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�سياغة تقرير ناجح اأخر للهيئة. �سكٌر خا�س اأي�سًا لد. رجندا ك. با�سوري، 

ر�ساده  رئي�س الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ ل�سربه الكبي ولإ

اأو�سفالدو كانزياين ود. مارتن  اإىل �سكر د.  الدائم يف تلك العملية، بالإ�سافة 

باري، رئي�سي الفريق العامل الثاين، على قيادتهما الر�سيدة للفريق.

التي  واملوؤ�س�سات  اإىل احلكومات  والتقدير  ال�سكر  م بجزيل  نتقدرّ اأن  نودرّ  كما 

�ستئماين، ودعمت م�ساركة علمائهم املقيمني يف  �ساهمت يف �سندوق الهيئة الإ

الإطار،  هذا  يف  ون�سكر  املناخ.  بتغيرّ  املعنية  الدولية  احلكومية  الهيئة  عملية 

الفني،  الدعم  وحدة  لت  مورّ التي  املتحدة  اململكة  حكومة  خا�س،  ب�سكل 

وروبية، وحكومة بلجيكا التي اإ�ست�سافت اجلل�سة العامة لقبول  واملفو�سية الأ

التقرير، وحكومات كل من اأ�سرتاليا والنم�سا واملك�سيك وجنوب اأفريقيا على 

اإ�ست�سافة دورات ال�سياغة لتح�سي التقرير.

م. جارود

مني العام الأ

ر�ساد اجلوية املنظمة العاملية لالأ

اأ. �ستيرن

املدير التنفيذي

مم املتحدة للبيئة برنامج الأ

لت »الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ« على يد املنظمة العاملية  ت�سكرّ

مم املتحدة للبيئة يف العام 1988، واأوكل مبهمة  ر�ساد اجلوية وبرنامج الأ لالأ

جدد  والأ �سمل  الأ قت�سادية  الإ والإجتماعية  والفنية  العلمية  املعلومات  تاأمني 

الهيئة  تقارير  توؤدي  الوقت،  ذلك  ومنذ  الدولية.  �رشة  لالأ املناخ  تغيرّ  حول 

اإعتماد  على  احلكومات  حتفيز  يف  اأ�سا�سيًا  دورًا  جزاء  الأ املتعددة  التقييمية 

املتحدة  مم  الأ اإتفاقية  املناخ، مبا يف ذلك  لتغيرّ  اإ�ستجابًة  ال�سيا�سات وتنفيذها 

الإطارية ب�ساأن تغيرّ املناخ وبروتوكول كيوتو. وجاء تقرير التقييم الرابع، 

»تغيرّ املناخ 2007«، يف الوقت املنا�سب مل�ساعدة وا�سعي ال�سيا�سات يف العامل 

�ستجابة لتغيرّ املناخ. على الإ

ر« هو اجلزء الثاين من  »تغيرّ املناخ 2007: التاأثيات والتكيرّف و�رشعة التاأثرّ

فبعدما  املناخ.  بتغيرّ  املعنية  الدولية  احلكومية  للهيئة  الرابع  التقييم  تقرير 

ول الذي تناول »قاعدة العلوم الفيزيائية« على اأن التغيرّ احلايل  د اجلزء الأ اأكرّ

ن�سان، اأتى اجلزء الثاين لي�ستعر�س  للمناخ ياأتي ب�سكل كبي نتيجة ن�ساطات الإ

التكيرّف  على  والقدرة  ن،  الآ منذ  تظهر  بداأت  التي  العاملي  الإحرتار  تاأثيات 

ر بتغيرّ املناخ ومن خماطره. للحدرّ من التاأثرّ

م التقرير احلايل  ومن خالل اإعتماده على حوايل 29000 �سل�سلة بيانات، يقدرّ

عدد  على  بناًء  وذلك  امللحوظة،  التاأثيات  جلهة  الرباهني،  من  اأو�سع  نطاقًا 

خية املا�سية. كما يقوم  اأُجريت يف ال�سنوات الأ وا�سع من درا�سات ميدانية 

التقرير بتحليل التاأثيات احلالية واملُ�سقطة على م�ستوى كل قطاع يف ف�سول 

واإ�سرتاتيجيات  قليمية  الإ للتاأثيات  كبية  اأهمية  التقرير  ويعطي  خا�سة. 

خي في�ستعر�س العالقات  كرث عر�سًة. اأما الق�سم الأ دًا املناطق الأ التكيرّف، حمدرّ

البينية بني التكيرّف والتخفيف يف اإطار التنمية امل�ستدامة.

ر« ليب�رش النور لول اإلتزام  ومل يكن تقرير »التاأثيات والتكيرّف و�رشعة التاأثرّ

عميق  عن  نعرب  اأن  نودرّ  لذا،  الطوعي.  وعملهم  العلماء  كبار  من  وا�سع  عدد 

قني واملوؤلفني الرئي�سيني واملوؤلفني  تقديرنا لكل من املوؤلفني الرئي�سيني املن�سرّ

اأن  نودرّ  كما  وامل�ستعر�سني.  رين  واملحررّ الكتابة  فريق  واأع�ساء  امل�ساهمني 

واأمانة  الثاين  العامل  للفريق  الفني  الدعم  وحدة  عمل  فريق  من  كل  ن�سكر 

الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ على اجلهود التي بذلوها يف تنظيم 

ت�صدير
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كورتني، وجويل فيناندز، على اإهتمامهم الفاعل وامل�سكور بحاجات الفريق 

ر�ساد  لالأ العاملية  املنظمة  يف  املوؤمترات  ف  بيرتز، موظرّ الثاين، ومارك  العامل 

اجلوية، على تنظيمه اإجتماع القبول يف بروك�سل.

و�سكر خا�س ملنتدى املناخ والتغيرّ العاملي ProClim ومارلني اأندر�سون على 

و�سع الفهر�س للتقرير احلايل.

إلتزام اأع�ساء وحدة الدعم الفني الفريد من نوعه،  واأخيًا ولي�س اآخرًا، ُن�سيد با

طيلة املرحلة التح�سيية للتقرير، وهم جان بالوتيكوف وبول فان دير ليندن 

وكلي هان�سن ونورا بريت�سارد وكري�س �سي وكارل اإن�سينا�س وكيم ماك.

رجندا ب��سوري

رئي�س الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ

م�رتن ب�ري

رئي�س م�سارك

الفريق العامل الثاين للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ

اأوزف�لدو ك�نزيني

رئي�س م�سارك

الفريق العامل الثاين للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ

الرابع  التقييم  تقرير  يف  الثاين  العامل  الفريق  م�ساهمة  احلايل  اجلزء  ي�سمرّ 

لوا�سعي  �سًا  ملخرّ وي�سمرّ  املناخ،  بتغيرّ  املعنية  الدولية  احلكومية  للهيئة 

مة التالية  �سًا فنيًا، ف�ساًل عن مرفقات خمتلفة. وت�رشح املقدرّ ال�سيا�سات وملخرّ

نطاق التقرير وم�سمونه والعمليات املتبعة يف اإطاره.

ال�سكر

اإنرّ التقرير هو ثمرة عمل دوؤوب �ساهم فيه العديد من العلماء ب�سفتهم موؤلفني 

اأو م�ستعر�سني اأو حمررين )وجتدون التفا�سيل يف املقدمة، ق�سم E(. لذا، نودرّ 

اأن نعرب عن خال�س ال�سكر لهم مل�ساهمتهم، وملوؤ�س�ساتهم على دعم م�ساركتهم 

تلك.

األكاري�س  األبا  ن�سكر كذلك اأع�ساء مكتب الفريق العامل الثاين )اإدموندو دي 

وعبد القادر عاليل ولوقا كيفز بوغاتاي وجوف لوف وجون �ستون وجان - 

إلتزام بارز. با�سكال فان اإيبي�سيل(، على اأداء مهامهم بجدية تامة وبا

غذية و�سوؤون الريف )Defra( بتغطية  وقامت وزارة اململكة املتحدة للبيئة والأ

تكاليف وحدة الدعم الفني وتكاليف د. باري. ومتركزت وحدة الدعم الفني يف 

ر�ساد اجلوية للملكة املتحدة )Met Office(. ويف هذا  مركز هاديل ملكتب الأ

ميت�سل  وجون  غريغز  ودايف   )Defra( واريلو  دافيد  ال�سيد  ن�سكر  الإطار، 

)Met Office( على دعمهم من خالل الوكالتني املذكورتني.

للتقرير، وكان من  التح�سيية  اإجتماعات خالل املرحلة  اأربعة  ؤلفون  املو عقد 

باأداء  تقبل  اأن  اأفريقيا  وجنوب  واملك�سيك  واأ�سرتاليا  النم�سا  حكومات  لطف 

بدور امل�سيف، 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 

وروبية  حكومة بلجيكا ممثلًة ب�سخ�س مارتني فاندر�ساراتن، ومن املفو�سية الأ

إ�سم عملية الفريق العامل الثاين، كافة  ممثلًة ب�سخ�س لر�س موللي. ون�سكر، با

فراد على ح�سن �سيافتهم وعلى عملهم الدوؤوب. احلكومات واملوؤ�س�سات والأ

كما ن�سكر اأمني الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ رينات كراي�ست، 

مانة العامة جيان ليو، وكارول �سيبانتي، ورودي بورجوا، واأنني  وموظفي الأ

التمهيد
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م�ساهمة الفريق العامل الثاين التابع

للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ

تقرير التقييم الرابع

�ص لوا�سعي ال�سيا�سات ملخرّ

متت املوافقة ر�سميًا على هذا امللخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات يف اجلل�سة الثامنة للفريق العامل الثاين التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية 

بريل 2007.  دخلت الت�سحيحات يف 13 ني�سان / اأ بريل 2007(. اأُ بتغيرّ املناخ )بروك�سيل، ني�سان / اأ

فات التحريرية. إن الن�ص واجلدول والر�سوم املقدمة هنا هي نهائية لكن الر�سوم تبقى خا�سعة للمراجعة والتعديل والتكيرّ مالحظة: ا

�ستناد اإىل م�سودة من اإعداد: بالإ

نيل �أدجري، بر�مود �أغارو�ل، �رشدول �أغر�و�ال، جوزيف �ألكامو، عبد �لقادر عاليل، �أوليغ �أني�سيموف، نيغيل �أرنيل، مي�سال بوكو، �أو�سفالدو كانزياين، تيموتي كارتر، جينو 

ك�سا�سا، �أولي�س كوفالونريي، ريك�س فيكتور كروز، �إيدموندو دي �ألبا �ألكار�ز، يوليام �إي�سرتلينغ، كري�ستوفري فيلد، �أندريا�س في�سلني، ب. بلري فيتزهاري�س، كارلو�س غاي 

غار�سيا، كلري هان�سون، هيديو هر��ساو�، كيفني هيني�سي، �ساليمول هاك، روجي جونز، لوكا كاجفيز بوغاتاج، د�فيد كارويل، ري�سارد كلني، زبيغنوي كاندزيويك�س، مور�ري 

الل، روديل ال�سكو، جيوف لوف، ك�سيانفو لو، غر��سيال ماغرين، لوي�س خو�سي ماتا، روجري ماك لني، بيتينا ميني، غي ميدغالي، نوبويو نيمور�، مونريول قادر مريز�، 

خو�سي مورينو، ليند� مورت�س، �إيز�بيل نيانغ ديوب، روبري نيكول�س، بيال نوفاكي، ليونارد نور�س، �أنطوين نيونغ، ميكل �أوبينهامير، جان بالوتيكوف، مارتني باري، �أنان 

باتوردهان، باتري�سيا رومريو النكاو، �سينتيا روزينزفغ، �ستيفني �سنايدر، �سريغي �سيمينوف، جويل �سميث، جون �ستون، جان ب�سكال فان �إيبري�سيلي، د�فيد د�فيد فوغان، 

كولني فوغل، توما�س ويلبانك�س، بو بو يونغ، �ساوهونغ يو، غاري يوهي.



ملخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات

�

يف  �لهامة  لل�سيا�سات  �سا�سية  �الأ كت�سافات  �الإ �حلايل  �مللخ�س  يعر�س 

�حلكومية  للهيئة  �لتابع  �لثاين  �لعامل  للفريق  �لر�بع  �لتقييم  تقرير 

�لدولية �ملعنية بتغريرّ �ملناخ. 

نظمة  �الأ على  �ملناخ  تغريرّ  لتاأثري�ت  وعلمي  حايل  فهم  هو  �لتقييم  هذ� 

و�لتاأثر  �لتكيرّف  على  نظمة  �الأ هذه  قدرة  عن  ف�ساًل  و�لب�رشية  �لطبيعية 

�لدويل  �حلكومي  �لفريق  تقييمات  على  نظمة  �الأ هذه  تبنى   .
١

�ل�رشيع

�إكت�سابها  مترّ  جديدة  معارف  تت�سمن  كما  �ل�سابقة،  �ملناخ  بتغريرّ  �ملعني 

منذ �لتقييم �لثالث.

�لتقييم  يف  وردت  �لتي  �لف�سول  على  �مللخ�س  هذ�  يف  �لبيانات  وتعتمد 

.
2

�سا�سية يف نهاية كل مقطع مثلما ت�سري �مل�سادر �الأ

�ملناخ  لتغريرّ  كاملة  �أهمية  ول  �الأ �لعامل  للفريق  �لر�بع  �لتقييم  يويل 

�ملر�سود. ويتناول هذ� �لق�سم من ملخ�س �لفريق �لعامل �لثاين �لعالقة 

�ملر�سودة يف  �ت �حلديثة  و�لتغريرّ �ملر�سود  �ملناخ  تغريرّ  ما بني  �ملتوفرة 

�لبيئة �لطبيعية و�لب�رشية.

�لتي  �لبيانات  جمموعة  �إىل  كبري  ب�سكل  هنا  �ملقدمة  �لبيانات  وترتكز 

تغطي �ملرحلة �ملمتدة منذ �لعام ١970. و�إرتفع ب�سكل كبري عدد در��سات 

عالقتها  عن  ف�ساًل  حيائية  و�الأ �لفيزيائية  �لبيئة  يف  �ملر�سودة  �ملناحي 

�إىل  باالإ�سافة   .200١ �لعام  تقييم  منذ  وذلك  قليمية  �الإ �ملناخ  �ت  بتغريرّ

ل نق�س  ذلك، حت�سنت نوعية جمموعة �لبيانات. ومن ناحية �أخرى، ُي�سجرّ

�ت �ملر�سودة،  ؤلفات حول �لتغريرّ كبري يف بيانات �لتو�زن �جلغر�يف ويف �ملو

ف�ساًل عن ندرة ملحوظة يف �لبلد�ن �لنامية. 

بالعالقة  ثقة  و�أكرث  �أو�سع  تقييم  إجر�ء  با �حلديثة  �لدر��سات  و�سمحت 

�لقائمة بني �الإحرت�ر �ملر�سود و�لتاأثري�ت يف �لتقييم �لثالث. و�إ�ستنتج 

قليمية  �الإ �حلر�رة  درجات  �ت  لتغريرّ باأن  كبرية 
 3

ثقة وجود  �لتقييم 

�حلديثة تاأثري�ت و��سحة على عدة �أنظمة فيزيائية و�أحيائية. ون�ستنتج 

�ملعلومات �لتالية من �لتقييم �حلايل.

ومعظم  القارات  كافة  يف  املر�سودة  الرباهني  تظهر 

تاأثرت  قد  الطبيعية  نظمة  الأ من  العديد  اأن  املحيطات 

قليمية وب�سكل خا�ص باإرتفاع درجات  ات املناخ الإ بتغيرّ

احلرارة.

ر�س  و�الأ و�جلليد  �لثلج  م�ستوى  على  �حلا�سلة  �ت  بالتغريرّ يتعلق  ما  يف 

نظمة  �الأ ر  بتاأثرّ ثقة عالية  ، توجد 
٤

�ل�سقيعية �لرتبة  �ملتجمدة و�ملت�سمنة 

مثلة �ملقدمة هي: �لطبيعية. و�الأ

]١.3[ و�إرتفاعها.  �جلليدة  �لبحري�ت  عدد  • تو�سع 
مناطق  ويف  �ل�سقيعية  �لرتبة  يف  ر�س  �الأ �إ�ستقر�ر  عدم  �إرتفاع   •

نهيار�ت �ل�سخرية. ]3.١[ �الإ

�لبيئية،  و�جلنوبي  �ل�سمايل  �لقطب  �أنظمة  بع�س  يف  �ت  �لتغريرّ  •
عدد  �إرتفاع  عن  ف�ساًل  بحرية  جليدية  �أحيائية  مناطق  تت�سمن  �لتي 

�حليو�نات �ملفرت�سة يف �ل�سل�سلة �لغذ�ئية. ]3.١, ٤.٤, ٤.١5[

تتوفر ثقة كبرية مبنية على تز�يد �لرب�هني، تعترب �أن �لتاأثري�ت �لتالية 

نظمة �لهيدروليجية: حا�سلة على �الأ

نهار  �الأ من  �لعديد  يف  باكرً�  ذروته  �لربيع  وبلوغ  �ملطر  ماء  • �إرتفاع 
نة من �لثلج. ]3.١[ �جلليدية و�ملتكورّ

على  تاأثري�ت  مع  �ملناطق  من  �لعديد  يف  نهار  و�الأ �لبحري�ت  • �إحرت�ر 
�لبنية �حلر�رية ونوعية �ملياه. ]3.١[

نو�ع، ت�سري  تتوفر ثقة عالية مبنية على بر�هني من �سل�سلة �أو�سع من �الأ

ر�سية  حيائية �الأ نظمة �الأ �إىل �أن �الإحرت�ر �حلايل يوؤثر ب�سكل كبري على �الأ

�ت �لتالية: �لتي تت�سمن �لتغريرّ

�لع�سافري  وهجرة  ور�ق  �الأ كتفتح  �لربيع  لظو�هر  مبكر  توقيت   •
و�ملبي�س. ]3.١[

و�أنو�ع  �لنباتات  من  �أ�سناف  يف  وت�ساعدية  قطبية  حتويالت   •

اأ - املقدمة

طار النهائي 1.  للتحديدات، اأنظر اإىل الإ
1
 

 م�سادر البيانات مو�سوعة بني قو�سني. مثاًل يف:]3.3[ ، الرقم 3 عائد اإىل الف�سل والرقم 3 الثاين عائد اإىل الق�سم
2

طار النهائي 2.  اأنظر الإ
3

ول.  اأنظر التقييم الرابع للفريق العامل الأ
٤

بالتاأثيات  املتعلقة  احلالية  املعرفة  ب - 

�سعيد  على  املناخ  لتغيرّ  املر�سودة 

البيئة الطبيعية والب�رشية
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�حليو�نات. ]3.١, 8.2, 2.١٤[

�أو�ئل  منذ  �ل�سناعية  قمار  �الأ م�ساهد�ت  على  مبنية  كبرية  ثقة  تتوفر 

 
5

»�إخ�رش�ٍر« نحو  �ملناطق �جتهت  �لعديد من  �أن  �إىل  ت�سري  �لثمانينيات 

مبكٍر للنباتات يف �لربيع �ملت�سل بنمو مو�سمي حر�ري �أطول، مرده �إىل 

�الإحرت�ر �حلديث. ]3.١, 2.١٤[

�أن  �إىل  ت�سري  و�أ�سا�سية  جديدة  بر�هني  على  مبنية  كبرية  ثقة  تتوفر 

حيائية،  نظمة �لبحرية ويف �أنظمة �ملياه �لعذبة �الأ �ت �ملر�سودة يف �الأ �لتغريرّ

�ت �لغطاء  إرتفاع درجات حر�رة �ملياه ف�ساًل عن �إرتباطها بتغريرّ تت�سل با

ك�سيجني وبالدور�ن. ]3.١[ �جلليدي وبامللوحة ومب�ستويات �الأ

وتت�سمن هذه �لتغري�ت:

ووفرة  و�لعو�لق  �لطحالب  يف  �ت  وتغريرّ �سناف  �الأ يف  حتويالت   •
�ستو�ء. ]3.١[  �سماك يف �ملحيطات �لقريبة من خط �الإ �الأ

• زيادة يف �لطحالب ويف وفرة �لعو�لق �حليو�نية يف �لبحري�ت �لقريبة 
�ستو�ء و�ملرتفعة عن �سطح �لبحر. ]3.١[ من خط �الإ

]١.3[ نهار.  �الأ يف  �سماك  لالأ مبكرة  وهجرة  �سناف  �الأ يف  �ت  • �لتغريرّ
�أدى �إمت�سا�س �لكربون �لب�رشي �ملن�ساأ منذ �لعام ١750 �إىل جعل �ملحيط 

�أكرث حمو�سة مع �إنخفا�س يف معدل درجة �حلمو�سة قدره 0.١ وحدة 

�لدولية  �حلكومية  للهيئة  �لتابع  ول  �الأ �لعامل  للفريق  �لر�بع  [�لتقييم 

�ملعنية بتغريرّ �ملناخ].

على  �ملحيط  �س  حتمرّ يف  �ملر�سودة  �لتاأثري�ت  تز�ل  ال  �أخرى،  جهة  من 

�سعيد �ملحيط �حليوي �لبحري، غري موثقة. ]3.١[

اأنه من   1970 العام  للبيانات منذ  اأظهر تقييم عاملي 

حرتار الب�رشي املن�ساأ تاأثياً كبياً   اأن يكون للإ
٦
ح املرجرّ

حيائية. نظمة الفيزيائية والأ على العديد من الأ

عو�م �خلم�سة �ملا�سية �إىل �أن  ي�سري تر�كم �لعديد من �لرب�هني على مررّ �الأ

حيائية ترتبط  �لفيزيائية و�الأ نظمة  �الأ �لعديد من  �ت �حلا�سلة يف  �لتغريرّ

باالإحرت�ر �لب�رشي �ملن�ساأ.

�لنتيجة  جمعها،  مترّ  �إذ�  لتدعم،  �لرب�هني  من  جمموعات  �أربع  تتوفر 

�لتالية:

ح �أن تكون  ول �أنه من �ملرجرّ ١- �إ�ستنتج �لتقييم �لر�بع للفريق �لعامل �الأ

منت�سف  منذ  �لعاملية  �حلر�رة  درجات  متو�سط  �إرتفاعات  معظم 

غاز�ت  لرتكيز�ت  �ملر�سود  رتفاع  �الإ عن  ناجتة  �لع�رشين،  �لقرن 

�لدفيئة �لب�رشية �ملن�ساأ.

 من بني 75 در��سة، 
7

2- �أكرث من 29000 من مر�قبات جمموعة �لبيانات

حيائية،  نظمة �لفيزيائية و�الأ �أظهرت �أن �لتغريرّ �لكبري حا�سٌل يف �الأ

ويتنا�سب �أكرث من 89٪ مع �إجتاه �لتغريرّ �ملرتقب كرد على �الإحرت�ر. 

�س لو��سعي �ل�سيا�سات(  ]١.٤[ )�لر�سم ١- ملخرّ

�أن  �لتقييم  هذ�  يف  �ملوجودة  �لعاملية  �لدر��سات  خال�سة  �أظهرت   -3

�لكرة  عرب  هامًا  �إحرت�رً�  ت�سهد  �لتي  �ملناطق  بني  �لنطاقي  تفاق  �الإ

�ت كبرية على  ماكن �لتي ُتالحظ فيها تغريرّ ر�سية، ف�ساًل عن �الأ �الأ

جدً�  ي�ستبعد  �الإحرت�ر،  مع  �ملتنا�سبة  نظمة  �الأ من  �لعديد  م�ستوى 

نظمة  ح�سوله ب�سبب �لتقلبيرّة �لطبيعية لدرجات �حلر�رة �أو تقلبيرّة �الأ

�س لو��سعي �ل�سيا�سات( ]١.٤[ �لطبيعية. )�لر�سم ١ - ملخرّ

ربطت  �لتي  �لنموذجية  �لدر��سات  من  �لعديد  �أُجري  �أخريً�،   -٤

باالإحرت�ر  حيائية  و�الأ �لفيزيائية  نظمة  �الأ بع�س  يف  �ستجابات  �الإ

هذه  يف  �ملر�سودة  �ستجابات  �الإ مقارنة  طريق  عن  �ملن�ساأ  �لب�رشي 

و��سح،  وب�سكل  مت،  حيث  �لنموذجية  �ستجابات  �الإ مع  �لنماذج 

�لقوى  عن  و�لرب�كني،  �ل�سم�سي  كالن�ساط  �لطبيعية،  �لقوى  ف�سل 

هباء. وحتاكي �لنماذج  �لب�رشية �ملن�ساأ، كغاز�ت مفعول �لدفيئة و�الأ

�إ�ستجابات  �ملن�ساأ،  و�لب�رشية  �لطبيعية  �لقوى  بني  ما  متزج  �لتي 

ت�سم  �لتي  �لنماذج  من  �أف�سل  ذلك  ويعترب  كبري،  ب�سكل  مر�سودة 

قوى طبيعية فح�سب. ]١.٤[

�ستجابات  �الإ �أ�سباب  من  كاملة  ن�سبة  و�لفجو�ت  �لتحديد�ت  ومتنع 

�ملر�سودة يف نظام �الإحرت�ر �لب�رشي �ملن�ساأ. �أواًل، �إن �لتحليالت �ملتوفرة 

عتبار. ثانيًا، �إن  نظمة و�ملو�قع �ملاأخوذة بعني �الإ حمدودٌة ن�سبًة لعدد �الأ

قليمي منها على  تقلبيرّة درجة �حلر�رة �لطبيعية �أو�سع على �مل�ستوى �الإ

�لقوى  ب�سبب  �ت  �لتغريرّ حتديد  على  �لتاأثري  لدرجة  �لعاملي،  �مل�ستوى 

قليمي، توؤثر عو�مل �أخرى، كتغريرّ  �خلارجية. و�أخريً�، على �مل�ستوى �الإ

نو�ع �لغازية. ]١.٤[ ر��سي و�لتلوث و�الأ �إ�ستخد�م �الأ

قمار ال�سناعية. خ�رض يف منطقة مرتكزة على �سور الأ  مت قيا�سها بوا�سطة موؤ�رض التغيرّ الطبيعي للنباتات وهو قيا�س لكمية النبات الأ
٥

طار النهائي 2.  اأنظر الإ
٦

ها من اأ�سل حوايل 80000 �سل�سلة من البيانات يف ٥77 درا�سة. ت�سم هذه املجموعات املوا�سفات   جزء من جمموعة موؤلفة من حوايل 29000 �سل�سلة من البيانات التي مترّ اإنتقاوؤ
7

جتاه مثلما هو مقيرّم يف الدرا�سات الفردية. اً هامًا يف الإ قل. 3- تظهر تغيرّ التالية: 1- تنتهي يف العام 1990 اأو ما بعد. 2- متتد على فرتة 20 عامًا على الأ
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�ت �ملر�سودة  على �لرغم من ذلك، يكفي كل من �لتنا�سب ما بني �لتغريرّ

تفاق  �الإ عن  ف�ساًل  �لدر��سات،  من  �لعديد  يف  �لنموذجية  �ت  و�لتغريرّ

على  �ملنا�سبة  و�لتاأثري�ت  �لهام  قليمي  �الإ �الإحرت�ر  بني  ما  �لنطاقي 

�ملن�ساأ  �لب�رشي  حرت�ر  لالإ �أن  عالية،  بثقٍة  �ستنتاج،  الإ �لعاملي،  �مل�ستوى 

خرية، تاأثريً� ملحوظًا على �لعديد من  ل على مررّ �لعقود �لثالثة �الأ �مل�سجرّ

حيائية. ]١.٤[ نظمة �لفيزيائية و�الأ �الأ

على  قليمية  الإ املناخ  ات  لتغيرّ اأخرى  تاأثيات  تظهر 

من  الرغم  على  والب�رشية،  الطبيعية  البيئة  �سعيد 

�سعوبة التمييز بني العديد منها ب�سبب التاأقلم والعوامل 

غي املناخية.

)ثقة  يلي  ما  يف  �حلر�رة  درجات  �إرتفاع  تاأثري�ت  على  �الإطالع  مترّ 

متو�سطة(:

ذ�ت  �ملناطق  يف  حر�ج  �الأ و�إد�رة  �لزر�عية  د�رة  �الإ على  �لتاأثري�ت   •
�ت يف  �لعالية كزر�عة مبكرة ملحا�سيل �لربيع وتغريرّ خطوط �لعر�س 

�أنظمة �لغابات �ملزعجة ب�سبب �حلر�ئق و�حل�رش�ت. ]3.١[

�أوروبا،  يف  باحلررّ  �ملتعلقة  كالوفيات  ن�سان  �الإ �سحة  مظاهر  بع�س   •
حبوب  عن  ف�ساًل  �ملناطق،  بع�س  يف  �ملعدية  مر��س  �الأ ونو�قل 

�للقاح �لتي ت�سبب �حل�سا�سية يف �ملناطق ذ�ت خطوط �لعر�س �لعالية 

و�لو�سطى. ]ملخ�س تنفيذي3.١, 8.2, 8[

و�ل�سفر  كال�سيد  �ل�سمايل،  �لقطب  يف  �لب�رشية  �لن�ساطات  بع�س   •
لب،  �الأ �إرتفاع مناطق جبال  �إنخفا�س  �لثلج و�جلليد، ف�ساًل عن  عرب 

كاجلبال �لتي مُتار�س فيها �لريا�سات. ]3.١[

من  �لعديد  على  توؤثر  �ملناخية  و�لتقلرّبات  �حلديثة  �ملناخ  �ت  تغريرّ بد�أت 

ؤلفات  نظمة �لطبيعية و�لب�رشية. وعلى �لرغم من ذلك، وبناًء على �ملو �الأ

مثلة: �ملن�سورة، مل تاأخذ �لتاأثري�ت منحًى معينًا. وتت�سمن �الأ

�لبحري�ت  د  جتمرّ خلطر  تتعر�س  �جلبلية  �ملناطق  يف  �مل�ستوطنات   •
بد�أت  �جلليدية.  نهار  �الأ ذوبان  بها  يت�سبب  �لتي  �لفي�سانات  ر  وتفجرّ

مر عن طريق  ماكن بالت�سدي لهذ� �الأ �ملوؤ�س�سات �حلكومية يف بع�س �الأ

ت�سييد �ل�سدود و�أعمال �ل�رشف. ]3.١[

فريقية  �الأ �ل�سحر�ء  يف  ن�سافًا  �سد  و�الأ �إحرت�رً�  كرث  �الأ حو�ل  �الأ ت  درّ
• �أ

�لتاأثري�ت  �إىل  باالإ�سافة  �لنمو،  مو��سم  مدة  تقلي�س  �إىل  �لكربى، 

�جلافة  �ملو��سم  تفر�س  �أفريقيا،  جنوب  يف  �ملحا�سيل.  على  �ل�سلبية 

مطار، �إجر�ء�ت تكيرّف. ]3.١[ كيد لالأ �لطويلة و�لت�ساقط غري �الأ

تكبرّد  يف  �لب�رشي  و�لنمو  �لبحر  م�ستوى  �إرتفاع  من  كل  ي�ساهم   •
و�سجر  �ل�ساحلية  �لرطبة  ر��سي  �الأ م�ستوى  على  �خل�سائر 

يف  �ل�ساحلي  �لفي�سان  ب�سبب  �رش�ر  �الأ تز�يد  عن  ف�ساًل  �ملانغروف، 

�لعديد من �ملناطق. ]3.١[

�سا�سية �ملتعلقة بالتاأثري�ت  كت�سافات �الأ يف ما يلي، تقدمي ملجموعة من �الإ

�ملرتقبة، ف�ساًل عن �إكت�سافات حول �رشعة �لتاأثر و�لتكيرّف يف كل نظام 

تها  �ت �ملناخ �لتي �أعدرّ وقطاع ومنطقة للمجموعة )غري �ملخففة(، من تغريرّ

 و�لتي 
8

�لهيئة �حلكومية �لدولية �ملعنية بتغريرّ �ملناخ على مدى هذ� �لقرن

�ت مرتقبة  . وغالبًا ما تعك�س �لتاأثري�ت تغريرّ
9

تعترب هامة للنا�س و�لبيئة

�حلر�رة  ودرجات  �ملناخ  تقلبات  و�سائر  مطار  �الأ ت�ساقط  �سعيد  على 

�جلوي.  �لغالف  يف  �لكربون  �أك�سيد  ثاين  وتركيز�ت  �لبحر  وم�ستوى 

�ملناخ،  تغريرّ  وتوقيت  قيمة  بح�سب  وتوقيتها  �لتاأثري�ت  نطاق  ويختلف 

هذه  وتناق�س  �أي�سًا.  �لتكيرّف  على  �لقدرة  بح�سب  حو�ل  �الأ بع�س  ويف 

�س. �مل�سائل يف ق�سم الحق من �مللخرّ

تتوفر حاليًا معلومات اإ�سافية حمددة من خلل جمموعة 

بطبيعة  املتعلقة  والقطاعات  نظمة  الأ من  وا�سعة 

التاأثيات امل�ستقبلية، كما تت�سمن بع�ص امليادين التي 

مل يتم التطرق اإليها يف تقييمات �سابقة.

موارد املياه العذبة واإدارتها

نهار  �الأ جريان  وم�ستوى  �ل�سنوي  نهار  �الأ معدل  يزد�د  �أن  �ملتوقع  من 

وتوفر �ملياه خالل ن�سف قرن من ١0٪ �إىل ٤0٪ يف �ملناطق ذ�ت خطوط 

�أن  ُيتوقع  كما  �لرطبة،  �ستو�ئية  �الإ �ملناطق  بع�س  ويف  �لعالية  �لعر�س 

ات درجات احلرارة عن طريق الفرق يف مرحلة ما بني العامني 1980 و1999. اأ�سف اإىل ذلك ن�سف درجة مئوية كي حت�سل على التغيرّ املتعلق مبرحلة  �سارة اإىل تغيرّ  متت الإ
8

ما بني العامني 18٥0 و1899. 

ختيار: نطاق التوقيت والثقة واأثرهما يف التقييم والتغطية النموذجية للنظام والقطاع واملنطقة.  معايي الإ
9

ج - املعرفة احلالية للتاأثيات امل�ستقبلية
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ر�ص املتجمدة والهيدروليجيا  نظمة الفيزيائية )ثلج وجليد والأ ات الهامة من خالل مراقبة الأ �ص لوا�سعي ال�سيا�سات تظهر كل من مواقع التغيرّ الر�سم1 - ملخرّ

ات يف درجات حرارة الهواء على مدى الفرتة  حيائية(، تغيرّ نظمة املياه العذبة الأ ر�سية والبحرية واأ نظمة الأ حيائية )الأ نظمة الأ والعمليات ال�ساحلية( والأ

577 درا�سة. وُتمع هذه  �سل حوايل  اأ البيانات وذلك من  �سل�سلة من   29000 إنتقاء جزء من حوايل  ا 2004. وقد مترّ  العام  إىل  ا  1970 العام  املمتدة من 

تاه مثلما هو  قل. 3- تظهر تغيياً هامًا يف الإ و ما بعد. 2- متتد على فرتة 20 عامًا على الأ املجموعة على العوامل التالية: 1- تنتهي يف العام 1990 اأ

تى حوايل 70 درا�سة من بينها التقييم الثالث، وحتتوي على حوايل 29000  م يف الدرا�سات الفردية. وت�سمل جمموعة البيانات حوايل 75 درا�سة، كما تتاأ مقيرّ

وروبية. ول حتتوي املناطق البي�ساء على معلومات كافية عن مراقبة املناخ لتقدير  ى من بينها حوايل 28000 من الدرا�سات الأ ترّ �سل�سلة من البيانات، تاأ

حرتار  على(، ف�ساًل عن الن�سبة التي تتنا�سب مع الإ ات هامة )ال�سف الأ 2x2 عدد �سل�سلة البيانات الكامل مع تغيرّ منحى درجة احلرارة. وتظهر النوافذ الـ 

�سرتاليا ونيوزيالندا واملناطق القطبية و)ii( على النطاق  �سيا واأ فريقيا واآ وروبا واأ ميكا الالتينية واأ ميكا واأ دنى( )i( يف املناطق القارية: �سمال اأ )ال�سف الأ

إىل املجموعات  إىل املناطق القطبية( ا ميكا ا إقليمية )من �سمال اأ ر�سي والبحري واملياه العذبة والعاملي. ول ي�ساف عدد الدرا�سات من �سبع نوافذ ا العاملي: الأ

نظمة املياه العذبة ]تقرير التقييم  نظمة البحرية واأ رقام املتعلقة بالأ رقام املتوفرة من املناطق، با�ستثناء املناطق القطبية، ل تت�سمن الأ ن الأ العاملية، لأ

ول، الر�سم 3.9ب.[ الرابع للفريق العامل الثاين، الر�سم 1.8 والر�سم 1.9، التقييم الرابع للفريق العامل الأ

أميركا 
الشمالية

أميركا
آسياأفريقياأوروبااللاتينية

أستراليا
ونيوزيلاندا

المناطق 
القطبية*

البحري 
العالميالأرضي والمياه العزبة**

٪٨٩ ٪٩٤ ٪٩٩٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪٩٠٪٩٤٪٩٤٪٩١٪٩٦٪٩٨

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

٠٫٢١٫٠٢٫٠٣٫٥-٠٫٢-٠٫١

٪٩٠ ٪٩٢ ٪٩٤

٣٥٥٤٥٥٥٣١١٩٥٢١٠٦٨٦١٨٥٧٦٥ ٠١٢٠٢٤٧٦٤ ٥

٢٨,١١٥٢٨,٥٨٦٢٨,٦٧١

التغّيرات في األنظمة الفيزيائية واألحيائية وفي درجة حرارة سطح األرض ١٩٧٠ - ٢٠٠٤

المراقبات
   الأنظمة الفيزيائية (الثلوج، الجليد، الأرض المتجمدة، الهيدرولوجي، العمليات الساحلية)

   الأنظمة الأحيائية (الأرضي، البحري والمياه العذبة)

أوروبا**
تغّير درجة الحرارة - درجة مؤية

١٩٧٠-٢٠٠٤

الأحيائيالفيزيائي

عدد التغّيرات 
المرصودة 

والهامة

نسبة التغّيرات 
الهامة 

المتناسبة مع 
الإحترار

نسبة التغّيرات 
الهامة 

المتناسبة مع 
الإحترار

عدد التغّيرات 
المرصودة 

والهامة

   * تتضمن المناطق القطبية التغّيرات المرصودة في الأنظمة البحرية وفي المياه العذبة والأنظمة الأحيائية.
 ** تتضمن الأنظمة البحرية والمياه العذبة متغّيرات مرصودة في الأماكن والمناطق الواسعة في المحيطات والجزر الصغيرة والقاّرات.

*** تمثل الدوائر في أوروبا سلسلة البيانات المتراوحة من ١ إلى ٧٥٠٠.
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خطوط  ذ�ت  و�ملناطق  �جلافة  �ملناطق  يف   ٪30 �إىل   ٪١0 من  تنخف�س 

مائيًا.  �إجهادً�  تعاين  �لتي  �ستو�ئية  �الإ �ملناطق  ويف  �لو�سطى  �لعر�س 

ويف  ماكن  �الأ بع�س  يف  �ل�سنوية  �لر�سوم  هذه  عن  �ت  �لتغريرّ وتختلف 

١0]3.٤[ D**.مو��سم معينة

�أن  �ملتاأثرة باجلفاف. ومن �ملرجح جدً�  �ملناطق  �أن تزد�د  ومن �ملرجح 

 N** مطار �لثقيلة من خطر ح�سول �لفي�سانات ُتزيد حو�دث ت�ساقط �الأ

�لعامل  للفريق  �لر�بع  و�لتقييم  ول  �الأ �لعامل  للفريق  �لر�بع  )�لتقييم 

�لثاين ٤.3(.

كجليد  �ملخزنة،  �ملياه  كمية  تتقل�س  �أن  �ملتوقع  من  �لقرن،  خالل  ويف 

ر �ملياه يف �ملناطق �ملزودة باملياه  وغطاء جليدي، ما يوؤدي �إىل تقلرّ�س توفرّ

�سد�س  حو�يل  حاليًا  يعي�س  حيث  �سا�سية،  �الأ �جلبال  �سل�سة  من  بة  �ملذورّ

]3.٤[ N ** .سكان �لعامل�

�خلطر  �إد�رة  وممار�سات  �لتكيفية  �الإجر�ء�ت  بع�س  تطوير  مترّ  وقد 

�ت  بالتغريرّ �إعرتفت  �لتي  و�ملناطق  �لبلد�ن  بع�س  يف  �ملياه  قطاع  يف 

]3.6[ N*** .لهيدروليجية �ملرتقبة�

يكولوجية نظمة الإ الأ

نظمة  من �ملرجح �أن يتم خالل �لقرن �حلايل جتاوز مرونة �لعديد من �الأ

ي�سبق  مل  �لتي  �ملناخية  �ت  �لتغريرّ من  جمموعة  طريق  عن  يكولوجية  �الإ

و�حلر�ئق  و�جلفاف  كالفيا�سانات  نزعاجات،  باالإ و�ملتعلقة  مثيل  لها 

�س �ملحيطات ف�ساًل عن عو�مل �لتغريرّ �لعاملية كتغريرّ  و�حل�رش�ت وحتمرّ

 ٤.١[  N** للمو�رد.  �ملفرط  �ستخد�م  و�الإ و�لتلوث  ر��سي  �الأ �إ�ستخد�م 

�إىل 6.٤[

عن  �لكربون  �إمت�سا�س  ن�سبة  ترتفع  �أن  �لقرن  هذ�  خالل  �ملتوقع  من 

ر�سية، قبل منت�سف �لقرن، و�أن تنخف�س  يكولوجية �الأ نظمة �الإ طريق �الأ

، مو�سعة بذلك تغريرّ �ملناخ. ]٤.2 �لر�سم �مللخ�س 
١١

من بعدها، حتى تنعك�س

N ** ]لتنفيذي ٤�

من �ملتوقع �أن تخ�سع ن�سبة حو�يل 20٪ �إىل 30٪ من �أنو�ع �لنباتات 

نقر��س يف حال تخطى معدل درجات �حلر�رة �لعاملي  و�حليو�نات �إىل �الإ

١.5 و2.5 درجة مئوية. * N  ]٤.٤، �جلدول  ٤.١[

�ت كبرية يف هيكلية �لنظام ودوره، ف�ساًل عن  من �ملتوقع �أن حتدث تغريرّ

نو�ع �جلغر�فية مع تد�عيات  نو�ع وجمموعة �الأ يكولوجي لالأ �لتد�خل �الإ

كاملياه  وخدماته،  يكولوجي  �الإ �لنظام  ولفو�ئد  �الإحيائي  للتنوع  �سلبية 

مد�د�ت �لغذ�ئية، يف حال تخطى معدل �حلر�رة �لعاملي5.١  و�لتزود باالإ

و2.5 درجة مئوية ويف تركيز�ت ثاين �أك�سيد �لكربون �ملوجود يف �لغالف 

 ]٤.٤[ N** .جلوي�

�لتدريجي  �ملحيطات  لتحم�س  يكون  �أن  �ملتوقع  ذلك، من  �إىل  باالإ�سافة 

تاأثري�ت  �جلوي،  �لغالف  يف  �لكربون  �أك�سيد  ثاين  �إرتفاع  عن  �لناجت 

�سلبية على �ملحار �لبحرية �لتي ت�سكل �لكائنات �حلية كاملرجان و�أنو�عها 

�خلا�سعة له. *N ]6.٤- �الإطار٤.٤ [ 

لياف ومنتجات الغابات الغذاء والأ

�ملناطق  �ملحا�سيل يف  �إنتاجية  على نحو خفيف،  ترتفع،  �أن  �ملرجح  من 

ذ�ت خطوط �لعر�س �لعالية و�لو�سطى، ن�سبًة �إىل �إرتفاع درجة �حلر�رة 

من درجة �إىل ثالث درجات مئوية وفقًا للمحا�سيل، و�أن تنخف�س بعدها 

]5.٤[ D* .إىل ما دون هذه �لن�سبة يف مناطق �أخرى�

�أما على �سعيد �ملناطق ذ�ت خطوط �لعر�س �ملنخف�سة، خا�سة �ملناطق 

�ستو�ئية، فمن �ملتوقع �أن تنخف�س �إنتاجية  �جلافة مو�سميًا و�ملناطق �الإ

ما   )1-20C( �ملحلية  درجة �حلر�رة  ب�سيط يف  �إرتفاع  ب�سبب  �ملحا�سيل 

 ]5.٤[ D* .سيزيد خطورة حدوث �ملجاعة�

مت اإ�ستخدام امل�سطلحات التالية يف الق�سم ج من الن�س:
 10

  العالقة مع التقييم الثالث:

إ�سايف خلامتة يف التقييم الثالث ر ا تطورّ  D

خامتة جديدة مل ترد يف التقييم الثالث  N 

م�ستوى الثقة يف جممل التقييم:

ثقة عالية جداً  ***

ثقة عالية  **

ثقة متو�سطة  *

را�سي ات يف اإ�ستخدام الأ ات عاملية اأخرى تت�سمن تغيرّ  ف�سال عن تغيرّ
11
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مع  �لغذ�ء  �إنتاج  م�ستوى  يزيد  �أن  �ملتوقع  من  �لعاملي،  �ل�سعيد  وعلى 

ثالث  �إىل  �لدرجة،  فوق  ما  �إىل  �ملحلية  �حلر�رة  درجة  معدل  �إرتفاع 

درجات مئوية، ويف حال �إرتفعت عن هذه �لن�سب فمن �ملتوقع �أن تنخف�س 

 ]5.6 ,5.٤[ D*.نتاجية �الإ

ومن �ملتوقع �أن توؤثر �لزياد�ت يف حدوث جفاف وفي�سانات �سلبًا على 

�سا�سية يف �ملناطق �لقريبة  �إنتاج �ملحا�سيل �ملحلية، خا�سة يف �لقطاعات �الأ

�ستو�ء. ** D ]�مللخ�س �لتنفيذي٤.5, 5[    من خط �الإ

�ملناطق  �لزرع،  �أوقات  وتغريرّ  �لبديلة  كالزر�عات  �لتكيرّفات،  ن  ومتكرّ

ت  تبقي غالرّ �أن  �لعالية و�لو�سطى و�ملنخف�سة من  �لعر�س  ذ�ت خطوط 

 ]5.5[ N *.سا�سية قريبة من �الإحرت�ر �ملعتدل� تها �الأ حما�سيلها �أو غالرّ

خ�ساب �لتجارية مع  على �ل�سعيد �لعاملي، تزد�د ب�سكل خفيف �إنتاجية �الأ

تغريرّ �ملناخ على �ملدى �لق�سري و�لبعيد، مع تقلبيرّة �إقليمية و��سعة حول 

]5.٤[ D * .الإجتاه �لعاملي�

من  حمددة  �أنو�ع  توزيع  يف  �إقليمية  �ت  تغريرّ حت�سل  �أن  �ملتوقع  من 

�سماك و�إنتاجها ب�سبب �الإحرت�ر �مل�ستمر، ف�ساًل عن تاأثري�ت �سلبية  �الأ

]5.٤[ D ** .سماك� متوقعة ب�سبب �لزر�عة �ملائية و�سيد �الأ

نظمة ال�ساحلية واملناطق املنخف�سة الأ

كالتعرية  خطار  �الأ ن�سبة  �إرتفاع  �إىل  �ل�سو�حل  تتعر�س  �أن  �ملتوقع  من 

�سيتفاقم  كما  �لبحر.  م�ستوى  و�إرتفاع  �ملناخ  تغريرّ  ب�سبب  �ل�ساحلية 

�ل�ساحلية  �ملناطق  على  �لب�رشية  �ل�سغوطات  زيادة  طريق  عن  �لتاأثري 

 ]6.٤ ,6.3[ D ***

�لتكيرّف  على  قدرتها  �أما  �حلر�ري،  جهاد  باالإ �ملرجانية  �ل�ُسعب  تتاأثر 

ف�سئيلة. ومن �ملتوقع �أن يوؤدي �إرتفاع درجة حر�رة �سطح �لبحر من 

�إال يف  �ملرجانية وموتها  �ل�ُسعب  �إبي�سا�س  �إىل  3 درجات مئوية  �إىل   ١

 D  *** �حلر�رة.  درجة  مع  وتاأقلمت  �ملرجانية  �ل�ُسعب  تكيرّفت  حال 

طار١.6, ٤.6[  ]�الإ

ر��سي �لرطبة �ل�ساحلية، مبا يف ذلك �سبخات  ومن �ملتوقع �أن تتاأثر �الأ

عندما  �لبحر، خا�سة  م�ستوى  إرتفاع  با �سلبًا  �ملانغروف،  و�سجر  �مللح 

�لرت�سب.  من  تعاين  �لتي  �ملناطق  يف  �أو  �ليا�سبة  على  موجودة  تكون 

]6.٤[ D ***

�سخا�س من �لفي�سانات يف كل �سنة ب�سبب  ومن �ملتوقع �أن يعاين ماليني �الأ

�إرتفاع م�ستوى �لبحر بحلول �لعام 2080. وتعترب هذه �ملناطق �ملكتظة 

�أخرى  حتديات  تو�جه  و�لتي  �لتكيرّف  على  �لقدرة  و�ل�سئيلة  بال�سكان 

نخ�ساف �ل�ساحلي �ملحلي، يف خطر. و�سيكون  كالعو��سف �ملد�رية �أو �الإ

�آ�سيا  �ل�سا�سعة يف  �لدلتاوية  �لذي �سيتاأثر بذلك يف �ملناطق  كرب  �لعدد �الأ

]6.٤[ D*** .و�أفريقيا فيما تتاأثر �جلزر �ل�سغرية بذلك �رشيعًا

و�سيكون �لتكيرّف بالن�سبة �إىل �ل�سو�حل يف �لبلد�ن �لنامية �أكرث حتديًا من 

 ,6.5 ,6.٤[ D** .لبلد�ن �ملتطورة ب�سبب �لتقيرّد بالقدرة على �لتكيرّف�

�جلدول١١.6[ 

ال�سناعة وامل�ستوطنة واملجتمع

تختلف تكاليف تغريرّ �ملناخ وفو�ئده بالن�سبة �إىل �ل�سناعة و�مل�ستوطنات 

و�ملجتمع تبعًا للمكان و�لنطاق. لكن، �إجمااًل، متيل �لتاأثري�ت �ل�سافية 

 ]7.6 ,7.٤[ N ** .إىل �أن تكون �أكرث �سلبية كلما �إزد�د تغريرّ �ملناخ�

تلك  فهي  تاأثرً�  كرث  �الأ و�ملجتمعات  و�مل�ستوطنات  �ل�سناعات  �أما 

�ملوجودة يف �ل�سهول �لفي�سانية على �ل�سفة وعلى �ل�ساحل، �لتي يرتبط 

�إقت�سادها ب�سكل وثيق بامل�سادر �لتي تتاأثر باملناخ، وتلك �ملوجودة يف 

�سة لظو�هر �لطق�س �ملتطرفة، خا�سًة عندما ت�رشع وترية  �ملناطق �ملعررّ

]7.٤,7.5 ,7.3 ,7.١[ D ** . �لتح�رشرّ

�ملوجودة  تلك  خا�سًة  كثريً�،  �لفقرية  �ملجتمعات  تتاأثر  �أن  �ملمكن  ومن 

�لتكيرّف  على  حمدودة  قدرة  فتملك  كبري.  خلطٍر  �ملعر�سة  �ملناطق  يف 

مد�د�ت  وتعتمد �أكرث على �مل�سادر �لتي تتاأثر باملناخ كاملياه �ملحلية و�الإ

 ]5.٤ ,7.٤ ,7.2[ N **.لغذ�ئية�

ترتفع  تو�ترً�،  �أكرث  و/�أو  ق�ساوة  �أكرث  �لطق�س  ظو�هر  ت�سبح  عندما 

رتفاعات  قت�سادية لهذه �لظو�هر، وتكون هذه �الإ �لتكاليف �الإجتماعية و�الإ

تغريرّ  تاأثري�ت  وتنت�رش  مبا�رش.  ب�سكل  تتاأثر  �لتي  �ملناطق  يف  �أ�سا�سية 

مبا�رش  ب�سكل  تتاأثر  �لتي  �ملناطق  �إىل  و�لقطاعات  �ملناطق  من  �ملناخ، 

]7.5 ,7.٤[ N ** .خرى من خالل �لرت�بطات �ملركبة و�لقطاعات �الأ
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ة ال�سحرّ

�سات �ملتوقعة و�ملتعلقة بتغريرّ �ملناخ على و�سع  من �ملمكن �أن توؤثر �لتعررّ

�سخا�س �لذين ميلكون قدرة �سئيلة  �سخا�س، خا�سًة �الأ �سحة ماليني �الأ

على �لتكيرّف، من خالل:

على  �لتاأثري�ت  عن  ف�ساًل  عنه،  �لناجت  و�خللل  �لتغذية  �سوء  • �إزدياد 
منو �لطفل وتطوره؛

�حلر  موجات  ب�سبب  و�ل�رشر  مر��س  و�الأ �لوفاة  ن�سبة  �إزدياد   •
و�لفي�سانات و�لعو��سف و�حلر�ئق و�جلفاف؛

�سهال؛ �الإ �أمر��س  عبء  • �إزدياد 
وزون  �الأ تركيز�ت  ب�سبب  و�لقلب  �لتنف�س  �أمر��س  تو�تر  �إزدياد   •

ر�س و�ملتعلقة بتغريرّ �ملناخ؛ �ملرتفعة على م�ستوى �الأ

** D ]�مللخ�س  • �لتوزيع �ملكاين �ملتغريرّ لبع�س نو�قل �ملر�س �ملعدي. 
�لتنفيذي 8.2,8,٤.8[ 

إنخفا�س  ومن �ملتوقع �أن تنتج عن تغريرّ �ملناخ بع�ُس �لتاأثري�ت �ملختلطة، كا

]8.٤[ D ** .و �إرتفاع مدى �إحتمال �إنتقال �ملالريا يف �أفريقيا
�أ

ل تغريرّ �ملناخ   يف �ملناطق �ملعتدلة �أنه يتوقع �أن ي�سجرّ
١2

وبرهنت �لدر��سات

للربد.  �س  �لتعررّ �ء  جررّ من  �لوفيات  ن�سب  إنخفا�س  كا �لفو�ئد،  بع�س 

وباالإجمال، من �ملتوقع �أن تكون هذه �لفو�ئد �أكرث �أهمية من �لتاأثري�ت 

يف  خا�سة  عامليًا  �حلر�رة  درجات  �إرتفاع  ب�سبب  ة،  �ل�سحرّ على  �ل�سلبية 

 ]8.٤[ D ** .لبلد�ن �لنامية�

ة من مكان  يجابية على �ل�سحرّ �ل�سلبية و�الإ �لتاأثري�ت  ويختلف تو�زن 

وتعترب  �حلر�رة.  درجات  ترتفع  بينما  �لوقت  مع  ويتغريرّ  �أخر،  �إىل 

ة  �لعو�مل �لتي حتدد �سحة �ل�سعوب هامة، كالتعليم و�لعناية بال�سحرّ

قت�سادي.  �الإ و�لتطوير  �سا�سية  �الأ و�لبنى  �لعامة  ة  �ل�سحرّ ووقاية 

]8.3[ N ***

ن يف مناطق العامل تتعلرّق  تتوفر معلومات اأكرث دقة الآ

بطبيعة التاأثيات امل�ستقبلية، مبا يف ذلك حالت بع�ص 

املناطق التي مل تغطها التقييمات ال�سابقة.

اأفريقيا

75 و250 مليون  يتعر�س ما بني  �أن  �ملتوقع  2020، من  �لعام  بحلول 

ذلك  تر�فق  و�إذ�  �ملناخ.  تغريرّ  ب�سبب  �ملائي  �الإجهاد  يف  رتفاع  الإ �سخ�س 

مع �إرتفاع يف �لطلب، �سيوؤثر �سلبًا على �ملعي�سة وتتفاقم �مل�ساكل �ملتعلرّقة 

]8.٤ ,8.2 ,3.٤ ,9.٤[ D ** .باملياه

نتاج �لزر�عي، ومن �سمنه �إمكانية �لو�سول �إىل  من �ملتوقع �أن يتاأثر �الإ

ه. ومن  فريقية و�ملناطق، بتقلبيرّة �ملناخ وتغريرّ �لغذ�ء، يف عدد من �لبلد�ن �الأ

�ملتوقع �أن تتقلرّ�س �ملناطق �ملنا�سبة للزر�عة ويتقلرّ�س طول مو��سم �لنمو 

�ملناطق �سبه �جلافة و�جلافة.  �لغلرّة، خا�سًة على طول هو�م�س  وقدرة 

من �لغذ�ئي و�أن يفاقم م�سكلة �سوء  ومن �ملمكن �أن يوؤثر ذلك �سلبًا على �الأ

ت �ملتاأتية من �لزر�عة  �لتغذية يف �لقارة. ويف بع�س �لبلد�ن، قد تقلرّ �لغالرّ

]9.6 ,9.٤ ,9.2[ N ** .2020 ملطرية بن�سبة 50٪ بحلول �لعام�

�ملو�رد  إنخفا�س  با �سلبًا  �لغذ�ئية  مد�د�ت  �الإ تتاأثر  �أن  �ملتوقع  ومن 

وقد  �ملياه،  حر�رة  درجة  �إرتفاع  نتيجة  �لكبرية  �لبحري�ت  يف  �ل�َسَمكية 

 ,9.٤[ N ** .سماك �ملفرط و�مل�ستمر� تتفاقم هذه �حلال ب�سبب �سيد �الأ

]8.٤ ,5.٤

�لبحر  م�ستوى  �إرتفاع  �سيوؤثر  و�لع�رشين،  �حلادي  �لقرن  نهاية  يف 

كبريً�  عددً�  ت�سم  �لتي  �ملنخف�سة  �ل�ساحلية  �ملناطق  على  �ملتوقع 

من   ٪١0 �إىل   ٪5 من  �لتكيرّف  كلفة  تبلغ  �أن  �ملمكن  ومن  �ل�سكان.  من 

�إجمايل �لناجت �ملحلي. ومن �ملتوقع �أن تتفكك �ل�ُسعب �ملرجانية و�سجر 

�سماك  �الأ �سيد  م�ستوى  على  �إ�سافية  بعو�قب  وتت�سبب  �ملانغروف 

]9.٤[ D ** .و�ل�سياحة

تاأثرً�  كرث  �الأ �لقار�ت  �إحدى  �أفريقيا هي  �أن  �لدر��سات �جلديدة  وتوؤكد 

ه ب�سبب �الإجهاد�ت �ملتعددة و�لقدرة �ل�سئيلة على  بتقلبيرّة �ملناخ وتغريرّ

�لتكيرّف. ومت ت�سجيل تكيرّف مع �ملناخ �حلايل �إال �أنه قد يكون غري كاٍف 

]9.5[ N ** .ت �ملناخ �مل�ستقبلية� بالن�سبة �إىل تغريرّ

اآ�سيا

نهار �جلليدية يف �لهيماليا من �لفي�سانات  من �ملتوقع �أن يزيد ذوبان �الأ

 الدرا�سات يف البلدان ال�سناعية
12
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نهيار�ت �ل�سخرية ب�سبب �ملنحدر�ت غري �مل�ستقرة، وقد يوؤثر ذلك  و�الإ

على مو�رد �ملياه يف غ�سون �لعقدين �أو �لثالثة عقود �ملقبلة. و�سيتبع ذلك 

نهار �جلليدية.  ل تر�جع يف �الأ نهار، فيما �سُي�سجرّ �إنخفا�س يف تدفقات �الأ

]١0.١, ٤0.2[ N *

ر �ملياه �لعذبة يف جنوب �رشق �آ�سيا و�آ�سيا �ل�رشقية  ُيتوقع �أن يخفرّ توفرّ

ب�سبب  �لكبرية،  نهار  �الأ �أحو��س  يف  خا�سًة  و�لو�سطى،  و�جلنوبية 

�ملتاأتي  �لطلب  و�إرتفاع  �لب�رشي  �لنمو  مع  يوؤثر،  قد  �لذي  �ملناخ  تغريرّ 

�لعام  �أكرث من بليون �سخ�س بحلول  من م�ستويات معي�سة عالية، على 

]١0.٤[ N ** .2050

ذ�ت  �ل�سا�سعة  �لدلتاوية  �ملناطق  خا�سًة  �ل�ساحلية،  �ملناطق  و�ستكون 

�ل�رشقية  �آ�سيا  ويف  �آ�سيا  �رشق  جنوب  يف  �لعالية  �ل�سكانية  �لكثافة 

من  �لفيا�سانات  ن�سبة  �إرتفاع  ب�سبب  كبري  خلطٍر  عر�سًة  و�جلنوبية، 

من  �لفيا�سانات  ب�سبب  �ل�سا�سعة  �لدلتاوية  �ملناطق  بع�س  ويف  �لبحر 

]١0.٤[ D ** .نهار �الأ

�لبلد�ن  معظم  يف  �مل�ستد�م  �لنمو  على  �ملناخ  تغريرّ  يوؤثر  �أن  �ملتوقع  من 

و�لبيئة  �لطبيعية  �مل�سادر  على  �ل�سغوط  تربط  نها  الأ �آ�سيا،  يف  �لنامية 

 D  ** قت�سادي.  �الإ و�لتطور  و�لت�سنيع  �ل�رشيع  بالتح�رشرّ  �ملرتبطة 

]١0.5[

�رشق  جنوب  يف   ٪20 بن�سبة  �ملحا�سيل  ت  غالرّ تزيد  �أن  �ملتوقع  من 

�آ�سيا و�آ�سيا �ل�رشقية، فيما قد تنخف�س بن�سبة 30٪ يف �آ�سيا �جلنوبية 

�أن  �ملتوقع  ومن  و�لع�رشين.  �حلادي  �لقرن  منت�سف  يف  و�لو�سطى 

يبقى خطر �ملجاعة عاليًا جدً� يف عدد من �لبلد�ن �لنامية، �إذ� �أخذنا بعني 

]١0.٤[ N * .عتبار تاأثري �لنمو �لب�رشي �ل�رشيع و�لتح�رش �الإ

�أمر��س  ب�سبب  و�لوفاة  �مل�ستوطنة  �ملر�سيرّة  ترتفع  �أن  �ملتوقع  ومن 

و�آ�سيا  �آ�سيا  �رشق  جنوب  يف  و�جلفاف  بالفي�سانات  �ملرتبطة  �سهال  �الإ

للمياه  �لعامة  �ت �ملتوقعة يف �لدورة  �لتغريرّ �جلنوبية و�ل�رشقية، ب�سبب 

على  �ملياه  حر�رة  درجة  �إزدياد  يفاقم  وقد  �لعاملي.  باالإحرت�ر  �ملرتبطة 

 N  ** �جلنوبية.  �آ�سيا  يف  �لكولري�  ية  �سمرّ و/�أو  وفرة  من  �ل�ساحل 

]١0.٤[

اأ�سرتاليا ونيوزيلندا

من �ملائي بحلول �لعام 2030 يف �أ�سرت�ليا  من �ملتوقع �أن تزد�د م�ساكل �الأ

�ملناطق  بع�س  ويف  نورثالند  ويف  نيوزيالند�  ويف  و�جلنوبية  �ل�رشقية 

]١١.٤[ D ** .ل�رشقية ب�سبب �لتهطال �ملحدود و�إزدياد �لتبخر�

بحلول  حيائي  �الأ �لتنوع  يف  كبرية  خ�سارٌة  ل  ُت�سجرّ �أن  �ملتوقع  ومن 

�لعظيم  �أماكن بيئية غنية، مبا يف ذلك �حلاجز �ملرجاين  2020 يف  �لعام 

للخطر  �سة  �ملعررّ خرى  �الأ ماكن  �الأ �أما  تروبيك�س.  ويت  وكوينزالند 

ر��سي �لرطبة يف كاكادو ويف جنوبي غربي �أ�سرت�ليا ويف جزر  فت�سمل �الأ

]١١.٤[ D *** .لب يف �لبلدين نتاركتيك �ملتدنية ويف مناطق جبال �الأ �الأ

ر �ل�ساحلي �حلايل و�لنمو �لب�رشي يف مناطق  ومن �ملتوقع �أن يزيد �لتطورّ

�أ�سرت�ليا ويف نورثالند وباي  مثل كرينز وجنوبي �رشقي كوينزالند يف 

�لبحر  �إرتفاع م�ستوى  خطار ب�سبب  �أوف بالنتي يف نيوزيالند�، من �الأ

بحلول  وتو�ترها  �ل�ساحلية  و�لفيا�سانات  �لعو��سف  خطورة  وزيادة 

D *** ]١١.6 ,١١.٤[ .2050 لعام�

 2030 حر�ج بحلول �لعام  �إنتاج �لزر�عة و�الأ ومن �ملتوقع �أن ينخف�س 

يف معظم �أنحاء �أ�سرت�ليا �ل�رشقية و�جلنوبية ويف �أماكن من نيوزيالند� 

�أنه من �ملتوقع ت�سجيل  �إال  �إزدياد �جلفاف و�حلريق.  �ل�رشقية، ب�سبب 

�ملناطق  ويف  و�لغربية  �جلنوبية  �ملناطق  يف  نيوزيالند�  يف  مبدئية  فو�ئد 

نهار �لرئي�سية، ب�سبب طول مو�سم �لنمو و�إنخفا�س �جلليد  �لقريبة من �الأ

]١١.٤[ N ** .مطار و�إزدياد ت�ساقط �الأ

�ملتطور  قت�ساد  �الإ بف�سل  �لتكيرّف  على  �أ�سا�سية  قدرة  �ملنطقة  ومتلك 

�أنه يوجد عو�ئق هامة للتطبيق ُت�ساف  �إال  و�لقدر�ت �لتقنية و�لعلمية، 

ومتلك  �ملتطرفة.  �لظو�هر  يف  �ت  �لتغريرّ تفر�سها  �أ�سا�سية  حتديات  �إىل 

]١١.5 ,١١.2[ N ** .نظمة �لطبيعية قدرة حمدودة على �لتكيرّف �الأ

اأوروبا

�ت  �لتغريرّ بها  تت�سبب  �لتي  �لكبرية  �لتاأثري�ت  توثيق  مت  وىل،  �الأ للمرة 

�حلالية يف �ملناخ:

نو�ع، ف�ساًل عن  نهار �جلليدية وطول مو��سم �لنمو وتغريرّ �الأ تر�جع �الأ

�ت  ة ب�سبب موجة حر ال مثيل لها. وتتنا�سب �لتغريرّ �لتاأثري�ت على �ل�سحرّ
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تغريرّ  يف  �ملتوقعة  �ت  �لتغريرّ مع  �سابقًا  �إليها  �لتطرق  مت  �لتي  �ملر�سودة 

]١2.6 ,١2.١, ٤2.2[ N *** .ملناخ يف �مل�ستقبل�

وروبية �سلبًا ببع�س تاأثري�ت تغريرّ �ملناخ  يتوقع �أن تتاأثر معظم �ملناطق �الأ

قت�سادية. ومن  �ملقبلة، ما قد يطرح �لتحديات على عدد من �لقطاعات �الإ

قليمية على �سعيد  ع �الإختالفات �الإ �ملتوقع �أن يزيد تغريرّ �ملناخ من تو�سرّ

مو�رد �أوروبا �لطبيعية و�أ�سولها. و�ستت�سمن �لتاأثري�ت �ل�سلبية تز�يد 

�ل�ساحلية،  و�لفي�سانات  �ل�رشيعة  �لد�خلية  �لفي�سانات  حدوث  خطر 

�لبحر.  م�ستوى  و�إرتفاع  �لع�سف  ب�سبب  �لتعرية  تز�يد  �إىل  باالإ�سافة 

يكولوجية م�ساكل تكيرّف مع تغريرّ  نظمة �الإ و�سيو�جه معظم �لكائنات و�الأ

�جلليدية  نهار  �الأ يف  تر�جعًا  �جلبلية  �ملناطق  �أغلبية  و�ستو�جه  �ملناخ. 

كبرية  وخ�سار�ت  �ل�ستوية  �ل�سياحة  ويف  �لثلجي  �لغطاء  يف  وتقلي�سًا 

نو�ع. )تبلغ ن�سبة �خل�سارة يف بع�س �ملناطق 60٪ ب�سبب  على �سعيد �الأ

]١2.٤[ D ** .)2080 سيناريوهات �إنبعاثات عالية بحلول �لعام�

من �ملتوقع �أن ت�سوء حاالت تغريرّ �ملناخ يف منطقة من �أوروبا �جلنوبية 

وفرة  وبقلرّة  �ملناخ  بتقلبيرّة  تتاأثر  وجفاف(  مرتفعة  حر�رة  )درجات 

إنتاج  �ملياه وبالدورة �لعامة للمياه وبال�سياحة �ل�سيفية، وب�سكل عام، با

ب�سبب  ة  �ل�سحرّ على  �خلطر  تاليًا  يزد�د  �أن  �ملتوقع  من  كما  �ملحا�سيل. 

]١2.7 ,١2.١, ٤2.2[ D **.موجات �حلر وتو�تر �حلر�ئق �لكبرية

�لتهطال  �أن ينخف�س معدل  �ملتوقع  �أوروبا �ل�رشقية و�لو�سطى، من  يف 

خطار  إجهاٍد مائيرّ عاٍل. كما ميكن �أن ترتفع �الأ يف �ل�سيف، ما يت�سبب با

�إنتاج  �أن ينخف�س  ة ب�سبب موجات �حلر. ومن �ملتوقع  �ملتعلقة بال�سحرّ

]١2.٤[ D ** .لغابات و�أن يرتفع تو�تر حر�ئق �أر��سي �خلث�

ويف �أوروبا �ل�سمالية، من �ملتوقع �أن يكون لتغريرّ �ملناخ تاأثري�ت خمتلفة 

و�إرتفاع  �لت�سخني  على  �لطلب  إنخفا�س  كا �لفو�ئد،  بع�س  ذلك  يف  مبا 

يف  �ملناخ  ي�ستمر  وبينما  �لغابات.لكن،  منو  و�إزدياد  �ملحا�سيل  ت  غالرّ

في�سانات  ذلك  يف  )مبا  �ل�سلبية  تاأثري�ته  تو�زي  �أن  �ملمكن  من   ، �لتغريرّ

ر�س(  �الأ ��ستقر�ر  عدم  وزيادة  خطر  يف  �إيكولوجية  �أنظمة  �ل�ستاء،  يف 

]١2.٤[ D ** .فو�ئده

ح �أن ي�ستفيد �لتكيرّف مع �ملناخ من �لتجربة �ملتاأتية من ردود  ومن �ملرجرّ

د�رة  فعال على ظو�هر �ملناخ �ملتطرفة عرب تطبيق خطط تكيرّف فعالة الإ �الأ

]١2.5[ N ** خطر تغريرّ �ملناخ

اأميكا اللتينية

درجة  يف  رتفاعات  �الإ توؤدي  �أن  �ملتوقع  من  �لقرن،  منت�سف  بحلول 

�ستبد�ل  �الإ �إىل  �لرتبة،  مياه  يف  بها  �ملرتبطة  نخفا�سات  و�الإ �حلر�رة 

وقد  �ل�رشقي.  مازون  �الأ يف  بال�سافانا  �ستو�ئية  �الإ للغابات  �لتدريجي 

ر��سي �جلافة.  متيل �لزر�عة �سبه �جلافة �إىل �أن ُت�ستبدل بالزر�عة يف �الأ

نو�ع يف  حيائي �لهام ب�سبب �إنقر��س �الأ ويطرح خطر خ�سارة �لتنوع �الأ

 ]١3.٤[ D **.ستو�ئية� عدد من مناطق �أمريكا �لالتينية �الإ

متلرّح  �إىل  �ملناخ  تغريرّ  يوؤدي  �أن  �ملتوقع  من  جفافًا،  كرث  �الأ �ملناطق  ويف 

بع�س  �إنتاج  ينخف�س  �أن  �ملتوقع  ومن  �لزر�عية.  ر��سي  �الأ ر  وت�سحرّ

من  �الأ على  �سلبية  عو�قب  فتنتج  �حليو�ين  نتاج  و�الإ �لهامة  �ملحا�سيل 

ت فول �ل�سويا يف �ملناطق �ملعتدلة.  �لغذ�ئي. ومن �ملتوقع �أن ترتفع غالرّ

]١3.7 ,١3.٤[ N **

ومن �ملتوقع �أن يت�سبب �إرتفاع م�ستوى �لبحر بخطر �إزدياد �لفي�سانات 

رتفاع يف درجة حر�رة  �الإ يوؤدي  �أن  �ملتوقع  �ملناطق �ملنخف�سة. ومن  يف 

�سطح �لبحر ب�سبب تغريرّ �ملناخ، �إىل تاأثري�ت �سلبية على �ل�ُسعب �ملرجانية 

يف  �سماك  �الأ م�سائد  مكان  يف  �ت  بتغريرّ يت�سبب  و�أن  �لو�سطى  �أمريكا  يف 

 ]١3.7 ,١3.٤[ N ** .جنوب �رشق �ملحيط �لهادئ

�جلليدية  نهار  �الأ و�إختفاء  �لتهطال  يف  �ت  �لتغريرّ توؤثر  �أن  �ملتوقع  ومن 

وتوليد  و�لزر�عة  �لب�رشي  �ستهالك  �الإ �سعيد  على  �ملياه  ر  توفرّ على 

]١3.٤[ D ** .لطاقة�

نظمة  �الأ على  �ملحافظة  خالل  من  للتكيرّف  �جلهود  �لبلد�ن  بع�س  بذلت 

وعلى  �ملبكرة  �لتحذير  �أنظمة  على  عتماد  وباالإ �لرئي�سية  يكولوجية  �الإ

و�لفي�سانات،  �جلفاف  �إ�سرت�تيجيات  وعلى  �لزر�عة  يف  �خلطر  �إد�رة 

د�رة �ل�ساحلية و�أنظمة مر�قبة �ملر�س. لكن، يقابل فاعلية  ف�ساًل عن �الإ

�ملر�قبة، ونق�ٌس يف  و�أنظمة  �سا�سية  �الأ �ملعلومات  نق�ٌس يف  هذه �جلهود 

�لقدرة على �لبناء ويف �أطر �لعمل �لتكنولوجية و�ملوؤ�س�ساتية و�ل�سيا�سية 

تتاأثر  �لتي  �ملناطق  يف  و�مل�ستوطنات  �لقليل  �لدخل  عن  ف�ساًل  �ملنا�سبة، 

]١3.2[ D ** .ب�رشعة

اأميكا ال�سمالية

�لرت�كم  إنخفا�س  با �لغربية  �جلبال  يف  �الإحرت�ر  يت�سبب  �أن  �ملتوقع  من 
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�ل�سيفية  �لتدفقات  إنخفا�س  �ل�ستاء وبا �لفيا�سانات يف  �لثلجي وبتز�يد 

وبتفاقم �لتحدي للتوزيع �ملفرط ملو�رد �ملياه.

** D ]١٤.٤، �الإطار2.١٤[

مر��س  و�الأ �حل�رش�ت  من  �ملتاأتية  �مل�سايقات  توؤدي  �أن  �ملتوقع  ومن 

و�حلر�ئق �إىل تاأثري�ت متز�يدة على �لغابات، ُت�ساف �إىل فرتٍة طويلة من 

 ,١٤.٤[ N ** .خطر حدوث �حلريق و�إزدياد كبري يف �ملناطق �ملحرتقة

طار١٤.١[ �الإ

خرية من �لقرن  ومن �ملتوقع �أن يرفع تغريرّ �ملناخ �ملعتدل يف �لعقود �الأ

20٪ مع ت�سجيل تقلبيرّة  5٪ �إىل  �ملحا�سيل �لكليرّة للزر�عة �ملطرية من 

هامة بني �ملناطق. ومن �ملتوقع �أن تو�جه �ملحا�سيل �لقريبة من نهاية 

�أ�سا�سية.  حتديات  كبرية،  مياه  م�سادر  على  تعتمد  �لتي  �أو  �الإحرت�ر 

]١٤.٤[ D **

�لتي تتعر�س حاليًا ملوجات حررّ حتديات  �ملدن  �أن تو�جه  �ملتوقع  ومن 

من خالل �إرتفاع ن�سبة موجة �حلررّ وكثافتها ومدتها يف خالل �لقرن، مع 

كرب  �سخا�س �الأ ة. ويعترب �الأ �إحتمال ت�سجيل تاأثري�ت �سلبية على �ل�سحرّ

]١٤.٤[ D *** .سنًا �أكرث عر�سة للخطر�

�ستتعر�س �ملجتمعات �ل�ساحلية و�ملو�ئل الإجهاد متز�يد ب�سبب تاأثري�ت 

�لب�رشي  �لنمو  ويرفع  و�لتلوث.  �لتطور  مع  تتفاعل  �لتي  �ملناخ  تغريرّ 

�لتاأثر بتقلبيرّة  �ل�ساحلية، من  �سا�سية يف �ملناطق  �لبنى �الأ و�إرتفاع قيمة 

ع تز�يد �خل�سار�ت �إذ� �إرتفع عر�م  �ملناخ وتغريرّ �ملناخ يف �مل�ستقبل مع توقرّ

�ستعد�د  �الإ �أما  منتظم،  غري  �حلايل  �لتكيرّف  يعترب  �ملد�رية.  �لعو��سف 

]١٤.٤[ N *** .س �ملتز�يد فقليل� للتعررّ

املناطق القطبية

�ملتوقعة  حيائية  �الأ �لفيزيائية  �لتاأثري�ت  �أهم  تتبلور  �لقطبية،  �ملناطق  يف 

�جلليدي  و�لغطاء  �جلليدية  نهار  �الأ ونطاق  كثافة  عرب  �الإنخفا�سات  يف 

ة  نظمة �الإيكولوجية �لطبيعية، مع ت�سجيل تاأثري�ت �ساررّ �ت يف �الأ و�لتغريرّ

على عدد من �لكائنات مبا يف ذلك �لطيور �ملهاجرة و�لثدييات و�حليو�نات 

�إنخفا�سات  �ل�سمايل  �لقطب  �الإ�سافية يف  �لتاأثري�ت  �ملفرت�سة. وتت�سمن 

�ل�ساحلية  �لتعرية  و�إرتفاع  �ل�سقيعية  و�لرتبة  �لبحري  �جلليد  نطاق  يف 

 ,١5.١, ٤5.3[ D ** .و�إرتفاع عمق �لذوبان �ملو�سمي للرتبة �ل�سقيعية

]١5.2

يف �ملجتمعات �لب�رشية يف �لقطب �ل�سمايل، من �ملتوقع �أن تختلط �لتاأثري�ت 

�ملتاأتية من تغريرّ �لثلوج وحاالت �جلليد. وقد تت�سمن �لتاأثري�ت �ل�سارة 

 D ** .سا�سية وطرق �لعي�س �لطبيعية �لتقليدية� تاأثري�ت على �لبنى �الأ

]١5.٤[

قد تت�سمن �لتاأثري�ت �ملفيدة �إنخفا�سًا يف تكاليف �لت�سخني على �ل�ساحل 

]١5.٤[ D *.وطرق بحرية �سمالية �ساحلة للمالحة

يكولوجية �ملعيرّنة  نظمة �الإ تتاأثر �الأ �أن  ويف �ملناطق �لقطبية، من �ملتوقع 

 ,١5.6[ D ** .نو�ع و�ملو�ئل، فيما تنخف�س �حلو�جز �ملناخية لغزو �الأ

]١5.٤

�أن  �إال  �ملناخ،  تغريرّ  مع  �ل�سمايل  �لقطب  يف  �لب�رشية  �ملجتمعات  تتكيرّف 

وعلى  �لتكيرّف.  على  قدرتها  تتحدى  و�خلارجية  �لد�خلية  �الإجهاد�ت 

�لرغم من �ملرونة �لتي �إت�سمت بها �ملجتمعات �لب�رشية يف �لقطب �ل�سمايل 

وتنطرح  مهددة  �لتقليدية  �لعي�س  طر�ئق  بع�س  إن  فا �لتاريخ،  مر  على 

�ملجتمعات  متركز  عادة  الإ �أو  للتكيرّف  �أ�سا�سية  �إ�ستثمار�ت  �إىل  �حلاجة 

و�لبنى �لطبيعية. ** D ]�مللخ�س �لتنفيذي ١5.7,٤,١5.5.١5,١5[

اجلزر ال�سغية

متلك �جلزر �ل�سغرية، �إن كانت موجودة يف �ملد�ر�ت �أو يف �ملناطق ذ�ت 

إرتفاع  وبا �ملناخ  بتغريرّ  تتاأثر  جتعلها  خ�سائ�س  �لعليا،  �لعر�س  خطوط 

]١6.5 ,١6.١[ D *** .م�ستوى �لبحر وبالظو�هر �ملتطرفة

�أو�ساع �ل�ساحل، عرب تعرية �ل�سو�طئ  �أن يوؤثر �ل�رشر يف  من �ملتوقع 

�سماك  و�إبي�سا�س �ل�ُسعب �ملرجانية مثاًل، على �مل�سادر �ملحلية ك�سيد �الأ

]١6.٤[ D ** .ماكن لل�سياحة مثاًل، ما يخف�س �إحتمال زيارة هذه �الأ

من �ملتوقع �أن يفاقم �إرتفاع م�ستوى �لبحر من �ل�سيل وعر�م �لعو��سف 

�سا�سية  �الأ �لبنى  يهدد  ما  خرى،  �الأ �ل�ساحلية  و�ملخاطر  و�لتعرية 

يف  �ملجتمعات  حياة  تدعم  �لتي  و�لت�سهيالت  و�مل�ستوطنات  �حليوية 

]١6.٤[ D *** .جلزر�

من �ملتوقع �أن يت�سبب تغريرّ �ملناخ يف منت�سف �لقرن بتقليل م�سادر �ملياه 

�أنه  حد  �إىل  �لهادئ  و�ملحيط  �لكارييب  يف  �ل�سغرية  �جلزر  من  عدد  يف 
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٥ درجة مئوية٠١٢٣٤

٥ درجة مئوية٠١٢٣٤
تغّير درجة الحرارة العالمية بالنسبة إلى فترة ١٩٨٠-١٩٩٠(درجة مئوية)

3^4^3 ,3^4^1
,3…ò«ØæàdG ¢üî∏ªdG

3^4^3 ,3^4^1 ,
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5^4^7
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 5^2 πµ°ûdG ,5^4^2

,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 QÉWE ÉdG ,8^7 ,8^2^8

,5 …ò«ØæàdG ¢üî∏ªdG
 5^2 πµ°ûdG ,5^4^2

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

,3^3 ∫hóédG,3^5^1
»æØdG ¢üî∏ªdG ,20^6^2

5∫hóédG
,4…ò«ØæàdG ¢üî∏ªdG

4^4^11

19^3^5

 ,4^4^4 ,4^4^1 ,4^2^2
 ,4^4^10 ,4^4^6 ,4^4^5

4^5 QÉWE ÉdG

6^4^1

,4^4πµ°ûdG ,4^1 ∫hóédG
,6^4^1 ,4^4QÉWE ÉdG
6^1 QÉWE ÉdG ,6^6^5
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8^6^1
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التأثيرات الأساسية كعنصر من تغّير إرتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية
(تختلف التأثيرات بحسب نطاق التكّيف ونسبة تغّير درجة الحرارة والمسار الإقتصادي والإجتماعي)

المياه

الأنظمة
الإيكولوجية

الغذاء

السواحل

الصّحة

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

حوالي ٣٠٪ من الأنواع
عرضة لخطر الأنقراض

إرتفاع إبيضاض الشعب المرجانية

إنقراض كبير في
أنحاء الكرة الأرضية

إنتشار موت الُشعب المرجانيةمعظم الشعب المرجانية
ميل المحيط الأحيائي إلى مصدر الكربون الصافي تأثر: 

~٤٠٪ من الأنظمة الإيكولوجية ٪١٥~
إرتفاع تغّير الأنواع وخطر الحرائق الكبيرة

تغّيرات 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

المناطق ذات خطوط العرض المتدنية
إنخفاض إنتاج الحبوب كافة في

المناطق ذات خطوط العرض المتدنية
إحتمال إرتفاع إنتاج بعض الحبوب في

إنخفاض إنتاج الحبوب في بعض المناطقالمناطق ذات خطوط العرض المتدنية

إرتفاع نسبة الضرر من جراء الفيضانات والعواصف
خسارة حوالي ٣٠٪ من الأراضي

الرطبة الساحلية العالمية ‡
تعّرض ملايين الأشخاص إلى

الفياضانات الساحلية في كل سنة

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

إختلاف توزيع بعض متوجهات الأمراض
عبء أساسي على خدمات الصّحة

†  تشير كلمة هام هنا إلى نسبة ٤٠٪

†  بالإعتماد على المعّدل المتوسط لإرتفاع مستوى البحر ٤٫٢ مم في السنة من العام ٢٠٠٠ إلى العام ٢٠٨٠

ك�سيد الكربون يف الغالف  ات املناخ )وم�ستوى البحر وثاين اأ ثيات العاملية املتوقعة لتغيرّ رة عن التاأ مثال م�سورّ �ص لوا�سعي ال�سيا�سات. اأ اجلدول2- ملخرّ

ر�ص العاملية يف القرن احلادي والع�رشين ]اجلدول 20.7[.  إرتفاع متو�سط درجة حرارة �سطح الأ اجلوي حيث يكون ذلك هامًا( املتعلقة بن�سب خمتلفة من ا

إرتفاع درجة احلرارة. مت و�سع املداخل لكي ي�سي جانب اليد الي�رشى  ثيات امل�ستمرة مع ا إىل التاأ طة فت�سي ا ما ال�سهام املنقرّ ثيات، اأ ت�سم اخلطوط ال�سوداء التاأ

�سافية لتغيرّ املناخ يف ما يتعلق باحلالت املتوقعة  ثيات الإ . متثل جمموعة املداخل حول ندرة املياه والفي�سانات التاأ ثي معيرّ إىل ن�سوء تاأ من الن�ص ا

إىل تغيرّ املناخ يف هذه التقديرات.  ف ا طار النهائي 3(. مل يتم �سم التكيرّ إىل الإ نظر ا نبعاثات A1FI، ب1 وب2 )اأ إطار التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات الإ يف ا

تى املداخل كافة من الدرا�سات التي ُن�رشت يف ف�سول التقييم. مت تقدمي امل�سادر يف العمود جلهة اليد اليمنى من اجلدول. تعترب م�ستويات الثقة بالن�سبة  تتاأ

إىل كافة املعطيات، عالية. ا
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لتلبية �حلاجة يف خالل فرت�ت ت�ساقط  �أن ت�سبح غري كافية  �ملمكن  من 

]١6.٤[ D *** .مطار �لقليلة �الأ

نو�ع  من �ملتوقع �أن يحدث �إرتفاعًا يف درجات �حلر�رة وزيادة يف غزو �الأ

 N ** .ستو�ء� �لدخيلة، خا�سة يف �جلزر �ملتو�سطة و�لبعيدة عن خط �الإ

]١6.٤[

زديادات  من املمكن تقدير نطاق التاأثي ملجموعة من الإ

املحتملة يف متو�سط درجة احلرارة العاملية.

بتغريرّ  �ملعنية  �لدولية  �حلكومية  �لهيئة  ته  �أعدرّ �لذي  �لثالث  �لتقييم  منذ 

�ملناخ، �سمحت �لدر��سات �الإ�سافية، خا�سًة يف �ملناطق �لتي مل يتم فيها 

ر �لتوقيت ونطاق �لتاأثري�ت  �إجر�ء �أبحاث و��سعة، بفهم �أكرب لكيفية تاأثرّ

بتغريرّ �ملناخ وم�ستوى �لبحر �ملرتبط باإختالف كميات �لتغريرّ وِن�َسِبه يف 

متو�سط درجة �حلر�رة �لعاملية.

�س لو��سعي  ومت تقدمي �أمثلة عن هذه �ملعلومة �جلديدة يف �جلدول ١- �مللخرّ

�سخا�س و�لبيئة،  �ل�سيا�سات. ومت �إختيار �ملد�خل �لتي �عُتربت هامة لالأ

�لتاأثري�ت كلها  �إنتقاء مد�خل  و�لتي حتظى بثقة كبرية يف �لتقييم. ومت 

من ف�سول �لتقييم حيث تتوفر معلومات �أكرث تف�سيلية.

�سا�سية  ر�ت �الأ و�ساع، ميكن ربط بع�س هذه �لتاأثري�ت بالتاأثرّ وبح�سب �الأ

ؤلَّف )�لنطاق، و�لتوقيت، و�الإطالة  �لتي تقوم على عدد من �ملعايري يف �ملو

رجحية،  و�الأ �لتوزيع،  وخ�سائ�س  �لتكيرّف،  و�إحتمال  �ملعكو�سية،   /

�سا�سية �ملحتملة �إىل تقدمي  ر�ت �الأ ر�ت(. ويهدف تقييم �لتاأثرّ و�أهمية �لتاأثرّ

�أ�سحاب  م�ساعدة  بغية  �ملناخ  لتغريرّ  و�مل�ستويات  �لن�سب  عن  معلومات 

�س  �مللخرّ  ١9[ �ملناخ.  تغريرّ  على خماطر  منا�سبة  �أجوبة  �إيجاد  يف  �لقر�ر 

�لتنفيذي – ١.١9[

�إطاَر عمٍل حيوي للنظر  �لثالث  �لتقييم  بيرّنها  �لتي  �لقلق  �أ�سباب  وتبقى 

كت�سافات  �الإ بع�س  خرية  �الأ بحاث  �الأ دت  وجدرّ �سا�سية.  �الأ �لتاأثر�ت  يف 

�مل�ستقاة من �لتقرير �لثالث. ]١9.3[

بها  تت�سبب  التي  التاأثيات  تتغيرّ  اأن  املرجح جداً  من 

املتطرف  الطق�ص  مظاهر  و�سدرّة  ة  املتغيرّ التواترات 

واملناخ وم�ستوى البحر.

منذ �لتقييم �لتجميعي �لثالث للهيئة �لدولية �ملعنية بتغريرّ �ملناخ، �إرتفعت 

�لثقة �إىل حد �أن بع�س مظاهر �لطق�س و�ملتطرفات �ست�سبح �أكرث تو�ترً� 

و�ستتم  و�لع�رشين؛  �لقرن �حلادي  ة يف  �أكرث حدرّ �إنت�سارً� و/�أو  و�أكرث 

بع�س  تقدمي  مت  مماثلة.  �ت  لتغريرّ �ملحتملة  �لتاأثري�ت  عن  �لكثري  معرفة 

�س لو��سعي �ل�سيا�سات. منها يف جدول ١ - ملخرّ

الوا�سعة  املناخ  تت�سبب بع�ص مظاهر  اأن  املمكن  ومن 

النطاق بتاأثيات كبية جدا، خا�سة بعد القرن احلادي 

والع�رشين.

ذوبان  من  �ملتاأتية  �لبحر  �سطح  م�ستوى  يف  �لكبرية  رتفاعات  �الإ �إن 

�إىل  توؤدي  طل�سي  �الأ �ملحيط  و�رشق  غرينالند  يف  �جلليدية  �ل�سفائح 

يكولوجية و�ل�سيل يف �ملناطق  نظمة �الإ �ت �أ�سا�سية يف �ل�سو�حل و�الأ تغريرّ

نهار. �إن �إعادة متركز  �ملنخف�سة ف�سال عن تاأثري�ت كبرية على دلتا �الأ

مكلفة  تكون  قد  �سا�سية  �الأ و�لبنية  قت�سادي  �الإ و�لن�ساط  �ل�سكان 

�جلزئي  �لذوبان  �أن  على  متو�سطة  ثقة  وتوجد  �لتحديات.  تطرح  وقد 

يف  �جلليدية  �ل�سفائح  ذوبان  و�إحتمال  غرينالند  يف  �جلليدية  لل�سفائح 

و�ألفيات  قرون  بني  ترت�وح  مدة  يف  يحدث  قد  طل�سي  �الأ �ملحيط  �رشق 

بالن�سبة �إىل �إرتفاع متو�سط درجات �حلر�رة �لعاملية من ١ �إىل ٤ درجات 

مئوية ) من �لعام ١990 �إىل �لعام 2000( مما ي�ساهم يف �إرتفاع م�ستوى 

�لبحر من ٤ �إىل 6 �أمتار �أو �أكرث. ومن �ملمكن �أن يوؤدي �لذوبان �لكامل 

طل�سي �إىل �إرتفاع  لل�سفائح �جلليدية يف �لغرينالند ويف �رشق �ملحيط �الأ

�لعامل  ]�لفريق  �أمتار   5 وحو�يل  �أمتار   7 لغاية  �لبحر  �سطح  م�ستوى 

تقرير  �لثاين  �لعامل  �لفريق  6.٤, ١0.7؛  �لر�بع  �لتقييم  تقرير  ول،  �الأ

�لتقييم �لر�بع ١9.3[ 

نقالب  �الإ دور�ن  يخ�سع  �أن  ُي�ستبعد  �ملناخي،  �لنموذج  نتائج  على  بناء 

�إنتقال مفاجىء يف خالل �لقرن  �إىل  طل�سي  �جلنوبي يف �سمال �ملحيط �الأ

نقالب �جلنوبي  �لو�حد و�لع�رشين. ومن �ملرجح جد� �أن يبطء دور�ن �الإ

يف  �حلر�رة  درجات  ترتفع  �أن  �ملتوقع  من  ولكن  �لقرن  هذ�  خالل  يف 

�أن  �ملرجح  ومن  �لعاملي.  �الإحرت�ر  ب�سبب  و�أوروبا  طل�سي  �الأ �ملحيط 

دور�ن  يف  �ملتو��سلة  �ت  و�لتغريرّ و��سع  نطاق  على  �لتاأثري�ت  تت�سمن 

�لبحري  يكولوجي  �الإ �لنظام  �إنتاجية  يف  �ت  تغريرّ �جلنوبي،  نقالب  �الإ

عن  ف�سال  �لكربون  �أك�سيد  لثاين  �ملحيط  و�إمت�سا�س  �سماك  �الأ و�سيد 

�لتقييم  ]تقرير  ر�سية.  �الأ و�لنباتات  �ملحيطات  ك�سيجني يف  �الأ تركيز�ت 



ملخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات

20

 واإجتاه 
اأ
الظاهرة

املنحى

اأرجحية املنحى يف 

عتماد  امل�ستقبل بالإ

�سقاطات يف  على الإ

القرن احلادي والع�رشين 

با�ستخدام �سيناريوهات 

نباعاثات الإ

�سا�سية املتوقعة بح�سب القطاع  اأمثلة عن التاأثيات الأ

نظمة  حراج والأ الزراعة والأ

يكولوجية ]4.4، 5.4[ ن�سان ]8.2[موارد املياه ]3.4[الإ �سحة الإ

ال�سناعة وامل�ستوطنات 

واملجتمع ]7.4[

يف معظم م�ساحات 

ر�ص، اأيام وليايل  الأ

اأكرث اإحرتاراً اأو اأقل 

برداً، اأيام وليايل 

حاررّة اأكرث تواتراً

 اإفرتا�سيًا
ب
اإرتفاع املحا�سيل يف موؤكد

كرث برودة؛ اإنخفا�ص  املناطق الأ

املحا�سيل يف املناطق 

كرث اإحرتاراً؛ اإرتفاع ظهور  الأ

احل�رشات

تاأثيات على موارد 

املياه التي تعتمد 

على ذوبان الثوج؛ 

تاأثيات على بع�ص 

اإمدادات املياه

اإنخفا�ص ن�سبة الوفاة 

الب�رشية من جراء 

اإنخفا�ص التعر�ص للربد

اإنخفا�ص الطلب على الت�سخني؛ 

اإرتفاع الطلب على التربيد؛ 

اإنخفا�ص نوعية الهواء يف املدن؛ 

تقليل اإنقطاع و�سائل النقل 

ب�سبب الثلوج واجلليد؛ تاأثيات 

على ال�سياحة ال�ستوية

موجات حر دافئة.

اإرتفاع التواتر يف 

معظم م�ساحات 

ر�ص الأ

حة جداً اإنخفا�ص املحا�سيل يف مرجرّ

كرث اإحرتاراً ب�سبب  املناطق الأ

جهاد احلراري؛ اإرتفاع خطر  الإ

احلرائق الكبية

اإرتفاع الطلب على 

املياه: م�ساكل 

يف نوعية املياه 

كظهور الطحالب

اإرتفاع خطر الوفاة 

املتعلقة باحلررّ خا�سًة 

بني امل�سنرّني وذوي 

مرا�ص املزمنة  الأ

�سني  وال�سبرّان واملهمرّ

اإجتماعيًا

�سخا�ص  تقلي�ص نوعية حياة الأ

الذين يعي�سون يف املناطق التي 

تعاين اإحرتاراً بل ماأوى منا�سب؛ 

تاأثيات على امل�سنرّني وال�سبرّان 

والفقراء

مظاهر تهطال ثقيلة.

اإرتفاع التواتر يف 

معظم املناطق

حة جداً ت؛ تعرية مرجرّ �رشر يف الغلرّ

الرتبة، عدم القدرة على 

ر�ص ب�سبب ت�سبع  فلحة الأ

الرتبة باملياه

تاأثيات �سلبية 

ر�ص  على نوعية الأ

واملياه اجلوفية؛ 

تلوث اإمدادات 

املياه؛ من املمكن 

اأن تخف ندرة املياه

اإرتفاع خطر الوفاة 

مرا�ص  �رشار والأ والأ

املعدية والتنف�سية 

واجللدية

اإنقطاع امل�ستوطنات والتجارة 

والنقل واملجتمعات ب�سبب 

الفيا�سانات؛ �سغوطات على 

�سا�سية احل�رشية  البنى الأ

والريفية؛ خ�سارة امللكية

املنطقة التي تتاأثر 

باإزدياد اجلفاف

حة را�سي، �رشر وموت مرجرّ تدهور الأ

ت / املحا�سيل؛  اأقل الغلرّ

اإرتفاع نفق املوا�سي؛ اإرتفاع 

خطر احلرائق الكبية

اإجهاد مائي اأكرث 

اإنت�ساراً

اإرتفاع خطر نق�ص املياه 

والغذاء؛ اإرتفاع خطر 

�سوء التغذية؛ اإرتفاع 

مرا�ص املتاأتية  خطر الأ

من املياه والغذاء

نق�ص يف مياه امل�ستوطنات 

وال�سناعة واملجتمعات؛ تقلي�ص 

اإحتمال توليد الطاقة املائية؛ 

اإحتمال هجرة ال�سكان

اإرتفاع ن�ساط 

عا�سي املدارية الأ

ح �رشر يف املحا�سيل؛ )اإنتزاع( مرجرّ

�سجار؛ �رشر يف ال�ُسعب  الأ

املرجانية

ت�سبب اإنقطاع 

الكهرباء واإنقطاع 

اإمدادات املياه 

العامة

اإرتفاع خطر الوفاة 

مرا�ص  وال�رشر والأ

املتاأتية من املياه 

والغذاء؛ اإ�سطرابات ما 

بعد ال�سدمة

نقطاع من جراء الفيا�سانات  الإ

والهواء؛ اإنح�سار خطر التغطية 

يف املناطق املتاأثرة من خلل 

التاأمني اخلا�ص واإحتمال هجرة 

ال�سكان وخ�سارة امللكية

اإرتفاع ن�سبة حدوث 

اإرتفاع عاٍل يف 

م�ستوى �سطح البحر 

مواج  )با�ستثناء الأ

)
ج
العاتية

د
ح  متلرّح مياه الريرّ وامل�سبرّات مرجرّ

واأنظمة املياه العذبة

اإنخفا�ص ن�سبة 

ر املياه العذبة  توفرّ

ب�سبب دخول املياه 

املاحلة

اإرتفاع خطر الوفاة 

وال�رشر ب�سبب الغرق 

يف الفيا�سانات؛ 

ة  تاأثيات على ال�سحرّ

متعلرّقة بالهجرة

تكاليف احلماية ال�ساحلية 

مقابل تكاليف تغيرّ اإعادة متركز 

را�سي؛ اإحتمال اإنتقال  اإ�ستخدام الأ

�سا�سية؛ اأنظر  ال�سكان والبنى الأ

على عا�سي املدارية يف الأ الأ

�سقاطات لغاية  ات يف مظاهر املناخ ومظاهر الطق�ص املتطرفة التي تقوم على الإ ثيات املحتملة لتغيرّ املناخ ب�سبب التغيرّ مثلة عن التاأ اجلدول SPM-2. اأ

مثلة على  إيجاد الأ ف. ومن املمكن ا و تطورات يف القدرة على التكيرّ ات اأ ي تغيرّ عتبار اأ مثلة بعي الإ خذ هذه الأ واخره. ل تاأ منت�سف القرن احلادي والع�رشين واأ

�سفر( يف تقرير التقييم الرابع  ولي من هذا اجلدول )الظل الأ إ�ستقاء العمودين الأ عمدة(. مت ا على الأ نظر امل�سدر يف اأ كافة املداخل يف ف�سول التقييم الكامل )اأ

رجحية الظاهرة فهي  ما اإتاه املنحى واأ إىل الظاهرة املذكورة يف العمود 1. اأ رجحية التقديرات يف العمود 2 ا ول )اجلدول SPM-2(. حتيل اأ للفريق العامل الأ

نبعاثات يف تغيرّ املناخ للهيئة الدولية املعنية بتغيرّ املناخ. �سقاطات �سيناريوهات الإ لإ

ول، اجلدول 3.7 ملزيد من التفا�سيل يف ما يتعلق بالتحديدات اأنظر اإىل تقرير التقييم الرابع للفريق العامل الأ
اأ 

 اإحرتار النهار والليل يف كل �سنة
ب

على بن�سبة واحد يف املئة من الن�سب املر�سودة حاليًا يف م�ستوى  قليمية ويحدرّد على اأنه الأ  يعتمد م�ستوى البحر العايل جداً على متو�سط م�ستوى البحر وعلى اأنظمة الطق�س الإ
ج

البحر لفرتة حمددة من الوقت.

ول - تقرير التقييم الرابع 10.٦[. مل يتم تقييم   يف كافة ال�سيناريوهات، يكون اإرتفاع م�ستوى �سطح البحر املتوقع للعام 2100 اأعلى من الفرتة امل�سار اإليها ]الفريق العامل الأ
د

قليمية على م�ستويات البحر. ات يف اأنظمة الطق�س الإ تاأثيات التغيرّ
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ول ١0.3, ١0.7، تقرير �لتقييم �لر�بع للفريق  �لر�بع للفريق �لعامل �الأ

�لعامل �لثاين ١2.6, ١9.3[.

مت  متى  ولكن  قليمي  �الإ �ل�سعيد  على  �ملناخ  تغريرّ  تاأثري�ت  �ستتفاوت 

من  �سافية  �سنوية  تكاليف  تفر�س  �أن  جد�  �ملرجح  من  حاليا  تقييمها 

�ساأنها �أن ترتفع مع مرور �لوقت ومع �إرتفاع درجات �حلر�رة �لعاملية.

�مل�ستقبلية  �ملناخ  تغريرّ  تاأثري�ت  �أن  �إىل  وبو�سوح  �لتقييم  هذ�  ُي�سري 

�لفو�ئد  �لتاأثري�ت  بع�س  تنتج  �أن  �ملتوقع  من  �ملناطق.  عرب  �ستختلط 

خر من  �الآ �لبع�س  يف  �لتكاليف  تنتج  و�أن  و�لقطاعات  ماكن  �الأ بع�س  يف 

ماكن و�لقطاعات، يف حال �إرتفعت درجات �حلر�رة �لعاملية من درجة  �الأ

�إىل ثالث درجات مئوية �أعلى من �مل�ستويات �لتي �سجلت يف �لعام ١990. 

وعلى �لرغم من ذلك، ُيتوقع �أن تخترب بع�س �ملناطق ذ�ت خطوط �لعر�س 

رتفاعات ب�سيطة يف  �ملتدنية ف�سال عن �ملناطق �لقطبية، تكاليف �سافية الإ

درجات �حلر�رة. ومن �ملرجح جد�، �أن تعرف كافة �ملناطق �إنخفا�سا يف 

ن �إرتفاع درجات  �لفو�ئد �ل�سافية �أو �إرتفاعات يف �لتكاليف �ل�سافية الأ

�حلر�رة يفوق �لدرجتني �أو �لثالث درجات. ]9. ملخ�س تنفيذي، 9.5, 

جدول ١09, ١5.3, ١5. ملخ�س تنفيذي[. توؤكد هذه �ملر�قبات �لربهان 

�ملوجود يف تقرير �لتقييم �لثالث و�لذي ي�سري �إىل �أنه يف حني تتوقع �لدول 

إمكان �خل�سائر �لعاملية �أن  �لنامية �أن تتكبد ن�سبة �أكرب من �خل�سائر، با

�الإحرت�ر.  من  درجات  ربع  الأ �الإجمايل  �لقومي  �لنتاج  من   ٪١.5 تبلغ 

ن �لعديد من �لتقدير�ت ملجموع �سايف تكاليف  ]�ل�سكل 20.3[. تتوفر �الآ

ر�سية )تكلفة  �الأ �لكرة  �ملناخ عرب  قت�سادية من جر�ء تغريرّ  �الإ �خل�سائر 

�مل�ستقبلية  �لفو�ئد  على �سعيد  �إليها  و�مل�سار  مثال  �الإجتماعية  �لكربون 

و�لتكاليف �لتي مت تقييمها يف �لوقت �حلا�رش(. وُتقدر تكلفة �لكربون 

�الإجتماعية للعام 2005 مبعدل ٤3 دوالر �أمرييكي لطن �لكربون �لو�حد 

)١2 دوالر �أمرييكي لطن و�حد من ثاين �أك�سيد �لكربون( �أما �ل�سل�سة 

�ملتوفرة حول هذه �لن�سبة فو��سعة. فعلى �سبيل �ملثال، ويف جمموعة من 

مئة تقدير ترت�وح �لقيم من ١0 دوالر�ت �أمريكية لطن �لكربون �لو�حد 

)3 دوالر�ت �أمريكية لطن ثاين �أك�سيد �لكربون( �إىل 350 دوالر �أمريكي 

لطن �لكربون �لو�حد )95 دوالر �أمريكي لطن �أك�سيد �لكربون �لو�حد(. 

]20.6[. وتعود �ملجموعات �لو��سعة لتكلفة �لكربون �الإجتماعية ب�سكل 

�ستجابات  كبري �إىل �الإختالفات يف �الإفرت��سات وفقا حل�سا�سية �ملناخ و�الإ

قت�سادية  �الإ و�لتاأثري�ت  ن�ساف  و�الإ �خلطر  عالج  عن  ف�سال  �ل�سعيفة 

قت�سادية ودمج �خل�سائر �لكارثية �ملحتملة ومعدالت �خل�سم.  وغري �الإ

تكاليف  قيمة  من  عامليا  �ملجموعة  �سكال  �الأ تقلل  �أن  جد�  �ملرجح  ومن 

�ملمكن  غري  �لتاأثري�ت  من  �لعديد  تت�سمن  �أن  ميكنها  ال  نها  الأ �ل�رشر 

�أن  �إىل  ت�سري  �ملن�سورة  �لرب�هني  جمموعة  إن  فا وباالإجمال،  قيا�سها. 

تكاليف �سايف �أ�رش�ر تغريرّ �ملناخ من �ملرجح �أن تكون مهمة و�أن ترتفع 

مع مرور �لوقت. ]�جلدول 20.3, 20.6، �ل�سكل ٤.20[. 

من �ملوؤكد �إفرت��سيا �أن حتجب تقدير�ت جمموعة �لتكاليف، �إختالفات 

ويف  و�ل�سكان.  و�لبلد�ن  و�ملناطق  �لقطاعات  عرب  �لتاأثري�ت  يف  مهمة 

�ملعر�سة جد� و�ملعر�سني حل�سا�سية  �لنا�س  ماكن وبني بع�س  �الأ بع�س 

�لعالية و/�أو يتمتعون بقدرة �لتكيرّف �ملنخف�سة، فمن �ملتوقع �أن تكون 

�لتكاليف �ل�سافية �أو�سع ب�سكل كبري من �ملجموع �لعاملي. ]20.6, 20 

�مللخ�س �لتنفيذي، ٤.7[.

ات املناخ امل�ستقبلية  ن، لتغيرّ بع�ص التكيرّف يح�سل الآ

املر�سودة واملتوقعة واإمنا على اأ�سا�ص حمدود. 

�حلكومية  للهيئة  �لتابع  �لثالث  �لتقييم  تقرير  منذ  متنام  دليل  يتوفر 

�ملناخ  وتغريرّ  للتاأقلم  ن�سان،  �الإ ن�ساط  حول  �ملناخ  بتغريرّ  �ملعنية  �لدولية 

�ملر�سود و�مل�سبق حدوثه. وعلى �سبيل �ملثال، يعترب تغريرّ �ملناخ يف ت�سميم 

�سا�سية كدفاع �ساحلي يف جرز �مللديف ويف هولند� ويف  م�ساريع �لبنى �الأ

كند�. وتت�سمن �أمثلة �أخرى، تفادي تفجر في�سانات �لبحري�ت �جلليدية 

�أ�سرت�ليا  يف  �ملياه  إد�رة  كا �سرت�تيجيات  و�الإ و�ل�سيا�سات  �لنيبال  يف 

 ,7.6[ وروبية.  مو�ج �حلررّ يف بع�س �لبلد�ن �الأ و�إ�ستجابات �حلكومة الأ

8.2, ١7. �مللخ�س �لتنفيذي، ١7.2, ١6.5, 5.١١[.

�سيكون التكيرّف �رشوريا لت�سويب التاأثيات املتاأتية من 

حرتار غي املمكن جتنبه ب�سبب اإنبعاثات �سابقة.  الإ

�ملمكن  �الإحرت�ر غري  �ملا�سية بع�س  نبعاثات  �الإ �أن تت�سمن  �ملتوقع  من 

جتنبه )حو�يل 0,6 درجة مئوية يف نهاية �لقرن �ملتعلق بالعام ١980- 

�لغالف  يف  �ملوجودة  �لدفيئة  غاز�ت  تركيز�ت  بقيت  لو  حتى   )١999

تقرير  �إىل  )�أنظر   2000 �لعام  يف  �سجلت  �لتي  �مل�ستويات  على  �جلوي 

حيث  �لتاأثري�ت  بع�س  وتتوفر  ول(.  �الأ �لعامل  للفريق  �لر�بع  �لتقييم 

�ملمكن  من  �ملنا�سبة.  �ستجابة  و�الإ �ملتوفر  �لوحيد  مر  �الأ �لتاأقلم  يكون 

�س لو��سعي �ل�سيا�سات. روؤية �إ�سارة �إىل �لتاأثري�ت يف �جلدول2- ملخرّ

�ستجابة لتغيرّ  د- املعرفة احلالية حول الإ

املناخ
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تتوفر جمموعة وا�سعة من خيارات التكيرّف ولكنه يطلب 

�رشعة  من  للتخفيف  احلايل  التكيرّف  من  اأو�سع  تكيرّف 

وحدود  حواجز  تتوفر  امل�ستقبلي.  املناخ  لتغيرّ  التاأثر 

وتكاليف ولكن مل يتم فهمها ب�سكل كامل.   

�حلر�رة  درجات  معدل  �إرتفاع  مع  �لتاأثري�ت  ترتفع  �أن  �ملتوقع  من 

�س لو��سعي �ل�سيا�سات.  �لعاملية، كما هو م�سار �إليه يف �جلدول ١- ملخرّ

وعلى �لرغم من �إمكانية توجيه �لعديد من تاأثري�ت تغريرّ �ملناخ مبكر� عن 

طريق �لتكيفات، تنخف�س خيار�ت �لتكيرّف �لناجح وترتفع �لتكاليف مع 

�إرتفاع تغريرّ �ملناخ. ال منلك حاليا �سورة و��سحة عن حدود �لتكيرّف �أو 

�لفعالة تعتمد ب�سكل كبري  �لتكيرّف  �إجر�ء�ت  ن  �لتكلفة، ب�سكل جزئي الأ

�لتقييد�ت  عن  ف�سال  �ملحددة  و�جلغر�فية  �ملناخية  �خلطر  عو�مل  على 

�ملوؤ�س�ساتية و�ل�سيا�سية و�ملالية ]7.6, ١7.2, ٤,١7[. 

للمجتمعات  �ملتوفرة  �ملحتملة  �لتكيفية  �ستجابات  �الإ جمموعة  �إن 

�لبحر  )حماية  �لتكنولوجي  �مل�ستوى  على  جد�،  و��سعة  هي  �لب�رشية 

�لتجديد  �إعادة  و�خليار�ت  �ملتغريرّ  )�لغذ�ء  �ل�سلوكي  و�مل�ستوى  مثال(، 

د�ري )ممار�سات �ملزرعة �ملتغرية مثال( و�مل�ستوى  مثال( و�مل�ستوى �الإ

وتتطور  ُتعرف  �لذي  �لوقت  يف  مثال(.  �لتنظيمات  )تخطيط  �ل�سيا�سي 

ت�سري  ال  �لبلد�ن،  بع�س  يف  �سرت�تيجيات  و�الإ �لتكنولوجيا  من  �لعديد 

 تعمد �إىل تقلي�س 
١3

ؤلفات �ملقيمة كيف �أن �لعديد من �خليار�ت �لفعالة �ملو

و�لتاأثري�ت  �الإحرت�ر  من  �أعلى  م�ستويات  على  خا�سة  خطار  لالأ كامل 

�إىل ذلك، تتوفر عو�ثق بيئية  �إ�سافة  �لتاأثر.  �ملتعلقة به وللفرق �رشيعة 

و�إقت�سادية و�إعالمية و�إجتماعية و�سلوكية هائلة لتطبيق �لتكيف. يعترب 

توفر �ملو�رد وبناء �لقدرة �لتاأقلمية بالن�سبة �إىل �لدول �لنامية، مهم جد� 

]�أنظر �إىل �لق�سم 5 و6 و�إىل �لف�سل 3 و١6 و١7.2 و١7.٤[. ال يتوقع 

��ملناخ  تغريرّ  تاأثري�ت  مع  �لتعامل  على  قادر�  مبفرده  �لتكيرّف  يكون  �أن 

]�جلدول2-   ترتفع  �لتاأثري�ت  معظم  كون  �لطويل  �ملدى  على  �ملتوفرة 

�س لو��سعي �ل�سيا�سات[.  ملخرّ

 

اإمكانية زيادة �رشعة التاأثر بتغيرّ املناخ بوجود عوامل 

اإجهاد اأخرى.

من �ملمكن �أن تزيد عو�مل �الإجهاد غري �ملناخية من �رشعة �لتاأثر بتغريرّ 

�ملناخ عرب تقلي�س �ملرونة، كما ميكن �أن تقلرّ�س قدرة �لتكيرّف نتيجة ن�رش 

�ملو�رد حلاجات تناف�سية. على �سبيل �ملثال، جند من بني عو�مل �إجهاد 

نتيجة  �لكيميائي  و�جلريان  �لبحار،  ث  تلورّ �ملرجانية،  �ل�سعاب  بع�س 

حمو�سة  ويف  �ملياه  حر�رة  درجات  يف  زياد�ت  �إىل  باالإ�سافة  �لزر�عة، 

قاليم �ل�رشيعة �لتاأثر عددً� و��سعًا من �الإجهاد�ت  �ملحيطات. وتو�جه �الأ

�لتي توؤثر على عر�ستها وح�سا�سيتها وعلى قدرتها على �لتكيرّف. وينتج 

�الإجهاد عن خماطر مناخية حالية على �سبيل �ملثال، �أو عن �لفقر و�لنفاذ 

�لعوملة  هات  وتوجرّ �لغذ�ئي،  من  �الأ و�إنعد�م  �ملو�رد،  �إىل  �ملتكافئ  غري 

يدز ]٤.7, 8.3,  قت�سادية، و�لنز�عات، وحدوث �أمر��س مثل مر�س �الإ �الإ

.]20.3 ,١7.3

�ملناخ وحده،  لتغريرّ  �إ�ستجابًة  �لتكيرّف فهي ع�سو�ئية وتاأتي  �أما و�سائل 

لكن ميكن دجمها �سمن �إد�رة �ملياه، على �سبيل �ملثال، �أو �سمن حماية 

و �إ�سرت�تيجيات تقلي�س �ملخاطر ]١7.2, ١7.5[.
�ل�سو�طئ �أ

تغيرّ  على  فقط  لي�ص  امل�ستقبلية  التاأثر  �رشعة  تعتمد 

املناخ بل اأي�سًا على طريق تنموي.

مًا هامًا، منذ �لتقرير �لتجميعي �لثالث للهيئة �حلكومية �لدولية  ُيعترب تقدرّ

�لطرق  من  لعدد  �لتاأثري�ت  در��سات  من  نتهاء  �الإ �ملناخ،  بتغريرّ  �ملعنيرّة 

عتبار،  �أخذ لي�س فقط تغريرّ �ملناخ �ملُ�سقط بعني �الإ �لتنموية �ملختلفة مع 

قت�سادية �ملُ�سقطة، ومعظمها مبنيرّ  �ت �الإجتماعية و�الإ لكن �أي�سًا �لتغريرّ

على حتديد خ�سائ�س �ملجتمع وم�ستوى �لدخل �إنطالقًا من تقرير �لهيئة 

�خلا�س(  �لتقرير  )�سيناريوهات  نبعاثات  �الإ �سيناريوهات  عن  �خلا�س 

)�أنظر �الإطار �لنهائي 3( ]٤.2[.

وت�سري هذه �لدر��سات �إىل �أنرّه ميكن للتاأثري�ت �ملُ�سقطة لتغريرّ �ملناخ �أن 

مثاًل  �ملمكن  من  �ملفرو�س.  �لتنموي  �لطريق  نتيجة  كبري  ب�سكل  تتغريرّ 

و�لتنمية  و�لدخل،  قليمي،  �الإ �ملجتمع  يف  و��سعة  �إختالفات  تظهر  �أن 

دً�  �لتكنولوجية، مبوجب �ل�سيناريوهات �لبديلة �لتي غالبًا ما تعترب حمدِّ

قويًا ملدى �رشعة �لتاأثر بتغريرّ �ملناخ ]٤.2[.

تغريرّ  تاأثري�ت  حول  خرية  �الأ �لدر��سات  من  عدد  يف  يظهر  وللتو�سيح، 

�ل�ساحلي  �لفي�سان  خطر  وحول  �لغذ�ئي،  �ملخزون  على  �لعاملية  �ملناخ 

�سني هو �أكرب، مبوجب  �سخا�س �ملعررّ نرّ �لعدد �ملُ�سقط لالأ
وندرة �ملياه، �أ

للفرد  متدٍن  بدخٍل  ن�سبيًا  يتميرّز  )�لذي   ١ نوع-�أ �لتنموي  �ل�سيناريو 

 يتوفر جدول خيارات يف امللخ�س الفني
13
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�لو�حد وبنمورّ �سكاين و��سع(، من �لعدد �ملُ�سقط مبوجب �سيناريوهات 

خرى ]�جلدول 20.6[. ويعود �الإختالف  �لتقرير �خلا�س �مل�ستقبلية �الأ

ب�سكل و��سع ال �إىل �إختالفات يف تغريرّ �ملناخ، بل �إىل �إختالفات يف �رشعة 

ر ]�جلدول 6.6[. �لتاأثرّ

التاأثرّر  �رشعة  تقلرّ�ص  اأن 
 14

امل�ستدامة التنمية  باإمكان 

اأن يعيق قدرات  بتغيرّ املناخ، كما ميكن لتغيرّ املناخ 

مم على حتقيق طرق التنمية امل�ستدامة. الأ

بتعزيز  �ملناخ  بتغريرّ  ر  �لتاأثرّ �رشعة  تقلرّ�س  �أن  �مل�ستد�مة  �لتنمية  إمكان  با

�إىل  يلة  �الآ �خلطط  هي  قلرٌّة  �ليوم،  لكن  �ملرونة.  وبزيادة  �لتكيرّف  قدرة 

�لتكيرّف وتاأثري�ت تغريرّ  �إما  �لتي ت�سمرّ ب�سكل و��سح  �ستد�مة  تعزيز �الإ

�ملناخ �أو تعزيز �لقدرة على �لتكيرّف ]20.3[.

م نحو �لتنمية  ئ تغريرّ �ملناخ �رشعة �لتقدرّ ح كذلك �أن يبطرّ ه من �ملرجرّ بيد �أنرّ

�أو  �ملعاك�س،  للتاأثري  �س  �لتعررّ زيادة  خالل  من  مبا�رشة  �إما  �مل�ستد�مة، 

�لتكيرّف. وهذ� ما مترّ  �لقدرة على  �إ�سعاف  ب�سكل غري مبا�رش من خالل 

قليمية من �لتقرير �حلايل �لتي  تو�سيحه يف �أق�سام �لف�سول �ملناطقية و�الإ

تناق�س تد�عيات �لتنمية �مل�ستد�مة ]�أنظر ق�سم 7 من ف�سل 8-3, 20.3, 

.]20.7

م �لذي مت �إحر�زه يف حتقيق  لفية �لتنموية مقيا�سًا للتقدرّ تعترب �أهد�ف �الأ

لفية  �أهد�ف �الأ �أن يعيق حتقيق  إمكان تغريرّ �ملناخ  �لتنمية �مل�ستد�مة. وبا

�لتنموية خالل ن�سف �لقرن �ملقبل ]20.7[.

اأو  اأو تقلي�سها  التاأثيات  من املمكن جتنرّب العديد من 

تاأخيها بوا�سطة التخفيف.

�أُجنز عدد �سغري من تقييمات �لتاأثري لل�سيناريوهات �لتي ت�ستقر فيها 

�لرغم  وعلى  �جلوي.  �لغالف  يف  �لدفيئة  لغاز�ت  �مل�ستقبلية  �لرتكيز�ت 

�ملُ�سقط  باملناخ  يتعلرّق  ما  �ليقني يف  بعدم  تاأخذ  ال  �لدر��سات  تلك  نرّ 
�أ من 

�لتي مترّ جتنرّبها  �رش�ر  �الأ موؤ�رش�ت عن  تعطي  �أنرّها  �إال  �ستقر�ر،  �الإ قيد 

خمتلفة  خف�س  لن�سب  تقلي�سها  مترّ  �لتي  و�ملخاطر  �لتاأثر  �رشعات  �أو 

نبعاثات ]2.٤، جدول 20.6[. لالإ

�س للخطر قدرة الجيال امل�ستقبلية على حتقيق 
رّ
 ي�ستعمل التقرير التعريف الذي حددته جلنة بروندتالند للتنمية امل�ستدامة: »التنمية التي ت�ستجيب حلاجات اليوم من دون اأن تعر

1٤

احلاجات اخلا�سة بها«. واإ�سُتعمل التعريف ذاته يف التقرير التجميعي الثالث والتقارير التجميعية للفريق العامل الثاين للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ.

اأن  والتخفيف  التكيرّف  باإجراءات  ى  ملأ باإمكان حمفظة 

تقلرّ�ص املخاطر املرتبطة بتغيرّ املناخ.

كرب جهود �لتخفيف، �أن تتجنرّب �ملزيد من تاأثري�ت تغريرّ  ال مُيكن، حترّى الأ

خا�سة  �رشوريًا،  �لتكيرّف  يجعل  ما  �ملقبلة،  �لقليلة  �لعقود  خالل  �ملناخ 

عند �لتعامل مع تاأثري�ت قريبة �ملدى. �أما تغريرّ �ملناخ غري �ملخفرّف فمن 

نظمة �لطبيعية و�ملُد�رة  ى، على �ملدى �لطويل، قدرة �الأ ح �أن يتخطرّ �ملرجرّ

و�لب�رشية على �لتكيرّف ]20.7[.

�سرت�تيجيات  ى بخليط من �الإ وهذ� ما ي�سري �إىل �أهمية وجود حمفظة مالأ

من  كلٍّ  )لتعزيز  �لتكنولوجية  و�لتنمية  و�لتكيرّف  �لتخفيف  ت�سمرّ 

�لتخفيف و�لتكيرّف( و�لبحث )حول علم �ملناخ، و�لتاأثري�ت، و�لتكيرّف، 

إمكان نوع �سبيه من �ملحفظات �أن ي�سمرّ �سيا�سات ذ�ت  و�لتخفيف(. وبا

مقاربات مبنيرّة على �لتحفيز�ت، ون�ساطًا على كافة �مل�ستويات بدءً� من 

باحلكومات  ومرورً�  �لدولية  �ملنظمات  �إىل  و�سواًل  �لفردي  �مل�ستوى 

�لوطنية ]١.١8, ١8.5[.

خذ بتاأثري�ت تغريرّ  وميكن زيادة �لقدرة على �لتكيرّف من خالل �إدخال �الأ

�ملناخ يف �لتخطيط �لتنموي ]١8.7[، من خالل، على �سبيل �ملثال، �لتايل:

ر��سي ويف ت�سميم  �ستخد�م �الأ �إدخال �إجر�ء�ت تكيرّف يف �لتخطيط الإ  •
�لبنية �لتحتية ]١7.2[؛

رة  �ملتوفرّ �سرت�تيجيات  �الإ يف  ر  �لتاأثرّ �رشعة  خف�س  �إجر�ء�ت  �إدخال   •
خلف�س خماطر �لكو�رث ]١7.2, 20.8[.

�ل�سيا�سات كم�سدر  به و��سعو  ي�ستعني  �لذي  �لعلم  نرّ 
�أ �لرغم من  على 

مًا منذ  تقدرّ �لتكيرّف قد �سهد  �ملناخ وقدرة  تاأثري�ت تغريرّ  معلومات حول 

عن  �أجوبة  �إيجاد  �إىل  نحتاج  زلنا  ما  لكننا  �لثالث،  �لتجميعي  �لتقرير 

�لر�بع  �لتجميعي  �لتقرير  ف�سول  وت�سمرّ  �لهامة.  �سئلة  �الأ من  �لعديد 

ولويات للقيام باملزيد  حكام �ملتعلرّقة باالأ للفريق �لعامل �لثاين عددً� من �الأ

خذ جديًا بهذه �لتو�سيات )يعطي �لق�سم  من �ملر�قبة و�لبحث، ويجب �الأ

�س �لتنفيذي الئحة من �لتو�سيات(. �س تنفيذي-6 من �مللخرّ ملخرّ

ه - املراقبة التلقائية وحاجات البحث
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طار النهائي 1. حتديد املفردات مفاتيح الإ

تغيرّ املناخ: ت�سي عبارة تغيرّ املناخ يف اإ�ستعمالت الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ اإىل حدوث اأي تغيرّ يف املناخ عرب الزمن 

طارية  مم املتحدة الإ �ستخدام يختلف عن التعريف الوارد يف اإتفاقية الأ �سواء كان ناجمًا عن التقلبيرّة الطبيعية اأو عن الن�ساط الب�رضي. وهذا الإ

ب�ساأن تغيرّ املناخ، حيث ت�سي عبارة »تغيرّ املناخ« اإىل حدوث تغيرّ يف املناخ ُيعزى، ب�سكل مبا�رض اأو غي مبا�رض، اإىل الن�ساط الب�رضي الذي 

يوؤدي اإىل تغيرّ يف تركيب الغالف اجلوي والذي ي�ساف اإىل تقلبيرّة املناخ الطبيعية على مدى فرتات زمنية متماثلة.

قدرة التكيرّف هي قدرة نظام ما على التكيرّف مع تغيرّ املناخ )مبا يف ذلك تقلبيرّة املناخ والظواهر املناخية املتطرفة( من اأجل التخفيف من 

�ستفادة من الفر�س املتاحة اأو التاأقلم مع التداعيات. �رضار املحتملة اأو الإ وطاأة الأ

�رضعة التاأثر هي مدى تاأثر نظام ما اأو عدم قدرته على التاأقلم مع التداعيات ال�سارة املرتتبة على تغيرّ املناخ، مبا يف ذلك تقلبيرّة املناخ 

�س لها نظام ما، ف�ساًل عن ح�سا�سيته 
رّ
والظواهر اجلوية املتطرفة. وترتبط �رضعة التاأثر باخل�سائ�س وبحجم التغيرّ ومعدرّله والتقلبيرّة التي يتعر

وقدرة تكيرّفه.

خبار عن عدم اليقني يف التقرير التجميعي الرابع للفريق العامل الثاين طار النهائي 2. الإ الإ

�ستعمال يف كافة اأق�سام التقرير التجميعي الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ لو�سف عدم  جمموعة من مفردات وا�سعة الإ

اليقني يف اإطار املعرفة احلالية.

و�سف الثقة

هم البيانات يف امللخ�س الفني، على اأ�سا�س تقييمهم للمعرفة احلالية، على ال�سكل التايل: اأعطى املوؤلفون م�ستوى من الثقة لأ

ن�سبة الثقة يف �سحة املعلوماتامل�سطلحات

قل اأن تكون املعلومات �سحيحةثقة عالية جداً 9 من اأ�سل 10 اإحتمالت على الأ

حوايل 8 من اأ�سل 10 اإحتمالتثقة عالية

طة
رّ
حوايل ٥ من اأ�سل 10 اإحتمالتثقة متو�س

حوايل 2 من اأ�سل 10 اإحتمالتثقة متدنيرّة

اأقل من اإحتمال واحد من اأ�سل 10 اإحتمالتثقة متدنيرّة جداً

ة رجحيرّ و�سف الأ

ي اأو على اإ�ستنتاجات مبنيرّة  حتمال حدوث نتائج حمددة يف املا�سي اأو يف امل�ستقبل، وهي مبنية اإما على حتليٍل كمرّ رجحية تقييمًا لإ تعني الأ

�س الفني، حيث يقيرّم املوؤلفون بع�س النتائج املحتملة، ما يلي: رجحيرّة يف امللخرّ على اآراء خرباء يف هذا املجال. وقد تعني الأ

رجحية احلدوث / النتيجةامل�سطلحات اأ

فرتا�سية د الإ اإحتمالية حدوث <99%موؤكرّ

ح جداً اإحتمالية من 90% اإىل 99%مرجرّ

ح اإحتمالية من ٦٦% اإىل 90%مرجرّ

ح اأكرث من م�ستبعد اإحتمالية من 33% اإىل ٦٦%مرجرّ

اإحتمالية من 10% اإىل 33%م�ستبعد

اإحتمالية من 1% اإىل 10%م�ستبعد جداً

�ستبعاد اإحتمالية اأقل من 1%اإ�ستثنائي الإ
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نبعاثات للتقرير اخلا�ص طار النهائي3. �سيناريوهات الإ الإ

)SRES( نبعاثات عن �سيناريوهات الإ

اأ1. ي�سف خط اأحداث واأ�رضة �سيناريو اأA1( 1( عامل امل�ستقبل بذي منو اإقت�سادي عاٍل جداً، وبن�سبة �سكانية عاملية ت�سل اإىل العتبة الق�سوى 

بحلول منت�سف القرن، لتعود وتنخف�س من جديد، وباإدخال �رضيع لتكنولوجيات جديدة واأكرث فاعلية. وهو ي�سي ب�سكل اأ�سا�سي اإىل الرتابط 

قليمية من حيث دخل الفرد  ختالفات الإ جتماعية املتزايدة، مع اإنخفا�س ملمو�س يف الإ قاليم وبناء القدرات والتفاعالت الثقافية والإ بني الأ

الواحد. تنتج عن اأ�رضة �سيناريو اأ1 ثالث جمموعات تعطي توجيهات بديلة للتغيرّ التكنولوجي يف نظام الطاقة. وميكن التمييز بني جمموعات 

حفوري  حفوري املركز A1FI وفئة �سيناريوهات الوقود غي الأ ال�سيناريوهات الثالثة اأ1 بح�سب تاأثيها التكنولوجي: �سيناريوهات الوقود الأ

ن 
رّ
نرّ ن�سب التح�س

ه ل يعتمد ب�سكل كبي على مورد طاقة واحد، على اإعتبار اأ A1T، اأو توازن امل�سادر كافة اأ1ب )A1B( )حيث ُيحدرّد التوازن على اأنرّ

�ستخدام النهائي كلها(. ذاتها ُتطبرّق على كافة م�سادر التزويد بالطاقة وعلى تكنولوجيات الإ

حتفاظ  والإ الذات  على  عتماد  الإ اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  وي�سي  ب�سكل كبي،  )A2( عاملًا غي متجان�س  اأ2  �سيناريو  واأ�رضة  اأحداث  ي�سف خط  اأ2. 

ه ب�سكل  قت�سادية فهي اإقليمية التوجرّ بالهويات املحلية. اأما ن�سب اخل�سوبة فبطيئة التقارب، ما يوؤدي اإىل زيادة �سكانية متزايدة. اأما التنمية الإ

خرى. حداث الأ كًا واأبطاأ من خطوط الأ اأ�سا�سي مع منورّ اإقت�سادي للفرد الواحد وتغيرّ تكنولوجي اأكرث تفكرّ

ب1. ي�سف خط اأحداث واأ�رضة �سيناريو بB1( 1( عاملًا متقاربًا عامليًا من حيث ال�سكان، حيث ت�سل الكثافة ال�سكانية اإىل العتبة الق�سوى بحلول 

قت�سادية نحو اإقت�ساد معلومات وخدمات، ومع  حداث اأ1، لكن مع تغيرّ �رضيع يف الهيكليات الإ منت�سف القرن لتعود وتنخف�س كما يف خط الأ

�ستدامة  اإنخفا�سات يف القوة املادية واإدخال تكنولوجيات نظيفة وفاعلة من حيث اإ�ستخدام املوارد. اأما الرتكيز فهو على احللول العاملية لالإ

ن، لكن من دون مبادرات مناخية اإ�سافية.
رّ
جتماعية والبيئية، مبا يف ذلك التكافوؤ امُلح�س قت�سادية والإ الإ

جتماعية والبيئية. هو  قت�سادية والإ �ستدامة الإ ب2. ي�سف خط اأحداث واأ�رضة �سيناريو بB2( 2( عاملًا يتمرّ فيه الرتكيز على احللول املحلية لالإ

اً  قت�سادية، وتغيرّ طة من التنمية الإ
رّ
عامٌل ي�سهد كثافة �سكانية دائمة التزايد، لكن بن�سبة اأدنى من ن�سبة خط اأحداث اأ2، كما يعرف م�ستويات متو�س

جتماعي، اإل  ه ال�سيناريو اأي�سًا نحو حماية البيئة والتكافوؤ الإ  اأحداث ب1 واأ1. على الرغم من توجرّ
رّ
عًا من خطي تكنولوجيًا اأقلرّ �رضعة واأكرث تنورّ

قليمي. ز على امل�ستويني املحلي والإ ه يركرّ اأنرّ

ومترّ اإختيار �سيناريو تو�سيحي لكلرّ من جمموعات ال�سيناريوهات ال�ستة A1B، A1FI، A1T، A2، B1، B2. ويجب اإعتبار جميع ال�سيناريوهات 

فاعلة.

التقرير، ل تعتمد ب�سكل وا�سح على  ال�سيناريوهات، يف هذا  ه  اأنرّ اإ�سافية، ما يعني  التقرير اخلا�س مبادرات مناخية  ول ت�سمرّ �سيناريوهات 

نبعاثات التي ين�سرّ عليها بروتوكول كيوتو. طارية ب�ساأن تغيرّ املناخ اأو اأهداف الإ مم املتحدة الإ تطبيق اإتفاقية الأ

�س �سيناريوهات التقرير اخلا�س من التقرير التجميعي الثالث بعد اإعادة النظر فيه واإعتماده من قبل الهيئة. طار احلايل الذي يلخرّ مترّ اأخذ الإ



تقرير حاز على قبول الفريق العامل الثاين التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ 

من دون املوافقة عليه بالتف�صيل

ل ومل حتظ  نقا�ش مف�صّ الوثيقة مل تكن مو�صوع  اأن  الهيئة  اأو  العامل  الفريق  املناخ خالل دورة  املعنّية بتغري  الدولية  الهيئة احلكومية  بتقارير  »القبول«  يعني 

باملوافقة، لكنها تقّدم وجهة نظر �صاملة ومو�صوعية ومتوازنة حول املو�صوع. 

�ص الفني امللخرّ

قون: املوؤلفون الرئي�صيون املن�صرّ

رجنتني(، جان بالوتيكوف )اململكة املتحدة( مارتن باري )اململكة املتحدة(، اأوزفالدو كانزياين )الأ

املوؤلفون الرئي�صيون:

قت�صاديني / فرن�صا(، جوزف األكامو )اأملانيا(،  نيل اأدجري )اململكة املتحدة(، برامود اأغاروال )الهند(، �صاردول اأغراوال )منظمة التعاون والتنمية الإ

عبد القادر عاليل )املغرب(، اأوليغ اني�صيموف )رو�صيا(، نايجل اآرنيل )اململكة املتحدة(، مي�صال بوكو )بينني(، تيموثي كارتر )فنلندا(، جينو كا�صا�صا 

)ال�صيلي(، اأولي�صي�ش كونفالونيريي )الربازيل(، ريك�ش فيكتور كروز )الفيليبني(، ادموندو دي البا الكاراز )املك�صيك(، وليام ا�صتريلينغ )الوليات املتحدة 

مريكية(، اندريا�ش في�صلني )�صوي�رسا(، بلري فيتزهاري�ش )نيوزيلندا(، كارلو�ش غاي غار�صيا )املك�صيك(،  مريكية(، كري�صتوفر فيلد )الوليات املتحدة الأ الأ

هيدايو هارا�صاوا )اليابان(، كيفن هيني�صي )اأ�صرتاليا(، �صاليمول هوق )اململكة املتحدة(، روجر جون�ش )اأ�صرتاليا(، لوكا كاجفيز بوغاتاج )�صلوفينيا(، 

مريكية(، ريت�صارد كالين )هولندا(، زبيغنياو كوندزيوكز )بولندا(، موراري لل )الهند(، روديل ل�صكو )الفيليبني(، جيف  دايفد كاويل )الوليات املتحدة الأ

رجنتني(، لوي�ش خوزيه ماتا )فنزويال(، بيتينا ماين )منظمة ال�صّحة العاملية – اأوروبا /  لوف )اأ�صرتاليا(، جيانفو لو )ال�صني(، غرا�صييال ماغرين )الأ

اأملانيا(، غي ميدغلي )اأفريقيا اجلنوبية(، نوبو ميمورا )اليابان(، مونريول قادر مريزا )بنغالد�ش / كندا(، خو�صيه مورينو )اإ�صبانيا(، ليندا مورت�ش )كندا(، 

اإيزابيل نيانغ - ديوب )�صينيغال(، روبرت نيكولز )اململكة املتحدة(، بيال نوفاكي )هنغاريا(، ليونارد نور�ش )بربادو�ش(، اأنتوين نيونغ )نيجرييا(، مايكل 

مريكية(،  مريكية(، اأناند باتواردهان )الهند(، باتري�صيا رومريو لنكاو )املك�صيك(، �صينتيا روزنزوايغ )الوليات املتحدة الأ اأوبنهامير )الوليات املتحدة الأ

مريكية(، جون �صتون )كندا(، جان با�صكال  مريكية(، �صارغاي �صيمينوف )رو�صيا(، جويل �صميث )الوليات املتحدة الأ �صتيفن �صنايدر )الوليات املتحدة الأ

مريكية(، بو بو وونغ  فان يبار�صيلي )بلجيكا(، دايفد فوقان )اململكة املتحدة(، كولني فوغل )اأفريقيا اجلنوبية(، توما�ش ويلبانك�ش )الوليات املتحدة الأ

مريكية( )�صنغافورة(، �صاوهونغ وو )ال�صني(، غاري يوهي )الوليات املتحدة الأ

املوؤلفون امل�صاركون:

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

املحررون امل�صتعر�صون:

ولفغانغ كرامير )اأملانيا(، دانيال مورديار�صو )اأندوني�صيا(

يجب ذكر هذا التقرير على ال�صكل التايل:

باري، م.ل.، اأ. ف. كانزياين، ج.ب. بالوتيكوف واملوؤلفون ال�رسكاء 2007: امللّخ�ش الفني. تغرّي املناخ 2007: التاأثريات، والـتكّيف، و�رسعة التاأثر. 

م�صاهمة الفريق العامل الثاين يف تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنّية بتغرّي املناخ. م.ل. باري، اأ. ف. كانزياين، ج.ب. بالوتيكوف، ب.ج. 

فان دير ليندن و�ش.اإ. هان�صون، مطبعة جامعة كامربدج، كامربدج، اململكة املتحدة.
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�صا�صية كت�صافات الأ �ص الإ ملخرّ

تظهر الرباهني املتاأتية من الوقائع املنظورة يف كافة القارات ومعظم املحيطات اأن عدة اأنظمة طبيعية تتاأثر بالتغّيات املناخية   •
إرتفاع درجات احلرارة. قليمية، وخا�صًة با الإ

عدة  على  بو�صوح  اأّثر  قد  املن�صاأ  الب�رسي  الإحرتار  يكون  اأن  املرجح  من  اأنه   1970 العام  منذ  للبيانات  �صامل  تقييم  اأظهر   •
اأنظمة فيزيائية واأحيائية.

قليمية على البيئة الطبيعية والبيئة الب�رسية، على الرغم من �صعوبة حتديد معاملها  تن�صاأ تاأثيات اأخرى للتغّيات املناخية الإ  •
ب�صبب التكّيف واملوؤثرات غي املناخية.

امل�صتقبلية،  التاأثيات  نظمة والقطاعات حول طبيعة  الأ قبل معلومات حمددة على نطاق وا�صع من  اأكرث من ذي  اليوم  تتوفر   •
مبا يف ذلك معلومات عن بع�ص امليادين التي مل يغّطها اأي تقييم يف ال�صابق.

مل  ميادين  عن  معلومات  ذلك  يف  مبا  امل�صتقبلية،  التاأثيات  طبيعة  حول  العامل  مناطق  يف  املحددة  املعلومات  من  املزيد  يتوفر   •
يغّطها اأي تقييم �صابق.

العاملي. احلرارة  متو�صط  يف  حمتلمة  اإرتفاعات  نطاق  يف  قبل  ذي  من  اأكرث  نظامّي  ب�صكل  اليوم  التاأثي  �صعة  تقدير  ميكن   •

البحار. وم�صتوى  واملناخ  للطق�ص  املتطرفة  الظواهر  يف  املتغّية  والقوة  الوتية  ب�صبب  التاأثيات  تتغّي  اأن  جدًا  املرّجح  من   •

والع�رسين. احلادي  القرن  بعد  خا�صًةً  جدًا،  وا�صعة  تاأثيات  النطاق  الوا�صعة  املناخية  الظواهر  بع�ص  توّلد  اأن  ميكن   •

اإىل  اأن توؤدي  اإىل احلا�رس، من املرّجح جدًا  بالقيا�ص  اإذا مت جمعها واحت�صابها  املناطق، لكن  املناخ مع  تاأثيات تغّي  �صتتغّي   •
تكاليف �صنوية �صافية تزداد مع الوقت، مع اإرتفاع درجات احلرارة العاملية.

حمدودًا. زال  ما  لكنه  امل�صتقبل،  يف  واملتوقعة  امللحوظة  املناخية  التغّيات  جتاه  اليوم  التكّيف  بع�ص  يحدث   •

نبعاثات  الإ ب�صبب  تفاديها  ميكن  ل  واأّنه  خا�صة  الإحرتار،  عن  الناجتة  التاأثيات  ملواجهة  �رسوريًا  التكّيف  �صيكون   •
ال�صابقة.

التاأثر  �رسعة  من  للحّد  ن  الآ عليه  هو  عّما  نطاقه  تو�صيع  ال�رسوري  من  ولكن  التكّيف،  خيارات  من  كبية  جمموعة  تتوفر   •
بتغّي املناخ يف امل�صتقبل. وهناك حواجز وحدود وتكاليف مل يكتمل فهمها بعد.

املناخ. بتغّي  التاأثر  �رسعة  تفاقم  اإىل  اأخرى  اإجهادات  توؤدي  اأن  ميكن   •

اأي�صًا. التنمية  م�صار  على  بل  فح�صب،  املناخ  تغّي  على  امل�صتقبل  يف  التاأثر  �رسعة  تعتمد  ل   •

ميكن اأن حتد التنمية امل�صتدامة من �رسعة التاأثر بتغّي املناخ، وميكن اأن يحد تغّي املناخ من قدرة الدول على حتقيق م�صارات   •
التنمية امل�صتدامة.

التخفيف. خالل  من  تاأجيلها  اأو  منها  احلّد  اأو  تاأثيات  عدة  تفادي  ميكن   •

املناخ. بتغّي  املرتبطة  املخاطر  من  احلد  اإىل  والتخفيف  التكّيف  تدابي  جمموعة  توؤدي  اأن  •  ميكن 
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�ص الفنرّي 1. نطاق تقييم الفريق العامل  امللخرّ

الثاين ومقاربته ومنهجيته

بتغّي  املعنّية  الدولية  احلكومية  للهيئة  ع�رسة  التا�صعة  الدورة  اإتخذت 

املناخ يف ني�صان / اأبريل 2002 قرار و�صع تقرير التقييم الرابع.

الف�صول  تعالج  ف�صاًل.  ع�رسين  الثاين  العامل  الفريق  تقرير  يت�صمن 

يف  واملناطق  القطاعات  على  املناخ  تغّي  تاأثيات   )16  -  3( �صا�صية  الأ

 1 الف�صل  ينظر  �صتدامة.  الإ وتداعيات  التكّيف  على  والقدرة  امل�صتقبل، 

املنهجيات اجلديدة وخ�صائ�ص   2 الف�صل  امللحوظة ويقّيم  التغّيات  يف 

للتاأثرات  �صتجابة  الإ  20  -  17 الف�صول  تقّيم  امل�صتقبل.  يف  الظروف 

 ،)18( والتخفيف  التكّيف  بني  والروابط   ،)17( التكّيف  خالل  من 

املناخ  �صا�صية واملخاطر )19(، واأخيًا، توقعات تغّي  الأ التاأثر  ونقاط 

�صتدامة )20(. والإ

جميع  غرار  على  الثاين  العامل  للفريق  الرابع  التقييم  تقرير  ُو�صع 

التقارير ال�صابقة للهيئة احلكومية الدولية املعنّية بتغّي املناخ من خالل 

قران. واإ�صتند اإىل تقارير التقييم  �صتعراق الأ عملية مفتوحة وخا�صعة لإ

ال�صابقة والتقارير اخلا�صة للهيئة احلكومية الدولية املعنّية بتغّي املناخ، 

وتت�صمن نتائج اأبحاثه تاأثيات تغّي املناخ والتكّيف و�رسعة التاأثر خالل 

عوام اخلم�صة املا�صية، حيث يقّدم كل ف�صل تقييمًا متوازنًا للكتابات  الأ

عمال التي و�صعت  ، ومن بينها الأ
1

التي �صدرت منذ تقرير التقييم الثالث

2

ؤلفات غي التقليدية. نكليزية، ويف احلالت املنا�صبة، املو بغي اللغة الإ

املناخ  تغّي  لتاأثيات  احلالية  املعرفة  و�صف  اإىل  التقييم  هذا  يهدف 

والتكّيف و�رسعة التاأثر. ويعالج ب�صكل خا�ص خم�صة اأ�صئلة:

اليوم؟  امللحوظة  املناخ  تغّي  بتاأثيات  احلالية  املعرفة  هي  ما   •
)تعاجله الفقرة 2 من امللّخ�ص الفني(

اجلديدة  البحث  ومنهجيات  اجلديدة  ال�صيناريوهات  هي  ما   •
الثالث؟  التقييم  تقرير  منذ  املعرفة  حت�صني  اإىل  اأّدت  التي 

)تعاجله الفقرة 3(

على  امل�صتقبل  يف  املناخ  تغّي  بتاأثيات  احلالية  املعرفة  هي  ما   •
القطاعات واملناطق؟ )تعاجله الفقرة 4 من امللّخ�ص الفني(

التكّيف  بني  والتفاعل  بالتكّيف  احلالية  املعرفة  هي  ما   •
التنمية امل�صتدامة يف  �صا�صية ودور  التاأثر الأ والتخفيف ونقاط 

اإطار تغّي املناخ؟ )تعاجله الفقرة 5 من امللّخ�ص الفني(

املعرفة احلالية وكيف متكن معاجلتها على  الثغرات يف  ما هي   •
اأف�صل �صكل؟ )تعاجله الفقرة 6 من امللّخ�ص الفني(

عمل على كل من الف�صول الع�رسين يف تقرير التقييم الرابع للفريق الثاين 

مراجعان  وحمرران  رئي�صيني  كّتاب  و�صتة  من�ّصقان  رئي�صيان  ؤّلفان  مو

قل. عنّي مكتب الهيئة احلكومية الدولية املعنّية بتغّي املناخ فريق  على الأ

امل�صرتكني  الرئي�صني  تو�صية  على  بناًء  املراجعني  واملحررين  التحرير 

املعنيني  اخلرباء  من  جمموعة  بني  من  اختيارهم  مت  وقد  ونائبيهما. 

بالت�صاور مع اأ�رسة العلماء الدولية العاملة يف هذا امليدان، التي اأخذت 

عتبار اخلربة والتمّر�ص. يف النتيجة، جمع تقرير التقييم الرابع  بعني الإ

ؤلفًا رئي�صيًا و45  ؤلفًا رئي�صيًا من�ّصقًا و125 مو مو
ً
للفريق العامل الثاين 48 

و910  م�صاهمًا  ؤلفًا  مو  183 و�صاهم  بلدًا.   70 من  م�صتعر�صًا  حمررًا 

خبيًا م�صتعر�صًا.

وجه العلمية لتقييم الفريق  يهدف هذا امللّخ�ص الفني اإىل ت�صوير اأهم الأ

اإىل  �صفحة   800 من  املعلومات  تلخي�ص  تطّلب  الكامل.  الثاين  العامل 

50 �صفحة تركيز املعلومات اإىل حد بعيد، لذلك، يظهر كل ت�رسيح مع 

تتوفر  التفا�صيل.  على  الإطالع  القارئ من  لتمكني  التقرير  م�صدره يف 

تتوفر   .)1 الإطار  )اأنظر  الن�ص  يف  مزدوجني  بني  املعلومات  م�صادر 

عدم  اأوجه  لتحديد   2 الإطار  )اأنظر  هاللني  بني  اليقني  عدم  معلومات 

�صا�صية. اليقني(. ويحدد الإطار 3 امل�صطلحات الأ

القارات  جميع  يف  املنظورة  الوقائع  على  مبنية  براهني  تظهر 

ومعظم املحيطات اأن عدة اأنظمة طبيعية تتاأثر بالتغّيات املناخية 

رتفاع يف درجات احلرارة )ثقة عالية جدًا(.  قليمية، خا�صًة الإ الإ

اأن  املرّجح  من  اأنه   1970 العام  منذ  للبيانات  �صامل  تقييم  اأظهر 

 ماك كارثي، ج.ج.، اأ.ف. كانزياين، ن.اأ. لريي، د.ج. دوكني وك.�ش. وايت، املحررون، 2001: تغرّي املناخ 2001: التاأثريات والتكّيف و�رسعة التاأثر. م�صاهمة الفريق العامل الثاين 
1

يف تقرير التقييم الثالث للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغرّي املناخ.  مطبعة جامعة كامربدج، كامربدج، اململكة املتحدة. 1032 �صفحة.

طروحات، وي�صعب تاليًا  العمل، والتقارير احلكومية، والأ اأوراق  التقليدية على غرار  التجارية  �صدار  الإ التي ل تتوفر عرب قنوات  الكتابات  التقليدية هي  الكتابات غري  اإن   
2

اإليها. النفاذ 

�ص الفنرّي 2. املعرفة احلالية حول  امللخرّ

التاأثيات امللحوظة على 

نظمة الطبيعية وامُلدارة الأ
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�ص الفني �ص الفني: ذكر امل�صادر يف امللخرّ طار 1 من امللخرّ الإ

طار وES = امللّخ�ش  ي�صري امل�صدر ]3.3.2[ اإىل الف�صل 3، الفقرة 3 والفقرة الفرعية 2، مثاًل. يف امل�صادر، F = الر�صم وT = اجلدول وB = الإ

التنفيذي.

للدللة على ملّخ�ش وا�صعي   ]WGI AR4 SPM[ التايل، مثاًل:  ال�صكل  ول على  الأ العامل  الرابع للفريق  التقييم  اإىل  التي ت�صري  تذّكر املراجع 

 WGI AR4[ وترد   ،10.3.2 الفقرة   10 الف�صل  اإىل   ]WGI AR4 10.3.2[ ول، وت�صري  الأ العامل  للفريق  الرابع  التقييم  تقرير  ال�صيا�صات من 

ول والفريق العامل الثاين، يتم الف�صل  Chapter 10[ عند ذكر الف�صل كله. عندما ي�صري امل�صدر اإىل تقرير التقييم الرابع لكل من الفريق العامل الأ

بينهما بنقطة فا�صلة، ]WGI AR4 10.2.1; 2.1.4[ مثاًل. ُتعالج مراجع الفريق العامل الثالث على النحو ذاته.

�ص الفني: ذكر عدم اليقني يف التقييم الرابع لفريق العمل الثاين طار 2 من امللخرّ الإ

ت�صتخدم جمموعة من امل�صطلحات لو�صف اأوجه عدم اليقني يف املعرفة احلالية يف اأجزاء تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنّية 

 التي و�صعتها الهيئة 
3
لفني الرئي�سيني يف تقرير التقييم الرابع حول معاجلة عدم اليقني« بتغرّي املناخ كلها، بناًء على »املذكرة التوجيهية للموؤ

يف متوز / يوليو 2005.

و�سف الثقة

اإىل تقييمهم  اإ�صتناداً  الفني  �صا�صية يف امللخ�ش  الأ الت�رسيحات  املوؤلفون م�صتوى ثقة  للكتابات وحكم اخلرباء، حّدد  �صاملة  بناًء على قراءة 

للمعرفة احلالية على ال�صكل التايل:

درجة الثقة يف ال�سواب   م�سطلحات الثقة  

قل من اأ�صل 10 يف ال�صواب 9 فر�ش على الأ ثقة عالية جداً  

حوايل 8 فر�ش من اأ�صل 10   ثقة عالية   

حوايل5 فر�ش من اأ�صل 10   ثقة متو�صطة   

حوايل فر�صتني من اأ�صل 10   ية    ثقة متدنٍّ

اأقل من فر�صة واحدة من اأ�صل 10 ية جداً   ثقة متدنٍّ

رجحية و�سف الأ

راء   اأو تو�صيٍح لآ
ّ
رجحية اإىل تقييم اإحتمايل لبع�ش النتائج املحددة التي ح�صلت اأو �صتح�صل يف امل�صتقبل، وقد تعتمد على حتليل كمي ت�صري الأ

اخلرباء. يف امللّخ�ش الفني، عندما يقّيم املوؤلفون اأرجحية النتائج، يكون معناها:

اأرجحية احلدوث / النتيجة   رجحية    م�صطلحات الأ

إفرتا�سيًا   <99% اإحتمال احلدوث  كد ا موؤ

مرّجح جداً    90% اىل 99% اأرجحية 

مرّجح      66% اىل 90% اأرجحية 

�ستبعاد   33% اىل 66% اأرجحية  رجحية مت�ساوية مع الإ الأ

م�ستبعد    10% اىل 33% اأرجحية

م�ستبعد جداً     1% اىل 10% اأرجحية

غري مرّجح على نحو ا�ستثنائي  >1% اأرجحية 

..http://wwwipcc.ch/activity/uncertaintyguidancenote.pdf  
3
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نظمة  الأ من  عدد  على  وا�صح  اأثر  املن�صاأ  الب�صري  للإحرتار  يكون 

حيائية. الفيزيائية والأ

وجد تقرير التقييم الثالث للفريق العامل الثاين التابع للهيئة احلكومية 

قليمية  اأن التغّيات املناخية الإ الدولية املعنّية بتغّي املناخ براهني على 

نظمة  الأ على  اأّثرت  قد  احلرارة،  درجات  يف  رتفاع  الإ خا�صًةً  احلديثة، 

بتحليل  الرابع  التقييم  تقرير  قام   .
4]1.1.1[ حيائية  والأ الفيزيائية 

الدرا�صات ال�صادرة منذ تقرير التقييم الثالث، التي ربطت التغّيات يف 

 1970 حيائية والب�رسية خا�صًة ما بني العامني  نظمة الفيزيائية والأ الأ

 ،1.3[ اأقوى  و2005، باملوؤثرات املناخية، ووجد التقرير براهني كمّية 

ر�ص  رتفاع يف درجات حرارة �صطح الأ 1.4[. ورّكز ب�صكل اأ�صا�صي على الإ

قليمية ]1.2[. العاملية والإ

دلة املتوّفرة حول التغّيات امللحوظة املرتبطة بالتغّي  ي�صعب تقييم الأ

بعّدة  والقطاعات  نظمة  الأ يف  امللحوظة  �صتجابات  الإ رتباط  لإ املناخي 

نظمة  عوامل اأخرى. اإذ ميكن للقوى الدافعة غي املناخية اأن توؤثر على الأ

على  تاأثيها  خالل  من  مبا�رس  غي  ب�صكل  و/اأو  مبا�رسًة  والقطاعات 

�صعاع ال�صم�صي والتبخر. ]1.2.1[ املتغّيات املناخية، كالإ

اإ�صتخدام  تغّي  بينها  ومن  الإجتماعية،  قت�صادية  الإ العمليات  تعترب 

يف  والتغّي  مثاًل(،  املدنية،  املناطق  مل�صلحة  الزراعة  )تراجع  را�صي  الأ

يكولوجية، مثاًل(، والتغّي التكنولوجي،  ر�ص )تدهور النظم الإ غطاء الأ

نواع الدخيلة، من اأهم املوؤثرات غي املناخية. ]1.2.1[ والتلّوث، والأ

طار 1.   اأنظرالإ
4

ول - ملّخ�ش لوا�صعي ال�صيا�صات[.  حرتار خالل ال�صنوات اخلم�صني املا�صية على امل�صتوى القارّي اإىل التاأثريات الب�رسية املن�صاأ ]التقييم الرابع للفريق العامل الأ  قد مت عزو الإ
5

طار 2.  اأنظر الإ
6

اأن  اإىل  لت�صي  املا�صية  اخلم�صة  عوام  الأ خالل  دلة  الأ من  املزيد  تراكم 

 .
5 املن�صاأ الب�رسي  الإحرتار  بعامل  ترتبط  اأعاله  املو�صوفة  التاأثيات 

�صتنتاج التايل )اأنظر الإطار 4(: وتدعم ثالث جمموعات من الرباهني الإ

نظمة الفيزيائية  �صدرت عدة درا�صات ربطت اإ�صتجابات بع�ص الأ  .1

املن�صاأ من خالل مقارنة  حيائية بعن�رس الإحرتار الب�رسي  والأ

تفّرق  التي  النموذجية  التوّجهات  مع  امللحوظة  التوّجهات 

بو�صوح بني التاأثيات الطبيعية والب�رسية املن�صاأ. ]1.4[

واأحيائية  فيزيائية  اأنظمة  عدة  يف  امللحوظة  التغّيات  تتما�صى   .2

من   %89 <( التغّيات  اأغلبية  واأخذت  العاملي.  الإحرتار  مع 

ح مواقعها يف الر�صم  > 29،000 جمموعة البيانات التي تو�صَّ
اإ�صتجابًة  املتوقع  التوّجه  النظم  تلك  يف  الفني(  امللّخ�ص  يف   1

حرتار. ]1.4[ لالإ

و�صوح  بكل  التقييم  هذا  يف  ال�صاملة  الدرا�صات  ح�صيلة  تظهر   .3

ت�صهد  مناطق  بني  املكاين  تفاق  الإ يكون  اأن   
6

امل�صتبعد من  اأنه 

التغّيات  اإقليميًا هامًا على م�صتوى الكوكب ومواقع  اإحرتارًا 

امللحوظة الهامة يف عدة نظم واملتما�صية مع الإحرتار، ناجتًا عن 

التغّي الطبيعي يف درجات احلرارة اأو تغّي النظم ب�صكل طبيعي 

فقط. ]1.4[

نظمة الفيزيائية، )اأ( يوؤثر تغّي املناخ على النظم الطبيعية  يف الأ

�صا�صية طار 3. حتديد امل�صطلحات الأ  الإ

ي�صري تغرّي املناخ بح�صب اإ�صتخدام الهيئة احلكومية الدولية املعنّية بتغرّي املناخ اإىل اأي تغرّي يف املناخ جرى عرب الزمن، اإن ت�صّبب به تغرّي 

طارية ب�صاأن تغرّي املناخ، حيث ي�صري تغرّي  تفاقية الإ �صتخدام عن اإ�صتخدام امل�صطلح يف الإ طبيعي اأو اأتى نتيجة ن�صاط الب�رسي. يختلف هذا الإ

�صافة اإىل تغرّي  املناخ اإىل تغرّي يف املناخ يعود ب�صكل مبا�رس اأو غري مبا�رس اإىل الن�صاط الب�رسي الذي يغرّي تركيبة الغالف اجلوي العاملي، بالإ

املناخ الطبيعي امللحوظ على فرتات زمنية قابلة للمقارنة.

اإن التكّيف هو التاأقلم يف النظم الطبيعية اأو الب�رسية اإ�صتجابًة اإىل املحّفزات املناخية احلالية اأو املتوقعة اأو اإىل تاأثرياتها، ما يوؤدي اإىل تعديل 

ال�رسر اأو اإ�صتغالل الفر�ش الهامة.

املتغرّيات  بينها  ومن  معها،  التعامل  على  قدرته  وعدم  املناخ  لتغرّي  العك�صية  التاأثريات  جتاه  النظام  ح�صا�صية  درجة  هي  ّثر  التاأ �رسعة  اإن 

�ش لها نظام ما وح�صا�صيته وقدرته 
ّ
املناخية والظواهر املتطرفة. وترتبط بخ�صائ�ش تغرّي املناخ وقّوته ومعّدله، وبن�صبة التغريات التي يتعر

على التكّيف. 
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طار 2.  اأنظر الإ
7

قمار ال�صناعية.   الرقم القيا�صي املوّحد الفرق للغطاء النباتي    )NVDI( وهو قيا�ش ن�صبي للغطاء النباتي يف �صور الأ
8

ر�ص املتجّمدة و)ب( تتوفر  والب�صرية يف مناطق الثلج واجلليد والأ

واملناطق  املياه  وموارد  الهيدرولوجيا  يف  التاأثي  على  الرباهني 

ال�صاحلية واملحيطات.

ر�ص املتجّمدة على  �صا�صية يف مناطق الثلج واجلليد والأ تعتمد الرباهني الأ

عدم اإ�صتقرار اأ�صا�صي يف مناطق الرتبة ال�صقيعية، واإنهيارات ال�صخور، 

والرتاجع يف اأيام جتوال املركبات على الطرقات املجّلدة يف القطب ال�صمايل، 

زدياد يف البحيات اجلليدية واإت�صاعها، وعدم اإ�صتقرار الركام الذي  والإ

ي�صّد هذه البحيات، مع اإزدياد خماطر الفي�صانات، والتغّيات يف النظم 

يكولوجية يف �صبه اجلزيرة القطبية ال�صمالية واجلنوبية، ومن بينها  الإ

ؤّثر  حيائية اجلليدية البحرية واحليوانات املفرت�صة التي تو الوحدات الأ

كثيًا على ال�صل�صلة الغذائية، واحلدود املفرو�صة على ممار�صة الريا�صة 

 ]1.3.1[ تتما�صى 
7

دنى اإرتفاعًا )ثقة عالية(. لب الأ اجلبلية يف مناطق الأ

هذه التغّيات مع الرباهني الوافية على اأن جليد بحر القطب ال�صمايل، 

وجليد املياه العذبة، والرفوف اجلليدية، و�صفيحة غرينالند اجلليدية، 

والقّبعات  اجلنوبي،  القطب  جزيرة  و�صبه  لب  الأ يف  اجلليدية  نهار  والأ

لذوبان  كلها  تخ�صع  ال�صقيعية،  والرتبة  الثلجي،  والغطاء  اجلليدية، 

حرتار العاملي )ثقة عالية جدًا(. ]التقييم الرابع للفريق  متزايد اإ�صتجابة لالإ

ول - الف�صل 4[  العامل الأ

بلوغ  يتّم  اأنه  املياه  وموارد  الهيدرولوجيا  يف  احلديثة  الرباهني  تظهر 

الثلوج.  بذوبان  تتاأثر  التي  نهار  الأ يف  اأبكر  الربيعي  الذوبان  ذروة 

نديز  وتتوفر الرباهني التي ت�صي اإىل ذوبان جليدي متزايد يف جبال الأ

حرتار ما  نهار حول العامل لالإ لب. تخ�صع البحيات والأ املدارية ويف الأ

يوؤثر على الرتكيبة احلرارية ونوعية املياه )ثقة عالية(. ]1.3.2[

خ�صارة  يف  معًا  الب�رسية  والتنمية  البحر  م�صتوى  يف  رتفاع  الإ ي�صاهم 

�صتوائية واإزدياد ال�رسر من  الإ �صجار  ال�صاحلية والأ الرطبة  را�صي  الأ

الفي�صانات ال�صاحلية يف عدة مناطق )ثقة متو�صطة(. ]1.3.3.2[

نواع  الأ من  اأو�صع  نطاق  من  امل�صتقاة  الرباهني  من  املزيد  وهناك 

جاء  ما  مع  مقارنة  الربية،  يكولوجية  الإ نظمة  الأ يف  واملجتمعات 

يوؤثر  بات  احلايل  حرتار  الإ اأن  اإىل  ت�صي  الثالث،  التقييم  تقرير  به 

جديدة  براهني  وتتوفر  الطبيعية.  حيائية  الأ نظمة  الأ على  ب�صّدة 

املياه  ونظم  البحرية  نظمة  الأ يف  التغّيات  بني  ما  تربط  هامة 

حيائية البحرية  نظمة الإ حرتار. تقرتح الرباهني اأن الأ العذبة والإ

حرتار احلديث امللحوظ. نظمة الرّبية تتاأثر اليوم بالإ والأ

املناخية  بالتاأثيات  املعنّية  الدرا�صات  من  ال�صاحقة  الغالبية  ت�صي 

لتوّجهات  وا�صحة  اإ�صتجابة  وجود  اإىل  الربّية  نواع  الأ على  قليمية  الإ

الإحرتار، خا�صة باجتاه القطبني، جلهة النقالت الت�صاعدية للحيوانات 

الن�صف  يف  حرتار  لالإ الربّية  نواع  الأ اإ�صتجابات  توثيق  مت  والنبات. 

النمو  مراحل  توقيت  يف  التغّيات  من خالل  جيدًا  ر�ص  الأ من  ال�صمايل 

)اأي التغّيات الفينولوجية( خا�صة يف بداية ظواهر الربيع، والهجرة، 

قمار ال�صناعية منذ بداية  وعلى طول مو�صم النمو. واإ�صتنادًا اإىل ر�صد الأ

الثمانينيات، �صادت توجهات يف عدة مناطق نحو اإخ�رسار النبات ب�صكل 

ويل املرتبط مبوا�صم زراعية  نتاج الأ  واإزدياد �صايف الإ
8

مبكر يف الربيع،

بينها  ومن  نواع،  الأ بع�ص  وفرة  يف  التغّيات  عزو  مت  لقد  مدًة.  اأطول 

الرباهني املحدودة يف بع�ص حالت الإختفاء املحلية والتغّيات يف تركيبة 

املجتمعات على مر العقود القليلة املا�صية، اإىل التغّي املناخي )ثقة عالية 

جدًا(. ]1.3.5[

نواع البحرية  اإرتبطت عدة تغّيات ملحوظة يف الفينولوجيا وتوزيع الأ

اإىل  بالإ�صافة  املياه،  حرارة  درجات  إرتفاع  با العذبة،  املياه  واأنواع 

تغّيات نتجت عن التاأثر باملناخ يف الغطاء اجلليدي وامللوحة وم�صتويات 

م�صتوى  على  التوّجه  قطبية  نقالت  ظهرت  كما  والدوران.  ك�صيجني  الأ

النطاقات والتغّيات يف وفرة الطحالب والعوالق وال�صمك يف حميطات 

نحو  املثال،  �صبيل  على  العوالق،  اإنتقلت  اإذ  العليا.  العر�ص  خطوط 

القطبني مبقدار 10 درجات خط عر�ص )حوايل 1،000 كلم( خالل فرتة 

رتفاع يف وفرة  طل�صي. كما مت توثيق الإ ربعة عقود يف �صمال الأ امتدت لأ

رتفاع  الطحالب والعوالق يف بحيات خطوط العر�ص العليا والعالية الإ

وبينما   .]1.3[ نهار  الأ يف  النطاقات  يف  وتغّيات  املبكر  �صماك  الأ وتنّقل 

املرجانية،  ال�ُصعب  على  املناخي  التغّي  تاأثيات  على  الرباهني  تزداد 

والإجهادات  باملناخ  املرتبطة  الإجهادات  تاأثيات  بني  التمييز  ي�صعب 

الكربون  اإمت�صا�ص  اأّدى  مثاًل(.  والتلّوث،  اجلائر  )ال�صيد  خرى  الأ

الب�رسي املن�صاأ منذ العام 1750 اإىل ازدياد حمو�صة املحيط مع تراجع يف 

ول - ملّخ�ص  احلمو�صة بلغ 0.1 وحدة. ]التقييم الرابع للفريق العامل الأ

على  امللحوظة  املحيطات  حمو�صة  تاأثيات  لكن  ال�صيا�صات[  لوا�صعي 

ن. ]1.3[ يوؤثر اإحرتار  حيائي البحري مل يتم توثيقها حتى الآ الغالف الأ

املجتمعية،  والرتكيبة  نتاجية،  والإ الوفرة،  على  نهار  والأ البحيات 
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�ص الفني. ربط اأ�صباب التغيرّ املناخي بالتاأثيات امللحوظة طار 4 من امللخرّ الإ

حيائية نظمة الفيزيائية والأ على الأ

يظهر الر�صم جلهة الي�صار الروابط بني درجات 

على  امللحوظة  والتاأثريات  امللحوظة  احلرارة 

نظمة الطبيعية ودرجات احلرارة من مناذج  الأ

الطبيعية  التاأثريات  مع  املناخية  املحاكاة 

والب�رسية املن�صاأ واملرّكبة. يتم و�صف طريقتي 

الر�صد  درا�صات  يف  الروابط  هذه  اإ�صتخدام 

ون�صب التاأثريات امللحوظة.

1. اإ�صتخدام النماذج املناخية 

تقارن درا�صة الروابط ال�صببية، من خالل ف�صل عوامل التاأثري الطبيعية عن تلك الب�رسية 

لدى  امللحوظة  الزمنية  التغرّيات  ال�صابقة(،  ال�صفحة  يف   1 الرباهني  )جمموعة  املن�صاأ 

احلرارة  درجات  يف  عينها  الزمنية  الفرتات  خالل  تغرّيات  مع  والنبات  احليوانات 

التاأثري  )اأ(  اإ�صتخدام  خالل  من  النموذجية  احلرارة  درجات  اإىل  �صافة  بالإ امللحوظة، 

املناخي الطبيعي فقط و)ب( التاأثري املناخي الب�رسي املن�صاأ فقط و)ج( التاأثريين معًا.

. ومواقع درجات احلرارة 
9
اللوح جلهة اليمني نتائج درا�صٍة تظهر هذه املنهجية يظهر 

النموذجية هي اأطر فردية متّثل مواقع درا�صة احليوانات والنبات والفرتات الزمنية.

)اخلطوط  امللحوظة  ال�صيناريوهات  بني  وال�صكل(  احلدود  عن  اخلروج  )يف  التوافق  اإن 

�صعف  يف ما يتعّلق بالتاأثريات الطبيعية، واأكرث قوًة جلهة  الزرقاء( واملنمذجة هو الأ

قوى يف ما يتعّلق بالتاأثريات املرّكبة. لذلك، من املرّجح اأن  التاأثريات الب�رسية املن�صاأ والأ

التغرّيات امللحوظة لدى احليوانات والنبات اأتت اإ�صتجابًة للتاأثريات الطبيعية والتاأثريات 

، ما يوّفر رابطًا �صببيًا مبا�رساً. ]اأنظر الر�صم 1.7، 1.4.2.2[.  الب�رسية املن�صاأ

٠٫١٠٫٣-٠٫١-٠٫٣-٠٫٥-٠٫٧-٠٫٩
معامالت اإلرتباط

عدد األنواع
عدد األنواع

عدد األنواع

معامالت اإلرتباط

مرّكب
فعلي

بشري املنشأ
فعلي

طبيعي
فعلي

(أ)

(ب)

(ج)

معامالت اإلرتباط

٠٫٥

٠٫٩-

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

٠٫١٠٫٣٠٫٥-٠٫١-٠٫٣-٠٫٥-٠٫٧

٠٫١٠٫٣٠٫٥-٠٫١-٠٫٣-٠٫٥-٠٫٧-٠٫٩

٧٠
خاليا ذات تأثيرات كبيرة ترتبط باإلحترار

خاليا ذات تأثيرات كبيرة ال ترتبط باإلحترار

توزيع اخلاليا املتوّقع بغياب اإلحترار

تبريد كبيرتبريدإحترارتبريد كبيرخاليا مع:

٦٠
٥٠
٤٠ ٣٠النسبة
٢٠
١٠
٠

تتبع درا�صة العالقة ال�صببية من خالل التحليل املكاين )جمموعة الرباهني 

 5º × 5º ّف اإىل خاليا
3 يف ال�صفحة ال�صابقة(، املراحل التالية: )ا( التعر

خطوط العر�ش / الطول على الكوكب وهي تظهر اإحرتاراً هامًا، اإحرتاراً، 

ّف اإىل خاليا 5º × 5º يف التغرّيات الهامة 
تربيداً، تربيداً هامًا، )ب( التعر

حرتار ول تتنا�صق مع  امللحوظة يف النظم الطبيعية، وهي تتنا�صق مع الإ

جمموعتي  بني  املكاين  تفاق  الإ لدرجة  اإح�صائي  حتديد  و)ت(  حرتار  الإ

تفاق املكاين هام على م�صتوى  اخلاليا. يف هذا التقييم، مت اإ�صتنتاج اأن الإ

1% ومن امل�صتبعد جداً اأن يكون ناجتًا عن التغرّي الطبيعي للمناخ اأو النظم 

الطبيعية فقط.

حرتار الب�رسي املن�صاأ الهامة  اإذا نظرنا اأي�صًا اإىل براهني على معّدلت الإ

عوام اخلم�صني املا�صية فوق كل قارة باإ�صتثناء اأنتاركتيكا ]ملّخ�ش  خالل الأ

10[ ، يظهر 
ول وا�صعي ال�صيا�صات من تقرير التقييم الرابع للفريق العامل الأ

تاأثري ب�رسي وا�صح على التغرّيات يف عدة نظم طبيعية ]1.4.2.3[.

3. اإ�صتخدام التحليل املكاين

 )HadCM3( ودرجات احلرارة النموذجية يف الربيع )رتباط )الروابط( بني توقيت التغرّيات يف ميزات 145 نوعًا )و�صع البي�ش املبكر، مثاًل  يف الر�صم، تظهر وتريات معامل الإ
9

نواع فيها. )اأنظر ال�صفحة التالية بعد الر�صم 1(. طارات التي مت فح�ش الأ لالإ

الرابع للهيئة احلكومية  التقييم  ول يف تقرير  العامل الأ الفريق  الفيزيائية. م�ساهمة  العلوم  2007: قاعدة  تغرّي املناخ   :2007 الدولية املعنّية بتغرّي املناخ،  الهيئة احلكومية   
10

الدولية املعنّية بتغرّي املناخ. �ش. �صولومون، د. كني، م. مانينغ، ز. ت�صني، م. ماركي، ك. ب. اأفرييت، م. تيغنور، ه.ل. ميلر. مطبعة جامعة كامربيدج، كامربيدج، اململكة املتحدة. 

996 �صفحة.

درجات احلرارة من النماذج 

)N( املناخية مع تاأثري طبيعي

درجات احلرارة من النماذج 

)A( املناخية مع تاأثري ب�رسي

درجات احلرارة من النماذج 

املناخية مع تاأثري طبيعي 

)N + A( ب�رسي

التاأثيات امللحوظة 

يف النظم الطبيعية

درجات احلرارة 

امللحوظة

�سعف توافق اأ

توافق

قوى اأ

قوى توافق اأ

ول الفريق العامل الأ
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أميركا 
الشمالية

أميركا
آسياأفريقياأوروبااللاتينية

أستراليا
ونيوزيلاندا

المناطق 
القطبية*

البحري 
العالميالأرضي والمياه العزبة**

٪٨٩ ٪٩٤ ٪٩٩٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪٩٠٪٩٤٪٩٤٪٩١٪٩٦٪٩٨

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

٠٫٢١٫٠٢٫٠٣٫٥-٠٫٢-٠٫١

٪٩٠ ٪٩٢ ٪٩٤

٣٥٥٤٥٥٥٣١١٩٥٢١٠٦٨٦١٨٥٧٦٥ ٠١٢٠٢٤٧٦٤ ٥

٢٨,١١٥٢٨,٥٨٦٢٨,٦٧١

المراقبات
   الأنظمة الفيزيائية (الثلوج، الجليد، الأرض المتجمدة، الهيدرولوجي، العمليات الساحلية)

   الأنظمة الأحيائية (الأرضي، البحري والمياه العذبة)

أوروبا**
تغّير درجة الحرارة - درجة مؤية

١٩٧٠-٢٠٠٤

الأحيائيالفيزيائي

عدد التغّيرات 
المرصودة 

والهامة

نسبة التغّيرات 
الهامة 

المتناسبة مع 
الإحترار

نسبة التغّيرات 
الهامة 

المتناسبة مع 
الإحترار

عدد التغّيرات 
المرصودة 

والهامة

   * تتضمن المناطق القطبية التغّيرات المرصودة في الأنظمة البحرية وفي المياه العذبة والأنظمة الأحيائية.
 ** تتضمن الأنظمة البحرية والمياه العذبة متغّيرات مرصودة في الأماكن والمناطق الواسعة في المحيطات والجزر الصغيرة والقاّرات.

*** تمثل الدوائر في أوروبا سلسلة البيانات المتراوحة من ١ إلى ٧٥٠٠.

ر�ض املتجمدة والهيدروليجيا والعمليات  نظمة الفيزيائية )ثلج وجليد والأ �ص الفنرّي. تظهر كل من مواقع التغرّيات الهامة من خالل مراقبة الأ الر�صم 1- امللخرّ

حيائية(، تغرّيات يف درجات حرارة الهواء على مدى الفرتة املمتدة من  نظمة املياه العذبة الأ ر�سية والبحرية واأ نظمة الأ حيائية )الأ نظمة الأ ال�ساحلية( والأ

مع هذه املجموعة على  �سل حوايل 577 درا�سة. وتجُ إنتقاء جزء من حوايل 29000 �سل�سلة من البيانات وذلك من اأ إىل العام 2004. وقد مّت ا العام 1970 ا

تاه مثلما هو مقّيم يف الدرا�سات  قل. 3- تظهر تغيرياً هامًا يف الإ و ما بعد. 2- متتد على فرتة 20 عامًا على الأ العوامل التالية: 1- تنتهي يف العام 1990 اأ

من  �سل�سلة   29000 حوايل  على  وحتتوي  الثالث،  التقييم  بينها  من  درا�سة   70 حوايل  تى  تتاأ كما  درا�سة،   75 حوايل  البيانات  جمموعة  وت�سمل  الفردية. 

وروبية. ول حتتوي املناطق البي�ساء على معلومات كافية عن مراقبة املناخ لتقدير منحى درجة  ّتى من بينها حوايل 28000 من الدرا�سات الأ البيانات، تاأ

دنى(  حرتار )ال�سف الأ على(، ف�ساًل عن الن�سبة التي تتنا�سب مع الإ احلرارة. وتظهر النوافذ الـ 2x2 عدد �سل�سلة البيانات الكامل مع تغرّيات هامة )ال�سف الأ

ر�سي  �سرتاليا ونيوزيالندا واملناطق القطبية و)ii( على النطاق العاملي: الأ �سيا واأ فريقيا واآ وروبا واأ مريكا الالتينية واأ مريكا واأ )i( يف املناطق القارية: �سمال اأ

ن  إىل املجموعات العاملية، لأ إىل املناطق القطبية( ا مريكا ا إقليمية )من �سمال اأ والبحري واملياه العذبة والعاملي. ول ي�ساف عدد الدرا�سات من �سبع نوافذ ا

نظمة املياه العذبة ]تقرير التقييم الرابع للفريق  نظمة البحرية واأ رقام املتعلقة بالأ رقام املتوفرة من املناطق، با�ستثناء املناطق القطبية، ل تت�سمن الأ الأ

ول، الر�سم 3.9ب.[ العامل الثاين، الر�سم 1.8 والر�سم 1.9، التقييم الرابع للفريق العامل الأ
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عالية(.  )ثقة  وتنّقلها  العذبة  املياه  يف  نواع  الأ وتوزيع  والفينولوجيا، 

]1.3.4[

نظمة املُدارة  قليمية على بع�ص الأ يوؤثر اإزدياد درجات احلرارة الإ

والب�صرية، على الرغم من اأنه ي�صعب متييز ذلك التاأثي عن التاأثي 

غي  واملوؤثرات  التكّيف  ب�صبب  الطبيعية  النظم  يف  ين�صاأ  الذي 

املناخية.

لقد مت ر�صد التاأثيات يف النظم الزراعية واحلرجية ]1.3.6[. اإرتبطت 

احلديث  بالإحرتار  الب�رسية  ال�صّحة  نظام  من  عدة  اأوجه  تغّيات 

]1.3.7[. وبداأ توثيق التكّيف مع الإحرتار احلديث ب�صكل نظامي )ثقة 

متو�صطة(. ]1.3.9[

حرتار احلديث تاأثيات حمدودة  خرى، كان لالإ باملقارنة مع العوامل الأ

على قطاع الزراعة والقطاع احلرجي. اإل اأن تقدمًا هامًا يف  الفينولوجيا 

حراج يف مناطق وا�صعة من ن�صف الكرة ال�صمايل،  لوحظ يف الزراعة والأ

مع اإ�صتجابات مبا�رسة يف اإدارة املحا�صيل، كالزرع املبكر خالل الربيع، 

وذلك على خطوط العر�ص الُعليا ال�صمالية. �صاهم اإمتداد مو�صم النمو يف 

حراج يف عدة مناطق، فيما تكون الظروف  اإزدياد ملحوظ يف اإنتاجية الأ

كرث دفئًا وجفافًا م�صوؤولة جزئيًا عن اإنتاجية حرجية منخف�صة واإزدياد  الأ

يف حرائق الغابات يف اأميكا ال�صمالية وحو�ص املتو�صط. اأظهرت الزراعة 

حراج، على حّد �صواء، ح�صا�صيتها ال�رسيعة جتاه التوجهات احلديثة  والأ

يف موجات احلّر واجلفاف والفي�صانات )ثقة متو�صطة(. ]1.3.6[ 

واملرتبطة  امللحوظة  ال�صحية  التاأثيات  حول  الدرا�صات  قّلت  وبينما 

زدياد يف تطّرف درجات احلرارة املرتفعة  بالإحرتار احلديث، اإرتبط الإ

مر الذي �رّسع تدابي التكّيف. وتظهر  مبعدل وفيات مفرط يف اأوروبا، الأ

يف  الب�رسية  مرا�ص  الأ ناقالت  بع�ص  توزيع  يف  التغّيات  على  براهني 

نتاج املو�صمي  مناطق من اأوروبا واأفريقيا. وهناك ظواهر للبدء املبّكر بالإ

واإزدياد الرحيق امل�صّبب للح�صا�صية عند خطوط العر�ص املتو�صطة والُعليا 

ر�صية )ثقة متو�صطة(. ]1.3.7[ يف الن�صف ال�صمايل من الكرة الأ

�صتجابة  قت�صادية ونظم الإ ن�صطة الإجتماعية الإ بداأ توثيق التغّيات يف الأ

الب�رسية، ومن بينها الإحرتار ب�صكل نظامي. يف مناطق الثلوج واجلليد 

بالتغّيات  �صلية  الأ املجتمعات  اإ�صتجابات  ترتبط  املتجّمدة،  ر�ص  والأ

التي  والنبات،  احليوانات  تواجد  ونطاق  وال�صّحة،  الهجرة،  اأمناط  يف 

�صتجابات  تعتمد عليها يف املعي�صة وهويتها الثقافية.]1.3.9[  تختلف الإ

نطاق  اإىل  والنظرات  ال�صخ�صي  التاريخ  ويفر�صها  للمجتمعات،  وفقًا 

التغّي وقابلية حياة اخليارات املتاحة اأمام املجتمعات )ثقة متو�صطة(. 

]1.3.9[

نظمة الفيزيائية  فيما تتوفر الرباهني املهمة على التغيات امللحوظة يف الأ

والإحيائية على كل قارة، من بينها اأنتارتيكا، اإ�صافة اإىل معظم املحيطات، 

تاأتي اأغلبية الدرا�صات من خطوط العر�ص املتو�صطة والعالية يف الن�صف 

يف  امللحوظة  التغيات  حول  الوثائق  اإن  ر�صية.  الأ الكرة  من  ال�صمايل 

قليلة.  ر�صية  الأ الكرة  من  اجلنوبي  الن�صف  ومنطقة  املدارية  املناطق 

]1.5[

�ص الفنرّي 3.1. التطورّرات يف املنهجيات املتوفرة  امللخرّ

للباحثني حول تاأثيات التغيرّ 

املناخي والتكيرّف و�رسعة التاأثر

منذ تقرير التقييم الثالث، و�صحت احلاجة اإىل حتليل القرارات ب�صكل 

التغّي  بتاأثيات  املتعّلقة  واملنهجيات  املقاربات  عدد  جلهة  تو�ّصعًا  اأكرث 

البحث  يهدف  وبينما  امل�صتخدمة.  التاأثر  و�رسعة  والتكّيف  املناخي 

العلمي اإىل احلد من عدم اليقني، يهدف �صنع القرار اإىل اإدارة عدم اليقني 

باأف�صل اإ�صتعمال ممكن للمعرفة املتوفرة. ]2.2.7، 2.3.4[  ما يت�صمن، 

عادًة، تن�صيقًا وثيقًا مع الباحثني واجلهات املعنّية. ]2.3.2[ 

يديرها  التي  املعيارية  املناخ  مقاربة  اإ�صتخدام  من  الرغم  وعلى  لذلك، 

ال�صيناريو يف ن�صبة كبية من التقييمات املعرو�صة يف هذا التقرير، يزداد 

خرى. ]2.2.1[ تت�صمن تقييمات التكّيف احلايل  اإ�صتخدام املقاربات الأ

وقدرة   ،]2.2.3[ والتعديل  التغّيات  املناخي،  التغّي  مع  وامل�صتقبلي 

�ص الفنرّي 3. منهجيات و�صيناريوهات امللخرّ

ر�صية ال�صمايل، تتم مقارنة امليزة املتغرّية مع مناذج درجات احلرارة التي تت�صبب بها: )ا( التاأثريات  طار 4. يف املواقع كلها، وهي تقع يف ن�صف الكرة الأ احلا�صية 9،  تابع حتت الإ

ال�صفراء(.  العري�صة  )اخلطوط  معًا  املن�صاأ  وب�رسية  تاأثريات طبيعية  و)ج(  الربتقالية(،  العري�صة  )اخلطوط  املن�صاأ  الب�رسية  التاأثريات  و)ب(  الوردية(،  العري�صة  )اخلطوط  الطبيعية 

رتباط بني درجات احلرارة احلالية امل�صّجلة يف كل درا�صة والتغرّيات يف ميزات 83 نوعًا، الوحيدة من اأ�صل 145 مع توّجهات  �صافة اإىل ذلك، تظهر يف كل لوحة وترية معامل الإ بالإ

درجات احلرارة املحلية امللحوظة )اخلطوط الزرقاء الداكنة العري�صة(. مت تفح�ش حوايل 28 نوعًا حيويًا كمعّدل ما بني العامني 1960 و1998. ولوحظ اأن التوافق بني: اأ( التاأثريات 

الطبيعية واحلالية اأ�صعف )K= 60.16، p> 0.05( من ب( التوافق حول التاأثريات الب�رسية املن�صاأ واحلالية )K= 3.15، p> 0.05( وهو بدوره اأ�صعف من ت( التوافق حول التاأثريات 

نواع، ميكن اأن ُيعزى اإىل  قليمية التي ت�صتجيب لها الأ املرّكبة واحلالية )K=3.65، p < 0.01( اإذا ما جمعت، تظهر هذه الر�صوم اأن جزءاً قاباًل للقيا�ش من اإحرتار درجات احلرارة الإ

الب�رس، ما يظهر اإذاً ن�صبة م�صرتكة )اأنظر الف�صل 1(.
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املتعددة  والإجهادات   ،]2.2.4[ الإجتماعية  التاأّثر  و�رسعة  التكّيف 

والتكّيف يف �صياق التنمية امل�صتدامة.  ]2.2.5، 2.2.6[

مت  لقد  ال�صياقات.  هذه  خمتلف  يف  املخاطر  اإدارة  تطبيق  وميكن 

ت�صميمها من اأجل �صنع ال�صيا�صات يف ظل عدم اليقني، ولقد مت تطوير 

و�رسعة  والتكّيف  املناخي  التغّي  تاأثيات  لتقييمات  مف�ّصلة  اأطر  عدة 

املخاطر  اإدارة  اإيجابيات  تت�صمن  ب�رسعة.  اإ�صتخدامها  يتو�صع  التاأثر، 

اجلهات  واإلتزام  اليقني  عدم  دارة  لإ النموذجية  املنهجيات  اإ�صتخدام 

املعنّية واإ�صتخدام املنهجيات لتقييم خيارات ال�صيا�صة من دون اأن تفر�ص 

م�صاكل  واإدماج  خمتلفة  تخ�ص�صات  من  مقاربات  واإدماج  ال�صيا�صات 

و�صع نطاقًا. ]2.2.6[ التغّي املناخي يف �صياق �صنع القرار الأ

اأ�صا�صي يف تقييم تاأثيات التغّي املناخي  ت�صاهم اجلهات املعنّية ب�صكل 

والتكّيف و�رسعة التاأثر يف نطاق املخاطر واإدارتها. ب�صكل خا�ص، توّفر 

قدرة املجموعة اأو النظام على التكّيف مع خماطر املناخ احلالية اأ�صا�صًا 

متزايد  عدد  التقييمات  يف  ينخرط  امل�صتقبل.  يف  املخاطر  لتقييم  �صلبًا 

على  وي�صاعد  مل�صداقية،  ذلك  يوؤ�ص�ص  يجرونها.  اأو  املعنّية  اجلهات  من 

دارة املخاطر ب�صكل فاعل.  اإعطاء »ملكّية« للنتائج، وهو �رسط م�صبق لإ

]2.3.2[

�ص الفنرّي .3.2 ت�صوير امل�صتقبل يف التقرير الرابع  امللخرّ

لفريق العامل الثاين التابع للهيئة 

احلكومية الدولية املعنيرّة بتغيرّ 

املناخ

تتطلب عادة تقييمات تاأثيات تغّي املناخ، والتكّيف، و�رسعة الناأّثر، توّفر 

معلومات حول كيفية توّقع التغّي امل�صتقبلي لل�رسوط، كاملناخ والتطّور 

وي�صتلزم  البيئية.  العوامل  �صائر  عن  ف�صاًل  قت�صادي،  والإ الإجتماعي 

حداث اأو ت�صورات اأخرى  ذلك عادًة تطوير ال�صيناريوهات وخطوط الأ

املحلي.  اأو  قليمي  الإ النطاق  على  مكتملة  تكون غي  ما  غالبًا  للم�صتقبل 

]2.4.6 ،2.4.1[

رجحيات العائدة  حُتدد ال�صيناريوهات على اأنها و�صف مقبول خاٍل من الأ

حداث فهي ق�ص�ص ذات  و�صاع م�صتقبلية ممكنة للعامل. اأما خطوط الأ لأ

�صقاطات  نوعية ومتنا�صبة يف داخلها، غالبًا ما ت�صّكل جزءًا اأ�صا�صيًا من الإ

حداث.  اأنها ت�صّكل �صيناريو مع خطوط الأ املناخ، كما  لتغّي  امل�صتقبلية 

]اأنظر اإطار 2.1[ ويقدم التقرير اخلا�ص التابع للهيئة احلكومية الدولية 

الذي ن�رس  التقرير اخلا�ص  ب�صيناريوهات  املناخ واملتعّلق  بتغّي  املعنّية 

يف العام 2000، �صيناريوهات حول اإنبعاثات غازات الدفيئة امل�صتقبلية، 

قت�صادي  والإ الإجتماعي  التطور  حول  اأحداث  بخطوط  مرفق  وهو 

تغّي  تاأثيات  درا�صات  يف  اإ�صتخدامه  املمكن  من  الذي  والتكنولوجي 

املناخ والتكّيف و�رسعة الناأّثر. )اأنظر الر�صم - ملّخ�ص فّني 2( وعلى 

الرغم من اإمكانية وجود م�صاكل منهجية يف تطبيق هذه ال�صيناريوهات 

)كتخفي�ص نطاق اإ�صقاطات ال�صعوب على اإجمايل الناجت املحلي اإنطالقًا 

اإىل  ربعة و�صوًل  الأ نبعاثات  الإ ل�صيناريوهات  التابعة  العامل  من مناطق 

مرتابطًا  عامليًا  مقدارًا  تقّدم  فهي  قليمي(،  الإ وغي  قليمي  الإ النطاقني 

قت�صادي واإنبعاثات غازات الدفيئة واملناخ،  من التطّور الإجتماعي والإ

بالإ�صافة اإىل متثيلها اأ�صمل ال�صيناريوهات املتوفرة حاليًا لباحثي تغّي 

درا�صات  من  اأ�صا�صي  عدد  وا�صتخدم  الناأّثر.  و�رسعة  والتكّيف  املناخ 

العدد، وهي درا�صات تناولت ت�صورات  التي مت تقييمها يف هذا  التاأثي 

نبعاثات. اأما يف ما يتعلق ب�صائر الدرا�صات،  م�صتقبلية، �صيناريوهات الإ

فقد كانت حمدودة  الناأّثر،  للتكّيف و�رسعة  العلمية  بالتحليالت  خا�صًة 

همية كما مل يتم اإعتمادها. ]2.4.6[ الأ

ويف امل�صتقبل، ُيطلب اإمتام دمٍج اأف�صل لل�صيناريوهات املتعلقة باملناخ مع 

ال�صيناريوهات املعتمدة اإىل حد بعيد من قبل �صائر الهيئات الدولية )الإجتاه 

و�صيا�صات  بحاث  الأ بني  املعلومات  تبادل  تعزيز  ُيطلب  كما  ال�صائد(، 

الإ�صتخدام والتقّبل.  املجتمعات، ما �صيح�صن ب�صكل كبي �صيناريوهات 

حمددة  موؤ�رسات  �صعيد  على  مطلوبة  املُح�ّصنة  ال�صيناريوهات  وتعترب 

خط الأحداث ب٢
العالم: الحلول المحلية
الإقتصاد: نمو متوسط

السكان: في إرتفاع مستمر على المستوى 
الأدنى من أ٢

الحوكمة: الحلول المحلية والإقليمية للحماية 
البيئية والإنصاف الإجتماعي

التكنولوجيا: أسرع من أ٢؛ أقل سرعة، أكثر 
تنوعًا من أ١ / ب١

خط الأحداث أ١
العالم: متوجه نحو السوق

الإقتصاد: أسرع نمو للفرد الواحد
السكان: ذروة العام ٢٠٥٠ من ثم إنخفض 

العدد
الحكومة: تفاعلات إقليمية قوية؛ تقارب الدخل

التكنولوجيا: ثلاثة مجموعات من 
السيناريوهات

• A1FI: التركيز الأحفوري

• A1T: مصادر الطاقة غير الأحفورية

• أ١ب: متوازن في المصادر كافة

خط الأحداث أ٢
العالم: مختلف

الإقتصاد: موّجه إقليميًا؛ أدنى نمو للفرد 
الواحد

السكان: في إرتفاع متزايد
الحوكمة: الإعتماد على النفس مع المحافظة 

على الهويات المحلية
التكنولوجيا: أبطأ تطور والأكثر تجزيئًا

خط الأحداث ب١
العالم: متقارب

الإقتصاد: بالإعتماد على الخدمات 
والمعلومات؛ أدنى نمو من أ١

الحوكمة: الحلول العالمية للإستدامة 
الإقتصادية والإجتماعية والبيئية

التكنولوجيا: نظيفة وفاعلة على صعيد 
الموارد

التركيز على الإقتصاد

مي
قلي

الإ
يد 

صع
 ال

لى
 ع

كيز
لتر

ا

الدمج العالمي

التركيز على البيئة
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�ص الفنرّي. تغرّيت ن�سب درجات احلرارة ال�ستوية وال�سيفية ف�ساًل عن التهطال حتى نهاية القرن الواحد والع�رشين )15 منوذجًا – اخلطوط  الر�صم3 - امللخرّ

إ�سقاطات منوذج الدوران العام للغالف اجلوي واملحيطات مبوجب �سيناريوهات  احلمراء( وما قبل تقرير التقييم الثالث )7 منوذجًا – اخلطوط الزرقاء(، ا

2 يف32  منطقة من العامل، تعترب كمعّدل التغرّي يف القرن. وتظهر اخلطوط البنف�سجية واخلطوط اخل�رشاء تقلبّية طبيعية ملدة 30 عامًا. كما  اأ نبعاثات  الإ

ب  ول / دي�سمرب، كانون الثاين / يناير، �سباط / فرباير. حزيران / يونيو، متوز / يوليو، اآ يجابي. كانون الأ 2 احلديثة تغرّي التهطال ال�سلبي والإ رقام اأ تظهر اأ

نظر الر�سم 2.6، يت�سمن خريطة املناطق[. غ�سط�ض ]اأ / اأ

مجموعة التغّيرات من سبعة في كل نموذج للدوران العام للغلاف الجوي والمحيطات من تقرير التقييم الثالث لسيناريوهات الإنبعاثات أ٢
مجموعة التغّيرات من ١٥ محاكاة لنموذج الدوران العام للغلاف الجوي والمحيطات لسيناريوهات الإنبعاثات أ٢

٩٥٪ من الثقة تتوقف على نموذج للتقلبّية الطبيعية على مدى ثلاثين عامًا بالإعتماد على النسخة HadCM3 لمحاكاة مراقبة الألفية
CGM2 ٩٥٪ من الثقة تتوقف على نموذج للتقلبّية الطبيعية على مدى ثلاثين عامًا بالإعتماد على محاكاة مراقبة الألفية لـ

كانون الأول/كانون الثاني/شباط

حزيران/تموز/آب

كانون الأول/كانون الثاني/شباط

حزيران/تموز/آب
٠٢٤٦٨١٠١٢١٤١٦١٨٢٠

٠٢٠٤٠٦٠٨٠١٠٠-٢٠-٤٠-٦٠-٨٠-٠٢٤٦٨١٠١٢١٤١٦١٨٢٠١٠٠

٠٢٠٤٠٦٠٨٠١٠٠-٢٠-٤٠-٦٠-٨٠-١٠٠

(ب) التغّير في التهطال (% / القرن)(أ) الإرتفاع في درجة الحرارة (درجة مئوية / القرن)

أفريقيا

آسيا

أستراليا / نيوزيلندا

أوروبا

أميركا اللاتينية

أميركا الشمالية

المناطق القطبية

الجزر الصغيرة

أفريقيا

آسيا

أستراليا / نيوزيلندا

أوروبا

أميركا اللاتينية

أميركا الشمالية

المناطق القطبية

الجزر الصغيرة

أفريقيا

آسيا

أستراليا / نيوزيلندا

أوروبا

أميركا اللاتينية

أميركا الشمالية

المناطق القطبية

الجزر الصغيرة

أفريقيا

آسيا

أستراليا / نيوزيلندا

أوروبا

أميركا اللاتينية

أميركا الشمالية

المناطق القطبية

الجزر الصغيرة
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كالقدرة التكنولوجية والتكّيفية امل�صتقبلية، ناهيك عن احلاجة ال�رسورية 

�صا�صية. ]2.5[ اإىل حتديٍد اأف�صل للتفاعل بني عوامل حاجة التغّي الأ

ت�صوير املناخ امل�صتقبلي

درا�سات احل�سا�سية

الناأّثر  و�رسعة  والتكّيف  املناخ  تغّي  درا�صات  من  هام  عدد  ي�صتخدم 

املقّيمة يف هذا التقرير، التحليل حول احل�صا�صية بغية البحث يف ت�رّسف 

النظام عن طريق اإتخاذ تعديالت اإعتباطية يف متقلبات اأ�صا�صية. وُي�صمح 

اإ�صتجابات  عن  مظاهر  على  بناًء  الإ�صطرابات،  من  جمموعة  اإ�صتخدام 

اإىل جانب متثيل حمتمل  اإ�صتخدامها ب�صكل متزايد  يتم  التي  التاأثيات 

 ،2.3.1  ،2.4.3[ التاأثيات.  خطر  لتقييم  وذلك  امل�صتقبلي  للمناخ 

]2.4.8

املناظرات

واأمواج  كالفي�صانات  احلادة،  التاريخية  املناخية  الظواهر  حتليل  يتم 

اأن  وميكن  التكّيفية.  �صتجابات  والإ تاأثياتها  مبوجب  واجلفاف،  احلّر 

اإذا  خا�صًة  التكّيف،  اإ�صتجابات  لت�صميم  مفيدة  الدرا�صات  هذه  تكون 

اأ�صبحت هذه الظواهر اأكرث تكررًا و/اأو اأعنف يف امل�صتقبل. ومت اإعتماد 

املناظرات النطاقية )املناطق التي تتمتع مبناخ حايل ي�صبه املناخ املتوّقع 

حتليل  يف  م�صاعدة  كو�صيلٍة  امل�صتقبل(،  يف  للدرا�صة  خا�صعة  منطقة  يف 

حيائي.  الأ التنوع  وخماطر  التكّيف  وحاجات  قت�صادية  الإ التاأثيات 

]2.4.4[

بيانات النماذج املناخية

املقّيمة يف  الناأّثر  املناخ والتكّيف و�رسعة  ت�صتخدم معظم درا�صات تغّي 

امل�صار  ال�صيناريوهات  توليد  يف  مناخية  مناذج  الرابع،  التقييم  تقرير 

�صيناريوهات  على  ال�صيناريوهات  بع�ص  وترتكز  املناخ.  تغّي  عن  اإليها 

املناخي  النموذج  جتارب  على  حتى  اأو   IS92a كالـ  ال�صابقة  نبعاثات  الإ

كرب من ال�صيناريوهات  املتوازن. وعلى الرغم من ذلك، يتاأتى الق�صم الأ

 2 األف  ال�صيناريو  من  خا�ص  وب�صكل  نبعاثات،  الإ �صيناريوهات  من 

جتارب  معظم  اإجّراء  مت  خالله  من  الذي  عالية(،  اإنبعاثات  )يفرت�ص 

نبعاثات. ويتطرق عدد قليل  النموذج املناخي املبني على �صيناريوهات الإ

وا�صعة  تداعيات  ذات  فريدة  ظواهر  اإىل  ال�صيناريوهات  درا�صات  من 

نقالب اجلنوبي يف �صمال املحيط  نت�صار، كالتوقف املفاجئ لدوران الإ الإ

طل�صي. ]2.4.6.1، 2.4.7[ الأ

وغالبًا ما ترتكز درا�صات تغّي املناخ والتكّيف و�رسعة الناأّثر املقّيمة يف 

تقرير التقييم الرابع للفريق العامل الثاين، على حماكاة النموذج املناخي 

تقرير  ومنذ  الثالث.  التقييم  تقرير  يف  ول  الأ العامل  الفريق  قّيمه  الذي 

العام،  الدوران  منوذج  مع  جديدة،  حماكاة  اإجناز  مّت  الثالث،  التقييم 

نبعاثات.  عتبار �صيناريوهات الإ للغالف اجلوي واملحيطات ياأخذ بعني الإ

ومت تقييمها يف تقرير التقييم الرابع للفريق العامل الثاين، ولكن معظمها 

الناأّثر التابعة  مل يكن متوفرًا يف درا�صات تغّي املناخ والتكّيف و�رسعة 

لتقرير التقييم الرابع للفريق العامل الثاين. ويقارن الر�صم - ملّخ�ص 

من  التهطال  واإ�صقاطات  قليمية،  الإ احلرارة  درجات  جمموعة   ،3 فّني 

حماكاة منوذج الدوران العام للغالف اجلوي واملحيطات )ُمقّيم يف تقرير 

اإىل  اإ�صافًة  احلمراء(،  اخلطوط  ول:  الأ العامل  للفريق  الرابع  التقييم 

ول، كما  لف 2 املقّيمة يف تقرير التقييم الثالث للفريق العامل الأ حماكاة الأ

اأنه ا�صتخدم لبناء ال�صيناريو يف العديد من درا�صات تغّي املناخ والتكّيف 

الثاين  العامل  للفريق  الرابع  التقييم  تقرير  يف  املقّيمة  الناأّثر  و�رسعة 

اإليه تقرير  �صتنتاج الذي تو�ّصل  )اخلطوط الزرقاء(. ويدعم الر�صم الإ

�صا�صي  الأ النموذج  اأن  الذي يعترب  ول  الأ العامل  للفريق  الرابع  التقييم 

ال�صابقة  التقييمات  اإىل  ن�صبًة  طفيف  ب�صكل  تغّي  قد  املرتقب  حرتار  لالإ

�صقاطات  الإ الثقة يف  )لحظ موقع اخلطوط احلمراء والزرقاء(، ولكن 

ن اأعلى يف معظم املناطق ن�صبًة اإىل درجات احلرارة، ويف  قليمية هي الآ الإ

خر من املناطق ن�صبًة اإىل التهطال )مثاًل، حيث تكون اخلطوط  البع�ص الآ

احلمراء اأق�رس من اخلطوط الزرقاء(. ]اأنظر اإطار2 .3[

�صيناريوهات غي مناخية

يف الوقت الذي تطّبق فيه درا�صات تغّي املناخ والتكّيف و�رسعة الناأّثر 

الواردة يف تقرير التقييم الثالث �صيناريو واحدًا اأو اأكرث، تطّبق القليل 

الإجتماعية  للتغّيات  تابعة  معا�رسة  �صيناريوهات  الدرا�صات  من 

اأما  البيئية.  التغّيات  و�صائر  را�صي  الأ اإ�صتخدام  وتغّي  قت�صادية  والإ

الدرا�صات التي طّبقت ذلك فا�صتخدمت جمموعة من امل�صادر لتطويرها. 

التي  الرابع  التقييم  تقرير  لدرا�صات  تكون  اأن  املمكن  من  املقابل،  ويف 

عتبار  الإ بعني  تاأخذ  عديدة  تقديرات  نبعاثات،  الإ �صيناريوهات  تت�صمن 

كالتغّي  املناخية،  غي  العوامل  دور  ويربز  خمتلفة.  اأحداث  خطوط 

قليمية، يف العديد من  را�صي الإ التكنولوجي و�صيا�صة تغّي اإ�صتخدام الأ

الدرا�صات على اأنه اأكرث اأهمية جلهة حتديد النتائج من التغّي املناخي. 

]2.4.6[ وُت�صتدعى �صيناريوهات اإنبعاث ثاين اأك�صيد الكربون يف بع�ص 

اأن توؤثر على حمو�صة  الدرا�صات، كون الرتكيزات املرتفعة من �صاأنها 
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٥ درجة مئوية٠١٢٣٤

٤٫٥
٤٫٦

٥٫٢
٥٫٨

إستقرار ثاني أكسيد الكربون: تقرير التقييم الثالث

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

ب١

ب٢

A1T

أ١ب

أ٢

ب١
ب٢
A1T

أ١ب
أ٢

A1F1

٤٥٠ جزء بالمليون
(٥٦٠ جزءًا في المليون من ثاني أكسيد الكربون)

٥٥٠ جزء بالمليون
(٥٨٠ جزءًا في المليون)
٦٥٠ جزء بالمليون
(٨١٠ جزءًا في المليون)

٧٥٠ جزء بالمليون
(٩٤٥ جزءًا في المليون)

تغّير معّدل درجات الحرارة السنوي في العالم نسبًة إلى الفترة الممتدة ما بين العامين ١٩٨٠ و١٩٩٩ (درجة مئوية)

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

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

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 

نباعاثات  �ص الفنرّي. تغرّيات درجة احلرارة العاملية لفرتات حمددة من الوقت، بني العام 1980 والعام 1999، املتوقعة ل�سيناريوهات الإ الر�صم 4 - امللخرّ

كرث  �سف 0.5 درجة مئوية. يحتوي الف�سل 2 على معلومات اأ و�سيناريوهات التثبيت. وملعرفة تغرّي درجة احلرارة من العام 1850 لغاية العام 1899، اأ

الدولية املعنّية  التابع للهيئة  البيانات  إ�ستخدمها مركز توزيع  ا التي  )الفرتات  2020، و2050 و2080  عوام  التقديرات هي لالأ  .]2.8 إطار  ا نظر  ]اأ تف�سياًل 

نبعاثات  الإ �سيناريوهات  على  تعتمد  التي  �سقاطات  الإ تظهر   .2090 وللعام  ثريات(  بالتاأ املتعلقة  الدرا�سات  من  عدد  تاليًا يف  إ�ستخدمت  وا املناخ،  بتغرّي 

ول امللّخ�ض لوا�سعي ال�سيا�سات التي تعتمد على  �سقاطات من تقرير التقييم الرابع للفريق العامل الأ باإ�ستخدام مقاربتني خمتلفتني. اجلدول املتو�صط: الإ

ف�سل التقديرات على مناذج الدوران العام للغالف اجلوي واملحيطات )النقاط امللّونة(. وتعتمد ن�سب ال�سك املتوفرة للعام 2090 على  م�سادر متعددة. تعتمد اأ

ف�سل التقديرات ون�سب ال�سكوك على منوذج املناخ الب�سيط من تقرير التقييم الرابع للفريق  دنى: تعتمد اأ النماذج والعوائق املر�سودة وحكم اخلرباء. اجلدول الأ

ربعة باإ�ستخدام منوذج  ك�سيد الكربون الأ ف�سل التقديرات ون�سب ال�سكوك ل�سيناريوهات التثبيت اخلا�سة بثاين اأ على: اأ ول )الف�سل 10(. اجلدول الأ العامل الأ

إل  �سقاطات املقارنة اخلا�سة بالقرن احلادي والع�رشين غري متوفرة يف تقرير التقييم الرابع. ا ن الإ تت النتائج من تقرير التقييم الثالث لأ املناخ الب�سيط. تاأ

إىل توازن درجات  ك�سيد الكربون. لن يتم التو�سل ا  املعادل لثاين اأ
11

ول للتثبت حرتار موجودة يف تقرير التقييم الرابع للفريق العامل الأ ن تقديرات توازن الإ اأ

دنى، ترتاوح  إحتمال < 66%(؛ اجلدول الأ و قرون ما بعد تثبيت غاز الدفيئة. ن�سب ال�سكوك: اجلدول املتو�سط، الن�سبة املرّجحة )ا إل يف خالل عقود اأ احلرارة ا

الكربون  التغذية املرتدة لدورة  نحراف املعياري( وباإعتبار  الإ الكربون املتدنية )-1  التغذية املرتدة لدورة  إحت�سابها باإعتبار  ا 19 تقديراً مت  الن�سبة بني 

عدادات دورة الكربون املتو�سطة. على، ترتاوح الن�سب بني �سبعة حتولت للنماذج لإ نحراف املعياري(؛ اجلدول الأ املرتفعة )+1 الإ

ول هي: 350 جزءاً يف  حرتار للم�صتويات ال�صبعة من التثبيت املتاأتي من ثاين اأك�صيد الكربون من تقرير التقييم الرابع للفريق العامل الأ  اأف�صل تقدير والن�صبة املرّجحة لتوازن الإ
11

املليون. 1.0 درجة مئوية ]0.6-1.4[: 450 جزءاً يف املليون. 2.1 درجة مئوية ]1.4-3.1[؛ 550 جزءاً يف املليون، 2.9 درجة مئوية ]1.9-4.4[؛ 650 جزءاً يف املليون، 3.6 

درجة مئوية ]2.4-5.5[؛ 750 جزءاً يف املليون، 4.3 درجة مئوية ]2.8-6.4[: 1.000 جزء يف املليون. 5.5 درجة مئوية ]3.7-8.3[ و1.200 جزء يف املليون. 6.3 درجة 

مئوية. ]9.4-4.2[



امللّخ�ص الفّني

41

للمياه. وقد  ر�صية  النباتات الأ العديد من  املحيطات والنمو واإ�صتخدام 

يف  جزءًا   380 معدل   2005 العام  يف  الكربون  اأك�صيد  ثاين  تكثيف  بلغ 

ا�صتخدام  طريق  عن  الثالث  التقييم  تقرير  يف  ر�صده  مت  كما  املليون، 

منوذج »بين - �صي. �صي.« Bern-CC لبلوغ امل�صتويات التالية بحلول 

املليون  يف  جزءًا   540  :1 – ب  نبعاثات  الإ ل�صيناريوهات   2100 العام 

)بني 486 و681 جزءًا يف املليون(؛ A1T: 575 )506 - 735(؛ ب2: 

 735(  836  :2 اأ 918(؛   -  617(  703 ب:   1 اأ 769(؛   -  544(  611

- 1،080(؛ A1FI: 958 )824 - 1،248( جزءًا يف املليون. وغالبًا ما 

يتم اإعتماد القيم املماثلة مل�صتويات املراجع هذه يف درا�صات �صيناريوهات 

نبعاثات. ]2.4.6.2[ ف�صاًل عن ذلك، ميكن ملقاربة م�صببات الإجهادات  الإ

وتاأثياتها،  العوامل  بني  هامة  اإقليمية  تبعيات  تك�صف  اأن  املتعددة 

كالظواهر امل�صرتكة للطق�ص املتطرف وظواهر تلوث الهواء على �صّحة 

ن�صان. و�صمح تو�ّصع اإطار ال�صيناريوهات وتطبيقها بدفع الرتكيز اإىل  الإ

جمموعة وا�صعة من التاأثيات امل�صتقبلية املحتملة، ف�صاًل عن ال�صكوك 

املت�صلة بها. ]2.2.5، 2.5[

�صتقرار �صيناريوهات التخفيف والإ

اأي  تطبيق  يتم  لن  اأنه  نبعاثات  الإ �صيناريوهات  اأحداث  خطوط  تعترب 

اإنبعاثات غازات الدفيئة )التخفيف،  �صيا�صات مناخية حمددة لتخفيف 

الواحد  القرن  خالل  يف  العاملي  الإحرتار  اإ�صقاطات  ت�صوير  مت  مثاًل(. 

مقاربتني  ت�صتخدم  التي  ال�صتة  نبعاثات  الإ ل�صيناريوهات  والع�رسين 

ول )اأنظر  خمتلفتني والتي اأعّدها تقرير التقييم الرابع للفريق العام الأ

دنى من الر�صم 4 من امللّخ�ص الفني.  الف�صل 10( يف اجلدول املتو�صط والأ

ل�صيناريوهات  الإحرتار  اإ�صقاطات  بني  الفرق  يتخطى  اأن  املمكن  ومن 

حتى  احلايل،  القرن  نهاية  يف  مئويتني  الدرجتني  البديلة،  نبعاثات  الإ

املناخ  تغّي  درا�صات  بداأت  وا�صحة.  مناخية  �صيا�صات  تطبيق  دون  من 

والتكّيف و�رسعة الناأّثر بتقييم فوائد )عن طريق التاأثيات املح�ّصنة اأو 

التي مت تفاديها( قرارات �صيا�صة املناخ.

التي ت�صف  التخفيف  �صيناريوهات  التثبيت هي نوع من  �صيناريوهات 

نبعاثات حتى ل تتخطى كل  امل�صتقبل الذي �صيتم فيه البدء بتخفي�ص الإ

�صعاعي اأو تغّيات معّدل درجات  من تكثيفات غازات الدفيئة والدفع الإ

الدرا�صات  القليل من  توّفرت  العاملية، حدودًا مر�صومة. ولقد  احلرارة 

اإحدى  التثبيت. وتكمن  التي تفرت�ص  املناخ  تغّي  تاأثيات  تناولت  التي 

للغالف  العام  الدوران  مناذج  من  القليل  اإجناز  مت  اأنه  يف  ذلك  اأ�صباب 

اجلوي واملحيطات على الرغم من اأن الو�صع يتغّي ب�رسعة. ]2.4.6[ 

املتعّلق  العاملي  الإحرتار  الدفيئة  غاز  تخفيف  يخف�ص  اأن  املتوقع  ومن 

�صا�صية، ومن املمكن اأن تتفادى بع�ص التاأثيات ال�صلبية  نبعاثات الأ بالإ

�صارة اإىل التاأثي املتوّقع للتخفيف على درجة احلرارة  لتغّي املناخ. ولالإ

تقرير  يف  حديث  تقدير  غياب  ومع  والع�رسين،  الواحد  القرن  خالل  يف 

التقييم  تقرير  النتائج من  نقل  ول، مت  الأ العامل  للفريق  الرابع  التقييم 

اجلدول  يف  م�صّور  ب�صيط  مناخي  منوذج  ا�صتخدام  طريق  عن  الثالث 

4 من امللّخ�ص الفّني. وت�صّور هذه النتائج ا�صتجابة  العلوي يف الر�صم 

عن  الكربون  اأك�صيد  ثاين  تثبيت  �صيناريوهات  ربعة  لأ احلرارة  درجات 

طريق ثالثة تواريخ يف بداية العام 2025 ويف منت�صف العام 2055 ويف 

12. ]اأنظر اإطار8.2[

اأواخر العام 2085 من القرن احلادي والع�رسين

حداث اخلا�صة الوا�صعة النطاق الأ

حداث اخلا�صة الوا�صعة النطاق  مت اإجّراء عدد قليل من الدرا�صات حول الأ

كتوقف  ر�ص،  الأ نظام  يف  حيان  الأ بع�ص  يف  ُتعك�ص  ل  التي  واملتطرفة 

اإرتفاع  اأو  طل�صي  الأ املحيط  ل�صمال  اجلنوبي  نقالب  الإ لدوران  عنيف 

عاملي �رسيع يف م�صتوى البحر ب�صبب ذوبان �صفائح غرينالند اجلليدية 

�صتك�صافية  و/اأو القطب اجلنوبي. ]2.4.7[ وقد مّت تنفيذ الدرا�صات الإ

ليات امل�صار اإليها لهذه الظواهر  فقط وذلك ب�صبب الفهم غي املكتمل لالآ

اأو اأرجحيتها. فعلى �صبيل املثال، ومن اأجل اإ�صتك�صاف اأ�صواأ �صيناريو 

رتفاع عنيف يف م�صتوى البحر، متحور تاأثي التقييمات حول املنطقة  لإ

 .2100 العام  يف  املرتين  بلغ  رتفاع  ولإ اأمتار   5 بلغ  رتفاع  لإ ال�صاحلية 

يف  ال�صيناريوهات  هذه  فيها  ُتدمج  التي  وىل  الأ املرة  ]2.4.7[ وهذه هي 

تقييم الفريق العامل الثاين، وت�صي التوقعات اإىل اأنه �صتتوفر العديد من 

هذه الدرا�صات للتقييم يف امل�صتقبل.

املناخية  املناخية وغي  وترتفع ن�صبة توّفر ت�صورات حمتملة لل�رسوط 

املناخي  النظام  حول  املتمحورة  الدرا�صات  من  عدد  وقّدم  امل�صتقبلية. 

نبعاثات  الإ ب�صيناريوهات  وم�رسوطة  املناخ،  لتغّي  حمتملة  تقديرات 

خية مو�صع نقا�ص هام. ]2.4.8[ مت  املختارة اأو املرّجحة، كون هذه الأ

�صتنتاج لتقرير التقييم الثالث.  مت اإ�صتخدام مظاهر التثبيت يف تقرير التقييم الثالث ومت تقدمي و�صف له يف تقرير الإ
12

 اإل اإذا مت التعبري عنها ب�صكل خمتلف.
13
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تطبيق م�صتقبالت حمتملة يف عدد قليل من درا�صات تغّي املناخ والتكّيف 

م�صبقًا  املحددة  العتبات  جتاوز  خطر  تقدير  اأجل  من  الناأّثر  و�رسعة 

للتاأثيات والتوقيت املت�صل بتجاوزات �صبيهة.]2.3.1[ 

نظام وقطاع  املتوقعة يف كل  �صا�صية  الأ التاأثيات  الفقرة  وتلّخ�ص هذه 

)الفقرة  4.1 يف املّخ�ص فّني ( واإقليم )الفقرة 4.2 يف امللّخ�ص الفّني( على 

، يتم احلكم عليها يف ما يتعلق باأهميتها بالن�صبة اإىل النا�ص 
13

مّر هذا القرن

يتم  مل  التكّيفية  والقدرة  لي�ص خمففًا  املناخ  تغّي  اأن  وتفرت�ص  والبيئة. 

تعزيزها من قبل �صيا�صة املناخ. مت التعبي عن درجات احلرارة العاملية 

 .
14

اإذا مت التعبي عنها ب�صكل خمتلف 1990 اإل  كلها بالن�صبة اإىل العام 

تتعلق التاأثيات الناجمة عن تغّيات املناخ والتغّيات يف م�صتوى البحر، 

بتغّي درجات احلرارة العاملية التي غالبًا ما تعك�ص التغّيات املتوقعة يف 

ن�صبة التهطال و�صائر التقلبات املناخية بالإ�صافة اإىل درجة احلرارة.

�ص فنرّي4.1 التاأثيات على القطاعات والتكيرّف    ملخرّ

و�رسعة الناأثرّر   

 - طار  الإ يف  قطاع  كل  يف  املتوقعة  التاأثيات  عن  ملّخ�ص  تقدمي  مت 

5.5 جدول 

موارد املياه العذبة واإدارتها

اإىل  واإدارتها  العذبة  املياه  اأنظمة  على  املناخ  تغّي  تاأثيات  �صبب  ُيعزى 

التبّخر  واإزدياد  احلرارة  درجة  يف  واملتوقعة  املر�صودة  رتفاعات  الإ

وارتفاع م�صتوى البحر وتقلبّية التهطال )ثقة عالية جدًا(.

نهار التي تتكون من  يعي�ص اأكرث من �صد�ص �صعوب العامل يف اأحوا�ص الأ

املياه  كمّية  إنخفا�ص  با و�صيناأّثرون  اجلليدية  نهار  الأ اأو  الثلوج  ذوبان 

التدفقات  ن�صبة  إرتفاع  وبا الثلج،  كتل  ويف  اجلليدية  نهار  الأ يف  املخّزنة 

جّراء  من  القليلة  التدفقات  اإنخفا�ص  إحتمال  وبا ال�صتاء،  يف  ال�صنوية 

ذوبان  من  املتاأتي  املياه  خمزون  اأو  اجلليدية  نهار  الأ نطاق  اإنخفا�ص 

٥٠-٣٠-٢٠-١٠-٥٠٣٠٢٠١٠٥٠٥-

١- تقلّص سماكة المياه 
العذبة في الجزر الصغيرة 
من ٢٥ مترًا إلى ١٠ أمتار 
بسبب إرتفاع سطح البحر 
٠٫١ مترًا بين العام ٢٠٤٠ 

والعام ٢٠٨٠

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

٣- إنخفاض التغذية بالمياه 
الجوفية بنسبة ٧٠٪ بحلول 

العام ٢٠٥٠

٤- إرتفاع المناطق 
التي تتعرض 

للفيضانات بالنسبة 
إلى التغذية السنوية 
في بنغلادش بنسبة 
٢٥٪ يرافقه إرتفاع 
في درجة الحرارة 
العالمية بمعدل ٢ 

درجة مئوية

٥- إنخفاض 
القدرة على 

إنتاج الكهرباء 
في محطات قوة 

المياه 
الموجودة 

بنسبة ٢٥٪ 
بحلول العام 

٢٠٧٠

٦- إرتفاع ثقل 
مسّببات الأمراض 

بسبب أحداث 
تهطال ثقيلة في 

مناطق تفتقر إلى 
إمداد جيد بالمياه 
وإلى بنية صحية 

أساسية

ظهر اخللفيات  ّثرة امل�ستدام. تجُ ثريات تغرّي املناخ على املياه العذبة التي ت�سّكل تهديداً لتطور املناطق املناأ الر�صم 5 من امللّخ�ص الفّني. اخلريطة التو�سيحية لتاأ

إرتفاع  ا زرق على  الأ اللون  يدّل  1 ب.  اأ نبعاثات  الإ ل�سيناريوهات   2100 2000( و2081 -   - 1981( اليوم  ال�سنوي يف املئة بني  جمموع تغرّي اجلريان 

نظر الر�سم 3.8[ إنخفا�ض اجلريان. ]اأ حمر على ا اجلريان ويدّل اللون الأ

 ملعرفة تغرّي درجات احلرارة املتعلق بامل�صتويات التي �صجلت يف القرن ما قبل الع�رس ال�صناعي )حوايل 1750(، اأ�صف 0.6 درجة مئوية.
14

�ص الفنرّي 4 املعرفة احلالية حول  امللخرّ

التاأثيات امل�صتقبلية
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الثلوج يف كل مو�صم. ]3.4.1، 3.4.3[ و�صيزداد اإرتفاع م�صتوى البحر 

يت�صبب  مما  وامل�صّبات،  اجلوفية  املياه  متّلح  تعاين  التي  املناطق  من 

املناطق  يف  يكولوجية  الإ نظمة  ولالأ للب�رس  العذبة  املياه  توّفر  إنخفا�ص  با

التهطال  حّدة  اإرتفاع  يزيد  اأن  املتوقع  ومن   ]3.2،3.4.2[ ال�صاحلية. 

وتقلبّيته من خطر الفي�صانات وموجات اجلفاف يف العديد من املناطق. 

نهار التي  ]3.3.1[ ويعي�ص حوايل 20% من �صعوب العامل يف اأحوا�ص الأ

يف   2080 العام  بحلول  الفي�صانات  اإزدياد  بخطر  تناأّثر  اأن  املرّجح  من 

خالل فرتة الإحرتار العاملي. ]3.4.3[

اأحوا�ص  يعي�صون يف  الذين  �صخا�ص  الأ يزداد عدد  اأن  املتوقع  من 

يف  بليوناً   1.6-1.4 من  كبي  جهاد  لإ تتعر�ص  التي  نهار  الأ

اإىل  بالن�صبة   ،2050 العام  يف  بليوناً   6.9-4.3 اإىل   1995 العام 

2 )ثقة متو�صطة(. نبعاثات اأ �صيناريوهات الإ

�صخا�ص املعر�صني خلطر اإرتفاع الإجهاد  ومن املتوقع اأن يكون عدد الأ

 1.7-0.4 هو:  نبعاثات  الإ �صيناريوهات  من  الكاملة  للمجموعة  املائي 

عوام 2020 و2050  بليونًا، 1.0-2.0 بليونًا، و1.1-3.2 بليونًا يف الأ

اأن  املرّجح  من   ،)2 اأ )�صيناريو   2050 العام  ويف   ]3.5.1[ و2080. 

�صخا�ص الذين يعانون من  ينتقل 262 - 983 مليون �صخ�ص اإىل فئة الأ

الإجهاد املائي. ]3.5.1[ ومن املتوقع اأن ينخف�ص الإجهاد املائي بحلول 

ر�ص الكلّية  العام 2050 بن�صبة ترتاوح ما بني 20% و29% يف م�صاحة الأ

وب2(   2 اأ نبعاثات  الإ و�صيناريوهات  املناخ  عن  منوذجني  اإىل  )بالنظر 

ر�ص  ومن املتوقع اأن يرتفع الإجهاد املائي بني 62% و76% يف م�صاحة الأ

الكلّية. ]3.5.1[

تعترب املناطق اجلافة و�صبه اجلافة عر�صة لتاأثيات تغّي املناخ 

على املياه العذبة )ثقة عالية(.

�صيعاين عدد من هذه املناطق )حو�ص املتو�صط، غرب الوليات املتحدة 

ميكية، اأفريقيا اجلنوبية، �صمايل �رسق الربازيل، اأ�صرتاليا ال�رسقية  الأ

الر�صم  )اأنظر  املناخ  تغّي  ب�صبب  املياه  موارد  اإنخفا�صًا يف  واجلنوبية( 

5 من امللّخ�ص الفّني(. ]3.4، 3.7[ و�صيعيق اجلهود لوقف تديّن وفرة 

تغذية  اأن  واقع  التهطال  تقلبّية  اإرتفاع  ب�صبب  ر�ص  الأ �صطح  على  املياه 

املياه اجلوفية من املرّجح اأن تنخف�ص ب�صكل كبي يف بع�ص املناطق التي 

رتفاع  تعاين الإجهاد املائي ]3.4.2[، حيث �صّدة الناأّثر تتفاقم ب�صبب الإ

ال�رسيع يف عدد ال�صكان وزيادة الطلب على املياه. ]3.5.1[

ومن املرّجح اأن تفاقم درجات حرارة املياه املرتفعة واإرتفاع حدة 

تلوث  اأ�صكال  من  عددًا  القليلة  التدفقات  فرتات  وطول  التهطال 

ن�صان  يكولوجية و�صّحة الإ نظمة الإ املياه مع ت�صجيل تاأثي على الأ

عتماد على نظام املياه وتكاليف الت�صغيل )ثقة عالية(. والإ

هذه امللوثات تت�صمن الرت�صبات واملغذيات والكربون الع�صوي الذائب 

احلراري.  والتلّوث  وامللح  احل�رسات  ومبيدات  مرا�ص  الأ وم�صّببات 

]3.4.5 ،3.4.4 ،3.2[

�صا�صية املوجودة وعملها،  يوؤثر تغّي املناخ على دور بنى املياه الأ

ف�صًل عن ممار�صات اإدارة املياه )ثقة عالية جدًا(.

وتزيد تاأثيات املناخ ال�صلبية على اأنظمة املياه العذبة من �صوء تاأثيات 

قت�صادي وتغّي  الإ الن�صاط  الب�رسي وتغّي  خرى كالنمو  الأ الإجهادات 

�صيزداد  وبالإجمال،   ]3.5  ،3.3.2[ والتح�رّس.  را�صي  الأ اإ�صتخدام 

الطلب على املياه يف العقود املقبلة ب�صبب النمو الب�رسي واإرتفاع الفي�ص. 

قليمي، من املرّجح اأن يحدث تغّي كبي يف الطلب على  وعلى امل�صتوى الإ

مياه الرّي ب�صبب تغّي املناخ. ]3.5.1[ ومن املرّجح اأن تكون ممار�صات 

اإدارة املياه احلالية غي منا�صبة لتخفي�ص التاأثيات ال�صلبية لتغّي املناخ 

عتماد على اإمدادات املياه وخطر الفيا�صانات وال�صّحة والطاقة  على الإ

يتكّيف  اأن  املرّجح  ومن   ]3.5  ،3.4[ املائية.  يكولوجية  الإ نظمة  والأ

يف  املناخ  تغّي  مع  املياه  اإدراة  يف  احلايل  املناخ  لتقلبّية  املتطور  التدخل 

امل�صتقبل ب�صكل اأ�صهل. ]3.6[

قطاع  يف  خطار  الأ اإدارة  وممار�صات  تكّيف  اإجّراءات  تطوير  يتم 

املياه يف بع�ص البلدان واملناطق )جزر الكاريبي وكندا واأ�صرتاليا 

ميكية واأملانيا(  وهولندا واململكة املتحدة والوليات املتحدة الأ

التي تعرتف بوجود �صك على �صعيد التغّيات املتوقعة يف دورة 

املياه العامة )ثقة عالية جدًا(.

منذ التقييم الثالث للهيئة الدولية املعنّية بتغّي املناخ، مت تقييم ال�صكوك 

وتطّورت عملية تف�صيها ويتم تطوير طرق جديدة )مقاربات تعتمد على 

املتعلقة  �صقاطات  الإ اأن  اإل   ]3.5  ،3.4[ لت�صويرها.  مثاًل(  املجموعة، 

على  املياه  وم�صتويات  نهار  الأ وتدفقات  التهطال  يف  التغّيات  بكمية 

نهار يبقى غي اأكيد. ]3.3.1، 3.4[ م�صتوى اأحوا�ص الأ

توازي  العذبة  املياه  اأنظمة  على  ال�صلبية  املناخ  تغّي  تاأثيات 

فوائده )ثقة عالية(.

بتغّي  املعنّية  الدولية  الهيئة  �صملتها  التي  كلها  املناطق  تظهر 

نظمة  والأ املياه  موارد  على  املناخ  لتغّي  �صافيًا  �صلبيًا  تاأثيًا  املناخ 
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اإنخفا�صًا  املناطق  تواجه  اأن  املرّجح  العذبة. ومن  للمياه  يكولوجية  الإ

يف قيمة اخلدمات التي تقدمها موارد املياه، كما من املرّجح اأن ينخف�ص 

رتفاع  لإ املفيدة  التاأثيات  ت�صبح  اأن  املرّجح  ومن  فيها.  اجلريان 

املناطق ب�صبب  خرى، معتدلة يف بع�ص  املناطق الأ ال�صنوي يف  اجلريان 

املو�صمي  اجلريان  وتغّي  التهطال  تقلبية  رتفاع  لإ ال�صلبية  التاأثيات 

)اأنظر  الفي�صانات  واأخطار  املياه  ونوعية  املياه  وفرة  �صعيد  على 

الر�صم 5 من امللّخ�ص الفّني(. ]3.4، 3.5[

يكولوجية نظمة الإ الأ

نظمة  الأ اأن  اجليولوجي  املا�صي  �صعيد  على  الت�صجيالت  تظهر 

يكولوجية متلك قدرة على التكّيف ب�صكل طبيعي مع تغّي املناخ ]تقرير  الإ

يتم  مل  اأنه  اإل   ،]4.2 6؛  الف�صل  ول،  الأ العامل  للفريق  الرابع  التقييم 

�صخا�ص يف العامل، وطلبها   من قبل عدد كبي من الأ
15

حتّدي هذه املرونة

يكولوجية. ]4.1، 4.2[ نظمة الإ املتعدد الوجوه، وال�صغوطات على الأ

يكولوجية )قدرتها  نظمة الإ ومن املرّجح اأن تزداد مرونة عدد من الأ

ل  تغّي  ب�صبب   2100 العام  بحلول  طبيعي(  ب�صكل  التكّيف  على 

نزعاجات )مثًل، الفي�صانات وموجات  مثيل له يف املناخ يتعلق بالإ

عن  ف�صًل  املحيطات(  وحتّم�ص  واحل�صرات  واحلرائق  اجلفاف 

والتلوث  را�صي  الأ اإ�صتخدام  )تغّي  العاملي  للتغّي  اأخرى  دوافع 

�صتغلل املفرط للموارد( )ثقة عالية(. والإ

يكولوجية عر�صة مل�صتويات اأعلى من  نظمة الإ ومن املتوقع اأن تكون الأ

على  امل�صّجلة  امل�صتويات  من  اجلوي  الغالف  يف  الكربون  اأك�صيد  ثاين 

�صا�صية وطرق العمل والقدرة على التنظيم مبفردها، والقدرة على  نزعاجات مع املحافظة على البنية الأ ّدد املرونة على اأنها قدرة نظام اإجتماعي اأو اإيكولوجي على اإحتواء الإ  حُتَ
15

جهاد والتغرّي. التكّيف طبيعيًا مع الإ

إرتفاع  ا من  خمتلفة  مل�ستويات  يكولوجية  الإ نظمة  الأ على  الكبرية  املناخ  تغرّي  ثريات  تاأ ب�سبب  املتوقعة  خطار  الأ خال�سة  الفنرّي.  �ص  امللخرّ من   ٦ الر�صم 

درجات احلرارة العاملية، ∆T املتعلقة مبناخ ما قبل الثورة ال�سناعية امل�ستخدمة ك�سمانة لتغرّي املناخ. ويظهر اخلط املنحني ال�سذوذ املر�سود يف درجة 

الرماديان  3.6[. ويقّدم اخلّطان املنحنيان  الر�سم  ول -  الأ العامل  للفريق  الرابع  التقرير  ]تقييم   2005 1900 والعام  العام  احلرارة للفرتة املمتدة بني 

ول - الر�سم 10.4[ التي تتمثل  إحتمال تطور تغرّي درجة احلرارة العاملية يف امل�ستقبل )∆T( مع الوقت ]تقييم التقرير الرابع للفريق العامل الأ مثلة عن ا اأ

ول ب1 + التثبيت( حيث  2 و)ii( �سيناريو مو�سع ب1 )الفريق العامل الأ �سعاعي اأ ول لـ )i( �سيناريو الدفع الإ �ستجابات التي حاكاها الفريق العامل الأ يف الإ

بي�ض اإىل  ول - الر�سم 10.4، 10.7[. ي�سري الظل الأ �سعاعي بعد العام 2100 ]تقييم التقرير الرابع للفريق العامل الأ متت املحافظة على م�ستوى الدفع الإ

حمر  خطار القليلة؛ ي�سري اللون الأ و الأ نظمة اأ ثريات على بع�ض الأ إىل التاأ �سفر ا يجابية؛ ي�سري اللون الأ و الإ و ال�سلبية ال�سغرية اأ ثريات املحايدة اأ و التاأ خطار اأ الأ

ثريات تغرّي املناخ فح�سب وتبتعد عن  تاأ عتبار  الإ ثريات امل�سورة بعني  التاأ خذ  النطاق. وتاأ و وا�سعة  إنت�ساراً و/اأ ا كرث  الأ ال�سلبية  ثريات  التاأ و  اأ خطار  الأ إىل  ا

عتبار تغرّي نظام احلرائق  خذ البع�ض بعني الإ و التلوث )تر�سب النيرتوجني، مثاًل(. وياأ و احل�ساد املفرط اأ و تزئة املوائل اأ را�سي اأ إ�ستخدام الأ ثريات تغرّي ا تاأ

ثريات الهجرة. ]الر�سم  خذ البع�ض تاأ ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي، وياأ رتفاع ثاين اأ نتاج املرّجحة لإ ثريات الإ عتبار تاأ خر بعني الإ خذ البع�ض الأ فيما ياأ

4.4، اجلدول 4.1[
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مدى 650000 �صنة ما�صية، ودرجات حرارة عاملية اأعلى من تلك التي 

]تقرير التقييم الرابع للفريق  740000 �صنة ما�صية  �صجلت على مدى 

ول الف�صل 6؛ 4.2، 4.4.10، 4.4.11[. وبحلول العام 2100،  العامل الأ

من املرّجح اأن تنخف�ص درجة احلمو�صة يف املحيطات من الدرجة التي 

�صجلت يف خالل 20 مليون �صنة ما�صية. ]4.4.9[ ومن املرّجح اأن يعيق 

 [ نواع  الأ تكّيف  الربّية،  املوائل  وجتزئة  �صتخراجي  الإ �صتخدام  الإ

اإرتفاع  يتمثل  اأن  املرّجح  ومن   .4.4.1  ،4.4.5  ،4.2  ،4.1.3  ،4.1.2[

مع  اإلغاوؤها  ميكن  ل  اأولية  إ�صتجابات  با يكولوجية  الإ نظمة  الأ مرونة 

حيائي ب�صبب  الوقت وهي هامة للمجتمع الب�رسي، كخ�صارة التنوع الأ

وتغّيات  نواع  لالأ يكولوجية  الإ التفاعالت  واإنقطاع  نواع  الأ اإنقرا�ص 

)خا�صًة  نزعاجات  الإ واأنظمة  يكولوجي  الإ النظام  بنية  يف  اأ�صا�صية 

احلرائق واحل�رسات( )اأنظر الر�صم - ملّخ�ص فّني 6(. ومن املتوقع اأن 

حيائي، مثاًل(  �صا�صية )التنوع الأ نظمة الب�رسية الأ تواجه خ�صائ�ص الأ

 ،4.4.1  ،4.2[ العوائق.  مثاًل(  الكربون،  )تنحية  التنظيم  خدمات  اأو 

4.4.2 اإىل 4.4.9، 4.4.10، 4.4.11، الر�صم 4.4، اجلدول 4.1[

�صافياً  م�صدرا  ر�صي  الأ احليوي  املحيط  ي�صبح  اأن  املرّجح  من 

إ�صتمرار اإنبعاثات  للكربون يف العام 2100 معّززًا بذلك تغّي املناخ با

غازات الدفيئة بح�صب املعدلت احلالية اأو مبعّدلت اأعلى، ف�صل 

)ثقة  الرا�صي.  اإ�صتخدام  كتغّيات  قوية  عاملية  تغّيات  عن 

عالية(.

ر�صي �رسيَع الناأّثر بتغّي املناخ  يعترب عدد كبي من خمزون الكربون الأ

را�صي. ]الر�صم 4.1، 4.4.1، الر�صم 4.2،  و/اأو بتاأثيات اإ�صتخدام الأ

ر�صي  الأ املحيط احليوي  يعمل   ]4.3 الر�صم   ،4.4.10  ،4.4.6  ،4.4.5

حاليًا كمتغّية مع اإرتفاع م�صتمر يف بالوعة الكربون )ب�صبب تخ�صيب 

ثاين اأك�صيد الكربون وتغّي املناخ و�صائر التاأثيات(، لكن من املرّجح اأن 

يبلغ ذلك ذروته قبل منت�صف القرن واأن يتجه بعدها نحو م�صدر كربون 

�صاف، مو�صعًا بذلك تغّي املناخ. ]الر�صم 4.2، 4.4.1، 4.4.10، الر�صم 

4.3، 4.4.11[ يف الوقت الذي تبداأ فيه قدرة املحيط على الت�صّبع. ]تقرير 

ول، مثاًل 7.3.5[ من املرّجح اأن يح�صل  التقييم الرابع للفريق العامل الأ

عتبار اإ�صتمرار اإنبعاثات غازات  خذ بعني الإ ذلك قبل العام 2100، مع الأ

الدفيئة مبوجب املعدلت احلالية اأو ما يفوقها، وعوامل التغّي العاملية 

�صتوائية  را�صي واإزالة الغابات الإ القوية مبا فيها تغّيات اإ�صتخدام الأ

من  املتاأتية  امليثان  اإنبعاثات  وتية  ت�رسع  اأن  املرّجح  ومن  امللحوظة. 

التندرة. ]4.4.6[

بني  الن�صبة  )تختلف   %30 اإىل   %20 يتعر�ص  اأن  املرّجح  من 

نواع املقّيمة )يف عّينة  قليمية من 1% اإىل 80%( من الأ النباتات الإ

العاملية  احلرارة  درجات  اأن  مبا  نقرا�ص  الإ خلطر  متحيزة(  غي 

التي  امل�صتويات  الدرجتني والثلث درجات مئوية فوق  قد تعّدت 

�صّجلت يف الع�صر ما قبل ال�صناعي. )ثقة متو�صطة(

 ،4.4.10[ ُتعك�ص.  ل  كونها  جدًا  هامة  حيائي  الأ التنوع  خ�صائر  تعترب 

املر�صية  نواع  الأ ثروة  وتعترب   ]4.1 اجلدول   ،4.4 الر�صم   ،4.4.11

القدمية  املناخية  التغّيات  على  التكتم  مت  حيث  املناطق  يف  مرتفعة 

نقرا�ص اأكرث  قليمية، م�صية اإىل اأرجحية تعّر�ص املر�صيات خلطر الإ الإ

من املا�صي اجليولوجي. ]4.4.5، 4.4.11، الر�صم 4.4، اجلدول 4.1[ 

ُيتلف حتّم�ص املحيطات تكّون املحار يف جمموعة كبية  اأن  من املرّجح 

الإطار   ،4.4.9[ والعوالق.  امل�صطحة  القاعية  البحرية  ج�صام  الأ من 

املناخ  لتغّي  جيدًا  ُمعّدة  غي  ال�صيانة  ممار�صات  تكون  ما  وغالبًا   ]4.4

ومن املرّجح اأن تكون اإ�صتجابات التكّيف الفاعلة غالية الكلفة لتنفيذها. 

]4.4.11، الر�صم 4.1، 4.6.1[ وعلى الرغم من اأن الروابط بني �صالمة 

يكولوجي تبقى غي اأكيدة، تتوفر  حيائي وخدمات النظام الإ التنوع الأ

 ،4.6  ،4.4.11  ،4.1[ اإيجابية.  ثنني  الإ بني  ما  العالقة  باأن  عالية  ثقة 

]4.8

نظمة  الأ بنية  يف  جذرية  تغّيات  حت�صل  اأن  جدًا  املرّجح  من 

عاملي،  اإحرتار  بف�صل  وعملها  والبحرية  ر�صية  الأ يكولوجية  الإ

�صّجلت يف  التي  امل�صتويات  فوق  درجات  اإىل ثلث  درجتني  بن�صبة 

إرتفاع ثاين اأك�صيد الكربون يف  الع�صر ما قبل ال�صناعي واملتعلقة با

الغلف اجلوي )ثقة عالية(.

اأنظمة  بروز  بينها  من  اأحيائية،  تغّيات  حت�صل  اأن  جدًا  املرّجح  من 

مع  نواع  لالأ البيئية  الداخلية  التفاعالت  يف  وتغّيات  جديدة  اأحيائية 

درجات  اإرتفاع  ب�صبب  واخلدمات،  ال�صلع  على  كبية  �صلبية  تداعيات 

التدريجي  املحيطات  لتحّم�ص  يكون  اأن  املتوقع  ومن   ]4.4[ احلرارة. 

ب�صبب اإرتفاع ثاين اأك�صيد الكربون يف الغالف اجلوي، تاأثيات �صلبية 

نواع التابعة  على تكّون اأج�صام املحار البحرية )كال�ُصعب املرجانية( والأ

لها. ]الإطار 4.4، 6.4[

حرتار  يف املناطق ذات خطوط العر�ص املتو�صطة واملرتفعة، ُيفيد الإ

حرتار  الإ لكن  املا�صية،  وحما�صيل  احلبوب  حما�صيل  املعتدل 

�صتوائية.  والإ اجلافة  املناطق  يف  املحا�صيل  من  يخفف  اخلفيف 

)ثقة متو�صطة(.
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رتفاع  ت�صي نتائج جمموعة من مواقع يف املناطق املعتدلة اإىل اأنه مُيكن لالإ

مع  درجات(  ثالث  اإىل  درجة  )من  املحلية  احلرارة  درجات  يف  املعتدل 

مطار، اأن يكون له  اإرتفاع ثاين اأك�صيد الكربون والتغّيات يف ت�صاقط الأ

تاأثيات اإيجابية �صغية على غاّلت املحا�صيل. ويف املناطق ذات خطوط 

العر�ص املتدنية، خا�صة يف املدارات اجلافة مو�صميًا، من املرّجح اأن يكون 

رتفاع درجات احلرارة املعتدل )من درجة اإىل درجتني( تاأثيات �صلبية  لإ

حرتار  على الغاّلت خا�صًة احلبوب، التي �صتزيد من خطر املجاعة. ولالإ

تاأثيات �صلبية متزايدة على املناطق كافة )ثقة متو�صطة ومتدنية( )اأنظر 

الر�صم - امللّخ�ص التنفيذي 7(. ]5.4[

�صخا�ص املعّر�صني للمجاعة، مع ت�صجيل  يزيد تغّي املناخ عدد الأ

)ثقة  قت�صادي  والإ جتماعي  الإ التطور  بف�صل  كبية  تخفي�صات 

متو�صطة(.

اليوم، تتوقع  التغذية  820 مليون �صخ�ص يعانون من قلة  انطالقًا من 

اأن  قت�صادي  والإ الإجتماعي  بالتطور  املتعلقة  نبعاثات  الإ �صيناريوهات 

�صخا�ص الذين يعانون من قلة التغذية ، من دون تغّي املناخ،  يبلغ عدد الأ

 1 اأ نبعاثات  الإ 240 مليون �صخ�ص مبوجب �صيناريوهات  اإىل   100 بني 

)ثقة   2080 العام  بحلول   )2 اأ ال�صيناريو  مبوجب  مليونًا   770( وب2 

�صخا�ص  متو�صطة(. وتتوقع ال�صيناريوهات، مع تغّي املناخ، اأن يبلغ عدد الأ

)النقاط  تكّيف  �ستجابات حالت من دون  الإ تت�سمن  والقمح.  الذرة  إىل  ا بالن�سبة  املناخ  تغرّي  احلبوب على  الفني. ح�سا�سية غاّلت  �ص  امللخرّ من   7 الر�صم 

ك�سيد  بنى عليها هذا الر�سم جمموعة من التغرّيات يف التهطال، ف�ساًل عن تركيزات ثاين اأ الربتقالية( ومع تكّيف )النقاط اخل�رشاء(. تعر�ض الدرا�سات التي يجُ

إ�ستجابات  ا  )c(و   )b(يف فاحت  بلون  امللّونة  النقاط  ثل  متجُ املثال،  �سبيل  على  املناخ.  تقلبّية  يف  امل�ستقبلية  التغرّيات  تقدمي  كيفية  يف  وتختلف  الكربون، 

مطار مبوجب �سيناريوهات املناخ امل�سحوبة باإنخفا�ض يف ن�سبة التهطال. ]الر�سم 5.4[ املحا�سيل التي تعتمد على مياه الأ

الذزة في المناطق ذات خطوط العرض المتوسطة والعالية

تغيّر في الغلّات

تغيّر في درجة الحرارة المحلية

الذرة في المناطق ذات خطوط العرض المتدنية

القمح في المناطق ذات خطوط العرض المتوسطة والعالية

القمح في المناطق ذات خطوط العرض المتدنية

تغّير في الغلّات - درجة مؤية

٦٠

٤٠

٢٠

٠ ٠

٢٠

٤٠-

٦٠-

تغّير في الغلّات - درجة مؤية

٦٠

٤٠

٢٠

٢٠

٤٠-

٦٠-

٠

٦٠

٠١٢٣٤٥٦ ٠١٢٣٤٥٦

٠١٢٣٤٥٦ ٠١٢٣٤٥٦

٤٠

٢٠

٢٠

٤٠-

٦٠-

٠

٦٠

٤٠

٢٠

٢٠

٤٠-

٦٠-

تغّير في درجة الحرارة المحلية (درجة حرارة مؤية)

تغّير في درجة الحرارة المحلية (درجة حرارة مؤية)

تغّير في درجة الحرارة المحلية (درجة حرارة مؤية)

تغّير في درجة الحرارة المحلية (درجة حرارة مؤية)

ب) الذرة في المناطق ذات خطوط العرض المتدنية أ) الذزة في المناطق ذات خطوط العرض المتوسطة والعالية

د) القمح في المناطق ذات خطوط العرض المتدنية ج) القمح في المناطق ذات خطوط العرض المتوسطة والعالية
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الذين يعانون من قّلة التغذية 380 مليون �صخ�ص مبوجب �صيناريوهات 

1 وب2 )740 مليونًا اإىل 1300 مليون مبوجب ال�صيناريو  اأ نبعاثات  الإ

املجموعات  وت�صي  ومتدنية(.  متو�صطة  )ثقة   2080 العام  بحلول   )2 اأ

هنا اإىل اإمتداد تاأثيات اإق�صاء اأو دمج تاأثيات ثاين اأك�صيد الكربون يف 

قت�صادي  والإ الإجتماعي  والإطار  املناخ  تغّي  ويجتمع  ال�صيناريوهات. 

قليمية مع تاأثيات �صلبية كبية على �صحراء  يف تغيي توزيع املجاعة الإ

اأفريقيا اجلنوبية )ثقة متو�صطة ومتدنية(. ]5.4، اجلدول 5.6[

املتطرفة  املناخية  حداث  الأ وتية  يف  املتوقعة  التغّيات  متلك 

عدم  وعلى  حراج  والأ الغذاء  اإنتاج  على  هامة  تداعيات  و�صّدتها، 

اأمن الغذاء ناهيك عن التاأثيات على املناخ املتوقع )ثقة عالية(.

واجلفاف  احلّر  اإجهاد  وتية  اإرتفاع  اأن  اإىل  احلديثة  الدرا�صات  ت�صي 

اأكرب  بُبعٍد  احليواين،  نتاج  والإ املحا�صيل  على  �صلبًا  يوؤثر  والفي�صانات 

تاأثيات  املفاجاآت مع  اإمكانية حدوث  املناخ، ما يرتك  تاأثيات تغّي  من 

كبية حت�صل يف وقت اأبكر من املتوقع م�صتخدمة التغّيات يف املتقلبات. 

�صا�صية يف املناطق ذات خطوط  ]5.4.1، 5.4.2[ وهذه هي حال القطاعات الأ

احلرائق  حدوث  خطر  وتغّيه  املناخ  تقلبية  تبّدل  كما  املتدنية.  العر�ص 

لياف  ؤّثرة ب�صكل �صلبي على الغذاء والأ مرا�ص، مو وولدة احل�رسات والأ

حراج )ثقة عالية(. ]5.4.1 اإىل 5.4.5، امللّخ�ص التنفيذي 5[ والأ

�صتفادة من التكّيف مع اإحرتار منخف�ص  تقرتح املحاكاة رفع ن�صبة الإ

اأن  للتكّيف  ميكن  اأنه  من  الرغم  على  متو�صطة(،  )ثقة  معتدل  اإىل 

حرتار يف اإرتفاع م�صتمر )ثقة  ُيجهد املياه وامل�صادر البيئية كون الإ

متدنية(.

بدءًا  تكاليف خمتلفة،  التي تفر�ص  التكّيف  اإمكانيات  العديد من  يتوفر 

لياف  من تغيي املمار�صات يف املكان و�صوًل اإىل تغيي اأماكن الغذاء والأ

ون�صاطات الغابة. ]5.5.1[ وتختلف فاعلية التكّيف من تقلي�ص التاأثيات 

اإيجابي. وب�صكل عام، ت�صمح  ال�صلبية اإىل حتويل تاأثي �صلبي اإىل تاأثي 

بتفادي  والزراعة،  نواع  الأ والتكّيف، كتغيي  اأنظمة حما�صيل احلبوب 

درجة  اإرتفاع  وت�صاوي  املحا�صيل،  تقلي�ص  من   %15 اإىل   %10 ن�صبة 

�صتفادة  الإ ومتيل  مئويتني.  درجتني  اإىل  درجة  من  املحلية  احلرارة 

 ]5.2 الر�صم  ]اأنظر  املناخ.  يف  تغّي  ن�صبة  مع  رتفاع،  الإ اإىل  التكّيف  من 

بالإ�صافة اإىل ذلك، تربز احلاجة اإىل تغيي ال�صيا�صات واملوؤ�ص�صات بغية 

و اإعتماد 
ت�صهيل التكّيف. وبو�صع ال�صغط من اأجل زراعة اأر�ص حّدية اأ

ممار�صات زراعية غي م�صتدامة، اأن يرفع من اإنحالل الرتبة واإ�صتخدام 

نواع الربية واملنزلية للخطر.  املوارد وتعري�ص التنوع الإحيائي من الأ

�صرتاتيجيات والربامج  ]5.4.7[ يجب دمج اإجّراءات التكّيف مع تطور الإ

وبرامج البلدان واإ�صرتاتيجيات تقلي�ص الفقر.

من املرّجح اأن يعاين املالكون ال�صغار واملزارعون والرعاة و�صيادو 

�صماك من تاأثيات كبية من جّراء تغّي املناخ )ثقة عالية(. الأ

من املرّجح اأن تخترب هذه املجموعات التي تتمتع بقدرة تكّيفية حمدودة 

�صتوائية، ف�صاًل عن �رسعة ناأّثر  تاأثيات �صلبية على غاّلت املحا�صيل الإ

تظهر  اأن  املرّجح  من  الطويل،  املدى  وعلى  املتطرفة.  حداث  بالأ كبية 

إنخفا�ص  تاأثيات �صلبية اإ�صافية ناجتة عن عمليات اأخرى متعلقة باملناخ، كا

كتل الثلج خا�صًة يف ال�صهل الهندو - غاجناتيك واإرتفاع م�صتوى البحر 

الزراعي  العمل  التي �صتوؤثر على خمزون  الب�رسية  مرا�ص  الأ واإنت�صار 

)ثقة عالية(. ]5.4.7[

حراج مع تغّي املناخ على  ب�صكل عام، ُيتوقع اأن تتغّي اإنتاجية الأ

املدى الق�صي واملتو�صط )ثقة متو�صطة(.

اإرتفاع  من  بدءًا  جمموعات،  العاملية  حراج  الأ اإنتاجية  يف  التغّي  ُينتج 

قليمية  معتدل و�صوًل اإىل اإنخفا�ص خفيف، على الرغم من اأن التغّيات الإ

واملحلية من املرّجح اأن تكون وا�صعة. ]5.4.5.2[ من املرّجح اأن يتبدل 

املدى  على  املتدنية  العر�ص  خطوط  ذات  املناطق  من  نتاجية  الإ اإرتفاع 

الطويل.  املدى  على  املرتفعة  العر�ص  خطوط  ذات  املناطق  اإىل  الق�صي 

]5.4.5[

بع�ص  يف  �صماك  الأ اأنواع  بع�ص  حملياً  تنقر�ص  اأن  املتوقع  من 

املجموعات )ثقة عالية(.

من  معينة  اأنواع  توزيع  يف  قيليمة  الإ التغّيات  ت�صتمر  اأن  املرّجح  من 

املجموعات،  لبع�ص  حملّي  اإنقرا�ص  عن  ناهيك  واإنتاجها،  �صماك  الأ

ال�صلمون  )ك�صمك  الديادرومية  نواع  الأ وبني  العذبة  املياه  يف  خا�صة 

املجموعات  ترتفع  اأن  املرّجح  من  حيان،  الأ بع�ص  يف  احلف�ص(.  و�صمك 

نقالب اجلنوبي  نتاجية. ]5.4.6[ وي�صي دليٌل ظاهٌر اإىل اأن دوران الإ والإ

�صماك. اإزداد بطئًا ورافقته تداعيات خطية على �صيد الأ

لتغّي  اإ�صتجابًة  والغابات  الغذاء  جتارة  ترتفع  اأن  املتوقع  من 

املناخ، ف�صًل عن اإرتفاع اإ�صتياد الغذاء من معظم الدول النامية 

)ثقة متو�صطة اإىل منخف�صة(.

يف الوقت الذي ُيتوقع فيه اأن تزداد القدرة ال�رسائية بحلول العام 2050 

باأ�صعار  القدرة  هذه  تناأّثر  اأن  املتوقع  من  �صعار،  الأ خف�ص  طريق  عن 
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املناخ.  تغّي  نتيجة   2080 العام  اإىل   2050 العام  من  املرتفعة  غذية  الأ

اإىل  الغذائية  املنتجات  ت�صدير  يرتفع  اأن  املتوقع  ومن   ]5.6.1،5.6.2[

�صتوائية، ]5.6.2[ يف الوقت الذي يتوقع فيه ح�صول العك�ص يف  الدول الإ

حراج على املدى الق�صي. ]5.4.5[ الأ

اأك�صيد  لثاين  املحا�صيل  اإ�صتجابات  يف  التجريبي  البحث  يوؤكد 

الكربون املرتفع مراجعات تقرير التقييم الثالث )ثقة متو�صطة اإىل 

عالية(. وتقرتح النتائج اجلديدة اإ�صتجابات اأقل يف الغابات )ثقة 

متو�صطة(.

اأ�صارت حتاليل حديثة حول وفرة ثاين اأك�صيد الكربون يف الهواء الطلق 

الكربون.  اأك�صيد  ثاين  من  املليون  يف  جزءًا   550 م�صتوى  على  اأنه  اإىل 

بن�صبة ترتاوح  جهاد  املحا�صيل مبوجب �رسوط غي خا�صعة لالإ ترتفع 

بني 10% و20% حول التكثيفات احلالية ملحا�صيل C3، وبن�صبة 0% اإىل 

10% ملحا�صيل C4 )ثقة متو�صطة(. تتنا�صب حماكاة منوذج املح�صول 

مبوجب ثاين اأك�صيد الكربون املرتفع مع هذه املجموعات )ثقة عالية(. 

الطلق  الهواء  الكربون يف  اأك�صيد  ثاين  نتائج وفرة  ]5.4.1[ ول تقرتح 

الفتية.  �صجار  الأ منو  تعزيز  وتوؤكد  الغابات  حالة  يف  هامة  اإ�صتجابات 

وزون اإىل ثاين اأك�صيد الكربون يف  ]5.4.1[ وت�صتجيب حدود تعّر�ص الأ

كل من املحا�صيل والغابات. ]اأنظر الإطار 5.2[

نظمة ال�صاحلية واملناطق املنب�صطة الأ

منذ تقرير التقييم الثالث، اإزداد فهمنا ب�صكل كبي لتدخالت تغّي املناخ 

ن ف�صاعدًا  نظمة ال�صاحلية واملناطق املنخف�صة )ي�صار اإليها من الآ يف الأ

بـ»ال�صواحل«( كما برزت �صت نقاط هامة ترتبط بال�صيا�صات.

مب�صتويي  املتعلقة  ال�صلبية  املخاطر  تداعيات  ال�صواحل  تخترب 

املناخ والبحر )ثقة عالية جدًا(.

حداث ،املتطرفة كالعوا�صف التي تفر�ص  تعترب ال�صواحل �رسيعة الناأّثر بالأ

تكاليف هامة على املجتمعات ال�صاحلية. ]6.2.1، 6.2.2، 6.5.2[ �صنويًا، 

�صتوائي.  الإ الإع�صار  خماطر  اإىل  �صخ�ص  مليون   120 حوايل  يتعر�ص 

عا�صي بني العامني 1980  وق�صى حوايل 250000 �صخ�ص من جّراء الأ

و2000. ]6.5.2[ يف خالل القرن الع�رسين، �صاهم اإرتفاع م�صتوى البحر 

يكولوجي،  العاملي بزيادة ال�صيول ال�صاحلية والتاآكل وخ�صارة النظام الإ

قليمية  ولكن ي�صعب حتديد دور اإرتفاع م�صتوى البحر ب�صبب التقلبية الإ

واملحلية الناجتة عن عوامل اأخرى. ]6.2.5، 6.4.1[ وتت�صمن تاأثيات 

اأواخر القرن الع�رسين خ�صارة البحر  اإرتفاع احلرارة التي �ُصّجلت يف 

اجلليدي وذوبان الرتبة ال�صقيعية والرتاجع ال�صاحلي يف املناطق ذات 

خطوط العر�ص املرتفعة، واإبي�صا�ص ال�ُصعب املرجانية املتكرر وموتها 

يف املناطق ذات خطوط العر�ص املنخف�صة. ]6.2.5[

يف  املخاطر  ن�صبة  رتفاع  لإ ال�صواحل  تتعر�ص  اأن  جدًا  املرّجح  من 

العقود املقبلة ب�صبب جمموعة من عوامل تغّي املناخ )ثقة عالية 

جدًا(.

من  البحر  م�صتوى  يف  �رسيع  اإرتفاع  امل�صبقة:  املناخ  تغّيات  وتت�صمن 

2100، واإرتفاع درجات  العام  اأكرث بحلول  اأو  0.6 مرتًا  اإىل  0.2 مرتًا 

�صطح البحر من درجة اإىل ثالث درجات مئوية، واأعا�صي مدارية عنيفة، 

مواج العنيفة والعوا�صف، وتهطال متقلب / جريان،  واإرتفاع تدفق الأ

للفريق  الثالث  التقييم  تقرير  ]اأنظر  املحيطات.  حتّم�ص  اإىل  بالإ�صافة 

ول، الف�صل 10، 6.3.2[ و�صتتفاوت هذه الظواهر ب�صكل كبي  العامل الأ

تكون  اأن  اإفرتا�صيًا  املوؤكد  لكن من  واملحلية،  قليمية  الإ امل�صتويات  على 

نظمة  التداعيات �صلبية جدًا. ]6.4، 6.5.3[ من املرّجح جدًا اأن تكون الأ

حيث  مهددًة،  املانغروف،  و�صجر  امللح  ك�صبخات  ال�صاحلية،  حيائية  الأ

النظام  لإنحالل   ]6.4.1[ الياب�صة.  على حافة  تتقيد  اأو  الرت�صب  ينق�ص 

املرجانية،  وال�ُصعب  الرطبة  را�صي  الأ خا�صة  ال�صاحلي،  يكولوجي  الإ

نظمة  الأ على  تعتمد  التي  املجتمعات  رفاهة  على  خطية  تداعيات 

6.5.3[ من   ،6.4.2[ يكولوجية ال�صاحلية لتوفي الغذاء واخلدمات.  الإ

�صماك  املمكن اأن يوثر اإرتفاع الفي�صانات واإنحالل املياه العذبة و�صيد الأ

و�صائر املوارد على مئات املاليني من النا�ص، كما اأنه من املوؤكد اأن ترتفع 

قت�صادية والإجتماعية نتيجة تغّي املناخ. ]6.4.2،  تكاليف ال�صواحل الإ

]6.5.3

زيادة  طريق  عن  ال�صواحل  على  املناخ  تغّي  تاأثي  يتفاقم 

ال�صغوطات الب�صرية املن�صاأ )ثقة عالية جدًا(.

اإرتفع اإ�صتخدام ال�صواحل ب�صكل ماأ�صاوي خالل القرن الع�رسين ومن 

اأن ي�صتمر هذا امليل خالل القرن احلادي والع�رسين.  املوؤكد اإفرتا�صيًا 

ال�صكان  ينمو  اأن  املمكن  من  نبعاثات،  الإ �صيناريوهات  مبوجب 

يرتاوح  ما  اإىل   )1990 العام  )يف  �صخ�ص  مليار   1.2 من  ال�صاحليون 

2080، نظرًا  1.8 مليار �صخ�ص و5.2 مليار �صخ�ص بحلول العام  بني 

]6.3.1[ يخ�صع مئات  ال�صاحل.  الهجرة نحو  امل�صتقبلي يف  املنحى  اإىل 

املعر�صة  ال�صاحل  على  الرئي�صية  واملوجودات  �صخا�ص  الأ من  املاليني 

والتغّي  را�صي  الأ اإ�صتخدام  تغّي  اإ�صايف عن طريق  اإجهاد  اإىل  للخطر، 
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تقّل�ص  التي  ال�صدود  مطار، ف�صاًل عن  الأ الهيدرولوجي يف م�صتجمعات 

الرت�صب على ال�صاحل. ]6.3[ اإن النقاط ال�صاخنة الثالث من حيث �رسعة 

امللّخ�ص  الر�صم -  )اأنظر  الدلتاوية  املناطق   )i( :الإجتماعية هي الناأّثر 

التي  ال�صبع  �صيوية  الآ ال�صا�صعة  الدلتاوية  املناطق  خا�صًة   ،)8 الفني 

املناطق احل�رسية   )ii( ن�صمة؛ 200 مليون  ت�صم جمموع �صكان يفوق 

اجلزر   )iii(و نخ�صاف؛  لالإ املعر�صة  تلك  خا�صًة  املنخف�صة،  ال�صاحلية 

ال�صغية، خا�صًة ال�صعاب احللقية ]6.4.3[

من املوؤكد اإفرتا�صياً اأن التكّيف يف �صواحل البلدان النامية هو اأكرث 

حتدياً من التكّيف يف �صواحل البلدان املتطّورة )ثقة عالية(.

املخاطر  ب�صبب  الإطالق  على  التاأثيات  اأ�صد  النامية  البلدان  تخترب 

مع  ذلك  ي�صتمر  اأن  اإفرتا�صيًا  املوؤكد  ومن   ]6.5.2[ احلالية.  ال�صاحلية 

تغّي املناخ، كما اأنه �صيوؤدي اإىل تكّيٍف عاٍل، علمًا اأن اآ�صيا واأفريقيا هما 

6.5.3[ وتعترب قدرة  ]6.4.2، ب6.6 الر�صم 6.4،  كرث عر�صة لذلك.  الأ

البلدان النامية على التكّيف حمدودة ب�صبب حالة التطّور التي ت�صهدها، 

اأ�صف اإليها املناطق التي تناأّثر ب�رسعة وهي متواجدة يف مواقع ح�صا�صة 

]6.4.3[ و�صيكون  الدلتاوية.  املناطق  اأو  ال�صغية  اأو معّر�صة كاجلزر 

التكّيف اأكرث حتديًا على م�صتوىهذه النقاط ال�صاخنة املناأّثرة يف البلدان 

النامية. ]6.4.3[

تكاليف  اأقل من  املناأّثرة  ال�صواحل  اإىل  بالن�صبة  التكّيف  تكاليف  اإن 

الرتاخي )ثقة عالية(.

من املوؤكد اإفرتا�صيًا اأن تكاليف التكّيف مع تغّي املناخ اأقل من تكاليف 

مع  حتى  تطورًا،  كرث  الأ ال�صواحل  يف  تكّيف  ت�صجيل  دون  من  ال�رسر 

 ]6.6.3  ،6.6.2[ عتبار.  الإ بعني  ن�صان  الإ ووفاة  امللكية  خ�صارات  اأخذ 

عمال  الأ على  الظواهر  ت�صبق  التي  التاأثيات  معرفة  تتم  ل  وبينما 

والعامة  اخلا�صة  الإجتماعية  واملوؤ�ص�صات  وال�صكن  والنا�ص  ال�صاحلية 

واملوارد الطبيعية والبيئة عندما يتم درا�صة تكاليف الكوارث، من املوؤكد 

اإفرتا�صيًا اأن فوائد التكّيف الكاملة اأكرب بكثي. ]6.5.2، 6.6.2[ ومن 

دون اأي تدخل، من غي املرّجح اأن جتعل �صيناريوهات م�صتوى البحر 

بع�ص  العوا�صف(،  �صّدة  )اإرتفاع  املناخ  تغّي  مع  ترتافق  التي  العايل 

الدلتاوية  خرى املنخف�صة )مثاًل، املناطق  اجلزر املنخف�صة واملناطق الأ

 ]6.6.3[  .2100 العام  لل�صكن بحلول  قابلة  ال�صا�صعة( غي  والدلتاوية 

ال�صاحلية  دارة  الإ املناخ يف  تغّي  الفاعل مع  التكّيف  اإدخال  املمكن  ومن 

خرى. ]6.6.1.3[ و�صع، وتقلي�ص التكاليف املطبقة بني الفوائد الأ الأ

املدى  على  حتى  البحر  م�صتوى  اإرتفاع  تفادي  اإمكانية  عدم  تتعار�ص 

الطويل، مع عنا�رس ومنحى التطوير الب�رسي احلايل )ثقة عالية(.

ميلك اإرتفاع م�صتوى البحر ق�صورًا اأ�صا�صيًا و�صي�صتمر بعد العام 2100 

ول تقرير التقييم الرابع -  ]الفريق العامل الأ على مر عدد من القرون 

ال�صفائح  طل�صي و/اأو  الأ املحيط  اإنحالل غرب  10[. قد يجعل  الف�صل 

بكثي.  اأو�صع  الطويل  املدى  على  رتفاع  الإ هذا  غرينالند  يف  اجلليدية 

الإنحالل  حرارة  درجة  عتبة  تكون  اأن  ُيتوقع  غرينالند،  اإىل  بالن�صبة 

العاملية  احلرارة  درجة  من  اأعلى  مئوية  درجة   3.8 اإىل  درجة   1.1 من 

متطّرف
عالي

متوسط

سنغال شاو برايا
ميكونغ

زهيونغ يانغ

ماهاكام

ريد
شانغ يانغ

غراجن
براهمابترا

كريشنا
غودافاري

ماهانادي
سيبواندوس

مسيسيبيمولويا

ساو فرانسيسكو
امازون

اورينوكو

شط
العرب

النيل

نيجر
فولتا

راين

غريجالفا

إىل  إليها تقديرات ال�سّكان الذين مت نقلهم ب�سبب ميل �سطح البحر ا ّثر اخلا�سة باملناطق الدلتاوية ال�ساحلية التي ت�سري ا �ص الفني. �رشعة الناأ الر�صم 8 من امللخرّ

ثريات. إىل 5000(. ]ب6.3[ قد يفاقم تغرّي املناخ هذه التاأ إىل 50000؛ متو�سط 50000 ا على من 1 مليون ا إىل 2050 )التطرف < 1 مليون؛ اأ رتفاع ا الإ
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امل�صّجلة اليوم. ومن املرّجح اأن يح�صل ذلك بحلول العام 2100 مبوجب 

الف�صل  الرابع -  التقييم  تقرير  ول  الأ العامل  ]الفريق  1ب  اأ ال�صيناريو 

التحتية  والُبنى  امل�صتوطنات  من  العديد  عي�ص  مدة  اإىل  ويتوجه   .]10

الكرة  النووية، مثاًل( على املدى الطويل يف  الطاقة  ال�صاحلية )حمطات 

�صتخدام الب�رسي للمنطقة  اإىل رفع الإ ر�صية، ف�صاًل عن امليل احلايل  الأ

امل�صاألة  ال�صاحل. وتطرح هذه  ال�صاحلية، مبا يف ذلك هجرة كبية نحو 

اإىل التخطيط املكاين ال�صاحلي على املدى الطويل. ومن  حتديًا بالن�صبة 

املرّجح اأن يخّف�ص تثبيت املناخ اأخطار ذوبان ال�صفائح اجلليدية ويتقّل�ص 

احلراري.  التو�ّصع  ب�صبب  يوقفه  اأن  دون  من  البحر  م�صتوى  اإرتفاع 

بتغّي  املعنّية  الدولية  للهيئة  الثالث  التقرير  تقييم  منذ  لكن،  ]ب6.6[ 

رتفاع م�صتوى  �صتجابة املنا�صبة لإ املناخ، بات من املوؤكد اإفرتا�صيًا اأن الإ

رتفاع  الإ مع  تكّيف  عمليات  جمموعة  هي  ال�صاحلية  املناطق  يف  البحر 

رتفاع على املدى الطويل على  الذي ل ميكن تفاديه، وتخفيف حتديد الإ

م�صتوى معقول.

ال�صناعة وامل�صتوطنات واملجتمع

يعي�ص، اإفرتا�صيًا، معظم �صكان العامل يف امل�صتوطنات ويعتمد الكثيون 

والرفاهية  عمال  لالأ التحتية  والبنية  واخلدمات  ال�صناعة  على  منهم 

حتديًا  املناخ  تغّي  ي�صيف  �صخا�ص،  الأ هوؤلء  اإىل  فبالن�صبة  والتنقل. 

اأنحاء  للمجتمعات يف خمتلف  تنمية م�صتدامة  تاأمني  جديدًا على �صعيد 

التحدي  بهذا  املرتبطة  التاأثيات  حتديد  املمكن  ومن  ر�صية.  الأ الكرة 

نظمة الب�رسية يف العقود املقبلة، بينما تتفاقم اأحوال  من خالل منحى الأ

 ،7.1.1[ املناخية.  غي  نظمة  بالأ املتعلقة  الإجهادات  تتح�صن  اأو  املناخ 

التغّي  مب�صار  التنبوؤ  يف  الكبية  ال�صكوك  د  وحُتدِّ  ]7.7  ،7.6  ،7.4

قت�صادي  الإ التطوير  منحى  اإىل  �صافة  بالإ والتكنولوجي،  املوؤ�ص�صاتي 

اإر�صاء تنبوؤات م�صتقبلية على �صعيد  على مّر فرتة من الزمن، اإحتمال 

ال�صناعة وامل�صتوطنات واملجتمع، مبا يف ذلك تغّي كبي يف املناخ وتغّي 

نحو  احلايل  البحث  مييل  حوال،  الأ من  عدد  ويف  املناخ.  يف  ن�صبيًا  قليل 

الرتكيز  من  بدًل  التاأثيات  جّراء  من  الناأّثرات  �رسعة  على  الرتكيز 

عو�صًا  يحدث  اأن  ميكن  ما  اإىل  في�صي  التغّي،  تاأثيات  اإ�صقاطات  على 

الناأّثرات  �رسعة  وتتعلق   ]7.4[ يحدث.  اأن  ُيتوقع  ما  اإىل  �صارة  الإ عن 

ظاهرة   )i( بـ  واملجتمع  وامل�صتوطنات  ال�صناعة  �صعيد  على  �صا�صية  الأ

املناخ التي تتخطى العتبة بالن�صبة اإىل التكّيف وتتعلق مبعدل تغّي املناخ 

التغّي  و/اأو  املتطرفة  الطق�ص  ظواهر  �صعيد  على  خا�صة  ونطاقه، 

القا�صي يف املناخ، و)ii( الو�صول املحدود اإىل املوارد )املالية والب�رسية 

واملوؤ�ص�صاتية( املتجذرة يف م�صائل �صمن اإطار التطوير )اأنظر اجلدول 

1 يف امللّخ�ص الفني(. ]7.4.1، 7.4.3، 7.6، 7.7[ 

تي. كت�صافات املتعلقة مبو�صوع تقييم �رسعة الناأّثرات فهي كالآ اأما الإ

ال�صناعة  م�صتوى  على  املناخ  بتغّي  الناأّثرات  �صرعة  تعود 

وامل�صتوطنات واملجتمع، اإىل ظواهر الطق�ص املتطرفة، بدًل من تغّي 

املناخ التدريجي، على الرغم من اإمكانية ربط التغّيات التدريجية 

بالعتبات التي تزداد بعدها اأهمية الناأّثرات )ثقة عالية(.

درجة  يف  الكبية  رتفاعات  كالإ التدريجي،  املناخ  تغّي  اأهمية  تكمن 

احلرارة، يف �رسعة الناأّثر والتطاير مبا يف ذلك التغّيات يف حّدة الظواهر 

املتطرفة وتواترها. ]7.2، 7.4[

�صا�صية، نادرًا ما يكون تغّي املناخ  بعيدًا عن الظواهر املتطرفة الأ

الناأّثر  �صرعة  املوؤثرة على  جهادات  الإ النظر يف  عند  هم  الأ العامل 

)ثقة عالية جدًا(.

موارد  مع  تفاعله  يف  يجابية(  الإ اأو  )ال�صلبية  املناخ  تغّي  اأهمية  تكمن 

خرى، ويجب النظر اإىل تاأثياته يف اإطار مماثل يعتمد  الإجهاد والتغّي الأ

على اأ�صباب متعددة. ]7.1.3، 7.2، 7.4[

تعتمد �صرعة الناأّثر لتغّي املناخ على اإطارات قطاعية وجغرافية 

حمددة )ثقة عالية جدًا(.

تأثير إيجابيتأثير سلبي

ثقة عالية جداً
الملاريا: الإنقباض والإنتشار، تغّيرات مواسم إنتقاله

ثقة عالية
إزدياد سوء التغذية

إزدياد عدد السكان الذين يعانون الوفاة والأمراض 
والأضرار، من جّراء التغّيرات في ظواهر الأحداث المتطّرفة

إزدياد تواتر الأمراض التنفسية وأمراض القلب، من جّراء 
التغّيرات في نوعية الهواء

تغّير في مجموعة متجهات الأمراض المعدّية

إنخفاض الوفاة المتعلقة بالبرد

ثقة متوسطة
إرتفاع في عبء أمراض الإسهال

ثريات حمددة لتغرّي املناخ  �ص الفني: توّجه وقّوة تغرّي تاأ الر�صم 9 من امللخرّ

على ال�سحة
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الوا�صع  والتقدير  النموذج  يف  التقديرات  هذه  على  عتماد  الإ ميكن  ل 

النطاق )املنا�صب(. ]7.2، 7.4[

تناأّثر  التي  والقطاعات  املناطق  املناخ بني  تغّي  تاأثيات  ترتاوح 

خرى من خلل الرتابطات  ب�صكل مبا�صر وبني املناطق والقطاعات الأ

املركبة )ثقة عالية جدًا(.

يف اأحوال كثية، مل يتم تقدير التاأثيات الكلّية ب�صكل جيد عرب النظر يف 

التاأثيات املبا�رسة فح�صب. ]7.4[

ة ال�صحرّ

للمر�ص والوفاة  العاملي  العبء  املناخ حالياً يف رفع  ي�صاهم تغّي 

وانها )ثقة عالية جدًا(. ال�صابقة لأ

يتعر�ص الب�رس اإىل تغّي املناخ من خالل اأمناط الطق�ص املتغّية )الظواهر 

خالل  من  مبا�رس  غي  وب�صكل  مثاًل(  وال�صديدة،  املتواترة  املتطرفة 

يكولوجية  نظمة الإ التغّيات يف املياه والهواء ونوعية الغذاء وكميته والأ

قليلة  التاأثيات  تعترب  املبكرة،  املرحلة  هذه  ويف  قت�صاد.  والإ والزراعة 

كافة.  واملناطق  البلدان  كافة  يف  تدريجيًا  ترتفع  اأن  املتوقع  من  اأنه  اإل 

]8.4.1[

املنحى املتوقع من التعّر�صات املتعلقة بتغّي املناخ على م�صتوى 

ن�صان، هي ذات تداعيات هامة )ثقة عالية(. اأهمية �صّحة الإ

من املرّجح اأن توؤثر التعّر�صات املتعلقة بتغّي املناخ املتوقع على �صّحة 

على  �صئيلة  قدرة  ميلكون  الذين  اأولئك  خا�صًة  �صخا�ص،  الأ ماليني 

التكّيف، وذلك من خالل:

على  وتاأثيات  عنه،  املرتتبة  �رسار  والأ التغذية  �صوء  اإرتفاع   •
ولد وتطورهم؛ منو الأ

موجات  ب�صبب  �رسار  والأ مرا�ص  والأ الوفيات  ن�صبة  اإرتفاع   •
عا�صي واحلرائق واجلفاف؛ احلر والفي�صانات والأ

�صهال؛ الإ اأمرا�ص  عبء  • اإرتفاع 
واإحتمال  واإنخفا�صات(  )اإرتفعات  • تاأثيات خمتلطة على معدل 

اإنتقال املالريا يف اأفريقيا؛

ب�صبب  القلب  واأمرا�ص  التنف�صية  مرا�ص  الأ تواتر  اإرتفاع   •
واملتعلقة  ر�ص  الأ على  املوجودة  وزون  الأ من  اأعلى  تركيزات 

بتغّي املناخ؛

املعدية. مرا�ص  الأ متجهات  لبع�ص  املكاين  التوزيع  • تغّي 

�صارة اإىل ذلك يف الر�صم - امللّخ�ص الفني.9 . ]8.2.1، 8.4.1[ متت الإ

حتتاج القدرة على التكّيف اإىل حت�صني يف كل مكان )ثقة عالية(.

عا�صي وموجات احلّر اأن البلدان التي حتظى بدخٍل  تظهر تاأثيات الأ

 ،8.2.1[ املتطرفة.  الطق�ص  ظواهر  مع  للتعامل  م�صتعدة  لي�صت  عاٍل 

]8.2.2

�صتكون التاأثيات اخلطرة على ال�صّحة اأكرب يف البلدان التي حتظى 

بدخٍل متدٍن )ثقة عالية(.

ال�صناعية(  البلدان  يف  )خا�صًة  املعتدلة  املناطق  يف  الدرا�صات  اأظهرت 

ن�صبة  إنخفا�ص  كا الفوائد،  بع�ص  املناخ  لتغّي  يكون  اأن  املتوقع  من  اأنه 

الوفاة من جّراء التعر�ص للربد. واإجماًل، ُيتوقع اأن توازي هذه الفوائد 

التاأثيات ال�صلبية على ال�صّحة املتاأتية من اإرتفاع درجات احلرارة عامليًا، 

يجابية  خا�صًة يف البلدان النامية. يختلف توازن التاأثيات ال�صلبية والإ

ت�صتمر  فيما  الوقت،  مع  و�صيتغّي  اأخرى  اإىل  منطقة  من  ال�صّحة  على 

البلدان  يف  عر�صًة  كرث  الأ �صخا�ص  الأ اأما  رتفاع.  الإ يف  احلرارة  درجات 

ولد و�صّكان املجتمعات  كافة فهم الفقراء يف �صّكان املدينة وامل�صنون والأ

التقليدية والفالحون و�صّكان ال�صاحل. ]8.1.1، 8.4.2، 8.6.1، 8.7[

جّراءات والربامج الوطنية والدولية احلالية اإىل تقلي�ص  تهدف الإ

عبء حمددات ال�صّحة احل�ّصا�صة على املناخ، وقد حتتاج النتائج 

ملواجهة  املناطق،  بع�ص  يف  وتو�صيع  توجيه  واإعادة  مراجعة  اإىل 

�صافية لتغّي املناخ )ثقة متو�صطة(. جهادات الإ الإ

مراقبة  خالل  من  املناخ  بتغّي  املتعّلقة  خطار  الأ يف  النظر  ذلك  يت�صمن 

�صتعداد. ويتم  مرا�ص واأنظمة املراقبة والتخطيط لنظام ال�صّحة والإ الأ

املمكن  ومن  املناخ.  يف  التغّيات  خالل  من  النتائج  من  كبي  عدد  قيا�ص 

والغذاء  والزراعة  املياه  �صعيد  على  تطبق  التي  الإجّراءات  ت�صميم 

ن�صان ]8.6، 8.7[ وقطاعات البناء مل�صلحة �صّحة الإ

قت�صادية مكّوناً هاماً من مكّونات التكّيف، اإل اأنه  تعترب التنمية الإ

ل ميكنها مبفردها اأن تعزل �صكان العامل عن املر�ص وال�صرر ب�صبب 

تغّي املناخ )ثقة عالية جدًا(.

التي  النمو والعنا�رس  قت�صادي وتوزيع فوائد  النمو الإ وتعترب طريقة 

بال�صّحة  هتمام  والإ كالتعليم  ن�صان،  الإ ب�صّحة  مبا�رس  ب�صكل  ترتبط 

والبنية التحتية لل�صّحة العامة، هامة للغاية. ]8.3.2[
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الظاهرة التي 

تتحكم باملناخ

الربهان على �صرعة الناأّثر / 

التاأثي احلايل

جهادات / العمليات  الإ

خرى الأ

�صرعة الناأّثر / التاأثي امل�صتقبلي 

املتوقع

املناطق واملجموعات 

املناأّثرة

ات يف املتطرفات اأ( التغيرّ

عا�صي املدارية،  الأ

عرام العوا�صف

اأ�رسار وخ�صائر من جّراء الهواء 

والفيا�صانات؛ خ�صارات اإقت�صادية؛ 

التنقل، ال�صياحة، البنية التحتية 

)الطاقة، التنقل، مثاًل(؛ التاأمني 

]7.4.2، 7.4.3، ب7.2، 7.5[

را�صي  اإ�صتخدام الأ

/ الكثافة ال�صكانية 

يف املناطق املعّر�صة 

للفيا�صانات؛ دفاعات 

�صد الفيا�صانات؛ قدرات 

موؤ�ص�صاتية

اإرتفاع �رسعة الناأّثر يف املناطق 

ال�صاحلية املعّر�صة للعوا�صف؛ 

تاأثيات حمتملة على امل�صتوطنات 

نظمة  وال�صّحة وال�صياحة والأ

قت�صادية واأنظمة التنقل واملباين  الإ

والبنية التحتية.

املناطق ال�صاحلية 

وامل�صتوطنات والن�صاطات 

واملناطق وال�صكان الذين 

ميلكون قدرة حمدودة 

واملوارد؛ البنية التحتية 

املثبتة؛ قطاع التاأمني.

ت�صاقط كبي 

مطار، في�صانات  لالأ

نهرية

تاآكل الرتبة / اإنزلق الرتبة؛ 

را�صي؛ امل�صتوطنات؛  في�صانات الأ

اأنظمة التنقل؛ البنية التحتية. ]7.4.2، 

قليمية[ الف�صول الإ

البنية التحتية مل�صارف 

عا�صي  املياه؛ امل�صابهة لالأ

ال�صاحلية ف�صاًل عن البنية 

التحتية.

البنية التحتية مل�صارف املياه؛ 

عا�صي ال�صاحلية ف�صال  امل�صابهة لالأ

عن البنية التحتية.

عا�صي  امل�صابه لالأ

ال�صاحلية.

موجات الربد اأو 

احلّر

ن�صان؛  التاأثيات على �صّحة الإ

اإ�صتقرار اإجتماعي؛ متطلبات للطاقة 

خرى )مثاًل، املاء  واملياه واخلدمات الأ

اأو خمزون املياه(؛ البنية التحتية 

عتماد على الطاقة(.  )مثاًل، التنقل بالإ

]7.2، الطار7.1، 7.4.2.2، 7.4.2.3[

ت�صميم املباين ومراقبة 

درجة احلرارة الداخلية؛ 

طر الإجتماعية؛  الأ

القدرات املوؤ�ص�صاتية.

اإرتفاع �رسعة الناأّثر يف بع�ص املناطق 

ولدى ال�صكان؛ تاأثيات على ال�صّحة؛ 

تغّيات يف الطلب على الطاقة.

املناطق ذات خطوط العر�ص 

املتو�صطة؛ كبار ال�صن 

وال�صبان و/اأو ال�صكان 

الفقراء جدًا.

توفر املياه؛ املعي�صة، توليد الطاقة، اجلفاف

ج�صام البحرية. الهجرة، التنقل يف الأ

اأنظمة املياه؛ التحدي يف 

اإ�صتخدامات املياه؛ الطلب 

على الطاقة؛ حواجز على 

طلب املياه.

حتديات على موارد املياه يف املناطق 

املناأّثرة؛ تغّيات يف اأمكنة ال�صكان 

قت�صادية؛ اإ�صتثمارات  والن�صاطات الإ

اإ�صافية يف اإمدادات املياه.

املناطق اجلافة و�صبه 

اجلافة؛ املناطق وال�صكان 

الفقراء؛ املناطق التي 

تعاين ندرة يف املياه ب�رسية 

املن�صاأ.

ات يف الو�صائل ب( التغيرّ

التكاليف والطلبات على الطاقة؛ نوعية درجة احلرارة

الهواء احل�رسي: تغّيات يف اإ�صتخدام 

را�صي؛ ذوبان الرتبة ال�صقيعية؛  الأ

�صتهالك  ال�صياحة واإعادة التجديد، الإ

القليل؛ املعي�صة؛ خ�صارة على �صعيد 

املياه الذائبة. ]7.4.2.1، 7.4.2.2، 

]7.4.2.5 ،7.4.2.4

تغّيات �صكانية 

واإقت�صادية؛ تغّيات 

را�صي؛  يف اإ�صتخدام الأ

التجديدات التكنولوجية؛ 

تلوث الهواء؛ القدرات 

املوؤ�ص�صاتية.

التغّي يف الطلب على الطاقة؛ زيادة 

�صوء نوعية الهواء؛ تاأثيات على 

امل�صتوطنات واملعي�صة التي تعتمد على 

املياه الذائبة؛ تهديدات للم�صتوطنات 

/ البنية التحتية من جّراء ذوبان 

الرتبة ال�صقيعية يف بع�ص املناطق.

�رسعة ناأّثر كبية جدًا 

يف املناطق ولدى ال�صكان 

الذين ميلكون قدرة 

حمدودة وموارد للتكّيف.

املعي�صة الزراعية؛ دخول امللح؛ البنية التهطال

التحتية؛ ال�صياحة؛ اإمدادات الطاقة. 

]7.4.2.3 ،7.4.2.2 ،7.4.2.1[

تناف�ص املناطق والقطاعات 

خرى؛ توزيع موارد  الأ

املياه.

بح�صب املنطقة، �رسعة الناأّثر يف بع�ص 

املناطق واإرتفاع تاأثيات التهطال 

)مثاًل، الفي�صانات، لكن من املمكن 

اأن يكون اإيجابيًا( وينخف�ص يف بع�ص 

على(. املناطق )اأنظر اجلفاف يف الأ

ال�صكان واملناطق الفقية.

اإرتفاع م�صتوى 

البحر

را�صي ال�صاحلية: خطر  اإ�صتخدامات الأ

الفيا�صانات، التغذية باملياه، البنية 

التحتية املائية. ]7.4.2.3، 7.4.2.4[

املنحى يف التطوير 

ال�صاحلي وامل�صتوطنات 

را�صي. واإ�صتخدامات الأ

اإرتفاعات على املدى الطويل يف �رسعة 

الناأّثر يف املناطق ال�صاحلية املنخف�صة.

على. كما يف الأ

ثريات تغرّي املناخ املتوقعة واحلالية على ال�سناعة وامل�ستوطنات واملجتمع، وتفاعلها مع العمليات  مثلة منتقاة من تاأ �ص الفني. الأ اجلدول 1 من امللخرّ

همية؛ ي�سري  إىل الأ �سفر ا و القطاعات؛ ي�سري الأ همية كبرية يف بع�ض املناطق و/اأ إىل اأ نظر 7.4.3، جدول 7.4[. ي�سري الظل الربتقايل ا خرى ]للن�ض الكامل اأ الأ

قل و�سوحًا. همية اأ ن الأ إىل اأ اللون البني الفاحت ا
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1٦
ثار املتوقرّعة بالن�صبة اإىل النظم والقطاعات �ص الفني: اأهم الآ طار 5 من امللخرّ الإ

املوارد املائية واإدارتها

من املرّجح جداً اأن ترتاجع كميات املياه املخزونة يف الكتل اجلليدية والغطاء اجلليدي، لتخّف�ش التدفقات ال�صيفية واخلريفية يف املناطق   •
]3.4.1[ N ** .التي ت�صم اأكرث من 1/6 من �صّكان العامل يف الوقت الراهن

الرطبة، مبا يف ذلك  ال�صتوائية  العر�ش املرتفعة ويف بع�ش املناطق  اأن يزداد جريان املياه ووفرتها يف مناطق خطوط  من املرّجح جداً   •
ال�صتوائية  املتو�صطة واملناطق  العر�ش  واأن يرتاجعا يف معظم مناطق خطوط  اآ�صيا،  املزدحمة املوجودة يف �رسق وجنوب �رسق  املناطق 

جهاد املائي. ** D ]اأنظر الر�صم 3.4[ اجلافة، التي ت�صكل حاليًا مناطق خا�صعة لالإ

مطار املتطرفة التي من املرّجح اأن ترتفع وتريتها وكثافتها من خطر  ّثرة باجلفاف، و�صتزيد ظواهر الأ من املمكن اأن تزداد املناطق املتاأ  •
ثر وترية الفي�صانات وموجات اجلفاف وحّدتها على التنمية امل�صتدامة. ** Nر ]WGI AR4  ملّخ�ش �صانعي ال�صيا�صات؛  لفي�صان. كما �صتوؤ

]3.4

اإطار  2080 قي  العام  الفي�صان املتزايد بحلول  ّثر بخطر  تتاأ اأن  التي من املرّجح  نهار  الأ اأحوا�ش  العامل يف  �صكان  20% من  يعي�ش حوايل   •
]3.4.3[  N * .الحرتار العاملي اجلاري

اأفريقيا و�صمال �رسق الربازيل( من تراجع  �صيعاين العديد من املناطق �صبه القاحلة )مثل حو�ش املتو�صط وغرب الوليات املتحدة وجنوب   •
]3.7 – 3.4[ C *** .املوارد املائية ب�صبب تغرّي املناخ

– 1.6 مليار ن�صمة يف   1.4 جهاد احلاد، لينتقل من  نهار اخلا�صعة لالإ اأحوا�ش الأ �صخا�ش الذين يعي�صون يف  اأن يزداد عدد الأ من املتوقع   •
]3.5.1[ N   ** .2العام 1995 اإىل 4.3 – 6.9 مليار ن�صمة يف العام 2050، مبوجب ال�صيناريو اأ

نظمة  والأ ال�صّكان  باإفتقار  �صيت�صبب  مّما  نهار،  الأ وم�صبات  اجلوفية  املياه  متّلح  مناطق  اإمتداد  من  البحر  �صطح  م�صتوى  اإرتفاع  �صيزيد   •
]3.4.2 – 3.2[ C *** .اليكولوجية اإىل املياه العذبة يف املناطق ال�صاحلية

]3.4.2[، حيث غالبًا ما يعزز   N  ** املائي  جهاد  لالإ اأ�صاًل  اخلا�صعة  املناطق  بع�ش  يف  ملحوظ  ب�صكٍل  اجلوفية  املياه  تغذية  �صتنخف�ش   •
]3.5.1[ C *** .ّثر زدياد ال�صكاين والطلب على املياه �رسعة الناأ الإ

مطار واإطالة فرتات التدفقات املنخف�صة يف تفاقم اأ�صكال عدة من تلوث املياه، ما يوؤثر على  ي�صاهم ارتفاع درجات احلرارة واإزدياد قوة الأ  •
]3.4.5 – 3.4.4 – 3.2[  N ** .عتماد على النظام املائي ن�صان وتكاليف الت�صغيل وُي�صّعب الإ النظم اليكولوجية و�صّحة الإ

بغية  املجموعات(  اإىل  امل�صتندة  املقاربات  )مثل  جديدة  طرق  تطوير  ومّت  تف�صريها  ن 
ّ
حت�ص وقد  التقييم  يف  اليقني  عدم  حالت  انخف�صت   •

نهار وم�صتويات املياه يف  مطار وتدفق الأ �صقاطات الكمّية جلهة التغرّيات التي طراأت على م�صتوى الأ متييزها *** N. ]3.4 – 3.5[ غري اأن الإ

]3.4 – 3.3.1[ D *** .نهار ل تزال غري اأكيدة حتى ال�صاعة نطاق اأحوا�ش الأ

*** C ]3.6[ وت�صهد بع�ش البلدان واملناطق  دارتها.  للمياه وت�صغيلها واملمار�صات احلالية لإ التحتية  البنية  يوؤثر تغرّي املناخ على وظيفة   •
 N *** .دارة املخاطر جلهة قطاع املياه جراءات التكّيف وتدابري لإ التي تت�صم بعدم اليقني حيال التغرّيات الهيدرولوجية املتوقعة، تطويراً لإ

]3.6[

]3.5 – 3.4[ D ** يجابية.  اأكرث نحو ال�صلبية منها نحو الإ اأن التاأثريات ال�صلبية لتغرّي املناخ على النظم املياه العذبة متيل   •
طاَرين 5 و6 من امللّخ�ش الفني، مّت ا�صتخدام الرموز على ال�صكل التايل:  يف الإ

16

عالنالعالقة مع تقرير التقييم الثالث درجة الدّقة يف الإ

كيد C      تاأ

D     تطوير

R     مراجعة

N     جديد

***          درجة عالية جداً من الثقة

**           درجة عالية من الثقة

*             درجة متو�سطة من الثقة

•            درجة متدنية من الثقة
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 C *** اإنخفا�صًا على م�صتوى قيمة اخلدمات املوؤمنة من قبل املوارد املائية.  ت�صهد تراجعًا يف اجلريان  اأن  ُيتوقع  التي  �صتواجه املناطق   •
مطار املرتفعة ونقالت اجلريان املو�صمية جلهة التزويد باملياه ونوعية املياه وخماطر  ]3.4 – 3.5[ و�صتخّفف التاأثريات ال�صلبية لتقلبّية الأ

]3.5 – 3.4[ N ** .يجابية للجريان ال�صنوي املتزايد يف مناطق اأخرى الفي�صانات، من التاأثريات الإ

النظم اليكولوجية

اإنقرا�ش بع�ش  كرث حدًة، ومنها  يكولوجية الأ اأنها تت�صم بالتاأثريات الإ ّثراً، ومن املوؤكد  �رسع ناأ يكولوجية التالية ب�صفتها الأ ُتعرف النظم الإ  •
يكولوجية ال�صبيهة  حيائية. على �صعيد القارات: التندرا والغابة الربيالية واجلبال والنظم الإ نواع وتغرّيات اأ�صا�صية على م�صتوى الوحدة الأ الأ

 D *** .حيائية يف اجلليد البحري باملتو�صطية؛ على ال�صاحل: املاجنروفات وال�صبخات. على �صعيد املحيطات: ال�ُصعب املرجانية والوحدات الأ

]4.4، اأنظر اأي�صًا الف�صول 1.5.6 – 14 – 15؛ WG1 AR4 الف�صلنينْ 10 – 11[

املروج  ويل:  الأ نتاج  الإ �صايف  اإزدياد  غرار  على  مبدئيًا،  اإيجابية  اإيكولوجية  تاأثريات  غريها  من  ّثراً  تاأ قل  الأ اليكولوجية  النظم  �صت�صهد   •
يجابية حمتملة جلهة التخ�صيب امل�صتدام لثاين اك�صيد الكربون، فيما ت�صهد  نواع. لكن، تبقى هذه التاثريات الإ ومناطق ال�صحراء الفقرية بالأ

 4.4.3 –  4.2 – ب   4.4.2 –  4.4.1[  D • معتدلة.  تغرّيات  اجلفاف(  )مثل  املتطرفة  والظواهر  الغابات(  )مثل حرائق  �صطرابية  الإ النظم 

]4.4.11 –  4.4.10 –
ويل يف مناطق خطوط  نتاج الأ ، من املتوقع اأن يرتفع �صايف الإ

17
2 درجة مئوية يتعدى  الذي  اإرتفاع معدلت درجات احلرارة  اإىل  بالن�صبة   •

العر�ش  خطوط  مناطق  ت�صهد  اأن  يرّجح  فيما  اخل�صبية(،  للنباتات  الفعلية  الهجرة  م�صتوى  على  بعيد  حد  اإىل  ممكن  )وهذا  املرتفعة  العر�ش 

]4.4.10 – 4.4.9 – 4.4.1[ D ** .)ر�ش ويل )املحيط والأ نتاج الأ املنخف�صة تراجعًا يف �صايف الإ

4.3[ متوازنة بقدر  – الر�صم   4.4.5[  D  • ال�صمايل  القطب  باجتاه  التايغا  اإمتداد  اإثر  املتوقعة  الكربون  اأيونات  تنحية  تكون  اأن  ُيرّجح  ل   •
�صتوائية ** N/D ]4.4.5 – الر�صم 4.3[ وخ�صارة امليثان من  لبيدو وحرائق الغابات وانح�صارها على حدود  التايغا الإ م�صاهمة تغرّيات الأ

]4.4.6[ N * .التندرا

اإ�صتخدام  تغرّي  ميول  اإىل  م�صتندة  �صتوائية  الإ الغابات  تنحية  تكون  اأن  جداً  املرّجح  من  موؤخراً،  امللحوظة  نتاجية  الإ فوائد  من  الرغم  على   •
را�صي *** D ] 4.2 – 4.3 – 4.4.10[، اإمنا من املرّجح اأن ت�صيطر اآثار تغرّي املناخ على هذه التنحية بحلول العام 2100، ل �صيما يف  الأ

كرث جفافًا. ** D ]4.4.5 – 4.4.10 – الر�صم 4.3[ املناطق الأ

مازون والتايغا يف ال�صني ومعظم التندرا يف كندا و�صيبرييا تغرّيات وا�صحة نتيجة اإرتفاع معدل درجات  من املرّجح جداً اأن تظهر غابات الأ  •
كرث من 3 درجات مئوية ** D ]اجلدول 4.2 – 4.4.1 – الر�صم 4.2 – 4.4.10 – الر�صم 4.4[. وفيما ُيتوقع ان ت�صهد  احلرارة العاملية لأ

اأمريكا ال�صمالية واأورا�صيا اإمتداداً للغابات مرفقًا باإحرتار يفوق الدرجتنينْ املئويتنينْ ] 4.4.10 – الر�صم 4.4 – اجلدول 4.3[، من املرّجح اأن 

حيائي. * D ]4.4.10 – 4.4.11 – اجلدول 4.1[ �صتوائية اآثاراً حادة، مثل فقدان التنّوع الأ تعاين الغابات الإ

نتاجية  الإ مناطق  اأن متتد  املرّجح  من  مئوية،  درجات  و3  درجة   1.5 بني  ما  يرتاوح  العاملي مبعدل  احلرارة  درجات  اإرتفاع  اإىل  • بالن�صبة 
�صتوائية بحوايل 5% )�صماًل( وحوايل 10% )باجتاه ن�صف الكرة اجلنوبي(، اإًل اأنه من املرّجح جداً اأن تتقل�ش  املنخف�صة يف املحيطات �صبه الإ

 N ** .)حيائية املنتجة املوجودة يف اجلليد البحري القطبي، بحوايل 40% )�صماًل( وحوايل 20% )باجتاه ن�صف الكرة اجلنوبي الوحدات الأ

]4.4.9[

نواع القطبية التابعة لها، مبا فيها بع�ش احليوانات املفرت�صة  حيائية يف اجلليد البحري، من املرّجح جداً اأن تعرف الأ • مع تقّل�ش الوحدات الأ
]4.4.6[ D *** .مثل البطريق والفقمة والدب القطبي، تدهوراً وخ�صارًة ملوائلها

بي�صا�ش. *** C ]اإطار 4.5 – 4.4.9[،  من املرّجح جداً اأن ت�صهد ال�صنوات اخلم�صني املقبلة خ�صارًة على م�صتوى ال�ُصعب املرجانية ب�صبب الإ  •
نرثوبولوجية املبا�رسة، مثل التلوث  ل �صيما على م�صتوى الر�صيف املرجاين الكبري، حيث من املتوقع اأن يت�صبب تغرّي املناخ والتاأثريات الأ

يكولوجية )دون �صواه( حمددة ن�صبًة اإىل املناخ يف فرتة ما قبل الت�صنيع، كما اأنها غري ر�صمية يف ما يتعلق بتغرّي املناخ،   اإّن عتبات/ ح�صا�صية درجات احلرارة قي ق�صم النظم الإ
17

وىل من الق�صم 4 )امللّخ�ش الفن خرى فاإّن التغرّيات ترد بالن�صبة اإىل العام 1990، مثلما ت�صري الفقرة الأ ق�صام الأ مطار. اأمّا يف الأ مثل التغرّيات التي تطراأ على الأ
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�صجار، باإبي�صا�ش �صنوي )بني العامني 2030 و2050( يليه عدٌد كبري من الوفيات. ** D ]اإطار 4.4 – 4.4.9[ وقطع الأ

ّثر، وخا�صًة اأرا�صي اخلث والرا�صب الطفايل املجّمد يف التندرا و اأرا�صي الرتبة ال�صقيعية واأرا�صي  ل �صك اأن م�صتودعات الكربون ال�رسيعة الناأ  •
�صتوائية، �صت�رّسع اإطالق الكربون. *** D/N ]الر�صم 4.1 – 4.4.1 – 4.4.6 – 4.4.8 – 4.4.10 – 4.4.11[ الغابات البوريالية والإ

الغابات، فيما ترتفع درجات احلرارة وتزداد وترية موجات احلر وقّوتها.  واإمتداداً حلرائق  العاملية تكثيفًا  ال�صاحة  ت�صهد  اأن  من املرّجح   •
]4.4.5 – 4.4.4 – 4.4.3 – 4.4.2[ D/N **

را�صي الرطبة القارّية وال�صاحلية، وذلك من  نواع التي تعي�ش على الأ مطار �صلبًا على تواجد الأ ّثر اإزدياد تقلبّية ت�صاقط الأ من املرّجح اأن يوؤ  •
]4.4.8[ D ** .خالل نقالت جلهة التوقيت واملدة وعمق م�صتويات املياه

العام  0.5 وحدة درجة حمو�صة بحلول  اإىل  �صطح املحيطات مبعدٍل ي�صل  نخفا�ش يف درجة احلمو�صة على  الإ يتعزز  اأن  املرّجح جداً  من   •
2100، ومن املتوقع اأن يزداد ثاين اك�صيد الكربون يف الغالف اجلوي، بح�صب ال�صيناريو A1 FI. كما من املرّجح جداً اأن ي�صعف ذلك تكّون 

واحلبار  وال�صلطعون  املرجانية  ال�ُصعب  )مثل  الكل�صيوم  كربونات  اإىل  حتتاج  التي  البحرية  بالكائنات  اخلا�صة  اخلارجية  والهياكل  ال�صدف 

واحللزونات البحرية والبطلينو�ش واملحار(. ** N ]4.4.9 – اإطار 4.5[

لياف ومنتجات الغابة غذية والأ الأ

حرتار الب�صيط ي�صاهم  حرتار املعتدل حما�صيل احلبوب ومردود املراعي، غري اأن الإ يف مناطق خطوط العر�ش املتو�صطة اإىل املرتفعة، يفيد الإ  •
ثار ال�صلبية يف كافة املناطق. ]اأنظر الر�صم  حرتار الآ �صتوائية واجلافة بح�صب املوا�صم *. وعزز اإزدياد الإ يف تراجع املحا�صيل يف املناطق الإ

5.2[ وقد ت�صمح التكّيفات الق�صرية املدى بتفادي تراجع املحا�صيل بن�صبٍة ترتاوح بني 10% وD •/* .%15 ]اأنظر الر�صم 5.2 – 5.4[

جتماعي  �صني خلطر اجلوع، كتاأثرٍي جانبي، نظراً اإىل الرتاجع الكبري ب�صكٍل عام الناجت عن التطور الإ
ّ
�صخا�ش املعر �صيزيد تغرّي املناخ عدد الأ  •

قت�صادي. ** D ]5.6.5 – اجلدول 5.6[ الإ

واإنت�صار  احلرائق  اإندلع  خماطر  اإرتفاع  اإىل  �صافة  بالإ املتطرفة،  املناخية  الظواهر  وحّدة  وترية  م�صتوى  على  املتوقعة  التغرّيات  �صتوؤثر   •
من الغذائي، وعلى املناخ الن�صبي املتوقع. ** D ] من 5.4.1 اإىل  غذية وعلى اإنتاج الغابات واإنعدام الأ مرا�ش، ب�صكٍل كبري على الأ وبئة والأ الأ

]5.4.5

املعقدة  املناخ  تغرّي  تاثريات  من  التقليديون  احلرفيون  �صماك  الأ و�صيادو  واملراعي  املعي�صية  الزراعة  واأ�صحاب  املزارعني  �صغار  �صيعاين   •
]5.4.7[ N ** .واملمركزة

غذية، بالتزامن مع اإرتفاع يف معدل درجات احلرارة العاملي ي�صل اإىل 3 درجات مئوية،  من املرّجح اأن تزداد القدرة العاملية على اإنتاج الأ  •
]5.6[ D * .ومن املرّجح جداً اأن ترتاجع هذه القدرة يف حال تخطى اإرتفاع درجات احلرارة الثالث درجات مئوية

العر�ش  خطوط  مناطق  من  نتاج  الإ اإرتفاع  و�صينتقل  معتدلة.  بطريقة  لكن  الغابات،  اإنتاج  يتغرّي  اأن  املتوقع  من  العاملي،  ال�صعيد  على   •
]5.4.5[ D * .املنخف�صة على املدى الق�صري، اإىل مناطق خطوط العر�ش املرتفعة على املدى الطويل

]5.4.6[ N ** ق�صى.  �صماك عند بلوغ الن�صب حّدها الأ نواع معينة من الأ نقرا�ش املحلي لأ اأن يح�صل الإ من املتوقع   •
اإ�صترياد  النامية يف  البلدان  تبعية معظم  ن�صبة  اإرتفاع  اإىل  �صافة  بالإ املناخ،  لتغرّي  اإ�صتجابًة  غذية  والأ اخل�صب  تزداد جتارة  اأن  املتوقع  من   •

]5.4.5 – 5.6.2 – 5.6.1[ N •/* .املواد الغذائية

زدياد ثاين اأك�صيد الكربون، اإ�صتنتاجات تقرير التقييم الثالث * C. وت�صري النتائج  بحاث التجريبية يف اإ�صتجابة املحا�صيل الزراعية لإ توؤكد الأ  •
]5.4.1[ D * .اجلديدة حول تخ�صيب ثاين اأك�صيد الكربون يف الهواء الطلق اإىل تدين اإ�صتجابة الغابات
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النظم ال�صاحلية واملناطق املنخف�صة

املن�صاأ  الب�رسية  ال�صغوطات  و�صتزيد  البحر،  �صطح  م�صتوى  واإرتفاع  املناخ  تغرّي  اإثر  متزايدة  ال�صواحل ملخاطر  تتعر�ش  اأن  جداً  املرّجح  من   •
]6.4 – 6.3[ D *** .املتزايدة هذا التاأثري

�صلبًا  واملاجنروفات  ال�صبخات  ّثر  و�صتناأ البحر.  مياه  حرارة  درجات  اإرتفاع  ب�صبب  �صخمًا  تراجعًا  املرجانية  ال�ُصعب  ت�صهد  اأن  املرّجح  من   •
]6.4[  D *** .باإرتفاع م�صتوى �صطح البحر

وال�صبخات  املرجانية  ال�ُصعب  �صيما  ل  البحر،  �صطح  م�صتوى  واإرتفاع  املناخ  بتغرّي  ّثر  الناأ �رسيعة  ال�صاحلية  يكولوجية  الإ النظم  كافة  تعترب   •
]6.4.1[ D *** .واملاجنروفات

رتفاعات امل�صتقبلية املتوقعة يف درجة حرارة �صطح  جهاد احلراري، ومن املرّجح جداً اأن توؤدي الإ ّثر بالإ تعترب ال�ُصعب املرجانية �رسيعة الناأ  •
بي�صا�ش واإنت�صار الوفّيات، اإّل  البحر، من حوايل درجة واحدة اإىل 3 درجات مئوية خالل القرن احلادي والع�رسين، اإىل اإرتفاع وترية ظواهر الإ

اإذا متّكنت ال�ُصعب املرجانية من التكّيف احلراري اأو التاأقلم. *** D ]اإطار 6.1 – 6.4.1[

ا�صة على اإرتفاع م�صتوى �صطح البحر؛ وت�صري التنبوؤات اإىل خ�صارة 
ّ
را�صي الرطبة ال�صاحلية، كال�صبخات واملاجنروفات، هي اأرا�ٍش ح�ص اإّن الأ  •

را�صي على م�صتوى العامل نظراً اإىل اإرتفاع م�صتوى �صطح البحر 36 �صنتم بني العامني 2000 و2080. ومن املرّجح  ت�صاوي 33% من تلك الأ

مريكيَتنينْ و�صواطئ املتو�صط وبحر البلطيق ومناطق اجلزر ال�صغرى.  طل�صي وخليج املك�صيك يف الأ اأن تقع اأهم اخل�صائر على م�صتوى �صواحل الأ

]6.4.1[ D ***

بعد.  لي�صت متوّفرة  ال�صلة  ذات  التفا�صيل  اأن  اإّل  ال�صاحلية،  املناطق  تاأثريات كبرية على  لها  قد تكون  ي�صكل حتّم�ش املحيط م�صاألًة طارئة   •
]6.4.1 – 6.2.5 – 6.2.3[ D ** .بحاث، ل �صيما يف برامج الر�صد والقيا�ش وهي حالة ملّحة ينبغي طرحها يف الأ

من املرّجح جداً اأن ي�صبح الفي�صان ال�صاحلي يف املناطق املنخف�صة خطراً كبرياً يفوق اخلطر احلايل الناجت عن اإرتفاع م�صتوى �صطح البحر   •
البحر  اإرتفاع م�صتوى �صطح  ثار جلهة  – 6.4.2[. وتظهر ح�صا�صية الآ  6.2 ]اإطار  اإذا ح�صل تكّيف فعلي  اإّل  ال�صاحلية،  وتزايد قوة العوا�صف 

ال�صاحلي  الفي�صان  100 مليون �صخ�ش من  اأكرث من  قد يعاين  التكّيف،  التكّيف. ويف ظل غياب  قت�صادي ودرجة  الإ جتماعي  الإ وامل�صتقبل 

اء اإرتفاع م�صتوى �صطح البحر وحده؛ وبح�صب ال�صيناريو اأ2، من املرّجح اأن تظهر 
ّ
ال�صنوي بحلول ثمانينيات القرن احلادي والع�رسين، من جر

اأهم التاأثريات على  امل�صتوى العاملي. *** N  ]اأنظر الر�صم 6.2[

ثار املحتملة. وت�صري اإىل اأرجحية تديّن  �صتجابة، اإىل اأرجحية م�صاهمة اإنت�صار التكّيف يف تقلي�ش الآ ت�صري حتاليل الكلفة والربح اخلا�صة بالإ  •
ثار وتكاليف احلماية، تكون متفاوتة بني البلدان النامية. ** C ]اأنظر الر�صم 6.4 – 6.5.3[ الآ

الطبيعية  ال�صاحلية  النظم  على  جهادات  الإ تتزامن  حيث  البحر،  �صطح  م�صتوى  وباإرتفاع  املناخ  بتغرّي  ن�صان  الإ ّثر  تاأ �رسعات  اأهم  تتواجد   •
]6.4.3 – 6.4.2[ D ** :ش العالية للخطر؛ وتت�صمن�

ّ
ن�صان املنخف�صة على التكّيف و/اأو ن�صبة التعر املنخف�صة مع قدرة الإ

مناطق الدلتا ل �صيما مناطق الدلتا الكربى يف اآ�صيا )مثل الغانغ – براهمابوترا يف بنغالد�ش وغربي البنغال(؛  -

�صتوائية،  نخ�صاف الطبيعي اأو الب�رسي املن�صاأ وللعوا�صف الإ �صة لالإ
ّ
املناطق املدنية ال�صاحلية املنخف�صة، وخا�صًة املناطق املعر  -

واملناطق القارية )مثل نيو اأورلين�ش و�صانغهاي(؛

اجلزر ال�صغرية وخا�صًة اجلزر املرجانية املنخف�صة )مثل املالديف(.  -

�صافة اإىل املواقع ال�صاحلية املدنية  قليمي، من املرّجح جداً اأن ت�صهد مناطق اآ�صيا اجلنوبية واجلنوبية ال�رسقية وال�رسقية، بالإ على ال�صعيد الإ  •
ّثر، مع اإرتفاع اأعداد املناأّثرين يف مناطق الدلتا الكربى يف اآ�صيا اأكرث من غريها من  يف اأفريقيا واجلزر ال�صغرية، اأهم اإرتفاع يف �رسعة التاأ

]6.4.2[ D ** .املناطق، غري اأن اجلزر ال�صغرى �صتواجه اأعلى اإرتفاٍع ن�صبي جلهة اخلطر

خرى، ومن املوؤكد اإ�صتمرار الو�صع على ما هو عليه  يت�صم اإرتفاع م�صتوى �صطح البحر باجلمود الفعلي باملقارنة مع عنا�رس تغرّي املناخ الأ  •
حتى ما بعد العام 2100 وعلى مدى قروٍن متتالية. وقد يقّل�ش اإ�صتقرار املناخ، من دون اأن يوقف، اإرتفاع م�صتوى �صطح البحر. اأ�صف اإىل ذلك 
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اإلتزام التكّيف يف املناطق ال�صاحلية، ما يثري اأ�صئلًة حول التخطيط املكاين الطويل املدى وحتديد احلاجات. ***  D]اإطار 6.6[

�صتيطان واملجتمع ال�صناعة والإ

ففي  والنطاق.  املكان   / املوقع  بح�صب  وذلك  كبري،  ب�صكل  واملجتمع  �صتيطان  والإ ال�صناعة  اإىل  بالن�صبة  وكلفته  املناخ  تغرّي  فوائد  ترتاوح   •
ثار  ثار اإيجابية، فيما تكون �صلبيًة يف اأماكن اأخرى. لكن، ب�صكٍل عام، ُيرّجح اأكرث اأن يكون �صايف الآ املناطق املعتدلة والقطبية، تكون بع�ش الآ

]15.5 – 15.3 – 7.6 – 7.4[ N ** .صلبيًا جداً يف اإطار اإحرتاٍر اأكرب واأ�رسع�

ّثر ال�صناعة والبنى التحتية وامل�صتوطنات واملجتمع بتغرّي املناخ اأكرب يف بع�ش املواقع التي تت�صم بدرجة عالية  غالبًا ما تكون �رسعات تاأ  •
�صة للظواهر اجلوية املتطرفة وتلك التي متلك اإقت�صاداً 

ّ
من اخلطورة، ل �صيما يف املناطق ال�صاحلية والنهرية، بال�صافة اإىل املناطق املعر

يرتبط اإرتباطًا وثيقًا باملوارد احل�صا�صة للمناخ، على غرار �صناعة املنتوجات اخل�صبية والزراعية، والطلب على املياه وال�صياحة؛ ومتيل حالت 

اإن التمّدن ال�رسيع يف معظم البلدان  ّثر هذه اإىل التمركز يف اأماكن / مواقع حمددة، لكن غالبًا ما تكون كبرية ومتنامية. فمثاًل،  �رسعة التاأ

ًة متزايدة من اإقت�صاد تلك البلدان و�صكانها  �ش ح�صّ
ّ
املتدنية الدخل اإىل املتو�صطة الدخل، والذي يجري يف مناطق مرتفعة اخلطورة ن�صبيًا، يعر

]7.5 – 7.4 – 7.1[ D ** .للخطر

ماكن التي ت�صتد فيها تلك الظواهر وتزداد وتريًة مع تغرّي املناخ، ومن املرّجح اأن  قت�صادية للظواهر اجلوية املتطرفة يف الأ تزداد الكلفة الإ  •
ّثرة ب�صكٍل مبا�رس، مقارنًة مع غريها من املناطق. وت�صري التجربة اإىل اأن تكاليف اأهم الظواهر  زديادات ملمو�صة يف املناطق املتاأ ت�صبح تلك الإ

قد ت�صل اإىل ن�صٍب مئوية هامة من اإجمايل الناجت املحلي واملردود يف مناطق خمتلفة تتميز باإقت�صاد كبري جداً، وقد تتعدى  25% من اإجمايل 

]7.5[ N ** .ّثرة بتلك الظواهر �صغر بني املناطق املتاأ الناجت املحلي واملردود يف املناطق الأ

جهاٍد ناجٍت عن تقلبّية املناخ والظواهر املتطرفة املرتبطة باملناخ؛ وقد تكون  �رس املعي�صية الفقرية خا�صعة لإ باتت بع�ش املجتمعات والأ  •
ّثر اإىل درجة عالية بتغرّي املناخ، كونها متيل اإىل التمركز يف املناطق العالية اخلطورة ن�صبيًا، ومتلك نفاذاً حمدوداً اإىل اخلدمات  �رسيعة التاأ

 7.2[ N ** .غذية املحلية وغريها من املوارد للتكّيف. اأّما يف مناطق اأخرى فقد ُتظهر تبعيًة اأكرب ملوارد املناخ احل�صا�صة على غرار املياه والأ

]7.4.6 –  7.4.5 –
قت�صادية. ويف  والإ املالية  للمخاطر  فعلية  اإدارة  اإىل  احلاجة  املتطرفة، من  اجلوية  الظواهر  اإثر  املتنامية  قت�صادية  الإ التكاليف  تزيد  بداأت   •
�صارات الت�صعري اأن توؤمن  دارة املخاطر، ميكن لإ اأ�صا�صيًا لإ ماكن التي ت�صهد تزايداً للمخاطر، وحيث بات التاأمني اخلا�ش خياراً  املناطق والأ

خرى، ومنها احلكومات. اأّما املناطق التي ل متلك قطاع تاأمني خا�ش  طراف الأ حوافزاً للتكّيف؛ اإّل اأن احلماية قد ُت�صحب اأي�صًا، ما يعّزز اأدوار الأ

دارة  حوال، اإّن اأ�صد املجموعات فقراً يف املجتمع �صتحتاج اإىل م�صاعدٍة خا�صة لإ دارة املخاطر. ويف كل الأ وا�صعًا ف�صتحتاج اإىل اآليات اأخرى لإ

]7.4.2[ D ** .املخاطر والتكّيف

جتماعي، ويزيد من ال�صغوطات على البنى التحتية احلكومية  ن�صاف الإ يف مناطق عديدة، من املرّجح اأن يطرح تغرّي املناخ م�صاكل جلهة الإ  •
والقدرات املوؤ�ص�صاتية. ** N ]امللّخ�ش التنفيذي، 7 – 7.4.5 – 7.6.5[

تتمتع البنى التحتية املادية املوثوقة والبنى التحتية املتينة باأهمية خا�صة يف اإطار اإدارة املخاطر املرتبطة باملناخ. فالبنى التحتية، على   •
قليمية، ل �صيما يف املناطق ال�صاحلية؛ كما اأن  مطار الإ ّثر باإرتفاع م�صتوى �صطح البحر واإنخفا�ش ن�صبة الأ غرار نظم املياه املدنية، �رسيعة التاأ

ّثراً من غريها باآثار تغرّي املناخ. ** N ]من 7.4.3 اإىل 7.4.5[ التجمعات ال�صكانية الكبرية التي تفتقر اإىل البنى التحتية تعترب اأكرث تاأ

ة ال�صحرّ

 N ** �صيوية.  الآ البلدان  بع�ش  يف  التغذية  �صوء  م�صتوى  على  اإزدياداً   2030 العام  يف  املناخ  تغرّي  جلهة  املتوقعة  الن�صبية  املخاطر  تظهر   •
�صتوائية  حرتار املتوقعة من وفرة مردودات املحا�صيل يف املناطق الإ ]8.4.1[ ويف مرحلة تالية من القرن، من املتوقع اأن تقلل توّجهات الإ
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�صطرابات ذات ال�صلة، مبا يف ذلك تطّور الطفل ومنوه، يف املناطق  واجلافة بح�صب املوا�صم. ]5.4[ ما �صيزيد من ن�صبة اجلوع و�صوء التغذية والإ

]8.4.2[ N ** .من الغذائي، اأي اأفريقيا على وجه التحديد ّثراً من غريها باإنعدام الأ كرث تاأ الأ

ذلك على عبٍء خفيٍف من  ينطبق  لكن  الوفيات؛  ن�صبي كبري يف  اإرتفاٍع  اإىل  ال�صاحلي  الفي�صان  يوؤدي  اأن  املتوقع  2030، من  العام  بحلول   •
 �صغرياً. وب�صكٍل عام، من املتوقع اأن يزيد عدد ال�صكان املعر�صني خلطر الفي�صان ب�صعفني اأو ثالثة اأ�صعاف، 

ّ
ثر الكلي املر�ش، وبالتايل يبقى الأ

]8.4.1[ N ** .2080 بحلول العام

ن�صبة  وزيادة  املكان  اإىل  نظراً  البلدان  بح�صب  احلرارة  ب�صبب  املوت  خلطر  �صني 
ّ
املعر �صخا�ش  الأ عدد  باإرتفاع  اخلا�صة  التقديرات  تختلف   •

�صخا�ش. ** D ]اجلدول  امل�صنني وتدابري التكّيف اخلا�صة باملكان. وب�صورة عامة، يتوقع ان ي�صهد هذا القرن اإرتفاعًا هامًا يف عدد هوؤلء الأ

]8.3

�صني 
ّ
�صافيني املعر �صخا�ش الإ ت�صري التنبوؤات اإىل توقعات خمتلطة يف ن�صب املالريا: على ال�صعيد العاملي، من املتوقع اأن يرتاوح عدد الأ  •

2(. اأّما يف اأفريقيا فترتاوح  �صابة بهذا املر�ش بني 220 مليون �صخ�ش )بح�صب ال�صيناريو A1 FI( و400 مليون �صخ�ش )بح�صب ال�صيناريو اأ لالإ

التقديرات بني تراجع ن�صبة اإنتقال املر�ش يف جنوب �رسق اأفريقيا يف العام 2020 وتراجعها يف منطقة ال�صاحل وجنوب و�صط اأفريقيا يف 

�صخا�ش امل�صابني �صهريًا اإىل %16 – %28   را�صي املرتفعة، وبني اإزدياد عدد الأ �صافة اإىل اإزدياد الن�صب وترّكزها يف الأ العام 2080، بالإ

�صابة.  يف العام 2100، بح�صب كافة ال�صيناريوهات. كما ُيتوقع اأن ت�صهد اململكة املتحدة واأ�صرتاليا والهند والربتغال اإرتفاع ن�صبة خطر الإ

*** D ]اجلدول 8.2[

 ،)2 )اأ  ال�صمال  باإجتاه  1000 كلم  بالنواقل  لداء لمي املحمول  اإمتداداً  والع�رسين  القرن احلادي  ت�صهد ثمانينيات  اأن  املتوقع  يف كندا، من   •
�صافة اإىل اإرتفاع عدد القراد بن�صبة �صعفني اإىل 4 اأ�صعاف. ويف اأوروبا، من املتوقع اأن ينتقل اإلتهاب الدماغ املنقول بالقراد من نطاقه  بالإ

احلايل باإجتاه املنطقة ال�صمالية ال�رسقية، غري اأن اإنت�صار املر�ش �صيتقّل�ش يف اأوروبا الو�صطى وال�رسقية بحلول خم�صينيات القرن احلايل. 

* N ]اجلدول 8.2[

 ]8.4.1[ N **  .%5 اإىل   %2 بحوايل  �صهال  الإ اأمرا�ش  عبء  جلهة  تراجعًا  الدخل  املنخف�صة  املناطق  ت�صهد  اأن  ُيتوقع   ،2030 العام  بحلول   •
�صلية يف اأ�صرتاليا اإرتفاعًا �صنويًا بن�صبة N ** .%18 – %5 ]اجلدول 8.2[ وقد مّت تقدير اإحتمال  وكان من املتوقع اأن تعرف املجتمعات الأ

حالت الت�صمم الغذائي يف اململكة املتحدة نتيجة اإرتفاع درجات احلرارة بـ1 اإىل 3 درجات مئوية. * N ]اجلدول 8.2[

وزون.  4.5% يف ما يتعلق بالوفيات املرتبطة بالأ اإرتفاعًا بن�صبة  اأن ت�صهد منطقة �رسق اأمريكا ال�صمالية  اأ2، من املتوقع  بح�صب ال�صيناريو   •
يام التي تتعدى معيار الثماين �صاعات التنظيمي يف ف�صل ال�صيف بن�صبة 68%، اإىل ارتفاٍع  ومن املتوقع اأي�صًا اأن يوؤدي اإرتفاع معّدل عدد الأ

وعية الدموية.  اأخر بن�صبة 0.1% اإىل 0.3% يف الوفيات غري العر�صية واإرتفاٍع اأخر مبعدل 0.3% جلهة الوفيات الناجتة عن اأمرا�ش القلب والأ

يام التي تت�صم بن�صبة عالية من اجل�صيمات وثاين  ويف اململكة املتحدة، ُيتوقع اأن ي�صهد العامان 2050 و2080 حالت تراجع هامة جلهة الأ

وزون تكون قد تراجعت. *** N ]اجلدول 8.4[ وقد  خرى، غري اأن ن�صبة الأ �صافة اإىل حالت تراجع ب�صيطة جلهة امللوثات الأ اأك�صيد الكربيت، بالإ

وزون واجل�صيمات( والناجتة عن تراجع غازات  تكون الفوائد ال�صحية الق�صرية املدى، التابعة لتدين ن�صبة تركيز التلوث اجلوي )على غرار الأ

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

]8.4.1.2[ N * 3.5 مليار �صخ�ش.  اأن يزداد خطر حمى ال�صنك نتيجة تغرّي املناخ، لي�صم  2085، من املتوقع  بحلول العام   •
، يف اململكة املتحدة. ** D ]اجلدول 

ّ
نخفا�ش يف الوفيات املرتبطة بالربد حالت زيادة الوفيات املرتبطة باحلر ُيتوقع اأن تتعدى حالت الإ  •

]8.3
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التاأثيات املناطقية    �ص الفني 4.2  امللخرّ

والتكيرّف و�رسعة التاأثر  

امللّخ�ص  من   6 الإطار  يف  منطقة  لكل  املتوقعة  التاأثيات  ملخ�ص  يرد 

الفني. 

اأفريقيا

نتاج الزراعي يف عدة بلدان ومناطق  من املرّجح اأن يتاأثر ب�صّدة الإ

من  الأ على  �صلباً  �صيوؤثر  ما  املناخ وتقلبّيته،  ب�صبب تغّي  اأفريقية 

الغذائي ويزيد من �صوء التغذية )ثقة عالية جدًا(.

الطبيعية  املوارد  على  عتماد  والإ الزراعية  املحا�صيل  من  كل  ي�صّكل 

لكن  فريقية  الأ البلدان  من  كبي  عدد  يف  املحلية  املعي�صة  من  هامًا  جزءًا 

قت�صاد القائم يف معظم  لي�ص يف جميعها. تعترب الزراعة م�صاهمًا هامًا يف الإ

 %10 21%، كما ت�صّكل ن�صبة ترتاوح ما بني  فريقية، مبعدل  البلدان الأ

اإىل 70% من اإجمايل الناجت املحلي. وت�صي اإىل اأن الدخل خارج املزارع 

 .]9.4.4  ،9.2.2[ البلدان  بع�ص  يف  الكلية  الزراعة  م�صاهمة  من  ُيزيد 

تظهر اخل�صائر الزراعية فادحة يف عدة مناطق )ال�صاحل، و�رسق اإفريقيا 

فريقي، مثاًل( ترافقها تغّيات خالل فرتة منو النبات، ما  واجلنوب الإ

لبع�ص  القاحلة وفقًا  والقاحلة و�صبه  البعلية  املختلطة  النظم  على  يوؤثر 

التوقعات املناخية. يف بع�ص البلدان، ميكن خف�ص املحا�صيل من الزراعة 

من  املحلي،  امل�صتوى  على   .2020 العام  بحلول  الن�صف  اإىل  املطرية 

عندما  معي�صتهم  يف  اإ�صافية  خ�صائر  فراد  الأ من  عدد  يتكّبد  اأن  املرّجح 

)النزاع،  اأخرى.  اإجهاد  عوامل  مع  وتقلبّيته  املناخي  التغّي  يتزامن 

مثاًل( ]9.2.2، 9.6.1[.

نواع  من املرّجح اأن يوؤدي تغّي املناخ وتقلبّيته اإىل خ�صارة بع�ص الأ

نباتات  لعدة  املناخية«  »امل�صاحات  وتقييد  واإنقرا�صها  حيائية  الأ

وحيوانات، ونطاقات تواجدها )ثقة عالية(.

يكولوجية، خا�صة يف   مت ر�صد تغّيات يف جمموعة متنوعة من النظم الإ

فريقي، بوتية اأ�رسع من املتوقع نتيجَة  يكولوجية يف اجلنوب الإ النظم الإ

يكولوجية  الإ النظم  يف  املناخ،  تاأثي  بينها  ومن  العوامل،  من  جمموعٍة 

اجلبلية مثاًل. ]9.4.5،4.4.2،4.4.3،4.4.8[

 يف البيئات غي امل�صتغلة، من املتوقع ح�صول تاأثيات وتاأثيات 

تتفاقم  لكنها  املناخية،  التغّيات  ب�صبب  ومتفاعلة  تفاعلية عديدة 

بفعل العوامل غي املناخية )ثقة عالية(. 

نهار  الأ يف  تراجعًا  مثاًل،  كيليماجنارو،  جبل  على  التاأثيات  تظهر 

)على  التفاعلية  العوامل  من  العديد  نتيجة  اجلليدي  والغطاء  اجلليدية 

الب�رسية(،  والتفاعالت  النبات  يف  والتغّيات  ال�صم�صي،  �صعاع  الإ غرار 

80% خالل  ن�صبته حوايل  تبلغ  نهار اجلليدية  الأ مع تراجع يف م�صاحة 

اأّدت   .)10 )اأنظرالر�صم  1912 و2003  العامني  ما بني  املمتدة  الفرتة 

خ�صارة »غابات ال�صحاب« ب�صبب احلرائق، مثاًل، منذ العام 1976، اإىل 

تراجع �صنوي يف الينابيع املائية املتاأتية من ال�صباب بلغت ن�صبته %25 

مليون �صخ�ص  تغطي حوايل  التي  ال�صنوية  ال�رسب  مياه  )يوازي كمية 

يعي�صون حول جبل كيليماجنارو( ]9.4.5[. 

عوامل،  عدة  ب�صبب  ال�صليمة،  املياه  اإىل  النفاذ  يف  فتقار  الإ يعترب 

نقطة تاأثر اأ�صا�صية يف عدة مناطق يف اأفريقيا. من املرّجح اأن يتفاقم 

الو�صع ب�صبب التغّي املناخي )ثقة عالية جدًا(. 

بحلول العام 2020، تتوقع بع�ص التقييمات اأنه من املقدر اأن يتعر�ص 

بني 75 و250 مليون �صخ�ص لإجهاد مائي متزايد ب�صبب التغّي املناخي. 

1912 ΩÉ©dG ‘ »Ñjô≤àdG ájó«∏÷G á∏àµdG ´É°ùJEG

2003 ΩÉ©dG ‘ ájó«∏÷G á∏àµdG ´É°ùJEG
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والغالف  الثلجية  القلن�سوة  يف  التغرّيات  الفني.  �ص  امللخرّ يف    10 الر�صم 

نهار  الأ الرتاجع يف م�ساحة  الوقت.  الثلجي يف جبل كيليماجنارو على مر 

 1912 العامني  بني  ما  املمتدة  الفرتة  خالل  كيليماجنارو  يف  اجلليدية 

نظر الر�سم 9.2[. و2003 ]اأ
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واإذا ترافق مع الطلب املتزايد، �صيوؤثر �صلبًا على الو�صع املعي�صي ويوؤدي 

التقييمات على �صبيل  باملياه. وتظهر بع�ص  املرتبطة  امل�صاكل  تفاقم  اإىل 

اإزدياد خماطر اجلفاف  واإحتمال  املائي  الإجهاد  اإزديادًا حادًا يف  املثال 

فريقي واإزدياد يف ال�صيالن يف  اأفريقيا واجلنوب الأ اأجزاء من �صمال  يف 

وحده  املناخي  بالتغّي  يتاأثر  ل  املياه  اإىل  النفاذ  اأن  اإل  اأفريقيا.  �رسق 

نهار  الأ من  عددًا  اأن  )اإذ  نهار  والأ حوا�ص  الأ إدارة  با اأي�صًا  بل   ]9.4.1[

املائية  املوارد  وبتدهور  بلدان(،  عدة  بني  مت�صارٌك  الكربى  فريقية  الأ

ب�صبب اإ�صتخراج املياه وتلوث الينابيع ]9.4.1[.

 

يبقى عزو م�صاهمة التغّي املناخي يف التغّيات يف خماطر امللريا 

مو�صوع جدل )ثقة عالية(. 

كما ميكن اأن تتاأثر ال�صّحة الب�رسية وهي تتاأثر اأ�صاًل �صلبًا مبجموعة من 

فريقي  العوامل مرتبطة بالتغّي املناخي وتقلبّيته )يف ه�صبات اجلنوب الأ

املناخي  التغّي  القائم حول عزو  اأفريقيا، مثاًل(. يتطلب اجلدل  و�رسق 

بحاث ]9.4.3، 8.2.8، 8.4.1[. واملالريا مزيدًا من الأ

كرث تاأثرًا بالتقلبّية والتغّي املناخي  اإن اأفريقيا هي اإحدى القارات الأ

جهادات وقدرة تكّيف متدنية، وي�صاهم يف هذا  ب�صبب العديد من الإ

اأفريقيا،  �صكان  من  العديد  منه  يعاين  الذي  املدقع  الفقر  الو�صع 

والفي�صانات،  اجلفاف  مثال  على  املتكررة  الطبيعية  والكوارث 

مطار.  �صافة اإىل الزراعة التي تعتمد اإىل حد بعيد على هطول الأ بالإ

جهادات العديدة قد ظهرت )ثقة  اإل اأن حالت مرونة لفتة اإزاء الإ

عالية(. 

التي  والتكّيف  التاأقلم  اإ�صرتاتيجيات  على  اأمثلة  عدة  اإفريقيا  وت�صم 

املناخية  الظواهر  بينها  ومن  الإجهادات  من  جمموعة  دارة  لإ ت�صتخدم 

زدياد املحتمل  املتطرفة )اجلفاف والفي�صانات، مثاًل(. لكن، على �صوء الإ

ال�صرتاتيجيات غي  تكون هذه  اأن  املرّجح  ال�صبيهة، من  الإجهادات  يف 

امل�صتوطن  الفقر  مل�صكلة  نظرًا  وتقلبّيته،  املناخ  تغّي  مع  للتكّيف  كافية 

اإىل البيانات واملعلومات،  والرتتيبات املوؤ�ص�صاتية ال�صعيفة وقلة النفاذ 

واأعباء �صحية متزايدة. ]9.2.1،9.2.2.، 9.2.5[. 

اآ�صيا

يف  قطاعات  اأّثر على عدة  املناخ  تغّي  اأن  املنظورة  الوقائع  تظهر 

خية )ثقة متو�صطة(. اآ�صيا خلل العقود الأ

املناخية  والظواهر  وتقلبّيته  املناخ  تغّي  تاأثيات  على  اأدلة  ظهرت 

املتطرفة يف اآ�صيا، مثلما توّقع تقرير التقييم الثالث. كما ر�صدت الوقائع 

ويعزى  اآ�صيا،  بلدان  معظم  يف  الزراعية  املحا�صيل  تراجع  املنظورة 

ارتفاع درجات احلرارة. ويعترب كل من  اإىل  رجح، جزئيًا،  الأ ذلك على 

ال�صمالية  اآ�صيا  يف  ال�صقيعية  الرتبة  و�صيالن  اجلليدية  نهار  الأ تراجع 

حرتار. كما  عوام املا�صية، والذي ل �صابق له، نتيجة حمتملة لالإ خالل الأ

والإجهاد احلراري يف  باملناخ  املتاأثرة  مرا�ص  الأ اإزدادت وتية حدوث 

اآ�صيا الو�صطى و�رسق اآ�صيا وجنوب اآ�صيا وجنوب �رسق اآ�صيا مع اإرتفاع 

يف  امللحوظة  التغّيات  اأ�صبحت  التهطال.  وتقلبّية  احلرارة  درجات  يف 

يكولوجية الربّية والبحرّية اأكرث و�صوحًا ]10.2.3[. النظم الإ

 

من املتوقع اأن يوؤّثر تغّي املناخ يف امل�صتقبل على الزراعة من خلل 

والتغذية  للزراعة  ال�صاحلة  را�صي  الأ وتراجع  نتاج  الإ تراجع 

�صماك )ثقة متو�صطة(.  املتوفرة للأ

التهطال يف معظم  املتوّقع والتغّيات يف  ر�ص  الأ اإحرتار �صطح  �صيوؤدي 

بلدان اآ�صيا اإىل تراجع هام يف اإنتاجية املحا�صيل الزراعية نتيجة الإجهاد 

احلراري واإزدياد �صدة اجلفاف والفي�صانات ]10.4.1[. �صيكون تراجع 

نتاجية الزراعية اأكرث و�صوحًا يف املناطق التي تعاين اأ�صاًل من اإزدياد  الإ

را�صي ال�صاحلة للزراعة، و�صتوؤدي اإىل اإزدياد خماطر املجاعة  يف ندرة الأ

املناخ  تغّي  يهدد  كما   .]10.4.1[ النامية  البلدان  يف  خا�صة  اآ�صيا،  يف 

مزارعي الكفاف. وميكن اأن تكون املحا�صيل احلدّية مثل الذرة والدخان 

áãjó◊G á«Hƒæ÷G á«©«≤°üdG áHÎdG OhóM

2100 ΩÉ©dG ∫ƒ∏ëH π«°ùJ ¿CG í qLôŸG øe »àdG á«©«≤°üdG áHÎdG á≤£æe

QƒgóàdG πMGôe É¡«a ∞∏àîJ ¿CG ™bƒàŸG øe »àdG á«©«≤°üdG áHÎdG á≤£æe
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امل�ستقبل يف حدود  التغرّيات املتوقعة يف  الفني.  �ص  امللخرّ 11 يف  الر�صم 

للعام   2 اأ اخلا�ض  التقرير  ل�سيناريو  وفقًا  �سيا  اآ �سمال  ال�سقيعية يف  الرتبة 

نظر الر�سم 10.5[ 2100. ]اأ
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يف  اجليني  التنوع  وخل�صارة  نتاجية  الإ يف  للرتاجع  تعر�صًا  كرث  الأ هي 

املحا�صيل على حد �صواء.]10.4.1[ ومن املتوقع اأن تطراأ تغّيات على 

�صماك والغذاء املتوفر لها واأخيًا على وفرتها، اإ�صتجابًة  موائل توالد الأ

لتغّي املناخ. ]10.4.1[

اإجهاد املوارد املائية يف  اإىل تفاقم  اأن يوؤدي تغّي املناخ  كما ميكن 

معظم مناطق اآ�صيا )ثقة عالية(. 

من  املياه.  ندرة  اآ�صيا هو  يف  املناخ  تغّي  املحتمل يف  خطر  الأ التهديد  اإن 

اآ�صيا  الو�صطى وجنوب  اآ�صيا  العذبة يف  املياه  اأن ترتاجع وفرة  املتوقع 

نهار الوا�صعة،  و�رسق اآ�صيا وجنوب �رسق اآ�صيا، خا�صة يف اأحوا�ص الأ

ب�صبب تغّي املناخ الذي قد يوؤثر �صلبًا على اأكرث من مليار �صخ�ص بحلول 

العام 2050 اإذا ما رافقه اإزدياد يف عدد ال�صكان واإزدياد الطلب ب�صبب 

حت�ّصن م�صتوى املعي�صة .]10.4.2[ ميكن اأن توؤثر التغّيات يف مو�صمية 

نهار اجلليدية ال�رسيع، ويف بع�ص املناطق ب�صبب  ال�صيالن ب�صبب ذوبان الأ

الكهرمائية  الطاقة  توليد  على  بعيد،  حد  اإىل  ال�صتاء  يف  التهطال  اإزدياد 

واإنتاج املحا�صيل واملا�صية ]10.4.2[.

من املتوقع اأن يوؤدي اإرتفاع درجات احلرارة اإىل تراجع اأ�صرع يف 

نهار اجلليدية يف الهيماليا واإ�صتمرار �صيلن الرتبة ال�صقيعية  الأ

يف �صمال اآ�صيا )ثقة متو�صطة(.

يف  اجلليدية  نهار  الأ تتاآكل  قد  احلالية،  الإحرتار  معدلت  ا�صتمرت  اإذا 

ذوبان  و�صيوؤدي   .)11 الر�صم  )اأنظر  جدًا  �رسيعة  بوتية  الهيماليا 

نهار  الأ نظم  بع�ص  يف  التدّفق  اإزدياد  اإىل  املت�صارع  اجلليدية  نهار  الأ

خالل العقدين اإىل ثالثة عقود مقبلة، ما �صيوؤدي اإىل في�صانات متزايدة، 

املائية.  املوارد  واإختالل  املتزعزعة،  املنحدرات  يف  �صخرية  واإنهيارات 

اجلليدية  نهار  الأ حجم  تقّل�ص  مع  التدّفقات  يف  تراجع  ذلك  �صيتبع 

ر�ص،  ]10.6.2[. ميكن اأن يوؤدي تاآكل الرتبة ال�صقيعية اإىل اإنخ�صاف الأ

وتغيي خ�صائ�ص ال�رسف واإ�صتقرار البنى التحتية وميكن اأن توؤدي اإىل 

اإزدياد اإنبعاثات امليثان ]10.4.4[.

يكولوجية البحرية وال�صاحلية يف اآ�صيا  من املتوقع اأن تتاأثر النظم الإ

إرتفاع م�صتوى البحر واإزدياد درجات احلرارة )ثقة عالية(. با

قد يوؤدي اإرتفاع م�صتوى البحر املتوقع اإىل وقوع عدة ماليني اإ�صافية 

يوؤدي  وقد   .]10.4.3.1[ في�صانات  �صنة �صحايا  كل  يف  �صخا�ص  الأ من 

لكنه  جاج،  الأ املاء  اأ�صماك  م�صائد  موئل  اإزدياد  اإىل  البحر  مياه  ت�رسب 

املتوقع  ]10.4.1[. ب�صكل عام، من  املائيات   اإىل حد بعيد برتبية  ي�رّس 

�صماك املرتاجعة اأ�صاُل يف  اأن يوؤدي م�صتوى البحر اإىل تفاقم اإنتاجية الأ

اآ�صيا ]10.4.1[. كما من املتوقع اأن تتاأثر امل�صائد البحرية ال�صمالية اإىل 

نواع، على غرار �صمك القد  حد بعيد بتغّي املناخ، فيما ت�صتفيد بع�ص الأ

رتفاع الطفيف يف درجات احلرارة وترتاجع  قل من الإ والرنكة، على الأ

اإنتاجية اأنواع اأخرى مثل القريد�ص ال�صمايل ]10.4.1[.

تهدد  التي  املخاطر  تفاقم  اإىل  املناخ  تغّي  يوؤدي  اأن  املتوقع  من 

را�صي وتغّي غطاء  حيائي الناجتة عن تغي اإ�صتخدام الأ التنوع الأ

جهاد ال�صكاين يف معظم اأجزاء اآ�صيا )ثقة عالية(.  ر�ص والإ الأ

من املرّجح اأن يزداد خطر اإنقرا�ص عدة اأنواع من احليوانات والنباتات 

ثار التاآزرية لتغّي املناخ وجتزئة املوئل]10.4.4[  الربية يف اآ�صيا نتيجًة الآ

را�صي  يكولوجي يف الأ �صتقرار الإ . كما �صتزداد املخاطر التي حتّدق بالإ

الرطبة واملاجنروف وال�ُصعب املرجانية يف اآ�صيا10.6.1[ ، ]10.4.3. من 

املتوقع اأن تزداد وتية حرائق الغابات واإت�صاعها يف اآ�صيا ال�صمالية يف 

امل�صتقبل ب�صبب تغّي املناخ والظواهر املناخية املتطرفة التي من املرجح 

اأن حتّد من اإت�صاع الغابات ]10.4.4[.

ال�صلبي  املناخي  التغّي  تاأثي  امل�صتقبل  يف  ي�صتمر  اأن  املرّجح  من 

على ال�صحة الب�صرية يف اآ�صيا )ثقة عالية(.

عتالل املزمن ب�صبب اأمرا�ص  من املتوقع اأن تزداد معّدلت الوفيات والإ

�صهال املرتبطة ب�صكل اأ�صا�صي بالفي�صانات واجلفاف، يف �رسق اآ�صيا  الإ

وجنوب اآ�صيا وجنوب �رسق اآ�صيا، ب�صبب التغّيات املتوقعة يف الدورة 

اإرتفاع  �صيوؤدي   .]10.4.5[ العاملي  بالإحرتار  املرتبطة  الهيدرولوجية 

درجات حرارة املياه ال�صاحلية اإىل تفاقم اإنت�صار و/اأو �صمّية الكوليا 

الطبيعية  املوائل  بتو�صع  التقارير  تفيد  كما   .]10.4.5[ اآ�صيا  جنوب  يف 

مرا�ص التي حتملها الناقالت واملياه ]10.4.5[. لالأ

 

جهادات العديدة قوًة يف اآ�صيا يف امل�صتقبل ب�صبب تغّي  �صتزداد الإ

املناخ )ثقة عالية(. 

والت�صنيع  ال�رسيع  بالتمّدن  املرتبط  الطبيعية  املوارد  اإ�صتغالل  اأّدى 

قت�صادية يف البلدان النامية يف اآ�صيا اإىل اإزدياد تلّوث الهواء  والتنمية الإ

خية التي �صّكلت �صغطًا  را�صي، وامل�صاكل البيئية الأ واملياه، وتدهور الأ

الثقافية  والنزاهة  الب�رسية  والرفاهية  املدنية  التحتية  البنى  على  هائاًل 

قت�صادية. من املرّجح اأن يوؤدي تغّي املناخ اإىل  و�صاع الإجتماعية الإ والأ

زيادة  ال�صغوط البيئية قوًة، ما �صيعيق التنمية امل�صتدامة يف عدة بلدان 

نامية يف اآ�صيا، خا�صًة يف اجلنوب وال�رسق. ]10.5.6[
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اأ�صرتاليا ونيوزيلندا

ت�صهد املنطقة اأ�صًل تاأثيات من التغّيات املناخية احلديثة، ولقد 

بداأ التكّيف يف بع�ص القطاعات واملناطق )ثقة عالية(.

 منذ العام 1950، بلغ الإحرتار بني 0.3 و0.7 درجة مئوية يف املنطقة، 

مطار يف �صمال غرب  مع اإزدياد موجات احلّر وتراجع ال�صقيع واإزدياد الأ

و�رسق  جنوب  يف  مطار  الأ وتراجع  نيوزيلندا،  غرب  وجنوب  اأ�صرتاليا 

اأ�صرتاليا،  �صدة اجلفاف يف  واإزدياد  نيوزيلندا،  اأ�صرتاليا و�صمال �رسق 

التاأثيات  تت�صح   .]11.2.1[ ملم    70 بن�صبة  البحر  م�صتوى  واإرتفاع 

املتغّية،  الطبيعية  يكولوجية  الإ املياه والزراعة، والنظم  اليوم يف توّفر 

نهار اجلليدية ]11.2.2،  والغطاء الثلجي املو�صمي املرتاجع، وتقّل�ص الأ

11.2.3[. لقد حدث بع�ص التكّيف يف قطاعات كاملياه والزراعة والب�صتنة 

وال�صواحل ]11.2.5[.

اأكرث  �صيكون  والع�صرين  احلادي  القرن  مناخ  اأن  املوؤكد  �صبه  من 

حّرًا مع تغّيات يف الظواهر املتطرفة )ثقة ترتاوح بني املتو�صطة 

والعالية(.

�صّدة موجات احلر واحلرائق ووتيتها  تزداد  اأن  املوؤكد  �صبه  كما من 

الفي�صانات  �صدة  تزداد  اأن  جدًا  املرجح  من  كما   .]11.3[ عالية(  )ثقة 

املرّجح  ومن  ووتيتها،  العا�صفي  واملد  واجلفاف  الرتبة  وانزلقات 

اأن ت�صبح الثلوج وال�صقيع اأكرث ندرًة )ثقة عالية( ]11.3.1[. كما من 

اأن ترتاجع الرطوبة يف الرتبة يف مناطق وا�صعة من الياب�صة يف  املرّجح 

اأ�صرتاليا و�رسق نيوزيلندا، على الرغم من اأنه من املرّجح اأن ي�صهد غرب 

نيوزيلندا ن�صبة اأمطار اأكرث )ثقة متو�صطة( ]11.3[.

من املرّجح اأن تكون التاأثيات املحتملة لتغّي املناخ هامة اإذا مل 

ترتافق مع املزيد من التكّيف )ثقة عالية(.

اأن  جدًا  املرّجح  من  التبّخر،  واإزدياد  التهطال  تراجع  نتيجة   •
جنوب  يف   2030 العام  بحلول  املائي  من  الأ م�صاكل  ت�صتد 

را�صي ال�صمالية وبع�ص  اأ�صرتاليا و�رسقها، ويف نيوزيلندا والأ

املناطق ال�رسقية ]11.4.1[.

بحلول  هامة  خ�صارة  حيائي  الأ التنوع  يعرف  اأن  املتوقع  من   •
بينها  ومن  اإيكولوجيًا،  الغنية  املواقع  بع�ص  يف   2020 العام 

الر�صيف املرجاين الكبي واملناطق املدارية الرطبة يف كوينزلند. 

را�صي الرطبة يف كاكادو،  خرى املهددة، الأ ومن بني املواقع الأ

وجنوب غرب اأ�صرتاليا، واجلزر جنوب القطب ال�صمايل ومناطق 

لب يف البلدين ]11.4.2[. الأ

واإزدياد  احلالية  ال�صاحلية  التنمية  توؤدي  اأن  املتوقع  من    •
�رسق  وجنوب  كين�ص  مثل  املناطق،  بع�ص  يف  ال�صّكان 

بلنتي  خليج  حتى  نورثالند  واأرا�صي  )اأ�صرتاليا(  كوينزلند 

البحر  م�صتوى  اإرتفاع  من  املخاطر  تفاقم  اإىل  )نيوزيلندا( 

زدياد يف �صّدة العوا�صف والفي�صانات ال�صاحلية ووتيتها  والإ

بحلول العام 2050 ]11.4.5، 11.4.7[.

اإىل  التحتية  البنى  باأهم  املحّدقة  املخاطر  تزداد  اأن  املرّجح  من   •
حّد بعيد. وبحلول العام 2030، من املرّجح جدًا اأن يتم تخطي 

الواقع  من  اأكرث  مبرات  املتطرفة  للظواهر  الت�صميم  معايي 

الفي�صانات  من  ف�صل احلماية  املخاطر  هذه  وتت�صمن  الراهن. 

العوا�صف  اأ�رسار  واإزدياد  واملجارير،  ال�رسف  و�صبكات 

من  املزيد  اإىل  يوؤدي  ما  احلّر،  موجات  واإزدياد  واحلرائق، 

 ،11.4.5  ،11.4.1[ الكهربائي  التيار  واإنقطاع  الوفيات 

.]11.4.11 ،11.4.10 ،11.4.7

بحلول  واحلراجة  الزراعة  يف  نتاج  الإ يرتاجع  اأن  املتوقع  من   •
ويف  اأ�صرتاليا،  و�رسق  جنوب  مناطق  معظم  يف   2030 العام 

واحلرائق.  اجلفاف  اإزدياد  ب�صبب  نيوزيلندا  �رسق  يف  مناطق 

الزراعة واحلراجة  ت�صتفيد  اأن  املتوقع  نيوزيلندا، من  لكن، يف 

ب�صكل اأ�صا�صي يف املناطق الغربية واجلنوبية واملناطق املحاذية 

وتراجع  النبات،  منو  مو�صم  اإطالة  ب�صبب  �صا�صية  الأ نهار  لالأ

�صقيع واإزدياد التهطال ]11.4.3[، ]11.4.4[

من املرّجح اأن تزداد �رسعة التاأثر يف عدة قطاعات، لكنها تعتمد على 

قدرة التكّيف.

املنطقة  وتتمتع  هامة.  تكّيف  قدرة  الب�رسية  النظم  ملعظم   •
وا�صعة  وعلمية  فنية  وقدرات  متقّدمة  إقت�صادات  با

حيائي.  من الأ واإ�صرتاتيجيات التخفيف من الكوارث وتدابي الأ

عقبات  تطرح  واأن  مرتفعة  التكلفة  تكون  اأن  املرّجح  من  لكن، 

عالية(]11.5[  )ثقة  التكّيف  خيارات  تطبيق  اأمام  موؤ�ص�صاتية 

)ثقة  متدنية  تكّيف  قدرة  �صلية  الأ املجتمعات  بع�ص  متتلك   .

واملجتمعات  املائي  من  الأ من  كل  يعترب   .]11.4.8[ متو�صطة( 

كرث عر�صًة )ثقة عالية( ]11.7[. ال�صاحلية الأ

اأن  جدًا  املرجح  من  حمدودة.  تكّيف  قدرة  الطبيعية  للنظم   •
تتخطى معّدلت تغّي املناخ املتوقعة معّدلت التكّيف من خالل 

نواع )ثقة عالية( ]11.5[. ومن املرّجح جدًا اأن  تطّور عدد من الأ
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نواع نتيجة املناطق  حتّد خ�صارة املوائل وجتزئتها من هجرة الأ

املناخية املتحّولة )ثقة عالية( ]11.5، ]11.2.5.

الظواهر  اإزدياد  نتيجة  التاأثر  �رسعة  تزداد  اأن  املرّجح  من   •
قت�صادية  الإ �رسار  الأ تزداد  اأن  جدًا  املرّجح  ومن  املتطرفة. 

من الظواهر املناخية املتطرفة واأن ت�صكل حتديات جّمة للتكّيف 

)ثقة عالية( ]11.5[.

 2050 العام  بحلول  عالية  التاأّثر  �رسعة  تكون  اأن  املرّجح  من   •
يف   .)12 الر�صم  )اأنظر  املحددة  ال�صاخنة  املواقع  بع�ص  يف 

اأ�صرتاليا، تت�صمن هذه املواقع حيد احلاجز الكبي، وكوينزلند 

لب،  ال�رسقية واجلنوب الغربي، وحو�ص موراي - دارلينغ، والأ

بالنتي،  خليج  املواقع  هذه  ت�صمل  نيوزيلندا،  ويف  وكاكادو; 

لب اجلنوبي )ثقة  واأرا�صي نورثالند، واملناطق ال�رسقية، والأ

متو�صطة( ]11.7[ .

اأوروبا

لقد مت توثيق التاأثيات الوا�صعة النطاق للتغّيات يف املناخ احلايل 

وىل )ثقة عالية جدًا(. يف اأوروبا للمرة الأ

تركيبة  على  التهطال  يف  مكانيًا  املتقلبة  والتغّيات  الإحرتار  اإجتاه  اأّثر 

الرتبة  واإت�صاع  اجلليدية  نهار  الأ )تراجع  وعمله  اجلليدي  الغالف 

)طول  واملدارة  الطبيعية  يكولوجية  الإ النظم  اإىل  بالإ�صافة  ال�صقيعية( 

حّر  موجة  ب�صبب  الب�رسية  وال�صّحة  نواع  الأ حتّول  النبات،  منو  فرتة 

 2003 العام  يف  احلّر  موجة  اأثرت   .]12.2.1[ لها(  �صابقة  ل  �صديدة 

الفيزيائية  حيائية  الأ النظم  على  ب�صدة   )13 الر�صم  )اأنظر  اأوروبا  يف 

 .]12.6.1[ اإ�صافية(  وفاة  حالة   35000 حوايل  )�صّجلت  واملجتمع 

يف  املناخ  لتغّي  املتوقعة  التاأثيات  مع  امللحوظة  التغّيات  وتتما�صى 

امل�صتقبل ]12.4[.
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 .úTQÉe …QÉcÉe πãe ,áHò©dG √É«ŸG …ƒ– »àdG

.IôLÉ¡ŸG Qƒ«£dG πFGƒe ™LGôJ

Öd C’G ≥WÉæe

 OÉjOREG ,äÉJÉÑædGh äÉfGƒ«◊G ´GƒfCG ™LGôJ

 ¢üq∏≤J .ÜÉ°ûY C’G ∫ƒ≤M ÜÉ°ùM ≈∏Y äÉÑæ÷G

 .»é∏ãdG AÉ£¨dG ™LGôJh ájó«∏÷G QÉ¡f C’G

 OÉjOREG øY áŒÉf Góæ∏jRƒ«f áÄ«Ñd äGójó¡J

.áHÎdG äÉb’õfEGh πcBÉàdGh äÉfÉ°†«ØdG

óf’õæjƒc ¥ô°T ÜƒæL

 ÖÑ°ùH ºFÉ≤dG Q qƒ£àdG ºbÉØàj ¿CG í qLôŸG øe 

 äÉfÉ°†«ØdG ôKEG áÄ«ÑdG ‘ áMOÉØdG ôFÉ°ùÿG

.ájQÉ°üYE’G ∞°UGƒ©dGh ôëÑdG iƒà°ùe ´ÉØJQEGh

»àæ∏H è«∏N ≈àM ófÓKQƒf »°VGQCG

 ÖÑ°ùH ºFÉ≤dG Qƒ£àdG ºbÉØàj ¿CG í qLôŸG øe 

 äÉfÉ°†«ØdG ôKEG áÄ«ÑdG ‘ áMOÉØdG ôFÉ°ùÿG

.ájQÉ°üYE’G ∞°UGƒ©dGh ôëÑdG iƒà°ùe ´ÉØJQEGh

 Góæ∏jRƒ«f ¥ô°T

 ÖÑ°ùH »FÉŸG øe C’G ‘ πcÉ°ûe

 ’ å«M Ö∏£dGh ±ÉØ÷G OÉjOREG

. q…ôdG ôaƒàj

áÑWôdG óf’õæjƒc »°VGQCG

 É«∏©dG »°VGQ C’G ‘ áæWƒà°ùŸG ájô≤ØdG äÉfGƒ«◊G øe IójóY ´GƒfCG ¢VGô≤fEG ™bƒJ 

 ôKEG áÄ«ÑdG ‘ áMOÉa ôFÉ°ùN .¿ÉLôŸG Qö†J .á£°Sƒàe QGÎMEG äÉjƒà°ùe óæY

.ájQÉ°üYE’G ∞°UGƒ©dGh ôëÑdG iƒà°ùe ´ÉØJQEGh äÉfÉ°†«ØdG

ثريات الوا�سعة، وقدرة التكّيف املنخف�سة، وعدد ال�سكان،  �سرتاليا ونيوزيلندا، بناًء على املعايري التالية: التاأ �ص الفني. املواقع احلارة يف اأ الر�صم 12 يف امللخرّ

را�سي اجلاري، وخ�سارة  خرى هامة )النمو ال�سكاين امل�ستمر املتزايد، والتنمية اجلارية، وتدهور الأ إجهادات اأ �سة، وا
ّ

إقت�ساديًا واملعر البنى التحتية الهامة ا

إرتفاع م�ستوى البحر، مثاًل( ]11.7[. املوائل اجلارية، واملخاطر من ا
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من  الرغم  على  بعيد،  حد  اإىل  باملناخ  املرتبطة  املخاطر  �صتزداد 

اإختلف التغّيات جغرافياً )ثقة عالية جدًا(. 

للبحر،  املحاذية  املناطق  يف  ال�صتاء  يف  الفي�صانات  تزداد  اأن  املرّجح  من 

 .]12.4.1[  2020 العام  بحلول  كلها  اأوروبا  يف  ال�رسيعة  والفي�صانات 

بالعوا�صف  املرتبطة  ال�صاحلية  الفي�صانات  تهّدد  اأن  املرّجح  من  كما 

البحر،  م�صتوى  واإرتفاع  طل�صي(  الأ �رسق  �صمال  يف  )خا�صة  املتزايدة 

1.5 مليون �صخ�ص اإ�صايف �صنويًا بحلول العام 2080، ومن املتوقع اأن 

كرث دفئًا وجفافًا  يزداد تاآكل ال�صواحل ]12.4.2[. �صتوؤدي الظروف الأ

اإىل جفاف متكرر واأطول )بحلول العام 2070، �صتتكرر مراحل اجلفاف 

احلالية التي تدوم 100 �صنة كل 50 �صنة اأو اأقل يف جنوب اأو جنوب �رسق 

اأوروبا(، بالإ�صافة اإىل طول مو�صم احلرائق واإزدياد خماطر احلريق، 

خا�صة يف منطقة املتو�صط ]12.3.1[، ]12.4.4[. كما من املتوقع اإرتفاع 

وتية احلرائق الكارثية يف اأرا�صي اخلث امل�رّسفة يف اأوروبا الو�صطى 

ب�صبب  ال�صخرية  نهيارات  الإ وتية  و�صرتتفع   .]12.4.5[ وال�رسقية 

تزعزع اجلدران اجلبلية نتيجة اإرتفاع درجات احلرارة وذوبان الرتبة 

ال�صقيعية ]12.4.3[.

الربد  ب�صبب  الوفيات  تراجع  مثل  اإيجابية،  التاأثيات  بع�ص  تكون  قد 

ويف  اأخرى،  جهة  من  لكن،  ال�صتاء.  يف  احلرارة  درجات  اإرتفاع  بف�صل 

ب�صبب  ال�صحّية  املخاطر  تزداد  اأن  املتوقع  من  التكّيف،  تدابي  غياب 

واجلنوبية  الو�صطى  اأوروبا  يف  خا�صة  احلّر،  موجات  وتية  اإرتفاع 

مرا�ص التي  اإزدياد الفي�صانات والتعّر�ص لالأ اإىل  وال�رسقية، بالإ�صافة 

غذية ]12.4.11[. حتملها الناقالت والأ

املوارد  يف  قليمية  الإ ختلفات  الإ املناخ  تغّي  يكرّب  اأن  املرّجح  من 

الطبيعية واملوجودات يف اأوروبا )ثقة عالية جدًا(.

 2.5  :  1 اأ )�صيناريو  هام  اإحرتار  اإىل  املناخ  تغّي  �صيناريوهات  ت�صي 

ال�صتاء  يف  يزداد  مئوية(،  درجات   4 اإىل   1 ب2:  مئوية،  درجة   5.5 اإىل 

يف ال�صمال، ويف ال�صيف يف اأوروبا اجلنوبية والو�صطى ]12.3 .1[. من 

اأن يزداد متو�صط التهطال ال�صنوي يف ال�صمال واأن يرتاجع يف  املتوقع 

اجلنوب. اإل اأن التغّيات املو�صمية �صتكون اأكرث و�صوحًا: من املتوقع 

فوق   %45 اإىل   %30 ن�صبته حوايل  ما  ال�صيف  يف  التهطال  يرتاجع  اأن 

حو�ص املتو�صط، واأي�صًا فوق اأوروبا ال�رسقية والو�صطى، وبدرجة اأقل 

فوق اأوروبا ال�صمالية، وحتى يف اإ�صكاندينافيا الو�صطى ]12.3.1[. من 

طل�صي  الأ �صمال  يف  واإنتاجها  البحرية  امل�صائد  ر�صد  يزداد  اأن  املرّجح 

]12.4.7[. كما ُيرّجح اأن تتغّي مالءمة املحا�صيل يف اأوروبا، واأن تزداد 

اأوروبا  ثابتة( يف  خرى  الأ العوامل  بقاء جميع  املحا�صيل )مع  اإنتاجية 

ال�صمالية، واأن ترتاجع يف املتو�صط ويف جنوب �رسق اأوروبا ]12.4.7[. 

اجلنوب  يف  وترتاجع  ال�صمال  يف  حراج  الأ تتو�صع  اأن  املتوقع  من 

حيائية  الأ والكتلة  حراج  الأ اإنتاجية  تزداد  اأن  املرّجح  من   .]12.4.4[

الإجمالية يف ال�صمال وترتاجع يف اأوروبا الو�صطى وال�رسقية، فيما ُيرّجح 

املتوقع  من   .]12.4.4[ اجلنوب  يف  �صجار  الأ وفيات  معّدل  يت�صارع  اأن 

اإرتفاع  اأكرب:  بو�صوح  املناطق  بني  املياه  توفر  يف  الإختالفات  تربز  اأن 

متو�صط ال�صيالن ال�صنوي يف ال�صمال / �صمال غرب اأوروبا، وتراجع يف 

اجلنوب / جنوب �رسق اأوروبا )من املتوقع اإن يرتاجع التدّفق املنخف�ص 

يف ال�صيف مبعّدل قد ي�صل حتى 50% يف اأوروبا الو�صطى وحتى 80% يف 

نهار يف اأوروبا اجلنوبية( ]12.4.1،12.4.5 [. بع�ص الأ
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 يف العام 2003: )ا( 
ّ

�ص الفني. خ�سائ�ض موجة احلر الر�صم 13 يف امللخرّ

غ�سط�ض  ب / اأ إختالل يف درجات احلرارة يف حزيران / يونيو ومتوز / يوليو واآ ا

درجات  )ب-د(  1961و1990،  العامني  بني  ما  املمتدة  بالفرتة  مقارنة 

غ�سط�ض يف �سوي�رشا، )ب(  ب / اأ احلرارة يف حزيران / يونيو ومتوز / يوليو واآ

امللحوظة خالل الفرتة املمتدة ما بني العامني 1864و2003، )ج( حماكاة 

العامني  للفرتة املمتدة ما بني  إقليمي  ا إ�ستخدام منوذج مناخي  ا من خالل 

1961و1990، )د( حماكاة للفرتة املمتدة ما بني العامني 2071و2100 

لواح )ب-د( متو�سط  2. متثل العواميد يف الأ وفقًا ل�سيناريو التقرير اخلا�ض اأ

درجات احلرارة يف ال�سيف لكل �سنة خالل الفرتة الزمنية املدرو�سة، وي�سار 

�سود. ]الر�سم 12.4[ إىل توزيع غو�ض بالأ ا
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فراد  الأ عدد  اإىل  �صافة  بالإ املائي  جهاد  الإ يزداد  اأن  املرّجح  من 

نهار يف ظل اإجهاد مائي مرتفع )ثقة  الذين يعي�صون يف اأحوا�ص الأ

عالية(.

واجلنوبية.  الو�صطى  اأوروبا  يف  املائي  جهاد  الإ يزداد  اأن  املرّجح  من 

ومن املرّجح اأن تزداد ن�صبة املنطقة التي تعاين اإجهادًا مائيًا عاليًا من 

 16 فراد املعر�صني من  الأ 2070، وعدد  العام  35% بحلول  اإىل   %19

كرث تعّر�صًا هي اأوروبا  مليون اإىل 44 مليون ]12.4.1[. اإن املناطق الأ

من   .]12.4.1[ وال�رسقية  الو�صطى  اأوروبا  مناطق  وبع�ص  اجلنوبية 

اأوروبا  يف  الكهرمائية  الطاقة  اإنتاج  على  القدرة  ترتاجع  اأن  املتوقع 

مبعدل 6% ومبعدل %20 اإىل 50% حول املتو�صط بحلول العام 2070 

.]12.4.8.1[

 

حيائي  من املتوقع اأن تتاأثر النظم الطبيعية يف اأوروبا والتنوع الأ

اإىل حد بعيد بتغّي املناخ )ثقة عالية جدًا(. من املرّجح اأن تواجه 

و�صع من املخلوقات والنظم اليكولوجية م�صاعب يف  كرثية الأ الأ

التكّيف مع تغّي املناخ )ثقة عالية(. 

نحو  البحار  اإنتقال  اإىل  البحر  م�صتوى  اإرتفاع  يوؤدي  اأن  املرّجح  من 

ال�صاحلية  الرطبة  را�صي  الأ من   %20 حوايل  وخ�صارة  الداخل 

اأو  اأنواع تتوالد  اإىل خ�صارة توّفر املوائل لعدة  ]12.4.2.[ ، ما يوؤدي 

�صتختفي   .]12.4.6[ املنخف�صة  ال�صاحلية  املناطق  يف  موائلها  حتفر 

اإىل حد بعيد  كرب حجمًا  نهار الأ نهار اجلليدية ال�صغية وتتقل�ص الأ الأ

و%70   %30 بني  ما  ترتاوح  بن�صبة  حجمها  يتقل�ص  اأن  املتوقع  )من 

بحلول العام 2050( خالل القرن احلادي والع�رسين ]12.4.3[. ومن 

املتوقع اأن تختفي عّدة مناطق من الرتبة ال�صقيعية يف القطب ال�صمايل 

]12.4.5.[. اأما يف املتو�صط فمن املتوقع اأن تختفي عدة نظم اإيكولوجية 

عابرة  ومت�صي  الدائمة  يكولوجية  الإ النظم  تتقل�ص  واأن  عابرة،  مائية 

اأن يوؤدي تو�ّصع  ]12.4.5[. ووفقًا لبع�ص ال�صيناريوهات، من املتوقع 

 .]12.4.4[ احلالية  التندرة  مناطق  تراجع  اإىل  ال�صمال  نحو  حراج  الأ

 %60 اإىل  ن�صبتها  ت�صل  حيائية  الأ نواع  الأ يف  خ�صارة  اجلبال  وتواجه 

نبعاثات املرتفعة بحلول العام 2080 ]12.4.3[.  وفقًا ل�صيناريوهات الإ

وروبية )حتى  من املرّجح اأن مت�صي ن�صبة مئوية كبية من النباتات الأ

متجهة  اأو  خطر  يف  اأو  التاأثر  �صديدة  الدرا�صات(  لإحدى  وفقًا   %50

تكون  اأن  املرّجح  ]12.4.6[. من  القرن  هذا  نهاية  نقرا�ص مع  الإ نحو 

خيارات التكّيف حمدودة بالن�صبة اإىل عدة خملوقات ونظم اإيكولوجية. 

على �صبيل املثال، من املرّجح جدًا اأن يوؤدي التناثر املحدود اإىل احلّد من 

جمموع معظم الزواحف واحليوانات الربمائية ]12.4.6[. كما ُيرّجح 

مع  التكّيف  من  جيولوجيًا  والهابطة  املنخف�صة  ال�صواحل  تتمكن  األ 

اإرتفاع م�صتوى البحر ]12.5.2[. ما من خيارات وا�صحة للتكّيف مع 

لب ]12.5.3[. ميكن حت�صني  تغّي املناخ متاحة للتندرة اأو للنبات يف الأ

الإجهادات   من  احلّد  خالل  من  التكّيف  على  اليكولوجية  النظم  قدرة 

حفظ  مواقع  اإىل  احلاجة  تظهر  وقد   .]12.5.3،12.5.5[ الب�رسية 

تغيي ظروف  اإىل  املناخ  تغّي  يوؤدي  اأن  املرّجح جدًا  من  اأنه  اإذ  جديدة 

نواع يف املواقع احلالية )يف ظل تغّي املناخ، ومن اأجل  مالءمة عدد من الأ

بلوغ اأهداف املحافظة، جتب زيادة م�صاحة املحمّيات احلالية يف الإحتاد 

وروبي مبعدل %41( ]12.5.6[.  الأ

وروبية تقريباً �صلباً ببع�ص  من املتوقع اأن تتاأثر جميع املناطق الأ

عدة  اأمام  حتدّيات  ي�صّكل  ما  امل�صتقبل،  يف  املناخ  تغّي  تاأثيات 

قطاعات اإقت�صادية )ثقة عالية جدًا(.

يف اأوروبا اجلنوبية، من املتوقع اأن يوؤدي تغّي املناخ اإىل تفاقم الظروف 

)درجات حرارة مرتفعة وجفاف( يف منطقة تتاأثر اأ�صاًل بتقلبّية املناخ. اأما 

يف اأوروبا ال�صمالية فمن املتوقع اأن يكون لتغّي املناخ تاأثيات متفاوتة، 

اأن  املرّجح  من  املناخ،  تغّي  ي�صتمر  فيما  لكن،  الفوائد،  بع�ص  تت�صمن 

تتخطى ن�صبة التاأثيات ال�صلبية ن�صبة الفوائد ]12.4[.

يف  ارّي  مياه  على  املتزايد  الطلب  مع  تتكّيف  اأن  الزراعة  على  �صيكون 

اإزدياد الطلب على املياه من  اأوروبا اجلنوبية ب�صبب تغّي املناخ )مثاًل: 

البطاطا بحلول  لزراعة   %10 اإىل   %6 الذرة، ومن  لزراعة   %4 اإىل   %2

العام 2050( بالإ�صافة اإىل املزيد من احلواجز الناجتة عن اإزدياد ن�ص 

النيرتات املرتبط باملحا�صيل ]12.5.7[. ومن املتوقع اأن ينخف�ص الطلب 

على التدفئة يف ال�صتاء وعلى التربيد يف ال�صيف ب�صبب تغّي املناخ: حول 

اأ�صبوعني  التدفئة  اإىل  حتتاج  التي  �صابيع  الأ عدد  �صيرتاجع  املتو�صط، 

التربيد  اإىل  حتتاج  التي  �صابيع  الأ عدد  �صيتفع  لكن  اأ�صابيع،  ثالثة  اأو 

من   .]12.4.8[  2050 العام  بحلول  اأ�صابيع  خم�صة  حتى  اأ�صبوعني 

ق�صى على الكهرباء نقالت يف بع�ص املناطق،  املرّجح اأن ي�صهد الطلب الأ

من ال�صتاء حتى ال�صيف ]12.4.8[. كما ومن املرّجح اأن ترتاجع حركة 

واخلريف.  ال�صيف  يف  تزداد  واأن  ال�صيف  يف  املتو�صط  حول  ال�صياحة 

اجلبلية  املناطق  يف  ال�صتوية  ال�صياحة  حركة  تواجه  اأن  املتوقع  ومن 

الغطاء  دوام  مدة  ترتاجع  اأن  املتوقع  )من  الثلجي  الغطاء  يف  تراجعًا 

لب(  الثلجي لعدة اأ�صابيع مع كل اإرتفاع درجة مئوية واحدة يف منطقة الأ

.]12.4.11 ،12.4.9[
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من املرّجح اأن ي�صتفيد تكّيف تغّي املناخ من التجارب املكت�صبة من 

حداث املناخية املتطرفة، خا�صة عن طريق تطبيق خطط تكّيف  الأ

اإدارة خماطر تغّي املناخ )ثقة عالية جدًا(.

عمليات  عدد  الثالث،  التقييم  تقرير  منذ  ب�صكل كبي،  خّففت احلكومات 

حداث املناخية املتطرفة. كما اإنتقل التفكي احلايل، املتعّلق  التعامل مع الأ

رتياح التفاعلي مع الكارثة اإىل  حداث املناخية املتطرفة، من الإ بتكّيف الأ

مواج  اإدارة فاعلة لها. واملثال على ذلك هو تطبيق اأنظمة الإحرتار املبكر لأ

احلّر يف العديد من البلدان )برتغال واإ�صبانيا وفرن�صا وبريطانيا واإيطاليا 

عمال  الأ من  العديد  عالج  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة   .]12.6.1[ وهنغاريا(. 

تغّي املناخ على املدى الطويل. على �صبيل املثال، مت تطوير خطط العمل 

قليمية كي تتكّيف مع تغّي املناخ ]12.5[ مع خطط حمددة مت اإدخالها  الإ

حراج والتنقل  قليمية للزراعة والطاقة والأ وروبية والإ على ال�صيا�صات الأ

بحاث روؤيًة جديدة  و�صائر القطاعات. ]12.2.3،12.5.2[. كما اأّمنت الأ

ل�صيا�صات التكّيف )على �صبيل املثال، اأظهرت الدرا�صات اأنه من املرّجح 

اأن يتم اإ�صتبدال املحا�صيل التي اأ�صبحت اأقل قابلية للحياة اإقت�صاديًا، 

حيائية(. ]12.5.7[ من جّراء تغّي املناخ، مبحا�صيل الطاقة الأ

الكبي  التكّيف  اإجراءات  فاعلية  تنّوع  اإحتمال  من  الرغم  وعلى 

جمموعة  إختبار  با واملوؤ�ص�صات  احلكومات  بع�ص  قامت  ومالءمتها، 

لبع�ص  ميكن  املثال،  �صبيل  وعلى  ونقدي.  منّظم  ب�صكل  الإجراءات  من 

ن يف اإجراء التكّيف لتقلبات التهاطل، اأن ت�صبح  اخلزانات امل�صتخدمة الآ

غي مفيدة يف املناطق حيث يتوقع اأن تنخف�ص ن�صبة التهطال على املدى 

البعيد. ]12.4.1[. وتتنوع ب�صكل كبي جمموعة اإمكانيات اإدارة التعامل 

نواع متلك عددًا اأكرب من  وتغّي املناخ بني اأنواع الغابات، كون بع�ص الأ

مكانيات عن �صواها. ]12.5.5[. الإ

اأميكا الالتينية

ب�صكل  املتطرفة  حداث  والأ املناخ  تقلبّية  اأّثرت  ال�صنني،  مّر  على 

كبي على مناطق اأميكا اللتينية )ثقة عالية(.

عتيادية، كت�صاقٍط  حداث املناخية املتطرفة غي الإ وقع موؤخرًا العديد من الأ

رجنتني  مطار يف فنزويال )1999 - 2005(، والفي�صانات يف الأ حاد لالأ

والعوا�صف   )2005( مازون  الأ يف  واجلفاف   ،)2002  -  2000(

ف�صاًل   ،)2006( اأير�ص  بوينو�ص  ومنطقة   )2002( بوليفيا  يف  الباردة 

 )2004( طل�صي  الأ املحيط  جنوب  يف  امل�صبوق  غي  كاترينا  اإع�صار  عن 

ومو�صم اأعا�صي العام 2005 يف حو�ص الكاريبي. ]13.2.2[. تاريخيًا، 

كانت لتقلبّية املناخ املتطرفة تاأثيات �صلبية على ال�صكان، فارتفعت ن�صبة 

احلديثة  التطورات  إمكان  وبا املتاأثرة.  املناطق  يف  مرا�ص  والأ الوفيات 

ر�صاد اجلوية اأن حت�ّصن نوعية املعلومات ال�رسورية لتاأمني  لتقنيات الأ

ؤّثر النق�ص يف كل من معدات  ن�صان واأمنه. وعلى الرغم من ذلك، يو راحة الإ

الطق�ص اخلفيفة  ال�صيئة وحمطات  املراقبة احلديثة واملعلومات اجلوية 

املناخية،  التقلبات  الكثافة وعدم م�صداقية تقاريرها والنق�ص يف �صبط 

ر�صاد اجلوّية ويرتك تاأثيات �صلبية على النا�ص، ما يخّف�ص  على نوعية الأ

ببيانات  ثقتهم  ومن  املطّبقة،  اجلوية  ر�صاد  الأ خلدمات  تقديرهم  من 

ر�صاد اجلوية وترتك تاأثيًا  ؤّثر هذه العيوب على خدمات الأ املناخ. كما تو

نذار. ]13.2.5[ �صلبيًا على نوعية التحذيرات املبكرة وتقارير الإ

خية تغّيات هامة يف التهطال واإرتفاع يف  �ُصّجلت خلل العقود الأ

درجات احلرارة )ثقة عالية(.

والباراغوي  الربازيل  �رسق  جنوب  يف  مطار  الأ ت�صاقط  يف  زدياد  الإ اأّثر 

اإ�صتخدام  على  بوليفيا  مناطق  وبع�ص  رجنتني  والأ وروغواي  والأ

الفيا�صانات  اإمكانية ح�صول  را�صي وغاّلت املحا�صيل، كما زاد من  الأ

التهطال  ن�صبة  يف  تراجع  لوِحظ  اأخرى،  جهة  ومن  �صّدتها.  على  واأّثر 

رجنتني وجنوب البيو وغرب اأميكا  يف جنوب �صيلي وجنوب غرب الأ

الو�صطى. كما لوحظ اإرتفاع يف درجات احلرارة بنحو درجة واحدة يف 

ونتيجة  الربازيل.  يف  درجة  وبن�صف  اأميكا  وجنوب  الو�صطى  اأميكا 

التقييم  تقرير  يف  املُقّيم  اجلليد  تراجع  مييل  احلرارة،  درجات  اإرتفاع 

الثالث اإىل الت�صارع )ثقة عالية جدًا(. اإن امل�صاألة خطية جدًا يف كل من 

املياه  توّفر  ت�صوية  متت  حيث  كوادور  والإ وكولومبيا  والبيو  بوليفيا 

�صتهالك اأو توليد الطاقة املائية. ]13.2.4[. من املتوقع اأن تزيد هذه  لالإ

امل�صاكل يف امل�صتقبل واأن ت�صبح مزمنة يف حال مل يتم تخطيط اإجراءات 

نديزي  الإ اجلليد  يختفي  اأن  جدًا  املرّجح  من  وتنفيذها.  منا�صبة  تكّيف 

�صتوائي الداخلي خالل الع�صور املقبلة، موؤثرًا على توّفر املياه وعلى  الإ

توليد الطاقة املائية )ثقة عالية(. ]13.2.4[.

للموارد،  الطبيعي  �صتخدام  الإ من  را�صي  الأ اإ�صتخدام  تغّي  كّثف 

را�صي )ثقة عالية(. كما فاقم العديد من عمليات اإنحلل الأ

بعمليات  اجلافة  ر�ص  الأ م�صاحة  اأرباع  ثالثة  حوايل  كبي  ب�صكل  تاأّثر 

عمال الب�رسية وتغّي املناخ اإىل الرتاجع يف  الإنحالل. واأّدت تاأثيات الأ

ر�ص الطبيعي وهو ي�صتمر يف الرتاجع ب�صكل �رسيع )ثقة عالية(.  غطاء الأ

�صتوائية يف  حراج من الغابات الإ وب�صكل خا�ص، اإرتفعت ن�صب اإزالة الأ

اجلوية  هباء  لالأ ميكن  اأنه  املوؤكد  ومن  خية.  الأ اأعوام  اخلم�صة  خالل 
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مازون اجلنوبية ، حلرق  قليمية يف منطقة الأ اأن تغّي درجة احلرارة الإ

حيائية على  الكتلة الأ حيائية )ثقة متو�صطة(. كما يوؤثر حرق  الكتلة الأ

ن�صان. و�صيزيد ب�صكل  قليمي مع تداعيات على �صّحة الإ نوعية الهواء الإ

النباتات  اإحرتاق  املناخ من خطر  را�صي وتغّي  الأ اإ�صتخدام  كبي تغّي 

)ثقة عالية(. ]13.2.3، 13.2.4[.

القرن  نهاية  يف  اللتينية  اأميكا  يف  املتوقع  حرتار  الإ يرتاوح 

اأربع  اإىل  درجة  من  خمتلفة  مناخية  مناذج  مبوجب  الع�صرين 

اإىل  درجتني  ومن  ب2،  نبعاثات  الإ ل�صيناريوهات  مئوية  درجات 

2 )ثقة متو�صطة(. �صت درجات لل�صيناريو اأ

وال�صلبية(  يجابية  )الإ احلالية  اجلوي  الغالف  اإنبعاثات  معظم  ت�صي 

الالتينية  اأميكا  مناطق  يف  مطار  الأ ت�صاقط  يف  كبي  �صذوذ  توفر  اإىل 

�صتوائية.  الإ اجلنوبية  اأميكا  مناطق  يف  اأ�صغر  و�صذوذ  �صتوائية  الإ

و�صيكون لتغّي درجات احلرارة وللتهطال تاأثيات قا�صية على النقاط 

ال�صاخنة ال�رسيعة التاأّثر وامل�صار اإليها يف الر�صم 14 يف امللّخ�ص الفني. 

حدوث  تواتر  ن�صبة  امل�صتقبل  يف  ترتفع  اأن  املرّجح  من  ذلك،  عن  ف�صاًل 

عا�صي  الأ حدوث  تواتر  حال  هو  مثلما  واملناخ  الطق�ص  يف  متطرفات 

العنيفة يف حو�ص الكاريبي. ]13.3.1، 13.3.1[.

نواع يف العديد  اإنقرا�ص عدد من الأ اإحتمال  ويتوفر خطر كبي يف 

�صتوائية وذلك مبوجب تغّي املناخ  من مناطق اأميكا اللتينية الإ

امل�صتقبلي )ثقة عالية(.

�صتوائية يف منت�صف  من املتوقع اأن ت�صتبدل ال�صافانا تدريجيًا الغابة الإ

واجلنوبية  الو�صطى  املك�صيك  وغابات  مازون  الأ غابة  �رسق  يف  القرن 

يف  اجلافة  ن�صف  النباتات  اجلافة  النباتات  �صت�صتبدل  كما  �صتوائية،  الإ

اأجزاء من �صمال �رسق الربازيل ومعظم و�صط املك�صيك و�صماله ب�صبب 

ر�ص )ثقة  نخفا�ص يف توّفر املياه يف الأ رتفاع يف درجات احلرارة والإ الإ

عالية(. ]13.4.1[. ومن املرّجح جدًا اأن يخ�صع حوايل خم�صني باملئة من 

را�صي الزراعية يف العام 2050، اإىل الت�صّحر والتمّلح يف بع�ص املناطق  الأ

حيائي عن  )ثقة عالية( ]13.4.2[. يتوّفر خطر كبي يف خ�صارة التنوع الأ

�صتوائية.  نواع يف العديد من مناطق اأميكا الالتينية الإ طريق اإنقرا�ص الأ

وتعاين �صبعة اأماكن من بني خم�صة وع�رسين مكانًا يف العامل من تكثيفات 

املناطق  هذه  وت�صهد  الالتينية،  اأميكا  يف  املر�صية،  نواع  الأ من  عالية 

حيائية  الأ املحمّيات  من  للعديد  التخطيط  اأو  اإن�صاء  مت  ملوئلها.  خ�صارة 

يكولوجية يف وجه تغّي املناخ.  نظمة الإ روقة البيئية للحفاظ على الأ والأ

.]13.2.5[

مريكا الالتينية ال�ساخنة حيث من املتوقع  �ص الفني 14. نقاط اأ الر�صم امللخرّ

]13.4[ . ثريات تغرّي املناخ قا�سية جداً ن تكون تاأ اأ

تعّرضت الّشعب المرجانية وشجر المانغاروف إلى تهديد كبير من جّراء 
إحترار درجة حرارة البحر

من المرّجح أن تختفي أشجار المانجروفات من السواحل المنخفضة 
بموجب أسوأ سيناريو لإرتفاع مستوى البحر

الأمازون: خسارة ٤٣٪ من ٦٩ نوعًا من الأشجار بحلول القرن الحادي 
والعشرين؛ تحّول الجزء الشرقي إلى سافانا

سيرادوس: خسارة ٢٤٪ من ١٣٨ نوعًا من الأشجار بسبب إرتفاع الحرارة 
درجتين مئويتين

تقليص الأراضي المناسبة للقهوة
إرتفاع في الجفاف وندرة الموارد المائية

إرتفاع كبير في إنقراض: الثدييات والطيور والفراشات والضفادع 
والزواحف بحلول العام ٢٠٥٠

إنخفاض توفر المياه والتوليد الكهربائي الهيدروليجي بسبب تراجع الأنهار 
الجليدية

إستنفاد الأوزون وسرطان البشرة
إنحلال كبير في الأراضي والتصّحر

تعرض سواحل ريو دي لا بلاتا للتهديد بسبب إرتفاع عرام العواصف 
وإرتفاع مستوى البحر

إرتفاع سرعة التأثر بالظواهر المتطرفة
تمثل المناطق الحمراء الأماكن التي يتعّرض فيها التنوع الأحيائي إلى خطر 

كبير حاليًا ومن المرّجح أن يستمر هذا الميل في المستقبل
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�صخا�ص الذين يعانون  من املرّجح يف العام 2020 اأن يرتفع عدد الأ

اإجهادًا يف املياه بف�صل تغّي املناخ واأن يرتاوح عددهم بني 7 مليون 

ن�صمة و77 مليون ن�صمة )ثقة متو�صطة(.

من املمكن اأن يرتفع يف الن�صف الثاين من القرن الواحد والع�رسين تقّل�ص 

هذه  اإرتفاع  مع  ال�صكان،  من  كبي  عدد  طلب  يف  رتفاع  والإ املياه  توّفر 

الر�صوم لترتاوح ما بني 60 مليونًا و150 مليونًا. ]13.4.3[.

رز يف العام 2020 مع اإرتفاع  من املرّجح اأن تنخف�ص حما�صيل الأ

يف حما�صيل فول ال�صويا يف املناطق املعتدلة، عندما توؤخذ تاأثيات 

عتبار )ثقة متو�صطة(. ثاين اأك�صيد الكربون بعني الإ

�صتجابة املتوقعة  إن الإ اأما بالن�صبة اإىل حما�صيل اأخرى )قمح وذرة( فا

لتغّي املناخ هي اأكرث �صذوذًا بح�صب ال�صيناريو املختار. ومن املرّجح اأن 

�صخا�ص املعر�صني للمجاعة مبوجب ال�صيناريو  يبلغ العدد الزائد من الأ

عوام 2020 و2050 و2080، وذلك  2، 5،26 مليونًا و85 مليونًا يف الأ اأ

)ثقة  الكربون  اأك�صيد  لثاين  منخف�صة  تخ�صيب  تاأثيات  وجود  ظل  يف 

ب�صبب  واللنب  املوا�صي  اإنتاجية  تنخف�ص  اأن  املتوقع  من  متو�صطة(. 

اإرتفاع درجات احلرارة. ]13.4.2[.

وتقلبّية  املتوقع  البحر  م�صتوى  اإرتفاع  يوؤثر  اأن  جدًا  املرّجح  من 

ال�صاحلية.  املناطق  على  التطرفات،  عن  ف�صًل  واملناخ،  الطق�ص 

)ثقة عالية(.

ميليمرتًا  من  خية  الأ الع�رسين  ال�صنوات  خالل  البحر  م�صتوى  اإرتفع 

اأميكا  �رسق  جنوب  يف  ال�صنة  يف  ملم   3  - ملم   2 اإىل  ال�صنة  يف  واحدًا 

اإرتفاع  يوؤدي  اأن  املتوقع  فمن  امل�صتقبل  يف  اأما   .]13.2.4[ اجلنوبية. 

م�صتوى البحر اإىل اإرتفاع خطر حدوث في�صانات يف املناطق املنخف�صة. 

ومن املتوقع روؤية التاأثيات ال�صلبية يف املناطق املنخ�صة )كال�صلفادور 

وال�صياحة  املباين  ويف   )ii( اأير�ص(  بوينو�ص  مقاطعة  و�صاحل  وغوانا 

 )iv( ،)(  ويف ال�صكل ال�صاحلي )كالبيوii(،)وروغوي )كاملك�صيك والأ

وفنزويال(،  وكولومبيا  كوادور  والإ )كالربازيل  املانغروف  �صجر  ويف 

الهادئ  املحيط  يف  كو�صتاريكا  �صاحل  على  ال�رسب  مياه  وتوّفر   )v(

كوادور وم�صّب نهر دول بالتا. ]13.4.4[. والإ

امل�صتقبلية  امل�صتدامة  التنمية  خطط  تت�صمن  اأن  ال�صروري  من 

اإ�صرتاتيجيات تكّيف لتعزيز دمج تغّي املناخ يف �صيا�صات التطوير. 

)ثقة كبية(.

والزراعية  ال�صاحلية  القطاعات  تكّيف  اإجراءات  من  العديد  اإقرتاح  مت 

واملياه وال�صّحة. وعلى الرغم من ذلك، يقّل�ص النق�ص يف القدرة البنائية 

املنا�صبة  والتكنولوجية  واملوؤ�ص�صاتية  ال�صيا�صية  العمل  واإطارات 

�صتقرار يف املناطق ال�رسيعة التاأثر من  بالإ�صافة اإىل الدخل املتدين والإ

و�صبكات  احلالية  املراقبة  تطّور  درجة  وتتطلب  املجهود.  هذا  فاعلية 

عمل  لفاعلية  وتقويتها  ت�صالت  الإ بناء  على  وقدرة  حت�صينًا  التحذير 

نت�صار املوثوق للتحذيرات املبكرة. من جهة  اأنظمة املراقبة البيئية والإ

اأميكا  دول  يف  امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  تكون  اأن  املرّجح  من  اأخرى، 

الالتينية معّر�صة لل�صبهات وموؤثرة ب�صكل �صلبي على قدرة هذه البلدان 

لفية. ]13.5[. على التو�صل اإىل اأهداف تطوير يف الأ

�صمال اأميكا

فاعل  ب�صكل  اإ�صتخدامها  مت  هامة  تكّيف  قدرة  اأميكا  �صمال  ميلك 

على مّر ال�صنني، لكن هذه القدرة مل حتِم دائماً �صّكانها من تاأثيات 

عالية  )ثقة  املتطرفة  الطق�ص  اأحداث  ومن  ال�صلبية  املناخ  تقلبّية 

جدًا(.

 / اآب  يف  كاترينا  اإع�صار  جّراء  من  الب�رسية  واخل�صائر  ال�رسر  يبنّي 

مع  التكّيف  على  القدرة  �صعيد  على  قيود  وجود   ،2005 اأغ�صط�ص 

ال�صمالية  اأميكا  يف  واملوؤ�ص�صات  التقاليد  و�صّجعت  املتطرفة.  الظواهر 

�صتجابة املركزية حيث مييل التكّيف  على اإعتماد اإطار عمل يقوم على الإ

اإىل اأن يكون تفاعليًا وغي موزٍع ب�صكٍل عادٍل، كما اأنه يرّكز على التعامل 

يف  املناخ  م�صائل  اإدخال  عملية  وتعترب  تفاديها.  عن  عو�صًا  امل�صاكل  مع 
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�ص الفني 15. املعّدل يف كل عقد )معّدل �ست �سنوات من العام  الر�صم امللخرّ

خ�سائر  ع�سار،  الإ من  املبددة  الطاقة  جمموع   )2005 العام  إىل  ا  2000

مريكية( من  لف الدولرات الأ إقت�سادية منتظمة الت�سّخم )اآ �رشار ا ب�رشية واأ

مريكية منذ  إنزلق الرتبة يف الوليات املتحدة الأ إىل ا ّدت ا اأ عا�سري التي  الأ

العام 1900. ]الر�سم14.1[.
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 ،14.2.6  ،14.2.3[ �صتدامة.  لالإ اأ�صا�صيًا  مفتاحًا  القرار  اإتخاذ  عملية 

.]14.7 ،14.5 ،14.4

نه من املرّجح اأن ي�صتمر  يعترب الرتكيز على التكّيف الفاعل خطرًا لأ

مع  رتفاع  بالإ املتطرف  الطق�ص  من  املتاأتي  قت�صادي  الإ ال�صرر 

ت�صجيل تبعات مبا�صرة وغي مبا�صرة من جراء تغّي املناخ الذي 

يوؤدي دورًا كبيًا يف ذلك )ثقة عالية جدًا(.

قت�صادي املتاأتي من  على مّر العقود املتعددة املا�صية، اإرتفع ال�رسر الإ

يف   15 )الر�صم  فرتات  اأربع  مدى  على  ال�صمالية  اأميكا  يف  عا�صي  الأ

املعّر�صة  �صا�صية  الأ البنى  قيمة  يف  كبي  اإرتفاع  ب�صبب  الفني(  امللّخ�ص 

مليارات  ال�صمالية  اأميكا  يف  التكاليف  وت�صم   .]14.2.6[ للخطر 

نتاج  الإ تخفي�ص  عن  ف�صاًل  املت�رسرة،  امللكية  �صعيد  على  الدولرات 

14.2.8[. وتوؤثر   ،14.2.7  ،14.2.6[ الب�رسية  قت�صادي واخل�صائر  الإ

يحظون  ل  الذين  النا�ص  على  املتطرفة  الظواهر  من  املتاأتية  �رسار  الأ

�صليني  قت�صادية والإجتماعية، خا�صة الفقراء وال�صّكان الأ باحلماية الإ

املوجودين يف اأميكا ال�صمالية ]14.2.6[.

البنى  على  اأخرى  اإجهادات  املناخ  تغّي  ُيفاقم  اأن  املرّجح  من 

)ثقة  احل�صرية  املراكز  يف  مان  والأ ن�صان  الإ و�صّحة  �صا�صية  الأ

عالية جدًا(.

مع  احل�رسية  املراكز  يف  املناخ  تغّي  تاأثيات  ترتافق  اأن  املرّجح  من 

احلرارة احل�رسية يف اجلزر وتلّوث الهواء واملياه وتدهور و�صع البنى 

ال�صلع  املناخ احل�رسي، ف�صاًل عن تكد�ص  التكّيف مع  �صا�صية وعدم  الأ

وحتديات على �صعيد اإمدادات املياه ونوعيتها وهجرة ال�صكان ومنوهم 

و�صيخوخة ال�صكان ]14.3.2، 14.4.1، 14.4.6[.

اأن تتعر�ص املجتمعات املوجودة على ال�صواحل  من املرّجح جدًا 

واملوائل اإىل اإجهادات من جّراء تاأثيات تغّي املناخ التي تتفاعل 

مع التطوير والتلوث )ثقة عالية جدًا(.

اأن يرتفع معّدل  ال�صاحل ومن املرّجح  البحر على طول  يرتفع م�صتوى 

ال�صيول  املتاأتية من  التاأثيات  تفاقم  اإىل  يوؤدي  امل�صتقبل، مما  التغّي يف 

تعرية  عن  ف�صاًل  العوا�صف  عرام  جّراء  من  والفي�صانات  التدريجية 

ال�صواطئ ]14.2.3، 14.4.3[. ومن املرّجح اأن تكون تاأثيات العوا�صف 

]14.4.3[. اأما  طل�صي واخلليج  اأكرث حّدة خا�صة على طول �صواحل الأ

فمهددة  اخلا�صعة  نواع  والأ خرى  الأ ال�صاحلية  واملوائل  امللح  �صبخات 

ن ويف العقود املقبلة ب�صبب اإرتفاع م�صتوى البحر واملن�صاآت التي تعيق  الآ

النمو  ويزيد   .]14.2[ املزروعات  يف  والتغّيات  الياب�صة،  نحو  الهجرة 

�صا�صية يف املناطق ال�صاحلية من �رسعة  الب�رسي واإرتفاع قيمة البنى الأ

التاأثر بتقلبّية املناخ وتغّي املناخ يف امل�صتقبل مع اإحتمال اإرتفاع اخل�صائر 

مع  احلايل  التكّيف  ويعترب  املدارية.  العوا�صف  حّدة  اإرتفعت  حال  يف 

�صتعداد للتعر�ص �صئيلة  املخاطر ال�صاحلية غي منتظم، كما اأن ن�صبة الإ

.]14.5 ،14.4.3 ،14.2.3[

لدرجات احلرارة املرتفعة والطق�ص املتطرف تاأثيات �صلبية على 

والتلوث،  احلرارة  عن  الناجتة  الوفاة  يف  تتبلور  ن�صان  الإ �صّحة 

مرا�ص املعدية، كما اأنه  �صرار والأ والوفاة بنتيجة العوا�صف، والأ

جراءات  من املرّجح اأن يزداد ذلك مع تغّي املناخ ويف ظل غياب الإ

الفاعلة امل�صادة لها )ثقة عالية جدًا(.

يف ظل التقّدم على �صعيد العناية بال�صّحة والبنى التحتية والتكنولوجيا 

والنفاذ، من املمكن اأن يزيد تغّي املناخ من خطر الوفيات ب�صبب موجات 

 ]14.4.1[ املياه  نوعية  وتراجع  املياه  من  املتاأتية  مرا�ص  والأ احلرارة 

وزون  والأ للقاح،  التعّر�ص  التنف�صية من خالل  مرا�ص  الأ اإىل  بالإ�صافة 

مرا�ص املعدية )ثقة منخف�صة( ]14.2.5، 14.4.5[. والأ

اأميكا  يف  املياه،  موارد  املناخ  تغّي  يعيق  اأن  جدًا  املرّجح  من 

ال�صمالية، التي يتم اإ�صتخدامها ب�صكل هائل حالياً والتي تتفاعل مع 

خرى )ثقة عالية(. جهادات الأ الإ

اأن يوؤثر تراجع الكتل الثلجية واإرتفاع التبخر ب�صبب  من املرّجح جدًا 

اإرتفاع درجات احلرارة على توقيت وتوّفر املياه، كما من املرّجح جدًا 

اأن يزيد املناف�صة على �صعيد اإ�صتخدامات املياه ]اإطار 14.2، 14.4.1[. 

من املرّجح اأن يفر�ص الإحرتار اإجهادًا اإ�صافيًا على توّفر املياه اجلوفية، 

قت�صادي مع النمو  على من جّراء التطوير الإ فُتجمع تاأثيات الطلب الأ

نهار الكبية ويف  ]14.4.1[. من املرّجح يف الأ ال�صكاين )ثقة متو�صطة( 

اإىل  املياه  م�صتويات  التدين يف  يوؤدي  اأن  الرئي�صية  نهار  الأ اأنظمة  بع�ص 

املياه  وتغّيات  املائية  الطاقة  وتوليد  واملالحة  املياه  نوعية  يف  م�صاكل 

والتعاون الوطني الثنائي ]14.4.1، اإطار 14.2[.

ومن  احل�صرات  وظهور  الكبية  كاحلرائق  �صطرابات  الإ تزداد 

مع  لترتافق  حرتار  الإ يعاين  م�صتقبٍل  يف  حّدتها  تزيد  اأن  املرّجح 

تربة اأكرث جفافاً وموا�صم منو اأطول، كما اأنها تتفاعل مع التغّيات 

نظمة  الأ م�صتقبل  يف  يوؤثر  الذي  والتطوير  را�صي  الأ اإ�صتخدام  يف 

ر�ص )ثقة عالية(.  يكولوجية على الأ الإ
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ويل، ومن  يكولوجي ال�صايف الأ رفع منحى املناخ احلايل اإنتاج النظام الإ

املرّجح اأن ي�صتمر هذا املنحى يف العقود القليلة املقبلة ]14.2.2[، لكن، مع 

اإرتفاع احلرائق الكبية وظهور احل�رسات، من املرّجح اأن تزداد حّدته يف 

م�صتقبل يعاين الإحرتار ]14.4.2، اإطار 14.1[. وعلى مر القرن احلادي 

يكولوجية  الإ نظمة  والأ نواع  الأ توّجه  يعيد  اأن  املرّجح  من  والع�رسين، 

يكولوجية يف  الإ نظمة  الأ ترتيب خريطة  املرتفعات،  ال�صمال ونحو  نحو 

اإرتفاع الإ�صطرابات  اإ�صتمرار  اأميكا ال�صمالية. ومن املرّجح اأن يعيق 

نواع الدخيلة واأن يزيد من اإحتمال  تخزيَن الكربون واأن ي�صّهل دخول الأ

يكولوجية ]14.4.2 ، 14.4.4[. نظمة الإ التغّي يف خدمات الأ

املناطق القطبية

داخل  كبية  اإختلفات  املناخ  لتغّي  البيئية  التاأثيات  ُتظهر 

املناطق القطبية ويف ما بينها )ثقة عالية جدًا(.

مر  على  ال�صمايل  القطب  يف  املناخ  تغّي  تاأثيات  تفوق  اأن  املرّجح  من 

تعّدد  اأن  اإل  املناطق.  من  العديد  يف  املتوقعة  التغّيات  املقبلة  عام  املئة 

تخ�صع  اأنها  وواقع  حيائية  والأ الب�رسية  نظمة  الأ يف  �صتجابات  الإ

تاأثيات  توّقع  ال�صعب  من  اأنه  يعني  الإ�صافية  املتعددة  جهادات  لالإ

نظمة. وبدت التغّيات يف �صبه اجلزيرة القطبية  تغّي املناخ على هذه الأ

�رسيعة،  اجلنوبي  املحيط  ويف  اجلنوبية  القطبية  اجلزر  ويف  اجلنوبية 

ومن املتوقع اأن تكون كذلك يف التاأثيات ال�صلبية امل�صتقبلية. ول يعترب 

الربهان املتعّلق مبجمل قارة القطب اجلنوبي حا�صمًا ومن ال�صعب توقع 

التاأثيات املرّجحة. ويف املناطق القطبية، ي�صعب التخّل�ص من التاأثيات 

قت�صادية ب�صكل خا�ص ب�صبب نق�ص يف املعلومات املتوّفرة ]15.2.1،  الإ

.]15.3.3 ،15.3.2

نظمة  الأ على  املناخ  تغّي  بتاأثيات  يتعلق  اإ�صايف  برهان  يوجد 

يكولوجية يف املنطقتني القطبيتني )ثقة عالية(. الإ

اجلزيرة  �صبه  يف  واحليوانات  النباتات  وجمموعة  تركيبة  يف  تغّي  برز 

يف  اإرتفاع  ر�صد  ومت  اجلنوبية.  القطبية  اجلزر  ويف  اجلنوبية  القطبية 

حيائي وتغّي يف  نتاج الأ اإخ�رسار اأجزاء القطب ال�صمايل واإرتفاع يف الإ

نواع )حتّولت من التندرة اإىل اأرا�صي اجلنيبات(، مع بع�ص  جمموع الأ

�صجار وتغّيات يف جمموع بع�ص اأنواع  التغّيات يف احلدود ال�صمالية لالأ

ت�صي  اجلنوبي،  القطب  ويف  ال�صمايل  القطب  يف  ووفرتها.  احليوانات 

حيائي ويف اإعادة متركز  الدرا�صات اإىل اأن التغّيات املماثلة يف التنوع الأ

القطبني،  باإجتاه  نواع  الأ هجرة  وحتدث  �صي�صتمر.  النباتات  مناطق 

املائية  نظمة  الأ نواع ووفرتها يف  الأ تركيبة  تتغّي  ذلك حتى  و�صي�صتمر 

واإنت�صار  حيائي  الأ التنوع  بخ�صارة  التاأثر  �رسعة  وتتعلق  ر�صية.  والأ

مرا�ص التي تبعثها احليوانات ]15.4.2، 15.4.2، 15.2.2[. الأ

�صتمرار التغّيات الهيدرولوجية على �صعيد الكرايو�صفي  �صيكون لإ

ال�صمايل  القطب  يف  العذبة  املياه  على  كبية  اإقليمية  تاأثيات 

نظمة النهرية والبحرية القريبة من ال�صاطئ )ثقة عالية(. والأ

منذ  اإرتفاعًا  ال�صمايل  املحيط  نحو  ورا�صية  الأ نهار  الأ يف  التغذية  ُتظهر 

العام 1930، وهو يتنا�صب ب�صكل كبي مع اإرتفاع التهطال، على الرغم 

من اأن التغّيات يف عمليات الكرايو�صفي )ذوبان الثلوج وذوبان الرتبة 

ال�صقيعية( تغّي م�صار التدفق ومو�صمه ]15.3.1، 15.4.1[.

العقود  مر  على  ال�صمايل  القطب  يف  البحري  اجلليد  تراجع  اأّدى 

نتاج  الإ يف  تغّيات  واإىل  البحر  اإىل  اأف�صٍل  و�صوٍل  اإىل  خية  الأ

يكولوجي ال�صاحلي، ف�صًل عن تاأثيات �صلبية على  حيائي / الإ الأ

ثدييات بحرية تعتمد على اجلليد وعلى اإرتفاع املوجة ال�صاحلية 

)ثقة عالية(.

�صيوؤدي اإ�صتمرار خ�صارة البحر اجلليدي اإىل فر�ص وم�صاكل اإقليمية؛ 

والبحيات  نهار  الأ اإيكولوجيا  على  العذبة  املياه  جليد  تراجع  �صيوؤثر 

على  يعتمد  الذي  التنقل  يف  تغّيات  و�صيتطلب  حيائي،  الأ نتاج  الإ وعلى 

تزداد  اأن  املمكن  من  �صهم،  الأ حاملي  من  العديد  اإىل  وبالن�صبة  املياه. 

قت�صادية اإل اأنه من املمكن اأن تتاأثر بع�ص الن�صاطات واملعي�صة  الفوائد الإ

 ،15.4.1  ،15.4.3  ،15.4.7 التنفيذي،  امللّخ�ص  ]15 من  �صلبي  ب�صكل 

.]15.4.1

حول �صبه جزيرة القطب اجلنوبي، مت ر�صد تراجع جديد يف وفرة 

نخفا�ص  الكريل يرتافق مع اإرتفاع يف وفرة ال�صالب ُيعزى �صببه اإىل الإ

قليمي يف مدى وطول اجلليد البحري )ثقة متو�صطة(. الإ

اإذا مت ت�صجيل تراجع يف اجلليد البحري، وتراجع اأخر يف الكريل، ترفع 

احليوانات املفرت�صة املوؤثرة ال�صل�صلة الغذائية ]15.2.2، 15.6.3[.

على  �صلباً  ال�صمالية  القطبية  املحيطات  مناطق  يف  حرتار  الإ اأّثر 

العوالق  توّزع  وعلى  حيائية  الأ الكتلة  وعلى  املجتمع  تركيبة 

النباتية والعوالق احليوانية )ثقة متو�صطة(.

املفرت�صة  احليوانات  على  وامل�صتقبلية  احلالية  التغّيات  تاأثي  �صيكون 

بع�ص  ت�صجيل  مع  املناطق  ببع�ص  حمدودًا  �صماك  الأ و�صيد  �صماك  والأ
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يجابية وال�صارة ]15.2.2[. التاأثيات الإ

يتكّيف عدد من املجتمعات الب�صرية مع تغّي املناخ )ثقة عالية(.

�صليون مرونًة مع التغّيات يف البيئة املحلية على مر  اأظهر ال�صكان الأ

التغّيات  خالل  من  �صلية  الأ املجتمعات  بع�ص  وتتكّيف  ال�صنني.  مئات 

الإجهادات،  اأن  اإل  ال�صيد.  ون�صاطات  الربية  احلياة  اإدارة  اأنظمة  يف 

وال�صغية  البعيدة  املجتمعات  اإىل  والهجرة  املناخ  تغّي  اإىل  بالإ�صافة 

�صليني،  الأ ال�صكان  ووجود  قت�صادي  الإ التوظيف  يف  الدخول  واإرتفاع 

بع�ص  وتتعر�ص  التاأثر.  �رسعة  واإرتفاع  التكّيف  على  القدرة  �صتواجه 

اأ�صا�صية  اإ�صتثمارات  اإىل  احلاجة  وتظهر  اخلطر  اإىل  التقليدية  نواع  الأ

عادة متركز البنى واملجتمعات الفيزيائية ]15.4.6، 15.5،  للتكّيف اأو لإ

.]15.7

قل حّدة يف املناطق ال�صمالية اإىل فوائد اإقت�صادية  و�صيوؤدي املناخ الأ

بالن�صبة اإىل بع�ص املجتمعات )ثقة عالية جدًا(.

ت�صهد يف بع�ص  اأنها  اإل  املحلية اخلا�صة،  و�صاع  الأ على  الفوائد  تعتمد 

الزراعية  الفر�ص  واإرتفاع  الت�صخني  تكاليف  يف  اإنخفا�صًا  ماكن  الأ

واحلرجية وطرق بحرية �صمالية �صاحلة للمالحة، ف�صاًل عن الو�صول 

اإىل املوارد عن طريق البحر ]15.4.2[.

اإىل  القطبّية  املناطق  يف  امل�صتقبلي  املناخ  تغّي  تاأثيات  �صتوؤدي 

تغذيات مرتّدة �صيكون لها نتائج هامة عاملياً خلل ال�صنوات املئة 

املقبلة )ثقة عالية جدًا(.

�صطح  م�صتوى  اإرتفاع  مع  بالتزامن  ر�ص  الأ جليد  تناق�ص  �صي�صتمر 

اإ�صعاف  جّراء  من  هام  تاأثي  يتاأّتى  اأن  املمكن  ومن  العاملي.  البحر 

الدوران املدفوع بالتباين احلراري وامللحي الناجت عن اإزدياد وا�صح يف 

نهار يف املحيط املتجّمد ال�صمايل ونتيجة اإزدياد تدفق املاء العذب  تدّفق الأ

طل�صي. ويف ظل ت�صاعف ن�صبة ثاين اأك�صيد الكربون،  يف �صمال املحيط الأ

نهار يف املحيط املتجّمد ال�صمايل بن�صبة 20%. وبذلك،  قد يزداد تدفق الأ

حرتار يف القطب ال�صمايل  را�صي اجلرداء لالإ �صيتعّر�ص عدد اأكرب من الأ

التي  اأنرتكتيكا  جزيرة  �صبه  ويف  الفني(  امللّخ�ص  يف   16 الر�صم  )اأنظر 

البيا�ص  يف  بنق�ص  احلديثة  النماذج  تتنباأ  بالنباتات.  اإ�صتعمارها  �صيتم 

ب�صبب خ�صارة الثلج وتغّي النباتات، كما تتنباأ باأن تكون التندرا م�رسفًا 

للكربون على الرغم من اأن تزايد اإنبعاثات امليثان من الرتبة ال�صقيعّية 

ؤّدي اإىل اإحرتار املناخ ]15.4.1، 15.4.2[. الذائبة قد يو

الفني. نباتات القطب ال�سمايل واملناطق املحيطة  �ص  1٦ يف امللخرّ الر�صم 

النباتّية.  الرثوة  حول  درا�سات  إىل  ا إ�ستناداً  ا احلايل  اليوم  على:  الأ يف  به. 

2090 و2100 يف �سيناريو  عوام املمتدة ما بني  النمذجة لالأ �سفل:  الأ يف 

نبعاثات IS92a ]الفقرة 2-15[. الإ

ظروف القطب الشمالي الحالّية

إسقاطات ظروف القطب الشمالي 
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      التاأثيات و�رسعة التاأثرّراملنطقة والنظام املعررّ�صان للخطرخط العر�ص

مرتفع

ر�ش اجلليدّية وجزر �صالفباد  الأ

املعزولة يف القطب اجلنوبي وجزر 

يكولوجي البحري  الفراو: النظام الإ

واأنواع النباتات.

جزر مناطق خط العر�ش املرتفع 

)جزر فارو( واأنواع النباتات.

  

عن  وينتج  التنّوع.  يف  اأويل  فقدان  اإىل  وتبديلها  املتوازنة  غري  نواع  الأ خ�صارة  توؤدي   •
املناطق  يف  عليها  �صجار  الأ ت�صيطر  التي  والنباتات  ال�صغرية  ال�صجريات  متّدد  الفقدان 

نواع املتوطنة النادرة. الغنّية بالأ

ر�ش اجلليدّية توؤدي اإىل تاأثريات  خ�صارة كبرية اأو اإنهيار كامل ملخزون الكبلني يف الأ  •
�صلبّية ملحوظة على معظم خمازين ال�صمك التجارية وعلى طيور البحر واحليتان.

جزاء  حرتار تنح�رس يف الأ كرث ت�رسراً بالإ نواع الأ ال�صيناريو 1 )اإرتفاع احلرارة 2˚(: الأ  •
خرى، �صيكون التاأثري من خالل الهجرة. نواع الأ العليا من اجلبال. بالن�صبة اإىل الأ

خط  مناطق  يف  تقع  بالتربيد  املتاأثرة  نواع  الأ  :)˚2 احلرارة  )اإنخفا�ش   2 ال�صيناريو   •
العر�ش املنخف�ش.

ط متو�صرّ

يكولوجي يف النظام الإ

نتاركتيكّية جزر ماريون �صبه الأ

النظم اليكولوجّية يف خم�ش جزر 

بي�ش املتو�صط يف البحر الأ

املتو�صط

بي�ش  هجرة الطيور يف البحر الأ

بي�ض  كل الذباب الأ املتو�صط )اآ

)Ficedula hypoleuca :سود� والأ

بي�ش  املحيط الهادئ والبحر الأ

ع�صاب ال�صارة من نوع املتو�صط: الأ

 Chromolaena odorata

�صلّية. وهناك تهديد اأكرب باأن يوؤدي  ّثر التغيريات مبا�رسة على الكائنات احلّية الأ �صتوؤ  •
الدخيلة  نواع  الأ جتتاح  اأن  خاللها  من  ميكن  التي  ال�صهولة  اإزدياد  اإىل  دفاأ  الأ املناخ 

اجلزر.

يكولوجّية البحرّية املحاكية. تاأثريات تغرّي املناخ ب�صيطة يف عدد من النظم الإ  •
النباتات  �صت�صيطر  البعيد،  املدى  على  متزايدة.  م�صكلة  يكولوجّية  الإ النظم  غزو  اأ�صبح   •

�صطراب. يكولوجّية اإىل جانب عدم توازي يف معّدلت الإ الغازية على النظم الإ

ع�صائر  من  اإثنني  يف  وتفريخه  املطّوق  الذباب  خاطف  تع�صي�ش  بقاء  معّدلت  تقّل�ش   •
وروبّية الواقعة يف اأق�صى اجلنوب. الرتبية الأ

ع�صاب ال�صارة. �صة خلطر غزو الأ
ّ
جزر املحيط الهادئ معر  •

اتية  موؤ تكون  لن  واملعتدلة  القاحلة  �صبه  املتو�صطّية  املناخات  باأن  التنبوؤات  تفيد   •
للغزو.

اجلزر ال�صغرية يف املحيط الهادئ: 

حتات ال�صاحل، املوارد املائّية 

امل�صتوطنات الب�رسّية

املت�صارع  ال�صاطئ  حتات  اء 
ّ
جر من  الب�رسّية  امل�صتوطنات  على  كبرية  تاأثريات  �صتطراأ   •

تزايد  اإىل  �صافة  بالإ العذبة  للمياه  احلاوية  الر�صوبّية  الطبقات  يف  امللوحة  وتداخل 

في�صانات البحر.

مطار املتزامن مع اإرتفاع م�صتوى �صطح البحر اخلطر على موارد  •  �صي�صاعف تقّل�ش الأ
مطار بن�صبة 10% يف العام 2050 مع  املياه، ومن املمكن اأن يتزامن اإنخفا�ش معدل الأ

اإنخفا�ش يف حجم الطبقات الر�صوبّية احلاوية للمياه العذبة بن�صبة 20% يف تراوا اأتول 

ويف كرييباتي.

منخف�ص

مريكية و15  جزر ال�صاموا الأ

جزيرة اأخرى يف املحيط الهادئ: 

املانغروف

مريكي، واإنخفا�ش 12% من منطقة  فقدان 50% من منطقة املانغروف يف ال�صاموا الأ  •
املانغروف يف 15 جزيرة اأخرى يف املحيط الهادئ.

نتيل  الكاريبي )بونري وجزر الأ

الهولندّية(: حتات ال�صاطئ ومواطن 

تع�صي�ش ال�صالحف البحرّية

الكاريبي )بونري وبربدو�ش(: 

ال�صياحة

اء 
ّ
جر من  النموذجي(  نحراف  الإ من   %24  ±(  %38 يختفي  اأن  ميكن  عام،  كمعّدل   •

اإنخفا�صًا  كرث  الأ ال�صواطئ  تكون  حيث  مرتاً   0‚5 بن�صبة  البحر  �صطح  م�صتوى  اإرتفاع 

�رسع تاأثراً وتنخف�ش تاليًا َمواطن تع�صي�ش ال�صالحف اإىل الثلث. وقربًا الأ

املناخ،  بتغرّي  بربادو�ش  يف  ال�صاطئ  على  املرتكزة  ال�صياحّية  ال�صناعة  �صلبًا  تتاأثر   •
يكولوجّية املرتكزة على الغط�ش البحري  مر بالن�صبة اإىل �صناعة ال�صياحة الإ وكذلك الأ

ال�صعب  واإبي�صا�ش  بربادو�ش  يف  ال�صاطئ  حتات  خالل  من  ذلك  ويتجّلى  بونري،  يف 

املرجانّية يف بونري.

طار ١٦.١[. مّت تلخي�ض هذه التوّقعات من درا�سات ت�ستخدم  ثر يف اجلزر ال�سغرية ]الإ ثريات امل�ستقبلّية و�رشعات التاأ �ص الفني: معّدل التاأ اجلدول 2 يف امللخرّ

إرتفاع م�ستوى �سطح البحر. نبعاثات والتقرير التقييمي الثالث حول توقعات ا عدداً من ال�سيناريوهات مبا فيها �سيناريوهات الإ
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اجلزر ال�صغية

خ�ص، �صريعة التاأثر  متتلك اجلزر ال�صغية خ�صائ�ص جتعلها، بالأ

والظواهر  البحر  �صطح  م�صتوى  واإرتفاع  املناخ  تغّي  بتاأثيات 

املتطّرفة )ثقة عالية جدًا(.

الطبيعّية  للكوارث  للتعر�ص  وقابلّيتها  املحدود  حجمها  ت�صمل  وهي 

وال�صدمات اخلارجّية. كما اأنها متلك قدرة متدّنية على التكّيف ُت�صاف 

اإليها تكاليف تكّيف مرتفعة ن�صبة اإىل اإجمايل الناجت املحّلي.

تفاقم  اإىل  البحر  �صطح  م�صتوى  اإرتفاع  يوؤدي  اأن  املمكن  ومن 

الطوفان وهبوب العوا�صف والتحات واإىل خماطر �صاحلّية اأخرى، 

وتالياً، �صي�صّكل ذلك تهديدًا على البنية التحتّية احليوّية التي تدعم 

عالية  )ثقة  اجلزر  ملجتمعات  جتماعّية  الإ قت�صادّية  الإ الرفاهّية 

جدًا(.

يوؤدي  قد  البحر  �صطح  م�صتوى  اإرتفاع  اأن  اإىل  الدرا�صات  بع�ص  ت�صي 

درا�صات  ت�صي  حني  يف  الطوفان،  واإىل  ال�صاحلية  را�صي  الأ فقدان  اإىل 

اأن ت�صتمر  اأن بع�ص اجلزر مرنة مورفولوجّيًا ومن املتوقع  اإىل  اأخرى 

جزر  �صكان  من   %50 من  اأكرث  ويعي�ص   .]16.4.2[ احلالة  هذه  على 

الكاريبي واملحيط الهادئ على م�صاحة 5‚1 كلم من ال�صاطئ. اأّما املرافئ 

واملن�صاآت  الت�صالت  و�صبكات  الرئي�صّية  والطرقات  والبحرّية  اجلوّية 

خرى والبنى التحتّية الهامة يف اجلزر ال�صغية يف املحيطني الهادئ  الأ

من  مرتكزة  تكون مبعظمها  اأن  اإىل  فتميل  الكاريبي  بحر  ويف  والهندي 

دون اإ�صتثناء تقريبًا يف املناطق ال�صاحلّية )اجلدول2 يف امللّخ�ص الفني(. 

البحر من  اإرتفاع م�صتوى �صطح  الناجم عن  التهديد  يتفاقم  اأن  وميكن 

عا�صي املدارّية. جّراء التغّيات يف الأ

نظرًا اإىل معظم �صيناريوهات تغّي املناخ، ت�صي دلئل قوية اإىل اأنه 

من اجلائز اأن تتعّر�ص موارد املياه يف اجلزر ال�صغية ب�صّدة اإىل 

اخلطر )ثقة عالية جدًا(. 

اأن  املحتمل  ومن  حمدودة.  مياه  اإمدادات  ال�صغية  اجلزر  كافة  متلك 

يخترب العديد من اجلزر ال�صغية يف الكاريبي ويف املحيط الهادئ اإجهادًا 

ظل  يف  التنبوؤات  وت�صي   .]16.4.1[ املناخ  تغّي  نتيجة  متزايدًا  مائيًا 

مطار يف ال�صيف،  �صيناريوهات التقرير اخلا�ص يف املنطقة اإىل تقّل�ص الأ

اأمطار ال�صتاء  اأما  مطار القليلة.  وتاليًا �صيجري الطلب خالل فرتات الأ

يف  النق�ص  ب�صبب  التعوي�ص  على  تقوى  لن  رجح  الأ على  فهي  املتزايدة 

التخزين واجلريان املرتفع خالل العوا�صف ]16.4.1[.

املرجانّية  ال�ُصعب  على  ب�صدة  املناخ  تغّي  يوؤّثر  اأن  املحتمل  من 

�صماك وعلى موارد بحرّية اأخرى )ثقة عالية(. وعلى م�صائد الأ

للعديد  املحّلي  الناجت  اإجمايل  يف  هامًا  م�صاهمًا  �صماك  الأ م�صائد  تعترب 

حدوث  جلهة  التغّيات  ؤّثر  تو اأن  املحتمل  ومن  اجلزر.  حكومات  من 

التجارّية  �صماك  الأ م�صائد  على  خطي،  ب�صكل  وقّوتها،  النينيا  ظواهر 

واحلرفّية. ومن املرّجح اأن يحدث اإبي�صا�ص لل�صعب املرجانّية ووفّيات 

م�صتوى  واإرتفاع  البحر  �صطح  حرارة  اإرتفاع  ب�صبب  �صعيدها  على 

والتلّوث  املغّذيات  وحمولة  املتزايد  التكدر  اإىل  بالإ�صافة  البحر،  �صطح 

عا�صي املدارّية والتناق�ص يف معّدلت  الكيميائي وال�رسر الناجت عن الأ

كيمياء  يف  الكربون  اأك�صيد  ثاين  تركيزات  تاأثيات  جّراء  من  النمو 

املحيطات ]16.4.3[.

على  الواقعة  تلك  وخا�صة  اجلزر  بع�ص  يف  الحرتار  اأّدى  وقد 

)ثقة  املحلّية  نواع  الأ بع�ص  تبديل  اإىل  املرتفعة  العر�ص  خطوط 

عالية(.

ومن املوؤكد اأنه �صيتم اإ�صتعمار اجلزر الواقعة على خطوط العر�ص املرتفعة 

حمدودة  كانت  التي  �صلّية  الأ غي  الغازية  نواع  الأ قبل  من  واملنخف�صة 

ؤاتية )اأنظر اجلدول 2 يف  يف ما م�صى ب�صبب الظروف احلرارّية غي املو

ن اإزديادات الظواهر املتطّرفة يف 
امللّخ�ص الفني(. وقد بات �صبه موؤكد اأ

�صتوائّية للتكّيف  ؤّثر على اإ�صتجابات غابات اجلزر الإ املدى الق�صي �صتو

ال�صغية، من  اإىل منطقتهم  التجّدد بطيئًا. ونظرًا  ما يكون  غالبًا  حيث 

عا�صي  الأ بنتيجة  العديد من اجلزر  الغابات يف  اأن تختفي  ال�صهل جدًا 

الغابات يف بع�ص اجلزر  اأن تزداد  القوّية، يف حني ميكن  العوا�صف  اأو 

الواقعة على خط عر�ص مرتفع ]16.4.4، 15.4.2[.

اجلزر  يف  واملعي�صّية  التجارية  الزراعة  تتاأّثر  اأن  املرّجح  من 

ال�صغية ب�صكل �صار بتغّي املناخ )ثقة عالية(.

ومنها  �صاّر  ب�صكل  الزراعة  على  مور  الأ بع�ص  ؤّثر  تو اأن  املمكن  ومن 

اإرتفاع م�صتوى �صطح البحر والطوفان وتداخل مياه البحر بالطبقات 

املياه.  اإمداد  وتديّن  الرتبة  ومتّلح  العذبة  للمياه  احلاوية  الر�صوبية 

ؤّثر الظواهر املتطّرفة )الفي�صان  وبعيدًا عن ال�صاحل، من املحتمل اأن تو

التكّيف  اإجراءات  ت�صاعد  وقد  الزراعي.  نتاج  الإ على  �صلبًا  واجلفاف( 

املنا�صبة يف تقلي�ص هذه التاأثيات. ومن املمكن اأن تظهر فر�ص جديدة 

نتاج الزراعي املتزايد يف بع�ص اجلزر الواقعة على خط العر�ص  اأمام الإ

املرتفع ]16.4.3، 15.4.2[.
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قليمية املتوقعة ثار الإ طار ٦: اأهم الآ �ص الفني، الإ امللخرّ

اأفريقيا

من  �صل�صلة  مع  وترافقت  اأخرى،  اأماكن  يف  بالتزامن  ح�صلت  التي  خرى  الأ التغرّيات  اأفريقيا  يف  املناخ  تغرّي  اآثار  تتعدى  اأن  املرّجح  من   •
دارة ال�صحية ال�صعيفة  من الغذائي ]9.6[؛ واأنظمة الإ خرى )مثل عدم تكافوؤ فر�ش النفاذ اإىل املوارد ]9.4.1 [؛ وتعزيز اإنعدام الأ جهادات الأ الإ

 D ** .فريقيني باملخاطر جهادات املعززة بتقلبّية املناخ وتغرّيه يف زيادة �رسعة تاأثر عدٍد كبرٍي من الأ ]9.2.2 – 9.4.3[(. وت�صاهم هذه الإ

]9.4[

را�صي اجلافة و�صبه اجلافة يف اأفريقيا، بن�صبة 5% اإىل %8  بح�صب �صل�صلة من ال�صيناريوهات اخلا�صة بتغرّي املناخ، من املتوقع اأن تزداد الأ  •
]9.4.4[ N **  .2000 اأي بني 60 و90 مليون هكتار( بحلول العقد الثامن من العام(

من  عدٌد  واأ�صار  الهام�صية.  املناطق  يف  �صيما  ل  را�صي،  الأ وتدهور  اجلفاف  اإىل  الزراعية  املحا�صيل  اإنحدار  �صبب  ُيعزى  اأن  املرّجح  من   •
قت�صادي العاملي املتكامل،  ال�صيناريوهات اإىل تغرّيات جلهة مدة النمو. ففي ال�صيناريو A1Fl من التقرير اخلا�ش، الذي يركز على النمو الإ

نظمة  نظمة ال�صاحلية املوجودة يف جنوب و�رسق اأفريقيا. وبح�صب ال�صيناريوهني اأ1 وب1، يبدو اأّن الأ ت�صّم املناطق التي ت�صهد اأهم التغرّيات الأ

نظمة املعّمرة  �صبه القاحلة والبعلية املختلطة تتاأثر ب�صكٍل كبرٍي بالتغرّيات املناخية يف منطقة ال�صاحل. كما ت�صكل تلك التغرّيات ثقاًل على الأ

نظمة البعلية املوجودة يف منطقة البحريات الكربى واأماكن اأخرى من �رسق اأفريقيا. لكن، يف ال�صيناريو ب1 من التقرير  يف املرتفعات والأ

نظمة �صبه القاحلة(، يف  اخلا�ش، الذي يتناول التطّور يف اإطار حماية البيئة، غالبًا ما تخف التاأثريات وتزداد حدّية املناطق الهام�صية )مثل الأ

]9.4.4[ D ** .نظمة ال�صاحلية اأكرث اعتداًل الوقت الذي ت�صبح فيه التاأثريات على الأ

فريقية. ومن املتوقع اأن ي�صهد �رسقي اأفريقيا  جهاد املائي احلايل يف عدٍد من املناطق الأ من املرّجح اأن تعزز تقلبّية املناخ وتغرّي املناخ الإ  •
ب�صيط يف  اإزدياد  مع  اجلريان يرتافق  تراجعًا جلهة  خرى  الأ املناطق  ت�صهد  بينما  الفي�صانات(،  اإحتمال ح�صول  )مع  اجلريان  اإزدياداً جلهة 

]9.4.1[ D ** .)اجلفاف )جنوب اأفريقيا، مثاًل

اأن تت�صاعف زيادة  اأفريقيا. ومن املتوقع  جهاد املائي احلايل يف مناطق عدة من  الإ اأن تزيد تقلبّية املناخ وتغرّي املناخ من  من املرّجح   •
ثانية  اأخرى من جهة  املمكن يف مناطق  اأعا�صري( من جهة، ويرتاجع اجلريان وخطر اجلفاف  )اإحتمال ح�صول  اأفريقيا  اجلريان يف �رسق 

جهادات املائية احلالية بالتقّلبات املناخية فقط، بل ينبغي اأن يوؤخذ اأي�صًا مب�صائل  )جنوب اأفريقيا، مثاًل( بحلول العام 2005. ول ترتبط الإ

]9.4.1[ D ** .تتعلق باإدارة املوارد املائية واإدارة اأحوا�ش املياه يف اأي تقديرات م�صتقبلية حول املاء يف اأفريقيا

ول للبحريات الكربى يف املوؤن الغذائية املحلية. مثاًل، توؤمن بحرية تنغانيكا من %25  من املرّجح اأن توؤثر اأية تغرّيات تطراأ على التوليد الأ  •
ويل للمحا�صيل ال�صمكية  نتاج الأ اإىل 40% من املاأخوذ احليواين من الربوتني ل�صّكان البلدان املجاورة، ومن املرّجح اأن يقلل تغرّي املناخ من الإ

فراط يف  دارة، مبا يف ذلك الإ املحتملة مبا يعادل 30% ]9.4.5 – 3.4.7 – 5.4.5[. ومن املرّجح اأن تعزز القرارات الب�رسية املرتبطة بالإ

]9.2.2[ D ** .صماك� �صماك، تفريغ البحريات من الأ �صيد الأ

نقرا�ش املمكن )الفينبو�ش ووحدات القرو  نواع حد الإ يكولوجية يف اأفريقيا بتقلبات هامة وتغرّيات يف بع�ش الأ من املرّجح اأن متر النظم الإ  •
]9.4.5[ D * )حيائية ال�صهية يف جنوب اأفريقيا، مثاًل الأ

 D ** �صماك وال�صياحة.  الأ التداعيات على م�صائد  اإىل املزيد من  �صافة  وال�ُصعب املرجانية، بالإ اأن يزداد تدهور املاجنروفات  من املتوقع   •
]9.4.5[

املكتظة  املنب�صطة  ال�صاحلية  املناطق  على  املتوقع  البحر  �صطح  م�صتوى  اإرتفاع  �صيوؤثر  والع�رسين،  احلادي  القرن  نهاية  من  قرتاب  الإ مع   •
طار 9.2 – 9.4.6 – 9.5.2[ بال�صكان. و�صتتعدى كلفة التكّيف اإجمايل الناجت املحلي بن�صبة ترتاوح بني 5% وD ** .%10 ]الإ



امللّخ�ص الفّني

75

اآ�صيا

قد يوؤدي اإرتفاع م�صتوى �صطح البحر مرتاً واحداً اإىل خ�صارة ما يقارب ن�صف منطقة املاجنروفات يف دلتا نهر امليكونغ )2500 كلم مربع(،   •
]10.4.3[ N * .حياء املائية اإىل �صبخات را�صي الزراعية ومناطق الأ فيما قد يتحول 100.000 هكتار تقريبًا من الأ

اإىل  اآ�صيا،  الدلتا يف جنوب و�رسق وجنوب �رسق  الكربى املكتظة بال�صكان واملتواجدة على  ال�صاحلية، ل �صيما املناطق  �صتتعر�ش املناطق   •
نهار يف بع�ش نقاط الدلتا الكبرية. ومقابل اإرتفاع م�صتوى �صطح البحر مرتاً واحداً،  املزيد من اخلطر ب�صبب اإزدياد الفي�صانات من البحر ومن الأ

حمر و15.000 اإىل 20.000 كلم مربع يف دلتا نهر امليكونغ، للفي�صان، ما قد  ُيتوقع اأن تتعر�ش م�صاحتا 5.000 كلم مربع يف دلتا النهر الأ

]10.4.3 [ N * .)وىل( و3.5 اإىل 5 ماليني )يف احلالة الثانية يوؤثر على 4 ماليني ن�صمة ) يف احلالة الأ

من املتوقع اأن تختفي الكتل اجلليدية التي ل تتعدى م�صاحتها 4 كلم يف ه�صبة التيبيت، نظراً اإىل اإرتفاع درجات احلرارة 3 درجات مئوية   •
]10.4.4[ D ** .مطار واإ�صتقرار الأ

حرتار على حالها، قد ت�صمحل الكتل اجلليدية يف الهيماليا ب�رسعة كبرية، لتنتقل م�صاحتها احلالية من 500.000 كلم  اإذا بقيت معّدلت الإ  •
]10.6.2[ D ** .2000 مربع اإىل 100.000 كلم مربع، بحلول العقد الثالث من العام

ال�صعيد  18% على  باملقارنة مع  املقبلة،  الثالثني  ال�صنوات  �صيوية يف  الآ املرجانية  ال�ُصعب  30% من  يقارب  ما  ن�صبة  ُتزال  اأن  املتوقع  من   •
]10.4.3[ D ** .؛ وُتعزى احلال اإىل عّدة اإجهادات ولي�ش اإىل تغرّي املناخ فقطIS92a نبعاث العاملي، بح�صب �صيناريو الإ

يف  اإزدياداً  �صيعي�صون  �صخ�صًا  بليون   1.2 اإىل  �صخ�ش  مليون   120 اأّن  اخلا�ش  التقرير  يف  ترد  التي  نبعاثات  الإ �صيناريوهات  كافة  ترى   •
جهاد املائي بحلول العقد الثاين من العام 2000. ** ]10.4.2[ الإ

من املتوقع اأن يقّل ن�صيب الفرد الواحد من املياه العذبة املتوفرة يف الهند من قيمته احلالية التي ت�صاوي حوايل 1.900 مرت مكعب، لي�صل   •
مطار التي  اإىل 1.000 مرت مكعب بحلول العام 2025، نتيجة اآثار النمو ال�صكاين وتغرّي املناخ، جمتمعًة ]10.4.2.3[. ومن املتوقع اأن توؤدي الأ

ازدادت كثافًة والفي�صانات ال�رسيعة التي ت�صاعفت وتريتها خالل املو�صمّيات، اإىل املزيد من اجلريان واإىل تراجع حجم الكمية التي ت�صل اإىل 

املياه اجلوفية. ** ]10.4.2[

ومن  والع�رسين.  احلادي  القرن  منت�صف  بحلول  اآ�صيا،  �رسق  وجنوب  اآ�صيا  �رسق  يف   %20 بن�صبة  املحا�صيل  غّلة  ترتفع  اأن  املتوقع  من   •
 N * .املتوقع اأن يحافظ خطر اجلوع على حجمه العايل يف عدٍد من البلدان النامية، نظراً اإىل تاأثري النمو ال�صكاين ال�رسيع والتو�صع احل�رسي

]10.4.1[

من املتوقع اأن يزداد الطلب على الرّي الزراعي يف املناطق القاحلة و�صبه القاحلة يف �رسق اآ�صيا، بن�صبة 10% مقابل اإرتفاع حراري بدرجة   •
]10.4.1[ N ** .واحدة

اآ�صيا يف امل�صتقبل، وذلك ب�صبب تغرّي املناخ وظواهر الطق�ش املتطرفة التي  اأن تزداد وترية حرائق الغابات ويزداد متددها يف  من املتوقع   •
]10.4.4[ N * .ع الغابات

ّ
من املرّجح اأن حتّد من تو�ص

اأ�صرتاليا ونيوزيلندا

.]11.7[ C ** اأكرث القطاعات تاأثراً  من املائي واملجتمعات ال�صاحلية هي  يكولوجية الطبيعية والأ اإن النظم الإ  •
 .]11.4.1[ املتو�صطة  نبعاثات  الإ �صيناريوهات  بح�صب  حتى   ،2020 العام  بحلول  يكولوجية  الإ النظم  من  العديد  يتغرّي  اأن  املرّجح  من   •
لبي  كرث تاأثراً: الر�صيف املرجاين الكبري وجنوبي غربي اأ�صرتاليا واأرا�صي كاكادو الرطبة والغابات املطرية ومناطق الأ ومن بني املناطق الأ

اإنقرا�ش بع�ش  اإحتمال  الغازية وخ�صارة املوائل، واإىل تعزيز  نواع  الأ جهادات احلالية مثل  الإ اإىل ت�صخيم  اأن يوؤدي ذلك  ]11.4.2[. ل �صك 

.]11.4.1[ N * صماك والغابات وتوريد املياه� يكولوجية اخلا�صة بال�صياحة و�صيد الأ نواع، كما اإىل التقليل من خدمات النظم الإ الأ



امللّخ�ص الفّني

76

من املائي بحلول العام 2030 يف جنوب و�رسق اأ�صرتاليا، كما يف نيوزيلندا ونورثالند  من املرّجح جداً اأن تتفاقم امل�صاكل امل�صتمرة جلهة الأ  •
نهار  وبع�ش املناطق ال�رسقية، على غرار اإنخفا�ش اجلريان بن�صبة ترتاوح بني 0% و45% يف فكتوريا بحلول العام 2030، وتراجع تدّفق الأ

.]11.4.1[ D ** 2050 بن�صبة ترتاوح بني 10% و25 % يف حو�ش موراي دارلينغ يف اأ�صرتاليا بحلول العام

اإرتفاع م�صتوى �صطح البحر والعوا�صف على احلياة واملمتلكات. وبحلول العام  اأن يزيد التطور ال�صاحلي امل�صتمر من خطر  من املرّجح جداً   •
 C  *** را�صي العالية القّيمة وت�صارعًا يف تدهور الطرقات وخ�صارة �صلٍع ذات معنى ثقايف  اأن ن�صهد خ�صارًة يف الأ 2050، من املرّجح جداً 

.] 11.4.8 – 11.4.7 – 11.4.5[

التي ت�صهد  يام  الأ اأ�صرتاليا مثاًل، واأن ترتفع وترية  اإ�صتعال احلرائق املتزايد، يف جنوب �رسق  اأن يرتافق تغرّي املناخ مع اخلطر  من املرّجح   •
 D **  2050 العام  15% و70% بحلول  2020 وبني  العام  4% و25% بحلول  اإندلع احلرائق عاٍل جداً ومطلق بن�صبة ترتاوح ما بني  خطر 

.]11.3.1[

�صا�صية. ومن املرّجح جداً اأن يتم التفوق على معيار الت�صميمات اخلا�صة بالظواهر  من املرّجح اأن تت�صاعف املخاطر على البنية التحتية الأ  •
املدن  والفي�صانات على  ال�رسف احل�رسية  واأنظمة  الرقة  �صواطئ  ف�صل  2030. وتت�صمن املخاطر  العام  اأ�رسع مع حلول  املتطرفة، بوترية 

.]11.4.7 – 11.4.5[ D ** نهار ال�صاحلية املوجودة على مقربٍة من الأ

العام  وبحلول  واملمتلكات.  رواح  الأ على  والعوا�صف  البحر  �صطح  م�صتوى  اإرتفاع  خطر  امل�صتمر  ال�صاحلي  التطور  يعزز  اأن  جداً  املرّجح  من   •
را�صي العالية القيمة واأن تت�رسع وترية تدهور الطرقات واأن يزداد ترّدي حال ال�صواطئ واأن ُتفقد �صلٌع  2050، من املرّجح جداً اأن تنخف�ش الأ

.] 11.4.8 – 11.4.7 – 11.4.5[ C *** ذات معنى ثقايف

نقطاعات  من املرّجح اأن يزيد اإرتفاع درجات احلرارة والتغرّي الدميوغرايف من اأوج الطلب على الطاقة يف ف�صل ال�صيف وما يليه من خطر الإ  •
.]11.4.10[ D ** املفاجئة

نتاج الزراعي واحلرجي بحلول العام 2030 يف معظم مناطق جنوب و�رسق اآ�صيا ويف اأنحاٍء من �رسق نيوزيلندا،  من املتوقع اأن ينخف�ش الإ  •
�صافة اإىل املناطق الغربية التي ت�صم  ب�صبب تفاقم اجلفاف واحلرائق. غري اأنه يف نيوزيلندا، ُيتوقع اأن حت�صد املناطق الغربية واجلنوبية، بالإ

.]11.4[ N ** مطار نهار، فوائد اأ�صا�صية ب�صبب موا�صم منو اأطول وجليد اأقل ومزيٍد من ت�صاقط الأ اأهم الأ

�صيما  )ل  قت�صادي  الإ امل�صتوى  الهامة على  النباتية  اخلا�صة باملحا�صيل  النمو  تزداد معدلت  اأن  املرّجح  نيوزيلندا، من  يف جنوب و�رسق   •
.]11.4.4[ D ** صنوبر ردياتا(، ب�صبب اإخ�صاب ثاين اأك�صيد الكربون واإرتفاع درجات احلرارة يف ف�صل ال�صتاء واإزدياد ن�صبة الرطوبة�

�صخا�ش الذين يتعدى �صّنهم 65 عامًا، ليزداد املعّدل ال�صنوي من 3200 حالة  من املرّجح اأن تزداد ن�صبة الوفيات املرتبطة باحلرارة بني الأ  •
.]11.4.11[ D **)اإىل 5200 حالة وفاة بحلول العام 2050 )ما ي�صاهم يف النمو ال�صّكاين وال�صيخوخة، لكن لي�ش يف التكّيف

اأوروبا

نحراف بن�صبة 5 اأ�صعاف يف اأنحاء من  من املتوقع اأن يزداد اإنحراف اأمطار ال�صتاء املتطرفة عن املعدل العادي مبعياَرين، واأن يزداد هذا الإ  •
 D ** اململكة املتحدة و�صمال اأوروبا، مرتافقًا مع اإزدياد ثاين اأك�صيد الكربون بن�صبة ال�صعَفني، بحلول ثمانينيات القرن احلادي والع�رسين

.]12.3.1[

36% يف  ُتعادل  اأوروبا، واأن ينخف�ش بن�صبة  ال�صنوي يف �صمال  اأن يزداد اجلريان  القرن احلادي والع�رسين، من املتوقع  بحلول �صبعينيات   •
جنوب اأوروبا، فيما تتدنى التدّفقات املنخف�صة بن�صبة ت�صل اإىل 80%، بح�صب ال�صيناريو IS92a ** D ]12.4.1 – اجلدول 12.2[.

جهاد املائي احلاد )�صحب / وفرة تتعدى 0.4( من 19% - وهي الن�صبة احلالية  نهار يف فئة الإ من املتوقع اأن تزداد ن�صبة منطقة حو�ش الأ  •
.]12.4.1[ D ** – 36% بحلول �صبعينيات القرن احلادي والع�رسين   %34 – اإىل 

الغربية  اأوروبا  بلدان  مائيًا يف  اإجهاداً  ت�صهد  التي  املياه  م�صتجمعات  يعي�صون يف  الذين  �صافيني  الإ �صخا�ش  الأ عدد  يزداد  اأن  املرّجح  من   •
نبعاثات اأ2 وب1  ال�صبعة ع�رس، لينتقل من 16 مليونًا اإىل 44 مليونًا، اإ�صتناداً اإىل النموذج املتقارن الثالث ملركز هاديل، بح�صب �صيناريوَهي الإ
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.]12.4.1[ D ** بحلول ثمانينيات القرن احلادي والع�رسين

 D ** ال�صاحلي  بالفي�صان  �صنة  اإ�صايف يف كل  1.6 مليون �صخ�ش  تاأثر  الثمانينيات  ت�صهد  اأن  A1Fl، من املحتمل  ال�صيناريوهات  بح�صب   •
.]12.4.4[

بحلول ال�صبعينيات، ُيتوقع اأن تنخف�ش قدرة الطاقة الكهربائية يف كافة اأرجاء اأوروبا بن�صبة 6%، مرتافقًة مع تقّلبات اإقليمية قوية ترتواح   •
.]12.4.8[ D ** ما بني تراجع من 20% اإىل 50% يف منطقة املتو�صط واإزدياد من 15% اإىل 30% يف اأوروبا ال�صمالية وال�رسقية

نقرا�ش بحلول نهاية القرن احلادي والع�رسين، مبوجب  �صها للخطر والإ
ّ
وروبية وتعر قد تزداد �رسعة تاأثر ن�صبة عالية من الرثوة النباتية الأ  •

.]12.4.6[ N *** صل�صلة من �صيناريوهات التقرير اخلا�ش�

]12.4.7.1[. ومن املتوقع اأن ت�صهد اأوروبا ال�صمالية اأعلى الن�صب  املنطقة  �صماليًا يف  مداً  املحا�صيل  ُتظهر  اأن  ُيتوقع   ،2050 العام  بحلول   •
جلهة زيادة غّلة املحا�صيل املرتبطة باملناخ )مثاًل: القمح: +2←+9% بحلول العام 2020 - +8 ← 25% بحلول العام 2050 - +10 ← 

+30 بحلول العام 2080(؛ فيما ُيتوقع اأن ي�صّجل اجلنوب اأهم الن�صب اخلا�صة بالرتاجع )مثاًل: القمح: +3 ←+ 4 % بحلول العام 2020 - -8 

.]12.4.7[ C ***  )2080 ←+ 32% بحلول العام   15- - 2050 ← +22 بحلول العام 
�صجار يف  �صجار من جديد ورفع خط الأ من املرّجح اأن تزداد املناطق احلرجية يف ال�صمال وتقّل يف اجلنوب. وُيتوقع اأن يتم توزيع اأنواع الأ  •

.]12.4.4[ D ** اجلبال. ومن �صبه املوؤكد اأن يرتفع خطر اإندلع احلرائق يف الغابات بن�صٍب كبرية يف جنوب اأوروبا

نت�صار. غري اأن تراوح معظم  ع نطاقها يف حال مل يتم احلّد من الإ
ّ
ل �صك اأن معظم الربمائيات )45 – 69%( والزواحف )61 – 89%( �صتو�ص  •

.]12.4.6[ N ** نت�صار نواع يف الإ تلك الكائنات )< 97%( قد يت�صاءل، ل �صيما يف �صبه جزيرة اأيبرييا وفرن�صا، يف حال ف�صلت الأ

لبي، فيما �صتعاين الكتل اجلليدية الكبرية من اإنخفا�ش يف حجمها بن�صٍب ترتاوح ما بني 30% و%70  �صتختفي الكتل اجلليدية ال�صغرية يف الأ  •
نبعاثات، بالتزامن مع تراجٍع على م�صتوى الت�رسيف يف ف�صَلي الربيع وال�صيف ***  بحلول العام 2050، مبوجب �صل�صلة من �صيناريوهات الإ

.]12.4.3[ C

ال�صياحة يف  اإىل تراجع جلهة  والغرب،  ال�صمال  الرفاهية يف  ال�صيف، وتعزيز  الرفاهية يف منطقة املتو�صط خالل ف�صل  اإنخفا�ش  يوؤدي  قد   •
.]12.4.9[ D ** املتو�صط خالل ف�صل ال�صيف واإزديادها خالل ف�صَلي الربيع واخلريف

ة 
ّ
حتمال �صعيف نوعًا ما، اإىل اإنعكا�صات حار نقالب اجلنوبي، على الرغم من اأن هذا الإ نقطاع ال�رسيع يف دوران الإ من املرّجح اأن يوؤدي الإ  •

نعكا�صات: اإنخفا�ش اإنتاج املحا�صيل بالتزامن مع اإرتفاع اأ�صعارها، واإرتفاع  على �صعيد اأوروبا، ل �صيما يف املناطق ال�صاحلية. ومن هذه الإ

ن�صبة الوفيات املرتبطة بالربد، واإختالل و�صائل النقل اخلا�صة بف�صل ال�صتاء، والنزوح الدميوغرايف نحو جنوب اأوروبا، وح�صول نقلة على 

.]12.6.2[ N * قت�صادي م�صتوى مركز اجلاذبية الإ

اأميكا الالتينية

�صتوائية البينية، ما يقل�ش وفرة املياه وتوريد الطاقة املائية يف  خالل ال�صنوات الـ15 املقبلة، من املرّجح جداً اأن تختفي الكتل اجلليدية الإ  •
.]13.2.4[ C *** كوادور بوليفيا والبريو وكولومبيا والإ

اإىل  رجنتني و�صيلي والربازيل  الأ القاحلة يف  القاحلة و�صبه  مطار يف املناطق  الأ نخفا�صات امل�صتقبلية يف ت�صاقط  الإ اأن توؤدي  من املرّجح   •
.]13.4.3[  C ** نق�ٍش حاٍد يف املياه

بحلول العقد الثاين من العام 2000، من املرّجح اأن يعاين 7 ماليني �صخ�ش اإىل 77 مليون �صخ�ش من نق�ٍش يف املوارد املائية املوائمة،   •
فيما �صي�صهد الن�صف الثاين من القرن احلادي والع�رسين اإنخفا�صًا يف وفرة املياه املمكنة مقابل اإزدياد الطلب عليها من قبل �صكاٍن ل ينفك 

�صخا�ش الذين �صيعانون من نق�ش املياه اإىل 60 مليون – 150 مليون ن�صمة ** D ]امللّخ�ش  عددهم يتزايد يف املنطقة، ما قد يزيد عدد الأ

التنفيذي 13 – 13.4.3[.

فة( واإرتفاع م�صتوى 
ّ
نرثوبولوجي )مبا يف ذلك التغرّيات اخلا�صة بظواهر الطق�ش املتطر يف امل�صتقبل، من املرّجح جداً اأن يوؤثر تغرّي املناخ الأ  •
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:]13.4.4[ N ** صطح البحر على�

رجنتني(؛ املناطق املنخف�صة )كما يف ال�صلفادور - غيانا وعلى �صاحل اإقليم بوين�ش اآير�ش - الأ  -

وروغواي(؛ اأعمال البناء وال�صياحة )كما يف املك�صيك والأ  -

مورفولوجيا ال�صاحل )كما يف البريو(؛  -

كوادور وكوملبيا وفنزويال(؛ املاجنروفات )كما يف الربازيل والإ  -

كوادور املطّلة على الهادئ. وفرة مياه ال�رسب على �صواحل كو�صتاريكا والإ  -

:]13.4.4[ N ** اإرتفاع درجات حرارة �صطح البحر، الناجت عن تغرّي املناخ، بطريقة �صارة على  اأن ينعك�ش  من املتوقع   •
ال�ُصعب املرجانية يف اأمريكا الو�صطى )كما يف املك�صيك وبليز وبنما(؛  -

�صماك يف جنوب �رسق املحيط الهادئ )كما يف البريو و�صيلي(؛ مكان خمزون الأ  -

يف  )�صافانا(  باملروج  �صتوائية  الإ الغابة  اإ�صتبدال  اإىل  الرتبة،  مياه  يف  رتفاع  الإ وحالت  مئويتني(  )بدرجتني  رتفاع  الإ حالت  توؤدي  قد   •
�صافة اإىل اإ�صتبدال النباتات �صبه القاحلة بنباتات  �صتوائية يف جنوب املك�صيك وو�صطه، بالإ مازون ويف الغابات الإ الناحية ال�رسقية من الأ

.]13.4.1[ D ** قاحلة يف بع�ش اأجزاء �صمال �رسق الربازيل ومعظم اأنحاء و�صط املك�صيك و�صماله

.]13.3.1[ D * عا�صري وقوتها يف احلو�ش الكاريبي  اأن تزداد وترية الأ يف امل�صتقبل، من املرّجح   •
يف  مطار  والأ احلرارة  درجات  اإرتفاع  يزيد  اأن  ُيرّجح  فيما   ،2020 العام  بعد  رز  الأ حما�صيل  تنخف�ش  اأن  املتوقع  من  املناخ،  تغرّي  نتيجة   •

.]13.4.2[ C * خذ باآثار ثاين اأك�صيد الكربون جنوب �رسق اأمريكا اجلنوبية من حما�صيل فول ال�صويا، يف حال مّت الأ

�صافيني املعر�صني خلطر اجلوع اإىل 5 ماليني )عام 2020( و26 مليونًا )عام 2050( و85 مليونًا  �صخا�ش الإ من املرّجح اأن ي�صل عدد الأ  •
طار اإّما معدوم اأو  نبعاث اأ2 الوارد يف التقرير اخلا�ش، الذي يفرت�ش اأن تاأثري ثاين اأك�صيد الكربون يف هذا الإ )عام 2080( مبوجب �صيناريو الإ

.]13.4.2[ D * صئيل�

 –  13 التنفيذي  ]امللّخ�ش   N  ** مئوية  درجات  باأربع  احلرارة،  درجات  اإرتفاع  نتيجة  املوا�صي،  اإنتاجية  ترتاجع  اأن  جداً  املرّجح  من   •
.]13.4.2

اأن تطبق بع�ش تدابري التكّيف مثل: اأمريكا الالتينية، املعنّية باآثار تقلبّية املناخ وتغرّيه املمكنة،  حتاول منطقة   •
�صماك )البريو( والزراعة )البريو و�صمال �رسق الربازيل(؛ اللجوء اإىل التنبوؤ باملناخ يف قطاعات خمتلفة على غرار م�صائد الأ  -

 CeNtro Operativo De نذار املائي« اأو نذار املبكر جلهة الفي�صان يف حو�ش ريو دي ل بالتا املوجود يف »املركز الت�صغيلي لالإ اأنظمة الإ  -

.Alerta HiDrologiCo

يف  الكوارث  عن  للمعلومات  قليمي  الإ املركز  منها:  ومنعها،  الطبيعية  الكوارث  اآثار  بتخفيف  تعنى  جديدة  موؤ�ص�صات  اأي�صًا  املنطقة  • اأن�صاأت 
 D *** كوادور، واللجنة الدائمة جلنوب املحيط الهادئ اأمريكا الالتينية ومنطقة الكريبي، واملركز الدويل للبحوث ب�صاأن ظاهرة النينو يف الإ

.]13.5[

اأميكا ال�صمالية

اأن يوؤدي اأي اإرتفاع كارثي يف  �صتثمار امل�صتمر من �رسعة تاأثر ال�صواحل. ومن املرّجح جداً  • يزيد النمو ال�صكاين واإرتفاع قيمة املمتلكات والإ
�صافة اإىل م�صاهمة اإرتفاع  تفاقم القدرة التدمريية للعوا�صف ال�صاحلية، اإىل اإزدياد اخل�صائر الناجتة عن العوا�صف وحالت الطق�ش احلادة، بالإ

�ش املتزايد للخطر ل يزال �صعيفًا *** 
ّ
�صتعداد ملواجهة التعر �صطح البحر يف ت�صخيم اخل�صائر. ويت�صم التكّيف احلايل بعدم الت�صاوي، كما اأن الإ

.]14.4.3 – 14.2.3[ D

ال�صديد على النقل والبنية التحتية  التاأثري  اإرتفاع يف موجات املّد البحري والفي�صان، قدرة  اإرتفاع م�صتوى �صطح البحر وما يليه من  ميلك   •
طل�صي وال�صاحل ال�صمايل. و�صمحت درا�صة حالة اإفرادية تتعلق بنيويورك بتحديد الطرق وال�صكك احلديدية  املتمركزة على �صواطئ اخلليج والأ
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نفاق واملرافق البحرية وتلك املرتبطة باملطار اجلوي وحمطات العبور كاملرافق املعر�صة للخطر )يف  �صافة اإىل اجل�صور والأ ال�صطحية، بالإ

هذه املدينة( *** D ]13.4.3 – 13.4.6 – 14.5.1 – الطار 13.3[.

 احلاّدة وحجمها ومّدتها، وهي تت�صم بكتل هوائية دافئة وراكدة تليها لياٍل تكون فيها اأدنى درجات 
ّ
من املرّجح اأن يزداد عدد موجات احلر  •

اأن  اإىل  �صارة  الإ اآثاٍر �صارة بال�صّحة. وجتدر  اإحتمال ح�صول  التي ت�صهد عادًة تلك املوجات، بالرتافق مع  احلرارة مرتفعة، وذلك يف املدن 

.]14.4.5[ D ** كرث عر�صًة للخطر امل�صنني ي�صكلون ال�رسيحة ال�صّكانية الأ

الناحية ال�رسقية من  اإطار  البليون يف  3.7 جزءاً يف  اليومي مبعدل  وزون  اأن ترتفع م�صتويات معدل الأ القرن، من املتوقع  بحلول منت�صف   •
وزون  رتفاعات. ومن املتوقع اأي�صًا اأن يرتفع عدد الوفيات املرتبطة بالأ الوليات املتحدة، ل �صيما يف اأكرث املدن تلّوثًا التي ت�صهد اأعلى الإ

.]14.4.5[ D * بن�صبة 4.5% بدءاً من ت�صعينيات القرن املا�صي حتى خم�صينيات القرن احلايل

حرتار املتوقع يف �صل�صلة اجلبال الغربية برتاجعات كبرية يف الرتاكم الثلجي والذوبان املبكر للثلوج واملزيد  اأن يت�صبب الإ من املرّجح جداً   •
من ظواهر اأمطار ال�صتاء، واإرتفاع اأوج التدفقات الق�صوى يف الفي�صانات خالل ف�صل ال�صتاء، وتراجع تدفقات ف�صل ال�صيف، بحلول منت�صف 

.]14.4.1[ D *** القرن احلادي والع�رسين

لتخ�صي�ش  املائية اخلا�صعة  املوارد  التناف�ش على  املياه(  )على  الطلب  باإرتفاع  املنخف�صة واملقرونة  املياه  اإمدادات  تعزز  اأن  املرّجح  من   •
مفرط *** D ]14.2.1 – الطار 14.2[.

وىل من القرن احلادي والع�رسين من اإنتاج الغابات، من دون اإ�صتثناء احل�صا�صية العالية على  من املرّجح اأن يزيد تغرّي املناخ يف العقود الأ  •
.]14.4.4 – 14.4.2[ D ** صطرابات� اجلفاف والعوا�صف واحل�رسات وغريها من الإ

جمايل للزراعات البعلية بن�صبة ترتاوح بني %5  وىل من القرن، املردود الإ من املتوقع اأن يزيد تغرّي املناخ املعتدل الذي �صت�صهده العقود الأ  •
و20%، مع تفاوتات هامة بح�صب املناطق. ومن املتوقع اأن تواجه املحا�صيل التي تقع على مقربٍة من الطرف الدافئ للنطاق املنا�صب لها، اأو 

.]14.4[ D ** التي تعتمد على موارد مائية م�صتعَملة بكثافة، حتديات كبرية

من  بدءاً  املتغرّية  �صطرابات  الإ بني  الغابات  على  ثار  الآ اأهم  ترتاوح  اأن  املرّجح  من  والع�رسين،  احلادي  القرن  من  الثاين  الن�صف  بحلول   •
مرا�ش. ومن املتوقع اأن ي�صاهم اإرتفاع درجات حرارة ف�صل ال�صيف يف النافذة ال�صنوية جلهة خطر  فات، و�صوًل اإىل احلرائق، ومروراً بالأ الآ

�صت للحريق بن�صبة ترتاوح ما بني 74% و118% يف كندا، 
ّ
حرتاق الكبري بن�صبٍة ترتاوح ما بني 10% و30%، وزيادة حجم املنطقة التي تعر الإ

بحلول العام D *** 2100 ]14.4.4 – الطار 14.1[.

�صطح  املتزايد مل�صتوى  رتفاع  الإ بالتزامن مع ت�رسيع  ال�صاحلية،  الرطبة  را�صي  الأ باإنتقا�ش  احلالية اخلا�صة  الن�صب  تزداد  اأن  املتوقع  •  من 
ال�صبخات  حيائي �صمن  الأ التنوع  �صبخة  اأن تنخف�ش  را�صي. ومن املحتمل  الأ الهجرة باجتاه  التي متنع  للهيكليات  ُيعزى جزئيًا  البحر، ما 

.]14.4.3[ D ** ال�صمالية ال�رسقية

اأخرى  �صليني وجمموعات  الأ ال�صكان  فيها  املناخ مرتكزة �صمن جمموعات ومناطق حمددة، مبا  بتغرّي  التاأثر  اأن تكون �رسعة  املرّجح  من   •
.]14.4.6 – 14.2.6[ D ** صافة اإىل الفقراء وامل�صنني يف املدن� �ص�ٍش �صعيفة املوارد، بالإ تابعة لأ

ّثر العديد  �صتثمار امل�صتمر يف التكّيف، اإ�صتجابًة للتجربة التاريخية بدًل من الظروف امل�صتقبلية املتوقعة، من �رسعة تاأ من املرّجح اأن يزيد الإ  •
اإدراج املعلومات اخلا�صة بتغرّي  ]14.5[. وقد ي�صتفيد تطّور البنية التحتية، مع مهله الطويلة واإ�صتثماراته، من  من القطاعات بتغرّي املناخ 

املناخ *** D ]14.5.3 – ال�صكل 14.3[.

املناطق القطبية

اإىل  22% و33% نظراً  اإنخفا�صًا يرتواح ما بني  ال�صمايل،  القطب  البحري يف  ال�صنوي ملّد اجلليد  اأن يعك�ش املعدل  القرن، يتوقع  بحلول هذا   •
 D ** رتفاع الب�صيط واخل�صارة �صبه التامة يف اجلليد البحري ال�صيفي نبعاثات؛ اأّما يف اأنتاركتيكا فترتاوح التنبوؤات بني الإ �صيناريوهات الإ

.]15.3.3[
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�صي�صهد القرن املقبل تراجعًا هامًا على م�صتوى �صمك اجلليد واإمتداده يف الكتل والقلن�صوات اجلليدية يف القطب ال�صمايل ويف الغالف اجلليدي   •
نتاركتيكية بخ�صارة  حرتار املناخ؛ اأّما يف اأنتاركتيكا ف�صت�صتمر الكتل اجلليدية يف �صبه اجلزيرة الأ يف غرينالند ***، كاإ�صتجابة مبا�رسة لإ

للتغرّي املحيطي.  اأنتاركتيكا، وقد يكون ذلك نتيجًة  الغالف اجلليدي املوجود يف غرب  الرتقق امللحوظ يف جزٍء من  حجمها، كما �صي�صتمر 

 WG1 -  15.6.3 – 15.3.4[ D *** و�صت�صاهم هذه العوامل يف الت�صبب بجزٍء كبري من اإرتفاع م�صتوى �صطح البحر خالل القرن احلايل

AR4، الف�صالن 4 و5[.

اأن  املرّجح  ومن   .2050 العام  بحلول  و%35   %20 بني  ترتاوح  بن�صبٍة  ال�صمايل  الكرة  ن�صف  ال�صقيعية يف  الرتبة  تنخف�ش  اأن  املتوقع  من   •
ال�صمال، وذلك  اأق�صى  اأكرث يف  اأو   %50 2050، وبن�صبة  العام  15% و25% بحلول  يزداد عمق ذوبان اجلليد املو�صمي بن�صبة ترتاوح ما بني 

.]15.3.4[ D ** نبعاثات الواردة يف التقرير اخلا�ش مبوجب كافة �صيناريوهات الإ

باإر�صاء جمموعات مائية يف مناطق كانت م�صكونة  اأنظمة ال�رسف، �صاحمًة  �صا�صية بتغيري  الأ ال�صقيعية  الرتبة  ال�صمايل، �صتقوم  القطب  يف   •
يكولوجية.  �صايف يف اإقرتان ت�رسيف ال�صطح باملياه اجلوفية، ما يعزز اإ�صطراب النظم الإ �صابقًا من قبل اأنواٍع اأر�صية***. و�صي�صاهم الذوبان الإ

.]15.4.1[ D ** جنراف ال�صاحلي كما �صيتفاقم الإ

مع نهاية هذا القرن، �صُت�صتبدل 10% اإىل 50% من التندرا يف القطب ال�صمايل بالغابة، وحوايل 15% اإىل 25% من ال�صحراء القطبية بالتندرا   •
.]10.4.2[ D *

اإنتقا�ٍش يف املوائل )مبا يف ذلك اجلليد البحري( اخلا�صة بالطيور املهاجرة والثدييات  اإىل  القطبيَتني، �صيوؤدي تغرّي املناخ  يف املنطقَتني   •
]15.2.2 – 15.4.1[، مع تداعيات اأ�صا�صية على املفرت�صني مثل الفقمة والدببة القطبية ** ]15.2 – 15.4.3[. وميكن توقع ح�صول تغرّيات 

.]15.6.3[ D *** على م�صتوى اإنت�صار اأنواٍع عدة وكميتها

من  رجاء  الأ بع�ش  ت�صهد  اأن  املتوقع  ومن  �صتنخف�ش،  التناف�ش،  من  القطبية  نواع  الأ بحماية  اليوم  حتى  قامت  التي  املناخية  احلواجز  اإن   •
.]15.4.2 – 15.4.4 – 15.6.3[ D ** نواٍع غريبة اأنتاركتيكا واملنطقة ال�صمالية القطبية تعدٍّ لأ

البنى احلرارية للنهر ونوعية / كمية  نهار. و�صيوؤثر ذلك على  الغطاء اجلليدي والأ اإنخفا�صًا يف  القطبيتان  اأن ت�صهد املنطقتان  من املتوقع   •
 N  *** ال�صمالية  القطبية  املنطقة  يف  في�صان  من  به  يرتبط  وما  وحّدته،  اجلليدي  ختناق  الإ توقيت  اإىل  �صافة  بالإ اجلليدية،  حتت  املوائل 

.]15.4.1[

املياه  اإحرتار  يوؤدي  اأن  املرّجح  ومن  �صماك.  الأ �صيما  ل  وتوزيعها،  املائية  نواع  الأ اإنتاجية  على  املتوقعة  الهيدرولوجية  التغرّيات  �صتوؤثر   •
.]15.4.1[  D ** كرث برودة �صماك، وخا�صًة تلك التي تف�صل املياه الأ العذبة اإىل تدين م�صتودعات الأ

�صليني  بالن�صبة اإىل املجتمعات الب�رسية املوجودة يف القطب ال�صمايل، ل �صك اأن البنية التحتية وطرق العي�ش التقليدية اخلا�صة بال�صكان الأ  •
.]15.4[ D ** صتتاأثر �صلبًا واإيجابًا، وخا�صًة من خالل مكّونات الغالف اجلليدي املتغرّية�

مئات  ينتقل  قد  الن�صاطات  بتلك  اخلا�ش  ال�صمايل  احلّد  اأن  اإىل  نظراً  اإزدياداً،  والزراعة  الغابات  ت�صهد  قد  ال�صمالية،  واأمريكا  �صيبرييا  يف   •
العي�ش  اأمناط  بح�صب  خر،  الأ البع�ش  على  و�صلبًا  املجتمعات  بع�ش  على  اإيجابًا  �صينعك�ش  ما   .]15.4.2[  2050 العام  بحلول  الكيلومرتات 

.]15.4.6[ D ** التقليدية

التي تتواجد يف  �صجار  الّفتاكة بالأ النطاق وتف�ّصي احل�رسات  التندرا باإندلع حرائق حرجية وا�صعة  الغابات الربيالية وبع�ش غابات  تتميز   •
.]15.4.2[ N ** ومن املرّجح اأن تزداد هذه الظواهر ،

ّ
احلر

حرتار يف منطقة القطب ال�صمايل ن�صبة الوفيات املفرطة يف ف�صل ال�صتاء، ب�صكل اأ�صا�صي من خالل تقلي�ش الوفيات الناجتة عن  �صيقّل�ش الإ  •
.]15.4.6[ N *** صابات من جهة ثانية� مرا�ش التنف�صية من جهة، وعن الإ وعية الدموية والأ اأمرا�ش القلب والأ

حياء الربية(، مثل اإلتهاب الدماغ  مرا�ش يف الطبيعة )الأ فات والأ حرتار يف مناطق القطب ال�صمايل مع اإزدياد �رسعة التاأثر بالآ �صيرتافق الإ  •
.]15.4.6[ N ** ن�صان املنقول بوا�صطة القراد، والذي ميكن اأن ينتقل لالإ

العامة  وال�صحة  املجتمع  يهدد  ال�صمايل،  القطب  منطقة  ال�صقيعية يف  الرتبة  وتدمري  واجلفاف  جنراف  والإ الفي�صان  وحّدة  وترية  تفاقم  اإّن   •
.]15.4.6[ N *** والبنية التحتية وال�صناعية والتزويد باملياه
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القطب  مناطق  يف  العذبة  املياه  اأنظمة  يف  وحتميلها  امللّوثات  اإلتقاط  تعزيز  يف  وتوقيتها  ونوعها  مطار  الأ وترية  يف  التغرّيات  �صت�صاهم   •
نبعاثات العاملية للملوثات **  اء الإ

ّ
نخفا�صات التي من املتوقع اأن تتفاقم من جر ال�صمايل. و�صي�صاهم التحميل املتزايد يف اإحداث توازن مع الإ

.]15.4.1[ N

من الغذائي وال�صالمة  ثار الأ �صتجابة لآ بات من ال�رسوري اأن تتاأقلم املجتمعات الب�رسية يف منطقة القطب ال�صمايل مع تغرّي املناخ. وتتم الإ  •
وال�صفر(.  ال�صيد  )مثل  ال�صخ�صي  ال�صلوك  والنقالت جلهة  والطبيعة  املورد  اإدارة  اأنظمة  التغرّيات يف  الكفاف من خالل  ون�صاطات  ال�صخ�صية 

 N *** صليني� قت�صادية وتغرّي اأمناط العي�ش جمتمعًة، حتديًا كبرياً بالن�صبة اإىل ال�صّكان الأ جتماعية والإ وت�صكل التغرّيات الدميوغرافية والإ

.]15.6 – 15.4.6 – 15.4.2 – 15.4.1[

اجلزر ال�صغية

�صبل  تدهور  يف  يت�صببا  واأن  ال�صاطئ،  حتات  عملية  البحر  مياه  حرارة  درجات  واإرتفاع  البحر  �صطح  م�صتوى  اإرتفاع  ي�رّسع  اأن  املتوقع  من   •
الدفاع ال�صاحلية الطبيعية مثل املاجنروفات وال�ُصعب املرجانية. ومن املرّجح اأن توؤثر هذه التغرّيات، يف املقابل، بطريقٍة �صلبية على اإ�صتقطاب 

ح�صاءات، من املرّجح اأن يرف�ش 80% من ال�صياح يف بع�ش اجلزر  وىل، للزوار. وبح�صب الإ اجلزر ال�صغرية كمحطات �صياحية من الدرجة الأ

�صعار نف�صها خالل ظاهرة اإبي�صا�ش املرجان وتقلي�ش املنطقة ال�صاحلية، الناجتَتني عن اإرتفاع درجات حرارة �صطح  معاودة زيارتها بالأ

.]16.4.6[ D ** البحر واإرتفاع م�صتوى �صطح البحر

را�صي  ر�صفة وبالفي�صانات يف الأ من املرّجح اأن تغمر مياه البحر من�صاآت املرفاأ يف �صوفا )فيجي( واآ�صيا )�صاموا(، وتت�صبب باأ�رساٍر يف الأ  •
.]16.4.7[ D *** مواج املرفقة باإع�صاٍر واحٍد يف كل ن�صف قرن اء اإرتفاع م�صتوى �صطح البحر 0.5 مرتاً مقرونًا بالأ

ّ
اخللفية، من جر

الطرقات  �صبكة  ومتتد  منه،  معدودة  كيلومرتات  بعد  على  اأو  ال�صاحل  على  اإّما  ال�صغرية  اجلزر  يف  الدولية  اجلوية  املرافئ  تقع  ما  غالبًا   •
�صا�صية )وغالبًا ما تكون الوحيدة( على ال�صاطئ. وبح�صب ال�صيناريوهات اخلا�صة باإرتفاع م�صتوى �صطح البحر، من املرّجح اأن يكون جزٌء  الأ

.]16.4.7[ D *** رسار املادية املرفقة بغمر ال�صاحل واإجنرافه� كبرٌي منها عر�صًة ملخاطر فعلية ترتاوح بني الغمر والفي�صانات والأ

حرتار على الرتبة ال�صقيعية  اإ�صافية على املناخ، وذلك عرب تاأثري الإ ال�صمالية ح�صا�صية  ال�صاحلي يف جزر املنطقة القطبية  جنراف  ميلك الإ  •
.]16.4.2[ D *** حجام واإمكانية اإرتفاع طاقة املوج جنراف وخ�صارة يف الأ واجلليد اجلويف ال�صخم، ما قد يوؤدي اإىل ت�رسيع الإ

مطار اإىل تقلي�ش حجم عد�صات املياه العذبة. ومن املرّجح اأن يتنا�صب تراجع معّدل ت�صاقط  من املرّجح جداً اأن يوؤدي تراجع معّدل ت�صاقط الأ  •
مطار بن�صبة 10% بحلول العام 2050، مع تراجع حجم عد�صات املياه العذبة بن�صبة 20% يف حلقة تراوا املرجانية – كرييباتي. وب�صكٍل  الأ

اء تدهور الرتبة املرفق باإرتفاع م�صتوى �صطح البحر،  �صمك عد�صات املياه العذبة يف 
ّ
نخفا�ش يف احلجم املادي من جر عام، قد يقّل�ش الإ

.]16.4.1[ N *** %29 احللقات املرجانية، وذلك بن�صٍب ت�صل اإىل

اإجمايل  من  و%3   %2 بني  ما  املناخ،  تغرّي  عن  الناجتة  للمزروعات،  قت�صادية  الإ التكاليف  ترتاوح  اأن  املرّجح  من  التكّيف،  غياب  ظل  يف   •
را�صي  را�صي املرتفعة )جزر الفيجي، مثاًل(، وبني 17% و18% من اإجمايل الناجت املحلي للعام 2002 يف الأ الناجت املحلي للعام 2002 يف الأ

املنخف�صة )جزر كرييباتي، مثاًل( بحلول العام 2050، وذلك مبوجب ال�صيناريو اأ2 )اإرتفاع ي�صل اإىل 1.3 درجة مئوية بحلول العام 2050( 

 N **  نبعاثات وال�صيناريو ب2 )اإرتفاع ي�صل اإىل 0.9 درجة مئوية بحلول العام 2050( الوارَدين يف التقرير اخلا�ش عن �صيناريوهات الإ

.]16.4.3[

نواع الدخيلة  مع تغرّي املناخ، من املرّجح اأن ت�صهد اجلزر التي تقع على منطقَتي خطوط العر�ش املرتفعة والو�صطى، اإدخال اأعداٍد اأكرب من الأ  •
نتاركتيكية التي ت�صم عدداً قلياًل  يكولوجية اجلزرية �صبه الأ عليها واإ�صتيطانها فيهما. اإّن هذه التغرّيات بداأت يف بع�ش اجلزر، مثاًل: يف النظم الإ

نواع، ت�صّببت امليكروبات الغريبة والفطر والنباتات واحليوانات بخ�صارة كبرية يف التنّوع احليوي املحلي وبتغرّيات يف وظيفة النظام  من الأ

.]16.4.4[ N ** يكولوجي الإ

ا�صة على املناخ، مثل املالريا وحمى ال�صنك وداء الفيالريات وداء البلهار�صيا، مكلفًا يف تاأثريه على 
ّ
مرا�ش احل�ص اأن يكون تف�صي الأ ميكن   •
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�صهال  قت�صادي. ومن املرّجح اأن يزيد اإرتفاع درجات احلرارة وتراجع وفرة املياه ب�صبب تغرّي املناخ، من اأعباء الإ رواح وعلى ال�صعيد الإ الأ

.]16.4.5[ D ** مرا�ش يف بع�ش الدول اجلزرية ال�صغرية وغريه من الأ

من املتوقع اأن تكون لتغرّي املناخ اآثار معنوية على اإنتقاء املحطات ال�صياحية ** D ]16.4.6[. وبداأت عدة بلدان جزرية �صغرية )كباربيدو�ش   •
اإ�صرتاتيجيات التكّيف، مبا فيها حتلية املياه، بغية تعوي�ش النق�ش احلايل واملتوقع  �صتثمار يف تطبيق  واملالديف وال�صي�صيل وتوفالو( بالإ

.]16.4.1[ D *** للمياه

التكاليف  واأن تكون  التكّيف  يتم احلّد من خيارات  اأن  املرّجح  اأنه من  اإىل  التكّيف على اجلزر،  ن حول  الآ اأُجريت حتى  التي  الدرا�صات  ت�صري   •
قل  �صرتاتيجية الأ خرية اإىل اأنه، يف حالة �صنغافورة، قد تكون حماية ال�صاحل الإ عمال الأ مرتفعًة بالن�صبة اإىل اإجمايل الناجت املحلي. واأ�صارت الأ

كلفًة يف حماربة اإرتفاع م�صتوى �صطح البحر، مبوجب 3 �صيناريوهات، مع كلفٍة ترتاوح بني 0.3 مليونًا و16.8 مليونًا بحلول العام 2100 

.]16.5.2[ D **

�صتك�صايف اإىل وجود فوائد  على الرغم من اأن خيارات التكّيف يف اجلزر ال�صغرية قد تكون حمدودة وتكاليف التكّيف مرتفعة، ي�صري البحث الإ  •
�صتمرار اإ�صرتاتيجيات التكّيف احلذرة. مثاًل: قد يعزز اإ�صتخدام توليد الطاقة من النفايات وغريه من اأنظمة الطاقة  م�صرتكة قد ت�صكل نتيجًة لإ

املتجددة، التنمية امل�صتدامة، ويقّوي املرونة على تغرّي املناخ يف الوقت نف�صه. ويف الواقع، بداأت عدة جزر تعتمد مبادرات تهدف اإىل التاأكد 

.]16.6 – 16.4.7[ D ** من اأن م�صادر الطاقة املتجددة ت�صكل ن�صبًة هامة من تعددية الطاقة

توؤّكد درا�صات حديثة النتائَج ال�صابقة التي تفيد باأّنه من املمكن اأن 

اأو غي مبا�صرة و�صلبّية على  تكون تاأثيات تغّي املناخ مبا�صرة 

ال�صياحة )ثقة عالية(.

هم يف اإجمايل الناجت املحّلي ويف الوظائف يف  ت�صّكل ال�صياحة امل�صاهم الأ

م�صتوى  اإرتفاع  يوؤدي  اأن  املحتمل  ومن  ال�صغية.  اجلزر  من  العديد 

ال�صاطئ  حتات  ت�رسيع  اإىل  البحر  �صطح  حرارة  واإرتفاع  البحر  �صطح 

امللّخ�ص  يف   2 )اجلدول  اإبي�صا�صها  واإىل  املرجانّية  ال�ُصعب  تاآكل  واإىل 

عن  الناجتة  الثقايف  رث  الإ خ�صارة  �صتقّل�ص  ذلك،  جانب  اإىل  الفني(. 

ال�صاطئ، يف  اإىل مرتادي  بالن�صبة  �صتمتاع  الإ قيمة  والفي�صان  الطوفان 

حني قد يقّل�ص �صتاء اأكرث حرارة عدد زوار اجلزر ال�صغية يف املناطق 

الواقعة على خط العر�ص املنخف�ص. كما اأّنه من املمكن اأن يخّلف مفعوًل 

عك�صيًا يف املناطق الواقعة على خطوط العر�ص املتو�ّصطة واملرتفعة. ومن 

مرا�ص  املمكن اأي�صًا اأن يقل عدد ال�صياح ب�صبب تخزينات املياه وحالت الأ

املحمولة بالنواقل املتزايدة ]16.4.6[.

العاملي  املناخ  تغّي  يوؤّثر  اأن  املمكن  من  باأّنه  متزايد  اإعتقاد  هناك 

)ثقة  اخل�صو�ص  وجه  على  �صاّرة  وباأ�صكال  ن�صان  الإ �صّحة  على 

متو�ّصطة(.

يقع عدد كبي من اجلزر ال�صغية يف مناطق اإ�صتوائّية اأو �صبه اإ�صتوائّية 

وداء  ال�صنك  وحمى  املالريا  مثل  مرا�ص  الأ لنقل  قابل  مبناخ  تتمّيز 

مرا�ص املحمولة بالنواقل املتزايدة الناجتة  الفيالريات والبلهار�صيا والأ

احل�ّصا�صة  مرا�ص  الأ اإنت�صار  يكون  اأن  املمكن  ومن  واملياه.  الطعام  عن 

قت�صادي. ومن املمكن  رواح والتاأثي الإ جتاه املناخ مكلفًا على �صعيد الأ

اإىل  املناخ  تغّي  ب�صبب  املياه  توافر  وتناق�ص  اإرتفاع احلرارة  يوؤدي  اأن 

خرى يف بع�ص بلدان اجلزر  مرا�ص املعدية الأ �صهال والأ اإزدياد اأعباء الإ

ال�صغية ]16.4.5[.

ثر على كميرّات خمتلفة �ص الفني 4.3: اأحجام الأ امللخرّ

من تغيرّ املناخ  

ثر بانتظاٍم اأكرب يف ما يتعلق برتاوح  بات من املمكن تقدير حجم الأ

زديادات املحتملة على املعّدل العاملي لدرجات احلرارة. الإ

منذ التقييم الثالث للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغّي املناخ، ت�صاهم 

العديد من الدرا�صات الإ�صافية، ل �صيما تلك التي اأُجريت يف املناطق التي 

بحاث ال�صابقة، يف التمكني من فهم كيف ُيرّجح اأن يتاأثر  مل تدخل يف الأ

ثار وحجمها بالتغّيات التي تطراأ على املناخ وم�صتوى �صطح  توقيت الآ

البحر، وذلك بكميات ون�صٍب تغّي خمتلفة جلهة معّدل درجات احلرارة 

يف العامل، وبانتظاٍم اأكرب.

ي�صمح اجلدولن 3 و4 يف امللّخ�ص الفني بتقدمي اأمثلة حول هذه املعلومات 
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وهي  والبيئة  �صخا�ص  الأ بح�صب  اختيت  املعلومات  تلك  اإّن  اجلديدة. 

اأُخذت  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة  قل.  الأ على  الثقة  من  املتو�صط  بالقدر  تتمتع 

ثر من ف�صول )تقرير( التقييم، حيث ميكن  كافة املعلومات املتعلقة بالأ

اإيجاد معلومات مف�ّصلة ب�صكل اأكرب. وبح�صب الظروف، ُربط بع�ص هذه 

�صا�صية« اإ�صتنادًا اإىل عدٍد من املوا�صفات  ثار بـ»حالت �رسعة التاأثر الأ الآ

والقدرة  التقلبّية   / والدوام  والتوقيت  )احلجم  املن�صورة  املادة  يف 

ثار(. ويهدف  الآ و«اأهمية«  رجحية  والأ نت�صار  الإ التكّيف ونواحي  على 

معلومات  تاأمني  اإىل  املحتملة  �صا�صية«  الأ التاأثر  �رسعة  »حالت  تقييم 

القرارات  �صانعي  م�صاعدة  بغية  املناخ  تغّي  وم�صتويات  معّدلت  حول 

جوبة املالئمة ملخاطر تغّي املناخ ]امللّخ�ص التنفيذي 19:  على جتديد الأ

.]19.1

�ص الفني 4.4: اأثر الظواهر املتطرفة املبدرّلة امللخرّ

ثار ب�صبب اإزدياد وتية ظواهر الطق�ص  من املرّجح جدًا اأن تزيد الآ

املتطرفة وقوتها.

منذ التقييم الثالث للهيئة احلكومية املعنية بتغّي املناخ، تعززت فكرة اأن 

بع�ص الظواهر والظواهر املتطرفة يف الطق�ص �صتتكرر اأكرث من ذي قبل، 

وباتت  والع�رسين؛  احلادي  القرن  خالل  وقوتها  اإنت�صارها  و�صيزداد 

ثار املحتملة لتلك التغّيات معروفة ب�صكٍل اأكرب. اإ�صارة اإىل اأن اجلدول  الآ

5 يف امللّخ�ص الفني يلّخ�ص هذه النقاط.

نظمة والقطاعات واملناطق  �ص الفني 4.5: الأ امللخرّ

املوؤثرة ب�صكٍل خا�ص

نظمة  الأ بع�ص  على  ترك  قد  املناخ  تغّي  يكون  اأن  املرّجح  من 

والقطاعات واملناطق اأثرًا خا�صاً.

نظمة والقطاعات: الأ

�صيما: ل  يكولوجية،  الإ النظم  بع�ص   •
القارية: التندرا والغابة الربيالية واجلبال والنظم   -

يكولوجية املتو�صطة النوع، الإ

على اإمتداد ال�صواطئ: املاجنروفات وال�صبخات؛  -

والوحدات  املرجانية  ال�ُصعب  املحيطات:  يف   -

حيائية يف اجلليد البحري ]امللّخ�ص التنفيذي 4:  الأ

.]6.4 – 4.4

�صطح  م�صتوى  اإرتفاع  خطر  اإىل  نظرًا  املنخف�صة،  ال�صواحل   •

البحر ]امللّخ�ص التنفيذي 6[

املوارد املائية يف مناطق خطوط العر�ص املتو�صطة واملنخف�صة   •
واإرتفاع  مطار  الأ ت�صاقط  ن�صبة  اإنخفا�ص  اإىل  نظرًا  اجلافة، 

معّدلت التبخر - النتح ]3.4[

الزراعة يف مناطق خطوط العر�ص املنخف�صة، نظرًا اإىل تراجع   •
وفرة املياه ]5.3 – 5.4[.

تكّيف  قدرة  ت�صهد  التي  املناطق  يف  �صيما  ل  الب�رسية،  ال�صّحة   •
متدنية ]8.3[.

املناطق:

الإحرتار  املرتفعة يف  املعدلت  ب�صبب  ال�صمالية  القطبية  املنطقة   •
نظمة الطبيعية ]15.3[ املتوقع على الأ

قدرة  ب�صبب  ال�صحراء،  دون  ما  منطقة  �صيما  ل  اأفريقيا،   •
]امللّخ�ص  املناخ  تغّي  اإىل  بالإ�صافة  حاليًا،  املنخف�صة  التكّيف 

التنفيذي 9: 9.5[

التحتية  والبنية  ال�صكان  تعّر�ص  اإىل  نظرًا  ال�صغية،  اجلزر   •
املّد  وتزايد  البحر  �صطح  م�صتوى  اإرتفاع  خطر  اإىل  العايل 

العا�صفي ]16.1 – 16.2[

براهمابوترا   – الغانغ  مثل  اآ�صيا،  يف  الكبية  الدلتا  مناطق   •
اإىل  الكبي  والتعّر�ص  ال�صكانية  الكثافة  اإىل  نظرًا  وزيجيانغ، 

النهر  وفي�صان  العا�صفي  واملّد  البحر  �صطح  م�صتوى  اإرتفاع 

]اجلدول 10.9 – 10.6[

تتميز مبردودات عالية،  التي  تلك  اأخرى، حتى �صمن  اإطار نطاقات  يف 

�صخا�ص اأن يكونوا عر�صًة خا�صة للخطر )مثل الفقراء  ميكن لبع�ص الأ

طفال ال�صغار وامل�صنني(، متامًا كما بع�ص املناطق والن�صاطات. والأ

ثار الكبية �ص الفني 4.٦: الظواهر ذات الآ امللخرّ

متلك بع�ص الظواهر املناخية الوا�صعة النطاق قدرة على احداث 

اآثار كبية للغاية،  �صيما بعد القرن احلادي والع�صرين. 

قد  اإرتفاع  عالية جدًا، وهو  بن�صٍب  البحر  �صطح  اإرتفاع م�صتوى  يوؤدي 

غرينالند  يف  اجلليدية  الغلفة  من  اجلليدي  النح�صار  انت�صار  عن  ينتج 

وغربي انتاركتيكا، اإىل تغّيات كبية جلهة اخلطوط ال�صاحلية والنطم 

اآثار  واإحداث  املنخف�صة،  املناطق  غمر  اإىل  بال�صافة  اليكولوجية، 

ج�صيمة على مناطق دلتا النهر ب�صكٍل خا�ص. اإّن نقل ال�صكان والن�صاط 



امللّخ�ص الفّني

84

وي�صكل حتٍد كبي. وهناك  مقلقًا  يكون  قد  التحتية  والبنية  القت�صادي 

اجلليدي  النح�صار  من  قل  الأ على  جزءًا  اأّن  فكرة  حول  متو�صطة  ثقة 

جلهة الغالف اجلليدي يف غرينالند، ورمبا من الغالف اجلليدي يف غربي 

ال�صنني  مئات  بني  ترتاوح  زمنية  فرتة  خالل  يح�صل  قد  انتاركتيكا، 

العامل  يف  احلرارة  درجات  معدل  اإرتفاع  مع  بالتزامن  ال�صنني،  واآلف 

مبعدل 1 اإىل 4 درجات مئوية ) ن�صبًة اإىل 1990 – 2000(، مّما �صي�صاهم 

يف اإرتفاع م�صتوى �صطح البحر مبعدل 4 اإىل 6 اأمتار. وقد يوؤدي الذوبان 

التام للغالف اجلليدي يف غرينالند وغربي انتاركتيكا اإىل تعزيز اإرتفاع 

م�صتوى �صطح البحر مبعدل ي�صل اإىل 7 اأمتار ) يف غرينالند( و5 اأمتار 

 :WG1 AR4  /  10.7 –  6.4  :WG1 AR4[ انتاركتيكا(  غربي  يف   (

 .] 19.3

دوران  مير  ان  جدًا  امل�صتبعد  من  املناخي،  النموذج  نتائج  اإىل  ا�صتنادًا 

طل�صي بفرتٍة انتقالية �رسيعة وكبية خالل  النقالب اجلنوبي يف �صمال الأ

القرن احلادي والع�رسين. ومن املرّجح جدًا اأن يتباطاأ دوران النقالب 

اجلنوبي خالل هذا القرن، غي انه من املتوقع اأن تزداد درجات احلرارة 

طل�صي واأوروبا، ب�صبب الإحرتار العاملي. ومن املرّجح ان  فوق املحيط الأ

النقالب  النطاق يف دوران  والوا�صعة  امل�صتمرة  التغّيات  اآثار  تت�صمن 

البحري  اليكولوجي  النظام  انتاجية  على  تطراأ  تغّيات  اجلنوبي 

�صماك وامت�صا�ص ثاين اك�صيد الكربون من املحيط وتركيز  وم�صائد الأ

 10.7 –  10.3  :WG1 AR4  [ ك�صجني يف املحيط والنباتات القارية  الأ

    .]19.3 – 12.6 :WG1 AR4/

�ص الفني 4.7: حتديد كلفة اآثار تغيرّ املناخ امللخرّ

تختلف اآثار تغّي املناخ غي املخففة بح�صب املناطق. ومن املرّجح جدًا اأن 

ثار، املجموعة واملح�صوبة حتى ال�صاعة، �صتفر�ص تكاليف، على  هذه الآ

بتاأٍن  ُتف�رّس  اأن  تاليًا  التقديرات غي موؤكدة ويجب  اأن بع�ص  الرغم من 

كبي. ومن املرّجح جدًا اأن تزداد هذه التكاليف مع مرور الزمن.

اآثار  اأن  3 و4(  الفني، اجلدولن  امللّخ�ص  اإىل  )اأنظر  التقييم  هذا  يوؤكد 

تغّي املناخ امل�صتقبلي �صتختلط عرب املناطق. وبالن�صبة اإىل حالت اإرتفاع 

درجات احلرارة الن�صبية يف العامل اإىل 1 – 3 درجة مئوية كاأق�صى درجة 

ثار فوائد  اأن تولد بع�ص الآ 1990، ومن املتوقع  فوق م�صتويات العام 

وقطاعات  اأماكن  يف  تكاليف  تولد  واأن  والقطاعات،  ماكن  الأ بع�ص  يف 

اأخرى. لكن، من املتوقع اأن تعرف بع�ص املناطق التي تقع على خطوط 

العر�ص املنخف�صة وبع�ص املناطق القطبية، تكاليف �صافية، حتى جلهة 

تعرف  اأن  جدًا  املرّجح  ومن  احلرارة.  درجات  يف  الب�صيطة  رتفاعات  الإ

كافة املناطق اإما تراجعًا جلهة الفوائد ال�صافية اأو اإزديادًا يف التكاليف 

 3 اإىل   2 م�صتوى  فوق  احلرارة  درجات  إرتفاع  با يتعلق  ما  يف  ال�صافية 

 10.9 – اجلدول   10.6 –  9.5  :9 التنفيذي  ]امللّخ�ص  مئوية  درجات 

الدليل  املالحظات  هذه  وتوؤكد   .]15 التنفيذي  امللّخ�ص   –  15.3  –
الذي ورد يف التقرير الثالث والذي يقول اإّن اخل�صائر الن�صبية العاملية قد 

ت�صاوي 1% – 5 % من اإجمايل الناجت املحلي ن�صبًة اإىل اإحرتار ي�صاوي 4 

درجة مئوية؛ وُيذكر اأنه من املتوقع اأن مُتنى الدول النامية بن�صٍب اأعلى 

من اخل�صائر ]الر�صم 20.3[.

قت�صادية  الإ التكاليف  �صايف  حول  التقديرات  من  العديد  بات  ن،  الآ

�رسار الناجتة عن تغّي املناخ يف العامل، متوفرة )مثاًل:  الكلية جلهة الأ

امل�صتقبلية  الفوائد  للكربون، املرتجمة ب�صيغة �صايف  الإجتماعية  الكلفة 

�صتعرا�ص  املح�صومة من القيمة احلالية(. ومتلك التقديرات التي خ�صعت لإ

معّدًل   ،2005 العام  يف  للكربون  الإجتماعية  بالكلفة  واملتعلقة  قران،  الأ

دولرًا   12( الواحد  الكربون  لطن  اأميكي  دولر   43 اإىل  قيمته  ت�صل 

اأميكيًا لطن ثاين اأك�صيد الكربون(، غي اأن هام�ص الرتاوح اخلا�ص بهذا 

رقام  املعدل وا�صع. مثاًل، يف اإح�صاء يتاألف من 100 تقدير، تراوحت الأ

بني – 10 دولر اأميكي لطن الكربون الواحد )- 3 دولر اأميكي لطن 

ثاين اأك�صيد الكربون( و350 دولرًا اأميكيًا لطن الكربون الواحد )95 

دولرًا اأميكيًا لطن ثاين اأك�صيد الكربون( ]20.6[.

ُيعزى �صبب هذا الرتاوح الوا�صع يف الكلفة الإجتماعية للكربون ب�صكٍل 

وتخّلف  املناخ  بح�صا�صية  املتعّلقة  الإفرتا�صات  بني  التفاوتات  اإىل  كبي 

وغي  قت�صادية  الإ ثار  والآ ن�صاف  والإ اخلطر  ومعاجلة  �صتجابة  الإ

قت�صادية واإدراج اخل�صائر الكارثية املحتملة ومعّدلت احل�صم. ومن  الإ

رقام الكلية العاملية من �صاأن التكاليف املرتبطة  املرّجح جدًا اأن تقلل الأ

غي  ثار  الآ من  العديد  إدراج  با تقوم  اأن  ميكن  ل  نها  لأ ذلك  �رسار،  بالأ

القابلة للقيا�ص. وب�صكٍل عام، ي�صي تراوح الدلئل املن�صورة اإىل اأنه من 

�رسار الناجتة عن تغّي املناخ دالة واأن  املرّجح اأن يكون �صايف تكاليف الأ

تزداد مع الوقت ]اجلدول 20.3 – 20.6 / الر�صم 20.4[. 

يف  معنوية  تفاوتات  على  تنطوي  الكلية  التكاليف  تقديرات  اأن  �صك  ل 

اإطار  ففي  وال�صكان.  والبلدان  واملناطق  القطاعات  خمتلف  على  ثار  الآ

ب�صكٍل  التي تكون معّر�صة وح�ّصا�صة  املجتمعات  املواقع وبع�ص  بع�ص 

كبي، و/اأو متلك قدرة منخف�صة على التكّيف، ل �صك اأن �صايف التكاليف 
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٥ درجة مئوية٠١٢٣٤

٥ درجة مئوية٠١٢٣٤

٤٫٥
٤٫٦

٥٫٢
٥٫٨

إستقرار ثاني أكسيد الكربون: تقرير التقييم الثالث

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

ب١

ب٢

A1T

أ١ب

أ٢

ب١
ب٢
A1T

أ١ب
أ٢

A1F1

٤٥٠ جزء بالمليون
(٥٦٠ جزءًا في المليون من ثاني أكسيد الكربون)

٥٥٠ جزء بالمليون
(٥٨٠ جزءًا في المليون)
٦٥٠ جزء بالمليون
(٨١٠ جزءًا في المليون)

٧٥٠ جزء بالمليون
(٩٤٥ جزءًا في المليون)

تغّير معّدل درجات الحرارة السنوي في العالم نسبًة إلى الفترة الممتدة ما بين العامين ١٩٨٠ و١٩٩٩ (درجة مئوية)

تغّير معّدل درجات الحرارة السنوي في العالم نسبًة إلى الفترة الممتدة ما بين العامين ١٩٨٠ و١٩٩٩ (درجة مئوية)

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

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

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 

المياه
إزدياد وفرة المياه في المناطق الإستوائية الرطبة ومناطق خطوط العرض المرتفعة١

إنخفاض وفرة المياه وإرتفاع نسبة الجفاف في مناطق خطوط العرض المتوسطة ومناطق خطوط العرض المنخفضة شبه القاحلة٢

من١٫١ إلى٣٫٢ بليون٣ من١٫٠ إلى٢٫٠ بليون٣ من ٠٫٤ إلى ١٫٧ بليون٣
مزيد من الأشخاص
يعانون من إرتفاع

الإجهاد المائي

النظم
الإيكولوجية

زيادة انقراض
البرمائيات٤

حوالي ٢٠٪ إلى ٣٠٪ من الأنواع تواجه
خطر الإنقراض بنسٍب مرتفعة ومتزايدة٤

إنتشار الوفيات المرجانية٦ معظم المراجين تعرضت للإبيضاض٦

إرتفاع نقلات نطاق الأنواع وخطر إندلاع حرائق الغابات٧

تفاقم إبيضاض المرجان٥

أهم حالات الإنقراض في العالم٤

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

إنتاجية المحاصيلالغذاء

مناطق خطوط العرض المنخفضة
إنخفاض في بعض الحبوب٩

زيادة في بعض الحبوب٩

زيادة في كافة الحبوب٩
إنخفاض في بعض المناطق٩

مناطق خطوط العرض ما بين المتوسطة والمرتفعة

إرتفاع نسبة الأضرار من جّراء الفيضانات والعواصف١٠

مزيد من الأشخاص باتوا عرضًة
للفيضانات الساحلية في كل سنة

الساحل
 من ٢ إلى ١٥ مليون١٢

زيادة عبء سوء التغذية والإسهال وأمراض القلب والتنفس والأمراض المعدية١٣

زيادة الإعتلال والوفيات من جّراء موجات الحّر والفيضانات وحالات الجفاف١٤
تغّير توزيع بعض ناقلات الأمراض١٥

الصّحة
عبء كبير على الخدمات الصحّية١٦

الظواهر
الفردية

إرتداد محلي للجليد في
غرينلاند وغربي أنتاركتيكا١٧

إلتزام طويل الأمد حيال إرتفاع مستوى
سطح البحر بعدة أمتاٍر من جّراء
الإنتقاص في الغلاف الجليدي١٧ 

وصولًا إلى إعادة تشكيل الخطوط 
الساحلية من العالم وغمر المناطق 

المنخفضة ١٨
تغّيرات في النظم الإيكولوجية نظرًا إلى إضعاف دوران الإنقلاب الجنوبي ١٩

ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي عندما  اء التغرّيات املناخية )وم�ستوى �سطح البحر وثاين اأ
ّ

ثار العاملية املتوقعة من جر �ص الفني – اجلدول 3: مناذج عن الآ امللخرّ

إرتفاع معّدل درجات حرارة ال�سطح العاملي يف القرن احلادي والع�رشين ]اجلدول 20.8[. هذه خمتارات من بع�ض  إىل ن�سب خمتلفة من ا �سافة ا يكون ذات ال�سلة(، بالإ

إىل نطاق تغرّي درجات  طارات وموقع الن�ض ا خوذة من درا�سات من�سورة يف ف�سول التقييم. ت�سري حدود الإ ّن كافة املعلومات ماأ إىل اأ إ�سارة ا التقديرات املتوفرة حاليًا. وا

ثار. ومتثل كافة  إىل ميول الآ خرى فت�سري ا �سهم الأ ّما الأ ثار بني التقديرات. اأ إىل تفاقم م�ستويات الآ طارات ا �سهم املوجودة بني الإ ثار. وت�سري الأ احلرارة الذي تتعلق به الآ

�سقاطات جلهة الظروف، عرب �سل�سلة �سيناريوهات  إىل الإ �سافية لتغرّي املناخ، ن�سبًة ا ثار الإ جهاد املائي والفي�سان، الآ املعلومات املدرجة يف اجلدول بخ�سو�ض الإ

نقرا�ض، هناك معدلت  درج التكّيف مع تغرّي املناخ بني هذه املعلومات. وبالن�سبة اإىل حالت الإ 2 – ب1 – ب2(. ومل يجُ نبعاثات التابعة للتقرير اخلا�ض )A1Fl – اأ الإ

نواع التي خ�سعت للتقييم، وهي ترتاوح ما بني 40% )تقريبًا( و70% )تقريبًا(. )يتبع يف اجلدول 4 من امللّخ�ض الفني، الوارد يف ما يلي( »�سخمة« بخ�سو�ض الأ
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– 1999، يتوقعها التقرير اخلا�ض عن �سيناريوهات   1980 إىل تغرّيات حرارية عاملية يف فرتات زمنية حمددة،  ا ي�سًا  اأ ي�سري اجلدول  )تتمة(:   :3 اجلدول 

0.5 درجة  إ�سافة  ا 1850 و1899، تب  العامني  نبعاثات و�سيناريوهات ال�ستقرار. وللح�سول على درجات احلرارة اخلا�سة بالفرتة املمتدة ما بني  الإ

التي  الفرتات نف�سها  التقديرات بع�رشينيات وخم�سينيات وثمانينيات )وهي  2.8[. وتتعلق  طار  ]الإ الثاين  الف�سل  التفا�سيل يف  مئوية. وتدون مزيداً من 

�سقاطات  إّن الإ ثار( وت�سعينيات القرن احلادي والع�رشين. ا ي�ستخدمها مركز ن�رش البيانات التابع للهيئة الدولية املعنّية بتغرّي املناخ يف عدٍد من درا�سات الآ

إ�سقاطات WG1 AR4 وملّخ�ض ل�سانعي ال�سيا�سات،  و�سط: ا إىل مقاربَتني خمتلفَتني. الفريق الأ نبعاثات تلجاأ ا إىل التقرير اخلا�ض عن �سيناريوهات الإ امل�ستندة ا

ف�سل التقديرات اإىل مناذج الدوران العام للغالف اجلوي – املحيطات )البقع امللونة(. وت�ستند نطاقات عدم اليقني املتوفرة  إ�ستناداً اإىل م�سادر عّدة. وت�ستند اأ ا

اليقني،  عدم  ونطاقات  التقديرات  ف�سل  اأ دنى:  الأ الفريق  اخلرباء.  حكام  واأ املراقبة  على  قائمة  وقيود  مناذج  اإىل  والع�رشين،  احلادي  القرن  ت�سعينيات  عن 

ك�سيد  إ�ستقرار ثاين اأ هم التقديرات ونطاقات عدم اليقني يف �سيناريوهات ا على: اأ امل�ستندة اإىل منوذج مناخي ب�سيط، كما WG1 AR4 )الف�سل العا�رش(. الفريق الأ

إىل القرن احلادي والع�رشين  �سقاطات القابلة للمقارنة بالن�سبة ا ن الإ تي من تقرير التقييم الثالث لأ إّن النتائج تاأ إ�ستخدام منوذج مناخي ب�سيط. ا الكربون، عرب ا

. تدر 
18

ك�سيد الكربون �ستقرار املوازي لثاين اأ حرتار يفWG1 AR4، يف ما يتعّلق بالإ غري متوفرة يف تقرير التقييم الرابع. لكن، ترد التقديرات جلهة توازن الإ

إ�ستقرار غاز الدفيئة. و قروٍن، بعد ا ل اإىل درجات حرارة متوازنة قبل عقوٍد اأ ّنه قد ل يتم التو�سّ إىل اأ �سارة ا الإ

�ص الفني: 1، 3.4.1; 2، 3.4.1، 3.4.3; 3، 3.5.1; 4، 4.4.11; 5، 4.4.9، 4.4.11، 2.5.٦، 6.4.1; 6، 4.4.9، 4.4.11، 6.4.1;  م�صادر اجلدول 3 يف امللخرّ

7، 4.2.2، 4.4.1، 4.4.4 اىل 4.4.6، 4.4.10; 8، 4.4.1، 4.4.11; 9، 5.4.2; 10، 6.3.2، 6.4.1، 6.4.2; 11، 6.4.1; 12، 6.4.2; 13، 8.4، 8.7; 14، 8.2، 

19.3.5 ،19 ;19.3.5 ،19.3.1 ،18 ;19.3.1 ،17 ;8.6.1 ،1٦ ;8.7 ،8.4 ،8.2 ،15 ;8.7 ،8.4

�ص الفني: 1، 9.4.5; 2، 9.4.4; 3، 9.4.1; 4، 10.4.1; 5، 6.4.2; ٦، 10.4.2; 7، 11.6; 8، 11.4.12; 9، 11.4.1، 11.4.12; 10،  م�صادر اجلدول 4 يف امللخرّ

 ;14.4.5 ،19 ;14.4.8 ،18 ;14.4.4 ،5.4.5 ،17 ;14.4.4 ،1٦ ;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

٥ درجة مئوية٠١٢٣٤
تغّير معّدل درجات الحرارة السنوي في العالم نسبًة إلى الفترة الممتدة ما بين العامين ١٩٨٠ و١٩٩٩ (درجة مئوية)

٥ درجة مئوية٠١٢٣٤
تغّير معّدل درجات الحرارة السنوي في العالم نسبًة إلى الفترة الممتدة ما بين العامين ١٩٨٠ و١٩٩٩ (درجة مئوية)

أفريقيا

من ٢٥ إلى ٤٠٪ ١

من ٣٥٠ إلى ٦٠٠ مليون ٣

من ٠٫١ إلى ٠٫٢ بليون ٦ من ٠٫١ إلى ١٫٢ بليون ٦

من ٧٥ إلى ٢٥٠ مليون ٣

من ١٠ إلى ٨٠ مليون ١٥

من ٣٠ إلى ٥٠٪٢٠من ١٥ إلى ٢٥٪٢٠من ١٠ إلى ١٥٪٢٠

من ٨٠ إلى ١٨٠ مليون ١٥

إرتفاع قدرة المحاصيل
٥٪ إلى ٢٠٪١٦

إرتفاع المناطق الحرجية المحترقة
في كندا بنسبة ٧٠٪ إلى ١٢٠٪١٧

إنتقاص النطاق المكاني المحتّر وإزدياد النطاق المكاني المبّرد١٨

زيادة أيام الأوزون الخطرة
بحوالي ٧٠٪١٩

زيادة أيام موجات الحر ٣ إلى ٨ 
أضعاف في بعض المدن١٩

أنواع جنوب الصحراءمن ١٠ إلى ١٥٪ ١
معّرضة لخطر الإنقراض

إرتفاع المناطق شبه القاحلة / القاحلة بنسبة تتراوح ما بين ٥٪ و٨٪ ٢

مزيد من الأشخاص يعانون من إرتفاع الإجهاد المائي

آسيا
إنخفاض بنسبة ٢٪ – ٥٪ في القمح

والذّرة في الهند ٤
إنخفاض بنسبة ٥٪ - ١٢٪

في الأرز في الصين ٤
قدرة غّلة

المحاصيل 
قدرة تصل إلى ٧ مليون ٥ قدرة تصل إلى ٢ مليون ٥

مزيد من الأشخاص يعانون من إرتفاع الإجهاد المائي

مزيد من الأشخاص
يواجهون خطر الفيضانات

الساحلية في كل سنة

أستراليا /
نيوزيلندا

الإبيضاض السنوي للرصيف المرجاني الكبير ٧
٣٠٠٠ حالة إلى ٥٠٠٠ حالة وفاة إضافية مرتبطة بالحرارة في كل سنة ٨

تراجع الأمن المائي في جنوبي وشرقي أستراليا وبعض أجزاء شرقي نيوزيلندا ١٠

-٥٠٪تدّفق نهر موراي دارلينغ ٩

+١٠٪ الى +٣٠٪ ١٢ +١٠٪ الى +٢٥٪ ١٢
-١٠٪ الى +٢٠٪ ١٢

+١٠٪ الى +٢٠٪ ١١

-١٥٪ الى +٣٠٪ ١٢

-٥٪ الى -٣٥٪ ١١

٪١٠-

أوروبا
وفرة المياه

قدرة محصول القمح

إنقراض محتمل يساوي حوالي ٢٥٪ 
أنواع الأشجار الموجودة في مروج البرازيل١٣

إحتمال إنقراض حوالي ٤٥٪ من
أنواع الأشجار في غابة الأمازون ١٣

إختفاء العديد من الكتل الجليدية الموجودة في مناطق خطوط العرض المتوسطة ١٤

مزيد من الأشخاص يعانون من إرتفاع الإجهاد المائي

إختفاء العديد من الكتل الجليدية الإستوائية ١٤
أميركا

اللاتينية

من +٥ الى +١٥٪ في شمال أوروبا ١١

من +٢ الى +١٠٪ في شمال أوروبا ١٢

من ٠ الى +٢٥٪ في جنوب أوروبا ١١

من +٣ الى +٤٪ في جنوب أوروبا ١٢

أميركا
الشمالية

المناطق
القطبية

الجزر
الصغيرة

زيادة العمق الخاص بالذوبان
الموسمي للتربة الصقيعية
في منطقة القطب الشمالي

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

تقّلص منطقة التربة الصقيعية في القطب
الشمالي بنسبة تتراوح ما بين ٢٠٪ و٣٥٪٢٢

تراجع المعّدل العالمي لمنطقة الجليد البحري في
القطب الشمالي بنسبة تتراوح ما بين ٢٠٪ و٣٥ ٪٢٠

إرتفاع مستوى سطح البحر يعزز غمر الساحل وما يلحقه من أضراٍر على البنية التحتية ٢٣

أنواع دخيلة تستوطن الجزر التي تقع على
مناطق خطوط العرض المتوسطة والمرتفعة ٢٤

خسائر زراعية تصل إلى ٥٪ من إجمالي الناتج المحلي في
الجزر المرتفعة من جهة، وخسائر أخرى تصل إلى ٢٠٪

من إجمالي الناتج المحلي في الجزر المنخفضة من جهة ثانية ٢٥

ول يف تقرير  �صتقرار املوازي لثاين اأك�صيد الكريون، بح�صب م�صاهمة الفريق العامل الأ حرتار املتوازن بالن�صبة اإىل 7 م�صتويات من الإ  اإّن اأف�صل تقدير ونطاق مرّجَحني جلهة الإ
18

إىل التعليق على اجلدول 3 يف امللّخ�ض الفني. نظر ا قليمية ]اجلدول 20.9[. اأ ثار الإ �ص الفني – اجلدول 4: مناذج عن الآ امللخرّ
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التقييم الرابع، هو: 350 جزءاً باملليون، 1 درجة مئوية ]0.6 – 1.4[؛ 450 جزءاً باملليون، 2.1 درجة مئوية ]1.4 – 3.1[؛ 550 جزءاً باملليون، 2.9 درجة مئوية ]1.9 – 4.4[؛  

650 جزءاً باملليون، 3.6درجة مئوية ]2.4 – 5.5[؛ 750 جزءاً باملليون، 4.3درجة مئوية ]2.8 – 6.4[؛  1000 جزء باملليون، 5.5 درجة مئوية ]3.7 – 8.3[؛  1200 جزء 

باملليون، 6.3 درجة مئوية ]4.2 – 9.4[.

ظاهرة امليل 

اأ
واإجتاهه 

اأرجحية امليول 

�صتناد  امل�صتقبلية بالإ

اإىل اإ�صقاطات القرن 

احلادي والع�صرين، 

من خلل اإ�صتخدام 

التقرير اخلا�ص عن 

�صيناريوهات 

نبعاثات الإ

ثار املتوقعة بح�صب القطاعات اأمثلة عن اأهم الآ

الزراعة والغابات املوارد املائيةال�صّحة الب�صرية

يكولوجية والنظم الإ

ال�صناعة وامل�صتوطنات 

واملجتمع

فوق معظم املناطق 

القارية، نهارات 

وليايل باردة اأكرث 

اإحرتارًا واأقل عددًا، 

ونهارات وليايل 

حارة اأكرث اإحرتارًا 

وتكرارًا

ب

اإزدياد املردودات يف من �صبه املوؤكد 

كرث برودًة؛  املناطق الأ

اإنخفا�ص املردودات يف 

كرث اإحرتارًا؛  املناطق الأ

اإنت�صار اأكرب للح�رسات 

]4.4.5 – 5.8.1[

اآثار على املوارد 

املائية اإ�صتنادًا اإىل 

ذوبان الثلوج؛ اآثار 

على بع�ص اإمدادات 

املياه ]3.4.1 

]3.5.1 –

تراجع الوفيات الب�رسية 

نتيجة تراجع اأقل للربد 

]8.4.1 – اجلدول 8.3[

طلب اأقل على الطاقة بهدف 

الت�صخني؛ طلب اأكرث على 

التربيد؛ تراجع نوعية الهواء 

يف املدن؛ اإنخفا�ص ن�صبة تعطيل 

و�صائل النقل ب�صبب الثلوج 

واجلليد؛ اآثار على ال�صياحة 

يف ف�صل ال�صتاء ]7.4.2 

]15.7.1 –  14.4.8 –
موجات / فرتات 

حرارية. اإزدياد 

الوتية فوق معظم 

را�صي القارية الأ

مردود اأقل يف املناطق من املرّجح جدًا

كرث اإحرتارًا ب�صبب  الأ

الإجهاد احلراري؛ 

اإرتفاع خطر اإندلع 

حرائق الغابات  ] 5.8.1 

 4.4.3 –  5.4.5 –
]4.4.4 –

اإرتفاع الطلب على 

املياه؛ م�صاكل جلهة 

نوعية املياه، مثل 

تكاثر الطحالب 

 3.5.1 – 3.4.2[

]3.4.4 –

اإزدياد خطر الوفيات 

ب�صبب احلرائق، ل �صيما 

بالن�صبة اإىل امل�صنني 

وامل�صابني باأمرا�ٍص 

مزمنة وال�صغار جدًا 

يف ال�صن واملهّم�صني 

اإجتماعيًا ] 8.4.2 – 

اجلدول 8.3 – 8.4.1[

�صخا�ص  تراجع نوعية حياة الأ

الذين يعي�صون يف املناطق 

احلارة من دون ماأوى منا�صب؛ 

اآثار على امل�صنني وال�صغار 

جدًا يف ال�صن والفقراء ]7.4.2 

]8.2.1 –

مطار  ت�صاقط الأ

الغزيرة. اإزدياد 

الوتية فوق معظم 

را�صي الأ

اأ�رسار يف املحا�صيل؛ من املرّجح جدًا

اإجنراف الرتبة وعدم 

ر�ص  القدرة على زرع الأ

را�صي الغدقة  ب�صبب الأ

]5.4.2[

اآثار �صارة على 

نوعية مياه ال�صطح 

واملياه اجلوفية؛ 

تلوث اإمدادات املياه؛ 

اإمكانية التخفيف 

من الإجهاد املائي 

]3.4.4[

تعزيز خطر الوفاة 

مرا�ص  والإ�صابة والأ

املعدية والتنف�صية 

واجللدية ]8.2.2 

:]11.4.11 –

اإختالل امل�صتوطنات والتجارة 

والنقل واملجتمعات من جّراء 

الفي�صانات؛ �صغوطات على 

البنى التحتية املدنية والريفية؛ 

خ�صارة املمتلكات ]اجلدول 

]7.4.2 – 7.3

املناطق املتاأثرة 

إزدياد ن�صب  با

اجلفاف

ر�ص وتراجع من املرّجح اإجنراف الأ

�رسار والف�صل على  الأ

م�صتوى املردود / 

املحا�صيل؛ مزيد من 

حالت الوفاة بني املا�صية؛ 

تفاقم خطر اإندلع حرائق 

الغابات ] 5.8.1 – 5.4 

]4.4.4 –

جهاد  اإنت�صار اأكرب لالإ

املائي ]3.5.1[

اإزدياد خطر النق�ص من 

املياه واملوارد الغذائية؛ 

اإزدياد خطر �صوء 

التغذية؛ اإزدياد خطر 

مرا�ص التي تنقلها  الأ

املياه والغذاء ]5.4.7 

:]8.2.5 –  8.2.3 –

نق�ص يف املياه داخل 

امل�صتوطنات وال�صناعات 

واملجتمعات؛ اإنخفا�ص 

القدرات على توليد الطاقة 

الكهرمائية؛ اإحتمال لهجرة 

ال�صكان ]اجلدول 7.4 – 7.4 

]7.1.3 –

.WG1 AR4 / ول يف تقرير التقييم الرابع   ملزيد من التفا�صيل حول التحديدات، راجع اجلدول 3.7 ال�صادر عن م�صاهمة الفريق العامل الأ
ب

اإحرتار اأكرث النهارات والليايل تطرفًا يف كل �صنة.
اأ 
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�صيتعدى التقديرات العاملية املعتمدة بكثي ]20.6 – امللّخ�ص التنفيذي 

.]7.4 – 20

�ص الفني 5.1: التكيرّف امللخرّ

املناخ  بتغّي  يتعلق  ما  يف  الراهن  الوقت  يف  قليل  تكّيف  يح�صل 

امللحوظ واملتوقع، لكن على اأ�صا�ص يف غاية املحدودية.

واملناخ،  الطق�ص  اآثار  مع  التكّيف  جلهة  طوياًل  �صجاًل  املجتمعات  متلك 

وذلك من خالل �صل�صلة من املمار�صات التي ترتاوح بني تنويع املحا�صيل 

تغّي  اأن  غي  والتاأمني.  الكوارث  خماطر  واإدارة  املياه  واإدارة  والرّي 

على  التجربة،  نطاق  خارج  تقع  ما  غالبًا  جديدة  خماطر  يولد  املناخ 

ثار الناجتة عن اجلفاف وموجات احلّر وت�رسيع اإرتداد الكتل  غرار الآ

عا�صي املدارية ]17.2.1[. اجلليدية وقوة الأ

اأعطى تقرير التقييم الثالث دلئل اأقوى على اأن تدابي التكّيف التي تاأخذ 

عتبار، تطبق، على اأ�صا�ص حمدود، يف البلدان  اأي�صًا تغّي املناخ بعني الإ

املتطورة والبلدان النامية على حٍد �صواء. وقد اعتمدت هذه التدابي من 

قبل عدٍد من الفاعليات اخلا�صة والعامة من خالل �صيا�صات واإ�صتثمارات 

يف البنية التحتية والتكنولوجيات والتغّي ال�صلوكي.

مثلة اخلا�صة بالتغّيات امللحوظة يف املناخ: تت�صمن الأ

)نيبال(؛ اجلليدي  ت�صورولبا  لنهر  اجلزئي  ال�رسف   •
لذوبان  اإ�صتجابًة  املعي�صية  �صرتاتيجيات  الإ جلهة  تغّيات   •

نويت يف نونافوت )كندا(؛ الرتبة ال�صقيعية من قبل الإ

يف  التزلج  �صناعة  يف  الإ�صطناعية  الثلوج  اإ�صتخدام  اإزدياد   •
لبي )اأوروبا واأ�صرتاليا واأميكا ال�صمالية(؛ الأ

وهولندا؛ املالديف  يف  ال�صاحلية  املمانعة   •
اأ�صرتاليا؛ يف  املائية  املوارد  اإدارة   •

وروبية،  الأ الدول  بع�ص  يف  احلّر  ملوجات  اإ�صتجابة احلكومات   •
على �صبيل املثال.

اإزدياد كثيف يف 

ن�صاط الإع�صار 

�صتوائي الإ

اأ�رسار يف املحا�صيل من املرّجح

الزراعية؛ اإقتالع ال�صجار 

نتيجة ع�صف الرياح؛ 

اأ�رسار على م�صتوى 

ال�ُصعب املرجانية ]5.4.5 

]16.4.3 –

اإنقطاع التيار يوؤدي 

مدادات  اإىل زعزعة الإ

العامة للمياه ]7.4.2[

اإزدياد خطر حدوث 

الوفيات والإ�صابات 

مرا�ص املنقولة باملياه  بالأ

غذية؛ حالت اإجهاد  والأ

ما بعد ال�صدمة ]8.2.2 

]16.4.5 –  8.4.2 –

زعزعة / اإ�صطرابات ناجتة 

عن الفي�صانات والرياح 

القوية؛ �صحب �رسكات التاأمني 

لتزام تغطية املخاطر  اخلا�صة لإ

يف املناطق ال�رسيعة التاأثر، 

واإحتمال هجرة ال�صكان 

وخ�صارة املمتلكات ]7.4.1 

]7.1.3 –  7.4.2 –
تكاثر ح�صول 

اإرتفاع م�صتوى 

�صطح البحر 

املتطّرف 

إ�صتثناء موجات  )با

ج

الت�صونامي( 

د

متّلح مياه الرّي من املرّجح 

وامل�صّبات اخلليجية 

واأنظمة املياه العذبة 

 3.4.4 – 3.4.2[

]10.4.2 –

اإنخفا�ص وفرة املياه 

العذبة ب�صبب ت�رسب 

املياه املاحلة ] 3.4.2 

]3.4.4 –

تفاقم خطر الوفاة 

والإ�صابة من جّراء 

الغرق يف الفي�صانات؛ 

اآثار �صحية مرتبطة 

بالهجرة ] 6.4.2 

]8.4.2 –  8.2.2 –

تكاليف حماية ال�صاحل 

مقابل تكاليف نقل اإ�صتخدام 

را�صي؛ اإحتمال اإنتقال  الأ

ال�صّكان والبنى التحتية. راجع 

�صتوائية يف  عا�صي الإ اأي�صًا الأ

ما يلي ] 7.4.2[

رقام  على يزداد بن�صبة 1% ن�صبًة اإىل الأ قليمية. واملعروف اأن امل�صتوى الأ ف ل�صطح البحر على معدل م�صتوى �صطح البحر وعلى اأنظمة الطق�ش الإ
ّ
 يعتمد امل�صتوى العاملي املتطر

ج

املحددة بح�صب ال�صاعات، وذلك نظراً اإىل م�صتوى �صطح البحر امللحوظ يف حمطة معينة ولفرتة مرجعية حمددة.

 يف كافة ال�صيناريوهات، يتعدى املعّدل العاملي املتوقع مل�صتوى �صطح البحر يف العام 2100 املعّدل املذكور للفرتة املرجعية ]WG1 AR4، 10.6[. وُيذكر اأن اأثر التغرّيات على 
د

قليمية جلهة الظواهر املتطرفة مل�صتوى �صطح البحر، مل ُيقّيم بعد. اأنظمة الطق�ش الإ

إ�سقاطات  إىل ا إ�ستناداً ا ت على ظواهر املناخ والطق�ض املتطرفة، ا اء تغرّيات طراأ
ّ

ثار املمكنة لتغرّي املناخ من جر مثلة عن الآ �ص الفني – اجلدول 5:  اأ امللخرّ

مثلة عن  و تطّورات يف القدرة على التكّيف. وميكن احل�سول على اأ ية تغرّيات اأ مثلة باأ خذ هذه الأ حول الن�سف الثاين من القرن احلادي والع�رشين. ول تاأ

�سفر( مبا�رشًة من  ولن يف هذا اجلدول )باللون الأ خذ العمودان الأ إىل امل�سادر(. وقد اأجُ نظر ا كافة املعلومات املدرجة يف اجلدول يف ف�سول التقييم الكامل )اأ

ول يف تقرير التقييم الرابع )ملّخ�ض ل�سانعي ال�سيا�سات، اجلدول 2(. وترتبط التقديرات املرّجحة يف العمود 2 بالظواهر املذكورة  م�ساهمة الفريق العامل الأ

نبعاثات حول تغرّي املناخ. إ�سقاطات التقرير اخلا�ض عن �سيناريوهات الإ إىل ا رجحيتها ا يف العمود 1. وينتمي توجه الظواهر واأ

�ص الفني 5: املعرفة احلالية حول  امللخرّ

�صتجابة لتغيرّ املناخ الإ
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]7.6 – 8.2 – 8.6 – امللّخ�ص التنفيذي 17 – 16.5 – 1.5[

  

كلفة  بينها  ومن  عنها،  املعلن  التكّيف  حالت  كافة  املناخ  خطر  فر�ص 

هذه  – وتوؤكد   ]17.2.3[ وىل  الأ بالدرجة  الرفاهية  واإنخفا�ص  حقيقية 

�صارات املناخية امل�صندة �صمن  مثلة اأي�صًا على املالحظات املتعلقة بالإ الأ

اآثار التغّي.

على  التكّيف  تدابي  من  متزايدة  لكن  حمدودة  �صل�صلة  تعتمد  كما 

مثلة املذكورة،  ال�صيناريوهات اخلا�صة لتغّي املناخ يف امل�صتقبل. ومن الأ

درا�صة اإرتفاع م�صتوى �صطح البحر يف ت�صميم البنية التحتية على غرار 

Confederation Bridge يف كندا، وطريق رئي�صي  اأو  ج�رس الإحتاد 

وتدبي  ال�صواحل  اإدارة  �صيا�صات  يف  كما  ميكروينيزيا،  يف  �صاحلي 

خطر الفي�صان، يف ماين )الوليات املتحدة( وثامبز برير مثاًل )اململكة 

املتحدة( ]17.2.2[.

�صتجابًة الوحيدة لتغّي املناخ. نادرًا ما تتخذ تدابي التكّيف كالإ

مع  التعاطي  بهدف  املناخ،  تغّي  مع  التكّيف  على  عدة  اأفعال  ت�صاعد 

معظم  ويف  عا�صي.  والأ احلر  موجات  مثل  احلالية  املتطرفة  الظواهر 

واإمنا  اأحادي،  ب�صكٍل  لها  املخطط  التكّيف  تدابي  تعتمد  ل  وقات،  الأ

كجزٍء من مبادرات قطاعية اأ�صمل مثل التخطيط للموارد املائية واملمانعة 

 .]17.2.3  –  17.2.2[ املخاطر  تقلي�ص  واإ�صرتاتيجيات  ال�صاحلية 

يف  للمياه  الوطنية  اإطار اخلطة  يف  املناخ  لتغّي  درا�صة  مثلة  الأ وتت�صمن 

ومقاومة  غذية  الأ بحماية  اخلا�صة  التحتية  البنية  وت�صميم  بنغالد�ص 

عا�صي يف تونغا ]17.2.2[. الأ

حرتار الذي بات  ثار الناجتة عن الإ �صيكون التكّيف هاماً ملواجهة الآ

نبعاثات املا�صية. اأمرًا واقعاً ل ميكن تفاديه نتيجة الإ

نبعاثات املا�صية تولد اإحرتارًا حمتومًا )حوايل  ت�صي التقريرات اإىل اأن الإ

0.6 درجة مئوية اإ�صافية بحلول نهاية القرن ن�صبًة اإىل الفرتة املمتدة ما 

بني العامني 1980 و1999(، حتى اإذا بقي تركيز غاز الدفيئة يف الغالف 

 )WG1 AR4 اإىل  )اأنظر   2000 العام  م�صتويات  على  م�صتقرًا  اجلوي 

�صتجابة الوحيدة املتوفرة  ثار، ي�صكل التكّيف الإ ويف ما يتعلق ببع�ص الآ

ثار. واملوائمة. ويتناول اجلدولن 3 و4 من امللّخ�ص الفني هذه الآ

ال�صاملة  التقديرات  لكن  متدنية،  بكلفة  تكّيفات  عدة  تطبيق  ميكن 

لتكاليف التكّيف وفوائده لي�صت متوّفرة حالياً.

امل�صتوى  على  الفوائد  وتكاليف  التكّيف  تكاليف  تقديرات  عدد  يزداد 

رتفاع م�صتوى البحر والزراعة والطلب  قليمي وامل�صتوى امل�رسوع لإ الإ

التحتية. حتّدد هذه  املائية والبنى  املوارد  واإدارة  الطاقة والتربيد  على 

اأو  منخف�صة  بتكلفة  تطبيقها  ميكن  التي  التدابي  من  عددًا  الدرا�صات 

بن�صب تكاليف وفوائد عالية. اإل اأن بع�ص التكّيفات امل�صرتكة قد حتمل 

معها مظاهَر اإجتماعية وبيئية خمتلفة. لقد ت�صمنت التكّيفات مع موجات 

التي تعتمد على الطاقة  الهوائية  احلر مثاًل طلبًا متزايدًا على املكيفات 

.]17.2.3[

إرتفاع  با املرتبطة  العاملية  التكّيف  لتكاليف  حمدودة  تقديرات  تتوفر 

تتوفر  كما  وتربيدها.  مكنة  الأ لتدفئة  الطاقة  ونفقات  البحر  م�صتوى 

تقديرات فوائد التكّيف العاملي للقطاع الزراعي، على الرغم من اأن هذه 

التقديرات  حاليًا  تقل  التكّيف.  تكاليف  يف  بو�صوح  تنظر  ل  الكتابات 

ال�صاملة املتعددة القطاعات للتكاليف العاملية وفوائد التكّيف ]17.2.3[.

املجتمعات و�صمنها.  مت�صاوية عرب  التكّيف  على  القدرة  تعترب  ل 

�صمن كل جمتمع، هناك اأفراد وجمموعات ل يتمتعون بالقدرة الكافية 

للتكّيف مع التغّي املناخي. على �صبيل املثال، حتمل الن�صاء يف جمتمعات 

مع  والتعامل  نتعا�ص  الإ وتكاليف  متوازنة  غي  اأعباًء  الكفاف  زراعة 

اجلفاف يف اأفريقيا اجلنوبية  ]17.3.2[.

قت�صادية والطبيعية  الإ باملوارد  دينامية وتتاأثر  التكّيف  القدرة على  اإن 

واملوارد  احلكم  واإدارة  واملوؤ�ص�صات  واحلقوق  الإجتماعية  وال�صبكات 

بحاث  الب�رسية والتكنولوجيا  ]17.3.3[. على �صبيل املثال، اأظهرت الأ

عا�صي اأن الت�رسيعات املالئمة  �صتعداد ملواجهة الأ يف الكاريبي حول الإ

�رسٌط م�صبٌق �رسورٌي لتطبيق خطط التكّيف للتغّي املناخي يف امل�صتقبل 

.]17.3[

وتدهور  يدز،  الأ املناعة /  نق�ص  بفيو�ص  مرتبطة  اإجهادات  عدة  توؤثر 

التجارية  واحلواجز  قت�صادية  الإ العوملة  يف  والإجتاهات  را�صي  الأ

والنزاعات العنيفة، على التعّر�ص للمخاطر املناخية والقدرة على التكّيف. 

على �صبيل املثال، تتعر�ص املجتمعات الزراعية يف الهند لتاأثيات مناف�صة 

واأظهرت  املناخية،  املخاطر  اإىل  بالإ�صافة  دنى  الأ �صعار  والأ الواردات 

إفراط ب�صبب امل�صائد املعوملة مرونًة اأقل  النظم البيئية البحرية امل�صتغلة با

جتاه التغّيات والتعديالت املناخية )اأنظر الإطار 7 من امللّخ�ص الفني( 

.]17.3.3[
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ل ترتجم القدرة العالية على التكّيف بال�رسورة من خالل اأن�صطة حتّد 

من �رسعة التاأثر. على �صبيل املثال، وعلى الرغم من القدرة العالية التي 

املدن  بينها  ومن  العامل  مناطق  بع�ص  يف  املدنية  املناطق  �صكان  ميلكها 

تكّيفات بخ�صة  الإجهاد احلراري من خالل  التكّيف مع  وروبية على  الأ

مثلة عن  الأ املناطق. ومن  الوفيات مرتفعًا يف هذه  ن�صبيًا، ما زال معّدل 

اإىل معّدل  2003 واأّدت  العام  اأوروبا يف  التي �رسبت  ذلك، موجة احلر 

خليج  �رسب  الذي  كاترينا  الإع�صار  هو  اآخر  ومثال  مرتفع.  وفيات 

من  اأكرث  بحياة  واأودى   2005 العام  يف  اأورلينز  ونيو  مك�صيكو  �صاحل 

املرتفعة  والإجتماعية  قت�صادية  الإ التكاليف  عن  ناهيك  �صخ�ص،   1000

.]17.4.2[

تتوفر جمموعة وا�صعة من اخليارات، لكن املطلوب هو تكّيف اأكرث 

بالتغّي  التاأثر  �صرعة  من  احلّد  بهدف  احلايل  التكّيف  من  اإت�صاعاً 

املناخي يف امل�صتقبل. ُتطرح عدة حواجز وحدود وتكاليف، اإل اأنها 

غي مفهومة كلياً. 

�صتجابات املحتملة التي ت�صكل التكّيف يف املجتمعات  تتوفر جمموعة الإ

وهي  الفني(،  امللّخ�ص  من   6 اجلدول  )اأنظر  بعيد  حد  اإىل  الب�رسية 

�صتجابات التكنولوجية البحتة )مثل الدفاعات البحرية(،  ترتاوح بني الإ

والرتفيهية(،  الغذائية  اخليارات  تعديل  )مثل  ال�صلوكية  �صتجابات  والإ

�صتجابات  دارية )مثل تغيي املمار�صات الزراعية( والإ �صتجابات الإ اإىل الإ

ال�صيا�صية )مثل تخطيط الت�رسيعات(. فيما تنت�رس معظم التكنولوجيات 

�صرتاتيجيات وتتطور يف بع�ص البلدان، ل ت�صي الكتابات مو�صوع  والإ

التقييم اإىل مدى فاعلية اخليارات املتعددة يف احلّد من املخاطر، خا�صًة 

على من الإحرتار والتاأثيات ذات ال�صلة، وبالن�صبة اإىل  يف امل�صتويات الأ

كرث �صعفًا. على الرغم من اإمكانية مواجهة عدة تاأثيات  املجموعات الأ

التكّيف  خيارات  ترتاجع  التكّيف،  خالل  من  املناخي  للتغّي  مبكرة 

الناجح، وترتفع تكاليفها مع اإزدياد التغّي املناخي. يف الوقت احلايل، ل 

نعلم بو�صوح حدود التكّيف، اأو تكاليفه، ويعود هذا جزئيًا اإىل اأن تدابي 

التكّيف الفاعلة تعتمد اإىل حد بعيد على عوامل خطر مناخية وجغرافية 

حمددة بالإ�صافة اإىل احلدود املوؤ�ص�صية وال�صيا�صية واملالية  ]7.6، 17.2، 

17.4[. وتطرح عوائق هامة اأمام تطبيق التكّيف، وتت�صمن عجز النظم 

بالإ�صافة  واإت�صاعه،  املناخي  التغّي  ملعدل  وفقًا  التكّيف  على  الطبيعية 

والإجتماعية  باملعلومات  واملرتبطة  قت�صادية  والإ البيئية  احلواجز  اإىل 

وال�صلوكية الهائلة. كما اأن ثغرات املعرفة هامة حول التكّيف كما تكرث 

التكّيف   تخاذ قرارات  لإ الهامة  املعرفة واملعلومات  تدّفق  اأمام  العوائق 

]17.4.1، 17.4.2[. يف البلدان النامية، يعترب توّفر املوارد وبناء القدرة 

على التكّيف مهمينًا على نحو خا�ص ]اأنظر الق�صَمني 5 و 6 من الف�صل 

مثلة  الأ بع�ص  اأدناه  ُتعطى   .]17.4 و   17.2 اإىل  بالإ�صافة   ،16 حتى   3

�صباب. والأ

ب�صبب  وتو�ّصعها  الكبي  اخلطية  اجلليدية  البحيات  عدد  اأ. 

اإىل  تتخطى  الهيماليا، وهي  اإرتفاع درجات احلرارة يف جبال 

حد بعيد قدرة بلدان املنطقة على اإدارة هذه املخاطر.

اإذا كان التغّي املناخي اأ�رسع من املتوقع، لن تتمكن عدة بلدان  ب. 

اأكرث  متطرفة  مناخية  ظواهر  مع  التعامل  من  بب�صاطة  نامية 

غرا�ص  تكرارًا اأو قوة، مبا اأنها �صت�صتنفد املوارد املر�صودة لأ

اأخرى.

البنى  م�صاريع  من  عدد  حياة  دورة  يف  املناخي  التغّي  �صيطراأ  ج. 

قد  اإلخ(.  املرافئ،  اجل�صور،  ال�صاحلية،  )ال�صدود  التحتية 

جديدة  ت�صميم  ملعايي  وفقًا  هذه  التحتية  البنى  تدعيم  يتطلب 

عقودًا بكاملها. يف عدة حالت، قد ل يكون ممكنًا تدعيمها.

نهار  ل ميكن تطبيق تدابي التكّيف يف عدة مناطق عند م�صّبات الأ د. 

والدلتا ب�صبب احلواجز الفيزيائية.

امل�صتوى  على  احلواجز  هذه  تخطي  اجلديدة  التخطيط  عمليات  حتاول 

على  املتقدمة  والبلدان  النامية  البلدان  يف  والوطني  قليمي  والإ املحلي 

عمل  خطط  منوًا  قل  الأ البلدان  تطور  املثال،  �صبيل  على  �صواء.  حد 

وطنية للتكّيف ولقد و�صعت بع�ص البلدان املتقدمة اأطر �صيا�صة التكّيف 

.]17.4.1[

5.2 العالقات بني التكيرّف والتخفيف

من  احلد  يف  �صواء  حد  على  والتخفيف  التكّيف  ي�صاهم  اأن  ميكن 

خماطر التغّي املناخي على الطبيعة واملجتمع. 

فوائد  للتخفيف  �صيكون  واملكان.  الزمان  يف  تختلف  تاأثياتهما  اأن  اإل 

حيائية الفيزيائية،  عاملية، لكن، ب�صبب وقت التخّلف يف النظم املناخية والأ

القرن  منت�صف  حوايل  حتى  الفوائد  هذه  ر�صد  ال�صعب  من  �صيكون 

احلادي والع�رسين ]WGI AR4 SPM[. اإن لفوائد التكّيف اإت�صاع حملي 

واإقليمي اإىل حد بعيد، لكن ميكنها اأن تكون فورية خا�صة اإذا ما عاجلت 

 .]18.5.2  ،18.1.1[ احلالية   املناخية  بالظروف  التاأثر  �رسعة  اأي�صًا 

نظرًا لهذه الإختالفات بني التكّيف والتخفيف، ل ترتكز �صيا�صة املناخ 

على الإختيار بني التكّيف جتاه التغّي املناخي وتخفيفه. ترتبط معاجلة 

احلثيثة  اجلهود  اأكرث  اأن  مبا  التكّيف  بعملية  �صا�صية  الأ التاأثر  نقاط 

حراج لياف والأ غذية والأ ال�صّحة الب�رسيةاملوارد املائيةالأ
 ال�صناعة وامل�صتوطنات

واملجتمعات

التجفيف/

اجلفاف

املحا�سيل: تطوير اأنواع جديدة مقاومة 

للجفاف، زرع املحا�صيل البينية، اإحتبا�ص 

ع�صاب ال�صارة،  بقايا املحا�صيل، اإدارة الأ

الرّي والزراعة الهيدروبونيكية، جمع املياه

املا�سية: التغذية الإ�صافية، التغّي يف 

معّدل التخزين، التغّي يف الرعي ودوران 

املراعي

جتماعية: خدمات تو�صع حم�ّصنة،  الإ

تخفيف الدين، تنويع املداخيل

احلّد من الت�رسب 

اإدارة الطلب على املياه من 

خالل العّدادات والت�صعي. 

املحافظة على رطوبة الرتبة 

من خالل الغطاء الع�صوي 

الواقي، مثاًل. نزع ملوحة 

مياه البحر. املحافظة على 

املياه اجلوفية من خالل 

اإعادة التعبئة ال�صناعية. 

تعزيز ثقافة اإ�صتخدام املياه 

امل�صتدام.

تخزين احلبوب وتوفي حمطات 

تغذية طارئة. توفي مياه 

�رسب �صليمة وتوفي ال�رسف 

ال�صحي. تعزيز املوؤ�ص�صات 

نظمة ال�صحية.النفاذ  العامة والأ

غذية العاملية.  اإىل اأ�صواق الأ

حت�صني القدرات على 

التكّيف، خا�صة يف 

املداخيل. اإدخال التغّي 

املناخي يف برامج التنمية. 

حت�صني اأنظمة توفي املياه 

والتن�صيق بني ال�صلطات.

زيادة التهطال/ 

فيا�صانات

را�صي امل�صت�صلحة من  املحا�سيل: الأ

البحر وحت�صني �رسف املياه، تطوير 

املحا�صيل البديلة وتعزيزها، ت�صحيح 

جداول الزرع واحل�صاد، اأنظمة زراعية 

عائمة

جتماعية: خدمات تو�صع حم�ّصنة الإ

حت�صني تطبيق تدابي 

احلماية، من �صمنها التنبوؤ 

نذار  بالفي�صانات والإ

املبكر، الت�رسيعات من خالل 

ت�رسيعات التخطيط وحتديد 

املناطق، تعزيز التاأمني، 

واإعادة متركز املوجودات 

ال�صعيفة

تدابي هيكلية وغي هيكلية. 

نذار املبكر. التخطيط  اأنظمة الإ

غاثة  ملواجهة الكوارث، الإ

الطارئة الفاعلة بعد الكوارث. 

اأنظمة مراقبة دولية حلالت 

الطوارئ املر�صية.

حت�صني البنى التحتية 

للحماية من الفيا�صانات، 

بناء اأبنية مقاومة 

للفيا�صانات. تغّي اإ�صتخدام 

را�صي يف مناطق  الأ

املخاطر العليا. اإدارة اإعادة 

الت�صحيح و»اإف�صاح املكان 

للمياه». و�صع خرائط 

نذار  خماطر الفيا�صانات. الإ

من الفيا�صانات. متكني 

موؤ�ص�صات املجتمع.

موجات احلر/ 

اإحرتار

املحا�سيل: تطوير اأنواع جديدة مقاومة 

للجفاف، تغيي توقيت اأن�صطة املحا�صيل، 

فات، ومراقبة املحا�صيل مكافحة الآ

املا�سية: تاأمني امل�صكن، وتوفي الظل، 

نواع التي حتتمل احلرارة التحّول نحو الأ

حراج: اإدارة احلرائق من خالل  الأ

تغيي ت�صميم الزراعة، وتخطيط املناظر 

خ�صاب اجلافة، واإزالة  الطبيعية، وجمع الأ

ع�صاب. مكافحة احل�رسات من خالل  الأ

فات بغي  الإحراق املراقب، مكافحة الآ

الو�صائل الكيميائية

جتماعية: تنويع املدخول الإ

اإدارة الطلب على املياه من 

خالل العّدادات والت�صعي.

تعزيز ثقافة اإ�صتخدام املياه 

امل�صتدام.

تعزيز املوؤ�ص�صات العامة 

نظمة ال�صّحية. اأنظمة اإنذار  والأ

من احلرارة وطنية واإقليمية. 

تدابي للحد من تاأثيات 

احلرارة املتدنية من خالل تاأهيل 

م�صاحات خ�رساء. تكييف 

ن�صطة،  امللبو�صات وم�صتويات الأ

زيادة �رسب ال�صوائل.

و�صع برامج م�صاعدة 

للمجموعات ال�صعيفة. 

حت�صني القدرة على التكّيف. 

التغّي التكنولوجي.

قوة العوا�صف/ 

�صرعة الرياح

املحا�سيل: تطوير حما�صيل مقاومة 

للرياح )مثل الفانيليا(

ت�صميم الدفاعات ال�صاحلية 

وتطبيقها حلماية خمزون 

املياه من التلوث.

اأنظمة اإنذار مبكر، التخطيط 

غاثة  ملواجهة الكوارث، الإ

الطارئة الفاعلة بعد الكوارث.

�صتعداد للحالت الطارئة  الإ

نذار  من بينها اأنظمة الإ

املبكر. بنى حتتية اأكرث 

مرونة. خيارات اإدارة 

املخاطر املالية يف املناطق 

املتقدمة والنامية. 
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دناه يف تقرير التقييم  �سة. لقد مت تناول املعلومات كلها اأ
ّ

مثلة عن اخليارات احلالية واملحتملة للتكّيف تاه التغرّي املناخي يف القطاعات املعر اجلدول 6. اأ

ن 
ّ

ن حت�س إ�سرتاتيجيات التخطيط العامة اأ ن ا إ�ستجابات تكّيف عامة بدًل من حمددة. من �ساأ الرابع. مالحظة: يف ما يخ�ض النظم البيئية، من املطلوب ح�سول ا

�سرتاتيجيات: حت�سني ممرات احلياة الربية، ومن بينها املنحدرات املرتفعة الوا�سعة يف املناطق املحمية  مثلة على هذه الإ القدرة على التكّيف طبيعيًا. من الأ

]7.5  ،6.5 ]6.5، 3.5،5.5، اجلدول 

حراج لياف والأ غذية والأ ال�صّحة الب�رسيةاملوارد املائيةالأ
 ال�صناعة وامل�صتوطنات

واملجتمعات

التجفيف/

اجلفاف

املحا�سيل: تطوير اأنواع جديدة مقاومة 

للجفاف، زرع املحا�صيل البينية، اإحتبا�ص 

ع�صاب ال�صارة،  بقايا املحا�صيل، اإدارة الأ

الرّي والزراعة الهيدروبونيكية، جمع املياه

املا�سية: التغذية الإ�صافية، التغّي يف 

معّدل التخزين، التغّي يف الرعي ودوران 

املراعي

جتماعية: خدمات تو�صع حم�ّصنة،  الإ

تخفيف الدين، تنويع املداخيل

احلّد من الت�رسب 

اإدارة الطلب على املياه من 

خالل العّدادات والت�صعي. 

املحافظة على رطوبة الرتبة 

من خالل الغطاء الع�صوي 

الواقي، مثاًل. نزع ملوحة 

مياه البحر. املحافظة على 

املياه اجلوفية من خالل 

اإعادة التعبئة ال�صناعية. 

تعزيز ثقافة اإ�صتخدام املياه 

امل�صتدام.

تخزين احلبوب وتوفي حمطات 

تغذية طارئة. توفي مياه 

�رسب �صليمة وتوفي ال�رسف 

ال�صحي. تعزيز املوؤ�ص�صات 

نظمة ال�صحية.النفاذ  العامة والأ

غذية العاملية.  اإىل اأ�صواق الأ

حت�صني القدرات على 

التكّيف، خا�صة يف 

املداخيل. اإدخال التغّي 

املناخي يف برامج التنمية. 

حت�صني اأنظمة توفي املياه 

والتن�صيق بني ال�صلطات.

زيادة التهطال/ 

فيا�صانات

را�صي امل�صت�صلحة من  املحا�سيل: الأ

البحر وحت�صني �رسف املياه، تطوير 

املحا�صيل البديلة وتعزيزها، ت�صحيح 

جداول الزرع واحل�صاد، اأنظمة زراعية 

عائمة

جتماعية: خدمات تو�صع حم�ّصنة الإ

حت�صني تطبيق تدابي 

احلماية، من �صمنها التنبوؤ 

نذار  بالفي�صانات والإ

املبكر، الت�رسيعات من خالل 

ت�رسيعات التخطيط وحتديد 

املناطق، تعزيز التاأمني، 

واإعادة متركز املوجودات 

ال�صعيفة

تدابي هيكلية وغي هيكلية. 

نذار املبكر. التخطيط  اأنظمة الإ

غاثة  ملواجهة الكوارث، الإ

الطارئة الفاعلة بعد الكوارث. 

اأنظمة مراقبة دولية حلالت 

الطوارئ املر�صية.

حت�صني البنى التحتية 

للحماية من الفيا�صانات، 

بناء اأبنية مقاومة 

للفيا�صانات. تغّي اإ�صتخدام 

را�صي يف مناطق  الأ

املخاطر العليا. اإدارة اإعادة 

الت�صحيح و»اإف�صاح املكان 

للمياه». و�صع خرائط 

نذار  خماطر الفيا�صانات. الإ

من الفيا�صانات. متكني 

موؤ�ص�صات املجتمع.

موجات احلر/ 

اإحرتار

املحا�سيل: تطوير اأنواع جديدة مقاومة 

للجفاف، تغيي توقيت اأن�صطة املحا�صيل، 

فات، ومراقبة املحا�صيل مكافحة الآ

املا�سية: تاأمني امل�صكن، وتوفي الظل، 

نواع التي حتتمل احلرارة التحّول نحو الأ

حراج: اإدارة احلرائق من خالل  الأ

تغيي ت�صميم الزراعة، وتخطيط املناظر 

خ�صاب اجلافة، واإزالة  الطبيعية، وجمع الأ

ع�صاب. مكافحة احل�رسات من خالل  الأ

فات بغي  الإحراق املراقب، مكافحة الآ

الو�صائل الكيميائية

جتماعية: تنويع املدخول الإ

اإدارة الطلب على املياه من 

خالل العّدادات والت�صعي.

تعزيز ثقافة اإ�صتخدام املياه 

امل�صتدام.

تعزيز املوؤ�ص�صات العامة 

نظمة ال�صّحية. اأنظمة اإنذار  والأ

من احلرارة وطنية واإقليمية. 

تدابي للحد من تاأثيات 

احلرارة املتدنية من خالل تاأهيل 

م�صاحات خ�رساء. تكييف 

ن�صطة،  امللبو�صات وم�صتويات الأ

زيادة �رسب ال�صوائل.

و�صع برامج م�صاعدة 

للمجموعات ال�صعيفة. 

حت�صني القدرة على التكّيف. 

التغّي التكنولوجي.

قوة العوا�صف/ 

�صرعة الرياح

املحا�سيل: تطوير حما�صيل مقاومة 

للرياح )مثل الفانيليا(

ت�صميم الدفاعات ال�صاحلية 

وتطبيقها حلماية خمزون 

املياه من التلوث.

اأنظمة اإنذار مبكر، التخطيط 

غاثة  ملواجهة الكوارث، الإ

الطارئة الفاعلة بعد الكوارث.

�صتعداد للحالت الطارئة  الإ

نذار  من بينها اأنظمة الإ

املبكر. بنى حتتية اأكرث 

مرونة. خيارات اإدارة 

املخاطر املالية يف املناطق 

املتقدمة والنامية. 
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الهادفة اإىل التخفيف من التغّي املناخي ل ميكنها اأن حتول دون اإزدياد 

عتماد  التغّي املناخي يف العقود املقبلة. يعترب التخفيف �رسوريًا اإذ اأن الإ

على التكّيف وحده ميكن اأن يوؤدي اإىل تغّي مناخي ل ميكن التكّيف مع 

واإقت�صادية  وبيئية  اإجتماعية  بتكاليف  اإل  امل�صتقبل  يف  بفاعلية  وطاأته 

باهظة ]18.4، 18.6[.

خلل  من  وتاأجيلها  منها  واحلّد  تاأثيات  عدة  تفادي  ميكن 

التخفيف.

التاأثيات ل�صيناريوهات  اأُكمل اليوم عدد حمدود جدًا من تقييمات  لقد 

قد  امل�صتقبل  يف  الغالف اجلوي  يف  الدفيئة  غازات  تركيزات  فيها  تكون 

عتبار كليًا اأوجه  ا�صتقرت. على الرغم من اأن هذه الدرا�صات ل تاأخذ يف الإ

املثال،  �صبيل  على   – �صتقرار  الإ ظل  يف  م�صتقباًل  املناخ  يف  اليقني  عدم 

ح�صا�صية النماذج املناخية جتاه التاأثي املناخي – اإل اأنها توّفر اإ�صارات 

�رسار املتفادية اأو نقاط التاأثر واملخاطر املحدودة ملعّدلت خمتلفة  اإىل الأ

نبعاثات ] اجلدول 20.6، 2.4[. يف تخفي�ص الإ

من  عدد  حدوث  اإىل  ت�صي  اإ�صافية  معلومات  تتوفر  ذلك،  عن  ف�صاًل 

كميات  بتداخل  ذلك  في�صمح  احلرارة.  درجات  ترتفع  عندما  التاأثيات 

اجلدول  ويقدم  بالتاأثيات.  املت�صلة  العاملية  احلرارة  درجة  اإرتفاع 

العاملية  التغّي يف متو�صط درجة احلرارة  3 مثاًل عن  التنفيذي  امللّخ�ص 

اإىل طرق  بالن�صبة  املتوقع على ثالث فرتات )2020 و2050 و2080( 

مبوجب  املفرت�ص  ال�صيناريوهات  ميل  اإىل  وبالن�صبة  عدة  بديلة  تثبيت 

امللّخ�ص  اجلدول  اإىل  الإحالة  وتقدم  املختلفة.  نبعاثات  الإ �صيناريوهات 

التنفيذي  3 وامللّخ�ص التنفيذي 4 �صورة عن التاأثيات التي من املمكن 

تفاديها بالن�صبة اإىل ن�صب تغّي درجة احلرارة املتوفرة.

ل تعترب القدرة على التكّيف موزعًة ب�صكل جيد يف البلدان. ففي 

اإطاَر  التجاري  والتحرر  املناخ  تغرّي  من  كل  يبّدل  مثاًل،  الهند 

نتاج الزراعي. في�صتطيع بع�ش الفالحني اأن يتكّيف مع تغرّي  الإ

و�صاع مبا يف ذلك الظواهر اخلفّية كاجلفاف والتغرّيات  هذه الأ

ذلك.  عن  عاجز  خر  الأ البع�ش  فيما  ال�صلع،  اأ�صعار  يف  ال�رسيعة 

اء 
ّ
وتقّدم عملية حتديد املناطق التي ت�صهد نتائج �صلبية من جر

العمليتني خطوة اأوىل نحو حتديد اخليارات والعوائق التي تقف 

حوال املتغرّية ]17.3.2[. يف وجه التكّيف مع الأ

اء 
ّ
جر من  اإقليمية  تقلبّية   17 التنفيذي  امللّخ�ش  الر�صم  يظهر 

تغرّي املناخ وهي تعترب جزءاً من القدرة على التكّيف وح�صا�صية 

اإىل  املت�صابك  اخلط  وي�صري  املناخ.  لتغرّي  �ش 
ّ
التعر اإثر  املناخ 

املناطق التي تتعر�ش لتغرّي املناخ من خالل التقلبّية العالية 

هذا  نتائج  وتظهر  العالية.  التقلبّية  التجارة من خالل  ولتحرر 

الت�صوير ن�صبًا اأعلى من املرونة يف قطاعات موجودة على طول 

واجلنوب  بيهار(  )باإ�صتثناء مقاطعة  الهندو غاجنيتيك  ال�صهول 

وال�رسق، ف�صاًل عن مرونة اأقل يف اأجزاء البلد الداخلية، خا�صًة 

يف مقاطعة بيهار وراجا�صتان وماديا وبرادي�ش وماهارا�صرتا 

واأندرا برادي�ش وكارناتاكا ]17.3.2[.

جهادات املتعددة يف الهند �ص التنفيذي 7 قدرة التكيرّف مع م�صببات الإ النافذة امللخرّ

على  اأ حتتل  التي  الهند  يف  املقاطعات  التنفيذي.  �ص  امللخرّ  17 الر�صم 

اء تغرّي املناخ و)ب( املناف�سة 
ّ

( التقلبّية من جر املراتب يف ما يتعلق بـ )اأ

م�ساعف  ب�سكل  �سة 
ّ

معر قت�سادية  الإ بالعوملة  املرتبط  �سترياد  الإ على 

)املبينة يف اخلطوط(. ]الر�سم 17.2[
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من  والتخفيف  التكّيف  اإجراءات  جمموعة  تقلل  اأن  املمكن  ومن 

خطار املرتبطة بتغّي املناخ. الأ

تتفادى  اأن  التخفيف  ب�صاأن  ُبذلت  التي  اجلهود  اأق�صى  ت�صتطيع  ول 

تية، ما يجعل التكّيف  التاأثيات املقبلة لتغّي املناخ يف العقود القليلة الآ

هامًا، خا�صًة عندما يتم التعامل مع التاأثيات على املدى القريب. ومن 

نظمة  املرّجح اأن يفوق عدم تخفيف تغّي املناخ على املدى البعيد قدرة الأ

دارية والطبيعية على التكّيف ]20.7[. الب�رسية والإ

ويقرتح ذلك قيمة امللف اأو جمموعة اإ�صرتاتيجيات حتتوي على التخفيف 

والتكّيف والتطوير التكنولوجي )لتعزيز التكّيف والتخفيف( والبحث 

)حول علم املناخ والتاأثيات والتكّيف والتخفيف(. ومن املمكن اأن جتمع 

ملفات مماثلة ال�صيا�صات التي تقوم على مقاربات حمفزة وتدخالت على 

امل�صتويات كافة بدءًا من املُواطن مرورًا باحلكومات الوطنية واملنظمات 

الدولية ]18.1، 18.5[.

وتكنولوجية  وموؤ�ص�صاتية  �صلوكية  خيارات  التدخالت  هذه  وتت�صمن 

اإ�صتخدام  لت�صجيع  قت�صادية  والإ ال�صيا�صية  دوات  الأ اإدخال  عن  ف�صاًل 

ال�صكوك  من  للتقليل  والتطوير  البحث  اإىل  بالإ�صافة  اخليارات،  هذه 

من  عدد  اإ�رساك  ويتم   .]18.4.2  ،18.4.2[ اخليارات  فاعلية  ولتعزيز 

الفاعلني يف تطبيق هذه التدخالت مع العمل على امل�صتويات املوؤ�ص�صاتية 

وو�صائل  الطاقة  رئي�صي  ب�صكل  التخفيف  ويت�صمن  املختلفة.  واملكانية 

النقل والقطاعات الزراعية واحلرجية وال�صكنية وال�صناعية فيما ميّثل 

امل�صالح  من  وا�صعة  جمموعة  التكّيف  عملية  يف  امل�صرتكون  الفاعلون 

ن�صان  القطاعية، مبا يف ذلك الزراعة وال�صياحة واإعادة التجديد و�صّحة الإ

دارة ال�صاحلية والتخطيط احل�رسي واملحافظة على  واإمدادات املياه والإ

الطبيعة ]18.5، 18.6[.

وتكمن طريقة رفع القدرة على التكّيف يف اإدخال تاأثيات تغّي املناخ يف 

التخطيط التطويري ]18.7[، مثاًل عرب:

ويف  را�صي  الأ �صتخدام  لإ التخطيط  يف  التكّيف  اإجراءات  • اإدخال 
�صا�صية ]17.2[؛ ت�صميم البنى الأ

خطر  تقلي�ص  اإ�صرتاتيجيات  تقلبّية  لتقليل  اإجراءات  اإدخال   •
الكوارث ]17.2، 20.8[؛

م�صتويات  على  وبالتخفيف  بالتكّيف  املتعلقة  القرارات  اأخذ  مت 

خمتلفة.

امل�صتوى

التكّيف 

التخفيف

التخفيف

التكّيف

قرارات متوازية توؤثر على 

التخفيف والتكّيف 

مقاي�صات وتعاونات التكّيف 

والتخفيف

يحث الوعي مبحدودية عاملي / �صيا�صة

التكّيف على التخفيف 

كال�صيا�صة التي 

اإعتمدتها املنظمة 

البيئية غري احلكومية

متّول اآلية التطوير 

النظيفة التكّيف 

عباء  عن طريق الأ

�صافية الإ

توزيع اأموال تقييم النظام 

لفية اأو اأموال تغرّي  حيائي لالأ الأ

املناخ اخلا�صة

تقييم تكاليف وفوائد التكّيف 

والتخفيف حتديد اأهداف من 

اأجل التثبيت

اإقليمي / اإ�صرتاتيجية 

طبيعية / التنظيم 

القطاعي

يوؤثر كل من التخطيط 

مل�صتويات املياه 

)الكهرباء الهيدرولية، 

ر�ش  مثاًل( ولغطاء الأ

يف اإنبعاثات غازات 

الدفيئة

تزيد ال�رسيبة على 

حفوري كلفة  الوقود الأ

التكّيف عن طريق فر�ش 

اأ�صعار اأعلى للطاقة

تدعم القدرة القومية كالتقييم 

الذاتي التكّيف والتخفيف يف 

�صيا�صة الدمج

اإختبار ح�صا�صية امل�رسوع 

على �صيا�صة التخفيف وتكلفة 

جتماعية وتاأثريات  الكربون الإ

املناخ

حملي / جمتمع 

اأحيائي كيميائي 

واأعمال فردية 

يزيد اإرتفاع اإ�صتخدام 

املكيفات )يف املنازل 

واملكاتب وو�صائل 

النقل( اإنبعاثات 

غازات الدفيئة

توؤثر تنحية الكربون 

على املعي�صة

تطبق �صلطات التخطيط 

املحلية معياراً متعلقًا 

بالتكّيف والتخفيف يف تخطيط 

را�صي اإ�صتخدام الأ

تقييم مدمج م�صرتك للتعر�ش 

ل�صيا�صة التخفيف ولتاأثريات 

املناخ

�ص التنفيذي. العالقات بني التكّيف والتخفيف ]الر�سم 18.3[ اجلدول7 من امللخرّ
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�رس الفردية والفالحني واملوؤ�ص�صات اخلا�صة  تت�صمن هذه امل�صتويات الأ

معظم  م�صاركة  الفاعل  التخفيف  ويتطلب  الوطنية.  التخطيط  ووكالت 

الوطنية  امل�صتويات  على  التكّيف  فيما يجري  عامليًا،  الدفئية  غاز  باعثي 

وفوائده  تكاليفه  ترتفع  فيما  عاملية،  التخفيف  فوائد  وتعترب  واملحلية. 

الإ�صافية حمليًا. اأما تكاليف التكّيف وفوائده فتزداد حمليًا ]18.1.1، 

تفاقات  الإ اأ�صا�صي  ب�صكل  تقوده  التخفيف  إن  فا بالنتيجة،   ]18.4.2

فتقوده  التكّيف  اأما  املربمة.  الدولية  العامة  وال�صيا�صات  الدولية 

التدابي  املتاأثرة ف�صاًل عن  الهيئات  بها  تقوم  التي  التدخالت اخلا�صة 

العامة للمجتمعات املتاأثرة ]18.1.1، 18.6.1[.

باإمكان التداخلت يف العلقات بني التكّيف والتخفيف اأن تتوفر على 

كل م�صتوى من م�صتويات اإتخاذ القرار.

لها  يكون  اأن  متعّمدة(  غي  تكون  ما  )غالبًا  التكّيف  اأعمال  إمكان  با

التخفيف  اأعمال  إمكان  با بينما  �صلبية،  اأو  اإيجابية  تخفيف  تاأثيات 

اإيجابية  تكّيف  تاأثيات  متعمدة(  غي  تكون  ما  )غالبًا  لها  يكون  اأن 

تاأثيات  مع  العمل  تكّيف  عن  واملثل   ]18.5.2  ،18.4.2[ �صلبية.  اأو 

املطلوبة  الطاقة  كانت  حال  )يف  املُكّيف  اإ�صتخدام  هو  �صلبية  تخفيف 

حفوري(. واملثل الذي يقدم حول تخفيف العمل  مزّودة من الوقود الأ

مع تاأثيات تكّيف اإيجابية من املمكن اأن يكون ت�صجي منحدرات التالل 

الرتبة.  تعرية  على  ت�صيطر  بل  الكربون وح�صب  تعزل  ل  التي  املنحّلة 

والتخفيف،  التكّيف  بني  بالتعاون  املتعلقة  خرى  الأ مثلة  الأ وتت�صمن 

�صجار  التكهرب الريفي املبني على م�صادر الطاقة املتجددة وزراعة الأ

يف املدن للتخفيف من تاأثيات احلّر وتطوير اأنظمة احلراجة الزراعية 

.]18.5.2[

طرق  يك�صف  اأن  والتخفيف  التكّيف  بني  التداخلت  حتليل  باإمكان 

عمال التكّيف والتخفيف. لتعزيز التطبيق الفاعل لأ

من املمكن اأن يزيد اإر�صاء التعاونات بني التكّيف والتخفيف من فاعلية 

متخذي  ول�صائر  حمتملني  ملمولني  جاذبية  اأكرث  وجعلها  عمال  الأ تكلفة 

القرارات )اأنظر اجلدول امللّخ�ص التنفيذي7 (. وعلى الرغم من ذلك، ل 

تقدم التعاونات اأي �صمانات على اأنه يتم اإ�صتخدام املوارد على اأف�صل 

وجه عند ال�صعي اإىل تقلي�ص خماطر تغّي املناخ. بالإ�صافة اإىل ذلك، من 

عمال الهامة التي تخلو من تاأثيات التعاون يف  املمكن اأن يتم اإهمال الأ

تتوفر   .]18.6.1[ م�صيطر.  قرار  مقيا�ص  التعاون  اإر�صاء  اأ�صبح  حال 

بنية والبنى  )الزراعة والغابات والأ القطاعات  التعاون يف بع�ص  فر�ص 

املناخ  قطاعات  من  العديد  يف  حمدودة  ولكنها  احل�رسية(،  �صا�صية  الأ

والتجريبية  املفهومية  املعلومات  يف  النق�ص  يجعل   .]18.5.2[ الهامة. 

تقييم  والتخفيف،  التكّيف  وا�صح،  ب�صكل  عتبار،  الإ بعني  تاأخذ  التي 

احلاجة �صعبًا واإحتمال التعاونات يف �صيا�صة املناخ. ]18.7[.

املتمركزة  التكّيف  فوائد  بني  التعاقبات  حول  القرارت  تتطلب 

الفورية وفوائد التخفيف العاملية على امل�صتوى الطويل، معلومات 

عمال والفوائد عرب الوقت. حول تكاليف الأ

�صتثمار  الإ اإذا كان  املثال هو ما  الذي ُيطرح على �صبيل  الهام  ؤال  ال�صو

املدجمة  التقييمات  مناذج  وتقدم  للتخفيف.  الوقت  يك�صب  التكّيف  يف 

عالية  م�صتويات  على  والفوائد  للتكاليف  تقريبية  تقديرات  العاملية 

والتخفيف  التكّيف  بني  التداخالت  تعقيدات  ت�صبح  واإجمالية. 

التطبيق.  م�صتويات  وعلى  املف�ّصلة  التحليلية  امل�صتويات  على  وا�صحًة 

التكّيف  اأن  هو  واقعًا  ت�صم  التي  التعقيدات  هذه  وتقّدم   .]18.4.2[

والتي  وموؤ�ص�صاتية  وزمنية  مكانية  م�صتويات  على  يعمالن  والتخفيف 

اأنظمة  فوائد ومعتقدات خمتلفة ف�صاًل عن  لها  اأخرى  تت�صمن عوامل 

من  اأبعد  للمقاي�صات  العملي  للتطبيق  حتديًا  امللكية،  وحقوق  التقييم 

للتكّيف  مثل«  الأ »املزيج  عبارة  تعترب  خا�ص،  وب�صكل  املحلي.  النطاق 

متوفرة  غي  امليزانية  اأن  عادة  تفرت�ص  كونها  م�صكلة،  والتخفيف 

جلميع  الفردية  الفوائد  مالحظة  املمكن  من  واأنه  والتخفيف  للتكّيف 

اإجمايل  اإجراء  يف  امل�صتقبل،  ويف  ن  الآ املناخ،  بتغّي  �صيتاأثرون  الذين 

عاملي للرفاهة. ]18.4.2، 18.6.1[.

جمموعات  تقودها  التخفيف  وعلى  التكّيف  على  ال�صكان  قدرات 

مماثلة من العوامل.

خلدمة  جتنيدها  ميكن  �صتجابة  الإ على  معّممة  قدرة  العوامل  هذه  متّثل 

�صتجابة بال�صبيل  التكّيف اأو التخفيف. وبدورها، ترتبط القدرة على الإ

�صتجابة  الإ على  املجتمع  قدرة  تعزيز  ويج�ّصد  الإجتماعّية.  التنمية  اإىل 

التكّيف  لدعم  و�صيلة  امل�صتدامة  التنمية  �صبل  يف  �صتمرار  الإ خالل  من 

والتخفيف ]الفقرة 18.3[. و�صي�صّهل ذلك التطبيق الفاعل للخيارين كما 

�صيوّجه التخطيط نحو التخطيط القطاعي والتنمية. اإذا ما مّتت متابعة 

�صيا�صة املناخ والتنمية امل�صتدامة ب�صكل متكامل، ل يكون عندئٍذ من الهام 

الهدفني،  حتقيق  ت�صتطيع  التي  املحّددة  ال�صيا�صة  خيارات  تقييم  فقط 

ولكن �صيكون من الهام اأي�صًا اإكت�صاف حمدِّدات القدرة على ال�صتجابة 

بالتنمية  ال�صلة  ذات  بال�صبل  املتعّلقني  اخليارين  اأ�صا�ص  ت�صّكل  التي 

قت�صادّية الإجتماعّية والتكنولوجّية ]18.3، 18.6.3[. الإ
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همرّ
�ص الفنرّي 5.3 �رسعات التاأثرّرّر الأ امللخرّ

الجتماعّية  النظم  من  العديد  يف  هّم  الأ التاأّثر  �صرعات  تتواجد 

قت�صادّية والبيولوجّية واجليوفيزيائّية والإ

ومتّثل �رسعة التاأّثر بتغّي املناخ الدرجة التي تتاأّثر بها النظم الجتماعّية 

التغّلب  ميكنها  ل  والتي  واجليوفيزيائّية  والبيولوجّية  قت�صادّية  والإ

ثار ال�صارة لتغّي املناخ. وبناًء على ذلك، ميكن اأن يدّل تعبي  عليها، اأي الآ

»�رسعة التاأّثر« على نظام �رسعة التاأّثر بحّد ذاته )اجلزر املنخف�صة واملدن 

ال�صاحلّية، مثاًل(، كما ميكنه اأن يدّل على تاأثي هذا النظام )في�صان املدن 

لّية  را�صي الزراعّية والهجرة الق�رسية، مثاًل( اأو على الآ ال�صاحلّية والأ

القطب  اجلليدّية يف غرب  ال�صفيحة  التاأثيات )حتّطم  هذه  ت�صّبب  التي 

هم«  اجلنوبي، مثاًل(. ميكن التعريف ببع�ص �رسعات التاأّثر على اأّنها »الأ

والتوقيت  )احلجم  املعلومات  يف  الواردة  املعايي  من  عدد  اإىل  اإ�صتنادًا 

التوزيعّية  واجلوانب  التكّيف  واإمكانّية  /واملعكو�صّية  وال�صتمرارّية 

رجحّية واأهمّية التاأثيات، مثاًل( ]19.2[. وميكن اإلتما�ص التاأثيات  والأ

الجتماعّية  النظم  من  عدد  يف  هّم  الأ التاأّثر  �رسعات  وحم�ّصلة  هّم  الأ

قت�صادّية والبيولوجّية واجليوفيزيائّية ]19.1.1[. والإ

ل�صانعي  تر�صيد  تاأمني  املمكنة  هّم  الأ التاأّثر  �رسعة  حتديد  من  وُيق�صد 

القرارات بغية حتديد درجات تغّي املناخ وم�صتوياته التي ميكن ربطها 

2 من  البند  بـ»التداخل الب�رسي املن�صاأ اخلطي« مع نظام املناخ ح�صب 

 UNFCCC مم املتحدة الإطارّية ب�صاأن تغّي املناخ م�صطلحات اإتفاقّية الأ

]الطار 19.1[. وبالنتيجة، ل ميكن اأن يرتكز حتديد التداخل الب�رسي 

املن�صاأ اخلطي على حجج علمّية فح�صب، اإمّنا يتطّلب اأي�صًا اأحكامًا اأخرى 

م�صّورة  قائمة   8 اجلدول  ويقّدم   .]19.1.1[ العلمّية  املعارف  من  تنبع 

هّم. وخمتارة حول �رسعات التاأّثر الأ

ت�صّبب  حيث  ال�صاملة  بالعتبات  هّم  الأ التاأّثر  �رسعات  ربط  وميكن 

اأخرى )كح�صول  اإىل  اأ�صا�صّية  الإجراءات غي اخلطّية حتّوًل من حالة 

�صيوّية وحتّطم ال�صفيحة  تغّي مفاجئ اإفرتا�صي يف الرياح املو�صمّية الآ

اإيجابّية  مرتّدة  تغذيات  وح�صول  اجلنوبي  القطب  غرب  يف  اجلليدّية 

يكولوجّية من م�رّسف اإىل م�صّدر لثاين اأك�صيد  ناجتة عن تبّدل النظم الإ

بـ»العتبات  هّم  الأ التاأّثر  �رسعات  بع�ص  ربط  املمكن  ومن  الكربون(. 

�صبيل  )على  املعنيني  اأو  القرارات  �صانعي  قبل  من  املحّددة  املعيارّية« 

ن  الآ بعد  البحر مقبوًل  اإرتفاع م�صتوى �صطح  اعتبار حجم  املثال، عدم 

بالن�صبة اإىل �صكان املناطق ال�صاحلّية املنخف�صة ]19.1.2[.

إرتفاع  �صيوؤدي تزايد م�صتويات تغّي املناخ اإىل تاأثيات مرتبطة با

هّم التي يرتبط بع�صها بتغّي املناخ امللحوظ. �صرعات التاأّثر الأ

مّت ربط تغّي املناخ امللحوظ حتى العام 2006 ببع�ص التاأثيات املت�صلة 

هّم ومن بينها تزايد الوفّيات الب�رسّية خالل الظواهر  ب�رسعات التاأّثر الأ

ال�صقيعّية  الرتبة  بذوبان  املرتبطة  امل�صاكل  واإزدياد  املتطّرفة  الطبيعّية 

]الفقرات  البحر  �صطح  م�صتوى  واإرتفاع  اجلليدّية  نهار  الأ وبتقّل�ص 

19.3.2و19.3.3و19.3.4 و19.3.5 و19.3.6[.

عن  مئويتني  درجتني  العاملّية  الن�صبّية  احلرارة  درجة  اإرتفاع  اأّما 

ف�صي�صاعف �رسعات  1990 و2000  بني  ما  املمتدة  عوام  الأ م�صتويات 

كما  عالية(.  )ثقة  �صابقًا  اإليه  �صارة  الإ مّتت  مثلما  احلالّية  هّم  الأ التاأّثر 

من الغذائي يف العديد من دول  �صيوؤدي اإىل اأمور اأخرى مثل تخفي�ص الأ

خط العر�ص املنخف�ص )ثقة متو�ّصطة(. ويف الوقت عينه، قد ت�صتفيد بع�ص 

على  الواقعة  املناطق  يف  العاملّية  الزراعّية  نتاجّية  كالإ مر  الأ من  نظمة  الأ

 19.3.1 ]الفقرات  متو�ّصطة(  )ثقة  واملرتفع  الو�صطّية  العر�ص  خطوط 

و19.3.2و19.3.3[.

درجة   2 مبعّدل  العاملّية  الن�صبّية  احلرارة  درجة  اإرتفاع  �صيت�صّبب  كما 

عوام املمتدة ما بني 1990 و2000  اإىل 4 درجة مئوّية عن م�صتويات الأ

هّم على كافة النطاقات )ثقة عالية(، كتف�ّصي فقدان  إزدياد التاأثيات الأ با

لتزام بانت�صار  نتاجّية الزراعّية وتديّن الإ حيائي واإنخفا�ص الإ التنّوع الأ

غرب  ويف  عالية(  )ثقة  غرينالند  يف  اجلليدّية  لل�صفح  اجلليدي  الذوبان 

القطب اجلنوبي )ثقة متو�ّصطة(.

4 درجات  اأكرث من  العاملّية  الن�صبّية  اإرتفاع درجة احلرارة  كما �صيقود 

عوام املمتدة ما بني 1990 و2000 اإىل اإزديادات  مئوّية عن م�صتويات الأ

هامة يف �رسعة التاأّثر )ثقة عالية جدًا( متخّطيًا بذلك القدرة على التكّيف 

نظمة )ثقة عالية جدًا( ]19.3.1[. يف العديد من الأ

املناخّية  التقلبّية  جّراء  من  �صا�ص  الأ يف  للخطر  املعّر�صة  املناطق  اإّن 

امللحوظة وب�صبب تغّي املناخ معّر�صة للتاأّثي ال�صار يف امل�صتقبل القريب 

الظواهر  وتواتر  حجم  واإزدياد  املناخّية  التغّيات  اإ�صقاطات  نتيجة 

املتطّرفة املدّمرة ]19.3.6، 19.4.1[.
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نظمة اأو املجموعات  الأ
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هم �رسعة التاأثر الأ
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جتماعيرّة العامليرّة نظمة الإ الأ

مداد الغذائي اإنخف�صت اإنتاجّية بع�ش التوزيع واحلجمالإ

احلبوب يف مناطق خطوط 

العر�ش املنخف�صة **

اإرتفعت اإنتاجّية بع�ش احلبوب 

يف مناطق خطوط العر�ش 

املرتفعة واملتو�صطة ** 

جمالّية التاأثريات الإ

 احلجم والتوزيع

رباح يف خطوط ال�صمولّية والتوزيع �صايف الأ

العر�ش املرتفعة، �صايف 

التكاليف يف خطوط العر�ش 

املنخف�صة* ب

قليميرّة النظم الإ

املعكو�صّية واحلجماجلزر ال�صغرية

والتوزيع، وقدرة

متدنية على التكّيف

   تزايد طوفان ال�صاحلي وظهور اأ�رسار يف البنية التحتّية نتيجة اإرتفاع م�صتوى �صطح البحر**

جمتمعات فقرية

واأ�صلّية ومعزولة

املعكو�صّية 

والتوزيع

والتوقيت والقدرة

املتدنّية على 

التكّيف

بع�ش 

املجتمعات 

متاأثرة 

م�صبقًا** ج

�صباب »الداعية اإىل اخلطر« املحّددة يف التقرير التجميعي  تبقي الأ

هّم.  �صتمرار بغية التفكي يف �صرعات التاأّثر الأ الثالث اإطارًا قابًل للإ

التقرير  اإليه يف  ل  التو�صّ بحاث احلديثة بع�ص ما مّت  لقد يّومت الأ

التقييمي الثالث.

اأنظمة فريدة ومهرّددة

املناخ  لتغّي  ال�صار  التاأثي  وقوّية حول  اإىل حقائق جديدة  التو�صل  مّت 

اأن  الثقة يف  اإزدادت  لقد  الفريدة واملهّددة.  نظمة  الأ امللحوظ يف عدد من 

مئوّية  درجة   2 اإىل  واحدة  درجة  من  الن�صبّية  احلرارة  درجة  اإرتفاع 

نظمة  اأكرث من م�صتويات العام 1990 ت�صّكل اأخطارًا هامة للعديد من الأ

حيائي ال�صاخنة ]19.3.7[. املهّددة والفريدة مبا فيها بقع التنّوع الأ

الظواهر املتطررّفة

هناك حقيقة جديدة تفيد باأنه ميكن اأن يكون تغّي املناخ امللحوظ قد زاد 

مواج احلارة. ومن املحتمل جدًا  خطر بع�ص الظواهر املتطّرفة، مثل الأ

�صتوائّية واإىل  عا�صي الإ اإىل تقوية بع�ص الأ اأّدى  اأن يكون الإحرتار قد 

رفع م�صتويات التاأثيات ال�صاّرة ب�صبب تزايد احلرارة ]19.3.7[.

توزيع التاأثيات

كما  متفاوتًا.  �صيكون  املناخّية  التاأثيات  توزيع  باأّن  كبية  ثقة  ت�صود 

�صتكون  املنخف�ص  العر�ص  خط  على  الواقعة  تطورًا  قل  الأ املناطق  اأن 

بالإجمال اأكرث عر�صة للخطر من غيها، يف حني ي�صي عمل حديث اإىل اأن 

�رسعة التاأّثر بتغّي املناخ بدورها متقّلبة يف بع�ص البلدان ب�صكل منفرد، 

نظمة اأو املجموعات  الأ

هم املعررّ�صة للخطر الأ

ورّيل يف 
املعيار الأ

هم �رسعة التاأثر الأ
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النظم البيولوجيرّة العامليرّة

يكولوجّية  النظم الإ

ر�صّية والتنوع  الأ

حيائي الأ

املعكو�صّية، احلجم، 

القدرة املتدنية على

التكّيف ال�صتمرارّية

ن�صبة التغرّي، الثقة

عدد من النظم 

يكولوجّية  الإ

متاأثر م�صبقًا 

***

نقرا�صات حول  اأهم الإ

العامل**

ر�صي اإىل م�صدر �صايف للكربون**                                                                حتول البيو�صفري الأ

يكولوجّية   النظم الإ

البحرّية والتنّوع 

حيائي الأ

املعكو�صّية، احلجم، 

القدرة املتدنّية 

على التكّيف، 

ال�صتمرارّية،

ن�صبة التغرّي، الثقة

تزايد  

اإبي�صا�ش 

ال�صعب 

املرجانّية**

        اإبي�صا�ش معظم 

        ال�ُصعب املرجانّية**

النظم اجليوفيزيائيرّة

ال�صفيحة اجلليدّية يف 

غرينالند

احلجم،  املعكو�صّية،  

قدرة متدنية على 

التكّيف، الثقة

متو�صع الذوبان اجلليدي 

)املالحظ م�صبقًا ب�صبب 

حرتار املحّلي(  اإزدياد  الإ

المتداد مع احلرارة *** ه
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جليدي �صبه كامل*،  اإرتفاع

م�صتوى �صطح البحر من مرتين 

اإثنني اإىل 7 مرتاً خالل قرون 

اإىل األفّيات * ه

ذوبان جليدي �صبه 

كامل ** ه

نقالب اجلنوبي احلجم، دوران الإ

ال�صتمرارّية، 

التوزيع، التوقيت،  

القدرة على التكّيف، 

الثقة

�صعاف  تقّلبات ت�صمل الإ

قليمي )مالحظ �صابقًا ولكن  الإ

لي�ش هناك من اإجتاهات 

حمّددة( و

املخاطر الناجتة عن الظواهر املتطررّفة

عا�صري  قوة الأ

�صتوائّية الإ

احلجم، الوقت، 

التوزيع

اإزدياد العوا�صف من نوع 4-

5*/**، م�صاعفة التاأثريات 

نتيجة اإرتفاع م�صتوى �صطح 

البحر

�صتوائي */** ع�صار الإ اإرتفاع اإ�صايف يف قّوة الإ

اجلفاف املتزايد م�صبقًا*ز، احلجم، الوقتاجلفاف

اإزدياد التواتر/   قوة اجلفاف 

يف املناطق القارّية املتو�صط 

** ح  

را�صي الزراعّية  ف* من 1% من الأ
ّ
اإزدياد اجلفاف املتطر

ّثر مناطق خط العر�ش  اإىل 30 % منها )�صيناريو اأ 2( ط تاأ

مناط احللقّية املتاأثرة  املتو�صط بالهجرة القطبّية التوّجه لالأ

ب�صّدة ** ي

اإنخف�صت اإنتاجّية احلبوب يف 

بع�ش مناطق خطوط العر�ش 

املنخف�صة واملتو�صطة**

نتاج العاملي املمكن  الإ

اإرتفع نحو 3درجات، 

واإنخف�ش عن ذلك* اأ

رباح بينما  اإنخف�صت الأ

اإرتفعت التكاليف. �صايف 

التكلفة العاملّية* ب

اإ�صافة تغرّي املناخ واإرتفاع م�صتوى �صطح البحر اإىل جانب 

اإجهادات اأخرى**. جمتمعات ال�صواحل املنخف�صة واملناطق 

جمال مهددة ** د القاحلة بالإ
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نظمة اأو املجموعات  الأ

هم املعررّ�صة للخطر الأ

ورّيل يف 
املعيار الأ

هم �رسعة التاأثر الأ

معدرّل تغيرّ احلرارة العاملي بعد العام 1990

˚0˚1˚2˚3˚4˚5

النظم البيولوجيرّة العامليرّة

يكولوجّية  النظم الإ

ر�صّية والتنوع  الأ

حيائي الأ

املعكو�صّية، احلجم، 

القدرة املتدنية على

التكّيف ال�صتمرارّية

ن�صبة التغرّي، الثقة

عدد من النظم 

يكولوجّية  الإ

متاأثر م�صبقًا 

***

نقرا�صات حول  اأهم الإ

العامل**

ر�صي اإىل م�صدر �صايف للكربون**                                                                حتول البيو�صفري الأ

يكولوجّية   النظم الإ

البحرّية والتنّوع 

حيائي الأ

املعكو�صّية، احلجم، 

القدرة املتدنّية 

على التكّيف، 

ال�صتمرارّية،

ن�صبة التغرّي، الثقة

تزايد  

اإبي�صا�ش 

ال�صعب 

املرجانّية**

        اإبي�صا�ش معظم 

        ال�ُصعب املرجانّية**

النظم اجليوفيزيائيرّة

ال�صفيحة اجلليدّية يف 

غرينالند

احلجم،  املعكو�صّية،  

قدرة متدنية على 

التكّيف، الثقة

متو�صع الذوبان اجلليدي 

)املالحظ م�صبقًا ب�صبب 

حرتار املحّلي(  اإزدياد  الإ

المتداد مع احلرارة *** ه

لتزام باإنت�صار** اأو ذوبان  الإ

 
19

جليدي �صبه كامل*،  اإرتفاع

م�صتوى �صطح البحر من مرتين 

اإثنني اإىل 7 مرتاً خالل قرون 

اإىل األفّيات * ه

ذوبان جليدي �صبه 

كامل ** ه

نقالب اجلنوبي احلجم، دوران الإ

ال�صتمرارّية، 
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قليمي )مالحظ �صابقًا ولكن  الإ

لي�ش هناك من اإجتاهات 

حمّددة( و

املخاطر الناجتة عن الظواهر املتطررّفة

عا�صري  قوة الأ

�صتوائّية الإ

احلجم، الوقت، 

التوزيع

اإزدياد العوا�صف من نوع 4-

5*/**، م�صاعفة التاأثريات 

نتيجة اإرتفاع م�صتوى �صطح 

البحر

�صتوائي */** ع�صار الإ اإرتفاع اإ�صايف يف قّوة الإ

اجلفاف املتزايد م�صبقًا*ز، احلجم، الوقتاجلفاف

اإزدياد التواتر/   قوة اجلفاف 

يف املناطق القارّية املتو�صط 

** ح  

را�صي الزراعّية  ف* من 1% من الأ
ّ
اإزدياد اجلفاف املتطر

ّثر مناطق خط العر�ش  اإىل 30 % منها )�صيناريو اأ 2( ط تاأ

مناط احللقّية املتاأثرة  املتو�صط بالهجرة القطبّية التوّجه لالأ

ب�صّدة ** ي

إمكانية  جتماعّية التي تبلغ فيها ا هم املتعّلقة بالنظم الإ ثر الأ هم املختارة. ن�سبة �رشعات التاأ ّثر الأ �ص الفني. جدول حول �رشعات التاأ اجلدول 8 من امللخرّ

ثر  إمكانية التكّيف يف �رشعات التاأ دنى قدرة على التكّيف. ترتبط ا ن ت�سّم اأ ق�سى مع تلك املتعّلقة بالنظم البيولوجية الفيزيائّية التي يحتمل اأ التكّيف حّدها الأ

إقت�سادّية. إجتماعّية ا ثرة التي هي مبعظمها ا فة بالنظم املتاأ
ّ

هم الناتة عن الظواهر املتطر الأ

إرتفاعات درجة  رتفاعات وا�سعة يف درجة احلرارة الن�سبية العاملّية. ترتبط كل ا ثريات لإ إنتاج التاأ لقد مّت تقدمي املعلومات عند توافرها، وهي تتناول كيفّية ا

و عن تغرّي يف م�ستوى �سطح البحر ولي�ض فقط باحلرارة  ثريات عن تغرّي املناخ والطق�ض / اأ احلرارة الن�سبّية العاملية بفرتة العام 1990. نتجت معظم التاأ

هم  ثر الأ و ممكنة التزايد. مّت عر�ض معايري �رشعات التاأ إجهادات موجودة اأ و متفاعلة مع ا ثريات تغرّي املناخ هام�سّية اأ وحدها. يف العديد من احلالت تكون تاأ

، ** ثقة عالية، *ثقة  نظر الن�ض املنا�سب من الق�سم 19. رموز الثقة: *** ثقة عالية جداً �سطالع على كافة التفا�سيل، اأ يف اجلزء 5-3 من امللّخ�ض الفّني. لالإ

طة، • ثقة �سعيفة.
ّ

متو�س

إيجادها يف جداول امللّخ�ض الفّني3 وامللّخ�ض  م�سادر العمود اإىل جهة الي�سار من اجلدول 19.1 م�سادر العمود اإىل جهة اليمني من اجلدول 19.1كما ميكن ا

: 5.4.2، 5.6/ ب: 20.6، 20.7/ج: 1.3، 11.4.8، 14.2.3، 15.4.5/ د: 3.4، 6.4، 11.4/ ه: 19.3.5، اجلدول19.1/ و: 19.3.5،  الفّني4، باإ�ستثناء اأ

.10.3.5.6 WGI AR4 :١0.3.١،١/ي WGI AR4 :10.3.6/ط WGI :12.6/ ز: 1.3.2، 1.3.3، اجلدول19.1/ ح

 تدمج الن�صب نتائج م�صتقاة من بيانات قدمية حول التحليل وو�صع الت�صاميم 19.1.
19

20% اإىل 30% من 

�صة 
ّ
نواع املعر الأ

خلطر كبري متزايد 

نقرا�ش* بالإ

تف�صي وفّيات ال�ُصعب 

املرجانّية**

لتزام بتغرّي وا�صع النطاق وم�صتمر  اإ�صعاف هام**. الإ

ي�صمل تربيد ممكنًا يف املناطق ال�صمالّية على خط العر�ش 

املرتفع قرب غرينالند و�صمال غرب اأوروبا•، يرتبط 

ارتباطًا وثيقًا بن�صبة تغرّي املناخ.



امللّخ�ص الفّني

98

إن بع�ص املجموعات الب�رسّية يف الدول املتطوّرة هي اأي�صًا  ونتيجة لذلك فا

معّر�صة خلطر كبي. ]19.3.7[.

جماليرّة التاأثيات الإ

عن  الناجت  ّويل  الأ ال�صوقّية  الفوائد  اأّن �صايف  اإىل  بع�ص احلقائق  ت�صي 

تغّي املناخ �صيبلغ ذروته يف احلجم املنخف�ص خالل وقت اأقرب مما كان 

ّنه من املحتمل حدوث  اأ الثالث، كما تدّل على  التقييم  متوّقعًا يف تقرير 

الن�صبّية  احلرارة  لزيادات  الوا�صعة  حجام  الأ ب�صبب  كبية  اأ�رسار 

ؤّثر  العاملّية اأكرث مما كان متوقعًا يف تقرير التقييم الثالث. وميكن اأن يو

خالل  من  �صخا�ص  الأ من  املاليني  مئات  على  �صلبيًا  تاأثيًا  املناخ  تغّي 

واإرتفاع  املياه  موارد  واإنخفا�ص  ال�صاحلّية  الفي�صانات  خطر  اإرتفاع 

وبئة متعّلقة باملناخ  خطر ح�صول �صوء تغذية واإزدياد خطر التعّر�ص لأ

.]19.3.7[

ال�صذوذات الوا�صعة النطاق

منذ تقرير التقييم الثالث، تعطي املعلومات دللت حمّددة حول اإمكانّية 

ح�صول عتبات يف ذوبان اجلليد اجلزئي اأو �صبه الكّلي يف غرينالند ويف 

ثقة متو�ّصطة  اأّن هناك  كما  القطب اجلنوبي.  ال�صفح اجلليدّية يف غرب 

ال�صفيحة  قل �صيح�صل على م�صتوى  الأ باأن ذوبان جليدي جزئي على 

اجلليدّية لغرينالند ورمبا على م�صتوى ال�صفيحة اجلليدّية لغرب القطب 

اجلنوبي، وذلك يف فرتة متتّد من قرون اإىل األفّيات، بالرتافق مع اإرتفاع 

4 درجة مئوّية )يعود ذلك  اإىل  العاملي من درجة واحدة  معّدل احلرارة 

إرتفاع م�صتوى  عوام املمتدة ما بني 1990-2000( ما يت�صبب با اإىل الأ

ّول يف تقرير  �صطح البحر من 4 مرتًا اإىل 6 مرتًا اأو اأكرث ]الفريق العامل الأ

و  و10.7.4.4   3 و10.7.4.   6.4 الفقرات   WGI AR4 الرابع  التقييم 

.]19.3.5.2

�صتدامة �ص الفني 5.4 اآفاق حول تغيرّ املناخ والإ امللخرّ

اإّن �صرعة التاأّثر يف امل�صتقبل ل تعتمد على تغّي املناخ فح�صب ولكن 

على ال�صبل اإىل التنمية اأي�صاً.

لقد ح�صل تطّور هام منذ اإعداد تقرير التقييم الثالث، وهو اإمتام درا�صات 

التغّيات  اإ�صقاطات  اأخذ  مع  التنمّية،  يف  ال�صبل  من  لعدد  التاأثيات 

عتبار.  قت�صادّية اإىل جانب اإ�صقاطات تغّي املناخ بعني الإ الإجتماعّية والإ

وقد ا�صتندت الدرا�صات مبعظمها اإىل خ�صائ�ص ال�صّكان واإىل م�صتويات 

.]2.4 [  SRES الدخل امل�صتقاة من �صيناريوهات التقرير اخلا�ص

تتبّدل  قد  املناخ  تغّي  تاأثيات  اإ�صقاطات  اأن  اإىل  الدرا�صات  هذه  ت�صي 

ب�صّدة ب�صبب ال�صبل اإىل التنمّية املزعومة. وعلى �صبيل املثال، ميكن وجود 

قاليم والدخل والتنمّية التكنولوجّية يف  اإختالفات وا�صعة بني �صّكان الأ

دة مل�صتوى  مور غالبًا ما تكون حمدِّ ظل ال�صيناريوهات البديلة، وهذه الأ

�رسعة التاأّثر بتغّي املناخ ]2.4[.

وملزيد من ال�رسح، ي�صي اجلدول 18 من امللّخ�ص الفّني اإىل التقديرات 

املعر�صني  ال�صّكان  عدد  اإ�صقاطات  حول  حديثة  درا�صة  عن  الناجتة 

خلطر الفي�صانات ال�صاحلّية يف كل عام، يف ظل فر�صّيات خمتلفة للتنمّية 

قت�صادية الإجتماعّية. ويدّل ذلك على اأن عدد ال�صكان املتاأثرين امل�صقط  الإ

2 للتنمية )املتمّيز بدخل فردي  هو اأكرب ب�صكل ملحوظ يف ظل �صيناريو اأ

التقرير  �صيناريوهات  يف  عليه  هو  مما  كبي(  �صكاين  وبنمو  منخف�ص 

خرى ]امللّخ�ص الفّني 20.6[. اخلا�ص SRES امل�صتقبلّية الأ

�صرعة التاأثر بتغّي املناخ ممكن اأن تتفاقم ب�صبب وجود اإجهادات 

اأخرى         

ميكن اأن تزيد الإجهادات غي املناخّية �رسعة التاأثر بالتغّي املناخي من 

خالل تخفي�ص املرونة، كما ميكنها اأن تقّل�ص القدرة على التكّيف ب�صبب 

حتياجات التناف�صّية. وعلى �صبيل  �صتجابة لالإ اإنت�صار املوارد من اأجل الإ

التلّوث  املرجانّية  ال�ُصعب  بع�ص  على  احلالّية  الإجهادات  ت�صمل  املثال، 

نتفاء الكيميائي الناجت عن الزراعة، كما ت�صّم اإرتفاع درجة  البحري والإ

عدة  التاأّثر  ال�رسيعة  املناطق  وتواجه  املحيطات.  املاء وحتّم�ص  حرارة 

على  قدرتها  وعلى  ح�صا�صّيتها  وعلى  تعّر�صها  على  توؤثر  اإجهادات 

الر�صم 18 من امللحق الفني. النتائج ال�سادرة عن درا�سة حديثة حول ماليني 

�سهم عاملّيًا خلطر الفي�سانات ال�ساحلّية يف 
ّ

�سخا�ض يف ال�سنة املقدر تعر الأ

دون  من  للخطر  �سني 
ّ

املعر عدد  على  زرق  الأ الّلون  يدّل  القرن.  ثمانينيات 

�سني 
ّ

إرتفاع م�ستوى �سطح البحر، بينما يدّل الّلون البنف�سجي على عدد املعر ا

إرتفاع م�ستوى �سطح البحر ]اجلدول 6.6[. للخطر مع ا

عشرينيات القرن
الحادي والعشرين

س
ملايين من النا

خمسينيات القرن
الحادي والعشرين

ثمانينيات القرن
الحادي والعشرين
عشرينيات القرن
الحادي والعشرين

خمسينيات القرن
الحادي والعشرين

ثمانينيات القرن
الحادي والعشرين
عشرينيات القرن
الحادي والعشرين

خمسينيات القرن
الحادي والعشرين

ثمانينيات القرن
الحادي والعشرين
عشرينيات القرن
الحادي والعشرين

خمسينيات القرن
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أ٢

٤٠
٣٥
٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥
٠
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التكّيف. وعلى �صبيل املثال، تنتج هذه الإجهادات من الكوارث املناخّية 

اإنعدام  ومن  املوارد  اإىل  املت�صاوي  غي  النفاذ  ومن  الفقر  ومن  احلالّية 

قت�صادّية والنزاعات واإنت�صار  من الغذائي ومن التوّجهات يف العوملة الإ الأ

يدز ]7.4، 8.3، 17.3، 20.3[. اأوبئة مثل نق�ص املناعة املكت�صبة / الإ

الإجهادات  من  جمموعة  ذاته  بحد  املناخ  تغّي  ينتج  اأن  املمكن  ومن 

ن املظاهر الفيزيائّية لتغّي املناخ خمتلفة جدًا  املختلفة يف بع�ص املناطق لأ

مطار املتقّلبة اإىل جفاف اأكرث  ]9.4.8[. على �صبيل املثال، يوؤدي اإزدياد الأ

مطار الغزيرة، يف حني ميكن اأن يوؤدي اإرتفاع  واإىل تواتر اأكرث لفرتات الأ

م�صتوى �صطح البحر اإىل في�صانات �صاحلّية يف املناطق التي خربت �صابقًا 

الإجمالّية  التاأثر  �رسعة  تفوق  احلالت،  هذه  يف  ريحّية.  عوا�صف  عدة 

بتغّي املناخ جموع �رسعات التاأثر بالتاأثيات املحّددة املنظور اإليها كل 

واحدة على حدة )ثقة عالية جدًا( ] 20.7.2[.

اإىل التنمية  �صيعوق تغّي املناخ ب�صّدة قدرات الّدول على حتقيق ال�صبل 

امل�صتدامة مثلما يتم قيا�صها، وعلى �صبيل املثال، التقّدم على املدى البعيد 

لفّية. نحو حتقيق اأهداف التنمّية لالأ

جلنة  تعريف  التقرير  هذا  اإعتمد  الثالث،  التقييم  تقرير  اإىل  �صتناد  بالإ

ؤّمن اإحتياجات  برونثالند حول التنمّية امل�صتدامة، »وهي التنمّية التي تو

احلا�رس من دون تعري�ص قدرة اأجيال امل�صتقبل على تاأمني اإحتياجاتهم 

للخطر«، ومن املحتمل اأن ي�ّصعب تغّي املناخ التنمّية امل�صتدامة يف الق�صم 

الثاين من القرن، وخا�صًة قيا�صًا على التقّدم نحو حتقيق اأهداف التنمّية 

على  الدول  قدرات  املناخ  تغّي  و�صيقّو�ص  القرن.  منت�صف  يف  لفّية  لالأ

بتعزيز  اأخر،  بكالم  اأي،  الفقر،  بتقلي�ص  تقا�ص  التي  هداف  الأ حتقيق 

ن�صاف مع حلول العام 2050 يف اأفريقيا واأجزاء من اآ�صيا على وجه  الإ

اخل�صو�ص )ثقة عالية جدًا( ]20.7.1[.

وعلى الّرغم من وجود بع�ص احلالت حيث تداخلت الظواهر املتطّرفة 

ي�صّكل  اأن  امل�صتبعد  من  قت�صادّية،  الإ التنمّية  مع  ب�صّدة  باملناخ  املرتبطة 

التغّي املناخي الناجت عن م�صادر اأنرتوبوجينّية بحد ذاته عائقًا اإ�صافّيًا 

لفّية يف العام 2015.  هامًا اأمام معظم الدول التي حتّقق اأهداف التنمّية لالأ

التي تعرت�ص  الفوري  التاأثي  العديد من احلواجز ذات  ول يزال هناك 

الطريق ]20.7.1[.

ت�صتطيع التنمّية امل�صتدامة تقلي�ص �رسعة التاأثر بتغّي املناخ من خالل 

ت�صجيع التكّيف وتعزيز القدرة على التكّيف وزيادة املرونة )ثقة عالية 

جدًا( ]20.3.3[. ومن جهة اأخرى، ي�صتطيع تغّي املناخ اأن يبّطئ التقّدم 

التعّر�ص  اإزدياد  مبا�رسة من خالل  بطريقة  اإّما  امل�صتدامة  التنمّية  نحو 

على  القدرة  تاآكل  خالل  من  مبا�رسة  غي  بطريقة  اأو  ال�صار  للتاأثي 

قليمّية  الإ ق�صام  الأ اأجزاء  النقطة بو�صوح يف  اإظهار هذه  ويتم  التكّيف. 

والقطاعّية من التقرير الذي يناق�ص م�صاعفات التنمّية امل�صتدامة ]اأنظر 

ق�صام 3 اإىل 8 والق�صم 20.3 والق�صم 20.7[. يف الوقت  اجلزء 7 من الأ

�رسيح،  ب�صكل  �صتدامة،  الإ لتعزيز  قليلة  خمّططات  تت�صّمن  الراهن، 

التكّيف مع تاأثيات تغّي املناخ اأو تعزيز القدرة على التكّيف ]20.3[.

بتغّي  التاأّثر  �صرعة  خف�ص  اإىل  امل�صتدامة  التنمّية  توؤّدي  اأن  ميكن 

املناخ.

جتمع اأهداف وحمدِّدات م�صرتكة بني اجلهود للتغّلب على تاأثيات تغّي 

اإىل  النفاذ  ت�صمل  وهي  امل�صتدامة  التنمّية  تعزيز  حماولت  وبني  املناخ 

ن�صاف يف توزيع املوارد  املوارد )مبا فيها املعلومات والتكنولوجيا( والإ

ت�صارك  اآليات  اإىل  والنفاذ  والإجتماعي  الب�رسي  الراأ�صمال  وخمزون 

املخاطر واآليات دعم القرار من اأجل التغّلب على عدم اليقني. وعلى الّرغم 

من ذلك، تقّو�ص بع�ص ن�صاطات التنمّية �رسعة التاأثر املتعّلقة باملناخ )ثقة 

عالية جدًا(.

ومن املمكن اأن يتم ا�صتغالل الرتابطات الهاّمة من اأجل التقريب بني تغّي 

تغّي  وجمتمع  احل�ّصا�صة  التنمّية  م�صائل  وبني  التنمّية  وجمتمع  املناخ 

املناخ ]20.3.3، 20.8.2، 20.8.3[. وميكن اأن ي�صّكل التعاون الفاعل يف 

التجميع والتقييم والن�صاط، و�صائل هامة بالن�صّبة اإىل التقرير الت�صاركي 

ويف احلكم، بالإ�صافة اإىل حتديد املناطق املنتجة من اأجل مبادرات التعّلم 

امل�صرتك ]20.3.3، 20.8.2، 20.8.3[. وعلى الرغم من هذه الرتابطات، 

بو�صوح،  �صتدامة،  الإ تعزيز  حول  النقا�صات  من  قليل  عدد  �صمل  فقد 

التكّيف مع تاأثيات املناخ وتخفي�ص خطر الكوارث و/اأو تعزيز القدرة 

ا�صتملت  ما  ونادرًا  و20.8.3[.   20.5 و   20.4 ]الفقرات  التكّيف  على 

مع  التكّيف  البيئّية،  الّنوعّية  وحت�صني  التنمّية  تعزيز  حول  النقا�صات 

تاأثيات املناخ و/اأو تعزيز القدرة على التكّيف ب�صكل �رسيح ]20.8.3 

تغّي  باأّن  يعرتفون  الذين  التنمّية  يف  واملخت�صني  العلماء  معظم  اأّما   .]

قليمي و/ املناخ ي�صّكل م�صاألة هامة على ال�صعيد املحّلي والوطني والإ
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اأو العاملي فيّكزون اإهتمامهم ح�رسّيًا على التخفيف ]الفقرات 20.4، 

.]20.8.3

خالل  فاعلة  والتخفيف  التكّيف  قيا�صات  بني  الرتابطات  و�صتكون 

منت�صف هذا القرن، يف حني اأّنه من املمكن حّتى اإف�صال املزج بني تخفيف 

حاّد وبني ا�صتغالل هام للقدرة على التكّيف يف نهاية القرن بالتزامن مع 

�صيناريو حمتمل للتنمية.

على  الرئي�صّية  التاأثيات  الفّني  امللّخ�ص  من  و4   3 اجلدولن  ويلحظ 

�صا�صّية حول العامل مقابل اإرتفاع احلرارة التي مّت قيا�صها  القطاعات الأ

1980 و1999. وهناك ثقة عالية جدًا  عوام  يف الفرتة املمتّدة ما بني الأ

حكم  باأي  مرتبطة  حرارة  عتبة  اأي  جتّنب  �صمان  امل�صتحيل  من  باأّنه 

اأي  تغّيًا مناخّيًا »خطيًا« من خالل  ي�صّكل  اأن  �صخ�صي على ما ميكن 

كرث �رسامة. �صيء، ما عدا تدّخالت التخفيف الأ

مثلما ي�صي الر�صم 19 يف امللحق الفّني، ميكن للبلدان النامّية على وجه 

العاملّية  التخفيف  جهود  من  القرن  منت�صف  يف  ت�صتفيد  اأن  اخل�صو�ص 

املعّدة بغية تغطية تركيزات غاز الدفيئة بن�صبة 550 جزءًا يف املليون على 

�صبيل املثال، وذلك ب�رسف النظر عّما اإذا كانت ح�صا�صّية املناخ عالية اأو 

منخف�صة، وعلى وجه اخل�صو�ص عندما يتّم دجمها مع التكّيف املعّزز. 

اأرباحًا هامة من خالل  املتطّورة  الدول  اأن حت�صد  املحتمل  اأنه من  كما 

حافظة تدّخل التكّيف – التخفيف، خا�صًة يف ما يخ�ص ح�صا�صّيات املناخ 

قاليم والقطاعات التي تظهر فيها اإ�صارات تدّل على �رسعة  املرتفعة يف الأ

تاأّثر حول  2100 �رسعة  العام  املناخ يف  اأن يحدث تغّي  تاأّثرها. وميكن 

العامل حتى ولو مّت تطبيق تخفيف حاّد بالتزامن مع قدرات على التكّيف 

معّززة ]20.7.3[.

نبعاثات يف التقرير  إ�سدارات �سيناريو الإ ّثر يف العام 2050، مع ومن دون التخفيف، بالتزامن مع ا �ص الفنرّي. التوزيع اجلغرايف ل�رشعة التاأ الر�صم19 من امللخرّ

إح�سائي للقدرة على التكّيف احلالّية. ويدّل  �سافة اإىل متثيل ا ّثر بالإ ( اإىل �رشعة التاأ 2، مع ح�سا�سّية مناخّية تبلغ 5.5 درجة مئوّية. ي�سري الر�سم )اأ اخلا�ض اأ

جل  إىل القدرة على التكّيف املعّززة حول العامل. وي�رشح الر�سم )ج( امل�ساعفات اجلغرافّية للتخفيف املو�سوعة من اأ �سافة ا ّثر بالإ الر�سم )ب( على �رشعة التاأ

ثريات املكّملة املمزوجة للتخفيف  تغطية تركيزات غازات الدفيئة بن�سبة 550 جزءاً يف املليون الفاعلة يف الغالف اجلّوي. يقّدم الر�سم )د( تو�سيحًا حول التاأ

بن�سبة 550 جزءاً يف املليون بح�سب احلجم للحد من الرتكيز والقدرة على التكّيف املعّززة ]الر�سم 20.6[.

التوزيع العالمي لسرعة التأّثر بتغّير المناخ
إضافة إلى المؤّشرات الوطنّية المدمجة حول التعّرض والحساسّية.

التوزيع العالمي لسرعة التأّثر بتغّير المناخ
بالإضافة إلى المؤّشرات الوطنّية المدمجة حول التعّرض والحساسّية.

(أ)

سيناريو أ٢ للعام ٢٠٥٠ بالتزامن مع حساسّية تساوي ٥٫٥ درجة مئوّية
الحرارة النسبّية السنوّية مع قياس التأثيرات الإجمالّية

٩ حاّد 
٧ معتدل
٦ معتدل
٥ بسيط
٤ بسيط
٣ ضئيل

٢  سرعة تأّثر ضئيلة 
لا معلومات

٧ معتدل
٦ معتدل
٥ بسيط
٤ بسيط
٣ ضئيل

٢ سرعة تأّثر ضئيلة 
١ لا وجود لسرعة التأّثر 

لا معلومات

٤ بسيط
٣ ضئيل

٢ سرعة تأّثر ضئيلة 
١ لا وجود لسرعة التأّثر 

لا معلومات

٥ بسيط
٤ بسيط
٣ ضئيل

٢  سرعة تأّثر ضئيلة 
لا معلومات

 التوزيع العالمي لسرعة التأّثر بتغّير المناخ
بالإضافة إلى المؤّشرات المدمجة الوطنّية حول التعّرض والحساسّية.

(ب)

  سيناريو أ٢ للعام ٢٠٥٠ بالتزامن مع حساسّية تساوي ٥٫٥ درجة مئوّية
الحرارة النسبّية السنوّية مع قياس التأثيرات الإجمالّية والقدرات على التكّيف المعّززة

(ج)

سيناريو أ٢ . ٥٥٠ للعام ٢٠٥٠ بالتزامن مع حساسّية تساوي ٥٫٥ درجة مئوّية
الحرارة النسبّية السنوّية مع قياس التأثيرات الإجمالّية

التوزيع العالمي لسرعة التأّثر بتغّير المناخ
بالإضافة إلى المؤّشرات الوطنّية المدمجة حول التعّرض والحساسّية.

(د)

سيناريو أ٢. ٥٥٠ للعام ٢٠٥٠ بالتزامن مع حساسّية تساوي ٥٫٥ درجة مئوّية
الحرارة النسبّية السنوّية مع قياس التأثيرات الإجمالّية والقدرة التكّيفّية المعّززة



امللّخ�ص الفّني

101

�ص الفنرّي ٦ التطورّرات يف املعارف  امللخرّ

واإحتياجات البحث 

امل�صتقبليرّة

�ص الفنرّي ٦.1 التطورّرات يف املعارف امللخرّ

�صا�صّية يف املعارف،  منذ اإعداد تقرير التقييم الثالث، ح�صلت التطّورات الأ

وهي على ال�صكل التايل:

النامّية  املناطق  يف  املناخ  تغّي  بتاأثيات  الإحاطة  من  مزيد   •
تغّي  ثار  لآ التقييم  م�رسوع  ومنها  درا�صات  عدة  خالل  من 

بيد   )AIACC( وقطاعات  اأقاليم  عدة  يف  معه  والتكّيف  املناخ 

اأميكا اجلنوبّية  اإ�صافّية خا�صًة يف  اأبحاث  اإىل  اأّن هناك حاجة 

واأفريقيا ]امللّخ�ص التنفيذي 9 وامللّخ�ص التنفيذي 10 وامللّخ�ص 

التنفيذي13[.

درا�صات اإ�صافّية حول التكّيف مع تغّي املناخ مع فهم حم�ّصن   •
واخليارات  التكّيف  على  القدرة  وحول  احلالّية،  للممار�صة 

واحلواجز والعوائق اأمام التكّيف ]امللّخ�ص التنفيذي.17[.

ميلك  املناخ  تغّي  باأن  قرار  والإ امللحوظة  ثار  لالآ اأكرب  مراقبة   •
]امللّخ�ص  الطبيعّية  نظمة  الأ من  عدد  على  وا�صحًا  تاأثيًا 

التنفيذي 1 والر�صم 1.1[.

تدعم  التي  امل�صتقبلي  املناخ  تغّي  �صيناريوهات  تنميط  بع�ص   •
الإحتياط  بف�صل  ذلك  ت�صهيل  مّت  وقد  التاأثي  حول  الدرا�صات 

املمركز للمعلومات من خالل منّظمات مثل مركز توزيع املعلومات 

يف الهيئة احلكومّية الدولّية املعنّية بتغّي املناخ )IPCC(، ويتيح 

قاليم والقطاعات ]2.2.2[. ذلك املقارنة بني القطاعات والأ

كاّفة  على  العاملي  الإحرتار  عن  الناجمة  �رسار  لالأ فهم حم�ّصن   •
�صعدة والّربط بني الإحرتار العاملي واإحتمال اإ�صتقرار ثاين  الأ

الإ�صطالع  مّت  وبذلك،  خمتلفة.  م�صتويات  يف  الكربون  اأك�صيد 

�رسار و�صيناريوهات اإ�صتقرار ثاين اأك�صيد  على الرابط بني الأ

الكربون ]20.7.2 واجلداول 20.8 و20.9[.

لكن، ح�صل تطّور ب�صيط يف ما يلي:

العامل  تطّور  كيفّية  حول  املختلفة  الفر�صّيات  تاأثيات   •
والتنمّية  والتكنولوجيا  واحلكم  املجتمعات  ـ  امل�صتقبل  يف 

قت�صادّية الإ

)التكّيف  �صتجابات  والإ ثار  الآ ب�صبب  املناخ  تغّي  تكاليف   •

والتخفيف(

احلرجة النقاط  ومن  العتبات  من  القرب   •
التاأثيات الناجمة عن التفاعالت بني تغّي املناخ وبني تغّيات   •

ن�صان بيئّية ناجتة عن الإ

�ص الفني ٦.2 اإحتياجات البحث امل�صتقبليرّة امللخرّ

اإىل  ال�صبل  حول  املختلفة  الفر�صيرّات  ظل  يف  التاأثيات 

التنميرّة امل�صتقبليرّة

ت�صتند معظم درا�صات تقرير التقييم الرابع حول تغّي املناخ يف امل�صتقبل 

التقرير  �صيناريوهات  ت�صتخدم  التي  الدرا�صات  من  �صغي  عدد  على 

مر  الأ هذا  اأتاح  وقد   .]2.3.1[ وب2   2 اأ العائالت  وخا�صًة  اخلا�ص، 

امل�صتقبلي  املحتمل  املدى  ت�صنيف  على  الكاملة  وغي  املحدودة  القدرة 

كافة  يف  امل�صتقبلّية  التاأثيات  مفتاح  حول   4 اجلزء  ]اأنظر  وتاأثياته. 

�صا�صية[. ق�صام الأ الأ

ويتعنّي على ال�صيناريوهات اأن:

خمتلفة  فر�صّيات  ظل  يف  للعامل  امل�صتقبلي  التطور  ت�صف   •
قت�صاد  ووا�صعة املدى حول كيفّية منّو املجتمعات واحلكم والإ

يف امل�صتقبل.

املحّلي  امل�صتويني  على  التاأثيات  لتحليل  منا�صبة  تكون   •
قليمي. والإ

املناخ. تغّي  تقديرات  مع  مندجمًا  يكون  باأن  للتكّيف  تتيح   •
نقالب  الإ دوران  �صعف  مثل  املفاجئ  املناخ  تغّي  اأجل  من   •
البحر  �صطح  م�صتوى  واإرتفاع  طل�صي  الأ �صمال  يف  اجلنوبي 

نتيجة ذوبان ال�صفيحة اجلليدّية ]6.8[.

م�صتوى  اإرتفاع  يخ�ص  ما  يف  2100 )خا�ّصة  العام  بعد  ما  اإىل   •
�صطح البحر( ]6.8، 11.8.1[.

وينّظم وا�صعو مناذج املناخ جمموعات من الت�صاميم تتيح ت�صنيف مدى 

عدم اليقني يف كل �صبيل من �صبل التنمّية. تاليًا، يواجه حمّلل التاأثيات 

اإىل جزء �صغي من  التو�ّصل  املعلومات ميّكنه حتى من  عددًا كبيًا من 

والتقنّيات  الو�صائل  تاأمني  ال�رسوري  ومن  امل�صتقبلي.  املحتمل  املدى 

الالزمة من اأجل تنظيم هذه املعلومات ]2.3، 2.4[.
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نبعاثات  الإ تخفي�ص  خالل  من  جتنرّبها  مترّ  التي  �رسار  الأ

على عدرّة م�صتويات

�رسار التي يتّم  لقد مّت و�صع عدد قليل من الدرا�صات بغية اإكت�صاف الأ

اأو جعلها  نبعاثات  الإ تخفي�ص  ؤّجلة من خالل  املو التاأثيات  اأو  جتّنبها 

اإىل  بالن�صبة  امل�صاألة  لهذه  الفائقة  همية  الأ من  الرغم  على  م�صتقّرة، 

وا�صعي ال�صيا�صات. وجرت مراجعة هذه الدرا�صات القليلة املتوافرة 

الكبي  التقلي�ص  بو�صوح  ُتظهر  وهي  التقرير،  من   20 الق�صم  يف 

التخفيف  اإنبعاثات  خالل  من  اإليه  التو�ّصل  ميكن  الذي  �رسار  لالأ

لكن  العاملي،  النطاق  على  املتوافر  البحث  �صّدد  لقد   .]20.4 ]اجلدول 

ول  قليمي  الإ النطاق  ت�صمل  ل  التي  الدرا�صات  اإىل  ما�ّصة  حاجة  هناك 

املحّلي. حتى 

اإحتياجات اإىل بحث متعلرّق بعلم املناخ

تغّي  علم  بالبحث حول  يتعّلقان  اأهمّية  كرث  الأ املعّينة  املطالب  من  اإثنان 

حول  البحث  اأمام  عائقان  اأّنهما  على  بهما  التعريف  مّت  ولكن  املناخ، 

التاأثيات والتكّيف و�رسعة التاأّثر.

يعوقه  املحتملة  امل�صتقبلّية  التاأثيات  فهم  اأن  فهو  ول  الأ •  اأّما 
على  خا�صة  امل�صتقبلّية  التغّيات  طبيعة  حول  املعرفة  نق�ص 

تغّيات  اإىل  بالنظر  اخل�صو�ص  وجه  وعلى  قليمي،  الإ النطاق 

التهاطالت ونتائجها الهيدرولوجّية على موارد املياه والتغّيات 

يف الظواهر املتطّرفة. ويعود ذلك اإىل عدم مالءمة ت�صاميم املناخ 

على النطاقات املكانّية املطلوبة ]اجلداول 2.5، 3.3.1، 3.4.1، 

.]4.1

وا�صعو  يطلب  املفاجئ.  املناخ  بتغّي  فيتعّلق  الثاين  مر  الأ اأّما   •
ك�صعف  الظواهر،  هذه  مثل  تاأثيات  فهم  ال�صيا�صات 

ي�صتحيل  لكن،  طل�صي.  الأ �صمال  يف  اجلنوبي  نقالب  الإ دوران 

للظهور  اأف�صل  فهم  دون  من  التاأثيات  حول  التقارير  اإكمال 

قليمي ]6.8، 7.6، 8.8،  املحتمل لهذه الظواهر على النطاق الإ

.]10.8.3

مالحظات، املراقبة والعزو

تقييم  اأجل  من  املدى  وبعيدة  النطاق  وا�صعة  درا�صات  حت�صي  يتعنّي 

نظمة املدارة وغي املدارة ويف ن�صاطات  تاأثيات تغّي املناخ امللحوظة يف الأ

قابلة  التاأثيات  ت�صبح  واأين  ملتى  اأكرب  بفهم  ذلك  و�صي�صمح  ن�صان.  الإ

املناطق  بع�ص  كون  و�صبب  احلاّرة  البقع  موقع  ومبعرفة  كت�صاف،  لالإ

�رسيعة التاأّثر اأكرث من غيها. ويجدر اإجراء مالحظات عالية اجلودة من 

�صباب ومن اأجل عزو بنّي حول توّجهات  اأجل التو�ّصل اإىل فهم كامل لالأ

اليوم احلايل لتغّي املناخ ]1.4.3، 4.8[.

كما ينبغي اإجراء مراقبة على نحو منتظم ل�رسعة تقّدم العتبات الهامة 

)على �صبيل املثال، عتبات تغّي املناخ املفاجئة( ] 6.8، 10.8.4[.

ماكن ال�رسيعة  �صخا�ص والأ اإجهادات خمتلفة، العتبات والأ

ر التاأثرّ

لقد بات وا�صحًا يف تقرير التقييم الرابع اأن تاأثيات تغّي املناخ تكون 

ثار، مثل  كرث �رسرًا عندما حت�صل يف ظل اإجهادات متعددة تنتج عن الآ الأ

املنخف�صة.  ال�صواطئ  �صتيطان حول  الفقي والإ العوملة والفقر واحلكم 

مكنة املتوّقع تاأّثرها  وقد ح�صل تطّور هام جلهة فهم نوعّية ال�صّكان والأ

اأي  فهم  همّية  الأ ومن  املناخ.  لتغّي  ال�صلبّية  وجه  بالأ متفاوت  ب�صكل 

على  القدرة  تقّوي  اخل�صائ�ص  واأي  التاأثر،  �رسعة  تعّزز  اخل�صائ�ص 

ماكن، واأي اخل�صائ�ص تعّر�ص  �صخا�ص ويف بع�ص الأ التكّيف عند بع�ص الأ

نظمة الفيزيائّية والبيولوجّية والب�رسّية اإىل تغّيات ل ميكن حموها  الأ

جهادات املناخّية اأو غيها ]7.1، الإطار 7.4، 9.1  كنتيجة التعّر�ص لالإ

نظمة من اأجل تقلي�ص خطر  وامللّخ�ص التنفيذي 9[. كيف متكن اإدارة الأ

التغّيات التي ل ميكن حموها؟ اإىل اأي مدى بتنا على مقربة من النقاط 

مازون  الأ غابة  مثل  الطبيعّية  يكولوجّية  الإ النظم  وعتبات   / احلرجة 

 اإذا ما مّت الو�صول اإىل مثل هذه 
املطية؟ اأي تغذية مرتّدة اإيجابّية �صتطراأ

النقطة احلرجة؟

تغيرّ املناخ والتكيرّف والتنميرّة امل�صتدامة

التكّيف  على  القدرة  بني  ترابط  وجود  اإىل  الرابع  التقييم  تقرير  ي�صي 

التي  املجتمعات  تكون  اأن  اإحتمال  اإىل  ي�صي  كما  امل�صتدامة،  والتنمّية 

تتابع ال�صبيل نحو التنمّية اأكرث مرونة جتاه تاأثيات تغّي املناخ. ينبغي 

بحاث بغية حتديد العوامل التي توؤدي اإىل هذا الرتابط  اإجراء املزيد من الأ

ؤّدي تعزيز القدرة على التكّيف اإىل دعم التنمّية  ومن اأجل معرفة كيف يو

امل�صتدامة والعك�ص ]20.9[.

عن  التعّلم  مقاربات  للتكّيف  الإ�صايف  الفهم  يتطّلب  اأن  املحتمل  ومن 
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�صا�ص املعريف من خالل مراكمة اخلربة  طريق العمل، حيث يتم تعزيز الأ

العملّية.

�صتجابات  والإ التاأثيات  تكاليف  املناخ،  تغيرّ  تكاليف 

)التكيرّف والتخفيف(

تغّي  تاأثيات  حول  املعلومات  من  �صئيل  عدد  اإيجاد  ميكن   •
دائرًا  النقا�ص  يزال  ل   .]7.5  ،6.5.3  ،5.6[ التقرير  يف  املناخ 

مقيا�ص  اأي  واإ�صتعمال  التاأثيات  قيا�ص  كيفّية  مو�صوع  حول 

 ،19.2.3.2  ،2.2.3[ للمقارنة  القابلّية  من  التاأكد  بغية  مرتّي 

.]20.9

فمحدودة  وفوائده  التكّيف  تكاليف  حول  املعلومات  اأّما   •
ومتقّطعة ]17.2.3[. كما اأّنها ترّكز على اإرتفاع م�صتوى �صطح 

الطاقة  طلب  تقارير حمدودة حول  اإىل جانب  والزراعة  البحر 

املتحدة  الوليات  على  تركيز  وهناك  والنقل.  املياه  وموارد 

والتنمية  التعاون  منظمة  من  اأخرى  دول  وعلى  ميكية  الأ

حول  حمدودة  الدرا�صات  اأن  حني  يف   )OCDE( قت�صادّية  الإ

الدول النامّية ]2.3.1٧[.

ف�صل لتكاليف تاأثيات تغّي املناخ والتكّيف اأمام وا�صعي  يتيح الفهم الأ

تطبيق  اأجل  من  مثل  الأ �صرتاتيجيات  بالإ التفكي  فر�صة  ال�صيا�صات 

�صيا�صات التكّيف وخا�ّصة يف ما يتعّلق بالوقت والكمّية ]17.2.3.1[.





Acclimatization

ات املناخية. م الفيزيولوجي مع التغيرّ الت�أقلم   التوا�ؤ

Active Layer

الطبقة الن�شطة   الطبقة العليا من الرتبة اأو ال�صخر يف الرتبة ال�صقيعية اخلا�ضعة 

لعمليتي التجّمد والذوبان الف�صليتني.

Adaptability

Adaptive capacity القدرة على التكّيف  اأنظر

Adaptation

التكّيف  تعديل النظم الب�رشية اأو الطبيعية جتاوبًا مع حمّفزات مناخية حقيقية اأو 

ثار الناجمة عنها، ما يخّفف من وطاأة ال�رضر الالحق بتلك النظم  متوّقعة اأو مع الآ

اأنواع عديدة من التكّيف ومنها  إ�صتغالل الفر�ص املفيدة. وميكن متييز  اأو ي�صمح با

�صتباقي والذاتي واملرُبَمج: التكّيف الإ

�شتب�قي – هو التكّيف الذي يحدث قبل مالحظة التاأثريات الناجمة  التكّيف الإ

عن تغرّي املناخ. وُيطلق عليه اأي�صًا اإ�صم التكّيف التح�ّصبي.

للمحّفزات  واعية  اإ�صتجابة  ي�صّكل  ل  الذي  التكّيف  هو   – الذاتي  التكّيف 

اأو  الطبيعية،  النظم  على  تطراأ  اإيكولوجية  لتغرّيات  نتيجًة  ياأتي  اأمنا  املناخية، 

الب�رشية.  النظم  التي تطراأ على  الرفاهية  م�صتوى  اأو  ال�صوق  نتيجة تغرّيات 

وُي�صار اإليه اأي�صًا بالتكّيف التلقائي.

التكّيف املربمج – وهو التكّيف الناجم عن قرار �صيا�صي ُيّتخذ عن ق�صد ويقوم 

على اإدراك تغرّي الظروف اأو و�صك تغرّيها، و�رضورة اإتخاذ تدابري للعودة اإىل 

و�صع مرجو اأو احلفاظ عليه اأو حتقيقه.

Adaptation assessment

تقييم التكّيف  عملية حتديد اخليارات املتعّلقة بالتكّيف مع تغيرّ املناخ وتقييمها 

بتطبيق معايري مثل التوافر واملنافع والتكاليف والفاعلية والكفاءة واجلدوى.

Adaptation benefits

اإعتماد  اإثر  املنافع احلا�صلة  اأو  تفاديها  مّت  التي  �رضار  الأ تكاليف  التكّيف   من�فع 

ف وتنفيذها. تدابري التكيرّ

Adaptation costs

ف واإعدادها وتي�صريها  تك�ليف التكّيف  تكاليف و�صع اخلطط اخلا�صة بتدابري التكيرّ

نتقال. وتنفيذها مبا يف ذلك تكاليف الإ

Adaptive capacity

تقلبية املناخ والظواهر  )مبا يف ذلك  تغيرّ املناخ  قدرة نظام ما على التكّيف مع 

�صتفادة من  �رضار املحتملة اأو الإ املناخية املتطّرفة( من اأجل التخفيف من وطاأة الأ

الفر�ص املتاحة اأو التاأقلم مع العواقب.

Aerosols

اأو ال�صائلة املحمولة يف الهواء،  هب�ء اجلوية  جمموعة من اجل�صيمات ال�صلبة  الأ

بحجم يرتاوح عادة بني 0.01 و10 ميكروميرتات. وتبقى هذه اجل�صيمات يف الغالف 

على  ؤّثر  وتو  ، املن�صاأ ب�رشية  اأو  طبيعية  اإما  وهي  قل،  الأ على  �صاعات  لعّدة  اجلوي 

اأو  واإمت�صا�صه،  �صعاع  الإ بعرثة  خالل  من  مبا�رضة  اإما  اإثنتني:  بطريقتني  املناخ 

تعديل  اأو  ال�صحب  لتكوينات  تكثيف  نويات  �صكل  يف  العمل  خالل  من  مبا�رضة  غري 

اخل�صائ�ص الب�رضية لل�صحب وفرتة بقائها.

 Afforestation

را�صي التي مل يتم ت�صجريها لفرتة  ن�صان لالأ الت�شجري  حتويل مبا�رض ومن �صنع الإ

قل اإىل غابات من خالل الغر�ص اأو ن�رض البذور و/اأو تعزيز ب�رضي  50 �صنة على الأ

�صجار«. اأما  إزالة الأ إعادة الت�صجي« و»ا املن�صاأ ملوارد البذور الطبيعية. اأنظر اأي�صًا »ا

إعادة  ملناق�صة م�صطلح »الغابة« وما يت�صل به من م�صطلحات مثل »الت�صجي« و»ا

الدولية  احلكومية  للهيئة  اخلا�ص  التقرير  فاأنظر  �صجار«،  الأ إزالة  و»ا الت�صجي« 

را�صي  الأ اإ�صتخدام  يف  والتغرّي  را�صي،  الأ اإ�صتخدام  ب�صاأن  املناخ  بتغرّي  املعنية 

والغابات )املنظمة احلكومية الدولية املعنية بتغرّي املناخ، 2000(.

Aggregate impacts

و/اأو  القطاعات  بني  ما  يف  املجّمعة  الإجمالية  ثيات  التاأ جم�لية   الإ الت�أثريات 

همية الن�صبية  املناطق. ويتطّلب جتميع التاأثريات معرفة )اأو اإفرتا�صات ب�صاأن( الأ

للتاأثريات يف خمتلف القطاعات واملناطق. وت�صمل تدابري التاأثريات الإجمالية، على 

قت�صادية. �صبيل املثال، العدد الإجمايل للنا�ص املتاأثرين واإجمايل التكاليف الإ

Albedo

�صعاع ال�صم�صي الذي يعك�صه �صطح اأو هدف، وُيحدد بالن�صبة  البي��ض  اجلزء من الإ

املئوية. وتتمّيز ال�صطوح املغطاة بالثلوج ببيا�ص مرتفع، ويرتاوح بيا�ص الرتبة ما 

بالنباتات وللمحيطات، بيا�ص منخف�ص.  بني مرتفع ومنخف�ص. ولل�صطوح املغطاة 

ر�صي فيختلف وذلك، ب�صكل خا�ص، اإثر تباين درجة التغّيم والثلوج  اأما البيا�ص الأ

ر�صي. واجلليد والغطاء النباتي والتغرّيات الطارئة على الغطاء الأ

Algae

الطح�لب  هي كائنات متار�ص التمثيل ال�صوئي، غالبًا ما تكون جمهرية ومن نوع 

يكولوجية البحرية ويف املياه العذبة. العوالق، تظهر يف النظم الإ

Algal bloom

نهار اأو املحيطات. تك�ثر الطح�لب  اإنت�صار الطحالب بكرثة يف البحريات اأو الأ

م�رسد امل�صطلحات

مالحظات: 

ؤلفون الرئي�صيون اأن ُتفهم يف �صياق هذا التقرير. 1- ي�رضح م�رضد امل�صطلحات التايل بع�ص امل�صطلحات املحددة بالطريقة التي يريد املو

2- ت�صري الكلمات باحلرف املائل اإىل اأّن املفردة موجودة يف م�رضد امل�صطلحات.
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Alpine

�صجار وتّت�صم  حدرّ منو الأ منطقة حيوية جغرافية تتكّون من منحدرات فوق  األبي  

�صكل جنيبات ق�صرية  على  ونباتات خ�صبية  ال�صكل،  نباتات ع�صبية جنمية  بوجود 

وبطيئة النمو.

Anthropogenic

ب�شري املن�ش�أ  نا�صئ عن ن�صاط الب�رض اأو من اإنتاجهم.

AOGCM

واجلليد  واملحيط�ت  اجلوي  الغالف  بني  الع�م  للدوران  املتق�رن  النموذج 

.climate model البحري  اأنظر النموذج املناخي

Aquaculture

�صماك اأو حيوانات مائية مثل ال�صلمون اأو املحار يف  حي�ء امل�ئية  تربية مدارة لأ الأ

برك خا�صة بهدف احل�صاد.

Aquifer

م�شتودع مي�ه جوفية   طبقة من ال�صخور امل�صامية حتمل مياه وم�صتودعات املياه 

نهار  وبالأ حمليًا  املطر  هطول  بنتيجة  مبا�رضة  تتغذى  املح�صورة،  غري  اجلوفية 

إنفاذية ال�صخور والرتبة الفوقية. والبحريات، كما اأن معّدل اإعادة التغذية يتاأّثر با

Aragonite

التكلي�ص  كائنات  ت�صتعمله  )جريي(  الكل�صيوم  كربونات  من  معدن  اأراغونيت  

امل�صّكلة للق�رضة اأو الهيكل العظمي، مثل املرجان )مرجان املياه الدافئة والباردة( 

وبع�ص الطحالب الكبرية، والبتي�بود )حيات بحرية( واملحار غري البتريوبودي 

نواع الثنائية ال�صمامات )كالبطلينو�ص واملحار(، وال�صيفالوبود )مثل احلبار  مثل الأ

�ض املحيط، وي�صتعمله  راغونيت اأكرث من الكال�صيت بتحمرّ خطبوط(. ويتاأثر الأ والأ

املحيط  �ض  وحتمرّ  Calcite كال�صيت  اأي�صًا  اأنظر  البحرية.  الكائنات  من  العديد 

.Ocean acidification

Arbovirus

التي  املختلفة  الفريو�صات  اأنواع  من  نوع  اأي  ب�ملف�شلي�ت   املنقولة  الفريو�ش�ت 

وت�صمل  اإلخ(  والقراد،  البعو�ص  )مثل  للدماء  املا�صة  رجل  الأ مف�صليات  حتملها 

العوامل امل�صّببة حلمى ال�صنك واحلمى ال�صفراء وبع�ص اأنواع اإلتهابات الدماغ.

Arid region

اأن  اعتبار  على  متدٍن،  تهطال  مب�صتوى  تتمّيز  ر�ص  الأ على  منطقة  ق�حلة   منطقة 

مفهوم »متدٍن« املعرتف به على نطاق وا�صع، يعني تهطال يقّل عن 250 مم يف ال�صنة 

الواحدة.

Atmosphere

الغالف  ويتاأّلف  ر�صية.  الأ بالكرة  املحيط  الغازي  الغالف  هو  اجلوي   الغالف 

مثل  نزرة  غازات  عن  ف�صاًل  ك�صيجني  والأ النيرتوجني  من  اجلاف مبعظمه  اجلوي 

وزون. ثاين اأك�صيد الكربون والأ

Attribution

.Detection and attribution �العزو  اأنظر الك�صف �العز

Baseline/reference

�صا�صية )اأو املرجعية( حالًة مُيكن من خالل  اأ�ش��شي / مرجعي  تعترب البيانات الأ

املقارنة بها قيا�ُص اأي تغرّي. وقد تكون البيانات »معطيات اأ�صا�صية حالية«، ويف هذه 

احلالة فهي متّثل الظروف الراهنة التي ميكن مالحظتها. وقد تكون اأي�صًا »معطيات 

م�صتبعدًة  امل�صتقبل،  يف  املتوّقعة  الظروف  من  تتعّلق مبجموعة  م�صتقبلية«  اأ�صا�صية 

للظروف  البديلة  التف�صريات  توؤدي  اأن  وميكن  امل�صلحة.  يف  املتمّثل  احلافز  العامل 

املرجعية اإىل ن�صوء عدة معطيات مرجعية.

Basin

حو�ض  منطقة ا�صتجماع �رضف جمرى مائي اأو نهر اأو بحرية.

Benthic community

جمموعة ق�عية  جمموعة من الكائنات التي تعي�ص يف قاع ج�صم مائي مثل النهر اأو 

البحرية اأو املحيط، اأو يف موقٍع قريٍب منه.

Biodiversity

خمتلف  على  يكولوجية  الإ والنظم  الكائنات  كافة  تنّوع  اإجمايل  اإحي�ئي   تنّوع 

حيائية كاملة(. امل�صتويات املكانية )من اجلينات و�صوًل اإىل �حدات اأ

Biofuel

م�صدرها  اإحرتاق  زيوت  من  اأو  ع�صوية  مادة  من  ُينَتج  وقود  حي�ئي   الأ الوقود 

�صود الذي ينجم  حيائي، الكحول وال�صائل الأ مثلة عن الوقود الأ النباتات. ومن الأ

عن عملية �صناعة الورق واخل�صب وزيت فول ال�صويا.

Biomass

معنّي،  حجم  اأو  معينة  منطقة  يف  احلّية  الكائنات  كتلة  جمموع  حي�ئية   الأ الكتلة 

كمية  اأما  ميتة.  اأحيائية  كتلة  اأنها  على  امليتة حديثًا  النباتية  املواد  ُتدرج  ما  وكثريًا 

حيائية فُيعرّب عنها بالوزن اجلاف اأو بالطاقة ومن حيث كمية الكربون اأو  الكتلة الأ

النيرتوجني.

Biome

وحدة اأحي�ئية  عن�رض هام وممّيز يف الغالف احليوي، يتاألف عادة من عدة اأنظمة 

مناخ  ذات  منطقة  وامل�صتنقعات( �صمن  والربك  نهر  والأ الغابات  )مثل  اإيكولوجية 

حيائية مبجموعات نباتية وحيوانية خا�صة بها. مت�صابه. وتتمّيز الوحدات الأ

Biosphere

النظم  جميع  ي�صمل  ر�ص  الأ نظام  من  جزء  البيو�شفري   احليوي/  الغالف 

احليوي  )الغالف  ر�ص  الأ وعلى  اجلوي  الغالف  يف  احلية  والكائنات  يكولوجية  الإ

الع�صوية  املادة  ذلك  يف  مبا  البحري(،  احليوي  )الغالف  املحيطات  يف  اأو  ر�ص(  لالأ

امليتة، مثل النفايات، واملادة الع�صوية املوجودة يف الرتبة وخمّلفات املحيطات.

Biota

النباتات  وتعترب  ما،  منطقة  يف  تعي�ص  التي  احلية  الكائنات  كل  حية   ك�ئن�ت 

واحليوانات وحدة واحدة.

Bog

ر�ض رطبة حم�صية مرتاكمة للخث. �شبخة، م�شتنقع  اأ

Boreal forest

غ�بة بوري�لية، �شم�لية  غابات ال�صنوبر والتّنوب وال�ّصوح والالرك�ص املمتدة من 

�صاحل كندا ال�رضقي غربًا حتى األ�صكا، ومتتّد من �صيبرييا غربًا عرب كامل رو�صيا 

اإىل  اأما املناخ فقارّي، يتمّيز ب�صتاء طويل وبارد جدًا )ي�صل  وروبي.  اإىل ال�صهل الأ
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6 اأ�صهر مع متو�ّصط درجات احلرارة حتت درجة التجّمد(، وب�صيف ق�صري وبارد 

)50 اإىل 100 يوٍم خاٍل من اجلليد(. اأما التهطال فيزداد خالل اأ�صهر ال�صيف على 

اأن  املتدنية  ر  التبخرّ ن�صب  إمكان  وبا متدنيًا.  زال  ما  ال�صنوي  التهطال  اأن  من  الرغم 

جتعل من هذه الغابة مناخًا رطبًا. اأنظر التايغا.

Breakwater

اأو  املر�صى  اأو  امليناء  وحتمي  البحر  يف  ُتقام  هند�صيًا  �صعبة  بنية  اأمواج   ح�جز 

مواج بال�صاطئ  مواج. وميكن ربط حاجز الأ ال�صاطئ اأو منطقة ال�صاحل، بك�رض الأ

اأو تركه على املياه ال�صاحلية.

C3 plants

C3 نب�ت�ت

النباتات التي تنتج مرّكبًا من ثالثة اأنواع من الكربون خالل فرتة التمثيل ال�صوئي، 

ال�صويا  وفول  والقمح  رز  الأ مثل  الزراعية،  واملحا�صيل  �صجار  الأ معظم  وت�صمل 

والبطاط�ص واخل�رضوات.

C4 plants

نب�ت�ت C4  نباتات مدارية املن�صاأ ب�صكل خا�ص، تنتج مرّكبًا من اأربعة اأنواع من 

الكربون خالل فرتة التمثيل ال�صوئي، وت�صّم ب�صكل خا�ص العديد من احل�صائ�ص 

واملحا�صيل الهامة من الناحية الزراعية، مثل الذرة وق�صب ال�صكر والذرة الرفيعة 

واخلن.

 Calcareous

ك�ئن�ت جريية  جمموعات وا�صعة ومتعّددة من الكائنات البحرية مبعظمها، ت�صتعمل 

كال�صيت  اأنظر  العظمية.  الهياكل  اأو  الق�رضة  لت�صّكل  راغونيت  الأ اأو  الكال�صيت 

.Ocean acidification ض املحيط� راغونيت Aragonite وحتمرّ Calcite واأ

Calcite

الك�ل�شيت  معدن من كربونات الكل�صيوم )حجر جريي(، ت�صتعمله كائنات التكلي�ص 

امل�صّكلة للق�رضة اأو للهيكل العظمي، مثل الفورامينيفريا، وبع�ص الطحالب الكربى 

�ض  بتحمرّ الكال�صيت  ويتاأثر  البحر.  وجنوم  البحر  وقنافذ  وال�صالطعني  والكركند 

راغونيت به، وي�صتعمله اأي�صًا العديد من الكائنات البحرية.  املحيط اأقل مما يتاأثر الأ

.Ocean acidification ض املحيط� راغونيت Aragonite وحتمرّ اأنظر اأي�صًا اأ

Capacity building

الفنية  املهارات  تنمية  املناخ،  تغيرّ  اإطار  يف  القدرات  بناء  يعني  القدرات   بن�ء 

بغية  وذلك  نتقايل،  الإ قت�صاد  الإ وحالت  النامية  الدول  يف  املوؤ�ص�صاتية  والقدرات 

بحاث  ف مع، والتخفيف من، وتنفيذ الأ ال�صماح لها باأن ت�صارك يف كافة اأوجه التكيرّ

ليات كيوتو، ... املتعّلقة بتغيرّ املناخ، تطبيقًا لآ

Carbon cycle

دورة الكربون  امل�صطلح امل�صتخدم لو�صف تدّفق الكربون )يف اأ�صكال خمتلفة مثل 

ر�صي  الغالف اجلوي واملحيطات والغالف احليوي الأ ك�صيد الكربون( من  اأ ثاين 

ر�صية. والق�رضة الأ

Carbon dioxide (CO2)

ث�ين اأك�شيد الكربون  غاز ين�صاأ طبيعيًا ويثّبته التمثيل ال�صوئي على املادة الع�صوية. 

حيائية  حفوري والكتلة الأ كما اأنه اأحد النواجت الثانوية الناجمة عن حرق الوقود الأ

را�صي وغري ذلك من العمليات ال�صناعية. وهو  ف�صاًل عن التغرّيات يف اإ�صتخدام الأ

ر�ص،  لالأ �صعاعي  الإ التوازن  يف  ؤّثر  يو الذي  الرئي�صي  املن�صاأ  الب�رشي  الدفيئة  غاز 

كما اأنه الغاز املرجعي الذي ُيقا�ص على اأ�صا�صه �صائر غازات الدفيئة، وهو ميلك تاليًا 

اإمكانية اإحداث اإحرتار عاملي قدرها 1.

Carbon dioxide fertilization

نتيجة  النباتات  لدى  ال�صوئي  التمثيل  تعزيز  الكربون   اأك�شيد  بث�ين  التخ�شيب 

اإىل  نتاجية و/اأو  الإ زيادة  اإىل  يوؤدي  الكربون، ما  اأك�صيد  تركيزات عالية يف ثاين 

ويل. وب�صكل عام، تظهر نباتات C3 اإ�صتجابة اأو�صع لزيادة ثاين  نتاج الأ فاعلية يف الإ

.C4 اأك�صيد الكربون من نباتات

Carbon sequestration

تنحية اأيون�ت الكربون  عملية زيادة حمتوى الكربون يف م�صتودع / حو�ص غري 

الغالف اجلوي.

Catchment

م�شتجمع مي�ه  منطقة لتجميع مياه املطر و�رضفها.

CDM (Clean Development Mechanism)

اآلية التنمية النظيفة  ت�صمح اآلية التنمية النظيفة بتنفيذ م�صاريع خف�ص اإنبعاثات 

مم  الأ إتفاقية  ا مبوجب  نبعاثات  الإ جلهة  اأهدافًا  متلك  ل  دول  يف  الدفيئة  غازات 

املوّقعني  من  اأنها  اإل  كيوتو،  وبر�توكول  املناخ  تغي  ن  ب�صاأ طارية  الإ املتحدة 

عليها.

Chaga’s disease

 )Trypanosoma cruzi( املثقبية الكر�زية مر�ص طفيلي ت�صّببه  داء �ش�غ��ض  

مريكتني، وهو يظهر على فرتتني �رضيريتني اإثنتني: الفرتة  وينقله بق الف�صف�ص يف الأ

احلادة )حمى، ت�صّخم الطحال، وظهور وذمة( والفرتة املزمنة )متالزمة ه�صمية 

وعّلة قلبية قد توؤدي اإىل املوت(.

Cholera

الكولريا  خمج معوي مائي امل�صدر تت�صبب به الباكترييا )�صمات الكوليا(، يوؤدي 

نهيار التام نتيجة التجفاف. اإىل اإ�صهال قوي متكّرر واآلم حادة يف البطن، ثم اإىل الإ

  

Climate

املن�خ  املناخ، مبعناه ال�صّيق، ُيعرف عادة باأنه «متو�ّصط الطق�ص»، اأو بقدر اأكرب من 

الدقة، ومثلما ي�صفه خرباء الإح�صاء، يكون متو�ّصط الكميات ذات ال�صلة وتقلّبيتها 

حيان،  خالل فرتة زمنية ترتاوح بني اأ�صهر واآلف ال�صنني. وهذه الكميات، يف اأغلب الأ

املناخ،  اأما  والرياح.  والتهطال  احلرارة  درجات  مثل  ال�صطحية،  املتغرّيات  من  هي 

و�صع، فهو عبارة عن حالة من حالت نظام املناخ، مبا يف ذلك و�صفه من  باملعنى الأ

الناحية الإح�صائية. وتبلغ الفرتة الزمنية التقليدية 30 �صنة مثلما حددتها »املنظمة 

ر�صاد اجلوية«. العاملية لالأ

Climate change

تغرّي املن�خ  ت�صري عبارة تغرّي املناخ اإىل حدوث كل تغرّي يف املناخ عرب الزمن، �صواء 

�صتخدام  كان ناجمًا عن التقلبية الطبيعية اأو عن الن�صاط الب�رضي. ويختلف هذا الإ

ن تغيرّ املناخ، حيث  طارية ب�صاأ مم املتحدة الإ إتفاقية الأ عن التعريف الوارد يف ا

غري  اأو  مبا�رض  ب�صكل  يعزى  املناخ  يف  تغرّي  »حدوث  اإىل  املناخ«  »تغرّي  عبارة  ت�صري 

مبا�رض اإىل الن�صاط الب�رضي الذي يف�صي اإىل تغرّي يف تركيب الغالف اجلوي، والذي 

اأي�صًا  اأنظر  متماثلة«.  زمنية  فرتات  مدى  على  الطبيعية،  املناخ  تقّلبية  اإىل  ي�صاف 

.Climate variability بية املناخ تقلرّ
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Climate change commitment

اإلتزام تغرّي املن�خ  اإثر خمول املحيط احلراري والعمليات البطيئة التي ي�صهدها 

املناخ  �صي�صتمر  را�صي،  الأ الغالف احليوي والغالف اجلليدي وم�صاحات  كل من 

اليوم.  قيم  مبوجب  اجلويرّ  الغالف  تركيبة  على  احلفاظ  مّت  ولو  حتى  التغرّي  يف 

إ�صتمرار  فيوؤدي تغرّي قدمي يف تركيبة الغالف اجلوي اإىل تغرّي مناخي ملتزم ي�صتمر با

احلالة  مع  املناخي  النظام  مكّونات  كافة  تتاأقلم  اأن  واإىل  �صعاعي،  الإ الالتوازن 

ثابتًا  الغالف اجلوي  الزائد بعد ت�صّكل  التغرّي احلراري  اإىل بقاء  اجلديدة. وُي�صار 

تغرّيات  املناخ  تغرّي  اإلتزام  وي�صّم  الإحرتار«.  »اإلتزام  اأو  ملتزم«  »اإحرتار  بتعبري 

فة، ويف 
رّ

ية متطر م�صتقبلية اأخرى يف الدورة املائية، على �صبيل املثال، ويف ظواهر جورّ

إرتفاع م�صتوى البحر. ا

Climate model

النموذج املن�خي  عبارة عن عر�ص عددي للنظام املناخي القائم على اخل�صائ�ص 

تغذيتها  وعمليات  وتفاعالتها  لعنا�رضه  والبيولوجية  والإجتماعية  الفيزيائية 

املرتدة، وميّثل كل خ�صائ�صه املعروفة اأو بع�صها. وميكن متثيل النظام املناخي 

ي  بنماذج تختلف درجات تعقيدها، على اأنه ميكن حتديد هيكل هرمي من النماذج لأ

عن�رض من عنا�رضه اأو ملجموعة من تلك العنا�رض، حتى ولو اإختلفت يف بع�ص اجلوانب 

بعاد املكانية ومدى متثيل العمليات الفيزيائية اأو الكيمائية اأوالبيولوجية  مثل عدد الأ

بو�صوح، اأو امل�صتوى الذي يتّم فيه اإ�رضاك عمليات حتديد البارامرتات التجريبية. 

واجلليد  واملحيطات  اجلوي  الغالف  بني  العام  للدوران  املتقارنة  النماذج  وتوّفر 

كالكيمياء  تعقيدًا  اأكرث  مناذج  وت�صّم  املناخي.  للنظام  �صاماًل  متثياًل  البحري 

اأدوات  اأداة من  اأنها  اإعتبار  والبيولوجيا الن�صيطتني. وُتطّبق النماذج املناخية على 

غرا�ص عملية، مبا يف ذلك  البحث لدرا�صة املناخ وحماكاته، ولكنها ت�صتخدم اأي�صًا لأ

ات املناخية ال�صهرية والف�صلية وال�صنوية البينية. التنبوؤ

Climate prediction

ؤ باملناخ اأو التوّقعات املناخية نتيجًة ملحاولة تقدير التطّور  التنبوؤ ب�ملن�خ  يعترب التنبو

اأو  اأو ال�صنوي البيني  اأي على النطاق الزمني الف�صلي  الفعلي للمناخ يف امل�صتقبل، 

 )Climate projection( إ�صقاطات املناخ مد. اأنظر اأي�صًا ا على النطاق الطويل الأ

)Climate (change) scenario( املناخ ) ��صيناريو )تغيرّ

Climate projections

�صيناريوهات  مع  املح�صوبة  املناخي  النظام  اإ�صتجابة  هي  املن�خ   اإ�شق�ط�ت 

اأو  اجلوية  هباء  والأ الدفيئة  بغازات  اخلا�صة  الرتكيزات  اأو  نبعاثات  الإ

حيان اإىل عمليات  �صقاطات يف اأغلب الأ �صعاعي. وت�صتند الإ ثي الإ �صيناريوهات التاأ

املناخ،  املناخ عن تنبوؤات  اإ�صقاطات  النماذج املناخية. وتختلف  حماكاة بوا�صطة 

ثي  نبعاثات / الرتكيز / التاأ �صقاطات ب�صكل اأ�صا�صي على �صيناريو الإ اإذ تعتمد الإ

�صعاعي امل�صتخدم، وبالتايل على اإفرتا�صات فيها قدٌر كبري من عدم اليقني جلهة  الإ

قت�صادية الإجتماعية والتكنولوجية. التطّورات الإ

Climate (change) scenario

الذي  للمناخ  حيان  الأ اأغلب  يف  ومب�ّصط  معقول  متثيل  املن�خ   )تغرّي(  �شين�ريو 

املناخية  العالقات  من  داخليًا  مّت�صقة  جمموعة  اإىل  اإ�صتنادًا  امل�صتقبل،  يف  �صي�صود 

�صتخدام ال�رضيح  �صعاعي و�صعت خ�صي�صًا لالإ ثي الإ والإفرتا�صات املتعّلقة بالتاأ

بني  الإختالف  املناخ«  تغرّي  »�صيناريو  وميّثل  املناخ.  تغرّي  تاأثري  لنماذج  كمداخل 

�صيناريو مناخ ما واملناخ احلايل.

Climate sensitivity

ح�ش��شية املن�خ  زيادة حرارة التوازن املمكن حدوثها اإثر ت�صاعف يف تركيز ثاين 

اأك�صيد الكربون، ما يتخطى م�صتويات ما قبل الثورة ال�صناعية.

Climate system

النظ�م املن�خي  ُيحّدد النظام املناخي اإ�صتنادًا اإىل الديناميات والتفاعالت بني خم�صة 

و�صطح  اجلليدي  والغالف  والهيدرو�صفري  اجلوي  الغالف  هي:  رئي�صية  عنا�رض 

الداخلي  التاأثري  املناخي بح�صب  النظام  دينامية  تتطّور  ر�ص والغالف احليوي.  الأ

ر�ص  واخلارجي، مثل ثورات الرباكني والتباينات ال�صم�صية اأو التغرّيات يف توازن الأ

مثاًل،  املن�صاأ  الب�رضية  الدفيئة  غازات  اإنبعاثات  نتيجة  ب�رضيًا  امل�صتحدثة  �صعاعي  الإ

را�صي. و/اأو نتيجة تغرّيات يف اإ�صتخدام الأ

 Climate threshold

عتبة املن�خ  هي النقطة التي ُي�صبِّب عندها تاأثرٌي خارجي يف النظام املناخي، مثل 

الرتكيزات املتزايدة يف الغالف اجلوي لغازات الدفيئة، حدثًا مناخيًا اأو بيئيًا هامًا 

ُيعترب غري قابل للتغيري اأو للمعاجلة لكن على فرتات زمنية طويلة جدًا، مثل اإبي�صا�ص 

و اإنهيار اأنظمة الدوران التابعة للمحيطات.
ال�صعب املرجانية الوا�صع النطاق اأ

Climate variability

ذلك  اإىل  وما  ما،  متو�ّصط حالة  التباينات يف  اإىل  املناخ  تقلبية  ت�صري  املن�خ   تقلبية 

نحرافات املعيارية والإح�صاءات املتعّلقة بالظواهر  من الإح�صاءات املناخية )مثل الإ

نطاق  تتجاوز  التي  واملكانية  الزمنية  النطاقات  على جميع  اإلخ(  املتطرفة،  اجلوية 

اإطار  فرادية. وقد ُتعزى التقلبية اإىل عمليات داخلية طبيعية يف  الظواهر اجلوية الإ

اخلارجي  �صعاعي  الإ التاأثري  يف  التباينات  اأو  الداخلية(  )التقلبية  املناخي  النظام 

 Climate املناخ  تغيرّ  اأي�صًا  اأنظر  اخلارجية(.  )التقلبية  املن�صاأ  الب�رشي 

.change

CO2 fertilization

 Carbon dioxide ك�صيد الكربون التخ�شيب ب�لـ CO2  اأنظر التخ�ضيب بثاين اأ

.fertilization

Coastal squeeze

امل�صتنقعات  )مثل  ال�صاحلية  يكولوجية  الإ نظمة  الأ اإن�صغاط  ال�ش�حل   اإن�شغ�ط 

خذة  الآ البحر  م�صتويات  بني  والرمل(  الطني  وم�صّطحات  واملاجنروفات  املاحلة 

املن�صاآت  ذلك  اإ�صطناعيًا مبا يف  اأو  املحّددة طبيعيًا  ال�صاحلية  رتفاع واخلطوط  الإ يف 

املعّقدة هند�صيًا )اأنظر الف�صل 6(.

Coccolithophores

النباتية، تبني هيكليات م�صابهة  العوالق  اأحادية اخللية من نوع  طحالب جمهرية 

الكال�صيت  اأي�صًا  اأنظر  الكل�صيوم(.  كاربونات  من  )نوع  الكال�صيت  من  للق�رضة 

.Ocean acidification ض املحيط� Calcite وحتمرّ

Committed to extinction

التي ت�صهد تراجعًا من حيث عددها  نواع  الأ اإىل  املفردة  ت�صري  نقرا�ض   ملتزم ب�لإ

إنقرا�ض  نقرا�ص ب�صكل حمّتم وبغياب تدّخل ب�رضي. اأنظر اأي�صًا ا والتي تو�صك على الإ

.Extinction

Communicable disease

للعدوى  م�صبب  بيولوجي  عامل  اإنتقال  نتيجة  يحدث  معدٍ  مر�ض  �ش�ري   مر�ض 

)فريو�ص اأو بكترييا اأو طفيلي كربّي متعدد اخلاليا(.

Confidence

اإ�صتعمال  خالل  من  ما  بياٍن  يف  الثقة  م�صتوى  عن  ُيعربرَّ  احلايل،  التقرير  يف  الثقة  

.Uncertainty مفردات معيارية معرو�صة يف املقّدمة. اأنظر اأي�صًا عدم اليقني



ول: م�شرد امل�شطلح�ت املرفق الأ

109

Control run

�صا�صية ملقارنتها بنتائج  ت�شغيل اإختب�ري  ت�صغيل منوذج ما بهدف اإر�صاء بيانات اأ

ثي  الإختبارات املرتبطة بتغرّي املناخ. وي�صتعمل الت�صغيل الإختباري قيمًا ثابتة للتاأ

هباء اجلوية الب�رشية املن�صاأ املتوافقة مع  �صعاعي الناجت عن غازات الدفيئة والأ الإ

ظروف ما قبل الثورة ال�صناعية.

Coral

�صم املعرتف  الإ حتمل مفردة »املرجان« معاٍن عّدة، ولكّنها غالبًا ما تعني  املرج�ن 

 Limestone عظمية  هياكل  كلها  اأع�صاوؤها  متلك  حيث  ال�صكلياكتينيا،  لعائلة  به 

�صلبة، وتكون اإما بانية ال�ُصَعب اأو غري بانية لل�ُصَعب املرجانية، اأو كنوع يعي�ص يف 

املاء الباردة واأخر يعي�ص يف املاء الدافئة.

Coral bleaching

فقدان  اإثر  املبي�ص  اللون  اإىل  املرجان  لون  حتّول  املرج�نية   ال�شعب  اإبي�ش��ض 

الكائنات التعاي�صية املوّلدة للطاقة.

Coral reefs

)كربونات  اجلريي  احلجر  من  بال�صخر  �صبيهة  هيكليات  املرج�نية   ال�شعب 

الهدابية  )ال�صعاب  املحيطات  �صواحل  طول  على  املرجان  ي�صّكلها  الكل�صيوم( 

احلدودية( اأو فوق �صفاٍف اأو اأجراٍف �صطحيٍة مغمورًة باملياه )ال�صعاب احلاجبة، 

احللقات املرجانية( ومعظمها يف املحيطات املدارية و�صبه املدارية.

Cryosphere

الغالف اجلليدي  عن�رض النظام املناخي الذي يتاألف من جميع كميات الثلج واجلليد 

ر�ص واملحيطات اأو حتتها. )مبا يف ذلك الرتبة ال�صقيعية( فوق �صطح الأ

Cryptograms

وغري  متعّددة  كائنات  جمموعة  اإىل  �صارة  لالإ ُي�صتعمل  زال  ما  ولكنه  قدمي  م�صطلح 

مثل  دنى  الأ والنباتات  الفطريات  ذلك  يف  مبا  ت�صنيفيًا،  البع�ص  ببع�صها  مّت�صلة 

�صنات وHornworts, Liverworts واحلزازيات وال�رضخ�ص. الطحالب والأ

Deforestation

بتحويل  تق�صي  املن�صاأ  ب�رشية  اأو  طبيعية  عملية  حراج(    الأ )اأو  الغ�ب�ت  اإزالة 

إعادة الت�صجي. الغابات اإىل مناطق غري حرجية. اأنظر الت�صجي وا

Dengue fever

اإ�صم  عليه  ُيطلق  ما  وكثريًا  البعو�ص  ينقله  معدٍ  في��صي  مر�ص  ال�شنك   حمى 

والظهر.  املفا�صل  يف  �صديدة  اآلم  �صكل  على  تظهر  نها  لأ للظهر«  القا�صمة  »احلمى 

 )DHF( وقد توؤدي العدوى الالحقة بالفريو�ص اإىل الإ�صابة بحمى ال�صنك النزفية

ومتالزمة �صدمة ال�صنك )DSS( التي قد توؤدي اإىل املوت.

Desert

جدًا«  »املتدنية  الن�صبة  تعترب  حيث  جدًا،  متدٍن  بتهطال  تتمّيز  منطقة  �شحراء  

املتعارف عليها اأقل من 100 مم يف ال�صنة الواحدة.

Desertification

�صبه  واملناطق اجلافة  القاحلة  القاحلة و�صبه  املناطق  را�صي يف  الأ تدهور  ت�شّحر  

ن�صطة الب�رضية. وعالوة على  الرطبة، الناجم عن عوامل �صتى منها تباينات املناخ والأ

را�صي  الأ تدهور   )UNCCD( الت�صّحر ملكافحة  املتحدة  مم  الأ اإتفاقية  تعّرف  ذلك، 

نخفا�ص اأو خ�صارة  باأنه تعّر�ص املناطق القاحلة و�صبه القاحلة واجلافة �صبه الرطبة لإ

املعتمدة  املح�صولية  را�صي  الأ تعقيدات  اأو  قت�صادية  الإ اأو  البيولوجية  نتاجية  الإ

والغابات  الرعي  واأرا�صي  واملراعي  املروية  املح�صولية  را�صي  والأ مطار  الأ على 

فيها  العمليات مبا  من  اأو جمموعة  عملية  اأو  را�صي  الأ اإ�صتخدام  نتيجة  واجلنبات 

تعرية الرتبة بفعل  اأن�صطة ب�رضية واأمناط �صكنية مثل: )1(  النا�صئة عن  العمليات 

الرياح و/اأو املياه؛ )2( تدهور اخل�صائ�ص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية اأو 

قت�صادية؛ )3( فقدان الغطاء النباتي الطبيعي منذ زمن بعيد. الإ

Detection and attribution

( اإىل 
الك�شف والعزو  ي�صري الك�صف عن تغيري يف نظام ما )طبيعي اأو ب�رضي املن�صاأ

اإح�صائية حمددة،  املعني من جهة  النظام  يف  تغرّي  القا�صية بربهنة حدوث  العملية 

ومن دون �رضح اأ�صبابه. 

اأما عز� التغرّي امللحوظ يف نظام ما اإىل تغيرّ يف املناخ ب�رشي املن�صاأ فيمتّد عادة 

املناخ  يف  بتغرّي  النظام  يف  امللحوظ  التغرّي  ربط  اأوًل  يجب  اإذ  اإثنتني،  مرحلتني  على 

ملحوظ على نطاق املنطقة باأكملها، وذلك بدرجة حمددة من الثقة. اأما املرحلة الثانية 

فتق�صي بربط ق�صم قابل للقيا�ص من التغرّي امللحوظ يف املناخ اأو التغرّي امللحوظ يف 

النظام املرتبط به، بتاأثري مناخي ب�رشي املن�صاأ وذلك بدرجة م�صابهة من الثقة.

التي توحي بها  الثقة  اأدنى من  اأن تكون  العز� امل�صرتك فيجب  بيايّن  الثقة يف  اأما 

كل من خطوتي العزو الفرديتني على حدى ب�صبب جمع عمليتي تقييم اإح�صائيتني 

منف�صلتني.

Diadromous

ثن�ئي الهجرة  �صمكة تتنّقل بني املياه املاحلة واملياه العذبة.

Discount rate

�صتهالك ال�صنة ال�صابقة، مع  �صتهالك احلايل لإ معّدل اخل�شم  هو درجة تف�صيل الإ

جمايل الناجت املحلي  �صعار ثابتة واإرتفاع متو�ّصط الدخل بالتوازي مع الإ بقاء الأ

للفرد الواحد.

Disturbance regime

اأو تف�صي  الإ�صطرابات و�صّدتها واأنواعها، مثل احلرائق  تواتر  اإ�شطرابي   نظ�م 

فات، والفي�صانات ونوبات اجلفاف. احل�رضات اأو الآ

Downscaling

تقلي�ض النط�ق  طريقة اإ�صتخال�ص معلومات من امل�صتوى املحلي اإىل العاملي )10 

اإىل 100 كلم(، من مناذج اأو حتاليل بيانات اأو�صع نطاقًا.

Drought

جف�ف، نوبة جف�ف  ظاهرة حتدث عندما يقّل م�صتوى التهطال كثريًا عن امل�صتويات 

ؤّثر  تو ما  غالبًا  اإختالل هيدرولوجية خطرية،  اإىل حالت  يوؤدي  ما  امل�صجلة،  العادية 

نتاج. تاأثريًا خطريًا يف املوارد الربية ونظم الإ

Dyke

ن�صان، على طول �صاحل، حلماية  اأو حاجز من �صنع الإ جدار  م�شّد الفي��ش�ن�ت  

را�صي املنب�صطة من الفيا�صانات. الأ

   Dynamic Global Vegetation Model (DGVM)

مناذج تعّزز منو النباتات والديناميات  منوذج دين�مي للغط�ء النب�تي الع�ملي   

خرى. عرب املكان والزمن، اإثر تاأثري املناخ والتغرّيات البيئية الأ
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Ecological Community

جمموعة اإيكولوجية  جمموعة من النباتات واحليوانات التي تتمّيز بتجّمع خا�ص 

.Ecosystem إيكولوجي نواع وبكرثتها. اأنظر اأي�صًا نظام ا من الأ

Ecological corridor

ممر اإيكولوجي  �رضيحة �صّيقة من الغطاء النباتي ت�صتخدمها احلياة الربية وميكنها 

اأن ت�صمح بتنّقل عوامل حّية بني منطقتني اإثنتني.

Ecophysiological process

مثل  البيئة  لتقلبية  للكائنات  فردية  اإ�صتجابة  فيزيولوجية   اإيكولوجية  عملية 

تغيرّ املناخ، من خالل عمليات اإيكولوجية فيزيولوجية دائمة العمل، على م�صتوى 

يكولوجية  ليات الإ جمهري عادًة اأو على م�صتوى اأع�صاء الكائنات الفرعية. وتعيق الآ

عددًا  وت�صّم  البيئية  الإجهادات  حتّمل  على  الفردية  الكائنات  قدرة  الفيزيولوجية 

فراد للظروف البيئية. ومن  ق�صى حدود حتّمل الأ �صتجابات املحددة لأ وا�صعًا من الإ

نواع  الأ نطاقات  ملراقبة  الفيزيولوجية  يكولوجية  الإ �صتجابات  الإ ترتفع  اأن  املمكن 

اجلغرافية.

Ecosystem

يكولوجي  نظام تفاعلي موؤلف من كافة الكائنات احلية مع بيئتهم املحيطة  النظ�م الإ

من  هرمًا  يكولوجية  الإ النظم  وتغطي  حمددة.  منطقة  �صمن  والكيميائية  املادية 

حيائية  ر�ص برّمته اأو الوحدات الأ النطاقات املكانية، وميكنها اأن ت�صّم اإما كوكب الأ

على نطاق قاري اأو نطاقًا �صغريًا وا�صح احلدود مثل بركة �صغرية.

Ecosystem approach

دارة  لإ اإ�صرتاتيجيًة  يكولوجي  الإ النظام  منهج  يعترب  يكولوجي   الإ النظ�م  منهج 

وعلى  املوارد  تلك  كل  على  احلفاظ  تعّزز  احلية،  واملوارد  واملياه  ر�ص  لالأ متكاملة 

يكولوجي على تطبيق  اإ�صتعمالها ب�صكل م�صتدام ومتكافئ. ويعتمد منهج النظام الإ

منهجيات علمية موائمة ترّكز على م�صتويات التنظيم البيولوجي التي ت�صّم الهيكلية 

�صا�صية والعمليات وطريقة العمل والتفاعالت بني الكائنات وبيئتها. وهو يعرتف  الأ

يكولوجية تبعًا لتنّوعهم  باأن الب�رض ي�صّكلون جزءًا ل يتجزاأ من العديد من النظم الإ

بالتعامل  التاأقلم ت�صمح  اإدارة �رضيعة  يكولوجي  الإ النظام  الثقايف. ويتطّلب منهج 

فهم  اأو  تامة  معرفة  غياب  يف  والدينامية،  املعّقدة  يكولوجية  الإ النظم  طبيعة  مع 

البيولوجي  ع  التنورّ على  باحلفاظ  فتق�صي  ولية  الأ هداف  الأ اأما  عملها.  لكيفية  تام 

النظم  خدمات  على  احلفاظ  بغية  عمله،  وطريقة  يكولوجي  الإ النظام  هيكلية  وعلى 

يكولوجية. الإ

Ecosystem services

قيمة  ذات  هي  يكولوجية  الإ الوظائف  اأو  العمليات  يكولوجية   الإ النظم  خدم�ت 

خدمات   )1( اإىل  وُتق�صم  اأو�صع.  ب�صكل  للمجتمع  اأو  فراد  لالأ نقدية  غري  اأو  نقدية 

ع البيولوجي، واإىل )2( خدمات متوينية مثل  نتاجية اأو التنورّ داعمة مثل �صيانة الإ

�صماك، واإىل )3( خدمات تنظيمية مثل تنظيم املناخ اأو تنحية  لياف اأو الأ غذية والأ الأ

يونات الكربون، واإىل )4( خدمات ثقافية مثل ال�صياحة اأو التاأّمل الروحي اأو الفني  اأ

.)aesthetic(

Ecotone

النظم  بني  نتقالية  الإ املنطقة  املتج�ورة   يكولوجية  الإ النظم  مت��ض  منطقة 

را�صي املع�صو�صبة، مثاًل(. يكولوجية املتجاورة )بني الغابات والأ الإ

El Niño-Southern Oscillation (ENSO)

�صلي هي عبارة  ظ�هرة النينيو – التذبذب اجلنوبي  ظاهرة النينيو يف معناها الأ

عن تيار مياه دافئة يتدّفق دوريًا على طول �صاحل اإكوادور وبريو، مثريًا الإ�صطراب 

ال�صغط  بتقّلبات منط  املحيطية  الظاهرة  هذه  وترتبط  املحلية.  �صماك  الأ م�صائد  يف 

ُيطلق عليها  الهندي والهادئ  املناطق املدارية والدوران يف املحيطني  ال�صطحي بني 

اإ�صم التذبذب اجلنوبي. وُتعرف هذه الظاهرة املتقارنة بني الغالف اجلوي واملحيطات 

إ�صم ظاهرة النينيو – التذبذب اجلنوبي )ENSO(. وخالل حدوث ظاهرة النينيو،  با

م�صّببًا  العك�صي  �صتوائي  الإ التيار  يقوى  ال�صائدة يف حني  التجارية  الرياح  ت�صعف 

ندوني�صية يف اإجتاه ال�رضق، للتغطية على  تدّفق املياه ال�صطحية الدافئة يف املنطقة الأ

حرارة  ودرجة  الرياح  على  كبري  اأثر  الظاهرة  ولهذه  بريو.  تيار  يف  الباردة  املياه 

�صطح البحر واأمناط التهطال يف املناطق املدارية من املحيط الهادئ. كما اأن لها اآثارًا 

خرى.  الأ العامل  اأنحاء  الهادئ ويف كثري من  املحيط  اأنحاء منطقة  مناخية يف جميع 

وُيطلق على الظاهرة املعاك�صة لظاهرة النينيو اإ�صم النينيا.

Emissions scenario

ذات  املواد  نبعاثات  لإ امل�صتقبلية  للتطّورات  معقول  متثيل  نبع�ث�ت   الإ �شين�ريو 

اإ�صتنادًا  اجلوية(  هباء  والأ الدفيئة  غازات  )مثل  �صعاعي  الإ الن�صاط  على  القدرة 

الدافعة  القوى  ب�صاأن  الإفرتا�صات  من  داخليًا  ومت�صقة  متجان�صة  جمموعة  اإىل 

التكنولوجية(  والتغرّيات  قت�صادية  الإ والإجتماعية  الدميغرافية  التطورات  )مثل 

احلكومية  الهيئة  عر�صت  اأن  �صبق  لقد  بينها.  تربط  التي  الرئي�صية  والعالقات 

نبعاثات  1992، جمموعًة من �صيناريوهات الإ الدولية املعنية بتغرّي املناخ، يف العام 

اإىل  وُي�صار  الثاين.  التقييم  تقرير  يف  املناخ  إ�صقاطات  ا لو�صع  كاأ�صا�ص  ا�صُتخدمت 

إعتبارها �صيناريوهات IS92. ون�رض التقرير اخلا�ص  نبعاثات هذه با �صيناريوهات الإ

نبعاثات ال�صادر عن الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغرّي املناخ  عن �صيناريوهات الإ

)Nakićenović et al., 2000( �صيناريوهات اإنبعاثات جديدة وهي ما ُيطلق عليها 

.SRES اإ�صم �صينايوهات التقرير اخلا�ص اأو

Endemic

متوطن  مقت�رض على، اأو خا�ص بناحية اأو منطقة. وميكن اأن ت�صري كلمة «متوطن»، 

اأو �صائد عادًة لدى  اأو ناقل ملر�ص موجود  ن�صان، اإىل مر�ص  يف ما يتعّلق ب�صحة الإ

وقات. جمموعة �صكانية اأو منطقة جغرافية يف جميع الأ

Ensemble

املجموعة  جمموعة من عمليات حماكاة متوازية للنماذج املناخية ُت�صتعمل عند و�صع 

اأما تغرّي النتائج على نطاق املجموعة كاملة فيعطي تقديرًا  �صقاطات املناخية.  الإ

�صتناد اإىل  لعدم اليقني ال�صائد. واملجموعات املُ�صّكلة من منوذج واحد فقط، لكن بالإ

ظروف اأّولية خمتلفة، ل حتّدد اإل عدم اليقني املرتبط بتقلبية املناخ الداخلية، يف 

حني ت�صّم املجموعات املتعّددة النماذج، مبا يف ذلك عمليات حماكاة م�صتندة اإىل اأكرث 

من منوذج واحد، تاأثري الإختالفات بني النماذج.

Epidemic

وب�ء  يظهر فجاأة فتعك�صه ن�صب احلوادث التي تفوق بو�صوح ما هو متوّقع عادًة، 

اأو  مر�ص  اأي  على  كذلك  ينطبق  ولكّنه  املعدية  مرا�ض  الأ على  خا�صة  ُيطلق  وهو 

اإ�صابة، اأو اأي اأمر متعّلق بال�صحة يحدث يف اإطار هذه التف�صيات.

Erosion

و اإنتقال الرتبة وال�صخور بفعل التجوية والتحلل 
اإجنراف، حت�ت  عملية اإجنراف اأ

مواج والرياح واملياه اجلوفية. نهار اجلليدية والأ الكتلي وبفعل املجاري املائية �الأ
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Eustatic sea-level rise

إرتفاع م�صتوى �صطح  التغرّي اليو�شت�تي يف اإرتف�ع م�شتوى �شطح البحر  اأنظر ا

.Sea-level rise البحر

Eutrophication

حيان(  وفرة املغذي�ت  العملية التي ت�صبح مبقت�صاها كتلة مائية )�صحلة يف اأغلب الأ

)�صواء ب�صكل طبيعي اأو بفعل التلّوث( غنية باملغذيات املذابة مع حدوث نق�ص ف�صلي 

ك�صيجني املذاب. يف الأ

Evaporation

تبّخر  عملية اإنتقالية يتحّول خاللها ال�صائل اإىل غاز.

Evapotranspiration

عن  ال�صادر  والنتح  ر�ص  الأ �صطح  عن  الناجم  ر  التبخرّ اإجتماع  – النتح   التبّخر 

النباتات.

Externalities

و اإ�صتهالك فرد اأو �رضكة ب�صكل 
عوامل خ�رجية  تظهر نتيجة تاأثري تغرّي اإنتاجية اأ

غري مبا�رض على رفاه �صخ�ص اأخر اأو �رضكة اأخرى. وتكون العوامل اخلارجية اإما 

يكولوجية، جماري املياه  اإيجابية اأو �صلبية. وت�صّكل تاأثريات التلّوث على النظم الإ

اأو نوعية الهواء، اأمثلة تقليدية عن عامٍل خارجي �صلبّي.

Extinction

اإنقرا�ض  اإختفاء عاملي لنوع ما برمته.

Extirpation

إنقرا�ض  ا اأي  فيه،  يعي�ص  الذي  النطاق  من  جزٍء  من  ما  نوع  اإختفاء  اإ�شتئ�ش�ل  

حمّلي.

Extreme weather event

ظ�هرة جوية متطّرفة  ظاهرة نادرة احلدوث يف حدود التوزيع املرجعي الإح�صائي 

لها يف مكان معني. ويختلف تعريف كلمة «نادرة» من �صياق اإىل اأخر، غري اأن الظاهرة 

اجلوية املتطّرفة تكون عادة نادرة اأو اأكرث ندرة من املئني العا�رض اأو الت�صعني. وقد 

تختلف، من حيث التحديد، خ�صائ�ص ما ي�صمى بالظاهرة اجلوية املتطّرفة من مكان 

اإىل اأخر. وقد ت�صّم الظواهر اجلوية املتطّرفة، عادًة، الفي�صانات وحالت اجلفاف.

Feedback

نتيجة  توؤدي  عندما  مرتدة  تغذية  العمليات  بني  تفاعل  اآلية  ُتدعى  مرتدة   تغذية 

وىل.  الأ العملية  على  بدوره  ؤّثر  يو ما  الثانية  العملية  يف  تغرّيات  اإىل  ولية  الأ العملية 

املرتدة  التغذية  تقّلل  حني  يف  �صا�صية  الأ العملية  يجابية  الإ املرتدة  التغذية  وتعزز 

ال�صلبية منها.

Food chain

اأنواع عّدة تتغذى ببع�صها  عالقات غذائية تت�صّكل من  �صل�صلة  �شل�شلة غذائية   

 Trophic الغذائي  وامل�صتوى   Food web غذائية  �صبكة  اأي�صًا  اأنظر  البع�ص. 

.level

Food security

منًا اإىل 
�صخا�ص منفذًا اآ من الغذائي  ميكن التحّدث عن اأمن غذائي عندما ميلك الأ الأ

اأجل منّو طبيعي وتنمية جّيدة وحياة  منة واملغذية من  الآ غذية  الأ كميات كافية من 

غذية وقلة القدرة ال�رضائية  من الغذائي عند عدم توّفر الأ �صحية ون�صيطة. وينعدم الأ

�رضى. غذية على م�صتوى الأ �صتخدام غري املنا�صب لالأ وعدم مالءمة التوزيع اأو الإ

Food web

إيكولوجية ت�صّم �صل�صالت  �شبكة غذائية  �صبكة عالقات غذائية �صمن جمموعة ا

غذائية عدة مرتابطة يف ما بينها.

Forecast

 Climate املناخ  إ�صقاطات  وا  Climate prediction املناخ  تنبوؤ  اأنظر  التنبوؤ 

.projections

Forest limit/line

رتفاعية العليا اأو خطوط العر�ص التي ل ميكن من  حدود / حد الغ�بة  احلدود الإ

�صجار الطبيعي اإىل غابة مغلقة. وهو عادة يكون على اإرتفاع  بعدها اأن يتطّور منو الأ

�صجار. اأدنى اأو اأكرث ُبعدًا عن القطبني منه عن حد منو الأ

Freshwater lens

كتلة مائية جوفية على �صكل عد�صة  الطبق�ت الر�شوبية احل�وية للمي�ه العذبة  

تقع حتت جزيرة حميطية وتقع حتتها مياه ماحلة.

Functional extinction

والبقاء  �صتمرار  الإ على  قدرتها  فقدت  اأنواٍع  اإىل  الكلمة  ت�صري  وظيفي   اإنقرا�ض 

نقرا�ض  ملتزم بالإ اأي�صًا  اأنظر  دنى.  اإنخفا�ص عددها اإىل ما دون احلجم الأ ب�صبب 

.Committed to extinction

General Circulation Model (GCM)

.Climate model منوذج الدوران الع�م  اأنظر النموذج املناخي

Generalist

نوع ع�م  اأنواع قادرة على حتّمل نطاق وا�صع من الظروف البيئية.

Glacier

�صفل )من خالل التفكك الداخلي  ر�صي تتدّفق اإىل الأ نهر جليدي  كتلة من اجلليد الأ

القمم  اأو  الوديان  جوانب  )مثل  املحيطة  الت�صاري�ص  وتكبحها  قاعدتها(  واإنزلق 

نهار اجلليدية اإثر تراكم الثلوج عند خطوط العر�ص القطبية  املحيطة(. وتتكّون الأ

وتتوازن بالذوبان عند خطوط العر�ص املنخف�صة اأو بالت�رضيف يف البحار.

Globalization

العوملة  هي التداخل والرتابط املتزايدان بني الدول على م�صتوى عاملي، اإثر تزايد 

حجم ال�صفقات العابرة للحدود وتنّوعها جلهة ال�صلع واخلدمات، ونتيجة تدفقات 

للتكنولوجيا  نطاقًا  واأو�صع  اأ�رضع  اإنت�صار  عن  ف�صاًل  العاملي،  املال  للراأ�ص  حّرة 

واملعلومات والثقافة.

Greenhouse effect

اجلوي  الغالف  اإمت�صا�ص  بفعل  ر�صية  الأ الكرة  اإحرتار  عملية  الدفيئة   ظ�هرة 

�صعة ما دون احلمراء. لالأ

�صارة اإما اإىل ظاهرة الدفيئة الطبيعية  وقد ُت�صتعمل كلمة »ظاهرة الدفيئة« عامة لالإ

( الناجتة  و اإىل ظاهرة الدفيئة املعّززة )ب�رشية املن�صاأ
الناجتة عن غازات الدفيئة، اأ

عن غازات منبعثة اإثر ن�صاطات ب�رضية.
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Greenhouse gas

اجلوي،  الغالف  يف  املوجودة  الغازية  املكّونات  هي  الدفيئة  غازات  الدفيئة   غ�ز 

طول  على  وتبعثه  �صعاع  الإ متت�ص  التي   ، املن�صاأ ب�رشية  اأو  طبيعية  كانت  �صواًء 

ر�ص  �صعة ما دون احلمراء املنبعثة من �صطح الأ موجات معّينة، على نطاق طيف الأ

والغالف اجلوي وال�صحب، وهذه اخلا�صة ت�صبب ظاهرة الدفيئة. بخار املاء وثاين 

�ز�ن، هذه كّلها من غازات الدفيئة  اأك�صيد الكربون واأك�صيد النيرتوز وامليثان والأ

 )CO2( ك�صيد الكربون ر�ص. واإىل جانب ثاين اأ ولية يف الغالف اجلوي لكوكب الأ الأ

واأك�صيد النيرتوز )N2O( وامليثان )CH4(، يتناول بروتوكول كيوتو غازات الدفيئة 

 )HFCs( والهيدروفلوروكربونات   )SF6( الكربيت  هك�صافلوريد  مثل  خرى  الأ

.)PFCs( والبريفلوروكربونات

Gross Domestic Product (GDP)

ال�صلع  لكافة  النقدية  القيمة  هو  املحلي  الناجت  اإجمايل  املحلي   الن�جت  اإجم�يل 

واخلدمات التي تنتجها اأّمة ما.

Gross National Product (GNP)

ال�صلع  لكافة  النقدية  القيمة  هو  القومي  الناجت  اإجمايل  القومي   الن�جت  اإجم�يل 

واخلدمات التي ينتجها اإقت�صاد اأّمة ما، بالإ�صافة اإىل الدخل الذي ينتجه املواطنون 

جانب. يف اخلارج من دون ح�صاب دخل املقيمني الأ

Gross primary production

ويل  اإجمايل الكربون الذي تثّبته النبتة من خالل عملية التمثيل  نت�ج الأ اإجم�يل الإ

ال�صوئي.

Groundwater recharge

ع  ت�صبرّ منطقة  اإىل  اخلارجية  املياه  إ�صافة  با تق�صي  عملية  اجلوفية   املي�ه  تغذية 

اأو ب�صكل  املياه اجلوفية، �صواًء كان ذلك ب�صكل مبا�رض داخل «التكوين»  م�صتودع 

غري مبا�رض عن طريق تكوين اأخر.

Groyne

ال�صاطئ  ُيثّبت على  رتفاع و�صّيق  الإ قليل  حاجز  الرتبة   جنراف  ح�جز م�ش�د لإ

ب�صكل عمودّي بغية حمايته من اإجنراف الرتبة اإثر التّيارات اأو حركات املد واجلزر 

مواج، فهو يحب�ص الرمل بهدف اإعادة جتديد ال�صاطئ اأو بهدف اإقامته. اأو الأ

Habitat

الكائنات  من  خا�صة  جمموعة  اأو  حيوان  اأو  لنبات  طبيعي  مبيت  اأو  مكان  موؤل  

املرتبطة ببع�صها البع�ص ب�صكل وثيق.

Hantavirus

البنيا�ية ي�صبب �رضبًا من احلمى  اأ�رضة الفريو�صات  فريو�ص من  فريو�ض هنت�  

العدوى  اإنتقال  نتيجة  اأ�صا�صًا،  املر�ص،  بهذا  ي�صاب  ن�صان  الإ اأن  وُيعتقد  النزفية. 

و اإبتالع 
إ�صتن�صاق اأ من القوار�ص اإليه �صواًء بالتالم�ص املبا�رض مع احليوانات اأو با

اإفرازات  اأو  املجفف  البول  من  بالهواء  على جزيئات مميتة حممولة  يحتوي  غبار 

اأخرى.

Heat island

من  اإرتفاعًا  اأكرث  بيئية  حرارة  بدرجات  تت�صم  ح�رضية  منطقة  حرارية   جزيرة 

املنطقة غري احل�رضية املحيطة بها، نظرًا اإىل اإمت�صا�ٍص اأعلى للطاقة ال�صم�صية من 

�صفلت. قبل مواد خا�صة باملناطق احل�رضية مثل الأ

Herbaceous

ع�شبي، مع�شو�شب  مزهر، غري خ�صبي.

Human system

نظ�م ب�شري  اأي نظام يوؤدي فيه التنظيم الب�رضي دورًا رئي�صيًا. وكثريًا، لكن لي�ص 

دائمًا، ما يكون هذا امل�صطلح »جمتمعًا« اأو »نظامًا اإجتماعيًا« )مثل النظام الزراعي، 

نظم  وجميعها  قت�صادي(  الإ والنظام  التكنولوجي،  والنظام  ال�صيا�صي،  والنظام 

.AR4 ب�رضية باملعنى الوارد يف تقرير التقييم الرابع

Hydrographic events

نهار  اأو الأ اأو تّيارها يف املحيطات  اأحداث تغرّي حالة املوج  اأحداث هيدروغرافية  

اأو البحريات.

Hydrological systems

نظم هيدرولوجية  نظم م�صاركة يف حركة املياه وتوزيعها ونوعيتها يف كافة اأرجاء 

ر�ص، مبا يف ذلك الدورة املائية واملوارد املائية. الأ

 Hypolimnetic

منطقة دون املم�ل احلراري  ي�صري امل�صطلح اإىل جزء البحرية املوجود دون املمال 

احلراري واملتاألف من املياه الراكدة التي تكون ذات درجات حرارة موّحدة ب�صكل 

إ�صتثناء يف خالل فرتة الدوران. عام، با

Hypoxic events

ك�صيجني. ك�شيجني   اأحداث ت�صبب نق�صًا يف الأ اأحداث توؤدي اإىل نق�ض يف الأ

Ice cap

ر�ص  القلن�شوة اجلليدية  كتلة جليدية على �صكل قبة تغطي م�صاحة مرتفعة من الأ

وُتعترب اأ�صغر حجمًا بكثري من ال�صفيحة اجلليدية.

Ice sheet

املهاد  لتغطية معظم  كاٍف  تت�صم بعمق  ر�صي  الأ كتلة من اجلليد  �شفيحة جليدية  

ال�صخري. وتتدفق ال�صفيحة اجلليدية اإىل اخلارج من ه�صبة مركزية عالية مرفقة 

ب�صورة حادة، ويتجه اجلليد،  متو�ّصط �صغري. وتنحدر احلواف  �صطحي  مبنحدر 

بع�ص  يف  اجلليدية  نهار  الأ منافذ  اأو  اجلليدية  للمجاري  ال�رضيع  التدفق  من خالل 

جراف اجلليدية التي تطفو على البحار. يف العامل احلديث،  � الأ احلالت، اإىل البحار اأ

)اأنتاركتيكا(  اجلنوبية  القطبية  واملنطقة  غرينالند  كبريتان:  جليديتان  �صفيحتان 

التي انق�صمت �صفيحتها اجلليدية اإىل ق�صمني، �رضقي وغربي، بفعل اجلبال العابرة 

ال�صفائح  من  اأكرب  عددًا  اجلليدية  الع�صور  وعرفت  اجلنوبية.  القطبية  للمنطقة 

اجلليدية.

Ice shelf

اجلرف اجلليدي  �صفيحة جليدية تطفو، ذات �صماكة كبرية ترتبط بال�صاحل )وهو 

عادة ذو اإمتداد اأفقي كبري و�صطح م�صتٍو ومتعرج بع�ص ال�صيء(، وهو، غالبًا، عبارة 

جرف اجلليدية يف  عن اإمتداد لل�صفائح اجلليدية يف اإجتاه البحر. وتتواجد معظم الأ

منطقة اأنتاركتيكا.

Impact assessment (climate change)

عملية حتديد وتقييم، بوا�صطة املفاهيم النقدية اأو غري  ثر )تغرّي املن�خ(  تقييم الأ

النقدية، لتاأثري تغيرّ املناخ على النظم الطبيعية والب�رضية.
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Impacts (climate change) 

ت�أثريات )تغرّي املن�خ(   هي تاأثريات تغرّي املناخ على النظم الطبيعية والب�رضية. 

عتبار، ميكن للمرء اأن ميّيز بني التاأثريات املحتملة  ف بعني الإ وعند اأخذ درا�صة التكيرّ

والتاأثريات املتبقية:

التغرّيات  اإىل  نظرًا  حتدث  قد  التي  التاأثريات  كّل  هي  املحتملة:  الت�أثريات 

خذ مب�صالة التكّيف. املتوّقعة يف املناخ ومن دون الأ

الت�أثريات املتبقية: هي التاأثريات الناجمة عن تغرّي املناخ والواقعة بعد عملية 

ثيات  جمالية Aggregate impacts والتاأ ثيات الإ التكّيف. اأنظر اأي�صًا التاأ

 Non-market ال�صوقية  غي  ثيات  والتاأ  Market impacts ال�صوقية 

.impacts

Indigenous people

�صليني.  الأ ال�صكان  ملفهوم  عامليًا  به  معرتف  حتديد  من  ما  �شليون   الأ ال�شك�ن 

وت�صّم اخل�صائ�ص امل�صرتكة املعتمدة غالبًا مبوجب القانون الدويل ومن قبل وكالت 

رتباط مبوائل  قامة �صمن اأو الإ �صليني التايل: الإ مم املتحدة عن متييز ال�صكان الأ الأ

�صالف، مع مواردها الطبيعية. ويحافظون على  تقليدية خا�صة، اأو على اأرا�صي الأ

واإقت�صادية  اإجتماعية  مبوؤ�ص�صات  الإحتفاظ  مع  والإجتماعية  الثقافية  الهويات 

وثقافية و�صيا�صية خمتلفة عن التوّجه العام اأو عن موؤ�ص�صات املجتمعات والثقافات 

حيان منطقة حمددة  امل�صيطرة. وينحدرون من جمموعات �صكانية �صكنت يف اأغلب الأ

ويعّرفون  احلالية.  احلدود  وتر�صيم  احلديثة  را�صي  الأ اأو  الدول  اإقامة  قبل  حتى 

باأنف�صهم على اأنهم ينتمون اإىل جمموعة ثقافية اأ�صلية خا�صة ويتمّيزون بتم�ّصكهم 

بتلك الهوية الثقافية.

Industrial revolution

اآثار  من  عليه  اإنطوت  وما  ال�رضيع  ال�صناعي  النمو  من  حقبة  ال�شن�عية   الثورة 

اإجتماعية واإقت�صادية بعيدة املدى بداأت يف اإنكلرتا خالل الن�صف الثاين من القرن 

مريكية.  الثامن ع�رض واإنت�رضت يف اأوروبا ثم يف بلدان اأخرى منها الوليات املتحدة الأ

حفوري ب�صكل كبري، مع اإطالق  ومع الثورة ال�صناعية، بداأ يزداد حرق الوقود الأ

التقييم  ال�صناعية« يف تقرير  الثورة  الكربون. وي�صري مفهوم »ما قبل  ك�صيد  اأ ثاين 

الرابع ب�صورة اإعتباطية بع�ص ال�صيء اإىل فرتة ما قبل 1950.

Infectious disease

اأمرا�ض معدية  اأي مر�ص تت�صّبب به العوامل اجلرثومية وميكن اأن ينتقل من �صخ�ص 

ن�صان. وقد يحدث ذلك بالتما�ص البدين املبا�رض  اإىل �صخ�ص اأخر اأو من احليوان اإىل الإ

املياه  اأو عرب  للمر�ص  اأو عن طريق حامٍل  بكائنات معدية  بلم�ص �صيء ما ملّوث  اأو 

امللّوثة اأو بتناثر قطريات خاجمة يف اجلو نتيجة ال�صعال اأو الزفري.

Infrastructure

واملرافق  نتاجية  الإ واملوؤ�ص�صات  واملنافع  �صا�صية  الأ املعدات  هي  اأ�ش��شية   بنية 

مدينة  اأو  منظمة  ومنو  وت�صيري  تطوير  اإىل  بالن�صبة  عنها  حميد  ل  التي  واخلدمات 

اأو اأمة.

Integrated assessment

وحتليلها  املعرفة  بجمع  تق�صي  الإخت�صا�صات  متداخلة  عملية  املتك�مل   التقييم 

ذات  وجه  الأ كافة  تقييم  بهدف  عديدة   علمية  اإخت�صا�صات  اإىل  �صتناد  بالإ ون�رضها 

ال�صلة مب�صاألة اإجتماعية معّقدة، والنظر فيها من اأجل �صنع القرار.

Integrated water resources management (IWRM)

ُيحدد  مل  الذي  الطاغي  املياه  اإدارة  مفهوم  هو  امل�ئية    للموارد  متك�ملة  اإدارة 

دارة املتكاملة للموارد املائية اإىل اأربعة  ب�صكل وا�صح ونهائي حتى اليوم. وت�صتند الإ

 )1(  :1992 �صنة  يف  دبلن،  يف  والبيئة  باملياه  املعني  الدويل  املوؤمتر  و�صعها  مبادئ 

�صتدامة احلياة  �صتنفاذ وذو عر�صة، وهي �رضورية لإ املياه العذبة هي مورد قابل لالإ

والتنمية والبيئة؛ )2( يجب اأن ت�صتند تنمية املياه واإدارتها اإىل نهج اإ�رضاكي، ي�صّم 

توؤدي   )3( امل�صتويات؛  كافة  على  القرار  و�صانعي  اخلطط  ووا�صعي  امل�صتخدمني 

املياه  متلك   )4( عليها؛  واحلفاظ  واإدارتها  باملياه  التزويد  يف  مركزيًا  دورًا  املراأة 

قيمة اإقت�صادية يف كافة اإ�صتعمالتها التناف�صية ويجب الإعرتاف بها على اأنها �صلعة 

اإقت�صادية.

Invasive species and invasive alien species (IAS)

اأنواع غ�زّية واأنواع دخيلة غ�زّية   اأنواع عنيفة التو�ّصع، من حيث نطاق تواجدها 

�صلية، وغالبًا ما تقوم بذلك  ومن حيث كثافتها، داخل منطقة تقع خارج منطقتها الأ

اأنواع اأ�صلية ل مناف�ص لها اأو اأنواع م�صيطرة.

Irrigation water-use efficiency

حيائية اأو مردود  كف�ءة اإ�شتخدام املي�ه يف الرّي  ي�صري املفهوم اإىل كمية الكتلة الأ

البذور لكل وحدة رّي من املياه امل�صتخدمة، وهي ت�صاوي عادة طنًا واحدًا من املادة 

اجلافة لكل 100 مم من املياه امل�صتخدمة.

Isohyet

ن�صب  بت�صاوي  تتمّيز  مناطق  بني  ي�صل  اخلارطة  على  خط  املطر   ت�ش�وي  خط 

تهطالها.

Joint attribution

إقليمي  ا تغيرّ  اإىل  امللحوظة  التغرّيات  عزو  امل�صرتك  العزو  ي�صّم  امل�شرتك   العزو 

للمناخ، وعزو �رضيحة قابلة للقيا�ص اإما لتغرّي اإقليمي يف املناخ اأو لتغرّيات مرتبطة 

به ملحوظة يف النظام، اإىل اأ�صباب ب�رشية املن�صاأ تتخطى التقلبية الطبيعية. وتق�صي 

ربطًا  مناخية  مناذج  على  املبنية  املناخ  تغرّي  حماكاة  عمليات  بربط  اأي�صًا  العملية 

�صتجابات امللحوظة يف النظام الطبيعي اأو املدار. ويجب اأن تكون ن�صبة  اإح�صائيًا بالإ

يف  فردية  عزو  خطوة  كّل  يف  املتوّفرة  الثقة  ن�صبة  من  اأدنى  امل�صرتك  بالعزو  الثقة 

اخلطوتني، وذلك ب�صبب جمع ما بني تقييمني اإح�صائيني م�صتقلني.

Keystone species

من  الكثري  يف  يوؤثر  اأ�صا�صيًا  دورًا خدميًا  توؤدي  التي  نواع  الأ هي  اأ�ش��شية   اأنواع 

واإىل  نواع  الأ من  عدد  خ�صارة  اإىل  موتها  يوؤدي  قد  والتي  خرى  الأ احلية  الكائنات 

يكولوجي. حدوث تغرّيات كربى يف وظيفة النظام الإ

Kyoto Protocol

املتحدة  مم  الأ إتفاقية  بـا امللحق  كيوتو  بروتوكول  اعتماد  مت  كيوتو   بروتوكول 

مم  الأ إتفاقية  ا يف  طراف  الأ لـموؤمتر  الثالثة  الدورة  يف  املناخ  تغري  ب�صاأن  الإطارية 

ن تغيرّ املناخ، يف كيوتو، اليابان، يف العام 1997. وي�صمل  طارية ب�صاأ املتحدة الإ

تفاقية.  الربوتوكول تعهدات ملزمة قانونًا بالإ�صافة اإىل تلك التعهدات الواردة يف الإ

منظمة  بلدان  )معظم  بالربوتوكول  امللحق  باء  املرفق  يف  املدرجة  البلدان  ووافقت 

مبرحلة  اإقت�صادها  مير  التي  والبلدان  قت�صادي  الإ امليدان  يف  والتنمية  التعاون 

اإنتقالية( على احلد من اإنبعاثاتها من غازات الدفيئة الب�رشية املن�صاأ )ثاين اأك�صيد 

الهيدروجينية  الفلورية  الكربونية  واملركبات  النيرتوز  واأك�صيد  وامليثان  الكربون 

واملركبات الكربونية الفلورية امل�صبعة و�صاد�ص فلوريد الكربيت( بن�صبة خم�صة يف 

العام  من  املمتدة  لتزام  الإ 1990 خالل فرتة  العام  م�صتويات  دون  قل  الأ على  املئة 

ول /  2008 اإىل العام 2012. دخل بروتوكول كيوتو حّيز التنفيذ يف 16 ت�رضين الأ

اأكتوبر 2005.
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La Niña

 El Niño-Southern Oscillation اجلنوبي  التذبذب   - النينيو  اأنظر  النين�  

(ENSO)و

Landslide

�صفل بفعل اجلاذبية وكثريًا ما يكون  را�شي  كتلة من املواد املنزلقة اإىل الأ اإنزلق الأ

ذلك م�صحوبًا باملياه عندما تت�صّبع بها تلك املواد؛ حركة �رضيعة لكتلة من الرتاب اأو 

ال�صخور اأو احلتات اإىل اأ�صفل منحدر ما.

Large-scale singularities

تغرّيات مفاجئة ومثرية تطراأ على حالة اأنظمة ما،  ال�شذوذات الوا�شعة النط�ق  

يف  تدريجية  زيادة  توؤدي  قد  مثاًل،  الدافعة.  القوى  يف  تدريجية  تغرّيات  مع  جتاوبًا 

الوا�صعة  ال�صذوذات  تلك  حدوث  اإىل  اجلوي  الغالف  يف  الدفيئة  غازات  تركيزات 

و اإنهيار 
و اإنهيار الد�ران املدفوع بالتباين احلراري �امللحي، اأ

ؤ اأ النطاق، كتباطو

ؤ  ال�صفيحة اجلليدية يف غرب املنطقة القطبية اجلنوبية )اأنتاركتيكا(. وي�صعب التنبو

بحدوث ال�صذوذات الوا�صعة النطاق وحتديد مداها وتوقيتها.

Last Glacial Maximum

اإىل وقت  خري  ق�صى الأ ي�صري احلد اجلليدي الأ خري    ق�شى الأ احلد اجلليدي الأ

خرية اأي منذ حوايل  ق�صى لل�صفائح اجلليدية خالل الفرتة اجلليدية الأ متداد الأ الإ

21000 األف �صنة.

Leaching

غ�شيل الرتبة   اإزالة عنا�رض الرتبة اأو املواد الكيميائية امل�صتخدمة بوا�صطة حركة 

املياه يف الرتبة.

Leaf area index (LAI)

ما  لنبات  النباتي  الغطاء  الن�صبة بني جممل م�صاحة  النب�تي   الغط�ء  دليل كث�فة 

ر�ص التي تغطيها اأوراقه. وبني م�صاحة الأ

Legume

البقولي�ت  هي النباتات التي تثّبت النيرتوجني من الهواء عن طريق عالقة تعاي�صية 

والفول  والبازلء  ال�صويا  فول  )مثل  جذورها  نظم  ويف  تربتها  يف  البكترييا  مع 

والف�صة والرب�صيم(.

Likelihood

ما عندما ميكن  نتيجة  اأو  اأو ح�صيلة  اأرجحية حدث  اإىل  التقرير  ي�صري  رجحية   الأ

إ�صتعمال مفردات معيارية معرو�صة يف املقدمة. اأنظر اأي�صًا  تقدير اإحتمال حدوثها، با

. Confidence والثقة Uncertainty عدم اليقني

Limnology

علم اللمنولوجي�  درا�صة البحريات وكائناتها احلية.

Littoral zone

رتفاع املياه. �صفل لإ على والأ منطقة �ش�حلية  منطقة �صاحلية، تقع بني اخلطني الأ

Malaria

جن�ص  من  طفيلية  اأنواع  به  تت�صبب  �بائي  اأو  متوطن  طفيلي  مر�ض  املالري�  

هذا  ويوؤدي  نزفيلي�ض«؛  »الأ جن�ص  من  البعو�ص  وينقله  ويل(  )الأ »البالزموديوم« 

املر�ص اإىل الإ�صابة بنوبات حرارة مرتفعة واإىل اإ�صطرابات جمموعية. وهو ي�صيب 

حوايل 300 مليون �صخ�ص ويق�صي على حوايل مليوين �صخ�ص يف كّل عام.

Market impacts

ثيات ميكن تقديرها تقديرًا نقديًا، وهي توؤثر مبا�رضة على  ت�أثريات �شوقية  هي تاأ

إجمايل الناجت املحلي، مثل التغيريات يف �صعر املدخالت و / اأو ال�صلع الزراعية.  ا

.Non-market impacts ثيات غي �صوقية اأنظر اأي�صًا تاأ

Meningitis

اإلته�ب ال�شح�ي�  اإلتهاب �صحايا الدماغ )وهي الق�رضة التي تغطي الدماغ( تت�صبب 

به عادًة باكترييا اأو فريو�صات اأو فطريات.

Meridional overturning circulation (MOC) 

�امللحي  احلراري  بالتباين  املدفوع  الد�ران  اأنظر  الطويل   نقالب  الإ دوران 

Thermohaline circulation (THC)i

Microclimate

ر�ص اأو بالقرب منه. اأنظر اأي�صًا  من�خ حملي تف�شيلي  مناخ حملي على �صطح الأ

.Climate مناخ

Millennium Development Goals (MDGs)

اإ�صتئ�صال  بينها  من  اأهداف  ع�رضة  من  مكّونة  لئحة  لفية   لالأ من�ئية  الإ هداف  الأ

اإعتمدتها  م�صتدامة،  بيئة  وتاأمني  مهات  الأ �صحة  وحت�صني  واجلوع  املدقع  الفقر 

مم املتحدة اأي 191 دولة، يف العام 2000، على اأن يتم حتقيقها  اجلمعية العامة لالأ

�رضة الدولية بروؤية مو�ّصعة للتنمية وقد  لفية الأ بحلول العام 2015. وتلزم اأهداف الأ

إطار عمل لقيا�ص التقّدم الذي مت اإحرازه يف جمال التنمية. مت القبول بها كا

Mires

.Bog را�ٍض رطبة يتجّمع فيها اخلث. اأنظر اأي�صًا �صبخة / م�صتنقع م�شتنقع  اأ

Mitigation

التخفيق  تدّخل ب�رضي يهدف اإىل احلد من التاأثري الب�رشي املن�صاأ للنظام املناخي، 

غازات الدفيئة واإنبعاثاتها وتعزيز  وي�صّم اإ�صرتاتيجيات تقود اإىل خف�ص م�صادر 

م�صارف اإمت�صا�صها.

Mixed layer

التفاعل مع  العليا يف املحيط، وهي جيدة املزج ب�صبب  املنطقة  هي  طبقة خمتلطة  

الغالف اجلوي فوقها.

Monsoon

املو�شمي�ت  املو�صميات هي رياح مو�صمية مدارية و�صبه مدارية تت�صم بتغرّي اإجتاه 

رياحها ال�صطحية ون�صب التهطال ذات ال�صلة.

Montane

�شبه األبي  املنطقة البيوجغرافية املتاألفة من منحدرات املرتفعات الرطبة والباردة 

�صجار  الأ من  بخليط  تتمّيز  التي  لب  الأ جنوب  منطقة  حتت  تقع  وهي  ن�صبيًا، 

الدائمة اخل�صار  ال�صنوبرية  �صجار  املتدنية والأ املرتفعات  وراق على  الأ املت�صاقطة 

على مرتفعات اأكرث علوًا.

Morbidity

املرا�شة  معدل حدوث مر�ص ما اأو اأي اإ�صطراب �صحي اأخر يف �صفوف جمموعة 
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عتبار.  الإ بعني  معينة  بفئات عمرية  املرا�صة اخلا�صة  اأخذ معدلت  مع  ما،  �صكانية 

قامة  الإ ومعدلت  املزمنة،  مرا�ص  الأ اإنت�صار   / حدوث  املرا�صة  موؤ�رضات  وت�صمل 

عن  التغّيب  اأيام  )اأي  العجز  واأيام  ولية،  الأ الرعاية  واإ�صت�صارات  امل�صت�صفيات،  يف 

عرا�ص. العمل(، ومعّدل اإنت�صار الأ

Morphology

مورفولوجي�   بنية كائن ما اأو �صكل اأر�صي، و�صكله، اأو اأي جزء من اأجزائه.

Mortality

الوفي�ت  معّدل حدوث املوت يف �صفوف جمموعة �صكانية ما، وياأخذ ح�صاب معّدل 

الوفيات مبعّدلت وفيات فئات عمرية حمددة، ويوؤدي ذلك تاليًا اإىل قيا�ص متو�ّصط 

العمر املتوّقع وقيا�ص مدى حدوث املوت املبّكر.

Net biome production (NBP) 

�صايف  حيائية  الأ املنطقة  اإنتاج  �صايف  ي�صاوي  حي�ئية   الأ املنطقة  اإنت�ج  �ش�يف 

يكولوجي مع خ�صم الكربون املفقود اإثر اإ�صطرابات مثل احلرائق  إنتاج النظام الإ ا

وراق بفعل احل�رضات. اأو ت�صاقط الأ

Net ecosystem production (NEP)

يكولوجي الفارق  إنتاج النظام الإ يكولوجي  ي�صاوي �صايف ا �ش�يف اإنت�ج النظ�م الإ

مواد  حتلل  من  )مبعظمه  التغذية  املتباين  �ض  والتنفرّ ويل  الأ نتاج  الإ �صايف  بني  ما 

�صايف  اأي�صًا  يكولوجي �صمن املنطقة ذاتها )اأنظر  النظام الإ ع�صوية ميتة( لذلك 

.)Net biome production (NBP)i حيائية إنتاج املنطقة الأ ا

Net primary production (NPP)

ويل مطروحًا  نتاج الأ �يل اإجمايل الإ نتاج الأ ويل  ي�صاوي �صايف الإ نت�ج الأ �ش�يف الإ

ي�ص  الأ عمليات  جمموع  اأي  التغذية،  الذاتي  �ض  التنفرّ بنتيجة  املفقود  الكربون  منه 

تزان لنمو النبتة �صمن املنطقة ذاتها. والإ

Nitrogen oxides (NOx)

يٌّ من عدة مركبات اأك�صيدات النيرتوجني.
اأوك�شيدات النيرتوز  اأ

No regrets policy

اإجتماعية  منافع  اإىل جني  توؤدي  اأن  �صاأنها  �صيا�صة من  ُيندم عليه�«   �شي��شة »ل 

و اإقت�صادية �صافية �صواء ح�صل تغرّي ب�رشي املن�صاأ اأو مل يح�صل.
و/اأ

Non-linearity

عدم اخلطّية  ُت�صّمى اأي عملية »غري خطّية« عند غياب العالقة التنا�صبية بني العّلة 

واملعلول.

Non-market impacts

رفاه  اأو  يكولوجية  الإ النظم  مت�ّص  التي  التاأثريات  هي  �شوقية   غري  ت�أثريات 

خطر  اإحتمالت  إرتفاع  كا النقدية،  بالتقديرات  عنها  التعبري  ي�صعب  لكن  ن�صان،  الإ

�صخا�ص املعر�صني خلطر املجاعة. اأنظر اأي�صًا  الوفيات املبكرة اأو زيادات يف عدد الأ

.Market impacts ثيات ال�صوق تاأ

 Normalised difference vegetation index (NDVI)

الرقم القي��شي املوّحد الفرق للغط�ء النب�تي   قيا�ص ي�صتند اإىل ت�صوير �صاتلي 

بعيد املدى لـ»خ�صار« الغطاء النباتي.

North Atlantic Oscillation (NAO)

طل�صي من تغرّيات متعار�صة  طل�شي  يتاألف التذبذب ال�صمال الأ التذبذب �شم�ل الأ

يف ال�صغط البارومرتي بالقرب من اأي�صلند وجزر اآ�صور. وهو الطريقة ال�صائدة عن 

طل�صي. التقلبية املناخية ال�صتوية يف منطقة �صمال الأ

Ocean acidification

يوؤدي  البحر  مياه  يف  الكربون  اأك�صيد  ثاين  تركيزات  يف  تزايد  املحيط   حتّم�ض 

اإىل  يوؤدي  قد  ما   ،)pH يف  اإنخفا�ص  )اأي  احلمو�صة  ن�صبة  يف  ملحوظ  اإرتفاع  اإىل 

والطحالب  واملحار  املرجان  مثل  التكلي�ص  كائنات  لدى  التكلي�ص  ن�صبة  اإنخفا�ص 

والق�رضيات.

Ombrotrophic bog

ر�ض رطبة تتمّيز بحمو�صتها ويتجّمع اخلث فيها، تغّذيها  اأ �شبخة اأمبوتروفية  

مطار )بدًل من املياه اجلوفية(، وهي تاليًا فقرية على م�صتوى املغذيات. مياه الأ

 Opportunity costs

تك�ليف الفر�ض البديلة / ال�ش�ئعة  تكلفة ن�صاط اإقت�صادي مت التخلي عنه ب�صبب 

اإختيار ن�صاط اأخر.

Ozone

ك�صيجني، وعبارة عن اأحد مكّونات الغالف  وزون  هو ال�صكل الثالثي الذرات لالأ الأ

التفاعالت  خالل  من  طبيعية  ب�صورة  الرت�بو�صفي  طبقة  يف  يتوّلد  وهو  اجلوي. 

ن�صطة الب�رضية )ال�صباب  الكيميائية ال�صوئية التي ت�صتمل على غازات ناجمة عن الأ

الرتوبو�صفري،  طبقة  يف  املوجود  وزون  لالأ وميكن  ال�صوئي(.  الكيميائي  الدخاين 

وزون  الأ ويعمل  احلية.  الكائنات  من  بالعديد  ي�رّض  اأن  الرتكيز،  عايل  يكون  عندما 

�صعة  الرتوبو�صفريي كغاز دفيئة. ويتوّلد يف ال�صرتاتو�صفي تنيجة التفاعل ما بني الأ

وزون  الأ اإ�صتنفاد  اأما   .)O2( اجلزيئي  ك�صيجني  والأ ال�صم�صية  البنف�صجية  فوق 

ال�صرتاتو�صفريي اإثر التفاعالت الكيميائية التي قد تتعزز ب�صبب تغيرّ املناخ فيوؤدي 

ر�ص. �صعاع فوق البنف�صجي - باء على م�صتوى الأ اإىل زيادٍة يف تدّفق الإ

 Paludification

ر�ٍض رطبة مثل �صبخة اأو  ر�ص اإىل اأ ر�ض الرطبة  عملية حتويل الأ عملية ت�شّكل الأ

ة. م�صتنقع اأو حماأ

Particulates

ج�شيم�ت دقيقة  ج�صيمات �صلبة �صغرية جدًا ت�صدر يف خالل عملية اإحرتاق الوقود 

حيائية. وقد تتاألف اجل�صيمات الدقيقة من طائفة كبرية  حفوري ووقود الكتلة الأ الأ

من املواد، من بينها مواد تثري خماوف كربى على م�صتوى ال�صّحة، وهي تلك التي 

.PM10 يقل قطرها عن 10 نانومرتات وُيطلق عليها اإ�صم

Peat

امل�صتنقعات  حزازيات  من  كبرية  وبدرجة  امليتة  النباتات  من  اخلث  يتاألف  خث  

التي حتللت جزئيًا ب�صبب دوام بقائها حتت املاء، بوجود مواد حافظة مثل احلم�ص 

الدبال.

Peatland

ر�ض رطبة عادة مثل م�صتنقع ت�صهد جتمعًا بطيئًا للخث. اأر�ض اخلث  اأ

Pelagic community

اأو  اأو بحرية  اأعايل مياه نهر  جمموعة من الكائنات التي تعي�ص يف  جمموعة مّيية  
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الكتلة  قاع  من  بالقرب  اأو  فوق  تعي�ص  التي  القاعية  للمجموعات  )خالفًا  حميط 

املائية(.

Pemafrost

ر�ص الدائمة التجّمد، كلما اإ�صتقرت درجات احلرارة حتت ال�صفر  تربة �شقيعية  الأ

املئوي لعدة �صنوات.

Phenology

الفينولوجي�  درا�صة الظواهر الطبيعية التي يتكرر حدوثها على نحو دورّي )مراحل 

التنمية والهجرة، مثاًل( وعالقتها باملناخ وبالتغرّيات الف�صلية.

Photochemical smog

ال�صوئية  الكيميائية  الهوائية  امللوثات  مزيج من  �شب�ب دخ�ين كيمي�ئي �شوئي  

ولية وخا�صة  الأ الهوائية  امللوثات  ال�صم�ص مع  تفاعل �صوء  الناجمة عن  املوؤك�صدة 

الهيدروكاربونات.

Photosynthesis

التمثيل ال�شوئي  متثيل تقوم به النباتات والطحالب وبع�ص البكترييا من ال�صكر، 

ك�صيجني خالل العملية.  ك�صيد الكربون واملاء، مع اإطالق الأ بوجود ال�صم�ص وثاين اأ

 ،Carbon dioxide fertilization الكربون  ك�صيد  اأ بثاين  التخ�صيب  اأي�صًا  اأنظر 

.C4 plants C4 ونباتات ،C3 plants C3 ونباتات

Physiographic

ُي�صتخدم  اأو  الطبيعية،  الظواهر  اأو  الطبيعة  بو�صف  يتعّلق  م�صطلح  فيزيوغرايف  

خالله.

Phytoplankton

النباتات  النباتية  العوالق  للعوالق. وتعترب  النباتي  ال�صكل  النب�تية  هي  العوالق 

غذية البحرية بكاملها. وتلك الكائنات  املهيمنة يف البحار وت�صّكل اأ�صا�صًا ل�صبكة الأ

الوحيدة اخللّية هي العوامل الرئي�صية يف تثبيت الكربون يف املحيط من خالل التمثيل 

.Zooplankton ال�صوئي. اأنظر اأي�صًا العوالق احليوانية

Plankton

العوالق  اأي�صًا  اأنظر  بفتور.  ت�صبح  اأو  تن�صاق  جمهرية  مائية  كائنات  العوالق  

.Zooplankton  والعوالق احليوانية Phytoplankton النباتية

Plant functional type (PFT)

للغطاء  الدينامية  النماذج  عادة يف  ُي�صتعمل  نبات مثايل  نوع  نب�ت وظيفي   نوع 

النباتي العاملي.

Polynya

تيارات  نتيجة  دائم،  ب�صكل  املتجمدة  غري  البحرية  املياه  من  م�صاحات  م�ئي   ُفرج 

بيولوجية  نقاط  وهي  البحري.  باجلليد  املغطاة  املحيطات  يف  دافئة،  حملية  مائية 

�صاخنة اإذ توؤدي دور فتحات تنّف�ص اأو املالذ للثدييات البحرية، مثل احلوت والفقمة 

�صماك. كلة الأ والطيور الآ

Population system

نوع  دينامية  حتدده  يكولوجي(  الإ النظام  عن  )يختلف  بيئي  نظام  �شّك�ين   نظ�م 

يكولوجية بل  نواع الطليقة التي تقطع عادة عددًا من املجموعات الإ خا�ص من الأ

حيائية بكاملها، مثل الطيور املهاجرة التي تعي�ص مو�صميًا يف غابات  اأحيانًا كتاًل اأ

را�ٍض رطبة يف طريقها نحو منطقة جديدة. وم�صاحات مع�صو�صة وتزور اأ

Potential production

اأو  الرتبة  حمدودة  غري  ظروف  يف  ما  ملح�صول  التقديري  نتاج  الإ حمتمل   اإنت�ج 

املغذيات اأو املياه.

Pre-industrial

 Industrial ال�صناعية  الثورة  اأنظر  ال�شن�عية   الثورة  قبل  م�  ع�شر 

.revolution

Primary production

نتاج التي تقوم به النباتات والتي ُت�صمى اأي�صًا باملنِتج  ويل  كّل اأ�صكال الإ نت�ج الأ الإ

.NBPو ،GPP، NPP، NEP ويل. اأنظر الأ

Projection

غالب  يف  حُتت�صب  الكمّيات  من  ملجموعة  اأو  لكمية  املحتمل  التطّور  هو  �شق�ط   الإ

ت�صم  اإذ  التنبوؤات،  عن  �صقاطات  الإ وتختلف  النماذج.  اأحد  مب�صاعدة  حيان  الأ

قت�صادية  �صقاطات اإفرتا�صات تتعّلق، على �صبيل املثال، بالتطّورات امل�صتقبلية الإ الإ

الإجتماعية والتكنولوجية التي من املمكن حتقيقها اأو عدم حتقيقها. وتاليًا، تكون 

املناخ  إ�صقاطات  ا اأي�صًا  اأنظر  اليقني.  عدم  من  هامة  لن�صبة  عر�صة  �صقاطات  الإ

. Climate predictions ات املناخ Climate projections ونتبوؤ

Pteropods

ع�صاء التي ت�صتعملها  البتريوبود  حّيات بحرية �صغرية من نوع العوالق، ت�صبه الأ

اجلوانح لل�صباحة.

Pure rate of time preference

�صتهالك  لإ احلايل  �صتهالك  الإ تف�صيل  درجة  هي  الزمني   التف�شيل  معّدل  �ش�يف 

عنا�رض  من  عن�رض  وهو  والدخل،  ذاتها  �صعار  الأ على  بقاء  الإ مع  ال�صابقة،  ال�صنة 

ل اخل�صم. معدرّ

Radiative forcing

�صعاع الراأ�صي  �صعاعي هو التغرّي الطارئ على �صايف الإ �شع�عي  التاأثري الإ الت�أثري الإ

( يف الرتوبوبوز( نتيجة لتغرّي داخلي يف التاأثري 
2

)مقا�صًا بالواط يف املرت املربع  )و/م

اأو  الكربون  اأك�صيد  ثاين  تركيز  يف  تغرّي  حدوث  مثل  املناخي،  للنظام  اخلارجي 

�صعاع ال�صم�صي. الإ

Rangeland

را�صي املع�صو�صبة واأرا�صي اجلنيبات وال�صافانا والتندرا غري  اأرا�شي املراعي  الأ

املدارة.

 Recalcitrant

مق�وم  مواد ع�صوية مقاومة اأو م�صتودعات كربون مقاومة للتحلل.

Reference scenario

.Baseline/reference صا�صي / مرجعي� �شين�ريو مرجعي  اأنظر اأ

Reforestation

را�صي التي كانت ت�صم يف ال�صابق غابات  �صجار يف الأ زراعة الأ اإع�دة الت�شجري   

�صتخدامات اأخرى. وملناق�صة م�صطلح »الغابة« وما يت�صل به  لكن مت اإ�صتغاللها لإ
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�صجار، اأنظر تقرير الهيئة  إزالة الأ إعادة الت�صجي وا من م�صطلحات مثل الت�صجي وا

را�صي  را�صي وتغيري اإ�صتخدام الأ ن اإ�صتخدام الأ
احلكومية املعنية بتغرّي املناخ ب�صاأ

.)IPCC, 2000( واحلراجة

Reid’s paradox

مف�رقة ِرْيد  ت�صري املفارقة اإىل التعار�ص الظاهر بني الن�صب التقديرية العالية لهجرة 

خري(، ون�صب  النباتات مبوجب �صجّل املناخ القدمي )خا�صة بعد الع�رض اجلليدي الأ

النباتات  بذور  اإنت�صار  درا�صة  عند  تقديرها  ميكن  التي  املحتملة  املتدنية  الهجرة 

املعنية، خالل اإختبارات »النفق الريحي«، على �صبيل املثال.

Reinsurance

اإع�دة الت�أمني  نقل ن�صبة من خماطر التاأمني الرئي�صي اإىل م�صتوى ثاٍن من �رضكات 

التاأمني )�رضكات اإعادة التاأمني(؛ اأي اأنها »تاأمني �رضكات التاأمني« ب�صكل اأ�صا�صّي.

Relative sea-level rise

Sea-  إرتفاع م�صتوى �صطح البحر اإرتف�ع ن�شبي يف م�شتوى �شطح البحر   اأنظر ا

.level rise

Reservoir

م�شتودع  عن�رض من عنا�رض النظام املناخي، غري الغالف اجلوي، ميتلك القدرة 

وجتميعها  الدفيئة(  غازات  اأو  الكربون  )مثل  للقلق  املثرية  املواد  تخزين  على 

مثلة على م�صتودعات الكربون.  واإطالقها. وتعترب املحيطات والرتبة والغابات من الأ

اإ�صطناعيًا لتخزين املياه مثل البحريات  اأو  اأي�صًا مكانًا طبيعيًا  كما يعني امل�صطلح 

غرا�ص مثل  اأو الربك اأو م�صتودعات املياه اجلوفية التي ميكن �صحب املياه منها لأ

الرّي اأو لتوفري اإمدادات املياه.

Resilience

مرونة  هي قدرة نظام اإجتماعي اأو بيئي ما على معاجلة الإ�صطرابات مع الإحتفاظ 

�صا�صية وطرق العمل ذاتها والقدرة على التنظيم الذاتي وعلى التاأقلم  بالهيكلية الأ

مع الإجهادات والتغيري.

Respiration

التنّف�ض  العملية التي ت�صتخدمها الكائنات احلية يف حتويلها املادة الع�صوية اإىل ثاين 

ك�صيجني. ك�صيد الكربون لإطالق الطاقة واإ�صتهالك الأ اأ

Riparian

م�ش�طئ  يرتبط بـ، اأو يعي�ص اأو يقع على �صفاف جمرى مائي طبيعي )نهر مثاًل( اأو 

اأحيانًا بحرية اأو مياه املد واجلزر.

River discharge

تدّفق املجرى النهري  تدّفق مائي �صمن جمرى نهري ُيقا�ص عادة باملرت املكّعب / 

ق املجرى املائي«. ثانية. وهو مرادف مل�صطلح »تدفرّ

Runoff

ر ول ينتح. جري�ن  ذلك اجلزء من التهطال الذي ل يتبخرّ

Salinisation

مالح يف الرتبة. التمّلح  تراكم الأ

Salt-water intrusion/encroachment

طغي�ن املي�ه امل�حلة  اإنتقال املياه ال�صطحية العذبة اأو املياه اجلوفية من مكان اإىل 

وىل. ويحدث ذلك عادة  اأخر نتيجة تقّدم املياه املاحلة نظرًا اإىل اأنها اأكرث كثافًة من الأ

ر�ص  نهار ب�صبب اإنخفا�ص التاأثري املبني على الأ يف املناطق ال�صاحلية اأو عند م�صّبات الأ

)اإما اإثر تقّل�ص اجلريان وتغذية املياه اجلوفية ذات ال�صلة على �صبيل املثال، اأو 

اإثر �صحب مفرط للمياه من م�صتودعات املياه اجلوفية( اأو ب�صبب اإزدياد يف التاأثري 

رتفاع الن�صبي يف م�صتوى �صطح البحر على �صبيل املثال(. البحري )الإ

Savanna

حيائية  ال�ش�ف�ن�  اأر�ص مع�صو�صبة مدارية اأو �صبه مدارية اأو وحدات اجلنبات الأ

تتمّيز  كّلها  �صجار،  الأ من  وا�صع  طيف  اأو  فردية  اأ�صجار  اأو  منت�رضة  جنيبات  مع 

مبناخ جاف )قاحل اأو �صبه قاحل اأو �صبه رطب(.

Scenario

حيان، لكيفية تطّور امل�صتقبل اإ�صتنادًا  �شين�ريو  و�صف معقول ومب�ّصط، يف اأغلب الأ

والعالقات  املحّركة  القوى  عن  داخليًا  ومت�صقة  متجان�صة  اإفرتا�صات  جمموعة  اإىل 

اإىل  عادة  ت�صتند  اأنها  اإل  �صقاطات،  الإ من  ال�صيناريوهات  ُت�صتمد  وقد  الرئي�صية. 

حيان بـ»الوقائع املنظورة«.  معلومات اإ�صافية من م�صادر اأخرى وتقرتن يف بع�ص الأ

climate (change) scenario، و�صيناريو  املناخ   ) )تغيرّ �صيناريو  اأي�صًا  اأنظر 

�صيناريوهات  عن  اخلا�ض  التقرير  و   Emissions scenario نبعاثات  الإ

.SRES نبعاثات الإ

Sea-ice biome

ت�صّكلها  التي  الوحدة  هي  البحري   واجلليد  املحيط�ت  بني  حي�ئية  الأ الوحدة 

)اأر�ص  فوقه  اأو  العائم  املحيطي  اجلليد  داخل  تعي�ص  التي  البحرية  الكائنات  كافة 

املحيط املجّمدة( يف منطقة القطبني.

Sea-level rise

التغيرّ  اأما  املحيط.  م�صتوى  متو�صط  يف  زيادة  هو  البحر   �شطح  م�شتوى  اإرتف�ع 

إرتفاع م�صتوى �صطح البحر فهو عبارة عن تغرّي يف املتو�ّصط العاملي  اليو�صتاتي يف ا

إرتفاع  ا ويحدث  العامل.  يف  املحيط  حجم  يف  تغرّي  عن  ينجم  البحر  �صطح  مل�صتوى 

ن�صبي يف م�صتوى �صطح البحر بوجود زيادة �صافية يف م�صتوى �صطح املحيط يف ما 

ر�صية املحلية، قد تنتج عن اإرتفاع م�صتوى املحيط و/اأو هبوط  يتعّلق باحلركات الأ

املعّر�صة  املناطق  يف  ينخف�ص  اأن  الن�صبي  البحر  مل�صتوى  وميكن  ر�ص.  الأ م�صتوى 

ر�ص. رتفاع �رضيع يف م�صتوى الأ لإ

Sea wall

كل  م�شّد اأمواج  جدار اأو حاجز اإ�صطناعي على طول ال�صاحل للحيلولة دون التاآ

مواج. بفعل الأ

Semi-arid regions

إنتاج عاٍل وعادة  من�طق �شبه ق�حلة  مناطق ذات ت�صاقط متو�صط التدين، ل تتمّتع با

را�صي املراعي. اأما مفهوم »متو�ّصط التدين« املعرتف به ب�صكل  ما ت�صنف �صمن اأ

اأي�صًا  اأنظر  الواحدة.  ال�صنة  يف  مم  و250   100 بني  ما  ن�صبته  تهطاًل  فيعني  عام 

.Arid region منطقة قاحلة

Sensitivity

ة  احل�ش��شية  مدى تاأّثر نظام ما اإما بالتعّر�ص لل�رضر اأو بجني فوائد نتيجة تقلبيرّ

املحا�صيل  غّلة  يف  تغرّي  )كحدوث  مبا�رضًا  ثر  الأ يكون  وقد  تغرّيه.  اإثر  اأو  املناخ 

اأو غري مبا�رض  تقّلبيتها مثاًل(  اأو  اأو نطاقها  تغرّيٍ يف متو�ّصط درجات احلرارة  اإثر 
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إرتفاع  )كحدوث اأ�رضار ناجمة عن زيادة يف تواتر الفي�صانات ال�صاحلية مثاًل، اإثر ا

م�صتوى �صطح البحر(.

Sequestration

.Carbon sequestration يونات الكربون يون�ٍت  اأنظر تنحية اأ تنحية الأ

Silviculture

احلراجة  زراعة الغابات وتنميتها ورعايتها.

Sink

هباء  الأ اأو  الدفيئة  غازات  تزيل  اآلية  اأو  اأن�صطة  اأو  عملية  اأية  م�شرف   ب�لوعة، 

اجلوية اأو �صالئف غازات الدفيئة من الغالف اجلوي.

Snow water equivalent

املك�فئ امل�ئي للثلج  تكافوؤ احلجم / الوزن للمياه املنتجة عند تذويب كتلة حمددة 

من الثلج اأو اجلليد.

Snowpack

الرتاكم الثلجي  تراكم ف�صلي لكميات الثلوج البطيئة الذوبان.

Social cost of carbon

جتم�عية  هي قيمة تاأثري تغرّي املناخ من طن كربون واحد ُيطلق  كلفة الكربون الإ

اليوم على �صكل ثاين اأك�صيد الكربون، تراكمت مع الزمن وثم اأعيد خ�صمها بالن�صبة 

ك�صيد  اأ ثاين  اأي�صًا كقيمة يف الطن الواحد من  اأحيانًا  اإىل اليوم احلايل؛ وُيعرّب عنها 

الكربون.

Socio-economic scenarios

�شين�ريوه�ت اإجتم�عية اإقت�ش�دية  هي �صيناريوهات متعّلقة بالظروف امل�صتقبلية 

إجمايل الناجت املحلي، وبعوامل اإجتماعية اإقت�صادية اأخرى ذات ال�صلة  لل�صكان وا

�صيناريوهات  عن  اخلا�ض  التقرير  اأي�صًا  اأنظر  املناخ.  تغيرّ  تداعيات  بفهم 

نبعاثات SRES )امل�صدر: الف�صل 6(. الإ

SRES

حداث وال�صكان املعنيون  خط الأ نبع�ث�ت   التقرير اخل��ض عن �شين�ريوه�ت الإ

�صيناريوهات  عن  اخلا�ص  بالتقرير  املرتبطة  نبعاثات  والإ املحلي  الناجت  واإجمايل 

من  ذلك  عن  نتج  وما   ،)SRES) (Nakićenović et al., 2000( نبعاثات  الإ

البحر. وهناك  رتفاع يف م�صتوى �صطح  بتغيرّ املناخ وبالإ �صيناريوهات خا�صة 

واأ2 وب1 وب2(   1 )اأ قت�صادية  الإ جتماعية  الإ ال�صيناريوهات  عائالت من  اأربع 

املخاوف  على  الرتكيز  اإثنني:  نطاقني  �صمن  خمتلفة  م�صتقبلية  عوامل  تعر�ص 

قت�صادية يف مقابل املخاوف البيئية، والرتكيز على التوّجهات التنموية العاملية يف  الإ

قليمية. مقابل التوّجات التنموية الإ

Stakeholder

اأ�شح�ب ال�ش�أن  �صخ�ٌص اأو منظمة، له اأو لها م�صلحة م�رضوعة يف م�رضوع اأو كيان 

إجراء اأو ب�صيا�صة ما. ما، اأو قابل للتاأّثر با

Stock

.Reservoir خمزون  اأنظر م�صتودع

Stratosphere

ال�شرتاتو�شفري  منطقة الغالف اجلوي الطبقية الواقعة فوق الرتوبو�صفري والتي 

9 كيلومرتًا يف مناطق خطوط  10 كيلومرتات )وما بني  اإمتدادها بني نحو  يرتاوح 

العر�ص القطبية و17 كيلومرتًا يف املناطق املدارية( وبني حوايل 50 كيلومرتًا.

Streamflow

تدّفق املجرى امل�ئي  تدّفق مائي �صمن جمرى نهري ُيقا�ص مثاًل باملرت املكّعب / 

ق املجرى النهري«. ثانية. وهو مرادف مل�صطلح »تدفرّ

Sub-alpine

�صجار وفوق  لب  املنطقة البيوجغرافية التي تقع حتت خط منو الأ منطقة جنوب الأ

لبية التي تتمّيز بوجود غابات واأ�صجار �صنوبرية. املنطقة �صبه الأ

Succulent

النب�ت امل��ض  هي نباتات مثل ال�صّبار، ذات اأع�صاء تخزن املياه، ما ي�صاعدها على 

البقاء خالل ظروف اجلفاف.

Surface runoff

ر�ص باجتاه اأقرب جمرى مائي  اجلري�ن ال�شطحي  املياه التي جتري فوق �صطح الأ

�صطحي؛ �جريان مياه مل تعرب الرتبة منذ هطول املطر، من حو�ض �رضف.

Sustainable development

الثقافية  احلايل  اجليل  اإحتياجات  تلبي  التي  التنمية  هي  امل�شتدامة   التنمية 

الالحقة  جيال  الأ بقدرة  الإ�رضار  دون  من  قت�صادية  والإ وال�صيا�صية  والإجتماعية 

على تلبية اإحتياجاتها.

Taiga

الت�يغ�  احلزام ال�صمايل من الغابات البوريالية املتاخمة لتوندرا القطب ال�صمايل.

Thermal expansion

البحر،  �صطح  م�صتوى  باإرتفاع  يتعّلق  ما  يف  امل�صطلح،  ي�صري  احلراري   التمدد 

اإىل الزيادة يف احلجم )والنق�صان يف الكثافة( نتيجة اإحرتار املياه. ويوؤدي اإحرتار 

املحيط اإىل متدد حجمه، وتاليًا، اإىل اإرتفاع م�صتوى �صطح البحر.

Thermocline

املم�ل احلراري  منطقة يف حميطات العامل، عمقها كلم واحد ب�صكل عام، تتناق�ص 

عماق، وهي ت�صّكل احلد الفا�صل بني �صطح  فيها احلرارة ب�رضعة كلما اأوغلنا يف الأ

املحيط واأعماقه.

Thermohaline circulation (THC)

الدوران املدفوع ب�لتب�ين احلراري وامللحي  دوران وا�صع النطاق يف املحيطات 

يرتهن مداه بالكثافة وتت�صبب به الإختالفات يف درجات احلرارة وامللوحة. ويف �صمايل 

طل�صي، يتكّون الدوران املدفوع بالتباين احلراري وامللحي من مياه �صطحية دافئة  الأ

تتدّفق باإجتاه ال�صمال، وتدّفق مياه عميقة باردة باإجتاه اجلنوب، ما يوؤدي اإىل اإنتقاٍل 

�صاٍف للحرارة نحو القطب. وتغور املياه ال�صطحية يف مناطق حمدودة للغاية تقع يف 

نقالب الطويل. املناطق ذات خطوط العر�ص القطبية. وُي�صمى اأي�صًا بد�ران الإ

Thermokarst

الرتموك�ر�شت  م�صاحة وعرة مليئة باحلفر ال�صطحية والتالل اجلليدية واملنخف�صات 

الرتبة  اأو  ر�صي  الأ اجلليد  ذوبان  عن  الناجتة  )برك(  باملياه  متتلئ  ما  غالبًا  التي 
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اإىل  يوؤدي  ما  الإحرتار  يقودها  عملياٍت  الرتموكار�صت  عمليات  وتعترب  ال�صقيعية. 

ت�صّكل الرتموكار�صت.

Threshold

عتبة  هي م�صتوى قوة عملية نظام ما، طراأ عليها تغرّي مفاجئ اأو �رضيع. والعتبة 

و اإقت�صادي 
هي النقطة اأو امل�صتوى الذي تظهر فيه خ�صائ�ص جديدة يف نظام بيئي اأ

اأو اأي نظام اأخر، ما ُيبطل التوّقعات املبنية على عالقات ريا�صية ُتطّبق يف م�صتويات 

اأدنى.

Transpiration

وراق. ر بخار املاء عن اأوراق النباتات عرب ثغرات تنّف�ص الأ النتح  تبخرّ

Tree line

�صجار على اجلبال اأو على مرتفعات عالية.  �شج�ر  احلدود العليا لنمو الأ خط منو الأ

وهو اأعلى واأكرث توّجهًا نحو القطب مقارنة مع خط الغابة.

Trophic level

م�شتوى غذائي  مكانة كائن ما يف ال�صل�صلة الغذائية.

Trophic relationship

يكولوجية التي تنتج عندما يتغّذى نوع من نوع اأخر. عالقة غذائية  هي العالقة الإ

Troposphere

اإىل  ر�ص  الأ �صطح  من  املمتد  اجلوي  الغالف  من  ال�صفلي  اجلزء  الرتوبو�شفري  

اإرتفاع قدره حوايل 10 كيلومرتًا يف املناطق ذات خطوط العر�ص الو�صطى )يرتاوح، 

يف متو�صط، بني نحو 9 كلم يف منطقة خطوط العر�ص العليا )القطبية( ونحو 16 كلم 

يف املناطق املدارية( حيث توجد ال�صحب وحتدث الظواهر اجلوية. وهو املنطقة التي 

رتفاع. تتناق�ص فيها درجات احلرارة عمومًا عند الإ

Tsunami

اأمواج الت�شون�مي  اأمواج �صخمة حتدث عند وقوع زلزال حتت البحر اأو حدوث 

ر�صي اأو ثوران بركان. إنزلق اأ ا

Tundra

التندرا  �صهل منب�صط اأو ذو ت�صاري�ص غري حادة ول اأ�صجار فيه، وهو ميّيز املناطق 

حرارة  بدرجات  املتمّيزتني  املتجمدة  و�صبه  ال�صمالية  املتجمدة  املنطقة  يف  الواقعة 

متدنية وبف�صول منو ق�صرية.

Uncertainty

يف  املناخي  النظام  ما )مثل حالة  قيمة  تعبري عن درجة عدم معرفة  اليقني   عدم 

التوافق  غياب  اأو  املعلومات  يف  نق�ص  عن  اليقني  عدم  ينتج  اأن  وميكن  امل�صتقبل(. 

حول ما هو معروف اأو حتى قابل للمعرفة. وقد تكرث م�صادر عدم اليقني اإبتداًء من 

خطاء القابلة للتقييم الكّمي يف البيانات و�صوًل اإىل التعريف الغام�ص للمفاهيم اأو  الأ

�صقاطات غري املوؤكدة لل�صلوك الب�رضي. وعليه، ميكن متثيل عدم  امل�صطلحات اأو الإ

اأو  النماذج(  عن طريق خمتلف  املح�صوبة  القيم  نطاق  )مثل  كمية  اليقني مبقايي�ص 

بيانات عن النوعية )مثل تلك التي تعك�ص حكم فريق من اخلرباء(. اأنظر اأي�صًا الثقة 

.Likelihood رجحية Confidence والأ

Undernutrition

التي  الكميات  اأقل من  تناول كميات  تنتج عن  اأو مزمنة  حالة موؤقتة  التغذية   قّلة 

و/اأو  الغذاء  من  امل�صتخل�صة  الطاقة  من  اليومية  الإحتياجات  لتلبية  بها  ُين�صح 

�صوء  ب�صبب  اأو  الغذاء  من  كافية  غري  كميات  تناول  ب�صبب  اإما  وذلك  الربوتينات، 

�صتخدام البيولوجي للمغذيات امل�صتهلكة. مت�صا�ص و/اأو �صوء الإ الإ

Ungulate

ذوات احل�فز  ثدييات عا�صبة من ذوات احلافز )مثل احليوانات املجرتة واخلنازير 

بل وفرا�ص النهر واخليل ووحيد القرن والفيلة(. والإ

  United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

يف   1992 اأيار/مايو   9 يف  تفاقية  الإ اإعُتمدت  ط�رية    الإ املتحدة  مم  الأ اإتف�قية 

150 بلدًا ف�صاًل  اأكرث من  ر�ص يف ريو دي جانريو  نيويورك ووّقع عليها يف قمة الأ

غازات  تركيزات  »تثبيت  يف  النهائي  تفاقية  الإ ويكمن هدف  وروبي.  الأ الإحتاد  عن 

الدفيئة يف الغالف اجلوي عند م�صتوى مينع التدخالت الب�رشية املن�صاأ اخلطرة على 

تفاقية، تهدف  طراف. ومبوجب الإ اإلتزامات جميع الأ النظام املناخي«. وحتوي 

الدفيئة  غازات  اإنبعاثات  �صبط  اإىل  تفاقية  لالإ ول  الأ امللحق  يف  الواردة  طراف  الأ

التي ل ينظمها بروتوكول مونرتيال عند م�صتويات العام 1990 بحلول عام 2000. 

تفاقية حيز التنفيذ يف اآذار / مار�ص 1994. اأنظر اأي�صًا بر�توكول كيوتو  ودخلت الإ

.Protocol Kyoto

Upwelling

منطقة اإرتف�ع مي�ه الق�ع اإىل ال�شطح  منطقة عند �صطح املحيط �صعدت مياهها من 

القاع وهي مياه باردة وغنّية عادًة باملغذيات.

Urbanization

حالتها  اأو  الطبيعية  حالتها  من  را�صي  الأ حتويل  العمراين   احل�شري،  التو�ّشع 

دارة )مثل الزراعة( اإىل مدن؛ عملية يحكمها نزوح وا�صح من  الطبيعية اخلا�صعة لالإ

رياف اإىل املدن حيث تاأتي ن�صب متزايدة با�صطراد من �صكان اأي بلد اأو منطقة،  الأ

للعي�ص يف م�صتوطنات يطلق عليها اإ�صم «مراكز ح�رضية».

Vagile

طليق / مه�جري  قادر على الهجرة.

Vascular plants

نب�ت�ت وع�ئية  نباتات اأعلى مع اأوعية، اأي اأن�صجة ناقلة ال�صمغ.

Vector

من  املمر�صة  العوامل  تنقل  احل�رضات،  مثل  للدماء،  ما�صة  حية  كائنات  النواقل  

 Vector-borne بالنواقل  مرا�ص املحمولة  الأ اأي�صًا  اأنظر  اأخر.  اإىل  ثوي م�صتودع 

.diseases

Vector-borne diseases

كائنات  اأخر  ثوي  اإىل  ثوي  من  حتملها  اأمرا�ص  هي  ب�لنواقل   حممولة  اأمرا�ض 

وداء  ال�صنك  وحمى  املالريا  مثل  القراد(،  اأو  البعو�ص  )مثل  النواقل  ت�صمى 

اللي�صمانيات.

Vernalisation

رب�ع  حتتاج بع�ص املحا�صيل بيولوجيًا، مثل حبوب ال�صتاء، اإىل فرتات درجات  الإ

بغية  املبكرة،  النباتية  الفرتات  اإىل  و/اأو  بالنمو  تبداأ  اأن  قبل  جدًا  متدنية  حرارة 

إزهار  با التعجيل  عملية  هو  و�صع  الأ مبعناه  اإذًا  رباع  الإ البذور.  واإنتاج  زهار  الإ

ال�صتالت بوا�صطة  اأو  الب�صيالت  اأو  البذور  اإثمارها عن طريق معاجلة  اأو  النباتات 
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درجات حرارة متدنية لتق�صري الدورة النباتية.

Vulnerability

�شرعة الت�أثر  تعترب �رضعة التاأثر مدى تاأثر نظام ما بالعواقب ال�صارة املرتتبة على 

تقلبية املناخ  العواقب، مبا يف ذلك  تلك  اأو عدم قدرته على مواجهة  تغيرّ املناخ 

والظواهر اجلوية املتطرفة. وتتوقف �رضعة التاأثر على �صمات واأبعاد ومعدل التغرّي 

املناخي الذي يتعّر�ص له نظام ما، كما تعتمد على ح�صا�صية ذلك النظام وقدرته على 

التكّيف.

Water consumption

عملية  خالل  رجعة  بال  ُتفقد  التي  امل�صتخرجة  املياه  من  كمية  املي�ه   اإ�شتهالك 

ر واإنتاج ال�صلع(. ويعادل اإ�صتهالك املياه كميات املياه  اإ�صتخدامها )عن طريق التبخرّ

ر�ص. امل�صحوبة ناق�صًا منها تدّفق كميات املياه العائدة اإىل الأ

Water productivity

اإنت�جية املي�ه  ن�صبة املح�صول املنتج من احلبوب اإىل وحدة مياه م�صتخدمة. يف حال 

 .Irrigation water-use efficiency إ�صتخدام املياه يف الري الرّي، اأنظر كفاءة ا

مطار طنًا واحدًا / 100  وت�صتخدم اإنتاجية املياه عادًة للمحا�صيل املعتمدة على الأ

مم.

Water stress

جه�د امل�ئي  ُيعد بلد ما جُمهدًا من الناحية املائية اإذا كانت اإمداداته املتاحة من  الإ

املياه العذبة باملقارنة مع الكميات املائية امل�صحوبة مبثابة عقبة هامة تعيق التنمية. 

املتجددة  املياه  اإمدادات  املئة من  20يف  ن�صبة  امل�صحوبة  املياه  واإذا جتاوزت كميات 

إن ذلك يعترب موؤ�رضًا على الإجهاد املائي. وُيعد حم�صوٌل جُمهدًا من الناحية املائية  فا

ر - النتح الفعلي عن املطالب  يف حال قّلت املياه املوجودة يف الرتبة، وقّل تاليًا التبخرّ

ر - النتح. املحتملة من التبخرّ

Water-use efficiency

الكف�ءة يف اإ�شتخدام املي�ه  هي عبارة عن كمية الكربون التي يتم ربحها يف عملية 

النتح.   / التبّخر  عملية  يف  ُتفقد  مائية  وحدة  كل  اإىل  بالن�صبة  ال�صوئي  التمثيل 

وميكن قيا�ص هذه الكفاءة، على املدى الق�صري، بو�صفها ن�صبة ربح الكربون نتيجة 

على  اأو  النتح،  عملية  يف  املفقودة  املياه  من  الوحدة  ح�صب  ال�صوئي  التمثيل  عملية 

كمية  اإىل  الزراعية  الغّلة  اأو  �يل  الأ نتاج  الإ �صايف  ن�صبة  بو�صفها  ف�صلي  اأ�صا�ص 

املياه املتاحة.

Welfare

�صخا�ص على اأ�صا�ص فردي اأو  الرف�ه  مفهوم اإقت�صادي ُي�صتخدم لو�صف رفاهية الأ

إر�صاء احلاجات  با ت�صمح  عادًة موادًا  للرفاه فت�صم  امل�صكلة  العنا�رض  اأما  جماعي. 

من. �صا�صية وبتاأمني احلرية وال�صحة والعالقات الإجتماعية اجليدة والأ الأ

Wetland

�رضفًا  تعرف  تربة  وذات  إ�صتمرار  با باملياه  تغذى  اإنتقالية  منطقة  رطبة   اأر�ض 

إيكولوجي مائي واأخر اأر�صي. هي منطقة  حمدودًا للمياه، تتواجد عادة بني نظام ا

را�صي الرطبة  مطار اأو من املياه ال�صطحية اأو اجلوفية. وتتمّيز الأ تتغذى من مياه الأ

بتواجد ملحوظ فيها للنباتات املعتادة على العي�ص يف تربة م�صّبعة باملياه.

Yedoma

بالكاد حتللت،  قدمية  مواد ع�صوية  القدمية   الع�شوية  ال�شقيعية  الرتبة  مواد 

حمبو�صة داخل الرتبة ال�صقيعية.

Zoonoses

من  طبيعي  ب�صكل  تنتقل  عدوى  اأنواع  اأو  اأمرا�ص  املن�ش�أ   احليوانية  مرا�ض  الأ

ن�صان. احليوانات الفقرية اإىل الإ

Zooplankton

العوالق  ت�صتهلك  العوالق. وهي  �صكال احليوانية من  الأ هي  العوالق احليوانية  

النباتية وغريها من العوالق احليوانية.






