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ت�صدير
بتغي املناخ» على يد املنظمة العاملية
ت�ش ّكلت «الهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
أ
للر�صاد اجلوية وبرنامج أالمم املتحدة للبيئة يف العام  ،1988و أ�وكل مبهمة
ت أ�مني املعلومات العلمية والفنية وا إلجتماعية ا إلقت�صادية أال�شمل أ
والجدد
تغي املناخ ألل�رسة الدولية .ومنذ ذلك الوقت ،ت�ؤدي تقارير الهيئة
حول رّ
التقييمية املتعددة أالجزاء دور ًا أ��سا�سي ًا يف حتفيز احلكومات على �إعتماد
لتغي املناخ ،مبا يف ذلك �إتفاقية أالمم املتحدة
ال�سيا�سات وتنفيذها �إ�ستجاب ًة رّ
تغي املناخ وبروتوكول كيوتو .وجاء تقرير التقييم الرابع،
ا إلطارية ب� أش�ن رّ
«تغي املناخ  ،»2007يف الوقت املنا�سب مل�ساعدة وا�ضعي ال�سيا�سات يف العامل
رّ
لتغي املناخ.
على ا إل�ستجابة رّ
«تغي املناخ  :2007الت أ�ثريات والتك ّيف و�رسعة الت أ� ّثر» هو اجلزء الثاين من
رّ
بتغي املناخ .فبعدما
تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
التغي احلايل
أ� ّكد اجلزء أالول الذي تناول «قاعدة العلوم الفيزيائية» على أ�ن رّ
للمناخ ي أ�تي ب�شكل كبري نتيجة ن�شاطات ا إلن�سان ،أ�تى اجلزء الثاين لي�ستعر�ض
ت أ�ثريات ا إلحرتار العاملي التي بد أ�ت تظهر منذ ا آلن ،والقدرة على التك ّيف
بتغي املناخ ومن خماطره.
للح ّد من الت أ� ّثر رّ
ومن خالل �إعتماده على حوايل � 29000سل�سلة بيانات ،يق ّدم التقرير احلايل
نطاق ًا أ�و�سع من الرباهني ،جلهة الت أ�ثريات امللحوظة ،وذلك بنا ًء على عدد
وا�سع من درا�سات ميدانية أُ�جريت يف ال�سنوات أالخرية املا�ضية .كما يقوم
التقرير بتحليل الت أ�ثريات احلالية واملُ�سقطة على م�ستوى كل قطاع يف ف�صول
خا�صة .ويعطي التقرير أ�همية كبرية للت أ�ثريات ا إلقليمية و�إ�سرتاتيجيات
التك ّيف ،حم ّدد ًا املناطق أالكرث عر�ض ًة .أ�ما الق�سم أالخري في�ستعر�ض العالقات
البينية بني التك ّيف والتخفيف يف �إطار التنمية امل�ستدامة.
ومل يكن تقرير «الت أ�ثريات والتك ّيف و�رسعة الت أ� ّثر» ليب�رص النور لوال �إلتزام
عدد وا�سع من كبار العلماء وعملهم الطوعي .لذا ،نو ّد أ�ن نعرب عن عميق
املن�سقني وامل�ؤلفني الرئي�سيني وامل�ؤلفني
تقديرنا لكل من امل�ؤلفني الرئي�سيني ّ
امل�ساهمني و أ�ع�ضاء فريق الكتابة واملح ّررين وامل�ستعر�ضني .كما نو ّد أ�ن
ن�شكر كل من فريق عمل وحدة الدعم الفني للفريق العامل الثاين و أ�مانة
بتغي املناخ على اجلهود التي بذلوها يف تنظيم
الهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ

�صياغة تقرير ناجح أ�خر للهيئة� .شك ٌر خا�ص أ�ي�ض ًا لد .رجندا ك .با�شوري،
بتغي املناخ ل�صربه الكبري و إلر�شاده
رئي�س الهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
الدائم يف تلك العملية ،با إل�ضافة �إىل �شكر د .أ�و�سفالدو كانزياين ود .مارتن
باري ،رئي�سي الفريق العامل الثاين ،على قيادتهما الر�شيدة للفريق.
كما نو ّد أ�ن نتق ّدم بجزيل ال�شكر والتقدير �إىل احلكومات وامل�ؤ�س�سات التي
�ساهمت يف �صندوق الهيئة ا إل�ستئماين ،ودعمت م�شاركة علمائهم املقيمني يف
بتغي املناخ .ون�شكر يف هذا ا إلطار،
عملية الهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
ب�شكل خا�ص ،حكومة اململكة املتحدة التي م ّولت وحدة الدعم الفني،
واملفو�ضية أالوروبية ،وحكومة بلجيكا التي �إ�ست�ضافت اجلل�سة العامة لقبول
التقرير ،وحكومات كل من أ��سرتاليا والنم�سا واملك�سيك وجنوب أ�فريقيا على
�إ�ست�ضافة دورات ال�صياغة لتح�ضري التقرير.

م .جارود
أالمني العام
املنظمة العاملية أللر�صاد اجلوية

أ�� .ستيرن
املدير التنفيذي
برنامج أالمم املتحدة للبيئة

3

التمهيد
ي�ض ّم اجلزء احلايل م�ساهمة الفريق العامل الثاين يف تقرير التقييم الرابع
بتغي املناخ ،وي�ض ّم ملخّ �ص ًا لوا�ضعي
للهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
ال�سيا�سات وملخّ �ص ًا فني ًا ،ف�ض ًال عن مرفقات خمتلفة .وت�رشح املق ّدمة التالية
نطاق التقرير وم�ضمونه والعمليات املتبعة يف �إطاره.

ال�شكر
� إ ّن التقرير هو ثمرة عمل د�ؤوب �ساهم فيه العديد من العلماء ب�صفتهم م�ؤلفني
أ�و م�ستعر�ضني أ�و حمررين (وجتدون التفا�صيل يف املقدمة ،ق�سم  .)Eلذا ،نو ّد
أ�ن نعرب عن خال�ص ال�شكر لهم مل�ساهمتهم ،ومل�ؤ�س�ساتهم على دعم م�شاركتهم
تلك.

ن�شكر كذلك أ�ع�ضاء مكتب الفريق العامل الثاين (�إدموندو دي أ�لبا أ�لكاري�س
وعبد القادر عاليل ولوقا كيفز بوغاتاي وجوف لوف وجون �ستون وجان -
با�سكال فان �إيبري�سيل) ،على أ�داء مهامهم بجدية تامة وب�إلتزام بارز.
وقامت وزارة اململكة املتحدة للبيئة أ
والغذية و�ش�ؤون الريف ( )Defraبتغطية
تكاليف وحدة الدعم الفني وتكاليف د .باري .ومتركزت وحدة الدعم الفني يف
مركز هاديل ملكتب أالر�صاد اجلوية للملكة املتحدة ( .)Met Officeويف هذا
ا إلطار ،ن�شكر ال�سيد دافيد واريلو ( )Defraودايف غريغز وجون ميت�شل
( )Met Officeعلى دعمهم من خالل الوكالتني املذكورتني.
عقد امل�ؤلفون أ�ربعة �إجتماعات خالل املرحلة التح�ضريية للتقرير ،وكان من
لطف حكومات النم�سا و أ��سرتاليا واملك�سيك وجنوب أ�فريقيا أ�ن تقبل ب أ�داء
بدور امل�ضيف ،من خالل مراكز تن�سيقها .وعقدت جل�سة املوافقة على م�ساهمة
الفريق العامل الثاين يف تقرير التقييم الرابع يف بروك�سل ،بدعوة كرمية من
حكومة بلجيكا ممثل ًة ب�شخ�ص مارتني فاندر�ساراتن ،ومن املفو�ضية أالوروبية
ممثل ًة ب�شخ�ص الر�س موللري .ون�شكر ،ب�إ�سم عملية الفريق العامل الثاين ،كافة
احلكومات وامل�ؤ�س�سات أ
والفراد على ح�سن �ضيافتهم وعلى عملهم الد�ؤوب.
بتغي املناخ رينات كراي�ست،
كما ن�شكر أ�مني الهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
وموظفي أالمانة العامة جيان ليو ،وكاروال �سيبانتي ،ورودي بورجوا ،و أ�نني

كورتني ،وجويل فريناندز ،على �إهتمامهم الفاعل وامل�شكور بحاجات الفريق
موظف امل�ؤمترات يف املنظمة العاملية أ
العامل الثاين ،ومارك بيرتزّ ،
للر�صاد
اجلوية ،على تنظيمه �إجتماع القبول يف بروك�سل.
والتغي العاملي  ProClimومارلني أ�ندر�سون على
و�شكر خا�ص ملنتدى املناخ
رّ
و�ضع الفهر�س للتقرير احلايل.
و أ�خري ًا ولي�س آ�خر ًا ،نُ�شيد ب�إلتزام أ�ع�ضاء وحدة الدعم الفني الفريد من نوعه،
طيلة املرحلة التح�ضريية للتقرير ،وهم جان بالوتيكوف وبول فان دير ليندن
وكلري هان�سن ونورا بريت�شارد وكري�س �سري وكارال �إن�سينا�س وكيم ماك.

رجندا با�شوري
بتغي املناخ
رئي�س الهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ

مارتن باري
رئي�س م�شارك
بتغي املناخ
الفريق العامل الثاين للهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ

أ�وزفالدو كانزيني
رئي�س م�شارك
بتغي املناخ
الفريق العامل الثاين للهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
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م�ساهمة الفريق العامل الثاين التابع
بتغي املناخ
للهيئة احلكومية الدولية املعنية
رّ
تقرير التقييم الرابع

ملخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات
ّ

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

بال�ستناد �إىل م�سودة من �إعداد:
إ

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

ملخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التغي املتعلق مبرحلة
تغيات درجات احلرارة عن طريق الفرق يف مرحلة ما بني العامني  1980و� .1999أ�ضف �إىل ذلك ن�صف درجة مئوية كي حت�صل على
 ٨متت إ
رّ
ال�شارة �إىل رّ
ما بني العامني  1850و.1899
الختيار :نطاق التوقيت والثقة و�أثرهما يف التقييم والتغطية النموذجية للنظام والقطاع واملنطقة.
 ٩معايري إ
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ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ
ﺍﻟﻠﺎﺗﻴﻨﻴﺔ

٤٥٥ ٣٥٥

٥٣

٪٩٢ ٪٩٤

٪١٠٠ ٪٩٨

٥

٢٨,١١٥

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
١١٩

٪٨٩ ٪٩٤

ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
٥

٢

٪١٠٠ ٪١٠٠

ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
ﻭﻧﻴﻮﺯﻳﻠﺎﻧﺪﺍ

ﺁﺳﻴﺎ
٨ ١٠٦
٪١٠٠ ٪٩٦

٦
٪١٠٠

٠

 ٢٨,٥٨٦ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ
ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺰﺑﺔ** ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺍﻟﺄﺭﺿﻲ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﻘﻄﺒﻴﺔ

*

٢٤ ١٢٠

٧٦٤

٪١٠٠ ٪٩١

٪٩٠ ٪٩٤

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

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

**

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

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

٣٫٥

١

٨٥

٢٨,٦٧١

٧٦٥

٪٩٩ ٪١٠٠

٪٩٠ ٪٩٤

ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ

ﺍﻟﺄﺣﻴﺎﺋﻲ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻐ ّﻴﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻬﺎﻣﺔ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻐ ّﻴﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻬﺎﻣﺔ

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

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

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

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

أالنظمة إاليكولوجية

الغذاء أ
واللياف ومنتجات الغابات

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

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

من املتوقع خالل هذا القرن أ�ن ترتفع ن�سبة �إمت�صا�ص الكربون عن
اليكولوجية أالر�ضية ،قبل منت�صف القرن ،و أ�ن تنخف�ض
طريق أالنظمة إ
 10مت �إ�ستخدام امل�صطلحات التالية يف الق�سم ج من الن�ص:
العالقة مع التقييم الثالث:
تطور �إ�ضايف خلامتة يف التقييم الثالث
D
ّ
خامتة جديدة مل ترد يف التقييم الثالث
N
م�ستوى الثقة يف جممل التقييم:
***
ثقة عالية جداً
ثقة عالية
**
ثقة متو�سطة
*
11
أ
تغيات يف �إ�ستخدام أالرا�ضي
تت�ضمن
خرى
�
عاملية
ات
تغي
عن
ف�ضال
رّ
رّ
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تغي املناخ 4.2[ .الر�سم امللخ�ص
من بعدها ،حتى تنعك�س ،١1مو�سعة بذلك رّ
التنفيذي N ** ]4

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

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

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

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

�أفريقيا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٢

١

٤

٣

 ٥ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

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

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

ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺫﺍﺕ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺫﺍﺕ ﺧﻄﻮﻁ
ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ
ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺌﺎﺕ ﻣﻠﺎﻳﻴﻦ ﺍﻟﺄﺷﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺈﺟﺎﻫﺪ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ

ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ

ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﺑﻴﻀﺎﺽ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ

ﺍﻟﺄﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺈﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

ﺣﻮﺍﻟﻲ  ٪٣٠ﻣﻦ ﺍﻟﺄﻧﻮﺍﻉ
ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﺄﻧﻘﺮﺍﺽ
ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ

ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﻟﺄﻧﻮﺍﻉ ﻭﺧﻄﺮ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ

ﺇﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻮﺕ ُ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ

ﺇﻧﻘﺮﺍﺽ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﺄﺭﺿﻴﺔ

ﻣﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺄﺣﻴﺎﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺗﺄﺛﺮ:
~٪١٥
~ ٪٤٠ﻣﻦ ﺍﻟﺄﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺈﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﺗﻐ ّﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺈﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﺈﻧﻘﻠﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ

ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻭﻣﺘﻤﺮﻛﺰﺓ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻱ ﺍﻟﺄﺭﺍﺿﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺀ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﺎﺣﻴﻦ ﻭﺻﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﺄﺳﻤﺎﻙ
ﻣﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﻓﻲ
ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺫﺍﺕ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺫﺍﺕ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ
ﺇﺣﺘﻤﺎﻝ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﻓﻲ
ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺫﺍﺕ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ

ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ

ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻒ

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

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

ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ

,6^8 πµ°ûdG ,6^6 ∫hóédG
5 ∫hóédG .»æØdG ¢üî∏ªdG
,8 …ò«ØæàdG ¢üî∏ªdG
∫hóédG ,8^7 ,8^4^1
8^4 ∫hóédG ,8^2
,8 …ò«ØæàdG ¢üî∏ªdG
8^7 ,8^4^2 ,8^4^1
8^3πµ°ûdG ,8^3 ∫hóédG
,8 …ò«ØæàdG ¢üî∏ªdG
8^4 QÉWEÉdG ,8^7 ,8^2^8
8^6^1

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

ﺍﻟﺼﺤﺔ
ّ

ﺇﺧﺘﻠﺎﻑ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺄﻣﺮﺍﺽ
ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﻋﺐﺀ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ّ

٠

١

٢

٣

٤

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

 ٥ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

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

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

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

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

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

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

مرجحة جداً
ّ

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

املنطقة التي تت أ�ثر
ب إ�زدياد اجلفاف

مرجحة
ّ

�إرتفاع ن�شاط
أالعا�صري املدارية

مرجح
ّ

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

مرجح
ّ

د

موارد املياه []3.4

الن�سان []8.2
�صحة إ

ال�صناعة وامل�ستوطنات
واملجتمع []7.4

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

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

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

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

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

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

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

14
تعر�ض للخطر قدرة االجيال امل�ستقبلية على حتقيق
ي�ستعمل التقرير التعريف الذي حددته جلنة بروندتالند للتنمية امل�ستدامة« :التنمية التي ت�ستجيب حلاجات اليوم من دون �أن ّ
بتغي املناخ.
احلاجات اخلا�صة بها» .و�إ�س ُتعمل التعريف ذاته يف التقرير التجميعي الثالث والتقارير التجميعية للفريق العامل الثاين للهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
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ملخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات

إالطار النهائي  .1حتديد املفردات مفاتيح
تغي يف املناخ عرب الزمن
بتغي املناخ �إىل حدوث �أي رّ
تغي املناخ يف �إ�ستعماالت الهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
تغي املناخ :ت�شري عبارة رّ
رّ
الطارية
عن
ا
ناجم
كان
�سواء
ً
ال�ستخدام يختلف عن التعريف الوارد يف �إتفاقية أالمم املتحدة إ
التقلبية الطبيعية �أو عن الن�شاط الب�رشي .وهذا إ
ّ
تغي يف املناخ ُيعزى ،ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش� ،إىل الن�شاط الب�رشي الذي
حدوث
ىل
�
املناخ»
«تغي
عبارة
ت�شري
تغي املناخ ،حيث
إ
رّ
رّ
ب� أش�ن رّ
تقلبية املناخ الطبيعية على مدى فرتات زمنية متماثلة.
تغي يف تركيب الغالف اجلوي والذي ي�ضاف �إىل
ّ
ي�ؤدي �إىل رّ
تقلبية املناخ والظواهر املناخية املتطرفة) من �أجل التخفيف من
تغي املناخ (مبا يف ذلك
التكيف هي قدرة نظام ما على
قدرة
ّ
ّ
ّ
التكيف مع رّ
أ
أ
أ
أ
ال�ستفادة من الفر�ص املتاحة �و الت�قلم مع التداعيات.
وط أ�ة ال�رضار املحتملة �و إ
تقلبية املناخ
تغي املناخ ،مبا يف ذلك
ّ
�رسعة الت أ�ثر هي مدى ت أ�ثر نظام ما �أو عدم قدرته على الت أ�قلم مع التداعيات ال�ضارة املرتتبة على رّ
يتعر�ض لها نظام ما ،ف�ض ًال عن ح�سا�سيته
التغي ومع ّدله
ّ
والظواهر اجلوية املتطرفة .وترتبط �رسعة الت أ�ثر باخل�صائ�ص وبحجم رّ
والتقلبية التي ّ
تكيفه.
وقدرة ّ

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

و�صف الثقة

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

امل�صطلحات

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

ن�سبة الثقة يف �صحة املعلومات

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

رجحية
و�صف أال ّ

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

امل�صطلحات

الفرتا�ضية
م ؤ�كّ د إ
مرجح جداً
ّ
مرجح
ّ
أ
مرجح �كرث من م�ستبعد
ّ
م�ستبعد
م�ستبعد جداً
ال�ستبعاد
�إ�ستثنائي إ
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أ�رجحية احلدوث  /النتيجة
�إحتمالية حدوث >%99
�إحتمالية من � %90إىل %99
�إحتمالية من � %66إىل %90
�إحتمالية من � %33إىل %66
�إحتمالية من � %10إىل %33
�إحتمالية من � %1إىل %10
�إحتمالية �أقل من %1

ملخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات

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

امللخ�ص الفني
ّ
امل�ؤلفون الرئي�سيون املن�سّ قون:

مارتن باري (اململكة املتحدة)� ،أوزفالدو كانزياين أ
(الرجنتني) ،جان بالوتيكوف (اململكة املتحدة)

امل�ؤلفون الرئي�سيون:

القت�صاديني  /فرن�سا) ،جوزف �ألكامو (�أملانيا)،
نيل �أدجري (اململكة املتحدة) ،برامود �أغاروال (الهند)� ،شاردول �أغراواال (منظمة التعاون والتنمية إ
عبد القادر عاليل (املغرب)� ،أوليغ اني�سيموف (رو�سيا) ،نايجل �آرنيل (اململكة املتحدة) ،مي�شال بوكو (بينني) ،تيموثي كارتر (فنلندا) ،جينو كا�سا�سا
(ال�شيلي)� ،أولي�سي�س كونفالونيريي (الربازيل) ،ريك�س فيكتور كروز (الفيليبني) ،ادموندو دي البا الكاراز (املك�سيك) ،وليام ا�ستريلينغ (الواليات املتحدة
أالمريكية) ،كري�ستوفر فيلد (الواليات املتحدة أالمريكية) ،اندريا�س في�شلني (�سوي�رسا) ،بلري فيتزهاري�س (نيوزيلندا) ،كارلو�س غاي غار�سيا (املك�سيك)،
هيدايو هارا�ساوا (اليابان) ،كيفن هيني�سي (�أ�سرتاليا)� ،ساليمول هوق (اململكة املتحدة) ،روجر جون�س (�أ�سرتاليا) ،لوكا كاجفيز بوغاتاج (�سلوفينيا)،
دايفد كاويل (الواليات املتحدة أالمريكية) ،ريت�شارد كالين (هولندا) ،زبيغنياو كوندزيوكز (بولندا) ،موراري الل (الهند) ،روديل ال�سكو (الفيليبني) ،جيف
لوف (�أ�سرتاليا) ،جيانفو لو (ال�صني) ،غرا�سييال ماغرين أ
(الرجنتني) ،لوي�س خوزيه ماتا (فنزويال) ،بيتينا ماين (منظمة
ال�صحة العاملية – �أوروبا /
ّ
�أملانيا) ،غي ميدغلي (�أفريقيا اجلنوبية) ،نوبو ميمورا (اليابان) ،مونريول قادر مريزا (بنغالد�ش  /كندا) ،خو�سيه مورينو (�إ�سبانيا) ،ليندا مورت�ش (كندا)،
�إيزابيل نيانغ  -ديوب (�سينيغال) ،روبرت نيكولز (اململكة املتحدة) ،بيال نوفاكي (هنغاريا) ،ليونارد نور�س (بربادو�س)� ،أنتوين نيونغ (نيجرييا) ،مايكل
�أوبنهامير (الواليات املتحدة أالمريكية)� ،أناند باتواردهان (الهند) ،باتري�سيا رومريو النكاو (املك�سيك)� ،سينتيا روزنزوايغ (الواليات املتحدة أالمريكية)،
�ستيفن �شنايدر (الواليات املتحدة أالمريكية)� ،سارغاي �سيمينوف (رو�سيا) ،جويل �سميث (الواليات املتحدة أالمريكية) ،جون �ستون (كندا) ،جان با�سكال
فان يبار�سيلي (بلجيكا) ،دايفد فوقان (اململكة املتحدة) ،كولني فوغل (�أفريقيا اجلنوبية) ،توما�س ويلبانك�س (الواليات املتحدة أالمريكية) ،بو بو وونغ
(�سنغافورة)� ،شاوهونغ وو (ال�صني) ،غاري يوهي (الواليات املتحدة أالمريكية)

امل�ؤلفون امل�شاركون:

ديبي هامينغ (اململكة املتحدة) ،بيت فالون (املمكلة املتحدة)

املحررون امل�ستعر�ضون:

ولفغانغ كرامير (�أملانيا) ،دانيال مورديار�سو (�أندوني�سيا)

يجب ذكر هذا التقرير على ال�شكل التايل:

والـتكيف ،و�رسعة الت أ�ثر.
امللخ�ص الفني .تغيرّ املناخ  :2007الت أ�ثريات،
باري ،م.ل� ،.أ .ف .كانزياين ،ج.ب .بالوتيكوف وامل�ؤلفون ال�رشكاء ّ :2007
ّ
املعنية بتغيرّ املناخ .م.ل .باري� ،أ .ف .كانزياين ،ج.ب .بالوتيكوف ،ب.ج.
م�ساهمة الفريق العامل الثاين يف تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية
ّ
فان دير ليندن و�س�.إ .هان�سون ،مطبعة جامعة كامربدج ،كامربدج ،اململكة املتحدة.

ّ
امللخ�ص الف ّني

املحتويات
ملخ�ص إالكت�شافات أال�سا�سية
ّ
امللخ�ص الفني  1نطاق تقييم الفريق العامل الثاين
ّ
ومقاربته ومنهجيته
امللخ�ص الفني  .2املعرفة احلالية حول الت أ�ثريات
ّ
امللحوظة على أالنظمة الطبيعية
واملُدارة
ا إلطار  1من امللخّ �ص الفني:
ا إلطار  2من امللخّ �ص الفني:

ا إلطار  3من امللخّ �ص الفني.
ا إلطار  4من امللخّ �ص الفني.

ذكر امل�صادر يف امللخّ �ص الفني
ذكر عدم اليقني يف التقييم الرابع
لفريق العمل الثاين
حتديد امل�صطلحات اال�سا�سية
التغي املناخي		
ربط أ��سباب رّ
بالت أ�ثريات امللحوظة على أالنظمة
الفيزيائية أ
والحيائية

امللخ�ص الفني  .3منهجيات و�سيناريوهات
ّ
امللخّ �ص الفني 3.1

امللخّ �ص الفنّي 3.2

التطورات يف املنهجيات املتوفرة
التغي
للباحثني حول ت أ�ثريات رّ
املناخي والتك ّيف و�رسعة الت أ�ثر
ت�صوير امل�ستقبل يف التقرير الرابع
لفريق العامل الثاين التابع للهيئة
بتغي املناخ
احلكومية الدولية املعنية رّ

امللخ�ص الفني  .4املعرفة احلالية حول الت أ�ثريات
ّ
امل�ستقبلية

الت أ�ثريات على القطاعات والتك ّيف
امللخّ �ص الفنّي 4.1
و�رسعة الت أ�ثر
		
التداعيات القطاعية ،والتك ّيف
امللخّ �ص الفني 4.1
و�رسعة الت أ� ّثر
ا إلطار  5من امللخّ �ص الفني :أ
	�هم ا آلثار املتوقعة بالن�سبة �إىل
النظم والقطاعات
		
الت أ�ثريات ا إلقليمية والتك ّيف
امللخّ �ص الفنّي 4.2
و�رسعة الت أ�ثر
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ا إلطار  1من امللخّ �ص الفني  :6أ
	�هم ا آلثار ا إلقليمية املتوقعة
أ
		
	�حجام الت أ�ثريات على كميات
امللخّ �ص الفني :4.3
تغي املناخ
خمتلفة من رّ
أ
	�ثر الظواهر املتطرفة املب ّدلة
امللخّ �ص الفني :4.4
		
أالنظمة والقطاعات واملناطق
امللخّ �ص الفني :4.5
امل�ؤثرة ب�شك ٍل خا�ص
الظواهر ذات ا آلثار الكبرية
امللخّ �ص الفني :4.6
تغي املناخ
امللخّ �ص الفني :4.7
حتديد كلفة آ�ثار رّ
املعرفة احلالية حول ا إل�ستجابة
امللخّ �ص الفني :5
لتغي املناخ
رّ

امللخ�ص الفني  .5املعرفة احلالية حول إال�ستجابة
ّ
لتغي املناخ
رّ

التك ّيف
امللخّ �ص الفني :5.1
العالقات بني التك ّيف والتخفيف
امللخّ �ص الفني 5.2
ا إلطار  7من امللخّ �ص التنفيذي :قدرة التك ّيف مع م�سببات		
ا إلجهادات املتعددة يف الهند
�رسعات الت أ� ّثر أاله ّم
امللخّ �ص الفنّي :5.3
آ
تغي املناخ وا إل�ستدامة
امللخّ �ص الفني :5.4
	�فاق حول رّ

امللخ�ص الفنّي  :٦التط ّورات يف املعارف و�إحتياجات
ّ
البحث امل�ستقبل ّية
التط ّورات يف املعارف
امللخّ �ص الفنّي : 6.1
امللخّ �ص الفني �	:6.2إحتياجات البحث امل�ستقبل ّية

ّ
امللخ�ص الف ّني

ملخ�ص إالكت�شافات أال�سا�سية
ّ
بالتغيات املناخية
• تظهر الرباهني املت أ�تية من الوقائع املنظورة يف كافة القارات ومعظم املحيطات أ�ن عدة أ�نظمة طبيعية تت أ�ثر
رّ
ا إلقليمية ،وخا�ص ًة ب�إرتفاع درجات احلرارة.
• أ�ظهر تقييم �شامل للبيانات منذ العام  1970أ�نه من املرجح أ�ن يكون ا إلحرتار الب�رشي املن� أش� قد أ� ّثر بو�ضوح على عدة
أ�نظمة فيزيائية و أ�حيائية.
للتغيات املناخية ا إلقليمية على البيئة الطبيعية والبيئة الب�رشية ،على الرغم من �صعوبة حتديد معاملها
• تن� أش� ت أ�ثريات أ�خرى رّ
ب�سبب التك ّيف وامل�ؤثرات غري املناخية.
• تتوفر اليوم أ�كرث من ذي قبل معلومات حمددة على نطاق وا�سع من أالنظمة والقطاعات حول طبيعة الت أ�ثريات امل�ستقبلية،
مبا يف ذلك معلومات عن بع�ض امليادين التي مل ّ
يغطها أ�ي تقييم يف ال�سابق.
• يتوفر املزيد من املعلومات املحددة يف مناطق العامل حول طبيعة الت أ�ثريات امل�ستقبلية ،مبا يف ذلك معلومات عن ميادين مل
ّ
يغطها أ�ي تقييم �سابق.
نظامي أ�كرث من ذي قبل يف نطاق �إرتفاعات حمتلمة يف متو�سط احلرارة العاملي.
• ميكن تقدير �سعة الت أ�ثري اليوم ب�شكل
ّ
املتغية يف الظواهر املتطرفة للطق�س واملناخ وم�ستوى البحار.
تتغي الت أ�ثريات ب�سبب الوترية والقوة رّ
املرجح جد ًا أ�ن رّ
• من ّ
• ميكن أ�ن تو ّلد بع�ض الظواهر املناخية الوا�سعة النطاق ت أ�ثريات وا�سعة جد ًا ،خا�ص ًة بعد القرن احلادي والع�رشين.
املرجح جد ًا أ�ن ت�ؤدي �إىل
•
�ستتغي ت أ�ثريات رّ
رّ
تغي املناخ مع املناطق ،لكن �إذا مت جمعها واحت�سابها بالقيا�س �إىل احلا�رض ،من ّ
تكاليف �سنوية �صافية تزداد مع الوقت ،مع �إرتفاع درجات احلرارة العاملية.
التغيات املناخية امللحوظة واملتوقعة يف امل�ستقبل ،لكنه ما زال حمدود ًا.
• يحدث بع�ض التك ّيف اليوم جتاه رّ
• �سيكون التك ّيف �رضوري ًا ملواجهة الت أ�ثريات الناجتة عن ا إلحرتار ،خا�صة و أ�نّه ال ميكن تفاديها ب�سبب ا إلنبعاثات
ال�سابقة.
• تتوفر جمموعة كبرية من خيارات التك ّيف ،ولكن من ال�رضوري تو�سيع نطاقه ع ّما هو عليه ا آلن للح ّد من �رسعة الت أ�ثر
بتغي املناخ يف امل�ستقبل .وهناك حواجز وحدود وتكاليف مل يكتمل فهمها بعد.
رّ
بتغي املناخ.
• ميكن أ�ن ت�ؤدي �إجهادات أ�خرى �إىل تفاقم �رسعة الت أ�ثر رّ
تغي املناخ فح�سب ،بل على م�سار التنمية أ�ي�ض ًا.
• ال تعتمد �رسعة الت أ�ثر يف امل�ستقبل على رّ
تغي املناخ من قدرة الدول على حتقيق م�سارات
بتغي املناخ ،وميكن أ�ن يحد رّ
• ميكن أ�ن حتد التنمية امل�ستدامة من �رسعة الت أ�ثر رّ
التنمية امل�ستدامة.
أ
أ
أ
أ
• ميكن تفادي عدة ت�ثريات �و احل ّد منها �و ت�جيلها من خالل التخفيف.
بتغي املناخ.
• ميكن أ�ن ت�ؤدي جمموعة تدابري التك ّيف والتخفيف �إىل احلد من املخاطر املرتبطة رّ
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ّ
امللخ�ص الف ّني

امللخ�ص الفنّي  .1نطاق تقييم الفريق العامل
ّ
الثاين ومقاربته ومنهجيته
بتغي
�إتخذت الدورة التا�سعة ع�رشة للهيئة احلكومية الدولية املعن ّية رّ
املناخ يف ني�سان  /أ�بريل  2002قرار و�ضع تقرير التقييم الرابع.
يت�ضمن تقرير الفريق العامل الثاين ع�رشين ف�ص ًال .تعالج الف�صول
تغي املناخ على القطاعات واملناطق يف
أال�سا�سية ( )16 - 3ت أ�ثريات رّ
امل�ستقبل ،والقدرة على التك ّيف وتداعيات ا إل�ستدامة .ينظر الف�صل 1
التغيات امللحوظة ويق ّيم الف�صل  2املنهجيات اجلديدة وخ�صائ�ص
يف رّ
الظروف يف امل�ستقبل .تق ّيم الف�صول  20 - 17ا إل�ستجابة للت أ�ثرات
من خالل التك ّيف ( ،)17والروابط بني التك ّيف والتخفيف (،)18
تغي املناخ
ونقاط الت أ�ثر أال�سا�سية واملخاطر ( ،)19و أ�خري ًا ،توقعات رّ
وا إل�ستدامة (.)20
ُو�ضع تقرير التقييم الرابع للفريق العامل الثاين على غرار جميع
بتغي املناخ من خالل
التقارير ال�سابقة للهيئة احلكومية الدولية املعن ّية رّ
عملية مفتوحة وخا�ضعة إل�ستعراق أالقران .و�إ�ستند �إىل تقارير التقييم
بتغي املناخ،
ال�سابقة والتقارير اخلا�صة للهيئة احلكومية الدولية املعن ّية رّ
تغي املناخ والتك ّيف و�رسعة الت أ�ثر خالل
وتت�ضمن نتائج أ�بحاثه ت أ�ثريات رّ
أالعوام اخلم�سة املا�ضية ،حيث يق ّدم كل ف�صل تقييم ًا متوازن ًا للكتابات
التي �صدرت منذ تقرير التقييم الثالث ،1ومن بينها أالعمال التي و�ضعت
2
بغري اللغة ا إلنكليزية ،ويف احلاالت املنا�سبة ،امل�ؤلفات غري التقليدية.
تغي املناخ
يهدف هذا التقييم �إىل و�صف املعرفة احلالية لت أ�ثريات رّ
والتك ّيف و�رسعة الت أ�ثر .ويعالج ب�شكل خا�ص خم�سة أ��سئلة:
تغي املناخ امللحوظة اليوم؟
• ما هي املعرفة احلالية بت أ�ثريات رّ
(تعاجله الفقرة  2من امللخّ �ص الفني)
• ما هي ال�سيناريوهات اجلديدة ومنهجيات البحث اجلديدة
التي أ� ّدت �إىل حت�سني املعرفة منذ تقرير التقييم الثالث؟
(تعاجله الفقرة )3
تغي املناخ يف امل�ستقبل على
• ما هي املعرفة احلالية بت أ�ثريات رّ
القطاعات واملناطق؟ (تعاجله الفقرة  4من امللخّ �ص الفني)

• ما هي املعرفة احلالية بالتك ّيف والتفاعل بني التك ّيف
والتخفيف ونقاط الت أ�ثر أال�سا�سية ودور التنمية امل�ستدامة يف
تغي املناخ؟ (تعاجله الفقرة  5من امللخّ �ص الفني)
�إطار رّ
• ما هي الثغرات يف املعرفة احلالية وكيف متكن معاجلتها على
أ�ف�ضل �شكل؟ (تعاجله الفقرة  6من امللخّ �ص الفني)
عمل على كل من الف�صول الع�رشين يف تقرير التقييم الرابع للفريق الثاين
من�سقان و�ستة كتّاب رئي�سيني وحمرران مراجعان
م� ؤ ّلفان رئي�سيان ّ
بتغي املناخ فريق
على أالقل .عينّ مكتب الهيئة احلكومية الدولية املعن ّية رّ
التحرير واملحررين املراجعني بنا ًء على تو�صية الرئي�سني امل�شرتكني
ونائبيهما .وقد مت اختيارهم من بني جمموعة من اخلرباء املعنيني
بالت�شاور مع أ��رسة العلماء الدولية العاملة يف هذا امليدان ،التي أ�خذت
بعني ا إلعتبار اخلربة والتم ّر�س .يف النتيجة ،جمع تقرير التقييم الرابع
من�سق ًا و 125م�ؤلف ًا رئي�سي ًا و45
للفريق العامل الثاين ً 48م�ؤلف ًا رئي�سي ًا ّ
حمرر ًا م�ستعر�ض ًا من  70بلد ًا .و�ساهم  183م�ؤلف ًا م�ساهم ًا و910
خبري ًا م�ستعر�ض ًا.
يهدف هذا امللخّ �ص الفني �إىل ت�صوير أ�هم أالوجه العلمية لتقييم الفريق
العامل الثاين الكامل .تط ّلب تلخي�ص املعلومات من � 800صفحة �إىل
� 50صفحة تركيز املعلومات �إىل حد بعيد ،لذلك ،يظهر كل ت�رصيح مع
م�صدره يف التقرير لتمكني القارئ من ا إلطالع على التفا�صيل .تتوفر
م�صادر املعلومات بني مزدوجني يف الن�ص ( أ�نظر ا إلطار  .)1تتوفر
معلومات عدم اليقني بني هاللني ( أ�نظر ا إلطار  2لتحديد أ�وجه عدم
اليقني) .ويحدد ا إلطار  3امل�صطلحات أال�سا�سية.

امللخ�ص الفنّي  .2املعرفة احلالية حول
ّ
الت أ�ثريات امللحوظة على
أالنظمة الطبيعية واملُدارة
تظهر براهني مبنية على الوقائع املنظورة يف جميع القارات
بالتغيات املناخية
ومعظم املحيطات أ�ن عدة أ�نظمة طبيعية تت أ�ثر
رّ
ا إلقليمية ،خا�ص ًة ا إلرتفاع يف درجات احلرارة (ثقة عالية جد ًا).
املرجح أ�ن
أ�ظهر تقييم �شامل للبيانات منذ العام  1970أ�نه من ّ

والتكيف و�رسعة الت أ�ثر .م�ساهمة الفريق العامل الثاين
 1ماك كارثي ,ج.ج� ،.أ.ف .كانزياين ،ن�.أ .لريي ,د.ج .دوكني وك�.س .وايت ،املحررون :2001 ،تغيرّ املناخ  :2001الت أ�ثريات
ّ
يف تقرير التقييم الثالث للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ .مطبعة جامعة كامربدج ،كامربدج ،اململكة املتحدة� 1032 .صفحة.
أ
ال�صدار التجارية التقليدية على غرار �أوراق العمل ،والتقارير احلكومية ،والطروحات ،وي�صعب تالي ًا
� 2إن الكتابات غري التقليدية هي الكتابات التي ال تتوفر عرب قنوات إ
النفاذ �إليها.
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ّ
امللخ�ص الف ّني

امللخ�ص الفني
امللخ�ص الفني :ذكر امل�صادر يف
إالطار  1من
ّ
ّ
امللخ�ص
الطار و= ES
ي�شري امل�صدر [� ]3.3.2إىل الف�صل  ،3الفقرة  3والفقرة الفرعية  ،2مثالً .يف امل�صادر = F ،الر�سم و = Tاجلدول و = Bإ
ّ
التنفيذي.
أ
ملخ�ص وا�ضعي
تذكّ ر املراجع التي ت�شري �إىل التقييم الرابع للفريق العامل الول على ال�شكل التايل ،مثالً ]WGI AR4 SPM[ :للداللة على ّ
ال�سيا�سات من تقرير التقييم الرابع للفريق العامل أ
الول ،وت�شري [� ]WGI AR4 10.3.2إىل الف�صل  10الفقرة  ،10.3.2وترد [WGI AR4
 ]Chapter 10عند ذكر الف�صل كله .عندما ي�شري امل�صدر �إىل تقرير التقييم الرابع لكل من الفريق العامل أالول والفريق العامل الثاين ،يتم الف�صل
بينهما بنقطة فا�صلة ]WGI AR4 10.2.1; 2.1.4[ ،مثالًُ .تعالج مراجع الفريق العامل الثالث على النحو ذاته.

امللخ�ص الفني :ذكر عدم اليقني يف التقييم الرابع لفريق العمل الثاين
إالطار  2من
ّ
املعنية
ت�ستخدم جمموعة من امل�صطلحات لو�صف �أوجه عدم اليقني يف املعرفة احلالية يف �أجزاء تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية
ّ
بناء على «املذكرة التوجيهية للم�ؤ لفني الرئي�سيني يف تقرير التقييم الرابع حول معاجلة عدم اليقني» 3التي و�ضعتها الهيئة
بتغيرّ املناخ كلهاً ،
يف متوز  /يوليو .2005
و�صف الثقة
أ
بناء على قراءة �شاملة للكتابات وحكم اخلرباء ،ح ّدد امل�ؤلفون م�ستوى ثقة الت�رصيحات ال�سا�سية يف امللخ�ص الفني �إ�ستناداً �إىل تقييمهم
ً
للمعرفة احلالية على ال�شكل التايل:
		
درجة الثقة يف ال�صواب
م�صطلحات الثقة
أ
أ
 9فر�ص على القل من ��صل  10يف ال�صواب
ثقة عالية جداً
		
حوايل  8فر�ص من �أ�صل 10
		
ثقة عالية
أ
		
حوايل 5فر�ص من ��صل 10
		
ثقة متو�سطة
		
حوايل فر�صتني من �أ�صل 10
		
ثقة متد ٍّنية
أ
أ
ثقة متد ٍّنية جداً	�قل من فر�صة واحدة من ��صل 10
و�صف أالرجحية
تو�ضيح آلراء
كمي �أو
ٍ
ت�شري أالرجحية �إىل تقييم �إحتمايل لبع�ض النتائج املحددة التي ح�صلت �أو �ستح�صل يف امل�ستقبل ،وقد تعتمد على حتليل ّ
يقيم امل�ؤلفون �أرجحية النتائج ،يكون معناها:
اخلرباء .يف ّ
امللخ�ص الفني ،عندما ّ
		�أرجحية احلدوث  /النتيجة
م�صطلحات أالرجحية
		
فرتا�ضيا
>� %99إحتمال احلدوث
ً
م�ؤ كد � إ
أ
 %90اىل � ٪99رجحية
			
مرجح جداً
ّ
 %66اىل � ٪90أرجحية
			
مرجح
ّ
أالرجحية مت�ساوية مع ا إل�ستبعاد  %33اىل � ٪66أرجحية
			
م�ستبعد
 %10اىل � ٪33أرجحية
أ
			
 %1اىل � ٪10رجحية
م�ستبعد جداً
<� %1أرجحية
مرجح على نحو ا�ستثنائي
غري ّ

3
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إالطار  .3حتديد امل�صطلحات أال�سا�سية
ي�شري تغيرّ املناخ بح�سب �إ�ستخدام الهيئة احلكومية الدولية
املعنية بتغيرّ املناخ �إىل �أي تغيرّ يف املناخ جرى عرب الزمن� ،إن ّ
ّ
ت�سبب به تغيرّ
أ
التفاقية إ
ال�ستخدام عن �إ�ستخدام امل�صطلح يف إ
طبيعي �أو �أتى نتيجة ن�شاط الب�رشي .يختلف هذا إ
الطارية ب�ش�ن تغيرّ املناخ ،حيث ي�شري تغيرّ
املناخ �إىل تغيرّ يف املناخ يعود ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش �إىل الن�شاط الب�رشي الذي يغيرّ تركيبة الغالف اجلوي العاملي ،إ
بال�ضافة �إىل تغيرّ
املناخ الطبيعي امللحوظ على فرتات زمنية قابلة للمقارنة.
التكيف هو الت أ�قلم يف النظم الطبيعية �أو الب�رشية �إ�ستجاب ًة �إىل املح ّفزات املناخية احلالية �أو املتوقعة �أو �إىل ت أ�ثرياتها ،ما ي�ؤدي �إىل تعديل
�إن ّ
ال�رضر �أو �إ�ستغالل الفر�ص الهامة.
�إن �رسعة الت أ� ّثر هي درجة ح�سا�سية النظام جتاه الت أ�ثريات العك�سية لتغيرّ املناخ وعدم قدرته على التعامل معها ،ومن بينها املتغيرّ ات
يتعر�ض لها نظام ما وح�سا�سيته وقدرته
املناخية والظواهر املتطرفة .وترتبط بخ�صائ�ص تغيرّ املناخ ّ
وقوته ومع ّدله ،وبن�سبة التغريات التي ّ
التكيف.
على ّ

يكون ل إلحرتار الب�شري املن� أش� أ�ثر وا�ضح على عدد من أ
النظمة
الفيزيائية أ
والحيائية.
وجد تقرير التقييم الثالث للفريق العامل الثاين التابع للهيئة احلكومية
التغيات املناخية ا إلقليمية
بتغي املناخ براهني على أ�ن رّ
الدولية املعن ّية رّ
احلديثة ،خا�ص ًة ا إلرتفاع يف درجات احلرارة ،قد أ� ّثرت على أالنظمة
الفيزيائية أ
والحيائية [ .4]1.1.1قام تقرير التقييم الرابع بتحليل
التغيات يف
الدرا�سات ال�صادرة منذ تقرير التقييم الثالث ،التي ربطت رّ
أالنظمة الفيزيائية أ
والحيائية والب�رشية خا�ص ًة ما بني العامني 1970
و ،2005بامل�ؤثرات املناخية ،ووجد التقرير براهني كم ّية أ�قوى [،1.3
 .]1.4ور ّكز ب�شكل أ��سا�سي على ا إلرتفاع يف درجات حرارة �سطح أالر�ض
لقليمية [.]1.2
العاملية وا إ
بالتغي
التغيات امللحوظة املرتبطة
رّ
ي�صعب تقييم أالدلة املتوفّرة حول رّ
املناخي إلرتباط ا إل�ستجابات امللحوظة يف أالنظمة والقطاعات بع ّدة
عوامل أ�خرى� .إذ ميكن للقوى الدافعة غري املناخية أ�ن ت�ؤثر على أالنظمة
والقطاعات مبا�رش ًة و /أ�و ب�شكل غري مبا�رش من خالل ت أ�ثريها على
ل�شعاع ال�شم�سي والتبخر]1.2.1[ .
رّ
املتغيات املناخية ،كا إ
تغي �إ�ستخدام
تعترب العمليات ا إلقت�صادية ا إلجتماعية ،ومن بينها رّ
والتغي يف
أالرا�ضي (تراجع الزراعة مل�صلحة املناطق املدنية ،مث ًال)،
رّ
والتغي التكنولوجي،
غطاء أالر�ض (تدهور النظم ا إليكولوجية ،مث ًال)،
رّ
والتل ّوث ،أ
والنواع الدخيلة ،من أ�هم امل�ؤثرات غري املناخية]1.2.1[ .

تراكم املزيد من أالدلة خالل أالعوام اخلم�سة املا�ضية لت�شري �إىل أ�ن
الت أ�ثريات املو�صوفة أ�عاله ترتبط بعامل ا إلحرتار الب�رشي املن� أش�.5
وتدعم ثالث جمموعات من الرباهني ا إل�ستنتاج التايل ( أ�نظر ا إلطار :)4
� .1صدرت عدة درا�سات ربطت �إ�ستجابات بع�ض أالنظمة الفيزيائية
أ
والحيائية بعن�رص ا إلحرتار الب�رشي املن� أش� من خالل مقارنة
التوجهات النموذجية التي تف ّرق
التوجهات امللحوظة مع
ّ
ّ
أ
أ
بو�ضوح بني الت�ثريات الطبيعية والب�رشية املن�ش�]1.4[ .
التغيات امللحوظة يف عدة أ�نظمة فيزيائية و أ�حيائية
 .2تتما�شى رّ
التغيات (<  %89من
مع ا إلحرتار العاملي .و أ�خذت أ�غلبية رّ
تو�ضح مواقعها يف الر�سم
<  29،000جمموعة البيانات التي َّ
التوجه املتوقع �إ�ستجاب ًة
 1يف امللخّ �ص الفني) يف تلك النظم
ّ
لحرتار]1.4[ .
لإ
 .3تظهر ح�صيلة الدرا�سات ال�شاملة يف هذا التقييم بكل و�ضوح
أ�نه من امل�ستبعد 6أ�ن يكون ا إلتفاق املكاين بني مناطق ت�شهد
التغيات
�إحرتار ًا �إقليمي ًا هام ًا على م�ستوى الكوكب ومواقع رّ
امللحوظة الهامة يف عدة نظم واملتما�شية مع ا إلحرتار ،ناجت ًا عن
تغي النظم ب�شكل طبيعي
التغي الطبيعي يف درجات احلرارة أ�و رّ
رّ
فقط]1.4[ .
يف أ
تغي املناخ على النظم الطبيعية
النظمة الفيزيائية ( ،أ�) ي�ؤثر رّ

� 4أ
نظرالطار .1
إ
ملخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات].
الحرتار خالل ال�سنوات اخلم�سني املا�ضية على امل�ستوى
 5قد مت عزو إ
القاري �إىل الت أ�ثريات الب�رشية املن� أش� [التقييم الرابع للفريق العامل أالول ّ -
ّ
الطار .2
� 6أنظر إ
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والب�شرية يف مناطق الثلج واجلليد أ
والر�ض املتج ّمدة و(ب) تتوفر
الرباهني على الت أ�ثري يف الهيدرولوجيا وموارد املياه واملناطق
ال�ساحلية واملحيطات.
تعتمد الرباهني أال�سا�سية يف مناطق الثلج واجلليد أ
والر�ض املتج ّمدة على
عدم �إ�ستقرار أ��سا�سي يف مناطق الرتبة ال�صقيعية ،و�إنهيارات ال�صخور،
والرتاجع يف أ�يام جتوال املركبات على الطرقات املج ّلدة يف القطب ال�شمايل،
وا إلزدياد يف البحريات اجلليدية و�إت�ساعها ،وعدم �إ�ستقرار الركام الذي
والتغيات يف النظم
ي�س ّد هذه البحريات ،مع �إزدياد خماطر الفي�ضانات،
رّ
ا إليكولوجية يف �شبه اجلزيرة القطبية ال�شمالية واجلنوبية ،ومن بينها
الوحدات أالحيائية اجلليدية البحرية واحليوانات املفرت�سة التي ت� ؤ ّثر
كثري ًا على ال�سل�سلة الغذائية ،واحلدود املفرو�ضة على ممار�سة الريا�ضة
اجلبلية يف مناطق أاللب أالدنى �إرتفاع ًا (ثقة عالية) ]1.3.1[ 7.تتما�شى
التغيات مع الرباهني الوافية على أ�ن جليد بحر القطب ال�شمايل،
هذه رّ
وجليد املياه العذبة ،والرفوف اجلليدية ،و�صفيحة غرينالند اجلليدية،
أ
والنهار اجلليدية يف أاللب و�شبه جزيرة القطب اجلنوبي ،والق ّبعات
اجلليدية ،والغطاء الثلجي ،والرتبة ال�صقيعية ،تخ�ضع كلها لذوبان
متزايد �إ�ستجابة ل إلحرتار العاملي (ثقة عالية جد ًا)[ .التقييم الرابع للفريق
العامل أ
الول  -الف�صل ]4
تظهر الرباهني احلديثة يف الهيدرولوجيا وموارد املياه أ�نه يت ّم بلوغ
ذروة الذوبان الربيعي أ�بكر يف أالنهار التي تت أ�ثر بذوبان الثلوج.
وتتوفر الرباهني التي ت�شري �إىل ذوبان جليدي متزايد يف جبال أالنديز
املدارية ويف أاللب .تخ�ضع البحريات أ
والنهار حول العامل ل إلحرتار ما
ي�ؤثر على الرتكيبة احلرارية ونوعية املياه (ثقة عالية)]1.3.2[ .
ي�ساهم ا إلرتفاع يف م�ستوى البحر والتنمية الب�رشية مع ًا يف خ�سارة
أالرا�ضي الرطبة ال�ساحلية أ
وال�شجار ا إل�ستوائية و�إزدياد ال�رضر من
الفي�ضانات ال�ساحلية يف عدة مناطق (ثقة متو�سطة)]1.3.3.2[ .
وهناك املزيد من الرباهني امل�ستقاة من نطاق أ�و�سع من أ
النواع
واملجتمعات يف أ
النظمة ا إليكولوجية الربية ،مقارنة مع ما جاء
به تقرير التقييم الثالث ،ت�شري �إىل أ�ن ا إلحرتار احلايل بات ي�ؤثر
النظمة أ
ب�ش ّدة على أ
الحيائية الطبيعية .وتتوفر براهني جديدة
التغيات يف أ
النظمة البحرية ونظم املياه
هامة تربط ما بني
رّ

العذبة وا إلحرتار .تقرتح الرباهني أ�ن أ
النظمة ا إلحيائية البحرية
أ
ربية تت أ�ثر اليوم با إلحرتار احلديث امللحوظ.
والنظمة ال ّ
ت�شري الغالبية ال�ساحقة من الدرا�سات املعن ّية بالت أ�ثريات املناخية
لتوجهات
ا إلقليمية على أالنواع الرب ّية �إىل وجود �إ�ستجابة وا�ضحة ّ
ا إلحرتار ،خا�صة باجتاه القطبني ،جلهة النقالت الت�صاعدية للحيوانات
والنبات .مت توثيق �إ�ستجابات أالنواع الرب ّية ل إلحرتار يف الن�صف
التغيات يف توقيت مراحل النمو
ال�شمايل من أالر�ض جيد ًا من خالل رّ
التغيات الفينولوجية) خا�صة يف بداية ظواهر الربيع ،والهجرة،
( أ�ي رّ
وعلى طول مو�سم النمو .و�إ�ستناد ًا �إىل ر�صد أالقمار ال�صناعية منذ بداية
الثمانينيات� ،سادت توجهات يف عدة مناطق نحو �إخ�رضار النبات ب�شكل
مبكر يف الربيع 8،و�إزدياد �صايف ا إلنتاج أالويل املرتبط مبوا�سم زراعية
التغيات يف وفرة بع�ض أالنواع ،ومن بينها
أ�طول مدةً .لقد مت عزو رّ
والتغيات يف تركيبة
الرباهني املحدودة يف بع�ض حاالت ا إلختفاء املحلية
رّ
التغي املناخي (ثقة عالية
املجتمعات على مر العقود القليلة املا�ضية� ،إىل رّ
جد ًا)]1.3.5[ .
تغيات ملحوظة يف الفينولوجيا وتوزيع أالنواع البحرية
�إرتبطت عدة رّ
و أ�نواع املياه العذبة ،ب�إرتفاع درجات حرارة املياه ،با إل�ضافة �إىل
تغيات نتجت عن الت أ�ثر باملناخ يف الغطاء اجلليدي وامللوحة وم�ستويات
رّ
التوجه على م�ستوى
أالك�سيجني والدوران .كما ظهرت نقالت قطبية
ّ
والتغيات يف وفرة الطحالب والعوالق وال�سمك يف حميطات
النطاقات
رّ
خطوط العر�ض العليا� .إذ �إنتقلت العوالق ،على �سبيل املثال ،نحو
القطبني مبقدار  10درجات خط عر�ض (حوايل  1،000كلم) خالل فرتة
امتدت ألربعة عقود يف �شمال أالطل�سي .كما مت توثيق ا إلرتفاع يف وفرة
الطحالب والعوالق يف بحريات خطوط العر�ض العليا والعالية ا إلرتفاع
وتغيات يف النطاقات يف أالنهار [ .]1.3وبينما
وتنقّل أال�سماك املبكر رّ
التغي املناخي على ال�شُ عب املرجانية،
تزداد الرباهني على ت أ�ثريات رّ
ي�صعب التمييز بني ت أ�ثريات ا إلجهادات املرتبطة باملناخ وا إلجهادات
أالخرى (ال�صيد اجلائر والتل ّوث ،مث ًال) .أ� ّدى �إمت�صا�ص الكربون
الب�رشي املن� أش� منذ العام � 1750إىل ازدياد حمو�ضة املحيط مع تراجع يف
احلمو�ضة بلغ  0.1وحدة[ .التقييم الرابع للفريق العامل أالول  -ملخّ �ص
لوا�ضعي ال�سيا�سات] لكن ت أ�ثريات حمو�ضة املحيطات امللحوظة على
الغالف أالحيائي البحري مل يتم توثيقها حتى ا آلن ]1.3[ .ي�ؤثر �إحرتار
البحريات أ
والنهار على الوفرة ،وا إلنتاجية ،والرتكيبة املجتمعية،

الطار .2
� 7أنظر إ
املوحد الفرق للغطاء النباتي ( )NVDIوهو قيا�س ن�سبي للغطاء النباتي يف �صور أالقمار ال�صناعية.
 8الرقم القيا�سي
ّ
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التغي املناخي بالت أ�ثريات امللحوظة
امللخ�ص الفني .ربط �أ�سباب
إالطار  4من
ّ
رّ
على أالنظمة الفيزيائية أ
والحيائية
توافق أ��ضعف

درجات احلرارة من النماذج
املناخية مع ت أ�ثري طبيعي

()N

توافق أ�قوى

الفريق العامل أالول
٤٠

� .1إ�ستخدام النماذج املناخية

٣٠

يظهر اللوح جلهة اليمني نتائج درا�سةٍ تظهر هذه املنهجية .9ومواقع درجات احلرارة
النموذجية هي �أطر فردية مت ّثل مواقع درا�سة احليوانات والنبات والفرتات الزمنية.
�إن التوافق (يف اخلروج عن احلدود وال�شكل) بني ال�سيناريوهات امللحوظة (اخلطوط
الزرقاء) واملنمذجة هو أال�ضعف يف ما يتعلّق بالت أ�ثريات الطبيعية ،و�أكرث قو ًة جلهة
الت أ�ثريات الب�رشية املن� أش� أ
املرجح �أن
والقوى يف ما يتعلّق بالت أ�ثريات املركّ بة .لذلك ،من
ّ
أ
أ
أ
التغيرّ ات امللحوظة لدى احليوانات والنبات �تت �إ�ستجاب ًة للت�ثريات الطبيعية والت�ثريات
الب�رشية املن� أش� ،ما يو ّفر رابط ًا �سببي ًا مبا�رشاً�[ .أنظر الر�سم .]1.4.2.2 ،1.7
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ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ

تقارن درا�سة الروابط ال�سببية ،من خالل ف�صل عوامل الت أ�ثري الطبيعية عن تلك الب�رشية
املن� أش� (جمموعة الرباهني  1يف ال�صفحة ال�سابقة) ،التغيرّ ات الزمنية امللحوظة لدى
احليوانات والنبات مع تغيرّ ات خالل الفرتات الزمنية عينها يف درجات احلرارة
بال�ضافة �إىل درجات احلرارة النموذجية من خالل �إ�ستخدام (�أ) الت أ�ثري
امللحوظة ،إ
أ
أ
أ
املناخي الطبيعي فقط و(ب) الت�ثري املناخي الب�رشي املن�ش� فقط و(ج) الت�ثريين معاً.

)ﺃ(

ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻓﻌﻠﻲ

ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ

درجات احلرارة من النماذج
املناخية مع ت أ�ثري طبيعي
ب�رشي ()N + A

توافق
أ�قوى

الت أ�ثريات امللحوظة
يف النظم الطبيعية

درجات احلرارة
امللحوظة

ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ

درجات احلرارة من النماذج

املناخية مع ت أ�ثري ب�رشي ()A

يظهر الر�سم جلهة الي�سار الروابط بني درجات
احلرارة امللحوظة والت أ�ثريات امللحوظة على
أالنظمة الطبيعية ودرجات احلرارة من مناذج
املحاكاة املناخية مع الت أ�ثريات الطبيعية
والب�رشية املن� أش� واملركّ بة .يتم و�صف طريقتي
�إ�ستخدام هذه الروابط يف درا�سات الر�صد
ون�سب الت أ�ثريات امللحوظة.
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٠٫١

٠٫٣

٠٫٥

تتبع درا�سة العالقة ال�سببية من خالل التحليل املكاين (جمموعة الرباهني
التعرف �إىل خاليا 5º × 5º
 3يف ال�صفحة ال�سابقة) ،املراحل التالية( :ا)
ّ
خطوط العر�ض  /الطول على الكوكب وهي تظهر �إحرتاراً هاماً� ،إحرتاراً،
التعرف �إىل خاليا  5º × 5ºيف التغيرّ ات الهامة
تربيداً ،تربيداً هاماً( ،ب) ّ
الحرتار وال تتنا�سق مع
امللحوظة يف النظم الطبيعية ،وهي تتنا�سق مع إ
التفاق املكاين بني جمموعتي
الحرتار و(ت) حتديد �إح�صائي لدرجة إ
إ
التفاق املكاين هام على م�ستوى
اخلاليا .يف هذا التقييم ،مت �إ�ستنتاج �أن إ
 %1ومن امل�ستبعد جداً �أن يكون ناجت ًا عن التغيرّ الطبيعي للمناخ �أو النظم
الطبيعية فقط.
الحرتار الب�رشي املن� أش� الهامة
�إذا نظرنا �أي�ض ًا �إىل براهني على مع ّدالت إ
أ
ملخ�ص
خالل أالعوام اخلم�سني املا�ضية فوق كل قارة ب إ��ستثناء �نتاركتيكا [ ّ
وا�ضعي ال�سيا�سات من تقرير التقييم الرابع للفريق العامل أالول ، ]10يظهر
ت أ�ثري ب�رشي وا�ضح على التغيرّ ات يف عدة نظم طبيعية [.]1.4.2.3
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الرتباط (الروابط) بني توقيت التغيرّ ات يف ميزات  145نوع ًا (و�ضع البي�ض املبكر ،مثالً) ودرجات احلرارة النموذجية يف الربيع ()HadCM3
 9يف الر�سم ،تظهر وتريات معامل إ
للطارات التي مت فح�ص أالنواع فيها�( .أنظر ال�صفحة التالية بعد الر�سم .)1
إ
أ
املعنية بتغيرّ املناخ :2007 ،تغيرّ املناخ  :2007قاعدة العلوم الفيزيائية .م�ساهمة الفريق العامل الول يف تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية
 10الهيئة احلكومية الدولية
ّ
املعنية بتغيرّ املناخ� .س� .سولومون ،د .كني ،م .مانينغ ،ز .ت�شني ،م .ماركي ،ك .ب� .أفرييت ،م .تيغنور ،ه.ل .ميلر .مطبعة جامعة كامربيدج ،كامربيدج ،اململكة املتحدة.
الدولية
ّ
� 996صفحة.

ّ
امللخ�ص الف ّني
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الر�سم  -1امللخّ �ص الفنّي .تظهر كل من مواقع التغيرّ ات الهامة من خالل مراقبة أالنظمة الفيزيائية (ثلج وجليد أ
والر�ض املتجمدة والهيدروليجيا والعمليات
والنظمة أالحيائية أ
ال�ساحلية) أ
(النظمة أالر�ضية والبحرية أو�نظمة املياه العذبة أالحيائية) ،تغيرّ ات يف درجات حرارة الهواء على مدى الفرتة املمتدة من
العام � 1970إىل العام  .2004وقد ّمت �إنتقاء جزء من حوايل � 29000سل�سلة من البيانات وذلك من أ��صل حوايل  577درا�سة .جُوتمع هذه املجموعة على
مقيم يف الدرا�سات
العوامل التالية -1 :تنتهي يف العام  1990أ�و ما بعد -2 .متتد على فرتة ً 20
ً
عاما على أالقل -3 .تظهر تغيرياً
هاما يف ا إلجتاه مثلما هو ّ
الفردية .وت�شمل جمموعة البيانات حوايل  75درا�سة ،كما أ
تت�تى حوايل  70درا�سة من بينها التقييم الثالث ،وحتتوي على حوايل � 29000سل�سلة من
البيانات ،أت� ّتى من بينها حوايل  28000من الدرا�سات أالوروبية .وال حتتوي املناطق البي�ضاء على معلومات كافية عن مراقبة املناخ لتقدير منحى درجة
ف�ضال عن الن�سبة التي تتنا�سب مع ا إلحرتار (ال�صف أالدنى)
احلرارة .وتظهر النوافذ الـ  2x2عدد �سل�سلة البيانات الكامل مع تغيرّ ات هامة (ال�صف أالعلى)،
ً
أ
( )iيف املناطق القارية� :شمال أ�مريكا أو�مريكا الالتينية أو�وروبا أو�فريقيا آو��سيا أو��سرتاليا ونيوزيالندا واملناطق القطبية و( )iiعلى النطاق العاملي :الر�ضي
والبحري واملياه العذبة والعاملي .وال ي�ضاف عدد الدرا�سات من �سبع نوافذ �إقليمية (من �شمال أ�مريكا �إىل املناطق القطبية) �إىل املجموعات العاملية ،ألن
أالرقام املتوفرة من املناطق ،با�ستثناء املناطق القطبية ،ال تت�ضمن أالرقام املتعلقة أ
بالنظمة البحرية أو�نظمة املياه العذبة [تقرير التقييم الرابع للفريق
العامل الثاين ،الر�سم  1.8والر�سم  ،1.9التقييم الرابع للفريق العامل أالول ،الر�سم 3.9ب].
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والفينولوجيا ،وتوزيع أالنواع يف املياه العذبة وتنقّلها (ثقة عالية).
[]1.3.4
ي�ؤثر �إزدياد درجات احلرارة ا إلقليمية على بع�ض أ
النظمة املُدارة
والب�شرية ،على الرغم من أ�نه ي�صعب متييز ذلك الت أ�ثري عن الت أ�ثري
الذي ين� أش� يف النظم الطبيعية ب�سبب التك ّيف وامل�ؤثرات غري
املناخية.
لقد مت ر�صد الت أ�ثريات يف النظم الزراعية واحلرجية [� .]1.3.6إرتبطت
ال�صحة الب�رشية با إلحرتار احلديث
تغيات أ�وجه عدة من نظام
رّ
ّ
[ .]1.3.7وبد أ� توثيق التك ّيف مع ا إلحرتار احلديث ب�شكل نظامي (ثقة
متو�سطة)]1.3.9[ .
باملقارنة مع العوامل أالخرى ،كان ل إلحرتار احلديث ت أ�ثريات حمدودة
على قطاع الزراعة والقطاع احلرجي� .إال أ�ن تقدم ًا هام ًا يف الفينولوجيا
لوحظ يف الزراعة أ
والحراج يف مناطق وا�سعة من ن�صف الكرة ال�شمايل،
مع �إ�ستجابات مبا�رشة يف �إدارة املحا�صيل ،كالزرع املبكر خالل الربيع،
وذلك على خطوط العر�ض ال ُعليا ال�شمالية� .ساهم �إمتداد مو�سم النمو يف
�إزدياد ملحوظ يف �إنتاجية أالحراج يف عدة مناطق ،فيما تكون الظروف
أالكرث دفئ ًا وجفاف ًا م�س�ؤولة جزئي ًا عن �إنتاجية حرجية منخف�ضة و�إزدياد
يف حرائق الغابات يف أ�مريكا ال�شمالية وحو�ض املتو�سط .أ�ظهرت الزراعة
أ
والحراج ،على ح ّد �سواء ،ح�سا�سيتها ال�رسيعة جتاه التوجهات احلديثة
يف موجات احل ّر واجلفاف والفي�ضانات (ثقة متو�سطة)]1.3.6[ .
وبينما ق ّلت الدرا�سات حول الت أ�ثريات ال�صحية امللحوظة واملرتبطة
با إلحرتار احلديث� ،إرتبط ا إلزدياد يف تط ّرف درجات احلرارة املرتفعة
رسع تدابري التك ّيف .وتظهر
مبعدل وفيات مفرط يف أ�وروبا ،أالمر الذي � ّ
التغيات يف توزيع بع�ض ناقالت أالمرا�ض الب�رشية يف
براهني على رّ
مناطق من أ�وروبا و أ�فريقيا .وهناك ظواهر للبدء املب ّكر با إلنتاج املو�سمي
و�إزدياد الرحيق امل�س ّبب للح�سا�سية عند خطوط العر�ض املتو�سطة وال ُعليا
يف الن�صف ال�شمايل من الكرة أ
الر�ضية (ثقة متو�سطة)]1.3.7[ .
التغيات يف أالن�شطة ا إلجتماعية ا إلقت�صادية ونظم ا إل�ستجابة
بد أ� توثيق رّ

الب�رشية ،ومن بينها ا إلحرتار ب�شكل نظامي .يف مناطق الثلوج واجلليد
أ
بالتغيات
والر�ض املتج ّمدة ،ترتبط �إ�ستجابات املجتمعات أال�صلية
رّ
وال�صحة ،ونطاق تواجد احليوانات والنبات ،التي
يف أ�مناط الهجرة،
ّ
تعتمد عليها يف املعي�شة وهويتها الثقافية ]1.3.9[.تختلف ا إل�ستجابات
وفق ًا للمجتمعات ،ويفر�ضها التاريخ ال�شخ�صي والنظرات �إىل نطاق
التغي وقابلية حياة اخليارات املتاحة أ�مام املجتمعات (ثقة متو�سطة).
رّ
[]1.3.9
فيما تتوفر الرباهني املهمة على التغريات امللحوظة يف أالنظمة الفيزيائية
وا إلحيائية على كل قارة ,من بينها أ�نتارتيكا� ,إ�ضافة �إىل معظم املحيطات,
ت أ�تي أ�غلبية الدرا�سات من خطوط العر�ض املتو�سطة والعالية يف الن�صف
ال�شمايل من الكرة أالر�ضية� .إن الوثائق حول التغريات امللحوظة يف
املناطق املدارية ومنطقة الن�صف اجلنوبي من الكرة أالر�ضية قليلة.
[]1.5

امللخ�ص الفنّي  .3منهجيات و�سيناريوهات
ّ
امللخ�ص الفنّي  .3.1التط ّورات يف املنهجيات املتوفرة
ّ
التغي
للباحثني حول ت أ�ثريات
رّ
املناخي والتك ّيف و�رسعة الت أ�ثر

منذ تقرير التقييم الثالث ،و�ضحت احلاجة �إىل حتليل القرارات ب�شكل
التغي
تو�سع ًا جلهة عدد املقاربات واملنهجيات املتع ّلقة بت أ�ثريات رّ
أ�كرث ّ
املناخي والتك ّيف و�رسعة الت أ�ثر امل�ستخدمة .وبينما يهدف البحث
العلمي �إىل احلد من عدم اليقني ،يهدف �صنع القرار �إىل �إدارة عدم اليقني
ب أ�ف�ضل �إ�ستعمال ممكن للمعرفة املتوفرة ]2.3.4 ,2.2.7[ .ما يت�ضمن،
عادةً ،تن�سيق ًا وثيق ًا مع الباحثني واجلهات املعن ّية]2.3.2[ .
لذلك ،وعلى الرغم من �إ�ستخدام مقاربة املناخ املعيارية التي يديرها
ال�سيناريو يف ن�سبة كبرية من التقييمات املعرو�ضة يف هذا التقرير ،يزداد
�إ�ستخدام املقاربات أالخرى ]2.2.1[ .تت�ضمن تقييمات التك ّيف احلايل
التغيات والتعديل [ ،]2.2.3وقدرة
التغي املناخي ،رّ
وامل�ستقبلي مع رّ

الطار  .4يف املواقع كلها ،وهي تقع يف ن�صف الكرة أالر�ضية ال�شمايل ،تتم مقارنة امليزة املتغيرّ ة مع مناذج درجات احلرارة التي تت�سبب بها( :ا) الت أ�ثريات
احلا�شية  ،9تابع حتت إ
أ
أ
أ
أ
الطبيعية (اخلطوط العري�ضة الوردية) ،و(ب) الت�ثريات الب�رشية املن�ش� (اخلطوط العري�ضة الربتقالية) ،و(ج) ت�ثريات طبيعية وب�رشية املن�ش� مع ًا (اخلطوط العري�ضة ال�صفراء).
توجهات
الرتباط بني درجات احلرارة احلالية
بال�ضافة �إىل ذلك ،تظهر يف كل لوحة وترية معامل إ
إ
امل�سجلة يف كل درا�سة والتغيرّ ات يف ميزات  83نوعاً ،الوحيدة من �أ�صل  145مع ّ
ّ
درجات احلرارة املحلية امللحوظة (اخلطوط الزرقاء الداكنة العري�ضة) .مت تفح�ص حوايل  28نوع ًا حيوي ًا كمع ّدل ما بني العامني  1960و .1998ولوحظ �أن التوافق بني� :أ) الت أ�ثريات
الطبيعية واحلالية �أ�ضعف ( )K= 60.16، p> 0.05من ب) التوافق حول الت أ�ثريات الب�رشية املن� أش� واحلالية ( )K= 3.15، p> 0.05وهو بدوره �أ�ضعف من ت) التوافق حول الت أ�ثريات
القليمية التي ت�ستجيب لها أالنواع ،ميكن �أن ُيعزى �إىل
املركّ بة واحلالية (� )K=3.65، p < 0.01إذا ما جمعت ،تظهر هذه الر�سوم �أن جزءاً قاب ًال للقيا�س من �إحرتار درجات احلرارة إ
الب�رش ،ما يظهر �إذاً ن�سبة م�شرتكة (�أنظر الف�صل .)1
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وميكن تطبيق �إدارة املخاطر يف خمتلف هذه ال�سياقات .لقد مت
ت�صميمها من أ�جل �صنع ال�سيا�سات يف ظل عدم اليقني ،ولقد مت تطوير
التغي املناخي والتك ّيف و�رسعة
مف�صلة لتقييمات ت أ�ثريات رّ
عدة أ�طر ّ
الت أ�ثر ،يتو�سع �إ�ستخدامها ب�رسعة .تت�ضمن �إيجابيات �إدارة املخاطر
�إ�ستخدام املنهجيات النموذجية إلدارة عدم اليقني و�إلتزام اجلهات
املعن ّية و�إ�ستخدام املنهجيات لتقييم خيارات ال�سيا�سة من دون أ�ن تفر�ض
ال�سيا�سات و�إدماج مقاربات من تخ�ص�صات خمتلفة و�إدماج م�شاكل
التغي املناخي يف �سياق �صنع القرار أ
الو�سع نطاق ًا]2.2.6[ .
رّ
التغي املناخي
ت�ساهم اجلهات املعن ّية ب�شكل أ��سا�سي يف تقييم ت أ�ثريات رّ
والتك ّيف و�رسعة الت أ�ثر يف نطاق املخاطر و�إدارتها .ب�شكل خا�ص ،توفّر
قدرة املجموعة أ�و النظام على التك ّيف مع خماطر املناخ احلالية أ��سا�س ًا
�صلب ًا لتقييم املخاطر يف امل�ستقبل .ينخرط يف التقييمات عدد متزايد
من اجلهات املعن ّية أ�و يجرونها .ي�ؤ�س�س ذلك مل�صداقية ،وي�ساعد على
�إعطاء «ملك ّية» للنتائج ،وهو �رشط م�سبق إلدارة املخاطر ب�شكل فاعل.
[]2.3.2

امللخ�ص الفنّي  3.2.ت�صوير امل�ستقبل يف التقرير الرابع
ّ
لفريق العامل الثاين التابع للهيئة
بتغي
احلكومية الدولية املعن ّية
رّ
املناخ

تحُ دد ال�سيناريوهات على أ�نها و�صف مقبول خالٍ من أالرجحيات العائدة
ألو�ضاع م�ستقبلية ممكنة للعامل .أ�ما خطوط أالحداث فهي ق�ص�ص ذات
نوعية ومتنا�سبة يف داخلها ،غالب ًا ما ت�ش ّكل جزء ًا أ��سا�سي ًا من ا إل�سقاطات
لتغي املناخ ،كما أ�نها ت�ش ّكل �سيناريو مع خطوط أالحداث.
امل�ستقبلية رّ
[ أ�نظر �إطار  ]2.1ويقدم التقرير اخلا�ص التابع للهيئة احلكومية الدولية
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تغي املناخ ،والتك ّيف ،و�رسعة الن أ� ّثر ،توفّر
تتطلب عادة تقييمات ت أ�ثريات رّ
التغي امل�ستقبلي لل�رشوط ،كاملناخ والتط ّور
معلومات حول كيفية توقّع رّ
ا إلجتماعي وا إلقت�صادي ،ف�ض ًال عن �سائر العوامل البيئية .وي�ستلزم
ذلك عاد ًة تطوير ال�سيناريوهات وخطوط أالحداث أ�و ت�صورات أ�خرى
للم�ستقبل غالب ًا ما تكون غري مكتملة على النطاق ا إلقليمي أ�و املحلي.
[]2.4.6 ,2.4.1

دمج أ�ف�ضل لل�سيناريوهات املتعلقة باملناخ مع
ويف امل�ستقبلُ ،يطلب �إمتام ٍ
ال�سيناريوهات املعتمدة �إىل حد بعيد من قبل �سائر الهيئات الدولية (ا إلجتاه
ال�سائد) ،كما ُيطلب تعزيز تبادل املعلومات بني أالبحاث و�سيا�سات
املجتمعات ،ما �سيح�سن ب�شكل كبري �سيناريوهات ا إل�ستخدام والتق ّبل.
ح�سنة مطلوبة على �صعيد م�ؤ�رشات حمددة
وتعترب ال�سيناريوهات امل ُ ّ

ﺍﻟﺪﻣﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

التك ّيف و�رسعة الت أ� ّثر ا إلجتماعية [ ،]2.2.4وا إلجهادات املتعددة
والتك ّيف يف �سياق التنمية امل�ستدامة]2.2.6 ،2.2.5[ .

بتغي املناخ واملتع ّلق ب�سيناريوهات التقرير اخلا�ص الذي ن�رش
املعن ّية رّ
يف العام � ،2000سيناريوهات حول �إنبعاثات غازات الدفيئة امل�ستقبلية،
وهو مرفق بخطوط أ�حداث حول التطور ا إلجتماعي وا إلقت�صادي
تغي
والتكنولوجي الذي من املمكن �إ�ستخدامه يف درا�سات ت أ�ثريات رّ
املناخ والتك ّيف و�رسعة الن أ� ّثر ( .أ�نظر الر�سم  -ملخّ �ص فنّي  )2وعلى
الرغم من �إمكانية وجود م�شاكل منهجية يف تطبيق هذه ال�سيناريوهات
(كتخفي�ض نطاق �إ�سقاطات ال�شعوب على �إجمايل الناجت املحلي �إنطالق ًا
من مناطق العامل التابعة ل�سيناريوهات ا إلنبعاثات أالربعة و�صو ًال �إىل
النطاقني ا إلقليمي وغري ا إلقليمي) ،فهي تق ّدم مقدار ًا عاملي ًا مرتابط ًا
من التط ّور ا إلجتماعي وا إلقت�صادي و�إنبعاثات غازات الدفيئة واملناخ،
تغي
با إل�ضافة �إىل متثيلها أ��شمل ال�سيناريوهات املتوفرة حالي ًا لباحثي رّ
املناخ والتك ّيف و�رسعة الن أ� ّثر .وا�ستخدم عدد أ��سا�سي من درا�سات
الت أ�ثري التي مت تقييمها يف هذا العدد ،وهي درا�سات تناولت ت�صورات
م�ستقبلية� ،سيناريوهات ا إلنبعاثات .أ�ما يف ما يتعلق ب�سائر الدرا�سات،
خا�ص ًة بالتحليالت العلمية للتك ّيف و�رسعة الن أ� ّثر ،فقد كانت حمدودة
أ
الهمية كما مل يتم �إعتمادها]2.4.6[ .

ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ

37

ّ
امللخ�ص الف ّني

)ﺏ( ﺍﻟﺘﻐ ّﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻄﺎﻝ ) / %ﺍﻟﻘﺮﻥ(

)ﺃ( ﺍﻟﺈﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  /ﺍﻟﻘﺮﻥ(
ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺄﻭﻝ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﺷﺒﺎﻁ

٠

٢

٤

٦

١٢
١٠
٨
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﺗﻤﻮﺯ/ﺁﺏ

١٤

٠

٢

٤

٦

١٢

١٤

٨

١٠

ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺄﻭﻝ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﺷﺒﺎﻁ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﻄﺒﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﻄﺒﻴﺔ

ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺍﻟﻠﺎﺗﻴﻨﻴﺔ

ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺍﻟﻠﺎﺗﻴﻨﻴﺔ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺁﺳﻴﺎ

ﺁﺳﻴﺎ

ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ  /ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ

ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ  /ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ

ﺍﻟﺠﺰﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ

ﺍﻟﺠﺰﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ

١٦

١٨

٢٠

١٠٠-

٨٠-

٦٠-

٤٠-

٢٠
٠
٢٠ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﺗﻤﻮﺯ/ﺁﺏ

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﻄﺒﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﻄﺒﻴﺔ

ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺍﻟﻠﺎﺗﻴﻨﻴﺔ

ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺍﻟﻠﺎﺗﻴﻨﻴﺔ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺁﺳﻴﺎ

ﺁﺳﻴﺎ

ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ  /ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ

ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ  /ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ

ﺍﻟﺠﺰﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ

ﺍﻟﺠﺰﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ

١٦

١٨

٢٠

١٠٠-

٨٠-

٦٠-

٤٠-

٢٠-

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻐ ّﻴﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻟﻠﺪﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﻠﺎﻑ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺈﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺃ٢
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻐ ّﻴﺮﺍﺕ ﻣﻦ  ١٥ﻣﺤﺎﻛﺎﺓ ﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﻠﺎﻑ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺎﺕ ﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺈﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺃ٢
 ٪٩٥ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒ ّﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺛﻠﺎﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣ ًﺎ ﺑﺎﻟﺈﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ  HadCM3ﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺄﻟﻔﻴﺔ
 ٪٩٥ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒ ّﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺛﻠﺎﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣ ًﺎ ﺑﺎﻟﺈﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻛﺎﺓ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺄﻟﻔﻴﺔ ﻟـ CGM2

منوذجا – اخلطوط
ف�ضال عن التهطال حتى نهاية القرن الواحد والع�رشين (15
الر�سم - 3امللخّ �ص الفنّي .تغيرّ ت ن�سب درجات احلرارة ال�شتوية وال�صيفية
ً
ً
احلمراء) وما قبل تقرير التقييم الثالث (7
منوذجا – اخلطوط الزرقاء)� ،إ�سقاطات منوذج الدوران العام للغالف اجلوي واملحيطات مبوجب �سيناريوهات
ً
عاما .كما
تقلبية طبيعية ملدة ً 30
ا إلنبعاثات أ� 2يف 32منطقة من العامل ،تعترب ّ
كمعدل التغيرّ يف القرن .وتظهر اخلطوط البنف�سجية واخلطوط اخل�رضاء ّ
تظهر أ�رقام أ� 2احلديثة تغيرّ التهطال ال�سلبي وا إليجابي .كانون أالول  /دي�سمرب ،كانون الثاين  /يناير� ،شباط  /فرباير .حزيران  /يونيو ،متوز  /يوليو ،آ�ب
 /أ�غ�سط�س [أ�نظر الر�سم  ،2.6يت�ضمن خريطة املناطق].
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كالقدرة التكنولوجية والتك ّيفية امل�ستقبلية ،ناهيك عن احلاجة ال�رضورية
التغي أ
ال�سا�سية]2.5[ .
�إىل حتدي ٍد أ�ف�ضل للتفاعل بني عوامل حاجة رّ

ت�صوير املناخ امل�ستقبلي
درا�سات احل�سا�سية

تغي املناخ والتك ّيف و�رسعة الن أ� ّثر
ي�ستخدم عدد هام من درا�سات رّ
رصف
املق ّيمة يف هذا التقرير ،التحليل حول احل�سا�سية بغية البحث يف ت� ّ
النظام عن طريق �إتخاذ تعديالت �إعتباطية يف متقلبات أ��سا�سية .و ُي�سمح
�إ�ستخدام جمموعة من ا إل�ضطرابات ،بنا ًء على مظاهر عن �إ�ستجابات
الت أ�ثريات التي يتم �إ�ستخدامها ب�شكل متزايد �إىل جانب متثيل حمتمل
للمناخ امل�ستقبلي وذلك لتقييم خطر الت أ�ثريات,2.3.1 ,2.4.3[ .
]2.4.8
املناظرات

يتم حتليل الظواهر املناخية التاريخية احلادة ،كالفي�ضانات و أ�مواج
احل ّر واجلفاف ،مبوجب ت أ�ثرياتها وا إل�ستجابات التك ّيفية .وميكن أ�ن
تكون هذه الدرا�سات مفيدة لت�صميم �إ�ستجابات التك ّيف ،خا�ص ًة �إذا
أ��صبحت هذه الظواهر أ�كرث تكرر ًا و /أ�و أ�عنف يف امل�ستقبل .ومت �إعتماد
املناظرات النطاقية (املناطق التي تتمتع مبناخ حايل ي�شبه املناخ املتوقّع
يف منطقة خا�ضعة للدرا�سة يف امل�ستقبل) ،كو�سيل ٍة م�ساعدة يف حتليل
الت أ�ثريات ا إلقت�صادية وحاجات التك ّيف وخماطر التنوع أالحيائي.
[]2.4.4

بيانات النماذج املناخية

تغي املناخ والتك ّيف و�رسعة الن أ� ّثر املق ّيمة يف
ت�ستخدم معظم درا�سات رّ
تقرير التقييم الرابع ،مناذج مناخية يف توليد ال�سيناريوهات امل�شار
تغي املناخ .وترتكز بع�ض ال�سيناريوهات على �سيناريوهات
�إليها عن رّ
ا إلنبعاثات ال�سابقة كالـ  IS92aأ�و حتى على جتارب النموذج املناخي
املتوازن .وعلى الرغم من ذلك ،يت أ�تى الق�سم أالكرب من ال�سيناريوهات
من �سيناريوهات ا إلنبعاثات ،وب�شكل خا�ص من ال�سيناريو أ�لف 2
(يفرت�ض �إنبعاثات عالية) ،الذي من خالله مت �إج ّراء معظم جتارب
النموذج املناخي املبني على �سيناريوهات ا إلنبعاثات .ويتطرق عدد قليل
من درا�سات ال�سيناريوهات �إىل ظواهر فريدة ذات تداعيات وا�سعة
ا إلنت�شار ،كالتوقف املفاجئ لدوران ا إلنقالب اجلنوبي يف �شمال املحيط
أ
الطل�سي]2.4.7 ,2.4.6.1[ .

تغي املناخ والتك ّيف و�رسعة الن أ� ّثر املق ّيمة يف
وغالب ًا ما ترتكز درا�سات رّ
تقرير التقييم الرابع للفريق العامل الثاين ،على حماكاة النموذج املناخي
الذي ق ّيمه الفريق العامل أالول يف تقرير التقييم الثالث .ومنذ تقرير
التقييم الثالثّ ،مت �إجناز حماكاة جديدة ،مع منوذج الدوران العام،
للغالف اجلوي واملحيطات ي أ�خذ بعني ا إلعتبار �سيناريوهات ا إلنبعاثات.
ومت تقييمها يف تقرير التقييم الرابع للفريق العامل الثاين ،ولكن معظمها
تغي املناخ والتك ّيف و�رسعة الن أ� ّثر التابعة
مل يكن متوفر ًا يف درا�سات رّ
لتقرير التقييم الرابع للفريق العامل الثاين .ويقارن الر�سم  -ملخّ �ص
فنّي  ،3جمموعة درجات احلرارة ا إلقليمية ،و�إ�سقاطات التهطال من
حماكاة منوذج الدوران العام للغالف اجلوي واملحيطات ( ُمق ّيم يف تقرير
التقييم الرابع للفريق العامل أالول :اخلطوط احلمراء)� ،إ�ضاف ًة �إىل
حماكاة أاللف  2املق ّيمة يف تقرير التقييم الثالث للفريق العامل أالول ،كما
تغي املناخ والتك ّيف
أ�نه ا�ستخدم لبناء ال�سيناريو يف العديد من درا�سات رّ
و�رسعة الن أ� ّثر املق ّيمة يف تقرير التقييم الرابع للفريق العامل الثاين
تو�صل �إليه تقرير
(اخلطوط الزرقاء) .ويدعم الر�سم ا إل�ستنتاج الذي ّ
التقييم الرابع للفريق العامل أالول الذي يعترب أ�ن النموذج أال�سا�سي
تغي ب�شكل طفيف ن�سب ًة �إىل التقييمات ال�سابقة
ل إلحرتار املرتقب قد رّ
(الحظ موقع اخلطوط احلمراء والزرقاء) ،ولكن الثقة يف ا إل�سقاطات
ا إلقليمية هي ا آلن أ�على يف معظم املناطق ن�سب ًة �إىل درجات احلرارة ،ويف
البع�ض ا آلخر من املناطق ن�سب ًة �إىل التهطال (مث ًال ،حيث تكون اخلطوط
احلمراء أ�ق�رص من اخلطوط الزرقاء) [ .أ�نظر �إطار]3. 2

�سيناريوهات غري مناخية
تغي املناخ والتك ّيف و�رسعة الن أ� ّثر
يف الوقت الذي تط ّبق فيه درا�سات رّ
الواردة يف تقرير التقييم الثالث �سيناريو واحد ًا أ�و أ�كرث ،تط ّبق القليل
للتغيات ا إلجتماعية
من الدرا�سات �سيناريوهات معا�رصة تابعة
رّ
التغيات البيئية .أ�ما
وتغي �إ�ستخدام أالرا�ضي و�سائر رّ
وا إلقت�صادية رّ
الدرا�سات التي ط ّبقت ذلك فا�ستخدمت جمموعة من امل�صادر لتطويرها.
ويف املقابل ،من املمكن أ�ن تكون لدرا�سات تقرير التقييم الرابع التي
تت�ضمن �سيناريوهات ا إلنبعاثات ،تقديرات عديدة ت أ�خذ بعني ا إلعتبار
كالتغي
خطوط أ�حداث خمتلفة .ويربز دور العوامل غري املناخية،
رّ
تغي �إ�ستخدام أالرا�ضي ا إلقليمية ،يف العديد من
التكنولوجي و�سيا�سة رّ
التغي املناخي.
الدرا�سات على أ�نه أ�كرث أ�همية جلهة حتديد النتائج من رّ
[ ]2.4.6وتُ�ستدعى �سيناريوهات �إنبعاث ثاين أ�ك�سيد الكربون يف بع�ض
الدرا�سات ،كون الرتكيزات املرتفعة من � أش�نها أ�ن ت�ؤثر على حمو�ضة
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ﺗﻐ ّﻴﺮ ﻣﻌ ّﺪﻝ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﺴﺒ ًﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ  ١٩٨٠ﻭ) ١٩٩٩ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
٠

١

ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ :ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 ٤٥٠ﺟﺰﺀ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮﻥ

٢

٣

) ٥٦٠ﺟﺰﺀ ًﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ(

 ٥٥٠ﺟﺰﺀ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮﻥ

٤

 ٥ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

ﻋﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

) ٥٨٠ﺟﺰﺀ ًﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ(

 ٦٥٠ﺟﺰﺀ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮﻥ

) ٨١٠ﺟﺰﺀ ًﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ(

 ٧٥٠ﺟﺰﺀ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮﻥ

) ٩٤٥ﺟﺰﺀ ًﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ(

ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻦ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺈﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ :ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺄﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺏ١
ﺏ٢

ﻋﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

A1T

ﺃ١ﺏ

٤٫٥

ﺃ٢

٤٫٦

A1F1

ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻦ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺈﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ :ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻣﻨﺎﺧﻲ ﺑﺴﻴﻂ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺄﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺏ١
ﺏ٢

ﻋﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

A1T

ﺃ١ﺏ
ﺃ٢

٥٫٢
٥٫٨

الر�سم  - 4امللخّ �ص الفنّي .تغيرّ ات درجة احلرارة العاملية لفرتات حمددة من الوقت ،بني العام  1980والعام  ،1999املتوقعة ل�سيناريوهات ا إلنباعاثات
و�سيناريوهات التثبيت .وملعرفة تغيرّ درجة احلرارة من العام  1850لغاية العام  ،1899أ��ضف  0.5درجة مئوية .يحتوي الف�صل  2على معلومات أ�كرث
املعنية
تف�صيال [أ�نظر �إطار  .]2.8التقديرات هي أللعوام  ،2020و 2050و( 2080الفرتات التي �إ�ستخدمها مركز توزيع البيانات التابع للهيئة الدولية
ً
ّ
تاليا يف عدد من الدرا�سات املتعلقة أ
بالت�ثريات) وللعام  .2090تظهر ا إل�سقاطات التي تعتمد على �سيناريوهات ا إلنبعاثات
بتغيرّ املناخ ،و�إ�ستخدمت ً
امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات التي تعتمد على
ب�إ�ستخدام مقاربتني خمتلفتني .اجلدول املتو�سط :ا إل�سقاطات من تقرير التقييم الرابع للفريق العامل أالول ّ
امللونة) .وتعتمد ن�سب ال�شك املتوفرة للعام  2090على
م�صادر متعددة .تعتمد أ�ف�ضل التقديرات على مناذج الدوران العام للغالف اجلوي واملحيطات (النقاط ّ
النماذج والعوائق املر�صودة وحكم اخلرباء .اجلدول أالدنى :تعتمد أ�ف�ضل التقديرات ون�سب ال�شكوك على منوذج املناخ الب�سيط من تقرير التقييم الرابع للفريق
العامل أالول (الف�صل  .)10اجلدول أالعلى :أ�ف�ضل التقديرات ون�سب ال�شكوك ل�سيناريوهات التثبيت اخلا�صة بثاين أ�ك�سيد الكربون أالربعة ب�إ�ستخدام منوذج
املناخ الب�سيط .أت�تت النتائج من تقرير التقييم الثالث ألن ا إل�سقاطات املقارنة اخلا�صة بالقرن احلادي والع�رشين غري متوفرة يف تقرير التقييم الرابع� .إال
أ�ن تقديرات توازن ا إلحرتار موجودة يف تقرير التقييم الرابع للفريق العامل أالول للتثبت 11املعادل لثاين أ�ك�سيد الكربون .لن يتم التو�صل �إىل توازن درجات
املرجحة (�إحتمال > )%66؛ اجلدول أالدنى ،ترتاوح
احلرارة �إال يف خالل عقود أ�و قرون ما بعد تثبيت غاز الدفيئة .ن�سب ال�شكوك :اجلدول املتو�سط ،الن�سبة ّ
الن�سبة بني  19تقديراً مت �إحت�سابها ب�إعتبار التغذية املرتدة لدورة الكربون املتدنية ( 1-ا إلنحراف املعياري) وب�إعتبار التغذية املرتدة لدورة الكربون
املرتفعة ( 1+ا إلنحراف املعياري)؛ اجلدول أالعلى ،ترتاوح الن�سب بني �سبعة حتوالت للنماذج إلعدادات دورة الكربون املتو�سطة.
الحرتار للم�ستويات ال�سبعة من التثبيت املت أ�تي من ثاين �أك�سيد الكربون من تقرير التقييم الرابع للفريق العامل أالول هي 350 :جزءاً يف
� 11أف�ضل تقدير والن�سبة
املرجحة لتوازن إ
ّ
املليون 1.0 .درجة مئوية [ 450 :]1.4-0.6جزءاً يف املليون 2.1 .درجة مئوية []3.1-1.4؛  550جزءاً يف املليون 2.9 ،درجة مئوية []4.4-1.9؛  650جزءاً يف املليون3.6 ،
درجة مئوية []5.5-2.4؛  750جزءاً يف املليون 4.3 ،درجة مئوية [ 1.000 :]6.4-2.8جزء يف املليون 5.5 .درجة مئوية [ ]8.3-3.7و 1.200جزء يف املليون 6.3 .درجة
مئوية]9.4-4.2[ .
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املحيطات والنمو و�إ�ستخدام العديد من النباتات أالر�ضية للمياه .وقد
بلغ تكثيف ثاين أ�ك�سيد الكربون يف العام  2005معدل  380جزء ًا يف
املليون ،كما مت ر�صده يف تقرير التقييم الثالث عن طريق ا�ستخدام
منوذج «برين � -سي� .سي Bern-CC ».لبلوغ امل�ستويات التالية بحلول
العام  2100ل�سيناريوهات ا إلنبعاثات – ب  540 :1جزء ًا يف املليون
(بني  486و 681جزء ًا يف املليون)؛ )735 - 506( 575 :A1T؛ ب:2
)769 - 544( 611؛ أ� 1ب)918 - 617( 703 :؛ أ�735( 836 :2
 )1,080؛  )1,248 - 824( 958 :A1FIجزء ًا يف املليون .وغالب ًا مايتم �إعتماد القيم املماثلة مل�ستويات املراجع هذه يف درا�سات �سيناريوهات
ا إلنبعاثات ]2.4.6.2[ .ف�ض ًال عن ذلك ،ميكن ملقاربة م�سببات ا إلجهادات
املتعددة أ�ن تك�شف تبعيات �إقليمية هامة بني العوامل وت أ�ثرياتها،
�صحة
كالظواهر امل�شرتكة للطق�س املتطرف وظواهر تلوث الهواء على ّ
تو�سع �إطار ال�سيناريوهات وتطبيقها بدفع الرتكيز �إىل
ا إلن�سان .و�سمح ّ
جمموعة وا�سعة من الت أ�ثريات امل�ستقبلية املحتملة ،ف�ض ًال عن ال�شكوك
املت�صلة بها]2.5 ,2.2.5[ .

وال�ستقرار
�سيناريوهات التخفيف إ

تغي املناخ التي تفرت�ض التثبيت .وتكمن �إحدى
التي تناولت ت أ�ثريات رّ
أ��سباب ذلك يف أ�نه مت �إجناز القليل من مناذج الدوران العام للغالف
يتغي ب�رسعة]2.4.6[ .
اجلوي واملحيطات على الرغم من أ�ن الو�ضع رّ
ومن املتوقع أ�ن يخف�ض تخفيف غاز الدفيئة ا إلحرتار العاملي املتع ّلق
با إلنبعاثات أال�سا�سية ،ومن املمكن أ�ن تتفادى بع�ض الت أ�ثريات ال�سلبية
لتغي املناخ .ول إل�شارة �إىل الت أ�ثري املتوقّع للتخفيف على درجة احلرارة
رّ
يف خالل القرن الواحد والع�رشين ،ومع غياب تقدير حديث يف تقرير
التقييم الرابع للفريق العامل أالول ،مت نقل النتائج من تقرير التقييم
الثالث عن طريق ا�ستخدام منوذج مناخي ب�سيط م�ص ّور يف اجلدول
العلوي يف الر�سم  4من امللخّ �ص الفنّي .وت�ص ّور هذه النتائج ا�ستجابة
درجات احلرارة ألربعة �سيناريوهات تثبيت ثاين أ�ك�سيد الكربون عن
طريق ثالثة تواريخ يف بداية العام  2025ويف منت�صف العام  2055ويف
12
أ�واخر العام  2085من القرن احلادي والع�رشين  [ .أ�نظر �إطار]8.2

أالحداث اخلا�صة الوا�سعة النطاق

تعترب خطوط أ�حداث �سيناريوهات ا إلنبعاثات أ�نه لن يتم تطبيق أ�ي
�سيا�سات مناخية حمددة لتخفيف �إنبعاثات غازات الدفيئة (التخفيف،
مث ًال) .مت ت�صوير �إ�سقاطات ا إلحرتار العاملي يف خالل القرن الواحد
والع�رشين ل�سيناريوهات ا إلنبعاثات ال�ستة التي ت�ستخدم مقاربتني
خمتلفتني والتي أ�ع ّدها تقرير التقييم الرابع للفريق العام أالول ( أ�نظر
الف�صل  )10يف اجلدول املتو�سط أ
والدنى من الر�سم  4من امللخّ �ص الفني.
ومن املمكن أ�ن يتخطى الفرق بني �إ�سقاطات ا إلحرتار ل�سيناريوهات
ا إلنبعاثات البديلة ،الدرجتني مئويتني يف نهاية القرن احلايل ،حتى
تغي املناخ
من دون تطبيق �سيا�سات مناخية وا�ضحة .بد أ�ت درا�سات رّ
املح�سنة أ�و
والتك ّيف و�رسعة الن أ� ّثر بتقييم فوائد (عن طريق الت أ�ثريات ّ
التي مت تفاديها) قرارات �سيا�سة املناخ.

مت �إج ّراء عدد قليل من الدرا�سات حول أالحداث اخلا�صة الوا�سعة النطاق
واملتطرفة التي ال تُعك�س يف بع�ض أالحيان يف نظام أالر�ض ،كتوقف
عنيف لدوران ا إلنقالب اجلنوبي ل�شمال املحيط أالطل�سي أ�و �إرتفاع
عاملي �رسيع يف م�ستوى البحر ب�سبب ذوبان �صفائح غرينالند اجلليدية
و /أ�و القطب اجلنوبي ]2.4.7[ .وقد ّمت تنفيذ الدرا�سات ا إل�ستك�شافية
فقط وذلك ب�سبب الفهم غري املكتمل آ
للليات امل�شار �إليها لهذه الظواهر
أ�و أ�رجحيتها .فعلى �سبيل املثال ،ومن أ�جل �إ�ستك�شاف أ��سو أ� �سيناريو
إلرتفاع عنيف يف م�ستوى البحر ،متحور ت أ�ثري التقييمات حول املنطقة
ال�ساحلية إلرتفاع بلغ  5أ�متار و إلرتفاع بلغ املرتين يف العام .2100
[ ]2.4.7وهذه هي املرة أالوىل التي تُدمج فيها هذه ال�سيناريوهات يف
تقييم الفريق العامل الثاين ،وت�شري التوقعات �إىل أ�نه �ستتوفر العديد من
هذه الدرا�سات للتقييم يف امل�ستقبل.

�سيناريوهات التثبيت هي نوع من �سيناريوهات التخفيف التي ت�صف
امل�ستقبل الذي �سيتم فيه البدء بتخفي�ض ا إلنبعاثات حتى ال تتخطى كل
تغيات مع ّدل درجات
من تكثيفات غازات الدفيئة والدفع ا إل�شعاعي أ�و رّ
احلرارة العاملية ،حدود ًا مر�سومة .ولقد توفّرت القليل من الدرا�سات

وترتفع ن�سبة توفّر ت�صورات حمتملة لل�رشوط املناخية وغري املناخية
امل�ستقبلية .وق ّدم عدد من الدرا�سات املتمحورة حول النظام املناخي
لتغي املناخ ،وم�رشوطة ب�سيناريوهات ا إلنبعاثات
تقديرات حمتملة رّ
املرجحة ،كون هذه أالخرية مو�ضع نقا�ش هام ]2.4.8[ .مت
املختارة أ�و ّ

ال�ستنتاج لتقرير التقييم الثالث.
 12مت �إ�ستخدام مظاهر التثبيت يف تقرير التقييم الثالث ومت تقدمي و�صف له يف تقرير إ
� 13إال �إذا مت التعبري عنها ب�شكل خمتلف.
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ملخ�ص فنّي 4.1الت أ�ثريات على القطاعات والتك ّيف
تغي املناخ والتك ّيف
ّ
تطبيق م�ستقبالت حمتملة يف عدد قليل من درا�سات رّ
و�رسعة الن أ�ثّر
و�رسعة الن أ� ّثر من أ�جل تقدير خطر جتاوز العتبات املحددة م�سبق ًا 		

للت أ�ثريات والتوقيت املت�صل بتجاوزات �شبيهة]2.3.1[.

مت تقدمي ملخّ �ص عن الت أ�ثريات املتوقعة يف كل قطاع يف ا إلطار -
جدول 5.5

امللخ�ص الفنّي  4املعرفة احلالية حول
ّ
الت أ�ثريات امل�ستقبلية

موارد املياه العذبة و�إدارتها

وتلخّ �ص هذه الفقرة الت أ�ثريات أال�سا�سية املتوقعة يف كل نظام وقطاع
(الفقرة  4.1يف املخّ �ص فنّي ) و�إقليم (الفقرة  4.2يف امللخّ �ص الفنّي) على
م ّر هذا القرن ،13يتم احلكم عليها يف ما يتعلق ب أ�هميتها بالن�سبة �إىل النا�س
تغي املناخ لي�س خمفف ًا والقدرة التك ّيفية مل يتم
والبيئة .وتفرت�ض أ�ن رّ
تعزيزها من قبل �سيا�سة املناخ .مت التعبري عن درجات احلرارة العاملية
كلها بالن�سبة �إىل العام � 1990إال �إذا مت التعبري عنها ب�شكل خمتلف.14
والتغيات يف م�ستوى البحر،
تغيات املناخ
رّ
تتعلق الت أ�ثريات الناجمة عن رّ
التغيات املتوقعة يف
بتغي درجات احلرارة العاملية التي غالب ًا ما تعك�س رّ
رّ
ن�سبة التهطال و�سائر التقلبات املناخية با إل�ضافة �إىل درجة احلرارة.

 -٤ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮﺽ
ﻟﻠﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺑﻨﻐﻠﺎﺩﺵ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ٪٢٥ﻳﺮﺍﻓﻘﻪ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ٢
ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

تغي املناخ على أ�نظمة املياه العذبة و�إدارتها �إىل
ُيعزى �سبب ت أ�ثريات رّ
ا إلرتفاعات املر�صودة واملتوقعة يف درجة احلرارة و�إزدياد التبخّ ر
وارتفاع م�ستوى البحر وتقلب ّية التهطال (ثقة عالية جد ًا).
يعي�ش أ�كرث من �سد�س �شعوب العامل يف أ�حوا�ض أالنهار التي تتكون من
ذوبان الثلوج أ�و أالنهار اجلليدية و�سين أ� ّثرون ب�إنخفا�ض كم ّية املياه
املخزّنة يف أالنهار اجلليدية ويف كتل الثلج ،وب�إرتفاع ن�سبة التدفقات
ال�سنوية يف ال�شتاء ،وب�إحتمال �إنخفا�ض التدفقات القليلة من ج ّراء
�إنخفا�ض نطاق أالنهار اجلليدية أ�و خمزون املياه املت أ�تي من ذوبان

 -٥ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻗﻮﺓ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪٢٥
ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
٢٠٧٠
 -٦ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺛﻘﻞ
ﻣﺴ ّﺒﺒﺎﺕ ﺍﻟﺄﻣﺮﺍﺽ
ﺑﺴﺒﺐ ﺃﺣﺪﺍﺙ
ﺗﻬﻄﺎﻝ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ
ﺇﻣﺪﺍﺩ ﺟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ
ﻭﺇﻟﻰ ﺑﻨﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ
ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ

 -١ﺗﻘﻠّﺺ ﺳﻤﺎﻛﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﻌﺬﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ
ﻣﻦ  ٢٥ﻣﺘﺮ ًﺍ ﺇﻟﻰ  ١٠ﺃﻣﺘﺎﺭ
ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺒﺤﺮ
 ٠٫١ﻣﺘﺮ ًﺍ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٢٠٤٠
ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ٢٠٨٠
١٠ ٢٠ ٣٠ ٥٠

٥

 -٢ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﺠﺮﻳﺎﻥ ﺇﻟﻰ
ﺣﺪ ﺃﻧﻪ ﻟﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ٢٠٢٠ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ
ﺇﻟﻰ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻣﻮﺋﻞ ﺳﻤﻚ ﺍﻟﺴﻠﻤﻮﻥ

 -٣ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٧٠ﺑﺤﻠﻮﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ٢٠٥٠

٥٠- ٣٠- ٢٠- ١٠- ٥- ٠

ت�شكل تهديداً لتطور املناطق أ
امللخ�ص الف ّني .اخلريطة التو�ضيحية أ
الر�سم  5من ّ
املن� ّثرة امل�ستدامُ .تظهر اخللفيات
لت�ثريات تغيرّ املناخ على املياه العذبة التي ّ
أ
أ
يدل اللون الزرق على �إرتفاع
جمموع تغيرّ اجلريان ال�سنوي يف املئة بني اليوم ( )2000 - 1981و 2100 - 2081ل�سيناريوهات ا إلنبعاثات � 1بّ .
ويدل اللون أالحمر على �إنخفا�ض اجلريان[ .أ�نظر الر�سم ]3.8
اجلريان ّ
 14ملعرفة تغيرّ درجات احلرارة املتعلق بامل�ستويات التي �سجلت يف القرن ما قبل الع�رص ال�صناعي (حوايل � ،)1750أ�ضف  0.6درجة مئوية.
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الثلوج يف كل مو�سم ]3.4.3 ,3.4.1[ .و�سيزداد �إرتفاع م�ستوى البحر
من املناطق التي تعاين مت ّلح املياه اجلوفية وامل�ص ّبات ،مما يت�سبب
ب�إنخفا�ض توفّر املياه العذبة للب�رش أ
وللنظمة ا إليكولوجية يف املناطق
ال�ساحلية ]3.2,3.4.2[ .ومن املتوقع أ�ن يزيد �إرتفاع ح ّدة التهطال
وتقلب ّيته من خطر الفي�ضانات وموجات اجلفاف يف العديد من املناطق.
[ ]3.3.1ويعي�ش حوايل  %20من �شعوب العامل يف أ�حوا�ض أالنهار التي
املرجح أ�ن تن أ� ّثر بخطر �إزدياد الفي�ضانات بحلول العام  2080يف
من ّ
لحرتار العاملي]3.4.3[ .
خالل فرتة ا إ
من املتوقع أ�ن يزداد عدد أ
ال�شخا�ص الذين يعي�شون يف أ�حوا�ض
أ
النهار التي تتعر�ض إلجهاد كبري من  1.6-1.4بليوناً يف
العام � 1995إىل  6.9-4.3بليوناً يف العام  ،2050بالن�سبة �إىل
�سيناريوهات ا إلنبعاثات أ�( 2ثقة متو�سطة).
ومن املتوقع أ�ن يكون عدد أال�شخا�ص املعر�ضني خلطر �إرتفاع ا إلجهاد
املائي للمجموعة الكاملة من �سيناريوهات ا إلنبعاثات هو1.7-0.4 :
بليون ًا 2.0-1.0 ،بليون ًا ،و 3.2-1.1بليون ًا يف أالعوام  2020و2050
املرجح أ�ن
و ]3.5.1[ .2080ويف العام �( 2050سيناريو أ� ،)2من ّ
ينتقل  983 - 262مليون �شخ�ص �إىل فئة أال�شخا�ص الذين يعانون من
ا إلجهاد املائي ]3.5.1[ .ومن املتوقع أ�ن ينخف�ض ا إلجهاد املائي بحلول
العام  2050بن�سبة ترتاوح ما بني  %20و %29يف م�ساحة أالر�ض الكل ّية
(بالنظر �إىل منوذجني عن املناخ و�سيناريوهات ا إلنبعاثات أ� 2وب)2
ومن املتوقع أ�ن يرتفع ا إلجهاد املائي بني  %62و %76يف م�ساحة أالر�ض
الكل ّية]3.5.1[ .
تغي املناخ
تعترب املناطق اجلافة و�شبه اجلافة عر�ضة لت أ�ثريات رّ
على املياه العذبة (ثقة عالية).
�سيعاين عدد من هذه املناطق (حو�ض املتو�سط ،غرب الواليات املتحدة
أالمريكية ،أ�فريقيا اجلنوبية� ،شمايل �رشق الربازيل ،أ��سرتاليا ال�رشقية
تغي املناخ ( أ�نظر الر�سم
واجلنوبية) �إنخفا�ض ًا يف موارد املياه ب�سبب رّ
 5من امللخّ �ص الفنّي) ]3.7 ,3.4[ .و�سيعيق اجلهود لوقف تدنيّ وفرة
املياه على �سطح أالر�ض ب�سبب �إرتفاع تقلب ّية التهطال واقع أ�ن تغذية
املرجح أ�ن تنخف�ض ب�شكل كبري يف بع�ض املناطق التي
املياه اجلوفية من ّ
تعاين ا إلجهاد املائي [ ،]3.4.2حيث �ش ّدة الن أ� ّثر تتفاقم ب�سبب ا إلرتفاع
ال�رسيع يف عدد ال�سكان وزيادة الطلب على املياه]3.5.1[ .
املرجح أ�ن تفاقم درجات حرارة املياه املرتفعة و�إرتفاع حدة
ومن ّ

التهطال وطول فرتات التدفقات القليلة عدد ًا من أ��شكال تلوث
املياه مع ت�سجيل ت أ�ثري على أ
و�صحة ا إلن�سان
النظمة ا إليكولوجية
ّ
وا إلعتماد على نظام املياه وتكاليف الت�شغيل (ثقة عالية).
هذه امللوثات تت�ضمن الرت�سبات واملغذيات والكربون الع�ضوي الذائب
وم�س ّببات أالمرا�ض ومبيدات احل�رشات وامللح والتل ّوث احلراري.
[]3.4.5 ,3.4.4 ,3.2
تغي املناخ على دور بنى املياه أ
ال�سا�سية املوجودة وعملها،
ي�ؤثر رّ
ف� ً
ضال عن ممار�سات �إدارة املياه (ثقة عالية جد ًا).
وتزيد ت أ�ثريات املناخ ال�سلبية على أ�نظمة املياه العذبة من �سوء ت أ�ثريات
وتغي
وتغي الن�شاط ا إلقت�صادي رّ
ا إلجهادات أالخرى كالنمو الب�رشي رّ
�إ�ستخدام أالرا�ضي والتح�ضرّ  ]3.5 ,3.3.2[ .وبا إلجمال� ،سيزداد
الطلب على املياه يف العقود املقبلة ب�سبب النمو الب�رشي و�إرتفاع الفي�ض.
تغي كبري يف الطلب على
املرجح أ�ن يحدث رّ
وعلى امل�ستوى ا إلقليمي ،من ّ
املرجح أ�ن تكون ممار�سات
مياه ّ
الري ب�سبب رّ
تغي املناخ ]3.5.1[ .ومن ّ
لتغي املناخ
�إدارة املياه احلالية غري منا�سبة لتخفي�ض الت أ�ثريات ال�سلبية رّ
وال�صحة والطاقة
على ا إلعتماد على �إمدادات املياه وخطر الفيا�ضانات
ّ
أ
املرجح أ�ن يتك ّيف
والنظمة ا إليكولوجية املائية ]3.5 ,3.4[ .ومن ّ
تغي املناخ يف
التدخل املتطور لتقلب ّية املناخ احلايل يف �إدراة املياه مع رّ
امل�ستقبل ب�شكل أ��سهل]3.6[ .
يتم تطوير �إج ّراءات تك ّيف وممار�سات �إدارة أ
الخطار يف قطاع
املياه يف بع�ض البلدان واملناطق (جزر الكاريبي وكندا و أ��سرتاليا
وهولندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة أ
المريكية و أ�ملانيا)
التغيات املتوقعة يف دورة
التي تعرتف بوجود �شك على �صعيد رّ
املياه العامة (ثقة عالية جد ًا).
بتغي املناخ ،مت تقييم ال�شكوك
منذ التقييم الثالث للهيئة الدولية املعن ّية رّ
وتط ّورت عملية تف�سريها ويتم تطوير طرق جديدة (مقاربات تعتمد على
املجموعة ،مث ًال) لت�صويرها� ]3.5 ,3.4[ .إال أ�ن ا إل�سقاطات املتعلقة
التغيات يف التهطال وتدفقات أالنهار وم�ستويات املياه على
بكمية رّ
م�ستوى أ�حوا�ض أ
النهار يبقى غري أ�كيد]3.4 ,3.3.1[ .
تغي املناخ ال�سلبية على أ�نظمة املياه العذبة توازي
ت أ�ثريات رّ
فوائده (ثقة عالية).
بتغي
تظهر املناطق كلها التي �شملتها الهيئة الدولية املعن ّية رّ
لتغي املناخ على موارد املياه أ
والنظمة
املناخ ت أ�ثري ًا �سلبي ًا �صافي ًا رّ
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املرجح أ�ن تواجه املناطق �إنخفا�ض ًا
ا إليكولوجية للمياه العذبة .ومن ّ
املرجح أ�ن ينخف�ض
يف قيمة اخلدمات التي تقدمها موارد املياه ،كما من ّ
املرجح أ�ن ت�صبح الت أ�ثريات املفيدة إلرتفاع
اجلريان فيها .ومن ّ
اجلريان ال�سنوي يف املناطق أالخرى ،معتدلة يف بع�ض املناطق ب�سبب
وتغي اجلريان املو�سمي
الت أ�ثريات ال�سلبية إلرتفاع تقلبية التهطال رّ
على �صعيد وفرة املياه ونوعية املياه و أ�خطار الفي�ضانات ( أ�نظر
الر�سم  5من امللخّ �ص الفنّي)]3.5 ,3.4[ .

أالنظمة إاليكولوجية
تظهر الت�سجيالت على �صعيد املا�ضي اجليولوجي أ�ن أالنظمة
تغي املناخ [تقرير
ا إليكولوجية متلك قدرة على التك ّيف ب�شكل طبيعي مع رّ

التقييم الرابع للفريق العامل أالول ،الف�صل 6؛ � ،]4.2إال أ�نه مل يتم
حت ّدي هذه املرونة 15من قبل عدد كبري من أال�شخا�ص يف العامل ،وطلبها
ليكولوجية]4.2 ,4.1[ .
املتعدد الوجوه ،وال�ضغوطات على أالنظمة ا إ
املرجح أ�ن تزداد مرونة عدد من أ
النظمة ا إليكولوجية (قدرتها
ومن ّ
تغي ال
على التك ّيف ب�شكل طبيعي) بحلول العام  2100ب�سبب رّ
مثيل له يف املناخ يتعلق با إلنزعاجات (مث ًال ،الفي�ضانات وموجات
اجلفاف واحلرائق واحل�شرات وحت ّم�ض املحيطات) ف� ً
ضال عن
(تغي �إ�ستخدام أ
الرا�ضي والتلوث
دوافع أ�خرى
للتغي العاملي رّ
رّ
وا إل�ستغالل املفرط للموارد) (ثقة عالية).
ومن املتوقع أ�ن تكون أالنظمة ا إليكولوجية عر�ضة مل�ستويات أ�على من
امل�سجلة على
ثاين أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي من امل�ستويات
ّ

الر�سم  6من امللخّ �ص الفنّي .خال�صة أالخطار املتوقعة ب�سبب أت�ثريات تغيرّ املناخ الكبرية على أالنظمة ا إليكولوجية مل�ستويات خمتلفة من �إرتفاع
درجات احلرارة العاملية T∆ ،املتعلقة مبناخ ما قبل الثورة ال�صناعية امل�ستخدمة ك�ضمانة لتغيرّ املناخ .ويظهر اخلط املنحني ال�شذوذ املر�صود يف درجة
اخلطان املنحنيان الرماديان
ويقدم ّ
احلرارة للفرتة املمتدة بني العام  1900والعام [ 2005تقييم التقرير الرابع للفريق العامل أالول  -الر�سم ّ .]3.6
أ�مثلة عن �إحتمال تطور تغيرّ درجة احلرارة العاملية يف امل�ستقبل (∆ )Tمع الوقت [تقييم التقرير الرابع للفريق العامل أالول  -الر�سم  ]10.4التي تتمثل
يف ا إل�ستجابات التي حاكاها الفريق العامل أالول لـ (� )iسيناريو الدفع ا إل�شعاعي أ� 2و(� )iiسيناريو مو�سع ب( 1الفريق العامل أالول ب + 1التثبيت) حيث
متت املحافظة على م�ستوى الدفع ا إل�شعاعي بعد العام [ 2100تقييم التقرير الرابع للفريق العامل أالول  -الر�سم  .]10.7 ,10.4ي�شري الظل أالبي�ض �إىل
الت�ثريات املحايدة أ�و ال�سلبية ال�صغرية أ�و ا إليجابية؛ ي�شري اللون أال�صفر �إىل أ
أالخطار أ�و أ
الت�ثريات على بع�ض أالنظمة أ�و أالخطار القليلة؛ ي�شري اللون أالحمر
وت�خذ أ
و�/و وا�سعة النطاق .أ
�إىل أالخطار أ�و أ
الت�ثريات ال�سلبية أالكرث �إنت�شاراً أ
الت�ثريات امل�صورة بعني ا إلعتبار أت�ثريات تغيرّ املناخ فح�سب وتبتعد عن
مثال) .أ
وي�خذ البع�ض بعني ا إلعتبار تغيرّ نظام احلرائق
أت�ثريات تغيرّ �إ�ستخدام أالرا�ضي أ�و جتزئة املوائل أ�و احل�صاد املفرط أ�و التلوث (تر�سب النيرتوجنيً ،
املرجحة إلرتفاع ثاين أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي ،أ
وي�خذ البع�ض أت�ثريات الهجرة[ .الر�سم
فيما أي�خذ البع�ض أالخر بعني ا إلعتبار أت�ثريات ا إلنتاج ّ
 ,4.4اجلدول ]4.1
النزعاجات مع املحافظة على البنية أال�سا�سية وطرق العمل والقدرة على التنظيم مبفردها ،والقدرة على
 15تحُ َ ّدد املرونة على �أنها قدرة نظام �إجتماعي �أو �إيكولوجي على �إحتواء إ
الجهاد والتغيرّ .
التكيف طبيعي ًا مع إ
ّ
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مدى � 650000سنة ما�ضية ،ودرجات حرارة عاملية أ�على من تلك التي
�سجلت على مدى � 740000سنة ما�ضية [تقرير التقييم الرابع للفريق
العامل أالول الف�صل 6؛  .]4.4.11 ,4.4.10 ,4.2وبحلول العام ،2100
املرجح أ�ن تنخف�ض درجة احلمو�ضة يف املحيطات من الدرجة التي
من ّ
املرجح أ�ن يعيق
�سجلت يف خالل  20مليون �سنة ما�ضية ]4.4.9[ .ومن ّ
ا إل�ستخدام ا إل�ستخراجي وجتزئة املوائل الرب ّية ،تك ّيف أ
النواع [
املرجح أ�ن يتمثل �إرتفاع
[ .4.4.1 ,4.4.5 ,4.2 ,4.1.3 ,4.1.2ومن ّ
مرونة أالنظمة ا إليكولوجية ب�إ�ستجابات أ�ولية ال ميكن �إلغا�ؤها مع
الوقت وهي هامة للمجتمع الب�رشي ،كخ�سارة التنوع أالحيائي ب�سبب
�إنقرا�ض أالنواع و�إنقطاع التفاعالت ا إليكولوجية أ
وتغيات
للنواع رّ
أ��سا�سية يف بنية النظام ا إليكولوجي و أ�نظمة ا إلنزعاجات (خا�ص ًة
احلرائق واحل�رشات) ( أ�نظر الر�سم  -ملخّ �ص فنّي  .)6ومن املتوقع أ�ن
تواجه خ�صائ�ص أالنظمة الب�رشية أال�سا�سية (التنوع أالحيائي ،مث ًال)
أ�و خدمات التنظيم (تنحية الكربون ،مث ًال) العوائق,4.4.1 ,4.2[ .
� 4.4.2إىل  ,4.4.11 ,4.4.10 ,4.4.9الر�سم  ,4.4اجلدول ]4.1
املرجح أ�ن ي�صبح املحيط احليوي أ
الر�ضي م�صدرا �صافياً
من
ّ
تغي املناخ ب�إ�ستمرار �إنبعاثات
للكربون يف العام  2100مع ّزز ًا بذلك رّ
غازات الدفيئة بح�سب املعدالت احلالية أ�و مبع ّدالت أ�على ،ف�ضال
كتغيات �إ�ستخدام االرا�ضي( .ثقة
تغيات عاملية قوية
رّ
عن رّ
عالية).
بتغي املناخ
يعترب عدد كبري من خمزون الكربون أالر�ضي �رسي َع الن أ� ّثر رّ
و /أ�و بت أ�ثريات �إ�ستخدام أالرا�ضي[ .الر�سم  ،4.4.1 ،4.1الر�سم ،4.2
 ،4.4.10 ،4.4.6 ،4.4.5الر�سم  ]4.3يعمل املحيط احليوي أالر�ضي
كمتغية مع �إرتفاع م�ستمر يف بالوعة الكربون (ب�سبب تخ�صيب
حالي ًا
رّ
املرجح أ�ن
ثاين أ�ك�سيد الكربون رّ
وتغي املناخ و�سائر الت أ�ثريات) ،لكن من ّ
يبلغ ذلك ذروته قبل منت�صف القرن و أ�ن يتجه بعدها نحو م�صدر كربون
تغي املناخ[ .الر�سم  ،4.4.10 ،4.4.1 ،4.2الر�سم
�صاف ،مو�سع ًا بذلك رّ
 ]4.4.11 ،4.3يف الوقت الذي تبد أ� فيه قدرة املحيط على الت�ش ّبع[ .تقرير
املرجح أ�ن يح�صل
التقييم الرابع للفريق العامل أالول ،مث ًال  ]7.3.5من ّ
ذلك قبل العام  ،2100مع أالخذ بعني ا إلعتبار �إ�ستمرار �إنبعاثات غازات
التغي العاملية
الدفيئة مبوجب املعدالت احلالية أ�و ما يفوقها ،وعوامل رّ
تغيات �إ�ستخدام أالرا�ضي و�إزالة الغابات ا إل�ستوائية
القوية مبا فيها رّ
املرجح أ�ن ت�رسع وترية �إنبعاثات امليثان املت أ�تية من
امللحوظة .ومن ّ
التندرة]4.4.6[ .

من
املرجح أ�ن يتعر�ض � %20إىل ( %30تختلف الن�سبة بني
ّ
النباتات ا إلقليمية من � %1إىل  )%80من أ
النواع املق ّيمة (يف ع ّينة
غري متحيزة) خلطر ا إلنقرا�ض مبا أ�ن درجات احلرارة العاملية
قد تع ّدت الدرجتني والثالث درجات مئوية فوق امل�ستويات التي
�سجلت يف الع�صر ما قبل ال�صناعي( .ثقة متو�سطة)
ّ
تعترب خ�سائر التنوع أالحيائي هامة جد ًا كونها ال تُعك�س،4.4.10[ .
 ،4.4.11الر�سم  ،4.4اجلدول  ]4.1وتعترب ثروة أالنواع املر�ضية
التغيات املناخية القدمية
مرتفعة يف املناطق حيث مت التكتم على
رّ
ا إلقليمية ،م�شرية �إىل أ�رجحية تع ّر�ض املر�ضيات خلطر ا إلنقرا�ض أ�كرث
من املا�ضي اجليولوجي ،4.4.11 ،4.4.5[ .الر�سم  ،4.4اجلدول ]4.1
املرجح أ�ن ُيتلف حت ّم�ض املحيطات تك ّون املحار يف جمموعة كبرية
من ّ
من أالج�سام البحرية القاعية امل�سطحة والعوالق ،4.4.9[ .ا إلطار
لتغي املناخ
 ]4.4وغالب ًا ما تكون ممار�سات ال�صيانة غري ُمع ّدة جيد ًا رّ
املرجح أ�ن تكون �إ�ستجابات التك ّيف الفاعلة غالية الكلفة لتنفيذها.
ومن ّ
[ ،4.4.11الر�سم  ]4.6.1 ،4.1وعلى الرغم من أ�ن الروابط بني �سالمة
التنوع أالحيائي وخدمات النظام ا إليكولوجي تبقى غري أ�كيدة ،تتوفر
ثقة عالية ب أ�ن العالقة ما بني ا إلثنني �إيجابية،4.6 ،4.4.11 ،4.1[ .
]4.8
تغيات جذرية يف بنية أ
النظمة
من
املرجح جد ًا أ�ن حت�صل رّ
ّ
ا إليكولوجية أ
الر�ضية والبحرية وعملها بف�ضل �إحرتار عاملي،
�سجلت يف
بن�سبة درجتني �إىل ثالث درجات فوق امل�ستويات التي ّ
الع�صر ما قبل ال�صناعي واملتعلقة ب�إرتفاع ثاين أ�ك�سيد الكربون يف
الغالف اجلوي (ثقة عالية).
تغيات أ�حيائية ،من بينها بروز أ�نظمة
املرجح جد ًا أ�ن حت�صل رّ
من ّ
وتغيات يف التفاعالت الداخلية البيئية أ
للنواع مع
أ�حيائية جديدة رّ
تداعيات �سلبية كبرية على ال�سلع واخلدمات ،ب�سبب �إرتفاع درجات
احلرارة ]4.4[ .ومن املتوقع أ�ن يكون لتح ّم�ض املحيطات التدريجي
ب�سبب �إرتفاع ثاين أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي ،ت أ�ثريات �سلبية
على تك ّون أ�ج�سام املحار البحرية (كال�شُ عب املرجانية) أ
والنواع التابعة
لطار ]6.4 ،4.4
لها[ .ا إ
يف املناطق ذات خطوط العر�ض املتو�سطة واملرتفعةُ ،يفيد ا إلحرتار
املعتدل حما�صيل احلبوب وحما�صيل املا�شية ،لكن ا إلحرتار
اخلفيف يخفف من املحا�صيل يف املناطق اجلافة وا إل�ستوائية.
(ثقة متو�سطة).
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تكيف (النقاط
الر�سم  7من امللخّ �ص الفني .ح�سا�سية غلاّ ت احلبوب على تغيرّ املناخ بالن�سبة �إىل الذرة والقمح .تت�ضمن ا إل�ستجابات حاالت من دون ّ
أ
ف�ضال عن تركيزات ثاين �ك�سيد
تكيف (النقاط اخل�رضاء) .تعر�ض الدرا�سات التي ُيبنى عليها هذا الر�سم جمموعة من التغيرّ ات يف التهطال،
ً
الربتقالية) ومع ّ
امللونة بلون فاحت يف( )bو(� )cإ�ستجابات
الكربون ،وتختلف يف كيفية تقدمي التغيرّ ات امل�ستقبلية يف ّ
تقلبية املناخ .على �سبيل املثال ،تمُ ثل النقاط ّ
املحا�صيل التي تعتمد على مياه أالمطار مبوجب �سيناريوهات املناخ امل�صحوبة ب�إنخفا�ض يف ن�سبة التهطال[ .الر�سم ]5.4

ت�شري نتائج جمموعة من مواقع يف املناطق املعتدلة �إىل أ�نه يمُ كن ل إلرتفاع
املعتدل يف درجات احلرارة املحلية (من درجة �إىل ثالث درجات) مع
والتغيات يف ت�ساقط أالمطار ،أ�ن يكون له
�إرتفاع ثاين أ�ك�سيد الكربون
رّ
ت أ�ثريات �إيجابية �صغرية على غلاّ ت املحا�صيل .ويف املناطق ذات خطوط
املرجح أ�ن يكون
العر�ض املتدنية ،خا�صة يف املدارات اجلافة مو�سمي ًا ،من ّ
إلرتفاع درجات احلرارة املعتدل (من درجة �إىل درجتني) ت أ�ثريات �سلبية
على الغلاّ ت خا�ص ًة احلبوب ،التي �ستزيد من خطر املجاعة .ول إلحرتار
ت أ�ثريات �سلبية متزايدة على املناطق كافة (ثقة متو�سطة ومتدنية) ( أ�نظر
الر�سم  -امللخّ �ص التنفيذي ]5.4[ .)7
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تغي املناخ عدد أ
ال�شخا�ص املع ّر�ضني للمجاعة ،مع ت�سجيل
يزيد رّ
تخفي�ضات كبرية بف�ضل التطور ا إلجتماعي وا إلقت�صادي (ثقة
متو�سطة).
انطالق ًا من  820مليون �شخ�ص يعانون من قلة التغذية اليوم ،تتوقع
�سيناريوهات ا إلنبعاثات املتعلقة بالتطور ا إلجتماعي وا إلقت�صادي أ�ن
تغي املناخ،
يبلغ عدد أال�شخا�ص الذين يعانون من قلة التغذية  ،من دون رّ
بني � 100إىل  240مليون �شخ�ص مبوجب �سيناريوهات ا إلنبعاثات أ�1
وب 770( 2مليون ًا مبوجب ال�سيناريو أ� )2بحلول العام ( 2080ثقة
تغي املناخ ،أ�ن يبلغ عدد أال�شخا�ص
متو�سطة) .وتتوقع ال�سيناريوهات ،مع رّ

ّ
امللخ�ص الف ّني

الذين يعانون من ق ّلة التغذية  380مليون �شخ�ص مبوجب �سيناريوهات
ا إلنبعاثات أ� 1وب 740( 2مليون ًا �إىل  1300مليون مبوجب ال�سيناريو
أ� )2بحلول العام ( 2080ثقة متو�سطة ومتدنية) .وت�شري املجموعات
هنا �إىل �إمتداد ت أ�ثريات �إق�صاء أ�و دمج ت أ�ثريات ثاين أ�ك�سيد الكربون يف
تغي املناخ وا إلطار ا إلجتماعي وا إلقت�صادي
ال�سيناريوهات .ويجتمع رّ
يف تغيري توزيع املجاعة ا إلقليمية مع ت أ�ثريات �سلبية كبرية على �صحراء
أ�فريقيا اجلنوبية (ثقة متو�سطة ومتدنية) ،5.4[ .اجلدول ]5.6
التغيات املتوقعة يف وترية أ
الحداث املناخية املتطرفة
متلك
رّ
و�ش ّدتها ،تداعيات هامة على �إنتاج الغذاء أ
والحراج وعلى عدم
أ�من الغذاء ناهيك عن الت أ�ثريات على املناخ املتوقع (ثقة عالية).
ت�شري الدرا�سات احلديثة �إىل أ�ن �إرتفاع وترية �إجهاد احل ّر واجلفاف
والفي�ضانات ي�ؤثر �سلب ًا على املحا�صيل وا إلنتاج احليواين ،ب ُبع ٍد أ�كرب
تغي املناخ ،ما يرتك �إمكانية حدوث املفاج�آت مع ت أ�ثريات
من ت أ�ثريات رّ
التغيات يف املتقلبات.
كبرية حت�صل يف وقت أ�بكر من املتوقع م�ستخدمة رّ
[ ]5.4.2 ،5.4.1وهذه هي حال القطاعات أال�سا�سية يف املناطق ذات خطوط
وتغيه خطر حدوث احلرائق
العر�ض املتدنية .كما تب ّدل تقلبية املناخ رّ
والمرا�ض ،م� ؤ ّثرة ب�شكل �سلبي على الغذاء أ
ووالدة احل�رشات أ
واللياف
أ
والحراج (ثقة عالية)� 5.4.1[ .إىل  ،5.4.5امللخّ �ص التنفيذي ]5
تقرتح املحاكاة رفع ن�سبة ا إل�ستفادة من التك ّيف مع �إحرتار منخف�ض
�إىل معتدل (ثقة متو�سطة) ،على الرغم من أ�نه ميكن للتك ّيف أ�ن
ُيجهد املياه وامل�صادر البيئية كون ا إلحرتار يف �إرتفاع م�ستمر (ثقة
متدنية).
يتوفر العديد من �إمكانيات التك ّيف التي تفر�ض تكاليف خمتلفة ،بدء ًا
من تغيري املمار�سات يف املكان و�صو ًال �إىل تغيري أ�ماكن الغذاء أ
واللياف
ون�شاطات الغابة ]5.5.1[ .وتختلف فاعلية التك ّيف من تقلي�ص الت أ�ثريات
ال�سلبية �إىل حتويل ت أ�ثري �سلبي �إىل ت أ�ثري �إيجابي .وب�شكل عام ،ت�سمح
أ�نظمة حما�صيل احلبوب والتك ّيف ،كتغيري أالنواع والزراعة ،بتفادي
ن�سبة � %10إىل  %15من تقلي�ص املحا�صيل ،وت�ساوي �إرتفاع درجة
احلرارة املحلية من درجة �إىل درجتني مئويتني .ومتيل ا إل�ستفادة
تغي يف املناخ [ .أ�نظر الر�سم ]5.2
من التك ّيف �إىل ا إلرتفاع ،مع ن�سبة رّ
با إل�ضافة �إىل ذلك ،تربز احلاجة �إىل تغيري ال�سيا�سات وامل�ؤ�س�سات بغية
ت�سهيل التك ّيف .وبو�سع ال�ضغط من أ�جل زراعة أ�ر�ض ح ّدية أ�و �إعتماد
ممار�سات زراعية غري م�ستدامة ،أ�ن يرفع من �إنحالل الرتبة و�إ�ستخدام
املوارد وتعري�ض التنوع ا إلحيائي من أالنواع الربية واملنزلية للخطر.

[ ]5.4.7يجب دمج �إج ّراءات التك ّيف مع تطور ا إل�سرتاتيجيات والربامج
وبرامج البلدان و�إ�سرتاتيجيات تقلي�ص الفقر.
املرجح أ�ن يعاين املالكون ال�صغار واملزارعون والرعاة و�صيادو
من ّ
أ
تغي املناخ (ثقة عالية).
ال�سماك من ت أ�ثريات كبرية من ج ّراء رّ
املرجح أ�ن تخترب هذه املجموعات التي تتمتع بقدرة تك ّيفية حمدودة
من ّ
ت أ�ثريات �سلبية على غلاّ ت املحا�صيل ا إل�ستوائية ،ف�ض ًال عن �رسعة ن أ� ّثر
كبرية أ
املرجح أ�ن تظهر
بالحداث املتطرفة .وعلى املدى الطويل ،من ّ
ت أ�ثريات �سلبية �إ�ضافية ناجتة عن عمليات أ�خرى متعلقة باملناخ ،ك�إنخفا�ض
كتل الثلج خا�ص ًة يف ال�سهل الهندو  -غاجناتيك و�إرتفاع م�ستوى البحر
و�إنت�شار أالمرا�ض الب�رشية التي �ست�ؤثر على خمزون العمل الزراعي
(ثقة عالية)]5.4.7[ .
تتغي �إنتاجية أ
تغي املناخ على
الحراج مع رّ
ب�شكل عامُ ،يتوقع أ�ن رّ
املدى الق�صري واملتو�سط (ثقة متو�سطة).
التغي يف �إنتاجية أالحراج العاملية جمموعات ،بدء ًا من �إرتفاع
ُينتج رّ
التغيات ا إلقليمية
معتدل و�صو ًال �إىل �إنخفا�ض خفيف ،على الرغم من أ�ن رّ
املرجح أ�ن يتبدل
املرجح أ�ن تكون وا�سعة ]5.4.5.2[ .من ّ
واملحلية من ّ
�إرتفاع ا إلنتاجية من املناطق ذات خطوط العر�ض املتدنية على املدى
الق�صري �إىل املناطق ذات خطوط العر�ض املرتفعة على املدى الطويل.
[]5.4.5
من املتوقع أ�ن تنقر�ض حملياً بع�ض أ�نواع أ
ال�سماك يف بع�ض
املجموعات (ثقة عالية).
التغيات ا إلقيليمة يف توزيع أ�نواع معينة من
املرجح أ�ن ت�ستمر رّ
من ّ
حملي لبع�ض املجموعات،
أال�سماك و�إنتاجها ،ناهيك عن �إنقرا�ض
ّ
خا�صة يف املياه العذبة وبني أالنواع الديادرومية (ك�سمك ال�سلمون
املرجح أ�ن ترتفع املجموعات
و�سمك احلف�ش) .يف بع�ض أالحيان ،من ّ
وا إلنتاجية ]5.4.6[ .وي�شري دلي ٌل ظاه ٌر �إىل أ�ن دوران ا إلنقالب اجلنوبي
�إزداد بطئ ًا ورافقته تداعيات خطرية على �صيد أال�سماك.
لتغي
من املتوقع أ�ن ترتفع جتارة الغذاء والغابات �إ�ستجاب ًة رّ
املناخ ،ف� ً
ضال عن �إرتفاع �إ�سترياد الغذاء من معظم الدول النامية
(ثقة متو�سطة �إىل منخف�ضة).
يف الوقت الذي ُيتوقع فيه أ�ن تزداد القدرة ال�رشائية بحلول العام 2050
عن طريق خف�ض أال�سعار ،من املتوقع أ�ن تن أ� ّثر هذه القدرة ب أ��سعار
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تغي املناخ.
أالغذية املرتفعة من العام � 2050إىل العام  2080نتيجة رّ
[ ]5.6.1،5.6.2ومن املتوقع أ�ن يرتفع ت�صدير املنتجات الغذائية �إىل
الدول ا إل�ستوائية ]5.6.2[ ،يف الوقت الذي يتوقع فيه ح�صول العك�س يف
أ
الحراج على املدى الق�صري]5.4.5[ .

�إرتفاع احلرارة التي ُ�س ّجلت يف أ�واخر القرن الع�رشين خ�سارة البحر
اجلليدي وذوبان الرتبة ال�صقيعية والرتاجع ال�ساحلي يف املناطق ذات
خطوط العر�ض املرتفعة ،و�إبي�ضا�ض ال�شُ عب املرجانية املتكرر وموتها
يف املناطق ذات خطوط العر�ض املنخف�ضة]6.2.5[ .

ي�ؤكد البحث التجريبي يف �إ�ستجابات املحا�صيل لثاين أ�ك�سيد
الكربون املرتفع مراجعات تقرير التقييم الثالث (ثقة متو�سطة �إىل
عالية) .وتقرتح النتائج اجلديدة �إ�ستجابات أ�قل يف الغابات (ثقة
متو�سطة).
أ��شارت حتاليل حديثة حول وفرة ثاين أ�ك�سيد الكربون يف الهواء الطلق
�إىل أ�نه على م�ستوى  550جزء ًا يف املليون من ثاين أ�ك�سيد الكربون.
ترتفع املحا�صيل مبوجب �رشوط غري خا�ضعة ل إلجهاد بن�سبة ترتاوح
بني  %10و %20حول التكثيفات احلالية ملحا�صيل  ،C3وبن�سبة � %0إىل
 %10ملحا�صيل ( C4ثقة متو�سطة) .تتنا�سب حماكاة منوذج املح�صول
مبوجب ثاين أ�ك�سيد الكربون املرتفع مع هذه املجموعات (ثقة عالية).
[ ]5.4.1وال تقرتح نتائج وفرة ثاين أ�ك�سيد الكربون يف الهواء الطلق
�إ�ستجابات هامة يف حالة الغابات وت�ؤكد تعزيز منو أال�شجار الفتية.
[ ]5.4.1وت�ستجيب حدود تع ّر�ض أالوزون �إىل ثاين أ�ك�سيد الكربون يف
لطار ]5.2
كل من املحا�صيل والغابات [ .أ�نظر ا إ

املرجح جد ًا أ�ن تتعر�ض ال�سواحل إلرتفاع ن�سبة املخاطر يف
من ّ
تغي املناخ (ثقة عالية
العقود املقبلة ب�سبب جمموعة من عوامل رّ
جد ًا).
تغيات املناخ امل�سبقة� :إرتفاع �رسيع يف م�ستوى البحر من
وتت�ضمن رّ
 0.2مرت ًا �إىل  0.6مرت ًا أ�و أ�كرث بحلول العام  ،2100و�إرتفاع درجات
�سطح البحر من درجة �إىل ثالث درجات مئوية ،و أ�عا�صري مدارية عنيفة،
و�إرتفاع تدفق أالمواج العنيفة والعوا�صف ،وتهطال متقلب  /جريان،
با إل�ضافة �إىل حت ّم�ض املحيطات [ .أ�نظر تقرير التقييم الثالث للفريق
العامل أالول ،الف�صل  ]6.3.2 ،10و�ستتفاوت هذه الظواهر ب�شكل كبري
على امل�ستويات ا إلقليمية واملحلية ،لكن من امل�ؤكد �إفرتا�ضي ًا أ�ن تكون
املرجح جد ًا أ�ن تكون أالنظمة
التداعيات �سلبية جد ًا ]6.5.3 ،6.4[ .من ّ
أالحيائية ال�ساحلية ،ك�سبخات امللح و�شجر املانغروف ،مهددةً ،حيث
ينق�ص الرت�سب أ�و تتقيد على حافة الياب�سة ]6.4.1[ .إلنحالل النظام
ا إليكولوجي ال�ساحلي ،خا�صة أالرا�ضي الرطبة وال�شُ عب املرجانية،
تداعيات خطرية على رفاهة املجتمعات التي تعتمد على أالنظمة
ا إليكولوجية ال�ساحلية لتوفري الغذاء واخلدمات ]6.5.3 ،6.4.2[ .من
املمكن أ�ن يوثر �إرتفاع الفي�ضانات و�إنحالل املياه العذبة و�صيد أال�سماك
و�سائر املوارد على مئات املاليني من النا�س ،كما أ�نه من امل�ؤكد أ�ن ترتفع
تغي املناخ،6.4.2[ .
تكاليف ال�سواحل ا إلقت�صادية وا إلجتماعية نتيجة رّ
]6.5.3

تخترب ال�سواحل تداعيات املخاطر ال�سلبية املتعلقة مب�ستويي
املناخ والبحر (ثقة عالية جد ًا).
تعترب ال�سواحل �رسيعة الن أ� ّثر أ
بالحداث ،املتطرفة كالعوا�صف التي تفر�ض
تكاليف هامة على املجتمعات ال�ساحلية� ]6.5.2 ،6.2.2 ،6.2.1[ .سنوي ًا،
يتعر�ض حوايل  120مليون �شخ�ص �إىل خماطر ا إلع�صار ا إل�ستوائي.
وق�ضى حوايل � 250000شخ�ص من ج ّراء أالعا�صري بني العامني 1980
و ]6.5.2[ .2000يف خالل القرن الع�رشين� ،ساهم �إرتفاع م�ستوى البحر
العاملي بزيادة ال�سيول ال�ساحلية والت�آكل وخ�سارة النظام ا إليكولوجي،
ولكن ي�صعب حتديد دور �إرتفاع م�ستوى البحر ب�سبب التقلبية ا إلقليمية
واملحلية الناجتة عن عوامل أ�خرى ]6.4.1 ،6.2.5[ .وتت�ضمن ت أ�ثريات

تغي املناخ على ال�سواحل عن طريق زيادة
يتفاقم ت أ�ثري رّ
ال�ضغوطات الب�شرية املن� أش� (ثقة عالية جد ًا).
�إرتفع �إ�ستخدام ال�سواحل ب�شكل م أ��ساوي خالل القرن الع�رشين ومن
امل�ؤكد �إفرتا�ضي ًا أ�ن ي�ستمر هذا امليل خالل القرن احلادي والع�رشين.
مبوجب �سيناريوهات ا إلنبعاثات ،من املمكن أ�ن ينمو ال�سكان
ال�ساحليون من  1.2مليار �شخ�ص (يف العام � )1990إىل ما يرتاوح
بني  1.8مليار �شخ�ص و 5.2مليار �شخ�ص بحلول العام  ،2080نظر ًا
�إىل املنحى امل�ستقبلي يف الهجرة نحو ال�ساحل ]6.3.1[ .يخ�ضع مئات
املاليني من أال�شخا�ص واملوجودات الرئي�سية على ال�ساحل املعر�ضة
والتغي
تغي �إ�ستخدام أالرا�ضي
رّ
للخطر� ،إىل �إجهاد �إ�ضايف عن طريق رّ

أالنظمة ال�ساحلية واملناطق املنب�سطة
تغي املناخ
منذ تقرير التقييم الثالث� ،إزداد فهمنا ب�شكل كبري لتدخالت رّ
يف أالنظمة ال�ساحلية واملناطق املنخف�ضة (ي�شار �إليها من ا آلن ف�صاعد ًا
بـ«ال�سواحل») كما برزت �ست نقاط هامة ترتبط بال�سيا�سات.
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ّ
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ﻣﺘﻮﺳﻂ

الر�سم  8من امللخّ �ص الفني� .رسعة أ
ال�سكان الذين مت نقلهم ب�سبب ميل �سطح البحر �إىل
الن� ّثر اخلا�صة باملناطق الدلتاوية ال�ساحلية التي ت�شري �إليها تقديرات ّ
أ
أ
ا إلرتفاع �إىل ( 2050التطرف >  1مليون؛ �على من  1مليون �إىل 50000؛ متو�سط � 50000إىل [ .)5000ب ]6.3قد يفاقم تغيرّ املناخ هذه الت�ثريات.

الهيدرولوجي يف م�ستجمعات أالمطار ،ف�ض ًال عن ال�سدود التي تق ّل�ص
الرت�سب على ال�ساحل� ]6.3[ .إن النقاط ال�ساخنة الثالث من حيث �رسعة
الن أ� ّثر ا إلجتماعية هي )i( :املناطق الدلتاوية ( أ�نظر الر�سم  -امللخّ �ص
الفني  ،)8خا�ص ًة املناطق الدلتاوية ال�شا�سعة ا آل�سيوية ال�سبع التي
ت�ضم جمموع �سكان يفوق  200مليون ن�سمة؛ ( )iiاملناطق احل�رضية
ال�ساحلية املنخف�ضة ،خا�ص ًة تلك املعر�ضة ل إلنخ�ساف؛ و( )iiiاجلزر
ال�صغرية ،خا�ص ًة ال�شعاب احللقية []6.4.3
من امل�ؤكد �إفرتا�ضياً أ�ن التك ّيف يف �سواحل البلدان النامية هو أ�كرث
حتدياً من التك ّيف يف �سواحل البلدان املتط ّورة (ثقة عالية).
تخترب البلدان النامية أ��شد الت أ�ثريات على ا إلطالق ب�سبب املخاطر
ال�ساحلية احلالية ]6.5.2[ .ومن امل�ؤكد �إفرتا�ضي ًا أ�ن ي�ستمر ذلك مع
تغي املناخ ،كما أ�نه �سي�ؤدي �إىل تك ّي ٍف عالٍ  ،علم ًا أ�ن آ��سيا و أ�فريقيا هما
رّ
أالكرث عر�ضة لذلك ,6.4.2[ .ب 6.6الر�سم  ]6.5.3 ,6.4وتعترب قدرة
البلدان النامية على التك ّيف حمدودة ب�سبب حالة التط ّور التي ت�شهدها،
أ��ضف �إليها املناطق التي تن أ� ّثر ب�رسعة وهي متواجدة يف مواقع ح�سا�سة
أ�و مع ّر�ضة كاجلزر ال�صغرية أ�و املناطق الدلتاوية ]6.4.3[ .و�سيكون
التك ّيف أ�كرث حتدي ًا على م�ستوىهذه النقاط ال�ساخنة املن أ� ّثرة يف البلدان
النامية]6.4.3[ .
�إن تكاليف التك ّيف بالن�سبة �إىل ال�سواحل املن أ� ّثرة أ�قل من تكاليف
الرتاخي (ثقة عالية).

تغي املناخ أ�قل من تكاليف
من امل�ؤكد �إفرتا�ضي ًا أ�ن تكاليف التك ّيف مع رّ
ال�رضر من دون ت�سجيل تك ّيف يف ال�سواحل أالكرث تطور ًا ،حتى مع
لعتبار]6.6.3 ,6.6.2[ .
أ�خذ خ�سارات امللكية ووفاة ا إلن�سان بعني ا إ
وبينما ال تتم معرفة الت أ�ثريات التي ت�سبق الظواهر على أالعمال
ال�ساحلية والنا�س وال�سكن وامل�ؤ�س�سات ا إلجتماعية اخلا�صة والعامة
واملوارد الطبيعية والبيئة عندما يتم درا�سة تكاليف الكوارث ،من امل�ؤكد
�إفرتا�ضي ًا أ�ن فوائد التك ّيف الكاملة أ�كرب بكثري ]6.6.2 ,6.5.2[ .ومن
املرجح أ�ن جتعل �سيناريوهات م�ستوى البحر
دون أ�ي تدخل ،من غري ّ
تغي املناخ (�إرتفاع �ش ّدة العوا�صف) ،بع�ض
العايل التي ترتافق مع رّ
اجلزر املنخف�ضة واملناطق أالخرى املنخف�ضة (مث ًال ،املناطق الدلتاوية
والدلتاوية ال�شا�سعة) غري قابلة لل�سكن بحلول العام ]6.6.3[ .2100
تغي املناخ يف ا إلدارة ال�ساحلية
ومن املمكن �إدخال التك ّيف الفاعل مع رّ
أالو�سع ،وتقلي�ص التكاليف املطبقة بني الفوائد أ
الخرى]6.6.1.3[ .
تتعار�ض عدم �إمكانية تفادي �إرتفاع م�ستوى البحر حتى على املدى
الطويل ،مع عنا�رص ومنحى التطوير الب�رشي احلايل (ثقة عالية).
ميلك �إرتفاع م�ستوى البحر ق�صور ًا أ��سا�سي ًا و�سي�ستمر بعد العام 2100
على مر عدد من القرون [الفريق العامل أالول تقرير التقييم الرابع -
الف�صل  .]10قد يجعل �إنحالل غرب املحيط أالطل�سي و /أ�و ال�صفائح
اجلليدية يف غرينالند هذا ا إلرتفاع على املدى الطويل أ�و�سع بكثري.
بالن�سبة �إىل غرينالندُ ،يتوقع أ�ن تكون عتبة درجة حرارة ا إلنحالل
من  1.1درجة �إىل  3.8درجة مئوية أ�على من درجة احلرارة العاملية
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املرجح أ�ن يح�صل ذلك بحلول العام  2100مبوجب
امل�سجلة اليوم .ومن ّ
ّ
أ
أ
ال�سيناريو �1ب [الفريق العامل الول تقرير التقييم الرابع  -الف�صل
 .]10ويتوجه �إىل مدة عي�ش العديد من امل�ستوطنات وال ُبنى التحتية
ال�ساحلية (حمطات الطاقة النووية ،مث ًال) على املدى الطويل يف الكرة
أالر�ضية ،ف�ض ًال عن امليل احلايل �إىل رفع ا إل�ستخدام الب�رشي للمنطقة
ال�ساحلية ،مبا يف ذلك هجرة كبرية نحو ال�ساحل .وتطرح هذه امل� أس�لة
حتدي ًا بالن�سبة �إىل التخطيط املكاين ال�ساحلي على املدى الطويل .ومن
املرجح أ�ن يخفّ�ض تثبيت املناخ أ�خطار ذوبان ال�صفائح اجلليدية ويتق ّل�ص
ّ
التو�سع احلراري.
�إرتفاع م�ستوى البحر من دون أ�ن يوقفه ب�سبب
ّ
بتغي
[ب ]6.6لكن ،منذ تقييم التقرير الثالث للهيئة الدولية املعن ّية رّ
املناخ ،بات من امل�ؤكد �إفرتا�ضي ًا أ�ن ا إل�ستجابة املنا�سبة إلرتفاع م�ستوى
البحر يف املناطق ال�ساحلية هي جمموعة عمليات تك ّيف مع ا إلرتفاع
الذي ال ميكن تفاديه ،وتخفيف حتديد ا إلرتفاع على املدى الطويل على
م�ستوى معقول.

ال�صناعة وامل�ستوطنات واملجتمع
يعي�ش� ،إفرتا�ضي ًا ،معظم �سكان العامل يف امل�ستوطنات ويعتمد الكثريون
منهم على ال�صناعة واخلدمات والبنية التحتية أللعمال والرفاهية
تغي املناخ حتدي ًا
والتنقل .فبالن�سبة �إىل ه�ؤالء أال�شخا�ص ،ي�ضيف رّ
جديد ًا على �صعيد ت أ�مني تنمية م�ستدامة للمجتمعات يف خمتلف أ�نحاء
الكرة أالر�ضية .ومن املمكن حتديد الت أ�ثريات املرتبطة بهذا التحدي
من خالل منحى أالنظمة الب�رشية يف العقود املقبلة ،بينما تتفاقم أ�حوال
املناخ أ�و تتح�سن ا إلجهادات املتعلقة أ
بالنظمة غري املناخية,7.1.1[ .
التغي
 ]7.7 ,7.6 ,7.4وتحُ ِّدد ال�شكوك الكبرية يف التنب� ؤ مب�سار رّ
امل�ؤ�س�ساتي والتكنولوجي ،با إل�ضافة �إىل منحى التطوير ا إلقت�صادي
على م ّر فرتة من الزمن� ،إحتمال �إر�ساء تنب�ؤات م�ستقبلية على �صعيد
وتغي
تغي كبري يف املناخ رّ
ال�صناعة وامل�ستوطنات واملجتمع ،مبا يف ذلك رّ
قليل ن�سبي ًا يف املناخ .ويف عدد من أالحوال ،مييل البحث احلايل نحو
الرتكيز على �رسعة الن أ� ّثرات من ج ّراء الت أ�ثريات بد ًال من الرتكيز
التغي ،في�شري �إىل ما ميكن أ�ن يحدث عو�ض ًا
على �إ�سقاطات ت أ�ثريات رّ
عن ا إل�شارة �إىل ما ُيتوقع أ�ن يحدث ]7.4[ .وتتعلق �رسعة الن أ� ّثرات
أال�سا�سية على �صعيد ال�صناعة وامل�ستوطنات واملجتمع بـ ( )iظاهرة
تغي املناخ
املناخ التي تتخطى العتبة بالن�سبة �إىل التك ّيف وتتعلق مبعدل رّ
التغي
ونطاقه ،خا�صة على �صعيد ظواهر الطق�س املتطرفة و /أ�و رّ
القا�سي يف املناخ ،و( )iiالو�صول املحدود �إىل املوارد (املالية والب�رشية
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ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ

ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﺍً

ﺍﻟﻤﻠﺎﺭﻳﺎ :ﺍﻟﺈﻧﻘﺒﺎﺽ ﻭﺍﻟﺈﻧﺘﺸﺎﺭ ،ﺗﻐ ّﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺍﺳﻢ ﺇﻧﺘﻘﺎﻟﻪ

ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ

ﺇﺯﺩﻳﺎﺩ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
ﺇﺯﺩﻳﺎﺩ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﺄﻣﺮﺍﺽ
ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ
ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻐ ّﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺄﺣﺪﺍﺙ
ّ
ﻭﺍﻟﺄﺿﺮﺍﺭ ،ﻣﻦ ّ
ﺟﺮﺍﺀ
ﺇﺯﺩﻳﺎﺩ ﺗﻮﺍﺗﺮ ﺍﻟﺄﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺐ ،ﻣﻦ ّ
ﺍﻟﺘﻐ ّﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ
ﺗﻐ ّﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺄﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺪ ّﻳﺔ
ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﺩ

ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻋﺐﺀ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺈﺳﻬﺎﻝ

وقوة تغيرّ أت�ثريات حمددة لتغيرّ املناخ
الر�سم  9من امللخّ �ص الفنيّ :
توجه ّ
على ال�صحة

وامل�ؤ�س�ساتية) املتجذرة يف م�سائل �ضمن �إطار التطوير ( أ�نظر اجلدول
 1يف امللخّ �ص الفني)]7.7 ,7.6 ,7.4.3 ,7.4.1[ .
أ�ما ا إلكت�شافات املتعلقة مبو�ضوع تقييم �رسعة الن أ� ّثرات فهي كا آلتي.
بتغي املناخ على م�ستوى ال�صناعة
تعود �سرعة الن أ� ّثرات
رّ
تغي
وامل�ستوطنات واملجتمع� ،إىل ظواهر الطق�س املتطرفة ،بد ًال من رّ
التغيات التدريجية
املناخ التدريجي ،على الرغم من �إمكانية ربط رّ
بالعتبات التي تزداد بعدها أ�همية الن أ� ّثرات (ثقة عالية).
تغي املناخ التدريجي ،كا إلرتفاعات الكبرية يف درجة
تكمن أ�همية رّ
التغيات يف ح ّدة الظواهر
احلرارة ،يف �رسعة الن أ� ّثر والتطاير مبا يف ذلك رّ
املتطرفة وتواترها]7.4 ,7.2[ .
بعيد ًا عن الظواهر املتطرفة أ
تغي املناخ
ال�سا�سية ،نادر ًا ما يكون رّ
العامل أ
الهم عند النظر يف ا إلجهادات امل�ؤثرة على �سرعة الن أ� ّثر
(ثقة عالية جد ًا).
تغي املناخ (ال�سلبية أ�و ا إليجابية) يف تفاعله مع موارد
تكمن أ�همية رّ
والتغي أالخرى ،ويجب النظر �إىل ت أ�ثرياته يف �إطار مماثل يعتمد
ا إلجهاد
رّ
على أ��سباب متعددة]7.4 ,7.2 ,7.1.3[ .
لتغي املناخ على �إطارات قطاعية وجغرافية
تعتمد �سرعة الن أ� ّثر رّ
حمددة (ثقة عالية جد ًا).

ّ
امللخ�ص الف ّني

ال ميكن ا إلعتماد على هذه التقديرات يف النموذج والتقدير الوا�سع
النطاق (املنا�سب)]7.4 ,7.2[ .
تغي املناخ بني املناطق والقطاعات التي تن أ� ّثر
ترتاوح ت أ�ثريات رّ
ب�شكل مبا�شر وبني املناطق والقطاعات أ
الخرى من خالل الرتابطات
املركبة (ثقة عالية جد ًا).
يف أ�حوال كثرية ،مل يتم تقدير الت أ�ثريات الكل ّية ب�شكل جيد عرب النظر يف
الت أ�ثريات املبا�رشة فح�سب]7.4[ .

ال�صحة
ّ
تغي املناخ حالياً يف رفع العبء العاملي للمر�ض والوفاة
ي�ساهم رّ
ال�سابقة ألوانها (ثقة عالية جد ًا).
املتغية (الظواهر
تغي املناخ من خالل أ�مناط الطق�س رّ
يتعر�ض الب�رش �إىل رّ
املتطرفة املتواترة وال�شديدة ،مث ًال) وب�شكل غري مبا�رش من خالل
التغيات يف املياه والهواء ونوعية الغذاء وكميته أ
والنظمة ا إليكولوجية
رّ
أ
والزراعة وا إلقت�صاد .ويف هذه املرحلة املبكرة ،تعترب الت�ثريات قليلة
�إال أ�نه من املتوقع أ�ن ترتفع تدريجي ًا يف كافة البلدان واملناطق كافة.
[]8.4.1
بتغي املناخ على م�ستوى
املنحى املتوقع من التع ّر�ضات املتعلقة رّ
�صحة ا إلن�سان ،هي ذات تداعيات هامة (ثقة عالية).
أ�همية ّ
�صحة
املرجح أ�ن ت�ؤثر التع ّر�ضات املتعلقة رّ
بتغي املناخ املتوقع على ّ
من ّ
ماليني أال�شخا�ص ،خا�ص ًة أ�ولئك الذين ميلكون قدرة �ضئيلة على
التك ّيف ،وذلك من خالل:
• �إرتفاع �سوء التغذية أ
وال�رضار املرتتبة عنه ،وت أ�ثريات على
منو أالوالد وتطورهم؛
والمرا�ض أ
• �إرتفاع ن�سبة الوفيات أ
وال�رضار ب�سبب موجات
احلر والفي�ضانات أ
والعا�صري واحلرائق واجلفاف؛
• �إرتفاع عبء أ�مرا�ض ا إل�سهال؛
• ت أ�ثريات خمتلطة على معدل (�إرتفعات و�إنخفا�ضات) و�إحتمال
�إنتقال املالريا يف أ�فريقيا؛
• �إرتفاع تواتر أالمرا�ض التنف�سية و أ�مرا�ض القلب ب�سبب
تركيزات أ�على من أالوزون املوجودة على أالر�ض واملتعلقة
بتغي املناخ؛
رّ
أ
تغي التوزيع املكاين لبع�ض متجهات المرا�ض املعدية.
• رّ

ل�شارة �إىل ذلك يف الر�سم  -امللخّ �ص الفني]8.4.1 ،8.2.1[ . 9.
متت ا إ

حتتاج القدرة على التك ّيف �إىل حت�سني يف كل مكان (ثقة عالية).
تظهر ت أ�ثريات أالعا�صري وموجات احل ّر أ�ن البلدان التي حتظى بدخ ٍل
عالٍ لي�ست م�ستعدة للتعامل مع ظواهر الطق�س املتطرفة،8.2.1[ .
]8.2.2
ال�صحة أ�كرب يف البلدان التي حتظى
�ستكون الت أ�ثريات اخلطرة على
ّ
متدن (ثقة عالية).
ٍ
بدخل ٍ
أ�ظهرت الدرا�سات يف املناطق املعتدلة (خا�ص ًة يف البلدان ال�صناعية)
لتغي املناخ بع�ض الفوائد ،ك�إنخفا�ض ن�سبة
أ�نه من املتوقع أ�ن يكون رّ
الوفاة من ج ّراء التعر�ض للربد .و�إجما ًالُ ،يتوقع أ�ن توازي هذه الفوائد
ال�صحة املت أ�تية من �إرتفاع درجات احلرارة عاملي ًا،
الت أ�ثريات ال�سلبية على ّ
خا�ص ًة يف البلدان النامية .يختلف توازن الت أ�ثريات ال�سلبية وا إليجابية
و�سيتغي مع الوقت ،فيما ت�ستمر
ال�صحة من منطقة �إىل أ�خرى
على
رّ
ّ
درجات احلرارة يف ا إلرتفاع .أ�ما أال�شخا�ص أالكرث عر�ض ًة يف البلدان
كافة فهم الفقراء يف �س ّكان املدينة وامل�سنون أ
والوالد و�س ّكان املجتمعات
التقليدية والفالحون و�س ّكان ال�ساحل]8.7 ،8.6.1 ،8.4.2 ،8.1.1[ .
تهدف ا إلج ّراءات والربامج الوطنية والدولية احلالية �إىل تقلي�ص
احل�سا�سة على املناخ ،وقد حتتاج النتائج
ال�صحة
عبء حمددات
ّ
ّ
�إىل مراجعة و�إعادة توجيه وتو�سيع يف بع�ض املناطق ،ملواجهة
لتغي املناخ (ثقة متو�سطة).
ا إلجهادات ا إل�ضافية رّ
بتغي املناخ من خالل مراقبة
يت�ضمن ذلك النظر يف أالخطار املتع ّلقة رّ
ال�صحة وا إل�ستعداد .ويتم
أالمرا�ض و أ�نظمة املراقبة والتخطيط لنظام
ّ
التغيات يف املناخ .ومن املمكن
قيا�س عدد كبري من النتائج من خالل رّ
ت�صميم ا إلج ّراءات التي تطبق على �صعيد املياه والزراعة والغذاء
لن�سان []8.7 ،8.6
وقطاعات البناء مل�صلحة ّ
�صحة ا إ
تعترب التنمية ا إلقت�صادية مك ّوناً هاماً من مك ّونات التك ّيف� ،إال أ�نه
ال ميكنها مبفردها أ�ن تعزل �سكان العامل عن املر�ض وال�ضرر ب�سبب
تغي املناخ (ثقة عالية جد ًا).
رّ
وتعترب طريقة النمو ا إلقت�صادي وتوزيع فوائد النمو والعنا�رص التي
بال�صحة
ب�صحة ا إلن�سان ،كالتعليم وا إلهتمام
ترتبط ب�شكل مبا�رش
ّ
ّ
لل�صحة العامة ،هامة للغاية]8.3.2[ .
والبنية التحتية
ّ
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ّ
امللخ�ص الف ّني

الظاهرة التي
تتحكم باملناخ

الربهان على �سرعة الن أ� ّثر /
الت أ�ثري احلايل

التغيات يف املتطرفات
�أ)
رّ
أالعا�صري املدارية ،أ��رضار وخ�سائر من ج ّراء الهواء
والفيا�ضانات؛ خ�سارات �إقت�صادية؛
عرام العوا�صف
التنقل ،ال�سياحة ،البنية التحتية
(الطاقة ،التنقل ،مث ًال)؛ الت أ�مني
[ ،7.4.3 ،7.4.2ب]7.5 ،7.2
ت�ساقط كبري
أللمطار ،في�ضانات
نهرية
موجات الربد أ�و
احل ّر

اجلفاف

�إرتفاع �رسعة الن أ� ّثر يف املناطق
�إ�ستخدام أالرا�ضي
ال�ساحلية املع ّر�ضة للعوا�صف؛
 /الكثافة ال�سكانية
أ
ت�ثريات حمتملة على امل�ستوطنات
يف املناطق املع ّر�ضة
أ
وال�صحة وال�سياحة والنظمة
للفيا�ضانات؛ دفاعات
ّ
�ضد الفيا�ضانات؛ قدرات ا إلقت�صادية و أ�نظمة التنقل واملباين
والبنية التحتية.
م�ؤ�س�ساتية
البنية التحتية مل�صارف البنية التحتية مل�صارف املياه؛
ت�آكل الرتبة � /إنزالق الرتبة؛
املياه؛ امل�شابهة أللعا�صري امل�شابهة أ
للعا�صري ال�ساحلية ف�ضال
في�ضانات أالرا�ضي؛ امل�ستوطنات؛
أ�نظمة التنقل؛ البنية التحتية ،7.4.2[ .ال�ساحلية ف�ض ًال عن البنية عن البنية التحتية.
التحتية.
الف�صول ا إلقليمية]
أ
ت�صميم املباين ومراقبة �إرتفاع �رسعة الن� ّثر يف بع�ض املناطق
�صحة ا إلن�سان؛
الت أ�ثريات على ّ
ال�صحة؛
�إ�ستقرار �إجتماعي؛ متطلبات للطاقة درجة احلرارة الداخلية؛ ولدى ال�سكان؛ ت أ�ثريات على
ّ
تغيات يف الطلب على الطاقة.
واملياه واخلدمات أالخرى (مث ًال ،املاء أالطر ا إلجتماعية؛
رّ
القدرات امل�ؤ�س�ساتية.
أ�و خمزون املياه)؛ البنية التحتية
(مث ًال ،التنقل با إلعتماد على الطاقة).
[ ،7.2االطار]7.4.2.3 ،7.4.2.2 ،7.1
أ�نظمة املياه؛ التحدي يف حتديات على موارد املياه يف املناطق
توفر املياه؛ املعي�شة ،توليد الطاقة،
أ
أ
تغيات يف �مكنة ال�سكان
الهجرة ،التنقل يف أالج�سام البحرية� .إ�ستخدامات املياه؛ الطلب املن� ّثرة؛ رّ
على الطاقة؛ حواجز على والن�شاطات ا إلقت�صادية؛ �إ�ستثمارات
�إ�ضافية يف �إمدادات املياه.
طلب املياه.

التغيات يف الو�سائل
ب)
رّ
التكاليف والطلبات على الطاقة؛ نوعية
درجة احلرارة
تغيات يف �إ�ستخدام
احل�رضي:
الهواء
رّ
أالرا�ضي؛ ذوبان الرتبة ال�صقيعية؛
ال�سياحة و�إعادة التجديد ،ا إل�ستهالك
القليل؛ املعي�شة؛ خ�سارة على �صعيد
املياه الذائبة،7.4.2.2 ،7.4.2.1[ .
]7.4.2.5 ،7.4.2.4
املعي�شة الزراعية؛ دخول امللح؛ البنية
التهطال
التحتية؛ ال�سياحة؛ �إمدادات الطاقة.
[]7.4.2.3 ،7.4.2.2 ،7.4.2.1
�إرتفاع م�ستوى
البحر

ا إلجهادات  /العمليات �سرعة الن أ� ّثر  /الت أ�ثري امل�ستقبلي املناطق واملجموعات
أ
املتوقع
الخرى
املن أ� ّثرة
املناطق ال�ساحلية
وامل�ستوطنات والن�شاطات
واملناطق وال�سكان الذين
ميلكون قدرة حمدودة
واملوارد؛ البنية التحتية
املثبتة؛ قطاع الت أ�مني.
امل�شابه أللعا�صري
ال�ساحلية.
املناطق ذات خطوط العر�ض
املتو�سطة؛ كبار ال�سن
وال�شبان و /أ�و ال�سكان
الفقراء جد ًا.
املناطق اجلافة و�شبه
اجلافة؛ املناطق وال�سكان
الفقراء؛ املناطق التي
تعاين ندرة يف املياه ب�رشية
املن� أش�.

التغي يف الطلب على الطاقة؛ زيادة �رسعة ن أ� ّثر كبرية جد ًا
تغيات �سكانية
رّ
رّ
يف املناطق ولدى ال�سكان
�سوء نوعية الهواء؛ ت أ�ثريات على
تغيات
قت�صادية؛
و� إ
رّ
يف �إ�ستخدام أالرا�ضي؛ امل�ستوطنات واملعي�شة التي تعتمد على الذين ميلكون قدرة
التجديدات التكنولوجية؛ املياه الذائبة؛ تهديدات للم�ستوطنات حمدودة وموارد للتك ّيف.
 /البنية التحتية من ج ّراء ذوبان
تلوث الهواء؛ القدرات
الرتبة ال�صقيعية يف بع�ض املناطق.
امل�ؤ�س�ساتية.

تناف�س املناطق والقطاعات بح�سب املنطقة� ،رسعة الن أ� ّثر يف بع�ض ال�سكان واملناطق الفقرية.
أالخرى؛ توزيع موارد املناطق و�إرتفاع ت أ�ثريات التهطال
(مث ًال ،الفي�ضانات ،لكن من املمكن
املياه.
أ
ً
�ن يكون �إيجابيا) وينخف�ض يف بع�ض
املناطق ( أ�نظر اجلفاف يف أالعلى).
�إرتفاعات على املدى الطويل يف �رسعة كما يف أالعلى.
�إ�ستخدامات أالرا�ضي ال�ساحلية :خطر املنحى يف التطوير
ال�ساحلي وامل�ستوطنات الن أ� ّثر يف املناطق ال�ساحلية املنخف�ضة.
الفيا�ضانات ،التغذية باملياه ،البنية
التحتية املائية ]7.4.2.4 ،7.4.2.3[ .و�إ�ستخدامات أالرا�ضي.

اجلدول  1من امللخّ �ص الفني .أالمثلة منتقاة من أت�ثريات تغيرّ املناخ املتوقعة واحلالية على ال�صناعة وامل�ستوطنات واملجتمع ،وتفاعلها مع العمليات
أالخرى [للن�ص الكامل أ�نظر  ،7.4.3جدول  .]7.4ي�شري الظل الربتقايل �إىل أ�همية كبرية يف بع�ض املناطق أ
و�/و القطاعات؛ ي�شري أال�صفر �إىل أالهمية؛ ي�شري
و�ضوحا.
اللون البني الفاحت �إىل أ�ن أالهمية أ�قل
ً
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امللخ�ص الفني� :أهم آالثار املتوقّعة بالن�سبة �إىل النظم والقطاعات
إالطار  5من
ّ

16

املوارد املائية و�إدارتها
املرجح جداً �أن ترتاجع كميات املياه املخزونة يف الكتل اجلليدية والغطاء اجلليدي ،لتخ ّف�ض التدفقات ال�صيفية واخلريفية يف املناطق
• من
ّ
التي ت�ضم �أكرث من  1/6من �سكّان العامل يف الوقت الراهن]3.4.1[ N ** .
املرجح جداً �أن يزداد جريان املياه ووفرتها يف مناطق خطوط العر�ض املرتفعة ويف بع�ض املناطق اال�ستوائية الرطبة ،مبا يف ذلك
• من
ّ
املناطق املزدحمة املوجودة يف �رشق وجنوب �رشق �آ�سيا ،و�أن يرتاجعا يف معظم مناطق خطوط العر�ض املتو�سطة واملناطق اال�ستوائية
للجهاد املائي�[ D ** .أنظر الر�سم ]3.4
اجلافة ،التي ت�شكل حالي ًا مناطق خا�ضعة إ

• من املمكن �أن تزداد املناطق املت أ� ّثرة باجلفاف ،و�ستزيد ظواهر أ
املرجح �أن ترتفع وتريتها وكثافتها من خطر
المطار املتطرفة التي من
ّ
لفي�ضان .كما �ست�ؤثر وترية الفي�ضانات وموجات اجلفاف وح ّدتها على التنمية امل�ستدامةN ** .ر [WGI AR4

ملخ�ص �صانعي ال�سيا�سات؛
ّ

]3.4

املرجح �أن تت أ� ّثر بخطر الفي�ضان املتزايد بحلول العام  2080قي �إطار
• يعي�ش حوايل  %20من �سكان العامل يف �أحوا�ض أالنهار التي من
ّ
االحرتار العاملي اجلاري]3.4.3[ N * .
• �سيعاين العديد من املناطق �شبه القاحلة (مثل حو�ض املتو�سط وغرب الواليات املتحدة وجنوب �أفريقيا و�شمال �رشق الربازيل) من تراجع
املناخ]3.7 – 3.4[ C *** .

املوارد املائية ب�سبب تغيرّ
للجهاد احلاد ،لينتقل من  1.6 – 1.4مليار ن�سمة يف
• من املتوقع �أن يزداد عدد أال�شخا�ص الذين يعي�شون يف �أحوا�ض أالنهار اخلا�ضعة إ
العام � 1995إىل  6.9 – 4.3مليار ن�سمة يف العام  ،2050مبوجب ال�سيناريو �أ]3.5.1[ N ** .2

مما �سيت�سبب ب إ�فتقار ال�سكّان أ
والنظمة
• �سيزيد �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر من �إمتداد مناطق متلّح املياه اجلوفية وم�صبات أالنهارّ ،
االيكولوجية �إىل املياه العذبة يف املناطق ال�ساحلية]3.4.2 – 3.2[ C *** .
للجهاد املائي **  ،]3.4.2[ Nحيث غالب ًا ما يعزز
• �ستنخف�ض تغذية املياه اجلوفية ب�شكلٍ ملحوظ يف بع�ض املناطق اخلا�ضعة �أ�ص ًال إ
الزدياد ال�سكاين والطلب على املياه �رسعة الن أ� ّثر]3.5.1[ C *** .
إ
• ي�ساهم ارتفاع درجات احلرارة و�إزدياد قوة أالمطار و�إطالة فرتات التدفقات املنخف�ضة يف تفاقم �أ�شكال عدة من تلوث املياه ،ما ي�ؤثر على
العتماد على النظام املائي]3.4.5 – 3.4.4 – 3.2[ N ** .
النظم االيكولوجية
�صعب إ
و�صحة إ
الن�سان وتكاليف الت�شغيل و ُي ّ
ّ

مت تطوير طرق جديدة (مثل املقاربات امل�ستندة �إىل املجموعات) بغية
حت�سن تف�سريها و ّ
• انخف�ضت حاالت عدم اليقني يف التقييم وقد ّ
الكمية جلهة التغيرّ ات التي طر�أت على م�ستوى أالمطار وتدفق أالنهار وم�ستويات املياه يف
ال�سقاطات
متييزها ***  ]3.5 – 3.4[ .Nغري �أن إ
ّ
نطاق �أحوا�ض أ
النهار ال تزال غري �أكيدة حتى ال�ساعة]3.4 – 3.3.1[ D *** .
• ي�ؤثر تغيرّ املناخ على وظيفة البنية التحتية للمياه وت�شغيلها واملمار�سات احلالية إلدارتها ]3.6[ C *** .وت�شهد بع�ض البلدان واملناطق
التكيف وتدابري إلدارة املخاطر جلهة قطاع املياهN *** .
التي تت�سم بعدم اليقني حيال التغيرّ ات الهيدرولوجية املتوقعة ،تطويراً إلجراءات ّ
[]3.6
اليجابية]3.5 – 3.4[ D ** .
• �أن الت أ�ثريات ال�سلبية لتغيرّ املناخ على النظم املياه العذبة متيل �أكرث نحو ال�سلبية منها نحو إ
مت ا�ستخدام الرموز على ال�شكل التايل:
 16يف إ
امللخ�ص الفنيّ ،
طارين  5و 6من ّ
ال َ
العالقة مع تقرير التقييم الثالث
C
D
R
N

أت�كيد
تطوير
مراجعة
جديد

الدقة يف ا إلعالن
درجة ّ
***
**
*
•

درجة عالية جداً من الثقة
درجة عالية من الثقة
درجة متو�سطة من الثقة
درجة متدنية من الثقة
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• �ستواجه املناطق التي ُيتوقع �أن ت�شهد تراجع ًا يف اجلريان �إنخفا�ض ًا على م�ستوى قيمة اخلدمات امل�ؤمنة من قبل املوارد املائية.
لتقلبية أالمطار املرتفعة ونقالت اجلريان املو�سمية جلهة التزويد باملياه ونوعية املياه وخماطر
[ ]3.5 – 3.4و�ستخ ّفف الت أ�ثريات ال�سلبية
ّ
*** C

اليجابية للجريان ال�سنوي املتزايد يف مناطق �أخرى]3.5 – 3.4[ N ** .
الفي�ضانات ،من الت أ�ثريات إ

النظم االيكولوجية
اليكولوجية أالكرث حد ًة ،ومنها �إنقرا�ض بع�ض
اليكولوجية التالية ب�صفتها أال�رسع ن أ� ّثراً ،ومن امل�ؤكد �أنها تت�سم بالت أ�ثريات إ
• ُتعرف النظم إ
اليكولوجية ال�شبيهة
أالنواع وتغيرّ ات �أ�سا�سية على م�ستوى الوحدة أالحيائية .على �صعيد القارات :التندرا والغابة الربيالية واجلبال والنظم إ
باملتو�سطية؛ على ال�ساحل :املاجنروفات وال�سبخات .على �صعيد املحيطات :ال�شُ عب املرجانية والوحدات أ
الحيائية يف اجلليد البحريD *** .

الف�صلي ]11 – 10
[� ،4.4أنظر �أي�ض ًا الف�صول 15 – 14 – 1.5.6؛ WG1 AR4
نْ

النتاج أالويل :املروج
• �ست�شهد النظم االيكولوجية أالقل ت أ� ّثراً من غريها ت أ�ثريات �إيكولوجية �إيجابية مبدئياً ،على غرار �إزدياد �صايف إ
ومناطق ال�صحراء الفقرية أ
اليجابية حمتملة جلهة التخ�صيب امل�ستدام لثاين اك�سيد الكربون ،فيما ت�شهد
بالنواع .لكن ،تبقى هذه التاثريات إ
ال�ضطرابية (مثل حرائق الغابات) والظواهر املتطرفة (مثل اجلفاف) تغيرّ ات معتدلة – 4.4.2 – 4.4.1[ D • .ب 4.4.3 – 4.2
النظم إ
– ]4.4.11 – 4.4.10
17
النتاج أالويل يف مناطق خطوط
• بالن�سبة �إىل �إرتفاع معدالت درجات احلرارة الذي يتعدى  2درجة مئوية  ،من املتوقع �أن يرتفع �صايف إ
يرجح �أن ت�شهد مناطق خطوط العر�ض
العر�ض املرتفعة (وهذا ممكن �إىل حد بعيد على م�ستوى الهجرة الفعلية للنباتات اخل�شبية) ،فيما ّ
النتاج أالويل (املحيط أ
والر�ض)]4.4.10 – 4.4.9 – 4.4.1[ D ** .
املنخف�ضة تراجع ًا يف �صايف إ

رجح �أن تكون تنحية �أيونات الكربون املتوقعة �إثر �إمتداد التايغا باجتاه القطب ال�شمايل •  – 4.4.5[ Dالر�سم  ]4.3متوازنة بقدر
• ال ُي ّ
ال�ستوائية **  – 4.4.5[ N/Dالر�سم  ]4.3وخ�سارة امليثان من
م�ساهمة تغيرّ ات أاللبيدو وحرائق الغابات وانح�سارها على حدود التايغا إ
التندرا]4.4.6[ N * .

ال�ستوائية م�ستندة �إىل ميول تغيرّ �إ�ستخدام
النتاجية امللحوظة م�ؤخراً ،من
املرجح جداً �أن تكون تنحية الغابات إ
• على الرغم من فوائد إ
ّ
املرجح �أن ت�سيطر �آثار تغيرّ املناخ على هذه التنحية بحلول العام  ،2100ال �سيما يف
أالرا�ضي *** � ،]4.4.10 – 4.3 – 4.2 [ Dإمنا من
ّ
املناطق أ
الكرث جفافاً – 4.4.10 – 4.4.5[ D ** .الر�سم ]4.3
املرجح جداً �أن تظهر غابات أالمازون والتايغا يف ال�صني ومعظم التندرا يف كندا و�سيبرييا تغيرّ ات وا�ضحة نتيجة �إرتفاع معدل درجات
• من
ّ
احلرارة العاملية ألكرث من  3درجات مئوية ** [ Dاجلدول  – 4.4.1 – 4.2الر�سم  – 4.4.10 – 4.2الر�سم  .]4.4وفيما ُيتوقع ان ت�شهد
املرجح �أن
املئويتي [  – 4.4.10الر�سم  – 4.4اجلدول  ،]4.3من
الدرجتي
�أمريكا ال�شمالية و�أورا�سيا �إمتداداً للغابات مرفق ًا ب إ�حرتار يفوق
نْ
نْ
ّ
التنوع أ
الحيائي – 4.4.11 – 4.4.10[ D * .اجلدول ]4.1
تعاين الغابات إ
ال�ستوائية �آثاراً حادة ،مثل فقدان ّ

النتاجية
• بالن�سبة �إىل �إرتفاع درجات احلرارة العاملي مبعدل يرتاوح ما بني  1.5درجة و 3درجات مئوية ،من
املرجح �أن متتد مناطق إ
ّ
املرجح جداً �أن تتقل�ص
ال�ستوائية بحوايل �( %5شماالً) وحوايل ( %10باجتاه ن�صف الكرة اجلنوبي)� ،إ ًال �أنه من
املنخف�ضة يف املحيطات �شبه إ
ّ
الوحدات أ
الحيائية املنتجة املوجودة يف اجلليد البحري القطبي ،بحوايل �( %40شماالً) وحوايل ( %20باجتاه ن�صف الكرة اجلنوبي)N ** .
[]4.4.9

املرجح جداً �أن تعرف أالنواع القطبية التابعة لها ،مبا فيها بع�ض احليوانات املفرت�سة
• مع تقلّ�ص الوحدات أالحيائية يف اجلليد البحري ،من
ّ
مثل البطريق والفقمة والدب القطبي ،تدهوراً وخ�سار ًة ملوائلها]4.4.6[ D *** .

البي�ضا�ض�[ C *** .إطار ،]4.4.9 – 4.5
• من
املرجح جداً �أن ت�شهد ال�سنوات اخلم�سني املقبلة خ�سار ًة على م�ستوى ال�شُ عب املرجانية ب�سبب إ
ّ
ال �سيما على م�ستوى الر�صيف املرجاين الكبري ،حيث من املتوقع �أن يت�سبب تغيرّ املناخ والت أ�ثريات أالنرثوبولوجية املبا�رشة ،مثل التلوث
اليكولوجية (دون �سواه) حمددة ن�سب ًة �إىل املناخ يف فرتة ما قبل الت�صنيع ،كما �أنها غري ر�سمية يف ما يتعلق بتغيرّ املناخ،
� 17إ ّن عتبات /ح�سا�سية درجات احلرارة قي ق�سم النظم إ
(امللخ�ص الفن
مثل التغيرّ ات التي تطر�أ على أالمطار� .أم ّا يف أالق�سام أالخرى ف إ� ّن التغيرّ ات ترد بالن�سبة �إىل العام  ،1990مثلما ت�شري الفقرة أالوىل من الق�سم 4
ّ
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وقطع أ
ال�شجار ،ب إ�بي�ضا�ض �سنوي (بني العامني  2030و )2050يليه عد ٌد كبري من الوفيات�[ D ** .إطار ]4.4.9 – 4.4

املجمد يف التندرا و �أرا�ضي الرتبة ال�صقيعية و�أرا�ضي
• ال �شك �أن م�ستودعات الكربون ال�رسيعة الن أ� ّثر ،وخا�ص ًة �أرا�ضي اخلث والرا�سب الطفايل
ّ
�ست�رسع �إطالق الكربون[ D/N *** .الر�سم ]4.4.11 – 4.4.10 – 4.4.8 – 4.4.6 – 4.4.1 – 4.1
وال�ستوائية،
الغابات البوريالية إ
ّ

وقوتها.
• من
ّ
املرجح �أن ت�شهد ال�ساحة العاملية تكثيف ًا و�إمتداداً حلرائق الغابات ،فيما ترتفع درجات احلرارة وتزداد وترية موجات احلر ّ
** ]4.4.5 – 4.4.4 – 4.4.3 – 4.4.2[ D/N

القارية وال�ساحلية ،وذلك من
تقلبية ت�ساقط أالمطار �سلب ًا على تواجد أالنواع التي تعي�ش على أالرا�ضي الرطبة
املرجح �أن ي ؤ� ّثر �إزدياد
• من
ّ
ّ
ّ
خالل نقالت جلهة التوقيت واملدة وعمق م�ستويات املياه]4.4.8[ D ** .

النخفا�ض يف درجة احلمو�ضة على �سطح املحيطات مبعدلٍ ي�صل �إىل  0.5وحدة درجة حمو�ضة بحلول العام
• من
املرجح جداً �أن يتعزز إ
ّ
تكون
 ،2100ومن املتوقع �أن يزداد ثاين اك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي ،بح�سب ال�سيناريو  .A1 FIكما من
ّ
املرجح جداً �أن ي�ضعف ذلك ّ
ال�صدف والهياكل اخلارجية اخلا�صة بالكائنات البحرية التي حتتاج �إىل كربونات الكل�سيوم (مثل ال�شُ عب املرجانية وال�سلطعون واحلبار

واحللزونات البحرية والبطلينو�س واملحار)� – 4.4.9[ N ** .إطار ]4.5

أالغذية أ
واللياف ومنتجات الغابة
الحرتار الب�سيط ي�ساهم
الحرتار املعتدل حما�صيل احلبوب ومردود املراعي ،غري �أن إ
• يف مناطق خطوط العر�ض املتو�سطة �إىل املرتفعة ،يفيد إ
الحرتار آ
الثار ال�سلبية يف كافة املناطق�[ .أنظر الر�سم
ال�ستوائية واجلافة بح�سب املوا�سم * .وعزز �إزدياد إ
يف تراجع املحا�صيل يف املناطق إ
ترتاوح بني  %10و�[ D •/* .%15أنظر الر�سم ]5.4 – 5.2

التكيفات الق�صرية املدى بتفادي تراجع املحا�صيل بن�سبةٍ
 ]5.2وقد ت�سمح ّ
الجتماعي
• �سيزيد تغيرّ املناخ عدد أال�شخا�ص
املعر�ضني خلطر اجلوع ،كت أ�ث ٍري جانبي ،نظراً �إىل الرتاجع الكبري ب�شكلٍ عام الناجت عن التطور إ
ّ
القت�صادي – 5.6.5[ D ** .اجلدول ]5.6
إ

بال�ضافة �إىل �إرتفاع خماطر �إندالع احلرائق و�إنت�شار
• �ست�ؤثر التغيرّ ات املتوقعة على م�ستوى وترية وح ّدة الظواهر املناخية املتطرفة ،إ
أالوبئة أ
والمرا�ض ،ب�شكلٍ كبري على أالغذية وعلى �إنتاج الغابات و�إنعدام أالمن الغذائي ،وعلى املناخ الن�سبي املتوقع [ D ** .من � 5.4.1إىل
]5.4.5

• �سيعاين �صغار املزارعني و�أ�صحاب الزراعة املعي�شية واملراعي و�صيادو أال�سماك احلرفيون التقليديون من تاثريات تغيرّ املناخ املعقدة
واملمركزة]5.4.7[ N ** .
املرجح �أن تزداد القدرة العاملية على �إنتاج أالغذية ،بالتزامن مع �إرتفاع يف معدل درجات احلرارة العاملي ي�صل �إىل  3درجات مئوية،
• من
ّ
املرجح جداً �أن ترتاجع هذه القدرة يف حال تخطى �إرتفاع درجات احلرارة الثالث درجات مئوية]5.6[ D * .
ومن
ّ

النتاج من مناطق خطوط العر�ض
• على ال�صعيد العاملي ،من املتوقع �أن يتغيرّ �إنتاج الغابات ،لكن بطريقة معتدلة .و�سينتقل �إرتفاع إ
املنخف�ضة على املدى الق�صري� ،إىل مناطق خطوط العر�ض املرتفعة على املدى الطويل]5.4.5[ D * .
النقرا�ض املحلي ألنواع معينة من أال�سماك عند بلوغ الن�سب ح ّدها أ
الق�صى]5.4.6[ N ** .
• من املتوقع �أن يح�صل إ
• من املتوقع �أن تزداد جتارة اخل�شب أ
بال�ضافة �إىل �إرتفاع ن�سبة تبعية معظم البلدان النامية يف �إ�سترياد
والغذية �إ�ستجاب ًة لتغيرّ املناخ ،إ
املواد الغذائية]5.4.5 – 5.6.2 – 5.6.1[ N •/* .

• ت�ؤكد أالبحاث التجريبية يف �إ�ستجابة املحا�صيل الزراعية إلزدياد ثاين �أك�سيد الكربون� ،إ�ستنتاجات تقرير التقييم الثالث *  .Cوت�شري النتائج
اجلديدة حول تخ�صيب ثاين �أك�سيد الكربون يف الهواء الطلق �إىل تدين �إ�ستجابة الغابات]5.4.1[ D * .
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النظم ال�ساحلية واملناطق املنخف�ضة
املرجح جداً �أن تتعر�ض ال�سواحل ملخاطر متزايدة �إثر تغيرّ املناخ و�إرتفاع م�ستوى �سطح البحر ،و�ستزيد ال�ضغوطات الب�رشية املن� أش�
• من
ّ
املتزايدة هذا الت أ�ثري]6.4 – 6.3[ D *** .
املرجح �أن ت�شهد ال�شُ عب املرجانية تراجع ًا �ضخم ًا ب�سبب �إرتفاع درجات حرارة مياه البحر .و�ستن أ� ّثر ال�سبخات واملاجنروفات �سلب ًا
• من
ّ
ب إ�رتفاع م�ستوى �سطح البحر]6.4[ D *** .

اليكولوجية ال�ساحلية �رسيعة الن أ� ّثر بتغيرّ املناخ و�إرتفاع م�ستوى �سطح البحر ،ال �سيما ال�شُ عب املرجانية وال�سبخات
• تعترب كافة النظم إ
واملاجنروفات]6.4.1[ D *** .
الرتفاعات امل�ستقبلية املتوقعة يف درجة حرارة �سطح
بالجهاد احلراري ،ومن
املرجح جداً �أن ت�ؤدي إ
• تعترب ال�شُ عب املرجانية �رسيعة الن أ� ّثر إ
ّ

الوفيات� ،إ ّال
البي�ضا�ض و�إنت�شار
البحر ،من حوايل درجة واحدة �إىل  3درجات مئوية خالل القرن احلادي والع�رشين� ،إىل �إرتفاع وترية ظواهر إ
ّ
التكيف احلراري �أو الت أ�قلم�[ D *** .إطار ]6.4.1 – 6.1
�إذا متكّنت ال�شُ عب املرجانية من ّ
ح�سا�سة على �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر؛ وت�شري التنب�ؤات �إىل خ�سارة
• �إ ّن أالرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ،كال�سبخات واملاجنروفات ،هي �أ ٍ
را�ض ّ
املرجح
ت�ساوي  %33من تلك أالرا�ضي على م�ستوى العامل نظراً �إىل �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر � 36سنتم بني العامني  2000و .2080ومن
ّ
�أن تقع �أهم اخل�سائر على م�ستوى �سواحل أالطل�سي وخليج املك�سيك يف أالمريكي َت نْي و�شواطئ املتو�سط وبحر البلطيق ومناطق اجلزر ال�صغرى.

*** ]6.4.1[ D

حتم�ض املحيط م� أس�ل ًة طارئة قد تكون لها ت أ�ثريات كبرية على املناطق ال�ساحلية� ،إ ّال �أن التفا�صيل ذات ال�صلة لي�ست متو ّفرة بعد.
• ي�شكل ّ
ملحة ينبغي طرحها يف أ
البحاث ،ال �سيما يف برامج الر�صد والقيا�س]6.4.1 – 6.2.5 – 6.2.3[ D ** .
وهي حالة ّ

املرجح جداً �أن ي�صبح الفي�ضان ال�ساحلي يف املناطق املنخف�ضة خطراً كبرياً يفوق اخلطر احلايل الناجت عن �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر
• من
ّ
تكيف فعلي [�إطار  .]6.4.2 – 6.2وتظهر ح�سا�سية آ
الثار جلهة �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر
وتزايد قوة العوا�صف ال�ساحلية� ،إ ّال �إذا ح�صل ّ
التكيف ،قد يعاين �أكرث من  100مليون �شخ�ص من الفي�ضان ال�ساحلي
التكيف .ويف ظل غياب
القت�صادي ودرجة
الجتماعي إ
وامل�ستقبل إ
ّ
ّ
املرجح �أن تظهر
جراء �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر وحده؛ وبح�سب ال�سيناريو �أ ،2من
ّ
ال�سنوي بحلول ثمانينيات القرن احلادي والع�رشين ،من ّ
�أهم الت أ�ثريات على

امل�ستوى العاملي�[ N *** .أنظر الر�سم ]6.2

التكيف يف تقلي�ص آ
بال�ستجابة� ،إىل �أرجحية م�ساهمة �إنت�شار
الثار املحتملة .وت�شري �إىل �أرجحية تدنيّ
• ت�شري حتاليل الكلفة والربح اخلا�صة إ
ّ
آ
الثار وتكاليف احلماية ،تكون متفاوتة بني البلدان النامية�[ C ** .أنظر الر�سم ]6.5.3 – 6.4
الجهادات على النظم ال�ساحلية الطبيعية
الن�سان بتغيرّ املناخ وب إ�رتفاع م�ستوى �سطح البحر ،حيث تتزامن إ
• تتواجد �أهم �رسعات ت أ� ّثر إ
التعر�ض العالية للخطر؛ وتت�ضمن]6.4.3 – 6.4.2[ D ** :
املنخف�ضة مع قدرة إ
الن�سان املنخف�ضة على ّ
التكيف و�/أو ن�سبة ّ

 مناطق الدلتا ال �سيما مناطق الدلتا الكربى يف �آ�سيا (مثل الغانغ – براهمابوترا يف بنغالد�ش وغربي البنغال)؛ال�ستوائية،
 املناطق املدنية ال�ساحلية املنخف�ضة ،وخا�ص ًة املناطقللنخ�ساف الطبيعي �أو الب�رشي املن� أش� وللعوا�صف إ
املعر�ضة إ
ّ
واملناطق القارية (مثل نيو �أورلين�س و�شانغهاي)؛

 اجلزر ال�صغرية وخا�ص ًة اجلزر املرجانية املنخف�ضة (مثل املالديف).بال�ضافة �إىل املواقع ال�ساحلية املدنية
القليمي ،من
املرجح جداً �أن ت�شهد مناطق �آ�سيا اجلنوبية واجلنوبية ال�رشقية وال�رشقية ،إ
• على ال�صعيد إ
ّ
يف �أفريقيا واجلزر ال�صغرية� ،أهم �إرتفاع يف �رسعة الت أ� ّثر ،مع �إرتفاع �أعداد املن أ� ّثرين يف مناطق الدلتا الكربى يف �آ�سيا �أكرث من غريها من
رتفاع ن�سبي جلهة اخلطر]6.4.2[ D ** .
املناطق ،غري �أن اجلزر ال�صغرى �ستواجه �أعلى �إ ٍ

• يت�سم �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر باجلمود الفعلي باملقارنة مع عنا�رص تغيرّ املناخ أالخرى ،ومن امل�ؤكد �إ�ستمرار الو�ضع على ما هو عليه
قرون متتالية .وقد يقلّ�ص �إ�ستقرار املناخ ،من دون �أن يوقف� ،إرتفاع م�ستوى �سطح البحر� .أ�ضف �إىل ذلك
حتى ما بعد العام  2100وعلى مدى ٍ
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التكيف يف املناطق ال�ساحلية ،ما يثري �أ�سئل ًة حول التخطيط املكاين الطويل املدى وحتديد احلاجات�[D *** .إطار ]6.6
�إلتزام ّ

وال�ستيطان واملجتمع
ال�صناعة إ
وال�ستيطان واملجتمع ب�شكل كبري ،وذلك بح�سب املوقع  /املكان والنطاق .ففي
• ترتاوح فوائد تغيرّ املناخ وكلفته بالن�سبة �إىل ال�صناعة إ
رجح �أكرث �أن يكون �صايف آ
املناطق املعتدلة والقطبية ،تكون بع�ض آ
الثار
الثار �إيجابية ،فيما تكون �سلبي ًة يف �أماكن �أخرى .لكن ،ب�شكلٍ عامُ ،ي ّ
حرتار �أكرب و�أ�رسع]15.5 – 15.3 – 7.6 – 7.4[ N ** .
�سلبي ًا جداً يف �إطار �إ ٍ

• غالب ًا ما تكون �رسعات ت أ� ّثر ال�صناعة والبنى التحتية وامل�ستوطنات واملجتمع بتغيرّ املناخ �أكرب يف بع�ض املواقع التي تت�سم بدرجة عالية
من اخلطورة ،ال �سيما يف املناطق ال�ساحلية والنهرية ،باال�ضافة �إىل املناطق
املعر�ضة للظواهر اجلوية املتطرفة وتلك التي متلك �إقت�صاداً
ّ
يرتبط �إرتباط ًا وثيق ًا باملوارد احل�سا�سة للمناخ ،على غرار �صناعة املنتوجات اخل�شبية والزراعية ،والطلب على املياه وال�سياحة؛ ومتيل حاالت
�رسعة الت أ� ّثر هذه �إىل التمركز يف �أماكن  /مواقع حمددة ،لكن غالب ًا ما تكون كبرية ومتنامية .فمثالً� ،إن التم ّدن ال�رسيع يف معظم البلدان
ح�ص ًة متزايدة من �إقت�صاد تلك البلدان و�سكانها
يعر�ض ّ
املتدنية الدخل �إىل املتو�سطة الدخل ،والذي يجري يف مناطق مرتفعة اخلطورة ن�سبياًّ ،

للخطر]7.5 – 7.4 – 7.1[ D ** .

املرجح �أن
القت�صادية للظواهر اجلوية املتطرفة يف أالماكن التي ت�شتد فيها تلك الظواهر وتزداد وتري ًة مع تغيرّ املناخ ،ومن
• تزداد الكلفة إ
ّ
الزديادات ملمو�سة يف املناطق املت أ� ّثرة ب�شكلٍ مبا�رش ،مقارن ًة مع غريها من املناطق .وت�شري التجربة �إىل �أن تكاليف �أهم الظواهر
ت�صبح تلك إ
ن�سب مئوية هامة من �إجمايل الناجت املحلي واملردود يف مناطق خمتلفة تتميز ب إ�قت�صاد كبري جداً ،وقد تتعدى  %25من �إجمايل
قد ت�صل �إىل ٍ
الناجت املحلي واملردود يف املناطق أ
ال�صغر بني املناطق املت أ� ّثرة بتلك الظواهر]7.5[ N ** .
• باتت بع�ض املجتمعات أ
تقلبية املناخ والظواهر املتطرفة املرتبطة باملناخ؛ وقد تكون
ناجت عن
وال�رس املعي�شية الفقرية خا�ضعة إلجهادٍ ٍ
ّ
�رسيعة الت أ� ّثر �إىل درجة عالية بتغيرّ املناخ ،كونها متيل �إىل التمركز يف املناطق العالية اخلطورة ن�سبياً ،ومتلك نفاذاً حمدوداً �إىل اخلدمات

للتكيف� .أ ّما يف مناطق �أخرى فقد ُتظهر تبعي ًة �أكرب ملوارد املناخ احل�سا�سة على غرار املياه أ
والغذية املحلية7.2[ N ** .
وغريها من املوارد
ّ

– – 7.4.5
والقت�صادية .ويف
القت�صادية املتنامية �إثر الظواهر اجلوية املتطرفة ،من احلاجة �إىل �إدارة فعلية للمخاطر املالية إ
• بد�أت تزيد التكاليف إ
املناطق أ
والماكن التي ت�شهد تزايداً للمخاطر ،وحيث بات الت أ�مني اخلا�ص خياراً �أ�سا�سي ًا إلدارة املخاطر ،ميكن إل�شارات الت�سعري �أن ت�ؤمن
للتكيف؛ �إ ّال �أن احلماية قد ُت�سحب �أي�ضاً ،ما يع ّزز �أدوار أالطراف أالخرى ،ومنها احلكومات� .أ ّما املناطق التي ال متلك قطاع ت أ�مني خا�ص
حوافزاً ّ
]7.4.6

وا�سع ًا ف�ستحتاج �إىل �آليات �أخرى إلدارة املخاطر .ويف كل أالحوال� ،إ ّن �أ�شد املجموعات فقراً يف املجتمع �ستحتاج �إىل م�ساعدةٍ خا�صة إلدارة

والتكيف]7.4.2[ D ** .
املخاطر
ّ

الجتماعي ،ويزيد من ال�ضغوطات على البنى التحتية احلكومية
• يف مناطق عديدة ،من
الن�صاف إ
املرجح �أن يطرح تغيرّ املناخ م�شاكل جلهة إ
ّ
امللخ�ص التنفيذي]7.6.5 – 7.4.5 – 7 ،
والقدرات امل�ؤ�س�ساتيةّ [ N ** .
• تتمتع البنى التحتية املادية املوثوقة والبنى التحتية املتينة ب أ�همية خا�صة يف �إطار �إدارة املخاطر املرتبطة باملناخ .فالبنى التحتية ،على
القليمية ،ال �سيما يف املناطق ال�ساحلية؛ كما �أن
غرار نظم املياه املدنية� ،رسيعة الت أ� ّثر ب إ�رتفاع م�ستوى �سطح البحر و�إنخفا�ض ن�سبة أالمطار إ
التجمعات ال�سكانية الكبرية التي تفتقر �إىل البنى التحتية تعترب �أكرث ت أ� ّثراً من غريها ب آ�ثار تغيرّ

املناخ[ N ** .من � 7.4.3إىل ]7.4.5

ال�صحة
ّ
• تظهر املخاطر الن�سبية املتوقعة جلهة تغيرّ املناخ يف العام � 2030إزدياداً على م�ستوى �سوء التغذية يف بع�ض البلدان آ
ال�سيوية.
ال�ستوائية
الحرتار املتوقعة من وفرة مردودات املحا�صيل يف املناطق إ
توجهات إ
[ ]8.4.1ويف مرحلة تالية من القرن ،من املتوقع �أن تقلل ّ

** N
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تطور الطفل ومنوه ،يف املناطق
واجلافة بح�سب املوا�سم ]5.4[ .ما �سيزيد من ن�سبة اجلوع و�سوء التغذية إ
وال�ضطرابات ذات ال�صلة ،مبا يف ذلك ّ
أالكرث ت أ� ّثراً من غريها ب إ�نعدام أ
المن الغذائي� ،أي �أفريقيا على وجه التحديد]8.4.2[ N ** .

خفيف من
رتفاع ن�سبي كبري يف الوفيات؛ لكن ينطبق ذلك على عب ٍء
ٍ
• بحلول العام  ،2030من املتوقع �أن ي�ؤدي الفي�ضان ال�ساحلي �إىل �إ ٍ
الكلي �صغرياً .وب�شكلٍ عام ،من املتوقع �أن يزيد عدد ال�سكان املعر�ضني خلطر الفي�ضان ب�ضعفني �أو ثالثة �أ�ضعاف،
املر�ض ،وبالتايل يبقى أالثر ّ
بحلول العام ]8.4.1[ N ** .2080

املعر�ضني خلطر املوت ب�سبب احلرارة بح�سب البلدان نظراً �إىل املكان وزيادة ن�سبة
• تختلف التقديرات اخلا�صة ب إ�رتفاع عدد أال�شخا�ص
ّ
التكيف اخلا�صة باملكان .وب�صورة عامة ،يتوقع ان ي�شهد هذا القرن �إرتفاع ًا هام ًا يف عدد ه�ؤالء أال�شخا�ص[ D ** .اجلدول
امل�سنني وتدابري ّ
]8.3

املعر�ضني
ال�ضافيني
• ت�شري التنب�ؤات �إىل توقعات خمتلطة يف ن�سب املالريا :على ال�صعيد العاملي ،من املتوقع �أن يرتاوح عدد أال�شخا�ص إ
ّ
لل�صابة بهذا املر�ض بني  220مليون �شخ�ص (بح�سب ال�سيناريو  )A1 FIو 400مليون �شخ�ص (بح�سب ال�سيناريو �أ� .)2أ ّما يف �أفريقيا فترتاوح
إ
التقديرات بني تراجع ن�سبة �إنتقال املر�ض يف جنوب �رشق �أفريقيا يف العام  2020وتراجعها يف منطقة ال�ساحل وجنوب و�سط �أفريقيا يف
بال�ضافة �إىل �إزدياد الن�سب وتركّ زها يف أالرا�ضي املرتفعة ،وبني �إزدياد عدد أال�شخا�ص امل�صابني �شهري ًا �إىل %28 – %16
العام  ،2080إ
ال�صابة.
يف العام  ،2100بح�سب كافة ال�سيناريوهات .كما ُيتوقع �أن ت�شهد اململكة املتحدة و�أ�سرتاليا والهند والربتغال �إرتفاع ن�سبة خطر إ

*** [ Dاجلدول ]8.2

• يف كندا ،من املتوقع �أن ت�شهد ثمانينيات القرن احلادي والع�رشين �إمتداداً لداء المي املحمول بالنواقل  1000كلم ب إ�جتاه ال�شمال (�أ ،)2
بال�ضافة �إىل �إرتفاع عدد القراد بن�سبة �ضعفني �إىل � 4أ�ضعاف .ويف �أوروبا ،من املتوقع �أن ينتقل �إلتهاب الدماغ املنقول بالقراد من نطاقه
إ

احلايل ب إ�جتاه املنطقة ال�شمالية ال�رشقية ،غري �أن �إنت�شار املر�ض �سيتقلّ�ص يف �أوروبا الو�سطى وال�رشقية بحلول خم�سينيات القرن احلايل.

* [ Nاجلدول ]8.2

ال�سهال بحوايل � %2إىل .%5
• بحلول العام ُ ،2030يتوقع �أن ت�شهد املناطق املنخف�ضة الدخل تراجع ًا جلهة عبء �أمرا�ض إ
مت تقدير �إحتمال
وكان من املتوقع �أن تعرف املجتمعات أال�صلية يف �أ�سرتاليا �إرتفاع ًا �سنوي ًا بن�سبة [ N ** .%18 – %5اجلدول  ]8.2وقد ّ
حاالت الت�سمم الغذائي يف اململكة املتحدة نتيجة �إرتفاع درجات احلرارة بـ� 1إىل  3درجات مئوية[ N * .اجلدول ]8.2
• بح�سب ال�سيناريو �أ ،2من املتوقع �أن ت�شهد منطقة �رشق �أمريكا ال�شمالية �إرتفاع ًا بن�سبة  %4.5يف ما يتعلق بالوفيات املرتبطة أ
بالوزون.
ارتفاع
ومن املتوقع �أي�ض ًا �أن ي�ؤدي �إرتفاع مع ّدل عدد أاليام التي تتعدى معيار الثماين �ساعات التنظيمي يف ف�صل ال�صيف بن�سبة � ،%68إىل
ٍ
** ]8.4.1[ N

رتفاع �أخر مبعدل  %0.3جلهة الوفيات الناجتة عن �أمرا�ض القلب أ
والوعية الدموية.
�أخر بن�سبة � %0.1إىل  %0.3يف الوفيات غري العر�ضية و�إ ٍ
ويف اململكة املتحدةُ ،يتوقع �أن ي�شهد العامان  2050و 2080حاالت تراجع هامة جلهة أاليام التي تت�سم بن�سبة عالية من اجل�سيمات وثاين

بال�ضافة �إىل حاالت تراجع ب�سيطة جلهة امللوثات أالخرى ،غري �أن ن�سبة أالوزون تكون قد تراجعت[ N *** .اجلدول  ]8.4وقد
�أك�سيد الكربيت ،إ
تكون الفوائد ال�صحية الق�صرية املدى ،التابعة لتدين ن�سبة تركيز التلوث اجلوي (على غرار أالوزون واجل�سيمات) والناجتة عن تراجع غازات

الدفيئة ،حيوية]WGIII AR4 – 8.7.1[ D ** .

• بحلول العام  ،2085من املتوقع �أن يزداد خطر حمى ال�ضنك نتيجة تغيرّ املناخ ،لي�ضم  3.5مليار �شخ�ص.
باحلر ،يف اململكة املتحدة[ D ** .اجلدول
النخفا�ض يف الوفيات املرتبطة بالربد حاالت زيادة الوفيات املرتبطة
• ُيتوقع �أن تتعدى حاالت إ
ّ
* ]8.4.1.2[ N

]8.3
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امللخ�ص الفني  4.2الت أ�ثريات املناطقية		
ّ
والتك ّيف و�رسعة الت أ�ثر
يرد ملخ�ص الت أ�ثريات املتوقعة لكل منطقة يف ا إلطار  6من امللخّ �ص
الفني.

�أفريقيا
املرجح أ�ن يت أ�ثر ب�ش ّدة ا إلنتاج الزراعي يف عدة بلدان ومناطق
من ّ
تغي املناخ وتقلب ّيته ،ما �سي�ؤثر �سلباً على أ
المن
أ�فريقية ب�سبب رّ
الغذائي ويزيد من �سوء التغذية (ثقة عالية جد ًا).
ي�ش ّكل كل من املحا�صيل الزراعية وا إلعتماد على املوارد الطبيعية
جزء ًا هام ًا من املعي�شة املحلية يف عدد كبري من البلدان أالفريقية لكن
لي�س يف جميعها .تعترب الزراعة م�ساهم ًا هام ًا يف ا إلقت�صاد القائم يف معظم
البلدان أالفريقية ،مبعدل  ،%21كما ت�ش ّكل ن�سبة ترتاوح ما بني %10
�إىل  %70من �إجمايل الناجت املحلي .وت�شري �إىل أ�ن الدخل خارج املزارع
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تغي املناخ وتقلب ّيته �إىل خ�سارة بع�ض أ
النواع
املرجح أ�ن ي�ؤدي رّ
من ّ
أ
الحيائية و�إنقرا�ضها وتقييد «امل�ساحات املناخية» لعدة نباتات
وحيوانات ،ونطاقات تواجدها (ثقة عالية).
تغيات يف جمموعة متنوعة من النظم ا إليكولوجية ،خا�صة يف
مت ر�صد رّ
النظم ا إليكولوجية يف اجلنوب ا إلفريقي ،بوترية أ��رسع من املتوقع نتيج َة
جمموع ٍة من العوامل ،ومن بينها ت أ�ثري املناخ ،يف النظم ا إليكولوجية
اجلبلية مث ً
ال]9.4.5،4.4.2،4.4.3،4.4.8[ .
يف البيئات غري امل�ستغلة ،من املتوقع ح�صول ت أ�ثريات وت أ�ثريات
التغيات املناخية ،لكنها تتفاقم
تفاعلية عديدة ومتفاعلة ب�سبب
رّ
بفعل العوامل غري املناخية (ثقة عالية).
تظهر الت أ�ثريات على جبل كيليماجنارو ،مث ًال ،تراجع ًا يف أالنهار
اجلليدية والغطاء اجلليدي نتيجة العديد من العوامل التفاعلية (على
والتغيات يف النبات والتفاعالت الب�رشية)،
غرار ا إل�شعاع ال�شم�سي،
رّ
مع تراجع يف م�ساحة أالنهار اجلليدية تبلغ ن�سبته حوايل  %80خالل
الفرتة املمتدة ما بني العامني  1912و ( 2003أ�نظرالر�سم  .)10أ� ّدت
خ�سارة «غابات ال�سحاب» ب�سبب احلرائق ،مث ًال ،منذ العام � ،1976إىل
تراجع �سنوي يف الينابيع املائية املت أ�تية من ال�ضباب بلغت ن�سبته %25
(يوازي كمية مياه ال�رشب ال�سنوية التي تغطي حوايل مليون �شخ�ص
يعي�شون حول جبل كيليماجنارو) [.]9.4.5

Q ádgG ƒôÄaH
ô

ُيزيد من م�ساهمة الزراعة الكلية يف بع�ض البلدان [.]9.4.4 ،9.2.2
تظهر اخل�سائر الزراعية فادحة يف عدة مناطق (ال�ساحل ،و�رشق �إفريقيا
تغيات خالل فرتة منو النبات ،ما
واجلنوب ا إلفريقي ،مث ًال) ترافقها رّ
ي�ؤثر على النظم املختلطة البعلية والقاحلة و�شبه القاحلة وفق ًا لبع�ض
التوقعات املناخية .يف بع�ض البلدان ،ميكن خف�ض املحا�صيل من الزراعة
املطرية �إىل الن�صف بحلول العام  .2020على امل�ستوى املحلي ،من
املرجح أ�ن يتك ّبد عدد من أالفراد خ�سائر �إ�ضافية يف معي�شتهم عندما
ّ
أ
التغي املناخي وتقلب ّيته مع عوامل �إجهاد �خرى( .النزاع،
يتزامن رّ
مث ًال) [.]9.6.1 ،9.2.2

1

äGÎeƒ∏«µdG

0

الر�سم  10يف امللخّ �ص الفني .التغيرّ ات يف القلن�سوة الثلجية والغالف
الثلجي يف جبل كيليماجنارو على مر الوقت .الرتاجع يف م�ساحة أالنهار
اجلليدية يف كيليماجنارو خالل الفرتة املمتدة ما بني العامني 1912
و[ 2003أ�نظر الر�سم .]9.2

يعترب ا إلفتقار يف النفاذ �إىل املياه ال�سليمة ،ب�سبب عدة عوامل،
املرجح أ�ن يتفاقم
نقطة ت أ�ثر أ��سا�سية يف عدة مناطق يف أ�فريقيا .من ّ
التغي املناخي (ثقة عالية جد ًا).
الو�ضع ب�سبب رّ
بحلول العام  ،2020تتوقع بع�ض التقييمات أ�نه من املقدر أ�ن يتعر�ض
التغي املناخي.
بني  75و 250مليون �شخ�ص إلجهاد مائي متزايد ب�سبب رّ
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و�إذا ترافق مع الطلب املتزايد� ،سي�ؤثر �سلب ًا على الو�ضع املعي�شي وي�ؤدي
�إىل تفاقم امل�شاكل املرتبطة باملياه .وتظهر بع�ض التقييمات على �سبيل
املثال �إزدياد ًا حاد ًا يف ا إلجهاد املائي و�إحتمال �إزدياد خماطر اجلفاف
يف أ�جزاء من �شمال أ�فريقيا واجلنوب أالفريقي و�إزدياد يف ال�سيالن يف
بالتغي املناخي وحده
�رشق أ�فريقيا� .إال أ�ن النفاذ �إىل املياه ال يت أ�ثر
رّ
[ ]9.4.1بل أ�ي�ض ًا ب�إدارة أالحوا�ض أ
والنهار (�إذ أ�ن عدد ًا من أالنهار
ٌ
مت�شارك بني عدة بلدان) ،وبتدهور املوارد املائية
أالفريقية الكربى
ب�سبب �إ�ستخراج املياه وتلوث الينابيع [.]9.4.1
التغيات يف خماطر املالريا
التغي املناخي يف رّ
يبقى عزو م�ساهمة رّ
مو�ضوع جدل (ثقة عالية).
ال�صحة الب�رشية وهي تت أ�ثر أ��ص ًال �سلب ًا مبجموعة من
كما ميكن أ�ن تت أ�ثر
ّ
بالتغي املناخي وتقلب ّيته (يف ه�ضبات اجلنوب أالفريقي
العوامل مرتبطة
رّ
التغي املناخي
و�رشق أ�فريقيا ،مث ًال) .يتطلب اجلدل القائم حول عزو رّ
واملالريا مزيد ًا من أالبحاث [.]8.4.1 ،8.2.8 ،9.4.3
�إن أ�فريقيا هي �إحدى القارات أ
والتغي املناخي
الكرث ت أ�ثر ًا بالتقلب ّية
رّ
ب�سبب العديد من ا إلجهادات وقدرة تك ّيف متدنية ،وي�ساهم يف هذا
الو�ضع الفقر املدقع الذي يعاين منه العديد من �سكان أ�فريقيا،
والكوارث الطبيعية املتكررة على مثال اجلفاف والفي�ضانات،
با إل�ضافة �إىل الزراعة التي تعتمد �إىل حد بعيد على هطول أ
المطار.
�إال أ�ن حاالت مرونة الفتة �إزاء ا إلجهادات العديدة قد ظهرت (ثقة
عالية).
وت�ضم �إفريقيا عدة أ�مثلة على �إ�سرتاتيجيات الت أ�قلم والتك ّيف التي
ت�ستخدم إلدارة جمموعة من ا إلجهادات ومن بينها الظواهر املناخية
املتطرفة (اجلفاف والفي�ضانات ،مث ًال) .لكن ،على �ضوء ا إلزدياد املحتمل
املرجح أ�ن تكون هذه اال�سرتاتيجيات غري
يف ا إلجهادات ال�شبيهة ،من ّ
تغي املناخ وتقلب ّيته ،نظر ًا مل�شكلة الفقر امل�ستوطن
كافية للتك ّيف مع رّ
والرتتيبات امل�ؤ�س�ساتية ال�ضعيفة وقلة النفاذ �إىل البيانات واملعلومات،
و أ�عباء �صحية متزايدة.]9.2.5 ،.9.2.1،9.2.2[ .

�آ�سيا
تغي املناخ أ� ّثر على عدة قطاعات يف
تظهر الوقائع املنظورة أ�ن رّ
آ��سيا خالل العقود أ
الخرية (ثقة متو�سطة).
تغي املناخ وتقلب ّيته والظواهر املناخية
ظهرت أ�دلة على ت أ�ثريات رّ
60

املتطرفة يف آ��سيا ،مثلما توقّع تقرير التقييم الثالث .كما ر�صدت الوقائع
املنظورة تراجع املحا�صيل الزراعية يف معظم بلدان آ��سيا ،ويعزى
ذلك على أالرجح ،جزئي ًا� ،إىل ارتفاع درجات احلرارة .ويعترب كل من
تراجع أالنهار اجلليدية و�سيالن الرتبة ال�صقيعية يف آ��سيا ال�شمالية
خالل أالعوام املا�ضية ،والذي ال �سابق له ،نتيجة حمتملة ل إلحرتار .كما
�إزدادت وترية حدوث أالمرا�ض املت أ�ثرة باملناخ وا إلجهاد احلراري يف
آ��سيا الو�سطى و�رشق آ��سيا وجنوب آ��سيا وجنوب �رشق آ��سيا مع �إرتفاع
التغيات امللحوظة يف
يف درجات احلرارة وتقلب ّية التهطال .أ��صبحت رّ
النظم ا إليكولوجية الرب ّية والبحر ّية أ�كرث و�ضوح ًا [.]10.2.3
تغي املناخ يف امل�ستقبل على الزراعة من خالل
من املتوقع أ�ن ي� ؤ ّثر رّ
تراجع ا إلنتاج وتراجع أ
الرا�ضي ال�صاحلة للزراعة والتغذية
املتوفرة أ
لل�سماك (ثقة متو�سطة).
والتغيات يف التهطال يف معظم
�سي�ؤدي �إحرتار �سطح أالر�ض املتوقّع
رّ
بلدان آ��سيا �إىل تراجع هام يف �إنتاجية املحا�صيل الزراعية نتيجة ا إلجهاد
احلراري و�إزدياد �شدة اجلفاف والفي�ضانات [� .]10.4.1سيكون تراجع
ا إلنتاجية الزراعية أ�كرث و�ضوح ًا يف املناطق التي تعاين أ��ص ًال من �إزدياد
يف ندرة أالرا�ضي ال�صاحلة للزراعة ،و�ست�ؤدي �إىل �إزدياد خماطر املجاعة
تغي املناخ
يف آ��سيا ،خا�صة يف البلدان النامية [ .]10.4.1كما يهدد رّ
مزارعي الكفاف .وميكن أ�ن تكون املحا�صيل احلد ّية مثل الذرة والدخان
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الر�سم  11يف امللخّ �ص الفني .التغيرّ ات املتوقعة يف امل�ستقبل يف حدود
وفقا ل�سيناريو التقرير اخلا�ص أ� 2للعام
الرتبة ال�صقيعية يف �شمال آ��سيا ً
[ .2100أ�نظر الر�سم ]10.5
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هي أالكرث تعر�ض ًا للرتاجع يف ا إلنتاجية وخل�سارة التنوع اجليني يف
تغيات على
املحا�صيل على حد �سواء ]10.4.1[.ومن املتوقع أ�ن تطر أ� رّ
موائل توالد أال�سماك والغذاء املتوفر لها و أ�خري ًا على وفرتها� ،إ�ستجاب ًة
لتغي املناخ]10.4.1[ .
رّ
تغي املناخ �إىل تفاقم �إجهاد املوارد املائية يف
كما ميكن أ�ن ي�ؤدي رّ
معظم مناطق آ��سيا (ثقة عالية).
تغي املناخ يف آ��سيا هو ندرة املياه .من
�إن التهديد أالخطر املحتمل يف رّ
املتوقع أ�ن ترتاجع وفرة املياه العذبة يف آ��سيا الو�سطى وجنوب آ��سيا
و�رشق آ��سيا وجنوب �رشق آ��سيا ،خا�صة يف أ�حوا�ض أالنهار الوا�سعة،
تغي املناخ الذي قد ي�ؤثر �سلب ًا على أ�كرث من مليار �شخ�ص بحلول
ب�سبب رّ
العام � 2050إذا ما رافقه �إزدياد يف عدد ال�سكان و�إزدياد الطلب ب�سبب
التغيات يف مو�سمية
حت�سن م�ستوى املعي�شة  ]10.4.2[.ميكن أ�ن ت�ؤثر رّ
ّ
ال�سيالن ب�سبب ذوبان أالنهار اجلليدية ال�رسيع ،ويف بع�ض املناطق ب�سبب
�إزدياد التهطال يف ال�شتاء �إىل حد بعيد ،على توليد الطاقة الكهرمائية
و�إنتاج املحا�صيل واملا�شية [.]10.4.2
من املتوقع أ�ن ي�ؤدي �إرتفاع درجات احلرارة �إىل تراجع أ��سرع يف
أ
النهار اجلليدية يف الهيمااليا و�إ�ستمرار �سيالن الرتبة ال�صقيعية
يف �شمال آ��سيا (ثقة متو�سطة).
�إذا ا�ستمرت معدالت ا إلحرتار احلالية ،قد تت�آكل أالنهار اجلليدية يف
الهيمااليا بوترية �رسيعة جد ًا ( أ�نظر الر�سم  .)11و�سي�ؤدي ذوبان
أالنهار اجلليدية املت�سارع �إىل �إزدياد التدفّق يف بع�ض نظم أالنهار
خالل العقدين �إىل ثالثة عقود مقبلة ،ما �سي�ؤدي �إىل في�ضانات متزايدة،
و�إنهيارات �صخرية يف املنحدرات املتزعزعة ،و�إختالل املوارد املائية.
�سيتبع ذلك تراجع يف التدفّقات مع تق ّل�ص حجم أالنهار اجلليدية
[ .]10.6.2ميكن أ�ن ي�ؤدي ت�آكل الرتبة ال�صقيعية �إىل �إنخ�ساف أالر�ض،
وتغيري خ�صائ�ص ال�رصف و�إ�ستقرار البنى التحتية وميكن أ�ن ت�ؤدي �إىل
�إزدياد �إنبعاثات امليثان [.]10.4.4
من املتوقع أ�ن تت أ�ثر النظم ا إليكولوجية البحرية وال�ساحلية يف آ��سيا
ب�إرتفاع م�ستوى البحر و�إزدياد درجات احلرارة (ثقة عالية).
قد ي�ؤدي �إرتفاع م�ستوى البحر املتوقع �إىل وقوع عدة ماليني �إ�ضافية
من أال�شخا�ص يف كل �سنة �ضحايا في�ضانات [ .]10.4.3.1وقد ي�ؤدي
ت�رسب مياه البحر �إىل �إزدياد موئل م�صائد أ��سماك املاء أالجاج ،لكنه
رض �إىل حد بعيد برتبية املائيات [ .]10.4.1ب�شكل عام ،من املتوقع
ي� ّ

أ�ن ي�ؤدي م�ستوى البحر �إىل تفاقم �إنتاجية أال�سماك املرتاجعة أ��ص ُال يف
آ��سيا [ .]10.4.1كما من املتوقع أ�ن تت أ�ثر امل�صائد البحرية ال�شمالية �إىل
بتغي املناخ ،فيما ت�ستفيد بع�ض أالنواع ،على غرار �سمك القد
حد بعيد رّ
والرنكة ،على أالقل من ا إلرتفاع الطفيف يف درجات احلرارة وترتاجع
�إنتاجية أ�نواع أ�خرى مثل القريد�س ال�شمايل [.]10.4.1
تغي املناخ �إىل تفاقم املخاطر التي تهدد
من املتوقع أ�ن ي�ؤدي رّ
الحيائي الناجتة عن تغري �إ�ستخدام أ
التنوع أ
وتغي غطاء
الرا�ضي رّ
أ
الر�ض وا إلجهاد ال�سكاين يف معظم أ�جزاء آ��سيا (ثقة عالية).
املرجح أ�ن يزداد خطر �إنقرا�ض عدة أ�نواع من احليوانات والنباتات
من ّ
لتغي املناخ وجتزئة املوئل[]10.4.4
الربية يف آ��سيا نتيج ًة ا آلثار الت�آزرية رّ
 .كما �ستزداد املخاطر التي حت ّدق با إل�ستقرار ا إليكولوجي يف أالرا�ضي
الرطبة واملاجنروف وال�شُ عب املرجانية يف آ��سيا .10.4.3[ ، ]10.6.1من
املتوقع أ�ن تزداد وترية حرائق الغابات و�إت�ساعها يف آ��سيا ال�شمالية يف
تغي املناخ والظواهر املناخية املتطرفة التي من املرجح
امل�ستقبل ب�سبب رّ
أ�ن حت ّد من �إت�ساع الغابات [.]10.4.4
التغي املناخي ال�سلبي
املرجح أ�ن ي�ستمر يف امل�ستقبل ت أ�ثري
رّ
من ّ
على ال�صحة الب�شرية يف آ��سيا (ثقة عالية).
من املتوقع أ�ن تزداد مع ّدالت الوفيات وا إلعتالل املزمن ب�سبب أ�مرا�ض
ا إل�سهال املرتبطة ب�شكل أ��سا�سي بالفي�ضانات واجلفاف ،يف �رشق آ��سيا
التغيات املتوقعة يف الدورة
وجنوب آ��سيا وجنوب �رشق آ��سيا ،ب�سبب رّ
الهيدرولوجية املرتبطة با إلحرتار العاملي [� .]10.4.5سي�ؤدي �إرتفاع
درجات حرارة املياه ال�ساحلية �إىل تفاقم �إنت�شار و /أ�و �سم ّية الكولريا
يف جنوب آ��سيا [ .]10.4.5كما تفيد التقارير بتو�سع املوائل الطبيعية
أللمرا�ض التي حتملها الناقالت واملياه [.]10.4.5
تغي
�ستزداد ا إلجهادات العديدة قو ًة يف آ��سيا يف امل�ستقبل ب�سبب رّ
املناخ (ثقة عالية).
أ� ّدى �إ�ستغالل املوارد الطبيعية املرتبط بالتم ّدن ال�رسيع والت�صنيع
والتنمية ا إلقت�صادية يف البلدان النامية يف آ��سيا �إىل �إزدياد تل ّوث الهواء
واملياه ،وتدهور أالرا�ضي ،وامل�شاكل البيئية أالخرية التي �ش ّكلت �ضغط ًا
هائ ًال على البنى التحتية املدنية والرفاهية الب�رشية والنزاهة الثقافية
أ
تغي املناخ �إىل
املرجح أ�ن ي�ؤدي رّ
والو�ضاع ا إلجتماعية ا إلقت�صادية .من ّ
زيادة ال�ضغوط البيئية قوةً ،ما �سيعيق التنمية امل�ستدامة يف عدة بلدان
نامية يف آ��سيا ،خا�ص ًة يف اجلنوب وال�رشق]10.5.6[ .
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�أ�سرتاليا ونيوزيلندا
التغيات املناخية احلديثة ،ولقد
ت�شهد املنطقة أ��ص ًال ت أ�ثريات من رّ
بد أ� التك ّيف يف بع�ض القطاعات واملناطق (ثقة عالية).
منذ العام  ،1950بلغ ا إلحرتار بني  0.3و 0.7درجة مئوية يف املنطقة،
مع �إزدياد موجات احل ّر وتراجع ال�صقيع و�إزدياد أالمطار يف �شمال غرب
أ��سرتاليا وجنوب غرب نيوزيلندا ،وتراجع أالمطار يف جنوب و�رشق
أ��سرتاليا و�شمال �رشق نيوزيلندا ،و�إزدياد �شدة اجلفاف يف أ��سرتاليا،
و�إرتفاع م�ستوى البحر بن�سبة  70ملم [ .]11.2.1تت�ضح الت أ�ثريات
املتغية،
اليوم يف توفّر املياه والزراعة ،والنظم ا إليكولوجية الطبيعية رّ
والغطاء الثلجي املو�سمي املرتاجع ،وتق ّل�ص أالنهار اجلليدية [،11.2.2
 .]11.2.3لقد حدث بع�ض التك ّيف يف قطاعات كاملياه والزراعة والب�ستنة
وال�سواحل [.]11.2.5
من �شبه امل�ؤكد أ�ن مناخ القرن احلادي والع�شرين �سيكون أ�كرث
تغيات يف الظواهر املتطرفة (ثقة ترتاوح بني املتو�سطة
ح ّر ًا مع رّ
والعالية).
كما من �شبه امل�ؤكد أ�ن تزداد �ش ّدة موجات احلر واحلرائق ووتريتها
(ثقة عالية) [ .]11.3كما من املرجح جد ًا أ�ن تزداد �شدة الفي�ضانات
املرجح
وانزالقات الرتبة واجلفاف واملد العا�صفي ووتريتها ،ومن ّ
أ�ن ت�صبح الثلوج وال�صقيع أ�كرث ندر ًة (ثقة عالية) [ .]11.3.1كما من
املرجح أ�ن ترتاجع الرطوبة يف الرتبة يف مناطق وا�سعة من الياب�سة يف
ّ
املرجح أ�ن ي�شهد غرب
أ��سرتاليا و�رشق نيوزيلندا ،على الرغم من أ�نه من ّ
نيوزيلندا ن�سبة أ�مطار أ�كرث (ثقة متو�سطة) [.]11.3
لتغي املناخ هامة �إذا مل
املرجح أ�ن تكون الت أ�ثريات املحتملة رّ
من ّ
ترتافق مع املزيد من التك ّيف (ثقة عالية).
املرجح جد ًا أ�ن
• نتيجة تراجع التهطال و�إزدياد التبخّ ر ،من ّ
ت�شتد م�شاكل أالمن املائي بحلول العام  2030يف جنوب
أ��سرتاليا و�رشقها ،ويف نيوزيلندا أ
والرا�ضي ال�شمالية وبع�ض
املناطق ال�رشقية [.]11.4.1

• من املتوقع أ�ن يعرف التنوع أالحيائي خ�سارة هامة بحلول
العام  2020يف بع�ض املواقع الغنية �إيكولوجي ًا ،ومن بينها
الر�صيف املرجاين الكبري واملناطق املدارية الرطبة يف كوينزالند.
ومن بني املواقع أالخرى املهددة ،أالرا�ضي الرطبة يف كاكادو،
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وجنوب غرب أ��سرتاليا ،واجلزر جنوب القطب ال�شمايل ومناطق
أاللب يف البلدين [.]11.4.2
• من املتوقع أ�ن ت�ؤدي التنمية ال�ساحلية احلالية و�إزدياد
ال�س ّكان يف بع�ض املناطق ،مثل كرين�س وجنوب �رشق
كوينزالند ( أ��سرتاليا) و أ�را�ضي نورثالند حتى خليج بلنتي
(نيوزيلندا) �إىل تفاقم املخاطر من �إرتفاع م�ستوى البحر
وا إلزدياد يف �ش ّدة العوا�صف والفي�ضانات ال�ساحلية ووتريتها
بحلول العام .]11.4.7 ،11.4.5[ 2050
املرجح أ�ن تزداد املخاطر املح ّدقة ب أ�هم البنى التحتية �إىل
• من ّ
املرجح جد ًا أ�ن يتم تخطي
ح ّد بعيد .وبحلول العام  ،2030من ّ
معايري الت�صميم للظواهر املتطرفة مبرات أ�كرث من الواقع
الراهن .وتت�ضمن هذه املخاطر ف�شل احلماية من الفي�ضانات
و�شبكات ال�رصف واملجارير ،و�إزدياد أ��رضار العوا�صف
واحلرائق ،و�إزدياد موجات احل ّر ،ما ي�ؤدي �إىل املزيد من
الوفيات و�إنقطاع التيار الكهربائي [،11.4.5 ،11.4.1
.]11.4.11 ،11.4.10 ،11.4.7
• من املتوقع أ�ن يرتاجع ا إلنتاج يف الزراعة واحلراجة بحلول
العام  2030يف معظم مناطق جنوب و�رشق أ��سرتاليا ،ويف
مناطق يف �رشق نيوزيلندا ب�سبب �إزدياد اجلفاف واحلرائق.
لكن ،يف نيوزيلندا ،من املتوقع أ�ن ت�ستفيد الزراعة واحلراجة
ب�شكل أ��سا�سي يف املناطق الغربية واجلنوبية واملناطق املحاذية
أللنهار أال�سا�سية ب�سبب �إطالة مو�سم منو النبات ،وتراجع
�صقيع و�إزدياد التهطال []11.4.4[ ،]11.4.3
املرجح أ�ن تزداد �رسعة الت أ�ثر يف عدة قطاعات ،لكنها تعتمد على
من ّ
قدرة التك ّيف.
• ملعظم النظم الب�رشية قدرة تك ّيف هامة .وتتمتع املنطقة
ب�إقت�صادات متق ّدمة وقدرات فنية وعلمية وا�سعة
و�إ�سرتاتيجيات التخفيف من الكوارث وتدابري أالمن أالحيائي.
املرجح أ�ن تكون التكلفة مرتفعة و أ�ن تطرح عقبات
لكن ،من ّ
م�ؤ�س�ساتية أ�مام تطبيق خيارات التك ّيف (ثقة عالية)[]11.5
 .متتلك بع�ض املجتمعات أال�صلية قدرة تك ّيف متدنية (ثقة
متو�سطة) [ .]11.4.8يعترب كل من أالمن املائي واملجتمعات
ال�ساحلية أالكرث عر�ض ًة (ثقة عالية) [.]11.7
• للنظم الطبيعية قدرة تك ّيف حمدودة .من املرجح جد ًا أ�ن
تغي املناخ املتوقعة مع ّدالت التك ّيف من خالل
تتخطى مع ّدالت رّ
املرجح جد ًا أ�ن
تط ّور عدد من أالنواع (ثقة عالية) [ .]11.5ومن ّ
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بناء على املعايري التالية :أ
التكيف املنخف�ضة ،وعدد ال�سكان،
الر�سم  12يف امللخّ �ص الفني .املواقع احلارة يف أ��سرتاليا ونيوزيلنداً ،
الت�ثريات الوا�سعة ،وقدرة ّ
أ
واملعر�ضة ،و�إجهادات أ�خرى هامة (النمو ال�سكاين امل�ستمر املتزايد ،والتنمية اجلارية ،وتدهور الرا�ضي اجلاري ،وخ�سارة
قت�صاديا
ً
البنى التحتية الهامة � إ
ّ
مثال) [.]11.7
املوائل اجلارية ،واملخاطر من �إرتفاع م�ستوى البحرً ،

حت ّد خ�سارة املوائل وجتزئتها من هجرة أالنواع نتيجة املناطق
املناخية املتح ّولة (ثقة عالية) [.11.2.5[ ،11.5
املرجح أ�ن تزداد �رسعة الت أ�ثر نتيجة �إزدياد الظواهر
• من ّ
املرجح جد ًا أ�ن تزداد أال�رضار ا إلقت�صادية
املتطرفة .ومن ّ
من الظواهر املناخية املتطرفة و أ�ن ت�شكل حتديات ج ّمة للتك ّيف
(ثقة عالية) [.]11.5
املرجح أ�ن تكون �رسعة الت أ� ّثر عالية بحلول العام 2050
• من ّ
يف بع�ض املواقع ال�ساخنة املحددة ( أ�نظر الر�سم  .)12يف
أ��سرتاليا ،تت�ضمن هذه املواقع حيد احلاجز الكبري ،وكوينزالند
ال�رشقية واجلنوب الغربي ،وحو�ض موراي  -دارلينغ ،أ
واللب،
وكاكادو; ويف نيوزيلندا ،ت�شمل هذه املواقع خليج بالنتي،
و أ�را�ضي نورثالند ،واملناطق ال�رشقية ،أ
واللب اجلنوبي (ثقة
متو�سطة) [. ]11.7

�أوروبا
للتغيات يف املناخ احلايل
لقد مت توثيق الت أ�ثريات الوا�سعة النطاق رّ
يف أ�وروبا للمرة أ
الوىل (ثقة عالية جد ًا).
والتغيات املتقلبة مكاني ًا يف التهطال على تركيبة
أ� ّثر �إجتاه ا إلحرتار
رّ
الغالف اجلليدي وعمله (تراجع أالنهار اجلليدية و�إت�ساع الرتبة
ال�صقيعية) با إل�ضافة �إىل النظم ا إليكولوجية الطبيعية واملدارة (طول
وال�صحة الب�رشية ب�سبب موجة ح ّر
فرتة منو النبات ،حت ّول أالنواع
ّ
�شديدة ال �سابقة لها) [ .]12.2.1أ�ثرت موجة احل ّر يف العام 2003
يف أ�وروبا ( أ�نظر الر�سم  )13ب�شدة على النظم أالحيائية الفيزيائية
(�سجلت حوايل  35000حالة وفاة �إ�ضافية) [.]12.6.1
واملجتمع ّ
لتغي املناخ يف
التغيات امللحوظة مع الت أ�ثريات املتوقعة رّ
وتتما�شى رّ
امل�ستقبل [.]12.4
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تغي املناخ ا إلختالفات ا إلقليمية يف املوارد
املرجح أ�ن يكبرّ رّ
من ّ
الطبيعية واملوجودات يف أ�وروبا (ثقة عالية جد ًا).
تغي املناخ �إىل �إحرتار هام (�سيناريو أ�2.5 : 1
ت�شري �سيناريوهات رّ
�إىل  5.5درجة مئوية ،ب� 1 :2إىل  4درجات مئوية) ،يزداد يف ال�شتاء
يف ال�شمال ،ويف ال�صيف يف أ�وروبا اجلنوبية والو�سطى [ .]1. 12.3من
املتوقع أ�ن يزداد متو�سط التهطال ال�سنوي يف ال�شمال و أ�ن يرتاجع يف
التغيات املو�سمية �ستكون أ�كرث و�ضوح ًا :من املتوقع
اجلنوب� .إال أ�ن رّ
أ�ن يرتاجع التهطال يف ال�صيف ما ن�سبته حوايل � %30إىل  %45فوق
حو�ض املتو�سط ،و أ�ي�ض ًا فوق أ�وروبا ال�رشقية والو�سطى ،وبدرجة أ�قل
فوق أ�وروبا ال�شمالية ،وحتى يف �إ�سكاندينافيا الو�سطى [ .]12.3.1من
املرجح أ�ن يزداد ر�صد امل�صائد البحرية و�إنتاجها يف �شمال أالطل�سي
ّ
أ
أ
أ
تتغي مالءمة املحا�صيل يف �وروبا ،و�ن تزداد
رجح �ن رّ
[ .]12.4.7كما ُي ّ

4
3
2
1
0
1234-

OOÎdG

قد تكون بع�ض الت أ�ثريات �إيجابية ،مثل تراجع الوفيات ب�سبب الربد
بف�ضل �إرتفاع درجات احلرارة يف ال�شتاء .لكن ،من جهة أ�خرى ،ويف
غياب تدابري التك ّيف ،من املتوقع أ�ن تزداد املخاطر ال�صح ّية ب�سبب
�إرتفاع وترية موجات احل ّر ،خا�صة يف أ�وروبا الو�سطى واجلنوبية
وال�رشقية ،با إل�ضافة �إىل �إزدياد الفي�ضانات والتع ّر�ض أ
للمرا�ض التي
حتملها الناقالت أ
والغذية [.]12.4.11

) (GC

(K) IQGô◊G äÉLQO ∫ÓàNEG

�ستزداد املخاطر املرتبطة باملناخ �إىل حد بعيد ،على الرغم من
التغيات جغرافياً (ثقة عالية جد ًا).
�إختالف رّ
املرجح أ�ن تزداد الفي�ضانات يف ال�شتاء يف املناطق املحاذية للبحر،
من ّ
والفي�ضانات ال�رسيعة يف أ�وروبا كلها بحلول العام .]12.4.1[ 2020
املرجح أ�ن ته ّدد الفي�ضانات ال�ساحلية املرتبطة بالعوا�صف
كما من ّ
املتزايدة (خا�صة يف �شمال �رشق أالطل�سي) و�إرتفاع م�ستوى البحر،
 1.5مليون �شخ�ص �إ�ضايف �سنوي ًا بحلول العام  ،2080ومن املتوقع أ�ن
يزداد ت�آكل ال�سواحل [� .]12.4.2ست�ؤدي الظروف أالكرث دفئ ًا وجفاف ًا
�إىل جفاف متكرر و أ�طول (بحلول العام � ،2070ستتكرر مراحل اجلفاف
احلالية التي تدوم � 100سنة كل � 50سنة أ�و أ�قل يف جنوب أ�و جنوب �رشق
أ�وروبا) ،با إل�ضافة �إىل طول مو�سم احلرائق و�إزدياد خماطر احلريق،
خا�صة يف منطقة املتو�سط [ .]12.4.4[ ،]12.3.1كما من املتوقع �إرتفاع
رصفة يف أ�وروبا الو�سطى
وترية احلرائق الكارثية يف أ�را�ضي اخلث امل� ّ
وال�رشقية [ .]12.4.5و�سرتتفع وترية ا إلنهيارات ال�صخرية ب�سبب
تزعزع اجلدران اجلبلية نتيجة �إرتفاع درجات احلرارة وذوبان الرتبة
ال�صقيعية [.]12.4.3

�إنتاجية املحا�صيل (مع بقاء جميع العوامل أالخرى ثابتة) يف أ�وروبا
ال�شمالية ،و أ�ن ترتاجع يف املتو�سط ويف جنوب �رشق أ�وروبا [.]12.4.7
من املتوقع أ�ن تتو�سع أالحراج يف ال�شمال وترتاجع يف اجلنوب
املرجح أ�ن تزداد �إنتاجية أالحراج والكتلة أالحيائية
[ .]12.4.4من ّ
رجح
ا إلجمالية يف ال�شمال وترتاجع يف أ�وروبا الو�سطى وال�رشقية ،فيما ُي ّ
أ�ن يت�سارع مع ّدل وفيات أال�شجار يف اجلنوب [ .]12.4.4من املتوقع
أ�ن تربز ا إلختالفات يف توفر املياه بني املناطق بو�ضوح أ�كرب� :إرتفاع
متو�سط ال�سيالن ال�سنوي يف ال�شمال � /شمال غرب أ�وروبا ،وتراجع يف
اجلنوب  /جنوب �رشق أ�وروبا (من املتوقع �إن يرتاجع التدفّق املنخف�ض
يف ال�صيف مبع ّدل قد ي�صل حتى  %50يف أ�وروبا الو�سطى وحتى  %80يف
بع�ض أالنهار يف أ�وروبا اجلنوبية) [.] 12.4.1،12.4.5

14

احلر يف العام ( :2003ا)
الر�سم  13يف امللخّ �ص الفني .خ�صائ�ص موجة ّ
�إختالل يف درجات احلرارة يف حزيران  /يونيو ومتوز  /يوليو آو�ب  /أ�غ�سط�س
مقارنة بالفرتة املمتدة ما بني العامني 1961و( ,1990ب-د) درجات
احلرارة يف حزيران  /يونيو ومتوز  /يوليو آو�ب  /أ�غ�سط�س يف �سوي�رسا( ,ب)
امللحوظة خالل الفرتة املمتدة ما بني العامني 1864و( ,2003ج) حماكاة
من خالل �إ�ستخدام منوذج مناخي �إقليمي للفرتة املمتدة ما بني العامني
1961و( ,1990د) حماكاة للفرتة املمتدة ما بني العامني 2071و2100
وفقا ل�سيناريو التقرير اخلا�ص أ� .2متثل العواميد يف أاللواح (ب-د) متو�سط
ً
درجات احلرارة يف ال�صيف لكل �سنة خالل الفرتة الزمنية املدرو�سة ,وي�شار
�إىل توزيع غو�س أ
بال�سود[ .الر�سم ]12.4
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املرجح أ�ن يزداد ا إلجهاد املائي با إل�ضافة �إىل عدد أ
الفراد
من
ّ
الذين يعي�شون يف أ�حوا�ض أ
النهار يف ظل �إجهاد مائي مرتفع (ثقة
عالية).
املرجح أ�ن يزداد ا إلجهاد املائي يف أ�وروبا الو�سطى واجلنوبية.
من ّ
املرجح أ�ن تزداد ن�سبة املنطقة التي تعاين �إجهاد ًا مائي ًا عالي ًا من
ومن ّ
� %19إىل  %35بحلول العام  ،2070وعدد أالفراد املعر�ضني من 16
مليون �إىل  44مليون [� .]12.4.1إن املناطق أالكرث تع ّر�ض ًا هي أ�وروبا
اجلنوبية وبع�ض مناطق أ�وروبا الو�سطى وال�رشقية [ .]12.4.1من
املتوقع أ�ن ترتاجع القدرة على �إنتاج الطاقة الكهرمائية يف أ�وروبا
مبعدل  %6ومبعدل � 20%إىل  %50حول املتو�سط بحلول العام 2070
[.]12.4.8.1
من املتوقع أ�ن تت أ�ثر النظم الطبيعية يف أ�وروبا والتنوع أ
الحيائي
املرجح أ�ن تواجه
�إىل حد بعيد رّ
بتغي املناخ (ثقة عالية جد ًا) .من ّ
الكرثية أ
أ
الو�سع من املخلوقات والنظم االيكولوجية م�صاعب يف
تغي املناخ (ثقة عالية).
التك ّيف مع رّ
املرجح أ�ن ي�ؤدي �إرتفاع م�ستوى البحر �إىل �إنتقال البحار نحو
من ّ
الداخل وخ�سارة حوايل  %20من أالرا�ضي الرطبة ال�ساحلية
[ ، ].12.4.2ما ي�ؤدي �إىل خ�سارة توفّر املوائل لعدة أ�نواع تتوالد أ�و
حتفر موائلها يف املناطق ال�ساحلية املنخف�ضة [� .]12.4.6ستختفي
أالنهار اجلليدية ال�صغرية وتتقل�ص أالنهار أالكرب حجم ًا �إىل حد بعيد
(من املتوقع أ�ن يتقل�ص حجمها بن�سبة ترتاوح ما بني  %30و%70
بحلول العام  )2050خالل القرن احلادي والع�رشين [ .]12.4.3ومن
املتوقع أ�ن تختفي ع ّدة مناطق من الرتبة ال�صقيعية يف القطب ال�شمايل
[ .].12.4.5أ�ما يف املتو�سط فمن املتوقع أ�ن تختفي عدة نظم �إيكولوجية
مائية عابرة ،و أ�ن تتقل�ص النظم ا إليكولوجية الدائمة ومت�سي عابرة
تو�سع
[ .]12.4.5ووفق ًا لبع�ض ال�سيناريوهات ،من املتوقع أ�ن ي�ؤدي ّ
أالحراج نحو ال�شمال �إىل تراجع مناطق التندرة احلالية [.]12.4.4
وتواجه اجلبال خ�سارة يف أالنواع أالحيائية ت�صل ن�سبتها �إىل %60
وفق ًا ل�سيناريوهات ا إلنبعاثات املرتفعة بحلول العام .]12.4.3[ 2080
املرجح أ�ن مت�سي ن�سبة مئوية كبرية من النباتات أالوروبية (حتى
من ّ
 %50وفق ًا إلحدى الدرا�سات) �شديدة الت أ�ثر أ�و يف خطر أ�و متجهة
املرجح أ�ن تكون
نحو ا إلنقرا�ض مع نهاية هذا القرن [ .]12.4.6من ّ
خيارات التك ّيف حمدودة بالن�سبة �إىل عدة خملوقات ونظم �إيكولوجية.
املرجح جد ًا أ�ن ي�ؤدي التناثر املحدود �إىل احل ّد من
على �سبيل املثال ،من ّ
رجح
جمموع معظم الزواحف واحليوانات الربمائية [ .]12.4.6كما ُي ّ

أ�ال تتمكن ال�سواحل املنخف�ضة والهابطة جيولوجي ًا من التك ّيف مع
�إرتفاع م�ستوى البحر [ .]12.5.2ما من خيارات وا�ضحة للتك ّيف مع
تغي املناخ متاحة للتندرة أ�و للنبات يف أاللب [ .]12.5.3ميكن حت�سني
رّ
قدرة النظم االيكولوجية على التك ّيف من خالل احل ّد من ا إلجهادات
الب�رشية [ .]12.5.3،12.5.5وقد تظهر احلاجة �إىل مواقع حفظ
تغي املناخ �إىل تغيري ظروف
املرجح جد ًا أ�ن ي�ؤدي رّ
جديدة �إذ أ�نه من ّ
تغي املناخ ،ومن أ�جل
مالءمة عدد من أالنواع يف املواقع احلالية (يف ظل رّ
بلوغ أ�هداف املحافظة ،جتب زيادة م�ساحة املحم ّيات احلالية يف ا إلحتاد
أالوروبي مبعدل .]12.5.6[ )%41
من املتوقع أ�ن تت أ�ثر جميع املناطق أ
الوروبية تقريباً �سلباً ببع�ض
تغي املناخ يف امل�ستقبل ،ما ي�شكّل حتد ّيات أ�مام عدة
ت أ�ثريات رّ
قطاعات �إقت�صادية (ثقة عالية جد ًا).
تغي املناخ �إىل تفاقم الظروف
يف أ�وروبا اجلنوبية ،من املتوقع أ�ن ي�ؤدي رّ
(درجات حرارة مرتفعة وجفاف) يف منطقة تت أ�ثر أ��ص ًال بتقلب ّية املناخ .أ�ما
لتغي املناخ ت أ�ثريات متفاوتة،
يف أ�وروبا ال�شمالية فمن املتوقع أ�ن يكون رّ
املرجح أ�ن
تت�ضمن بع�ض الفوائد ،لكن ،فيما ي�ستمر رّ
تغي املناخ ،من ّ
تتخطى ن�سبة الت أ�ثريات ال�سلبية ن�سبة الفوائد [.]12.4
اري يف
�سيكون على الزراعة أ�ن تتك ّيف مع الطلب املتزايد على مياه ّ
تغي املناخ (مث ًال� :إزدياد الطلب على املياه من
أ�وروبا اجلنوبية ب�سبب رّ
� %2إىل  %4لزراعة الذرة ،ومن � %6إىل  %10لزراعة البطاطا بحلول
العام  )2050با إل�ضافة �إىل املزيد من احلواجز الناجتة عن �إزدياد ن�ض
النيرتات املرتبط باملحا�صيل [ .]12.5.7ومن املتوقع أ�ن ينخف�ض الطلب
تغي املناخ :حول
على التدفئة يف ال�شتاء وعلى التربيد يف ال�صيف ب�سبب رّ
املتو�سط� ،سيرتاجع عدد أال�سابيع التي حتتاج �إىل التدفئة أ��سبوعني
أ�و ثالثة أ��سابيع ،لكن �سريتفع عدد أال�سابيع التي حتتاج �إىل التربيد
أ��سبوعني حتى خم�سة أ��سابيع بحلول العام  .]12.4.8[ 2050من
املرجح أ�ن ي�شهد الطلب أالق�صى على الكهرباء نقالت يف بع�ض املناطق،
ّ
أ
املرجح �ن ترتاجع حركة
من ال�شتاء حتى ال�صيف [ .]12.4.8كما ومن ّ
ال�سياحة حول املتو�سط يف ال�صيف و أ�ن تزداد يف ال�صيف واخلريف.
ومن املتوقع أ�ن تواجه حركة ال�سياحة ال�شتوية يف املناطق اجلبلية
تراجع ًا يف الغطاء الثلجي (من املتوقع أ�ن ترتاجع مدة دوام الغطاء
الثلجي لعدة أ��سابيع مع كل �إرتفاع درجة مئوية واحدة يف منطقة أاللب)
[.]12.4.11 ،12.4.9
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تغي املناخ من التجارب املكت�سبة من
املرجح أ�ن ي�ستفيد تك ّيف رّ
من ّ
أ
الحداث املناخية املتطرفة ،خا�صة عن طريق تطبيق خطط تك ّيف
تغي املناخ (ثقة عالية جد ًا).
�إدارة خماطر رّ
خفّفت احلكومات ب�شكل كبري ،منذ تقرير التقييم الثالث ،عدد عمليات
التعامل مع أالحداث املناخية املتطرفة .كما �إنتقل التفكري احلايل ،املتع ّلق
بتك ّيف أالحداث املناخية املتطرفة ،من ا إلرتياح التفاعلي مع الكارثة �إىل
�إدارة فاعلة لها .واملثال على ذلك هو تطبيق أ�نظمة ا إلحرتار املبكر ألمواج
احل ّر يف العديد من البلدان (برتغال و�إ�سبانيا وفرن�سا وبريطانيا و�إيطاليا
وهنغاريا) .]12.6.1[ .با إل�ضافة �إىل ذلك ،عالج العديد من أالعمال
تغي املناخ على املدى الطويل .على �سبيل املثال ،مت تطوير خطط العمل
رّ
تغي املناخ [ ]12.5مع خطط حمددة مت �إدخالها
ا إلقليمية كي تتك ّيف مع رّ
على ال�سيا�سات أالوروبية وا إلقليمية للزراعة والطاقة أ
والحراج والتنقل
و�سائر القطاعات .]12.2.3،12.5.2[ .كما أ� ّمنت أالبحاث ر�ؤي ًة جديدة
املرجح
ل�سيا�سات التك ّيف (على �سبيل املثال ،أ�ظهرت الدرا�سات أ�نه من ّ
أ�ن يتم �إ�ستبدال املحا�صيل التي أ��صبحت أ�قل قابلية للحياة �إقت�صادي ًا،
تغي املناخ ،مبحا�صيل الطاقة أ
الحيائية)]12.5.7[ .
من ج ّراء رّ
وعلى الرغم من �إحتمال تن ّوع فاعلية �إجراءات التك ّيف الكبري
ومالءمتها ،قامت بع�ض احلكومات وامل�ؤ�س�سات ب�إختبار جمموعة
من ا إلجراءات ب�شكل ّ
منظم ونقدي .وعلى �سبيل املثال ،ميكن لبع�ض
اخلزانات امل�ستخدمة ا آلن يف �إجراء التك ّيف لتقلبات التهاطل ،أ�ن ت�صبح
غري مفيدة يف املناطق حيث يتوقع أ�ن تنخف�ض ن�سبة التهطال على املدى
البعيد .]12.4.1[ .وتتنوع ب�شكل كبري جمموعة �إمكانيات �إدارة التعامل
وتغي املناخ بني أ�نواع الغابات ،كون بع�ض أالنواع متلك عدد ًا أ�كرب من
رّ
ا إلمكانيات عن �سواها.]12.5.5[ .

�أمريكا الالتينية
على م ّر ال�سنني ،أ� ّثرت تقلب ّية املناخ أ
والحداث املتطرفة ب�شكل
كبري على مناطق أ�مريكا الالتينية (ثقة عالية).
وقع م�ؤخر ًا العديد من أالحداث املناخية املتطرفة غري ا إلعتيادية ،كت�ساقطٍ
حاد أ
للمطار يف فنزويال ( ،)2005 - 1999والفي�ضانات يف أالرجنتني
( ،)2002 - 2000واجلفاف يف أالمازون ( )2005والعوا�صف
الباردة يف بوليفيا ( )2002ومنطقة بوينو�س أ�ير�س ( ،)2006ف�ض ًال
عن �إع�صار كاترينا غري امل�سبوق يف جنوب املحيط أالطل�سي ()2004
ومو�سم أ�عا�صري العام  2005يف حو�ض الكاريبي .]13.2.2[ .تاريخي ًا،
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كانت لتقلب ّية املناخ املتطرفة ت أ�ثريات �سلبية على ال�سكان ،فارتفعت ن�سبة
الوفيات أ
والمرا�ض يف املناطق املت أ�ثرة .وب�إمكان التطورات احلديثة
حت�سن نوعية املعلومات ال�رضورية لت أ�مني
لتقنيات أالر�صاد اجلوية أ�ن ّ
راحة ا إلن�سان و أ�منه .وعلى الرغم من ذلك ،ي� ؤ ّثر النق�ص يف كل من معدات
املراقبة احلديثة واملعلومات اجلوية ال�سيئة وحمطات الطق�س اخلفيفة
الكثافة وعدم م�صداقية تقاريرها والنق�ص يف �ضبط التقلبات املناخية،
على نوعية أالر�صاد اجلو ّية ويرتك ت أ�ثريات �سلبية على النا�س ،ما يخفّ�ض
من تقديرهم خلدمات أالر�صاد اجلوية املط ّبقة ،ومن ثقتهم ببيانات
املناخ .كما ت� ؤ ّثر هذه العيوب على خدمات أالر�صاد اجلوية وترتك ت أ�ثري ًا
لنذار]13.2.5[ .
�سلبي ًا على نوعية التحذيرات املبكرة وتقارير ا إ
ُ�س ّجلت خالل العقود أ
تغيات هامة يف التهطال و�إرتفاع يف
الخرية رّ
درجات احلرارة (ثقة عالية).
أ� ّثر ا إلزدياد يف ت�ساقط أالمطار يف جنوب �رشق الربازيل والباراغوي
والوروغواي أ
أ
والرجنتني وبع�ض مناطق بوليفيا على �إ�ستخدام
أالرا�ضي وغلاّ ت املحا�صيل ،كما زاد من �إمكانية ح�صول الفيا�ضانات
و أ� ّثر على �ش ّدتها .ومن جهة أ�خرى ،لوحِ ظ تراجع يف ن�سبة التهطال
يف جنوب �شيلي وجنوب غرب أالرجنتني وجنوب البريو وغرب أ�مريكا
الو�سطى .كما لوحظ �إرتفاع يف درجات احلرارة بنحو درجة واحدة يف
أ�مريكا الو�سطى وجنوب أ�مريكا وبن�صف درجة يف الربازيل .ونتيجة
�إرتفاع درجات احلرارة ،مييل تراجع اجلليد املُق ّيم يف تقرير التقييم
الثالث �إىل الت�سارع (ثقة عالية جد ًا)� .إن امل� أس�لة خطرية جد ًا يف كل من
بوليفيا والبريو وكولومبيا وا إلكوادور حيث متت ت�سوية توفّر املياه
ل إل�ستهالك أ�و توليد الطاقة املائية .]13.2.4[ .من املتوقع أ�ن تزيد هذه
امل�شاكل يف امل�ستقبل و أ�ن ت�صبح مزمنة يف حال مل يتم تخطيط �إجراءات
املرجح جد ًا أ�ن يختفي اجلليد ا إلنديزي
تك ّيف منا�سبة وتنفيذها .من ّ
ا إل�ستوائي الداخلي خالل الع�صور املقبلة ،م�ؤثر ًا على توفّر املياه وعلى
توليد الطاقة املائية (ثقة عالية).]13.2.4[ .
تغي �إ�ستخدام أ
الرا�ضي من ا إل�ستخدام الطبيعي للموارد،
ك ّثف رّ
كما فاقم العديد من عمليات �إنحالل أ
الرا�ضي (ثقة عالية).
ت أ� ّثر ب�شكل كبري حوايل ثالثة أ�رباع م�ساحة أالر�ض اجلافة بعمليات
وتغي املناخ �إىل الرتاجع يف
ا إلنحالل .و أ� ّدت ت أ�ثريات أالعمال الب�رشية رّ
غطاء أالر�ض الطبيعي وهو ي�ستمر يف الرتاجع ب�شكل �رسيع (ثقة عالية).
وب�شكل خا�ص� ،إرتفعت ن�سب �إزالة أالحراج من الغابات ا إل�ستوائية يف
خالل اخلم�سة أ�عوام أالخرية .ومن امل�ؤكد أ�نه ميكن أللهباء اجلوية

ّ
امللخ�ص الف ّني

تغي درجة احلرارة ا إلقليمية يف منطقة أالمازون اجلنوبية  ،حلرق
أ�ن رّ
الكتلة أالحيائية (ثقة متو�سطة) .كما ي�ؤثر حرق الكتلة أالحيائية على
�صحة ا إلن�سان .و�سيزيد ب�شكل
نوعية الهواء ا إلقليمي مع تداعيات على ّ
وتغي املناخ من خطر �إحرتاق النباتات
تغي �إ�ستخدام أالرا�ضي رّ
كبري رّ
(ثقة عالية).]13.2.4 ,13.2.3[ .
يرتاوح ا إلحرتار املتوقع يف أ�مريكا الالتينية يف نهاية القرن
الع�شرين مبوجب مناذج مناخية خمتلفة من درجة �إىل أ�ربع
درجات مئوية ل�سيناريوهات ا إلنبعاثات ب ،2ومن درجتني �إىل
�ست درجات لل�سيناريو أ�( 2ثقة متو�سطة).
ت�شري معظم �إنبعاثات الغالف اجلوي احلالية (ا إليجابية وال�سلبية)
�إىل توفر �شذوذ كبري يف ت�ساقط أالمطار يف مناطق أ�مريكا الالتينية
ا إل�ستوائية و�شذوذ أ��صغر يف مناطق أ�مريكا اجلنوبية ا إل�ستوائية.
لتغي درجات احلرارة وللتهطال ت أ�ثريات قا�سية على النقاط
و�سيكون رّ
ال�ساخنة ال�رسيعة الت أ� ّثر وامل�شار �إليها يف الر�سم  14يف امللخّ �ص الفني.
املرجح أ�ن ترتفع يف امل�ستقبل ن�سبة تواتر حدوث
ف�ض ًال عن ذلك ،من ّ
متطرفات يف الطق�س واملناخ مثلما هو حال تواتر حدوث أالعا�صري
العنيفة يف حو�ض الكاريبي.]13.3.1 ،13.3.1[ .
ويتوفر خطر كبري يف �إحتمال �إنقرا�ض عدد من أ
النواع يف العديد
تغي املناخ
من مناطق أ�مريكا الالتينية ا إل�ستوائية وذلك مبوجب رّ
امل�ستقبلي (ثقة عالية).
من املتوقع أ�ن ت�ستبدل ال�سافانا تدريجي ًا الغابة ا إل�ستوائية يف منت�صف
القرن يف �رشق غابة أالمازون وغابات املك�سيك الو�سطى واجلنوبية
ا إل�ستوائية ،كما �ست�ستبدل النباتات اجلافة النباتات ن�صف اجلافة يف
أ�جزاء من �شمال �رشق الربازيل ومعظم و�سط املك�سيك و�شماله ب�سبب
ا إلرتفاع يف درجات احلرارة وا إلنخفا�ض يف توفّر املياه يف أالر�ض (ثقة
املرجح جد ًا أ�ن يخ�ضع حوايل خم�سني باملئة من
عالية) .]13.4.1[ .ومن ّ
الت�صحر والتم ّلح يف بع�ض املناطق
أالرا�ضي الزراعية يف العام � ،2050إىل
ّ
(ثقة عالية) [ .]13.4.2يتوفّر خطر كبري يف خ�سارة التنوع أالحيائي عن
طريق �إنقرا�ض أالنواع يف العديد من مناطق أ�مريكا الالتينية ا إل�ستوائية.
وتعاين �سبعة أ�ماكن من بني خم�سة وع�رشين مكان ًا يف العامل من تكثيفات
عالية من أالنواع املر�ضية ،يف أ�مريكا الالتينية ،وت�شهد هذه املناطق
خ�سارة ملوئلها .مت �إن�شاء أ�و التخطيط للعديد من املحم ّيات أالحيائية
أ
تغي املناخ.
والروقة البيئية للحفاظ على أالنظمة ا إليكولوجية يف وجه رّ
[.]13.2.5
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الر�سم امللخّ �ص الفني  .14نقاط أ�مريكا الالتينية ال�ساخنة حيث من املتوقع
أ�ن تكون أت�ثريات تغيرّ املناخ قا�سية جداً ]13.4[ .
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املرجح أ�ن تنخف�ض حما�صيل أ
الرز يف العام  2020مع �إرتفاع
من ّ
يف حما�صيل فول ال�صويا يف املناطق املعتدلة ،عندما ت�ؤخذ ت أ�ثريات
ثاين أ�ك�سيد الكربون بعني ا إلعتبار (ثقة متو�سطة).
أ�ما بالن�سبة �إىل حما�صيل أ�خرى (قمح وذرة) ف�إن ا إل�ستجابة املتوقعة
املرجح أ�ن
رّ
لتغي املناخ هي أ�كرث �شذوذ ًا بح�سب ال�سيناريو املختار .ومن ّ
يبلغ العدد الزائد من أال�شخا�ص املعر�ضني للمجاعة مبوجب ال�سيناريو
أ� 5,26 ،2مليون ًا و 85مليون ًا يف أالعوام  2020و 2050و ،2080وذلك
يف ظل وجود ت أ�ثريات تخ�صيب منخف�ضة لثاين أ�ك�سيد الكربون (ثقة
متو�سطة) .من املتوقع أ�ن تنخف�ض �إنتاجية املوا�شي واللنب ب�سبب
�إرتفاع درجات احلرارة.]13.4.2[ .
املرجح جد ًا أ�ن ي�ؤثر �إرتفاع م�ستوى البحر املتوقع وتقلب ّية
من ّ
الطق�س واملناخ ،ف� ً
ضال عن التطرفات ،على املناطق ال�ساحلية.
(ثقة عالية).
�إرتفع م�ستوى البحر خالل ال�سنوات الع�رشين أالخرية من ميليمرت ًا
واحد ًا يف ال�سنة �إىل  2ملم  3 -ملم يف ال�سنة يف جنوب �رشق أ�مريكا
اجلنوبية .]13.2.4[ .أ�ما يف امل�ستقبل فمن املتوقع أ�ن ي�ؤدي �إرتفاع
م�ستوى البحر �إىل �إرتفاع خطر حدوث في�ضانات يف املناطق املنخف�ضة.
ومن املتوقع ر�ؤية الت أ�ثريات ال�سلبية يف املناطق املنخ�ضة (كال�سلفادور
وغوانا و�ساحل مقاطعة بوينو�س أ�ير�س) ( )iiويف املباين وال�سياحة
(كاملك�سيك أ
والوروغوي) )ii(،ويف ال�شكل ال�ساحلي (كالبريو))iv( ،
ويف �شجر املانغروف (كالربازيل وا إلكوادور وكولومبيا وفنزويال)،
( )vوتوفّر مياه ال�رشب على �ساحل كو�ستاريكا يف املحيط الهادئ
وم�صب نهر دوال بالتا.]13.4.4[ .
وا إلكوادور
ّ
من ال�ضروري أ�ن تت�ضمن خطط التنمية امل�ستدامة امل�ستقبلية
تغي املناخ يف �سيا�سات التطوير.
�إ�سرتاتيجيات تك ّيف لتعزيز دمج رّ
(ثقة كبرية).
مت �إقرتاح العديد من �إجراءات تك ّيف القطاعات ال�ساحلية والزراعية
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املرجح يف العام  2020أ�ن يرتفع عدد أ
ال�شخا�ص الذين يعانون
من ّ
تغي املناخ و أ�ن يرتاوح عددهم بني  7مليون
�إجهاد ًا يف املياه بف�ضل رّ
ن�سمة و 77مليون ن�سمة (ثقة متو�سطة).
من املمكن أ�ن يرتفع يف الن�صف الثاين من القرن الواحد والع�رشين تق ّل�ص
توفّر املياه وا إلرتفاع يف طلب عدد كبري من ال�سكان ،مع �إرتفاع هذه
الر�سوم لترتاوح ما بني  60مليون ًا و 150مليون ًا.]13.4.3[ .
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(معدل �ست �سنوات من العام
املعدل يف كل عقد ّ
الر�سم امللخّ �ص الفني ّ .15
� 2000إىل العام  )2005جمموع الطاقة املبددة من ا إلع�صار ،خ�سائر
الت�ضخم آ(�الف الدوالرات أالمريكية) من
ب�رشية أو��رضار �إقت�صادية منتظمة
ّ
أالعا�صري التي أ� ّدت �إىل �إنزالق الرتبة يف الواليات املتحدة أالمريكية منذ
العام [ .1900الر�سم.]14.1

وال�صحة .وعلى الرغم من ذلك ،يق ّل�ص النق�ص يف القدرة البنائية
واملياه
ّ
و�إطارات العمل ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�ساتية والتكنولوجية املنا�سبة
با إل�ضافة �إىل الدخل املتدين وا إل�ستقرار يف املناطق ال�رسيعة الت أ�ثر من
فاعلية هذا املجهود .وتتطلب درجة تط ّور املراقبة احلالية و�شبكات
التحذير حت�سين ًا وقدرة على بناء ا إلت�صاالت وتقويتها لفاعلية عمل
أ�نظمة املراقبة البيئية وا إلنت�شار املوثوق للتحذيرات املبكرة .من جهة
املرجح أ�ن تكون أ�هداف التنمية امل�ستدامة يف دول أ�مريكا
أ�خرى ،من ّ
الالتينية مع ّر�ضة لل�شبهات وم�ؤثرة ب�شكل �سلبي على قدرة هذه البلدان
على التو�صل �إىل أ�هداف تطوير يف أاللفية.]13.5[ .

�شمال �أمريكا
ميلك �شمال أ�مريكا قدرة تك ّيف هامة مت �إ�ستخدامها ب�شكل فاعل
على م ّر ال�سنني ،لكن هذه القدرة مل حت ِم دائماً �سكّانها من ت أ�ثريات
تقلب ّية املناخ ال�سلبية ومن أ�حداث الطق�س املتطرفة (ثقة عالية
جد ًا).
يبينّ ال�رضر واخل�سائر الب�رشية من ج ّراء �إع�صار كاترينا يف آ�ب /
أ�غ�سط�س  ،2005وجود قيود على �صعيد القدرة على التك ّيف مع
و�شجعت التقاليد وامل�ؤ�س�سات يف أ�مريكا ال�شمالية
الظواهر املتطرفةّ .
على �إعتماد �إطار عمل يقوم على ا إل�ستجابة املركزية حيث مييل التك ّيف
موزع ب�شك ٍل عادلٍ  ،كما أ�نه ير ّكز على التعامل
�إىل أ�ن يكون تفاعلي ًا وغري ٍ
مع امل�شاكل عو�ض ًا عن تفاديها .وتعترب عملية �إدخال م�سائل املناخ يف
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عملية �إتخاذ القرار مفتاح ًا أ��سا�سي ًا ل إل�ستدامة،14.2.6 ،14.2.3[ .
.]14.7 ،14.5 ،14.4
املرجح أ�ن ي�ستمر
يعترب الرتكيز على التك ّيف الفاعل خطر ًا ألنه من ّ
ال�ضرر ا إلقت�صادي املت أ�تي من الطق�س املتطرف با إلرتفاع مع
تغي املناخ الذي
ت�سجيل تبعات مبا�شرة وغري مبا�شرة من جراء رّ
ي�ؤدي دور ًا كبري ًا يف ذلك (ثقة عالية جد ًا).
على م ّر العقود املتعددة املا�ضية� ،إرتفع ال�رضر ا إلقت�صادي املت أ�تي من
أالعا�صري يف أ�مريكا ال�شمالية على مدى أ�ربع فرتات (الر�سم  15يف
امللخّ �ص الفني) ب�سبب �إرتفاع كبري يف قيمة البنى أال�سا�سية املع ّر�ضة
للخطر [ .]14.2.6وت�ضم التكاليف يف أ�مريكا ال�شمالية مليارات
الدوالرات على �صعيد امللكية املت�رضرة ،ف�ض ًال عن تخفي�ض ا إلنتاج
ا إلقت�صادي واخل�سائر الب�رشية [ .]14.2.8 ،14.2.7 ،14.2.6وت�ؤثر
أال�رضار املت أ�تية من الظواهر املتطرفة على النا�س الذين ال يحظون
باحلماية ا إلقت�صادية وا إلجتماعية ،خا�صة الفقراء وال�س ّكان أال�صليني
املوجودين يف أ�مريكا ال�شمالية [.]14.2.6
تغي املناخ �إجهادات أ�خرى على البنى
من
املرجح أ�ن ُيفاقم رّ
ّ
و�صحة ا إلن�سان أ
أ
والمان يف املراكز احل�ضرية (ثقة
ال�سا�سية
ّ
عالية جد ًا).
تغي املناخ يف املراكز احل�رضية مع
املرجح أ�ن ترتافق ت أ�ثريات رّ
من ّ
احلرارة احل�رضية يف اجلزر وتل ّوث الهواء واملياه وتدهور و�ضع البنى
أال�سا�سية وعدم التك ّيف مع املناخ احل�رضي ،ف�ض ًال عن تكد�س ال�سلع
وحتديات على �صعيد �إمدادات املياه ونوعيتها وهجرة ال�سكان ومنوهم
و�شيخوخة ال�سكان [.]14.4.6 ،14.4.1 ،14.3.2
املرجح جد ًا أ�ن تتعر�ض املجتمعات املوجودة على ال�سواحل
من ّ
تغي املناخ التي تتفاعل
واملوائل �إىل �إجهادات من ج ّراء ت أ�ثريات رّ
مع التطوير والتلوث (ثقة عالية جد ًا).
املرجح أ�ن يرتفع مع ّدل
يرتفع م�ستوى البحر على طول ال�ساحل ومن ّ
التغي يف امل�ستقبل ،مما ي�ؤدي �إىل تفاقم الت أ�ثريات املت أ�تية من ال�سيول
رّ
التدريجية والفي�ضانات من ج ّراء عرام العوا�صف ف�ض ًال عن تعرية
املرجح أ�ن تكون ت أ�ثريات العوا�صف
ال�شواطئ [ .]14.4.3 ،14.2.3ومن ّ
أ�كرث ح ّدة خا�صة على طول �سواحل أالطل�سي واخلليج [ .]14.4.3أ�ما
�سبخات امللح واملوائل ال�ساحلية أالخرى أ
والنواع اخلا�ضعة فمهددة
ا آلن ويف العقود املقبلة ب�سبب �إرتفاع م�ستوى البحر واملن�ش�آت التي تعيق

والتغيات يف املزروعات [ .]14.2ويزيد النمو
الهجرة نحو الياب�سة،
رّ
الب�رشي و�إرتفاع قيمة البنى أال�سا�سية يف املناطق ال�ساحلية من �رسعة
وتغي املناخ يف امل�ستقبل مع �إحتمال �إرتفاع اخل�سائر
الت أ�ثر بتقلب ّية املناخ رّ
يف حال �إرتفعت ح ّدة العوا�صف املدارية .ويعترب التك ّيف احلايل مع
املخاطر ال�ساحلية غري منتظم ،كما أ�ن ن�سبة ا إل�ستعداد للتعر�ض �ضئيلة
[.]14.5 ،14.4.3 ،14.2.3
لدرجات احلرارة املرتفعة والطق�س املتطرف ت أ�ثريات �سلبية على
�صحة ا إلن�سان تتبلور يف الوفاة الناجتة عن احلرارة والتلوث،
ّ
وال�ضرار أ
والوفاة بنتيجة العوا�صف ،أ
والمرا�ض املعدية ،كما أ�نه
تغي املناخ ويف ظل غياب ا إلجراءات
املرجح أ�ن يزداد ذلك مع رّ
من ّ
الفاعلة امل�ضادة لها (ثقة عالية جد ًا).
بال�صحة والبنى التحتية والتكنولوجيا
يف ظل التق ّدم على �صعيد العناية
ّ
تغي املناخ من خطر الوفيات ب�سبب موجات
والنفاذ ،من املمكن أ�ن يزيد رّ
احلرارة أ
والمرا�ض املت أ�تية من املياه وتراجع نوعية املياه []14.4.1
با إل�ضافة �إىل أالمرا�ض التنف�سية من خالل التع ّر�ض للقاح ،أ
والوزون
أ
والمرا�ض املعدية (ثقة منخف�ضة) [.]14.4.5 ،14.2.5
تغي املناخ موارد املياه ،يف أ�مريكا
من
املرجح جد ًا أ�ن يعيق رّ
ّ
ال�شمالية ،التي يتم �إ�ستخدامها ب�شكل هائل حالياً والتي تتفاعل مع
ا إلجهادات أ
الخرى (ثقة عالية).
املرجح جد ًا أ�ن ي�ؤثر تراجع الكتل الثلجية و�إرتفاع التبخر ب�سبب
من ّ
املرجح جد ًا
�إرتفاع درجات احلرارة على توقيت وتوفّر املياه ،كما من ّ
أ�ن يزيد املناف�سة على �صعيد �إ�ستخدامات املياه [�إطار .]14.4.1 ،14.2
املرجح أ�ن يفر�ض ا إلحرتار �إجهاد ًا �إ�ضافي ًا على توفّر املياه اجلوفية،
من ّ
فتُجمع ت أ�ثريات الطلب أالعلى من ج ّراء التطوير ا إلقت�صادي مع النمو
املرجح يف أالنهار الكبرية ويف
ال�سكاين (ثقة متو�سطة) [ .]14.4.1من ّ
بع�ض أ�نظمة أالنهار الرئي�سية أ�ن ي�ؤدي التدين يف م�ستويات املياه �إىل
وتغيات املياه
م�شاكل يف نوعية املياه واملالحة وتوليد الطاقة املائية رّ
والتعاون الوطني الثنائي [� ،14.4.1إطار .]14.2
تزداد ا إل�ضطرابات كاحلرائق الكبرية وظهور احل�شرات ومن
م�ستقبل يعاين ا إلحرتار لترتافق مع
املرجح أ�ن تزيد ح ّدتها يف
ٍ
ّ
التغيات
تربة أ�كرث جفافاً وموا�سم منو أ�طول ،كما أ�نها تتفاعل مع رّ
الرا�ضي والتطوير الذي ي�ؤثر يف م�ستقبل أ
يف �إ�ستخدام أ
النظمة
ا إليكولوجية على أ
الر�ض (ثقة عالية).
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رفع منحى املناخ احلايل �إنتاج النظام ا إليكولوجي ال�صايف أالويل ،ومن
املرجح أ�ن ي�ستمر هذا املنحى يف العقود القليلة املقبلة [ ،]14.2.2لكن ،مع
ّ
املرجح أ�ن تزداد ح ّدته يف
�إرتفاع احلرائق الكبرية وظهور احل�رشات ،من ّ
م�ستقبل يعاين ا إلحرتار [� ،14.4.2إطار  .]14.1وعلى مر القرن احلادي
توجه أالنواع أ
والنظمة ا إليكولوجية
املرجح أ�ن يعيد ّ
والع�رشين ،من ّ
نحو ال�شمال ونحو املرتفعات ،ترتيب خريطة أالنظمة ا إليكولوجية يف
املرجح أ�ن يعيق �إ�ستمرار �إرتفاع ا إل�ضطرابات
أ�مريكا ال�شمالية .ومن ّ
تخزين الكربون و أ�ن ي�س ّهل دخول أالنواع الدخيلة و أ�ن يزيد من �إحتمال
َ
التغي يف خدمات أالنظمة ا إليكولوجية [.]14.4.4 ، 14.4.2
رّ

املناطق القطبية
لتغي املناخ �إختالفات كبرية داخل
ُتظهر الت أ�ثريات البيئية رّ
املناطق القطبية ويف ما بينها (ثقة عالية جد ًا).
تغي املناخ يف القطب ال�شمايل على مر
املرجح أ�ن تفوق ت أ�ثريات رّ
من ّ
التغيات املتوقعة يف العديد من املناطق� .إال أ�ن تع ّدد
املئة عام املقبلة رّ
ا إل�ستجابات يف أالنظمة الب�رشية أ
والحيائية وواقع أ�نها تخ�ضع
ل إلجهادات املتعددة ا إل�ضافية يعني أ�نه من ال�صعب توقّع ت أ�ثريات
التغيات يف �شبه اجلزيرة القطبية
تغي املناخ على هذه أالنظمة .وبدت رّ
رّ
اجلنوبية ويف اجلزر القطبية اجلنوبية ويف املحيط اجلنوبي �رسيعة،
ومن املتوقع أ�ن تكون كذلك يف الت أ�ثريات ال�سلبية امل�ستقبلية .وال يعترب
الربهان املتع ّلق مبجمل قارة القطب اجلنوبي حا�سم ًا ومن ال�صعب توقع
املرجحة .ويف املناطق القطبية ،ي�صعب التخ ّل�ص من الت أ�ثريات
الت أ�ثريات ّ
ا إلقت�صادية ب�شكل خا�ص ب�سبب نق�ص يف املعلومات املتوفّرة [،15.2.1
.]15.3.3 ،15.3.2
تغي املناخ على أ
النظمة
يوجد برهان �إ�ضايف يتعلق بت أ�ثريات رّ
ا إليكولوجية يف املنطقتني القطبيتني (ثقة عالية).
تغي يف تركيبة وجمموعة النباتات واحليوانات يف �شبه اجلزيرة
برز رّ
القطبية اجلنوبية ويف اجلزر القطبية اجلنوبية .ومت ر�صد �إرتفاع يف
وتغي يف
�إخ�رضار أ�جزاء القطب ال�شمايل و�إرتفاع يف ا إلنتاج أالحيائي رّ
جمموع أالنواع (حت ّوالت من التندرة �إىل أ�را�ضي اجلنيبات) ،مع بع�ض
التغيات يف احلدود ال�شمالية أ
وتغيات يف جمموع بع�ض أ�نواع
لل�شجار رّ
رّ
احليوانات ووفرتها .يف القطب ال�شمايل ويف القطب اجلنوبي ،ت�شري
التغيات املماثلة يف التنوع أالحيائي ويف �إعادة متركز
الدرا�سات �إىل أ�ن رّ
مناطق النباتات �سي�ستمر .وحتدث هجرة أالنواع ب�إجتاه القطبني،
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تتغي تركيبة أالنواع ووفرتها يف أالنظمة املائية
و�سي�ستمر ذلك حتى رّ
أ
والر�ضية .وتتعلق �رسعة الت أ�ثر بخ�سارة التنوع أالحيائي و�إنت�شار
أالمرا�ض التي تبعثها احليوانات [.]15.2.2 ،15.4.2 ،15.4.2
التغيات الهيدرولوجية على �صعيد الكرايو�سفري
�سيكون إل�ستمرار رّ
ت أ�ثريات �إقليمية كبرية على املياه العذبة يف القطب ال�شمايل
أ
والنظمة النهرية والبحرية القريبة من ال�شاطئ (ثقة عالية).
تُظهر التغذية يف أالنهار أالورا�سية نحو املحيط ال�شمايل �إرتفاع ًا منذ
العام  ،1930وهو يتنا�سب ب�شكل كبري مع �إرتفاع التهطال ،على الرغم
التغيات يف عمليات الكرايو�سفري (ذوبان الثلوج وذوبان الرتبة
من أ�ن رّ
تغي م�سار التدفق ومو�سمه [.]15.4.1 ،15.3.1
ال�صقيعية) رّ
أ�دّى تراجع اجلليد البحري يف القطب ال�شمايل على مر العقود
أ
تغيات يف ا إلنتاج
الخرية �إىل
ف�ضل �إىل البحر و�إىل رّ
و�صول أ� ٍ
ٍ
أ
الحيائي  /ا إليكولوجي ال�ساحلي ،ف� ً
ضال عن ت أ�ثريات �سلبية على
ثدييات بحرية تعتمد على اجلليد وعلى �إرتفاع املوجة ال�ساحلية
(ثقة عالية).
�سي�ؤدي �إ�ستمرار خ�سارة البحر اجلليدي �إىل فر�ص وم�شاكل �إقليمية؛
�سي�ؤثر تراجع جليد املياه العذبة على �إيكولوجيا أالنهار والبحريات
تغيات يف التنقل الذي يعتمد على
وعلى ا إلنتاج أالحيائي ،و�سيتطلب رّ
املياه .وبالن�سبة �إىل العديد من حاملي أال�سهم ،من املمكن أ�ن تزداد
الفوائد ا إلقت�صادية �إال أ�نه من املمكن أ�ن تت أ�ثر بع�ض الن�شاطات واملعي�شة
ب�شكل �سلبي [ 15من امللخّ �ص التنفيذي،15.4.1 ،15.4.3 ،15.4.7 ،
.]15.4.1
حول �شبه جزيرة القطب اجلنوبي ،مت ر�صد تراجع جديد يف وفرة
الكريل يرتافق مع �إرتفاع يف وفرة ال�سالب ُيعزى �سببه �إىل ا إلنخفا�ض
ا إلقليمي يف مدى وطول اجلليد البحري (ثقة متو�سطة).
�إذا مت ت�سجيل تراجع يف اجلليد البحري ،وتراجع أ�خر يف الكريل ،ترفع
احليوانات املفرت�سة امل�ؤثرة ال�سل�سلة الغذائية [.]15.6.3 ،15.2.2
أ� ّثر ا إلحرتار يف مناطق املحيطات القطبية ال�شمالية �سلباً على
تركيبة املجتمع وعلى الكتلة أ
الحيائية وعلى تو ّزع العوالق
النباتية والعوالق احليوانية (ثقة متو�سطة).
التغيات احلالية وامل�ستقبلية على احليوانات املفرت�سة
�سيكون ت أ�ثري رّ
أ
وال�سماك و�صيد أال�سماك حمدود ًا ببع�ض املناطق مع ت�سجيل بع�ض
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الت أ�ثريات ا إليجابية وال�ضارة [.]15.2.2

ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟ ّﻴﺔ

تغي املناخ (ثقة عالية).
يتك ّيف عدد من املجتمعات الب�شرية مع رّ
التغيات يف البيئة املحلية على مر
أ�ظهر ال�سكان أال�صليون مرون ًة مع رّ
التغيات
مئات ال�سنني .وتتك ّيف بع�ض املجتمعات أال�صلية من خالل رّ
يف أ�نظمة �إدارة احلياة الربية ون�شاطات ال�صيد� .إال أ�ن ا إلجهادات،
تغي املناخ والهجرة �إىل املجتمعات البعيدة وال�صغرية
با إل�ضافة �إىل رّ
و�إرتفاع الدخول يف التوظيف ا إلقت�صادي ووجود ال�سكان أال�صليني،
�ستواجه القدرة على التك ّيف و�إرتفاع �رسعة الت أ�ثر .وتتعر�ض بع�ض
أالنواع التقليدية �إىل اخلطر وتظهر احلاجة �إىل �إ�ستثمارات أ��سا�سية
للتك ّيف أ�و إلعادة متركز البنى واملجتمعات الفيزيائية [،15.5 ،15.4.6
.]15.7
و�سي�ؤدي املناخ أ
القل ح ّدة يف املناطق ال�شمالية �إىل فوائد �إقت�صادية
بالن�سبة �إىل بع�ض املجتمعات (ثقة عالية جد ًا).
تعتمد الفوائد على أالو�ضاع املحلية اخلا�صة� ،إال أ�نها ت�شهد يف بع�ض
أالماكن �إنخفا�ض ًا يف تكاليف الت�سخني و�إرتفاع الفر�ص الزراعية
واحلرجية وطرق بحرية �شمالية �صاحلة للمالحة ،ف�ض ًال عن الو�صول
�إىل املوارد عن طريق البحر [.]15.4.2
تغي املناخ امل�ستقبلي يف املناطق القطب ّية �إىل
�ست�ؤدي ت أ�ثريات رّ
تغذيات مرت ّدة �سيكون لها نتائج هامة عاملياً خالل ال�سنوات املئة
املقبلة (ثقة عالية جد ًا).
�سي�ستمر تناق�ص جليد أالر�ض بالتزامن مع �إرتفاع م�ستوى �سطح
البحر العاملي .ومن املمكن أ�ن يت أ�تّى ت أ�ثري هام من ج ّراء �إ�ضعاف
الدوران املدفوع بالتباين احلراري وامللحي الناجت عن �إزدياد وا�ضح يف
تدفّق أالنهار يف املحيط املتج ّمد ال�شمايل ونتيجة �إزدياد تدفق املاء العذب
يف �شمال املحيط أالطل�سي .ويف ظل ت�ضاعف ن�سبة ثاين أ�ك�سيد الكربون،
قد يزداد تدفق أالنهار يف املحيط املتج ّمد ال�شمايل بن�سبة  .%٢٠وبذلك،
�سيتع ّر�ض عدد أ�كرب من أالرا�ضي اجلرداء ل إلحرتار يف القطب ال�شمايل
( أ�نظر الر�سم  ١٦يف امللخّ �ص الفني) ويف �شبه جزيرة أ�نرتكتيكا التي
�سيتم �إ�ستعمارها بالنباتات .تتنب أ� النماذج احلديثة بنق�ص يف البيا�ض
وتغي النباتات ،كما تتنب أ� ب أ�ن تكون التندرا م�رصف ًا
ب�سبب خ�سارة الثلج رّ
للكربون على الرغم من أ�ن تزايد �إنبعاثات امليثان من الرتبة ال�صقيع ّية
الذائبة قد ي� ؤ ّدي �إىل �إحرتار املناخ [.]15.4.2 ،15.4.1
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الر�سم  ١٦يف امللخّ �ص الفني .نباتات القطب ال�شمايل واملناطق املحيطة
النباتية.
به .يف أالعلى :اليوم احلايل �إ�ستناداً �إىل درا�سات حول الرثوة
ّ
يف أال�سفل :النمذجة أللعوام املمتدة ما بني  ٢٠٩٠و ٢١٠٠يف �سيناريو
ا إلنبعاثات [ IS92aالفقرة .]٢-١٥
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خط العر�ض

مرتفع

متو�سّ ط

املنطقة والنظام املعرّ�ضان للخطر
اجلليدية وجزر �سالفباد
أالر�ض
ّ
املعزولة يف القطب اجلنوبي وجزر
اليكولوجي البحري
الفراو :النظام إ
و�أنواع النباتات.
جزر مناطق خط العر�ض املرتفع
(جزر فارو) و�أنواع النباتات.

اليكولوجي يف
النظام إ
أ
نتاركتيكية
ال
�شبه
ماريون
جزر
ّ
االيكولوجية يف خم�س جزر
النظم
ّ
يف البحر أالبي�ض املتو�سط
املتو�سط
هجرة الطيور يف البحر أالبي�ض
املتو�سط آ(�كل الذباب أالبي�ض
أ
وال�سود)Ficedula hypoleuca :
أ
املحيط الهادئ والبحر البي�ض
املتو�سط :أالع�شاب ال�ضارة من نوع
Chromolaena odorata

منخف�ض

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الت أ�ثريات و�رسعة الت أ�ثّر
التنوع .وينتج عن
ت�ؤدي خ�سارة أالنواع غري املتوازنة وتبديلها �إىل فقدان �أويل يف
ّ
الفقدان مت ّدد ال�شجريات ال�صغرية والنباتات التي ت�سيطر أال�شجار عليها يف املناطق
الغنية أ
بالنواع املتوطنة النادرة.
ّ
اجلليدية ت�ؤدي �إىل ت أ�ثريات
خ�سارة كبرية �أو �إنهيار كامل ملخزون الكبلني يف أالر�ض
ّ
�سلبية ملحوظة على معظم خمازين ال�سمك التجارية وعلى طيور البحر واحليتان.
ّ
بالحرتار تنح�رص يف أالجزاء
ال�سيناريو �( ١إرتفاع احلرارة  :)˚٢أالنواع أالكرث ت�رضراً إ
العليا من اجلبال .بالن�سبة �إىل أالنواع أالخرى� ،سيكون الت أ�ثري من خالل الهجرة.
ال�سيناريو �( ٢إنخفا�ض احلرارة  :)˚٢أالنواع املت أ�ثرة بالتربيد تقع يف مناطق خط
العر�ض املنخف�ض.
�صلية .وهناك تهديد �أكرب ب أ�ن ي�ؤدي
احلية أال ّ
�ست ؤ� ّثر التغيريات مبا�رشة على الكائنات ّ
املناخ أالدف أ� �إىل �إزدياد ال�سهولة التي ميكن من خاللها �أن جتتاح أالنواع الدخيلة
اجلزر.
البحرية املحاكية.
ة
يكولوجي
ال
النظم
من
عدد
يف
ب�سيطة
املناخ
تغ
ثريات
ت أ�
إ
ّ
ّ
يرّ
يكولوجية م�شكلة متزايدة .على املدى البعيد� ،ست�سيطر النباتات
ال
�أ�صبح غزو النظم إ
ّ
ال�ضطراب.
ال
يكولوجية �إىل جانب عدم توازي يف مع ّدالت إ
الغازية على النظم إ
ّ
املطوق وتفريخه يف �إثنني من ع�شائر
تقلّ�ص مع ّدالت بقاء تع�شي�ش خاطف الذباب
ّ
وروبية الواقعة يف �أق�صى اجلنوب.
الرتبية أال
ّ
أ
معر�ضة خلطر غزو الع�شاب ال�ضارة.
جزر املحيط الهادئ ّ
املتو�سطية �شبه القاحلة واملعتدلة لن تكون م�ؤاتية
املناخات
تفيد التنب�ؤات ب أ�ن
ّ
للغزو.

اجلزر ال�صغرية يف املحيط الهادئ:
املائية
حتات ال�ساحل ،املوارد
ّ
الب�رشية
امل�ستوطنات
ّ

جراء حتات ال�شاطئ املت�سارع
• �ستطر�أ ت أ�ثريات كبرية على امل�ستوطنات
ّ
الب�رشية من ّ
بال�ضافة �إىل تزايد
وتداخل امللوحة يف الطبقات
الر�سوبية احلاوية للمياه العذبة إ
ّ
في�ضانات البحر.
• �سي�ضاعف تقلّ�ص أالمطار املتزامن مع �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر اخلطر على موارد
املياه ،ومن املمكن �أن يتزامن �إنخفا�ض معدل أالمطار بن�سبة  %١٠يف العام  ٢٠٥٠مع
�إنخفا�ض يف حجم الطبقات
الر�سوبية احلاوية للمياه العذبة بن�سبة  %٢٠يف تراوا �أتول
ّ
ويف كرييباتي.

جزر ال�ساموا أالمريكية و١٥
جزيرة �أخرى يف املحيط الهادئ:
املانغروف

• فقدان  %٥٠من منطقة املانغروف يف ال�ساموا أالمريكي ،و�إنخفا�ض  %١٢من منطقة
املانغروف يف  ١٥جزيرة �أخرى يف املحيط الهادئ.

الكاريبي (بونري وجزر أالنتيل
الهولندية) :حتات ال�شاطئ ومواطن
ّ
البحرية
تع�شي�ش ال�سالحف
ّ
الكاريبي (بونري وبربدو�س):
ال�سياحة

جراء
• كمع ّدل عام ،ميكن �أن يختفي  %٢٤ ±( %٣٨من إ
النحراف النموذجي) من ّ
�إرتفاع م�ستوى �سطح البحر بن�سبة  ٠‚٥مرتاً حيث تكون ال�شواطئ أالكرث �إنخفا�ض ًا
وقرب ًا أال�رسع ت أ�ثراً وتنخف�ض تالي ًا َمواطن تع�شي�ش ال�سالحف �إىل الثلث.
ال�سياحية املرتكزة على ال�شاطئ يف بربادو�س بتغيرّ املناخ،
• تت أ�ثر �سلب ًا ال�صناعة
ّ
يكولوجية املرتكزة على الغط�س البحري
ال
وكذلك أالمر بالن�سبة �إىل �صناعة ال�سياحة إ
ّ
يف بونري ،ويتجلّى ذلك من خالل حتات ال�شاطئ يف بربادو�س و�إبي�ضا�ض ال�شعب
املرجانية يف بونري.
ّ

امل�ستقبلية و�رسعات أ
معدل أ
التوقعات من درا�سات ت�ستخدم
الت�ثريات
الت�ثر يف اجلزر ال�صغرية [ا إلطار ّ .]١٦.١مت تلخي�ص هذه ّ
اجلدول  ٢يف امللخّ �ص الفنيّ :
ّ
عدداً من ال�سيناريوهات مبا فيها �سيناريوهات ا إلنبعاثات والتقرير التقييمي الثالث حول توقعات �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر.
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اجلزر ال�صغرية
متتلك اجلزر ال�صغرية خ�صائ�ص جتعلها ،أ
بالخ�ص� ،سريعة الت أ�ثر
تغي املناخ و�إرتفاع م�ستوى �سطح البحر والظواهر
بت أ�ثريات رّ
املتط ّرفة (ثقة عالية جد ًا).
وهي ت�شمل حجمها املحدود وقابل ّيتها للتعر�ض للكوارث الطبيع ّية
وال�صدمات اخلارج ّية .كما أ�نها متلك قدرة متدنّية على التك ّيف تُ�ضاف
�إليها تكاليف تك ّيف مرتفعة ن�سبة �إىل �إجمايل الناجت املح ّلي.
ومن املمكن أ�ن ي�ؤدي �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر �إىل تفاقم
الطوفان وهبوب العوا�صف والتحات و�إىل خماطر �ساحل ّية أ�خرى،
وتالياً� ،سي�شكّل ذلك تهديد ًا على البنية التحت ّية احليو ّية التي تدعم
الرفاه ّية ا إلقت�صاد ّية ا إلجتماع ّية ملجتمعات اجلزر (ثقة عالية
جد ًا).
ت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل أ�ن �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر قد ي�ؤدي
�إىل فقدان أالرا�ضي ال�ساحلية و�إىل الطوفان ،يف حني ت�شري درا�سات
أ�خرى �إىل أ�ن بع�ض اجلزر مرنة مورفولوج ّي ًا ومن املتوقع أ�ن ت�ستمر
على هذه احلالة [ .]16.4.2ويعي�ش أ�كرث من  %٥٠من �سكان جزر
الكاريبي واملحيط الهادئ على م�ساحة  ١‚٥كلم من ال�شاطئ .أ� ّما املرافئ
اجلو ّية والبحر ّية والطرقات الرئي�س ّية و�شبكات االت�صاالت واملن�ش�آت
أالخرى والبنى التحت ّية الهامة يف اجلزر ال�صغرية يف املحيطني الهادئ
والهندي ويف بحر الكاريبي فتميل �إىل أ�ن تكون مبعظمها مرتكزة من
دون �إ�ستثناء تقريب ًا يف املناطق ال�ساحل ّية (اجلدول ٢يف امللخّ �ص الفني).
وميكن أ�ن يتفاقم التهديد الناجم عن �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر من
التغيات يف أالعا�صري املدار ّية.
ج ّراء رّ
تغي املناخ ،ت�شري دالئل قوية �إىل أ�نه
نظر ًا �إىل معظم �سيناريوهات رّ
من اجلائز أ�ن تتع ّر�ض موارد املياه يف اجلزر ال�صغرية ب�ش ّدة �إىل
اخلطر (ثقة عالية جد ًا).
متلك كافة اجلزر ال�صغرية �إمدادات مياه حمدودة .ومن املحتمل أ�ن
يخترب العديد من اجلزر ال�صغرية يف الكاريبي ويف املحيط الهادئ �إجهاد ًا
تغي املناخ [ .]16.4.1وت�شري التنب�ؤات يف ظل
مائي ًا متزايد ًا نتيجة رّ
�سيناريوهات التقرير اخلا�ص يف املنطقة �إىل تق ّل�ص أالمطار يف ال�صيف،
وتالي ًا �سيجري الطلب خالل فرتات أالمطار القليلة .أ�ما أ�مطار ال�شتاء
املتزايدة فهي على أالرجح لن تقوى على التعوي�ض ب�سبب النق�ص يف
التخزين واجلريان املرتفع خالل العوا�صف [.]16.4.1

تغي املناخ ب�شدة على ُ
ال�شعب املرجان ّية
من املحتمل أ�ن ي� ؤ ّثر رّ
وعلى م�صائد أ
ال�سماك وعلى موارد بحر ّية أ�خرى (ثقة عالية).
تعترب م�صائد أال�سماك م�ساهم ًا هام ًا يف �إجمايل الناجت املح ّلي للعديد
التغيات جلهة حدوث
من حكومات اجلزر .ومن املحتمل أ�ن ت� ؤ ّثر رّ
ظواهر النينيا وق ّوتها ،ب�شكل خطري ،على م�صائد أال�سماك التجار ّية
املرجح أ�ن يحدث �إبي�ضا�ض لل�شعب املرجان ّية ووف ّيات
واحلرف ّية .ومن ّ
على �صعيدها ب�سبب �إرتفاع حرارة �سطح البحر و�إرتفاع م�ستوى
�سطح البحر ،با إل�ضافة �إىل التكدر املتزايد وحمولة املغذّيات والتل ّوث
الكيميائي وال�رضر الناجت عن أالعا�صري املدار ّية والتناق�ص يف مع ّدالت
النمو من ج ّراء ت أ�ثريات تركيزات ثاين أ�ك�سيد الكربون يف كيمياء
املحيطات [.]١٦.٤.٣
وقد أ�دّى االحرتار يف بع�ض اجلزر وخا�صة تلك الواقعة على
خطوط العر�ض املرتفعة �إىل تبديل بع�ض أ
النواع املحل ّية (ثقة
عالية).
ومن امل�ؤكد أ�نه �سيتم �إ�ستعمار اجلزر الواقعة على خطوط العر�ض املرتفعة
واملنخف�ضة من قبل أالنواع الغازية غري أال�صل ّية التي كانت حمدودة
يف ما م�ضى ب�سبب الظروف احلرار ّية غري امل�ؤاتية ( أ�نظر اجلدول  ٢يف
امللخّ �ص الفني) .وقد بات �شبه م�ؤكد أ�ن �إزديادات الظواهر املتط ّرفة يف
املدى الق�صري �ست� ؤ ّثر على �إ�ستجابات غابات اجلزر ا إل�ستوائ ّية للتك ّيف
حيث غالب ًا ما يكون التج ّدد بطيئ ًا .ونظر ًا �إىل منطقتهم ال�صغرية ،من
ال�سهل جد ًا أ�ن تختفي الغابات يف العديد من اجلزر بنتيجة أالعا�صري
أ�و العوا�صف القو ّية ،يف حني ميكن أ�ن تزداد الغابات يف بع�ض اجلزر
الواقعة على خط عر�ض مرتفع [.]15.4.2 ،16.4.4
املرجح أ�ن تت أ� ّثر الزراعة التجارية واملعي�ش ّية يف اجلزر
من
ّ
بتغي املناخ (ثقة عالية).
ال�صغرية ب�شكل �ضار رّ
ومن املمكن أ�ن ت� ؤ ّثر بع�ض أالمور على الزراعة ب�شكل �ضا ّر ومنها
�إرتفاع م�ستوى �سطح البحر والطوفان وتداخل مياه البحر بالطبقات
الر�سوبية احلاوية للمياه العذبة ومت ّلح الرتبة وتدنيّ �إمداد املياه.
وبعيد ًا عن ال�ساحل ،من املحتمل أ�ن ت� ؤ ّثر الظواهر املتط ّرفة (الفي�ضان
واجلفاف) �سلب ًا على ا إلنتاج الزراعي .وقد ت�ساعد �إجراءات التك ّيف
املنا�سبة يف تقلي�ص هذه الت أ�ثريات .ومن املمكن أ�ن تظهر فر�ص جديدة
أ�مام ا إلنتاج الزراعي املتزايد يف بع�ض اجلزر الواقعة على خط العر�ض
املرتفع [.]15.4.2 ،16.4.3
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امللخ�ص الفني ،إالطار � :6أهم آالثار إالقليمية املتوقعة
ّ
�أفريقيا
املرجح �أن تتعدى �آثار تغيرّ املناخ يف �أفريقيا التغيرّ ات أالخرى التي ح�صلت بالتزامن يف �أماكن �أخرى ،وترافقت مع �سل�سلة من
• من
ّ
الدارة ال�صحية ال�ضعيفة
الجهادات أالخرى (مثل عدم تكاف ؤ� فر�ص النفاذ �إىل املوارد [] 9.4.1؛ وتعزيز �إنعدام أالمن الغذائي []9.6؛ و�أنظمة إ
إ
كب ٍري من أ
الفريقيني باملخاطرD ** .

الجهادات املعززة
بتقلبية املناخ وتغيرّ ه يف زيادة �رسعة ت أ�ثر عددٍ
[ .)]9.4.3 – 9.2.2وت�ساهم هذه إ
ّ
[]9.4
• بح�سب �سل�سلة من ال�سيناريوهات اخلا�صة بتغيرّ املناخ ،من املتوقع �أن تزداد أالرا�ضي اجلافة و�شبه اجلافة يف �أفريقيا ،بن�سبة � %5إىل %8
(�أي بني  60و 90مليون هكتار) بحلول العقد الثامن من العام ]9.4.4[ N ** .2000

املرجح �أن ُيعزى �سبب �إنحدار املحا�صيل الزراعية �إىل اجلفاف وتدهور أالرا�ضي ،ال �سيما يف املناطق الهام�شية .و�أ�شار عد ٌد من
• من
ّ
القت�صادي العاملي املتكامل،
ال�سيناريوهات �إىل تغيرّ ات جلهة مدة النمو .ففي ال�سيناريو  A1Flمن التقرير اخلا�ص ،الذي يركز على النمو إ
ت�ضم املناطق التي ت�شهد �أهم التغيرّ ات أالنظمة ال�ساحلية املوجودة يف جنوب و�رشق �أفريقيا .وبح�سب ال�سيناريوهني �أ 1وب ،1يبدو �أ ّن أالنظمة
ّ
املعمرة
�شبه القاحلة والبعلية املختلطة تت أ�ثر ب�شكلٍ كب ٍري بالتغيرّ ات املناخية يف منطقة ال�ساحل .كما ت�شكل تلك التغيرّ ات ثق ًال على أالنظمة
ّ
يف املرتفعات أ
والنظمة البعلية املوجودة يف منطقة البحريات الكربى و�أماكن �أخرى من �رشق �أفريقيا .لكن ،يف ال�سيناريو ب 1من التقرير
حدية املناطق الهام�شية (مثل أالنظمة �شبه القاحلة) ،يف
اخلا�ص ،الذي يتناول
التطور يف �إطار حماية البيئة ،غالب ًا ما تخف الت أ�ثريات وتزداد ّ
ّ
الوقت الذي ت�صبح فيه الت أ�ثريات على أ
النظمة ال�ساحلية �أكرث اعتداالً]9.4.4[ D ** .

الجهاد املائي احلايل يف عددٍ من املناطق أالفريقية .ومن املتوقع �أن ي�شهد �رشقي �أفريقيا
املرجح �أن تعزز
• من
تقلبية املناخ وتغيرّ املناخ إ
ّ
ّ
�إزدياداً جلهة اجلريان (مع �إحتمال ح�صول الفي�ضانات) ،بينما ت�شهد املناطق أالخرى تراجع ًا جلهة اجلريان يرتافق مع �إزدياد ب�سيط يف
اجلفاف (جنوب �أفريقيا ،مثالً)]9.4.1[ D ** .

الجهاد املائي احلايل يف مناطق عدة من �أفريقيا .ومن املتوقع �أن تت�ضاعف زيادة
املرجح �أن تزيد
• من
تقلبية املناخ وتغيرّ املناخ من إ
ّ
ّ
اجلريان يف �رشق �أفريقيا (�إحتمال ح�صول �أعا�صري) من جهة ،ويرتاجع اجلريان وخطر اجلفاف املمكن يف مناطق �أخرى من جهة ثانية

الجهادات املائية احلالية بالتقلّبات املناخية فقط ،بل ينبغي �أن ي�ؤخذ �أي�ض ًا مب�سائل
(جنوب �أفريقيا ،مثالً) بحلول العام  .2005وال ترتبط إ
تتعلق ب إ�دارة املوارد املائية و�إدارة �أحوا�ض املياه يف �أي تقديرات م�ستقبلية حول املاء يف �أفريقيا]9.4.1[ D ** .

املرجح �أن ت�ؤثر �أية تغيرّ ات تطر�أ على التوليد أالول للبحريات الكربى يف امل�ؤن الغذائية املحلية .مثالً ،ت�ؤمن بحرية تنغانيكا من %25
• من
ّ
النتاج أالويل للمحا�صيل ال�سمكية
�إىل  %40من امل أ�خوذ احليواين من الربوتني ل�سكّان البلدان املجاورة ،ومن
املرجح �أن يقلل تغيرّ املناخ من إ
ّ
الفراط يف
املحتملة مبا يعادل  .]5.4.5 – 3.4.7 – 9.4.5[ %30ومن
بالدارة ،مبا يف ذلك إ
املرجح �أن تعزز القرارات الب�رشية املرتبطة إ
ّ
�صيد أال�سماك ،تفريغ البحريات من أ
ال�سماك]9.2.2[ D ** .

النقرا�ض املمكن (الفينبو�س ووحدات القرو
• من
اليكولوجية يف �أفريقيا بتقلبات هامة وتغيرّ ات يف بع�ض أالنواع حد إ
املرجح �أن متر النظم إ
ّ
أ
الحيائية ال�شهية يف جنوب �أفريقيا ،مثالً) * ]9.4.5[ D
بال�ضافة �إىل املزيد من التداعيات على م�صائد أال�سماك وال�سياحة.
• من املتوقع �أن يزداد تدهور املاجنروفات وال�شُ عب املرجانية ،إ

** D

[]9.4.5

القرتاب من نهاية القرن احلادي والع�رشين� ،سي�ؤثر �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر املتوقع على املناطق ال�ساحلية املنب�سطة املكتظة
• مع إ
الطار ]9.5.2 – 9.4.6 – 9.2
التكيف �إجمايل الناجت املحلي بن�سبة ترتاوح بني  %5و [ D ** .%10إ
بال�سكان .و�ستتعدى كلفة ّ
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�آ�سيا
• قد ي�ؤدي �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر مرتاً واحداً �إىل خ�سارة ما يقارب ن�صف منطقة املاجنروفات يف دلتا نهر امليكونغ ( 2500كلم مربع)،
فيما قد يتحول  100.000هكتار تقريب ًا من أالرا�ضي الزراعية ومناطق أ
الحياء املائية �إىل �سبخات]10.4.3[ N * .

• �ستتعر�ض املناطق ال�ساحلية ،ال �سيما املناطق الكربى املكتظة بال�سكان واملتواجدة على الدلتا يف جنوب و�رشق وجنوب �رشق �آ�سيا� ،إىل
املزيد من اخلطر ب�سبب �إزدياد الفي�ضانات من البحر ومن أالنهار يف بع�ض نقاط الدلتا الكبرية .ومقابل �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر مرتاً واحداً،
ُيتوقع �أن تتعر�ض م�ساحتا  5.000كلم مربع يف دلتا النهر أالحمر و� 15.000إىل  20.000كلم مربع يف دلتا نهر امليكونغ ،للفي�ضان ،ما قد
ي�ؤثر على  4ماليني ن�سمة ( يف احلالة أ
الوىل) و� 3.5إىل  5ماليني (يف احلالة الثانية)]10.4.3 [ N * .

• من املتوقع �أن تختفي الكتل اجلليدية التي ال تتعدى م�ساحتها  4كلم يف ه�ضبة التيبيت ،نظراً �إىل �إرتفاع درجات احلرارة  3درجات مئوية
و�إ�ستقرار أ
المطار]10.4.4[ D ** .
الحرتار على حالها ،قد ت�ضمحل الكتل اجلليدية يف الهيمااليا ب�رسعة كبرية ،لتنتقل م�ساحتها احلالية من  500.000كلم
• �إذا بقيت مع ّدالت إ
مربع �إىل  100.000كلم مربع ،بحلول العقد الثالث من العام ]10.6.2[ D ** .2000

• من املتوقع �أن ُتزال ن�سبة ما يقارب  %30من ال�شُ عب املرجانية آ
ال�سيوية يف ال�سنوات الثالثني املقبلة ،باملقارنة مع  %18على ال�صعيد
املناخ فقط]10.4.3[ D ** .

العاملي ،بح�سب �سيناريو إ
النبعاث IS92a؛ و ُتعزى احلال �إىل ع ّدة �إجهادات ولي�س �إىل تغيرّ
النبعاثات التي ترد يف التقرير اخلا�ص �أ ّن  120مليون �شخ�ص �إىل  1.2بليون �شخ�ص ًا �سيعي�شون �إزدياداً يف
• ترى كافة �سيناريوهات إ
الجهاد املائي بحلول العقد الثاين من العام ]10.4.2[ ** .2000
إ

• من املتوقع �أن يق ّل ن�صيب الفرد الواحد من املياه العذبة املتوفرة يف الهند من قيمته احلالية التي ت�ساوي حوايل  1.900مرت مكعب ،لي�صل
�إىل  1.000مرت مكعب بحلول العام  ،2025نتيجة �آثار النمو ال�سكاين وتغيرّ املناخ ،جمتمع ًة [ .]10.4.2.3ومن املتوقع �أن ت�ؤدي أالمطار التي

املو�سميات� ،إىل املزيد من اجلريان و�إىل تراجع حجم الكمية التي ت�صل �إىل
ازدادت كثاف ًة والفي�ضانات ال�رسيعة التي ت�ضاعفت وتريتها خالل
ّ
املياه اجلوفية]10.4.2[ ** .
• من املتوقع �أن ترتفع غلّة املحا�صيل بن�سبة  %20يف �رشق �آ�سيا وجنوب �رشق �آ�سيا ،بحلول منت�صف القرن احلادي والع�رشين .ومن
املتوقع �أن يحافظ خطر اجلوع على حجمه العايل يف عددٍ من البلدان النامية ،نظراً �إىل ت أ�ثري النمو ال�سكاين ال�رسيع والتو�سع احل�رضيN * .
[]10.4.1

الري الزراعي يف املناطق القاحلة و�شبه القاحلة يف �رشق �آ�سيا ،بن�سبة  %10مقابل �إرتفاع حراري بدرجة
• من املتوقع �أن يزداد الطلب على ّ
واحدة]10.4.1[ N ** .

• من املتوقع �أن تزداد وترية حرائق الغابات ويزداد متددها يف �آ�سيا يف امل�ستقبل ،وذلك ب�سبب تغيرّ املناخ وظواهر الطق�س املتطرفة التي
تو�سع الغابات]10.4.4[ N * .
من
ّ
املرجح �أن حت ّد من ّ

�أ�سرتاليا ونيوزيلندا
اليكولوجية الطبيعية أ
والمن املائي واملجتمعات ال�ساحلية هي �أكرث القطاعات ت أ�ثراً ** .]11.7[ C
• �إن النظم إ
النبعاثات املتو�سطة [.]11.4.1
• من
اليكولوجية بحلول العام  ،2020حتى بح�سب �سيناريوهات إ
املرجح �أن يتغيرّ العديد من النظم إ
ّ
ومن بني املناطق أالكرث ت أ�ثراً :الر�صيف املرجاين الكبري وجنوبي غربي �أ�سرتاليا و�أرا�ضي كاكادو الرطبة والغابات املطرية ومناطق أاللبي
الجهادات احلالية مثل أالنواع الغازية وخ�سارة املوائل ،و�إىل تعزيز �إحتمال �إنقرا�ض بع�ض
[ .]11.4.2ال �شك �أن ي�ؤدي ذلك �إىل ت�ضخيم إ
اليكولوجية اخلا�صة بال�سياحة و�صيد أال�سماك والغابات وتوريد املياه * .]11.4.1[ N
أالنواع ،كما �إىل التقليل من خدمات النظم إ
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املرجح جداً �أن تتفاقم امل�شاكل امل�ستمرة جلهة أالمن املائي بحلول العام  2030يف جنوب و�رشق �أ�سرتاليا ،كما يف نيوزيلندا ونورثالند
• من
ّ
وبع�ض املناطق ال�رشقية ،على غرار �إنخفا�ض اجلريان بن�سبة ترتاوح بني  %0و %45يف فكتوريا بحلول العام  ،2030وتراجع تد ّفق أالنهار

بن�سبة ترتاوح بني  %10و % 25يف حو�ض موراي دارلينغ يف �أ�سرتاليا بحلول العام .]11.4.1[ D ** 2050
املرجح جداً �أن يزيد التطور ال�ساحلي امل�ستمر من خطر �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر والعوا�صف على احلياة واملمتلكات .وبحلول العام
• من
ّ
�سلع ذات معنى ثقايف *** C
 ،2050من
القيمة وت�سارع ًا يف تدهور الطرقات وخ�سارة ٍ
املرجح جداً �أن ن�شهد خ�سار ًة يف أالرا�ضي العالية ّ
ّ
[.] 11.4.8 – 11.4.7 – 11.4.5
املرجح �أن يرتافق تغيرّ املناخ مع اخلطر �إ�شتعال احلرائق املتزايد ،يف جنوب �رشق �أ�سرتاليا مثالً ،و�أن ترتفع وترية أاليام التي ت�شهد
• من
ّ
خطر �إندالع احلرائق عالٍ جداً ومطلق بن�سبة ترتاوح ما بني  %4و %25بحلول العام  2020وبني  %15و %70بحلول العام D ** 2050
[.]11.3.1
املرجح جداً �أن يتم التفوق على معيار الت�صميمات اخلا�صة بالظواهر
املرجح �أن تت�ضاعف املخاطر على البنية التحتية أال�سا�سية .ومن
• من
ّ
ّ
املتطرفة ،بوترية �أ�رسع مع حلول العام  .2030وتت�ضمن املخاطر ف�شل �شواطئ الرقة و�أنظمة ال�رصف احل�رضية والفي�ضانات على املدن

ال�ساحلية املوجودة على مقربةٍ من أالنهار ** .]11.4.7 – 11.4.5[ D
املرجح جداً �أن يعزز التطور ال�ساحلي امل�ستمر خطر �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر والعوا�صف على أالرواح واملمتلكات .وبحلول العام
• من
ّ
�سلع
 ،2050من
املرجح جداً �أن تنخف�ض أالرا�ضي العالية القيمة و�أن تت�رسع وترية تدهور الطرقات و�أن يزداد تر ّدي حال ال�شواطئ و�أن ُتفقد ٌ
ّ
ذات معنى ثقايف *** .] 11.4.8 – 11.4.7 – 11.4.5[ C
النقطاعات
• من
املرجح �أن يزيد �إرتفاع درجات احلرارة والتغيرّ الدميوغرايف من �أوج الطلب على الطاقة يف ف�صل ال�صيف وما يليه من خطر إ
ّ

املفاجئة ** .]11.4.10[ D
النتاج الزراعي واحلرجي بحلول العام  2030يف معظم مناطق جنوب و�رشق �آ�سيا ويف �أنحا ٍء من �رشق نيوزيلندا،
• من املتوقع �أن ينخف�ض إ
بال�ضافة �إىل املناطق الغربية التي ت�ضم
ب�سبب تفاقم اجلفاف واحلرائق .غري �أنه يف نيوزيلنداُ ،يتوقع �أن حت�صد املناطق الغربية واجلنوبية ،إ

�أهم أالنهار ،فوائد �أ�سا�سية ب�سبب موا�سم منو �أطول وجليد �أقل ومزي ٍد من ت�ساقط أالمطار ** .]11.4[ N
القت�صادي (ال �سيما
• يف جنوب و�رشق نيوزيلندا ،من
املرجح �أن تزداد معدالت النمو اخلا�صة باملحا�صيل النباتية الهامة على امل�ستوى إ
ّ
�صنوبر ردياتا) ،ب�سبب �إخ�صاب ثاين �أك�سيد الكربون و�إرتفاع درجات احلرارة يف ف�صل ال�شتاء و�إزدياد ن�سبة الرطوبة ** .]11.4.4[ D

املرجح �أن تزداد ن�سبة الوفيات املرتبطة باحلرارة بني أال�شخا�ص الذين يتعدى �س ّنهم  65عاماً ،ليزداد املع ّدل ال�سنوي من  3200حالة
• من
ّ
التكيف)** .]11.4.11[ D
�إىل  5200حالة وفاة بحلول العام ( 2050ما ي�ساهم يف النمو ال�سكّاين وال�شيخوخة ،لكن لي�س يف ّ

�أوروبا
النحراف بن�سبة � 5أ�ضعاف يف �أنحاء من
• من املتوقع �أن يزداد �إنحراف �أمطار ال�شتاء املتطرفة عن املعدل العادي
مبعيارين ،و�أن يزداد هذا إ
َ
اململكة املتحدة و�شمال �أوروبا ،مرتافق ًا مع �إزدياد ثاين �أك�سيد الكربون بن�سبة ال�ضعفَني ،بحلول ثمانينيات القرن احلادي والع�رشين ** D
[.]12.3.1
• بحلول �سبعينيات القرن احلادي والع�رشين ،من املتوقع �أن يزداد اجلريان ال�سنوي يف �شمال �أوروبا ،و�أن ينخف�ض بن�سبة ُتعادل  %36يف
جنوب �أوروبا ،فيما تتدنى التد ّفقات املنخف�ضة بن�سبة ت�صل �إىل  ،%80بح�سب ال�سيناريو  – 12.4.1[ IS92a ** Dاجلدول .]12.2

الجهاد املائي احلاد (�سحب  /وفرة تتعدى  )0.4من  - %19وهي الن�سبة احلالية
• من املتوقع �أن تزداد ن�سبة منطقة حو�ض أالنهار يف فئة إ
– �إىل  %36 – %34بحلول �سبعينيات القرن احلادي والع�رشين ** .]12.4.1[ D
ال�ضافيني الذين يعي�شون يف م�ستجمعات املياه التي ت�شهد �إجهاداً مائي ًا يف بلدان �أوروبا الغربية
• من
املرجح �أن يزداد عدد أال�شخا�ص إ
ّ
النبعاثات �أ 2وب1
ال�سبعة ع�رش ،لينتقل من  16مليون ًا �إىل  44مليوناً� ،إ�ستناداً �إىل النموذج املتقارن الثالث ملركز هاديل ،بح�سب
�سيناريوهي إ
َ
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بحلول ثمانينيات القرن احلادي والع�رشين ** .]12.4.1[ D
• بح�سب ال�سيناريوهات  ،A1Flمن املحتمل �أن ت�شهد الثمانينيات ت أ�ثر  1.6مليون �شخ�ص �إ�ضايف يف كل �سنة بالفي�ضان ال�ساحلي ** D
[.]12.4.4
• بحلول ال�سبعينياتُ ،يتوقع �أن تنخف�ض قدرة الطاقة الكهربائية يف كافة �أرجاء �أوروبا بن�سبة  ،%6مرتافق ًة مع تقلّبات �إقليمية قوية ترتواح
ما بني تراجع من � %20إىل  %50يف منطقة املتو�سط و�إزدياد من � %15إىل  %30يف �أوروبا ال�شمالية وال�رشقية ** .]12.4.8[ D
والنقرا�ض بحلول نهاية القرن احلادي والع�رشين ،مبوجب
وتعر�ضها للخطر إ
• قد تزداد �رسعة ت أ�ثر ن�سبة عالية من الرثوة النباتية أالوروبية ّ

�سل�سلة من �سيناريوهات التقرير اخلا�ص *** .]12.4.6[ N
• بحلول العام ُ ،2050يتوقع �أن ُتظهر املحا�صيل مداً �شمالي ًا يف املنطقة [ .]12.4.7.1ومن املتوقع �أن ت�شهد �أوروبا ال�شمالية �أعلى الن�سب

جلهة زيادة غلّة املحا�صيل املرتبطة باملناخ (مثالً :القمح %9+←2+ :بحلول العام  %25 ← 8+ - 2020بحلول العام ← 10+ - 2050
ي�سجل اجلنوب �أهم الن�سب اخلا�صة بالرتاجع (مثالً :القمح % 4 +← 3+ :بحلول العام 8- - 2020
 30+بحلول العام )2080؛ فيما ُيتوقع �أن ّ

←  22+بحلول العام  %32 +← 15- - 2050بحلول العام .]12.4.7[ C *** )2080
املرجح �أن تزداد املناطق احلرجية يف ال�شمال وتق ّل يف اجلنوب .و ُيتوقع �أن يتم توزيع �أنواع أال�شجار من جديد ورفع خط أال�شجار يف
• من
ّ
بن�سب كبرية يف جنوب �أوروبا ** .]12.4.4[ D
اجلبال .ومن �شبه امل�ؤكد �أن يرتفع خطر �إندالع احلرائق يف الغابات
ٍ

النت�شار .غري �أن تراوح معظم
• ال �شك �أن معظم الربمائيات ( )%69 – 45والزواحف ()%89 – 61
�ستو�سع نطاقها يف حال مل يتم احل ّد من إ
ّ
النت�شار ** .]12.4.6[ N
تلك الكائنات (>  )%97قد يت�ضاءل ،ال �سيما يف �شبه جزيرة �أيبرييا وفرن�سا ،يف حال ف�شلت أالنواع يف إ
بن�سب ترتاوح ما بني  %30و%70
• �ستختفي الكتل اجلليدية ال�صغرية يف أاللبي ،فيما �ستعاين الكتل اجلليدية الكبرية من �إنخفا�ض يف حجمها
ٍ

تراجع على م�ستوى الت�رصيف يف ف�صلَي الربيع وال�صيف ***
النبعاثات ،بالتزامن مع
بحلول العام  ،2050مبوجب �سل�سلة من �سيناريوهات إ
ٍ

.]12.4.3[ C

• قد ي�ؤدي �إنخفا�ض الرفاهية يف منطقة املتو�سط خالل ف�صل ال�صيف ،وتعزيز الرفاهية يف ال�شمال والغرب� ،إىل تراجع جلهة ال�سياحة يف
املتو�سط خالل ف�صل ال�صيف و�إزديادها خالل ف�صلَي الربيع واخلريف ** .]12.4.9[ D
حارة
• من
النقالب اجلنوبي ،على الرغم من �أن هذا إ
النقطاع ال�رسيع يف دوران إ
املرجح �أن ي�ؤدي إ
ّ
الحتمال �ضعيف نوع ًا ما� ،إىل �إنعكا�سات ّ
النعكا�سات� :إنخفا�ض �إنتاج املحا�صيل بالتزامن مع �إرتفاع �أ�سعارها ،و�إرتفاع
على �صعيد �أوروبا ،ال �سيما يف املناطق ال�ساحلية .ومن هذه إ
ن�سبة الوفيات املرتبطة بالربد ،و�إختالل و�سائل النقل اخلا�صة بف�صل ال�شتاء ،والنزوح الدميوغرايف نحو جنوب �أوروبا ،وح�صول نقلة على
القت�صادي * .]12.6.2[ N
م�ستوى مركز اجلاذبية إ

�أمريكا الالتينية
ال�ستوائية البينية ،ما يقل�ص وفرة املياه وتوريد الطاقة املائية يف
• خالل ال�سنوات الـ 15املقبلة ،من
املرجح جداً �أن تختفي الكتل اجلليدية إ
ّ
والكوادور *** .]13.2.4[ C
بوليفيا والبريو وكولومبيا إ
النخفا�ضات امل�ستقبلية يف ت�ساقط أالمطار يف املناطق القاحلة و�شبه القاحلة يف أالرجنتني و�شيلي والربازيل �إىل
• من
املرجح �أن ت�ؤدي إ
ّ
نق�ص حادٍ
ٍ

يف املياه ** C

[.]13.4.3

نق�ص يف املوارد املائية املوائمة،
• بحلول العقد الثاين من العام  ،2000من
املرجح �أن يعاين  7ماليني �شخ�ص �إىل  77مليون �شخ�ص من ٍ
ّ

�سكان ال ينفك
فيما �سي�شهد الن�صف الثاين من القرن احلادي والع�رشين �إنخفا�ض ًا يف وفرة املياه املمكنة مقابل �إزدياد الطلب عليها من قبل
ٍ
امللخ�ص
عددهم يتزايد يف املنطقة ،ما قد يزيد عدد أال�شخا�ص الذين �سيعانون من نق�ص املياه �إىل  60مليون –  150مليون ن�سمة ** ّ [ D

التنفيذي .]13.4.3 – 13
املتطرفة) و�إرتفاع م�ستوى
املرجح جداً �أن ي�ؤثر تغيرّ املناخ أالنرثوبولوجي (مبا يف ذلك التغيرّ ات اخلا�صة بظواهر الطق�س
• يف امل�ستقبل ،من
ّ
ّ
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�سطح البحر على ** :]13.4.4[ N
 املناطق املنخف�ضة (كما يف ال�سلفادور  -غيانا وعلى �ساحل �إقليم بوين�س �آير�س  -أالرجنتني)؛	�أعمال البناء وال�سياحة (كما يف املك�سيك أوالوروغواي)؛
 مورفولوجيا ال�ساحل (كما يف البريو)؛والكوادور وكوملبيا وفنزويال)؛
 املاجنروفات (كما يف الربازيل إوالكوادور املطلّة على الهادئ.
 وفرة مياه ال�رشب على �سواحل كو�ستاريكا إ• من املتوقع �أن ينعك�س �إرتفاع درجات حرارة �سطح البحر ،الناجت عن تغيرّ املناخ ،بطريقة �ضارة على ** :]13.4.4[ N
 ال�شُ عب املرجانية يف �أمريكا الو�سطى (كما يف املك�سيك وبليز وبنما)؛ -مكان خمزون أال�سماك يف جنوب �رشق املحيط الهادئ (كما يف البريو و�شيلي)؛

ال�ستوائية باملروج (�سافانا) يف
الرتفاع يف مياه الرتبة� ،إىل �إ�ستبدال الغابة إ
الرتفاع (بدرجتني مئويتني) وحاالت إ
• قد ت�ؤدي حاالت إ
بال�ضافة �إىل �إ�ستبدال النباتات �شبه القاحلة بنباتات
ال�ستوائية يف جنوب املك�سيك وو�سطه ،إ
الناحية ال�رشقية من أالمازون ويف الغابات إ

قاحلة يف بع�ض �أجزاء �شمال �رشق الربازيل ومعظم �أنحاء و�سط املك�سيك و�شماله ** .]13.4.1[ D
املرجح �أن تزداد وترية أالعا�صري وقوتها يف احلو�ض الكاريبي * .]13.3.1[ D
• يف امل�ستقبل ،من
ّ
رجح �أن يزيد �إرتفاع درجات احلرارة أ
والمطار يف
• نتيجة تغيرّ املناخ ،من املتوقع �أن تنخف�ض حما�صيل أالرز بعد العام  ،2020فيما ُي ّ

مت أالخذ ب آ�ثار ثاين �أك�سيد الكربون * .]13.4.2[ C
جنوب �رشق �أمريكا اجلنوبية من حما�صيل فول ال�صويا ،يف حال ّ
ال�ضافيني املعر�ضني خلطر اجلوع �إىل  5ماليني (عام  )2020و 26مليون ًا (عام  )2050و 85مليون ًا
• من
املرجح �أن ي�صل عدد أال�شخا�ص إ
ّ
الطار �إ ّما معدوم �أو
النبعاث �أ 2الوارد يف التقرير اخلا�ص ،الذي يفرت�ض �أن ت أ�ثري ثاين �أك�سيد الكربون يف هذا إ
(عام  )2080مبوجب �سيناريو إ

�ضئيل * .]13.4.2[ D
امللخ�ص التنفيذي – 13
• من
املرجح جداً �أن ترتاجع �إنتاجية املوا�شي ،نتيجة �إرتفاع درجات احلرارة ،ب أ�ربع درجات مئوية ** ّ [ N
ّ
.]13.4.2
التكيف مثل:
تقلبية املناخ وتغيرّ ه املمكنة� ،أن تطبق بع�ض تدابري
املعنية ب آ�ثار
• حتاول منطقة �أمريكا الالتينية،
ّ
ّ
ّ
 -اللجوء �إىل التنب ؤ� باملناخ يف قطاعات خمتلفة على غرار م�صائد أال�سماك (البريو) والزراعة (البريو و�شمال �رشق الربازيل)؛

للنذار املائي» �أو CeNtro Operativo De
	�أنظمة إالنذار املبكر جلهة الفي�ضان يف حو�ض ريو دي ال بالتا املوجود يف «املركز الت�شغيلي إ

.Alerta HiDrologiCo
القليمي للمعلومات عن الكوارث يف
• �أن� أش�ت املنطقة �أي�ض ًا م�ؤ�س�سات جديدة تعنى بتخفيف �آثار الكوارث الطبيعية ومنعها ،منها :املركز إ
الكوادور ،واللجنة الدائمة جلنوب املحيط الهادئ *** D
�أمريكا الالتينية ومنطقة الكريبي ،واملركز الدويل للبحوث ب� أش�ن ظاهرة النينو يف إ
[.]13.5

�أمريكا ال�شمالية
املرجح جداً �أن ي�ؤدي �أي �إرتفاع كارثي يف
وال�ستثمار امل�ستمر من �رسعة ت أ�ثر ال�سواحل .ومن
• يزيد النمو ال�سكاين و�إرتفاع قيمة املمتلكات إ
ّ

بال�ضافة �إىل م�ساهمة �إرتفاع
تفاقم القدرة التدمريية للعوا�صف ال�ساحلية� ،إىل �إزدياد اخل�سائر الناجتة عن العوا�صف وحاالت الطق�س احلادة ،إ
التعر�ض املتزايد للخطر ال يزال �ضعيف ًا ***
التكيف احلايل بعدم الت�ساوي ،كما �أن إ
�سطح البحر يف ت�ضخيم اخل�سائر .ويت�سم ّ
ال�ستعداد ملواجهة ّ
.]14.4.3 – 14.2.3[ D

• ميلك �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر وما يليه من �إرتفاع يف موجات امل ّد البحري والفي�ضان ،قدرة الت أ�ثري ال�شديد على النقل والبنية التحتية
املتمركزة على �شواطئ اخلليج أ
والطل�سي وال�ساحل ال�شمايل .و�سمحت درا�سة حالة �إفرادية تتعلق بنيويورك بتحديد الطرق وال�سكك احلديدية
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بال�ضافة �إىل اجل�سور أ
والنفاق واملرافق البحرية وتلك املرتبطة باملطار اجلوي وحمطات العبور كاملرافق املعر�ضة للخطر (يف
ال�سطحية ،إ
هذه املدينة) ***  – 14.5.1 – 13.4.6 – 13.4.3[ Dاالطار .]13.3
احلر احلا ّدة وحجمها وم ّدتها ،وهي تت�سم بكتل هوائية دافئة وراكدة تليها ليالٍ تكون فيها �أدنى درجات
• من
ّ
املرجح �أن يزداد عدد موجات ّ
ال�شارة �إىل �أن
ثار �ضارة
احلرارة مرتفعة ،وذلك يف املدن التي ت�شهد عاد ًة تلك املوجات ،بالرتافق مع �إحتمال ح�صول � آ ٍ
بال�صحة .وجتدر إ
ّ

امل�سنني ي�شكلون ال�رشيحة ال�سكّانية أالكرث عر�ض ًة للخطر ** .]14.4.5[ D
• بحلول منت�صف القرن ،من املتوقع �أن ترتفع م�ستويات معدل أالوزون اليومي مبعدل  3.7جزءاً يف البليون يف �إطار الناحية ال�رشقية من
الرتفاعات .ومن املتوقع �أي�ض ًا �أن يرتفع عدد الوفيات املرتبطة أ
بالوزون
تلوث ًا التي ت�شهد �أعلى إ
الواليات املتحدة ،ال �سيما يف �أكرث املدن ّ

بن�سبة  %4.5بدءاً من ت�سعينيات القرن املا�ضي حتى خم�سينيات القرن احلايل * .]14.4.5[ D
الحرتار املتوقع يف �سل�سلة اجلبال الغربية برتاجعات كبرية يف الرتاكم الثلجي والذوبان املبكر للثلوج واملزيد
• من
املرجح جداً �أن يت�سبب إ
ّ
من ظواهر �أمطار ال�شتاء ،و�إرتفاع �أوج التدفقات الق�صوى يف الفي�ضانات خالل ف�صل ال�شتاء ،وتراجع تدفقات ف�صل ال�صيف ،بحلول منت�صف
القرن احلادي والع�رشين *** .]14.4.1[ D
املرجح �أن تعزز �إمدادات املياه املنخف�ضة واملقرونة ب إ�رتفاع الطلب (على املياه) التناف�س على املوارد املائية اخلا�ضعة لتخ�صي�ص
• من
ّ

مفرط ***  – 14.2.1[ Dاالطار .]14.2
املرجح �أن يزيد تغيرّ املناخ يف العقود أالوىل من القرن احلادي والع�رشين من �إنتاج الغابات ،من دون �إ�ستثناء احل�سا�سية العالية على
• من
ّ

ال�ضطرابات ** .]14.4.4 – 14.4.2[ D
اجلفاف والعوا�صف واحل�رشات وغريها من إ
الجمايل للزراعات البعلية بن�سبة ترتاوح بني %5
• من املتوقع �أن يزيد تغيرّ املناخ املعتدل الذي �ست�شهده العقود أالوىل من القرن ،املردود إ
و ،%20مع تفاوتات هامة بح�سب املناطق .ومن املتوقع �أن تواجه املحا�صيل التي تقع على مقربةٍ من الطرف الدافئ للنطاق املنا�سب لها� ،أو
م�ستعملة بكثافة ،حتديات كبرية ** .]14.4[ D
التي تعتمد على موارد مائية
َ
املرجح �أن ترتاوح �أهم آ
ال�ضطرابات املتغيرّ ة بدءاً من
• بحلول الن�صف الثاين من القرن احلادي والع�رشين ،من
الثار على الغابات بني إ
ّ
الفات ،و�صو ًال �إىل احلرائق ،ومروراً أ
آ
بالمرا�ض .ومن املتوقع �أن ي�ساهم �إرتفاع درجات حرارة ف�صل ال�صيف يف النافذة ال�سنوية جلهة خطر
تعر�ضت للحريق بن�سبة ترتاوح ما بني  %74و %118يف كندا،
إ
الحرتاق الكبري بن�سبةٍ ترتاوح ما بني  %10و ،%30وزيادة حجم املنطقة التي ّ

بحلول العام  – 14.4.4[ D *** 2100االطار .]14.1
الرتفاع املتزايد مل�ستوى �سطح
• من املتوقع �أن تزداد الن�سب احلالية اخلا�صة ب إ�نتقا�ص أالرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ،بالتزامن مع ت�رسيع إ
البحر ،ما ُيعزى جزئي ًا للهيكليات التي متنع الهجرة باجتاه أالرا�ضي .ومن املحتمل �أن تنخف�ض �سبخة التنوع أالحيائي �ضمن ال�سبخات
ال�شمالية ال�رشقية ** .]14.4.3[ D
املرجح �أن تكون �رسعة الت أ�ثر بتغيرّ املناخ مرتكزة �ضمن جمموعات ومناطق حمددة ،مبا فيها ال�سكان أال�صليني وجمموعات �أخرى
• من
ّ
بال�ضافة �إىل الفقراء وامل�سنني يف املدن ** .]14.4.6 – 14.2.6[ D
تابعة أل ٍ
�س�س �ضعيفة املوارد ،إ

التكيف� ،إ�ستجاب ًة للتجربة التاريخية بد ًال من الظروف امل�ستقبلية املتوقعة ،من �رسعة ت أ� ّثر العديد
• من
املرجح �أن يزيد إ
ال�ستثمار امل�ستمر يف ّ
ّ
تطور البنية التحتية ،مع مهله الطويلة و�إ�ستثماراته ،من �إدراج املعلومات اخلا�صة بتغيرّ
من القطاعات بتغيرّ املناخ [ .]14.5وقد ي�ستفيد ّ
املناخ ***  – 14.5.3[ Dال�شكل .]14.3

املناطق القطبية
• بحلول هذا القرن ،يتوقع �أن يعك�س املعدل ال�سنوي مل ّد اجلليد البحري يف القطب ال�شمايل� ،إنخفا�ض ًا يرتواح ما بني  %22و %33نظراً �إىل
الرتفاع الب�سيط واخل�سارة �شبه التامة يف اجلليد البحري ال�صيفي ** D
النبعاثات؛ �أ ّما يف �أنتاركتيكا فترتاوح التنب�ؤات بني إ
�سيناريوهات إ
[.]15.3.3
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• �سي�شهد القرن املقبل تراجع ًا هام ًا على م�ستوى �سمك اجلليد و�إمتداده يف الكتل والقلن�سوات اجلليدية يف القطب ال�شمايل ويف الغالف اجلليدي
يف غرينالند *** ،ك إ��ستجابة مبا�رشة إلحرتار املناخ؛ �أ ّما يف �أنتاركتيكا ف�ست�ستمر الكتل اجلليدية يف �شبه اجلزيرة أالنتاركتيكية بخ�سارة
حجمها ،كما �سي�ستمر الرتقق امللحوظ يف جز ٍء من الغالف اجلليدي املوجود يف غرب �أنتاركتيكا ،وقد يكون ذلك نتيج ًة للتغيرّ املحيطي.
و�ست�ساهم هذه العوامل يف الت�سبب بجز ٍء كبري من �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر خالل القرن احلايل *** WG1 - 15.6.3 – 15.3.4[ D

 ،AR4الف�صالن  4و.]5
املرجح �أن
• من املتوقع �أن تنخف�ض الرتبة ال�صقيعية يف ن�صف الكرة ال�شمايل بن�سبةٍ ترتاوح بني  %20و %35بحلول العام  .2050ومن
ّ
يزداد عمق ذوبان اجلليد املو�سمي بن�سبة ترتاوح ما بني  %15و %25بحلول العام  ،2050وبن�سبة � %50أو �أكرث يف �أق�صى ال�شمال ،وذلك
النبعاثات الواردة يف التقرير اخلا�ص ** .]15.3.4[ D
مبوجب كافة �سيناريوهات إ
• يف القطب ال�شمايل� ،ستقوم الرتبة ال�صقيعية أال�سا�سية بتغيري �أنظمة ال�رصف� ،ساحم ًة ب إ�ر�ساء جمموعات مائية يف مناطق كانت م�سكونة
اليكولوجية.
ال�ضايف يف �إقرتان ت�رصيف ال�سطح باملياه اجلوفية ،ما يعزز �إ�ضطراب النظم إ
نواع �أر�ضية*** .و�سي�ساهم الذوبان إ
�سابق ًا من قبل �أ ٍ
الجنراف ال�ساحلي ** .]15.4.1[ D
كما �سيتفاقم إ

• مع نهاية هذا القرن� ،س ُت�ستبدل � %10إىل  %50من التندرا يف القطب ال�شمايل بالغابة ،وحوايل � %15إىل  %25من ال�صحراء القطبية بالتندرا
* .]10.4.2[ D
نتقا�ص يف املوائل (مبا يف ذلك اجلليد البحري) اخلا�صة بالطيور املهاجرة والثدييات
ٍ
• يف املنطق َتني القطبي َتني� ،سي�ؤدي تغيرّ املناخ �إىل �إ
[ ،]15.4.1 – 15.2.2مع تداعيات �أ�سا�سية على املفرت�سني مثل الفقمة والدببة القطبية ** [ .]15.4.3 – 15.2وميكن توقع ح�صول تغيرّ ات
نواع عدة وكميتها *** .]15.6.3[ D
على م�ستوى �إنت�شار �أ ٍ
• �إن احلواجز املناخية التي قامت حتى اليوم بحماية أالنواع القطبية من التناف�س� ،ستنخف�ض ،ومن املتوقع �أن ت�شهد بع�ض أالرجاء من
نواع غريبة ** .]15.4.2 – 15.4.4 – 15.6.3[ D
�أنتاركتيكا واملنطقة ال�شمالية القطبية تع ٍّد أل ٍ
• من املتوقع �أن ت�شهد املنطقتان القطبيتان �إنخفا�ض ًا يف الغطاء اجلليدي أ
والنهار .و�سي�ؤثر ذلك على البنى احلرارية للنهر ونوعية  /كمية
الختناق اجلليدي وح ّدته ،وما يرتبط به من في�ضان يف املنطقة القطبية ال�شمالية
بال�ضافة �إىل توقيت إ
املوائل حتت اجلليدية ،إ

*** N

[.]15.4.1

املرجح �أن ي�ؤدي �إحرتار املياه
• �ست�ؤثر التغيرّ ات الهيدرولوجية املتوقعة على �إنتاجية أالنواع املائية وتوزيعها ،ال �سيما أال�سماك .ومن
ّ
العذبة �إىل تدين م�ستودعات أال�سماك ،وخا�ص ًة تلك التي تف�ضل املياه أالكرث برودة ** .]15.4.1[ D

• بالن�سبة �إىل املجتمعات الب�رشية املوجودة يف القطب ال�شمايل ،ال �شك �أن البنية التحتية وطرق العي�ش التقليدية اخلا�صة بال�سكان أال�صليني
مكونات الغالف اجلليدي املتغيرّ ة ** .]15.4[ D
�ستت أ�ثر �سلب ًا و�إيجاباً ،وخا�ص ًة من خالل ّ

• يف �سيبرييا و�أمريكا ال�شمالية ،قد ت�شهد الغابات والزراعة �إزدياداً ،نظراً �إىل �أن احل ّد ال�شمايل اخلا�ص بتلك الن�شاطات قد ينتقل مئات
الكيلومرتات بحلول العام  .]15.4.2[ 2050ما �سينعك�س �إيجاب ًا على بع�ض املجتمعات و�سلب ًا على البع�ض أالخر ،بح�سب �أمناط العي�ش
التقليدية ** .]15.4.6[ D

وتف�شي احل�رشات ال ّفتاكة أ
بال�شجار التي تتواجد يف
• تتميز الغابات الربيالية وبع�ض غابات التندرا ب إ�ندالع حرائق حرجية وا�سعة النطاق
ّ
املرجح �أن تزداد هذه الظواهر ** .]15.4.2[ N
احلر ،ومن
ّ
ّ

الحرتار يف منطقة القطب ال�شمايل ن�سبة الوفيات املفرطة يف ف�صل ال�شتاء ،ب�شكل �أ�سا�سي من خالل تقلي�ص الوفيات الناجتة عن
• �سيقلّ�ص إ
والوعية الدموية أ
�أمرا�ض القلب أ
ال�صابات من جهة ثانية *** .]15.4.6[ N
والمرا�ض التنف�سية من جهة ،وعن إ
والمرا�ض يف الطبيعة أ
بالفات أ
الحرتار يف مناطق القطب ال�شمايل مع �إزدياد �رسعة الت أ�ثر آ
(الحياء الربية) ،مثل �إلتهاب الدماغ
• �سيرتافق إ
للن�سان ** .]15.4.6[ N
املنقول بوا�سطة القراد ،والذي ميكن �أن ينتقل إ

والجنراف واجلفاف وتدمري الرتبة ال�صقيعية يف منطقة القطب ال�شمايل ،يهدد املجتمع وال�صحة العامة
• �إ ّن تفاقم وترية وح ّدة الفي�ضان إ
والبنية التحتية وال�صناعية والتزويد باملياه *** .]15.4.6[ N
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امللوثات وحتميلها يف �أنظمة املياه العذبة يف مناطق القطب
• �ست�ساهم التغيرّ ات يف وترية أالمطار ونوعها وتوقيتها يف تعزيز �إلتقاط
ّ
النبعاثات العاملية للملوثات **
جراء إ
ال�شمايل .و�سي�ساهم التحميل املتزايد يف �إحداث توازن مع إ
النخفا�ضات التي من املتوقع �أن تتفاقم من ّ
.]15.4.1[ N

ال�ستجابة آلثار أالمن الغذائي وال�سالمة
• بات من ال�رضوري �أن تت أ�قلم املجتمعات الب�رشية يف منطقة القطب ال�شمايل مع تغيرّ املناخ .وتتم إ
ال�شخ�صية ون�شاطات الكفاف من خالل التغيرّ ات يف �أنظمة �إدارة املورد والطبيعة والنقالت جلهة ال�سلوك ال�شخ�صي (مثل ال�صيد وال�سفر).
والقت�صادية وتغيرّ �أمناط العي�ش جمتمعةً ،حتدي ًا كبرياً بالن�سبة �إىل ال�سكّان أ
ال�صليني *** N
والجتماعية إ
وت�شكل التغيرّ ات الدميوغرافية إ
[.]15.6 – 15.4.6 – 15.4.2 – 15.4.1

اجلزر ال�صغرية
ي�رسع �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر و�إرتفاع درجات حرارة مياه البحر عملية حتات ال�شاطئ ،و�أن يت�سببا يف تدهور �سبل
• من املتوقع �أن ّ
املرجح �أن ت�ؤثر هذه التغيرّ ات ،يف املقابل ،بطريقةٍ �سلبية على �إ�ستقطاب
الدفاع ال�ساحلية الطبيعية مثل املاجنروفات وال�شُ عب املرجانية .ومن
ّ

املرجح �أن يرف�ض  %80من ال�سياح يف بع�ض اجلزر
الح�صاءات ،من
اجلزر ال�صغرية كمحطات �سياحية من الدرجة أالوىل ،للزوار .وبح�سب إ
ّ
معاودة زيارتها أ
بال�سعار نف�سها خالل ظاهرة �إبي�ضا�ض املرجان وتقلي�ص املنطقة ال�ساحلية ،الناجت َتني عن �إرتفاع درجات حرارة �سطح

البحر و�إرتفاع م�ستوى �سطح البحر ** .]16.4.6[ D
�رضار يف أالر�صفة وبالفي�ضانات يف أالرا�ضي
• من
املرجح �أن تغمر مياه البحر من� آش�ت املرف أ� يف �سوفا (فيجي) و�آ�سيا (�ساموا) ،وتت�سبب ب أ� ٍ
ّ
جراء �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر  0.5مرتاً مقرون ًا أ
ع�صار واح ٍد يف كل ن�صف قرن *** .]16.4.7[ D
بالمواج املرفقة ب إ�
ٍ
اخللفية ،من ّ

• غالب ًا ما تقع املرافئ اجلوية الدولية يف اجلزر ال�صغرية �إ ّما على ال�ساحل �أو على بعد كيلومرتات معدودة منه ،ومتتد �شبكة الطرقات
جزء
أال�سا�سية (وغالب ًا ما تكون الوحيدة) على ال�شاطئ .وبح�سب ال�سيناريوهات اخلا�صة ب إ�رتفاع م�ستوى �سطح البحر ،من
املرجح �أن يكون ٌ
ّ
كبري منها عر�ض ًة ملخاطر فعلية ترتاوح بني الغمر والفي�ضانات أ
وال�رضار املادية املرفقة بغمر ال�ساحل و�إجنرافه *** .]16.4.7[ D
ٌ
أ
الحرتار على الرتبة ال�صقيعية
الجنراف ال�ساحلي يف جزر املنطقة القطبية ال�شمالية ح�سا�سية �إ�ضافية على املناخ ،وذلك عرب ت�ثري إ
• ميلك إ
الجنراف وخ�سارة يف أالحجام و�إمكانية �إرتفاع طاقة املوج *** .]16.4.2[ D
واجلليد اجلويف ال�ضخم ،ما قد ي�ؤدي �إىل ت�رسيع إ

املرجح �أن يتنا�سب تراجع مع ّدل ت�ساقط
املرجح جداً �أن ي�ؤدي تراجع مع ّدل ت�ساقط أالمطار �إىل تقلي�ص حجم عد�سات املياه العذبة .ومن
• من
ّ
ّ
أالمطار بن�سبة  %10بحلول العام  ،2050مع تراجع حجم عد�سات املياه العذبة بن�سبة  %20يف حلقة تراوا املرجانية – كرييباتي .وب�شكلٍ
جراء تدهور الرتبة املرفق ب إ�رتفاع م�ستوى �سطح البحر� ،سمك عد�سات املياه العذبة يف
عام ،قد يقلّ�ص إ
النخفا�ض يف احلجم املادي من ّ

بن�سب ت�صل �إىل .]16.4.1[ N *** %29
احللقات املرجانية ،وذلك
ٍ
القت�صادية للمزروعات ،الناجتة عن تغيرّ املناخ ،ما بني  %2و %3من �إجمايل
التكيف ،من
• يف ظل غياب
املرجح �أن ترتاوح التكاليف إ
ّ
ّ
الناجت املحلي للعام  2002يف أالرا�ضي املرتفعة (جزر الفيجي ،مثالً) ،وبني  %17و %18من �إجمايل الناجت املحلي للعام  2002يف أالرا�ضي
املنخف�ضة (جزر كرييباتي ،مثالً) بحلول العام  ،2050وذلك مبوجب ال�سيناريو �أ�( 2إرتفاع ي�صل �إىل  1.3درجة مئوية بحلول العام )2050

النبعاثات
وال�سيناريو ب�( 2إرتفاع ي�صل �إىل  0.9درجة مئوية بحلول العام  )2050الوار َدين يف التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات إ

** N

[.]16.4.3
املرجح �أن ت�شهد اجلزر التي تقع على منطق َتي خطوط العر�ض املرتفعة والو�سطى� ،إدخال �أعدادٍ �أكرب من أالنواع الدخيلة
• مع تغيرّ املناخ ،من
ّ
اليكولوجية اجلزرية �شبه أالنتاركتيكية التي ت�ضم عدداً قلي ًال
عليها و�إ�ستيطانها فيهما� .إ ّن هذه التغيرّ ات بد�أت يف بع�ض اجلزر ،مثالً :يف النظم إ

التنوع احليوي املحلي وبتغيرّ ات يف وظيفة النظام
من أالنواعّ ،
ت�سببت امليكروبات الغريبة والفطر والنباتات واحليوانات بخ�سارة كبرية يف ّ
اليكولوجي ** .]16.4.4[ N
إ
احل�سا�سة على املناخ ،مثل املالريا وحمى ال�ضنك وداء الفيالريات وداء البلهار�سيا ،مكلف ًا يف ت أ�ثريه على
• ميكن �أن يكون تف�شي أالمرا�ض ّ
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ال�سهال
القت�صادي .ومن
املرجح �أن يزيد �إرتفاع درجات احلرارة وتراجع وفرة املياه ب�سبب تغيرّ املناخ ،من �أعباء إ
أالرواح وعلى ال�صعيد إ
ّ
وغريه من أالمرا�ض يف بع�ض الدول اجلزرية ال�صغرية ** .]16.4.5[ D
• من املتوقع �أن تكون لتغيرّ املناخ �آثار معنوية على �إنتقاء املحطات ال�سياحية **  .]16.4.6[ Dوبد�أت عدة بلدان جزرية �صغرية (كباربيدو�س

التكيف ،مبا فيها حتلية املياه ،بغية تعوي�ض النق�ص احلايل واملتوقع
بال�ستثمار يف تطبيق �إ�سرتاتيجيات
واملالديف وال�سي�شيل وتوفالو) إ
ّ

للمياه *** .]16.4.1[ D
• ت�شري الدرا�سات التي �أُجريت حتى آ
التكيف و�أن تكون التكاليف
املرجح �أن يتم احل ّد من خيارات
التكيف على اجلزر� ،إىل �أنه من
الن حول
ّ
ّ
ّ
ال�سرتاتيجية أالقل
مرتفع ًة بالن�سبة �إىل �إجمايل الناجت املحلي .و�أ�شارت أالعمال أالخرية �إىل �أنه ،يف حالة �سنغافورة ،قد تكون حماية ال�ساحل إ
كلف ًة يف حماربة �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر ،مبوجب � 3سيناريوهات ،مع كلفةٍ ترتاوح بني  0.3مليون ًا و 16.8مليون ًا بحلول العام 2100
** .]16.5.2[ D
ال�ستك�شايف �إىل وجود فوائد
التكيف يف اجلزر ال�صغرية قد تكون حمدودة وتكاليف
• على الرغم من �أن خيارات
التكيف مرتفعة ،ي�شري البحث إ
ّ
ّ
التكيف احلذرة .مثالً :قد يعزز �إ�ستخدام توليد الطاقة من النفايات وغريه من �أنظمة الطاقة
م�شرتكة قد ت�شكل نتيج ًة إل�ستمرار �إ�سرتاتيجيات
ّ
ويقوي املرونة على تغيرّ املناخ يف الوقت نف�سه .ويف الواقع ،بد�أت عدة جزر تعتمد مبادرات تهدف �إىل الت أ�كد
املتجددة ،التنمية امل�ستدامةّ ،
من �أن م�صادر الطاقة املتجددة ت�شكل ن�سب ًة هامة من تعددية الطاقة ** .]16.6 – 16.4.7[ D

النتائج ال�سابقة التي تفيد ب أ� ّنه من املمكن أ�ن
ت�ؤكّد درا�سات حديثة
َ
تغي املناخ مبا�شرة أ�و غري مبا�شرة و�سلب ّية على
تكون ت أ�ثريات رّ
ال�سياحة (ثقة عالية).
ت�ش ّكل ال�سياحة امل�ساهم أالهم يف �إجمايل الناجت املح ّلي ويف الوظائف يف
العديد من اجلزر ال�صغرية .ومن املحتمل أ�ن ي�ؤدي �إرتفاع م�ستوى
�سطح البحر و�إرتفاع حرارة �سطح البحر �إىل ت�رسيع حتات ال�شاطئ
و�إىل ت�آكل ال�شُ عب املرجان ّية و�إىل �إبي�ضا�ضها (اجلدول  ٢يف امللخّ �ص
الفني)� .إىل جانب ذلك� ،ستق ّل�ص خ�سارة ا إلرث الثقايف الناجتة عن
الطوفان والفي�ضان قيمة ا إل�ستمتاع بالن�سبة �إىل مرتادي ال�شاطئ ،يف
حني قد يق ّل�ص �شتاء أ�كرث حرارة عدد زوار اجلزر ال�صغرية يف املناطق
الواقعة على خط العر�ض املنخف�ض .كما أ�نّه من املمكن أ�ن يخ ّلف مفعو ًال
املتو�سطة واملرتفعة .ومن
عك�سي ًا يف املناطق الواقعة على خطوط العر�ض
ّ
املمكن أ�ي�ض ًا أ�ن يقل عدد ال�سياح ب�سبب تخزينات املياه وحاالت أالمرا�ض
املحمولة بالنواقل املتزايدة [.]16.4.6
تغي املناخ العاملي
هناك �إعتقاد متزايد ب أ� ّنه من املمكن أ�ن ي� ؤ ّثر رّ
�صحة ا إلن�سان وب أ��شكال �ضا ّرة على وجه اخل�صو�ص (ثقة
على ّ
متو�سطة).
ّ
يقع عدد كبري من اجلزر ال�صغرية يف مناطق �إ�ستوائ ّية أ�و �شبه �إ�ستوائ ّية
تتم ّيز مبناخ قابل لنقل أالمرا�ض مثل املالريا وحمى ال�ضنك وداء
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الفيالريات والبلهار�سيا أ
والمرا�ض املحمولة بالنواقل املتزايدة الناجتة
احل�سا�سة
عن الطعام واملياه .ومن املمكن أ�ن يكون �إنت�شار أالمرا�ض ّ
جتاه املناخ مكلف ًا على �صعيد أالرواح والت أ�ثري ا إلقت�صادي .ومن املمكن
تغي املناخ �إىل
أ�ن ي�ؤدي �إرتفاع احلرارة وتناق�ص توافر املياه ب�سبب رّ
�إزدياد أ�عباء ا إل�سهال أ
والمرا�ض املعدية أالخرى يف بع�ض بلدان اجلزر
ال�صغرية [.]16.4.5

امللخ�ص الفني � :4.3أحجام أالثر على كم ّيات خمتلفة
ّ
تغي املناخ
من رّ
بات من املمكن تقدير حجم أ
بانتظام أ�كرب يف ما يتعلق برتاوح
الثر
ٍ
ا إلزديادات املحتملة على املع ّدل العاملي لدرجات احلرارة.
بتغي املناخ ،ت�ساهم
منذ التقييم الثالث للهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
العديد من الدرا�سات ا إل�ضافية ،ال �سيما تلك التي أُ�جريت يف املناطق التي
رجح أ�ن يت أ�ثر
مل تدخل يف أالبحاث ال�سابقة ،يف التمكني من فهم كيف ُي ّ
بالتغيات التي تطر أ� على املناخ وم�ستوى �سطح
توقيت ا آلثار وحجمها
رّ
تغي خمتلفة جلهة مع ّدل درجات احلرارة
البحر ،وذلك بكميات
ٍ
ون�سب رّ
يف العامل ،وبانتظا ٍم أ�كرب.
ي�سمح اجلدوالن  3و 4يف امللخّ �ص الفني بتقدمي أ�مثلة حول هذه املعلومات

ّ
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اجلديدة � .إ ّن تلك املعلومات اختريت بح�سب أال�شخا�ص والبيئة وهي
تتمتع بالقدر املتو�سط من الثقة على أالقل .با إل�ضافة �إىل ذلك ،أُ�خذت
كافة املعلومات املتعلقة أ
بالثر من ف�صول (تقرير) التقييم ،حيث ميكن
مف�صلة ب�شكل أ�كرب .وبح�سب الظروفُ ،ربط بع�ض هذه
�إيجاد معلومات ّ
ا آلثار بـ«حاالت �رسعة الت أ�ثر أال�سا�سية» �إ�ستناد ًا �إىل عد ٍد من املوا�صفات
يف املادة املن�شورة (احلجم والتوقيت والدوام  /التقلب ّية والقدرة
على التك ّيف ونواحي ا إلنت�شار أ
والرجحية و» أ�همية» ا آلثار) .ويهدف
تقييم «حاالت �رسعة الت أ�ثر أال�سا�سية» املحتملة �إىل ت أ�مني معلومات
تغي املناخ بغية م�ساعدة �صانعي القرارات
حول مع ّدالت وم�ستويات رّ
تغي املناخ [امللخّ �ص التنفيذي :19
على جتديد أالجوبة املالئمة ملخاطر رّ
.]19.1

امللخ�ص الفني � :4.4أثر الظواهر املتطرفة املب ّدلة
ّ
املرجح جد ًا أ�ن تزيد آ
الثار ب�سبب �إزدياد وترية ظواهر الطق�س
من ّ
املتطرفة وقوتها.
بتغي املناخ ،تعززت فكرة أ�ن
منذ التقييم الثالث للهيئة احلكومية املعنية رّ
بع�ض الظواهر والظواهر املتطرفة يف الطق�س �ستتكرر أ�كرث من ذي قبل،
و�سيزداد �إنت�شارها وقوتها خالل القرن احلادي والع�رشين؛ وباتت
التغيات معروفة ب�شك ٍل أ�كرب� .إ�شارة �إىل أ�ن اجلدول
ا آلثار املحتملة لتلك رّ
 5يف امللخّ �ص الفني يلخّ �ص هذه النقاط.

امللخ�ص الفني  :4.5أالنظمة والقطاعات واملناطق
ّ
امل�ؤثرة ب�شكلٍ خا�ص
تغي املناخ قد ترك على بع�ض أ
النظمة
من
املرجح أ�ن يكون رّ
ّ
والقطاعات واملناطق أ�ثر ًا خا�صاً.
أالنظمة والقطاعات:
• بع�ض النظم ا إليكولوجية ،ال �سيما:
 القارية :التندرا والغابة الربيالية واجلبال والنظما إليكولوجية املتو�سطة النوع،
 على �إمتداد ال�شواطئ :املاجنروفات وال�سبخات؛ يف املحيطات :ال�شُ عب املرجانية والوحداتأالحيائية يف اجلليد البحري [امللخّ �ص التنفيذي :4
.]6.4 – 4.4
• ال�سواحل املنخف�ضة ،نظر ًا �إىل خطر �إرتفاع م�ستوى �سطح

البحر [امللخّ �ص التنفيذي ]6

• املوارد املائية يف مناطق خطوط العر�ض املتو�سطة واملنخف�ضة
اجلافة ،نظر ًا �إىل �إنخفا�ض ن�سبة ت�ساقط أالمطار و�إرتفاع
مع ّدالت التبخر  -النتح []3.4
• الزراعة يف مناطق خطوط العر�ض املنخف�ضة ،نظر ًا �إىل تراجع
وفرة املياه [.]5.4 – 5.3
ال�صحة الب�رشية ،ال �سيما يف املناطق التي ت�شهد قدرة تك ّيف
•
ّ
متدنية [.]8.3
املناطق:
• املنطقة القطبية ال�شمالية ب�سبب املعدالت املرتفعة يف ا إلحرتار
املتوقع على أ
النظمة الطبيعية []15.3
• أ�فريقيا ،ال �سيما منطقة ما دون ال�صحراء ،ب�سبب قدرة
تغي املناخ [امللخّ �ص
التك ّيف املنخف�ضة حالي ًا ،با إل�ضافة �إىل رّ
التنفيذي ]9.5 :9
• اجلزر ال�صغرية ،نظر ًا �إىل تع ّر�ض ال�سكان والبنية التحتية
العايل �إىل خطر �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر وتزايد امل ّد
العا�صفي []16.2 – 16.1
• مناطق الدلتا الكبرية يف آ��سيا ،مثل الغانغ – براهمابوترا
وزيجيانغ ،نظر ًا �إىل الكثافة ال�سكانية والتع ّر�ض الكبري �إىل
�إرتفاع م�ستوى �سطح البحر وامل ّد العا�صفي وفي�ضان النهر
[اجلدول ]10.6 – 10.9
يف �إطار نطاقات أ�خرى ،حتى �ضمن تلك التي تتميز مبردودات عالية،
ميكن لبع�ض أال�شخا�ص أ�ن يكونوا عر�ض ًة خا�صة للخطر (مثل الفقراء
أ
والطفال ال�صغار وامل�سنني) ،متام ًا كما بع�ض املناطق والن�شاطات.

امللخ�ص الفني  :4.6الظواهر ذات آالثار الكبرية
ّ
متلك بع�ض الظواهر املناخية الوا�سعة النطاق قدرة على احداث
آ�ثار كبرية للغاية� ،سيما بعد القرن احلادي والع�شرين.
بن�سب عالية جد ًا ،وهو �إرتفاع قد
ي�ؤدي �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر
ٍ
ينتج عن انت�شار االنح�سار اجلليدي من االغلفة اجلليدية يف غرينالند
تغيات كبرية جلهة اخلطوط ال�ساحلية والنطم
وغربي انتاركتيكا� ،إىل رّ
االيكولوجية ،باال�ضافة �إىل غمر املناطق املنخف�ضة ،و�إحداث آ�ثار
ج�سيمة على مناطق دلتا النهر ب�شك ٍل خا�ص � .إ ّن نقل ال�سكان والن�شاط
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االقت�صادي والبنية التحتية قد يكون مقلق ًا وي�شكل حت ٍد كبري .وهناك
ثقة متو�سطة حول فكرة أ� ّن جزء ًا على أالقل من االنح�سار اجلليدي
جلهة الغالف اجلليدي يف غرينالند ،ورمبا من الغالف اجلليدي يف غربي
انتاركتيكا ،قد يح�صل خالل فرتة زمنية ترتاوح بني مئات ال�سنني
و آ�الف ال�سنني ،بالتزامن مع �إرتفاع معدل درجات احلرارة يف العامل
مما �سي�ساهم
مبعدل � 1إىل  4درجات مئوية ( ن�سب ًة �إىل ّ ،)2000 – 1990
يف �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر مبعدل � 4إىل  6أ�متار .وقد ي�ؤدي الذوبان
التام للغالف اجلليدي يف غرينالند وغربي انتاركتيكا �إىل تعزيز �إرتفاع
م�ستوى �سطح البحر مبعدل ي�صل �إىل  7أ�متار ( يف غرينالند) و 5أ�متار
( يف غربي انتاركتيكا) [:WG1 AR4 / 10.7 – 6.4 :WG1 AR4
.] 19.3
ا�ستناد ًا �إىل نتائج النموذج املناخي ،من امل�ستبعد جد ًا ان مير دوران
االنقالب اجلنوبي يف �شمال أالطل�سي بفرت ٍة انتقالية �رسيعة وكبرية خالل
املرجح جد ًا أ�ن يتباط أ� دوران االنقالب
القرن احلادي والع�رشين .ومن ّ
اجلنوبي خالل هذا القرن ،غري انه من املتوقع أ�ن تزداد درجات احلرارة
املرجح ان
فوق املحيط أالطل�سي و أ�وروبا ،ب�سبب ا إلحرتار العاملي .ومن ّ
التغيات امل�ستمرة والوا�سعة النطاق يف دوران االنقالب
تت�ضمن آ�ثار رّ
تغيات تطر أ� على انتاجية النظام االيكولوجي البحري
اجلنوبي رّ
وم�صائد أال�سماك وامت�صا�ص ثاين اك�سيد الكربون من املحيط وتركيز
أالك�سجني يف املحيط والنباتات القارية [ 10.7 – 10.3 :WG1 AR4
.]19.3 – 12.6 :WG1 AR4/

تغي املناخ
ّ
امللخ�ص الفني  :4.7حتديد كلفة �آثار رّ
املرجح جد ًا أ�ن
تختلف آ�ثار رّ
تغي املناخ غري املخففة بح�سب املناطق .ومن ّ
هذه ا آلثار ،املجموعة واملح�سوبة حتى ال�ساعة� ،ستفر�ض تكاليف ،على
الرغم من أ�ن بع�ض التقديرات غري م�ؤكدة ويجب تالي ًا أ�ن تُف�سرّ بت أ�نٍ
املرجح جد ًا أ�ن تزداد هذه التكاليف مع مرور الزمن.
كبري .ومن ّ
ي�ؤكد هذا التقييم ( أ�نظر �إىل امللخّ �ص الفني ،اجلدوالن  3و )4أ�ن آ�ثار
تغي املناخ امل�ستقبلي �ستختلط عرب املناطق .وبالن�سبة �إىل حاالت �إرتفاع
رّ
درجات احلرارة الن�سبية يف العامل �إىل  3 – 1درجة مئوية ك أ�ق�صى درجة
فوق م�ستويات العام  ،1990ومن املتوقع أ�ن تولد بع�ض ا آلثار فوائد
يف بع�ض أالماكن والقطاعات ،و أ�ن تولد تكاليف يف أ�ماكن وقطاعات
أ�خرى .لكن ،من املتوقع أ�ن تعرف بع�ض املناطق التي تقع على خطوط
العر�ض املنخف�ضة وبع�ض املناطق القطبية ،تكاليف �صافية ،حتى جلهة
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املرجح جد ًا أ�ن تعرف
ا إلرتفاعات الب�سيطة يف درجات احلرارة .ومن ّ
كافة املناطق �إما تراجع ًا جلهة الفوائد ال�صافية أ�و �إزدياد ًا يف التكاليف
ال�صافية يف ما يتعلق ب�إرتفاع درجات احلرارة فوق م�ستوى � 2إىل 3
درجات مئوية [امللخّ �ص التنفيذي  – 10.6 – 9.5 :9اجلدول 10.9
–  – 15.3امللخّ �ص التنفيذي  .]15وت�ؤكد هذه املالحظات الدليل
الذي ورد يف التقرير الثالث والذي يقول � إ ّن اخل�سائر الن�سبية العاملية قد
ت�ساوي  % 5 – %1من �إجمايل الناجت املحلي ن�سب ًة �إىل �إحرتار ي�ساوي 4
بن�سب أ�على
درجة مئوية؛ و ُيذكر أ�نه من املتوقع أ�ن تمُ نى الدول النامية ٍ
من اخل�سائر [الر�سم .]20.3
ا آلن ،بات العديد من التقديرات حول �صايف التكاليف ا إلقت�صادية
تغي املناخ يف العامل ،متوفرة (مث ًال:
الكلية جلهة أال�رضار الناجتة عن رّ
الكلفة ا إلجتماعية للكربون ،املرتجمة ب�صيغة �صايف الفوائد امل�ستقبلية
املح�سومة من القيمة احلالية) .ومتلك التقديرات التي خ�ضعت إل�ستعرا�ض
أالقران ،واملتعلقة بالكلفة ا إلجتماعية للكربون يف العام  ،2005مع ّد ًال
ت�صل قيمته �إىل  43دوالر أ�مريكي لطن الكربون الواحد ( 12دوالر ًا
أ�مريكي ًا لطن ثاين أ�ك�سيد الكربون) ،غري أ�ن هام�ش الرتاوح اخلا�ص بهذا
املعدل وا�سع .مث ًال ،يف �إح�صاء يت أ�لف من  100تقدير ،تراوحت أالرقام
بني –  10دوالر أ�مريكي لطن الكربون الواحد ( 3 -دوالر أ�مريكي لطن
ثاين أ�ك�سيد الكربون) و 350دوالر ًا أ�مريكي ًا لطن الكربون الواحد (95
دوالر ًا أ�مريكي ًا لطن ثاين أ�ك�سيد الكربون) [.]20.6
ُيعزى �سبب هذا الرتاوح الوا�سع يف الكلفة ا إلجتماعية للكربون ب�شك ٍل
كبري �إىل التفاوتات بني ا إلفرتا�ضات املتع ّلقة بح�سا�سية املناخ وتخ ّلف
ا إل�ستجابة ومعاجلة اخلطر وا إلن�صاف وا آلثار ا إلقت�صادية وغري
ا إلقت�صادية و�إدراج اخل�سائر الكارثية املحتملة ومع ّدالت احل�سم .ومن
املرجح جد ًا أ�ن تقلل أالرقام الكلية العاملية من � أش�ن التكاليف املرتبطة
ّ
أ
بال�رضار ،ذلك ألنها ال ميكن أ�ن تقوم ب�إدراج العديد من ا آلثار غري
القابلة للقيا�س .وب�شك ٍل عام ،ي�شري تراوح الدالئل املن�شورة �إىل أ�نه من
تغي املناخ دالة و أ�ن
املرجح أ�ن يكون �صايف تكاليف أال�رضار الناجتة عن رّ
ّ
تزداد مع الوقت [اجلدول  / 20.6 – 20.3الر�سم .]20.4
ال �شك أ�ن تقديرات التكاليف الكلية تنطوي على تفاوتات معنوية يف
ا آلثار على خمتلف القطاعات واملناطق والبلدان وال�سكان .ففي �إطار
وح�سا�سة ب�شك ٍل
بع�ض املواقع وبع�ض املجتمعات التي تكون مع ّر�ضة ّ
كبري ،و /أ�و متلك قدرة منخف�ضة على التك ّيف ،ال �شك أ�ن �صايف التكاليف

ّ
امللخ�ص الف ّني
ﺗﻐ ّﻴﺮ ﻣﻌ ّﺪﻝ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﺴﺒ ًﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ  ١٩٨٠ﻭ) ١٩٩٩ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
٤
٣
٢
١
٠

ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ :ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 ٤٥٠ﺟﺰﺀ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮﻥ

 ٥ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

ﻋﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

) ٥٦٠ﺟﺰﺀ ًﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ(

 ٥٥٠ﺟﺰﺀ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮﻥ

) ٥٨٠ﺟﺰﺀ ًﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ(

 ٦٥٠ﺟﺰﺀ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮﻥ

) ٨١٠ﺟﺰﺀ ًﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ(

 ٧٥٠ﺟﺰﺀ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮﻥ

) ٩٤٥ﺟﺰﺀ ًﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ(

ﻋﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻦ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺈﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ :ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺄﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺏ١
ﺏ٢

A1T

ﺃ١ﺏ

٤٫٥

ﺃ٢

٤٫٦

A1F1

ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻦ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺈﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ :ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻣﻨﺎﺧﻲ ﺑﺴﻴﻂ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺄﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ

ﻋﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

ﺏ١
ﺏ٢
A1T

ﺃ١ﺏ
ﺃ٢

٥٫٢
٥٫٨

ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﻨﻈﻢ
ﺍﻟﺈﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

١
ﺇﺯﺩﻳﺎﺩ ﻭﻓﺮﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺈﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺮﻃﺒﺔ ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ
ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﻭﻓﺮﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﺣﻠﺔ

٢

ﻣﻦ ١٫٠ﺇﻟﻰ ٢٫٠ﺑﻠﻴﻮﻥ

ﻣﻦ  ٠٫٤ﺇﻟﻰ  ١٫٧ﺑﻠﻴﻮﻥ

٣

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻧﻘﺮﺍﺽ
٤
ﺍﻟﺒﺮﻣﺎﺋﻴﺎﺕ

٣

٣

ﺣﻮﺍﻟﻲ  ٪٢٠ﺇﻟﻰ  ٪٣٠ﻣﻦ ﺍﻟﺄﻧﻮﺍﻉ ﺗﻮﺍﺟﻪ
٤
ﺧﻄﺮ ﺍﻟﺈﻧﻘﺮﺍﺽ
ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻭﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ
ٍ

ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺇﺑﻴﻀﺎﺽ ﺍﻟﻤﺮﺟﺎﻥ

ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻴﻦ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺈﺑﻴﻀﺎﺽ

٥

ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ

ﺃﻫﻢ ﺣﺎﻟﺎﺕ ﺍﻟﺈﻧﻘﺮﺍﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺇﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ

٦

ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﻘﻠﺎﺕ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺄﻧﻮﺍﻉ ﻭﺧﻄﺮ ﺇﻧﺪﻟﺎﻉ ﺣﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ

ﻣﻦ ١٫١ﺇﻟﻰ ٣٫٢ﺑﻠﻴﻮﻥ

ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺄﺷﺨﺎﺹ
ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺍﻟﺈﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ
٤

٦

٨
ﻳﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﺍﻟﺄﺭﺿﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﻛﺮﺑﻮﻥ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺜﻞ:
٪١٥
 ٪٤٠ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺈﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌ ّﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ

٧

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
٩
ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ

٩

ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

٩

٩

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ

ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ

ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺄﺿﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺟ ّﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻒ

١٠

ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺄﺷﺨﺎﺹ ﺑﺎﺗﻮﺍ ﻋﺮﺿ ًﺔ
ﻟﻠﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ

ﻣﻦ  ٢ﺇﻟﻰ  ١٥ﻣﻠﻴﻮﻥ

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺐﺀ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺈﺳﻬﺎﻝ ﻭﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﺄﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺪﻳﺔ

ﺍﻟﺼﺤﺔ
ّ
ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ
ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ

ﺟﺮﺍﺀ ﻣﻮﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺮ ﻭﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ ﻭﺣﺎﻟﺎﺕ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ
ّ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺈﻋﺘﻠﺎﻝ ﻭﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﻣﻦ ّ

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﻌﺾ ﻧﺎﻗﻠﺎﺕ ﺍﻟﺄﻣﺮﺍﺽ
ﺇﺭﺗﺪﺍﺩ ﻣﺤﻠﻲ ﻟﻠﺠﻠﻴﺪ ﻓﻲ
ﻏﺮﻳﻨﻠﺎﻧﺪ ﻭﻏﺮﺑﻲ ﺃﻧﺘﺎﺭﻛﺘﻴﻜﺎ

١٧

١٥

١٢

١٣

١٤

ﻋﺐﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤ ّﻴﺔ
ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻟﺄﻣﺪ ﺣﻴﺎﻝ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺑﻌﺪﺓ
ﺟﺮﺍﺀ
ٍ
ﺃﻣﺘﺎﺭ ﻣﻦ ّ
١٧
ﺍﻟﺈﻧﺘﻘﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻠﺎﻑ ﺍﻟﺠﻠﻴﺪﻱ

١٦

ﻭﺻﻮﻟ ًﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ
ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻏﻤﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
١٨
ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ

ﺗﻐ ّﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺈﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻧﻈﺮ ًﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﺈﻧﻘﻠﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ

٤
٣
٢
١
٠
ﺗﻐ ّﻴﺮ ﻣﻌ ّﺪﻝ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﺴﺒ ًﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ  ١٩٨٠ﻭ) ١٩٩٩ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

١٩

 ٥ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

جراء التغيرّ ات املناخية (وم�ستوى �سطح البحر وثاين أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي عندما
امللخّ �ص الفني – اجلدول  :3مناذج عن آالثار العاملية املتوقعة من ّ
معدل درجات حرارة ال�سطح العاملي يف القرن احلادي والع�رشين [اجلدول  .]20.8هذه خمتارات من بع�ض
يكون ذات ال�صلة) ،با إل�ضافة �إىل ن�سب خمتلفة من �إرتفاع ّ
حاليا .و�إ�شارة �إىل أ� ّن كافة املعلومات أم�خوذة من درا�سات من�شورة يف ف�صول التقييم .ت�شري حدود ا إلطارات وموقع الن�ص �إىل نطاق تغيرّ درجات
التقديرات املتوفرة ً
احلرارة الذي تتعلق به آالثار .وت�شري أال�سهم املوجودة بني ا إلطارات �إىل تفاقم م�ستويات آالثار بني التقديرات .أ� ّما أال�سهم أالخرى فت�شري �إىل ميول آالثار .ومتثل كافة
ن�سبة �إىل ا إل�سقاطات جلهة الظروف ،عرب �سل�سلة �سيناريوهات
املعلومات املدرجة يف اجلدول بخ�صو�ص ا إلجهاد املائي والفي�ضان ،آالثار ا إل�ضافية لتغيرّ املناخً ،
التكيف مع تغيرّ املناخ بني هذه املعلومات .وبالن�سبة �إىل حاالت ا إلنقرا�ض ،هناك معدالت
ا إلنبعاثات التابعة للتقرير اخلا�ص ( – A1Flأ� – 2ب – 1ب .)2ومل ُيدرج ّ
4
اجلدول
يف
(يتبع
).
(تقريبا
و%70
)
(تقريبا
%40
«�ضخمة» بخ�صو�ص أالنواع التي خ�ضعت للتقييم ،وهي ترتاوح ما بني
امللخ�ص الفني ،الوارد يف ما يلي)
من
ً
ً
ّ
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ّ
امللخ�ص الف ّني
ﺗﻐ ّﻴﺮ ﻣﻌ ّﺪﻝ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﺴﺒ ًﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ  ١٩٨٠ﻭ) ١٩٩٩ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
٤
٣
٢
١
٠
ﻣﻦ  ١٠ﺇﻟﻰ ٪١٥

ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻣﻦ  ٣٥٠ﺇﻟﻰ  ٦٠٠ﻣﻠﻴﻮﻥ

٣

ﻗﺪﺭﺓ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ  ٢ﻣﻠﻴﻮﻥ

ﻣﻦ  ٠٫١ﺇﻟﻰ  ١٫٢ﺑﻠﻴﻮﻥ

٦

ﺍﻟﺈﺑﻴﻀﺎﺽ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺮﺻﻴﻒ ﺍﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ

ّ
ﺗﺪﻓﻖ ﻧﻬﺮ ﻣﻮﺭﺍﻱ ﺩﺍﺭﻟﻴﻨﻎ

٪١٠-

١١

 ٪١٠+ﺍﻟﻰ ٪٢٠+

١١

١١

 ٪٥-ﺍﻟﻰ ٪٣٥-

١١

١٢

١٠

ﻭﻓﺮﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ

 ٪١٠+ﺍﻟﻰ ٪٢٥+

١٢

 ٪١٠+ﺍﻟﻰ ٪٣٠+

 ٪١٠-ﺍﻟﻰ ٪٢٠+

١٢

 ٪١٥-ﺍﻟﻰ ٪٣٠+

ﺇﻧﻘﺮﺍﺽ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺣﻮﺍﻟﻲ ٪٢٥
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺄﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺮﻭﺝ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ
ﺇﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﺠﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺈﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ
ﻣﻦ  ١٠ﺇﻟﻰ  ٨٠ﻣﻠﻴﻮﻥ

ﺍﻟﺠﺰﺭ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ

٪٥٠-

ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺄﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻭﺷﺮﻗﻲ ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺷﺮﻗﻲ ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ

١٢

١٥

١٢
١٢

ﻗﺪﺭﺓ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻘﻤﺢ
ﺇﺣﺘﻤﺎﻝ ﺇﻧﻘﺮﺍﺽ ﺣﻮﺍﻟﻲ  ٪٤٥ﻣﻦ
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺄﺷﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﻏﺎﺑﺔ ﺍﻟﺄﻣﺎﺯﻭﻥ

١٣

ﺇﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﺠﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

١٤

ﻣﻦ  ٨٠ﺇﻟﻰ  ١٨٠ﻣﻠﻴﻮﻥ

ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺄﺷﺨﺎﺹ
ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ

٧

٩

ﻣﻦ  ٣+ﺍﻟﻰ  ٪٤+ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﻘﻄﺒﻴﺔ

٦

٥

ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺄﺷﺨﺎﺹ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺈﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ

 ٣٠٠٠ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ  ٥٠٠٠ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ

ﻣﻦ  ٢+ﺍﻟﻰ  ٪١٠+ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

٥

٨

ﻣﻦ  ٠ﺍﻟﻰ  ٪٢٥+ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ
ﺍﻟﻠﺎﺗﻴﻨﻴﺔ

ﻗﺪﺭﺓ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ  ٧ﻣﻠﻴﻮﻥ

ﻣﻦ  ٠٫١ﺇﻟﻰ  ٠٫٢ﺑﻠﻴﻮﻥ

ﻣﻦ  ٥+ﺍﻟﻰ  ٪١٥+ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

٣

٢

ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ
ﻣﻌ ّﺮﺿﺔ ﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﺈﻧﻘﺮﺍﺽ

ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺄﺷﺨﺎﺹ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺈﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ

ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪١٢ - ٪٥ﻗﺪﺭﺓ ﻏ ّﻠﺔ
٤
ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ
ﻓﻲ ﺍﻟﺄﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ

ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٥ – ٪٢ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺢ
٤
ﻭﺍﻟﺬﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ
ّ

ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ /
ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ

١

ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﺣﻠﺔ  /ﺍﻟﻘﺎﺣﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  ٪٥ﻭ٪٨
ﻣﻦ  ٧٥ﺇﻟﻰ  ٢٥٠ﻣﻠﻴﻮﻥ

ﺁﺳﻴﺎ

ﻣﻦ  ٢٥ﺇﻟﻰ ٪٤٠

١

١٥

 ٥ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

١٣

١٤

ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺄﺷﺨﺎﺹ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺈﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ
ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻗﺔ
١٧
ﻓﻲ ﻛﻨﺪﺍ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٧٠ﺇﻟﻰ ٪١٢٠

ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ
١٦
 ٪٥ﺇﻟﻰ ٪٢٠
ﺇﻧﺘﻘﺎﺹ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘ ّﺮ ﻭﺇﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺒ ّﺮﺩ

١٨

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺄﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ
١٩
ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ ٪٧٠
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻖ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺬﻭﺑﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﺔ ﺍﻟﺼﻘﻴﻌﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

ﻣﻦ  ١٠ﺇﻟﻰ ٪١٥

٢٠

ﻣﻦ  ١٥ﺇﻟﻰ ٪٢٥

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮ  ٣ﺇﻟﻰ ٨
١٩
ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﻥ
ﻣﻦ  ٣٠ﺇﻟﻰ ٪٥٠

٢٠

٢٠

ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﻌﺪّﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻠﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  ٪٢٠ﻭ٪ ٣٥

ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻳﻌﺰﺯ ﻏﻤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻭﻣﺎ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭٍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

٢٠

ﺇﺳﺘﺒﺪﺍﻝ  ٪١٠ﺇﻟﻰ  ٪١٥ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺪﺭﺍ
١٢
ﺑﺎﻟﻐﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
ﺇﺳﺘﺒﺪﺍﻝ  ٪١٥ﺇﻟﻰ ٪ ٢٥ﻣﻦ
١٢
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻄﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺪﺭﺍ

ﺗﻘ ّﻠﺺ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﺍﻟﺼﻘﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺐ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  ٪٢٠ﻭ٪٣٥

٢٢

٢٣

ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺩﺧﻴﻠﺔ ﺗﺴﺘﻮﻃﻦ ﺍﻟﺠﺰﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ
٢٤
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ  ٪٥ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺭ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﺧﺴﺎﺋﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ٪٢٠
٢٥
ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺭ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ

٤
٣
٢
١
٠
ﺗﻐ ّﻴﺮ ﻣﻌ ّﺪﻝ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﺴﺒ ًﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ  ١٩٨٠ﻭ) ١٩٩٩ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

 ٥ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

امللخ�ص الفني.
امللخّ �ص الفني – اجلدول  :4مناذج عن آالثار ا إلقليمية [اجلدول  .]20.9أ�نظر �إىل التعليق على اجلدول  3يف ّ
ي�ضا �إىل تغيرّ ات حرارية عاملية يف فرتات زمنية حمددة ،1999 – 1980 ،يتوقعها التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات
اجلدول ( :3تتمة) :ي�شري اجلدول أ� ً
ا إلنبعاثات و�سيناريوهات اال�ستقرار .وللح�صول على درجات احلرارة اخلا�صة بالفرتة املمتدة ما بني العامني  1850و ،1899جتب �إ�ضافة  0.5درجة
مئوية .وجتدون مزيداً من التفا�صيل يف الف�صل الثاين [ا إلطار  .]2.8وتتعلق التقديرات بع�رشينيات وخم�سينيات وثمانينيات (وهي الفرتات نف�سها التي
املعنية بتغيرّ املناخ يف عد ٍد من درا�سات آالثار) وت�سعينيات القرن احلادي والع�رشين � .إ ّن ا إل�سقاطات
ي�ستخدمها مركز ن�رش البيانات التابع للهيئة الدولية
ّ
امل�ستندة �إىل التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات ا إلنبعاثات أ
مقاربتني
تلج� �إىل
وملخ�ص ل�صانعي ال�سيا�سات،
َ
َ
خمتلفتني .الفريق أالو�سط� :إ�سقاطات ّ WG1 AR4
�إ�ستناداً �إىل م�صادر ّعدة .وت�ستند أ�ف�ضل التقديرات �إىل مناذج الدوران العام للغالف اجلوي – املحيطات (البقع امللونة) .وت�ستند نطاقات عدم اليقني املتوفرة
عن ت�سعينيات القرن احلادي والع�رشين� ،إىل مناذج وقيود قائمة على املراقبة أو�حكام اخلرباء .الفريق أالدنى :أ�ف�ضل التقديرات ونطاقات عدم اليقني،
امل�ستندة �إىل منوذج مناخي ب�سيط ،كما ( WG1 AR4الف�صل العا�رش) .الفريق أالعلى :أ�هم التقديرات ونطاقات عدم اليقني يف �سيناريوهات �إ�ستقرار ثاين أ�ك�سيد
الكربون ،عرب �إ�ستخدام منوذج مناخي ب�سيط � .إ ّن النتائج أت�تي من تقرير التقييم الثالث ألن ا إل�سقاطات القابلة للمقارنة بالن�سبة �إىل القرن احلادي والع�رشين
يتعلق با إل�ستقرار املوازي لثاين أ�ك�سيد الكربون .18جتدر
غري متوفرة يف تقرير التقييم الرابع .لكن ،ترد التقديرات جلهة توازن ا إلحرتار يف ،WG1 AR4يف ما ّ
التو�صل �إىل درجات حرارة متوازنة قبل عقو ٍد أ�و قرو ٍن ،بعد �إ�ستقرار غاز الدفيئة.
ا إل�شارة �إىل أ� ّنه قد ال يتم ّ
م�صادر اجلدول  3يف امللخّ �ص الفني;6.4.1 ,4.4.11 ,4.4.9 ,6 ;6.4.1 ,6.2.5 ,4.4.11 ,4.4.9 ,5 ;4.4.11 ,4 ;3.5.1 ,3 ;3.4.3 ,3.4.1 ,2 ;3.4.1 ,1 :
 4.4.4 ,4.4.1 ,4.2.2 ,7اىل ,8.2 ,14 ;8.7 ,8.4 ,13 ;6.4.2 ,12 ;6.4.1 ,11 ;6.4.2 ,6.4.1 ,6.3.2 ,10 ;5.4.2 ,9 ;4.4.11 ,4.4.1 ,8 ;4.4.10 ,4.4.6
19.3.5 ,19 ;19.3.5 ,19.3.1 ,18 ;19.3.1 ,17 ;8.6.1 ,16 ;8.7 ,8.4 ,8.2 ,15 ;8.7 ,8.4
م�صادر اجلدول  4يف امللخّ �ص الفني,10 ;11.4.12 ,11.4.1 ,9 ;11.4.12 ,8 ;11.6 ,7 ;10.4.2 ,6 ;6.4.2 ,5 ;10.4.1 ,4 ;9.4.1 ,3 ;9.4.4 ,2 ;9.4.5 ,1 :
;14.4.5 ,19 ;14.4.8 ,18 ;14.4.4 ,5.4.5 ,17 ;14.4.4 ,16 ;13.4.3 ,15 ;13.2.4 ,14 ;13.4.1 ,13 ;12.4.7 ,12 ;12.4.1 ,11 ;11.4.12 ,11.4.1
16.4.3 ,25 ;16.4.4 ,24 ;16.4.7 ,23 ;15.3.3 ,22 ;15.4.2 ,21 ,15.3.4 ,20
18
ال�ستقرار املوازي لثاين �أك�سيد الكريون ،بح�سب م�ساهمة الفريق العامل أالول يف تقرير
الحرتار املتوازن بالن�سبة �إىل  7م�ستويات من إ
مرج َحني جلهة إ
�إ ّن �أف�ضل تقدير ونطاق ّ
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أ�رجحية امليول
امل�ستقبلية با إل�ستناد
�إىل �إ�سقاطات القرن
احلادي والع�شرين،
ظاهرة امليل
أ�
من خالل �إ�ستخدام
و�إجتاهه
التقرير اخلا�ص عن
�سيناريوهات
ا إلنبعاثات
ؤ ب
فوق معظم املناطق من �شبه امل�كد
القارية ،نهارات
وليايل باردة أ�كرث
�إحرتار ًا و أ�قل عدد ًا،
ونهارات وليايل
حارة أ�كرث �إحرتار ًا
وتكرار ًا

أ�مثلة عن أ�هم آ
الثار املتوقعة بح�سب القطاعات

ال�صحة الب�شرية
ّ
�إزدياد املردودات يف
املناطق أالكرث برودةً؛
�إنخفا�ض املردودات يف
املناطق أالكرث �إحرتار ًا؛
�إنت�شار أ�كرب للح�رشات
[]4.4.5 – 5.8.1

موجات  /فرتات
حرارية� .إزدياد
الوترية فوق معظم
أالرا�ضي القارية

املرجح جد ًا
من ّ

مردود أ�قل يف املناطق
أالكرث �إحرتار ًا ب�سبب
ا إلجهاد احلراري؛
�إرتفاع خطر �إندالع
حرائق الغابات [ 5.8.1
– 4.4.3 – 5.4.5
– ]4.4.4

ت�ساقط أالمطار
الغزيرة� .إزدياد
الوترية فوق معظم
أالرا�ضي

املرجح جد ًا
من ّ

أ��رضار يف املحا�صيل؛
�إجنراف الرتبة وعدم
القدرة على زرع أالر�ض
ب�سبب أالرا�ضي الغدقة
[]5.4.2

املناطق املت أ�ثرة
ب�إزدياد ن�سب
اجلفاف

املرجح
من ّ

�إجنراف أالر�ض وتراجع
أال�رضار والف�شل على
م�ستوى املردود /
املحا�صيل؛ مزيد من
حاالت الوفاة بني املا�شية؛
تفاقم خطر �إندالع حرائق
الغابات [ 5.4 – 5.8.1
– ]4.4.4

ال�صناعة وامل�ستوطنات
واملجتمع

الزراعة والغابات
املوارد املائية
والنظم ا إليكولوجية
تراجع الوفيات الب�رشية طلب أ�قل على الطاقة بهدف
آ�ثار على املوارد
أ
أ
نتيجة تراجع �قل للربد الت�سخني؛ طلب �كرث على
املائية �إ�ستناد ًا �إىل
ذوبان الثلوج؛ آ�ثار [ – 8.4.1اجلدول  ]8.3التربيد؛ تراجع نوعية الهواء
يف املدن؛ �إنخفا�ض ن�سبة تعطيل
على بع�ض �إمدادات
و�سائل النقل ب�سبب الثلوج
املياه [3.4.1
آ
واجلليد؛ �ثار على ال�سياحة
– ]3.5.1
يف ف�صل ال�شتاء [7.4.2
– ]15.7.1 – 14.4.8
تراجع نوعية حياة أال�شخا�ص
�إزدياد خطر الوفيات
�إرتفاع الطلب على
املياه؛ م�شاكل جلهة ب�سبب احلرائق ،ال �سيما الذين يعي�شون يف املناطق
احلارة من دون م أ�وى منا�سب؛
بالن�سبة �إىل امل�سنني
نوعية املياه ،مثل
آ�ثار على امل�سنني وال�صغار
مرا�ض
وامل�صابني ب أ� ٍ
تكاثر الطحالب
جد ًا يف ال�سن والفقراء [7.4.2
مزمنة وال�صغار جد ًا
[3.5.1 – 3.4.2
– ]8.2.1
يف ال�سن وامله ّم�شني
– ]3.4.4
�إجتماعي ًا [ – 8.4.2
اجلدول ]8.4.1 – 8.3
�إختالل امل�ستوطنات والتجارة
تعزيز خطر الوفاة
آ�ثار �ضارة على
نوعية مياه ال�سطح وا إل�صابة أ
والنقل واملجتمعات من ج ّراء
والمرا�ض
الفي�ضانات؛ �ضغوطات على
املعدية والتنف�سية
واملياه اجلوفية؛
البنى التحتية املدنية والريفية؛
تلوث �إمدادات املياه؛ واجللدية [8.2.2
خ�سارة املمتلكات [اجلدول
– :]11.4.11
�إمكانية التخفيف
]7.4.2 – 7.3
من ا إلجهاد املائي
[]3.4.4
�إنت�شار أ�كرب ل إلجهاد �إزدياد خطر النق�ص من نق�ص يف املياه داخل
املياه واملوارد الغذائية؛ امل�ستوطنات وال�صناعات
املائي []3.5.1
واملجتمعات؛ �إنخفا�ض
�إزدياد خطر �سوء
القدرات على توليد الطاقة
التغذية؛ �إزدياد خطر
الكهرمائية؛ �إحتمال لهجرة
أالمرا�ض التي تنقلها
ال�سكان [اجلدول 7.4 – 7.4
املياه والغذاء [5.4.7
– ]7.1.3
– :]8.2.5 – 8.2.3

ب ملزيد من التفا�صيل حول التحديدات ،راجع اجلدول  3.7ال�صادر عن م�ساهمة الفريق العامل أالول يف تقرير التقييم الرابع .WG1 AR4 /
أ
� �إحرتار �أكرث النهارات والليايل تطرف ًا يف كل �سنة.
التقييم الرابع ،هو 350 :جزءاً باملليون 1 ،درجة مئوية []1.4 – 0.6؛  450جزءاً باملليون 2.1 ،درجة مئوية []3.1 – 1.4؛  550جزءاً باملليون 2.9 ،درجة مئوية []4.4 – 1.9؛
 650جزءاً باملليون3.6 ،درجة مئوية []5.5 – 2.4؛  750جزءاً باملليون4.3 ،درجة مئوية []6.4 – 2.8؛  1000جزء باملليون 5.5 ،درجة مئوية []8.3 – 3.7؛  1200جزء
باملليون 6.3 ،درجة مئوية [.]9.4 – 4.2
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�إزدياد كثيف يف
ن�شاط ا إلع�صار
ا إل�ستوائي

املرجح
من ّ

تكاثر ح�صول
�إرتفاع م�ستوى
�سطح البحر
املتط ّرف
(ب�إ�ستثناء موجات
ج
الت�سونامي)

املرجح
من ّ

د

زعزعة � /إ�ضطرابات ناجتة
�إنقطاع التيار ي�ؤدي �إزدياد خطر حدوث
أ��رضار يف املحا�صيل
عن الفي�ضانات والرياح
الزراعية؛ �إقتالع ال�شجار �إىل زعزعة ا إلمدادات الوفيات وا إل�صابات
العامة للمياه [ ]7.4.2أ
بالمرا�ض املنقولة باملياه القوية؛ �سحب �رشكات الت أ�مني
نتيجة ع�صف الرياح؛
أ
والغذية؛ حاالت �إجهاد اخلا�صة إللتزام تغطية املخاطر
أ��رضار على م�ستوى
ما بعد ال�صدمة [ 8.2.2يف املناطق ال�رسيعة الت أ�ثر،
ال�شُ عب املرجانية [5.4.5
–  ]16.4.5 – 8.4.2و�إحتمال هجرة ال�سكان
– ]16.4.3
وخ�سارة املمتلكات [7.4.1
– ]7.1.3 – 7.4.2
تكاليف حماية ال�ساحل
�إنخفا�ض وفرة املياه تفاقم خطر الوفاة
الري
مت ّلح مياه ّ
مقابل تكاليف نقل �إ�ستخدام
العذبة ب�سبب ت�رسب وا إل�صابة من ج ّراء
وامل�ص ّبات اخلليجية
أ
الرا�ضي؛ �إحتمال �إنتقال
املياه املاحلة [  3.4.2الغرق يف الفي�ضانات؛
و أ�نظمة املياه العذبة
ال�س ّكان والبنى التحتية .راجع
آ�ثار �صحية مرتبطة
– ]3.4.4
[3.4.4 – 3.4.2
أ�ي�ض ًا أالعا�صري ا إل�ستوائية يف
بالهجرة [ 6.4.2
– ]10.4.2
ما يلي [ ]7.4.2
– ]8.4.2 – 8.2.2

القليمية .واملعروف �أن امل�ستوى أالعلى يزداد بن�سبة  %1ن�سب ًة �إىل أالرقام
ج يعتمد امل�ستوى العاملي
املتطرف ل�سطح البحر على معدل م�ستوى �سطح البحر وعلى �أنظمة الطق�س إ
ّ
املحددة بح�سب ال�ساعات ،وذلك نظراً �إىل م�ستوى �سطح البحر امللحوظ يف حمطة معينة ولفرتة مرجعية حمددة.
د يف كافة ال�سيناريوهات ،يتعدى املع ّدل العاملي املتوقع مل�ستوى �سطح البحر يف العام  2100املع ّدل املذكور للفرتة املرجعية [ .]10.6 ،WG1 AR4و ُيذكر �أن �أثر التغيرّ ات على
قيم بعد.
�أنظمة الطق�س إ
القليمية جلهة الظواهر املتطرفة مل�ستوى �سطح البحر ،مل ُي ّ

جراء تغيرّ ات أ
طر�ت على ظواهر املناخ والطق�س املتطرفة� ،إ�ستناداً �إىل �إ�سقاطات
امللخّ �ص الفني – اجلدول  :5أ�مثلة عن آالثار املمكنة لتغيرّ املناخ من ّ
أ
التكيف .وميكن احل�صول على أ�مثلة عن
على
القدرة
يف
رات
تطو
و
�
ات
تغ
ية
حول الن�صف الثاين من القرن احلادي والع�رشين .وال أت�خذ هذه أالمثلة أب�
ّ
يرّ
ّ
أ
أ
أ
ُ
مبا�رشة من
�صفر)
ال
(باللون
اجلدول
هذا
يف
والن
ال
العمودان
خذ
�
وقد
امل�صادر).
كافة املعلومات املدرجة يف اجلدول يف ف�صول التقييم الكامل أ(�نظر �إىل
ً
املرجحة يف العمود  2بالظواهر املذكورة
التقديرات
وترتبط
.)2
اجلدول
ال�سيا�سات،
(ملخ�ص ل�صانعي
م�ساهمة الفريق العامل أالول يف تقرير التقييم الرابع ّ
ّ
يف العمود  .1وينتمي توجه الظواهر أو�رجحيتها �إىل �إ�سقاطات التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات ا إلنبعاثات حول تغيرّ املناخ.

�سيتعدى التقديرات العاملية املعتمدة بكثري [ – 20.6امللخّ �ص التنفيذي
.]7.4 – 20

أ�عطى تقرير التقييم الثالث دالئل أ�قوى على أ�ن تدابري التك ّيف التي ت أ�خذ
تغي املناخ بعني ا إلعتبار ،تطبق ،على أ��سا�س حمدود ،يف البلدان
أ�ي�ض ًا رّ
املتطورة والبلدان النامية على ح ٍد �سواء .وقد اعتمدت هذه التدابري من
قبل عد ٍد من الفاعليات اخلا�صة والعامة من خالل �سيا�سات و�إ�ستثمارات
والتغي ال�سلوكي.
يف البنية التحتية والتكنولوجيات
رّ

امللخ�ص الفني  :5.1التك ّيف
ّ

بالتغيات امللحوظة يف املناخ:
تت�ضمن أالمثلة اخلا�صة
رّ
• ال�رصف اجلزئي لنهر ت�شورولبا اجلليدي (نيبال)؛
تغيات جلهة ا إل�سرتاتيجيات املعي�شية �إ�ستجاب ًة لذوبان
• رّ
الرتبة ال�صقيعية من قبل ا إلنويت يف نونافوت (كندا)؛
• �إزدياد �إ�ستخدام الثلوج ا إل�صطناعية يف �صناعة التزلج يف
أاللبي ( أ�وروبا و أ��سرتاليا و أ�مريكا ال�شمالية)؛
• املمانعة ال�ساحلية يف املالديف وهولندا؛
• �إدارة املوارد املائية يف أ��سرتاليا؛
• �إ�ستجابة احلكومات ملوجات احل ّر يف بع�ض الدول أالوروبية،
على �سبيل املثال.

امللخ�ص الفني  :5املعرفة احلالية حول
ّ
لتغي املناخ
إال�ستجابة رّ

بتغي املناخ
يح�صل تك ّيف قليل يف الوقت الراهن يف ما يتعلق رّ
امللحوظ واملتوقع ،لكن على أ��سا�س يف غاية املحدودية.
متلك املجتمعات �سج ًال طوي ًال جلهة التك ّيف مع آ�ثار الطق�س واملناخ،
وذلك من خالل �سل�سلة من املمار�سات التي ترتاوح بني تنويع املحا�صيل
تغي
ّ
والري و�إدارة املياه و�إدارة خماطر الكوارث والت أ�مني .غري أ�ن رّ
املناخ يولد خماطر جديدة غالب ًا ما تقع خارج نطاق التجربة ،على
غرار ا آلثار الناجتة عن اجلفاف وموجات احل ّر وت�رسيع �إرتداد الكتل
اجلليدية وقوة أالعا�صري املدارية [.]17.2.1
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[ – 8.6 – 8.2 – 7.6امللخّ �ص التنفيذي ]1.5 – 16.5 – 17

فر�ض خطر املناخ كافة حاالت التك ّيف املعلن عنها ،ومن بينها كلفة
حقيقية و�إنخفا�ض الرفاهية بالدرجة أالوىل [ – ]17.2.3وت�ؤكد هذه
أالمثلة أ�ي�ض ًا على املالحظات املتعلقة با إل�شارات املناخية امل�سندة �ضمن
التغي.
آ�ثار رّ
كما تعتمد �سل�سلة حمدودة لكن متزايدة من تدابري التك ّيف على
لتغي املناخ يف امل�ستقبل .ومن أالمثلة املذكورة،
ال�سيناريوهات اخلا�صة رّ
درا�سة �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر يف ت�صميم البنية التحتية على غرار
ج�رس ا إلحتاد أ�و  Confederation Bridgeيف كندا ،وطريق رئي�سي
�ساحلي يف ميكروينيزيا ،كما يف �سيا�سات �إدارة ال�سواحل وتدبري
خطر الفي�ضان ،يف ماين (الواليات املتحدة) وثامبز برير مث ًال (اململكة
املتحدة) [.]17.2.2
لتغي املناخ.
نادر ًا ما تتخذ تدابري التك ّيف كا إل�ستجاب ًة الوحيدة رّ
تغي املناخ ،بهدف التعاطي مع
ت�ساعد أ�فعال عدة على التك ّيف مع رّ
الظواهر املتطرفة احلالية مثل موجات احلر أ
والعا�صري .ويف معظم
أالوقات ،ال تعتمد تدابري التك ّيف املخطط لها ب�شك ٍل أ�حادي ،و�إمنا
كجز ٍء من مبادرات قطاعية أ��شمل مثل التخطيط للموارد املائية واملمانعة
ال�ساحلية و�إ�سرتاتيجيات تقلي�ص املخاطر [.]17.2.3 – 17.2.2
لتغي املناخ يف �إطار اخلطة الوطنية للمياه يف
وتت�ضمن أالمثلة درا�سة رّ
بنغالد�ش وت�صميم البنية التحتية اخلا�صة بحماية أالغذية ومقاومة
أالعا�صري يف تونغا [.]17.2.2
�سيكون التك ّيف هاماً ملواجهة آ
الثار الناجتة عن ا إلحرتار الذي بات
أ�مر ًا واقعاً ال ميكن تفاديه نتيجة ا إلنبعاثات املا�ضية.
ت�شري التقريرات �إىل أ�ن ا إلنبعاثات املا�ضية تولد �إحرتار ًا حمتوم ًا (حوايل
 0.6درجة مئوية �إ�ضافية بحلول نهاية القرن ن�سب ًة �إىل الفرتة املمتدة ما
بني العامني  1980و ،)1999حتى �إذا بقي تركيز غاز الدفيئة يف الغالف
اجلوي م�ستقر ًا على م�ستويات العام  ( 2000أ�نظر �إىل )WG1 AR4
ويف ما يتعلق ببع�ض ا آلثار ،ي�شكل التك ّيف ا إل�ستجابة الوحيدة املتوفرة
واملوائمة .ويتناول اجلدوالن  3و 4من امللخّ �ص الفني هذه ا آلثار.
ميكن تطبيق عدة تك ّيفات بكلفة متدنية ،لكن التقديرات ال�شاملة
لتكاليف التك ّيف وفوائده لي�ست متو ّفرة حالياً.

يزداد عدد تقديرات تكاليف التك ّيف وتكاليف الفوائد على امل�ستوى
ا إلقليمي وامل�ستوى امل�رشوع إلرتفاع م�ستوى البحر والزراعة والطلب
على الطاقة والتربيد و�إدارة املوارد املائية والبنى التحتية .حت ّدد هذه
الدرا�سات عدد ًا من التدابري التي ميكن تطبيقها بتكلفة منخف�ضة أ�و
بن�سب تكاليف وفوائد عالية� .إال أ�ن بع�ض التك ّيفات امل�شرتكة قد حتمل
معها مظاه َر �إجتماعية وبيئية خمتلفة .لقد ت�ضمنت التك ّيفات مع موجات
احلر مث ًال طلب ًا متزايد ًا على املكيفات الهوائية التي تعتمد على الطاقة
[.]17.2.3
تتوفر تقديرات حمدودة لتكاليف التك ّيف العاملية املرتبطة ب�إرتفاع
م�ستوى البحر ونفقات الطاقة لتدفئة أالمكنة وتربيدها .كما تتوفر
تقديرات فوائد التك ّيف العاملي للقطاع الزراعي ،على الرغم من أ�ن هذه
الكتابات ال تنظر بو�ضوح يف تكاليف التك ّيف .تقل حالي ًا التقديرات
ال�شاملة املتعددة القطاعات للتكاليف العاملية وفوائد التك ّيف [.]17.2.3
ال تعترب القدرة على التك ّيف مت�ساوية عرب املجتمعات و�ضمنها.
�ضمن كل جمتمع ،هناك أ�فراد وجمموعات ال يتمتعون بالقدرة الكافية
التغي املناخي .على �سبيل املثال ,حتمل الن�ساء يف جمتمعات
للتك ّيف مع رّ
زراعة الكفاف أ�عبا ًء غري متوازنة وتكاليف ا إلنتعا�ش والتعامل مع
اجلفاف يف أ�فريقيا اجلنوبية [.]17.3.2
�إن القدرة على التك ّيف دينامية وتت أ�ثر باملوارد ا إلقت�صادية والطبيعية
وال�شبكات ا إلجتماعية واحلقوق وامل�ؤ�س�سات و�إدارة احلكم واملوارد
الب�رشية والتكنولوجيا [ .]17.3.3على �سبيل املثال ,أ�ظهرت أالبحاث
يف الكاريبي حول ا إل�ستعداد ملواجهة أالعا�صري أ�ن الت�رشيعات املالئمة
ٌ
للتغي املناخي يف امل�ستقبل
�رشط م�سبقٌ
ٌ
�رضوري لتطبيق خطط التك ّيف رّ
[.]17.3
ت�ؤثر عدة �إجهادات مرتبطة بفريو�س نق�ص املناعة  /أاليدز ,وتدهور
أالرا�ضي وا إلجتاهات يف العوملة ا إلقت�صادية واحلواجز التجارية
والنزاعات العنيفة ،على التع ّر�ض للمخاطر املناخية والقدرة على التك ّيف.
على �سبيل املثال ،تتعر�ض املجتمعات الزراعية يف الهند لت أ�ثريات مناف�سة
الواردات أ
وال�سعار أالدنى با إل�ضافة �إىل املخاطر املناخية ,و أ�ظهرت
النظم البيئية البحرية امل�ستغلة ب�إفراط ب�سبب امل�صائد املعوملة مرون ًة أ�قل
التغيات والتعديالت املناخية ( أ�نظر ا إلطار  7من امللخّ �ص الفني)
جتاه رّ
[.]17.3.3
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ّ
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ال ترتجم القدرة العالية على التك ّيف بال�رضورة من خالل أ�ن�شطة حت ّد
من �رسعة الت أ�ثر .على �سبيل املثال ,وعلى الرغم من القدرة العالية التي
ميلكها �سكان املناطق املدنية يف بع�ض مناطق العامل ومن بينها املدن
أالوروبية على التك ّيف مع ا إلجهاد احلراري من خالل تك ّيفات بخ�سة
ن�سبي ًا ,ما زال مع ّدل الوفيات مرتفع ًا يف هذه املناطق .ومن أالمثلة عن
ذلك ،موجة احلر التي �رضبت أ�وروبا يف العام  2003و أ� ّدت �إىل مع ّدل
وفيات مرتفع .ومثال آ�خر هو ا إلع�صار كاترينا الذي �رضب خليج
�ساحل مك�سيكو ونيو أ�ورلينز يف العام  2005و أ�ودى بحياة أ�كرث من
� 1000شخ�ص ,ناهيك عن التكاليف ا إلقت�صادية وا إلجتماعية املرتفعة
[.]17.4.2
تتوفر جمموعة وا�سعة من اخليارات ,لكن املطلوب هو تك ّيف أ�كرث
بالتغي
�إت�ساعاً من التك ّيف احلايل بهدف احل ّد من �سرعة الت أ�ثر
رّ
املناخي يف امل�ستقبلُ .تطرح عدة حواجز وحدود وتكاليف� ،إال أ�نها
غري مفهومة كلياً.
تتوفر جمموعة ا إل�ستجابات املحتملة التي ت�شكل التك ّيف يف املجتمعات
الب�رشية �إىل حد بعيد ( أ�نظر اجلدول  6من امللخّ �ص الفني) ,وهي
ترتاوح بني ا إل�ستجابات التكنولوجية البحتة (مثل الدفاعات البحرية),
وا إل�ستجابات ال�سلوكية (مثل تعديل اخليارات الغذائية والرتفيهية),
�إىل ا إل�ستجابات ا إلدارية (مثل تغيري املمار�سات الزراعية) وا إل�ستجابات
ال�سيا�سية (مثل تخطيط الت�رشيعات) .فيما تنت�رش معظم التكنولوجيات
وا إل�سرتاتيجيات وتتطور يف بع�ض البلدان ,ال ت�شري الكتابات مو�ضوع
التقييم �إىل مدى فاعلية اخليارات املتعددة يف احل ّد من املخاطر ,خا�ص ًة
يف امل�ستويات أالعلى من ا إلحرتار والت أ�ثريات ذات ال�صلة ,وبالن�سبة �إىل
املجموعات أالكرث �ضعف ًا .على الرغم من �إمكانية مواجهة عدة ت أ�ثريات
للتغي املناخي من خالل التك ّيف ,ترتاجع خيارات التك ّيف
مبكرة رّ
التغي املناخي .يف الوقت احلايل ،ال
الناجح ,وترتفع تكاليفها مع �إزدياد رّ
نعلم بو�ضوح حدود التك ّيف ,أ�و تكاليفه ,ويعود هذا جزئي ًا �إىل أ�ن تدابري
التك ّيف الفاعلة تعتمد �إىل حد بعيد على عوامل خطر مناخية وجغرافية
حمددة با إل�ضافة �إىل احلدود امل�ؤ�س�سية وال�سيا�سية واملالية [,17.2 ,7.6
 .]17.4وتطرح عوائق هامة أ�مام تطبيق التك ّيف ,وتت�ضمن عجز النظم
التغي املناخي و�إت�ساعه ،با إل�ضافة
الطبيعية على التك ّيف وفق ًا ملعدل رّ
�إىل احلواجز البيئية وا إلقت�صادية واملرتبطة باملعلومات وا إلجتماعية
وال�سلوكية الهائلة .كما أ�ن ثغرات املعرفة هامة حول التك ّيف كما تكرث
العوائق أ�مام تدفّق املعرفة واملعلومات الهامة إلتخاذ قرارات التك ّيف
[ .]17.4.2 ,17.4.1يف البلدان النامية ,يعترب توفّر املوارد وبناء القدرة
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على التك ّيف مهمين ًا على نحو خا�ص [ أ�نظر الق�س َمني  5و  6من الف�صل
 3حتى  ,16با إل�ضافة �إىل  17.2و  .]17.4تُعطى أ�دناه بع�ض أالمثلة
أ
وال�سباب.
وتو�سعها ب�سبب
أ� .عدد البحريات اجلليدية اخلطرية الكبري
ّ
�إرتفاع درجات احلرارة يف جبال الهيمااليا ,وهي تتخطى �إىل
حد بعيد قدرة بلدان املنطقة على �إدارة هذه املخاطر.
التغي املناخي أ��رسع من املتوقع ,لن تتمكن عدة بلدان
ب�	.إذا كان رّ
نامية بب�ساطة من التعامل مع ظواهر مناخية متطرفة أ�كرث
تكرار ًا أ�و قوة ,مبا أ�نها �ست�ستنفد املوارد املر�صودة ألغرا�ض
أ�خرى.
التغي املناخي يف دورة حياة عدد من م�شاريع البنى
ج� .سيطر أ� رّ
التحتية (ال�سدود ال�ساحلية ,اجل�سور ,املرافئ� ،إلخ) .قد
يتطلب تدعيم البنى التحتية هذه وفق ًا ملعايري ت�صميم جديدة
عقود ًا بكاملها .يف عدة حاالت ،قد ال يكون ممكن ًا تدعيمها.
د	.ال ميكن تطبيق تدابري التك ّيف يف عدة مناطق عند م�ص ّبات أالنهار
والدلتا ب�سبب احلواجز الفيزيائية.

حتاول عمليات التخطيط اجلديدة تخطي هذه احلواجز على امل�ستوى
املحلي وا إلقليمي والوطني يف البلدان النامية والبلدان املتقدمة على
حد �سواء .على �سبيل املثال ,تطور البلدان أالقل منو ًا خطط عمل
وطنية للتك ّيف ولقد و�ضعت بع�ض البلدان املتقدمة أ�طر �سيا�سة التك ّيف
[.]17.4.1

 5.2العالقات بني التك ّيف والتخفيف
ميكن أ�ن ي�ساهم التك ّيف والتخفيف على حد �سواء يف احلد من
التغي املناخي على الطبيعة واملجتمع.
خماطر رّ
�إال أ�ن ت أ�ثرياتهما تختلف يف الزمان واملكان� .سيكون للتخفيف فوائد
عاملية ,لكن ،ب�سبب وقت التخ ّلف يف النظم املناخية أ
والحيائية الفيزيائية،
�سيكون من ال�صعب ر�صد هذه الفوائد حتى حوايل منت�صف القرن
احلادي والع�رشين [� .]WGI AR4 SPMإن لفوائد التك ّيف �إت�ساع حملي
و�إقليمي �إىل حد بعيد ,لكن ميكنها أ�ن تكون فورية خا�صة �إذا ما عاجلت
أ�ي�ض ًا �رسعة الت أ�ثر بالظروف املناخية احلالية [.]18.5.2 ,18.1.1
نظر ًا لهذه ا إلختالفات بني التك ّيف والتخفيف ,ال ترتكز �سيا�سة املناخ
التغي املناخي وتخفيفه .ترتبط معاجلة
على ا إلختيار بني التك ّيف جتاه رّ
نقاط الت أ�ثر أال�سا�سية بعملية التك ّيف مبا أ�ن أ�كرث اجلهود احلثيثة

ّ
امللخ�ص الف ّني

واللياف أ
أالغذية أ
والحراج

املوارد املائية

التجفيف/
اجلفاف

املحا�صيل :تطوير أ�نواع جديدة مقاومة احل ّد من الت�رسب
للجفاف ,زرع املحا�صيل البينية� ,إحتبا�س �إدارة الطلب على املياه من
بقايا املحا�صيل� ,إدارة أالع�شاب ال�ضارة ,خالل الع ّدادات والت�سعري.
الري والزراعة الهيدروبونيكية ,جمع املياه املحافظة على رطوبة الرتبة
ّ
من خالل الغطاء الع�ضوي
التغي يف
�ضافية,
ل
ا
التغذية
املا�شية:
رّ
إ
الواقي ،مث ًال .نزع ملوحة
التغي يف الرعي ودوران
مع ّدل التخزين ,رّ
مياه البحر .املحافظة على
املراعي
املياه اجلوفية من خالل
حم�سنة,
ا إلجتماعية :خدمات تو�سع ّ
�إعادة التعبئة ال�صناعية.
تخفيف الدين ,تنويع املداخيل
تعزيز ثقافة �إ�ستخدام املياه
امل�ستدام.

ال�صناعة وامل�ستوطنات
ال�صحة الب�رشية
ّ
واملجتمعات
تخزين احلبوب وتوفري حمطات حت�سني القدرات على
التك ّيف ,خا�صة يف
تغذية طارئة .توفري مياه
التغي
�رشب �سليمة وتوفري ال�رصف املداخيل� .إدخال رّ
املناخي يف برامج التنمية.
ال�صحي .تعزيز امل�ؤ�س�سات
أ
العامة أ
والنظمة ال�صحية.النفاذ حت�سني �نظمة توفري املياه
والتن�سيق بني ال�سلطات.
�إىل أ��سواق أالغذية العاملية.

زيادة التهطال/
فيا�ضانات

املحا�صيل :أالرا�ضي امل�ست�صلحة من
البحر وحت�سني �رصف املياه ,تطوير
املحا�صيل البديلة وتعزيزها ,ت�صحيح
جداول الزرع واحل�صاد ,أ�نظمة زراعية
عائمة
حم�سنة
ا إلجتماعية :خدمات تو�سع ّ

حت�سني تطبيق تدابري
احلماية ،من �ضمنها التنب� ؤ
بالفي�ضانات وا إلنذار
املبكر ,الت�رشيعات من خالل
ت�رشيعات التخطيط وحتديد
املناطق ,تعزيز الت أ�مني,
و�إعادة متركز املوجودات
ال�ضعيفة

تدابري هيكلية وغري هيكلية.
أ�نظمة ا إلنذار املبكر .التخطيط
ملواجهة الكوارث ,ا إلغاثة
الطارئة الفاعلة بعد الكوارث.
أ�نظمة مراقبة دولية حلاالت
الطوارئ املر�ضية.

حت�سني البنى التحتية
للحماية من الفيا�ضانات,
بناء أ�بنية مقاومة
تغي �إ�ستخدام
للفيا�ضانات .رّ
أالرا�ضي يف مناطق
املخاطر العليا� .إدارة �إعادة
الت�صحيح و«�إف�ساح املكان
للمياه« .و�ضع خرائط
خماطر الفيا�ضانات .ا إلنذار
من الفيا�ضانات .متكني
م�ؤ�س�سات املجتمع.

موجات احلر/
�إحرتار

املحا�صيل :تطوير أ�نواع جديدة مقاومة
للجفاف ,تغيري توقيت أ�ن�شطة املحا�صيل,
مكافحة ا آلفات ,ومراقبة املحا�صيل
املا�شية :ت أ�مني امل�سكن ,وتوفري الظل,
التح ّول نحو أالنواع التي حتتمل احلرارة
أالحراج� :إدارة احلرائق من خالل
تغيري ت�صميم الزراعة ,وتخطيط املناظر
الطبيعية ,وجمع أالخ�شاب اجلافة ,و�إزالة
أالع�شاب .مكافحة احل�رشات من خالل
ا إلحراق املراقب ,مكافحة ا آلفات بغري
الو�سائل الكيميائية
ا إلجتماعية :تنويع املدخول

�إدارة الطلب على املياه من
خالل الع ّدادات والت�سعري.
تعزيز ثقافة �إ�ستخدام املياه
امل�ستدام.

تعزيز امل�ؤ�س�سات العامة
أ
ال�صحية .أ�نظمة �إنذار
والنظمة
ّ
من احلرارة وطنية و�إقليمية.
تدابري للحد من ت أ�ثريات
أ
احلرارة املتدنية من خالل ت�هيل
م�ساحات خ�رضاء .تكييف
امللبو�سات وم�ستويات أالن�شطة,
زيادة �رشب ال�سوائل.

و�ضع برامج م�ساعدة
للمجموعات ال�ضعيفة.
حت�سني القدرة على التك ّيف.
التغي التكنولوجي.
رّ

ت�صميم الدفاعات ال�ساحلية
ا إل�ستعداد للحاالت الطارئة
أ�نظمة �إنذار مبكر ,التخطيط
قوة العوا�صف /املحا�صيل :تطوير حما�صيل مقاومة
أ
من بينها �نظمة ا إلنذار
ملواجهة الكوارث ,ا إلغاثة
وتطبيقها حلماية خمزون
�سرعة الرياح
للرياح (مثل الفانيليا)
املبكر .بنى حتتية أ�كرث
الطارئة الفاعلة بعد الكوارث.
املياه من التلوث.
مرونة .خيارات �إدارة
املخاطر املالية يف املناطق
املتقدمة والنامية.
املعر�ضة .لقد مت تناول املعلومات كلها أ�دناه يف تقرير التقييم
اجلدول  .6أ�مثلة عن اخليارات احلالية واملحتملة ّ
للتكيف جتاه التغيرّ املناخي يف القطاعات ّ
أ
أ
تكيف عامة ً
حت�سن
الرابع .مالحظة :يف ما يخ�ص النظم البيئية ,من املطلوب ح�صول �إ�ستجابات ّ
بدال من حمددة .من �ش�ن �إ�سرتاتيجيات التخطيط العامة �ن ّ
طبيعيا .من أالمثلة على هذه ا إل�سرتاتيجيات :حت�سني ممرات احلياة الربية ,ومن بينها املنحدرات املرتفعة الوا�سعة يف املناطق املحمية
التكيف
ً
القدرة على ّ
[ ،3.5،5.5 ،6.5اجلدول ]7.5 ،6.5
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ّ
امللخ�ص الف ّني

التغي املناخي ال ميكنها أ�ن حتول دون �إزدياد
الهادفة �إىل التخفيف من رّ
التغي املناخي يف العقود املقبلة .يعترب التخفيف �رضوري ًا �إذ أ�ن ا إلعتماد
رّ
تغي مناخي ال ميكن التك ّيف مع
على التك ّيف وحده ميكن أ�ن ي�ؤدي �إىل رّ
وط أ�ته بفاعلية يف امل�ستقبل �إال بتكاليف �إجتماعية وبيئية و�إقت�صادية
باهظة [.]18.6 ,18.4
ميكن تفادي عدة ت أ�ثريات واحل ّد منها وت أ�جيلها من خالل
التخفيف.
لقد أُ�كمل اليوم عدد حمدود جد ًا من تقييمات الت أ�ثريات ل�سيناريوهات
تكون فيها تركيزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي يف امل�ستقبل قد
ا�ستقرت .على الرغم من أ�ن هذه الدرا�سات ال ت أ�خذ يف ا إلعتبار كلي ًا أ�وجه
عدم اليقني يف املناخ م�ستقب ًال يف ظل ا إل�ستقرار – على �سبيل املثال,
ح�سا�سية النماذج املناخية جتاه الت أ�ثري املناخي – �إال أ�نها توفّر �إ�شارات

�إىل أال�رضار املتفادية أ�و نقاط الت أ�ثر واملخاطر املحدودة ملع ّدالت خمتلفة
يف تخفي�ض ا إلنبعاثات [ اجلدول .]2.4 ،20.6
ف�ض ًال عن ذلك ،تتوفر معلومات �إ�ضافية ت�شري �إىل حدوث عدد من
الت أ�ثريات عندما ترتفع درجات احلرارة .في�سمح ذلك بتداخل كميات
�إرتفاع درجة احلرارة العاملية املت�صلة بالت أ�ثريات .ويقدم اجلدول
التغي يف متو�سط درجة احلرارة العاملية
امللخّ �ص التنفيذي  3مث ًال عن رّ
املتوقع على ثالث فرتات ( 2020و 2050و )2080بالن�سبة �إىل طرق
تثبيت بديلة عدة وبالن�سبة �إىل ميل ال�سيناريوهات املفرت�ض مبوجب
�سيناريوهات ا إلنبعاثات املختلفة .وتقدم ا إلحالة �إىل اجلدول امللخّ �ص
التنفيذي  3وامللخّ �ص التنفيذي � 4صورة عن الت أ�ثريات التي من املمكن
تغي درجة احلرارة املتوفرة.
تفاديها بالن�سبة �إىل ن�سب رّ

امللخ�ص التنفيذي  7قدرة التك ّيف مع م�سببات إالجهادات املتعددة يف الهند
النافذة
ّ
التكيف موزع ًة ب�شكل جيد يف البلدان .ففي
ال تعترب القدرة على ّ
طار
الهند مثالً ،يب ّدل كل من تغيرّ املناخ والتحرر التجاري �إ َ
إ
النتاج الزراعي .في�ستطيع بع�ض الفالحني �أن ّ
يتكيف مع تغيرّ
اخلفية كاجلفاف والتغيرّ ات
هذه أالو�ضاع مبا يف ذلك الظواهر
ّ
ال�رسيعة يف �أ�سعار ال�سلع ،فيما البع�ض أالخر عاجز عن ذلك.
جراء
وتق ّدم عملية حتديد املناطق التي ت�شهد نتائج �سلبية من ّ
العمليتني خطوة �أوىل نحو حتديد اخليارات والعوائق التي تقف
التكيف مع أالحوال املتغيرّ ة [.]17.3.2
يف وجه ّ
جراء
امللخ�ص التنفيذي 17
يظهر الر�سم
ّ
ّ
تقلبية �إقليمية من ّ
التكيف وح�سا�سية
تغيرّ املناخ وهي تعترب جزءاً من القدرة على ّ
التعر�ض لتغيرّ املناخ .وي�شري اخلط املت�شابك �إىل
املناخ �إثر
ّ
التقلبية العالية
املناطق التي تتعر�ض لتغيرّ املناخ من خالل
ّ
التقلبية العالية .وتظهر نتائج هذا
ولتحرر التجارة من خالل
ّ
الت�صوير ن�سب ًا �أعلى من املرونة يف قطاعات موجودة على طول
ال�سهول الهندو غاجنيتيك (ب إ��ستثناء مقاطعة بيهار) واجلنوب
وال�رشق ،ف�ض ًال عن مرونة �أقل يف �أجزاء البلد الداخلية ،خا�ص ًة
يف مقاطعة بيهار وراجا�ستان وماديا وبرادي�ش وماهارا�سرتا
و�أندرا برادي�ش وكارناتاكا [.]17.3.2
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الر�سم  17امللخّ �ص التنفيذي .املقاطعات يف الهند التي حتتل أ�على
جراء تغيرّ املناخ و(ب) املناف�سة
املراتب يف ما يتعلق بـ أ(�)
ّ
التقلبية من ّ
معر�ضة ب�شكل م�ضاعف
على ا إل�سترياد املرتبط بالعوملة ا إلقت�صادية ّ
(املبينة يف اخلطوط)[ .الر�سم ]17.2

ّ
امللخ�ص الف ّني

ومن املمكن أ�ن تقلل جمموعة �إجراءات التك ّيف والتخفيف من
أ
بتغي املناخ.
الخطار املرتبطة رّ
وال ت�ستطيع أ�ق�صى اجلهود التي ُبذلت ب� أش�ن التخفيف أ�ن تتفادى
لتغي املناخ يف العقود القليلة ا آلتية ،ما يجعل التك ّيف
الت أ�ثريات املقبلة رّ
هام ًا ،خا�ص ًة عندما يتم التعامل مع الت أ�ثريات على املدى القريب .ومن
تغي املناخ على املدى البعيد قدرة أالنظمة
املرجح أ�ن يفوق عدم تخفيف رّ
ّ
الب�رشية وا إلدارية والطبيعية على التك ّيف [.]20.7
ويقرتح ذلك قيمة امللف أ�و جمموعة �إ�سرتاتيجيات حتتوي على التخفيف
والتك ّيف والتطوير التكنولوجي (لتعزيز التك ّيف والتخفيف) والبحث
(حول علم املناخ والت أ�ثريات والتك ّيف والتخفيف) .ومن املمكن أ�ن جتمع
ملفات مماثلة ال�سيا�سات التي تقوم على مقاربات حمفزة وتدخالت على
امل�ستويات كافة بدء ًا من املُواطن مرور ًا باحلكومات الوطنية واملنظمات
الدولية [.]18.5 ,18.1
وتت�ضمن هذه التدخالت خيارات �سلوكية وم�ؤ�س�ساتية وتكنولوجية
ف�ض ًال عن �إدخال أالدوات ال�سيا�سية وا إلقت�صادية لت�شجيع �إ�ستخدام
هذه اخليارات ،با إل�ضافة �إىل البحث والتطوير للتقليل من ال�شكوك
التخفيف
التكيف
ّ
التكيف
التخفيف
ّ
متول �آلية التطوير
يحث الوعي مبحدودية
ّ
التكيف
التكيف على التخفيف النظيفة ّ
ّ
عن طريق أالعباء
كال�سيا�سة التي
ال�ضافية
�إعتمدتها املنظمة
إ
البيئية غري احلكومية

امل�ستوى
عاملي � /سيا�سة

�إقليمي � /إ�سرتاتيجية
طبيعية  /التنظيم
القطاعي

ي�ؤثر كل من التخطيط
مل�ستويات املياه
(الكهرباء الهيدرولية،
مثالً) ولغطاء أالر�ض
يف �إنبعاثات غازات
الدفيئة

حملي  /جمتمع
�أحيائي كيميائي
و�أعمال فردية

يزيد �إرتفاع �إ�ستخدام
املكيفات (يف املنازل
واملكاتب وو�سائل
النقل) �إنبعاثات
غازات الدفيئة

اجلدول 7من امللخّ �ص

ولتعزيز فاعلية اخليارات [ .]18.4.2 ,18.4.2ويتم �إ�رشاك عدد من
الفاعلني يف تطبيق هذه التدخالت مع العمل على امل�ستويات امل�ؤ�س�ساتية
واملكانية املختلفة .ويت�ضمن التخفيف ب�شكل رئي�سي الطاقة وو�سائل
النقل والقطاعات الزراعية واحلرجية وال�سكنية وال�صناعية فيما مي ّثل
الفاعلون امل�شرتكون يف عملية التك ّيف جمموعة وا�سعة من امل�صالح
و�صحة ا إلن�سان
القطاعية ،مبا يف ذلك الزراعة وال�سياحة و�إعادة التجديد ّ
و�إمدادات املياه وا إلدارة ال�ساحلية والتخطيط احل�رضي واملحافظة على
الطبيعة [.]18.6 ,18.5
تغي املناخ يف
وتكمن طريقة رفع القدرة على التك ّيف يف �إدخال ت أ�ثريات رّ
التخطيط التطويري [ ،]18.7مث ًال عرب:
• �إدخال �إجراءات التك ّيف يف التخطيط إل�ستخدام أالرا�ضي ويف
ت�صميم البنى أال�سا�سية []17.2؛
• �إدخال �إجراءات لتقليل تقلب ّية �إ�سرتاتيجيات تقلي�ص خطر
الكوارث []20.8 ,17.2؛
مت أ�خذ القرارات املتعلقة بالتك ّيف وبالتخفيف على م�ستويات
خمتلفة.
قرارات متوازية ت�ؤثر على
والتكيف
التخفيف
ّ
توزيع �أموال تقييم النظام
أالحيائي أ
لللفية �أو �أموال تغيرّ
املناخ اخلا�صة

تدعم القدرة القومية كالتقييم
تزيد ال�رضيبة على
التكيف والتخفيف يف
الذاتي
كلفة
الوقود أالحفوري
ّ
التكيف عن طريق فر�ض �سيا�سة الدمج
ّ
�أ�سعار �أعلى للطاقة

ت�ؤثر تنحية الكربون
على املعي�شة

التكيف
مقاي�ضات وتعاونات ّ
والتخفيف
التكيف
تقييم تكاليف وفوائد ّ
والتخفيف حتديد �أهداف من
�أجل التثبيت

�إختبار ح�سا�سية امل�رشوع
على �سيا�سة التخفيف وتكلفة
الجتماعية وت أ�ثريات
الكربون إ
املناخ

تطبق �سلطات التخطيط
تقييم مدمج م�شرتك للتعر�ض
املحلية معياراً متعلق ًا
ل�سيا�سة التخفيف ولت أ�ثريات
بالتكيف والتخفيف يف تخطيط املناخ
ّ
�إ�ستخدام أالرا�ضي

التكيف والتخفيف [الر�سم ]18.3
التنفيذي .العالقات بني ّ
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ّ
امللخ�ص الف ّني

تت�ضمن هذه امل�ستويات أال�رس الفردية والفالحني وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة
ووكاالت التخطيط الوطنية .ويتطلب التخفيف الفاعل م�شاركة معظم
باعثي غاز الدفئية عاملي ًا ،فيما يجري التك ّيف على امل�ستويات الوطنية
واملحلية .وتعترب فوائد التخفيف عاملية ،فيما ترتفع تكاليفه وفوائده
ا إل�ضافية حملي ًا .أ�ما تكاليف التك ّيف وفوائده فتزداد حملي ًا [,18.1.1
 ]18.4.2بالنتيجة ،ف�إن التخفيف تقوده ب�شكل أ��سا�سي ا إلتفاقات
الدولية وال�سيا�سات العامة الدولية املربمة .أ�ما التك ّيف فتقوده
التدخالت اخلا�صة التي تقوم بها الهيئات املت أ�ثرة ف�ض ًال عن التدابري
العامة للمجتمعات املت أ�ثرة [.]18.6.1 ،18.1.1
ب�إمكان التداخالت يف العالقات بني التك ّيف والتخفيف أ�ن تتوفر على
كل م�ستوى من م�ستويات �إتخاذ القرار.
ب�إمكان أ�عمال التك ّيف (غالب ًا ما تكون غري متع ّمدة) أ�ن يكون لها
ت أ�ثريات تخفيف �إيجابية أ�و �سلبية ،بينما ب�إمكان أ�عمال التخفيف
أ�ن يكون لها (غالب ًا ما تكون غري متعمدة) ت أ�ثريات تك ّيف �إيجابية
أ�و �سلبية ]18.5.2 ،18.4.2[ .واملثل عن تك ّيف العمل مع ت أ�ثريات
تخفيف �سلبية هو �إ�ستخدام املُك ّيف (يف حال كانت الطاقة املطلوبة
مز ّودة من الوقود أالحفوري) .واملثل الذي يقدم حول تخفيف العمل
مع ت أ�ثريات تك ّيف �إيجابية من املمكن أ�ن يكون ت�شجري منحدرات التالل
املنح ّلة التي ال تعزل الكربون وح�سب بل ت�سيطر على تعرية الرتبة.
وتت�ضمن أالمثلة أالخرى املتعلقة بالتعاون بني التك ّيف والتخفيف،
التكهرب الريفي املبني على م�صادر الطاقة املتجددة وزراعة أال�شجار
يف املدن للتخفيف من ت أ�ثريات احل ّر وتطوير أ�نظمة احلراجة الزراعية
[.]18.5.2
ب�إمكان حتليل التداخالت بني التك ّيف والتخفيف أ�ن يك�شف طرق
لتعزيز التطبيق الفاعل ألعمال التك ّيف والتخفيف.
من املمكن أ�ن يزيد �إر�ساء التعاونات بني التك ّيف والتخفيف من فاعلية
تكلفة أالعمال وجعلها أ�كرث جاذبية ملمولني حمتملني ول�سائر متخذي
القرارات ( أ�نظر اجلدول امللخّ �ص التنفيذي .) 7وعلى الرغم من ذلك ،ال
تقدم التعاونات أ�ي �ضمانات على أ�نه يتم �إ�ستخدام املوارد على أ�ف�ضل
تغي املناخ .با إل�ضافة �إىل ذلك ،من
وجه عند ال�سعي �إىل تقلي�ص خماطر رّ
املمكن أ�ن يتم �إهمال أالعمال الهامة التي تخلو من ت أ�ثريات التعاون يف
حال أ��صبح �إر�ساء التعاون مقيا�س قرار م�سيطر .]18.6.1[ .تتوفر
فر�ص التعاون يف بع�ض القطاعات (الزراعة والغابات أ
والبنية والبنى
أال�سا�سية احل�رضية) ،ولكنها حمدودة يف العديد من قطاعات املناخ
الهامة .]18.5.2[ .يجعل النق�ص يف املعلومات املفهومية والتجريبية
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التي ت أ�خذ بعني ا إلعتبار ،ب�شكل وا�ضح ،التك ّيف والتخفيف ،تقييم
احلاجة �صعب ًا و�إحتمال التعاونات يف �سيا�سة املناخ.]18.7[ .
تتطلب القرارت حول التعاقبات بني فوائد التك ّيف املتمركزة
الفورية وفوائد التخفيف العاملية على امل�ستوى الطويل ،معلومات
حول تكاليف أ
العمال والفوائد عرب الوقت.
ال�س�ؤال الهام الذي ُيطرح على �سبيل املثال هو ما �إذا كان ا إل�ستثمار
يف التك ّيف يك�سب الوقت للتخفيف .وتقدم مناذج التقييمات املدجمة
العاملية تقديرات تقريبية للتكاليف والفوائد على م�ستويات عالية
و�إجمالية .ت�صبح تعقيدات التداخالت بني التك ّيف والتخفيف
املف�صلة وعلى م�ستويات التطبيق.
وا�ضح ًة على امل�ستويات التحليلية ّ
[ .]18.4.2وتق ّدم هذه التعقيدات التي ت�ضم واقع ًا هو أ�ن التك ّيف
والتخفيف يعمالن على م�ستويات مكانية وزمنية وم�ؤ�س�ساتية والتي
تت�ضمن عوامل أ�خرى لها فوائد ومعتقدات خمتلفة ف�ض ًال عن أ�نظمة
التقييم وحقوق امللكية ،حتدي ًا للتطبيق العملي للمقاي�ضات أ�بعد من
النطاق املحلي .وب�شكل خا�ص ،تعترب عبارة «املزيج أالمثل» للتك ّيف
والتخفيف م�شكلة ،كونها تفرت�ض عادة أ�ن امليزانية غري متوفرة
للتك ّيف والتخفيف و أ�نه من املمكن مالحظة الفوائد الفردية جلميع
بتغي املناخ ،ا آلن ويف امل�ستقبل ،يف �إجراء �إجمايل
الذين �سيت أ�ثرون رّ
عاملي للرفاهة.]18.6.1 ,18.4.2[ .
قدرات ال�سكان على التك ّيف وعلى التخفيف تقودها جمموعات
مماثلة من العوامل.
مت ّثل هذه العوامل قدرة مع ّممة على ا إل�ستجابة ميكن جتنيدها خلدمة
التك ّيف أ�و التخفيف .وبدورها ،ترتبط القدرة على ا إل�ستجابة بال�سبيل
ويج�سد تعزيز قدرة املجتمع على ا إل�ستجابة
�إىل التنمية ا إلجتماع ّية.
ّ
من خالل ا إل�ستمرار يف �سبل التنمية امل�ستدامة و�سيلة لدعم التك ّيف
والتخفيف [الفقرة  .]18.3و�سي�س ّهل ذلك التطبيق الفاعل للخيارين كما
�سيوجه التخطيط نحو التخطيط القطاعي والتنمية� .إذا ما متّت متابعة
ّ
�سيا�سة املناخ والتنمية امل�ستدامة ب�شكل متكامل ،ال يكون عندئ ٍذ من الهام
فقط تقييم خيارات ال�سيا�سة املح ّددة التي ت�ستطيع حتقيق الهدفني،
ولكن �سيكون من الهام أ�ي�ض ًا �إكت�شاف حم ِّددات القدرة على اال�ستجابة
التي ت�ش ّكل أ��سا�س اخليارين املتع ّلقني بال�سبل ذات ال�صلة بالتنمية
ا إلقت�صاد ّية ا إلجتماع ّية والتكنولوج ّية [.]18.6.3 ،18.3

ّ
امللخ�ص الف ّني

امللخ�ص الفنّي � 5.3رسعات الت أ�ثّّر أاله ّم
ّ
تتواجد �سرعات الت أ� ّثر أ
اله ّم يف العديد من النظم االجتماع ّية
وا إلقت�صاد ّية والبيولوج ّية واجليوفيزيائ ّية
بتغي املناخ الدرجة التي تت أ� ّثر بها النظم االجتماع ّية
ومت ّثل �رسعة الت أ� ّثر رّ
وا إلقت�صاد ّية والبيولوج ّية واجليوفيزيائ ّية والتي ال ميكنها التغ ّلب
لتغي املناخ .وبنا ًء على ذلك ،ميكن أ�ن يد ّل تعبري
عليها ,أ�ي ا آلثار ال�ضارة رّ
«�رسعة الت أ� ّثر» على نظام �رسعة الت أ� ّثر بح ّد ذاته (اجلزر املنخف�ضة واملدن
ال�ساحل ّية ،مث ًال) ,كما ميكنه أ�ن يد ّل على ت أ�ثري هذا النظام (في�ضان املدن
ال�ساحل ّية أ
والرا�ضي الزراع ّية والهجرة الق�رسية ،مث ًال) أ�و على ا آلل ّية
ّ
(حتطم ال�صفيحة اجلليد ّية يف غرب القطب
التي ت�س ّبب هذه الت أ�ثريات
اجلنوبي ،مث ًال) .ميكن التعريف ببع�ض �رسعات الت أ� ّثر على أ�نّها أ
«الهم»
�إ�ستناد ًا �إىل عدد من املعايري الواردة يف املعلومات (احلجم والتوقيت
واال�ستمرار ّية /واملعكو�س ّية و�إمكان ّية التك ّيف واجلوانب التوزيع ّية
أ
والرجح ّية و أ�هم ّية الت أ�ثريات ،مث ًال) [ .]19.2وميكن �إلتما�س الت أ�ثريات
وحم�صلة �رسعات الت أ� ّثر أاله ّم يف عدد من النظم االجتماع ّية
أاله ّم
ّ
وا إلقت�صاد ّية والبيولوج ّية واجليوفيزيائ ّية [.]19.1.1
و ُيق�صد من حتديد �رسعة الت أ� ّثر أاله ّم املمكنة ت أ�مني تر�شيد ل�صانعي
تغي املناخ وم�ستوياته التي ميكن ربطها
القرارات بغية حتديد درجات رّ
بـ«التداخل الب�رشي املن� أش� اخلطري» مع نظام املناخ ح�سب البند  ٢من
تغي املناخ UNFCCC
م�صطلحات �إتفاق ّية أالمم املتحدة ا إلطار ّية ب� أش�ن رّ
[االطار  .]19.1وبالنتيجة ،ال ميكن أ�ن يرتكز حتديد التداخل الب�رشي
املن� أش� اخلطري على حجج علم ّية فح�سب� ،إنمّ ا يتط ّلب أ�ي�ض ًا أ�حكام ًا أ�خرى
تنبع من املعارف العلم ّية [ .]19.1.1ويق ّدم اجلدول  ٨قائمة م�ص ّورة
وخمتارة حول �رسعات الت أ� ّثر أاله ّم.
وميكن ربط �رسعات الت أ� ّثر أاله ّم بالعتبات ال�شاملة حيث ت�س ّبب
ا إلجراءات غري اخلط ّية حت ّو ًال من حالة أ��سا�س ّية �إىل أ�خرى (كح�صول
ّ
وحتطم ال�صفيحة
تغي مفاجئ �إفرتا�ضي يف الرياح املو�سم ّية ا آل�سيو ّية
رّ
اجلليد ّية يف غرب القطب اجلنوبي وح�صول تغذيات مرت ّدة �إيجاب ّية
رصف �إىل م�ص ّدر لثاين أ�ك�سيد
ناجتة عن تب ّدل النظم ا إليكولوج ّية من م� ّ
الكربون) .ومن املمكن ربط بع�ض �رسعات الت أ� ّثر أاله ّم بـ«العتبات
املعيار ّية» املح ّددة من قبل �صانعي القرارات أ�و املعنيني (على �سبيل
املثال ،عدم اعتبار حجم �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر مقبو ًال بعد ا آلن
بالن�سبة �إىل �سكان املناطق ال�ساحل ّية املنخف�ضة [.]19.1.2

تغي املناخ �إىل ت أ�ثريات مرتبطة ب�إرتفاع
�سي�ؤدي تزايد م�ستويات رّ
�سرعات الت أ� ّثر أ
بتغي املناخ امللحوظ.
اله ّم التي يرتبط بع�ضها رّ
تغي املناخ امللحوظ حتى العام  ٢٠٠٦ببع�ض الت أ�ثريات املت�صلة
ّمت ربط رّ
ب�رسعات الت أ� ّثر أاله ّم ومن بينها تزايد الوف ّيات الب�رش ّية خالل الظواهر
الطبيع ّية املتط ّرفة و�إزدياد امل�شاكل املرتبطة بذوبان الرتبة ال�صقيع ّية
وبتق ّل�ص أالنهار اجلليد ّية و�إرتفاع م�ستوى �سطح البحر [الفقرات
19.3.2و19.3.3و 19.3.4و 19.3.5و.]19.3.6
أ� ّما �إرتفاع درجة احلرارة الن�سب ّية العامل ّية درجتني مئويتني عن
م�ستويات أالعوام املمتدة ما بني  ١٩٩٠و ٢٠٠٠ف�سي�ضاعف �رسعات
الت أ� ّثر أاله ّم احلال ّية مثلما متّت ا إل�شارة �إليه �سابق ًا (ثقة عالية) .كما
�سي�ؤدي �إىل أ�مور أ�خرى مثل تخفي�ض أالمن الغذائي يف العديد من دول
متو�سطة) .ويف الوقت عينه ،قد ت�ستفيد بع�ض
خط العر�ض املنخف�ض (ثقة ّ
أالنظمة من أالمر كا إلنتاج ّية الزراع ّية العامل ّية يف املناطق الواقعة على
متو�سطة) [الفقرات 19.3.1
خطوط العر�ض الو�سط ّية واملرتفع (ثقة ّ
و19.3.2و.]19.3.3
كما �سيت�س ّبب �إرتفاع درجة احلرارة الن�سب ّية العامل ّية مبع ّدل  ٢درجة
�إىل  ٤درجة مئو ّية عن م�ستويات أالعوام املمتدة ما بني  ١٩٩٠و٢٠٠٠
ب�إزدياد الت أ�ثريات أاله ّم على كافة النطاقات (ثقة عالية) ،كتف�شّ ي فقدان
التن ّوع أالحيائي و�إنخفا�ض ا إلنتاج ّية الزراع ّية وتدنيّ ا إللتزام بانت�شار
الذوبان اجلليدي لل�صفح اجلليد ّية يف غرينالند (ثقة عالية) ويف غرب
متو�سطة).
القطب اجلنوبي (ثقة ّ
كما �سيقود �إرتفاع درجة احلرارة الن�سب ّية العامل ّية أ�كرث من  ٤درجات
مئو ّية عن م�ستويات أالعوام املمتدة ما بني  ١٩٩٠و� ٢٠٠٠إىل �إزديادات
هامة يف �رسعة الت أ� ّثر (ثقة عالية جد ًا) ّ
متخطي ًا بذلك القدرة على التك ّيف
يف العديد من أالنظمة (ثقة عالية جد ًا) [.]19.3.1
� إ ّن املناطق املع ّر�ضة للخطر يف أال�سا�س من ج ّراء التقلب ّية املناخ ّية
تغي املناخ مع ّر�ضة للت أ� ّثري ال�ضار يف امل�ستقبل القريب
امللحوظة وب�سبب رّ
التغيات املناخ ّية و�إزدياد حجم وتواتر الظواهر
نتيجة �إ�سقاطات رّ
املتط ّرفة املد ّمرة [.]19.4.1 ،19.3.6
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ّ
امللخ�ص الف ّني

تبقي أ
ال�سباب «الداعية �إىل اخلطر» املح ّددة يف التقرير التجميعي
الثالث �إطار ًا قاب ًال ل إل�ستمرار بغية التفكري يف �سرعات الت أ� ّثر أ
اله ّم.
لقد ي ّومت أ
البحاث احلديثة بع�ض ما ّ
التو�صل �إليه يف التقرير
مت
ّ
التقييمي الثالث.

�أنظمة فريدة وم ّهددة
لتغي املناخ
ّمت التو�صل �إىل حقائق جديدة وقو ّية حول الت أ�ثري ال�ضار رّ
امللحوظ يف عدد من أالنظمة الفريدة وامله ّددة .لقد �إزدادت الثقة يف أ�ن
�إرتفاع درجة احلرارة الن�سب ّية من درجة واحدة �إىل  ٢درجة مئو ّية
أ�كرث من م�ستويات العام  ١٩٩٠ت�ش ّكل أ�خطار ًا هامة للعديد من أالنظمة
امله ّددة والفريدة مبا فيها بقع التن ّوع أالحيائي ال�ساخنة [.]19.3.7

أالنظمة �أو املجموعات
أالهم املعرّ�ضة للخطر

املعيار أال ّويل يف
�رسعة الت أ�ثر أالهم

أالنظمة إالجتماع ّية العامل ّية
التوزيع واحلجم
المداد الغذائي
إ

جمالية
ال
الت أ�ثريات إ
ّ
احلجم والتوزيع

النظم إالقليم ّية
اجلزر ال�صغرية
جمتمعات فقرية
�صلية ومعزولة
و�أ ّ
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ال�شمولية والتوزيع
ّ

املعكو�سية واحلجم
ّ
والتوزيع ,وقدرة
التكيف
متدنية على ّ
املعكو�سية
ّ
والتوزيع
والتوقيت والقدرة
املتدنية على
ّ
التكيف
ّ

الظواهر املتطرّفة
تغي املناخ امللحوظ قد زاد
هناك حقيقة جديدة تفيد ب أ�نه ميكن أ�ن يكون رّ
خطر بع�ض الظواهر املتط ّرفة ،مثل أالمواج احلارة .ومن املحتمل جد ًا
أ�ن يكون ا إلحرتار قد أ� ّدى �إىل تقوية بع�ض أالعا�صري ا إل�ستوائ ّية و�إىل
رفع م�ستويات الت أ�ثريات ال�ضا ّرة ب�سبب تزايد احلرارة [.]19.3.7

توزيع الت أ�ثريات
ت�سود ثقة كبرية ب أ� ّن توزيع الت أ�ثريات املناخ ّية �سيكون متفاوت ًا .كما
أ�ن املناطق أالقل تطور ًا الواقعة على خط العر�ض املنخف�ض �ستكون
با إلجمال أ�كرث عر�ضة للخطر من غريها ،يف حني ي�شري عمل حديث �إىل أ�ن
بتغي املناخ بدورها متق ّلبة يف بع�ض البلدان ب�شكل منفرد،
�رسعة الت أ� ّثر رّ

تغي احلرارة العاملي بعد العام ١٩٩٠
مع ّدل رّ
˚٠

˚١

˚٢

˚٣

˚٤

˚٥

نتاجية بع�ض
�إنخف�ضت �إ
ّ
احلبوب يف مناطق خطوط
العر�ض املنخف�ضة **
نتاجية احلبوب يف
�إنخف�ضت �إ
ّ
نتاجية بع�ض احلبوب
�إرتفعت �إ
ّ
بع�ض مناطق خطوط العر�ض
يف مناطق خطوط العر�ض
املنخف�ضة واملتو�سطة**
املرتفعة واملتو�سطة **
النتاج العاملي املمكن
إ
�إرتفع نحو ٣درجات,
و�إنخف�ض عن ذلك* �أ
�صايف أالرباح يف خطوط
�إنخف�ضت أالرباح بينما
العر�ض املرتفعة� ,صايف
�إرتفعت التكاليف� .صايف
التكاليف يف خطوط العر�ض
العاملية* ب
التكلفة
ّ
املنخف�ضة* ب
التحتية نتيجة �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر**
تزايد طوفان ال�ساحلي وظهور �أ�رضار يف البنية
ّ

بع�ض
املجتمعات
مت أ�ثرة
م�سبق ًا** ج

�إ�ضافة تغيرّ املناخ و�إرتفاع م�ستوى �سطح البحر �إىل جانب
�إجهادات �أخرى** .جمتمعات ال�سواحل املنخف�ضة واملناطق
بالجمال مهددة ** د
القاحلة إ

ّ
امللخ�ص الف ّني

أالنظمة �أو املجموعات
أالهم املعرّ�ضة للخطر
النظم البيولوج ّية العامل ّية

يكولوجية
ال
النظم إ
ّ
ر�ضية والتنوع
أال ّ
أالحيائي
يكولوجية
ال
النظم إ
ّ
والتنوع
البحرية
ّ
ّ
أالحيائي

النظم اجليوفيزيائ ّية
اجلليدية يف
ال�صفيحة
ّ
غرينالند

املعيار أال ّويل يف
�رسعة الت أ�ثر أالهم

تغي احلرارة العاملي بعد العام ١٩٩٠
مع ّدل رّ
˚٢
˚١
˚٠

املعكو�سية ,احلجم ,عدد من النظم
ّ
يكولوجية
ال
القدرة املتدنية على إ
ّ
اال�ستمرارية مت أ�ثر م�سبق ًا
التكيف
ّ
ّ
***
ن�سبة التغيرّ ,الثقة
املعكو�سية ,احلجم,
ّ
املتدنية
القدرة
ّ
التكيف,
على ّ
اال�ستمرارية,
ّ
ن�سبة التغيرّ ,الثقة

تزايد
�إبي�ضا�ض
ال�شعب
املرجانية**
ّ

˚٤

˚٣

˚٥

النقرا�ضات حول
�أهم إ
العامل**

� %٢٠إىل  %٣٠من
املعر�ضة
أالنواع
ّ
خلطر كبري متزايد
بالنقرا�ض*
إ
حتول البيو�سفري أ
الر�ضي �إىل م�صدر �صايف للكربون**
�إبي�ضا�ض معظم
وفيات ال�شُ عب
تف�شي ّ
املرجانية**
ال�شُ عب
املرجانية**
ّ
ّ

احلجم,
املعكو�سية ,متو�ضع الذوبان اجلليدي
ّ
قدرة متدنية على
(املالحظ م�سبق ًا ب�سبب
التكيف ,الثقة
الحرتار املحلّي) �إزدياد
إ
ّ
االمتداد مع احلرارة *** ه

ال�ضعاف
النقالب اجلنوبي احلجم,
تقلّبات ت�شمل إ
دوران إ
القليمي (مالحظ �سابق ًا ولكن
اال�ستمرارية,
إ
ّ
لي�س هناك من �إجتاهات
التوزيع ,التوقيت,
التكيف ,حم ّددة) و
القدرة على ّ
الثقة
املخاطر الناجتة عن الظواهر املتطرّفة
�إزدياد العوا�صف من نوع -٤
احلجم ,الوقت,
قوة أالعا�صري
التوزيع
 ,**/*٥م�ضاعفة الت أ�ثريات
�ستوائية
ال
إ
ّ
نتيجة �إرتفاع م�ستوى �سطح
البحر
اجلفاف املتزايد م�سبق ًا*ز,
احلجم ,الوقت
اجلفاف
�إزدياد التواتر /قوة اجلفاف
القارية املتو�سط
يف املناطق
ّ
** ح

اللتزام ب إ�نت�شار** �أو ذوبان
إ
جليدي �شبه كامل*� ،إرتفاع
م�ستوى �سطح البحر من مرتين
�إثنني �إىل  ٧مرتاً خالل قرون
لفيات * ه
�إىل �أ ّ
١٩

ذوبان جليدي �شبه
كامل ** ه

اللتزام بتغيرّ وا�سع النطاق وم�ستمر
�إ�ضعاف هام** .إ
ال�شمالية على خط العر�ض
املناطق
يف
ي�شمل تربيد ممكن ًا
ّ
أ
املرتفع قرب غرينالند و�شمال غرب �وروبا• ,يرتبط
ارتباط ًا وثيق ًا بن�سبة تغيرّ املناخ.

ال�ستوائي ***/
الع�صار إ
قوة إ
�إرتفاع �إ�ضايف يف ّ

الزراعية
املتطرف* من  %١من أالرا�ضي
�إزدياد اجلفاف
ّ
ّ
�إىل  % ٣٠منها (�سيناريو �أ  )٢ط ت أ� ّثر مناطق خط العر�ض
التوجه أ
احللقية املت أ�ثرة
للمناط
القطبية
املتو�سط بالهجرة
ّ
ّ
ّ
ب�ش ّدة ** ي

الت� ّثر أالهم املختارة .ن�سبة �رسعات أ
اجلدول  ٨من امللخّ �ص الفني .جدول حول �رسعات أ
جتماعية التي تبلغ فيها �إمكانية
املتعلقة بالنظم ا إل
الت�ثر أالهم
ّ
ّ
التكيف يف �رسعات أ
أ
أ
الت�ثر
مكانية
�
ترتبط
ف.
التكي
على
قدرة
دنى
�
ت�ضم
ن
�
يحتمل
التي
ة
الفيزيائي
البيولوجية
املتعلقة بالنظم
حدها أالق�صى مع تلك
ّ
إ
التكيف ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أ
قت�صادية.
�
ة
جتماعي
�
مبعظمها
هي
التي
ثرة
املت�
بالنظم
فة
املتطر
الظواهر
عن
الناجتة
أالهم
ّ إ
إ
ّ
ّ
كيفية �إنتاج أ
العاملية .ترتبط كل �إرتفاعات درجة
الت�ثريات إلرتفاعات وا�سعة يف درجة احلرارة الن�سبية
ّ
لقد ّمت تقدمي املعلومات عند توافرها ،وهي تتناول ّ
الن�سبية العاملية بفرتة العام  .١٩٩٠نتجت معظم أ
أ
احلرارة
الت�ثريات عن تغيرّ املناخ والطق�س � /و عن تغيرّ يف م�ستوى �سطح البحر ولي�س فقط باحلرارة
ّ
هام�شية أ�و متفاعلة مع �إجهادات موجودة أ�و ممكنة التزايدّ .مت عر�ض معايري �رسعات أ
الت�ثر أالهم
وحدها .يف العديد من احلاالت تكون أت�ثريات تغيرّ املناخ
ّ
لل�ضطالع على كافة التفا�صيل ،أ�نظر الن�ص املنا�سب من الق�سم  .١٩رموز الثقة *** :ثقة عالية جداً  ** ,ثقة عالية* ,ثقة
امللخ�ص ّ
يف اجلزء  ٣-٥من ّ
الفني .إ
متو�سطة • ,ثقة �ضعيفة.
ّ
الفني٣
وامللخ�ص
امللخ�ص ّ
م�صادر العمود �إىل جهة الي�سار من اجلدول  19.1م�صادر العمود �إىل جهة اليمني من اجلدول 19.1كما ميكن �إيجادها يف جداول ّ
ّ
الفني ,٤ب�إ�ستثناء أ� /5.6 ,5.4.2 :ب/20.7 ,20.6 :ج /15.4.5 ,14.2.3 ,11.4.8 ,1.3 :د /11.4 ,6.4 ,3.4 :ه ,19.3.5 :اجلدول /19.1و,19.3.5 :
ّ
 /12.6ز ,1.3.3 ,1.3.2 :اجلدول /19.1ح/10.3.6 WGI :ط/10.3.1،1 WGI AR4 :ي.10.3.5.6 WGI AR4 :
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ﻣﻠﺎﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ

ﻋﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

ﻋﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

ﺃ٢

ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

تغي املناخ فح�سب ولكن
�إنّ �سرعة الت أ� ّثر يف امل�ستقبل ال تعتمد على رّ
على ال�سبل �إىل التنمية أ�ي�ضاً.
لقد ح�صل تط ّور هام منذ �إعداد تقرير التقييم الثالث ،وهو �إمتام درا�سات
التغيات
الت أ�ثريات لعدد من ال�سبل يف التنم ّية ،مع أ�خذ �إ�سقاطات رّ
تغي املناخ بعني ا إلعتبار.
ا إلجتماع ّية وا إلقت�صاد ّية �إىل جانب �إ�سقاطات رّ
وقد ا�ستندت الدرا�سات مبعظمها �إىل خ�صائ�ص ال�س ّكان و�إىل م�ستويات

ﻋﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

وال�ستدامة
ّ
تغي املناخ إ
امللخ�ص الفني � 5.4آفاق حول رّ

٤٠
٣٥
٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥
٠

ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

منذ تقرير التقييم الثالث ,تعطي املعلومات دالالت حم ّددة حول �إمكان ّية
ح�صول عتبات يف ذوبان اجلليد اجلزئي أ�و �شبه الك ّلي يف غرينالند ويف
متو�سطة
ال�صفح اجلليد ّية يف غرب القطب اجلنوبي .كما أ� ّن هناك ثقة ّ
ب أ�ن ذوبان جليدي جزئي على أالقل �سيح�صل على م�ستوى ال�صفيحة
اجلليد ّية لغرينالند ورمبا على م�ستوى ال�صفيحة اجلليد ّية لغرب القطب
اجلنوبي ,وذلك يف فرتة متت ّد من قرون �إىل أ�لف ّيات ،بالرتافق مع �إرتفاع
مع ّدل احلرارة العاملي من درجة واحدة �إىل  ٤درجة مئو ّية (يعود ذلك
�إىل أالعوام املمتدة ما بني  )٢٠٠٠-١٩٩٠ما يت�سبب ب�إرتفاع م�ستوى
�سطح البحر من  ٤مرت ًا �إىل  ٦مرت ًا أ�و أ�كرث [الفريق العامل أال ّول يف تقرير
التقييم الرابع  WGI AR4الفقرات  6.4و ٣ .10.7.4و 10.7.4.4و
.]19.3.5.2

بتغي املناخ ممكن أ�ن تتفاقم ب�سبب وجود �إجهادات
�سرعة الت أ�ثر رّ
أ�خرى
بالتغي املناخي من
ميكن أ�ن تزيد ا إلجهادات غري املناخ ّية �رسعة الت أ�ثر
رّ
خالل تخفي�ض املرونة ،كما ميكنها أ�ن تق ّل�ص القدرة على التك ّيف ب�سبب
�إنت�شار املوارد من أ�جل ا إل�ستجابة ل إلحتياجات التناف�س ّية .وعلى �سبيل
املثال ،ت�شمل ا إلجهادات احلال ّية على بع�ض ال�شُ عب املرجان ّية التل ّوث
البحري وا إلنتفاء الكيميائي الناجت عن الزراعة ،كما ت�ض ّم �إرتفاع درجة
حرارة املاء وحت ّم�ض املحيطات .وتواجه املناطق ال�رسيعة الت أ� ّثر عدة
�إجهادات ت�ؤثر على تع ّر�ضها وعلى ح�سا�س ّيتها وعلى قدرتها على

ﺏ٢

ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

ال�شذوذات الوا�سعة النطاق

وملزيد من ال�رشح ,ي�شري اجلدول  ١٨من امللخّ �ص الفنّي �إىل التقديرات
الناجتة عن درا�سة حديثة حول �إ�سقاطات عدد ال�س ّكان املعر�ضني
خلطر الفي�ضانات ال�ساحل ّية يف كل عام ،يف ظل فر�ض ّيات خمتلفة للتنم ّية
ا إلقت�صادية ا إلجتماع ّية .ويد ّل ذلك على أ�ن عدد ال�سكان املت أ�ثرين امل�سقط
هو أ�كرب ب�شكل ملحوظ يف ظل �سيناريو أ� ٢للتنمية (املتم ّيز بدخل فردي
منخف�ض وبنمو �سكاين كبري) مما هو عليه يف �سيناريوهات التقرير
اخلا�ص  SRESامل�ستقبل ّية أالخرى [امللخّ �ص الفنّي .]20.6

ﻋﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

ت�شري بع�ض احلقائق �إىل أ� ّن �صايف الفوائد ال�سوق ّية أال ّويل الناجت عن
تغي املناخ �سيبلغ ذروته يف احلجم املنخف�ض خالل وقت أ�قرب مما كان
رّ
متوقّع ًا يف تقرير التقييم الثالث ,كما تد ّل على أ�نّه من املحتمل حدوث
أ��رضار كبرية ب�سبب أالحجام الوا�سعة لزيادات احلرارة الن�سب ّية
العامل ّية أ�كرث مما كان متوقع ًا يف تقرير التقييم الثالث .وميكن أ�ن ي� ؤ ّثر
تغي املناخ ت أ�ثري ًا �سلبي ًا على مئات املاليني من أال�شخا�ص من خالل
رّ
�إرتفاع خطر الفي�ضانات ال�ساحل ّية و�إنخفا�ض موارد املياه و�إرتفاع
خطر ح�صول �سوء تغذية و�إزدياد خطر التع ّر�ض ألوبئة متع ّلقة باملناخ
[.]19.3.7

ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

الت أ�ثريات إالجمال ّية

ﺏ١

ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

ونتيجة لذلك ف�إن بع�ض املجموعات الب�رش ّية يف الدول املتطو ّرة هي أ�ي�ض ًا
مع ّر�ضة خلطر كبري.]19.3.7[ .

الدخل امل�ستقاة من �سيناريوهات التقرير اخلا�ص .]2.4 [ SRES
تغي املناخ قد تتب ّدل
ت�شري هذه الدرا�سات �إىل أ�ن �إ�سقاطات ت أ�ثريات رّ
ب�ش ّدة ب�سبب ال�سبل �إىل التنم ّية املزعومة .وعلى �سبيل املثال ،ميكن وجود
�إختالفات وا�سعة بني �س ّكان أالقاليم والدخل والتنم ّية التكنولوج ّية يف
ظل ال�سيناريوهات البديلة ،وهذه أالمور غالب ًا ما تكون حم ِّددة مل�ستوى
بتغي املناخ [.]2.4
�رسعة الت أ� ّثر رّ

الر�سم  ١٨من امللحق الفني .النتائج ال�صادرة عن درا�سة حديثة حول ماليني
ال�ساحلية يف
عامليًا خلطر الفي�ضانات
ّ
تعر�ضهم ّ
أال�شخا�ص يف ال�سنة املقدر ّ
أ
املعر�ضني للخطر من دون
ثمانينيات القرنّ .
يدل ّاللون الزرق على عدد ّ
املعر�ضني
عدد
على
البنف�سجي
ون
الل
يدل
بينما
البحر،
�إرتفاع م�ستوى �سطح
ّ
ّ
ّ
للخطر مع �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر [اجلدول .]6.6

ّ
امللخ�ص الف ّني

التك ّيف .وعلى �سبيل املثال ،تنتج هذه ا إلجهادات من الكوارث املناخ ّية
احلال ّية ومن الفقر ومن النفاذ غري املت�ساوي �إىل املوارد ومن �إنعدام
التوجهات يف العوملة ا إلقت�صاد ّية والنزاعات و�إنت�شار
أالمن الغذائي ومن ّ
أ�وبئة مثل نق�ص املناعة املكت�سبة  /ا إليدز [.]20.3 ،17.3 ،8.3 ،7.4
تغي املناخ بحد ذاته جمموعة من ا إلجهادات
ومن املمكن أ�ن ينتج رّ
لتغي املناخ خمتلفة جد ًا
املختلفة يف بع�ض املناطق ألن املظاهر الفيزيائ ّية رّ
[ .]9.4.8على �سبيل املثال ،ي�ؤدي �إزدياد أالمطار املتق ّلبة �إىل جفاف أ�كرث
و�إىل تواتر أ�كرث لفرتات أالمطار الغزيرة ,يف حني ميكن أ�ن ي�ؤدي �إرتفاع
م�ستوى �سطح البحر �إىل في�ضانات �ساحل ّية يف املناطق التي خربت �سابق ًا
عدة عوا�صف ريح ّية .يف هذه احلاالت ،تفوق �رسعة الت أ�ثر ا إلجمال ّية
بتغي املناخ جموع �رسعات الت أ�ثر بالت أ�ثريات املح ّددة املنظور �إليها كل
رّ
واحدة على حدة (ثقة عالية جد ًا) [ .]20.7.2
تغي املناخ ب�ش ّدة قدرات ال ّدول على حتقيق ال�سبل �إىل التنمية
�سيعوق رّ
امل�ستدامة مثلما يتم قيا�سها ،وعلى �سبيل املثال ،التق ّدم على املدى البعيد
نحو حتقيق أ�هداف التنم ّية أ
لللف ّية.
با إل�ستناد �إىل تقرير التقييم الثالث� ,إعتمد هذا التقرير تعريف جلنة
برونثالند حول التنم ّية امل�ستدامة« ،وهي التنم ّية التي ت� ؤ ّمن �إحتياجات
احلا�رض من دون تعري�ض قدرة أ�جيال امل�ستقبل على ت أ�مني �إحتياجاتهم
تغي املناخ التنم ّية امل�ستدامة يف الق�سم
ي�صعب رّ
للخطر» ،ومن املحتمل أ�ن ّ
الثاين من القرن ،وخا�ص ًة قيا�س ًا على التق ّدم نحو حتقيق أ�هداف التنم ّية
تغي املناخ قدرات الدول على
ألللف ّية يف منت�صف القرن .و�سيق ّو�ض رّ
حتقيق أالهداف التي تقا�س بتقلي�ص الفقر ،أ�ي ،بكالم أ�خر ،بتعزيز
ا إلن�صاف مع حلول العام  ٢٠٥٠يف أ�فريقيا و أ�جزاء من آ��سيا على وجه
اخل�صو�ص (ثقة عالية جد ًا) [.]20.7.1
وعلى ال ّرغم من وجود بع�ض احلاالت حيث تداخلت الظواهر املتط ّرفة
املرتبطة باملناخ ب�ش ّدة مع التنم ّية ا إلقت�صاد ّية ,من امل�ستبعد أ�ن ي�ش ّكل
التغي املناخي الناجت عن م�صادر أ�نرتوبوجين ّية بحد ذاته عائق ًا �إ�ضاف ّي ًا
رّ
هام ًا أ�مام معظم الدول التي حتقّق أ�هداف التنم ّية ألللف ّية يف العام .٢٠١٥
وال يزال هناك العديد من احلواجز ذات الت أ�ثري الفوري التي تعرت�ض
الطريق [.]20.7.1

تغي املناخ أ�ن ّ
يبطئ التق ّدم
جد ًا) [ .]20.3.3ومن جهة أ�خرى ,ي�ستطيع رّ
نحو التنم ّية امل�ستدامة � إ ّما بطريقة مبا�رشة من خالل �إزدياد التع ّر�ض
للت أ�ثري ال�ضار أ�و بطريقة غري مبا�رشة من خالل ت�آكل القدرة على
التك ّيف .ويتم �إظهار هذه النقطة بو�ضوح يف أ�جزاء أالق�سام ا إلقليم ّية
والقطاع ّية من التقرير الذي يناق�ش م�ضاعفات التنم ّية امل�ستدامة [ أ�نظر
اجلزء  ٧من أالق�سام � ٣إىل  ٨والق�سم  20.3والق�سم  .]20.7يف الوقت
الراهن ,تت�ض ّمن ّ
خمططات قليلة لتعزيز ا إل�ستدامة ،ب�شكل �رصيح،
تغي املناخ أ�و تعزيز القدرة على التك ّيف [.]٢٠.٣
التك ّيف مع ت أ�ثريات رّ
بتغي
ميكن أ�ن ت�ؤدّي التنم ّية امل�ستدامة �إىل خف�ض �سرعة الت أ� ّثر رّ
املناخ.
تغي
جتمع أ�هداف وحم ِّددات م�شرتكة بني اجلهود للتغ ّلب على ت أ�ثريات رّ
املناخ وبني حماوالت تعزيز التنم ّية امل�ستدامة وهي ت�شمل النفاذ �إىل
املوارد (مبا فيها املعلومات والتكنولوجيا) وا إلن�صاف يف توزيع املوارد
وخمزون الر أ��سمال الب�رشي وا إلجتماعي والنفاذ �إىل آ�ليات ت�شارك
املخاطر و آ�ليات دعم القرار من أ�جل التغ ّلب على عدم اليقني .وعلى ال ّرغم
من ذلك ،تق ّو�ض بع�ض ن�شاطات التنم ّية �رسعة الت أ�ثر املتع ّلقة باملناخ (ثقة
عالية جد ًا).
تغي
ومن املمكن أ�ن يتم ا�ستغالل الرتابطات الها ّمة من أ�جل التقريب بني رّ
تغي
احل�سا�سة وجمتمع رّ
املناخ وجمتمع التنم ّية وبني م�سائل التنم ّية ّ
املناخ [ .]20.8.3 ،20.8.2 ،20.3.3وميكن أ�ن ي�ش ّكل التعاون الفاعل يف
التجميع والتقييم والن�شاط ,و�سائل هامة بالن�س ّبة �إىل التقرير الت�شاركي
ويف احلكم ،با إل�ضافة �إىل حتديد املناطق املنتجة من أ�جل مبادرات التع ّلم
امل�شرتك [ .]20.8.3 ،20.8.2 ،20.3.3وعلى الرغم من هذه الرتابطات,
فقد �شمل عدد قليل من النقا�شات حول تعزيز ا إل�ستدامة ،بو�ضوح،
التك ّيف مع ت أ�ثريات املناخ وتخفي�ض خطر الكوارث و /أ�و تعزيز القدرة
على التك ّيف [الفقرات  ٢٠.٤و  ٢٠.٥و .]٢٠.٨.٣ونادر ًا ما ا�شتملت
النقا�شات حول تعزيز التنم ّية وحت�سني النّوع ّية البيئ ّية ,التك ّيف مع
ت أ�ثريات املناخ و /أ�و تعزيز القدرة على التك ّيف ب�شكل �رصيح [20.8.3
تغي
] .أ� ّما معظم العلماء واملخت�صني يف التنم ّية الذين يعرتفون ب أ� ّن رّ
املناخ ي�ش ّكل م� أس�لة هامة على ال�صعيد املح ّلي والوطني وا إلقليمي و/

بتغي املناخ من خالل
ت�ستطيع التنم ّية امل�ستدامة تقلي�ص �رسعة الت أ�ثر رّ
ت�شجيع التك ّيف وتعزيز القدرة على التك ّيف وزيادة املرونة (ثقة عالية
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أ�و العاملي فري ّكزون �إهتمامهم ح�رص ّي ًا على التخفيف [الفقرات ،20.4
.]20.8.3
و�ستكون الرتابطات بني قيا�سات التك ّيف والتخفيف فاعلة خالل
منت�صف هذا القرن ،يف حني أ�نّه من املمكن حتّى �إف�شال املزج بني تخفيف
حا ّد وبني ا�ستغالل هام للقدرة على التك ّيف يف نهاية القرن بالتزامن مع
�سيناريو حمتمل للتنمية.
ويلحظ اجلدوالن  ٣و ٤من امللخّ �ص الفنّي الت أ�ثريات الرئي�س ّية على
القطاعات أال�سا�س ّية حول العامل مقابل �إرتفاع احلرارة التي ّمت قيا�سها
يف الفرتة املمت ّدة ما بني أالعوام  ١٩٨٠و .١٩٩٩وهناك ثقة عالية جد ًا
ب أ�نّه من امل�ستحيل �ضمان جتنّب أ�ي عتبة حرارة مرتبطة ب أ�ي حكم
تغي ًا مناخ ّي ًا «خطري ًا» من خالل أ�ي
�شخ�صي على ما ميكن أ�ن ي�ش ّكل رّ

)ﺃ(

ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﺄ ّﺛﺮ ﺑﺘﻐ ّﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ

)ﺝ(

مثلما ي�شري الر�سم  ١٩يف امللحق الفنّي ,ميكن للبلدان النام ّية على وجه
اخل�صو�ص أ�ن ت�ستفيد يف منت�صف القرن من جهود التخفيف العامل ّية
املع ّدة بغية تغطية تركيزات غاز الدفيئة بن�سبة  ٥٥٠جزء ًا يف املليون على
�سبيل املثال ,وذلك ب�رصف النظر ع ّما �إذا كانت ح�سا�س ّية املناخ عالية أ�و
منخف�ضة ،وعلى وجه اخل�صو�ص عندما يت ّم دجمها مع التك ّيف املعزّز.
كما أ�نه من املحتمل أ�ن حت�صد الدول املتط ّورة أ�رباح ًا هامة من خالل
حافظة تدخّ ل التك ّيف – التخفيف ،خا�ص ًة يف ما يخ�ص ح�سا�س ّيات املناخ
املرتفعة يف أالقاليم والقطاعات التي تظهر فيها �إ�شارات تد ّل على �رسعة
تغي املناخ يف العام � ٢١٠٠رسعة ت أ� ّثر حول
ت أ� ّثرها .وميكن أ�ن يحدث رّ
العامل حتى ولو ّمت تطبيق تخفيف حا ّد بالتزامن مع قدرات على التك ّيف
معزّزة [.]20.7.3

)ﺏ(

ّ
ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻣﺠﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌ ّﺮﺽ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺳ ّﻴﺔ.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ

ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺃ ٢ﻟﻠﻌﺎﻡ  ٢٠٥٠ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺣﺴﺎﺳ ّﻴﺔ ﺗﺴﺎﻭﻱ  ٥٫٥ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮ ّﻳﺔ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒ ّﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮ ّﻳﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺈﺟﻤﺎﻟ ّﻴﺔ

�شيء ,ما عدا تدخّ الت التخفيف أالكرث �رصامة.

 ٩ﺣﺎ ّﺩ
 ٧ﻣﻌﺘﺪﻝ
 ٦ﻣﻌﺘﺪﻝ
 ٥ﺑﺴﻴﻂ
 ٤ﺑﺴﻴﻂ
 ٣ﺿﺌﻴﻞ
 ٢ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺄ ّﺛﺮ ﺿﺌﻴﻠﺔ
ﻟﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﺄ ّﺛﺮ ﺑﺘﻐ ّﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ

 ٥ﺑﺴﻴﻂ
 ٤ﺑﺴﻴﻂ
 ٣ﺿﺌﻴﻞ
 ٢ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺄ ّﺛﺮ ﺿﺌﻴﻠﺔ
ﻟﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺃ ٢ﻟﻠﻌﺎﻡ  ٢٠٥٠ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺣﺴﺎﺳ ّﻴﺔ ﺗﺴﺎﻭﻱ  ٥٫٥ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮ ّﻳﺔ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒ ّﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮ ّﻳﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺈﺟﻤﺎﻟ ّﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜ ّﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﺰّﺯﺓ

)ﺩ(

ّ
ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻣﺠﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌ ّﺮﺽ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺳ ّﻴﺔ.
ﺑﺎﻟﺈﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ

 ٧ﻣﻌﺘﺪﻝ
 ٦ﻣﻌﺘﺪﻝ
 ٥ﺑﺴﻴﻂ
 ٤ﺑﺴﻴﻂ
 ٣ﺿﺌﻴﻞ
 ٢ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺄ ّﺛﺮ ﺿﺌﻴﻠﺔ
 ١ﻟﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﺄ ّﺛﺮ
ﻟﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺃ ٥٥٠ . ٢ﻟﻠﻌﺎﻡ  ٢٠٥٠ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺣﺴﺎﺳ ّﻴﺔ ﺗﺴﺎﻭﻱ  ٥٫٥ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮ ّﻳﺔ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒ ّﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮ ّﻳﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺈﺟﻤﺎﻟ ّﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﺄ ّﺛﺮ ﺑﺘﻐ ّﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ

ّ
ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻣﺠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌ ّﺮﺽ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺳ ّﻴﺔ.
ﺑﺎﻟﺈﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﺄ ّﺛﺮ ﺑﺘﻐ ّﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ

ّ
ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻣﺠﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌ ّﺮﺽ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺳ ّﻴﺔ.
ﺑﺎﻟﺈﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ

 ٤ﺑﺴﻴﻂ
 ٣ﺿﺌﻴﻞ
ّ
 ٢ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺄﺛﺮ ﺿﺌﻴﻠﺔ
 ١ﻟﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﺄ ّﺛﺮ
ﻟﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺃ ٥٥٠ .٢ﻟﻠﻌﺎﻡ  ٢٠٥٠ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺣﺴﺎﺳ ّﻴﺔ ﺗﺴﺎﻭﻱ  ٥٫٥ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮ ّﻳﺔ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒ ّﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮ ّﻳﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺈﺟﻤﺎﻟ ّﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜ ّﻴﻔ ّﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺰّﺯﺓ

الر�سم ١٩من امللخّ �ص الفنّي .التوزيع اجلغرايف ل�رسعة أ
الت� ّثر يف العام  ،٢٠٥٠مع ومن دون التخفيف ،بالتزامن مع �إ�صدارات �سيناريو ا إلنبعاثات يف التقرير
أ
أ
ح�سا�سية
اخلا�ص أ� ،٢مع
ويدل
التكيف
احلاليةّ .
ّ
ّ
ّ
مئوية .ي�شري الر�سم (�) �إىل �رسعة الت� ّثر با إل�ضافة �إىل متثيل �إح�صائي للقدرة على ّ
مناخية تبلغ  ٥٫٥درجة ّ
أ
أ
اجلغرافية للتخفيف املو�ضوعة من �جل
املعززة حول العامل .وي�رشح الر�سم (ج) امل�ضاعفات
التكيف ّ
ّ
الر�سم (ب) على �رسعة الت� ّثر با إل�ضافة �إىل القدرة على ّ
أ
املكملة املمزوجة للتخفيف
ثريات
الت�
حول
تو�ضيحا
(د)
الر�سم
م
يقد
ي.
اجلو
الغالف
يف
الفاعلة
املليون
تغطية تركيزات غازات الدفيئة بن�سبة  ٥٥٠جزءاً يف
ً
ّ
ّ
ّ
املعززة [الر�سم .]20.6
على
والقدرة
الرتكيز
من
بن�سبة  ٥٥٠جزءاً يف املليون بح�سب احلجم للحد
التكيف ّ
ّ
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امللخ�ص الفنّي  ٦التط ّورات يف املعارف
ّ
و�إحتياجات البحث
امل�ستقبل ّية
امللخ�ص الفنّي  6.1التط ّورات يف املعارف
ّ
منذ �إعداد تقرير التقييم الثالث ،ح�صلت التط ّورات أال�سا�س ّية يف املعارف،
وهي على ال�شكل التايل:
تغي املناخ يف املناطق النام ّية
• مزيد من ا إلحاطة بت أ�ثريات رّ
تغي
من خالل عدة درا�سات ومنها م�رشوع التقييم آلثار رّ
املناخ والتك ّيف معه يف عدة أ�قاليم وقطاعات ( )AIACCبيد
أ� ّن هناك حاجة �إىل أ�بحاث �إ�ضاف ّية خا�ص ًة يف أ�مريكا اجلنوب ّية
و أ�فريقيا [امللخّ �ص التنفيذي  ٩وامللخّ �ص التنفيذي  ١٠وامللخّ �ص
التنفيذي.]١٣
حم�سن
• درا�سات �إ�ضاف ّية حول التك ّيف مع رّ
تغي املناخ مع فهم ّ
للممار�سة احلال ّية ،وحول القدرة على التك ّيف واخليارات
واحلواجز والعوائق أ�مام التك ّيف [امللخّ �ص التنفيذي.]١٧.
• مراقبة أ�كرب آ
تغي املناخ ميلك
للثار امللحوظة وا إلقرار ب أ�ن رّ
ت أ�ثري ًا وا�ضح ًا على عدد من أالنظمة الطبيع ّية [امللخّ �ص
التنفيذي  ١والر�سم .]1.1
تغي املناخ امل�ستقبلي التي تدعم
• بع�ض تنميط �سيناريوهات رّ
الدرا�سات حول الت أ�ثري وقد ّمت ت�سهيل ذلك بف�ضل ا إلحتياط
املمركز للمعلومات من خالل ّ
منظمات مثل مركز توزيع املعلومات
بتغي املناخ ( ،)IPCCويتيح
يف الهيئة احلكوم ّية الدول ّية املعن ّية رّ
ذلك املقارنة بني القطاعات أ
والقاليم والقطاعات [.]2.2.2
حم�سن ألل�رضار الناجمة عن ا إلحرتار العاملي على كافّة
• فهم ّ
أال�صعدة وال ّربط بني ا إلحرتار العاملي و�إحتمال �إ�ستقرار ثاين
أ�ك�سيد الكربون يف م�ستويات خمتلفة .وبذلكّ ،مت ا إل�ضطالع
على الرابط بني أال�رضار و�سيناريوهات �إ�ستقرار ثاين أ�ك�سيد
الكربون [ 20.7.2واجلداول  20.8و.]20.9
لكن ،ح�صل تط ّور ب�سيط يف ما يلي:
• ت أ�ثريات الفر�ض ّيات املختلفة حول كيف ّية تط ّور العامل
يف امل�ستقبل ـ املجتمعات واحلكم والتكنولوجيا والتنم ّية
ا إلقت�صاد ّية
تغي املناخ ب�سبب ا آلثار وا إل�ستجابات (التك ّيف
• تكاليف رّ

والتخفيف)
• القرب من العتبات ومن النقاط احلرجة
تغيات
تغي املناخ وبني رّ
• الت أ�ثريات الناجمة عن التفاعالت بني رّ
بيئ ّية ناجتة عن ا إلن�سان

امللخ�ص الفني � 6.2إحتياجات البحث امل�ستقبل ّية
ّ
الت أ�ثريات يف ظل الفر�ض ّيات املختلفة حول ال�سبل �إىل
التنم ّية امل�ستقبل ّية
تغي املناخ يف امل�ستقبل
ت�ستند معظم درا�سات تقرير التقييم الرابع حول رّ
على عدد �صغري من الدرا�سات التي ت�ستخدم �سيناريوهات التقرير
اخلا�ص ،وخا�ص ًة العائالت أ� ٢وب .]2.3.1[ ٢وقد أ�تاح هذا أالمر
القدرة املحدودة وغري الكاملة على ت�صنيف املدى املحتمل امل�ستقبلي
وت أ�ثرياته [ .أ�نظر اجلزء  ٤حول مفتاح الت أ�ثريات امل�ستقبل ّية يف كافة
أالق�سام أال�سا�سية].
ويتعينّ على ال�سيناريوهات أ�ن:
• ت�صف التطور امل�ستقبلي للعامل يف ظل فر�ض ّيات خمتلفة
ووا�سعة املدى حول كيف ّية من ّو املجتمعات واحلكم وا إلقت�صاد
يف امل�ستقبل.
• تكون منا�سبة لتحليل الت أ�ثريات على امل�ستويني املح ّلي
وا إلقليمي.
تغي املناخ.
• تتيح للتك ّيف ب أ�ن يكون مندجم ًا مع تقديرات رّ
تغي املناخ املفاجئ مثل �ضعف دوران ا إلنقالب
• من أ�جل رّ
اجلنوبي يف �شمال أالطل�سي و�إرتفاع م�ستوى �سطح البحر
نتيجة ذوبان ال�صفيحة اجلليد ّية [.]6.8
(خا�صة يف ما يخ�ص �إرتفاع م�ستوى
• �إىل ما بعد العام ٢١٠٠
ّ
�سطح البحر) [.]11.8.1 ،6.8
ّ
وينظم وا�ضعو مناذج املناخ جمموعات من الت�صاميم تتيح ت�صنيف مدى
عدم اليقني يف كل �سبيل من �سبل التنم ّية .تالي ًا ،يواجه حم ّلل الت أ�ثريات
التو�صل �إىل جزء �صغري من
عدد ًا كبري ًا من املعلومات مي ّكنه حتى من
ّ
املدى املحتمل امل�ستقبلي .ومن ال�رضوري ت أ�مني الو�سائل والتقن ّيات
الالزمة من أ�جل تنظيم هذه املعلومات [.]2.4 ،2.3
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مت جتنّبها من خالل تخفي�ض إالنبعاثات
أال�رضار التي ّ
على ع ّدة م�ستويات
لقد ّمت و�ضع عدد قليل من الدرا�سات بغية �إكت�شاف أال�رضار التي يت ّم
جتنّبها أ�و الت أ�ثريات امل� ؤ ّجلة من خالل تخفي�ض ا إلنبعاثات أ�و جعلها
م�ستق ّرة ,على الرغم من أالهمية الفائقة لهذه امل� أس�لة بالن�سبة �إىل
وا�ضعي ال�سيا�سات .وجرت مراجعة هذه الدرا�سات القليلة املتوافرة
يف الق�سم  ٢٠من التقرير ,وهي تُظهر بو�ضوح التقلي�ص الكبري
التو�صل �إليه من خالل �إنبعاثات التخفيف
ألل�رضار الذي ميكن
ّ
[اجلدول  .]20.4لقد �ش ّدد البحث املتوافر على النطاق العاملي ،لكن
ما�سة �إىل الدرا�سات التي ال ت�شمل النطاق ا إلقليمي وال
هناك حاجة ّ
حتى املح ّلي.

�إحتياجات �إىل بحث متعلّق بعلم املناخ
تغي
�إثنان من املطالب املع ّينة أالكرث أ�هم ّية يتع ّلقان بالبحث حول علم رّ
املناخ ،ولكن ّمت التعريف بهما على أ�نّهما عائقان أ�مام البحث حول
الت أ�ثريات والتك ّيف و�رسعة الت أ� ّثر.
• أ� ّما أالول فهو أ�ن فهم الت أ�ثريات امل�ستقبل ّية املحتملة يعوقه
التغيات امل�ستقبل ّية خا�صة على
نق�ص املعرفة حول طبيعة رّ
تغيات
النطاق ا إلقليمي ،وعلى وجه اخل�صو�ص بالنظر �إىل رّ
والتغيات
التهاطالت ونتائجها الهيدرولوج ّية على موارد املياه
رّ
يف الظواهر املتط ّرفة .ويعود ذلك �إىل عدم مالءمة ت�صاميم املناخ
على النطاقات املكان ّية املطلوبة [اجلداول ،3.4.1 ،3.3.1 ،2.5
.]4.1
بتغي املناخ املفاجئ .يطلب وا�ضعو
• أ� ّما أالمر الثاين فيتع ّلق رّ
ال�سيا�سات فهم ت أ�ثريات مثل هذه الظواهر ،ك�ضعف
دوران ا إلنقالب اجلنوبي يف �شمال أالطل�سي .لكن ،ي�ستحيل
�إكمال التقارير حول الت أ�ثريات من دون فهم أ�ف�ضل للظهور
املحتمل لهذه الظواهر على النطاق ا إلقليمي [،8.8 ،7.6 ،6.8
.]10.8.3

مالحظات ,املراقبة والعزو
يتعينّ حت�ضري درا�سات وا�سعة النطاق وبعيدة املدى من أ�جل تقييم
تغي املناخ امللحوظة يف أالنظمة املدارة وغري املدارة ويف ن�شاطات
ت أ�ثريات رّ
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ا إلن�سان .و�سي�سمح ذلك بفهم أ�كرب ملتى و أ�ين ت�صبح الت أ�ثريات قابلة
ل إلكت�شاف ،ومبعرفة موقع البقع احلا ّرة و�سبب كون بع�ض املناطق
�رسيعة الت أ� ّثر أ�كرث من غريها .ويجدر �إجراء مالحظات عالية اجلودة من
توجهات
أ�جل
التو�صل �إىل فهم كامل ألل�سباب ومن أ�جل عزو بينّ حول ّ
ّ
لتغي املناخ [.]4.8 ،1.4.3
اليوم احلايل رّ
كما ينبغي �إجراء مراقبة على نحو منتظم ل�رسعة تق ّدم العتبات الهامة
تغي املناخ املفاجئة) [ .]10.8.4 ،6.8
(على �سبيل املثال ،عتبات رّ

وال�شخا�ص أ
�إجهادات خمتلفة ,العتبات أ
والماكن ال�رسيعة
الت أ�ثّر
تغي املناخ تكون
لقد بات وا�ضح ًا يف تقرير التقييم الرابع أ�ن ت أ�ثريات رّ
أالكرث �رضر ًا عندما حت�صل يف ظل �إجهادات متعددة تنتج عن ا آلثار ،مثل
العوملة والفقر واحلكم الفقري وا إل�ستيطان حول ال�شواطئ املنخف�ضة.
وقد ح�صل تط ّور هام جلهة فهم نوع ّية ال�س ّكان أ
والمكنة املتوقّع ت أ� ّثرها
ب�شكل متفاوت أ
لتغي املناخ .ومن أالهم ّية فهم أ�ي
بالوجه ال�سلب ّية رّ
اخل�صائ�ص تعزّز �رسعة الت أ�ثر ،و أ�ي اخل�صائ�ص تق ّوي القدرة على
التك ّيف عند بع�ض أال�شخا�ص ويف بع�ض أالماكن ،و أ�ي اخل�صائ�ص تع ّر�ض
تغيات ال ميكن حموها
أالنظمة الفيزيائ ّية والبيولوج ّية والب�رش ّية �إىل رّ
كنتيجة التع ّر�ض ل إلجهادات املناخ ّية أ�و غريها [ ،7.1ا إلطار 9.1 ،7.4
وامللخّ �ص التنفيذي  .]٩كيف متكن �إدارة أالنظمة من أ�جل تقلي�ص خطر
التغيات التي ال ميكن حموها؟ �إىل أ�ي مدى بتنا على مقربة من النقاط
رّ
أ
احلرجة  /وعتبات النظم ا إليكولوج ّية الطبيع ّية مثل غابة المازون
املطرية؟ أ�ي تغذية مرت ّدة �إيجاب ّية �ستطر أ� �إذا ما ّمت الو�صول �إىل مثل هذه
النقطة احلرجة؟

تغي املناخ والتك ّيف والتنم ّية امل�ستدامة
رّ

ي�شري تقرير التقييم الرابع �إىل وجود ترابط بني القدرة على التك ّيف
والتنم ّية امل�ستدامة ،كما ي�شري �إىل �إحتمال أ�ن تكون املجتمعات التي
تغي املناخ .ينبغي
تتابع ال�سبيل نحو التنم ّية أ�كرث مرونة جتاه ت أ�ثريات رّ
�إجراء املزيد من أالبحاث بغية حتديد العوامل التي ت�ؤدي �إىل هذا الرتابط
ومن أ�جل معرفة كيف ي� ؤ ّدي تعزيز القدرة على التك ّيف �إىل دعم التنم ّية
امل�ستدامة والعك�س [.]20.9
ومن املحتمل أ�ن يتط ّلب الفهم ا إل�ضايف للتك ّيف مقاربات التع ّلم عن

ّ
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طريق العمل ،حيث يتم تعزيز أال�سا�س املعريف من خالل مراكمة اخلربة
العمل ّية.

وال�ستجابات
تغي املناخ ,تكاليف الت أ�ثريات إ
تكاليف رّ
(التك ّيف والتخفيف)
تغي
• ميكن �إيجاد عدد �ضئيل من املعلومات حول ت أ�ثريات رّ
املناخ يف التقرير [ .]7.5 ،6.5.3 ،5.6ال يزال النقا�ش دائر ًا
حول مو�ضوع كيف ّية قيا�س الت أ�ثريات و�إ�ستعمال أ�ي مقيا�س
مرتي بغية الت أ�كد من القابل ّية للمقارنة [،19.2.3.2 ،2.2.3
ّ
.]20.9
• أ� ّما املعلومات حول تكاليف التك ّيف وفوائده فمحدودة
ّ
ومتقطعة [ .]17.2.3كما أ�نّها تر ّكز على �إرتفاع م�ستوى �سطح
البحر والزراعة �إىل جانب تقارير حمدودة حول طلب الطاقة
وموارد املياه والنقل .وهناك تركيز على الواليات املتحدة
أالمريكية وعلى دول أ�خرى من منظمة التعاون والتنمية
ا إلقت�صاد ّية ( )OCDEيف حني أ�ن الدرا�سات حمدودة حول
الدول النام ّية [.]١٧.٢.٣
تغي املناخ والتك ّيف أ�مام وا�ضعي
يتيح الفهم أالف�ضل لتكاليف ت أ�ثريات رّ
ال�سيا�سات فر�صة التفكري با إل�سرتاتيجيات أالمثل من أ�جل تطبيق
وخا�صة يف ما يتع ّلق بالوقت والكم ّية [.]17.2.3.1
�سيا�سات التك ّيف
ّ
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م�رسد امل�صطلحات
مالحظات:

 -1ي�رشح م�رسد امل�صطلحات التايل بع�ض امل�صطلحات املحددة بالطريقة التي يريد امل�ؤلفون الرئي�سيون أ�ن تُفهم يف �سياق هذا التقرير.
 -2ت�شري الكلمات باحلرف املائل �إىل أ�نّ املفردة موجودة يف م�رسد امل�صطلحات.

Acclimatization

التغيات املناخية.
الت أ�قلم التوا�ؤ م الفيزيولوجي مع رّ
Active Layer

الطبقة الن�شطة الطبقة العليا من الرتبة أ�و ال�صخر يف الرتبة ال�صقيعية اخلا�ضعة
لعمليتي التج ّمد والذوبان الف�صليتني.
Adaptability

القدرة على التك ّيف

أ�نظر Adaptive capacity

Adaptation

التك ّيف تعديل النظم الب�رشية أ�و الطبيعية جتاوب ًا مع حمفّزات مناخية حقيقية أ�و
متوقّعة أ�و مع ا آلثار الناجمة عنها ،ما يخفّف من وط أ�ة ال�رضر الالحق بتلك النظم
أ�و ي�سمح ب�إ�ستغالل الفر�ص املفيدة .وميكن متييز أ�نواع عديدة من التك ّيف ومنها
التك ّيف ا إل�ستباقي والذاتي واملُرب َمج:
أ
التك ّيف ا إل�ستباقي – هو التك ّيف الذي يحدث قبل مالحظة الت�ثريات الناجمة
التح�سبي.
عن تغيرّ املناخ .و ُيطلق عليه أ�ي�ض ًا �إ�سم التك ّيف
ّ
التك ّيف الذاتي – هو التك ّيف الذي ال ي�ش ّكل �إ�ستجابة واعية للمحفّزات
املناخية ،أ�منا ي أ�تي نتيج ًة لتغيرّ ات �إيكولوجية تطر أ� على النظم الطبيعية ،أ�و
نتيجة تغيرّ ات ال�سوق أ�و م�ستوى الرفاهية التي تطر أ� على النظم الب�رشية.
و ُي�شار �إليه أ�ي�ض ًا بالتك ّيف التلقائي.
التك ّيف املربمج – وهو التك ّيف الناجم عن قرار �سيا�سي ُيتّخذ عن ق�صد ويقوم
على �إدراك تغيرّ الظروف أ�و و�شك تغيرّ ها ،و�رضورة �إتخاذ تدابري للعودة �إىل
و�ضع مرجو أ�و احلفاظ عليه أ�و حتقيقه.
Adaptation assessment

تغي املناخ وتقييمها
تقييم التك ّيف عملية حتديد اخليارات املتع ّلقة بالتك ّيف مع رّ
بتطبيق معايري مثل التوافر واملنافع والتكاليف والفاعلية والكفاءة واجلدوى.
Adaptation benefits

منافع التك ّيف تكاليف أال�رضار التي ّمت تفاديها أ�و املنافع احلا�صلة �إثر �إعتماد
التكيف وتنفيذها.
تدابري ّ

Adaptation costs

التكيف و�إعدادها وتي�سريها
تكاليف التك ّيف تكاليف و�ضع اخلطط اخلا�صة بتدابري ّ
وتنفيذها مبا يف ذلك تكاليف ا إلنتقال.
Adaptive capacity

تغي املناخ (مبا يف ذلك تقلبية املناخ والظواهر
قدرة نظام ما على التك ّيف مع رّ

املناخية املتط ّرفة) من أ�جل التخفيف من وط أ�ة أال�رضار املحتملة أ�و ا إل�ستفادة من
الفر�ص املتاحة أ�و الت أ�قلم مع العواقب.
Aerosols

أ
الهباء اجلوية جمموعة من اجل�سيمات ال�صلبة أ�و ال�سائلة املحمولة يف الهواء،
بحجم يرتاوح عادة بني  0.01و 10ميكروميرتات .وتبقى هذه اجل�سيمات يف الغالف
اجلوي لع ّدة �ساعات على أ
أ
القل ،وهي �إما طبيعية أ�و ب�رشية
املن�ش� ،وت� ؤ ّثر على
املناخ بطريقتني �إثنتني� :إما مبا�رشة من خالل بعرثة ا إل�شعاع و�إمت�صا�صه� ،وأ
غري مبا�رشة من خالل العمل يف �شكل نويات تكثيف لتكوينات ال�سحب أ�و تعديل
اخل�صائ�ص الب�رصية لل�سحب وفرتة بقائها.
Afforestation

الت�شجري حتويل مبا�رش ومن �صنع ا إلن�سان أللرا�ضي التي مل يتم ت�شجريها لفرتة
� 50سنة على أالقل �إىل غابات من خالل الغر�س أ�و ن�رش البذور و /أ�و تعزيز ب�رشي
املن� أش� ملوارد البذور الطبيعية .أ�نظر أ�ي�ض ًا «�إعادة الت�شجري» و«�إزالة أال�شجار» .أ�ما
ملناق�شة م�صطلح «الغابة» وما يت�صل به من م�صطلحات مثل «الت�شجري» و«�إعادة
الت�شجري» و«�إزالة أال�شجار» ،ف أ�نظر التقرير اخلا�ص للهيئة احلكومية الدولية
املعنية بتغيرّ املناخ ب� أش�ن �إ�ستخدام أالرا�ضي ،والتغيرّ يف �إ�ستخدام أالرا�ضي
والغابات (املنظمة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ.)2000 ،
Aggregate impacts

الت أ�ثريات ا إلجمالية أ
الت�ثريات ا إلجمالية املج ّمعة يف ما بني القطاعات و /أ�و
أ
أ
أ
أ
املناطق .ويتط ّلب جتميع الت�ثريات معرفة (�و �إفرتا�ضات ب�ش�ن) الهمية الن�سبية
للت أ�ثريات يف خمتلف القطاعات واملناطق .وت�شمل تدابري الت أ�ثريات ا إلجمالية ،على
�سبيل املثال ،العدد ا إلجمايل للنا�س املت أ�ثرين و�إجمايل التكاليف ا إلقت�صادية.

Albedo

البيا�ض اجلزء من ا إل�شعاع ال�شم�سي الذي يعك�سه �سطح أ�و هدف ،و ُيحدد بالن�سبة
املئوية .وتتم ّيز ال�سطوح املغطاة بالثلوج ببيا�ض مرتفع ،ويرتاوح بيا�ض الرتبة ما
بني مرتفع ومنخف�ض .ولل�سطوح املغطاة بالنباتات وللمحيطات ،بيا�ض منخف�ض.
أ�ما البيا�ض أالر�ضي فيختلف وذلك ،ب�شكل خا�ص� ،إثر تباين درجة التغ ّيم والثلوج
واجلليد والغطاء النباتي والتغيرّ ات الطارئة على الغطاء أالر�ضي.

Algae

الطحالب هي كائنات متار�س التمثيل ال�ضوئي ،غالب ًا ما تكون جمهرية ومن نوع
العوالق ،تظهر يف النظم ا إليكولوجية البحرية ويف املياه العذبة.
Algal bloom

تكاثر الطحالب �إنت�شار الطحالب بكرثة يف البحريات أ�و أالنهار أ�و املحيطات.

املرفق أ
الول :م�سرد امل�صطلحات

Alpine

حد منو أال�شجار وتتّ�سم
أ�لبي منطقة حيوية جغرافية تتك ّون من منحدرات فوق ّ
بوجود نباتات ع�شبية جنمية ال�شكل ،ونباتات خ�شبية على �شكل جنيبات ق�صرية
وبطيئة النمو.
Anthropogenic

ب�شري املن�ش أ� نا�شئ عن ن�شاط الب�رش أ�و من �إنتاجهم.

Basin

النموذج املتقارن للدوران العام بني الغالف اجلوي واملحيطات واجلليد
البحري أ�نظر النموذج املناخي .climate model

Benthic community

أ
الحياء املائية تربية مدارة أل�سماك أ�و حيوانات مائية مثل ال�سلمون أ�و املحار يف
برك خا�صة بهدف احل�صاد.

Biodiversity

AOGCM

Aquaculture

Aquifer

حو�ض منطقة ا�ستجماع �رصف جمرى مائي أ�و نهر أ�و بحرية.

جمموعة قاعية جمموعة من الكائنات التي تعي�ش يف قاع ج�سم مائي مثل النهر أ�و
قريب منه.
موقع ٍ
البحرية أ�و املحيط ،أ�و يف ٍ
تن ّوع �إحيائي �إجمايل تن ّوع كافة الكائنات والنظم ا إليكولوجية على خمتلف
امل�ستويات املكانية (من اجلينات و�صو ًال �إىل وحدات أ�حيائية كاملة).

م�ستودع مياه جوفية طبقة من ال�صخور امل�سامية حتمل مياه وم�ستودعات املياه
اجلوفية غري املح�صورة ،تتغذى مبا�رشة بنتيجة هطول املطر حملي ًا أ
وبالنهار
والبحريات ،كما أ�ن مع ّدل �إعادة التغذية يت أ� ّثر ب�إنفاذية ال�صخور والرتبة الفوقية.

Biofuel

أ�راغونيت معدن من كربونات الكل�سيوم (جريي) ت�ستعمله كائنات التكلي�س
امل�ش ّكلة للق�رشة أ�و الهيكل العظمي ،مثل املرجان (مرجان املياه الدافئة والباردة)
وبع�ض الطحالب الكبرية ،والبتريوبود (حيات بحرية) واملحار غري البتريوبودي
مثل أالنواع الثنائية ال�صمامات (كالبطلينو�س واملحار) ،وال�سيفالوبود (مثل احلبار
والخطبوط) .ويت أ�ثر أ
أ
بتحم�ض املحيط ،وي�ستعمله
الراغونيت أ�كرث من الكال�سيت ّ
حتم�ض املحيط
العديد من الكائنات البحرية .أ�نظر أ�ي�ض ًا كال�سيت  Calciteو ّ
.Ocean acidification

Biomass

Aragonite

Arbovirus

الفريو�سات املنقولة باملف�صليات أ�ي نوع من أ�نواع الفريو�سات املختلفة التي
حتملها مف�صليات أالرجل املا�صة للدماء (مثل البعو�ض والقراد� ،إلخ) وت�شمل
العوامل امل�س ّببة حلمى ال�ضنك واحلمى ال�صفراء وبع�ض أ�نواع �إلتهابات الدماغ.
Arid region

منطقة قاحلة منطقة على أالر�ض تتم ّيز مب�ستوى تهطال متدنٍ  ،على اعتبار أ�ن
مفهوم «متدنٍ » املعرتف به على نطاق وا�سع ،يعني تهطال يق ّل عن  250مم يف ال�سنة
الواحدة.
Atmosphere

الغالف اجلوي هو الغالف الغازي املحيط بالكرة أالر�ضية .ويت أ� ّلف الغالف
اجلوي اجلاف مبعظمه من النيرتوجني أ
والك�سيجني ف�ض ًال عن غازات نزرة مثل
ثاين أ�ك�سيد الكربون أ
والوزون.
Attribution

العزو أ�نظر الك�شف والعزو .Detection and attribution
Baseline/reference

أ��سا�سي  /مرجعي تعترب البيانات أال�سا�سية ( أ�و املرجعية) حال ًة يمُ كن من خالل
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قيا�س أ�ي تغيرّ  .وقد تكون البيانات «معطيات أ��سا�سية حالية» ،ويف هذه
املقارنة بها ُ
أ
ً
احلالة فهي مت ّثل الظروف الراهنة التي ميكن مالحظتها .وقد تكون �ي�ضا «معطيات
أ��سا�سية م�ستقبلية» تتع ّلق مبجموعة من الظروف املتوقّعة يف امل�ستقبل ،م�ستبعد ًة
العامل احلافز املتم ّثل يف امل�صلحة .وميكن أ�ن ت�ؤدي التف�سريات البديلة للظروف
املرجعية �إىل ن�شوء عدة معطيات مرجعية.

الوقود أ
الحيائي وقود ُينتَج من مادة ع�ضوية أ�و من زيوت �إحرتاق م�صدرها
أ
أ
أ
النباتات .ومن المثلة عن الوقود الحيائي ،الكحول وال�سائل ال�سود الذي ينجم
عن عملية �صناعة الورق واخل�شب وزيت فول ال�صويا.
الكتلة أ
الحيائية جمموع كتلة الكائنات احل ّية يف منطقة معينة أ�و حجم معينّ ،
أ
أ
أ
وكثري ًا ما تُدرج املواد النباتية امليتة حديث ًا على �نها كتلة �حيائية ميتة� .ما كمية
الكتلة أالحيائية ف ُيعبرّ عنها بالوزن اجلاف أ�و بالطاقة ومن حيث كمية الكربون أ�و
النيرتوجني.
Biome

وحدة أ�حيائية عن�رص هام ومم ّيز يف الغالف احليوي ،يت أ�لف عادة من عدة أ�نظمة
�إيكولوجية (مثل الغابات أ
والنهر والربك وامل�ستنقعات) �ضمن منطقة ذات مناخ
مت�شابه .وتتم ّيز الوحدات أالحيائية مبجموعات نباتية وحيوانية خا�صة بها.
Biosphere

الغالف احليوي /البيو�سفري جزء من نظام أالر�ض ي�شمل جميع النظم
ا إليكولوجية والكائنات احلية يف الغالف اجلوي وعلى أالر�ض (الغالف احليوي
أللر�ض) أ�و يف املحيطات (الغالف احليوي البحري) ،مبا يف ذلك املادة الع�ضوية
امليتة ،مثل النفايات ،واملادة الع�ضوية املوجودة يف الرتبة وخم ّلفات املحيطات.
Biota

كائنات حية كل الكائنات احلية التي تعي�ش يف منطقة ما ،وتعترب النباتات
واحليوانات وحدة واحدة.
Bog

�سبخة ،م�ستنقع أ�ر�ض رطبة حم�ضية مرتاكمة للخث.
Boreal forest

غابة بوريالية� ،شمالية غابات ال�صنوبر والتنّوب وال�شّ وح والالرك�س املمتدة من
�ساحل كندا ال�رشقي غرب ًا حتى أ�ال�سكا ،ومتت ّد من �سيبرييا غرب ًا عرب كامل رو�سيا
فقاري ،يتم ّيز ب�شتاء طويل وبارد جد ًا (ي�صل �إىل
�إىل ال�سهل أالوروبي .أ�ما املناخ
ّ
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متو�سط درجات احلرارة حتت درجة التج ّمد) ،وب�صيف ق�صري وبارد
 6أ��شهر مع ّ
أ
أ
(� 50إىل  100يو ٍم خالٍ من اجلليد)� .ما التهطال فيزداد خالل ��شهر ال�صيف على
التبخر املتدنية أ�ن
الرغم من أ�ن التهطال ال�سنوي ما زال متدني ًا .وب�إمكان ن�سب ّ
جتعل من هذه الغابة مناخ ًا رطب ًا .أ�نظر التايغا.
Breakwater

حاجز أ�مواج بنية �صعبة هند�سي ًا تُقام يف البحر وحتمي امليناء أ�و املر�سى أ�و
ال�شاطئ أ�و منطقة ال�ساحل ،بك�رس أالمواج .وميكن ربط حاجز أالمواج بال�شاطئ
أ�و تركه على املياه ال�ساحلية.

C3 plants

نباتات C3
النباتات التي تنتج مر ّكب ًا من ثالثة أ�نواع من الكربون خالل فرتة التمثيل ال�ضوئي،
وت�شمل معظم أال�شجار واملحا�صيل الزراعية ،مثل أالرز والقمح وفول ال�صويا
والبطاط�س واخل�رضوات.
C4 plants

كما أ�نه الغاز املرجعي الذي ُيقا�س على أ��سا�سه �سائر غازات الدفيئة ،وهو ميلك تالي ًا
�إمكانية �إحداث �إحرتار عاملي قدرها .1
Carbon dioxide fertilization

التخ�صيب بثاين أ�ك�سيد الكربون تعزيز التمثيل ال�ضوئي لدى النباتات نتيجة
تركيزات عالية يف ثاين أ�ك�سيد الكربون ،ما ي�ؤدي �إىل زيادة ا إلنتاجية و /أ�و �إىل
فاعلية يف ا إلنتاج أالويل .وب�شكل عام ،تظهر نباتات � Cإ�ستجابة أ�و�سع لزيادة ثاين
أ�ك�سيد الكربون من نباتات .C4
3

Carbon sequestration

تنحية أ�يونات الكربون عملية زيادة حمتوى الكربون يف م�ستودع  /حو�ض غري
الغالف اجلوي.
Catchment

م�ستجمع مياه منطقة لتجميع مياه املطر و�رصفها.
)CDM (Clean Development Mechanism

نباتات  C4نباتات مدارية املن� أش� ب�شكل خا�ص ،تنتج مر ّكب ًا من أ�ربعة أ�نواع من
الكربون خالل فرتة التمثيل ال�ضوئي ،وت�ض ّم ب�شكل خا�ص العديد من احل�شائ�ش
واملحا�صيل الهامة من الناحية الزراعية ،مثل الذرة وق�صب ال�سكر والذرة الرفيعة
واخلن.

آ�لية التنمية النظيفة ت�سمح آ�لية التنمية النظيفة بتنفيذ م�شاريع خف�ض �إنبعاثات
غازات الدفيئة يف دول ال متلك أ�هداف ًا جلهة ا إلنبعاثات مبوجب �إتفاقية أالمم
املتحدة ا إلطارية أ
ب�ش�ن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو� ،إال أ�نها من املوقّعني
عليها.

Calcareous

Chaga’s disease

الكال�سيت أ�و أالراغونيت لت�ش ّكل الق�رشة أ�و الهياكل العظمية .أ�نظر كال�سيت
حتم�ض املحيط .Ocean acidification
 Calciteوأ�راغونيت  Aragoniteو ّ

داء �شاغا�س مر�ض طفيلي ت�س ّببه املثقبية الكروزية ()Trypanosoma cruzi
وينقله بق الف�سف�س يف أالمريكتني ،وهو يظهر على فرتتني �رسيريتني �إثنتني :الفرتة
احلادة (حمى ،ت�ضخّ م الطحال ،وظهور وذمة) والفرتة املزمنة (متالزمة ه�ضمية
وع ّلة قلبية قد ت�ؤدي �إىل املوت).

كائنات جريية جمموعات وا�سعة ومتع ّددة من الكائنات البحرية مبعظمها ،ت�ستعمل

Calcite

الكال�سيت معدن من كربونات الكل�سيوم (حجر جريي) ،ت�ستعمله كائنات التكلي�س
امل�ش ّكلة للق�رشة أ�و للهيكل العظمي ،مثل الفورامينيفريا ،وبع�ض الطحالب الكربى
بتحم�ض
والكركند وال�سالطعني وقنافذ البحر وجنوم البحر .ويت أ�ثر الكال�سيت ّ
املحيط أ�قل مما يت أ�ثر أالراغونيت به ،وي�ستعمله أ�ي�ض ًا العديد من الكائنات البحرية.
حتم�ض املحيط .Ocean acidification
أ�نظر أ�ي�ض ًا أ�راغونيت  Aragoniteو ّ
Capacity building

تغي املناخ ،تنمية املهارات الفنية
بناء القدرات يعني بناء القدرات يف �إطار رّ
والقدرات امل�ؤ�س�ساتية يف الدول النامية وحاالت ا إلقت�صاد ا إلنتقايل ،وذلك بغية
التكيف مع ،والتخفيف من ،وتنفيذ أالبحاث
ال�سماح لها ب أ�ن ت�شارك يف كافة أ�وجه ّ
بتغي املناخ ،تطبيق ًا آلليات كيوتو... ،
املتع ّلقة رّ
Carbon cycle

دورة الكربون امل�صطلح امل�ستخدم لو�صف تدفّق الكربون (يف أ��شكال خمتلفة مثل
ثاين أ�ك�سيد الكربون) من الغالف اجلوي واملحيطات والغالف احليوي أالر�ضي
والق�رشة أالر�ضية.
)Carbon dioxide (CO2

ثاين أ�ك�سيد الكربون غاز ين� أش� طبيعي ًا ويث ّبته التمثيل ال�ضوئي على املادة الع�ضوية.
كما أ�نه أ�حد النواجت الثانوية الناجمة عن حرق الوقود أالحفوري والكتلة أالحيائية
ف�ض ًال عن التغيرّ ات يف �إ�ستخدام أالرا�ضي وغري ذلك من العمليات ال�صناعية .وهو
أ
غاز الدفيئة الب�رشي
املن�ش� الرئي�سي الذي ي� ؤ ّثر يف التوازن ا إل�شعاعي أللر�ض،

Cholera

الكولريا خمج معوي مائي امل�صدر تت�سبب به الباكترييا (�ضمات الكولريا) ،ي�ؤدي
�إىل �إ�سهال قوي متك ّرر و آ�الم حادة يف البطن ،ثم �إىل ا إلنهيار التام نتيجة التجفاف.
Climate

»متو�سط الطق�س« ،أ�و بقدر أ�كرب من
املناخ املناخ ،مبعناه ال�ض ّيقُ ،يعرف عادة ب أ�نه
ّ
متو�سط الكميات ذات ال�صلة وتقل ّبيتها
الدقة ،ومثلما ي�صفه خرباء ا إلح�صاء ،يكون ّ
خالل فرتة زمنية ترتاوح بني أ��شهر و آ�الف ال�سنني .وهذه الكميات ،يف أ�غلب أالحيان،
هي من املتغيرّ ات ال�سطحية ،مثل درجات احلرارة والتهطال والرياح .أ�ما املناخ،
باملعنى أالو�سع ،فهو عبارة عن حالة من حاالت نظام املناخ ،مبا يف ذلك و�صفه من
الناحية ا إلح�صائية .وتبلغ الفرتة الزمنية التقليدية � 30سنة مثلما حددتها «املنظمة
العاملية أللر�صاد اجلوية».
Climate change

تغيرّ املناخ ت�شري عبارة تغيرّ املناخ �إىل حدوث كل تغيرّ يف املناخ عرب الزمن� ،سواء
كان ناجم ًا عن التقلبية الطبيعية أ�و عن الن�شاط الب�رشي .ويختلف هذا ا إل�ستخدام
عن التعريف الوارد يف �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية أ
تغي املناخ ،حيث
ب�ش�ن رّ
ت�شري عبارة «تغيرّ املناخ» �إىل «حدوث تغيرّ يف املناخ يعزى ب�شكل مبا�رش أ�و غري
مبا�رش �إىل الن�شاط الب�رشي الذي يف�ضي �إىل تغيرّ يف تركيب الغالف اجلوي ،والذي
ي�ضاف �إىل تق ّلبية املناخ الطبيعية ،على مدى فرتات زمنية متماثلة» .أ�نظر أ�ي�ض ًا
تقلبية املناخ .Climate variability
ّ
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Climate change commitment

�إلتزام تغيرّ املناخ �إثر خمول املحيط احلراري والعمليات البطيئة التي ي�شهدها
كل من الغالف احليوي والغالف اجلليدي وم�ساحات أالرا�ضي� ،سي�ستمر املناخ
اجلوي مبوجب قيم اليوم.
يف التغيرّ حتى ولو ّمت احلفاظ على تركيبة الغالف
ّ
في�ؤدي تغيرّ قدمي يف تركيبة الغالف اجلوي �إىل تغيرّ مناخي ملتزم ي�ستمر ب�إ�ستمرار
الالتوازن ا إل�شعاعي ،و�إىل أ�ن تت أ�قلم كافة مك ّونات النظام املناخي مع احلالة
اجلديدة .و ُي�شار �إىل بقاء التغيرّ احلراري الزائد بعد ت�ش ّكل الغالف اجلوي ثابت ًا
بتعبري «�إحرتار ملتزم» أ�و «�إلتزام ا إلحرتار» .وي�ض ّم �إلتزام تغيرّ املناخ تغيرّ ات
متطرفة ،ويف
م�ستقبلية أ�خرى يف الدورة املائية ،على �سبيل املثال ،ويف ظواهر ّ
جوية ّ
�إرتفاع م�ستوى البحر.
Climate model

النموذج املناخي عبارة عن عر�ض عددي للنظام املناخي القائم على اخل�صائ�ص
الفيزيائية وا إلجتماعية والبيولوجية لعنا�رصه وتفاعالتها وعمليات تغذيتها
املرتدة ،ومي ّثل كل خ�صائ�صه املعروفة أ�و بع�ضها .وميكن متثيل النظام املناخي
بنماذج تختلف درجات تعقيدها ،على أ�نه ميكن حتديد هيكل هرمي من النماذج ألي
عن�رص من عنا�رصه أ�و ملجموعة من تلك العنا�رص ،حتى ولو �إختلفت يف بع�ض اجلوانب
مثل عدد أالبعاد املكانية ومدى متثيل العمليات الفيزيائية أ�و الكيمائية أ�والبيولوجية
بو�ضوح ،أ�و امل�ستوى الذي يت ّم فيه �إ�رشاك عمليات حتديد البارامرتات التجريبية.
وتوفّر النماذج املتقارنة للدوران العام بني الغالف اجلوي واملحيطات واجلليد
البحري متثي ًال �شام ًال للنظام املناخي .وت�ض ّم مناذج أ�كرث تعقيد ًا كالكيمياء
والبيولوجيا الن�شيطتني .وتُط ّبق النماذج املناخية على �إعتبار أ�نها أ�داة من أ�دوات
البحث لدرا�سة املناخ وحماكاته ،ولكنها ت�ستخدم أ�ي�ض ًا ألغرا�ض عملية ،مبا يف ذلك
التنب�ؤ ات املناخية ال�شهرية والف�صلية وال�سنوية البينية.
Climate prediction

التنب� ؤ باملناخ يعترب التنب� ؤ باملناخ أ�و التوقّعات املناخية نتيج ًة ملحاولة تقدير التط ّور
الفعلي للمناخ يف امل�ستقبل ،أ�ي على النطاق الزمني الف�صلي أ�و ال�سنوي البيني أ�و
على النطاق الطويل أالمد .أ�نظر أ�ي�ض ًا �إ�سقاطات املناخ ()Climate projection
(تغي) املناخ ()Climate (change) scenario
و�سيناريو رّ
Climate projections

�إ�سقاطات املناخ هي �إ�ستجابة النظام املناخي املح�سوبة مع �سيناريوهات
ا إلنبعاثات أ�و الرتكيزات اخلا�صة بغازات الدفيئة و أالهباء اجلوية أ�و
�سيناريوهات أ
الت�ثري ا إل�شعاعي .وت�ستند ا إل�سقاطات يف أ�غلب أالحيان �إىل عمليات
حماكاة بوا�سطة النماذج املناخية .وتختلف �إ�سقاطات املناخ عن تنب�ؤات املناخ،
�إذ تعتمد ا إل�سقاطات ب�شكل أ��سا�سي على �سيناريو ا إلنبعاثات  /الرتكيز  /أ
الت�ثري
ا إل�شعاعي امل�ستخدم ،وبالتايل على �إفرتا�ضات فيها قد ٌر كبري من عدم اليقني جلهة

التط ّورات ا إلقت�صادية ا إلجتماعية والتكنولوجية.
Climate (change) scenario
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Climate system

النظام املناخي ُيح ّدد النظام املناخي �إ�ستناد ًا �إىل الديناميات والتفاعالت بني خم�سة
عنا�رص رئي�سية هي :الغالف اجلوي والهيدرو�سفري والغالف اجلليدي و�سطح
أالر�ض والغالف احليوي .تتط ّور دينامية النظام املناخي بح�سب الت أ�ثري الداخلي
واخلارجي ،مثل ثورات الرباكني والتباينات ال�شم�سية أ�و التغيرّ ات يف توازن أالر�ض
ا إل�شعاعي امل�ستحدثة ب�رشي ًا نتيجة �إنبعاثات غازات الدفيئة الب�رشية املن� أش� مث ًال،
و /أ�و نتيجة تغيرّ ات يف �إ�ستخدام أالرا�ضي.
Climate threshold

عتبة املناخ هي النقطة التي ُي�س ِّبب عندها ت أ�ث ٌري خارجي يف النظام املناخي ،مثل
الرتكيزات املتزايدة يف الغالف اجلوي لغازات الدفيئة ،حدث ًا مناخي ًا أ�و بيئي ًا هام ًا
ُيعترب غري قابل للتغيري أ�و للمعاجلة لكن على فرتات زمنية طويلة جد ًا ،مثل �إبي�ضا�ض
ال�شعب املرجانية الوا�سع النطاق أ�و �إنهيار أ�نظمة الدوران التابعة للمحيطات.
Climate variability

متو�سط حالة ما ،وما �إىل ذلك
تقلبية املناخ ت�شري تقلبية املناخ �إىل التباينات يف ّ
من ا إلح�صاءات املناخية (مثل ا إلنحرافات املعيارية وا إلح�صاءات املتع ّلقة بالظواهر
اجلوية املتطرفة� ،إلخ) على جميع النطاقات الزمنية واملكانية التي تتجاوز نطاق
الظواهر اجلوية ا إلفرادية .وقد تُعزى التقلبية �إىل عمليات داخلية طبيعية يف �إطار
النظام املناخي (التقلبية الداخلية) أ�و التباينات يف الت أ�ثري ا إل�شعاعي اخلارجي
أ
الب�رشي
تغي املناخ Climate
املن�ش� (التقلبية اخلارجية) .أ�نظر أ�ي�ض ًا رّ
.change
CO2 fertilization

التخ�صيب بالـ  CO2أ�نظر التخ�صيب بثاين أ�ك�سيد الكربون Carbon dioxide

.fertilization

Coastal squeeze

�إن�ضغاط ال�ساحل �إن�ضغاط أالنظمة ا إليكولوجية ال�ساحلية (مثل امل�ستنقعات

ّ
وم�سطحات الطني والرمل) بني م�ستويات البحر ا آلخذة
املاحلة واملاجنروفات
يف ا إلرتفاع واخلطوط ال�ساحلية املح ّددة طبيعي ًا أ�و �إ�صطناعي ًا مبا يف ذلك املن�ش�آت
املعقّدة هند�سي ًا ( أ�نظر الف�صل .)6
Coccolithophores

طحالب جمهرية أ�حادية اخللية من نوع العوالق النباتية ،تبني هيكليات م�شابهة
للق�رشة من الكال�سيت (نوع من كاربونات الكل�سيوم) .أ�نظر أ�ي�ض ًا الكال�سيت
حتم�ض املحيط .Ocean acidification
 Calciteو ّ
Committed to extinction

ملتزم با إلنقرا�ض ت�شري املفردة �إىل أالنواع التي ت�شهد تراجع ًا من حيث عددها
والتي تو�شك على ا إلنقرا�ض ب�شكل حمتّم وبغياب تدخّ ل ب�رشي .أ�نظر أ�ي�ض ًا �إنقرا�ض
.Extinction

ومب�سط يف أ�غلب أالحيان للمناخ الذي
�سيناريو (تغيرّ ) املناخ متثيل معقول
ّ
�سي�سود يف امل�ستقبل� ،إ�ستناد ًا �إىل جمموعة متّ�سقة داخلي ًا من العالقات املناخية
وا إلفرتا�ضات املتع ّلقة أ
بالت�ثري ا إل�شعاعي و�ضعت خ�صي�ص ًا ل إل�ستخدام ال�رصيح
كمداخل لنماذج ت أ�ثري تغيرّ املناخ .ومي ّثل «�سيناريو تغيرّ املناخ» ا إلختالف بني
�سيناريو مناخ ما واملناخ احلايل.

مر�ض �ساري مر�ض معدٍ يحدث نتيجة �إنتقال عامل بيولوجي م�سبب للعدوى
كربي متعدد اخلاليا).
(فريو�س أ�و بكترييا أ�و طفيلي ّ

Climate sensitivity

Confidence

ح�سا�سية املناخ زيادة حرارة التوازن املمكن حدوثها �إثر ت�ضاعف يف تركيز ثاين
أ�ك�سيد الكربون ،ما يتخطى م�ستويات ما قبل الثورة ال�صناعية.

عب عن م�ستوى الثقة يف بيانٍ ما من خالل �إ�ستعمال
الثقة يف التقرير احلايلُ ،ي رَّ
مفردات معيارية معرو�ضة يف املق ّدمة .أ�نظر أ�ي�ض ًا عدم اليقني .Uncertainty

Communicable disease
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Control run

ت�شغيل �إختباري ت�شغيل منوذج ما بهدف �إر�ساء بيانات أ��سا�سية ملقارنتها بنتائج
ا إلختبارات املرتبطة بتغيرّ املناخ .وي�ستعمل الت�شغيل ا إلختباري قيم ًا ثابتة أ
للت�ثري
أ
ا إل�شعاعي الناجت عن غازات الدفيئة و أالهباء اجلوية الب�رشية
املن�ش� املتوافقة مع
ظروف ما قبل الثورة ال�صناعية.
Coral

املرجان حتمل مفردة «املرجان» معانٍ ع ّدة ،ولكنّها غالب ًا ما تعني ا إل�سم املعرتف
به لعائلة ال�سكلرياكتينيا ،حيث متلك أ�ع�ضا�ؤها كلها هياكل عظمية Limestone
�صلبة ،وتكون �إما بانية ال�شُ َعب أ�و غري بانية لل�شُ َعب املرجانية ،أ�و كنوع يعي�ش يف
املاء الباردة و أ�خر يعي�ش يف املاء الدافئة.
Coral bleaching

�إبي�ضا�ض ال�شعب املرجانية حت ّول لون املرجان �إىل اللون املبي�ض �إثر فقدان
الكائنات التعاي�شية املو ّلدة للطاقة.
Coral reefs

ال�شعب املرجانية هيكليات �شبيهة بال�صخر من احلجر اجلريي (كربونات
الكل�سيوم) ي�ش ّكلها املرجان على طول �سواحل املحيطات (ال�شعاب الهدابية
�ضفاف أ�و أ� ٍ
ٍ
جراف �سطحي ٍة مغمور ًة باملياه (ال�شعاب احلاجبة،
احلدودية) أ�و فوق
احللقات املرجانية) ومعظمها يف املحيطات املدارية و�شبه املدارية.
Cryosphere

الغالف اجلليدي عن�رص النظام املناخي الذي يت أ�لف من جميع كميات الثلج واجلليد
(مبا يف ذلك الرتبة ال�صقيعية) فوق �سطح أالر�ض واملحيطات أ�و حتتها.
Cryptograms

م�صطلح قدمي ولكنه ما زال ُي�ستعمل ل إل�شارة �إىل جمموعة كائنات متع ّددة وغري
متّ�صلة ببع�ضها البع�ض ت�صنيفي ًا ،مبا يف ذلك الفطريات والنباتات أالدنى مثل
الطحالب أ
وال�شنات و Hornworts, Liverwortsواحلزازيات وال�رسخ�س.
Deforestation

�إزالة الغابات ( أ�و أ
أ
الحراج) عملية طبيعية أ�و ب�رشية
املن�ش� تق�ضي بتحويل
أ
الغابات �إىل مناطق غري حرجية� .نظر الت�شجري و�إعادة الت�شجري.

Dengue fever

حمى ال�ضنك مر�ض فريو�سي معدٍ ينقله البعو�ض وكثري ًا ما ُيطلق عليه �إ�سم
«احلمى القا�صمة للظهر» ألنها تظهر على �شكل آ�الم �شديدة يف املفا�صل والظهر.
وقد ت�ؤدي العدوى الالحقة بالفريو�س �إىل ا إل�صابة بحمى ال�ضنك النزفية ()DHF
ومتالزمة �صدمة ال�ضنك ( )DSSالتي قد ت�ؤدي �إىل املوت.
Desert

�صحراء منطقة تتم ّيز بتهطال متدنٍ جد ًا ،حيث تعترب الن�سبة «املتدنية جد ًا»
املتعارف عليها أ�قل من  100مم يف ال�سنة الواحدة.

Desertification

ت�صحر تدهور أالرا�ضي يف املناطق القاحلة و�شبه القاحلة واملناطق اجلافة �شبه
ّ
الرطبة ،الناجم عن عوامل �شتى منها تباينات املناخ أ
والن�شطة الب�رشية .وعالوة على
ذلك ،تع ّرف �إتفاقية أالمم املتحدة ملكافحة
الت�صحر ( )UNCCDتدهور أالرا�ضي
ّ
ب أ�نه تع ّر�ض املناطق القاحلة و�شبه القاحلة واجلافة �شبه الرطبة إلنخفا�ض أ�و خ�سارة

ا إلنتاجية البيولوجية أ�و ا إلقت�صادية أ�و تعقيدات أالرا�ضي املح�صولية املعتمدة
على أالمطار أ
والرا�ضي املح�صولية املروية واملراعي و أ�را�ضي الرعي والغابات
واجلنبات نتيجة �إ�ستخدام أالرا�ضي أ�و عملية أ�و جمموعة من العمليات مبا فيها
العمليات النا�شئة عن أ�ن�شطة ب�رشية و أ�مناط �سكنية مثل )1( :تعرية الرتبة بفعل
الرياح و /أ�و املياه؛ ( )2تدهور اخل�صائ�ص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية أ�و
ا إلقت�صادية؛ ( )3فقدان الغطاء النباتي الطبيعي منذ زمن بعيد.
Detection and attribution

الك�شف والعزو ي�شري الك�شف عن تغيري يف نظام ما (طبيعي أ�و ب�رشي املن� أش�) �إىل
العملية القا�ضية بربهنة حدوث تغيرّ يف النظام املعني من جهة �إح�صائية حمددة،
ومن دون �رشح أ��سبابه.
أ
تغي يف املناخ ب�رشي املن�ش� فيمت ّد عادة
أ�ما عزو التغيرّ امللحوظ يف نظام ما �إىل رّ
على مرحلتني �إثنتني� ،إذ يجب أ�و ًال ربط التغيرّ امللحوظ يف النظام بتغيرّ يف املناخ
ملحوظ على نطاق املنطقة ب أ�كملها ،وذلك بدرجة حمددة من الثقة .أ�ما املرحلة الثانية
فتق�ضي بربط ق�سم قابل للقيا�س من التغيرّ امللحوظ يف املناخ أ�و التغيرّ امللحوظ يف
أ
النظام املرتبط به ،بت أ�ثري مناخي ب�رشي
املن�ش� وذلك بدرجة م�شابهة من الثقة.
أ
أ
ين العزو امل�شرتك فيجب �ن تكون �دنى من الثقة التي توحي بها
أ�ما الثقة يف بيا ّ
كل من خطوتي العزو الفرديتني على حدى ب�سبب جمع عمليتي تقييم �إح�صائيتني
منف�صلتني.
Diadromous

ثنائي الهجرة �سمكة تتنقّل بني املياه املاحلة واملياه العذبة.
Discount rate

معدّل اخل�صم هو درجة تف�ضيل ا إل�ستهالك احلايل إل�ستهالك ال�سنة ال�سابقة ،مع

متو�سط الدخل بالتوازي مع ا إلجمايل الناجت املحلي
بقاء أال�سعار ثابتة و�إرتفاع ّ

للفرد الواحد.

Disturbance regime

نظام �إ�ضطرابي تواتر ا إل�ضطرابات و�ش ّدتها و أ�نواعها ،مثل احلرائق أ�و تف�شي
احل�رشات أ�و ا آلفات ،والفي�ضانات ونوبات اجلفاف.
Downscaling

تقلي�ص النطاق طريقة �إ�ستخال�ص معلومات من امل�ستوى املحلي �إىل العاملي (10
�إىل  100كلم) ،من مناذج أ�و حتاليل بيانات أ�و�سع نطاق ًا.
Drought

جفاف ،نوبة جفاف ظاهرة حتدث عندما يق ّل م�ستوى التهطال كثري ًا عن امل�ستويات
العادية امل�سجلة ،ما ي�ؤدي �إىل حاالت �إختالل هيدرولوجية خطرية ،غالب ًا ما ت� ؤ ّثر
ت أ�ثري ًا خطري ًا يف املوارد الربية ونظم ا إلنتاج.
Dyke

م�ص ّد الفيا�ضانات جدار أ�و حاجز من �صنع ا إلن�سان ،على طول �ساحل ،حلماية
أالرا�ضي املنب�سطة من الفيا�ضانات.
)Dynamic Global Vegetation Model (DGVM

منوذج دينامي للغطاء النباتي العاملي مناذج تعزّز منو النباتات والديناميات
عرب املكان والزمن� ،إثر ت أ�ثري املناخ والتغيرّ ات البيئية أالخرى.
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Ecological Community

جمموعة �إيكولوجية جمموعة من النباتات واحليوانات التي تتم ّيز بتج ّمع خا�ص
من أالنواع وبكرثتها .أ�نظر أ�ي�ض ًا نظام �إيكولوجي .Ecosystem
Ecological corridor

ممر �إيكولوجي �رشيحة �ض ّيقة من الغطاء النباتي ت�ستخدمها احلياة الربية وميكنها
أ�ن ت�سمح بتنقّل عوامل ح ّية بني منطقتني �إثنتني.
Ecophysiological process

عملية �إيكولوجية فيزيولوجية �إ�ستجابة فردية للكائنات لتقلبية البيئة مثل
تغي املناخ ،من خالل عمليات �إيكولوجية فيزيولوجية دائمة العمل ،على م�ستوى
رّ
جمهري عاد ًة أ�و على م�ستوى أ�ع�ضاء الكائنات الفرعية .وتعيق ا آلليات ا إليكولوجية
الفيزيولوجية قدرة الكائنات الفردية على حت ّمل ا إلجهادات البيئية وت�ض ّم عدد ًا
وا�سع ًا من ا إل�ستجابات املحددة ألق�صى حدود حت ّمل أالفراد للظروف البيئية .ومن
املمكن أ�ن ترتفع ا إل�ستجابات ا إليكولوجية الفيزيولوجية ملراقبة نطاقات أالنواع
اجلغرافية.
Ecosystem

النظام ا إليكولوجي نظام تفاعلي م�ؤلف من كافة الكائنات احلية مع بيئتهم املحيطة
املادية والكيميائية �ضمن منطقة حمددة .وتغطي النظم ا إليكولوجية هرم ًا من
النطاقات املكانية ،وميكنها أ�ن ت�ض ّم �إما كوكب أالر�ض بر ّمته أ�و الوحدات أالحيائية
على نطاق قاري أ�و نطاق ًا �صغري ًا وا�ضح احلدود مثل بركة �صغرية.

Ecosystem approach

منهج النظام ا إليكولوجي يعترب منهج النظام ا إليكولوجي �إ�سرتاتيجي ًة إلدارة
متكاملة أللر�ض واملياه واملوارد احلية ،تعزّز احلفاظ على كل تلك املوارد وعلى
�إ�ستعمالها ب�شكل م�ستدام ومتكافئ .ويعتمد منهج النظام ا إليكولوجي على تطبيق
منهجيات علمية موائمة تر ّكز على م�ستويات التنظيم البيولوجي التي ت�ض ّم الهيكلية
أال�سا�سية والعمليات وطريقة العمل والتفاعالت بني الكائنات وبيئتها .وهو يعرتف
ب أ�ن الب�رش ي�ش ّكلون جزء ًا ال يتجز أ� من العديد من النظم ا إليكولوجية تبع ًا لتن ّوعهم
الثقايف .ويتط ّلب منهج النظام ا إليكولوجي �إدارة �رسيعة الت أ�قلم ت�سمح بالتعامل
مع طبيعة النظم ا إليكولوجية املعقّدة والدينامية ،يف غياب معرفة تامة أ�و فهم
تام لكيفية عملها .أ�ما أالهداف أ
التنوع البيولوجي
الولية فتق�ضي باحلفاظ على ّ
وعلى هيكلية النظام ا إليكولوجي وطريقة عمله ،بغية احلفاظ على خدمات النظم
ا إليكولوجية.

Ecosystem services

خدمات النظم ا إليكولوجية العمليات أ�و الوظائف ا إليكولوجية هي ذات قيمة
نقدية أ�و غري نقدية أللفراد أ�و للمجتمع ب�شكل أ�و�سع .وتُق�سم �إىل ( )1خدمات
التنوع البيولوجي ،و�إىل ( )2خدمات متوينية مثل
داعمة مثل �صيانة ا إلنتاجية أ�و ّ
أ
واللياف أ�و أ
أالغذية أ
ال�سماك ،و�إىل ( )3خدمات تنظيمية مثل تنظيم املناخ �و تنحية
أ
أ
أ
أ�يونات الكربون ،و�إىل ( )4خدمات ثقافية مثل ال�سياحة �و الت� ّمل الروحي �و الفني
(.)aesthetic
Ecotone

منطقة متا�س النظم ا إليكولوجية املتجاورة املنطقة ا إلنتقالية بني النظم
ا إليكولوجية املتجاورة (بني الغابات أ
والرا�ضي املع�شو�شبة ،مث ًال).
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)El Niño-Southern Oscillation (ENSO

ظاهرة النينيو – التذبذب اجلنوبي ظاهرة النينيو يف معناها أال�صلي هي عبارة
عن تيار مياه دافئة يتدفّق دوري ًا على طول �ساحل �إكوادور وبريو ،مثري ًا ا إل�ضطراب
يف م�صائد أال�سماك املحلية .وترتبط هذه الظاهرة املحيطية بتق ّلبات منط ال�ضغط
ال�سطحي بني املناطق املدارية والدوران يف املحيطني الهندي والهادئ ُيطلق عليها
�إ�سم التذبذب اجلنوبي .وتُعرف هذه الظاهرة املتقارنة بني الغالف اجلوي واملحيطات
ب�إ�سم ظاهرة النينيو – التذبذب اجلنوبي ( .)ENSOوخالل حدوث ظاهرة النينيو،
ت�ضعف الرياح التجارية ال�سائدة يف حني يقوى التيار ا إل�ستوائي العك�سي م�س ّبب ًا
تدفّق املياه ال�سطحية الدافئة يف املنطقة أالندوني�سية يف �إجتاه ال�رشق ،للتغطية على
املياه الباردة يف تيار بريو .ولهذه الظاهرة أ�ثر كبري على الرياح ودرجة حرارة
�سطح البحر و أ�مناط التهطال يف املناطق املدارية من املحيط الهادئ .كما أ�ن لها آ�ثار ًا
مناخية يف جميع أ�نحاء منطقة املحيط الهادئ ويف كثري من أ�نحاء العامل أالخرى.
و ُيطلق على الظاهرة املعاك�سة لظاهرة النينيو �إ�سم النينيا.

Emissions scenario

�سيناريو ا إلنبعاثات متثيل معقول للتط ّورات امل�ستقبلية إلنبعاثات املواد ذات
القدرة على الن�شاط ا إل�شعاعي (مثل غازات الدفيئة و أالهباء اجلوية) �إ�ستناد ًا
�إىل جمموعة متجان�سة ومت�سقة داخلي ًا من ا إلفرتا�ضات ب� أش�ن القوى الدافعة
(مثل التطورات الدميغرافية وا إلجتماعية ا إلقت�صادية والتغيرّ ات التكنولوجية)
والعالقات الرئي�سية التي تربط بينها .لقد �سبق أ�ن عر�ضت الهيئة احلكومية
الدولية املعنية بتغيرّ املناخ ،يف العام  ،1992جمموع ًة من �سيناريوهات ا إلنبعاثات
ا�ستُخدمت ك أ��سا�س لو�ضع �إ�سقاطات املناخ يف تقرير التقييم الثاين .و ُي�شار �إىل
�سيناريوهات ا إلنبعاثات هذه ب�إعتبارها �سيناريوهات  .IS92ون�رش التقرير اخلا�ص
عن �سيناريوهات ا إلنبعاثات ال�صادر عن الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ
(� )Nakićenović et al., 2000سيناريوهات �إنبعاثات جديدة وهي ما ُيطلق عليها
�إ�سم �سينايوهات التقرير اخلا�ص أ�و .SRES
Endemic

متوطن مقت�رص على ،أ�و خا�ص بناحية أ�و منطقة .وميكن أ�ن ت�شري كلمة »متوطن«،
يف ما يتع ّلق ب�صحة ا إلن�سان� ،إىل مر�ض أ�و ناقل ملر�ض موجود أ�و �سائد عاد ًة لدى
جمموعة �سكانية أ�و منطقة جغرافية يف جميع أالوقات.
Ensemble

املجموعة جمموعة من عمليات حماكاة متوازية للنماذج املناخية تُ�ستعمل عند و�ضع
ا إل�سقاطات املناخية .أ�ما تغيرّ النتائج على نطاق املجموعة كاملة فيعطي تقدير ًا
لعدم اليقني ال�سائد .واملجموعات املُ�ش ّكلة من منوذج واحد فقط ،لكن با إل�ستناد �إىل
ظروف أ� ّولية خمتلفة ،ال حت ّدد �إال عدم اليقني املرتبط بتقلبية املناخ الداخلية ،يف
حني ت�ض ّم املجموعات املتع ّددة النماذج ،مبا يف ذلك عمليات حماكاة م�ستندة �إىل أ�كرث
من منوذج واحد ،ت أ�ثري ا إلختالفات بني النماذج.
Epidemic

وباء يظهر فج أ�ة فتعك�سه ن�سب احلوادث التي تفوق بو�ضوح ما هو متوقّع عادةً،
وهو ُيطلق خا�صة على أالمرا�ض املعدية ولكنّه ينطبق كذلك على أ�ي مر�ض أ�و
�إ�صابة ،أ�و أ�ي أ�مر متع ّلق بال�صحة يحدث يف �إطار هذه التف�شيات.
Erosion

�إجنراف ،حتات عملية �إجنراف أ�و �إنتقال الرتبة وال�صخور بفعل التجوية والتحلل
والنهار اجلليدية أ
الكتلي وبفعل املجاري املائية أ
والمواج والرياح واملياه اجلوفية.
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Eustatic sea-level rise

التغيرّ اليو�ستاتي يف �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر أ�نظر �إرتفاع م�ستوى �سطح
البحر .Sea-level rise

كميات كافية من أالغذية ا آلمنة واملغذية من أ�جل من ّو طبيعي وتنمية ج ّيدة وحياة
�صحية ون�شيطة .وينعدم أالمن الغذائي عند عدم توفّر أالغذية وقلة القدرة ال�رشائية
وعدم مالءمة التوزيع أ�و ا إل�ستخدام غري املنا�سب أللغذية على م�ستوى أال�رسى.
Food web

Eutrophication

وفرة املغذيات العملية التي ت�صبح مبقت�ضاها كتلة مائية (�ضحلة يف أ�غلب أالحيان)
(�سواء ب�شكل طبيعي أ�و بفعل التل ّوث) غنية باملغذيات املذابة مع حدوث نق�ص ف�صلي
يف أالك�سيجني املذاب.

�شبكة غذائية �شبكة عالقات غذائية �ضمن جمموعة �إيكولوجية ت�ض ّم �سل�سالت
غذائية عدة مرتابطة يف ما بينها.
Forecast

التنب� ؤ أ�نظر تنب�ؤ املناخ

Evaporation

.projections

ّ
تبخر عملية �إنتقالية يتح ّول خاللها ال�سائل �إىل غاز.

Forest limit/line

Evapotranspiration

ّ
التبخر الناجم عن �سطح أالر�ض والنتح ال�صادر عن
التبخر – النتح �إجتماع ّ
النباتات.
Externalities

عوامل خارجية تظهر نتيجة ت أ�ثري تغيرّ �إنتاجية أ�و �إ�ستهالك فرد أ�و �رشكة ب�شكل
غري مبا�رش على رفاه �شخ�ص أ�خر أ�و �رشكة أ�خرى .وتكون العوامل اخلارجية �إما
�إيجابية أ�و �سلبية .وت�ش ّكل ت أ�ثريات التل ّوث على النظم ا إليكولوجية ،جماري املياه
�سلبي.
أ�و نوعية الهواء ،أ�مثلة تقليدية عن عام ٍل خارجي ّ
Extinction

�إنقرا�ض �إختفاء عاملي لنوع ما برمته.
Extirpation

�إ�ستئ�صال �إختفاء نوع ما من جز ٍء من النطاق الذي يعي�ش فيه ،أ�ي �إنقرا�ض

حم ّلي.

Extreme weather event

ظاهرة جوية متط ّرفة ظاهرة نادرة احلدوث يف حدود التوزيع املرجعي ا إلح�صائي
لها يف مكان معني .ويختلف تعريف كلمة »نادرة« من �سياق �إىل أ�خر ،غري أ�ن الظاهرة
اجلوية املتط ّرفة تكون عادة نادرة أ�و أ�كرث ندرة من املئني العا�رش أ�و الت�سعني .وقد
تختلف ،من حيث التحديد ،خ�صائ�ص ما ي�سمى بالظاهرة اجلوية املتط ّرفة من مكان
�إىل أ�خر .وقد ت�ض ّم الظواهر اجلوية املتط ّرفة ،عادةً ،الفي�ضانات وحاالت اجلفاف.
Feedback

تغذية مرتدة تُدعى آ�لية تفاعل بني العمليات تغذية مرتدة عندما ت�ؤدي نتيجة
العملية أالولية �إىل تغيرّ ات يف العملية الثانية ما ي� ؤ ّثر بدوره على العملية أالوىل.
وتعزز التغذية املرتدة ا إليجابية العملية أال�سا�سية يف حني تق ّلل التغذية املرتدة
ال�سلبية منها.
Food chain

�سل�سلة غذائية �سل�سلة عالقات غذائية تت�ش ّكل من أ�نواع ع ّدة تتغذى ببع�ضها
البع�ض .أ�نظر أ�ي�ض ًا �شبكة غذائية  Food webوامل�ستوى الغذائي Trophic
.level
Food security

أ
المن الغذائي ميكن التح ّدث عن أ�من غذائي عندما ميلك أال�شخا�ص منفذ ًا آ�من ًا �إىل

prediction

 Climateو�إ�سقاطات املناخ

Climate

حدود  /حد الغابة احلدود ا إلرتفاعية العليا أ�و خطوط العر�ض التي ال ميكن من
بعدها أ�ن يتط ّور منو أال�شجار الطبيعي �إىل غابة مغلقة .وهو عادة يكون على �إرتفاع
أ�دنى أ�و أ�كرث ُبعد ًا عن القطبني منه عن حد منو أال�شجار.

Freshwater lens

الطبقات الر�سوبية احلاوية للمياه العذبة كتلة مائية جوفية على �شكل عد�سة
تقع حتت جزيرة حميطية وتقع حتتها مياه ماحلة.
Functional extinction

نواع فقدت قدرتها على ا إل�ستمرار والبقاء
�إنقرا�ض وظيفي ت�شري الكلمة �إىل أ� ٍ
أ
أ
أ
ً
ب�سبب �إنخفا�ض عددها �إىل ما دون احلجم الدنى� .نظر �ي�ضا ملتزم با إلنقرا�ض
.Committed to extinction
)General Circulation Model (GCM

منوذج الدوران العام أ�نظر النموذج املناخي .Climate model
Generalist

نوع عام أ�نواع قادرة على حت ّمل نطاق وا�سع من الظروف البيئية.
Glacier

نهر جليدي كتلة من اجلليد أالر�ضي تتدفّق �إىل أال�سفل (من خالل التفكك الداخلي
و�إنزالق قاعدتها) وتكبحها الت�ضاري�س املحيطة (مثل جوانب الوديان أ�و القمم
املحيطة) .وتتك ّون أالنهار اجلليدية �إثر تراكم الثلوج عند خطوط العر�ض القطبية
وتتوازن بالذوبان عند خطوط العر�ض املنخف�ضة أ�و بالت�رصيف يف البحار.
Globalization

العوملة هي التداخل والرتابط املتزايدان بني الدول على م�ستوى عاملي� ،إثر تزايد
حجم ال�صفقات العابرة للحدود وتن ّوعها جلهة ال�سلع واخلدمات ،ونتيجة تدفقات
ح ّرة للر أ��س املال العاملي ،ف�ض ًال عن �إنت�شار أ��رسع و أ�و�سع نطاق ًا للتكنولوجيا
واملعلومات والثقافة.
Greenhouse effect

ظاهرة الدفيئة عملية �إحرتار الكرة أ
الر�ضية بفعل �إمت�صا�ص الغالف اجلوي

ألل�شعة ما دون احلمراء.
وقد تُ�ستعمل كلمة «ظاهرة الدفيئة» عامة ل إل�شارة �إما �إىل ظاهرة الدفيئة الطبيعية
أ
الناجتة عن غازات الدفيئة ،أ�و �إىل ظاهرة الدفيئة املعزّزة (ب�رشية
املن�ش�) الناجتة
عن غازات منبعثة �إثر ن�شاطات ب�رشية.
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Greenhouse gas

Herbaceous

غاز الدفيئة غازات الدفيئة هي املك ّونات الغازية املوجودة يف الغالف اجلوي،
أ
�سوا ًء كانت طبيعية أ�و ب�رشية
املن�ش� ،التي متت�ص ا إل�شعاع وتبعثه على طول
أ
أ
موجات مع ّينة ،على نطاق طيف ال�شعة ما دون احلمراء املنبعثة من �سطح الر�ض
والغالف اجلوي وال�سحب ،وهذه اخلا�صة ت�سبب ظاهرة الدفيئة .بخار املاء وثاين
أ�ك�سيد الكربون و أ�ك�سيد النيرتوز وامليثان و أالوزون ،هذه ك ّلها من غازات الدفيئة
أالولية يف الغالف اجلوي لكوكب أالر�ض .و�إىل جانب ثاين أ�ك�سيد الكربون ( )CO
و أ�ك�سيد النيرتوز ( )N Oوامليثان (  ،)CHيتناول بروتوكول كيوتو غازات الدفيئة
أالخرى مثل هك�سافلوريد الكربيت (  )SFوالهيدروفلوروكربونات ()HFCs
والبريفلوروكربونات (.)PFCs

ع�شبي ،مع�شو�شب مزهر ،غري خ�شبي.

2

2

4

Human system

نظام ب�شري أ�ي نظام ي�ؤدي فيه التنظيم الب�رشي دور ًا رئي�سي ًا .وكثري ًا ،لكن لي�س
دائم ًا ،ما يكون هذا امل�صطلح «جمتمع ًا» أ�و «نظام ًا �إجتماعي ًا» (مثل النظام الزراعي،
والنظام ال�سيا�سي ،والنظام التكنولوجي ،والنظام ا إلقت�صادي) وجميعها نظم
ب�رشية باملعنى الوارد يف تقرير التقييم الرابع .AR4

6

)Gross Domestic Product (GDP

�إجمايل الناجت املحلي �إجمايل الناجت املحلي هو القيمة النقدية لكافة ال�سلع
واخلدمات التي تنتجها أ� ّمة ما.
)Gross National Product (GNP

�إجمايل الناجت القومي �إجمايل الناجت القومي هو القيمة النقدية لكافة ال�سلع
واخلدمات التي ينتجها �إقت�صاد أ� ّمة ما ،با إل�ضافة �إىل الدخل الذي ينتجه املواطنون
يف اخلارج من دون ح�ساب دخل املقيمني أالجانب.
Gross primary production

�إجمايل ا إلنتاج أ
الويل �إجمايل الكربون الذي تث ّبته النبتة من خالل عملية التمثيل
ال�ضوئي.

Groundwater recharge

ت�شبع
تغذية املياه اجلوفية عملية تق�ضي ب�إ�ضافة املياه اخلارجية �إىل منطقة ّ

م�ستودع املياه اجلوفية� ،سوا ًء كان ذلك ب�شكل مبا�رش داخل »التكوين« أ�و ب�شكل
غري مبا�رش عن طريق تكوين أ�خر.
Groyne

حاجز م�ضاد إلجنراف الرتبة حاجز قليل ا إلرتفاع و�ض ّيق ُيث ّبت على ال�شاطئ
عمودي بغية حمايته من �إجنراف الرتبة �إثر الت ّيارات أ�و حركات املد واجلزر
ب�شكل
ّ
أ�و أالمواج ،فهو يحب�س الرمل بهدف �إعادة جتديد ال�شاطئ أ�و بهدف �إقامته.
Habitat

م�ؤل مكان أ�و مبيت طبيعي لنبات أ�و حيوان أ�و جمموعة خا�صة من الكائنات
املرتبطة ببع�ضها البع�ض ب�شكل وثيق.
Hantavirus

فريو�س هنتا فريو�س من أ��رسة الفريو�سات البنياوية ي�سبب �رضب ًا من احلمى
النزفية .و ُيعتقد أ�ن ا إلن�سان ي�صاب بهذا املر�ض ،أ��سا�س ًا ،نتيجة �إنتقال العدوى
من القوار�ض �إليه �سوا ًء بالتالم�س املبا�رش مع احليوانات أ�و ب�إ�ستن�شاق أ�و �إبتالع
غبار يحتوي على جزيئات مميتة حممولة بالهواء من البول املجفف أ�و �إفرازات
أ�خرى.

Heat island

جزيرة حرارية منطقة ح�رضية تت�سم بدرجات حرارة بيئية أ�كرث �إرتفاع ًا من
مت�صا�ص أ�على للطاقة ال�شم�سية من
ٍ
املنطقة غري احل�رضية املحيطة بها ،نظر ًا �إىل � إ
قبل مواد خا�صة باملناطق احل�رضية مثل أال�سفلت.
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Hydrographic events

أ�حداث هيدروغرافية أ�حداث تغيرّ حالة املوج أ�و ت ّيارها يف املحيطات أ�و أالنهار
أ�و البحريات.
Hydrological systems

نظم هيدرولوجية نظم م�شاركة يف حركة املياه وتوزيعها ونوعيتها يف كافة أ�رجاء
أالر�ض ،مبا يف ذلك الدورة املائية واملوارد املائية.
Hypolimnetic

منطقة دون املمال احلراري ي�شري امل�صطلح �إىل جزء البحرية املوجود دون املمال
موحدة ب�شكل
احلراري واملت أ�لف من املياه الراكدة التي تكون ذات درجات حرارة ّ
عام ،ب�إ�ستثناء يف خالل فرتة الدوران.
Hypoxic events

أ�حداث ت�ؤدي �إىل نق�ص يف أ
الك�سيجني أ�حداث ت�سبب نق�ص ًا يف أالك�سيجني.

Ice cap

القلن�سوة اجلليدية كتلة جليدية على �شكل قبة تغطي م�ساحة مرتفعة من أالر�ض
وتُعترب أ��صغر حجم ًا بكثري من ال�صفيحة اجلليدية.
Ice sheet

�صفيحة جليدية كتلة من اجلليد أالر�ضي تت�سم بعمق ٍ
كاف لتغطية معظم املهاد
ال�صخري .وتتدفق ال�صفيحة اجلليدية �إىل اخلارج من ه�ضبة مركزية عالية مرفقة
متو�سط �صغري .وتنحدر احلواف ب�صورة حادة ،ويتجه اجلليد،
مبنحدر �سطحي ّ
أ
أ
من خالل التدفق ال�رسيع للمجاري اجلليدية �و منافذ النهار اجلليدية يف بع�ض
احلاالت� ،إىل البحار أ�و أالجراف اجلليدية التي تطفو على البحار .يف العامل احلديث،
�صفيحتان جليديتان كبريتان :غرينالند واملنطقة القطبية اجلنوبية ( أ�نتاركتيكا)
التي انق�سمت �صفيحتها اجلليدية �إىل ق�سمني� ،رشقي وغربي ،بفعل اجلبال العابرة
للمنطقة القطبية اجلنوبية .وعرفت الع�صور اجلليدية عدد ًا أ�كرب من ال�صفائح
اجلليدية.
Ice shelf

اجلرف اجلليدي �صفيحة جليدية تطفو ،ذات �سماكة كبرية ترتبط بال�ساحل (وهو
عادة ذو �إمتداد أ�فقي كبري و�سطح م�ست ٍو ومتعرج بع�ض ال�شيء) ،وهو ،غالب ًا ،عبارة
عن �إمتداد لل�صفائح اجلليدية يف �إجتاه البحر .وتتواجد معظم أالجرف اجلليدية يف
منطقة أ�نتاركتيكا.
)Impact assessment (climate change

تقييم أ
الثر (تغيرّ املناخ) عملية حتديد وتقييم ،بوا�سطة املفاهيم النقدية أ�و غري
أ
تغي املناخ على النظم الطبيعية والب�رشية.
النقدية ،لت�ثري رّ
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)Impacts (climate change

ت أ�ثريات (تغيرّ املناخ) هي ت أ�ثريات تغيرّ املناخ على النظم الطبيعية والب�رشية.
التكيف بعني ا إلعتبار ،ميكن للمرء أ�ن مي ّيز بني الت أ�ثريات املحتملة
وعند أ�خذ درا�سة ّ
والت أ�ثريات املتبقية:
أ
الت أ�ثريات املحتملة :هي ك ّل الت�ثريات التي قد حتدث نظر ًا �إىل التغيرّ ات
املتوقّعة يف املناخ ومن دون أالخذ مب�سالة التك ّيف.
الت أ�ثريات املتبقية :هي الت أ�ثريات الناجمة عن تغيرّ املناخ والواقعة بعد عملية
الت�ثريات ا إلجمالية  Aggregate impactsو أ
التك ّيف .أ�نظر أ�ي�ض ًا أ
الت�ثريات
أ
ال�سوقية  Market impactsوالت�ثريات غري ال�سوقية Non-market
.impacts

Indigenous people

ال�سكان أ
ال�صليون ما من حتديد معرتف به عاملي ًا ملفهوم ال�سكان أال�صليني.
ً
وت�ض ّم اخل�صائ�ص امل�شرتكة املعتمدة غالبا مبوجب القانون الدويل ومن قبل وكاالت
أالمم املتحدة عن متييز ال�سكان أ
ال�صليني التايل :ا إلقامة �ضمن أ�و ا إلرتباط مبوائل
تقليدية خا�صة ،أ�و على أ�را�ضي أال�سالف ،مع مواردها الطبيعية .ويحافظون على
الهويات الثقافية وا إلجتماعية مع ا إلحتفاظ مب�ؤ�س�سات �إجتماعية و�إقت�صادية
التوجه العام أ�و عن م�ؤ�س�سات املجتمعات والثقافات
وثقافية و�سيا�سية خمتلفة عن ّ
أ
أ
امل�سيطرة .وينحدرون من جمموعات �سكانية �سكنت يف �غلب الحيان منطقة حمددة
حتى قبل �إقامة الدول أ�و أالرا�ضي احلديثة وتر�سيم احلدود احلالية .ويع ّرفون
بتم�سكهم
ب أ�نف�سهم على أ�نهم ينتمون �إىل جمموعة ثقافية أ��صلية خا�صة ويتم ّيزون ّ
بتلك الهوية الثقافية.
Industrial revolution

الثورة ال�صناعية حقبة من النمو ال�صناعي ال�رسيع وما �إنطوت عليه من آ�ثار
�إجتماعية و�إقت�صادية بعيدة املدى بد أ�ت يف �إنكلرتا خالل الن�صف الثاين من القرن
الثامن ع�رش و�إنت�رشت يف أ�وروبا ثم يف بلدان أ�خرى منها الواليات املتحدة أالمريكية.
ومع الثورة ال�صناعية ،بد أ� يزداد حرق الوقود أالحفوري ب�شكل كبري ،مع �إطالق
ثاين أ�ك�سيد الكربون .وي�شري مفهوم «ما قبل الثورة ال�صناعية» يف تقرير التقييم
الرابع ب�صورة �إعتباطية بع�ض ال�شيء �إىل فرتة ما قبل .1950
Infectious disease

أ�مرا�ض معدية أ�ي مر�ض تت�س ّبب به العوامل اجلرثومية وميكن أ�ن ينتقل من �شخ�ص
�إىل �شخ�ص أ�خر أ�و من احليوان �إىل ا إلن�سان .وقد يحدث ذلك بالتما�س البدين املبا�رش
أ�و بلم�س �شيء ما مل ّوث بكائنات معدية أ�و عن طريق حام ٍل للمر�ض أ�و عرب املياه
املل ّوثة أ�و بتناثر قطريات خاجمة يف اجلو نتيجة ال�سعال أ�و الزفري.
Infrastructure

بنية أ��سا�سية هي املعدات أال�سا�سية واملنافع وامل�ؤ�س�سات ا إلنتاجية واملرافق
واخلدمات التي ال حميد عنها بالن�سبة �إىل تطوير وت�سيري ومنو منظمة أ�و مدينة
أ�و أ�مة.
Integrated assessment

التقييم املتكامل عملية متداخلة ا إلخت�صا�صات تق�ضي بجمع املعرفة وحتليلها
ون�رشها با إل�ستناد �إىل �إخت�صا�صات علمية عديدة بهدف تقييم كافة أالوجه ذات
ال�صلة مب� أس�لة �إجتماعية معقّدة ،والنظر فيها من أ�جل �صنع القرار.
)Integrated water resources management (IWRM

�إدارة متكاملة للموارد املائية هو مفهوم �إدارة املياه الطاغي الذي مل ُيحدد
ب�شكل وا�ضح ونهائي حتى اليوم .وت�ستند ا إلدارة املتكاملة للموارد املائية �إىل أ�ربعة

مبادئ و�ضعها امل�ؤمتر الدويل املعني باملياه والبيئة يف دبلن ،يف �سنة )1( :1992
املياه العذبة هي مورد قابل ل إل�ستنفاذ وذو عر�ضة ،وهي �رضورية إل�ستدامة احلياة
والتنمية والبيئة؛ ( )2يجب أ�ن ت�ستند تنمية املياه و�إدارتها �إىل نهج �إ�رشاكي ،ي�ض ّم
امل�ستخدمني ووا�ضعي اخلطط و�صانعي القرار على كافة امل�ستويات؛ ( )3ت�ؤدي
املر أ�ة دور ًا مركزي ًا يف التزويد باملياه و�إدارتها واحلفاظ عليها؛ ( )4متلك املياه
قيمة �إقت�صادية يف كافة �إ�ستعماالتها التناف�سية ويجب ا إلعرتاف بها على أ�نها �سلعة
�إقت�صادية.
)Invasive species and invasive alien species (IAS

التو�سع ،من حيث نطاق تواجدها
أ�نواع غاز ّية و أ�نواع دخيلة غاز ّية أ�نواع عنيفة ّ
ومن حيث كثافتها ،داخل منطقة تقع خارج منطقتها أال�صلية ،وغالب ًا ما تقوم بذلك
أ�نواع أ��صلية ال مناف�س لها أ�و أ�نواع م�سيطرة.

Irrigation water-use efficiency

الري ي�شري املفهوم �إىل كمية الكتلة أالحيائية أ�و مردود
كفاءة �إ�ستخدام املياه يف ّ
ري من املياه امل�ستخدمة ،وهي ت�ساوي عادة طن ًا واحد ًا من املادة
البذور لكل وحدة ّ
اجلافة لكل  100مم من املياه امل�ستخدمة.
Isohyet

خط ت�ساوي املطر خط على اخلارطة ي�صل بني مناطق تتم ّيز بت�ساوي ن�سب
تهطالها.
Joint attribution

تغي �إقليمي
العزو امل�شرتك ي�ض ّم العزو امل�شرتك عزو التغيرّ ات امللحوظة �إىل رّ
للمناخ ،وعزو �رشيحة قابلة للقيا�س �إما لتغيرّ �إقليمي يف املناخ أ�و لتغيرّ ات مرتبطة
أ
به ملحوظة يف النظام� ،إىل أ��سباب ب�رشية
املن�ش� تتخطى التقلبية الطبيعية .وتق�ضي
العملية أ�ي�ض ًا بربط عمليات حماكاة تغيرّ املناخ املبنية على مناذج مناخية ربطاً

�إح�صائي ًا با إل�ستجابات امللحوظة يف النظام الطبيعي أ�و املدار .ويجب أ�ن تكون ن�سبة
الثقة بالعزو امل�شرتك أ�دنى من ن�سبة الثقة املتوفّرة يف ك ّل خطوة عزو فردية يف
اخلطوتني ،وذلك ب�سبب جمع ما بني تقييمني �إح�صائيني م�ستقلني.
Keystone species

أ�نواع أ��سا�سية هي أالنواع التي ت�ؤدي دور ًا خدمي ًا أ��سا�سي ًا ي�ؤثر يف الكثري من
الكائنات احلية أالخرى والتي قد ي�ؤدي موتها �إىل خ�سارة عدد من أالنواع و�إىل
حدوث تغيرّ ات كربى يف وظيفة النظام ا إليكولوجي.
Kyoto Protocol

بروتوكول كيوتو مت اعتماد بروتوكول كيوتو امللحق بـ�إتفاقية أالمم املتحدة
ا إلطارية ب� أش�ن تغري املناخ يف الدورة الثالثة لـم�ؤمتر أ
الطراف يف �إتفاقية أالمم
املتحدة ا إلطارية أ
تغي املناخ ،يف كيوتو ،اليابان ،يف العام  .1997وي�شمل
ب�ش�ن رّ
الربوتوكول تعهدات ملزمة قانون ًا با إل�ضافة �إىل تلك التعهدات الواردة يف ا إلتفاقية.
ووافقت البلدان املدرجة يف املرفق باء امللحق بالربوتوكول (معظم بلدان منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي والبلدان التي مير �إقت�صادها مبرحلة
أ
�إنتقالية) على احلد من �إنبعاثاتها من غازات الدفيئة الب�رشية
املن�ش� (ثاين أ�ك�سيد
الكربون وامليثان و أ�ك�سيد النيرتوز واملركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية
واملركبات الكربونية الفلورية امل�شبعة و�ساد�س فلوريد الكربيت) بن�سبة خم�سة يف
املئة على أالقل دون م�ستويات العام  1990خالل فرتة ا إللتزام املمتدة من العام
� 2008إىل العام  .2012دخل بروتوكول كيوتو ح ّيز التنفيذ يف  16ت�رشين أالول /
أ�كتوبر .2005
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حوايل  300مليون �شخ�ص ويق�ضي على حوايل مليوين �شخ�ص يف ك ّل عام.

La Niña

النينا أ�نظر النينيو  -التذبذب اجلنوبي Oscillation

El Niño-Southern

و()ENSO

Landslide

�إنزالق أ
الرا�ضي كتلة من املواد املنزلقة �إىل أال�سفل بفعل اجلاذبية وكثري ًا ما يكون
ذلك م�صحوب ًا باملياه عندما تت�ش ّبع بها تلك املواد؛ حركة �رسيعة لكتلة من الرتاب �وأ
ال�صخور أ�و احلتات �إىل أ��سفل منحدر ما.

Large-scale singularities

ال�شذوذات الوا�سعة النطاق تغيرّ ات مفاجئة ومثرية تطر أ� على حالة أ�نظمة ما،
جتاوب ًا مع تغيرّ ات تدريجية يف القوى الدافعة .مث ًال ،قد ت�ؤدي زيادة تدريجية يف
تركيزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي �إىل حدوث تلك ال�شذوذات الوا�سعة
النطاق ،كتباط� ؤ أ�و �إنهيار الدوران املدفوع بالتباين احلراري وامللحي ،أ�و �إنهيار
ال�صفيحة اجلليدية يف غرب املنطقة القطبية اجلنوبية ( أ�نتاركتيكا) .وي�صعب التنب� ؤ
بحدوث ال�شذوذات الوا�سعة النطاق وحتديد مداها وتوقيتها.
Last Glacial Maximum

الق�صى أ
احلد اجلليدي أ
الخري ي�شري احلد اجلليدي أالق�صى أالخري �إىل وقت
ا إلمتداد أالق�صى لل�صفائح اجلليدية خالل الفرتة اجلليدية أالخرية أ�ي منذ حوايل
 21000أ�لف �سنة.

Leaching

غ�سيل الرتبة �إزالة عنا�رص الرتبة أ�و املواد الكيميائية امل�ستخدمة بوا�سطة حركة
املياه يف الرتبة.
)Leaf area index (LAI

دليل كثافة الغطاء النباتي الن�سبة بني جممل م�ساحة الغطاء النباتي لنبات ما
وبني م�ساحة أالر�ض التي تغطيها أ�وراقه.
Legume

البقوليات هي النباتات التي تث ّبت النيرتوجني من الهواء عن طريق عالقة تعاي�شية
مع البكترييا يف تربتها ويف نظم جذورها (مثل فول ال�صويا والبازالء والفول
والف�صة والرب�سيم).
Likelihood

أ
الرجحية ي�شري التقرير �إىل أ�رجحية حدث أ�و ح�صيلة أ�و نتيجة ما عندما ميكن
تقدير �إحتمال حدوثها ،ب�إ�ستعمال مفردات معيارية معرو�ضة يف املقدمة .أ�نظر أ�ي�ض ًا
عدم اليقني  Uncertaintyوالثقة . Confidence
Limnology

علم اللمنولوجيا درا�سة البحريات وكائناتها احلية.
Littoral zone

منطقة �ساحلية منطقة �ساحلية ،تقع بني اخلطني أالعلى أ
وال�سفل إلرتفاع املياه.
Malaria

املالريا مر�ض طفيلي متوطن أ�و وبائي تت�سبب به أ�نواع طفيلية من جن�س
«البالزموديوم» أ
(الويل) وينقله البعو�ض من جن�س « أالنزفيلي�س»؛ وي�ؤدي هذا
املر�ض �إىل ا إل�صابة بنوبات حرارة مرتفعة و�إىل �إ�ضطرابات جمموعية .وهو ي�صيب
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Market impacts

ت أ�ثريات �سوقية هي أت�ثريات ميكن تقديرها تقدير ًا نقدي ًا ،وهي ت�ؤثر مبا�رشة على
�إجمايل الناجت املحلي ،مثل التغيريات يف �سعر املدخالت و  /أ�و ال�سلع الزراعية.
أ�نظر أ�ي�ض ًا أت�ثريات غري �سوقية .Non-market impacts
Meningitis

�إلتهاب ال�سحايا �إلتهاب �سحايا الدماغ (وهي الق�رشة التي تغطي الدماغ) تت�سبب
به عاد ًة باكترييا أ�و فريو�سات أ�و فطريات.
)Meridional overturning circulation (MOC

دوران ا إلنقالب الطويل أ�نظر الدوران املدفوع بالتباين احلراري وامللحي
Thermohaline circulation (THC)i

Microclimate

مناخ حملي تف�صيلي مناخ حملي على �سطح أالر�ض أ�و بالقرب منه .أ�نظر أ�ي�ض ًا
مناخ .Climate
)Millennium Development Goals (MDGs

أ
الهداف ا إلمنائية أ
لللفية الئحة مك ّونة من ع�رشة أ�هداف من بينها �إ�ستئ�صال
أ
أ
الفقر املدقع واجلوع وحت�سني �صحة المهات وت�مني بيئة م�ستدامة� ،إعتمدتها
اجلمعية العامة أللمم املتحدة أ�ي  191دولة ،يف العام  ،2000على أ�ن يتم حتقيقها
مو�سعة للتنمية وقد
بحلول العام  .2015وتلزم أ�هداف أاللفية أال�رسة الدولية بر�ؤية ّ
مت القبول بها ك�إطار عمل لقيا�س التق ّدم الذي مت �إحرازه يف جمال التنمية.
Mires

را�ض رطبة يتج ّمع فيها اخلث .أ�نظر أ�ي�ض ًا �سبخة  /م�ستنقع .Bog
م�ستنقع أ� ٍ
Mitigation

أ
املن�ش� للنظام املناخي،
التخفيق تدخّ ل ب�رشي يهدف �إىل احلد من الت أ�ثري الب�رشي
وي�ض ّم �إ�سرتاتيجيات تقود �إىل خف�ض م�صادر غازات الدفيئة و�إنبعاثاتها وتعزيز
م�صارف �إمت�صا�صها.
Mixed layer

طبقة خمتلطة هي املنطقة العليا يف املحيط ،وهي جيدة املزج ب�سبب التفاعل مع
الغالف اجلوي فوقها.
Monsoon

املو�سميات املو�سميات هي رياح مو�سمية مدارية و�شبه مدارية تت�سم بتغيرّ �إجتاه
رياحها ال�سطحية ون�سب التهطال ذات ال�صلة.
Montane

�شبه أ�لبي املنطقة البيوجغرافية املت أ�لفة من منحدرات املرتفعات الرطبة والباردة
ن�سبي ًا ،وهي تقع حتت منطقة جنوب أاللب التي تتم ّيز بخليط من أال�شجار
املت�ساقطة أالوراق على املرتفعات املتدنية أ
وال�شجار ال�صنوبرية الدائمة اخل�ضار
على مرتفعات أ�كرث علو ًا.

Morbidity

املرا�ضة معدل حدوث مر�ض ما أ�و أ�ي �إ�ضطراب �صحي أ�خر يف �صفوف جمموعة
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�سكانية ما ،مع أ�خذ معدالت املرا�ضة اخلا�صة بفئات عمرية معينة بعني ا إلعتبار.
وت�شمل م�ؤ�رشات املرا�ضة حدوث � /إنت�شار أالمرا�ض املزمنة ،ومعدالت ا إلقامة
يف امل�ست�شفيات ،و�إ�ست�شارات الرعاية أالولية ،و أ�يام العجز ( أ�ي أ�يام التغ ّيب عن
العمل) ،ومع ّدل �إنت�شار أالعرا�ض.
Morphology

مورفولوجيا بنية كائن ما أ�و �شكل أ�ر�ضي ،و�شكله ،أ�و أ�ي جزء من أ�جزائه.
Mortality

)North Atlantic Oscillation (NAO

التذبذب �شمال أ
الطل�سي يت أ�لف التذبذب ال�شمال أالطل�سي من تغيرّ ات متعار�ضة
يف ال�ضغط البارومرتي بالقرب من أ�ي�سلند وجزر آ��سور .وهو الطريقة ال�سائدة عن
التقلبية املناخية ال�شتوية يف منطقة �شمال أالطل�سي.
Ocean acidification

حت ّم�ض املحيط تزايد يف تركيزات ثاين أ�ك�سيد الكربون يف مياه البحر ي�ؤدي
�إىل �إرتفاع ملحوظ يف ن�سبة احلمو�ضة ( أ�ي �إنخفا�ض يف  ،)pHما قد ي�ؤدي �إىل
�إنخفا�ض ن�سبة التكلي�س لدى كائنات التكلي�س مثل املرجان واملحار والطحالب
والق�رشيات.

الوفيات مع ّدل حدوث املوت يف �صفوف جمموعة �سكانية ما ،وي أ�خذ ح�ساب مع ّدل
متو�سط
الوفيات مبع ّدالت وفيات فئات عمرية حمددة ،وي�ؤدي ذلك تالي ًا �إىل قيا�س ّ
العمر املتوقّع وقيا�س مدى حدوث املوت املب ّكر.

Ombrotrophic bog

�صايف �إنتاج املنطقة أ
الحيائية ي�ساوي �صايف �إنتاج املنطقة أ
الحيائية �صايف
�إنتاج النظام ا إليكولوجي مع خ�سم الكربون املفقود �إثر �إ�ضطرابات مثل احلرائق

Opportunity costs

)Net biome production (NBP

أ�و ت�ساقط أالوراق بفعل احل�رشات.

)Net ecosystem production (NEP

�صايف �إنتاج النظام ا إليكولوجي ي�ساوي �صايف �إنتاج النظام ا إليكولوجي الفارق
ما بني �صايف ا إلنتاج أ
التنف�س املتباين التغذية (مبعظمه من حتلل مواد
الويل و ّ
أ
أ
ً
ع�ضوية ميتة) لذلك النظام ا إليكولوجي �ضمن املنطقة ذاتها (�نظر �ي�ضا �صايف
�إنتاج املنطقة أالحيائية .)Net biome production (NBP)i
)Net primary production (NPP

�صايف ا إلنتاج أ
الويل ي�ساوي �صايف ا إلنتاج أالويل �إجمايل ا إلنتاج أالويل مطروح ًا
أ
أ
التنف�س الذاتي التغذية� ،ي جمموع عمليات الي�ض
منه الكربون املفقود بنتيجة ّ
وا إلتزان لنمو النبتة �ضمن املنطقة ذاتها.
)Nitrogen oxides (NOx

�سبخة أ�مبوتروفية أ�ر�ض رطبة تتم ّيز بحمو�ضتها ويتج ّمع اخلث فيها ،تغذّيها
مياه أالمطار (بد ًال من املياه اجلوفية) ،وهي تالي ًا فقرية على م�ستوى املغذيات.

تكاليف الفر�ص البديلة  /ال�ضائعة تكلفة ن�شاط �إقت�صادي مت التخلي عنه ب�سبب
�إختيار ن�شاط أ�خر.
Ozone

أ
الوزون هو ال�شكل الثالثي الذرات أللك�سيجني ،وعبارة عن أ�حد مك ّونات الغالف
اجلوي .وهو يتو ّلد يف طبقة الرتوبو�سفري ب�صورة طبيعية من خالل التفاعالت
الكيميائية ال�ضوئية التي ت�شتمل على غازات ناجمة عن أ
الن�شطة الب�رشية (ال�ضباب
الدخاين الكيميائي ال�ضوئي) .وميكن أللوزون املوجود يف طبقة الرتوبو�سفري،
رض بالعديد من الكائنات احلية .ويعمل أالوزون
عندما يكون عايل الرتكيز ،أ�ن ي� ّ
الرتوبو�سفريي كغاز دفيئة .ويتو ّلد يف ال�سرتاتو�سفري تنيجة التفاعل ما بني أال�شعة
فوق البنف�سجية ال�شم�سية أ
والك�سيجني اجلزيئي (  .)Oأ�ما �إ�ستنفاد أالوزون
تغي املناخ في�ؤدي
ال�سرتاتو�سفريي �إثر التفاعالت الكيميائية التي قد تتعزز ب�سبب رّ
�إىل زياد ٍة يف تدفّق ا إل�شعاع فوق البنف�سجي  -باء على م�ستوى أالر�ض.
2

أ�وك�سيدات النيرتوز أ� ٌّي من عدة مركبات أ�ك�سيدات النيرتوجني.

Paludification

�سيا�سة «ال ُيندم عليها» �سيا�سة من � أش�نها أ�ن ت�ؤدي �إىل جني منافع �إجتماعية
أ
و /أ�و �إقت�صادية �صافية �سواء ح�صل تغيرّ ب�رشي
املن�ش� أ�و مل يح�صل.

Particulates

No regrets policy

Non-linearity

عدم اخلط ّية تُ�س ّمى أ�ي عملية «غري خط ّية» عند غياب العالقة التنا�سبية بني الع ّلة
واملعلول.

Non-market impacts

مت�س النظم ا إليكولوجية أ�و رفاه
ت أ�ثريات غري �سوقية هي الت أ�ثريات التي ّ
ا إلن�سان ،لكن ي�صعب التعبري عنها بالتقديرات النقدية ،ك�إرتفاع �إحتماالت خطر
الوفيات املبكرة أ�و زيادات يف عدد أال�شخا�ص املعر�ضني خلطر املجاعة .أ�نظر أ�ي�ض ًا
أت�ثريات ال�سوق .Market impacts
)Normalised difference vegetation index (NDVI

املوحد الفرق للغطاء النباتي قيا�س ي�ستند �إىل ت�صوير �ساتلي
الرقم القيا�سي ّ
بعيد املدى لـ«خ�ضار» الغطاء النباتي.

عملية ت�شكّل أ
الر�ض الرطبة عملية حتويل أ
ر�ض رطبة مثل �سبخة أ�و
الر�ض �إىل أ� ٍ
م�ستنقع أ�و أ
حم�ة.

ج�سيمات دقيقة ج�سيمات �صلبة �صغرية جد ًا ت�صدر يف خالل عملية �إحرتاق الوقود
أالحفوري ووقود الكتلة أالحيائية .وقد تت أ�لف اجل�سيمات الدقيقة من طائفة كبرية
ال�صحة ،وهي تلك التي
من املواد ،من بينها مواد تثري خماوف كربى على م�ستوى
ّ
يقل قطرها عن  10نانومرتات و ُيطلق عليها �إ�سم .PM
10

Peat

خث يت أ�لف اخلث من النباتات امليتة وبدرجة كبرية من حزازيات امل�ستنقعات
التي حتللت جزئي ًا ب�سبب دوام بقائها حتت املاء ،بوجود مواد حافظة مثل احلم�ض
الدبال.
Peatland

أ�ر�ض اخلث أ�ر�ض رطبة عادة مثل م�ستنقع ت�شهد جتمع ًا بطيئ ًا للخث.
Pelagic community

ميية جمموعة من الكائنات التي تعي�ش يف أ�عايل مياه نهر أ�و بحرية أ�و
جمموعة ّ
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حميط (خالف ًا للمجموعات القاعية التي تعي�ش فوق أ�و بالقرب من قاع الكتلة
املائية).
Pemafrost

تربة �صقيعية أالر�ض الدائمة التج ّمد ،كلما �إ�ستقرت درجات احلرارة حتت ال�صفر
املئوي لعدة �سنوات.
Phenology

دوري (مراحل
الفينولوجيا درا�سة الظواهر الطبيعية التي يتكرر حدوثها على نحو ّ
التنمية والهجرة ،مث ًال) وعالقتها باملناخ وبالتغيرّ ات الف�صلية.
Photochemical smog

�ضباب دخاين كيميائي �ضوئي مزيج من امللوثات الهوائية الكيميائية ال�ضوئية
امل�ؤك�سدة الناجمة عن تفاعل �ضوء ال�شم�س مع امللوثات الهوائية أالولية وخا�صة
الهيدروكاربونات.
Photosynthesis

التمثيل ال�ضوئي متثيل تقوم به النباتات والطحالب وبع�ض البكترييا من ال�سكر،
بوجود ال�شم�س وثاين أ�ك�سيد الكربون واملاء ،مع �إطالق أالك�سيجني خالل العملية.
أ�نظر أ�ي�ض ًا التخ�صيب بثاين أ�ك�سيد الكربون ،Carbon dioxide fertilization
ونباتات  ،C plants Cونباتات .C plants C
3

3

4

4

Physiographic

فيزيوغرايف م�صطلح يتع ّلق بو�صف الطبيعة أ�و الظواهر الطبيعية ،أ�و ُي�ستخدم
خالله.

Potential production

�إنتاج حمتمل ا إلنتاج التقديري ملح�صول ما يف ظروف غري حمدودة الرتبة أ�و
املغذيات أ�و املياه.
Pre-industrial

ع�صر ما قبل الثورة ال�صناعية
.revolution

أ�نظر الثورة ال�صناعية

Industrial

Primary production

ا إلنتاج أ
الويل ك ّل أ��شكال ا إلنتاج التي تقوم به النباتات والتي تُ�سمى أ�ي�ض ًا باملنتِج
أالويل .أ�نظر  ,GPP, NPP, NEPو.NBP

Projection

ا إل�سقاط هو التط ّور املحتمل لكمية أ�و ملجموعة من الكم ّيات تحُ ت�سب يف غالب
أالحيان مب�ساعدة أ�حد النماذج .وتختلف ا إل�سقاطات عن التنب�ؤات� ،إذ ت�ضم
ا إل�سقاطات �إفرتا�ضات تتع ّلق ،على �سبيل املثال ،بالتط ّورات امل�ستقبلية ا إلقت�صادية
ا إلجتماعية والتكنولوجية التي من املمكن حتقيقها أ�و عدم حتقيقها .وتالي ًا ،تكون
ا إل�سقاطات عر�ضة لن�سبة هامة من عدم اليقني .أ�نظر أ�ي�ض ًا �إ�سقاطات املناخ
 Climate projectionsونتب�ؤ ات املناخ . Climate predictions
Pteropods

البتريوبود ح ّيات بحرية �صغرية من نوع العوالق ،ت�شبه أالع�ضاء التي ت�ستعملها
اجلوانح لل�سباحة.

Phytoplankton

Pure rate of time preference

العوالق النباتية هي ال�شكل النباتي للعوالق .وتعترب العوالق النباتية النباتات
املهيمنة يف البحار وت�ش ّكل أ��سا�س ًا ل�شبكة أالغذية البحرية بكاملها .وتلك الكائنات
الوحيدة اخلل ّية هي العوامل الرئي�سية يف تثبيت الكربون يف املحيط من خالل التمثيل
ال�ضوئي .أ�نظر أ�ي�ض ًا العوالق احليوانية .Zooplankton

�صايف معدّل التف�ضيل الزمني هي درجة تف�ضيل ا إل�ستهالك احلايل إل�ستهالك
ال�سنة ال�سابقة ،مع ا إلبقاء على أال�سعار ذاتها والدخل ،وهو عن�رص من عنا�رص
معدل اخل�صم.
ّ

Plankton

العوالق كائنات مائية جمهرية تن�ساق أ�و ت�سبح بفتور .أ�نظر أ�ي�ض ًا العوالق
النباتية  Phytoplanktonوالعوالق احليوانية .Zooplankton
)Plant functional type (PFT

Radiative forcing

الت أ�ثري ا إل�شعاعي الت أ�ثري ا إل�شعاعي هو التغيرّ الطارئ على �صايف ا إل�شعاع الر أ��سي
(مقا�س ًا بالواط يف املرت املربع (و/م )2يف الرتوبوبوز) نتيجة لتغيرّ داخلي يف الت أ�ثري
اخلارجي للنظام املناخي ،مثل حدوث تغيرّ يف تركيز ثاين أ�ك�سيد الكربون أ�و
ا إل�شعاع ال�شم�سي.

نوع نبات وظيفي نوع نبات مثايل ُي�ستعمل عادة يف النماذج الدينامية للغطاء
النباتي العاملي.

Rangeland

ُفرج مائي م�ساحات من املياه البحرية غري املتجمدة ب�شكل دائم ،نتيجة تيارات
مائية حملية دافئة ،يف املحيطات املغطاة باجلليد البحري .وهي نقاط بيولوجية
�ساخنة �إذ ت�ؤدي دور فتحات تنفّ�س أ�و املالذ للثدييات البحرية ،مثل احلوت والفقمة
والطيور ا آلكلة أال�سماك.

Recalcitrant

Polynya

Population system

نظام �سكّاين نظام بيئي (يختلف عن النظام ا إليكولوجي) حتدده دينامية نوع
خا�ص من أالنواع الطليقة التي تقطع عادة عدد ًا من املجموعات ا إليكولوجية بل
كتال أ�حيائية بكاملها ،مثل الطيور املهاجرة التي تعي�ش مو�سمي ًا يف غابات
أ�حيان ًا ً
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را�ض رطبة يف طريقها نحو منطقة جديدة.
وم�ساحات مع�شو�شة وتزور أ� ٍ

أ�را�ضي املراعي أالرا�ضي املع�شو�شبة و أ�را�ضي اجلنيبات وال�سافانا والتندرا غري
املدارة.
مقاوم مواد ع�ضوية مقاومة أ�و م�ستودعات كربون مقاومة للتحلل.

Reference scenario

�سيناريو مرجعي أ�نظر أ��سا�سي  /مرجعي .Baseline/reference
Reforestation

�إعادة الت�شجري زراعة أال�شجار يف أالرا�ضي التي كانت ت�ضم يف ال�سابق غابات
لكن مت �إ�ستغاللها إل�ستخدامات أ�خرى .وملناق�شة م�صطلح «الغابة» وما يت�صل به
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من م�صطلحات مثل الت�شجري و�إعادة الت�شجري و�إزالة أال�شجار ،أ�نظر تقرير الهيئة
احلكومية املعنية بتغيرّ املناخ ب� أش�ن �إ�ستخدام أالرا�ضي وتغيري �إ�ستخدام أالرا�ضي
واحلراجة (.)IPCC, 2000
Reid’s paradox

مفارقة ِر ْيد ت�شري املفارقة �إىل التعار�ض الظاهر بني الن�سب التقديرية العالية لهجرة
النباتات مبوجب �سج ّل املناخ القدمي (خا�صة بعد الع�رص اجلليدي أالخري) ،ون�سب
الهجرة املتدنية املحتملة التي ميكن تقديرها عند درا�سة �إنت�شار بذور النباتات
املعنية ،خالل �إختبارات «النفق الريحي» ،على �سبيل املثال.
Reinsurance

�إعادة الت أ�مني نقل ن�سبة من خماطر الت أ�مني الرئي�سي �إىل م�ستوى ثانٍ من �رشكات
�سا�سي.
الت أ�مني (�رشكات �إعادة الت أ�مني)؛ أ�ي أ�نها «ت أ�مني �رشكات الت أ�مني» ب�شكل أ�
ّ

Relative sea-level rise

�إرتفاع ن�سبي يف م�ستوى �سطح البحر أ�نظر �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر

Sea-

.level rise
Reservoir

م�ستودع عن�رص من عنا�رص النظام املناخي ،غري الغالف اجلوي ،ميتلك القدرة
على تخزين املواد املثرية للقلق (مثل الكربون أ�و غازات الدفيئة) وجتميعها
و�إطالقها .وتعترب املحيطات والرتبة والغابات من أالمثلة على م�ستودعات الكربون.
كما يعني امل�صطلح أ�ي�ض ًا مكان ًا طبيعي ًا أ�و �إ�صطناعي ًا لتخزين املياه مثل البحريات
أ�و الربك أ�و م�ستودعات املياه اجلوفية التي ميكن �سحب املياه منها ألغرا�ض مثل
الري أ�و لتوفري �إمدادات املياه.
ّ
Resilience

مرونة هي قدرة نظام �إجتماعي أ�و بيئي ما على معاجلة ا إل�ضطرابات مع ا إلحتفاظ
بالهيكلية أال�سا�سية وطرق العمل ذاتها والقدرة على التنظيم الذاتي وعلى الت أ�قلم
مع ا إلجهادات والتغيري.
Respiration

التن ّف�س العملية التي ت�ستخدمها الكائنات احلية يف حتويلها املادة الع�ضوية �إىل ثاين
أ�ك�سيد الكربون إلطالق الطاقة و�إ�ستهالك أالك�سيجني.
Riparian

م�شاطئ يرتبط بـ ،أ�و يعي�ش أ�و يقع على �ضفاف جمرى مائي طبيعي (نهر مث ًال) أ�و
أ�حيان ًا بحرية أ�و مياه املد واجلزر.
River discharge

تد ّفق املجرى النهري تدفّق مائي �ضمن جمرى نهري ُيقا�س عادة باملرت املك ّعب /
تدفق املجرى املائي».
ثانية .وهو مرادف مل�صطلح « ّ
Runoff

يتبخر وال ينتح.
جريان ذلك اجلزء من التهطال الذي ال ّ
Salinisation

التم ّلح تراكم أالمالح يف الرتبة.

Salt-water intrusion/encroachment

طغيان املياه املاحلة �إنتقال املياه ال�سطحية العذبة أ�و املياه اجلوفية من مكان �إىل
أ�خر نتيجة تق ّدم املياه املاحلة نظر ًا �إىل أ�نها أ�كرث كثاف ًة من أالوىل .ويحدث ذلك عادة
يف املناطق ال�ساحلية أ�و عند م�ص ّبات أالنهار ب�سبب �إنخفا�ض الت أ�ثري املبني على أالر�ض
(�إما �إثر تق ّل�ص اجلريان وتغذية املياه اجلوفية ذات ال�صلة على �سبيل املثال ،أ�و
�إثر �سحب مفرط للمياه من م�ستودعات املياه اجلوفية) أ�و ب�سبب �إزدياد يف الت أ�ثري
البحري (ا إلرتفاع الن�سبي يف م�ستوى �سطح البحر على �سبيل املثال).
Savanna

ال�سافانا أ�ر�ض مع�شو�شبة مدارية أ�و �شبه مدارية أ�و وحدات اجلنبات أالحيائية

مع جنيبات منت�رشة أ�و أ��شجار فردية أ�و طيف وا�سع من أال�شجار ،ك ّلها تتم ّيز
مبناخ جاف (قاحل أ�و �شبه قاحل أ�و �شبه رطب).
Scenario

ومب�سط ،يف أ�غلب أالحيان ،لكيفية تط ّور امل�ستقبل �إ�ستناد ًا
�سيناريو و�صف معقول ّ
�إىل جمموعة �إفرتا�ضات متجان�سة ومت�سقة داخلي ًا عن القوى املح ّركة والعالقات
الرئي�سية .وقد تُ�ستمد ال�سيناريوهات من ا إل�سقاطات� ،إال أ�نها ت�ستند عادة �إىل
معلومات �إ�ضافية من م�صادر أ�خرى وتقرتن يف بع�ض أالحيان بـ«الوقائع املنظورة».
(تغي) املناخ  ،climate (change) scenarioو�سيناريو
أ�نظر أ�ي�ض ًا �سيناريو رّ
ا إلنبعاثات  Emissions scenarioو التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات
ا إلنبعاثات .SRES
Sea-ice biome

الوحدة أ
الحيائية بني املحيطات واجلليد البحري هي الوحدة التي ت�ش ّكلها
كافة الكائنات البحرية التي تعي�ش داخل اجلليد املحيطي العائم أ�و فوقه ( أ�ر�ض
املحيط املج ّمدة) يف منطقة القطبني.
Sea-level rise

التغي
�إرتفاع م�ستوى �سطح البحر هو زيادة يف متو�سط م�ستوى املحيط .أ�ما رّ
املتو�سط العاملي
اليو�ستاتي يف �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر فهو عبارة عن تغيرّ يف
ّ
مل�ستوى �سطح البحر ينجم عن تغيرّ يف حجم املحيط يف العامل .ويحدث �إرتفاع
ن�سبي يف م�ستوى �سطح البحر بوجود زيادة �صافية يف م�ستوى �سطح املحيط يف ما

يتع ّلق باحلركات أالر�ضية املحلية ،قد تنتج عن �إرتفاع م�ستوى املحيط و /أ�و هبوط
م�ستوى أالر�ض .وميكن مل�ستوى البحر الن�سبي أ�ن ينخف�ض يف املناطق املع ّر�ضة
إلرتفاع �رسيع يف م�ستوى أالر�ض.

Sea wall

م�ص ّد أ�مواج جدار أ�و حاجز �إ�صطناعي على طول ال�ساحل للحيلولة دون آ
الت�كل

بفعل أالمواج.

Semi-arid regions

مناطق �شبه قاحلة مناطق ذات ت�ساقط متو�سط التدين ،ال تتمتّع ب�إنتاج عالٍ وعادة
«متو�سط التدين» املعرتف به ب�شكل
ما ت�صنف �ضمن أ�را�ضي املراعي .أ�ما مفهوم
ّ
عام فيعني تهطا ًال ن�سبته ما بني  100و 250مم يف ال�سنة الواحدة .أ�نظر أ�ي�ضاً
منطقة قاحلة .Arid region
Sensitivity

تقلبية
احل�سا�سية مدى ت أ� ّثر نظام ما �إما بالتع ّر�ض لل�رضر أ�و بجني فوائد نتيجة ّ
املناخ أ�و �إثر تغيرّ ه .وقد يكون أالثر مبا�رش ًا (كحدوث تغيرّ يف غ ّلة املحا�صيل

متو�سط درجات احلرارة أ�و نطاقها أ�و تق ّلبيتها مث ًال) أ�و غري مبا�رش
�إثر تغيرّ ٍ يف ّ
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(كحدوث أ��رضار ناجمة عن زيادة يف تواتر الفي�ضانات ال�ساحلية مث ًال� ،إثر �إرتفاع
م�ستوى �سطح البحر).
Sequestration

تنحية أ
يونات أ�نظر تنحية أ�يونات الكربون .Carbon sequestration
ال ٍ

Silviculture

احلراجة زراعة الغابات وتنميتها ورعايتها.
Sink

بالوعة ،م�صرف أ�ية عملية أ�و أ�ن�شطة أ�و آ�لية تزيل غازات الدفيئة أ�و أالهباء
اجلوية أ�و �سالئف غازات الدفيئة من الغالف اجلوي.
Snow water equivalent

ال�سرتاتو�سفري منطقة الغالف اجلوي الطبقية الواقعة فوق الرتوبو�سفري والتي
يرتاوح �إمتدادها بني نحو  10كيلومرتات (وما بني  9كيلومرت ًا يف مناطق خطوط
العر�ض القطبية و 17كيلومرت ًا يف املناطق املدارية) وبني حوايل  50كيلومرت ًا.
Streamflow

تد ّفق املجرى املائي تدفّق مائي �ضمن جمرى نهري ُيقا�س مث ًال باملرت املك ّعب /
تدفق املجرى النهري».
ثانية .وهو مرادف مل�صطلح « ّ
Sub-alpine

منطقة جنوب أ
اللب املنطقة البيوجغرافية التي تقع حتت خط منو أال�شجار وفوق
أ
املنطقة �شبه أاللبية التي تتم ّيز بوجود غابات و��شجار �صنوبرية.

Succulent

املكافئ املائي للثلج تكاف� ؤ احلجم  /الوزن للمياه املنتجة عند تذويب كتلة حمددة
من الثلج أ�و اجلليد.

النبات املا�ص هي نباتات مثل ال�ص ّبار ،ذات أ�ع�ضاء تخزن املياه ،ما ي�ساعدها على
البقاء خالل ظروف اجلفاف.

Snowpack

Surface runoff

الرتاكم الثلجي تراكم ف�صلي لكميات الثلوج البطيئة الذوبان.
Social cost of carbon

كلفة الكربون ا إلجتماعية هي قيمة ت أ�ثري تغيرّ املناخ من طن كربون واحد ُيطلق
اليوم على �شكل ثاين أ�ك�سيد الكربون ،تراكمت مع الزمن وثم أ�عيد خ�سمها بالن�سبة
�إىل اليوم احلايل؛ و ُيعبرّ عنها أ�حيان ًا أ�ي�ض ًا كقيمة يف الطن الواحد من ثاين أ�ك�سيد
الكربون.

اجلريان ال�سطحي املياه التي جتري فوق �سطح أالر�ض باجتاه أ�قرب جمرى مائي
�سطحي؛ وجريان مياه مل تعرب الرتبة منذ هطول املطر ،من حو�ض �رصف.
Sustainable development

التنمية امل�ستدامة هي التنمية التي تلبي �إحتياجات اجليل احلايل الثقافية
وا إلجتماعية وال�سيا�سية وا إلقت�صادية من دون ا إل�رضار بقدرة أالجيال الالحقة
على تلبية �إحتياجاتها.

Socio-economic scenarios

Taiga

�سيناريوهات �إجتماعية �إقت�صادية هي �سيناريوهات متع ّلقة بالظروف امل�ستقبلية
لل�سكان و�إجمايل الناجت املحلي ،وبعوامل �إجتماعية �إقت�صادية أ�خرى ذات ال�صلة
تغي املناخ .أ�نظر أ�ي�ض ًا التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات
بفهم تداعيات رّ
ا إلنبعاثات ( SRESامل�صدر :الف�صل .)6

التايغا احلزام ال�شمايل من الغابات البوريالية املتاخمة لتوندرا القطب ال�شمايل.

SRES

التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات ا إلنبعاثات خط أالحداث وال�سكان املعنيون
و�إجمايل الناجت املحلي وا إلنبعاثات املرتبطة بالتقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات
ا إلنبعاثات ( ،)SRES) (Nakićenović et al., 2000وما نتج عن ذلك من
بتغي املناخ وبا إلرتفاع يف م�ستوى �سطح البحر .وهناك
�سيناريوهات خا�صة رّ
أ�ربع عائالت من ال�سيناريوهات ا إلجتماعية ا إلقت�صادية ( أ� 1و أ� 2وب 1وب)2
تعر�ض عوامل م�ستقبلية خمتلفة �ضمن نطاقني �إثنني :الرتكيز على املخاوف
التوجهات التنموية العاملية يف
ا إلقت�صادية يف مقابل املخاوف البيئية ،والرتكيز على ّ
التوجات التنموية ا إلقليمية.
مقابل ّ
Stakeholder

�شخ�ص أ�و منظمة ،له أ�و لها م�صلحة م�رشوعة يف م�رشوع أ�و كيان
أ��صحاب ال�ش أ�ن
ٌ
ما ،أ�و قابل للت أ� ّثر ب�إجراء أ�و ب�سيا�سة ما.

Stock

خمزون أ�نظر م�ستودع .Reservoir
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Stratosphere

Thermal expansion

التمدد احلراري ي�شري امل�صطلح ،يف ما يتع ّلق ب�إرتفاع م�ستوى �سطح البحر،
�إىل الزيادة يف احلجم (والنق�صان يف الكثافة) نتيجة �إحرتار املياه .وي�ؤدي �إحرتار
املحيط �إىل متدد حجمه ،وتالي ًا� ،إىل �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر.
Thermocline

املمال احلراري منطقة يف حميطات العامل ،عمقها كلم واحد ب�شكل عام ،تتناق�ص
فيها احلرارة ب�رسعة كلما أ�وغلنا يف أالعماق ،وهي ت�ش ّكل احلد الفا�صل بني �سطح
املحيط و أ�عماقه.
)Thermohaline circulation (THC

الدوران املدفوع بالتباين احلراري وامللحي دوران وا�سع النطاق يف املحيطات
يرتهن مداه بالكثافة وتت�سبب به ا إلختالفات يف درجات احلرارة وامللوحة .ويف �شمايل
أالطل�سي ،يتك ّون الدوران املدفوع بالتباين احلراري وامللحي من مياه �سطحية دافئة
تتدفّق ب�إجتاه ال�شمال ،وتدفّق مياه عميقة باردة ب�إجتاه اجلنوب ،ما ي�ؤدي �إىل �إنتقالٍ
ٍ
�صاف للحرارة نحو القطب .وتغور املياه ال�سطحية يف مناطق حمدودة للغاية تقع يف
أ
ً
املناطق ذات خطوط العر�ض القطبية .و ُي�سمى �ي�ضا بدوران ا إلنقالب الطويل.
Thermokarst

الرتموكار�ست م�ساحة وعرة مليئة باحلفر ال�سطحية والتالل اجلليدية واملنخف�ضات
التي غالب ًا ما متتلئ باملياه (برك) الناجتة عن ذوبان اجلليد أ
الر�ضي أ�و الرتبة
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ال�صقيعية .وتعترب عمليات الرتموكار�ست عملياتٍ يقودها ا إلحرتار ما ي�ؤدي �إىل
ت�ش ّكل الرتموكار�ست.
Threshold

عتبة هي م�ستوى قوة عملية نظام ما ،طر أ� عليها تغيرّ مفاجئ أ�و �رسيع .والعتبة
هي النقطة أ�و امل�ستوى الذي تظهر فيه خ�صائ�ص جديدة يف نظام بيئي أ�و �إقت�صادي
أ�و أ�ي نظام أ�خر ،ما ُيبطل التوقّعات املبنية على عالقات ريا�ضية تُط ّبق يف م�ستويات
أ�دنى.
Transpiration

تبخر بخار املاء عن أ�وراق النباتات عرب ثغرات تنفّ�س أالوراق.
النتح ّ
Tree line

خط منو أ
ال�شجار احلدود العليا لنمو أال�شجار على اجلبال أ�و على مرتفعات عالية.
توجه ًا نحو القطب مقارنة مع خط الغابة.
وهو أ�على و أ�كرث ّ

Trophic level

م�ستوى غذائي مكانة كائن ما يف ال�سل�سلة الغذائية.
Trophic relationship

ُين�صح بها لتلبية ا إلحتياجات اليومية من الطاقة امل�ستخل�صة من الغذاء و /أ�و
الربوتينات ،وذلك �إما ب�سبب تناول كميات غري كافية من الغذاء أ�و ب�سبب �سوء
ا إلمت�صا�ص و /أ�و �سوء ا إل�ستخدام البيولوجي للمغذيات امل�ستهلكة.
Ungulate

ذوات احلافز ثدييات عا�شبة من ذوات احلافز (مثل احليوانات املجرتة واخلنازير
وا إلبل وفرا�س النهر واخليل ووحيد القرن والفيلة).
)United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC

�إتفاقية أ
المم املتحدة ا إلطارية �إعتُمدت ا إلتفاقية يف  9أ�يار/مايو  1992يف
نيويورك ووقّع عليها يف قمة أالر�ض يف ريو دي جانريو أ�كرث من  150بلد ًا ف�ض ًال
عن ا إلحتاد أالوروبي .ويكمن هدف ا إلتفاقية النهائي يف «تثبيت تركيزات غازات
أ
الدفيئة يف الغالف اجلوي عند م�ستوى مينع التدخالت الب�رشية
املن�ش� اخلطرة على
النظام املناخي» .وحتوي �إلتزامات جميع أالطراف .ومبوجب ا إلتفاقية ،تهدف
أالطراف الواردة يف امللحق أ
الول ل إلتفاقية �إىل �ضبط �إنبعاثات غازات الدفيئة
التي ال ينظمها بروتوكول مونرتيال عند م�ستويات العام  1990بحلول عام .2000
ودخلت ا إلتفاقية حيز التنفيذ يف آ�ذار  /مار�س  .1994أ�نظر أ�ي�ض ًا بروتوكول كيوتو
.Protocol Kyoto
Upwelling

عالقة غذائية هي العالقة ا إليكولوجية التي تنتج عندما يتغذّى نوع من نوع أ�خر.

منطقة �إرتفاع مياه القاع �إىل ال�سطح منطقة عند �سطح املحيط �صعدت مياهها من
القاع وهي مياه باردة وغن ّية عاد ًة باملغذيات.

الرتوبو�سفري اجلزء ال�سفلي من الغالف اجلوي املمتد من �سطح أالر�ض �إىل
�إرتفاع قدره حوايل  10كيلومرت ًا يف املناطق ذات خطوط العر�ض الو�سطى (يرتاوح،
يف متو�سط ،بني نحو  9كلم يف منطقة خطوط العر�ض العليا (القطبية) ونحو  16كلم
يف املناطق املدارية) حيث توجد ال�سحب وحتدث الظواهر اجلوية .وهو املنطقة التي
تتناق�ص فيها درجات احلرارة عموم ًا عند ا إلرتفاع.

Urbanization

Troposphere

Tsunami

أ�مواج الت�سونامي أ�مواج �ضخمة حتدث عند وقوع زلزال حتت البحر أ�و حدوث
�إنزالق أ�ر�ضي أ�و ثوران بركان.
Tundra

التندرا �سهل منب�سط أ�و ذو ت�ضاري�س غري حادة وال أ��شجار فيه ،وهو مي ّيز املناطق
الواقعة يف املنطقة املتجمدة ال�شمالية و�شبه املتجمدة املتم ّيزتني بدرجات حرارة
متدنية وبف�صول منو ق�صرية.
Uncertainty

عدم اليقني تعبري عن درجة عدم معرفة قيمة ما (مثل حالة النظام املناخي يف
امل�ستقبل) .وميكن أ�ن ينتج عدم اليقني عن نق�ص يف املعلومات أ�و غياب التوافق
حول ما هو معروف أ�و حتى قابل للمعرفة .وقد تكرث م�صادر عدم اليقني �إبتدا ًء من
أالخطاء القابلة للتقييم الك ّمي يف البيانات و�صو ًال �إىل التعريف الغام�ض للمفاهيم أ�و
امل�صطلحات أ�و ا إل�سقاطات غري امل�ؤكدة لل�سلوك الب�رشي .وعليه ،ميكن متثيل عدم
اليقني مبقايي�س كمية (مثل نطاق القيم املح�سوبة عن طريق خمتلف النماذج) أ�و
بيانات عن النوعية (مثل تلك التي تعك�س حكم فريق من اخلرباء) .أ�نظر أ�ي�ض ًا الثقة
 Confidenceو أالرجحية .Likelihood
Undernutrition

ق ّلة التغذية حالة م�ؤقتة أ�و مزمنة تنتج عن تناول كميات أ�قل من الكميات التي

التو�سع احل�ضري ،العمراين حتويل أالرا�ضي من حالتها الطبيعية أ�و حالتها
ّ
الطبيعية اخلا�ضعة ل إلدارة (مثل الزراعة) �إىل مدن؛ عملية يحكمها نزوح وا�ضح من
أالرياف �إىل املدن حيث ت أ�تي ن�سب متزايدة با�ضطراد من �سكان أ�ي بلد أ�و منطقة،
للعي�ش يف م�ستوطنات يطلق عليها �إ�سم »مراكز ح�رضية«.

Vagile

طليق  /مهاجري قادر على الهجرة.
Vascular plants

نباتات وعائية نباتات أ�على مع أ�وعية ،أ�ي أ�ن�سجة ناقلة ال�صمغ.
Vector

النواقل كائنات حية ما�صة للدماء ،مثل احل�رشات ،تنقل العوامل املمر�ضة من
ثوي م�ستودع �إىل أ�خر .أ�نظر أ�ي�ض ًا أالمرا�ض املحمولة بالنواقل
.diseases

Vector-borne

Vector-borne diseases

أ�مرا�ض حممولة بالنواقل هي أ�مرا�ض حتملها من ثوي �إىل ثوي أ�خر كائنات
ت�سمى النواقل (مثل البعو�ض أ�و القراد) ،مثل املالريا وحمى ال�ضنك وداء
اللي�شمانيات.
Vernalisation

ا إلرباع حتتاج بع�ض املحا�صيل بيولوجي ًا ،مثل حبوب ال�شتاء� ،إىل فرتات درجات
حرارة متدنية جد ًا قبل أ�ن تبد أ� بالنمو و /أ�و �إىل الفرتات النباتية املبكرة ،بغية
ا إلزهار و�إنتاج البذور .ا إلرباع �إذ ًا مبعناه أالو�سع هو عملية التعجيل ب�إزهار
النباتات أ�و �إثمارها عن طريق معاجلة البذور أ�و الب�صيالت أ�و ال�شتالت بوا�سطة
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درجات حرارة متدنية لتق�صري الدورة النباتية.
Vulnerability

�سرعة الت أ�ثر تعترب �رسعة الت أ�ثر مدى ت أ�ثر نظام ما بالعواقب ال�ضارة املرتتبة على
تغي املناخ أ�و عدم قدرته على مواجهة تلك العواقب ،مبا يف ذلك تقلبية املناخ
رّ
والظواهر اجلوية املتطرفة .وتتوقف �رسعة الت أ�ثر على �سمات و أ�بعاد ومعدل التغيرّ
املناخي الذي يتع ّر�ض له نظام ما ،كما تعتمد على ح�سا�سية ذلك النظام وقدرته على
التك ّيف.
Water consumption

�إ�ستهالك املياه كمية من املياه امل�ستخرجة التي تُفقد بال رجعة خالل عملية
التبخر و�إنتاج ال�سلع) .ويعادل �إ�ستهالك املياه كميات املياه
�إ�ستخدامها (عن طريق ّ
امل�سحوبة ناق�ص ًا منها تدفّق كميات املياه العائدة �إىل أالر�ض.
Water productivity

�إنتاجية املياه ن�سبة املح�صول املنتج من احلبوب �إىل وحدة مياه م�ستخدمة .يف حال
الري ،أ�نظر كفاءة �إ�ستخدام املياه يف الري .Irrigation water-use efficiency
ّ
وت�ستخدم �إنتاجية املياه عاد ًة للمحا�صيل املعتمدة على أالمطار طن ًا واحد ًا 100 /
مم.
Water stress

ا إلجهاد املائي ُيعد بلد ما مجُ هد ًا من الناحية املائية �إذا كانت �إمداداته املتاحة من
املياه العذبة باملقارنة مع الكميات املائية امل�سحوبة مبثابة عقبة هامة تعيق التنمية.
و�إذا جتاوزت كميات املياه امل�سحوبة ن�سبة 20يف املئة من �إمدادات املياه املتجددة
ف�إن ذلك يعترب م�ؤ�رش ًا على ا إلجهاد املائي .و ُيعد حم�صو ٌل مجُ هد ًا من الناحية املائية
التبخر  -النتح الفعلي عن املطالب
يف حال ق ّلت املياه املوجودة يف الرتبة ،وق ّل تالي ًا ّ
التبخر  -النتح.
املحتملة من ّ
Water-use efficiency

الكفاءة يف �إ�ستخدام املياه هي عبارة عن كمية الكربون التي يتم ربحها يف عملية
التمثيل ال�ضوئي بالن�سبة �إىل كل وحدة مائية تُفقد يف عملية التبخّ ر  /النتح.
وميكن قيا�س هذه الكفاءة ،على املدى الق�صري ،بو�صفها ن�سبة ربح الكربون نتيجة
عملية التمثيل ال�ضوئي ح�سب الوحدة من املياه املفقودة يف عملية النتح ،أ�و على
أ��سا�س ف�صلي بو�صفها ن�سبة �صايف ا إلنتاج أالويل أ�و الغ ّلة الزراعية �إىل كمية
املياه املتاحة.
Welfare

الرفاه مفهوم �إقت�صادي ُي�ستخدم لو�صف رفاهية أال�شخا�ص على أ��سا�س فردي أ�و
جماعي .أ�ما العنا�رص امل�شكلة للرفاه فت�ضم عاد ًة مواد ًا ت�سمح ب�إر�ضاء احلاجات
أال�سا�سية وبت أ�مني احلرية وال�صحة والعالقات ا إلجتماعية اجليدة أ
والمن.
Wetland

أ�ر�ض رطبة منطقة �إنتقالية تغذى باملياه ب�إ�ستمرار وذات تربة تعرف �رصف ًا
حمدود ًا للمياه ،تتواجد عادة بني نظام �إيكولوجي مائي و أ�خر أ�ر�ضي .هي منطقة
تتغذى من مياه أالمطار أ�و من املياه ال�سطحية أ�و اجلوفية .وتتم ّيز أالرا�ضي الرطبة
بتواجد ملحوظ فيها للنباتات املعتادة على العي�ش يف تربة م�ش ّبعة باملياه.
Yedoma

مواد الرتبة ال�صقيعية الع�ضوية القدمية مواد ع�ضوية قدمية بالكاد حتللت،
حمبو�سة داخل الرتبة ال�صقيعية.
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Zoonoses

أ
المرا�ض احليوانية املن�ش أ� أ�مرا�ض أ�و أ�نواع عدوى تنتقل ب�شكل طبيعي من
احليوانات الفقرية �إىل ا إلن�سان.

Zooplankton

العوالق احليوانية هي أ
ال�شكال احليوانية من العوالق .وهي ت�ستهلك العوالق
النباتية وغريها من العوالق احليوانية.

