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 (IPCC)بيان صحفي صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 

 هدد رفاه البشر وصحة الكوكب.ي المناخ تغيّر

 غدا   مستقبلنا تؤمناليوم  استجابتنا

اضطرابات خطيرة وواسعة النطاق في الطبيعة  الذي يُحدثه اإلنسان يسببالمناخ  تغيّر إن –شباط/ فبراير  28، برلين

 وذكرمن الجهود المبذولة للحد من المخاطر.  على الرغمالعالم،  في مختلف أنحاءحياة مليارات األشخاص  فيويؤثر 

األشخاص والنظم أن ، الذي صدر اليوم، (IPCC)لهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ االعلميون في تقرير 

 ف هم األكثر تضرراً.اإليكولوجية األقل قدرة على التكيّ 

 تغيّرن أن فهو يبيّ   بشأن عواقب عدم االستجابة. : "هذا التقرير تحذير مشدد(IPCC)، رئيس الهيئة Hoesung Leeوقال 

 بها فتكيّ ي الكيفية التي اإلجراءات التي نتخذها اليوم وستصيغ لرفاهيتنا وصحة كوكبنا. خطير ومتزايد المناخ تهديد

 ."لها وكيفية استجابة الطبيعة الناس مع المخاطر المناخية المتزايدة

احترار عالمي بمقدار  ويواجه العالم أخطاراً مناخية متعددة ال يمكن تفاديها على مدى العقدين المقبلين في ظل

أخرى، منها  عواقب وخيمةإلى  تزايد مستوى االحترار، ولو مؤقتاً، سيؤدي. ودرجة فهرنهايت( 2.7)درجة مئوية  1.5

وستزداد المخاطر على المجتمع، بما في ذلك البنية األساسية والمستوطنات الساحلية  ال رجعة فيه. ما سيكون

 المنخفضة.

 الملخص لصانعي (IPCC)حكومة عضواً في الهيئة  195 ت، اعتمد2022شباط/ فبراير  27الموافق  األحدوفي يوم 

 : اآلثار والتكيف وقابلية2022المناخ  تغيّربعنوان  (IPCC)تقرير الفريق العامل الثاني التابع للهيئة السياسات الوارد في 

 .أسبوعيندامت و شباط/ فبراير 14أت في اعتماد افتراضية بد إبّان دورة التأثر

 المخاطر المتزايدة لمواجهةضرورة حتمية اإلجراءات العاجلة 

موت أعداد هائلة من إلى  ؤديوتتحمل النباتات والحيوانات،  قوةحالياً موجات الحر، والجفاف، والفيضانات تتجاوز 

مثل األشجار والشعاب المرجانية. وتحدث ظواهر الطقس المتطرفة هذه في آن واحد، النباتات والحيوانات أنواع 

نعدام األمن الغذائي والمائي الحاد، الماليين األشخاص  وتعرض صعوبة إدارتهاتزداد تسبب في تأثيرات متعاقبة فت

 .وفي المنطقة القطبية الشمالية الجنوبية والجزر الصغيرةأمريكا سيما في أفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى و الو

 فاألساسية، يلزم اتخاذ إجراءات طموحة وُمعجلة للتكيّ  ىولتجنب تزايد الخسائر في األرواح والتنوع البيولوجي والبن

د وخلص التقرير الجدي .حتباس الحرارياالفي انبعاثات غازات  وحادةانخفاضات سريعة  تحقيقالمناخ، مع  تغيّرمع 

بين اإلجراءات المتخذة وما هو مطلوب  ةفجوإلى اتساع الف حتى اآلن غير منتظم، وإلى أن التقدم المحرز في التكيّ 

 الدخل.المنخفضة ية السكان، وبخاصٍة في صفوف الفئات المخاطر المتزايدة لمواجهة
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 الذي سيُستكمل هذا العام. (IPCC)الثاني من تقرير التقييم السادس للهيئة  المكونوتقرير الفريق العامل الثاني هو 

بين المناخ والتنوع البيولوجي واألشخاص، ويدمج العلوم الطبيعية  طبالتراب: "يعترف هذا التقرير Hoesung Leeوقال 

الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات . ويؤكد (IPCC)أكبر من التقييمات السابقة للهيئة  بدرجةواالجتماعية واالقتصادية 

ً  فورية  "أما أنصاف التدابير، فلم تعد خياراً  .للتصدي لمخاطر المناخ وأكثر طموحا

 مناسب للعيشلتأمين مستقبل  الرئيسيةمن العوامل وتعزيزها صون الطبيعة 

ر لحد من مخاطفي ام هذا التقرير رؤى جديدة بشأن إمكانات الطبيعة . ويقّد  تغيّرف مع المناخ المخيارات للتكيّ  توجد

 تحسين حياة الشعوب.فضالً عن المناخ 

: "إن النظم اإليكولوجية الصحية (IPCC)التابع للهيئة  الثاني الرئيس المشارك للفريق العامل، Hans-Otto Pörtnerوقال 

لنظم امثل الغذاء والمياه النظيفة. وباستعادة  الناسمات حيوية لحياة المناخ، وتوفر خد تغيّرأكثر قدرة على الصمود أمام 

في المئة من موائل األرض والمياه العذبة  50و 30على ما يتراوح بين  بفعالية وإنصاف اإليكولوجية المتدهورة والحفاظ

على كوكب األرض، يستطيع المجتمع أن يستفيد من قدرة الطبيعة على امتصاص الكربون وتخزينه،  والمحيطات

 ".التمويل والدعم السياسيما يكفي من ويمكننا تسريع التقدم نحو التنمية المستدامة، ولكن من الضروري توفير 

 ،االستخدام غير المستدام للموارد الطبيعيةالمناخ يتفاعل مع االتجاهات العالمية مثل  تغيّرويشير العلميون إلى أن 

وهو ، وعدم المساواة االجتماعية، والخسائر واألضرار الناجمة عن الظواهر المتطرفة والجائحات، المتناميوالتحضر 

 يهدد التنمية في المستقبل. ما

 "يُظهر تقييمنا بوضوح أن مواجهة: (IPCC)للفريق العامل الثاني التابع للهيئة  ةالمشارك ةالرئيس، Debra Roberts توقال

 في –الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني أي  –األطراف جميع  تتطلب مشاركةكل هذه التحديات المختلفة 

 .صنع القراراالستثمار وإلنصاف والعدالة في لإعطاء األولوية للحد من المخاطر و

وبهذه الطريقة، يمكن التوفيق بين مختلف المصالح والقيم واآلراء العالمية. وبالجمع بين المعارف العلمية والتكنولوجية 

درة التنمية المستدامة القاالمعارف األصلية والمحلية، ستكون الحلول أكثر فعالية. وسيؤدي عدم القدرة على تحقيق و

 ".المستوى األمثل للشعوب والطبيعةلى مستقبل دون المناخ إ تغيّرتحمل على 

 من الحلجوهري جزء أيضا   هاالمدن: بؤر ساخنة لآلثار والمخاطر، ولكن

ف معه في المدن التي يعيش فيها أكثر من نصف المناخ ومخاطره والتكيّ  تغيّرم هذا التقرير تقييماً مفصالً آلثار يقّد  

ل األساسية الحيوية التي تشم ىعيشهم، فضالً عن الممتلكات والبنسكان العالم. وتتأثر صحة الناس وحياتهم وسبل 

 بسبب األخطار الناجمة عن موجات الحر والعواصف والجفاف والفيضانات اً الطاقة والنقل، تأثراً سلبياً متزايد نظم

 ارتفاع مستوى سطح البحر. مثلات البطيئة الحدوث تغيّرالو

 شهدتلمدن التي إلى ابالنسبة  المناخ إلى مخاطر معقدة، خاصةً  تغيّرو تناميالم: "يؤدي التحضر Debra Robertsوقالت 

ً ونقصسيء التخطيط، ومستويات مرتفعة من الفقر والبطالة،  اً حضري اً نموحالياً   الخدمات األساسية. في ا

، واإلمدادات الموثوقة من المياه المراعية للبيئةلمباني إذ يمكن ل – لكن المدن توفر أيضاً فرصاً للعمل المناخيو

جتمع أن تفضي إلى م المناطق الحضرية والريفيةبين النظيفة والطاقة المتجددة، ونظم النقل المستدامة التي تربط 

 ".وعدالً  أكثر شمولية

يادة ز ف عواقب غير مقصودة مثل تدمير الطبيعة أو تعريض حياة الناس للخطر أولتكيّ لأن وتتجلى شواهد متزايدة على 

بإشراك الجميع في التخطيط، واالهتمام باإلنصاف تلك العواقب ويمكن تجنب . حتباس الحراريانبعاثات غازات اال

 المعارف األصلية والمحلية.االستفادة من والعدالة، و
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 تتضاءل لعملفرصة ا

عالمي يتطلب حلوالً محلية، توفر مساهمة الفريق العامل الثاني في تقرير التقييم السادس  المناخ تحدٍ  تغيّرإدراكاً ألن 

 المناخ. تغّير التنمية القادرة على تحملللتمكين من تحقيق  مستفيضةمعلومات إقليمية  (IPCC)للهيئة 

ر في ظل مستويات االحتراحتى مهمة صعبة المناخ  تغّير التنمية القادرة على تحملويشير التقرير بوضوح إلى أن 

 درجة فهرنهايت(. 2.7درجة مئوية ) 1.5وسيكون تحقيق هذه التنمية أكثر تقييداً إذا تجاوز االحترار العالمي الحالية. 

فهرنهايت(.  3.6درجتين مئويتين ) هذه التنمية مستحيالً إذا تجاوز االحترار العالمي وفي بعض المناطق، سيكون تحقيق

ا يكفي حشد موتؤكد هذه النتيجة الرئيسية الضرورة الملحة للعمل المناخي، مع التركيز على اإلنصاف والعدالة. ويؤدي 

 االنبعاثات. المناخ وخفض تغيّرمع  فزيادة فعالية التكيّ إلى والشراكات وااللتزام السياسي ونقل التكنولوجيا التمويل من 

المناخ تهديد لرفاهية اإلنسان وصحة الكوكب. وأي تأخير  تغيّر: "األدلة العلمية ال لبس فيها: فHans-Otto Pörtnerوقال 

 ".سب للعيشلتأمين مستقبل منا فرصتنا البسيطة والمتضائلة بسرعةسيؤدي إلى ضياع  الجهود الجماعية العالميةإضافي في 

 :التواصل مع لمزيد من المعلومات، يُرجى

 ipcc-media@wmo.int، البريد اإللكتروني: (IPCC)المكتب الصحفي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 

 :(IPCC)الفريق العامل الثاني التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 

Sina Lösche، وNabiyevaKomila : wg2.awi.de-comms@ipcc 

 إنستغرام و ن إلينكدو تويتر و  فيسبوك على (IPCC)صفحات الهيئة  تابعوا

 مالحظات للمحررين

 التقييم السادس للهيئةلتأثر. مساهمة الفريق العامل الثاني في تقرير ا: اآلثار والتكيف وقابلية 2022المناخ  تغيّر

 المناخ تغيرالحكومية الدولية المعنية ب

اآلثار  ويقف على ،المناخ على الطبيعة والناس في جميع أنحاء العالم تغيّرتقرير الفريق العامل الثاني آثار يتناول 

ً المستقبلية  صمود ة والمجتمع على القدرة الطبيعم خيارات لتعزيز ، ويقّد  المختلفة ومخاطرهامستويات االحترار ل وفقا

 ليهعالعيش بوصفها كوكباً يطيب  المناخ، ومكافحة الجوع والفقر وانعدام المساواة، والحفاظ على األرض تغيّر أمام

 ة.يالمستقبلولألجيال الحالية 

المناخ، ومخاطره  تغيّرآثار عن قسم خاص  منها الجديد،م الفريق العامل الثاني عدة مكونات جديدة في تقريره ويقّد  

، والغابات االستوائية، والجبال، والبؤر الساخنة للتنوع المتاخمة للبحاروخيارات التعامل معه للمدن والمستوطنات 

تائج عن م بيانات ونأطلس يقّد  و ؛المناطق القطبيةو، والبحر األبيض المتوسط، والصحاريالبيولوجي، واألراضي الجافة 

 المزيد من من أجل تقديم على النطاق العالمي والنطاقات اإلقليمية،المرصودة والمتوقعة ه تغيّر المناخ ومخاطرآثار 

 .اتالقرارإلى متخذي األفكار 

 ،مساهمة الفريق العامل الثاني في تقرير التقييم السادسالخاص ب "السياسات لصانعيملخص ويمكن االطالع على "ال

 ./https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2: اإللكتروني التالي عبر الموقع ،فضالً عن مواد ومعلومات إضافية

 19-كوفيد عدة أشهر بسبب جائحةولكن تأخر ذلك ، 2021في أيلول/ سبتمبر  التقرير كان من المقرر إصدارمالحظة: 

، إلى العمل عبر اإلنترنت. وهذه هي المرة الثانية التي تعقد فيها الهيئة (IPCC)الهيئة  هال الدوائر العلمية، بما فياانتقو

(IPCC) أحد تقاريرها.عتماد افتراضية ال دورة 

mailto:ipcc-media@wmo.int
mailto:comms@ipcc-wg2.awi.de
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
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 في أرقام لفريق العامل الثاني: تقرير اتقرير التقييم السادس

 بلداً: 67مؤلفاً من  270

 47  ً  مؤلفاً منسقا

 184  ً  مؤلفاً رئيسيا

 39 محرر ً  اً مراجعا

 إضافة إلى

 675  ً  مؤلفاً مساهما

 به مستشهدمرجع  000 34أكثر من 

 ات عقب استعراض التقريرحكومالخبراء ومن التعليقاً  418 62

 (5777التوزيع الحكومي النهائي: و؛ 293 40المسودة الثانية و؛ 348 16)المسودة األولى 

 .هذا الرابطعبر س يمكن االطالع على المزيد من المعلومات عن تقرير التقييم السادو

 

 موارد إعالمية إضافية

 .لألساسيات اإلعالمية اإللكترونيالموقع األصول المتاحة بعد رفع حظر النشر على 

تسجيل المؤتمر الصحفي، وجمع مقاطع صوتية من مؤلفي الفريق العامل الثاني، ورابط لشرائح العرض، ولقطات 

تتضمن البيان الصحفي والعرض الدعائي بلغات األمم المتحدة،  Trelloفرعية لدورة االعتماد، ورابط إلطالق لوحة 

 ة وسائط التواصل االجتماعي.موحز

ألنشطة توعية  وتسجيالت فيديو (IPCC)مقاطع فيديو عن الهيئة  مواد للتوعية تتضمن علىويحتوي الموقع اإللكتروني 

مت في شكل ندوات شبكية أو أحداث تُبث بثاً مباشراً نُ   .ّظ 

 .يوتيوبعلى قناتنا على  (IPCC)ويمكن مشاهدة معظم مقاطع الفيديو التي تنشرها الهيئة 

 

 (IPCC)المناخ  تغيرعن الهيئة الحكومية الدولية المعنية ب

 غيّرتبتقييم العلوم المتعلقة بالمكلفة تابعة لألمم المتحدة الهيئة الهي  (IPCC)المناخ  تغيرالهيئة الحكومية الدولية المعنية ب

 1988في عام  (WMO)والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية  (UNEP)المناخ. وقد أنشأها برنامج األمم المتحدة للبيئة 

لتكّيف مع تغيّر لالمناخ وآثاره ومخاطره، وطرح استراتيجيات  تغيّرلتزويد القادة السياسيين بتقييمات علمية دورية بشأن 

 ةالعالمية لألرصاد الجوي المنظمة قرار، أيدت الجمعية العامة لألمم المتحدة نفسه . وفي العاممن آثاره والتخفيفالمناخ 

(WMO) لبيئةاألمم المتحدة ل وبرنامج (UNEP)  إنشاء الهيئة(IPCC) وتضم الهيئة .(IPCC)  ً  عضواً.دولةً  195 حاليا

. وفيما يتعلق بتقارير التقييم، يتطوع علميّو الهيئة (IPCC)ويساهم آالف األشخاص من جميع أنحاء العالم في عمل الهيئة 

(IPCC)  اب أسبالف من األوراق العلمية التي تُنشر كل عام لتقديم ملخص شامل لما هو معروف عن اآلبوقتهم لتقييم

https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
https://adobe.ly/3E4ZMP4
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أن ن آثاره موالتخفيف  مع تغيّر المناخ فلتكيّ الستراتيجيات ا، وكيف يمكن في المستقبلالمناخ وآثاره ومخاطره  تغيّر

 تلك المخاطر.تحد من 

 تغيّرل الفيزيائي يس العلماساأل يتناول، الذي الفريق العامل األول: اليةالثالثة الت عاملةالفرقة األ (IPCC)وتضم الهيئة 

التخفيف  تناولي، الذي الفريق العامل الثالثلتأثر؛ واف وقابلية اآلثار والتكيّ  يتناول، الذي الفريق العامل الثانيالمناخ؛ و

تضع  التي الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري بالقوائمفرقة العمل المعنية أيضاً تضم والمناخ.  تغيّرمن آثار 

المناخ  غيّرتلتقييمات الداعمة البيانات بمعنية العمل الفرقة  تضم فضالً عن ذلك. وتهامنهجيات لقياس االنبعاثات وإزال

(TG-Data)  م والسيناريوهات المتعلقة معالجة البيانات فيما يخص  (DDC)إرشادات إلى مركز توزيع البيانات التي تقّد 

 تتبعها واستقرارها وتوفرها وشفافيتها.وإمكانية  (IPCC)بتقارير الهيئة 

 اهوضع سياساتفي الحكومات على جميع المستويات بمعلومات علمية يمكن أن تستخدمها  (IPCC)وتزود تقييمات الهيئة 

ناخ. الم تغيّرالرامية إلى التصدي لرئيسية في المفاوضات الدولية المدخالت من ال (IPCC)تقييمات الهيئة تُعّد . ويةالمناخ

ويتكون كل على عدة مراحل. وشفافيتها عن طريق صياغتها واستعراضها  (IPCC)الهيئة  تقاريرتُكفل موضوعية و

رير امن مساهمات األفرقة العاملة الثالثة وتقرير تجميعي. ويدمج التقرير التجميعي نتائج تق (IPCC)تقرير تقييم للهيئة 

 .في دورة التقييماألفرقة العاملة الثالثة وأي تقارير خاصة أُعدت 

 عن دورة التقييم السادس

تقرير التقييم السادس. إعداد ، 2015في شباط/ فبراير  المعقودةواألربعين  دورتها الحادية إبّان ،(IPCC)قررت الهيئة 

 مكتب جديداً لإلشراف علىهيئة  ،2015األول/ أكتوبر  ، إبّان دورتها الثانية واألربعين المعقودة في تشرينانتخبتو

 العمل المتعلق بهذا التقرير والتقارير الخاصة التي ستُصدر في دورة التقييم.

 تقرير خاص للهيئة – درجة مئوية 1.5االحترار العالمي بمقدار " تقرير ، أُصدر2018األول/ أكتوبر  في تشرينو

درجة مئوية فوق مستويات  1.5بشأن آثار االحترار العالمي بمقدار  (IPCC) الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
صدي دعم الت ، في سياقحتباس الحرارينبعاثات غازات االال العالمية ذات الصلة مساراتالو ،الصناعي عصرقبل ال ما

 ."والتنمية المستدامة، وجهود القضاء على الفقر العالمي لخطر تغير المناخ،

المناخ،  تغيّر عن (IPCC)تقرير خاص للهيئة  – المناخ واألراضي رتغي  " تقرير ، أُصدر2019وفي آب/ أغسطس 
 حتباس الحراريوالتصحر، وتدهور األراضي، واإلدارة المستدامة لألراضي، واألمن الغذائي، وتدفقات غازات اال

المحيطات والغالف الجليدي في ظل "تقرير  ، أُصدر2019؛ وفي أيلول/ سبتمبر "اإليكولوجية األرضيةالنظم  في

 ."(IPCC)تقرير خاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  – تغيرمناخ م

 تغيرالتوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية ب للخطوط 2019تنقيح  (IPCC)، أصدرت الهيئة 2019وفي أيار/ مايو 
، وهو عبارة عن تحديث للمنهجية الحراري غازات االحتباسلحصر الوطنية  القوائمبشأن  2006لعام  (IPCC)المناخ 

 غازات االحتباس الحراري وعمليات اإلزالة الخاصة بها. ها منالتي تستخدمها الحكومات لتقدير انبعاثات

تغير المناخ  :مساهمة الفريق العامل األول في تقرير التقييم السادس (IPCC)، أصدرت الهيئة 2021وفي آب/ أغسطس 

 الفيزيائي. ، األساس العلمي2021

 .2022ومن المقرر أن تصدر مساهمة الفريق العامل الثالث في تقرير التقييم السادس في أوائل نيسان/ أبريل 

 .2022وسيصدر التقرير التجميعي لتقرير التقييم السادس في النصف الثاني من عام 
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