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 .1ملخص:
يتفق العلماء على أن ظاهرة التغير المناخى تعنى التغير فى مناخ الكرة األرضية بصورة عامة ،والتى تؤدى على المدى
الطويللإ ىلللى تل ثيراة كليلرة علللى األنظمللة الحيويللة الطليعيللة ،وتللؤثر علللى األةللاليم والللدوت المختلفللة بصللور متعللددة تعتمللد
على التقدم اإلةتصادى والثقافى لكلإ دوللة  ،وعللى جاهزيلة اللنل التحتيلة للدوللة فلى التصلدى و التعاملإ ملع ىنعكاسلاة
هذه الظاهرة.
يحللدل التغيللر المنللاخ بصللورة رميسللة نتيجللة لمفعللوت اإلحتبللاة الح لرارى النللات مللن ظللاهرة الليللة الزجللاجى (أو القبللة
الزجاجيللة  ،حيللل يحللبة الغللالب الجللوا بعضللا مللن طاةللة الشللمة حللوت األر  ،مللع الكثيللر مللن اإلنبعاثللاة الغازيللة
الناتجة من اإلستخدام البشرى .وتعتلر المراكز الحضرية الكليرة من أكلر محفزاة ظاهرة اإلحتباة الحرارى وبالتالى ملن
أكللر المسلاهمين فللى تفلاةم ظلاهرة التغيللر المنلاخى .فالتعقيلد فللى نملح الحيلاة الللذى يعتملد عللى ا لللة يفلاةم الطلل
الطاةة مما يعن حرق المزيلد ملن الوةلود األحفلورا (اللنفح ،الغلاز ،الفحلم الحجلرى وبالتلال رفلع نسل

علللى

الغلازاة الحابسلة

للح اررة ف الغالب الجوا .ومن ناحية أخرى فلنن التلردى فلى الليملة الحضلرية وفلى ةطلاا الخلدماة يلؤدى اللى ىسلتنزاب
الموارد الطليعية الخام المستخدمة فى الطاةة مثإ الفحم النباتى والحط
الجامر فى ىةليم المدينة .حس

النات من ةطلع الغابلاة واألشلجار ،أو كلالرعى

تقديراة منظمة األمم المتحدة فقلد نفلل العلالم فلى العلام  2011ملا يقلدر لثالثلة وثالثلون

مليار طن من ثان أكسيد الكربون  ،لزيادة ةدرها  %5.8عن العام السالق 2010م.
ال تللود هللذه الورةللة اإلسللبا

فللى الجان ل

العلم للى لظللاهرة التغيللر المنللاخى وال ف للى األسللبا

الحقيقيللة وراء حللدول هللذه

الظللاهرة ،ولكنبللا تللود التركي لز علللى اإلنعكاسللاة السللالبة لبللذه الظللاهرة علللى الليمللة الحض لرية عمومللا ،وذلللك مللن خللالت
فرضية بحثية أن التغير المناخى يؤدى الى التردى الليملى اللذى للدوره يقلود اللى تلردى الليملة الحضلرية فلى عالةلة سلللية
واضحة ،ولكن ما يميزهذه العالةة هو أن تردى الليمة الحضرية لدوره ةد يتحوت الى ظاهرة ويتكرر فى دورة مغلقة ىذا لم
يللتم ىستصللحا

عناصللر التقللويم المسللتمر لرثللر الليمللى واإلنعكاسللاة اإلةتصللادية واإلجتماعيللة ضللمن حزمللة السياسللاة

الحضرية المتبعة.
تتخللذ الورةللة منبجيللة التحليللإ النقللدى فللى متابعللة مسللار تفللاةم مشللكلة تللردى الليمللة الحضلرية فللى السللودان ،خصوصللا فللى
مجات العشوامياة ،وفى متابعة السياساة التى تم ىتخاذها لحإ هذه المشكلة .وت تى أهمية الورةة لتناولبلا لبلذا الموضلوا
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تفاعال مع توصية التقارير الوطنية التى تعدها و ازرة الليمة والتنمية العمرانيلة فل السلودان وتقلدمبا إلتفاةيلة األملم المتحلدة
اإلطاريللة لتغيللر المنللاخ ،والتللى تشللير الللى هشاشللة الوضللع ف ل السللودان تجللاه ةضللايا روانعكاسللاة ظللاهرة التغيللر المنللاخى
العللالمى والمحلللى .لللذلك فالورةللة تبللدب ىلللى متابعللة العالةللاة السللللية لللين التللردى الليمللى اإلةليمللى وبللين تللردى الليمللة
الحضرية فى الم اركلز الحضلرية فلى السلودان ،متلنيلة فرضلية خفيلة  tacit assumptionأن المشلاكإ الحضلرية التلى
تعانى منبا المدن الكليرة فى السودان تقف خلفبا عوامإ التردى الليمى العالمى واإلةليمى والمحلى.
وةللد خرجللة الورةللة مللن خللالت المقارنللة لللين حجللم المشللكلة الحضلرية وحجللم اإلنجللاز الكمللى والنللوعى الكليللر الللذى تقدمل
الدولللة تجللاه هللذه المشللاكإ الحض لرية  ،ىلللى أن الحلللوت األحاديللة ،روان عظمللة نتامجبللا ،سللوب تعيللد دورة تللردى الليمللة
الحضلرية بشللكإ أو بللقخر .وةللد حاولللة الورةللة الوصللوت ليللة تلللرز نقللاض الضللعف والقللوة فللى البيكللإ الحضللرى  ،حتللى
يمكن ىستباةا تطوير القطاعاة التى تفى بالمتطلباة ،رواعادة هيكلة القطاعاة التى تفشإ فلى تقلديم الحللوت المناسلبة فلى
الوةة المناس .
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