FOPCU CAN
النشرة المجتمعٌة التوعوٌة الثالثون
»ً«ظاهرة التغٌر المناخ
February 2022

Editors:
Prof Dr. Sherine Maher Risk
FOPCU Vice dean for community service and Environment Development Affairs.
Dr. Mai Ahmed
Assistant vice dean for community service and Environment Development Affairs
FOPCU CAN Issue 30 February 2022

المناخ و الطمس
ٌحدث التغٌر المناخً على
فترات زمنٌة طوٌلة األمد فً
منطمة معٌنة أو فً الكرة
األرضٌة بأكملها ،بٌنما ٌعبر
الطمس عن حاالت التملب
الٌومٌة أو السنوٌة وٌُصعّب
التغٌر المناخً عملٌات التنبؤ
بحالة الطمس ودرجات الحرارة.
ٌعتمد الكثٌر من الناس أن تغٌر
المناخ ٌعنً ارتفاع درجات
الحرارة فمط ،ولكن ارتفاع
درجة الحرارة لٌس سوى بداٌة
المصة ،وألن األرض عبارة عن
نظام متصل ببعضه البعض ،فإن
التغٌٌرات فً منطمة واحدة لد
تؤدي إلى تغٌٌرات فً جمٌع
المناطك األخرى.

األسباب

.
احدي أهداف التنمٌة المستدامة
و من بٌن  17هدفا للتنمٌة المستدامة،
ٌدعو الهدف  13إلى اتخاذ إجراءات
عاجلة لمكافحة تغٌر المناخ وآثاره .لكن
جمٌع هذه األهداف تؤثر على تغٌر
المناخ  -والعكس صحٌح .فمثال لن
نحمك تمدما كبٌرا فً العمل المناخً
دون اإلسراع بتحمٌك الهدف  7بشأن
الطالة النظٌفة و بأسعار معمولة.

تع ّد األنشطة البشرٌة السبب الرئٌسً
لتغٌّر المناخ وزٌادة درجة حرارة
األرض على مدى الخمسٌن سنة
الماضٌة ،إذ أدّت األنشطة الصناعٌة
التً تعتمد علٌها طبٌعة الحٌاة الجدٌدة
إلى رفع مستوٌات الغازات الدفٌئة
مثل :غاز ثانً أكسٌد الكربون،
والمٌثان فً الغالف الجوي بشكل كبٌر
جدا .باإلضافة إلى لطع اإلنسان
لألشجار ،والعدٌد من األنشطة األخرى
التً أدّت إلى االحتباس الحراري.

عوالب التغٌرات المناخٌة
ذوبان الكتلة الجلٌدٌة فً
المطبٌن مما ٌؤدي إلى ارتفاع
مستوى سطح البحر ،األمر
الذي ٌسبب بدوره حدوث
فٌضانات وتهدٌد الجزر
والمخاطرة باختفاء المدن
الساحلٌة.

التغٌر فً النظم البٌئٌة
والتصحر مما ٌؤثر علً بعض
أنواع النباتات والحٌوانات،
والهجرات الجماعٌة للحٌوانات،
وتصاعد ظاهرة الجئً المناخ.

الخسائر االلتصادٌة من نتائج التغٌر
المناخً حٌث تؤثرعلً الموارد و
األنشطة االلتصادٌة حٌث ٌؤثرعلى
صحة اإلنسان ولدرته على زراعة
األغذٌة والسكن والسالمة والعمل

الظواهر المناخٌة العنٌفة حٌث
تزداد درجة عنف األعاصٌر
والفٌضانات والجفاف واألمطار
والثلوج مما ٌمود إلى المزٌد
من الوفٌات والضحاٌا
والالجئٌن واألضرار المادٌة.

ستستمر الحرارة فً االرتفاع حٌث
من المتولع أن تصبح موجات المحط
وموجات الحر (وهً فترات من
الطمس الحار غٌر الطبٌعً تستمر من
أٌام ألسابٌع) أكثر حدة فً كل األرجاء

الوعً عنصر أساسً لمعالجة تغٌر المناخ
الوعً فً مجال التغٌر المناخً ٌهدف إلى معالجة
وتطوٌر االستجابات الفعالة لتغٌّر المناخ ،وٌساعد
على فهم أسبابه وعوالبه ،واالستعداد للتعاٌش مع
آثاره ،وٌُمكّن األفراد من اتخاذ االجراءات المناسبة
صناع
لتبنً أنماط حٌاة أكثر استدامة و ٌُساعد ُ
المرار على فهم أهمٌة وضع آلٌات من أجل
مكافحة تغٌر المناخ على الصعٌدٌن الوطنً
والعالمً .
كما ذكرت اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن
تغٌر المناخ ,أن التعلٌم ٌع ّد أحد العوامل الحاسمة
فً معالجة لضٌة تغٌر المناخ .حٌث ٌجب المٌام
بحمالت تثمٌفٌة وحمالت توعٌة عامة بشأن تغٌر
المناخ ،و تشجع الناس على تغٌٌر موالفهم
وسلوكهم فً البٌئة المحٌطة .وٌمكن تعلٌم الشباب
تأثٌر االحتباس الحراري وتعلُّم كٌفٌة التكٌف مع
تغٌر المناخ المحتوم.

دور األفراد فً إبطاء التغٌر المناخ

بٌنما ٌنبغً للحكومات أن تعتمد تغٌٌرات جوهرٌة فً
سٌاساتها ،بإمكان الناس العادٌٌن أن ٌلعبوا دورا فً هذا
المضمار أٌضا.
فإن علٌنا جمٌعا تغٌٌر أنماط حٌاتنا بشكل جذري من أجل
تجنب مخاطر التغٌّر المناخً مثل
إعادة التدوٌر والتملٌل من استخدام مكٌّف الهواء
 استخدام المصابٌح واألجهزة الموفّرة للطالة
استخدام كمٌات ألل من الماء الساخن
 إطفاء األجهزة غٌر ال ُمستخدَمة
إطفاء المصابٌح فً الغرف غٌر المستعملة
 تشجٌع اآلخرٌن على الحفاظ على الطالة
تشجٌع الموظفٌن على اتّباع الطرق المناسبة لتوفٌر
الطالة
 التملٌل من استخدام المركبات واالستعانة بركوب
الدراجات الهوائٌة والمشً
التزام الشركات بالمصادر المستدامة واالستفادة من
مصادر الطالة المتجددة
 زراعة األشجاروالحد من تجرٌف المساحات الخضراء

و من الجدٌر بالذكر أنه تم حصول جامعة الماهرة

على جائزة أفضل جامعة مشاركة حدٌثا فً
تصنٌف «  »UI Green Metricالعالمً

للجامعات الخضراء صدٌمة البٌئة ،كأول جامعة
مصرٌة تحصل على هذه الجائزة ،ولد حممت
جامعة الماهرة المركز الثالث أفرٌمٌا و 242
عالمٌا على الرغم من مشاركتها األولى فً هذا
التصنٌف للعام .2021
وٌعد تصنٌف الممٌاس األخضر العالمً للجامعات
أحد أهم التصنٌفات العالمٌة المعنٌة بالجامعات

الخضراء الصدٌمة للبٌئة ،وٌعتمد على معاٌٌر
أساسٌة مثل المولع والبنٌة التحتٌة والمساحات

الخضراء والتعلٌم والبحث العلمى والطالة وإدارة
المٌاة وإدارة النفاٌات والنمل.
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