
 
 

 يوم تخطي األرض لهذا العام   8أغسطس 

pledgefortheplanet حملة عالمية تدعو الجميع للعمل على تغير المناخ # 

 

 

منظمة أبحاث  Global Footprint Networkأغسطس، ستكون استخدمت األدمية الميزانية الطبيعية للسنة بأكملها. طبقاً لبيانات  8

 عالمية التي بدورها تغير كيفية إدارة الموارد الطبعية وتغيير المناخ. 

 

أغسطس سنكون قد  8يوم تخطي األرض يحدد تاريخ تخطي طلب وإستخدام األدمية للموارد الطبعية التي وردتها األرض لهذا العام. يوم 

يحدث هذا ألننا نبعث ثاني أكسيد الكربون للغالف الجوي أكثر من قدرة المحيطات و الغابات على استخدمنا ما يمكن لالرض توليده. 

 اإلمتصاص. بالضافة إلستنفاذ الغابات ومصادر االسماك بمعدل أكبر من معدل النمو و إعادة اإلنتاج. 

 

من االستهالك األدمي للطبيعة، وهذا ما يسمى  60إلى % المبتعثات الكربونية هي العامل االكبر للتجاوز البيئي. نسبة أثار الكربون تصل

دولة، البصمة الكربونية ستنخفض  200بالبصمة واألثار الكربونية. إذا التزمنا بهدف وخطة إتفاقية المناخ المودعة في باريس من حوالي 

  . هذا يستدعي لطريقة أخرى للعيش على كوكب األرض.2050بحلول عام  0تدريجياً إلى %

 

المدير التنفيذي ل ماثيس وكمجال، مؤسس مشارك و   -ذه الطريقة الجديدة للعيش لها مميزات عديدة وتطبيقها يستدعي مجهود " "ه

Global Footprint لحسن الحظ كل هذا من الممكن تحقيقه بوجود التكنولوجية الحالية، وأيضاً له فائدة أكبر على الصعيد المادي " .

ذا بعملية تحفيز لقطاعات ناشئة مثل الطاقة المتجددة، مع تقليل الخطر والتكاليف المصاحبة لتغيير المناخ على تتجاوز تكليفة. سيقوم ه

 البنية التحتية الغير مالئمة".

 

 

من الكهرباء من الطاقة  97ولحسن الحظ بعض البالد بدأت العمل على هذا التحدي بالفعل. على المثال قامت كوستا ريكا على توليد %

. و برهنت البرتغال وألمانيا وبريطانيا أيضاً مستويات رائدة للطاقة المتجددة لهذا العام 2016متجددة خالل أول ثالث شهور لسنة ال

لطلب الكهرباء لديهم بالطاقة المتجددة لعدة دقائق، وفي البرتغال كنت لعدة أيام. أما في الصين قامت الحكومة على  100عندما حقق 

وسوف ينتج عن هذا تقليل االنبعاثات الكربونية من قطاع الثروة الحيوانية لبليون طن  50نسبة إستهالك اللحوم ل% تحديد خطة تخفيض

 . 2030بحلول عام 

 

 25و  Global Foorprintمعاً كل فرد لديه القدرة على التصرف والعمل بشكل مختلف في الحياه اليومية. قياماً على إتفاقية باريس، 

 دأو حملة مشاركة عامة للتنويه عن أمن الموارد في عالم يتيح فرصة إزدهار لالنسان واالرض معاً. شركاء اخرون ب

 

www.overshootday.org  ابريل. يمكن المشاركة في الحملة من خالل 22بدأت يوم األرض   #pledgefortheplanet 

    GoProصور ممكن يفوزوا كاميرا  3شير سيلفي من خالل شبكات التواصل اإلجتماعي. أحسن 

 

مع إزدياد عدد سكان العالم زادت نسبة اإلستهالك وباالخص فيما يتعلق بانبعاثات الكربون. يوم تخطي األرض تغير من اواخر شهر 

اعوام  5لمشرق معدل التغيير قل بنسبة أقل من يوم في متوسط السبتمبر إلى بداية شهر أغسطس لهذا العام. ولكن على الصعيد ا

 . 1979أيام منذ بداية التخطي عام  3الماضية، مقارنةً بنسبة 

 

"تعتبر إتفاقية المناخ بباريس أقوى تصريح حتى األن يدل على احتياجنا لتقليص االنبعاثات والبصمة الكربونية. في النهاية البقاء أو 

 خططماثيس وكمجال." نحن نحفز كل ألمم والمدن واألفراد ليخز قررت جدية ومحورية لتحويل إتفاقية باريس من  -يار" اإلنهيار هو إخت

 إلى واقع"  

 

 :Global Footprint Networkعن 

 30دولة و 50صل مع تم التوا 2003هي منظمة أبحاث تغير بدورها كيفية إدارة العالم للموارد الطبعية وردود الفعل لتغيير المناخ. منذ 

شريك لتحقيق رؤى علمية ذات التأثير الملموس والقوي على إتخاذ القررت واإلستثمار الصحيح. معاً نخلق مستقبل يتيح  70مدينة و 

  للكل فرصة اإلزدهار ضمن الحدود المتاحة لكوكب االرض.



Additional Resources: 

More on Earth Overshoot Day: www.overshootday.org 

Follow on social media: #pledgefortheplanet, #overshoot 

To calculate your own personal Ecological Footprint, and learn what you can do to reduce it, go 

to: www.footprintcalculator.org 

Learn about your country’s Ecological Footprint from our free Public Data Package (Ecological Footprint Data 

on 182 countries): 

www.footprintnetwork.org/public2015 

www.footprintnetwork.org/maps 

Video about the National Footprint Accounts: https://youtu.be/_T5M3MiPfW4 

 

Media Contacts: 

Laetitia Mailhes (English and French) – California, United States 

Media & Outreach 

Global Footprint Network 

+1 (415) 794-2884 (PDT = GMT-7h) 

laetitia.mailhes@footprintnetwork.org 

 

Ronna Kelly (English) – California, United States 

Communications Director 

Global Footprint Network 

+1 (510) 839-8879 x 302 (PDT = GMT-7h) 

+1 (510) 834-2563 (mobile) 

ronna.kelly@footprintnetwork.org 

 

Sebastian Winkler (Spanish, French and English) – Geneva, Switzerland 

VP, Programs and Outreach 

Global Footprint Network 

+41 22 747 7643 (CEST = GMT+2h) 

+41 79 795 00 45 (mobile) 

sebastian.winkler@footprintnetwork.org 
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