
لــــم يـــكـــن مــــن الـــمـــألـــوف أن تــتــســاقــط الـــثـــلـــوج والــــبــــرد فــتــغــطــي 

قمم الــجــبــال فــي اإلمـــــارات، حيث اكتست قمم الــجــبــال في 

رأس الــخــيــمــة بــالــبــيــاض بــعــد ســقــوط الــثــلــوج والـــبـــرد يـــوم 15 

يــنــايــر الـــجـــاري، وتـــكـــررت الــظــاهــرة فــي ســنــوات ســابــقــة، فيما 

غـــطـــت الـــثـــلـــوج مـــــدن تـــبـــوك والـــــريـــــاض وشــــــــوارع الــقــصــيــم فــي 

الـــمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة مـــــــؤخـــــــراً، وكـــــذلـــــك فـــــي جـــبـــال 

ــــمــــــان الــــشــــهــــر الـــــمـــــاضـــــي، وبــــالــــمــــقــــارنــــة بــفــصــل  مــــســــنــــدم فــــــي ُعــ

الصيف، فلم يعد األمر عاديًا أيضًا حين تزيد حرارة الخليج 

والــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة وتـــــصـــــل إلـــــــى مـــــعـــــدالت تـــــقـــــارب الــخــمــســيــن 

درجة وربما أكثر. 

ــــراً طــبــيــعــيــًا لــمــا  ــ ويـــعـــد تـــأثـــر اإلمـــــــــارات بــالــتــغــّيــر الـــمـــنـــاخـــي أمـ

لــهــذا الــتــغــّيــر مــن تــأثــيــر عــلــى كــوكــب األرض بشكل عـــام. وفــي 

هذا اإلطار تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على الدفع 

بــتــطــبــيــق إجــــــــراءات ومــتــطــلــبــات الــتــكــيــف مـــع تـــداعـــيـــات الــتــغــيــر 

الــمــنــاخــي بــمــا يـــواكـــب الــبــرنــامــج الــوطــنــي لــلــتــكــيــف مـــع الــتــغــيــر 

الــمــنــاخــي بــمــا يـــعـــزز مــســتــهــدفــات الــــدولــــة بــتــحــقــيــق مستقبل 

مستدام لألجيال الحالية والمقبلة.

وبـــذلـــت اإلمــــــارات جـــهـــوداً مــلــحــوظــة لــلــحــد مـــن آثــــار التغير 

الـــمـــنـــاخـــي بـــإنـــشـــاء مـــشـــاريـــع مـــســـتـــدامـــة، إلـــــى جـــانـــب تــخــفــيــف 

انــبــعــاث غـــــازات الــدفــيــئــة، كــمــا يــأتــي اعــتــمــاد مــجــلــس الـــــوزراء 

للخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 - 2050 ليؤكد توجه 

الدولة الريادي في مجال العمل المناخي.

وأكـــــــد مــــســــؤولــــون ومـــتـــخـــصـــصـــون أنــــــه بـــعـــد ربــــــط مــصــطــلــح 

»الــــتــــطــــرف الــــمــــنــــاخــــي« بـــالـــتـــغـــيـــرات الـــمـــنـــاخـــيـــة الــــتــــي تــشــهــدهــا 

دول الــخــلــيــج والـــعـــالـــم، فــــإن طــقــس مـــا قــبــل عــــام 2014 لن 

يــتــكــرر مـــرة أخـــرى وحـــل محله طــقــس آخـــر مختلفًا ومتعدد 

الــظــواهــر، فــتــزايــد الــفــيــضــانــات فــي مــنــاطــق لــم تعهد األمــطــار 

وذوبــــــــــــــان الــــجــــلــــيــــد فــــــي كــــثــــيــــر مــــــن مــــنــــاطــــق الـــــعـــــالـــــم والـــتـــصـــحـــر 

الشديد للعديد من المناطق، وتزايد العواصف واألعاصير 

كلها تنبئ بأن العالم يتجه نحو اختالف كبير في الطقس. 

ودعــــــــــوا إلـــــــى وضـــــــع خــــطــــط اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــعــــالــــة لـــلـــتـــكـــيـــف مــع 

الــمــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة، وإجــــــراء الــــدراســــات الــعــلــمــيــة للتغّير 

المناخي وتقييم آثاره والتعرف على المناطق األكثر عرضة 

لآلثار السلبية الناتجة عنه.

تحٍد عالمي 
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير 

الــــمــــنــــاخــــي والــــبــــيــــئــــة: »إن الـــتـــغـــيـــر الــــمــــنــــاخــــي وتــــداعــــيــــاتــــه بـــاتـــت 

الــتــحــدي األهـــم عــالــمــيــًا الـــذي يــواجــه الــــدول والــمــنــاطــق كافة 

حــــــــــول الـــــــــعـــــــــام، وخـــــــــــــالل الــــــعــــــقــــــود األربـــــــــعـــــــــة األخـــــــــيـــــــــرة شــــهــــدت 

الظواهر المناخية المتطرفة، التي يعد هذا التغّير وارتفاع 

درجـــات حـــرارة األرض السبب الرئيس وراءهــــا، زيـــادة كبيرة 

في أعدادها، حيث ارتفعت من 80 ظاهرة إلى 400 ظاهرة 

سنويًا«. وأشار معالي الزيودي إلى أن وزارة التغير المناخي 

ـــلــــســــلــــة مــــــــن الـــــــــــدراســـــــــــات والـــــتـــــقـــــاريـــــر  والـــــبـــــيـــــئـــــة عــــمــــلــــت عـــــلـــــى سـ

تــأثــيــر تــداعــيــات التغير المناخي  بــتــوقــعــات  البحثية الــخــاصــة 

على الــقــطــاعــات الحيوية فــي الــدولــة وهــي الــطــاقــة والصحة 

ــــيـــــة الــــتــــحــــتــــيــــة والـــــبـــــيـــــئـــــة، وحـــــــــــــددت مـــــــن خـــــاللـــــهـــــا طـــبـــيـــعـــة  ــــنـ ــــبـ والـ

ومتطلبات التكيف مــع مــا يمكن أن تتسبب به 

هـــذا الــتــداعــيــات مــن تــأثــيــرات سلبية فــي كل 

قــــطــــاع. وأضــــــــاف أن الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي تــوصــلــت 

لها هــذه الــدراســات البحثية توقعت 

تراجع أعداد مرات هطول األمطار 

عـــــــلـــــــى الـــــــــــــدولـــــــــــــة ســــــــــنــــــــــويــــــــــًا، فــــيــــمــــا 

ســــــــتــــــــزداد فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــفـــســـه 

كــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــات الـــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــاه الـــــــــتـــــــــي 

تهطل في كل مرة.

أعاصير 
وقــــال مــعــالــي الـــزيـــودي 

إن تأثر الــدولــة بالتغّير 

الــــــــمــــــــنــــــــاخــــــــي يــــــــعــــــــد أمـــــــــــــــراً 

طـــــــــبـــــــــيـــــــــعـــــــــيـــــــــًا لـــــــــــمـــــــــــا لـــــــــهـــــــــذا 

ــّيــــر مــــــن تــــأثــــيــــر عــلــى  الــــتــــغــ

بـــشـــكـــل  األرض  كـــــــوكـــــــب 

عـــــــــــــــــــــــــــام، الفــــــــــــــــتــــــــــــــــًا إلــــــــــــــــــــــى أن 

الـــــــــــــــــــــدولـــــــــــــــــــــة تــــــــــشــــــــــهــــــــــد بــــــشــــــكــــــل 

ــّيـــر  فـــعـــلـــي تـــــأثـــــيـــــرات لـــــهـــــذا الـــتـــغـ

مــنــذ ســـنـــوات ومـــن أهــمــهــا زيـــادة 

عدد األعاصير التي تشهدها المناطق 

الــســاحــلــيــة ســنــويــًا، حــيــث ســجــل الــعــدد زيـــادة 

خالل السنوات الماضية.

نـــــــــفـــــــــذت طـــــــــــــائـــــــــــــرات الـــــــــمـــــــــركـــــــــز الـــــــــوطـــــــــنـــــــــي لـــــــــــــأرصـــــــــــــاد نــــحــــو باألرقام

الـــــســـــحـــــب واالســـــتـــــمـــــطـــــار  لــــتــــلــــقــــيــــح  ــــلـــــعـــــة جـــــــويـــــــة  241 طـ

االصـــطـــنـــاعـــي، شــمــلــت أغـــلـــب مـــنـــاطـــق الـــــدولـــــة، وذلــــك 

مـــع تـــزايـــد الــســحــب الــركــامــيــة عــلــى الــمــنــاطــق الــشــرقــيــة 

والـــجـــبـــلـــيـــة خـــــــال 133 حــــالــــة جــــويــــة مــــمــــطــــرة فـــــي عــــام 

.2019

وبــحــســب الــمــركــز تــوزعــت الــحــاالت الــجــويــة والــحــاالت 

الممطرة خال أشهر العام الجاري إلى حالتين في 

شــهــر يــنــايــر، و16 حــالــة مــمــطــرة فــي فــبــرايــر و16 حالة 

مطر في مارس و17 حالة في أبريل و7 حاالت جوية 

مــمــطــرة فـــي مــايــو و8 حــــاالت فـــي يــونــيــو و4 فـــي يوليو 

و15 فــــي أغـــســـطـــس و5 فــــي ســبــتــمــبــر و14 فــــي أكــتــوبــر 

و15 في نوفمبر و15 حالة مطر حتى 14 ديسمبر.

يأتي اعتماد مجلس الوزراء للخطة الوطنية للتغير 

المناخي 2017 - 2050 ليؤكد توجه الدولة الريادي 

في مجال العمل المناخي، ووضعت الخطة إطاراً 

وطنياً متكاماً لتوحيد الجهود وتحديد األولويات 

وســـــد الــــفــــجــــوات وضــــمــــان الــــتــــعــــاون بـــيـــن الــقــطــاعــيــن 

الحكومي والخاص بما يخدم مصالح الدولة على 

المستويين المحلي والدولي. 

وتـــعـــتـــبـــر الـــخـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــغــيــر الـــمـــنـــاخـــي األولـــــى 

مـــن نــوعــهــا فـــي الــمــنــطــقــة وتـــعـــّبـــر عـــن تـــوجـــه الـــدولـــة 

الــــــقــــــائــــــم نـــــحـــــو الــــتــــنــــمــــيــــة الـــــمـــــســـــتـــــدامـــــة ورفــــــــــــع جــــــــودة 

الحياة، وتحديد األولــويــات وتوحيد الجهود لسد 

الــــثــــغــــرات وضــــمــــان تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بـــيـــن الــقــطــاعــيــن 

الحكومي والخاص بما يخدم مصالح الدولة على 

المستويين المحلي والدولي.
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الملفالعدد 14467 إعداد: مصطفى خليفة، شيرين فاروق، منى خليفة

قــــــال بـــيـــتـــري تــــــــاالس األمـــــيـــــن الـــــعـــــام لــلــمــنــظــمــة 

العالمية لألرصاد الجوية: »ارتفع المتوسط 

الـــعـــالـــمـــي لــــدرجــــات الـــــحـــــرارة بــنــحــو 1.1 درجــــة 

مـــئـــويـــة مـــنـــذ عـــصـــر مـــــا قـــبـــل الـــصـــنـــاعـــة ووصـــــل 

ــــتــــــوى حــــــــــــــــرارة الـــــمـــــحـــــيـــــطـــــات إلـــــــــــى مــــســــتــــوى  مــــــحــ

قــــيــــاســــي، وعــــلــــى الــــمــــســــار الــــحــــالــــي النـــبـــعـــاثـــات 

ثـــــانـــــي أكــــســــيــــد الــــــكــــــربــــــون، فــــنــــحــــن نــــتــــجــــه نــحــو 

زيــــــادة درجــــــات الــــحــــرارة مـــن 3 إلــــى 5 درجــــات 

مئوية بحلول نهاية القرن«.

وأضاف »لقد بدأ عام 2020 من حيث انتهى 

ذات  ومـــــنـــــاخـــــيـــــة  جــــــويــــــة  ــــر  ــــواهــ ــــظــ بــ  2019 عـــــــــام 

تأثيرات كبيرة، وقد سجلت أستراليا في عام 

2019 أحــر وأجــف عــام في تاريخها، ما مهد 

الساحة لنشوب حــرائــق غــابــات ضخمة ذات 

آثار مدمرة على الناس والممتلكات والحياة 

البرية والنظم اإليكولوجية والبيئة«.

ونـــــــوه إلــــــى أنــــــه لــــســــوء الــــحــــظ، إنــــنــــا نـــتـــوقـــع أن 

لــــلــــغــــايــــة فــــــي عــــــــام 2020  ــــاً  ــيـ ــ نــــــــرى طــــقــــســــاً قـــــاسـ

وخالل العقود المقبلة، مدفوعاً بمستويات 

قــيــاســيــة مــــن غـــــــازات االحـــتـــبـــاس الـــــحـــــراري فــي 

الغالف الجوي.

وتابع بيتيري تاالس، إنه إذا لم نتخذ إجراًء 

عــــاجــــالً بـــشـــأن الـــمـــنـــاخ اآلن، فـــإنـــنـــا نــتــجــه نــحــو 

زيـــــــادة درجـــــــات الـــــحـــــرارة ألكـــثـــر مــــن 3 درجـــــات 

مــــئــــويــــة بــــحــــلــــول نــــهــــايــــة الـــــــقـــــــرن، مــــــع تــــأثــــيــــرات 

ضارة على رفاه اإلنسان.

وأضــــاف »آثــــار تــغــيــر الــمــنــاخ تتجلى يــومــيــاً في 

الــظــواهــر الــجــويــة الــمــتــطــرفــة وغــيــر الطبيعية. 

وقـــد تــضــررنــا بــشــدة مـــجـــدداً بــأخــطــار الطقس 

مــــوجــــات  ــــاتـــــت  بـ إذ  عـــــــام 2019.  فــــــي  والـــــمـــــنـــــاخ 

التي كانت تحدث مرة  الــحــرارة والفيضانات 

كل قرن ظواهر منتظمة«.

أكــــــد تـــقـــريـــر لـــمـــركـــز اإلحـــــصـــــاء فـــــي أبــــــو ظــبــي 

بعنوان »التغّير المناخي« أن هناك دراسة 

أجريت في الدولة لقياس درجات الحرارة 

خـــــــــالل الـــــعـــــقـــــود الـــــثـــــالثـــــة الـــــمـــــاضـــــيـــــة، حـــيـــث 

استهدفت بيانات متوسط درجات الحرارة 

وتــــــغــــــيــــــرهــــــا، والــــــــتــــــــي تــــــــم اســـــــتـــــــخـــــــدام بــــيــــانــــات 

ــــــي كــمــحــطــة  ــــــدولـ ــــار أبـــــــو ظــــبــــي الـ مـــحـــطـــة مـــــطـ

مــرجــعــيــة لــلــتــغــيــر، وأظـــهـــرت زيــــادة مــطــردة 

فــــــي مــــتــــوســــط درجــــــــــــات الــــــــحــــــــرارة فــــــي إمــــــــارة 

أبوظبي منذ العام 1982 وحتى عام 2013. 

وكــــشــــفــــت الـــــــدراســـــــة عـــــن انــــــحــــــراف مـــتـــوســـط 

ــــنـــــويـــــة عـــــــن مـــتـــوســـط  درجـــــــــــــات الـــــــــحـــــــــرارة الـــــسـ

الــــدرجــــات لــفــتــرة طــويــلــة األمـــــد والـــتـــي تبلغ 

31 عـــــامـــــاً، وأنــــــه فــــي عـــــام 2013 بـــلـــغ زيـــــادة 

درجــة الــحــرارة نحو 0.6 درجــة مئوية بعد 

أن كـــانـــت تــقــل نــحــو 1.6 درجـــــة مــئــويــة عن 

المتوسط طويل األمد في عام 1982.

وتـــوقـــعـــت الـــــدراســـــة حــــــدوث زيـــــــادة مـــطـــردة 

في درجات الحرارة خالل العقود القادمة 

إذا لـــم تــســتــطــع اإلجــــــــراءات الــوقــائــيــة للحد 

من التغير المناخي القيام بدورها وتقليل 

حدة الزيادة المطردة، والتي سيكون لها 

تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى االحـــتـــرار الــعــالــمــي وذوبــــان 

ــــاع مـــســـتـــوى ســطــح  ــــفــ الـــثـــلـــوج والــــتــــلــــوث وارتــ

البحر.

وفــــيــــمــــا يــــخــــص درجــــــــــات الـــــــحـــــــرارة الـــشـــهـــريـــة 

أشار التقرير إلى أن قياس متوسط درجات 

الحرارة الشهرية خالل الـ31 عاما الماضية 

ــــد لـــدرجـــات  مـــقـــارنـــة بــالــمــتــوســط طـــويـــل األمــ

الــحــرارة الــشــهــريــة، حيث ارتــفــعــت درجــات 

ــــهــــــور بــــــزيــــــادة  ــــكـــــل الــــــشــ ــــريـــــة لـ ــــهـ الـــــــــحـــــــــرارة الـــــشـ

مطردة في الفترة ما بين 1993 - 1997.

زيــادة مطردة في درجات الحرارة 
بأبوظبي منذ 1982

توقعات بطقس قاٍس خالل 
2020 والعقود المقبلة

التغير المناخي

تــرتــبــط أكــثــر مـــن 90 % مـــن الــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة بــتــقــلــبــات الــطــقــس، 

والـــكـــوارث الــســائــدة هــي الــعــواصــف والــفــيــضــانــات، الــتــي أدت كذلك 

إلـــى تكبد أعــلــى خــســائــر اقــتــصــاديــة، وأدت مــوجــات الــحــر والــجــفــاف 

إلى خسائر بشرية، وتكثيف حرائق الغابات، وفقدان الحصاد.

ــــار الــــجــــويــــة فــتــكــاً  ــــطــ وتـــــؤثـــــر مـــــوجـــــات الـــــحـــــر، الــــتــــي كــــانــــت أشــــــد األخــ

إلــــى  الـــــــقـــــــارات وتـــــــــــؤدي  الــــفــــتــــرة مــــــن 2015 - 2019 عــــلــــى جـــمـــيـــع  فــــــي 

تسجيل العديد من األرقام القياسية الجديدة في درجات الحرارة، 

الــتــي تــنــاولــت مــوجــات حــر مهمة  وخلصت جميع الــدراســات تقريباً 

مــنــذ عـــام 2015 إلـــى أن الــســمــة الــمــمــيــزة الــمــشــتــركــة بــيــنــهــا هـــي تغير 

المناخ. 

وارتــبــطــت أكــبــر الخسائر االقــتــصــاديــة بــاألعــاصــيــر الــمــداريــة، وكــان 

ــــثـــــر الـــفـــصـــول  ــيـــــر األطـــلـــنـــطـــيـــة فـــــي عـــــــام 2017 أحـــــــد أكـ ــ مـــــوســـــم األعـــــاصـ

الــمــدمــرة عــلــى اإلطــــالق إذ بــلــغــت قــيــمــة الــخــســائــر الــمــرتــبــطــة بــإعــصــار 

هـــارفـــي وحــــده أكــثــر مـــن 125 مــلــيــار دوالر. وقــبــالــة الــمــحــيــط الــهــنــدي 

في مارس وأبريل 2019، ضربت موزمبيق أعاصير مدارية متتالية 

ومدمرة غير مسبوقة.

تقلبـــات الطقـس تفـــــــــاقم  الكوارث الطبيعية

% 90

شهدت دولة اإلمارات ومنطقة الخليج العربي عمومًا 
تغيرات مناخية غير مألوفة )تطّرف مناخي( خالل السنوات 

األخيرة، نتجت عن أسباب طبيعية أو غير طبيعية، وأدت 
إلى تغّير واضطراب في توازن حركة الغالف الجوي، تمثلت 

بزيادة ملحوظة في نشوء العواصف واألعاصير المدارية 
وسقوط أمطار غزيرة صيفًا وشتاء وعلى فترات قصيرة 

نسبيًا، إلى جانب حدوث ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة 
خالل فصل الصيف، وكذلك انخفاضها إلى ما دون الصفر 

في فصل الشتاء. وعالميًا ازدادت العالمات التي تشير إلى 
تغّير المناخ وآثاره، من قبيل ارتفاع مستوى سطح البحر 

وفقدان الجليد والطقس القاسي خالل الفترة من 2015 - 
2019، فيما زادت أيضًا تركيزات غازات االحتباس الحراري في 

الغالف الجوي وبلغت مستويات قياسية. 
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قــال إبراهيم الــجــروان عضو االتــحــاد العربي لعلوم الفضاء والفلك والباحث 

في علوم الفلك واألرصــاد الجوية، إن ما تشهده اإلمــارات والمنطقة العربية 

من حاالت مناخية استثنائية تصاحبها كميات كبيرة من األمطار، أمٌر طبيعي 

في ظل التغيرات البيئية التي يشهدها العالم.

ونــــــــوه بـــــــأن هــــنــــاك تــــغــــيــــرات مـــنـــاخـــيـــة كــــبــــيــــرة مــــرت 

بــهــا اإلمــــــــارات ومــنــطــقــة الــخــلــيــج خــــالل الــســنــوات 

الـــعـــشـــر األخــــيــــرة مــــن بــيــنــهــا أن هـــنـــاك مــــا بـــيـــن 15 

إلى 20 إعصاراً سنوياً تمر على المنطقة بعدما 

كانت ال تتجاوز 5 أعاصير. ولفت إلى أنه ال يمكن 

ــــيـــــرات مــــثــــل االحــــتــــبــــاس  ــــأثـ الـــــجـــــزم حــــالــــيــــاً بـــــوجـــــود تـ

الحراري، تسببت في تغير االتجاهات المناخية 

اإلقليمية، وهطول كميات كبيرة من األمطار، أو مزيد من الجفاف أو البرودة 

أو الدفء، لكن ذلك يتطلب دراسة بيانات مناخية مستمرة.

أجرت وزارة التغّير المناخي والبيئة استطالعاً بهدف معرفة رأي سكان الدولة 

فــي مـــدى الــحــاجــة إلـــى اتــخــاذ إجـــــراءات للحد مــن التغير الــمــنــاخــي الــنــاجــم عن 

تزايد انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز.

وأكد 87 % من المشاركين في االستطالع، الذين بلغ عددهم 389 شخصاً، 

ــــانـــــون لـــلـــحـــد مـــــن االنــــبــــعــــاثــــات الـــمـــســـبـــبـــة لــتــغــّيــر  أن اإلمـــــــــــارات بـــحـــاجـــة إلــــــى ســـــن قـ

المناخ، مقابل 13 % نفوا ذلك. ورأى 96 % من المشاركين، أن تغير المناخ 

يـــمـــثـــل مـــشـــكـــلـــة مـــلـــحـــة تـــتـــطـــلـــب إجـــــــــــــراءات فـــــوريـــــة مـــــن الــــحــــكــــومــــة، مــــقــــابــــل 4 % 

قــالــوا إنــهــا ليست كــذلــك، فيما أكـــد 84 % أن قضية تغير الــمــنــاخ مهمة جــداً 

لــهــم كــســكــان فــي اإلمــــــارات، مــقــابــل 11 % اعــتــبــروهــا مــهــمــة إلـــى حــد مـــا، و5 % 

رأوا أنــهــا لــيــســت مــهــمــة عــلــى اإلطــــــالق. وأفــــــادت إحــصــائــيــة نــشــرت عــلــى الــمــوقــع 

اإللكتروني للمجلس األعــلــى للطاقة فــي دبــي، بــأن نصيب الــفــرد فــي اإلمـــارات 

مــن االنبعاثات يبلغ 15.7 طناً مــن ثاني أكسيد الــكــربــون، وفــق آخــر اختبار تم 

تجميعه من خالل آلية »الرصد واإلبالغ والتحقق«.

أكــدت مؤسسة اإلمـــارات للطاقة النووية، أن اإلمـــارات درســت عــدة خيارات 

للطاقة لتلبية احتياجاتها المستقبلية مثل النفط والغاز والفحم والمصادر 

الــمــتــجــددة والـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة، ثـــم قــّيــمــت هــــذه الـــمـــصـــادر بـــنـــاًء عــلــى تــكــالــيــفــهــا 

وأثرها البيئي وأمــن اإلمـــدادات والــقــدرة على تطويرها اقتصادياً على المدى 

الطويل، وأثبتت الطاقة النووية أنها الخيار األمثل للدولة، وذلك ألنها آمنة 

تــجــاريــاً، وتــوفــر كميات كبيرة  للبيئة وتقنية مثبتة علمياً ومجدية  وصديقة 

من الطاقة الكهربائية مع انعدام االنبعاثات الكربونية الضارة تقريباً. وقالت 

الــدولــة وتنويعها  الكربونية فــي  النووية يمكنها تقليل االنبعاثات  إن الطاقة 

إلمــــــــــدادات الـــطـــاقـــة وزيـــــــــادة أمـــنـــهـــا، وتـــوفـــيـــر طــــاقــــة اقـــتـــصـــاديـــة صـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة 

الــتــزامــات الــدولــة  ومــوثــوقــة لــعــدد السكان المتنامي فيها، كما يمكنها تلبية 

في مجال االستدامة، وستجّنبنا محطات "براكة" األربع عند التشغيل من 

إنتاج 12 مليون طن من االنبعاثات الكربونية سنوياً، وهذا يعادل حجم 420 

مليون سيارة تويوتا كامري.

ــــاءات أن أكـــثـــر مــــن 30 دولــــــة ُتـــشـــّغـــل 450 مــــن مــحــطــات  وأثـــبـــتـــت آخـــــر اإلحــــــصــ

الــطــاقــة الــنــوويــة لتوليد الــكــهــربــاء، وأن 60 محطة جــديــدة تــعــد قــيــد اإلنــشــاء 

في 14 دولة. 

إعصارًا في منطقة 
الخليج سنويًا

87% من سكان الدولة 
يطالبون بالحّد من االنبعاثات

»براكة« تقلل االنبعاثات بـ12 
مليون طن سنويًا

إبراهيم الجروان

كان نشاط األعاصير المدارية على مستوى العالم في 

عــام 2019 أعلى بقليل من المتوسط، إذ شهد نصف 

الــــكــــرة الـــشـــمـــالـــي 66 إعـــــصـــــاراً مـــــداريـــــاً مـــقـــابـــل الــمــتــوســط 

الــعــالــمــي للسنة ذاتــهــا الــبــالــغ 56 إعـــصـــاراً، عــلــى الــرغــم 

مـــن أن طـــاقـــة األعـــاصـــيـــر الــمــتــراكــمــة كـــانـــت أعـــلـــى بنسبة 

%2 فـــقـــط مـــــن الــــمــــتــــوســــط، وكــــــــان مــــوســــم نـــصـــف الـــكـــرة 

أعـــلـــى مــــن الــمــتــوســط  الـــجـــنـــوبـــي فــــي 2019-2018 أيــــضــــاً 

بعدد 27 إعصاراً.

وكان إعصار »دوريان« من أشد األعاصير المدارية التي 

ـــلـــت فـــي 2019، إذ وصــــل إلــــى يــابــســة جــــزر الــبــهــامــا  ُســـجِّ

بشدة مــن الفئة 5، وتفاقمت آثــار الــدمــار ألن اإلعصار 

كــان بطيئاً بشكل استثنائي وظــل شبه ثــابــت لــمــدة 24 

ساعة تقريباً. 

 شهد عام 2019 عدد حرائق أعلى من المتوسط في العديد 

من مناطق خطوط العرض العليا، بما في ذلــك في سيبيريا 

بـــاالتـــحـــاد الـــروســـي وأالســـكـــا بـــالـــواليـــات الــمــتــحــدة، مـــع حـــدوث 

نشاط حرائق في بعض مناطق القطب الشمالي مع أن ذلك 

كان نادراً للغاية في الماضي.

المجاورة لها  إندونيسيا والبلدان  وأدى الجفاف الشديد في 

إلـــى أكــبــر مــوســم حــرائــق مــنــذ عـــام 2015، فــكــان عـــدد الــحــرائــق 

الــمــبــلــغ عــنــهــا فــــي مــنــطــقــة األمـــــــــازون مــــن الــــبــــرازيــــل أعـــلـــى بــقــلــيــل 

مـــن مــتــوســط الـــســـنـــوات الــعــشــر الــســابــقــة، مـــع نــشــاط الــحــرائــق 

فـــي أمـــريـــكـــا الــجــنــوبــيــة، وكـــانـــت بــولــيــفــيــا وفـــنـــزويـــا مـــن الــبــلــدان 

التي شهدت سنوات نشطة من الحرائق بشكل خاص، وكان 

ــــــوع عـــدد  آخـــــر هـــــذه الــــحــــرائــــق فــــي اســـتـــرالـــيـــا والــــتــــي أدت إلـــــى وقـ

مــن الــوفــيــات ونــفــوق مايين الــحــيــوانــات، بما فيها الحيوانات 

النادرة.
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ــــبـــــي، أن  تــــوقــــع تــــقــــريــــر لـــهـــيـــئـــة الـــبـــيـــئـــة ـ أبـــــوظـ

ــــبـــــعـــــاثـــــات بـــشـــكـــل عـــــــام ســـــــوف تــــقــــل عــــام  االنـ

ــــتـــــاج الــــكــــهــــربــــاء والــــمــــاء  2030 فـــــي قــــطــــاع إنـ

ثـــم   ،%  16 الــــــنــــــقــــــل  يـــــلـــــيـــــه   %  20 ــــبـــــة  ــنـــــسـ ــ بـ

الــنــفــايــات 3 % والــقــطــاعــات األخــــرى 3 %، 

وذلـــــك مـــن خــــالل بـــرامـــج الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة 

وبرنامج إدارة الطلب على الطاقة، ويأتي 

ذلــــــــك لــــلــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى دعــــــــم إمــــــــــــارة أبــــوظــــبــــي 

لمحور البيئة المستدامة والبنية التحتية 

الــــمــــتــــكــــامــــلــــة، والـــــجـــــهـــــود الـــحـــثـــيـــثـــة لــتــجــنــب 

تــــأثــــيــــرات الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــمـــنـــاخـــيـــة الـــتـــي بــاتــت 

تـــأثـــيـــراتـــهـــا الـــوخـــيـــمـــة تــســتــشــري فــــي الــعــالــم 

ــــريـــــر إلـــــــــى أنـــــه  ــــقـ ــتـ ــ ــــيــــــرة. وأشـــــــــــــار الـ ــــبــ بـــــســـــرعـــــة كــ

ــــيـــــق  ــــبـ ــــتـــــطـ الـ ومــــــــــــــع   ،2030 عــــــــــــــام  وبــــــــحــــــــلــــــــول 

المتجددة  الطاقة  الستخدامات  الموّسع 

وكــــــــــــــفــــــــــــــاءة الــــــــــطــــــــــاقــــــــــة وتـــــــشـــــــغـــــــيـــــــل الـــــمـــــحـــــطـــــة 

ــنــــــوويــــــة، يــــتــــوقــــع أن تـــنـــخـــفـــض مـــــؤشـــــرات  ــ الــ

االنبعاثات )نصيب الفرد من ثاني أكسيد 

الــــقــــيــــمــــة  مــــــــن  نـــــحـــــو 50 %  إلــــــــــى  الــــــــكــــــــربــــــــون( 

الحالية. 

وأوصــــــى الــتــقــريــر الــــصــــادر عـــن هــيــئــة الــبــيــئــة 

- أبوظبي إلــى ضـــرورة إنــشــاء نــظــام شامل 

ــــانـــــات الــــحــــيــــة بــجــمــيــع  ــــيـ ــــبـ لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى الـ

ــــا فــــيــــهــــا الــــبــــيــــانــــات  ــــاثـــــات الـــــجـــــويـــــة بـــــمـ ــــــــعـ ــ ــــ ــ ــــبـ االنـ

الـــــخـــــاصـــــة بــــــالــــــغــــــازات الــــدفــــيــــئــــة والــــمــــلــــوثــــات 

الــــبــــيــــانــــات  جـــــمـــــع  عــــمــــلــــيــــة  إن  إذ  ـــــة،  ــــويــ ــ ــــجـ ــ الـ

ســـــوف تـــخـــدم عـــمـــلـــيـــات جـــــرد االنـــبـــعـــاثـــات، 

كــــمــــا ســـيـــســـهـــم فــــــي دعــــــــم عـــمـــلـــيـــة الـــقـــيـــاس 

ــــق، كــــــجــــــزء مـــــــن تــــقــــاريــــر  ـــــقــ ـــتــــــحـ واإلبـــــــــــــــــالغ والـــ

الــــبــــالغــــات الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي يــتــعــيــن إعــــدادهــــا 

مــــــرة كـــــل ســـنـــتـــيـــن بـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــة األمـــــم 

المتحدة بشأن التغير المناخي.

وأشــــــــار وزيــــــر الـــتـــغـــيـــر الـــمـــنـــاخـــي والـــبـــيـــئـــة إلـــــى أن الــــــــوزارة 

ــــيـــــن مــــــــن جــــهــــات  ــيـ ــ ــــيـــــجـ ــــراتـ ــتـ ــ وبــــــالــــــتــــــعــــــاون مــــــــع شـــــركـــــائـــــهـــــا االسـ

حكومية )اتحادية ومحلية( ومؤسسات القطاع الخاص، 

تــعــمــل عــلــى الـــدفـــع بــتــطــبــيــق إجــــــراءات ومــتــطــلــبــات التكيف 

مع تداعيات التغير المناخي بما يواكب البرنامج الوطني 

للتكيف مع التغير المناخي.

انبعاثات ضارة 
وأكد عبد الله المندوس، مدير المركز الوطني لألرصاد، 

رئيس االتحاد اآلسيوي لألرصاد الجوية، أن تغّير المناخ 

أصبح من الموضوعات الحيوية والجدلية شديدة الصلة 

باإلنسان والمجتمع، فكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية 

أصبح يلقى اهتمامًا بين أفراد المجتمع ويؤثر في طريقة 

تعاملهم مع أبسط أمور الحياة اليومية.

ــــاء الــــــمــــــنــــــاخ الحــــــــظــــــــوا خـــــــــــالل الـــــعـــــقـــــود  ــــمــ ــــلــ وأضــــــــــــــــاف أن عــ

األخيرة أن هناك بعض التغيرات التي تحدث في المناخ 

الــعــالــمــي، وقـــد أجــريــت الــعــديــد مــن الـــدراســـات والــبــحــوث 

الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــــهـــــذا الـــــمـــــوضـــــوع فـــــي إطـــــــــار أنــــشــــطــــة الــمــنــظــمــة 

العالمية لألرصاد الجوية واللجان الدولية ذات العالقة 

بهدف التعرف على أبعاد هذه التغيرات وآثارها.

وأشـــــــــار إلــــــى أن الـــمـــنـــظـــمـــة الـــعـــالـــمـــيـــة لـــــألرصـــــاد الـــجـــويـــة 

ــــمــــــوضــــــوع أهــــمــــيــــة خـــــاصـــــة ونــــــفــــــذت إجــــــــــــراءات  أولــــــــــت هــــــــذا الــ

لـــقـــيـــاس عـــنـــاصـــر الـــــغـــــالف الـــــجـــــوى بــــوســــائــــل مــــتــــعــــددة مــثــل 

أقــــــمــــــار الــــــرصــــــد الــــصــــنــــاعــــيــــة ومـــــحـــــطـــــات الــــــرصــــــد الـــســـطـــحـــيـــة 

ورصد طبقات الجو العليا.

وتــــــــابــــــــع الــــــــمــــــــنــــــــدوس: كــــــونــــــت الــــمــــنــــظــــمــــة فــــــريــــــقــــــًا لــــخــــبــــراء 

تــــعــــديــــل وتـــحـــســـيـــن الــــطــــقــــس وبـــــحـــــوث االســــتــــمــــطــــار وبـــيـــنـــت 

بــــعــــض الـــــــدراســـــــات أن االنــــبــــعــــاثــــات الــــــضــــــارة مـــــن األنـــشـــطـــة 

ــــيـــــة تــــمــــثــــل عـــــنـــــصـــــراً هــــــامــــــًا مــــــن الــــعــــنــــاصــــر الـــمـــســـبـــبـــة  ــــانـ اإلنـــــسـ

لـــلـــتـــغـــيـــرات الـــمـــنـــاخـــيـــة، وأوصـــــــــت بـــــضـــــرورة الــــحــــد مـــــن هـــذه 

االنبعاثات خاصة غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يتسبب 

في االحتباس الحراري وما ينتج عنه من آثار ضارة على 

الـــحـــيـــاة عـــلـــى كـــوكـــب األرض، الفــــتــــًا إلـــــى أن إقـــلـــيـــم جــنــوب 

شرق آسيا، وفق منظمة الصحة العالمية، يقطنه 26% 

مـــن ســـكـــان الـــعـــالـــم، و%30 مـــن فـــقـــرائـــه، ونـــظـــراً إلــــى عــدد 

سكانه الكبير، فإن العواقب الناجمة عن تغّير المناخ قد 

تكون كارثية في هذا اإلقليم.

جودة الهواء 
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أكــــــــدت هـــيـــئـــة الـــبـــيـــئـــة ـ أبــــوظــــبــــي أن خــطــط 

الــتــخــفــيــف مـــن انــبــعــاثــات الـــغـــازات الــدفــيــئــة، والـــتـــي تعكف 

الـــهـــيـــئـــة عـــلـــى وضــــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات وســــيــــاســــات مـــســـتـــدامـــة 

لــلــحــد مــنــهــا بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــــشــــركــــاء، ســـيـــكـــون لـــهـــا فـــوائـــد 

مــــشــــتــــركــــة فـــــــي تــــحــــســــيــــن جـــــــــــودة الــــــــهــــــــواء والـــــــحـــــــد مـــــــن تـــغـــيـــر 

المناخ في إمارة أبوظبي إلى مستوى أعلى يمكنه تحقيق 

أهــــــداف األجــــنــــدة الــوطــنــيــة والــتــخــفــيــف مـــن تــهــديــد الــصــحــة 

الــــعــــامــــة والــــحــــيــــاة الــــبــــريــــة فــــي اإلمـــــــــــارة، إضــــافــــة إلــــــى تــعــزيــز 

الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة لــالســتــثــمــار فــــي الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، 

وتـــعـــزيـــز الـــمـــعـــرفـــة واالبــــتــــكــــار وخــــدمــــة الـــمـــجـــتـــمـــع ورفـــاهـــيـــة 

الـــــــــحـــــــــيـــــــــاة فـــــــــــي اإلمـــــــــــــــــــــــــــــارة. وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت الـــــــمـــــــهـــــــنـــــــدســـــــة شــــيــــخــــة 

الــحــوســنــي، الــمــديــر التنفيذي لــقــطــاع الــجــودة البيئية في 

الهيئة »أن جهود دولة اإلمارات وسعيها الحثيث للبحث 

عـــــن حــــلــــول مـــســـتـــدامـــة فـــــي ظـــــل الـــنـــمـــو الـــســـكـــانـــي الـــســـريـــع 

والــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة، يــأتــي مـــن خـــالل الــتــزامــهــا باتفاقية 

األمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة اإلطــــــاريــــــة بــــشــــأن تـــغـــيـــر الــــمــــنــــاخ، وقـــائـــمـــة 

المساهمات الوطنية المحددة التي تقدمها الدولة ضمن 

ــــتـــــي تـــســـتـــنـــد إلــــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطــنــيــة  هــــــذه االتــــفــــاقــــيــــة، والـ

ــــتـــــصـــــادي وتــــحــــّقــــق مـــنـــافـــع مــشــتــركــة  مـــتـــكـــامـــلـــة لـــلـــتـــنـــويـــع االقـ

ــّيـــــف عــــلــــى حــــــد ســــــــواء،  ــ ــــكـ ــتـ ــ فــــــي إطــــــــــار عـــمـــلـــيـــة الــــتــــخــــفــــيــــف والـ

فلقد تضمنت األجندة الوطنية أن نسبة الطاقة النظيفة 

ستصل إلى %27 من إجمالي الطاقة المستهلكة بحلول 

عام 2021، كما تهدف استراتيجية اإلمــارات للطاقة إلى 

زيادة نسبة الطاقة النظيفة إلى %50 بحلول عام 2050.

تغيرات ملموسة
من جانبه، تحدث الدكتور سعيد حمد الصارمي خبير 

األرصــاد الجوية باألمانة العامة لمجلس التعاون لدول 

الــخــلــيــج الــعــربــيــة عــن ظــاهــرة الــتــغــّيــر الــمــنــاخــي فــي منطقة 

الــخــلــيــج والـــعـــالـــم، وقـــــال إن الـــظـــاهـــرة أصــبــحــت مــلــمــوســة 

ومشاهدة وأمراً واقعًا، ويشهد بذلك الزيادات الواضحة 

فــــي درجـــــــات الـــــحـــــرارة وكــــذلــــك ارتــــفــــاع مــــعــــدالت الـــعـــواصـــف 

واألعاصير والمنخفضات الجوية المتعمقة، ولدينا في 

األمانة العامة لمجلس التعاون تقارير سابقة تشير إلى 

هــطــول األمـــطـــار فــي مــواســمــهــا الطبيعية إال أنــهــا ال تشير 

إلى سقوط الثلوج كما حدث في السنوات األخيرة.

وأشار الصارمي إلى أنه أجرى دراسة معّمقة للمناخ 

في شبه الجزيرة العربية باالستناد إلى قراءات محطات 

األرصــــــــــاد الــــجــــويــــة فـــــي دول الـــخـــلـــيـــج خــــــالل الــــــــــ30 إلــــــى 60 

ســنــة الــســابــقــة، وبتحليل تــلــك الـــقـــراءات تــم الــتــوصــل إلــى 

حــقــائــق ال تــقــبــل الـــشـــك، تــمــثــلــت فـــي أن مـــعـــدالت درجـــات 

الـــــحـــــرارة فــــي تــــزايــــد خـــــالل الـــســـتـــيـــن ســـنـــة الـــمـــاضـــيـــة خــاصــة 

بـــعـــد عـــــام 1998، حـــيـــث كـــانـــت هـــــذه الـــســـنـــة بــمــثــابــة طــفــرة 

لتغّير السمات األساسية التي اتسم بها المناخ في شبه 

الجزيرة العربية.

سمات مناخية متطرفة
ــــمــــــات الــــمــــنــــاخــــيــــة  وأوضـــــــــــــح الــــــدكــــــتــــــور الــــــصــــــارمــــــي أن الــــــســ

الــمــتــطــرفــة الــتــي ظــهــرت فـــي هـــذه الـــدراســـة شــمــلــت: زيـــادة 

واضــــحــــة فــــي عـــــدد األيــــــــام الـــتـــي تــــم فــيــهــا تــســجــيــل درجـــــات 

حـــرارة مــن 35 ـ 40 درجـــة مئوية مــا قبل عــام 1970، كما 

أظــــهــــرت الـــــدراســـــة أن عـــــدد الـــلـــيـــالـــي الـــــبـــــاردة الـــتـــي ُســجــلــت 

فـــيـــهـــا درجــــــــــات حــــــــــرارة أقـــــــل مـــــن 15 إلـــــــى 20 درجــــــــة مـــئـــويـــة 

انخفضت بصورة ملحوظة، ما يشير إلــى ارتــفــاع درجــات 

الــحــرارة خــالل الــنــهــار، وأيــضــًا تمت مالحظة شــدة هطول 

يـــعـــنـــي أن األرض لــن  األمــــــطــــــار خـــــــالل فـــــتـــــرات قــــصــــيــــرة، مـــــا 

تــســتــوعــب كــمــيــات األمـــطـــار الــمــنــهــمــرة وبــالــتــالــي تــــؤدي إلــى 

حــــدوث الــســيــول والــفــيــضــانــات، وجــمــيــعــهــا مـــؤشـــرات على 

وجود التطرف المناخي في منطقة الجزيرة العربية.

 شيخة الحوسنيسعيد الصارمي

 ثاني الزيودي عبد الله المندوس

50 %تقلبـــات الطقـس تفـــــــــاقم  الكوارث الطبيعية
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