م�ساهمة الفريق العامل الثاين التابع
بتغي املناخ
للهيئة احلكومية الدولية املعنية
رّ
تقرير التقييم الرابع

ملخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات
ّ

ر�سميا على هذا امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات يف اجلل�سة الثامنة للفريق العامل الثاين التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية
متت املوافقة
ً
بتغي املناخ (بروك�سيل ،ني�سان  /أ�بريل ُ .)2007أ�دخلت الت�صحيحات يف  13ني�سان  /أ�بريل .2007
رّ
والتكيفات التحريرية.
مالحظة� :إن الن�ص واجلدول والر�سوم املقدمة هنا هي نهائية لكن الر�سوم تبقى خا�ضعة للمراجعة والتعديل
ّ

بال�ستناد �إىل م�سودة من �إعداد:
إ

نيل أ�دجري ،برامود أ�غاروال� ،رشدول أ�غراواال ،جوزيف أ�لكامو ،عبد القادر عاليل ،أ�وليغ أ�ني�سيموف ،نيغيل أ�رنيل ،مي�شال بوكو ،أ�و�سفالدو كانزياين ،تيموتي كارتر ،جينو
ك�سا�سا ،أ�ولي�س كوفالونريي ،ريك�س فيكتور كروز� ،إيدموندو دي أ�لبا أ�لكاراز ،يوليام �إي�سرتلينغ ،كري�ستوفري فيلد ،أ�ندريا�س في�شلني ،ب .بلري فيتزهاري�س ،كارلو�س غاي
غار�سيا ،كلري هان�سون ،هيديو هرا�ساوا ،كيفني هيني�سي� ،ساليمول هاك ،روجي جونز ،لوكا كاجفيز بوغاتاج ،دافيد كارويل ،ري�شارد كلني ،زبيغنوي كاندزيويك�س ،موراري
الل ،روديل ال�سكو ،جيوف لوف ،ك�سيانفو لو ،غرا�سيال ماغرين ،لوي�س خو�سي ماتا ،روجري ماك لني ،بيتينا ميني ،غي ميدغالي ،نوبويو نيمورا ،مونريول قادر مريزا،
خو�سي مورينو ،ليندا مورت�ش� ،إيزابيل نيانغ ديوب ،روبري نيكول�س ،بيال نوفاكي ،ليونارد نور�س ،أ�نطوين نيونغ ،ميكل أ�وبينهامير ،جان بالوتيكوف ،مارتني باري ،أ�نان
باتوردهان ،باتري�سيا رومريو النكاو� ،سينتيا روزينزفغ� ،ستيفني �شنايدر� ،سريغي �سيمينوف ،جويل �سميث ،جون �ستون ،جان ب�سكال فان �إيبري�سيلي ،دافيد دافيد فوغان،
كولني فوغل ،توما�س ويلبانك�س ،بو بو يونغ� ،شاوهونغ يو ،غاري يوهي.

ملخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات

�أ  -املقدمة
الكت�شافات أال�سا�سية لل�سيا�سات الهامة يف
يعر�ض امللخ�ص احلايل إ
تقرير التقييم الرابع للفريق العامل الثاين التابع للهيئة احلكومية
بتغي املناخ.
الدولية املعنية رّ
تغي املناخ على أالنظمة
هذا التقييم هو فهم حايل وعلمي لت أ�ثريات رّ
الطبيعية والب�رشية ف�ض ًال عن قدرة هذه أالنظمة على التك ّيف والت أ�ثر
ال�رسيع .١تبنى هذه أالنظمة على تقييمات الفريق احلكومي الدويل
بتغي املناخ ال�سابقة ،كما تت�ضمن معارف جديدة ّمت �إكت�سابها
املعني رّ
منذ التقييم الثالث.
وتعتمد البيانات يف هذا امللخ�ص على الف�صول التي وردت يف التقييم
مثلما ت�شري امل�صادر أال�سا�سية يف نهاية كل مقطع.2

ب  -املعرفة احلالية املتعلقة بالت أ�ثريات
لتغي املناخ على �صعيد
املر�صودة
رّ
البيئة الطبيعية والب�رشية
لتغي املناخ
يويل التقييم الرابع للفريق العامل أالول أ�همية كاملة رّ
املر�صود .ويتناول هذا الق�سم من ملخ�ص الفريق العامل الثاين العالقة
والتغيات احلديثة املر�صودة يف
تغي املناخ املر�صود
رّ
املتوفرة ما بني رّ
البيئة الطبيعية والب�رشية.
وترتكز البيانات املقدمة هنا ب�شكل كبري �إىل جمموعة البيانات التي
تغطي املرحلة املمتدة منذ العام  .1970و�إرتفع ب�شكل كبري عدد درا�سات
املناحي املر�صودة يف البيئة الفيزيائية أ
والحيائية ف�ض ًال عن عالقتها
القليمية وذلك منذ تقييم العام  .2001با إل�ضافة �إىل
رّ
بتغيات املناخ إ
�سجل نق�ص
ذلك ،حت�سنت نوعية جمموعة البيانات .ومن ناحية أ�خرىُ ،ي ّ
التغيات املر�صودة،
كبري يف بيانات التوازن اجلغرايف ويف امل�ؤلفات حول رّ
ف�ض ًال عن ندرة ملحوظة يف البلدان النامية.
و�سمحت الدرا�سات احلديثة ب�إجراء تقييم أ�و�سع و أ�كرث ثقة بالعالقة

الحرتار املر�صود والت أ�ثريات يف التقييم الثالث .و�إ�ستنتج
القائمة بني إ
القليمية
التقييم وجود ثقة 3كبرية ب أ�ن رّ
لتغيات درجات احلرارة إ
احلديثة ت أ�ثريات وا�ضحة على عدة أ�نظمة فيزيائية و أ�حيائية .ون�ستنتج
املعلومات التالية من التقييم احلايل.
تظهر الرباهني املر�صودة يف كافة القارات ومعظم
املحيطات �أن العديد من أالنظمة الطبيعية قد ت أ�ثرت
بتغيات املناخ إالقليمية وب�شكل خا�ص ب إ�رتفاع درجات
رّ
احلرارة.
بالتغيات احلا�صلة على م�ستوى الثلج واجلليد أ
والر�ض
يف ما يتعلق
رّ
املتجمدة واملت�ضمنة الرتبة ال�صقيعية ،٤توجد ثقة عالية بت أ� ّثر أالنظمة
الطبيعية .أ
والمثلة املقدمة هي:
• تو�سع عدد البحريات اجلليدة و�إرتفاعها]1.3[ .
• �إرتفاع عدم �إ�ستقرار أالر�ض يف الرتبة ال�صقيعية ويف مناطق
النهيارات ال�صخرية]1.3[ .
إ
التغيات يف بع�ض أ�نظمة القطب ال�شمايل واجلنوبي البيئية،
•
رّ
التي تت�ضمن مناطق أ�حيائية جليدية بحرية ف�ض ًال عن �إرتفاع عدد
احليوانات املفرت�سة يف ال�سل�سلة الغذائية]15.4 ,4.4 ,1.3[ .
تتوفر ثقة كبرية مبنية على تزايد الرباهني ،تعترب أ�ن الت أ�ثريات التالية
حا�صلة على أالنظمة الهيدروليجية:
• �إرتفاع ماء املطر وبلوغ الربيع ذروته باكر ًا يف العديد من أالنهار
اجلليدية واملتك ّونة من الثلج]1.3[ .
• �إحرتار البحريات أ
والنهار يف العديد من املناطق مع ت أ�ثريات على
البنية احلرارية ونوعية املياه]1.3[ .
تتوفر ثقة عالية مبنية على براهني من �سل�سلة أ�و�سع من أالنواع ،ت�شري
الحرتار احلايل ي�ؤثر ب�شكل كبري على أالنظمة أالحيائية أالر�ضية
�إىل أ�ن إ
التغيات التالية:
التي تت�ضمن رّ
• توقيت مبكر لظواهر الربيع كتفتح أالوراق وهجرة الع�صافري
واملبي�ض]1.3[ .
• حتويالت قطبية وت�صاعدية يف أ��صناف من النباتات و أ�نواع

الطار النهائي .1
 1للتحديدات� ،أنظر �إىل إ
 2م�صادر البيانات مو�ضوعة بني قو�سني .مث ًال يف ، ]3.3[:الرقم  3عائد �إىل الف�صل والرقم  3الثاين عائد �إىل الق�سم
الطار النهائي .2
� 3أنظر إ
� ٤أنظر التقييم الرابع للفريق العامل أالول.
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احليوانات]14.2 ,8.2 ,1.3[ .

تتوفر ثقة كبرية مبنية على م�شاهدات أالقمار ال�صناعية منذ أ�وائل
٥
الثمانينيات ت�شري �إىل أ�ن العديد من املناطق اجتهت نحو «�إخ�رضارٍ»
مبك ٍر للنباتات يف الربيع املت�صل بنمو مو�سمي حراري أ�طول ،مرده �إىل
الحرتار احلديث]14.2 ,1.3[ .
إ
تتوفر ثقة كبرية مبنية على براهني جديدة و أ��سا�سية ت�شري �إىل أ�ن
التغيات املر�صودة يف أالنظمة البحرية ويف أ�نظمة املياه العذبة أالحيائية،
رّ
بتغيات الغطاء
تت�صل ب�إرتفاع درجات حرارة املياه ف�ض ًال عن �إرتباطها رّ
اجلليدي وبامللوحة ومب�ستويات أ
الك�سيجني وبالدوران]1.3[ .
وتت�ضمن هذه التغريات:
وتغيات يف الطحالب والعوالق ووفرة
• حتويالت يف أال�صناف رّ
ال�ستواء]1.3[ .
أال�سماك يف املحيطات القريبة من خط إ
• زيادة يف الطحالب ويف وفرة العوالق احليوانية يف البحريات القريبة
ال�ستواء واملرتفعة عن �سطح البحر]1.3[ .
من خط إ
التغيات يف أال�صناف وهجرة مبكرة ألل�سماك يف أ
النهار]1.3[ .
• رّ
أ�دى �إمت�صا�ص الكربون الب�رشي املن� أش� منذ العام � 1750إىل جعل املحيط
أ�كرث حمو�ضة مع �إنخفا�ض يف معدل درجة احلمو�ضة قدره  0.1وحدة
]التقييم الرابع للفريق العامل أالول التابع للهيئة احلكومية الدولية
بتغي املناخ[.
املعنية رّ
من جهة أ�خرى ،ال تزال الت أ�ثريات املر�صودة يف حت ّم�ض املحيط على
�صعيد املحيط احليوي البحري ،غري موثقة]1.3[ .
�أظهر تقييم عاملي للبيانات منذ العام � 1970أنه من
للحرتار الب�رشي املن� أش� ت أ�ثرياً كبرياً
املرجح� ٦أن يكون إ
ّ
أ
أ
على العديد من النظمة الفيزيائية والحيائية.
ي�شري تراكم العديد من الرباهني على م ّر أالعوام اخلم�سة املا�ضية �إىل أ�ن
التغيات احلا�صلة يف العديد من أالنظمة الفيزيائية أ
والحيائية ترتبط
رّ
با إلحرتار الب�رشي املن� أش�.
تتوفر أ�ربع جمموعات من الرباهني لتدعم� ،إذا ّمت جمعها ،النتيجة
التالية:

املرجح أ�ن تكون
� -1إ�ستنتج التقييم الرابع للفريق العامل أالول أ�نه من ّ
معظم �إرتفاعات متو�سط درجات احلرارة العاملية منذ منت�صف
الرتفاع املر�صود لرتكيزات غازات
القرن الع�رشين ،ناجتة عن إ
الدفيئة الب�رشية املن� أش�.
 -2أ�كرث من  29000من مراقبات جمموعة البيانات ٧من بني  75درا�سة،
التغي الكبري حا�ص ٌل يف أالنظمة الفيزيائية أ
والحيائية،
أ�ظهرت أ�ن رّ
الحرتار.
ويتنا�سب أ�كرث من  ٪89مع �إجتاه رّ
التغي املرتقب كرد على إ
(الر�سم  -1ملخّ �ص لوا�ضعي ال�سيا�سات) []1.4
 -3أ�ظهرت خال�صة الدرا�سات العاملية املوجودة يف هذا التقييم أ�ن
التفاق النطاقي بني املناطق التي ت�شهد �إحرتار ًا هام ًا عرب الكرة
إ
أ
ً
تغيات كبرية على
أالر�ضية ،ف�ضال عن الماكن التي تُالحظ فيها رّ
الحرتار ،ي�ستبعد جد ًا
م�ستوى العديد من أالنظمة املتنا�سبة مع إ
ح�صوله ب�سبب التقلب ّية الطبيعية لدرجات احلرارة أ�و تقلب ّية أالنظمة
الطبيعية( .الر�سم  - 1ملخّ �ص لوا�ضعي ال�سيا�سات) []1.4
 -4أ�خري ًا ،أُ�جري العديد من الدرا�سات النموذجية التي ربطت
ال�ستجابات يف بع�ض أالنظمة الفيزيائية أ
والحيائية با إلحرتار
إ
ال�ستجابات املر�صودة يف هذه
الب�رشي املن� أش� عن طريق مقارنة إ
ال�ستجابات النموذجية حيث مت ،وب�شكل وا�ضح،
النماذج مع إ
ف�صل القوى الطبيعية ،كالن�شاط ال�شم�سي والرباكني ،عن القوى
الب�رشية املن� أش� ،كغازات مفعول الدفيئة أ
والهباء .وحتاكي النماذج
التي متزج ما بني القوى الطبيعية والب�رشية املن� أش�� ،إ�ستجابات
مر�صودة ب�شكل كبري ،ويعترب ذلك أ�ف�ضل من النماذج التي ت�ضم
قوى طبيعية فح�سب]1.4[ .
ال�ستجابات
ومتنع التحديدات والفجوات ن�سبة كاملة من أ��سباب إ
الحرتار الب�رشي املن� أش� .أ�و ًال� ،إن التحليالت املتوفرة
املر�صودة يف نظام إ
العتبار .ثاني ًا� ،إن
حمدود ٌة ن�سب ًة لعدد أالنظمة واملواقع امل أ�خوذة بعني إ
القليمي منها على
تقلب ّية درجة احلرارة الطبيعية أ�و�سع على امل�ستوى إ
التغيات ب�سبب القوى
امل�ستوى العاملي ،لدرجة الت أ�ثري على حتديد رّ
كتغي
القليمي ،ت�ؤثر عوامل أ�خرى ،رّ
اخلارجية .و أ�خري ًا ،على امل�ستوى إ
�إ�ستخدام أالرا�ضي والتلوث أ
والنواع الغازية]1.4[ .

٥
التغي الطبيعي للنباتات وهو قيا�س لكمية النبات أالخ�رض يف منطقة مرتكزة على �صور أالقمار ال�صناعية.
مت قيا�سها بوا�سطة م�ؤ�رش رّ
الطار النهائي .2
� ٦أنظر إ
مت �إنتقا�ؤها من �أ�صل حوايل � 80000سل�سلة من البيانات يف  577درا�سة .ت�ضم هذه املجموعات املوا�صفات
 ٧جزء من جمموعة م�ؤلفة من حوايل � 29000سل�سلة من البيانات التي ّ
مقيم يف الدرا�سات الفردية.
تغياً هام ًا يف إ
الجتاه مثلما هو ّ
التالية -1 :تنتهي يف العام � 1990أو ما بعد -2 .متتد على فرتة  20عام ًا على أالقل -3 .تظهر رّ
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التغيات املر�صودة
على الرغم من ذلك ،يكفي كل من التنا�سب ما بني رّ
التفاق
رّ
والتغيات النموذجية يف العديد من الدرا�سات ،ف�ض ًال عن إ
القليمي الهام والت أ�ثريات املنا�سبة على
الحرتار إ
النطاقي ما بني إ
امل�ستوى العاملي ،إل�ستنتاج ،بثق ٍة عالية ،أ�ن ل إلحرتار الب�رشي املن� أش�
امل�سجل على م ّر العقود الثالثة أالخرية ،ت أ�ثري ًا ملحوظ ًا على العديد من
ّ
أالنظمة الفيزيائية أ
والحيائية]1.4[ .
لتغيات املناخ إالقليمية على
تظهر ت أ�ثريات �أخرى
رّ
�صعيد البيئة الطبيعية والب�رشية ،على الرغم من
�صعوبة التمييز بني العديد منها ب�سبب الت أ�قلم والعوامل
غري املناخية.
الطالع على ت أ�ثريات �إرتفاع درجات احلرارة يف ما يلي (ثقة
ّمت إ
متو�سطة):
الدارة الزراعية و�إدارة أالحراج يف املناطق ذات
• الت أ�ثريات على إ
وتغيات يف
خطوط العر�ض العالية كزراعة مبكرة ملحا�صيل الربيع رّ
أ�نظمة الغابات املزعجة ب�سبب احلرائق واحل�رشات]1.3[ .
الن�سان كالوفيات املتعلقة باحل ّر يف أ�وروبا،
• بع�ض مظاهر �صحة إ
ونواقل أالمرا�ض املعدية يف بع�ض املناطق ،ف�ض ًال عن حبوب
اللقاح التي ت�سبب احل�سا�سية يف املناطق ذات خطوط العر�ض العالية
والو�سطى[ .ملخ�ص تنفيذي]8 ,8.2 ,1.3
• بع�ض الن�شاطات الب�رشية يف القطب ال�شمايل ،كال�صيد وال�سفر
عرب الثلج واجلليد ،ف�ض ًال عن �إنخفا�ض �إرتفاع مناطق جبال أاللب،
كاجلبال التي تمُ ار�س فيها الريا�ضات]1.3[ .
تغيات املناخ احلديثة والتق ّلبات املناخية ت�ؤثر على العديد من
بد أ�ت رّ
أالنظمة الطبيعية والب�رشية .وعلى الرغم من ذلك ،وبنا ًء على امل�ؤلفات
منحى معين ًا .وتت�ضمن أالمثلة:
املن�شورة ،مل ت أ�خذ الت أ�ثريات ً
• امل�ستوطنات يف املناطق اجلبلية تتعر�ض خلطر جت ّمد البحريات
وتفجر الفي�ضانات التي يت�سبب بها ذوبان أالنهار اجلليدية .بد أ�ت
ّ
امل�ؤ�س�سات احلكومية يف بع�ض أالماكن بالت�صدي لهذا أالمر عن طريق
ت�شييد ال�سدود و أ�عمال ال�رصف]1.3[ .

• أ� ّدت أالحوال أالكرث �إحرتار ًا أ
وال�شد ن�شاف ًا يف ال�صحراء أالفريقية
الكربى� ،إىل تقلي�ص مدة موا�سم النمو ،با إل�ضافة �إىل الت أ�ثريات
ال�سلبية على املحا�صيل .يف جنوب أ�فريقيا ،تفر�ض املوا�سم اجلافة
الطويلة والت�ساقط غري أالكيد أ
للمطار� ،إجراءات تك ّيف]1.3[ .
• ي�ساهم كل من �إرتفاع م�ستوى البحر والنمو الب�رشي يف تك ّبد
اخل�سائر على م�ستوى أالرا�ضي الرطبة ال�ساحلية و�شجر
املانغروف ،ف�ض ًال عن تزايد أال�رضار ب�سبب الفي�ضان ال�ساحلي يف
العديد من املناطق]1.3[ .

ج  -املعرفة احلالية للت أ�ثريات امل�ستقبلية
الكت�شافات أال�سا�سية املتعلقة بالت أ�ثريات
يف ما يلي ،تقدمي ملجموعة من إ
املرتقبة ،ف�ض ًال عن �إكت�شافات حول �رسعة الت أ�ثر والتك ّيف يف كل نظام
تغيات املناخ التي أ�ع ّدتها
وقطاع ومنطقة للمجموعة (غري املخففة) ،من رّ
٨
بتغي املناخ على مدى هذا القرن والتي
الهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
تغيات مرتقبة
تعترب هامة للنا�س والبيئة .٩وغالب ًا ما تعك�س الت أ�ثريات رّ
على �صعيد ت�ساقط أالمطار و�سائر تقلبات املناخ ودرجات احلرارة
وم�ستوى البحر وتركيزات ثاين أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي.
تغي املناخ،
ويختلف نطاق الت أ�ثريات وتوقيتها بح�سب قيمة وتوقيت رّ
ويف بع�ض أالحوال بح�سب القدرة على التك ّيف أ�ي�ض ًا .وتناق�ش هذه
امل�سائل يف ق�سم الحق من امللخّ �ص.
تتوفر حالي ًا معلومات �إ�ضافية حمددة من خالل جمموعة
وا�سعة من أالنظمة والقطاعات املتعلقة بطبيعة
الت أ�ثريات امل�ستقبلية ،كما تت�ضمن بع�ض امليادين التي
مل يتم التطرق �إليها يف تقييمات �سابقة.

موارد املياه العذبة و�إدارتها
من املتوقع أ�ن يزداد معدل أالنهار ال�سنوي وم�ستوى جريان أالنهار
وتوفر املياه خالل ن�صف قرن من � ٪10إىل  ٪40يف املناطق ذات خطوط
ال�ستوائية الرطبة ،كما ُيتوقع أ�ن
العر�ض العالية ويف بع�ض املناطق إ

التغي املتعلق مبرحلة
تغيات درجات احلرارة عن طريق الفرق يف مرحلة ما بني العامني  1980و� .1999أ�ضف �إىل ذلك ن�صف درجة مئوية كي حت�صل على
 ٨متت إ
رّ
ال�شارة �إىل رّ
ما بني العامني  1850و.1899
الختيار :نطاق التوقيت والثقة و�أثرهما يف التقييم والتغطية النموذجية للنظام والقطاع واملنطقة.
 ٩معايري إ
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ﺍﻟﺘﻐ ّﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺣﻴﺎﺋﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺳﻄﺢ ﺍﻷﺭﺽ ٢٠٠٤ - ١٩٧٠

ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ
ﺍﻟﻠﺎﺗﻴﻨﻴﺔ

٤٥٥ ٣٥٥

٥٣

٪٩٢ ٪٩٤

٪١٠٠ ٪٩٨

٥

٢٨,١١٥

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
١١٩

٪٨٩ ٪٩٤

ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
٥

٢

٪١٠٠ ٪١٠٠

ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
ﻭﻧﻴﻮﺯﻳﻠﺎﻧﺪﺍ

ﺁﺳﻴﺎ
٨ ١٠٦
٪١٠٠ ٪٩٦

٦
٪١٠٠

٠

 ٢٨,٥٨٦ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ
ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺰﺑﺔ** ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺍﻟﺄﺭﺿﻲ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﻘﻄﺒﻴﺔ

*

٢٤ ١٢٠

٧٦٤

٪١٠٠ ٪٩١

٪٩٠ ٪٩٤

ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺄﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ )ﺍﻟﺜﻠﻮﺝ ،ﺍﻟﺠﻠﻴﺪ ،ﺍﻟﺄﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﺪﺓ ،ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻟﻮﺟﻲ ،ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ(
ﺍﻟﺄﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺄﺣﻴﺎﺋﻴﺔ )ﺍﻟﺄﺭﺿﻲ ،ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺬﺑﺔ(

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

**

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

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ  -ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺆﻳﺔ
٢٠٠٤-١٩٧٠
٢٫٠ ١٫٠ ٠٫٢ ٠٫٢- ٠٫١-

٣٫٥

١

٨٥

٢٨,٦٧١

٧٦٥

٪٩٩ ٪١٠٠

٪٩٠ ٪٩٤

ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ

ﺍﻟﺄﺣﻴﺎﺋﻲ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻐ ّﻴﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻬﺎﻣﺔ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻐ ّﻴﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻬﺎﻣﺔ

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐ ّﻴﺮﺍﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐ ّﻴﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﺈﺣﺘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﺈﺣﺘﺮﺍﺭ

* ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐ ّﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺄﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺬﺑﺔ ﻭﺍﻟﺄﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺄﺣﻴﺎﺋﻴﺔ.
ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ.
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ
ﻭﺍﻟﺠﺰﺭ
** ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺄﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺬﺑﺔ ﻣﺘﻐ ّﻴﺮﺍﺕ ﻣﺮﺻﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺄﻣﺎﻛﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺎﺕ
ّ
*** ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻭﺣﺔ ﻣﻦ  ١ﺇﻟﻰ .٧٥٠٠

التغيات الهامة من خالل مراقبة أالنظمة الفيزيائية (ثلج وجليد أ
والر�ض املتجمدة والهيدروليجيا
الر�سم - 1ملخّ �ص لوا�ضعي ال�سيا�سات تظهر كل من مواقع رّ
أ
والنظمة أالحيائية أ
والعمليات ال�ساحلية) أ
أ
تغيات يف درجات حرارة الهواء على مدى الفرتة
حيائية)،
ال
العذبة
املياه
نظمة
و�
والبحرية
(النظمة أالر�ضية
رّ
املمتدة من العام � 1970إىل العام  .2004وقد ّمت �إنتقاء جزء من حوايل � 29000سل�سلة من البيانات وذلك من أ��صل حوايل  577درا�سة .جُوتمع هذه
هاما يف ا إلجتاه مثلما هو
املجموعة على العوامل التالية -1 :تنتهي يف العام  1990أ�و ما بعد -2 .متتد على فرتة ً 20
ً
عاما على أالقل -3 .تظهر تغيرياً
مقيم يف الدرا�سات الفردية .وت�شمل جمموعة البيانات حوايل  75درا�سة ،كما أ
تت�تى حوايل  70درا�سة من بينها التقييم الثالث ،وحتتوي على حوايل 29000
ّ
�سل�سلة من البيانات ،أت� ّتى من بينها حوايل  28000من الدرا�سات أالوروبية .وال حتتوي املناطق البي�ضاء على معلومات كافية عن مراقبة املناخ لتقدير
ف�ضال عن الن�سبة التي تتنا�سب مع ا إلحرتار
تغيات هامة (ال�صف أالعلى)،
ً
منحى درجة احلرارة .وتظهر النوافذ الـ  2x2عدد �سل�سلة البيانات الكامل مع رّ
(ال�صف أالدنى) ( )iيف املناطق القارية� :شمال أ�مريكا أو�مريكا الالتينية أو�وروبا أو�فريقيا آو��سيا أو��سرتاليا ونيوزيالندا واملناطق القطبية و( )iiعلى النطاق
العاملي :أالر�ضي والبحري واملياه العذبة والعاملي .وال ي�ضاف عدد الدرا�سات من �سبع نوافذ �إقليمية (من �شمال أ�مريكا �إىل املناطق القطبية) �إىل املجموعات
العاملية ،ألن أالرقام املتوفرة من املناطق ،با�ستثناء املناطق القطبية ،ال تت�ضمن أالرقام املتعلقة أ
بالنظمة البحرية أو�نظمة املياه العذبة [تقرير التقييم
الرابع للفريق العامل الثاين ،الر�سم  1.8والر�سم  ،1.9التقييم الرابع للفريق العامل أالول ،الر�سم 3.9ب].
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تنخف�ض من � ٪10إىل  ٪30يف املناطق اجلافة واملناطق ذات خطوط
ال�ستوائية التي تعاين �إجهاد ًا مائي ًا.
العر�ض الو�سطى ويف املناطق إ
التغيات عن هذه الر�سوم ال�سنوية يف بع�ض أالماكن ويف
وتختلف رّ
10
موا�سم معينة]3.4[ D**.
ومن املرجح أ�ن تزداد املناطق املت أ�ثرة باجلفاف .ومن املرجح جد ًا أ�ن
تُزيد حوادث ت�ساقط أ
المطار الثقيلة من خطر ح�صول الفي�ضانات **N
(التقييم الرابع للفريق العامل أالول والتقييم الرابع للفريق العامل
الثاين .)3.4
ويف خالل القرن ،من املتوقع أ�ن تتقل�ص كمية املياه املخزنة ،كجليد
وغطاء جليدي ،ما ي�ؤدي �إىل تق ّل�ص توفّر املياه يف املناطق املزودة باملياه
املذ ّوبة من �سل�سة اجلبال أال�سا�سية ،حيث يعي�ش حالي ًا حوايل �سد�س
�سكان العامل]3.4[ N ** .
الجراءات التكيفية وممار�سات �إدارة اخلطر
وقد ّمت تطوير بع�ض إ
بالتغيات
يف قطاع املياه يف بع�ض البلدان واملناطق التي �إعرتفت
رّ
الهيدروليجية املرتقبة]3.6[ N*** .

من املتوقع أ�ن تخ�ضع ن�سبة حوايل � ٪20إىل  ٪30من أ�نواع النباتات
النقرا�ض يف حال تخطى معدل درجات احلرارة العاملي
واحليوانات �إىل إ
 1.5و 2.5درجة مئوية ,4.4[ N * .اجلدول ]4.1
تغيات كبرية يف هيكلية النظام ودوره ،ف�ض ًال عن
من املتوقع أ�ن حتدث رّ
اليكولوجي أللنواع وجمموعة أالنواع اجلغرافية مع تداعيات
التداخل إ
اليكولوجي وخدماته ،كاملياه
الحيائي ولفوائد النظام إ
�سلبية للتنوع إ
والتزود با إلمدادات الغذائية ،يف حال تخطى معدل احلرارة العاملي1.5
و 2.5درجة مئوية ويف تركيزات ثاين أ�ك�سيد الكربون املوجود يف الغالف
اجلوي]4.4[ N** .
با إل�ضافة �إىل ذلك ،من املتوقع أ�ن يكون لتحم�ض املحيطات التدريجي
الناجت عن �إرتفاع ثاين أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي ،ت أ�ثريات
�سلبية على املحار البحرية التي ت�شكل الكائنات احلية كاملرجان و أ�نواعها
الطار] 4.4
اخلا�ضعة له -6.4[ N* .إ

أالنظمة إاليكولوجية

الغذاء أ
واللياف ومنتجات الغابات

من املرجح أ�ن يتم خالل القرن احلايل جتاوز مرونة العديد من أالنظمة
التغيات املناخية التي مل ي�سبق
اليكولوجية عن طريق جمموعة من رّ
إ
لها مثيل واملتعلقة با إلنزعاجات ،كالفيا�ضانات واجلفاف واحلرائق
كتغي
التغي العاملية رّ
واحل�رشات وحت ّم�ض املحيطات ف�ض ًال عن عوامل رّ
ال�ستخدام املفرط للموارد4.1[ N** .
�إ�ستخدام أالرا�ضي والتلوث و إ
�إىل ]4.6

من املرجح أ�ن ترتفع ،على نحو خفيف� ،إنتاجية املحا�صيل يف املناطق
ذات خطوط العر�ض العالية والو�سطى ،ن�سب ًة �إىل �إرتفاع درجة احلرارة
من درجة �إىل ثالث درجات مئوية وفق ًا للمحا�صيل ،و أ�ن تنخف�ض بعدها
�إىل ما دون هذه الن�سبة يف مناطق أ�خرى]5.4[ D* .

من املتوقع خالل هذا القرن أ�ن ترتفع ن�سبة �إمت�صا�ص الكربون عن
اليكولوجية أالر�ضية ،قبل منت�صف القرن ،و أ�ن تنخف�ض
طريق أالنظمة إ
 10مت �إ�ستخدام امل�صطلحات التالية يف الق�سم ج من الن�ص:
العالقة مع التقييم الثالث:
تطور �إ�ضايف خلامتة يف التقييم الثالث
D
ّ
خامتة جديدة مل ترد يف التقييم الثالث
N
م�ستوى الثقة يف جممل التقييم:
***
ثقة عالية جداً
ثقة عالية
**
ثقة متو�سطة
*
11
أ
تغيات يف �إ�ستخدام أالرا�ضي
تت�ضمن
خرى
�
عاملية
ات
تغي
عن
ف�ضال
رّ
رّ

12

تغي املناخ 4.2[ .الر�سم امللخ�ص
من بعدها ،حتى تنعك�س ،١1مو�سعة بذلك رّ
التنفيذي N ** ]4

أ�ما على �صعيد املناطق ذات خطوط العر�ض املنخف�ضة ،خا�صة املناطق
ال�ستوائية ،فمن املتوقع أ�ن تنخف�ض �إنتاجية
اجلافة مو�سمي ًا واملناطق إ
املحا�صيل ب�سبب �إرتفاع ب�سيط يف درجة احلرارة املحلية ( )1-2 Cما
�سيزيد خطورة حدوث املجاعة]5.4[ D* .
0
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وعلى ال�صعيد العاملي ،من املتوقع أ�ن يزيد م�ستوى �إنتاج الغذاء مع
�إرتفاع معدل درجة احلرارة املحلية �إىل ما فوق الدرجة� ،إىل ثالث
درجات مئوية ،ويف حال �إرتفعت عن هذه الن�سب فمن املتوقع أ�ن تنخف�ض
النتاجية]5.6 ,5.4[ D*.
إ
أ
ؤ
ومن املتوقع �ن ت�ثر الزيادات يف حدوث جفاف وفي�ضانات �سلب ًا على
�إنتاج املحا�صيل املحلية ،خا�صة يف القطاعات أال�سا�سية يف املناطق القريبة
ال�ستواء[ D ** .امللخ�ص التنفيذي]5 ,5.4
من خط إ
وتغي أ�وقات الزرع ،املناطق
ومت ّكن التك ّيفات ،كالزراعات البديلة رّ
ذات خطوط العر�ض العالية والو�سطى واملنخف�ضة من أ�ن تبقي غلاّ ت
الحرتار املعتدل]5.5[ N *.
حما�صيلها أ�و غلاّ تها أال�سا�سية قريبة من إ
على ال�صعيد العاملي ،تزداد ب�شكل خفيف �إنتاجية أالخ�شاب التجارية مع
تغي املناخ على املدى الق�صري والبعيد ،مع تقلب ّية �إقليمية وا�سعة حول
رّ
الجتاه العاملي]5.4[ D * .
إ
تغيات �إقليمية يف توزيع أ�نواع حمددة من
من املتوقع أ�ن حت�صل رّ
الحرتار امل�ستمر ،ف�ض ًال عن ت أ�ثريات �سلبية
أال�سماك و�إنتاجها ب�سبب إ
متوقعة ب�سبب الزراعة املائية و�صيد أ
ال�سماك]5.4[ D ** .

أالنظمة ال�ساحلية واملناطق املنخف�ضة
من املتوقع أ�ن تتعر�ض ال�سواحل �إىل �إرتفاع ن�سبة أالخطار كالتعرية
تغي املناخ و�إرتفاع م�ستوى البحر .كما �سيتفاقم
ال�ساحلية ب�سبب رّ
الت أ�ثري عن طريق زيادة ال�ضغوطات الب�رشية على املناطق ال�ساحلية
*** ]6.4 ,6.3[ D
تت أ�ثر ال�شُ عب املرجانية با إلجهاد احلراري ،أ�ما قدرتها على التك ّيف
ف�ضئيلة .ومن املتوقع أ�ن ي�ؤدي �إرتفاع درجة حرارة �سطح البحر من
� 1إىل  3درجات مئوية �إىل �إبي�ضا�ض ال�شُ عب املرجانية وموتها �إال يف
حال تك ّيفت ال�شُ عب املرجانية وت أ�قلمت مع درجة احلرارةD *** .
الطار]6.4 ,6.1
[ إ
ومن املتوقع أ�ن تت أ�ثر أالرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ،مبا يف ذلك �سبخات
امللح و�شجر املانغروف� ،سلب ًا ب�إرتفاع م�ستوى البحر ،خا�صة عندما
تكون موجودة على اليا�سبة أ�و يف املناطق التي تعاين من الرت�سب.
*** ]6.4[ D

ومن املتوقع أ�ن يعاين ماليني أال�شخا�ص من الفي�ضانات يف كل �سنة ب�سبب
�إرتفاع م�ستوى البحر بحلول العام  .2080وتعترب هذه املناطق املكتظة
بال�سكان وال�ضئيلة القدرة على التك ّيف والتي تواجه حتديات أ�خرى
النخ�ساف ال�ساحلي املحلي ،يف خطر .و�سيكون
كالعوا�صف املدارية أ�و إ
العدد أالكرب الذي �سيت أ�ثر بذلك يف املناطق الدلتاوية ال�شا�سعة يف آ��سيا
و أ�فريقيا فيما تت أ�ثر اجلزر ال�صغرية بذلك �رسيع ًا]6.4[ D*** .
و�سيكون التك ّيف بالن�سبة �إىل ال�سواحل يف البلدان النامية أ�كرث حتدي ًا من
البلدان املتطورة ب�سبب التق ّيد بالقدرة على التك ّيف,6.5 ,6.4[ D** .
اجلدول]6.11

ال�صناعة وامل�ستوطنة واملجتمع
تغي املناخ وفوائده بالن�سبة �إىل ال�صناعة وامل�ستوطنات
تختلف تكاليف رّ
واملجتمع تبع ًا للمكان والنطاق .لكن� ،إجما ًال ،متيل الت أ�ثريات ال�صافية
تغي املناخ]7.6 ,7.4[ N ** .
�إىل أ�ن تكون أ�كرث �سلبية كلما �إزداد رّ
أ�ما ال�صناعات وامل�ستوطنات واملجتمعات أالكرث ت أ�ثر ًا فهي تلك
املوجودة يف ال�سهول الفي�ضانية على ال�ضفة وعلى ال�ساحل ،التي يرتبط
�إقت�صادها ب�شكل وثيق بامل�صادر التي تت أ�ثر باملناخ ،وتلك املوجودة يف
املناطق املع ّر�ضة لظواهر الطق�س املتطرفة ،خا�ص ًة عندما ت�رسع وترية
التح�ض]7.4,7.5 ,7.3 ,7.1[ D ** .
رّ
ومن املمكن أ�ن تت أ�ثر املجتمعات الفقرية كثري ًا ،خا�ص ًة تلك املوجودة
يف املناطق املعر�ضة خلط ٍر كبري .فتملك قدرة حمدودة على التك ّيف
المدادات
وتعتمد أ�كرث على امل�صادر التي تت أ�ثر باملناخ كاملياه املحلية و إ
الغذائية]5.4 ,7.4 ,7.2[ N **.
عندما ت�صبح ظواهر الطق�س أ�كرث ق�ساوة و /أ�و أ�كرث تواتر ًا ،ترتفع
الرتفاعات
القت�صادية لهذه الظواهر ،وتكون هذه إ
الجتماعية و إ
التكاليف إ
تغي
أ��سا�سية يف املناطق التي تت أ�ثر ب�شكل مبا�رش .وتنت�رش ت أ�ثريات رّ
املناخ ،من املناطق والقطاعات �إىل املناطق التي تت أ�ثر ب�شكل مبا�رش
والقطاعات أ
الخرى من خالل الرتابطات املركبة]7.5 ,7.4[ N ** .
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ال�صحة
ّ

�أفريقيا

بتغي املناخ على و�ضع
من املمكن أ�ن ت�ؤثر التع ّر�ضات املتوقعة واملتعلقة رّ
�صحة ماليني أال�شخا�ص ،خا�ص ًة أال�شخا�ص الذين ميلكون قدرة �ضئيلة
على التك ّيف ،من خالل:
• �إزدياد �سوء التغذية واخللل الناجت عنه ،ف�ض ًال عن الت أ�ثريات على
منو الطفل وتطوره؛
• �إزدياد ن�سبة الوفاة أ
والمرا�ض وال�رضر ب�سبب موجات احلر
والفي�ضانات والعوا�صف واحلرائق واجلفاف؛
ال�سهال؛
• �إزدياد عبء أ�مرا�ض إ
• �إزدياد تواتر أ�مرا�ض التنف�س والقلب ب�سبب تركيزات أالوزون
بتغي املناخ؛
املرتفعة على م�ستوى أالر�ض واملتعلقة رّ
املتغي لبع�ض نواقل املر�ض املعدي[ D ** .امللخ�ص
• التوزيع املكاين رّ
التنفيذي ]8.4,8.2,8

بحلول العام  ،2020من املتوقع أ�ن يتعر�ض ما بني  75و 250مليون
تغي املناخ .و�إذا ترافق ذلك
الجهاد املائي ب�سبب رّ
�شخ�ص إلرتفاع يف إ
مع �إرتفاع يف الطلب� ،سي�ؤثر �سلب ًا على املعي�شة وتتفاقم امل�شاكل املتع ّلقة
باملياه]8.4 ,8.2 ,3.4 ,9.4[ D ** .

بع�ض الت أ�ثريات املختلطة ،ك�إنخفا�ض
تغي املناخ ُ
ومن املتوقع أ�ن تنتج عن رّ
أ�و �إرتفاع مدى �إحتمال �إنتقال املالريا يف أ�فريقيا]8.4[ D ** .
تغي املناخ
ي�سجل رّ
وبرهنت الدرا�سات 12يف املناطق املعتدلة أ�نه يتوقع أ�ن ّ
بع�ض الفوائد ،ك�إنخفا�ض ن�سب الوفيات من جرّاء التع ّر�ض للربد.
وبا إلجمال ،من املتوقع أ�ن تكون هذه الفوائد أ�كرث أ�همية من الت أ�ثريات
ال�صحة ،ب�سبب �إرتفاع درجات احلرارة عاملي ًا خا�صة يف
ال�سلبية على
ّ
البلدان النامية]8.4[ D ** .
ال�صحة من مكان
اليجابية على
ّ
ويختلف توازن الت أ�ثريات ال�سلبية و إ
ويتغي مع الوقت بينما ترتفع درجات احلرارة .وتعترب
�إىل أ�خر،
رّ
بال�صحة
العوامل التي حتدد �صحة ال�شعوب هامة ،كالتعليم والعناية
ّ
القت�صادي.
ووقاية
ّ
ال�صحة العامة والبنى أال�سا�سية والتطوير إ
*** ]8.3 [ N
تتوفر معلومات �أكرث دقة آالن يف مناطق العامل تتعلّق
بطبيعة الت أ�ثريات امل�ستقبلية ،مبا يف ذلك حاالت بع�ض
املناطق التي مل تغطها التقييمات ال�سابقة.

النتاج الزراعي ،ومن �ضمنه �إمكانية الو�صول �إىل
من املتوقع أ�ن يت أ�ثر إ
وتغيه .ومن
الغذاء ،يف عدد من البلدان أالفريقية واملناطق ،بتقلب ّية املناخ رّ
املتوقع أ�ن تتق ّل�ص املناطق املنا�سبة للزراعة ويتق ّل�ص طول موا�سم النمو
وقدرة الغ ّلة ،خا�ص ًة على طول هوام�ش املناطق �شبه اجلافة واجلافة.
ومن املمكن أ�ن ي�ؤثر ذلك �سلب ًا على أالمن الغذائي و أ�ن يفاقم م�شكلة �سوء
التغذية يف القارة .ويف بع�ض البلدان ،قد تق ّل الغلاّ ت املت أ�تية من الزراعة
املطرية بن�سبة  %50بحلول العام ]9.6 ,9.4 ,9.2[ N ** .2020
المدادات الغذائية �سلب ًا ب�إنخفا�ض املوارد
ومن املتوقع أ�ن تت أ�ثر إ
ال�س َمكية يف البحريات الكبرية نتيجة �إرتفاع درجة حرارة املياه ،وقد
َ
أ
تتفاقم هذه احلال ب�سبب �صيد ال�سماك املفرط وامل�ستمر,9.4[ N ** .
]8.4 ,5.4
يف نهاية القرن احلادي والع�رشين� ،سي�ؤثر �إرتفاع م�ستوى البحر
املتوقع على املناطق ال�ساحلية املنخف�ضة التي ت�ضم عدد ًا كبري ًا
من ال�سكان .ومن املمكن أ�ن تبلغ كلفة التك ّيف من � %5إىل  %10من
�إجمايل الناجت املحلي .ومن املتوقع أ�ن تتفكك ال�شُ عب املرجانية و�شجر
املانغروف وتت�سبب بعواقب �إ�ضافية على م�ستوى �صيد أال�سماك
وال�سياحة]9.4[ D ** .
وت�ؤكد الدرا�سات اجلديدة أ�ن أ�فريقيا هي �إحدى القارات أالكرث ت أ�ثر ًا
الجهادات املتعددة والقدرة ال�ضئيلة على
بتقلب ّية املناخ رّ
وتغيه ب�سبب إ
التك ّيف .ومت ت�سجيل تك ّيف مع املناخ احلايل �إال أ�نه قد يكون غري ٍ
كاف
تغيات املناخ امل�ستقبلية]9.5[ N ** .
بالن�سبة �إىل رّ

�آ�سيا
من املتوقع أ�ن يزيد ذوبان أالنهار اجلليدية يف الهيماليا من الفي�ضانات
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النهيارات ال�صخرية ب�سبب املنحدرات غري امل�ستقرة ،وقد ي�ؤثر ذلك
و إ
على موارد املياه يف غ�ضون العقدين أ�و الثالثة عقود املقبلة .و�سيتبع ذلك
�سجل تراجع يف أالنهار اجلليدية.
�إنخفا�ض يف تدفقات أالنهار ،فيما �س ُي ّ
* ]10.4 ,10.2[ N
ُيتوقع أ�ن ّ
يخف توفّر املياه العذبة يف جنوب �رشق آ��سيا و آ��سيا ال�رشقية
واجلنوبية والو�سطى ،خا�ص ًة يف أ�حوا�ض أالنهار الكبرية ،ب�سبب
تغي املناخ الذي قد ي�ؤثر ،مع النمو الب�رشي و�إرتفاع الطلب املت أ�تي
رّ
من م�ستويات معي�شة عالية ،على أ�كرث من بليون �شخ�ص بحلول العام
]10.4[ N ** .2050
و�ستكون املناطق ال�ساحلية ،خا�ص ًة املناطق الدلتاوية ال�شا�سعة ذات
الكثافة ال�سكانية العالية يف جنوب �رشق آ��سيا ويف آ��سيا ال�رشقية
واجلنوبية ،عر�ض ًة خلط ٍر كبري ب�سبب �إرتفاع ن�سبة الفيا�ضانات من
البحر ويف بع�ض املناطق الدلتاوية ال�شا�سعة ب�سبب الفيا�ضانات من
أ
النهار]10.4[ D ** .
تغي املناخ على النمو امل�ستدام يف معظم البلدان
من املتوقع أ�ن ي�ؤثر رّ
النامية يف آ��سيا ،ألنها تربط ال�ضغوط على امل�صادر الطبيعية والبيئة
القت�صاديD ** .
املرتبطة
رّ
بالتح�ض ال�رسيع والت�صنيع والتطور إ
[]10.5
من املتوقع أ�ن تزيد غلاّ ت املحا�صيل بن�سبة  %20يف جنوب �رشق
آ��سيا و آ��سيا ال�رشقية ،فيما قد تنخف�ض بن�سبة  %30يف آ��سيا اجلنوبية
والو�سطى يف منت�صف القرن احلادي والع�رشين .ومن املتوقع أ�ن
يبقى خطر املجاعة عالي ًا جد ًا يف عدد من البلدان النامية� ،إذا أ�خذنا بعني
العتبار ت أ�ثري النمو الب�رشي ال�رسيع والتح�رض]10.4[ N * .
إ
ومن املتوقع أ�ن ترتفع املر�ض ّية امل�ستوطنة والوفاة ب�سبب أ�مرا�ض
ال�سهال املرتبطة بالفي�ضانات واجلفاف يف جنوب �رشق آ��سيا و آ��سيا
إ
التغيات املتوقعة يف الدورة العامة للمياه
اجلنوبية وال�رشقية ،ب�سبب رّ
املرتبطة با إلحرتار العاملي .وقد يفاقم �إزدياد درجة حرارة املياه على
ال�ساحل من وفرة و /أ�و �س ّمية الكولريا يف آ��سيا اجلنوبيةN ** .
[]10.4

�أ�سرتاليا ونيوزيالندا
من املتوقع أ�ن تزداد م�شاكل أالمن املائي بحلول العام  2030يف أ��سرتاليا
ال�رشقية واجلنوبية ويف نيوزيالندا ويف نورثالند ويف بع�ض املناطق
ال�رشقية ب�سبب التهطال املحدود و�إزدياد التبخر]11.4[ D ** .
ُ�سجل خ�سار ٌة كبرية يف التنوع أالحيائي بحلول
ومن املتوقع أ�ن ت ّ
العام  2020يف أ�ماكن بيئية غنية ،مبا يف ذلك احلاجز املرجاين العظيم
وكوينزالند ويت تروبيك�س .أ�ما أالماكن أالخرى املع ّر�ضة للخطر
فت�شمل أالرا�ضي الرطبة يف كاكادو ويف جنوبي غربي أ��سرتاليا ويف جزر
أالنتاركتيك املتدنية ويف مناطق جبال أ
اللب يف البلدين]11.4[ D *** .
ومن املتوقع أ�ن يزيد التط ّور ال�ساحلي احلايل والنمو الب�رشي يف مناطق
مثل كرينز وجنوبي �رشقي كوينزالند يف أ��سرتاليا ويف نورثالند وباي
أ�وف بالنتي يف نيوزيالندا ،من أالخطار ب�سبب �إرتفاع م�ستوى البحر
وزيادة خطورة العوا�صف والفيا�ضانات ال�ساحلية وتواترها بحلول
العام D *** ]11.6 ,11.4[ .2050
ومن املتوقع أ�ن ينخف�ض �إنتاج الزراعة أ
والحراج بحلول العام 2030
يف معظم أ�نحاء أ��سرتاليا ال�رشقية واجلنوبية ويف أ�ماكن من نيوزيالندا
ال�رشقية ،ب�سبب �إزدياد اجلفاف واحلريق� .إال أ�نه من املتوقع ت�سجيل
فوائد مبدئية يف نيوزيالندا يف املناطق اجلنوبية والغربية ويف املناطق
القريبة من أالنهار الرئي�سية ،ب�سبب طول مو�سم النمو و�إنخفا�ض اجلليد
و�إزدياد ت�ساقط أ
المطار]11.4[ N ** .
القت�صاد املتطور
ومتلك املنطقة قدرة أ��سا�سية على التك ّيف بف�ضل إ
والقدرات التقنية والعلمية� ،إال أ�نه يوجد عوائق هامة للتطبيق تُ�ضاف
التغيات يف الظواهر املتطرفة .ومتلك
�إىل حتديات أ��سا�سية تفر�ضها رّ
أ
النظمة الطبيعية قدرة حمدودة على التك ّيف]11.5 ,11.2[ N ** .

�أوروبا
التغيات
للمرة أالوىل ،مت توثيق الت أ�ثريات الكبرية التي تت�سبب بها رّ
احلالية يف املناخ:
وتغي أالنواع ،ف�ض ًال عن
تراجع أالنهار اجلليدية وطول موا�سم النمو رّ
التغيات
الت أ�ثريات على
ال�صحة ب�سبب موجة حر ال مثيل لها .وتتنا�سب رّ
ّ
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تغي
التغيات املتوقعة يف رّ
املر�صودة التي مت التطرق �إليها �سابق ًا مع رّ
املناخ يف امل�ستقبل]12.6 ,12.4 ,12.2[ N *** .
تغي املناخ
يتوقع أ�ن تت أ�ثر معظم املناطق أالوروبية �سلب ًا ببع�ض ت أ�ثريات رّ
القت�صادية .ومن
املقبلة ،ما قد يطرح التحديات على عدد من القطاعات إ
القليمية على �صعيد
املتوقع أ�ن يزيد رّ
تغي املناخ من ّ
الختالفات إ
تو�سع إ
موارد أ�وروبا الطبيعية و أ��صولها .و�ستت�ضمن الت أ�ثريات ال�سلبية تزايد
خطر حدوث الفي�ضانات الداخلية ال�رسيعة والفي�ضانات ال�ساحلية،
با إل�ضافة �إىل تزايد التعرية ب�سبب الع�صف و�إرتفاع م�ستوى البحر.
و�سيواجه معظم الكائنات أ
تغي
اليكولوجية م�شاكل تك ّيف مع رّ
والنظمة إ
املناخ .و�ستواجه أ�غلبية املناطق اجلبلية تراجع ًا يف أالنهار اجلليدية
وتقلي�ص ًا يف الغطاء الثلجي ويف ال�سياحة ال�شتوية وخ�سارات كبرية
على �صعيد أالنواع( .تبلغ ن�سبة اخل�سارة يف بع�ض املناطق  %60ب�سبب
�سيناريوهات �إنبعاثات عالية بحلول العام ]12.4[ D ** .)2080
تغي املناخ يف منطقة من أ�وروبا اجلنوبية
من املتوقع أ�ن ت�سوء حاالت رّ
(درجات حرارة مرتفعة وجفاف) تت أ�ثر بتقلب ّية املناخ وبق ّلة وفرة
املياه وبالدورة العامة للمياه وبال�سياحة ال�صيفية ،وب�شكل عام ،ب�إنتاج
ال�صحة ب�سبب
املحا�صيل .كما من املتوقع أ�ن يزداد تالي ًا اخلطر على
ّ
موجات احلر وتواتر احلرائق الكبرية]12.7 ,12.4 ,12.2[ D **.
يف أ�وروبا ال�رشقية والو�سطى ،من املتوقع أ�ن ينخف�ض معدل التهطال
مائي عالٍ  .كما ميكن أ�ن ترتفع أالخطار
يف ال�صيف ،ما يت�سبب ب�إجها ٍد ّ
بال�صحة ب�سبب موجات احلر .ومن املتوقع أ�ن ينخف�ض �إنتاج
املتعلقة
ّ
الغابات و أ�ن يرتفع تواتر حرائق أ�را�ضي اخلث]12.4[ D ** .
لتغي املناخ ت أ�ثريات خمتلفة
ويف أ�وروبا ال�شمالية ،من املتوقع أ�ن يكون رّ
مبا يف ذلك بع�ض الفوائد ،ك�إنخفا�ض الطلب على الت�سخني و�إرتفاع
غلاّ ت املحا�صيل و�إزدياد منو الغابات.لكن ،وبينما ي�ستمر املناخ يف
التغي ،من املمكن أ�ن توازي ت أ�ثرياته ال�سلبية (مبا يف ذلك في�ضانات
رّ
يف ال�شتاء ،أ�نظمة �إيكولوجية يف خطر وزيادة عدم ا�ستقرار أالر�ض)
فوائده]12.4[ D ** .
املرجح أ�ن ي�ستفيد التك ّيف مع املناخ من التجربة املت أ�تية من ردود
ومن ّ
أالفعال على ظواهر املناخ املتطرفة عرب تطبيق خطط تك ّيف فعالة إلدارة
تغي املناخ ** ]12.5[ N
خطر رّ
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�أمريكا الالتينية
الرتفاعات يف درجة
بحلول منت�صف القرن ،من املتوقع أ�ن ت�ؤدي إ
ال�ستبدال
النخفا�ضات املرتبطة بها يف مياه الرتبة� ،إىل إ
احلرارة و إ
ال�ستوائية بال�سافانا يف أالمازون ال�رشقي .وقد
التدريجي للغابات إ
متيل الزراعة �شبه اجلافة �إىل أ�ن تُ�ستبدل بالزراعة يف أالرا�ضي اجلافة.
ويطرح خطر خ�سارة التنوع أالحيائي الهام ب�سبب �إنقرا�ض أالنواع يف
ال�ستوائية]13.4[ D **.
عدد من مناطق أ�مريكا الالتينية إ
تغي املناخ �إىل مت ّلح
ويف املناطق أالكرث جفاف ًا ،من املتوقع أ�ن ي�ؤدي رّ
وت�صحر أالرا�ضي الزراعية .ومن املتوقع أ�ن ينخف�ض �إنتاج بع�ض
ّ
النتاج احليواين فتنتج عواقب �سلبية على أالمن
املحا�صيل الهامة و إ
الغذائي .ومن املتوقع أ�ن ترتفع غلاّ ت فول ال�صويا يف املناطق املعتدلة.
** ]13.7 ,13.4[ N
ومن املتوقع أ�ن يت�سبب �إرتفاع م�ستوى البحر بخطر �إزدياد الفي�ضانات
الرتفاع يف درجة حرارة
يف املناطق املنخف�ضة .ومن املتوقع أ�ن ي�ؤدي إ
تغي املناخ� ،إىل ت أ�ثريات �سلبية على ال�شُ عب املرجانية
�سطح البحر ب�سبب رّ
بتغيات يف مكان م�صائد أال�سماك يف
يف أ�مريكا الو�سطى و أ�ن يت�سبب رّ
جنوب �رشق املحيط الهادئ]13.7 ,13.4[ N ** .
التغيات يف التهطال و�إختفاء أالنهار اجلليدية
ومن املتوقع أ�ن ت�ؤثر رّ
ال�ستهالك الب�رشي والزراعة وتوليد
على توفّر املياه على �صعيد إ
الطاقة]13.4[ D ** .
بذلت بع�ض البلدان اجلهود للتك ّيف من خالل املحافظة على أالنظمة
اليكولوجية الرئي�سية وبا إلعتماد على أ�نظمة التحذير املبكرة وعلى
إ
�إدارة اخلطر يف الزراعة وعلى �إ�سرتاتيجيات اجلفاف والفي�ضانات،
الدارة ال�ساحلية و أ�نظمة مراقبة املر�ض .لكن ،يقابل فاعلية
ف�ض ًال عن إ
ونق�ص يف
نق�ص يف املعلومات أال�سا�سية و أ�نظمة املراقبة،
ٌ
هذه اجلهود ٌ
القدرة على البناء ويف أ�طر العمل التكنولوجية وامل�ؤ�س�ساتية وال�سيا�سية
املنا�سبة ،ف�ض ًال عن الدخل القليل وامل�ستوطنات يف املناطق التي تت أ�ثر
ب�رسعة]13.2[ D ** .

�أمريكا ال�شمالية
الحرتار يف اجلبال الغربية ب�إنخفا�ض الرتاكم
من املتوقع أ�ن يت�سبب إ
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الثلجي وبتزايد الفيا�ضانات يف ال�شتاء وب�إنخفا�ض التدفقات ال�صيفية
وبتفاقم التحدي للتوزيع املفرط ملوارد املياه.
الطار]14.2
**  ,14.4[ Dإ
ومن املتوقع أ�ن ت�ؤدي امل�ضايقات املت أ�تية من احل�رشات أ
والمرا�ض
واحلرائق �إىل ت أ�ثريات متزايدة على الغابات ،تُ�ضاف �إىل فرت ٍة طويلة من
خطر حدوث احلريق و�إزدياد كبري يف املناطق املحرتقة,14.4[ N ** .
الطار]14.1
إ
أ
أ
تغي املناخ املعتدل يف العقود الخرية من القرن
ومن املتوقع �ن يرفع رّ
املحا�صيل الكل ّية للزراعة املطرية من � %5إىل  %20مع ت�سجيل تقلب ّية
هامة بني املناطق .ومن املتوقع أ�ن تواجه املحا�صيل القريبة من نهاية
الحرتار أ�و التي تعتمد على م�صادر مياه كبرية ،حتديات أ��سا�سية.
إ
** ]14.4[ D
ومن املتوقع أ�ن تواجه املدن التي تتعر�ض حالي ًا ملوجات ح ّر حتديات
من خالل �إرتفاع ن�سبة موجة احل ّر وكثافتها ومدتها يف خالل القرن ،مع
ال�صحة .ويعترب أال�شخا�ص أالكرب
�إحتمال ت�سجيل ت أ�ثريات �سلبية على
ّ
�سن ًا أ�كرث عر�ضة للخطر]14.4[ D *** .
�ستتعر�ض املجتمعات ال�ساحلية واملوائل إلجهاد متزايد ب�سبب ت أ�ثريات
تغي املناخ التي تتفاعل مع التطور والتلوث .ويرفع النمو الب�رشي
رّ
و�إرتفاع قيمة البنى أال�سا�سية يف املناطق ال�ساحلية ،من الت أ�ثر بتقلب ّية
وتغي املناخ يف امل�ستقبل مع توقّع تزايد اخل�سارات �إذا �إرتفع عرام
املناخ رّ
ال�ستعداد
العوا�صف املدارية .يعترب التك ّيف احلايل غري منتظم ،أ�ما إ
للتع ّر�ض املتزايد فقليل]14.4[ N *** .

املناطق القطبية
يف املناطق القطبية ،تتبلور أ�هم الت أ�ثريات الفيزيائية أالحيائية املتوقعة
النخفا�ضات عرب كثافة ونطاق أالنهار اجلليدية والغطاء اجلليدي
يف إ
اليكولوجية الطبيعية ،مع ت�سجيل ت أ�ثريات �ضا ّرة
رّ
والتغيات يف أالنظمة إ
على عدد من الكائنات مبا يف ذلك الطيور املهاجرة والثدييات واحليوانات
ال�ضافية يف القطب ال�شمايل �إنخفا�ضات
املفرت�سة .وتت�ضمن الت أ�ثريات إ
يف نطاق اجلليد البحري والرتبة ال�صقيعية و�إرتفاع التعرية ال�ساحلية
و�إرتفاع عمق الذوبان املو�سمي للرتبة ال�صقيعية,15.4 ,15.3[ D ** .
]15.2

يف املجتمعات الب�رشية يف القطب ال�شمايل ،من املتوقع أ�ن تختلط الت أ�ثريات
تغي الثلوج وحاالت اجلليد .وقد تت�ضمن الت أ�ثريات ال�ضارة
املت أ�تية من رّ
ت أ�ثريات على البنى أ
ال�سا�سية وطرق العي�ش الطبيعية التقليديةD ** .
[]15.4
قد تت�ضمن الت أ�ثريات املفيدة �إنخفا�ض ًا يف تكاليف الت�سخني على ال�ساحل
وطرق بحرية �شمالية �صاحلة للمالحة]15.4[ D *.
اليكولوجية املع ّينة
ويف املناطق القطبية ،من املتوقع أ�ن تت أ�ثر أالنظمة إ
واملوائل ،فيما تنخف�ض احلواجز املناخية لغزو أالنواع,15.6[ D ** .
]15.4
تغي املناخ� ،إال أ�ن
تتك ّيف املجتمعات الب�رشية يف القطب ال�شمايل مع رّ
الجهادات الداخلية واخلارجية تتحدى قدرتها على التك ّيف .وعلى
إ
الرغم من املرونة التي �إت�سمت بها املجتمعات الب�رشية يف القطب ال�شمايل
على مر التاريخ ،ف�إن بع�ض طرائق العي�ش التقليدية مهددة وتنطرح
احلاجة �إىل �إ�ستثمارات أ��سا�سية للتك ّيف أ�و إلعادة متركز املجتمعات
والبنى الطبيعية[ D ** .امللخ�ص التنفيذي ]15,15.4,15.5,15.7

اجلزر ال�صغرية
متلك اجلزر ال�صغرية� ،إن كانت موجودة يف املدارات أ�و يف املناطق ذات
بتغي املناخ وب�إرتفاع
خطوط العر�ض العليا ،خ�صائ�ص جتعلها تت أ�ثر رّ
م�ستوى البحر وبالظواهر املتطرفة]16.5 ,16.1[ D *** .
من املتوقع أ�ن ي�ؤثر ال�رضر يف أ�و�ضاع ال�ساحل ،عرب تعرية ال�شواطئ
و�إبي�ضا�ض ال�شُ عب املرجانية مث ًال ،على امل�صادر املحلية ك�صيد أال�سماك
مث ًال ،ما يخف�ض �إحتمال زيارة هذه أ
الماكن لل�سياحة]16.4[ D ** .
من املتوقع أ�ن يفاقم �إرتفاع م�ستوى البحر من ال�سيل وعرام العوا�صف
والتعرية واملخاطر ال�ساحلية أالخرى ،ما يهدد البنى أال�سا�سية
احليوية وامل�ستوطنات والت�سهيالت التي تدعم حياة املجتمعات يف
اجلزر]16.4[ D *** .
تغي املناخ يف منت�صف القرن بتقليل م�صادر املياه
من املتوقع أ�ن يت�سبب رّ
يف عدد من اجلزر ال�صغرية يف الكارييب واملحيط الهادئ �إىل حد أ�نه
17
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ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺄﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

)ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﻜ ّﻴﻒ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺈﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺈﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(
٠

٢

١

٤

٣

 ٥ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺫﺍﺕ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ

3^4^3 ,3^4^1
,3…ò«ØæàdG ¢üî∏ªdG
3^4^3 ,3^4^1 ,
,3^3 ∫hóédG,3^5^1
»æØdG ¢üî∏ªdG ,20^6^2
5∫hóédG
,4…ò«ØæàdG ¢üî∏ªdG
4^4^11
,4^4πµ°ûdG ,4^1 ∫hóédG
,6^4^1 ,4^4QÉWEÉdG
6^1 QÉWEÉdG ,6^6^5
,4 …ò«ØæàdG ¢üî∏ªdG
,4^1 ∫hóédG
4^4 πµ°ûdG ,4^2 πµ°ûdG
,4^4^4 ,4^4^1 ,4^2^2
,4^4^10 ,4^4^6 ,4^4^5
4^5 QÉWEÉdG
19^3^5
,5 …ò«ØæàdG ¢üî∏ªdG
5^4^7
,5 …ò«ØæàdG ¢üî∏ªdG
5^2 πµ°ûdG ,5^4^2
,5 …ò«ØæàdG ¢üî∏ªdG
5^2 πµ°ûdG ,5^4^2

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

ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ

ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﺑﻴﻀﺎﺽ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ

ﺍﻟﺄﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺈﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

ﺣﻮﺍﻟﻲ  ٪٣٠ﻣﻦ ﺍﻟﺄﻧﻮﺍﻉ
ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﺄﻧﻘﺮﺍﺽ
ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ

ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﻟﺄﻧﻮﺍﻉ ﻭﺧﻄﺮ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ

ﺇﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻮﺕ ُ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ

ﺇﻧﻘﺮﺍﺽ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﺄﺭﺿﻴﺔ

ﻣﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺄﺣﻴﺎﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺗﺄﺛﺮ:
~٪١٥
~ ٪٤٠ﻣﻦ ﺍﻟﺄﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺈﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﺗﻐ ّﻴﺮﺍﺕ 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
ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺫﺍﺕ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺫﺍﺕ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ
ﺇﺣﺘﻤﺎﻝ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﻓﻲ
ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺫﺍﺕ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ

ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ

ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻒ

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

ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺣﻮﺍﻟﻲ  ٪٣٠ﻣﻦ ﺍﻟﺄﺭﺍﺿﻲ
ﺍﻟﺮﻃﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‡
ﺗﻌﺮﺽ ﻣﻠﺎﻳﻴﻦ ﺍﻟﺄﺷﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ
ّ
ﺍﻟﻔﻴﺎﺿﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ

ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ

,6^8 πµ°ûdG ,6^6 ∫hóédG
5 ∫hóédG .»æØdG ¢üî∏ªdG
,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 QÉWEÉdG ,8^7 ,8^2^8
8^6^1

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

ﺍﻟﺼﺤﺔ
ّ

ﺇﺧﺘﻠﺎﻑ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺄﻣﺮﺍﺽ
ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﻋﺐﺀ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ّ

٠

١

٢

٣

٤

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺮﺓ )١٩٩٠-١٩٨٠ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

 ٥ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

† ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﻫﺎﻡ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ٪٤٠
† ﺑﺎﻟﺈﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌ ّﺪﻝ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﺈﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺤﺮ  ٤٫٢ﻣﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ٢٠٠٠ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٢٠٨٠

م�صورة عن أ
لتغيات املناخ (وم�ستوى البحر وثاين أ�ك�سيد الكربون يف الغالف
الت�ثريات العاملية املتوقعة رّ
اجلدول -2ملخّ �ص لوا�ضعي ال�سيا�سات .أ�مثال ّ
هاما) املتعلقة بن�سب خمتلفة من �إرتفاع متو�سط درجة حرارة �سطح أالر�ض العاملية يف القرن احلادي والع�رشين [اجلدول .]20.7
اجلوي حيث يكون ذلك ً
املنقطة فت�شري �إىل أ
ت�ضم اخلطوط ال�سوداء أ
أ
الت�ثريات امل�ستمرة مع �إرتفاع درجة احلرارة .مت و�ضع املداخل لكي ي�شري جانب اليد الي�رسى
ال�سهام
ما
�
ثريات،
الت�
ّ
أ
لتغي املناخ يف ما يتعلق باحلاالت املتوقعة
من الن�ص �إىل ن�شوء أت�ثري نّ
معي .متثل جمموعة املداخل حول ندرة املياه والفي�ضانات الت�ثريات ا إل�ضافية رّ
أ
تغي املناخ يف هذه التقديرات.
يف �إطار التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات ا إلنبعاثات  ،A1FIب 1وب�( 2نظر �إىل ا إلطار النهائي  .)3مل يتم �ضم ّ
التكيف �إىل رّ
أ
تت�تى املداخل كافة من الدرا�سات التي ُن�رشت يف ف�صول التقييم .مت تقدمي امل�صادر يف العمود جلهة اليد اليمنى من اجلدول .تعترب م�ستويات الثقة بالن�سبة
�إىل كافة املعطيات ،عالية.
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من املمكن أ�ن ت�صبح غري كافية لتلبية احلاجة يف خالل فرتات ت�ساقط
أ
المطار القليلة]16.4[ D *** .
من املتوقع أ�ن يحدث �إرتفاع ًا يف درجات احلرارة وزيادة يف غزو أالنواع
ال�ستواءN ** .
الدخيلة ،خا�صة يف اجلزر املتو�سطة والبعيدة عن خط إ
[]16.4
من املمكن تقدير نطاق الت أ�ثري ملجموعة من إالزديادات
املحتملة يف متو�سط درجة احلرارة العاملية.
بتغي
منذ التقييم الثالث الذي أ�ع ّدته الهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
ال�ضافية ،خا�ص ًة يف املناطق التي مل يتم فيها
املناخ� ،سمحت الدرا�سات إ
�إجراء أ�بحاث وا�سعة ،بفهم أ�كرب لكيفية ت أ� ّثر التوقيت ونطاق الت أ�ثريات
التغي ون َِ�س ِبه يف
بتغي املناخ وم�ستوى البحر املرتبط ب�إختالف كميات رّ
رّ
متو�سط درجة احلرارة العاملية.
ومت تقدمي أ�مثلة عن هذه املعلومة اجلديدة يف اجلدول  -1امللخّ �ص لوا�ضعي
ال�سيا�سات .ومت �إختيار املداخل التي اعتُربت هامة ألل�شخا�ص والبيئة،
والتي حتظى بثقة كبرية يف التقييم .ومت �إنتقاء مداخل الت أ�ثريات كلها
من ف�صول التقييم حيث تتوفر معلومات أ�كرث تف�صيلية.
وبح�سب أالو�ضاع ،ميكن ربط بع�ض هذه الت أ�ثريات بالت أ� ّثرات أال�سا�سية
الطالة
التي تقوم على عدد من املعايري يف امل� ؤ َّلف (النطاق ،والتوقيت ،و إ
 /املعكو�سية ،و�إحتمال التك ّيف ،وخ�صائ�ص التوزيع ،أ
والرجحية،
و أ�همية الت أ� ّثرات) .ويهدف تقييم الت أ� ّثرات أال�سا�سية املحتملة �إىل تقدمي
لتغي املناخ بغية م�ساعدة أ��صحاب
معلومات عن الن�سب وامل�ستويات رّ
تغي املناخ 19[ .امللخّ �ص
القرار يف �إيجاد أ�جوبة منا�سبة على خماطر رّ
التنفيذي – ]19.1
وتبقى أ��سباب القلق التي ب ّينها التقييم الثالث �إطا َر عم ٍل حيوي للنظر
الكت�شافات
يف الت أ�ثرات أال�سا�سية .وج ّددت أالبحاث أالخرية بع�ض إ
امل�ستقاة من التقرير الثالث]19.3[ .
تتغي الت أ�ثريات التي تت�سبب بها
من املرجح جداً �أن
رّ
املتغية و�ش ّدة مظاهر الطق�س املتطرف
التواترات
رّ
واملناخ وم�ستوى البحر.

بتغي املناخ� ،إرتفعت
منذ التقييم التجميعي الثالث للهيئة الدولية املعنية رّ
الثقة �إىل حد أ�ن بع�ض مظاهر الطق�س واملتطرفات �ست�صبح أ�كرث تواتر ًا
و أ�كرث �إنت�شار ًا و /أ�و أ�كرث ح ّدة يف القرن احلادي والع�رشين؛ و�ستتم
لتغيات مماثلة .مت تقدمي بع�ض
معرفة الكثري عن الت أ�ثريات املحتملة رّ
منها يف جدول  - 1ملخّ �ص لوا�ضعي ال�سيا�سات.
ومن املمكن �أن تت�سبب بع�ض مظاهر املناخ الوا�سعة
النطاق بت أ�ثريات كبرية جدا ،خا�صة بعد القرن احلادي
والع�رشين.
الرتفاعات الكبرية يف م�ستوى �سطح البحر املت أ�تية من ذوبان
�إن إ
ال�صفائح اجلليدية يف غرينالند و�رشق املحيط أالطل�سي ت�ؤدي �إىل
تغيات أ��سا�سية يف ال�سواحل أ
اليكولوجية وال�سيل يف املناطق
رّ
والنظمة إ
املنخف�ضة ف�ضال عن ت أ�ثريات كبرية على دلتا أالنهار� .إن �إعادة متركز
القت�صادي والبنية أال�سا�سية قد تكون مكلفة
ال�سكان والن�شاط إ
وقد تطرح التحديات .وتوجد ثقة متو�سطة على أ�ن الذوبان اجلزئي
لل�صفائح اجلليدية يف غرينالند و�إحتمال ذوبان ال�صفائح اجلليدية يف
�رشق املحيط أالطل�سي قد يحدث يف مدة ترتاوح بني قرون و أ�لفيات
بالن�سبة �إىل �إرتفاع متو�سط درجات احلرارة العاملية من � 1إىل  4درجات
مئوية ( من العام � 1990إىل العام  )2000مما ي�ساهم يف �إرتفاع م�ستوى
البحر من � 4إىل  6أ�متار أ�و أ�كرث .ومن املمكن أ�ن ي�ؤدي الذوبان الكامل
لل�صفائح اجلليدية يف الغرينالند ويف �رشق املحيط أالطل�سي �إىل �إرتفاع
م�ستوى �سطح البحر لغاية  7أ�متار وحوايل  5أ�متار [الفريق العامل
أالول ،تقرير التقييم الرابع 10.7 ,6.4؛ الفريق العامل الثاين تقرير
التقييم الرابع ]19.3
النقالب
بناء على نتائج النموذج املناخيُ ،ي�ستبعد أ�ن يخ�ضع دوران إ
اجلنوبي يف �شمال املحيط أالطل�سي �إىل �إنتقال مفاجىء يف خالل القرن
النقالب اجلنوبي
الواحد والع�رشين .ومن املرجح جدا أ�ن يبطء دوران إ
يف خالل هذا القرن ولكن من املتوقع أ�ن ترتفع درجات احلرارة يف
الحرتار العاملي .ومن املرجح أ�ن
املحيط أالطل�سي و أ�وروبا ب�سبب إ
والتغيات املتوا�صلة يف دوران
تت�ضمن الت أ�ثريات على نطاق وا�سع
رّ
اليكولوجي البحري
النقالب اجلنوبي ،رّ
تغيات يف �إنتاجية النظام إ
إ
و�صيد أال�سماك و�إمت�صا�ص املحيط لثاين أ�ك�سيد الكربون ف�ضال عن
تركيزات أالك�سيجني يف املحيطات والنباتات أالر�ضية[ .تقرير التقييم
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الظاهرة�أ و�إجتاه
املنحى

يف معظم م�ساحات
أالر�ض� ،أيام وليايل
�أكرث �إحرتاراً �أو �أقل
برداً� ،أيام وليايل
حا ّرة �أكرث تواتراً
موجات حر دافئة.
�إرتفاع التواتر يف
معظم م�ساحات
أالر�ض

�أرجحية املنحى يف
بالعتماد
امل�ستقبل إ
على إال�سقاطات يف
والحراج أ
القرن احلادي والع�رشين الزراعة أ
والنظمة
اليكولوجية []5.4 ,4.4
با�ستخدام �سيناريوهات إ
إالنباعاثات
�إرتفاع املحا�صيل يف
م�ؤكدب �إفرتا�ضي ًا
املناطق أالكرث برودة؛ �إنخفا�ض
املحا�صيل يف املناطق
أالكرث �إحرتاراً؛ �إرتفاع ظهور
احل�رشات

�أمثلة عن الت أ�ثريات أال�سا�سية املتوقعة بح�سب القطاع

مرجحة جداً
ّ

مرجحة جداً
مظاهر تهطال ثقيلة.
ّ
�إرتفاع التواتر يف
معظم املناطق

املنطقة التي تت أ�ثر
ب إ�زدياد اجلفاف

مرجحة
ّ

�إرتفاع ن�شاط
أالعا�صري املدارية

مرجح
ّ

�إرتفاع ن�سبة حدوث
�إرتفاع عالٍ يف
م�ستوى �سطح البحر
(با�ستثناء أالمواج
العاتيةج)

مرجح
ّ

د

موارد املياه []3.4

الن�سان []8.2
�صحة إ

ال�صناعة وامل�ستوطنات
واملجتمع []7.4

ت أ�ثريات على موارد �إنخفا�ض ن�سبة الوفاة �إنخفا�ض الطلب على الت�سخني؛
�إرتفاع الطلب على التربيد؛
املياه التي تعتمد الب�رشية من جراء
على ذوبان الثوج؛ �إنخفا�ض التعر�ض للربد �إنخفا�ض نوعية الهواء يف املدن؛
ت أ�ثريات على بع�ض
تقليل �إنقطاع و�سائل النقل
�إمدادات املياه
ب�سبب الثلوج واجلليد؛ ت أ�ثريات
على ال�سياحة ال�شتوية
�إنخفا�ض املحا�صيل يف
�إرتفاع الطلب على �إرتفاع خطر الوفاة
تقلي�ص نوعية حياة أال�شخا�ص
ً
املناطق أالكرث �إحرتاراً ب�سبب املياه :م�شاكل
املتعلقة باحلرّ خا�صة الذين يعي�شون يف املناطق التي
إالجهاد احلراري؛ �إرتفاع خطر يف نوعية املياه
بني امل�سنّني وذوي
تعاين �إحرتاراً بال م أ�وى منا�سب؛
كظهور الطحالب
احلرائق الكبرية
أالمرا�ض املزمنة
ت أ�ثريات على امل�سنّني وال�ش ّبان
والفقراء
وال�ش ّبان وامله ّم�شني
�إجتماعي ًا
�رضر يف الغلاّ ت؛ تعرية
�إرتفاع خطر الوفاة
�إنقطاع امل�ستوطنات والتجارة
ت أ�ثريات �سلبية
وال�رضار أ
أ
والنقل واملجتمعات ب�سبب
الرتبة ،عدم القدرة على
والمرا�ض
على نوعية أالر�ض
املعدية والتنف�سية
واملياه اجلوفية؛
الفيا�ضانات؛ �ضغوطات على
فالحة أالر�ض ب�سبب ت�شبع
أ
واجللدية
الرتبة باملياه
تلوث �إمدادات
البنى ال�سا�سية احل�رضية
والريفية؛ خ�سارة امللكية
املياه؛ من املمكن
�أن تخف ندرة املياه
�إرتفاع خطر نق�ص املياه نق�ص يف مياه امل�ستوطنات
تدهور أالرا�ضي� ،رضر وموت �إجهاد مائي �أكرث
�إنت�شاراً
�أقل الغلاّ ت  /املحا�صيل؛
وال�صناعة واملجتمعات؛ تقلي�ص
والغذاء؛ �إرتفاع خطر
�إرتفاع نفق املوا�شي؛ �إرتفاع
�إحتمال توليد الطاقة املائية؛
�سوء التغذية؛ �إرتفاع
خطر احلرائق الكبرية
خطر أالمرا�ض املت أ�تية �إحتمال هجرة ال�سكان
من املياه والغذاء
�رضر يف املحا�صيل؛ (�إنتزاع) ت�سبب �إنقطاع
�إرتفاع خطر الوفاة
إالنقطاع من جراء الفيا�ضانات
أ
أال�شجار؛ �رضر يف ال�شُ عب
الكهرباء و�إنقطاع وال�رضر والمرا�ض
والهواء؛ �إنح�سار خطر التغطية
�إمدادات املياه
املرجانية
املت أ�تية من املياه
يف املناطق املت أ�ثرة من خالل
العامة
والغذاء؛ �إ�ضطرابات ما الت أ�مني اخلا�ص و�إحتمال هجرة
ال�سكان وخ�سارة امللكية
بعد ال�صدمة
تكاليف احلماية ال�ساحلية
�إنخفا�ض ن�سبة
الري وامل�ص ّبات
�إرتفاع خطر الوفاة
متلّح مياه ّ
تغي �إعادة متركز
و�أنظمة املياه العذبة
توفّر املياه العذبة وال�رضر ب�سبب الغرق
مقابل تكاليف رّ
�إ�ستخدام أالرا�ضي؛ �إحتمال �إنتقال
ب�سبب دخول املياه يف الفيا�ضانات؛
املاحلة
ال�سكان والبنى أال�سا�سية؛ �أنظر
ال�صحة
ت أ�ثريات على
ّ
أ
أ
العا�صري املدارية يف العلى
متعلّقة بالهجرة

�أ �أنظر �إىل تقرير التقييم الرابع للفريق العامل أالول ،اجلدول  3.7ملزيد من التفا�صيل يف ما يتعلق بالتحديدات
ب �إحرتار النهار والليل يف كل �سنة
القليمية ويح ّدد على �أنه أالعلى بن�سبة واحد يف املئة من الن�سب املر�صودة حالي ًا يف م�ستوى
ج يعتمد م�ستوى البحر العايل جداً على متو�سط م�ستوى البحر وعلى �أنظمة الطق�س إ
البحر لفرتة حمددة من الوقت.
د يف كافة ال�سيناريوهات ،يكون �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر املتوقع للعام � 2100أعلى من الفرتة امل�شار �إليها [الفريق العامل أالول  -تقرير التقييم الرابع  .]10.6مل يتم تقييم
القليمية على م�ستويات البحر.
التغيات يف �أنظمة الطق�س إ
ت أ�ثريات رّ

اجلدول  .SPM-2أ�مثلة عن أ
التغيات يف مظاهر املناخ ومظاهر الطق�س املتطرفة التي تقوم على ا إل�سقاطات لغاية
لتغي املناخ ب�سبب رّ
الت�ثريات املحتملة رّ
التكيف .ومن املمكن �إيجاد أالمثلة على
تغيات أ�و تطورات يف القدرة على ّ
منت�صف القرن احلادي والع�رشين أو�واخره .ال أت�خذ هذه أالمثلة بعني ا إلعتبار أ�ي رّ
كافة املداخل يف ف�صول التقييم الكامل أ(�نظر امل�صدر يف أ�على أالعمدة) .مت �إ�ستقاء العمودين أالولني من هذا اجلدول (الظل أال�صفر) يف تقرير التقييم الرابع
للفريق العامل أالول (اجلدول  .)SPM-2حتيل أ�رجحية التقديرات يف العمود � 2إىل الظاهرة املذكورة يف العمود  .1أ�ما �إجتاه املنحى أو�رجحية الظاهرة فهي
بتغي املناخ.
تغي املناخ للهيئة الدولية املعنية رّ
إل�سقاطات �سيناريوهات ا إلنبعاثات يف رّ
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الرابع للفريق العامل أالول  ،10.7 ،10.3تقرير التقييم الرابع للفريق
العامل الثاين .]19.3 ,12.6
القليمي ولكن متى مت
�ستتفاوت ت أ�ثريات رّ
تغي املناخ على ال�صعيد إ
تقييمها حاليا من املرجح جدا أ�ن تفر�ض تكاليف �سنوية �صافية من
� أش�نها أ�ن ترتفع مع مرور الوقت ومع �إرتفاع درجات احلرارة العاملية.
تغي املناخ امل�ستقبلية
ُي�شري هذا التقييم وبو�ضوح �إىل أ�ن ت أ�ثريات رّ
�ستختلط عرب املناطق .من املتوقع أ�ن تنتج بع�ض الت أ�ثريات الفوائد
يف بع�ض أالماكن والقطاعات و أ�ن تنتج التكاليف يف البع�ض آالخر من
أالماكن والقطاعات ،يف حال �إرتفعت درجات احلرارة العاملية من درجة
�إىل ثالث درجات مئوية أ�على من امل�ستويات التي �سجلت يف العام .1990
وعلى الرغم من ذلكُ ،يتوقع أ�ن تخترب بع�ض املناطق ذات خطوط العر�ض
املتدنية ف�ضال عن املناطق القطبية ،تكاليف �صافية إلرتفاعات ب�سيطة يف
درجات احلرارة .ومن املرجح جدا ،أ�ن تعرف كافة املناطق �إنخفا�ضا يف
الفوائد ال�صافية أ�و �إرتفاعات يف التكاليف ال�صافية ألن �إرتفاع درجات
احلرارة يفوق الدرجتني أ�و الثالث درجات .9[ .ملخ�ص تنفيذي،9.5 ،
جدول  .15 ،15.3 ،109ملخ�ص تنفيذي] .ت�ؤكد هذه املراقبات الربهان
املوجود يف تقرير التقييم الثالث والذي ي�شري �إىل أ�نه يف حني تتوقع الدول
النامية أ�ن تتكبد ن�سبة أ�كرب من اخل�سائر ،ب�إمكان اخل�سائر العاملية أ�ن
الحرتار.
الجمايل ألربع درجات من إ
تبلغ  ٪1.5من النتاج القومي إ
[ال�شكل  .]20.3تتوفر آالن العديد من التقديرات ملجموع �صايف تكاليف
تغي املناخ عرب الكرة أالر�ضية (تكلفة
القت�صادية من جراء رّ
اخل�سائر إ
الجتماعية مثال وامل�شار �إليها على �صعيد الفوائد امل�ستقبلية
الكربون إ
والتكاليف التي مت تقييمها يف الوقت احلا�رض) .وتُقدر تكلفة الكربون
الجتماعية للعام  2005مبعدل  43دوالر أ�مرييكي لطن الكربون الواحد
إ
( 12دوالر أ�مرييكي لطن واحد من ثاين أ�ك�سيد الكربون) أ�ما ال�سل�سة
املتوفرة حول هذه الن�سبة فوا�سعة .فعلى �سبيل املثال ،ويف جمموعة من
مئة تقدير ترتاوح القيم من  10دوالرات أ�مريكية لطن الكربون الواحد
( 3دوالرات أ�مريكية لطن ثاين أ�ك�سيد الكربون) �إىل  350دوالر أ�مريكي
لطن الكربون الواحد ( 95دوالر أ�مريكي لطن أ�ك�سيد الكربون الواحد).
الجتماعية ب�شكل
[ .]20.6وتعود املجموعات الوا�سعة لتكلفة الكربون إ
ال�ستجابات
الفرتا�ضات وفقا حل�سا�سية املناخ و إ
الختالفات يف إ
كبري �إىل إ
القت�صادية
الن�صاف والت أ�ثريات إ
ال�ضعيفة ف�ضال عن عالج اخلطر و إ
القت�صادية ودمج اخل�سائر الكارثية املحتملة ومعدالت اخل�صم.
وغري إ
ومن املرجح جدا أ�ن تقلل أال�شكال املجموعة عامليا من قيمة تكاليف
ال�رضر ألنها ال ميكنها أ�ن تت�ضمن العديد من الت أ�ثريات غري املمكن

قيا�سها .وبا إلجمال ،ف�إن جمموعة الرباهني املن�شورة ت�شري �إىل أ�ن
تغي املناخ من املرجح أ�ن تكون مهمة و أ�ن ترتفع
تكاليف �صايف أ��رضار رّ
مع مرور الوقت[ .اجلدول  ،20.6 ،20.3ال�شكل .]20.4
من امل�ؤكد �إفرتا�ضيا أ�ن حتجب تقديرات جمموعة التكاليف� ،إختالفات
مهمة يف الت أ�ثريات عرب القطاعات واملناطق والبلدان وال�سكان .ويف
بع�ض أالماكن وبني بع�ض النا�س املعر�ضة جدا واملعر�ضني حل�سا�سية
العالية و /أ�و يتمتعون بقدرة التك ّيف املنخف�ضة ،فمن املتوقع أ�ن تكون
التكاليف ال�صافية أ�و�سع ب�شكل كبري من املجموع العاملي20 ,20.6[ .
امللخ�ص التنفيذي.]7.4 ،

لتغي
د -املعرفة احلالية حول إال�ستجابة
رّ
املناخ
لتغيات املناخ امل�ستقبلية
بع�ض التك ّيف يح�صل آالن،
رّ
املر�صودة واملتوقعة و�إمنا على �أ�سا�س حمدود.
يتوفر دليل متنام منذ تقرير التقييم الثالث التابع للهيئة احلكومية
وتغي املناخ
الن�سان ،للت أ�قلم رّ
الدولية املعنية رّ
بتغي املناخ حول ن�شاط إ
تغي املناخ يف ت�صميم
املر�صود وامل�سبق حدوثه .وعلى �سبيل املثال ،يعترب رّ
م�شاريع البنى أال�سا�سية كدفاع �ساحلي يف جرز امللديف ويف هولندا ويف
كندا .وتت�ضمن أ�مثلة أ�خرى ،تفادي تفجر في�ضانات البحريات اجلليدية
ال�سرتاتيجيات ك�إدارة املياه يف أ��سرتاليا
يف النيبال وال�سيا�سات و إ
و�إ�ستجابات احلكومة ألمواج احل ّر يف بع�ض البلدان أالوروبية،7.6[ .
 .17 ،8.2امللخ�ص التنفيذي.]11.5 ،16.5 ،17.2 ،
�سيكون التك ّيف �رضوريا لت�صويب الت أ�ثريات املت أ�تية من
إالحرتار غري املمكن جتنبه ب�سبب �إنبعاثات �سابقة.
الحرتار غري املمكن
النبعاثات املا�ضية بع�ض إ
من املتوقع أ�ن تت�ضمن إ
جتنبه (حوايل  0،6درجة مئوية يف نهاية القرن املتعلق بالعام -1980
 )1999حتى لو بقيت تركيزات غازات الدفيئة املوجودة يف الغالف
اجلوي على امل�ستويات التي �سجلت يف العام  ( 2000أ�نظر �إىل تقرير
التقييم الرابع للفريق العامل أالول) .وتتوفر بع�ض الت أ�ثريات حيث
ال�ستجابة املنا�سبة .من املمكن
يكون الت أ�قلم أالمر الوحيد املتوفر و إ
ر�ؤية �إ�شارة �إىل الت أ�ثريات يف اجلدول -2ملخّ �ص لوا�ضعي ال�سيا�سات.
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تتوفر جمموعة وا�سعة من خيارات التك ّيف ولكنه يطلب
تك ّيف �أو�سع من التك ّيف احلايل للتخفيف من �رسعة
لتغي املناخ امل�ستقبلي .تتوفر حواجز وحدود
الت أ�ثر
رّ
وتكاليف ولكن مل يتم فهمها ب�شكل كامل.
من املتوقع أ�ن ترتفع الت أ�ثريات مع �إرتفاع معدل درجات احلرارة
العاملية ،كما هو م�شار �إليه يف اجلدول  -1ملخّ �ص لوا�ضعي ال�سيا�سات.
تغي املناخ مبكرا عن
وعلى الرغم من �إمكانية توجيه العديد من ت أ�ثريات رّ
طريق التكيفات ،تنخف�ض خيارات التك ّيف الناجح وترتفع التكاليف مع
تغي املناخ .ال منلك حاليا �صورة وا�ضحة عن حدود التك ّيف أ�و
�إرتفاع رّ
التكلفة ،ب�شكل جزئي ألن �إجراءات التك ّيف الفعالة تعتمد ب�شكل كبري
على عوامل اخلطر املناخية واجلغرافية املحددة ف�ضال عن التقييدات
امل�ؤ�س�ساتية وال�سيا�سية واملالية [.]17,4 ،17.2 ،7.6
ال�ستجابات التكيفية املحتملة املتوفرة للمجتمعات
�إن جمموعة إ
الب�رشية هي وا�سعة جدا ،على امل�ستوى التكنولوجي (حماية البحر
املتغي واخليارات �إعادة التجديد
مثال) ،وامل�ستوى ال�سلوكي (الغذاء رّ
الداري (ممار�سات املزرعة املتغرية مثال) وامل�ستوى
مثال) وامل�ستوى إ
ال�سيا�سي (تخطيط التنظيمات مثال) .يف الوقت الذي تُعرف وتتطور
ال�سرتاتيجيات يف بع�ض البلدان ،ال ت�شري
العديد من التكنولوجيا و إ
امل�ؤلفات املقيمة كيف أ�ن العديد من اخليارات الفعالة 13تعمد �إىل تقلي�ص
كامل أ
الحرتار والت أ�ثريات
للخطار خا�صة على م�ستويات أ�على من إ
املتعلقة به وللفرق �رسيعة الت أ�ثر� .إ�ضافة �إىل ذلك ،تتوفر عواثق بيئية
و�إقت�صادية و�إعالمية و�إجتماعية و�سلوكية هائلة لتطبيق التكيف .يعترب
توفر املوارد وبناء القدرة الت أ�قلمية بالن�سبة �إىل الدول النامية ،مهم جدا
[ أ�نظر �إىل الق�سم  5و 6و�إىل الف�صل  3و 16و 17.2و .]17.4ال يتوقع
تغي ااملناخ
أ�ن يكون التك ّيف مبفرده قادرا على التعامل مع ت أ�ثريات رّ
املتوفرة على املدى الطويل كون معظم الت أ�ثريات ترتفع [اجلدول-2
ملخّ �ص لوا�ضعي ال�سيا�سات].
بتغي املناخ بوجود عوامل
�إمكانية زيادة �رسعة الت أ�ثر
رّ
�إجهاد �أخرى.
بتغي
الجهاد غري املناخية من �رسعة الت أ�ثر رّ
من املمكن أ�ن تزيد عوامل إ
املناخ عرب تقلي�ص املرونة ،كما ميكن أ�ن تق ّل�ص قدرة التك ّيف نتيجة ن�رش
 13يتوفر جدول خيارات يف امللخ�ص الفني
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املوارد حلاجات تناف�سية .على �سبيل املثال ،جند من بني عوامل �إجهاد
بع�ض ال�شعاب املرجانية ،تل ّوث البحار ،واجلريان الكيميائي نتيجة
الزراعة ،با إل�ضافة �إىل زيادات يف درجات حرارة املياه ويف حمو�ضة
الجهادات
املحيطات .وتواجه أالقاليم ال�رسيعة الت أ�ثر عدد ًا وا�سع ًا من إ
التي ت�ؤثر على عر�ضتها وح�سا�سيتها وعلى قدرتها على التك ّيف .وينتج
الجهاد عن خماطر مناخية حالية على �سبيل املثال ،أ�و عن الفقر والنفاذ
إ
وتوجهات العوملة
غري املتكافئ �إىل املوارد ،و�إنعدام أالمن الغذائي،
ّ
اليدز [،8.3 ،7.4
القت�صادية ،والنزاعات ،وحدوث أ�مرا�ض مثل مر�ض إ
إ
.]20.3 ،17.3
لتغي املناخ وحده،
أ�ما و�سائل التك ّيف فهي ع�شوائية وت أ�تي �إ�ستجاب ًة رّ
لكن ميكن دجمها �ضمن �إدارة املياه ،على �سبيل املثال ،أ�و �ضمن حماية
ال�شواطئ أ�و �إ�سرتاتيجيات تقلي�ص املخاطر [.]17.5 ،17.2
تغي
تعتمد �رسعة الت أ�ثر امل�ستقبلية لي�س فقط على رّ
املناخ بل �أي�ض ًا على طريق تنموي.
ُيعترب تق ّدم ًا هام ًا ،منذ التقرير التجميعي الثالث للهيئة احلكومية الدولية
النتهاء من درا�سات الت أ�ثريات لعدد من الطرق
املعن ّية رّ
بتغي املناخ ،إ
العتبار،
التنموية املختلفة مع أ�خذ لي�س فقط رّ
تغي املناخ املُ�سقط بعني إ
مبني
لكن أ�ي�ض ًا رّ
الجتماعية و إ
التغيات إ
القت�صادية املُ�سقطة ،ومعظمها ّ
على حتديد خ�صائ�ص املجتمع وم�ستوى الدخل �إنطالق ًا من تقرير الهيئة
النبعاثات (�سيناريوهات التقرير اخلا�ص)
اخلا�ص عن �سيناريوهات إ
الطار النهائي .]2.4[ )3
( أ�نظر إ
لتغي املناخ أ�ن
وت�شري هذه الدرا�سات �إىل أ�نّه ميكن للت أ�ثريات املُ�سقطة رّ
تتغي ب�شكل كبري نتيجة الطريق التنموي املفرو�ض .من املمكن مث ًال
رّ
القليمي ،والدخل ،والتنمية
أ�ن تظهر �إختالفات وا�سعة يف املجتمع إ
التكنولوجية ،مبوجب ال�سيناريوهات البديلة التي غالب ًا ما تعترب حم ِّدد ًا
بتغي املناخ [.]2.4
قوي ًا ملدى �رسعة الت أ�ثر رّ
تغي
وللتو�ضيح ،يظهر يف عدد من الدرا�سات أالخرية حول ت أ�ثريات رّ
املناخ العاملية على املخزون الغذائي ،وحول خطر الفي�ضان ال�ساحلي
وندرة املياه ،أ� ّن العدد املُ�سقط ألل�شخا�ص املع ّر�ضني هو أ�كرب ،مبوجب
ال�سيناريو التنموي نوع -أ�( 1الذي يتم ّيز ن�سبي ًا بدخ ٍل متدنٍ للفرد
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الواحد وبنم ّو �سكاين وا�سع) ،من العدد املُ�سقط مبوجب �سيناريوهات
الختالف
التقرير اخلا�ص امل�ستقبلية أالخرى [اجلدول  .]20.6ويعود إ
تغي املناخ ،بل �إىل �إختالفات يف �رسعة
ب�شكل وا�سع ال �إىل �إختالفات يف رّ
الت أ� ّثر [اجلدول .]6.6
ب إ�مكان التنمية امل�ستدامة� 14أن تقلّ�ص �رسعة الت أ�ثّر
لتغي املناخ �أن يعيق قدرات
بتغي املناخ ،كما ميكن
رّ
رّ
أالمم على حتقيق طرق التنمية امل�ستدامة.
بتغي املناخ بتعزيز
ب�إمكان التنمية امل�ستدامة أ�ن تق ّل�ص �رسعة الت أ� ّثر رّ
قدرة التك ّيف وبزيادة املرونة .لكن اليوم ،ق ّل ٌة هي اخلطط آاليلة �إىل
تغي
ال�ستدامة التي ت�ض ّم ب�شكل وا�ضح �إما التك ّيف وت أ�ثريات رّ
تعزيز إ
املناخ أ�و تعزيز القدرة على التك ّيف [.]20.3
املرجح كذلك أ�ن ّ
تغي املناخ �رسعة التق ّدم نحو التنمية
يبطئ رّ
بيد أ�نّه من ّ
امل�ستدامة� ،إما مبا�رشة من خالل زيادة التع ّر�ض للت أ�ثري املعاك�س ،أ�و
ب�شكل غري مبا�رش من خالل �إ�ضعاف القدرة على التك ّيف .وهذا ما ّمت
القليمية من التقرير احلايل التي
تو�ضيحه يف أ�ق�سام الف�صول املناطقية و إ
تناق�ش تداعيات التنمية امل�ستدامة [ أ�نظر ق�سم  7من ف�صل ،20.3 ،8-3
.]20.7
تعترب أ�هداف أاللفية التنموية مقيا�س ًا للتق ّدم الذي مت �إحرازه يف حتقيق
تغي املناخ أ�ن يعيق حتقيق أ�هداف أاللفية
التنمية امل�ستدامة .وب�إمكان رّ
التنموية خالل ن�صف القرن املقبل [.]20.7
من املمكن جتنّب العديد من الت أ�ثريات �أو تقلي�صها �أو
ت أ�خريها بوا�سطة التخفيف.
أُ�جنز عدد �صغري من تقييمات الت أ�ثري لل�سيناريوهات التي ت�ستقر فيها
الرتكيزات امل�ستقبلية لغازات الدفيئة يف الغالف اجلوي .وعلى الرغم
من أ� ّن تلك الدرا�سات ال ت أ�خذ بعدم اليقني يف ما يتع ّلق باملناخ املُ�سقط
ال�ستقرار� ،إال أ�نّها تعطي م�ؤ�رشات عن أال�رضار التي ّمت جتنّبها
قيد إ
أ�و �رسعات الت أ�ثر واملخاطر التي ّمت تقلي�صها لن�سب خف�ض خمتلفة
ل إلنبعاثات [ ،2.4جدول .]20.6

ب إ�مكان حمفظة أ
ملى ب إ�جراءات التك ّيف والتخفيف �أن
بتغي املناخ.
تقلّ�ص املخاطر املرتبطة
رّ
تغي
ال يمُ كن ،حتّى ألكرب جهود التخفيف ،أ�ن تتجنّب املزيد من ت أ�ثريات رّ
املناخ خالل العقود القليلة املقبلة ،ما يجعل التك ّيف �رضوري ًا ،خا�صة
تغي املناخ غري املخفّف فمن
عند التعامل مع ت أ�ثريات قريبة املدى .أ�ما رّ
املرجح أ�ن ّ
يتخطى ،على املدى الطويل ،قدرة أالنظمة الطبيعية واملُدارة
ّ
والب�رشية على التك ّيف [.]20.7
وهذا ما ي�شري �إىل أ�همية وجود حمفظة أ
ال�سرتاتيجيات
ملى بخليط من إ
ت�ض ّم التخفيف والتك ّيف والتنمية التكنولوجية (لتعزيز ك ٍّل من
التخفيف والتك ّيف) والبحث (حول علم املناخ ،والت أ�ثريات ،والتك ّيف،
والتخفيف) .وب�إمكان نوع �شبيه من املحفظات أ�ن ي�ض ّم �سيا�سات ذات
مقاربات مبن ّية على التحفيزات ،ون�شاط ًا على كافة امل�ستويات بدء ًا من
امل�ستوى الفردي و�صو ًال �إىل املنظمات الدولية ومرور ًا باحلكومات
الوطنية [.]18.5 ،18.1
تغي
وميكن زيادة القدرة على التك ّيف من خالل �إدخال أالخذ بت أ�ثريات رّ
املناخ يف التخطيط التنموي [ ،]18.7من خالل ،على �سبيل املثال ،التايل:
• �إدخال �إجراءات تك ّيف يف التخطيط إل�ستخدام أالرا�ضي ويف ت�صميم
البنية التحتية []17.2؛
ال�سرتاتيجيات املتوفّرة
• �إدخال �إجراءات خف�ض �رسعة الت أ� ّثر يف إ
خلف�ض خماطر الكوارث [.]20.8 ،17.2

ه  -املراقبة التلقائية وحاجات البحث
على الرغم من أ� ّن العلم الذي ي�ستعني به وا�ضعو ال�سيا�سات كم�صدر
تغي املناخ وقدرة التك ّيف قد �شهد تق ّدم ًا منذ
معلومات حول ت أ�ثريات رّ
التقرير التجميعي الثالث ،لكننا ما زلنا نحتاج �إىل �إيجاد أ�جوبة عن
العديد من أال�سئلة الهامة .وت�ض ّم ف�صول التقرير التجميعي الرابع
للفريق العامل الثاين عدد ًا من أالحكام املتع ّلقة أ
بالولويات للقيام باملزيد
من املراقبة والبحث ،ويجب أالخذ جدي ًا بهذه التو�صيات (يعطي الق�سم
ملخّ �ص تنفيذي 6-من امللخّ �ص التنفيذي الئحة من التو�صيات).

14
تعر�ض للخطر قدرة االجيال امل�ستقبلية على حتقيق
ي�ستعمل التقرير التعريف الذي حددته جلنة بروندتالند للتنمية امل�ستدامة« :التنمية التي ت�ستجيب حلاجات اليوم من دون �أن ّ
بتغي املناخ.
احلاجات اخلا�صة بها» .و�إ�س ُتعمل التعريف ذاته يف التقرير التجميعي الثالث والتقارير التجميعية للفريق العامل الثاين للهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
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إالطار النهائي  .1حتديد املفردات مفاتيح
تغي يف املناخ عرب الزمن
بتغي املناخ �إىل حدوث �أي رّ
تغي املناخ يف �إ�ستعماالت الهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
تغي املناخ :ت�شري عبارة رّ
رّ
الطارية
عن
ا
ناجم
كان
�سواء
ً
ال�ستخدام يختلف عن التعريف الوارد يف �إتفاقية أالمم املتحدة إ
التقلبية الطبيعية �أو عن الن�شاط الب�رشي .وهذا إ
ّ
تغي يف املناخ ُيعزى ،ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش� ،إىل الن�شاط الب�رشي الذي
حدوث
ىل
�
املناخ»
«تغي
عبارة
ت�شري
تغي املناخ ،حيث
إ
رّ
رّ
ب� أش�ن رّ
تقلبية املناخ الطبيعية على مدى فرتات زمنية متماثلة.
تغي يف تركيب الغالف اجلوي والذي ي�ضاف �إىل
ّ
ي�ؤدي �إىل رّ
تقلبية املناخ والظواهر املناخية املتطرفة) من �أجل التخفيف من
تغي املناخ (مبا يف ذلك
التكيف هي قدرة نظام ما على
قدرة
ّ
ّ
ّ
التكيف مع رّ
أ
أ
أ
أ
ال�ستفادة من الفر�ص املتاحة �و الت�قلم مع التداعيات.
وط أ�ة ال�رضار املحتملة �و إ
تقلبية املناخ
تغي املناخ ،مبا يف ذلك
ّ
�رسعة الت أ�ثر هي مدى ت أ�ثر نظام ما �أو عدم قدرته على الت أ�قلم مع التداعيات ال�ضارة املرتتبة على رّ
يتعر�ض لها نظام ما ،ف�ض ًال عن ح�سا�سيته
التغي ومع ّدله
ّ
والظواهر اجلوية املتطرفة .وترتبط �رسعة الت أ�ثر باخل�صائ�ص وبحجم رّ
والتقلبية التي ّ
تكيفه.
وقدرة ّ

إالطار النهائي  .2إالخبار عن عدم اليقني يف التقرير التجميعي الرابع للفريق العامل الثاين
بتغي املناخ لو�صف عدم
جمموعة من مفردات وا�سعة إ
ال�ستعمال يف كافة �أق�سام التقرير التجميعي الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
اليقني يف �إطار املعرفة احلالية.

و�صف الثقة

�أعطى امل�ؤلفون م�ستوى من الثقة ألهم البيانات يف امللخ�ص الفني ،على �أ�سا�س تقييمهم للمعرفة احلالية ،على ال�شكل التايل:

امل�صطلحات

ثقة عالية جداً
ثقة عالية
متو�سطة
ثقة
ّ
متدنية
ثقة
ّ
ثقة
متدنية جداً
ّ

ن�سبة الثقة يف �صحة املعلومات

 9من �أ�صل � 10إحتماالت على أالقل �أن تكون املعلومات �صحيحة
حوايل  8من �أ�صل � 10إحتماالت
حوايل  5من �أ�صل � 10إحتماالت
حوايل  2من �أ�صل � 10إحتماالت
�أقل من �إحتمال واحد من �أ�صل � 10إحتماالت

رجحية
و�صف أال ّ

مبنية
كمي �أو على �إ�ستنتاجات ّ
تعني أالرجحية تقييم ًا إلحتمال حدوث نتائج حمددة يف املا�ضي �أو يف امل�ستقبل ،وهي مبنية �إما على حتليلٍ ّ
يقيم امل�ؤلفون بع�ض النتائج املحتملة ،ما يلي:
على �آراء خرباء يف هذا املجال .وقد تعني أال
رجحية يف ّ
امللخ�ص الفني ،حيث ّ
ّ

امل�صطلحات

الفرتا�ضية
م ؤ�كّ د إ
مرجح جداً
ّ
مرجح
ّ
أ
مرجح �كرث من م�ستبعد
ّ
م�ستبعد
م�ستبعد جداً
ال�ستبعاد
�إ�ستثنائي إ
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أ�رجحية احلدوث  /النتيجة
�إحتمالية حدوث >%99
�إحتمالية من � %90إىل %99
�إحتمالية من � %66إىل %90
�إحتمالية من � %33إىل %66
�إحتمالية من � %10إىل %33
�إحتمالية من � %1إىل %10
�إحتمالية �أقل من %1
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إالطار النهائي� .3سيناريوهات إالنبعاثات للتقرير اخلا�ص
النبعاثات ()SRES
عن �سيناريوهات إ
�أ .1ي�صف خط �أحداث و�أ�رسة �سيناريو �أ )A1( 1عامل امل�ستقبل بذي منو �إقت�صادي عالٍ جداً ،وبن�سبة �سكانية عاملية ت�صل �إىل العتبة الق�صوى
بحلول منت�صف القرن ،لتعود وتنخف�ض من جديد ،وب إ�دخال �رسيع لتكنولوجيات جديدة و�أكرث فاعلية .وهو ي�شري ب�شكل �أ�سا�سي �إىل الرتابط
القليمية من حيث دخل الفرد
الختالفات إ
والجتماعية املتزايدة ،مع �إنخفا�ض ملمو�س يف إ
بني أالقاليم وبناء القدرات والتفاعالت الثقافية إ
للتغي التكنولوجي يف نظام الطاقة .وميكن التمييز بني جمموعات
الواحد .تنتج عن �أ�رسة �سيناريو �أ 1ثالث جمموعات تعطي توجيهات بديلة
رّ
ال�سيناريوهات الثالثة �أ 1بح�سب ت أ�ثريها التكنولوجي� :سيناريوهات الوقود أالحفوري املركز  A1FIوفئة �سيناريوهات الوقود غري أالحفوري
التح�سن
� ،A1Tأو توازن امل�صادر كافة �أ1ب (( )A1Bحيث ُيح ّدد التوازن على �أ ّنه ال يعتمد ب�شكل كبري على مورد طاقة واحد ،على �إعتبار �أ ّن ن�سب
ّ
ال�ستخدام النهائي كلها).
طبق على كافة م�صادر التزويد بالطاقة وعلى تكنولوجيات إ
ذاتها ُت ّ
والحتفاظ
العتماد على الذات إ
�أ .2ي�صف خط �أحداث و�أ�رسة �سيناريو �أ )A2( 2عامل ًا غري متجان�س ب�شكل كبري ،وي�شري ب�شكل �أ�سا�سي �إىل إ
التوجه ب�شكل
القت�صادية فهي �إقليمية
بالهويات املحلية� .أما ن�سب اخل�صوبة فبطيئة التقارب ،ما ي�ؤدي �إىل زيادة �سكانية متزايدة� .أما التنمية إ
ّ
وتغي تكنولوجي �أكرث تفكّك ًا و�أبط أ� من خطوط أالحداث أالخرى.
منو �إقت�صادي للفرد الواحد رّ
�أ�سا�سي مع ّ
ب .1ي�صف خط �أحداث و�أ�رسة �سيناريو ب )B1( 1عامل ًا متقارب ًا عاملي ًا من حيث ال�سكان ،حيث ت�صل الكثافة ال�سكانية �إىل العتبة الق�صوى بحلول
القت�صادية نحو �إقت�صاد معلومات وخدمات ،ومع
تغي �رسيع يف الهيكليات إ
منت�صف القرن لتعود وتنخف�ض كما يف خط أالحداث �أ ،1لكن مع رّ
لل�ستدامة
�إنخفا�ضات يف القوة املادية و�إدخال تكنولوجيات نظيفة وفاعلة من حيث �إ�ستخدام املوارد� .أما الرتكيز فهو على احللول العاملية إ
ُح�سن ،لكن من دون مبادرات مناخية �إ�ضافية.
القت�صادية إ
إ
والجتماعية والبيئية ،مبا يف ذلك التكاف ؤ� امل ّ
والجتماعية والبيئية .هو
القت�صادية إ
لل�ستدامة إ
يتم فيه الرتكيز على احللول املحلية إ
ب .2ي�صف خط �أحداث و�أ�رسة �سيناريو ب )B2( 2عامل ًا ّ
مل ي�شهد كثافة �سكانية دائمة التزايد ،لكن بن�سبة �أدنى من ن�سبة خط �أحداث �أ ،2كما يعرف م�ستويات
وتغياً
عا ٌ
متو�سطة من التنمية إ
القت�صادية ،رّ
ّ
أ
أ
أ
أ
أ
ؤ
الجتماعي� ،إال
�
والتكاف
البيئة
حماية
نحو
ا
ي�ض
�
ال�سيناريو
ه
توج
من
الرغم
على
.1
�
و
ب1
حداث
�
خطي
من
ا
ع
تنو
كرث
�
و
�رسعة
ل
ق
�
ا
تكنولوجي
ً
ً
ً
ّ
إ
ّ
ّ
ّ
والقليمي.
�أ ّنه يركّ ز على امل�ستويني املحلي إ
مت �إختيار �سيناريو تو�ضيحي لك ّل من جمموعات ال�سيناريوهات ال�ستة  .A1B, A1FI, A1T, A2, B1, B2ويجب �إعتبار جميع ال�سيناريوهات
و ّ
فاعلة.
ت�ضم �سيناريوهات التقرير اخلا�ص مبادرات مناخية �إ�ضافية ،ما يعني �أ ّنه ال�سيناريوهات ،يف هذا التقرير ،ال تعتمد ب�شكل وا�ضح على
وال
ّ
أ
أ
أ
أ
النبعاثات التي ين�صّ عليها بروتوكول كيوتو.
تغي املناخ �و �هداف إ
تطبيق �إتفاقية المم املتحدة إ
الطارية ب�ش�ن رّ
يلخ�ص �سيناريوهات التقرير اخلا�ص من التقرير التجميعي الثالث بعد �إعادة النظر فيه و�إعتماده من قبل الهيئة.
مت �أخذ إ
ّ
الطار احلايل الذي ّ
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