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التكيف او التصدي لتغيير المناخ
احج مؼ التحجيات البيئية الجديسة التي تؤثّخ في اإلندانية في الؽقت الحالي،
تغيخ السشاخ و ٌ
إن ّ

ويؤدي إلى زيادة في وتيخة
مسا يؤدي إلى ارتفاع خطيخ في مدتؽى البحخ وإرباك لمجورة السائية ّ

حاالت األحؽال الجؽية القاسية  .لػ يكؼ التغيخ السشاخي في العقؽد األربعة األخيخة نعخية أو
فخضية فحدب  ،بل ىؽ واقع ممسؽس وأمخ محدؽس  ،فدجالت السشاخ العالسية حافمة بذؽاىج

غشية وأدلة قطعية عمى أن عشاصخ السشاخ تغيخت وأصبحت أكثخ تطخفاً وعشفاً وعمى وجو
الخرؽص درجة ح اخرة سطح األرض والسحيطات حيث ساىست في الغالب وبذكل سمبي عمى
اإلندان والشعام البيئي عمى حج سؽاء  ،وما ذوبان الجميج القطبي واألنيار الستجسجة الحي أعقبو
ارتفاع مدتؽى سطح البحخ إال شؽاىج محدؽسة وأدلة مقيؽسة لسؼ كان عشجه شغ وارتياب .
قالت السشعسة العالسية لألرصاد الجؽية إن كان ثاني لمعام  9102أشج األعؽام سخؽنة مشح
بجء التدجيل قبل  041سشة  .وقالت إنو يتعيؼ عمى العالػ التأىب لسديج مؼ األحجاث السختبطة
بتقمبات حادة في الطقذ عمى غخار حخائق الغابات في استخاليا  .واستشجت بيانات السشعسة
العالسية لألرصاد الجؽية التي مقخىا جشيف إلى جسع وتحميل عجة قؽاعج لمبيانات بسا في ذلغ
إدارة الطيخان والفزاء األمخيكية (ناسا) ومكتب األرصاد الجؽية البخيطاني  .وأظيخت أن متؽسط
درجة الح اخرة في العالػ في عام  9102زاد ( )0.0درجة مئؽية فؽق مدتؽيات ما قبل الرشاعة .
ولسداعجة السجتسعات والبمجان عمى التكيف مع ذلغ تجعػ الؽكالة أنذطة في مجال استيالد الشباتات
الترخف في التخبة والسحاصيل وإنتاج الثخوة الحيؽانية ومكافحة اآلفات الحذخية فعمى سبيل السثال
و ّ
تقجميا الؽكالة لتقجيػ يج العؽن ألكثخ مؼ ٥٣
تدتفيج الدؽدان مؼ العمؽم الشؽوية ومؼ السداعجة التي ّ

مميؽن شخص حتى يؽاجيؽا تغيخ السشاخ  .وتذسل األنذطة استيالد أنؽاع ججيجة مؼ الشباتات
السقاومة لمجفاف والح اخرة وإنذاء نُعػ ر ّي واالستفادة مشيا أفزل استفادة مؼ أجل تؽفيخ السياه

والدساد فزالً عؼ تحديؼ غمة السحاصيل ومكافحة الحذخات الشاقمة لألمخاض استعان ًة بطخيقة
تدتخجم السؽاد الشؽوية في مكافحة اآلفات الحذخية  .إن التخفيف مؼ حجة تغيخ السشاخ ىؽ اليجف

الطؽيل األمج الحي يحتاج إلى ُن ُيج وتكشؽلؽجيا ستُ ّقمص مؼ انبعاثات غا ازت الجفيئة  .وتؽّفخ الؽكالة

الجعػ لمجول األعزاء لتقييػ تطؽر نعػ الطاقة لجييا وتداعجىا عمى دراسة الكيفية التي تدتطيع بيا
الطاقة الشؽوية أن تُديػ في تؽليج الطاقة  .ومؼ السيػ إيجاد مجسؽعة مؼ السيشييؼ عمى درجة عالية
مؼ السعخفة واالستشارة لؽضع سياسات وطشية لمطاقة السدتجامة والسحافعة عمييا  .وتعكف الؽكالة
حالياً عمى القيام بسذخوع بحثي مشدق مع الجول األعزاء بذأن كيفية إسيام الدياسات السحمية
بخرؽص الطاقة في التدامات الجول بسؽجب اتفاق باريذ بذأن تغيخ السشاخ لعام  .910٣ومؼ
خالل التكيف مع التجاعيات الدمبية لتغيخ السشاخ ورصج ىحا التغيخ والتخفيف مؼ حجة انبعاثات
عػ الطاقة
غازات الجفيئة  ،إذ تعسل الؽكالة مع الجول األعزاء عمى السحافعة عمى البيئة وحساية نُ ُ
مؼ الكؽارث واألحؽال الجؽية السختبطة بالسشاخ .

