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ت�صدير
جذب التقرير «تغيرّ املناخ  – 2007قاعدة العلوم الفيزيائية» ب�رسعة �إنتباه
�صانعي القرار والر أ�ي العام على ح ّد �سواء ،ب�صفته أ�هم و أ�ول تقييم �شامل
لتغيرّ املناخ خالل ال�سنوات ال�ست املا�ضية .وي�ؤكد التقرير أالول فهمنا العلمي
للنظام املناخي وت أ�ثره با إلنبعاثات الغازية امل�سببة لعامل الدفيئة أ��صبح أ��شمل
و أ�عمق من أ� ّي وقت �سبق .كما يعر�ض جمال بحث دينامي �سي�س ّلط املزيد من
ال�ضوء على ظاهرة تغيرّ املناخ خالل ال�سنوات املقبلة.
يتم ّيز التقرير بتما�سكه وم�صداق ّيته ،ويعود الف�ضل يف ذلك �إىل الهيئة
احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ التي �ش ّكلتها املنظمة العاملية أللر�صاد
اجلوية مع برنامج أالمم املتحدة للبيئة يف العام  .1988والهيئة هي جهاز
حكومي دويل و�شبكة ألكرب العلماء واخلرباء العامليني املعنيني بتغيرّ املناخ.
تعر�ض الف�صول امل�ش ّكلة ملجمل التقرير تقييم العلماء مل�ستوى املعرفة يف
كافة جماالت عملهم .و�شارك يف كتابتها أ�هم  152م�ؤلف ًا من  30دولة وراجعها
حوايل  600خبري .كما �شارك يف جتهيزها عدد كبري من املراجعني احلكوميني
�إذ أ�بدوا مالحظاتهم حولها.
وافق م�س�ؤولون من  113حكومة على امللخّ �ص ل�صانعي القرار مما عك�س
�إدراكهم و�إعتمادهم التقرير احلايل بالكامل .وهنا تكمن ق ّوة الهيئة احلكومية
الدولية املعنية بتغيرّ املناخ �إذ جتمع بني آ�راء اخلرباء واحلكومات.
ال جتري الهيئة أ�بحاث ًا جديدة ،فمهمتها تكمن يف �إجراء تقييمات موائمة
لل�سيا�سات املتوفّرة ،بد ًال من تقييم ي�صف ال�سيا�سات املطلوب �إعتمادها،
وذلك لك ّل ما ُكتب عاملي ًا عن النواحي العلمية والفنية وا إلقت�صادية ا إلجتماعية
لتغيرّ املناخ .و�ساعدت تقاريرها التقييمية ال�سابقة على �إلهام احلكومات
�إعتماد كل من �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية ب� أش�ن تغيرّ املناخ وبروتوكول
كيوتو وتطبيقهما .كما تكمن أ�همية التقرير أالول يف جعل احلكومات تدر�س
اخليارات املتوفّرة لديها للم�ضي قدم ًا مع بع�ضها البع�ض ملواجهة التحدي
الناجت عن تغيرّ املناخ.
تغيرّ املناخ  – 2007قاعدة العلوم الفيزيائية هو اجلزء أالول من
التقرير التقييمي الرابع للهيئة .أ�ما اجلزء الثاين فينظر يف ت أ�ثريات تغيرّ
املناخ ويف خيارات التك ّيف املتوفّرة ونقاط �ضعفها .أ�ما اجلزء الثالث فيق ّيم
تو�صلت �إليه
�إمكانيات ال�رضر وكلفته .ويلخّ �ص اجلزء الرابع جممل ما ّ
الهيئة.
التو�صل �إىل قاعدة تعتمد على العلوم الفيزيائية� ،إىل �إلتزام
يعود الف�ضل يف
ّ
أ�هم العلماء العامليني يف جمال املناخ ورغبتهم يف العمل .لذا نو ّد أ�ن نعرب عن
املن�سقني وامل�ؤلفني الرئي�سيني
عميق تقديرنا لكل من امل�ؤلفني الرئي�سيني ّ
وامل�ؤلفني امل�ساهمني و أ�ع�ضاء فريق الكتابة واملح ّررين .كما ونو ّد أ�ن ن�شكر
فريق عمل وحدة الدعم الفني للفريق العامل أالول و أ�مانة الهيئة احلكومية

الدولية املعنية بتغيرّ املناخ على اجلهود التي بذلوها يف تن�سيق كتابة تقرير
ناجح آ�خر للهيئة.
ودعمت حكومات عديدة م�شاركة علمائها الذين �ساهموا يف تقييم عملية
املق ّيمني يف عملية الهيئة احلكومية الدولية كما �ساهمت يف �صندوق الهيئة
ا إل�ستئماين ،ما �ضمن م�شاركة خرباء من الدول النامية ودول ا إلقت�صاد
ا إلنتقايل .أ�ما حكومات �إيطاليا وال�صني ونيوزيالندا والرنوج فا�ست�ضافت
جل�سات ال�صياغة بينما ا�ست�ضافت فرن�سا اجلمعية العمومية أالخرية التي
أ�ق ّرت التقرير ووافقت عليه .أ�ما حكومة الواليات املتحدة أالمريكية ف أ��س�ست
وحدة الدعم الفني التابعة ملجموعة العمل أالوىل.
يف اخلتام ،نو ّد أ�ن ن�شكر د .ر.ك .با�شوري ،رئي�س الهيئة احلكومية
الدولية املعنية بتغيرّ املناخ على توجيهاته احلميدة و�إر�شاده الفاعل واملثابر،
رئي�سي جمموعة العمل
و�إىل د� .سوزان �سلمون والربوفي�سور داهي كنيَ ،
أالوىل ،على قيادتهما الر�شيدة لفريق العمل أالول خالل حت�ضري التقرير
احلايل.
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متهيد
تقدم م�ساهمة الفريق العامل أالول يف تقرير التقييم الرابع التابع للفريق احلكومي
الدويل املعني بتغيرّ املناخ ،تقييم ًا �شام ًال للعلم الفيزيائي اخلا�ص بتغيرّ املناخ كما
تو�سع آ�فاق هذا العلم با إلعتماد على تقييمات الفريق العامل أالول ال�سابقة.
ّ
وترتكز النتائج املقدمة هنا على م�ؤلفات علمية �شاملة أ��صبحت متوفرة منذ �إمتام
تقرير التقييم الثالث العائد �إىل الفريق احلكومي الدويل املعني بتغيرّ املناخ ،ف� ً
ضال
عن جمموعة البيانات املنت�رشة والتحليالت اجلديدة وقدرات مناذج مناخية أ�كرث
تطورا.
ومت �إعداد هذا التقرير وفقا للقوانني وا إلجراءات التي و�ضعها الفريق احلكومي
الدويل املعني بتغيرّ املناخ وامل�ستخدمة يف تقارير التقييم ال�سابقة .ومتت املوافقة
على ت�صميم التقرير يف جل�سة الفريق احلادية والع�رشين التي عقدت يف �شهر
ت�رشين الثاين  /نوفمرب  2003كما متت املوافقة على امل�ؤلفني الرئي�سيني يف
جل�سة مكتب الفريق احلكومي الدويل املعني بتغيرّ املناخ الواحدة والثالثني التي
عقدت يف �شهر ني�سان  /أ�بريل  .2004كما خ�ضعت امل�سودات التي أ�عدها امل�ؤلفون
�إىل جولتني من �إعادة النظر واملراجعة حيث كتب أ�كرث من  30000تعليق قدمه
أ�كرث من  650خبريا ف� ً
ضال عن احلكومات واملنظمات الدولية .وت أ�كد املحررون
املراجعون يف كل ف�صل من الف�صول من أ�نه مت أ�خذ جميع تعليقات احلكومات
امل�ستقلة واخلرباء بعني ا إلعتبار .ومت الت�صديق على ملخ�ص �صانعي ال�سيا�سات
كما متت املوافقة على الف�صول أال�سا�سية يف خالل اجلل�سة العا�رشة للفريق العامل
أالول التابع للفريق احلكومي الدويل املعني بتغيرّ املناخ التي عقدت من  29كانون
الثاين  /يناير اىل � 1شباط  /فرباير .2007

نطاق التقرير

ير ّكز تقرير الفريق العامل أالول على م�ستوى الفهم احلايل للعلم الفيزيائي اخلا�ص
بتغيرّ املناخ ،الذي يحتل أ�همية كربى بالن�سبة �إىل �صانعي ال�سيا�سات .وال يحاول
التقرير أ�ن يراجع تطور الفهم العلمي أ�و ا إلحاطة بكافة جوانب علم املناخ .ف� ً
ضال
عن ذلك ،يعتمد هذا التقرير على م�ؤلف علمي منا�سب تَوفّر للم�ؤلفني يف منت�صف
العام  ,2006وعلى القارئ أ�ن يدرك أ�ن بع�ض املوا�ضيع املعاجلة تخ�ضع لتطورات
�إ�ضافية �رسيعة.
وتربز �صورة حديثة للبحث يف تغيرّ املناخ وهي �إت�ساع املراقبات املتوفرة حاليا
حول خمتلف مكونات النظام املناخي مت�ضمنة الغالف اجلوي واملحيطات
والكرايو�سفري .وقد �ساهمت املراقبات ا إل�ضافية والتحليالت اجلديدة يف تو�سيع
فهمنا كما مكنت من تقلي�ص عدد املعلومات غري أالكيدة .ف� ً
ضال عن ذلك ،أ�دت
املعلومات اجلديدة �إىل طرح أ��سئلة جديدة يف بع�ض املجاالت كالتغيرّ ات غري املرتقبة
يف الطبقات اجلليدية و أ�ثرها املحتمل على �إرتفاع م�ستوى البحر ف� ً
ضال عن تدخّ ل
تفاعالت معقدة بني التغيرّ املناخي والكيميائي اجليولوجي ا إلحيائي.
ومع أالخذ بعني ا إلعتبار التوقعات امل�ستقبلية لتغيرّ املناخ ،يخ�ضع هذا التقرير
�إىل قرارات �إتخذها الفريق يف �إطار تقرير التقييم الرابع والعملية التوافقية
إل�ستخدام �سيناريوهات ا إلنبعاثات التي حددها الفريق احلكومي الدويل املعني
بتغيرّ املناخ للتن�سيق بني الفرق العاملة الثالثة .ومن ناحية ثانية ،مت ا إلعرتاف
بقيمة املعلومات املت أ�تية من مناذج املناخ اجلديدة املتعلقة ب�إ�ستقرار املناخ .وبغية
معاجلة املو�ضوعني ،قامت فرق ت�صميم منوذج املناخ مبواكبة حماكاة املناخ التي
ت�ضمنت جتارب مثالية كان تكوين الغالف اجلوي فيها م�ستقرا .كما متكن هذا
التقييم من أ�خذ عدد أ�كرب من املحاكاة بعني االعتبار مقارنة مع أ�ي تقييم �سابق
لتغيرّ املناخ وذلك ألنه جمع منوذج املناخ واملحاكاة كما ت�ضمن العديد من مناذج
القرن الع�رشين واحلادي والع�رشين.
وق ّيم كل من الفريق العامل الثاين والثالث تقييم الفريق احلكومي الدويل املعني
بتغيرّ املناخ آلثار تغيرّ املناخ و إلمكانية ا إل�ستجابة أ�و تفادي ت أ�ثريات مماثلة ومل

يتم التطرق �إىل ذلك هنا.
وفيما يقدم تقرير الفريق العامل أالول نتائج �سل�سل ٍة من �سيناريوهات ا إلنبعاثات
املتنا�سبة مع تقارير �سابقة ،يقوم الفريق العامل الثالث بتحديث جمموعة مقبولة
من ا إلنبعاثات امل�ستقبلية.

بنية هذا التقرير

يت�ضمن تقييم الفريق العامل أالول ،للمرة أالوىل ،ف�صال متهيديا ف� ً
ضال عن الف�صل
 1الذي يغطي الطرق التي من خاللها تق ّدم علم تغيرّ املناخ ،كما يقدم نظرة عامة عن
الطرق امل�ستخدمة يف علم تغيرّ املناخ ودور مناذج املناخ وكيفية معاجلة ال�شكوك.
يغطي الف�صالن  2و 7التغيرّ ات يف مكونات الغالف اجلوي (الغازات والهباء
اجلوي) التي ت�ؤثر على توازن الطاقة ا إل�شعاعية يف الغالف اجلوي وحتدد مناخ
أالر�ض .ويقدم الف�صل  2نظرة با إلعتماد على التغيرّ املر�صود يف الغالف اجلوي كما
أ�نه يغطي املفهوم املركزي للت أ�ثري ا إل�شعاعي .ويك ّمل الف�صل  7ذلك من خالل مراقبة
التفاعالت بني الدورات الكيميائية ا إلحيائية التي ت�ؤثر على مكونات الغالف اجلوي
وعلى تغيرّ املناخ مبا يف ذلك تفاعالت ال�سحب/الهباء اجلوي.
وتغطي الف�صول  3و 4و 5جمموعة كبرية من املراقبات املتوفرة اليوم على �صعيد
الغالف اجلوي وال�سطح والثلوج واجلليد أ
والر�ض اجلليدية واملحيطات .وفيما
تتداخل التغيرّ ات التي ر�صدت يف هذه املكونات املوجودة يف نظام املناخ يف ما بينها
من خالل العمليات الفيزيائية ،ت�سمح الف�صول أالخرى ب�إجراء تقييم حمدد للبيانات
املتوفرة ولل�شكوك املتعلقة بها مبا يف ذلك بيانات ا إل�ست�شعار البعيدة من أالقمار
ال�صناعية .ويت�ضمن الف�صل  5التغيرّ ات املر�صودة يف م�ستوى البحر في�شري �إىل
ا إلرتباط الوثيق بينها وبني درجة حرارة مكونات املحيط.
ويقدم الف�صل  6نظرة مناخية قدمية ويق ّيم الدليل على تغيرّ املناخ ال�سابق و�إىل
أ�ي مدى يتم تف�سري ذلك من خالل الفهم العلمي احلايل .ويحتوي على تقييم جديد
لدرجات احلرارة التي أ�عيد بنا�ؤها عن � 1300سنة أالخرية.
ويغطي الف�صل  8طرق حماكاة العمليات الفيزيائية املختلفة من خالل مناذج املناخ
وتقييم النماذج با إلعتماد على مراقبة املناخ مبا يف ذلك معدله وو�ضعه وتقلبيته.
ويغطي الف�صل  9امل� أس�لة املتعلقة ب�شكل وثيق مبدى تغيرّ املناخ املر�صود الذي ميكن
ربطه ب أ��سباب خمتلفة طبيعية وب�رشية.
ويغطي الف�صل � 10إ�ستخدام مناذج املناخ لتوقع املناخ العاملي مبا يف ذلك ال�شكوك.
كما يظهر النتائج املتعلقة بامل�ستويات املختلفة لغازات الدفيئة يف امل�ستقبل ويق ّدم
تقييم ًا �إحتمالي ًا ملجموع �إ�ستجابات نظام املناخ الفيزيائي أ
والطر الزمنية والق�صور
املرتبط ب�إ�ستجابات مماثلة .ويغطي الف�صل  11التوقعات على �صعيد تغيرّ املناخ
ا إلقليمي التي تتنا�سب والتوقعات العاملية .وي�ضم تقييما إلمكانية ا إلعتماد على
النموذج على امل�ستويات ا إلقليمية ف� ً
ضال عن العوامل التي من املمكن أ�ن ت�ؤثر على
تغيرّ املناخ يف امل�ستوى ا إلقليمي.
ويتبع ك ّل من خال�صة �صانعي ال�سيا�سات واخلال�صة التقنية لهذا التقرير بنية
متوازية ويحتوي كل منهما على �إحالة مرجعية �إىل الف�صل والق�سم حيث من
املمكن �إيجاد املادة التي مت تلخي�صها يف التقرير أال�سا�سي .فبهذه الطريقة ،ت�سمح
اخلال�صات يف هذا التقرير بتقدمي خريطة طريق مل�ضمون التقرير الكامل و ُين�صح أ�ن
ي�ستخدم القارئ خال�صة �صانعي ال�سيا�سات واخلال�صة التقنية بهذه الطريقة.
واجلديد يف هذا التقرير هو أ�نه �ضم � 19س�ؤا ًال عام ًا يق ّدم لها امل�ؤلف �إجابات علمية
بطريقة مفيدة أ
ولغرا�ض تعليمية .و أ�خري ًا ،مت �إرفاق التقرير بـ� 250صفحة من املادة
ا إل�ضافية التي متت مراجعتها مع م�سودات الف�صل وهو متوفر على قر�ص مدمج
ويف ن�سخ على �شبكة ا إلنرتنت لتقدمي م�ستوى �إ�ضافيا من التفا�صيل كالنتائج لنماذج
املناخ الفردية.


املعالة يف التقرير والف�صول املنا�سبة
بع�ض �أهم أال�سئلة وامل�سائل
جَ
ال�س�ؤال

الف�صول

بتغي املناخ عملها؟
ما هو التق ّدم الذي �أحرزه العلم منذ بد�أت الهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
تغي املناخ ،وعن العمليات أال�سا�سية
ماذا نعرف عن العوامل الطبيعة والعوامل من �صنع إ
الن�سان امل�ساهِ َمة يف رّ
امل�شاركة؟
تغي املناخ خالل مرحلة �إ�ستخدام �أدوات القيا�س.
كيفية مراقبة رّ

تغيات املناخ القدمي ،قبل حقبة �إ�ستخدام �أدوات القيا�س ،املمتدة على نطاق زمني يرتاوح بني مئة
ماذا ُيعرف عن رّ
للتغيات؟
امل�سببة
ومليون �سنة ،وعن العمليات
ّ
رّ
التغيات
تغي املناخ أالخري و�إىل �أي درجة ميكن حماكاة
رّ
�إىل �أي مدى نفهم امل�ساهمات الب�رشية والطبيعية يف رّ
املناخية بوا�سطة النماذج؟

يتغي املناخ عاملي ًا و�إقليمياً؟
كيف ُيتو ّقع �أن رّ

1
7 ،6 ،2
5 ،4 ،3
9 ،6
9 ،8
10،11

التغيات التي طر�أت
التغيات املا�ضية واملُ�سقطة مل�ستوى البحار ،مبا يف ذلك دور رّ
ما هي املعلومات املتو ّفرة حول رّ
على الكتل أ
واللواح اجلليدية؟
املتطرفة مثل التهطال احلاد واجلفاف أ
والمواج احلارة وملاذا؟ وكيف ميكنها �أن تتغي
تتغي الظروف الطبيعية
هل رّ
ّ
رّ 11 ،3،5،9،10
يف امل�ستقبل؟
4،5،6،10

�شكر
�إ�ستفاد التقييم احلايل ب�شكل كبري من م�ستوى التعاون الوثيق داخل املجتمع
الدويل لعلم املناخ وبني املجتمع والربنامج العاملي لبحوث املناخ التابع للمنظمة
العاملية أللر�صاد اجلوية والربنامج الدويل للغالف االر�ضي واملحيط احليوي.
ونو ّد أ�ن ن�شيد ب�شكل خا�ص بقوة �إلتزام جمموعات و�ضع النماذج الـ ،14أ�فراد ًا
ووكاالت من كافة أ�نحاء العامل تقريب ًا ،كما نو ّد أ�ن ن�شكر برنامج الت�شخي�ص
واملقارنة البينية للنماذج املناخية على توثيق وتوزيع كمية ال �سابقة لها (حوايل
 30تريابايتز) ملخروج النموذج املناخي ،ما �سمح ب�إجراء ت�شبيه أ�كرث دقّة للنماذج
مناخي قد يطول.
املناخية احلالية وتقييم أ�كرث �شمولية لطبيعة تغيرّ
ّ
ؤ
وال ب ّد من الت�شديد على أ�ن التقرير احلايل �إعتمد �إعتماد ًا كلي ًا على خربة امل�لفني
املن�سقني الرئي�سيني وامل�ؤلفني الرئي�سيني ،مب�ساعدة كبرية من امل�ؤلفني املن�سقني،
ّ
وعلى عملهم ال�شاق و�إلتزامهم بالنوعية املمتازة طيلة فرتة العمل .كما نو ّد أ�ن
نعرب عن عميق تقديرنا لعمل اخلرباء امل�شاركني وعن خال�ص �شكرنا للعدد الكبري
من مالحظاتهم الق ّيمة والبناءة .كما أ� ّدى فريق املح ّررين دور ًا مهم ًا يف م�ساعدة
امل�ؤلفني على التعامل مع تلك املالحظات.
ؤ
و أ� ّدى مكتب الفريق العامل أالول ،امل�لف من قان�سي بونرباغوب ،فيليبو
جيورجي ،بوبو جالو ،جان جوزيل ،ماريا مارتيلو ودايفيد ورات ،دور الفريق
التحريري للم�ساعدة يف �إختيار امل�ؤلفني ويف �إحرتام أ�هداف التقرير أال�سا�سية .هم
ق ّدموا دعم ًا بنّا ًء لرئي�سي فريق العامل امل�شاركني خالل طيلة فرتة العمل ونحن
ممتنون لهم.
راجبندرا ك .با�شتوري

رئي�س الهيئة احلكومية الدولية
بتغي املناخ
املعنية رّ
vi

�سوزان �سولومون

رئي�س م�شارك
الفريق العامل أالول للهيئة
بتغي
احلكومية الدولية املعنية رّ
املناخ

ونتوجه بخال�ص ال�شكر أللطراف امل�ضيفة ّ
وملنظمي �إجتماعات امل�ؤلفني
كما
ّ
أالربعة ال�رضورية لتح�ضري التقرير احلايل ،ون�شكر كذلك الدعم الذي تلقيناه
من احلكومات والوكاالت يف �إيطاليا وال�صني ونيوزيالندا والرنوج .أ�ما جل�سة
ا إلعتماد أالخرية للفريق العامل أالول ف أ�ُجنزت بف�ضل ال�سيد مارك جيليت
وبف�ضل كرم احلكومة الفرن�سية وتعاونها ف� ً
ضال عن م�ساعدة فران�سي�س هايز،
من�سقة م�ؤمترات يف ّ
املنظمة العاملية أللر�صاد اجلوية ،التي �ساهمت يف تي�سري
�إعمال الدورة.
رسنا أ�ن ن�شيد بجهود وحدة الدعم الفني يف الفريق العامل أالول ،امل�ؤلفة من
وي� ّ
أ
ميليندا ماركي�س ،كري�سنت �فرييت ،ميليندا تيغنور ،تال كي�سنت ،و�سكوت لونغمور،
ومن امل�ساعدين زينلني �شني ،باربارا كيبلري ،ماري أ�ن بيككونني ،كيل ت ّريان،
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من الف�ضاء ،للغالف ،ودايفيد ورات ودايفيد فاهي و�سوزان جوي ها�سول على
م�ساعدة الرئي�سني امل�شاركني يف تنظيم أال�سئلة وحتريرها .كما ونو ّد أ�ن ن�شكر
رينات كري�ست ،أ�مني الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ فريق أالمانة
العامة امل�ؤلف من جيان ليو ،رودي بورجوا ،أالويل كورتني وجويل فرينانديز
الذي ق ّدم الدعم اللوجي�ستي ل�سفر وتنقل خرباء حكومات الدول النامية ودول
ا إلقت�صاد ا إلنتقايل.
داه كني
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الدولية املعنية رّ

مارتن مانّني

رئي�س وحدة الدعم الفني
الفريق العامل أالول للهيئة احلكومية
بتغي املناخ
الدولية املعنية رّ

املحتويات
ت�صدير
متهيد
ملخ�ص ل�صانعي القرارات
ّ

1

امللخ�ص الفني
ّ

21

ملخّ �ص فني 1

املق ّدمة

23

ملخّ �ص فني 2

تغي املناخ
التغيات يف امل�ؤثرات الب�رشية والطبيعية يف رّ
رّ

23

ملخّ �ص فني 3

التغيات يف املناخ
م�شاهدات
رّ

39

ملخّ �ص فني 4

تغي املناخ وعزوه
فهم رّ

63

ملخّ �ص فني 5

التنب�ؤ
بالتغيات امل�ستقبلية يف املناخ
رّ

73

ملخّ �ص فني 6

إالكت�شافات الكربى و�أهم ال�شكوك

89

أال�سئلة

101

�س�ؤال 1-1

ما هي العوامل التي حت ّدد مناخ أالر�ض؟

102

�س�ؤال 2-1

تغي املناخ والطق�س؟
ما هي العالقة بني رّ

104

�س�ؤال 3-1

ما هو مفعول الدفيئة؟

106

�س�ؤال 1-2

كيف ت�ساهم الن�شاطات إالن�سان ّية بتغيري املناخ وكيف تتم مقارنتها مع ت أ�ثريات الطبيعة؟

108

�س�ؤال 2-2

تتغي درجات احلرارة على أالر�ض؟
كيف
رّ

111

�س�ؤال 3-2

يتغي التهطال؟
كيف
رّ

114

�س�ؤال 3-3

تغي يف الظواهر املتطرّفة مثل أالمواج الدافئة واجلفاف والفيا�ضانات أ
والعا�صري؟
هل ح�صل رّ

116

�س�ؤال 1-4

هل ت�شهد كم ّية الثلج واجلليد على أالر�ض تراجع ًا؟

118

�س�ؤال 1-5

هل يرتفع م�ستوى البحر؟

120

�س�ؤال 1-6

والتغيات املناخية الهامة أالخرى قبل الثورة ال�صناعية؟
ما الذي ت�س ّبب بالع�صور اجلليدية
رّ

122

�س�ؤال 2-6

بالتغيات ال�سابقة التي حدثت يف تاريخ الكرة
تغي املناخ احلايل غري �إعتيادي مقارنة
رّ
هل يعترب رّ
أالر�ضية؟
هل تعترب أالن�شطة الب�رشية يف خالل الع�رص ال�صناعي م�س�ؤولة عن زيادة ن�سب ثاين �أك�سيد الكربون
املوجودة يف الغالف اجلوي ويف �سائر غازات الدفيئة؟
�إىل �أي مدى ميكن إالعتماد على النماذج امل�ستخدمة للتنب�ؤ
بتغي املناخ يف امل�ستقبل؟
رّ

124

�س�ؤال 1-7
�س�ؤال 1-8

126
129

�س�ؤال 1-9

هل من املمكن تف�سري وقوع أالحداث املتطرفة الفردية عن طريق إالحرتار الدفيئي؟

131

�س�ؤال 2-9

هل من املمكن تف�سري �إحرتار القرن الع�رشين عن طريق التقلبية الطبيعية؟
بتغي مناخ
تتغي الظواهر املتطرفة ،كموجات احلر واجلفاف والفي�ضان،
هل ُيتوقع �أن
رّ
رّ
أالر�ض؟
تغيات
تغيات املناخ الرّئي�سي واملفاجئ كفقدان أالغطية اجلليد ّية �أو رّ
ما هي �أرجح ّية رّ
الدوران املحيطي العاملي؟

133

�س�ؤال 1-10
�س�ؤال 2-10

137

�س�ؤال 3-10

�إذا مت خف�ض مع ّدل �إنبعاث غازات الدفيئة ،ب أ�ي �رسعة يرتاجع مع ّدل تركيزها يف الغالف
اجلوي؟
التغيات املناخية املرتقبة من منطقة �إىل �أخرى؟
هل تختلف
رّ

141

املرفقات

م�رسد امل�صطلحات

143

�س�ؤال 1-11

viii

136

139

بتغي املناخ بالتعاون ما بني املنظمة العاملية للأ ر�صاد اجلويّة وبرنامج الأ مم املتحدة للبيئة من �أجل ت�أمني بيان دويل موثوق يعر�ض
ت�شكّلت الهيئة احلكومية الدوليّة املعنيّة رّ
بتغي املناخ ،التي تتناول الأ �سباب والت�أثريات و� إ�سرتاتيجيات الإ�ستجابة
لتغي املناخ .التقييمات الدورية ال�صادرة عن الهيئة احلكومية الدوليّة املعنيّة رّ
الفهم العلمي رّ
بتغي املناخ يف القطاعات الأ كادميية واحلكومية
لتغي املناخ ،هي التقارير املتوفرة الأ كرث �شمولية وحتديث ًا حول املو�ضوع ،وت�شكّل املرجع املعيار لكل املعنيني رّ
املمكنة رّ
تغي املناخ يف هذا التقرير التقييمي الرابع .يتكوّن التقرير من ثالثة
وال�صناعية يف العامل .على ثالث فرق عمل توزّع مئات الإخت�صا�صيني العامليني من �أجل تقييم رّ
«تغي املناخ  ،»2007متوفرة يف من�شورات جامعة كامربدج:
جملّدات رئي�سية يجمعها عنوان رّ
تغي املناخ  – 2007القاعدة العلمية الفيزيائية
رّ
بتغي املناخ
م�ساهمة فريق العمل الأ ول يف التقرير التقييمي الرابع ال�صادر عن الهيئة احلكومية الدوليّة املعنيّة رّ
(الرقم الت�سل�سي العاملي للكتاب  ISBN 92-9169-621-8غالف ورقيّ )
رّ
تكيفَ ،مواطن ال�ضعف
تغي املناخ  – 2007ت�أ ثرياتّ ،
بتغي املناخ
م�ساهمة الفريق العامل الثاين يف التقرير التقييمي الرابع ال�صادر عن الهيئة احلكومية الدوليّة املعنيّة رّ
( 92-9169-621-8غالف ورقيّ )
رّ
تغي املناخ  – 2007تخفيف تغيرّ املناخ
بتغي املناخ
م�ساهمة فريق العمل الثالث يف التقرير التقييمي الرابع ال�صادر عن الهيئة احلكومية الدوليّة املعنيّة رّ
( 92-9169-621-8غالف ورقيّ )
يعترب رّ
تغي املناخ وحا�رضه وم�ستقبله.
تغي املناخ  – 2007القاعدة العلمية الفيزيائية التقرير الأ كرث �شمولية و�أحدث تقييم علمي ملا�ضي رّ
ويقدّم التقرير ما يلي:
• التقييم الأ كرث اكتما ًال و� إحاط ًة بالعن�رص الكميّ لكيفية ت�أثري الن�شاطات الإن�سانية يف توازن الطاقة الإ�شعاعية يف اجلو
• التقييم الأ كرث �شمولية حتى اللحظة للتغيرّات امل ُالحظة يف كافة �أوجه النظام املناخي مع �أحدث ا�ستخدام �آالت القيا�س ت�شمل اجلو ،والياب�سة ،واملحيطات،
والثلج ،والأ ر�ضيات اجلليدية واملتجمّدة
لتغي املناخ املا�ضي وم�سبباته
مف�صل رّ
• تقييم ّ
املف�صلة من  18مركز ًا منوذجي ًا يف �أ�صقاع العامل
• التقييم التوقّعي الأ ول ملحاكاة و� إ�سقاطات النماذج املناخية مع � إ�ستخدام مناذج اجلو – املحيط املزاوجة ّ
تغي املناخ ،ولنماذجه ،وللعزو يف كل قارة
مف�صل للمالحظات على رّ
• تقييم ّ
تغي املناخ ونتائجه ،مبا يف
بتغي املناخ املرجع العلمي املعيار لكل من يهمهم �أمر رّ
بب�ساطة ،وجمدداً� ،سي�شكّل التقييم الأ حدث ال�صادر عن الهيئة احلكومية الدوليّة املعنيّة رّ
ذلك الطالب والباحثني يف العلم املحيطي ،وعلم الأ ر�صاد اجلوية ،وعلم املناخ ،وعلم الأ حياء ،وعلم البيئة ،والكيمياء اجلويّة ،و�صانعي ال�سيا�سات يف احلكومات والقطاع
ال�صناعي ،يف �أ�صقاع العامل.
حتوي هذه الن�رشة ملخّ �ص �صانعي ال�سيا�سات ،وملخ�ص التقرير الفني والأ �سئلة.

