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ملخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات

�

يف  �لهامة  لل�سيا�سات  �سا�سية  �الأ كت�سافات  �الإ �حلايل  �مللخ�س  يعر�س 

�حلكومية  للهيئة  �لتابع  �لثاين  �لعامل  للفريق  �لر�بع  �لتقييم  تقرير 

�لدولية �ملعنية بتغريرّ �ملناخ. 

نظمة  �الأ على  �ملناخ  تغريرّ  لتاأثري�ت  وعلمي  حايل  فهم  هو  �لتقييم  هذ� 

و�لتاأثر  �لتكيرّف  على  نظمة  �الأ هذه  قدرة  عن  ف�ساًل  و�لب�رشية  �لطبيعية 

�لدويل  �حلكومي  �لفريق  تقييمات  على  نظمة  �الأ هذه  تبنى   .
١

�ل�رشيع

�إكت�سابها  مترّ  جديدة  معارف  تت�سمن  كما  �ل�سابقة،  �ملناخ  بتغريرّ  �ملعني 

منذ �لتقييم �لثالث.

�لتقييم  يف  وردت  �لتي  �لف�سول  على  �مللخ�س  هذ�  يف  �لبيانات  وتعتمد 

.
2

�سا�سية يف نهاية كل مقطع مثلما ت�سري �مل�سادر �الأ

�ملناخ  لتغريرّ  كاملة  �أهمية  ول  �الأ �لعامل  للفريق  �لر�بع  �لتقييم  يويل 

�ملر�سود. ويتناول هذ� �لق�سم من ملخ�س �لفريق �لعامل �لثاين �لعالقة 

�ملر�سودة يف  �ت �حلديثة  و�لتغريرّ �ملر�سود  �ملناخ  تغريرّ  ما بني  �ملتوفرة 

�لبيئة �لطبيعية و�لب�رشية.

�لتي  �لبيانات  جمموعة  �إىل  كبري  ب�سكل  هنا  �ملقدمة  �لبيانات  وترتكز 

تغطي �ملرحلة �ملمتدة منذ �لعام ١970. و�إرتفع ب�سكل كبري عدد در��سات 

عالقتها  عن  ف�ساًل  حيائية  و�الأ �لفيزيائية  �لبيئة  يف  �ملر�سودة  �ملناحي 

�إىل  باالإ�سافة   .200١ �لعام  تقييم  منذ  وذلك  قليمية  �الإ �ملناخ  �ت  بتغريرّ

ل نق�س  ذلك، حت�سنت نوعية جمموعة �لبيانات. ومن ناحية �أخرى، ُي�سجرّ

�ت �ملر�سودة،  ؤلفات حول �لتغريرّ كبري يف بيانات �لتو�زن �جلغر�يف ويف �ملو

ف�ساًل عن ندرة ملحوظة يف �لبلد�ن �لنامية. 

بالعالقة  ثقة  و�أكرث  �أو�سع  تقييم  إجر�ء  با �حلديثة  �لدر��سات  و�سمحت 

�لقائمة بني �الإحرت�ر �ملر�سود و�لتاأثري�ت يف �لتقييم �لثالث. و�إ�ستنتج 

قليمية  �الإ �حلر�رة  درجات  �ت  لتغريرّ باأن  كبرية 
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ثقة وجود  �لتقييم 

�حلديثة تاأثري�ت و��سحة على عدة �أنظمة فيزيائية و�أحيائية. ون�ستنتج 

�ملعلومات �لتالية من �لتقييم �حلايل.

ومعظم  القارات  كافة  يف  املر�سودة  الرباهني  تظهر 

تاأثرت  قد  الطبيعية  نظمة  الأ من  العديد  اأن  املحيطات 

قليمية وب�سكل خا�ص باإرتفاع درجات  ات املناخ الإ بتغيرّ

احلرارة.

ر�س  و�الأ و�جلليد  �لثلج  م�ستوى  على  �حلا�سلة  �ت  بالتغريرّ يتعلق  ما  يف 

نظمة  �الأ ر  بتاأثرّ ثقة عالية  ، توجد 
٤

�ل�سقيعية �لرتبة  �ملتجمدة و�ملت�سمنة 

مثلة �ملقدمة هي: �لطبيعية. و�الأ

]١.3[ و�إرتفاعها.  �جلليدة  �لبحري�ت  عدد  • تو�سع 
مناطق  ويف  �ل�سقيعية  �لرتبة  يف  ر�س  �الأ �إ�ستقر�ر  عدم  �إرتفاع   •

نهيار�ت �ل�سخرية. ]3.١[ �الإ

�لبيئية،  و�جلنوبي  �ل�سمايل  �لقطب  �أنظمة  بع�س  يف  �ت  �لتغريرّ  •
عدد  �إرتفاع  عن  ف�ساًل  بحرية  جليدية  �أحيائية  مناطق  تت�سمن  �لتي 

�حليو�نات �ملفرت�سة يف �ل�سل�سلة �لغذ�ئية. ]3.١, ٤.٤, ٤.١5[

تتوفر ثقة كبرية مبنية على تز�يد �لرب�هني، تعترب �أن �لتاأثري�ت �لتالية 

نظمة �لهيدروليجية: حا�سلة على �الأ

نهار  �الأ من  �لعديد  يف  باكرً�  ذروته  �لربيع  وبلوغ  �ملطر  ماء  • �إرتفاع 
نة من �لثلج. ]3.١[ �جلليدية و�ملتكورّ

على  تاأثري�ت  مع  �ملناطق  من  �لعديد  يف  نهار  و�الأ �لبحري�ت  • �إحرت�ر 
�لبنية �حلر�رية ونوعية �ملياه. ]3.١[

نو�ع، ت�سري  تتوفر ثقة عالية مبنية على بر�هني من �سل�سلة �أو�سع من �الأ

ر�سية  حيائية �الأ نظمة �الأ �إىل �أن �الإحرت�ر �حلايل يوؤثر ب�سكل كبري على �الأ

�ت �لتالية: �لتي تت�سمن �لتغريرّ

�لع�سافري  وهجرة  ور�ق  �الأ كتفتح  �لربيع  لظو�هر  مبكر  توقيت   •
و�ملبي�س. ]3.١[

و�أنو�ع  �لنباتات  من  �أ�سناف  يف  وت�ساعدية  قطبية  حتويالت   •

اأ - املقدمة

طار النهائي 1.  للتحديدات، اأنظر اإىل الإ
1
 

 م�سادر البيانات مو�سوعة بني قو�سني. مثاًل يف:]3.3[ ، الرقم 3 عائد اإىل الف�سل والرقم 3 الثاين عائد اإىل الق�سم
2

طار النهائي 2.  اأنظر الإ
3

ول.  اأنظر التقييم الرابع للفريق العامل الأ
٤

بالتاأثيات  املتعلقة  احلالية  املعرفة  ب - 

�سعيد  على  املناخ  لتغيرّ  املر�سودة 

البيئة الطبيعية والب�رشية
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�حليو�نات. ]3.١, 8.2, 2.١٤[

�أو�ئل  منذ  �ل�سناعية  قمار  �الأ م�ساهد�ت  على  مبنية  كبرية  ثقة  تتوفر 

 
5

»�إخ�رش�ٍر« نحو  �ملناطق �جتهت  �لعديد من  �أن  �إىل  ت�سري  �لثمانينيات 

مبكٍر للنباتات يف �لربيع �ملت�سل بنمو مو�سمي حر�ري �أطول، مرده �إىل 

�الإحرت�ر �حلديث. ]3.١, 2.١٤[

�أن  �إىل  ت�سري  و�أ�سا�سية  جديدة  بر�هني  على  مبنية  كبرية  ثقة  تتوفر 

حيائية،  نظمة �لبحرية ويف �أنظمة �ملياه �لعذبة �الأ �ت �ملر�سودة يف �الأ �لتغريرّ

�ت �لغطاء  إرتفاع درجات حر�رة �ملياه ف�ساًل عن �إرتباطها بتغريرّ تت�سل با

ك�سيجني وبالدور�ن. ]3.١[ �جلليدي وبامللوحة ومب�ستويات �الأ

وتت�سمن هذه �لتغري�ت:

ووفرة  و�لعو�لق  �لطحالب  يف  �ت  وتغريرّ �سناف  �الأ يف  حتويالت   •
�ستو�ء. ]3.١[  �سماك يف �ملحيطات �لقريبة من خط �الإ �الأ

• زيادة يف �لطحالب ويف وفرة �لعو�لق �حليو�نية يف �لبحري�ت �لقريبة 
�ستو�ء و�ملرتفعة عن �سطح �لبحر. ]3.١[ من خط �الإ

]١.3[ نهار.  �الأ يف  �سماك  لالأ مبكرة  وهجرة  �سناف  �الأ يف  �ت  • �لتغريرّ
�أدى �إمت�سا�س �لكربون �لب�رشي �ملن�ساأ منذ �لعام ١750 �إىل جعل �ملحيط 

�أكرث حمو�سة مع �إنخفا�س يف معدل درجة �حلمو�سة قدره 0.١ وحدة 

�لدولية  �حلكومية  للهيئة  �لتابع  ول  �الأ �لعامل  للفريق  �لر�بع  [�لتقييم 

�ملعنية بتغريرّ �ملناخ].

على  �ملحيط  �س  حتمرّ يف  �ملر�سودة  �لتاأثري�ت  تز�ل  ال  �أخرى،  جهة  من 

�سعيد �ملحيط �حليوي �لبحري، غري موثقة. ]3.١[

اأنه من   1970 العام  للبيانات منذ  اأظهر تقييم عاملي 

حرتار الب�رشي املن�ساأ تاأثياً كبياً   اأن يكون للإ
٦
ح املرجرّ

حيائية. نظمة الفيزيائية والأ على العديد من الأ

عو�م �خلم�سة �ملا�سية �إىل �أن  ي�سري تر�كم �لعديد من �لرب�هني على مررّ �الأ

حيائية ترتبط  �لفيزيائية و�الأ نظمة  �الأ �لعديد من  �ت �حلا�سلة يف  �لتغريرّ

باالإحرت�ر �لب�رشي �ملن�ساأ.

�لنتيجة  جمعها،  مترّ  �إذ�  لتدعم،  �لرب�هني  من  جمموعات  �أربع  تتوفر 

�لتالية:

ح �أن تكون  ول �أنه من �ملرجرّ ١- �إ�ستنتج �لتقييم �لر�بع للفريق �لعامل �الأ

منت�سف  منذ  �لعاملية  �حلر�رة  درجات  متو�سط  �إرتفاعات  معظم 

غاز�ت  لرتكيز�ت  �ملر�سود  رتفاع  �الإ عن  ناجتة  �لع�رشين،  �لقرن 

�لدفيئة �لب�رشية �ملن�ساأ.

 من بني 75 در��سة، 
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2- �أكرث من 29000 من مر�قبات جمموعة �لبيانات

حيائية،  نظمة �لفيزيائية و�الأ �أظهرت �أن �لتغريرّ �لكبري حا�سٌل يف �الأ

ويتنا�سب �أكرث من 89٪ مع �إجتاه �لتغريرّ �ملرتقب كرد على �الإحرت�ر. 

�س لو��سعي �ل�سيا�سات(  ]١.٤[ )�لر�سم ١- ملخرّ

�أن  �لتقييم  هذ�  يف  �ملوجودة  �لعاملية  �لدر��سات  خال�سة  �أظهرت   -3

�لكرة  عرب  هامًا  �إحرت�رً�  ت�سهد  �لتي  �ملناطق  بني  �لنطاقي  تفاق  �الإ

�ت كبرية على  ماكن �لتي ُتالحظ فيها تغريرّ ر�سية، ف�ساًل عن �الأ �الأ

جدً�  ي�ستبعد  �الإحرت�ر،  مع  �ملتنا�سبة  نظمة  �الأ من  �لعديد  م�ستوى 

نظمة  ح�سوله ب�سبب �لتقلبيرّة �لطبيعية لدرجات �حلر�رة �أو تقلبيرّة �الأ

�س لو��سعي �ل�سيا�سات( ]١.٤[ �لطبيعية. )�لر�سم ١ - ملخرّ

ربطت  �لتي  �لنموذجية  �لدر��سات  من  �لعديد  �أُجري  �أخريً�،   -٤

باالإحرت�ر  حيائية  و�الأ �لفيزيائية  نظمة  �الأ بع�س  يف  �ستجابات  �الإ

هذه  يف  �ملر�سودة  �ستجابات  �الإ مقارنة  طريق  عن  �ملن�ساأ  �لب�رشي 

و��سح،  وب�سكل  مت،  حيث  �لنموذجية  �ستجابات  �الإ مع  �لنماذج 

�لقوى  عن  و�لرب�كني،  �ل�سم�سي  كالن�ساط  �لطبيعية،  �لقوى  ف�سل 

هباء. وحتاكي �لنماذج  �لب�رشية �ملن�ساأ، كغاز�ت مفعول �لدفيئة و�الأ

�إ�ستجابات  �ملن�ساأ،  و�لب�رشية  �لطبيعية  �لقوى  بني  ما  متزج  �لتي 

ت�سم  �لتي  �لنماذج  من  �أف�سل  ذلك  ويعترب  كبري،  ب�سكل  مر�سودة 

قوى طبيعية فح�سب. ]١.٤[

�ستجابات  �الإ �أ�سباب  من  كاملة  ن�سبة  و�لفجو�ت  �لتحديد�ت  ومتنع 

�ملر�سودة يف نظام �الإحرت�ر �لب�رشي �ملن�ساأ. �أواًل، �إن �لتحليالت �ملتوفرة 

عتبار. ثانيًا، �إن  نظمة و�ملو�قع �ملاأخوذة بعني �الإ حمدودٌة ن�سبًة لعدد �الأ

قليمي منها على  تقلبيرّة درجة �حلر�رة �لطبيعية �أو�سع على �مل�ستوى �الإ

�لقوى  ب�سبب  �ت  �لتغريرّ حتديد  على  �لتاأثري  لدرجة  �لعاملي،  �مل�ستوى 

قليمي، توؤثر عو�مل �أخرى، كتغريرّ  �خلارجية. و�أخريً�، على �مل�ستوى �الإ

نو�ع �لغازية. ]١.٤[ ر��سي و�لتلوث و�الأ �إ�ستخد�م �الأ

قمار ال�سناعية. خ�رض يف منطقة مرتكزة على �سور الأ  مت قيا�سها بوا�سطة موؤ�رض التغيرّ الطبيعي للنباتات وهو قيا�س لكمية النبات الأ
٥

طار النهائي 2.  اأنظر الإ
٦

ها من اأ�سل حوايل 80000 �سل�سلة من البيانات يف ٥77 درا�سة. ت�سم هذه املجموعات املوا�سفات   جزء من جمموعة موؤلفة من حوايل 29000 �سل�سلة من البيانات التي مترّ اإنتقاوؤ
7

جتاه مثلما هو مقيرّم يف الدرا�سات الفردية. اً هامًا يف الإ قل. 3- تظهر تغيرّ التالية: 1- تنتهي يف العام 1990 اأو ما بعد. 2- متتد على فرتة 20 عامًا على الأ
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�ت �ملر�سودة  على �لرغم من ذلك، يكفي كل من �لتنا�سب ما بني �لتغريرّ

تفاق  �الإ عن  ف�ساًل  �لدر��سات،  من  �لعديد  يف  �لنموذجية  �ت  و�لتغريرّ

على  �ملنا�سبة  و�لتاأثري�ت  �لهام  قليمي  �الإ �الإحرت�ر  بني  ما  �لنطاقي 

�ملن�ساأ  �لب�رشي  حرت�ر  لالإ �أن  عالية،  بثقٍة  �ستنتاج،  الإ �لعاملي،  �مل�ستوى 

خرية، تاأثريً� ملحوظًا على �لعديد من  ل على مررّ �لعقود �لثالثة �الأ �مل�سجرّ

حيائية. ]١.٤[ نظمة �لفيزيائية و�الأ �الأ

على  قليمية  الإ املناخ  ات  لتغيرّ اأخرى  تاأثيات  تظهر 

من  الرغم  على  والب�رشية،  الطبيعية  البيئة  �سعيد 

�سعوبة التمييز بني العديد منها ب�سبب التاأقلم والعوامل 

غي املناخية.

)ثقة  يلي  ما  يف  �حلر�رة  درجات  �إرتفاع  تاأثري�ت  على  �الإطالع  مترّ 

متو�سطة(:

ذ�ت  �ملناطق  يف  حر�ج  �الأ و�إد�رة  �لزر�عية  د�رة  �الإ على  �لتاأثري�ت   •
�ت يف  �لعالية كزر�عة مبكرة ملحا�سيل �لربيع وتغريرّ خطوط �لعر�س 

�أنظمة �لغابات �ملزعجة ب�سبب �حلر�ئق و�حل�رش�ت. ]3.١[

�أوروبا،  يف  باحلررّ  �ملتعلقة  كالوفيات  ن�سان  �الإ �سحة  مظاهر  بع�س   •
حبوب  عن  ف�ساًل  �ملناطق،  بع�س  يف  �ملعدية  مر��س  �الأ ونو�قل 

�للقاح �لتي ت�سبب �حل�سا�سية يف �ملناطق ذ�ت خطوط �لعر�س �لعالية 

و�لو�سطى. ]ملخ�س تنفيذي3.١, 8.2, 8[

و�ل�سفر  كال�سيد  �ل�سمايل،  �لقطب  يف  �لب�رشية  �لن�ساطات  بع�س   •
لب،  �الأ �إرتفاع مناطق جبال  �إنخفا�س  �لثلج و�جلليد، ف�ساًل عن  عرب 

كاجلبال �لتي مُتار�س فيها �لريا�سات. ]3.١[

من  �لعديد  على  توؤثر  �ملناخية  و�لتقلرّبات  �حلديثة  �ملناخ  �ت  تغريرّ بد�أت 

ؤلفات  نظمة �لطبيعية و�لب�رشية. وعلى �لرغم من ذلك، وبناًء على �ملو �الأ

مثلة: �ملن�سورة، مل تاأخذ �لتاأثري�ت منحًى معينًا. وتت�سمن �الأ

�لبحري�ت  د  جتمرّ خلطر  تتعر�س  �جلبلية  �ملناطق  يف  �مل�ستوطنات   •
بد�أت  �جلليدية.  نهار  �الأ ذوبان  بها  يت�سبب  �لتي  �لفي�سانات  ر  وتفجرّ

مر عن طريق  ماكن بالت�سدي لهذ� �الأ �ملوؤ�س�سات �حلكومية يف بع�س �الأ

ت�سييد �ل�سدود و�أعمال �ل�رشف. ]3.١[

فريقية  �الأ �ل�سحر�ء  يف  ن�سافًا  �سد  و�الأ �إحرت�رً�  كرث  �الأ حو�ل  �الأ ت  درّ
• �أ

�لتاأثري�ت  �إىل  باالإ�سافة  �لنمو،  مو��سم  مدة  تقلي�س  �إىل  �لكربى، 

�جلافة  �ملو��سم  تفر�س  �أفريقيا،  جنوب  يف  �ملحا�سيل.  على  �ل�سلبية 

مطار، �إجر�ء�ت تكيرّف. ]3.١[ كيد لالأ �لطويلة و�لت�ساقط غري �الأ

تكبرّد  يف  �لب�رشي  و�لنمو  �لبحر  م�ستوى  �إرتفاع  من  كل  ي�ساهم   •
و�سجر  �ل�ساحلية  �لرطبة  ر��سي  �الأ م�ستوى  على  �خل�سائر 

يف  �ل�ساحلي  �لفي�سان  ب�سبب  �رش�ر  �الأ تز�يد  عن  ف�ساًل  �ملانغروف، 

�لعديد من �ملناطق. ]3.١[

�سا�سية �ملتعلقة بالتاأثري�ت  كت�سافات �الأ يف ما يلي، تقدمي ملجموعة من �الإ

�ملرتقبة، ف�ساًل عن �إكت�سافات حول �رشعة �لتاأثر و�لتكيرّف يف كل نظام 

تها  �ت �ملناخ �لتي �أعدرّ وقطاع ومنطقة للمجموعة )غري �ملخففة(، من تغريرّ

 و�لتي 
8

�لهيئة �حلكومية �لدولية �ملعنية بتغريرّ �ملناخ على مدى هذ� �لقرن

�ت مرتقبة  . وغالبًا ما تعك�س �لتاأثري�ت تغريرّ
9

تعترب هامة للنا�س و�لبيئة

�حلر�رة  ودرجات  �ملناخ  تقلبات  و�سائر  مطار  �الأ ت�ساقط  �سعيد  على 

�جلوي.  �لغالف  يف  �لكربون  �أك�سيد  ثاين  وتركيز�ت  �لبحر  وم�ستوى 

�ملناخ،  تغريرّ  وتوقيت  قيمة  بح�سب  وتوقيتها  �لتاأثري�ت  نطاق  ويختلف 

هذه  وتناق�س  �أي�سًا.  �لتكيرّف  على  �لقدرة  بح�سب  حو�ل  �الأ بع�س  ويف 

�س. �مل�سائل يف ق�سم الحق من �مللخرّ

تتوفر حاليًا معلومات اإ�سافية حمددة من خلل جمموعة 

بطبيعة  املتعلقة  والقطاعات  نظمة  الأ من  وا�سعة 

التاأثيات امل�ستقبلية، كما تت�سمن بع�ص امليادين التي 

مل يتم التطرق اإليها يف تقييمات �سابقة.

موارد املياه العذبة واإدارتها

نهار  �الأ جريان  وم�ستوى  �ل�سنوي  نهار  �الأ معدل  يزد�د  �أن  �ملتوقع  من 

وتوفر �ملياه خالل ن�سف قرن من ١0٪ �إىل ٤0٪ يف �ملناطق ذ�ت خطوط 

�أن  ُيتوقع  كما  �لرطبة،  �ستو�ئية  �الإ �ملناطق  بع�س  ويف  �لعالية  �لعر�س 

ات درجات احلرارة عن طريق الفرق يف مرحلة ما بني العامني 1980 و1999. اأ�سف اإىل ذلك ن�سف درجة مئوية كي حت�سل على التغيرّ املتعلق مبرحلة  �سارة اإىل تغيرّ  متت الإ
8

ما بني العامني 18٥0 و1899. 

ختيار: نطاق التوقيت والثقة واأثرهما يف التقييم والتغطية النموذجية للنظام والقطاع واملنطقة.  معايي الإ
9

ج - املعرفة احلالية للتاأثيات امل�ستقبلية
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ر�ص املتجمدة والهيدروليجيا  نظمة الفيزيائية )ثلج وجليد والأ ات الهامة من خالل مراقبة الأ �ص لوا�سعي ال�سيا�سات تظهر كل من مواقع التغيرّ الر�سم1 - ملخرّ

ات يف درجات حرارة الهواء على مدى الفرتة  حيائية(، تغيرّ نظمة املياه العذبة الأ ر�سية والبحرية واأ نظمة الأ حيائية )الأ نظمة الأ والعمليات ال�ساحلية( والأ

577 درا�سة. وُتمع هذه  �سل حوايل  اأ البيانات وذلك من  �سل�سلة من   29000 إنتقاء جزء من حوايل  ا 2004. وقد مترّ  العام  إىل  ا  1970 العام  املمتدة من 

تاه مثلما هو  قل. 3- تظهر تغيياً هامًا يف الإ و ما بعد. 2- متتد على فرتة 20 عامًا على الأ املجموعة على العوامل التالية: 1- تنتهي يف العام 1990 اأ

تى حوايل 70 درا�سة من بينها التقييم الثالث، وحتتوي على حوايل 29000  م يف الدرا�سات الفردية. وت�سمل جمموعة البيانات حوايل 75 درا�سة، كما تتاأ مقيرّ

وروبية. ول حتتوي املناطق البي�ساء على معلومات كافية عن مراقبة املناخ لتقدير  ى من بينها حوايل 28000 من الدرا�سات الأ ترّ �سل�سلة من البيانات، تاأ

حرتار  على(، ف�ساًل عن الن�سبة التي تتنا�سب مع الإ ات هامة )ال�سف الأ 2x2 عدد �سل�سلة البيانات الكامل مع تغيرّ منحى درجة احلرارة. وتظهر النوافذ الـ 

�سرتاليا ونيوزيالندا واملناطق القطبية و)ii( على النطاق  �سيا واأ فريقيا واآ وروبا واأ ميكا الالتينية واأ ميكا واأ دنى( )i( يف املناطق القارية: �سمال اأ )ال�سف الأ

إىل املجموعات  إىل املناطق القطبية( ا ميكا ا إقليمية )من �سمال اأ ر�سي والبحري واملياه العذبة والعاملي. ول ي�ساف عدد الدرا�سات من �سبع نوافذ ا العاملي: الأ

نظمة املياه العذبة ]تقرير التقييم  نظمة البحرية واأ رقام املتعلقة بالأ رقام املتوفرة من املناطق، با�ستثناء املناطق القطبية، ل تت�سمن الأ ن الأ العاملية، لأ

ول، الر�سم 3.9ب.[ الرابع للفريق العامل الثاين، الر�سم 1.8 والر�سم 1.9، التقييم الرابع للفريق العامل الأ

أميركا 
الشمالية

أميركا
آسياأفريقياأوروبااللاتينية

أستراليا
ونيوزيلاندا

المناطق 
القطبية*

البحري 
العالميالأرضي والمياه العزبة**

٪٨٩ ٪٩٤ ٪٩٩٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪٩٠٪٩٤٪٩٤٪٩١٪٩٦٪٩٨

١-٣٠
٣١-١٠٠
١٠١-٨٠٠
٨٠١-١٢٠٠
١٢٠١-٧٥٠٠

٠٫٢١٫٠٢٫٠٣٫٥-٠٫٢-٠٫١

٪٩٠ ٪٩٢ ٪٩٤

٣٥٥٤٥٥٥٣١١٩٥٢١٠٦٨٦١٨٥٧٦٥ ٠١٢٠٢٤٧٦٤ ٥

٢٨,١١٥٢٨,٥٨٦٢٨,٦٧١

التغّيرات في األنظمة الفيزيائية واألحيائية وفي درجة حرارة سطح األرض ١٩٧٠ - ٢٠٠٤

المراقبات
   الأنظمة الفيزيائية (الثلوج، الجليد، الأرض المتجمدة، الهيدرولوجي، العمليات الساحلية)

   الأنظمة الأحيائية (الأرضي، البحري والمياه العذبة)

أوروبا**
تغّير درجة الحرارة - درجة مؤية

١٩٧٠-٢٠٠٤

الأحيائيالفيزيائي

عدد التغّيرات 
المرصودة 

والهامة

نسبة التغّيرات 
الهامة 

المتناسبة مع 
الإحترار

نسبة التغّيرات 
الهامة 

المتناسبة مع 
الإحترار

عدد التغّيرات 
المرصودة 

والهامة

   * تتضمن المناطق القطبية التغّيرات المرصودة في الأنظمة البحرية وفي المياه العذبة والأنظمة الأحيائية.
 ** تتضمن الأنظمة البحرية والمياه العذبة متغّيرات مرصودة في الأماكن والمناطق الواسعة في المحيطات والجزر الصغيرة والقاّرات.

*** تمثل الدوائر في أوروبا سلسلة البيانات المتراوحة من ١ إلى ٧٥٠٠.
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خطوط  ذ�ت  و�ملناطق  �جلافة  �ملناطق  يف   ٪30 �إىل   ٪١0 من  تنخف�س 

مائيًا.  �إجهادً�  تعاين  �لتي  �ستو�ئية  �الإ �ملناطق  ويف  �لو�سطى  �لعر�س 

ويف  ماكن  �الأ بع�س  يف  �ل�سنوية  �لر�سوم  هذه  عن  �ت  �لتغريرّ وتختلف 

١0]3.٤[ D**.مو��سم معينة

�أن  �ملتاأثرة باجلفاف. ومن �ملرجح جدً�  �ملناطق  �أن تزد�د  ومن �ملرجح 

 N** مطار �لثقيلة من خطر ح�سول �لفي�سانات ُتزيد حو�دث ت�ساقط �الأ

�لعامل  للفريق  �لر�بع  و�لتقييم  ول  �الأ �لعامل  للفريق  �لر�بع  )�لتقييم 

�لثاين ٤.3(.

كجليد  �ملخزنة،  �ملياه  كمية  تتقل�س  �أن  �ملتوقع  من  �لقرن،  خالل  ويف 

ر �ملياه يف �ملناطق �ملزودة باملياه  وغطاء جليدي، ما يوؤدي �إىل تقلرّ�س توفرّ

�سد�س  حو�يل  حاليًا  يعي�س  حيث  �سا�سية،  �الأ �جلبال  �سل�سة  من  بة  �ملذورّ

]3.٤[ N ** .سكان �لعامل�

�خلطر  �إد�رة  وممار�سات  �لتكيفية  �الإجر�ء�ت  بع�س  تطوير  مترّ  وقد 

�ت  بالتغريرّ �إعرتفت  �لتي  و�ملناطق  �لبلد�ن  بع�س  يف  �ملياه  قطاع  يف 

]3.6[ N*** .لهيدروليجية �ملرتقبة�

يكولوجية نظمة الإ الأ

نظمة  من �ملرجح �أن يتم خالل �لقرن �حلايل جتاوز مرونة �لعديد من �الأ

ي�سبق  مل  �لتي  �ملناخية  �ت  �لتغريرّ من  جمموعة  طريق  عن  يكولوجية  �الإ

و�حلر�ئق  و�جلفاف  كالفيا�سانات  نزعاجات،  باالإ و�ملتعلقة  مثيل  لها 

�س �ملحيطات ف�ساًل عن عو�مل �لتغريرّ �لعاملية كتغريرّ  و�حل�رش�ت وحتمرّ

 ٤.١[  N** للمو�رد.  �ملفرط  �ستخد�م  و�الإ و�لتلوث  ر��سي  �الأ �إ�ستخد�م 

�إىل 6.٤[

عن  �لكربون  �إمت�سا�س  ن�سبة  ترتفع  �أن  �لقرن  هذ�  خالل  �ملتوقع  من 

ر�سية، قبل منت�سف �لقرن، و�أن تنخف�س  يكولوجية �الأ نظمة �الإ طريق �الأ

، مو�سعة بذلك تغريرّ �ملناخ. ]٤.2 �لر�سم �مللخ�س 
١١

من بعدها، حتى تنعك�س

N ** ]لتنفيذي ٤�

من �ملتوقع �أن تخ�سع ن�سبة حو�يل 20٪ �إىل 30٪ من �أنو�ع �لنباتات 

نقر��س يف حال تخطى معدل درجات �حلر�رة �لعاملي  و�حليو�نات �إىل �الإ

١.5 و2.5 درجة مئوية. * N  ]٤.٤، �جلدول  ٤.١[

�ت كبرية يف هيكلية �لنظام ودوره، ف�ساًل عن  من �ملتوقع �أن حتدث تغريرّ

نو�ع �جلغر�فية مع تد�عيات  نو�ع وجمموعة �الأ يكولوجي لالأ �لتد�خل �الإ

كاملياه  وخدماته،  يكولوجي  �الإ �لنظام  ولفو�ئد  �الإحيائي  للتنوع  �سلبية 

مد�د�ت �لغذ�ئية، يف حال تخطى معدل �حلر�رة �لعاملي5.١  و�لتزود باالإ

و2.5 درجة مئوية ويف تركيز�ت ثاين �أك�سيد �لكربون �ملوجود يف �لغالف 

 ]٤.٤[ N** .جلوي�

�لتدريجي  �ملحيطات  لتحم�س  يكون  �أن  �ملتوقع  ذلك، من  �إىل  باالإ�سافة 

تاأثري�ت  �جلوي،  �لغالف  يف  �لكربون  �أك�سيد  ثاين  �إرتفاع  عن  �لناجت 

�سلبية على �ملحار �لبحرية �لتي ت�سكل �لكائنات �حلية كاملرجان و�أنو�عها 

�خلا�سعة له. *N ]6.٤- �الإطار٤.٤ [ 

لياف ومنتجات الغابات الغذاء والأ

�ملناطق  �ملحا�سيل يف  �إنتاجية  على نحو خفيف،  ترتفع،  �أن  �ملرجح  من 

ذ�ت خطوط �لعر�س �لعالية و�لو�سطى، ن�سبًة �إىل �إرتفاع درجة �حلر�رة 

من درجة �إىل ثالث درجات مئوية وفقًا للمحا�سيل، و�أن تنخف�س بعدها 

]5.٤[ D* .إىل ما دون هذه �لن�سبة يف مناطق �أخرى�

�أما على �سعيد �ملناطق ذ�ت خطوط �لعر�س �ملنخف�سة، خا�سة �ملناطق 

�ستو�ئية، فمن �ملتوقع �أن تنخف�س �إنتاجية  �جلافة مو�سميًا و�ملناطق �الإ

ما   )1-20C( �ملحلية  درجة �حلر�رة  ب�سيط يف  �إرتفاع  ب�سبب  �ملحا�سيل 

 ]5.٤[ D* .سيزيد خطورة حدوث �ملجاعة�

مت اإ�ستخدام امل�سطلحات التالية يف الق�سم ج من الن�س:
 10

  العالقة مع التقييم الثالث:

إ�سايف خلامتة يف التقييم الثالث ر ا تطورّ  D

خامتة جديدة مل ترد يف التقييم الثالث  N 

م�ستوى الثقة يف جممل التقييم:

ثقة عالية جداً  ***

ثقة عالية  **

ثقة متو�سطة  *

را�سي ات يف اإ�ستخدام الأ ات عاملية اأخرى تت�سمن تغيرّ  ف�سال عن تغيرّ
11
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مع  �لغذ�ء  �إنتاج  م�ستوى  يزيد  �أن  �ملتوقع  من  �لعاملي،  �ل�سعيد  وعلى 

ثالث  �إىل  �لدرجة،  فوق  ما  �إىل  �ملحلية  �حلر�رة  درجة  معدل  �إرتفاع 

درجات مئوية، ويف حال �إرتفعت عن هذه �لن�سب فمن �ملتوقع �أن تنخف�س 

 ]5.6 ,5.٤[ D*.نتاجية �الإ

ومن �ملتوقع �أن توؤثر �لزياد�ت يف حدوث جفاف وفي�سانات �سلبًا على 

�سا�سية يف �ملناطق �لقريبة  �إنتاج �ملحا�سيل �ملحلية، خا�سة يف �لقطاعات �الأ

�ستو�ء. ** D ]�مللخ�س �لتنفيذي٤.5, 5[    من خط �الإ

�ملناطق  �لزرع،  �أوقات  وتغريرّ  �لبديلة  كالزر�عات  �لتكيرّفات،  ن  ومتكرّ

ت  تبقي غالرّ �أن  �لعالية و�لو�سطى و�ملنخف�سة من  �لعر�س  ذ�ت خطوط 

 ]5.5[ N *.سا�سية قريبة من �الإحرت�ر �ملعتدل� تها �الأ حما�سيلها �أو غالرّ

خ�ساب �لتجارية مع  على �ل�سعيد �لعاملي، تزد�د ب�سكل خفيف �إنتاجية �الأ

تغريرّ �ملناخ على �ملدى �لق�سري و�لبعيد، مع تقلبيرّة �إقليمية و��سعة حول 

]5.٤[ D * .الإجتاه �لعاملي�

من  حمددة  �أنو�ع  توزيع  يف  �إقليمية  �ت  تغريرّ حت�سل  �أن  �ملتوقع  من 

�سماك و�إنتاجها ب�سبب �الإحرت�ر �مل�ستمر، ف�ساًل عن تاأثري�ت �سلبية  �الأ

]5.٤[ D ** .سماك� متوقعة ب�سبب �لزر�عة �ملائية و�سيد �الأ

نظمة ال�ساحلية واملناطق املنخف�سة الأ

كالتعرية  خطار  �الأ ن�سبة  �إرتفاع  �إىل  �ل�سو�حل  تتعر�س  �أن  �ملتوقع  من 

�سيتفاقم  كما  �لبحر.  م�ستوى  و�إرتفاع  �ملناخ  تغريرّ  ب�سبب  �ل�ساحلية 

�ل�ساحلية  �ملناطق  على  �لب�رشية  �ل�سغوطات  زيادة  طريق  عن  �لتاأثري 

 ]6.٤ ,6.3[ D ***

�لتكيرّف  على  قدرتها  �أما  �حلر�ري،  جهاد  باالإ �ملرجانية  �ل�ُسعب  تتاأثر 

ف�سئيلة. ومن �ملتوقع �أن يوؤدي �إرتفاع درجة حر�رة �سطح �لبحر من 

�إال يف  �ملرجانية وموتها  �ل�ُسعب  �إبي�سا�س  �إىل  3 درجات مئوية  �إىل   ١

 D  *** �حلر�رة.  درجة  مع  وتاأقلمت  �ملرجانية  �ل�ُسعب  تكيرّفت  حال 

طار١.6, ٤.6[  ]�الإ

ر��سي �لرطبة �ل�ساحلية، مبا يف ذلك �سبخات  ومن �ملتوقع �أن تتاأثر �الأ

عندما  �لبحر، خا�سة  م�ستوى  إرتفاع  با �سلبًا  �ملانغروف،  و�سجر  �مللح 

�لرت�سب.  من  تعاين  �لتي  �ملناطق  يف  �أو  �ليا�سبة  على  موجودة  تكون 

]6.٤[ D ***

�سخا�س من �لفي�سانات يف كل �سنة ب�سبب  ومن �ملتوقع �أن يعاين ماليني �الأ

�إرتفاع م�ستوى �لبحر بحلول �لعام 2080. وتعترب هذه �ملناطق �ملكتظة 

�أخرى  حتديات  تو�جه  و�لتي  �لتكيرّف  على  �لقدرة  و�ل�سئيلة  بال�سكان 

نخ�ساف �ل�ساحلي �ملحلي، يف خطر. و�سيكون  كالعو��سف �ملد�رية �أو �الإ

�آ�سيا  �ل�سا�سعة يف  �لدلتاوية  �لذي �سيتاأثر بذلك يف �ملناطق  كرب  �لعدد �الأ

]6.٤[ D*** .و�أفريقيا فيما تتاأثر �جلزر �ل�سغرية بذلك �رشيعًا

و�سيكون �لتكيرّف بالن�سبة �إىل �ل�سو�حل يف �لبلد�ن �لنامية �أكرث حتديًا من 

 ,6.5 ,6.٤[ D** .لبلد�ن �ملتطورة ب�سبب �لتقيرّد بالقدرة على �لتكيرّف�

�جلدول١١.6[ 

ال�سناعة وامل�ستوطنة واملجتمع

تختلف تكاليف تغريرّ �ملناخ وفو�ئده بالن�سبة �إىل �ل�سناعة و�مل�ستوطنات 

و�ملجتمع تبعًا للمكان و�لنطاق. لكن، �إجمااًل، متيل �لتاأثري�ت �ل�سافية 

 ]7.6 ,7.٤[ N ** .إىل �أن تكون �أكرث �سلبية كلما �إزد�د تغريرّ �ملناخ�

تلك  فهي  تاأثرً�  كرث  �الأ و�ملجتمعات  و�مل�ستوطنات  �ل�سناعات  �أما 

�ملوجودة يف �ل�سهول �لفي�سانية على �ل�سفة وعلى �ل�ساحل، �لتي يرتبط 

�إقت�سادها ب�سكل وثيق بامل�سادر �لتي تتاأثر باملناخ، وتلك �ملوجودة يف 

�سة لظو�هر �لطق�س �ملتطرفة، خا�سًة عندما ت�رشع وترية  �ملناطق �ملعررّ

]7.٤,7.5 ,7.3 ,7.١[ D ** . �لتح�رشرّ

�ملوجودة  تلك  خا�سًة  كثريً�،  �لفقرية  �ملجتمعات  تتاأثر  �أن  �ملمكن  ومن 

�لتكيرّف  على  حمدودة  قدرة  فتملك  كبري.  خلطٍر  �ملعر�سة  �ملناطق  يف 

مد�د�ت  وتعتمد �أكرث على �مل�سادر �لتي تتاأثر باملناخ كاملياه �ملحلية و�الإ

 ]5.٤ ,7.٤ ,7.2[ N **.لغذ�ئية�

ترتفع  تو�ترً�،  �أكرث  و/�أو  ق�ساوة  �أكرث  �لطق�س  ظو�هر  ت�سبح  عندما 

رتفاعات  قت�سادية لهذه �لظو�هر، وتكون هذه �الإ �لتكاليف �الإجتماعية و�الإ

تغريرّ  تاأثري�ت  وتنت�رش  مبا�رش.  ب�سكل  تتاأثر  �لتي  �ملناطق  يف  �أ�سا�سية 

مبا�رش  ب�سكل  تتاأثر  �لتي  �ملناطق  �إىل  و�لقطاعات  �ملناطق  من  �ملناخ، 

]7.5 ,7.٤[ N ** .خرى من خالل �لرت�بطات �ملركبة و�لقطاعات �الأ
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ة ال�سحرّ

�سات �ملتوقعة و�ملتعلقة بتغريرّ �ملناخ على و�سع  من �ملمكن �أن توؤثر �لتعررّ

�سخا�س �لذين ميلكون قدرة �سئيلة  �سخا�س، خا�سًة �الأ �سحة ماليني �الأ

على �لتكيرّف، من خالل:

على  �لتاأثري�ت  عن  ف�ساًل  عنه،  �لناجت  و�خللل  �لتغذية  �سوء  • �إزدياد 
منو �لطفل وتطوره؛

�حلر  موجات  ب�سبب  و�ل�رشر  مر��س  و�الأ �لوفاة  ن�سبة  �إزدياد   •
و�لفي�سانات و�لعو��سف و�حلر�ئق و�جلفاف؛

�سهال؛ �الإ �أمر��س  عبء  • �إزدياد 
وزون  �الأ تركيز�ت  ب�سبب  و�لقلب  �لتنف�س  �أمر��س  تو�تر  �إزدياد   •

ر�س و�ملتعلقة بتغريرّ �ملناخ؛ �ملرتفعة على م�ستوى �الأ

** D ]�مللخ�س  • �لتوزيع �ملكاين �ملتغريرّ لبع�س نو�قل �ملر�س �ملعدي. 
�لتنفيذي 8.2,8,٤.8[ 

إنخفا�س  ومن �ملتوقع �أن تنتج عن تغريرّ �ملناخ بع�ُس �لتاأثري�ت �ملختلطة، كا

]8.٤[ D ** .و �إرتفاع مدى �إحتمال �إنتقال �ملالريا يف �أفريقيا
�أ

ل تغريرّ �ملناخ   يف �ملناطق �ملعتدلة �أنه يتوقع �أن ي�سجرّ
١2

وبرهنت �لدر��سات

للربد.  �س  �لتعررّ �ء  جررّ من  �لوفيات  ن�سب  إنخفا�س  كا �لفو�ئد،  بع�س 

وباالإجمال، من �ملتوقع �أن تكون هذه �لفو�ئد �أكرث �أهمية من �لتاأثري�ت 

يف  خا�سة  عامليًا  �حلر�رة  درجات  �إرتفاع  ب�سبب  ة،  �ل�سحرّ على  �ل�سلبية 

 ]8.٤[ D ** .لبلد�ن �لنامية�

ة من مكان  يجابية على �ل�سحرّ �ل�سلبية و�الإ �لتاأثري�ت  ويختلف تو�زن 

وتعترب  �حلر�رة.  درجات  ترتفع  بينما  �لوقت  مع  ويتغريرّ  �أخر،  �إىل 

ة  �لعو�مل �لتي حتدد �سحة �ل�سعوب هامة، كالتعليم و�لعناية بال�سحرّ

قت�سادي.  �الإ و�لتطوير  �سا�سية  �الأ و�لبنى  �لعامة  ة  �ل�سحرّ ووقاية 

]8.3[ N ***

ن يف مناطق العامل تتعلرّق  تتوفر معلومات اأكرث دقة الآ

بطبيعة التاأثيات امل�ستقبلية، مبا يف ذلك حالت بع�ص 

املناطق التي مل تغطها التقييمات ال�سابقة.

اأفريقيا

75 و250 مليون  يتعر�س ما بني  �أن  �ملتوقع  2020، من  �لعام  بحلول 

ذلك  تر�فق  و�إذ�  �ملناخ.  تغريرّ  ب�سبب  �ملائي  �الإجهاد  يف  رتفاع  الإ �سخ�س 

مع �إرتفاع يف �لطلب، �سيوؤثر �سلبًا على �ملعي�سة وتتفاقم �مل�ساكل �ملتعلرّقة 

]8.٤ ,8.2 ,3.٤ ,9.٤[ D ** .باملياه

نتاج �لزر�عي، ومن �سمنه �إمكانية �لو�سول �إىل  من �ملتوقع �أن يتاأثر �الإ

ه. ومن  فريقية و�ملناطق، بتقلبيرّة �ملناخ وتغريرّ �لغذ�ء، يف عدد من �لبلد�ن �الأ

�ملتوقع �أن تتقلرّ�س �ملناطق �ملنا�سبة للزر�عة ويتقلرّ�س طول مو��سم �لنمو 

�ملناطق �سبه �جلافة و�جلافة.  �لغلرّة، خا�سًة على طول هو�م�س  وقدرة 

من �لغذ�ئي و�أن يفاقم م�سكلة �سوء  ومن �ملمكن �أن يوؤثر ذلك �سلبًا على �الأ

ت �ملتاأتية من �لزر�عة  �لتغذية يف �لقارة. ويف بع�س �لبلد�ن، قد تقلرّ �لغالرّ

]9.6 ,9.٤ ,9.2[ N ** .2020 ملطرية بن�سبة 50٪ بحلول �لعام�

�ملو�رد  إنخفا�س  با �سلبًا  �لغذ�ئية  مد�د�ت  �الإ تتاأثر  �أن  �ملتوقع  ومن 

وقد  �ملياه،  حر�رة  درجة  �إرتفاع  نتيجة  �لكبرية  �لبحري�ت  يف  �ل�َسَمكية 

 ,9.٤[ N ** .سماك �ملفرط و�مل�ستمر� تتفاقم هذه �حلال ب�سبب �سيد �الأ

]8.٤ ,5.٤

�لبحر  م�ستوى  �إرتفاع  �سيوؤثر  و�لع�رشين،  �حلادي  �لقرن  نهاية  يف 

كبريً�  عددً�  ت�سم  �لتي  �ملنخف�سة  �ل�ساحلية  �ملناطق  على  �ملتوقع 

من   ٪١0 �إىل   ٪5 من  �لتكيرّف  كلفة  تبلغ  �أن  �ملمكن  ومن  �ل�سكان.  من 

�إجمايل �لناجت �ملحلي. ومن �ملتوقع �أن تتفكك �ل�ُسعب �ملرجانية و�سجر 

�سماك  �الأ �سيد  م�ستوى  على  �إ�سافية  بعو�قب  وتت�سبب  �ملانغروف 

]9.٤[ D ** .و�ل�سياحة

تاأثرً�  كرث  �الأ �لقار�ت  �إحدى  �أفريقيا هي  �أن  �لدر��سات �جلديدة  وتوؤكد 

ه ب�سبب �الإجهاد�ت �ملتعددة و�لقدرة �ل�سئيلة على  بتقلبيرّة �ملناخ وتغريرّ

�لتكيرّف. ومت ت�سجيل تكيرّف مع �ملناخ �حلايل �إال �أنه قد يكون غري كاٍف 

]9.5[ N ** .ت �ملناخ �مل�ستقبلية� بالن�سبة �إىل تغريرّ

اآ�سيا

نهار �جلليدية يف �لهيماليا من �لفي�سانات  من �ملتوقع �أن يزيد ذوبان �الأ

 الدرا�سات يف البلدان ال�سناعية
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نهيار�ت �ل�سخرية ب�سبب �ملنحدر�ت غري �مل�ستقرة، وقد يوؤثر ذلك  و�الإ

على مو�رد �ملياه يف غ�سون �لعقدين �أو �لثالثة عقود �ملقبلة. و�سيتبع ذلك 

نهار �جلليدية.  ل تر�جع يف �الأ نهار، فيما �سُي�سجرّ �إنخفا�س يف تدفقات �الأ

]١0.١, ٤0.2[ N *

ر �ملياه �لعذبة يف جنوب �رشق �آ�سيا و�آ�سيا �ل�رشقية  ُيتوقع �أن يخفرّ توفرّ

ب�سبب  �لكبرية،  نهار  �الأ �أحو��س  يف  خا�سًة  و�لو�سطى،  و�جلنوبية 

�ملتاأتي  �لطلب  و�إرتفاع  �لب�رشي  �لنمو  مع  يوؤثر،  قد  �لذي  �ملناخ  تغريرّ 

�لعام  �أكرث من بليون �سخ�س بحلول  من م�ستويات معي�سة عالية، على 

]١0.٤[ N ** .2050

ذ�ت  �ل�سا�سعة  �لدلتاوية  �ملناطق  خا�سًة  �ل�ساحلية،  �ملناطق  و�ستكون 

�ل�رشقية  �آ�سيا  ويف  �آ�سيا  �رشق  جنوب  يف  �لعالية  �ل�سكانية  �لكثافة 

من  �لفيا�سانات  ن�سبة  �إرتفاع  ب�سبب  كبري  خلطٍر  عر�سًة  و�جلنوبية، 

من  �لفيا�سانات  ب�سبب  �ل�سا�سعة  �لدلتاوية  �ملناطق  بع�س  ويف  �لبحر 

]١0.٤[ D ** .نهار �الأ

�لبلد�ن  معظم  يف  �مل�ستد�م  �لنمو  على  �ملناخ  تغريرّ  يوؤثر  �أن  �ملتوقع  من 

و�لبيئة  �لطبيعية  �مل�سادر  على  �ل�سغوط  تربط  نها  الأ �آ�سيا،  يف  �لنامية 

 D  ** قت�سادي.  �الإ و�لتطور  و�لت�سنيع  �ل�رشيع  بالتح�رشرّ  �ملرتبطة 

]١0.5[

�رشق  جنوب  يف   ٪20 بن�سبة  �ملحا�سيل  ت  غالرّ تزيد  �أن  �ملتوقع  من 

�آ�سيا و�آ�سيا �ل�رشقية، فيما قد تنخف�س بن�سبة 30٪ يف �آ�سيا �جلنوبية 

�أن  �ملتوقع  ومن  و�لع�رشين.  �حلادي  �لقرن  منت�سف  يف  و�لو�سطى 

يبقى خطر �ملجاعة عاليًا جدً� يف عدد من �لبلد�ن �لنامية، �إذ� �أخذنا بعني 

]١0.٤[ N * .عتبار تاأثري �لنمو �لب�رشي �ل�رشيع و�لتح�رش �الإ

�أمر��س  ب�سبب  و�لوفاة  �مل�ستوطنة  �ملر�سيرّة  ترتفع  �أن  �ملتوقع  ومن 

و�آ�سيا  �آ�سيا  �رشق  جنوب  يف  و�جلفاف  بالفي�سانات  �ملرتبطة  �سهال  �الإ

للمياه  �لعامة  �ت �ملتوقعة يف �لدورة  �لتغريرّ �جلنوبية و�ل�رشقية، ب�سبب 

على  �ملياه  حر�رة  درجة  �إزدياد  يفاقم  وقد  �لعاملي.  باالإحرت�ر  �ملرتبطة 

 N  ** �جلنوبية.  �آ�سيا  يف  �لكولري�  ية  �سمرّ و/�أو  وفرة  من  �ل�ساحل 

]١0.٤[

اأ�سرتاليا ونيوزيلندا

من �ملائي بحلول �لعام 2030 يف �أ�سرت�ليا  من �ملتوقع �أن تزد�د م�ساكل �الأ

�ملناطق  بع�س  ويف  نورثالند  ويف  نيوزيالند�  ويف  و�جلنوبية  �ل�رشقية 

]١١.٤[ D ** .ل�رشقية ب�سبب �لتهطال �ملحدود و�إزدياد �لتبخر�

بحلول  حيائي  �الأ �لتنوع  يف  كبرية  خ�سارٌة  ل  ُت�سجرّ �أن  �ملتوقع  ومن 

�لعظيم  �أماكن بيئية غنية، مبا يف ذلك �حلاجز �ملرجاين  2020 يف  �لعام 

للخطر  �سة  �ملعررّ خرى  �الأ ماكن  �الأ �أما  تروبيك�س.  ويت  وكوينزالند 

ر��سي �لرطبة يف كاكادو ويف جنوبي غربي �أ�سرت�ليا ويف جزر  فت�سمل �الأ

]١١.٤[ D *** .لب يف �لبلدين نتاركتيك �ملتدنية ويف مناطق جبال �الأ �الأ

ر �ل�ساحلي �حلايل و�لنمو �لب�رشي يف مناطق  ومن �ملتوقع �أن يزيد �لتطورّ

�أ�سرت�ليا ويف نورثالند وباي  مثل كرينز وجنوبي �رشقي كوينزالند يف 

�لبحر  �إرتفاع م�ستوى  خطار ب�سبب  �أوف بالنتي يف نيوزيالند�، من �الأ

بحلول  وتو�ترها  �ل�ساحلية  و�لفيا�سانات  �لعو��سف  خطورة  وزيادة 

D *** ]١١.6 ,١١.٤[ .2050 لعام�

 2030 حر�ج بحلول �لعام  �إنتاج �لزر�عة و�الأ ومن �ملتوقع �أن ينخف�س 

يف معظم �أنحاء �أ�سرت�ليا �ل�رشقية و�جلنوبية ويف �أماكن من نيوزيالند� 

�أنه من �ملتوقع ت�سجيل  �إال  �إزدياد �جلفاف و�حلريق.  �ل�رشقية، ب�سبب 

�ملناطق  ويف  و�لغربية  �جلنوبية  �ملناطق  يف  نيوزيالند�  يف  مبدئية  فو�ئد 

نهار �لرئي�سية، ب�سبب طول مو�سم �لنمو و�إنخفا�س �جلليد  �لقريبة من �الأ

]١١.٤[ N ** .مطار و�إزدياد ت�ساقط �الأ

�ملتطور  قت�ساد  �الإ بف�سل  �لتكيرّف  على  �أ�سا�سية  قدرة  �ملنطقة  ومتلك 

�أنه يوجد عو�ئق هامة للتطبيق ُت�ساف  �إال  و�لقدر�ت �لتقنية و�لعلمية، 

ومتلك  �ملتطرفة.  �لظو�هر  يف  �ت  �لتغريرّ تفر�سها  �أ�سا�سية  حتديات  �إىل 

]١١.5 ,١١.2[ N ** .نظمة �لطبيعية قدرة حمدودة على �لتكيرّف �الأ

اأوروبا

�ت  �لتغريرّ بها  تت�سبب  �لتي  �لكبرية  �لتاأثري�ت  توثيق  مت  وىل،  �الأ للمرة 

�حلالية يف �ملناخ:

نو�ع، ف�ساًل عن  نهار �جلليدية وطول مو��سم �لنمو وتغريرّ �الأ تر�جع �الأ

�ت  ة ب�سبب موجة حر ال مثيل لها. وتتنا�سب �لتغريرّ �لتاأثري�ت على �ل�سحرّ
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تغريرّ  يف  �ملتوقعة  �ت  �لتغريرّ مع  �سابقًا  �إليها  �لتطرق  مت  �لتي  �ملر�سودة 

]١2.6 ,١2.١, ٤2.2[ N *** .ملناخ يف �مل�ستقبل�

وروبية �سلبًا ببع�س تاأثري�ت تغريرّ �ملناخ  يتوقع �أن تتاأثر معظم �ملناطق �الأ

قت�سادية. ومن  �ملقبلة، ما قد يطرح �لتحديات على عدد من �لقطاعات �الإ

قليمية على �سعيد  ع �الإختالفات �الإ �ملتوقع �أن يزيد تغريرّ �ملناخ من تو�سرّ

مو�رد �أوروبا �لطبيعية و�أ�سولها. و�ستت�سمن �لتاأثري�ت �ل�سلبية تز�يد 

�ل�ساحلية،  و�لفي�سانات  �ل�رشيعة  �لد�خلية  �لفي�سانات  حدوث  خطر 

�لبحر.  م�ستوى  و�إرتفاع  �لع�سف  ب�سبب  �لتعرية  تز�يد  �إىل  باالإ�سافة 

يكولوجية م�ساكل تكيرّف مع تغريرّ  نظمة �الإ و�سيو�جه معظم �لكائنات و�الأ

�جلليدية  نهار  �الأ يف  تر�جعًا  �جلبلية  �ملناطق  �أغلبية  و�ستو�جه  �ملناخ. 

كبرية  وخ�سار�ت  �ل�ستوية  �ل�سياحة  ويف  �لثلجي  �لغطاء  يف  وتقلي�سًا 

نو�ع. )تبلغ ن�سبة �خل�سارة يف بع�س �ملناطق 60٪ ب�سبب  على �سعيد �الأ

]١2.٤[ D ** .)2080 سيناريوهات �إنبعاثات عالية بحلول �لعام�

من �ملتوقع �أن ت�سوء حاالت تغريرّ �ملناخ يف منطقة من �أوروبا �جلنوبية 

وفرة  وبقلرّة  �ملناخ  بتقلبيرّة  تتاأثر  وجفاف(  مرتفعة  حر�رة  )درجات 

إنتاج  �ملياه وبالدورة �لعامة للمياه وبال�سياحة �ل�سيفية، وب�سكل عام، با

ب�سبب  ة  �ل�سحرّ على  �خلطر  تاليًا  يزد�د  �أن  �ملتوقع  من  كما  �ملحا�سيل. 

]١2.7 ,١2.١, ٤2.2[ D **.موجات �حلر وتو�تر �حلر�ئق �لكبرية

�لتهطال  �أن ينخف�س معدل  �ملتوقع  �أوروبا �ل�رشقية و�لو�سطى، من  يف 

خطار  إجهاٍد مائيرّ عاٍل. كما ميكن �أن ترتفع �الأ يف �ل�سيف، ما يت�سبب با

�إنتاج  �أن ينخف�س  ة ب�سبب موجات �حلر. ومن �ملتوقع  �ملتعلقة بال�سحرّ

]١2.٤[ D ** .لغابات و�أن يرتفع تو�تر حر�ئق �أر��سي �خلث�

ويف �أوروبا �ل�سمالية، من �ملتوقع �أن يكون لتغريرّ �ملناخ تاأثري�ت خمتلفة 

و�إرتفاع  �لت�سخني  على  �لطلب  إنخفا�س  كا �لفو�ئد،  بع�س  ذلك  يف  مبا 

يف  �ملناخ  ي�ستمر  وبينما  �لغابات.لكن،  منو  و�إزدياد  �ملحا�سيل  ت  غالرّ

في�سانات  ذلك  يف  )مبا  �ل�سلبية  تاأثري�ته  تو�زي  �أن  �ملمكن  من   ، �لتغريرّ

ر�س(  �الأ ��ستقر�ر  عدم  وزيادة  خطر  يف  �إيكولوجية  �أنظمة  �ل�ستاء،  يف 

]١2.٤[ D ** .فو�ئده

ح �أن ي�ستفيد �لتكيرّف مع �ملناخ من �لتجربة �ملتاأتية من ردود  ومن �ملرجرّ

د�رة  فعال على ظو�هر �ملناخ �ملتطرفة عرب تطبيق خطط تكيرّف فعالة الإ �الأ

]١2.5[ N ** خطر تغريرّ �ملناخ

اأميكا اللتينية

درجة  يف  رتفاعات  �الإ توؤدي  �أن  �ملتوقع  من  �لقرن،  منت�سف  بحلول 

�ستبد�ل  �الإ �إىل  �لرتبة،  مياه  يف  بها  �ملرتبطة  نخفا�سات  و�الإ �حلر�رة 

وقد  �ل�رشقي.  مازون  �الأ يف  بال�سافانا  �ستو�ئية  �الإ للغابات  �لتدريجي 

ر��سي �جلافة.  متيل �لزر�عة �سبه �جلافة �إىل �أن ُت�ستبدل بالزر�عة يف �الأ

نو�ع يف  حيائي �لهام ب�سبب �إنقر��س �الأ ويطرح خطر خ�سارة �لتنوع �الأ

 ]١3.٤[ D **.ستو�ئية� عدد من مناطق �أمريكا �لالتينية �الإ

متلرّح  �إىل  �ملناخ  تغريرّ  يوؤدي  �أن  �ملتوقع  من  جفافًا،  كرث  �الأ �ملناطق  ويف 

بع�س  �إنتاج  ينخف�س  �أن  �ملتوقع  ومن  �لزر�عية.  ر��سي  �الأ ر  وت�سحرّ

من  �الأ على  �سلبية  عو�قب  فتنتج  �حليو�ين  نتاج  و�الإ �لهامة  �ملحا�سيل 

ت فول �ل�سويا يف �ملناطق �ملعتدلة.  �لغذ�ئي. ومن �ملتوقع �أن ترتفع غالرّ

]١3.7 ,١3.٤[ N **

ومن �ملتوقع �أن يت�سبب �إرتفاع م�ستوى �لبحر بخطر �إزدياد �لفي�سانات 

رتفاع يف درجة حر�رة  �الإ يوؤدي  �أن  �ملتوقع  �ملناطق �ملنخف�سة. ومن  يف 

�سطح �لبحر ب�سبب تغريرّ �ملناخ، �إىل تاأثري�ت �سلبية على �ل�ُسعب �ملرجانية 

يف  �سماك  �الأ م�سائد  مكان  يف  �ت  بتغريرّ يت�سبب  و�أن  �لو�سطى  �أمريكا  يف 

 ]١3.7 ,١3.٤[ N ** .جنوب �رشق �ملحيط �لهادئ

�جلليدية  نهار  �الأ و�إختفاء  �لتهطال  يف  �ت  �لتغريرّ توؤثر  �أن  �ملتوقع  ومن 

وتوليد  و�لزر�عة  �لب�رشي  �ستهالك  �الإ �سعيد  على  �ملياه  ر  توفرّ على 

]١3.٤[ D ** .لطاقة�

نظمة  �الأ على  �ملحافظة  خالل  من  للتكيرّف  �جلهود  �لبلد�ن  بع�س  بذلت 

وعلى  �ملبكرة  �لتحذير  �أنظمة  على  عتماد  وباالإ �لرئي�سية  يكولوجية  �الإ

و�لفي�سانات،  �جلفاف  �إ�سرت�تيجيات  وعلى  �لزر�عة  يف  �خلطر  �إد�رة 

د�رة �ل�ساحلية و�أنظمة مر�قبة �ملر�س. لكن، يقابل فاعلية  ف�ساًل عن �الإ

�ملر�قبة، ونق�ٌس يف  و�أنظمة  �سا�سية  �الأ �ملعلومات  نق�ٌس يف  هذه �جلهود 

�لقدرة على �لبناء ويف �أطر �لعمل �لتكنولوجية و�ملوؤ�س�ساتية و�ل�سيا�سية 

تتاأثر  �لتي  �ملناطق  يف  و�مل�ستوطنات  �لقليل  �لدخل  عن  ف�ساًل  �ملنا�سبة، 

]١3.2[ D ** .ب�رشعة

اأميكا ال�سمالية

�لرت�كم  إنخفا�س  با �لغربية  �جلبال  يف  �الإحرت�ر  يت�سبب  �أن  �ملتوقع  من 
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�ل�سيفية  �لتدفقات  إنخفا�س  �ل�ستاء وبا �لفيا�سانات يف  �لثلجي وبتز�يد 

وبتفاقم �لتحدي للتوزيع �ملفرط ملو�رد �ملياه.

** D ]١٤.٤، �الإطار2.١٤[

مر��س  و�الأ �حل�رش�ت  من  �ملتاأتية  �مل�سايقات  توؤدي  �أن  �ملتوقع  ومن 

و�حلر�ئق �إىل تاأثري�ت متز�يدة على �لغابات، ُت�ساف �إىل فرتٍة طويلة من 

 ,١٤.٤[ N ** .خطر حدوث �حلريق و�إزدياد كبري يف �ملناطق �ملحرتقة

طار١٤.١[ �الإ

خرية من �لقرن  ومن �ملتوقع �أن يرفع تغريرّ �ملناخ �ملعتدل يف �لعقود �الأ

20٪ مع ت�سجيل تقلبيرّة  5٪ �إىل  �ملحا�سيل �لكليرّة للزر�عة �ملطرية من 

هامة بني �ملناطق. ومن �ملتوقع �أن تو�جه �ملحا�سيل �لقريبة من نهاية 

�أ�سا�سية.  حتديات  كبرية،  مياه  م�سادر  على  تعتمد  �لتي  �أو  �الإحرت�ر 

]١٤.٤[ D **

�لتي تتعر�س حاليًا ملوجات حررّ حتديات  �ملدن  �أن تو�جه  �ملتوقع  ومن 

من خالل �إرتفاع ن�سبة موجة �حلررّ وكثافتها ومدتها يف خالل �لقرن، مع 

كرب  �سخا�س �الأ ة. ويعترب �الأ �إحتمال ت�سجيل تاأثري�ت �سلبية على �ل�سحرّ

]١٤.٤[ D *** .سنًا �أكرث عر�سة للخطر�

�ستتعر�س �ملجتمعات �ل�ساحلية و�ملو�ئل الإجهاد متز�يد ب�سبب تاأثري�ت 

�لب�رشي  �لنمو  ويرفع  و�لتلوث.  �لتطور  مع  تتفاعل  �لتي  �ملناخ  تغريرّ 

�لتاأثر بتقلبيرّة  �ل�ساحلية، من  �سا�سية يف �ملناطق  �لبنى �الأ و�إرتفاع قيمة 

ع تز�يد �خل�سار�ت �إذ� �إرتفع عر�م  �ملناخ وتغريرّ �ملناخ يف �مل�ستقبل مع توقرّ

�ستعد�د  �الإ �أما  منتظم،  غري  �حلايل  �لتكيرّف  يعترب  �ملد�رية.  �لعو��سف 

]١٤.٤[ N *** .س �ملتز�يد فقليل� للتعررّ

املناطق القطبية

�ملتوقعة  حيائية  �الأ �لفيزيائية  �لتاأثري�ت  �أهم  تتبلور  �لقطبية،  �ملناطق  يف 

�جلليدي  و�لغطاء  �جلليدية  نهار  �الأ ونطاق  كثافة  عرب  �الإنخفا�سات  يف 

ة  نظمة �الإيكولوجية �لطبيعية، مع ت�سجيل تاأثري�ت �ساررّ �ت يف �الأ و�لتغريرّ

على عدد من �لكائنات مبا يف ذلك �لطيور �ملهاجرة و�لثدييات و�حليو�نات 

�إنخفا�سات  �ل�سمايل  �لقطب  �الإ�سافية يف  �لتاأثري�ت  �ملفرت�سة. وتت�سمن 

�ل�ساحلية  �لتعرية  و�إرتفاع  �ل�سقيعية  و�لرتبة  �لبحري  �جلليد  نطاق  يف 

 ,١5.١, ٤5.3[ D ** .و�إرتفاع عمق �لذوبان �ملو�سمي للرتبة �ل�سقيعية

]١5.2

يف �ملجتمعات �لب�رشية يف �لقطب �ل�سمايل، من �ملتوقع �أن تختلط �لتاأثري�ت 

�ملتاأتية من تغريرّ �لثلوج وحاالت �جلليد. وقد تت�سمن �لتاأثري�ت �ل�سارة 

 D ** .سا�سية وطرق �لعي�س �لطبيعية �لتقليدية� تاأثري�ت على �لبنى �الأ

]١5.٤[

قد تت�سمن �لتاأثري�ت �ملفيدة �إنخفا�سًا يف تكاليف �لت�سخني على �ل�ساحل 

]١5.٤[ D *.وطرق بحرية �سمالية �ساحلة للمالحة

يكولوجية �ملعيرّنة  نظمة �الإ تتاأثر �الأ �أن  ويف �ملناطق �لقطبية، من �ملتوقع 

 ,١5.6[ D ** .نو�ع و�ملو�ئل، فيما تنخف�س �حلو�جز �ملناخية لغزو �الأ

]١5.٤

�أن  �إال  �ملناخ،  تغريرّ  مع  �ل�سمايل  �لقطب  يف  �لب�رشية  �ملجتمعات  تتكيرّف 

وعلى  �لتكيرّف.  على  قدرتها  تتحدى  و�خلارجية  �لد�خلية  �الإجهاد�ت 

�لرغم من �ملرونة �لتي �إت�سمت بها �ملجتمعات �لب�رشية يف �لقطب �ل�سمايل 

وتنطرح  مهددة  �لتقليدية  �لعي�س  طر�ئق  بع�س  إن  فا �لتاريخ،  مر  على 

�ملجتمعات  متركز  عادة  الإ �أو  للتكيرّف  �أ�سا�سية  �إ�ستثمار�ت  �إىل  �حلاجة 

و�لبنى �لطبيعية. ** D ]�مللخ�س �لتنفيذي ١5.7,٤,١5.5.١5,١5[

اجلزر ال�سغية

متلك �جلزر �ل�سغرية، �إن كانت موجودة يف �ملد�ر�ت �أو يف �ملناطق ذ�ت 

إرتفاع  وبا �ملناخ  بتغريرّ  تتاأثر  جتعلها  خ�سائ�س  �لعليا،  �لعر�س  خطوط 

]١6.5 ,١6.١[ D *** .م�ستوى �لبحر وبالظو�هر �ملتطرفة

�أو�ساع �ل�ساحل، عرب تعرية �ل�سو�طئ  �أن يوؤثر �ل�رشر يف  من �ملتوقع 

�سماك  و�إبي�سا�س �ل�ُسعب �ملرجانية مثاًل، على �مل�سادر �ملحلية ك�سيد �الأ

]١6.٤[ D ** .ماكن لل�سياحة مثاًل، ما يخف�س �إحتمال زيارة هذه �الأ

من �ملتوقع �أن يفاقم �إرتفاع م�ستوى �لبحر من �ل�سيل وعر�م �لعو��سف 

�سا�سية  �الأ �لبنى  يهدد  ما  خرى،  �الأ �ل�ساحلية  و�ملخاطر  و�لتعرية 

يف  �ملجتمعات  حياة  تدعم  �لتي  و�لت�سهيالت  و�مل�ستوطنات  �حليوية 

]١6.٤[ D *** .جلزر�

من �ملتوقع �أن يت�سبب تغريرّ �ملناخ يف منت�سف �لقرن بتقليل م�سادر �ملياه 

�أنه  حد  �إىل  �لهادئ  و�ملحيط  �لكارييب  يف  �ل�سغرية  �جلزر  من  عدد  يف 
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٥ درجة مئوية٠١٢٣٤

٥ درجة مئوية٠١٢٣٤
تغّير درجة الحرارة العالمية بالنسبة إلى فترة ١٩٨٠-١٩٩٠(درجة مئوية)

3^4^3 ,3^4^1
,3…ò«ØæàdG ¢üî∏ªdG

3^4^3 ,3^4^1 ,

,5 …ò«ØæàdG ¢üî∏ªdG
5^4^7

,5 …ò«ØæàdG ¢üî∏ªdG
 5^2 πµ°ûdG ,5^4^2

,8 …ò«ØæàdG ¢üî∏ªdG
 ∫hóédG ,8^7 ,8^4^1

8^4 ∫hóédG ,8^2
,8 …ò«ØæàdG ¢üî∏ªdG

8^7 ,8^4^2 ,8^4^1
 8^3πµ°ûdG ,8^3 ∫hóédG

,8 …ò«ØæàdG ¢üî∏ªdG
8^4 QÉWE ÉdG ,8^7 ,8^2^8

,5 …ò«ØæàdG ¢üî∏ªdG
 5^2 πµ°ûdG ,5^4^2

,6 …ò«ØæàdG ¢üî∏ªdG
6^4^2 ,6^4^1 ,6^3^2

,3^3 ∫hóédG,3^5^1
»æØdG ¢üî∏ªdG ,20^6^2

5∫hóédG
,4…ò«ØæàdG ¢üî∏ªdG

4^4^11

19^3^5

 ,4^4^4 ,4^4^1 ,4^2^2
 ,4^4^10 ,4^4^6 ,4^4^5

4^5 QÉWE ÉdG

6^4^1

,4^4πµ°ûdG ,4^1 ∫hóédG
,6^4^1 ,4^4QÉWE ÉdG
6^1 QÉWE ÉdG ,6^6^5

 ,6^8 πµ°ûdG ,6^6 ∫hóédG
 5 ∫hóédG .»æØdG ¢üî∏ªdG

8^6^1

 ,4 …ò«ØæàdG ¢üî∏ªdG
,4^1 ∫hóédG

4^4 πµ°ûdG ,4^2 πµ°ûdG

التأثيرات الأساسية كعنصر من تغّير إرتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية
(تختلف التأثيرات بحسب نطاق التكّيف ونسبة تغّير درجة الحرارة والمسار الإقتصادي والإجتماعي)

المياه

الأنظمة
الإيكولوجية

الغذاء

السواحل

الصّحة

إرتفاع توفر المياه في معظم المناطق المدارية والمناطق ذات خطوط العرض العالية
إنخفاض توفر المياه وإرتفاع الجفاف في المناطق ذات خطوط العرض المتوسطة والمناطق ذات خطوط

 العرض المتدنية شبه الجافة
تعرض مئات ملايين الأشخاص إلى إرتفاع الإجاهد المائي

حوالي ٣٠٪ من الأنواع
عرضة لخطر الأنقراض

إرتفاع إبيضاض الشعب المرجانية

إنقراض كبير في
أنحاء الكرة الأرضية

إنتشار موت الُشعب المرجانيةمعظم الشعب المرجانية
ميل المحيط الأحيائي إلى مصدر الكربون الصافي تأثر: 

~٤٠٪ من الأنظمة الإيكولوجية ٪١٥~
إرتفاع تغّير الأنواع وخطر الحرائق الكبيرة

تغّيرات في النظام الإيكولوجي بسبب إضعاف دوران الإنقلاب الجنوبي

تأثيرات سلبية ومتمركزة ومتعددة على مستأجري الأراضي وعلى بقاء كل من الفلاحين وصيادي الأسماك
ميل إلى إنخفاض إنتاج الحبوب في

المناطق ذات خطوط العرض المتدنية
إنخفاض إنتاج الحبوب كافة في

المناطق ذات خطوط العرض المتدنية
إحتمال إرتفاع إنتاج بعض الحبوب في

إنخفاض إنتاج الحبوب في بعض المناطقالمناطق ذات خطوط العرض المتدنية

إرتفاع نسبة الضرر من جراء الفيضانات والعواصف
خسارة حوالي ٣٠٪ من الأراضي

الرطبة الساحلية العالمية ‡
تعّرض ملايين الأشخاص إلى

الفياضانات الساحلية في كل سنة

إرتفاع عبء سوء التغذية والأمراض المعدية وأمراض القلب وأمراض التنفس والإسهال
إرتفاع المرضية والوفيات من جّراء موجات الحّر والفياضانات والجفاف

إختلاف توزيع بعض متوجهات الأمراض
عبء أساسي على خدمات الصّحة

†  تشير كلمة هام هنا إلى نسبة ٤٠٪

†  بالإعتماد على المعّدل المتوسط لإرتفاع مستوى البحر ٤٫٢ مم في السنة من العام ٢٠٠٠ إلى العام ٢٠٨٠

ك�سيد الكربون يف الغالف  ات املناخ )وم�ستوى البحر وثاين اأ ثيات العاملية املتوقعة لتغيرّ رة عن التاأ مثال م�سورّ �ص لوا�سعي ال�سيا�سات. اأ اجلدول2- ملخرّ

ر�ص العاملية يف القرن احلادي والع�رشين ]اجلدول 20.7[.  إرتفاع متو�سط درجة حرارة �سطح الأ اجلوي حيث يكون ذلك هامًا( املتعلقة بن�سب خمتلفة من ا

إرتفاع درجة احلرارة. مت و�سع املداخل لكي ي�سي جانب اليد الي�رشى  ثيات امل�ستمرة مع ا إىل التاأ طة فت�سي ا ما ال�سهام املنقرّ ثيات، اأ ت�سم اخلطوط ال�سوداء التاأ

�سافية لتغيرّ املناخ يف ما يتعلق باحلالت املتوقعة  ثيات الإ . متثل جمموعة املداخل حول ندرة املياه والفي�سانات التاأ ثي معيرّ إىل ن�سوء تاأ من الن�ص ا

إىل تغيرّ املناخ يف هذه التقديرات.  ف ا طار النهائي 3(. مل يتم �سم التكيرّ إىل الإ نظر ا نبعاثات A1FI، ب1 وب2 )اأ إطار التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات الإ يف ا

تى املداخل كافة من الدرا�سات التي ُن�رشت يف ف�سول التقييم. مت تقدمي امل�سادر يف العمود جلهة اليد اليمنى من اجلدول. تعترب م�ستويات الثقة بالن�سبة  تتاأ

إىل كافة املعطيات، عالية. ا
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لتلبية �حلاجة يف خالل فرت�ت ت�ساقط  �أن ت�سبح غري كافية  �ملمكن  من 

]١6.٤[ D *** .مطار �لقليلة �الأ

نو�ع  من �ملتوقع �أن يحدث �إرتفاعًا يف درجات �حلر�رة وزيادة يف غزو �الأ

 N ** .ستو�ء� �لدخيلة، خا�سة يف �جلزر �ملتو�سطة و�لبعيدة عن خط �الإ

]١6.٤[

زديادات  من املمكن تقدير نطاق التاأثي ملجموعة من الإ

املحتملة يف متو�سط درجة احلرارة العاملية.

بتغريرّ  �ملعنية  �لدولية  �حلكومية  �لهيئة  ته  �أعدرّ �لذي  �لثالث  �لتقييم  منذ 

�ملناخ، �سمحت �لدر��سات �الإ�سافية، خا�سًة يف �ملناطق �لتي مل يتم فيها 

ر �لتوقيت ونطاق �لتاأثري�ت  �إجر�ء �أبحاث و��سعة، بفهم �أكرب لكيفية تاأثرّ

بتغريرّ �ملناخ وم�ستوى �لبحر �ملرتبط باإختالف كميات �لتغريرّ وِن�َسِبه يف 

متو�سط درجة �حلر�رة �لعاملية.

�س لو��سعي  ومت تقدمي �أمثلة عن هذه �ملعلومة �جلديدة يف �جلدول ١- �مللخرّ

�سخا�س و�لبيئة،  �ل�سيا�سات. ومت �إختيار �ملد�خل �لتي �عُتربت هامة لالأ

�لتاأثري�ت كلها  �إنتقاء مد�خل  و�لتي حتظى بثقة كبرية يف �لتقييم. ومت 

من ف�سول �لتقييم حيث تتوفر معلومات �أكرث تف�سيلية.

�سا�سية  ر�ت �الأ و�ساع، ميكن ربط بع�س هذه �لتاأثري�ت بالتاأثرّ وبح�سب �الأ

ؤلَّف )�لنطاق، و�لتوقيت، و�الإطالة  �لتي تقوم على عدد من �ملعايري يف �ملو

رجحية،  و�الأ �لتوزيع،  وخ�سائ�س  �لتكيرّف،  و�إحتمال  �ملعكو�سية،   /

�سا�سية �ملحتملة �إىل تقدمي  ر�ت �الأ ر�ت(. ويهدف تقييم �لتاأثرّ و�أهمية �لتاأثرّ

�أ�سحاب  م�ساعدة  بغية  �ملناخ  لتغريرّ  و�مل�ستويات  �لن�سب  عن  معلومات 

�س  �مللخرّ  ١9[ �ملناخ.  تغريرّ  على خماطر  منا�سبة  �أجوبة  �إيجاد  يف  �لقر�ر 

�لتنفيذي – ١.١9[

�إطاَر عمٍل حيوي للنظر  �لثالث  �لتقييم  بيرّنها  �لتي  �لقلق  �أ�سباب  وتبقى 

كت�سافات  �الإ بع�س  خرية  �الأ بحاث  �الأ دت  وجدرّ �سا�سية.  �الأ �لتاأثر�ت  يف 

�مل�ستقاة من �لتقرير �لثالث. ]١9.3[

بها  تت�سبب  التي  التاأثيات  تتغيرّ  اأن  املرجح جداً  من 

املتطرف  الطق�ص  مظاهر  و�سدرّة  ة  املتغيرّ التواترات 

واملناخ وم�ستوى البحر.

منذ �لتقييم �لتجميعي �لثالث للهيئة �لدولية �ملعنية بتغريرّ �ملناخ، �إرتفعت 

�لثقة �إىل حد �أن بع�س مظاهر �لطق�س و�ملتطرفات �ست�سبح �أكرث تو�ترً� 

و�ستتم  و�لع�رشين؛  �لقرن �حلادي  ة يف  �أكرث حدرّ �إنت�سارً� و/�أو  و�أكرث 

بع�س  تقدمي  مت  مماثلة.  �ت  لتغريرّ �ملحتملة  �لتاأثري�ت  عن  �لكثري  معرفة 

�س لو��سعي �ل�سيا�سات. منها يف جدول ١ - ملخرّ

الوا�سعة  املناخ  تت�سبب بع�ص مظاهر  اأن  املمكن  ومن 

النطاق بتاأثيات كبية جدا، خا�سة بعد القرن احلادي 

والع�رشين.

ذوبان  من  �ملتاأتية  �لبحر  �سطح  م�ستوى  يف  �لكبرية  رتفاعات  �الإ �إن 

�إىل  توؤدي  طل�سي  �الأ �ملحيط  و�رشق  غرينالند  يف  �جلليدية  �ل�سفائح 

يكولوجية و�ل�سيل يف �ملناطق  نظمة �الإ �ت �أ�سا�سية يف �ل�سو�حل و�الأ تغريرّ

نهار. �إن �إعادة متركز  �ملنخف�سة ف�سال عن تاأثري�ت كبرية على دلتا �الأ

مكلفة  تكون  قد  �سا�سية  �الأ و�لبنية  قت�سادي  �الإ و�لن�ساط  �ل�سكان 

�جلزئي  �لذوبان  �أن  على  متو�سطة  ثقة  وتوجد  �لتحديات.  تطرح  وقد 

يف  �جلليدية  �ل�سفائح  ذوبان  و�إحتمال  غرينالند  يف  �جلليدية  لل�سفائح 

و�ألفيات  قرون  بني  ترت�وح  مدة  يف  يحدث  قد  طل�سي  �الأ �ملحيط  �رشق 

بالن�سبة �إىل �إرتفاع متو�سط درجات �حلر�رة �لعاملية من ١ �إىل ٤ درجات 

مئوية ) من �لعام ١990 �إىل �لعام 2000( مما ي�ساهم يف �إرتفاع م�ستوى 

�لبحر من ٤ �إىل 6 �أمتار �أو �أكرث. ومن �ملمكن �أن يوؤدي �لذوبان �لكامل 

طل�سي �إىل �إرتفاع  لل�سفائح �جلليدية يف �لغرينالند ويف �رشق �ملحيط �الأ

�لعامل  ]�لفريق  �أمتار   5 وحو�يل  �أمتار   7 لغاية  �لبحر  �سطح  م�ستوى 

تقرير  �لثاين  �لعامل  �لفريق  6.٤, ١0.7؛  �لر�بع  �لتقييم  تقرير  ول،  �الأ

�لتقييم �لر�بع ١9.3[ 

نقالب  �الإ دور�ن  يخ�سع  �أن  ُي�ستبعد  �ملناخي،  �لنموذج  نتائج  على  بناء 

�إنتقال مفاجىء يف خالل �لقرن  �إىل  طل�سي  �جلنوبي يف �سمال �ملحيط �الأ

نقالب �جلنوبي  �لو�حد و�لع�رشين. ومن �ملرجح جد� �أن يبطء دور�ن �الإ

يف  �حلر�رة  درجات  ترتفع  �أن  �ملتوقع  من  ولكن  �لقرن  هذ�  خالل  يف 

�أن  �ملرجح  ومن  �لعاملي.  �الإحرت�ر  ب�سبب  و�أوروبا  طل�سي  �الأ �ملحيط 

دور�ن  يف  �ملتو��سلة  �ت  و�لتغريرّ و��سع  نطاق  على  �لتاأثري�ت  تت�سمن 

�لبحري  يكولوجي  �الإ �لنظام  �إنتاجية  يف  �ت  تغريرّ �جلنوبي،  نقالب  �الإ

عن  ف�سال  �لكربون  �أك�سيد  لثاين  �ملحيط  و�إمت�سا�س  �سماك  �الأ و�سيد 

�لتقييم  ]تقرير  ر�سية.  �الأ و�لنباتات  �ملحيطات  ك�سيجني يف  �الأ تركيز�ت 
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 واإجتاه 
اأ
الظاهرة

املنحى

اأرجحية املنحى يف 

عتماد  امل�ستقبل بالإ

�سقاطات يف  على الإ

القرن احلادي والع�رشين 

با�ستخدام �سيناريوهات 

نباعاثات الإ

�سا�سية املتوقعة بح�سب القطاع  اأمثلة عن التاأثيات الأ

نظمة  حراج والأ الزراعة والأ

يكولوجية ]4.4، 5.4[ ن�سان ]8.2[موارد املياه ]3.4[الإ �سحة الإ

ال�سناعة وامل�ستوطنات 

واملجتمع ]7.4[

يف معظم م�ساحات 

ر�ص، اأيام وليايل  الأ

اأكرث اإحرتاراً اأو اأقل 

برداً، اأيام وليايل 

حاررّة اأكرث تواتراً

 اإفرتا�سيًا
ب
اإرتفاع املحا�سيل يف موؤكد

كرث برودة؛ اإنخفا�ص  املناطق الأ

املحا�سيل يف املناطق 

كرث اإحرتاراً؛ اإرتفاع ظهور  الأ

احل�رشات

تاأثيات على موارد 

املياه التي تعتمد 

على ذوبان الثوج؛ 

تاأثيات على بع�ص 

اإمدادات املياه

اإنخفا�ص ن�سبة الوفاة 

الب�رشية من جراء 

اإنخفا�ص التعر�ص للربد

اإنخفا�ص الطلب على الت�سخني؛ 

اإرتفاع الطلب على التربيد؛ 

اإنخفا�ص نوعية الهواء يف املدن؛ 

تقليل اإنقطاع و�سائل النقل 

ب�سبب الثلوج واجلليد؛ تاأثيات 

على ال�سياحة ال�ستوية

موجات حر دافئة.

اإرتفاع التواتر يف 

معظم م�ساحات 

ر�ص الأ

حة جداً اإنخفا�ص املحا�سيل يف مرجرّ

كرث اإحرتاراً ب�سبب  املناطق الأ

جهاد احلراري؛ اإرتفاع خطر  الإ

احلرائق الكبية

اإرتفاع الطلب على 

املياه: م�ساكل 

يف نوعية املياه 

كظهور الطحالب

اإرتفاع خطر الوفاة 

املتعلقة باحلررّ خا�سًة 

بني امل�سنرّني وذوي 

مرا�ص املزمنة  الأ

�سني  وال�سبرّان واملهمرّ

اإجتماعيًا

�سخا�ص  تقلي�ص نوعية حياة الأ

الذين يعي�سون يف املناطق التي 

تعاين اإحرتاراً بل ماأوى منا�سب؛ 

تاأثيات على امل�سنرّني وال�سبرّان 

والفقراء

مظاهر تهطال ثقيلة.

اإرتفاع التواتر يف 

معظم املناطق

حة جداً ت؛ تعرية مرجرّ �رشر يف الغلرّ

الرتبة، عدم القدرة على 

ر�ص ب�سبب ت�سبع  فلحة الأ

الرتبة باملياه

تاأثيات �سلبية 

ر�ص  على نوعية الأ

واملياه اجلوفية؛ 

تلوث اإمدادات 

املياه؛ من املمكن 

اأن تخف ندرة املياه

اإرتفاع خطر الوفاة 

مرا�ص  �رشار والأ والأ

املعدية والتنف�سية 

واجللدية

اإنقطاع امل�ستوطنات والتجارة 

والنقل واملجتمعات ب�سبب 

الفيا�سانات؛ �سغوطات على 

�سا�سية احل�رشية  البنى الأ

والريفية؛ خ�سارة امللكية

املنطقة التي تتاأثر 

باإزدياد اجلفاف

حة را�سي، �رشر وموت مرجرّ تدهور الأ

ت / املحا�سيل؛  اأقل الغلرّ

اإرتفاع نفق املوا�سي؛ اإرتفاع 

خطر احلرائق الكبية

اإجهاد مائي اأكرث 

اإنت�ساراً

اإرتفاع خطر نق�ص املياه 

والغذاء؛ اإرتفاع خطر 

�سوء التغذية؛ اإرتفاع 

مرا�ص املتاأتية  خطر الأ

من املياه والغذاء

نق�ص يف مياه امل�ستوطنات 

وال�سناعة واملجتمعات؛ تقلي�ص 

اإحتمال توليد الطاقة املائية؛ 

اإحتمال هجرة ال�سكان

اإرتفاع ن�ساط 

عا�سي املدارية الأ

ح �رشر يف املحا�سيل؛ )اإنتزاع( مرجرّ

�سجار؛ �رشر يف ال�ُسعب  الأ

املرجانية

ت�سبب اإنقطاع 

الكهرباء واإنقطاع 

اإمدادات املياه 

العامة

اإرتفاع خطر الوفاة 

مرا�ص  وال�رشر والأ

املتاأتية من املياه 

والغذاء؛ اإ�سطرابات ما 

بعد ال�سدمة

نقطاع من جراء الفيا�سانات  الإ

والهواء؛ اإنح�سار خطر التغطية 

يف املناطق املتاأثرة من خلل 

التاأمني اخلا�ص واإحتمال هجرة 

ال�سكان وخ�سارة امللكية

اإرتفاع ن�سبة حدوث 

اإرتفاع عاٍل يف 

م�ستوى �سطح البحر 

مواج  )با�ستثناء الأ

)
ج
العاتية

د
ح  متلرّح مياه الريرّ وامل�سبرّات مرجرّ

واأنظمة املياه العذبة

اإنخفا�ص ن�سبة 

ر املياه العذبة  توفرّ

ب�سبب دخول املياه 

املاحلة

اإرتفاع خطر الوفاة 

وال�رشر ب�سبب الغرق 

يف الفيا�سانات؛ 

ة  تاأثيات على ال�سحرّ

متعلرّقة بالهجرة

تكاليف احلماية ال�ساحلية 

مقابل تكاليف تغيرّ اإعادة متركز 

را�سي؛ اإحتمال اإنتقال  اإ�ستخدام الأ

�سا�سية؛ اأنظر  ال�سكان والبنى الأ

على عا�سي املدارية يف الأ الأ

�سقاطات لغاية  ات يف مظاهر املناخ ومظاهر الطق�ص املتطرفة التي تقوم على الإ ثيات املحتملة لتغيرّ املناخ ب�سبب التغيرّ مثلة عن التاأ اجلدول SPM-2. اأ

مثلة على  إيجاد الأ ف. ومن املمكن ا و تطورات يف القدرة على التكيرّ ات اأ ي تغيرّ عتبار اأ مثلة بعي الإ خذ هذه الأ واخره. ل تاأ منت�سف القرن احلادي والع�رشين واأ

�سفر( يف تقرير التقييم الرابع  ولي من هذا اجلدول )الظل الأ إ�ستقاء العمودين الأ عمدة(. مت ا على الأ نظر امل�سدر يف اأ كافة املداخل يف ف�سول التقييم الكامل )اأ

رجحية الظاهرة فهي  ما اإتاه املنحى واأ إىل الظاهرة املذكورة يف العمود 1. اأ رجحية التقديرات يف العمود 2 ا ول )اجلدول SPM-2(. حتيل اأ للفريق العامل الأ

نبعاثات يف تغيرّ املناخ للهيئة الدولية املعنية بتغيرّ املناخ. �سقاطات �سيناريوهات الإ لإ

ول، اجلدول 3.7 ملزيد من التفا�سيل يف ما يتعلق بالتحديدات اأنظر اإىل تقرير التقييم الرابع للفريق العامل الأ
اأ 

 اإحرتار النهار والليل يف كل �سنة
ب

على بن�سبة واحد يف املئة من الن�سب املر�سودة حاليًا يف م�ستوى  قليمية ويحدرّد على اأنه الأ  يعتمد م�ستوى البحر العايل جداً على متو�سط م�ستوى البحر وعلى اأنظمة الطق�س الإ
ج

البحر لفرتة حمددة من الوقت.

ول - تقرير التقييم الرابع 10.٦[. مل يتم تقييم   يف كافة ال�سيناريوهات، يكون اإرتفاع م�ستوى �سطح البحر املتوقع للعام 2100 اأعلى من الفرتة امل�سار اإليها ]الفريق العامل الأ
د

قليمية على م�ستويات البحر. ات يف اأنظمة الطق�س الإ تاأثيات التغيرّ
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ول ١0.3, ١0.7، تقرير �لتقييم �لر�بع للفريق  �لر�بع للفريق �لعامل �الأ

�لعامل �لثاين ١2.6, ١9.3[.

مت  متى  ولكن  قليمي  �الإ �ل�سعيد  على  �ملناخ  تغريرّ  تاأثري�ت  �ستتفاوت 

من  �سافية  �سنوية  تكاليف  تفر�س  �أن  جد�  �ملرجح  من  حاليا  تقييمها 

�ساأنها �أن ترتفع مع مرور �لوقت ومع �إرتفاع درجات �حلر�رة �لعاملية.

�مل�ستقبلية  �ملناخ  تغريرّ  تاأثري�ت  �أن  �إىل  وبو�سوح  �لتقييم  هذ�  ُي�سري 

�لفو�ئد  �لتاأثري�ت  بع�س  تنتج  �أن  �ملتوقع  من  �ملناطق.  عرب  �ستختلط 

خر من  �الآ �لبع�س  يف  �لتكاليف  تنتج  و�أن  و�لقطاعات  ماكن  �الأ بع�س  يف 

ماكن و�لقطاعات، يف حال �إرتفعت درجات �حلر�رة �لعاملية من درجة  �الأ

�إىل ثالث درجات مئوية �أعلى من �مل�ستويات �لتي �سجلت يف �لعام ١990. 

وعلى �لرغم من ذلك، ُيتوقع �أن تخترب بع�س �ملناطق ذ�ت خطوط �لعر�س 

رتفاعات ب�سيطة يف  �ملتدنية ف�سال عن �ملناطق �لقطبية، تكاليف �سافية الإ

درجات �حلر�رة. ومن �ملرجح جد�، �أن تعرف كافة �ملناطق �إنخفا�سا يف 

ن �إرتفاع درجات  �لفو�ئد �ل�سافية �أو �إرتفاعات يف �لتكاليف �ل�سافية الأ

�حلر�رة يفوق �لدرجتني �أو �لثالث درجات. ]9. ملخ�س تنفيذي، 9.5, 

جدول ١09, ١5.3, ١5. ملخ�س تنفيذي[. توؤكد هذه �ملر�قبات �لربهان 

�ملوجود يف تقرير �لتقييم �لثالث و�لذي ي�سري �إىل �أنه يف حني تتوقع �لدول 

إمكان �خل�سائر �لعاملية �أن  �لنامية �أن تتكبد ن�سبة �أكرب من �خل�سائر، با

�الإحرت�ر.  من  درجات  ربع  الأ �الإجمايل  �لقومي  �لنتاج  من   ٪١.5 تبلغ 

ن �لعديد من �لتقدير�ت ملجموع �سايف تكاليف  ]�ل�سكل 20.3[. تتوفر �الآ

ر�سية )تكلفة  �الأ �لكرة  �ملناخ عرب  قت�سادية من جر�ء تغريرّ  �الإ �خل�سائر 

�مل�ستقبلية  �لفو�ئد  على �سعيد  �إليها  و�مل�سار  مثال  �الإجتماعية  �لكربون 

و�لتكاليف �لتي مت تقييمها يف �لوقت �حلا�رش(. وُتقدر تكلفة �لكربون 

�الإجتماعية للعام 2005 مبعدل ٤3 دوالر �أمرييكي لطن �لكربون �لو�حد 

)١2 دوالر �أمرييكي لطن و�حد من ثاين �أك�سيد �لكربون( �أما �ل�سل�سة 

�ملتوفرة حول هذه �لن�سبة فو��سعة. فعلى �سبيل �ملثال، ويف جمموعة من 

مئة تقدير ترت�وح �لقيم من ١0 دوالر�ت �أمريكية لطن �لكربون �لو�حد 

)3 دوالر�ت �أمريكية لطن ثاين �أك�سيد �لكربون( �إىل 350 دوالر �أمريكي 

لطن �لكربون �لو�حد )95 دوالر �أمريكي لطن �أك�سيد �لكربون �لو�حد(. 

]20.6[. وتعود �ملجموعات �لو��سعة لتكلفة �لكربون �الإجتماعية ب�سكل 

�ستجابات  كبري �إىل �الإختالفات يف �الإفرت��سات وفقا حل�سا�سية �ملناخ و�الإ

قت�سادية  �الإ و�لتاأثري�ت  ن�ساف  و�الإ �خلطر  عالج  عن  ف�سال  �ل�سعيفة 

قت�سادية ودمج �خل�سائر �لكارثية �ملحتملة ومعدالت �خل�سم.  وغري �الإ

تكاليف  قيمة  من  عامليا  �ملجموعة  �سكال  �الأ تقلل  �أن  جد�  �ملرجح  ومن 

�ملمكن  غري  �لتاأثري�ت  من  �لعديد  تت�سمن  �أن  ميكنها  ال  نها  الأ �ل�رشر 

�أن  �إىل  ت�سري  �ملن�سورة  �لرب�هني  جمموعة  إن  فا وباالإجمال،  قيا�سها. 

تكاليف �سايف �أ�رش�ر تغريرّ �ملناخ من �ملرجح �أن تكون مهمة و�أن ترتفع 

مع مرور �لوقت. ]�جلدول 20.3, 20.6، �ل�سكل ٤.20[. 

من �ملوؤكد �إفرت��سيا �أن حتجب تقدير�ت جمموعة �لتكاليف، �إختالفات 

ويف  و�ل�سكان.  و�لبلد�ن  و�ملناطق  �لقطاعات  عرب  �لتاأثري�ت  يف  مهمة 

�ملعر�سة جد� و�ملعر�سني حل�سا�سية  �لنا�س  ماكن وبني بع�س  �الأ بع�س 

�لعالية و/�أو يتمتعون بقدرة �لتكيرّف �ملنخف�سة، فمن �ملتوقع �أن تكون 

�لتكاليف �ل�سافية �أو�سع ب�سكل كبري من �ملجموع �لعاملي. ]20.6, 20 

�مللخ�س �لتنفيذي، ٤.7[.

ات املناخ امل�ستقبلية  ن، لتغيرّ بع�ص التكيرّف يح�سل الآ

املر�سودة واملتوقعة واإمنا على اأ�سا�ص حمدود. 

�حلكومية  للهيئة  �لتابع  �لثالث  �لتقييم  تقرير  منذ  متنام  دليل  يتوفر 

�ملناخ  وتغريرّ  للتاأقلم  ن�سان،  �الإ ن�ساط  حول  �ملناخ  بتغريرّ  �ملعنية  �لدولية 

�ملر�سود و�مل�سبق حدوثه. وعلى �سبيل �ملثال، يعترب تغريرّ �ملناخ يف ت�سميم 

�سا�سية كدفاع �ساحلي يف جرز �مللديف ويف هولند� ويف  م�ساريع �لبنى �الأ

كند�. وتت�سمن �أمثلة �أخرى، تفادي تفجر في�سانات �لبحري�ت �جلليدية 

�أ�سرت�ليا  يف  �ملياه  إد�رة  كا �سرت�تيجيات  و�الإ و�ل�سيا�سات  �لنيبال  يف 

 ,7.6[ وروبية.  مو�ج �حلررّ يف بع�س �لبلد�ن �الأ و�إ�ستجابات �حلكومة الأ

8.2, ١7. �مللخ�س �لتنفيذي، ١7.2, ١6.5, 5.١١[.

�سيكون التكيرّف �رشوريا لت�سويب التاأثيات املتاأتية من 

حرتار غي املمكن جتنبه ب�سبب اإنبعاثات �سابقة.  الإ

�ملمكن  �الإحرت�ر غري  �ملا�سية بع�س  نبعاثات  �الإ �أن تت�سمن  �ملتوقع  من 

جتنبه )حو�يل 0,6 درجة مئوية يف نهاية �لقرن �ملتعلق بالعام ١980- 

�لغالف  يف  �ملوجودة  �لدفيئة  غاز�ت  تركيز�ت  بقيت  لو  حتى   )١999

تقرير  �إىل  )�أنظر   2000 �لعام  يف  �سجلت  �لتي  �مل�ستويات  على  �جلوي 

حيث  �لتاأثري�ت  بع�س  وتتوفر  ول(.  �الأ �لعامل  للفريق  �لر�بع  �لتقييم 

�ملمكن  من  �ملنا�سبة.  �ستجابة  و�الإ �ملتوفر  �لوحيد  مر  �الأ �لتاأقلم  يكون 

�س لو��سعي �ل�سيا�سات. روؤية �إ�سارة �إىل �لتاأثري�ت يف �جلدول2- ملخرّ

�ستجابة لتغيرّ  د- املعرفة احلالية حول الإ

املناخ
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تتوفر جمموعة وا�سعة من خيارات التكيرّف ولكنه يطلب 

�رشعة  من  للتخفيف  احلايل  التكيرّف  من  اأو�سع  تكيرّف 

وحدود  حواجز  تتوفر  امل�ستقبلي.  املناخ  لتغيرّ  التاأثر 

وتكاليف ولكن مل يتم فهمها ب�سكل كامل.   

�حلر�رة  درجات  معدل  �إرتفاع  مع  �لتاأثري�ت  ترتفع  �أن  �ملتوقع  من 

�س لو��سعي �ل�سيا�سات.  �لعاملية، كما هو م�سار �إليه يف �جلدول ١- ملخرّ

وعلى �لرغم من �إمكانية توجيه �لعديد من تاأثري�ت تغريرّ �ملناخ مبكر� عن 

طريق �لتكيفات، تنخف�س خيار�ت �لتكيرّف �لناجح وترتفع �لتكاليف مع 

�إرتفاع تغريرّ �ملناخ. ال منلك حاليا �سورة و��سحة عن حدود �لتكيرّف �أو 

�لفعالة تعتمد ب�سكل كبري  �لتكيرّف  �إجر�ء�ت  ن  �لتكلفة، ب�سكل جزئي الأ

�لتقييد�ت  عن  ف�سال  �ملحددة  و�جلغر�فية  �ملناخية  �خلطر  عو�مل  على 

�ملوؤ�س�ساتية و�ل�سيا�سية و�ملالية ]7.6, ١7.2, ٤,١7[. 

للمجتمعات  �ملتوفرة  �ملحتملة  �لتكيفية  �ستجابات  �الإ جمموعة  �إن 

�لبحر  )حماية  �لتكنولوجي  �مل�ستوى  على  جد�،  و��سعة  هي  �لب�رشية 

�لتجديد  �إعادة  و�خليار�ت  �ملتغريرّ  )�لغذ�ء  �ل�سلوكي  و�مل�ستوى  مثال(، 

د�ري )ممار�سات �ملزرعة �ملتغرية مثال( و�مل�ستوى  مثال( و�مل�ستوى �الإ

وتتطور  ُتعرف  �لذي  �لوقت  يف  مثال(.  �لتنظيمات  )تخطيط  �ل�سيا�سي 

ت�سري  ال  �لبلد�ن،  بع�س  يف  �سرت�تيجيات  و�الإ �لتكنولوجيا  من  �لعديد 

 تعمد �إىل تقلي�س 
١3

ؤلفات �ملقيمة كيف �أن �لعديد من �خليار�ت �لفعالة �ملو

و�لتاأثري�ت  �الإحرت�ر  من  �أعلى  م�ستويات  على  خا�سة  خطار  لالأ كامل 

�إىل ذلك، تتوفر عو�ثق بيئية  �إ�سافة  �لتاأثر.  �ملتعلقة به وللفرق �رشيعة 

و�إقت�سادية و�إعالمية و�إجتماعية و�سلوكية هائلة لتطبيق �لتكيف. يعترب 

توفر �ملو�رد وبناء �لقدرة �لتاأقلمية بالن�سبة �إىل �لدول �لنامية، مهم جد� 

]�أنظر �إىل �لق�سم 5 و6 و�إىل �لف�سل 3 و١6 و١7.2 و١7.٤[. ال يتوقع 

��ملناخ  تغريرّ  تاأثري�ت  مع  �لتعامل  على  قادر�  مبفرده  �لتكيرّف  يكون  �أن 

]�جلدول2-   ترتفع  �لتاأثري�ت  معظم  كون  �لطويل  �ملدى  على  �ملتوفرة 

�س لو��سعي �ل�سيا�سات[.  ملخرّ

 

اإمكانية زيادة �رشعة التاأثر بتغيرّ املناخ بوجود عوامل 

اإجهاد اأخرى.

من �ملمكن �أن تزيد عو�مل �الإجهاد غري �ملناخية من �رشعة �لتاأثر بتغريرّ 

�ملناخ عرب تقلي�س �ملرونة، كما ميكن �أن تقلرّ�س قدرة �لتكيرّف نتيجة ن�رش 

�ملو�رد حلاجات تناف�سية. على �سبيل �ملثال، جند من بني عو�مل �إجهاد 

نتيجة  �لكيميائي  و�جلريان  �لبحار،  ث  تلورّ �ملرجانية،  �ل�سعاب  بع�س 

حمو�سة  ويف  �ملياه  حر�رة  درجات  يف  زياد�ت  �إىل  باالإ�سافة  �لزر�عة، 

قاليم �ل�رشيعة �لتاأثر عددً� و��سعًا من �الإجهاد�ت  �ملحيطات. وتو�جه �الأ

�لتي توؤثر على عر�ستها وح�سا�سيتها وعلى قدرتها على �لتكيرّف. وينتج 

�الإجهاد عن خماطر مناخية حالية على �سبيل �ملثال، �أو عن �لفقر و�لنفاذ 

�لعوملة  هات  وتوجرّ �لغذ�ئي،  من  �الأ و�إنعد�م  �ملو�رد،  �إىل  �ملتكافئ  غري 

يدز ]٤.7, 8.3,  قت�سادية، و�لنز�عات، وحدوث �أمر��س مثل مر�س �الإ �الإ

.]20.3 ,١7.3

�ملناخ وحده،  لتغريرّ  �إ�ستجابًة  �لتكيرّف فهي ع�سو�ئية وتاأتي  �أما و�سائل 

لكن ميكن دجمها �سمن �إد�رة �ملياه، على �سبيل �ملثال، �أو �سمن حماية 

و �إ�سرت�تيجيات تقلي�س �ملخاطر ]١7.2, ١7.5[.
�ل�سو�طئ �أ

تغيرّ  على  فقط  لي�ص  امل�ستقبلية  التاأثر  �رشعة  تعتمد 

املناخ بل اأي�سًا على طريق تنموي.

مًا هامًا، منذ �لتقرير �لتجميعي �لثالث للهيئة �حلكومية �لدولية  ُيعترب تقدرّ

�لطرق  من  لعدد  �لتاأثري�ت  در��سات  من  نتهاء  �الإ �ملناخ،  بتغريرّ  �ملعنيرّة 

عتبار،  �أخذ لي�س فقط تغريرّ �ملناخ �ملُ�سقط بعني �الإ �لتنموية �ملختلفة مع 

قت�سادية �ملُ�سقطة، ومعظمها مبنيرّ  �ت �الإجتماعية و�الإ لكن �أي�سًا �لتغريرّ

على حتديد خ�سائ�س �ملجتمع وم�ستوى �لدخل �إنطالقًا من تقرير �لهيئة 

�خلا�س(  �لتقرير  )�سيناريوهات  نبعاثات  �الإ �سيناريوهات  عن  �خلا�س 

)�أنظر �الإطار �لنهائي 3( ]٤.2[.

وت�سري هذه �لدر��سات �إىل �أنرّه ميكن للتاأثري�ت �ملُ�سقطة لتغريرّ �ملناخ �أن 

مثاًل  �ملمكن  من  �ملفرو�س.  �لتنموي  �لطريق  نتيجة  كبري  ب�سكل  تتغريرّ 

و�لتنمية  و�لدخل،  قليمي،  �الإ �ملجتمع  يف  و��سعة  �إختالفات  تظهر  �أن 

دً�  �لتكنولوجية، مبوجب �ل�سيناريوهات �لبديلة �لتي غالبًا ما تعترب حمدِّ

قويًا ملدى �رشعة �لتاأثر بتغريرّ �ملناخ ]٤.2[.

تغريرّ  تاأثري�ت  حول  خرية  �الأ �لدر��سات  من  عدد  يف  يظهر  وللتو�سيح، 

�ل�ساحلي  �لفي�سان  خطر  وحول  �لغذ�ئي،  �ملخزون  على  �لعاملية  �ملناخ 

�سني هو �أكرب، مبوجب  �سخا�س �ملعررّ نرّ �لعدد �ملُ�سقط لالأ
وندرة �ملياه، �أ

للفرد  متدٍن  بدخٍل  ن�سبيًا  يتميرّز  )�لذي   ١ نوع-�أ �لتنموي  �ل�سيناريو 

 يتوفر جدول خيارات يف امللخ�س الفني
13
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�لو�حد وبنمورّ �سكاين و��سع(، من �لعدد �ملُ�سقط مبوجب �سيناريوهات 

خرى ]�جلدول 20.6[. ويعود �الإختالف  �لتقرير �خلا�س �مل�ستقبلية �الأ

ب�سكل و��سع ال �إىل �إختالفات يف تغريرّ �ملناخ، بل �إىل �إختالفات يف �رشعة 

ر ]�جلدول 6.6[. �لتاأثرّ

التاأثرّر  �رشعة  تقلرّ�ص  اأن 
 14

امل�ستدامة التنمية  باإمكان 

اأن يعيق قدرات  بتغيرّ املناخ، كما ميكن لتغيرّ املناخ 

مم على حتقيق طرق التنمية امل�ستدامة. الأ

بتعزيز  �ملناخ  بتغريرّ  ر  �لتاأثرّ �رشعة  تقلرّ�س  �أن  �مل�ستد�مة  �لتنمية  إمكان  با

�إىل  يلة  �الآ �خلطط  هي  قلرٌّة  �ليوم،  لكن  �ملرونة.  وبزيادة  �لتكيرّف  قدرة 

�لتكيرّف وتاأثري�ت تغريرّ  �إما  �لتي ت�سمرّ ب�سكل و��سح  �ستد�مة  تعزيز �الإ

�ملناخ �أو تعزيز �لقدرة على �لتكيرّف ]20.3[.

م نحو �لتنمية  ئ تغريرّ �ملناخ �رشعة �لتقدرّ ح كذلك �أن يبطرّ ه من �ملرجرّ بيد �أنرّ

�أو  �ملعاك�س،  للتاأثري  �س  �لتعررّ زيادة  خالل  من  مبا�رشة  �إما  �مل�ستد�مة، 

�لتكيرّف. وهذ� ما مترّ  �لقدرة على  �إ�سعاف  ب�سكل غري مبا�رش من خالل 

قليمية من �لتقرير �حلايل �لتي  تو�سيحه يف �أق�سام �لف�سول �ملناطقية و�الإ

تناق�س تد�عيات �لتنمية �مل�ستد�مة ]�أنظر ق�سم 7 من ف�سل 8-3, 20.3, 

.]20.7

م �لذي مت �إحر�زه يف حتقيق  لفية �لتنموية مقيا�سًا للتقدرّ تعترب �أهد�ف �الأ

لفية  �أهد�ف �الأ �أن يعيق حتقيق  إمكان تغريرّ �ملناخ  �لتنمية �مل�ستد�مة. وبا

�لتنموية خالل ن�سف �لقرن �ملقبل ]20.7[.

اأو  اأو تقلي�سها  التاأثيات  من املمكن جتنرّب العديد من 

تاأخيها بوا�سطة التخفيف.

�أُجنز عدد �سغري من تقييمات �لتاأثري لل�سيناريوهات �لتي ت�ستقر فيها 

�لرغم  وعلى  �جلوي.  �لغالف  يف  �لدفيئة  لغاز�ت  �مل�ستقبلية  �لرتكيز�ت 

�ملُ�سقط  باملناخ  يتعلرّق  ما  �ليقني يف  بعدم  تاأخذ  ال  �لدر��سات  تلك  نرّ 
�أ من 

�لتي مترّ جتنرّبها  �رش�ر  �الأ موؤ�رش�ت عن  تعطي  �أنرّها  �إال  �ستقر�ر،  �الإ قيد 

خمتلفة  خف�س  لن�سب  تقلي�سها  مترّ  �لتي  و�ملخاطر  �لتاأثر  �رشعات  �أو 

نبعاثات ]2.٤، جدول 20.6[. لالإ

�س للخطر قدرة الجيال امل�ستقبلية على حتقيق 
رّ
 ي�ستعمل التقرير التعريف الذي حددته جلنة بروندتالند للتنمية امل�ستدامة: »التنمية التي ت�ستجيب حلاجات اليوم من دون اأن تعر

1٤

احلاجات اخلا�سة بها«. واإ�سُتعمل التعريف ذاته يف التقرير التجميعي الثالث والتقارير التجميعية للفريق العامل الثاين للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ.

اأن  والتخفيف  التكيرّف  باإجراءات  ى  ملأ باإمكان حمفظة 

تقلرّ�ص املخاطر املرتبطة بتغيرّ املناخ.

كرب جهود �لتخفيف، �أن تتجنرّب �ملزيد من تاأثري�ت تغريرّ  ال مُيكن، حترّى الأ

خا�سة  �رشوريًا،  �لتكيرّف  يجعل  ما  �ملقبلة،  �لقليلة  �لعقود  خالل  �ملناخ 

عند �لتعامل مع تاأثري�ت قريبة �ملدى. �أما تغريرّ �ملناخ غري �ملخفرّف فمن 

نظمة �لطبيعية و�ملُد�رة  ى، على �ملدى �لطويل، قدرة �الأ ح �أن يتخطرّ �ملرجرّ

و�لب�رشية على �لتكيرّف ]20.7[.

�سرت�تيجيات  ى بخليط من �الإ وهذ� ما ي�سري �إىل �أهمية وجود حمفظة مالأ

من  كلٍّ  )لتعزيز  �لتكنولوجية  و�لتنمية  و�لتكيرّف  �لتخفيف  ت�سمرّ 

�لتخفيف و�لتكيرّف( و�لبحث )حول علم �ملناخ، و�لتاأثري�ت، و�لتكيرّف، 

إمكان نوع �سبيه من �ملحفظات �أن ي�سمرّ �سيا�سات ذ�ت  و�لتخفيف(. وبا

مقاربات مبنيرّة على �لتحفيز�ت، ون�ساطًا على كافة �مل�ستويات بدءً� من 

باحلكومات  ومرورً�  �لدولية  �ملنظمات  �إىل  و�سواًل  �لفردي  �مل�ستوى 

�لوطنية ]١.١8, ١8.5[.

خذ بتاأثري�ت تغريرّ  وميكن زيادة �لقدرة على �لتكيرّف من خالل �إدخال �الأ

�ملناخ يف �لتخطيط �لتنموي ]١8.7[، من خالل، على �سبيل �ملثال، �لتايل:

ر��سي ويف ت�سميم  �ستخد�م �الأ �إدخال �إجر�ء�ت تكيرّف يف �لتخطيط الإ  •
�لبنية �لتحتية ]١7.2[؛

رة  �ملتوفرّ �سرت�تيجيات  �الإ يف  ر  �لتاأثرّ �رشعة  خف�س  �إجر�ء�ت  �إدخال   •
خلف�س خماطر �لكو�رث ]١7.2, 20.8[.

�ل�سيا�سات كم�سدر  به و��سعو  ي�ستعني  �لذي  �لعلم  نرّ 
�أ �لرغم من  على 

مًا منذ  تقدرّ �لتكيرّف قد �سهد  �ملناخ وقدرة  تاأثري�ت تغريرّ  معلومات حول 

عن  �أجوبة  �إيجاد  �إىل  نحتاج  زلنا  ما  لكننا  �لثالث،  �لتجميعي  �لتقرير 

�لر�بع  �لتجميعي  �لتقرير  ف�سول  وت�سمرّ  �لهامة.  �سئلة  �الأ من  �لعديد 

ولويات للقيام باملزيد  حكام �ملتعلرّقة باالأ للفريق �لعامل �لثاين عددً� من �الأ

خذ جديًا بهذه �لتو�سيات )يعطي �لق�سم  من �ملر�قبة و�لبحث، ويجب �الأ

�س �لتنفيذي الئحة من �لتو�سيات(. �س تنفيذي-6 من �مللخرّ ملخرّ

ه - املراقبة التلقائية وحاجات البحث
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طار النهائي 1. حتديد املفردات مفاتيح الإ

تغيرّ املناخ: ت�سي عبارة تغيرّ املناخ يف اإ�ستعمالت الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ اإىل حدوث اأي تغيرّ يف املناخ عرب الزمن 

طارية  مم املتحدة الإ �ستخدام يختلف عن التعريف الوارد يف اإتفاقية الأ �سواء كان ناجمًا عن التقلبيرّة الطبيعية اأو عن الن�ساط الب�رضي. وهذا الإ

ب�ساأن تغيرّ املناخ، حيث ت�سي عبارة »تغيرّ املناخ« اإىل حدوث تغيرّ يف املناخ ُيعزى، ب�سكل مبا�رض اأو غي مبا�رض، اإىل الن�ساط الب�رضي الذي 

يوؤدي اإىل تغيرّ يف تركيب الغالف اجلوي والذي ي�ساف اإىل تقلبيرّة املناخ الطبيعية على مدى فرتات زمنية متماثلة.

قدرة التكيرّف هي قدرة نظام ما على التكيرّف مع تغيرّ املناخ )مبا يف ذلك تقلبيرّة املناخ والظواهر املناخية املتطرفة( من اأجل التخفيف من 

�ستفادة من الفر�س املتاحة اأو التاأقلم مع التداعيات. �رضار املحتملة اأو الإ وطاأة الأ

�رضعة التاأثر هي مدى تاأثر نظام ما اأو عدم قدرته على التاأقلم مع التداعيات ال�سارة املرتتبة على تغيرّ املناخ، مبا يف ذلك تقلبيرّة املناخ 

�س لها نظام ما، ف�ساًل عن ح�سا�سيته 
رّ
والظواهر اجلوية املتطرفة. وترتبط �رضعة التاأثر باخل�سائ�س وبحجم التغيرّ ومعدرّله والتقلبيرّة التي يتعر

وقدرة تكيرّفه.

خبار عن عدم اليقني يف التقرير التجميعي الرابع للفريق العامل الثاين طار النهائي 2. الإ الإ

�ستعمال يف كافة اأق�سام التقرير التجميعي الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ لو�سف عدم  جمموعة من مفردات وا�سعة الإ

اليقني يف اإطار املعرفة احلالية.

و�سف الثقة

هم البيانات يف امللخ�س الفني، على اأ�سا�س تقييمهم للمعرفة احلالية، على ال�سكل التايل: اأعطى املوؤلفون م�ستوى من الثقة لأ

ن�سبة الثقة يف �سحة املعلوماتامل�سطلحات

قل اأن تكون املعلومات �سحيحةثقة عالية جداً 9 من اأ�سل 10 اإحتمالت على الأ

حوايل 8 من اأ�سل 10 اإحتمالتثقة عالية

طة
رّ
حوايل ٥ من اأ�سل 10 اإحتمالتثقة متو�س

حوايل 2 من اأ�سل 10 اإحتمالتثقة متدنيرّة

اأقل من اإحتمال واحد من اأ�سل 10 اإحتمالتثقة متدنيرّة جداً

ة رجحيرّ و�سف الأ

ي اأو على اإ�ستنتاجات مبنيرّة  حتمال حدوث نتائج حمددة يف املا�سي اأو يف امل�ستقبل، وهي مبنية اإما على حتليٍل كمرّ رجحية تقييمًا لإ تعني الأ

�س الفني، حيث يقيرّم املوؤلفون بع�س النتائج املحتملة، ما يلي: رجحيرّة يف امللخرّ على اآراء خرباء يف هذا املجال. وقد تعني الأ

رجحية احلدوث / النتيجةامل�سطلحات اأ

فرتا�سية د الإ اإحتمالية حدوث <99%موؤكرّ

ح جداً اإحتمالية من 90% اإىل 99%مرجرّ

ح اإحتمالية من ٦٦% اإىل 90%مرجرّ

ح اأكرث من م�ستبعد اإحتمالية من 33% اإىل ٦٦%مرجرّ

اإحتمالية من 10% اإىل 33%م�ستبعد

اإحتمالية من 1% اإىل 10%م�ستبعد جداً

�ستبعاد اإحتمالية اأقل من 1%اإ�ستثنائي الإ



ملخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات

25

نبعاثات للتقرير اخلا�ص طار النهائي3. �سيناريوهات الإ الإ

)SRES( نبعاثات عن �سيناريوهات الإ

اأ1. ي�سف خط اأحداث واأ�رضة �سيناريو اأA1( 1( عامل امل�ستقبل بذي منو اإقت�سادي عاٍل جداً، وبن�سبة �سكانية عاملية ت�سل اإىل العتبة الق�سوى 

بحلول منت�سف القرن، لتعود وتنخف�س من جديد، وباإدخال �رضيع لتكنولوجيات جديدة واأكرث فاعلية. وهو ي�سي ب�سكل اأ�سا�سي اإىل الرتابط 

قليمية من حيث دخل الفرد  ختالفات الإ جتماعية املتزايدة، مع اإنخفا�س ملمو�س يف الإ قاليم وبناء القدرات والتفاعالت الثقافية والإ بني الأ

الواحد. تنتج عن اأ�رضة �سيناريو اأ1 ثالث جمموعات تعطي توجيهات بديلة للتغيرّ التكنولوجي يف نظام الطاقة. وميكن التمييز بني جمموعات 

حفوري  حفوري املركز A1FI وفئة �سيناريوهات الوقود غي الأ ال�سيناريوهات الثالثة اأ1 بح�سب تاأثيها التكنولوجي: �سيناريوهات الوقود الأ

ن 
رّ
نرّ ن�سب التح�س

ه ل يعتمد ب�سكل كبي على مورد طاقة واحد، على اإعتبار اأ A1T، اأو توازن امل�سادر كافة اأ1ب )A1B( )حيث ُيحدرّد التوازن على اأنرّ

�ستخدام النهائي كلها(. ذاتها ُتطبرّق على كافة م�سادر التزويد بالطاقة وعلى تكنولوجيات الإ

حتفاظ  والإ الذات  على  عتماد  الإ اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  وي�سي  ب�سكل كبي،  )A2( عاملًا غي متجان�س  اأ2  �سيناريو  واأ�رضة  اأحداث  ي�سف خط  اأ2. 

ه ب�سكل  قت�سادية فهي اإقليمية التوجرّ بالهويات املحلية. اأما ن�سب اخل�سوبة فبطيئة التقارب، ما يوؤدي اإىل زيادة �سكانية متزايدة. اأما التنمية الإ

خرى. حداث الأ كًا واأبطاأ من خطوط الأ اأ�سا�سي مع منورّ اإقت�سادي للفرد الواحد وتغيرّ تكنولوجي اأكرث تفكرّ

ب1. ي�سف خط اأحداث واأ�رضة �سيناريو بB1( 1( عاملًا متقاربًا عامليًا من حيث ال�سكان، حيث ت�سل الكثافة ال�سكانية اإىل العتبة الق�سوى بحلول 

قت�سادية نحو اإقت�ساد معلومات وخدمات، ومع  حداث اأ1، لكن مع تغيرّ �رضيع يف الهيكليات الإ منت�سف القرن لتعود وتنخف�س كما يف خط الأ

�ستدامة  اإنخفا�سات يف القوة املادية واإدخال تكنولوجيات نظيفة وفاعلة من حيث اإ�ستخدام املوارد. اأما الرتكيز فهو على احللول العاملية لالإ

ن، لكن من دون مبادرات مناخية اإ�سافية.
رّ
جتماعية والبيئية، مبا يف ذلك التكافوؤ امُلح�س قت�سادية والإ الإ

جتماعية والبيئية. هو  قت�سادية والإ �ستدامة الإ ب2. ي�سف خط اأحداث واأ�رضة �سيناريو بB2( 2( عاملًا يتمرّ فيه الرتكيز على احللول املحلية لالإ

اً  قت�سادية، وتغيرّ طة من التنمية الإ
رّ
عامٌل ي�سهد كثافة �سكانية دائمة التزايد، لكن بن�سبة اأدنى من ن�سبة خط اأحداث اأ2، كما يعرف م�ستويات متو�س

جتماعي، اإل  ه ال�سيناريو اأي�سًا نحو حماية البيئة والتكافوؤ الإ  اأحداث ب1 واأ1. على الرغم من توجرّ
رّ
عًا من خطي تكنولوجيًا اأقلرّ �رضعة واأكرث تنورّ

قليمي. ز على امل�ستويني املحلي والإ ه يركرّ اأنرّ

ومترّ اإختيار �سيناريو تو�سيحي لكلرّ من جمموعات ال�سيناريوهات ال�ستة A1B، A1FI، A1T، A2، B1، B2. ويجب اإعتبار جميع ال�سيناريوهات 

فاعلة.

التقرير، ل تعتمد ب�سكل وا�سح على  ال�سيناريوهات، يف هذا  ه  اأنرّ اإ�سافية، ما يعني  التقرير اخلا�س مبادرات مناخية  ول ت�سمرّ �سيناريوهات 

نبعاثات التي ين�سرّ عليها بروتوكول كيوتو. طارية ب�ساأن تغيرّ املناخ اأو اأهداف الإ مم املتحدة الإ تطبيق اإتفاقية الأ

�س �سيناريوهات التقرير اخلا�س من التقرير التجميعي الثالث بعد اإعادة النظر فيه واإعتماده من قبل الهيئة. طار احلايل الذي يلخرّ مترّ اأخذ الإ




