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الكثیر من التي تم اعتمادھا التنمیة استنزفت نماذج بعد أن  في الدول المصنِّعة
ما أدى إلى عدة اضطرابات مناخیة،  وھوالموارد الطبیعیة والطاقة األحفوریة 

تحسین مستوى معیشة شعوب الدول النامیة تحدیا عالمیا ُیجمع علیھ المجتمع  أصبح
، وذلك أمر مشروع، إلى مستوى معیشة ، خاصة وأن ھذه الدول تطمحالدولي
سیؤدي حتما إلى مضاعفة االضطرابات ذج امھذه الننفس  اداعتم . إال أنأفضل

 على مجتمعاتنا وأنظمتنا البیئیة. ھذه االضطرابات تحتد انعكاسات كما سالمناخیة 

بقى تحدید یفي مسألة االختیار بین المناخ والتنمیة ولھذه األسباب ال یمكن الحسم 
الجتماعیة والمناخیة والبیئیة االقتصادیة وا رھاناتمسارات التنمیة التي توفق بین ال

 الحادي والعشرین.   نحد أكبر تحدیات القرأ

ل تملك كل ھكیف یمكن تمویلھا؟ ووولكن كیف یمكن تحدید مسارات التنمیة ھذه؟ 
 في ھذاالبلدان الموارد الكافیة للقیام بذلك؟ ھل تم التوصل إلى حلول ملموسة 

 الدول المتقدمة ؟  من طرفخاصة المجال، 

ثیرات التغییرات المناخیة فھي أتونس بصفة خاصة تحدیات كبیرة تتعلق بت تعرف
تزاید حدتھا خالل تإلى موجات جفاف كبیرة قد  ،على سبیل المثال ،معرضة

 السنوات القادمة تحت تأثیر التغیرات المناخیة. 

ویأخذ كثافة كربونیة ضعیفة وفي ھذا اإلطار، اختارت تونس مسارا تنمویا یعتمد 
مبادرات من بینھا: القیام بالعدید عدة تنفیذ  كما تمبعین االعتبار التغیرات المناخیة. 

، ووضع استراتیجیة تتعلق جدیدة طاقةنحو مصادر ل تحوّ المن األشغال في مجال 
 (Biennal Updated Report)األول المحین  تقریرال وتقدیم، 2012بالتغیرات المناخیة في 



 

 

. وقد ساھمت ھذه 2015في  المقررة والمحددة وطنیاالمساھمة  إعداد، و2014في 
بین الدول النامیة ذات من المبادرات في وضع تونس في مصاف الدول المتطوعة 

 الدخل المتوسط والمحدود في الجھود الرامیة إلى الحد من التغیرات المناخیة. 

الملموسة التي تم لكن تبقى العدید من األسئلة مطروحة ومن بینھا: ماھي الحلول 
اختباھا بالفعل في تونس لمكافحة التغیرات المناخیة وتأثیراتھا؟ كیف تعتزم تونس 

اھي أبرز االجراءات مالمساھمة في الجھود الدولیة لمكافحة التغیرات المناخیة؟ و
 ف مع ھذه التغییرات وتخفیف تأثیراتھا؟ التي یجب تفعیلھا على مستوى التكیّ 

العمل نوفمبر القادم في إطار  5النقاش، الذي ینعقد یوم  ـرمؤتمال وسوف یحاول
الذي ینتظم في نھایة ھذه السنة في ) COP 21( 21یري لمؤتمر األطراف التحض

 باریس، تقدیم بعض التوجیھات لإلجابة عن كل ھذه األسئلة. 

حال لمواجھة  60"تحت عنوان معرض صور فوتوغرافیة ومن المقرر تنظیم 
نسیة للتنمیة بالشراكة مع . وقد قامت الوكالة الفرفي نفس الیوم المناخیة"التغیرات 

Yann Arthus-Bertrand  ومؤسسةGood planet  تنظیم ھذا المعرض. ب 

بیة لمكافحة االختالالت ملموسة وإیجا حلوالتعرض صورة  21یقدم المعرض 
المناخیة التحدیات رض .  كما یشمل المعرض صورا تعفي ثمانیة عشر دولةالبیئیة 

والحلول الملموسة لمكافحة التغیرات المناخیة التي تواجھھا تونس على وجھ 
 الخصوص. 

حول نفس الموضوع  2015نوفمبر  7و 6یومي  أفالم توثیقیة قصیرةسیتم عرض و
 تحسیس المجتمع بأھمیة ھذه المسألة. وذلك ل

طار لألمم المتحدة حول التغیرات ینتظم مؤتمر األطراف الحادي والعشرین من االتفاقیة اإل
ومن  2015دیسمبر  11نوفمبر إلى  30) من COP21/CMP11( 2015لسنة  المناخیة

شخص. سوف یمثل ھذه المؤتمر مرحلة حاسمة في المفاوضات  40000المتوقع أن یحضره 
ؤتمر في الوصول إلى حول االتفاق العالمي المرتقب حول المناخ. ویتمثل الھدف من الم


