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 ����رة ���

 2019أ��ر/ ���و  13

��ر ا����خ �� �����  ا���!� ا�� و��� ا�دو��� ا�
  ث طر�&� ��ر %�زات ا�����س ا��راري��دّ 

�وم ا ���ن 	�د���ً ��طر���  (IPCC) أ�درت ا����� ا��
و��� ا�دو��� ا������ 	��ر ا����خ – أ��ر/ ���و  13، ا����ن، 
�و	و
  ا�	- 	/	)د��� ا��
و��ت .- 	�د�ر ا�����ت ,�زات ا �	�س ا��راري، و(����ت ا�	)�ص �ن ھذه ا���زات.

0ن 	وا.- ا	��5�6 ا�4م ا��	�دة ا2ط�ر�� 01ن 	��ر ا����خ  �).���
و��ت �ط��UNFCCCوا���� ا�وط��� ���ر ,�زات  (�
�� .- ذ�ك 	�د�رات ا�����ت ,�زات ا �	�س ا��راري، و(����ت ا�	)�ص �ن ھذه ا���زات.ا �	�س ا��راري ،  

ا�طر��� أن ا�	0
د �ن (ن طر�ق (���� ا29غ و�61.�� ھذه ا� �زز	 (IPCC)����� اا�	- 	/	)د���  ا���/�� ا�طر���و
  ا��/	)د�� �	�د�د 5وا�م ا���ر ا��ذ
ورة 	/	�د إ�? آ)ر �� 	و�ل إ��; ا���م.

)��)طوط ا�	و@���� ������ ا��
و��� ا�دو��� ا������ 	��ر ا����خ   2019	���A ھذا ا�	�ر�ر ا�@د�د، وIPCC01ن    2006   ���م   (
 A���	) س ا��راري�)����� .ر�5 ا���ل ا�	��� �5د أ(د	; ، )52019وا�م ا���ر ا�وط��� ���زات ا �	IPCCوا������  (

)���وا�م ا�وط��� ���ر ,�زات ا �	�س ا��راري TFI( ������ D�/� (��� .- .-  (IPCC). وا(	�د .ر�ق ا�)راء ا�	�@
  .- ا�	�ر�ر، ووا.ق (�? ا�	�ر�ر ا�ر��/-. م.�ل ا��رض ا���
�و	و، ا����ن، 

�و.ر أ/�/�ً (����ً ��د��ً و�	���ً  2019	���A "، إ�? أن (TFI)6ر�5 ا���ل ، ا�ر��س ا���1رك �Kiyoto Tanabeوأ�1ر ا�/�د 
  ، و	�/���� �/	�رار،"�وا�م ا�وط��� ���ر ,�زات ا �	�س ا��راري�د(م إ(داد ا�

 أ/���ب إ�J.�� �	�د�ر ا����در ا�	- 	و�د ا�����ت ,�زات ا �	�س ا��راري، وا����رف ا�	- 	/	و(ب 2019	���A  و�و.ر
.- ا����رف ا������، أو ا�	
�و�و@��ت و(����ت ا�2	�ج ا��/	@دة، أو ا���ددة 	��ول ا���رات �ھذه ا���زات. 
�� أ�; 

  .2006  ���م    (IPCC)��� ا��
و��� ا�دو��� ا������ 	��ر ا����خ ا�)طوط ا�	و@���� ���ا����در وا����رف ا�	- �م 	درج .- 

�ن ,�زات ا �	�س  ��أ��Jً ���5ً ��د�� ��دد �ن (وا�ل ا �����ت ا��/	)د�� �رط ا�����ت ,�ز  2019	���A و�و.ر 
�@م ا���1ط ا��	/ب .- ا ���ث.  ;����نھذه ا�	�د���ت .- ا��واطن ا�	-  وُ	د)لا��راري �ن ��در 	/�  ���.

   (IPCC)ا�)طوط ا�	و@���� ������ ا��
و��� ا�دو��� ا������ 	��ر ا����خ ا��ؤ�6ون ا)	9.�ت ��	رة ��5/�ً ����م ا�واردة .- 
  .2006  ���م 

����ً و)�راً (�? إ(داد 5280د (�ل �� �رو (�? و) A���	 2019 ،د�م�	ذ�ك  �
	�د�9ت 
��رة (�? ا�	و@���ت ا�����، و
�? ا4/���ب ا��/	)د�� .- أر�� 5ط�(�ت ھ-: ا�ط��5؛ وا������ت ا����(�� وا/	)دام ا��وا	P؛ وا�زرا(� وا��را@� )

  وا /	)دا��ت ا4)رى �RراJ-؛ وا�����6ت.
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، إ�? أن "ا��ؤ��6ن 5د در/وا �@�و(� 
�رة �ن أ/���ب (TFI)6ر�5 ا���ل ، ا�ر��س ا���1رك �Eduardo Calvoوأ�1ر ا�/�د 
 (IPCC)����� 5رار �ن ا ��ًء (�?ا�	�دم ا����- ا����ق وا����رف ا�@د�دة ا��	وا.رة، ذ�ك ا5	J?  �����ا���ر، و�د�وھ� 

ذ�ك،".  

	و.ر أ/�/�ً ���@��ً /����ً �ن  2006  ���م    (IPCC)ا�)طوط ا�	و@���� ������ ا��
و��� ا�دو��� ا������ 	��ر ا����خ 	ظل و
��دث ھذه ا�)طوط ا�	و@����  2019	���A و �وا�م ا�وط��� ���ر ,�زات ا �	�س ا��راري.ا� 2(دادا������ ا����6 

���� ا�ز�ن. و/ُ�/	)دم ) �6) ����ّ���� و��6��� .- ا��واطن ا�	- ��دد .��� ا��ؤ�6ون ��رات، أو ���رف (
 A2019 	���و�
  .2006  ���م    (IPCC)ا�)طوط ا�	و@���� ������ ا��
و��� ا�دو��� ا������ 	��ر ا����خ إ�? @��ب 


و��ت .- ا 	��5�6  2019.- �ز�ران/ �و��و  (UNFCCC)و/�	�A ا@	��ع ا�����ت ا�6ر(�� �9	��5�6 ��.ر�� أو�? �
(UNFCCC) د��	و ،��Jرا�	وا/ ��ا�طر��� ا���د ?�  .2019	���A أ.Jل ا��/�رات �	��6ذ  د�9ط9ع (

�وا�م ا�وط��� إ(داد ا�د(م �/�و.ر أ/�/�ً (����ً ��د��ً  2019	���A إن " (IPCC)����� ا، ر��س Hoesung Leeو�5ل ا�/�د 
، �	�د�ث ھذه ا�طر���.- ا���ل وا	����م (�? 	����6م  2019	���A أود أن أ1
ر �ؤ�6- و .���ر ,�زات ا �	�س ا��راري

  و.ر ا��61.��، وھ- (��ر أ/�/- .- ا�@�ود ا�دو��� ا��ذو�� ��وا@�� 	��ر ا����خ ا�)ط�ر،".� ���

)����� �و	��و�ت ا�دورة ا�	�/�� وا4ر�ون IPCCر�ر ا�ذي 5د�;  (�	ا��ظر .- ا� ����
�و	و �/��ل أ)رى أ��Jً، �ن  -.
 D)����� �.ر�ق ا���ل ا�	�IPCCل ا�@�/����. (��/���  وا����- 

  ��ز�د �ن ا����و��ت، ا�ر@�ء ا 	��ل:
IPCC Press Office, Email: ipcc-media@wmo.int, Kyoto phone +81-3-5521-8247 

�وا ا����� ا��
و��� ا�دو��� �	)IPCCر و (	و�	وك، و         إ�/	@رام. ���
د�ن و   (�?       ا��6/

  ��9ظ�ت ����رر�ن:

�ّ�ر ا����خ�� �����  (IPCC) ��ذة *ن ا���!� ا�� و��� ا�دو��� ا�

	�ّ�ر ا����خ. ا�4م ا��	�دة) ھ- ھ���   IPCC  ا����� ( ������ و5د أ�01ھ�  �	���م ا���وم ا��	��ر���P ا�4م ا��	�دة � )UNDP(  

- 	زّود ��رري ا�/��/�ت 	�����ت    1988 .- (�م   (WMO) ا���ظ�� ا������� �Rر��د ا�@و�� و ������	ظ�� �	�ّ�ر (


�ف وا�	)�6ف.اا����خ، وآ��ره و�)�طره .- ا��/	�ل، و	�دم 	�  دو�� (Jواً.  (IPCC)   195 ����� او	Jم  /	را	�@��ت �


و��ت (IPCC)  ا�����  و	و.ر ا�	�����ت ا�	- 	�د���  ��
�.� ا��/	و��ت ،� ?�
ن أن 	/	)د��� 2(داد  ،(�� �����و��ت (��

�� أن 	�����ت ا�����  /��/�ت ���)��. )IPCCر ا����خ.   (��	دي ��	�وُ	��غ  	��ل إ/����ً ر��/��ً .- ا���6و�Jت ا�دو��� �

  وُ	/	�رض (�? �را�ل �	�ددة �
���6 �وJو(�	�� و�61.�	��.   (IPCC)  	��ر�ر ا����� 

 ا����رفW)ر �� و��ت إ��; آ ف ا4��ث ا������ ا�	- 	�در 
ل (�م ��وا.�ة ��رري ا�/��/�ت  (IPCC)  و	�ّ�م ا�����   
����ا��واطن ا�	- �و@د ���01 	وا.ق .- اXراء .- ا�دوا�ر ا������، وا��واطن    (IPCC)  و	�دد ا�����  (ن 	��ر ا����خ. ا��

ذا	��. ا�	- 		��ن ���01 اXراء، وا��@� ت ا�	- ��زم إ@راء �ز�د �ن ا��وث .���. ً����
���   	@ري أ�  

و  ���ل .- أ���� ا�����  (داد 	��ر�رھ� ا����ت �ن ا������ن ا�ذ�ن ُ�)	�رون �ن )���6ت �	����.2 (IPCC)  و	�1د ا�����   
  /وى ا��- (1ر �وظ�6ً دا���ً.
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؛ وا�6ر�ق ا����ل )ا4/�س ا����- ا��6ز���- �	��ر ا����خ(�9�� أ.ر�5 (����: ا�6ر�ق ا����ل ا4ول    (IPCC) و	Jم ا�����    
ا�	)�6ف �ن �دة 	��ر (؛ وا�6ر�ق ا����ل ا����ث )ا����خ وا�	
�ف ��; وھ�1�1 ا4و�Jع إزاءه آ��ر 	��ر(ا����- 

�� 	Jم ا�����  .)ا����خ  )IPCCد أ/���ب ����س    (�	س ا��راري، �.ر�5 (�ل ����� ���وا�م ا�وط��� ���ر ,�زات ا �	

����� �(م ا��6- ا�	- 	و@; إ(داد 	��ر�ر ا�	���م ا�	��� و	�ف وراء 
ل ھذه ا�6رق و�دات ا�د ا �����ت وا�	)�ص ����.
(IPCC) .ا4)رى P	وا��وا  

 �ن إ/����ت 
ل �ن ا4.ر�5 ا������ ا��9��، و�ن ا�	�ر�ر ا�	@���-.   (IPCC)  و		�0ف 	��ر�ر ا�	���م ا���درة (ن ا�����   
أ
�ر �ن .ر�ق (�دة ُ���? ��  ،�	�ددة ا�	)���ت ��ددة �/��ل� أ
�ر إ�@�زاً �ً أ�� ا�	��ر�ر ا�)��� .�- 		��ول 	����

  (��ل وا�د.

  )  IPCC  ا���!� ( ���,��ت

)�ر ا���ء، و���- أ
/�د ا�
رون، وا�����ن، وأ
/�د  ��9ً  و���� ,�زات ا �	�س ا��راري �و@ودة .- ا��9ف ا�@وي،
، و��
��� أن 	�	ص ا��14 	�ت ا���راء و	�	@ز ا��رارة .- ا��9ف ا�@وي. وھذا ا4�ر ا��و- ���- أن ا���	روز

  ا�����ت ,�زات ا �	�س ا��راري ا���@�� (ن أ�1ط� 1ر�� 		/ب .- ا �	رار ا�����-.

1
ل �إ�? أن  (IPCC) ا����� و	�1ر 	�����ت�د .- ظل ا�/���ر�وھ�ت ا�	- ا�����ت ,�زات ا �	�س ا��راري 	�)6ض 
�Y ا�ذروة �م 	�)6ض /ر���ً. وھذه ا 	�5�6ت  ا	�6ت		�دى �	��ر ا����خ. و5د ا��
و��ت (�? أن ھذه ا �����ت ��
ن أن 	

�دان  - ���� ا�
���ت ا��	)�ص��5ص  ا������ ا���زات أي 
���ت –		ط�ب ���و��ت (ن ��.- ا �����ت .- ا�
.�
  ا���1ر

����ت ��
ن أن 	�@م (ن أ�1ط� �)	��6، ��ل �رق ا�و5ود �	و��د ا�ط��5، وا������ت ا����(��، و�ض ا1�4ط� وا �
ا�زرا(��، وإزا�� ا����ت. و��
ن ا�	)�ص �ن ا�����ت ,�زات ا �	�س ا��راري ا��و@ودة .- ا��9ف ا�@وي (ن 

�ص �(	�  ن ���- أ
/�د ا�
رون.طر�ق ا14@�ر وا���	�ت ا4)رى، و0/���ب ���(�� �

)����� .ر�5 ا���ل ا�	��� �وIPCCس ا��راري  (�و	��A طر��� 	�د  ،(TFI)وا������ ���وا�م ا�وط��� ���ر ,�زات ا �	
ور�@�� �	6ق (����� دو���ً ��/�ب ا �����ت ا�وط��� ���زات ا �	�س ا��راري، و
���ت ا���زات ا��	)�ص ����، 

 -. �
�دان ا���1ر�? ا/	)دام ھذه ا�طر��� (UNFCCC)، و
ذ�ك ا4طراف .- ا 	�����(IPCC) ��5�6 او	D@1 ا�).  

(ن ا�����ت ,�زات ا �	�س  (UNFCCC)	��ر�ر ��	ظ�� إ�? ا 	��5�6  (UNFCCC)ا4طراف .- ا 	��5�6 و	�دم 
��� 	�د�م ���و��ت (ن ا�����ت ,�زات ا �	�س ا��راري  و�ن )9لا��راري، وا�
���ت ا��	)�ص ����. �)

.�م ا�ط�وح وا�	�دم ا���رز .-  .-Rطراف � ا��/�(دةھذا  ا��61فا29غ ��دم �ظ�م وا2@راءات ا��	)ذة ���د ����، 
  ا1�4ط� ا����)��.

�@م ا���1ط  ��و	�1ل ھذه ا�طر��� ���,� (وا�ل ا ���ث ا��/	)د�� �رط ا �����ت �ن ,�ز  ;����ن ��در 
  ا��	/ب .- ا �����ت.

. و�ل ��ل ھذه ا���دئ 1994.- (دداً �ن 	��ر�ر ا����@��، دءاً �@�و(� ا���دئ ا�	و@����  (TFI).ر�5 ا���ل و5د 5د�ت 
)��)طوط ا�	و@���� ������ ا��
و��� ا�دو��� ا������ 	��ر ا����خ   1996	���A ا�	و@���� IPCC(  .  

ا�طرا�ق . و@�ءت 2006  ���م  (IPCC)ا�)طوط ا�	و@���� ������ ا��
و��� ا�دو��� ا������ 	��ر ا����خ وا����@�� ا������ ھ- 
��� ا������ ���م ��
�)طوط ا�	و@���� � 2013 و���ق، 	و@���ت ا����ر/�ت ا�@�دة ا���@�� (ن رو	و
ول 
�و	وو 2013ا�	

)������ ا��
و��� ا�دو��� ا������ 	��ر ا����خ IPCC2006  ���م  ( :�
ّ�ل ھذه ا�)طوط ا�	و@����.ا4راJ- ا�رط	� ،  

� ھ��ول و��
ن ا�و���
	��ر�ر ا����@�� ا���درة (ن اإ�? ����5  � )�����IPCC(.  

 .�&��2019  
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	و.ر أ/�/�ً  2006  ���م  (IPCC)ا�)طوط ا�	و@���� ������ أن إ�?  (TFI).ر�5 ا���ل �
	ب  )�ص، 2014.- آب/ أ,/طس 
����ً �ن ا������ ا����6 �	��6ذ (����ت ��ر ا�����ت ,�زات ا �	�س ا��راري. و����6ظ (�? ھذه ا�/��9 / ً��@���

، �D �را(�ة ا�	�دم ا����- وأ1
�ل ا�	�دم ا��6- (�? ھذه ا�)طوط ا�	و@����ا������، 5د �	ط�ب ا�4ر إد)�ل 	�����ت 
 ً��.�
��ت �/	وى   .�2006ن ا��PJ ��ذ  ا4)رى ا�	- 

�دئ ا�	و@���� (TFI).ر�5 ا���ل ، �6ذت (TFI).ر�5 ا���ل �
	ب و(�ب ا /	�	�@�ت ا�	- 5د��� ��� ً���. ً�����	 ������� � ا�	�
(IPCC)  -��) -. راء  .2016و 201501ن (����ت ا���ر، �ن )9ل ا/	��ن ا/	����- إ�	ر�	-، وأرD ا@	���)ت (

)����� ، و���- ���2006ذ وأوAJ ھذا ا�	���م و@ود و.رة �ن ا����رف ا������ وا�	@ر��� ا�@د�دة 1�ُرت IPCC0)ذھ�  (	أن 
����ت ا�9ز�� 2(داد (وا�ل ا �����ت ��ض ا���6ت وا���زات��  ..- ا (	�ر،   /��� .��� �	��ق 

	�د�ث ���@��	�� �ن )9ل 	���A ا���دئ  2016.- دور	�� ا������ وا4ر��ن .- ��/�ن/ أر�ل  (IPCC)���� �و5ررت ا
.- إ(داد 5وا���م ا�وط��� ���ر ,�زات  (UNFCCC)، �ن أ@ل �/�(دة ا4طراف .- ا 	��5�6 2006ا�	و@���� ���م 

0
د �ن أ��� 	/	�د إ�? أ.Jل وأ�دث ا���وم ا��	وا.رة.	�� ،����/�	 ��  ا �	�س ا��راري، و�وا�

  .2016و(�د ا@	��ع ا/	�1ري 01ن 	�ر�ر ا����@�� .- آب/ أ,/طس 

 D)����� �ووا.ق .ر�ق ا�)راء ا�	�IPCCن .-  (���? �)طط  2016	1ر�ن ا4ول/ أ
	ور .- دور	; ا�را�� وا4ر) A���	
)��)طوط ا�	و@���� ������ ا��
و��� ا�دو��� ا������ 	��ر ا����خ  2019IPCCر�ر ���@�� وا�د ، 2006  ���م  (�	ا��ؤ�ف �ن 
ا�)طوط ا�	و@���� ������ ا��
و��� ا�دو��� ا������ 	��ر ا����خ و)�/� �@�دات (�? ,رار �/ق  .�ل (رض (�م��1ل 

(IPCC)  2006  ���م.  

��� ا���ر 2019	���A و��ط- �) ���
�.� ا��ط�(�ت ا�	- 	�1 ��)����� � ا�	�IPCCت .�ط (�����	إد)�ل  D� ، ?����6ت ا(
 ��.�
�? ا���6ت ، أو��2006ذ ا�	- ُو@د .��� أن ا���م 5د 	�دم در@� ) .��.�Jو@���ت @د�دة أو إ	زم .��� �  ا�	- �

�داً. 47(����ً و)�راً �ن  280أ
�ر �ن  2019	���A أ(د  و5د  

  ��ذة *ن دورة ا��&��م ا���دس

و.-  .  (AR6)  إ(داد 	�ر�ر ا�	���م ا�/�دس    2015  .- دور	�� ا���د�� وا4ر��ن .- 1�ط/ .را�ر    (IPCC)  5ررت ا�����   
�ً @د�داً ��1رف (�?    (IPCC)  ، ا�	)ت ا�����   2015  دور	�� ا������ وا4ر��ن ا����ودة .- 	1ر�ن ا4ول/ أ
	ور 	
�

  ا4(��ل ا�	��Jر�� ��ذا ا�	�ر�ر و��	��ر�ر ا�)��� ا�	- /	�در .- دورة ا�	���م.

إ�? "	�د�م    (IPCC)  ا����� د ا	�6ق �ر�س، 01ن ا(	�� 5راره، .- (UNFCCC)ا 	��5�6 .-  (COP)ود(� �ؤ	�ر ا4طراف    
.وق �/	و��ت �� 5ل ا���ر ا����(-،  در@� /�/�وس  1.5 (ن آ��ر ا �	رار ا�����- ��دار  2018  	�ر�ر )�ص .- (�م

�ت "و(ن ا��/�رات ا������� ذات ا���� ���زات ا �	�س ا��راري.- دور	�� ا������ وا4ر��ن، .-    (IPCC)  ا����� . و5
	�ر�ر  :ھ�� ، و5ررت إ(داد 	�ر�ر�ن )���ن آ)ر�ن(UNFCCC)ا 	��5�6 �ن  إ���� ، ا�د(وة ا��و@����2016/�ن/ أر�ل 

  ���@�� و	�ر�ر ا�	���م ا�/�دس.ا�

01ن آ��ر   (IPCC)  در@� ��و��، 	�ر�ر )�ص ������ ا��
و��� ا�دو��� ا������ 	��ر ا����خ  1.5  �	رار ا�����- ��دارا
در@� ��و�� .وق �/	و��ت �� 5ل ا���ر ا����(-، وا��/�رات ا������� ذات ا����   1.5  ا �	رار ا�����- ��دار

����ت ,�زات ا �	�س ا��راري، .- /��ق د(م ا�	�دي ا�����- �)طر 	��ر ا����خ، وا�	���� ا��/	دا��، و@�ود  �
  .2018	1ر�ن ا4ول/ أ
	ور  8، �در .- ا���Jء (�? ا��6ر

  :2019	�ر�ر�ن )���ن .-    (IPCC)  ا����� ، أ�درت 2019	���A وإ�? @��ب 



- 5 - 

•  �����01ن 	��ر ا����خ، وا�	��ر، و	دھور ا4راJ-، وا2دارة    (IPCC)  	��ر ا����خ وا4راJ-: 	�ر�ر )�ص �
��Jو�و@�� ا4ر
، .- ا��/	دا�� �RراJ-، وا�4ن ا��ذا�-، و	د.��ت ,�زات ا �	�س ا��راري .- ا��ظم ا�2

 2019آب/ أ,/طس 
	��ر ا����خا�	�ر�ر ا�)�ص ������ ا��
و��� ا�دو��� ا� • �����   )IPCCدي .- ظل   (��01ن ا����ط�ت وا��9ف ا�@

ر ���خ �	��ر�	 .2019، .- أ��ول/ /

، و/ُ�/	
�ل ا�	�ر�ر ا�	@���- �	�ر�ر ا�	���م 2021و/	�در إ/����ت ا4.ر�5 ا������ ا��9�� .- 	�ر�ر ا�	���م ا�/�دس .- 
  .2022ا�/�دس .- ا���ف ا4ول �ن 

  .www.ipcc.chز��رة ا��وD5 ا�	��-: ����ول (�? �ز�د �ن ا����و��ت �ر@? 


