٗازاث زاوي ؤهؿُض صولت لخ 21)والتي ؤصث اللتزام  1985واجفاكُت هلؿىيي لٗام  ،اإلاضي ٖبر الحضوص

                                                           
5
 .5151مصطفى سٌف، اتفالات المناخ ،تارٌخ من الممم لمواجهة التحدٌات ، سكاي نٌوز عربٌة ، تشرٌن االول / اكتوبر   
-https://www.skynewsarabia.com/world/1475269
-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA
-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D9%85
-%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9  
6
 المصدر نفسه .  

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&contentId=1475269
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&contentId=1475269
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE&contentId=1475269
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE&contentId=1475269
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A&contentId=1475269
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A&contentId=1475269
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81&contentId=1475269
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81&contentId=1475269
https://www.skynewsarabia.com/world/1475269-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/world/1475269-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/world/1475269-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/world/1475269-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/world/1475269-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/world/1475269-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9
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ذ( اٌ بكإن اإلاىاص اإلاؿدىفضة لُبلت ألاوػون لٗام وب ،الىبًر  1989واجفاكُت باٌػ لٗام  ،1988غوجىوٌى مىهتًر

 .بكإن هلل الىفاًاث الخُغة ٖبر الحضوص

 

 املؤثمزات واللمم الدولية خىل جغحر املىار ..جاهيا: 

ًٖ  جمسٌ بًٗها التي ٖلضث ٖلى مضاع الخمؿحن ٖاما اإلاايُت، 25اٌ اإلااجمغاث فان بالخإهُض  

اًت ألامم اإلاخدضة ل  .تراعي حغحر اإلاىار وجضاعن املخاَغ اإلاغجبُتاجفاكاث ؤو مٗاهضاث صولُت بٖغ

اًت 123م٘ خح، ا مؤثمز اللمة ألازحرفي  التي ، اللمت غالضكىفي   ألامم اإلاخدضة مً كاصة الٗالم بٖغ

لألطزاف في الاثفاكية إلاطارية بشأن الحغحر املؤثمز الطادص والعشزين "وحٗني (COP26)  ًغمؼ لها بــ

 ،.1994ماعؽ/آطاع  21وهظا اإلااجمغ هى الؿاصؽ والٗكغون مىظ صزٌى اإلاٗاهضة خحز الخىفُظ في ، "املىاخي

حن ٖلضث ، وؤلاعاصة الؿُاؾُت  .إلاضة ؤؾبٖى  بيل حىاهب حغحر اإلاىار مثل الٗلم، والحلٌى
ً

وان الٗالم ميكغال

 7..للٗمل، واإلااقغاث الىاضحت للٗمل اإلاىاخي

 8ابزس اهجاسات املؤثمز :

اصة  -1 بٖاصة الىٓغ في بىىص جللُل مٗضالث الاهبٗازاث الٗام اإلالبل، بدُث جخماش ى م٘ ببلاء مٗضٌ ٍػ

ت. 1.5صعحت الحغاعة ؤكل مً   صعحت مئٍى

 ٌو مغة ًيىن هىان بلؼام للضٌو بخللُل اؾخسضام الفدم همهضع للُاكت.أل  -2

 صٖم مالي ضخم للضٌو الىامُت. -3

 

 

                                                           
 

7
  https://www.un.org/ar/climatechange/cop26مولع األمم المتحدة ، التغٌٌر المناخً ، لمة غالسكو .  
8
،  BBC  ،14/11/5151ل رٌنكون ، لمة المناخ فً كالسكو،لادة العالم ٌتوصلون التفاق معدل ، تمرٌر لمولع بو  

59278324-https://www.bbc.com/arabic/world  

https://www.un.org/ar/climatechange/cop26
https://www.bbc.com/arabic/world-59278324
https://www.bbc.com/arabic/world-59278324
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 )ًىضح الكيل اعجفإ مٗضالث صعحاث الحغاعة في الٗالم(

 

 : جغحر املىار ، ومالمذ الدول ألاكثر ثضزرا : جالثا

راث اإلاىازُت التي ٌكهضها الٗالم، بال ؤن  بالغغم مً ؤن الضٌو الغىُت وان لها صوٌع باعػ في خضور الخغحُّ

م مً  الضٌو الفلحرة هي التي جخدمل مٗٓم آزاعه وجضاُٖاجه، وفم ما جىنلذ بلُه صعاؾت خضًثت، ؤحغاها فٍغ

، الهىلىدية و"مىهبلييه" الفزوطية جامعات "إكطححر" البريطاهية و"فاجيىيىجحن"الباخثحن الضولُحن في 

 
ً
 بلى ؤن "البلضان الاؾخىاثُت، التي جمُل بلى ؤن جيىن ؤهثر فلًغا وؤكل بنضاًعا لغاػاث الضفُئت، ملاعهت

ً
مكحرة

ض  الا انها بضٌو ههف الىغة ألاعيُت الكمالي ألاهثر زغاًء، ؾخٗاوي مً جللباث هبحرة في صعحاث الحغاعة، ما ًٍؼ

 9ؿاواة اإلاخهلت باإلاىار".مً ْاهغة ٖضم اإلا

عغم انها جمثل الؿبب  ؤوعوبا والُابان، ،هىضا ،اإلااهُا ،الهحن ،الضٌو الهىاُٖت، مثل الىالًاث اإلاخدضة

اإلاباقغ في اهخاج مؿبباث الخغحر والاخخباؽ الحغاعي بؿبب اإلاٗامل واهخاحها للغاػاث اإلاؿببت لالخخباؽ، 

امل مٗها ول مً صوعه وحاهبه، ومضي جإزغه، لىً وبالخالي حؿببذ في ْغوف جىحب ٖلى حمُ٘ صٌو الٗالم الخٗ

٘ مهاصع الُاكت  الضٌو الهىاُٖت لضيها اللضعاث الخلىُت والخىُٓمُت للخإكلم م٘ الخغحر اإلاىاخي ومىانلت جىَى

ً الُاكت الكمؿُت  اث هبحرة كاصعة ٖلى جسٍؼ جي ٖلى الُاكت البضًلت بما في طلً جُىٍغ بُاٍع خماص الخضٍع والٖا

اث اإلاخُىعةألهثر مً ؤؾ ض مً الؿُاعاث التي حٗخمض ٖلى الُاكت الىهغباثُت والبُاٍع ، وإهخاج اإلاٍؼ ولىً بطا  .بٕى

بلي الٗالم الىامي بُٗضا ًٖ هظه الخلىُاث، وبلُذ صٌو هبحرة مثل الهىض وعوؾُا وباهؿخان وختى الهحن 

                                                           
9
 5118مولع للعلم االلكترونً ، تموز/ٌولٌو  مروة صالح ، التغٌٌرات المناخٌة تهدد الدول األكثر فمرا ،  

countries-poorer-threaten-changes-https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/climate/   

https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/climate-changes-threaten-poorer-countries/
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م خضة الاخخباؽ الحغاعي، فان الخغحر اإلاىاخي، بفًُاهاجه و  خغاثله ومىحاث الحغ والهجغة حؿاهم في جإٍػ

، ٌٗني بالفٗل ؤهه الخُغ  ت التي ؾُىانل زللها، والتي ال جدترم الحضوص الؿُاؾُت ؤو ؾُاصة الضٌو البكٍغ

 .الىحىصي ألاهبر وآلاوي الظي يهضص ؤلاوؿاهُت بياملها

غ ،الٗاإلاُت مً مىيٕى الخغحر في اإلاىار الخدظًغاث لٗل ؤخضر ضحسبارات الا  مجمىعة اجهشة جلٍغ

ىُت ،الامزيكية ت ٖىه وػاعة الضفإ ألامٍغ رة جسو الخغحر حمٗلىماث زُ، جًمً مازغا الظي عفٗذ الؿٍغ

الكخه  -هي )افغاوؿخان ززي دول الا من ال 11العزاق ومكحرا الى ان   ،2343اللىمي ختى ٖام  باألمًاإلاىاخي ٖو

ا الكمالُت-باهؿخان-الهىض-مُاهماع هُياعاغىا ووىلىمبُا( ومىُلخحن حكمل -هىضوعاؽ-هاًُتي-غىاجُماال-وىٍع

لُا وصٌو حؼع املحُِ الهاصي الهغحرة( مٗغيت للخُغ بكيل زام في مجاالث الُاكت والغظاء  )وؾِ افٍغ

اًت الصحُت. حاء في ،  جىظع بخىجغاث كض تهضص الامً اللىمي.الخالي بو  وامياهُت الىنٌى الى اإلاُاه الٗظبت والٖغ

غ والؾُما في ، زاعه الامً اللىمي حغحر اإلاىار ؾُاصي الى جفاكم الخىجغاث الضولُت التي ؾدكمل اان  الخلٍغ

ؼا لخغحر النها اكل اؾخٗضاصا للخىُفالبلضان الفلحرة التي ؾخىاحه الٗىاكب الؿلبُت الاهبر بؿبب هظا ا ، ٖو

غ ؿت  الخلٍغ )جإزغ هظه الضٌو واإلاىاَم اهثر مً غحرها ،ليىنها اهثر فلغا واكل كضعة ٖلى الخىُف ،مما ًترهها فَغ

  13.ى جىفحر الخضماث(لٗضم الاؾخلغاع والجزإ الضازلي ،ومً قإن اإلاىحاث الحاعة والجفاف ان جازغان ٖل

غ ؤًًا الى ان مىُلت اللُب الكمالي ؾخيىن اخضي اإلاىاَم اإلاخًغعة حغاء الخغُحر  ؤقاع الخلٍغ

م  اإلاىاخي، طلً ان طوبان الجلُض ؾُجٗل جلً اإلاىُلت مُغوكت ؤهثر مً طي كبل، وؾُمهض طلً بضوعه الٍُغ

غ اًً ، واؾخىكاف الثرواث الؿمىُت. هما خظع الخلٍغ ا مً ان بٌٗ ؤمام ؾفً الصحً الجضًضة للضزٌى

الضٌو مىه عوؾُا وصٌو الكغق الاوؾِ الىفُُت التي حٗخمض في صزلها ٖلى ناصعاث الىكىص الاخفىعي، 

٘ الى ٖالم زاٌ مً الىغبىن النهم ًسكىن  ؾخداٌو خماًت اكخهاصها مً زالٌ ملاومت الخدٌى الؿَغ

 ً الىكىص الاخفىعي. الجىاهب الاكخهاصًت والؿُاؾُت والجُىؾُاؾُت مغجبُت باهسفاى ٖاثضاتهم م

غ خظع ملُىن شخو في  133ؤٖضه البىً الضولي مً ؤن "الخغحراث اإلاىازُت تهضص بغغق هدى  آزغ جلٍغ

ٖلى يغوعة اجبإ "ؾُاؾاث ناعمت لحماًت ؤقض الفئاث يًٗفا في "، مكضًصا 2333الضٌو الفلحرة بدلٌى ٖام 

ر  الٗالم مً فكل املحانُل واليىاعر الُبُُٗت وألامغاى التي جىللها اإلاُاه وآلازاع ألازغي اإلاترجبت ٖلى حغحُّ

غ ؤن اعجفإ صعحاث الحغاعة ًمىً ؤن ًاصي بلى فكل  اإلاىار". ٌ 5ًىضح الخلٍغ  : مً بهخاحُت املحانُل بدلى

لُا كض ًهل هظا اإلاؿخىي بلى 2333ٖام  غ ٖلى ؤن "اعجفإ صعحت الحغاعة بحن  %.12، وفي ؤفٍغ كضص الخلٍغ َو
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صحر تغٌٌر المناخ واألمن المومً ، تمرٌر نشرته االمانة العامة لمجلس الوزراء العرالً ٌتضمن رؤى لمراكز الدراسات االمرٌكٌة حول خطر الت  

 . 5151مؤسسة أمنٌة وعسكرٌة واستخباراتٌة رسمٌة تعمل فً الوالٌات المتحدة ،  55والجفاف المادم ، وٌمثل التمرٌر وجهة نظر 

https://www.scientificamerican.com/article/climate-change-threatens-to-make-more-people-poor/
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اث ما كبل الثىعة الهىاُٖت ؾًُ٘  3صعحخحن بلى  ت فىق مؿخٍى ً في  153صعحاث مئٍى ملُىن شخو آزٍغ

ا وخضها في الهىض، هما ًمىً ؤن ًاصي بلى صزٌى  ُىن شخو بلى صاثغة الفلغ بدلٌى مل 45صاثغة ؤلانابت باإلاالٍع

 732مً َحّغاء الهضماث الؼعاُٖت وألامغاى الىاحمت ًٖ الخغحراث اإلاىازُت"، مكحًرا بلى ؤن "خىالي  2333ٖام 

 11ٌِٗكىن في فلغ مضك٘". -% مً ؾيان الٗالم9.6ًمثلىن هدى -ملُىن شخو 

 

 

 : العزاق في مىاجهة جغحر املىار: رابعا

الٗغاق في صاثغة الخُغ وفي نضاعة الضٌو التي جل٘ يمً مىاَم اإلاىار الٗالمي مً اإلاغجح ان ًيىن  

ألاهثر كؿىة، والتي جىاحه مساَغ في الخصحغ بؿبب يٗف اإلاىاعص اإلااثُت وكلت اإلاؿاخاث الخًغاء بااليافت 

ت بكان الى اهبٗازاث الغاػ الىغبىوي بدضوص غحر مؿُُغ ٖليها وماجؼاٌ غحر زايٗه لًىابِ الاجفاكُت الا  َاٍع

ـ اإلالحم بها 2338اإلاىار التي اهًم اليها اوازغ  بؿبب الٓغوف الامىُت التي واحهها الٗغاق ٖلب  ،واجفاق باَع

غ الاعى، وما عافلها مً  احخُاح جىُٓم صاٖل الاعهابي وما جُلبه طلً مً حهىص ومىاعص الجمام ٖملُت جدٍغ

ب وصماع للممخلياث والبنى الخدخُت التي ؤزغث وماػالذ ؾلبا في حكىه مٗالم البُبئت والُبُٗت في هثحر مً  جسٍغ

ضم اؾخلغاع للخسُُِ  اإلاىاَم بااليافت إلاىحاث الهجغة التي ماػالذ بضون خل هـهاجي ولها ٖىامل يٗف ٖو

 البُئي.

  

 

 

 

 

 الحغحرات املىازية في العزاق : -1

الٗغاق همٗٓم الضٌو الٗغبُت والىامُت، الًخدمل ؾىي حؼء كلُل مً اإلاؿاولُت في اهبٗازاث الغاػاث 

% مً الغاػاث الضفُئت اإلاؿببت لالخخباؽ 5الضفُئت، طلً ان مٗٓم جلً الضٌو ومنها الٗغاق، ال جيخج ؾىي 

غ اإلاىخضي الٗغبي للبِئت والخىمُت لٗام   2338ً حكهض البالص مىظ ٖام . وم٘ طل2311الحغاعي، وفلا لخلٍغ

مىحاث حفاف ٖىُفت وبضث ازاعها واضحت ٖلى الؼعاٖت والاعاض ي ومهاصع اإلاُاه والحُاة الٗامت، فًال ًٖ 

غ انضعه مٗهض مهاصع  ُت في جلٍغ اعجفإ غحر مؿبىق في صعحاث الحغاعة. للض بضث اإلاالمذ الاولى لهظه الخٍغ
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 صالح ، مصدر سبك ذكره. مروة  

يمكن للحرب أن تضعف البيئة وتقلب حياة الناس رأسا على 

 عقب بعد فترة طويلة من سكوت هدير األسلحة

  ايغور مالغراتي ، المستشار الدولي للجنة الدولية للمياه والسكن
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ش  بلضا في الٗالم، جىاحه  33لضا في الكغق الاوؾِ نضاعة الثدت ب 14خُث اخخل  2315/آب/25الٗالم بخاٍع

ذ، الاماعاث، لبىان،  ً، اليٍى شح مُاه خلُلي في الٗلىص اإلالبلت. ومً بحن هظه البلضان الؿٗىصًت، البدٍغ

غ الى ان الاصاعة الؿِئت والخبظًغ والاػصًاص الؿياوي هي ٖىام ل فلؿُحن، اًغان، اؾغاثُل، الٗغاق. وؤقاع الخلٍغ

التي جًغب مىاَم في الٗالم بؿبب الخغحر اإلاىاخي. وحٗاوي مىُلت الكغق ايافُت إلاىحاث الجفاف الٗىُفت 

لُا ؤهثر مً ؤي مىُلت في الٗالم مً خضة جإزحر الخغحر اإلاىاخي وهلو اإلاُاه، وطلً بؿبب  الاوؾِ وقماٌ افٍغ

% مً اإلاىاعص 2لي ؾيان الٗالم واكل مً % مً احما6َبُٗتها اللاخلت ؤو قبه اللاخلت، فًال ٖلى انها جًم 

% ٖلى مؿخىي 2.4اإلااثُت اإلاخجضصة في الٗالم، وال جخجاوػ مؿاهمت هظه اإلاىُلت في اهبٗار الغاػاث الضفُئت 

 12الٗالم.

مالمؿت آلازاع الىاججت ًٖ الخغحر اإلاىاخي في الؿىىاث ألازحرة مثل مىحاث الحّغ اإلاخُغفت  اللض ناع ممىى

غصؾخان، جخمحز غالبُت والخصحغ وشح ا
ُ
إلاُاه في حمُ٘ ؤهداء البالص. وباؾخثىاء اإلاىاَم الجبلُت في بكلُم ه

.  153اإلاىاَم ألازغي في البالص بُبُٗت حافت ؤو قبت حافت ال جخجاوػ فيها وؿبت هٌُى ألامُاع 
ً
ا ملم ؾىٍى

ىُت لخإمحن ؤهثر مً ههف اخخُاحاجه  ولهظا الؿبب ٌٗخمض الٗغاق ٖلى ؾلٍى ألامُاع زاعج خضوصه الَى

اإلااثُت، ألامغ الظي ًجٗله ٖغيت لخدضًاث حمت في ما زو ؤمىه اإلااجي والغظاجي، وطلً بؿبب جبُٗخه اإلاىازُت 

ً اإلاُاه في صٌو الجىاع،  ٘ جسٍؼ ا. وزفًذ مكاَع الُبُُٗت والجُىؾُاؾُت لضٌو الجىاع: جغهُا وإًغان وؾىٍع

اإلاهضعان الغثِؿُان إلاُاه الٗغاق الؿُدُت، بلى ؤكل مً زلث مٗضالث الخضفم في نهغي صحلت والفغاث، وهما 

 .وكض جسفًها ؤهثر في الؿىىاث اإلالبلت 2318َاكتهما ٖام 

مٗٓم مهاصع مُاه فوالخضماث ألازغي، للكغب والؼعاٖه  ٖلى مُاه الانهاع )مُاه ؾُدُت( ٌٗخمض الٗغاق

، ًل٘ في مىُلت الكغق ألاوؾِ وقغق البدغ اإلاخىؾِ. وهي  صحلت والفغاث آلاجُت مً حىىب قغقي ألاهايٌى

لُا، ما ًفاكم ؤؾباب جىاكو جضفم اإلاُاه في ألانهاع . مىُلت مخإزغة بهكاقت مىار الكغق ألاوؾِ وقماٌ ؤفٍغ

غ مخٗضصة ولها جازغ ٖلى الُبُٗت وبالخالي اإلاىار.  وليىهه صولت هفُُت، هظا ٌٗني وحىص ميكأث اؾخسغاج وجىٍغ

غوف مِٗكت كاؾُت، فاإلاىار الصحغاوي الح ا مخٗضصة ٖلى الخضماث ْو اع والجاف نُفا، ًفغى يغَى

ف البؿاجحن وججفُف الاهىاع مىظ ػمً الىٓام الباثض والؾباب ؾُاؾُت، اؾخمغ هظلً هظا  جؼامىذ م٘ ججٍغ

الخجاوػ ٖلى الىٓام البُئي الظي وان مخىاػها ٖىضما اهملذ البؿاجحن وجدىلذ الى مبأن وميكاث ؾىىُت 

 . في مٗٓم مدافٓاث ومىاَم البلض َ٘ ؤزغي ومكاع 

ت ٖلى الاكل زالٌ اللغن اإلااض ي،  (3.7)في الٗغاق بىدى  محىضط درجات الحزارةاعجف٘   صعحت مئٍى

ؿحر هٌُى الامُاع في اججاه هؼولي َفُف في حىىب  بِىما انبدذ صعحاث الحغاعة الكضًضة اهثر جىاجغا، َو

  . 2353صعحخحن مئىٍخحن بدلٌى ٖام  قغق البلض. ومً اإلاخىك٘ ان جغجف٘ صعحاث الحغاعة الؿىىٍت بملضاع
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 .5119، تموز  darajخالد سلبمان ، لماذا العراق اكثر هشاشه امام التغٌر المناخً؟ ، دراسة نشرها مولع  
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معدل 
درجات 
      الحرارة

     
 الخريف الصيف الربيع الشتاء السنوات

1970 17.33 30.90 42.36 33.10 

1971 17.63 29.73 41.90 32.40 

1972 14.56 28.36 42.36 33.10 

1973 17.00 30.06 42.36 32.73 

1974 14.86 27.86 42.23 33.13 

1975 15.33 29.96 42.56 32.30 

1976 15.63 27.80 41.66 32.40 

1977 18.10 29.96 43.00 31.30 

1978 18.20 30.60 41.93 31.76 

1979 19.03 30.36 42.56 34.26 

1980 16.23 29.73 43.10 31.46 

1981 17.60 28.76 42.53 32.26 

1982 16.13 29.13 42.20 30.33 

1983 14.63 29.16 42.26 32.63 

1984 18.23 29.60 41.26 31.80 

1985 16.56 29.90 43.43 32.46 

1986 17.70 29.26 42.96 32.33 

1987 18.86 29.56 43.36 31.63 

1988 16.76 28.66 41.93 31.86 

1989 15.90 31.36 43.53 32.30 

1990 15.80 29.90 42.76 33.03 

1991 16.63 29.93 42.40 32.23 

1992 14.76 27.20 41.86 31.96 

1993 15.43 28.50 42.66 31.73 

1994 19.20 31.86 42.26 32.06 

1995 16.76 30.63 42.40 31.73 

1996 17.63 30.10 44.20 32.40 

1997 18.00 29.26 42.40 32.43 

1998 16.23 30.06 45.33 34.06 

1999 20.26 32.06 44.40 33.20 

2000 17.46 31.43 45.53 31.80 

2001 17.76 31.43 44.33 33.10 

2002 18.46 30.56 43.53 33.46 

2003 16.80 29.86 43.50 32.86 
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2004 17.86 30.36 42.96 32.60 

2005 16.73 30.70 42.83 31.60 

2006 19.06 31.70 44.03 32.20 

2007 16.26 30.76 44.10 35.66 

2008 16.76 33.16 43.80 32.46 

2009 18.83 30.40 42.93 32.03 

2010 20.30 31.63 44.96 34.96 

2011 18.26 30.20 43.73 30.96 

2012 17.56 30.93 44.43 33.03 

2013 18.63 29.90 42.40 31.26 

2014 17.13 31.76 43.60 29.10 

2015 19.20 31.50 44.66 34.06 

2016 18.26 31.53 44.86 33.36 

2017 16.63 30.76 44.56 34.20 

2018 20.16 31.10 43.23 32.76 

2019 17.93 29.56 44.73 34.13 

 13ألازحرة درجات الحزارة  في العزاق للخمطحن عامامعدل  الجدول  يبحن 

 

% )خؿب مجمىٖت البىً الضولي( . 9بِىما مً اإلاخىك٘ ان ًىسفٌ مخىؾِ هٌُى الامُاع الؿىىي بيؿبت 

غح٘ طلًبكيل هبحر ف الترابية او الزمليةالعىاصواًًا اػصاصاث   : 14الى ٖضة اؾباب اهمها ، ٍو

  .شحت الامُاع التي اصث الى الجفاف و الخصحغ- ؤ 

  .سجلذ مٗضالث في فهل الهیف ؤٖلى مً مٗضالجھا الٗامت بٗضة صعحاث لٗضة مىاَم في الٗغاق -ب

اإلاؿاخاث الخًغیت وػیاصة في اإلاؿاخلذ الجغصاء التي جضزل مً الٗىامل اإلاؿاٖضة  مًالجفاف  كلل -ج

  .للغباع

  .اإلاىسفًاث الجىیت و الجبھىیت في فهلي الهیف و الغبی٘ هثرة جىغاع -ص

حٗغى التربت في الٗغاق زانت اللكغة الؿُدیت او الخاعحیت مىھا الى ٖملیاث حٗغیت و ٖملیت َدً حغاء - -هــ

  .خغهت الىاكالث و اإلاغهباث اإلاخٗضصة

 .ػعاٖت الغاباث والؼعاٖت صاثمت الخًغةیت مما یللل مً جغصي فكلت ميؿىب اإلایاة في الاهھاع و اإلایاة الجى  -و
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 .5155بٌانات الجامعة المستنصرٌة ، كلٌة العلوم ، لسم علوم الجو ،   
14

. 5115، الغبار فً العراق ، بحث منشور فً مولع الهٌأة العامة لالنواء الجوٌة والرصد الزلزالً ،  هدى عباس حمٌد الالمً 

http://meteoseism.gov.iq/upload/upfile/ar/31bhth1.pdf  

http://meteoseism.gov.iq/upload/upfile/ar/31bhth1.pdf
http://meteoseism.gov.iq/upload/upfile/ar/31bhth1.pdf
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اصة مٗضالث صعحاث الحغاعة او الاجغبت، بل جىُىي  ًالخٔ مً هظه الجضاٌو ان اللًُت لِؿذ فلِ في ٍػ

ة الحضور اًًا، وهظا له ٖالكت ع صنف ممُغة او متربت في اوكاث  هااًًا ٖلى الخُغف في اإلاىار، هدضور ٖىا

ماء الٗالم. اًًا بالخغحر اإلاىاخي وغالبا ما  وان ًىاككه املجخمٗىن في اللمم التي ٖلضث بدًىع ٖػ

 

، فخيبسغ اإلاُاه الؿُدُت ًغجبِ باعجفإ صعحت  الحبسز ؤخض الٗىامل التي جغجبِ م٘ الخغحر في اإلاىار هى

ت او نلبت، وله ٖالكت اًًا  اح والتي جدٌى اإلاُاه مً خالتها الؿاثلت الى خالت غاٍػ ت الٍغ اعة ؾٖغ الحغاعة وٍػ

باهسفاى مٗضالث الامُاع. وبالخالي ًيىن اخض الٗىامل اإلاىازُت التي جًغِ وجازغ ٖلى مىار الٗغاق وغحره مً 

 .  15الضٌو

  

 

 ثأجحر هذه الحغحرات املىازية : -2

٘ بًٗها البٌٗ في هىان حملت مً املخاَغ اإلاغجبُت بالخغحراث اإلاىازُت، جيىن هظه املخاَغ مخضازلت م

 ال ًمىً الفهل بُنها بؿهىلت، لىىىا ًمىً ان هىعصها ٖلى الىدى الخالي: اخُان هثحرة، 

 

غالبا ما جازغ الٗىانف الترابُت ٖلى خُاة الاوؿان وصحخه، لِـ فلِ في  املخاطز الصحية: - أ

ذ، ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ ، ًهل الغباع  ت الجافت ولىً اًًا في مىاَم اججاه الٍغ الاعاض ي الصحغاٍو

ىُخحن، مما  بي والامٍغ لُا الى الكغق الاوؾِ واوعبا ومىُلت البدغ الياٍع اإلاىبٗث مً مىُلت قماٌ افٍغ

 ىصة الهىاء في جلً اإلاىاَم اًًا. ًازغ ٖلى ح

 

   محطة بغداد
 

(3معدالت االتربة بوحدة )مايكروغرام/م                

                          

                          

Year Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. 

2020 19.0 22.5 44.4 47.9 33.8 14.1 19.6 6.5 18.3 10.5 25.7 7.7 

2021 19.0 21.8 42.3 46.5 38.6 14.0 19.5 5.7 17.2 12.4 25.7 7.8 

2022 19.0 21.8 42.3 46.5 54.4               

 16بغداد للطىىات الثالث الازحرةب الجى الاثزبة في ثزاكحز  يىضح الجدول معدالت
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 العراق ، بحث منشور فً مولع الهٌأة العامة لالنواء الجوٌة والرصد الزلزالً ، زمان فوزي خلف ، االمطار والتبخر فً   
16

 بٌانات الجامعة المستنصرٌة ، كلٌة العلوم ، لسم علوم الجو ، مصدر سبك ذكره.   
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ئاث الغباع املحمىلت حىا ٖلى صحت الاوؿان  حٗخبر حىصة الهىاء في الٗغاق عصًئت حضا، خُث جازغ حٍؼ

ئاث صكُلت ًهل كُغها الى مً زالٌ جإزحرها ٖلى  زهاثو الهىاء املحلُت والاكلُمُت. ًدخىي الغباع ٖلى حٍؼ

ئاث ازغي زكىت ًهل كُغها الى  (PM2.5) مُىغون  2.5 وخؿب مىٓمت (PM10) مُىغون 13ؤو اكل وحٍؼ

ئاث الغباع هى  ئاث  3مُىغوغغام/م 15الصحت الٗاإلاُت فان املحضص الٗالمي لتراهحز حٍؼ  PM2.5باليؿبت لجٍؼ

ئاث  3مُىغوغغام/م 53و  65جؼصاص مٗضالث هظه اإلالىزاث في الٗغاق مً كض . بِىما  PM10باليؿبت لجٍؼ

ت PM10 باليؿبت ٌ 3مُىغوغغام/م 153و  PM2.5 باليؿبت ٌ 3مُىغوغغام/م ، ؤما في اًام الٗىانف الغباٍع

اصة التي جدهل فُا اًام  17. 3مُىغوغغام/م PM2.5  ًٖ153الىثُفت فلض ونلذ جغاهحز اٌ  اي ان الٍؼ

ت جهل الى ٖكغة ايٗاف وؿبتها املحضصة ٖاإلاُا.  الٗىانف الغباٍع

ٖلى الصحت وكض جاصي الى الىفاة، اط ٌٗخبر الخٗغى الى ًمىً ؤن جازغ جغهحزاث الغباع اإلاتزاًضة ؾلبا 

خالُا اخض ازُغ اإلالىزاث البُئُت ٖلى مؿخىي الٗالم. اط حكحر  PM2,5الجؿُماث الضكُلت املحُُت   

والىي٘ اؾىؤ في  2316مالًحن خالت وفاة مبىغة في ٖام  4ؾاهم في  PM2,5الخلضًغاث الى ان الخٗغى ٌ 

اط ٌٗخبر الٗغاق مً الضٌو التي حٗاوي مً اٖلى  الغباع اإلاخىغعة )الٗغاق مثال( اإلاىاَم اإلاٗغيت لٓىاهغ

شخو  5333فلض حؿببذ اخض الٗىانف الترابُت الازحرة بضزٌى  PM10 .18و  PM2,5مخىؾُاث مؿخىٍاث 

 19الى اإلاؿدكفى .

 

ؾببا  اإلاغجبِ بخغحر اإلاىار والخصحغ جغؾب الغباع والٗىانفيعحبر  املخاطز الاكحصادية والبيئية : - ب

بالتزامً م٘ اهماٌ حىاهب لخضهىع الاعاض ي هما ًدؿبب الغباع بخفاكم الاخضار اإلاىازُت والجفاف ، 

بىع اللؿان اإلالحي الى  ازغي جازغ الى خض هبحر مثل الخلىر مُاه الانهاع وكلت ميؿىب البدحراث ٖو

الى حاهب مؿخىٍاث غحر مؿبىكت في قِ الٗغب مما ًازغ ٖلى اإلاُاه الهالحت للكغب والؼعاٖه. 

لت اإلاضي ابغػها: ٍى  جيالُف اكخهاصًت ازغي كهحرة َو

  املحاصيل الشراعيةثلليل غلة 

 والجزوح الطكاوي زفض كيمة املمحلكات 

 غلم املعامل واملصاوع 

 جعطيل دوائز الدولة 
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 Sand and dust storms in the middle east and north Africa (mena) rigon. sources, coasts and solutions , world 
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19
  CAA/HdfCIA/index.html-BEA-https://arabic.cgtn.com/n/BfJIAاالخباري ،  CGTNتمرٌر لمولع  
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 جعطيل الزخالت الجىية 

 هفىق املاشية  

 )اضزار البنى الحدحية والىلل)الحىادث املزورية 

  )كلف الحىظيف )هدر املياه 

 ثزاجع ثجهحز الطاكة الكهزبائية 

 

غق  الاكخهاصًت لخإزحراث الخلىر يالُفمً الهٗب حضا كُاؽ الخ النها واؾٗت الىُاق َو

غ البىً الضولي  اقاع الى ان زؿاثغ مىُلت الكغق الاوؾِ وقماٌ خؿابها مٗلضة، الا ان جلٍغ

لُا حغاء ملُاع صوالع  (153) ماٌٗاصٌ 2319ٖام  الٗىانف الترابُت بلغذ الخلىر بكيل ٖام ومنها افٍغ

ا واهثر مً  ، اقاع الجضٌو اإلاغفم َُا الى الىاجج املحلي إلاٗٓم بلضان اإلاىُلت % مً احمالي2,5ؾىٍى

ا ب  ؿبب جلىر البِئتخهت ول صولت مً صٌو اإلاىُلت مً جغاهحز الغباع واٖضاص الىفُاث ؾىٍى

لى الىدى   العزاقوالخؿاثغ الاكخهاصًت بااليافت الى وؿبتها مً الىاجج اللىمي ومً بُنها   23الخالي :ٖو

 
 PM2,5ثزاكحز جشيئات  البلد

 3مايكزوغزام/ملم

وطبة الخطائز من الىاثج  الخطائز بالدوالر الامزيكي اعداد الىفيات

 اللىمي الاجمالي

 %1,84 9,186 7,845 19,25 الجشائز

 %1,47 836 188 43,63 البدزين

 %3,85 33,912 39,118 36,41 مصز

 %2,6 32,373 21,683 31,89 ايزان

 %2,89 14,793 13,372 32,57 العزاق

 %3,33 7,639 2,231 25,78 اضزائيل

 %1,347 1,383 1,355 25,64 الاردن

 %1,44 3,823 547 49,13 الكىيت

 %3,78 2,838 1,8162 23,56 لبىان

 %1,73 4,158 7,334 17,36 املغزب

 %1,8 2,725 655 33,35 عمان
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 %6,69 54,295 156,191 46,18 باكطحانال

 %3,44 1,222 113 38,36 كطز

 %2,17 32,338 6,285 54,12 الطعىدية

 %3,31 3,514 3,792 16,35 ثىوظ

 %1,32 5,761 933 43,95 الامارات العزبية

 %1,65 339 1,336 26,36 غشة والضفة الغزبية

 %3,45 3,229 13,442 36,19 اليمن

 

، هالخٔ جفاوث الخؿاثغ مً  بؿبب الخلىر ًاقغ الجضٌو وؿبت زؿاعة ول صولت مً الكغق الاوؾِ

بُٗت وكاَه ومؿخىي صٖم الحيىمت ٖضص الؿيان و صولت الى ازغي ، وطلً بدؿب  جإزغ اللُإ اإلاخًغع َو

ضص الٗىانف وقضج اط هالخٔ ان اهبر  ى ؤزغي ومؿاخت الضولت.ـها مً صولت الـوكضعتها ٖلى مىاحهت الخدضي ٖو

مثل مهغ والباهؿخان واًغان والؿٗىصًت، عغم انها حكهض  الضٌو مؿاخت هي الاهثر حٗغيا للخؿاثغ اإلااصًت

ً والاماعاث.  جغاهحز غباع اكل وؿبُا مً صٌو ازغي جل٘ في كلب صحغاء الكغق ألاوؾِ مثل اليىٍذ والبدٍغ

 

 

 الحلىل والحىصيات  زامطا :

 الحلىل ...

ٌ  مهما واهذ ُت الحلى ٗت واإلاخمثلت بالخٗاون اإلاكترن بحن  هٖى فهي جدخاج الى اجساط ألاحغاءاث الؿَغ

حمُ٘ اللُاٖاث الحيىمُت واإلااؾؿاث وألافغاص. ومً هىا هدث وػاعة البِئت ٖلى صعاؾت اإلالترخاث الخالُت 

ع بالخٗاون م٘ الخبراء والجهاث ألاواصًمُت لغغى اٖضاص صعاؾت وفم مىهجُت ٖلمُت للحض ؤو جسفُف ازا

 : الٗىانف الترابُت ٖلى البالص

اث مً اإلاهضبٌٗ ب هاجثبُذ التربت بغقمً الحلٌى اإلاُغوخت للحض مً ازاع الٗىانف الترابُت هى  -1

ت ؤو ) الهضًلت للبِئت اإلاىاص ت. ًيبغي  بُىلىحُت(البىلُمحًر في مىاَم باع جيىن الٗىانف الغباٍع

ىباجاث ألاعاض ي الٗغاكُت. ًمىً اًًا ػعاٖت بٌٗ الجدضًض باع جيىن الٗىانف الترابُت صازل وزاعج 

هما ًيبغي جُبُم جلىُاث الؿلي الغقُضة  ،ال جدخاج بلى مُاه هثحرةالتي جخدمل الجفاف و ُبُُٗت ال

 .الؾدثماع اإلاُاه الحالُت
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ٌ ميافدت الخصحغ وحغحر اإلاىار جفُٗل ألاجفاكُاث اإلابرمت م٘ صٌو الجىاع خى جخُلب الىلُت اٖاله  -2

م٘ اوكاء مغهؼ بدىر  .الٗىانف الترابُت ٖابغة للحضوصطاث َبُٗت مكترهت، فاإلاكاول  اع هظهباٖخب

ت حٗمل ٖلى جثبُذ التربتمكترن وصعاؾت امياهُت  غ مىاص بُىلىحُت ؤو هاهٍى واحغاء البدىر  جٍُى

 اإلاُلىبت إلاٗغفت افًل اإلاىاص التي ًمىً اؾخسضامها واماهً وكغها.

وجللُل خضة الٗغانف ٌى اإلاُغوخت بلىة خالُا لٗالج كلت وؿبت ؤلامُاع مً الحل،  ؤؾخمُاع السحب -3

زها ٖلى بؾلاٍ مدخىاها مً بساع اإلااء واإلاُاه حدفجاؾخمُاع السحب نىاُٖا و  هى ٖمىما الترابُت

اليامىت فيها. وللض بضؤ بالفٗل جُبُم هظا الىهج في ؤهثر مً صولت ٖغبُت، زانت الؿٗىصًت وؤلاماعاث 

مان واإلا ُٖ وخللذ الخجاعب واملحاوالث التي جمذ في هظه الضٌو وغحرها وؿب ، غغب، وؤزحرا ألاعصنو

هجاح مخفاوجت، لىً الثابذ ؤن اللجىء لخلىُاث الاؾخمُاع لم ٌٗض آلان جغفا ؤو زُاعا، زانت في ْل 

اصة خضته ا جضاعي اإلاكىالث الىاججت ًٖ جفاكم ْاهغة الاخخباؽ الحغاعي وجىغاع مىحاث الجفاف وٍػ

.ً  بكيل ملفذ زالٌ الٗلضًً ألازحًر

ل الضولُت وزانت اإلاخدهلت مً اإلاىٓماث الضولُت طاث البٗض ألا ًمىً  -4 ؾخفاصة مً الُاث الخمٍى

ومىٓمت الصحت  UNICEF مىٓمت الُىوؿُفو  GCFنىضوق اإلاىار ألازًغ البُئي والهحي مثل 

ؾخفاصة وألا  UNEP مم اإلاخدضة للبِئتومىٓمت ألا  UNDP هماجيمم اإلاخدضة ألا وبغهامج ألا  WHO الٗاإلاُت

٘ ملاومت الخغحراث اإلاىازُت. ووكحر هىا اًًا الى يغوعة ألاؾخفاصة مً  مً اإلاىذ الضولُت في مكاَع

ججاعب الضٌو التي اؾخُاٖذ اؾخدهاٌ مبالغ هبحرة مً نىضوق اإلاىار ألازًغ واؾدثماعها في 

 .ث اإلاىازُت واملخاَغ الىاحمت ٖنهاهُفُت الاؾخفاصة مً اؾتراجُجُت الخىُف م٘ الخغحرا

 

 

  ...الحىصيات 

ؼ ؾبل مىاحهت  -1 ٗاث بالخٗاون م٘ الجهاث الخىفُظًت لحماًت البِئت وبما ًًمً حٍٗؼ جلضًم حكَغ

 الجفاف والخصحغ والخلىر.

عكابت مجلـ الىىاب ٖلى جىفُظ الاجفاكاث واإلاٗاهضاث الضولُت التي وكٗتها الحيىمت الٗغاكُت ونىث  -2

ٗاث هافظة.ٖليها   مجلـ الىىاب هدكَغ
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واإلاباصعة )جفُٗل الضبلىماؾُت البرإلااهُت في حىاهب مثل اَالق اإلاباصعاث الٗاإلاُت لحماًت البِئت  -3

والتي الكذ كبىال وجغخُبا ٖاإلاُا. ومً حاهب  (البرإلااهُت الخىوؿُت والتي جسو الحفاّ ٖلى املحُُاث

بدهو الٗغاق اإلااثُت ومٗالجت الحلٌى اهفت  ازغ جفُٗل صوع اًٖاء مجلـ الىىاب في اإلاُالبت

الظهغ م٘ الضٌو املجاوعة وصٖم الٗغاق مالُا مً زالٌ مكاعهتهم في املحافل الضولُت البرإلااهُت 

)واالجداص البرإلااوي الضولي ، اجداص البرإلاان الاؾُىي ، اجداص البرإلااهاث الٗغبُت ، البرإلاان الٗغبي الاهخلالي 

 .للضٌو الاؾالمُت(  والاجداص البرإلااوي 

جفُٗل صوع اللجان الىُابُت اإلاٗىُت بمىيٕى البِئت )لجان اإلاُاه والؼعاٖت والٗالكاث الخاعحُت  -4

ني  الىعف م٘ اإلاىٓماث الضولُت اإلاٗىُتوالُاكت( في ٖلض اإلااجمغاث و  بالبِئت وماؾؿاث املجخم٘ الَى

 بهظا الخهىم. 

 

 

 

 

 

 

  اإلاهاصع:

غة الفًاثُت ، واهىن الاٌو  -1 غ للىاة الجٍؼ ،  2315الخغُحر اإلاىاخي ، جلٍغ

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/12/14/%D8%

A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A 

غ بٗىىان )الخغُحر اإلاىاخي( ، إلاىٓمت الٗفى الضولُت ،  -2 https://www.amnesty.org/ar/what-جلٍغ

-do/climate-we

EAIaIQobChMIl_fUjv_W9wIVBchange/?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=

57VCh0djAfcEAAYASAAEgJaCfD_BwE 

3-  ً ش مً اللمم إلاىاحهت الخدضًاث ، ؾياي هُىػ ٖغبُت ، حكٍغ مهُفى ؾُف، اجفاكاث اإلاىار ،جاٍع

 -https://www.skynewsarabia.com/world/1475269 .2321الاٌو / اهخىبغ 

مىك٘ ألامم اإلاخدضة ، الخغُحر اإلاىاخي ، كمت غالؾيى .  -4

https://www.un.org/ar/climatechange/cop26 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/12/14/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/12/14/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/12/14/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/12/14/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/climate-change/?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMIl_fUjv_W9wIVB57VCh0djAfcEAAYASAAEgJaCfD_BwE
https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/climate-change/?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMIl_fUjv_W9wIVB57VCh0djAfcEAAYASAAEgJaCfD_BwE
https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/climate-change/?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMIl_fUjv_W9wIVB57VCh0djAfcEAAYASAAEgJaCfD_BwE
https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/climate-change/?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMIl_fUjv_W9wIVB57VCh0djAfcEAAYASAAEgJaCfD_BwE
https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/climate-change/?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMIl_fUjv_W9wIVB57VCh0djAfcEAAYASAAEgJaCfD_BwE
https://www.skynewsarabia.com/world/1475269-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9
https://www.un.org/ar/climatechange/cop26
https://www.un.org/ar/climatechange/cop26
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ىيىن ، كمت اإلاىار في هالؾيى،كاصة الٗالم ًخىنلىن الجفا -5 غ إلاىك٘ بٌى ٍع ،  BBCق مٗضٌ ، جلٍغ

14/11/2321  ،https://www.bbc.com/arabic/world-59278324  

، جمىػ  darajزالض ؾلبمان ، إلااطا الٗغاق اهثر هكاقه امام الخغحر اإلاىاخي؟ ، صعاؾت وكغها مىك٘  -6

2319. 

ت ، ولُت الٗلىم ، كؿم ٖلىم الجى ، بُاهاث الجامٗت  -7  .2322اإلاؿدىهٍغ

ني وجهىع الخدضي اإلاىاخي ، صعاؾت بدثُت وكغها  -8 ؿخحن باعزُمىع ، الامً الَى وىعث ام وامبل ، هَغ

 .2316مٗهض بغوهُىغؼ ، جغحمت الباخث مهُفى دمحم عاض ي ، ًىلُى/ جمىػ 

غ وكغجه الاماهت الٗا -9 مت ملجلـ الىػعاء الٗغاقي ًخًمً عئي إلاغاهؼ حغُحر اإلاىار وألامً اللىمي ، جلٍغ

غ وحهت هٓغ  مثل الخلٍغ ىُت خٌى زُغ الخصحغ والجفاف اللاصم ، ٍو ماؾؿت  25الضعاؾاث الامٍغ

ت واؾخسباعاجُت عؾمُت حٗمل في الىالًاث اإلاخدضة ،  ؿىٍغ  .2321ؤمىُت ٖو

 2318م الالىترووي ، جمىػ/ًىلُى مغوة نالح ، الخغُحراث اإلاىازُت تهضص الضٌو ألاهثر فلغا ، مىك٘ للٗل -13

-threaten-changes-https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/climate

countries-poorer/   

 2321حكحن الاٌو اهخىبغ  25، الخغحر اإلاىاخي ، وزُغه الىحىصي ٖلى البِئت ، الحغة ،  هكام ملحم -11

-https://www.alhurra.com/different 

غ إلاىك٘  -12   https://arabic.cgtn.com/n/BfJIA-BEA-CAA/HdfCIA/index.htmlالازباعي ،  CGTNجلٍغ

غ اللجىت الضولُت ٖانفت الٗغاق الٗاجُت ، ؤػمت مىازُت وبُئُت  -13 وؾِ آلازاع التي زلفتها الحغب ، جلٍغ
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