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ليبيا 
صحيفة وقائع من امم اتحدة بشأن تغير اناخ 

ارتفاع متوسط درجة الحرارة في ليبيا 

تواجه ليبيا اتجاهًا متزايداً في تكرار حدوث التدهور البيئي مثل 
الجفاف، والفيضانات، والعواصف الرملية، والتصحر. هذه العوامل كلها 
تساهم في حدوث النزوح الداخلي. كان صيف عام 2022 أكثر سخونة 

من اتوسط حيث وصلت درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة 
مئوية. 

 مع استمرار تغير اناخ ، ستصبح أيام الحرارة الشديدة هذه أكثر 
ار موجات الحر أكثر حدة في ادن من  كثافة وتستمر لفترة أطول.  آث
اناطق احيطة بها.  ومن ارجح أيضا أن تزداد العواصف الترابية.   

تؤثر درجات الحرارة ارتفعة على الخدمات الحيوية نها ستزيد من 
الطلب على الكهرباء واياه من ناحية وتساهم في إعاقة توفير هذه 

الخدمات من ناحية اخرى.  مع ارتفاع درجة حرارة البحر ابيض 
اتوسط، تتمدد اياه مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات سطح البحر 

بحوالي 2.8 ملم في السنة.

يؤدي ذلك الى تآكل الشواطئ وتسبب فيضانات مفاجئة لكثير من 
اناطق الساحلية. اناطق انخفضة، وخاصة مدينة مصراتة 

وبنغازي وخليج سرت، معرضة للخطر بشكل خاص. 

بحلول نهاية القرنبحلول 2040منذ 1900

ارتفاع درجات الحرارة يزيد ايضا من ملوحة اياه الجوفية. تتعرض اوارد اائية زيد من الضغط بسبب حقيقة أن مستويات 
هطول امطار في ليبيا تتناقص بمعدل -1.95 ملم تقريبا سنويا . ومع ذلك، فإن  هذا اعدل آخذ في ارتفاع وقد تفقد ليبيا %7 

أخرى من هطول امطار بحلول عام 2050  . ستكون هناك فترات طويلة على نحو متزايد ب هطول امطار والتي، عند وصولها، 
ستصبح أكثر غزارة. على الصعيد العاي، تعد ليبيا واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من اجهاد اائي  . تعتمد ليبيا حالًيا بشكل 
كبير على اياه احفورية التي تنقلها جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر. هذه اصادر اائية بحكم غير متجددة وهي جافة بالفعل في 

بعض اناطق مثل غدامس. كما سيؤثر خفض مستويات اياه الجوفية بشكل متزايد على قطاع الزراعة الليبي.

وفيما يتعلق بانبعاثات الغازات الدفيئة، فإن ليبيا لديها أعلى انبعاثات للفرد الواحد في أفريقيا بحوالي 8.5 طن من الكربون 
للشخص الواحد سنويا . تأتي الغالبية العظمى من انبعاثات الغازات الدفيئة من إنتاج الكهرباء وقطاع النفط، ويرجع ذلك أساسا إلى 

إطق الغاز الطبيعي في الغف الجوي كنفايات.  ونظرا رتفاع أسعار الغاز، يمكن استفادة على هذا اورد واستثماره في النمو 
اقتصادي الطويل اجل للبد.

اتوسط السنوي - درجة حرارة ليبيا ارصودة للفترة 2021-1901

اكتوبر

درجة مئويةدرجة مئويةدرجة مئوية

تعد منطقة جنوب البحر ابيض اتوسط “نقطة ساخنة" لتغير اناخ حيث ترتفع درجة حرارتها بنسبة 20% أسرع من اتوسطات العاية� 

فقد ارتفعت درجة الحرارة في
ليبيا بالفعل فوق اتوسط 

العاي البالغ 

من ارجح أن تصل الزيادة 
في درجة الحرارة إلى  

 لتصل إلى حوالي



دعم امم اتحدة لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير اناخ 
والنمو استدام في ليبيا

اشاركة في الجهود العاية للتصدي لتغير اناخ

الحد من مخاطر الكوارث والتنقل

بما أن اياه هي من أكثر نقاط الضعف حاليا، تدعم اليونيسف وبرنامج امم اتحدة انمائي جهودا متعددة لتعزيز نظام 
مستدام دارة اياه، بما في ذلك دعم استعادة البنية التحتية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر، وتحس تحلية اياه 

ومعالجة مياه الصرف الصحي� 

تقوم منظمة اغذية والزراعة التابع لمم اتحدة والوكالة امريكية للمياه ووزارة اياه بدراسة استقصائية لكيفية 
استخدام اياه في القطاع الزراعي من أجل ترشيد استخدام اياه وزيادة مرونة الزراعة�

يعمل برنامج اغذية العاي مع اجتمعات الزراعية الصغيرة لستفادة من وحدات الزراعة اائية والحفاظ بشكل أفضل 
على موارد اياه، ودعم الطاقة الخضراء من أجل دعم ازارع واسواق�

ليبيا حاليا هي الدولة الوحيدة التي لم تضع بعد استراتيجية مناخية (مساهمة وطنية محددة) كما هو مطلوب بموجب 
اتفاقية باريس. يساعد برنامج امم اتحدة انمائي حاليا السلطات الليبية على تطوير هذه استراتيجية حتى 
تتمكن من اشاركة بفعالية أكبر مع اؤسسات اناخية اتعددة اطراف.  كما يعمل برنامج امم اتحدة 

انمائي على رفع مستوى الوعي العام، واستهداف الشباب ومختلف فئات اجتمع من الرجال والنساء، فض عن دعم 
بناء قدرات اؤسسات الليبية، وكذلك البلديات واجتمع ادني، واجهة التحدي اناخي. 

يعمل برنامج امم اتحدة انمائي ايضا وبرنامج امم اتحدة للبيئة ومؤسسة النفط الوطنية على الحد من 
انبعاثات ايثان وهدر الغاز الطبيعي�

تعمل انظمة الدولية للهجرة على تعزيز قدرة إدارة أخطار الكوارث في ليبيا من أجل اساهمة في تعزيز قدرة 
ار الكوارث  اجتمعات اتأثرة بالكوارث / اجتمعات اعرضة لخطر النزوح، مع تعزيز استجابة الوطنية للتخفيف من آث

الطبيعية في ليبيا�

يعمل برنامج اغذية العاي مع اسواق في اناطق عالية الحساسية لتأثير تغير اناخ ويوفر دعم البنية التحتية 
لسواق وازارع من أجل استعداد بشكل أفضل لتأثير التغيرات اناخية

undp.org/Libya
@undp.ly

ادارة استدامة للمياه 
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ليبيا 
صحيفة وقائع من امم اتحدة بشأن تغير اناخ 

اكتوبر

يدعم برنامج امم اتحدة انمائي وبرنامج امم اتحدة للبيئة تحول الطاقة من خل

تحليل الوضع الحالي لقطاع الطاقة في ليبيا،
وتطبيق معايير كفاءة الطاقة،

وتحديد إمكانات الطاقة اتجددة في البد، 
وصياغة سياسات الطاقة اتجددة، باضافة إلى إعداد اطر اقتصادية اثلى لتعزيز اشاركة الفعالة في هذا 

القطاع والتي من شأنها تحفيز مشاركة القطاع الخاص�

تسهيل انتقال الطاقة


