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مقالة - ورقة العمل " التعامل مع الإحترار العالمي في بنغلادش"
عالم من الصور
المواضيع: الجغرافيا و اللغة الانجليزية و العلوم و الأحداث الجارية
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بنغلادش: بلد يتوسع رغم ظاهرة الإحترار العالمي
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في معظم الأحيان تكون مجتمعات الصيادين أول من يقطن هذه الجزر الجديدة التي تنبثق من سواحل بنغلادش
دكا، 9 أيلول / سبتمبر 2008 - شبكة المعلومات الإقليمية المتكاملة (IRIN)  - بيانات جديدة تشير إلى أن بنغلادش أخذه بالإتساع - على العكس من توقعات سابقة تشير إلى أن الكثير من سكان المناطق المنخفضة سيغرقوا بسبب إرتفاع منسوب مياه سطح البحر بسبب تغير المناخ. 

وفقا للإختصاصيين فإن أكثر من بليون طن متري من الرواسب القادمة من أنهار الغانج و براهمابوترا و ميجنا تتجه إلى خليج البنغال سنويا، و التي يتجمع جزء كبير منها على طول الساحل الجنوبي.

العملية معروفة بإسم "التراكم"، إن هذه العملية مستمرة لعقود من الزمن و كان ولا زال لها تأثيرها.

مستخدمين صور الأقمار الصناعية، يقول العلماء في مركز دكا للبيئة و خدمات المعلومات الجغرافية (CEGIS)، وهو منظمة بحوث تابع للحكومة،  بأن البلد ينمو حاليا بمقدار 20 كم مربع سنويا.

في الخمسينيات كانت مساحة بنغلادش (باكستان الشرقية آنذاك) 147،000 كم مربع. أما اليوم فتبلغ 148،393 كم مربع - وتنمو بمعدل 232 كم مربع كل 10 سنوات.

توقعات اللجنة الدولية للتغيرات المناخية (  IPCC)

لكن الأخبار تثير العديد من التساؤلات خصوصا أن البعض توقعوا أن آسيا الأكثر كثافة سكانية كانت على وشك الغرق. 

وفقا للجنة الأمم المتحدة الدولية للتغيرات المناخية فإنه و بحلول عام 2050 ما يقارب خمس مساحة بنغلادش سوف تكون تحت الماء، و 20 مليون شخص في بنغلادش سيصبحون لاجئين بيئيين و ستخسر البلاد 30 في المئة من إنتاجها الغذائي.

أما جيمس هانسن مدير معهد غودارد للدراسات الفضائية التابع لوكالة ناسا فقد ذهب إلى حد بعيد و تنبأ بأنه مع إرتفاع مستوى سطح البحار 25م فإن كل البلد سيغرق بحلول عام 2100.

الإحتباس الحراري

"سوف تعاني بنغلادش من نتائج وتأثيرات الإحتباس الحراري وتغير المناخ حتى لو أستمر ظهور أراضي جديدة قبالة سواحلها" هذا ما قاله رياض الدين أحمد، مدير دائرة البيئة (DoE).
و قال أيضا: "إذا سبب الإحترار العالمي إرتفاع مستوى سطح البحر المتوقع حدوثه فإنه سيزيد كثيرا عن معدل الترسب في خليج البنغال و سيحدث الغمر".
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إن آثار تغير المناخ يشعرها الآن كل البنغلادشيين، أكثر من 150 مليون نسمة، - وهي حقيقة يمكن أن تعوق قدرة البلاد للوصول إلى الأهداف الإنمائية للألفية.
تقوم نتائج مركز CEGIS على صور الأقمار الصناعية بقدم أكثر من 30 سنة للمناطق الساحلية.

وأكد مامينول حقي ساركر رئيس مركز CEGIS "إننا قارنا صور الأقمار الصناعية لعام 1973 مع تلك الحالية و قد رأينا أنه كان هناك تراكم بما يقارب 1،000 كم مربع من الأراضي الجديدة في خليج البنغال حيث تلتقي الأنهار الرئيسية الثلاثة فى بنغلادش مع البحار وترسب الطمي الذي تحمله معها من المنابع "

وقال ساركر "إذا إستمرت هذه الترسبات من الطمى عند مصبات الأنهار فقد نحصل 1،000 كم مربع أخرى من الأراضي الجديدة في ال 50 سنة المقبلة".

"يجري التراكم الطبيعي هنا منذ مئات السنين على مصبات الأنهار وجميع نماذجنا تظهر أنه سوف يستمر لعقود أو قرون في المستقبل" هذا ما قاله محفوظ رحمن، رئيس مجلس بنعلادش للدراسات الساحلية و تنمية المياه و دائرة المساحة .

"إن التراكم الطبيعي بسبب الترسبات يعوض أكثر عن فقدان الأراضي جراء تآكل ضفاف الأنهر".


في الخمسينيات و الستينيات قامت الحكومة ببناء عشرات من السدود والأراضي المستصلحة من البحر لمنع الفيضانات وتداخل المياه المالحة في الجزء الجنوبي من البلاد.

إن رحمن على قناعة بأنه عن طريق بناء المزيد من السدود والأراضي المستصلحة من البحر ستكون بنغلادش قادرة على المساعدة في تهيئة 4،000 - 5،000 كم مربع من الأراضي الجديدة في المستقبل القريب.

من المتوقع أن يطلب بنغلادش - واحدا من أقل الدول المنتجة لغازات الدفيئة - المليارات من الدولارات لمكافحة آثار تغير المناخ في مؤتمر المانحين الدوليين المقرر عقده في 10 أيلول / سبتمبر في لندن.

ووفقا للبنك الدولي فإن الهدف من هذا المؤتمر هو تسليط الضوء على أن بنغلادش يعيش بالفعل مع تغير المناخ ولما تعتبر معالجة هذه المسألة عاملا حاسما للحفاظ على التقدم المحرز نحو تحقيق البلد للأهداف الإنمائية للألفية. هذا المؤتمر سيلقي الضوء أيضا على الحاجة إلى التوصل إلى إتفاق بشأن الحد من الإنبعاثات العالمية، هذا ما قاله البنك.






المصدر : http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=80243  الحقوق محفوظة © IRIN 2008

المواد الواردة على www.IRINnews.org تأتيكم عبر شبكة IRIN، و خدمة الأخبار والمعلومات للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ولكنها قد لا تعكس بالضرورة آراء الأمم المتحدة أو وكالاتها.
يمكن لجميع مواد شبكة IRIN  أن ترسل أو يعاد طبعها مجانا مع حفظ حقوق التأليف والنشر كشروط للإستخدام بالرجوع إلى صفحة شبكة IRIN. إن شبكة المعلومات الإقليمية المتكاملة (IRIN) هي مشروع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

file_10.jpg

file_11.wmf



المصدر :  http://sedac.ciesin.columbia.edu/wdc/map_gallery.jsp" http://sedac.ciesin.columbia.edu/wdc/map_gallery.jsp



خارطة الإنبعاث بحسب الفرد لكل دولة لعام 2000
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خارطة إنبعاثات غازات الدفيئة بحسب الدولة لعام 2000
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المصدر : http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming

