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يحدث تدخل بشري في النظام المناخي 1،ويشكل تغيّر المناخ مخاطر على النظم البشرية والطبيعية (الشكل  .)SPM.1وتقييم اآلثار والتكيّف
وهشاشة األوضاع في مساهمة الفريق العامل الثاني في تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ()WGII AR5
يقيّم الكيفية التي تتغير بها أنماط المخاطر والفوائد المحتملة نتيجة لتغيّر المناخ .وهو ينظر في الكيفية التي يمكن بها الحد من اآلثار
والمخاطر المتعلقة بتغير المناخ وإدارتها من خالل التكيّف والتخفيف .ويقيِّم التقرير االحتياجات والخيارات والفرص والمعوقات والقدرة
على الصمود والحدود وجوانب أخرى مرتبطة بالتكيف.
وينطوي تغير المناخ على تفاعالت معقدة وأرجحيات متغيرة آلثار متنوعة .والتركيز على المخاطر ،وهو أمر جديد في هذا التقرير،
يدعم صنع القرارات في سياق تغيّر المناخ ويكمّل عناصر التقرير األخرى .وقد تختلف تصورات البشر والمجتمعات للمخاطر وللفوائد
المحتملة ،وقد يختلف ترتيبهم لتلك المخاطر والفوائد ،بالنظر إلى اختالف قيمهم وأهدافهم.
وتقيِّم مساهمة الفريق العامل الثاني في تقرير التقييم الخامس ،مقارنة بتقارير الفريق العامل الثاني السابقة ،قاعدة معرفية أكبر كثيرا من
يسر تزايد تلك المؤلفات إجراء تقييم شامل على نطاق مجموعة أوسع من
المؤلفات العلمية والفنية واالجتماعية االقتصادية ذات الصلة .وقد ّ
المواضيع والقطاعات ،ومع تغطية موسعة للنظم البشرية ،والتكيف ،والمحيطات .انظر إطار المعلومات األساسية .SPM.1ا2
والتعرض ،واالستجابات التكيّفية حتى اآلن .ويتناول القسم باء
ويصف القسم ألف من هذا الملخص اآلثار الملحوظة وهشاشة األوضاع
ّ
ً
المخاطر المستقبلية والفوائد المحتملة .أما القسم جيم فهو ينظر في مبادئ للتكيف الفعال والتفاعالت األوسع نطاقا فيما بين التكيف والتخفيف
والتنمية المستدامة .ويح ّدد إطار المعلومات األساسية  SPM.2المفاهيم األساسية ،ويعرض إطار المعلومات األساسية  SPM.3المصطلحات

اﻵﺛﺎر

اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻷوﺿﺎع

اﻟﻣﻧﺎخ

اﻟﻤﺴﺎرات
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ

إﺟﺮاءات
اﻟﺘﻜﯿﻒ
واﻟﺘﺨﻔﯿﻒ

اﻟﺘﻘﻠﺒﯿﺔ
اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
ة
اﻟﻣﺧﺎطرة

اﻷﺧﻄﺎر
ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻤﻨﺸﺄ

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
اﻟﺘﻌﺮض

اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت

واﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ

اﻟﺷﻛل  | SPM.1ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ .وﺗﻨﺠﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮة اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻷﺧﻄﺎر
اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻈﻮاﻫﺮ واﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺨﻄﺮة( ﻣﻊ ﻫﺸﺎﺷﺔ أوﺿﺎع اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ وﺗﻌﺮﺿﻬﺎ .واﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ
)ﻋﻠﻰ اﻟﯿﺴﺎر( واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻜﯿﻒ واﻟﺘﺨﻔﯿﻒ )ﻋﻠﻰ اﻟﯿﻤﯿﻦ( ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎر واﻟﺘﻌﺮض وﻫﺸﺎﺷﺔ اﻷوﺿﺎع،19.2] .
اﻟﺸﻜﻞ [1-19
1
2

أحد االستنتاجات الرئيسية لمساهمة الفريق العامل األول في تقرير التقييم الخامس هو “من المرجح إلى حد شديد أن التأثير البشري كان السبب الرئيسي لالحترار
الملحوظ منذ منتصف القرن العشرين[ ”.األقسام دال .]10.9 ،10.3-6 ،6.3 ،2.2 ،3 -
 ،1.1الشكل 1.1
3
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إطار المعلومات األساسية  | SPM.1سياق التقييم
أعد الفريق العامل الثاني التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ،في العقدين المنصرمين ،تقييمات آلثار تغير المناخ
والتكيف معه وهشاشة األوضاع إزائه .وتستفيد مساهمة الفريق العامل الثاني في تقرير التقييم الخامس من مساهمة ذلك الفريق في
تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ( ،)WGII AR4الذي نُشر في عام  ،2007والتقرير الخاص عن
إدارة مخاطر الظواهر المتطرفة والكوارث للنهوض بعملية التكيف مع تغير المناخ ( ،)SREXالذي نُشر في عام  .2012وهو يلي
مساهمة الفريق األول في تقرير التقييم الخامس (.)WGII AR5ا3

وقد زاد عدد المطبوعات العلمية المتاحة لتقييم آثار تغير المناخ والتكيف معه وهشاشة األوضاع إزائه بأكثر من الضعف
خالل الفترة ما بين عامي  2005و  ،2010مع حدوث زيادات سريعة بوجه خاص في المطبوعات المتعلقة بالتكيف .وزاد عدد
مؤلفي المطبوعات المتعلقة بتغير المناخ من البلدان النامية ،وإن كان عددهم ال يزال يمثّل نسبة ضئيلة من المجموع4.
والتعرض ،واالستجابات التكيّفية حتى اآلن .ويتناول القسم
ويصف القسم ألف من هذا الملخص اآلثار الملحوظة وهشاشة األوضاع
ّ
باء المخاطر المستقبلية والفوائد المحتملة .أما القسم جيم فهو ينظر في مبادئ للتكيف الفعال والتفاعالت األوسع نطاقاً فيما بين التكيف
والتخفيف والتنمية المستدامة .ويح ّدد إطار المعلومات األساسية  SPM.2المفاهيم األساسية ،ويعرض إطار المعلومات األساسية
 SPM.3المصطلحات المستخدمة للتعبير عن درجة اليقين في االستنتاجات الرئيسية .وتشير اإلحاالت إلى الفصول الواردة بين
أقواس معقوفة وفي الحواشي إلى دعم االستنتاجات واألشكال والجداول.
المستخدمة للتعبير عن درجة اليقين في االستنتاجات الرئيسية .وتشير اإلحاالت إلى الفصول الواردة بين أقواس معقوفة وفي الحواشي إلى
دعم االستنتاجات واألشكال والجداول.

ألف :اآلثار الملحوظة ،وهشاشة األوضاع ،والتك ّيف في عالم مع ّقد ومتغ ّير
والتعرض
ألف  1-اآلثار الملحوظة ،وهشاشة األوضاع،
ّ
في العقود األخيرة ،أدت التغيرات في المناخ إلى نشوء آثار على ال ُنظم الطبيعية والبشرية في جميع القارات وعلى نطاق المحيطات .واألدلة
على آثار تغير المناخ أقوى وأكثر شموال بالنسبة للنظم الطبيعية .وبعض اآلثار على النظم البشرية ُعزيت  5أيضاً إلى تغير المناخ ،مع
إمكانية تمييز مساهمة رئيسية أو طفيفة لتغير المناخ عن التأثيرات األخرى .انظر الشكل  .SPM.2وعزو اآلثار الملحوظة في مساهمة الفريق
العامل الثاني في تقرير التقييم الخامس يربط عموماً استجابات النظم الطبيعية والبشرية بتغير المناخ الملحوظ ،بصرف النظر عن سببه6 .
وفي أقاليم كثيرة ،يؤدي تغ ّير الهطول أو ذوبان الثلوج والجليد إلى تغيير النظم الهيدرولوجية ،مما يؤثر على الموارد المائية من حيث
الكم والكيف (ثقة متوسطة) .فما زالت األنهار الجليدية تتقلص على نطاق العالم تقريبا نتيجة لتغير المناخ (ثقة عالية) ،مما يؤثر على السيح
والموارد المائية الموجودة أدنى المجرى (ثقة متوسطة) .ويتسبب تغير المناخ في احترار التربة الصقيعية وذوبانها في األقاليم الواقعة على
خطوط عرض مرتفعة وفي األقاليم العالية االرتفاع (ثقة عالية)7 .
تحول في النطاقات الجغرافية واألنشطة الموسمية وأنماط االرتحال والوفرة والتفاعالت الخاصة بالكثير من األنواع البرية
وحدث ّ
واألنواع التي تعيش في المياه العذبة والبحرية استجابة لتغ ّير المناخ الجاري (ثقة عالية) .انظر الشكل  SPM.2باء .وبينما كانت بضعة
فقط من انقراضات األنواع التي حدثت مؤخراً هي التي ُعزيت حتى اآلن إلى تغيّر المناخ (ثقة عالية) ،فإن تغيّر المناخ العالمي الطبيعي
بمعدالت أبطأ من تغيّر المناخ البشري المنشأ الحالي قد تسبب في حدوث عدد كبير من التحوالت في النظم اإليكولوجية من انقراضات
األنواع أثناء ماليين السنين الماضية (ثقة عالية)8 .
واستناداً إلى دراسات كثيرة تتناول نطاقا ً واسعا ً من األقاليم والمحاصيل ،كانت اآلثار السلبية لتغير المناخ على غالت المحاصيل أكثر
شيوعا ً من اآلثار اإليجابية (ثقة عالية) .والعدد األقل من الدراسات التي تبيّن آثاراً إيجابية يتعلق بصفة رئيسية باألقاليم الواقعة على
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1.2-3

 ،1.1الشكل
يختلف استعمال مصطلح العزو في الفريق العامل األول والفريق العامل الثاني .فالعزو في الفريق العامل الثاني يأخذ في االعتبار الصالت بين اآلثار على النظم
الطبيعية والبشرية وتغير المناخ الملحوظ ،بصرف النظر عن سببه .وبالمقارنة ،يُحدد العزو في الفريق العامل الثاني تحديداً كمياً الصالت بين تغير المناخ الملحوظ
والنشاط البشري ،وكذلك العوامل الخارجية األخرى الدافعة للمناخ.
18.3-6 ،18.1
 ،28.2 ،26.2 ،24.4 ،18.5 ،18.3 ،4.2 ،3.2الجدوالن  1-3و  ،25-1الشكالن  2-18و 1-26
 ،30.4-5 ،28.2 ،25.6 ،24.4 ،22.3 ،18.5 ،18.3 ،6.3-4 ،6.1 ،5.3-4 ،4.2-4األطر  2-4و  3-4و  25-3و  CC-CRو CC-MB
1.1

ملخص لصانعي السياسات
إطار المعلومات األساسية  | SPM.2المصطلحات األساسية لفهم الملخص
 - Climate changeتغير المناخ :يشير تغير المناخ إلى تغيّر في حالة المناخ يمكن تحديده ( ً
مثال عن طريق استخدام اختبارات
ً
ً
إحصائية) بواسطة التغيرات في متوسط خصائصه و/أو تقلبها ،ويستمر فترة متطاولة تدوم عموما عقودا أو فترات أطول من ذلك.
وقد يُعزى تغيّر المناخ إلى عمليات داخلية طبيعية أو إلى عوامل قسر خارجية مثل عمليات تعديل الدوران الشمسي ،وحاالت ثوران
البراكين ،والتغيرات المستمرة البشرية المنشأ التي تحدث في تكوين الغالف الجوي أو في استخدام األراضي .واتفاقية األمم المتحدة
تعرفه في المادة األولى منها بأنه “التغير في المناخ الذي يُعزى بصورة مباشرة أو غير
اإلطارية بشأن تغير المناخ (ّ )UNFCCC
مباشرة إلى النشاط البشري الذي يغيّر من تكوين الغالف الجوي للعالم والذي يكون إضافة إلى تقلبية المناخ الطبيعية المالحظة خالل
فترات زمنية متماثلة” .وعلى ذلك فإن االتفاقية اإلطارية تميّز بين تغير المناخ الذي يُعزى إلى األنشطة البشرية التي تغيّر من تكوين
الغالف الجوي وتقلبية المناخ التي تُعزى إلى أسباب طبيعية.

ملخص لصانعي السياسات
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 - Hazardخطر :احتمال حدوث ظاهرة طبيعية أو فيزيائية بفعل اإلنسان أو حدوث اتجاه من هذا القبيل ،أو أثر فيزيائي ،قد يتسبب
ً
وسبل العيش ،وتقديم
في خسائر في األرواح ،أو آثار صحية أخرى،
فضال عن إلحاق أضرار وخسائر بالممتلكات ،والبنية التحتيةُ ،
الخدمات ،والموارد البيئية .وفي هذا التقرير ،يشير عادة مصطلح  hazardإلى الظواهر أو االتجاهات الفيزيائية ذات الصلة بالمناخ
أو إلى آثارها الفيزيائية.
التعرض :وجود أشخاص أو ُسبل عيش أو أنواع أو نظم إيكولوجية أو خدمات وموارد بيئية أو بنية أساسية أو أصول
- Exposure
ّ
اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية في أماكن قد تتأثر تأثراً معاكساً.
 - Vulnerabilityهشاشة األوضاع/القابلية للتأثر :الميل أو النزوع إلى التأثر تأثراً سلبياً .وتشمل هشاشة األوضاع طائفة متنوعة
من المفاهيم والعناصر من بينها الحساسية أو القابلية للتعرض ألذى وانعدام القدرة على التأقلم وعلى التكيف.
 - Impactsاآلثار :التأثيرات على النُظم الطبيعية والبشرية .ويُستخدم مصطلح  impactsفي هذا التقرير لإلشارة في المقام
األول إلى تأثيرات ظواهر الطقس والمناخ المتطرفة وتغيّر المناخ على النظم الطبيعية والبشرية .ويشير مصطلح اآلثار عموماً
وسبل العيش ،والحالة الصحية ،والنظم اإليكولوجية ،واألصول االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
إلى التأثيرات على األرواحُ ،
والخدمات (بما في ذلك البيئية) ،والبنية األساسية التي تنجم عن تفاعل تغيرات مناخية أو ظواهر مناخية خطرة في غضون
معرض لها إزائها .ويُشار أيضاً إلى اآلثار بأنها ( consequencesعواقب)
فترة زمنية محددة وهشاشة أوضاع مجتمع أو نظام ّ
و ( outcomesنتائج) .وآثار تغيّر المناخ على النظم الفيزيائية األرضية ،بما في ذلك الفيضانات وحاالت الجفاف وارتفاع مستوى
سطح البحر ،هي مجموعة فرعية من اآلثار تسمى اآلثار الفيزيائية.
معرضاً للخطر وحيثما كانت النتيجة غير مؤكدة ،مع
 - Riskمخاطرة :إمكانية حدوث عواقب حيثما كان شيء ما ذو قيمة ّ
تضاعف باآلثار في
التسليم بتنوع القيم .وكثيراً ما تُصوّر المخاطرة على أنها احتمال وقوع أحداث أو حدوث اتجاهات خطرة
َ
حالة وقوع هذه األحداث أو حدوث هذه االتجاهات .وتنجم المخاطرة من تفاعل هشاشة األوضاع ،والتعرض ،والمخاطرة (انظر
الشكل  .)SPM.1وفي هذا التقرير ،يُستعمل مصطلح ( riskالمخاطرة) في المقام األول لإلشارة إلى مخاطر آثار تغير المناخ.
 - Adaptationالتك ّيف :عملية التكيف مع المناخ الفعلي أو المتوقع وتأثيراته .وفي النظم البشرية ،يكون الهدف من عملية التكيف هو
التخفيف من الضرر أو استغالل الفرص المفيدة .وفي بعض النظم الطبيعية ،قد ييسر التدخل البشري التكيف مع المناخ المتوقع وتأثيراته.
التحول :التغيّر في الخواص األساسية للنظم الطبيعية والبشرية .وفي إطار هذا الملخص ،قد يكون التحول انعكاساً
- Transformation
ّ
لتعزز أو تغيير أو تواؤم النماذج أو األهداف أو القيم نحو تعزيز التكيف من أجل التنمية المستدامة ،بما في ذلك الحد من الفقر.
 - Resilienceالقدرة على الصمود :قدرة نظام اجتماعي أو اقتصادي أو بيئي على التعايش مع ظاهرة خطرة أو اضطراب خطر،
بحيث يستجيب أو يعيد تنظيم نفسه بطرائق تحافظ على وظيفته األساسية وهويته وهيكله ،مع الحفاظ أيضاً على القدرة على التكيف
والتعلّم والتحول.
خطوط عرض مرتفعة ،وإن كان ليس واضحاً حتى اآلن ما إذا كانت بقية اآلثار سلبية أو إيجابية في هذه األقاليم (ثقة عالية) .وقد أثّر تغيّر
المناخ تأثيراً سلبياً على غالت القمح والذرة في أقاليم كثيرة وأيضاً في المجموع العالمي (ثقة متوسطة) .أما التأثيرات على غالت األرز
وفول الصويا فقد كانت أقل في أقاليم اإلنتاج الرئيسية وعالمياً ،مع كون متوسط التغيّر صفرياً على نطاق جميع البيانات المتاحة ،األقل
ً
مقارنة بالمحاصيل األخرى .واآلثار الملحوظة تتعلق بصفة رئيسية بجوانب اإلنتاج من جوانب األمن الغذائي
عدداً في حالة فول الصويا
أكثر مما تتعلق بجانب الحصول على الغذاء أو بعناصر أخرى من عناصر األمن الغذائي .انظر الشكل  SPM.2جيم .ومنذ تقرير التقييم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعرف مسرد مصطلحات مساهمة الفريق العامل الثاني في تقرير التقييم الخامس مصطلحات كثيرة مستعملة في جميع فصول التقرير .وبعض التعاريف تختلف
9
ّ
من حيث اتساع نطاقها وتركيزها عن التعاريف المستعملة في تقرير التقييم الرابع وفي التقارير األخرى للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ،وذلك
انعكاساً للتقدم الذي تحقق في مجال العلوم.
5
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تستند درجة اليقين في كل استنتاج رئيسي من استنتاجات التقييم إلى نوع ومقدار ونوعية واتساق األدلة (مثل الفهم الميكانيكي،
والنظرية ،والنماذج ،وتقديرات الخبراء) وإلى درجة االتفاق .والمصطلحات التي يستعملها الملخص لوصف األدلة هي :محدودة ،أو
منخفضة ،أو متوسطة ،أو عالية ،أو عالية إلى حد كبير.

وتجمع الثقة في صحة استنتاج ما بين تقييم األدلة ودرجة االتفاق .وتشمل مستويات الثقة خمسة محددات هي :منخفضة إلى حد كبير،
ومنخفضة ،وعالية ،وعالية إلى حد كبير.
ويمكن وصف أرجحية ،أو احتمال ،بعض النتائج المحددة جيداً التي حدثت أو تحدث في المستقبل وصفاً كمياً من خالل استخدام
المصطلحات التالية :مؤكدة تقريباً ،أي أن احتمال الحدوث يتراوح من  99إلى  100في المائة؛ ومرجحة إلى حد شديد ،أي أن
احتمال الحدوث يتراوح من  95إلى  100في المائة؛ ومرجحة إلى حد كبير ،أي أن احتمال الحدوث يتراوح من  90إلى  100في
المائة؛ ومرجحة ،أي أن احتمال الحدوث يتراوح من 66إلى  100في المائة؛ وأرجحية حدوثها أكبر من أرجحية عدمه ،أي أن
احتمال حدوثها يتراوح من >  50إلى  100في المائة؛ وتقارب أرجحية حدوثها عدمه ،أي أن احتمال حدوثها يتراوح من  33إلى 66
في المائة؛ وغير مرجحة ،أي أن احتمال حدوثها يتراوح من صفر إلى  33في المائة؛ وغير مرجحة إلى حد كبير ،أي أن احتمال
حدوثها يتراوح من صفر إلى  10في المائة؛ وغير مرجحة إلى حد شديد ،أي أن احتمال حدوثها يتراوح من صفر إلى  5في المائة؛
وغير مرجحة بشكل استثنائي ،أي أن احتمال حدوثها يتراوح من صفر إلى  1في المائة .واالستنتاجات المخصص لها مصطلح
من مصطلحات األرجحية هي استنتاجات مرتبطة بثقة عالية أو عالية إلى حد كبير ،ما لم تكن هناك إشارة إلى خالف ذلك .وعند
االقتضاء ،تُصاغ أيضا االستنتاجات كبيانات وقائع بدون استخدام ِّ
محددات عدم اليقين.
الرابع ،يشير تعدد فترات حدوث زيادات سريعة في أسعار األغذية والحبوب في أعقاب ظواهر مناخية متطرفة في أقاليم اإلنتاج الرئيسية
وفي إطار فقرات هذا الملخص ،تنطبق مصطلحات الثقة واألدلة ودرجة االتفاق المبينة الستنتاج رئيسي بالخط الداكن على البيانات
إلى حساسية األسواق الحالية للظواهر المناخية المتطرفة بين عوامل أخرى ( ثقة متوسطة ) 11
التالية الواردة في الفقرة ،ما لم َّ
تقدم مصطلحات إضافية.
ً
وفي الوقت الحاضر ُيعتبر عبء اعتالل صحة البشر على نطاق العالم من جراء تغ ّير المناخ صغيراً نسبيا ً
مقارنة بتأثيرات مجهدات
أخرى وليس محدداً تحديداً كميا ً جيداً .ولكن ،حدثت زيادة في الوفيات المرتبطة بالحرارة وحدث نقصان في الوفيات المرتبطة بالبرودة
في بعض األقاليم نتيجة لالحترار (ثقة متوسطة) .وقد غيّرت التغيرات المحلية في درجة الحرارة وسقوط األمطار توزيع بعض األمراض
ونواقل األمراض التي تنقلها المياه (ثقة متوسط)12.
والتعرض من عوامل غير مناخية ومن أوجه انعدام المساواة المتعددة األبعاد التي تنجم في الغالب عن
وتنشأ االختالفات في هشاشة األوضاع
ّ
عمليات التنمية المتفاوتة (ثقة عالية إلى حد كبير) .وهذه االختالفات تش ّكل المخاطر التفاضلية الناجمة عن تغ ّير المناخ .انظر الشكل .SPM.1
فالبشر المهمّشون اجتماعياً أو اقتصادياً أو سياسياً أو مؤسسياً أو بشكل آخر تكون أوضاعهم ّ
هشة بالذات إزاء تغير المناخ وأيضاً إزاء بعض
ً
االستجابات الخاصة بالتكيّف والتخفيف (ثقة متوسطة ،درجة اتفاق عالية) .وهشاشة األوضاع المرتفعة هذه نادرا ما ترجع إلى سبب وحيد .فهي،
التعرض.
باألحرى ،نتاج عمليات اجتماعية متقاطعة تنجم عنها أوجه انعدام مساواة في المركز االجتماعي االقتصادي وفي الدخل ،وكذلك في ّ
وتشمل هذه العمليات االجتماعيةً ،
مثال ،التمييز على أساس نوع الجنس ،أو الطبقة ،أو األصل العرقي ،أو العُمر ،أو القدرة (اإلعاقة)13.
واآلثار الناجمة عن ظواهر متطرفة متعلقة بالمناخ حدثت مؤخراً ،من قبيل موجات الحرارة وحاالت الجفاف والفيضانات واألعاصير
وحرائق الغابات ،تكشف عن هشاشة كبيرة في أوضاع بعض النظم اإليكولوجية والكثير من النظم البشرية إزاء تقلبية المناخ الحالية
تعرض كبير لتلك ال ُنظم اإليكولوجية والنظم البشرية لتلك التقلبية (ثقة عالية إلى حد كبير) .وتشمل آثار هذه الظواهر المتطرفة
وعن ّ
ذات الصلة بالمناخ حدوث تغيّر في النظم اإليكولوجية ،واختالل في إنتاج األغذية وإمدادات المياه ،وضرر للبنية األساسية والمستوطنات،
واالعتالل والوفاة ،وعواقب بالنسبة للصحة العقلية وللرفاه البشري .وبالنسبة للبلدان على جميع مستويات التنمية ،تتسق هذه اآلثار مع
وجود نقص كبير في التأهب لتقلبية المناخ الحالية في بعض القطاعات14.
سبل
وتؤدي األخطار ذات الصلة بالمناخ إلى تفاقم المجهدات األخرى ،بحيث تترتب على ذلك في كثير من األحيان نتائج سلبية بالنسبة ل ُ
العيش ،ال سيما بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون في حالة فقر (ثقة عالية) .وتؤثر األخطار ذات الصلة بالمناخ على حياة الفقراء مباشرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،1.1 10اإلطار 1-1
 ،26.5 ،22.3 ،18.4 ،7.2 11األشكال  2-7و  3-7و 7-7
25.8 ،18.4 ،11.4-6 12
،28.4 ،26.8 ،26.6 ،25.8 ،23.5 ،19.6 ،18.4 ،14.1-3 ،13.1-3 ،12.2-5 ،11.3-5 11.1 ،10.9 ،9.3-4 ،8.1-2 13اإلطار CC-GC
 ،30.5 ،26.6-7 ،25.6-8 ،22.3 ،18.6 ،14.1 ،13.2 ،11.7 ،11.3 ،10.7 ،9.3 ،8.1 ،4.2-3 ،3.2 14الجدوالن  3-18و  ،1-23الشكل  ،2-26األطر  3-4و 4-4
و  5-25و  6-25و  8-25و CC-CR
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)أﻟﻒ(

أوروﺑﺎ
أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ
آﺳﯿﺎ

اﻟﺠﺰر اﻟﺼﻐﯿﺮة

أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
واﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ

أﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ

اﻵﺛﺎر اﻟﻣﻠﺣوظﺔ اﻟﻣﻌزوة إﻟﻰ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ
اﻟﻧظم اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ
اﻷﻧﻬﺎر اﻟﺠﻠﯿﺪﯾﺔ ،اﻟﺠﻠﯿﺪ،
اﻟﻨﻈﻢ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺒﺮﯾﺔ
اﻟﺜﻠﻮج ،و/أو اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﺼﻘﯿﻌﯿﺔ

اﻟﻧظم اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣدارة
إﻧﺘﺎج اﻷﻏﺬﯾﺔ

اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻄﺎق اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ

ﺣﺮاﺋﻖ اﻟﻐﺎﺑﺎت

اﻷﻧﻬﺎر ،اﻟﺒﺤﯿﺮات،
اﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت و/أو اﻟﺠﻔﺎف

اﻟﻨﻈﻢ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ

اﻟﺘﺤﺎت اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ و/أو اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ

،ﺳﺒﻞ اﻟﻌﯿﺶ ،واﻟﺼﺤﺔ
و/أو اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ

اﻟﺛﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻌزو إﻟﻰ
ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ

اﻟﻧظم اﻟﻔﯾزاﺋﯾﺔ

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻋﺎﻟﯿﺔ
ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
إﻟﻰ ﺣﺪ
إﻟﻰ ﺣﺪ
ﻛﺒﯿﺮ
ﻛﺒﯿﺮ
ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ
ﻣﺪى اﻟﺜﻘﺔ

اﻟرﻣوز اﻟﻣﺧططﺔ = ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻃﻔﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
اﻟرﻣوز اﻟﻣﻣﻠوءة = ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
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ﻮاﻟ
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ﻟ
ﻌﻮا
اﻟﯿ
اﻟ
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اﻟ
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ﻓﻘﺎ

ﻘﺸ

اﻟ

ﺮﯾﺎ

اﻟﻘﺎ
ﻋﯿﺔ

ﻋﯿﺔ
اﻟﻘﺎ
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ت

ﻮﯾﺎ

ﻓﻊ

ﻠﻮا

ﺮﺧ

اﻟ

ا
ﻟﻄ
ﺤﺎﻟ
ﻋﯿﺔ

اﻟﻘﺎ

ﺐ
اﻟﻘﺎ

ﻧﻮع اﻟﻤﺤﺼﻮل

اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻋﯿﺔ

اﻟﺬرة

اﻷرز

ﻓﻮل اﻟﺼﻮﯾﺎ

اﻟﻘﻤﺢ

اﻟﻤﺪارﯾﺔ

اﻟﺷﻛل  | SPM.2اﻵﺛﺎر اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮ) .أﻟﻒ( اﻷﻧﻤﺎط اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻶﺛﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﯿﺮة اﻟﻤﻌﺰوة إﻟﻰ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ،اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﺖ ﻣﻨﺬ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺮاﺑﻊ .واﻵﺛﺎر ﻣﺒﯿّﻨﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ .وﺗﺸﯿﺮ اﻟﺮﻣﻮز إﻟﻰ ﻓﺌﺎت اﻵﺛﺎر اﻟﻤﻌﺰوة ،واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﺘﻐﯿّﺮ اﻟﻤﻨﺎخ )اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ أو اﻟﻄﻔﯿﻒ( ﻓﻲ اﻷﺛﺮ اﻟﻤﻠﺤﻮظ ،واﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺰو .اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ  SPM.A1ﻟﻼﻃﻼع
ﻋﻠﻰ أوﺻﺎف اﻵﺛﺎر) .ﺑﺎء( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﯾﻊ )ﺑﺎﻟﻜﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻟﻠﻌﻘﺪ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﻧﻮاع اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ رﺻﺪات ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻔﺘﺮة  .2010-1900واﻟﺘﻐﯿﺮات اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﯾﻊ
ً
ً
وﯾﺒﯿّﻦ ﻋﺪد اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ اﻟﻮارد ﺑﯿﻦ أﻗﻮاس ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ) .ﺟﯿﻢ( ﻣﻠﺨﺺ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﻘ ّﺪرة ﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺘﺴﻖ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﺮار )اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﯿﺎه ﻛﺎﻧﺖ أﺷﺪ ﺑﺮودة ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﻘﻄﺐ ﻋﻤﻮﻣﺎ(ِ .
اﻟﻐﻼت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  2013-1960ﺑﺨﺼﻮص أرﺑﻌﺔ ﻣﺤﺎﺻﯿﻞ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺪارﯾﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺒﯿﺎن ﻋﺪد ﻧﻘﺎط اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ ﺑﯿﻦ أﻗﻮاس ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ ﻓﺌﺔ] .اﻷﺷﻜﺎل  2-7و  3-18و [MB-2
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من خالل تأثيراتها على سبل العيش ،أو االنخفاضات في غالت المحاصيل ،أو تدمير المنازل ،أو تؤثر على حياتهم تأثيراً غير مباشر ً
مثال
من خالل زيادة أسعار األغذية وانعدام األمن الغذائي .وتشمل التأثيرات اإليجابية الملحوظة بالنسبة للفقراء والمهمشين ،التي تكون محدودة
ولكنها كثيراً ما تكون غير مباشرة ،تنويع الشبكات االجتماعية والممارسات الزراعية15.
النزاع العنيف ُيزيد من هشاشة األوضاع إزاء تغ ّير المناخ (دليل متوسط ،درجة اتفاق عالية) .يلحق النزاع العنيف الواسع النطاق الضرر
تيسر التكيف ،بما في ذلك البنية األساسية ،والمؤسسات ،والموارد الطبيعية ،ورأس المال االجتماعي ،وفرص كسب
باألصول التي ّ

العيش16.

ألف  2-خبرة التكيف
على مر التاريخ تكيّف البشر وتكيفت المجتمعات مع المناخ وتقلبية المناخ والظواهر المتطرفة وتأقلمت مع ذلك كله بدرجات متفاوتة من
النجاح .ويركز هذا القسم على االستجابات البشرية التكيفية آلثار تغير المناخ الملحوظة والمتوقعة ،التي يمكن أيضاً أن تتناول األهداف
األوسع نطاقاً للحد من المخاطر وللتنمية.
ويترسخ التكيف في بعض عمليات التخطيط ،مع زيادة محدودية تنفيذ االستجابات (ثقة عالية) .ومن الشائع أن تكون الخيارات المصمّمة
هندسياً والتكنولوجية استجابات تكيفية ،وكثيراً ما تكون مدمجة مع برامج قائمة من قبيل إدارة مخاطر الكوارث وإدارة المياه .ويتزايد
االعتراف بقيمة التدابير االجتماعية والمؤسسية والقائمة على النظم اإليكولوجية وبمدى معوقات التكيف .وخيارات التكيف المعتمدة حتى
اآلن ما زالت تركز على التكيفات اإلضافية والفوائد المشتركة وبدأت تركز على المرونة والتعلم (دليل متوسط ،درجة اتساق متوسطة).
وقد اقتصرت معظم تقييمات التكيف على اآلثار وهشاشة األوضاع والتخطيط للتكيف ،مع تقييم قلة قليلة منها لعمليات تنفيذ إجراءات
التكيف أو تأثيرات تلك اإلجراءات (دليل متوسط ،درجة اتفاق عالية)17 .
وتتراكم خبرة في مجال التكيف على نطاق األقاليم في القطاعين العام والخاص وداخل المجتمعات المحلية (ثقة عالية) .فالحكومات على
مستويات شتى بدأت في وضع خطط وسياسات للتكيف وفي إدماج االعتبارات المتعلقة بتغ ّير المناخ في خطط التنمية األوسع نطاقا ً.
وتشمل أمثلة التكيف على نطاق األقاليم ما يلي:
ُ
فــي أفريقيــا ،تبــدأ معظــم الحكومــات الوطنيــة فــي وضــع نظــم حوكمــة مــن أجــل التكيــف .وتــؤدي إدارة مخاطــر الكــوارث،
•
•
•
•
•
•

والتعديــات فــي التكنولوجيــات والبنية األساســية ،والنُهج القائمة علــى النظم اإليكولوجية ،وإجراءات الصحة العمومية األساســية،
ســبل العيــش إلــى الحــد مــن هشاشــة األوضــاع ،وإن كانــت الجهــود المبذولــة حتــى اآلن تكــون منعزلــة عــاد ًة18.
وتنويــع ُ
فــي أوروبــا ،وُضعــت سياســة للتكيــف علــى نطــاق جميــع مســتويات الحكــم ،مــع إدمــاج قــدر مــن التخطيــط للتكيــف فــي
اإلدارة الســاحلية والمائيــة ،وفــي حمايــة البيئــة والتخطيــط لألراضــي ،وفــي إدارة مخاطــر الكــوارث19.
فــي آســيا ،يجــري تيســير التكيــف فــي بعــض المناطــق مــن خــال تعميــم إجــراءات التكيــف مــع المنــاخ فــي التخطيــط
للتنميــة علــى الصعيــد دون الوطنــي ،ونظــم اإلنــذار المبكــر ،واإلدارة المتكاملــة لمــوارد الميــاه ،والحراجــة الزراعيــة،
وإعــادة زرع أشــجار المنغــروف علــى الســواحل20.
فــي المنطقــة االســترالية  -اآلســيوية ،يُعتمــد علــى نطــاق واســع التخطيــط الرتفــاع مســتوى ســطح البحــر ،والتخطيــط فــي
جنــوب اســتراليا النخفــاض توافــر الميــاه .وقــد تطــور التخطيــط الرتفــاع مســتوى ســطح البحــر تطــوراً كبيــراً خــال
مجــزأة21.
ّ
العقديــن المنصرميــن ويبيــن تنوعــا فــي النُهــج ،وإن كان تنفيــذه يحــدث بطريقــة
فــي أمريــكا الشــمالية ،تنخــرط الحكومــات فــي تقييــم وتخطيــط تراكمييــن للتكيــف ،ال ســيما علــى مســتوى البلديــات.
ً
أجــا فــي الطاقــة والبنيــة األساســية العامــة22.
ويحــدث قــدر مــن التكيــف االســتباقي لحمايــة االســتثمارات األطــول
فــي أمريــكا الوســطى والجنوبيــة ،يحــدث تكيّــف قائــم علــى النظــم اإليكولوجيــة بمــا فــي ذلــك المناطــق المحميــة ،واتفاقــات
الحفــظ ،واإلدارة المجتمعيــة للمناطــق الطبيعيــة .ويجــري تبنّــي أنــواع محاصيــل قــادرة علــى الصمــود ،والتنبــؤات
المناخيــة ،واإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة داخــل القطــاع الزراعــي فــي بعــض المناطــق23.
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ملخص لصانعي السياسات
•
•
•

صنع القرارات
ألف  3 -سياق ُ
لقد كانت تقلبية المناخ وظواهره المتطرفة هامة في سياقات كثيرة لصنع القرارات .وتتطور اآلن المخاطر ذات الصلة بالمناخ بمرور
الوقت بسبب تغيّر المناخ وبسبب التنمية على حد سواء .ويستفيد هذا القسم من الخبرة القائمة فيما يتعلق بصنع القرارات وإدارة المخاطر.
وهو يوفر أساساً لفهم تقييم التقرير للمخاطر ذات الصلة بالمناخ في المستقبل ولالستجابات المحتملة لها.
صنع قرارات في عالم متغير ،مع استمرار عدم اليقين بشأن شدة وتوقيت آثار
تنطوي االستجابة للمخاطر ذات الصلة بالمناخ على ُ
تغير المناخ ومع وجود حدود لفعالية التكيف (ثقة عالية) .فاإلدارة المتكررة للمخاطر هي إطار مفيد لصنع القرارات في الحاالت المعقدة
المتسمة بعواقب محتملة كبيرة ،وأوجه عدم يقين ثابتة ،وأطر زمنية طويلة ،وإمكانية التعلم ،وتأثيرات مناخية وغير مناخية متعددة تتغير
بمرور الوقت .انظر الشكل  .SMP.3وتقييم أوسع نطاق ممكن من اآلثار المحتملة ،بما في ذلك النتائج المنخفضة احتمال الحدوث وذات
العواقب الكبيرة ،أساسي لفهم فوائد ومفاضالت اإلجراءات البديلة إلدارة المخاطرّ .
وتعقد إجراءات التكيف عبر النطاقات والسياقات يعني
أن المراقبة والتعلم عنصران هامان من عناصر التكيف الفعال27 .
وسوف تؤثر اختيارات التكيف والتخفيف في األجل القريب على مخاطر تغير المناخ طيلة القرن الحادي والعشرين (ثقة عالية) .ويصور
الشكل  SPM.4االحترار المتوقع في إطار سيناريو للتخفيف يتسم بانخفاض االنبعاثات وسيناريو يتسم بارتفاع االنبعاثات [مسارا التركيز
النموذجيان ( RCPs) 2.6و  ،]8.5إلى جانب التغيرات الملحوظة في درجة الحرارة .وتتحقق فوائد التكيف والتخفيف على مدى أطر زمنية
مختلفة ولكنها متداخلة .والزيادة المتوقعة في درجات حرارة العالم على مدى العقود القليلة المقبلة متماثلة بين سيناريوهات االنبعاثات (الشكل
 SPM.4باء) 28.وأثناء هذه الفترة القريبة األجل ،ستتطور المخاطر مع تفاعل االتجاهات االجتماعية االقتصادية مع تغيّر المناخ .وستؤثر
االستجابات المجتمعية ،ال سيما عمليات التكيف ،على النتائج التي تتحقق في األجل القريب .وفي النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين
اﻟﻧطﺎق
ق
ﺎق
ﺗﺣدﯾد اﻟﻧط
وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ
ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار

ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ،
وأوﺟﻪ اﻟﻬﺸﺎﺷﺔ،
واﻷﻫﺪاف

اﻟﺗﻧﻔﯾذ

اﻟﺗﺣﻠﯾل
ﺗﺤﺪﯾﺪ
اﻟﺨﯿﺎرات

اﻟﺷﻛل  | SPM.3اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ﺗﻐﯿّﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
ﻛﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﺘﻜﺮرة ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻊ وﺟﻮد
ّ
وﯾﺸﻜﻞ اﻟﺒﺸﺮ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻠﻚ
ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدة.
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ] .اﻟﺸﻜﻞ [1-2

ﺗﻘﯿﯿﻢ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﻘﺮار
ﺗﻘﯿﯿﻢ
اﻟﻤﻔﺎﺿﻼت

اﻻﺳﺘﻌﺮاض

واﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
28.4 ،28.2 24
 ،29.6 ،29.3 25الجدول  ،3-29الشكل 1-29
26
27
28

30.6

 ،25.4 ،22.4 ،20.6 ،17.5 ،17.1-3 ،16.2-4 ،15.2-4 ،14.1-3 ،3.6 ،2.1-4الشكل
 11.3في مساهمة الفريق العامل األول في تقرير التقييم الخامس
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فــي المنطقــة القطبيــة الشــمالية ،بــدأت بعــض المجتمعــات المحليــة فــي اســتخدام اســتراتيجيات تكيّفيــة لــإدارة المشــتركة
وبنيــة أساســية لالتصــاالت تجمــع مــا بيــن المعرفــة التقليديــة والمعرفــة العلميــة24.
فــي الجــزر الصغيــرة ،ذات الخــواص الفيزيائيــة والبشــرية المتنوعــة ،أظهــر التكيــف القائــم علــى المجتمعــات المحليــة أنــه
ـدر فوائــد أكبــر عندمــا يتحقــق اقترانــاً مــع أنشــطة إنمائيــة أخــرى25.
يـ ّ
فــي المحيطــات ،بــدأ التعــاون الدولــي والتخطيــط المكانــي البحــري ييســر التكيــف مــع تغيــر المنــاخ ،مــع وجــود معوقــات
مــن التحديــات المتمثلــة فــي مســألتي النطــاق المكانــي والحوكمــة26.
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اﻻﺗﺟﺎه ﻟﯾس
ھﺎﻣﺎ ً إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ً

ﺧطوط ﻗطرﯾﺔ

اﺗﺟﺎه ھﺎم

ﻟون ﺻﺎف

ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻏﯾر
ﻛﺎﻓﯾﺔ

أﺑﯾض

اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ اﻻﺗﺠﺎه ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
) 2012-1901درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة(

اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺣرارة
11.7
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اﻟﻤﻠﺤﻮظ
ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ
اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ 8.5
ﺗﺪاﺧﻞ
ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ
اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ 2.6
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ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟدرﺟﺎت اﻟﺣرارة
ـﺑﺎﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺗرة
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)أﻟﻒ(

)ﺟﯿﻢ(

درﺟﺔ اﺗﻔﺎق ﻗوﯾﺔ
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ﺗﻐﯾر طﻔﯾف أو
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ﻟون ﺻﺎف
رﻣﺎدي

اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة
) 2005-1986درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ(

اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺣرارة
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اﻟﺷﻛل  | SMP.4اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺔ واﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ .وﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
اﻟﺨﺎﻣﺲ .وﻫﻮ ﯾﺼﻮّر اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﺣﺘﻰ اﻵن واﻻﺣﺘﺮار اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ وﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ اﻟﻄﻤﻮح.
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وما بعده ،تختلف الزيادة في درجات حرارة العالم بين سيناريوهات االنبعاثات (الشكل  SPM.4باء و  4جيم) 29.وبالنسبة لهذه الفترة األطول
ً
أجال ،سيحدد التكيف والتخفيف على األجل القريب وعلى األجل األطول ،وكذلك مسارات التنمية ،مخاطر تغير المناخ30.
يعتمد تقييم المخاطر الوارد في مساهمة الفريق العامل الثاني في تقرير التقييم الخامس على أشكال متنوعة من األدلة .و ُيستخدم تقدير
الخبراء إلدماج األدلة في تقييمات المخاطر .وتشمل أشكال األدلةً ،
مثال ،الرصد المبني على التجربة العملية ،والنتائج التجريبية ،والفهم
القائم على العمليات ،والنُهج اإلحصائية ،والمحاكاة ،والنماذج الوصفية .وتتباين المخاطر المستقبلية ذات الصلة بتغيّر المناخ تبايناً كبيراً
عبر مسارات التنمية البديلة المعقولة ،وتتباين األهمية النسبية للتنمية وتغير المناخ حسب القطاع واإلقليم والفترة الزمنية (ثقة عالية).
والسيناريوهات أدوات مفيدة لوصف المسارات االجتماعية االقتصادية المستقبلية الممكنة ،وتغيّر المناخ ومخاطره ،واآلثار المترتبة على
السياسات .وإسقاطات النماذج المناخية التي تستنير بها تقييمات المخاطر في هذا التقرير تستند عموماً إلى مسار التركيز النموذجي 5
(الشكل  ،)SPM.4وكذلك السيناريوهات األقدم للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والواردة في التقرير الخاص عن سيناريوهات
االنبعاثات (.)SRESا31

وأوجه عدم اليقين المتعلقة بهشاشة أوضاع النظم البشرية والطبيعية المترابطة وتعرضها واستجاباتها في المستقبل كبيرة (ثقة
عالية) .وهذا يدفع إلى استكشاف طائفة واسعة من المستقبالت االجتماعية االقتصادية في تقييمات المخاطر .وفهم هشاشة أوضاع النظم
وتعرضها وقدرتها على االستجابة في المستقبل صعب نتيجة لعدد من العوامل االجتماعية واالقتصادية
البشرية والطبيعية المترابطة
ّ
والثقافية المتفاعلة ،لم يُنظر فيها حتى اآلن إال نظراً غير كامل .وهذه العوامل تشمل الثروة وتوزيعها عبر المجتمع ،والنواحي الديمغرافية،
والهجرة ،والحصول على التكنولوجيا والمعلومات ،وأنماط العمالة ،ونوع االستجابات التكيفية ،والقيم المجتمعية ،وهياكل الحوكمة،
والمؤسسات المعنية بحل النزاعات32.

باء :مخاطر وفرص التكيف في المستقبل
يعرض هذا القسم المخاطر المستقبلية والفوائد المحتملة األكثر محدودية على نطاق القطاعات واألقاليم ،خالل العقود القليلة المقبلة وفي
النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين وبعده .وهو يبحث الكيفية التي تتأثر بها هذه المخاطر والفوائد بحجم ومعدل تغير المناخ
وباالختيارات االجتماعية االقتصادية .وهو يقيّم أيضاً فرص الحد من اآلثار وإدارة المخاطر من خالل التكيف والتخفيف.
باء  1-المخاطر الرئيسية على نطاق القطاعات واألقاليم
إن المخاطر الرئيسية هي آثار من المحتمل أن تكون شديدة ذات صلة بالمادة  2من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،التي
تشير إلى “تدخل اإلنسان بشكل خطير في نظام المناخ ”.وتُعتبر المخاطر رئيسية نتيجة الرتفاع الخطر أو نتيجة الرتفاع هشاشة أوضاع
المعرضة ،أو لكال السببين .وقد استند تحديد المخاطر الرئيسية إلى تقديرات الخبراء باستخدام المعايير المحددة التالية:
المجتمعات والنظم
ّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 12.4 29والجدول  SPM.2في مساهمة الفريق العامل األول في تقرير التقييم الخامس
 ،21.5 ،21.2-3 ،2.5 30اإلطار CC-RC
 ،26.2 ،21.5 ،21.3 ،20.2 ،19.6 ،2.2-3 ،1.2 ،1.1 31اإلطار CC-RC؛ واإلطار  SPM.1في مساهمة الفريق العامل األول في تقرير التقييم الخامس
26.2 ،25.11 ،25.3-4 ،21.3-5 ،12.6 ،11.3 32
 ،27.3 ،26.8 ،26.3 ،25.10 ،19.6 ،13.2 ،8.2 ،3.4-5 38الجدوالن  4-19و  ،1-26اإلطاران  8-25و CC-KR
 ،28.3 ،26.7-8 ،25.10 ،23.9 ،19.6 ،12.6 ،10.2-3 ،9.3 ،8.1-2 ،5.4 39الجدول  ،4-19اإلطاران  CC-KRو CC-HS
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اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷﻛل

SPM.4

)أﻟﻒ( ﺧﺮﯾﻄﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  2012-1901ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﺗﺠﺎه ﺧﻄﻲ ﺣﯿﺚ ﺗﺴﻤﺢ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺘﯿﻦ؛ أﻣﺎ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى ﻓﻬﻲ ﺑﯿﻀﺎء .وﺗﺸﯿﺮ اﻷﻟﻮان
اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗُﻌﺘﺒﺮ ﻓﯿﻬﺎ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  10ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ .أﻣﺎ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﯿﻬﺎ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت ﻫﺎﻣﺔ .واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺔ )ﻣﺪى ﻗﯿَﻢ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺸﺒﻜﯿﺔ -0.53 :إﻟﻰ
 2.50درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة( ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ  SPM.1و  2.21ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ) .ﺑﺎء( اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﻠﺤﻮظ واﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
اﻟﻔﺘﺮة  .2005-1986واﻻﺣﺘﺮار اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة  1900-1850إﻟﻰ اﻟﻔﺘﺮة  2005-1986ﯾﺒﻠﻎ  0.61درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ )ﻓﺎﺻﻞ ﺛﻘﺔ ﯾﺘﺮاوح ﻣﻦ  5إﻟﻰ  95ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ 0.55 :إﻟﻰ  0.67درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ( .وﺗﺒﯿﻦ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻮداء ﺗﻘﺪﯾﺮات
درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﯿﺎﻧﺎت .ﻓﺎﻟﺨﻄﻮط اﻟﺰرﻗﺎء واﻟﺤﻤﺮاء ﺗﺸﯿﺮ ﻫﻲ واﻟﺘﻈﻠﯿﻞ إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻧﻄﺎق اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري ﯾﺒﻠﻎ  ،±1.64اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺤﺎﻛﺎة ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﺎرﻧﺔ ) (CMIP5ﻣﻦ  32ﻧﻤﻮذﺟﺎً ﻣﻦ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ  2.6و  39ﻧﻤﻮذﺟﺎً ﻣﻦ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ) .8.5ﺟﯿﻢ( إﺳﻘﺎﻃﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎذج ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ
اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﺎرﻧﺔ ) (CMIP5ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة  2100-2081ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ  2.6وﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ  ،8.5ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺘﺮة .2005-1986
ﺿﻌﻒ ﺗﻘﻠﺒﯿﺔ ﺧﻂ اﻷﺳﺎس )اﻟﺘﻘﻠﺒﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت  20ﺳﻨﺔ( و ≤ 90ﻓﻲ
وﺗﺸﯿﺮ اﻷﻟﻮان اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﯿﻬﺎ درﺟﺔ اﺗﻔﺎق ﻗﻮﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ،ﺣﯿﺚ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺘﻌﺪدة أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ِ
اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﻐﯿّﺮ .أﻣﺎ اﻷﻟﻮان ذات اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺒﯿﻀﺎء ﻓﻬﻲ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﯿﻬﺎ درﺟﺔ اﺗﻔﺎق ﻗﻮﯾﺔ ،ﺣﯿﺚ ≤ 66ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج ﺗﺒﯿﻦ ﺗﻐﯿÖﺮا أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺒﯿﺔ ﺧﻂ اﻷﺳﺎس و ≤ 66ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ .أﻣﺎ اﻟﻠﻮن اﻟﺮﻣﺎدي ﻓﻬﻮ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﯿﻬﺎ ﺗﻐﯿﺮات ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ ،ﺣﯿﺚ ≤ 66ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج ﺗﺒﯿﻦ ﺗﻐﯿﺮاً أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺒﯿﺔ ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ،وﻟﻜﻦ > 66ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ
ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ .وﺗﺸﯿﺮ اﻷﻟﻮان ذات اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺣﺪث ﻓﯿﻬﺎ ﺗﻐﯿﺮ ﺿﺌﯿﻞ أو ﻟﻢ ﯾﺤﺪث ﻓﯿﻬﺎ أي ﺗﻐﯿﺮ ،ﺣﯿﺚ > 66ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج ﺗﺒﯿﻦ ﺗﻐﯿﺮاً أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺒﯿﺔ ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ،ﻣﻊ أﻧﻪ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻐﯿﺮ
ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻗﺎت زﻣﻨﯿﺔ أﻗﺼﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﻤﻮاﺳﻢ أو اﻷﺷﻬﺮ أو اﻷﯾﺎم .وﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻨﻤﺎذج )ﻧﻄﺎق ﻗﯿَﻢ ﻧﻘﻂ ﺷﺒﻜﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ  2.6وﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ  0.06 :2.5إﻟﻰ  11.71درﺟﺔ
ﻣﺌﻮﯾﺔ( ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ  SPM.8اﻟﻮارد ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ  ،5ﻣﻊ وﺻﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻄﺮق ﻓﻲ اﻹﻃﺎر  .CC-RCاﻧﻈﺮ أﯾﻀﺎً اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻷول] .اﻹﻃﺎران  2-21و CC-RC؛  ،2.4اﻟﺸﻜﻼن SPM.1
و SPM.7، 2.21ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ[
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إطار التقييم  | SPM.1التدخل البشري في النظام المناخي
ً
ّ
ً
إن التأثير البشري على النظام المناخي واضح 33 .ومع ذلك فإن تحديد ما إذا كان هذا التأثير يشكل “تدخال خطيرا من اإلنسان”
حسب تعبير المادة  2من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ( )UNFCCCهو أمر ينطوي على تقييم للمخاطر
وأحكام قيمية على حد سواء .ويقيِّم هذا التقرير المخاطر عبر السياقات ومن خالل الزمن ،بحيث يوفر أساساً إلصدار أحكام
بشأن مستوى تغيّر المناخ الذي تصبح عنده المخاطر خطرة.
توفر خمسة دواعي قلق ( )RFCsتكاملية إطاراً لتلخيص المخاطر الرئيسية على نطاق القطاعات واألقاليم .وتصور دواعي
القلق ،التي ُحددت ألول مرة في تقرير التقييم الثالث للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ،انعكاسات االحترار وحدود
التكيف بالنسبة للبشر واالقتصادات والنظم اإليكولوجية .وهي توفر نقطة بدء لتقييم التدخل الخطير البشري المنشأ في النظام
داع من دواعي القلق ،المح ّدثة استناداً إلى تقييم المؤلفات وتقديرات الخبراء ،معروضة أدناه
المناخي .والمخاطر الخاصة بكل ٍ
وفي الشكل  1في إطار التقييم  .SPM.1وجميع درجات الحرارة المبيّنة أدناه ترد باعتبارها المتوسط العالمي لتغير درجات
الحرارة بالنسبة إلى الفترة “( 2005-1986األخير”)34 .
 )1النظم الفريدة والمهددة :إن بعض النظم الفريدة والمهددة ،ومن بينها النظم اإليكولوجية والثقافات ،معرضة بالفعل للخطر من
تغيّر المناخ ( ثقة عالية) .وعدد هذه النظم المعرضة لخطر عواقب شديدة يزيد مع حدوث احترار إضافي يبلغ حوالي درجة
واحدة مئوية .وكثرة من األنواع والنظم ذات القدرة المحدودة على التكيف تخضع لمخاطر عالية إلى حد كبير مع حدوث
احترار إضافي يبلغ درجتين مئويتين ،ال سيما نظم الجليد البحري في المنطقة القطبية الشمالية ونظم الشعاب المرجانية.
 )2ظواهر الطقس المتطرفة :إن المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والناجمة عن الظواهر المتطرفة ،من قبيل موجات الحرارة،
والهطول المفرط ،والفيضان الساحلي ،متوسطة بالفعل (ثقة عالية) وتكون عالية مع حدوث احترار إضافي يبلغ درجة مئوية
واحدة (ثقة متوسطة) .وتزيد المخاطر المرتبطة ببعض أنواع الظواهر المتطرفة (من قبيل الحرارة المتطرفة) زيادة أكبر في
ظل درجات الحرارة األعلى ( ثقة عالية).
ً
ً
ً
 )3توزيع اآلثار :إن المخاطر موزعة توزيعا متفاوتا وهي أكبر عموما بالنسبة لألشخاص المحرومين وللمجتمعات المحرومة
في البلدان على اختالف مستويات التنمية فيها .والمخاطر متوسطة بالفعل بسبب التمايز اإلقليمي آلثار تغير المناخ على إنتاج
المحاصيل بوجه خاص ( ثقة متوسطة إلى عالية) .واستناداً إلى النقصان المتوقع في غالت المحاصيل اإلقليمية وتوافر المياه،
فإن مخاطر اآلثار الموزعة توزيعاً متفاوتاً تزيد مع حدوث احترار إضافي يتجاوز درجتين مئويتين ( ثقة متوسطة).
 )4اآلثار اإلجمالية العالمية :إن مخاطر اآلثار اإلجمالية العالمية متوسطة في حالة حدوث احترار إضافي يتراوح من درجة
واحدة إلى درجتين مئويتين ،مما يعكس اآلثار بالنسبة لكل من التنوع األحيائي لألرض واالقتصاد العالمي العام ( ثقة
متوسطة) .وحدوث خسارة واسعة النطاق في التنوع األحيائي مع ما يرتبط بذلك من خسارة منافع النظم اإليكولوجية
وخدماتها تسفر عن مخاطر مرتفعة مع حدوث احترار إضافي يبلغ حوالي  3درجات مئوية ( ثقة عالية) .وتتسارع األضرار
االقتصادية اإلجمالية مع تزايد درجة الحرارة (دليل محدود ،درجة اتفاق عالية) ،ولكن لم تُستكمل سوى تقديرات كمية قليلة
بشأن االحترار اإلضافي الذي يبلغ حوالي  3درجات مئوية أو يتجاوز ذلك.
 )5الظواهر األحادية الكبيرة :مع تزايد االحترار ،قد تكون بعض النظم الفيزيائية أو النظم اإليكولوجية معرضة لخطر تغيرات
فجائية وال رجعة فيها .والمخاطر المرتبطة بنقاط التحول هذه تصبح متوسطة مع احترار إضافي يتراوح بين صفر إلى
درجة واحدة مئوية ،نتيجة لمؤشرات اإلنذار المبكر بأن النظم اإليكولوجية في الشعاب المرجانية التي تعيش في المياه
الدافئة والنظم اإليكولوجية التي تعيش في المنطقة القطبية الشمالية تتعرض بالفعل لتحوالت ال رجعة فيها في أنماطها ( ثقة
متوسطة) .وتزيد المخاطر بدرجة غير متناسبة مع حدوث احترار إضافي يؤدي إلى زيادة درجة الحرارة بما يتراوح من
درجة واحدة إلى درجتين مئويتين وتصبح هذه المخاطر عالية عندما تتجاوز درجة الحرارة  3درجات مئوية ،نتيجة الحتمال
حدوث ارتفاع كبير وال رجعة فيه في مستوى سطح البحر من جراء فقدان صفحات الجليد .أما في حالة حدوث احترار
مستدام يتجاوز عتبة ما 35،فإن فقداناً شبه كامل لصفحة جليد غرينالند سيحدث على مدى ألف سنة أو أكثر ،بحيث يساهم في
ارتفاع المتوسط العالمي لمستوى سطح البحر بمقدار  7أمتار.
ضخامة حجم اآلثار ،واحتمال حدوثها الكبير ،أو كونها ال رجعة فيها؛ أو توقيت اآلثار؛ أو الهشاشة أو التعرض الثابتان اللذان يساهمان
في المخاطر؛ أو محدودية إمكانية الحد من المخاطر من خالل التكيف أو التخفيف .وتُدمج المخاطر الرئيسية في خمسة دواعي قلق متكاملة
وشاملة ( )RFCsفي إطار التقييم .SPM.1
والمخاطر الرئيسية التالية ،وكلها محددة بثقة عالية ،ممتدة على نطاق القطاعات واألقاليم .ويساهم كل من هذه المخاطر الرئيسية في
واحد أو أكثر من دواعي القلق36 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ،10.9 ،10.3-6 ،6.3 ،2.2في وثيقة الملخص لصانعي السياسات الخاصة بمساهمة الفريق العامل األول في تقريري التقييم الخامس.
19.6 ،18.6؛ واالحترار الملحوظ من الفترة  1900-1850إلى الفترة  2005-1986يبلغ  0.61درجة مئوية (فاصل الثقة يتراوح من  5إلى 95
 0.67درجة مئوية) 2.4[ .في مساهمة الفريق العامل األول في تقرير التقييم الخامس]

في المائة 0.55 :إلى

35

تشير التقديرات إلحالية إلى أن هذه العتبة أكبر من متوسط عالمي مستدام لالحترار يتجاوز مستويات ما قبل عصر الصناعة بحوالي درجة مئوية واحدة (ثقة
منخفضة) ولكنها تقل عن حوالي  ٤درجات مئوية (ثقة متوسطة)[ .مساهمة الفريق العامل األول في تقرير التقييم الخامس ،ملخص لصانعي السياسات،5.8 ،
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)ﻛﺘﻘﺮﯾﺐ ﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺼﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ(

)ﺑﺎﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺘﺮة ،(1900-1850
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اﻟﻤﻠﺤﻮظ
ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ) 8.5ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ(
ﺗﺪاﺧﻞ
ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ) 2.6ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ(

اﻟﺷﻛل  1ﻹطﺎر اﻟﺗﻘﯾﯾم  | SMP.1ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ .واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺪواﻋﻲ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﺒﯿّﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺰاﯾﺪ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ .وﯾﺸﯿﺮ اﻟﺘﻈﻠﯿﻞ اﻟﻠﻮﻧﻲ إﻟﻰ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮغ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺎ ﺛﻢ اﺳﺘﻤﺮاره أو ﺗﺠﺎوزه .واﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ )اﻟﺒﯿﻀﺎء( ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد آﺛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌﺰو
إﻟﻰ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ .أﻣﺎ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ )اﻟﺼﻔﺮاء( ﻓﻬﻲ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌﺰو إﻟﻰ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﺑﺜﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،أﯾﻀﺎً ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺪدة اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ .وﺗﺸﯿﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ )اﻟﺤﻤﺮاء( إﻟﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﺸﺪﯾﺪة واﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ،أﯾﻀﺎً ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺪدة اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ .واﻟﻠﻮن اﻷرﺟﻮاﻧﻲ ،اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻷول ﻣﺮة ،ﯾﺸﯿﺮ
إﻟﻰ أن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺒﯿّﻨﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ] .اﻟﺸﻜﻞ  [4-19وﻷﻏﺮاض اﻟﺮﺟﻮع ،ﯾﺒﯿّﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﯿﺴﺎر اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ
واﻟﻤﺴﻘﻄﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ ] .SPM.4اﻟﺸﻜﻞ  ،RC-1اﻹﻃﺎر CC-RC؛ واﻟﺸﻜﻼن  SPM.1و  SPM.7ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ[ واﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ أﻃﻮل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ
ﻋﻦ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﯾﺒﻠﻎ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة  1900-1850وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ ﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ) (2005-1986ﻓﺎﺻﻞ ﺛﻘﺔ ﯾﺘﺮاوح ﻣﻦ  5إﻟﻰ  0.55 :% 95إﻟﻰ
 0.67درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ( ]اﻟﺠﺪول  SPM.2.4ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ[ ،اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻫﻨﺎ ﻛﺘﻘﺮﯾﺐ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻪ ﻫﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎم ] .1750ﻣﺴﺮد ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول وﻣﺴﺮد ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ[

‘ ’1مخاطرة الوفاة أو اإلصابة أو اعتالل الصحة أو ّ
تعطل ُسبل العيش في المناطق الساحلية المنخفضة والدول النامية الجزرية الصغيرة
37
[دواعي القلق ]5-1
والجزر الصغيرة األخرى نتيجة لعرام العواصف ،والفيضان الساحلي ،وارتفاع مستوى سطح البحر.
‘ ’2مخاطر اعتالل الصحة الشديد وتعطل سبُل العيش بالنسبة ألعداد كبيرة من السكان الحضريين نتيجة للفيضان الداخلي في بعض
األقاليم[ 38 .داعيا القلق  2و ]3
‘ ’3المخاطر النُظمية نتيجة لظواهر الطقس المتطرفة التي تفضي إلى انهيار شبكات البنية األساسية والخدمات البالغة األهمية من قبيل
الكهرباء ،واإلمداد بالمياه ،والخدمات الصحية ،وخدمات الطوارئ[ 39 .دواعي القلق ]4-2
‘ ’4مخاطرة الوفاة واالعتالل أثناء فترات الحرارة المتطرفة ،ال سيما بالنسبة للسكان الحضريين القابلين للتأثر وللسكان الذين يعملون
خارج المباني في المناطق الحضرية و/أو الريفية[ 40 .داعيا القلق  2و ]3
‘ ’5مخاطرة انعدام األمن الغذائي وانهيار النظم الغذائية المرتبطين باالحترار والجفاف والفيضانات وتقلبية الهطول وظواهره المتطرفة،
ال سيما بالنسبة للسكان األفقر في البيئات الحضرية والريفية[ 41 .دواعي القلق ]4-2
‘ ’6مخاطرة فقدان ُسبل العيش الريفية والدخل الريفي نتيجة لعدم كفاية الحصول على مياه الشرب والري وانخفاض اإلنتاجية الزراعية،
ال سيما بالنسبة للمزارعين والرعاة ذوي رأس المال الهزيل في المناطق شبه القاحلة[ 42 .داعيا القلق  2و ]3
‘ ’7مخاطرة حدوث خسارة في النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية ،والتنوع األحيائي ،ومنافع النظم اإليكولوجية ووظائفها وخدماتها
لسبل العيش الساحلية ،ال سيما بالنسبة لمجتمعات صيد األسماك في المناطق المدارية والمنطقة القطبية الشمالية43 .
التي توفرها ُ
[دواعي القلق  1و  2و ]4
‘ ’8مخاطرة حدوث خسارة في النظم اإليكولوجية المائية البرية والداخلية ،والتنوع األحيائي ،ومنافع النظم اإليكولوجية ووظائفها وخدماتها
التي توفرها لسبل العيش[ 44 .دواعي القلق  1و  3و ]4
ً
وتشكل مخاطر رئيسية كثيرة تحديات بالذات بالنسبة ألقل البلدان نموا وللمجتمعات ذات األوضاع الهشة ،بالنظر إلى محدودية قدرتها على التأقلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،30.3 ،29.3 ،26.7-8 ،24.4-5 ،19.6-7 ،19.2-4 ،13.2 ،8.2 ،5.4 37الجدوالن  4-19و  ،1-26الشكل  ،2-26األطر  1-25و  ،7-25و
 ،27.3 ،26.8 ،26.3 ،25.10 ،19.6 ،13.2 ،8.2 ،3.4-5 38الجدوالن  4-19و  ،1-26اإلطاران  8-25و CC-KR
 ،28.3 ،26.7-8 ،25.10 ،23.9 ،19.6 ،12.6 ،10.2-3 ،9.3 ،8.1-2 ،5.4 39الجدول  ،4-19اإلطاران  CC-KRو CC-HS
 ،26.8 ،26.6 /25.8 ،24.4 ،23.5 ،19.6 ،19.3 ،13.2 ،11.6 ،11.3-4 ،8.1-2 40الجدوالن  4-19و  ،1-26اإلطاران  CC-KRو CC-HS
 ،28.4 ،28.2 ،27.3 ،26.8 ،26.5 ،25.7 ،25.5 ،24.4 ،22.3 ،19.6 ،19.3-4 ،13.2 ،11.6 ،11.3 ،9.3 ،8.2-3 ،7.4-5 ،3.5 41الجدول  ،4-19اإلطار CC-KR
 ،26.8 ،25.7 ،24.4 ،19.6 ،19.3 ،13.2 ،12.2 ،9.3 ،3.4-5 42الجدول  ،4-19اإلطاران  5-25و CC-KR
 ،30.5-7 ،29.3 ،28.2-3 ،27.3 ،25.6 ،22.3 ،19.5-6 ،9.3 ،7.4 ،6.3 ،5.4 43الجدول  ،4-19األطر  CC-QAو CC-CR
و  CC-KRو CC-HS
 28.2-3 ،27.3 ،25.6 ،22.3 ،19.3-6 ،9.3 ،4.3 44الجدول  ،4-19اإلطاران  CC-KRو CC-WE
CC-KR
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ويؤدي تزايد مستويات االحترار إلى زيادة أرجحية حدوث آثار شديدة واسعة االنتشار وال رجعة فيها .فبعض مخاطر تغيّر المناخ تكون
كبيرة عندما يتجاوز االرتفاع في درجة الحرارة درجة واحدة أو درجتين مئويتين عن مستويات ما قبل عصر الصناعة (على النحو المبين
في إطار التقييم  .)SPM.1وتكون مخاطر تغير المناخ العالمية مرتفعة إلى مرتفعة إلى حد كبير عندما تتجاوز الزيادة في درجة الحرارة 4
درجات مئوية أو أكثر عن مستويات ما قبل عصر الصناعة في جميع دواعي القلق (إطار التقييم  ،)SPM.1وتشمل اآلثار الشديدة والواسعة
وتعرض األمن الغذائي العالمي واإلقليمي لمخاطر كبيرة ،ووجود
االنتشار على النظم الفريدة والمهددة ،وحدوث انقراض كبير في األنواع،
ّ
يعرض للخطر األنشطة البشرية العادية ،بما في ذلك زرع األغذية أو العمل
مزيج من ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع درجة الرطوبة مما ّ
خارج المباني في بعض المناطق في أجزاء من السنة (ثقة عالية) .وما زالت المستويات الدقيقة لتغير المناخ الكافية إلحداث نقاط تحوّل
(عتبات التغير المفاجئ والذي ال رجعة فيه) غير مؤكدة ،ولكن المخاطرة المرتبطة باجتياز نقاط التحول المتعددة في نظام األرض أو في
النظم البشرية والطبيعية المترابطة تزيد مع ارتفاع درجة الحرارة (ثقة متوسطة)45 .
ويمكن الحد من المخاطر العامة آلثار تغير المناخ بالحد من معدل وحجم تغير المناخ .فالمخاطر تقل كثيراً في ظل السيناريو المقيَّم
ً
باستخدام أقل إسقاطات درجة الحرارة (مسار التركيز النموذجي  2.6-االنبعاثات المنخفضة)
مقارنة بأعلى إسقاطات درجة الحرارة
(سيناريو التركيز النموذجي  - 8.5االنبعاثات المرتفعة) ،ال سيما في النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين (ثقة عالية إلى حد كبير).
ومن الممكن أيضاً أن يؤدي خفض تغير المناخ إلى خفض نطاق التكيف الذي قد يكون الزماً .وفي إطار جميع السيناريوهات المقيّمة
للتكيف والتخفيف ،يظل هناك قدر من المخاطرة من اآلثار المعاكسة (ثقة عالية إلى حد كبير)46 .
باء  2-المخاطر القطاعية وإمكانية التكيف
من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى مضاعفة المخاطر القائمة ذات الصلة بالمناخ وأن يؤدي إلى مخاطر جديدة بالنسبة للنظم الطبيعية
والبشرية .وستقتصر بعض هذه المخاطر على قطاع أو إقليم بعينه ،بينما ستكون لمخاطر أخرى تأثيرات متسلسلة .وبدرجة أقل ،من
المتوقع أيضاً أن تكون لتغير المناخ بعض الفوائد المحتملة.

موارد المياه العذبة
تزيد مخاطر تغير المناخ ذات الصلة بالمياه العذبة زيادة كبيرة مع تزايد تركيزات غازات الدفيئة (دليل متين ،درجة اتفاق عالية).
وتزيد نسبة سكان العالم الذين يتعرضون لندرة المياه وكذلك نسبة السكان الذين يتضررون من تزايد فيضانات األنهار الكبيرة مع مستوى
االحترار في القرن الحادي والعشرين47 .

ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ خالل القرن الحادي والعشرين إلى خفض موارد المياه السطحية والجوفية القابلة للتجدد خفضا ً كبيراً
في معظم المناطق شبه المدارية الجافة (دليل متين ،درجة اتفاق عالية) ،مما يؤدي إلى تزايد المنافسة على المياه فيما بين القطاعات
(دليل متين ،درجة اتفاق متوسطة) .ومن المرجح أن يزيد تواتر الجفاف بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين في إطار مسار التركيز
النموذجي ( 8.5ثقة متوسطة) .وعلى العكس من ذلك ،من المتوقع أن تزيد موارد المياه عند خطوط العرض المرتفعة (دليل متين ،درجة
اتفاق عالية) ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى خفض نوعية المياه الخام وأن يشكل مخاطر بالنسبة لنوعية مياه الشرب حتى مع
المعالجة التقليدية لتلك المياه ،نتيجة لعوامل متفاعلة هي :زيادة درجة الحرارة؛ وزيادة أحمال الرواسب والمغذيات والملوثات من سقوط
ّ
وتعطل مرافق المعالجة أثناء الفيضانات (دليل متوسط ،درجة اتفاق عالية).
األمطار الغزير؛ وزيادة تركيز الملوثات أثناء حاالت الجفاف؛
ً
ً
وأساليب إدارة المياه التكيفية ،ومن بينها التخطيط للسيناريوهات ،واتباع نُهج قائمة على التعلم ،وإيجاد حلول مرنة وال تسبب ندما كبيرا،
يمكن أن تساعد على إيجاد قدرة على الصمود في مواجهة تغيرات وآثار هيدرولوجية غير مؤكدة نتيجة لتغير المناخ (دليل محدود ،درجة
اتفاق عالية)48 .

النظم اإليكولوجية البرية والنظم اإليكولوجية الخاصة بالمياه العذبة
تواجه نسبة كبيرة من األنواع البرية واألنواع الخاصة بالمياه العذبة على حد سواء زيادة في خطر االنقراض في ظل تغير المناخ
المتوقع أثناء القرن الحادي والعشرين وبعده ،ال سيما مع تفاعل تغير المناخ مع المجهدات األخرى ،من قبيل حدوث تغ ّير في الموائل،
واالستغالل المفرط ،واألنواع الغازية (ثقة عالية) .ويزيد خطر االنقراض في ظل جميع سيناريوهات مسارات التركيز النموذجية ،مع
تزايد الخطر مع ضخامة ومعدل تغير المناخ .وستصبح أنواع كثيرة غير قادرة على تتبُّع مناخات مالئمة في ظل معدالت تغير المناخ
المتوسطة والعالية النطاق (أي مسارات التركيز النموذجية  4.5و  6.0و  )8.5أثناء القرن الحادي والعشرين (ثقة متوسطة) .وسيطرح
انخفاض معدالت التغير (أي مسار التركيز النموذجي  )2.6مشاكل أقل .انظر الشكل  .SPM.5وستتكيف بعض األنواع مع المناخات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،26.5 ،19.7 ،19.5 ،11.8 ،4.2-3 45اإلطار
 ،25.10 ،20.3 ،19.7 ،17.2 ،16.6 ،3.4-5 46الجداول  2-3و  3-8و  ،6-8اإلطاران  3-16و 1-25
 ،26.3 ،3.4-5 47الجدول  ،3-2اإلطار 8-25
 ،26.3 ،25.5 ،23.9 ،22.3 ،3.4-6 ،3.2 48الجدوالن  2-3و ،3-23األطر  2-25و  CC-RFو CC-WE؛ و 12.4في مساهمة الفريق العامل األول في تقرير التقييم
الخامس
CC-HC
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الجديدة .أما تلك التي ال يمكن أن تتكيف بسرعة كافية فسوف تقل وفرتها أو تنقرض في جزء من نطاقاتها أو في جميع تلك
ً
وإجراءات اإلدارة ،من قبيل صيانة التنوع الوراثي ،ومساعدة األنواع على الهجرة والتفرق ،والتالعب بنظم االضطراب (مثال ،الحرائق،
والفيضانات) ،والحد من مُجهدات أخرى ،يمكن أن تقلل من مخاطر حدوث آثار على النظم اإليكولوجية البرية والنظم اإليكولوجية الخاصة
بالمياه العذبة الناتجة عن تغير المناخ ،ولكنها ال يمكن أن تُزيل تلك المخاطر ،ويمكن أيضاً أن تزيد من القدرة المتأصلة للنظم اإليكولوجية
وأنواعها على التكيف مع تغير المناخ (ثقة عالية)49 .
وفي غضون هذا القرن ،تنطوي مستويات ومعدالت تغير المناخ المرتبطة بسيناريوهات االنبعاثات المتوسطة إلى المرتفعة (مسارات
التركيز النموذجية  4.5و  6.0و  )8.5على درجة عالية من مخاطرة حدوث تغ ّير مفاجئ وال رجعة فيه على النطاق اإلقليمي في تكوين
وهيكل ووظيفة النظم اإليكولوجية البرية والنظم اإليكولوجية الخاصة بالمياه العذبة ،بما في ذلك األراضي الرطبة (ثقة متوسطة).
واألمثلة التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث أثر كبير على المناخ هي نظام التندرا في المنطقة القطبية الشمالية (ثقة متوسطة) وغابات
األمازون (ثقة منخفضة) .أما الكربون المخزون في الغالف األحيائي األرضي ( ً
مثال ،في األراضي الخثيّة ،والتربة الصقيعية ،والغابات)
فهو عرضة المتصاصه في الغالف الجوي نتيجة لتغير المناخ ،وإزالة الغابات ،وتدهور النظم اإليكولوجية (ثقة عالية) .ومن المتوقع
حدوث زيادة في موت األشجار وما يرتبط بذلك من موت الغابات التدريجي في أقاليم كثيرة خالل القرن الحادي والعشرين ،نتيجة لزيادة
درجات الحرارة والجفاف (ثقة متوسطة) .وينطوي موت الغابات التدريجي على مخاطر لتخزين الكربون ،والتنوع األحيائي ،وإنتاج
األخشاب ،ونوعية المياه ،والمرافق ،والنشاط االقتصادي50 .

النظم الساحلية والمناطق المنخفضة
تعرض النظم الساحلية والمناطق المنخفضة آلثار
نتيجة الرتفاع مستوى سطح البحر المتوقع طيلة القرن الحادي والعشرين سيتزايد ّ
معاكسة من قبيل الطمر ،والفيضان الساحلي ،والتحات الساحلي) (ثقة عالية إلى حد كبير) وسيزيد عدد السكان واألصول المتوقع
تعرضها للمخاطر الساحلية فضال عن الضغوط البشرية على النظم اإليكولوجية الساحلية زيادة كبيرة في العقد المقبل نتيجة للنمو السكاني،

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎخ
2090-2050

80

اﻟﺤﺪ
اﻷﻋﻠﻰ

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻨﺒﺴﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر
اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ 8.5

اﻟﺤﺪ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

60

اﻟﺤﺪ
اﻷدﻧﻰ
40

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻨﺒﺴﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر
اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ 6.0

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻨﺒﺴﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ 4.5
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ 8.5

20

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ 6.0
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ 4.5
0

رﺧﻮﯾﺎت اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ

اﻟﺤﺸﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺎت
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

اﻟﻘﺮود

اﻟﻘﻮارض

اﻟﺜﺪﯾﯿﺎت أﻛﻠﺔ اﻟﻠﺤﻮم

اﻟﺜﺪﯾﯿﺎت ذات اﻟﻈﻠﻒ
اﻟﻤﺸﻘﻮق اﻻﻧﻘﺴﺎم

اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻌﺸﺒﯿﺔ

اﻷﺷﺠﺎر

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻨﺒﺴﻄﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻤﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ 2.6

اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺗﻘل ﺑﮭﺎ اﻷﻧواع )ﺑﺎﻟﻛﯾﻠوﻣﺗر ﻟﻛل ﻋﻘد(

100

ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﻬﺎ
اﻟﺷﻛل  | SPM.5اﻟﺴﺮﻋﺎت اﻟﻘﺼﻮى اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﻬﺎ ﻟﻸﻧﻮاع أن ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ )اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ اﻟﺮﺻﺪات واﻟﻨﻤﺎذج؛ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮأﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﯿﺴﺎر(،
درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ )ﺳﺮﻋﺎت اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة؛ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮأﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﯿﻤﯿﻦ( .واﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ،ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﻨﻘﻞ أو ﺗﺠﺰؤ اﻟﻤﻮﺋﻞ ،ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث زﯾﺎدة ﻛﺒﯿﺮة أو
ﻧﻘﺼﺎن ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل .واﻷﻃﺮ اﻟﺒﯿﻀﺎء ذات اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺴﻮداء ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻧﻄﺎﻗﺎت وﻣﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺴﺮﻋﺎت اﻟﻘﺼﻮى ﻻﻧﺘﻘﺎل اﻷﺷﺠﺎر واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺜﺪﯾﯿﺎت واﻟﺤﺸﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت )اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﯿﺲ
ﻣﻘﺪراً( ،ورﺧﻮﯾﺎت اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ .وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺎرات اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﯿﺔ  2.6و  4.5و  6.0و  805ﻟﻠﻔﺘﺮة  ،2090-2050ﺗﺒﯿﻦ اﻟﺨﻄﻮط اﻷﻓﻘﯿﺔ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ
واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻨﺒﺴﻄﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن اﻷﻧﻮاع ذات اﻟﺴﺮﻋﺎت اﻟﻘﺼﻮى ﺗﺤﺖ ﻛﻞ ﺧﻂ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒّﻊ اﻻﺣﺘﺮار ﻓﻲ ﻏﯿﺎب اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺒﺸﺮي ] .ﻟﺸﻜﻞ [[5-4
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 ،4.2-3الشكل  ،8-4األطر  2-4و 3-4
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اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺼﯿﺪ اﻟﻘﺼﻮى )اﻟﻔﺘﺮة  2060-2051ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة  ،2010-2001اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ  A1Bﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺨﺎص (SRES
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)ﻣﻌﺪل اﻟﻤﺼﯿﺪ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﯾﺒﻠﻎ ≤ 0.005
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ّ
والتحضر (ثقة عالية) .وتتباين التكاليف النسبية للتكيف الساحلي تبايناً شديداً فيما بين األقاليم والبلدان وداخلها فيما
والتنمية االقتصادية،
يتعلق بالقرن الحادي والعشرين .فبعض البلدان النامية المنخفضة والدول الجزرية الصغيرة من المتوقع أن تواجه آثاراً شديدة إلى حد كبير
قد تكون لها ،في بعض الحاالت ،أضرار مرتبطة بها وتكاليف تكيّف تمثل عدة نقاط مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي51 .

النظم البحرية
نتيجة لتغير المناخ المسقط بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين وبعده ،ستمثل إعادة توزيع األنواع البحرية على نطاق العالم
وانخفاض التنوع األحيائي البحري في األقاليم الحساسة تحديا ً للتوفير المستدام إلنتاجية مصايد األسماك وغيرها من خدمات النظم
اإليكولوجية (ثقة عالية) .فالتحوالت المكانية في األنواع البحرية نتيجة لالحترار المسقط ستتسبب في غزوات في خطوط العرض المرتفعة
ومعدالت انقراض محلية مرتفعة في المناطق المدارية والبحار شبه المغلقة ( ثقة متوسطة) .ومن المسقط أن يزيد ثراء األنواع وتزيد
إمكانية الصيد في مصايد األسماك ،في المتوسط ،على خطوط العرض المتوسطة والمرتفعة (ثقة عالية) وان تنخفض على خطوط العرض
المدارية (ثقة متوسطة) .انظر الشكل  SPM.6ألف .ومن المسقط أن يؤدي التوسع التدريجي للمناطق التي يقل فيها األكسيجين إلى الحد
األدنى و “المناطق الميتة” التي ال تحتوي على األكسجين إلى زيادة إعاقة موئل األسماك .ومن المسقط أن يعاد توزيع اإلنتاج األولي
الصافي للمحيطات المفتوحة ،وأن يندرج عالمياً ،بحلول عام  ،2100ضمن جميع سيناريوهات مسارات التركيز النموذجية .ويضيف تغير
المناخ إلى تهديدات اإلفراط في الصيد والمجهدات األخرى غير المناخية ،مما يؤدي إلى تعقيد نظم اإلدارة البحرية (ثقة عالية)52 .
وفيما يتعلق بسيناريوهات االنبعاثات المتوسطة إلى المرتفعة (مسارات التركيز النموذجية  ،)8.5 ،6.2 ،4.5يشكل تح ّمض المحيطات
مخاطر كبيرة للنظم اإليكولوجية البحرية ،ال سيما النظم اإليكولوجية القطبية والشعاب المرجانية ،مرتبطة بآثار على النواحي
الفسيولوجية والسلوكية والديناميات السكانية آلحاد األنواع بدءاً من العوالق النباتية إلى الحيوانات (ثقة متوسطة إلى عالية) .فالقشريات
الشديدة التكلُّس وشوكيات الجلد والمرجانيات التي تبني الشعاب أكثر حساسية من القشريات (ثقة عالية) ومن األسماك (ثقة منخفضة) ،مع
وسبل العيش .انظر الشكل  SPM.6باء .ويعمل تحمض المحيطات مع التغيرات
احتمال حدوث عواقب ضارة بالنسبة لمصايد األسماك ُ
ً
العالمية األخرى ( ً
والتأجن) (ثقة عالية) .وقد تفضي
مثال ،االحترار ،وتناقص مستويات األكسجين) ومع التغيرات المحلية (مثال ،التلوث،
ّ
عوامل دافعة تحدث في الوقت ذاته ،من قبيل االحترار وتحمض المحيطات ،إلى آثار تفاعلية ومعقدة ومضاعفة بالنسبة لألنواع والنظم
اإليكولوجية53 .

األمن الغذائي ونظم إنتاج األغذية
فيما يتعلق بالمحاصيل الرئيسية (القمح واألرز والذرة) في المناطق المدارية والمعتدلة ،من المسقط أن يؤثر تغ ّير المناخ بدون التكيف
تأثيراً سلبيا ً على اإلنتاج في حالة زيادات درجة الحرارة المحلية بمقدار درجتين مئويتين أو أكثر عن مستويات أواخر القرن العشرين،
وإن كانت مواقع فرادى قد تستفيد (ثقة متوسطة) .وتتباين اآلثار المسقطة عبر المحاصيل واألقاليم وسيناريوهات التكيف ،بحيث تُظهر
نسبة تبلغ حوالي  10في المائة من اإلسقاطات المتعلقة بالفترة  2048-2030زيادات في الغالت تتجاوز  10في المائة ،وتظهر حوالي 10
ً
مقارنة بأواخر القرن العشرين .وبعد عام  2050يزيد خطر حدوث آثار
في المائة من اإلسقاطات خسائر في الغالت تتجاوز  25في المائة،
على الغالت أكثر شدة ويتوقف ذلك الخطر على مستوى االحترار .انظر الشكل  .SPM.7ومن المسقط أن يؤدي تغير المناخ إلى حدوث
زيادة تدريجية في تقلبية غالت المحاصيل في أقاليم كثيرة فيما بين السنوات .وهذه اآلثار المسقطة ستحدث في سياق سرعة ارتفاع الطلب
على المحاصيل54 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،26.8 ،26.3 ،25.6 ،24.4 ،22.3 ،8.2 ،5.3-5 51الجدول  ،1-26اإلطار
 ،30.6-7 ،28.3 ،25.6 ،7.4 ،6.3-5 52اإلطاران  CC-MBو CC-PP
 ،30.5 ،28.3 ،25.6 ،22.3 ،6.3-5 ،5.4 53األطر  CC-CRو  ،CC-OAو TS.7
 ،26.5 ،25.7 ،24.4 ،22.3 ،7.4-5 54الجدول  ،2-7األشكال  4-7و  5-7و  6-7و  7-7و 8-7
1-25
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اﻟﺷﻛل  | SPM.6ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﯿّﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺼﺎﯾﺪ اﻷﺳﻤﺎك) .أﻟﻒ( إﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺼﯿﺪ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـ ~ 1000ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻷﺳﻤﺎك
واﻟﻼﻓﻘﺎرﯾﺎت اﻟﻤﺴﺘﻐﻠَّﺔ .وﺗﻘﺎرن اﻹﺳﻘﺎﻃﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ  2010-2001واﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ  2060-2051ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ  A1Bﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺨﺎص
ﺗﺤﻤﺾ اﻟﻤﺤﯿﻄﺎت) .ﺑﺎء( ﻣﺼﺎﯾﺪ اﻟﺮﺧﻮﯾﺎت واﻟﻘﺸﺮﯾﺎت اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ )ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻤﺼﯿﺪ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﻘﺪرة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
 ،SERSﺑﺪون ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻺﻓﺮاط ﻓﻲ اﻟﺼﯿﺪ أو
ّ
اﻟﺤﺎﺿﺮ ≤ 0.005ﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ( واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻤﺮﺟﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺒﺎردة واﻟﻤﯿﺎه اﻟﺪاﻓﺌﺔ ،ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﯾﻄﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺗﺒﯿّﻦ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﺘﺤﻤﺾ
اﻟﻤﺤﯿﻄﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ) 8.5ﺗﻐﯿّﺮ درﺟﺔ اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة  2005-1986إﻟﻰ اﻟﻔﺘﺮة ] .(2100-2081اﻟﺸﻜﻞ  SPM.8ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﺮﯾﻖ
ﻟﺘﺤﻤﺾ اﻟﻤﺤﯿﻄﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﺮﺧﻮﯾﺎت واﻟﻘﺸﺮﯾﺎت واﻟﻤﺮﺟﺎﻧﯿﺎت واﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ اﻟﻬﺸﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ[ وﺗﻘﺎرن اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺴﻔﻠﯿﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ
ّ
ً
)ﻣﺜﻼ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺴﻮاﺣﻞ وﻣﺼﺎﯾﺪ اﻷﺳﻤﺎك( .وﯾﺒ َﯿّﻦ ﻋﺪد اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺤﻠَّﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﺛﺎﻧﻲ
ذات اﻷﻫﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
أﻛﺴﯿﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن .وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺎم  2100ﻓﺈن ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮﻫﺎت ﻣﺴﺎرات اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﻛﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﺜﺎﻧﻲ أﻛﺴﯿﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن )(pCO2
ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ  4.5ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﺮاوح ﻣﻦ  500إﻟﻰ ) μatm 650ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺟﺰء ﻓﻲ اﻟﻤﻠﯿﻮن ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي( ،وﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ
اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ  6.0ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﺮاوح ﻣﻦ  651إﻟﻰ  ،μatm 850وﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ  8.5ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﺮاوح ﻣﻦ  851إﻟﻰ  .μatm 1,370وﺑﺤﻠﻮل ﺳﻨﺔ
 ،2150ﯾﻨﺪرج ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ  8.5ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ  1,371إﻟﻰ  .μatm 2,900وﺗﻘﺎﺑﻞ ﻓﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ  ،μatm. [6.1 ،6.3 ،30.5 380اﻟﺸﻜﻼن
 10-6و 14-6؛ اﻹﻃﺎر  SPM.1ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ[
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ﻣﻔﺗﺎح اﻷﻟوان
ﻧطﺎق ﺗﻐﯾر اﻟﻐﻼف

80

50 to 100%
25 to 50%
10 to 25%
5 to 10%

اﻟﺰﯾﺎدة
ﻓﻲ
اﻟﻐﻼت

60

0 to 5%
0 to –5%
–5 to –10%
–10 to –25%
–25 to –50%

40
اﻟﻨﻘﺼﺎن
ﻓﻲ
اﻟﻐﻼت

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻹﺳﻘﺎﻃﺎت اﻟﻐﻼت

100

20

–50 to –100%

0
2090–2109

2070–2089

2050–2069

2030–2049

2010–2029

اﻟﺷﻛل  | SPM.7ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺴﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻏﻼت اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ .وﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺸﻜﻞ إﺳﻘﺎﻃﺎت ﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮﻫﺎت اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﺪارﯾﺔ واﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺤﺎﻻت اﻟﺘﻜﯿﻒ وﻋﺪم اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻌﺎً .ودراﺳﺎت ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻧﺴﺒﯿﺎً ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﺮت ﻓﻲ اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮﻫﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺰﯾﺪ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﺑﻤﻘﺪار  4درﺟﺎت ﻣﺌﻮﯾﺔ أو أﻛﺜﺮ .وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻃﺮ
اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ واﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ ،اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت )َ (n=1090
ﻣﻤﺜّﻠﺔ ﺑﯿﺎﻧﯿﺎً ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻮر اﻷﻓﻘﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻤﻨﺘﺼﻒ ﻟﻜﻞ ﻓﺘﺮة إﺳﻘﺎط ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ .واﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻏﻼت اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ ﻫﻲ ﺗﻐﯿﺮات
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ .واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ إﻃﺎر زﻣﻨﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻫﻮ ] .% 100اﻟﺸﻜﻞ [5-7

من المحتمل أن جميع جوانب األمن الغذائي تتأثر بتغير المناخ ،بما في ذلك الحصول على الغذاء واستخدامه واستقرار أسعاره (ثقة
عالية) .وتشكل إعادة توزيع إمكانية الصيد الخاصة بمصايد األسماك البحرية في اتجاه خطوط العرض األعلى خطراً يتمثل في انخفاض
اإلمدادات والدخل والعمالة في البلدان المدارية ،مع وجود انعكاسات محتملة لذلك على األمن الغذائي (ثقة متوسطة) .ومن شأن حدوث
زيادات في درجات الحرارة العالمية أقل من  4درجات مئوية أو أكثر عن مستويات أواخر القرن العشرين ،مع تزايد الطلب على الغذاء،
أن ّ
يشكل مخاطر كبيرة على األمن الغذائي على الصعيدين العالمي واإلقليمي (ثقة عالية) .والمخاطر على األمن الغذائي أكبر عموماً في
المناطق الواقعة على خطوط العرض المنخفضة55 .
المناطق الحضرية
تتركز مخاطر عالمية كثيرة لتغ ّير المناخ في المناطق الحضرية (ثقة متوسطة) .والخطوات التي تبني القدرة على الصمود وتمكن من
التنمية المستدامة يمكن أن تؤدي إلى تسريع التكيف بنجاح مع تغير المناخ على صعيد العالم .فاإلجهاد الحراري والهطول المتطرف
والفيضان الداخلي والساحلي واالنهياالت األرضية وتلوث الهواء والجفاف وندرة المياه تشكل مخاطر في المناطق الحضرية بالنسبة
للبشر واألصول واالقتصادات والنظم اإليكولوجية (ثقة عالية إلى حد كبير) .وتتضاعف المخاطر بالنسبة لمن يفتقرون إلى البنية األساسية
معرضة .والحد من نقص الخدمات األساسية وتحسين اإلسكان
والخدمات األساسية أو من يعيشون في مساكن رديئة النوعية وفي مناطق ّ
وبناء نظم بنى أساسية قادرة على الصمود يمكن أن يحد كثيراً من هشاشة األوضاع ومن التعرض في المناطق الحضرية .ويستفيد التكيف
الحضري من وجود حوكمة فعالة ومتعددة المستويات للمخاطر الحضرية ،ومواءمة السياسات ،ووجود حوافز ،وتعزيز الحكومة المحلية
وقدرة التكيف المجتمعية ،ووجود أوجه تآزر مع القطاع الخاص ،ووجود تمويل مناسب وتنمية مؤسسية مناسبة (ثقة متوسطة) .وزيادة
قدرة المجموعات المنخفضة الدخل والمجتمعات الهشة األوضاع ،وزيادة صوتها وتأثيرها ،ومشاركتها مع الحكومات المحلية ،هي أمور
يمكن أن تعود بالفائدة على التكيف56 .
المناطق الريفية
من المتوقع حدوث آثار ريفية مستقبلية رئيسية في األجل القريب وبعده من خالل اآلثار على توافر المياه وإمداداتها ،واألمن الغذائي،
والدخل الزراعي ،بما في ذلك التحوالت في مناطق إنتاج المحاصيل الغذائية وغير الغذائية على نطاق العالم (ثقة عالية) .ومن المتوقع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،26.5 ،25.7 ،24.4 ،22.3 ،9.3 ،7.4-5 ،6.3-5 55الجدول  ،3-7األشكال  1-7و  4-7و  ،7-7اإلطار
 ،26.8 ،24.4-5 ،22.3 ،8.2-4 ،3.5 56الجدول  ،2-8اإلطاران  9-25و CC-HS
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القطاعات والخدمات االقتصادية الرئيسية
فيما يتعلق بمعظم القطاعات االقتصادية ،من المتوقع أن تكون آثار العوامل الدافعة من قبيل التغيرات التي تحدث في أعداد السكان
والهياكل العمرية والدخل والتكنولوجيا واألسعار النسبية وأسلوب الحياة والتنظيم والحوكمة كبيرة بالنسبة إلى آثار تغير المناخ (دليل
متوسط ،درجة اتفاق عالية) .فمن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى الحد من الطلب على الطاقة ألغراض التدفئة وأن يؤدي إلى زيادة
الطلب على الطاقة ألغراض التبريد في القطاعات السكنية والتجارية (دليل متين ،درجة اتفاق عالية) .ومن المسقط أن يختلف تأثير تغير
مثال ،تدفق المياه ،والرياح ،وإشعاع الشمس) ،والعمليات التكنولوجية ( ً
المناخ على مصادر الطاقة وتكنولوجياتها ،تبعاً للموارد ( ً
مثال،
التبريد) ،أو المواقع ( ً
مثال ،المناطق الساحلية ،السهول الفيضانية) المعنية .ومن المسقط أن تؤدي ظواهر الطقس القاسي و/أو المتطرفة
المتكررة و/أو أنواع األخطار إلى زيادة الخسائر واختالف الخسائر في مناطق شتى وأن تجعل من الصعب على نظم التأمين أن تعرض
تغطية مقدور عليها مالياً بينما تقوم بجمع رأس مال قائم على المخاطرة بدرجة أكبر ،ال سيما في البلدان النامية .ومبادرة الحد من المخاطر
الكبيرة المشتركة بين القطاعين العام والخاص والتنويع االقتصادي هما نموذجان إلجراءات التكيف58 .
من الصعب تقدير اآلثار االقتصادية العالمية الناجمة عن تغير المناخ .إن تقديرات اآلثار االقتصادية التي أُنجزت خالل السنوات العشرين
الماضية تتباين في تغطيتها لمجموعات فرعية من القطاعات االقتصادية وتعتمد على عدد كبير من االفتراضات ،كثير منها قابل للطعن
فيه ،وال تأخذ تقديرات كثيرة في الحسبان التغيرات الكارثية ،ونقاط التحول ،وعوامل أخرى كثيرة 59 .وفي ظل هذه القيود المعترف
بها ،تتراوح التقديرات غير الكاملة للخسائر االقتصادية السنوية العالمية الناجمة عن حدوث زيادات إضافية في درجة الحرارة تبلغ ~2°
درجة مئوية من  0.2إلى  2.0في المائة من الدخل ( ±1انحراف معياري حول المتوسط) (دليل متوسط ،درجة اتفاق متوسطة) .والخسائر
تزيد أرجحية أن تكون أكبر ،ال أصغر ،من ذلك النطاق عن عدم أرجحية ذلك (دليل محدود ،درجة اتفاق عالية) .وإضافة إلى ذلك ،توجد
اختالفات كبيرة بين البلدان وداخلها .فالخسائر تتسارع مع االحترار األكبر (دليل محدود ،درجة اتفاق عالية) ،ولكن تقديرات كمية قليلة
أُنجزت فيما يتعلق باالحترار اإلضافي الذي يبلغ حوالي  3درجات مئوية أو أكثر .أما تقديرات األثر االقتصادي التراكمي النبعاثات ثاني
أكسيد الكربون فهي تتراوح من بضعة دوالرات إلى عدة مئات من الدوالرات لكل طن من الكربون( 60دليل متين ،درجة اتفاق متوسطة).
وتتباين التقديرات تبايناً شديداً حسب دالة األضرار المفترضة وسعر الخصم61 .
صحة اإلنسان
حتى منتصف القرن ،سيؤثر تغير المناخ المسقط على صحة اإلنسان أساسا ً من خالل تفاقم المشاكل الصحية الموجودة بالفعل ( ثقة
عالية إلى حد كبير) .وطيلة القرن الحادي والعشرين ،من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادات في اعتالل الصحة في كثير من
ً
األقاليم وال سيما في البلدان النامية ذات الدخل المنخفض،
مقارنة بخط أساس بدون تغير المناخ (ثقة عالية) .وتشمل األمثلة زيادة
أرجحية اإلصابة والمرض والوفاة الناتجة عن زيادة شدة موجات الحرارة والحرائق (ثقة عالية إلى حد كبير) ،وزيادة أرجحية نقص
التغذية الناتج عن تضاؤل اإلنتاج الغذائي في األقاليم الفقيرة (ثقة عالية)؛ والمخاطر الناجمة عن فقدان القدرة على العمل وانخفاض إنتاجية
العمل لدى السكان الضعفاء؛ وزيادة المخاطر الناجمة عن األمراض التي تنقلها األغذية والمياه (ثقة عالية إلى حد كبير) واألمراض التي
تنقلها النواقل (ثقة متوسطة) .ومن المتوقع أن تشمل التأثيرات اإليجابية حدوث انخفاضات متواضعة في معدالت الوفيات واالعتالل ذات
الصلة بالبرد في بعض المناطق نتيجة النخفاض عدد ظواهر الطقس البارد (ثقة منخفضة) ،والتحوالت الجغرافية في إنتاج األغذية (ثقة
متوسطة) ،وانخفاض قدرة النواقل على نقل بعض األمراض .ولكن على الصعيد العالمي خالل القرن الحادي والعشرين من المسقط أن
يتزايد تجاوز حجم وشدة اآلثار السلبية اآلثار اإليجابية (ثقة عالية) .وأكثر تدابير الحد من هشاشة األوضاع فعالية فيما يتعلق بالصحة
وتحسن تدابير الصحة العمومية األساسية من قبيل توفير المياه النقية والصرف الصحي ،وتأمين
في األجل القريب هي البرامج التي تنفذ
ّ
ُ
الرعاية الصحية األساسية بما في ذلك التطعيم وخدمات صحة الطفل ،وتزيد من القدرة على التأهب للكوارث والتصدي لها ،وتخفف من
حدة الفقر (ثقة عالية إلى حد كبير) .وبحلول عام  2100فيما يتعلق بمسار التركيز النموذجي  8.5الخاص بسيناريو االنبعاثات المرتفعة،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
57
58
59
60
61

 ،28.4 ،28.2 ،26.8 ،25.9 ،9.3اإلطار
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 ،26.7-9 ،26.7 ،25.7 ،17.4-5 ،10.10 ،10.7 ،10.2 ،3.5اإلطار
تقديرات خسائر الكوارث هي تقديرات الحد األدنى ألن آثاراً كثيرة ،من قبيل فقدان األرواح البشرية ،والتراث الثقافي ،وخدمات النظم اإليكولوجية ،من الصعب
تقييمها وإعطاء قيمة نقدية لها ،ومن ثم فهي تنعكس بدرجة غير كافية في تقديرات الخسائر .والخسائر على االقتصاد غير النظامي أو غير الموثق وكذلك التأثيرات
االقتصادية غير المباشرة قد تكون شديدة األهمية في بعض المناطق والقطاعات ،ولكنها ال تُحتسب عموماً في تقديرات الخسائر المُبلغ عنها 4.5[ .في التقرير الخاص]
طن واحد من الكربون =  3.667طن من ثاني أكسيد الكربون
7-25

10.9
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أن تؤثر هذه اآلثار تأثيراً غير متناسب على رفاه الفقراء في المناطق الريفية ،من قبيل األسر المعيشية التي تعيلها إناث وتلك ذات اإلمكانية
أراض ،والمدخالت الزراعية الحديثة ،والبنية األساسية ،والتعليم .ومن الممكن أن تحدث تكيفات إضافية فيما يتعلق
المحدودة للحصول على
ٍ
يحسن إصالح
بالزراعة والمياه والحراجة والتنوع األحيائي من خالل سياسات تراعي سياسات صنع القرارات الريفية .ومن الممكن أن ّ
وتحسن االستثمارات وصول إنتاج المزارع الكبيرة إلى األسواق (ثقة متوسطة)57 .
التجارة
ّ
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من المتوقع أن يؤدي مزيج ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في بعض المناطق في أجزاء من السنة إلى تعريض األنشطة البشرية المعتادة
للخطر ،بما في ذلك زراعة األغذية أو العمل خارج المباني (ثقة عالية)62 .
األمن البشري
من المسقط أن يؤدي تغير المناخ خالل القرن الحادي والعشرين إلى زيادة تشريد البشر (دليل متوسط ،درجة اتفاق عالية) .فخطر
تعرض السكان الذين يفتقرون إلى الموارد الالزمة للهجرة المخططة لظواهر الطقس المتطرفة ،في المناطق
التشريد يزيد عندما يزيد ّ
الريفية والحضرية على حد سواء ،ال سيما في البلدان النامية ذات الدخل المنخفض .ومن الممكن أن تؤدي زيادة فرص التنقل إلى الحد من
هشاشة أوضاع أولئك السكان .ويمكن أن تكون التغيرات في أنماط الهجرة استجابات لكل من ظواهر الطقس المتطرفة وتقلبية وتغير المناخ
األطول ً
أجال ،ويمكن أيضاً أن تكون الهجرة استراتيجية فعالة للتكيف .وتوجد ثقة منخفضة في اإلسقاطات الكمية للتغيرات في التنقل ،نتيجة
لطابعها المعقد والمتعدد األسباب63 .
ومن الممكن أن يؤدي تغير المناخ إلى حدوث زيادة غير مباشرة في مخاطر النزاعات العنيفة في شكل حرب أهلية وعنف فيما بين
الجماعات بمضاعفة العوامل الدافعة المو ّثقة جيداً لهذه النزاعات من قبيل الفقر والهزات االقتصادية (ثقة متوسطة) .وتعزو مجموعات
متعددة من األدلة تقلبية المناخ إلى هذه األشكال من النزاع64 .
ومن المتوقع أن يكون آلثار تغير المناخ على البنية األساسية البالغة األهمية وعلى السالمة اإلقليمية لدول كثيرة تأثير على سياسات
فمثالّ ،
ً
يشكل غمر األراضي الناتج عن ارتفاع مستوى سطح البحر مخاطر بالنسبة
األمن القومي (دليل متوسط ،درجة اتفاق متوسطة).
للسالمة اإلقليمية للدول الجزرية الصغيرة وللدول ذات السواحل الممتدة .وبعض آثار تغير المناخ العابرة للحدود ،من قبيل التغيرات في
الجليد البحري ،وموارد المياه المشتركة ،واألرصدة السمكية السطحية ،تنطوي على إمكانية زيادة التنافس فيما بين الدول ،ولكن باستطاعة
المؤسسات الوطنية والحكومية الدولية القوية أن تعزز التعاون وتدير الكثير من هذه التنافسات65 .
سبل العيش والفقر
طيلة القرن الحادي والعشرين ،من المسقط أن تؤدي آثار تغير المناخ إلى إبطاء النمو االقتصادي ،وزيادة صعوبة الحد من الفقر،
وزيادة تآكل األمن الغذائي ،وإطالة أمد براثن الفقر القائمة ،وإيجاد براثن فقر جديدة على األخص في المناطق الحضرية وبؤر
الجوع الناشئة (ثقة متوسطة) فمن المتوقع أن تؤدي آثار تغير المناخ إلى تفاقم الفقر في معظم البلدان النامية وإيجاد جيوب فقر جديدة
في البلدان التي يتزايد فيها انعدام المساواة ،في كل من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء .وفي المناطق الحضرية
والريفية ،من المتوقع أن تتأثر على وجه الخصوص األسر المعيشية الفقيرة المعتمدة على العمل بأجر والتي يزيد استهالكها للغذاء عن
إنتاجها له وذلك نتيجة لحدوث زيادات في أسعار األغذية ،بما في ذلك في المناطق ذات معدالت انعدام األمن الغذائي المرتفعة وانعدام
تحسن برامج
المساواة المرتفع (ال سيما في أفريقيا) ،وإن كان من يعملون بالزراعة لحسابهم الخاص قد يستفيدون .ومن الممكن أن ّ
التأمين ،وتدابير الحماية االجتماعية ،وإدارة مخاطر الكوارث قدرة ُسبل العيش لدى الفقراء والمهمشين على الصمود في األجل الطويل،
إذا عالجت السياسات الفقر وأوجه انعدام المساواة المتعددة األبعاد66 .
باء  3-المخاطر الرئيسية اإلقليمية وإمكانية التكيف
ستتباين المخاطر بمرور الوقت على نطاق األقاليم والسكان ،تبعاً لعوامل متعددة من بينها مدى التكيف والتخفيف .وتُعرض في إطار التقييم
 SPM.2مجموعة منتقاة من المخاطر اإلقليمية الرئيسية المحددة بثقة متوسطة إلى عالية .ولالطالع على ملخص موسع للمخاطر اإلقليمية
والفوائد المحتملة ،انظر قسم الملخص الفني باء  3 -والجزء باء من مساهمة الفريق العامل الثاني في تقرير التقييم الخامس :الجوانب
اإلقليمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،26.6 ،25.8 ،22.3 ،19.3 ،11.3-8 ،8.2 62الشكل  ،5-25اإلطار
25.9 ،22.3 ،19.4 ،12.4 ،9.3 63
19.4 ،13.2 ،12.5 64
25.9 ،23.9 ،12.5-6 65
26.8 ،22.3 ،13.2-4 ،10.9 ،9.3 ،8.3-4 ،8.1 66
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إطار التقييم  | SPM.2المخاطر الرئيسية اإلقليمية
يُبرز الجدول  1المصاحب إلطار التقييم  SPM.2عدة مخاطر رئيسية نموذجية لكل إقليم .وقد ُحددت المخاطر الرئيسية استناداً إلى
تقييم للمؤلفات العلمية والفنية واالجتماعية االقتصادية ذات الصلة الواردة بالتفصيل في أقسام الفصول الداعمة .وقد استند تحديد
المخاطر الرئيسية إلى تقديرات الخبراء باستخدام المعايير المحددة التالية :ضخامة حجم اآلثار أو ارتفاع درجة احتمال حدوثها أو ال
التعرض الثابت اللذان يساهمان في المخاطر؛ أو اإلمكانية المحدودة للحد من المخاطر
رجعيتها؛ وتوقيت اآلثار ،والهشاشة الثابتة أو ّ
من خالل التكيف أو التخفيف.
وفيما يتعلق بكل مخاطرة رئيسية ،جرى تقييم مستويات المخاطرة لثالثة أطر زمنية .ففيما يتعلق بالوقت الحاضرُ ،قدرت مستويات
المخاطرة بالنسبة للتكيف الحالي ولحالة افتراضية متكيفة إلى حد شديد ،مع تحديد المواضع التي توجد فيها حالياً أوجه نقص في
التكيف .وبالنسبة إلطارين زمنيين مستقبليينُ ،قدرت مستويات المخاطرة فيما يتعلق باستمرار التكيف الحالي وفيما يتعلق بحالة متكيّفة
إلى حد شديد ،مما يصوّر إمكانية التكيف وحدوده .وتدمج مستويات المخاطرة االحتمال والعاقبة على أوسع نطاق ممكن من النتائج
المحتملة ،استناداً إلى المؤلفات المتاحة .وهذه النتائج المحتملة تنتج من تفاعل األخطار ذات الصلة بالمناخ ،وهشاشة األوضاع،
والتعرض .وكل مستوى مخاطرة يعكس المخاطرة اإلجمالية من العوامل المناخية وغير المناخية .وتتباين المخاطر الرئيسية
ومستويات المخاطر فيما بين األقاليم وبمرور الوقت ،بالنظر إلى اختالف مسارات التنمية االجتماعية االقتصادية ،وهشاشة األوضاع
والتعرض لها ،والقدرة علي التكيف ،وتصورات المخاطر .ومستويات المخاطر ليست متماثلة بالضرورة ،ال سيما فيما
إزاء األخطار
ّ
بين األقاليم ،ألن التقييم يأخذ في االعتبار اآلثار المحتملة والتكيف في نُظم فيزيائية وبيولوجية وبشرية مختلفة عبر سياقات متنوعة.
وهذا التقييم للمخاطر يسلّم بأهمية االختالفات في القيم واألهداف في تفسير مستويات المخاطر التي يجري تقييمها.

اﻟﺟدول  1ﻹطﺎر اﻟﺗﻘﯾﯾم  | SPM.2اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﯿّﺮ اﻟﻤﻨﺎخ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻜﯿﻒ واﻟﺘﺨﻔﯿﻒ .وﺗﻮﺻﻒ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮة رﺋﯿﺴﯿﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ
إﻟﻰ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻃﺮ زﻣﻨﯿﺔ :اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ،واﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ )ﻫﻨﺎ ،ﻣﻘ َﯿّﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻔﺘﺮة  ،(2040-2030واﻷﺟﻞ اﻷﻃﻮل )ﻫﻨﺎ ﻣﻘ َﯿّﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻔﺘﺮة  .(2100-2080وﻓﻲ اﻷﺟﻞ
اﻟﻘﺮﯾﺐ ،ﻻ ﯾﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼف ﻛﺒﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﯿﻨﺎرﯾﻮﻫﺎت اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻷﻃﻮل ،ﺗُﻌﺮض ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﯿﻨﺎرﯾﻮﻫﯿﻦ اﺛﻨﯿﻦ ﻟﻠﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة )اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز درﺟﺘﯿﻦ ﻣﺌﻮﯾﺘﯿﻦ و  4درﺟﺎت ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺼﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ( .وﻫﺬه اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮﻫﺎت ﺗﺼﻮر إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ
اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ واﻟﺘﻜﯿﻒ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ .واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﻶﺛﺎر وذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ ﻣﺒﯿﻨﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﯾﻘﻮﻧﺎت.
اﻟﻌواﻣل اﻟداﻓﻌﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎخ

ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطرة وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻛﯾف
إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺤﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻣﻊ
اﻟﺗﻛﯾف اﻟﺣﺎﻟﻲ

O

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻣﻊ
اﻟﺗﻛﯾف اﻟﻣرﺗﻔﻊ

C

O

اﻟﺘﺨﺼﯿﺐ ﺑﺜﺎﻧﻲ
أﻛﺴﯿﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن

O

C

O

ﺗﺤﻤّﺾ
اﻟﻤﺤﯿﻄﺎت

ﻣﺴﺘﻮى
ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ

اﻷﻋﺎﺻﯿﺮ
اﻟﻀﺎرة

اﻟﻐﻄﺎء
اﻟﺠﻠﯿﺪي

اﻟﻬﻄﻮل

اﻟﻬﻄﻮل
اﻟﻤﺘﻄﺮف

اﺗﺠﺎه
اﻟﺠﻔﺎف

درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة
اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ

اﺗﺠﺎه
اﻻﺣﺘﺮار

أﻓرﯾﻘﯾﺎ
اﻟﻣﺧﺎطرة وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻛﯾف

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ

اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟداﻓﻌﺔ
اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ
)(2040–2030

ﻗﺿﺎﯾﺎ وآﻓﺎق اﻟﺗﻛﯾف
• اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻬﺪات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﻤﯿﺎه
• ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ ﻹدارة اﻟﻄﻠﺐ ،وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ،واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﯿﺎه وﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ ،واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﯿﺎه
• اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
اﻹﺟﻬﺎد اﻟﻤﻀﺎﻋﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ إﺟﻬﺎداً ﻛﺒﯿﺮاً
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻔﺮط واﻟﺘﺪﻫﻮر ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ وزﯾﺎدة
اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻗﻢ إﺟﻬﺎد اﻟﺠﻔﺎف ﻓﻲ أﻗﺎﻟﯿﻢ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺠﻔﺎف ) ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ(
ّ
][22.3-4

 2°Cاﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ
(2100–2080) 4°C

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ
)(2040–2030

 2°Cاﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ
(2100–2080) 4°C

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ
)(2040–2030

 2°Cاﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ

ً
)ﻣﺜﻼ ،أﻧﻮاع اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ
• اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
اﻹﺟﻬﺎد ،واﻟﺮي ،وﻧﻈﻢ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﻤﺤﺴﻨﺔ(
• ﺗﺤﺴﯿﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺣﺼﻮل ذوي اﻟﺤﯿﺎزات اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻏﯿﺮه ﻣﻦ
ﻣﻮارد اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﯿﺔ؛ وﺗﻨﻮﯾﻊ ﺳﺒﻞ اﻟﻌﯿﺶ
• ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻮﻃﻨﻲ واﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺰراﻋﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻧﻈﻢ اﻹﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ( واﺗﺒﺎع ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺟﻨﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ
ً
)ﻣﺜﻼ ،اﻟﺤﺮاﺟﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ،واﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻮن
• اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﺰراﻋﯿﺔ
اﻟﺘﺮﺑﺔ(
• ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷﻫﺪاف اﻹﻧﻤﺎﺋﯿﺔ ،ﻻﺳﯿﻤﺎ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺳﺒﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺎه ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ
وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ،وﺗﻌﺰﯾﺰ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
• رﺳﻢ اﻟﺨﺮاﺋﻂ ﻟﻬﺸﺎﺷﺔ اﻷوﺿﺎع وإﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﻢ ﻟﻺﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ
• اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
• اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

اﻧﺨﻔﺎض إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﺟﻬﺎد اﻟﺤﺮارة واﻟﺠﻔﺎف،
ﻣﻊ ﺣﺪوث ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﺷﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﻌﯿﺶ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
واﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻷﺳﺮﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ أﯾﻀﺎً إﻟﻰ
ﺗﺰاﯾﺪ أﺿﺮار اﻵﻓﺎت واﻷﻣﺮاض وآﺛﺎر اﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﯿﺔ
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﻢ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ) ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ(
][22.3-4
اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﺪوث اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻠﻬﺎ اﻟﻨﻮاﻗﻞ واﻟﻤﯿﺎه وﻓﻲ
ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺤﺪوث ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺗﻘﻠﺒﯿﺔ
درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة واﻟﻬﻄﻮل ،ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﺣﻮاف اﻟﺘﻮزﯾﻊ
) ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ(
][22.3

(2100–2080) 4°C

Continued next page
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اﻟﺟدول  1ﻹطﺎر اﻟﺗﻘﯾﯾم ) SPM.2ﺗﺎﺑﻊ(
أوروﺑﺎ

اﻟﻣﺧﺎطر وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻛﯾف اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟداﻓﻌﺔ
اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ

اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ
)(2040–2030

 2°Cاﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ
4°C

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ

)(2100–2080

اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ
)(2040–2030

 2°Cاﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ
4°C

ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﻮل اﻟﺘﻜﯿﻒ دون ﺣﺪوث ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺿﺮار اﻟﻤﺴﻘﻄﺔ ) ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ(
• وﺟﻮد ﺧﺒﺮة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت اﻟﺸﺪﯾﺪة وزﯾﺎدة
اﻟﺨﺒﺮة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﻣﯿﻢ اﻷراﺿﻲ اﻟﺮﻃﺒﺔ
• ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﯿﻀﺎن
• اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻮل دون اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ :اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ أوروﺑﺎ،
واﻟﺸﻮاﻏﻞ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ،واﻟﺸﻮاﻏﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
• إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت أﻛﺜﺮ اﺗﺴﺎﻣﺎً ﺑﻜﻔﺎءة
ً
)ﻣﺜﻼ ،ﻷﻏﺮاض اﻟﺮي،
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﯿﺎه واﺳﺘﺮاﺗﯿﺤﯿﺎت ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﯿﺎه
وأﻧﻮاع اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ ،واﻟﻐﻄﺎء اﻷرﺿﻲ ،واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻷﻣﻦ(
• ﺗﻨﻔﯿﺬ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت وأدوات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ إدارة أﺣﻮاض اﻷﻧﻬﺎر
واﻹدارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه

)(2100–2080

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ
)(2040–2030

 2°Cاﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ
4°C

ﻗﺿﺎﯾﺎ وآﻓﺎق اﻟﺗﻛﯾف

)(2100–2080

اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وأﻋﺪاد اﻟﺒﺸﺮ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻀﺮرون
ﺑﺎﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت ﻓﻲ أﺣﻮاض اﻷﻧﻬﺎر واﻟﺴﻮاﺣﻞ ،ﺑﺪاﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﺰاﯾﺪ
اﻟﺘﺤﻀﺮ ،وﺗﺰاﯾﺪ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ ،وﺗﺂﻛﻞ اﻟﺴﻮاﺣﻞ،
وﺑﻠﻮغ اﻟﺘﺼﺮﯾﻔﺎت اﻟﻨﻬﺮﯾﺔ ذروة ) ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ(
][23.2-3, 23.7

ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ .وﺣﺪوث اﻧﺨﻔﺎض ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﯿﺎه ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺴﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﻬﺎر وﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ،
ً
)ﻣﺜﻼ ،ﻷﻏﺮاض اﻟﺮي واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﻘﺘﺮن ﺑﺘﺰاﯾﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺎه
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ( وﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﺼﺮﯾﻒ اﻟﻤﯿﺎه
واﻟﺴﯿﺢ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺰاﯾﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﺘﺒﺨﺮ ،ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ) ﺛﻘﺔ
ﻋﺎﻟﯿﺔ(
][23.4, 23.7

• ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻧﻈﻢ اﻹﻧﺬار
• ﺗﻜﯿﯿﻒ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺴﻜﻦ وأﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ واﻟﻄﺎﻗﺔ
• إﺟﺮاء ﺗﺨﻔﯿﻀﺎت ﻓﻲ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻬﻮاء
• ﺗﺤﺴﯿﻦ إدارة ﺣﺮاﺋﻖ اﻟﻐﺎﺑﺎت
• اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﺿﺪ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﻐﻼت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﻘﺲ

ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وأﻋﺪاد اﻟﺒﺸﺮ اﻟﻤﺘﻀﺮرﯾﻦ ﺑﻈﻮاﻫﺮ
اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ :اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﻓﺎه ،وإﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ،
وإﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ ،وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻬﻮاء ،وﺗﺰاﯾﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺣﺮاﺋﻖ
اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أوروﺑﺎ وﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮوﺳﯿﺔ ) ﺛﻘﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ(
][23.3-7, Table 23-1

آﺳﯾﺎ
اﻟﻣﺧﺎطر وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻛﯾف اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟداﻓﻌﺔ
اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ

اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ
)(2040–2030

 2°Cاﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ
4°C

)(2100–2080

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ

ﻗﺿﺎﯾﺎ وآﻓﺎق اﻟﺗﻛﯾف
• اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻫﯿﻜﻠﯿﺔ وﻏﯿﺮ ﻫﯿﻜﻠﯿﺔ ،واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻔﻌﺎل ﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻷراﺿﻲ ،واﻟﻨﻘﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻲ
ً
)ﻣﺜﻼ ،اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻄﺎﻗﺔ
• ﺧﻔﺾ ﻫﺸﺎﺷﺔ أوﺿﺎع اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺷﺮﯾﺎن اﻟﺤﯿﺎة
وإدارة اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت واﻟﻐﺬاء واﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷﺣﯿﺎﺋﯿﺔ واﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﻨﻈﻢ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻋﻦ
ﺑﻌﺪ(
• إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﻢ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻹﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ؛ واﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ،وﻣﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ واﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ ذات اﻷوﺿﺎع اﻟﻬﺸﺔ ،وﺗﻨﻮﯾﻊ ﺳﺒﻞ اﻟﻌﯿﺶ
• اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
• ﻧﻈﻢ اﻹﻧﺬار اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮارة
• اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺤﻀﺮي ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺟﺰر اﻻﺣﺘﺮار وﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ؛ وإﯾﺠﺎد ﻣﺪن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ
• ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻋﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻹﺟﻬﺎد اﻟﺤﺮاري ﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺧﺎرج اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ

)(2040–2030

اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﻔﯿﻀﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺸﺎﻃﺌﺔ ﻟﻸﻧﻬﺎر
واﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ واﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻔﻀﻲ إﻟﻰ إﻟﺤﺎق
ﺿﺮر واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﺑﺎﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺳﺒﻞ
اﻟﻌﯿﺶ واﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻓﻲ آﺳﯿﺎ ) ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ(
][24.4

ﺗﺰاﯾﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮة اﻟﻮﻓﺎة ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮارة ) ﺛﻘﺔ
ﻋﺎﻟﯿﺔ(
][24.4

 2°Cاﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ
4°C

)(2100–2080

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ
)(2040–2030

 2°Cاﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ
4°C

22

)(2100–2080

• اﻟﺘﺄﻫﺐ ﻟﻠﻜﻮارث ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﻢ اﻹﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
• اﻹدارة اﻟﺘﻜﯿﻔﯿﺔ واﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻮارد اﻟﻤﯿﺎه
• ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه وﺧﺰاﻧﺎت اﻟﻤﯿﺎه
• ﺗﻨﻮﯾﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﯿﺎه ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﯿﺎه
ً
)ﻣﺜﻼ ،ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ ،وإدارة اﻟﺮي ،واﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻘﺎدرة
• زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﯿﺎه
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد(

ﺗﺰاﯾﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮة ﺣﺪوث ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻐﺬاء
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺠﻔﺎف ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ) ﺛﻘﺔ
ﻋﺎﻟﯿﺔ(
][24.4

ملخص لصانعي السياسات

اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷﺳﺗراﻟﯾﺔ اﻵﺳﯾوﯾﺔ
اﻟﻣﺧﺎطر وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻛﯾف اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟداﻓﻌﺔ
اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ

• ﺗﺒﺪو ﻗﺪرة اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﯿﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﯿﻌﻲ ﻣﺤﺪودة وﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات
اﻟﻀﺎرة ﻻرﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة واﻟﺘﺤﻤﺾ
• ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﺨﯿﺎرات اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﻬﺎدات اﻷﺧﺮى )ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه،
واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ،وﻣﺼﺎﯾﺪ اﻷﺳﻤﺎك( وﻧﻈﻢ اﻹﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ؛ وﻗﺪ اﻗﺘُﺮﺣﺖ ﺗﺪﺧﻼت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻼل واﻟﺘﻈﻠﯿﻞ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺰﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻛﺒﯿﺮ

اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ
)(2040–2030

 2°Cاﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ
)(2100–2080

4°C

ﻗﺿﺎﯾﺎ وآﻓﺎق اﻟﺗﻛﯾف

O

C

اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﺣﺪوث ﺗﻐﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت وﻫﯿﻜﻞ
ﻧﻈﻢ اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ) ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ(
][25.6, 30.5, Boxes CC-CR and CC-OA

O

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ

• وﺟﻮد ﻧﻘﺺ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ واﺳﺘﯿﻌﺎب ﺗﺰاﯾﺪ
• ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﻔﻌﺎل ﺿﻮاﺑﻂ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ واﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮوﻧﺔ

)(2040–2030

ﺗﺰاﯾﺪ وﺗﯿﺮة وﺷﺪة اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﺗﻠﺤﻘﻪ اﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت
ﺑﺎﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
وﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪا ) ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ(
][Table 25-1, Boxes 25-8 and 25-9

 2°Cاﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ
)(2100–2080

4°C

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ
)(2040–2030

• وﺟﻮد ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺂﻛﻞ اﻟﺴﻮاﺣﻞ
واﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت ،ودورات اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﺗﻌﻮق وﺟﻮد اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻣﺮﻧﺔ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ
• ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﻔﻌﺎل ﺿﻮاﺑﻂ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ واﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎف
واﻻﺳﺘﯿﻌﺎب

ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ
واﻟﻨﻈﻢ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
وﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪا ،ﻣﻊ أﺿﺮار واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻲ اﺗﺠﺎه
اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ
اﻟﻤﺴﻘﻂ ) ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ(

 2°Cاﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ
)(2100–2080

4°C

][25.6, 25.10, Box 25-1

أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺧﺎطر وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻛﯾف اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟداﻓﻌﺔ
اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ

اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ
)(2040–2030

 2°Cاﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ
4°C

)(2100–2080

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ
)(2040–2030

 2°Cاﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ
4°C

)(2100–2080

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ
)(2040–2030

 2°Cاﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ
4°C

)(2100–2080

ﻗﺿﺎﯾﺎ وآﻓﺎق اﻟﺗﻛﯾف
• ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻈﻢ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻜﯿﻔﺎً ﻣﻊ اﻟﺤﺮاﺋﻖ وﯾﺘﺰاﯾﺪ ﻗﯿﺎم ﻣﺪﯾﺮي اﻟﻐﺎﺑﺎت وﻣﺨﻄﻄﻲ
ً
)ﻣﺜﻼ ،اﻟﺤﺮق اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ،وإدﺧﺎل ﻏﻄﺎء ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻗﺎدر
اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت ﺑﺈدﻣﺎج ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻟﻠﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮاﺋﻖ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد( واﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﺗﻜﯿﻒ اﻟﻨﻈﻢ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة
• ﺗﻜﯿﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺗﻌﻮﻗﻪ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ
ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮة وﺗﻌﻮﻗﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ
• ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺮاﺟﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻗﻄﻊ اﻷﺷﺠﺎر وﺣﺮﻗﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻜﺴﯿﻚ
• ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻘﻠﻞ ﺗﻜﯿﯿﻒ اﻟﻬﻮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ .وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻮاﻓﺮ واﺳﺘﺨﺪام
ﺗﻜﯿﯿﻒ اﻟﻬﻮاء ﺷﺪﯾﺪ اﻟﺘﻘﻠﺐ وﯾﺨﻀﻊ ﻟﻠﻔﻘﺪان اﻟﻜﺎﻣﻞ أﺛﻨﺎء اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء .وﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻜﺎن ذوي
اﻷوﺿﺎع اﻟﻬﺸﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﻮن وﻣﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺧﺎرج اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻬﻢ
ﺗﻜﯿﯿﻒ اﻟﻬﻮاء
• ﺗﻨﻄﻮي اﻟﺘﻜﯿﻔﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺤﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺘﻄﺮﻓﺎت اﻟﺤﺮارة ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺪﻋﻢ اﻷﺳﺮي ،وﻧﻈﻢ اﻹﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮارة،
وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ واﻟﺘﺨﻀﯿﺮ ،واﻷﺳﻄﺢ ذات درﺟﺔ اﻻﺑﯿﻀﺎض اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ
• ﺗﻨﻔﯿﺬ إدارة اﻟﺘﺼﺮﯾﻒ اﻟﺤﻀﺮي ﺑﺎﻫﻆ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﯾﺤﺪث اﺿﻄﺮاﺑﺎً ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ
• ﺗﺸﻤﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ذات اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﻧﺪﻣﺎً ً
ﻗﻠﯿﻼ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻄﺢ أﻗﻞ ﻣﻨﻌﺔ ﻣﻤﺎ
ﯾﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة إﻋﺎدة ﺗﺠﺪد اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ،وإﻗﺎﻣﺔ ﺑﻨﯿﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﺧﻀﺮاء ،وإﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪاﺋﻖ ﻓﻮق اﻷﺳﻄﺢ
• ﯾﺆدي ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ إﻟﻰ زﯾﺎدة ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ ﻣﺨﺎرج اﻟﺘﺼﺮﯾﻒ اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ،
ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻮق اﻟﺘﺼﺮﯾﻒ .وﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻛﺜﯿﺮة ،ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺪﯾﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﺳﻘﻮط اﻷﻣﻄﺎر ﻣﻦ
اﻟﻼزم ﺗﺤﺪﯾﺜﻬﺎ ﻟﺘﻌﻜﺲ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
• ﺣﻔﻆ اﻷراﺿﻲ اﻟﺮﻃﺒﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺷﺠﺎر اﻟﻤﻨﻐﺮوف ،واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻷراﺿﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺆدﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺷﺪة اﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت

اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﻓﻘﺪان ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺣﺮاﺋﻖ
اﻟﻐﺎﺑﺎت ،وﻓﻘﺪان اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ،واﻋﺘﻼل اﻹﻧﺴﺎن
ووﻓﺎﺗﻪ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺰاﯾﺪ اﺗﺠﺎه اﻟﺠﻔﺎف واﺗﺠﺎه درﺟﺎت
اﻟﺤﺮارة ) ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ(
][26.4, 26.8, Box 26-2

اﻋﺘﻼل اﻹﻧﺴﺎن ذو اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮارة ) ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ(
][26.6, 26.8

ﺗﻨﻔﯿﺬ
][26.2-4, 26.8
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اﻟﺟدول  1ﻹطﺎر اﻟﺗﻘﯾﯾم ) SPM.2ﺗﺎﺑﻊ(
أﻣرﯾﻛﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ

اﻟﻣﺧﺎطرة وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻛﯾف

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ

اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟداﻓﻌﺔ
اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ

ﻗﺿﺎﯾﺎ وآﻓﺎق اﻟﺗﻛﯾف
• اﻹدارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻮارد اﻟﻤﯿﺎه
• إدارة اﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ واﻟﺮﯾﻔﯿﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ( ،وﻧﻈﻢ اﻹﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ،
وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆات ﺑﺎﻟﻄﻘﺲ واﻟﺴﯿﺢ ،وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﯾﺔ

)(2040–2030

اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺷﺒﻪ اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ واﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ
ذوﺑﺎن اﻷﻧﻬﺎر اﻟﺠﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ،
واﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت واﻻﻧﻬﯿﺎﻻت اﻷرﺿﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ واﻟﺮﯾﻔﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻬﻄﻮل اﻟﻤﺘﻄﺮف )ﺛﻘﺔ
ﻋﺎﻟﯿﺔ (

 2°Cاﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ
4°C

)(2100–2080

][27.3

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ

• اﺳﺘﺤﺪاث أﻧﻮاع ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ أﻛﺜﺮ ﺗﻜﯿﻔﺎً ﻣﻊ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ )درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة واﻟﺠﻔﺎف(
• ﻣﻌﺎوﺿﺔ آﺛﺎر اﻧﺨﻔﺎض ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻐﺬاء ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﯿﻮان
• ﻣﻌﺎوﺿﺔ اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺘﻐﯿﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ
• ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻧﻈﻢ وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﯿﺔ

اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ
)(2040–2030

 2°Cاﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ
4°C

O

)(2100–2080

C

• إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﻢ ﻟﻺﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض واﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﺧﻼت
اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ وﻏﯿﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت ذات اﻟﺼﻠﺔ .وﺗﻌﺰز ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺜﯿﺮة ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻷوﺿﺎع
• وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺘﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎق ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ

اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ

اﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻠﻬﺎ اﻟﻨﻮاﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ وﻓﻲ ﺧﻄﻮط اﻟﻌﺮض )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ (
][27.3

)(2040–2030

not available

][27.3

O

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ

not available

ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻐﺬاء )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ (

 2°Cاﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ
4°C

)(2100–2080

اﻟﻣﻧطﻘﺗﺎن اﻟﻘطﺑﯾﺗﺎن
اﻟﻣﺧﺎطرة وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻛﯾف

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ

اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟداﻓﻌﺔ
اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ
)(2040–2030

 2°Cاﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ
4°C

)(2100–2080

O

C

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ
)(2040–2030

 2°Cاﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ

• اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك إﻟﻰ ﺣﻠﻮل أﻛﺜﺮ ﻣﺘﺎﻧﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﻌﻮب
اﻷﺻﻠﯿﺔ
• ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻧﻈﻢ اﻟﺮﺻﺪ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻹﻧﺬار
• ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺪرﯾﺐ
• ﻧﻘﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻮارد ،واﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ ،و/أو ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ورﻓﺎه ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ
اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺣﺪوث إﺻﺎﺑﺎت وﻣﺮض ﻣﻦ
ﺗﻐﯿﺮ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ ،واﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ،واﻧﻌﺪام
ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ واﻟﻤﺄﻣﻮﻧﺔ ،واﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ
ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﺼﻘﯿﻌﯿﺔ )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ (

)(2100–2080

][28.2-4

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ

• اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك إﻟﻰ ﺣﻠﻮل أﻛﺜﺮ ﻣﺘﺎﻧﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﻌﻮب
اﻷﺻﻠﯿﺔ
• ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻧﻈﻢ اﻟﺮﺻﺪ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻹﻧﺬار
• ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺪرﯾﺐ
• اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻟﻺدارة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻜﯿﻔﯿﺔ ﺗُﺴﺘﺤﺪث ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻷراﺿﻲ

اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ
)(2040–2030

 2°Cاﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ
4°C

• ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﯿﺔ ،واﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻠﻮل و/أو
اﺑﺘﻜﺎرات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ
• ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻹﻧﺬار اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺄﻣﻮن واﻟﻤﺴﺘﺪام ﻟﻤﻮارد اﻟﻨﻈﻢ
اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
• ﻗﻨﺺ أو ﺻﯿﺪ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ إن أﻣﻜﻦ ،وﺗﻨﻮﯾﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ
واﻟﻨﻈﻢ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻷرﺿﯿﺔ )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ( واﻟﻨﻈﻢ
اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ( ،ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺜﻠﻮج،
واﻟﻐﻄﺎء اﻟﺠﻠﯿﺪي ،واﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﺼﻘﯿﻌﯿﺔ ،وأوﺿﺎع اﻟﻤﯿﺎه
اﻟﻌﺬﺑﺔ واﻟﻤﺤﯿﻄﺎت ،ﻣﻤﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻣﻮاﺋﻞ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
اﻷﻧﻮاع وﻧﻄﺎﻗﺎﺗﻬﺎ وﻓﯿﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺘﻬﺎ وإﻧﺘﺎﺟﯿﺘﻬﺎ،
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﯿﻬﺎ
][28.2-4

O

اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ

4°C

ﻗﺿﺎﯾﺎ وآﻓﺎق اﻟﺗﻛﯾف

اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

)(2100–2080

ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ
ﻷوﺟﻪ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻤﻌﻘﺪة ﺑﯿﻦ اﻷﺧﻄﺎر ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ،ﻻﺳﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻌﺪل
اﻟﺘﻐﯿﺮ أﺳﺮع ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻨﻈﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﯿﻒ
)ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ (
][28.2-4

اﻟﺟزر اﻟﺻﻐﯾرة
اﻟﻣﺧﺎطرة وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻛﯾف

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ

اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟداﻓﻌﺔ
اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ
)(2040–2030

O

C

O

ﻗﺿﺎﯾﺎ وآﻓﺎق اﻟﺗﻛﯾف
• ﺗﻮﺟﺪ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﻠﺘﻜﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﺠﺰر ،وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻮارد واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﺳﺘﻌﺰز
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
• ﺻﯿﺎﻧﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰ وﻇﺎﺋﻒ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﻢ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ وأﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻐﺬاء
• ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻘﻞ ﻛﺜﯿﺮاً ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ

 2°Cاﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ
4°C

اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ
)(2040–2030

 2°Cاﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ

24

ﻓﻘﺪان ﺳﺒﻞ اﻟﻌﯿﺶ واﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ واﻟﺒﻨﯿﺔ
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﻢ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار
اﻻﻗﺘﺼﺎدي )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ (
][29.6, 29.8, Figure 29-4

)(2100–2080

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ

4°C

اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

)(2100–2080

• ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ إﻟﻰ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﯿﺎﺑﺴﺔ ﺳﯿﺠﻌﻞ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﺗﺤﺪﯾﺎً ﻣﺎﻟﯿﺎً وﻣﻮرداً ﻛﺒﯿﺮاً
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰر
• ﺗﺸﻤﻞ ﺧﯿﺎرات اﻟﺘﻜﯿﻒ ﺻﯿﺎﻧﺔ وﺗﺮﻣﯿﻢ أﺷﻜﺎل اﻷراﺿﻲ واﻟﻨﻈﻢ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ،
وﺗﺤﺴﯿﻦ إدارة اﻟﺘﺮﺑﺔ وﻣﻮارد اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ ،ووﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻨﺎء وأﻧﻤﺎط ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ

ﺳﯿﻬﺪد ﺗﻔﺎﻋﻞ ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺴﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ
ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻣﻊ ﻇﻮاﻫﺮ ارﺗﻔﺎع
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ(
][29.4, Table 29-1; WGI AR5 13.5, Table 13.5

ملخص لصانعي السياسات

اﻟﻣﺣﯾطﺎت
اﻟﻣﺧﺎطرة وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻛﯾف

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ

اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟداﻓﻌﺔ
اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ

• إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻜﯿﻒ أﻧﻮاع اﻷﺳﻤﺎك واﻟﻼﻓﻘﺎرﯾﺎت اﻟﺘﻄﻮرﯾﺔ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﺮار ﻣﺤﺪودة ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻦ
ﺗﻐﯿﺮات ﺗﻮزﯾﻌﻬﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة
• ﺧﯿﺎرات اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ :ﻧﻘﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﯿﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻛﺒﯿﺮ ،ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻻﻧﺨﻔﺎﺿﺎت
اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﺧﻂ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ( ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺣﺪوث زﯾﺎدات ﻋﺎﺑﺮة )ﺧﻂ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ( ﻓﻲ
إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺼﯿﺪ؛ وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹدارة اﻟﻤﺮﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻠﺒﯿﺔ واﻟﺘﻐﯿﺮ؛ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻗﺪرة اﻷﺳﻤﺎك ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻤﻮد ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹﺟﻬﺎد اﻟﺤﺮاري ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻬﺪات اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﺘﻠﻮث واﻟﺘﺄﺟﻦ؛
واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺎداﻣﺔ واﺳﺘﺤﺪاث ﺳﺒﻞ ﻋﯿﺶ ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ

اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ
)(2040–2030

 2°Cاﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ
(2100–2080) 4°C

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ
)(2040–2030

 2°Cاﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ
(2100–2080) 4°C

O

C

O

O

C

O

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ
)(2040–2030

 2°Cاﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ
(2100–2080) 4°C

ﻗﺿﺎﯾﺎ وآﻓﺎق اﻟﺗﻛﯾف

اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﺣﺪوث ﺗﺤﻮل ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ أﻧﻮاع اﻷﺳﻤﺎك
واﻟﻼﻓﻘﺎرﯾﺎت ،وﺣﺪوث ﻧﻘﺼﺎن ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺼﯿﺪ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺼﺎﯾﺪ اﻷﺳﻤﺎك ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮط اﻟﻌﺮض
اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔً ،
ﻣﺜﻼ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﯿﺎه إﻟﻰ اﻟﺴﻄﺢ
واﻟﺤﺪود اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﻮاﺋﯿﺔ واﻟﺪواﻣﺎت ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺪارﯾﺔ
)ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ (
[6.3, 30.5-6, Tables 6-6 and 30-3, Box
]CC-MB

اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﻨﻮع اﻷﺣﯿﺎﺋﻲ ،ووﻓﺮة ﻣﺼﺎﯾﺪ اﻷﺳﻤﺎك،
• اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﯿﺎت ﻣﺤﺪودة إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ .وﻗﺪ ﺗﻬﺎﺟﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﯿﺎت
واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ
إﻟﻰ ﺧﻄﻮط اﻟﻌﺮض اﻷﻋﻠﻰ ،وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻧﻈﻢ ﺷﻌﺎب ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
ﻻﺑﯿﻀﺎض اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻛﺒﯿﺮ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺤﺮارة
ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻت ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة
وزﯾﺎدات اﻟﺘﻔﻮق ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺤﻤﺾ اﻟﻤﺤﯿﻄﺎت،
• ﺧﯿﺎرات اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﺒﺸﺮي ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻬﺪات اﻷﺧﺮى؛ أﺳﺎﺳﺎً ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ
ً
ﻣﺜﻼ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ واﻟﺪواﻣﺎت ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺪارﯾﺔ
اﻟﻤﯿﺎه ،واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ وﺻﯿﺪ اﻷﺳﻤﺎك .وﺳﺘﺆﺧﺮ ﻫﺬه اﻟﺨﯿﺎرات اﻵﺛﺎر اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
)ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ (
ﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﺑﻀﻌﺔ ﻋﻘﻮد ،وﻟﻜﻦ اﻟﻜﻔﺎءة ﺳﺘﻘﻞ ﻛﺜﯿﺮاً ﻣﻊ ﺗﺰاﯾﺪ اﻹﺟﻬﺎد اﻟﺤﺮاري
[5.4, 6.4, 30.3, 30.5-6, Tables 6-6 and 30-3,
]Box CC-CR
• ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺧﯿﺎرات اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﺒﺸﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﻬﺎدات اﻷﺧﺮى ،أﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث
واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ وﺻﯿﺪ اﻷﺳﻤﺎك واﻟﺘﺪﻣﯿﺮ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﻲ وﺗﺮﺑﯿﺔ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
• اﻟﺤﺪ ﻣﻦ إزاﻟﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت وزﯾﺎدة إﻋﺎدة زرع اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺴﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻨﻬﺮﯾﺔ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺮواﺳﺐ واﻟﻤﻐﺬﯾﺎت
• زﯾﺎدة ﺣﻤﺎﯾﺔ أﺷﺠﺎر اﻟﻤﻨﻐﺮوف واﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﯿﺔ واﻷﻋﺸﺎب اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ وﺗﺮﻣﯿﻤﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ
وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻨﻈﻢ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ،ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺴﻮاﺣﻞ ،واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ،وﻣﻮﺋﻞ اﻷﺳﻤﺎك

اﻟﻐﻤﺮ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ وﻓﻘﺪان اﻟﻤﻮﺋﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى
ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ ،واﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ،واﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ
اﻟﻬﻄﻮل ،واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﺪرة اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻤﻮدً ،
ﻣﺜﻼ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ واﻟﺪواﻣﺎت
ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺪارﯾﺔ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﯿﺔ (
[5.5, 30.5-6, Tables 6-6 and 30-3, Box
]CC-CR

إدارة المخاطر المستقبلية وبناء القدرة على الصمود

جيم:
تنطوي إدارة مخاطر تغير المناخ على اتخاذ قرارات بشأن التكيف والتخفيف ذات انعكاسات بالنسبة ألجيال المستقبل ولالقتصادات
والبيئات في المستقبل .ويقيِّم هذا القسم التكيف كوسيلة لبناء القدرة على الصمود وللتكيف مع آثار تغير المناخ .وهو ينظر أيضاً في حدود
التكيف ،والمسارات القادرة على الصمود في مواجهة المناخ ،ودور التحول .انظر الشكل  SPM.8لالطالع على عرض عام لالستجابات
من أجل التصدي للمخاطر ذات الصلة بتغير المناخ.
جيم  1-مبادئ التكيف الفعال
إن التكيف يكون خاصا ً بالمكان وبالسياق ،بحيث ال يوجد نهج وحيد للحد من المخاطر مناسب لجميع البيئات (ثقة عالية).
واالستراتيجيات الفعالة للحد من المخاطر والتكيف معها تأخذ في االعتبار ديناميات هشاشة األوضاع والتعرض وصالتها بالعمليات
االجتماعية االقتصادية ،والتنمية المستدامة ،وتغير المناخ .وتُعرض في الجدول  SPM.1أمثلة محددة لالستجابات لتغير المناخ67 .
ويمكن تعزيز التخطيط للتكيف وتنفيذه من خالل اتخاذ إجراءات تكاملية على جميع المستويات ،بدءاً من األفراد ووصوالً إلى الحكومات
(ثقة عالية) .باستطاعة الحكومات الوطنية أن تنسق جهود التكيف التي تبذلها الحكومات المحلية ودون الوطنيةً ،
مثال بحماية الجماعات
ذات األوضاع الهشة ،وبدعم التنويع االقتصادي ،وبتوفير المعلومات ،وبتوفير أطر سياساتية وقانونية ،وبتقديم الدعم المالي (دليل متين،
درجة اتفاق عالية) .ويتزايد االعتراف بأن الحكومة المحلية والقطاع الخاص بالغا األهمية إلحراز تقدم في مجال التكيف ،بالنظر إلى
أدوارهما في التوسع في تكيف المجتمعات المحلية واألسر المعيشية والمجتمع المدني وفي إدارة معلومات المخاطر وتمويلها (ثقة متوسطة،
درجة اتفاق عالية)68 .
وتتمثل خطوة أولى نحو التكيف مع تغير المناخ في المستقبل في الحد من هشاشة األوضاع إزاء تقلبية المناخ الحالية والتعرض لها
(ثقة عالية) .وتشمل االستراتيجيات اتخاذ إجراءات ذات فوائد مشتركة من أجل أهداف أخرى .واالستراتيجيات واإلجراءات المتاحة يمكن
أن تؤدي إلى زيادة القدرة على الصمود على نطاق طائفة من المناخات المستقبلية المحتملة مع مساعدتها على تحسين صحة اإلنسان وسبل
العيش والرفاه االجتماعي واالقتصادي ونوعية البيئة .انظر الجدول  .SPM.1ومن الممكن أن يعزز إدماج التكيف في عمليات التخطيط
وصنع القرار وجود أوجه تآزر مع التنمية والحد من مخاطر الكوارث69 .
ويتوقف التخطيط للتكيف وتنفيذه على جميع مستويات الحوكمة على القيم المجتمعية واألهداف وتصورات المخاطر (ثقة عالية).
واالعتراف بتنوع المصالح والظروف والسياقات االجتماعية  -الثقافية والتوقعات يمكن أن يفيد عمليات صنع القرار .وتمثل نظم معرفة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

67
68
69

29.8 ،29.6 ،26.8-9 ،22.4 ،21.3 ،19.6 ،17.4 ،17.2 ،17.2 ،16.5 ،16.2-3 ،15.5 ،15.2-3 ،13.3-4 ،13.1 ،8.3-4 ،2.1
 ،30.7 ،26.8-9 ،25.4 ،24.4 ،22.4 ،17.2-3 ،16.2-5 ،15.5 ،15.2-6 ،14.2 ،9.3-4 ،8.3-4 ،5.5 ،3.6 ،2.1-4الجداول 5-21 ،1-21
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ملخص لصانعي السياسات

اﻟﺟدول  1ﻹطﺎر اﻟﺗﻘﯾﯾم ) SPM.2ﺗﺎﺑﻊ(

ملخص لصانعي السياسات
ملخص لصانعي السياسات

ھﺷﺎﺷﺔ اﻷوﺿﺎع واﻟﺗﻌرض

اﻟﻣﺳﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
• ﺗﻨﻮع اﻟﻘﯿﻢ واﻷﻫﺪاف ]أﻟﻒ [3 -
• اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﻨﺎخ ]ﺟﯿﻢ [2 -
• اﻟﺘﺤﻮل ]ﺟﯿﻢ [2 -
اﻟﺗﻛﯾف واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﺗﺧﻔﯾف
• اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ واﻟﺘﺤﻮﻟﻲ ]أﻟﻒ ،2 -
أﻟﻒ ،3 -ﺟﯿﻢ [2 -
• اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ وأوﺟﻪ اﻟﺘﺂزر واﻟﻤﻔﺎﺿﻼت
]أﻟﻒ  ،2 -ﺟﯿﻢ  ،1 -ﺟﯿﻢ [2 -
• اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺴﯿﺎق ]ﺟﯿﻢ [1 -
• اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ]ﺟﯿﻢ [1 -
• ﺣﺪود اﻟﺘﻜﯿﻒ ]ﺟﯿﻢ [2 -

اﻵﺛﺎر
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺎرات
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

اﻟﻣﻧﺎخ

ھﺷﺎﺷﺔ اﻷوﺿﺎع

اﻟﺗﻘﻠﺑﯾﺔ
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ

إﺟراءات
اﻟﺗﻛﯾف
واﻟﺗﺧﻔﯾف

R
RISK

اﻷﺧﻄﺎر
ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ
اﻟﺑﺷري اﻟﻣﻧﺷﺄ

اﻟﺣوﻛﻣﺔ
اﻟﺗﻌرض

اﻟﺣوﻛﻣﺔ
• ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم اﻟﯿﻘﯿﻦ ]أﻟﻒ -
[3

• اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻤﺮوﻧﺔ ]أﻟﻒ  ،2 -أﻟﻒ
  ،3ﺟﯿﻢ [1 -• اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻋﺒﺮ اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت ]أﻟﻒ  ،2 -ﺟﯿﻢ -

• اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻷوﺿﺎع واﻟﺘﻌﺮض
]ﺟﯿﻢ [1 -
• اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ
ً
ً
ﺗﺴﺒﺐ ﻧﺪﻣﺎ ﻗﻠﯿﻼ ]ﺟﯿﻢ [1 -
• اﻟﺘﺼﺪي ﻷوﺟﻪ اﻧﻌﺪام اﻟﻤﺴﺎواة
اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻌﺎد ]أﻟﻒ  ،1 -ﺟﯿﻢ [1 -

اﻟﻣﺧﺎطرة
• ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ]ﺑﺎء[
• إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻤﺘﻜﺮرة ]أﻟﻒ [3 -
• ﺗﺼﻮر اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ]أﻟﻒ ،3 -ﺟﯿﻢ [1 -

ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺑﺷري اﻟﻣﻧﺷﺄ

اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
وﺗﻐﯿﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ

• اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ]ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ[

[1

اﻟﺷﻛل  | SPM.8ﺣﯿّﺰ اﻟﺤﻠﻮل .اﻟﻤﻔﺎﻫﯿﻢ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻮر اﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎت واﻟﻨُﻬﺞ اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ،ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﺑﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺮد ﺗﻘﯿﯿﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ وﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﺨﺺ ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻛﻠﻪ .وﺗﺸﯿﺮ اﻹﺣﺎﻻت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﯿﻦ أﻗﻮاس ﻣﻌﻘﻮﻓﺔ إﻟﻰ أﻗﺴﺎم ﻫﺬا اﻟﻤﻠﺨﺺ ذات اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ.

وممارسات الشعوب األصلية ونظم المعرفة والممارسات المحلية والتقليدية ،بما في ذلك الرؤية الكلية للشعوب األصلية بشأن المجتمع
والبيئة ،مورداً رئيسياً للتكيف مع تغير المناخ ،ولكنها لم تُستخدم باستمرار في جهود التكيف القائمة .وإدماج هذه األشكال من المعرفة مع
الممارسات القائمة يؤدي إلى زيادة فعالية التكيف70 .
ويبلغ دعم القرار أقصى درجات فعاليته عندما يكون مراعيا ً للسياق ولتنوع أنواع القرارات ،وعمليات صنع القرارات ،والدوائر
المستهدفة بالقرارات (دليل متين ،درجة اتفاق عالية) .وتؤدي المنظمات التي تربط ما بين العلم وصنع القرار ،بما في ذلك الخدمات
المناخية ،دوراً هاماً في إبالغ المعرفة ذات الصلة بالمناخ ونقلها وتنميتها ،بما في ذلك الترجمة ،والمشاركة ،وتبادل المعرفة (دليل متوسط،
درجة اتفاق عالية)71 .
ويمكن لألدوات االقتصادية القائمة والناشئة أن تعزز التكيف بتوفير حوافز للتكهن باآلثار وللحد منها (ثقة متوسطة) .وتشمل األدوات
الشراكات التمويلية بين القطاعين العام والخاص ،والقروض ،وتقديم مدفوعات نظير الخدمات البيئية ،وتحسين تسعير الموارد ،وفرض
رسوم وتقديم إعانات ،والقواعد واألنظمة ،وآليات تقاسم المخاطر ونقلها .ومن الممكن آليات التمويل المتعلقة بالمخاطر في القطاعين العام
والخاص ،من قبيل التأمين ومجمعات التصدي للمخاطر ،في زيادة القدرة على الصمود ،ولكنها يمكن أن توفر أيضاً ،في حالة عدم إيالء
اهتمام للتحديات الرئيسية المتعلقة بالتصميم ،مثبطات ،وأن تتسبب في فشل األسواق ،ونقصان اإلنصاف .وكثيراً ما تؤدي الحكومات أدواراً
رئيسية كجهات تنظيم أو جهات تقديم أو جهات تأمين تمثل المالذ األخير72 .
وقد تتفاعل المعوقات لتعوق التخطيط للتكيف وتنفيذه (ثقة عالية) .وتنشأ معوقات التنفيذ الشائعة مما يلي :محدودية الموارد المالية
والبشرية؛ ومحدودية إدماج الحوكمة أو تنسيقها؛ وأوجه عدم اليقين بشأن اآلثار المسقطة؛ واختالف تصورات المخاطر؛ وعدم وجود قاعدة
ودعاة رئيسيين للتكيف؛ ومحدودية أدوات مراقبة فعالية التكيف .وتشمل المعوقات األخرى عدم كفاية البحوث والمراقبة والرصد والتمويل
الالزم لمواصلة البحوث .وقد يؤدي التقدير القاصر ّ
لتعقد التكييف كعملية اجتماعية إلى توقعات غير واقعية بشأن تحقيق نتائج التكيف
المقصودة73 .
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ملخص لصانعي السياسات

اﻹﺣﺎﻟﺔ )اﻹﺣﺎﻻت(
إﻟﻰ اﻟﻔﺻول

ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﻬﺎ؛ وﺣﯿﺎزة اﻷراﺿﻲ؛ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث؛ وﺷﺒﻜﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ
.
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ؛ وﺧﻄﻂ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ.

 7.5, 9.4, 13.1-3, 22.3-4, 23.4, 26.5,ﺗﻨﻮﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞ واﻷﺻﻮل وﺳﺒﻞ اﻟﻌﯿﺶ؛ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ؛ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺪﯾﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار؛
 27.3, 29.6, Table SM24-7وزﯾﺎدة ﺳﻠﻄﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار؛ وﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺎت زرع اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺜﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ وﺑﺘﺮﺑﯿﺔ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ
واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
8.2-4, 11.7, 14.3, 15.4, 22.4, 24.4,
26.6, 28.4, Box 25-1, Table 3-3
4.3-4, 8.3, 22.4, Table 3-3, Boxes 4-3,
8-2, 15-1, 25-8, 25-9, & CC-EA

4.4, 8.1-4, 22.4, 23.7-8, 27.3, Box 25-8

اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺮﻃﺒﺔ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ؛ وزرع اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ؛ وإدارة ﻣﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﯿﺎه واﻟﺨﺰاﻧﺎت؛
واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻬﺪات اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ وﺗﺠﺰؤ اﻟﻤﻮﺋﻞ؛ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻮراﺛﻲ؛ واﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻨﻈﻢ اﻻﺿﻄﺮاب؛
وإدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ.

إدارة اﻟﻨﻈﻢ
اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ

ﺗﻮﻓﯿﺮ إﺳﻜﺎن ﻣﻼﺋﻢ وﺑﻨﯿﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ؛ وإدارة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻔﯿﻀﺎﻧﺎت وﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺷﺪﯾﺪة أﺧﺮى؛
وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺤﻀﺮﯾﯿﻦ؛ وﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻷرﺿﻲ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ؛ وﺣﻘﻮق اﻻﺗﻔﺎق؛ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ.

اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ أو
ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ

3.5-6, 8.3, 9.3, 11.7, 11.9, 22.4, 29.6,
Box 13-2

اﻟﺧدﻣﺎت :ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ؛ وﻣﺼﺎرف اﻷﻏﺬﯾﺔ وﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺎﺋﺾ اﻷﻏﺬﯾﺔ؛ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﻤﯿﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ؛ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ؛ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ؛ وﺗﻌﺰﯾﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﻮارئ اﻟﻄﺒﯿﺔ.

8.3-4, 9.4, 10.7, 11.7, 13.3, 15.4, 17.5,
22.4, 26.7, 27.6, 29.6, Box 25-7

اﻟﺧﯾﺎرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ :اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ؛ واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ؛ واﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮارث؛ وﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﻢ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ؛
وﺗﺴﻌﯿﺮ اﻟﻤﯿﺎه ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﺗﻮﻓﯿﺮﻫﺎ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ؛ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻲ اﻟﺼﻐﺮ ،وﺻﻨﺎدﯾﻖ ﻃﻮارئ اﻟﻜﻮارث؛ واﻟﺘﺤﻮﯾﻼت
اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ؛ واﻟﺸﺮاﻛﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص.

 4.4, 8.3, 9.3, 10.5, 10.7, 15.2, 15.4,اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻷراﺿﻲ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ؛ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺒﻨﺎء؛ وﺣﻘﻮق اﻻرﺗﻔﺎق؛ وأﻧﻈﻤﺔ واﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﯿﺎه؛
 17.5, 22.4, 23.4, 23.7, 24.4, 25.4, 26.3,وﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث؛ وﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻟﻠﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ؛ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وأﻣﻦ ﺣﯿﺎزة اﻷراﺿﻲ؛
 27.3, 30.6, Table 25-2, Box CC-CRواﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ؛ وﺣﺼﺺ اﻟﺼﯿﺪ؛ وﻣﺠﻤﻌﺎت ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ.

2.4, 5.5, 8.3-4, 9.4, 11.7, 15.2-4, 22.4,
23.5, 24.4, 25.8, 26.6, 26.8, 27.3, 28.2,
28.5, 30.6, Table 25-2, Box 26-3
5.5, 7.5, 9.4, 12.4, 22.3-4, 23.4, 23.7,
25.7, 26.5, 27.3, 29.6, Table SM24-7,
Box 25-5
8.3, 17.3, 20.5, Box 25-5

اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺑراﻣﺞ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ :ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﻤﯿﻢ؛ وﺧﻄﻂ اﻟﺘﻜﯿﻒ دون اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
واﻟﻤﺤﻠﯿﺔ؛ واﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي؛ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺤﻀﺮي؛ وﺑﺮاﻣﺞ إدارة اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت؛ واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﻠﻜﻮارث واﻟﺘﺄﻫﺐ ﻟﻬﺎ؛
واﻹدارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻮارد اﻟﻤﯿﺎه؛ واﻹدارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ؛ واﻹدارة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ؛ واﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ.
اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ :اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ واﻹدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ؛ واﻹﻧﺼﺎف ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ؛ وﺧﺪﻣﺎت اﻹرﺷﺎد؛ وﺗﻘﺎﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﻌﻮب
اﻷﺻﻠﯿﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻟﻤﺤﻠﯿﺔ؛ وﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛ وﻣﻨﺎﺑﺮ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ.
اﻟﺧﯾﺎرات اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ :رﺳﻢ ﺧﺮاﺋﻂ ﻟﻸﺧﻄﺎر وﻫﺸﺎﺷﺔ اﻷوﺿﺎع؛ وﻧُﻈﻢ اﻹﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ واﻟﺘﺼﺪي؛ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻨﻬﺠﯿﺔ واﻻﺳﺘﺸﻌﺎر
ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ؛ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ؛ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺻﺪات اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﯿﺔ؛ ووﺿﻊ ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮﻫﺎت ﺗﺸﺎرﻛﯿﺔ؛ واﻟﺘﻘﯿﯿﻤﺎت
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ.
اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ :اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﺘﺄﻫﺐ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ وإﺟﻼﺋﻬﺎ؛ واﻟﻬﺠﺮة؛ وﺣﻔﻆ اﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﻤﯿﺎه؛ وﺗﻨﻈﯿﻒ ﻣﺼﺎرف اﻟﻌﻮاﺻﻒ؛
وﺗﻨﻮﯾﻊ ﺳﺒﻞ اﻟﻌﯿﺶ؛ وﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ واﻟﺜﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ وﺗﺮﺑﯿﺔ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ؛ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

ﻋﻣﻠﯾﺎ ً :اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ أو اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻛﺒﯿﺮة
ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.

ﺷﺧﺻﯾﺎ ً :اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات واﻟﻘﯿَﻢ اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺮؤى اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ.

ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ

اﻟﺗﺣول

 14.2-3, 20.5, 25.4, 30.7, Table 14-1ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ً :اﻟﻘﺮارات واﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻷوﺿﺎع واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
وﻣﻊ دﻋﻢ اﻟﺘﻜﯿﻒ واﻟﺘﺨﻔﯿﻒ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
14.2-3, 20.5, 25.4, Table 14-1

اﻟﺗﻛﯾف

4.4, 5.5, 6.4, 8.3, 9.4, 11.7, 15.4, 22.4,
23.6-7, 24.4, 25.6, 27.3, 28.2, 29.7,
30.6, Boxes 15-1, 22-2, 25-9, 26-2,
& CC-EA

اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظم اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ :اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﻲ؛ وﺻﻮن اﻟﺘﺮﺑﺔ؛ وزرع اﻟﻐﺎﺑﺎت وإﻋﺎدة زرﻋﻬﺎ؛ وﺻﻮن أﺷﺠﺎر
ً
)ﻣﺜﻼ ،أﺷﺠﺎر اﻟﻈﻞ ،واﻷﺳﻄﺢ اﻟﺨﻀﺮاء(؛ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻐﺮوف وإﻋﺎدة زرﻋﻬﺎ؛ واﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻠﺨﻀﺮاء
اﻟﺼﯿﺪ ،واﻹدارة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﺼﺎﯾﺪ اﻷﺳﻤﺎك؛ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻧﻮاع ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺠﺮة واﻟﺘﻔﺮق؛ واﻟﻤﻤﺮات اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ،وﻣﺼﺎرف اﻟﻬﻄﻮل
وﻣﺼﺎرف اﻟﺠﯿﻨﺎت وأﺷﻜﺎل اﻟﺤﻔﻆ اﻷﺧﺮى ﺧﺎرج اﻟﻤﻮﻗﻊ؛ وإدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ.

اﻟﻬﯿﻜﻠﯿﺔ/اﻟﻤﺎدﯾﺔ

ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻛﯾﻔﺎت اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ واﻟﺗﺣوﻟﯾﺔ

7.5, 8.3, 9.4, 10.3, 15.4, 22.4, 24.4,
26.3, 26.5, 27.3, 28.2, 28.4, 29.6-7,
Boxes 20-5 & 25-2, Tables 3-3 & 15-1

اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ :اﻷﻧﻮاع اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ واﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت؛ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت وﻃﺮق اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﯿﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت واﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻟﻤﺤﻠﯿﺔ؛ واﻟﺮأي اﻟﻤﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة؛ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﯿﺎه؛ وإزاﻟﺔ اﻟﻤﻠﻮﺣﺔ؛
وﻣﺮاﻓﻖ ﺗﺨﺰﯾﻦ اﻷﻏﺬﯾﺔ وﺣﻔﻈﻬﺎ؛ ورﺳﻢ ﺧﺮاﺋﻂ اﻷﺧﻄﺎر وﻫﺸﺎﺷﺔ اﻷوﺿﺎع وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﻤﺎ؛ وﻧﻈﻢ اﻹﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ؛ وﻋﺰل اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ؛
واﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ واﻟﺴﻠﺒﻲ؛ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ.

8.3-4, 9.4, 11.7, 12.3, 15.2-4, 22.4,
25.4, 28.4, 29.6, Tables 15-1 & 25-2

أﻣﻦ ﺳﺒﻞ اﻟﻌﯿﺶ

ﻧﻈﻢ اﻹﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ؛ ورﺳﻢ ﺧﺮاﺋﻂ اﻷﺧﻄﺎر وﻫﺸﺎﺷﺔ اﻷوﺿﺎع؛ وﺗﻨﻮﯾﻊ ﻣﻮارد اﻟﻤﯿﺎه؛ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺼﺮف؛ وإﻗﺎﻣﺔ ﻣﻼﺟﺊ ﻣﻦ
اﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت واﻷﻋﺎﺻﯿﺮ؛ وﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺒﻨﺎء؛ وإدارة اﻟﻌﻮاﺻﻒ واﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ؛ وﺗﺤﺴﯿﻨﺎت اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ واﻟﻄﺮق.
.

3.5-6, 5.5, 8.2-3, 10.2, 11.7, 23.3,
24.4, 25.7, 26.3, 26.8, Boxes 15-1,
25-1, 25-2, & 25-8

2.4, 3.6, 4.4, 5.5, 6.4, 7.5, 8.3, 11.7,
15.2-5, 22.4, 23.7, 25.4, 25.8, 26.8-9,
27.3-4, 29.6, Boxes 25-1, 25-2, & 25-9,
Tables 9-2 & 17-1

اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ
ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ

إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻜﻮارث

ﺧﯾﺎرات اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ وﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ :ﻣﺼﺪات اﻷﻣﻮاج وﻫﯿﺎﻛﻞ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺴﻮاﺣﻞ؛ وﺣﻮﺟﺰ اﻟﻔﯿﻀﺎن؛ وﺗﺨﺰﯾﻦ اﻟﻤﯿﺎه؛ وﺗﺤﺴﯿﻦ
اﻟﺼﺮف؛ واﻟﻤﻼﺟﺊ ﻣﻦ اﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت واﻷﻋﺎﺻﯿﺮ؛ وﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺒﻨﺎء؛ وإدارة اﻟﻌﻮاﺻﻒ واﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ؛ وﺗﺤﺴﯿﻨﺎت
اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ واﻟﻄﺮق؛ واﻟﻤﻨﺎزل اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ؛ وﺗﻜﯿﻔﺎت ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺷﺒﻜﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.
.

اﻟﺣد ﻣن ھﺷﺎﺷﺔ اﻷوﺿﺎع واﻟﺗﻌرض

8.3-4, 9.3, 13.1-3

ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ،واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﯿﺔ ،واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ووﺟﻮد ﻫﯿﺎﻛﻞ آﻣﻨﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن
واﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ،وﻫﯿﺎﻛﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﻌﺪام اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ وﻣﻦ اﻟﺘﻬﻤﯿﺶ ﺑﺄﺷﻜﺎل أﺧﺮى.

اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ

ذﻟك اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﻛﺛﯾرة ﻻ ﺗﺳﺑب إﻻ ﻧدﻣﺎ ً ﻗﻠﯾﻼً
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ,

8.3, 9.3, 13.1-3, 14.2-3, 22.4

اﻷﻣﺛﻠﺔ

اﻟﻔﺋﺔ

اﻟﻧﮭﺞ اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ
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اﻟﺟدول  | SPM.1ﻧُﻬﺞ إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ .وﯾﻨﺒﻐﻲ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻫﺬه اﻟﻨُﻬﺞ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻻ ﻣﺘﻤﯿﺰة ،وﻛﺜﯿﺮاً ﻣﺎ ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ آن واﺣﺪ .وﯾُﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ أﺳﺎﺳﯿﺎً ﻹدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ .وﻫﻮ ﻻ ﯾﺠﺮي ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺪول ﻷن اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻫﻮ ﻣﺤﻮر ﺗﺮﻛﯿﺰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ .وﻻ ﺗُﻌﺮض اﻷﻣﺜﻠﺔ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ
ﻣﺤﺪد وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ واﺣﺪة ] ،3-14.2اﻟﺠﺪول [14-1

ملخص لصانعي السياسات
ملخص لصانعي السياسات

يمكن أن يؤدي سوء التخطيط ،واإلفراط في التركيز على النتائج القصيرة األجل ،أو عدم التكهن بالعواقب بدرجة كافية إلى سوء التكيف
(دليل متوسط ،درجة اتفاق عالية) .وقد يؤدي سوء التكيف إلى زيادة هشاشة أوضاع الفئة المستهدفة أو زيادة تعرضها في المستقبل ،أو زيادة
هشاشة أوضاع أشخاص آخرين أو أماكن أو قطاعات أخرى .وقد تحد أيضاً بعض االستجابات القصيرة األجل لتزايد المخاطر ذات الصلة
ً
فمثال ،قد يؤدي تحسين حماية األصول المعرضة إلى استمرار االعتماد على مزيد من تدابير الحماية74 .
بتغير المناخ من الخيارات المستقبلية.
وتشير أدلة محدودة إلى وجود فجوة بين احتياجات التكيف على نطاق العالم واألموال المتاحة للتكيف ( ثقة متوسطة) .وثمة حاجة إلى
تحسين تقييم تكاليف التكيف وتمويله واستثماره على الصعيد العالمي .وتتسم الدراسات التي تق ّدر تكاليف التكيف على الصعيد العالمي

بأوجه قصور في البيانات والطرق والتغطية (ثقة

عالية).

75

وتوجد فوائد مشتركة وأوجه تآزر ومفاضالت كبيرة بين التخفيف والتكيف وفيما بين استجابات التكيف المختلفة؛ وتحدث تفاعالت داخل
األقاليم وفيما بينها على حد سواء (ثقة عالية إلى حد كبير) .ويعني تزايد الجهود الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه
تزايد تعقيد التفاعالت ،ال سيما على مستوى التقاطعات فيما بين المياه والطاقة واستخدام األراضي والتنوع األحيائي ،ولكن أدوات فهم
وإدارة هذه التفاعالت ما زالت محدودة .وتشمل أمثلة اإلجراءات ذات الفوائد المشتركة ‘ ’1تحسين كفاءة الطاقة واستخدام مصادر للطاقة
أكثر نظافة ،مما يؤدي إلى انخفاض انبعاثات ملوثات الهواء الضارة بالصحة والمغيِّرة للمناخ؛ ‘ ’2خفض استهالك الطاقة والمياه في
المناطق الحضرية من خالل تخضير المدن وإعادة تدوير المياه؛ ‘ ’3الزراعة والحراجة المستدامتان؛ ‘ ’4حماية النظم اإليكولوجية لتخزين
الكربون وحماية خدمات النظم اإليكولوجية األخرى76 .
جيم

2-

المسارات الصامدة في مواجهة المناخ والتحول

إن المسارات الصامدة في مواجهة المناخ هي مسارات التنمية المستدامة التي تجمع ما بين التكيف والتخفيف للحد من تغير المناخ
وهي تشمل عمليات متكررة لضمان إمكانية التنفيذ وإدامة إدارة المخاطر بفعالية .انظر الشكل .SPM.9ا77

وآثاره.

وآفاق مسارات التنمية المستدامة الصامدة في مواجهة المناخ تتعلق أساسا ً بما يحققه العالم فيما يتعلق بالتخفيف من تغ ّير المناخ (ثقة
عالية) .وبالنظر إلى أن التخفيف يحد من معدل وكذلك حجم االحترار ،فإنه يُزيد أيضاً من الوقت المتاح للتكيف مع مستوى معين من تغير
المناخ ،ربما بعقود عديدة .وقد يحد تأخير إجراءات التخفيف من خيارات المسارات الصامدة في مواجهة المناخ في المستقبل78 .
وزيادة معدالت وحجم تغ ّير المناخ تؤدي إلى زيادة أرجحية تجاوز حدود إمكانية التكيف (ثقة عالية) .إذ توجد حدود إلمكانية التكيّف
عندما ال تتسنى أو ال تتاح حالياً إجراءات تكيفية لتجنب المخاطر التي ال يمكن احتمالها فيما يتعلق بأهداف جهة فاعلة أو فيما يتعلق
باحتياجات نظام .وقد تختلف التقديرات القائمة على القيمة لما ّ
يشكل مخاطرة ال يمكن احتمالها .وتنشأ حدود للتكيف من التفاعل فيما بين
تغير المناخ والمعوقات األحيائية الفيزيائية و/أو االجتماعية االقتصادية .وقد تقل بمرور الوقت فرص االستفادة من أوجه التآزر اإليجابية
بين التكيف والتخفيف ،ال سيما في حالة تجاوز حدود التكيف .وفي بعض أجزاء العالم ،تؤدي بالفعل االستجابات غير الكافية لآلثار الناشئة
إلى تآكل أساس التنمية المستدامة79 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،26.8 ،25.10 ،24.4 ،22.4 ،20.2 ،17.2-3 ،16.3 ،15.5 ،14.6 ،8.4 ،5.5 74الجدول  ،4-14اإلطار
 ،17.4 ،14.2 75الجدوالن  2-17و 3-17
 ،29.6-8 ،27.3 ،26.8-9 ،25.9 ،25.6-7 ،24.6 ،23.8 ،22.6 ،21.4 ،20.2-5 ،19.3-4 ،17.2 ،13.3 ،11.9 ،9.3 ،8.4 ،5.4-5 ، 4.4 ،4.2 ،3.7 ،2.4-5 76األطر
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)ﺟﯾم( اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﻣﺨﺎﻃﺮة
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

ﻗﺪرة ﻋﺎﻟﯿﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد

ﻣﺨﺎﻃﺮة
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

ﻗﺪرة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد

)أﻟف( ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ

)ﺑﺎء( ﺣﯾز اﻟﻔرﺻﺔ

اﻟﻤُﺠﻬﺪات اﻟﻤﺘﻌﺪدة
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻐﯿﺮ
اﻟﻤﻨﺎخ

)ھﺎء( اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﺻﺎﻣدة ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧﺎخ

)دال( ﻧﻘﺎط ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار
اﻟﻤُﺠﻬﺪات اﻷﺣﯿﺎﺋﯿﺔ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ

ﺣﯿﺰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد
اﻟﻤُﺠﻬﺪات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

)واو( اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻹﻗﻼل
ﻣن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود

اﻟﺷﻛل  | SPM.9ﺣﯿﺰ اﻟﻔﺮﺻﺔ واﻟﻤﺴﺎرات اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﻨﺎخ) .أﻟﻒ( ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ]اﻟﻘﺴﻤﺎن أﻟﻒ  1 -وﺑﺎء  [1 -ﻣﻬﺪد ﺑﻤﺠﻬﺪات ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد ﻣﻦ اﺗﺠﺎﻫﺎت
ﻛﺜﯿﺮة ،ﻣﺼﻮّرة ﻫﻨﺎ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻛﻤﺠﻬﺪات أﺣﯿﺎﺋﯿﺔ ﻓﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺠﻬﺪات ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ،وﺗﻘﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎخ ،واﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ ،وﺗﺪﻫﻮر اﻟﻨﻈﻢ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ،واﻟﻔﻘﺮ واﻧﻌﺪام اﻟﻤﺴﺎواة،
واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ) .ﺑﺎء( ﺣﯿﺰ اﻟﻔﺮﺻﺔ ]اﻷﻗﺴﺎم أﻟﻒ  ،2 -أﻟﻒ  ،3 -ﺑﺎء  ،2 -ﺟﯿﻢ  ،1 -ﺟﯿﻢ  [2 -ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻧﻘﺎط اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار واﻟﻤﺴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ )ﺟﯿﻢ( اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻼت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ]اﻟﻘﺴﻤﺎن
ﺟﯿﻢ وﺑﺎء  [3 -ا ﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد وﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة) .دال( ﻧﻘﺎط اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ إﺟﺮاءات أو ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻃﯿﻠﺔ ﺣﯿﺰ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻤﺘﺎح ،وﻫﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎً
ﻋﻤﻠﯿﺔ إدارة أو ﻋﺪم إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻐﯿّﺮ اﻟﻤﻨﺎخ) .ﻫﺎء( اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﻨﺎخ )ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ( ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﯿﺰ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻤﻮد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻜﯿﻔﻲ ،وزﯾﺎدة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،وﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻜﯿﻒ واﻟﺘﺨﻔﯿﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،واﻟﺨﯿﺎرات اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ) .واو( اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد )ﺑﺎﻟﻠﻮن
اﻷﺣﻤﺮ( ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ،وﺳﻮء اﻟﺘﻜﯿﻒ ،وﻋﺪم اﻟﺘﻌﻠﻢ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،وإﺟﺮاءات أﺧﺮى ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد؛ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﯿﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻼت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.
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ويمكن أن تؤدي التحوالت في القرارات واإلجراءات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والسياسية إلى التمكين من اتباع مسارات صامدة
في مواجهة المناخ (ثقة عالية) .وتُعرض أمثلة محددة في الجدول  .SPM.1ويمكن اآلن اتباع استراتيجيات وإجراءات تؤدي إلى المضي ُقدماً
بمسارات التنمية المستدامة الصامدة في مواجهة المناخ ،مع المساعدة في الوقت ذاته على تحسين ُسبل العيش والرفاه االجتماعي واالقتصادي
واإلدارة البيئية المسؤولة .وعلى المستوى الوطني ،يُعتبر التحوّل بالغ الفعالية عندما يعكس رؤية بلد والنُهج التي يتبعها لتحقيق التنمية المستدامة
وفقاً لظروفه وأولوياته الوطنية .ويُرتأى أن التحوالت إلى االستدامة تستفيد من عمليات التعلّم والتداول واالبتكار المتكررة80 .
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مادة تكميلية
اﻟﺟدول  | SPM.A1اﻵﺛﺎر اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺔ اﻟﻤﻌﺰوة إﻟﻰ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤُﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺮاﺑﻊ .وﻗﺪ ُﻋﺰﯾﺖ ﻫﺬه اﻵﺛﺎر إﻟﻰ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﺑﺜﻘﺔ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ أو ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ أو ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ أو ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺒﯿﺎن اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻠﺤﻮظ )اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ أو اﻟﻄﻔﯿﻒ( ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ أﻗﺎﻟﯿﻢ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ] .اﻟﺠﺪاول  5-18و  6-18و  7-18و  8-18و  .[ 9-18وﻋﺪم وﺟﻮد آﺛﺎر
إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻣﻌﺰوة إﻟﻰ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول ﻻ ﯾﻌﻨﻲ أن ﻫﺬه اﻵﺛﺎر ﻟﻢ ﺗﺤﺪث.
أﻓرﯾﻘﯾﺎ
ﺗﺮاﺟﻊ اﻷﻧﻬﺎر اﻟﺠﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎت اﻟﻤﺪارﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺮق أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﺼﺮﯾﻒ ﻓﻲ أﻧﻬﺎر ﻏﺮب أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﺰاﯾﺪ اﺣﺘﺮار ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﯿﺮات وﺗﺮاﺻﻒ ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻮد اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﺒﺤﯿﺮات اﻟﻜﺒﺮى وﺑﺤﯿﺮة ﻛﺎرﯾﺒﺎ )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﺰاﯾﺪ ﺟﻔﺎف رﻃﻮﺑﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،1970وﺗﺰاﯾﺪ أوﺿﺎع اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﺣﺰﺋﯿﺎً ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ) 1990ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
] ،22.2-3اﻟﺠﺪاول  5-18و 6-18و[3-22
•

ﻧﻘﺼﺎن ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻷﺷﺠﺎر ﻓﻲ ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻐﺮب ﺷﺒﻪ اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(

ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
زﯾﺎدات ﻓﻲ ﺣﺮاﺋﻖ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻞ ﻛﻠﻤﻨﺠﺎرو )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
] ،22.2-3اﻟﺠﺪوﻻن  7-18و[3-22
•
ﺗﺪﻧﻲ اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎه اﻷﻓﺮﯾﻘﯿﺔ اﻟﻤﺪارﯾﺔ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺪﻧﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
]اﻟﺠﺪول [8-18
•
•
•
•

اﻟﺟﻠﯾد واﻟﺛﻠوج،
واﻷﻧﮭﺎر واﻟﺑﺣﯾرات،
واﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت واﻟﺟﻔﺎف
اﻟﻧظم اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ
اﻷرﺿﯾﺔ
ﺗﺂﻛل اﻟﺳواﺣل واﻟﻧظم
اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ

اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﺘﻜﯿﻔﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺰارﻋﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻟﺘﻐﯿﺮ ﺳﻘﻮط اﻷﻣﻄﺎر ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ إﻧﺗﺎج اﻷﻏذﯾﺔ وﺳﺑل
رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
اﻟﻌﯾش
ﺗﺪﻧﻲ اﻷﺷﺠﺎر اﻟﻤﺜﻤﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﻤﻼرﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎت ﻛﯿﻨﯿﺎ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ ،وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻷدوﯾﺔ ،واﻟﺪﯾﻤﻐﺮاﻓﯿﺎ ،وﺳﺒﻞ اﻟﻌﯿﺶ )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻃﻔﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
اﻧﺨﻔﺎض إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﺼﺎﯾﺪ اﻷﺳﻤﺎك ﻓﻲ اﻟﺒﺤﯿﺮات اﻟﻜﺒﺮى وﺑﺤﯿﺮة ﻛﺎرﯾﺒﺎ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إدارة ﻣﺼﺎﯾﺪ اﻷﺳﻤﺎك واﺳﺘﺎﺧﺪام اﻷراﺿﻲ )ﺛﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ،
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻃﻔﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(

] ،22.3 ،13.2 ،11.5 ،7.2اﻟﺠﺪول [9-18
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ﺗﺮاﺟﻊ اﻷﻧﻬﺎر اﻟﺠﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺒﺎل اﻷﻟﺐ واﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﯿﺎ وآﯾﺴﻠﻨﺪا )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﺰاﯾﺪ اﻧﻬﯿﺎرات اﻟﻤﻨﺤﺪرات اﻟﺼﺨﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺮب ﺟﺒﺎل اﻷﻟﺐ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﻐﯿﺮ ﺣﺪوث ﺗﺼﺮﯾﻔﺎت ﻧﻬﺮﯾﺔ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ وﻓﯿﻀﺎﻧﺎت )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻃﻔﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
] ،22.2-3 ،18.3اﻟﺠﺪوﻻن  5-18و6-18؛  4.3ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ[
اﺧﻀﺮار اﻷﺷﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ واﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ وﻇﻬﻮر أوراﻗﻬﺎ وإﺛﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ أﺑﻜﺮ )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﺰاﯾﺪ اﺣﺘﻼل أﻧﻮاع ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻏﺮﯾﺒﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز ﺧﻂ أﺳﺎس ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻐﺰو )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
وﺻﻮل اﻟﻄﯿﻮر اﻟﻤﻬﺎﺟﺮة ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ أﺑﻜﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ) 1970ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﺤﻮل ﺻﻌﻮدي ﻓﻲ ﺧﻂ اﻷﺷﺠﺎر ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﺰاﯾﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﻤﺤﺮوﻗﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل واﻟﯿﻮﻧﺎن ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز ﺑﻌﺾ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ
•
ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
] 18.3 ،4.3اﻟﺠﺪوﻻن  7-18و[6-23
ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﺸﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻌﻮاﻟﻖ اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ واﻷﺳﻤﺎك واﻟﻄﯿﻮر اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ واﻟﻼﻓﻘﺎرﯾﺎت اﻟﻘﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ
•
ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﺤﻮل ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﺸﻤﺎل وﻓﻲ اﻟﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻷﺳﻤﺎك ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﺒﺤﺎر اﻷوروﺑﯿﺔ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻓﯿﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻌﻮاﻟﻖ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
اﻧﺘﺸﺎر أﻧﻮاع اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺪاﻓﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻐﺎزﯾﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
] ،30.5 ،23.6 ،6.3اﻟﺠﺪوﻻن  7-18و ،6-23اﻹﻃﺎران  1-6و[CC-MB
ﺣﺪوث ﺗﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻮق اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﺮودة إﻟﻰ اﻟﻨﻔﻮق اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺤﺮارة ﻓﻲ اﻧﻜﻠﺘﺮا ووﯾﻠﺰ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮض واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﻔﺨﻀﺔ،
•
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻞ ﻋﯿﺶ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل أوروﺑﺎ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
رﻛﻮد ﻏﻼت اﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﯿﺮة ،رﻏﻢ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻃﻔﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
اﻵﺛﺎر اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻼت ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ أﺳﺎﺳﺎً ﻓﻲ ﺷﻤﺎل أوروﺑﺎ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻃﻔﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
اﻧﺘﺸﺎر ﻓﯿﺮوس اﻟﻠﺴﺎن اﻷزرق ﻟﺪى اﻷﻏﻨﺎم واﻟﻘﺮد ﻓﻲ أﺟﺰاء ﻣﻦ أوروﺑﺎ )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻃﻔﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
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اﻟﺟﻠﯾد واﻟﺛﻠوج،
واﻷﻧﮭﺎر واﻟﺑﺣﯾرات،
واﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت واﻟﺟﻔﺎف
اﻟﻧظم اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ
اﻷرﺿﯾﺔ

ﺗﺂﻛل اﻟﺳواﺣل واﻟﻧظم
اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ

إﻧﺗﺎح اﻷﻏذﯾﺔ وﺳﺑل
اﻟﻌﯾش

ملخص لصانعي السياسات
ملخص لصانعي السياسات

اﻟﺟدول ) SPM.A1ﺗﺎﺑﻊ(

آﺳﯾﺎ
ﺗﺪﻫﻮر اﻟﺘﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺒﯿﺮﯾﺎ ووﺳﻂ آﺳﯿﺎ وﻫﻀﺒﺔ اﻟﺘﺒﺖ )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﻘﻠﺺ اﻷﻧﻬﺎر اﻟﺠﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﺠﺒﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺎ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﻐﯿﺮ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻧﻬﺎر اﻟﺼﯿﻨﯿﺔ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻃﻔﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﺘﺪﻓﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﻬﺎر ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻘﻠﺺ اﻷﻧﻬﺎر اﻟﺠﻠﯿﺪﯾﺔ )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﺒﻜﯿﺮ وﻗﺖ ﺑﻠﻮغ اﻟﻔﯿﻀﺎن اﻟﺮﺑﯿﻌﻲ أﻗﺼﻰ درﺟﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻷﻧﻬﺎر اﻟﺮوﺳﯿﺔ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
اﻧﺨﻔﺎض رﻃﻮﺑﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل وﺳﻂ وﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻟﺼﯿﻦ )) (2006-1950ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ ﻓﻲ أﺟﺰاء ﻣﻦ آﺳﯿﺎ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻃﻔﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
] ،28.2 ،24 - 3.4اﻟﺠﺪاول  5-18و ،6-18و SPM4 - 4اﻹﻃﺎر 1-3؛  10.5 ،4.3ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ[
ﺗﻐﯿﺮات ﻓﯿﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت وﻧﻤﻮﻫﺎ ﻓﻲ أﺟﺰاء ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻦ آﺳﯿﺎ )اﻻﺧﻀﺮار اﻷﺑﻜﺮ( ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺸﺮق )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
اﻟﻨﻈﻢ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
•
ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ أﻧﻮاع ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺻﻌﻮدي ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻻرﺗﻔﺎع أو ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﻗﻄﺒﻲ ،ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل آﺳﯿﺎ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ( اﻷرﺿﯿﺔ
ﻏﺰو اﻟﺼﻨﻮﺑﺮ واﻟﺘﻨﻮب ﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﻼرﻛﺲ اﻟﺴﯿﺒﯿﺮﯾﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﯿﺮة )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
زﺣﻒ اﻟﺠﻨﯿﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻧﺪرا اﻟﺴﯿﺒﯿﺮﯾﺔ )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•

اﻟﺠﻠﯿﺪ واﻟﺜﻠﻮج،
واﻷﻧﻬﺎر واﻟﺒﺤﯿﺮات،
واﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت واﻟﺠﻔﺎف

] ،28.2 ،24.4 ،4.3اﻟﺠﺪول  ،7-18اﻟﺸﻜﻞ [4-4
ﺗﺪﻧﻲ اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎه اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ اﻟﻤﺪارﯾﺔ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺪﻧﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﺂﻛﻞ اﻟﺴﻮاﺣﻞ واﻟﻨﻈﻢ
•
اﻣﺘﺪاد ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﯿﺎت ﻓﻲ ﺷﺮق ﺑﺤﺮ اﻟﺼﯿﻦ وﻏﺮب اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻬﺎدئ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﺸﻤﺎل ،وﺳﻤﻜﺔ ﺿﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﯿﺎﺑﺎن )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ( اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ
ﺗﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﺴﺮدﯾﻦ إﻟﻰ اﻷﻧﺸﻮﺟﺔ ﻓﻲ ﻏﺮب ﺷﻤﺎل اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻬﺎدئ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﯾﺪ اﻷﺳﻤﺎك )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﺘﺂﻛﻞ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
] ،30.5 ،24.4 ،6.3اﻟﺠﺪوﻻن  2-6و[8-18
•
اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻞ ﻋﯿﺶ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮوﺳﯿﺔ اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ( إﻧﺘﺎج اﻷﻏﺬﯾﺔ وﺳﺒﻞ
اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻼت اﻟﻘﻤﺢ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻃﻔﯿﻔﺔﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
اﻟﻌﯿﺶ
اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻼت اﻟﻘﻤﺢ واﻟﺬرة اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﯿﻦ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻃﻔﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
زﯾﺎدات اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻠﻬﺎ اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻃﻔﯿﻔﺔﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
] ،28.2 ،18.4 ،13.2 ،7.2اﻟﺠﺪوﻻن  4-18و ،9-18اﻟﺸﻜﻞ [2-7

اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷﺳﺗراﻟﯾﺔ  -اﻵﺳﯾوﯾﺔ

•
ﺣﺪوث ﺗﺪﻧﻲ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻖ اﻟﺠﻠﯿﺪ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻓﻲ  3ﻣﻦ  4ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﺎﻫﻘﺔ ﻣﻦ أﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ )) (2002-1957ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ( اﻟﺠﻠﯿﺪ واﻟﺜﻠﻮج،
ﺣﺪوث اﻧﺨﻔﺎض ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺠﻠﯿﺪ وﺣﺠﻢ ﺟﻠﯿﺪ اﻷﻧﻬﺎر اﻟﺠﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪا )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
واﻷﻧﻬﺎر واﻟﺒﺤﯿﺮات،
اﺷﺘﺪاد اﻟﺠﻔﺎف اﻟﻬﯿﺪروﻟﻮﺟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻻﺣﺘﺮار اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق أﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻃﻔﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
واﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت واﻟﺠﻔﺎف
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﺪﻓﻖ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﻷﻧﻬﺎر ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب أﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ )ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﺒﻌﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ( )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
] ،25.5اﻟﺠﺪاول  5-18و ،6-18و1-25؛ و 4-3ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ[
اﻟﻨﻈﻢ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺟﯿﻨﺎت أﻧﻮاع ﻛﺜﯿﺮة وﻓﻲ ﻧﻤﻮﻫﺎ وﺗﻮزﯾﻌﻬﺎ وﻓﯿﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺘﻬﺎ ،ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﻄﯿﻮر واﻟﻔﺮاﺷﺎت واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺒﺎﯾﻦ اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺎت
•
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ،واﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ ،واﻟﺘﻠﻮث ،واﻷﻧﻮاع اﻟﻐﺎزﯾﺔ )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
اﻷرﺿﯿﺔ
•
ﺗﻮﺳﻊ ﺑﻌﺾ اﻷراﺿﻲ اﻟﺮﻃﺒﺔ وﺗﻘﻠﺺ اﻷراﺿﻲ اﻟﺨﺸﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق أﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﻤﻄﯿﺮة اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺴﺎﻓﺎﻧﺎ واﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺸﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل أﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﻫﺠﺮة اﻟﺜﻌﺎﺑﯿﻦ اﻟﺰﺟﺎﺟﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪة أﺳﺎﺑﯿﻊ ﻓﻲ ﻧﻬﺮ واﯾﻜﺎﺗﻮ ،ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪا )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
]اﻟﺠﺪوﻻن  7-18و[3-25
اﻟﺘﺤﻮﻻت ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻷﻧﻮاع اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ أﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﺠﻨﻮب ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻘﺼﯿﺜﺮة اﻷﺟﻞ ،وﺻﯿﺪ اﻷﺳﻤﺎك ،واﻟﺘﻠﻮث ﺗﺂﻛﻞ اﻟﺴﻮاﺣﻞ واﻟﻨﻈﻢ
•
)ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ
•
ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﯿﺖ ﻫﺠﺮة اﻟﻄﯿﻮر اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
ﺗﺰاﯾﺪ اﺑﯿﻀﺎض اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﯿﺎت ﻓﻲ ﺷﻌﺎب اﻟﺤﺎﺟﺰ اﻟﻌﻈﯿﻢ وﺷﻌﺎب ﻏﺮب أﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث واﻻﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ
•
ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﻐﯿﺮ أﻧﻤﺎط أﻣﺮاض اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﯿﺎت ﻓﻲ ﺷﻌﺎب اﻟﺤﺎﺟﺰ اﻟﻌﻈﯿﻢ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
] ،26.6 ،6.3اﻟﺠﺪوﻻن  8-18و[3-25

إﻧﺘﺎج اﻷﻏﺬﯾﺔ وﺳﺒﻞ
ﺗﻘﺪم ﺗﻮﻗﯿﺖ ﻧﻀﺞ أﻋﻨﺎب اﻟﻨﺒﯿﺬ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﯿﺮة ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺤﺴﻦ اﻹدارة )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﺤﻮل ﻓﻲ وﻓﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎء ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺼﯿﻒ ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮض واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ( اﻟﻌﯿﺶ
•
ﻧﻘﻞ أو ﺗﻨﻮﯾﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﻠﺒﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻷﺳﻮاق واﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﯿﺮ )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻃﻔﯿﻔﺔ ﻣﻦ
•
ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
] ،25.7-8 ،18.4 ،11.4اﻟﺠﺪوﻻن  9-18و ،3-25اﻹﻃﺎر [5-25

أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻘﻠﺺ اﻷﻧﻬﺎر اﻟﺠﻠﯿﺪﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻏﺮب وﺷﻤﺎل أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﻛﻢ اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻟﺮﺑﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﻏﺮب أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ )) (2002-1960ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﺑﻠﻮغ اﻟﺘﺪﻓﻖ ذروﺗﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ أﺑﻜﺮ ﻓﻲ اﻷﻧﻬﺎر اﻟﺘﻲ ﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺠﻠﯿﺪ ﻓﻲ ﻏﺮب أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﺴﯿﺢ ﻓﻲ وﺳﻂ ﻏﺮب وﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻃﻔﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
]اﻟﺠﺪوﻻن  5-18و ،6-18و  ،4.3 ،2.6ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ[
ﺗﻐﯿﺮات ﻓﯿﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ وﺗﺤﻮﻻت ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻷﻧﻮاع ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺻﻌﻮدي ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻻرﺗﻔﺎع وﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﺸﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق أﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪدة )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﺰاﯾﺪ وﺗﯿﺮة ﺣﺮاﺋﻖ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﺼﻨﻮﺑﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ دون اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻨﺪرا )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
زﯾﺎدات إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮت اﻷﺷﺠﺎر واﺟﺘﯿﺎﺣﺎت اﻟﺤﺸﺮات ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﺎت )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻃﻔﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﺰاﯾﺪ ﺣﺮاﺋﻖ اﻟﻐﺎﺑﺎت ،ووﺗﯿﺮة اﻟﺤﺮاﺋﻖ وﻣﺪﺗﻬﺎ ،واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﺑﺎت ﻏﺮب اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻨﺪا ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
•
اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ وإدارة اﻟﺤﺮاﺋﻖ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻃﻔﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
] ،30.5 ،28.2 ،26.4اﻟﺠﺪول  ،7-18اﻹﻃﺎر [2-26
•
ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ أﻧﻮاع أﺳﻤﺎك ﻏﺮب اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﺸﻤﺎل )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
ﺗﻐﯿﺮات ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺎر ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﻐﯿﺮ ﻫﺠﺮة اﻟﺴﻠﻤﻮن وﺑﻘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻬﺎدئ )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﺰاﯾﺪ ﺗﺂﻛﻞ اﻟﺴﻮاﺣﻞ ﻓﻲ أﻻﺳﻜﺎ وﻛﻨﺪا )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
] ،5-30 ،18.3اﻟﺠﺪوﻻن  2-6و[8-18
•
اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻞ ﻋﯿﺶ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻜﻨﺪﯾﺔ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ،
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
] ،28-2 ،18.4اﻟﺠﺪوﻻن  4-18و[9-18

اﻟﺠﻠﯿﺪ واﻟﺜﻠﻮج،
واﻷﻧﻬﺎر واﻟﺒﺤﯿﺮات،
واﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت واﻟﺠﻔﺎف
اﻟﻨﻈﻢ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
اﻷرﺿﯿﺔ

ﺗﺂﻛﻞ اﻟﺴﻮاﺣﻞ واﻟﻨﻈﻢ
اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ

إﻧﺘﺎج اﻷﻏﺬﯾﺔ وﺳﺒﻞ
اﻟﻌﯿﺶ
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اﻟﺟدول ) SPM.A1ﺗﺎﺑﻊ(

أﻣرﯾﻛﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ

•
ﺗﻘﻠﺺ اﻷﻧﻬﺎر اﻟﺠﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻧﺪﯾﺰ )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺮ اﻷﻣﺎزون )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﻐﯿﺮ أﻧﻤﺎط اﻟﺘﺼﺮﯾﻒ ﻓﻲ اﻷﻧﻬﺎر ﻓﻲ ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻧﺪﯾﺰ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﺰاﯾﺪ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﺠﺮى ﻓﻲ اﻷﺣﻮاض اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﻨﻬﺮ ﻻ ﺑﻼﺗﺎ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
] ،27.3اﻟﺠﺪاول  5-18و ،6-18و3-27؛ و 4-3ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ[
ﺗﺰاﯾﺪ ﻣﻮت اﻷﺷﺠﺎر وﺣﺮاﺋﻖ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻷﻣﺎزون )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻃﻔﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﻤﻄﯿﺮة وﺗﺮاﺟﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺎزون ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت وﺗﺪﻫﻮر اﻷراﺿﻲ )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻃﻔﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•

اﻟﺠﻠﯿﺪ واﻟﺜﻠﻮج،
واﻷﻧﻬﺎر واﻟﺒﺤﯿﺮات،
واﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت واﻟﺠﻔﺎف
اﻟﻨﻈﻢ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
اﻷرﺿﯿﺔ

] ،27.2-3 ،18.3 ،4.3اﻟﺠﺪول [7-18
ﺗﺂﻛﻞ اﻟﺴﻮاﺣﻞ واﻟﻨﻈﻢ
ﺗﺰاﯾﺪ اﺑﯿﻀﺎض اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﯿﺎت ﻓﻲ ﻏﺮب اﻟﻜﺎرﯾﺒﻲ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث واﻻﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﺪﻫﻮر أﺷﺠﺎر اﻟﻤﻨﻐﺮوف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻷﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻮث واﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻃﻔﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ( اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ
•
] ،27.3اﻟﺠﺪول [8-18
•
ﺗﺰاﯾﺪ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻣﺴﺎرات ﺳﺒﻞ اﻟﻌﯿﺶ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺰارﻋﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ أﯾﻤﺎرا ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻮﻟﯿﻔﯿﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻨﻘﺺ اﻟﻤﯿﺎه ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺗﺰاﯾﺪ اﻹﺟﻬﺎد إﻧﺘﺎج اﻷﻏﺬﯾﺔ وﺳﺒﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
اﻟﻌﯿﺶ
•
ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﻐﻼت اﻟﺰراﻋﯿﺔ وﺗﻮﺳﻊ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ
ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
] ،27.3 ،13.1اﻟﺠﺪول [9-18

اﻟﻣﻧطﻘﺗﺎن اﻟﻘطﺑﯾﺗﺎن

ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺠﻠﯿﺪي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺠﻢ اﻟﺠﻠﯿﺪ ﻓﻲ اﻷﻧﻬﺎر اﻟﺠﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
•
ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻧﻄﺎق اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺠﻠﯿﺪي ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
ﺗﺪﻫﻮر واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﺼﻘﯿﻌﯿﺔ ،ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﻓﻘﺪان ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺠﻠﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﺰاﯾﺪ ﺗﺼﺮﯾﻒ اﻷﻧﻬﺎر ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻧﻬﺎر اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺒﯿﻦ )) (2007-1997ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺘﺪﻓﻖ اﻷﻧﻬﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﺰاﯾﺪ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﻣﯿﺎه اﻟﺒﺤﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة  2009-1985وﻃﻮل أﻣﺪ اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺨﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻠﯿﺪ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
اﺧﺘﻔﺎء ﺑﺤﯿﺮات اﻟﻜﺎرﺳﺖ اﻟﺤﺮاري ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﺼﻘﯿﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ،وﻧﺸﻮء ﺑﺤﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺧﺚ
•
ً
ﻣﺘﺠﻤﺪ ﺳﺎﺑﻘﺎ )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
] ،28.2اﻟﺠﺪوﻻن  5-18و6-18؛ و 4.6 ،4.2-4و 10.5ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ[
ﺗﺰاﯾﺪ ﻏﻄﺎء اﻟﺠﻨﯿﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺪرا ﻓﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷوروﺑﯿﺔ اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
زﺣﻒ ﺧﻂ اﻷﺷﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﻮط اﻟﻌﺮض واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﻐﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻜﺎﺛﺮ ﻃﯿﻮر اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ دون اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ وأﻋﺪاد ﺗﻠﻚ اﻟﻄﯿﻮر ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ اﻟﺠﻠﯿﺪﯾﺔ و/أو زﺣﻔﺘﻨﺪرا ﻛﺘﻞ اﻷﻋﺸﺎب اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ
•
)ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
ﻓﻘﺪان اﻟﻨﻈﻢ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ اﻟﺠﻠﯿﺪﯾﺔ وﺗﻨﺪرا ﻛﺘﻞ اﻷﻋﺸﺎب اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
آﺛﺎر ﺗﺰاﯾﺪ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺠﻠﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﻛﻢ اﻟﺠﻠﯿﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺘﻨﺪرا ،ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻇﻮاﻫﺮ ﺳﻘﻮط اﻷﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﯿﺪ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﺰاﯾﺪ ﻧﻄﺎﻗﺎت أﻧﻮاع اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻓﻲ ﻏﺮب ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ واﻟﺠﺰر اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﺰاﯾﺪ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻮاﻟﻖ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺎه ﺑﺤﯿﺮة ﺟﺰﯾﺮة ﺳﯿﻐﻨﻲ )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
] ،28.2اﻟﺠﺪول [7-18
ﺗﺰاﯾﺪ ﺗﺂﻛﻞ اﻟﺴﻮاﺣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮة )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻧﺠﺎح اﻟﻄﯿﻮر اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﺳﻞ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﺪﻧﻲ أﻋﺪاد اﻟﻔﻘﻤﺎت واﻟﻄﯿﻮر اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
اﻧﺨﻔﺎض ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻷﺻﺪاف اﻟﻤﻨﺨﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﯿﻄﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ،ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺤﻤﺾ اﻟﻤﺤﯿﻄﺎت )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
اﻧﺨﻔﺎض ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻜﺮﯾﻞ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ ﺳﻜﻮﺷﯿﺎ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
] ،28.2-3 ،18.3 ،6.3اﻟﺠﺪول [8-18
اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻞ ﻋﯿﺶ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ
•
ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
ﺗﺰاﯾﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﺤﻦ ﺑﺎﻟﺴﻔﻦ ﻋﺒﺮ ﻣﻀﯿﻖ ﺑﯿﺮﯾﻨﻎ )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
] ،28.2 ،18.4اﻟﺠﺪوﻻن  4-18و ،9-18اﻟﺸﻜﻞ [4-28

اﻟﺠﻠﯿﺪ واﻟﺜﻠﻮج،
واﻷﻧﻬﺎر واﻟﺒﺤﯿﺮات،
واﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت واﻟﺠﻔﺎف

اﻟﻨﻈﻢ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
اﻷرﺿﯿﺔ

ﺗﺂﻛﻞ اﻟﺴﻮاﺣﻞ واﻟﻨﻈﻢ
اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ
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اﻟﺟزر اﻟﺻﻐﯾرة
•

ﺗﺰاﯾﺪ ﻧﺪرة اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ ﺟﺎﻣﺎﯾﻜﺎ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﯿﺎه )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻃﻔﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(

]اﻟﺠﺪول [6-18
ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﻋﺪاد اﻟﻄﯿﻮر اﻟﻤﺪارﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻮرﯾﺸﯿﻮس )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﺪﻧﻲ ﻧﺒﺎت ﻣﺘﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﻫﺎواي )ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
اﺗﺠﺎه ﺻﻌﻮدي ﻓﻲ ﺧﻄﻮط اﻷﺷﺠﺎر وﻓﻲ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰر اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ اﻻرﺗﻔﺎع )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻃﻔﯿﻔﺔﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
] ،29.3اﻟﺠﺪول [7-18

اﻟﺠﻠﯿﺪ واﻟﺜﻠﻮج،
واﻷﻧﻬﺎر واﻟﺒﺤﯿﺮات،
واﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت واﻟﺠﻔﺎف
اﻟﻨﻈﻢ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
اﻷرﺿﯿﺔ

•
ﺗﺰاﯾﺪ اﺑﯿﻀﺎض اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﯿﺎت ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺟﺰر ﺻﻐﯿﺮة ﻣﺪارﯾﺔ ﻛﺜﯿﺮة ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎةوز ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺻﯿﺪ اﻷﺳﻤﺎك واﻟﺘﻠﻮث )ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ( ﺗﺂﻛﻞ اﻟﺴﻮاﺣﻞ واﻟﻨﻈﻢ
اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ
ﺗﺪﻫﻮر أﺷﺠﺎر اﻟﻤﻨﻐﺮوف واﻷراﺿﻲ اﻟﺮﻃﺒﺔ واﻷﻋﺸﺎب اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ﺣﻮل اﻟﺠﺰر اﻟﺼﻐﯿﺮة ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﺿﻄﺮاﺑﺎت أﺧﺮى )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ،
•
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻃﻔﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﻔﯿﻀﺎن واﻟﺘﺂﻛﻞ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺂﻛﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ،واﻟﺘﺂﻛﻞ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ،واﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﻀﻮي )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻃﻔﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
•
ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ واﻟﻨﻈﻢ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺴﺮب اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺎﻟﺤﺔ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻮث وﺿﺦ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ،
•
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﻔﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
] ،29.3اﻟﺠﺪول [8-18

ﺗﺰاﯾﺪ ﺗﺪﻫﻮر ﻣﺼﺎﯾﺪ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻟﺘﺄﺛﯿﺮات ﺗﺰاﯾﺪ اﺑﯿﻀﺎض اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﯿﺔ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ اﻟﺼﯿﺪ
•
واﻟﺘﻠﻮث )ﺛﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻃﻔﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ(
] ،30.6 ،29.3 ،18.3-4اﻟﺠﺪول  ،9-18اﻹﻃﺎر[CC-CR
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