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هذا التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) IPCC( بشأن االحترار العالمي البالغ 1.5 درجة
سلسيوس قد أقرته رسميا ً حكومات العالم في  - 2018وهو عام االحتفال بالذكرى الثالثين إلنشاء الهيئة )(IPCC.
وقد دأبت الهيئة ) IPCC( منذ إنشائها قبل ثالثة عقود على تسليط الضوء على تغير المناخ ،مما أسهم في فهم أسبابه
وتبعاته ،وفهم الخيارات المتاحة إلدارة المخاطر من خالل أنشطة التكيف والتخفيف .وخالل هذه العقود الثالثة،
تواصل االحترار العالمي بال هوادة ،وشهدنا تسارعا ً في ارتفاع مستوى سطح البحر .وتتواصل أيضا ً عاما ً بعد عام
زيادة انبعاثات غازات االحتباس الحراري الناجمة عن األنشطة البشرية ،التي هي السبب األساسي لالحترار العالمي.
وقبل خمسة أعوام ،قدم تقرير التقييم الخامس للهيئة )(IPCC اإلسهام العلمي في اتفاق باريس الذي يرمي إلى تعزيز
التصدي العالمي لخطر تغير المناخ من خالل اإلبقاء على زيادة المتوسط العالمي لدرجات الحرارة بما يقل بكثير عن
درجتين سلسيوس قياسا ً بمستويات ما قبل العصر الصناعي ،ومواصلة الجهود لإلبقاء على هذه الزيادة في حدود 1.5
درجة سلسيوس فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.
وقد رأى كثير من البلدان أن وصول مستوى االحترار العالمي إلى ما يقرب من درجتين سلسيوس أمر ال يبعث على
الطمأنينة ،غير أن المعارف العلمية المتوافرة في ذلك الوقت كانت محدودة عن آثار زيادة االحترار بمقدار  1.5درجة
سلسيوس فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي ،من حيث المخاطر المرتبطة بالمناخ ومن حيث مستوى طموحات
التخفيف وإمكانية تنفيذها .ولذا ،دعت األطراف في اتفاق باريس الهيئة ) IPCC( إلى تقييم آثار االحترار العالمي بمقدار
 1.5درجة سلسيوس فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي ،وتقييم مسارات االنبعاثات ذات الصلة التي ستحقق هذا
الطموح العالمي المحسن.
وفي مستهل دورة التقييم السادسة ،قررت الحكومات في اجتماع عام للهيئة ) IPCC( إعداد ثالثة تقارير خاصة ،تشمل
هذا التقرير ،مع توسيع نطاقه من خالل وضع التقييم في سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر.
فأهداف التنمية المستدامة توفر إطاراً جديداً للنظر في األنشطة المناخية من خالل أبعاد متعددة لالستدامة .وهذا التقرير
ابتكاري من
نواح متعددة ،فهو ينوه بأهمية التكامل بين أفرقة العمل التقليدية التابعة للهيئة )(IPCC ،وبين الفروع
ٍ
المختلفة في كل فصل .كما أنه يتقصى التحوالت التي تدمج أنشطة التكيف والتخفيف في كل قطاع ،في إطار ستة أبعاد
تنفيذية ،ويوضح كيفية تحقيق األهداف السهلة وتذليل العقبات .كما أنه يقدم توجيهات علمية بشأن االستراتيجيات التي
يلزم أن تتبناها األنشطة المناخية في إطار استراتيجيات التنمية ،وكيفية تحسين االختيارات التي تعظم فوائد األبعاد
المتعددة للتنمية المستدامة ،وتنفيذ تحوالت أخالقية وعادلة.
وقد استشهد األمين العام ،السيد أنطونيو غوتيريش ،في الكلمة التي أدلى بها في الجمعية العامة لألمم المتحدة في
 ،2018ببيانات المنظمة ( )WMOالتي تبين أن العقدين الماضيين قد شهدا  18عاما َ من أحر عشرين عاما ً مسجلة منذ
بدء السجالت في .1850
وأعلن األمين العام ،السيد غوتيريش «إن تغير المناخ يسير بخطى أسرع من خطانا» .وأضاف قائالً «ال بد لنا من
أن نستمع آلراء أفضل رجال العلم على وجه األرض».
وبعد ذلك بشهر واحد ،قدمت الهيئة ) IPCC( التقرير الخاص بشأن االحترار العالمي البالغ 1.5 درجة سلسيوس،
استناداً إلى تقييم زهاء  6000مطبوع خضع الستعراض األقران ،و ُنشر معظمها في السنوات القليلة الماضية .ويؤكد
التقرير الخاص أن تغير المناخ يؤثر بالفعل في الناس والنظم اإليكولوجية وسبل العيش في شتى أنحاء العالم .ويوضح
أن اإلبقاء على االحترار في حدود  1.5درجة سلسيوس أمر ممكن من حيث قوانين الكيمياء والفيزياء ،لكنه سيتطلب
تحوالت غير مسبوقة في كافة جوانب الحياة .وينص التقرير على أن ثم فوائد جلية في اإلبقاء على االحترار في حدود
 1.5درجة سلسيوس بدالً من درجتين أو أكثر ،فكل جزء من الدرجة له أهميته .كما أنه يوضح أن اإلبقاء على االحترار
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تصدير
في حدود  1.5درجة سلسيوس يمكن أن يتماشى مع تحقيق األهداف العالمية األخرى ،مثل خطة التنمية المستدامة .كل
عام يمر له أهميته ،وكل اختيار له آثاره.

تصدير

ويوضح التقرير الخاص أيضا ً أن االتجاهات المؤخرة لالنبعاثات ومستوى الطموح الدولي الذي تشير إليه اإلسهامات
المحددة وطنيا ً في إطار اتفاق باريس ،ينحرفان عن المسار المتسق مع اإلبقاء على االحترار دون درجتين سلسيوس
بكثير .وبدون زيادة الطموح واتخاذ إجراءات عاجلة بشأن طموح التخفيف في السنوات المقبلة بما يفضي إلى انخفاض
حاد في انبعاثات غازات االحتباس الحراري بحلول  ،2030سيتجاوز االحترار العالمي  1.5درجة سلسيوس في العقود
المقبلة وسيؤدي إلى خسائر ال يمكن تعويضها في معظم النظم اإليكولوجية الهشة ،وإلى أزمات متالحقة تواجه السكان
والمجتمعات األشد ضعفاً.
ويدعم التقرير الخاص بشأن االحترار العالمي البالغ 1.5 درجة سلسيوس جهود المنظمة ( )WMOوبرنامج األمم المتحدة
للبيئة ( )UNEPالرامية إلى إجراء تقييم شامل لفهمنا لتغير المناخ للمساعدة على إعداد نشاط للتصدي لتغير المناخ،
وتحقيق تنمية مقاومة للمناخ ،ووضع نهج متكامل معزز إزاء تقديم الخدمات المناخية على كافة نطاقات الحوكمة.
لقد عملت الهيئة ) IPCC( في وقت قياسي لتقديم هذا التقرير للمؤتمر الرابع والعشرين لألطراف ( )COP24في اتفاقية
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ( )UNFCCCوحوار تاالنوا .ونود أن نزجي الشكر للسيد ،Hoesung Lee
رئيس الهيئة )(IPCC ،على ريادته وتوجيهاته في إعداد هذا التقرير الخاص .كما نثمّن الجهود التي بذلها مؤلفو
هذا التقرير الخاص ،وكذلك اإلسهامات الكثيرة التي قدمها المؤلفون المساهمون والمستعرضون في إطار زمني
ضيق بشكل ليس له مثيل؛ ونثمّن كذلك ريادة الرؤساء المشاركين لكل من الفريق العامل األول والثاني والثالث:
،Valérie Masson-Delmotte، Panmao Zhai، Hans-Otto Pörtner، Debra Roberts، Jim Skea، Priyadarshi R. Shukla

وإشراف أعضاء مكتب كل من الفريق العامل األول والثاني والثالث؛ والتنفيذ الذي قامت به وحدة الدعم الفني للفريق
العامل األول ،بدعم من وحدة الدعم الفني في كل من الفريق العامل األول والثاني .ونعرب أيضا ً عن امتناننا لسرعة
استجابة مجتمع البحوث الدولي الذي قدم المعارف المقيّمة في التقرير ،ونقدم الشكر لمستعرضي التقرير الذين قدموا
آالف التعليقات التي ساعدت المؤلفين في تعزيز التقييم.
كل جزء من الدرجة ،ولو ضئيل ،له أهميته ،وكل عام يمر له أهميته ،وكل اختيار له أهميته.

بيتيري تاالس
األمين العام
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
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Joyce Msuya

المديرة التنفيذية بالنيابة
برنامج األمم المتحدة للبيئة

تقديم

تقديم

نطاق التقرير
دعا مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
( ،)UNFCCCإبّان دورته الحادية والعشرين المعقودة في باريس بفرنسا
( 30تشرين الثاني /نوفمبر إلى  11كانون األول /ديسمبر  ،)2015الهيئة
( )IPCCإلى تقديم تقرير خاص في عام  2018عن آثار االحترار العالمي
بمقدار  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي ،وعن
المسارات العالمية ذات الصلة لغازات االحتباس الحراري .وقد استجابت
الهيئة لهذه الدعوة ،وقررت أن ُتعد التقرير في سياق في سياق دعم التصدي
العالمي لخطر تغير المناخ ،والتنمية المستدامة ،وجهود القضاء على الفقر.
ولبى المجتمع العلمي الواسع أيضا ً دعوة مؤتمر األطراف في االتفاقية
( )UNFCCCفأع ّد ونشر معارف ومؤلفات جديدة متصلة بموضوعات هذا
التقرير في جميع أنحاء العالم .ويسعى التقرير الخاص إلى تقييم الوضع
الراهن للمعرفة استناداً إلى الكتابات العلمية والفنية المتاحة والمقبولة للنشر
حتى  15أيار /مايو  .2018ويرتكز التقرير على نتائج أكثر من 6 000
مقالة منشورة.

يتكون هذا التقرير من ملخص قصير لصانعي السياسات ،وملخص فني،
وخمسة فصول ،ومرفقات ،فضالً عن مواد تكميلية منشورة على اإلنترنت.
ويحدد الفصل  1إطار السياق ،وقاعدة المعارف ،ونهوج التقييم المستخدمة
لفهم آثار االحترار العالمي بمقدار  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما
قبل العصر الصناعي ،والمسارات العالمية ذات الصلة النبعاثات غازات
االحتباس الحراري ،استناداً إلى تقرير التقييم الخامس ( ،)AR5في سياق
دعم التصدي العالمي لخطر تغير المناخ ،والتنمية المستدامة ،وجهود
القضاء على الفقر .ويعرض الفصل أيضا ً المستجدات المتعلقة بالوضع
الراهن لنظام المناخ بما في ذلك المستوى الراهن لالحتباس الحراري.
ويُقيِّم الفصل  2المؤلفات المتعلقة بمسارات التخفيف التي تقصر متوسط
ً
(مقارنة بالفترة المرجعية لما
االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية
قبل العصر الصناعي الممتدة بين  1850و )1900أو تساهم في تراجعه
إلى ذلك المستوى .ويسعى الفصل إلى تناول األسئلة الرئيسية التالية :ما
أنواع مسارات التخفيف التي اس ُتحدثت ويمكن أن تتماشى مع هدف بلوغ
 1.5درجة مئوية؟ ما الذي تستتبعه من تغييرات في االنبعاثات والطاقة
واستخدام األراضي؟ ما الذي تنطوي عليه بالنسبة لسياسة المناخ وتنفيذها،
وما هي آثارها على التنمية المستدامة؟ ويركز هذا الفصل على أبعاد
الجدوى الجيوفيزيائية والظروف التكنولوجية واالقتصادية التمكينية.
ويستند الفصل  3إلى نتائج تقرير التقييم الخامس ( )AR5ويقيّم أدلة علمية
جديدة على التغيّرات في النظام المناخي واآلثار المرتبطة به على ال ُنظم
الطبيعية والبشرية ،مع التركيز تحديداً على حجم وأنماط المخاطر المرتبطة
باالحترار العالمي البالغ  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر
الصناعي .وينظر في اآلثار والمخاطر المتصلة بمجموعة من ال ُنظم
الطبيعية والبشرية ،منها خيارات التكيف ،مع التركيز على كيفية تغير
مستويات المخاطر بين عالم اليوم وسيناريو َهي ارتفاع متوسط درجة
الحرارة بمقدار  1.5درجة مئوية ودرجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل
العصر الصناعي .ويعيد الفصل النظر أيضا ً في المخاطر الرئيسية (دواعي
القلق) استناداً إلى تقييم للمعرفة الجديدة التي أصبحت متوفرة منذ تقرير
التقييم الخامس (.)AR5
ويناقش الفصل  4كيف يمكن لالقتصاد العالمي واألنظمة االجتماعية الفنية
واالجتماعية اإليكولوجية االنتقال إلى مسارات متسقة مع قصر االحترار
على  1.5درجة مئوية والتكيف مع االحترار العالمي البالغ  1.5درجة
مئوية .وفي سياق التحوالت النظامية في نظم الطاقة واألراضي والنظم
الحضرية والصناعية ،يقيِّم الفصل خيارات التكيف والتخفيف ،بما في ذلك
تدابير إزالة ثاني أكسيد الكربون فضالً عن الظروف المؤاتية التي تيسر
تنفيذ تدابير االستجابة العالمية السريعة والبعيدة المدى.
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هذا التقرير الخاص عن االحترار العالمي بمقدار  1.5درجة مئوية ،تقرير
خاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ( )IPCCبشأن آثار
االحترار العالمي بمقدار  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر
الصناعي ،والمسارات العالمية ذات الصلة النبعاثات غازات االحتباس
الحراري ،في سياق دعم التصدي العالمي لخطر تغير المناخ ،والتنمية
المستدامة ،وجهود القضاء على الفقر ،هو أول مطبوع في إطار تقرير
التقييم السادس ( )AR6للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
( .)IPCCوقد أُع ّد هذا التقرير باالشتراك بين األفرقة العاملة األول والثاني
والثالث .وهو أول تقرير للهيئة ( )IPCCتعدّه األفرقة العاملة الثالثة معاً،
مما يبيِّن المستوى الجديد من التكامل المنشود بين األفرقة العاملة خالل
تقرير التقييم السادس .وقد تولت وحدة الدعم الفني التابعة للفريق العامل
األول مسؤولية توفير الدعم التنظيمي والفني في إعداد التقرير الخاص.
ويستند التقرير الخاص إلى تقرير التقييم الخامس ( )AR5الذي أصدرته
الهيئة ( )IPCCفي  2014-2013وإلى البحوث الوجيهة المنشورة بعدئذ
في الكتابات العلمية والفنية واالجتماعية االقتصادية .وقد أُع ّد التقرير وفقا ً
لمبادئ الهيئة ( )IPCCوإجراءاتها وباتباع إرشادات التقرير ( )AR5بشأن
استخدام الصياغة اللغوية المالئمة لإلبالغ عن درجة اليقين المرتبطة
بالنتائج الرئيسية .وهذا التقرير الخاص هو األول ضمن سلسلة من ثالثة
تقارير مشتركة بين األفرقة العامة يُزمع نشرها في إطار التقرير ()AR6
إلى جانب التقارير الرئيسية الثالثة لألفرقة العاملة ،والتقرير التجميعي،
وتنقيح الخطوط التوجيهية للهيئة ( )IPCCلعام  2006بشأن القوائم الوطنية
لحصر غازات االحتباس الحراري.

تقسيم التقرير

تقديم

تقديم
وأخيراً ،يتناول الفصل  5مسائل التنمية المستدامة والقضاء على الفقر
والحد من أوجه عدم المساواة ويركز على تحليلها .وينظر في التفاعل
المعقد بين التنمية المستدامة ،بما فيها أهداف التنمية المستدامة ،والتدابير
المناخية المتعلقة بعالم أحر بمقدار  1.5درجة مئوية .وينظر أيضا ً في
أوجه التآزر والتعاوض بين خيارات التكيف والتخفيف من جهة والتنمية
المستدامة وأهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى ،ويق ِّدم نظرة ثاقبة في
المسارات المحتملة ،وال سيمامسارات التنمية الصامدة في مواجهة المناخ
المتجه نحو عالم أحر بمقدار  1.5درجة مئوية.

إعداد التقرير

ونود أيضا ً تقديم الشكر لنواب رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ ( )IPCCالثالثةKo Barrett : ،وThelma Krug ،وYouba Sokona،
وكذلك ألعضاء مكتب كل من الفريق العامل األول والفريق العامل الثاني
والفريق العامل الثالث لما قدموه من مساعدة وتوجيه ،وما تحلوا به من
حكمة طوال عملية إعداد التقرير ،Amjad Abdulla :و،Edvin Aldrian
و ،Carlo Carraroو ،Diriba Korecha Dadiو،Fatima Driouech
و ،Andreas Fischlinو ،Gregory Flatoو ،Jan FuglestvedtوMark
 ،Howdenو ،Nagmeldin G. E. Mahmoudو ،Carlos MendezوJoy
 ،Jacqueline Pereiraو ،Ramón Pichs‑Madrugaو،Andy Reisinger
و ،Roberto Sánchez Rodríguezو،Sergey Semenov
و ،Muhammad I. Tariqو ،Diana Ürge-Vorsatzو،Carolina Vera
و ،Pius Yandaو ،Noureddine Yassaaو.Taha Zatari

أُع ّد التقرير الخاص عن االحترار العالمي بمقدار  1.5درجة مئوية في
إطار تقرير التقييم السادس ( )AR6للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ ( )IPCCوفقا ً للمبادئ واإلجراءات التي حددتها الهيئة ()IPCC؛ ونقدم خالص الشكر لمستضيفي ومنظمي االجتماع التشاوري واالجتماعات
وهو ثمار الجهود المشتركة لخبراء مرموقين في مجال تغيّر المناخ .األربعة للمؤلفين الرئيسيين للتقرير الخاص بشأن االحترار العالمي بمقدار
وعُقد اجتماع لتحديد نطاق التقرير الخاص في جنيف بسويسرا في آب 1.5 /درجة مئوية .ونقدم الشكر بكل امتنان للدعم الذي قدمته البلدان
أغسطس  ،2016ووافقت الهيئة على خطوطه العريضة إبّان دورتها والمؤسسات المستضيفة :المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ()WMO
الرابعة واألربعين المعقودة في تشرين األول /أكتوبر  2016في بانكوك بسويسرا؛ ووزارة الخارجية والمعهد الوطني لبحوث الفضاء )(INPE
بتايلند .ورشحت الحكومات والمنظمات المراقبة في الهيئة  (IPCC) 541بالبرازيل؛ ودائرة األرصاد الجوية وجامعة إكستير بالمملكة المتحدة؛
خبيراً إلى فريق التأليف .وشكلت مكاتب األفرقة العاملة األول والثاني والمعهد السويدي لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ()SMHI بالسويد؛
والثالث منهم فريقا ً يتكون من 74مؤلفاً رئيسيا ًمنسقا ًومؤلفا ًرئيسيا ً و 19ووزارة البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية والسياحة ،واللجنة الوطنية
محرراًمراجعاً .وفضالً عن ذلك ،دعت األفرقة القائمة على الفصول  133لتغير المناخ في إدارة خدمات األرصاد الجوية ،ولجنة التغيرات البيئية
مؤلفا ً مساهما ً إلى توفير معلومات فنية في صورة نص أو رسوم بيانية أو العالمية ببوتسوانا في جامعة بوتسوانا؛ واإلدارة الكورية لألرصاد الجوية
بيانات لغرض تقييمها .وخضعت مشروعات التقارير التي أعدها المؤلفون ( ،)KMAومدينة إنشيون ،بجمهورية كوريا .ونعرب أيضا ً عن تقديرنا
لجولتين من االستعراض والتنقيح الرسميين ثم جولة نهائية من تعليقات للدعم المقدم من الحكومات والمؤسسات ،وكذلك للدعم المقدم من خالل
الحكومات على الملخص لصانعي السياسات .وأفضت المشاركة المتحمسة تبرعات للصندوق االستئماني للهيئة ()IPCC ،إذ إن هذا الدعم قد أتاح
للمجتمع العلمي والحكومات في عملية االستعراض إلى  42 001تعليق مشاركة فرق المؤلفين في إعداد التقرير .وإن الدعم المالي السخي المقدم
من حكومة فرنسا ،والدعم اإلداري والدعم بتكنولوجيا المعلومات الذي
مكتوب قدمه  796خبيراً مراجعا ً فرديا ً و 65حكومة.
قدمته جامعة Paris Saclay (فرنسا) ،ومعهد Pierre Simon Laplace
وراقب المحررون المراجعون عملية االستعراض لضمان أن كل تعليقات )(IPSL ،ومختبر علوم المناخ والبيئة ( ،)LSCEقد م ّكن وحدة الدعم
االستعراض الموضوعية قد خضعت للبحث المالئم .واع ُتمد الملخص الفني التابعة للفريق العامل األول من العمل بكفاءة .ونقدم الشكر للوكالة
لصانعي السياسات سطراً سطراً خالل االجتماع المشترك بين األفرقة النرويجية للبيئة على دعم إعداد الرسوم البيانية الخاصة بملخص صانعي
العاملة األول والثاني والثالث؛ ثم اع ُتمدت الفصول خالل الدورة الثامنة السياسات ،ونشكر أيضا ً مكتبة برنامج األمم المتحدة للبيئة ()UNEP التي
واألربعين للهيئة ( )IPCCالمعقودة في الفترة من  1إلى  6تشرين األول /دعمت المؤلفين طوال عملية الصياغة بتزويدهم بالمؤلفات لتقييمها.

أكتوبر  2018في إنشيون بجمهورية كوريا.
وال يفوتنا أيضا ً تقديم الشكر للسيد  ،Abdalah Mokssitأمين الهيئة )(IPCC،
ولموظفي أمانة الهيئة )(IPCC ،Kerstin Stendahl :و،Jonathan Lynn
و ،Sophie Schlingemannو ،Judith Ewaو ،Mxolisi ShongweوJesbin
شكر وتقدير
 ،Baidyaو ،Werani Zabulaو ،Nina Peevaو،Joelle Fernandez
نعرب عن امتنانا الكبير لما أبداه المؤلفون الرئيسيون المنسقون والمؤلفون و ،Annie Courtinو ،Laura Biagioniو .Oksana Ekzarhoونوجه الشكر
الرئيسيون المتطوعون العاملون في مختلف الفروع العلمية في كل فصل للسيد  Elhousseine Gouainiالذي كان مسؤوالً عن شؤون المؤتمر في
من هذا التقرير ،من خبرة وحسم
وتفان ،وساعدهم في ذلك مساعدة جوهرية الدورة الثامنة واألربعين للهيئة).(IPCC
ٍ
المؤلفون المساهمون .وقد أدى المحررون المراجعون دوراً حاسم األهمية في
مساعدة فرق المؤلفين وكفالة نزاهة عملية االستعراض .ونعرب عن خالص وأخيراً ،نعرب عن تقديرنا الخاص لوحدة الدعم الفني التابعة للفريق العامل
بتفان وحرفية وحماس إعداد هذا
تقديرنا لجميع المستعرضين من الخبراء والحكومات .ونوجه شكراً خاصا ً األول التي عملت دون كلل ،وقادت
ٍ
للعلميين الذين أعدوا فصول هذا التقرير والذين تجاوزا تماما ً ما كنا ننتظر التقرير .فهذا التقرير ما كان ليرى النور دون التزام أعضاء وحدة الدعم
منهمNeville Ellis : ،وTania Guillén Bolaños ،وDaniel Huppmann ،الفني التابعة للفريق العامل األول ،وهم جميعا ً جدد على الهيئة)،(IPCC
وKiane de Kleijne ،وRichard Millar ،وChandni Singh.
وقبلوا هذا التحدي غير المسبوق الذي يمثله تقرير التقييم السادس ،وكان

viii

تقديم
لهم أهمية محورية في كل جوانب عملية إعداد التقرير ،Yang Chen :و
 ،Sarah Connorsو ،Melissa Gomisو ،Elisabeth LonnoyوRobin
 ،Matthewsو ،Wilfran Moufouma-Okiaو ،Clotilde PéanوRoz
 ،Pidcockو ،Anna Piraniو ،Nicholas Reayو ،Tim Waterfieldو
 .Xiao Zhouوشكرنا الحار للدعم الجماعي والتعاوني الذي قدمه Marlies
 ،Craigو ،Andrew Okemو ،Jan Petzoldو ،Melinda TignorوNora
 ،Weyerمن وحدة الدعم الفني التابعة للفريق العامل الثاني ،و hushan
 Bوأعدت مجموعة Habitat 7 ،بقيادة Jamie Herring ،الموقع الشبكي
Kankal ،وSuvadip Neogi ،وJoana Portugal Pereira ،من وحدة للتقرير الخاص ،وأعد Nicholas Reay وTim Waterfield المحتوى
الدعم الفني التابعة للفريق العامل الثالث .وشكر خاص لكل من  Kennyالشبكي للتقرير وقاما بإدارته .ونعرب عن امتناننا وتقديرنا لمؤسسة األمم
 ،Coventryو ،Harmen Guddeو ،Irene Lorenzoniو ،Stuart Jenkinsالمتحدة لدعمها إعداد الموقع الشبكي.

على ما قدموه من دعم في إعداد األشكال في الملخص لصانعي السياسات،
وكذلك Nigel Hawtin للدعم البياني الذي قدمه .وإضافة إلى ذلك ،نعرب
عن امتنانا الشديد للمساهمات التاليةJatinder Padda : (التحرير)،
وMelissa Dawes (التحرير) ،وMarilyn Anderson (الفهرس)،
وVincent Grégoire (القالب) ،وSarah le Rouzic (متدربة).

الرئيسة المشاركة للفريق العامل األول

الرئيس المشارك للفريق العامل األول

Hans-Otto Pörtner

الرئيس المشارك للفريق العامل الثاني

Priyadarshi R. Shukla

الرئيس المشارك للفريق العامل الثالث

Debra Roberts

الرئيسة المشاركة للفريق العامل الثاني

Jim Skea

الرئيس المشارك للفريق العامل الثالث

ix

تقديم

Valérie Masson-Delmotte

Panmao Zhai

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. »
Antoine de Saint Exupéry, Citadelle, 1948
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ملخص لصانعي
السياسات
المؤلفون المسؤولون عن الصياغة:
( Myles Allenالمملكة المتحدة)( Mustafa Babiker ،السودان)( Yang Chen ،الصين)،
( Heleen de Coninckهولندا/االتحاد األوروبي)( Sarah Connors ،المملكة المتحدة)،
( Renée van Diemenهولندا)( Opha Pauline Dube ،بوتسوانا)( Kristie L. Ebi ،الواليات المتحدة
األمريكية)( François Engelbrecht ،جنوب أفريقيا)( Marion Ferrat ،المملكة المتحدة/فرنسا)،
( James Fordالمملكة المتحدة /كندا)( Piers Forster ،المملكة المتحدة)( Sabine Fuss ،ألمانيا)،
( Tania Guillén Bolañosألمانيا ،نيكارغوا)( Jordan Harold ،المملكة المتحدة)،
( Ove Hoegh‑Guldbergأستراليا)( Jean-Charles Hourcade ،فرنسا)Daniel Huppmann ،
(ألمانيا)( Daniela Jacob ،ألمانيا)( Kejun Jiang ،الصين)( Tom Gabriel Johansen ،النرويج)،
( Mikiko Kainumaاليابان)( Kiane de Kleijne ،هولندا /االتحاد األوروبي)Elmar Kriegler ،
(ألمانيا)( Debora Ley ،غواتيماال /المكسيك)( Diana Liverman ،الواليات المتحدة األمريكية)،
( Natalie Mahowaldالواليات المتحدة األمريكية)( Valérie Masson-Delmotte ،فرنسا)J.B Robin ،
( Matthewsالمملكة المتحدة)( Richard Millar ،المملكة المتحدة)( Katja Mintenbeck ،ألمانيا)،
( Angela Morelliالنرويج /إيطاليا)( Wilfran Moufouma-Okia ،فرنسا/الكونغو)Luis Mundaca ،
(السويد/شيلي)( Maike Nicolai ،ألمانيا)( Chukwumerije Okereke ،المملكة المتحدة/نيجيريا)Minal ،
( Pathakالهند)( Antony Payne ،المملكة المتحدة)( Roz Pidcock ،المملكة المتحدة)Anna Pirani ،
(إيطاليا)( Elvira Poloczanska ،المملكة المتحدة/أستراليا)( Hans-Otto Pörtner ،ألمانيا)Aromar ،
( Reviالهند)( Keywan Riahi ،النمسا) ( Debra C. Robertsجنوب أفريقيا)( Joeri Rogelj ،النمسا/
بلجيكا)( Joyashree Roy ،الهند)( Sonia I. Seneviratne ،سويسرا)Priyadarshi R. Shukla ،
(الهند)( James Skea ،المملكة المتحدة)( Raphael Slade ،المملكة المتحدة)Drew Shindell ،
(الواليات المتحدة األمريكية)( Chandni Singh ،الهند)( William Solecki ،الواليات المتحدة
األمريكية)( Linda Steg ،هولندا)( Michael Taylor ،جامايكا)( Petra Tschakert ،أستراليا /النمسا)،
( Henri Waismanفرنسا)( Rachel Warren ،المملكة المتحدة)( Panmao Zhai ،الصين)،
( Kirsten Zickfeldكندا)

ينبغي اإلشارة إلى هذا الملخص الموجه لصانعي السياسات على النحو التالي:

الهيئة  :(IPCC)، 2018ملخص لصانعي السياسات :االحترار العالمي بمقدار  1.5درجة مئوية.
التقرير الخاص للهيئة ( )IPCCبشأن آثار االحترار العالمي بمقدار  1.5درجة مئوية فوق مستويات
ما قبل العصر الصناعي والمسارات العالمية ذات الصلة النبعاثات غازات االحتباس الحراري،
في سياق تعزيز التصدي العالمي لخطر تغير المناخ ،ودعم التنمية المستدامة والجهود الرامية إلى
القضاء على الفقر [V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H. O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R.

Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J. B. R. Matthews, Y.
) .]Chen, X. Zhou, M. I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, T. Waterfield (eds.المنظمة
العالمية لألرصاد الجوية ،جنيف ،سويسرا ،الصفحة .32

3

ملخص لصانعي السياسات

مقدمة

يستجيب هذا التقرير للدعوة التي وجهها مؤتمر األطراف الحادي والعشرون ( )COP-21في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ
( ،)UNFCCCفي قراره ،للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ( )IPCCبأن تقوم بما يلي ...“ :إعداد تقرير خاص في  2018بشأن تأثيرات
االحترار العالمي بمقدار  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي والمسارات العالمية ذات الصلة النبعاثات غازات االحتباس
الحراري”.1
وقد قبلت الهيئة ( )IPCCهذه الدعوة في نيسان/أبريل  ،2016وقررت أن ُتعد هذا التقرير الخاص بشأن آثار االحترار العالمي بمقدار  1.5درجة
مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي والمسارات العالمية ذات الصلة النبعاثات غازات االحتباس الحراري ،في سياق تعزيز التصدي
العالمي لخطر تغيّر المناخ ،والتنمية المستدامة ،وجهود القضاء على الفقر.
ويقدم الملخص المعد لصانعي السياسات ( )SPMالنتائج الرئيسية الواردة في التقرير الخاص ،استناداً إلى تقييم المؤلفات العلمية والفنية واالجتماعية
االقتصادية المتاحة 2والمتصلة باالحترار العالمي بمقدار  1.5درجة مئوية ،ويقارن بين آثار االحترار العالمي بمقدار  1.5و 2درجة مئوية فوق
مستويات ما قبل العصر الصناعي .ويُشار إلى مستوى الثقة في كل نتيجة رئيسية بعبارات موزونة للهيئة ( .3)IPCCكما يُشار إلى األساس العلمي
الداعم لكل نتيجة رئيسية بإحاالت إلى عناصر الفصول .وفي التقرير (ُ ،)SPMتحدد الثغرات في المعارف في الفصول المرتبطة بها في التقرير.

SPM

 .Aفهم معنى احترار عالمي بمقدار  1.5درجة مئوية

4

A.1

تشير التقديرات إلى أن األنشطة البشرية تتسبب في احترار عالمي بمقدار  1درجة مئوية تقريبا ً 5فوق مستويات ما قبل العصر
الصناعي ،بهامش مرجح قدره  0.8إلى  1.2درجة مئوية .ومن المرجح أن يبلغ االحترار العالمي  1.5درجة مئوية بين عامي 2030
و 2052إذا ما استمر في الزيادة بالمعدل الحالي( .ثقة عالية)( .الشكل }1.2{ )SPM.1

A.1.1

المتوسط العالمي المرصود لدرجات الحرارة السطحية للعقد  2006-2015بلغ  0.87درجة مئوية (من المرجح أن يكون بين  0.75و0.99
درجة مئوية) 6وكان أعلى من متوسط الفترة ( 1850-1900ثقة عالية جدا) .وهو يعكس االتجاه االحتراري طويل األمد منذ ما قبل العصر
الصناعي .واالحترار العالمي المقدّر الناجم عن األنشطة البشرية يضاهي مستوى االحترار المرصود بنطاق مرجح يبلغ  ±20في المائة.
ويزداد حاليا ً االحترار العالمي المقدّر الناجم عن األنشطة البشرية بمقدار  0.2درجة مئوية (من المرجح أن يكون بين  0.1و 0.3درجة
مئوية) في كل عقد بسبب االنبعاثات السابقة والحالية (ثقة عالية) { 1.2.1والجدول }1.1

A.1.2

		
1

القرار  ،1/CP.21الفقرة .21

		
2

يشمل التقييم المؤلفات التي ووفق على طبعها حتى  15أيار /مايو .2018

		
3

يستند كل استنتاج إلى تقييم لألدلة التي يستند إليها واالتفاق بشأنها .ويعبَّر عن مستوى الثقة باستخدام خمس صفات هي :منخفضة جدا ،ومنخفضة ،ومتوسطة،
وعالية ،وعالية جدا ،و ُتكتب بأحرف مائلة ،مثالً ،ثقة متوسطة .وقد اس ُتخدمت المصطلحات التالية لإلشارة إلى األرجحية المقدّرة لنتيجة أو محصّلة ما :شبه مؤكدة
( 99إلى  100في المائة) ،ومرجحة جداً ( 90إلى  100في المائة) ،ومرجحة ( 60إلى  100في المائة) ،وتقارب أرجحية حدوثها أرجحية عدمه ( 33إلى  66في
المائة) ،وغير مرجحة ( 0إلى  33في المائة) ،وغير مرجحة إلى حد كبير ( 0إلى  10في المائة) ،وغير مرجحة بشكل استثنائي ( 0إلى  1في المائة) .ويجوز
أيضا استخدام مصطلحات إضافية (مرجحة للغاية ( 95إلى  100في المائة) ،وتجاوز أرجحية حدوثها أرجحية عدمه (أكثر من  50إلى  100في المائة) ،ويزيد عدم
أرجحيتها عن أرجحيتها ( 0إلى أقل من  50في المائة) ،وغير مرجحة للغاية ( 0إلى  5في المائة) عند االقتضاء .و ُتكتب األرجحية المقدّرة بأحرف مائلة ،مثال،
مرجحة جدا .وهذا يتسق مع تقرير التقييم الخامس.
انظر أيضا ً اإلطار  :SPM.1مفاهيم جوهرية ذات أهمية كبيرة لهذا التقرير.

		
5

ُعرّ ف المستوى الحالي لالحترار العالمي بأنه متوسط فترة  30عاماً ،مركزها عام  ،2017على افتراض استمرار معدل االحترار الحالي.

		
6

يشمل هذا النطاق التقديرات األربعة المتاحة والمستعرضة من األقران للتغيّر المرصود في درجات الحرارة السطحية العالمية ،ويراعي أيضا ً عدم اليقين اإلضافي
الناجم عن التقلبية الطبيعية القصيرة األجل الممكنة { ،1.2.1والجدول .}1.1

		
4

4

ويشهد كثير من األقاليم البرية والمواسم احتراراً أكبر من المتوسط السنوي العالمي ،يبلغ مثلي أو ثالثة أمثال المتوسط العالمي في المنطقة
القطبية الشمالية .وعادة ما يكون متوسط االحترار أكبر على اليابسة منه فوق المحيطات (ثقة عالية) ،1.2.2 ،1.2.1{ .الشكل  ،1.1والشكل
}3.3.2 ،3.3.1 ،1.3

ملخص لصانعي السياسات

A.1.3

وقد رُصدت اتجاهات في زيادة حدة ووتيرة بعض الظواهر المناخية والجوية المتطرفة في فترات زمنية شوهد فيها احترار يزيد على
االحترار العالمي بمقدار  0.5درجة مئوية (ثقة متوسطة) .ويستند هذا التقييم إلى عدد من األدلة ،منها دراسات العزو بشأن التغيرات في
الظواهر المتطرفة منذ }3.3.3 ،3.3.2 ،3.3.1{ .1950

A.2

واالحترار الناجم عن انبعاثات بشرية منذ فترة ما قبل الصناعة حتى اآلن سيستمر فترات طويلة ،من قرون إلى آالف السنين) وسيظل
يسبب مزيداً من التغييرات طويلة األجل في نظام المناخ ،من قبيل ارتفاع مستوى سطح البحر وما يرتبط بذلك من تأثيرات (ثقة عالية)،
لكن ليس من المرجح أن تتسبب هذه االنبعاثات وحدها في احترار عالمي بمقدار  1.5درجة مئوية (ثقة متوسطة)( .الشكل )SPM.1
{ ،3.3 ,1.2والشكل }1.5

A.2.1

وال يرجح أن تتسبب االنبعاثات البشرية المنشأ (بما فيها غازات االحتباس الحراري ،واألهباء الجوية ،وسالئفها) المشهودة حتى اآلن في
احترار إضافي يزيد على  0.5درجة مئوية خالل العقدين القادمين إلى العقود الثالثة القادمة (ثقة عالية) ،أو على نطاق قرن من الزمان
(ثقة متوسطة) ،1.2.4{ .الشكل }1.5

A.2.2

والوصول إلى مستوى صفري في صافي االنبعاثات البشرية المنشأ العالمية لثاني أكسيد الكربون ،والمحافظة عليه ،وخفض القسر
اإلشعاعي ،من شأنهما أن يضعا حداً لالحترار العالمي البشري المنشأ على نطاقات زمنية متعددة العقود (ثقة عالية) .وعندئذ ،فإن ما يحدد
درجات الحرارة القصوى هو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية المنشأ العالمية التراكمية حتى وقت بلوغها صفراً صافيا ً (ثقة عالية)،
ومستوى القسر اإلشعاعي لعناصر غير ثاني أكسيد الكربون في العقود التي تسبق مباشرة فترة بلوغ درجات الحرارة القصوى (ثقة
متوسطة) .وعلى النطاقات الزمنية األطول أمداً ،قد يظل األمر يقتضي المحافظة على تحقيق صاف سلبي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
البشرية المنشأ العالمية ،و /أو زيادة تخفيض مستوى القسر اإلشعاعي لعناصر غير ثاني أكسيد الكربون ،للحيلولة دون زيادة االحترار
بسبب التأثير التفاعلي لنظام األرض وانعكاس تحمض المحيطات (ثقة متوسطة) ،وأيضا ً للحد بأقصى درجة من ارتفاع مستوى سطح
البحر (ثقة عالية){ .اإلطار  2المشترك بين الفصول والوارد في الفصل  ،1.2.4 ،1.2.3 ،1الشكل ،3.4.5.1 ،3.4.4.8 ،2.2.2 ،2.2.1 ،1.4
}3.6.3.2

A.3

المخاطر المتصلة بالمناخ التي تهدد النظم الطبيعية والبشرية تزداد مع احترار عالمي بمقدار  1.5درجة مئوية قياسا ً بالوضع الحالي،
لكنها أقل قياسا ً بأوضاع يكون فيها االحترار بمقدار  2درجة مئوية (ثقة عالية) .وتتوقف هذه المخاطر على نطاق ومعدل االحترار،
والمكان الجغرافي ،ومستويات التقدم وهشاشة األوضاع ،وعلى اختيارات خيارات التكيف والتخفيف وتنفيذها (ثقة عالية)( .الشكل
}5.6 ,3.4 ,3.3 ,1.3{ )SPM.2

A.3.1

نرصد بالفعل آثار االحترار العالمي على النظم الطبيعية والبشرية (ثقة عالية) .فقد شهد بالفعل الكثير من النظم اإليكولوجية لألراضي
والمحيطات وبعض الخدمات التي تقدمها تغييراً بسبب االحترار العالمي (ثقة عالية) (الشكل }3.5 ،3.4 ،1.4{ )SPM.2

A.3.2

وتتوقف المخاطر المقبلة المتصلة بالمناخ على معدل االحترار وذروته ومدته .وهذه المخاطر في مجملها ستكون أكبر إذا ما تجاوز
االحترار العالمي مستوى  1.5درجة مئوية ،قبل أن يعود لهذا المستوى بحلول عام  ،2100قياسا ً باحترار عالمي يستقر تدريجيا ً عند 1.5
درجة مئوية ،خاصة إذا كانت درجات الحرارة القصوى مرتفعة (زهاء  2درجة مئوية مثالً) (ثقة عالية) .ولعل بعض اآلثار تكون طويلة
األمد أو غير قابلة لالنعكاس ،من قبيل ضياع بعض النظم اإليكولوجية (ثقة عالية) { ،3.6.3 ،3.4.4 ،3.2اإلطار  8المشترك بين الفصول
في الفصل .}3

A.3.3

وإجراءات التكيف والتخفيف يجري تنفيذها بالفعل (ثقة عالية) .المخاطر المتصلة بالمناخ المقبلة ستقل عن طريق مضاعفة اإلجراءات
البعيدة المدى والمتعددة المستويات والمشتركة بين القطاعات لتخفيف حدة المناخ ،وأيضا ً عن طريق التكيف المتزايد والتحويلي (ثقة عالية)
{ ،1.3 ،1.2الجدول  ،4.2.2 ،3.5واإلطار  9المشترك بين الفصول في الفصل  ،4واإلطار  ،4.2واإلطار  ،4.3واإلطار ،4.3.2 ،4.3.1 ،4.6
.}4.5.3 ،4.4.5 ،4.4.4 ،4.4.1 ،4.3.5 ،4.3.4 ،4.3.3

SPM
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االنبعاثات التراكمية لثاني أكسيد الكربون والقسر اإلشعاعي لعناصر غير ثاني أكسيد
قصر االحترار على  1.5درجة مئوية
الكربون في المستقبل يحددان احتمال ْ
أ) المتوسط العالمي لتغير درجات الحرارة ،واالستجابات المنمذجة
لالنبعاثات المنمطة البشرية المنشأ والمسارات القصرية.
االحترار العالمي بالنسبة إلى الفترة ( 1850–1900بالدرجة المئوية)
2.0

1.5

درجة الحرارة السطحية
العالمية الشهرية المرصودة

SPM

1.0

االحترار البشري المنشأ
المقدر حتى اآلن ونطاقه
المرجّ ح

النطاق المرجّ ح لالستجابات المنمذجة للمسارات المنمطة
■ تبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مستوى صفريا ً صافيا ً في عام  2055في حين يتقلص
صافي القسر اإلشعاعي لغير ثاني أكسيد الكربون بعد عام ( 2030الرمادي في ب وج ود)

0.5

2017

■ يؤدي التقليص األسرع النبعاثات ثاني أكسيد الكربون (األزرق في ب وج) إلى
زيادة احتمال قصر االحترار على  1.5درجة مئوية.
■ يؤدي عدم تقليص القسر اإلشعاعي الصافي للعناصر غير ثاني أكسيد الكربون
(األرجواني في د) إلى تقليص احتمال قصر االحترار على  1.5درجة مئوية.

0
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ب) مسارات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصافية
المنمطة بالغيغاطن من ثاني أكسيد الكربون سنويا ً
()GtCO2
60

تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون من عام  2020لتبلغ
معدالً صفريا ً صافيا ً في عام
 2055أو عام 2040
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3000

تبلغ انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون التراكمية في
المسارات معدالً صفريا ً
صافيا ً في عام 2055
و2040

10
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تخفيضات النبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل
أسرع وفوري ،يحد من االنبعاثات التراكمية لثاني
أكسيد الكربون المبينة في اللوحة (ج)

0

2080

د) مسارات القسر اإلشعاعي لعناصر غير ثاني
أكسيد الكربون (واط/م)2
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ج) انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصافية التراكمية
بالغيغاطن من ثاني أكسيد الكربون سنويا ً ()GtCO2
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ينخفض القسر اإلشعاعي
لعناصر غير ثاني أكسيد
الكربون بعد عام  2030أو ال
ينخفض بعد عام 2030

2
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يتحدد ارتفاع درجة الحرارة القصوى وفقا ً النبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصافية التراكمية والقسر اإلشعاعي
لعناصر غير ثاني أكسيد الكربون بسبب الميثان وأكسيد النيتروز واألهباء الجوية وغيرها من العوامل القسرية
البشرية المنشأ.

الشكل  | SPM.1اللوحة أ :التغير في المتوسط العالمي الشهري المرصود لدرجات الحرارة السطحية (( )GMSTالخط الرمادي) حتى  ،2017من قواعد البيانات
 HadCRUT4و GISTEMPو Cowtan–Wayواإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ( ،)NOAAواالحترار العالمي المقدّر الناجم عن األنشطة البشرية (الخط
البرتقالي المتصل حتى  ،2017مع التظليل البرتقالي ،يشيران إلى النطاق الذي تقييمه مرجح) .ويبين السهم البرتقالي المظلل وعمود الخطأ البرتقالي األفقي على التوالي
التقدير المركزي والنطاق الزمني المرجح أن تزيد فيه درجة الحرارة بمقدار  1.5درجة مئوية إذا استمر معدل االحترار الحالي .ويبين العمود الرمادي على الجانب األيمن
من اللوحة أ) النطاق المرجح الستجابات االحترار ،والمحسوب باستخدام نموذج مناخي بسيط ،لمسار معد على أساس نموذج معين (مستقبل افتراضي) تنخفض فيه صافي
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (الخط الرمادي في اللوحتين ب و ج) في خط مستقيم من عام  2020ليصل إلى صافي صفري في عام  ،2055بينما يزيد فيه القسر اإلشعاعي
لعناصر غير ثاني أكسيد الكربون (الخط الرمادي في اللوحة د) حتى عام  2030ثم ينخفض .ويبين العمود األزرق في اللوحة أ) االستجابة لتسريع تخفيضات انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون (الخط األزرق في اللوحة ب) ،لتصل إلى صاف صفري في  ،2040مما يحد من االنبعاثات التراكمية لثاني أكسيد الكربون .ويبين العمود األرجواني
االستجابة النخفاض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتصل إلى صفر في عام  ،2055مع استمرار ثبات القسر اإلشعاعي لعناصر غير ثاني أكسيد الكربون بعد .2030
وتبين أعمدة الخطأ الرأسية على يمين اللوحة أ) النطاقات المرجحة (الخطوط الرقيقة) للفئات الثالثية المركزية (الفئات الثالثية  ،66-33الخطوط الغليظة) للتوزيع المقدر
لالحترار في  2100في ظل هذه المسارات الثالثة المعدة على أساس نماذج معينة .وتبين أعمدة الخطأ الرأسية بالنقاط المتقطعة في اللوحات (ب) و(ج) و(د) النطاق
المرجح لصافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية والتراكمية التاريخية في ( 2017البيانات مستقاة من مشروع الكربون العالمي) ،والقسر اإلشعاعي لعناصر غير ثاني
أكسيد الكربون في  2011من تقرير التقييم الخامس ،على التوالي .والمحوران الرأسيان في اللوحتين (ج) و(د) مدرجان ليوضحا آثاراً متساوية تقريبا ً على المتوسط العالمي
لدرجات الحرارة السطحية ( ،GMST) {1.21، 1.2.3، 1.2.4، 2.3والشكل  ،1.2والفصل  1مواد تكميلية ،واإلطار  2المشترك بين الفصول في الفصل }1
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 .Bالتغيرات المناخية المتوقعة ،وتأثيراتها المحتملة ،وما يرتبط
بها من مخاطر
B.1

تتنبأ النماذج المناخية باختالفات كبيرة 7في الخصائص المناخية اإلقليمية بين الوضع الحالي ووضع يزيد فيه االحترار العالمي بمقدار 1.5
درجة مئوية ،وبين زياردة االحترار العالمي بمقدار  1.5و 2درجة مئوية .8وتشمل هذه االختالفات زيادات فيما يلي :متوسط درجات الحرارة

B.1.1

واألدلة المستمدة من عزو التغييرات في عدد من الظواهر المناخية والجوية المتطرفة لزيادة االحترار العالمي بمقدار 0.5درجة مئوية
تقريباً ،تدعم التقييم القائل بأن زيادة االحترار بمقدار 0.5درجة مئوية قياسا ً بالوضع الحالي ،له عالقة بالتغييرات اإلضافية المكتشفة في
هذه الظواهر المتطرفة (ثقة متوسطة) .وتشير التقييمات إلى أن عدداً من التغييرات المناخية اإلقليمية تتفق مع زيادة االحترار العالمي بما
يصل إلى  1.5درجة مئوية ،قياسا ً بمستويات ما قبل العصر الصناعي ،بما في ذلك زيادة درجات الحرارة المتطرفة في مناطق كثيرة (ثقة
عالية) ،وزيادة وتيرة و /أو حدة و /أو كمية الهطول الغزير في عدة مناطق (ثقة عالية) ،وزيادة حدة أو وتيرة الجفاف في بعض المناطق
(ثقة متوسطة) { ،3.3.4 ،3.3.3 ،3.3.2 ،3.3.1 ،3.2الجدول .}3.2

B.1.2

يُتوقع أن تزداد درجات الحرارة المتطرفة في المناطق البرية أكثر من المتوسط العالمي لدرجات الحرارة السطحية (( )GMSTثقة عالية):
األيام ذات درجات الحرارة المتطرفة في خطوط العرض المتوسطة تزداد فيها درجات الحرارة بما يصل إلى زهاء  3درجات مئوية في
ظل احترار عالمي قدره  1.5درجة مئوية ،وإلى زهاء  6درجات مئوية في ظل احترار عالمي قدره  2درجة مئوية (ثقة عالية) .ويُتوقع
أن يزداد عدد األيام الحارة في معظم المناطق البرية ،على أن تصل هذه الزيادة إلى ذروتها في المناطق المدارية (ثقة عالية)،3.3.1{ .
 ،3.3.2اإلطار  8المشترك بين الفصول في الفصل }3

B.1.3

ويُتوقع أن تكون المخاطر الناجمة عن الجفاف والعجز في الهطول أعلى في ظل احترار عالمي قدره  2درجة مئوية منه في ظل احترار
عالمي قدره  1.5درجة مئوية في بعض المناطق (ثقة متوسطة) .كما يُتوقع أن تزداد المخاطر الناجمة عن ظواهر الهطول الغزير في ظل
احترار عالمي قدره  2درجة مئوية ،أكثر من زيادتها في ظل احترار عالمي قدره  1.5درجة مئوية ،في عدد من المناطق المرتفعة و /أو
العالية في نصف الكرة الشمالي ،وفي شرقي آسيا ،وشرقي أمريكا الشمالية (ثقة متوسطة) .ويُتوقع أيضا ً أن يزداد ارتباط الهطول الغزير
باألعاصير المدارية في ظل احترار عالمي قدره  2درجة مئوية ،أكثر من زيادته في ظل احترار عالمي قدره  1.5درجة مئوية (ثقة
متوسطة) .وثمة ثقة منخفضة بشكل عام في التغييرات المتوقعة في الهطول الغزير في ظل احترار عالمي قدره  2درجة مئوية ،منه في
ظل احترار عالمي قدره  1.5درجة مئوية ،في مناطق أخرى .ويُتوقع أن يزداد الهطول الغزير ،عند تجميعه على المستوى العالمي ،في
ظل احترار عالمي قدره  2درجة مئوية ،أكثر من زيادته في ظل احترار عالمي قدره  1.5درجة مئوية (ثقة متوسطة) .ونتيجة للهطول
الغزير ،يُتوقع أن تزداد مساحة الجزء البري العالمي المتضرر بالفيضانات ،في ظل احترار عالمي قدره  2درجة مئوية ،أكثر من زيادتها
في ظل احترار عالمي قدره  1.5درجة مئوية (ثقة متوسطة)}3.3.5،3.3.6 ،3.3.4 ،3.3.3 ،3.3.1{ .

B.2

بحلول عام ُ ،2100يتوقع أن يكون المتوسط العالمي لمستوى سطح البحر أقل بمقدار  0.1متر في ظل احترار عالمي قدره  1.5درجة
مئوية منه في ظل احترار عالمي قدره  2درجة مئوية (ثقة متوسطة) .وسيستمر مستوى سطح البحر في االرتفاع بعد عام  2100بفترة
طويلة (ثقة عالية) ،ويتوقف نطاق هذا االرتفاع ومعدله على مسارات االنبعاثات في المستقبل .وانخفاض معدل ارتفاع مستوى سطح
البحر يتيح للنظم البشرية واإليكولوجية في الجزر الصغيرة ،وفي المناطق الساحلية المنخفضة ،ومناطق الدلتا ،مزيداً من الفرص
للتكيف (ثقة متوسطة)}3.6 ،3.4 ،3.3{ .

في معظم المناطق البرية ومعظم المحيطات (ثقة عالية) ،وموجات حرارة متطرفة في معظم المناطق المأهولة (ثقة عالية) ،وهطول غزير
في عدة مناطق (ثقة متوسطة) واحتماالت الجفاف والعجز في الهطول في بعض المناطق (ثقة متوسطة) {.}3.3

B.2.1

B.2.2
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SPM

تشير االسقاطات ،المعدة على أساس نماذج ،الرتفاع المتوسط العالمي لمستوى سطح البحر (قياسا ً بالفترة  ،)2005–1986إلى نطاق
استرشادي قدره  0.26-0.77بحلول بحلول عام  2100في ظل احترار عالمي قدره  1.5درجة مئوية ،وهو أقل بمقدار  0.1متر (0.04-0.16م)
منه في ظل احترار عالمي قدره  2درجة مئوية (ثقة متوسطة) .وتقليل ارتفاع المتوسط العالمي لمستوى سطح البحر بمقدار  0.1متر يعني
أن العدد الذي سيتعرض للمخاطر ذات الصلة سيقل بما يصل إلى  10ماليين شخص ،استناداً إلى عدد السكان في عام  ،2010وعلى
افتراض عدم اتخاذ تدابير للتكيف (ثقة متوسطة) ،3.6.3 ،3.5.2 ،3.4.5 ،3.3.9{ .اإلطار  ،3.3الشكل }SPM.2
وسيستمر مستوى سطح البحر في االرتفاع بعد عام  2100حتى إذا تم حصر االحترار العالمي في حدود  1.5درجة مئوية في القرن الحادي
والعشرين (ثقة عالية) .فعدم استقرار صحائف الجليد البحري في المنطقة القطبية الجنوبية و /أو الضياع النهائي لصحائف الجليد في
تشير كلمة «كبيرة» هنا إلى أن ثلثي النماذج المناخية على األقل تبين نفس مستوى التغيير في الجدول الشبكي ،وأن االختالفات في المناطق الكبيرة هامة إحصائياً.
التغييرات المتوقعة في اآلثار بين المستويات المختلفة لالحترار العالمي ُتحدد من حيث التغييرات في متوسط درجات الحرارة السطحية العالمية.
7

ملخص لصانعي السياسات

غرينالند ،يمكن أن يسفرا عن ارتفاع مستوى سطح البحر عدة أمتار على مدار مئات اآلالف من السنين .وعدم االستقرار هذا ممكن أن
يبدأ في ظل زيادة االحترار العالمي بمقدار  1.5-2درجة مئوية (ثقة متوسطة)( .الشكل ،3.6.3 ،3.5.2 ،3.4.5 ،3.3.9{ )SPM.2
اإلطار }3.3

SPM

B.2.3

وزيادة االحترار يفاقم من تعرض الجزر الصغيرة والمناطق الساحلية المنخفضة ومناطق الدلتا للمخاطر المرتبطة بارتفاع مستوى سطح
البحر والتي تهدد عدداً كبيراً من النظم البشرية واإليكولوجية ،بما في ذلك زيادة دخول المياه المالحة ،والفيضانات ،والخسائر في البنى
األساسية (ثقة عالية) .والمخاطر المرتبطة بارتفاع مستوى سطح البحر تزيد في ظل احترار عالمي بمقدار  2درجة مئوية أكثر من زيادتها
في ظل احترار عالمي بمقدار  1.5درجة مئوية .وانخفاض معدل ارتفاع مستوى سطح البحر في ظل احترار عالمي بمقدار  1.5درجة
مئوية يقلل من المخاطر ويتيح مزيداً من الفرص للتكيف ،منها إدارة النظم اإليكولوجية الساحلية الطبيعية وإعادة بنائها ،وتعزيز البنى
األساسية (ثقة متوسطة)( .الشكل  ،3.4.5{ )SPM.2اإلطار }3.5

B.3

في المناطق البريةُ ،يتوقع أن تكون آثار االحترار العالمي بمقدار  1.5درجة مئوية على التنوع األحيائي البحري ،والنظم اإليكولوجية،
بما في ذلك ضياعها وانقراضها ،أقل منها في ظل احترار عالمي قدره  2درجة مئوية .و ُيتوقع أن يؤدي حصر االحترار العالمي في
حدود  1.5درجة مئوية بدالً من درجتين ،إلى تقليل اآلثار على النظم اإليكولوجية البرية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة والساحلية،
وإلى الحفاظ على مزيد من خدماتها لصالح اإلنسان (ثقة عالية) ،3.5 ،3.4{ .اإلطار  ،3.4واإلطار  ،4.2اإلطار  8المشترك بين الفصول
في الفصل }3

B.3.1

من بين األنواع المدروسة ،والبالغ عددها  9،105000يُتوقع أن يفقد  6في المائة من الحشرات ،و 8في المائة من النباتات ،و 4في المائة
من الفقاريات ،نطاقاتها الجغرافية المحددة على أساس المناخ في ظل احترار عالمي بمقدار  1.5درجة مئوية ،قياسا ً بنسب  18في المائة
من الحشرات ،و 16في المائة من النباتات ،و 8في المائة من الفقاريات ،مع احترار عالمي يبلغ درجتين مئويتين (ثقة متوسطة).واآلثار
المرتبطة بالمخاطر األخرى المتصلة بالتنوع البيولوجي ،مثل حرائق الغابات وانتشار األنواع الغازية ،تكون أقل في ظل احترار عالمي
بمقدار  1.5درجة مئوية ،قياسا ً مع احترار عالمي يبلغ درجتين مئويتين (ثقة عالية)}3.5.2 ,3.4.3{ .

B.3.2

B.3.3

األقاليم المحيطة بالمنطقة القطبية الشمالية (التندرا) والغابات الشمالية (البوريالية) الموجودة على خطوط العرض المرتفعة ،معرضة بشكل
خاص للتدهور والضياع الناجمين عن تغير المناخ ،مع زحف الجنبات الخشبية على التندرا بالفعل (ثقة عالية) ،وسيستمر األمر مع زيادة
االحترار .ويُتوقع أن يحول قصْ ر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية بدالً من درجتين مئويتين ،دون ذوبان مساحة من التربة الصقيعية
تتراوح بين  2و 2.5مليون كم 2على مدى قرون (ثقة متوسطة) {.}3.3.2 ,3.4.3 ,3.5.5

B.4

ُيتوقع أن يؤدي حصر االحترار العالمي في حدود  1.5درجة مئوية بدالً من درجتين إلى الحد من الزيادات في درجة حرارة المحيطات،
وما يرتبط بذلك من زيادة في حموضة المحيطات وانخفاض في مستويات األوكسجين في المحيطات (ثقة عالية) .وعلى هذا ،فإن
حصر االحترار العالمي في حدود  1.5درجة مئوية يقلل فيما يتوقع المخاطر على التنوع األحيائي البحري ،ومصايد األسماك ،والنظم
اإليكولوجية ،ووظائفها والخدمات التي تقدمها لإلنسان ،حسبما يتضح من التغييرات المؤخرة في الجليد البحري في المنطقة القطبية
الشمالية وفي النظم اإليكولوجية للشعاب المرجانية في المياه الدافئة (ثقة عالية) ،3.5 ،3.4 ،3.3{ .اإلطاران  3.4و}3.5

B.4.1

B.4.2
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يُتوقع أن يشهد زهاء  4في المائة (االنحراف الرُبيعي  2-7في المائة) من مساحة المناطق البرية العالمية تحوالً في النظم اإليكولوجية من
نوع آلخر عند بلوغ االحترار العالمي  1درجة مئوية ،قياسا ً بنسبة  13في المائة (االنحراف الرُبيعي  8-20في المائة) عند بلوغ االحترار
العالمي  2درجة مئوية (ثقة متوسطة) .وهذا يشير إلى أن المساحة المعرضة للخطر يتوقع أن تقل بنسبة  50في المائة في ظل احترار
عالمي بمقدار  1.5درجة مئوية بدالً من درجتين مئويتين (ثقة متوسطة){}3.4.3.5 ،3.4.3.1

ثمة ثقة عالية في احتمالية أن يكون المحيط القطبي الشمالي خاليا ً من الجليد البحري خالل الصيف أقل بكثير في ظل احترار عالمي بمقدار
 1.5درجة مئوية منه في ظل احترار عالمي بمقدار درجتين مئويتين .إذ يُتوقع أن يكون المحيط القطبي الشمالي خاليا ً من الجليد البحري
خالل الصيف مرة كل مائة عام ،في ظل احترار عالمي بمقدار  1.5درجة مئوية .وتزداد هذه االحتمالية لتصل إلى مرة على األقل كل
عشر سنوات في ظل احترار عالمي بمقدار درجتين مئويتين .وآثار تجاوز درجات الحرارة قابلة لالنعكاس بالنسبة لغطاء الجليد البحري
في المنطقة القطبية الشمالية على نطاق العقود من الزمن (ثقة عالية)}3.4.4.7 ،3.3.8{ .
يُتوقع أن يحدث االحترار العالمي بمقدار  1.5درجة مئوية تغييراً في عدد كبير من األنواع البحرية ،فضالً عن زيادة في حجم الخسائر
في نظم إيكولوجية كثيرة .كما يُتوقع أن يؤدي إلى ضياع الموارد الساحلية ،وخفض إنتاجية مصايد األسماك والزراعة المائية (ال سيما
في خطوط العرض المنخفضة) .ويُتوقع أن تكون مخاطر اآلثار الناجمة عن المناخ أعلى عند احترار عالمي بمقدار درجتين مئويتين منها
وهو ما يتسق مع دراسات سابقة ،وأُخذت األعداد التوضيحية من دراسة تفسيرية حديثة.
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عند احترار عالمي بمقدار  1.5درجة مئوية (ثقة عالية) .فالشعاب المرجانية مثالً ستتقلص فيما يُتوقع بنسبة إضافية قدرها  90-70في المائة
(ثقة عالية) عند احترار عالمي بنسبة  1.5درجة مئوية ،وبنسبة أكبر (أكثر من  99في المائة) عند احترار عالمي بمقدار درجتين مئويتين
(ثقة عالية جداً) .ويزداد احتمال ضياع كثير من النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية بشكل غير قابل لالنعكاس ،مع االحترار العالمي،
ال سيما بمقدار درجتين مئويتين (ثقة عالية) ،3.3.4{ .اإلطار }3.4
B.4.3

ومستوى تحمض المحيطات الناجم عن زيادة تركيزات ثاني أكسيد الكربون ،المرتبطة باالحترار العالمي بمقدار  1.5درجة مئوية ،يُتوقع
أن يفاقم اآلثار السلبية لالحترار ،وبشكل أكبر عند درجتين مئويتين ،مما يؤثر على نمو مجموعة واسعة من األنواع البحرية ،من الطحالب
إلى األسماك مثالً ،وتطورها وتكلسها وبقائها ،ومن ثم على وفرتها (ثقة عالية)}3.4.4 ،3.3.10{ .

B.4.4

آثار تغير المناخ على المحيطات يزيد من المخاطر على مصايد األسماك والزراعات المائية ،من خالل تأثيره على فيسيولوجيا األنواع
وبقائها وموئلها وتكاثرها وإصابتها باألمراض ،واحتماالت ظهور أنواع غازية (ثقة متوسطة) ،ولكن يُتوقع أن تكون هذه اآلثار أقل خطورة
في ظل احترار عالمي بنسبة  1.5درجة مئوية بدالً من درجتين مئويتين .فتشير توقعات أحد النماذج العالمية لمصايد األسماك ،مثالً ،إلى
انخفاض كمية الصيد السنوية على نطاق العالم بزهاء  1.5مليون طن في ظل احترار عالمي بنسبة  1.5درجة مئوية ،وإلى ضياع أكثر
من  3ماليين طن في ظل احترار عالمي بنسبة درجتين مئويتين (ثقة متوسطة) ،3.4.4{ .اإلطار }3 .3

B.5

المخاطر المتصلة بالمناخ على الصحة وسبل العيش واألمن الغذائي واإلمداد بالمياه ،وأمن البشر والنمو االقتصاديُ ،يتوقع أن تزيد
في ظل احترار عالمي بنسبة  1.5درجة مئوية ،وأن تزيد بدرجة أكبر في ظل احترار عالمي بنسبة درجتين مئويتين( .الشكل )SPM.2
{ ،5.2 ،3.5 ،3.4واإلطار  ،3.2واإلطار  ،3.3واإلطار  ،3.5واإلطار  ،3.6واإلطار  6المشترك بين الفصول والوارد في الفصل  ،3واإلطار
 9المشترك بين الفصول والوارد في الفصل  ،4واإلطار  12المشترك بين الفصول والوارد في الفصل  ،5و }5.2

B.5.1

السكان المعرضون بشكل غير تناسبي لمخاطر عالية جراء اآلثار المناوئة لالحترار العالمي بنسبة  1.5درجة مئوية وأكثر ،يشملون السكان
المحرومين والسكان الذين يعانون هشاشة األوضاع ،وبعض الشعوب األصلية ،والمجتمعات المحلية التي تعتمد على سبل العيش الزراعية
والساحلية (ثقة عالية) .وتضم المناطق المعرضة للمخاطر بشكل غير تناسبي النظم اإليكولوجية في المنطقة القطبية الشمالية ،والمناطق
الجافة ،والدول الجزرية الصغيرة النامية ،وأقل البلدان نمواً (ثقة عالية) .كما يُتوقع أن يزداد الفقر والحرمان بين بعض الشعوب مع زيادة
االحترار العالمي؛ وحصر االحترار العالمي في حدود  1.5درجة مئوية بدالً من درجتين يمكن أن يقلل أعداد الناس المعرضين للمخاطر
المتصلة بالمناخ وللفقر على السواء بما يصل إلى بضع مئات الماليين بحلول عام ( 2050ثقة متوسطة) ،3.4.11 ,3.4.10{ .واإلطار ،3.5
واإلطار  6المشترك بين الفصول والوارد في الفصل  ،3واإلطار  9المشترك بين الفصول والوارد في الفصل  ،4واإلطار  12المشترك
بين الفصول والوارد في الفصل  ،5و }5.6.3 ،4.2.2.2 ,5.2.1 ,5.2.2 ,5.2.3

B.5.2

B.5.3

B.5.4

SPM

ي زيادة تحدث مستقبالً في االحترار العالمي يُتوقع أن تؤثر على الصحة البشرية ،بآثار سلبية في المقام األول (ثقة عالية) .ويُتوقع أن
تكون المخاطر الخاصة باالعتالل والوفاة المتعلقين بالحرارة أقل عند احترار عالمي بنسبة  1.5درجة مئوية بدالً من درجتين مئويتين (ثقة
عالية جداً) ،وكذلك بالنسبة إلى الوفيات المتصلة باألوزون إذا ظلت االنبعاثات الالزمة لتكوين األوزون مرتفعة (ثقة عالية) .وغالبا ً ما
تكون جزر االحترار الحضرية سببا ً في تفاقم آثار موجات الحرارة في المدن (ثقة عالية) .ويُتوقع أن تزداد المخاطر فيما يتعلق ببعض
األمراض المحمولة بالنواقل ،من قبيل المالريا وحمى الضنك ،عند احترار عالمي بنسبة  1.5درجة مئوية بدالً من درجتين مئويتين ،بما
في ذلك إمكانية حدوث تحوالت في نطاقها الجغرافي (ثقة عالية) {}3.4.7 ,3.4.8 ,3.5.5.8
قصْ ر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية بدالً من درجتين مئويتين سيسفر فيما يتوقع عن الحد من االنخفاض العالمي في غالت
محاصيل الذرة واألرز والقمح ،وربما حبوب أخرى ،ال سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،وجنوب شرق آسيا ،وأمريكا الوسطى
والجنوبية؛ و سيسفر أيضا ً عن الحد من نقص القيمة الغذائية لألرز والقمح اللذين يعتمدان على ثاني أكسيد الكربون (ثقة عالية) .ومخاطر
حدوث حاالت نقص في األغذية في مناطق الساحل ،والجنوب األفريقي ،والبحر األبيض المتوسط ،ووسط أوروبا ،واألمازون أقل كثيراً
ً
في حالة االحترار العالمي بنسبة  1.5درجة مئوية
مقارنة باحترار عالمي قدره درجتان مئويتان (ثقة متوسطة) .ويُتوقع أن تتضرر
المواشي بارتفاع درجات الحرارة ،رهنا بنطاق التغييرات في نوعية العلف وانتشار األمراض وتوافر موارد المياه (ثقة عالية),3.4.6{ .
 ،3.5.5 ,3.5.4واإلطار  ،3.1واإلطار  6المشترك بين الفصول والوارد في الفصل  ،3واإلطار  9المشترك بين الفصول والوارد في الفصل
}4
ً
مقارنة بدرجتين مئويتين قد يخ ّفض
رهنا باألوضاع االجتماعية االقتصادية المستقبلية ،فإن قصْ ر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية
بما يصل إلى النصف نسبة سكان العالم المعرضين لزيادة اإلجهاد المائي جراء تغير المناخ ،وإن كانت هناك اختالفات كبيرة بين األقاليم
(ثقة متوسطة) .وسيقل تعرض دول جزرية صغيرة نامية كثيرة لإلجهاد المائي نتيجة للتغيرات المسقطة في القحولة في ظل قصر االحترار
العالمي على  1.5درجة مئوية بدالً من درجتين مئويتين (ثقة متوسطة) ،3.5.5 ,3.4.8 ,3.4.2 ,3.3.5{ .واإلطار  ،3.2واإلطار  ،3.5واإلطار
 9المشترك بين الفصول والوارد في الفصل }4

9

ملخص لصانعي السياسات

B.5.5

ويُتوقع أن تكون المخاطر على النمو االقتصادي المجمّع أقل في ظل احترار عالمي بنسبة  1.5درجة مئوية منه بنسبة درجتين مئويتين
بحلول نهاية القرن( 10ثقة متوسطة).وال تدخل في هذا الحساب تكاليف االستثمارات في التخفيف والتكيف وكذلك فوائد التكيف .ويتوقع
أن تشهد البلدان الواقعة في المناطق المدارية والمناطق دون المدارية في نصف الكرة األرضية الجنوبي أصعب اآلثار على النمو االقتصادي
بسبب تغير المناخ ،إذا ما زاد االحترار العالمي بما يتراوح بين  1.5درجة مئوية ودرجتين مئويتين (ثقة متوسطة)}3.5.3 ,3.5.2{ .

B.5.6

والتعرض لمخاطر متعددة ومركبة متصلة بالمناخ يزيد في ظل احترار عالمي يتراوح بين  1.5درجة مئوية ودرجتين مئويتين ،مع زيادة
تعرض أعداد أكبر من السكان في أفريقيا وآسيا ،من المعرضين أساسا ً للخطر والفقر (ثقة عالية) .وفي ظل احترار عالمي يتراوح بين
 1.5درجة مئوية ودرجتين مئويتين ،فإن المخاطر التي تهدد قطاعات الطاقة والغذاء والماء يمكن أن تتداخل مكانيا ً وزمنيا ،وتتسبب من
ثم في أخطار وحاالت تعرض وضعف جديدة ،أو تزيد من حدة هذه الحاالت الموجودة بالفعل والتي يمكن أن تضر بمزيد من الناس
والمناطق (ثقة متوسطة){ .اإلطار }3.5.4.9 ،3.4.11 ،3.4.5.6 ،3.4.5.3 ،3.3.1 ،3.5

B.5.7

وثمة مجموعات متعددة من البيّنات تدلل على أنه منذ تقرير التقييم الخامس زادت مستويات المخاطر المقيّمة فيما يتعلق بأربعة من دواعي
القلق الخمسة بشأن مستويات االحترار العالمي بمقدار درجتين مئويتين (ثقة عالية) .والتقييمات الحالية بالدرجات لمخاطر االحترار العالمي
تتراوح بين عالية وعالية جداً ،بين  1.5درجة مئوية ودرجتين مئويتين ،بالنسبة إلى داعي القلق ( 1النظم الفريدة والمعرّ ضة للخطر) (ثقة
عالية)؛ وبين معتدلة وعالية ،بين درجة مئوية واحدة و 1.5درجة مئوية ،بالنسبة إلى داعي القلق ( 2ظواهر الطقس المتطرفة) (ثقة
متوسطة)؛ وبين معتدلة وعالية ،بين  1.5درجة مئوية ودرجتين مئويتين ،بالنسبة إلى داعي القلق ( 3توزيع التأثيرات) (ثقة عالية)؛ وبين
معتدلة وعالية ،بين  1.5درجة مئوية ودرجتين مئويتين ،بالنسبة إلى داعي القلق ( 4التأثيرات اإلجمالية العالمية) (ثقة متوسطة)؛ وبين
معتدلة وعالية ،بين  1.5درجة مئوية ودرجتين مئويتين ،بالنسبة إلى داعي القلق ( 5الظواهر األحادية الكبيرة النطاق) (ثقة عالية) (الشكل
}3.5.2 ,3.5 ;3.4.13{ )SPM.2

B.6

معظم احتياجات التكيف ستكون أقل في ظل احترار عالمي قدره  1.5درجة مئوية قياسا بدرجتين مئويتين (ثقة عالية) .وثمة مجموعة
كبيرة من خيارات التكيف يمكن أن تحد من آثار تغير المناخ (ثقة عالية) .غير أن هناك حدوداً للتكيف وقدرة بعض البشر والنظم
الطبيعية على التكيف في ظل احترار عالمي بمقدار  1.5درجة مئوية ،ويترتب على ذلك خسائر (ثقة عالية) .ويتفاوت عدد خيارات
التكيف وتوافرها من قطاع آلخر (ثقة متوسطة){ .الجدول  ،4.5 ،4.3 ،3.5اإلطار  9المشترك بين الفصول في الفصل  ،4اإلطار 12
المشترك بين الفصول في الفصل }5

B.6.1

تتوافر مجموعة كبيرة من خيارات التكيف للحد من المخاطر على النظم اإليكولوجية الطبيعية والمدارة (مثل التكيف على أساس النظام
اإليكولوجي ،وإصالح النظم اإليكولوجية ،و تجنب التدهور وإزالة الغابات ،وإدارة التنوع األحيائي ،والزراعة المائية المستدامة ،والمعارف
المحلية ،والمعارف األصلية) ،والمخاطر على الصحة وسبل العيش والغذاء والماء والنمو االقتصادي ،خاصة في المناطق الريفية (مثل
كفاءة الري ،وشبكات األمان االجتماعية ،وإدارة الحد من الكوارث ،وانتشار المخاطر وتقاسمها ،والتكيف المجتمعي) ،وفي المناطق
الحضرية (مثل البنى األساسية الخضراء ،واستغالل األراضي وتخطيها بشكل مستدام ،وإدارة المياه بما يكفل استدامتها) (ثقة متوسطة).
{ ،5.3.2 ،4.5.4 ،4.5.3 ،4.3.5 ،4.3.3 ،4.3.2 ،4.3.1اإلطار  ،4.3اإلطار  ،4.6اإلطار  9المشترك بين الفصول في الفصل }4

B.6.2

ويُتوقع أن يكون التكيف أصعب بالنسبة إلى النظم اإليكولوجية ونظم الغذاء والصحة في ظل احترار عالمي بمقدار درجتين مئويتين ،عنه
في ظل احترار عالمي بمقدار  1.5درجة مئوية (ثقة متوسطة) .كما يُتوقع أن تشهد بعض المناطق التي تعاني هشاشة األوضاع ،ومنها
الجزر الصغيرة وأقل البلدان نمواً ،مخاطر مناخية مترابطة ومتعددة ،حتى في ظل احترار عالمي بمقدار  1.5درجة مئوية (ثقة عالية).
{ ،3.4.5 ،3.3.1اإلطار  ،3.5الجدول  ،3.5الفصل  9المشترك بين الفصول في الفصل  ،5.6 ،4الفصل  12المشترك بين الفصول في الفصل
 ،5اإلطار }5.3

B.6.3

وتوجد حدود للقدرة على التكيف عند مستوى احترار عالمي بمقدار  1.5درجة مئوية ،وتزداد هذه الحدود مع تزايد مستويات االحترار
العالمي وتتفاوت حسب القطاع ،مع وجود آثار خاصة بكل موقع فيما يتعلق بالمناطق هشة األوضاع ،والنظم اإليكولوجية ،والصحة البشرية
(ثقة متوسطة) { .اإلطار  12المشترك بين الفصول في الفصل  ،5اإلطار  ،3.5الجدول }3.5

SPM

 10تشير هنا اآلثار على النمو االقتصادي إلى التغييرات في الناتج المحلي اإلجمالي ( .)GDPذلك أنه يصعب في حاالت أخرى ،من قبيل الوفيات واإلضرار بالتراث
الثقافي وخدمات النظم اإليكولوجية ،تحديد قيمة تلك األضرار ومقابلها النقدي.
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كيف يؤثر مستوى االحترار العالمي على التأثيرات و/أو المخاطر المرتبطة بدواعي القلق ()RFCs
وبنظم طبيعية ومدارة وبشرية مختارة
دواع للقلق ( )RFCsتأثيرات ومخاطر
توضح خمسة
ٍ
مستويات االحترار العالمي المختلفة بالنسبة للبشر واالقتصادات
والنظم اإليكولوجية على نطاق القطاعات واألقاليم.

اللون األرجواني يشير إلى مخاطر
مرتفعة جدا لحدوث تأثيرات/
مخاطر شديدة ووجود العكوسية
كبيرة أو استمرار األخطار المتصلة
بالمناخ ،مع قدرة محدودة على
التكيف نتيجة لطبيعة الخطر أو
التأثير /الخطر.

تغير درجات الحرارة السطحية العالمية قياسا
ً بمستويات ما قبل الصناعة (درجة مئوية(

التأثيرات والمخاطر المرتبطة بدواعي القلق ()RFCs
مرتفع جداً

2.0
1.5

مرتفع
مرتفع

1.0

متوسط

متوسط

اللون األحمر يشير إلى التأثيرات/
المخاطر الشديدة والواسعة االنتشار

معتدل

اللون األصفر يشير إلى أن
التأثيرات /المخاطر يمكن اكتشافها
ويمكن أيضا عزوها إلى تغيّر
المناخ بثقة متوسطة على األقل

متوسط
متوسط 2015-2006

مرتفع
0

مرتفع

متوسط

مرتفع

متوسط-مرتفع

مرتفع

ال يمكن اكتشافه

مستوى التأثير/الخطر
الناتج عن تغير المناخ

داعي القلق  1داعي القلق  2داعي القلق  3داعي القلق  4داعي القلق
النظم الفريدة ظواهر الطقس توزيع اآلثار اآلثار اإلجمالية الظواهر األحادية
الكبيرة النطاق
العالمية
المتطرفة
والمهددة
5
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اللون األبيض يشير إلى عدم
إمكانية اكتشاف أي تأثيرات/
مخاطر وعزوها إلى تغير المناخ.

تغير درجات الحرارة السطحية العالمية قياسا
ً بمستويات ما قبل الصناعة (درجة مئوية(

التأثيرات والمخاطر على نظم طبيعية ومدارة وبشرية مختارة
مرتفع

2.0

1.0

0

مرتفع
مرتفع

1.5

متوسط
متوسط

مرتفع

متوسط

متوسط

متوسط
مرتفع جداً

متوسط

مرتفع جداً
متوسط

مرتفع

متوسط

مرتفع
متوسط
مرتفع

مرتفع

النظم
اإليكولوجية
األرضية

مرجانيات المنغروف مصائد األسماك المنطقة
الصغيرة النطاق القطبية
المياه الدافئة
الشمالية
في مناطق
خطوط العرض
المنخفضة
المستوى السري لالنتقال :منخفض ،متوسط ،مرتفع ،مرتفع جداً

مرتفع

2015-2006

مرتفع
مرتفع

متوسط

الفيضان
الساحلي

الفيضان
النهري

غالت
المحاصيل

السياحة االعتالل والوفاة
المرتبطان
بارتفاع درجات
الحرارة

الشكل  | SPM.2توفر دواعي القلق ( )RFCsالخمسة المتكاملة اإلطار لتلخيص اآلثار والمخاطر الرئيسية على مختلف القطاعات والمناطق ،وقد أدرجت هذه الدواعي في
تقرير التقييم الثالث للهيئة ( .)IPCCوتوضح هذه الدواعي ( )RFCsتأثيرات االحترار العالمي على الناس واالقتصادات والنظم اإليكولوجية .واآلثار و /أو المخاطر التي
ينطوي عليها كل داع ( )RFCتستند إلى تقييم المؤلفات الجديدة التي ظهرت .وعلى غرار تقرير التقييم الخامس ،اس ُتخدمت المؤلفات إلصدار حكم خبير لتقييم مستويات
االحترار العالمي التي يكون عندها األثر و /أو الخطر ال يمكن اكتشافه ،أو معتدالً ،أو عالياً ،أو عاليا ً جداً .واختيار اآلثار والمخاطر على النظم الطبيعية أو النظم المدارة
أو النظم البشرية ،الواردة في اللوحة أدناه ،هو اختيار ألغراض التوضيح وال يُقصد به أن يكون شامالً جامعاً3.4، 3.5، 3.5.2.1، 3.5.2.2، 3.5.2.3، 3.5.2.4،{ .
 ،3.5.2.5، 5.4.1، 5.5.3، 5.6.1اإلطار }3.4
داعي القلق  :)RFC1( 1النظم الفريدة والمعرّ ضة للخطر :النظم اإليكولوجية والبشرية المحدودة النطاق الجغرافي ،والتي تقيدها األوضاع المتصلة بالمناخ ،ومن
خصائصها التوطن الشديد وأمور مميزة أخرى .ومن أمثلة ذلك الشعاب المرجانية ،والمنطقة القطبية الشمالية وسكانها األصليون ،واألنهار الجليدية الجبلية ،وبؤر التنوع
األحيائي.
داعي القلق  :)RFC2( 2ظواهر الطقس المتطرفة :المخاطر /اآلثار على الصحة البشرية ،وسبل العيش ،واألصول ،والنظم اإليكولوجية ،جراء ظواهر الطقس المتطرفة،
مثل موجات الحارة ،واألمطار الغزيرة ،والجفاف وما يرتبط به من حرائق البراري ،والفيضانات الساحلية.
داعي القلق  :)RFC3( 3توزيع التأثيرات :المخاطر /اآلثار التي تتضرر بها بشكل غير تناسبي فئات خاصة بسبب التوزيع المتفاوت للمخاطر المادية وأوجه التعرض
لها والضعف إزاءها ،والمرتبطة بتغير المناخ.
داعي القلق  :)RFC4( 4التأثيرات اإلجمالية العالمية :الخسائر المالية العالمية ،وتدهور النظم اإليكولوجية والتنوع األحيائي على نطاق العالم ،وضياعهما.
داعي القلق  :)RFC5( 5الظواهر األحادية الكبيرة النطاق :تغييرات كبيرة نسبياً ،ومفاجئة ،وأحيانا ً غير قابلة لالنعكاس ،في النظم ،تنجم عن االحترار العالمي .من أمثلة
ذلك تفكك صفحات الجليد في غرينالند والمنطقة القطبية الشمالية.
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 .Cمسارات االنبعاثات وتغيير ال ُنظم بما يتسق مع االحترار
العالمي البالغ  1.5درجة مئوية
C.1

انخفاض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية المنشأ بنسبة  45في المائة تقريبا ً عن مستويات عام  ،2010بحلول عام
( 60-40في المائة انحراف ُربيعي) ،لتصل إلى صافي صفري في عام  2050تقريبا ً ( 2055-2045انحراف ُربيعي) .وللحد من االحترار
العالمي دون درجتين مئويتين ،11يلزم أن تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة  25في المائة تقريبا ً بحلول  2030في معظم
المسارات ( 30-10في المائة انحراف ُربيعي) لتصل إلى صافي صفري بحلول  2070تقريبا ً ( 2080-2065انحراف ُربيعي) .وتشير
انبعاثات غير ثاني أكسيد ا لكربون في المسارات التي تقصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية إلى انخفاضات كبيرة مماثلة لتلك
الواردة في المسارات التي تقصر االحترار العالمي على درجتين مئويتين( .ثقة عالية) (الشكل  ،2.3 ،2.1{ )SPM.3aالجدول }2.4

C.1.1

تخفيضات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تقصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية ،مع عدم التجاوز أو بتجاوز محدود ،يمكن
أن تنطوي على مجموعات مختلفة من تدابير التخفيف ،تقيم توازنات متفاوتة بين اإلقالل من الطاقة ،وتكثيف الموارد ،ومعدل إزالة
الكربون ،واالعتماد على إزالة ثاني أكسيد الكربون .وتواجه مجموعات التدابير المختلفة تحديات مختلفة في التنفيذ ،وفي أوجه التآزر
والتعاوض الممكنة مع التنمية المستدامة( .ثقة عالية)( .الشكل }2.4،2.5.3 ،2.3.4 ،2.3.2{ )SPM.3b

C.1.2

تنطوي المسارات المنمذجة التي تقصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية ،مع عدم التجاوز أو بتجاوز محدود ،على تخفيضات كبيرة
في انبعاثات الميثان والكربون األسود ( 35في المائة من كل منهما بحلول  ،2050قياسا ً بمستويات  .)2010وهذه المسارات تحد أيضا ً من
المبردة ،مما يعادل جزئيا ً آثار التخفيف لمدة عقدين أو ثالثة عقود .ويمكن تخفيض انبعاثات الغازات غير ثاني أكسيد
معظم األهباء
ِ
الكربون 12نتيجة لتدابير التخفيف الكثيرة في قطاع الطاقة .وإضافة إلى ذلك ،فإن تدابير التخفيف الموجهة لغير ثاني أكسيد الكربون يمكن
أن تحد من أكسيد النيتروز والميثان الناجمين عن الزراعة ،والميثان الناجم عن قطاع النفايات ،وبعض مصادر الكربون األسود ومركبات
الهيدروفلوروكربونات .والطلب الكبير على الطاقة األحيائية يمكن أن يزيد انبعاثات أكسيد النيتروز في بعض مسارات االحترار العالمي
بمقدار  1.5درجة مئوية ،مما يركز على أهمية تبني ُنهج مالئمة لإلدارة .وتحسين جودة الهواء بفضل التخفيضات المتوقعة في كم كبير
من انبعاثات غازات غير ثاني أكسيد الكربون ،له فوائد صحية مباشرة وفورية للناس في جميع المسارات المنمذجة الحترار عالمي بمقدار
 1.5درجة مئوية( .ثقة عالية)( .الشكل }5.4.2 ،4.3.6 ،2.4.4،2.5.3 ،2.3.3 ،2.2.1{ )SPM.3a

C.1.3

والحد من االحترار العالمي يقتضي الحد من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التراكمية العالمية البشرية المنشأ منذ عصر ما قبل
الصناعة ،أي البقاء في حدود ميزانية كربونية كلية (ثقة عالية) .13وفي نهاية عام  ،2017تشير التقديرات إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون البشرية المنشأ منذ عصر ما قبل الصناعة قد خفضت الميزانية الكربونية الكلية في حدود  1.5درجة مئوية بزهاء 320 ± 2200
جيغاطن ثاني أكسيد الكربون (ثقة متوسطة) .أما الميزانية المتبقية فتستنفدها االنبعاثات الحالية بمقدار  3 ± 42جيغأطن سنويا ً (ثقة عالية).
واختيار مقياس درجات الحرارة العالمية يؤثر على ميزانية الكربون المتبقية ،فاستخدام المتوسط العالمي لدرجات حرارة الهواء السطحي،
على غرار تقرير التقييم الخامس ،يعطي تقديرات لميزانية الكربون المتبقية قدرها  580جيغاطن ثاني أكسيد الكربون ،مع احتمال بنسبة
 50في المائة لقصر االحترار على  1.5درجة مئوية ،و 420جيغاطن ثاني أكسيد الكربون ،مع احتمال بنسبة 66في المائة (ثقة متوسطة).14
وعوضا ً عن ذلك ،فإن استخدام المتوسط العالمي لدرجات الحرارة السطحية ( )GMSTيعطي تقديرات قدرها  770و 570جيغاطن ثاني
أكسيد الكربون ،باحتماالت قدرها  50في المائة و 66في المائة 15على التوالي (ثقة متوسطة) .وأوجه عدم اليقين في نطاق تقديرات هذه
الميزانيات الكربونية المتبقية كبيرة وتتوقف على عدة عوامل .فأوجه الشك في تجاوب المناخ مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره
تسهم بمقدار  400 ±جيغاطن ثاني أكسيد الكربون ،ويسهم مستوى االحترار التاريخي بمقدار  250 ±جيغاطن ثاني أكسيد الكربون (ثقة
متوسطة) .واالنبعاث المحتمل لكميات إضافية من الكربون جراء ذوبان التربة الصقيعية وانبعاث الميثان في المستقبل من المناطق الرطبة
سيخفضان الميزانيات بما يصل إلى  100جيغاطن ثاني أكسيد الكربون خالل هذا القرن ،وبكميات أكبر بعد ذلك (ثقة متوسطة) .إضافة
إلى ذلك ،فإن مستوى التخفيف لغير ثاني أكسيد الكربون في المستقبل يمكن أن يغير ميزانية الكربون المتبقية بمقدار  250جيغاطن ثاني
أكسيد الكربون في كال االتجاهين (ثقة متوسطة) ،2.6.1 ،2.2.2 ،1.2.4{ .الجدول  ،2.2الفصل  2مواد تكميلية}
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اإلشارات إلى مسارات الحد من االحترار العالمي دون درجتين مئويتين ،تستند إلى احتمالية البقاء دون درجتين مئويتين بنسبة  66في المائة.

 12تشمل انبعاثات غير ثاني أكسيد الكربون في هذا التقرير كافة االنبعاثات البشرية المنشأ لغير ثاني أكسيد الكربون ،والتي تسفر عن القسر اإلشعاعي .وهذا يشمل
عوامل القسر المناخي قصيرة العمر ،مثل الميثان ،وبعض الغازات المفلورة ،وسالئف األوزون ،واألهباء أو سالئف األهباء ،مثل الكربون األسود وثاني أكسيد
الكبريت ،على التوالي ،فضالً عن غازات االحتباس الحراري طويلة العمر ،مثل ثاني أكسيد النيتروز أو بعض الغازات المفلورة .ويُشار إلى القسر اإلشعاعي
المرتبط بانبعاثات غير ثاني أكسيد الكربون والتغييرات في األلبيدو السطحي ،بالقسر اإلشعاعي لغير ثاني أكسيد الكربون}2.2.1{ .
 13يوجد أساس علمي واضح للميزانية الكربونية الكلية يتسق مع قصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية .غير أن هذا التقرير ال يتضمن أي تقييم لهذه الميزانية
الكربونية الكلية وال للجزء الذي يتناول االنبعاثات الماضية في هذه الميزانية.
 14بغض النظر عن المقياس المستخدم لدرجات الحرارة السطحية ،أدى تحسين الفهم والتقدم المحرز في األساليب إلى زيادة في تقدير ميزانية الكربون المتبقية قدرها
 300جيغاطن ثاني أكسيد الكربون تقريباً ،قياسا ً بما ورد في تقرير التقييم الخامس( .ثقة متوسطة) {}2.2.2
 15تستخدم هذه التقديرات المتوسط العالمي لدرجات الحرارة السطحية المرصود في الفترة  ،2015-2006وتوقعات التغيرات المقبلة في درجات الحرارة باستخدام
درجات حرارة الهواء بالقرب من السطح.
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C.1.4

تدابير تعديل اإلشعاع الشمسي غير مدرجة في أي من المسارات المتاحة المقيمّة .وعلى الرغم من أن بعض تدابير تعديل اإلشعاع الشمسي
فعالة من الناحية النظرية في الحد من التجاوز ،فإنها يشوبها أوجه شك كثيرة وثغرات معرفية وكذلك مخاطر جوهرية وقيود مؤسسية
واجتماعية على نشرها تتعلق بالحوكمة واألخالقيات وآثارها على التنمية المستدامة .فضالً عن أنها ال تخفف من تحمض المحيطات( .ثقة
متوسطة) ،4.3.8{ .اإلطار  10المشترك بين الفصول في الفصل }4

خصائص مسارات االنبعاثات العالمية
الخصائص العامة لتطور انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصافية البشرية المنشأ ،واالنبعاثات اإلجمالية للميثان ،والكربون األسود،
وأكسيد النيتروز ،في مسارات تقصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية ،بدون تجاوز أو بتجاوز محدود .وتعرّ ف االنبعاثات
الصافية على أنها انبعاثات بشرية المنشأ ت ّم تقليصها عن طريق عمليات إزالة بشرية .ويمكن تحقيق تقليص االنبعاثات الصافية عن
طريق مجموعات مختلفة من تدابير التخفيف المبينة في الشكل .SPM3b
انبعاثات عناصر غير ثاني أكسيد الكربون بالنسبة إلى عام 2010
تنخفض أيضا ً انبعاثات عناصر القسر غير ثاني أكسيد الكربون أو يتم الح ّد
منها في المسارات التي تقصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية مع
عدم التجاوز أو بتجاوز محدود ،ولكنها ال تصل إلى مستوى صفري عالميا ً

إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصافية على صعيد العالم
50

SPM

بالين األطنان من ثاني أكسيد الكربون سنويا ً

في المسارات التي تقصر االحترار العالمي على
 1.5درجة مئوية ،بدون تجاوز أو بتجاوز محدود،
وكذلك في المسارات بتجاوز أكبر ،تخفض انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون إلى صفر صا ٍ
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المسارات التي تقصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية بدون تجاوز أو بتجاوز ضئيل
المسارات بتجاوز أكبر
المسارات التي تقصر االحترار العالمي على أقل
من  2درجة مئوية

الشكل  | SPM.3aخصائص مسارات االنبعاثات العالمية .تبين اللوحة الرئيسية صافي االنبعاثات العالمية البشرية المنشأ لثاني أكسيد الكربون في مسارات قصر االحترار
على  1.5درجة مئوية ،مع عدم التجاوز أو بتجاوز محدود ،والمسارات التي يحدث فيها تجاوز أكبر .وتبين المنطقة المظللة كامل مجموعة المسارات التي يحللها هذا
التقرير .وتبين األلواح على الجانب األيمن نطاقات انبعاثات غازات غير ثاني أكسيد الكربون لثالثة مركبات ،مع تأثير قسري تاريخي كبير ،ومع انبعاث جزء كبير منها
من مصادر غير المصادر الرئيسية لثاني أكسيد الكربون والتي توجد بشأنها تدابير التخفيف .وتعرض المساحات المظللة في هذه األلواح  95-5في المائة (تظليل خفيف)
واالنحرافات الربيعية (تظليل قوي) لمسارات قصر االحترار على  1.5درجة مئوية ،مع عدم التجاوز أو بتجاوز محدود .ويبين اإلطار واإلشارات عند أدنى الشكل توقيت
وصول المسارات إلى صافي المستويات الصفرية العالمية النبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،مع مقارنة بالمسارات التي تقصر االحترار العالمي على درجتين مئويتين
باحتمالية قدرها  66في المائة .وثمة أربعة مسارات منمذجة توضيحية ترد في اللوحة الرئيسية ،وتسمى  P1و P2و P3و ،P4مقارنة بمسارات انخفاض الطلب على الطاقة
( )LEDو S1و S2و S5المقيّمة في الفصل  .2ويتوافر وصف وخصائص هذه المسارات في الشكل  ،2.1، 2.2، 2.3{ .SPM.3bالشكل  ،2.5والشكل  ،2.10والشكل }2.11
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خصائص المسارات النموذجية التوضحية األربعة
يمكن الستراتيجيات تخفيف مختلفة أن تحقق تخفيض االنبعاثات الصافية الالزم التباع مسار يقصر االحترار العالمي على
درجة مئوية بدون تجاوز أو بتجاوز محدود .وتستخدم جميع المسارات إزالة ثاني أكسيد الكربون ( ،)CDRلكن القدر يتفاوت بين
المسارات ،وكذلك الطاقة األحيائية واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه ( ،)BECCSوإزالته من قطاع الزراعة ،والحراجة
واالستخدامات األخرى لألراضي ( .)AFOLUولذلك انعكاسات على االنبعاثات والعديد من خصائص المسارات األخرى.
1.5

تصنيف اإلسهامات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصافية على صعيد العالم ،في أربعة مسارات نموذجية توضيحية
الوقود األحفوري والصناعة

الزراعة ،والحراجة ،واالستخدامات األخرى لألراضي ()AFOLU

بالغيغاطن من ثاني أكسيد الكربون سنويا ً ()GtCO2/yr
40

SPM

بالغيغاطن من ثاني أكسيد الكربون سنويا ً ( )GtCO2/yrبالغيغاطن من ثاني أكسيد الكربون سنويا ً ( )GtCO2/yrبالغيغاطن من ثاني أكسيد الكربون سنويا ً ()GtCO2/yr
40

المسار P1

40

المسار P2

40

المسار P3

20

20

20

20

0

0

0

0

-20

-20
2020

2100

2060

المسار  :P1سيناريو تؤدي فيه االبتكارات
االجتماعية والتجارية والتكنولوجية إلى انخفاض
الطلب على الطاقة حتى عام  2050بينما ترتفع
مستويات المعيشة ،وبخاصة في جنوب العالم.
وتقليص حجم نظام الطاقة يم ّكن من إزالة الكربون
بسرعة من إمدادات الطاقة .وزراعة الغابات هي
الخيار الوحيد إلزالة ثاني أكسيد الكربون ()CDR
المأخوذ في االعتبار؛ أما الوقود األحفوري مع
احتجاز الكربون األحفوري وتخزينه ()CCS
والطاقة األحيائية مع احتجاز الكربون وتخزينه
( )BECCSفهما غير مستخدميْن.

2060

2020

2100

2020

المسار  :P2سيناريو يركز تركيزا واسع النطاق
على االستدامة ،بما في ذلك كثافة الطاقة ،والتنمية
البشرية ،والتقارب االقتصادي ،والتعاون الدولي،
والتحول نحو تحقيق أنماط استهالك مستدامة
وصحية ،وابتكار تكنولوجيا منخفضة الكربون،
و ُنظم األراضي المتسمة بحُسن اإلدارة مع وجود
قبول مجتمعي محدود للطاقة األحيائية مع احتجاز
الكربون وتخزينه (.)BECCS

P1
بدون تجاوز أو بتجاوز محدود

تصنيف المسارات

المسار P4

-20

-20

المؤشرات العالمية

2060

2100

المسار  :P3سيناريو يمثل منتصف الطريق تتبع
فيه التنمية المجتمعية وكذلك التكنولوجية أنماطا
تاريخية .وتتحقق انخفاضات في االنبعاثات
أساسا من خالل تغيير الطريقة التي ُتنتج بها
الطاقة والمنتجات ،وتتحقق بدرجة أقل من خالل
تخفيضات الطلب.

P2

P3

بدون تجاوز أو بتجاوز محدود

بدون تجاوز أو بتجاوز محدود

2020

2060

2100

المسار  :P4سيناريو كثيف االستخدام للموارد
والطاقة يؤدي فيه النمو االقتصادي والعولمة
إلى التوسع في اعتماد أساليب حياة تنتج عنها
انبعاثات غازات االحتباس الحراري بكثافة ،بما
في ذلك طلب مرتفع على وقود النقل والمنتجات
الحيوانية .وتتحقق تخفيضات في االنبعاثات أساسا
من خالل الوسائل التكنولوجية ،واستخدام إزالة
ثاني أكسيد الكربون ( )CDRبقوة من خالل نشر
الطاقة األحيائية مع احتجاز الكربون وتخزينه
(.)BECCS

االنحراف الربيعي

P4
تجاوز أكبر

بدون تجاوز أو بتجاوز محدود

-58

-47

-41

-4

)(-58;-40

-93

-95

-91

-97

)(-107;-94

-50

-49

-35

-2

)(-51;-39

 في عام ( 2050النسبة مقارنة بعام )2010

-82

-89

-78

-80

)(-93;-81

الطلب النهائي على الطاقة** في عام  %( 2030بالنسبة إلى عام )2010

-15

-5

17

39

)(-12;7

 في عام  %( 2050بالنسبة إلى عام )2010

-32

2

21

44

)(-11;22

الحصة المتجددة من الكهرباء في عام  %( 2030بالنسبة إلى عام )2010

60

58

48

تغير انبعاث ثاني أكسيد الكربون في عام  %( 2030بالنسبة إلى عام )2010
 في عام  %( 2050بالنسبة إلى عام )2010
انبعاثات* غازات االحتباس الحراري وفقا ً لبروتوكول كيوتو في عام 2030

(النسبة مقارنة بعام )2010

)(47;65

 في عام  %( 2050بالنسبة إلى عام )2010

77

81

63

70

)(69;86

الطاقة األولية من الفحم في عام  %( 2030بالنسبة إلى عام )2010

-78

-61

-75

-59

)(-78;-59

 في عام  %( 2050بالنسبة إلى عام )2010

-97

-77

-73

-97

)(-95;-74

من النفط في عام  %( 2030بالنسبة إلى عام )2010

-37

-13

-3

86

)(-34;3

 في عام  %( 2050بالنسبة إلى عام )2010

-87

-50

-81

-32

)(-78;-31

من الغاز في عام  %( 2030بالنسبة إلى عام )2010

-25

-20

33

37

)(-26;21

 في عام  %( 2050بالنسبة إلى عام )2010

-74

-53

21

-48

)(-56;6

من النووي في عام  %( 2030بالنسبة إلى عام )2010

59

83

98

106

)(44;102

 في عام  %( 2050بالنسبة إلى عام )2010

150

98

501

468

)(91;190

من الكتلة الحيوية في عام  %( 2030بالنسبة إلى عام )2010

-11

0

36

-1

)(29;80

 في عام  %( 2050بالنسبة إلى عام )2010

-16

49

121

418

)(123;261

من عناصر الكتلة الحيوية المتجددة في عام  %( 2030بالنسبة إلى عام )2010

430

470

315

110

)(245;436

 في عام  %( 2050بالنسبة إلى عام )2010

833

1 327

878

1 137

)(576;1 279

احتجاز الكربون وتخزينه ( )CCSبشكل تراكمي حتى عام )GtCO2( 2100

0

348

687

1 218

)(550;1 017

 فيه الطاقة األحيائية مع احتجاز الكربون وتخزينه ()GtCO2

0

151

414

1 191

)(364;662

مساحات برية لمحاصيل الطاقة الحيوية في عام ( 2050بماليين كم)2

0,2

0,9

2,8

7,2

)(1,5;3,2

انبعاثات الميثان ( )CH4الزراعية في عام  %( 2030بالنسبة إلى عام )2010
 في عام  %( 2050بالنسبة إلى عام )2010
انبعاثات أكسيد النيتروز  N2Oالزراعية في عام
( %بالنسبة إلى عام )2010
 في عام  %( 2050بالنسبة إلى عام )2010

2030

-24

-48

1

14

)(-30;-11

-33

-69

-23

2

)(-47;-24

5

-26

15

3

()-3;-21

6

-26

0

39

()1;-26

مالحظة :تم اختيار المؤشرات لتبيّن االتجاهات العالمية التي حُددت في تقييم الفصل  .2ويمكن للخصائص
الوطنية والقطاعية أن تختلف بشكل كبير عن االتجاهات العالمية الظاهرة أعاله.
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الطاقة األحيائية مع احتجاز الكربون وتخزينه ()BECCS

*تستند انبعاثات الغازات وفقا ً لبروتوكول كيوتو إلى إمكانية االحترار العالمي – تقرير التقييم الثاني للهيئة ()IPCC) (SAR GWP-100
**ترتبط التغييرات في الطلب على الطاقة بتحسين كفاءة الطاقة والتغير في السلوك.

ملخص لصانعي السياسات
الشكل  | SPM.3bخصائص المسارات المنمذجة التوضيحية األربعة بشأن االحترار العالمي بمقدار  1.5درجة مئوية ،ترد في الشكل  .SPM.3aوقد اختيرت هذه
المسارات لتوضيح مجموعة من ال ُنهج الممكنة للتخفيف ،وهي تتباين تباينا ً كبيراً في استخداماتها المتوقعة للطاقة واألراضي ،وكذلك في افتراضاتها للتطورات االجتماعية
االقتصادية المقبلة ،بما في ذلك النمو االقتصادي والسكاني ،والعدالة ،واالستدامة .ويرد بيان لصافي االنبعاثات العالمية البشرية المنشأ لثاني أكسيد الكربون ،وتحليلها إلى
مساهمات من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود األحفوري والصناعة ،والزراعة والحراجة واالستخدامات األخرى لألراضي ()AFOLU؛ والطاقة األحيائية
مع االحتفاظ بالكربون وتخزينه ( .)BECCSوتقديرات ( )AFOLUالواردة هنا ال تضاهي بالضرورة التقديرات التي تعدها البلدان .ويرد أدناه تحت كل مسار خصائص
إضافية لكل من هذه المسارات .ويتبين من هذه المسارات اختالفات عالمية نسبية في إستراتيجيات التخفيف ،لكنها ال تعرض تقديرات مركزية وال إستراتيجيات وطنية،
كما أنها ال تشير إلى المتطلبات .وعلى سبيل المقارنة ،يبين العمود على أقصى اليمين االنحرافات الربيعية في مختلف المسارات دون تجاوز أو بتجاوز محدود لمقدار
 1.5درجة مئوية .وتقابل المسارات  P1و P2و P3و P4مسارات انخفاض الطلب على الطاقة ( S1 )LEDو S2و ،S5المقيّمة في الفصل ( .2الشكل 2.2.1،{ .)SPM.3a
 ،2.3.1، 2.3.2، 2.3.3، 2.3.4، 2.4.1، 2.4.2، 2.4.4، 2.5.3الشكل  ،2.5الشكل  ،2.6الشكل  ،2.9الشكل  ،2.10الشكل  ،2.11الشكل  ،2.14الشكل  ،2.15الشكل ،2.16
الشكل  ،2.17الشكل  ،2.24الشكل  ،2.25الجدول  ،2.4الجدول  ،2.6الجدول  ،2.7الجدول  ،2.9الجدول }4.1

C.2

المسارات التي تقصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية ،مع عدم التجاوز أو بتجاوز محدود ،ستتطلب عمليات انتقالية سريعة وبعيدة
المدى في البنى األساسية للطاقة واألراضي والمناطق الحضرية (بما في ذلك النقل والمباني) ،والنظم الصناعية (ثقة عالية) .والعمليات
االنتقالية لهذه النظم منقطعة النظير ،من حيث نطاقها ،ولكن ليس بالضرورة من حيث السرعة ،وتنطوي على تخفيضات كبيرة في االنبعاثات
في جميع القطاعات ،وعلى مجموعة كبيرة من خيارات التخفيف وزيادة كبيرة في االستثمار في هذه الخيارات (ثقة متوسطة)،2.4 ،2.3{ .
}4.5 ،4.4 ،4.3 ،4.2 ،2.5

C.2.1

المسارات التي تقصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية ،مع عدم التجاوز أو بتجاوز محدود ،توضح التغييرات السريعة واألكثر
بروزاً في النظم على مدى العقدين المقبلين ،قياسا ً بالتغيرات في مسارات الدرجتين مئويتين (ثقة عالية) .ومعدالت التغييرات في النظم
المرتبطة باحترار عالمي بمقدار  1.5درجة مئوية ،مع عدم التجاوز أو بتجاوز محدود ،هي قد حدثت في الماضي في قطاعات وسياقات
تكنولوجية ومكانية محددة ،لكن ال توجد سوابق موثقة لهذه النطاقات (ثقة متوسطة) ،4.2.2 ،4.2.1 ،2.4 ،2.3.4 ،2.3.3{ .اإلطار 11
المشترك بين الفصل في الفصل }4

C.2.2

C.2.3

C.2.4

SPM

في نظم الطاقة ،المسارات المنمذجة عالميا ً (التي خضعت للبحث في المؤلفات) التي تقصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية ،مع عدم
التجاوز أو بتجاوز محدود (لمزيد من التفصيل ،انظر الشكل  ،)SPM.3bتفي عادة بالطلب على خدمات الطاقة عن طريق تخفيض استخدام
الطاقة ،بما في ذلك تحسين كفاءة الطاقة ،وكهربة االستخدام النهائي للطاقة بشكل أسرع ،قياسا ً بمسارات الدرجتين مئويتين (ثقة عالية) .وفي
المسارات التي تتضمن عدم التجاوز أو تجاوزاً محدوداً ،يُتوقع أن تزيد حصة مصادر الطاقة منخفضة االنبعاثات ،قياسا ً بمسارات الدرجتين
مئويتين ،ال سيما قبل ( 2050ثقة عالية) .والمسارات التي تقصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية ،مع عدم التجاوز أو بتجاوز محدود،
يُتوقع أن توفر مصادر الطاقة المتجددة  85-70في المائة (االنحراف الربيعي) من الكهرباء في ( 2050ثقة عالية) .وفي توليد الكهرباء ،تزيد
أنصبة الوقود النووي واألحفوري المنمذجة ،مع احتجاز الكربون أو تخزينه ( ،)CCSفي معظم مسارات  1.5درجة مئوية ،مع عدم التجاوز
أو التجاوز بدرجة محدودة .وفي المسارات  1.5درجة مئوية المنمذجة ،مع عدم التجاوز أو التجاوز بدرجة محدودة ،سيسمح استخدام نظام
احتجاز الكربون أو تخزينه ( )CCSبأن تصل حصة الغاز في توليد الكهرباء إلى زهاء  8في المائة ( 3-11في المائة انحراف ربيعي) من
إجمالي الكهرباء في  ،2050بينما ينخفض استخدام الفحم انخفاضا ً حاداً إلى ما يقرب من صفر في المائة ( 0-2في المائة انحراف ربيعي) (ثقة
عالية) .ومع االعتراف بالصعوبات والتفاوت بين الخيارات واألوضاع الوطنية ،فإن الجدوى السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفنية
لتكنولوجيات لطاقة الشمسية وطاقة الريح وتخزين الكهرباء قد تحسنت تحسنا ً كبيراً خالل السنوات القليلة الماضية (ثقة عالية) .وهذه التحسينات
تشير إلى تحول ممكن في نظم توليد الكهرباء (الشكل  ،2.4.2 ،2.4.1{ )SPM.3bالشكل  ،2.1الجدول  ،2.6الجدول  ،2.7اإلطار  6المشترك
بين الفصول في الفصل }4.5.2 ،4.3.3 ،4.3.1 ،4.2.1 ،3
االنبعاثات الناجمة عن الصناعة في المسارات التي تقصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية ،مع عدم التجاوز أو بتجاوز محدود،
يُتوقع أن تقل في  2050بما يتراوح بين  90-65في المائة تقريبا ً (االنحراف الربيعي) قياسا ً بمستواها في  ،2010مقارنة بنسبة  80-50في
المائة في ظل احترار عالمي بدرجتين مئويتين (ثقة متوسطة) .ويمكن تحقيق هذه التخفيضات من خالل دمج التكنولوجيات والممارسات
الجديدة مع التكنولوجيات والممارسات الحالية ،بما في ذلك الكهربة ،والهيدروجين ،والمواد األولية األحيائية المستدامة ،واستبدال النواتج،
واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه ( .)CCUSوقد أثبتت هذه الخيارات فعاليتها من الناحية الفنية على نطاقات مختلفة ،لكن القيود
االقتصادية والمالية والمؤسسية ومن حيث القدرات البشرية ،وكذلك الخصائص المحددة للمنشآت الصناعية الكبيرة ،قد تحد من نشرها
على نطاق واسع في سياقات محددة .وفي قطاع الصناعة ،ال يكفي تخفيض االنبعاثات من خالل كفاءة الطاقة والعمليات وحده لقصر
االحترار على  1.5درجة مئوية ،مع عدم التجاوز أو بتجاوز محدود (ثقة عالية) { ،4.2.1 ،2.4.3الجدول  ،4.1الجدول ،4.3.4 ،4.3.3 ،4.3
}4.5.2
ولتحويل نظم البنى األساسية الحضرية بما يتسق مع قصر االحترار على  1.5درجة مئوية ،مع عدم التجاوز أو بتجاوز محدود ،يلزم مثالً
إجراء تغييرات في ممارسات تخطيط األراضي والتخطيط الحضري ،فضالً عن تخفيض االنبعاثات الناجمة عن النقل والمباني تخفيضا ً كبيراً،
مقارنة بممارسات قصر االحترار العالمي على أقل من درجتين مئويتين (ثقة متوسطة) .ومن بين التدابير والممارسات الفنية التي تم ّكن من
تخفيض االنبعاثات تخفيضا ً كبيراً خيارات مختلفة لتحقيق كفاءة الطاقة .ففي المسارات التي تقصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية،
مع عدم التجاوز أو بتجاوز محدود ،ستكون حصة الكهرباء في الطلب على الطاقة في المباني  55-75في المائة في  ،2050قياسا ً بنسبة 70-50
في  2050في ظل احترار عالمي بمقدار درجتين مئويتين (ثقة متوسطة) .وفي قطاع النقل ،سيرتفع نصيب الطاقة النهائية منخفضة االنبعاثات
15
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من أقل من  5في المائة في  2020إلى  65-35في المائة تقريبا ً في  ،2050قياسا ً بنسبة  45-25في  2050في ظل احترار عالمي بمقدار درجتين
مئويتين (ثقة متوسطة) .وربما تحول العقبات االقتصادية والمؤسسية واالجتماعية الثقافية دون هذه التحوالت في نظم البنى األساسية والنظم
الحضرية ،رهنا ً باألوضاع والقدرات الوطنية واإلقليمية والمحلية ،ورهنا ً أيضا ً بتوافر األموال (ثقة عالية) { ،4.2.1 ،2.4.3 ،2.3.4الجدول
}4.5.2 ،4.3.3 ،4.1
C.2.5

تتضمن كافة المسارات التي تقصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية ،مع عدم التجاوز أو بتجاوز محدود ،عمليات تحول في استغالل
األراضي على الصعيدين العالمي واإلقليمي ،لكن نطاق هذه العمليات يتوقف على مجموعة تدابير التخفيف المتبعة .فالمسارات المنمذجة
التي تقصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية ،مع عدم التجاوز أو بتجاوز محدود ،تنص على تخفيض قدره  4ماليين كم 2إلى زيادة
قدرها  2.5مليون كم 2في األراضي الزراعية غير المراعي المخصصة لألغذية والمحاصيل الغذائية ،وعلى تخفيض قدره  11-0.5مليون
كم 2في المراعيُ ،تحوّ ل إلى زيادة قدرها  6-0ماليين كم 2في األراضي الزراعية المخصصة لمحاصيل الطاقة ،وتخفيض قدره  2مليون
كم 2إلى زيادة قدرها  9.5مليون كم 2في الغابات في  2050قياسا ً بعام ( 2010ثقة متوسطة) .16كما تالحظ عمليات تحويل مشابهة من حيث
النطاق في استغالل األراضي في مسارات الدرجتين مئويتين المنمذجة (ثقة متوسطة) .وهذه التحويالت الكبيرة تطرح تحديات كبيرة
لإلدارة المستدامة لمختلف الطلبات على األراضي لالستيطان البشري ،والغذاء ،وتغذية المواشي ،واأللياف ،والطاقة األحيائية ،وتخزين
الكربون ،والتنوع األحيائي ،وخدمات النظم اإليكولوجية األخرى (ثقة عالية) .وتشمل خيارات التخفيف التي تحد الطلب على األراضي
التكثيف المستدام لممارسات استغالل األراضي ،وإصالح النظم اإليكولوجية ،وتغييرات من أجل تقليل النظم الغذائية المكثفة للموارد (ثقة
عالية) .وتنفيذ خيارات التخفيف القائمة على األراضي سيتطلب التغلب على العقبات االجتماعية االقتصادية والمؤسسية والتكنولوجية
والمالية والبيئية ،التي تتباين في األقاليم المختلفة (ثقة عالية) ،2.4.4{ .الجدول  ،4.5.2 ،4.3.7 ،4.3.2 ،2.24اإلطار  7المشترك بين الفصول
في الفصل }3

C.2.6

المتوسط السنوي اإلضافي لالستثمار المتعلق بالطاقة في الفترة  2050-2016في مسارات قصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية،
دون سياسات مناخية جديدة غير الموجودة اليومُ ،تقدر بزهاء  830بليون دوالر أمريكي (قيمة ( )2010نطاق قدره  150بليون إلى 1700
بليون دوالر أمريكي (قيمة  )2010في ستة نماذج .)17وهذا يمثل متوسطا ً سنويا ً إجماليا ً لالستثمار في اإلمداد بالطاقة في مسارات الـ 1.5
درجة مئوية قدره  3510-1460بليون دوالر أمريكي (قيمة  ،)2010وإجمالي سنوي إجمالي لالستثمار في الطلب على الطاقة قدره 910‑640
بليون دوالر أمريكي (قيمة  )2010في الفترة  ،2050-2016وزيادة في إجمالي االستثمار المتصل بالطاقة قدرها  12في المائة تقريبا ً (نطاق
يتراوح بين  3و 24في المائة) في مسارات قصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية قياسا ً بمسارات الدرجتين مئويتين .واالستثمار
السنوي في التكنولوجيات منخفضة الكربون وكفاءة الطاقة يرتفع إلى ستة أمثاله تقريبا ً (نطاق المعامل  4إلى  )10بحلول عام  2050قياسا ً
بعام ( 2015ثقة متوسطة) ،2.5.2{ .اإلطار  ،4.8الشكل }2.27

C.2.7

المسارات المنمذجة التي تقصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية ،مع عدم التجاوز أو بتجاوز محدود ،تتوقع مجموعة واسعة من
المتوسطات العالمية للتكاليف الحدية المخصومة إلزالة التلوث في القرن الحادي والعشرين .وهذه المتوسطات أعلى بثالثة إلى أربعة أمثال
في المسارات التي تقصر االحترار العالمي على درجتين مئويتين (ثقة عالية) .وتميز المؤلفات االقتصادية بين التكاليف الحدية إلزالة
التلوث وإجمالي تكاليف التخفيف في االقتصاد .والمؤلفات التي تتناول إجمالي تكاليف التخفيف في المسارات التي تقصر االحترار العالمي
على  1.5درجة مئوية ،محدودة ولم ُتقيّم في هذا التقرير .فال تزال هناك ثغرات معرفية في التقييم المتكامل لتكاليف وفوائد التخفيف على
المستوى االقتصادي ،بما يتماشى مع المسارات التي تقصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية ،2.6 ،2.5.2{ .الشكل }2.26

SPM
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C.3

جميع المسارات التي تقصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية ،مع عدم التجاوز أو بتجاوز محدود ،تتوقع استخدام أسلوب إزالة
ثاني أكسيد الكربون ( )CDRبمقدار  1000-100جيغاطن في القرن الحادي والعشرين .وس ُيستخدم هذا األسلوب ( )CDRلتعويض االنبعاثات
المتبقية ،وفي معظم الحاالت للتوصل إلى صافي انبعاثات سلبية للعودة إلى احترار عالمي بمقدار  1.5درجة مئوية بعد بلوغ الذروة (ثقة
عالية) .والتوسع في استخدام هذا األسلوب إلزالة بضع مئات جيغاطن يخضع لقيود متعددة تتعلق بإمكانية التنفيذ واالستدامة (ثقة عالية).
والتخفيضات الكبيرة في االنبعاثات على المدى القريب ،وتدابير تقليص الطلب على الطاقة واألراضي ،يمكن أن تحد من استخدام هذا األسلوب
( )CDRليقتصر على بضع مئات جيغاطن ،دون االعتماد على الطاقة األحيائية مع احتجاز الكربون وتخزينه (( )BECCSثقة عالية)،2.3.2{ .
}5.4 ،4.3 ،3.6.2

C.3.1

وتتضمن التدابير الحالية والممكنة إلزالة ثاني أكسيد الكربون( )CDRالتحريج وإعادة التحريج ،واستصالح األراضي ،واحتجاز الكربون
في التربة .واحتجاز الكربون وتخزينه ( ،)BECCSواحتجاز الكربون من الهواء مباشرة وتخزينه ( ،)DACCSوتحسين التجوية وتقلية
المحيطات .وهذه التدابير تتفاوت تفاوتا ً كبيراً من حيث النضج واإلمكانيات والتكاليف والمخاطر والفوائد المشتركة وأوجه التعاوض (ثقة
عالية) .وحتى اآلن ،لم يصدر سوى عدد قليل من المسارات التي تتضمن تدابير إزالة ثاني أكسيد الكربون ( ،)CDRباستثناء التحريج
واحتجاز الكربون وتخزينه (}4.3.7 ،4.3.2 ،3.6.2 ،2.3.4{ .)BECCS

C.3.2

المسارات التي تقصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية ،مع عدم التجاوز أو بتجاوز محدود ،تتوقع استخدام تدابير احتجاز الكربون
وتخزينه ( )BECCSعلى نطاقات تتراوح بين  1-0و 8-0و 16-0جيغاطن سنويا ً في  2030و 2050و 2100على التوالي ،بين يُتوقع أن تزيل
تدابير إزالة ثاني أكسيد الكربون ( )CDRالمتعلقة بالزراعة والحراجة واالستخدامات األخرى لألراضي ( )AFOLUما يتراوح بين 5-0
و 11-1و 5-1جيغاطن سنويا ً في السنوات ذاتها (ثقة متوسطة) .والحدود العليا لنطاقات االستخدام المذكورة ستتجاوز بحلول منتصف القرن
قدرات احتجاز الكربون وتخزينه ( )BECCSالممكنة بما يصل إلى  5جيغاطن سنوياً ،وقدرات التحريج بما يصل إلى  3.6جيغاطن سنوياً،
وفقا ً لتقديرات قائمة على أحدث المؤلفات (ثقة متوسطة) .وتتجنب بعض المسارات كلية استخدام احتجاز الكربون وتخزينه ()BECCS
من خالل تدابير تتعلق بالطلب وبزيادة االعتماد على تدابير إزالة ثاني أكسيد الكربون ( )CDRالمتعلقة بالزراعة والحراجة واالستخدامات
األخرى لألراضي (( )AFOLUثقة متوسطة) .واستخدام الطاقة األحيائية يمكن أن يكون بنفس القدر أو حتى أعلى عند استبعاد تدابير
احتجاز الكربون وتخزينه ( ،)BECCSبسبب قدرتها على أن تحل محل الوقود األحفوري في مختلف القطاعات (ثقة عالية)( .الشكل
 ،4.4.3 ،4.3.7 ،4.3.2 ،4.2.3 ،4.3.1 ،3.6.2 ،2.4.2 ،2.3.4 ،2.3.3{ )SPM.3bالجدول }2.4

C.3.3

وتعتمد المسارات التي تتجاوز  1.5درجة مئوية لالحترار العالمي على تدابير إزالة ثاني أكسيد الكربون ( )CDRالمتبقية لثاني أكسيد
الكربون في وقت الحق من هذا القرن للعودة إلى ما دون  1.5درجة مئوية بحلول عام  ،2100مع تجاوزات كبيرة تقتضي مزيداً من تدابير
إزالة ثاني أكسيد الكربون (( )CDRثقة عالية) (الشكل  .)SPM.3bومن ثم ،فإن القيود على سرعة نشر تدابير ( )CDRونطاقها وقبولها
مجتمعيا ً تحدد مدى القدرة على العودة إلى ما دون  1.5درجة مئوية بعد حدوث تجاوز .وال يزال فهم دورة الكربون ونظام المناخ محدوداً
فيما يتعلق بفعالية االنبعاثات الصافية السلبية في خفض درجات الحرارة بعد وصولها إلى أعلى حد (ثقة عالية)،2.6 ،2.3.5 ،2.3.4 ،2.2{ .
 ،4.5.2 ،4.3.7الجدول }4.11

C.3.4

معظم التدابير الحالية والممكنة إلزالة ثاني أكسيد الكربون ( )CDRلها آثار كبيرة على األراضي أو الطاقة أو الماء أو المغذيات إذا ما
اس ُتخدمت على نطاق واسع (ثقة عالية) .والتحريج والطاقة األحيائية ربما يستطيعان التنافس مع ممارسات أخرى الستغالل األراضي،
وربما يكون لهما تأثيرات كبيرة على وظائف وخدمات نظم الزراعة واألغذية ،والتنوع األحيائي ،ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية
األخرى (ثقة عالية) .وال بد من حوكمة فعالة للحد من هذه المعاوضات ولضمان استمرار إزالة الكربون في الخزانات األرضية والجيولوجية
والمحيطية (ثقة عالية) .ويمكن تحسين إمكانية تنفيذ إزالة ثاني أكسيد الكربون ( )CDRواستدامتها من خالل تنفيذ مجموعة خيارات على
نطاقات هامة ،ولكن صغيرة ،عوضا ً عن خيار واحد على نطاق كبير (ثقة عالية)( .الشكل ،3.6.2 ،2.6 ،2.5.3 ،2.4.4 ،2.3.4{ )SPM.3b
 ،5.4.2 ،5.4.1 ،4.5.2 ،4.3.7 ،4.3.2اإلطاران  7و 8المشتركان بين الفصول في الفصل  ،3الجدول  ،4.11الجدول  ،5.3الشكل }5.3

C.3.5

بعض تدابير إزالة ثاني أكسيد الكربون ( )CDRالمتعلقة بالزراعة والحراجة واالستخدامات األخرى لألراضي ( ،)AFOLUمن قبيل استصالح
النظم اإليكولوجية الطبيعية واحتجاز الكربون في التربة ،يمكن أن تقدم فوائد مشتركة مثل تحسين التنوع األحيائي وجودة التربة واألمن
الغذائي المحلي .وستحتاج هذه التدابير ،إذا ما اس ُتخدمت على نطاق واسع ،إلى نظم حوكمة تمكن من إدارة األراضي بشكل مستدام للمحافظة
على مخزونات الكربون ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية األخرى ،وحمايتها (ثقة متوسطة)( .الشكل ،2.4.2 ،2.3.4 ،2.3.3{ )SPM.3
 ،5.4.1 ،3.6.2 ،2.4.4اإلطار  3المشترك بين الفصول في الفصل  1وفي الفصل  ،4.5.2 ،4.4.1 ،4.3.7 ،4.3.2 ،7الجدول }2.4
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 .Dتعزيز التصدي العالمي في سياق التنمية المستدامة والجهود
الرامية إلى القضاء على الفقر
D.1

SPM
D.1.1

D.1.2

D.1.3

D.2

D.2.1

D.2.2

تقديرات نتائج االنبعاثات العالمية في إطار تدابير التخفيف الطموحة المعلن عنها حاليا ً على الصعيد الوطني ،على نحو ما قدّمت في إطار
اتفاق باريس ،يمكن أن تفضي إلى انبعاثات لغازات االحتباس الحراري 18على صعيد العالم في عام  2030تتراوح بين  52و 58غيغاطن من
ثاني أكسيد الكربون سنويا ً (ثقة متوسطة) .ولن تقصر هذه المسارات الطموحة االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية ،حتى وإن رافقتها
زيادات كبيرة في نطاق وتطلعات خفض االنبعاثات بعد عام ( 2030ثقة عالية) .وال يمكن تفادي التجاوز ،واالعتماد على االستخدام الواسع
النطاق في المستقبل لتدابير إزالة ثاني أكسيد الكربون ( )CDRإال إذا بدأت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في التراجع قبل عام  2030بكثير
(ثقة عالية) ،4.2 ،3.4 ،3.3 ،2.3 ،1.2{ .اإلطار المشترك بين الفصول  11الوارد في الفصل }4
والمسارات التي تقصر االحترار العالمي إلى  1.5درجة مئوية ،بدون تجاوز أو بتجاوز محدود ،تتضمن انخفاضا ً واضحا ً في االنبعاثات
بحلول عام ( 2030ثقة عالية) .وتبدي جميع المسارات ،باستثناء مسارا واحد ،تراجعا ً في انبعاثات غازات االحتباس الحراري إلى أقل من
 35غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون سنويا ً بحلول عام  ،2030وتندرج نصف المسارات المتاحة فيما ما يتراوح من  25إلى  30غيغاطن
من ثاني أكسيد الكربون سنويا ً (االنحراف الربيعي) ،أي تظهر انخفاضا ً بنسبة تتراوح من  40إلى  50في المائة مقارنة بمستويات عام
( 2020ثقة عالية) .والمسارات التي تعكس طموح تدابير التخفيف المعلن عنها حاليا ً على الصعيد الوطني حتى عام  ،2030تتسق بشكل
عام مع المسارات الفعالة من حيث التكلفة التي تقصر االحترار العالمي على حوالي  3درجات مئوية بحلول عام  ،2100مع استمرار
االحترار بعد ذلك (ثقة متوسطة) ،2.3.5 ،2.3.3{ .اإلطار المشترك بين الفصول  11الوارد في الفصل }5.5.3.2 ،4
تسفر المسارات مع التجاوز عن تأثيرات وتحديات ذات صلة أكبر مقارنة بالمسارات التي تقصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية
بدون تجاوز أو مع تجاوز محدود (ثقة عالية) .وسيتطلب عكس اتجاه االحترار بعد تجاوز قدره  0.2درجة مئوية أو أكثر خالل هذا القرن
تحسين إزالة ثاني أكسيد الكربون ( )CDRوالعمل بها وفقا ً لمستويات وأحجام قد ال تكون قابلة للتحقيق نظراً إلى تحديات التنفيذ الكبيرة
(ثقة متوسطة) ،4.3.7 ،3.3 ،2.5.1 ،2.3.5 ،2.3.4 ،1.3.3{ .اإلطار المشترك بين الفصول  8الوارد في الفصل  ،3اإلطار المشترك بين
الفصول  11الوارد في الفصل }4
كلما انخفضت االنبعاثات بحلول عام  ،2030قلّت الصعوبات في قصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية بعد عام  ،2030بدون تجاوز
أو مع تجاوز محدود (ثقة عالية) .وتشمل التحديات المترتبة على تأخر أنشطة تخفيض انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،المخاطر
المرتبطة بارتفاع التكلفة ،وعدم القدرة على تغيير البنية التحتية التي ينبعث منها الكربون ،وتشتيت األصول ،وانخفاض مرونة خيارات
التصدي في المستقبل على األجلين المتوسط إلى الطويل (ثقة عالية) .وقد تؤدي هذه التحديات إلى زيادة تفاوت توزع التأثيرات بين البلدان
في مختلف مراحل التنمية (ثقة متوسطة)}5.4.2 ،4.4.5 ،2.3.5{ .

تجنب آثار تغير المناخ على التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتقليص أوجه عدم المساواة ،ستزداد إذا ت ّم قصر االحترار العالمي على
 1.5درجة مئوية بدل  2درجة مئوية ،مع زيادة أوجه التآزر بين التخفيف والتكيف إلى أقصى حد ،وتقليص أوجه التعاوض إلى أقصى حد
(ثقة عالية) ،5.2 ،3.4 ،3.3 ،2.5 ،1.4 ،1.1{ .الجدول }5.1
ترتبط تأثيرات تغير المناخ والتصدي له ارتباطا ً وثيقا ً بالتنمية المستدامة التي توازن بين الرفاه االجتماعي واالزدهار االقتصادي وحماية
البيئة .وتقدم أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ( ،)SDGsالتي اعتمدت عام  ،2015إطاراً مستقراً لتقييم الروابط بين االحترار العالمي
البالغ  1.5أو  2درجة مئوية وأهداف التنمية التي تشمل القضاء على الفقر وتقليص أوجه عدم المساواة والنشاط المناخي (ثقة عالية) {اإلطار
المشترك بين الفصول  4الوارد في الفصل }5.1 ،1.4 ،1
ومراعاة اإلنصاف واألخالقيات يمكن أن تساعد في معالجة تفاوت توزع التأثيرات السلبية المرتبطة باالحترار العالمي بمقدار  1.5درجة
مئوية وأكثر ،وكذلك تفاوت توزع تدابير التخفيف والتكيف ،السيما بالنسبة إلى الفئات السكانية الفقيرة والمحرومة في جميع المجتمعات
(ثقة عالية) ،5.4 ،5.3 ،5.2 ،3.4.10 ،2.5.3 ،1.4.3 ،1.1.2 ،1.1.1{ .اإلطار المشترك بين الفصول  4الوارد في الفصل  ،1اإلطار المشترك
بين الفصول  6الوارد في الفصل  ،8اإلطار المشترك بين الفصول  12الوارد في الفصل }5

 18تم تجميع انبعاثات غازات االحتباس الحراري وفقا ً لقيم مسارات االحترار العالمي لمدة مائة عام ،على النحو الذي قدّمت به في تقرير التقييم الثانيللهيئة الحكومية
الدولية المعنية بتغيّر المناخ (.)IPCC
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D.2.3

تدابير التخفيف والتكيف المتسقة مع قصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية ،تدعمها ظروف تمكينية ،جرى تقييمها في هذا التقرير
في نطاق أبعاد الجدوى الجيوفيزيائية والبيئية اإليكولوجية والتكنولوجية واالجتماعية الثقافية والمؤسسية .فتوطيد الحوكمة متعددة المستويات
والقدرة المؤسسية وأدوات السياسات واالبتكار التكنولوجي ونقل التمويل وحشده والتغيرات في السلوك البري وأنماط العيش ،كلها ظروف
تمكينية تعزز جدوى خيارات التخفيف والتكيف لتحويل النظم بما يتسق مع قصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية (ثقة عالية).
{ ،1.4اإلطار المشترك بين الفصلة  3الوارد في الفصل }5.6 ،4.5 ،4.4 ،2.5.1 ،1

D.3

خيارات التكيف الخاصة بالسياقات الوطنية ستحقق منافع للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر في مسار االحترار العالمي البالغ  1.5درجة
مئوية ،إذا ما تم انتقاؤها بدقة إلى جانب الظروف التمكينية ،على الرغم من احتمال وجود أوجه تعاوض (ثقة عالية)}4.5 ،4.3 ،1.4{ .

D.3.1

D.3.2

D.3.3

D.3.4

خيارات التكيف التي تخفف من قابلية تأثر اإلنسان والنظم الطبيعية ،يمكن إذا ما تمت إدارتها جيداً أن تتمتع بأوجه تآزر كثيرة مع التنمية
المستدامة ،مثل ضمان األمن الغذائي والميائي ،وتقليص مخاطر الكوارث ،وتحسين األوضاع الصحية ،والحفاظ على خدمات النظم
اإليكولوجية ،والقضاء على الفقر وأوجه عدم المساواة (ثقة عالية) .وتع ّد زيادة االستثمار في البنية التحتية المادية واالجتماعية أحد الظروف
التمكينية األساسية لتعزيز مقاومة المجتمعات وقدراتها على التكيف .ويمكن أن تتحق هذه المنافع في معظم المناطق في إطار التكيف مع
االحترار العالمي البالغ  1.5درجة مئوية (ثقة عالية).}5.3.2 ،5.3.1 ،4.5.3 ،4.4.3 ،4.4.1 ،4.3.5 ،4.3.3 ،4.3.2 ،4.3.1 ،4.2.2 ،1.4.3{ .

SPM

والتكيف مع االحترار العالمي البالغ  1.5درجة مئوية يمكن أن يسفر أيضا ً عن أوجه تعاوض وسوء تكيف مع التأثيرات السلبية على التنمية
المستدامة .فعلى سبيل المثال ،إذا ما صممت مشاريع التكيف ونفذت على نحو سيئ في عدد من القطاعات ،فإنها يمكن أن تزيد من انبعاثات
غاز االحتباس الحراري واستخدام المياه ،وتزيد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين وعدم المساواة االجتماعية ،وتقوض الظروف الصحية،
وتتعدى على النظم اإليكولوجية الطبيعية (ثقة عالية) .ويمكن تقليص أوجه التعاوض المذكورة عن طريق تدابير تكيف تشمل إيالء االهتمام
إلى الفقر والتنمية المستدامة (ثقة عالية)5.3.2 ،4.5.4 ،4.3.3 ،4.3.2{ .؛ اإلطاران المشتركان بين الفصول  6و 7الواردان في الفصل }3
وتنفيذ مزيج من خيارات التكيف والتخفيف لقصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية ،يمكن أن تتيح ،إذا ما نفذت بطريقة تشاركية
ومتكاملة ،التحول السريع والمنهجي في المناطق الحضرية والريفية (ثقة عالية) .وتحقق هذه الخيارات أكبرقدر من الفعالية عندما تتواءم
مع التنمية االقتصادية والمستدامة ،وحين تقوم الحكومات الوطنية بدعم الحكومات المحلية وصانعي القرارات (ثقة متوسطة)،4.3.2{ .
}4.4.2 ،4.4.1 ،4.3.3
وتستطيع خيارات التكيف التي تخفف االنبعاثات أيضا ً أن تتيح أوجه تآزر ووفورات في التكاليف في معظم القطاعات واالنتقاالت النظمية،
كما هو الحال حين تخفض إدارة األراضي االنبعاثات ومخاطر الكوارث ،أو حين تصمم األبنية ذات انبعاثات الكربون المنخفضة بحيث
توفر تبريداً فعاالً .ومن شأن أوجه التعاوض بين التخفيف والتكيف ،في إطار قصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية ،أن تقوّ ض
األمن الغذائي ،وسبل العيش ووظائف النظام اإليكولوجي وخدماته وغيرها من الجوانب األخرى للتنمية المستدامة ،كما هو الحال حين
تتعدى المحاصيل المستخدمة في توليد الطاقة اإلحيائية أو إعادة التشجير أو زرع الغابات على األراضي الالزمة للتكيف الزراعي( .ثقة
عالية) {}4.5.4 ،4.5.3 ،4.5.2 ،4.4.1 ،4.3.4 ،4.3.2 ،3.4.3

D.4

ترتبط خيارات التخفيف المتسقة مع مسارات االحترار العالمي بمقدار  1.5درجة مئوية ،بعدد من أوجه التآزر والتعاوض على نطاق أهداف
التنمية المستدامة ( .)SDGsوفي حين يفوق العدد اإلجمالي ألوجه التآزر المحتملة عدد أوجه التعاوض ،فإن أثرها الصافي يتوقف على
وتيرة التغيرات وحجمها ،وتكوين مجموعة تدابير التخفيف وإدارة االنتقال( .ثقة عالية) (الشكل }5.4 ،4.5 ،2.5{ )SPM.4

D.4.1

تتمتع مسارات االحترار العالمي البالغ  1.5درجة مئوية بأوجه تآزر متينة ،السيما للهدف  3من أهداف التنمية المستدامة (الصحة) ،والهدف
( 7الطاقة النظيفة) ،والهدف ( 11المدن والمجتمعات المحلية) ،والهدف ( 12االستهالك واإلنتاج المسؤوالن) ،والهدف ( 14المحيطات)
(ثقة عالية جداً) .وتتضمن بعض مسارات االحترار العالمي البالغ  1.5درجة مئوية أوجه تعاوض محتملة ،إذا لم تتم إدارتها بعناية ،فيما
يتعلق بالتخفيف مع الهدف  1من أهداف التنمية المستدامة (الفقر) ،والهدف ( 2الجوع) ،والهدف ( 6المياه) ،والهدف ( 7الوصول إلى
الطاقة) (ثقة عالية) (الشكل 5.4.2{ .)SPM.4؛ الشكل  ،5.4اإلطاران المشتركان بين الفصول  7و 8الواردان في الفصل .}3

D.4.2

ومسارات  1.5درجة مئوية ،التي تشمل انخفاض الطلب على الطاقة (مثال ،انظر المسار  P1في الشكل  SPM.3aو ،)SPM.3bوانخفاض
استهالك المواد ،وانخفاض استهالك األغذية المكثفة لغازات االحتباس الحراري ،هي التي تحقق أوجه التآزر األكثر وضوحاً ،وأقل عدد
من أوجه التعاوض فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وبأهداف التنمية المستدامة (ثقة عالية) .ومن شأن هذه المسارات أن تخفف االعتماد على
إزالة ثاني أكسيد الكربون ( .)CDRوفي المسارات المنمذجة ،يمكن للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتقليص أوجه عدم المساواة ،أن
تدعم قصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية (ثقة عالية) (الشكل  ،SPM.3bالشكل  ،2.5.3 ،2.5.1 ،2.4.3{ .)SPM.4الشكل ،2.4
الشكل  ،5.4.2 ،5.4.1 ،2.28الشكل )5.4
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الصالت الداللية بين خيارات التخفيف والتنمية المستدامة باستخدام أهداف التنمية المستدامة ()SDGs
(الصالت ال تب ّين التكاليف والمنافع)
يمكن ربط خيارات التخفيف من تغير المناخ المستخدمة في كل قطاع بآثار إيجابية محتملة (أوجه تآزر) أو بآثار سلبية (أوجه
تعاوض) مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ( .)SDGsأما مدى إعمال هذه اإلمكانيات فيتوقف على مجموعة خيارات التخفيف
المختارة ،وتصميم سياسة التخفيف ،والظروف المحلية والسياق المحلي .وفي قطاع الطلب على الطاقة بشكل خاص ،تع ّد إمكانيات
أوجه التآزر أكبر من إمكانيات أوجه التعاوض .وقد قيَّمت مجموعة األعمدة على نحو منفرد الخيارات حسب درجة موثوقيتها،
وأخذت في االعتبار القوة النسبية للروابط بين التخفيف وأهداف التنمية المستدامة ،التي تم تقييمها.
الطول يوضح قوة الرابط
SPM

يبيّن الحجم اإلجمالي لألعمدة الملونة القدرة النسبية
ألوجه التآزر وأوجه التعاوض بين خيارات التخفيف
القطاعية وأهداف التنمية المستدامة.

اإلمداد بالطاقة
أوجه التعاوض

الهدف  1من أهداف التنمية
المستدامة :القضاء على الفقر

الهدف  2من أهداف التنمية
المستدامة :القضاء على
الجوع
الهدف  3من أهداف التنمية
المستدامة :ضمان جودة
الصحة والرفاه
الهدف  4من أهداف التنمية
المستدامة :ضمان جودة
التعليم
الهدف  5من أهداف التنمية
المستدامة :المساواة بين
الجنسين
الهدف  6من أهداف التنمية
المستدامة :المياه النظيفة
والصرف الصحي
الهدف  7من أهداف التنمية
المستدامة :الطاقة النظيفة
بأسعار مقبولة
الهدف  8من أهداف التنمية
المستدامة :العمل الالئق
والنمو االقتصادي
الهدف  9من أهداف التنمية
المستدامة :الصناعة
واالبتكار والبنية التحتية
الهدف  10من أهداف التنمية
المستدامة :الحد من أوجه
عدم المساواة
الهدف  11من أهداف
التنمية المستدامة :المدن
والمجتمعات المستدامة
الهدف  12من أهداف التنمية
المستدامة :االستهالك
واإلنتاج المستدامين
الهدف  14من أهداف التنمية
المستدامة :حفظ الكائنات
البحرية
الهدف  15من أهداف التنمية
المستدامة :حفظ الكائنات
البرية
الهدف  16من أهداف التنمية
المستدامة :مؤسسات قوية
للسالم والعدالة
الهدف  17من أهداف التنمية
المستدامة :الشراكات لتحقيق
األهداف
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أوجه التآزر

يب ّين التظليل مستوى الموثوقية

يبين التظليل مستوى الموثوقية في اإلمكانيات
المقيَّمة ألوجه التعاوض /التآزر

مرتفع للغاية

الطلب على الطاقة

أوجه التعاوض

أوجه التآزر

منخفض

األراضي

أوجه التعاوض

أوجه التآزر

ملخص لصانعي السياسات
الشكل  | SPM.4أوجه التآزر والتعاوض المحتملة بين المجموعات القطاعية لخيارات التخفيف من تغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة ( .)SDGsتع ّد أهداف التنمية
المستدامة ( )SDGsبمثابة إطار تحليلي لتقييم أبعاد مختلفة للتنمية المستدامة ،يتخطى حدود اإلطار الزمني ألهداف التنمية المستدامة لعام  .2030ويستند تقييم قوة ترابط
أهداف التنمية المستدامة إلى التقييم النوعي والكمي لخيارات التخفيف الفردية المدرجة في الجدول  .5.2ولكل خيار تخفيف ،تم تقييم قوة ترابط أهداف التنمية المستدامة
ومستوى ثقة المؤلفات الداعمة له (الظالل باألخضر واألحمر) .وتم تجميع قوة الترابطات اإليجابية (أوجه التآزر) والترابطات السلبية (التعاوضات) بين فرادى الخيارات
داخل القطاع (انظر الجدول  )5.2وذلك في إمكانيات قطاعية لمجموعة التخفيف بكاملها .وتتمتع المناطق (البيضاء) خارج األعمدة ،التي تشير إلى عدم وجود تداخالت،
بمستوى ثقةمنخفض بسبب عدم اليقين والعدد المحدود من الدراسات التي تستكشف اآلثار غير المباشرة .وتراعي قوة الترابط آثار التخفيف فقط وال تشمل منافع تجنب
التأثيرات .وال يندرج الهدف  13من أهداف التنمية المستدامة (األنشطة المناخية) في القائمة ألنه يتم التعامل مع التخفيف من حيث اتصاله بأهداف التنمية المستدامة
( )SDGsوليس العكس .وتشير األعمدة إلى قوة الترابط ،وال تأخذ في االعتبار قوة التأثير على أهداف التنمية المستدامة ( .)SDGsويتضمن قطاع الطلب على الطاقة
خيارات االستجابات السلوكية ،وتبديل الوقود ،والكفاءة في النقل والصناعة وقطاع البناء ،باإلضافة إلى خيارات احتجاز الكربون في قطاع الصناعة .وتشمل الخيارات
المقيّمة في قطاع اإلمداد بالطاقة الكتلة الحيوية والمصادر المتجددة من غير الكتلة الحيوية والطاقة النووية واحتجاز الكربون وتخزينه ( )CCSمع الطاقة الحيوية واحتجاز
الكربون وتخزينه ( )CCSمع الوقود األحفوري .وتشمل الخيارات في قطاع األراضي الخيارات الزراعية وخيارات الغابات ،والنظم الغذائية المستدامة وتقليص نفايات
الطعام واحتجاز الكربون في التربة وإدارة األسمدة العضوية والحد من إزالة الغابات وزرع الغابات وإعادة التشجير واختيار الموارد على نحو مسؤول .وباإلضافة إلى
هذا الشكل ،يناقش التقرير الخيارات المعتمدة في قطاع المحيطات ،5.4{ .الجدول  ،5.2الشكل }5.2
المعلومات بشأن التأثيرات الصافية للتخفيف على التنمية المستدامة في مسارات االحترار البالغ  1.5درجة مئوية ،متاحة فقط لعدد محدود من أهداف التنمية المستدامة
( )SDGsوخيارات التخفيف .وقد قيّم عدد محدود فقط من الدراسات منافع تفادي تأثيرات تغير المناخ في مسارات االحترار البالغ  1.5درجة مئوية ألهداف التنمية
المستدامة ،واآلثار المصاحبة للتكيف بالنسبة للتخفيف وأهداف التنمية المستدامة ( .)SDGsوتقييم اإلمكانيات اإلرشادية للتخفيف في الشكل  SPM.4ما هي إال خطوة
إضافية قياسا ً بتقرير التقييم الخمس ،نحو تقييم أشمل وأكثر تكامالً في المستقبل.

D.4.3

SPM

المسارات المنمذجة لالحترار العالمي البالغ  1.5و 2درجة مئوية ،غالبا ً ما تعتمد على استخدام تدابير واسعة النطاق مرتبطة باألراضي
مثل زرع الغابات واإلمداد بالطاقة اإلحيائية ،وهي أمور يمكن أن تتعارض ،إذا ما تمت إدارتها على نحو سيئ ،مع إنتاج الغذاء ،وتثير
بالتالي شواغل بشأن األمن الغذائي (ثقة عالية) .وتتوقف تأثيرات إزالة ثاني أكسيد الكربون ( )CDRالمتعلقة بأهداف التنمية المستدامة
( )SDGsعلى نوع الخيارات ونطاق استخدامها (ثقة عالية) .وتؤدي خيارات إزالة ثاني أكسيد الكربون ( ،)CDRمثل احتجاز الكربون
وتخزينه ( )BECCSوالزراعة والحراجة واالستخدامات األخرى لألراضي ( ،)AFOLUإذا ما تم تنفيذها على نحو سيئ ،إلى حدوث أوجه
تعاوض .ويتطلب التصميم والتنفيذ المالئمان للسياق مراعاة حاجات السكان والتنوع البيولوجي وغيرها من أبعاد التنمية المستدامة (ثقة
عالية جداً)( .الشكل  ،5.4.1.3{ )SPM.4اإلطار المشترك بين الفصول  7الوارد في الفصل }3

D.4.4

والتخفيف المتسق مع مسارات االحترار العالمي البالغ  1.5درجة مئوية يهدد التنمية المستدامة في المناطق شديدة االعتماد على الوقود
االحفوري بشأن الدخول وتوليد التوظيف (ثقة عالية) .وتستطيع السياسات التي تروّ ج لتنويع االقتصاد وقطاع الطاقة أن تعالج التحديات
ذات الصلة (ثقة عالية) ،5.4.1.2{ .اإلطار }5.2

D.4.5

تستطيع سياسات إعادة التوزيع على القطاعات والسكان ،التي تحمي الفقراء والضعفاء أن تح ّل مشاكل التعاوض في نطاق أهداف التنمية
المستدامة ،والسيما الجوع والفقر والوصول إلى الطاقة .وال تشكل احتياجات االستثمار في هذه السياسات التكميلية إال جزءاً صغيراً فقط
من إجمالي االستثمارات في التخفيف في المسارات التي تقصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية( .ثقة عالية) { ،5.4.2 ،2.4.3الشكل
}5.5

D.5

الحدّ من مخاطر االحترار العالمي البالغ  1.5درجة مئوية في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ،يتطلبان تغيير النظم عن طريق
زيادة االستثمارات في التكيف والتخفيف ،واألدوات السياساتية ،وتسريع االبتكار التكنولوجي والتغيرات السلوكية (ثقة عالية)،2.4 ،2.3{ .
}5.6 ،5.5 ،5.2 ،4.5 ،4.4 ،4.2 ،3.2 ،2.5

D.5.1

من شأن توجيه التمويل نحو االستثمار في البنية التحتية للتخفيف والتكيف أن يؤمّن موارد إضافية .ويمكن أن يشمل ذلك حشد التمويل الخاص
عن طريق مستثمرين مؤسسيين ،والمسؤولين عن األصول وبنوك التنمية أو االستثمار ،وكذلك تأمين التمويل العام .إذ تستطيع سياسات
الحكومات التي تخفض مخاطر االستثمار في تدابير خفض االنبعاثات والتكيف أن تسهل حشد التمويل الخاص وتعزيز فعالية السياسات العامة
األخرى .وتشير الدراسات إلى عدد من التحديات من بينها الحصول على التمويل وحشد التمويل (ثقة عالية) {}4.4.5 ،2.5.2 ،2.5.1

D.5.2

من الصعب إجراء تحديد كمي لتمويل التكيف المتسق مع االحترار العالمي البالغ  1.5درجة مئوية ومقارنته مع ذلك المتسق مع االحترار
العالمي البالغ  2درجة مئوية .وتشمل الفجوات في المعرفة عدم كفاية البيانات لحساب استثمارات محددة لتعزيز القدرة على مقاومة المناخ،
من توفير البنية التحتية األساسية التي ينقصها االستثمار .وقد تكون تقديرات تكاليف التكيف أقل في المسار المتسق مع االحترار العالمي
البالغ  1.5درجة مئوية مما هي عليه في المسار المتسق مع االحترار العالمي البالغ  2درجة مئوية .وعادة ما تتلقى حاجات التكيف الدعم
من موارد القطاع الخاص ،مثل ميزانيات الحكومات الوطنية ودون الوطنية ،وفي البلدان النامية فباإلضافة إلى ذلك يأتي دعم المساعدة
اإلنمائية وبنوك التنمية المتعددة األطراف وقنوات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (( )UNFCCCثقة متوسطة) .ومؤخراً،
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زاد الوعي بشأن نطاق التمويل اآلتي من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وازدياده في بعض المناطق (ثقة متوسطة) .وتشمل
العوائق نطاق تمويل التكيف والقدرة المحدودة والحصول على تمويل التكيف (ثقة متوسطة)}4.6 ،4.4.5{ .

SPM

D.5.3

يتوقع أن تشمل المسارات النموذجية العالمية التي تقصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية المتوسط السنوي لحاجات االستثمار في
نظام الطاقة والبالغ  2.4ترليون دوالر أمريكي (قيمة  )2010بين عام  2016وعام  ،2035وهو ما يمثل حوالي  2.5%من إجمالي الناتج
المحلي العالمي (ثقة متوسطة) ،4.4.5{ .اإلطار }4.8

D.5.4

يمكن ألدوات السياسات أن تساعد في حشد موارد إضافية ،بما في ذلك عن طريق تحويل االستثمارات والمدخرات على صعيد العالم وعن طريق
األدوات المعتمدة على السوق وغير السوق ،باإلضافة إلى التدابير المصاحبة لتأمين عدالة االنتقال ،واالعتراف بالتحديات المرتبطة بالتنفيذ ،بما
في ذلك تحديات تكاليف الطاقة وتدهور قيمة األصول والتأثيرات على المنافسة الدولية واالستفادة من الفرص لتحقيق القدر األقصى من المنافع
المشتركة (ثقة عالية) ،2.5.2 ،2.5.1 ،2.3.5 ،2.3.4 ،1.3.3{ .اإلطار  8الوارد في الفصل  ،3واإلطار  11المشترك بين الفصول في الفصل ،4
}5.5.2 ،4.4.5

D.5.5

تغيير النظم بما يتسق مع التكيف مع االحترار العلمي وقصره على  1.5درجة مئوية ،يشمل أن نتبنى على نطاق واسع تكنولوجيات
وممارسات جديدة قد تكون ثورية ،وتعزيز االبتكار المرتبط بالمناخ .ويتطلب ذلك تعزيز قدرات ابتكار تكنولوجي ،بما في ذلك في الصناعة
والتمويل .ويمكن لكل من سياسات االبتكار الوطنية والتعاون الدولي أن يسهما في تطوير تكنولوجيات التخفيف والتكيف وتسويقها و
اعتمادها على نطاق واسع .وقد تكون سياسات االبتكار أكثر فعالية إذا ما جمعت بين دعم القطاع العام للبحث والتطوير ،مع مجموعة
سياسات تقدم حوافز لنشر التكنولوجيا( .ثقة عالية) {}4.4.5 ،4.4.4

D.5.6

22

يمكن ل ُنهج التعليم والمعلومات والمجتمعات المحلية ،بما في ذلك تلك التي تستقي معلوماتها من معارف السكان األصليين والمعارف
المحلية ،أن تسرع نطاق التغيرات السلوكية بما يتسق مع التكيف مع االحترار العالمي وقصره على  1.5درجة مئوية .وتزيد فعالية هذه
ال ُنهج إذا ما اقترنت بغيرها من السياسات ،وإذا كانت مصممة لتالئم الدوافع والقدرات والموارد ألطراف فاعلة وسياسات معينة (ثقة
عالية) .والقبول العام يمكن أن يفعّل أو يمنع تنفيذ السياسات والتدابير الرامية إلى قصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية والتكيف
مع االنعكاسات .ويتوقف القبول العام على تقييم األفراد لالنعكاسات المتوقعة للسياسات ،وإدراك عدالة توزع هذه االنعكاسات ،وإدراك
عدالة إجراءات القرارات (ثقة عالية) { ،4.4.3 ،4.4.1 ،4.3.5 ،1.5 ،1.1اإلطار }5.6.5 ،5.5.3 ،4.3

D.6

تدعم التنمية المستدامة االنتقاالت والتحوالت المجتمعية والنظمية األساسية التي تساعد في قصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية،
تفعلها .وتسهل هذه التغيرات اتباع مسارات تطوير القدرات على مقاومة المناخ التي تحقق تدابير طموحة للتخفيف والتكيف،
وغالبا ً ما ّ
باإلضافة إلى القضاء على الفقر وجهود تقليص أوجه عدم المساواة (ثقة عالية) {اإلطار  ،1.4.3 ،1.1الشكل  ،5.5.3 ،5.1اإلطار }5.3

D.6.1

العدالة االجتماعية واإلنصاف من الجوانب الرئيسية لمسارات تطوير القدرة على مقاومة المناخ ،والتي تهدف إلى قصر االحترار العالمي
على  1.5درجة مئوية ،وتواجه في الوقت عينه التحديات والتعاوضات المحتمة ،وتزيد الفرص المتاحة ،وتكفل مناقشة الخيارات والرؤى
والقيم بين البلدان والمجتمعات المحلية وداخلها ،دون مفاقمة وضع الفقراء والمحرومين (ثقة عالية) ،5.5.3 ،5.5.2{ .اإلطار  ،5.3الشكل
 ،5.1الشكل  ،5.6اإلطاران  12و 13في الفصل .}5

D.6.2

تتفاوت إمكانيات مسارات تطوير القدرة على مقاومة المناخ فيما بين المناطق والدول وداخلها ،بسبب اختالف سياقات التنمية وهشاشة
األوضاع المنهجية (ثقة عالية جداً) .وكانت الجهود المرتبطة بهذه المسارات حتى اآلن محدودة (ثقة متوسطة) وستشمل الجهود المعززة
أنشطة معززة وسريعة من جانب جميع البلدان واألطراف الفاعلة من غير الدول (ثقة عالية) ،5.5.3 ،5.5.1{ .الشكل }5.1

D.6.3

المسارات المتسقة مع التنمية المستدامة تواجه صعوبات أقل في التخفيف والتكيف ،وتكون تكاليف التخفيف فيها أقل .وليس بمقدور األغلبية
العظمى من دراسات النمذجة أن تعد مسارات ينقصها التعاون الدولي ،وتشوبها عدم المساواة ،والفقر ،وقادرة في الوقت ذاته على أن
تقصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية (ثقة عالية) {}5.5.2 ،2.5.3 ،2.5.1 ،2.3.1
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D.7

تعزيز قدرات األنشطة المناخية على مستوى السلطات الوطنية ودون الوطنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشعوب األصلية
والمجتمعات المحلية ،يمكن أن يدعم تنفيذ األنشطة الطموحة الالزمة لقصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية (ثقة عالية) .ويمكن
للتعاون الدولي أن يوفر بيئة تمكينية لتحقيق ذلك في جميع البلدان ولجميع الشعوب ،في سياق التنمية المستدامة .ويعدّ التعاون الدولي عامالً
ممكنا ً حاسما ً للبلدان النامية والمناطق ذات األوضاع الهشة (ثقة عالية) ،5.6 ،5.5 ،5.4 ،5.3 ،4.5 ،4.4 ،4.2 ،2.5 ،2.3 ،1.4{ .اإلطار ،4.1
اإلطار  ،4.2اإلطار  ،4.7اإلطار  ،5.3اإلطار  9في الفصل  ،4اإلطار  13في الفصل .}5

D.7.1

ومن شأن الشراكات التي تشمل األطراف الفاعلة من غير الدول من القطاعين العام والخاص ،والمستثمرين المؤسسين ،والنظام المصرفي،
والمجتمع المدني ،والمؤسسات العلمية ،أن تسهل األنشطة واالستجابات المتسقة مع قصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية (ثقة
عالية جداً) ،5.6.2 ،5.4.1 ،4.5.3 ،4.4.5 ،4.4.3 ،4.2.2 ،4.4.1 ،1.4{ .اإلطار }5.3

D.7.2

D.7.3

D.7.4

التعاون على التوصل إلى حوكمة مسؤولة ومتعددة المستويات ومعززة ،تضم أطرافا ً فاعلة من غير الدول مثل قطاع الصناعة ،والمجتمع
المدني ،والمؤسسات العلمية ،وسياسات قطاعية وعبر قطاعية منسقة على مختلف مستويات الحوكمة ،وسياسات مراعية لنوع الجنس،
والتمويل بما في ذلك التمويل االبتكاري والتعاون في مجال تطوير التكنولوجيات ونقلها ،يمكن أن يحقق المشاركة والشفافية وبناء القدرات
والتعلم من مختلف األطراف الفاعلة (ثقة عالية) ،4.5.3 ،4.4.5 ،4.4.4 ،4.4.3 ،4.4.2 ،4.4.1 ،4.2.2 ،2.5.2 ،2.5.1{ .اإلطار  9في الفصل
 ،5.5.3 ،5.3.1 ،4اإلطار  13في الفصل }5.6.3 ،5.6.1 ،5

SPM

يع ّد التعاون الدولي عامالً تمكينيا ً حاسما ً للبلدان النامية والمناطق هشة األوضاع لتعزيز أنشطتها لتنفيذ االستجابات المناخية المتسقة مع
قصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية ،بما في ذلك عن طريق تعزيز الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا وتعزيز القدرات المحلية،
مع مراعاة الظروف والحاجات الوطنية والمحلية (ثقة عالية) ،5.6.1 ،5.5.3 ،5.4.1 ،4.4.5 ،4.4.4 ،4.4.2 ،4.4.1 ،2.5.1 ،2.3.1{ .اإلطار
 ،4.1اإلطار  ،4.2اإلطار }4.7
الجهود الجماعية على جميع المستويات ،بوسائل تعكس الظروف والقدرات المختلفة ،من أجل قصر االحترار العالمي على  1.5درجة
مئوية ،مع مراعاة اإلنصاف والفعالية ،يمكن أن تسهل تعزيز التصدي العالمي لتغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر
(ثقة عالية)}5.6.3 ،5.6.2 ،5.6.1 ،5.5.3 ،5.4.1 ،5.3.1 ،4.5.3 ،4.4.5 ،4.4.4 ،4.4.3 ،4.4.2 ،4.4.1 ،4.2.2 ،2.5.2 ،2.5.1 ،2.3.1 ،1.4.2{ .
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اإلطار  :SPM.1مفاهيم أساسية مركزية لهذا التقرير الخاص
المتوسط العالمي لدرجات الحرارة السطحية [ :])GMST( Global mean surface temperatureالمتوسط العالمي المقدر لدرجات
حرارة الهواء قرب السطح على اليابسة والجليد البحري ،ودرجات حرارة المياه في مناطق المحيطات الخالية من الجليد ،وعادة ما
يتم التعبير عن التغيرات باعتبارها ابتعاداً عن قيمة لفترة مرجعية معينة .وعند تقدير التغيرات في المتوسط العالمي لدرجات الحرارة
السطحية ( ،)GMSTتستخدم أيضا ً درجة حرارة الهواء قرب السطح على اليابسة والمحيطات}1.2.1.1{ .19
ما قبل الصناعة [ :]Pre-industrialفترة تشمل قرونا ً متعددة تسبق بداية النشاط الصناعي الواسع النطاق حوالي عام  .1750و ُتستخدم
الفترة المرجعية الممتدة من  1850إلى  1900لتقريب حساب المتوسط العالمي لدرجات الحرارة السطحية ( )GMSTما قبل الصناعة.
{}1.2.1.2
االحترار العالمي [ :]Global warmingالزيادة المقدرة في المتوسط العالمي لدرجات الحرارة السطحية على مدى  30سنة ،أو على مدى
فترة  30سنة متمركزة على سنة معينة أو عقد معين ،ويعبّر عنه قياسا ً بمستويات ما قبل الصناعة ،إال إذا ُحدّد خالف ذلك .وبالنسبة إلى
فترات الثالثين سنة التي تشمل سنوات ماضية ومقبلة ،يفترض أن االتجاه االحتراري متعدد العقود مستمر}1.2.1{ .
االنبعاثات الصفرية الصافية لثاني أكسيد الكربون [ :]Net-zero CO2 emissionsتتحقق االنبعاثات الصفرية الصافية لثاني أكسيد
الكربون عندما تتوازن عالميا ً انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية المنشأ عن طريق إزالة ثاني أكسيد الكربون البشري المنشأ على
فترة زمنية محددة.
إزالة ثاني أكسيد الكربون [ :])CDR( Carbon dioxide removalأنشطة بشرية المنشأ تزيل ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي
وتخزنه على نحو مستدام في مستودعاتها الجيولوجية أو األرضية أو المحيطة أو في النواتج .وهي تشمل التعزيز البشري القائم والمحتمل
للمصارف البيولوجية أو الجيوكيميائية ،واحتجاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة وتخزينه ،مع استثناء امتصاص ثاني أكسيد
الكربون الطبيعي الذي ال تتسبب فيه مباشرة األنشطة البشرية.
الميزانية الكربونية اإلجمالية [ :]Total carbon budgetاالنبعاثات التراكمية الصافية العالمية المقدرة لثاني أكسيد الكربون من فترة
ما قبل الصناعة إلى الفترة التي تبلغ فيها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية المنشأ مستوى صفريا ً صافياً ،يمكن أن يسفر ،بأرجحية
معينة ،عن قصر االحترار العالمي على مستوى معين ،مع مراعاة تأثير االنبعاثات األخرى البشرية المنشأ}2.2.2{ .
الرصيد الكربوني [ :]Remaining carbon budgetاالنبعاثات التراكمية العالمية المقدرة لثاني أكسيد الكربون من تاريخ بداية معين
وحتى بلوغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية المنشأ مستوى صفريا ً صافيا ً يمكن أن يسفر عن قصر االحترار العالمي على مستوى
معين ،مع مراعاة تأثير االنبعاثات البشرية المنشأ األخرى}2.2.2{ .
تجاوز درجات الحرارة [ :]Temperature overshootالتجاوزات المؤقتة لمستوى معين لالحترار العالمي.
مسارات االنبعاثات [ :]Emission pathwaysيشير مصطلح مسارات االنبعاثات في هذا الملخص لصانعي القرار إلى االتجاهات المنمذجة
لالنبعاثات العالمية البشرية المنشأ في القرن الحادي والعشرين .وتص ّنف مسارات االنبعاثات حسب االتجاهات الواردة فيها بشأن درجات
الحرارة في القرن الحادي والعشرين :تص ّنف المسارات التي تشير إلى قصر االحترار العالمي دون  1.5درجة مئوية ،بأرجحية  50في
المائة على األقل باالستناد إلى المعارف الحالية ،على أنها مسارات «دون تجاوز»؛ أما تلك التي تقصر االحترار العالمي على مستوى
دون  1.6درجة مئوية مع العودة إلى مستوى  1.5درجة مئوية بحلول عام  ،2100فتص ّنف على أنها «مسارات احترار قدره  1.5درجة
مئوية بتجاوز محدود» ،وتص ّنف تلك التي يتخطى فيها مستوى االحترار  1.6درجة مئوية ولكن يعود إلى مستوى  1.5درجة مئوية
بحلول عام  2100على أنها «مسارات بتجاوز عال».
التأثيرات [ :]Impactsآثار تغير المناخ على النظم البشرية والطبيعية .يمكن أن يكون للتأثيرات انعكاسات إيجابية أو سلبية على سبل
العيش والصحة والرفاه والنظم اإليكولوجية واألنواع والخدمات والبنى التحتية واألصول االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
المخاطرة [ :]Riskاحتمالية حدوث عواقب سلبية جراء أخطار متعلقة بالمناخ على النظم البشرية والطبيعية ،تنجم عن تفاعالت بين
الخطر وهشاشة أوضاع النظام المتضرر وتعرّ ضه .وتشمل المخاطرة أرجحية التعرض لخطر ما ومدى تأثيره .كم أنها قد تعبر عن
إمكانية حدوث عواقب سلبية لتدابير لتكيف أو التخفيف للتصدي لتغير المناخ.
مسارات التنمية المقاومة المناخ [ :])CRDPs( Climate-resilient development pathwaysاتجاهات تعزز التنمية المستدامة على
نطاقات متعددة ،والجهود الرامية إلى القضاء على الفقر عن طريق تغييرات وتحويالت اجتماعية منصفة وتغيير وتحويل النظم ،مع
تخفيف تهديد تغير المناخ عن طريق التدابير الطموحة للتخفيف والتكيف ومقاومة المناخ.

SPM

 19استخدمت تقارير  IPCCالسابقة ،التي تعكس ما يرد في المؤلفات ،مجموعة متنوعة من القياسات المتساوية تقريبا ً لتغير المتوسط العالمي لدرجات الحرارة السطحية
(.)GMST
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 TS.1تحديد اإلطار والسياق
يحدد هذا الفصل إطار السياق ،وقاعدة المعارف ،و ُنهج التقييم المستخدمة لفهم
آثار االحترار العالمي بمقدار  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر
الصناعي ومسارات االنبعاثات العالمية لغازات االحتباس الحراري ذات الصلة،
استناداً إلى تقرير التقييم الخامس ( )AR5للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ ( ،)IPCCفي سياق تعزيز التصدي العالمي للتهديد الذي يمثله تغيّر المناخ،
وفي سياق التنمية المستدامة ،والجهود الرامية إلى القضاء على الفقر.
لقد بلغ االحترار البشري المنشأ درجة مئوية واحدة تقريبا ً (من المرجح أن
يكون بين  0.8درجة مئوية و  1.2درجة مئوية) فوق مستويات ما قبل العصر
الصناعي في عام  ،2017متزايداً بمقدار  0.2درجة مئوية (من المرجح أن
يكون بين  0.1درجة مئوية و  0.3درجة مئوية) في كل عقد (ثقة عالية).
ويعرّف االحترار العالمي في هذا التقرير بأنه زيادة في متوسط درجة حرارة
الهواء السطحي ودرجة حرارة سطح البحر معا ً في العالم وعلى مدى فترة
 30عاماً .ويعبّر عن االحترار بالنسبة إلى الفترة  ،1900-1850المستخدمة
كتقريب لدرجة حرارة ما قبل العصر الصناعي في تقرير التقييم الخامس
( ،)AR5ما لم يُذكر خالف ذلك .وفيما يتعلق بالفترات األقصْ ر من  30عاماً،
يشير االحترار إلى المتوسط المقدّر لدرجة الحرارة على مدى األعوام الثالثين
مر ّكزاً على تلك الفترة األقصْ ر ،ومبيّنا أثر أي تقلبات في درجة الحرارة أو
أي اتجاه في إطار تلك األعوام الثالثين .وبنا ًء على ذلك ،فإن االحترار الذي
حدث من مستويات ما قبل العصر الصناعي حتى العقد  2015-2006يقدّر بأنه
يبلغ  0.87درجة مئوية (من المرجح أن يكون بين  0.75درجة مئوية و 0.99
درجة مئوية) .ومنذ عام  ،2000كان المستوى المقدّر لالحترار البشري المنشأ
معادالً لمستوى االحترار الملحوظ مع كون نطاق مرجّ ح قدره  20% ±يمثل
عدم اليقين نتيجة للمساهمات من النشاط الشمسي والبركاني على مدى الفترة
التاريخية (ثقة عالية).
وقد تعرضت أقاليم ومواسم كثيرة بالفعل الحترار أكبر من المتوسط العالمي،
مع كون متوسط االحترار فوق اليابسة أعلى من متوسط االحترار فوق
المحيطات (ثقة عالية) .وتتعرض معظم مناطق اليابسة الحترار أكبر
من المتوسط العالمي ،في حين أن معظم مناطق المحيطات تشهد احتراراً
بمعدل أبطأ .وتبعا ً لمجموعة بيانات درجة الحرارة المأخوذة في االعتبار،
يعيش  % 40-20من سكان العالم في مناطق تعرضت بالفعل ،بحلول العقد
 ،2015-2006الحترار تجاوز  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر
الصناعي في موسم واحد على األقل (ثقة متوسطة)}1.2.2 ،1.2.1{ .
وليس من المرجح أن ترفع االنبعاثات السابقة وحدها المتوسط العالمي لدرجة
الحرارة إلى  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي (ثقة
متوسطة) ،ولكن االنبعاثات السابقة تؤدي فعالً إلى تغييرات أخرى ،من قبيل
زيادة ارتفاع مستوى سطح البحر (ثقة عالية) .وإذا انخفضت كافة االنبعاثات
البشرية المنشأ (بما في ذلك تلك المتصلة باألهباء الجوية) إلى صفر فوراً،
فإن أي احترار إضافي يتجاوز الدرجة المئوية الواحدة التي نشهدها بالفعل من
المرجح أن يكون أقل من  0.5درجة مئوية على مدى العقدين القادمين أو العقود
الثالثة القادمة (ثقة عالية) ،ومن المرجح أن يكون أقل من  0.5درجة مئوية
على نطاق قرن (ثقة متوسطة) ،نتيجة للتأثيرات المضادة لعمليات عوامل دافعة
مناخية مختلفة .ولذا فإن االحترار الذي يتجاوز  1.5درجة مئوية ليس أمراً ال
يمكن تج ّنبه من الناحية الجيوفيزيائية :وتتوقف مسألة ما إذا كان سيحدث على
معدالت تخفيضات االنبعاثات في المستقبل}1.2.4 ،1.2.3{ .
وتعرف مسارات االنبعاثات الخاصة ببلوغ االحترار  1.5درجة مئوية بأنها
ّ
تلك المسارات التي تنطوي على احتمال من واحد من اثنين إلى اثنين من
ثالثة ،في ضوء المعرفة الحالية ألنشطة االستجابة المناخية ،ألن يبقى
االحترار العالمي دون  1.5درجة مئوية أو أن يعود إلى  1.5درجة مئوية
بحلول عام  2100نتيجة للتجاوز .وتتسم مسارات التجاوز بذروة حجم
التجاوز ،التي قد تكون لها آثار فيما يتعلق بتأثيراته .وتنطوي جميع مسارات

االنبعاثات الخاصة باالحترار البالغ  1.5درجة مئوية على قصْ ر االنبعاثات
التراكمية لغازات االحتباس الحراري الطويلة العُمر ،ومن بينها ثاني أكسيد
الكربون وأكسيد النيتروز ،وعلى تخفيضات كبيرة في عوامل القسر المناخي
األخرى (ثقة عالية) .ويقتضي الحد من االنبعاثات التراكمية إما خفض صافي
االنبعاثات العالمية لغازات االحتباس الحراري الطويلة العمر بحيث تبلغ
صفراً كي يتسنى بلوغ الحد التراكمي ،أو صافي االنبعاثات العالمية السلبية
(عمليات اإلزالة البشرية المنشأ) بعد تجاوز الحد ،1.2.4 ،1.2.3{ .اإلطاران
 1و  2المشتركان بين الفصول}
ويق ِّيم هذا التقرير اآلثار المتوقعة عند بلوغ متوسط االحترار العالمي  1.5درجة
مئوية وعند بلوغ االحترار مستويات أعلى من ذلك .ويرتبط االحترار العالمي
البالغ  1.5درجة مئوية بتذبذب المتوسط العالمي لدرجات الحرارة السطحية
بشكل طبيعي على أي جانب من االحترار البالغ  1.5درجة مئوية ،مع ْ
كون
االحترار أعلى كثيراً من  1.5درجة مئوية في أقاليم ومواسم كثيرة (ثقة عالية)،
وهذه العوامل يجب أن تؤخذ كلها في االعتبار في تقييم اآلثار .وتتوقف أيضا
اآلثار عند بلوغ االحترار  1.5درجة مئوية على مسار االنبعاثات الذي يؤدي
إلى  1.5درجة مئوية .فثمة آثار مختلفة اختالفا ً كبيراً تنجم عن المسارات التي
تظل أقل من  1.5درجة مئوية مقابل المسارات التي تعود إلى  1.5درجة مئوية
بعد حدوث تجاوز كبير ،وعندما تستقر درجات الحرارة عند  1.5درجة مئوية
مقابل حدوث احترار عابر يتجاوز  1.5درجة مئوية (ثقة متوسطة)}1.3 ،1.2.3{.
واالعتبارات األخالقية ،ومبدأ اإلنصاف على وجه الخصوص ،أمر محوري
بالنسبة لهذا التقرير ،وذلك تسليما ً بأن عبء الكثير من آثار االحترار الذي
يصل إلى  1.5درجة مئوية ويتجاوز ذلك ،وبعض اآلثار المحتملة إلجراءات
التخفيف الالزمة
لقصر االحترار على  1.5درجة مئوية ،يقع على الفقراء
ْ
والضعفاء أكثر مما يقع على غيرهم (ثقة عالية) .واالنصاف له أبعاد
إجرائية وتوزيعية تتطلب عدالً في تقاسم األعباء بين األجيال وبين الدول
وداخلها على حد سواء .وعند تحديد إطار هدف إبقاء الزيادة في المتوسط
العالمي لدرجة الحرارة عند أقل كثيراً من درجتين مئويتين فوق مستويات
ما قبل العصر الصناعي ،ولمواصلة الجهود الرامية إلى قصْ ر االحترار على
 1.5درجة مئوية ،يربط اتفاق باريس بين مبدأ اإلنصاف وأهداف القضاء
على الفقر والتنمية المستدامة األوسع نطاقاً ،وذلك اعترافا ً بأن عمليات
التصدي الفعالة لتغيّر المناخ تتطلب جهداً جماعيا ً عالميا ً يمكن أن يسترشد
بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة الصادرة عام }1.1.1{ .2015
ويشير التك ّيف مع المناخ إلى اإلجراءات التي ُتتخذ إلدارة آثار تغ ّير المناخ
والتعرض لتأثيراته الضارة واستغالل أي فوائد
بواسطة الحد من الهشاشة
ّ
محتملة .ويحدث التكيّف على كل من الصعيد الدولي والوطني والمحلي.
و ُتعتبر الواليات القضائية والكيانات دون الوطنية ،بما فيها البلديات الحضرية
والريفية ،محورية لوضع وإنفاذ تدابير للحد من المخاطر المتصلة بالطقس
والمناخ .ويواجه تنفيذ التكيف عقبات عدّة من بينها االفتقار إلى معلومات
حديثة وذات صلة محلياً ،واالفتقار إلى التمويل والتكنولوجيا ،والق َيم والمواقف
االجتماعية ،والمعوقات المؤسسية (ثقة عالية) .ومن األرجح أن يُسهم التكيف
في التنمية المستدامة عندما تتواءم السياسات مع هدفي التخفيف والقضاء على
الفقر (ثقة متوسطة)}1.4 ،1.1{ .
وال غنى عن إجراءات التخفيف الطموحة
لقصر االحترار على  1.5درجة
ْ
مئوية مع تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر (ثقة عالية) .غير
أن عمليات التصدي السيئة التصميم قد تفرض تحديات ال سيما للبلدان واألقاليم
التي تعاني من الفقر وتلك التي يلزم حدوث تحوّ ل كبير في ُنظم الطاقة
الخاصة بها ،ولكنها ال تقتصر على تلك البلدان واألقاليم .وير ّكز هذا التقرير
المقاومة للمناخ‘ ،التي ترمي إلى بلوغ أهداف التنمية
على ’ مسارات التنمية
ِ
المستدامة ،بما في ذلك التكيّف مع المناخ والتخفيف منه ،والقضاء على الفقر،
والحد من عدم المساواة .ولكن أي مسار ممكن يظل في حدود  1.5درجة
مئوية ينطوي على أوجه تآزر وأوجه تعاوُ ض ( ثقة عالية) .ويظل هناك
قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بتحديد المسارات األكثر اتساقا ً مع مبدأ
اإلنصاف}1.4 ،1.1.1{ .
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ويستنير فهم االحترار البالغ  1.5درجة مئوية بأشكال متعددة من المعرفة،
من بينها األدلة العلمية ،وسيناريوهات السرد ،والمسارات المرتقبة .ويستنير
هذا التقرير باألدلة التقليدية للنظام المناخي الفيزيائي ،واآلثار وأوجه الهشاشة
المرتبطة بتغيّر المناخ ،إلى جانب المعرفة المستقاة من تصورات المخاطر
والخبرات المتعلقة باآلثار المناخية و ُنظم الحوكمة ،و ُتستخدم سيناريوهات
ومسارات الستكشاف األحوال التي تم ّكن ألوضاع مستقبلية موجهة نحو تحقيق
األهداف مع التسليم بأهمية االعتبارات األخالقية ،ومبدأ اإلنصاف ،والتحول
المجتمعي الالزم}1.5.2 ،1.2.3{ .
قصر االحترار
وال توجد إجابة منفردة على التساؤل عما إذا كان من المجدي ْ
على  1.5درجة مئوية والتك ّيف مع عواقب ذلك .و ُتعتبر الجدوى في هذا
التقرير قدرة نظام ككل على تحقيق نتيجة محددة .ويتطلب التحوّ ل العالمي الذي
سيلزم لقصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية ظروفا ً تمكينية تعكس الصالت
وأوجه التآزر وأوجه التعاوض بين التخفيف والتكيّف والتنمية المستدامة.
وهذه الظروف التمكينية يجري تقييمها على نطاق أبعاد كثيرة للجدوى
 جيوفيزيائية ،وبيئية  -إيكولوجية ،وتكنولوجية ،واقتصادية ،واجتماعية ثقافية ،ومؤسسية  -قد يُنظر فيها من خالل عدسة األنثروبوسين الموحّ دة،وذلك إقراراً بالتأثيرات البشرية البالغة والمتمايزة ولكن المتزايدة األهمية من
الناحية الجيولوجية على نظام األرض ككل .ويؤكد هذا التحديد لإلطار أيضا ً
على ترابط العالقات بين البشر والبيئة في الماضي والحاضر والمستقبل،
مسلطا ً الضوء على ضرورة وفرص القيام بعمليات تصدي متكاملة لتحقيق
أهداف اتفاق باريس ،1.1{ .اإلطار  1المشترك بين الفصول}
TS

	TS.2مسارات التخفيف المتوافِقة مع
االحترار البالغ  1.5درجة مئوية في
سياق التنمية المستدامة
يقيّم هذا الفصل مسارات التخفيف المتسقة مع قصْ ر االحترار على
درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي .وهو يستكشف ،في
ذلك ،التساؤالت الرئيسية التالية :ما هو الدور الذي تؤديه انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون وغير ثاني أكسيد الكربون؟ { }2.6 ،2.4 ،2.3 ،2.2وما هو
مدى ما تنطوي عليه مسارات االحترار البالغ  1.5درجة مئوية من تجاوز
والعودة إلى أقل من  1.5درجة مئوية أثناء القرن الحادي والعشرين؟ {،2.2
 }2.3وما هي اآلثار المترتبة فيما يتعلق بحدوث تحوالت في مجاالت
الطاقة ،واستخدام األراضي ،والتنمية المستدامة؟ { }2.5 ،2.4 ،2.3وما هي
الكيفية التي تؤثر بها األطر السياساتية على القدرة على قصْ ر االحترار
على  1.5درجة مئوية؟ { }2.5 ،2.3وما هي الثغرات المعرفية المرتبطة
بذلك؟ {}2.6
1.5

تطورات كمية متكاملة في جميع االنبعاثات
وتصف المسارات الجاري تقييمها ّ
خالل القرن الحادي والعشرين مرتبطة باستخدام الطاقة واألراضي على نطاق
العالم وباالقتصاد العالمي .ويتوقف التقييم على المؤلفات المتكاملة المتاحة عن
التقييم وعلى افتراضات النماذج ،وتكمّله دراسات أخرى ذات نطاق مختلف،
منها مثالً تلك التي تركز على قطاعات فرادى .وفي السنوات األخيرة ،حسّنت
الدراسات المتكاملة بشأن التخفيف خصائص مسارات التخفيف .ولكن تظل
هناك قيود ،ألن األضرار المناخية ،أو اآلثار المتج ّنبة ،أو الفوائد المجتمعية
المشتركة للتحوالت المنمذجة تظل غير محسوبة إلى حد كبير ،بينما تمثل
التغيرات التكنولوجية السريعة ،والجوانب السلوكية ،وأوجه عدم اليقين بشأن
بيانات المُدخالت تحديات مستمرة( .ثقة عالية) {،2.6 ،2.5.1 ،2.3 ،2.1.3
والمرفق الفني }2

قصر االحترار على  1.5درجة مئوية ومتطلبات
احتماالت ْ
اتخاذ إجراءات عاجلة
يمكن تحديد المسارات المتسقة مع احترار قدره  1.5درجة مئوية فوق
مستويات ما قبل العصر الصناعي في إطار مجموعة من االفتراضات بشأن
النمو االقتصادي ،والتطورات التكنولوجية ،وأساليب الحياة .بيد أن االفتقار
إلى تعاون عالمي ،واالفتقار إلى حوكمة التحول المطلوب في مجالي الطاقة
واألراضي ،والزيادات في االستهالك كثيف االستخدام للموارد تمثل عقبات
رئيسية تحوُ ل دون تحقيق مسارات االحترار البالغ  1.5درجة مئوية .وقد
رُبطت تحديات الحوكمة بسيناريوهات تتسم بارتفاع مستوى عدم المساواة
وبنمو سكاني كبير ترد في المؤلفات التي تناولت المسار الخاص باحترار
قدره  1.5درجة مئوية}2.5 ،2.3.2 ،2.3.1{ .
ومن المتوقع ،في حالة كون االنبعاثات متماشية مع التعهدات الحالية بموجب
اتفاق باريس (المعروفة بأنها المساهمات المحددة وطنياً ،أو  ،)NDCsأن
يتجاوز االحترار العالمي  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر
الصناعي ،حتى إذا اس ُتكملت هذه التعهدات بزيادات صعبة للغاية في نطاق
التخفيف وطموحه بعد عام ( 2030ثقة عالية) .ومن الالزم أن تحقق زيادة
اإلجراءات هذه انبعاثات صفرية صافية لثاني أكسيد الكربون في أقل من
 15عاماً .وحتى إذا تحقق ذلك ،لن يكون من المتوقع أن تبقى الزيادة في
درجات الحرارة أقل من عتبة  1.5درجة مئوية إال إذا انتهى األمر باالستجابة
الجيوفيزيائية الفعلية نحو الحد األدنى لنطاق عدم اليقين المقدّر حالياً .ومن
الممكن خفض تحديات االنتقال فضالً عن أوجه التعاوض المحددة إذا بلغت
االنبعاثات العالمية ذروة قبل عام  2030وإذا تحققت بالفعل بحلول عام 2030
تخفيضات ملحوظة في االنبعاثات مقارنة بالوقت الحاضر،2.3.5 ،2.2{ .
اإلطار  11المشترك بين الفصول والوارد في الفصل }4
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الملخص الفني
قصر االحترار على  1.5درجة مئوية على انبعاثات غازات االحتباس
ويتوقف ْ
الحراري ( )GHGخالل العقود القادمة ،حيث يؤدي انخفاض انبعاثات تلك
الغازات في عام  2030إلى زيادة احتمال إبقاء ذروة االحترار عند مستوى
 1.5درجة مئوية (ثقة عالية) .والمسارات المتاحة التي ترمي إلى عدم تجاوز
 1.5درجة مئوية أو إلى تجاوز محدود (أقل من  0.1درجة مئوية) ُتبقي على
انبعاثات غازات االحتباس الحراري في عام  2030عند مستوى يتراوح من
 25إلى  30غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون سنويا ً في عام ( 2030وهو ما
يمثل النطاق الرُبيعي) .وهذا يتناقض مع التقديرات المتوسطة للمساهمات
المحددة وطنيا ً غير المشروطة الحالية التي تتراوح من  52إلى  58غيغاطن
من ثاني أكسيد الكربون سنويا ً في عام  .2030والمسارات التي ترمي إلى قصْ ر
االحترار على  1.5درجة مئوية بحلول عام  2100بعد حدوث تجاوز مؤقت في
درجة الحرارة تعتمد على نشر تدابير إزالة ثاني أكسيد الكربون ( )CDRعلى
نطاق كبير ،وهي تدابير غير مؤكده وتستتبع مخاطر واضحة .وفي المسارات
النموذجية التي ال يحدث فيها تجاوز للدرجة  1.5المئوية أو يحدث تجاوز
محدود لها ،ينخفض صافي االنبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون البشرية
المنشأ بحوالي  %45عن مستويات عام  2010بحلول عام ( 2030يتراوح
النطاق الرُبيعي من  40إلى  ،)%60بحيث تصل إلى صفر صا ٍ
ف حوالي عام
( 2050النطاق الرُبيعي للفترة  .)2055-2045ومن أجل قصْ ر االحترار العالمي
على أقل من درجتين مئويتين باحتمالية تبلغ  %66على األقل من المتوقع أن
تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي  %25بحلول عام  2030في
معظم المسارات (يتراوح النطاق الرُبيعي من  10إلى  )%30وأن تصل إلى
صفر صا ٍ
ف حوالي عام ( 2070النطاق الرُبيعي للفترة ،2.2 {.1)2080-2065
 ،2.5.3 ،2.3.5 ،2.3.3اإلطار  6مشترك بين الفصول والوارد في الفصل 3
واإلطار  9المشترك بين األصول والوارد في الفصل }4.3.7 ،4
قصر االحترار على  1.5درجة مئوية بلوغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
ويعني ْ
صفراً صافيا ً على نطاق العالم عام  2050تقريبا ً وحدوث انخفاضات شديدة
متزامنة في انبعاثات عوامل القسر غير ثاني أكسيد الكربون ،ال سيما الميثان
(ثقة عالية) .وتتسم مسارات التخفيف هذه بتخفيضات في الطلب على الطاقة،
وإزالة الكربون من الكهرباء وأنواع الوقود األخرى ،وكهربة االستخدام النهائي
للطاقة؛ كما تعني تخفيضات شديدة في االنبعاثات الزراعية ،وشكالً ما من
أشكال إزالة ثاني أكسيد الكربون مع تخزين الكربون على اليابسة أو عزله في
خزانات جيولوجية .وييسِّر وجود طلب منخفض على الطاقة وطلب منخفض
على السلع كثيفة استخدام األراضي والتي تنبعث منها غازات احتباس حراري
بكثافة قصْ ر االحترار على ما يقرب قدر المستطاع من  1.5درجة مئوية {،2.2.2
 ،2.5.1 ،2.3.5 ،2.3.1اإلطار  9المشترك بين الفصول والوارد في الفصل .}4
ً
لقصر
ومقارنة بالحد الذي يبلغ درجتين مئويتين ،فإن التحوالت الالزمة
ْ
ً
االحترار على  1.5درجة مئوية مماثلة نوعيا ولكنها أوضح وأسرع على
مدى العقود القادمة (ثقة عالية) .ويعني قصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية
وجود بيئات سياساتية طموحة وتعاونية دوليا ً ُتحدث تحوالً في اإلمداد والطلب
على حد سواء (ثقة عالية) {}2.5 ،2.4 ،2.3
تجسد ثمنا ً باهظا ً لالنبعاثات ضرورية في النماذج الرامية
والسياسات التي
ّ
إلى تحقيق مسارات
لقصر االحترار على  1.5درجة مئوية تتسم بالفعالية
ْ
من حيث التكلفة (ثقة عالية) .وإذا تساوت جميع األمور األخرى ،تشير
دراسات النمذجة إلى أن المتوسط العالمي للتكاليف الحدية المخصومة لقصْ ر
ً
مقارنة
االحترار على  1.5درجة مئوية أعلى بحوالي ثالثة إلى أربعة أمثال
بقصْ ر االحترار على درجتين مئويتين خالل القرن الحادي والعشرين ،مع
وجود تباينات كبيرة بين النماذج واالفتراضات االجتماعية واالقتصادية
والسياساتية .ومن الممكن فرض سعر للكربون مباشر ًة أو ضمنا ً من خالل
سياسات تنظيمية .كما أن األدوات السياساتية ،من قبيل سياسات التكنولوجيا
أو معايير األداء ،يمكن أن تكون مكمّلة للتسعير الصريح للكربون في مجاالت
محددة}4.4.5 ،2.5.2 ،2.5.1{ .
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قصر االحترار على  1.5درجة مئوية تحوالً ملحوظا ً في أنماط
ويتطلب ْ
االستثمار (ثقة متوسطة) .والمتوسط السنوي اإلضافي لالستثمارات المتعلقة
بالطاقة في الفترة  2050-2016في مسارات قصْ ر االحترار العالمي على 1.5
ً
مقارنة بالمسارات التي ال ُت ّتبع فيها سياسات مناخية جديدة غير
درجة مئوية
الموجودة اآلن (أي خط األساس) يقدّر بحوالي  830بليون دوالر أمريكي
بقيمة ذلك الدوالر في عام ( 2010يتراوح النطاق من  150بليون دوالر
إلى  1700بليون دوالر أمريكي بقيمة ذلك الدوالر في عام  2010في ستة
نماذج) .وهذا يمثل زيادة في االستثمارات الكلية المتعلقة بالطاقة قدرها حوالي
( %12يتراوح النطاق من  %3إلى  )%24في مسارات االحترار البالغ 1.5
درجة مئوية بالنسبة إلى مسارات االحترار البالغ درجتين مئويتين .ويرتفع
متوسط االستثمار السنوي في تكنولوجيات الطاقة المنخفضة الكربون وكفاءة
الطاقة إلى ستة أمثاله تقريبا ً (يتراوح نطاق المُعامِل من  4إلى  )10بحلول
ً
عام 2050
مقارنة بعام  ،2015متجاوزاً االستثمارات في الوقود األحفوري
ً
على نطاق العالم بحلول عام  2025تقريبا (ثقة متوسطة) .وتؤثر أوجه عدم
اليقين واالختيارات االستراتيجية المتعلقة بمجموعة تدابير التخفيف على حجم
وتركيز االستثمارات المطلوبة}2.5.2{ .

تقصر االحترار على
االنبعاثات المستقبلية في المسارات التي
ْ
درجة مئوية

1.5

يمكن تحديد متطلبات التخفيف تحديداً كميا ً باستخدام ُنهج ميزانية الكربون
التي تربط بين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التراكمية وحدوث زيادة في
المتوسط العالمي لدرجة الحرارة .وهذه العالقة تقوم على فهم فيزيائي قوي،
ولكن أوجه عدم اليقين تصبح متزايدة األهمية مع االقتراب من ح ّد معين
لدرجة الحرارة .وتتعلق أوجه عدم اليقين هذه باالستجابة المناخية العابرة
النبعاثات الكربون التراكمية ( ،)TCREوانبعاثات غير ثاني أكسيد الكربون،
والقسر واالستجابة اإلشعاعيين ،والتأثيرات التفاعلية اإلضافية المحتملة لنظام
األرض (من قبيل ذوبان التربة الصقيعية) ،واالنبعاثات ودرجة الحرارة
التاريخية}2.6.1 ،2.2.2{ .
و ُيبقى على االنبعاثات التراكمية لثاني أكسيد الكربون في حدود ميزانية
معينة بواسطة خفض االنبعاثات السنوية العالمية لثاني أكسيد الكربون إلى
صفر صافٍ .ويشير هذا التقييم إلى ميزانية متبقية تبلغ حوالي  420غيغاطن
قصر االحترار على  1.5درجة
من ثاني أكسيد الكربون فيما يتعلق باحتمال ْ
مئوية تبلغ نسبته الثلثين ،وإلى ميزانية متبقية تبلغ حوالي  580غيغاطن
من ثاني أكسيد الكربون فيما يتعلق باحتمال متعادل (ثقة متوسطة) .وتعرَّ ف
ميزانية الكربون المتبقية هنا بأنها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التراكمية منذ
بداية عام  2018حتى وقت بلوغ االنبعاثات العالمية صفراً صافيا ً فيما يتعلق
باالحترار العالمي المعرّ ف بأنه تغيّر في درجات حرارة الهواء العالمية قُرب
السطح .أما الميزانيات المتبقية المنطبقة على عام  2100فستكون أقل من ذلك
بزهاء  100غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون لمراعاة ذوبان التربة الصقيعية
وانبعاث الميثان المحتمل من األراضي الرطبة في المستقبل ،وستكون أكثر من
ذلك فيما بعد .وتأتي هذه التقديرات بعدم يقين جيوفيزيائي إضافي يبلغ ±400
غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون على األقل ،يتعلق باستجابة غازات غير
ثاني أكسيد الكربون وتوزيع انبعاثات الكربون التراكمية ( .)TCREوتساهم
أوجه عدم اليقين بشأن مستوى االحترار التاريخي بما يبلغ  ±250غيغاطن
من ثاني أكسيد الكربون .وإضافة إلى ذلك ،قد تتباين هذه التقديرات بمقدار
 ±250غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون تبعا ً الستراتيجيات التخفيف لغير ثاني
أكسيد الكربون على النحو الموجود في المسارات المتاحة}2.6.1 ،2.2.2{ .
ويعني البقاء في حدود ميزانية كربون متبقية قدرها  580غيغاطن من ثاني
أكسيد الكربون بلوغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مستوى الحياد الكربوني
في  30عاما ً تقريباً ،تنخفض إلى  20عاما ً لتكون ميزانية الكربون المتبقية

تم تجميع انبعاثات غازات االحتباس الحراري وفقا ً لبروتوكول كيوتو في هذا البيان مع قيَم مسارات االحترار العالمي لمدة مائة عام الواردة في تقرير التقييم الثاني للهيئة الحكومية
الدولية المعنية بتغيّر المناخ (.)IPCCC
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TS

الملخص الفني
 420غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون (ثقة عالية) .كما يعني نطاق عدم
اليقين الجيوفيزيائي البالغ  ±400غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون المحيط
بميزانية كربون وجود تباين في توقيت الحياد الكربوني هذا يبلغ 20-15 ±
عاما ً تقريباً .وإذا لم تبدأ االنبعاثات في االنخفاض في العقد القادم ،سيلزم بلوغ
نقطة الحياد الكربوني قبل عقدين على األقل من أجل البقاء في حدود نفس
ميزانية الكربون {}2.3.5 ،2.2.2

TS

وتساهم انبعاثات غير ثاني أكسيد الكربون في بلوغ االحترار ذروة وتؤثر
بالتالي على ميزانية الكربون المتبقية .كما يؤثر تطور انبعاثات الميثان وثاني
قصر االحترار على  1.5درجة
أكسيد الكبريت تأثيراً شديداً على احتماالت ْ
مئوية .وفي األجل القريب ،سيؤدي حدوث انخفاض في التبريد الناجم عن
الهباء الجوي إلى زيادة االحترار في المستقبل ،ولكن من الممكن التخفيف
منه بواسطة تخفيضات في انبعاثات الميثاق (ثقة عالية) .ويؤثر عدم اليقين
في تقديرات القسر اإلشعاعي (ال سيما الهباء الجوي) على ميزانية الكربون
وعلى يقين فئات المسارات .وبعض عوامل القسْ ر غير ثاني أكسيد الكربون
تنبعث إلى جانب ثاني أكسيد الكربون ،ال سيما في قطاعي الطاقة والنقل ،ومن
الممكن التصدي لها إلى حد كبير من خالل التخفيف من ثاني أكسيد الكربون.
وتتطلب عوامل قسر أخرى اتخاذ تدابير محددة ،مثالً الستهداف أكسيد
النيتروز الزراعي ( )N2Oوالميثان ( ،)CH4وبعض مصادر الكربون األسود،
أو مواد الهيدروفلوروكربون (ثقة عالية) .وفي حاالت كثيرة ،تكون تخفيضات
انبعاثات غير ثاني أكسيد الكربون مماثلة في مسارات قصْ ر االحترار على
درجتين مئويتين ،األمر الذي يشير إلى تخفيضات قُرب إمكاناتها القصوى
المفترضة من نماذج التقييم المتكاملة .وتزيد انبعاثات ثاني أكسيد النيتروز
( )N2Oواألمونيا ( )NH3في بعض المسارات مع زيادة الطلب بشدة على الطاقة
األحيائية}2.5.3 ،2.4.2 ،2.3.1 ،2.2.2{ .

دور إزالة ثاني أكسيد الكربون ()CDR
وتقصر االحترار على  1.5درجة
تستخدم كافة المسارات التي جرى تحليلها
ْ
مئوية مع عدم حدوث تجاوز أو مع حدوث تجاوز محدود إزالة ثاني أكسيد
الكربون ( )CDRإلى حد ما لتحييد االنبعاثات من المصادر التي لم ُتحدَّد أي
تدابير تخفيفية خاصة بها ،وأيضاً ،في معظم الحاالت ،للتوصل إلى انبعاثات
سلبية صافية من أجل إعادة االحترار العالمي إلى  1.5درجة مئوية بعد
بلوغه ذروة (ثقة عالية) .وكلما زاد التأخر في خفض انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون للوصول بها إلى الصفر ،كلما زادت أرجحية أن يتجاوز االحترار
 1.5درجة مئوية ،وكلما زاد االعتماد الضمني على أن االنبعاثات السلبية
الصافية بعد منتصف القرن س ُتعيد االحترار إلى  1.5درجة مئوية (ثقة عالية).
واالنخفاض األسرع في صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في حالة مسار
االحترار البالغ  1.5درجة مئوية مقارنة بمسار االحترار البالغ درجتين مئويتين
يتحقق في المقام األول بواسطة تدابير تسفر عن إنتاج وانبعاث كمية أقل من
ثاني أكسيد الكربون ،وال يتحقق بدرجة أقل إال من خالل تدابير إضافية إلزالة
ثاني أكسيد الكربون ( .)CDRكما أن القيود على سرعة نشر تدابير إزالة ثاني
أكسيد الكربون ونطاقها ومقبوليتها المجتمعية تحد من المدى المتصور لتجاوز
درجة الحرارة .ووجود حدود لفهمنا للكيفية التي تستجيب بها دورة الكربون
لالنبعاثات السلبية الصافية يُزيد من عدم اليقين بشأن فعالية إزالة ثاني أكسيد
الكربون لخفض درجات الحرارة بعد بلوغها ذروة {}4.3.7 ،2.6 ،2.3 ،2.2
ولم يث ُبت ن ْ
شر إزالة ثاني أكسيد الكربون ( )CDRعلى نطاق كبير ،ويمثل
قصر االحترار
االعتماد على هذه التكنولوجيا مخاطرة رئيسية في القدرة على ْ
على  1.5درجة مئوية .كما أن الحاجة إلى إزالة ثاني أكسيد الكربون ()CDR
أقل في المسارات التي تشدد تشديداً قويا ً بوجه خاص على كفاءة الطاقة
وانخفاض الطلب عليها .ويتباين نطاق ونوع نشر تدابير إزالة ثاني أكسيد
قصر االحترار على  1.5درجة مئوية
الكربون تباينا ً واسعا ً في جميع مسارات ْ
مع عواقب مختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (ثقة عالية) .فبعض
المسارات تعتمد اعتماداً أكبر على الطاقة األحيائية مع احتجاز الكربون
وتخزينه ( ،)BECCSبينما تعتمد مسارات أخرى اعتماداً أكبر على زرع
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الغابات ،وهما طريقتا إزالة ثاني أكسيد الكربون اللتان من األغلب إدراجهما
في المسارات المتكاملة .أما أوجه التعاوض مع أهداف االستدامة األخرى
فهي تحدث في المقام األول من خالل زيادة الطلب على األراضي والطاقة
والمياه واالستثمارات .ويُعتبر استخدام الطاقة األحيائية كبيراً في مسارات
االحترار البالغ  1.5درجة مئوية مع أو بدون الطاقة األحيائية مع احتجاز
الكربون وتخزينه ( )PECCSوذلك بسبب أدواره المتعددة في إزالة الكربون
من استخدام الطاقة}4.3.7 ،2.6.3 ،2.5.3 ،2.3.1{ .

خواص التحوالت المتعلقة بالطاقة واألراضي في مسارات
االحترار البالغ  1.5درجة مئوية
تزيد حصة الطاقة األولية المستمدة من المصادر المتجددة بينما يقل استخدام
تقصر االحترار على  1.5درجة مئوية مع عدم
الفحم في جميع المسارات التي ْ
حدوث تجاوز أو مع حدوث تجاوز محدود (ثقة عالية) .فبحلول عام ،2050
توفر مصادر الطاقة المتجددة (بما في ذلك الطاقة األحيائية والهيدرولوجية
والريحية والشمسية ،مع استخدام طريقة التكافؤ المباشر) حصة تتراوح من
 52إلى ( %67النطاق الرُبيعي) من الطاقة األولية في المسارات التي يبلغ
االحترار فيها  1.5درجة مئوية مع عدم حدوث تجاوز أو مع حدوث تجاوز
محدود؛ في حين أن الحصة المستمدة من الفحم تنخفض إلى ما يتراوح من
 1إلي ( %7النطاق الرُبيعي) ،مع جمع نسبة كبيرة من هذا الفحم مع احتجاز
الكربون وتخزينه ( .)CCSومن عام  2020إلى عام  2050تنخفض الطاقة
األولية المستمدة من النفط في معظم المسارات (نطاق رُبيعي يتراوح من 39-
إلى  .)%77-ويتغير الغاز الطبيعي بنسبة تتراوح من  13-إلى( %62-النطاق
الرُبيعي) ،لكن بعض المسارات ُتظهر زيادة ملحوظة وإن يكن مع نشر
تقنية احتجاز الكربون وتخزينه على نطاق واسع .ويتباين النشر اإلجمالي
لتقنية احتجاز الكربون وتخزينه ( )CCSتباينا ً واسعا ً بين المسارات التي
يبلغ فيها االحترار  1.5درجة مئوية مع عدم حدوث تجاوز أو مع حدوث
تجاوز محدود ،وذلك مع تراوُ ح ثاني أكسيد الكربون التراكمي المخزون حتى
عام  2050من صفر إلى  300غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون (نطاق الحد
األدنى  -الحد األقصى) ،يُخزن منه ما يتراوح من صفر حتى  140غيغاطن
من ثاني أكسيد الكربون من الكتلة األحيائية .وتتراوح الطاقة األولية المستمدة
من الطاقة األحيائية من  40إلى  310إكساجول سنويا ً في عام ( 2050نطاق
الحد األدنى  -الحد األقصى) وتتراوح الطاقة النووية من  3إلى  66إكساجول
سنويا ً (نطاق الحد األدنى  -الحد األقصى) .ويعكس هذان النطاقان أوجه عدم
اليقين في التطوير التكنولوجي واالختيارات االستراتيجية لمجموعة تدابير
التخفيف}2.4.2{ .
وتتضمن مسارات االحترار البالغ  1.5درجة مئوية مع عدم حدوث تجاوز
أو مع حدوث تجاوز محدود انخفاضا ً سريعا ً في الكثافة الكربونية للكهرباء
وحدوث زيادة في كهربة االستخدام النهائي للطاقة (ثقة عالية) .فبحلول عام
 ،2050تنخفض الكثافة الكربونية للكهرباء إلى ما يتراوح من  92-إلى 11+
ميغاجول غرام من ثاني أكسيد الكربون ( نطاق الحد األدنى  -الحد األقصى)
من حوالي  140ميغاجول غراما ً من ثاني أكسيد الكربون في عام  ،2020مع
تغطية الكهرباء ما يتراوح من  34إلى ( %71نطاق الحد األدنى  -الحد األقصى)
من الطاقة النهائية في جميع مسارات االحترار البالغ  1.5درجة مئوية مع عدم
حدوث تجاوز أو مع حدوث تجاوز محدود من حوالي  %20في عام .2020
وبحلول عام  ،2050تزيد حصة الكهرباء المستمدة من مصادر الطاقة المتجددة
إلى ما يتراوح من  59إلى ( %97نطاق الحد األدنى  -الحد األقصى) في جميع
مسارات االحترار البالغ  1.5درجة مئوية مع عدم حدوث تجاوز أو مع حدوث
تجاوز محدود .والمسارات التي تنطوي على احتماالت أكبر إلبقاء االحترار
عند مستوى أقل من  1.5درجة مئوية تبيّن عموما ً انخفاضا ً أسرع في الكثافة
ً
الكربونية للكهرباء بحلول عام 2030
مقارنة بالمسارات التي يحدث فيها تجاوز
لـ  1.5درجة مئوية مؤقتا ً {}2.4.3 ،2.4.2 ،2.4.1
وتوجد في جميع المسارات التي تقصر االحترار العالمي على  1.5درجة
مئوية مع عدم حدوث تجاوز أو مع حدوث تجاوز محدود تحوالت في استخدام

الملخص الفني
األراضي على الصعيدين العالمي واإلقليمي ،ولكن نطاق هذه التحوالت يتوقف
على مجموعة تدابير التخفيف المتبعة (ثقة عالية) .فالمسارات التي تقصْ ر
االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية مع عدم حدوث تجاوز أو مع حدوث
ً
مقارنة بزيادة قدرها
تجاوز محدود ُتسقط انخفاضا ً قدره  4ماليين كيلومتر مربع
ُ
 2.5مليون كيلومتر مربع في األراضي الزراعية التي ال تستخدم في الرعي
تخصص للمحاصيل الغذائية والعلفية ،وانخفاضا ً يتراوح من  0.5إلى  11مليون
كيلومتر مربع في أراضي الرعي تتحوّ ل إلى ما يتراوح من  0إلى  6ماليين
كيلومتر مربع من األراضي الزراعية تخصص لمحاصيل الطاقة ،وانخفاضا ً
قدره مليونان من الكيلومترات المربعة في الغابات تتحول إلى زيادة قدرها
 9.5ماليين كيلومتر مربع في الغابات وذلك بحلول عام  2050بالنسبة إلى عام
( 2010ثقة متوسطة) .ويمكن مالحظة تحوّ الت على نطاق مماثل في استخدام
األراضي في المسارات المنمذجة التي تقصْ ر االحترار على درجتين مئويتين
( ثقة متوسطة) .وتمثل هذه التحوالت الكبيرة تحديات بالغة لإلدارة المستدامة
لمختلف الطلبات على األراضي من أجل المستوطنات البشرية ،والغذاء ،وعلف
الماشية ،واأللياف ،والطاقة األحيائية ،وتخزين الكربون ،والتنوع األحيائي
وخدمات ال ُنظم اإليكولوجية األخرى (ثقة عالية)}2.4.4 ،2.3.4{ .

التخفيف على جانب الطلب والتغييرات السلوكية
قصر االحترار على 1.5
تدابير جانب الطلب عناصر رئيسية في مسارات ْ
درجة مئوية .فالخيارات المتعلقة بأساليب الحياة والتي تخ ّفض الطلب على
الطاقة وتقلل كثافة استخدام األراضي وكثافة غازات االحتباس الحراري
قصر
في استهالك األغذية يمكن أن توفر مزيداً من الدعم لتحقيق مسارات ْ
االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية (ثقة عالية) .فمسارات قصْ ر االحترار
العالمي على  1.5درجة مئوية المنمذجة ُتظهر فيها جميع قطاعات االستخدام
النهائي (بما في ذلك البناء والنقل والصناعة) انخفاضات ملحوظة في الطلب
على الطاقة بحلول عامي  2030و  ،2050مضاهية لالنخفاضات المُسقطة في
مسارات قصْ ر االحترار على درجتين مئويتين ،وتتجاوز تلك االنخفاضات.
وتدعم النماذج القطاعية حجم هذه االنخفاضات}2.5.1 ،2.4.3 ،2.3.4{ .

قصر االحترار على  1.5درجة مئوية
الروابط بين مسارات ْ
والتنمية المستدامة
لقصر االحترار على 1.5
قد تؤثر االختيارات بشأن مجموعات تدابير التخفيف ْ
درجة مئوية تأثيراً إيجابيا ً أو سلبيا ً على تحقيق األهداف المجتمعية األخرى،
من قبيل التنمية المستدامة (ثقة عالية) .وعلى وجه الخصوص ،تدعم تدابير
جانب الطلب وتحقيق الكفاءة ،واالختيارات المتعلقة بأساليب الحياة التي تحدّ
من الطلب على الطاقة والموارد واألغذية كثيفة غازات االحتباس الحراري
التنمية المستدامة (ثقة متوسطة) .ومن الممكن تحقيق قصْ ر االحترار على
 1.5درجة مئوية على نحو متآزر مع القضاء على الفقر وتحسين أمن الطاقة،
ويمكن أن يحقق فوائد كبيرة في مجال الصحة العامة من خالل تحسين نوعية
الهواء ،والحيلولة دون حدوث ماليين من حاالت الوفاة السابقة ألوانها .بيد
أن ثمة تدابير تخفيفية محددة ،من قبيل الطاقة األحيائية ،قد تسفر عن أوجه
تعاوض يلزم النظر فيها}2.5.3 ،2.5.2 ،2.5.1{ .

 TS.3آثار االحترار العالمي البالغ  1.5درجة
مئوية على النظم الطبيعية والبشرية
يستند هذا الفصل إلى نتائج التقرير الخامس ( )AR5ويقيّم أدلة علمية جديدة
على التغيّرات في النظام المناخي واآلثار المرتبطة به على ال ُنظم الطبيعية
والبشرية ،مع تركيز محدد على حجم وأنماط المخاطر المرتبطة باالحترار
العالمي البالغ  1.5درجة مئوية فوق مستويات درجات الحرارة في فترة
ما قبل العصر الصناعي .ويستكشف الفصل  3اآلثار الملحوظة والمخاطر
المتوقعة لطائفة من النظم الطبيعية والبشرية ،مع تركيز على الكيفية التي
تتغير بها مستويات المخاطر من االحترار العالمي البالغ  1.5درجة مئوية
إلى االحترار العالمي البالغ درجتين مئويتين .ويُعاود الفصل أيضا ً التطرق
إلى فئات المخاطر الرئيسية (دواعي القلق )RFC ،استناداً إلى تقييم للمعرفة
الجديدة التي أصبحت متوافرة منذ تقرير التقييم الخامس (.)AR5

األحر بمقدار  1.5درجة مئوية والعالم األحر بمقدار
العالم
ّ
درجتين مئويتين
لقد تغ ّير المناخ العالمي بالنسبة إلى فترة ما قبل العصر الصناعي ،وثمة
أدلة متعددة على أن هذه التغيرات كانت لها آثار على الكائنات الحية وال ُنظم
اإليكولوجية ،وكذلك على النظم البشرية والرفاه البشري (ثقة عالية) .وقد
أدى االرتفاع في المتوسط العالمي لدرجة الحرارة السطحية ( ،)GMSTالذي
بلغ  0.87درجة مئوية في الفترة  2015-2006بالنسبة إلى الفترة ،1900-1850
ّ
معززاً األدلة على إمكانية تأثير
إلى زيادة وتيرة وحجم اآلثار (ثقة عالية)،
حدوث زيادة في المتوسط العالمي لدرجة الحرارة السطحية ( )GMSTقدرها
 1.5درجة مئوية أو أكثر من ذلك على ال ُنظم الطبيعية والبشرية ( 1.5درجة
مئوية مقابل درجتين مئويتين) ،3.6 ،3.5 ،3.4 ،3.3{ .األطر  6و  7و 8
المشتركة بين الفصول والواردة في هذا الفصل}
واالحترار العالمي البشري المنشأ أدى بالفعل إلى تغيرات ملحوظة متعددة
في النظام المناخي (ثقة عالية) .ومن بين هذه التغيرات حدوث زيادات في
درجة حرارة اليابسة ودرجة حرارة المحيطات على حد سواء ،فضالً عن
زيادة تواتر حدوث موجات حرارة في معظم المناطق البرية (ثقة عالية).
وتوجد ثقة عالية أيضا في أن االحترار العالمي قد نجمت عنه زيادة في وتيرة
ومدة موجات الحرارة البحرية .وعالوة على ذلك ،هناك أدلة كبيرة على أن
االحترار العالمي البشري المنشأ قد أدى إلى زيادة في وتيرة ظواهر الهطول
الشديد وشدتها و/أو مقدارها على النطاق العالمي (ثقة متوسطة) ،فضالً عن
زيادة مخاطر الجفاف في منطقة البحر األبيض المتوسط (ثقة متوسطة).
{ ،3.3.4 ،3.3.3 ،3.3.2 ،3.3.1اإلطار }3.4
وقد رُصدت اتجاهات في شدة وتواتر بعض الظواهر المناخية والجوية
المتطرفة في فترات زمنية حدث فيها احترار عالمي بلغ حوالي  0.5درجة
مئوية ثقة متوسطة .ويستند هذا التقييم إلى العديد من األدلة ،من بينها دراسات
العزو بشأن التغيرات في الظواهر المتطرفة منذ عام ،3.3.1 ،3.2{ .1950
}3.3.4 ،3.3.3 ،3.3.2
وتشير التقييمات إلى أن عدة تغ ّيرات مناخية إقليمية تحدث مع االحترار
ً
مقارنة بمستويات ما قبل العصر
العالمي الذي يصل إلى  1.5درجة مئوية
الصناعي ،من بينها زيادة درجات الحرارة المتطرفة في مناطق كثيرة (ثقة
عالية) ،إذ تحدث زيادات في تواتر وشدة و/أو كمية الهطول الغزير في عدة
مناطق (ثقة عالية) ،وتحدث زيادة في حدة أو تواتر حاالت الجفاف في بعض
المناطق (ثقة متوسطة) ، 3.3.4 ،3.3.3 ،3.3.2 ،3.3.1{ .الجدول }3.2
أحر بمقدار  1.5درجة مئوية (ثقة عالية) .فإضافة إلى
وال يوجد عالم وحيد ّ
الزيادة العامة في المتوسط العالمي لدرجة الحرارة السطحية ( ،)GMSTمن
المهم النظر في حجم ومدة عمليات التجاوز المحتملة في درجة الحرارة.
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الملخص الفني
وعالوة على ذلك ،ثمة تساؤالت بشأن كيفية تثبيت الزيادة في المتوسط
العالمي لدرجة الحرارة السطحية البالغة  1.5درجة مئوية ،والكيفية التي قد
تكون السياسات قادرة بها على التأثير في قدرة ال ُنظم البشرية والطبيعية على
الصمود ،وطبيعة المخاطر اإلقليمية ودون اإلقليمية .ويمثل التجاوز مخاطر
كبيرة للنظم الطبيعية والبشرية ،ال سيما إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة
عند بلوغ االحترار الذروة ،ألن بعض المخاطر قد تدوم طويال وال يمكن
عكس مسارها ،ومن قبيل تلك المخاطر فقدان بعض النظم اإليكولوجية (ثقة
عالية) .وقد تكون لمعدل التغيّر فيما يتعلق بأنواع متعددة من المخاطر أهمية
أيضاً ،مع احتمال وجود مخاطر كبيرة في حالة حدوث ارتفاع سريع وصوالً
إلى درجات حرارة تمثل تجاوزاً ،حتى إذا كان من الممكن خفض االحترار
العالمي إلى  1.5درجة مئوية في نهاية القرن الحادي والعشرين أو بعد ذلك
(ثقة متوسطة) .وإذا تم اإلقالل إلى أدنى حد من التجاوز ،فإن ميزانية ثاني
أكسيد الكربون المكافئ المتاحة لالنبعاثات صغيرة للغاية ،األمر الذي يعني
الحاجة إلى بذل جهود عالمية كبيرة وفورية غير مسبوقة للتخفيف من غازات
االحتباس الحراري (ثقة عالية) ،3.6.2 ،3.2{ .اإلطار  8المشترك بين الفصول
والوارد في هذا الفصل}

TS

ومن المتوقع وجود اختالفات عالمية كبيرة في القيم المتوسطة والقيمة
المتطرفة لدرجات الحرارة إذا بلغ االحترار العالمي  1.5درجة مئوية مقابل
بلوغه درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي (ثقة عالية).
وفيما يتعلق بالمحيطات ،من المتوقع أن تكون القيم المتوسطة والقيم المتطرفة
لدرجة الحرارة السطحية اإلقليمية أعلى عند بلوغ االحترار العالمي درجتين
ً
مئويتين
مقارنة ببلوغه  1.5درجة مئوية (ثقة عالية) .ومن المتوقع أيضا ً أن
تكون القيم المتوسطة والقيم المتطرفة لدرجة الحرارة أعلى عند بلوغ االحترار
العالمي درجتين مئويتين مقارنة ببلوغه  1.5درجة مئوية في معظم المناطق
البرية ،مع كون الزيادات أكبر بمثليْن أو ثالثة أمثال من الزيادة في المتوسط
العالمي لدرجة الحرارة السطحية المتوقعة فيما يتعلق ببعض األقاليم (ثقة
عالية) .كما أنه من المتوقع حدوث زيادات قوية في الق َيم المتوسطة والق َيم
ً
مقارنة بالقيم
المتطرفة لدرجة الحرارة عند بلوغ االحترار  1.5درجة مئوية
الحالية (ثقة عالية) { .}3.3.2 ،3.3.1وستكون هناك انخفاضات في حدوث
موجات البرد المتطرفة ،ولكن مع حدوث زيادات كبيرة في درجة حرارتها،
ال سيما في المناطق ذات الغطاء الثلجي أو الجليدي (ثقة عالية) {.}3.3.1
و ُتظهر النماذج المناخية اختالفات كبيرة 2في المناخ اإلقليمي بين االحترار
الحالي واالحترار العالمي الذي يصل إلى  1.5درجة مئوية ،3وبين االحترار
البالغ  1.5درجة مئوية واالحترار البالغ درجتين مئويتين ( ثقة عالية) ،تبعا ً
للمتغ ّير واإلقليم المعنيين ( ثقة عالية) .ومن المتوقع وجود اختالفات كبيرة
وواسعة النطاق في القيم المتطرفة لدرجة الحرارة (ثقة عالية) .وفيما يتعلق
بموجات الحرارة المتطرفة ،من المتوقع أن يحدث أقوى احترار عند خطوط
العرض الوسطى في الموسم البارد (مع زيادات تصل إلى  4.5درجة مئوية
عند بلوغ االحترار العالمي  1.5درجة مئوية ،أي بمعامِل قدره ثالثة) (ثقة
عالية) .ومن المتوقع حدوث أشد احترار في موجات الحرارة المتطرفة في
وسط وشرق أمريكا الشمالية ،ووسط وجنوب أوروبا ،ومنطقة البحر األبيض
المتوسط (بما في ذلك جنوب أوروبا ،وشمال أفريقيا ،والشرق األدنى)،
وغرب ووسط آسيا ،والجنوب األفريقي (ثقة متوسطة) .ومن المتوقع أن
تحدث أكبر زيادة في عدد أيام الحرّ االستثنائي في المناطق المدارية ،حيث
تبلغ تقلبية درجات الحرارة من سنة ألخرى أدنى مستوى لها؛ ومن ثم من
المتوقع أن تنشأ موجات الحرارة المتطرفة في هذه المناطق في وقت أبكر،
ومن المتوقع أن تصبح بالفعل واسعة االنتشار هناك عند بلوغ االحترار
العالمي  1.5درجة مئوية (ثقة عالية) .وقد ينجم عن قصْ ر االحترار العالمي
على  1.5درجة مئوية بدالً من درجتين مئويتين انخفاض عدد الناس الذين غالبا ً
ما يتعرضون لموجات حر متطرفة بما يبلغ حوالي  420مليوناً ،وانخفاض عدد
من يتعرضون لموجات حرارة استثنائية بما يبلغ حوالي  65مليوناً ،بافتراض

تقلبية مستمرة (ثقة متوسطة) ،3.3.2 ،3.3.1{ .اإلطار  8المشترك بين الفصول
والوارد في هذا الفصل}
قصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية من مخاطر حدوث
وسيحدّ ْ
زيادات في ظواهر الهطول الغزير على نطاق عالمي وفي عدة مناطق
مقارنة باألحوال في حالة بلوغ االحترار العالمي درجتين مئويتين (ثقة
متوسطة) .وتشمل المناطق التي ستحدث فيها أكبر الزيادات في ظواهر
الهطول الغزير في حالة االحترار العالمي الذي يتراوح من  1.5درجة مئوية
إلى درجتين مئويتين :العديد من المناطق الواقعة على خطوط عرض مرتفعة
(مثالً أالسكا /غربي كندا ،وشرقي كندا /غرينالند /آيسلندا ،وشمال أوروبا،
وشمال آسيا)؛ والمناطق الجبلية (مثالً هضبة التبت)؛ وشرق آسيا (بما في
ذلك الصين واليابان)؛ وشرق أمريكا الشمالية (ثقة متوسطة) .ومن المتوقع
أن يقل تواتر األعاصير المدارية ولكن مع حدوث زيادة في عدد األعاصير
الشديدة للغاية (أدلة محدودة ،ثقة منخفضة) .ومن المتوقع أيضا أن يكون
الهطول الغزير المرتبط باألعاصير المدارية أعلى عند بلوغ االحترار العالمي
ً
درجتين مئويتين
مقارنة ببلوغه  1.5درجة مئوية (ثقة متوسطة) .كما أنه من
المتوقع أن يكون الهطول الغزير ،عند تجميعه على نطاق عالمي ،أعلى عند
ً
مقارنة ببلوغه  1.5درجة مئوية (ثقة
بلوغ االحترار العالمي درجتين مئويتين
متوسطة) {}3.3.6 ،3.3.3
قصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية إلى حد
ومن المتوقع أن يقلل ْ
كبير احتمالية الجفاف المتطرف ،والعجز في الهطول ،والمخاطر المرتبطة
بتوافر المياه (أي اإلجهاد المائي) في بعض المناطق (ثقة متوسطة) .وعلى
وجه الخصوص ،من المتوقع أن تكون المخاطر المرتبطة بحدوث زيادات في
تواتر الجفاف وحجمه أكبر كثيراً عند بلوغ االحترار العالمي درجتين مئويتين
مقارنة ببلوغه  1.5درجة مئوية في منطقة البحر األبيض المتوسط (بما في
ذلك جنوب أوروبا ،وشمال أفريقيا ،والشرق األدنى) والجنوب األفريقي (ثقة
متوسطة) ،3.3.4 ،3.3.3{ .اإلطار  ،3.1اإلطار }3.2
ومن المتوقع أن تكون المخاطر بالنسبة للنظم الطبيعية والبشرية أقل عند
ً
مقارنة ببلوغه درجتين مئويتين
بلوغ االحترار العالمي  1.5درجة مئوية
(ثقة عالية) .ويرجع هذا االختالف إلى معدالت تغير المناخ وأحجامه األقل
المرتبطة بحدوث زيادة في درجة الحرارة قدرها  1.5درجة مئوية ،بما يشمل
تواتر وشدة انخفاض الظواهر المتطرفة المتعلقة بدرجة الحرارة .وتعزز
معدالت التغير انخفاض قدرة النظم الطبيعية والبشرية على التكيّف ،مع تحقيق
فوائد كبيرة لطائفة واسعة من النظم اإليكولوجية األرضية الخاصة بالمياه
العذبة واألراضي الرطبة والساحلية والبحرية (بما في ذلك الشعاب المرجانية)
(ثقة عالية) ،فضالً عن ُنظم إنتاج األغذية ،والصحة البشرية ،والسياحة (ثقة
متوسطة) ،إلى جانب ُنظم الطاقة والنقل (ثقة منخفضة)}3.4 ،3.3.1{ .
التعرض لمخاطر متعددة ومر ّكبة متصلة بالمناخ في
ومن المتوقع أن يزيد
ّ
ظل احترار عالمي يتراوح من  1.5درجة مئوية إلى درجتين مئويتين مع
زيادة نسب السكان في أفريقيا وآسيا المعرّ ضين للخطر والفقر ومن المحتمل
أن يعانوا منهما (ثقة عالية) .وفي ظل احترار عالمي يتراوح من  1.5درجة
مئوية إلى درجتين مئويتين ،فإن المخاطر التي تهدد قطاعات الطاقة والغذاء
والماء قد تتداخل مكانيا وزمنيا ،وتتسبب في أخطار وحاالت تعرّض وضعْ ف
جديدة ،أو ُتزيد من تفاقم هذه الحاالت الموجودة بالفعل والتي يمكن أن تلحق
الضرر بمزيد من الناس والمناطق (ثقة متوسطة)،3.4.5.6 ،3.4.5.3 ،3.3.1{ .
 ،3.5.4.9 ،3.4.11اإلطار }3.5
وسيؤدي االحترار العالمي البالغ درجتين مئويتين إلى زيادة رقعة المناطق
المعرضة لخطر
التي تحدث فيها زيادات كبيرة في السيح ،وكذلك تلك
ّ
ً
الفيضانات،
مقارنة باألحوال عند بلوغ االحترار العالمي  1.5درجة مئوية

		
2

تشير كلمة ”كبيرة“ هنا إلى أ ن ثلثي النماذج المناخية على األقل تبيّن نفس مستوى التغيير في الجدول الشبكي ،وأن االختالفات في المناطق الكبيرة هامة إحصائياً.

		
3

التغيرّ ات المتوقعة في اآلثار بين المستويات المختلفة لالحترار العالمي تحدَّد من حيث التغيّرات في متوسط درجة الحرارة السطحية العالمية.
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(ثقة متوسطة) .كما سيؤدي االحترار العالمي البالغ  1.5درجة مئوية إلى
زيادة رقعة األراضي العالمية التي تحدث فيها زيادات كبيرة في السيح (ثقة
متوسطة) وإلى زيادة في خطر الفيضانات في بعض المناطق (ثقة متوسطة)
ً
مقارنة باألحوال الراهنة}3.3.5{ .
واحتمالية أن يكون المحيط القطبي الشمالي خاليا ً من الجليد البحري 4أثناء
ً
مقارنة
الصيف أكبر كثيراً عند بلوغ االحترار العالمي درجتين مئويتين
ببلوغه  1.5درجة مئوية (ثقة متوسطة) .وتشير عمليات المحاكاة باستخدام
النماذج إلى أنه من المتوقع في حالة االحترار العالمي البالغ درجتين مئويتين
أن يكون هناك صيف واحد على األقل كل  10سنوات تخلو فيه المنطقة القطبية
الشمالية من الجليد البحري ،مع انخفاض وتيرة ذلك إلى صيف واحد كل 100
سنة تخلو فيه المنطقة القطبية الشمالية من الجليد البحري في حالة االحترار
البالغ  1.5درجة مئوية (ثقة متوسطة) .ولن تكون لتجاوز درجة الحرارة
الوسيط عواقب طويلة األجل فيما يتعلق بتغطية المنطقة القطبية الشمالية
بالجليد البحري ،وليس من المتوقع أن يكون هناك تخلّف في األثر الفيزيائي
(ثقة عالية)}3.4.4.7 ،3.3.8{ .
ومن المتوقع أن يكون ارتفاع المتوسط العالمي لمستوى سطح البحر
( )GMSLRأقل بحوالي  0.1متر (يتراوح النطاق من  0.04إلى  0.16متر)
ً
مقارنة
أحر بمقدار  1.5درجة مئوية
بحلول القرن الحادي والعشرين في عالم ّ
أحر بمقدار درجتين مئويتين (ثقة متوسطة) .والرتفاع المتوسط العالمي
بعالم ّ
لمستوى سطح البحر ( )GMSLRفي حالة بلوغ االحترار العالمي  1.5درجة
مئوية نطاق إرشادي يتراوح من  0.26إلى  0.77متر ،بالنسبة إلى الفترة -1986
( ،2005ثقة متوسطة) .وارتفاع مستوى سطح البحر بدرجة أقل قد يعني أن عدد
الناس الذين سيتعرضون آلثار ارتفاع مستوى سطح البحر على الصعيد العالمي
في عام  2100سيكون أقل بما يصل إلى  10.4مليون شخص (استناداً إلى عدد
سكان العالم في عام  2010وبافتراض عدم وجود تكيّف) في حالة االحترار
ً
مقارنة باالحترار البالغ درجتين مئويتين .ويتيح المعدل
البالغ  1.5درجة مئوية
ً
األبطأ الرتفاع مستوى سطح البحر فرصا أكبر للتكيف (ثقة متوسطة) .وهناك
ثقة عالية في أن ارتفاع مستوى سطح البحر سيستمر بعد عام  .2100وهناك
أوجه عدم استقرار فيما يتعلق بصفحات الجليد في كل من غرينالند والمنطقة
القطبية الجنوبية ،قد تؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر عدة أمتار على
نطاق يتراوح من قرن إلى آالف السنين .وهناك ثقة متوسطة في أن أوجه عدم
االستقرار هذه يمكن أن تبدأ عند بلوغ االحترار العالمي ما يتراوح من 1.5
درجة مئوية إلى درجتين مئويتين تقريباً}3.6.3 ،3.4.5 ،3.3.9{ .
وقد امتصت المحيطات حوالي  %30من ثاني أكسيد الكربون البشري المنشأ،
األمر الذي أدى إلى تح ُّمض المحيطات وحدوث تغييرات في كيمياء الكربونات
لم يسبق لها مثيل في ألـ  65مليون سنة األخيرة على األقل (ثقة عالية) .وقد
حُددت مخاطر فيما يتعلق ببقاء طائفة واسعة من مجموعات األنواع وتكلُّسها
ونموها ووفرتها ،بدءاً من الطحالب إلى األسماك ،مع وجود أدلة كبيرة على
أوجه حساسية متوقعة قائمة على السمات (ثقة عالية) .وهناك أدلة متعددة على
أن احترار المحيطات وتحمّضها ،المناظرين الحترار عالمي قدره  1.5درجة
مئوية ،سيؤثران على طائفة واسعة من الكائنات الحية وال ُنظم اإليكولوجية
البحرية ،وكذلك على قطاعات من قبيل تربية األحياء المائية ومصائد األسماك
(ثقة عالية)}3.4.4 ،3.3.10{ .
ومن المتوقع أن تكون المخاطر فيما يتعلق بأقاليم و ُنظم كثيرة أكبر في
ً
مقارنة بالحالة الراهنة ،مع
حالة االحترار العالمي البالغ  1.5درجة مئوية،
الحاجة إلى التكيّف اآلن وحتى بلوغ االحترار العالمي  1.5درجة مئوية .بيد
أن المخاطر ستكون أكبر عند بلوغ االحترار درجتين مئويتين وسيلزم جُهد
أكبر من أجل التكيف مع حدوث ارتفاع بهذا الحجم في درجة الحرارة (ثقة
عالية) ،3.4{ .اإلطار  ،3.4اإلطار  ،3.5اإلطار  5المشترك بين الفصول
والوارد في هذا الفصل}

وستتوقف المخاطر المستقبلية عند بلوغ االحترار العالمي  1.5درجة مئوية
على مسار التخفيف وعلى احتمال حدوث تجاوز عابر (ثقة عالية) .وستكون
اآلثار على ال ُنظم الطبيعية والبشرية أكبر إذا تجاوزت مسارات التخفيف 1.5
درجة مئوية مؤقتا ً وعادت إلى  1.5درجة مئوية الحقا ً في القرن الحالي،
ً
مقارنة بالمسارات التي تستقر عند مستوى  1.5درجة مئوية بدون تجاوز
(ثقة عالية) .وسيؤثر أيضا ً حجم التجاوز ومدته على اآلثار المستقبلية (مثالً،
فقدان بعض النظم اإليكولوجية الذي ال يمكن عكس مساره) (ثقة عالية) .وقد
تكون للتغيرات في استخدام األراضي الناجمة عن اختيارات التخفيف آثار
على إنتاج األغذية وتنوّ ع النظم اإليكولوجية ،3.6.2 ،3.6.1{ .اإلطاران  7و8
المشتركان بين الفصول والواردان في هذا الفصل}

مخاطر تغ ُّير المناخ فيما يتعلق بالنظم الطبيعية والبشرية
النظم اإليكولوجية األرضية والموجودة في األراضي الرطبة
تقل كثيراً مخاطر حدوث خسائر في األنواع المحلية وبالتالي مخاطر
االنقراض في حالة احترار العالم بمقدار  1.5درجة مئوية مقابل احتراره
بمقدار درجتين مئويتين (ثقة عالية) .ومن المتوقع أن ينخفض عدد األنواع
التي تشير اإلسقاطات إلى أنها ستفقد أكثر من نصف نطاقها الجغرافي
الذي يحدده المناخ عند بلوغ االحترار العالمي درجتين مئويتين ( %18من
الحشرات ،و  %16من النباتات ،و  %8من الف ّقاريات) إلى  %6من الحشرات،
و  %8من النباتات ،و  %4من الف ّقاريات عند بلوغ االحترار العالمي  1.5درجة
مئوية (ثقة متوسطة) .والمخاطر المرتبطة بعوامل أخرى متصلة بالتنوع
األحيائي ،من قبيل حرائق الغابات ،وظواهر الطقس المتطرفة ،وانتشار
األنواع الغازية لآلفات واألمراض ،ستكون أقل أيضا ً عند بلوغ االحترار
ً
العالمي  1.5درجة مئوية
مقارنة ببلوغه درجتين مئويتين (ثقة عالية) ،مما
يدعم زيادة بقاء خدمات النظم اإليكولوجية}3.5.2 ،3.4.3{ .
لقصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية ،بدالً
ومن المتوقع أن تكون ْ
من درجتين مئويتين ودرجات أعلى من ذلك ،فوائد كثيرة للنظم اإليكولوجية
األرضية والموجودة في األراضي الرطبة وللحفاظ على خدماتها للبشر
(ثقة عالية) .والمخاطر بالنسبة للنظم اإليكولوجية الطبيعية والمُدارة أعلى
ً
مقارنة باألراضي الرطبة .فالمساحة العالمية
فيما يتعلق باألراضي الجافة
لألراضي البرية التي من المتوقع أن تتعرض لتحوالت في النظم اإليكولوجية
( ،%13يتراوح النطاق الرُبيعي من  8إلى  )%20عند بلوغ االحترار العالمي
درجتين مئويتين من المتوقع أن تنخفض بمقدار النصف تقريبا ً عند بلوغ
االحترار العالمي  1.5درجة مئوية بحيث تصل إلى ( %4يتراوح النطاق
الرُبيعي من  2إلى ( )%7ثقة متوسطة) .وعندما يزيد االحترار العالمي على
 1.5درجة مئوية ،ستحدث زيادة في األراضي الصحراوية وغطائها النباتي في
الوحدة األحيائية في منطقة البحر األبيض المتوسط (ثقة متوسطة) ،مما يؤدي
إلى تغيرات لم يكن لها نظير في العشرة آالف سنة الماضية (ثقة متوسطة).
{ ، 3.5.5.10 ،3.4.6.1 ،3.4.3.5 ،3.4.3.2 ،3.3.2.2اإلطار }4.2
ومن المتوقع أن تكون آثار كثيرة أكبر في خطوط العرض األعلى ،لكون
متوسط معدالت االحترار والموسم البارد أعلى فيها من المتوسط العالمي
(ثقة متوسطة) .واألقاليم المحيطة بالمنطقة القطبية الشمالية (التندرا) والغابات
الشمالية (البوريالية) الموجودة على خطوط العرض المرتفعة معرّ ضة بشكل
خاص للخطر ،وتزحف بالفعل الج َنبات الخشبية على التندرا (ثقة عالية)
وسيستمر زحفها مع زيادة االحترار .وقصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية
سيحول دون ذوبان مساحة من التربة الصقيعية تتراوح من  1.5إلى 2.5
ً
مقارنة بذوبانها في ظل احترار عالمي يبلغ
كيلومتر مربع على مدى قرون
درجتين مئويتين (ثقة متوسطة) {}3.4.4 ،3.4.3 ،3.3.2

		 يعرّ ف الخلو من الجليد ألغراض التقرير الخاص بأنه الحالة التي تقل فيها رقعة الجليد البحري عن  106كيلومترات مربعة .ويُعتبر الغطاء الجليدي األقل من ذلك معادالً لكون
4
المنطقة القطبية الشمالية خالية من الجليد لألغراض العملية في كافة الدراسات التي أجريت مؤخراً.
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ال ُنظم اإليكولوجية البحرية
تحدث تغيرات على نطاق كبير بالفعل في النظم اإليكولوجية البحرية ،ومن
المتوقع بلوغ عتبات حرجة عند بلوغ االحترار العالمي  1.5درجة مئوية
ومستويات أعلى من ذلك (ثقة عالية) .وفي حالة االنتقال إلى احترار قدره
 1.5درجة مئوية ،من المتوقع أن تدفع التغيرات في درجات حرارة المياه
بعض األنواع (مثالً ،العوالق ،واألسماك) إلى االنتقال إلى خطوط عرض
أعلى والتسبب في تجمُّع ُنظم إيكولوجية جديدة (ثقة عالية) .بيد أن ُنظما ً
إيكولوجية أخرى (منها مثالً غابات البنيّة ( ،)kelpوالشعاب المرجانية) أقل
قدرة نسبيا ً على االنتقال ،ومن المتوقع أن تتعرض لمعدالت نفوق وفقدان
عالية (ثقة عالية جدا) .فعلى سبيل المثال ،تشير أدلة متعددة إلى أن الغالبية
(ما يتراوح من  70إلى  )%90من الشعاب المرجانية الموجودة حاليا ً في المياه
الدافئة ستختفي حتى إذا اقتصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية (ثقة
عالية جدا) ،3.4.4{ .اإلطار }3.4

TS

ومن المتوقع أن تقل خدمات النظم اإليكولوجية الحالية من المحيطات عند
كون الخسائر أكبر حتى من
بلوغ االحترار العالمي  1.5درجة مئوية ،مع ْ
ذلك عند بلوغ االحترار العالمي درجتين مئويتين (ثقة عالية) .ومن المتوقع
أن تكون مخاطر حدوث انخفاض في إنتاجية المحيطات ،وعمليات انتقال
األنواع إلى خطوط عرض أعلى ،واألضرار التي تلحق بالنظم اإليكولوجية
(مثالً ،الشعاب المرجانية ،وأشجار المنغروف ،واألعشاب البحرية ،وغيرها
من النظم اإليكولوجية الموجودة في األراضي الرطبة) ،وفقدان إنتاجية مصائد
األسماك (على خطوط العرض المنخفضة) ،والتغيرات في كيمياء المحيطات
(مثالً التحمّض ،ونقص وصول األكسجين إلى أنسجة الجسم ،والمناطق الميتة)
أقل كثيرا عند اقتصار االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية (ثقة عالية).
{ ،3.4.4اإلطار }3.4

موارد المياه
يقل التواتر والحجم المتوقعان للفيضانات وحاالت الجفاف في بعض األقاليم
في ظل احترار قدره  1.5درجة مئوية عنهما في ظل احترار يبلغ درجتين
مئويتين (ثقة متوسطة) .كما أنه من المتوقع أن يكون التعرض البشري
لزيادة الفيضانات أقل كثيراً عند بلوغ االحترار العالمي  1.5درجة مئوية
ً
مقارنة ببلوغه درجتين مئويتين ،وإن كانت التغيرات المتوقعة تؤدي إلى نشوء
ً
مخاطر تختلف إقليميا (ثقة متوسطة) .وتتأثر االختالفات في المخاطر بين
األقاليم تأثراً شديداً باألوضاع االجتماعية واالقتصادية المحلية (ثقة متوسطة).
{}3.4.2 ،3.3.5 ،3.3.4
شح المياه أكبر عند بلوغ االحترار العالمي
ومن المتوقع أن تكون مخاطر ّ
ً
مقارنة ببلوغه  1.5درجة مئوية في بعض األقاليم (ثقة
درجتين مئويتين
قصْ
متوسطة) .ورهنا ً باألحوال االجتماعية واالقتصادية والمستقبلية ،فإن ر
ً
مقارنة بدرجتين مئويتين قد يخفض
االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية
بما يصل إلى  %50نسبة سكان العالم المعرضين لزيادة اإلجهاد المائي
من جراء تغيّر المناخ ،وإن كانت هناك اختالفات كبيرة بين األقاليم (ثقة
متوسطة) .وقد تشمل األقاليم التي تتحقق فيها فوائد كبيرة بوجه خاص
البحر األبيض المتوسط والبحر الكاريبي (ثقة متوسطة) .بيد أن العوامل
الدافعة االجتماعية واالقتصادية من المتوقع أن يكون لها تأثير على هذه
المخاطر أكبر من تأثير التغيرات في المناخ (ثقة متوسطة)،3.4.2 ،3.3.5{ .
اإلطار }3.5

استخدام األراضي ،واألمن الغذائي ،و ُنظم إنتاج األغذية
قصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية بدالً من
من المتوقع أن يؤدي ْ
درجتين مئويتين إلى الحد من صافي االنخفاضات في غالت محاصيل الذرة
واألرز والقمح وربما حبوب أخرى ،ال سيما في أفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى ،وجنوب شرق آسيا ،وأمريكا الوسطى والجنوبية؛ وسيؤدي أيضا ً
إلى الحد من نقص القيمة الغذائية لألرز والقمح المعتمدة على ثاني أكسيد
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الكربون (ثقة عالية) .ومن المتوقع فقدان ما يتراوح من  7إلى  %10من الثروة
الحيوانية في أراضي الرعي على صعيد العالم في حالة بلوغ االحترار درجتين
مئويتين تقريباً ،مع حدوث عواقب اقتصادية كبيرة لذلك فيما يتعلق بكثير من
المجتمعات المحلية واألقاليم (ثقة متوسطة) ،3.6 ،3.4.6{ .اإلطار  ،3.1اإلطار
 6المشترك بين الفصول والوارد في هذا الفصل}.
وستكون االنخفاضات في توافر األغذية المتوقع أكبر عند بلوغ االحترار
ً
العالمي درجتين مئويتين
مقارنة ببلوغه  1.5درجة مئوية في مناطق
الساحل ،والجنوب األفريقي ،والبحر األبيض المتوسط ،ووسط أوروبا،
واألمازون (ثقة متوسطة) .وهذا يشير إلى انتقال من خطر متوسط إلى
خطر مرتفع يتمثل في اختالف اآلثار على األمن الغذائي إقليميا ً بين بلوغ
االحترار العالمي  1.5درجة مئوية وبلوغه درجتين مئويتين (ثقة متوسطة).
وتمثل البيئات االقتصادية والتجارية المستقبلية واستجابتها لتغيّر توافر
األغذية (ثقة متوسطة) خيارات هامة ممكنة للتكيف من أجل الحد من خطر
الجوع في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل{ .اإلطار  6المشترك بين
الفصول والوارد في هذا الفصل}
ومصائد األسماك وتربية األحياء المائية هامتان لألمن الغذائي العالمي
ولكنهما تواجهان مخاطر متزايدة من جراء احترار المحيطات وتحمضها
(ثقة متوسطة) .ومن المتوقع أن تزيد هذه المخاطر عند بلوغ االحترار
العالمي  1.5درجة مئوية وأن تؤثر على كائنات حية من قبيل األسماك
ذات الزعانف الظهرية البارزة واألنواع الثنائية الصمامات (مثالً المحار)،
ال سيما على خطوط العرض المنخفضة (ثقة متوسطة) .ومصائد األسماك
الصغيرة في المناطق المدارية ،التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الموئل الذي
توفره ال ُنظم اإليكولوجية الساحلية من قبيل الشعاب المرجانية ،وأشجار
المنغروف ،واألعشاب البحرية ،وغابات األعشاب البنية ( ،)KELPمن
المتوقع أن تواجه مخاطر متزايدة عند بلوغ االحترار  1.5درجة مئوية
نتيجة لفقدان الموئل (ثقة متوسطة) .ومن المتوقع أن تصبح مخاطر اآلثار
وانخفاض األمن الغذائي أكبر عند بلوغ االحترار العالمي ما يتجاوز 1.5
درجة مئوية وأن يزيد احترار المحيطات وتحمّضها على حد سواء ،مع
أرجحية حدوث خسائر كبيرة في سُبل العيش والصناعات الساحلية (مثالً
مصائد األسماك وتربية األحياء المائية) (ثقة متوسطة إلى عالية)،3.4.4{ .
 ،3.4.6 ،3.4.5اإلطار  ،3.1اإلطار  ،3.4اإلطار  ،3.5اإلطار  6المشترك
بين الفصول والوارد في هذا الفصل)
و َي ْظهر استخدام األراضي والتغ ّير في استخدام األراضي كسمتين بالغتي
قصر
األهمية من سمات جميع مسارات التخفيف تقريبا ً التي تسعى إلى ْ
االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية (ثقة عالية) .ومعظم مسارات التخفيف
األقل تكلفة لقصْ ر ذروة االحترار أو االحترار في نهاية القرن الحالي على
 1.5درجة مئوية تستخدم إزالة ثاني أكسيد الكربون ( ،)CDRمستخدمة في
األغلب مستويات كبيرة من الطاقة األحيائية مع احتجاز الكربون وتخزينه
( )BECCSو/أو زرع الغابات وإعادة زرع الغابات ( )ARفي مجموعات
تدابيرها التخفيفية (ثقة عالية){ .اإلطار  7المشترك بين الفصول والوارد في
هذا الفصل}
وستكون لنشر استخدام الطاقة األحيائية مع احتجاز الكربون وتخزينه
( )BECCSو/أو زرع الغابات وإعادة زرع الغابات ( )ARعلى نطاق كبير
بصمة بعيدة المدى على األراضي والمياه (ثقة عالية) .ومسألة ما إذا كانت
هذه البصمة ستسفر عن آثار معاكسة ،مثالً على التنوع األحيائي أو إنتاج
األغذية ،تتوقف على وجود وفعالية تدابير حفظ أرصدة الكربون في األراضي،
واتخاذ تدابير للحد من التوسع الزراعي من أجل حماية النظم اإليكولوجية
الطبيعية ،وإمكانية زيادة اإلنتاجية الزراعية (توافق متوسط) .وإضافة إلى
ذلك ،فإن استخدام الطاقة األحيائية مع احتجاز الكربون وتخزينه و/أو زرع
الغابات وإعادة زرع الغابات ( )ARستكون لهم تأثيرات مباشرة كبيرة على
المناخ اإلقليمي من خالل التأثيرات التفاعلية الفيزيائية األحيائية ،التي ال ُتدرج
عموما في نماذج التقييمات المتكاملة (ثقة عالية) ،3.6.2{ .اإلطاران  7و 8
المشتركان بين الفصول والواردان في هذا الفصل}

الملخص الفني
ومن الممكن أن تقل كثيراً آثار نشر إزالة ثاني أكسيد الكربون على نطاق
كبير في حالة استخدام مجموعة أوسع نطاقا ً من خيارات تلك اإلزالة ،وفي
حالة اتباع سياسة شاملة إلدارة األراضي إدارة مستدامة ،وفي حالة زيادة
جهود التخفيف للحد بشدة من الطلب على األراضي والطاقة والموارد
المادية ،بما في ذلك من خالل تغييرات في أساليب الحياة والنظام الغذائي
(ثقة متوسطة) .وعلى وجه الخصوص ،قد ترتبط بإعادة زرع الغابات
فوائد مشتركة كبيرة إذا ُنفذت بطريقة تساعد على ترميم النظم اإليكولوجية
الطبيعية (ثقة عالية){ .اإلطار  7المشترك بين الفصول والوارد في هذا
الفصل}

الصحة البشرية والرفاه والمدن والفقر
من المتوقع أن تؤثر أي زيادة تحدث في درجة الحرارة العالمية (مثالً )+0.5
على الصحة البشرية ،مع عواقب سلبية أساسا ً (ثقة عالية) .ومن المتوقع
أن تكون المخاطر الخاصة باالعتالل والوفاة المتعلقين بالحرارة أقل عند
ً
مقارنة ببلوغ ذلك االحترار درجتين
االحترار العالمي البالغ  1.5درجة مئوية
مئويتين (ثقة عالية جدا) ،وكذلك فيما يتعلق بالوفيات المتصلة باألوزون إذا
ظلت االنبعاثات الالزمة لتكوين األوزون مرتفعة (ثقة عالية) .ومن المتوقع
أن تزيد المخاطر المتعلقة ببعض األمراض التي تحملها النواقل ،من قبيل
المالريا وحمى الضنك ،مع االحترار الذي يتراوح من  1.5درجة مئوية إلى
درجتين مئويتين ،بما في ذلك إمكانية حدوث تحوالت في نطاقها الجغرافي
(ثقة عالية) .وفيما يتعلق باألمراض التي تحملها النواقل بوجه عام ،يتوقف ما
إذا كانت اإلسقاطات إيجابية أو سلبية على المرض واإلقليم ومدى التغيّر (ثقة
عالية) .ومن المتوقع أن تكون مخاطر نقص التغذية أقل عند بلوغ االحترار
ً
مقارنة ببلوغه درجتين مئويتين (ثقة متوسطة) .ويقلل
العالمي  1.5درجة مئوية
إدراج تقديرات التكيف في اإلسقاطات حجم المخاطر (ثقة عالية)،3.4.7{ .
}3.5.5.8 ،3.4.8 ،3.4.7.1
ومن المتوقع أن يش ّكل االحترار العالمي البالغ درجتين مئويتين مخاطر على
المناطق الحضرية أكبر من المخاطر التي يشكلها االحترار العالمي البالغ 1.5
درجة مئوية (ثقة متوسطة) .ويتوقف مدى المخاطر على هشاشة األوضاع
البشرية وعلى فعالية التكيف بالنسبة للمناطق (الساحلية وغير الساحلية)،
والمستوطنات العشوائية ،وقطاعات البنى التحتية (من قبيل الطاقة والمياه
والنقل) (ثقة عالية)}3.4.8 ،3.4.5{ .
وقد زاد الفقر والحرمان مع االحترار الذي حدث مؤخراً (ويبلغ حوالي درجة
مئوية واحدة) ومن المتوقع أن يزيدا فيما يتعلق بسكان كثيرين مع حدوث
ارتفاع في متوسط درجات الحرارة العالمية من درجة مئوية واحدة إلى
 1.5درجة مئوية وأعلى من ذلك (ثقة متوسطة) .وترتبط الهجرة الخارجية
في المجتمعات المعتمدة على الزراعة ارتباطا ً إيجابيا ً وهاما ً إحصائيا ً بدرجة
الحرارة العالمية (ثقة متوسطة) .ولكن فهمنا للصالت بين االحترار العالمي
البالغ  1.5درجة مئوية والبالغ درجتين مئويتين وهجرة البشر محدود ويمثل
ثغرة معرفية هامة ،5.2.2 ،3.4.11 ،3.4.10{ .الجدول }3.5

القطاعات والخدمات االقتصادية الرئيسية
ُيتوقع أن تكون المخاطر على النمو االقتصادي المج ّمع العالمي من جراء
ً
مقارنة
آثار تغ ّير المناخ أقل في ظل احترار عالمي يبلغ  1.5درجة مئوية
باحترار عالمي يبلغ درجتين مئويتين بحلول نهاية هذا القرن (ثقة متوسطة)
{}3.5.3 ،3.5.2
ومن المتوقع أن تحدث أكبر االنخفاضات في النمو االقتصادي عند بلوغ
ً
االحترار درجتين مئويتين
مقارنة ببلوغه  1.5درجة مئوية في البلدان
واألقاليم منخفضة ومتوسطة الدخل (القارة األفريقية ،وجنوب شرق آسيا،
والهند ،والبرازيل ،والمكسيك) (ثقة منخفضة إلى متوسطة) .ومن المتوقع
أن تتعرض البلدان الواقعة في المناطق المدارية والمناطق دون المدارية في
نصف الكرة األرضية الجنوبي ألكبر اآلثار على النمو االقتصادي بسبب تغيّر

المناخ إذا ما زاد االحترار العالمي من  1.5درجة مئوية إلى درجتين مئويتين
(ثقة متوسطة)}3.5{ .
وقد أ ّثر االحترار العالمي بالفعل على السياحة ،مع تو ّقع مخاطر أكبر في ظل
االحترار البالغ  1.5درجة مئوية في مناطق جغرافية معينة فضالً عن زيادة
المخاطر على السياحة الموسمية بما يشمل الجهات التي يقصدها السياح
لالستمتاع بالشمس والشواطئ والرياضات الثلجية (ثقة عالية جدا) .وستكون
المخاطر أقل فيما يتعلق بأسواق السياحة األقل تأثراً بالمناخ ،من قبيل لعب
القمار واألنشطة الفندقية الكبيرة (ثقة عالية) .وستزيد المخاطر فيما يتعلق
بالسياحة الساحلية ،وبخاصة في المناطق دون المدارية والمدارية ،مع حدوث
تدهور متعلق بدرجة الحرارة (مثالً ظواهر الحرارة المتطرفة ،والعواصف)
أو فقدان أصول الشواطئ والشعاب المرجانية (ثقة عالية)،3.4.4.12 ،3.3.6{ .
 ،3.4.9.1اإلطار }3.4

الجزر الصغيرة والمناطق الساحلية والمنخفضة
من المتوقع أن تتعرض الجزر الصغيرة لمخاطر متعددة ومترابطة في
ظل احترار عالمي يبلغ  1.5درجة مئوية ستزيد مع احترار يبلغ درجتين
مئويتين وبلوغه مستويات أعلى من ذلك (ثقة عالية) .ومن المتوقع أن
ً
مقارنة
تكون األخطار المناخية عند بلوغ االحترار  1.5درجة مئوية أقل
ببلوغه درجتين مئويتين (ثقة عالية) .ومن المتوقع أن تزيد المخاطر الطويلة
األجل المتمثلة في الفيضانات الساحلية وآثارها على السكان والبنى التحتية
واألصول (ثقة عالية) ،واإلجهاد المائي (ثقة متوسطة) ،والمخاطر على جميع
النظم اإليكولوجية البحرية (ثقة عالية) والقطاعات الحيوية (ثقة متوسطة) عند
ً
مقارنة بالمستويات الحالية وأن تزيد أكثر
بلوغ االحترار  1.5درجة مئوية
من ذلك عند بلوغه درجتين مئويتين ،مما يحد من فرص التكيف ويؤدي إلى
زيادة الخسائر واألضرار (ثقة متوسطة) .وتحدث الهجرة في الجزر الصغيرة
(داخليا ً ودوليا ً على حد سواء) ألسباب وأغراض متعددة ،سعيا ً في األغلب
إلى فرص معيشية أفضل (ثقة عالية) ويتزايد حدوثها بسبب ارتفاع مستوى
سطح البحر (ثقة متوسطة)،3.4.4.5 ،3.4.4.2 ،3.4.3.2 ،9–3.3.6 ،3.3.2.2{ .
 ،3.5.4.9 ،3.4.9.1 ،3.4.7.1 ،3.4.5.3 ،3.4.4.12اإلطار  ،3.4اإلطار }3.5
ومن المتوقع أن تكون اآلثار المرتبطة بارتفاع مستوى سطح البحر
والتغيرات في ملوحة المياه الجوفية الساحلية ،وزيادة الفيضانات واألضرار
التي تلحق بالبنى التحتية ،ذات أهمية بالغة في البيئات الهشة ،من قبيل
الجزر الصغيرة ،والسواحل المنخفضة ،والدلتات ،عند بلوغ االحترار العالمي
 1.5درجة مئوية وعند بلوغه درجتين مئويتين (ثقة عالية) .وقد يؤدي حدوث
هبوط موضعي وتغيرات في تصريف األنهار إلى تفاقم هذه التأثيرات .ويحدث
تكيّف بالفعل (ثقة عالية) وسيظل هاما ً على مدى مئات متعددة من السنين.
{ ،5.4.5.4 ،3.4.5.7 ،3.4.5.4 ،3.4.5.3اإلطار }3.5
وقد تكون ال ُنظم اإليكولوجية الساحلية الطبيعية القائمة والمر ّممة فعالة
في الحد من اآلثار المعاكسة الرتفاع مستويات سطح البحر ومن اشتداد
العواصف وذلك بحمايتها المناطق الساحلية ومناطق الدلتا (ثقة متوسطة).
ومن المتوقع أن تكون معدالت الترسّب الطبيعي قادرة على التعويض عن تأثير
ارتفاع مستويات سطح البحر ،بالنظر إلى المعدالت األبطأ الرتفاع مستوى
سطح البحر المرتبطة باالحترار البالغ  1.5درجة مئوية (ثقة متوسطة) .وتظل
التأثيرات التفاعلية األخرى ،من قبيل تراجع األراضي الرطبة في اتجاه اليابسة
ً
وتكيف البنى التحتية،
هامة (ثقة متوسطة)}3.4.5.7 ،3.4.5.4 ،3.4.4.12{ .

زيادة دواعي القلق
ثمة أدلة متعددة على أنه منذ تقرير التقييم الخامس ( )AR5زادت مستويات
المخاطر المق ّيمة فيما يتعلق بأربعة من دواعي القلق الخمسة ( )RFCsبشأن
مستويات االحترار العالمي التي تصل إلى درجتين مئويتين (ثقة عالية).
والتحوالت في المخاطر حسب درجات االحترار العالمي هي األن كما يلي:
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الملخص الفني
من عالية إلى عالية جدا بين  1.5درجة مئوية ودرجتين مئويتين فيما يتعلق
بداعي القلق ( 1النظم الفريدة والمعرّ ضة للخطر) (ثقة عالية)؛ ومن معتدلة
إلى عالية بين درجة مئوية واحدة و  1.5درجة مئوية فيما يتعلق بداعي القلق
( 2ظواهر الطقس المتطرفة) (ثقة متوسطة)؛ ومن معتدلة إلى عالية بين 1.5
درجة مئوية ودرجتين مئويتين فيما يتعلق بداعي القلق ( 3توزيع اآلثار) (ثقة
عالية)؛ ومن معتدلة إلى عالية بين  1.5درجة مئوية و  2.5درجة مئوية فيما
يتعلق بداعي القلق ( 4اآلثار اإلجمالية العالمية) (ثقة متوسطة)؛ ومن معتدلة
إلى عالية بين درجة مئوية واحدة و  2.5درجة مئوية فيما يتعلق بداعي القلق
( 5الظواهر األحادية الكبيرة النطاق) (ثقة متوسطة)}3.5.2{ .
تحول
وتصور فئة ’النظم الفريدة
.1
والمعرضة للخطر‘ (داعي القلق ّ )1
ّ
ّ
المخاطر المحددة اآلن بين احترار عالمي يبلغ  1.5درجة مئوية واحترار
عالمي يبلغ درجتين مئويتين من عالية إلى عالية جداً خالفا ً للمخاطر عند
بلوغ االحترار العالمي  2.6درجة مئوية في تقرير التقييم الخامس ،وذلك
بسبب ظهور أدلة جديدة متعددة على تغيّر المخاطر فيما يتعلق بالشعاب
المرجانية ،والمنطقة القطبية الشمالية ،والتنوع األحيائي بوجه عام (ثقة
عالية)}3.5.2.1{ .
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.2وفي ’ظواهر الطقس المتطرفة‘ (داعي القلق  ،)2يحدَّد اآلن موضع حدوث
تحول المخاطر من معتدلة إلى عالية بين االحترار العالمي البالغ  1.0درجة
ّ
مئوية واالحترار العالمي البالغ  1.5درجة مئوية ،وهو ما يماثل إلى حد
كبير التقييم الوارد في تقرير التقييم الخامس ( )AR5ولكنه متو ّقع بثقة أكبر
(ثقة متوسطة) .وتتضمن المؤلفات المتعلقة باآلثار معلومات قليلة عن قدرة
المجتمع البشري على التكيف مع ظواهر الطقس المتطرفة ،ومن ثم لم يتسن
تحديد موضع تحوُّ ل المخاطر من ’عالية‘ إلى ’عالية جدا‘ في سياق تقييم
اآلثار عند بلوغ االحترار العالمي  1.5درجة مئوية مقابل بلوغه درجتين
مئويتين .ومن ثم هناك ثقة منخفضة في المستوى الذي قد يؤدي فيه االحترار
العالمي إلى مخاطر عالية جداً مرتبطة بظواهر الطقس المتطرفة في سياق
هذا التقرير}3.5{ .
.3وفيما يتعلق بـ ’توزيع اآلثار‘ (داعي القلق  )3يحدد اآلن موضع حدوث
تحول المخاطر من معتدلة إلى عالية بين احترار عالمي يبلغ  1.5درجة
ّ
مئوية واحترار عالمي يبلغ درجتين مئويتين ،مقارنة بكونه بين احترار
عالمي يبلغ  1.6درجة مئوية واحترار عالمي يبلغ  2.6درجة مئوية في
تقرير التقييم الخامس ( ،)AR5وذلك نتيجة لوجود أدلة جديدة على االختالف
اإلقليمي في المخاطر بالنسبة لألمن الغذائي ،وموارد المياه ،والجفاف،
والتعرّ ض للحرارة ،وهبوط السواحل (ثقة عالية)}3.5{ .
.4وفي ’اآلثار اإلجمالية العالمية‘ (داعي القلق  )4يحدّ د اآلن موضع حدوث
تحول في مستويات المخاطر من معتدلة إلى عالية بين بلوغ االحترار
ّ
العالمي  1.5درجة مئوية وبلوغه  2.5درجة مئوية ،على العكس من
وجودها عند بلوغ االحترار  3.6درجة مئوية في تقرير التقييم الخامس
( ،)AR5وذلك نتيجة لوجود أدلة جديدة بشأن اآلثار االقتصادية اإلجمالية
العالمية والمخاطر على التنوع األحيائي في كوكب األرض (ثقة متوسطة).
{}3.5
.5وأخيراً ،فيما يتعلق بـ ’الظواهر األحادية الكبيرة النطاق‘ (داعي القلق ،)5
يحدّ د اآلن وجود مخاطر معتدلة عند بلوغ االحترار العالمي درجة مئوية
واحدة ووجود مخاطر عالية عند بلوغ االحترار العالمي  2.5درجة مئوية،
على العكس من وجودها عند بلوغ االحترار العالمي  1.6درجة مئوية
(مخاطر معتدلة) وحوالي  4درجات مئوية (مخاطر عالية) في تقرير التقييم
الخامس ( ،)AR5وذلك نتيجة لرصدات ونماذج جديدة للصفحة الجليدية
في غرب المنطقة القطبية الجنوبية (ثقة متوسطة)}3.6.3 ،3.5.2 ،3.3.9{ .
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 TS.4تعزيز التصدي العالمي وتنفيذه
قصر االحترار على  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر
سيقتضي ْ
الصناعي تغييراً تحوليا ً عاماً ،مدمجا ً مع التنمية المستدامة .وسيتطلب هذا
التغيير توسيع نطاق تنفيذ عمليات تخفيف بعيدة المدى ومتعددة المستويات
مشتركة بين القطاعات وتسريع هذه العمليات والتصدي للعقبات .وسيلزم أن
يكون هذا التغيير العام مرتبطا ً بإجراءات تك ّيف تكميلية ،بما يشمل التكيف
التحويلي ،ال سيما فيما يتعلق بالمسارات التي تتجاوز  1.5درجة مئوية مؤقتا ً
(أدلة متوسطة ،توافق مرتفع) {الفصل  ،2الفصل .}4.5 ،4.4.5 ،4.2.1 ،3
والتعهدات الوطنية الحالية بشأن التخفيف والتكيف ليست كافية للبقاء دون
حدود درجة الحرارة المحددة في اتفاق باريس وليست كافية لتحقيق أهداف
التكيف الواردة في ذلك االتفاق .ومع أنه تحدث تحوالت في كفاءة الطاقة،
وكثافة الوقود الكربونية ،والكهربة ،ويحدث تغيّر في استخدام األراضي في
بلدان شتى ،فإن قصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية سيتطلب نطاقا ً أكبر
للتغيّر ووتيرة أسرع له من أجل إحداث تحوُّ ل في نظم الطاقة واألراضي
والنظم الحضرية والصناعية على نطاق العالم ،4.4 ،4.3{ .اإلطار  9المشترك
بين الفصول والوارد في هذا الفصل}
ومع أن مجتمعات متعددة في جميع أنحاء العالم ُتظهر إمكانية التنفيذ المتسق
قصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية {األطر ،}4.10-4.1
مع مسارات ْ
فإن ق ّلة قليلة جداً من البلدان أو األقاليم أو المدن أو المجتمعات أو قطاعات
األعمال يمكنها أن تزعم ذلك حاليا ً (ثقة عالية) .ومن الالزم ،لتعزيز التصدي
العالمي ،أن ترفع كافة البلدان تقريبا ً مستوى طموحها إلى حد كبير .وسيتطلب
تنفيذ هذا الطموح األكبر تعزيز القدرات المؤسسية في جميع البلدان ،بما في
ذلك بناء القدرة على استخدام معرفة الشعوب األصلية والمعرفة المحلية (أدلة
متوسطة ،توافق مرتفع) .وفي البلدان النامية وفيما يتعلق بالفقراء والضعفاء،
سيتطلب تنفيذ عملية التصدي دعما ً ماليا ً وتكنولوجيا ً وأشكاالً أخرى من الدعم
لبناء القدرات ،وهو ما يستلزم تعبئة موارد محلية ووطنية ودولية إضافية
من أجله (ثقة عالية) .بيد أن القدرات العامة والمالية والمؤسسية واالبتكارية
تقصْ ر حاليا ً عن تنفيذ تدابير بعيدة المدى وعلى نطاق كبير في جميع البلدان
(ثقة عالية) .وتتزايد الشبكات عبر الوطنية التي تدعم العمل المناخي المتعدد
السنوات ،لكن التحديات التي ينطوي عليها توسيع نطاقها باقية،4.4.2 ،4.4.1{ :
 ،4.4.5 ،4.4.4اإلطار  ،4.1اإلطار  ،4.2اإلطار }4.7
وستكون احتياجات التك ّيف أقل في عالم تبلغ درجة احتراره  1.5درجة مئوية
ً
مقارنة بعالم تبلغ درجة احتراره درجتين مئويتين (ثقة عالية) {الفصل 3؛
اإلطار  11المشترك بين الفصول والوارد في هذا الفصل} .ويمكن أن يساعد
التعلّم من ممارسات التكيف الحالية وتعزيزها من خالل الحوكمة التكيفية
{ ،}4.4.1وتغيير أسلوب الحياة والسلوكيات { }4.4.3وآليات التمويل المبتكرة
{ }4.4.5على تعميم تلك الممارسات ضمْن ممارسات التنمية المستدامة.
وسيؤدي منع سوء التكيف ،واالستناد إلى نهج البدء من القاعدة وصوالً إلى
القمة {اإلطار  }4.6واستخدام معرفة السكان األصليين {اإلطار  }4.3إلى
إشراك الفئات والمجتمعات المحلية الضعيفة وحمايتها بفعالية .ومع أن تمويل
التكيف قد زاد من الناحية الكمية ،ستلزم زيادة إضافية كبيرة مع احترار يبلغ
 1.5درجة مئوية .وتقوّ ض الثغرات النوعية في كل من توزيع تمويل التكيف،
واالستعداد الستيعاب الموارد ،وآليات الرصد إمكانية أن يقلل تمويل التكيّف
من اآلثار{ .الفصل }4.6 ،4.4.5 ،4.4.2 ،3

تحوالت ال ُنظم
ّ
التحول
يجري بالفعل في كثير من القطاعات واألقاليم وكافة أنحاء العالم
ّ
في نظم الطاقة الذي سيلزم
لقصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية
ْ
فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي (أدلة متوسطة ،توافق مرتقع).
فقد تحسّنت الجدوى السياسية واالقتصادية واالجتماعية لتكنولوجيات الطاقة

الملخص الفني
الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الكهرباء تحسنا ً هائالً خالل السنوات القليلة
الماضية ،بينما لم ُتظهر الطاقة النووية واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه
( )CCSفي قطاع الكهرباء تحسّنات مماثلة}4.3.1{ .
وستؤدي الكهربة والهيدروجين ،ومواد التغذية ذات األساس األحيائي،
واالستعاضة ،واحتجاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه ()CCUS
في العديد من الحاالت إلى ما يلزم في الصناعات كثيفة استخدام الطاقة من
لقصر االحترار على  1.5درجة مئوية .بيد أن
تخفيضات بالغة في االنبعاثات ْ
تلك الخيارات تحد منها المعوقات المؤسسية واالقتصادية والفنية ،التي تؤدي
إلى زيادة المخاطر المالية بالنسبة لشركات قائمة كثيرة (أدلة متوسطة ،توافق
مرتفع) .وكفاءة الطاقة في الصناعة أجدى من الناحية االقتصادية وتساعد على
تمكين عمليات التحوّ ل في النظم الصناعية ولكن سيتعين استكمالها بعمليات
محايدة من حيث غازات االحتباس الحراري أو بإزالة ثاني أكسيد الكربون
( )CDRلجعل الصناعات كثيفة الطاقة متسقة مع بلوغ االحترار العالمي 1.5
درجة مئوية (ثقة عالية)}4.3.4 ،4.3.1{ .
والتحوالت العالمية واإلقليمية في استخدام األراضي والنظم اإليكولوجية
ّ
لقصر االحترار على  1.5درجة
وتغييرات السلوك المرتبطة بها التي ستلزم ْ
مئوية قد تعزز التكيف المستقبلي وإمكانات التخفيف الزراعية والحرجية
التحوالت قد تنطوي على عواقب فيما
القائمة على األراضي .بيد أن هذه
ّ
سبل العيش المعتمدة على الزراعة والموارد الطبيعية { ،4.3.2اإلطار
يتعلق ب ُ
 6المشترك بين الفصول والوارد في الفصل  .}3فتغييرات نظم الزراعة
والغابات لتحقيق أهداف التخفيف قد تؤثر على النظم اإليكولوجية الحالية
وعلى خدماتها ويمكن أن تهدد األمن الغذائي والمائي وأمن سُبل العيش .ومع
أن ذلك قد يحد من الجدوى االجتماعية والبيئية لخيارات التخفيف القائمة على
األراضي ،فإن العناية في التصميم والتنفيذ يمكن أن تعزز مقبوليتها وتدعم
أهداف التنمية المستدامة (أدلة متوسطة ،توافق متوسط)}4.5.3 ،4.3.2{ .
ومن الممكن أن يمثل تغيير الممارسات الزراعية استراتيجية فعالة للتكيف
مع المناخ .فهناك مجموعة متنوعة من خيارات التكيف ،من بينها ُنظم إنتاج
مختلط للمحاصيل والماشية قد تمثل استراتيجية تكيّف فعالة من حيث التكلفة في
كثير من النظم الزراعية العالمية (أدلة قوية ،توافق متوسط) .وتحسين كفاءة
الري يمكن أن يتعامل بفعالية مع تغيّر موارد المياه الموجودة في العالم ،ال
سيما إذا تحقق عن طريق تب ّني المزارعين سلوكيات جديدة وممارسات تتسم
بكفاءة استخدام المياه بدالً من أن يتحقق عن طريق تدخالت كبيرة النطاق في
البنية التحتية (أدلة متوسطة ،توافق متوسط) .ومن الممكن أن تكون عمليات
التكيف المصممة جيدا ،من قبيل التكيف القائم على المجتمع المحلي ،فعالة
تبعا ً للسياق ومستويات القابلية للتأثر}4.5.3 ،4.3.2{ .
وينطوي تحسين كفاءة إنتاج األغذية وسد ثغرات الغالت على إمكانية خفض
االنبعاثات من الزراعة ،واإلقالل من الضغط على األراضي ،وتعزيز األمن
الغذائي وإمكانات التخفيف في المستقبل (ثقة عالية) .وتحسين إنتاجية النظم
الزراعية القائمة يقلل عموما ً االنبعاثات من إنتاج األغذية ويوفر أوجه تآزر
قوية مع أهداف التنمية الريفية ،والحد من الفقر ،واألمن الغذائي ،ولكن
خيارات خفض االنبعاثات المطلقة هي خيارات محدودة ما لم تقترن بها
تدابير على جانب الطلب .ومن الممكن أن يُسهم االبتكار التكنولوجي بما
يشمل التكنولوجيا األحيائية ،مع وجود ضمانات كافية ،في إيجاد حل لمعوقات
الجدوى الحالية وأن يؤدي إلى زيادة إمكانات الزراعة من حيث التخفيف
مستقبالً}4.4.4 ،4.3.2{ .
ومن الممكن أن تؤدي التحوالت في االختيارات المتعلقة بالنظام الغذائي
نحو أغذية ذات انبعاثات أقل ومتطلبات أقل فيما يتعلق باألراضي ،إلى جانب
خفض فاقد األغذية وهدرها ،إلى اإلقالل من االنبعاثات وزيادة خيارات التكيف
(ثقة عالية) .فخفض فاقد األغذية وهدرها وتغيير السلوك التغذوي يمكن أن
يؤديا إلى تخفيف وتكيّف (ثقة عالية) وذلك بالحد من االنبعاثات ومن الضغط
على األراضي ،مع تحقيق فوائد مشتركة كبيرة لألمن الغذائي ،والصحة
البشرية ،والتنمية المستدامة { ،}5.4.2 ،4.5.3 ،4.5.2 ،4.4.5 ،4.3.2ولكن
األدلة على اتباع سياسات ناجحة لتعديل االختيارات التغذوية ما زالت محدودة.

خيارات التخفيف والتك ّيف والتدابير األخرى
من الممكن أن يتيح مزيج من خيارات التخفيف والتكيف التي تن َّفذ على نحو
تشاركي ومتكامل إحداث التحوالت ال ُنظمية السريعة  -في المناطق الحضرية
معجل متسق
والمناطق الريفية  -التي ُتعتبر عناصر ضرورية في انتقال
ّ
قصر االحترار على  1.5درجة مئوية .وتبلغ هذه الخيارات والتغييرات
مع ْ
أقصى درجات فعاليتها عندما تتواءم مع التنمية االقتصادية والمستدامة،
وعندما تدعم الحكومات الوطنية الحكومات المحلية واإلقليمية {،4.3.3
 .}4.4.3 ،4.4.1وتتزايد بسرعة في كثير من المناطق الجغرافية خيارات شتى
للتخفيف .ومع أن كثرة من هذ الخيارات تنطوي على أوجه تآزر إنمائية،
لم تستفد كافة مجموعات الدخل حتى اآلن منها .فالكهربة ،وكفاءة االستخدام
النهائي للطاقة ،وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة ،بين خيارات أخرى،
تقلل من استخدام الطاقة و ُتزيل الكربون من إمدادات الطاقة في البيئة المبنية،
وال سيما في المباني .ومن بين التغييرات السريعة األخرى الالزمة في البيئات
الحضرية االستغناء عن المركبات اآللية وإزالة الكربون من وسائل النقل ،بما
في ذلك التوسع في استخدام المركبات الكهربائية ،وزيادة استخدام األجهزة
التي تتسم بكفاءة الطاقة (أدلة متوسطة ،توافق مرتفع) .ومن الممكن أن
تساهم االبتكارات التكنولوجية واالجتماعية في قصْ ر االحترار على 1.5
درجة مئوية ،مثالً بالتمكين من استخدام شبكات ذكية ،وتكنولوجيات تخزين
الطاقة ،والتكنولوجيات ذات األغراض العامة ،من قبيل تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ( )ICTالتي يمكن نشرها للمساعدة على الحد من االنبعاثات.
وتشمل خيارات التكيف المجدية البنى التحتية الخضراء ،وخدمات المياه
وال ُنظم اإليكولوجية الحضرية القادرة على الصمود ،والزراعة في الحضر
وفي المناطق المحيطة بالحضر ،وتكييف المباني واستخدام األراضي من
خالل التنظيم والتخطيط (أدلة متوسطة ،توافق متوسط إلى مرتفع)،4.3.3{ .
}4.4.4 ،4.4.3
ومن الممكن تحقيق أوجه تآزر بين التحوالت ال ُنظمية من خالل خيارات
شاملة متعددة للتكيف في المناطق الريفية والحضرية .وتمثل االستثمارات
في الصحة والضمان االجتماعي وتقاسم المخاطر ونشرها تدابير للتكيف فعالة
من حيث التكلفة وتنطوي على إمكانية كبيرة لتوسيع نطاقها (أدلة متوسطة،
توافق متوسط إلى مرتفع) .وتتسم إدارة مخاطر الكوارث والتكيف القائم
على التثقيف بإمكانيات أقل من حيث القابلية لتوسيع نطاقها ومن حيث فعالية
التكلفة (أدلة متوسطة ،توافر مرتفع) ولكنها بالغة األهمية لبناء القدرة التكيفية.
{}4.5.3 ،4.3.5
ومن الممكن أن يفضي تالقي خيارات التكيف والتخفيف إلى أوجه التآزر
وقد يؤدي إلى زيادة فعالية التكاليف ،ولكن أوجه التعاوض المتعددة قد تحد
من سرعة توسيع النطاق إمكانية تحقيقه .وتوجد أمثلة كثيرة ألوجه التآزر
وألوجه التعاوض في كافة القطاعات وتحوالت ال ُنظم .فعلى سبيل المثال ،نجد
أن اإلدارة المستدامة للمياه (أدلة مرتفعة ،توافق متوسط) واالستثمار في البنية
التحتية الخضراء (أدلة متوسطة ،توافق مرتفع) لتقديم خدمات مائية وبيئية
ً
مقارنة
مستدامة ولدعم الزراعة الحضرية يتسمان بفعالية أقل من حيث التكلفة
بخيارات تكيّف أخرى ولكنهما يمكن أن يساعدا على بناء القدرة على مقاومة
المناخ .وكثيراً ما يكون تحقيق الحوكمة والتمويل والدعم االجتماعي الالزمين
لتمكين أوجه التآزر هذه ولتجنب أوجه التعاوض أمراً صعباً ،ال سيما عند
معالجة أهداف متعددة ،ومحاولة تحديد تتابع التدخالت وتوقيتها المناسبين.
{}4.5.4 ،4.5.3 ،4.5.2 ،4.4.1 ،4.3.4 ،4.3.2
ومع أن ثاني أكسيد الكربون يهيمن على االحترار الطويل األجل ،فإن خفض
عوامل القسر المناخي قصيرة ال ُعمر ( )SLCFsالمسببة لالحترار ،مثل
الميثان والكربون األسود ،يمكن أن يساهم في األجل القصير مساهمة كبيرة
قصر االحترار على  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر
في ْ
الصناعي .وستكون لحدوث تخفيضات في الكربون األسود والميثان فوائد
مشتركة كبيرة (ثقة عالية) ،من بينها تحسين الصحة نتيجة للحد من تلوث
الهواء .وهذا ،بدوره ،يعزز الجدوى المؤسسية واالجتماعية والثقافية لهذه
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الملخص الفني
اإلجراءات .بيد أن تخفيضات العديد من عوامل القسر المناخي قصيرة العمر
( )SLCFsالمسببة لالحترار تقيدها الجدوى االقتصادية واالجتماعية (أدلة
منخفضة ،توافق مرتفع) .وبالنظر إلى أنها تنبعث مع ثاني أكسيد الكربون في
كثير من األحيان ،فإن تحقيق التحوالت الخاصة بالطاقة واألراضي والمناطق
الحضرية التي ُتعتبر ضرورية لقصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية سيشهد
خفضا ً كبيراً النبعاثات عوامل القسر المناخي قصيرة العمر ( )SLCFsالمسببة
لالحترار}4.3.6 ،2.3.3.2{ .

TS

وتواجه خيارات إزالة ثاني أكسيد الكربون ( )CDRفي معظمها قيوداً
متعددة من حيث الجدوى ،تختلف بين الخيارات ،وتحد من إمكانية أن يحقق
أي خيار منفرد بطريقة مستدامة النشر الواسع النطاق الالزم في المسارات
قصر االحترار على  1.5درجة مئوية والموصوفة في الفصل
المتسقة مع ْ
( 2ثقة عالية) .ومسارات قصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية تلك تعتمد
عادة على الطاقة األحيائية مع احتجاز الكربون وتخزينه ( ،)BECCSأو
زرع الغابات وإعادة زرع الغابات ( ،)ARأو على كليهما ،لتحييد االنبعاثات
التي ينطوي تج ّنبها على تكلفة باهظة ،أو لخفض انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون التي تتجاوز ميزانية الكربون (الفصل  .)2ومع أن الطريقتين
 BECCSو  ARقد تكونان مجديتين فنيا ً وجيوفيزيائيا ً فإنهما تواجهان قيوداً
يوجد بينها تداخل جزئي ولكنها مختلفة مع ذلك تتعلق باستخدام األراضي.
والبصمة األرضية لكل طن من ثاني أكسيد الكربون يتم إزالته أكبر فيما
يتعلق بطريقة  ARمقارنة بطريقة  ،BECCSولكن بالنظر إلى المستويات
المنخفضة للنشر الحالي ،فإن السرعة والنطاقات الالزمة لقصْ ر االحترار
على  1.5درجة مئوية ّ
تمثل تحديا ً كبيراً فيما يتعلق بالتنفيذ ،حتى إذا تم
حل مسائل القبول العام وغياب الحوافز االقتصادية (توافق مرتفع ،أدلة
متوسطة) .وستتضاءل بمرور الوقت اإلمكانية الكبيرة التي ينطوي عليها
زرع الغابات وفوائده المشتركة إذا ُنفذ على النحو المالئم (مثالً من حيث
التنوع األحيائي وجودة التربة) ،مع حدوث تشبُّع في الغابات (ثقة عالية).
كما أن االحتياجات من الطاقة والتكاليف االقتصادية الحتجاز الكربون
من الهواء مباشرة وتخزينه ( )DECCSوتحسين التجوية مازالت مرتفعة
(أدلة متوسطة ،توافق متوسط) .وعلى النطاق المحلي ،لعزل كربون التربة
فوائد مشتركة مع الزراعة ويتسم بفعاليته من حيث التكاليف حتى بدون
وجود سياسة مناخية (ثقة عالية) .ولكن جدواه وفعاليته من حيث التكاليف
المحتملين على النطاق العالمي محدودان بدرجة أكبر فيما يبدو}4.3.7{ .
وتق ّيد أوجه عدم اليقين المحيطة بتدابير تعديل اإلشعاع الشمسي ()SRM
إمكانية نشر تلك التدابير .وتشمل أوجه عدم اليقين هذه :عدم النضج
التكنولوجي؛ ومحدودية الفهم الفيزيائي بشأن فعاليتها للحد من االحترار
العالمي؛ وضعف القدرة على حوكمة هذه التدابير وشرعنتها وتوسيع نطاقها.
ويشير تحليل أجري مؤخراً استناداً إلى نماذج إلى أن تدابير تعديل اإلشعاع
الشمسي ( )SRMستكون فعالة ولكن من السابق ألوانه إلى حد كبير تقييم
جدواها .وحتى في حالة إمكانية تج ُّنب أسوأ التأثيرات الجانبية لتدابير تعديل
اإلشعاع الشمسي ( ،)SRMفإن المقاومة العامة والشواغل األخالقية واآلثار
المحتملة على التنمية المستدامة قد تجعل تلك التدابير غير مستصوبة اقتصاديا
واجتماعيا ً ومؤسسيا ً (اتفاق منخفض ،أدلة متوسطة) ،4.3.8{ ،اإلطار 10
المشترك بين الفصول والوارد في هذا الفصل}

تمكين تغيير سريع وبعيد المدى
لقد ُرصدت في الماضي وفي إطار قطاعات وتكنولوجيات محددة سرعة
التحوالت والتغييرات التكنولوجية الالزمة
لقصر االحترار على  1.5درجة
ْ
مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي { .}4.2.2.1ولكن النطاقات
الجغرافية واالقتصادية لتحقيق معدالت التغيير المطلوبة في مجاالت الطاقة
واألراضي والحضر والبنية التحتية والنظم الصناعية أكبر وال توجد لها
سابقة تاريخية مو ّثقة (أدلة محدودة ،توافق متوسط) .وللحد من عدم المساواة
وللتخفيف من الفقر ،ستتطلب هذه التحوالت تخطيطا ً أكبر ومؤسسات أقوى
ً
مقارنة بما رُصد في الماضي ،فضالً
(بما في ذلك أسواق شاملة للجميع)
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عن تنسيق أقوى وابتكار مسبب لالضطراب عبر الجهات الفاعلة ونطاقات
الحوكمة}4.4 ,4.3{ .
قصر االحترار على  1.5درجة مئوية
وباستطاعة الحوكمة المتسقة مع ْ
ويعجال تحوالت ال ُنظم،
واالقتصاد السياسي للتكيف والتخفيف أن يم ّكنا
ّ
والتغيير السلوكي ،واالبتكار ،ونشر التكنولوجيا (أدلة متوسطة ،توافق
متوسط) .والتخاذ إجراءات متسقة مع احترار عالمي قدره  1.5درجة مئوية،
سيتضمن إطار حوكمة فعال حوكمة متعددة المستويات وخاضعة للمسؤولية
تضم جهات فاعلة غير الدولة ،من قبيل الصناعة والمجتمع المدني والمؤسسات
العلمية؛ وسياسات منسقة قطاعية مشتركة بين القطاعات تم ّكن من إقامة
شراكات تعاونية بين أصحاب مصلحة متعددين؛ وهيكالً ماليا ً معززاً على
الصعيد العالمي ووصوال إلى الصعيد المحلي يتيح زيادة الحصول على
التمويل والتكنولوجيا؛ والتصدي للحواجز التجارية المتصلة بالمناخ؛ وتحسين
التثقيف المناخي وزيادة الوعي العام؛ وترتيبات لتسريع تغيير السلوك؛ وتعزيز
ُنظم مراقبة المناخ وتقييمه؛ واتفاقات دولية متبادلة مراعية لإلنصاف وأهداف
التنمية المستدامة ( .)SDGsومن الممكن تمكين تحوّ الت ال ُنظم بتعزيز قدرات
المؤسسات العامة والخاصة والمالية لتسريع تخطيط وتنفيذ السياسات بشأن
تغيّر المناخ ،إلى جانب تسريع االبتكار التكنولوجي ونشر التكنولوجيا
وصيانتها}4.4.4 ،4.4.3 ،4.4.2 ،4.4.1{ .
وباستطاعة تغيير السلوك وإدارة جانب الطلب أن يقلال كثيراً من االنبعاثات،
وأن
يقصرا إلى حد كبير االعتماد على إزالة ثاني أكسيد الكربون ()CDR
ْ
لقصر االحترار على  1.5درجة مئوية {الفصل  .}4.4.3 ،2وقد يتبيّن للجهات
ْ
المعنية السياسية والمالية صاحبة المصلحة أن اإلجراءات المناخية أجدى من
حيث التكلفة ومقبولة اجتماعيا ً بدرجة أكبر إذا أُخذت في االعتبار عوامل
متعددة تؤثر على السلوك ،بما يشمل مواءمة هذه اإلجراءات مع قيم الناس
األساسية (أدلة متوسطة ،توافق مرتفع) ،وقد أدت بالفعل التدابير المتصلة
بالسلوك وأساليب الحياة وإدارة جانب الطلب إلى تخفيضات في االنبعاثات
في كافة أنحاء العالم وباستطاعتها أن تم ّكن تخفيضات مستقبلية كبيرة (ثقة
عالية) .وبإمكان االبتكار االجتماعي من خالل مبادرات تبدأ من القاعدة أن
تؤدي إلى زيادة المشاركة في حوكمة تحوالت النظم وزيادة الدعم المقدم
للتكنولوجيات والممارسات والسياسات التي تشكل جزءا من عملية التصدي
العالمي الذي يرمي إلى قصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية{ .الفصل ،2
 ،4.4.3 ،4.4.1الشكل }4.3
وهذا التصدي السريع والبعيد المدى الالزم إلبقاء االحترار أقل من  1.5درجة
مئوية وتعزيز القدرة على التكيف مع المخاطر المناخية سيتطلب زيادات
ومبان منخفضة االنبعاثات ،إلى جانب
كبيرة في االستثمارات في بنى تحتية
ٍ
إعادة توجيه التدفقات المالية نحو االستثمارات منخفضة االنبعاثات (أدلة
قوية ،توافق مرتفع) .ويُشار إلى متوسط تقديري لالستثمار التراكمي السنوي
يبلغ حوالي  %1.5من تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي العالمي ()GFCF
لقطاع الطاقة بين عامي  2015و  ،2035وكذلك حوالي  %2.5من تكوين رأس
المال الثابت اإلجمالي العالمي للبنى اإلنمائية األخرى التي يمكن أن تتصدى
لمهمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة .ومع أن التصميم الجيد للسياسات وتنفيذها
الفعال قد يعززان الكفاءة ،فإنهما ال يمكن االستعاضة بهما تماما ً عن هذه
االستثمارات}4.4.5 ،4.2.1 ،2.5.2{ .
وتتطلب إتاحة هذا االستثمار تعبئة طائفة متنوعة من األدوات السياساتية
وإدماجها على نحو أفضل ،وتتضمن هذه السياسات خفض نظم إعانة الوقود
األحفوري غير المتسمة بالكفاءة اجتماعياً ،وأدوات سياساتية وطنية ودولية
سعرية وغير سعرية مبتكرة .وسيلزم استكمال ذلك بأدوات مالية ُتزيل
المخاطر ،وبنشوء أصول منخفضة االنبعاثات وطويلة األجل .وسترمي هذه
األدوات إلى الحد من الطلب على الخدمات كثيفة الكربون وابتعاد أفضليات
السوق عن التكنولوجيا القائمة على الوقود األحفوري .وتشير األدلة والنظرية
إلى أن تسعير الكربون وحده ،في غياب تحويالت كافية للتعويض عن
التأثيرات التوزيعية غير المقصودة بين القطاعات وعبْر الدول ،ال يمكن أن
يصل إلى مستويات الحوافز الالزمة إلحداث تحوالت في النظم (أدلة قوية،

الملخص الفني
توافق متوسط) .ولكنه يمكن ،في حالة وجوده ضمن مجموعات من السياسات
المتسقة ،أن يساعد على تعبئة موارد تراكمية وتوفير آليات مرنة تساعد على
الحد من التكاليف االجتماعية واالقتصادية لمرحلة بدء التحوّ ل (أدلة قوية،
توافق متوسط)}4.4.5 ،4.4.4 ،4.4.3{ .
مراع
وتشير أدلة متزايدة إلى أن إعادة مواءمة المدخرات والنفقات على نحو
ٍ
ومقاومة للمناخ هي
للمناخ صوب بنى تحتية وخدمات منخفضة االنبعاثات
ِ
عملية تتطلب تطوراً في ال ُنظم المالية العالمية والوطنية .إذ تشير التقديرات
مراع للمناخ،
إلى أنه ،إضافة إلى تخصيص استثمارات عامة على نحو
ٍ
من الضروري إعادة توجيه محتملة لنسبة تتراوح من  %5إلى  %10من
اإليرادات الرأسمالية السنوية 5لقصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية {،4.4.5
الجدول  1في اإلطار  .}4.8وهذا يمكن تيسيره بتبادل الحوافز للنفقات الخاصة
اليومية وإعادة توجيه المدخرات من االستثمارات القائمة على المضاربة
والتحوّ طية نحو أصول وخدمات إنتاجية قصيرة األجل ومنخفضة االنبعاثات.
وهذا يعني تعبئة المستثمرين المؤسسيين وتعميم التمويل المناخي ضمن
تنظيم ال ُنظم المالية والمصرفية .وسيتعين تيسير سُبل حصول البلدان النامية
على تمويل منخفض المخاطر ومنخفض سعر الفائدة من خالل المصارف
اإلنمائية المتعددة األطراف والوطنية (أدلة متوسطة ،توافق مرتفع) .وقد تلزم
أشكال جديدة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع ضمانات متعددة
األطراف وسيادية ودون سيادية إلزالة مخاطر االستثمارات المراعية للمناخ،
ودعم نماذج األعمال الجديدة فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة ،ومساعدة األسر
المعيشية ذات القدرة المحدودة على الحصول على رأس مال .وفي نهاية
المطاف ،يتمثل الهدف في تشجيع التحول في الحافظة نحو أصول طويلة
األجل ومنخفضة االنبعاثات تساعد على إعادة توجيه رأس المال بعيداً عن
األصول الجانحة (أدلة متوسطة ،توافق متوسط)}4.4.5{ .

الثغرات المعرفية
سيلزم إيجاد حل على وجه السرعة للثغرات المعرفية المحيطة بتنفيذ وتعزيز
التصدي العالمي لتغ ّير المناخ إذا كان المراد أن يصبح التحول إلى عالم يبلغ
فيه االحترار  1.5درجة مئوية حقيقة واقعة .ومن بين األسئلة المتبقية ما
يلي :ما هو مدى ما يمكن أن يكون من الواقعي تو ّقعه من االبتكار والتغييرات
السلوكية والسياسية واالقتصادية ال ُنظمية في تحسين القدرة على الصمود،
وتعزيز التكيف ،والحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري؟ وما هي
الكيفية التي يمكن بها تسريع معدالت التغييرات وتوسيع نطاقها؟ وما هي نتيجة
التقييمات الواقعية للتحوالت في استخدام األراضي ألغراض التخفيف والتكيف
الممتثلة للتنمية المستدامة ،والقضاء على الفقر ،والتصدي لعدم المساواة؟ وما
هي االنبعاثات واآلفاق على مدى دورة العمر الخاصة بخيارات المرحلة
األولى من إزالة ثاني أكسيد الكربون ()CDR؟ وما هي الكيفية التي يمكن بها
أن تتالقى السياسات المناخية والخاصة بالتنمية المستدامة ،وما هي الطريقة
التي يمكن بها تنظيمها ضمْ ن إطار حوكمة عالمية ونظام مالي ،استناداً إلى
مبدأي العدل واألخالقيات (بما في ذلك ’المسئوليات المشتركة وإن كانت
متباينة والقدرات الفردية‘ ( ،))CBDR-RCوالتبادلية ،والشراكة؟ وإلى أي مدى
سيتطلب قصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية تجانس السياسات المالية الكلية
والضريبية ،الذي قد يشمل الجهات التي ّ
تنظم الشؤون المالية من قبيل البنوك
المركزية؟ وما هي الكيفية التي يمكن أن تعزز بها جهات فاعلة وعمليات
مختلفة في حوكمة المناخ بعضها بعضا ،وتحمي من تجزؤ المبادرات؟ {،4.1
}4.6 ،4.4.5 ،4.4.1 ،4.3.7
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	TS.5التنمية المستدامة ،والقضاء على الفقر،
والحد من عدم المساواة
يعتبر هذا الفصل التنمية المستدامة نقطة البداية للتحليل ومحور تركيزه .وهو
يبحث التفاعل الواسع النطاق والمتعدد األوجه والثنائي االتجاه بين التنمية
المستدامة ،بما في ذلك تركيزها على القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة
بجوانبهما المتعددة األبعاد ،واإلجراءات المناخية في عالم أكثر احتراراً بمقدار
 1.5درجة مئوية .وهذه الروابط األساسية مدمجة في أهداف التنمية المستدامة
( .)SDGsويتناول الفصل أيضا ً أوجه التآزر وأوجه التعاوض بين خيارات
التكيف والتخفيف والتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة ( ،)SDGsويقدم
رؤى بشأن المسارات الممكنة ،ال سيما مسارات التنمية الصامدة في مواجهة
المناخ نحو عالم أكثر احتراراً بمقدار  1.5درجة مئوية.

التنمية المستدامة ،والفقر ،وعدم المساواة في عالم أكثر
احتراراً بمقدار  1.5درجة مئوية
إن قصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية بدالً من درجتين مئويتين
فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي من شأنه أن يجعل من األيسر بدرجة
ملحوظة تحقيق جوانب كثيرة من جوانب التنمية المستدامة ،مع إمكانية أكبر
للقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة (أدلة متوسطة ،توافق
مرتفع) .فاآلثار المتجنبة مع وجود حد أقل لدرجة الحرارة يمكن أن تقلل عدد
األشخاص المعرضين للمخاطر المناخية وللوقوع فريسة للفقر بما يتراوح من
 62مليونا ً إلى  457مليوناً ،واإلقالل من مخاطر تعرّ ض الفقراء النعدام األمن
الغذائي والمائي ،واآلثار الصحية السلبية ،والخسائر االقتصادية ،ال سيما في
المناطق التي تواجه بالفعل تحديات إنمائية (أدلة متوسطة ،توافق متوسط).
{ 5.2.2و  }5.2.3كما أن اآلثار المتج ّنبة المتوقع حدوثها ما بين االحترار البالغ
 8درجة مئوية واالحترار البالغ درجتين مئويتين من شأنها أن تجعل من
األيسر أيضا ً تحقيق أهداف معينة من أهداف التنمية المستدامة ،من قبيل تلك
التي تتعلق بالفقر والجوع والصحة والمياه والصرف الصحي والمدن والنظم
اإليكولوجية (أهداف التنمية المستدامة  1و  2و  3و  6و  11و  14و )15
(أدلة متوسطة ،توافق مرتفع) ،5.2.3{ .ويرد الجدول  5.2في نهاية الفصل}
ومع ذلك فإن االحترار العالمي البالغ  1.5درجة مئوية من شأنه أن يشكل،
ً
مقارنة باألحوال الراهنة ،مخاطر مرتفعة على القضاء على الفقر والحد
من أوجه عدم المساواة وكفالة سالمة البشر والنظم اإليكولوجية (أدلة
متوسطة ،توافق مرتفع) .فاالحترار البالغ  1.5درجة مئوية ال يُعتبر ’مأموناً‘
بالنسبة لمعظم الدول والمجتمعات المحلية والنظم اإليكولوجية والقطاعات
ً
مقارنة باالحترار الحالي
ويش ّكل مخاطر كبيرة على ال ُنظم الطبيعية والبشرية
البالغ درجة مئوية واحدة (ثقة عالية){ .اإلطار  12المشترك بين الفصول
والوارد في الفصل  .}5فآثار االحترار البالغ  1.5درجة مئوية من شأنها أن
تؤثر بدرجة غير تناسبية على السكان المحرومين والضعفاء من خالل انعدام
األمن الغذائي ،وارتفاع أسعار األغذية ،وخسائر الدخل ،وفقدان فرص كسب
العيش ،واآلثار الصحية السلبية ،وعمليات نزوح السكان (أدلة متوسطة،
توافق مرتفع) }5.2.1{ .ومن المتوقع أن يُحس ببعض أسوأ اآلثار على التنمية
المستدامة فيما يخص سُبل العيش المعتمدة على الزراعة والسواحل ،وفيما
يخص الشعوب األصلية ،واألطفال والمسنين ،والعمال الفقراء ،وسكان المدن
الفقراء في المدن األفريقية ،والناس والنظم اإليكولوجية في المنطقة القطبية
الشمالية والدول الجزرية الصغيرة النامية (( )SIDSأدلة متوسطة ،توافق
مرتفع) ،5.2.1{ .واإلطار  ،5.3والفصل  ،3واإلطار  ،3.5واإلطار  9المشترك
بين الفصول والوارد في الفصل }4
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الملخص الفني
التكيف مع المناخ والتنمية المستدامة
إعطاء األولوية للتنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة أمر
يتسق مع الجهود الرامية إلى التكيف مع تغير المناخ (ثقة عالية) .وتتيح
استراتيجيات كثيرة للتنمية المستدامة إحداث تكيّف تحوّ لي من أجل عالم أكثر
احتراراً بمقدار  1.5درجة مئوية ،بشرط إيالء اهتمام للحد من الفقر بجميع
أشكاله ولتعزيز اإلنصاف والمشاركة في صنع القرار (أدلة متوسطة ،توافق
مرتفع) .وعلى هذا األساس ،تنطوي التنمية المستدامة على إمكانية الحد بدرجة
كبيرة من الضعف العام ،وتعزيز القدرة التكيفية ،وتحسين أمن سُبل عيش
السكان الفقراء والمحرومين (ثقة عالية)}5.3.1{ .
ومن المتوقع أن تثبت صحة أوجه التآزر بين استراتيجيات التكيف وأهداف
التنمية المستدامة في عالم أكثر احتراراً بمقدار  1.5درجة مئوية ،عبر
القطاعات والسياقات (أدلة متوسطة ،توافق متوسط) .فأوجه التآزر بين
التكيف والتنمية المستدامة مهمّة للزراعة والصحة ،وتعزز أهداف التنمية
المستدامة ( 1الفقر المدقع) و ( 2الجوع) ،و ( 3الحياة الصحية والرفاه) و 6
(المياه النظيفة) (أدلة قوية ،توافق متوسط) }5.3.2{ .كما أن التكيف القائم على
النظم اإليكولوجية والمجتمعات المحلية ،الى جانب إدراج معارف الشعوب
األصلية والمعارف المحلية ،يعزز أوجه التآزر مع أهداف التنمية المستدامة
( 5المساواة بين الجنسين) ،و ( 10الحد من أوجه عدم المساواة) ،و 16
(المجتمعات الشاملة للجميع) ،على النحو المبيّن في األراضي الجافة والمنطقة
القطبية الشمالية (أدلة مرتفعة ،توافق متوسط) ،5.3.2{ .واإلطار  ،5.1واإلطار
 10المشترك بين الفصول والوارد في الفصل }4
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ويمكن أن تسفر استراتيجيات التكيف عن أوجه تعاوض مع أهداف التنمية
المستدامة وفيما بينها (أدلة متوسطة ،توافق مرتفع) .فاالستراتيجيات التي
تعزز هدفا ً من أهداف التنمية المستدامة قد تنشأ عنها عواقب سلبية على أهداف
أخرى من أهداف التنمية المستدامة ،مثالً الهدف ( 3الصحة) مقابل الهدف 7
(استهالك الطاقة) والتكيف الزراعي والهدف ( 2األمن الغذائي) مقابل األهداف
( 3الصحة) و ( 5المساواة بين الجنسين) و ( 6المياه النظيفة) و ( 10الحد
من أوجه عدم المساواة) و ( 14حفظ الكائنات البحرية) و ( 15حفظ الكائنات
البرية) (أدلة متوسطة ،توافق متوسط)}5.3.2{ .
واتباع مسارات للتكيف خاصة بكل مكان على حدة نحو عالم أكثر احتراراً
بمقدار  1.5درجة مئوية ينطوي على إمكانية تحقيق نتائج إيجابية هامة
للرفاه في البلدان أيا ً كانت مستويات التنمية لديها (أدلة متوسطة ،توافق
مرتفع) .فثمة نتائج إيجابية تنشأ عندما ’ ‘1تكفل مسارات التكيف تنوعا ً في
خيارات التكيف قائما ً على قيم الناس وأوجه التعاوض التي يعتبرونها مقبولة،
’ُ ‘2تزيد تلك المسارات إلى أقصى حد أوجه التآزر مع التنمية المستدامة
من خالل العمليات الشاملة للجميع والتشاركية والتداولية ،و ’ ‘3تيسر تلك
المسارات التحوّ ل المنصف .ومع ذلك سيكون من الصعب تحقيق هذه
المسارات بدون اتخاذ تدابير إلعادة التوزيع من أجل التغلب على أوجه اعتماد
المسارات ،وتفاوت هياكل القوة ،وأوجه عدم المساواة االجتماعية المترسخة
(أدلة متوسطة ،توافق مرتفع) {}5.3.3

التخفيف والتنمية المستدامة
يؤدي نشر خيارات التخفيف المتسقة مع مسارات االحترار البالغ 1.5
درجة مئوية إلى أوجه تآزر متعددة على نطاق مجموعة من أبعاد التنمية
المستدامة .وفي الوقت ذاته ،فإن الوتيرة السريعة وحجم التغ ّير اللذين
سيلزمان لقصر االحترار على  1.5درجة مئوية من شأنهما ،إذا لم تتم
إدارتهما بعناية ،أن يؤديا إلى أوجه تعاوض مع بعض أبعاد التنمية
المستدامة (ثقة عالية) فعدد أوجه التآزر بين خيارات االستجابة التخفيفية
والتنمية المستدامة تتجاوز عدد أوجه التعاوض في قطاعي الطلب على
الطاقة واإلمداد بها؛ والزراعة والحراجة واالستخدامات األخرى لألراضي
()AFOLU؛ وفيما يتعلق بالمحيطات (ثقة عالية جداً){ .الشكل  ،5.2ويرد
44

الجدول  5.2في نهاية الفصل} وتشير مسارات االحترار البالغ  1.5درجة
مئوية إلى وجود أوجه تآزر قوية ،ال سيما فيما يتعلق بأهداف التنمية
المستدامة ( 3الصفحة) و ( 7الطاقة) و ( 12االستهالك واإلنتاج المتسمان
باإلحساس بالمسؤولية) و ( 14المحيطات) (ثقة عالية جداً) ،5.4.2{ .والشكل
 }5.3وفيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة ( 1الفقر) و ( 2الجوع) و 6
(المياه) و ( 7الطاقة) ،هناك خطر حدوث أوجه تعاوض أو آثار جانبية سلبية
من إجراءات التخفيف الصارمة المتناسبة مع االحترار البالغ  1.5درجة
مئوية (أدلة متوسطة ،توافق مرتفع)}5.4.2{ .
وبإمكان إجراءات التخفيف المصممة على نحو مناسب للحد من الطلب على
الطاقة أن تعزز أهداف متعددة من أهداف التنمية المستدامة في آن واحد.
و ُتبدي المسارات المتناسبة مع االحترار البالغ  1.5درجة مئوية والمتسمة
بانخفاض الطلب فيها على الطاقة أوضح أوجه التآزر وأقل عدد من أوجه
التعاوض فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة (ثقة
عالية جداً) .فهناك أوجه تآزر بين تسريع كفاءة الطاقة في جميع القطاعات
وأهداف التنمية المستدامة ( 7الطاقة) ،و ( 9الصناعة واالبتكار والبنية التحتية)
و ( 11المدن والمجتمعات المحلية المستدامة) و ( 12االستهالك واإلنتاج
المتسمان باإلحساس بالمسؤولية) و( 16السالم والعدل والمؤسسات القوية) و
 ( 17الشراكات من أجل تحقيق األهداف) ( أدلة قوية ،توافق مرتفع)،5.4.1{ .
والشكل  ،5.2والجدول  }5.2وستؤدي مسارات الطلب المنخفض ،التي من
شأنها أن تحد من االعتماد على الطاقة األحيائية مع احتجاز الكربون وتخزينه
( )BECCSأو تتجنب ذلك االعتماد تماما في مسارات االحترار البالغ 1.5
درجة مئوية ،إلى انخفاض كبير في الضغط المتعلق باألمن الغذائي ،وخفض
أسعار األغذية ،وخفض عدد األشخاص المعرضين لخطر الجوع ( أدلة
متوسطة ،توافق مرتفع) ،5.4.2{ .والشكل }5.3
وآثار خيارات إزالة ثاني أكسيد الكربون على أهداف التنمية المستدامة
تتوقف على نوع الخيارات ونطاق نشرها (ثقة عالية) .فخيارات إزالة ثاني
أكسيد الكربون ( ،)CDRمن قبيل الطاقة األحيائية ،والطاقة األحيائية مع
احتجاز الكربون وتخزينه ( ،)BECCSوالزراعة والحراجة واالستخدامات
األخرى لألراضي ( )AFOLUمن شأنها أن تفضي ،إذا ما تم تنفيذها على
نحو سيئ ،إلى حدوث أوجه تعاوض .ويتطلب التصميم والتنفيذ المالئمان
مراعاة حاجات السكان والتنوع البيولوجي وغير ذلك من أبعاد التنمية
المستدامة (ثقة عالية جداً) ،5.4.1.3{ .واإلطار  7المشترك بين الفصول
والوارد في الفصل }3
وتصميم مجموعات التخفيف واألدوات السياساتية الالزمة لقصر االحترار
على  1.5درجة مئوية سيحدد إلى حد كبير أوجه التآزر وأوجه التعاوض
العامة بين التخفيف والتنمية المستدامة (ثقة عالية جداً) .وتستطيع سياسات
إعادة التوزيع التي تحمي الفقراء والضعفاء أن تحل ّ مشاكل التعاوض في
مجموعة من أهداف التنمية المستدامة (أدلة متوسطة ،توافق مرتفع).
ففرادى خيارات التخفيف ترتبط بتفاعالت إيجابية وسلبية على السواء مع
أهداف التنمية المستدامة (ثقة عالية جداً) }5.4.1{ .بيد أن الخيارات المناسبة
على نطاق مجموعة تدابير التخفيف يمكن أن تساعد على زيادة اآلثار الجانبية
اإليجابية مع اإلقالل إلى أدنى حد من اآلثار الجانبية السلبية (ثقة عالية).
{ 5.4.2و  }5.5.2وال تشكل احتياجات االستثمار في السياسات التكميلية التي
تحل مشكلة أوجه التعاوض مع مجموعة من أهداف التنمية المستدامة إال جزءاً
صغيراً فقط من إجمالي االستثمارات في التخفيف في المسارات التي تقصر
االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية (أدلة متوسطة ،توافق مرتفع)،5.4.2{ .
والشكل  }5.4ويتطلب إدماج التخفيف مع التكيف والتنمية المستدامة المتناسبين
مع االحترار البالغ  1.5درجة منظوراً للنظم ( ثقة عالية) 5.4.2{ .و }5.5.2
ويخلق التخفيف المتسق مع االحترار البالغ  1.5درجة مئوية مخاطر على
التنمية المستدامة في البلدان التي تعتمد اعتماداً شديداً على الوقود األحفوري
لتحقيق إيرادات وتوليد عمالة (ثقة عالية) .وتنجم هذه المخاطر عن انخفاض
الطلب العالمي الذي يؤثر على النشاط التعديني وإيرادات الصادرات وعن
التحديات المتعلقة بخفض الكثافة الكربونية العالية لالقتصاد المحلي بسرعة

الملخص الفني
(أدلة قوية ،توافق مرتفع) ،5.4.1.2{ .اإلطار  }5.2ويمكن للسياسات الهادفة
التي تعزز تنويع االقتصاد وقطاع الطاقة أن تسهّل هذا التحوّ ل (أدلة متوسطة،
توافق مرتفع) { ،5.4.1.2واإلطار }5.2

مسارات التنمية المستدامة إلى االحترار البالغ  1.5درجة مئوية
تدعم التنمية المستدامة على نطاق واسع التحوالت المجتمعية وال ُنظمية
األساسية التي ستلزم لقصر االحترار على  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما
قبل العصر الصناعي ،وكثيراً ما تم ِّكن تلك التحوالت (ثقة عالية) .والمسارات
المحاكاة التي تصور أكثر العوالم استدامة (مثالً ،مسار التنمية االجتماعية
 االقتصادية المشتركة ( )1 )PSSترتبط بها تحديات تخفيف وتكيّف أقلنسبيا ً وتقصر االحترار على  1.5درجة مئوية بتكاليف أقل نسبيا ً للتخفيف.
وعلى العكس من ذلك ،ترتبط بمسارات التنمية ذات المعدالت األعلى للتجزؤ
وعدم المساواة ،ومنها مثالً مسار التنمية االجتماعية  -االقتصادية المشترك
 ،)3تحديات أكبر نسبيا ً في مجال التخفيف والتكيف .ففي هذه المسارات ،ال
يتسنى قصر االحترار على  1.5درجة مئوية فيما يتعلق باألغلبية الواسعة
من نماذج التقييم المتكاملة (أدلة متوسطة ،توافق مرتبع) { .}5.5.2وفي جميع
المسارات االجتماعية  -االقتصادية المشتركة ،تزيد تكاليف التخفيف زيادة
ً
مقارنة بمسارات االحترار
كبيرة في مسارات االحترار البالغ  1.5درجة مئوية
البالغ درجتين مئويتين .وال يُدمج أي مسار في المؤلفات أو يحقق جميع
أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها  17هدفا ً (ثقة عالية) }5.5.2{ .فتجارب
العالم الحقيقي على مستوى المشروع تبيّن أن االندماج الفعلي بين التكيف
والتخفيف والتنمية المستدامة أمر صعب ألنه يتطلب تسوية أوجه التعاوض
عبر القطاعات والنطاقات المكانية (ثقة عالية جداً)}5.5.1{ .

والشكل  ،5.5واإلطار  ،5.3واإلطار
هذا الفصل}
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المشترك بين الفصول والوارد في

وستتطلب التغيرات المجتمعية والنظمية األساسية الالزمة لتحقيق التنمية
المستدامة والقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة مع قصر
االحترار على  1.5درجة مئوية استيفاء مجموعة من الشروط المؤسسية
واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والتكنولوجية (ثقة عالية) .ويُعتبر تنسيق
ومراقبة الخيارات السياساتية عبر القطاعات والنطاقات المكانية أمراً أساسيا ً
لدعم التنمية المستدامة في األحوال األكثر احتراراً بمقدار  1.5درجة مئوية (ثقة
عالية جداً) ،5.6.2{ .واإلطار  }5.3ويدعم التمويل الخارجي ونقل التكنولوجيا
هذه الجهود دعما ً أفضل عندما يراعيان االحتياجات المحددة السياق للمتلقين
(أدلة متوسطة ،توافق مرتفع) { }5.6.1ويمكن أن تيسّر العمليات الشاملة
للجميع التحوالت بكفالة المشاركة والشفافية وبناء القدرات والتعلم االجتماعي
التكراري (ثقة عالية) { ،5.5.3.3واإلطار  13المشترك بين الفصول ،و }5.6.3
كما أن إيالء اهتمام ألوجه الالتماثل في القوة وأوجه عدم المساواة في فرص
التنمية ،بين البلدان وداخلها ،أمر أساسي العتماد مسارات للتنمية متوافقة مع
االحترار البالغ  1.5درجة مئوية ويعود بالفائدة على جميع السكان (ثقة عالية).
{ ،5.5.3و  ،5.6.4واإلطار  }5.3ويمكن أن تساعد إعادة بحث الق َيم الفردية
والجماعية على حفز تغيّر عاجل وطموح وتعاوني ( أدلة متوسطة ،توافق
مرتفع) ،5.5.3{ .و }5.6.5

TS

وبدون التحول المجتمعي والتنفيذ السريع لتدابير طموحة لخفض غازات
االحتباس الحراري ،سيكون من الصعب بدرجة فائقة إن لم يكن مستحيالً
تحقيق مسارات قصر االحترار على  1.5درجة مئوية وتحقيق التنمية
المستدامة (ثقة عالية) وتختلف إمكانية اتباع هذه المسارات بين الدول
واألقاليم وداخلها ،نتيجة الختالف مسارات التنمية والفرص والتحديات (ثقة
عالية جداً) 5.5.3.2{ .والشكل  }5.1فقصر االحترار على  1.5درجة مئوية
سيتطلب من جميع البلدان وجميع الجهات الفاعلة من غير الدول أن تعزز
مساهماتها دون إبطاء .ويمكن تحقيق ذلك من خالل بذل جهود مشتركة استناداً
إلى تعاون أكثر جسار ًة وأكثر التزاماً ،مع دعم من لديهم أقل قدرة على التكيف
والتخفيف والتحوّ ل (أدلة متوسطة ،توافق مرتفع) ،5.5.3.1{ .و }5.5.3.2
والجهود الحالية الرامية إلى التوفيق بين المسارات المنخفضة الكربون والحد
من أوجه عدم المساواة ،بما في ذلك المسارات التي تتجنب أوجه التعاوض
الصعبة المرتبطة بالتحول ،تحقق نجاحا ً جزئيا ً ولكنها ُتظهر وجود عقبات
ملحوظة (أدلة متوسطة ،توافق متوسط) { ،5.5.3.3واإلطار  ،5.4واإلطار 13
المشترك بين الفصول والوارد في هذا الفصل}
والعدالة االجتماعية واإلنصاف من الجوانب الرئيسية لمسارات التنمية
تحولي.
الصامدة في مواجهة المناخ والرامية إلى تحقيق تغيير اجتماعي ّ
وسيكون من الضروري التصدي للتحديات وتوسيع نطاق الفرص بين البلدان
والمجتمعات المحلية وداخلها لتحقيق التنمية المستدامة وقصر االحترار على
 1.5درجة مئوية ،بدون جعل الفقراء والمحرومين أسوأ حاالً (ثقة عالية).
ويمثل تحديد المسارات الشاملة للجميع والمقبولة اجتماعيا ً نحو مستقبالت
منخفضة الكربون وقادرة على الصمود في مواجهة المناخ والتعامل مع تلك
المسارات مسعى صعبا ً ولكنه هام ،مفعم بصعوبات أخالقية وعملية وسياسية
وأوجه تعاوض حتمية (ثقة عالية جداً) ،5.5.2{ .و  ،5.5.3.3واإلطار }5.3
وهو أمر يستتبع عمليات تداول وحل للمشاكل من أجل التفاوض بشأن القيم
المجتمعية ،والرفاه ،والمخاطر ،والقدرة على الصمود ،وما هو مستحسن
وعادل ،وبالنسبة لمن (أدلة متوسطة ،توافق مرتفع) .و ُتظهر المسارات التي
تشمل تخطيطا ً مشتركا ًوتكراريا ً ورؤى تحويلية ،مثالً في الدول الجزرية
الصغيرة النامية في المحيط الهادئ من قبيل فانواتو وفي السياقات الحضرية،
إمكانات لمستقبالت قابلة للعيش ومستدامة (ثقة عالية) ،5.5.3.1{ .و ،5.5.3.3
45

أسئلة متواترة

أسئلة متواترة

FAQ

47

FAQ

أسئلة متواترة
منسقا فريق التحرير:

( Sarah Connorsفرنسا /المملكة المتحدة) ،و ( Roz Pidcockفرنسا /المملكة المتحدة)

المؤلفون المسؤولون عن الصياغة:

( Myles Allenالمملكة المتحدة)( Heleen de Coninck ،هولندا)( François Engelbrecht ،جنوب
أفريقيا)( Marion Ferrat ،المملكة المتحدة /فرنسا)( James Ford ،المملكة المتحدة /كندا)Sabine ،
( Fussألمانيا)( Nigel Hawtin ،المملكة المتحدة)( Ove Hoegh Guldberg ،استراليا)Daniela Jacob ،
(ألمانيا)( Debora Ley ،غواتيماال/المكسيك)( Diana Liverman ،الواليات المتحدة األمريكية)Valérie ،
( Masson‑Delmotteفرنسا)( Richard Millar ،المملكة المتحدة)( Peter Newman ،استراليا)،
( Antony Payneالمملكة المتحدة)( Rosa Perez ،الفلبين)( Joeri Rogelj ،النمسا /بلجيكا)،
( Sonia I. Seneviratneسويسرا)( Chandni Singh ،الهند)( Michael Taylor ،جامايكا)Petra ،
( Tschakertاستراليا /النمسا)

هذه األسئلة التي تكرر طرحها اس ُتخلصت من الفصول الواردة في التقرير األساسي وجرى تجميعها هنا .ولدى اإلشارة إلى أسئلة
معينة من هذا القبيل ،ترجى اإلشارة إلى الفصل المقابل في التقرير الذي نشأت فيه هذه األسئلة (مثالً ،يش ّكل السؤال  1.3جزءاً من
الفصل .)3
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السؤال  | 1.1لماذا نتحدث عن  1.5درجة مئوية؟
ملخص :يمثل تغيُّر المناخ تهديدا مُحدقا قد يكون غير قابل لالنعكاس تواجهه المجتمعات البشرية ويواجهه كوكبنا .واعترافا ً بذلك ،اعتمدت الغالبية
الساحقة من البلدان في جميع أنحاء العالم اتفاق باريس في كانون األول /ديسمبر  ،2015الذي يتضمن هدفه المحوري مواصلة الجهود لقصْ ر االرتفاع
في درجة الحرارة العالمية على  1.5درجة مئوية .ودعت هذه البلدان أيضاً ،في قيامها بذلك ،ومن خالل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر
المناخ ( ،)UNFCCCالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى تقديم تقرير خاص عن آثار االحترار العالمي الذي يتجاوز مستويات ما قبل
العصر الصناعي بمقدار  1.5درجة مئوية والمسارات العالمية النبعاثات غازات االحتباس الحراري ذات الصلة.
وفي المؤتمر الحادي والعشرين لألطراف ( ،)COP21الذي عُقد في كانون األول /ديسمبر  ،2015اعتمدت  159دولة اتفاق باريس . 1ويتضمن االتفاق
التاريخي ،الذي يُعتبر الصك األول من نوعه ،هدف تعزيز التصدي العالمي لتغيّر المناخ من خالل ’المحافظة على الزيادة في المتوسط العالمي
لدرجات الحرارة في حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعين ومواصلة الجهود لقصْ ر االحترار العالمي على
 1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي‘.
وكانت أول وثيقة من وثائق اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ ( )UNFCCCتذكر حداً لالحترار العالمي قدره  1.5درجة مئوية هي اتفاق
كانكون ،المعتمد في مؤتمر األطراف السادس عشر ( )COP16في عام  .2010وقد حدد اتفاق كانكون عملية الستعراض ’مدى مالءمة الهدف العالمي
الطويل األجل في ظل الهدف النهائي لالتفاقية والتقدم العام المُحرز نحو تحقيق الهدف العالمي الطويل األجل ،بما في ذلك النظر في تنفيذ االلتزامات
بموجب االتفاقية‘ .وكان تعريف الهدف العالمي الطويل األجل في اتفاق كانكون هو ’اإلبقاء على االرتفاع في المتوسط العالمي لدرجات الحرارة دون
درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي‘ .وسلّم أيضا بضرورة النظر في ’تعزيز الهدف العالمي الطويل األجل على أساس أفضل
المعارف العلمية المتاحة ،بما في ذلك ما يتعلق بارتفاع المتوسط العالمي لدرجات الحرارة بمقدار  1.5درجة مئوية‘.
وبدءاً من عام  2013وانتها ًء بمؤتمر األطراف الحادي والعشرين الذي عُقد في باريس في عام  ،2015كانت فترة االستعراض األولى للهدف العالمي
ّ
الطويل األجل تتألف إلى حد كبير من حوار الخبراء
المنظم ( .)SEDوقد كان هذا الحوار عبارة عن عملية تبادل لآلراء وجها ً لوجه لتقصي الحقائق
ُ
بين الخبراء المدعوين ومندوبي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ( .)UNFCCCوقد خلص التقرير الختامي لهذا الحوار إلى أنه ’في
بعض األقاليم وال ُنظم اإليكولوجية الهشة ،من المتوقع نشوء مخاطر كبيرة حتى فيما يتعلق باالحترار الذي يتجاوز  1.5درجة مئوية ‘.وذكر تقرير
حوار الخبراء المنظم أيضا ً أن األطراف ستستفيد من إعادة النص على درجة الحرارة القصوى الواردة في الهدف العالمي الطويل األجل بوصفها
’خط دفاع‘ أو ’منطقة عازلة‘ ،بدالً من كونها ’حاجزاً واقياً‘ يكون الجميع آمنين حتى بلوغه ،مضيفا ً أن هذا المفهوم الجديد ’ من المحتمل أيضا ً أن
يحبّذ مسارات االنبعاثات التي ستقصْ ر االحترار على نطاق من درجات الحرارة األقل من درجتين مئويتين .وكانت الرسالة الرئيسية للتقرير ،فيما
يتعلق تحديداً بتعزيز قصْ ر االرتفاع في درجات الحرارة على درجتين مئويتين ،هي’ :مع أن العلم المتعلق بقصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية
أقل قوة ،ينبغي بذل جهود لخفض خط الدفاع قدر اإلمكان‘ .وقد أُدرجت استنتاجات حوار الخبراء المنظم ،بدورها ،في مشروع المقرر الذي اع ُتمد
في المؤتمر الحادي والعشرين لألطراف (.)COP21

FAQ

وباعتماد اتفاق باريس ،دعت اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ ( )UNFCCCالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى تقديم
تقرير خاص في عام  2018بشأن ’آثار االحترار العالمي البالغ  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي ومسارات انبعاثات غازات
االحتباس الحراري العالمية ذات الصلة‘ .وكان الطلب يتمثل في أن التقرير ،المعروف باسم « ،»SR1.5ينبغي أال يقيّم ما سيكون عليه عالم أحرّ
بمقدار  1.5درجة مئوية فحسب بل ينبغي أن يقيّم أيضا ً المسارات المختلفة التي يمكن بها قصْ ر االرتفاع في درجات الحرارة العالمية على  1.5درجة
مئوية .وفي عام  ،2016قبلت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ( )IPCCالدعوة ،مضيفة أن التقرير الخاص سيبحث هذه القضايا أيضا ً في
سياق تعزيز التصدي العالمي للتهديد الذي يمثله تغيّر المناخ ،وفي سياق التنمية المستدامة والجهود الرامية إلى القضاء على الفقر.
وتآلف تزايد التعرض لتغيّر المناخ مع وجود قدرة محدودة على التكيف مع تأثيراته هو أمر يضاعف المخاطر التي يمثلها االحترار البالغ  1.5درجة
مئوية واالحترار البالغ درجتين مئويتين .وهذا يصدق على وجه الخصوص فيما يتعلق بالبلدان النامية والجزرية في المناطق المدارية وغيرها من البلدان
ً
مقارنة باألحوال الراهنة ولكنها أقل عند بلوغ االحترار درجتين مئويتين.
والمناطق الهشة .ومخاطر االحترار العالمي البالغ  1.5درجة مئوية أكبر
(تابع في الصفحة التالية)

1

Paris Agreement FCCC/CP/2015/10/Add.1 https://unfccc.int/documents/9097

Structured Expert Dialogue (SED) final report FCCC/SB/2015/INF.1 https://unfccc.int/documents/8707 		2
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أسئلة متواترة ( 1.1واصلت)

السؤال  :1.1اإلطار الزمني لالحترار البالغ  1.5درجة مئوية
المعالم البارزة في إعداد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ( )IPCCالتقرير الخاص بشأن االحترار العالمي البالغ  1.5درجة مئوية وبعض
األحداث ذات الصلة في تاريخ المفاوضات المناخية الدولية
دعا اتفاق باريس
الهيئة  IPCCإلى
إعداد تقرير خاص عن
االحترار البالغ 1.5
درجة مئوية ()SR1.5

مولد الهيئة
الحكومية الدولية
المعنية بتغير
المناخ ()IPCC

1988
تشرين الثاني/
نوفمبر

اعتماد اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ
()UNFCCC

اعتماد بروتوكول
كيوتو الذي يُعد أول
معاهدة في العالم
لخفض انبعاثات
غازات االحتباس
الحراري

1992
أيار/مايو

1997
كانون األول/
ديسمبر

“

....ينبغي أال يتجاوز المتوسط
العالمي لدرجات الحرارة درجتين
[مئويتين] فوق مستوى ما قبل العصر
الصناعي :1996 ...استنتاجات مجلس
البيئة التابع لالتحاد األوروبي

”

FAQ

اتفاق
كوبنهاغن

عقد دورة
للموافقة
على التقرير
SR1.5

اتفاق
كانكون

اجتماع تحديد
النطاق لوضع
مخطط للتقرير

فترة االستعراض
األولى للهدف
العالمي الطويل
األجل

إعداد التقرير
 SR1.5ومراحل
استعراضه
الثالث

SR1.5

2018 2016 2015
2010 2009
تشرين األول/
كانون األول /كانون األول /كانون األول /آب/
ديسمبر أغسطس أكتوبر
ديسمبر ديسمبر

“

 ...تعزيز الهدف العالمي الطويل األجل
(درجتين مئويتين) استنادا إلى أفضل المعارف
العلمية المتاحة ،بما في ذلك
فيما يتعلق بارتفاع المتوسط العالمي لدرجات
الحرارة بمقدار  1.5درجة مئوية ....
‘

”

“

 ....إبقاء الزيادة في المتوسط العالمي
لدرجات الحرارة عند مستوى يقل كثيراً عن
درجتن مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر
الصناعي ومواصلة الجهود لقصْ ر االرتفاع
في درجة الحرارة على  1.5درجة مئوية فوق
مستويات ما قبل العصر الصناعي....

”

السؤال  ،1.1الشكل  | 1اإلطار الزمني للتواريخ الهامة في إعداد التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ( )IPCCبشأن االحترار العالمي البالغ 1.5
درجة مئوية (اللون األزرق) في إطار عمليات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ ()UNFCCC؛ (اللون الرمادي) ومعالمها البارزة ،بما في ذلك األحداث

التي قد تكون هامة لمناقشة حدود درجات الحرارة.
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السؤال  | 1.2ما مدى قُربنا من االحترار البالغ  1.5درجة مئوية؟
ملخص :لقد بلغ االحترار البشري المنشأ بالفعل درجة مئوية واحدة تقريبا ً فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي وقت كتابة هذا التقرير الخاص.
ً
مقارنة بما قبل العصر الصناعي
فبحلول العقد  ،2015-2006أدى النشاط البشري إلى احترار عالمي بمقدار  0.87درجة مئوية ( 0.12.±درجة مئوية)
2040
( .)1900-1850وإذا استمر معدل االحترار الحالي ،سيبلغ االحترار العالمي البشري المنشأ في العالم  1.5درجة مئوية حوالي عام
.
وفي إطار اتفاق باريس المبرم عام  ،2015اتفقت البلدان على خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري بهدف ’اإلبقاء على الزيادة في المتوسط
العالمي لدرجات الحرارة في حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي مع مواصلة الجهود لقصْ ر االحترار العالمي
على  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي‘ .ومع أن النية العامة المتمثلة في تعزيز التصدي العالمي لتغيّر المناخ واضحة ،ال
يحدد اتفاق باريس بدقة المقصود بعبارة ’المتوسط العالمي لدرجات الحرارة‘ ،أو الفترة التاريخية التي ينبغي اعتبارها ’ما قبل العصر الصناعي‘.
وللرد على سؤال مدى قُربنا من االحترار البالغ  1.5درجة مئوية ،من الالزم أن نوضّح أوالً تعريف كال المصطلحين في هذا التقرير الخاص.
واختيار فترة مرجعية قبل العصر الصناعي ،إلى جانب الطريقة التي ُتستخدم لحساب المتوسط العالمي لدرجات الحرارة ،يمكن أن يغيرا تقديرات
العلماء لالحترار التاريخي ببضعة أعشار من درجة مئوية .وتكتسب هذه الفروق أهمية في سياق قصْ ر االرتفاع في درجات حرارة العالم على نصف
درجة فقط فوق المستوى الذي بلغناه اآلن .ولكن هذه الفروق ال تؤثر على فهمنا للكيفية التي يؤثر بها النشاط البشري على المناخ ،بشرط استخدام
تعاريف متسقة.
ومن حيث المبدأ ،قد تشير عبارة ’مستويات ما قبل العصر الصناعي‘ إلى أي فترة زمنية قبل بداية الثورة الصناعية .ولكن عدد القياسات المباشرة
لدرجات الحرارة يقل مع رجوعنا زمنياً .ولذا فإن تحديد فترة مرجعية ’سابقة على العصر الصناعي‘ يمثل حالً وسطا ً بين موثوقية المعلومات المتعلقة
بدرجات الحرارة ومدى تمثيلها لألحوال قبل العصر الصناعي حقاً .فبعض فترات ما قبل العصر الصناعي أكثر برودة من غيرها ألسباب طبيعية
تماما .وربما كان هذا يرجع إلى تقلبية المناخ التلقائية أو استجابة المناخ لالضطرابات الطبيعية ،من قبيل ثوران البراكين والتباينات في نشاط الشمس.
ويستخدم التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ( )IPCCهذا بشأن االحترار العالمي البالغ  1.5درجة مئوية الفترة المرجعية
 1900-1850لتصوير درجة حرارة ما قبل العصر الصناعي .وهذه هي أبكر فترة توجد رصدات شبه عالمية لها وهي الفترة المرجعية المستخدمة
كتقريب لدرجات الحرارة قبل العصر الصناعي في تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (.)IPCC
وبعدما يكون العلماء قد حددوا ’فترة ما قبل العصر الصناعي‘ ،تتمثل الخطوة التالية في حساب مقدار االحترار في أي وقت بعينه بالنسبة إلى تلك
الفترة المرجعية .وفي هذا التقرير ،يعرّ ف االحترار بأنه الزيادة في المتوسط العالمي على مدى  30عاما ً لدرجة حرارة الهواء فوق األرض ودرجة
ّ
وتمثل فترة الثالثين عاما ً تأثير التقلبية الطبيعية ،التي يمكن أن تؤدي إلى تذبذب درجات الحرارة العالمية من
حرارة المياه على سطح المحيطات معاً.
عام إلى العام الذي يليه .فعلى سبيل المثال ،تأثر عاما  2015و  2016كالهما بظاهرة نينيو قوية ،أدت إلى تفاقم االحترار األساسي البشري المنشأ.

FAQ

وفي العقد  ،2015-2006بلغ االحترار  0.87درجة مئوية ( 0.12.±درجة مئوية) بالنسبة إلى العقد  ،1900-1850نتيجة في المقام األول لتسبُّب النشاط
البشري في زيادة كمية غازات االحتباس الحراري في الغالف الجوي .وبالنظر إلى أن درجة حرارة العالم ترتفع حاليا ً بمقدار  0.2درجة مئوية
( 0.1.±درجة مئوية) كل عقد ،فقد بلغ االحترار البشري المنشأ درجة مئوية واحدة فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي حوالي عام  2017وسيبلغ،
إذا استمرت وتيرة االحترار هذه 1.5 ،درجة مئوية حوالي عام .2040
ومع أن التغيّر في متوسط درجة الحرارة العالمية يوضح للباحثين أن الكوكب ككل يتغير ،فإن فحص أقاليم وبلدان ومواسم محددة فحصا ً أوثق يكشف
عن تفاصيل هامة .فمنذ سبعينيات القرن الماضي ،كانت المناطق البرية تحترّ في معظمها بسرعة أكبر من المتوسط العالمي ،مثال.
وهذا يعني أن االحترار في أقاليم كثيرة قد تجاوز بالفعل  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي .ويعيش أكثر من ُخمس سكان العالم
في أقاليم شهدت بالفعل احتراراً في موسم واحد على األقل يتجاوز  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.
(تابع في الصفحة التالية)
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أسئلة متواترة ( 1.2واصلت)

السؤال  :1.2ما مدى قُربنا من بلوغ االحترار  1.5درجة مئوية
بلغ االحترار البشري المنشأ درجة مئوية واحدة تقريبا ً فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي في عام 2017

التغيّر في درجة الحرارة العالمية بالنسبة إلى
الفترة ( 1900-1850بالدرجة المئوية)

2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75

معدل االحترار
الحالي
2017
االحترار البشري
المنشأ

0.50
0.25
0

االحترار الملحوظ

عدم اليقين المناخي
فيما يتعلق بالمسار
الخاص باالحترار البالغ
 1.5درجة مئوية

2100 2080 2060 2040 2020 2000 1980 1960

السؤال  ،1.2الشكل  | 1اإلطار الزمني للتواريخ الهامة في إعداد التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ( )IPCCبشأن االحترار العالمي البالغ 1.5
درجة مئوية (اللون األزرق) في إطار عمليات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ ()UNFCCC؛ (اللون الرمادي) ومعالمها البارزة ،بما في ذلك األحداث

التي قد تكون هامة لمناقشة حدود درجات الحرارة.
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تقصر االحترار على  1.5درجة مئوية ،وهل نسير على
السؤال | 2.1ما نوع المسارات التي
ْ
الطريق الصحيح؟
ملخص :ال توجد طريقة قاطعة لقصْ ر االرتفاع في درجات الحرارة العالمية على  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي .ويحدد
هذا التقرير الخاص مسارين مفاهيميين رئيسيين لتصوير تفسيرات مختلفة .ويؤدي المسار األول إلى تثبيت االرتفاع في درجة الحرارة العالمية عند
 1.5درجة مئوية ،أو أقل من ذلك بقليل .أما المسار الثاني فهو يشهد تجاوُ ز االرتفاع في درجة الحرارة العالمية  1.5درجة مئوية مؤقتا ً قبل أن يعود
إلى االنخفاض بعد ذلك .وال تتماشى حاليا ً تعهدات البلدان للحد من انبعاثاتها مع قصْ ر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية.
ويستخدم العلماء نماذج حاسوبية لمحاكاة انبعاثات غازات االحتباس الحراري التي من شأنها أن تكون متسقة مع مستويات احترار مختلفة .وكثيراً
ما يشار إلى االحتماالت المختلفة على أنها ’مسارات انبعاثات غازات االحتباس الحراري‘ .وال يوجد مسار قاطع وحيد يقصْ ر االحترار على 1.5
درجة مئوية.
ويحدد هذا التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ( )IPCCمسارين رئيسيين يستكشفان االحترار العالمي البالغ  1.5درجة مئوية.
وينطوي المسار األول على استقرار درجة الحرارة العالمية عند  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي أو أقل من ذلك .أما المسار
الثاني فهو يشهد تجاوز االحترار  1.5درجة مئوية قرب منتصف القرن ،وبقاءه فوق  1.5درجة مئوية لمدة بضعة عقود كحد أقصى ،وعودته إلى
أقل من  1.5درجة مئوية قبل عام  .2100وكثيراً ما يُشار إلى المسار األخير على أنه مسار ’التجاوز‘ .أما أي وضع بديل يستمر فيه ارتفاع درجة
الحرارة العالمية ،متجاوزا  1.5درجة مئوية بصورة دائمة حتى نهاية القرن الحادي والعشرين ،فهو ال يُعتبر مساراً الرتفاع قدره  1.5درجة مئوية.
ولهذين النوعين من المسار آثار مختلفة بالنسبة لغازات االحتباس الحراري ،وكذلك بالنسبة لتأثيرات تغيّر المناخ وبالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة.
فعلى سبيل المثال ،كلما كان ’التجاوز‘ أكبر وأطول ،كلما زاد االعتماد على الممارسات أو التكنولوجيات التي تزيل ثاني أكسيد الكربون من الغالف
الجوي ،فضالً عن الحد من مصادر االنبعاثات (التخفيف) .ولم يثبت أن هذه األفكار إلزالة ثاني أكسيد الكربون تكون مجدية على نطاق كبير ،ولذا
ً
مقارنة بما هو مُفترض .وهناك أيضا خطر أن تتنافس تقنيات إزالة
فهي تتعرض لخطر أن تكون أقل اتساما ً بالطابع العملي أو الفعالية أو االقتصاد
ً
ً
ثاني أكسيد الكربون على األرض والمياه ،وقد تؤثر ،إذا لم تكن هناك إدارة مناسبة ألوجه التعاوض هذه ،تأثيرا سلبيا على التنمية المستدامة .إضافة
إلى ذلك ،يؤدي التجاوز األكبر واألطول إلى زيادة خطر حدوث تأثيرات مناخية ال يمكن ْ
عكس مسارها ،من قبيل بدء انهيار الجروف الجليدية القطبية
وتسارع االرتفاع في مستوى سطح البحر.
وتقدم البلدان التي تقبل اتفاق باريس أو ’تصدّق عليه‘ رسميا ً تعهدات بشأن الكيفية التي تعتزم بها التصدي لتغيّر المناخ .وهذه التعهدات ،التي ينفرد
بها كل بلدُ ،تعرف بأنها المساهمات المحددة وطنيا ً ( .)NDCsوقد حللت مجموعات مختلفة من الباحثين في جميع أنحاء العالم التأثير المشترك لجمْ ع
كافة المساهمات المحددة وطنياً .وتبيّن هذه التحليالت أن التعهدات الحالية ليست على الطريق نحو قصْ ر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية
فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي .وإذا تحققت التعهدات الحالية فيما يتعلق بعام  2030ولكن لم يتحقق ما هو أكثر من ذلك ،يجد الباحثون قلّة
قليلة جداً (إن وُ جدت) من الطرائق لخفض االنبعاثات بعد عام  .2030بسرعة كافية لقصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية .ويشير هذا ،بدوره ،إلى
أنه في ظل التعهدات الوطنية بوضعها الحالي ،سيتجاوز االحترار  1.5درجة مئوية ،على األقل لفترة زمنية ،وستلزم ممارسات وتكنولوجيات ُتزيل
ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي على نطاق عالمي إلعادة االحترار إلى  1.5درجة مئوية في وقت الحق.
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وسيشهد العالم المتسق مع إبقاء االحترار عند  1.5درجة مئوية انخفاضا سريعا في غازات االحتباس الحراري في العقد المقبل ،مع وجود تعاون دولي
قوي ور ْفع مستوى طموح البلدان المشترك بما يتجاوز المساهمات المحددة وطنيا ً الحالية .وعلى العكس من ذلك ،سيؤدي التأخر في اتخاذ إجراءات،
ومحدودية التعاون الدولي ،وضعف أو تجزؤ السياسات اللذين يفضيان إلى ركود انبعاثات غازات االحتباس الحراري أو إلى زيادتها إلى جعْ ل إمكانية
قصْ ر االرتفاع في درجة الحرارة العالمية على  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي بعيدة المنال.
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أسئلة متواترة
أسئلة متواترة ( 2.1واصلت)

تقصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية
السؤال  :2.1المسارات المفاهيمية التي
ْ

التغيّر في درجة الحرارة العالمية بالنسبة إلى
مستويات ما قبل العصر الصناعي (بالدرجة المئوية)

استقرار درجة الحرارة العالمية عند  1.5درجة
مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي
أو عند أقل من ذلك

1.5
درجة مئوية

الوقت

التغيّر في درجة الحرارة العالمية بالنسبة إلى
مستويات ما قبل العصر الصناعي (بالدرجة المئوية)

مساران رئيسيان يصوران تفسيرات مختلفة لقصْ ر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية .وستختلف العواقب تبعا ً للمسار المتبع

تجاوز درجة الحرارة العالمية  1.5درجة مئوية
ُ
مؤقتا ً قبل عودتها الحقا ً في هذا القرن

1.5
درجة مئوية

الوقت

السؤال  ،2.1الشكل  | 1يُناقش في هذا التقرير الخاص مساران رئيسيان لقصْ ر االرتفاع في درجة الحرارة العالمية على  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر
الصناعي .وهذان المساران هما :تثبيت االرتفاع في درجة الحرارة العالمية عند  1.5درجة مئوية ،أو أقل من ذلك بقليل (على اليسار) وتجاوز درجة الحرارة العالمية
مؤقتا ً  1.5درجة مئوية قبل أن تعود إلى االنخفاض في وقت الحق من القرن (على اليمين) .ودرجات الحرارة المبيّنة هي درجات محسوبة بالنسبة إلى درجات الحرارة
العالمية قبل العصر الصناعي ولكن المسارات توضيحية فحسبُ ،تظهر الخصائص المفاهيمية ال الخصائص الكمية.
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أسئلة متواترة

أسئلة متواترة

بقصر االحترار على  1.5درجة
السؤال | 2.2ما هي عالقة اإلمداد بالطاقة والطلب عليها
ْ
مئوية؟
ملخص :إن قصْ ر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي يتطلب تخفيضات كبيرة في انبعاثات غازات
االحتباس الحراري في كافة القطاعات .ولكن القطاعات المختلفة ليست مستقلة عن بعضها البعض ،وإجراء تغييرات في أحد القطاعات قد تكون له
آثار في قطاع آخر .فعلى سبيل المثال ،إذا استخدمنا كمجتمع قدراً كبيراً من الطاقة ،فإن هذا قد يعني أن لدينا مرونة أقل في اختيار خيارات التخفيف
المتاحة لقصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية .أما إذا استخدمنا قدراً أقل من الطاقة ،فإن اختيار اإلجراءات الممكنة يزيد .فمن الممكن ،على سبيل
المثال ،أن ُنصبح أقل اعتماداً على التكنولوجيات التي ُتزيل ثاني أكسيد الكربون ( )CO2من الغالف الجوي.
ولتثبيت درجة الحرارة العالمية عند أي مستوى ،سيلزم خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (’ )CO2الصافية‘ إلى صفر .وهذا يعني أن كمية ثاني
أكسيد الكربون التي تدخل الغالف الجوي يجب أن تكون مساوية لكمية ثاني أكسيد الكربون التي ُتزال منه .وكثيراً ما يشار إلى تحقيق توازن بين
’مصادر‘ ثاني أكسيد الكربون و ’مصارفه‘ على أنه االنبعاثات ’الصفرية الصافية‘ أو ’الحياد الكربوني‘ .وتعني االنبعاثات الصفرية الصافية أن تركيز
ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي سينخفض ببطء بمرور الوقت إلى أن يتحقق توازن جديد ،مع إعادة ُّ
توزع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
الناجمة عن النشاط البشري وامتصاص المحيطات والغالف الحيوي لليابسة لها .وهذا سيجعل درجة الحرارة العالمية شبه ثابتة على مدى قرون كثيرة.
ولن يقتصر االحترار على  1.5درجة مئوية أو درجتين مئويتين إال إذا حققت التحوالت في عدد من المجاالت التخفيضات المطلوبة في انبعاثات غازات
االحتباس الحراري .وسيلزم انخفاض االنبعاثات بسرعة على نطاق كافة قطاعات المجتمع الرئيسية ،بما في ذلك المباني والصناعة والنقل والطاقة
والزراعة والحراجة واالستخدامات األخرى لألراضي ( .)AFOLUواإلجراءات التي يمكن أن تح ّد من االنبعاثات تشمل ،مثالً ،اإلنهاء التدريجي
الستخدام الفحم في قطاع الطاقة ،وزيادة كمية الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة ،وكهربة النقل ،والحد من ’البصمة الكربونية‘ للغذاء الذي نستهلكه.
وما يرد أعاله هو أمثلة لإلجراءات الخاصة بـ ’جانب اإلمداد‘ .وهي ،بصفة عامة ،إجراءات يمكن أن تحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري
من خالل استخدام حلول منخفضة الكربون .وقد يحد نوع مختلف من اإلجراءات من مقدار الطاقة التي يستخدمها المجتمع البشري ،مع ضمان زيادة
مستويات التنمية والرفاه رغم ذلك .وتتضمن هذه الفئة ،المعروفة بأنها إجراءات ’جانب الطلب‘ ،تحسين كفاءة الطاقة في المباني وخفض استهالك
المنتجات كثيفة استخدام الطاقة وكثيفة غازات االحتباس الحراري من خالل تغييرات السلوك وأساليب الحياة ،على سبيل المثال .وتدابير جانب
الطلب وتدابير جانب اإلمداد ليست مسألة اختيار بين هذا أو ذاك ،فكل منها يعمل بالتوازي مع اآلخر .ولكن من الممكن التشديد على أحدها أو اآلخر.
وإجراء تغييرات في قطاع هو أمر قد تكون له عواقب بالنسبة لقطاع آخر ،ألن القطاعات ليست مستقلة عن بعضها البعض .وبعبارة أخرى ،فإن
اختياراتنا اآلن كمجتمع في قطاع واحد إما قد تقيّد خياراتنا الحقا ً أو توسِّع نطاقها .فعلى سبيل المثال ،قد يعني وجود طلب مرتفع على الطاقة أننا
سنحتاج إلى استخدام جميع الخيارات المعروفة تقريبا للحد من االنبعاثات من أجل قصْ ر ارتفاع درجة الحرارة العالمية على  1.5درجة مئوية فوق
مستويات ما قبل العصر الصناعي ،مع إمكانية حدوث آثار جانبية معاكسة .وعلى وجه الخصوص ،سيؤدي مسار يكون فيه الطلب على الطاقة مرتفعا ً
إلى زيادة اعتمادنا على الممارسات والتكنولوجيات التي ُتزيل ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي .وحتى اآلن ،لم تثبت جدوى هذه التقنيات على
نطاق كبير وقد تتنافس على األرض والمياه ،تبعا ً لطريقة تنفيذها .وتدابير جانب الطلب الفعالة يمكن أن تتيح ،بإفضائها إلى خفض الطلب العام على
الطاقة ،زيادة المرونة في كيفية هيكلتنا لنظام الطاقة الخاص بنا .بيد أن تدابير جانب الطلب ليس من السهل تنفيذها وقد حالت عقبات دون استخدام
أنجع الممارسات في الماضي.
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أسئلة متواترة
أسئلة متواترة ( 2.2واصلت)

السؤال  :2.2الطلب على الطاقة واإلمداد بها في عالم يبلغ االحترار فيه  1.5درجة مئوية
يمكن أن يتيح انخفاض الطلب على الطاقة مزيداً من المرونة في الكيفية التي نضع بها هيكل نظام الطاقة الخاص بنا
مع وجود طلب مرتفع على الطاقة ،تقل
المرونة ألنه سيلزم النظر في جميع الخيارات
المتاحة تقريبا ً

انخفاض الطلب على الطاقة يتيح زيادة االختيار بشأن
خيارات اإلمداد بالطاقة المنخفضة الكربون التي يجب
استخدامها لقصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية
خيارات إمداد بطاقة
منخفضة الكربون*
طلب
منخفض
على الطاقة

خيارات إمداد بطاقة
منخفضة الكربون*

خيارات إمداد بطاقة
منخفضة الكربون*

طلب
منخفض
على الطاقة
طلب مرتفع
على الطاقة

المثال 1

المثال 2

* تشمل الخيارات الطاقة المتجددة (من قبيل الطاقة األحيائية ،والهيدرولوجية ،والريحية ،والشمية) ،والنووية ،واستخدام تقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون.

السؤال  ،2.2الشكل  | 1يؤدي انخفاض الطلب على الطاقة إلى زيادة المرونة في اختيار خيارات لإلمداد بالطاقة .أما زيادة الطلب على الطاقة فهي تعني الحاجة إلى
استخدام خيارات أكثر كثيراً لإلمداد بالطاقة المنخفضة الكربون.
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أسئلة متواترة

السؤال  | 3.1ما هي آثار احترار قدره  1.5درجة مئوية واحترار قدره درجتان مئويتان؟
ملخص :إن آثار تغيّر المناخ يُحس بها في كل قارة مأهولة بالسكان وفي المحيطات .بيد أنها ال تنتشر بشكل موحد عبر العالم .وتتعرض أجزاء مختلفة
من العالم لآلثار بشكل مختلف .ويؤدي احترار يبلغ  1.5درجة مئوية في المتوسط على نطاق العالم كله إلى زيادة خطر موجات الحرارة وظواهر
سقوط األمطار بغزارة ،بين آثار محتملة أخرى كثيرة .وقصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية بدالً من درجتين مئويتين قد يساعد على الحد من
هذه المخاطر ،ولكن اآلثار التي يتعرض لها العالم ستتوقف على ’مسار‘ انبعاثات غازات االحتباس الحراري المحدد .فعواقب تجاوز احترار قدره
 1.5درجة مئوية مؤقتا ً والعودة إلى هذا المستوى الحقا ً في القرن الحالي قد تكون أكبر مما لو استقر االرتفاع في درجة الحرارة تحت  1.5درجة
مئوية .كما أن حجم التجاوز ومدته سيؤثران أيضا على اآلثار المستقبلية.
وقد أدى النشاط البشري إلى احترار العالم بحوالي درجة مئوية واحدة منذ ما قبل العصر الصناعي ،ولُمست آثار هذا االحترار بالفعل في أجزاء كثيرة
من العالم .وهذا التقدير لالرتفاع في درجة الحرارة العالمية هو متوسط آالف كثيرة من قياسات درجة الحرارة أُجريت فوق أراضي العالم ومحيطاته.
بيد أن درجات الحرارة ال تتغير بنفس السرعة في كل مكان :فاالحترار يبلغ أشد درجاته في القارات وقوي بوجه خاص في المنطقة القطبية الشمالية
في الموسم البارد وفي المناطق الواقعة على خطوط العرض المتوسطة في الموسم الدافئ .وهذا يرجع إلى آليات التضخيم الذاتي ،مثالً نتيجة لخفض
ذوبان الثلوج والجليد انعكاسية اإلشعاع الشمسي على السطح ،أو إفضاء جفاف التربة إلى انخفاض درجة التبريد البخري في المناطق الداخلية من
القارات .وهذا يعني أن بعض مناطق العالم قد تعرضت بالفعل لدرجات حرارة أعلى بمقدار  1.5درجة مئوية من مستويات ما قبل العصر الصناعي.
واالحترار اإلضافي لالحترار البالغ درجة مئوية واحدة تقريبا الذي شهدناه حتى اآلن سيضاعف المخاطر واآلثار المرتبطة بها ،مع ما يترتب على
ذلك من آثار بالنسبة للعالم وسكانه .وسيحدث هذا حتى إذا أُبقي على االحترار العالمي عند مستوى  1.5درجة مئوية ،أي ما يزيد بنصف درجة فقط
عن االحترار الذي نشهده اآلن ،وستزداد هذه اآلثار أكثر من ذلك عند بلوغ االحترار العالمي درجتين مئويتين .وسيؤدي بلوغ االحترار العالمي
درجتين مئويتين بدالً من  1.5درجة مئوية إلى احترار كبير لأليام الشديدة الحر في كافة مناطق اليابسة .وسيؤدي أيضا إلى زيادة ظواهر سقوط
األمطار بغزارة في بعض المناطق ،ال سيما تلك الواقعة على خطوط العرض المرتفعة في نصف الكرة األرضية الشمالي ،مما قد يؤدي إلى زيادة
خطر الفيضانات .وإضافة إلى ذلك ،من المتوقع أن تصبح بعض المناطق ،من قبيل البحر األبيض المتوسط ،أكثر جفافا ً عند بلوغ االحترار العالمي
درجتين مئويتين مقابل بلوغه  1.5درجة مئوية .وستتضمن آثار أي احترار إضافي أيضا ً ذوبانا ً أقوى لصفحات الجليد واألنهار الجليدية ،فضالً عن
زيادة ارتفاع مستوى سطح البحر ،الذي سيستمر مدة طويلة بعد تثبيت مستوى تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي.
وللقيم المتوسطة والقيم المتطرفة لتغيّر المناخ تأثيرات غير مباشرة على المجتمعات وال ُنظم اإليكولوجية التي تحيا على الكوكب .فمن المتوقع أن
يؤدي تغير المناخ إلى مضاعفة الفقر ،األمر الذي يعني أنه من المتوقع تجعل آثاره الفقراء أكثر فقرا والعدد الكلي لمن يعيشون في حالة فقر أكبر.
وقد ساهم االرتفاع البالغ  0.5درجة مئوية في درجات الحرارة العالمية الذي شهدناه في السنوات الخمسين الماضية في حدوث تحوالت في توزيع
أنواع النباتات والحيوانات ،وحدوث انخفاضات في غالت المحاصيل ،وزيادة وتيرة حرائق الغابات .ومن الممكن تو ّقع تغيُّرات مماثلة مع حدوث
مزيد من االرتفاعات في درجة الحرارة العالمية.

FAQ

وأساسا ً كلما ق ّل االرتفاع في درجة الحرارة العالمية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي ،قلت المخاطر على المجتمعات البشرية وال ُنظم اإليكولوجية
الطبيعية الطبيعية .وبعبارة أخرى ،فإن قصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية يمكن فهمه من حيث ’اآلثار المتجنبة‘ مقارنة بمستويات االحترار األعلى.
ً
مقارنة ببلوغه درجتين مئويتين.
والمخاطر المرتبطة بكثرة بآثار تغيّر المناخ الوارد تقييم لها في هذا التقرير أقل عند بلوغ االحترار  1.5درجة مئوية
والتمدد الحراري للمحيطات يعني استمرار ارتفاع مستوى سطح البحر حتى إذا اقتصرت الزيادة في درجة الحرارة العالمية على  1.5درجة مئوية،
ولكن هذا االرتفاع سيكون أقل مما هو في حالة كون العالم أحرّ بمقدار درجتين مئويتين .ومن المتوقع أن يكون تحمُّض المحيطات ،وهو العملية
التي يذوب بها فائض ثاني أكسيد الكربون في المحيطات ويؤدي إلى زيادة تحمّضها ،أن يكون أقل إضراراً في عالم تنخفض فيه انبعاثات ثاني أكسيد
ً
مقارنة بدرجتين مئويتين .كما أن قدرة الشعاب المرجانية على االستمرار أكبر في عالم
الكربون ويستقر فيه مستوى االحترار عند  1.5درجة مئوية
ً
مقارنة بعالم تبلغ درجة احتراره درجتين مئويتين.
تبلغ درجة احتراره  1.5درجة مئوية
وسوف تتأثر آثار تغيّر المناخ التي سنتعرض لها في المستقبل بعوامل أخرى غير التغير في درجة الحرارة .وإضافة إلى ذلك فإن عواقب االحترار
البالغ  1.5درجة مئوية ستتوقف على ’مسار‘ انبعاثات غازات االحتباس الحراري المحدّد الم ّتبع وعلى مدى قدرة التكيّف على الحد من القابلية للتأثر.
ويستخدم هذا التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ عددا من ’المسارات‘ الستكشاف االحتماالت المختلفة لقصْ ر االحترار
العالمي على  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي .ويشهد نوع من المسارات استقرار االرتفاع في درجة الحرارة العالمية عند
 1.5درجة مئوية ،أو أقل من ذلك بقليل .ويشهد مسار آخر تجاوز االرتفاع في درجة الحرارة العالمية  1.5درجة مئوية مؤقتا ً قبل انخفاضه في القرن
الحالي (المعروف بأنه مسار ’التجاوُ ز‘).
(تابع في الصفحة التالية)
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وستكون لهذه المسارات آثار مختلفة مرتبطة بها ،ولذا من المهم التمييز بينها من أجل التخطيط واستراتيجيات التكيف والتخفيف .فعلى سبيل المثال،
قد تكون اآلثار الناجمة عن مسار تجاوز أكبر من اآلثار الناجمة عن مسار استقرار .كما أن حجم التجاوز ومدته ستكون لهما عواقب فيما يتعلق
باآلثار التي يتعرض لها العالم .فعلى سبيل المثال ،تنطوي المسارات التي تتجاوز احتراراً بمقدار  1.5درجة مئوية على خطر اجتياز ’نقاط تحوّ ل‘،
وهي العتبات التي ال يمكن عند تجاوزها تج ّنب آثار معينة حتى إذا انخفضت درجات الحرارة في وقت الحق .وانهيار صفحات الجليد في غرينالند
والمنطقة القطبية الجنوبية على نطاق زمني يمتد قرونا ً وآالف السنين هو مثال لنقطة تحوّ ل.

السؤال :3.1أثر االحترار العالمي البالغ  1.5درجة مئوية واالحترار العالمي البالغ
درجتين مئويتين
االرتفاع في درجة الحرارة ليس موحدا على نطاق العالم .فبعض األقاليم ستشهد زيادات في درجة حرارة األيام الحارة والليالي الباردة أكبر من الزيادات التي
ستشهدها أقاليم أخرى
 1.5 +درجة مئوية :التغيّر في متوسط درجة حرارة أحرّ األيام

 2.0 +درجتان مئويتان :التغير في متوسط درجة حرارة أحرّ األيام

 1.5 +درجة مئوية :التغيّر في متوسط درجة حرارة أبرد الليالي

 2.0 +درجتان مئويتان :التغيّر في متوسط درجة حرارة أبرد الليالي

FAQ
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السؤال  ،3.1الشكل  | 1التغيّر في درجات الحرارة ليس موحداً عبر العالم .وتبيَّن التغيرات المتوقعة في متوسط درجة حرارة أحرّ يوم سنوي (أعلى) وأبرد ليلة سنوية
ً
مقارنة بمستويات ما قبل العصر
(أسفل) في حالة احترار عالمي يبلغ  1.5درجة مئوية (على اليسار) وفي حالة احترار عالمي يبلغ درجتين مئويتين (على اليمين)
الصناعي.
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قصر االحترار العالمي على  1.5درجة
السؤال | 4.1ما هي التحوالت التي يمكن أن تم ِّكن من ْ
مئوية؟
ملخص :من أجل قصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي ،من الضروري أن يتحول العالم بعدد من الطرائق
المعقدة والمترابطة .ومع أن التحوالت صوب خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري جارية فعال في بعض المدن واألقاليم والبلدان وقطاعات
األعمال والمجتمعات المحلية ،فإن قلّة منها تتسق حاليا ً مع قصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية .ويقتضي التصدي لهذا التحدي تصعيداً سريعا ً في
نطاق التغيير ووتيرته الحاليين ،ال سيما في العقود القادمة .وثمة عوامل عديدة تؤثر في جدوى خيارات التكيف والتخفيف المختلفة التي يمكن أن
تساعد على قصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية مع التكيف مع العواقب.
وثمة إجراءات على نطاق كافة القطاعات يمكن أن تحد كثيراً من انبعاثات غازات االحتباس الحراري .ويقيِّم هذا التقرير الخاص الطاقة ،واألراضي
وال ُنظم اإليكولوجية ،وال ُنظم الحضرية و ُنظم البنى التحتية ،والصناعة في البلدان المتقدمة والبلدان النامية للوقوف على الكيفية التي سيلزم تحويلها
بها لقصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية .وتشمل أمثلة هذه اإلجراءات التحول إلى توليد طاقة منخفضة أو صفرية االنبعاثات ،من قبيل الطاقة
المتجددة؛ وتغيير ُنظم األغذية ،من قبيل تغييرات ُ
النظم الغذائية باالبتعاد عن المنتجات الحيوانية كثيفة استخدام األراضي؛ وكهربة النقل ،واستحداث
’بنية تحتية خضراء‘ ،من قبيل بناء أسطح خضراء ،أو تحسين كفاءة الطاقة بواسطة التخطيط الحضري الذكي ،الذي سيغيّر طريقة تصميم مدن كثيرة.
ونظراً لترابط هذه اإلجراءات المختلفة ،سيلزم اتباع نهج ’النظم الكاملة‘ من أجل التحوالت التي يمكن أن تقصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية.
وهذا يعني أن جميع الشركات والصناعات والجهات المعنية صاحبة المصلحة سيلزم إشراكها لزيادة دعم التنفيذ وفرص نجاحه .وكتوضيح ،سيعتمد
نشر التكنولوجيا المنخفضة االنبعاثات (مثالً ،مشاريع الطاقة المتجددة أو مصانع المواد الكيميائية التي ُتستخدم فيها المواد األحيائية) على األحوال
االقتصادية (مثالً ،توليد فرص عمالة أو القدرة على تعبئة استثمارات) ،ولكنه سيعتمد أيضا ً على األحوال االجتماعية/الثقافية (مثالً ،الوعي والمقبولية)
واألحوال المؤسسية (مثالً ،الدعم والفهم السياسيين).
ولقصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية ،سيتعين أن يكون التخفيف واسع النطاق وسريعاً .وقد تكون عمليات االنتقال تحويلية أو تراكمية ،وكثيراً ما
تكون متواكبة ،ولكن ليس دائماً .وقد ينشأ التغيير التحويلي من حدوث زيادة في الطلب على مُنتج جديد أو سوق جديدة ،بحيث تؤدي إلى إزاحة مُنتج
قائم أو سوق قائمة .وهذا يسمّى أحيانا ً ’االبتكار االضطرابي‘ .فعلى سبيل المثال ،يؤدي الطلب المرتفع على اإلضاءة بالمصابيح الثنائية الصمامات
الباعثة للضوء إلى جعل اإلضاءة بواسطة المصابيح الوهّاجة األكثر استهالكا ً للطاقة شبه منقرضة ،بدعم من إجراءات سياساتية حفزت على حدوث
ابتكار سريع في هذه الصناعة .كذلك ،أصبحت الهواتف الذكية ُتستخدم على نطاق عالمي في غضون عشر سنوات .ولكن السيارات الكهربائية،
التي أُطلقت في نفس الوقت تقريباً ،لم ُتعتمد بهذه السرعة ألن ُنظم النقل والطاقة األكبر واألكثر ترابطا من الصعب تغييرها .ويعتبر البعض الطاقة
المتجددة ،ال سيما الشمسية والريحية ،اضطرابية ألنها ُتعتمد بسرعة ويحدث تحوّ ل فيها أسرع مما هو متوقع .ولكن الطلب عليها ليس موحداً حتى
اآلن .وال ُنظم الحضرية التي تتحرك صوب التحوّ ل تقرن الطاقة الشمسية والريحية بتخزين البطاريات وبالمركبات الكهربائية في تحوّ ل تراكمي بدرجة
أكبر ،وإن كان هذا سيتطلب مع ذلك تغييرات في اللوائح ،وحوافز ضريبية ،ومعايير جديدة ،ومشاريع إيضاحية ،وبرامج تثقيفية لتمكين أسواق هذا
النظام من النجاح.

FAQ

وتجري بالفعل تغييرات انتقالية في كثير من النظم ،ولكن قصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية سيتطلب تصاعدا سريعا في نطاق عملية االنتقال
ووتيرتها ،ال سيما في السنوات العشر إلى العشرين القادمة .ومع أن قصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية سينطوي على كثير من نفس أنواع عمليات
االنتقال التي يتطلبها قصْ ر االحترار على درجتين مئويتين ،من الالزم أن تكون وتيرة التغيير أسرع كثيراً .ومع أن وتيرة التغيير التي ستلزم لقصْ ر
االحترار على  1.5درجة مئوية يمكن لمسها في الماضي ،ال توجد سابقة تاريخية لنطاق التحوالت الضرورية ،ال سيما تلك التي تحدث بطريقة
مستدامة اجتماعيا ً واقتصادياً .وسيتطلب ح ّل مسألتي السرعة والنطاق هاتين دعما ً من الناس ،وتدخالت من القطاع العام ،وتعاونا ً من القطاع الخاص.
وترتبط بأنواع مختلفة من التحوالت تكاليف ومتطلبات مختلفة للدعم المؤسسي أو الحكومي .كما أن بعضها من السهل توسيع نطاقه أكثر من غيره،
ويحتاج بعضها إلى دعم حكومي أكبر من غيره .والتحوالت بين هذه النظم ،وداخلها ،مترابطة ولن يكفي أي منها وحده لقصْ ر االحترار على 1.5
درجة مئوية.
وتتطلب ’جدوى‘ خيارات أو إجراءات التكيف والتخفيف داخل كل نظام التي يمكنها معا ً أن تقصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية في سياق التنمية
المستدامة والجهود الرامية إلى القضاء على الفقر النظر بعناية في عوامل مختلفة متعددة .وتشمل هذه العوامل ’1‘ :ما إذا كانت تتوافر ُنظم وموارد
طبيعية كافية لدعم مختلف خيارات التحوّ ل (وهو ما يُعرف بأنه’ الجدوى البيئية‘؛ ‘ ’2درجة تطوير التكنولوجيات المطلوبة وتوافرها (وهو ما يُعرف
بأنه’ الجدوى التكنولوجية‘)؛ ‘ ’3األحوال واآلثار االقتصادية (وهو ما يعرف بأنه ’ الجدوى االقتصادية‘)؛ ‘ ’4ماهية اآلثار فيما يتعلق بالسلوك والصحة
البشريين (وهو ما يعرف بأنه’ الجدوى االجتماعية /الثقافية‘)؛ ‘ ’5نوع الدعم المؤسسي الالزم ،من قبيل الحوكمة ،والقدرة المؤسسية ،والدعم السياسي
(وهو ما يُعرف بأنه’ الجدوى المؤسسية‘) .ويتناول عامل إضافي ( - 6يُعرف بأنه’ الجدوى الجيوفيزيائية‘) قدرة النظم الفيزيائية على أن تتحمّل
الخيار ،ومن ذلك مثالً ما إذا كان من الممكن جيوفيزيائيا ً تنفيذ عملية زرع غابات على نطاق كبير اتساقا ً مع قصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية.
(تابع في الصفحة التالية)
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وتهيئة الظروف التمكينية ،من قبيل التمويل واالبتكار وتغيير السلوك ،من شأنها أن تحد من العقبات التي تحول دون تنفيذ الخيارات ،وتجعل تحوالت
ال ُنظم ونطاقها المطلوبين أرجح ،ومن شأنها لذلك أن ُتزيد إمكانية قصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية بوجه عام.

قصر االحترار على  1.5درجة مئوية
السؤال  :4.1أبعاد الجدوى المختلفة نحو ْ
يتطلب تقييم جدوى خيارات /إجراءات التكيف والتخفيف المختلفة النظر فيها على نطاق ستة أبعاد

الجدوى البيئية

الجدوى
التكنولوجية

الجدوى
االقتصادية

الجدوى
الجيوفيزيائية

FAQ

الجدوى
المؤسسية

الجدوى
االجتماعية /الثقافية

قصر االحترار
السؤال  ،4.1الشكل  | 1قد تساعدنا األبعاد المختلفة التي يجب النظر فيها عند تقييم ’جدوى‘ خيارات أو إجراءات التكيف أو التخفيف داخل كل نظام على ْ
على  1.5درجة مئوية .وهذه األبعاد هي ’1‘ :الجدوى البيئية؛ ‘ ’2الجدوى التكنولوجية؛ ‘ ’3الجدوى االقتصادية؛ ‘ ’4الجدوى االجتماعية /الثقافية؛ ‘ ’5الجدوى المؤسسية؛
‘ ’6الجدوى الجيوفيزيائية.
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السؤال | 4.2ما هي إزالة ثاني أكسيد الكربون وما هي االنبعاثات السلبية؟
ملخص :تشير إزالة ثاني أكسيد الكربون ( )CDRإلى عملية إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي .وبالنظر إلى أن هذا هو عكس االنبعاثات،
كثيراً ما توصف الممارسات أو التكنولوجيات التي ُتزيل ثاني أكسيد الكربون بأنها تحقق ’ انبعاثات سلبية‘ ويشار إلى العملية في بعض األحيان على
نحو أع ّم بأنها إزالة غازات االحتباس الحراري إذا كانت تنطوي على إزالة غازات غير ثاني أكسيد الكربون .وهناك نوعان رئيسيان من إزالة ثاني
أكسيد الكربون :إما تعزيز العمليات الطبيعية القائمة التي تزيل الكربون من الغالف الجوي (مثالً ،بزيادة امتصاص األشجار أو التربة أو ’مصارف
الكربون‘ األخرى له) أو استخدام عمليات كيميائية ،مثالً المتصاص ثاني أكسيد الكربون مباشر ًة من الهواء المحيط وتخزينه في مكان آخر (مثالً،
تحت األرض) .وكافة طرائق إزالة ثاني أكسيد الكربون ( )CDRتختلف مراحل التطوير التي بلغتها وبعضها مفاهيمي أكثر من غيره ،ولم ُتختبر
على نطاق كبير.
وسيتطلب قصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي معدالت غير مسبوقة من التحوّ ل في مجاالت كثيرة ،بما في
ذلك في قطاعي الطاقة والصناعة ،مثالً .ومن المحتمل ،من الناحية المفاهيمية ،أن تقنيات سحْ ب ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي (المعروفة
بأنها إزالة ثاني أكسيد الكربون ،أو  )CDRيمكن أن تسهم في قصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية .وقد يتمثل أحد استخدامات إزالة ثاني أكسيد
الكربون في التعويض عن انبعاثات غازات االحتباس الحراري من القطاعات التي ال يمكنها أن ُتزيل تماما ً طابعها الكربوني ،أو التي قد تستغرق
وقتا ً طويالً لتحقيق ذلك.
وإذا تجاوز االرتفاع في درجة الحرارة العالمية  1.5درجة مئوية مؤقتاً ،ستلزم إزالة ثاني أكسيد الكربون للحد من تركيز ثاني أكسيد الكربون في
الغالف الجوي لخفض درجة الحرارة العالمية .ولتحقيق هذا الخفض في درجة الحرارة ،سيلزم أن تكون كمية ثاني أكسيد الكربون المسحوبة من
الغالف الجوي أكبر من الكمية التي تدخل الغالف الجوي ،األمر الذي ينتج عنه ’انبعاثات سلبية صافية‘ .وسينطوي ذلك على كمية من عمليات إزالة
ثاني أكسيد الكربون أكبر من عمليات تثبيت تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي  -ودرجة الحرارة العالمية بالتالي  -عند مستوى معيّن.
وكلما كان التجاوز أكبر وأطول ،زاد االعتماد على الممارسات التي ُتزيل ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي.
وثمة عدد من طرق إزالة ثاني أكسيد الكربون ،تختلف إمكاناتها من حيث تحقيق انبعاثات سلبية ،فضالً عن اختالف التكاليف واآلثار الجانبية المرتبطة
بها .وتختلف أيضا ً مستويات التطوير التي بلغتها هذه الطرق ،بحيث أن بعضها ال يزال مفاهيميا أكثر من غيره .ومن أمثلة طريقة إزالة ثاني أكسيد
الكربون التي بلغت مرحلة البيان العملي عملية ُتعرف بأنها الطاقة األحيائية مع احتجاز الكربون وتخزينه ( ،)BECCSتمتص فيها النباتات واألشجار
أثناء نموها ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي ،ثم ُتحرق مادة النباتات (الكتلة األحيائية) إلنتاج طاقة أحيائية .ويُحتجز ثاني أكسيد الكربون
المنبعث في إنتاج الكتلة األحيائية قبل أن يصل إلى الغالف الجوي ويُخزن في تكوينات جيولوجية على مستوى عميق تحت األرض على نطاقات
زمنية طويلة للغاية .وبالنظر إلى أن النباتات تمتص ثاني أكسيد الكربون وال ينبعث من هذه العملية ثاني أكسيد كربون ،فإن التأثير اإلجمالي قد يتمثل
في خفض ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي.
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وزرع الغابات (زرع أشجار جديدة) وإعادة زرع الغابات (إعادة زرع أشجار حيثما كانت موجودة سابقا) يعتبران أيضا ً شكليْن من أشكال إزالة ثاني
أكسيد الكربون ألنهما يعززان ’مصارف‘ ثاني أكسيد الكربون الطبيعية .وتستخدم فئة أخرى من تقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون عمليات كيميائية
الحتجاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتخزينه بعيداً على نطاقات زمنية طويلة للغاية .وفي عملية ُتعرف بأنها احتجاز الكربون من الهواء مباشر ًة
وتخزينه ( ،)DACCSيُستخلص ثاني أكسيد الكربون مباشر ًة من الهواء ويُخزن في تكوينات جيولوجية على مستوى عميق تحت األرض .ومن الممكن
أيضا تحويل نفايات مادة النباتات إلى مادة شبيهة بالفحم النباتي تسمى الفحم األحيائي ودفنها في التربة من أجل تخزين الكربون بعيداً عن الغالف
الجوي لعقود أو قرون.
وقد تكون هناك آثار جانبية مفيدة لبعض أنواع إزالة ثاني أكسيد الكربون ،غير إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي .فعلى سبيل المثال،
يمكن أن يعزز ترميم الغابات أو أشجار المنغروف التنوع األحيائي ويحمي من الفيضانات والعواصف .لكن قد تكون هناك مخاطر أيضا ً في بعض
طرق إزالة ثاني أكسيد الكربون .فعلى سبيل المثال ،سيتطلب نشر تقنية احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه ( )BECCSعلى نطاق كبير كمية كبيرة
من األراضي لزراعة الكتلة األحيائية الالزمة للطاقة األحيائية .وقد تكون لذلك عواقب فيما يتعلق بالتنمية المستدامة إذا تنافس استخدام األراضي مع
إنتاج الغذاء إلعالة عدد متزايد من السكان ،أو لدعم الحفاظ على التنوع األحيائي ،أو لدعم الحقوق المتعلقة باألراضي .وثمة اعتبارات أخرى أيضاً.
فعلى سبيل المثال ،هناك أوجه عدم يقين بشأن مدى تكلفة نشر تقنية احتجاز الكربون من الهواء المباشر وتخزينه ( )DACCSكتقنية من تقنيات إزالة
ثاني أكسيد الكربون ،بالنظر إلى أن إزالة ثاني أكسيد الكربون من الهواء تتطلب قدراً كبيراً من الطاقة.
(تابع في الصفحة التالية)
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السؤال  :4.2إزالة ثاني أكسيد الكربون واالنبعاثات السلبية
أمثلة لبعض تقنيات وممارسات إزالة ثاني أكسيد الكربون /االنبعاثات السلبية
زرع الغابات وإعادة زرع الغابات

الطاقة األحيائية مع احتجاز الكربون وتخزينه
()BECCS
CO2
CO2

CO2

CO2

CO2

امتصاص النباتات
واألشجار ثاني أكسيد
الكربون الموجود في
الغالف الجوي أثناء نموها
وتحويل مادة النباتات (الكتلة
األحيائية) بعد ذلك إلى طاقة
أحيائية...

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

زرع الغابات (زرع األشجار) وإعادة زرع الغابات
(إعادة زرع األشجار حيثما كانت موجودة سابقا) يعززان
’مصارف‘ ثاني أكسيد الكربون الطبيعية

 ...احتجاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث
في إنتاج الطاقة األحيائية قبل أن يصل إلى
الغالف الجوي وتخزينه تحت األرض

السؤال  ،4.2الشكل  | 1تشير إزالة ثاني أكسيد الكربون ( )CDRإلى عملية إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي .وهناك عدد من تقنيات إزالة ثاني أكسيد
الكربون ،تختلف إمكاناتها من حيث تحقيق ’انبعاثات سلبية‘ ،فضال عن اختالف التكاليف واآلثار الجانبية المرتبطة بها.
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أحر بمقدار  1.5درجة مئوية؟
السؤال  | 4.3ما هو سبب أهمية التكيف في عالم ّ
ملخص :إن التكيّف هو عملية التكيّف مع التغيرات الحالية أو المتوقعة في المناخ وتأثيراتها .وحتى على الرغم من أن تغيّر المناخ ظاهرة عالمية،
فإن آثاره ُتلمس على نحو مختلف عبر العالم .وهذا يعني أن عمليات التصدي كثيراً ما تكون قاصرة على السياق المحلي ،ومن ثم فإن سكان المناطق
المختلفة يتكيفون بطرائق مختلفة .وحدوث ارتفاع في درجة الحرارة العالمية من المستوى الحالي البالغ درجة مئوية واحدة فوق مستويات ما قبل
العصر الصناعي إلى  1.5درجة مئوية ،وما يتجاوز ذلك ،يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى التكيف .ولذا ،فإن تثبيت درجات الحرارة العالمية عند مستوى
 1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي سيتطلب جهداً للتكيف أقل من الجهد الذي سيتطلبه التكيف عند بلوغ االرتفاع في درجات
الحرارة العالمية درجتين مئويتين .ورغم وجود أمثلة ناجحة كثيرة في مختلف أنحاء العالم ،ال يزال التقدم المحرز في مجال التكيف ،في مناطق
كثيرة ،في مهده وموزعا ً توزيعا ً متفاوتا ً على نطاق العالم.
ويشير التكيف إلى عملية التكيف مع تغيرات فعلية أو متوقعة في المناخ وتأثيراته .وبالنظر إلى اختالف تأثيرات تغيّر المناخ في مناطق العالم المختلفة،
هناك تباين مماثل في الكيفية التي يتكيف بها سكان منطقة بعينها مع تلك اآلثار.
ويتعرض العالم بالفعل آلثار ناجمة عن احترار عالمي يبلغ درجة مئوية واحدة فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي ،وهناك أمثلة كثيرة للتكيف مع
اآلثار المرتبطة بهذا االحترار .ومن أمثلة الجهود الرامية الى التكيف الجارية في مختلف أنحاء العالم االستثمار في الوقاية من الفيضان من قبيل بناء
الحوائط البحرية أو ترميم أشجار المنغروف ،والجهود الرامية إلى توجيه التنمية بعيداً عن المناطق بالغة الخطورة ،وتعديل المحاصيل لتج ّنب حدوث
انخفاضات في الغالت ،واستخدام التعلم االجتماعي (التفاعل االجتماعي الذي يغيِّر الفهم على المستوى المجتمعي) لتعديل الممارسات الزراعية ،بين
أمثلة أخرى كثيرة .وينطوي التكيف أيضا على بناء القدرة على التصدي على نحو أفضل آلثار تغيّر المناخ ،بما في ذلك جعْ ل الحوكمة أكثر مرونة
وتعزيز آليات التمويل ،مثالً توفير أنواع مختلفة من التأمين.
وبوجه عام ،سيؤدي حدوث زيادة في درجة الحرارة العالمية من مستواها الحالي إلى  1.5درجة مئوية أو إلى درجتين مئويتين (أو أعلى من ذلك)
فوق مستويات درجات حرارة ما قبل العصر الصناعي إلى زيادة الحاجة إلى التكيف .وسيتطلب تثبيت الزيادة في درجة الحرارة العالمية عند مستوى
 1.5درجة مئوية جهداً في مجال التكيف أقل من الجهد الذي سيتطلبه حدوث زيادة تبلغ درجتين مئويتين في درجة الحرارة العالمية.
وبالنظر إلى أن التكيف ال يزال في مرحلة مبكرة في مناطق كثيرة ،ثمة تساؤالت بشأن قدرة المجتمعات الهشة على التأقلم مع أي قدر من االحترار
اإلضافي .ومن الممكن دعم التكيف الناجح على الصعيدين الوطني ودون الوطني ،مع أداء الحكومات الوطنية دوراً هاما في التنسيق ،والتخطيط،
وتحديد األولويات على صعيد السياسات ،وتوزيع الموارد ،وتقديم الدعم .ولكن ،بالنظر إلى اختالف الحاجة إلى التكيف اختالفا ً شديداً من مجتمع إلى
المجتمع الذي يليه ،فإن أنواع التدابير التي يمكن أن تنجح في الحد من المخاطر المناخية ستتوقف بشدة أيضا على السياق المحلي.
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وباستطاعة التكيف ،عندما يتحقق بنجاح ،أن يتيح لألفراد التكيف مع آثار تغير المناخ بطرائق تقلل إلى أدنى حد من العواقب السلبية وأن يتيح لهم
الحفاظ على سُبل عيشهم .ومن الممكن أن ينطوي ذلك ،مثالً ،على تحوّ ل مزارع إلى زراعة محاصيل قادرة على تحمّل الجفاف للتصدي لتزايد حدوث
موجات حرارة .غير أن آثار تغيّر المناخ قد تؤدي ،في بعض الحاالت ،إلى حدوث تغيّر كبير في ُنظم بأكملها ،من قبيل االنتقال إلى نظام زراعي
جديد تماما ً في المناطق التي لم يعد فيها المناخ مالئما ً للممارسات الحالية .كما أن بناء حوائط بحرية لوقف الفيضان الناجم عن ارتفاع مستوى سطح
البحر من جراء تغيّر المناخ هو مثال آخر للتكيف ،ولكن تطوير تخطيط المدن لتغيير طريقة إدارة مياه الفيضانات في مختلف أنحاء المدينة سيكون
مثاالً للتكيف التحويلي .وتتطلب هذه اإلجراءات دعما ً مؤسسيا ً وهيكليا ً وتمويليا ً أكبر بكثير .ومع أن هذا النوع من التكيف التحويلي لن يلزم في كل
مكان في عالم يبلغ االحترار فيه  1.5درجة مئوية ،فإن نطاق التغيير الالزم سيمثل تحديا ،ألنه يتطلب دعما إضافياً ،مثالً من خالل المساعدة المالية
وتغيير السلوك .وال توجد حتى اآلن سوى قلّة قليلة من األمثلة التجريبية.
ويتبين من أمثلة من مختلف أنحاء العالم أن التكيف عملية تكرارية .وتصف مسارات التكيف الكيفية التي يمكن بها للمجتمعات المحلية أن تتخذ قرارات بشأن
التكيف بطريقة مستمرة ومرنة .وتتيح هذه المسارات التريّث ،وتقييم نتائج إجراءات تكيف محددة وتعديل االستراتيجية حسب االقتضاء .ومن الممكن أن
تساعد مسارات التكيف ،بفضل مرونتها ،على تحديد أنجع سُبل اإلقالل إلى أدنى حد من آثار تغيّر المناخ الحالي والمستقبلي فيما يتعلق بسياق محلي معيّن.
وهذا أمر هام أن التكيّف قد يؤدي أحيانا ً إلى تفاقم أوجه الهشاشة وأوجه عدم المساواة القائمة إذا صُمم تصميما ً سيئاً .و ُتعرف عواقب التكيف السلبية غير
المقصودة التي قد تحدث أحيانا بأنها ’سوء التكيف‘ .ومن الممكن أن يُلمس سوء التكيف إذا كانت لخيار معيّن للتكيف عواقب سلبية بالنسبة للبعض (مثالً،
قد يؤدي جمْع مياه األمطار أعلى المجرى إلى الحد من توافر المياه في اتجاه المجرى) أو إذا كانت ّ
لتدخل من تدخالت التكيف في الوقت الحاضر أوجه
تعاوض في المستقبل (مثالً ،قد تحسّن محطات إزالة الملوحة توافر المياه في الوقت الحاضر ولكنها تنطوي على احتياجات كبيرة من الطاقة بمرور الوقت).
ومع أن التكيف هام للحد من اآلثار السلبية الناجمة عن تغيّر المناخ ،ال تكفي تدابير التكيف وحدها لمنع آثار تغيّر المناخ بالكامل .وكلما ارتفعت درجة
الحرارة العالمية ،زادت وتيرة اآلثار وشدتها وعدم انتظامها ،وقد ال يحمي التكيف من كافة المخاطر .وتشمل أمثلة المواضع التي قد ُتبلغ فيها الحدود
الفقدان الكبير للشعاب المرجانية ،وحدوث خسائر هائلة في مواطن أنواع أرضية ،وحدوث مزيد من الوفيات البشرية من جراء الحرارة المفرطة،
وحدوث خسائر في سُبل العيش المعتمدة على السواحل في الجزر والسواحل المنخفضة.
(تابع في الصفحة التالية)
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يحتر
السؤال  :4.3التك ّيف في عالم
ّ
يتطلب التكيّف مع مزيد من االحترار اتخاذ إجراءات على الصعيدين الوطني ودون الوطني وقد يعني أشياء مختلفة بالنسبة للناس المختلفين

التكيف

التكيف التحويلي
Mondial

التصدي آلثار تغيّر المناخ
والتأهب لها
وجود بنى تحتية محسّنة،
أي وجود ُنظم ري تتسم
بالكفاءة للتعامل مع الجفاف
الوقاية من الفيضانات
وضمان إمدادات المياه العذبة

Régional
National
Infranational
Local

أساليب حياة وعمالة بديلة

تغيير عام عميق يتطلب إعادة
تشكيل النظم االجتماعية
واإليكولوجية

$

تغييرات في الزراعة ،مثالً
تنويع المحاصيل ،وتعزيز
الروابط مع السوق
تخطيط جديد للمدن لحماية
الناس والبنى التحتية

السؤال  ،4.3الشكل  | 1ما هو سبب أهمية التكيف في عالم يبلغ االحترار العالمي فيه  1.5درجة مئوية؟ أمثلة للتكيّف وللتكيف التحويلي .ويتطلب التكيف مع حدوث
مزيد من االحترار واتخاذ إجراءات على الصعيدين الوطني ودون الوطني وقد يعني أشياء مختلفة بالنسبة للناس المختلفين في السياقات المختلفة .ومع أن التكيف التحويلي
لن يلزم في كل مكان في عالم يقتصر االحترار فيه على  1.5درجة مئوية ،فإن تحقيق التغيير على النطاق الالزم سيمثل تحدياً.
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وقصر االحترار العالمي على  1.5درجة
السؤال | 5.1ما هي الروابط بين التنمية المستدامة
ْ
مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي؟
ملخص :تسعى التنمية المستدامة إلى تلبية احتياجات من يعيشون اآلن دون المساس باحتياجات األجيال المقبلة ،مع تحقيق التوازن بين االعتبارات
االجتماعية واالقتصادية والبيئية .وتشمل أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة السبعة عشر ( )SDGsغايات للقضاء على الفقر؛ وضمان الصحة
والطاقة واألمن الغذائي؛ والحد من عدم المساواة؛ وحماية ال ُنظم اإليكولوجية؛ والسعي إلى إيجاد مدن واقتصادات مستدامة؛ فضالً عن هدف بشأن
العمل المناخي (الهدف  .)13ويؤثر تغيّر المناخ على القدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وسيساعد قصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية
على بلوغ بعض غايات التنمية المستدامة .وسيؤثر السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة على االنبعاثات ،واآلثار ،وأوجه الهشاشة .كما أن عمليات
التصدي لتغير المناخ في شكل التكيف والتخفيف ستتفاعل مع التنمية المستدامة محققة تأثيرات إيجابيةُ ،تعرف بأنها أوجه تآزر ،أو تأثيرات سلبية،
ُتعرف بأنها أوجه التعاوض .ومن الممكن تخطيط عمليات التصدي لتغير المناخ لتعظيم أوجه التآزر والحد من أوجه التعاوض مع التنمية المستدامة.
وقد تبّنت األمم المتحدة ( )UNوغيرها من المنظمات الدولية ،ألكثر من  25عاماً ،مفهوم التنمية المستدامة لتعزيز الرفاه وتلبية احتياجات سكان الوقت
الحاضر دون المساس باحتياجات األجيال المقبلة .ويشمل هذا المفهوم أهدافا ً اقتصادية واجتماعية وبيئية تتضمن التخفيف من الفقر والجوع ،وتحقيق
النمو االقتصادي العادل ،وإتاحة سُبل الحصول على الموارد ،وحماية المياه والهواء والنظم اإليكولوجية .وقد رصدت األمم المتحدة ،خالل الفترة ما
بين عامي  ،2015-1990مجموعة من ثمانية أهداف للتنمية المستدامة ( .)MDGsوتبيّن هذه األهداف التقدم المحرز في الحد من الفقر ،والتخفيف من
الجوع ووفيات األطفال ،وتحسين سُبل الحصول على مياه نظيفة وخدمات الصرف الصحي .ولكن ،مع استمرار اعتالل صحة ماليين ،وعيشهم في
حالة فقر ،ومواجهتهم مشاكل خطيرة مرتبطة بتغيّر المناخ والتلوث وتغيّر استخدام األراضي ،قررت األمم المتحدة أنه يلزم عمل المزيد .وفي عام
 ،2015أُقرت أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ( )SDGsباعتبارها جزءاً من خطة التنمية المستدامة لعام  .2030وأهداف التنمية المستدامة السبعة
عشر (شكل السؤال  )5.1تنطبق على جميع البلدان ولها إطار زمني للنجاح بحلول عام  .2030وتسعى أهداف التنمية المستدامة إلى القضاء على الفقر
المدقع والجوع؛ وكفالة الصحة والتعليم والسالم والمياه المأمونة والطاقة النظيفة للجميع؛ وتعزيز أشكال االستهالك والمدن والبنى التحتية والنمو
االقتصادي الشاملة للجميع والمستدامة؛ والحد من عدم المساواة بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين؛ ومكافحة تغيّر المناخ ،وحماية المحيطات
والنظم اإليكولوجية األرضية.
ويوجد ارتباط أساسي بين تغيّر المناخ والتنمية المستدامة .وقد خلصت تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ السابقة إلى أن تغيّر المناخ
يقوض التنمية المستدامة ،وأن عمليات التخفيف والتكيف المصمّمة جيدا للتصدي له يمكن أن تدعم التخفيف من الفقر ،واألمن الغذائي ،والنظم
قد
َ
اإليكولوجية الصحية ،والمساواة ،وغير ذلك من أبعاد التنمية المستدامة .وسيتطلب قصْ ر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية اتخاذ إجراءات
التخفيف وتدابير التكيف على كافة المستويات .وستشمل إجراءات التكيف والتخفيف هذه الحد من االنبعاثات والقدرة على الصمود من خالل اختيارات
التكنولوجيا والبنى التحتية ،فضالً عن تغيير السلوكيات والسياسات.
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وهذه اإلجراءات يمكن أن تتفاعل مع أهداف التنمية المستدامة بطرائق إيجابية تعزز التنمية المستدامة ،وهو ما يُعرف بأنه ’أوجه التآزر‘ .أو يمكن
أن تتفاعل بطرائق سلبية ،تعرقل التنمية المستدامة أو تعكس مسارها ،وهو ما يُعرف بأنه ’أوجه التعاوض‘.
ومن أمثلة أوجه التآزر اإلدارة المستدامة للغابات ،التي يمكن أن تمنع االنبعاثات من إزالة الغابات وتمتص الكربون للحد من االحترار بتكلفة معقولة.
وهذه اإلدارة يمكن أن تتآزر مع األبعاد األخرى للتنمية المستدامة بتوفير الغذاء (الهدف  2من أهداف التنمية المستدامة) والمياه النظيفة (الهدف  6من
أهداف التنمية المستدامة) وحماية النظم اإليكولوجية (الهدف  15من أهداف التنمية المستدامة) .وتتواجد أمثلة أخرى ألوجه التآزر عندما تم ّكن تدابير
التكيّف مع المناخ ،من قبيل المشاريع الساحلية أو الزراعية ،النساء وتعود بالفائدة على الدخل المحلي ،والصحة ،وال ُنظم اإليكولوجية.
ويمكن أن يتحقق مثال ألوجه التعاوض إذا أدى تخفيف َطموح لتغيُّر المناخ يتوافق مع االحترار البالغ  1.5درجة مئوية إلى تغيير استخدام األراضي
بطرائق تكون لها آثار سلبية على التنمية المستدامة .ويمكن أن يكون هناك مثال آخر هو تحويل الغابات الطبيعية أو المناطق الزراعية أو األراضي
الخاضعة لملكية الشعوب األصلية أو الخاضعة للملكية المحلية إلى مزارع إلنتاج الطاقة األحيائية .وهذه التغييرات ،إذا لم تتم إدارتها بعناية ،قد
تقوّ ض أبعاد التنمية المستدامة بتهديد األمن الغذائي والمائي ،وإثارة نزاع على الحقوق المتعلقة باألراضي ،والتسبب في فقدان التنوع األحيائي .وقد
يحدث تعاوض آخر فيما يتعلق ببعض البلدان واألصول والعمال والبنى التحتية القائمة فعالً إذا حدث تحوّ ل عن الوقود األحفوري إلى مصادر أخرى
للطاقة بدون التخطيط الوافي لهذا التحول .ومن الممكن التقليل إلى أدنى حد من أوجه التعاوض إذا أُديرت بفعالية ،مثلما يحدث عند الحرص على
تحسين غالت محاصيل الطاقة األحيائية للحد من التغيّر الضار في استخدام األراضي أو عندما تجري إعادة تدريب العمال كي يعملوا في القطاعات
ذات االنبعاثات الكربونية األقل.
(تابع في الصفحة التالية)
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وقصْ ر االرتفاع في درجة الحرارة على  1.5درجة مئوية يمكن أن يجعل من األيسر كثيراً تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،ولكن قد يسفر أيضا ً
السعي إلى تحقيق تلك األهداف عن أوجه تعاوض مع الجهود الرامية إلى الحد من تغيّر المناخ .وتكون هناك أوجه تعاوض عندما يستهلك الناس
الذين يفلتون من براثن الفقر والجوع مزيداً من الطاقة أو األراضي ويؤدون بذلك إلى زيادة االنبعاثات ،أو إذا أدت الغايات المتعلقة بالنمو االقتصادي
والتصنيع إلى زيادة استهالك الوقود األحفوري وإلى زيادة انبعاثات غازات االحتباس الحراري .وعلى العكس من ذلك ،يمكن للجهود الرامية إلى
الحد من الفقر وعدم المساواة بين الجنسين وإلى تعزيز األمن الغذائي والصحي والمائي أن تؤدي إلى الحد من الهشاشة في مواجهة تغيّر المناخ.
وتتحقق أوجه تآزر أخرى عندما تحد حماية السواحل والنظم اإليكولوجية البحرية من آثار تغيّر المناخ على هذه النظم .وهدف توفير الطاقة النظيفة
بأسعار ميسورة (الهدف  7من أهداف التنمية المستدامة) يستهدف تحديداً إمكانية الحصول على طاقة متجددة وتحقيق كفاءة الطاقة ،وهما أمران هامان
للتخفيف الطموح ولقصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية.
واالرتباط بين التنمية المستدامة وقصْ ر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية يعترف به هدف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل المناخي (الهدف 13
من أهداف التنمية المستدامة) ،الذي يسعى إلى مكافحة تغيّر المناخ وآثاره مع اإلقرار بأن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ()UNFCCC

هي المنتدى الحكومي الدولي الرئيسي للتفاوض على التصدي العالمي لتغيُّر المناخ.

ويتمثل التحدي في وضع سياسات وإجراءات للتنمية المستدامة تحد من الحرمان وتقلل من الفقر وتخفف من تدهور النظم اإليكولوجية مع خفض
االنبعاثات والحد من آثار تغيّر المناخ وتيسير التكيف أيضاً .ومن المهم تعزيز أوجه التآزر والتقليل إلى أدنى حد من أوجه التعاوض عند تخطيط
إجراءات التكيف مع تغيّر المناخ والتخفيف منه .ومن دواعي األسف أنه ال يمكن تج ّنب كافة أوجه التعاوض أو اإلقالل منها إلى أدنى حد ،ولكن
التخطيط والتنفيذ بعناية يمكن أن يهيئا الظروف التي تم ّكن من تحقيق تنمية مستدامة طويلة األجل.

السؤال  :5.1أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ()SDGs
اعتراف هدف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل المناخي (الهدف  13من أهداف التنمية المستدامة) بالصلة بين التنمية المستدامة وقصْ ر االحترار العالمي على
 1.5درجة مئوية
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السؤال  ،5.1الشكل  | 1إن اإلجراءات المتعلقة بتغير المناخ ّ
تمثل أحد أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ( )SDGsوترتبط بالتنمية المستدامة بوجه أعم .وقد
تتفاعل اإلجراءات الرامية إلى الحد من المخاطر المناخية مع أهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة بطرائق إيجابية (أوجه التآزر) وبطرائق سلبية (أوجه التعاوض).
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السؤال | 5.2ما هي مسارات تحقيق الحد من الفقر والحد من عدم المساواة مع بلوغ
االحترار في العالم  1.5درجة مئوية؟
ملخص :ثمة سُبل لقصْ ر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي .ومن بين المسارات القائمة ،يحقق بعضها
التنمية المستدامة في نفس الوقت .وهي تستتبع مزيجا ً من التدابير التي تخ ّفض االنبعاثات وتقلل من آثار تغير المناخ ،مع اإلسهام في القضاء على
الفقر والحد من عدم المساواة .وستختلف المسارات الممكنة والمستصوبة بين األقاليم والدول .وهذا يرجع إلى أن التقدم اإلنمائي كان متفاوتا ً حتى
اآلن وأن المخاطر المتصلة بالمناخ موزعة توزيعا ً متفاوتاً .وستلزم حوكمة مرنة لكفالة أن تكون هذه المسارات شاملة للجميع وعادلة ومنصفة
لتج ّنب ازدياد حالة السكان الفقراء والمحرومين سوءاً .وتتيح مسارات التنمية المقاومة للمناخ ( )CRDsإمكانيات لتحقيق مستقبالت عادلة ومنخفضة
الكربون على حد سواء.
ومسألتا اإلنصاف والعدل محوريتان منذ أمد طويل بالنسبة لتغيّر المناخ والتنمية المستدامة .فاإلنصاف ،مثله مثل المساواة ،يرمي إلى تعزيز العدالة
واإلنصاف للجميع .وهذا ليس مطابقا بالضرورة لمعاملة الجميع على قدم المساواة ،بالنظر إلى أن الجميع ال ينطلقون من نفس نقطة البداية .ويعني
اإلنصاف ،الذي كثيراً ما يُستخدم كبديل للعدالة ،تنفيذ إجراءات مختلفة في أماكن مختلفة ،كلها بهدف إيجاد عالم المساواة العادل للجميع الذي ال
يُترك فيه أحد خلف ْ
الركب.
ويذكر اتفاق باريس أنه ’سين َّفذ على نحو يجسّد اإلنصاف ...في ضوء الظروف الوطنية المختلفة‘ ويدعو إلى ’ إجراء تخفيضات سريعة‘ في غازات
االحتباس الحراري ’على أساس اإلنصاف وفي سياق التنمية المستدامة والجهود الرامية إلى القضاء على الفقر‘ .كذلك ،تتضمن أهداف األمم المتحدة
للتنمية المستدامة غايات للحد من الفقر وعدم المساواة ،وضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الصحة ،والمياه ،والطاقة.
واإلنصاف والعدل هامان للنظر في المسارات التي تقصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية بطريقة صالحة لمعيشة كل شخص وكل نوع .وهما
يسلّمان بتفاوت الوضع اإلنمائي بين الدول الغنية والدول الفقيرة ،وبتفاوت توزيع اآلثار المناخية (بما في ذلك على األجيال المقبلة) ،وبتفاوت قدرة
مختلف الدول والناس على التصدي للمخاطر المناخية .وهذا يصدق بوجه خاص فيما يتعلق بالمعرّضين بشدة للتأثر بتغير المناخ ،من قبيل مجتمعات
الشعوب األصلية في المنطقة القطبية الشمالية ،واألشخاص الذين تعتمد سُبل عيشهم على الزراعة أو ال ُنظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية ،وسكان
الدول الجزرية الصغيرة النامية .وسيظل أشد الناس فقراً يتعرضون لتغيُّر المناخ من خالل فقدان الدخل وفرص كسب العيش ،والجوع ،والتأثيرات
الصحية المعاكسة ،والتشريد.
و ُتعتبر تدابير التكيف والتخفيف المخططة جيداً أساسية لتجنب تفاقم عدم المساواة أو إيجاد أوجه ظلم جديدة .وتراعي المسارات المتوافقة مع قصْ ر
االحترار على  1.5درجة مئوية والمتوائمة مع أهداف التنمية المستدامة خيارات التخفيف والتكيف التي تحد من عدم المساواة من حيث من يستفيد،
ومن يدفع التكاليف ،ومن يتأثر بالعواقب السلبية المحتملة .ويكفل االهتمام باإلنصاف قدرة المحرومين على تأمين سُبل عيشهم والعيش في كرامة،
كما يكفل حصول من يتحملون تكاليف التخفيف أو التكيف على دعم مالي وفني للتمكين من إجراء عمليات انتقال عادلة.

FAQ

وتصف مسارات التنمية
المقاومة للمناخ ( )CRDPsالمسارات التي تسعى إلى تحقيق الهدف المزدوج المتمثل في قصْ ر االحترار على  1.5درجة
ِ
مئوية مع تعزيز التنمية المستدامة .وهذا يشمل القضاء على الفقر فضالً عن الحد من أوجه الهشاشة وعدم اإلنصاف فيما يتعلق باألقاليم والبلدان
والمجتمعات المحلية وقطاعات األعمال والمدن .وتستتبع هذه المسارات مزيجا ً من تدابير التكيف والتخفيف يتسق مع التحوالت المجتمعية وال ُنظمية
العميقة .وتتمثل األهداف في بلوغ أهداف التنمية المستدامة القصيرة األجل ،وتحقيق تنمية مستدامة أطول أجالً ،والحد من االنبعاثات صوب جعلها
صفرية صافية حوالي منتصف القرن الحالي ،وبناء القدرة على المقاومة ،وتعزيز القدرات البشرية على التكيف ،كل ذلك مع إيالء اهتمام وثيق
لإلنصاف والرفاه للجميع.
وستختلف خصائص مسارات التنمية
المقاومة للمناخ ( )CRDPsعلى نطاق المجتمعات المحلية والدول ،وستستند إلى مداوالت مع طائفة متنوعة
ِ
من الناس ،من بينهم أولئك األشد تأثراً بتغير المناخ وبالمسارات المحتملة نحو التحوّ ل .ولهذا السبب ،ال توجد طرق موحدة لتصميم مسارات التنمية
مقاومة للمناخ .ولكن ُتظهر أمثلة من مختلف أنحاء العالم أن هياكل الحوكمة المرنة والشاملة للجميع
المقاومة للمناخ أو لرصد تقدمها نحو مستقبالت ِ
ِ
والمشاركة الواسعة النطاق كثيراً ما تساعد على دعم عملية صنع القرار التكرارية ،والتعلّم المتواصل ،والتجريب .وهذه العمليات الشاملة يمكن أن
تساعد أيضا على التغلب على الترتيبات المؤسسية وهياكل القوة الضعيفة التي قد تؤدي إلى زيادة تفاقم عدم المساواة.
(تابع في الصفحة التالية)
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أسئلة متواترة
أسئلة متواترة ( 5.2واصلت)

المقاومة للمناخ
السؤال  :5.2مسارات التنمية
ِ

عملية صنع القرار التي تحقق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ( )SDGsوتقلل من انبعاثات غازات االحتباس الحراري وتحد من االحترار العالمي وتم ّكن
مقاوم للمناخ
من التكيف يمكن أن تساعد على بلوغ عالم ِ

سير األمور
كالمعتاد

بلدان ومجتمعات
بلغت مستويات
مختلفة من التنمية

عالم اليوم

التحول
المجتمعي

ال أحد

انبعاثات
مرتفعة

البعض

انبعاثات
منخفضة

الجميع

صفر صا ٍ
ف
انبعاثات أقل

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

الحد من االحترار العالمي
(بالدرجة المئوية)

مقاوم للمناخ
عالم ِ
إنصاف ورفاه للجميع

المقاومة للمناخ ( )CRDPsالمسارات التي تسعى إلى تحقيق الهدف المزدوج المتمثل في قصْ ر االحترار على 1.5
السؤال  ،5.1الشكل  | 1تصف مسارات التنمية
ِ
درجة مئوية مع تعزيز التنمية المستدامة .ويمكن أن تساعد عملية صنع القرار التي تحقق أهداف التنمية المستدامة وتخ ّفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري وتحد من
مقاوم للمناخ ،ضمْن سياق تعزيز التكيف.
االحترار العالمي على بلوغ عالم ِ

المقاومة للمناخ ( )CRDPsمن أجل
واإلجراءات الطموحة الجارية بالفعل في مختلف أنحاء العالم يمكن أن تقدم رؤى متعمقة بشأن مسارات التنمية
ِ
قصْ ر االحترار على  1.5درجة مئوية .فعلى سبيل المثال ،تبّنت بعض البلدان الطاقة النظيفة والنقل المستدام مع إيجاد فرص عمل مراعية للبيئة
ودعم برامج الرعاية االجتماعية للحد من الفقر المحلي .و ُتعلّمنا أمثلة أخرى طرائق مختلفة لتعزيز التنمية من خالل ممارسات مستلهمة من القيم
المجتمعية .فالعيش الكريم ،وهو مفهوم من أمريكا الالتينية يستند إلى أفكار مجتمعات الشعوب األصلية التي تعيش في انسجام مع الطبيعة ،مثالً،
متوائم مع السالم؛ والتنوع؛ والتضامن؛ والحقوق في التعليم والصحة والغذاء المأمون والمياه والطاقة؛ والرفاه والعدل للجميع .كما أن حركة االنتقال،
التي نشأت في أوروبا ،تعمل على جعل المجتمعات المحلية منصفة قادرة على الصمود من خالل العيش المنخفض الكربون ،واالكتفاء الذاتي الغذائي،
وعِ لم المواطنين .وتبيّن هذه األمثلة أن المسارات التي تح ّد من الفقر وعدم المساواة مع قصْ رها االحترار على  1.5درجة مئوية ممكنة وأنها يمكن أن
توفر إرشاداً بشأن المسارات نحو مستقبالت مستصوبة اجتماعيا ً ومنصفة ومنخفضة الكربون.

FAQ
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مسرد المصطلحات

منسق فريق التحرير:

( J. B. Robin Matthewsفرنسا /المملكة المتحدة)

فريق التحرير:

( Mustafa Babikerالسودان)( Heleen de Coninck ،هولندا /االتحاد األوروبي)( Sarah Connors ،فرنسا/
المملكة المتحدة)( Renée van Diemen ،المملكة المتحدة /هولندا)( Riyanti Djalante ،اليابان /إندونيسيا)،
( Kristie L. Ebiالواليات المتحدة األمريكية)( Neville Ellis ،أستراليا)( Andreas Fischlin ،سويسرا)،
( Tania Guillén Bolañosألمانيا/نيكاراغوا)( Kiane de Kleijne ،هولندا /االتحاد األوروبي)،
( Valérie Masson-Delmotteفرنسا)( Richard Millar ،المملكة المتحدة)( Elvira S. Poloczanska ،ألمانيا/
المملكة المتحدة)( Hans-Otto Pörtner ،ألمانيا)( Andy Reisinger ،نيوزيلندا)( Joeri Rogelj ،النمسا/
بلجيكا)( Sonia I. Seneviratne ،سويسرا)( Chandni Singh ،الهند)( Petra Tschakert ،أستراليا/النمسا)،
( Nora M. Weyerألمانيا)

ملحوظة:

جمعت وحدة الدعم الفني ( )TSUهذه النسخة .ويُرجى االنتباه إلى أن المصطلحات الفرعية ترد بالخط
المائل تحت المصطلحات الرئيسية.
يعرِّ ف هذا المسرد بعض المصطلحات المحددة بالطريقة التي يريد المؤلفون الرئيسيون أن ُتفهم بها في
سياق هذا التقرير .وتشير الكلمات المكتوبة بأحرف مائلة إلى أن المصطلح معرّ ف في المسرد.

ينبغي اإلشارة إلى هذا المرفق على النحو التالي:
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  :2018المرفق األول :المسرد ]) .[Matthews, J.B.R. (ed.العنوان :االحترار
العالمي بمقدار 1.5درجة مئوية ،تقرير خاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )(IPCC بشأن آثار االحترار العالمي
بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي ،والمسارات العالمية ذات الصلة النبعاثات غازات االحتباس
الحراري ،في سياق دعم التصدي العالمي لخطر تغير المناخ ،والتنمية المستدامة ،وجهود القضاء على الفقر
[Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani,
W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis,
) .]E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.دار النشر .In Press
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مسار بمقدار  1.5درجة مئوية []1.5°C pathway
انظر المسارات.

مسارات التك ّيف
انظر المسارات.

عوالم أكثر دفئا ً بمقدار  1.5درجة مئوية ][1.5°C warmer worlds
إسقاطات العوالم التي بلغ فيها االحترار العالمي  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل
الصناعة ،واقتصر فيها االحترار على  1.5درجة مئوية ما لم يُذكر خالف ذلك .وال يوجد
عالم واحد أكثر دفئا ً بمقدار  1.5درجة مئوية ،وتتباين إسقاطات العوالم األكثر دفئا ً بمقدار
 1.5درجة مئوية بحسب ما إذا كان يُنظر إليها على مسار عابر قصير األجل أو في حالة
توازن مناخي بعد عدة آالف من السنين ،وفي كلتا الحالتين ،ما إذا كان هذا قد حدث مع
أو بدون تجاوز .وخالل القرن الحادي والعشرين ،تدخل عدة جوانب في تقييم المخاطر
والتأثيرات المحتملة في العوالم األكثر دفئا ً بمقدار  1.5درجة مئوية ،مثل احتمال حدوث
التجاوز وحجمه ومدته؛ والطريقة التي يُح َّقق بها خفض االنبعاثات؛ والطرق التي يمكن
للسياسات أن تؤثر بها في قدرة ال ُنظم البشرية والطبيعية على الصمود؛ وطبيعة المخاطر
اإلقليمية ودون اإلقليمية .وبعد القرن الحادي والعشرين ،ستستمر العديد من عناصر النظام
المناخي في التغير حتى ولو ظل متوسط درجات الحرارة العالمية ثابتاً ،بما في ذلك زيادة
ارتفاع مستوى سطح البحر.

القدرة التك ّيفية ][Adaptive capacity
قدرة ال ُنظم والمؤسسات والبشر والكائنات األخرى على التكيّف مع الضرر المحتمل ،أو
على االستفادة من الفرص ،أو على التصدي للعواقب .ويستند هذا المصطلح من مصطلحات
المسرد إلى التعاريف المستعملة في التقارير السابقة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر
المناخ وفي تقييم األلفية لل ُنظم اإليكولوجية (.)2005

خطة التنمية المستدامة لعام 2030
][2030 Agenda for Sustainable Development

قرار اعتمدته األمم المتحدة في سبتمبر  2015وحددت فيه خطة عمل للبشر والكوكب
واالزدهار في إطار إنمائي عالمي جديد مرسَّخ في  17هدفا ً للتنمية المستدامة (األمم
المتحدة.)2015 ،
انظر أيضا ً أهداف التنمية المستدامة.
مقبولية تغيير السياسة أو النظام ][Acceptability of policy or system change
مدى الرضى أم عدم الرضى عن تغيير سياسة أو نظام أو رفضه أو تأييده من قبل أفراد
الجمهور العام (مقبولية الجمهور) أو السياسيين أو الحكومات (المقبولية السياسية) .وقد
تتراوح المقبولية بين غير مقبول كلياً/مرفوض تماما ً ومقبول تماماً/مؤيد تماماً؛ وقد يختلف
األفراد على مدى مقبولية التغييرات في السياسات أو النظام.

القابلية للتك ّيف
انظر القدرة التكيّفية.

][Adaptability

التك ّيف ][Adaptation
ي النظ م البشرية  ،عملي ة التك ّي 
ف
ن
فم
ل التخفي 
ن أج 
ي أ و المتوق ع وآثاره  ،م 
خ الفعل 
ف م ع المنا 
ص المفيدة .وفي النظم الطبيعية ،عملي ة التك ّيف م ع المناخ الفعلي
ل الفر 
الضرر أو استغال 
ي تيسي ر التك ّيف مع المناخ المتوقع وآثاره.
ل البشري ف 
وآثاره؛ وقد يسهم التدخ 
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التكيّف التراكمي []Incremental adaptation
تكيّف يكون الهدف المحوري فيه هو الحفاظ على جوهر وسالمة نظام أو عملية على
نطاق معيّن .وفي بعض الحاالت ،يمكن للتكيف التراكمي أن يتراكم حتى يؤدي إلى
تكيّف تحوّ لي ( Termeerوآخرون2017 ،؛  Tàbaraوآخرون.)2018 ،
التكيّف التحوّ لي []Transformational adaptation
تكيّف يغيّر الخواص األساسية لنظام اجتماعي إيكولوجي ترقبا ً لتغير المناخ وآثاره.
حدود التكيّف []Adaptation limits
النقطة التي ال يمكن عندها تأمين أهداف جهة فاعلة (أو احتياجات نظام) من المخاطر
التي ال يمكن تحمّلها من خالل إجراءات تكيّفية.

•الحد الصارم للتكيّف [ Hard adaptation limit]:عدم إمكانية اتخاذ إجراءات تكيّفية
لتج ُّنب مخاطر ال يمكن تحمّلها.
•الحد غير الصارم للتكيّف  [Soft adaptation limit]:عدم توفر خيارات في الوقت
الراهن لتج ُّنب مخاطر ال يمكن تحمّلها من خالل إجراءات تكيّفية.
انظر أيضا ً خيارات التكيّف؛ والقدرة التكيّفية؛ واإلجراءات التكيّفية السيئة (أو سوء التكيّف).
سلوك التك ّيف ][Adaptation behaviour
األعمال البشرية التي تؤثر تأثيراً مباشراً أو غير مباشر في مخاطر تأثيرات تغيّر المناخ.

حدود التك ّيف
انظر التكيّف.

][Adaptation limits

خيارات التك ّيف ][Adaptation options
مجموعة االستراتيجيات والتدابير المتاحة والمالئمة لتلبية احتياجات التكيّف .وهي تشمل
طائفة واسعة من اإلجراءات التي يمكن تصنيفها بأنها إما إجراءات هيكلية أو مؤسسية أو
إيكولوجية أو سلوكية.

انظر أيضا ً التكيّف؛ والقدرة التكيّفية؛ واإلجراءات التكيّفية السيئة (أو سوء التكيّف).
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][Adaptation pathways

انظر أيضا ً التكيّف؛ وخيارات التكيّف؛ واإلجراءات التكيّفية السيئة (أو سوء التكيّف).
حوكمة التك ّيف
انظر الحوكمة.

][Adaptive governance

الهباء الجوي ][Aerosol
الجسيمات الصلبة أو السائلة المعلقة في الهواء ،والتي يتراوح حجم حبيباتها عادة بين عدد
قليل من النانومترات و 10ميكرومترات وتظل معلقة في الغالف الجوي لعدة ساعات على
األقل .ويستخدم مصطلح الهباء الجوي ،الذي يشمل كالً من الجسيمات والوسط الغازي
الذي تكون معلقة فيه ،في هذا التقرير في أغلب األحيان بصيغة الجمع (أي األهباء الجوية)
لإلشارة إلى الجسيمات المعلقة في الهباء .وتنشأ األهباء الجوية بصورة طبيعية أو بفعل
األنشطة البشرية .وقد تؤثر األهباء الجوية في المناخ بطرائق عديدة :عن طريق تفاعالت
تشتت و/أو تمتص األشعة وعن طريق تفاعالت مع الفيزياء الدقيقة للسحب وخواص
أخرى للسحب أو عند الترسب على مصطحات يغطيها الثلج أو الجليد بما يغيّر بياضها
ويسهم في التأثير التفاعلي للمناخ .وتنبع األهباء الجوية الموجودة في الغالف الجوي،
سواء كانت طبيعية أو بشرية المنشأ ،من مسارين مختلفين :انبعاثات الجسيمات األولية،
وتكوين جسيمات ثانوية من سالئف غازية .ومعظم األهباء الجوية طبيعية المنشأ .ويستخدم
بعض العلماء عناوين جماعية تشير إلى التكوين الكيميائي ،هي :الملح البحري ،والكربون
العضوي ،والكربون األسود ،واألنواع المعدنية (التراب الصحراوي بصفة رئيسية)،
والسلفات ،والنترات ،واألمونيوم .ولكن هذه العناوين قاصرة ألن األهباء الجوية تجمع ما
بين الجزيئات لتكوِّ ن خالئط مر ّكبة.

انظر أيضا ً عناصر القسر المناخي القصيرة العمر؛ والكربون األسود.
زراعة الغابات
أراض لم تكن تضم غابات فيما مضى .ولالطالع على مناقشة
غرس غابات جديدة في
ٍ
لمصطلح الغابة وما يتصل به من مصطلحات مثل زراعة الغابات ،وإعادة زراعة الغابات،
وإزالة الغابات ،انظر التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ عن استخدام
األراضي ،وتغيّر استخدام األراضي ،والحراجة ( ،)2000والمعلومات التي وفرتها اتفاقية
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ( ،)2013والتقرير الخاص بالتعاريف والخيارات
المنهجية لجرد االنبعاثات الناشئة مباشرة عن تأثير األنشطة البشرية في تدهور الغابات وإزالة
األنواع األخرى من الغطاء النباتي (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ.)2003 ،
][Afforestation

انظر أيضا ً إعادة زراعة الغابات؛ وإزالة الغابات؛ والحد من االنبعاثات الناتجة عن إزالة
الغابات وتدهورها.
االتفاق
في هذا التقرير ،تقيَّم درجة االتفاق المعرفي على نتيجة معيَّنة في إطار الهيئة العلمية باالستناد
إلى عدة مستويات من البيّنات (مثل الفهم الميكانيكي ،والنظرية ،والبيانات ،والنماذج ،وتقدير
الخبراء) ويعبَّر عن االتفاق تعبيراً نوعيا ً ( Mastrandreaوآخرون.)2010 ،
][Agreement

انظر أيضا ً البيّنة؛ والثقة؛ واألرجحية؛ وعدم اليقين.
تلوث الهواء
تدهور جودة الهواء مع آثار سلبية على صحة البشر أو البيئة الطبيعية أو البشرية ينجم
عن إدخال عمليات طبيعية أو نشاط بشري في الغالف الجوي للمواد (الغازات واألهباء
الجوية) يكون له تأثير سلبي مباشر (ملوثات رئيسية) أو غير مباشر (ملوثات ثانوية).
][Air pollution

انظر أيضا ً الهباء الجوي؛ وعناصر القسر المناخي القصيرة العمر.
البياض
الجزء من اإلشعاع الشمسي الذي يعكسه سطح أو هدف ،ويعبر عنه بالنسبة المئوية .وتتميز
السطوح المغطاة بالثلوج ببياض مرتفع ،ويتراوح بياض التربة بين مرتفع ومنخفض.
وللمسطحات المغطاة بالنباتات وللمحيطات بياض منخفض .أما البياض األرضي فيختلف
أساسا ً إثر تباين درجة التغيم والتغيرات الطارئة على الثلوج والجليد والغطاء النباتي
والغطاء األرضي.
][Albedo

تكنولوجيا اإلقناع المحيطة ][Ambient persuasive technology
األنظمة والبيئات التكنولوجية المصممة لتغيير المعالجة والمواقف والسلوكيات المعرفية
البشرية دون الحاجة إلى انتباه المستخدم الواعي.
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الشذوذ ][Anomaly
انحراف متغير عن متوسط قيمته أثناء فترة مرجعية.
األنثروبوسين ][Anthropocene
مصطلح «األنثروبوسين» حقبة جيولوجية جديدة مقترحة ناتجة عن تغييرات كبيرة بشرية
المنشأ في بنية وأداء نظام األرض ،بما في ذلك نظام المناخ .وتم اقتراح هذه الحقبة الجديدة
في مجتمع علوم نظام األرض في عام  ،2000وهي تخضع لعملية رسمية ضمن المجتمع
الجيولوجي استناداً إلى الدليل الطبقي بأن األنشطة البشرية قد غيرت نظام األرض إلى
حد تكوين رواسب جيولوجية ذات عالمة مميزة عن تلك المكونة في مرحلة الهولوسين
والتي ستبقى في السجل الجيولوجي .ويعتبر كل من المنهج الطبقي ونظام األرض لتعريف
األنثروبوسين أن منتصف القرن العشرين هو تاريخ البدء األكثر مالءمة ،على الرغم
من أن البعض اقترح فترات أخرى تستمر مناقشتها .وقد اعتمدت مجموعة متنوعة من
التخصصات والجمهور مفهوم «األنثروبوسين» للداللة على التأثير الجوهري للبشر على
وضع وديناميات ومستقبل نظام األرض.

انظر أيضا ً الهولوسين.
بشري المنشأ ][Anthropogenic
ناجم عن أنشطة بشرية أو ناشئ منها.

انظر أيضا ً االنبعاثات البشرية المنشأ؛ وعمليات اإلزالة البشرية المنشأ.
االنبعاثات البشرية المنشأ ][Anthropogenic emissions
انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،وسالئف غازات االحتباس الحراري ،واألهباء الجوية
الناجمة عن األنشطة البشرية .وتشمل هذه األنشطة حرق الوقود األحفوري ،وإزالة الغابات،
واستخدام األراضي وتغيّر استخدام األراضي ،واإلنتاج الحيواني ،والتسميد أو التخصيب،
وإدارة النفايات ،والعمليات الصناعية.

انظر أيضا ً بشري المنشأ؛ وعمليات اإلزالة البشرية المنشأ.
عمليات اإلزالة البشرية المنشأ ][Anthropogenic removals
تشير عمليات اإلزالة البشرية المنشأ إلى سحب غازات االحتباس الحراري من الغالف
الجوي نتيجة أنشطة بشرية عمدية .وتشمل تعزيز المصارف أو البالوعات البيولوجية لثاني
أكسيد الكربون واستخدام الهندسة الكيميائية لتحقيق اإلزالة والتخزين على األجل الطويل.
ويمكن الحتجاز الكربون وتخزينه من المصادر الصناعية وتلك المرتبطة بالطاقة ،والتي
ال تزيل وحدها ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي ،أن يقلل من ثاني أكسيد الكربون
في الغالف الجوي إذا جُمع بإنتاج الطاقة األحيائية.

انظر أيضا ً االنبعاثات البشرية المنشأ؛ والطاقة األحيائية مع احتجاز ثاني أكسيد الكربون
وتخزينه؛ واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه.

الغالف الجوي ][Atmosphere
غالف من الغازات يحيط بالكرة األرضية ،وينقسم إلى خمس طبقات  -التروبوسفير الذي
يحتوي على نصف الغالف الجوي لكوكب األرض ،والستراتوسفير ،والطبقة الجوية الوسطى،
والطبقة الجوية الحرارية ،والطبقة الخارجية المتطرفة ،وهي الحد الخارجي للغالف الجوي.
ويتألف الغالف الجوي الجاف بصورة كلية تقريبا ً من النيتروجين (نسبة الخلط الحجمية 78.1
في المائة) واألكسجين (نسبة الخلط الحجمية  20.9في المائة) ،إلى جانب عدد من الغازات
النزرة ،مثل األرغون (نسبة الخلط الحجمية  0.93في المائة) ،والهليوم ،وغازات االحتباس
الحراري الفاعلة إشعاعيا ً مثل ثاني أكسيد الكربون (( )CO2نسبة الخلط الحجمية  0.04في
المائة) واألوزون ( .)O3وإضافة إلى ذلك ،يحتوي الغالف الجوي على بخار الماء ()H2O
في غازات االحتباس الحراري الذي يتباين مقداره كثيراً بين غاز وآخر ولكنه يقارب عاد ًة
نسبة خلط حجمي تبلغ  1في المائة .ويحتوي الغالف الجوي أيضا ً على غيوم وأهباء جوية.

انظر أيضا ً التروبوسفير؛ والستراتوسفير؛ وغازات االحتباس الحراري؛ والدورة
الهيدرولوجية.
نموذج الدوران العام للمحيطات والغالف الجوي
])[Atmosphere-ocean general circulation model (AOGCM

انظر النموذج المناخي.
العزو][Attribution
انظر الكشف والعزو.

انظر أيضا ً سيناريو االنبعاث؛ وسيناريو التخفيف.
المركبة الكهربائية بالبطارية
انظر المركبة الكهربائية.

])[Battery electric vehicle (BEV

الفحم األحيائي ][Biochar
مادة مستقرة وغنية بالكربون ُتنتج بتسخين الكتلة األحيائية في بيئة محدودة األكسجين.
ويمكن إضافة الفحم األحيائي إلى التربة لتحسين وظائف التربة وخفض انبعاثات غازات
االحتباس الحراري في الكتل األحيائية والتربة ولعزل الكربون .ويستند هذا التعريف إلى
التعاريف المستعملة لدى ).IBI (2018
التنوع األحيائي ][Biodiversity
التنوع األحيائي هو التنوع بين الكائنات الحية من جميع المصادر بما في ذلك ،ال ُنظم
اإليكولوجية األرضية والبحرية وال ُنظم المائية األخرى فضالً عن المجمعات اإليكولوجية
األخرى التي تنتمي إليها؛ ما يضم التنوع داخل األنواع وبين األنواع وبين ال ُنظم اإليكولوجية
(األمم المتحدة.)1992 ،
الطاقة األحيائية ][Bioenergy
الطاقة المستمدة من أي شكل من أشكال الكتلة األحيائية أو منتجاتها الفرعية األيضية.

انظر أيضا ً الكتلة األحيائية؛ والوقود األحيائي.
الطاقة األحيائية مع احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه
])[Bioenergy with carbon dioxide capture and storage (BECCS

تكنولوجيا احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه مطبَّقة على مرفق طاقة أحيائية .ويجب
االنتباه إلى أنه بحسب إجمالي انبعاثات سلسلة اإلمداد الخاصة باحتجاز ثاني أكسيد الكربون
وتخزينه ،يمكن إزالة ثاني أكسيد الكربون ( )CO2من الغالف الجوي.
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الذكاء االصطناعي ])[Artificial intelligence (AI
ُنظم حاسوبية قادرة على أداء وظائف تتطلب عادة ذكاء بشريا ً مثل اإلدراك البصري
والتعرف على الكالم.

سيناريو خط األساس ][Baseline scenario
في كثير من المؤلفات يكون المصطلح مرادفا ً أيضا ً لمصطلح ’سيناريو سير األمور كالمعتاد‘،
وإن كان مصطلح ’سيناريو سير األمور كالمعتاد‘ لم يعد يفضَّل استخدامه ألن فكرة ’سير
األمور كالمعتاد‘ في اإلسقاطات االجتماعية واالقتصادية على مدى قرن هي فكرة من
الصعب تخيّلها .وفي سياق مسارات التحول ،يشير مصطلح ’سيناريوهات خط األساس‘ إلى
السيناريوهات التي تقوم على أساس افتراض عدم تنفيذ سياسات أو تدابير للتخفيف تتجاوز تلك
السارية بالفعل و/أو التي تقررت تشريعيا ً أو من المخطط اعتمادها .وال يُقصد بسيناريوهات
خط األساس أن تكون تنبؤات بالمستقبل ،بل هي باألحرى عمليات بناء مخالفة للحقيقة يمكن
أن تساعد على إبراز مستوى االنبعاثات التي ستحدث بدون بذل جهد إضافي على صعيد
السياسات .وسيناريوهات خط األساس ُتقارَ ن عاد ًة بعد ذلك بسيناريوهات التخفيف التي يجري
بناؤها لتحقيق أهداف مختلفة بشأن انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،أو التركيزات في
الغالف الجوي ،أو التغير في درجة الحرارة .ومصطلح ’سيناريو خط األساس‘ يُستخدم غالبا ً
كبديل لمصطلح ’السيناريو المرجعي‘ ولمصطلح ’سيناريو عدم وجود سياسة‘.

انظر أيضا ً الطاقة األحيائية؛ واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه.
الوقود األحيائي ][Biofuel
وقود ،في شكل سائل عموماً ،ينتج من كتلة أحيائية .وتشمل أمثلة الوقود األحيائي حاليا ً
اإليثانول األحيائي من قصب السكر أو الذرة ،والديزل األحيائي من الكانوال أو فول الصويا،
والسائل األسود من عملية تصنيع الورق.

انظر أيضا ً الكتلة األحيائية؛ والطاقة األحيائية.
الكتلة األحيائية ][Biomass
مادة عضوية حية أو ماتت حديثاً.

انظر أيضا ً الطاقة األحيائية؛ والوقود األحيائي.
الحمى األحيائية الحضرية ][Biophilic urbanism
تصميم مدن ذات أسقف خضراء وجدران خضراء وشرفات خضراء لجلب الطبيعة إلى
المناطق األكثر كثافة في المدن من أجل توفير بنية تحتية خضراء وفوائد على الصحة البشرية.

انظر أيضا ً البنية التحتية الخضراء.
الكربون األسود ])[Black carbon (BC
نوع من األهباء الجوية محدد لألغراض العملية على أساس قياس امتصاص الضوء ورد
الفعل الكيميائي و/أو االستقرار الحراري .وهو يسمى أحيانا ً السناج .ويتشكل الكربون
األسود في معظم الحاالت بالحرق غير الكامل للوقود األحفوري ،والوقود األحيائي ،والكتلة
األحيائية ولكنه يحدث بشكل طبيعي أيضاً .وهو يبقى في الغالف الجوي لمدة أيام أو أسابيع
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فقط .وهو أقوى مكوِّ ن ماص للضوء من مكونات الجسيمات األولية وله أثر احتراري
بامتصاص الحرارة في الغالف الجوي والحد من البياض عند ترسّبه على الثلج أو الجليد.
انظر أيضا ً األهباء الجوية.
الكربون األزرق ][Blue carbon
الكربون األزرق هو الكربون الذي تمتصه الكائنات الحية في المناطق الساحلية (مثل
المنغروف والمستنقعات الملحية واألعشاب البحرية) وال ُنظم اإليكولوجية البحرية ،والمخزنة
في الكتلة األحيائية والرواسب.
تقاسم العبء ][Burden sharing
(ويشار إليه أيضا ً بأنه تقاسم الجهد ])[Effort sharing
في سياق التخفيف ،يشير تقاسم العبء إلى تقاسم جهد الحد من مصادر ،أو تعزيز مصارف
أو بالوعات غازات االحتباس الحراري من مستويات تاريخية أو متوقعة ،تخصصها عادة
بعض المعايير ،فضالً عن تقاسم عبء التكاليف بين البلدان.

سير األمور كالمعتاد
انظر سيناريو خط األساس.

])[Business as usual (BAU

ميزانية الكربون ][Carbon budget
يشير هذا المصطلح إلى ثالثة مفاهيم في المؤلفات )1( :تقييم لمصادر دورة الكربون
والمصارف أو البالوعات على المستوى العالمي ،من خالل تجميع البيّنات الخاصة
بانبعاثات الوقود األحفوري واإلسمنت ،وانبعاثات تغيّر استخدام األراضي ،ومصارف أو
بالوعات ثاني أكسيد الكربون في المحيطات واألراضي ،ومعدل زيادة ثاني أكسيد الكربون
في الغالف الجوي .ويُشار إلى ذلك بميزانية الكربون العالمية؛ ( )2المقدار التراكمي
التقديري النبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية التي يُقدر أن تحد من درجة حرارة سطح
األرض العالمية إلى مستوى معين فوق فترة مرجعية ،مع مراعاة المساهمات العالمية في
درجة الحرارة السطحية لغازات االحتباس الحراري األخرى وعناصر القسر المناخي؛
( )3توزيع ميزانية الكربون المعرفة في المفهوم ( )2على المستوى اإلقليمي أو الوطني
أو دون الوطني بنا ًء على اعتبارات اإلنصاف أو التكاليف أو الكفاءة.

انظر أيضا ً الرصيد الكربوني.
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دورة الكربون ][Carbon cycle
المصطلح المستخدم لوصف تدفق الكربون (بمختلف أشكاله مثل ثاني أكسيد الكربون
والكربون في الكتلة األحيائية والكربون المحلل في المحيط ككربونات وبيكربونات) من
خالل الغالف الجوي ،والغالف المائي ،والغالف األحيائي األرضي والبحري ،والغالف
الصخري .والوحدة المرجعية في هذا التقرير لدورة الكربون العالمية هي  GtCO2أو
( GtCجيغاطن كربون =  1015 = GtC 1غرام كربون .ويساوي ذلك .)GtCO2 3.667
ثاني أكسيد الكربون ([Carbon dioxide (CO2)] )CO2
غاز يحدث طبيعياً ،ويكون أيضا ً ناتجا ثانويا ً لحرق الوقود األحفوري (مثل النفط والغاز
والفحم) ولحرق الكتلة األحيائية وللتغيرات في استخدام األراضي وللعمليات الصناعية
(مثل إنتاج اإلسمنت) .وهو غاز االحتباس الحراري البشري المنشأ الرئيسي الذي يؤثر
في التوازن اإلشعاعي لألرض .وهو الغاز المرجعي الذي تقاس عليه غازات االحتباس
الحراري األخرى ولذا فإن لديه إمكانية احترار عالمي قدرها .1

انظر أيضا ً غازات االحتباس الحراري.
احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه
])[Carbon dioxide capture and storage (CCS

عملية مكونة من فصل (احتجاز) مجرى نقي نسبيا ً من ثاني أكسيد الكربون من المصادر
الصناعية وتلك المرتبطة بالطاقة وتكييفه وضغطه ونقله إلى موقع تخزين لعزله الطويل
األجل عن الغالف الجوي .ويُشار أحيانا ً إلى ذلك بعبارة «احتجاز الكربون وتخزينه».

احتجاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه
])[Carbon dioxide capture, utilisation and storage (CCUS

انظر احتجاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه.

إزالة ثاني أكسيد الكربون
أنشطة بشرية المنشأ تزيل ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي وتخزنه على نحو مستدام
في مستودعاتها الجيولوجية أو األرضية أو المحيطة أو في النواتج .وهي تشمل التعزيز
البشري القائم والمحتمل للمصارف البيولوجية أو الجيوكيميائية ،واحتجاز ثاني أكسيد
الكربون من الهواء مباشرة وتخزينه ،مع استثناء امتصاص ثاني أكسيد الكربون الطبيعي
الذي ال تتسبب فيه مباشرة األنشطة البشرية.
])[Carbon dioxide removal (CDR

انظر أيضا ً التخفيف (من آثار تغيّر المناخ)؛ وإزالة غازات االحتباس الحراري؛ واالنبعاثات
السلبية؛ واحتجاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة وتخزينه؛ والمصرف أو البالوعة.
كثافة انبعاثات الكربون ][Carbon intensity
كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من متغيّر آخر مثل الناتج المحلي اإلجمالي،
أو استخدام الطاقة ألغراض اإلنتاج ،أو النقل.
الحياد الكربوني ][Carbon neutrality
انظر االنبعاثات الصفرية الصافية لثاني أكسيد الكربون.
سعر الكربون ][Carbon price
سعر تج ُّنب أو إطالق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وقد يشير ذلك إلى معدل ضريبة كربون ،أو إلى سعر تراخيص إطالق االنبعاثات .وفي
كثير من النماذج المستخدمة لتقييم التكاليف االقتصادية للتخفيف ،يُستخدم سعر الكربون
ً
كناية عن مستوى الجهد في سياسات التخفيف.

عزل الكربون
عملية تخزين الكربون في تجمع كربون.

][Carbon sequestration

انظر أيضا ً الكربون األزرق؛ واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه؛ واالمتصاص؛
والمصرف أو البالوعة.
مصرف أو بالوعة الكربون
انظر المصرف أو البالوعة.

][Carbon sink

آلية التنمية النظيفة ])[Clean Development Mechanism (CDM
آلية معرّفة في المادة  12من بروتوكول كيوتو يمكن من خاللها للمستثمرين (الحكومات أو
الشركات) من البلدان المتقدمة (البلدان المدرجة في المرفق باء) تمويل مشاريع الحد من
انبعاثات غازات االحتباس الحراري أو إزالتها في البلدان النامية (البلدان غير المدرجة في
المرفق باء) ،والحصول على وحدات خفض معتمدة لالنبعاثات لقيامها بذلك ،يمكن أن ُتحتسب
فيما يتعلق بالتزامات البلدان المتقدمة المعنية .والمقصود بآلية التنمية النظيفة هو تيسير الهدفين
المتمثلين في تعزيز التنمية المستدامة في البلدان النامية ومساعدة البلدان الصناعية على
الوصول إلى هدف التزاماتها المتعلقة باالنبعاثات بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
المناخ ][Climate
المناخ بمعناه الضيق يُعرّ ف عاد ًة بأنه متوسط الطقس ،أو على نحو أدق بأنه الوصف
اإلحصائي لمتوسط وتقلبية الكميات ذات الصلة خالل فترة زمنية تتراوح من أشهر إلى
آالف أو ماليين السنين .والفترة التقليدية لتحديد متوسط هذه المتغيرات هي  30عاماً ،كما
حددتها المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ( .)WMOوهذه الكميات هي ،في أغلب األحيان،
من متغيرات سطح األرض مثل درجات الحرارة ،والتهطال ،والرياح .والمناخ ،بمعناه
األوسع ،هو حالة من حاالت النظام المناخي تشمل وصفا ً إحصائياً.

عملية يتم فيها عزل ثاني أكسيد الكربون ثم استخدامه في إنتاج منتج جديد .وإذا تم تخزين
ثاني أكسيد الكربون في منتج ألفق زمني ذي صلة بالمناخ ،فيُشار إليه باسم احتجاز ثاني
أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه .وال يمكن الحتجاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه
وتخزينه أن يؤدي إلى إزالة ثاني أكسيد الكربون إال بعد ذلك وبعد الجمع مع ثاني أكسيد
الكربون المزال حديثا ً من الغالف الجوي .ويُشار أحيانا ً إلى احتجاز ثاني أكسيد الكربون
باسم احتجاز ثاني أكسيد الكربون واستعماله.

تغ ّير المناخ ][Climate change
يشير مصطلح تغيّر المناخ إلى حدوث تغيّر في حالة المناخ يمكن التعرف عليه (باستخدام
اختبارات إحصائية مثالً) ناتج عن تغير في متوسط خصائصه و/أو تقلبيتها ،ويدوم ذلك لفترة
ممتدة تبلغ عادة عقوداً أو أطول من ذلك .وقد يعود تغيّر المناخ إلى عمليات داخلية طبيعية
أو تأثيرات خارجية مثل التغيرات التي تحدث في الدورة الشمسية ،واالنفجارات البركانية
والتغيرات المستمرة الناتجة عن األنشطة البشرية في تركيب الغالف الجوي أو في استخدام
األراضي .ويالحظ أن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ( )UNFCCCتعرف
التغير المناخي في المادة األولى منها بأنه ’التغير في المناخ الذي يعزى بصورة مباشرة أو
غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يغير من التركيب الكيميائي للغالف الجوي على الصعيد
العالمي والذي يكون إضافة إلى التقلبية في المناخ الطبيعي المالحظة خالل فترات زمنية
مماثلة‘ .وعلى ذلك فإن االتفاقية اإلطارية تميز بين تغير المناخ الذي يعزى إلى األنشطة
البشرية التي تغير من تركيب الغالف الجوي وتقلبية المناخ التي تعزى إلى أسباب طبيعية.

انظر أيضا ً احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه.

انظر أيضا ً تقلبية المناخ؛ واالحترار العالمي؛ وتحمض المحيطات؛ والكشف والعزو.

انظر أيضا ً احتجاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه؛ والطاقة األحيائية مع احتجاز ثاني
أكسيد الكربون وتخزينه؛ واالمتصاص.
احتجاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه
])[Carbon dioxide capture and utilisation (CCU
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حتمية تغ ّير المناخ ][Climate change commitment
تعرَّ ف حتمية تغير المناخ بأنها تغير المناخ المستقبلي الذي ال مفر منه والذي ينتج عن
القصور في ال ُنظم الجيوفيزيائية واالجتماعية االقتصادية .وتناقش المؤلفات أنواعا ً مختلفة
من حتمية تغير المناخ (انظر المصطلحات الفرعية) .و ُتقاس حتمية تغير المناخ عادة
بالتغيرات األخرى في درجات الحرارة ولكنها تشمل أيضا ً تغييرات مستقبلية أخرى ،على
سبيل المثال في الدورة الهيدرولوجية ،وفي الظواهر الجوية المتطرفة ،وفي الظواهر
المناخية المتطرفة ،وفي مستوى سطح البحر.
حتمية التكوين الثابت []Constant composition commitment
حتمية التكوين الثابت هو تغير المناخ المتبقي إذا تم تثبيت تكوين الغالف الجوي ومن
ثم القسر اإلشعاعي عند قيمة معينة .وينتج عن القصور الحراري للمحيطات والعمليات
البطيئة في الغالف الجليدي واليابسة.
حتمية االنبعاثات الثابتة []Constant emissions commitment
حتمية االنبعاثات الثابتة هي تغيّر المناخ المحتم الذي ينتج عن إبقاء االنبعاثات البشرية
المنشأ ثابتة.
حتمية االنبعاثات الصفرية []Zero emissions commitment
حتمية االنبعاثات الصفرية هي تغير المناخ المحتم الذي ينتج عن إبقاء االنبعاثات البشرية
المنشأ صفرية .وتحدَّد بالقصور في مكونات نظام المناخ الطبيعي (المحيطات ،والغالف
الجليدي ،واليابسة) والقصور في دورة الكربون.
حتمية السيناريو الممكن []Feasible scenario commitment
حتمية السيناريو الممكن هي تغير المناخ المقابل لسيناريو أدنى مستوى من االنبعاثات
يُعتبر ممكناً.
حتمية البنية التحتية []Infrastructure commitment
حتمية البنية التحتية هي تغيّر المناخ الذي سينتج إذا اس ُتخدمت البنى التحتية القائمة
والمصدرة لغازات االحتباس الحراري وأهباء جوية حتى نهاية عمرها النفعي المتوقع.
التنمية المتوافقة مع المناخ ])[Climate-compatible development (CCD
شكل من أشكال التنمية يقوم على االستراتيجيات المناخية التي تتبنى أهداف التنمية
واالستراتيجيات اإلنمائية التي تدمج إدارة المخاطر المناخية والتكيّف معها والتخفيف من
حدتها .ويستند هذا التعريف إلى التعريف المستعمل لدى Mitchellو).Maxwell (2010

المناخ المتطرف (الظاهرة الجوية أو المناخية المتطرفة)
])[Climate extreme (extreme weather or climate event

خ أعلى (أو أقل) من قيمة ابتدائي ة قرب النهاي ة
ق بالطقس أو المنا 
حدوث قيم ة لمتغير متعل 
ض التبسيط  ،يشار إلى الظواهر
ق القي م المرصودة للمتغير .ولغر 
العليا (أ و السفلى) لنطا 
الجوية المتطرفة والظواهر المناخية المتطرفة معا ً بتعبير’المناخ المتطرف‘.
التأثير التفاعلي للمناخ ][Climate feedback
تفاعل يسبب فيه حدوث اضطراب في كمية مناخية واحدة تغيراً في كمية ثانية ،ويؤدي
فيه التغيّر في الكمية الثانية في نهاية المطاف إلى تغيّر إضافي في الكمية األولى .والتفاعل
السلبي هو التفاعل الذي يضعف فيه االضطراب األولي نتيجة للتغيرات التي تسبب فيها؛
أما التأثير اإليجابي فهو تأثير يتعزز فيه االضطراب األولي .وقد يكون االضطراب األولي
نتيجة تأثير خارجي أو ينشأ كجزء من تقلبية داخلية.

حوكمة المناخ
انظر الحوكمة.

][Climate governance

المناخية][Climate justice

العدالة
انظر العدالة.

النموذج المناخي ][Climate model
تمثيل عددي للنظام المناخي قائم على الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لمكوناته
وتفاعالتها وعمليات التأثير التفاعلي وتحليل بعض خصائصه المعروفة .ويمكن تمثيل
النظام المناخي بنماذج ذات درجات تعقيد مختلفة ،وبعبارة أخرى ،يمكن تحديد طيف أو
هيكل هرمي من النماذج ألي مكون من المكونات أو لمجموعة من تلك المكونات وإن كانت
تختلف في جوانب مثل عدد األبعاد المكانية ومدى تمثيل العمليات الفيزيائية أو الكيميائية أو
البيولوجية بوضوح أو المستوى الذي يتم فيه إشراك عمليات تحديد البارامترات األمبيريقية.
ويوجد تطور نحو نماذج أكثر تعقيداً باستخدام الكيمياء والبيولوجيا التفاعليتين .وتستخدم
النماذج المناخية كأداة بحثية لدراسة ومحاكاة المناخ وفي األغراض التشغيلية ،بما في ذلك
التنبؤات المناخية الشهرية والفصلية وتلك الخاصة بفترات ما بين السنوات.

انظر أيضا ً نموذج نظام األرض.

انظر أيضا ً االنبعاثات الصفرية الصافية لثاني أكسيد الكربون.
إسقاطات المناخ ][Climate projection
إسقاطات المناخ هي االستجابة المحاكاة للنظام المناخي إزاء سيناريو انبعاث أو تركيز
غازات االحتباس الحراري واألهباء الجوية في المستقبل ،وهي ُتستخلص عموما ً باستخدام
نماذج المناخ .ويميَّز بين إسقاطات المناخ والتنبؤات المناخية باعتمادها على سيناريو
االنبعاث/التركيزات/القسر اإلشعاعي المستخدم ،الذي يعتمد بدوره على افتراضات تتعلق
مثالً بالتطورات االجتماعية االقتصادية والتكنولوجية المستقبلية التي قد تتحقق أو ال تتحقق.

مسارات التنمية الصامدة في مواجهة المناخ
])[Climate-resilient development pathways (CRDPs

مسارات تعزز التنمية المستدامة والجهود المبذولة للقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم
المساواة مع تعزيز التكيّف العادل والمتعدد المقاييس مع تغير المناخ والصمود في مواجهته.
وهي تثير جوانب األخالقيات واإلنصاف والجدوى للتحول المجتمعي العميق الالزم للحد
بشكل كبير من االنبعاثات بغية الحد من االحترار العالمي (عند  1.5درجة مئوية مثالً)
وتحقيق المستقبل المنشود والصالح لعيش ورفاه الجميع.
المسارات الصامدة في مواجهة المناخ ][Climate-resilient pathways
عمليات تكرارية إلدارة التغيّر داخل ُنظم مع ّقدة من أجل الحد من االختالالت وتعزيز
الفرص المرتبطة بتغيّر المناخ.

انظر أيضا ً مسارات التنمية (تحت المسارات)؛ ومسارات التحول (تحت المسارات)؛
ومسارات التنمية الصامدة في مواجهة المناخ.
حساسية المناخ ][Climate sensitivity
تشير حساسية المناخ إلى التغير في متوسط درجة الحرارة السطحية العالمية السنوية نتيجة
لتغير في تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي أو قسر إشعاعي آخر.
حساسية المناخ عند االتزان []Equilibrium climate sensitivity
تشير إلى التغير عند االتزان (الحالة المستقرة) في متوسط درجة الحرارة السطحية
العالمية السنوية عقب مضاعفة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي .ونظراً
إلى صعوبة تحديد االتزان في النماذج المناخية التي تنطوي على محيطات دينامية،
تقدَّر حساسية المناخ عند االتزان عادة عن طريق تجارب في النماذج المقترنة للدوران
العام فوق المحيطات ( )AOGCMsحيث تضاعف مستويات ثاني أكسيد الكربون مرة
أو أربعة أضعاف مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة على مدى  100إلى  200سنة.
وتشير بارامترات حساسية المناخ (الوحدات :درجات مئوية (واط في المتر )1-)2-إلى
تغيّر التوازن في المتوسط العالمي السنوي لدرجة الحرارة السطحية الذي يحدث بعد
تغيّر وحدة القسر اإلشعاعي.
حساسية المناخ الفعالة []Effective climate sensitivity
هي تقدير استجابة المتوسط العالمي لدرجة الحرارة السطحية لتركيز ثاني أكسيد الكربون
المضاعف الذي ُتحسب قيمته من مخرجات نموذج أو رصدات أحوال اختالل التوازن
المتطورة .وهي مقياس لقوة التأثيرات التفاعلية المناخية في وقت معين وقد تتباين
تبعا ً لتاريخ القسر وحالة المناخ ،ولذا فإنها قد تختلف عن حساسية المناخ عند االتزان.

استجابة المناخ العابرة
هي تغيّر المتوسط العالمي لدرجة الحرارة السطحية ،المحسوب متوسطها على مدى فترة
 20سنة ،والذي يحدث عند وقت تضاعف ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي ،في
محاكاة بنموذج مناخ يزيد فيه ثاني أكسيد الكربون بنسبة  1 %في السنة 1-على فترة ما
قبل الصناعة .وهي مقياس لقوة التأثيرات التفاعلية للمناخ والفترة الزمنية المتصاص
المحيطات للحرارة.
[]Transient climate response

الخدمات المناخية ][Climate services
تشير الخدمات المناخية إلى المعلومات والمنتجات التي تعزز معرفة المستخدمين وفهمهم
آلثار تغير المناخ و/أو تقلب المناخ ،لمساعدة األفراد والمنظمات في اتخاذ القرارات
وتمكين التأهب واإلجراءات المبكرة لمواجهة تغيّر المناخ .ويمكن أن تشمل المنتجات
نواتج البيانات المناخية.
الزراعة الذكية مناخيا ً ])[Climate-smart agriculture (CSA
الزراعة الذكية مناخيا ً هي نهج يساعد على توجيه اإلجراءات الالزمة لتحويل وإعادة توجيه
ال ُنظم الزراعية من أجل دعم التنمية بشكل فعال وضمان األمن الغذائي في ظل مناخ متغير.
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انظر أيضا ً الظاهرة الجوية المتطرفة.

الحياد المناخي ][Climate neutrality
مفهوم حالة ال تؤدي فيها األنشطة البشرية إلى أي تأثير صا ٍ
ف على النظام المناخي.
ويتطلب تحقيق هذه الحالة موازنة االنبعاثات المتبقية مع إزالة االنبعاثات (ثاني أكسيد
الكربون) وكذلك األخذ في الحسبان التأثيرات األحيائية البيولوجية اإلقليمية أو المحلية
لألنشطة البشرية التي تؤثر ،على سبيل المثال ،في البياض السطحي أو المناخ المحلي.

مسرد المصطلحات
وهي ترمي إلى تحقيق ثالثة أهداف رئيسية هي زيادة اإلنتاجية والدخل الزراعي على
نحو مستدام؛ والتكيّف مع تغير المناخ وتعزيز القدرة على الصمود أمامه؛ وتخفيض و/أو
إزالة انبعاثات غازات االحتباس الحراري حيثما أمكن (منظمة األغذية والزراعة.)2018 ،
النظام المناخي ][Climate system
هو النظام المعقد للغاية المؤلف من خمسة مكونات رئيسية هي الغالف الجوي ،والغالف
المائي ،والغالف الجليدي ،والغالف الصخري ،والمحيط الحيوي ،وما بينها من تفاعالت.
ويتطور النظام المناخي بمضي الوقت تحت تأثير ديناميته الداخلية وبسبب تأثيرات خارجية
من قبيل ثوران البراكين ،والتغيرات الشمسية ،وتأثيرات النشاط البشري من قبيل التغير
في تركيب الغالف الجوي وتغيّر استخدام األراضي.
الهدف المناخي ][Climate target
يشير الهدف المناخي إلى درجة حرارة قصوى أو مستوى من التركيز أو نسبة خفض في
ي الخطي ر ف 
ب التدخ ل البشر 
االنبعاثات ُتحدَّد هدفا ً لتجن 
ي النظا م المناخي .فقد تهدف األهداف
المناخية الوطنية إلى خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة معيَّنة على مدى
فترة زمنية معيَّنة كما هو الحال في بروتوكول كيوتو مثالً.
تقلبية المناخ ][Climate variability
تشير تقلبية المناخ إلى التباينات في متوسط حالة المناخ وغيره من اإلحصاءات المناخية
(مثل االنحرافات المعيارية ،وحدوث الظواهر المتطرفة ،وما إلى ذلك) بجميع النطاقات
الزمنية والمكانية التي تتجاوز نطاق الظواهر الجوية اإلفرادية .وقد تعزى التقلبية إلى
عمليات داخلية طبيعية في إطار النظام المناخي (التقلبية الداخلية) أو إلى تباينات في عنصر
القسر الخارجي الطبيعي أو البشري المنشأ (التقلبية الخارجية).

انظر أيضا ً تغيّر المناخ.

مسرد المصطلحات

انبعاث مكافئ ثاني أكسيد الكربون ][CO2 equivalent (CO2-eq) emission
مقدار انبعاث ثاني أكسيد الكربون الذي من شأنه أن يسبب القسر اإلشعاعي المتكامل
نفسه ،على مدى نطاق زمني محدد ،الذي يتسبب فيه مقدار منبعث من غاز االحتباس
الحراري أو خليط من غازات االحتباس الحراري .ويمكن حساب مقدار االنبعاثات المكافئة
بأكثر من طريقة واختيار النطاق الزمني المناسب .ويكون ذلك عادة بضرب انبعاث غاز
االحتباس الحراري في ما ينطوي عليه من إمكانية احترار عالمي ،على مدى  100سنة.
أما بالنسبة للخليط من غازات االحتباس الحراري ،فيتم تحديده بجمع انبعاثات مكافئ ثاني
أكسيد الكربون لكل غاز .ويُعتبر انبعاث مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقياسا ً شائعا ً لمقارنة
انبعاثات مختلف غازات االحتباس الحراري ولكنه ال يطابق االستجابات المقابلة لتغيّر
المناخ .وال يوجد عموما ً أي ارتباط بين انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون وما ينجم عنها
من تركيزات مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

هذا التقرير ،يعبّر عن الثقة تعبيراً نوعيا ً ( Mastrandreaوآخرون .)2010 ،انظر القسم
 1.6لالطالع على قائمة مستويات الثقة المستخدمة.
انظر أيضا ً االتفاق؛ والبيّنة؛ واألرجحية؛ وعدم اليقين.
الزراعة الحافظة للموارد
مجموعة متناسقة من ممارسات الزراعة وإدارة التربة تقلل من اضطراب بنية التربة
والكائنات الحية.
][Conservation agriculture

حتمية التكوين الثابت
انظر حتمية تغيّر المناخ.

][Constant composition commitment

حتمية االنبعاثات الثابتة
انظر حتمية تغير المناخ.

][Constant emissions commitment

القدرة على التك ّيف ][Coping capacity
قدرة األشخاص والمؤسسات والمنظمات وال ُنظم ،باستخدام ما هو متوفر من مهارات وقيَم
ومعتقدات وموارد وفرص ،على التصدي لألحوال المعاكسة وإدارتها والتغلب عليها في
األجلين القصير والمتوسط .ويستند هذا المصطلح من مصطلحات المسرد إلى التعريف
المستعمل في استراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث ( )2009ولدى الهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ (.)2012a

انظر أيضا ً القدرة على الصمود.
تحليل نسبة التكلفة إلى الفائدة ][Cost-benefit analysis
قياس نقدي لجميع التأثيرات السلبية واإليجابية المرتبطة بعمل محدد .ويتيح تحليل نسبة
التكلفة إلى الفائدة المقارنة بين تدخالت أو استثمارات أو استراتيجيات مختلفة وتبيِّن مردود
استثمار أو جهد على صعيد السياسات لشخص أو شركة أو بلد معيَّن .وتحليالت نسبة التكلفة
إلى الفائدة من وجهة نظر المجتمع مهمة التخاذ القرارات في مجال تغيّر المناخ ولكن
توجد صعوبات لتجميع التكاليف والفوائد عبر مختلف الجهات الفاعلة والنطاقات الزمنية.

انظر أيضا ً الخصم.
الفعالية من حيث التكلفة ][Cost-effectiveness
مقياس لتكلفة تحقيق هدف سياسة أو نتيجة لها .وكلما انخفضت التكلفة ،زادت الفعالية
من حيث التكلفة.

مشروع المقارنة بين النماذج المتقارنة
])[Coupled Model Intercomparison Project (CMIP

الفوائد المشتركة ][Co-benefits
التأثيرات اإليجابية التي يمكن أن ُتحدثها سياسة موجهة إلى هدف واحد أو يُحدثها تدبير
موجه إلى هدف واحد على أهداف أخرى بما يزيد من الفوائد اإلجمالية على المجتمع أو
البيئة .وتكون الفوائد المشتركة غالبا ً موضع عدم يقين وتتوقف على جملة عوامل منها
الظروف المحلية وممارسات التنفيذ .و ُتسمى الفوائد المشتركة أيضا ً فوائد إضافية.

مشروع المقارنة بين النماذج المتقارنة هو نشاط لنمذجة المناخ تابع للبرنامج العالمي
للبحوث المناخية ( )WCRPويجري فيه تنسيق وأرشفة عمليات محاكاة بنماذج مناخية
مستندة إلى مدخالت نماذج مشتركة مقدمة من أفرقة نمذجة من مختلف أنحاء العالم .وتشمل
مجموعة بيانات النماذج المتعددة الخاصة بالمرحلة الثالثة ( )CMIP3إسقاطات باستخدام
سيناريوهات التقرير الخاص عن سيناريوهات االنبعاثات ( .)SRESأما مجموعة بيانات
المرحلة الخامسة ( )CMIP5فهي تشمل إسقاطات باستخدام مسارات التركيز النموذجية.
وأما المرحلة السادسة ( )CMIP6فتنطوي على مجموعة من تجارب النماذج المشتركة
ومجموعة من التجارب الخاصة بالنماذج المناخية المتقارنة.

[Common but Differentiated Responsibilities and Respective

االنبعاثات التراكمية
إجمالي كمية االنبعاثات الصادرة خالل فترة زمنية محددة.

المسؤوليات المشتركة والمتمايزة والقدرات الفردية
])Capabilities (CBDR-RC

المسؤوليات المشتركة والمتمايزة والقدرات الفردية مبدأ أساسي في اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ التي تقر باختالف قدرات ومسؤوليات كل بلد في التصدي
لتغيّر المناخ .وقد رسَّخت االتفاقية اإلطارية لعام  1992هذا المبدأ إذ نصت على ما يلي:
« ...الطابع العالمي لتغير المناخ يتطلب أقصى ما يمكن من التعاون من جانب جميع
البلدان ومشاركتها في استجابة دولية فعالة ومالئمة ،وفقا ً لمسؤولياتها المشتركة ،وإن كانت
متباينة ،ووفقا ً لقدرات كل منها وظروفها االجتماعية واالقتصادية» .ومنذ اعتماد االتفاقية
ومفاوضات األمم المتحدة بشأن المناخ تسترشد بذلك المبدأ.
مؤتمر األطراف ])[Conference of the Parties (COP
الهيئة العليا التفاقيات األمم المتحدة ،مثل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،
وهي تتألف من األطراف التي صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها ولها حق في
التصويت.

انظر أيضا ً اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.
الثقة ][Confidence
قوة االستنتاج المستندة إلى نوع البيّنات ومقدارها ونوعيتها واتساقها (مثل الفهم الميكانيكي،
والنظرية ،والبيانات ،والنماذج ،وتقدير الخبراء) وإلى درجة االتفاق بين أدلة متعددة .وفي
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][Cumulative emissions

انظر ميزانية الكربون؛ واالستجابة المناخية العابرة النبعاثات ثاني أكسيد الكربون
المتراكمة.
إزالة الكربون ][Decarbonization
العملية التي تهدف بها البلدان أو األفراد أو الكيانات األخرى إلى تحقيق وجود كربون
أحفوري صفري .وتشير عادة إلى خفض انبعاثات الكربون المرتبطة بالكهرباء والصناعة
والنقل.
الفصل ][Decoupling
الفصل (فيما يتعلق بتغيّر المناخ) يكون عندما ال يكون النمو االقتصادي مرتبطا ً بقوة باستهالك
الوقود األحفوري .والفصل النسبي يكون عندما ينمو العامالن ولكن بمعدلين مختلفين .والفصل
المطلق يكون عندما يحدث نمو اقتصادي ولكن مع انخفاض الوقود األحفوري.
إزالة الغابات ][Deforestation
تحويل الغابات إلى مناطق غير حرجية .ولالطالع على مناقشة لمصطلح «الغابة» وما
يتصل به من مصطلحات ،مثل زراعة الغابات ،وإعادة زراعة الغابات ،وإزالة الغابات،
انظر التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ عن استخدام األراضي،
وتغيّر استخدام األراضي ،والحراجة ( .)2000وانظر أيضا ً المعلومات التي وفرتها اتفاقية

مسرد المصطلحات
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ( ،)2013والتقرير الخاص بالتعاريف والخيارات
المنهجية لجرد االنبعاثات الناشئة مباشرة عن تأثير األنشطة البشرية في تدهور الغابات وإزالة
األنواع األخرى من الغطاء النباتي (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ.)2003 ،

انظر أيضا ً زراعة الغابات؛ وإعادة زراعة الغابات؛ والحد من االنبعاثات الناتجة عن
إزالة الغابات وتدهورها.
الحوكمة التداولية
انظر الحوكمة.

][Deliberative governance

تدابير جان َبي الطلب والعرض ][Demand and supply-side measures
تدابير جانب الطلب []Demand-side measures

ع
ي قطا 
ى السل ع و/أ و الخدمات .وف 
ب عل 
ي الطل 
ى التأثي ر ف 
ج الرامي ة إل 
ت والبرام 
السياسا 
ى الكهرباء وأشكال الطاق ة
ى الح د من الطلب عل 
الطاقة  ،تهدف إدارة جانب الطلب إل 
ى الالزمة لتوفير خدمات الطاقة.
األخر 

تدابير جانب العرض []Supply-side measures
سياسات وبرامج للتأثير في كيفية تلبية طلب معين على سلع و/أو خدمات .وفي قطاع
الطاقة ،على سبيل المثال ،تهدف تدابير التخفيف من آثار تغيّر المناخ من جانب العرض
إلى تقليل كمية انبعاثات غازات االحتباس الحراري عن كل وحدة طاقة منتجة.
انظر أيضا ً تدابير التخفيف.

تدابير جانب الطلب
انظر تدابير جانبَي الطلب والعرض.

][Demand-side measures

الكشف
انظر الكشف والعزو.

][Detection

الكشف والعزو ][Detection and attribution
يُعرّ ف كشف التغير بأنه العملية التي تبيِّن أن المناخ أو نظاما ً يتأثر بالمناخ قد تغيّر من
بعض النواحي اإلحصائية المحددة دون إبداء سبب لهذا التغيّر .ويُكتشف تغيّر محدد في
الرصدات إذا تبيَّن أن أرجحية حدوثه بالصدفة نتيجة للتقلبية الداخلية وحدها ضئيلة ،مثالً
أقل من  .%10أما العزو فهو يعرّ ف بأنه عملية تقييم المساهمات النسبية لعوامل سببية
متعددة في حدوث تغيّر أو ظاهرة مع تقييم رسمي لمستوى الثقة.

مسارات التنمية
انظر المسارات.

][Development pathways

احتجاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة وتخزينه
])[Direct air carbon dioxide capture and storage (DACCS

الكارثة ][Disaster
تغيّرات شديدة في األداء المعتاد لمجتمع محلي أو لمجتمع عام نتيجة لتفاعل ظواهر فيزيائية
خطرة مع أحوال اجتماعية هشة ،مما يفضي إلى تأثيرات بشرية أو مادية أو اقتصادية أو
بيئية معاكسة واسعة النطاق تقتضي استجابة طارئة فورية لتلبية االحتياجات البشرية البالغة
األهمية وقد تقتضي الحصول على دعم خارجي من أجل التعافي.

انظر أيضا ً الخطر؛ والقابلية للتأثر.
إدارة مخاطر الكوارث ])[Disaster risk management (DRM
عمليات تصميم وتنفيذ وتقييم استراتيجيات وسياسات وتدابير لتحسين فهم مخاطر الكوارث،
والعمل على الحد من مخاطر الكوارث ونقلها ،والتشجيع على تحقيق تحسُّن متواصل في
ممارسات التأهب للكوارث واالستجابة لها والتعافي منها ،لغرض صريح هو رفع مستوى
األمن البشري ،والرفاه ،ونوعية الحياة ،وتحقيق التنمية المستدامة.

معدل الخصم
انظر الخصم.

][Discount rate

الخصم ][Discounting
عملية رياضية تهدف إلى جعل المبالغ النقدية (أو األخرى) المتسلمة أو المنفقة في أوقات
مختلفة (سنوات) قابلة للمقارنة عبر الزمن .ويستعمل القائم بهذه العملية معدل خصم ثابتا ً
أو قابالً للتغير مع الوقت من سنة إلى سنة ،وهو ما يجعل القيمة المستقبلية تساوي أقل منها
اليوم (إذا كان معدل الخصم إيجابياً) .ويخضع اختيار معدل (معدالت) الخصم للنقاش إذ
يعتمد على قيم مخفية و/أو غير صريحة.

انظر أيضا ً الهجرة.
االبتكار االضطرابي ][Disruptive innovation
االبتكار االضطرابي هو التغير التكنولوجي الذي يقوده الطلب والذي يؤدي إلى تغيير كبير
في النظام ويتسم بنمو متصاعد قوي.

تكافؤ التوزيع
انظر التكافؤ.

][Distributive equity

عدالة التوزيع
انظر العدالة.

][Distributive justice

األرباح المزدوجة ][Double dividend
مدى تمكن اإليرادات المتأتية من أدوات السياسة العامة ،مثل ضرائب الكربون أو تراخيص
انبعاثات الكربون (القابلة للتداول) المبيعة بمزاد علني من ( )1اإلسهام في التخفيف؛ ()2
وتعويض جزء من خسائر الرفاه المحتملة الناجمة عن السياسات المناخية من خالل إعادة
استخدام اإليرادات في االقتصاد بخفض الضرائب األخرى التي تسبب التشوهات.
تقليص النطاقات ][Downscaling
تقليص النطاقات هو طريقة الشتقاق المعلومات من النطاق المحلي إلى اإلقليمي (حتى
 100كلم) من تحليالت نماذج أو بيانات أوسع نطاقاً .وتوجد طريقتان رئيسيتان هما
التقليص الديناميكي للنطاقات والتقليص التجريبي/اإلحصائي للنطاقات .وتستخدم الطريقة
الديناميكية مخرجات النماذج المناخية اإلقليمية ،أو النماذج العالمية ذات االستبانة المكانية
المتغيرة ،أو النماذج العالمية العالية االستبانة .أما الطريقة التجريبية/اإلحصائية فهي تقوم
على الرصدات وتقيم عالقات إحصائية تربط متغيرات الغالف الجوي الواسعة النطاق
مع المتغيرات المناخية المحلية/اإلقليمية .وفي جميع الحاالت ،تظل المعلومات المقلصة
النطاق مرهونة بشدة بنوعية النموذج الدافع .ويمكن الجمع بين الطريقتين عن طريق
تطبيق التقليص التجريبي/اإلحصائي للنطاقات على مخرجات نموذج مناخ إقليمي يتكون
من تقليص ديناميكي لنموذج مناخي عالمي».
الجفاف ][Drought
فترة طقس جاف بشكل غير عادي تدوم مدة طويلة تكفي للتسبب في خلل خطير في التوازن
المائي .والجفاف مصطلح نسبي ،ولذا فإن أي مناقشة من حيث نقص التهطال يجب أن تشير
إلى النشاط المعين ذي الصلة بالتهطال والذي يكون قيد المناقشة .فعلى سبيل المثال ،يؤثر
نقص التهطال أثناء موسم الزرع على إنتاج المحاصيل أو على وظيفة ال ُنظم اإليكولوجية
بوجه عام (نتيجة لجفاف رطوبة التربة ،الذي يسمى أيضا ً الجفاف الزراعي) ،ويؤثر أثناء
موسم السيح (أو الجريان) والتو ّ
شل أساسا ً على إمدادات المياه (الجفاف المائي) .وتتأثر
أيضا ً التغيرات في تخزين رطوبة التربة والمياه الجوفية بحدوث زيادات في التبخر النتحي
الفعلي إضافة إلى االنخفاضات في التهطال .وتعرّ ف الفترة التي تتسم بنقص غير عادي
في التهطال بأنها جفاف جوي.

انظر أيضا ً رطوبة التربة.

الجفاف الضخم
الجفاف الضخم هو جفاف طويل األمد وواسع االنتشار يدوم مدة أطول من المعتاد تبلغ
عاد ًة عقداً أو أكثر.
[]Megadrought

أنظمة اإلنذار المبكر ])[Early warning systems (EWS
مجموعة القدرات الفنية والمالية والمؤسسية الالزمة إلنتاج ونشر معلومات إنذار مناسبة
التوقيت ومجدية لتمكين األفراد والمجتمعات المحلية والمنظمات المهدَّدة بخطر من التهيؤ
للتصرف فوراً وعلى نحو مالئم للحد من احتمالية الضرر أو الخسارة .وبحسب السياق،
يمكن أن تعتمد أنظمة اإلنذار المبكر على معارف علمية و/أو أصلية .ويُنظر أيضا ً في
أنظمة اإلنذار المبكر ألغراض تطبيقات إيكولوجية مثل الصون حيث ال تكون المنظمة
نفسها مهددة بخطر بخالف النظام اإليكولوجي قيد الصون (مثل إنذارات تبيض المرجان)
في الزراعة (مثل التحذيرات بالصقيع األرضي ،والعواصف البردية) ومصائد األسماك
(اإلنذارات بالعواصف وأمواج التسونامي)[ .حاشية :يستند هذا المصطلح من مصطلحات
المسرد إلى التعريف المستعمل في استراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث
( )2009ولدى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ (].)2012a
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عملية كيميائية يُحتجز بها ثاني أكسيد الكربون من الهواء المحيط مباشر ًة ثم ي َّ
ُخزن .وهي
ُتعرف أيضا ً باالحتجاز والتخزين من الهواء مباشرة.

النزوح (الداخلي) ][(Internal) Displacement
يشير النزوح الداخلي إلى انتقال الناس قسريا ً داخل البلد الذي يعيشون فيه .والنازحون
داخليا ً هم «أشخاص أو مجموعات أشخاص أجبروا أو اضطروا إلى الفرار أو مغادرة
منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة ،وال سيما نتيجة آثار نزاع مسلح أو حاالت عنف معمم
أو انتهاكات حقوق إنسان أو كوارث طبيعية أو بشرية المنشأ أو سعيا ً إلى تفادي تلك اآلثار،
دون عبور حدود دولة معترف بها دولياً( ».األمم المتحدة.)1998 ،

مسرد المصطلحات
التأثير التفاعلي لنظام األرض
انظر التأثير التفاعلي للمناخ.

][Earth system feedbacks

نموذج نظام األرض ])[Earth system model (ESM
نموذج متقارن للدوران العام للغالف الجوي والمحيطات يتضمن تمثيالً لدورة الكربون،
ويتيح إجراء حسابات تفاعلية لثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي أو لالنبعاثات المتسقة.
ويمكن أيضا ً أن تدرج به مكونات إضافية (مثل كيمياء الغالف الجوي ،والصفحات الجليدية،
والغطاء النباتي الديناميكي ،ودورة النيتروجين ،ولكنه يتضمن أيضا ً نماذج حضرية أو
نماذج للمحاصيل).

انظر أيضا ً النموذج المناخي.
النظام اإليكولوجي ][Ecosystem
النظام اإليكولوجي هو وحدة وظيفية تتألف من كائنات حية ،وبيئتها غير الحية ،والتفاعالت
التي تحدث داخلها وبينها .وتتوقف العناصر التي يشملها نظام إيكولوجي معين وحدوده
المكانية على الغرض الذي يعرَّ ف النظام اإليكولوجي من أجله :فتكون حادة نسبيا ً في بعض
الحاالت ومنتشرة في حاالت أخرى .وقد تتغير حدود ال ُنظم اإليكولوجية بمرور الوقت.
وتوجد ُنظم إيكولوجية داخل ُنظم إيكولوجية أخرى ،وقد يتراوح نطاقها من ُنظم صغيرة
جداً إلى الغالف األحيائي الكامل .وفي الحقبة الحالية ،تحتوي معظم ال ُنظم اإليكولوجية على
البشر ككائنات رئيسية ،أو تتأثر بتأثيرات األنشطة البشرية في بيئتها.

انظر أيضا ً خدمات النظام اإليكولوجي.

مسرد المصطلحات

خدمات النظام اإليكولوجي ][Ecosystem services
العمليات أو الوظائف اإليكولوجية ذات القيمة النقدية أو غير النقدية لألفراد أو للمجتمع
عموماً .وهي تقسّم في الغالب إلى ( )1خدمات داعمة مثل صيانة اإلنتاجية أو صيانة
التنوع األحيائي )2( ،خدمات تموينية مثل األغذية أو األلياف )3( ،خدمات تنظيمية مثل
تنظيم المناخ أو عزل الكربون )4( ،خدمات ثقافية مثل السياحة أو إدراك وتقدير النواحي
الروحية والجمالية.

حساسية المناخ الفعالة
انظر حساسية المناخ.

][Effective climate sensitivity

القسر اإلشعاعي الفعال
انظر القسر اإلشعاعي.

][Effective radiative forcing

ظاهرة النينيو/التذبذب الجنوبي ])[El Niño-Southern Oscillation (ENSO
استعمل مصطلح النينيو أصالً لوصف تيار من المياه الدافئة يتدفق دوريا ً على طول ساحل
إكوادور وبيرو ،مما يؤدي إلى تعطيل صناعة صيد األسماك المحلية .ومن ثم أصبح يُعرف
باحترار منطقة المحيط الهادئ المدارية على نطاق كامل الحوض شرقي خط التوقيت
الدولي .ويرتبط هذا الحدث المحيطي بتقلب نمط الضغط السطحي المداري وشبه المداري
على النطاق العالمي وهو ما يُعرف باسم التذبذب الجنوبي .وتتراوح النطاقات الزمنية لهذه
الظاهرة المقترنة بظاهرة الغالف الجوي – المحيطات بين سنتين وسبع سنوات تقريباً،
و ُتعرف بظاهرة النينيو/التذبذب الجنوبي .وتقاس غالبا ً بواسطة االختالف في شذوذ الضغط
السطحي بين تاهيتي وداروين و/أو درجات حرارة سطح البحر في المنطقة الوسطى
والشرقية من المحيط الهادئ االستوائي .وأثناء حدوث ظاهرة النينيو – التذبذب الجنوبي،
تضعف الرياح التجارية السائدة فيخفض من حدة صعود التيارات المحيطية العميقة وتبدلها
مما يؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة سطح البحر فيزيد بدوره من ضعف الرياح التجارية.
ولهذه الظاهرة تأثير كبير على الرياح ودرجات حرارة سطح البحر وأنماط الهطول في
منطقة المحيط الهادئ المدارية .ولهذه الظاهرة تأثيرات مناخية في كامل منطقة المحيط
الهادئ وفي أنحاء أخرى كثيرة من العالم من خالل االرتباط العالمي عن بعد .وتسمى
مرحلة النينيو – التذبذب الجنوبي الباردة بالنينيا.
المركبة الكهربائية ])[Electric vehicle (EV
مركبة يكون دفعها كهربائيا ً بالكامل أو في غالبه.
المركبة الكهربائية بالبطارية [])Battery electric vehicle (BEV
مركبة يكون دفعها كهربائيا ً بالكامل بدون أي محرك احتراق داخلي.
المركبة الكهربائية الهجين ة التكميلية [])Plug-in hybrid electric vehicle (PHEV
مركبة يكون دفعها كهربيا ً في الغالب وتكون مزودة ببطاريات يُعاد شحنها من مصدر
كهربائي مع توفير قوة إضافية ومسافة إضافية بواسطة محرك احتراق داخلي هجين.

مسارات االنبعاث
انظر المسارات.
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][Emission pathways

سيناريو االنبعاث ][Emission scenario
ت المواد النشطة إشعاعيا ً (مثل غازات االحتباس
تمثيل معقول للتطورات المستقبلية النبعاثا 
ن االفتراضات
الحراري واألهباء الجوية) استناداً إلى مجموعة متجانسة ومتسقة داخليا ً م 
بشأن القوى المحركة (مثل التطورات الديمغرافية واالجتماعي ة االقتصادية والتغيرات
التكنولوجية والطاقة واستخدام األراضي) والعالقات الرئيسية التي تربط بينها .وتستخدم
سيناريوهات التركيزات ،المستخلصة من سيناريوهات االنبعاثات  ،في الغالب كمدخالت
في نموذج مناخي لحساب إسقاطات المناخ.

انظر أيضا ً سيناريو خط األساس؛ وسيناريو التخفيف؛ والسيناريو االجتماعي  -االقتصادي؛
والسيناريو؛ ومسارات التركيز النموذجية (تحت المسارات)؛ والمسارات االجتماعية -
االقتصادية المشتركة (تحت المسارات)؛ ومسارات التحول (تحت المسارات).
مسارات االنبعاثات
تطور متو ّقع في وقت انبعاث غاز من غازات االحتباس الحراري أو مجموعة من غازات
االحتباس الحراري ،واألهباء الجوية ،وسالئف غازات االحتباس الحراري.
][Emission trajectories

انظر أيضا ً مسارات االنبعاث (تحت المسارات).
تداول االنبعاثات ][Emissions trading
أداة تعتمد على السوق وتهدف إلى تحقيق هدف التخفيف بطريقة فعالة .ويقسَّم سقف
انبعاثات غازات االحتباس الحراري إلى رخص انبعاثات قابلة للتداول ُتمنح – إما في
ص
ن تسل م رخ 
ت أ
مزاد أو بالمجان – إلى هيئات خاضعة لخطة التداول .وينبغي للهيئا 
ع انبعاثاتها( باألطنان من ثان 
ي مجمو 
انبعاث تساو 
ن
ن لكل هيئة أ 
ي أكسي د الكربون .)ويمك 
ن رخصها إلى هيئات أخرى فتتمكن تلك الهيئات من تفادي الحجم نفسه من
تبي ع الفائض م 
ط التداو ل على مستوى الشركات أو المستوى
ن تنفيذ خط 
االنبعاثات بطريقة أرخص .و يمك 
المحلي أو الدولي (مثل آليات المرونة في إطار بروتوكول كيوتو والنظام األوروبي لتداول
ن أو غازات
ى ثاني أكسي د الكربو 
ق عل 
ن تط َّب 
االنبعاثات في االتحاد األوروبي) ويمكن أ 
االحتباس الحراري األخرى أو موا د أخرى.
الظروف التمكينية ][Enabling conditions
الظروف التي تؤثر في جدوى خيارات التكيّف والتخفيف ،ويمكن أن تسرع وتوسع التحوالت
النظامية التي من شأنها الحد من زيادة درجة الحرارة إلى  1.5درجة مئوية وتعزيز قدرات
ال ُنظم والمجتمعات للتكيّف مع تغيّر المناخ المرتبط بها ،مع تحقيق التنمية المستدامة والقضاء
على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة .وتشمل الظروف التمكينية التمويل ،واالبتكار
التكنولوجي ،وتعزيز أدوات السياسة العامة ،والقدرات المؤسسية ،والحوكمة المتعددة
المستويات ،والتغييرات في السلوك البشري وأنماط الحياة .وتشمل أيضا ً عمليات شاملة،
واالهتمام بتفاوت القوة وعدم تكافؤ الفرص للتنمية ،وإعادة النظر في القيم.

انظر أيضا ً الجدوى.
فعالية الطاقة ][Energy efficiency
ن
ىم
ت الفيزيائي ة األخر 
نسب ة المخرجات أو الطاقة المفيدة أو خدمات الطاقة أو المخرجا 
س بالكيلوواط/
ن الطاقة( تقا 
ط نقل أ و تخزين إلى مدخالتها م 
نظام أ و عملي ة تحويل أو نشا 
ساعة أو كيلوواط/ساعة 1-أو أطنان/كيلوا 
ت
س فيزيائي ة للمخرجا 
ي وحدة قيا 
ط ساع ة 1-أ و بأ 
المفيدة مثل كمية األطنان المنقول ة في الكيلومتر .)وتوصف فعالية الطاقة غالبا ً بوصفها
كثافة الطاقة .وفي االقتصاد ،تصف كثافة الطاقة نسبة المخرجات االقتصادية إلى مدخالت
الطاقة .والطريقة األكثر شيوعا ً لقياس فعالية الطاقة هي قياسها كطاقة مدخالت على وحدة
فيزيائية أو اقتصادية ،أي كيلوواط/ساعة بالدوالر األمريكي( 1-كثافة الطاقة) أو طن
كيلوواط/الساعة .1-وبالنسبة للمبانيُ ،تقاس غالبا ً بالكيلوواط ساعة في المتر ،2-وللمركبات
كلم-لتر 1-أو لتر-كم .1-وتشير «فعالية الطاقة» غالبا ً في السياسات العامة إلى تدابير خفض
الطلب على الطاقة عن طريق خيارات تكنولوجية مثل عزل المباني ،واألجهزة األكثر
كفاءة ،واإلضاءة الفعالة ،والمركبات الفعالة ،وغيرها.
أمن الطاقة ][Energy security
هدف بلد معيّن ،أو المجتمع العالمي بوجه عام ،المتمثل في الحفاظ على إمدادات من
الطاقة كافية ومستقرة ويمكن التنبؤ بها .وتشمل اإلجراءات تأمين كفاية موارد الطاقة لتلبية
الطلب الوطني على الطاقة بأسعار تنافسية ومستقرة وقدرة إمدادات الطاقة على الصمود؛
والتمكين من استحداث تكنولوجيات ونشرها؛ وبناء بنية تحتية كافية لتوليد إمدادات من
الطاقة وتخزينها ونقلها؛ وتأمين عقود قابلة للتنفيذ من أجل توريد الطاقة.
تعزيز الطقس ][Enhanced weathering
تعزيز إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي من خالل إذابة صخور السيليكات
والكربونات عن طريق طحن هذه المعادن إلى جزيئات صغيرة وتطبيقها بفعالية على
التربة أو السواحل أو المحيطات.
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المجموعة (النموذجية) ][(Model) Ensemble
مجموعة من نماذج المحاكاة المتوازية تصف الظروف المناخية التاريخية أو التنبؤات
المناخية أو إسقاطات المناخ .وقد يتيح اختالف النتائج على مستوى أعضاء المجموعة
تقدير مدى عدم اليقين القائم على النمذجة .وال تحدد المجموعات ذات النموذج ذاته ولكن
مع اختالف ظروفها األولية سوى قدر عدم اليقين المرتبط بتقلبية المناخ الداخلية ،في
حين تضم المجموعات المتعددة النماذج ،بما في ذلك المحاكاة بنماذج عديدة أيضاً ،تأثير
اختالفات النماذج .وتهدف المجموعات المضطربة البارامترات والتي تتغير بارامتراتها
بشكل نظامي ،إلى تقييم قدر عدم اليقين الناجم عن خصائص نموذج داخلي في إطار
نموذج واحد .وتتعلق مصادر عدم اليقين المتبقية والتي ال تعالجها نماذج المجموعات
بأخطاء أو انحرافات نماذج نظامية يمكن تقييمها بمقارنات نظامية لمحاكات نموذجية مع
رصدات حيثما توفرت.

انظر أيضا ً إسقاطات المناخ.

انظر أيضا ً الخطر؛ والمخاطرة؛ والقابلية للتأثر.
اإلعصار خارج المداري ][Extratropical Cyclone
أي عاصفة إعصارية النطاق ولكنها ليست إعصاراً مدارياً .وتشير عاد ًة إلى عاصفة
مهاجرة متوسطة أو عالية تكونت في مناطق ذات تغيرات كبيرة في درجة الحرارة األفقية.
وتسمى أحيانا ً عاصفة خارج مدارية أو مدارية منخفضة.

انظر أيضا ً اإلعصار المداري.
الظاهرة الجوية المتطرفة
ت معين من السنة.
الظاهرة الجوية المتطرفة هي ظاهرة نادرة تحدث في مكان معين في وق 
ن في العادة نادرة،
وتتفاوت تعاريف كلمة «نادرة» ،ولكن أي ظاهرة جوية متطرفة تكو 
ن لدالة توزع االحتماالت المقدّرة من
مثل الجزء المئيني العاشر أو الجزء المئيني التسعي 
الرصدات ،أو أكثر ندرة من ذلك .وخصائص ما يمكن أن يسمى «الطقس المتطرف»
قد تتباين ،بحكم تعريفها ،من مكان آلخر بالمعني المطلق .وعندما يستمر نمط الطقس
المتطرف لبعض الوقت ،مثالً لمدة فصل كامل ،فإنه يمكن أن يص ّنف على أنه من الظواهر
المناخية المتطرفة ،وخاصة إذا أسفر عن متوسط أو مجموع متطرفين بحد ذاتهما (مثل
الجفاف أو هطول األمطار بغزارة على مدى فصل كامل).
][Extreme weather event

المساواة ][Equality
مبدأ ينسب قيمة متساوية إلى جميع البشر ،بما في ذلك تكافؤ الفرص والحقوق وااللتزامات،
بغض النظر عن أصولهم.
عدم المساواة []Inequality
تفاوت الفرص والمواقف االجتماعية ،وعمليات التمييز داخل مجموعة أو مجتمع،
على أساس الجنس والطبقة والعرق والعمر و(عدم) اإلعاقة ،الناتجان غالبا ً عن تفاوت
مستويات التنمية .ويشير عدم المساواة في الدخل إلى وجود فجوات بين أصحاب الدخول
األعلى واألقل دخالً داخل البلد وبين البلدان.
انظر أيضا ً التكافؤ؛ واألخالقيات؛ واإلنصاف.

حساسية المناخ عند االتزان
انظر حساسية المناخ.

التعرض ][Exposure
وجود أناس؛ أو سبل عيش؛ أو أنواع أو ُنظم إيكولوجية؛ أو خدمات أو وظائف وخدمات
وموارد بيئية؛ أو بنى تحتية؛ أو أصول اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية في أماكن أو
ظروف يمكن أن تتأثر سلباً.

][Equilibrium climate sensitivity

التكافؤ ][Equity
التكافؤ من مبادئ اإلنصاف في تقاسم األعباء ،وهو أساس لفهم كيفية توزيع التأثيرات
والتصدي لتغير المناخ ،بما في ذلك التكاليف والفوائد ،في المجتمع بطرق متساوية إلى حد
ما .ويتماشى ذلك غالبا ً مع أفكار المساواة واإلنصاف والعدالة ويطبَّق على المساواة في
المسؤولية عن تأثيرات وسياسات المناخ وتوزيعها على المجتمعات واألجيال واألجناس،
أي على من يشارك ويتحكم في عمليات صنع القرار.
تكافؤ التوزيع []Distributive equity
التكافؤ في عواقب ونواتج وتكاليف وفوائد اإلجراءات أو السياسات .وفي حالة تغيّر
المناخ أو السياسات المناخية ألشخاص مختلفين وأماكن وبلدان مختلفة ،يشمل جوانب
التكافؤ في توزيع األعباء والفوائد الناجمة عن التخفيف والتكيّف.

التكافؤ بين األجيال []Inter-generational equity
التكافؤ بين األجيال يقر بأن تأثيرات االنبعاثات والقابلية للتأثر والسياسات الماضية
والحالية تفرض تكاليف وفوائد على الناس والفئات العمرية المختلفة في المستقبل.

الظاهرة الجوية أو المناخية المتطرفة
انظر المناخ المتطرف (الظاهرة الجوية أو المناخية المتطرفة).

][Extreme weather or climate event

اإلنصاف ][Fairness
المعاملة المحايدة والعادلة دون محاباة أو تمييز حيث يتساوى كل األشخاص ً
قيمة وفرصاً.

انظر أيضا ً التكافؤ؛ والمساواة؛ واألخالقيات.
الجدوى ][Feasibility
مدى كون األهداف المناخية وخيارات االستجابة ممكنة و/أو مرغوبا ً فيها .وتعتمد
الجدوى على الظروف الجيوفيزيائية واإليكولوجية والتكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية
والمؤسسية للتغيّر .والظروف التي ترتكز عليها الجدوى ديناميكية ومتغيرة مكانيا ً وقد
تختلف باختالف المجموعات.

انظر أيضا ً الظروف التمكينية.
حتمية السيناريو الممكن
انظر حتمية تغيّر المناخ.

][Feasible scenario commitment
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التكافؤ بين الجنسين []Gender equity
ضمان التكافؤ بين المرأة والرجل من حيث الحقوق والموارد والفرص .وفي حالة تغيّر
المناخ ،يقر التكافؤ بين الجنسين بأن النساء أكثر عرضة في الغالب لتأثيرات تغيّر المناخ
وقد تتعرض لإلجحاف في عمليات وضع السياسات المناخية ونواتجها.

انظر موجة الحرارة؛ والمناخ المتطرف (الظاهرة الجوية أو المناخية المتطرفة).

التأثير التفاعلي
انظر التأثير التفاعلي للمناخ.

][Feedback

الحوكمة المرنة
انظر الحوكمة.

][Flexible governance

التكافؤ اإلجرائي []Procedural equity
التكافؤ في عملية صنع القرار ،بما في ذلك االعتراف والشمولية في المشاركة والتمثيل
المتساوي والقوة التفاوضية والصوت والوصول العادل إلى المعرفة والموارد الالزمة
للمشاركة.
انظر أيضا ً المساواة؛ واألخالقيات؛ واإلنصاف.

الفيضان ][Flood
التدفق المفرط للمياه خارج الحدود المعتادة لمجرى مائي أو جسم مائي آخر ،أو تراكم
المياه على امتداد مساحات ال تكون مطمورة عاد ًة .ويشمل الفيضانات النهرية ،والفيضانات
السريعة ،والفيضانات الحضرية ،والفيضانات المطرية ،وفيضانات مياه المجارير،
والفيضانات الساحلية ،والفيضانات التي يتسبب فيها ثوران الكتل الجليدية في البحيرات.

األخالقيات ][Ethics
األخالقيات تنطوي على مسائل العدالة والقيم .وتهتم العدالة بالحق والباطل والعدل
واإلنصاف ،وبصورة عامة ،بالحقوق التي يستحقها الناس والكائنات الحية .والقيمة هي
مسألة قدر أو فائدة أو مصلحة.

األمن الغذائي ][Food security
يتحقق األمن الغذائي عندما يمكن لجميع األشخاص وفي جميع األوقات الحصول ماديا ً
واجتماعيا ً واقتصاديا ً على أغذية كافية ومأمونة ومغذية تلبي جميع احتياجاتهم التغذوية
وأفضلياتهم الغذائية لممارسة حياة نشطة وملؤها الصحة (منظمة األمم المتحدة لألغذية
والزراعة.)2001 ،

الب ّينة ][Evidence
البيانات والمعلومات المستخدمة في العملية العلمية للوصول إلى االستنتاجات .وفي هذا
التقرير ،تشير درجة البيّنات إلى كمية وجودة واتساق المعلومات العلمية/الفنية التي استند
إليها المؤلفون الرئيسيون في استنتاجاتهم.

الفاقد الغذائي ][Food wastage
يشمل الفاقد الغذائي فقدان األغذية (فقدان األغذية أثناء اإلنتاج والنقل) وفضالت األغذية
(إهدار المستهلك لألغذية) (منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة.)2013 ،

انظر أيضا ً المساواة؛ والتكافؤ؛ واإلنصاف.

انظر أيضا ً االتفاق؛ والثقة؛ واألرجحية؛ وعدم اليقين.

القسر ][Forcing
انظر القسر اإلشعاعي.
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الغابة ][Forest
نوع من الغطاء النباتي تغلب عليه األشجار .وتوجد الكثير من التعاريف المستخدمة لمصطلح
الغابة في مختلف أنحاء العالمُ ،تعزى إلى وجود اختالفات كبيرة في الظروف الجيوفيزيائية
البيولوجية ،والهيكل االجتماعي ،وال ُنظم االقتصادية .ولالطالع على مناقشة لمصطلح الغابة
وما يتصل به من مصطلحات مثل زراعة الغابات ،وإعادة زراعة الغابات ،وإزالة الغابات،
انظر التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ عن استخدام األراضي،
وتغيّر استخدام األراضي ،والحراجة ( .)2000وانظر أيضا ً المعلومات التي وفرتها اتفاقية
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ( ،)2013والتقرير الخاص بالتعاريف والخيارات
المنهجية لجرد االنبعاثات الناشئة مباشرة عن تأثير األنشطة البشرية في تدهور الغابات وإزالة
األنواع األخرى من الغطاء النباتي (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ].)2003 ،

انظر أيضا ً زراعة الغابات؛ وإزالة الغابات؛ وإعادة زراعة الغابات.
الوقود األحفوري ][Fossil fuels
الوقود الذي يشكل الكربون أساسه والمُستمد من رواسب الهيدروكربون األحفوري ،بما
في ذلك الفحم والنفط والغاز الطبيعي.

االتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ
][Framework Convention on Climate Change

انظر اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.
التكافؤ بين الجنسين
انظر التكافؤ.

][Gender equity

التكنولوجيات العامة األغراض ])[General purpose technologies (GPT
التكنولوجيات العامة األغراض ُتستخدم أو يمكن استخدامها بشكل واسع في مجموعة
واسعة من القطاعات بطرق تؤدي إلى تغيير أساسي في أساليب تشغيل تلك القطاعات
( .)1998 ،Helpmanوتشمل األمثلة على ذلك المحرك البخاري ومولد الطاقة والمحرك
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا األحيائية.
الهندسة الجيولوجية ][Geoengineering
في هذا التقرير ،يُعطى اعتبار منفصل للنهجين الرئيسيين اللذين يُعتبران «هندسة
جيولوجية» في بعض المؤلفات  -أي تعديل اإلشعاع الشمسي ،وإزالة ثاني أكسيد الكربون.
وبسبب هذا الفصل ،ال يُستخدم مصطلح «الهندسة الجيولوجية» في هذا التقرير.
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انظر أيضا ً إزالة ثاني أكسيد الكربون؛ وتعديل اإلشعاع الشمسي.
المجلدة ][Glacier
كتلة حولية من الجليد ،وربما من الخشيف والثلج ،تنشأ على سطح اليابسة نتيجة إعادة
تبلور الثلج وتظهر بيّنات للتدفق في الماضي أو الحاضر .وتكتسب المجلدة عاد ًة كتلتها
بتراكم الثلج وتفقد كتلتها عن طريق ذوبان الجليد وتصريفه في البحر أو البحيرة إذا انتهت
المجلدة في جسم مائي .و ُتعرف كتل الجليد األرضية ذات الحجم القاري (أكبر من 50
ألف كلم )2باسم الصفائح الجليدية.

انظر أيضا ً الصفيحة الجليدية.
نموذج المناخ العالمي (ويشار إليه أيضا ً بأنه نموذج الدوران العام ،والمختصر
اإلنكليزي لكليهما هو )GCM
[Global climate model (also referred to as general circulation model,
])both abbreviated as GCM

انظر النموذج المناخي.

المتوسط العالمي لدرجات الحرارة السطحية
])[Global mean surface temperature (GMST

المتوسط العالمي المقدر لدرجات حرارة الهواء قرب السطح على اليابسة والمياه-الجليد،
ودرجات حرارة سطح البحر في مناطق المحيطات الخالية من الجليد ،وعادة ما يتم التعبير
عن التغيرات باعتبارها ابتعاداً عن قيمة لفترة مرجعية معينة .وعند تقدير التغيرات في
المتوسط العالمي لدرجات الحرارة السطحية ( ،)GMSTتستخدم أيضا ً درجة حرارة الهواء
1
قرب السطح على اليابسة والمحيطات.

انظر أيضا ً درجة حرارة الهواء السطحي على اليابسة؛ ودرجة حرارة سطح البحر؛
والمتوسط العالمي لدرجات حرارة الهواء السطحي.

المتوسط العالمي لدرجات حرارة الهواء السطحي
])[Global mean surface air temperature (GSAT

المتوسط العالمي لدرجات حرارة الهواء بالقرب من سطح اليابسة والمحيطات .و ُتستخدم
التغيرات في ذلك المتوسط العالمي غالبا ً لقياس تغير درجة الحرارة العالمية في النماذج
المناخية ولكنها ال ُترصد مباشرة.

انظر أيضا ً المتوسط العالمي لدرجة الحرارة؛ والمتوسط العالمي لدرجات الحرارة
السطحية؛ ودرجة حرارة الهواء السطحي على اليابسة.
االحترار العالمي ][Global warming
الزيادة المقدرة في المتوسط العالمي لدرجات الحرارة السطحية على مدى 30سنة ،أو على
مدى فترة  30سنة متمركزة على سنة معينة أو عقد معين ،ويعبّر عنه قياسا ً بمستويات ما
قبل الصناعة ،إال إذا ُحدّد خالف ذلك .وبالنسبة إلى فترات الثالثين سنة التي تشمل سنوات
ماضية ومقبلة ،يفترض أن االتجاه االحتراري متعدد العقود مستمر.

انظر أيضا ً تغيّر المناخ؛ وتقلبية المناخ.
الحوكمة ][Governance
مفهوم كامل وشامل لمجموعة كاملة من سُبل اتخاذ القرار واإلدارة وتنفيذ السياسات
والتدابير ومراقبتها .وفي حين أن الحكم يرتبط بشكل وثيق بمفهوم الدولة  -األمة ،فإن
مفهوم الحوكمة األكثر شموالً يقر بمختلف مستويات الحكم (العالمي والدولي واإلقليمي
ودون الوطني والمحلي) وبمساهمة القطاع الخاص والعناصر الفاعلة من المنظمات غير
الحكومية والمجتمع المدني في معالجة مختلف أنواع القضايا التي تواجه المجتمع العالمي.
حوكمة التكيّف []Adaptive governance
مصطلح ناشئ في المؤلفات الخاصة بتطوير مؤسسات الحوكمة الرسمية وغير الرسمية
التي تعطي األولوية للتعلم االجتماعي في تخطيط وتنفيذ وتقييم السياسات من خالل
التعلم االجتماعي التكراري لتوجيه استخدام وحماية الموارد الطبيعية وخدمات ال ُنظم
اإليكولوجية والموارد الطبيعية المشتركة ،وال سيما في حاالت التعقيد وعدم اليقين.
حوكمة المناخ []Climate governance
آليات وتدابير هادفة ترمي إلى توجيه ال ُنظم االجتماعية صوب الحيلولة دون المخاطر
التي يمثلها تغيّر المناخ أو التخفيف منها أو التكيّف معها ( Jagersو.)Stripple ، 2003
الحوكمة التداولية []Deliberative governance
تنطوي الحوكمة التداولية على صنع القرار من خالل محادثات عامة شاملة تتيح الفرصة
لوضع خيارات السياسة العامة عن طريق مناقشة عامة عوضا ً عن جمع التفضيالت
الفردية من خالل التصويت أو االستفتاءات (على الرغم من أن آليات الحوكمة هذه يمكن
أيضا ً استخدامها وإضفاء الشرعية عليها من خالل المداوالت العامة).

الحوكمة المرنة
استراتيجيات الحوكمة على مستويات مختلفة والتي تعطي األولوية الستخدام التعلم
االجتماعي وآليات التعقيب السريعة في التخطيط وصنع السياسات ،في كثير من األحيان
من خالل عمليات اإلدارة التدريجية والتجريبية والمتكررة.
[]Flexible governance

قدرات الحوكمة []Governance capacity
قدرة مؤسسات الحوكمة والقادة والهيئات غير الحكومية والمجتمع المدني من تخطيط
وتنسيق وتمويل وتنفيذ وتقييم وتكييف السياسات والتدابير على كل من األمد القصير
والمتوسط والطويل ،مع التكيّف مع عدم اليقين ،والتغيّر السريع ،والمدى الواسع
للتأثيرات ،والجهات الفاعلة والمتطلبات المتعددة.

الحوكمة المتعددة المستويات
تشير الحوكمة المتعددة المستويات إلى التبادالت غير الهرمية المتفاوض عليها بين
المؤسسات على المستويات عبر الوطنية والوطنية واإلقليمية والمحلية .وتحدد الحوكمة
المتعددة المستويات العالقات بين عمليات الحوكمة على هذه المستويات المختلفة.
وتتضمن الحوكمة المتعددة المستويات العالقات المتفاوض عليها بين المؤسسات على
مستويات مؤسسية مختلفة وكذلك ’طبقات‘ عمودية لعمليات الحوكمة على مستويات
مختلفة .وتقام العالقات المؤسسية مباشرة بين المستويات عبر الوطنية واإلقليمية
والمحلية بما يتجاوز مستوى الدولة (Petersو.)2001،Pierre
[]Multi-level governance

الحوكمة التشاركية []Participatory governance
نظام حوكمة يتيح مشاركة الجمهور مباشرة في عملية صنع القرار باستخدام مجموعة
متنوعة من التقنيات مثل االستفتاءات ،والمداوالت المجتمعية ،وهيئات المحلفين من
المواطنين ،والموازنة التشاركية .ويمكن تطبيق هذا النهج في سياقات مؤسسية رسمية

ً
مواكبة للمؤلفات ،مجموعة متنوعة من المقاييس المتكافئة تقريبا ً لتغير المتوسط العالمي لدرجات الحرارة السطحية.
 1استخدمت التقارير السابقة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ،
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وغير رسمية من الوطنية إلى المحلية ،ولكنه يرتبط عاد ًة باتخاذ القرار .ويستند هذا التعريف
إلى التعريف المستعمل لدى Wright Fungو )Sarmiento (2003و )Tilly (2018و.
قدرات الحوكمة
انظر الحوكمة.

][Governance capacity

البنية التحتية الخضراء ][Green infrastructure
مجموعة مترابطة من ال ُنظم اإليكولوجية الطبيعية والمبنية والمساحات الخضراء وغيرها
من المعالم الطبيعية .ويشمل ذلك األشجار المزروعة واألصلية واألراضي الرطبة والحدائق
والمساحات الخضراء المفتوحة واألراضي العشبية والغابات األصلية ،فضالً عن التدخالت
الممكنة لتصميم المباني والشوارع التي تشمل النباتات .وتوفر البنية التحتية الخضراء
خدمات ووظائف على غرار البنية التحتية التقليدية .ويستند هذا التعريف إلى التعريف
المستعمل لدى  Culwickو.(2016) Bobbins
غازات االحتباس الحراري ])[Greenhouse gas (GHG
غازات االحتباس الحراري هي المكونات الغازية للغالف الجوي  -سواء كانت طبيعية
أم بشرية المنشأ  -التي تمتص األشعة وتطلقها عند أطوال موجية محددة في نطاق
طيف األشعة األرضية التي تنبعث من سطح األرض والغالف الجوي ذاته ،والسحب.
وتؤدي هذه الخاصية إلى حدوث ظاهرة االحتباس الحراري .وغازات االحتباس الحراري
الرئيسية الموجودة في الغالف الجوي هي بخار الماء ( )H2Oوثاني أكسيد الكربون ()CO2
وأكسيد النيتروز ( )N2Oوالميثان ( )CH4واألوزون ( .)O3وإضافة إلى ذلك ،يوجد في
الغالف الجوي عدد من غازات االحتباس الحراري البشرية المنشأ كلياً ،مثل مركبات
الهالوكربون وغيرها من المواد المحتوية على الكلور والبروم التي يجري تناولها في
إطار بروتوكول مونتريال .وإضافة إلى ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروز والميثان،
يتناول بروتوكول كيوتو سادس فلوريد الكبريت ( )SF6والمركبات الكربونية المحتوية
على الفلور والهيدروجين والمركبات الكربونية الفلورية المشبعة.

انظر أيضا ً ثاني أكسيد الكربون ()CO2؛ والميثان ()CH4؛ وأكسيد النيتروز ()N2O
واألوزون (.)O3
إزالة غازات االحتباس الحراري ])[Greenhouse gas removal (GGR
سحب غازات االحتباس الحراري و/أو سالئف من الغالف الجوي بواسطة مصرف أو
بالوعة.

انظر أيضا ً إزالة ثاني أكسيد الكربون؛ واالنبعاثات السلبية.

تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي ])[Gross fixed capital formation (GFCF
عنصر واحد من الناتج المحلي اإلجمالي يقابل القيمة اإلجمالية لعمليات االستحواذ ،ناقص
التصرف في األصول الثابتة خالل عام واحد من قبل قطاع األعمال والحكومات واألسر
المعيشية ،وزائد بعض اإلضافات إلى قيمة األصول غير المنتجة (مثل أصول باطن األرض
أو تحسينات رئيسية في كمية أو نوعية أو إنتاجية األرض).
المركبات الهيدروكربونية المهلجنة (الهالوكربونات) ][Halocarbons
المركبات الهيدروكربونية المهلجنة هي مصطلح شامل يشير إلى مجموعة الفصائل
العضوية المهلجنة جزئياً ،والتي تشمل مركبات الكلوروفلوروكربون ( ،)CFCsومركبات
الهيدروكلوروفلوروكربون ( ،)HCFCsوالهيدروفلوروكربون ( ،)HFCsوالهالونات،
وكلوريد الميثيل ،وبروميد الميثيل .وتتسم العديد من المركبات الهيدروكربونية المهلجنة
بقدرات عالية على إحداث االحترار العالمي .وتشارك المركبات الهيدروكربونية المهلجنة
المحتوية على الكلور والبروم أيضا ً في نضوب طبقة األوزون.
الخطر ][Hazard
احتمال حدوث ظاهرة طبيعية أو فيزيائية بفعل اإلنسان أو حدوث اتجاه من هذا القبيل قد يتسبب
في خسائر في األرواح ،أو آثار صحية أخرى ،فضالً عن إلحاق أضرار وخسائر بالممتلكات،
والبنية التحتية ،وسُبل العيش ،وتقديم الخدمات ،وال ُنظم اإليكولوجية ،والموارد البيئية.

انظر أيضا ً الكارثة؛ والتعرض؛ والمخاطرة؛ والقابلية للتأثر.

انظر أيضا ً الظاهرة الجوية المتطرفة.
التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
])[Heating, ventilation, and air conditioning (HVAC

ُتستخدم تكنولوجيا التدفئة والتهوية وتكييف الهواء للتحكم في درجة الحرارة والرطوبة في
بيئة داخلية ،سواء في المباني أو في المركبات ،وتوفير الراحة الحرارية وجودة الهواء
الصحي لشاغليها .ويمكن تصميم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لمساحات معزولة
أو مبنى فردي أو شبكة تدفئة وتبريد موزعة داخل مبنى أو نظام تدفئة مركزي .ويوفر
نظام التدفئة المركزي وفورات حجم ونطاقا ً للتكامل مع الحرارة الشمسية والتبريد/التدفئة
الموسمية الطبيعية وما إلى ذلك.
الهولوسين ][Holocene
الهولوسين هو الحقبة الجيولوجية الحالية بين الجليدين وثاني حقبتي العصر الرابع وتسبقها
حقبة البليستوسين .و ُتعرِّ ف اللجنة الدولية لطبقات األرض بداية الهولوسين بأنها كانت
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انظر أيضا ً األنثروبوسين.
السلوك البشري ][Human behaviour
ً
استجابة لموقف معين أو حافز معين .وتتسم التصرفات
الطريقة التي يتصرف بها الشخص
البشرية باألهمية على مستويات مختلفة ،بدءاً من الجهات الفاعلة على كل من الصعيد
الدولي والوطني ودون الوطني ووصوالً إلى المنظمة غير الحكومية والجهات الفاعلة على
مستوى الشركات والمجتمعات المحلية واألسر المعيشية فضالً عن التصرفات الفردية.

سلوك التكيّف
انظر السلوك البشري.

[]Adaptation behaviour

سلوك التخفيف
األعمال البشرية التي تؤثر تأثيراً مباشراً أو غير مباشر في التخفيف.
[]Mitigation behaviour

تغ ّير السلوك البشري ][Human behavioural change
تحول أو تغيّر في التصرفات البشرية .ويمكن التخطيط لجهود تغيير السلوك بطرق تخ ّفف
من تغيّر المناخ و/أو تحد من العواقب السلبية لتأثيرات تغيّر المناخ.

حقوق اإلنسان
حقوق متأصلة في جميع البشر وعالمية وغير قابلة للتصرف وغير قابلة للتجزئة ينص
عليها القانون عاد ًة ويكفلها .وتشمل الحق في الحياة ،والحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،والحق في التنمية وتقرير المصير استناداً إلى تعريف مكتب المفوضية السامية
لألمم المتحدة (.)2018
][Human rights

الحقوق اإلجرائية []Procedural rights
الحق في االنتفاع بإجراء قانوني إلنفاذ الحقوق الموضوعية.
الحقوق الموضوعية []Substantive rights
حقوق اإلنسان األساسية ،بما في ذلك الحق في جوهر كينونة اإلنسان مثل الحياة نفسها
والحرية والسعادة.
األمن البشري ][Human security
حالة تتحقق عندما يكون الجوهر الحيوي للحياة البشرية محمياً ،وعندما يُتاح لألشخاص
ما يلزم من حرية ومن قدرة كي يعيشوا بكرامة .ويشمل الجوهر الحيوي للحياة البشرية،
في سياق تغيّر المناخ ،العناصر المادية وغير المادية العامة الخاصة بكل ثقافة والالزمة
للناس كي يتصرفوا لتحقيق مصالحهم ويعيشوا بكرامة.
النظام البشري ][Human system
أي نظام تؤدي فيه المنظمات والمؤسسات البشرية دوراً رئيسياً .ويكون هذا المصطلح في
كثير من األحيان ،ولكن ليس دائماً ،مرادفا ً لمصطلح المجتمع أو النظام المجتمعي .وال ُنظم
من قبيل ال ُنظم الزراعية ،وال ُنظم الحضرية ،وال ُنظم السياسية ،وال ُنظم التكنولوجية ،وال ُنظم
االقتصادية هي كلها ُنظم بشرية بالمعنى المستخدم في هذا التقرير.
الدورة الهيدرولوجية ][Hydrological cycle
الدورة التي يتبخر فيها الماء من المحيطات وسطح اليابسة  ،ويحمل فوق سطح األرض
في دوران الغالف الجوي في شكل بخار ماء يتكثف مكونا ً سحبا ً  ،ويتساقط مطراً أو ثلجاً،
ويمكن أن تعترضه على سطح األرض األشجار والغطاء النباتي  ،ويمكن أن يتراكم ثلجا ً
أو جليداً ،ويوفر جريانا ً على سطح األرض ،ويتغلغل في التربة ،ويغذي المياه الجوفية،
ويصب في األنهار  ،ويتدفق إلى المحيطات ،ويتبخر مجدداً في نهاية المطاف من سطح
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مسرد المصطلحات

الناتج المحلي اإلجمالي ])[Gross domestic product (GDP
مجموع القيمة اإلجمالية المضافة ،بسعر الشراء ،التي يحققها المنتجون المقيمون وغير
المقيمين في االقتصاد ،مضافا ً إليه جميع الضرائب ومطروحا ً منه اإلعانات التي ال تدرج
في قيمة المنتجات في بلد أو منطقة جغرافية لفترة زمنية محددة تكون عاما ً واحداً عاد ًة.
ويُحسب الناتج المحلي اإلجمالي بدون خصم انخفاض قيمة األصول المصنعة أو نضوب
الموارد الطبيعية أو تدهورها.

موجة الحرارة ][Heatwave
فترة من الطقس الحار بشكل غير طبيعي .ولموجات الحرارة ونوبات الحرارة تعاريف
مختلفة ومتداخلة في بعض الحاالت.

مسرد المصطلحات
المحيط أو األرض .ويشار إلى مختلف ال ُنظم الداخلة في الدورة الهيدرولوجية  ،عادة،
باسم ال ُنظم الهيدرولوجية.
الصفحة الجليدية ][Ice sheet
كتلة من الجليد األرضي ذات حجم قاري تتسم بالسماكة وتكفي لتغطية معظم الصخور
القاعدية تحتها لدرجة أن شكلها يتحد د بالدرجة األولى من خالل ديناميتها الداخلية (أي تدفق
الجليد أثناء تحلله داخليا ً و/أو انزالقه عند قاعدته) .وتتدفق الصفحة الجليدية إلى الخارج
من هضبة وسطى عالية ذات منحدر سطحي متوسط صغير .وتنحدر الحواف بصورة
حادة ،وينصر 
ف الجليد من خالل التدفق السريع للمجاري الجليدية أو المجلدات التصريفية
في بعض األحوال إلى البحار أو إلى الجروف الجليدية الطافية على البحار .وال توج د
سوى صفحتين جليديتين في العالم الحديث ،إحداهما على غرينالند واألخرى على المنطق ة
القطبية الجنوبية .وأثناء الفترات الجليدية كانت هناك صفائح أخرى.

انظر أيضا ً المجلدة.
تقييم أثر (تغ ّير المناخ) ][(climate change) Impact assessment
ممارسة تحديد وتقييم آثار تغيّر المناخ على ال ُنظم الطبيعية والبشرية ،بقيم نقدية و/أو
غير نقدية.
التأثيرات (العواقب والنواتج) ])[Impacts (consequences, outcomes
عواقب المخاطر المحققة على ال ُنظم الطبيعية والبشرية ،حيث تنتج المخاطر عن تفاعالت
األخطار المرتبطة بالمناخ (بما في ذلك الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة) والتعرض
والقابلية للتأثر .وتشير التأثيرات عموما ً إلى اآلثار على األرواح وسُبل العيش والصحة
والرفاه والنظم اإليكولوجية واألنواع واألصول االقتصادية واالجتماعية والثقافية والخدمات
(بما في ذلك خدمات النظام اإليكولوجي) والبنية التحتية .وقد يشار إلى التأثيرات بأنها
عواقب أو نواتج ويمكن أن تكون ضارة أو مفيدة.

انظر أيضا ً التكيّف؛ والتعرض؛ والخطر؛ والخسارة والضرر ،والخسائر واألضرار؛
والقابلية للتأثر.

مسرد المصطلحات

التك ّيف التراكمي
انظر التكيّف.

][Incremental adaptation

المعارف األصلية ][Indigenous knowledge
تشير المعارف األصلية إلى الفهم والمهارات والفلسفات التي طورتها المجتمعات ذات
التاريخ الطويل من التفاعل مع محيطها الطبيعي .وبالنسبة للكثير من الشعوب األصلية ،فإن
المعارف األصلية ُترشد صنع القرار بشأن الجوانب األساسية للحياة ،من األنشطة اليومية
إلى اإلجراءات الطويلة األجل .وهذه المعرفة جزء ال يتجزأ من المجمعات الثقافية التي
تشمل أيضا ً اللغة ،و ُنظم التصنيف ،وممارسات استخدام الموارد ،والتفاعالت االجتماعية،
والقيم ،والطقوس ،والروحانية .وهذه الطرق المميزة للمعرفة جوانب مهمة للتنوع الثقافي
العالمي .ويستند هذا التعريف إلى التعريف المستعمل لدى اليونسكو (.)2018

التغ ّير غير المباشر في استخدام األراضي
انظر تغيّر استخدام األراضي.

])[Indirect land-use change (iLUC

الثورة الصناعية ][Industrial revolution
فترة نمو صناعي سريع ذات آثار اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق ،بدأت في بريطانيا
خالل النصف الثاني من القرن الثامن عشر وانتشرت في أوروبا وبعد ذلك في بلدان أخرى،
بما فيها الواليات المتحدة .وكان اختراع المحرك البخاري نقطة انطالق مهمة حفزت هذا
التطور .وتمثل الثورة الصناعية بداية الزيادة الكبيرة في استخدام الوقود األحفوري ،الفحم
في أول األمر ،ومن ثم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

انظر أيضا ً ما قبل الصناعة.
البلدان الصناعية/المتقدمة/النامية
][Industrialized/developed/developing countries

يوجد تنوع في ُنهُج تصنيف البلدان على أساس مستوى التنمية لديها ،وتعريف مصطلحات
مثل الصناعية أو المتقدمة أو النامية .و ُتستعمل تصنيفات متعددة في هذا التقرير )1( .ففي
منظومة األمم المتحدة ،ال يوجد عُرف مستقر لتسمية البلدان أو المناطق المتقدمة والنامية.
( )2وتحدِّد شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة األقاليم المتقدمة واألقاليم النامية استناداً
إلى ممارسة عامة .وإضافة إلى ذلك ،تسمى بلدان محددة أقل البلدان نمواً ،والبلدان النامية
غير الساحلية ،والدول الجزرية الصغيرة النامية ،والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة
انتقالية .وتندرج بلدان كثيرة في أكثر من فئة واحدة من هذه الفئات )3( .ويستعمل البنك
الدولي الدخل باعتباره المعيار الرئيسي لتصنيف البلدان إما فئة البلدان المنخفضة الدخل ،أو
الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل ،أو الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل،
أو البلدان المرتفعة الدخل )4( .ويقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتجميع مؤشرات
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تتعلق بمتوسط العمر المتوقع ،والتحصيل التعليمي ،والدخل في دليل تنمية بشرية مر ّكب
( )HDIوحيد لتصنيف البلدان في فئة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة أو المتوسطة
أو العالية أو العالية جداً.
عدم المساواة
انظر المساواة.

][Inequality

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
])[Information and communication technology (ICT

مصطلح جامع يغطي أي جهاز أو تطبيق معلومات واتصاالت يشمل ما يلي :أنظمة
الحواسيب وعتاد الشبكات والبرمجيات والهواتف المحمولة وما إلى ذلك.
حتمية البنية التحتية
انظر حتمية تغيّر المناخ.

][Infrastructure commitment

المؤسسة
المؤسسات هي القواعد واألعراف المشتركة بين عناصر فاعلة اجتماعية والتي توجّ ه
التفاعل اإلنساني وتقيّده وتش ّكله .وقد تكون المؤسسات رسمية ،مثل القوانين والسياسات ،أو
غير رسمية ،مثل األعراف واألساليب المتعارف عليها .وتنشأ المنظمات  -مثل البرلمانات،
والوكاالت التنظيمية ،والشركات الخاصة ،والهيئات المجتمعية  -وتعمل استجابة ألطر
مؤسسية وللحوافز التي تؤطرها .ويمكن أن توجه المؤسسات التفاعل اإلنساني وتقيّده
وتش ّكله من خالل السيطرة المباشرة ،ومن خالل الحوافز ،ومن خالل عمليات التنشئة
االجتماعية.
][Institution

انظر أيضا ً القدرة المؤسسية.
القدرات المؤسسية ][Institutional capacity
تشمل القدرات المؤسسية بناء وتعزيز منظمات فردية وتوفير التدريب الفني واإلداري
لدعم التخطيط المتكامل وعمليات صنع القرار بين المنظمات والناس ،فضالً عن التمكين،
ورأس المال االجتماعي ،وتهيئة بيئة مؤاتية ،بما في ذلك الثقافة والقيم وعالقات السلطة
( Willemsو.)2003 ،Baumert
التقييم المتكامل ][Integrated assessment
طريقة للتحليل تجمع بين النتائج والنماذج المستمدة من علوم الفيزياء واألحياء واالقتصاد
واالجتماع ،والتفاعالت بين هذه المكونات ،في إطار متسق لتقييم الحالة وعواقب التغيّر
البيئي واالستجابات له على صعيد السياسات.

انظر أيضا ً نموذج التقييم المتكامل.
نموذج التقييم المتكامل ])[Integrated assessment model (IAM
تدمج نماذج التقييم المتكاملة المعرفة من مجالين أو أكثر في إطار واحد .وهي إحدى
األدوات الرئيسية إلجراء عمليات التقييم المتكامل.

وقد تشتمل إحدى فئات نموذج التقييم المتكامل فيما يتعلق بالتخفيف من آثار تغيّر المناخ
على تمثيالت لقطاعات متعددة من االقتصاد مثل الطاقة واستخدام األراضي وتغيّر استخدام
األراضي؛ والتفاعالت بين القطاعات؛ واالقتصاد ككل؛ وانبعاثات ومصارف أو بالوعات
غازات االحتباس الحراري المرتبطة بها؛ وتقليل تمثيل النظام المناخي .وتستخدم هذه
الفئة من النموذج لتقييم الروابط بين التنمية االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية وتطور
النظام المناخي.
وتشمل فئة أخرى من نموذج التقييم المتكامل باإلضافة إلى ذلك تمثيل التكاليف المرتبطة
بتأثيرات تغيّر المناخ ،ولكنها تتضمن تمثيالت أقل تفصيالً لألنظمة االقتصادية .ويمكن
استخدام هذه التمثيالت لتقييم اآلثار والتخفيف في إطار حساب نسبة التكلفة إلى الفائدة فضالً
عن تقدير التكلفة االجتماعية للكربون.
اإلدارة المتكاملة لموارد المياه
)][Integrated water resources management (IWRM
عملية تعزز التنمية واإلدارة المنسقتين للمياه واألراضي وما يتصل بها من موارد من أجل
زيادة الرفاه االقتصادي واالجتماعي الناتج إلى أقصى حد ممكن بطريقة منصفة بدون
تعريض استدامة ال ُنظم اإليكولوجية الحيوية للخطر.
التكافؤ بين األجيال
انظر التكافؤ.

][Inter-generational equity

العدالة بين األجيال
انظر العدالة.

][Inter-generational justice

التقلبية الداخلية
انظر تقلبية المناخ.

][Internal variability
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إنترنت األشياء ])[Internet of Things (IoT
شبكة أجهزة حاسوبية مدمجة في أشياء يومية مثل السيارات والهواتف والحواسيب المتصلة
باإلنترنت والتي تتيح إرسال البيانات واستقبالها.

التسميد بالحديد
انظر تسميد المحيطات.

][Iron fertilization

الالعكوسية ][Irreversibility
تعرف أي حالة مضطربة لنظام ديناميكي بأنها حالة العكوسية على نطاق زمني معين،
إذا كان النطاق الزمني للعودة إلى الحالة الطبيعية من هذه الحالة نتيجة للعمليات الطبيعية
أطول كثيراً من الزمن الذي يستغرقه وصول النظام إلى هذه الحالة المضطربة.

انظر أيضا ً نقطة التحول.
العدالة ][Justice
تهدف العدالة إلى ضمان حصول الناس على مستحقاتهم ،مع تحديد المبادئ المعنوية أو
القانونية لإلنصاف والتكافؤ في طريقة معاملة الناس ،وتقوم غالبا ً على األخالقيات وقيم
المجتمع.
العدالة المناخية []Climate justice
العدالة التي تربط بين التنمية وحقوق اإلنسان لتحقيق نهج يركز على اإلنسان للتصدي
لتغيّر المناخ ،وصون حقوق األشخاص األكثر ضعفا ً وتقاسم أعباء وفوائد تغيّر المناخ
وتأثيراته بإنصاف وعدالة .ويستند هذا التعريف إلى التعريف المستعمل لدى مؤسسة
ماري روبنسون  -العدالة المناخية.

عدالة التوزيع []Distributive justice
العدالة في توزيع التكاليف والفوائد االقتصادية وغير االقتصادية على المجتمع.

الجرد الوطنية لغازات االحتباس الحراري ،يص َّنف استخدام األراضي وفقا ً لفئات استخدام
األراضي التي حددتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغ ّير
انظر أيضا ً تغيّر استخدام األراضي.
تغ ّير استخدام األراضي
ينطوي تغيّر استخدام األراضي على تغيير من فئة استخدام
أراض إلى فئة أخرى.
ٍ
])[Land-use change (LUC

التغيّر غير المباشر في استخدام األراضي
ت تأثي ر السوق أ و تحوالت في استخدام األراضي يمكن أن تعزى
ى تغيرات تح 
يشي ر إل 
ي اتخذها األفرا د أ و الجماعات .فعلى
ي الت 
مباشرة إلى قرارات إدارة استخدام األراض 
ن إنتاج الوقود  ،فقدُ تقطع غاب ة
أراض زراعي ة لتأمي 
ص
ى تخصي 
ل المثال  ،إذا جر 
سبي 
ٍ
لتعويض اإلنتاج الزراعي السابق.
[])Indirect land-use change (iLUC

استخدام األراضي ،وتغيّر استخدام األراضي ،والحراجة
[])Land use, land-use change and forestry (LULUCF

في سياق قوائم الجرد الوطنية لغازات االحتباس الحراري في إطار اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،يع ّد استخدام األراضي ،وتغيّر استخدام األراضي،
والحراجة قطاع جرد لغازات االحتباس الحراري يغطي االنبعاثات البشرية المنشأ
وعمليات إزالة غازات االحتباس الحراري من أحواض الكربون في األراضي المدارة،
باستثناء االنبعاثات الزراعية غير ثاني أكسيد الكربون .وطبقا ً للمبادئ التوجيهية للهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغ ّير
انظر أيضا ً زراعة الغابات؛ وإزالة الغابات؛ وإعادة زراعة الغابات ،والتقرير الخاص للهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ عن استخدام األراضي ،وتغيّر استخدام األراضي،
والحراجة (الهيئة (.)IPCC)، 2000

العدالة بين األجيال []Inter-generational justice
العدالة في توزيع التكاليف والفوائد االقتصادية وغير االقتصادية عبر األجيال.

استخدام األراضي ،وتغ ّير استخدام األراضي ،والحراجة

العدالة اإلجرائية []Procedural justice
العدالة في طريقة تحقيق النتائج بما في ذلك من يشارك ويُستمع إليه في عمليات صنع
القرار.

انظر تغيّر استخدام األراضي.

العدالة االجتماعية []Social justice
عالقات عادلة أو نزيهة داخل المجتمع تسعى إلى معالجة توزيع الثروة والوصول إلى
الموارد والفرص والدعم وفقا ً لمبادئ العدالة واإلنصاف.
انظر أيضا ً التكافؤ؛ واألخالقيات؛ واإلنصاف؛ وحقوق اإلنسان.

انظر أيضا ً اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛ واتفاق باريس.
درجة حرارة الهواء السطحي على اليابسة ][Land surface air temperature
درجة حرارة الهواء السطحي على اليابسة ُتقاس عادة عند  1.25متر إلى مترين فوق سطح
األرض باستخدام معدات األرصاد الجوية القياسية.
استخدام األراضي ][Land use
يشير استخدام األراضي إلى مجموع الترتيبات واألنشطة والمدخالت التي يُضطلع بها
في نوع معين من غطاء األراضي (مجموعة من األفعال البشرية) .ويُستعمل مصطلح
استخدام األراضي أيضا بمعنى األغراض االجتماعية واالقتصادية المنشودة من إدارة
األراضي (مثل الرعي واستخراج األخشاب والحفظ والمستوطنات الحضرية) .وفي قوائم

تقييم دورة ال ُعمر ])[Life cycle assessment (LCA
تجميع وتقييم المدخالت والمخرجات والتأثيرات البيئية المحتملة لمنتج أو خدمة على امتداد
دورة عمره أو عمرها» .ويستند هذا التعريف إلى معيار األيزو (.)2018
األرجحية ][Likelihood
أرجحية حدوث نتيجة محددة ،بحيث يمكن تقديرها على نحو احتمالي .ويعبَّر عن األرجحية
في هذا التقرير باستعمال مصطلحات معيارية ( Mastrandreaوآخرون .)2010 ،انظر
القسم  1.6لالطالع على قائمة معرفات األرجحية المستخدمة.

انظر أيضا ً االتفاق؛ والبيّنة؛ والثقة؛ وعدم اليقين.
سبل العيش ][Livelihood
الموارد التي ُتستخدم واألنشطة التي يُضطلع بها من أجل العيش .وسُبل العيش تحددها عاد ًة
االستحقاقات واألصول التي يكون بوسع األشخاص الحصول عليها .ويمكن تصنيف هذه
األصول إلى أصول بشرية أو اجتماعية أو طبيعية أو مادية أو مالية.
المعرفة المحلية ][Local knowledge
تشير المعرفة المحلية إلى الفهم والمهارات اللذين يكتسبهما األفراد والشعوب وتكون خاصة
باألماكن التي يعيشون فيها .وترشد المعرفة المحلية عملية صنع القرار بشأن الجوانب
األساسية للحياة ،من األنشطة اليومية إلى اإلجراءات األطول أجالً .وهذه المعرفة عنصر
أساسي في ال ُنظم االجتماعية والثقافية التي تؤثر في رصدات تغيّر المناخ واالستجابات
لها؛ وترشد أيضا ً قرارات الحوكمة .ويستند هذا التعريف إلى التعريف المستعمل لدى
اليونسكو (.)2018
االنحباس ][Lock-in
حالة يكون فيها التطور المستقبلي لنظام ما ،بما في ذلك البنية األساسية والتكنولوجيات
واالستثمارات والمؤسسات والقواعد السلوكية ،محدداً أو مقيَّداً («منحبساً») بتطورات
تاريخية.
عناصر القسر المناخي الطويلة العمر ])[Long-lived climate forcers (LLCF
تشير عناصر القسر المناخي الطويلة الحياة إلى مجموعة من غازات االحتباس الحراري
المختلطة جيداً مع عمر طويل في الغالف الجوي .وتشمل هذه المجموعة من المركبات
ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروز إضافة إلى بعض الغازات المفلورة .ولهذه العوامل
تأثير احتراري على المناخ .وتتراكم هذه المركبات في الغالف الجوي على مدى النطاقات
الزمنية العقدية إلى القرنية ،ومن ثم يدوم تأثيرها على المناخ لعدة عقود أو قرون بعد
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بروتوكول كيوتو ][Kyoto Protocol
بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ()UNFCCC
هو معاهدة دولية اع ُتمدت في ديسمبر  1997في كيوتو باليابان خالل الدورة الثالثة لمؤتمر
األطراف في االتفاقية .ويشمل البروتوكول تعهدات ملزمة قانونا ً باإلضافة إلى التعهدات الواردة
في االتفاقية اإلطارية .وقد وافقت البلدان المدرجة في المرفق باء الملحق بالبروتوكول (معظم
بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة
انتقالية) على تخفيض انبعاثاتها من غازات االحتباس الحراري البشرية المنشأ (ثاني أكسيد
الكربون ( ،)CO2والميثان ( ،)CH4وأكسيد النيتروز ( ،)N2Oومركبات الهيدروفلوروكربون،
والمركبات الكربونية المشبعة بالفلور ،وسداسي فلوريد الكبريت ( ))SF6بمقدار  5في المائة
على األقل تحت مستويات  1990في فترة االلتزام األولى ( .)2012-2008وقد دخل بروتوكول
كيوتو حيز النفاذ في  16شباط/فبراير  2005وكان عدد أطرافه  192في مايو 191( 2018
دولة واالتحاد األوروبي) .وا ُّتفق على فترة التزام ثانية في ديسمبر  2012إبّان مؤتمر األطراف
الثامن عشر عُرفت باسم «تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو» حيث التزمت مجموعة جديدة
من األطراف بخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة  18في المائة على األقل دون
مستويات  1990في الفترة من  2013إلى  .2020ومع ذلك ،لم يحصل تعديل الدوحة في أيار/
مايو  2018على عدد كا ٍ
ف من التصديقات للدخول حيز النفاذ.

])[Land use, land-use change and forestry (LULUCF
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انبعاثها .وال يمكن التخفيف من انبعاثات عناصر القسر المناخي الطويلة العمر على مدى
النطاقات الزمنية العقدية إلى القرنية إال عن طريق إزالة غازات االحتباس الحراري.

المهاجر
انظر الهجرة.

انظر أيضا ً عناصر القسر المناخي القصيرة العمر.

الهجرة
تعرِّ ف المنظمة الدولية للهجرة الهجرة بأنها «تنقل شخص أو مجموعة أشخاص ،إما عبر
حدود دولية وإما داخل دولة ما .وهي حركة سكانية تشمل أي نوع من أنواع تنقل مجموعة
من الناس أيا ً كان طولها وتكوينها وأسبابها؛ وتشمل هجرة الالجئين والنازحين والمهاجرين
االقتصاديين واألشخاص الذين يتنقلون ألغراض أخرى منها لم شمل األسرة»( .اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة.)2018 ،

الخسارة والضرر ،والخسائر واألضرار
][Loss and Damage, and losses and damages

اعتبرت البحوث أن مفهوم الخسائر واألضرار (بصيغة الجمع) يشير إلى النقاش السياسي
في سياق اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ عقب إنشاء آلية وارسو المعنية
بالخسائر واألضرار في عام  2013والتي تهدف إلى «[التصدي] للخسائر واألضرار
المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ ،بما في ذلك الظواهر المناخية القصوى والظواهر البطيئة
الحدوث في البلدان النامية المعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة المترتبة على تغير
المناخ» .أما مفهوم الخسارة والضرر (بصيغة المفرد) ،فاع ُتبر أنه يشير على نطاق واسع
إلى الضرر المترتب على التأثيرات (المرصودة) والمخاطر (المتوقعة) (انظر Mechler
وآخرون ،مقال قيد النشر).
اإلجراءات التك ّيفية السيئة (أو سوء التك ّيف)

])[Maladaptive actions (Maladaptation

إجراءات قد تفضي إلى زيادة مخاطر حدوث نتائج معاكسة مرتبطة بالمناخ ،بما في ذلك عن
طريق زيادة انبعاثات غازات االحتباس الحراري أو زيادة القابلية للتأثر في مواجهة تغيّر
المناخ ،أو تضاؤل الرفاه ،اآلن أو في المستقبل .ويكون سوء التكيّف عاد ًة نتيجة غير عمدية.
سعر الصرف في السوق ])[Market exchange rate (MER
السعر الذي يمكن به صرف عملة بلد ما بعملة بلد آخر .وتتغير تلك األسعار يوميا ً في غالبية
االقتصادات في حين تعتمد بعض البلدان أسعار صرف رسمية تغيَّر على أساس دوري.

انظر أيضا ً تعادل القوة الشرائية.
إخفاق السوق ][Market failure
عندما ُتتخذ القرارات الخاصة على أساس أسعار سوقية ال تراعي الندرة الفعلية للسلع
والخدمات وإنما تؤدي إلى تشوهات سوقية ،فإنها ال تخصص الموارد بشكل فعال وإنما
تتسبب في نقص في مستوى المعيشة .ويحدث تشوّ ه السوق عندما يختلف سعر توازن السوق
اختالفا ً كبيراً عن السعر الذي كان السوق سيحققه عندما يعمل في ظل ظروف منافسة تامة
وإنفاذ الدولة للعقود القانونية وملكية الممتلكات الخاصة .ومن أمثلة العوامل التي تتسبب في
انحراف أسعار السوق عن الندرة االقتصادية الفعلية اآلثار الخارجية البيئية ،والمنافع العامة،
وقوة االحتكار ،وعدم تماثل المعلومات ،وتكاليف المعامالت ،والسلوك غير الرشيد.
القياس واإلبالغ والتحقق ])[Measurement, Reporting and Verification (MRV
القياس []Measurement
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عمليات جمع البيانات مع مرور الوقت ،وتوفير مجموعات بيانات أساسية ،بما في ذلك
الدقة والصحة المرتبطة بها ،لمجموعة من المتغيرات ذات الصلة .ومصادر البيانات
المحتملة هي القياسات الميدانية والرصدات الميدانية والكشف من خالل االستشعار عن
بعد والمقابالت»(.برنامج األمم المتحدة للتعاون في مجال خفض االنبعاثات الناجمة
عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية.)2009 ،

اإلبالغ []Reporting
«عملية اإلبالغ الرسمي عن نتائج التقييم إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ ،وفقا ً لصيغ محددة مسبقا ً ومعايير محددة ،وال سيما المبادئ التوجيهية
للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ودليل الممارسات الجيدة»( .برنامج األمم
المتحدة للتعاون في مجال خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في
البلدان النامية.)2009 ،
التحقق []Verification
«عملية التحقق الرسمي من التقارير ،مثل النهج المعتمد للتحقق من التبليغات الوطنية
وتقارير الجرد الوطنية المرفوعة إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ».
(برنامج األمم المتحدة للتعاون في مجال خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات
وتدهورها في البلدان النامية.)2009 ،

الجفاف الضخم
انظر الجفاف.

][Megadrought

الميثان ([Methane (CH4)] )CH4
أحد غازات االحتباس الحراري الستة التي يتعين الحد منها بمقتضى بروتوكول كيوتو وهو
المكوّ ن الرئيسي للغاز الطبيعي ويرتبط بكل أنواع وقود الهيدروكربون .وتحدث انبعاثات
كبيرة منه نتيجة لتربية الحيوانات والزراعة وتمثل إدارتهما خياراً رئيسيا ً من أجل التخفيف.
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][Migrant

][Migration

المهاجر []Migrant
تعرِّ ف المنظمة الدولية للهجرة المهاجر بأنه «أي شخص يتنقل أو تنقل عبر حدود دولية
أو داخل دولة بعيداً عن مكان إقامته المعتاد ،بغض النظر عن ( )1الوضع القانوني
للشخص؛ ( )2والطابع الطوعي للتنقل؛ ( )3وأسباب الحركة؛ ( )4ومدة اإلقامة».
(المنظمة الدولية للهجرة.)2018 ،
انظر أيضا ً النزوح (الداخلي).

األهداف اإلنمائية لأللفية
مجموعة من ثمانية أهداف ذات أطر زمنية محددة وقابلة للقياس القصد منها مكافحة
الفقر ،والجوع ،والمرض ،واألمية ،والتمييز ضد المرأة ،وتردي البيئة .وقد ا ُتفق على
هذه األهداف في قمة األمم المتحدة لأللفية التي عُقدت في عام  2000مع خطة عمل لتحقيق
األهداف بحلول عام .2015
])[Millennium Development Goals (MDGs

التخفيف (من آثار تغ ّير المناخ)
تدخل بشري لخفض االنبعاثات أو تحسين مصارف أو بالوعات غازات االحتباس الحراري.
])[Mitigation (of climate change

سلوك التخفيف
انظر السلوك البشري.

][Mitigation behaviour

تدابير التخفيف
إن تدابير التخفيف ،في السياسات المناخية ،هي تكنولوجيات أو عمليات أو ممارسات ُتسهم
في التخفيف من آثار تغيّر المناخ مثل تكنولوجيات الطاقة المتجددة ،وعمليات تقليل النفايات
إلى الحد األدنى ،وممارسات التنقل باستخدام وسائل النقل العام.
][Mitigation measures

انظر أيضا ً خيار التخفيف؛ وسياسات (التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيّف معه).
خيار التخفيف ][Mitigation option
تكنولوجيا أو ممارسة تقلل من انبعاثات غازات االحتباس الحراري أو تعزز مصارفها
أو بالوعاتها.

مسارات التخفيف
انظر المسارات.

][Mitigation pathways

سيناريو التخفيف
تصوير معقول للمستقبل ،يصف الكيفية التي يستجيب بها النظام (المدروس) لتنفيذ سياسات
وتدابير التخفيف.
][Mitigation scenario

انظر أيضا ً سيناريو االنبعاث؛ والمسارات؛ والسيناريو االجتماعي  -االقتصادي؛ و تثبيت
(تركيزات غازات االحتباس الحراري أو مكافئ ثاني أكسيد الكربون).
الرصد والتقييم ])[Monitoring and evaluation (M&E
يشير الرصد والتقييم إلى اآلليات الموضوعة على النطاقات الوطنية إلى المحلية لرصد
وتقييم الجهود الرامية إلى خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري و/أو التكيّف مع آثار
تغيّر المناخ بهدف تحديد وتوصيف وتقييم تقدمها عبر الزمن بشكل منهجي.
دافع (فرد) ])[Motivation (of an individual
سبب أو أسباب تصرف فرد ما بطريقة معينة؛ وقد ينظر األفراد في عواقب مختلفة
لتصرفاتهم منها المالية واالجتماعية والشعورية والبيئية .ويمكن أن ينشأ الدافع من خارج
الفرد (دافع خارجي) أو من داخله (دافع داخلي).

الحوكمة المتعددة المستويات
انظر الحوكمة.

][Multilevel governance

السرد
وصف نوعي لتطورات العالم المستقبلية المحتملة ،مع وصف الخصائص والمنطق العام
والتطورات التي تكمن وراء مجموعة كمية معينة من السيناريوهات .ويُشار إلى األجزاء
السردية أيضا ً في المؤلفات باسم «سرد الوقائع».
][Narratives

انظر أيضا ً السيناريو؛ وأحداث السيناريو؛ والمسارات.

مسرد المصطلحات
المساهمات المحددة وطنيا ً ])[Nationally Determined Contributions (NDCs
عبارة ُتستخدم في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ حيث يحدد بلد انضم إلى
اتفاق باريس خططه لخفض انبعاثاته .وتتناول المساهمات المحددة وطنيا ً لبعض البلدان
طرق تكيّفها مع تأثيرات تغيّر المناخ ،وما تحتاجه من دعم من البلدان األخرى أو ما
يمكنها أن تقدمه من دعم إلى البلدان األخرى من أجل اعتماد مسارات منخفضة الكربون،
وبناء القدرة على مقاومة تغيّر المناخ .ووفقا ً للفقرة  2من المادة  4من اتفاق باريس ،يع ّد
كل طرف ويبلغ ويتعهد بمساهمات متتالية محددة وطنيا ً يعتزم تحقيقها .وفي الفترة السابقة
للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاق باريس في عام  ،2015قدمت البلدان
مساهمات مقررة محددة وطنياً .ومع انضمام البلدان إلى اتفاق باريس ،تكون المساهمات
المقررة المحددة وطنيا ً أول مساهمات محددة وطنيا ً ما لم تقرر خالف ذلك.

انظر أيضا ً اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛ واتفاق باريس.
االنبعاثات السلبية ][Negative emissions
غازات االحتباس الحراري من الغالف الجوي عن طريق أنشطة بشرية متعمدة ،أي
باإلضافة إلى اإلزالة التي قد تحدث عبر عمليات دورة الكربون الطبيعية.

انظر أيضا ً االنبعاثات السلبية الصافية؛ واالنبعاثات الصفرية الصافية؛ وإزالة ثاني أكسيد
الكربون؛ وإزالة غازات االحتباس الحراري.
االنبعاثات السلبية الصافية ][Net negative emissions
يتحقق وضع االنبعاثات السلبية الصافية عندما يتم إزالة غازات االحتباس الحراري من
الغالف الجوي ،نتيجة ألنشطة بشرية ،بقدر أكبر من انبعاثاتها .وفي حال تعدد غازات
االحتباس الحراري ،يعتمد القياس الكمي لالنبعاثات السلبية على المقياس المناخي المختار
لمقارنة انبعاثات الغازات المختلفة (مثل إمكانية االحترار العالمي وإمكانية تغير درجة
الحرارة العالمية وغيرهما فضالً عن األفق الزمني المختار).

انظر أيضا ً االنبعاثات السلبية؛ واالنبعاثات الصفرية الصافية؛ واالنبعاثات الصفرية الصافية
لثاني أكسيد الكربون.
االنبعاثات الصفرية الصافية لثاني أكسيد الكربون ][Net zero CO2 emissions
لثاني أكسيد الكربون عندما تتوازن عالميا ً انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية المنشأ
عن طريق إزالة ثاني أكسيد الكربون البشري المنشأ على فترة زمنية محددة .ويُشار إلى
االنبعاثات الصفرية الصافية لثاني أكسيد الكربون بمصطلح الحياد الكربوني.

انظر أيضا ً االنبعاثات الصفرية الصافية؛ واالنبعاثات السلبية الصافية.

انظر أيضا ً االنبعاثات الصفرية الصافية لثاني أكسيد الكربون؛ واالنبعاثات السلبية؛
واالنبعاثات السلبية الصافية.
أكسيد النيتروز

)(N2O

])[Nitrous oxide (N2O

أحد غازات االحتباس الحراري الستة التي يتعين الحد منها بمقتضى بروتوكول كيوتو.
والمصدر الرئيسي البشري المنشأ ألكسيد النيتروز هو الزراعة (إدارة التربة والسماد
الحيواني) ولكن من مصادره المهمة أيضا ً معالجة مياه الصرف ،وحرق الوقود األحفوري،
والعمليات الصناعية الكيميائية .وين ُتج أكسيد النيتروز بصورة طبيعية أيضا ً من مصادر
بيولوجية متعددة متنوعة في التربة والماء ،وال سيما فعل الجراثيم في الغابات المدارية
الرطبة.
انبعاثات غير ثاني أكسيد الكربون والقسر اإلشعاعي
][Non-CO2 emissions and radiative forcing

تشمل انبعاثات غير ثاني أكسيد الكربون في هذا التقرير كل االنبعاثات البشرية المنشأ
لغير ثاني أكسيد الكربون ،والتي تسفر عن القسر اإلشعاعي .وهذا يشمل عوامل القسر
المناخي قصيرة العمر ،مثل الميثان ،وبعض الغازات المفلورة ،وسالئف األوزون ،واألهباء
الجوية أو سالئف األهباء ،مثل الكربون األسود وثاني أكسيد الكبريت ،على التوالي،
فضالً عن غازات االحتباس الحراري طويلة العمر ،مثل ثاني أكسيد النيتروز أو بعض
الغازات المفلورة .ويُشار إلى القسر اإلشعاعي المرتبط بانبعاثات غير ثاني أكسيد الكربون
والتغييرات في البياض السطحي ،بالقسر اإلشعاعي لغير ثاني أكسيد الكربون.

تحمض المحيطات ])[Ocean acidification (OA
يشير تحمض المحيطات إلى انخفاض قيمة األس الهيدروجيني ( )pHفي المحيط على
مدى فترة طويلة تدوم عادة عقوداً أو أكثر ،وينجم ذلك بصورة رئيسية عن امتصاص ثاني
أكسيد الكربون من الغالف الجوي ،ولكن يمكن أن يسببه أيضا ً إضافة مواد كيميائية أخرى
إلى المحيط أو سحب مواد أخرى منه .وتشير عبارة تحمض المحيطات بفعل األنشطة
البشرية إلى مكون يتسبب في خفض قيمةاألس الهيدروجيني نتيجة للنشاط البشري (الهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ،2011 ،ص.)37
تسميد المحيطات ][Ocean fertilization
زيادة متعمدة في إمدادات المغذيات إلى المحيط القريب من سطح األرض من أجل تعزيز
اإلنتاج األحيائي الذي يؤدي إلى عزل كمية إضافية من ثاني أكسيد الكربون من الغالف
ِّ
وينظم
الجوي .ويمكن تحقيق ذلك عن طريق إضافة مغذيات دقيقة أو مغذيات كلية.
بروتوكول لندن تسميد المحيطات.

التجاوز
انظر تجاوز درجات الحرارة.
][Overshoot

مسارات التجاوز
انظر المسارات.

][Overshoot pathways

األوزون ])(O3) [Ozone (O3
األوزون ،وهو الشكل الثالثي الذرات لألكسجين ( ،)O3هو أحد المكونات الغازية
للغالف الجوي .وه و يتكون في التروبوسفير إما طبيعيا ً وإما عن طريق تفاعالت كيميائية
ضوئي ة تشترك فيها غازات ناشئة عن األنشطة البشرية (الضباب الدخاني) .ويع ّد أوزون
التروبوسفير من غازات االحتباس الحراري .وأما في الستراتوسفير ،فهو ينتج عن التفاعل
بين اإلشعاع الشمسي فوق البنفسجي و األوكسجين الجزيئي .ويؤدي أوزون الستراتوسفير
ي التوازن اإلشعاعي للستراتوسفير .ويبلغ تركيزه حدّه األقصى في طبقة
دوراً رئيسيا ً ف 
األوزون.
اتفاق باريس ][Paris Agreement
اع ُتمد اتفاق باريس بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في كانون
األول/ديسمبر  2015في باريس بفرنسا إبّان الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف في
االتفاقية اإلطارية .ودخل هذا االتفاق ،الذي اعتمده  196طرفا ً في االتفاقية اإلطارية ،حيز
النفاذ في  4نوفمبر  .2016وحتى أيار/مايو  ،2018و َّقع  195طرفا ً على االتفاق وصدق
 177طرفا ً عليه .ومن أهداف اتفاق باريس «اإلبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة
العالمية في حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية
ومواصلة الجهود الرامية إلى حصر ارتفاع درجة الحرارة في حد ال يتجاوز  1.5درجة
مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ،تسليما بأن ذلك سوف يقلص بصورة كبيرة
مخاطر تغير المناخ وآثاره» .وإضافة إلى ذلك ،يهدف االتفاق إلى تعزيز قدرة البلدان
على مواجهة آثار تغيّر المناخ .ويُعتزم أن يصبح اتفاق باريس فاعالً تماما ً في عام .2020

انظر أيضا ً اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛ وبروتوكول كيوتو؛
والمساهمات المحددة وطنيا ً.
الحوكمة التشاركية
انظر الحوكمة.

][Participatory governance

المسارات ][Pathways
التطور الزمني لل ُنظم الطبيعية و/أو البشرية إلى حالة مستقبلية .وتتراوح مفاهيم المسارات
من مجموعات السيناريوهات الكمية والنوعية وسرد السيناريوهات المستقبلية المحتملة
إلى عمليات اتخاذ القرارات الموجهة نحو الحل بغية تحقيق األهداف المجتمعية المنشودة.
ويركز نهج المسار عاد ًة على المسارات األحيائية الفيزيائية والتقنية االقتصادية والسلوكية
االجتماعية ويضم ديناميكيات وأهدافا ً وجهات فاعلة متنوعة عبر نطاقات مختلفة.
مسار بمقدار  1.5درجة مئوية []1.5°C pathway
مسار النبعاثات غازات االحتباس الحراري وغيرها من عناصر القسر المناخي ينطوي
على احتمال من واحد على اثنين إلى اثنين على ثالثة ،في ضوء المعرفة الحالية ألنشطة
االستجابة المناخية ،ألن يبقى االحترار العالمي دون  1.5درجة مئوية أو أن يعود إلى
 1.5درجة مئوية بحلول عام  2100نتيجة لتجاوز.
انظر أيضا ً تجاوز درجات الحرارة.

مسارات التكيّف

[]Adaptation pathways
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مسرد المصطلحات

االنبعاثات الصفرية الصافية ][Net zero emissions
تتحقق االنبعاثات الصفرية الصافية بتحقيق التوازن بين انبعاثات غازات االحتباس الحراري
في الغالف الجوي والعمليات البشرية المنشأ إلزالة غازات االحتباس الحراري على مدى
فترة محددة .وفي حال تعدد غازات االحتباس الحراري ،يعتمد القياس الكمي لالنبعاثات
الصفرية الصافية على المقياس المناخي المختار لمقارنة انبعاثات الغازات المختلفة (مثل
إمكانية االحترار العالمي وإمكانية تغير درجة الحرارة العالمية وغيرهما فضالً عن األفق
الزمني المختار).

مسارات عدم التجاوز
انظر المسارات.

][Non-overshoot pathways

مسرد المصطلحات
سلسلة من خيارات التكيّف تنطوي على الترجيح بين األهداف والقيم على األجلين
القصير والطويل .وهي عمليات تداول ترمي إلى تحديد الحلول المجدية للناس في حياتهم
اليومية وتجنب سوء التكيّف المحتمل.
مسارات التنمية []Development pathways
مسارات التنمية هي مسارات تستند إلى مجموعة من السمات االجتماعية واالقتصادية
والثقافية والتكنولوجية والمؤسسية واألحيائية الفيزيائية التي تميز التفاعالت بين األنظمة
البشرية والطبيعية وتعرض رؤى للمستقبل ،على نطاق معيَّن.
مسارات االنبعاث []Emission pathways
هي االتجاهات المنمذجة لالنبعاثات العالمية البشرية المنشأ في القرن الحادي والعشرين.
مسارات التخفيف []Mitigation pathways
مسار التخفيف هو تطور زمني لمجموعة من سمات سيناريو التخفيف ،مثل انبعاثات
غازات االحتباس الحراري والتنمية االجتماعية االقتصادية.
مسارات التجاوز []Overshoot pathways
مسارات تتجاوز مستوى االستقرار (التركيز أو القسر أو درجة الحرارة) قبل نهاية
األفق الزمني المنشود (قبل عام  2100مثالً) ثم تتراجع نحو ذلك المستوى بحلول األفق
الزمني .وبمجرد تجاوز المستوى المستهدف ،يلزم استخدام مصارف أو بالوعات إلزالة
غازات االحتباس الحراري.
انظر أيضا ً تجاوز درجات الحرارة.
مسارات عدم التجاوز []Non-overshoot pathways
مسارات تبقى أقل من مستوى االستقرار (التركيز أو القسر أو درجة الحرارة) خالل
األفق الزمني المنشود (حتى عام  2100مثالً).

مسارات التركيز النموذجية
[])Representative concentration pathways (RCPs

سيناريوهات تشمل سلسلة زمنية من انبعاثات وتركيزات المجموعة الكاملة من غازات
االحتباس الحراري واألهباء الجوية والغازات النشطة كيميائياً ،فضالً عن استخدام
األراضي/غطاء األراضي ( Mossوآخرون .)2008 ،وتشير كلمة «نموذجية» إلى
أن كل مسار من هذه المسارات يوفر سيناريوها ً واحداً فقط من السيناريوهات المحتملة
الكثيرة التي من شأنها أن تؤدي إلى خصائص القسر اإلشعاعي المحددة .ويؤكد مصطلح
«مسار» أنه ال ينبغي االهتمام بمستويات التركيز الطويلة األجل فقط وإنما كذلك بالمسار
المتخذ عبر الزمن للوصول إلى تلك النتيجة ( Mossوآخرون .)2010 ،واس ُتخدمت
مسارات التركيز النموذجية إلعداد إسقاطات مناخية في إطار المرحلة الخامسة من
مشروع المقارنة بين النماذج المتقارنة (.)CMIP5

مسرد المصطلحات

•مسار التركيز النموذجي  :[RCP2.6] 2.6مسار يبلغ فيه التأثير اإلشعاعي القسري
ذروته عند  3واط في المتر 2-ثم ينفخض ويحدد دون  2.6واط في المتر 2-في عام
( 2100ويكون لمسار التركيز الممتد المقابل انبعاثات ثابتة بعد عام .)2100
•مسارا التركيز النموذجيان  4.5و :[RCP4.5 and RCP6.0] 6.0مسارا استقرار
2متوسطان حيث يكون القسر اإلشعاعي محدوداً بنحو  4.5واط في المتر
واط في المتر 2-في عام ( 2100ويكون لمسارَ ي التركيز الممتدين المقابلين انبعاثات
ثابتة بعد عام .)2150

و6.0

عال يؤدي إلى أكثر من  8.5واط
•مسار التركيز النموذجي  :[RCP8.5] 8.5مسار ٍ
في المتر 2-في عام ( 2100ويكون لمسار التركيز الممتد المقابل انبعاثات ثابتة بعد
عام  2100وحتى  2150وتركيزات ثابتة بعد عام .)2250
انظر أيضا ً مشروع المقارنة بين النماذج المتقارنة؛ والمسارات االجتماعية  -االقتصادية
المشتركة.

المناطق المحيطة بالحضر
المناطق المحيطة بالحضر هي أجزاء المدينة التي تبدو ريفية إلى حد ما ولكنها مرتبطة
ارتباطا ً تشغيليا ً وثيقا ً بالمدينة في أنشطتها اليومية.
][Peri-urban areas

التربة الصقيعية ][Permafrost
أرض (تربة أو صخر مع ما يضم أي منهما من جليد ومواد عضوية) تظل درجة حرارتها
أقل من درجة الصفر المئوية لسنتين متتاليتين على األقل.

األس الهيدروجيني
األس الهيدروجيني هو مقياس ال بعدي لقياس درجة حموضة محلول ما من خالل تركيز
أيونات الهيدروجين فيه (] .)[H+ويُقاس األس الهيدروجيني بمقياس لوغارتمي حيث يكون
] .pH = -log10[H+ومن ثم ،فإن انخفاض قيمة األس الهيدروجيني بمقدار وحدة واحدة
يساوي زيادة قدرها عشرة أمثال في تركيز أيونات الهيدروجين أي في الحموضة.
][pH

المركبة الكهربائية الهجينة التكميلية
انظر المركبة الكهربائية.

])[Plug-in hybrid electric vehicle (PHEV

سياسات (التخفيف من آثار تغير المناخ والتك ّيف معه)

])[Policies (for climate change mitigation and adaptation

ي األعما 
ل
ي اعتمادها الحكوم ة باالشتراك غالبا ً م ع قطاعَ 
ت تعتمدها و/أ و تقتض 
سياسا 
ف والتك ّيف.
ت التخفي 
ن أخرى ،لتسري ع إجراءا 
ك م ع بلدا 
والصناع ة داخ ل بلدها ،أ و باالشترا 
ن أمثل ة السياسات آليات الدعم إلمدادات الطاقة المتجددة ،وضرائب الكربون أو الطاقة،
وم 
ومعايير كفاءة الوقود للسيارات وما إلى ذلك.

االقتصاد السياسي ][Political economy
مجموعة العالقات المترابطة بين الناس والدولة والمجتمع واألسواق على النحو المحدد في
القانون والسياسة واالقتصاد واألعراف والسلطة والتي تحدد نتيجة التجارة والمعامالت
وتوزيع الثروة في بلد أو اقتصاد ما.

الفقر
الفقر مفهوم معقد له تعاريف متعددة نابعة من مذاهب الفكر المختلفة .فيمكن أن يشير
الفقر إلى ظروف مادية (مثل الحاجة ،أو نمط الحرمان ،أو محدودية الموارد) ،واألحوال
االقتصادية (مثل مستوى المعيشة ،أو عدم المساواة ،أو الوضع االقتصادي) ،و/أو العالقات
االجتماعية (مثل الطبقة االجتماعية ،أو االعتماد ،أو االستبعاد ،أو انعدام األمن األساسي،
أو انعدام االستحقاق).
][Poverty

انظر أيضا ً القضاء على الفقر.
القضاء على الفقر ][Poverty eradication
مجموعة من التدابير الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.

المسارات االجتماعية  -االقتصادية المشتركة

انظر أيضا ً أهداف التنمية المستدامة.

[])Shared Socio-Economic Pathways (SSPs

السالئف ][Precursors
مر ّكبات في الغالف الجوي ،غير غازات االحتباس الحراري أو األهباء الجوية ،ولكنها
تؤثر في تركيزات غازات االحتباس الحراري أو األهباء الجوية عن طريق القيام بدور في
العمليات الفيزيائية أو الكيميائية التي ِّ
تنظم معدالت إنتاجها أو تدميرها.

وُ ضعت المسارات االجتماعية  -االقتصادية المشتركة لتكمّل مسارات التركيز النموذجية
بتحديات اجتماعية واقتصادية متفاوتة للتكيّف والتخفيف ( O’Neillوآخرون.)2014 ،
وهي تصف سيناريوهات مستقبلية اجتماعية اقتصادية في غياب أي تدخل على صعيد
سياسات المناخ استناداً إلى خمسة عوامل سردية هي التنمية المستدامة ()SSP1
والتنافسية اإلقليمية ( )SSP3وعدم المساواة ( )SSP4والتنمية القائمة على الوقود
األحفوري ( )SSP5وتنمية وسطية (2000 ،O’Neill( )SSP2؛ و O’Neillوآخرون،
2017؛ و Riahiوآخرون .)2017 ،ويوفر مزيج السيناريوهات االجتماعية  -االقتصادية
القائمة على المسارات االجتماعية  -االقتصادية المشتركة وإسقاطات المناخ القائمة على
مسارات التركيز النموذجية إطاراً تكامليا ً لتأثيرات المناخ وتحليل السياسات.
مسارات التحول

88

مسارات تصف مجموعات متناسقة من السيناريوهات المستقبلية الممكنة النبعاثات
غازات االحتباس الحراري أو التركيزات في الغالف الجوي أو المتوسط العالمي
لدرجات الحرارة السطحية والناتجة عن تدابير التخفيف والتكيّف المرتبطة بمجموعة
من التغيرات االقتصادية والتكنولوجية والمجتمعية والسلوكية الواسعة وغير القابلة
لالنعكاس .ويمكن أن يشمل ذلك تغييرات في الطريقة التي ُتستخدم بها و ُتنتج الطاقة
والبنية التحتية ،و ُتدار بها الموارد الطبيعية ،وتقام بها المؤسسات ،والتغييرات في وتيرة
واتجاه التغيير التكنولوجي.
انظر أيضا ً السيناريو؛ وأحداث السيناريو؛ وسيناريو االنبعاث؛ وسيناريو التخفيف؛
وسيناريو خط األساس؛ و تثبيت (تركيزات غازات االحتباس الحراري أو مكافئ ثاني
أكسيد الكربون)؛ والسرد.

[]Transformation pathways

انظر أيضا ً الهباء الجوي؛ وغازات االحتباس الحراري.
ما قبل الصناعة ][Pre-industrial
فترة تشمل قرونا ً متعددة تسبق بداية النشاط الصناعي الواسع النطاق حوالي عام .1750
و ُتستخدم الفترة المرجعية الممتدة من  1850إلى  1900لتقريب حساب المتوسط العالمي
لدرجات الحرارة السطحية (.)GMST

انظر أيضا ً الثورة الصناعية.

مسرد المصطلحات
التكافؤ اإلجرائي
انظر التكافؤ.

][Procedural equity

العدالة اإلجرائية
انظر العدالة.

][Procedural justice

الحقوق اإلجرائية
انظر حقوق اإلنسان.

][Procedural rights

اإلسقاط ][Projection
اإلسقاط هو تطور مستقبلي محتمل لكمية أو مجموعة من الكميات ُتحسب في أحيان كثيرة
ق مثالً
بمساعدة أحد النماذج .واإلسقاطات مرهونة ،خالفا ً للتنبؤات ،بافتراضات تتعل 
بالتطورات االجتماعية  -االقتصادية المستقبلية التي قد تتحقق أو ال تتحقق.

انظر أيضا ً إسقاطات المناخ؛ والسيناريو؛ والمسارات.
تعادل القوة الشرائية ])[Purchasing power parity (PPP
ُتحتسب القوة الشرائية لعملة ما باستعمال سلّة من السلع والخدمات التي يمكن شراؤها
بمبلغ معيّن من المال في البلد األم .ويمكن أن تستند المقارنة الدولية للناتج المحلي اإلجمالي
للبلدان مثالً إلى القوة الشرائية للعمالت بدالً من استنادها إلى أسعار الصرف الحالية .وتميل
تقديرات تعادل القوة الشرائية إلى سد الفجوة بين نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
في البلدان الصناعية والبلدان النامية.

انظر أيضا ً سعر الصرف في السوق.
القسر اإلشعاعي ][Radiative forcing
القسر اإلشعاعي هو التغير في الدفق اإلشعاعي الهابط ناقص الدفق اإلشعاعي الصاعد
(معبراً عنه بوحدات واط/م )2-في التروبوبوز أو عند قمة الغالف الجوي بسبب تغير في
القوة الدافعة الخارجية للتغير المناخي ،مثل التغير في تركيز ثاني أكسيد الكربون أو في
خرج الشمس .ويُحسب التأثير اإلشعاعي التقليدي مع تثبيت جميع خصائص التروبوسفير
عند قيمها غير المضطربة ،وبعد السماح لدرجات الحرارة في الستراتوسفير بالتكيّف مجدداً
مع االتزان الدينامي اإلشعاعي ،إذا كان قد حدث بها اضطراب .ويسمى التأثير اإلشعاعي
تأثيراً آنيا ً إذا لم يوجد ما يدل على وجود تغير في درجة الحرارة في الستراتوسفير .وبمجرد
وجود ما يدل على التكيّف السريع للتأثير اإلشعاعي ،فإنه يسمى تأثيراً إشعاعيا ً فعاالً.
وينبغي عدم الخلط بين التأثير اإلشعاعي والتأثير اإلِشعاعي للسحب ،الذي يصف مقياسا ً
ال صلة له بتأثير السُحب على الدفق اإلشعاعي عند قمة الغالف الجوي.

الحد من االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها
[Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
])(REDD+

محاولة إلعطاء قيمة مالية للكربون المخزون في الغابات ،مما يوفر حوافز للبلدان النامية
للحد من االنبعاثات الناتجة عن األراضي الحرجية ولالستثمار في مسارات للتنمية
المستدامة منخفضة االنبعاثات الكربونية .ولذا فهو آلية للتخفيف تنشأ عن تج ّنب إزالة
الغابات .والتدابير المعززة للحد من تلك االنبعاثات تتجاوز إزالة الغابات وتدهور الغابات،
وتتضمن دور الحفظ ،واإلدارة المستدامة للغابات ،وتعزيز مخزونات الكربون الموجودة
في الغابات .وقد ُ
طرح المفهوم ألول مرة في عام  2005إبّان الدورة الحادية عشرة لمؤتمر
األطراف التي عُقدت في مونتريال ،ونال إقراراً أكبر الحقا ً في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر
األطراف التي عُقدت في عام  2007في بالي وأُدرج في خطة عمل بالي التي دعت إلى
اتباع « ُنهُج سياساتية وحوافز إيجابية بشأن المسائل المتعلقة بخفض االنبعاثات الناجمة
عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية ،ودور الحفاظ على مخزونات الكربون
في الغابات وإدارتها المستدامة وتعزيزها في البلدان النامية» .ومنذ ذلك الحين ،زاد تأييد
الحد من االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها وأصبح ببطء إطاراً للعمل يؤيده
عدد من البلدان.
الفترة المرجعية ][Reference period
الفترة التي ُتحسب حاالت الشذوذ بالنسبة لها.

انظر أيضا ً الشذوذ.

إعادة زراعة الغابات ][Reforestation
زراعة الغابات على األراضي التي كانت تحتوي في السابق على غابات ولكنها حُوِّ لت
إلى استخدام من نوع آخر .ولمناقشة مصطلح الغابة والمصطلحات ذات الصلة مثل
زراعة الغابات ،وإعادة زراعة الغابات ،وإزالة الغابات ،انظر التقرير الخاص للهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ عن استخدام األراضي وتغيّر استخدام األراضي
والحراجة ( ،)2000والمعلومات التي وفرتها اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ ( ،)2013والتقرير الخاص بالتعاريف والخيارات المنهجية لجرد االنبعاثات الناشئة
مباشرة عن تأثير األنشطة البشرية في تدهور الغابات وإزالة األنواع األخرى من الغطاء
النباتي (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ.)2003 ،

انظر أيضا ً إزالة الغابات؛ وزراعة الغابات ،والحد من االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات
وتدهورها.
اإلقليم ][Region
اإلقليم هو منطقة واسعة من اليابسة أو المحيط تتميز بخصائص جغرافية ومناخية معيَّنة .ويتأثر
مناخ اإلقليم القائم على اليابسة بسمات على النطاقين اإلقليمي والمحلي ،مثل الطوبوغرافيا،
وخصائص استخدام األراضي والمسطحات المائية الواسعة ،فضالً عن تأثيرات عن بعد من
أقاليم أخرى إضافة إلى أحوال المناخ العالمي .وتعرِّف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر
المناخ مجموعة من األقاليم القياسية لتحليل االتجاهات المناخية المرصودة وإسقاطات نماذج
المناخ (انظر الشكل 3.2؛ وتقرير التقييم الخامس؛ والتقرير الخاص بشأن إدارة مخاطر
الظواهر المتطرفة والكوارث للنهوض بعملية التكيف مع تغير المناخ).

الرصيد الكربوني
ثاني أكسيد الكربون البشرية المنشأ مستوى صفريا ً صافيا ً يمكن أن يسفر عن قصر
االحترار العالمي على مستوى معين ،مع مراعاة تأثير االنبعاثات البشرية المنشأ األخرى.
][Remaining carbon budget

مسارات التركيز النموذجية ])[Representative Concentration Pathways (RCPs

انظر المسارات.

القدرة على الصمود ][Resilience
قدرة ال ُنظم االجتماعية واالقتصادية والبيئية على التأقلم مع ظاهرة خطرة أو اتجاه أو
اضطراب خطر بحيث تستجيب أو تعيد تنظيم نفسها بطرائق تحافظ على وظيفتها األساسية
وهويتها وبنيتها ،مع الحفاظ أيضا ً على القدرة على التكيّف والتعلّم والتحوّ ل .ويستند هذا
التعريف إلى التعريف المستعمل لدى مجلس المنطقة القطبية الشمالية (.)2013

انظر أيضا ً الخطر والمخاطرة والقابلية للتأثر.
المخاطرة ][Risk
احتمالية حدوث عواقب سلبية تعرض شيئا ً ذا قيمة للخطر ويكون احتمال حدوثها ونتيجتها
غير مؤكدة .وفي سياق تقييم آثار المناخ ،يُستخدم مصطلح «المخاطرة» غالبا ً لإلشارة
إلى احتمالية حدوث عواقب سلبية لخطر متعلق بالمناخ أو استجابات التكيّف مع تلك
األخطار أو التخفيف منها على الحياة وسبل العيش والصحة والرفاه وال ُنظم اإليكولوجية
واألنواع واألصول االقتصادية واالجتماعية والثقافية والخدمات (بما في ذلك خدمات
النظام اإليكولوجي) والبنى التحتية .والمخاطرة تنجم عن تفاعل قابلية تأثر (ال ُنظم المتأثرة)
وتعرضها مع مرور الوقت (للخطر) فضالً عن الخطر (المتصل بالمناخ) وأرجحية حدوثه.
تقييم المخاطر ][Risk assessment
التقدير العلمي النوعي و/أو الكمي للمخاطر.

انظر أيضا ً المخاطرة؛ وإدارة المخاطر؛ وإدراك المخاطر.
إدارة المخاطر ][Risk management
الخطط أو اإلجراءات أو االستراتيجيات أو السياسات الرامية إلى الحد من أرجحية و/أو
عواقب نشوء مخاطر ،أو إلى التصدي للعواقب.

انظر أيضا ً المخاطرة؛ وتقييم المخاطر؛ وإدراك المخاطر.
إدراك المخاطر ][Risk perception
حُكم األشخاص الذاتي على خصائص مخاطرة وشدتها.

انظر أيضا ً المخاطرة؛ وتقييم المخاطر؛ وإدارة المخاطر.
السيح أو الجريان ][Runoff
تدفق المياه فوق السطح أو تحت السطح الذي ينشأ عادة من جزء الترسيب السائل و/أو
ذوبان الثلج/الجليد الذي ال يتبخر أو يتجمد مجدداً وال يتعرض للنتح.

انظر أيضا ً الدورة الهيدرولوجية.
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دواعي القلق ])[Reasons for concern (RFCs
عناصر إطار تصنيفي ،اس ُتحدثت للمرة األولى في تقرير التقييم الثالث للهيئة الحكومية
الدولية ،وترمي إلى تيسير إصدار أحكام بشأن مستوى تغيّر المناخ الذي يمكن أن يكون
«خطيراً» (وفقا ً للمصطلح المستخدم في المادة  2من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ) بتجميع المخاطر من قطاعات مختلفة ،مع مراعاة األخطار والتعرض والقابلية
للتأثر والقدرة على التكيّف ،وما ينتج عنها من آثار.

السيناريو المرجعي
انظر سيناريو خط األساس.

][Reference scenario
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السيناريو ][Scenario
وصف معقول للطريقة التي قد يتطور بها المستقبل ،استناداً إلى مجموعة افتراضات
متجانسة ومتسقة داخليا ً بشأن القوى المحرّ كة الرئيسية (مثل معدل التغير التكنولوجي
واألسعار) والعالقات الرئيسية .ومن الجدير بالذكر أن السيناريوهات ليست تنبؤات أو
توقعات ولكنها مفيدة إذ تعطي فكرة عن تداعيات التطورات واإلجراءات.

انظر أيضا ً سيناريو خط األساس؛ وسيناريو االنبعاث؛ وسيناريو التخفيف؛ والمسارات.
أحداث السيناريو ][Scenario storyline
وصف سردي ألي سيناريو (أو أسرة من السيناريوهات) يبرز السمات األساسي ة للسيناريو
والعالقات بين القوى المحركة الرئيسية وديناميكية تطورها .ويُشار إليها أيضا ً بمصطلح
«السرد» في مؤلفات السيناريوهات.

انظر أيضا ً السرد.
مقياس التفاعل مع أهداف التنمية المستدامة ][SDG-interaction score
اس ُتخدم مقياس مكون من سبع درجات ( Nilssonوآخرون )2016 ،لتقييم التفاعالت بين
خيارات التخفيف وأهداف التنمية المستدامة .وتتراوح الدرجات من ( 3+غير قابلة للتجزئة)
(ملغ) وتكون درجة صفر «متناسقة» دون أي تفاعل إيجابي أو سلبي .ويشمل
إلى 3-
ٍ
المقياس المستخدم في هذا التقرير االتجاه (التفاعل أحادي أم ثنائي االتجاه) والثقة كما قيِّمت
في المبادئ التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغ ّير
الجليد البحري ][Sea ice
جليد يوجد عند سطح البحر وهو ناشئ عن تجمُّد مياه البحر .وقد يكون جليد البحار على
هيئة أجزاء غير متصلة (كتل جليد طافية) تحركها الرياح والتيارات فوق سطح المحيط
(كتل جليدية طافية) ،أو صفيحة جليدية ساكنة متصلة بالساحل (جليد أرضي راسخ).
وتركيز جليد البحار هو ذلك الجزء من المحيط المغطى بالجليد .ويُسمى الجليد البحري
الذي يقل عمره عن سنة واحدة جليد السنة األولى .أما الجليد الدائم فهو الجليد البحري الذي
يبقى صيفا ً واحداً على األقل .ويجوز أن يقسَّم تقسيمات فرعية إلى جليد السنة الثانية والجليد
المتعدد السنوات ،حيث يكون الجليد المتعدد السنوات قد بقي لفترة صيفين على األقل.

تغير مستوى سطح البحر (ارتفاع مستوى سطح البحر/انخفاض مستوى سطح البحر)
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])[Sea level change (sea level rise/sea level fall

ي (تغير نسبي في مستوى
يمكن أن يتغير مستوى سطح البحر على النطاقين العالمي والمحل 
سطح البحر) نتيجة حدوث ( )1تغيرات في حجم المحيطات نتيجة تغيّرات في كتلة مياه
المحيطات؛ ( )2تغيرات في حجم المحيطات نتيجة تغيرات في كثافة مياه المحيطات؛
( )3تغيرات في شكل أحواض المحيطات وتغيرات في المجال الجاذبي والدوراني لألرض؛
( )4االرتفاع أو الهبوط الموضعي لألرض .ويسمى التغيّر في المتوسط العالمي لمستوى
سطح البحر الناشئ عن تغير في كتلة المحيط تغيّراً بارستاتيا ً (مستقر الكتلة) .ويُسمى
مقدار التغيّر البارستاتي الناتج عن إضافة أو إزالة كتلة مائية مكافئ مستوى سطح البحر.
و ُتسمى التغيرات العالمية والمحلية في مستوى سطح البحر التي تنتج عن التغيرات في كثافة
المياه تغيرات تجسميّة .وتسمى التغيرات في الكثافة الناتجة عن تغيّر في درجة الحرارة
فقط تغيرات تجسميّة حرارية ،في حين ُتسمى التغيرات في الكثافة الناتجة عن تغيّر في
الملوحة تغيرات هالوتجسميّة .وال تشمل التغيرات البارستاتية والتغيرات التجسميّة تأثير
التغيرات في شكل أحواض المحيطات الناتجة عن التغيرات في كتلة المحيطات وتوزيعها.
درجة حرارة سطح البحر ])[Sea surface temperature (SST
ت حرارة السوائل تحت سطح البحر مباشرة
درجة حرارة سطح البحر هي مجموع درجا 
ن المحيط ،وتقاس بواسطة السفن والمحطات الطافية الغاطسة
أي في األمتار القليلة العليا م 
والمحطات العائمة في معظم الحاالت المنساقة .واعتباراً من األربعينيات من القرن
الماضي ،تحول القياس في معظم الحاالت بواسطة السفن عن طريق إجراء عمليات قياس
لعينات من الماء في دالء ،إلى جمع عينات من الماء بواسطة محركات .وتستخدم أيضا ً
القياسات بواسطة الساتل لتحديد درجة الحرارة السطحية (( )skin temperatureالطبقة
العليا وسمكها جزئ من المليمتر) في األشعة دون الحمرا ء أو السنتيمتر األعلى أو ما
ي تتوافق مع درجات
يقرب منه في الموجات المتناهية الصغر ،ولكن ال بد من تعديلها ك 
حرارة السوائل.

إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث
][Sendai Framework for Disaster Risk Reduction

يحدد إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  2030-2015سبعة أهداف واضحة
وأربع أولويات للعمل للحيلولة دون أن يترتب على الكوارث مخاطر جديدة والحد من
المخاطر القائمة للكوارث .ويقر االتفاق الطوعي وغير الملزم بأن الدولة لها الدور الرئيسي
في الحد من مخاطر الكوارث ولكن ينبغي تقاسم هذه المسؤولية مع أصحاب المصلحة
اآلخرين ،بمن فيهم الحكومة المحلية والقطاع الخاص .ويهدف إلى «الحد بشكل كبير من
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مخاطر الكوارث والخسائر في األرواح ،والمخاطر على سبل كسب العيش والصحة ،وفي
األصول االقتصادية والمادية واالجتماعية والثقافية والبيئية لألفراد والشركات والمجتمعات
والبلدان».
العزل
انظر االمتصاص.

][Sequestration

المسارات االجتماعية  -االقتصادية المشتركة
])[Shared Socio-Economic Pathways (SSPs

انظر المسارات.

عناصر القسر المناخي القصيرة العمر ])[Short-lived climate forcers (SLCF
تشير عناصر القسر المناخي القصيرة العمر إلى مجموعة من المركبات تتألف أساسا ً
من مركبات لها فترة بقاء قصيرة في الغالف الجوي مقارنة بغازات االحتباس الحراري
الجيدة االمتزاج ويُشار إليها أيضا ً باسم «عناصر القسر المناخي القصيرة األجل» .وتشمل
هذه المجموعة من المركبات الميثان ،وهو أيضا ً من غازات االحتباس الحراري الجيدة
االمتزاج ،واألوزون ،واألهباء الجوية ،أو سالئفها ،وبعض الفصائل الهيدروكربونية
المهلجنة والتي تعد من غازات االحتباس الحراري غير جيدة االمتزاج .وال تتراكم هذه
المركبات في الغالف الجوي على مدى النطاقات الزمنية العقدية إلى القرنية ،ومن ثم فإن
تأثيرها على المناخ يحدث أساسا ً خالل العقد األول من انبعاثها على الرغم من أن تغيرها قد
يؤدي إلى آثار مناخية على األجل الطويل مثل تغير مستوى سطح البحر .ويمكن أن يكون
التأثير تبريداً أو احتراراً .ويُشار إلى مجموعة فرعية من عناصر القسر المناخي القصيرة
األجل واالحترارية حصراً بعبارة «الملوثات المناخية القصيرة العمر».

انظر أيضا ً عناصر القسر المناخي الطويلة العمر.
الملوثات المناخية القصيرة العمر
انظر عناصر القسر المناخي القصيرة العمر.

])[Short-lived climate pollutants (SLCP

المصرف أو البالوعة ][Sink
خزان (طبيعي أو بشري في التربة والمحيطات والنباتات) لغازات االحتباس الحراري أو
األهباء الجوية أو سالئف غازات االحتباس الحراري .ومن الجدير بالذكر أن المادة 8-1
من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ تعرِّ ف المصرف بأنه أي «عملية أو
نشاط أو آلية تزيل غازات االحتباس الحراري أو الهباء الجوي أو سالئف غازات االحتباس
الحراري من الغالف الجوي».

انظر أيضا ً االمتصاص.
الدول الجزرية الصغيرة النامية ])[Small Island Developing States (SIDS
الدول الجزرية الصغيرة النامية ،كما اعترف بها مكتب الممثل السامي ألقل البلدان نمواً
والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية ،هي مجموعة مميزة من
البلدان النامية التي تواجه أوجه ضعف فيزيائية واقتصادية وبيئية محددة (مكتب الممثل
السامي ألقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية،
 .)2011وقد اع ُترف بها خالل قمة األرض (قمة ريو) في البرازيل في عام  1992كحالة
خاصة بسبب بيئتها ونموها .وأدرج مكتب الممثل السامي ألقل البلدان نمواً والبلدان
النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية  58بلداً وإقليما ً حتى اآلن في فئة
الدول الجزرية الصغيرة النامية ،منها  38من الدول األعضاء في األمم المتحدة و 20من
غير الدول األعضاء في األمم المتحدة أو من األعضاء المنتسبين للجان اإلقليمية (مكتب
الممثل السامي ألقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة
النامية.)2018 ،
تكلفة الكربون االجتماعية ])[Social cost of carbon (SCC
صافي القيمة الحالية لألضرار المناخية المجمّعة (مع التعبير عن األضرار المؤذية العامة
كعدد موجب) التي تنجم عن طن إضافي من الكربون ينبعث على شكل ثاني أكسيد الكربون،
رهنا ً بمسار انبعاث عالمي بمرور الزمن.
التكاليف االجتماعية ][Social costs
التكاليف الكاملة إلجراء ما من حيث خسائر الرفاه االجتماعي ،بما في ذلك التكاليف
الخارجية المرتبطة بآثار هذا اإلجراء على البيئة واالقتصاد (الناتج المحلي اإلجمالي
والعمالة) وعلى المجتمع ككل.

ال ُنظم اإليكولوجية  -االجتماعية
نظام متكامل يشمل المجتمعات البشرية وال ُنظم اإليكولوجية ،حيث يكون البشر جزءاً من
الطبيعة .وتنشأ وظائف هذا النظام عن التفاعالت والترابط بين ال ُنظم الفرعية االجتماعية
واإليكولوجية .ويتميز هيكل النظام بردود فعل متبادلة ،بما يؤكد أنه يجب اعتبار البشر
][Social-ecological systems
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جزءاً من الطبيعة ال بمعزل عنها .ويستند هذا التعريف إلى التعريف المستعمل لدى مجلس
المنطقة القطبية الشمالية ( )2016و Berkesو.(1998) Folke
اإلدماج االجتماعي ][Social inclusion
ً
وخاصة بالنسبة لألشخاص المحرومين،
عملية لتحسين شروط المشاركة في المجتمع،
من خالل تعزيز الفرص ،والحصول على الموارد ،واحترام الحقوق (إدارة األمم المتحدة
للشؤون االقتصادية واالجتماعية.)2016 ،

العدالة االجتماعية
انظر العدالة.

][Social justice

الجهة الفاعلة دون الوطنية ][Sub-national actor
تشمل الجهات الفاعلة دون الوطنية حكومات الواليات/المقاطعات واألقاليم والعواصم
الحضرية والحكومات المحلية/حكومات البلديات فضالً عن أصحاب المصلحة غير
األطراف مثل المجتمع المدني والقطاع الخاص والمدن وغيرها من السلطات دون الوطنية
والمجتمعات المحلية والشعوب األصلية.

الحقوق الموضوعية
انظر حقوق اإلنسان.

][Substantive rights

تدابير جانب العرض
انظر تدابير جانبَي الطلب والعرض.

][Supply-side measures

التعلم االجتماعي ][Social learning
عملية تفاعل اجتماعي يتعلم من خاللها الناس السلوكيات والقدرات والقيم والمواقف الجديدة.

القيمة االجتماعية ألنشطة التخفيف
])[Social value of mitigation activities (SVMA

القيمة االجتماعية واالقتصادية والبيئية ألنشطة التخفيف التي تشمل ،إلى جانب منافعها
المناخية ،منافع مشتركة للتكيّف وأهداف التنمية المستدامة.

التحول المجتمعي (االجتماعي)
انظر التحول.

][Societal (social) transformation

السيناريو االجتماعي  -االقتصادي ][Socio-economic scenario
سيناريو يصف مستقبالً محتمالً من حيث السكان ،والناتج المحلي اإلجمالي ،والعوامل
االجتماعية  -االقتصادية األخرى المهمة لفهم تداعيات تغيّر المناخ.

انظر أيضا ً سيناريو خط األساس؛ وسيناريو االنبعاث؛ وسيناريو التخفيف؛ والمسارات.
التحوالت االجتماعية  -الفنية ][Socio-technical transitions
تنشأ التحوالت االجتماعية  -الفنية عندما يكون التغير التكنولوجي متصالً بال ُنظم االجتماعية
ومرتبطا ً بها ارتباطا ً ال ينفصم.
احتجاز الكربون في التربة ])[Soil carbon sequestration (SCS
تغييرات في إدارة األراضي تزيد المحتوى الكربوني العضوي في التربة ،مما يؤدي إلى
إزالة صافية لثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي.
رطوبة التربة ][Soil moisture
الماء المخزون في التربة في حالة سائلة أو متجمدة .وتكتسي رطوبة التربة في طبقة
الجذور أهمية كبرى لناشط النباتات.

إدارة اإلشعاع الشمسي
انظر تعديل اإلشعاع الشمسي.

][Solar radiation management

تثبيت (تركيزات غازات االحتباس الحراري أو مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
])[Stabilization (of GHG or CO2-equivalent concentration

حالة تظل فيها تركيزات غاز من غازات االحتباس الحراري (مثل ثاني أكسيد الكربون) أو
مجموعة غازات من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (أو مزيج من غازات االحتباس الحراري
واألهباء الجوية) ثابتة بمرور الزمن.
األصول الجانحة ][Stranded assets
األصول المعرضة لخفض قيمتها أو تحولها إلى «خصوم» بسبب تغيرات غير متوقعة
في عائداتها المتوقعة في البداية بسبب االبتكارات و/أو تطورات في سياق العمل ،بما في
ذلك التغييرات في األنظمة العامة على المستويين المحلي والدولي.
الستراتوسفير ][Stratosphere
منطقة الغالف الجوي الكثيرة الطبقات ،الواقعة فوق التروبوسفير  ،ويتراوح ارتفاعها من
نحو  10كيلومترات (تتراوح من  9كيلومترات في مناطق خطوط العرض العليا إلى 16
كيلومتراً في المنطقة المدارية في المتوسط) إلى قرابة  50كيلومتراً.

انظر أيضا ً الغالف الجوي؛ والتروبوسفير.

االستدامة ][Sustainability
عملية ديناميكية تضمن استمرار ال ُنظم الطبيعية والبشرية بطريقة منصفة.
التنمية المستدامة ])[Sustainable development (SD
التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون اإلخالل بقدرة األجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها
(اللجنة العالمية للبيئة والتنمية )1987 ،وتوازن بين الشواغل االجتماعية واالقتصادية
والبيئية.

انظر أيضا ً أهداف التنمية المستدامة؛ ومسارات التنمية (تحت المسارات).
أهداف التنمية المستدامة ])[Sustainable Development Goals (SDGs
األهداف اإلنمائية العالمية السبعة عشر التي حددتها األمم المتحدة لجميع البلدان عن طريق
عملية تشاركية ،وأوضحتها في خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030بما فيها القضاء على
الفقر والجوع؛ وضمان الصحة والرفاه ،والتعليم ،والمساواة بين الجنسين ،والمياه النظيفة
والطاقة ،والعمل الالئق؛ وبناء وضمان بنى تحتية مستدامة وقادرة على الصمود ،والمدن
واالستهالك؛ والحد من أوجه عدم المساواة؛ وحماية ال ُنظم اإليكولوجية في األراضي
والمياه؛ وتعزيز السالم والعدالة والشراكات؛ واتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تغيّر المناخ.

انظر أيضا ً التنمية المستدامة.
نقل التكنولوجيا
تبادل المعرفة والمعدات والبرمجيات ذات الصلة والمال والسلع بين مختلف أصحاب الشأن،
ما يؤدي إلى نشر التكنولوجيا المطلوبة للتكيّف والتخفيف .ويشتمل المصطلح على نشر
التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي بين البلدان وداخلها.
][Technology transfer

تجاوز درجات الحرارة ][Temperature overshoot
تجاوز مؤقت لمستوى معيَّن من االحترار العالمي ،مثل  1.5درجة مئوية .وينطوي التجاوز
على بلوغ ذورة يليها انخفاض في االحترار العالمي عن طريق العمليات البشرية إلزالة
الزيادة في ثاني أكسيد الكربون التي تتجاوز االنبعاثات العالمية المتبقية.

انظر أيضا ً مسارات التجاوز؛ ومسارات عدم التجاوز (وكالهما تحت المسارات).
نقطة التحول ][Tipping point
مستوى التغيّر في خصائص النظام الذي يؤدي إلى أن يعيد النظام تنظيم نفسه عندما
يتجاوزه ،بصورة مفاجئة في كثير من األحيان ،وال يعود إلى حالته األولية حتى ولو تم
كبح العوامل الدافعة إلى التغيّر .ويشير ،فيما يخص النظام المناخي ،إلى العتبة الحرجة
التي يتغير عندها المناخ العالمي أو اإلقليمي من حالة مستقرة إلى حالة مستقرة أخرى.

انظر أيضا ً الالعكوسية.
التحول ][Transformation
تغيّر في الخواص األساسية لل ُنظم الطبيعية والبشرية.

التحول المجتمعي (االجتماعي)
تحوّ ل عميق ومتعمد غالبا ً تشرع فيه المجتمعات المحلية نحو االستدامة ،وتيسره تغيرات
في القيم والسلوكيات الفردية والجماعية وتوازن أكثر عدالة بين السلطة السياسية
والثقافية والمؤسسية في المجتمع.
[]Societal (social) transformation

مسارات التحول
انظر المسارات.

][Transformation pathways

التحولي
التك ّيف
ّ
انظر التكيّف.

][Transformational adaptation
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تعديل اإلشعاع الشمسي ])[Solar radiation modification (SRM
يشير تعديل اإلشعاع الشمسي إلى التعديل المتعمد للميزانية اإلشعاعية للموجات القصيرة
األرضية بهدف الحد من االحترار .وتع ّد عملية الحقن االصطناعي لألهباء الجوية في
الستراتوسفير وتسطيع لون السحب البحرية وتغيير بياض سطح األرض أمثلة ألساليب
تعديل اإلشعاع الشمسي المقترحة .وال يندرج تعديل اإلشعاع الشمسي ضمن تعريف
مصطلحي التخفيف والتكيّف (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ،2012b ،
ص .)2ومن الجدير بالذكر أن المؤلفات تشير أيضا ً إلى تعديل اإلشعاع الشمسي بعبارة
إدارة اإلشعاع الشمسي أو تعزيز البياض.

درجة الحرارة السطحية
انظر المتوسط العالمي لدرجات الحرارة السطحية؛ ودرجة حرارة الهواء السطحي على
اليابسة؛ والمتوسط العالمي لدرجة حرارة الهواء السطحي؛ ودرجة حرارة سطح البحر.
][Surface temperature

مسرد المصطلحات
التحولي ][Transformative change
التغيير
ّ
تغيير على نطاق المنظومة ويتطلب أكثر من تغيير تكنولوجي للنظر في العوامل االجتماعية
واالقتصادية التي يمكن أن تحدث تغييراً سريعا ً على نطاق واسع مع التكنولوجيا.

استجابة المناخ العابرة
انظر حساسية المناخ.

][Transient climate response

االستجابة المناخية العابرة النبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتراكمة
])[Transient climate response to cumulative CO2 emissions (TCRE

يبلغ متوسط التغير في درجة الحرارة السطحية العالمية العابرة لوحدة االنبعاثات المتراكمة
من ثاني أكسيد الكربون عادة  1000جيغاطن كربون .وتشمل االستجابة المناخية العابرة
النبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتراكمة معلومات عن كل من الجزء المنقول جواً من
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتراكمة (جزء من ثاني أكسيد الكربون الكلي المنبعث يظل
في الغالف الجوي وتحدده عمليات دورة الكربون) ،واستجابة المناخ العابرة.
انظر أيضا ً استجابة المناخ العابرة (تحت حساسية المناخ).
التنمية الموجهة نحو النقل ])[Transit-oriented development (TOD
نهج تنمية حضرية يهدف إلى زيادة قدر اإلمكان المساحات السكنية والتجارية والترفيهية
التي تبعد عن وسائل النقل العام الفعالة بمسافة ُتقطع سيراً على األقدام ،من أجل تعزيز
حراك المواطنين وجدوى وسائل النقل العام وقيمة األراضي الحضرية بطرق دعم متبادلة.
التغير ][Transition
عملية التغير من وضع أو حالة إلى وضع آخر أو حالة أخرى في فترة زمنية معينة.
ويمكن أن يكون التغير في األفراد والشركات والمدن واألقاليم واألمم وقد يستند إلى تغيير
تراكمي أو تحويلي.
اإلعصار المداري ][Tropical cyclone
المصطلح العام ألي اضطراب شديد على نطاق إعصاري ينشأ فوق المحيطات المدارية.
وهو يتميز عن ال ُنظم األضعف (التي كثيراً ما تسمى اضطرابات أو منخفضات مدارية)
بتجاوزه عتبة سرعة رياح محددة .أما العاصفة المدارية فهي إعصار مداري يتراوح
متوسط الرياح السطحية فيه لمدة دقيقة واحدة من  18إلى  32متراً في الثانية .1-وعندما
يتجاوز إعصار مداري  32متراً في الثانية -1فإنه يسمى هاريكين ،أو تيفون ،أو إعصار،
تبعا ً للمكان الجغرافي.

مسرد المصطلحات

انظر أيضا ً اإلعصار خارج المداري.
التروبوسفير ][Troposphere
هو الجزء األسفل من الغالف الجوي بدءاً من سطح األرض إلى ارتفاع يبلغ نحو  10كلم
عند خطوط العرض المتوسطة (يتراوح بين  9كلم عند خطوط العرض العليا و 16كلم في
المتوسط في المناطق المدارية) ،حيث تحدث الظواهر المتعلقة بالسُحب والطقس .وتنخفض
درجات الحرارة عموما ً مع االرتفاع في التروبوسفير.

انظر أيضا ً الغالف الجوي؛ والستراتوسفير.
عدم اليقين ][Uncertainty
حالة وجود معرفة غير كاملة يمكن أن تنتج عن افتقار إلى معلومات أو عن عدم االتفاق
ن الكثير من
على ما هو معروف أو حتى على ما يمكن معرفته .وقد يكون لعدم اليقي 
المصادر ،ابتداء من عدم الدقة في البيانات إلى التعريف الغامض للمفاهيم أو المصطلحات،
أو الفهم غير الكامل للعمليات الحرجة ،أو اإلسقاطات غير المؤكدة للسلو 
ك البشري .ولذا
يمكن تمثيل عدم اليقين بمقاييس كمية (مثل دالة توزيع االحتماالت) أو بيانات نوعية (مثل
تلك القائمة على تقدير فريق من الخبراء) (انظر  Mossو2000 ،Schneider؛ والهيئة
الحكومية المعنية بتغير المناخ2004 ،؛ و Mastrandreaوآخرون.)2010 ،

انظر أيضا ً الثقة؛ واألرجحية.
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
[United Nations Framework Convention on Climate Change
])(UNFCCC

اع ُتمدت اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في أيار/مايو  1992واف ُتتح باب
توقيعها في قمة األرض المعقودة في عام  1992في ريو دي جانيرو .ودخلت حيز النفاذ في
آذار/مارس  1994وضمت  197طرفا ً في أيار/مايو  196( 2018دولة واالتحاد األوروبي).
وهدف االتفاقية النهائي هو ’تثبيت تركيزات غازات االحتباس الحراري في الغالف الجوي
عند مستوى يحول دون تدخل اإلنسان في النظام المناخي بشكل خطر‘ .ويتم العمل على
تحقيق أهداف االتفاقية وتنفيذها بموجب معاهدتين هما بروتوكول كيوتو واتفاق باريس.
انظر أيضا ً بروتوكول كيوتو؛ واتفاق باريس.
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االمتصاص ][Uptake
إضافة مادة مثيرة للقلق إلى خزان.

انظر أيضا ً عزل الكربون؛ والمصرف أو البالوعة.
القابلية للتأثر
الميل أو النزوع إلى التأثر سلباً .وتشمل القابلية للتأثر طائفة متنوعة من المفاهيم والعناصر
منها الحساسية أو القابلية للتعرّ ض لضرر وعدم القدرة على التأقلم والتكيّف.
][Vulnerability

انظر أيضا ً التعرض؛ والخطر؛ والمخاطرة.
دورة المياه
انظر الدورة الهيدرولوجية.

][Water cycle

الرفاه ][Well-being
حالة من الوجود تلبي مختلف االحتياجات البشرية ،بما في ذلك الظروف المعيشية المادية
ونوعية الحياة ،وكذلك القدرة على تحقيق األهداف الذاتية ،واالزدهار ،والشعور بالرضا
عن الحياة الذاتية .ويشير رفاه النظام اإليكولوجي إلى قدرة ال ُنظم اإليكولوجية على الحفاظ
على تنوعها وجودتها.

االلتزام بانبعاثات صفرية
انظر حتمية تغير المناخ.

][Zero emissions commitment
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