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امللخـــــص

تتفاقم  املناخ  أزمة  لكن  بأسره،  العامل  على  املناخ  تغري  يؤثر 
يف أفريقيا وأمريكا الالتينية باعتبارهما املنطقتني األكثر 
املناخية  الظواهر  من  الشديدة  للحاالت  وتعرًضا  تضرًرا 
املختلفة، مثل اجلفاف والفيضانات واألمطار الغزيرة وذوبان 
اجلليد وانتشار األمراض بشكل كبري. ترتبط ارتباًطا وثيًقا 
باحلرارة والرطوبة، وهو ما يدفع هاتني املنطقتان إىل االهتمام 
بهذه القضية بشكل أكثر مشواًل ملواجهة هذه األزمة. على 
الرغم من أن أمريكا الالتينية وأفريقيا هما من أقل املناطق 
أكثر  من  املنطقتني  هاتني  أن  إال  الدفيئة،  لغازات  املصدرة 
القارات تضرًرا، وألن هذه التغيريات يصعب حتقيقها جبهد 
هذه  تأتي  لذلك  املنطقتان،  هاتان  تتكاتف  أن  جيب  واحد، 
أمريكا  منطقة  على  املناخ  تغري  أزمة  لتوضيح  الدراسة 
املؤشرات  بعض  على  الضوء  تسليط  خالل  من  الالتينية، 
املناخي، مع رصد  التغري  تنتج عن خطورة  اليت  والتداعيات 
جزء من الربامج واملبادرات اليت تقوم بها املنطقة ملواجهتها، 
باإلضافة إىل توضيح، دورة انعقاد أسبوع املناخ يف مجهورية 
الدومينيكان يف يوليو 2022 ، ويدعم هذا امللف حاجة الدول 
الالتينية للمشاركة يف مؤمتر املناخ الذي سيعقد يف مصر 

يف نوفمرب 2022 ، باعتبار أن مصر من الدول األفريقية ذات 
من  انطالًقا  والدولي،  اإلقليمي  املستوى  على  واضح  تأثري 
مسؤوليتها جتاه هذه القضية اليت متس مصر بشكل خاص 

والعامل بشكل عام.
البحر  الالتينية،  أمريكا  املناخ،  تغري  املفتاحية:  الكلمات 
الكارييب، مبادرات الدول الالتينية، كوارث طبيعية يف أمريكا 

الالتينية.

Abstract
Climate change affects the whole world, but the 
climate crisis is exacerbated in Africa and Latin 
America as the continents most affected and exposed 
to extreme cases of various climatic phenomena such 
as droughts, floods, torrential rains, snowmelt and 
the massive spread of diseases that are closely related 
to heat and humidity, which is what prompts these 
two continents to pay attention to this issue in a way 
more extensive to face this crisis. Although the Latin 
American and Africa are two of the least exporting 
continents of greenhouse gases, these are two of the 
most affected continents, and because these changes 
are difficult to achieve with a single effort, these two 
continents must join hands, so this study comes to 
clarify the climate change crisis on the region Latin 
America, by shedding light on some of the indicators 
and repercussions that result from the severity 
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of climate change, while monitoring part of the 
programs and initiatives undertaken by the region 
to confront, in addition to clarifying the course of 
convening the Climate Week in the Dominican 
Republic in July 2022, and this issue supports the 
need for Latin countries to participate in The climate 
conference to be held in Egypt in November 2022, 
given that Egypt is one of the African countries with 
a clear impact on the regional and international level, 
based on its responsibility towards this issue, which 
affects Egypt in particular and the world in general.

Keywords: Climate change, Latin America, the 
Caribbean, initiatives of Latin countries, natural 
disasters in Latin America.

مقـــــدمـــة

ناتج عن  املناخ  تغري  وأصبح  التاسع عشر  القرن  بدأ  أن  منذ 
استخدام  نتيجة  طبيعية  ألسباب  وليس  البشري  النشاط 
الوقود االحفوري بكثافة، وهو ما ينتج عنه عديد االنبعاثات 
من بينها الغازات الدفيئة وهي املتسبب يف ظاهرة اإلحتباس 

احلراري.

العامل  يف  بعينها  منطقة  على  املناخي  التغري  يؤثر  ومل 
املتسارع  التغري  هذا  عواقب  من  الدول  كافة  تعاني  بل 
األفريقية  واملنطقة  الالتينية  أمريكا  منطقة  وباألخص 
املناخي  التغري  تعرًضا آلثار  املناطق  أنهم من أكثر  باعتبار 
املنطقتني  من   كل  تعاني  إذ  لالنبعاثات،  تصديًرا  وأقلهم 
يف  التحتية  البنية  وإنعدام  الفقر  معدالت  يف  إرتفاع  من 
ما  وهو  التغريات،  لتلك  املواجهة  وغياب سبل  املناطق  بعض 
يعرض املنطقتني للخطر ليس هذا فحسب بل يعتمد سكان 
ارتفاع نسب  الزراعة بشكل كبري، ومع  املنطقتني على  تلك 
احملاصيل  وتتقلص  اجلفاف  مناطق  تزداد  املناخي  التطرف 
وقت  يف  الغذائي  األمن  انعدام  من  حالة  يف  العامل  ويدخل 
مازال يعيش فيه سكان بعض املناطق حالة من اجلوع والفقر 
املدقع، وهو ما حيفز املنطقتني األفريقية والالتينية للتكاتف 

والتعاون سوًيا ملواجهة التغري املناخي بعد تعرضهما للعديد 
من العواصف والفيضانات واجلفاف بشكل مستمر على مدار 

السنوات املاضية.

  وبالتطرق للمنطقة الالتينية للحديث بشكل أكثر عمًقا 
وإتساًعا، جند أنها تطل على احمليطني اهلادئ واألطلسي وهو 
املناخية  التغريات  من  التهديد  طائلة  املنطقة حتت  يدع  ما 
من حدوث فيضانات وغريها، وهو ما ينذر بزيادة يف مستوى 

سطح البحر نتيجة ذوبان اجلليد. 

من  وحيد  الالتينية  أمريكا  منطقة  املناخي  التغري  ويهدد 
والتمتع  الغذاء  عدالة  إىل  الوصول  يف  السكان  فرص 
مقلقة  املناخي  التغري  تأثريات  أصبحت  حيث  آمنة،  حبياة 
واالقتصادية  السياسية  املستويات  كافة  على  كبري  بشكل 
االجتماعية والبيئية نتيجة للتطرف يف درجات احلرارة وما 
يعقبه من نتائج وزيادة يف فرتات اجلفاف وحدة يف األعاصري 
ترتبط  اليت  لألمراض  مسبوق  غري  وانتشار  والفيضانات 

باحلرارة واملناطق الرطبه. 

املنــاخي التغــري  مؤشــرات  أواًل: 

الغالبات  57 % من  الالتينية حوالي  أمريكا     تضم منطقة 
األولية يف العامل وبها حوالي 50 % من التنوع البيولوجي يف 
العامل وثلث أنواع النباتات بالعامل، حيث تعد غابات األمازون 
االنبعاثات  من   %5 عن  يزيد  ما  متتص  إذا  للكربون  مصرًفا 
العاملية، ولكن بسبب احلرائق وإزالة الغابات تضائل استيعاب 
عرضة  احلية  الكائنات  تصبح  وبالتالي  للكربون  االمازون 
واملكسيك  الربازيل  جعل  ما  املنطقة،  هذه  يف  للتهديد 
مصدرين رئيسني للغازات الدفيئة، وبالرغم من هذا تساهم 
أمريكا الالتينية يف انبعاثات الغازات الدفيئة العاملية بنسبة 

أقل من %10)1(.

على  الالتينية  أمريكا  سكان  من   %27 من  أكثر  ويعيش   
الساحل وهو ما يهدد حياتهم يف حالة إرتفاع منسوب البحر 
درجات  إرتفاع  عن  الناجم  اجلليدية  األنهار  ذوبان  نتيجة 
املؤشرات  ومبتابعة  املناخية.  بالتغريات  متأثرة  احلرارة 
وتغري  البحر  سطح  مستوى  ارتفاع  مالحظة  مت  املناخية 
حرارة احمليطات يف املنطقة وذوبان أجزاء كبرية من األنهار 
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من  كل  يف  الواقعة  االنديز  جبال  منطقة  وتعد  اجلليدية، 
شيلي واألرجنتني منوذًجا للمناطق املتضررة من اإلحتباس 
اجلليدية  األنهار  من   %99 من  أكثر  يوجد  حيث  احلراري، 

االستوائية يف العامل يف أمريكا اجلنوبية)2(.

األعاصري  من  عدد  حدوث  يف  املناخية  التغريات  وتسببت   
والفيضانات وتعرض بعض املناطق للجفاف، وبالتالي أحدث 
تغرًيا فيما يتعلق باألمن الغذائي وإمكانية الوصول للمياه. 
حالة  خطورة  إىل  اجلوية  لإلرصاد  العاملية  املنظمة  وأشارت 
الكارييب  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  منطقة  يف  املناخ 
خالل عام 2021، حيث يتغري املناخ يف املنطقة من األمازون 

وحتى االنديز. 

من  املتحدة  األمم  لدى  باملناخ  املعنية  اللجنة  حتذر  كما 
انتشار األمراض املتعلقة بارتفاع درجات احلرارة يف املنطقة 
مناطق  منه  تعاني  التى  الفقر  نتيجة  ختطيها  وصعوبة 

كثريه خبالف عدم املساواة اليت تعاني منه املنطقة.

ثانًيا: تداعيات التغري املناخي

تأثر   1998 التغريات ففي عام  بتلك    وال ميكننا االستهانة 
أكثر من 600 ألف شخص من إعصار واحد يدعى ميتش)3(، 
وفيما بعد قد جند أنه يف عام 2010 وقعت 98 كارثة طبيعية 
يف أمريكا الالتينية من بيها 79 ظاهرة بسبب الطقس، وهو 
أمريكي  دوالر  مليار   50 إىل  املنطقة خسائر تصل  ما كلف 
هاييت  زلزال  ويعد  شخص،  ألف   300 عن  يزيد  ما  ووفاة 
احلدث األبرز الذي خلف خسائر بشرية هائلة يف املنطقة)4(.

 ووفًقا لألمم املتحدة تعد أمريكا الالتينية واحدة من أكثر 
املناطق تأثر يف العامل بالتغريات املناخية وتتطور إىل موجات 
جفاف وارتفاع يف دراجات احلرارة بشكل ملحوظ، وهو ما ينتج 
حرائق  جانب  إىل  الزراعية  احملاصيل  إنتاج  يف  ضعف  عنه 

الغابات اليت تنشب نتيجة هذه الظواهر املناخية املتطرفة.

1- األمن الغذائي

مل تكن جائحة فريوس كورونا وحدها املهددة لألمن الغذائي 
يف املنطقة والسبب الوحيد يف أزماتها االقتصادية، بل أثرت 
 8 يتجاوز  ما  على  املتطرفة  الطبيعة  ذات  املناخية  األحداث 

ماليني شخص يف أمريكا الوسطى وحدها فقد خسرت بعض 
على سبيل  الذرة  من  80% من حماصيلها  من  أكثر  الدول 
من  حد  شديد  جلفاف  أخرى  دول  تعرض  جانب  إىل  املثال 

إنتاجيتها للمحاصيل من ذرة وعباد مشس)5(.

   ويواجه اإلنتاج الزراعي أزمة يف مجيع أحناء املنطقة نتيجة 
ما  وهو  احلرارة  درجات  وإرتفاع  األمطار  هطول  اخنفاض 
يضر بالبيئة الزراعية ومستوى إنتاجيتها، وبالتالي ستتأثر 
أكثر  من  الالتينية  أمريكا  أن  من  الرغم  وعلى  احملاصيل، 
الدول املصدرة للغذاء إىل أنها تواجه حتديات كبرية يف إطار 
األمن الغذائي وفًقا ملنظمة OECD، ونظًرا إىل أن التغريات 
املناخية ستؤثر بشكل كبري على عامل البحار والزراعة ومبا 
الزراعة  على  احمللى  ناجتها  يف  تعتمد  الالتينية  أمريكا  أن 
والصيد بنسبة تصل إىل 10% سيكون هناك تأثري واضح على 

عدد كبري من السكان يف املنطقة.  

2- املياه
يف  اجلليدي  الرتاجع  نتيجة  املنطقة  يف  املياه  تدفق  يتغري 
جبال االنديز وهو ما يزيد من إمكانية نقص إمدادات املياه 
يف بعض املناطق السكنية، نتيجة إرتفاع يف نسب تبخر املياه 
مناطق  فيضانات يف  وبالتالي سيحدث  األمطار،  وإخنفاض 
أخرى، وهنا تزداد األزمة تفاقًما ويصعب ضبط عملية الزراعة 

وتوليد الطاقة الكهرومائية اليت تعتمد عليها املنطقة)6(.

هي  اجلفاف  من  حالة  من  األمازون  جنوب  منطقة  وتعاني 
يرتفع  ومازال  وهو  املاضية،  عام   50 ال  مدار  على  األسواء 
منسوب البحر يف املنطقة، وتسجل املنطقة عدًدا كبرًيا من 
األعاصري والفيضانات، ونظًرا لألضرار اليت تعانيها املنطقة 
كبري  بشكل  املنطقة  تسعى  املناخي  التغري  هذا  جراء  من 
ملواجهته كأحد املناطق تأثًرا يف العامل، حيث تشري التقارير 
يف  شخص  ألف   300 من  أكثر  هناك  أن  باملناخ  املتعلقة 
منطقة أمريكا الالتينية خسروا حياتهم بسبب هذه الظواهر 

اليت تزداد حدتها مع الوقت.

   ويشري خرباء املناخ أن منطقة مشال شرق الربازيل وأجزاء 
احتمالية  مع  أكرب  بشكل  جلفاف  ستتعرض  املكسيك  من 
فقدان املزيد من غابات األمازون املطرية، وهو ما يدفع املنطقة 
العامل.   مستوى  على  وقوة  تأثرًيا  أكثر  بشكل  للتحرك 
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ويشتد اخلطر يف بوليفيا حيث مت تسجيل فقدان املنطقة لـ 
50% من سطح النهر اجلليدي يف اخلمسني عام املاضية وهو 
ما قد يعرض ملا يقرب من 30% من أراضي بوليفيا للجفاف 

والفيضانات)7(.

3- التنوع البيولوجي
إذا حتتل  االنبعاثات،  % من   1.4 املكسيك يف حوالي  تتسبب 
املركز الـ 13 على مستوى العامل يف انبعاثات الغازات على 
للوقود  كبري  بشكل  الستهالكها  نظًرا  العامل  مستوى 
الزراعية،  واألنشطة  عام  بشكل  الطاقة  وقطاع  االحفوري 
واخنفاض يف  مواجهة حتديات عديدة  أمام  ما يضعها  وهو 
إذا  املياه.  ندرة  جانب  إىل  لديها  البيولوجي  التنوع  مستوي 
العامل يعيشون على موارد  90% من أفقر سكان  كان هناك 
املهولة  الغابات  بعد حرائق  الغابات كيف سيعيشون هؤالء 
اليت حتدث وتتزايد مع الوقت حيث يفقد العامل سنوًيا 4.7 

مليون هكتار من الغابات وفًقا إلحصائيات األمم املتحدة.

أشارت  حيث  األرجنتني  يف  اخلطورة  شديد  الوضع  ويبدو 
إزالة  من   %4.3 هناك  أن  إىل  والدولية  احلكومية  التقديرات 
يف  التوسع  بسبب  األرجنتني  يف  حيدث  العامل  يف  الغابات 

زراعة الصويا اليت متثل 18% من املساحة املزروعة. 

4- انتشار األمراض 
األمراض  بانتشار  وثيق  بشكل  املناخي  التغري  يرتبط 
والفريوسات اليت تشكل خطورة على حياة الفرد خاصة وأن 
منطقة أمريكا الالتينية معروفة بتنوعها املناخي حيث جند 
الرطوبة ومناطق شديدة اجلفاف،  أن هناك مناطق شديدة 
الفريوسات  أنواع  نوع من  الرطبة  املناطق  تلك  تنمو يف  وقد 
والرتباطها  احلشرات  بعض  النتشار  كنتيجة  اخلطرة 
باألنهار واملياه تنتقل تلك األمراض إلي املياه وتصيب اإلنسان 
على سبيل املثال الكولريا واملالريا ومحى الضنك اليت تنتشر 
بشكل واسع يف املنطقة وغريها، ووسط حالة من الضعف يف 
األنظمة الصحية يف عديد من املناطق يصعب السيطرة على 

انتشار تلك األمراض)8(.

5- النمو السكاني 
يضيف  الواحد  الشخص  أن  إىل  تشري  إحصائيات  هناك 

مايعادل 4.5 طن من الكربون إىل اهلواء سنوًيا على مستوى 
نتيجة  بشكل كبري  املنطقة  السكان يف  عدد  وبنمو  العامل، 
كثري  يف  لإلجهاض  املنطقة  دول  من  كبري  عدد  جتريم 
ارتفاع حاالت العنف واالعتداء  من احلاالت، وباإلضافة إىل 
على  املرأة  حصول  صعوبة  جانب  إىل  املنطقة  يف  اجلنسي 
وارتفاع  الفقر  أهمها  األسباب  من  لعدد  احلمل  منع  وسائل 
تكاليف اإلنفاق على تلك املسألة)9(، والسبب اآلخر هو سيطرة 
ما  فيه  املرغوب  غري  احلمل  إلجهاض  وحترميها  الكنيسة 
يتسبب يف زيادة عدد السكان وزيادة النشاط البشري املتسبب 
الرئيسي يف التغري املناخي، وما يزيد من خطورة املوقف هو 
أن هنا أكثر من 80% من السكان يف منطقة أمريكا الالتينية 
يعيشون يف املدن، ومن املتوقع تزداد هذه النسبة لتصل إىل 
87%  يف عام 2050 )10(، وهو ما يضغط على البنية التحتية 
ويؤثر على إمكانية وصول املياه والغذاء لكافة املناطق نظًرا 
لضعف املوارد. ويشري البنك الدولي إىل أن هناك 17 مليون 
من  لالنتقال  مهددين  الالتينية  أمريكا  دول  يف  شخص 

مناطقهم خالل الـ 30 عاما القادمة)11(.

ثالًثا: جهود ملواجهة األزمة 

 2015 باريس  اتفاقية  يف  ألتزمت  الربازيل  أن  من  وبالرغم 
إال   ،2025 عام  حبلول   %37 الكربونية  االنبعاثات  خبفض 
أننا اآلن يف عام 2022 ومل يتم تسجيل حتركات حمسوسة 

للحكومة الربازيلية احلالية جتاه هذه القضية.

   وحتاول أمريكا الالتينية أن تقاوم تغريات املناخ اليت تؤثر 
لتبادل  املبادرات  بعض  بعمل  قامت  لذا  بشكل كبري،  عليها 
اليت  اجملاالت  كأحد  الزراعة  جمال  يف  املختلفة  التقنيات 
تلك  بني  ومن  املناخية،  التغريات  بتلك  كبري  بشكل  تتأثر 
مت  منصة  وهى   PALACA" جمموعة   »منصة  املبادرات 
تسعى    COP 25 املناخ  مؤمتر  ضمن   2019 عام  اطالقها 
خللق تنمية زراعية تتكيف مع اثار املناخ، واليت تضم عدد من 
الدول والذي وافق 12 دولة منهم على خطة عمل مت وضعها 
والنساء  الشباب  ودمج  االبتكار  لتحفيز   2023  -2022 لعام 
يف مبادرات القطاع الزراعي املعنية مبواجهة التغري املناخي 
املناخ وغريها من األنشطة اليت ختدم هذا  من بينها أسبوع 
يف  مصر  له  حتضر  التى   COP 27 رأسها  وعلى  اإلطار 
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نوفمرب املقبل من عام 2022، وهي خطوة ذات أهمية يف تلك 
الظروف الصعبة اليت مير بها العامل من تقلبات مناخية البد 

أن يتكاتف فيها كل أطراف مؤسسات الدولة)12(.

1- أسبوع املناخ )LACCW( في جمهورية الدومينكان

الدومنيكان الدولة الصغرية ذات االنبعاثات الضئيلة جتاهد 
ألن تكون املثل الذي حيتذى به يف املنطقة لتصل إىل نسبة 
يوليو  ويف  اإلنبعاثات،  من  احلد  يف   2030 عام  حبلول   %27
2022 استضافت سان دومينغو جبمهورية الدومنيكان أسبوع 
وفقا  الكارييب  والبحر  الالتينية  أمريكا  منطقة  يف  املناخ 
ويأتي  املناخ،  تغري  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  التفاقية 
هذا احلدث يف إطار أسابيع املناخ اإلقليمية املتتالية مبوجب 
اتفاقية باريس اليت تقوم بها األمم املتحدة يف خمتلف الدول 

متهيًدا ملؤمتر املناخ COP27  يف مجهورية مصر العربية.

من  وأكثر  املنطقة  من  دولة   21 من  وزراء  للحدث  وأنضم 
1700 مشارك يف حوالي 160 جلسة يف حماولة للبحث عن 
مستقبل أفضل للمنطقة األكثر تأثًرا بالتغريات املناخية)13(.

  ونتج عن هذا اللقاء إنشاء »اتفاقية فريق عمل مناخي« بني 
التغري  بقضية  واهتمامهم  لدعمهم  ونيوزلندا  تشيلي  دوليت 
األهداف  وحتقيق  النظيفة  للطاقة  التحول  وسبل  املناخي 
املناخية الوطنية يف ختفيض االنبعاثات وإزالة الكربون، وهو 
ما سيساعد تشيلي على ختفيض انبعاثاتها حبلول عام 2030 
تكون قد خاضت شوًطا كبرًيا يف الوفاء بوعودها والتزاماتها 

جتاه قضايا املناخ واحلد من تلوث اهلواء)14(.

املدني  تكاتف جهود اجملتمع  املؤمتر من  أهمية هذا  وتأتي    
واحلكومات يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب اليت 
تتكبد مليارات الدوالرات بسبب التغريات املناخية واليت ميكن 
أن تتفاداها، ويف حماولة ملواجهة ومكافحة التغريات املناخية 
الذي مل يتم إال بتوافق وتكاتف كل األطراف يف منطقة تعد 
الوقت هي منطقة  ذات  التغري، وفى  املتأثر األكرب من هذا 
وهو  املناخي  للتغري  واملكافحة  املناهضة  أساليبها  يف  غنية 
وغري  احلكومية  للشركات  وإمكانيات  فرًصا  خيلق  قد  ما 
ودافعة  داعمة  شركات  إلقامة  املدني  واجملتمع  احلكومية 

للعمل املناخي)15(.

ويف إطار دعم البنوك هلذا التوجه قدم بنك التنمية األمريكية 
يف  واملستدامة  الشاملة  التنمية  من  لتعجل  طريق  خارطة 
لبنك  ووفًقا  الكارييب،  والبحر  الالتينية  أمريكا  منطقة 
التنمية اإلسالمي أن إزالة الكربون ميكن أن يوفر 600 مليار 

دوالر أمريكي سنوًيا حبلول عام 2050)16(.

إطار  في  الالتينية  املنطقة  واتفاقيات  مبادرات   -2
التغير املناخي)17(:  

املصدق  الدولية  املعاهدات  أحد  تعد  اسكازو:  اتفاقية   •
أمريكا  دول  من  دولة   24 عن  يزيد  ما  قبل  من  عليها 
الصلة  املعاهدة  هذه  وتعضد  الكارييب،  والبحر  الالتينية 
البيئة عن طريق فرض  والدفاع عن  االنسان  بني حقوق 
التزامات على الدول املوقعة حبماية املدافعني عن حقوق 
والتنوع  البيئيني  الناشطني  ومحاية  البيئية  االنسان 

البيولوجي من املناخ وذلك يف حاالت الطوارئ.

من  التكنولوجيا  ونقل  لالبتكار  اإلقليمية  املنصة  	•

بشكل  تستهدف   )REGATTA( املناخ:  تغير  أجل 
حول  املعرفة  وتبادل  وتعزيز  القدرات  تعزيز  رئيسي 
تغري  كمجال  جماالت  عدة  يف  واخلربات  التقنيات 
املناخ، جمال التخفيف والتكيف ملنطقة أمريكا الالتينية 

والكارييب. 

إىل  االنتقال  لتسريع  مبادرة  هي   :MOVE مبادرة  	•
البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  يف  الكهربائي  التحول 
على  اإلقليمية  القدرة  تعزيز  على  تعمل  وهي  الكارييب، 
فرص  وخلق  العامة،  السياسات  وتنفيذ  التقنيات  تقييم 

األعمال وحتديد قنوات التمويل.

يف  املناخية  املرونة  بتعزيز  تهتم   :City Adapt مبادرة  	•
إىل  املستندة  احللول  بتنفيذ  وذلك  احلضرية،  املناطق 
الطبيعة )NbS( للتكيف مع تغري املناخ يف مدن أمريكا 

الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.

اإليكولوجي:  النظام  القائم على  التكييف  مشروع   •
السكان  تزويد  إىل   MEbA مشروع  يسعى   )MEbA(
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احلضرية  وشبه  الريفية  املناطق  يف  للخطر  املعرضني 
بإمكانية الوصول إىل منتجات وخدمات التمويل األصغر 
تعمل  اليت  األنشطة  يف  االستثمار  من  يتمكنوا  حتى 
على حتسني دخلهم وزيادة قدرتها على التكيف مع املناخ 

واستخدام النظم البيئية بشكل مستدام. 

•	الشفافية املناخية: تدعم هذه املبادرة تطوير الشفافية 
التوجيهية  املبادئ  وتضع  للمناخ،  العامة  السياسة  يف 
يف  احملرز  التقدم  برصد  تسمح  اليت  األدوات  وتعزز 
أمريكا  لبلدان   )NDCs( وطنيا  احملددة  املساهمات 

الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. 

مع  الوطنية  التكيف  خطط  لدعم   PNACC مبادرة  	•
تغري املناخ.

التعاون  برنامج  يركز   :EUROCLIMATE برنامج  	•
على  الالتينية  وأمريكا  األوروبي  االحتاد  بني  اإلقليمي 
تغري املناخ، ويستهدف تسهيل دمج اسرتاتيجيات وتدابري 
التخفيف من حدة تغري املناخ والتكيف معه يف سياسات 

وخطط التنمية العامة يف أمريكا الالتينية.

املتحدة  األمم  مبادرة  هي   UN-REDD مبادرة:  	•
الغابات  إزالة  عن  الناجتة  االنبعاثات  خلفض  التعاونية 

وتدهورها يف البلدان النامية. 

رابًعا: حتديات تواجه احللول
    تعتمد أمريكا الالتينية على الكهرباء اليت تأتى من مصادر 
خضراء  موارد  فلديها  النصف،  إىل  تصل  بنسبة  خضراء 
النظيفة  للطاقة  املنتجة  الدول  مقدمة  يف  جتعلها  هائلة 
السوق  املليارات إىل  التحول األخضر، وهو ما سيجذب  عرب 
اإلطار)18(،  هذا  يف  تكنولوجيا  للنهوض  ويساعدها  الالتيين 
ولكن مازالت هناك عديد من األزمات باملنطقة تعوق خطتها 
للنهوض بهذا النوع من الطاقة، وترتاجع حكومات بعض دول 
التغريات  أزمة  املطلوبة لتخطى  املعايري  املنطقة من تطبيق 
من  الكربون  أكسيد  ثاني  إنبعاثات  أرتفعت  حيث  املناخية، 
قمة  باستضافة  عرضها  سحبت  وأن  سبق  أن  كما  الربازيل 
قد  ولكن  القضية،  هذه  يف  دورها  من  أضعف  ما  وهو  املناخ 

فقد  الرئاسة  إنتخابات  بعد  املقبل  أكتوبر  يف  األمر  يتغري 
يأتي رئيس جديد تدعم أجندته قضية املناخ، كما هو احلال 
لرئاسة  الرئيس »غوستافو برتو«  بتولي  اآلن  يف كولومبيا 
بكولومبيا  األمازون  غابات  حبماية  تعهد  الذي  كولومبيا 
تشيلي  ورئيس  اإلحفوري  الوقود  من  تدرجيًيا  التخلص  مع 

غابرييل بوريك.
خاتــــمة

      يف سياق تعرض املنطقة الالتينية الحنرافات مناخية مع 
يتعرض  يتبعها من عدم مساواة  وما  التحتية  البنية  ضعف 
سوف  اليت  الغذاء  أزمة  إىل  باإلضافة  املنطقة،  سكان  له 
واألزمات  احملاصيل  إخنفاض  نتيجة  العامل  هلا  يتعرض 
طبيعة  يف  احلادة  والتغريات  واحلروب  املتتالية  االقتصادية 
وغريها  وفيضانات  وجفاف  حرارة  درجات  إرتفاع  من  املناخ 
تتخذ  وأن  البد  وبالتالي  املتطرفة،  املناخية  الظواهر  ما 
الدول  جتاه  صرامة  أكثر  إجراءات  الالتينية  املنطقة  دول 
أن  إىل  ونظًرا  املناخي،  التغري  مواجهة  بقواعد  امللتزمة  غري 
املنطقة األفريقية واملنطقة الالتينية لديهم عالقات وطيدة 
نتيجة  اخلسائر  لنفس  ويتعرضون  اجملاالت  خمتلف  يف 
حتركات  هناك  يكون  بأن  نوصي  لذا  املناخية،  التغريات 
مشرتكة بني املنطقتني يف هذا اإلطار حيت تؤثر يف العامل 

بشكل أكثر عمًقا.

ولن تستطيع الدول الالتينية أن تواجه أزمات التغري املناخي 
وحدها فالبد من تكاتف اجلهود العاملية لوضع حد للمخاطر 
النامجة عن تلك التغريات فليس من العدل أن تنتج منطقة 
العامل  بها  ويتأثر  واالنبعاثات  الدفيئة  الغازات  من  الكثري 
الدول  من  واضح  حترك  دون  البشرية  منها  وتعاني  أمجع 
املناخي  التغري  مؤمتر  يكون  وقد  االنبعاثات،  هلذه  املصدرة 
القادم cop 27 فرصة إلختاذ خطوات أكثر صرامة يف هذا 
العامل  املصرية على مشاركة  الدولة  الصدد، حيث حترص 
يف كافة القضايا املؤثرة ونظًرا النتمائها للقارة األفريقية 
ودورها اإلقليمي والعاملي تزيد مسؤوليتها حنو مواجهة تلك 

التغريات املناخية. 
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قائمة املصادر

1 - Cambio climático: América Latina será una de 
las regiones más afectadas, naciones unidas. Avail-
able at: https://bit.ly/3oFnNXK 

2 - Climate Change and Health in South America, 
the global climate& health alliance. Available at

https://bit.ly/3OEUyih 

3 - El impacto del cambio climático en Latinoa-
mérica  . Available at:  https://bit.ly/3bd19TJ

4 - Mudanças climáticas e sustentabilidade ambi-
ental en América Latina e no Caribe, FAO or-
ganizacao das nacoes,   Available at:  https://bit.
ly/3zHzQdn 

5  -Cambio climático: América Latina será una de 
las regiones más afectadas, naciones unidas. Avail-
able at: https://bit.ly/3oFnNXK

6 - Climate Change Adaptation and Population Dy-
namics in Latin America and the Caribbean,wilsin 
center Available at : https://bit.ly/3PMeMIu

7 - HOW IS THE CLIMATE CRISIS IMPACT-
ING SOUTH AMERICA? , the climate reality 
project .Available at: , https://bit.ly/3PLAPis

8 - El cambio climático se agudiza en América La-
tina y el Caribe , DW, Available at: https://bit.
ly/3bbtZ6Y

9  -How Preventing Unwanted Pregnancies Can 
Help on Climate,  yaleenvironment360, Avail-
able at:https://bit.ly/3zIvFyf 

10 - latin america cities respond to climate, CAF.   
Available at  : https://bit.ly/3vpJL4S 

11- HOW CLIMATE CHANGE IS CHANG-
ING LATIN AMERICA,  duke today, Available 
at:  https://bit.ly/3S6v3tr

12 - América Latina avanza en un plan regional de 
agricultura ante cambio climático,  forbes, Avail-
able at:   https://bit.ly/3Q3Rs8F 

13 -LACCW 2022 Builds Crucial Regional Mo-
mentum for Climate Action ahead of COP27,  
united nations climate change,  Available at   : 
https://bit.ly/3Br0qJ2 

14 -Chile, New Zealand Representatives Express 
Support for Potential Collaboration in Climate 
Action Teams, edf, Available at:   https://bit.
ly/3S8yEqP 

15- Chile, New Zealand Representatives Express 
Support for Potential Collaboration in Climate 
Action Teams, edf,  Available at:    https://bit.
ly/3S8yEqP 

16- IDB Group participates in Latin America & the 
Caribbean Climate week, loopnews . Available 
at:,  https://bit.ly/3bjglyn

17-  Respondiendo al cambio climático  ONU 
programa para el medio ambiente. Available at: 
https://bit.ly/3zJBtaK

18 - How Climate Change Can Bring Latin Amer-
ica Back , BLOOMBERG, Available at: https://
bloom.bg/3bhLHFO 
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