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للهيئة  �لر�بع  �لتقييم  تقرير  يف  ول  �الأ �لعامل  �لفريق  م�شاهمة  ت�شف 

�أُحِرز يف جمال فهم  �لذي  م  �لتقدُّ �ملناخ  بتغريرّ  �ملعنية  �لدولية  �حلكومية 

�ملناخي  و�لتغري   ،
1

�ملناخ لتغريرّ  �مل�شببة  و�لطبيعية  �لب�رشية  �لعو�مل 

�ملر�شود و�لعمليات �ملناخية وعزو هذه �لعمليات،  باالإ�شافة �إىل تقدير 

�ت �ملناخية �مل�شتقبلية. وت�شتند هذه �مل�شاهمة �إىل عمليات �لتقييم  �لتغريرّ

�ل�شابقة �لتي قامت بها �لهيئة �حلكومية �لدولية �ملعنية بتغريرّ �ملناخ، وهي 

ت�شمرّ �كت�شافات جديدة ح�شلت خالل �شنو�ت �لبحوث �ل�شترّ �ملا�شية. 

م �لعلمي �لذي �أُحرز منذ تقرير �لتقييم �لثالث على كمٍّ كبري  ويقوم �لتقدرّ

للمعطيات،  م  متقدرّ حتليل  وعلى  �شمواًل،  كرث  و�الأ �جلديدة  �ملعطيات  من 

�ملناخ وحماكاتها يف مناذج، و��شتك�شاف  ن يف فهم عمليات تغريرّ  وحت�شرّ

و��شع لنطاقات عدم �ليقني.

عة يف هذ� »�مللخ�س لو��شعي  �أ�شا�س �لفقر�ت �ملو�شرّ الع على  ميكن �الطرّ

�ل�شيا�شات« يف �أجز�ء �لف�شول �لو�ردة بني قو�شني على هذ� �ل�شكل ] [.

املوجودة  اجلوية  هباء  والأ الدفيئة  غازات  كمية  يف  التغيرّ  ر  ثرّ اأ

ال�سم�سي،  �سعاع  الإ يف  التغيرّ  إىل  ا �سافة  بالإ اجلوي،  الغالف  يف 

النظام  يف  الطاقة  توازن  على  ر�ض  الأ �سطح  خ�سائ�ض  ويف 

و   ،
2
�سعاعي الإ ثي  التاأ ات بعبارة  التغيرّ اإىل هذه  املناخي. وي�سار 

على  والب�رشية  الطبيعية  العوامل  ثي  تاأ ة  كيفيرّ ملقارنة  ُت�ستخَدم 

و الربودة يف املناخ العاملي. ومنذ تقرير التقييم  زيادة احلرارة اأ

قة بغازات الدفيئة، والن�ساط  ت ا�ستنتاجات جديدة متعلرّ درّ الثالث، اأ

ر�ض، وبع�ض �سمات الهباء اجلوي،  ، وخ�سائ�ض �سطح الأ
رّ

ال�سم�سي

�سعاعي. ثي الإ ة للتاأ ن يف التقديرات الكميرّ اإىل حت�سُّ

وامليثان،  الكربون،  اأك�سيد  ثاين  تركيزات  معدرّل  اإرتفع 

ب�سكل  العاملي  اجلوي  الغالف  يف  النيرتوز  واأك�سيد 

 ،1750 العام  منذ  الب�رشية  الن�ساطات  نتيجة  ملحوظ 

لة  امل�سجَّ الن�سب  بكثي  اليوم  املعدل  هذا  تخطى  وقد 

ال�سناعية والتي مت حتديدها من عيرّنة  الثورة  ما قبل 

ال�سنني  اآلف  عمرها  يبلغ  اجلليد  باطن  من  ماأخوذة 

ورّل(. اإنرّ اإرتفاع معدرّل تركيزات ثاين اأك�سيد 
)انظر الر�سم الأ

حفوري والتغيرّ يف  ًل اإىل حرق الوقود الأ الكربون يعود اأورّ

وثاين  امليثان  تركيزات  تعود  فيما  را�سي،  الأ اإ�ستخدام 

اأك�سيد النيرتوز اإىل الن�ساط الزراعي. )2.3، 6.4، 7.3(.

�ملن�شاأ  �لب�رشية  �لدفيئة  غاز�ت  �أهم  من  �لكربون  �أك�شيد  ثاين  • ُيعترب 
�لكربون  �أك�شيد  ثاين  تركيز�ت  �إرتفعت  وقد  �لثاين(.  �لر�شم  )�نظر 

 عام 2005. 
3

يف �لغالف �جلوي بن�شبة 280 �إىل 379 جزءً� يف �ملليون

ويتخطى هذ� �لرتكيز �مل�شتوى �لطبيعي �لذي كان �شائدً� خالل �لـ650 

�ألف �شنة �ل�شابقة )بني 180 و300 جزء يف �ملليون(. وكان متو�شط 

�إرتفاعًا خالل  �أكرث  �لكربون  �أك�شيد  ثاين  لرتكيز�ت  �ل�شنوية  �لزيادة 

ط 1995- 2005: 1.9 جزءً� يف �ملليون  �ل�شنو�ت �لع�رش �ملا�شية )متو�شرّ

�شنويًا( باملقارنة مع ما كان عليه منذ بد�ية �لقيا�شات �جلوية �ملبا�رشة 

ط 1960- 2005: 1.4 جزءً� يف �ملليون �شنويًا(، مع  و�مل�شتد�مة )متو�شرّ

�أن هناك تغريرّ �شنوي يف معدالت تز�يد �لتقلبية.  }2.3، 7.3{

منذ  �لكربون  �أك�شيد  ثاين  تركيز�ت  الزدياد  ول  �الأ �مل�شدر  ويعدرّ   •
حفوري،  �الأ �لوقود  حرق  هو  �ل�شناعية  �لثورة  قبل  ما  مرحلة 

ملحوظة  تاأثري�ت  �إىل  ر��شي  �الأ �إ�شتخد�م  يف  �لتغيري�ت  ت�شاهم  فيما 

�لكربون  �أك�شيد  لثاين  �ل�شنوية  نبعاثات  �الإ �أقل وطاأة. و�رتفعت  لكن 

  جيغا طن من 
5

6.0 و6.8( 6.4 )بني   من متو�شط قدره 
4

حفوري �الأ

املقدمة

العوامل الب�رشية والطبيعية امل�سببة

لتغيرّ املناخ

يرّ تغيرّ يف املناخ مبرور الزمن، اأكان ذلك ناجتًا عن التقلبية الطبيعية، اأو عن الن�شاط الب�رشي. وتختلف هذه 
يدل تغيرّ املناخ الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ على اأ

 1
 

طارية ب�شاأن تغيرّ املناخ، حيث يتم عزو اأي تغي يف املناخ ب�شكل مبا�رش اأو غي مبا�رش اإىل الن�شاط الب�رشي الذي يعدرّل  مم املتحدة الإ اللغة عن تلك امُلعتمدة يف اإطار اإتفاقية الأ

�شافة اإىل تغيرّ املناخ الطبيعي امللحوظ على مدى مراحل زمنيرّة مماثلة. تركيب الغالف اجلوي، وذلك بالإ

ر�ض، وهو موؤ�رش على اأهمية  هذا  العامل كعملية  �شعاعي هو قيا�ض تاأثي اأي عامل من العوامل على تغيي توازن الطاقة الداخلة واخلارجة يف نظام الغالف اجلوي لالأ  التاأثي الإ
2

�شعاعي للعام 2005 مع  ر�ض، فيما متيل القوة ال�شلبية اإىل تربيدها. يف هذا التقرير، يتنا�شب تقدير التاأثي الإ يجابي اإىل ت�شخني �شطح الأ تغيي مناخية حمتملة. ومييل التاأثي الإ

ع W m–2. انظر فهر�ض الكلمات والق�شم 2.2 للمزيد من التفا�شيل. �رشوط ما قبل الثورة ال�شناعية املحدرّدة يف العام 1750، وُيعربرَّ عنها بـ »الواط« لكل مرت مربرّ

 اجلزء يف املليون اأو اجلزء يف املليار )مليار = األف مليون( هو ن�شبة جزيئات غازات الدفيئة يف اإجمايل عدد اجلزيئات يف الهواء اجلاف. 300 جزء يف املليون على �شبيل املثال 
3

يعني وجود 300 جزيئة من غازات الدفيئة يف مليون جزيئة من الهواء جاف.

�شمنت كمنتج ثانوي. اإنبعاثات مبعدل جيغا طن من  حفوري وتوزيعه واإ�شتهالكه، وعن اإنتاج الإ حفوري تلك الناجمة عن اإنتاج الوقود الأ  ت�شمل اإنبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون الأ
4

.O2 الكربون ي�شاوي 3.67  جيغا طن من الكربون

�ض لوا�شعي ال�شيا�شات عمومًا مراحل عدم يقني بن�شبة 90 باملئة، ما مل يذكر خالف ذلك. وهناك اإمكانية بن�شبة 5 يف املئة اأن   تعترب نطاقات عدم اليقني املحدرّدة يف هذا امللخرّ
5

ى الن�شب املعدرّل الوارد بني قو�شني معقوفني على هذا ال�شكل ] [، واإمكانية اأخرى بن�شبة 5 يف املئة اأي�شًا يف اأن يكون التاأثي دون هذا املعدرّل. يتم تبيان اأف�شل التقديرات  تتخطرّ

عندما تكون متوفرة. ونطاقات عدم اليقني التي تخ�شع اإىل تقييم لي�شت موازية دومًا للتقديرات الف�شلى املنا�شبة. ُيذَكر اأن عدداً من نطاقات عدم اليقني يف تقرير التقييم الثالث 

ول تتوافق مع انحرافني قيا�شيرّني )95 يف املئة(، وذلك غالبًا باللجوء اإىل اآراء اخلرباء. للفريق العامل الأ
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�لكربون.  ]23.5 بني 22 و25[  جيغا طن من �لكربون O2( �شنويًا 

�لكربون  من  طن  جيغا  و7.5[    6.9 ]بني   7.2 �إىل  �لت�شعينيات  يف 

O2( �شنويًا بني  25.3 و27.5[  جيغا طن من �لكربون  ]بني   26.4(

�لعامني 2000 و2005 )بيانات 2004 و2005 هي تقدير�ت موؤقتة(. 

ر بـ  ر��شي ُتقدَّ إ�شتخد�م �الأ �إنبعاثات ثاين �أك�شيد �لكربون �ملرتبطة با

1.6 ]بني 0.5 و2.7[  جيغا طن من �لكربون )5.9 ]بني 1.8 و9.9[  

هذه  �أن  مع  �لت�شعينيات  خالل  �شنويًا   )O2 �لكربون  من  طن  جيغا 

�لتقدير�ت لي�شت �أكيدة.  }7.3{

 715 بن�شبة  �إرتفعت  �جلوي  �لغالف  يف  �الإجمالية  �مليثان  • تركيز�ت 
جزءً� يف �ملليار لت�شبح 1732 جزءً� يف �ملليار يف �لت�شعينيات، وكانت 

قد بلغت 1774 جزءً� يف �ملليار عام 2005. تركيز�ت �مليثان يف �لغالف 

ل خالل �لـ650  ت �لنطاق �لطبيعي �لذي �ُشجرّ �جلوي للعام 2005 تخطرّ

�ألف �شنة �ملا�شية )بني 320 و790 جزءً� يف �ملليار( مثلما ظهر يف عيرّنة 

�نخف�شت  �لت�شعينيات  بد�ية  يف  �لنمو  معدرّالت  �شطو�نية.  �الأ �جلليد 

نبعاثات �الإجمالية )جمموع �مل�شادر �لب�رشية(  ب�شكل متناغم مع �الإ

�أن   
6

جداً  ح  املرجرّ من  �لفرتة.  هذه  م�شتقرة خالل  �شبه  كانت  �لتي 

و�لزر�عي  �لب�رشي  �لن�شاط  عن  �مليثان  تركيز�ت  يف  رتفاع  �الإ ينتج 

�ل�شلة  خرى ذ�ت  �الأ �مل�شاهمات  لكن  �لوقود �الحفوري،  و�إ�شتخد�م 

د ب�شكل و��شح بعد.  } 2.3 و7.4{ مل حُتدَّ

ن فهم تاأثيات الن�ساط الب�رشي على اإرتفاع درجات  حت�سرّ

احلرارة اأو اإنخفا�سها منذ تقرير التقييم الثالث، واأدرّى اإىل 

جمايل للتاأثي   يف اأن املعدرّل الإ
7
م�ستوى عالٍ من الثقة

حرتار  ال�سايف للن�ساط الب�رشي منذ العام 1750 كان الإ

 0.6 ]بني   +1.6 مبعدل  اإ�سعاعي  تاأثي  مع  املناخي 

و2.4[ واط للمرت املربع الواحد )انظر الر�سم 2(. }2.9، 

}2.3 ،6.5

على  للدللة  امل�شطلحات  هذه  ا�شُتعملت  ال�شيا�شات،  لوا�شعي  التلخي�ض  هذا  يف   
6

�ض على ح�شيلة اأو نتيجة ما. موؤكد  رجحيرّة املحتملة، اإ�شتناداً اإىل احلكم املتخ�شرّ الأ

ح  <90%، مرجرّ ح جداً  رجحيرّة<95%، مرجرّ افرتا�شيًا <99% كن�شبة حدوث، فائق الأ

 ،%10> <33%، م�شَتبعد جداً  <50%، م�شَتبعد  اأكرث ترجيحًا من ال�شتبعاد   ،%66>
طار 1 للمزيد من التفا�شيل(. فائق ال�شتبعاد <5% )انظر امللخ�ض الفني، الإ

 يف هذا التلخي�ض لوا�شعي ال�شيا�شات، ا�شُتعملت م�شتويات الثقة التالية للتعبي عن 
7

قلرّ 9  : الثقة العالية جداً متثرّل على الأ
رّ
ة العلم ال�شمني �ض املتعلرّق بدقرّ احلكم املتخ�شرّ

فر�ض من اأ�شل 10 لتكون دقيقة، والثقة العالية متثرّل 8 فر�ض من اأ�شل 10 لتكون 

طار 1(. دقيقة )انظر امللخ�ض الفني، الإ
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ك�سيد النيرتوز  ك�سيد الكربون، وامليثان، وثاين اأ ول: تركيزات ثاين اأ الر�سم الأ

لف �سنة املا�سية )اجلدول الكبي( ومنذ العام 1750 )اجلدول  خالل الـ10 اآ

اجلليد  باطن  من  خوذة  املاأ بالعينة  اخلا�سة  القيا�سات  تظهر  ال�سغي(. 

الغالف  نات من  لتدلرّ على درا�سات خمتلفة( وبعيرّ لوان خمتلفة  باأ نة  )املبيرّ

املقيا�ض  على  املوجب  �سعاعي  الإ ثي  التاأ يظهر  احلمراء(.  )اخلطوط  اجلوي 

الوارد ناحية اليمني )الر�سم 6.4(.

التغيرّ يف غازات الدفيئة انطالقًا من عيرّنة ماأخوذة 

من باطن اجلليد واملعلومات احلديثة
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�

�شعاعي �لناجت عن �إرتفاع يف معدالت ثاين �أك�شيد �لكربون،  • �لتاأثري �الإ
و�مليثان، وثاين �أك�شيد �لنيرتوز، هو 2.30+ ]بني 2.07+ و2.53+[  

ل �إرتفاعه يف  و�ط للمرت �ملربع �لو�حد، ومن �ملمكن جدً� �أن يكون معدرّ

�حلقبة �ل�شناعيرّة ال �شابق له يف �لـ10 �آالف �شنة �ملا�شية )�نظر �لر�شم 

�شعاعي بن�شبة  �أك�شيد �لكربون �الإ �إرتفع تاأثري ثاين  ول و�لثاين(.  �الأ

كرب خالل �أي  20 يف �ملئة بني �لعامني 1995 و2005، وهو �لتغريرّ �الأ

قل.  }6.4 و2.3{ خرية على �الأ عقد يف �ل�شنو�ت �لـ200 �الأ

و�لكربون  �لكربيت،  )خا�شة  �جلوي  �لهباء  يف  �لب�رشية  • �مل�شاهمات 
مفعواًل  تنتج  و�لغبار(  و�لنيرت�ت،  �شود،  �الأ و�لكربون  �لع�شوي، 

و0.1-  -0.9 ]بني   -0.5 بن�شبة  مبا�رش  �إ�شعاعي  تاأثري  مع  دً�،  مربِّ

 -1.8 ]بني   -0.7 �لو�حد، وغري مبا�رش بن�شبة  [  و�ط للمرت �ملربع 

و0.3-[  و�ط للمرت �ملربع �لو�حد. �أ�شبح فهم هذه �لتاأثري�ت �ليوم 

ن  حت�شرّ نتيجة  وذلك  �لثالث،  �لتقييم  تقرير  �إعد�د  مرحلة  من  �أ�شهل 

ر تخطيطات �أكرث �شموليرّة، غري  ر�س ومن �ل�شاتل، وتوفرّ �لقيا�س من �الأ

�شعاعي. ويوؤثر  �أن نطاق عدم �ليقني ال يز�ل حا�رشً� يف جمال �لتاأثري �الإ

مطار. �لهباء �جلوي �أي�شًا على مدة حياة �لغيوم وعلى هطول �الأ

م�شادر.  ة  عدرّ عن  �شعاعي  �الإ �لتاأثري  يف  �لب�رشية  �مل�شاهمات  تنتج   •
كيميائية  مو�د  �إنبعاثات  عن  �لناجتة  وزون  �الأ طبقة  يف  �ت  �لتغريرّ �إنرّ 

وزون )�أك�شيد�ت �لنيرتوجني، �أك�شيد  ل بدورها، ت�شاهم طبقة �الأ ت�شكرّ

�لكربون، و�لهيدروكاربونات( بن�شبة 0.35+ ]بني 0.25+ و0.65+[  

التأثير اإلشعاعي (واط للمتر املرّبع)

عناصر التأثير
اإلشعاعي

قيم التأثير اإلشعاعي
(واط للمتر املرّبع)

املستوى املقيَّم
للفهم العلمي نطاق خاص

٠١٢-١-٢

طبيعي
صنع اإلنسان

من 

غازات دفيئة
طويلة العمر

األوزون

كربون هالوجيني

تروبوسفيريستراتوسفيري

الكربون األسود
 على الثلج

إستخدام األرض بياض سطحي

إجمالي
 األهباء

بخار مائي
CH

4
ستراتوسفيري 

التأثير املباشر

تأثير بياض
 السحب

معوقات خطية

اإلشعاع الشمسي

صافي تأثير
النشاط البشري 

عاٍلعاملي

عاٍل

متوسط

متدٍن

متوسط
 إلى متدٍن
متوسط

 إلى متدٍن

متدٍن

متدٍن

متدٍن

عاملي

عاملي

عاملي

قاري
إلى عاملي

قاري
إلى عاملي

محلي
 إلى قاري

قاري
إلى عاملي

قاري

١٫٦٦ [١،٤٩ إلى ١٫٨٣]

٠٫٤٨ [٠،٤٣ إلى ٠٫٥٣]

٠٫٣٤ [٠،٣١ إلى ٠٫٣٧]

٠٫٣٥ [٠٫٢٥ إلى ٠٫٦٥]

٠٫٠١ [٠٫٠٠٣ إلى ٠٫٠٣]

٠٫١٢ [٠٫٠٦ إلى ٠٫٣٠]

١٫٦ [٠٫٦ إلى ٢٫٤]

٠٫١ [٠٫٠ إلى ٠٫٢]

٠٫٠٧ [٠٫٠٢ إلى ٠٫١٢]

-٠٫٠٥ [-٠٫١٥ إلى ٠٫٠٥]

-٠٫٥ [-٠٫٩ إلى -٠٫١]

-٠٫٧ [-١٫٨ إلى -٠٫٣]

-٠٫٢ [-٠٫٩ إلى -٠٫١]

٠٫١٦ [٠،١٤ إلى ٠٫١٨]
(N2O) أكسيد النيتروز

(CO2) ثاني أكسيد الكربون

  (CH4) ميثان

إىل  �سافة ا ن�سطة الب�رشية، بالإ ك�سيد الكربون الناجت عن الأ �سعاعي للعام 2005 يف ما يخ�ضرّ ثاين اأ ثي الإ جمايل للتاأ ط الإ
رّ

الر�سم 2: تقديرات ونطاق املتو�س

م  �سعاعي وامل�ستوى املقيَّ ثي الإ طار اجلغرايف املثايل )على امل�ستوى الف�سائي( للتاأ ك�سيد النيرتوز، وغيها من العوامل الهامة، ناهيك عن الإ امليثان وثاين اأ

كيدة والال-متماثلة من  ب ذلك احت�ساب التقديرات غي الأ �سعاعي ال�سايف الناجت عن الن�ساط الب�رشي ونطاقه. تطلرّ ثي الإ ي�سًا التاأ للفهم العلمي LOSU. يظهر اأ

خرى وغي الواردة هنا ذات م�ستوى فهم علمي منخف�ض.  �سعاعي الأ ثي الإ ة ب�سيطة. ُتعترَب عنا�رش التاأ إليه بعملية ح�سابيرّ ل ا نة، ول ميكن التو�سرّ ال�رشوط املكوِّ

ة. نطاق الغيوم ال�سناعية امل�ستقيمة  نه لي�ض مدرجًا يف هذا الر�سم ب�سبب طبيعته العر�سيرّ ًا، غي اأ إ�سافيرّ ًا ا إ�سعاعيًا طبيعيرّ ثياً ا وُيعترب الهباء اجلوي الربكاين تاأ

خرى ممكنة للمالحة اجلوية على ال�سباب }2.9، الر�سم 2.20{ ثيات اأ فها الطائرات ل ي�سمرّ تاأ التي تخلرّ

�سعاعي عنا�رش التاأثي الإ



ملخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات

�

�شعاعي  �الإ �لتاأثري  ن�شبة  تبلغ  �لو�حد.  �لو�حد  �ملربع  للمرت  و�ط 

 +0.31 ]بني   +0.34  
8

�مل�شعرّ �لكربون  يف  تغريرّ  عن  �لناجت  �ملبا�رش 

ز �لتغريرّ يف �مل�شاحة �لناجت  و�ط للمرت �ملربع �لو�حد. يعزرّ و0.37+[  

�شود على �لثلوج  عن تغريرّ �لرتبة وت�شاقط �لهباء �جلوي �لكاربوين �الأ

�شعاعي بن�شبة 0.2- ]بني 0.4- و0.0[ و0.1+ ]بني 0.0  �لتاأثري �الإ

�إ�شافية  تاأثري�ت  ًا. وتربز  �لو�حد تعاقبيرّ و0.2+[  و�ط للمرت �ملربع 

�أقلرّ من 0.1+/-  و�ط للمرت �ملربع �لو�حد يف �لر�شم �لثاين.  }2.3، 

}7.2 ،2.5

تاأثريً�  �شبرّب   1750 �لعام  منذ  �ل�شم�شي  �ل�شعاع  يف  �لتغريرّ  �أن  ر  • ُيقدَّ
�ملربع  للمرت  و�ط  و0.30+[    -0.06 ]بني   +0.12 بن�شبة  �إ�شعاعيًا 

�لتقييم  تقرير  يف  �لو�ردة  �لتقدير�ت  ن�شف  من  �أقلرّ  �أي  �لو�حد، 

�لثالث.  }2.7{ 

املناخ  ة تغيرّ م يف فهم كيفيرّ ن التقدرّ
رّ

منذ تقرير التقييم الثالث، حت�س

ة بيانات ومعلومات  ع عدرّ
رّ

ر وتو�س يف الزمان واملكان من خالل تطورّ

ف�سل لنطاق عدم اليقني، واختالف طرق القيا�ض.  وحتاليل، وفهم اأ

نهراجلليدية والغطاء  املزيد من املالحظات ال�ساملة متوفرة عن الأ

لواح  إىل م�ستوى مياه البحر والأ �سافة ا الثلجي منذ ال�ستينيات، بالإ

ن جمع املعلومات ل يزال  اجلليدية منذ بداية العقد املا�سي. غي اأ

حمدوداً يف بع�ض املناطق.

حرتار يف النظام املناخي لي�ص مو�سوع اإلتبا�ص، كما هو  الإ

وا�سح من خالل املالحظات التي ت�سي اإىل اإرتفاع اإجمايل 

حلرارة اجلورّ واملحيط، وذوبان الثلج واجلليد الوا�سع على 

جمايل ملياه  رقعة جغرافية وا�سعة، واإرتفاع امل�ستوى الإ

البحر )انظر الر�سم الثالث(.  }3.2، 4.2، 5.5{

هي   )2006-1995( �ملا�شية  �لـ12  �ل�شنو�ت  �أ�شل  من  �شنة   11  •
ر�س  �الأ �شطح  حر�رة  بيان  يف  دفئًا  كرث  �الأ �لـ12  �ل�شنو�ت  بني  من 

ل خالل �ل�شنو�ت  ه �مل�شتقيم �لذي �ُشجِّ  )منذ 1850(. �لتوجرّ
9

�الجمالية

�ملئة �ملا�شية )من 1906 حتى 2005( و�لذي بلغ 0.74 درجة مئوية 

ل بني  ا �ُشجِّ �أكرب ممرّ 0.56درجة مئوية و0.92درجة مئوية[ هو  ]بني 

�لعامني 1901 و2000 كما ورد يف تقرير �لتقييم �لثالث �أي 0.6درجة 

ل  مئوية ]بني 0.4درجة مئوية و0.8درجة مئوية[. �الإحرت�ر �لذي �ُشجِّ

مئوية  درجة   0.13( �ملا�شية  �لـ50  �ل�شنو�ت  خالل  م�شتقيم  ب�شكٍل 

هو  �لو�حد(  �لعقد  يف  مئوية[  و0.16درجة  مئوية  0.10درجة  ]بني 

رتفاع �الإجمايل  ل يف �ل�شنو�ت �ملئة �ملا�شية. �الإ تقريبًا �شعف ما �ُشجِّ

 0.76 بن�شبة  هو   2005-2001 حتى   1899-1850 من  للحر�رة 

درجة مئوية ]بني 0.57درجة مئوية و0.95درجة مئوية[. تاأثري جزر 

�حلر�رة يف �ملدن و�قعي ولكن غري حملي، ولديه مفعول �شئيل )�أقلرّ 

ر�س يف �لعقد �لو�حد، و�شفر  من 0.006 درجة مئوية على �شطح �الأ

على مياه �ملحيط(.  }3.2{

�الإ�شطناعية  �لتو�بع  من  ة  �مل�شتمدرّ للقيا�شات  جديدة  حتاليل  • ُتظهر 
و�لبالونات �جلوية حلر�رة �لطبقة �ل�شفلى و�لو�شطى �لرتوبو�شفريية 

ر�س، وهي متناغمة  م�شتويات �إحرت�ر �شبيهة ببيانات حر�رة �شطح �الأ

يف �إطار عدم �ليقني، و�شبيهة ب�شكل كبري باالإختالف �لو�رد يف تقرير 

�لتقييم �لثالث.  }3.2، 3.4{

�لياب�شة  فوق  �لثمانينيات  منذ  �جلورّ  يف  �لبخار  حمتوى  معدرّل  • �إرتفع 
يتناغم  رتفاع  �الإ هذ�  �لعليا.  �لرتوبو�شفريية  �لطبقة  ويف  و�ملحيط، 

�أن  �ل�شاخن  للهو�ء  ميكن  �لذي  �الإ�شايف  �لبخار  مع  و��شع  ب�شكل 

يحمله.

ط حر�رة  �أن متو�شرّ  1961 �لعام  منذ  نت  ُدوِّ �لتي  �ملالحظات  • �أظهرت 
�ملحيط �الجمالية �إزد�د حتى عمق 3000 مرت كحدرّ �أدنى، و�أن �ملحيط 

ميت�سرّ �أكرث من 80 يف �ملئة من �حلر�رة �مل�شاَفة �إىل �لنظام �ملناخي. 

�لر�شم  )�نظر  �لبحر  مياه  م�شتوى  �إرتفاعًا يف  م�شابه  �إحرت�ر  ي�شبرّب 

ول(.  }5.2، 5.5{ �الأ

ن�شَفي  يف  �ملرتفعات  يف  �جلليديرّة  نهر  و�الأ �جلليد  م�شتوى  �إنخف�س   •
)ال  �لبحر  مياه  م�شتوى  �إرتفاع  يف  ذلك  �شاهم  وقد  ر�شيرّة،  �الأ �لكرة 

�ل�شمالية  �لقطبية  �ملنطقة  يف  �لثلجية  لو�ح  �الأ ة  نهر�جلليديرّ �الأ ت�شمرّ 

وغرينالند(. )�نظر �جلدول 1(.  }4.6، 4.7، 4.8، 5.5{

ات مالحظات مبا�رشة حول تغيرّ

مناخية حديثة

وزون والنظام املناخي  �شعاعي للكربون امل�شعرّ قد مترّ تقييمه موؤخراً بالتف�شيل يف التقرير اخلا�ض بالهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ حول حماية طبقة الأ  التاأثي الإ
8

العام.
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١٤٫٥ ٠٫٥

٥٠

٠

٥٠-

١٠٠-

١٥٠-

٤

٠

٤-

٠٫٠

٠٫٥-

١٤٫٠

١٣٫٥

٤٠

٣٦

٣٢

١٨٥٠١٩٠٠١٩٥٠٢٠٠٠

السنة

حلرارة (درجة مئوية)
ا

 (درجة مئوية)

(مليون كيلومتر مربع)

(مليون كيلومتر مربع)
التغير بني العامني ١٩٦١ و١٩٩٠ بامللمتر.

(أ) املتوّسط اإلجمالي للحرارة

(ب) املتوّسط اإلجمالي ملستوى مياه البحر

(ج) كثافة الثلوج في القطب الشمالي

لة  زرق( واملعلومات امُل�سجَّ جمايل مل�ستوى مياه البحر بقيا�ض املد واجلزر )الأ ط الإ
رّ

ر�ض، )ب( املتو�س جمايل حلرارة �سطح الأ ط الإ
رّ

( املتو�س الر�سم 3: التغيرّ يف )اأ

لت املطابقة للمرحلة املمتدة  ات متنا�سبة مع املعدرّ بريل. كل التغيرّ ذار/مار�ض وني�سان/اأ حمر( و)ت( كثافة الثلوج يف القطب ال�سمايل يف �سهري اآ بال�ساتل )اأ

ب ال�سنوية. مناطق الظلرّ هي نطاق  لة يف كل  عقد، فيما تدلرّ الدائرات على الن�سَ ل الن�سب امل�سجرّ نحناءات الناعمة على معدرّ بني العامني 1961 و1990. تدلرّ الإ

ل، الر�سم 4.2،  ورّ �سئلة 3.1، الر�سم الأ ة )ت(.  }الأ إنطالقًا من حتليل �سامل للنقاط امل�سكوك فيها املعروفة )اأ و ب( ومن ال�سل�سلة الزمنيرّ رة ا عدم اليقني املقدَّ

الر�سم 5.13{

التغيرّ يف احلرارة، وم�ستوى مياه البحر، وكثافة الثلوج يف القطب ال�سمايل. 
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�أن  �لثالث  �لتقييم  تقرير  منذ  لت  �ُشجِّ جديدة  معلومات  وُتظهر   •
�لقطبية  و�ملنطقة  غرينالند  يف  �لثلجية  لو�ح  �الأ م�شتوى  �إنخفا�س 

�لبحر  مياه  م�شتوى  �إرتفاع  يف  ملحوظ  ب�شكل  �شاهم  قد  �ل�شمالية 

ل  معدرّ �أ�شبح  لقد   .)1 �جلدول  )�نظر  و2003   1993 �لعامني  بني 

ى  درّ
�لذوبان يف غرينالند و�ملنطقة �لقطبية �ل�شمالية �أكرث �رشعًة، ما �أ

رتفاع  �الإ كان  ولطاملا  �جلليدية.  لو�ح  �الأ د�خل  من  �جلليد  تفريغ  �إىل 

لو�ح �لثلجية ياأتي بعد تقلرّ�س، و�إنخفا�س،  يف مقد�ر �خل�شارة من �الأ

�لعائمة. هذه  �لثلجيرّة  �لقطع  �أو  �لثلجيرّة  �لطبقات  وخ�شارة، يف حجم 

�إنخفا�س  لتف�شري معظم  �خل�شارة �ل�رشيعة يف م�شتوى �جلليد كافية 

�حلجم �ل�شايف لغرينالند. وقد وقع ما تبقرّى من �خل�شارة �جلليدية يف 

ت �لرت�كم �لناجت  ن هذه �خل�شارة �لناجتة عن �لذوبان تخطرّ غرينالند الأ

عن ت�شاقط �لثلوج.  }4.6، 4.8، 5.5{

]بني 1.3   8. مبعدل  �لبحر  مياه  مل�شتوى  �الجمايل  ط  �ملتو�شرّ �إرتفع   •
ل �أ�رشع  و2.3[ مللرت يف �ل�شنة بني �لعامني 1961 و2003. كان �ملعدرّ

يف  مللرت  و3.8[   2.4 ]بني   3.1 حو�يل  و2003:   1993 �لعامني  بني 

ل  ل �ل�رشيع �لذي �ُشجِّ �إذ� كان هذ� �ملعدرّ �ل�شنة. من غري �لو��شح ما 

�إرتفاعًا  �أو  تقلرّبًا يجري كل عقد،  1993 و2003 يعك�س  �لعامني  بني 

مد. هناك ثقة كبرية باأن م�شتوى مياه �لبحر قد  ه �لطويل �الأ يف �لتوجرّ

�لذي  رتفاع  �الإ ر  وُيقدَّ و�لع�رشين.  ع�رش  �لتا�شع  �لقرنني  بني  �إرتفع 

ل يف �لقرن �لع�رشين بـ 0.17 ]بني 0.12 و0.22[ مرتً�.  }5.5{ �ُشجِّ

• بني �لعامني 1993 و2003، يتناغم جمموع �مل�شاهمات �ملناخيرّة على 
�لذي  �لبحر  مياه  م�شتوى  �إرتفاع  جمموع  مع  �ليقني  عدم  م�شتوى 

ن  ُيالَحظ مبا�رشًة )�نظر �جلدول 1(. وتقوم هذه �لتقدير�ت على حت�شُّ

متوفرة.  ن  �الآ �أ�شبحت  �لتي  �ملعلومات  وبيانات  بال�شاتل  �لقيا�شات 

�أقلرّ  �ملناخيرّة  �مل�شاهمات  جمموع  كان  و2003،   1961 �لعامني  بني 

من �إرتفاع م�شتوى مياه �لبحر �مللحوظ. وقد ن�سرّ تقرير �لتقييم على 

�إختالف مماثل بني �لعامني 1910 و1990.

قاليم والقارات، �سهدنا  على م�ستوى مياه املحيط يف الأ

مد، ومن بينها  الأ ات املناخية الطويلة  عدداً من التغيرّ

التغيرّ يف احلرارة والثلج يف املنطقة القطبية ال�سمالية، 

البحر،  التهطال، وملوحة  ناهيك عن حتوُّل يف مقادير 

اجلفاف،  مثل  القا�سي  املناخ  واأ�سكال  الهواء،  ونوعيرّة 

عا�سي  الأ وقورّة  احلررّ،  وموجات  الغزيرة،  مطار  والأ

}5.2 ،3.6 ،3.5 ،3.4 ،3.3 ،3.2{ 10
ة. املداريرّ

ة التيفونات والزوبعات. عا�شي املداريرّ  تت�شمن الأ
10

مالحظات اجلدول:

رتفاعات من ال�شاتل.  معلومات ما قبل العام 1993 متعلقة بقيا�ض املد واجلزر، ومعلومات ما بعد العام 1993 متعلقة بقيا�ض الإ
اأ

رة من م�سادر خمتلفة.  }5.5، اجلدول 5.3{  رتفاع امللحوظ مل�ستوى مياه البحر، وامل�ساهمات املقدرّ ل. الإ ورّ
اجلدول الأ

ط اإرتفاع م�ستوى مياه البحر )ملمرت يف ال�سنة( متو�سرّ

1993–19612003–2003م�سدر اإرتفاع م�ستوى مياه البحر

ع �حلر�ري 1.6 ± 0.420.5 ± 0.12�لتو�شرّ

0.77 ± 0.500.22 ± 0.18�لقمم �لثلجية و�لُكَتل �جلليدية

0.21 ± 0.050.07 ± 0.12لوح غرينالند �جلليدي

�للوح �جلليدي يف �لقطب �ل�شمايل
0.41 ± 0.140.35 ± 0.21

جمموع �مل�شاهمات �لفردية �ملناخية يف �إرتفاع 

م�شتوى مياه �لبحر
0.5 ± 1.10.7 ± 2.8

جمموع �إرتفاع م�شتوى مياه �لبحر �مللحوظ

�أ

0.5 ± 1.8 
�أ

0.7 ± 3.1 

�لفرق )�ملجموع �مللحوظ �لناق�س للم�شاهمات 

رة( �ملناخية �ملقدَّ
0.7 ± 0.71.0 ± 0.3
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�شعف  بن�شبة  �ل�شمالية  �لقطبية  �ملنطقة  يف  �حلر�رة  ط  متو�شرّ • �إرتفع 
يف  وللحر�رة  �ملا�شية.  �ملئة  �ل�شنو�ت  خالل  �لعام  ط  �ملتو�شرّ جمموع 

َلت بني �لعامني  ة �ُشجِّ هذه �ملنطقة هام�س تغريرّ يف كل عقد، ومرحلة حاررّ

1925 و1945.  }3.2{

�ل�شنوي  �ملعدل  �أن  �أظهرت   1978 �لعام  منذ  �ل�شاتلية  �ملعلومات   •
ة تقلرّ�س بن�شبة 2.7 ]بني 2.1 و3.3[  رتفاع م�شتوى �ملياه �جلليديرّ الإ

يف �ملئة خالل كل عقد، مع �إنخفا�س �إ�شايف يف �ل�شيف مع ن�شبة 7.4 

رقام مع ما ورد  ]بني 5.0 و9.8[ يف �ملئة يف �لقرن. وتتما�شى هذه �الأ

يف تقرير �لتقييم �لثالث.  }4.4{

�لثمانينيات يف  منذ  �إرتفعت  �ل�شقيعية  �لرتبة  �أعلى طبقة  يف  • �حلر�رة 
�لذي  �لزمن  تغريرّ  وقد  مئوية(.  درجات   3 ل   )مبعدرّ �لقطبيرّة  �ملنطقة 

طول لهذ� �ملناخ  ة �الأ ى باجلليد، فاأ�شبحت �ملدرّ ر�س ُتغطرّ كانت فيه �الأ

ر�شيرّة،  �أكرث �إرتفاعًا بن�شبة 7 يف �ملئة يف �لن�شف �ل�شمايل من �لكرة �الأ

�لـ15  �لربيع بن�شبة تفوق  �إرتفاع خالل  1900، مع  �لعام  وذلك منذ 

باملئة.  }4.7{

ن�شبة  يف  و2005   1900 بني  مد  �الأ �لطويلة  هات  �لتوجرّ ظهرت   •
ل �إرتفاع يف �لتهطال خا�شًة يف  ة مناطق و��شعة. و�ُشجرّ �لتهطال يف عدرّ

�ملناطق �ل�رشقية من �أمريكا �ل�شمالية و�جلنوبية، و�أوروبا �ل�شمالية، 

واخر  هات ملحوظة يف اأ عات للظواهر املناخية املتطرفة التي تتنا�سب مع توجرّ هات والتوقرّ ثي الب�رشي على التوجرّ اجلدول 2: التوجهات احلالية، وتقييم التاأ

القرن الع�رشين. )اجلداول 3.7، 3.8، 9.4، الفروع 3.8، 5.5، 9.7، 11.2، و11.9(

 انظر اجلدول 3.7 للمزيد من التفا�شيل يف ما يتعلرّق بالتعريف.
اأ

طار 5، واجلدول 9.4.  انظر امللخ�ض الفني، اجلدول 4، وامللخ�ض الفني، الإ
ب

يام والليايل الباردة )اأكرث برودة بن�شبة 10 باملئة(.  اإنخفا�ض وتية الأ
ج

ًة يف العام. يام والليايل �شدرّ  اإحرتار اأكرث الأ
د

ة )اكرث حرارة بن�شبة 10 يف املئة(.
رّ
يام والليايل احلار  اإرتفاع وتية الأ

ه

�شباب. �ض بدًل من الدرا�شات الر�شمية لالأ  مل يخ�شع حجم الن�شاط الب�رشي للتقييم. اأ�شباب هذه الظاهرة مبنيرّة على حكم متخ�شرّ
و

لة يف كل  على يف معدلت م�شتوى مياه البحر امُل�شجرَّ قليمية. وُتعترَب هنا الن�شبة املئوية الأ نظمة املناخيرّة الإ اً على معدل م�شتوى املياه والأ  يعتمد م�شتوى مياه البحر العايل جدرّ
ز

�شاعة يف منطقة معيرّنة ومرحلة معيرّنة.

 التغيرّ يف امل�شتوى العايل ملياه البحر قريب من التغيرّ يف معدرّل م�شتوى مياه البحر.  }9.5{ 
ح

قليمية على م�شتوى  نظمة املناخية الإ ع للعام 2100 اأكرث اإرتفاعًا من املرحلة املرجعيرّة }10.6{ تاأثي التغيرّ يف الأ  يف جميع ال�شيناريوهات، معدرّل م�شتوى مياه البحر املتوقرَّ
ط

مياه البحر مل يتمرّ تقييمه بعد. 

ه الظاهرة )اأ( والتوجرّ

ه يف اأواخر  اأرجحيرّة هذا التوجرّ

القرن الع�رشين )خا�سة بعد 

العام 1960(

اأرجحيرّة م�ساهمة ب�رشية 

ه امللحوظ )ب( يف التوجرّ

جتاهات  هات امل�ستقبليرّة املبنيرّة على الإ اأرجحيرّة التوجرّ

نبعاث للقرن الواحد والع�رشين بناًء على �سيناريوهات الإ

�أيام وليايل د�فئة و�أقل 

ر��شي برودة يف معظم �الأ

ج

اً  ح جدرّ مرجرّ
د

ح  مرجرّ
د

إفرتا�سيًا  كد ا موؤ

�أيام وليايل حارة �أكرث دفئًا 

ر��شي ووترية يف معظم �الأ

اً ح جدرّ مرجرّ
ه

ح )�لليايل(  مرجرّ
د

إفرتا�سيًا  كد ا موؤ

. وترية مرتفعة  موجات حررّ

ر��شي. يف معظم �الأ

ح مرجرّ
و

كرث ترجحًا من ا�ستبعاداً  اًاأ ح جدرّ مرجرّ

. وترية )�أو  تهطال قويرّ

ن�شبة جمموع  هطول 

مطار من �لتهطال �لقوي(  �الأ

ر��شي. مرتفعة يف معظم �الأ

ح مرجرّ
و

كرث ترجحًا من ا�ستبعاداً  اًاأ ح جدرّ مرجرّ

ر��شي  �إرتفاع عدد �الأ

�ملتاأثرة باجلفاف

ح يف معظم �ملناطق  مرجرّ

منذ �ل�شبعينيات

كرث ترجحًا من ا�ستبعاداً حاأ مرجرّ

عا�شري  تز�يد ن�شاط �الأ

�ملد�رية �لقوية

ح يف معظم �ملناطق مرجرّ

منذ �ل�شبعينيات

و

كرث ترجحًا من ا�ستبعاداً  حاأ مرجرّ

�إرتفاع وترية م�شتويات 

مياه �لبحر �لعالية جدً� 

)با�شثناء �أمو�ج �ملدرّ 

ز

�لعمالقة(

ح مرجرّ
و، ح

كرث ترجحًا من ا�ستبعاداً  اأ
ط

ح مرجرّ
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�ملكان  وفق  كبري  ب�شكٍل  �لتهطال  ويختلف  و�شمالها.  �آ�شيا  وو�شط 

ماكن.  �الأ بع�س  يف  حمدودة  �ل�شلة  ذ�ت  �ملعلومات  وتبقى  و�لزمان، 

�لتي  خرى  �الأ �لو��شعة  �ملناطق  يف  مد  �الأ طويلة  هات  توجرّ لت  و�ُشجِّ

}3.9 ،3.3{  .11

خ�شعت للتقييم

إنخفا�س درجات  ر �ملياه فوق �ملحيط با • يتاأثر �لتغريرّ يف �لتهطال وتبخرّ
حر�رة �ملياه يف مناطق خطوط �لعر�س �ملتو�شطة �لقطبية، ناهيك عن 

�إرتفاع لوحة �ملياه يف مناطق خطوط �لعر�س �ملنخف�شة.  }5.2{

يف  �لو�شطى  �لعر�س  خطوط  م�شتوى  على  �لغربية  �لرياح  �إ�شتدرّت   •
ر�شيرّة منذ �ل�شتينيات.  }3.5{ ن�شفيرّ �لكرة �الأ

منذ  �أو�شع  م�شاحات  على  و�أطول  �أ�شدرّ  جفاف  فرت�ت  لت  �ُشجِّ  •
�ال�شتو�ئية.  و�شبه  �ال�شتو�ئية  �ملناطق  يف  خا�شًة  �ل�شبعينيات، 

و�إنخفا�س  عالية  حر�رة  بدرجات  �ملرتبط  �جلفاف  �إرتفاع  و�شاهم 

��شطلع  �لذي  �لدور  �إىل  باالإ�شافة  على �جلفاف،  �لتاأثري  يف  �لتهطال 

كثافة  و�إنخفا�س  �لرياح،  ونوعية  �ملاء،  �شطح  حر�رة  يف  �لتغريرّ  فيه 

�لثلوج.  }3.3{ 

�إرتفاع يف  �ملناطق، ور�فقها  �لقوي يف معظم  �لتهطال  • �إرتفعت وترية 
. درجات �حلر�رة ويف ن�شبة �لبخار يف �جلورّ

خالل  �لق�شوى  �حلر�رة  درجات  يف  �لنطاق  و��شع  تغيري  ل  �ُشجِّ  •
و�ل�شقيع  �لباردة  و�لليايل  يام  �الأ �أ�شبحت  �ملا�شية.  �لـ50  �ل�شنو�ت 

يام و�لليايل �حلارة وموجات �حلررّ )�نظر  �أقلرّ ندرًة، فيما �زد�دت �الأ

�جلدول 2(.  }3.8{ 

يف  �ملد�رية  عا�شري  �الأ ن�شاط  يف  قوية  زيادة  على  �شهوديرّة  �أدلرّة  • هناك 
حر�رة  درجات  يف  �إرتفاع  وعلى   ،1970 �لعام  منذ  طل�شي  �الأ �شمال 

�أي�شًا نظريرّات عن زيادة ن�شاط  �ملد�ريرّة. هناك  �ملناطق  �ملاء يف  �شطح 

1970 جتعل ر�شد  �لعام  يف  �ل�شاتلتيرّة  دلرّة  �الأ قبل  �ملد�ريرّة  عا�شري  �الأ

مد للن�شاط �الإع�شاري �ال�شتو�ئي �أكرث تعقيدً�.  �لتوجهات �لطويلة �الأ

ة.   عا�شري �ملد�ريرّ لة لالأ رقام �ل�شنوية �مل�شجَّ ه و��شح يف �الأ ما من توجُّ

 }3.8{

 ،3.8  ،4.4  ،5.3{ تتغيرّ  مل  املناخية  مناط  الأ بع�ص 

 }3.2

�لنهار  نطاق �حلر�رة خالل  �إنخفا�شًا يف  �لثالث  �لتقييم  تقرير  • �أورد 
�لفرتة  فقط  ت�شمل  الحقًا  عة  و�ملو�شَّ رة  �ملتوفرّ �ملعلومات  لكن   ،DTR

خرية �أن نطاق  �ملمتدة بني �لعام 1950 و1993. وُتظِهر �ملالحظات �الأ

�حلر�رة خالل �لنهار مل يتغريرّ من �لعام 1979 حتى �لعام 2004، فيما 

�إرتفعت �حلر�رة �ليومية �لليلية بامل�شتوى نف�شه. وتختلف �لتوجهات 

بني منطقة و�أخرى.  }3.2{ 

ل  ُت�شجَّ �ختالفات  ُيظهر  �جلنوبي  �لقطب  يف  �لبحر  جليد  يز�ل  ال   •
�إح�شائيرّة  توجهات  من  ما  �أنه  غري  موقعيرّة،  �ت  وتغريرّ �ل�شنة،  خالل 

حر�رة  معدرّالت  على  ومنعك�شة  �الإحرت�ر،  غياب  مع  متناغمة  هامة، 

�جلورّ يف �ملنطقة.

يف  موجودة  هات  �لتوجرّ كانت  �إذ�  ما  لتحديد  دلرّة  �الأ يف  نق�س  هناك   •
�لنطاق  ذ�ت  �لظاهر�ت  يف  �أو  للمحيط،  �جلنوبي  �لتقلبي  �لدور�ن 

عا�شري، و�ل�شقيع، و�لرعد، و�لعو��شف �لرمليرّة.  }5.3  �ل�رشيع كاالأ

و3.8{

املناخية  �رشات  املوؤ يف  التغيرّ  املناخ  علم  درا�سات  ت�ستخدم 

على  جمايل  الإ املناخ  يف  املا�سية  ات  التغيرّ ل�ستنتاج  ا�سة 
رّ

احل�س

ة  نطاق زمني يرتاوح بني العقود وماليني ال�سنني. معلومات توكيليرّ

ثر باحلرارة املحلية وعوامل  كهذه )مثاًل: عر�ض دائر �سجرة( قد تتاأ

نة  جه خالل ف�سول معيرّ خرى كالتهطال، وهي غالبًا ما تعك�ض التورّ اأ

الثالث  التقييم  تقرير  الدرا�سات منذ  زادت  �سنوات كاملة.  بدًل من 

ة  �سافية نتائج مرتابطة ومنطقيرّ إظهار املعلومات الإ الثقة نتيجة ا

ن  �رشات يف مناطق خمتلفة حول العامل، غي اأ ة موؤ على م�ستوى عدرّ

ة  عدم اليقني يزداد مع الرجوع يف الزمن نتيجة تغطية معلوماتيرّ

ة حمدودة. �ساتليرّ

قليمية  يف تقرير التقييم الثالث، ويف الف�شل 11 من هذا التقرير.  املناطق اخلا�شعة للتقييم هي تلك الواردة يف الف�شل اخلا�ض بالجتاهات الإ
11

املنظور التاريخي لعلم املناخ
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اأن  نظرية  ت�ساند  املناخ  بعلم  املت�سلة  املعلومات 

حرتار خالل ن�سف القرن املا�سي غي اعتيادي، اأقلرّه  الإ

خية التي  خالل ال�سنوات الـ1300 املا�سية. يف املررّة الأ

ن،  كانت فيها املناطق القطبيرّة حاررّة نوعًا ما اأكرث من الآ

وذلك خالل فرتة طويلة )منذ حواىل 125 األف �سنة(، اأدرّى 

اإرتفاع مبعدرّل  اإىل  القطبي  نخفا�ص يف حجم اجلليد  الإ

 6.6{ البحر.   مياه  م�ستوى  اأمتار يف  �ستة  اإىل  اأربعة 

و6.4{

ر�شية �ل�شمايل  ط �حلر�رة يف ن�شف �لكرة �الأ اً �أن متو�شرّ ح جدرّ • من املرجرّ
خالل �لن�شف �لثاين من �لقرن �لع�رشين كان �أكرث �إرتفاعًا منه خالل 

على  ح �أن يكون �الأ مرحلة 50 عامًا يف �ل�شنو�ت �لـ500 �ملا�شية، ومرجرّ

 �ً �لدر��شات �حلديثة تغريرّ تبنيرّ بع�س  �ملا�شية.  �لـ1300  �ل�شنو�ت  يف 

ر�شية �ل�شمايل من ذلك �لذي �أورده  �أو�شع يف حر�رة ن�شف �لكرة �الأ

تقرير �لتقييم �لثالث، مع �لت�شديد على �أن مر�حل �لتربيد ح�شلت بني 

�لقرنني �لثاين ع�رش و�لر�بع ع�رش، و�لقرنني �ل�شابع ع�رش و�لتا�شع 

كرث دفئًا �ل�شابقة للقرن �لع�رشين يف نطاق  ع�رش. وتندرج �ملر�حل �الأ

عدم �ليقني �لو�رد يف تقرير �لتقييم �لثالث.  }6.6{ 

ط م�شتوى مياه �لبحر �الإجمايل خالل �ملرحلة  ح �أن متو�شرّ املرجرّ • من 
�ملمتدة بني دورين جليديرّني )منذ حو�يل 12 �ألف �شنة( بلغ �أربعة �إىل 

�لع�رشين،  �لقرن  لت خالل  �ُشجرّ �لتي  �مل�شتويات  �أكرث من  �أمتار  �شتة 

ط  متو�شرّ �أن  �ملعلومات  وُتظهر  �لقطبي.  �جلليد  ذوبان  نتيجة  خا�شًة 

�إىل خم�س درجات  �أعلى بثالث  �ملرحلة كان  �لقطبيرّة يف هذه  �حلر�رة 

ر�س.  من �حلر�رة �حلالية، وذلك ب�شبب �لتغريرّ �لذي طر�أ على مد�ر �الأ

ح �أن لوح غرينالند �جلليدي وغريه من �ملناطق �جلليدية يف  ومن �ملرجرّ

ربعة من �أ�شل  متار �الأ ى �الأ ل ال يتخطرّ �لقطب �ل�شمايل قد �شاهم مبعدرّ

�لقطب  ملنطقة  يكون  وقد  �لبحر.  مياه  م�شتوى  يف  �مللحوظ  رتفاع  �الإ

�جلنوبي �أي�شًا تاأثري يف هذ� �الإطار.  }6.4{ 

واإىل�سل�سلة  نة، 
رّ

واملح�س طول  الأ ت  ال�سجالرّ إىل  ا التقييم  هذا  ي�سي 

العديد  حماكاة  عن  الناجتة  والتح�سينات  املالحظات  من  كرب  اأ

ال�سببية  الدرا�سات  لنتائج  طبقًا  ها  وتغيرّ املناخية  النواحي  من 

متالئمة  امللحوظة  ات  التغيرّ كانت  إذا  ا ما  مت  قيرّ التي  اجلديدة، 

ثيات اخلارجية، ول تتوافق مع  للتاأ عة  �ستجابة املتوقرّ الإ ًا مع  كمرّ

التف�سيات املقبولة فيزيائيًا. 

من املحتمل جداً اأن ُتعزى معظم حالت اإرتفاع املتو�سط 

الع�رشين  القرن  منت�سف  احلرارة يف  لدرجات  العاملي 

. ي�سي 
12
ز الغازات الب�رشية والدفيئة رتفاع يف تركرّ اإىل الإ

دت النتائج التي َخُل�ص اإليها  ذلك اإىل اإحراز تقدرّم منذ اأكرّ

التي  حرتار  الإ الثالث »اأن معظم حالت  التقييم  تقرير 

نتجت  قد  املن�رشمة  اخلم�سني  ال�سنوات  خالل  برزت 

ن�سانية  الإ التاأثيات  وباتت  الدفيئة«.  ز غازات  تركرّ عن 

امللحوظة ت�سمل نواٍح مناخية اأخرى، مبا يف ذلك احرتار 

احلرارة  ودرجات  القارية،  احلرارة  ومتو�سط  املحيطات 

الق�سوى واأمناط الرياح )انظر الر�سم 4 والر�سم 2، 9.4 

و9.5(

�حرت�رً�  �أحدث  �لدفيئة وحده  غاز�ت  ز  تركرّ �إرتفاع  �أن  املرجح  من   •
و�لب�رشية  �لربكانية  هباء  �الأ كانت  �لتي  �الإحرت�ر  حاالت  من  �أكرث 

�شُتحدثها.  }2.9، 7.5، 9.4{

�إىل  باالإ�شافة  و�ملحيطات،  �جلوي  �لغالف  �حرت�ر  �إنت�شار  يدعم   •
تف�شري  املرجح  غي  من  �أنه  نتيجة  �جلليدية،  �لرقعة  �إنح�شار 

�ملن�رشمة من دون  �ل�شنو�ت �خلم�شني  �لعاملي خالل  �ملناخي  �لتغريرّ 

�شباب  ذكر �لتاأثري�ت �خلارجية، و�أنه من املحتمل جداً �أالرّ ُيعزى الأ

طبيعية معروفة بحتة. )4.8، 5.2، 9.4، 9.5، 9.7{

�ل�شطحية  �حلر�رة  تغريرّ  يف  يربز  �ملناخي  �لنظام  يف  �لتغريرّ  بد�أ   •
�إرتفاع  ويف  �ملحيط،  فوق  متار  �الأ مئات  علورّ  على  و�جلوية 

�ل�شببية �شلوع  �لدر��شات  طار، ُتظهر  �لبحار. يف هذ� �الإ م�شتويات 

فهم تغيرّ املناخ وحتديد اأ�سبابه

 يرتكز عدم اليقني املتبقي على املنهجيات املعتمدة حاليًا
12
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أميركا الشمالية 

أوروبا

آسيا

أفريقيا

أستراليا
أميركا اجلنوبية

حلرارة (درجة مئوية)
تغّير ا

حلرارة (درجة مئوية)
غّير ا ت

حلرارة (درجة مئوية)
غّير ا ت

حلرارة (درجة مئوية)
غّير ا ت

حلرارة (درجة مئوية)
غّير ا ت

حلرارة (درجة مئوية)
تغّير ا

حلرارة (درجة مئوية)
ر ا تغّي

حلرارة (درجة مئوية)
ر ا تغّي

حلرارة (درجة مئوية)
تغّير ا

مناذج باستخدام التأثيرات الطبيعية فقط
مناذج باستخدام تأثيرات طبيعية وبشرية

مالحظات

٠٫١

٠٫٥

٠٫٠

١٩٠٠١٩٥٠٢٠٠٠
السنة

٠٫١

٠٫٥

٠٫٠

١٩٠٠١٩٥٠٢٠٠٠
السنة

٠٫١

٠٫٥

٠٫٠

١٩٠٠١٩٥٠٢٠٠٠
السنة

٠٫١

٠٫٥

٠٫٠

١٩٠٠١٩٥٠٢٠٠٠
السنة

٠٫١

٠٫٥

٠٫٠

١٩٠٠١٩٥٠٢٠٠٠
السنة

٠٫١

٠٫٥

٠٫٠

١٩٠٠١٩٥٠٢٠٠٠
السنة

٠٫١

٠٫٥

٠٫٠

١٩٠٠١٩٥٠٢٠٠٠
السنة

٠٫١

٠٫٥

٠٫٠

١٩٠٠١٩٥٠٢٠٠٠
السنة

٠٫١

٠٫٥

٠٫٠

١٩٠٠١٩٥٠٢٠٠٠
السنة

باإلجمال إجمالي اليابسة إجمالي احمليطات

ثيات الطبيعية  ات امللحوظة يف حرارة ال�سطح على مقيا�ض الياب�سة واملحيطات بنتائج حماكاة النماذج املناخية باإ�ستخدام التاأ الر�سم 2. مقارنة التغيرّ

لت  إىل املعدرّ ا العقد ون�سبة  �سود(، مقارنة مبنت�سف  الأ 1906 و2005 )اخلط  الزمنية املمتدة بني  الفرتة  العقدية يف  لت  والب�رشية. تظهر مالحظات املعدرّ

لت�سع ع�رشة عملية   %95-5 الزرقاء جمال  50%. وُتظهر اخلطوط  تبلغ تغطية املكان  عة حيث ل  1901 و1950. جرى ر�سم خطوط متقطرّ املتماثلة بني 

ما اخلطوط احلمراء فُتظهر بدورها جمال 5- ثيات الطبيعية فقط الناجمة عن الن�ساط ال�سم�سي والرباكني. اأ حماكاة خلم�سة مناذج مناخية، باإ�ستخدام التاأ

�سئلة 9.2، الر�سم 1{ ثيات الطبيعية والب�رشية }الأ ربعة ع�رش منوذجًا مناخيًا ي�ستخدم التاأ 95% لـ58 عملية حماكاة لأ

تغيرّ احلرارة العاملية والقارية
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�ت. ومن املرجح جداً   �لتغريرّ �ملن�شاأ يف كافة هذه  �لب�رشية  �لعو�مل 

�لغالف  وبرودة  �لرتوبو�شفريي  �لغالف  �حرت�ر  نهج  ياأتي  �أن 

�لدفيئة  غاز�ت  �إنبعاث  �إرتفاع  تاأثري  نتيجة  �ل�شرت�تو�شفريي 

�ل�شرت�تو�شفريي. �لغالف  و�إ�شتنز�ف 

خرية �شهدت �حرت�رً� ب�رشي  • من املرجح �أن �ل�شنو�ت �خلم�شني �الأ
�لر�شم  )�نظر  �جلنوبي  �لقطب  با�شتثناء  قارة  كل  على  ر  ثرّ �أ �ل�شنع 

درجة  ت�شمل  و�لتي  �إليها،  �ملُ�شار  �الإحرت�ر  �أمناط  ُتقاَرن  وال   .)4

مرور  مع  ها  وتغريرّ �ملحيطات  فوق  منها  �لياب�شة  فوق  �أكرب  �حرت�ر 

�لنماذج  قدرة  ر  وتوفرّ ب�رشية.  تاأثري�ت  ت�شمل  بنماذج  �إالرّ  �لزمن، 

�ل�شت  �لقار�ت  يف  �مللحوظ  �حلر�رة  �إرتفاع  حماكاة  على  �ملناخية 

تقرير  �أظهره  مما  قوة  �أكرث  �ملناخ  على  ن�شان  �الإ �آثار  عن  برهانًا 

�لتقييم �لثالث }3.2، 9.4{

�لبارزة  �حلر�رة  �ت  تغريرّ حماكاة  على  �لقدرة  يف  �مل�شاكل  تربز   •
تغريرّ  �ملقايي�س، كرب  لهذه  فوفقًا  �أ�شغر.  مقيا�س  على  �أ�شبابها  وعزو 

�ت �لناجتة عن  �ملناخ �لطبيعي، ما يزيد من �شعوبة �لتمييز بني �لتغريرّ

ز عدم �ليقني يف �لتاأثري�ت و�لرتكيز�ت  تاأثري�ت خارجية. �إىل ذلك، يعزرّ

يف  �لدفيئة  غاز�ت  �إنبعاث  �إزدياد  م�شاهمة  تقدير  �شعوبة  �ملحلية 

�ت �حلر�رة على �ملقايي�س �ل�شغرية.  }8.3، 9.4{ تغريرّ

• من املرجح �أن تكون �لتاأثري�ت �لب�رشية قد �شاعدت يف تغريرّ �أمناط 
�ملد�رية  فوق  �لعو��شف  �إجتاهات  على  بالتايل  رة  ؤثرّ مو  ،

13

�لرياح

�ت �ملاُلحظة  ر�شية. غري �أن �لتغريرّ و�أمناط �حلر�رة يف ن�شفي �لكرة �الأ

نتائج  من  �أهمرّ  ر�شية  �الأ �لكرة  من  �ل�شمايل  �لن�شف  يف  �لدور�ن  يف 

 ،3.6 ،3.5{ �لع�رشين.   �لقرن  �لتاأثري�ت يف  تغيري  على  ردً�  �ملحاكاة 

}10.3 ،9.5

برودة  و�أكرثها  حرً�  �لليايل  �أكرث  حر�رة  تكون  �أن  املحتمل  من   •
يام �لباردة قد �إرتفعت ب�شبب �لتاأثري�ت �لب�رشية. ومن املرجح  و�الأ

خطر  تفاقم  �شببت  قد  �ل�شنع  �لب�رشية  �لتاأثري�ت  تكون  �أالرّ  كثياً 

موجات �حلررّ )�نظر �جلدول 2( }9.4{

القيود  اإىل  �سافة  بالإ املناخية  النماذج  حتليل  ي�سمح 

الذي  املحتمل  املدى  بتقييم  املالحظات  تفر�سها  التي 

وىل، ويزيد جمال الثقة  يحيط بح�سا�سية املناخ للمرة الأ

�سعاعية  �ستجابة املناخية على التاأثيات الإ يف فهم الإ

)6.6، 8.6، 9.6، الر�سم 10.2(

�إىل  �ملناخي  �لنظام  ال�شتجابة  مقيا�شًا  �ملناخ  تو�زن  ح�شا�شية   • ُتعترب 

ل توقعًا بل حُتدد باعتبارها  �شعاعية �مل�شتد�مة. وال ت�شكرّ �لتاأثري�ت �الإ

ط �الإجمايل الحرت�ر �لياب�شة وفقًا لت�شاعف تركيز ثاين �أك�شيد  �ملتو�شرّ

2 درجة مئوية و4.5 درجة  �أن ترت�وح بني  من املحتمل  �لكربون. 

مئوية، و�أن تبلغ 3 درجات مئوية على �أف�شل تقدير، كما �أنه من غري 

�ملرجح �أن تنخف�س دون 1.5 درجة مئوية. �إىل ذلك، ال ميكن �إ�شتثناء 

ى 4.5 درجة مئوية بكثري، غري �أن تو�فق �لنماذج ال  �لقيم �لتي تتخطرّ

ر  ؤثرّ ر �ملياه �أهمرّ نتيجة تركيز�ت تو ينا�شب هذه �لقيم. وميثل تغريرّ تبخرّ

على ح�شا�شية �ملناخ وبات فهمها �ليوم �أ�شهل بكثري مما ورد يف تقرير 

�ليقني.   عدم  م�شادر  �أكرب  �لغيوم  تركيز�ت  وتبقى  �لثالث.  �لتقييم 

}8.6، 9.6، �لر�شم 10.2{

�شهدتها  �لتي  �ملناخية  �ت  �لتغريرّ �أ�شباب  ُتعزى  �أن  امل�ستبعد  من   •
1950 �إىل �لتغريرّ �لناجم عن �لنظام �ملناخي فقط.  �شبعة قرون قبل 

بني  �حلر�رة  تغريرّ  من  هامة  �أق�شام  تعود  �أن  جداً  املحتمل  فمن 

�لقرون  هذه  خالل  ر�شية  �الأ �لكرة  من  �ل�شمايل  �لن�شف  يف  �لعقود 

�أنه  كما  �ل�شم�شية،  �شعاعات  �الإ يف  �ت  و�لتغريرّ �لرب�كني  ثور�ت  �إىل 

�شاهمت  قد  �ل�شنع  �لب�رشية  �لتاأثري�ت  تكون  �أن  املحتمل  من 

هذه  يف  و�مللحوظ  �لع�رشين  �لقرن  مطلع  �شهده  �لذي  �الإحرت�ر  يف 

�ل�شجالرّت.  }2.7، 2.8، 6.6، 9.3{

م  التقدرّ النماذج،  من  كرب  اأ �سل�سلة  حماكاة  جتارب  عدد  ل  ي�سكرّ

التغيي املناخي هذا مقارنة  حرزه تقييم توقعات  اأ الذي  الرئي�سي 

إ�سافية م�ستقاة من  ا بتقرير التقييم الثالث. فاإىل جانب معلومات 

إحتمالت العديد  �سا�سًا كميًا لتقييم ا ر هذه التجارب اأ املالحظات، توفرّ

ي  إىل ذلك، تغطرّ من النواحي امل�ستقبلية التي �سي�سهدها تغيرّ املناخ. ا

ال�سيناريوهات  من  وا�سعة  �سل�سلة  النموذجية  املحاكاة  جتارب 

ات املناخية امل�ستقبلية توقعات التغيرّ

ات يف التقلرّبات ال�شمال اأطل�شية }3.6، 9.5{ مناط احللقية اجلنوبية وال�شمالية والتغيرّ  وخا�شة يف الأ
13
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تقديرات  و  اأ امُلثلى  نبعاثات  الإ ت�سمل  التي  املحتملة،  امل�ستقبلية 

نبعاثات الواردة  ن هذه التجارب �سيناريوهات الإ الرتكيز. وتت�سمرّ

 2000 العامني  بني  املمتدة  للفرتة   )SRES(  14
اخلا�ض التقرير  يف 

غازات  تركيزات  ت�سمل  التي  النموذجية  ختبارات  والإ و2100، 

و 2100.  هباء اجلوية امل�ستقرة بعد عام 2000  اأ الدفيئة والأ

حرتار بن�سبة  الإ اإرتفاع  العقدين املقبلني، يتوقرّع  خالل 

0.2 درجة مئوية ل�سل�سة �سيناريوهات اإنبعاث خمتلفة. 

الدفيئة  غازات  اإنبعاثات  م�ستويات  بقيت  ولو  حتى 

هباء اجلوية م�ستقررّة يف العام 2000، ُيتوقع اإرتفاع  والأ

حرتار بدرجة 0.1 درجة مئوية يف كل عقد )10.3،  الإ

)10.7

�ملناخ  بتغريرّ  �ملعنية  �لدولية  �حلكومية  �لهيئة  تقرير  �شدور  منذ   •
يف  �زدياد  �إىل  �لتقديرية  عات  �لتوقرّ �أ�شارت  �لت�شعينيات،  يف   )IPCC(

متو�شط �حلر�رة �الإجمالية بني 0.15 درجة مئوية و0.3 درجة مئوية 

�لو�شع  هذ�  مقارنة  مكان  وباالإ و205.   1990 �لعامني  بني  للعقد 

بالقيم �مللحوظة بـ0.2 درجة مئوية للعقد، وتعزيز �لثقة يف �لتوقعات 

مد.  }1.2، 3.2{  �لق�شرية �الأ

على  �ملحافظة  من  �لرغم  وعلى  �أن،  �لنموذجية  �الإختبار�ت  تظهر   •
�شعاعي وفق م�شتويات �لعام 2000،  �إ�شتقر�ر كافة عو�مل �لتاأثري �الإ

منط �الإحرت�ر يتجه نحو �الزدياد خالل �لعقدين �ملقبلني بن�شبة تبلغ 

0.1درجة مئوية للعقد، ب�شبب �إ�شتجابة �ملحيطات �لبطيئة. كما ُيتوقع 

بقاء  يف حال  للعقد(  مئوية  درجة   0.2 )�أي  �الإحرت�ر  ن�شبة  ت�شاعف 

�أف�شل  د  ؤكرّ وتو  .)SRES( نبعاث  �الإ �شيناريوهات  �شمن  نبعاثات  �الإ

حرت�ر يف كل قارة م�شكونة  �أن �ملتو�شط �لعقدي لالإ �لنماذج  توقعات 

نبعاث ومن املحتمل جداً �أن  بحلول 2030 ال ميترّ ب�شلة ل�شيناريو �الإ

در �لنموذجي خالل �لقرن �لع�رشين.   يبلغ �شعفيرّ �لتغريرّ �لطبيعي �ملقرّ

}9.4، 10.3، 10.5، 11.2-11.7، �لر�شم 29{ 

طار يف نهاية تقرير �شانعي ال�شيا�شات  �ض الإ نبعاث الواردة يف تقرير الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ IPCC للعام 2000. ويلخرّ ت�شي SRES اإىل �شيناريوهات الإ
14

 

لية  �شعاعية الآ ن مبادرات مناخية اإ�شافية. اأما تركزات ثاين اأك�شيد الكربون التقريبية امل�شاوية للتاأثيات الإ نبعاث )SRES( واحلالت التف�شيية التي مل تت�شمرّ زمرة �شيناريوهات الإ

هباء الدفيئة والب�رشية يف العام 2100 )انظر �شفحة 823 من تقرير التقييم الثالث( اخلا�شة مبجموعة �شيناريوهات ب1، اأ1، ب2، اأ1ب، اأ2 و الناجمة عن اإنبعاث الغازات والأ

لت حمور العديد من درا�شات املقارنات وجرى  اأ2 ف�شكرّ اأ1ب وال�شيناريو  A1FI فتبلغ 600، و700، و800، و850، و1250 و1550 جزءاً يف املليون. اأما ال�شيناريوهات ب1 و 

تقييم العديد منها يف هذا التقرير.

إرتفاع م�ستوى البحر املتوقعان يف نهاية القرن الواحد والع�رشين )10.5، 10.6، اجلدول 10.7( اجلدول 3: احرتار متو�سط احلرارة ال�سطحية العاملي وا

مالحظات الر�شم: 

ر�شي املتو�شط التعقيد وعدد كبي من مناذج الدوران العام  ُقيَِّمت هذه التقديرات وفقًا ل�شل�شة من النماذج التي ت�شمل النماذج املناخية الب�شيطة، والعديد من مناذج النظام الأ
اأ 

للغالف اجلوي واملحيطات.

�شتقرار يف العام 2000 عن مناذج الدوران العام للغالف اجلوي واملحيطات فقط.  ى تركيب الإ  يتاأترّ
ب

اإرتفاع معدرّل البحرتغيرّ احلرارة

اأ
)مرتاً يف 2090-2099 مقارنة بـ1980-1999()درجة مئوية يف 2090-2099 مقارنة بالعام 1999-1980(

حتمالاأف�سل تقديراحلالة مدى الإ
ات الدينامية  مدى قائم على النماذج، ي�ستثني التغيرّ

ال�رشيعة يف ذوبان الرقعة اجلليدية

ة �لرتكيز�ت �مل�شتقررّ

ب

 يف �لعام 2000
0.60.9 – 0.3-

0.18 – 1.10.38 – 1.82.9�ل�شيناريو ب1

A1 T 0.20 – 1.40.45 – 2.43.8�ل�شيناريو

0.20 – 1.40.43 – 2.43.8�ل�شيناريو ب2

1ب 0.21 – 1.70.48 – 2.84.4�ل�شيناريو  �أ

2 0.23 – 2.00.51 – 3.45.4�ل�شيناريو �أ

A1FI 0.26 – 2.40.59 – 4.06.4�ل�شيناريو
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من �ساأن ا�ستمرار اإنبعاثات غازات الدفيئة على امل�ستوى 

حرتار  احلايل اأو مب�ستوى اأعلى اأن يت�سبب مبزيد من الإ

ات يف النظام املناخي العاملي خالل القرن  وُيحدث تغيرّ

ى  ات من املرّجح جدًا اأن تتخطرّ الواحد والع�رشين، تغيرّ

تلك التي �سهدها القرن الع�رشين. )10.3(

توقعات  بتوفري  �ملناخية  �لنماذج  �إعد�د  �شهده  �لذي  م  �لتقدرّ • ي�شمح 
�شيناريوهات  ملختلف  اليقني  عدم  ونطاق  �لتقدير�ت  �أف�شل 

�شيناريوهات  �ل�شوء على خمتلف  �لتقرير  نبعاثات. وي�شلرّط هذ�  �الإ

نبعاثات متفاديًا بالتايل فقد�ن هذه �ملعلومات �خلا�شة بال�شيا�شة.  �الإ

�لقرن  نهاية  يف  �ل�شطحية  �الإحرت�ر  درجات   3 �لر�شم  ُيظهر  كما 

ة  �ملمتدرّ �لفرتة  �خلا�شة خالل   )2099-2090( و�لع�رشين  �لو�حد 

�الإختالفات  �لدرجات على  د هذه  ت�شدرّ 1980 و1999.  �لعامني  بني 

 SRES تقرير  يف  �لو�ردة  نبعاثات  �الإ �شيناريوهات  بني  �لظاهرة 

بهذه  �ملرتبطة  عة  �ملتوقرّ �ليقني  عدم  ودرجات  على،  و�الأ دنى  �الأ

�ل�شيناريوهات.  }10.5{

حتماالت للمتو�شط  • ي�شري هذ� �لتقييم �إىل �أف�شل �لتقدير�ت ومدى �الإ
�رشدية  �شيناريوهات  ل�شتة  �ل�شطحي  �لهو�ء  حر�رة  لدرجة  �لعاملي 

حها �لر�شم 3. على �شبيل �ملثال، متثرّل درجة 1.8  نبعاثات ويو�شرّ لالإ

الترّكزات املستقّرة
في العام ٢٠٠٠

٠٫٦

١٩٠٠٢٠٠٠٢١٠٠

٠٫٥

٠٫٤

٠٫٣

٠٫٢

٠٫١

٠٫٠

٠٫١-

   A2 السيناريو

 
  B

السيناريو 1

 
 A

1T السيناريو

 
 A

1F
السيناريو 1

 
 A

السيناريو 2

 
 A

1B السيناريو

 
 B

السيناريو 2

   A1B السيناريو
   B1 السيناريو

القرن العشرين 

السنة

حلرارة السطحية العاملي  (درجة مئوية)
احترار متوسط ا

الر�سم 5: املتو�سطات املتعددة النماذج ومدى احرتار ال�سطح الذي مت تقييمه

1ب وب1، التي  2 واآ إىل عام 1980-1999( لل�سيناريوهات  اأ إىل متو�سطات احرتار �سطح العامل املتعددة النماذج )ن�سبة ا �سود ا الر�سم 5: ي�سي املنحنى الأ

ما اخلط  ل ا�ستمرارية لتجارب املحاكاة يف القرن الع�رشين. ويدلرّ اللون الرمادي على مدى تغيرّ معياري ±1 للم�ستويات ال�سنوية للنموذج الفردي. اأ ت�سكرّ

ف�سل التقديرات )اخلط  إىل اأ ة بح�سب قيم العام 2000. ت�سي اخلطوط الرمادية جلهة اليمني ا
رّ

زات م�ستقر ختبار الذي يحافظ على الرتكرّ الربتقايل فيدلرّ على الإ

ف�سل التقديرات  نبعاث. ي�سمل تقييم اأ ة الواردة يف تقرير �سيناريوهات الإ حتمال الذي جرى تقييمه لل�سيناريوهات ال�رشدية ال�سترّ اخلا�ض بكل ق�سم( ومدى الإ

ة  إىل نتائج النماذج امل�ستقلرّ �سافة ا حتمال يف اخلطوط الرمادية مناذج الدوران العام للغالف اجلوي واملحيطات يف ناحية ال�سكل ال�سمالية، بالإ ومدى الإ

وقيود املالحظات )الر�سم 10.4 و10.29(. 



ملخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات

1�

مدى  يرت�وح  )حيث  )ب١(  �ملتدينرّ  لل�شيناريو  تقدير  �أف�شل  �ملئوية 

�أف�شل  ا  مرّ
�أ مئوية(،  درجة  و2.9  مئوية  درجة   1.1 بني  حتمال  �الإ

)حيث  مئوية  درجة   4.0 فهو   )A1FI( �ملرتفع  لل�شيناريو  تقدير 

2.4 درجة مئوية و6.4 درجة مئوية(.  حتمال بني  �الإ يرت�وح مدى 

�لتقييم  تقرير  �لذي حدده  �ملدى  تتنا�شب مع  �لتوقعات  �أن هذه  بيد 

5.8 درجة مئوية(، ت�شُعب مقارنتها  �إىل  �لثالث )1.4 درجة مئوية 

معلومات  �لر�بع  �لتقرير  ن  ويت�شمرّ  .)5 �لر�شم  )�نظر  مبا�رشة 

لكل  مقيرّم  �إحتمال  ومدى  �أف�شل  تقدير�ت  ر  يوفرّ نه  الأ تقدمًا  �أكرث 

�جلديد  حتمال  �الإ �شيناريو  وبات  �ل�رشدية.  �ل�شيناريوهات  من 

قرب  و�الأ تعقيدً�  كرث  �الأ �ملناخية  �لنماذج  من  �أكرب  عدد  على  يرتكز 

دورة  تركيز�ت  طبيعة  عن  جديدة  معلومات  ن  ويت�شمرّ �لو�قع،  �إىل 

�ملالحظات.   من  �ملناخية  �شتجابة  �الإ وقيود  �لكربون  �أك�شيد  ثاين 

}10.5{

فوق  �لكربون  �أك�شيد  ثاين  تركيز  تقلي�س  عن  �الإحرت�ر  ي�شفر   •
تبقى  �لتي  �لب�رشية  نبعاثات  �الإ �إرتفاع  وعن  و�ملحيطات،  �لياب�شة 

تركيز�ت  ي  درّ
ؤ تو  ،2 �أ بال�شيناريو  يتعلرّق  ما  يف  �جلوي.  �لغالف  يف 

متو�شط  �إرتفاع  �إىل  �جلوي  �لغالف  يف  �لكربون  �أك�شيد  ثاين  دورة 

ي�شمل  ذلك،  �إىل  مئوية.  درجة  من  باأكرث   2100 �لعام  يف  �الإحرت�ر 

يف  �لو�رد  ذلك  من  �أكرب  مدى  �ملرتفعة  �حلر�رة  عات  توقرّ جماالت 

و�شع  ن �شل�شلة �لنماذج �الأ تقرير �لتقييم �لثالث )�نظر �لر�شم 3( الأ

يف  �لكربون  �أك�شيد  ثاين  دورة  تركيز�ت  �إرتفاع  د  ؤكرّ تو رة  �ملتوفرّ

�لغالف �جلوي.  }7.3، 10.5{ 

يف  �لبحر  م�شتوى  رتفاع  الإ �لعاملي  ل  �ملعدرّ عات  توقرّ  3 �لر�شم  يبنيرّ   •
نهاية �لقرن �لو�حد و�لع�رشين )2090-2099(. يرت�وح منت�شف 

٠٠٫٥١١٫٥٢

٢٫٥

٢

١٫٥

٢٠٢٠-٢٠٢٩

٢٠٩٠-٢٠٩٩

٢٠٢٠-٢٠٢٩

٢٠٢٠-٢٠٢٩

٢٠٩٠-٢٠٩٩

٢٠٩٠-٢٠٩٩

١

٠٫٥

٠
٢٫٥

٢

١٫٥

١

٠٫٥

٠
٢٫٥

٢

١٫٥

١

٠٫٥

٠

٣٣٫٥٤٤٫٥٥٥٫٥٦٦٫٥٧٧٫٥
٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ٠ ١-

تغّير املتوسط العام حلرارة السطح (درجة مئوية)

(درجة مئوية)

٢٠٩٠ - ٢٠٢٠٢٠٩٩ - ٢٠٢٩

إحتماالت نسبية
إحتماالت نسبية

إحتماالت نسبية

ب١

أب١

أ٢

توقعات حرارة ال�سطح

واخره ن�سبة للفرتة املمتدة بني العامني 1980-1999. تظهر  عات تغيرّ املتو�سط العام حلرارة ال�سطح يف مطلع القرن الواحد والع�رشين واأ الر�سم 6: توقرّ

1ب  على(، واآ ال�سورة يف الو�سط واليمني متو�سط التوقعات املتعددة النماذج واخلا�سة بنماذج الدوران العام للغالف اجلوي واملحيطات ل�سيناريوهات ب1 )اأ

إىل الي�سار جمالت عدم اليقني ب�سكل  عوام 2020-2029 )و�سط( و2090-2099 )ميني(. يظهر الر�سم ا دنى( يف العقود املمتدة بني الأ )و�سط( والسيناريو أ٢ )اأ

ر�سي املتو�سط  حرتار ناجمة عن مناذج الدوران العام للغالف اجلوي واملحيطات ودرا�سات مناذج النظام الأ ل العام التقديري لالإ إحتمالت ن�سبية للمعدرّ ا

و ن�سخًا عن  مناذج متعددة. لذلك،  نبعاث، اأ م بع�ض الدرا�سات نتائج جزء من ال�سيناريوهات الواردة يف تقرير �سيناريوهات الإ التعقيد للفرتات ذاتها. وتقدرّ

ر النتائج فقط )الر�سم 10.8، 10.28( إىل اختالف توفرّ إختالف عدد املنحنيات يف الر�سوم يف الي�سار واليمني ا ُيعزى �سبب ا
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ل منوذج يف  10% من معدرّ 3 عند  �لر�شم  �شيناريو و�رد يف  مدى كل 

وبعدما   .2099-2090 بني  �ملمتدة  للفرتة  �لثالث  �لتقييم  تقرير 
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�مل�شاهمات يف  �ليقني  عدم  مو�طن  بع�س  معلومات  تبلورت 

عة.  }10.6{ �ملتوقرّ

�ليقني  عدم  مو�طن  �ليوم  حتى  �مل�شتخدمة  �لنماذج  ت�شمل  ال   •
وال  �جلوي،  �لغالف  يف  �لكربون  �أك�شيد  ثاين  دورة  تركيز�ت  يف 

نها  الأ �جلليدية  �ل�شفيحة  ذوبان  عن  �لناجمة  �لكلية  ثار  �الآ ن  تت�شمرّ

ناجمة  م�شاهمة  �لتوقعات  ت�شمرّ  دبي.  �الأ �لن�رش  مات  مقورّ �إىل  تفتقر 

�إرتفاع ذوبان �للوح �جلليدي يف غرينالند و�لقطب �جلنوبي عن  عن 

عو�م 1993 و2003، غري �أن هذه �ملعدرّالت  �ملعدرّالت �لتي حلظتها �الأ

هذه  كانت  لو  �ملثال،  �شبيل  على  �مل�شتقبل.  يف  تنخف�س  �أو  ترتفع  قد 

�مل�شاهمة لتزد�د بالتو�زن مع �ملتو�شط �لعاملي لتغريرّ درجة �حلر�رة، 

رتفاع م�شتوى �لبحر �لو�ردة يف �شيناريوهات  كانت �ملعدرّالت �لعليا الإ

0.2 مرتً�. وفيما ال  �إىل  بـ0.1  لتزد�د   3 �لر�شم  )SRES( يف  نبعاث  �الإ

لدرجة  حمدودً�  ثار  �الآ هذه  فهم  يبقى  على،  �الأ �لقيم  �إ�شتثناء  ميكن 

�إرتفاع  �أو  تقدير  �أف�شل  توفري  �أو  ح�شولها  �إحتمال  تقييم  تعيق 

م�شتوى �لبحر ب�رشعة.  }10.6{

�إىل  �جلوي  �لغالف  يف  �لكربون  �أك�شيد  ثاين  تركيز  �زدياد  ي  درّ
ؤ يو  •

على  �ملرتكزة  �لتوقعات  ت�شري  ذلك،  �إىل  �ملحيطات.  �س  حتمرّ �إزدياد 

لدرجة  �لعاملي  �ملتو�شط  تقلي�س  �إىل   )SRES( نبعاث  �الإ �شيناريوهات 

 يف �ملحيطات بني 0.14 و0.35 وحدة خالل �لقرن 
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)pH( حلمو�شة�

�مل�شتوى �حلايل  0.1 وحدة عن  بـ  �إنخفا�شًا  �أي  �لو�حد و�لع�رشين، 

منذ �لعقود ما قبل �ل�شناعية.  }5.4، �الإطار 7.3، 10.4{

حرتار املتوقرّعة وغيه   اإرتفع م�ستوى الثقة يف اأمناط الإ

الرياح  اأمناط  قليمية، مبا فيها تغيرّ  الإ من اخل�سائ�ص 

واجلليد.   املتطررّفة  اجلوية  حوال  الأ وبع�ص  والتهطال 

}11.1 ،10.3 ،9.5 ،9.4 ،8.5 ،8.4 ،8.3 ،8.2{

جغر�فية  �أمناطًا  و�لع�رشين  �لو�حد  للقرن  ع  �ملتوقرّ �الإحرت�ر  ُيظهر   •
ة عقود  مناط �لتي برزت خالل عدرّ م�شتقلرّة عن �ل�شيناريوهات، ت�شبه �الأ

ويف  �لياب�شة  فوق  �لدرجات  �أعلى  �الإحرت�ر  يبلغ  �أن  ُيتوقع  ما�شية. 

و�أق�شام  �جلنوبي  �ملحيط  يف  و�أدناها  �إرتفاعًا،  كرث  �الأ �لطول  خطوط 

طل�شي �ل�شمايل )�نظر �لر�شم 3(.  }10.3{ �ملحيط �الأ

٥١٠٢٠-٥-١٠-٢٠

متعدد النماذج  متعدد النماذج  

نسبة مئوية

مناط املتوقعة لتغيرّ التهطال الأ

ل القيم  ات الن�سبية يف التهطال )ن�سبة مئوية( لفرتة ما بني العامني 2090-2099، ن�سبة للفرتة املمتدة بني العامني 1980-1999. ت�سكرّ الر�سم 7: التغيرّ

ول / دي�سمرب و�سباط / فرباير )الي�سار(  نبعاث للفرتة املمتدة بني كانون الأ 1ب من تقرير �سيناريوهات الإ م�ستويات متعددة النماذج قائمة على ال�سيناريو اآ

قل من 66% من النماذج تتوافق مع عالمة التغيي، واملجالت املرقطة  إن املجالت البي�ساء هي حيث ن�سبة اأ غ�سط�ض )اليمني(. ا ب / اأ وحزيران / يونيو واآ

كرب من 90% من النماذج تتوافق مع عالمة التغيي )الر�سم 10.9(.  هي حيث ن�سبة اأ

عوام ما بني 2090-2099. وكان تقرير التقييم الثالث ليحدد مدى م�شابهًا للمدى الوارد يف   حددت توقعات تقرير التقييم الثالث للعام 2100 فيما ي�شي هذا التقرير اإىل الأ
15

�شلوب ذاته.  ق ملواطن عدم اليقني بالأ
رّ
الر�شم 3 لو اأنه تطر

�ض حملول ما. انظر معجم امل�شطلحات للمزيد من التفا�شيل. ي�شاوي اإنخفا�ض درجة احلمو�شة )pH(  تدين ن�شبة حتمرّ
16
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يوؤثر ذوبان  �أن  �ملحتمل  �لثلجية. كما من  �لرقعة  �أن تنح�رش  ع  ُيتوقرّ  •
�لثلج على معظم مناطق �لرتبة �ل�شقيعية.  }10.3، 10.6{

�ل�شمايل  �لقطب  يف  �لبحري  �جلليد  رقعة  تنح�رش  �أن  �ملتوقع  من   •
 .)SRES( نبعاث و�جلنوبي على حد �شو�ء وفقًا لكافة �شيناريوهات �الإ

وت�شري بع�س �لتوقعات �إىل �إختفاء �لرقعة �جلليدية يف نهاية �ل�شيف 

من �لقطب �ل�شمايل كليًا يف �أو�خر �لقرن �لو�حد و�لع�رشين.  }10.3{

فة وموجات �حلررّ  حو�ل �جلوية �ملتطررّ ر �الأ • من املحتمل جداً �أن تتكررّ
و�لتهطال �لكثيف. 

�ملد�رية  عا�شري  �الأ �أن تزد�د  �لنماذج، من �ملحتمل  ل�شل�شلة من  وفقًا   •
�لرياح حدودً�  و�شتبلغ �رشعة  �لرعدية(،  عا�شري  و�الأ )�لتيفون  ة  حدرّ

ق�شوى حتمل معها تهطااًل كبريً� يرت�فق مع �إرتفاع يف حر�رة �شطح 

نخفا�س �لعاملي يف �أعد�د  �ملياه �ملد�رية. �نخف�شت �لثقة يف توقعات �الإ

ت حدة �لعو��شف �لقوية منذ �ل�شبعينيات  عا�شري �ملد�رية. فتخطرّ �الأ

�لفرتة.  لتلك  رة  �ملتوفرّ �حلالية  �لنماذج  حماكاة  ر�شمته  �لذي  �ملدى 

}3.8 ،10.3 ،9.5{

�لقطب،  باإجتاه  �ملد�رية  �لعو��شف فوق  يتغريرّ م�شار  �أن  �ملتوقع  • من 
�حلر�رة،  و�أمناط  و�لتهطال  �لرياح  يف  �ت  تغريرّ ثناياها  يف  لتحمل 

�ملن�رشم.    �لقرن  ن�شف  خالل  �مللحوظة  �لعامة  مناط  �الأ و�إ�شتمر�ر 

}10.3 ،3.6{

�ملتوقعة  �لتهطال  �أمناط  �شهدت  �لثالث،  �لتقييم  تقرير  �شدور  • منذ 
يف  �لتهطال  معدرّالت  ترتفع  �أن  جدً�  �ملحتمل  فمن  ملحوظًا.  حت�شنًا 

خطوط �لطول �ملرتفعة، فيما من �ملرجح �أن تنخف�س يف �ملناطق �شبه 

1ب عام 2100، �نظر �لر�شم 7(،  �ملد�رية )بن�شبة 20% يف �ل�شيناريو �آ

خرية.  }3.3، 8.3، 9.5،  مناط �مللحوظة يف �الإجتاهات �الأ وت�شتمررّ �الأ

}11.9 - 11.2 ،10.3

• طبقًا لتجارب حماكاة �لنماذج �حلالية، من �ملحتمل جدً� �أن ترت�جع 
�ملحيط  يف   )MOC( و�لعر�س  �لطول  خطوط  يف  �لدور�ن  �رشعة 

�مل�شتوى  �إنخفا�س  ي�شل  و�لع�رشين.  �لو�حد  �لقرن  طل�شي خالل  �الأ

�ملتعدد �لنماذج يف �لعام 2100 �إىل 25% )يرتو�ح بني �شفر و%50( 

�شيناريوهات  تقرير  يف  �لو�ردة  نبعاثات  لالإ 1ب  �آ لل�شيناريو  وفقًا 

طل�شي  نبعاث SRES. ُيتوقع �أن ت�شهد درجات �حلر�رة يف منطقة �الأ �الإ

�ت ُتعزى �إىل �حرت�ر �أكرب  �إرتفاعًا على �لرغم من �أن �أ�شباب هذه �لتغريرّ

�أن  �إنبعاث غاز�ت �لدفيئة. ومن غري �ملرجح  إزدياد  يرتبط مبا�رشة با

�لقرن  خالل  مفاجئة  �إنتقالية  مبرحلة  و�لعر�س  �لطول  خطوط  متررّ 

�لتي  مد  �الأ �لطويلة  �ت  �لتغريرّ تقييم  ي�شعب  �إذ  و�لع�رشين.  �حلادي 

�شت�شهدها خطوط �لطول و�لعر�س.  }10.3، 10.7{

اأن  الب�رشيني  البحر  واإرتفاع م�ستوى  حرتار  الإ �ساأن  من 

ي�ستمرا لقرون ب�سبب الفرتات الزمنية الطويلة املرتبطة 

جراءات والرتكيزات املناخية، حتى ولو �سهد تركيز  بالإ

 ،10.4{ �ستقرار.  الإ من  نوعًا  الدفيئة  غازات  اإنبعاثات 

}10.7 ،10.5

�أك�شيد  ثاين  �ملناخي  �لكربون  تركيز�ت  ت�شيف  �أن  �ملتوقع  من   •
�أن  غري  �ملناخي،  �لنظام  �حرت�ر  مع  �جلوي  �لغالف  يف  �لكربون 

حجمها لي�س �أكيدً�. يزيد هذ� �لو�قع �ل�شكرّ حول �مل�شار �لذي �شت�شلكه 

�إنبعاثات ثاين �أك�شيد �لكربون �ل�رشورية لتحقيق نوع من �خلطوط 

ز ثاين �أك�شيد �لكربون يف �لغالف �جلوي. وفقًا  �لطول و�لعر�س يف تركرّ

للفهم �حلايل لرتكيز�ت دورة ثاين �أك�شيد �لكربون، تقرتح �لدر��شات 

�لنموذجية لكي ي�شتقررّ ثاين �أك�شيد �لكربون على 450 جزء يف �ملليون، 

نبعاثات �لرت�كمية خالل �لقرن �حلادي و�لع�رشين من  يجب تقلي�س �الإ

ل 670 )630 �إىل 710(  جيغا طن من �لكربون )2460 ]2310  معدرّ

�إىل   375[  490 �إىل  O2( تقريبًا،  �لكربون  2600[  جيغا طن من  �إىل 

600[  جيغا طن من �لكربون )1800 ]1370 �إىل 2200[  جيغا طن 

من �لكربون O2(. بالتو�زي مع ذلك، من �أجل �شمان خطوط �لطول 

و�لعر�س ثاين �أك�شيد �لكربون على 1000 جزء يف �ملليون، قد تتطلرّب 

منوذجي  ل  معدرّ من  �لرت�كمية  نبعاثات  �الإ تخفي�س  �لرتكيز�ت  هذه 

 5190( �لكربون  من  طن  جيغا    ]1490 �إىل   1340[  1415 يقارب 

]4910 �إىل 5460[  جيغا طن من �لكربون O2( �إىل 1100 ]980 �إىل 

  ]4580 �إىل   3590[  4030( تقريبًا  �لكربون  من  طن  جيغا    ]1250

}10.4 ،7.3{  .)O2 جيغا طن من �لكربون

م�شتويات  على   2100 �لعام  يف  �شعاعي  �الإ �لتاأثري  ي�شتقررّ  كي   •
�لعام  �ملتو�شط  ذلك  رغم  يرتفع  �أن  1ب،  �آ �أو  ب1  �ل�شيناريوهات 

للحر�رة بدرجة 0.5 درجة مئوية بحلول �لعام 2200.
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2100 على  �شعاعية يف �لعام  يف حال كان �لهدف تثبيت �لتاأثري�ت �الإ  •
ي  درّ

ؤ تو �أن  �حلر�رية  �لزيادة  �شاأن  من  1ب،  �آ �ل�شيناريو  م�شتويات 

 2300 �لعام  0.8 مرتً� بحلول  �إىل  بـ0.3  �لبحار  �إرتفاع م�شتوى  �إىل 

ة قرون  )مقارنة بـ1980-1999(. و�شت�شتمررّ �لزيادة �حلر�رية لعدرّ

 ب�شبب �لوقت �لذي ي�شتغرقه نقل �حلر�رة �إىل عمق �ملحيطات.  }10.7{ 

�لثلجي يف غرينالند وي�شاهم  �لغطاء  �إنح�شار  �أن ي�شتمررّ  �ملتوقع  من   •
�لنماذج �حلالية  2100. تقرتح  �لعام  بعد  �لبحار  �إرتفاع م�شتوى  يف 

�حلر�رة  �إرتفاع  ب�شبب  تت�شارع  �لثلجي  �لغطاء  خ�شارة  وترية  �أن 

�أكرث مما تزد�د ب�شبب �لتهطال، كما ت�شري �إىل �أن تو�زن �لرقعة على 

حرت�ر )ن�شبة  ى �ملتو�شط �لعاملي لالإ �ل�شطح ي�شبح �شلبيًا عندما يتخطرّ

4.6 درجات. يف  �إىل  1.9 درجات  �ل�شناعية(  للقيم يف �حلقبة ما قبل 

�أن  لفية، فمن �شاأنه  حال ��شتقررّ تو�زن �لرقعة على �ل�شطح خالل �الأ

�إرتفاع  يف  بالتايل  وي�شاهم  غرينالند  يف  �لثلجي  �لغطاء  على  يق�شي 

م�شتوى �لبحار ب�شبعة �أمتار. بالتايل، ميكن عقد مقارنة بني درجات 

�لفرتة  لت خالل  �ُشجرّ �لتي  تلك  �مل�شتقبلية يف غرينالند وبني  �حلر�رة 

�ملتاأتية  �ملعلومات  دت  �أكرّ عندما  �شنة م�شت،  �ألف   125 منذ  �جلليدية 

عن �ملنظور �لتاريخي لعلم �ملناخ تقلي�س رقعة �جلليد �لقطبي و�إرتفاع 

م�شتوى �لبحار بني 4 و6 �أمتار.  }6.4، 10.7{

بالرقعة  �ملرتبطة  �لدينامية  �الإجر�ء�ت  �حلالية  �لنماذج  ت�شمل  ال   •
خرية ت�شري �إىل �إحتمال تفاقم تدهور  �جلليدية، غري �أن �ملالحظات �الأ

�لرقع �جلليدية ب�شبب �الإحرت�ر ب�شكل يرفع م�شتوى �لبحار. ويبقى 

يف  لتو�فق  حمورً�  حجمها  ل  ي�شكرّ وال  حمدودً�  �الإجر�ء�ت  هذه  فهم 

ر�ء.  }4.6، 10.7{ �الآ

فوق  �جلليدية  �لرقعة  �أن  �حلالية  �لعاملية  �لنماذج  در��شات  ع  تتوقرّ  •
�لقطب �جلنوبي �شتبقى يف غاية �لربودة لدرجة متنع تاأثرها بذوبان 

ة ت�شاقط �لثلوج. غري �أن  �لرقعة، وُيتوقع �أن تزد�د حجمًا نظرً� حلدرّ

�جلليد  �إ�شقاط  �شيطر  حال  يف  حت�شل  قد  �جلليدية  �لرقعة  خ�شارة 

�لدينامي على تو�زن حجم �لرقعة �جلليدية.  } 10.7{

و�مل�شتقبلية  �ل�شابقة  �لكربون  �أك�شيد  ثاين  �إنبعاثات  �شت�شتمر   •
�ألفية،  من  كرث  الأ �لبحار  م�شتوى  و�إرتفاع  �الإحرت�ر  يف  و�شت�شاهم 

ز�لة هذ� �لغاز من �لغالف �جلوي.   نظرً� للفرتة �لزمنية �ل�رشورية الإ

}10.3 ،7.3{
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17)SRES( نبعاثات الواردة يف التقرير اخلا�ص �سيناريوهات الإ

قت�شاد منوً� �رشيعًا جدً� وي�شل فيه عدد �شكان  1 عاملًا م�شتقبليًا ينمو فيه �الإ اأ1. ي�شف خط �أحد�ث  و�أ�رشة �شيناريو �أ ال�سيناريو 

�ملو��شيع  ل  �لكفاءة. وت�شكرّ عالية  تكنولوجية جديدة  ذلك وتعتمد فيه �رشيعًا و�شائل  بعد  ليرت�جع  �لقرن  �إىل ذروته يف منت�شف  �لعامل 

�شا�شية �لتي تنطوي عليها هذه �لوقائع �ملنظورة �لتقارب بني �ملناطق وبناء �لقدر�ت و�إزدياد �لتفاعالت �لثقافية و�الإجتماعية وتقلي�س  �الأ

1 �إىل ثالث جمموعات ت�شنرّف �إجتاهات بديلة للتغريرّ �لتكنولوجي يف نظام 
قليمية يف دخل �لفرد تقلي�شًا بالغًا. ينق�شم �ل�شيناريو �أ �لفو�رق �الإ

و �إ�شتخد�م م�شادر 
حفوري )A1FI( �أ �شتخد�م �لكثيف للوقود �الأ 1 �لثالث يف �لرتكيز �لتكنولوجي: �الإ �لطاقة. وتتمايز جمموعات �لزمرة �أ

�شتخد�م �ملتو�زن باأنه ال يعتمد ب�شدة على  د �الإ 1ب( )حيث ُيحدرّ �شتخد�م �ملتو�زن جلميع �مل�شادر )�أ حفورية، )A1T( �أو �الإ �لطاقة غري �الأ

م�شدر و�حد من م�شادر �لطاقة، معتربً� �أن معدالت حت�شن مماثلة ُتطبرّق يف جميع تكنولوجيات توفري �لطاقة و�إ�شتخد�مها �لنهائي(. 

عتماد على �لذ�ت  �شا�شي حول �الإ 2 عاملًا خمتلفًا للغاية. ويتمحور �ملو�شوع �الأ ال�سيناريو اأ2. ي�شف خط �أحد�ث و�أ�رشة �شيناريو �أ

و�حلفاظ على �لهوية �ملحلية. وتتقارب �أمناط �خل�شوبة بني �ملناطق ببطء �شديد على نحو يوؤدي �إىل �إ�شتمر�ر تز�يد �شكان �لعامل. وتتخذ 

�لتنمية �القت�شادية منحى �إقليميًا ويت�شم �لنمو �القت�شادي للفرد و�لتغريرّ �لتكنولوجي بالبطء و�لتجزوؤ �أكرث مما هو �حلال يف �لوقائع 

خرى. �ملنظورة �الأ

ال�سيناريو ب1.  ي�شف خط �أحد�ث و�أ�رشة �شيناريو  ب1 عاملًا متقاربًا حيث يبلغ عدد �شكان �لعامل ذروته يف منت�شف �لقرن ويرت�جع 

قت�شادية نحو �إقت�شاد قائم على �خلدمات  �ت �رشيعة يف �لهياكل �الإ 1، غري �أنه يقرتن بتغريرّ بعد ذلك، على غر�ر خط �أحد�ث �ل�شيناريو �أ

و�ملعلومات و�إنخفا�س �لكثافة �ملادية و�عتماد تكنولوجيات نظيفة وفاعلة يف �إ�شتخد�م �ملو�رد. ويتم ت�شليط �ل�شوء على �إيجاد حلول عاملية 

قت�شادية و�الإجتماعية و�لبيئية، مبا يف ذلك زيادة �لعد�لة من دون �إتخاذ مبادر�ت �إ�شافية يف جمال �ملناخ.  �شتد�مة �الإ لالإ

�شتد�مة  لالإ حملية  حلول  �إيجاد  على  فيه  �لرتكيز  ين�شب  عاملًا  ب2  �ل�شيناريوهات  و�أ�رشة  �أحد�ث  خط  ي�شف  ب2.  ال�سيناريو 

 ،2 قت�شادية و�الإجتماعية و�لبيئية. هو عامل ي�شهد زيادة م�شتمرة يف عدد �ل�شكان مبعدل �أدنى مما هو عليه يف خط �أحد�ث �ل�شيناريو �أ �الإ

1 . بيد �أن  ً� تكنولوجيًا �أبطاأ و�أكرث تنوعًا مما هو عليه يف خط �أحد�ث ب1 و�أ قت�شادية، وتغريرّ كما ي�شهد م�شتويات متو�شطة من �لتنمية �الإ

قليمي. ه �أي�شًا نحو حماية �لبيئة وحتقيق �لعد�لة �الإجتماعية، فهو يركز على �مل�شتويني �ملحلي و�الإ هذ� �ل�شيناريو يوجَّ

2 و ب1 وب2.  وقد �ختري �شيناريو تو�شيحي لكل جمموعة من جمموعات �ل�شيناريوهات �ل�شتة A1B و A1FI و A1T و�ل�شيناريو �أ

وينبغي �إعتبار كل هذه �ل�شيناريوهات �شليمة من دون متييز بع�شها عن بع�س.

ال يت�شمن �شيناريو �لتقرير �خلا�س �أي مبادر�ت مناخية �إ�شافية، ما يعني �أنه مل يدرج �أي �شيناريو ياأخذ على عاتقه �رش�حة تنفيذ 

نبعاثات �ملن�شو�س عليها يف بروتوكول كيوتو. مم �ملتحدة �الإطارية ب�شاأن تغريرّ �ملناخ �أو �أهد�ف �الإ �إتفاقية �الأ

نبعاث. بل اأُخذت هذه الفقرة من تقرير التقييم الثالث وخ�شعت ملوافقة الهيئة امل�شبقة. ول بتقييم �شيناريوهات الإ  مل يقم تقرير الفريق العامل الأ
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