
االحترار العالمي بمقدار 1.5 درجة مئویة
التقریر الخاص للھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ (IPCC) بشأن آثار االحترار العالمي بمقدار 1.5 درجة مئویة 
فوق مستویات ما قبل العصر الصناعي والمسارات العالمیة ذات الصلة النبعاثات غازات االحتباس الحراري، في سیاق 

تعزیز التصدي العالمي لخطر تغیر المناخ، ودعم التنمیة المستدامة، والجھود الرامیة إلى القضاء على الفقر

البیانات الرئیسیة من الملخص لصانعي السیاسات*

فھم معنى احترار عالمي بمقدار 1.5 درجة مئویة
تشیر التقدیرات إلى أن االحترار العالمي الناجم عن األنشطة البشریة یبلغ 1 درجة مئویة تقریباً فوق مستویات ما قبل العصر 

الصناعي، بھامش مرجح قدره 0.8 إلى 1.2 درجة مئویة، ومن المرجح أن یبلغ االحترار العالمي 1.5 درجة مئویة بین عامي 2030 
و2052 إذا ما استمر في الزیادة بالمعدل الحالي. (ثقة عالیة).

واالحترار الناجم عن انبعاثات بشریة منذ فترة ما قبل الصناعة حتى اآلن سیستمر فترات طویلة، من قرون إلى آالف السنین وسیظل 
 یسبب مزیداً من التغییرات طویلة األجل في نظام المناخ، من قبیل ارتفاع مستوى سطح البحر وما یرتبط بذلك من تأثیرات 

(ثقة عالیة)، لكن لیس من المرجح أن تتسبب ھذه االنبعاثات وحدھا في احترار عالمي بمقدار 1.5 درجة مئویة (ثقة متوسطة).

المخاطر المتصلة بالمناخ التي تھدد النظم الطبیعیة والبشریة تزداد مع احترار عالمي بمقدار 1.5 درجة مئویة قیاساً بالوضع الحالي، 
لكنھا أقل قیاساً بأوضاع یكون فیھا االحترار بمقدار درجتین مئویتین (ثقة عالیة). وتتوقف ھذه المخاطر على نطاق ومعدل االحترار، 

والمكان الجغرافي، ومستویات التقدم وھشاشة األوضاع، وعلى اختیارات خیارات التكیف والتخفیف وتنفیذھا (ثقة عالیة).

التغیرات المناخیة المتوقعة، وتأثیراتھا المحتملة، وما یرتبط بھا من مخاطر
تتنبأ النماذج المناخیة باختالفات كبیرة في الخصائص المناخیة اإلقلیمیة بین الوضع الحالي ووضع یزید فیھ االحترار العالمي بمقدار 

1.5 درجة مئویة، وبین زیادة االحترار العالمي بمقدار 1.5 ودرجتین مئویتین. وتشمل ھذه االختالفات زیادات فیما یلي: متوسط 
درجات الحرارة في معظم المناطق البریة ومعظم المحیطات (ثقة عالیة)، حرارة متطرفة في معظم المناطق المأھولة (ثقة عالیة)، 

الھطول الغزیر في عدة مناطق (ثقة متوسطة)، احتماالت الجفاف والعجز في الھطول في بعض المناطق (ثقة متوسطة).

بحلول عام 2100، یُتوقع أن یكون المتوسط العالمي لمستوى سطح البحر أقل بمقدار 0.1 متر في ظل احترار عالمي قدره 1.5 درجة 
مئویة منھ في ظل احترار عالمي قدره درجتین مئویتین (ثقة متوسطة). وسیستمر مستوى سطح البحر في االرتفاع بعد عام 2100 

بفترة طویلة (ثقة عالیة)، ویتوقف نطاق ھذا االرتفاع ومعدلھ على مسارات االنبعاثات في المستقبل. وانخفاض معدل ارتفاع مستوى 
سطح البحر یتیح للنظم البشریة واإلیكولوجیة في الجزر الصغیرة، وفي المناطق الساحلیة المنخفضة، ومناطق الدلتا، مزیداً من 

الفرص للتكیف (ثقة متوسطة).

في المناطق البریة، یُتوقع أن تكون آثار االحترار العالمي بمقدار 1.5 درجة مئویة على التنوع األحیائي البحري، والنظم 
اإلیكولوجیة، بما في ذلك ضیاع األنواع وانقراضھا، أقل منھا في ظل احترار عالمي قدره درجتین مئویتین. ویُتوقع أن یؤدي حصر 

االحترار العالمي في حدود 1.5 درجة مئویة بدًال من درجتین، إلى تقلیل اآلثار على النظم اإلیكولوجیة البریة والنظم اإلیكولوجیة 
للمیاه العذبة والساحلیة، وإلى الحفاظ على مزید من خدماتھا لصالح اإلنسان (ثقة عالیة).

یُتوقع أن یؤدي حصر االحترار العالمي في حدود 1.5 درجة مئویة بدًال من درجتین إلى الحد من الزیادات في درجة حرارة 
المحیطات، وما یرتبط بذلك من زیادة في حموضة المحیطات وانخفاض في مستویات األوكسجین في المحیطات (ثقة عالیة). وعلى 

ھذا، فإن حصر االحترار العالمي في حدود 1.5 درجة مئویة یقلل فیما یتوقع المخاطر على التنوع األحیائي البحري، ومصاید 
األسماك، والنظم اإلیكولوجیة، ووظائفھا والخدمات التي تقدمھا لإلنسان، حسبما یتضح من التغییرات المؤخرة في الجلید البحري في 

المنطقة القطبیة الشمالیة وفي النظم اإلیكولوجیة للشعاب المرجانیة في المیاه الدافئة (ثقة عالیة).

المخاطر المتصلة بالمناخ على الصحة وسبل العیش واألمن الغذائي واإلمداد بالمیاه، وأمن البشر والنمو االقتصادي، یُتوقع أن تزید 
في ظل احترار عالمي بنسبة 1.5 درجة مئویة، وأن تزید بدرجة أكبر في ظل احترار عالمي بنسبة درجتین مئویتین.

معظم احتیاجات التكیف ستكون أقل في ظل احترار عالمي قدره 1.5 درجة مئویة قیاساً بدرجتین مئویتین (ثقة عالیة). وثمة مجموعة 
كبیرة من خیارات التكیف یمكن أن تحد من آثار تغیر المناخ (ثقة عالیة). غیر أن ھناك حدوداً للتكیف وقدرة بعض البشر والنظم 

الطبیعیة على التكیف في ظل احترار عالمي بمقدار 1.5 درجة مئویة، ویترتب على ذلك خسائر (ثقة متوسطة). ویتفاوت عدد خیارات 
التكیف وتوافرھا من قطاع آلخر (ثقة متوسطة).

 * البیانات الرئیسیة ھي االستنتاجات الرئیسیة الواردة في الملخص لصانعي السیاسات المعتمد، 
  والتي تقدم، إذا ما أخذت معاً، عرضاً موجزاً.



مسارات االنبعاثات وتغییر الُنظم بما یتسق مع االحترار العالمي البالغ 1.5 درجة مئویة

في المسارات النموذجیة التي ال یحدث فیھا تجاوز، أو یحدث فیھا تجاوز محدود، فوق 1.5 درجة مئویة، ینخفض صافي االنبعاثات 
العالمیة لثاني أكسید الكربون البشریة المنشأ بنسبة 45 في المائة تقریباً عن مستویات عام 2010، إلى عام 2030 (40-60 في المائة 
انحراف ُربیعي)، لتصل إلى صافي صفري في عام 2050 تقریباً (2045-2055 انحراف ُربیعي). وللحد من االحترار العالمي دون 

 درجتین مئویتین، یلزم أن تنخفض انبعاثات ثاني أكسید الكربون بنسبة 25 في المائة تقریباً بحلول 2030 في معظم المسارات 
(10-30 في المائة انحراف ُربیعي) لتصل إلى صافي صفري بحلول 2070 تقریباً (2065-2080 انحراف ُربیعي). وتشیر انبعاثات غیر 
ثاني أكسید الكربون في المسارات التي تقصر االحترار العالمي على 1.5 درجة مئویة إلى انخفاضات كبیرة مماثلة لتلك الواردة في 

المسارات التي تقصر االحترار العالمي على درجتین مئویتین. (ثقة عالیة)

المسارات التي تقصر االحترار العالمي على 1.5 درجة مئویة، مع عدم التجاوز أو بتجاوز محدود، ستتطلب عملیات انتقالیة سریعة 
وبعیدة المدى في الطاقة واألراضي والمناطق الحضریة والبنى التحتیة (بما في ذلك النقل والمباني)، والنظم الصناعیة (ثقة عالیة). 
وھذا التغییر في النظم عملیة منقطعة النظیر، من حیث نطاقھا، ولكن لیس بالضرورة من حیث السرعة، وتنطوي على تخفیضات 

كبیرة في االنبعاثات في جمیع القطاعات، وعلى مجموعة كبیرة من خیارات التخفیف وزیادة كبیرة في االستثمار في ھذه الخیارات 
(ثقة متوسطة).

جمیع المسارات التي تقصر االحترار العالمي على 1.5 درجة مئویة، مع عدم التجاوز أو بتجاوز محدود، تتوقع استخدام أسلوب 
إزالة ثاني أكسید الكربون (CDR) بمقدار 100-1000 غیغاطن في القرن الحادي والعشرین. وسیُستخدم ھذا األسلوب (CDR) لتعویض 

االنبعاثات المتبقیة، وفي معظم الحاالت للتوصل إلى صافي انبعاثات سلبیة للعودة إلى احترار عالمي بمقدار 1.5 درجة مئویة بعد 
بلوغ الذروة (ثقة عالیة). والتوسع في استخدام ھذا األسلوب إلزالة بضع مئات غیغاطن یخضع لقیود متعددة تتعلق بإمكانیة التنفیذ 

واالستدامة (ثقة عالیة). والتخفیضات الكبیرة في االنبعاثات على المدى القریب، وتدابیر تقلیص الطلب على الطاقة واألراضي، یمكن 
أن تحد من استخدام ھذا األسلوب (CDR) لیقتصر على بضع مئات غیغاطن، دون االعتماد على الطاقة األحیائیة مع احتجاز الكربون 

وتخزینھ (BECCS) (ثقة عالیة).

تعزیز التصدي العالمي في سیاق التنمیة المستدامة والجھود الرامیة إلى القضاء على الفقر

تقدیرات نتائج االنبعاثات العالمیة في إطار تدابیر التخفیف الطموحة المعلن عنھا حالیاً على الصعید الوطني، على نحو ما قّدمت في 
 إطار اتفاق باریس، یمكن أن تفضي إلى انبعاثات لغازات االحتباس الحراري على صعید العالم في عام 2030 تتراوح بین 

52 و58 غیغاطن من ثاني أكسید الكربون المكافئ سنویاً (ثقة متوسطة). ولن تقصر ھذه المسارات الطموحة االحترار العالمي على 
1.5 درجة مئویة، حتى وإن رافقتھا زیادات كبیرة للغایة في نطاق وتطلعات خفض االنبعاثات بعد عام 2030 (ثقة عالیة). وال یمكن 

تفادي التجاوز، واالعتماد على االستخدام الواسع النطاق في المستقبل لتدابیر إزالة ثاني أكسید الكربون (CDR) إال إذا بدأت االنبعاثات 
العالمیة لثاني أكسید الكربون في التراجع قبل عام 2030 بكثیر (ثقة عالیة).

تجنب آثار تغیر المناخ على التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر وتقلیص أوجھ عدم المساواة، ستزداد إذا تّم قصر االحترار العالمي 
على 1.5 درجة مئویة بدًال من درجتین مئویتین، مع زیادة أوجھ التآزر بین التخفیف والتكیف إلى أقصى حد، وتقلیص أوجھ التعاوض 

إلى أقصى حد (ثقة عالیة).

 خیارات التكیف الخاصة بالسیاقات الوطنیة ستحقق منافع للتنمیة المستدامة والقضاء على الفقر في مسار االحترار العالمي البالغ 
1.5 درجة مئویة، إذا ما تم انتقاؤھا بدقة إلى جانب الظروف التمكینیة، على الرغم من احتمال وجود أوجھ تعاوض (ثقة عالیة).

ترتبط خیارات التخفیف المتسقة مع مسارات االحترار العالمي بمقدار 1.5 درجة مئویة، بعدد من أوجھ التآزر والتعاوض على نطاق 
أھداف التنمیة المستدامة (SDGs). وفي حین یفوق العدد اإلجمالي ألوجھ التآزر المحتملة عدد أوجھ التعاوض، فإن أثرھا الصافي 

یتوقف على وتیرة التغیرات وحجمھا، وتكوین مجموعة تدابیر التخفیف وإدارة التحول. (ثقة عالیة)

الحّد من مخاطر االحترار العالمي البالغ 1.5 درجة مئویة في سیاق التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر، یقتضي تغییر النظم، التي 
یمكن تھیئتھا، عن طریق زیادة االستثمارات في التكیف والتخفیف، والصكوك السیاسیة، وتسریع االبتكار التكنولوجي والتغیرات السلوكیة 

(ثقة عالیة).

تدعم التنمیة المستدامة االنتقاالت والتحوالت المجتمعیة والنظمیة األساسیة التي تساعد في قصر االحترار العالمي على 1.5 درجة 
مئویة، وغالباً ما تفّعلھا. وتسھل ھذه التغیرات اتباع مسارات تطویر القدرات على مقاومة المناخ التي تحقق تدابیر طموحة للتخفیف 

والتكیف، باإلضافة إلى القضاء على الفقر وجھود تقلیص أوجھ عدم المساواة (ثقة عالیة).

تعزیز قدرات األنشطة المرتبطة بالمناخ على مستوى السلطات الوطنیة ودون الوطنیة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشعوب 
1.5 درجة مئویة  العالمي على   األصلیة والمجتمعات المحلیة، یمكن أن یدعم تنفیذ األنشطة الطموحة الالزمة لقصر االحترار 
(ثقة عالیة). ویمكن للتعاون الدولي أن یوفر بیئة تمكینیة لتحقیق ذلك في جمیع البلدان ولجمیع الشعوب، في سیاق التنمیة المستدامة. 

ویعّد التعاون الدولي عامًال ممكناً حاسماً للبلدان النامیة والمناطق ذات األوضاع الھشة (ثقة عالیة).


