وتضمن اجتماع اخلب راء تقدمي عدد من العروض التي تركز موضوعها على االحتياجات إلى سيناريوهات من وجهة
نظر صنع السياسات العامة ،كما تضمن استع راض ًا للسيناريوهات السابقة التي أعدتها الهيئة احلكومية
الدولية املعنية بتغير املناخ ( ،)IPCCواستع راضات عامة للخطط املتطورة لدى األوساط املعنية بالبحوث،
واالحتياجات والفرص املتاحة إلعداد سيناريوهات على نطاقني زمنيني مختلفني (“املدى القريب”  /حتى عام
 ،2035و“املدى الطويل” حتى عام  2100وميتد حتى عام .،2300بالنسبة لبعض التطبيقات) ،كما تضمن
االجتماع استع راض ًا خليارات بالنسبة لسيناريوهات العالمات القياسية املعيارية ،املشار إليها في هذا التقرير
على أنها “مسارات التركيز النموذجية” ( ،)RCPsوتناولت عروض إضافية مسائل وخيارات مؤسسية من
أجل زيادة مشاركة البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة حتول .ونظم باقي نشاط االجتماع حول
مجموعة من األفرقة اجلانبية واجللسات العامة التي أتاحت فرصة لألوساط املعنية بالبحوث من أجل مواصلة
تنسيق خططها ،وتدقيق املقترح اخلاص مبسارات التركيز النموذجية ( ،)RCPsوالنظر في القضايا اإلضافية
الشاملة.

لم تخضع املادة التي يتضمنها هذا التقرير لعمليات استع راض رسمية من جانب الهيئة احلكومية الدولية
املعنية بتغير املناخ ( .)IPCCوقد ووفق على اجتماع اخلب راء مقدم ًا كجزء من خطة عمل الهيئة ( ،)IPCCلكن
هذا ال يقتضي ضمن ًا إق رار أو موافقة الفريق العامل أو الهيئة ( )IPCCعلى هذا التقرير أو على أية توصيات
أو استنتاجات متضمنة فيه .والتقرير الكامل متاح لدى أمانة الهيئة (.)IPCC
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يلخص هذا التقرير االستنتاجات والتوصيات التي مت التوصل إليها من اجتماع اخلب راء املعني بالسيناريوهات
اجلديدة الذي عُ قد في نووردوويكيرهوت ( ،)Noordwijkerhoutه ولندا في الفترة من  19إلى  21أيلول/سبتمبر
.2007وهو ميثل ذروة اجلهود املشتركة للجنة توجيه السيناريوهات اجلديدة ،وهي فرقة من املؤلفني تتألف بصفة
رئيسية من أعضاء من األوساط املعنية بالبحوث ،وعديد من املشاركني اآلخرين في االجتماع ،وامل راجعني اخلارجيني
الذين قدموا تعليقات مسهبة أثناء عملية االستع راض التي أج راها اخلب راء.
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ملخص فني
يلخص هذا التقرير مواد داعمة أعدت لتنظرها الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( .)IPCCولم تخضع هذه املواد لعمليات استعراض
رسمية من جانب الهيئة  .lPCCوقد اتفق مسبق ًا على اجتماع اخلبراء هذا كجزء من خطة عمل الهيئة احلكومية الدولية IPCC
غير أن ذلك ال يقتضي ضمن ًا إقرار أو موافقة فريق عامل أو الهيئة على هذا التقرير أو على أية توصيات أو استنتاجات يتضمنها.
وقد خضع التقرير لعملية استعراض خبراء نظراء ،وعدل على هذا األساس.والتقرير الكامل متاح
على موقع الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ على شبكة الويب وفي األمانة
(http://www.ipcc.ch/ipccreports/supporting-material.htm).
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تقدمي
يلخص هذا التقرير االستنتاجات والتوصيات التي مت التوصل إليها من اجتماع اخلبراء املعني بالسيناريوهات اجلديدة الذي عقد في نووردوويكيرهوت
 ،Noordwijkerhoutهولندا ،في الفترة من  19إلى  21أيلول /سبتمبر  .2007وميثل هذا التقرير ذروة اجلهود املشتركة للجنة توجيه السيناريوهات اجلديدة،
وهي فرقة من املؤلفني تتألف بصفة رئيسية من أعضاء من األوساط املعنية بالبحوث ،وعديد من املشاركني اآلخرين في االجتماع ،واملراجعني اخلارجيني الذين
قدموا تعليقات مسهبة أثناء عملية االستعراض التي أجراها اخلبراء.
وتضمن اجتماع اخلبراء تقدمي عدد من العروض التي تركز موضوعها على االحتياجات إلى سيناريوهات من وجهة نظر صنع السياسات العامة ،كما تضمن
استعراض ًا للسيناريوهات السابقة التي أعدتها الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( ،)IPCCواستعراضات عامة للخطط املتطورة لدى األوساط املعنية
بالبحوث ،واالحتياجات والفرص املتاحة إلعداد سيناريوهات على نطاقني زمنيني مختلفني («املدى القريب»/حتى عام  ،2035و»املدى الطويل» حتى عام
 2100وميتد حتى عام  2300بالنسبة لبعض التطبيقات) ،وكما تضمن االجتماع استعراض ًا خليارات بالنسبة لسيناريوهات العالمات القياسية املعيارية ،املشار
إليها في هذا التقرير على أنها «مسارات التركيز النموذجية» ( .)RCPsوتناولت عروض إضافية مسائل وخيارات مؤسسية من أجل زيادة مشاركة البلدان
النامية والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة حتول .ونُظِّ م باقي نشاط االجتماع حول مجموعة من األفرقة اجلانبية واجللسات العامة التي أتاحت فرصة لألوساط
املعنية بالبحوث من أجل مواصلة تنسيق خططها ،وتدقيق املقترح اخلاص مبسارات التركيز النموذجية ( ،)RCPsوالنظر في القضايا اإلضافية الشاملة.
ولضمان متثيل كافة مجموعات أصحاب املصلحة الرئيسية في املناقشة ،اختارت جلنة التوجيه أكثر من  130مشارك ًا في اجتماع اخلبراء من بني عدد أكبر
بكثير من مقدمي الطلبات .ومثَّل هؤالء املشاركون منظورات مختلفة من جانب األوساط املعنية بعلوم املناخ والتأثيرات ،وبحوث التقييم املتكامل ،وسيناريو
مجموعات املستخدمني ،واملنظمات املتعددة األطراف واملنظمات الدولية .وأتى أكثر من  30في املائة من املشاركني في االجتماع من البلدان النامية والبلدان
ذات االقتصادات التي متر مبرحلة حتول.
وحسبما طُ لب ،حددنا من خالل اجتماع اخلبراء مجموعة من مسارات التركيز النموذجية من املؤلفات املنشورة .ومتثل هذه املسارات نقاط بدء مشتركة ميكن
أن يبدأ منها واضعو النماذج املناخية والتقييمات املتكاملة عملهم على التوازي من أجل استنباط سيناريوهات جديدة متكاملة لتغير املناخ من أجل تقرير
التقييم اخلامس  AR5احملتمل .وقد أوصى اجتماع اخلبراء مشترط ًا أن يستخدم أخفض مسار للتأثير اإلشعاعي متاح في املؤلفات من هذا النوع من النماذج
–  – IMAGE 2.6كأحد مسارات التركيز النموذجية ( )RCPsوذلك بسبب االهتمام القوي من جانب املشاركني املمثلني ألوساط السياسات .لكن نظراً ألن
هذا املسار للتأثير اإلشعاعي لم يتكرر في مناذج أخرى من هذا النوع من مناذج التقييم املتكامل ( ،)IAMsطلبت جلنة التوجيه أن تشكِّ ل حلقة منذجة التقييم
املتكامل ( )IAMCفرقة خبراء للتقييم لضمان أن يكون السيناريو مناسب ًا علمي ًا الستخدامه كمسار تركيز منوذجي ( .)RCPواتفقت احللقة ( )IAMCوجلنة
التوجيه على إجراء عملية تقييم يرد وصفها في التقرير وفي مجموعة من الرسائل املقدمة في تذييل .ومع أن أعضاء فرقة التقييم قد ال يتفقون بالضرورة على
جميع جوانب متانة السيناريو ( ،)IMAGE 2.6فإنه طلب إليهم تقدمي توصية منفردة إلى احللقة ( )IAMCباعتبارها الهيئة الداعية بشأن ما إذا كان ينبغي
أو ال ينبغي اعتباره سيناريوه ًا متيناً .ثم تنقل احللقة النتيجة إلى جلنة التوجيه من أجل التأكيد املتوقع للتوصية.
والتزمت جلنة التوجيه بالدور احلفاز الذي حددته الهيئة ( .)IPCCولذلك ،يصف التقرير احلالة الراهنة للتخطيط الذي تضطلع به األوساط العلمية من أجل
ال جارياً» .ومن املهم االشارة إلى أن كثيراً من
إعداد سيناريوهات جديدة .وثمة جوانب من العملية ال يزال يجري تخطيطها ،ولذلك يصف التقرير «عم ً
األنشطة املخطط لها تشجع االتصال والتكامل عبر منذجة املناخ ،وتأثيراته والتكيف معه ،وستتطلب األوساط املعنية بالتقييم املتكامل أن تبذل األوساط املعنية
بالبحوث قدراً كبيراً من اجلهود ،كما ستتطلب دعم ًا إضافي ًا من جانب احلكومات ووكاالت التمويل.
وينبغي ذكر نقطتني إضافيتني قدمتا خالل االجتماع:
األولى هي أن األوساط العلمية توقعت أن تتخذ الهيئة في عام  ،2008وفق ًا للممارسة التي اتبعت في املاضي ،قراراً بشأن األجل احملدد ومختلف مراحل
إعداد تقرير التقييم اخلامس ( )AR5احملتمل .ويصدر هذا عن واقع أنه في غيبة تاريخ مؤكد إلمتام تقرير التقييم اخلامس ( ،)AR 5فإن جميع أفرقة النمذجة

تقرير اجتماع خبراء الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ :نحو سيناريوهات جديدة  -ملخص فني
الرئيسية التابعة للفريق العامل األول سيتعني عليها أن تواصل بنشاط وضع مناذجها حتى يعلن موعد محدد لتقرير التقييم اخلامس ( .)AR5وميكن أن تؤثر
تفاصيل هذه التطورات على أية أنواع من املدخالت هي الالزمة ،وخصوص ًا فيما يتعلق باقتران كيمياء الغالف اجلوي ودورة الكربون .لذلك تثير إطالة أمد
وضع هذه النماذج إمكانية إجراء تغييرات جوهرية ستتطلب إعادة نظر تفصيلية في املدخالت التي تستند إليها السيناريوهات والتي يتعني على الفريق العامل
الثالث تقدميها .وإجماالً ،تتطلب هذه االعتبارات املتعلقة بالتوقيت فترة تتراوح على األقل بني  5و 6سنوات من أجل إمتام تقرير التقييم اخلامس ()AR5
عقب اإلعالن األولي عنه .واتخذت الهيئة هذه التوصية في دورتها الثامنة والعشرين عندما حتدد توقيت إصدار تقرير التقييم اخلامس ( )AR5جنب ًا إلى جنب
القرارين التاليني:
()1
تدعو الهيئة األوساط العلمية إلى وضع سيناريوهات جديدة لتحليل االنبعاثات ،وتغير املناخ ،وتأثيراته ،واستراتيجيات االستجابة من
أجل التحرك قُدُ م ًا بصورة فعالة وبقوة من أجل تقدمي نتائج السيناريوهات في التوقيت املناسب على النحو املبني في اآلجال احملددة في التقرير املعنون «مواصلة
العمل بشأن السيناريوهات» الذي قدم في الدورة الثامنة والعشرين للهيئة (( )IPCCالشكل ثاني ًا  -1الصفحة .)19
()2
تطلب الهيئة إلى املكتب املساعدة في اإلحالة املناسبة التوقيت لنواجت السيناريوهات املبينة في تقرير «مواصلة العمل بشأن السيناريوهات»
من أجل االستفادة منها في إعداد تقرير التقييم اخلامس ( ،)AR5وال سيما فيما يتعلق بالتأثيرات ،والتكيف ،وسرعة التأثر.
والنقطة الثانية هي أن اجتماع اخلبراء وعملية إعداد التقرير الالحقة نتجت عنهما تفاعالت مستفيضة بني األوساط املعنية بالبحوث ومختلف مجموعات
املستخدمني .ونظراً للدورين السابقني للبرنامج العاملي للبحوث املناخية وحلقة منذجة التقييم املتكامل ( )IAMCفي مجال منذجة املناخ ،وفي أوساط منذجة
التقييم املتكامل ،فإن البرنامج واحللقة في وضع يؤهلهما ألداء أدوار رئيسية في اخلطة املقترحة .ومع ذلك فحتى اآلن ال يوجد ترتيب مؤسسي للمساعدة
في إجراء االتصاالت الالزمة الشاملة للتخصصات – خصوص ًا في مثل هذا احلد الزمني الضيق .ولذلك ،وعلى الرغم من االستعداد واإللتزام احلاليني ألفراد
رئيسيني ،فإن النجاح سيشكل حتدي ًا رئيسي ًا وهو على أي حال مؤكد .ونظراً للدور احلالي لفرقة العمل املعنية بالبيانات ودعم السيناريوهات عن حتليل التأثير
واملناخ ( )TGICAفي تيسير تبادل اآلراء أو األفكار أو املعلومات الشامل للتخصصات ،قد ترغب الهيئة في دعوة فرقة العمل ( )TGICAإلى أن تراقب وتقدم
التقارير بصفة منتظمة إلى الهيئة عن التقدم احملرز في األنشطة املخططة.

Ismail Elgizouli

						Richard H. Moss

الرئيسان املشاركان للجنة توجيه السيناريوهات اجلديدة

Rajendra K. Pachauri

رئيس الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ

							

										
								

شكر وتقدير
نود أن نعرب عن امتناننا ملن جعلوا إجناز هذا العمل أمراً ممكناً .ونود أن نوجه الشكر إلى حكومة هولندا التي قدمت دعم ًا إداري ًا ولوجيستي ًا إلى جلنة التوجيه
وكانت مبثابة مضيف كرمي وسخي الجتماع  .Noordwijkerhoutوقدمت وحدات الدعم الفني  TSUالتابعة للفريق العامل الثالث مساعدة ال تعرف الكلل في
تنظيم املناقشات من بعد ،واالتصاالت ،وفي تنظيم اجتماع اخلبراء ذاته .ونود أخيراً أن نعرب عن خالص شكرنا ألعضاء جلنة توجيه السيناريوهات اجلديدة
وللفريق الذي قام بتأليف التقرير .فقد أبدى هؤالء األفراد تفاني ًا ال حد له لم يكن من املمكن بدونه عقد هذا االجتماع وإعداد هذا التقرير.

Ismail Elgizouli

						Richard H. Moss
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ملخص فني
أو ًال  -معلومات أساسية
كانت سيناريوهات تغير املناخ احملتمل البشري املنشأ في املستقبل ،والقوى الدافعة الرئيسية وخيارات االستجابة دوم ًا من املكونات الهامة لعمل الهيئة
احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( .)IPCCففي السابق كانت هذه الهيئة احلكومية الدولية تقوم بتنسيق عملية وضع السيناريوهات من أجل عمليات
التقييم التي تضطلع بها .غير أنها قررت خالل دورتها اخلامسة والعشرين (موريشيوس 28 - 26 ،نيسان/إبريل  )2006أنه بد ًال من قيامها بالتنسيق املباشر
للسيناريوهات اجلديدة واملوافقة عليها ،ينبغي اآلن أن تتولى األوساط املعنية بالبحوث عملية وضع السيناريوهات .وسوف تسعى الهيئة احلكومية الدولية
 IPCCإلى «حتفيز» إعداد اآلخرين سيناريوهات جديدة في الوقت املناسب إلدراجها في تقرير التقييم اخلامس احملتمل ( )AR5من خالل عقد اجتماع خبراء
للنظر في خطط األوسط العلمية بشأن إعداد سيناريوهات جديدة ،وحتديد مجموعة من سيناريوهات انبعاثات خطوط األساس «(يشار إليها اآلن في هذا
التقرير مبسارات التركيز التمثيلية –  -»RCPsألسباب تناولتها املناقشات في القسم أو ًال  .)-2وسوف تستخدم هذه املسارات  RCPsلبدء عمليات محاكاة
منوذجية للمناخ لوضع سيناريوهات املناخ من أجل استخدامها في طائفة عريضة من البحوث والتقييم ذات الصلة باملناخ ،وطُ لب أن تكون «متوافقة مع الطائفة

الكاملة من سيناريوهات التثبيت والتخفيف وانبعاثات خط األساس املتوافرة في الدراسات العلمية احلالية».
وقد عقد اجتماع اخلبراء خالل الفترة  21–19أيلول/سبتمبر  2007في نوردويكيرهوت ،هولندا .وقد جمع هذا االجتماع مع ًا أكثر من  130مشاركا مبا في
ذلك مستخدمي السيناريوهات وممثلني عن األوساط املعنية بالبحوث الرئيسية املشاركة في وضع سيناريوهات وتطبيقها .ويشمل ممثلو أوساط مستخدمي
السيناريوهات موظفني من احلكومات الوطنية من بينهم الكثيرون من املشاركني في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ ( ،)UNFCCCواملنظمات
الدولية ،ومؤسسات اإلقراض املتعددة األطراف ،واملنظمات غير احلكومية .وكانت األوساط املعنية بالبحوث الرئيسية املمثلة في اجتماع اخلبراء هي األوساط
املعنية بنمذجة التقييم املتكامل ( ،)IAMواألوساط املعنية بالتأثيرات والتكيف وسرعة التأثر ( ،)IAVواألوساط املعنية بنمذجة املناخ .وبسبب هذه
املشاركة الواسعة ،هيأ االجتماع الفرصة لقطاعات األوساط املعنية بالبحوث للمشاركة في وضع السيناريوهات وتطبيقها ملناقشة احتياجات كل منها وتنسيق
عملية التخطيط.
ويوفر هذا امللخص عرض ًا عام ًا لعملية موازية جديدة لوضع سيناريوهات ومسارات التركيز النموذجية ( )RCPالتي نوقشت وجرى حتديدها خالل اجتماع
اخلبراء .ويستعرض بإيجاز التوصيات املتعلقة بالتطورات املؤسسية ،وزيادة مشاركة اخلبراء واملستخدمني من البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة
حتول مما سيؤدي إلى زيادة تعزيز العملية .ويرد املزيد من التفاصيل في التقرير الكامل الجتماع اخلبراء.

 انظر اإلطار أو ًال  1 -في التقرير الكامل الجتماع اخلبراء لالطالع على مزيد من املعلومات عن قرار الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ بشأن مواصلة العمل في سيناريوهات
االنبعاثات الذي اتخذ أثناء دورتها السادسة والعشرين في بانكوك ،تايلند 30 ،نيسان/أبريل –  4أيار/مايو .2007


تقرير اجتماع خبراء الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ :نحو سيناريوهات جديدة  -ملخص فني
أو ًال  -1خصائص السيناريوهات واالحتياجات من منظور املستخدمني النهائيني
شاركت طائفة من مجموعات املستخدمني في االجتماعات املبكرة التي عقدها الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ بشأن وضع السيناريوهات  وعملية
التخطيط لهذا االجتماع اخلاص باخلبراء ،وقدمت هذه املجموعات مدخالت بشأن احتياجاتها لسيناريوهات خاصة بالظروف االجتماعية االقتصادية واملناخية
وغير ذلك من الظروف البيئية .وميكن تصنيف مجموعات املستخدمني هذه في فئتني عريضتني هما« :مجموعة املستخدمني النهائيني» من صناع السياسات
والقرارات الذين يستخدمون مخرجات السيناريوهات وأفكارها املتعمقة في مختلف عمليات صنع القرارات و»مجموعة املستخدمني من املستوى املتوسط»
من الباحثني الذين يستخدمون السيناريوهات من قطاع آخر من أوساط البحوث كمدخالت في أعمالهم.
واستناداً إلى اهتمامات واحتياجات مجموعة املستخدمني النهائيني ،ستقوم عملية السيناريوهات اجلديدة بوضع سيناريوهات عاملية لفترتني من الفترات
الزمنية:
»
«
• سيناريوهات املدى القريب التي تغطي الفترة حتى عام 2035؛
• سيناريوهات «املدى الطويل» التي تغطي الفترة حتى عام  2100وبطريقة أكثر منطية الفترة حتى عام .2300
والواقع أن التوزيع بني سيناريوهات املدى القريب واملدى الطويل يتسم باألهمية بالنظر إلى أن طبيعة عملية صنع السياسات والقرارات واستجابات النظام
املناخي وقدرات التوقعات النموذجية تتغير كلها مع تغير اإلطار الزمني.
ال عن
وتتمثل الدوافع الرئيسية لسيناريوهات املدى القريب في فهم آثار االنبعاثات على نوعية اجلو ،وتوفير معلومات عن االجتاهات واألحداث املتطرفة فض ً
توفير مخرجات عالية االستبانة لألوساط املعنية بالتأثيرات والتكيف وسرعة التأثر ( .)IAVوميكن مضاهاة حتليالت التكيف والتخفيف في املدى القريب
مع األطر الزمنية للتخطيط التقليدي ،وميكن أن تستكشف الفرص واملعوقات بالنظر إلى جوانب القصور املؤسسية والتكنولوجية ،وأن تضطلع بدور هام في
إدراج اعتبارات تغير املناخ في املجاالت األخرى لإلدارة والسياسات .وتشمل القضايا الرئيسية في هذا اإلطار الزمني حتديد املخاطر املباشرة ،وتنمية القدرات
التكيفية املقابلة واحلد من جوانب الضعف ،وتوظيف االستثمارات التي تتسم بالكفاءة للتعامل مع تغير املناخ ،وتنفيذ االستثمارات في التكنولوجيات
املنخفضة االنبعاثات ،وحفظ الطاقة ،واحملافظة على طرق االمتصاص و/أو تعزيزها .وهذا نشاط جديد ألوساط منذجة املناخ ( )CMومن ثم فهي قضية بحثية
في طور التنفيذ .لذلك فإن وضع مناذج مناخية ميثل مسألة أكثر أهمية للمدى القريب منها للمدى الطويل .فمن املتوقع أن يؤدي استخدام الظروف األولية
التي تتسق مع املرحلة احلالية من التقلبية الطبيعية في النظام املناخي إلى خفض انتشار أشكال محاكاة املجموعات خالل العقد أو العقدين القادمني .وعلى
ذلك يظل يتعني النظر إلى السيناريوهات العالية االستبانة ( ˚0.5إلى  )˚1لإلطار الزمني للمدى القريب على أنها جتريبية.
ويتحول تركيز سياسات املدى الطويل نحو تقييم األهداف املناخية لتجنب املخاطر الناشئة عن تأثيرات تغير املناخ ،وحتسني فهم مخاطر التغيير اجليوفيزيائي
والبيوجوكيميائي والتأثيرات املرتدة ،واعتماد استراتيجيات للتكيف والتخفيف والتنمية التي تتسم بالقدرة واملتانة على املدى الطويل أمام جوانب عدم
اليقني املتبقية .فالسيناريوهات ذات الوتائر واألحجام املختلفة بشأن تغير املناخ توفر األساس لتقييم مخاطر جتاوز احلدود القصوى القابلة للتحديد في كل من
التغييرات الفيزيائية وآثارها على النظم البيولوجية والبشرية.
وخالل اجتماع اخلبراء ،أبدى ممثلو أوساط السياسات اهتماما قويا ببيانات الدفع اإلشعاعي شديد االنخفاض (مثل الدفع اإلشعاعي الذي يبلغ ذروته عند
 3وات/م 2قبل عام  2100ثم يأخذ في االنخفاض) .ومن الواضح أن املناقشات املتعلقة بالسياسات تتجه صوب أهداف متشددة بصورة متزايدة خلفض
االنبعاثات ،وأن صانعي السياسات سوف يحتاجون إلى معلومات عن انعكاسات هذه األهداف بالنسبة لتغير املناخ ،واآلثار التي ال ميكن جتنبها حتى في
املسارات املنخفضة واملسارات االقتصادية والتكنولوجية لتحقيق هذه األهداف .وكان أحد موضوعات النقاش الرئيسية في االجتماع يدور حول أفضل السبل
لبيان هذا االهتمام في اختيار مسارات التركيز التمثيلية ( )RCPsوهي املسارات التي ينبغي استخالصها من الدراسات احلالية التي لم تبدأ في معاجلة هذه
املسألة إال منذ فترة وجيزة.
وثمة اهتمام واضح آخر ملستخدمي السيناريوهات يتمثل في وضع سيناريوهات اجتماعية اقتصادية على املستوى اإلقليمي أو الوطني تتسق مع السيناريوهات
العاملية إال أنها تعكس أيض ًا الظروف احمللية الفريدة .ويبدو أن هذا املوضوع يتسم بأهمية خاصة بالنظر إلى التركيز املتزايد على التنفيذ اإلقليمي والوطني
خليارات التكيف والتخفيف وعلى الكيفية التي ميكن بها إدراج هاتني الفئتني من االستجابة بصورة فعالة في إدارة املخاطر املناخية .وقد تناول اجتماع اخلبراء
هذه املسألة في العديد من املجموعات املنفصلة ،وترد التوصيات األولية في التقرير الكامل لالجتماع.
 جرت مناقشة سيناريوهات جديدة لعملية الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ خالل العديد من دورات الهيئة وفي حلقات العمل التي عقدت في واشنطن العاصمة ،الواليات
املتحدة (كانون الثاني/يناير  )2005والكسنبورج ،النمسا (متوز/يوليو  ،)2005وسيفيل ،إسبانيا (آذار/مارس  .)2006ولالطالع على مزيد من املعلومات عن هذه االجتماعات السابقة
وما يتصل بها من توصيات ومقررات انظر:
)http://www.ipcc.ch/pdf/supporting-material/expert-meeting-2005 - 01.pdf (Washington
http://www.mnp.nl/ipcc/pages_media/meeting_report_workshop_new_emission_scenarios.pdf (Laxenburg), and
http://www.ipcc.ch/meetings/session25/doc11.pdf (Seville).



تقرير اجتماع خبراء الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ :نحو سيناريوهات جديدة  -ملخص فني
أو ًال  -2عملية موازية لوضع السيناريوهات
كانت عملية وضع السيناريوهات جتري في السابق بشكل متوالي حيث كانت السيناريوهات االجتماعية االقتصادية واخلاصة باالنبعاثات توضع أو ًال مت
تجُ رى توقعات تغير املناخ املرتكزة على تلك السيناريوهات بعد ذلك .وعلى العكس من العملية اخلطية السابقة ،سوف يوفر هذا النهج املوازي االندماج
األفضل واالتساق ومراعاة املعلومات املرتدة وإتاحة وقت أطول لتقييم اآلثار واالستجابات .وقد وصفت األوساط البحثية هذه العملية من خالل سلسلة من
االجتماعات وحلقات العمل .وتخضع هذه اخلطة ،مثلها مثل جميع خطط البحوث املتعددة السنوات ،لالستعراض واملراجعة طوال العملية.
وقد بدأت العملية املوازية بتحديد مسارات التركيز النموذجية ( )RCPsالتي ستمكن أوساط منذجة املناخ ( )CMمن املضي في وضع إسقاطات تغير املناخ
في نفس الوقت الذي ينفذ فيه عمل جديد في أوساط منذجة التقييم املتكامل ( )IAMواألوساط املعنية بالتكيف والتخفيف والضعف (( )IAVانظر
الشكل 1ب) .وفي حني أن مسارات التركيز التمثيلية ( )RCPsسوف متكن من وضع سيناريو أوساط منذجة املناخ الذي يستكشف ويوصف تغير املناخ
في املستقبل ،فإنها لن تعوق األعمال املستقبلية التي ستقوم بها أوساط منذجة التقييم املتكامل في نفس الوقت ،حيث ستعكف في اجلزء اخلاص بها من
العملية املوازية ،على وضع طائفة من السيناريوهات اجلديدة متام ًا في املجاالت االجتماعية االقتصادية واخلاصة باالنبعاثات وسيكون لدى فرقة أوساط منذجة
التقييم املتكامل ( )IAMاحلرية الكاملة في وضع سيناريوهات جديدة عبر املجموعة الكاملة من االحتماالت .كما ستقوم هذه الفرقة  IAMأيض ًا باستكشاف
ال من السيناريوهات املرجعية (دون تدخالت صريحة من
التوقعات املستقبلية البديلة التكنولوجية واالجتماعية االقتصادية والسياساتية مبا في ذلك ك ً
جانب السياسات املناخية) وسيناريوهات السياسات املناخية .ويبدو أن هذا النهج وأعدا وهاما بالنظر إلى اهتمام صانعي القرارات باستكشاف كيفية حتقيق
مستويات التثبيت املختلفة.

 تشمل هذه االجتماعات «معهداً صيفياً» عقد حتت إشراف معهد اسبني للتغير العاملي في متوز/يوليو  ،2006واجتماع ًا مشترك ًا للفريق العامل املعني بالنماذج املتقارنة التابع للبرنامج
العاملي لبحوث املناخ ( )WGCMواملشروع األساسي لتحليل وإدراج ومنذجة نظام األرض التابع للبرنامج الدولي للجيوسفير – بيوسفير في أيلول/سبتمبر  ،2006وحلقة عمل صيفية إضافية
عقدت حتت إشراف منتدى منذجة الطاقة في الكتلة الثلجية ،كلورادو في متوز/يوليو  ،2007واجتماع الفريق العامل ( )WGCMفي هامبورغ ،أملانيا ،من  3إلى  5أيلول/سبتمبر .2007
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ب) النهج املوازي

أ) النهج املتوالي

مسارات التركيز التمثيلية (،)RCPs
ومستويات التأثير اإلشعاعي

سيناريوهات االنبعاثات واخلاصة
باجلوانب االجتماعية االقتصادية
( )IAMsمناذج التقييم املتكامل

سيناريوهات االنبعاثات واخلاصة
باجلوانب االجتماعية االقتصادية
( )IAMsمناذج التقييم املتكامل

2b

4

1

توقعات املناخ واجلو ودورة املناخ
()CMs
4

4

التأثيرات والتكيف وسرعة التأثر
( )IAVوحتليل التخفيف

3

1

 forcingاإلشعاعي
التأثير
2 Radiative
2a

projectionsاملناخ
توقعات
Climate
()CMs
)(CMs
3
Impacts, adaptation
التأثر
التأثيرات والتكيف وسرعة
& vulnerability
()IAV
)(IAV
4

الشكل  :1نهجان إزاء وضع السيناريوهات العاملية (أ) النهج املتوالي (ب) النهج املوازي املقترح .تشير األرقام إلى اخلطوات التحليلية (2أ و2ب يسيران في وقت واحد).
(بالشرَط) وإدراج املعلومات واملعلومات املرتدة (بالنقط).
ُ
تشير األسهم إلى حتويل املعلومات (الثابتة) واختيار مسارات التركيز التمثيلية

والنهج املوازي نسخة متقدمة من النهج املتوالي السابق وذلك لعدة أسباب .فسوف يتيح هذا النهج االستخدام األفضل لعمليات احملاكاة الباهظة التكلفة
واملستهلكة للوقت التي جتريها أوساط توقعات املناخ حيث لم تعد حتتاج إلى إعادة تشغيل سيناريوهات االنبعاثات في كل مرة تتغير فيها .كذلك فإن
النهج املوازي الذي يستخدم مسارات التركيز التمثيلية ( )RCPsيفصل بصورة جزئية علم املناخ عن قضايا التوقعات االجتماعية االقتصادية بالنظر إلى
أن من املمكن أن ينشأ مسار تركيز معني عن توقعات اجتماعية اقتصادية مختلفة ،ونتائج منوذج التقييم املتكامل .وفي السابق ،عندما كان يجري تعديل
السيناريوهات االجتماعية االقتصادية ،كان يتعني إجراء احملاكات النموذجية مرة أخرى حتى على الرغم من أنه من النادر أن تؤدي التغييرات إلى عمليات
تبديل ذات مغزى (أي ميكن رصدها) في مناخات املستقبل املنمذجة .وميكن في املستقبل إجراء التوقعات املناخية باستخدام نفس مسارات التركيز التمثيلية
مما يتيح للقائمني على النمذجة عزل تأثيرات التغييرات في التوقعات املناخية ذاتها .وميكن استخدام سيناريوهات التأثير اجلديدة لتحديد مستوى عمليات
محاكاة التوقعات املناخية احلالية عن طريق مناذج أكثر تبسيط ًا يكون قد جرى تكبيرها إلعطاء نتائج قابلة للمقارنة مع كامل النماذج املناخية ثالثية األبعاد.
ولن تكون ثمة حاجة إلى إعادة تشغيل النماذج لكل سيناريو جديد .وميكن استخدام الوفر في وقت احلساب في توليد مجموعات أوسع نطاق ًا باستنارة
ال عن متثيل أكثر استفاضة لعوامل عدم اليقني و/أو
أعلى ،حيث من املأمول أن يفضي ذلك إلى عمليات محاكاة أدق للتغير اإلقليمي ،واألحداث املتطرفة فض ً
األرجحيات .ومن الطبيعي أن استخدام توسيع النمط يسفر دائم ًا عن عملية تقريب للمخرجات التي كان ميكن أن تتحقق بواسطة منوذج مناخ حديث لو كان
قد أجرى .كما أن عمليات التقريب الناشئة قد تكون أفضل بالنسبة لبعض املتغيرات من غيرها .ولذا فإن الوفورات في التكاليف والوقت في وضع النماذج
املتاحة وإدارتها تتحقق على حساب التقريب.

أو ًال  -3تفسير مصطلحات مسارات التركيز النموذجية  RCPsودور هذه املسارات  RCPsفي «العملية املوازية»
لقد اختير اسم «مسارات التركيز التمثيلية» لتأكيد املسوغات الكامنة وراء استخدامها .فهذه املسارات  RCPsيشار إليها باملسارات للتأكيد بأن الغرض
الرئيسي منها هو توفير توقعات تعتمد على الوقت لتركيزات غازات الدفيئة ( .)GHGوعالوة على ذلك ،فإن املقصود من مصطلح املسار هو تأكيد أنها
ليست فقط تركيزاً معين ًا طويل األجل أو نتيجة للتأثير اإلشعاعي ،مثل مستوى التثبيت ،الذي يعتبر مهما بل أيض ًا املسار الذي يتخذ مبرور الوقت للوصول إلى
تلك النتيجة .وهي «متثيلية» من حيث أنها متثل واحدا من عدة سيناريوهات مختلفة له نفس خصائص التأثير اإلشعاعي واالنبعاثات .ويعتبر مصطلح «خط
القياس» املستخدم في مقرر الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ أقل استصواب ًا حيث إنه يعني أن لسيناريو معني وصف ًا خاص ًا باملقارنة بالسيناريوهات
ال لها .وهذه نقطة رئيسية ألنه كما جرى التوضيح بصورة أكثر اكتماال في القسم الثاني من هذا املوجز
األخرى في الدراسات بد ًال من أن يكون مجرد متثي ً
)
(
وفي التقرير الكامل ،فإن حتديد واستخدام مسارات التركيز التمثيلية  RCPsفي النمذجة املناخية ليس سوى اخلطوة األولى في عملية موازية جديدة لوضع
السيناريوهات تقوم بتنسيقها األوساط املعنية بالبحوث .ومتشيا مع مقرر الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ بأن تضطلع هذه املسارات ( )RCPsبدور
حتفيزي في وضع سيناريوهات جديدة ،فإن املقصود منها هو اإلسراع بإعداد السيناريوهات املتكاملة للتمكن من املضي في منذجة استجابة النظام املناخي
لألنشطة البشرية بالتوازي مع وضع سيناريوهات االنبعاثات وغيرها من السيناريوهات لالستخدام في وضع عمليات تقييم التأثيرات والتكيف وسرعة التأثر
والتخفيف.
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النواجت املتوقعة

أو ًال -4

تخطط األوساط املعنية بالبحوث ،بغية تلبية احتياجات املستخدمني من املستوى املتوسط والنهائيني ،وضع خمس نواجت في الطريق نحو نشر تقرير التقييم
اخلامس احملتمل (.)AR5
-1

مسارات التركيز النموذجية ( .)RCPsسيجري إنتاج أربعة مسارات تركيز متثيلية من سيناريوهات أوساط منذجة التقييم املتكامل ()IAM
املتاحة في الدراسات املنشورة :مسار عال واحد يصل فيه التأثير اإلشعاعي إلى >  8.5وات/م 2بحلول عام  2100ويستمر في االرتفاع لبعض
الوقت ،واثنان من «مسارات التثبيت» الوسيطة يستقر فيها التأثير اإلشعاعي عندما يقرب من  6وات/م 2و 5وات/م 2بعد عام  2100ومسار
واحد يبلغ فيه التأثير اإلشعاعي ذروته عندما يقرب من  3وات/م 2قبل  2100ثم ينخفض .وتتضمن هذه السيناريوهات مسارات زمنية
ال عن استخدام األراضي/غطاء األراضي
لالنبعاثات والتركيزات للمجموعة الكاملة من غازات الدفيئة والهباء والغازات النشطة كيميائي ًا فض ً
(انظر اجلدول  1-1ألف في التقرير الكامل) .وتاريخ االنتهاء املتوقع من هذا العمل هو أيلول/سبتمبر .2008

-2

مجموعات مناذج املناخ املعتمدة على مسارات التركيز التمثيلية  RCPوتقييس األمناط .مجموعات التوقعات املعتمدة على الوقت املؤطرة
التي تنتجها مناذج مناخية متعددة مبا في ذلك النماذج املتقارنة للدوران العام بني الغالف اجلوي – واحمليطات واجلليد البحري (،)AOGCMs
ومناذج النظام األرضى ( ،)ESMsومناذج نظام األراضي املتوسطة التعقيد ومناذج املناخ اإلقليمي التي سوف تعد ملسارات التركيز التمثيلية
األربعة طويل األجل ،ولتوقعات عالية االستبانة للمدى القريب حتى عام  2035ملسار التركيز التمثيلي للتثبيت البالغ  4.5وات/م 2فقط.
ويتوقع تشغيل السيناريوهات طويلة األجل باستبانة تبلغ ما يقرب من  ˚2في حني قد تكون سيناريوهات املدى القريب أعلى استبانة من ذلك
( ˚0.5إلى  .)˚1وميكن تقييس قيمة هذه التوقعات بالزيادة أو النقص وفقا ملعدل متوسط درجة احلرارة العاملي اخلاضع للمحاكاة بالنسبة ملسار
التركيز التمثيلي ،وتغير درجة احلرارة احملدد في التوقعات الناجمة البسيطة املدفوعة مبختلف السيناريوهات .وموعد االنتهاء املتوقع من هذا
العمل هو خريف عام .2010

-3

سيناريوهات جديدة لنمذجة التقييم املتكامل .ستضع األوساط املعنية بالبحوث منذجة التقييم املتكامل ( )IAMسيناريوهات جديدة
بالتشاور مع األوساط املعنية بالتأثيرات والتكيف وسرعة التأثر ( )IAVتستكشف طائفة واسعة من األبعاد املرتبطة بالتأثير املناخي البشري
املنشأ .ويتوقع جمع هذه السيناريوهات مع املخرجات احملددة النمط من التوقعات املناخية للمجموعات (الناجت  .)5وتتضمن املخرجات
املتوقعة قوى دافعة اجتماعية اقتصادية بديلة ،ونظم بديلة الستحداث التكنولوجيا ،وعمليات حتقيق بديلة لبحوث علم نظام األرض،
وسيناريوهات تثبيت بديلة تتضمن السيناريوهات التقليدية «عدم التجاوز» وسيناريوهات التجاوز ،وعمليات متثيلية لسياسات وتدابير
ال عن االجتاهات والسياسات االجتماعية واالقتصادية احمللية واإلقليمية .ويتوقع أن تتوافر هذه في الربع الثالث
التخفيف املتباينة إقليمي ًا فض ً
من عام .2010

-4

األحداث الشرحية العاملية .وهذه األحداث عبارة عن أوصاف مفصلة متصلة مبسارات التركيز النموذجية األربعة التي تنتج في مرحلة اإلعداد
وتوضح هذه املسارات كجزء من الناجت  3بواسطة أوساط  IAMو .IAVويتعني أن تكون خطوط شرح هذه األحداث العاملية واإلقليمية الكبيرة
قادرة على توفير االستنارة ألوساط  IAVوغيرهم من الباحثني .وسيجري أيضا وضع خطوط شرحية جديدة لألحداث باعتبارها سيناريوهات
مرجعية جديدة تنشأ داخل الناجت  3وتنطوي على إمكانية توسيع عملية وضع هذه اخلطوط في مرحلة االندماج .وستكون عملية وضع خطوط
شرحية لألحداث عملية مشتركة تستخدم الباحثني من كل من أوساط  IAMو .IAVويتوقع أن يتوافر هذا الناجت في الربع الثالث من عام
.2010

-5

السيناريوهات املتكاملة .ستقترن مجموعات النماذج املناخية املعتمدة على مسارات التركيز التمثيلية وتقييس األمناط (الناجت  )2بتوليفات
املسارات اجلديدة لسيناريوهات ( IAMالناجت  )3لتوفير توليفات من املجموعات .وسوف تتوافر هذه السيناريوهات لالستخدام في عمليات
التقييم اجلديدة التي تقوم بها أوساط  .IAVوعالوة على ذلك ،ستبدأ بحوث  IAMإلدراج نتائج  IAVومناذجها واملعلومات املرتدة إلعداد
مرجع توليفي بصورة شاملة ،وتغير املناخ ونتائج  .IAMويتوقع أن تتوافر هذه في ربيع عام .2012
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يرد اإلطار الزمني املتوقع إلنتاج هذه النواجت اخلمس في الشكل .2

الناجت  :5دمج تنبؤات
املجموعات ألوساط منذجة
املناخ مع سيناريوهات
 IAMاجلديدة املتاحة

الناجت  :2تنبؤات املجموعات
ألوساط منذجة املناخ املعتمدة على
مسارات التركيز التمثيلية وحتليل
مستوى األمناط احملدد

الناجت  :1تسليم
مسارات التركيز
التمثيلية ألوساط
منذجة املناخ

الناجت :3
سيناريوهات  IAMاجلديدة
الناجت :4
خطوط األحداث

ربيع 2013

ربيع 2012

خريف 2010

خريف 2008

مرحلة اإلعداد

تأخر نشر

مرحلة الدمج

املرحلة املوازية

خريف 2007

 12شهر ًا

 18شهر ًا

 24شهر ًا

 12شهر ًا

الشكل  :2اخلطوط الزمنية لنواجت إعداد السيناريوهات الرئيسية ( = CMCأوساط منذجة املناخ)

ثاني ًا -

عملية وضع السيناريوهات

ستعد هذه النواجت من خالل عملية جديدة لوضع السيناريوهات تشمل ثالث مراحل :مرحلة اإلعداد ،ومرحلتني رئيسيتني لوضع السيناريوهات :مرحلة
موازية للنمذجة ووضع سيناريوهات جديدة ومرحلة الدمج والتوزيع والتطبيق.

ثاني ًا  -1مرحلة اإلعداد
سيتمثل الناجت الرئيسي ملرحلة اإلعداد في أربع مسارات تركيز منوذجية ( )RCPsتعدها أوساط منذجة التقييم املتكامل ( )IAMsللوفاء باحتياجات أوساط
النمذجة املناخية ( )CMمن البيانات ،وللرد على طلب الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ احلصول على سيناريوهات «أساس» من أوساط البحوث.
ولن تكون مسارات التركيز النموذجية ( )RCPsمجال تركيز جميع البحوث التالية .فهي وسيلة توفر خيط ًا حتليلي ًا متسق ًا خالل األوساط املعنية بالبحوث
وتيسر استكشاف وتوسيم جوانب عدم اليقني في املناخ ،واجلوانب االجتماعية االقتصادية واالنبعاثات وسرعة التأثر والتأثيرات.
وستعمل أوساط  IAMو CMمع ًا لضمان أن تعكس مسارات التركيز النموذجية  RCPsاحتياجات أوساط منذجة املناخ وتنطوي عملية وضع هذه املسارات
 RCPsعلى عدد من التحديات تشغل مجال تركيز البحوث اجلارية عبر أوساط  .IAMوسوف يتعني تصغير قيمة مجموعة البيانات املقدمة من كل مسار
 RCPمكاني ًا لتناسب األنواع قصيرة العمر واالنبعاثات الغازية والهبائية واستخدام األراضي/غطاء األراضي .وثمة حتد هام آخر يتمثل في توسيع نطاق
املسارات  RCPsمن عام  2100الذي هو نقطة النهاية املعتادة في النتائج املنشورة من أوساط  IAMليشمل عام  .2300ونظراً جلوانب عدم اليقني االجتماعية
االقتصادية على مدى نطاق زمني ،جتري مناقشة طائفة من النهج املنمطة إلنتاج بيانات االنبعاثات والتركيزات لالستخدام من جانب أوساط  .IAMوسوف
تتاح الطرائق املقررة الناشئة عن تلك املناقشات للتعليق عليها .وثمة خطوة مبكرة هامة أخرى في العملية تتمثل في وضع معايير لإلبالغ عن البيانات من
جانب أوساط  IAMباالقتران مع أوساط التوقعات املناخية  CMواألوساط املعنية بالتأثيرات والتكيف وسرعة التأثر  .IAVوسوف تعد أوساط  IAMالبيانات
املطلوبة ملجموعات التوقعات املناخية .وسوف يدرج االستعراض الدقيق واملراجعة الترافقية للبيانات من جانب املجموعات املشاركة في  IAMو CMكجزء
من العملية .وسيجري توفير البيانات ذات الصلة باملسارات ( )RCPsهنا ألولئك املعنيني باستخدامها .وبغية املساعدة في تنسيق هذا العمل عبر أفرقة IAM

وفيما بينها واألوساط األخرى املشاركة في بحوث التغيير العاملي ،أنشئ احتاد أوساط منذجة التقييم املتكامل.
 أنشئ احتاد أوساط منذجة التقييم املتكامل في تشرين الثاني/نوفمبر  2006وقد انضمت حتى اآلن  37مجموعة إلى االحتاد .انظر القسم الرابع من التقرير لإلطالع على مزيد من
املعلومات.
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ثاني ًا  -2مرحلة النمذجة املوازية
كما يبني الشكل  ،1وضعت مرحلة النمذجة املوازية لإلسراع بعملية وضع السيناريوهات .وتدقق هذه املرحلة في العمل الذي كان يحدث عادة بصورة متوالية
على فترة زمنية أطول .وثمة مزايا وعيوب لكل من النهج املتوالي التقليدي والنهج املوازي اجلديد على النحو الذي يتناوله التقرير الكامل.
وسوف تتألف مرحلة النمذجة املوازية من عمل واسع النطاق منفصل عبر األوساط املعنية بالبحوث املسند إليها تقدمي توسيم ثري ومتساوق للكثير من جوانب
تغير املناخ .وهناك ،في املرحلة املوازية ،ثالثة أنشطة متضي معا في وقت واحد .أوالً ،تستخدم أوساط التوقعات املناخية مسارات التركيز النموذجية ()RCPs
وما يرتبط بها من انبعاثات لوضع سيناريوهات التغييرات في الغالف اجلوي واملناخ وما يتصل بذلك من ظروف (مثل ملوحة احمليطات أو ارتفاع مستوى سطح
البحر) خالل نطاقني زمنيني موضع اهتمام :املدى القريب (حتى عام  )2035واملدى البعيد (حتى عام  .)2300وسوف ينتهي هذا النشاط بتحليالت لتحديد
مستويات األمناط املصمم لتوسيم احليز املناخي الكامل .وثانياً ،تبدأ أوساط بحوث  IAMفي وضع مجموعة جديدة من السيناريوهات تعيد النظر في املراجع
وخيارات التثبيت والتكنولوجيا والسياسات لتكوين «مكتبة» من السيناريوهات اجلديدة .وثالثا ،تعمل أوساط بحوث  IAMو IAVلوضع أحداث عاملية
وإقليمية شرحية «ومنهجيات تقليص النطاقات ومناذج التأثيرات اإلقليمية والقطاعية التي ميكن أن يستخدمها الباحثون في  IAVفيما يتعلق بالسيناريوهات
اجلديدة مبا في ذلك مسارات التركيز التمثيلية .RCPs

ثاني ًا  -3مرحلة الدمج وتأخر النشر
سيجري في مرحلة الدمج ،دمج مجموعة السيناريوهات املناخية اجلديدة التي وضعت خالل املرحلة املوازية (الناجت  )2مع سيناريوهات االنبعاثات (واخلاصة
ال في دراسات  IAVاجلديدة .وبغية ضمان االقتران املالئم
باالجتماعية االقتصادية ألوساط  IAMفي املرحلة املوازية (الناجتان  3و )4باعتبار ذلك مدخ ً
ملخرجات التوقعات املناخية مع السيناريوهات االجتماعية االقتصادية اجلديدة ،سوف جتري عملية لالستقراء وحتديد مستوى منط منوذج املناخ .وسيجري
جتميع النتائج في أرشيف بحوث  IAVمقترح سييسر املقارنات البيئية وجتميع النتائج .وسيبدأ الباحثون في أوساط  ،IAVفي مرحلة الدمج ،عملية دمج
أدوات بحوث  IAVبصورة مباشرة في أوساط  .IAMويتمثل الهدف في إنتاج عمليات متثيل متسقة داخلي ًا لألنشطة البشرية التي أجريت في سياق تغير املناخ
واحمليطات والنظم اإليكولوجية .كما سيقوم واضعو النماذج املناخية بإدراج نظرات متعمقة من بحوث  IAMو IAVفي اجليل اجلديد من منوذج نظام األرض
 ESMsلتوفير متثيل أكثر واقعية لتأثيرات الدوافع البشرية على النظم الفيزيائية والكيميائية األحيائية التي جتري منذجتها .وقد ييسر هذا الدمج (بواسطة قيام
كل من أوساط  IAMو ESMبإدراج النتائج من دراسات  )IAVاالستقصاءات اجلديدة من عمليات استرجاع املعلومات.
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األطر الزمنية واملسار الرئيسي لوضع السيناريوهات
استمرار وضع وتطبيق
سيناريوهات IAM
IAM

دمج مجموعات أوساط
النمذجة مع
سيناريوهات IAM

CMC
IAV

وضع سيناريوهات  IAMجديدة
أوساط النمذجة املناخية تضع
حتليالت حتديد مستويات
مجموعة التمثيل واألمناط

األحداث

بحوث  IAVاملعتمدة على سيناريوهات
 IAMو  IAMاجلديدة

ربيع 2013

ربيع 2012

خريف 2010

املرحلة املوازية

خريف 2008

 24شهر ًا

 12شهر ًا

مرحلة اإلعداد

تأخر نشر

مرحلة الدمج

بحوث  IAVاملعتمدة على النواجت األربعة املتوقعة
لسيناريوهات SRES IAM

خريف 2007

 12شهر ًا

 18شهر ًا

اختيار مسارات
التركيز التمثيلية

الشكل  :3بعض األنشطة الرئيسية ذات الصلة بالسيناريوهات عبر أوساط  IAVو IAMو CMوالعالقات فيما بينها واحلدود بني هذه املراحل ليست محددة بصورة دقيقة،
وإن كان ميكن أخذ املواعيد النهائية املتعلقة باملدى القريب مثل املوعد النهائي في خريف  2008لتوفير مسارات التركيز التمثيلية على أنه أكثر دقة نسبياً.

وثمة تأخير زمني بني استكمال البحوث وتوثيقها ونشرها .وعلى ذلك ففي حني أن عملية النشر سوف متضي طوال السنوات املؤدية حتى تقرير التقييم
اخلامس  ،AR5يتعني تخصيص بعض الوقت في نهاية العملية الستيعاب نواجت البحوث التي تظهر في آخر وقت .وهذا التأخير الزمني يبلغ نحو سنة ،وهو
تأخير ال ميكن جتنبه اآلن وينبغي إدراجه في التخطيط.
ويبني الشكل  3التفاعالت فيما بني أوساط البحوث خالل املراحل الثالث لوضع السيناريوهات.

ثالث ًا -

«مسارات التركيز النموذجية»

سوف ييسر التعرف مبكراً على مجموعة «مسارات التركيز التمثيلية»  RCPsتنسيق السيناريوهات املتكاملة اجلديدة االجتماعية االقتصادية واملناخية
واملتعلقة باالنبعاثات .وتتمثل املسوغات الرئيسية للبدء مبسارات التركيز التمثيلية في اإلسراع بوضع دراسات واسعة بشأن السيناريوهات اجلديدة واملتكاملة
من خالل السماح لنمذجة استجابات النظام املناخي لألنشطة البشرية للمضي بالتوازي مع وضع سيناريو االنبعاثات (انظر الشكل .)2
وقد طلبت الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ أن تكون مسارات التركيز التمثيلية « RCPsمتماثلة مع الطائفة الكاملة لسيناريوهات التثبيت
والتخفيف وانبعاثات خط األساس املتوافرة في الدراسات العلمية اجلارية» وأن تتضمن معلومات عن مجموعة من العوامل تتجاوز التركيزات واالنبعاثات
اخلاصة بغازات الدفيئة طويلة العمر مبا في ذلك انبعاثات الغازات واألهباء األخرى النشطة إشعاعي ًا (وأسالفها) واستخدام األراضي والظروف االجتماعية
االقتصادية (انظر التذييل  1من التقرير الكامل لالطالع على وصف مفصل لالحتياجات من البيانات) .وينبغي أن تكفي هذه املعلومات لتلبية احتياجات
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املستخدمني وخاصة االحتياجات من البيانات الالزمة لنمذجة املناخ .وبغية مراعاة تأثيرات انبعاثات جميع غازات الدفيئة واألهباء ،اختيرت مسارات التركيز
التمثيلية باالستناد بالدرجة األولى إلى انبعاثاتها املرتبطة بنتائج التركيزات ،والتأثير اإلشعاعي الصافي .وسوف يأتي كل مسار مختار من مسارات التركيز
التمثيلية  RCPsمن أوساط  IAMمختلفة وتتضمن مسار التركيز وما يقابله من انبعاثات ومسارات استخدام األراضي.

ثالث ًا  -1االستخدامات والقيود
فيما يلي االستخدامات األساسية ملسارات التركيز النموذجية ونتائج التوقعات املناخية املرتبطة بها:
)
(
مدخالت في النماذج املناخية .فكما أشير في القسم الثاني ،فإن الغرض الرئيسي من مسارات التركيز التمثيلية  RCPsهو تيسير وضع
•
سيناريوهات متكاملة باستباق عملية النمذجة املناخية من خالل توفير البيانات عن االنبعاثات والتركيزات واستخدام األراضي/الغطاء
األرضي التي حتتاجها األوساط املعنية بالنمذجة املناخية .وسوف تستخدم بعد ذلك النتائج املستمدة من عمليات محاكاة النمذجة املناخية
في إعادة تكبير مكونات النظام املناخي لدى أوساط  ،IAMواستنارة دراسات  ،IAVوإدراج املعلومات املرتدة من التأثيرات املناخية في الدوافع
االجتماعية االقتصادية خالل املراحل التالية لعملية وضع السيناريوهات.
تيسير تقييس منط في نتائج النموذج املناخي .فسوف تغطي إسقاطات تغير املناخ املستندة إلى مسارات التركيز التمثيلية طائفة عريضة من
•
النتائج .وسوف تستخدم هذه النتائج مقترنة بتجارب الرقابة دون تأثير إشعاعي بشري املنشأ عن املدى الذي ميكن تكبيره عنده لتوفير نتائج
تغير املناخ ملستويات الدفع الوسيطة دون إعادة جتربة التوقعات املناخية (انظر القسم  4-2من التقرير الكامل) .ولهذا الغرض ،من املهم حتليل
االستجابة الالخطية لتغير املناخ ملختلف مستويات الدفع ومساراته الزمنية (مبا في ذلك مسارات الذروة واالنخفاض) باستخدام عملية احملاكاة
للنمذجة املناخية القابلة للمقارنة املتأثرة مبسارات التركيز النموذجية املتعددة.
استكشاف طائفة الظروف االجتماعية االقتصادية املتسقة مع مسار تركيز معني .تتمثل إحدى املسائل البحثية املقترحة في حتديد نطاق
•
الظروف االجتماعية االقتصادية التي ميكن أن تتسق مع مسار معني من التأثير مبا في ذلك مستواه النهائي ومساره مبرور الوقت ومنطه املكاني.
وسوف تيسر مسارات التركيز النموذجية ( )RCPsاستكشاف مستقبل التطور البديل الذي قد يتسق مع كل مسار من مسارات التركيز
النموذجية األربعة.
استكشاف االنعكاسات املناخية ألمناط التأثير املكانية .فسوف يكون لكل مسار من مسارات التركيز التمثيلية منط تأثير مكاني معني نتيجة
•
لالختالفات في كل من االنبعاثات املكانية واستخدام األراضي .وسوف توفر املسارات  RCPsتركيزاً جديداً للعمل في املسألة البحثية املفتوحة
املتعلقة مبدى اتساع طائفة أمناط التأثير املكانية التي ميكن أن تتسق مع نتائج معينة لتغير املناخ.
وهناك عدد من القيود على استخدام مسارات التركيز التمثيلية ( )RCPsيتعني مراعاتها حتى ميكن جتنب التطبيقات غير السليمة .وتشمل هذه القيود
ما يلي:
ينبغي عدم اعتبارها تنبؤات أو قيود مطلقة .فهذه املسارات متثيلية للسيناريوهات البديلة احملددة للمستقبل إال أنها ليست تكهنات أو
•
تنبؤات بالنتائج املقبلة .فال يقصد من أي مسار ( )RCPsأن يكون إسقاطات «أفضل تخمني» أو األرجح أو األكثر معقولية.
ينبغي عدم اعتبارها منظوراً سياساتي ًا .فالغرض من املسارات ( )RCPsهو مساندة البحوث العلمية في فحص مختلف اجلوانب املستقبلية
•
لتغير املناخ وانعكاساتها بالنسبة للتكيف والتخفيف دون إصدار أية أحكام فيما يتعلق مبدى استحسانها.
ينبغي عدم النظر إلى السيناريوهات االجتماعية االقتصادية التي يستند إليها كل مسار  RCPعلى أنها فريدة في نوعها .فكل مسار يستند
•
إلى سيناريو في الدراسات يتضمن مسار تطور اجتماعي اقتصادي .غير أن السيناريو االجتماعي االقتصادي الذي يستند إليه كل مسار ليس
سوى واحد من عدة سيناريوهات محتملة ميكن أن تتسق مع مسار التركيز.
ال ميكن معاملة السيناريوهات االجتماعية االقتصادية التي تستند إليها املسارات  RCPsعلى أنها مجموعة تعتمد على منط داخلي جامع.
•
)
(
ففي حني أن كل مسار  RCPقد نشأ عن أساس اجتماعي اقتصادي متساوق داخلي ًا خاص به ،فإن املسارات األربعة  RCPsقد اختيرت
كمجموعة على أساس تركيزها ونتائج التأثير التي تتماثل مع الطائفة الكاملة لسيناريوهات االنبعاثات املتوافرة في الدراسات .ولذا ال يوجد
منطق جامع أو اتساق مع مجموعة االفتراضات االجتماعية االقتصادية أو األحداث املتصلة مبجموعة املسارات  .RCPsوعلى وجه اخلصوص
ينبغي عدم استخدام السيناريو االجتماعي االقتصادي الذي يستند إليه أحد املسارات باالقتران مع ذلك السيناريو اخلاص مبسار آخر ،وال
ميكن استخدامه بحرية بصورة متبادلة مع االفتراضات التي تستند إليها املسارات  RCPsاألخرى .وعلى ذلك ،من غير املقصود أن تشمل
السيناريوهات االجتماعية االقتصادية األساسية كامل التطور املستصوب لالفتراضات اخلاصة بأي عنصر من العناصر االجتماعية االقتصادية
(السكان ،النمو في الناجت احمللي اإلجمالي ،ومعدالت التغيير التكنولوجي واستخدام األراضي وغير ذلك).
هناك بعض جوانب عدم اليقني في حتويل مالمح االنبعاثات إلى تركيزات وتأثيرات إشعاعية .وينطبق ذلك على وجه اخلصوص على دورة
•
الكربون وكيمياء الغالف اجلوي .وميثل كل مسار  RCPمجموعة محتملة واحدة من االفتراضات فيما يتعلق بهذا التحويل .وينبغي تنسيق
كل من وضع التقنيات واألدوات اجلديدة لتحويل االنبعاثات إلى تركيزات وحتليل جوانب عدم اليقني في مراحل متتابعة بواسطة األوساط
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املعنية بالنمذجة املناخية واحتاد أوساط منذجة التقييم املتكامل .انظر القسم الثاني من التقرير الكامل لالطالع على املناقشات اخلاصة بخطط
البحوث في هذا املجال.
ويصف اجلزء الباقي من هذا امللخص العملية التي استخدمت في حتديد مسارات التركيز التمثيلية  RCPsمن املؤلفات والدراسات.

ثالث ًا  -2اخلواص املنشودة
تنعكس أفضليات مجتمعات املستخدمني النهائيني والوسطاء فيما يتعلق باجلوانب العامة للمسارات  RCPsفي «اخلواص املنشودة» التالية للسيناريوهات التي
تتضمن النطاق والعدد والفصل والشكل واملتانة والشمول واستنارة املدى القريب.
النطاق :طلبت الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ،أمراً يعكس اهتمامات مستخدمي السياسات هو ،أن تتماثل مسارات التركيز
•
التمثيلية  RCPsمع الطائفة الكاملة من سيناريوهات التثبيت والتخفيف وانبعاثات خط األساس املتوافرة في الدراسات العلمية اجلارية».
كما أبدت األوساط املعنية بالبحوث واملستخدمني اهتمام ًا واضح ًا مبجموعة التركيزات ومسارات التأثير اإلشعاعي التي متتد من املسار املرتفع
ال عن
إلى املسار املنخفض .وتيسر البحوث بشأن ،والنظرات املتعمقة عن اجلوانب املستقبلية احملتملة فيما بني املسارين املرتفع واملنخفض فض ً
جوانب عدم اليقني في املسارين املرتفع واملنخفض ذاتهما .فمسارات أقل التأثيرات اإلشعاعية املتوافرة في الدراسات تبلغ الذروة ثم تنخفض.
وأعرب املشاركون في اجتماع اخلبراء عن اهتمامهم بشكل الذروة واالنخفاض في هذين املسارين فضال عن مستويات تأثيراتهما اإلشعاعية
املنخفضة.
العدد :خلصت األوساط املعنية بالبحوث واملستخدمني إلى ضرورة إعداد أربعة مسارات  ،RCPsوإن كان من غير املتوقع أن جتري جميع
•
أفرقة النمذجة املناخية عمليات محاكاة تستند إلى جميع املسارات  RCPsاألربعة .وقد رئي أن أربعة مسارات مالئمة من حيث أن عدد
السيناريوهات كان زوجي (مما يتالفى معه امليل الطبيعي نحو اختيار احلالة املتوسطة باعتبارها أفضل التقديرات) ،وسيتوافر عدد أكثر من
اثنني من السيناريوهات (إلتاحة املسارات الوسيطة باإلضافة إلى املسارات املرتفعة واملنخفضة) وكان عدد السيناريوهات صغيراً (مما يعكس
قيود املوارد داخل األوساط املعنية بالنمذجة املناخية بسبب ارتفاع تكاليف محاكاة النماذج).
الفصل والشكل :تتسم تفسيرات جتارب النموذج املتقارن للدوران العام بني الغالف اجلوي واحمليطات واجلليد البحري  AOGCMبأكبر قد
•
من الفعالية عندما ترصد عالمات تغير املناخ الكبيرة باملقارنة بضوضاء تقلبية املناخ الكامنة فيها .فبالنسبة لنتائج تغير املناخ التي سيمكن
للنماذج أن حتددها إحصائياً ،ينبغي فصل مسارات التأثير اإلشعاعي بصورة جيدة في نهاية القرن احلادي والعشرين و/أو أن يكون لها أشكا ًال
مختلفة .وسوف تيسر نتائج تغير املناخ القابلة للتحديد الواضح ربط التأثيرات املرتبطة بالبحوث بنطاقات معينة من تغير املناخ وعمليات
تقييم التكاليف واملنافع للتأثيرات املتفاداة.
املتانة :نظراً لالحتياجات الكبيرة من املوارد املرتبطة بتجربة النماذج املناخية ،فإن من احلكمة أن ترى األوساط العلمية مسارات التركيز
•
النموذجية  RCPsوالسيناريوهات التي تعتمد عليها أنها متينة .وفي هذا السياق ،فإن املتانة تعني أن السيناريو سليم من الناحية الفنية من
حيث توظيفه لالفتراضات السليمة واملنطق وما يرتبط بها من حسابات وأن مستواها من التأثير اإلشعاعي مبرور الوقت ميكن تكراره بصورة
منفصلة بواسطة النماذج األخرى التي متثل مجموعات أخرى من االفتراضات ،وبسيناريوهات تعتبر سليمة من الناحية الفنية .وبصفة عامة،

تعتبر املنشورات التي تخضع الستعراض علمي نظير حكم ًا ضمني ًا على السالمة الفنية.
الشمول :يحدث تغير املناخ بفعل األنشطة البشرية بدافع من عدة عوامل تسهم جميعها في التأثير اإلشعاعي للنظام املناخي .ويتعني
•
على مسارات  RCPsأن تنمذج جميع هذه العوامل حتى يتوافر لها االتساق الداخلي وتتضمن عوامل التأثير اإلشعاعي املجموعة الكاملة
من غازات الدفيئة والهباء والغازات النشطة كيميائي ًا واستخدام األراضي .وسوف حتتاج األوساط املعنية بالنمذجة املناخية إلى بيانات عن
ال عن استخدام األراضي والغطاء األرضي.
االنبعاثات املؤطرة للهباء والغازات النشطة كيميائيا وامليثان فض ً
سيناريوهات االستبانة العالية للمدى القريب .سوف يستخدم أحد املسارات  RCPsلوضع إسقاطات تغير املناخ باستبانة مكانية متزايدة
•
˚
(مثل  0.5خطوط عرض خطوط طول) ،للسنوات الثالثني األولى (حتى عام  .)2035ويوفر استخدام أحد املسارات  RCPsبد ًال من سيناريو
منفصل االستمرارية القريبة والبعيدة املدى.

 ميكن أن تتباين االفتراضات فيما بني النماذج من حيث عدة أمور من بينها النواحي االجتماعية االقتصادية ،والتكنولوجيات والهيكل االقتصادي وكيمياء الغالف
اجلوي ودورة الكربون.
 تتوافر عدة تعاريف للمتانة في كل من االستخدامات الشائعة والعلمية .ونحن نستخدمها في سياق مسارات التركيز النموذجية لتعني «املدعمة بصورة حسنة» وهو
يتماشى مع أحد تعاريفها بأنها «قوية ومتينة» .واملعايير التي تستخدم لتحديد ما إذا كان السيناريو مدعما بصورة حسنة هي السالمة الفنية والصالحية للتكرار .وقد
استخدمت املتانة في اجلزء األول من املوجز الفني مبعني آخر في سياق وصف السياسات التي تعمل بصورة جيدة في إطار مجموعة مختلفة من االفتراضات .ويستند هذا
االستخدام إلى تعريف بديل للمتانة مبعني املتغير نسبي ًا في إطار طائفة واسعة من الظروف.
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ثالث ًا -3

سيناريوهات في الدراسات وأمناط مسارات التركيز النموذجية

أجرى الفريق العامل الثالث ،في تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( )AR4تقييما للدراسات املتوفرة عن سيناريوهات خط
األساس والتثبيت التي نشرت منذ صدور التقرير اخلاص عن سيناريوهات االنبعاثات ( )SRESوتقرير التقييم الثالث ( .)TARوحدد أكثر من  300سيناريو
في التقرير ( ،)AR4كان  147و 177منها من سيناريوهات خط األساس والتثبيت على التوالي .وثمة تطور هام حدث بعد تقرير التقييم الثالث ()TARيتمثل
في توسيع نطاق الكثير من منذجة التقييم املتكامل مبا يتجاوز ثاني أكسيد الكربون ( )CO2لتشمل غازات دفيئة أخرى .وقد أتاح هذا التحديث تقييم الكثير
من إستراتيجيات تخفيف غازات متعددة .وكان نحو نصف السيناريوهات التي جرى تقييمها في التقرير  AR4من سيناريوهات الغازات املتعددة التي تضم
 71سيناريو خلط أساس غازات متعددة و 76سيناريو للتثبيت .وفي حني جرى توسيع نطاق الكثير من منذجة التقييم املتكامل ليشمل غازات أخرى ،فإن عدداً
ال منها فقط هو الذي أخذ في االعتبار بصورة شاملة املكونات الرئيسية للتأثير اإلشعاعي .وألغراض هذا التقرير ،مت جتميع مسارات النأثير اإلشعاعي ألكثر
قلي ً

من  30سيناريو من هذه السيناريوهات الشاملة لتيسير حتديد العناصر املرشحة ملسارات التركيز النموذجية .وتبني اللوحة اليسرى في الشكل  4املتوسط العاملي
للتأثير اإلشعاعي عبر هذه السيناريوهات في حني توفر اللوحة اليمني مقارنة مسارات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ( )CO2املتصلة بالسيناريوهات الشاملة
في اللوحة اليسرى بالنطاق الكامل ملسارات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدراسات .ولذا فإن اللوحة اليمني توفر منظوراً بشأن متاثل السيناريوهات
املنشورة للتأثير اإلشعاعي الشامل مع كامل الدراسات املنشورة املعنية بسيناريوهات االنبعاثات – وبصفة عامة فإن مسارات ثاني أكسيد الكربون متثل بصورة
فعلية أكثر من املئني العاشر إلى التسعني ملسارات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر الدراسات التي نشرت بعد التقرير اخلاص بسيناريوهات االنبعاثات
( .)SRESوال يستخدم املئني كمعيار الختيار السيناريوهات بل يوفر قياس ًا وصفي ًا مفيداً للتداخل بني املجموعتني من السيناريوهات.

 تقوم سيناريوهات االنبعاثات واالجتماعية االقتصادية  IAMفي هذه الفئة بحساب اسقاطات متسقة داخلي ًا للتأثير اإلشعاعي ومكوناته الرئيسية – املجموعة الكاملة
ال عن دورة الكربون األرضية واحمليطية (انظر اجلدول ألف
من انبعاثات غازات الدفيئة ومن الغازات غير اخلاضعة للدفيئة والتركيزات ،واستخدام األراضي/غطاء األراضي فض ً
 1-1في التذييل  1من التقرير الكامل) .ويالحظ أن التأثير اإلشعاعي لم يكن متوافراً في شكل متماثل في جميع السيناريوهات البالغة  37في الدراسات .ومن هنا فإن
الشكل  4يتضمن الدفع بالنسبة لعدد  32سيناريو فقط.
 «سيناريوهات ما بعد التقرير اخلاص بسيناريوهات االنبعاثات ( »)SRESهي تلك التي نشرت في الدراسات بعد  SRESفي عام .2000
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ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ )ﻣﺌﲔ ﻋﺎﺷﺮ إﻟﻰ ﺗﺴﻌﲔ(
ﻧﻄﺎق ﺧﻂ اﻷﺳﺎس )ﻣﺌﲔ ﻋﺎﺷﺮ إﻟﻰ ﺗﺴﻌﲔ(
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳋﺎص ﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت )أدﻧﻰ/أﻗﺼﻰ(
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ )أدﻧﻰ/أﻗﺼﻰ(

الشكل  :4النطاق الكامل والوسيط ملسارات التأثير اإلشعاعي (اللوحة اليسرى) ومسارات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ملختلف النطاقات واملتوسطات (اللوحة اليمنى).
ففي اللوحة اليمنى فإن اخلطوط التي تربط األوساط املمتلئة واملفتوحة هي متوسطات نطاق سيناريوهات خط األساس والتثبيت .وتبني اخلطوط احلمراء املتقطعة النطاق
الكامل ملسارات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطاقة والصناعة واملرتبطة بالسيناريوهات الشاملة من اللوحة اليسرى .ومتتد البيانات املنشورة لهذه السيناريوهات حتى

عام  2100فقط .وسيتعني على مسارات التركيز النموذجية أن متد البيانات حتى عام .2300

وقد جرى استعراض دراسات السيناريوهات فيما يتعلق باخلصائص املنشودة للنطاق والعدد والفصل والشكل واملتانة والشمول لتحديد أمناط مسارات التركيز
النموذجية ( .)RCPsوحددت أربعة أمناط من هذه املسارات  RCPsمن حيث مستوى الدفع اإلشعاعي ،وشكل املسارات ملضاهاتها باخلصائص املنشودة في
الدراسات املتوافرة (اجلدول .)1
ومجموعة املسارات الواردة في اجلدول  1متثيلية لنطاق خط األساس والتثبيت املتعلق بالتأثير اإلشعاعي والتركيز ومسارات االنبعاثات في الدراسات .مع
النطاق الكامل ملسارات التأثير اإلشعاعي والتركيز املتوافرة املشمولة والتي تتجه هبوطي ًا من املئني التسعني إلى أقل من املئني العاشر من انبعاثات غازات الدفيئة
10
املشمولة.

 يالحظ أنه لم يتسن التمييز بوضوح بني انبعاثات الطاقة والصناعة واستخدام األراضي بالنسبة جلميع السيناريوهات في الدراسات ولذا فإن نطاقات
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الشكل ( 4واملبينة باملنطقة املظللة باألزرق والرمادي في اللوحة اليمنى) تشمل سيناريوهات بانبعاثات ثاني أكسيد
الكربون من كل من الطاقة والصناعة.
 10تأثرت مجموعة السيناريوهات في هذه الدراسات بشدة مبواصفات عمليات املقارنة املشتركة واستمرارية التجارب السابقة ،ولذا ينبغي عدم اعتبارها
توزيع وتيرة التحليالت املستقلة التي ميكن أن تستخلص منها املتانة النسبية واألرجحية واإلمكانية.
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اجلدول  - 1أنواع مسارات التركيز التمثيلية
التأثير اإلشعاعي1

التركيز2

شكل املسار

االسم

>  8.5وات/م 2عام 2100

>  1370مبعادل ثاني أكسيد الكربون في 2100

في ارتفاع

 6وات/م 2عند التثبيت بعد عام 2100

~  850مبعادل ثاني أكسيد الكربون (عند
التثبيت بعد )2100

تثبيت دون جتاوز

 4.5وات/م 2عند التثبيت بعد 2100

~  650مبعادل ثاني أكسيد الكربون (عند
التثبيت بعد )2100

تثبيت دون جتاوز

تبلغ الذروة عند ~  490مبعادل ثاني أكسيد
الكربون قبل  2100ثم تنخفض

الذروة ثم االنخفاض

RCP8.5

~

RCP6

~

RCP4.5

تبلغ الذروة عند ~  3وات/م 2عند التثبيت
قبل  2100ثم تنخفض

RCP3-PD3

مالحظات:
 1حتدد مستويات التأثير اإلشعاعي التقريبية بأنها  5 +في املائة من املستوى احملدد بوات/م .2وتتضمن قيم التأثير اإلشعاعي التأثير الصافي جلميع غازات الدفيئة البشرية
املنشأ وعوامل التأثير األخرى.
)
(
 2تركيزات معادل ثاني أكسيد الكربون التقريبية  . CO2-eqوقد حسبت تركيزات معادل ثاني أكسيد الكربون باملعادلة البسيطة ( Cone = 278* expتأثير.)3.325/
ويالحظ أن أفضل تقدير لتركيزات معادل ثاني أكسيد الكربون في  2005بالنسبة لغازات الدفيئة طويل العمر فقط بنحو  455جزءاً من املليون في حني أن القيمة املقابلة مبا
في ذلك التأثيرات الصافية جلميع عوامل التأثير البشرية املنشأ (مبا يتوافق مع اجلدول) ستكون  375جزءاً من املليون من معادل ثاني أكسيد الكربون.
 =PD 3الذروة واالنخفاض.

ثالث ًا  - 4ترتيب األولويات لدى األوساط املعنية بنمذجة املناخ
نظراً للقيود العلمية واحلسابية وقيود مختلف املوارد عبر فرق النمذجة املناخية ،قد ال تتمكن سوى بعض فرق النمذجة املناخية من جتربة مجموعة فرعية من
ال لتشغيالت مسارات التركيز النموذجية  .RCPsوترتيب
مسارات التركيز النموذجية املقترحة .ولذا ،أسندت األوساط املعنية بالتوقعات املناخية ترتيب ًا منفص ً
األولويات بالنسبة لعمليات محاكاة  RCPمن جانب النمذجة املناخية هي كاآلتي:
-1
-2
-3

ال من املسارات املرتفعة واملنخفضة من مسارات التركيز النموذجية عند املستوى األدنى ( RCP8.5و)RCP3-PD؛
ك ً
)
(
املدى الوسيط ملسارات  RCPsمع استبانة املدى القريب  RCP4.5؛ و
مسارات التركيز النموذجية الستة .RCP6

ثالث ًا  -5املعايير
استناداً إلى أمناط مسارات  RCPاحملددة والبيانات الالزمة ،حددت مجموعة من املعايير لتحديد السيناريوهات املرشحة من الدراسات .ويوجز اإلطار  1املعايير
اخلاصة باختيار السيناريوهات املرشحة في الدراسات التي خضعت لالستعراض النظير والتي ميكن استخدامها كمسارات تركيز منوذجية  .RCPsوتعكس هذه
املعايير اخلصائص املنشودة واألمناط احملددة للمسارات  RCPsواالحتياجات من البيانات التي نوقشت في هذا التقرير.

ثالث ًا  -6املسارات  RCPsاملرشحة
استناداً إلى املعايير الواردة في اإلطار  ،1حددت أوساط منذجة التقييم املتكامل  20مساراً مرشح ًا من مسارات  RCPsمن الدراسات التي ترد في اجلدول .2
ويالحظ أن كل عالمة جنمية في اجلدول  2ميكن أن متثل أكثر من سيناريو واحد ،مبرور الوقت مما يفي بتعريف منط من هذه املسارات  .RCPsولكل منوذج
ومؤسسة في اجلدول  3سيناريو يفي بجميع املعايير بالنسبة ملستوى واحد على األقل من مستويات مسارات التركيز النموذجية املطلوبة مما تأكد من خالل
التشاور مع فرق النمذجة.
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اإلطار  :1معايير للنظر كمسار من املسارات املرشحة RCPs

)1
)2

)3

)4
)5

االستعراض النظير والنشر :ينبغي اإلبالغ عن املسار ،في الدراسات اجلارية اخلاضعة لالستعراض النظير.
أمناط املسارات  :RCPsينبغي أن يتوافق املسار مع منط من األمناط األربعة للمسارات التي تفي باخلصائص املنشودة:
أ) ( RCP 8.5أكثر من  8.5وات/م 2في  ،2100ارتفاع)
ب) RCP6ا(~ 6وات/م 2عند التثبيت بعد  ،2100التثبيت دون جتاوز)
ج) RCP4.5ا(~ 4.5وات/م 2عند التثبيت بعد  ،2100التثبيت بدون جتاوز)
د) ( RCP3-PDالذروة عند ~  3وات/م 2قبل  2100ثم االنخفاض)
االحتياجات من البيانات:
أ) املتغيرات :يتعني أن يعرض سيناريو  IAMمسارات جلميع املتغيرات الالزمة حتى عام  - 2100املجموعة الكاملة من غازات الدفيئة
واألهباء والغازات النشطة كيميائي ًا واستخدام األراضي والغطاء األرضي.
ب) االستبانة في املدى الطويل/املدى القريب :ينبغي أن تكون البيانات املتوافرة وفرقة النمذجة قادرة على االنتهاء من وضع البيانات حسب
املطلوب لتحقيق االستبانة الالزمة ،باستخدام الطرائق املعرفة من خالل املشاورات الفنية بني أوساط  IAMوالنمذجة املناخية .CM
ويشمل ذلك جتانس املخرجات وبيانات سنة األساس وخفض القيمة وتوسيع نطاق البيانات املنشورة لتشمل عام ( 2300انظر التذييل 1
في التقرير الكامل).
احتياجات النمذجة لتحقيق النتائج التي يعتمد عليها :يتعني أن تكون نتائج التأثير اإلشعاعي التي تولدت من خالل  IAMقد تضمنت دورة
الكربون ومتثيالت كيمياء الغالف اجلوي.
النطاق الزمني :ينبغي أن تكون فرقة النمذجة قادرة على تسليم البيانات بطريقة حسنة التوقيت .وسيجري تنسيق البيانات مع األوساط املعنية
بالنمذجة املناخية باستثناء ما يلي:
أ) أن تتوافر البيانات األولية بحلول صيف عام  2008شاملة ‘ ’1مشروع استبانة كاملة للبيانات و‘ ’2سيناريو كامل التوثيق.
ب) أن تسلم البيانات الكاملة لألوساط املعنية بالنمذجة املناخية في موعد ال يتجاوز خريف عام .2008

والبد من التأكيد هنا على أن الشرط املتعلق بضرورة أن تفي السيناريوهات باملعايير ال ينطبق إال على اختيار مسارات  RCPsفي مرحلة التحضير .ولن تنطبق
هذه املعايير في املراحل التالية من عملية وضع السيناريوهات املفتوحة – سيكون لدى جميع النماذج الفرصة الكاملة للمشاركة في جميع مراحل البحوث
التالية.

اجلدول  - 2مسارات التركيز النموذجية املرشحة .تبني عالمة النجمة (*) توافر سيناريو واحد على األقل وإن كان قد يتوافر أكثر من سيناريو واحد
أوساط منذجة التقييم1

RCP8.5

)AIM (NIES

RCP6
*2

)GRAPE (IAE

*

*2

"Fujino et al. (2006),
)Hijioka et al. (2008

*

)Kurosawa (2006

)IGSM (MIT

*

*

*

" Reilly et al. (2006),
)Clarke et al. (2007

)IMAGE (MNP

*

*

*

*2

*

*

*

*

*

)IPAC (ERI
)MESSAGE (IIASA
)MiniCAM (PNNL
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RCP4.5

RCP3-PD

املرجع/املراجع

*

*

van Vuuren et al.
)(2006, 2007
)Jiang et al. (2006

*

Rao and Riahi (2006), Riahi et al.
)(2007
Smith and Wigley (2006),
)Clarke et al. (2007
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مالحظات:
 = AIM 1النموذج املتكامل آلسيا واحمليط الهادئ = NIES ،املعهد الوطني للدراسات البيئية = GRAPE ،العالقة العاملية حلماية البيئة = IAC ،معهد
الطاقة التطبيقية = IGSM ،منوذج النظام العاملي املتكامل = MIT ،معهد التكنولوجيا في ماساشوستس = IMAGE ،النموذج املتكامل لتقييم البيئة العاملية،
 = MNPوكالة تقييم البيئة في هولندا = IPAC ،منوذج التقييم املتكامل للسياسات في الصني = ERI ،معهد موارد الطاقة = MESSAGE ،منوذج اإلستراتيجية
إلمدادات الطاقة والبدائل وتأثيراتها البيئية العامة = MiniCAM ،منوذج تقييم املناخ احمللي = PNNI ،املختبر الوطني لشمال غرب احمليط الهادئ.
 2تتوافر هذه السيناريوهات إال أنها ستحتاج إلى مراجعة للوفاء مبعايير تأثير املسارات .RCP

ثالث ًا -7

مسارات التركيز النموذجية RCPs

استناداً إلى تقييم املسارات املرشحة للوفاء باالحتياجات من البيانات احملددة ،واملسارات  RCPاملقترحة األولية املقدمة الجتماع اخلبراء ،واملدخالت من األوساط
11
املعنية بالبحوث واملستخدمني في االجتماع ،حددت اللجنة التوجيهية املصادر والنماذج التالية ملسارات :RCPs
		
مسارات التركيز النموذجية RCP
				
RCP8.5
				
RCP6
				
RCP4.5
			RCP3-PD

املنشورات IAM -

 - Riahi et al. (2007) – MESSAGEمعهد م وارد الطاقة
 - Fujino et al. (2006) – AIMالنموذج املتكامل آلسيا واحمليط الهادئ
13
 - Clarke et al. (2007) – MiniCAMمنوذج تقييم املناخ احمللي
 - van Vuuren et al. (2006, 2007) – IMAGEالنموذج املتكامل لتقييم البيئة
12

وتستند مسارات التركيز النموذجية احملددة األربعة إلى عدة اعتبارات:
خضعت جميع املسارات املرشحة الستعراض نظير ونشرت وميكن أن توفر املجموعة املتساوقة املطلوبة من البيانات؛
•
لم تؤكد جميع أفرقة النمذجة التي جرى حتديد سيناريوهاتها بأنها مرشحة (اجلدول  )2استعدادها للمشاركة في هذا النشاط؛
•
مجموعة النماذج املختارة هي تلك القادرة على الوفاء باالحتياجات من البيانات ،وتتمتع فرق النمذجة بخبرات كبيرة ذات صلة بوضع
•
مجموعات البيانات املطلوبة؛
أجرى حتليل دقيق جلوانب التأثير في هذه النماذج باستخدام مناذج مناخية بسيطة مع البارامترات املستكملة الواردة في تقرير التقييم الرابع
•
 AR4الصادر عن الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ؛
من بني فرق النمذجة املعروضة في اجلدول  2التي أبدت استعدادها للمشاركة ،ميكن أن ينتج النموذجان  MESSAGEو IMAGEسيناريوهات
•
بشأن ارتفاع وانخفاض املسارات ( RCP3-PDو .)RCP8.5وقد اختير منوذج  IMAGEللمسار املنخفض بسبب العدد الكبير من سيناريوهات
التثبيت املنخفضة املتوافرة من النموذج .واختير منوذج  MESSAGEللسيناريو املرتفع بالنظر إلى أن بإمكانه أن يوفر السيناريو الذي مياثل A2
املستكمل املنقح الذي يتيح عقد املقارنات مع عمليات التقييم املناخية السابقة ومن ثم توفير االستمرارية من منظور أوساط النمذجة املناخية.
ويتضمن هذا السيناريو اجلوانب التي تتطلبها أوساط  IAVوهي ارتفاع حجم تغير املناخ والعوامل ذات الصلة بارتفاع جوانب الضعف (مثل
زيادة النمو السكاني وانخفاض مستويات التنمية االقتصادية)؛
ميكن أن يوفر كال النموذجني  AIMو MiniCAMالبيانات املطلوبة للمستويات الوسيطة .وقد اختير النموذج  MiniCAMللمسار RCP4.5
•
في حني اختير  AIMللمسار .RCP6

11
12
13

انظر مالحظات اجلدول  2لالطالع على تعريف مسميات النماذج.
قامت فرقة النمذجة في  IAMبتعديل هذا السيناريو بصورة طفيفة لالمتثال ملعيار التثبيت  6وات/م .2وينشر سيناريو التثبيت املعدل في  Hijiokaوآخرون (.)2008
فرقة  ERI IPACتتعاون مع فرقة  PNNL MiniCAMفي االنتهاء من وضع الصيغة النهائية للبيانات من حيث صلتها بآسيا.
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120
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)Stabilization range (10-90th percentile
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الشكل  :5التأثير اإلشعاعي مقابل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عصر الصناعة (اللوحة إلى اليسار) والطاقة والصناعة (اللوحة إلى اليمني) بالنسبة ملسارات التركيز

النموذجية املرشحة (اخلطوط امللونة) وللحدود القصوى والدنيا (اخلطوط املقطعة) واملئني من العاشر إلى التسعني (مساحة مظللة) في دراسات ما بعد التقرير اخلاص .SRES
وتعكس هذه املئينات توزيع التردد للسيناريوهات املتوافرة ،وينبغي عدم اعتبارها ارجحيات .وتشير املساحة املظللة الزرقاء إلى سيناريوهات التخفيف ،واملساحة املظللة
الرمادية إلي سيناريوهات خط األساس.
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ويوفر الشكل  5عرض ًا عام ًا توضيحي ًا للكيفية التي متثل بها مسارات التركيز النموذجية  RCPsالدراسات من حيث مسارات التأثير اإلشعاعي (اللوحة
اليسرى) ،وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطاقة والصناعة (اللوحة اليمنى) .وتبرز املسارات  RCPsاألربعة املختارة بخطوط ملونة غليظة .ومتثل اخلطوط
امللونة الرفيعة سيناريوهات املسارات  RCPsالعشرين املرشحة من اجلدول  .2وتقابل األلوان املختلفة املستويات املختلفة لتأثير املسارات  RCPsفي 2100
(األخضر أقل من  3وات/م 2واألزرق من  3وات/م 2والبني ~  2.5وات/م .)2وتوجد املسارات 8.5اRCPsا( )MES-A2R8.5و( RCP3-PDسواء كانت
 IMAGE2.6أو  )IMAGE2.9عند احلدود العليا والدنيا ملسارات التأثير اإلشعاعي املتاحة .غير أنها ليست عند احلدود املطلقة ملسارات االنبعاثات التي نشرت
منذ تقرير التقييم الثالث  .TARكما أن املسار  RCP8.5متثيلي للمئني التسعني ملدى خط أساس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .ومن ناحية أخرى فإن املسار
متثيلي ملسارات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند املئني العاشر أو أقل منه .أنظر التقرير الرئيسي لالطالع على أرقام مسار االنبعاثات من غير ثاني أكسيد
الكربون .ويرد في القسم التالي مناقشة مساري النموذجني  IMAGEفي الشكل .5

ثالث ًا  -8النموذج  IMAGE 2.6أو النموذج  IMAGE 2.9للمسار املنخفض
استناداً إلى املناقشات التي جرت في اجتماع اخلبراء ،فإن سيناريو IMAGE 2.6ا( van Vuurenوآخرون 2006 ،و )2007يحدد بشروط بوصفه اختيار املسار
 RCP3-PDإال أن متانته في حاجة إلى تقييم .فإذا حتددت متانة السيناريو من خالل العملية احملددة أدناه ،ونوقشت باستفاضة في التقرير الكامل ،سوف
"
 14يالحظ أنه لم يكن بالوسع التمييز بوضوح بني انبعاثات الطاقة والصناعة واستخدام األراضي بالنسبة جلميع السيناريوهات في الدراسات .ولذا فإن مدى انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون ( )CO2في الشكل ( 5املبينة باملساحات املظللة الزرقاء والرمادية في اللوحة اليسرى) يتضمن سيناريوهات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من
الطاقة/الصناعة واستخدام األراضي.
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يستخدم السيناريو  IMAGE 2.6للمسار املنخفض .وبدون ذلك سيتم اختيار املسار IMAGE 2.9ا( van Vuurenوآخرون 2006 ،و )2007وسوف يضمن
تقييم املتانة تنفيذ مسار من املسارين عن طريق عملية دقيقة من الناحية العملية .وقد مت التوصل إلى اتفاق بشأن طبيعة تقييم املتانة بالتشاور بني اللجنة
التوجيهية واحتاد أوساط منذجة التقييم املتكامل ( )IAMCعقب اجتماع اخلبراء (انظر التذييل  2من التقرير الكامل).
وقد اقترحت ورقة املعلومات األساسية املقدمة الجتماع اخلبراء السيناريو  .IMAGE 2.9غير أن املشاركني في االجتماع أعربوا عن اهتمامهم بالسيناريو
املتضمن أقل تأثير إشعاعي في الدراسات املتاحة من هذه الفئة من أوساط منذجة التقييم املتكامل 15 ،7.والسيناريو املتضمن أقل تأثير إشعاعي هو السيناريو
.IMAGE 2.6
)

وللسيناريو  IMAGE 2.6تأثير إشعاعي يبلغ ذروته بسرعة ما يقرب من  3وات/م 2ثم ينخفض إلى تأثير إشعاعي قدره  2.6وات/م 2عام  .2100ويبلغ
السيناريو  IMAGE 2.9ذروته عند أكثر من  3وات/م 2ثم ينخفض إلى مستوى تأثير إشعاعي قدره  2.9وات/م 2عام  16.2100وتتضمن األشكال
ثالث ًا  -2إلى ثالث ًا  -6في التقرير الكامل مسارات االنبعاثات والتركيز والتأثير اإلشعاعي حتى عام  2100لكال السيناريوهني .وتتطلب عملية االنتهاء من إعداد
البيانات توسيع نطاق هذين السيناريوهني حتى عام  .2300وثمة اهتمام سياساتي وعلمي كبير مبسارات التأثير اإلشعاعي الذي يستمر في االنخفاض .وتدرك
أوساط منذجة التقييم املتكامل وتلك املعنية بالنمذجة املناخية هذا االهتمام وبدأت بالفعل في التنسيق لوضع طرائق توسيع النطاق حتى عام  .2300وجتري
حاليا مناقشات بشأن كيفية إجراء توسيع النطاق .ويتوقع أن تتاح الطرائق املقررة الناشئة عن تلك املناقشات إلبداء التعليقات عليها من خالل احتاد أوساط
منذجة التقييم املتكامل.
وأعرب املشاركون في االجتماع عن اهتمام بالسيناريوهات التي تبني الذروة الواضحة في التأثير اإلشعاعي وتستكشف أقل سيناريوهات التثبيت املنشورة
في الدراسات بالنظر إلى أنها توفر نظرات متعمقة فريدة وسياساتية عميقة .وقد طرحت طائفة من النقاط املؤيدة للسيناريو  IMAGE 2.6لالستخدام بوصفه
 .RCP3-PDفأوال أشير إلى أن مسار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في  RCP3-PDوالذي يصل إلى  7.6من  GtCO2في  2050مقابل  GtCO2 12.8في
 IMAGE 2.9أكثر اتساقا مع املنا قشات السياسية املعنية بأهداف معينة خلفض االنبعاثات في  2050واألهداف الطويلة املدى املتعلقة باحلد من الزيادات
في املتوسط العاملي لدرجة حرارة سطح األرض .وثاني ًا فإن سيناريو  IMAGE 2.6باالقتران مع  RCP8.5سوف يشمل مدى أوسع للتأثير اإلشعاعي ويشمل
بدرجة أكثر اكتما ًال دراسات السيناريوهات من جميع فئات النماذج 17.وأخيرا فإن األوساط املعنية بالبحوث بأسرها وجدت أن شكل الذروة واالنخفاض في
 ،IMAGE 2.6ومسار االنخفاض الشديد في التأثير اإلشعاعي واالنبعاثات السلبية لثاني أكسيد الكربون تثير االهتمام من الناحية العلمية.
غير أنه كانت هناك شواغل فيما يتعلق بالسيناريو  IMAGE 2.6ألنه كان «بالطريقة التي عرض بها في الدراسات» ذا طابع استكشافي .فهذا السيناريو مثله
مثل بعض السيناريوهات شديدة االنخفاض ،يتطلب استثمارات سريعة في التخفيف في مرحلة مبكرة من القرن ونشر تكنولوجيات االنبعاثات السلبية في
وقت الحق من القرن 18.إال أنه كانت هناك شواغل فنية بشأن توسيم السيناريو  IMAGE 2.6لتكنولوجيا االنبعاثات السلبية .وعالوة على ذلك ،فإنه نظرا
للتركيز مؤخرا على النتائج املختلفة لالستخدام الواسع النطاق للطاقة احليوية (مبا في ذلك انبعاثات أكسيد النيتروز املرتبط بها) ،قد يكون ألحد املتطلبات
في السيناريو  IMAGE 2.6انعكاسات هامة .وأخيراً فإن أوساط  IAMلم تقم بعد بإجراء تقييم لإلمكانية الفنية للوصول إلى هذه املستويات املنخفضة من
التأثير اإلشعاعي .فعلى وجه اخلصوص لم يستنسخ سيناريو التأثير اإلشعاعي من جانب النماذج األخرى في هذه الفئة من ( IAMsأي تلك التي تنمذج
التأثير اإلشعاعي النموذجي ومكوناته) .وعلى العكس من ذلك ،يعتبر السيناريو  IMAGE 2.9متين ًا من حيث إن النماذج األخرى في هذه الفئة من IAMs
 15انظر التذييل  4من التقرير الكامل لالطالع على بعض أوراق املواقف التي وزعت في االجتماع الذي كان يناقش هذه النقطة.
 16كال سيناريوهى  van Vuurenوآخرين ( )2007 – 2006من سيناريوهات التثبيت حيث سيقومان بالتثبيت في منتصف القرن الثاني والعشرين مبستويات تأثير إشعاعي
أقل من مستويات  .2100وال تتوافر هذه املعلومات في مطبوعات السيناريوهات إال أن احلصول عليها عن طريق التشاور مع فرقة منذجة  .IMAGEوقد تتغير خصائص التأثير
اإلشعاعي واالنبعاثات لهذين السيناريوهني بعد عام  2100لدى توسيع النطاق إلى .2300
ال لعملية تقييس منط املناخ .غير أن تقنيات تقييس األمناط تتيح زيادة القيمة أو خفضها
 17ثمة نقطة إضافية طرحت تتمثل في أن السيناريو  IMAGE 2.6كان مفص ً
(انظر املناقشات في القسم ثاني ًا  -4من التقرير الكامل) .وتتطلب السالمة الكاملة لتقييس األمناط املزيد من الدراسة.
 18تكنولوجيا االنبعاثات السلبية عبارة عن طاقة أحيائية مقترنة بامتصاص ثاني أكسيد الكربون وتخزينه ( )CCSوإذا كانت كل األمور متساوية ،تنطوي على تأثيرات
سلبية على تركيزات غازات الدفيئة في الغالف اجلوي .وفي حني أن إستراتيجيات التخفيف املعتمدة على الطاقة األحيائية قد افترضت في كال السيناريوهني IMAGE 2.6
و ،IMAGE 2.9فإن اجلديد في  IMAGE 2.6هو توليفة الطاقة األحيائية مع امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتخزينه.
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تقرير اجتماع خبراء الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ :نحو سيناريوهات جديدة  -ملخص فني
نشرت نتائج مماثلة خضعت الستعراض نظير ،وفي هذا السياق ،يذكر أن املتانة تعني أن السيناريو سليم من الناحية الفنية من حيث استخدامه لالفتراضات
السليمة واملنطق وما يرتبط بذلك من حسابات وأنه ميكن تكرار مستوى التأثير اإلشعاعي مبرور الوقت بصورة مستقلة بواسطة النماذج األخرى التي متثل
مجموعات أخرى من االفتراضات مع سيناريوهات تعتبر سليمة من الناحية الفنية.
وقد أشارت أوساط  IAMأثناء مناقشات االجتماع إلى أن سيناريو  IMAGE 2.9يلبي أيض ًا الكثير من االهتمامات املختلفة .وكال السياريوهني IMAGE 2.6

و IMAGE 2.9من سيناريوهات التجاوز حيث يصل بالتأثير اإلشعاعي إلى ذروته ثم ينخفض وإن كانت الذروة واالنخفاض في  IMAGE 2.6أكثر وضوحاً.
ويندرج كال السيناريوهني في أدنى فئة من سيناريوهات التثبيت التي قامت بتقييمها الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ في تقرير التقييم الرابع
( )AR4من حيث مجموع التأثير اإلشعاعي (ال حتتوي هذه الفئة إال على سيناريوهات الغازات املتعددة) .وميكن أن يحقق كال املسارين IMAGE 2.6
و ،IMAGE 2.9هدف احلد من الزيادة في متوسط درجة احلرارة في العالم حتى  º2مئوية .واستنادا إلى مختلف وظائف كثافة األرجحية حلساسية املناخ ،قدر
 Meinshausenوآخرون ( )2006أرجحية عدم جتاوز زيادة متوسط درجة احلرارة عن  30إلى  80في املائة في سيناريو  2.9و 50إلى  90في املائة في السيناريو
.2.6
ونظراً ملستوى االهتمام بالسيناريو  ،IMAGE 2.6عرض احتاد أوساط منذجة التقييم املتكامل  IAMCتنظيم عملية علمية ألوساط منذجة التقييم املتكامل وفريق
القييم إلجراء تقييم ملتانة السيناريو  IMAGE 2.6الختباره بوصفه املسار  .RCP3-PDونظراً للمسائل العلمية والفنية التي أثيرت ،تعتقد األوساط املعنية
بنمذجة التقييم املتكامل أن من املهم إجراء تقييم للمسألة العلمية املتعلقة مبا إذا كان السيناريو  IMAGE 2.6متين ًا قبل استخدام موارد ضخمة من األوساط
املعنية بالنمذجة املناخية في تقييم انعكاساته املناخية واملتعلقة بكيمياء الغالف اجلوي 19.والغرض من التقييم هو تقدمي السيناريو  IMAGE 2.6إذا وجد إنه
متني .وفي حالة عدم قدرة العملية على حتديد متانة هذا السيناريو ،سيقدم السيناريو  IMAGE 2.9املنشور (واملكرر) لألوساط املعنية بالتوقعات املناخية بد ًال
من ذلك للعمل كمسار  RCPمنخفض .وحتى ال يحدث تأخير في تسليم البيانات لألوساط املعنية بالنمذجة املناخية ،تقوم فرقة منذجة سيناريو IMAGE
بإعداد بيانات مدخالت النمذجة املناخية املطلوبة من كل من السيناريوهني املنشورين  IMAGE 2.6و.IMAGE 2.9
وجرى التوصل إلى اتفاق بشأن طبيعة تقييم املتانة من خالل التشاور بني جلنة التوجيه واحتاد أوساط منذجة التقييم املتكامل ( )IAMCعقب اجتماع اخلبراء
عن طريق أربع رسائل (انظر التذييل  2في التقرير الكامل) .ولضمان املوثوقية العلمية وشفافية التقييم ،سيعني احتاد أوساط منذجة التقييم املتكامل ()IAMC
فريقا سيكون مسؤوال ًعن تقدمي توصيات بتوافق اآلراء بشأن متانة السيناريو  .IMAGE 2.6وسيقدم الفريق ،استناداً إلى تقييمه للمتانة توصية واحدة بشأن ما
إذا كان ينبغي استخدام السيناريو  IMAGE 2.6أو السيناريو  IMAGE 2.9ألدنى مسار من مسارات التركيز النموذجية  .RCPوفي حني إنه ال يتعني بالضرورة
أن يتفق أعضاء الفريق على جميع جوانب املتانة في السيناريو  ،IMAGE 2.6طلب منهم تقدمي توصية واحدة عما إذا كان ينبغي أو ال ينبغي اعتباره متين ًا
لتقدميه الحتاد أوساط منذجة التقييم املتكامل بوصفها الهيئة التي عقدت االجتماع ،الذي سيقوم بعد ذلك بإحالة النتيجة إلى جلنة التوجيه للمصادقة املتوقعة
على التوصية .وسوف تقدم استنتاجات فريق التقييم إلى الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( )IPCCفي تقرير يُضمَّ ن في رسالة حتتوي على الوصف
التفصيلي لعملية التقييم الكاملة ونتائجها.
وسوف تستند عملية التقييم إلى معايير من املعايير العامة ينبغي أن يستوفيها السيناريو  IMAGE 2.6هي :السالمة الفنية ،والقابلية للتكرار .وبالنسبة
للمعيار األول ،سيطلب احتاد أوساط منذجة التقييم املتكامل من فرق النمذجة (أ) استعراض السيناريو  IMAGE 2.6املنشور لتحديد سالمته الفنية (أي
االفتراضات واملنطق وما يرتبط بذلك من حسابات) ،و(ب) معاجلة أي مسائل فنية تنشأ من هذا االستعراض .وسوف تقود فرقة سيناريو  IMAGEعملية
تقييم للمكونات الفنية للسيناريو  IMAGE 2.6وخاصة تلك التي متيز هذا السيناريو عن السيناريو  IMAGE 2.9والسيما متثيل الطاقة األحيائية املجتمعة
مع امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتخزينه ( .)CCSفإذا كشف استعراض الفرقة عن مشاكل جوهرية بشأن السيناريو  IMAGE 2.6لها تأثير كبير على
السيناريو ،وال ميكن معاجلتها من خالل تعديالت طفيفة ،فلن يتم اختياره كمسار من مسارات التركيز النموذجية  .RCPوسوف تتاح نتائج هذا التقييم
لفريق االستعراض للنظر.
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لم تثر شواغل فنية عن املسارات  RCPsاألخرى ومت تكرار كل واحد منها.
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وبالنسبة للقابلية للتكرار ،سيطلب احتاد أوساط منذجة التقييم املتكامل من جميع فرق منذجة التقييم املتكامل العاملة في هذه الفئة من النماذج االشتراك
في تصميم ووضع سيناريوهات للتثبيت املنخفض تكرر جوانب التأثير اإلشعاعي الرئيسية في شكل مسار ( IMAGE 2.6أي الصعود بسرعة إلى الذروة
القريبة من  3وات/م 2ثم االنخفاض إلى نحو  2.6وات/م 2في عام  .)2100وسيطلب من فرق النمذجة استخدام افتراضاتهم املعيارية وإدراج الطاقة األحيائية
وامتصاص ثاني أكسيد الكربون وتخزينه ( )CCSعلى أن تتجنب االفتراضات غير التقليدية مثل الهندسة األرضية والتغييرات الغذائية الشديدة أو االنهيار
االقتصادي الشديد .ويوفر بيان االختصاصات هذا بعض البنيان للنمذجة التي تتسق بصورة عامة مع السيناريو  .IMAGE 2.6وسوف يعتبر التكرار جناح ًا إذا
حدث ما يلي( :أ) إذا متكنت فرقة  ،IMAGEبعد معاجلة أي مسائل فنية طفيفة جرى حتديدها أثناء تقييمها للسيناريو  ،IMAGE 2.6من وضع السيناريو
باستخدام أحدث نسخة من منوذج  IMAGE 2.6و(ب) إذا متكن منوذجان على األقل من مناذج  IAMاألخرى في هذه الفئة من وضع سيناريو مسار تأثير
إشعاعي مماثل يعتبر سليم ًا من الناحية الفنية.
وسوف يتأكد الفريق من أن عملية التقييم جتري بطريقة دقيقة وعلمية وغير متحيزة وأنها ستضع وتطبق مجموعة من املعايير العامة التي ستراعى أثناء
تقييم السالمة التقنية لسيناريوهات التكرار .ويطلب من الفريق النظر ،ضمن جملة أمور ،في السالمة التقنية لتمثيل التكنولوجيات الرئيسية والقابلية
الداخلية واتساق حافظة التكنولوجيا ،وحساب غازات الدفيئة ودورة الكربون ،وانعكاسات استخدام األراضي واالعتبارات االقتصادية ذات الصلة باملسار 2.9
وات/م .2وعالوة على ذلك ،قد يحدد حتليل السيناريوهات بواسطة فرق النمذجة معايير جديدة هامة ،وفي هذه احلالة تبلغ هذه املعايير بوضوح للفريق في
تقرير يضمن في رسالة.

ثالث ًا  -9مواصلة البحوث بشأن السيناريوهات ذات املستويات شديدة االنخفاض من التأثير اإلشعاعي
بالنظر إلى تنامي اهتمام املجتمع الدولي بالسيناريوهات التي تتميز بالذروة واالنخفاض الواضحني في التأثير اإلشعاعي واالنخفاض الشديد في مستويات
التثبيت ،يوصى بشدة بأن تدعم احلكومات ووكاالت التمويل مواصلة البحوث بشأن السيناريوهات التي تبلغ الذروة ثم تنخفض إلى مستويات تثبيت
شديدة االنخفاض.

رابع ًا -

القضايا املؤسسية والتنسيقية

نظراً ألن العملية اجلديدة لوضع السيناريوهات وتنفيذها املبينة في هذا التقرير عملية مبتكرة في كثير من اجلوانب – مبا في ذلك األساليب التي تتبعها
إزاء وضع السيناريوهات وبلورتها ،وصالتها بني طائفة من املساهمني في بحوث تغير املناخ والصالت بينها وبني مستخدمي السيناريوهات وأصحاب
املصلحة املهتمني اآلخرين – فإنها تثير عدداً من القضايا املتعلقة بالتنسيق وإدارة البيانات وتبادلها والتنمية املؤسسية .وسوف يتطلب حل هذه القضايا
املشاركة النشطة من جانب آليات تنسيق البحوث القائمة مثل الشراكة املعنية بعلم النظام األرضي ،والبرنامج العاملي لبحوث املناخ ،وبرنامج القشرة األرضية
(اجليوسفير) – الغالف احليوي (البيوسفير) ،والبرنامج الدولي لألبعاد البشرية واحتاد أوساط منذجة التقييم املتكامل .وقد يتعني إنشاء آليات جديدة حيثما
تعاني املؤسسات من نقص مثل حتسني التنسيق وتسوية املشاكل فيما بني األوساط املعنية بالتأثيرات والتكيف وسرعة التأثر (انظر القسم رابع ًا  -4من التقرير
الكامل).

رابع ًا  -1التنسيق مع املستخدمني النهائيني
يفكر الكثير من املنظمات الوطنية والدولية في املستقبل من منظور كل منها اخلاص ،ويتضمن ذلك بالضرورة النظر في االنعكاسات احملتملة لتغير املناخ فيما
يتعلق بطائفة متنوعة من األنشطة مثل التخطيط اإلمنائي ،وإنتاج األغذية ،وتوزيعها ،وتوفير املوارد املائية ،وصون البيئات احملمية ،وإدارة القضايا البيئية األخرى
املتنوعة مثل خفض التلوث احمللي وإبطاء وتيرة تصحر التربة.
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وثمة قضية أخرى حتتاج إلى استكشاف تتمثل فيما إذا كانت هناك فائدة من اجلمع بني املنظمات الدولية املتماثلة في الفكر لإلسهام في وضع السيناريوهات
ذات الصلة بتغير املناخ ،وللنظر في أساس مشترك للمستقبل املفترض ميكن للمنظمات املختلفة من أن تضع املزيد من االفتراضات املفصلة ألغراضها النوعية
اخلاصة .وميكن للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ أن تعقد فريق ًا معني ًا بسيناريوهات التغيير العاملية فيما بني املنظمات مثل اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغير املناخ ،ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ،والبنك الدولي ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ،ومنظمة الصحة العاملية ،وبرنامج األمم املتحدة
اإلمنائي ،واملنظمات غير احلكومية الرئيسية ،ومنظمات القطاع اخلاص التي حتتاج إلى سيناريوهات بشأن تغير املناخ وما يرتبط به من جوانب اجتماعية
اقتصادية ألغراض التخطيط اخلاص بها.
وميكن أيض ًا توخي السبل احملتملة األخرى لتنظيم حوار بني املستخدمني النهائيني وواضعي السيناريوهات ،ويتضمن ذلك ،على سبيل املثال ،عقد سلسلة
من االجتماعات مع مجموعات مختارة من أصحاب املصلحة (بد ًال من تنظيم مجموعات املستخدمني) خالل عملية وضع السيناريوهات .وثمة خيار آخر
يتمثل في قيام مكتب الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ بتيسير احلوار خالل اجللسات العامة للهيئة واالجتماعات األخرى لألطراف املعنية .كذلك
فإن تصميم موقع شبكي لعملية السيناريوهات بطريقة مفتوحة وتفاعلية قد يشجع على استرجاع املعلومات من املستخدمني احملتملني .وثمة خيار نهائي
أثبت فائدته في املجاالت األخرى للعلوم البيئية وموضوعات السياسات يتمثل في حتديد أعضاء مؤهلني تقني ًا من مجموعات املستخدمني يتم ربطهم فرادى
بعملية وضع وتنفيذ السيناريوهات ليكونوا مبثابة «جسور» بني علم السيناريوهات األساسي واالستخدامات احملتملة للسيناريوهات .ويشكل حتديد املوارد
التي ستلزم جلهود التنسيق هذه مكون ًا رئيسي ًا في مناذج دمج املستخدمني احملتملني اآلخرين بنجاح في العملية .ومن املهم أيض ًا النظر إلى قضايا التنسيق هذه
في سياق التقدم في إعداد تقرير التقييم اخلامس احملتمل (.)AR5

رابع ًا  -2التنسيق عبر األوساط املعنية بالبحوث
من الواضح أن توفير بنية أساسية لوضع سيناريوهات دولية لتغير املناخ ،ترتكز على التعاون الكامل بني األوساط العلمية املعنية بالنمذجة املناخية وبنمذجة
التقييم املتكامل وبالتأثيرات والتكيف وسرعة التأثر ،يعتبر أمراً ضروري ًا لدعم مقررات االستجابة لتغير املناخ في املستقبل .غير أن هذه العملية تتطلب الربط
بني هذه األوساط البحثية الثالثة التي تفتقر في معظم اجلوانب إلى العمل معاً ،والتي قد ال ترى في بعض احلاالت بصورة تلقائية أن هذا التنسيق الوثيق ميثل
أولوية متقدمة لوقتها ومواردها .ويتمثل أحد األمثلة الذي يبرز احلاجة إلى إسناد أولوية للتنسيق بني هذه األوساط في التطورات األخيرة في وضع مناذج املناخ
الفيزيائية لتصبح مناذج النظام األرضي  ،ESMsالتي تشمل ،على سبيل املثال ،الغطاء النباتي الدينامي والكيمياء األحيائية .وقد تسفر هذه النماذج اجلديدة
املتقارنة املناخية والفيزيائية األحيائية عن تقديرات متضاربة عن غطاء األرض واالنبعاثات باملقارنة بإسقاطات سيناريو  .IAMوسيكون من املهم لهذه النماذج
أن تضع إستراتيجية متساوقة فيما يتعلق باستخدام األراضي واالنبعاثات إلعداد تقرير التقييم اخلامس احملتمل ( .)AR5وتوفر العملية املوازية التي يرد لها
وصف في هذه الوثيقة استراتيجية للمشاركة الصريحة بني األوساط املعنية .ولذا فإن التغلب على العقبات التي حتول دون التنسيق بني األفرقة ،يعتبر عنصراً
رئيسياً.
ويتعني لدعم البنية األساسية الدولية اجلديدة لسيناريوهات تغير املناخ ،اتخاذ عدة خطوات ،وجتري دراستها من جانب األوساط املعنية بالبحوث مما يتطلب
االتصال مع وفيما بني وعبر خبراء القطاع التخاذ إجراءات قبل منتصف السنة التقوميية :2008
( )1عقد اجتماع بني األوساط املعنية بنمذجة التقييم املتكامل وتلك املعنية بالتأثيرات والتكيف وسرعة التأثر  IAM/IAVلوضع إستراتيجية
مشتركة لتطور األحداث مبا في ذلك خطط املشاركة اإلقليمية ،والتشجيع على وجه اخلصوص على زيادة مشاركة الباحثني من البلدان النامية
والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال ()DC/EIT؛
( )2عقد حلقة عمل خلبراء األوساط املعنية بنمذجة التقييم املتكامل القتراح اخلطوات الالزمة إلقامة هيكل ،وإضافة االتساق إلى عمل تلك
األوساط وخاصة فيما يتعلق بوضع السيناريوهات اجلديدة وفيما يتعلق على وجه اخلصوص بتيسير مشاركة الباحثني من البلدان النامية
والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال؛
( )3عقد اجتماع لألوساط املعنية بنمذجة التقييم املتكامل وتلك املعنية باآلثار والتكيف والضعف ( )IAM/IAVلوضع خطط إلقامة مكتبة
السيناريوهات؛ و
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()4

إجراء نقاش مشترك بني األوساط املعنية بنمذجة التقييم املتكامل وتلك املعنية بالتأثيرات والتكيف وسرعة التأثر وتلك املعنية بالنمذجة
املناخية ( )IAM/IAVتوفر نظرات متعمقة مشتركة في افتراضات النماذج واحتياجاتها داخل وعبر أفرقة النمذجة.

وهناك عدة خطوات أخرى يتعني اتخاذها خالل العامني القادمني ملعاجلة طائفة من التحديات التي تواجه التحول صوب سيناريوهات متكاملة جديدة ذات
قيمة كبيرة لبحوث تغير املناخ وسياساتها وأوساط أصحاب املصلحة:
( )1تنظيم حلقة عمل خلبراء أوساط  CM/IAM/IAVالتباع نهج تعاوني إزاء خفض درجة تغير املناخ وعالقاته بوضع األحداث اإلقليمية واحمللية
من القاعدة إلى القمة مع تشجيع مشاركة الباحثني من البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال .وعالوة على ذلك سيتعني
معاجلة التحديات ذات الصلة باجلوانب غير اخلطية والتأخيرات املتصلة بتقييس األمناط؛
( )2عقد اجتماع ألوساط  IAM/IAVلوضع استراتيجيات للنهوض بعملية إدراج التخفيف في حتليالت IAV؛
( )3عقد اجتماع مشترك ألوساط  CM/IAM/IAVمع مجموعات مختارة من أصحاب املصلحة لضمان احلساسية لشواغل أصحاب املصلحة،
واالحتياجات من املعلومات مع تركيز خاص على البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال وخاصة تلك املعرضة آلثار شديدة
لتغير املناخ في املدى القريب؛
( )4عقد اجتماع ألوساط  CM/IAM/IAVلتبادل املعلومات عن أصول وممارسات إدارة البيانات اجلارية ،وحتديد اخلطوات التي ستحسن من
التوقعات بشأن دمج البيانات مبشاركة نشطة من جانب خبراء البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال؛ و
( )5تنظيم حلقة عمل خلبراء أوساط  CM/IAM/IAVبشأن موضوع معني يهم األوساط الثالثة باستخدام ذلك املوضوع للنهوض بفهم جوهره
ولتعزيز االتصال فيما بني األوساط (مثل اجلليد البحري/ارتفاع مستوى سطح البحر/التأثيرات الساحلية والتكيف).

خامس ًا  -زيادة مشاركة البلدان النامية
يبحث اآلن الكثير من صانعي السياسات وأصحاب املصلحة في البلدان النامية إستراتيجياتهم املتعلقة باإلستجابة لتغير املناخ وتقييم مواطن ضعفهم اخلاصة
والتأثيرات احملتملة .ومنذ أن أوضح تقرير التقييم الرابع الصادر عن الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ أن البلدان النامية قد تتحمل حصة غير متناسبة
من آثار تغير املناخ ،اتخذت عملية وضع املزيد من النماذج والسيناريوهات النموذجية ورصد استخدام األراضي والغطاء األرضي طابع ًا ملح ًا بصورة خاصة
هناك .وسوف يتعني بذل جهود مكثفة إلشراك العلماء من البلدان النامية في عملية وضع السيناريوهات لضمان أن يكون لتمثيل األقاليم النامية في النماذج
والسيناريوهات الرئيسية استبانة ودقة كافيني لدعم االستجابة السليمة لتغير املناخ في هذه املناطق.
وقد طلبت الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ،من خالل مقررها املعني مبواصلة العمل في سيناريوهات االنبعاثات الذي صدر خالل دورتها اخلامسة
والعشرين (نيسان/أبريل  2006في موريشيوس) أن ينظر اجتماع اخلبراء في املشكلة اجلارية املتعلقة بتجديد وإشراك خبرات كافية من أفريقيا وآسيا وأمريكا
الالتينية والدول اجلزرية ومن البلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال والسيما في أوروبا الشرقية واالحتاد السوفييتي السابق.
ويتعني على اجلهود األخرى التي ستبذل لزيادة وتدعيم مشاركة البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال في عمليات تقييم تغير املناخ معاجلة
سلسلة من التحديات التي أسهمت في عدم متثيلها الكافي حتى اآلن .ومن بني هذه التحديات احلاجة إلى توسيع نطاق القدرات العلمية للخبراء واملؤسسات
في األقاليم النامية .فهناك تباين شاسع في املستويات احلالية للقدرات العلمية داخل األقاليم النامية وفيما بينها ،مما يؤدي إلى تباينات مقابلة في القدرة على
املشاركة في جهود وضع السيناريوهات الدولية وعمليات تقييم تغير املناخ .كذلك هناك حاجة مستمرة إلى توفير املزيد من التمويل ،ولوضع آليات متويل
جديدة لدعم املشاركة املستمرة من جانب ممثلي البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال ( )DC/EITفي األنشطة العلمية الدولية ذات الصلة
بتغير املناخ .وسوف تتطلب معاجلة القيود املتعلقة بالقدرة والتمويل لتعزيز مشاركة هذه البلدان ( )DC/EITمبادرات منسقة للتوعية والدمج من جانب
األوساط املعنية بالبحوث والسياسات الدولية األوسع نطاقاً.
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خامس ًا  -1اإلجراءات املوصي بها
تشكل اإلجراءات املقترحة التالية عناصر خطة تهدف إلى تعزيز التنمية املتسارعة لقدرة البلدان  DC/EITوتعزيز مشاركة هذه األقاليم في وضع السيناريوهات
ال
في املستقبل وتقييم تغير املناخ .وجمعت التوصيات وفقا لصلتها بكل حتد من التحديات النوعية املشار إليها أعاله ،وإن كان هناك بالضرورة ودون مفر تدخ ً
فيما بني التوصيات في كل مجال.

تتعلق توصية رئيسية بأن ترعى الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ  IPCCحلقة عمل في عام  2008تخصص ملعاجلة التحديات املتعددة اجلوانب
املرتبطة باجلهود الرامية إلى توسيع نطاق القدرة العلمية للبلدان  DC/EITومشاركتها في وضع السيناريوهات الدولية وأنشطة تقييم املناخ .وسوف
تتيح حلقة العمل هذه الفرصة ألعضاء األوساط املعنية بالبحوث لبدء املناقشات وترتيب األولويات فيما يتعلق باإلجراءات املدرجة فيما يلي ،ولتحديد
التوصيات اإلضافية أو البديلة ،والشروع في إقامة شبكات جديدة بني األقاليم وداخلها لتدعيم بناء قدرات البلدان  DC/EITوتعميق املشاركة في األوساط
الدولية املعنية بالبحوث.
وتشمل التوصيات النوعية األخرى ما يلي:

-1
•

•

•

-2
•

•

•

-3
•

22

النمذجة ووضع السيناريوهات
حصر وتقييم متثيل أوساط النمذجة اجلارية داخل كل إقليم في البلدان  DC/EITوحتديد االحتياجات من البيانات واملؤسسات ،وقيود
القدرات والفرص لتوفير التنسيق داخل كل إقليم ،والصلة فيما بني فرق  IAMو IAVوالعقبات التي حتول دون ذلك.
حصر وتقييم التمثيل احلالي لبلدان  DC/EITفي األوساط العاملية الرئيسية لكل من  IAMsو ESMsوتشمل القضايا الرئيسية التي يتعني
معاجلتها املتغيرات الرئيسية ،ومصادر البيانات وتوافرها ،والقابلية للتقييس ،واملسائل ذات الصلة بالتجميعات داخل كل إقليم.
تعزيز التعاون فيما بني مصممي النماذج في البلدان  DC/EITلدمج النماذج داخل كل إقليم ،وللجهود التعاونية مع مصممي النماذج
العامليني لتحسني متثيل البلدان  ،DC/EITووضع أحداث وسيناريوهات إقليمية جديدة وخلفض قيمة السيناريوهات/أو زيادتها وتقييس
األمناط استعداداً لتقرير التقييم اخلامس احملتمل .AR5
تنمية قدرات اخلبراء واملؤسسات
إنشاء وتدعيم أفرقة نظيرة في البلدان  DC/EITلتحديد املجاالت الرئيسية لتنمية القدرات وتوسيع نطاقها ،ولتعيني النظراء بوصفهم مشاركني
محتملني في مؤسسات النمذجة ووضع السيناريوهات في املستقبل.
تعزيز مبادرات النمذجة ووضع السيناريوهات للبلدان  DC/EITداخل كل إقليم وفيما بني األقاليم على غرار البرامج القائمة مثل تلك التي
يديرها نظام البحوث والتحليل والتدريب وغيره من املؤسسات التي تضطلع مبهام التدريب وبناء القدرات ،وتنمية القدرات العلمية األكثر
عمق ًا واألوسع نطاق ًا في أقاليم البلدان  DC/EITوتوسيع عملية وضع البيانات وتوفيرها على النحو املبني في فريق املهام املعني بالبيانات ودعم
السيناريوهات لعام  2005من أجل اقتراح إطار حتليل للتأثيرات واملناخ .وينبغي أن يكون بناء القدرات بشأن خفض أو رفع قيمة نتائج أحد
النماذج مجا ًال رئيسي ًا من مجاالت التركيز.
إقامة شبكة/غرفة تبادل املعلومات على اخلط مباشرة للخبراء واملؤسسات من البلدان  DC/EITلتعريف األوساط العلمية الدولية بالقدرات
املتوافرة وتعزيز االتصال فيا بني الباحثني األفراد وأفرقة النمذجة واسترعاء االهتمام إلى املجاالت اجلغرافية والتنظيمية التي حتتاج إلى بناء قدرات
إضافية.
متويل مشاركة البلدان  DC/EITوتنمية قدراتها
حتديد املؤسسات املانحة احملتملة لتوفير الرعاية املالية املستمرة جلهود بناء القدرات .وميكن أن تشمل هذه املؤسسات ،املؤسسات املتعددة
األطراف (مثل البنك الدولي ومصارف التنمية اإلقليمية) ،واملنظمات الدولية مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،واحلكومات الوطنية،
واملؤسسات العلمية والتعليمية التابعة للقطاع اخلاص مثل مؤسسة جيتس.
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حتديد املراكز واملؤسسات املتعاونة احملتملة للعمل كوكاالت قائدة إلدارة التمويل اخلاص باجلهود املستقبلية لبناء قدرات البلدان
.ومشاركتها وللعمل كمؤسسات لتقدمي املنح والربط الشبكي
 للدراسة والعمل في اخلارج مع مصمميDC/EIT إنشاء صندوق استئماني يخصص لتمويل الزماالت لشباب العلماء من أقاليم البلدان
.النماذج الرئيسيني وأفرقة البحوث العلمية

DC/EIT

التنسيق والتوعية
DC/EIT  والقيود املتعلقة بالبيانات في البلدان،حتديد املجاالت الرئيسية لبناء القدرات والبحوث ووضع األحداث والسيناريوهات
 والسبل احملتملة للتنسيق داخل كل إقليم والدعم املالي للجهود املستمرة ملعاجلة هذهIAV  واالحتياجات من قدرات تقييم.واالحتياجات منها
.املشاكل
 وأعضاء أوساط املستخدمني ابتداء بجهود التوعية اجلديدة من جانب مؤسساتDC/EIT الترويج للتنسيق األقوى بني الباحثني في البلدان
DC/EIT ) الوسيلة الرئيسية للتوعية لبلدانIAMC(  وميكن أن يصبح احتاد أوساط منذجة التقييم املتكامل،البيانات والبحوث الرئيسية
. على التواليIAM وCM بواسطة أوساط
 وأفرقة النمذجة في البلدان الصناعية لتنمية القدرات في األقاليمDC/EIT تعزيز عمليات التبادل واجلهود التعاونية فيما بني أقاليم البلدان
 وإلقامة عالقات مؤسسية فيما بني شباب مصممي النماذج،DC/EIT وفي املجاالت التي ال حتصل حالي ًا على االهتمام الالزم في بلدان
. واألفرقة املنشأة في البلدان الصناعيةDC/EIT واألفرقة الناشئة في بلدان

•

•
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وتضمن اجتماع اخلب راء تقدمي عدد من العروض التي تركز موضوعها على االحتياجات إلى سيناريوهات من وجهة
نظر صنع السياسات العامة ،كما تضمن استع راض ًا للسيناريوهات السابقة التي أعدتها الهيئة احلكومية
الدولية املعنية بتغير املناخ ( ،)IPCCواستع راضات عامة للخطط املتطورة لدى األوساط املعنية بالبحوث،
واالحتياجات والفرص املتاحة إلعداد سيناريوهات على نطاقني زمنيني مختلفني (“املدى القريب”  /حتى عام
 ،2035و“املدى الطويل” حتى عام  2100وميتد حتى عام .،2300بالنسبة لبعض التطبيقات) ،كما تضمن
االجتماع استع راض ًا خليارات بالنسبة لسيناريوهات العالمات القياسية املعيارية ،املشار إليها في هذا التقرير
على أنها “مسارات التركيز النموذجية” ( ،)RCPsوتناولت عروض إضافية مسائل وخيارات مؤسسية من
أجل زيادة مشاركة البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة حتول .ونظم باقي نشاط االجتماع حول
مجموعة من األفرقة اجلانبية واجللسات العامة التي أتاحت فرصة لألوساط املعنية بالبحوث من أجل مواصلة
تنسيق خططها ،وتدقيق املقترح اخلاص مبسارات التركيز النموذجية ( ،)RCPsوالنظر في القضايا اإلضافية
الشاملة.

لم تخضع املادة التي يتضمنها هذا التقرير لعمليات استع راض رسمية من جانب الهيئة احلكومية الدولية
املعنية بتغير املناخ ( .)IPCCوقد ووفق على اجتماع اخلب راء مقدم ًا كجزء من خطة عمل الهيئة ( ،)IPCCلكن
هذا ال يقتضي ضمن ًا إق رار أو موافقة الفريق العامل أو الهيئة ( )IPCCعلى هذا التقرير أو على أية توصيات
أو استنتاجات متضمنة فيه .والتقرير الكامل متاح لدى أمانة الهيئة (.)IPCC

نحو سيناريوهات جديدة لتحليل االنبعاثات وتغير املناخ وتأثي راته وإست راتيجيات االستجابة

يلخص هذا التقرير االستنتاجات والتوصيات التي مت التوصل إليها من اجتماع اخلب راء املعني بالسيناريوهات
اجلديدة الذي عُ قد في نووردوويكيرهوت ( ،)Noordwijkerhoutه ولندا في الفترة من  19إلى  21أيلول/سبتمبر
.2007وهو ميثل ذروة اجلهود املشتركة للجنة توجيه السيناريوهات اجلديدة ،وهي فرقة من املؤلفني تتألف بصفة
رئيسية من أعضاء من األوساط املعنية بالبحوث ،وعديد من املشاركني اآلخرين في االجتماع ،وامل راجعني اخلارجيني
الذين قدموا تعليقات مسهبة أثناء عملية االستع راض التي أج راها اخلب راء.

نحو سيناريوهات جديدة
لتحليل االنبعاثات وتغير املناخ
وتأثي راته وإست راتيجيات االستجابة
تق رير اجتماع خب راء الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ()IPCC
 21-19أيلول/سبتمبر 2007
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ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ
ﺗﻐﻴﺮ درﺟﺔ اﳊﺮارة
ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻬﻄﻮل
ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ
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اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات وﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﺄﺛﺮ
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