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جذب التقرير »تغرّي املناخ 2007 – قاعدة العلوم الفيزيائية« ب�رصعة اإنتباه 

�صانعي القرار والراأي العام على حّد �صواء، ب�صفته اأهم واأول تقييم �صامل 

ول فهمنا العلمي  لتغرّي املناخ خلل ال�صنوات ال�صت املا�صية. ويوؤكد التقرير الأ

نبعاثات الغازية امل�صببة لعامل الدفيئة اأ�صبح اأ�صمل  للنظام املناخي وتاأثره بالإ

واأعمق من اأّي وقت �صبق. كما يعر�ض جمال بحث دينامي �صي�صّلط املزيد من 

ال�صوء على ظاهرة تغرّي املناخ خلل ال�صنوات املقبلة.

الهيئة  اإىل  ذلك  يف  الف�صل  ويعود  وم�صداقّيته،  بتما�صكه  التقرير  يتمّيز 

ر�صاد  للأ العاملية  املنظمة  �صّكلتها  التي  املناخ  بتغرّي  املعنية  الدولية  احلكومية 

جهاز  هي  والهيئة   .1988 العام  يف  للبيئة  املتحدة  مم  الأ برنامج  مع  اجلوية 

كرب العلماء واخلرباء العامليني املعنيني بتغرّي املناخ. حكومي دويل و�صبكة لأ

املعرفة يف  مل�صتوى  العلماء  تقييم  التقرير  امل�صّكلة ملجمل  الف�صول  تعر�ض 

ؤلفًا من 30 دولة وراجعها  كافة جمالت عملهم. و�صارك يف كتابتها اأهم 152 مو

حوايل 600 خبري. كما �صارك يف جتهيزها عدد كبري من املراجعني احلكوميني 

اإذ اأبدوا ملحظاتهم حولها. 

وافق م�صوؤولون من 113 حكومة على امللّخ�ض ل�صانعي القرار مما عك�ض 

اإدراكهم واإعتمادهم التقرير احلايل بالكامل. وهنا تكمن قّوة الهيئة احلكومية 

الدولية املعنية بتغرّي املناخ اإذ جتمع بني اآراء اخلرباء واحلكومات.

ل جتري الهيئة اأبحاثًا جديدة، فمهمتها تكمن يف اإجراء تقييمات موائمة 

اإعتمادها،  املطلوب  ال�صيا�صات  ي�صف  تقييم  من  بدًل  املتوّفرة،  لل�صيا�صات 

قت�صادية الإجتماعية  وذلك لكّل ما ُكتب عامليًا عن النواحي العلمية والفنية والإ

احلكومات  اإلهام  على  ال�صابقة  التقييمية  تقاريرها  و�صاعدت  املناخ.  لتغرّي 

املناخ وبروتوكول  تغرّي  ب�صاأن  الإطارية  املتحدة  مم  الأ اإتفاقية  اإعتماد كل من 

ول يف جعل احلكومات تدر�ض  كيوتو وتطبيقهما. كما تكمن اأهمية التقرير الأ

التحدي  ملواجهة  البع�ض  بع�صها  قدمًا مع  للم�صي  لديها  املتوّفرة  اخليارات 

الناجت عن تغرّي املناخ.

من   ول  الأ اجلزء  هو  الفيزيائية  العلوم  قاعدة   –  2007 املناخ  تغرّي 

تغرّي  تاأثريات  يف  فينظر  الثاين  اجلزء  اأما  للهيئة.  الرابع  التقييمي  التقرير 

املناخ ويف خيارات التكّيف املتوّفرة ونقاط �صعفها. اأما اجلزء الثالث فيقّيم 

اإليه  تو�ّصلت  ما  جممل  الرابع  اجلزء  ويلّخ�ض  وكلفته.  ال�رصر  اإمكانيات 

الهيئة.

يعود الف�صل يف التو�ّصل اإىل قاعدة تعتمد على العلوم الفيزيائية، اإىل اإلتزام 

اأهم العلماء العامليني يف جمال املناخ ورغبتهم يف العمل. لذا نوّد اأن نعرب عن 

الرئي�صيني  واملوؤلفني  املن�ّصقني  الرئي�صيني  املوؤلفني  من  لكل  تقديرنا  عميق 

اأن ن�صكر  الكتابة واملحّررين. كما ونوّد  امل�صاهمني واأع�صاء فريق  واملوؤلفني 

الهيئة احلكومية  واأمانة  ول  الأ العامل  للفريق  الفني  الدعم  فريق عمل وحدة 

تقرير  تن�صيق كتابة  بذلوها يف  التي  املناخ على اجلهود  بتغرّي  املعنية  الدولية 

ناجح اآخر للهيئة. 

عملية  تقييم  يف  �صاهموا  الذين  علمائها  م�صاركة  عديدة  حكومات  ودعمت 

الهيئة  �صندوق  يف  �صاهمت  كما  الدولية  احلكومية  الهيئة  عملية  يف  املقّيمني 

قت�صاد  الإ ودول  النامية  الدول  من  خرباء  م�صاركة  �صمن  ما  �صتئماين،  الإ

فا�صت�صافت  والرنوج  ونيوزيلندا  وال�صني  اإيطاليا  حكومات  اأما  نتقايل.  الإ

التي  خرية  الأ العمومية  اجلمعية  فرن�صا  ا�صت�صافت  بينما  ال�صياغة  جل�صات 

مريكية فاأ�ص�صت  اأقّرت التقرير ووافقت عليه. اأما حكومة الوليات املتحدة الأ

وىل.  وحدة الدعم الفني التابعة ملجموعة العمل الأ

احلكومية  الهيئة  رئي�ض  با�صوري،  ر.ك.  د.  ن�صكر  اأن  نوّد  اخلتام،  يف 

الدولية املعنية بتغرّي املناخ على توجيهاته احلميدة واإر�صاده الفاعل واملثابر، 

العمل  جمموعة  رئي�َصي  كني،  داهي  والربوفي�صور  �صلمون  �صوزان  د.  واإىل 

التقرير  حت�صري  خلل  ول  الأ العمل  لفريق  الر�صيدة  قيادتهما  على  وىل،  الأ

احلايل. 

م. جارود

مني العام الأ

ر�صاد اجلوية املنظمة العاملية للأ

اأ. �صتيرن

املدير التنفيذي

مم املتحدة للبيئة برنامج الأ

ت�صدير
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متهيد

ول يف تقرير التقييم الرابع التابع للفريق احلكومي  تقدم م�صاهمة الفريق العامل الأ

الدويل املعني بتغرّي املناخ، تقييمًا �صامًل للعلم الفيزيائي اخلا�ض بتغرّي املناخ كما 

ال�صابقة.  ول  الأ العامل  الفريق  تقييمات  على  عتماد  بالإ العلم  هذا  اآفاق  تو�ّصع 

ؤلفات علمية �صاملة اأ�صبحت متوفرة منذ اإمتام  وترتكز النتائج املقدمة هنا على مو

تقرير التقييم الثالث العائد اإىل الفريق احلكومي الدويل املعني بتغرّي املناخ، ف�صًل 

عن جمموعة البيانات املنت�رصة والتحليلت اجلديدة وقدرات مناذج مناخية اأكرث 

تطورا.

ومت اإعداد هذا التقرير وفقا للقوانني والإجراءات التي و�صعها الفريق احلكومي 

الدويل املعني بتغرّي املناخ وامل�صتخدمة يف تقارير التقييم ال�صابقة. ومتت املوافقة 

�صهر  يف  عقدت  التي  والع�رصين  احلادية  الفريق  جل�صة  يف  التقرير  ت�صميم  على 

يف  الرئي�صيني  املوؤلفني  على  املوافقة  متت  كما   2003 نوفمرب   / الثاين  ت�رصين 

جل�صة مكتب الفريق احلكومي الدويل املعني بتغرّي املناخ الواحدة والثلثني التي 

عقدت يف �صهر ني�صان / اأبريل 2004. كما خ�صعت امل�صودات التي اأعدها املوؤلفون 

تعليق قدمه   30000 اأكرث من  النظر واملراجعة حيث كتب  اإعادة  اإىل جولتني من 

املحررون  وتاأكد  الدولية.  واملنظمات  650 خبريا ف�صًل عن احلكومات  من  اأكرث 

احلكومات  تعليقات  جميع  اأخذ  مت  اأنه  من  الف�صول  من  ف�صل  كل  يف  املراجعون 

عتبار. ومت الت�صديق على ملخ�ض �صانعي ال�صيا�صات  امل�صتقلة واخلرباء بعني الإ

�صا�صية يف خلل اجلل�صة العا�رصة للفريق العامل  كما متت املوافقة على الف�صول الأ

ول التابع للفريق احلكومي الدويل املعني بتغرّي املناخ التي عقدت من 29 كانون  الأ

الثاين / يناير اىل 1 �صباط / فرباير 2007.

نطاق التقرير

ول على م�صتوى الفهم احلايل للعلم الفيزيائي اخلا�ض  يرّكز تقرير الفريق العامل الأ

بتغرّي املناخ، الذي يحتل اأهمية كربى بالن�صبة اإىل �صانعي ال�صيا�صات. ول يحاول 

التقرير اأن يراجع تطور الفهم العلمي اأو الإحاطة بكافة جوانب علم املناخ. ف�صًل 

عن ذلك، يعتمد هذا التقرير على موؤلف علمي منا�صب َتوّفر للموؤلفني يف منت�صف 

العام 2006، وعلى القارئ اأن يدرك اأن بع�ض املوا�صيع املعاجلة تخ�صع لتطورات 

اإ�صافية �رصيعة.

املتوفرة حاليا  املراقبات  اإت�صاع  املناخ وهي  للبحث يف تغرّي  وتربز �صورة حديثة 

واملحيطات  اجلوي  الغلف  مت�صمنة  املناخي  النظام  مكونات  خمتلف  حول 

والكرايو�صفري. وقد �صاهمت املراقبات الإ�صافية والتحليلت اجلديدة يف تو�صيع 

اأدت  ذلك،  عن  ف�صًل  كيدة.  الأ غري  املعلومات  عدد  تقلي�ض  من  مكنت  كما  فهمنا 

املعلومات اجلديدة اإىل طرح اأ�صئلة جديدة يف بع�ض املجالت كالتغرّيات غري املرتقبة 

يف الطبقات اجلليدية واأثرها املحتمل على اإرتفاع م�صتوى البحر ف�صًل عن تدّخل 

تفاعلت معقدة بني التغرّي املناخي والكيميائي اجليولوجي الإحيائي. 

التقرير  املناخ، يخ�صع هذا  لتغرّي  امل�صتقبلية  التوقعات  عتبار  الإ خذ بعني  الأ ومع 

التوافقية  والعملية  الرابع  التقييم  تقرير  اإطار  يف  الفريق  اإتخذها  قرارات  اإىل 

املعني  الدويل  احلكومي  الفريق  حددها  التي  نبعاثات  الإ �صيناريوهات  �صتخدام  لإ

الإعرتاف  ثانية، مت  ناحية  الثلثة. ومن  العاملة  الفرق  بني  للتن�صيق  املناخ  بتغرّي 

إ�صتقرار املناخ. وبغية  بقيمة املعلومات املتاأتية من مناذج املناخ اجلديدة املتعلقة با

معاجلة املو�صوعني، قامت فرق ت�صميم منوذج املناخ مبواكبة حماكاة املناخ التي 

الغلف اجلوي فيها م�صتقرا. كما متكن هذا  ت�صمنت جتارب مثالية كان تكوين 

اأي تقييم �صابق  املحاكاة بعني العتبار مقارنة مع  اأكرب من  اأخذ عدد  التقييم من 

نه جمع منوذج املناخ واملحاكاة كما ت�صمن العديد من مناذج  لتغرّي املناخ وذلك لأ

القرن الع�رصين واحلادي والع�رصين.

وقّيم كل من الفريق العامل الثاين والثالث تقييم الفريق احلكومي الدويل املعني 

اأو تفادي تاأثريات مماثلة ومل  �صتجابة  مكانية الإ ثار تغرّي املناخ ولإ بتغرّي املناخ لآ

يتم التطرق اإىل ذلك هنا. 

نبعاثات  ول نتائج �صل�صلٍة من �صيناريوهات الإ وفيما يقدم تقرير الفريق العامل الأ

الثالث بتحديث جمموعة مقبولة  العامل  الفريق  املتنا�صبة مع تقارير �صابقة، يقوم 

نبعاثات امل�صتقبلية.  من الإ

بنية هذا التقرير

وىل، ف�صل متهيديا ف�صًل عن الف�صل  ول، للمرة الأ يت�صمن تقييم الفريق العامل الأ

1 الذي يغطي الطرق التي من خللها تقّدم علم تغرّي املناخ، كما يقدم نظرة عامة عن 

الطرق امل�صتخدمة يف علم تغرّي املناخ ودور مناذج املناخ وكيفية معاجلة ال�صكوك.

والهباء  )الغازات  اجلوي  الغلف  مكونات  يف  التغرّيات  و7   2 الف�صلن  يغطي 

مناخ  الغلف اجلوي وحتدد  �صعاعية يف  الإ الطاقة  توازن  على  توؤثر  التي  اجلوي( 

عتماد على التغرّي املر�صود يف الغلف اجلوي كما  ر�ض. ويقدم الف�صل 2 نظرة بالإ الأ

�صعاعي. ويكّمل الف�صل 7 ذلك من خلل مراقبة  اأنه يغطي املفهوم املركزي للتاأثري الإ

التفاعلت بني الدورات الكيميائية الإحيائية التي توؤثر على مكونات الغلف اجلوي 

وعلى تغرّي املناخ مبا يف ذلك تفاعلت ال�صحب/الهباء اجلوي.

وتغطي الف�صول 3 و4 و5 جمموعة كبرية من املراقبات املتوفرة اليوم على �صعيد 

وفيما  واملحيطات.  اجلليدية  ر�ض  والأ واجلليد  والثلوج  وال�صطح  اجلوي  الغلف 

تتداخل التغرّيات التي ر�صدت يف هذه املكونات املوجودة يف نظام املناخ يف ما بينها 

إجراء تقييم حمدد للبيانات  خرى با من خلل العمليات الفيزيائية، ت�صمح الف�صول الأ

قمار  الأ البعيدة من  �صت�صعار  الإ بيانات  ذلك  بها مبا يف  املتعلقة  ولل�صكوك  املتوفرة 

اإىل  في�صري  البحر  م�صتوى  يف  املر�صودة  التغرّيات   5 الف�صل  ويت�صمن  ال�صناعية. 

رتباط الوثيق بينها وبني درجة حرارة مكونات املحيط. الإ

واإىل  ال�صابق  املناخ  تغرّي  على  الدليل  ويقّيم  قدمية  مناخية  نظرة   6 الف�صل  ويقدم 

اأي مدى يتم تف�صري ذلك من خلل الفهم العلمي احلايل. ويحتوي على تقييم جديد 

خرية. لدرجات احلرارة التي اأعيد بناوؤها عن 1300 �صنة الأ

ويغطي الف�صل 8  طرق حماكاة العمليات الفيزيائية املختلفة من خلل مناذج املناخ 

وتقلبيته.  وو�صعه  معدله  ذلك  يف  مبا  املناخ  مراقبة  على  عتماد  بالإ النماذج  وتقييم 

ويغطي الف�صل 9 امل�صاألة املتعلقة ب�صكل وثيق مبدى تغرّي املناخ املر�صود الذي ميكن 

ربطه باأ�صباب خمتلفة طبيعية وب�رصية.

ويغطي الف�صل 10 اإ�صتخدام مناذج املناخ لتوقع املناخ العاملي مبا يف ذلك ال�صكوك. 

ويقّدم  امل�صتقبل  يف  الدفيئة  لغازات  املختلفة  بامل�صتويات  املتعلقة  النتائج  يظهر  كما 

طر الزمنية والق�صور  تقييمًا اإحتماليًا ملجموع اإ�صتجابات نظام املناخ الفيزيائي والأ

املناخ  تغرّي  على �صعيد  التوقعات   11 الف�صل  ويغطي  إ�صتجابات مماثلة.  با املرتبط 

على  عتماد  الإ مكانية  لإ تقييما  وي�صم  العاملية.  والتوقعات  تتنا�صب  التي  قليمي  الإ

قليمية ف�صًل عن العوامل التي من املمكن اأن توؤثر على  النموذج على امل�صتويات الإ

قليمي. تغرّي املناخ يف امل�صتوى الإ

بنية  التقرير  لهذا  التقنية  واخلل�صة  ال�صيا�صات  �صانعي  خل�صة  من  كّل  ويتبع 

من  حيث  والق�صم  الف�صل  اإىل  مرجعية  اإحالة  على  منهما  كل  ويحتوي  متوازية 

�صا�صي. فبهذه الطريقة، ت�صمح  املمكن اإيجاد املادة التي مت تلخي�صها يف التقرير الأ

اخلل�صات يف هذا التقرير بتقدمي خريطة طريق مل�صمون التقرير الكامل وُين�صح اأن 

ي�صتخدم القارئ خل�صة �صانعي ال�صيا�صات واخلل�صة التقنية بهذه الطريقة.

ؤاًل عامًا يقّدم لها املوؤلف اإجابات علمية  واجلديد يف هذا التقرير هو اأنه �صم 19 �صو

غرا�ض تعليمية. واأخريًا، مت اإرفاق التقرير بـ250 �صفحة من املادة  بطريقة مفيدة ولأ

الإ�صافية التي متت مراجعتها مع م�صودات الف�صل وهو متوفر على قر�ض مدمج 

ويف ن�صخ على �صبكة الإنرتنت لتقدمي م�صتوى اإ�صافيا من التفا�صيل كالنتائج لنماذج 

املناخ الفردية.
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املجتمع  داخل  الوثيق  التعاون  م�صتوى  من  كبري  ب�صكل  احلايل  التقييم  اإ�صتفاد 

الدويل لعلم املناخ وبني املجتمع والربنامج العاملي لبحوث املناخ التابع للمنظمة 

احليوي.  واملحيط  الر�صي  للغلف  الدويل  والربنامج  اجلوية  ر�صاد  للأ العاملية 

ونوّد اأن ن�صيد ب�صكل خا�ض بقوة اإلتزام جمموعات و�صع النماذج الـ14، اأفرادًا 

الت�صخي�ض  برنامج  ن�صكر  اأن  نوّد  كما  تقريبًا،  العامل  اأنحاء  كافة  من  ووكالت 

واملقارنة البينية للنماذج املناخية على توثيق وتوزيع كمية ل �صابقة لها )حوايل 

إجراء ت�صبيه اأكرث دّقة للنماذج  30 تريابايتز( ملخروج النموذج املناخي، ما �صمح با

املناخية احلالية وتقييم اأكرث �صمولية لطبيعة تغرّي مناخّي قد يطول. 

ول بّد من الت�صديد على اأن التقرير احلايل اإعتمد اإعتمادًا كليًا على خربة املوؤلفني 

املن�ّصقني الرئي�صيني واملوؤلفني الرئي�صيني، مب�صاعدة كبرية من املوؤلفني املن�صقني، 

اأن  نوّد  العمل. كما  املمتازة طيلة فرتة  بالنوعية  واإلتزامهم  ال�صاق  وعلى عملهم 

نعرب عن عميق تقديرنا لعمل اخلرباء امل�صاركني وعن خال�ض �صكرنا للعدد الكبري 

من ملحظاتهم القّيمة والبناءة. كما اأّدى فريق املحّررين دورًا مهمًا يف م�صاعدة 

املوؤلفني على التعامل مع تلك امللحظات.

فيليبو  بونرباغوب،  قان�صي  من  املوؤلف  ول،  الأ العامل  الفريق  مكتب  واأّدى 

جيورجي، بوبو جالو، جان جوزيل، ماريا مارتيلو ودايفيد ورات، دور الفريق 

�صا�صية. هم  التحريري للم�صاعدة يف اإختيار املوؤلفني ويف اإحرتام اأهداف التقرير الأ

قّدموا دعمًا بّناًء لرئي�صي فريق العامل امل�صاركني خلل طيلة فرتة العمل ونحن 

ممتنون لهم.

املوؤلفني  اإجتماعات  وملنّظمي  امل�صيفة  طراف  للأ ال�صكر  بخال�ض  ونتوّجه  كما 

تلقيناه  الذي  الدعم  كذلك  ون�صكر  احلايل،  التقرير  لتح�صري  ال�رصورية  ربعة  الأ

اأما جل�صة  والرنوج.  ونيوزيلندا  وال�صني  اإيطاليا  يف  والوكالت  من احلكومات 

جيليت  مارك  ال�صيد  بف�صل  فاأجُنزت  ول  الأ العامل  للفريق  خرية  الأ عتماد  الإ

الفرن�صية وتعاونها ف�صًلً عن م�صاعدة فران�صي�ض هايز،  وبف�صل كرم احلكومة 

تي�صري  يف  �صاهمت  التي  اجلوية،  ر�صاد  للأ العاملية  املنّظمة  يف  موؤمترات  من�صقة 

اإعمال الدورة. 

ؤلفة من  ول، املو وي�رّصنا اأن ن�صيد بجهود وحدة الدعم الفني يف الفريق العامل الأ

ميليندا ماركي�ض، كري�صنت اأفرييت، ميليندا تيغنور، تال كي�صنت، و�صكوت لونغمور، 

ترّيان،  كيل  بيككونني،  اأن  ماري  كيبلري،  باربارا  �صني،  زينلني  امل�صاعدين  ومن 

ميجينهارد  وبول  �صيباو  ملايكل  ال�صكر  وكّل  اأندر�صون.  عري�ض، ومريلني  ليلين 

ر�ض املاأخوذة  على الر�صوم البيانية وال�صور، وريتو �صتوكلي على تقدمي �صور الأ

من الف�صاء، للغلف، ودايفيد ورات ودايفيد فاهي و�صوزان جوي ها�صول على 

اأن ن�صكر  �صئلة وحتريرها. كما ونوّد  الأ امل�صاركني يف تنظيم  الرئي�صني  م�صاعدة 

مانة  اأمني الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغرّي املناخ فريق الأ رينات كري�صت، 

ويل كورتني وجويل فرينانديز  الأ ليو، رودي بورجوا،  املوؤلف من جيان  العامة 

النامية ودول  الدول  ل�صفر وتنقل خرباء حكومات  اللوجي�صتي  الدعم  قّدم  الذي 

نتقايل. قت�صاد الإ الإ

�صكر

راجبندرا ك. با�شتوري

رئي�س الهيئة احلكومية الدولية 

املعنية بتغيرّ املناخ

�شوزان �شولومون

رئي�س م�صارك

ول للهيئة  الفريق العامل الأ

احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ 

املناخ

داه كني

رئي�س م�صارك

ول للهيئة احلكومية  الفريق العامل الأ

الدولية املعنية بتغيرّ املناخ

مارتن ماّنني

رئي�س وحدة الدعم الفني

ول للهيئة احلكومية  الفريق العامل الأ

الدولية املعنية بتغيرّ املناخ

الف�شولال�شوؤال

1ما هو التقدرّم الذي اأحرزه العلم منذ بداأت الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ عملها؟

�صا�صية  الأ العمليات  املناخ، وعن  تغيرّ  امل�صاِهَمة يف  ن�صان  الإ والعوامل من �صنع  الطبيعة  العوامل  ماذا نعرف عن 

امل�صاركة؟

7 ،6 ،2

3، 4، 5كيفية مراقبة تغيرّ املناخ خلل مرحلة اإ�صتخدام اأدوات القيا�س.

ات املناخ القدمي، قبل حقبة اإ�صتخدام اأدوات القيا�س، املمتدة على نطاق زمني يرتاوح بني مئة  ماذا ُيعرف عن تغيرّ

ات؟ ومليون �صنة، وعن العمليات امل�صبرّبة للتغيرّ

9 ،6

ات  التغيرّ حماكاة  ميكن  درجة  اأي  واإىل  خي  الأ املناخ  تغيرّ  يف  والطبيعية  الب�رشية  امل�صاهمات  نفهم  مدى  اأي  اإىل 

املناخية بوا�صطة النماذج؟

9 ،8

ع اأن يتغيرّ املناخ عامليًا واإقليميًا؟ 10،11كيف ُيتوقرّ

ات التي طراأت  ات املا�صية وامُل�صقطة مل�صتوى البحار، مبا يف ذلك دور التغيرّ رة حول التغيرّ ما هي املعلومات املتوفرّ

لواح اجلليدية؟ على الكتل والأ

4،5،6،10

مواج احلارة وملاذا؟ وكيف ميكنها اأن تتغيرّ  فة مثل التهطال احلاد واجلفاف والأ
رّ
هل تتغيرّ الظروف الطبيعية املتطر

يف امل�صتقبل؟

11 ،3،5،9،10

ة يف التقرير والف�شول املنا�شبة �شئلة وامل�شائل املعالجَ بع�ض اأهم الأ
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مم �ملتحدة للبيئة من �أجل تاأمني بيان دويل موثوق يعر�ض  ر�صاد �جلوّية وبرنامج �لأ ت�صّكلت �لهيئة �حلكومية �لدولّية �ملعنّية بتغّي �ملناخ بالتعاون ما بني �ملنظمة �لعاملية للأ

�صتجابة  �صباب و�لتاأثي�ت و�إ�صرت�تيجيات �لإ �لفهم �لعلمي لتغّي �ملناخ. �لتقييمات �لدورية �ل�صادرة عن �لهيئة �حلكومية �لدولّية �ملعنّية بتغّي �ملناخ، �لتي تتناول �لأ

كادميية و�حلكومية  كرث �صمولية وحتديثًا حول �ملو�صوع، وت�صّكل �ملرجع �ملعيار لكل �ملعنيني بتغّي �ملناخ يف �لقطاعات �لأ �ملمكنة لتغّي �ملناخ، هي �لتقارير �ملتوفرة �لأ

�أجل تقييم تغّي �ملناخ يف هذ� �لتقرير �لتقييمي �لر�بع. يتكّون �لتقرير من ثلثة  و�ل�صناعية يف �لعامل. على ثلث فرق عمل توّزع مئات �لإخت�صا�صيني �لعامليني من 

جمّلد�ت رئي�صية يجمعها عنو�ن »تغّي �ملناخ 2007«، متوفرة يف من�صور�ت جامعة كامربدج:

تغيرّ املناخ 2007 – القاعدة العلمية الفيزيائية

ول يف �لتقرير �لتقييمي �لر�بع �ل�صادر عن �لهيئة �حلكومية �لدولّية �ملعنّية بتغّي �ملناخ م�صاهمة فريق �لعمل �لأ

)�لرقم �لت�صل�صي �لعاملي للكتاب ISBN 92-9169-621-8  غلف ورقّي(

ثريات، تكّيف، َمواطن ال�ضعف تغيرّ املناخ 2007 – تاأ

م�صاهمة �لفريق �لعامل �لثاين يف �لتقرير �لتقييمي �لر�بع �ل�صادر عن �لهيئة �حلكومية �لدولّية �ملعنّية بتغّي �ملناخ

)8-621-9169-92  غلف ورقّي(

تغيرّ املناخ 2007 – تخفيف تغرّي املناخ

م�صاهمة فريق �لعمل �لثالث يف �لتقرير �لتقييمي �لر�بع �ل�صادر عن �لهيئة �حلكومية �لدولّية �ملعنّية بتغّي �ملناخ

)8-621-9169-92  غلف ورقّي(

كرث �صمولية و�أحدث تقييم علمي ملا�صي تغّي �ملناخ وحا�رضه وم�صتقبله.  يعترب تغيرّ املناخ 2007 – القاعدة العلمية الفيزيائية  �لتقرير �لأ

ويقّدم �لتقرير ما يلي:

�جلو يف  �صعاعية  �لإ �لطاقة  تو�زن  يف  ن�صانية  �لإ �لن�صاطات  تاأثي  لكيفية  �لكمّي  بالعن�رض  و�إحاطًة  �كتماًل  كرث  �لأ �لتقييم   •
�آلت �لقيا�ض ت�صمل �جلو، و�لياب�صة، و�ملحيطات،  �أحدث ��صتخد�م  �أوجه �لنظام �ملناخي مع  كرث �صمولية حتى �للحظة للتغّي�ت �ملُلحظة يف كافة  �لتقييم �لأ  •

ر�صيات �جلليدية و�ملتجّمدة و�لثلج، و�لأ

وم�صبباته �ملا�صي  �ملناخ  لتغّي  مف�ّصل  تقييم   •
ول ملحاكاة و�إ�صقاطات �لنماذج �ملناخية مع �إ�صتخد�م مناذج �جلو – �ملحيط �ملز�وجة �ملف�ّصلة من 18 مركزً� منوذجيًا يف �أ�صقاع �لعامل �لتقييم �لتوّقعي �لأ  •

قارة كل  يف  وللعزو  ولنماذجه،  �ملناخ،  تغّي  على  للملحظات  مف�ّصل  تقييم   •

حدث �ل�صادر عن �لهيئة �حلكومية �لدولّية �ملعنّية بتغّي �ملناخ �ملرجع �لعلمي �ملعيار لكل من يهمهم �أمر تغّي �ملناخ ونتائجه، مبا يف  بب�صاطة، وجمددً�، �صي�صّكل �لتقييم �لأ

حياء، وعلم �لبيئة، و�لكيمياء �جلوّية، و�صانعي �ل�صيا�صات يف �حلكومات و�لقطاع  ر�صاد �جلوية، وعلم �ملناخ، وعلم �لأ ذلك �لطلب و�لباحثني يف �لعلم �ملحيطي، وعلم �لأ

�ل�صناعي، يف �أ�صقاع �لعامل.

�صئلة. حتوي هذه �لن�رضة ملّخ�ض �صانعي �ل�صيا�صات، وملخ�ض �لتقرير �لفني و�لأ


