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 القواعد والمعايير الخاصة بتقديم المقاالت العلمية

اجلمعية اجلغرافية السعودية، ترجو  طبقا للقواعد املقررة للنشر فإن إدارة نشرة املناخ والبيئة الصادرة عن

 االلتزام مبا يلي:

 .املياهاملناخ والبيئة و قضايا ىحديف إأن يلتزم الباحث باألسلوب العلمي، ويكون املقال  .1

 إذا كان هناك خرائط أو صور أو لوحات يف املقال جيب أن تكون بدقة عالية من الواضح. .2

 باملقال.يرفق باملقال سرية ذاتية خمتصرة للمتقدم  .3

 اصداراتتتبع القواعد العلمية يف توثيق املصادر واملراجع داخل املقاالت املرسلة وفقا لقواعد النشر يف  .4

 اجلمعية اجلغرافية السعودية.

به املقال، حتى خيرج املقال  CD تقديم ، ويفضلWordأن يكون املقال مطبوع بالكمبيوتر بصيغة ورد  .5

 بالشكل الالئق.

 نشورة يف النشرة معربة عن آراء أصحابها.تعد املقاالت امل .6

 ترتب املقاالت عند النشر وفق اعتبارات فنية ال عالقة هلا بأهمية املقالة أو مكانة أصحابها. .7

 إدارة النشرة ال تلتزم برد املقاالت اليت ال توافق هيئة التحرير على نشرها.  .8

 (00966599388523مراسالت النشرة تكون باسم رئيس التحرير ) .9

mohhafez@ksu.edu.sa 
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 والمياه والبيئة المناخ لدراسات التخصصية المجموعة عن لمحة

لغرض تفعيل  اجملموعة التخصصية لدراسات املناخ والبيئة واملياه أحد اجملموعات التخصصية الست التابعة للجمعية اجلغرافية السعودية      

/  5/  18( بتاريخ 90ر الطبيعية والبشرية. وشكلت اجملموعة يف اجللسة )اخلربات اجلغرافية املوجودة يف اململكة العربية السعودية لدراسة الظواه

 هـ. برؤية ورسالة وأهداف.1428

 :رؤيتنا

تتصف خمرجتها باألصالة والصدارة والعمق على ، أن نكون جمموعة متميزة يف جمال الدراسات العلمية املتخصصة يف املناخ والبيئة واملياه      

 لدولي.املستويني اإلقليمي وا

 :رسالتنا

 طبيق.تعزيز الدراسات اليت تناقش قضايا املناخ والبيئة واملياه ذات الصبغة العاملية والعمق احمللي، واملساهمة يف وضع احللول القابلة للت      

 :أهدافنا

 موعات التخصصية.املساهمة الفاعلة يف حتقيق رؤية اجلمعية اجلغرافية السعودية، وتنفيذ رسالتها وأهدافها اخلاصة باجمل .1

ة يف دعم البحوث اجلغرافية، ومتابعة االجتاهات احلديثة واملعاصرة يف جمال التخصصات املناخية والبيئية وموارد املياه، واملناهج املستخدم .2

 تناول املشكالت البحثية، والسياسات احمللية جتاهها، ومقارناتها عامليا.

ة املتخصصة، وكذلك املتخصصني خارج اجملموعة، مع إمكانية التعاون مع اجملموعات تعميق االتصال والتعاون بني أعضاء اجملموع .3

 املماثلة دوليًا حسب ما تسمح به األنظمة.

 مراقبة التغريات يف املعلومات واملناهج والربامج األكادميية على املستويني احمللي والدولي. .4

  العضوية:

 تنقسم العضوية إىل فئتني:      

يتم فيها انضمام األعضاء من املتخصصني أو املهتمني مبوضوع اجملموعة إىل اجملموعة من أعضاء اجلمعية اجلغرافية ة عادية األوىل: عضوي

 السعودية، بناء على طلب يقدم إىل رئيس جملس إدارة اجلمعية اجلغرافية السعودية، أو رئيس اجملموعة.

د أو مؤسسات(، من خارج اجلمعية اجلغرافية السعودية وخارج ختصص اجلغرافيا ممن ؛ حيث ميكن انضمام أعضاء )أفراعضوية فخريةالثانية: 

 هلم إسهامات حملية أو عاملية يف التخصص.

  

 رئيس اجملموعة

 األستاذ الدكتور/ حممد السيد حافظ
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غير المناخغير المناخغير المناختجاه تتجاه تتجاه تالعالمية العالمية العالمية    ةةةالسياسالسياسالسياس
   

من قبل  م1896العاملي ألول مرة عام االحرتار اقرتح نظرية 

. ومع مرور الوق  Svanti Augusteالكيميائي السويدي، سفانيت أوغس  

ي نقاشا سياسيا وعلميا، وخاصة بني الذين يشريون أثارت نظرية االحرتار العامل

والذين يشريون إىل االحرتار ألسباب طبيعية.  ،إىل االحرتار ألسباب بشرية

ما أشار إليه مشروع الفريق البحثي برعاية األمم املتحدة بوجود  هذه اآلراء ومن

 ن إعالن رمسي بمبثابة ت ثري بشري ملحوظ على املناخ العاملي. وكان ذلك 

 استخدام مصطلح من الشائعناجم عن أسباب بشرية، والعاملي االحرتار 

 "االحرتار العاملي" كمرادف لتغري املناخ. 

ظهرت مس لة ت ثري األنشطة البشرية من القرن العشرين ويف أوائل السبعينات     

ومن الطبيعي مبكان أخذ التدابري على طبقة األوزون يف الغالف اجلوي، 

غري أن اللوائح الدولية للتخفيف من خطر اآلثار حلد من ت ثرياتها، للحماية وا

إ تعتمد حتى منتصف الثمانينات. وتشمل املفاهيم اليت اسرتشد بها ملعاجلة 

 ،وتقاسم املسئولية بني األجيال ،املشاكل البيئية )السيناريو الزمين الواقعي

ظيمية الواقعية(. وعليه وتقدير التكاليف العاملية يف إطار السيناريوهات التن

اعتمدت لوائح صارمة عندما كان  هناك حالة من عدم اليقني العلمي، وكان 

من املمكن منع املشكلة البيئية أو ختفيفها بسرعة أكرب، وبتكلفة متواضعة نسبيا، 

 قبل اختاذ تدابري وقائية أكثر صرامة. 

األوروبي ( خفض االحتاد م1995 – 1990ويف أوائل التسعينيات )     

%، بينما زادت الدول األخرى يف 1ته من ثاني أكسيد الكربون بنحو انبعاثا

%. 8صادي معًا من االنبعاثات بنسبة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت

نبعاثاتها بنسبة ومنها: أسرتاليا وكندا واليابان والواليات املتحدة اليت زادت ا

يت كان  متر مبرحلة انتقال إىل اقتصاد السوب %. أما الدول ال9و 7ترتاوح بني 

%. ويف نفس الفرتة تقريبًا 30رتة فاخنفض  انبعاثاتها بنسبة يف تلك الفالعاملي 

 االطاريةاألمم املتحدة  املشاركة يف اتفاقيةطراف األ اعرتف م( 1992)عام 

ضوء التقييمات  على -اليت أبرم  يف ريو دي جانريو -املناخ تغري بش ن

 تغري ب ن(؛ IPCC أجراها الفريق احلكومي الدولي املعين بتغري املناخ )اليت

هنا البد من االشارة و مشرتكًا للبشرية. شاغاًلمتثل  السلبية وآثاره مناخ األرض

غازات الدفيئة يف الحتقيق االستقرار يف تركيزات كان اهلدف النهائي لالتفاقية أن 

ث تدهور خطري يف مناخ األرض. الغالف اجلوي عند مستوى حيول دون حدو

 رج  يف بروتوكول وقع ووضع مندوبو الدول االلتزامات املقبلة واليت أُد

الدول احلاضرة بعد مفاوضات مكثفة. وحدد الربوتوكول أهدافا خمتلفة  عليه

يدخل حيز التنفيذ إىل أن  للدول املتقدمة والدول النامية. غري أن الربوتوكول إ

% 55ال يقل عن عن ما الرئيسية املسؤولة و لدول املتقدمةصدب عليه عدد من ا

الواليات  :وهي ،م1990من جمموع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عام 

املسؤول % من االنبعاثات، واالحتاد األوروبي 38نسبة  املتحدة املسؤولة عن

 . ٪8نسبة املسؤولة عن %، واليابان 22بنسبة عن 

املعين باجملالس االستشارية ذات الصلة بش ن التدابري خالل املؤمتر املشرتك و    

احمللية ملعاجلة مس لة االحرتار العاملي طرح فكرة استخدام التطوع لتنفيذ اتفاقية 

األمم املتحدة اإلطارية بش ن تغري املناخ؛ وعليه مت افتتاح أماكن العمل املشرتكة 

 ،ة اإلطارية بش ن تغري املناخملتطوعي األمم املتحدة وأمانة اتفاقية األمم املتحد

. م1996يونيو  30بل األمني العام لألمم املتحدة بطرس بطرس غاىل يف من ِق

م خالل املؤمتر الثالث لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة 1997ويف ديسمرب 

 الصيغة النهائية لربوتوكول (، وضع FCCCاإلطارية بش ن تغري املناخ )

اخلطوط العريضة للخطوات املتبعة يف نظام فيها  كيوتو يف اليابان، وحددت

مراقبة االمتثال يف القانون البيئي الدولي، كإجراء لضمان تنفيذ اتفاقية األمم 

وباإلضافة إىل ذلك، كان  التخفيضات   املتحدة اإلطارية بش ن تغري املناخ.

زمة املقررة مبوجب بروتوكول كيوتو خطوة أوىل حنو ختفيضات االنبعاثات الال

بروتوكول غري أن غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي. اللتحقيق استقرار تركيزات 

 دراسةكيوتو إ حيقق اهلدف املرجو منه؛ ومن بني أسباب فشله عدم انتظام 

تغري املناخ، وتعقيد آليات املرونة يف بنود الربوتوكول، وميل املسؤوليات املتباينة 

يت ختدم املصاحل الذاتية، وظهور جبهة من إىل تشجيع اسرتاتيجيات التفاوض ال

الذي مت التفاوض عليه يف املؤمتر الثالث التفاقية و ،املعارضني لربوتوكول كيوتو

األمم املتحدة اإلطارية من جهة املتشككني يف تغري املناخ. منها: مركز دراسة 

ثاني أكسيد الكربون والتغري العاملي، ومعهد جورج سي مارشال، ومشروع 

 .سة العلوم والبيئةسيا

ومن األهمية مبكان أن نشري ملا تضيفه املصاحل التجارية من بعدا هاما إىل     

فهمنا لتطوير االتفاقات البيئية الدولية. والدور املتناقض للمصاحل التجارية يف 

حاالت استنفاد األوزون وتغري املناخ؛ حيث أنه يف حالة استنفاد األوزون، فإن 

وفر حوافز لقادة الصناعة لالستثمار تة والعوامل التكنولوجية الصناع اتتركيز

يف املنتجات والعمليات البديلة. وعلى النقيض من ذلك، تشكل بدائل الوقود 

األحفوري تهديدا اسرتاتيجيا طويل األجل للقطاعات الرئيسية اليت تنتج 

هات وتستخدم هذه األنواع من الوقود. وحيثما شارك عدد قليل نسبيا من اجل

الفاعلة يف استنفاد طبقة األوزون، وعليه سيكون من الصعوبة مبكان صياغة 

اتفاب مقبول جملموعة واسعة من الصناعات املت ثرة بتغري املناخ. ومع ذلك، فإن 
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األعمال التجارية هلا ت ثري كبري على توقي  وشكل االتفاقات البيئية الدولية، 

 كبرية داخل صفوف رجال األعمال.حتى عندما يكون هناك انقسامات وفجوة 

 United) لتغري املناخيبش ن املتحدة  لألمم وتوال  املؤمترات السنوية     

Nations Climate Change conferences)  اتفاقية  لتنفيذ ومتابعة تنفيذ

  ، وكذلك(UNFCCC)  التغري املناخيمكافحة األمم املتحدة املبدئية بش ن 

في املؤمتر الرابع )انظر اجلدول(. ف 2005ليت بدأت عام ا اتفاقية كيوتو تنفيذ

اهلدف من  م( صيغ1998يف بوينس آيرس باألرجنتني )نوفمرب  اليت عقد

خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وااللتزامات الطوعية للدول املتقدمة والدول 

وتفيد التقارير ب ن  النامية جتاه خفض االنبعاثات، وآلية نقل التكنولوجيا.

ريطانيا طالب  باختاذ إجراءات دولية عاجلة للحد من تغري املناخ على أساس ب

 نوفمرب ويفن االتفاقات الدولية ليس  كافية ملنع حدوث األخطار البيئية. أ

 2000يف نوفمرب تله وب ملانيا،  بون يف (COP5)ُعقد املؤمتر اخلامس  1999

حمادثات تغري املناخ  خالل، والهاي واليت عقد يف( COP6)املؤمتر السادس 

ركزت سياسات الواليات املتحدة ودول االحتاد األوروبي على بنود بروتوكول 

كيوتو اليت تهدف إىل تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الدول املتقدمة، 

ك متطلبات التصديق على بروتوكول كيوتو. وصدر بيان عن الرئيس لوكذ

بناء على تقييم الفريق احلكومي  العاملياخ جورج بوش حول تغري املن األمريكي

هنا إىل أنه كان من الضروري مبكان  والبد أن نشريالدولي املعين بتغري املناخ. 

إجراء مناقشة واضحة وصيغة دالئل كمية بش ن أوجه عدم اليقني بالنسبة لصنع 

السياسات العامة بش ن تغري املناخ؛ حيث احتوى تقرير الفريق احلكومي 

 ،ي املعين بتغري املناخ تقييم حلالة عدم اليقني يف استنتاجاته وتوقعاتهالدول

أهمية ذلك بالنسبة لصنع السياسات. وعلى النقيض جند نظرة مغايرة ومدى 

 non-governmental organizations (NGO)للمنظمات غري احلكومية 

املتحدة األمم  باتفاقيةشارك  يف املفاوضات البيئية الدولية اخلاصة  اليت

 ملكافحة التصحر وتغري املناخ.

 
  United Nations Climate Change Conferences حدة للتغري املناخيمم املتاأل اتمؤمتر

 املؤمترات السنوات مكان االنعقاد

 COP 1 1995 برلني، املانيا

 COP 2 1996 جنيف، سويسرا

 COP 3 1997 املناخي للتغري كيوتو جانريو، الربازيل )اتفاقية دي ريو

 COP 4 1998 االرجنتني ايريس، بيونس

 املؤمترات السنوات مكان االنعقاد

 COP 5 1999 انياأمل بون،

 COP 6 2000 الهاي، هولندا

 COP 6 2001 أملانيا بون،

 COP 7 2001 املغرب مراكش،

 COP 8 2002 نيودهلي، اهلند

 COP 9 2003 إيطاليا ميالن،

 COP 10 2004 االرجنتني ايريس، بيونس

 COP 11 2005 كندا مونرتيال،

 COP 12 2006 كينيا نريوبي،

 COP 13 2007 إندونيسيا بالي،

 COP 14 2008 بولندا بوزنان،

 COP 15 2009 الدمنارك كوبنهاجن،

 COP 16 2010 املكسيك كانكون،

 COP 17 2011 أفريقيا جنوب ديربان،

 COP 18 2012 قطر الدوحة،

 COP 19 2013 بولندا وارسو،

 COP 20 2014 بريو ليما،

 COP 21 2015 فرنسا باريس،

 COP 22 2016 مراكش، املغرب

 COP 23 2017 أملانيا بون،

 COP 24 2018 م(2018 ديسمرب )سيعقد يف ببولندا كاتوفيتشي،

 COP 25 2019 سيتم االستضافة من ِقبل )الربازيل(

 جاكوقارن  ،(CBDاتفاقية التنوع البيولوجي ) عقدتم 2002ويف عام      

 التنوع فاقيةاتاألحكام بني  Jacquemont, & Caparrós   كاباروسون  وم

املناخ؛ من حيث  تغري بش ن اإلطارية املتحدة األمم واتفاقية البيولوجي

والنتائج االقتصادية هلما؛ ومدى فعالية اتفاقية التنوع البيولوجي يف  األهداف

كريستيانسن   وجه بوهمرعليها . وبينهما وأوجه التآزر، محاية الغابات

Boehmer-Christiansen  د اليت يبذهلا البنك الدولي ومرفق النظر إىل اجلهو

ليصبحا ميسرين دوليني لالستثمارات يف جمال محاية البيئة  ،البيئة العاملية

والتنمية املستدامة يف قطاع الطاقة. كما أشار إىل املستفيدون من اإلجراءات 

غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي؛ والسبب الالواجب اختاذها ضد انبعاثات 

على  األخطار العديدةيشكل تغري املناخ ؛ حيث اء البيئةوراء توظيف خرب

 اختلف احلكومية السياسات اجملتمعات يف مجيع أحناء العاإ، ولكن ردود 

أن املواطنني يف الواليات  ؛األخطار وقعقد أظهرت دراسات تفاختالفا كبريًا. 

بذلك  يعد، وخطر إاثلة لتغري املناخ وقعاتاملتحدة وبريطانيا العظمى لديهم ت

ذات أهمية حمدودة. وعلى الرغم من أن اسرتاليا وتهديدا بعيد املنال، تغري املناخ 

وكندا مشاركتني نشطتني يف املفاوضات الدولية بش ن تغري املناخ منذ أوائل 

مت التصديق من قبل احلكومة الكندية على بروتوكول كيوتو  ؛ حيثالتسعينات

ذلك  ويعزي التصديق،عدم  ألسرتاليةام، يف حني قررت احلكومة 2002عام 

، ةسرتالياألأدت إىل تصور حمدود للمصلحة الوطنية  اليتالعوامل  عدد منإىل 

أما   .الربوتكولركزت على التكاليف االقتصادية القصرية األجل لتنفيذ  وفيها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%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://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%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://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%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://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88
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ارتكز تصميم سياسة تغري املناخ على نتيجة سياسات املصاحل حينها ف كوريا يف

دارة اهلدف من الغازات الدفيئة والطاقة، وضرائب الكربون، حول خطة إ

 وخمطط جتارة االنبعاثات. 

سياسات تغري املناخ أن ( إىل Dipeso, 2004بيسو ) وتشري دراسة دي    

وسياسات املناخ احمللية اخلاصة بانبعاث ثاني أكسيد الكربون يف الواليات 

للحد من  ،ا من املبادراتاملتحدة، وخمططات االجتار باالنبعاثات وغريه

 املعنيةراكز املجيري مناقشتها جبدية يف ، انبعاثات غازات االحتباس احلراري

اعتمد ثلث الواليات أوامر  ؛ حيث2000على الصعيد الوطين منذ عام 

وبذلك اعتمدت  ،تنفيذية وتشريعات للحد من انبعاثات غازات الدفيئة

ليت يديرها كل من اجلمهوريني سياسات االحرتار العاملي يف الواليات ا

م 2004ويف أغسطس  .والدميقراطيني يف مجيع مناطق الواليات املتحدة

رس يقر أصدرت إدارة الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش تقريرا إىل الكوجن

ب ن انبعاثات غازات الدفيئة هي أفضل تفسري الجتاه االحرتار العاملي يف 

التقرير أيضا إىل أخطار حمددة على املزارعني؛  السنوات الثالثني املاضية. وأشار

حيث إن زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حتفز منو األعشاب الغازية، وتقلل 

 القيمة الغذائية لبعض األعشاب. 

اختذت التدابري ملعاجلة مشكلة تغري  م2003بدء  من يونيو ف أما بريطانيا     

يس الوزراء توني بلري. ويف املانيا بالرجوع املناخ، طبقًا للنموذج الذي قدمه رئ

إىل تكوين العناصر الفاعلة يف شبكة السياسة األملانية مت حتديد املوقف جتاه 

املفاوضات الدولية بش ن تغري املناخ. وخلص  إىل أن املنظمات غري احلكومية 

تتكامل بشكل جيد على الرغم من مواردها املالية املنخفضة نسبيا، ومع ذلك، 

فإننا يف حاجة إىل حبوث مقارنة للوصول إىل احلقائق العلمية اخلاصة بتغري 

من قبل مايكل وستيفني  ووفقًا للتقييم املتكامل االحتمالي لتغري املناخ .املناخ

(Michael, & Stephen, 2004 استنادا إىل تقييم الفريق احلكومي الدولي )

غري املناخي املستقبلي الناتج عن املعين بتغري املناخ لتوزيعات االحتماالت للت

يف ظل افرتاضات املدى  -عدم اليقني، واألضرار املناخية الناجتة عن ذلك

ميكن أن تؤدي الضوابط املثلى احملسوبة داخليا واحملتملة للسياسات  -املتوسط

فرباير  9املناخية إىل احلد من احتمال حدوث ت ثريات بشرية خطرة. ويف 

ألوروبية لالتصاالت على السياسات املستقبلية لتغري م صدق  اللجنة ا2005

ومشل ذلك جمموعة من املقرتحات الرامية إىل هيكلة املفاوضات  ،املناخ

املستقبلية لالحتاد األوروبي مع شركائه العامليني بش ن سياسات تغري املناخ بعد 

تؤكد عندما تنتهي فرتة االلتزام األوىل مبوجب بروتوكول كيوتو. و م2012عام 

الوثيقة على أن االنتقال إىل جمتمع صديق للمناخ يوفر فرصا اقتصادية لالحتاد 

 األوروبي. 

وأدى فهم األخطار النامجة عن تغري املناخ البشري املنش ، واالستجابات      

اجملتمعية احملتملة لتلك األخطار إىل منوذج للتحدي املتمثل يف "رؤية النظم 

وبعد النظر إىل أربع طرب خمتلفة يتعامل بها العلماء املعقدة بصورة مجاعية". 

العامة، ومناذج التقييم  دورةبشكل مجاعي مع املشكلة وهي: مناذج ال

قرتح زيادة الوعي الذاتي ا، العلميةشبكات الاملتكاملة، والتقييمات الرمسية، و

صنع القرار. يفيد يف و العلميسن األساس حيميكن أن  شاملللحاجة إىل نهج 

م فإن إشراك املواطنني يف القضية يشكل حتديا؛ حيث تشري نتائج من ث و

الدراسات االستقصائية الوطنية يف الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا 

إىل ردود فعل سلبية من معظم اجمليبني. ونادرا ما يذكر اآلثار ذات ومقارنتها؛ 

أن تغري املناخ بعيد عن الصلة، واألسباب، واحللول لتغري املناخ، مشرية إىل 

 .النفس بالنسبة ملعظم األفراد يف كال البلدين

بالطابع التطوري لالتفاب العاملي  االعرتاف( أنه جيب Pizerويرى بيزر )   

الذي ينبغي أن ينظر إليه يف سياب املفاوضات اجلارية لصقل وبش ن تغري املناخ، 

يف االجتاه  تكوناآلراء أن معظم  إليهوإا جيب أن يشار لي، اإلطار الدو

ملعاهدات امللزمة بني عدد كبري من الدول. ومن أمثلة ذلك ا لت ييداملعاكس، 

م، 2006سياسة تغري املناخ يف سنغافورة اليت شهدت حتوال ملحوظا عام 

عندما أعلن  أنها ستنضم إىل بروتوكول كيوتو بش ن تغري املناخ. على الرغم 

األمم املتحدة  اتفاقيةمكانية االنضمام باعتبار من إنها أكدت يف السابق عدم إ

تتنافى مع مصاحلها وخارج التزاماتها الدولية؛ حيث  بش ن تغري املناخ االطارية

ويبدو  .ال تسهم سنغافورة إال بقدر ضئيل من االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة

لتكاليف أن قرار االنضمام إىل بروتوكول كيوتو قد استنبط بإعادة تقييم ا

ويلقي ذلك الضوء على آفاب توسيع وتعزيز النظام العاملي  ،واملنافع االقتصادية

لتغري املناخ. كذلك تطورت سياسة تغري املناخ يف الصني بسرعة من اإلهمال إىل 

ضرورة االهتمام بفرضية التغريات املناخية؛ حيث متثل السيطرة على عمليات 

 .للصنيصادية حتديا كبريا االنبعاث دون إعاقة التنمية االقت

املعهد امللكي  املناخ مؤمترومن وجهات النظر األخرى بش ن علوم تغري     

سبتمرب  12-11عقد يف  اليت ( يف ستوكهوإ، السويدRITللتكنولوجيا )

وللحصول على مزيد من  ،لدعم الفرضية املتعلقة بالتغريات املناخية م2006

العديد من العلماء رفضوا احلضور، ألنهم إ املعرفة حول علم املناخ. إال أن 

الدراسات املتعلقة بالظروف املناخية. كذلك االتفاقية الدولية  تقدم يفحيرزوا أي 

عقدتها األمم املتحدة يف نريوبي، كينيا ملعاجلة مس لة تغري املناخ وتضمن   اليت

 ،مناقشات بروتوكولية وخطابات غري واقعية من جانب القادة والوزراء

املناخ على أهداف وجداول زمنية قصرية األجل اخلاصة بجتماعات االوركزت 

اعرتف بيان اجلمعية  باإلضافة إىل ما سبقتنطبق فقط على الدول الصناعية. 

تغري املناخ الذي يتسق مع التقييمات  عن (AMSاألمريكية لألرصاد اجلوية )

اآلراء بتغري املناخ، ووالتقارير الصادرة عن الفريق احلكومي الدولي املعين 

وبرنامج العلوم املناخية األمريكي،  ألكادميية الوطنية األمريكية للعلومالعلمية ل

حيدد العمل العلمي الالزم ، وأنه جيب أن بعدم اليقني يف التوقعات املناخية
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للحد من أوجه عدم اليقني. وطبقًا لنهج املنظمات غري احلكومية املتعدد 

  .اج حالة اليقني ملزيد من إجراء البحوث بش ن تغري املناخحتت االسرتاتيجيات،

تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي صدر  م2007 فرباير من الثاني ويف     

أن واستنتاجات هامة منها:  املناخ، وضم التقرير مالحظاتالدولي املعين بتغري 

اثات غازات انبعوحدد االحرتار العاملي، بسبب التغريات يف مناخ األرض 

الدفيئة اليت تنتجها األنشطة البشرية بوصفها املصدر الرئيسي لالحرتار العاملي. 

ومستوى سطح اهلواء وتوقع التقرير حدوث ارتفاعات كبرية يف درجة حرارة 

وأن أكثر من ربع مجيع األنواع  ،والعشرون احلاديالبحر حبلول نهاية القرن 

. ويدعي التقرير أن 2050لول عام على األرض ميكن أن تنقرض حباحليوية 

الواليات املتحدة مسؤولة عن أكثر من ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما 

( من الغالف  (CO2الكربونتنب  ب ن قدرة احمليطات على امتصاص ثاني أكسيد 

اجلوي قد تنخفض بسبب زيادة احلموضة يف احمليطات. كما أشار إىل ت ثري تغري 

 القتصاد. املناخ على ا

األمم املتحدة اإلطارية  اتفاقية( ألطراف COP15يف املؤمتر اخلامس عشر )و    

م، قبل  اهلند التزامات طوعية للحد 2009بش ن تغري املناخ يف كوبنهاغن عام 

م يف وارسو، 2013من كثافة االنبعاثات. ويف حمادثات تغري املناخ يف نوفمرب 

خلسائر لحد من اوضع ترتيبات مؤسسية لبلدا على أفضل طريقة ل 194تفاوض 

؛ حيث مت واألضرار يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش ن تغري املناخ

 مافي ،م يف الدوحة2012عام ( COP18عشر ) مناثؤمتر الاملاختذ هذا القرار يف 

( COP19ؤمتر التاسع عشر )امليعرف باسم "بوابة الدوحة". وعلى الرغم من أن 

م جنح يف تسليم آلية وارسو الدولية للخسائر واألضرار املرتبطة 2013عام 

بت ثريات تغري املناخ، كان هناك قلق من قبل بعض املفاوضني يف أن هذا لن 

 تقدم أبدا، نظرا للخالفات القوية بني الدول أثناء احملادثات.يشهد 

ة األمني ( برعايCOP21املؤمتر احلادي والعشرين ) عقد م2015 ديسمرب يف    

يف  دولة 195اجتمع إثلون من أكثر من وفيه العام لألمم املتحدة بان كي مون، 

للتوصل التفاب سياسي عاملي وملزم منهم اململكة العربية السعودية، باريس 

من ش نه أن حيد من متوسط الزيادة يف درجة احلرارة العاملية إىل أقل من درجتني 

هة تغري املناخ وإطالب العنان لإلجراءات مئويتني، ويذكر أن اتفاقية مواج

 الدول واالستثمار حنو مستقبل منخفض الكربون ومرن ومستدام وافق  عليه

. غري أن التعهدات كان  بعيدة عن أن تكون كافية للحد من االحرتار إىل 195

درجتني مئويتني. كما أن التكنولوجيات اجلديدة والبنية التحتية للطاقة ال تشكل 

كافيا إلن حتقق هذا اهلدف الطموح والتكيف مع الت ثريات واألخطار عالجا 

يف  أساسيًا املرتبطة بتغري املناخ. وعليه أصبح التكيف مع تغري املناخ عنصرًا

مت إنشاء عليه جداول أعمال سياسات املناخ يف العديد من البلدان األوروبية. و

ف، مدعومة من قوانني وسياسات ومؤسسات جديدة من أجل حتقيق التكي

خالل عمليات االبتكار والتعلم يف جمال األيديولوجية السياسية واآلراء حول 

، وكان للمملكة العربية السعودية مساهمة يف تغري املناخ يف االحتاد األوروبي

ذلك من خالل اللجنة الوطنية أللية التنمية النظيفة التابعة لوزارة الطاقة 

  والصناعة والثروة املعدنية.

على ركيزتان  تعتمداف، أما املفاوضات اإلقليمية لدول أفريقيا وتغري املناخ     

تدعمان نهج أفريقيا إزاء مفاوضات تغري املناخ األول: املوقف األفريقي 

املشرتك، واآلخر إنشاء ائتالف تفاوضي لتقديم املوقف األفريقي. وتسهم 

يف  -ا وجنوب أفريقيا مصر وإثيوبيا ونيجريي -القوى اإلقليمية ألفريقيا 

دعم النهج األفريقي. وال تتقاسم هذه القوى اإلقليمية نفس مصاحل بقية دول 

القارة؛ حيث ختتلف على أساس إنتاج الطاقة )نيجرييا( واالستهالك )جنوب 

أفريقيا(، كذلك من حيث مواطن ضعفها العامة واستعدادها ملواجهة تغري 

طر فيها املصاحل، فإنها كثريا ما تنظر إىل املناخ. وحتى يف احلاالت اليت تتشا

 عمليات التفاوض على أنها ختدم أهدافا غري حل مشاكل تغري املناخ.

عام  ( يف مدينة بون األملانيةCOP23مؤمتر األمم املتحدة للمناخ )ويف      

وبعد أسبوعني من املناقشات واملفاوضات لرفع مستوى الطموحات  ،2017

ؤمتر املاختتم  ،ية إىل معاجلة تغري املناخ والتصدي آلثارهوزيادة اجلهود الرام

وركز على كيفية احلفاظ على الزخم الدولي. وعلى الرغم ما أعلنته  ،أعماله

الواليات املتحدة عن نيتها باالنسحاب من االتفاب، كثف  املدن واحلكومات 

مريكي". ويف فيما عرف بر "التعهد األ احمللية األمريكية من حضورها يف املؤمتر

كلمة األمني العام أنطونيو غوترييش أمام املؤمتر، دعا إىل مزيد من الطموح 

وتصدرت  .وتعزيز روح القيادة والشراكات للتصدي لتغري املناخ معا

موضوعات مثل: التمويل والقدرة على التكيف مع تغري املناخ جدول أعمال 

ذلك أعلن  جمموعة من املناقشات اليت دارت يف املؤمتر. وباإلضافة إىل 

احلكومات واجلهات الفاعلة غري احلكومية عن عدد من املبادرات وااللتزامات 

والشراكات اجلديدة يف جمال املناخ والطاقة واملياه والزراعة واحمليطات واملناطق 

 .الساحلية واملستوطنات البشرية والنقل والغابات

 يف مبا ،2017عام  خالل املناخ تغري حول املؤمترات من عدد عقد هذا ومت     

 بهدف الرتكيز م2017 ديسمرب فرنسا عقد يف اليت" واحد كوكب" قمة ذلك

األمم ومن املقرر أن ينعقد مؤمتر ذلك  .املناخ أجندة أجل من التمويل على

م، فيما 2018يف كاتوفيتشي ببولندا يف ديسمرب  (COP24املقبل )املتحدة 

 ((COP25 اخلامسة والعشرين من املؤمتر عرض  الربازيل استضافة النسخة

 بعض تسفر املؤمترات عن سياسات وحقائق تزيل أن واملرجو .م2019عام 

 قائمة تزال ال اليت واوجه اخلالف العلمية؛ باالستنتاجات املرتبطة الشكوك

 للتخفيف نتخذها أن ينبغي اليت واإلجراءات البشري، املناخ تغري واقع على

 اجملتمعات يف العلمي العمل كيفية عن أساسية تساؤالت ثريآثاره، واليت ت من

 .الدميقراطية
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 قاعدة بيانات الجغرافيين العرب
 الجنسية االسم رباعيًا:

 التخصص الدقيق: التخصص العام:
 مكان العمل: ة الوالدة:سن

 الجامعة التي منحتها: اسم أعلى شهادة يحملها:
 المرتبة العلمية الحالية: سنة الحصول عليها:

 سنة التعيين في الهيئة التدريسية:

 )جامعة               سنة           (  ماجستير (، دبلوم)جامعة                 سنة         (      )جامعة            سنةسالشهادات األخرى التي يحملها: بكالوريو 

 ص ب:             المدينة                الرمز البريدي                 الدولة:      العنوان البريدي:
 بريد إليكتروني: عمل:                    منزل:               فاكس:                     جوال:                       االتصاالت:

 

 المؤتمرات التي حضرها عضو هيئة التدريس وشارك فيها بأبحاث وعناوين تلك األبحاث -1

 عنوان البحث عنوان ومكان انعقاده اسم المؤتمر أو الندوة

   

   

   

   

   
 

 اإلنتـــاج العلمــــي -2

 المقاالت الكتب األبحاث

   

   

   

   

   
 

 البحثية االهتمامات
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 4677732فاكس  4678798هاتف 
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 Saudi Geographical Society(S G S) 
 
 

 
 

 
 

 

P.O.Box 2456  Riyadh 11451 
 
 

 

Tel 4678798  Fax 4677732 
 sgs@ksu.edu.saMail : -E 

 تحديث معلومات تجديد اشتراك                         طلب عضوية      
 عضوية انتساب   عضوية عاملة     : نوع العضوية 

 معلومات عامة
  تاريخ الميالد  االسم 

  المؤهل العلمي
  التخصص العام  جهة وتاريخ الحصول عليه

  التخصص الدقيق  الوظيفة
  الجنسية

  عنوان العمل
 العنوان الدائم )الذي ترغب في مراسلتك عليه(

  الرمز الربيدي  المدينة   ص ب 
 ل الهاتفياالتصا

  فاكس  منزل  عمل
  بريد إليكتروني  جوال  بيجر

 مجاالت المساهمة في أعمال الجمعية
 
 
 

 العضوية في الجمعيات العلمية األخرى
 
 
 

 االشتراكات والتبرعات
  حوالة بنكية رقم   شيك رقم  نقدا    لاير  قيمة االشتراك 
  حوالة بنكية رقم   شيك رقم  نقدا    لاير  قيمة التبرع 

 * في حالة تحويل قيمة االشتراك أو التبرع على حساب الجمعية. برجاء إرسال ورقة اإليداع الخاصة بذلك.
 ترسل الشيكات أو الحواالت البنكية على العنوان المبين أعاله باسم :

 رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية السعودية
 سامبا( بنك 134000000000SA 2 6 8 0 1 7 4 5 7 7رقم حساب الجمعية )
 لاير ملدة مخس سنوات 1200           -لاير سنوياً          300قيمة االشرتاك : 
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