
هـــذا التقرير الصادر عن ''أفـــد'' َوجد أنه ال 
يجـــري تنفيذ برامـــج شـــاملة ومتكاملة لجعل 
البلـــدان العربية مهيأة لمواجهة تحديات تغير 
المناخ. وتحديدًا، ال يمكن استشفاف أي جهود 
متواصلة لجمـــع البيانات واجراء البحوث في 
ما يتعلق بتأثيرات تغيـــر المناخ على الصحة 
والبنى التحتية والتنوع البيولوجي والسياحة 
والميـــاه وانتـــاج الغـــذاء. ويبـــدو أن التأثير 
االقتصادي يتم تجاهله تمامًا. ونادرًا ما توجد 
سجالت موثوقة لألنماط المناخية في المنطقة. 
وفي مواجهة هـــذه التحديات وامكانات التأثر 
الداهمة، يتنـــاول التقرير المناطق الرئيســـية 
المعرضة للخطر، ويأمل أن يشكل أساسًا يمكن 
أن تبنـــى عليه القـــرارات والخطـــط والبرامج 

والجهود الديبلوماسية.
وبنـــاء على النتائـــج التي توصلـــت اليها 
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 
(IPCC) ومئات الخبـــراء يمكننا القول صراحة 
إن البلـــدان العربيـــة هـــي  األكثـــر تعرضًا في 
العالم للتأثيرات المحتملة لتغير المناخ. وأهم 
هذه التأثيرات ارتفـــاع معدل درجات الحرارة، 
وانخفـــاض كميـــة األمطـــار مع اضطـــراب في 
وتيرتها، وارتفاع مستويات البحار، في منطقة 
تعانـــي أصـــًال من القحـــل وموجـــات الجفاف 
المتكررة وشـــح المياه.  لقـــد أظهر نمط صنع 
السياسات في المنطقة، في كثير من الجوانب، 
نواقص يجب اصالحها بشـــكل عاجل اذا كانت 
البلـــدان العربية تريـــد االســـتعداد للتأثيرات 
السلبية المحتملة لتغير المناخ. وهذه تتراوح 
بيـــن االدارة المســـتدامة للمـــوارد الطبيعيـــة 
والتخطيـــط للمخاطـــر. وكمثال عـــن الحاالت 
المتطرفة، ُيذكر أن لـــدى جزر المالديف خططًا 
الدخار أمـــوال كبوليصة تأميـــن الجالء جميع 
ســـكانها الى مناطـــق أخرى في حـــال ارتفاع 
مستويات البحار.  في مواجهة هذه التحديات 
وامكانات التأثـــر الداهمة، يتناول هذا التقرير 
المناطق الرئيســـية المعرضـــة للخطر، ويأمل 
أن يشـــكل أساسًا يمكن أن تبنى عليه القرارات 

والخطط والبرامج والجهود الدبلوماسية.
 المســـاهمة لالقليـــم العربـــي ضئيلـــة في 
تغيـــر المناخ مـــن خـــالل انبعاثـــات الغازات 
الدفيئـــة المحـــدودة الصادرة عنـــه، وهي أقل 
مـــن ٥ في المئـــة من الرقـــم العالمـــي، تقّزمها 
ضخامة تعرض االقليم لتأثيرات تغير المناخ. 
والبلدان العربية لها مصلحة خاصة في الدفع 
بقوة للوصول الى اتفاقية قوية تشمل تشكيلة 
من التدابيـــر الصارمة لتخفيـــف تغير المناخ 
والتكيف معه، واألهم من ذلك ضمان مســـاعدة 
ماليـــة وتقنيـــة للذيـــن يحتاجونهـــا لتحقيق 
أهدافهـــم.  والحكومـــات العربيـــة، كداللة على 
رغبتها بالمشـــاركة في الجهود العالمية للحد 
من تغير المناخ، يمكنها التشـــديد على تطوير 
تكنولوجيـــات الطاقة النظيفـــة، خصوصًا في 
ضوء وفـــرة موارد الطاقة المتجـــددة المتاحة 
في العالـــم العربي، وبالتحديد طاقة الشـــمس 

والرياح والمياه.
 وأخيـــرًا، فيمـــا تتطلـــع البلـــدان العربية 
الـــى مفاوضـــات كوبنهاغـــن في كانـــون األول 
(ديســـمبر) ٢٠٠٩، من المجـــدي أن تبذل جهدها 
لصياغة موقف موحد حول القضايا الرئيسية 
التـــي على المحك.     التنوع البيولوجي  كثير 
من األنـــواع النباتيـــة والحيوانية فـــي العالم 
العربي تواجه أصًال تهديدات لبقائها، وسوف 
يتفاقم تعرضهـــا نتيجة التأثيـــرات المتوقعة 
لتغيـــر المناخ. وعدد األنواع في العالم العربي 
منخفض أصًال بحســـب المقاييـــس العالمية، 
والقســـاوة العامة للمنـــاخ الحار تجعل االقليم 
معرضـــًا على الخصـــوص لخســـارة جوهرية 
وباســـتخدام معاييـــر التهديد لدى  لألنـــواع. 
 ،(IUCN) االتحـــاد الدولـــي لحمايـــة الطبيعـــة
يتبيـــن أن لدى اليمن العـــدد األكبر من األنواع 
النباتية المهددة، إذ تبلغ ١٥٩ نوعًا، بينما لدى 
كل من الســـودان والصومـــال ١٧ نوعًا.  ولدى 
والسعودية  جيبوتي ومصر واألردن والمغرب 
والصومال والسودان واليمن مجتمعًة أكثر من 
٨٠ نوعًا حيوانيًا مهددًا، وتأتي مصر في رأس 
ل تغير  القائمـــة إذ لديهـــا ١٠٨ أنواع. وقـــد يعدِّ
المنـــاخ البنية الحيوانية للنظـــم االيكولوجية 
برمتها.  وتنـــوع الطيور ذخر رئيســـي للعالم 
العربـــي، وهو مهدد جدًا نتيجـــة تغير المناخ. 
وتقـــع بلدان عربية كثيرة على مســـارات مهمة 
لهجـــرة الطيور. وتـــؤوي جيبوتي وموريتانيا 
والبحريـــن، على الخصـــوص، ماليين الطيور 
للتكاثـــر.   كبيـــرة  ومســـتعمرات  المهاجـــرة 
واألنواع الفريدة المحصورة في مجال موئلها، 
أو التي وصلت الى حافة قدراتها على التحمل 
االيكولوجـــي، هي األكثر عرضة لتأثيرات تغير 
المناخ. وتشمل هذه الموائل في االقليم العربي 
أشـــجار المنغروف في قطر وغابـــات األرز في 
لبنان وســـورية وجزر جيبوتي ومســـتنقعات 
(أهوار) العراق وسالســـل الجبـــال العالية في 
اليمـــن وُعمان واألنهـــار الكبيـــرة، وهي النيل 

(مصـــر والســـودان) ودجلة والفـــرات (العراق 
وسورية) واليرموك (سورية واألردن).  والوطن 
العربـــي، ككيـــان جغرافـــي مترابـــط، يجب أن 
يطور وينفذ آليات اقليمية لتنســـيق النشاطات 
في هـــذا المجال. والتبدل فـــي مجاالت تواجد 
األنـــواع وتأثيرات األحـــداث المتطرفـــة غالبًا 
ما يحـــدث علـــى نطاقـــات اقليميـــة. لذلك فإن 
استراتيجية فعالة لتغير المناخ يجب أن تشمل 
آليات لتنســـيق جهود الحماية على المستوى 
االقليمي عبر الحدود السياسية ونطاق سلطة 

الهيئات المختصة. 
مالحظـــات ختاميـــة  إن امكانات التعرض 
للتأثيـــرات المحتملة لتغيـــر المناخ في االقليم 
العربي كبيرة، والقدرات والجهود الحالية غير 
كافية، واالستراتيجيات الفعالة لتخفيف تغير 
المنـــاخ والتكيف معه مطلوبـــة بإلحاح. وكون 
مســـاهمة االقليم في المشكلة صغيرة نسبيًا ال 
يعني أن غض النظر السياسي والديبلوماسي 
هو خيار مقبول. فالبلدان العربية هي من األكثر 
تعرضـــًا للتأثيـــرات المحتملة لتغيـــر المناخ 
بســـبب امكانات تأثرهـــا الحاليـــة، خصوصًا 
شـــح المياه وموجات الجفـــاف المتكررة.  لقد 
وجـــد هذا التقريـــر المنذر بالخطـــر أن ال عمل 
ينفـــذ فعليًا لجعـــل البلدان العربية مســـتعدة 
لتحديـــات تغير المناخ. ولـــم تتضح أي جهود 
جماعيـــة لجمـــع المعلومات وإجـــراء البحوث 
في مـــا يتعلـــق بتأثيـــرات تغير المنـــاخ على 
الصحة والبنى التحتيـــة والتنوع البيولوجي 
والســـياحة والمياه وإنتاج الغـــذاء. ويبدو أن 
هناك تجاهًال تامـــًا للتأثير االقتصادي. ونادرًا 
ما توجد ســـجالت موثوقة لألنمـــاط المناخية 
في االقليم. وهذا يســـلط الضـــوء على الحاجة 
الى معلومات وأبحـــاث مناخية عالية الجودة، 
حيث أن التوقعات المناخية االقليمية ضرورية 
للتخطيط وإدارة المخاطر. يجب أن تفرض على 
المباني والمنشـــآت والبنـــى التحتية معايير 
تأخذ تغير المناخ في االعتبار. ومن الضروري 
التعجيـــل فـــي َتبّني سياســـات حكومية تروج 
للســـلع والخدمات القليلة الكربـــون والكفوءة، 
واعتمـــاد ادارة مســـتدامة للمـــوارد الطبيعية 
وحماية الســـواحل. كما يجب اشـــراك القطاع 
الخاص من خـــالل تقديم حوافز مالئمة لتنفيذ 
حلول فعالة.  ويرى هذا التقرير أن التكيف، في 
حالة البلدان العربية، سوف يوفر فوائد محلية 
ن، كناتج ثانوي، حلوًال  على المدى القريب ويؤمِّ
فورية لمشاكل عربية متأصلة ال يسببها بالكامل 
تغير المناخ، مثل الجفاف وشح المياه وتلوث 
الهواء.  هناك عدد مـــن المبادرات الواعدة في 
االقليم العربي: شركة أبوظبي لطاقة المستقبل 
(مصدر) تبني مدينة مســـتحدثة نظيفة الطاقة 
وخاليـــة تمامًا مـــن الكربون، وجامعـــة الملك 
عبدالله للعلـــوم والتكنولوجيـــا (KAUST) في 

الســـعودية تم تأسيســـها كمركز للتفوق يعنى 
خاصة بدراســـات الطاقة، وهما تجسيد مثالي 
لتحويل دخل النفط الى تكنولوجيا المستقبل. 
وهناك أيضًا مبادرة االقتصاد العربي األخضر 
التـــي أطلقها المنتدى العربي للبيئة والتنمية، 
للمســـاعدة في التحول إلى نشاطات اقتصادية 
ســـليمة بيئيًا. مـــن الضـــروري أن تصبح هذه 
المبـــادرات جزءًا مـــن خطة انمائيـــة متكاملة 
كبيرة ومســـتدامة.  لقد أصـــدر مجلس الوزراء 
العرب المســـؤولين عن شـــؤون البيئة اعالنًا 
شـــكل نقطة تحول عـــام ٢٠٠٧، متبّنيًا االجماع 
العلمي الـــذي توصلت اليه الهيئـــة الحكومية 
الدوليـــة المعنية بتغير المنـــاخ، والتي وافقت 
علـــى أن ازدياد درجات الحرارة كان ســـببه في 

الدرجة األولى نشاطات بشرية. 
ـــر الـــوزراء عـــن ''عزمهـــم أن يســـعوا  وعبَّ
جاهدين الـــى تحقيق'' أهداف عدة، منها: تبني 
خطط عمل وطنية وإقليمية للتعامل مع قضايا 
تغير المناخ لتقييم تأثيراتها المحتملة، ووضع 
برامـــج التخفيـــف والتكيـــف، وترويـــج انتاج 
واســـتخدام الوقود األنظف، وتحســـين كفاءة 
اســـتخدام الطاقة في جميع القطاعات، وتنويع 
مصـــادر الطاقـــة وفقـــًا للظـــروف االقتصادية 
واالجتماعية الســـائدة، والتوسع في استخدام 
تقنيات االنتـــاج األنظف والتقنيـــات الصديقة 
للبيئـــة، والتوســـع فـــي اســـتخدام الحوافـــز 
االقتصاديـــة لتشـــجيع اســـتخدام المنتجـــات 
األكثر كفاءة. وفي ســـياق التكيف، ركز االعالن 
على توفيـــر البنية التحتيـــة الالزمة للحد من 
المخاطر المتوقعة، بما في ذلك تحســـين كفاءة 
ادارة الموارد الطبيعية باستخدام نظم الرصد 
والمراقبة واالنذار المبكر وإقامة مراكز ألبحاث 

ودراسات المناخ.  
هذا االعالن الشـــامل للنيات يشكل األساس 
للعمـــل الذي يجب أن يشـــمل أهدافـــًا وخططًا 
تنفيذيـــة محـــددة ضمن اطـــار زمنـــي محدد. 
التأخيـــر لـــم يعـــد خيـــارًا، خصوصًا وســـط 
مفاوضات حاسمة سوف تحدد الوضع الدولي 
تجاه تغير المناخ طوال حقبة ما بعد كيوتو. 

مـــن  لعـــدد  مهمـــة  الســـياحة  الســـياحة  
االقتصـــادات العربيـــة. لكنهـــا، مثـــل معظـــم 
قطاعات النشاط االقتصادي، تتعرض لتأثيرات 
تغيـــر المنـــاخ.  جاذبيـــة المقصد الســـياحي 
تعتمـــد بدرجـــة كبيرة علـــى المنـــاخ، لكن من 
الواضـــح أن عددًا مـــن العوامـــل األخرى مهم 
أيضًا. وباســـتعمال مؤشـــر للعوامل المناخية 
المتنوعـــة، فـــإن ''مؤشـــر الراحة الســـياحية'' 
يقيـــس درجة المتعة المناخية في موقع معين. 
لكن مع تغير المناخ، تتغير هذه العوامل. فعلى 
ســـبيل المثال، ســـوف تتمدد األراضي الجافة 
في االقليم العربي، متحركة شـــماًال في شـــمال 
افريقيا.  ''مؤشر الراحة السياحية'' قد ينخفض 

في الوطن العربي خالل العقود المقبلة. ومعظم 
المناطق المصنفة حاليًا بأنها ''جيدة'' و''جيدة 
جـــدًا'' و''ممتازة'' ســـينخفض تصنيفها إلى ما 
تحـــت المقبول بحلـــول ســـنة ٢٠٨٠، حيث تقع 
المالمـــة على تغير المناخ. وكثير من التغيرات 
المناخيـــة المتوقعة في الوطن العربي ســـوف 
الســـياحية  المقاصـــد  جاذبيـــة  علـــى  تؤثـــر 
العربيـــة. ومن األمثلة على ذلـــك ارتفاع حرارة 
فصول الصيف، وموجـــات الجفاف، واألحداث 
المناخيـــة المتطرفة، وشـــح الميـــاه، وتدهور 
النظم االيكولوجية.  والشـــعاب المرجانية هي 
مفاتن ســـياحية مهمة لمصـــر واألردن. لكنها، 
فـــي الوقـــت ذاته، معرضـــة الى أبعـــد الحدود 
للتغيـــرات المناخية، التي تحدث نتيجة ازدياد 
درجات الحـــرارة وارتفاع حموضة المحيطات، 
مما يســـاهم في ابيضاض الشعاب المرجانية. 
كمـــا أن تـــآكل الشـــواطئ يشـــكل خطـــرًا على 
جاذبية المناطق الساحلية. والشواطئ الرملية 
الضيقة المنخفضة ســـوف تتأثر الى حد بعيد، 
وسوف يصبح كثير منها غير مناسب لمرتادي 
البحـــر.  مســـتقبل الســـياحة العربيـــة يعتمد 
علـــى الطريقة التي قد يتكيـــف بها هذا القطاع 
مـــع تغيرات المنـــاخ. فالتنمية الســـياحية في 
المســـتقبل يجب أن تأخـــذ التغيرات المتوقعة 
في االعتبـــار، من خـــالل التخطيـــط المتكامل 
والشـــامل، مثل وجود قواعد توجيهية أوضح 
تتعلق بالمسافة المســـموح بها بين المنشآت 
الدائمة والخط الســـاحلي. ويجب استكشـــاف 
خيارات لســـياحة بديلة وأكثر اســـتدامة تكون 
أقل تأثرًا بالمتغيرات المناخية، مثل السياحة 
الثقافية والتراثية. أخيرًا، يجب تطوير المزيد 
من المراكز الســـياحية الداخلية والصحراوية، 

كبديل عن الشواطئ المعرضة للفقدان.  
جهود تخفيف تغيـــر المناخ  إن التحديات 
التـــي يواجهها الوطـــن العربـــي نتيجة تغير 
المناخ ضخمة. لكن ما زال في االمكان الخروج 
مـــن النفق المظلـــم، اذا أقدمت الـــدول العربية 
على خطوات ســـريعة وفعالة. التجاهل لم يعد 

خيارًا. 
 لذلـــك على البلـــدان العربية، رغـــم أنها ال 
تساهم بشـــكل رئيســـي في انبعاثات الغازات 
الدفيئة في الغالف الجوي، أن تباشـــر جهودًا 
تخفيفيـــة كجـــزء مـــن جهـــد عالمـــي. ويظهر 
استعراض للتقارير الوطنية العربية المرفوعة 
الـــى اتفاقيـــة األمـــم المتحدة االطارية بشـــأن 
تغير المناخ والمشـــاريع والمبـــادرات الحالية 
أن كثيـــرًا من البلدان العربيـــة تنفذ في الواقع 
مجموعة مـــن السياســـات والتدابير الصديقة 
للمنـــاخ، تشـــمل اجـــراءات لخفـــض انبعاثات 
غـــازات الدفيئـــة التي هـــي من صنع البشـــر، 
فضـــًال عن اجراءات لتعزيز ''خزانات الكربون''، 
خصوصًا الغابات.  ومـــن األمثلة المحددة في 

الوطن العربي اســـتخدامات طاقة الرياح على 
المســـتوى التجـــاري فـــي مصر، واســـتعمال 
الطاقة الشمســـية على نطاق واســـع لتسخين 
المياه في فلسطين وتونس والمغرب، واعتماد 
الغاز الطبيعي المضغوط كوقود لوسائل النقل 
فـــي مصـــر، وأول مشـــاريع الطاقة الشمســـية 
المركزة في مصر وتونس والمغرب والجزائر، 
وأول مجلســـين عربييـــن لألبنية الخضراء في 
االمـــارات ومصر، وبرنامـــج التحريج الضخم 
في االمـــارات، والمدينة األولـــى الخالية تمامًا 
من الكربون (مصدر) في أبوظبي، والمشـــروع 
الرائد الحتجاز الكربون وتخزينه في الجزائر، 
واعتمـــاد اعفاءات من الرســـوم والضرائب في 
األردن لتشجيع استعمال الســـيارات الهجينة 

(هايبريد). 
لكـــن غالبيـــة هذه المبـــادرات مجـــزأة وال 
يبدو أنها تنفذ كجزء من اطار سياســـي شامل 
على المســـتوى الوطني، ناهيك عن المستوى 
االقليمـــي. وفـــي تطـــور واعد بشـــكل خاص، 
اختـــارت الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة المتجددة 
(IRENA)، التـــي تم تأسيســـها حديثـــًا، مدينة 
مصدر في أبوظبي مقرًا لها. وال تنحصر أهمية 
هـــذا الخيار في انعكاســـه علـــى العالم النامي 
برمتـــه، بل يؤمل أن يفضي أيضـــًا الى أبحاث 
جوهرية واستثمارات في الطاقة المتجددة في 
االقليم العربي.  ويمكن أيضًا تحسين التعاون 
بين البلدان العربية، وذلك، على ســـبيل المثال، 
فـــي مجاالت كفاءة الطاقـــة والطاقة المتجددة، 
واســـتعمال الغاز الطبيعـــي المضغوط كوقود 
لوسائل النقل، واالستثمار في احتجاز الكربون 
وتخزينـــه. ونظـــرًا ألهميـــة صناعـــة الوقـــود 
االحفـــوري فـــي االقليـــم العربي، فـــإن للبلدان 
العربيـــة مصلحـــة خاصة في المســـاعدة على 
تطوير تكنولوجيا احتجـــاز الكربون وتخزينه 
للمســـاعدة فـــي مقايضـــة االنبعاثـــات نتيجة 

استعمال الوقود األحفوري. 
وفـــي النهايـــة، اذا كان ممكنـــًا جعـــل هذه 
التكنولوجيا قابلة لالســـتمرار بالشكل الكافي، 
فهي ســـتكون جـــزءًا مهمًا من اســـتراتيجيات 
الحد من تغير المناخ العالمي. وبما أن الوقود 
األحفوري ســـوف يبقى جزءًا مهمـــًا من مزيج 
الطاقة في أي سيناريو مستقبلي، فإن احتجاز 
الكربـــون وتخزينـــه هو مجال مهـــم يجب على 
العلمـــاء العرب العمل عليـــه كما يجب تكريس 
الموارد لدعـــم تطويره.   نظـــرة الجمهور الى 
تغيـــر المنـــاخ  أجرى المنتـــدى العربي للبيئة 
والتنمية **استطالعًا الستكشاف درجة الوعي 
بتغيـــر المناخ لدى الجمهـــور العربي، وقدرته 
على فهـــم الحاجة الى اتخاذ اجراءات، ورغبته 
في المســـاهمة في تدابير تخفيف تغير المناخ 
والتكيف معه.  وقد أظهرت نتائج االســـتطالع 
تزايـــدًا فـــي الوعـــي، إذ تبين أن ٩٨ فـــي المئة 
يعتقدون أن المناخ يتغير، ويعتبر ٨٩ في المئة 
أن ذلك ناتج من نشـــاطات بشرية. ويرى ٥١ في 
المئـــة أن الحكومات ال تفعل ما يكفي للتصدي 
للمشـــكلة، بينمـــا يعتبر ٨٤ في المئـــة أن تغير 
المناخ يشـــكل تحديًا خطيرًا لبلدانهم. ويعتبر 
أكثر من ٩٤ في المئة أن بلدانهم سوف تستفيد 
من المشاركة في جهد عالمي للتعامل مع تغير 
المناخ، بينما تعهد ٩٣ في المئة بالمشاركة في 
عمل شخصي لخفض مساهمتهم في المشكلة. 
ولـــدى الطلـــب مـــن المشـــاركين أن يختـــاروا 
القطاعـــات التي ســـيكون لتغيـــر المناخ تأثير 
كبير عليها فـــي بلدانهم، تبيـــن أن أحدًا منهم 
لم يقل إنـــه لن يكون هناك تأثير البتة. وأعطت 
الغالبيـــة علـــى المســـتوى االقليمـــي أولوية 
للصحة ومياه الشـــرب وانتاج الغـــذاء، تلتها 
المناطـــق الســـاحلية. وُطلب أيضـــًا من الذين 
شـــملهم االســـتطالع أن يختـــاروا االجراءات 
الثالثـــة األكثر أهميـــة لتخفيف أســـباب تغير 
المنـــاخ والتكيف مـــع تأثيراتـــه. وكان تغيير 
األنمـــاط االســـتهالكية، وفـــي الدرجـــة األولى 
خفض اســـتعمال الطاقـــة، االجراء الرئيســـي 
الـــذي تـــم اختيـــاره، تـــاله التعليـــم والوعي. 
وأتـــت المصادقـــة علـــى المعاهـــدات الدولية 
وتنفيذها في المرتبة الثالثة.  المشـــاركون في 
استطالع ''أفد'' أبدوا رغبة واضحة بأن تشارك 
حكوماتهم وتتعـــاون اســـتباقيًا للتوصل الى 
حل لمشـــكلة تغير المناخ. ويبدو أن الجمهور 
العربـــي مســـتعد لقبول جهد وطنـــي واقليمي 
ملموس للتعامل مع تغيـــر المناخ ولكي يكون 
جزءًا منه. أما المواقف المشـــككة التي سادت 
لدى بعـــض المجموعـــات حول حقائـــق تغير 
المناخ وأســـبابه، ســـواء التي تنكرها بالكامل 
أو تحصرها بأســـباب طبيعيـــة، فهي تتراجع. 
وتظهر نتائج االســـتطالع بوضوح أن تقاعس 

الحكومات لم يعد خيارًا.

ــــــي والتنمية  ــــــس الشــــــبكة المغربية لإلعــــــالم البيئ رئي
المستدامة  

** المقال حوصلة لنقاشــــــات مؤتمر المنتدى العربي 
للبيئة والتنمية المنعقد مؤخرا في بيروت

Saturday 2009/12/19 السبت OÉ°üàbG13

}} اجلمهور العربي مستعد لقبول جهد وطني واقليمي ملموس للتعامل مع تغير املناخ ولكي يكون 
جزءًا منه. أما املواقف املشككة التي سادت لدى بعض املجموعات حول حقائق تغير املناخ وأسبابه، 

سواء التي تنكرها بالكامل أو حتصرها بأسباب طبيعية، فهي تتراجع  }}
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