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	رة �����  

 


�� ����ر ا��
�خ �	�ر و�ورد ���م ا�ھ���، ا�را�� ��رض  إ�# أ
! (IPCC)� ر�ر ا����� ا���و��� ا�دو��� ا����

! ,زء �ن ا��ل ط�&��� ,راء ا�
	ط� ا��	ر�� و���ر ا��
�خ، �

  
�و��� ا�دو��� ا����� ����ر ا���خ  –/ أ��طس آب �8�ف، ��وم ا�%�در  (IPCC)�$�ر ا��#ر�ر ا"!�ر � ���� ا�

�ز�د �ن �دة ھذا ا�+�ط. و1*  ���ر ا���خ ، ��� أن���رض ���/�ل �+�وط �$ر�� ��زا�دةا"را+* ا�!��س، إ�) أن 
�ن ��?�) إ9 ����د �ن  ��<�ر در���ن � ��وس �ن���وى أ7ل  :دا>�#�ء : ) ا9��رار ا�����* ن 81، ا�و7ت ذا�5

  .وا"�ذ�� ا"را+* �ت ا9����س ا��راري 1* ���@ ا�#ط�:�ت، ��� 1��� 7ط�:ا���<�ت ��زا
  

 ��ا����� � 1*  ه�!�طروھ* ا����� ا������� ا��� /� ��#��م ا����رف ا�� ��� ا���% � ����ر ا���خ وآ<�ره  (IPCC)وا���
� � �%دي �5، ��و��ت ا����م �� !ص  1* ��ف، �و��را ا"ر���ء �وم7د $�دت وا����#�ل وا�!��رات ا����ا:���د 

  .�$?ن ���ر ا���خ وا"را+*ا�!�ص ا��و�5 ��#رري ا������ت ا��#ر�ر 
  

�ؤ��ر ا"طراف 1* ا�/�7�� ا"�م و��#دم ھذا � �#ر�ر إ�����ً : ���ً ر����ً 1* ا��/�و+�ت ا��#� � �$?ن ا���خ وا�����، �<ل 
1�� ا��%�ر ��ا�/�7�� ا"�م ا����دة ا>ط�ر�� �$?ن ل/ �����ر و1* أ� و ،، ا��د1* �ود��* (COP14)ا����دة �$?ن �

ون ا"ول/ د����ر. ،$� * ������و، 1* (COP25)���ر ا���خ �� *1  
  
ظر "ول �رة : ) أن  (IPCC)ا�����  ط �ت �ن و��ت�، أن "ا��(IPCC)، ر��س ا����� Hoesung Leeأ: ن ا���د 7د و�

�و!�راء ا�أ�ز� ذ�ك �ن !Iل إ�����ت �<�رة 7د��� 7د . وا"را+* �ر��5 –��ر ���وق 1* ظ�م ا���خ و$��ل  
 ���و��ت : ) ط�ق ا����م. وھذه ھ* ا��رة ا"و�) 1* ��ر�K �#�ر�ر ا�����ون أ� ��� ا��ؤ�/�ن � نأ (IPCC)وا�– 1*  53

��  �ن ا�� دان ا�����،". - ا���
  

5 ��س ا��ل ا�و��د.  ���م أن و���ن ھذا ا��#ر�ر أن ����ن إدارة ا"را+* ���ن�I1 1* ا�����ل �@ ���ر ا���خ، و�
دو�� :ن ا��د �ن ا���<�ت ��زات ا9����س ا��راري �ن ���1 ا�#ط�:�ت إذا �� أرد� ا>�#�ء : ) ا9��رار ا�����* �

  .در�� � ��وس 1.5 ���وى أ7ل �ن در���ن � ��وس ��<�ر، �� �م ��ن :د
  

�ر ا���خ ��>�#�ء : ) ا�ز��دة 1* د:م ا��%دي ا�����* ��� ا�را�* إ�) ا�/�ق ��ر�سف ھدو��ت �ا�� أ�دت، 2015و1* 
در���ن � ��وس 7����ً ����و��ت �� �7ل ا��%ر : ) ���وى أ7ل �����ً �ن ا���و�ط ا�����* �در��ت ا��رارة 

  در�� � ��وس. 1.5ا�ز��دة 1* �دود  � ���1ظ� : )ا�%�:*، و�وا% � ا���ود 
  
  

�/�ظ : ) ا"�ن ا��ذا�* �@ �زاو� زم  � ����زا�د اL<�ر ا�� ��� ����ر ا���خ : ) و�د ا����ن أن �ظل ا"را+* �
وھذا ��* أن ھ�ك �دوداً >���م ا"را+* 1* ا��%دي ����ر ا���خ، �<Iً �ن !Iل زرا:� ا����%�ل ا�ط�7�� ا�����ت. 

�ر�ون ا ����ج إ�) و7ت ��) �!�زن ا"$��ر وا��ر��و�رس ا"$��ر. ��� أن ���/����.  
  
�* وا"را+* � �!�طر.و����رص ���ب ��ر�ض ا"�ن ا��ذا�* وا��وع ا"� ������  � زم إدارة $ؤون ا�ط��7 ا"
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  ا�را�� �ورد ھ�م �&����
  

أن ا����م :د�� �ر�ز �$�ل :�م : ) ا��9دا�� ��ون 1* أ1+ل و+@ إ�)  ���ر ا���خ وا"را+*�$�ر ا��#ر�ر �$?ن 
  ��وا��� ���ر ا���خ

  
�ً 1* �ؤدي دوراً ھ��ا"را+*  ، إ�) أن "(IPCC)، ا�ر��س ا��$�رك � /ر�ق ا����ل ا�<��ث � ���� Jim Skeaوأ$�ر ا���د 
ظ�م ا���خ."  

  
1* ا����� �ن ا���<�ت ��زات  ��23<ل  ���Iل ا"را+*9 ا"!رى $��لا"�زرا:� وا��را�� واف �7�Iً "إن �وأ+

 .?$< ث ا���<�ت <�* زھ�ء �� ���دل  Pرض�ط����� �ا�و7ت ذا�5، ���ص ا��� ��ت او1* ا9����س ا��راري ا��$ر�� ا��
  ".،ا�%�:�و����� :ن ا�و7ود ا"�/وري اأ���د ا��ر�ون 

  
�� Hans-Otto Pörtnerو�7ل ا���د �� � *��ف أن (IPCC)، ا�ر��س ا��$�رك � /ر�ق ا����ل ا�<� Q+إن ھذا ا��#ر�ر �و ،

�ن أن ���:د : ) ا��%دي � ��خ. ا������� ��/ل ا��د إدارة �وارد ا"را+*��  
  

��� � ط��7 ا"راوأ+�ف "����ن أن �و1ر ا��ذاء � ���م 1* ظل ��خ ����ر، وأن �و1ر ا��� � ا"�� ً�����+* ا����!د�� 
�* وا����د����...ا����ددة����ن � زم ا�!�ذ إ�راءات ���رة وأ�+�ً � ���1ظ� : ) ا�ظم ا>��و�و��� وا��وع ا"� ،
  ".1* ���9ت ���ددة. ا"<رو���دة 

  
  �دھور ا�را�� و ا����ر

  
 ،ً�����د �ن 7درة ا��ر�� : ) ا��%�ص  و�#ل �ذ�ك �� ���ن زرا:�5، ���:د�� ��دھور ا"را+*، 81�� �%�Q أ7ل إ�

  �!� /� $�).�� �ؤدي �دوره إ�) �/�7م �دھور ا"را+* �و���ل  ، وھوا��ر�ون. وھذا �ؤدي إ�) �/�7م ���ر ا���خ
  

�%ر ��زات ا9����س ا��راري، ا�ر��س ا��$�رك �/ر�7 ا���ل ا����� Kiyoto Tanabeوأ$�ر ا���د � ��، ���#وا�م ا�وط
أن "ا�!��رات ا��* �!ذھ� �$?ن ا>دارة ا����دا�� �Pرا+* ���ن أن ��د �ن ھذه اL<�ر ا�� ���، �ل وأن ���س إ�) 

  ا���ھ�� 1* :دد �ن ا���9ت،".
  

�زداد ا����ل ���ت ا��ر��، وا>دارة ا����دا�� �Pرا+*  ،1* ظل ���#�ل �$�د �ز�داً �ن ا"�ط�ر ا��<�/�وا��طرد "
���رات ا"ر+��. ��د أن ھ�ك �دوداً ��� ���ن أن Iت و���و�� � ������ ا�������ت ا��� �� �ن اL<�ر ا�+�رة ��ذا ��

��س،". /� 5، و: ) ذ�ك ��1ض ا���9ت 7د ��ون�I� � ��7 ر��  
  

ھ* أ�+�ً  ا"را+* ا��* ���* ا��%�روا���طق ا����1 و .� �ون $!ص إ���9ً 1* ��طق ���* ا��%�ر 500���ش 
�@ وا��وا%ف ا��را���،  �و��ت ا��رارةو:ر+� أ�<ر �ن ��رھ� ����ر ا���خ وا�ظواھر ا���طر�1، ��� 1��� ا��/�ف 

��  .���ن ا����م وز��دة ا�+�ط : �زا�د �
  

 ���و��رض ا��#ر�ر ا�!��رات ا������ � ����ل �@ �دھور ا"را+* وا��� و�� دون �وا%ل ���ر ا���خ، وا����ف ��5. 
��رار ا�����*.I� �/ �!و��ت ا����� � � ����ث ا��#ر�ر اL<�ر ا����  

  
)�� � /ر�ق ا����ل ا"ول � ���� ، ا�ر���� ا��$�رValérie Masson-Delmotteوأ�1دت ا���دة IPCCد�<� (�، أن "ا����رف ا�

 و:دم!���ر ا��را�ق، و�دھور ا��ر�� ا�%#����، :ن ���ن ز��دة ا��!�طر ا����� :ن درة ا����ه 1* ا"را+* ا����1، و
 ،*�  ،".�#ر���ً  �� � ��وسدر 1.5ا��رار :���* ��#دار  لظ��) 1* ا��#رار ا�ظ�م ا��ذا

  
���� ا��رار  و:دم�!�طر �ر�/�� �داً ��%ل ��دھور ا��ر�� ا�%#����  ا�����وأ+�1ت "و�م  *1 *�ا��#رار ا�ظ�م ا��ذا

  :���* ��#دار در���ن � ��وس،".
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��  ا��ن ا��ذا

  
�ن أن ���:د ���ق ا���ل � �%دي ����ر ا���خ ���ن أن ���ن ا"را+* وا"�ن ا��ذا�* وا���ذ�� 1* آن وا�د�� ��� ،

�ز ا"ر�@ ��Pن ا��ذا�*: ا��وا1ر (ا�� �  ز: ) إ��ء ا��وع. و��ر��ا��#ر�ر أن ���ر ا���خ ���ن أن �ؤ<ر : ) ���@ ا�ر
�� ا���%ول (ا"���ر وا�#درة : ) ا��%ول : ) ا��ذاء)، واI���9ل (ا���ذ�� وا�ط�*)، وا��9#رار ووا>��ج)، وإ�

  ).(ا#ط�ع ا��وا1ر
  

، إ�) أن "ا"�ن ا��ذا�* (IPCC)، ا�ر��س ا��$�رك � /ر�ق ا����ل ا�<��ث � ���� Priyadarshi Shuklaوأ$�ر ا���د 
، وز��دة ا"���ر، �طق ا��دار��،، 9 ���� 1* ا��ا���خ 1* ا����#�ل �ن !Iل �# ص ا>��ج ����ر���?<ر �$�ل ��زا�د 

  وا!/�ض ا�#��� ا��ذا���، و��طل � � � ا>�داد،".
  

�� و��ر وأ+�ف "و�$�د آ<��Iا� ���راً ��/�و�� 1* ا�� دان ا��!� /�، ��ن ا�� دان �!/ض ا�د!ل 1* أ1ر�#�� وآ��� وأ�ر�
 *��ر در��ا���ر��* ھ* ا��* ����?�."،  

  
���راً  ھذا ا����ء وا���د�د��/�وت و .و���ل ا��#ر�ر أن زھ�ء < ث ا��ذاء ا���W �+�@ ھ��ًء أو ُ��دد ً�ا�� دان  ��ن ����

ا7د �ن $?5 أن �# ل �ن ا���<�ت ��زات و. و�# �ل ھذه ا�!���ر وا�/، وأ�+�ً 1��� ��ن ا���طقوا�� دان ا����� ا���#د��
.*�  ا9����س ا��راري و���ن ا"�ن ا��ذا

  
�� Debra Robertsوأ$�رت ا���دة �� � *، إ�) أن "��ض ا�!��رات (IPCC)، ا�ر���� ا��$�ر�� � /ر�ق ا����ل ا�<�

�رارة  ا���ث، و����ب 1* ا��ذا��� ��ط ب �ز�داً �ن ا"را+* وا����ه � �����  ،".!�%��ز�د �ن ا���زات ا�
  

ظماإن وا��طردت "� ���، وا�!+ر ،وا�/وا�5 وا��#ول، ،ا�#���� : ) ا���ت، �<ل ا���وب ا�!$� �واز�ا�� ا��ذا
���، ���Q 1ر%�ً 1* ظم �!/+� ا���<�ت ��زات ا9����س ا��راري �$�ل ���دام وا"�ذ�� ا���وا�� ا��%در ا��

>��� ."،5��ف �@ ���ر ا���خ وا��د �� �  
  

ظ�م ا��ذاء.و ا���Iل ا"را+* أو�5 ا�+�ف 1* �# �صوا��!�طر  >دارةو�! ص ا��#ر�ر إ�) أن <�� و���ل   
  
. �ظواھر ا���طر�1 ا��* �ؤ<ر : ) ا�ظم ا��ذا���ا7درة ا�������ت ا��� �� : ) �#�و��  �زز����ن أن  إدارة ا��!�طرو

و���ن ��#�ق ذ�ك ��8راء ����رات �ذا��� أو ��/��� إ��ج ���و:� ��و:� �ن ا����%�ل � �� و�� دون ز��دة �دھور 
  ز��دة ا�#درة : ) �#�و�� ا�ظواھر ا��و�� ا���طر�1 أو ا�����رة.�و ،ا"را+*

  
���ر ا���خ ا��د �ن أو�5 :دم ا����واة، و����ن ا�د!ل، و�/��� و�ن ��ن ا�و���ل ا"!رى � ���ف �@ اL<�ر ا�� ��� �

9 ��ون ��ض ا���طق ( (��9 ���ن �1�� �Pرا+* أن ��W �ذاًء ��1��ً) أ7ل ا��* ا��%ول �$�ل :�دل : ) ا��ذاء 
�ظ�ً. وھ�ك طرا�ق >دارة ا��!�طر وا��$�رك 1* ��� ��، و��� �� ھو ��وا1ر ���/�ل �<ل   .ظم ا>ذار ا��ؤ7ت

  
وا��ر��ز �$�ل :�م : ) ا��9دا��، إ�) ��ب ا�!�ذ إ�راءات ���رة، �����ن أ1+ل ا�/رص � ����ل �@ ���ر ا���خ. 

�� وا��د �ن وھذا �����@ ��  ، و����ن ا���ذ��، و�# �ل ��د�د ا"�ذ��.:دم ���1ؤ ا�/رص!/ض ا�ز��دة ا��
  

 @� ،������وھذا ���ن أن ���د �ظ�م �ذا�* أ�<ر 7درة : ) ا��#�و�� و�ز�د �ن ا"را+* ا���وا1رة ����%�ل ا�ط��7 ا"
����� ا�����ت وا�ظم ا>��و�و��� 1* ا�و7ت ذا�5. و�� �م ُ��!ذ إ�راءات ���رة 1* ھذه ا����9ت، �����ج ا"�ر إ (�

������، ��� ��/+* إ�) ا�!�ذ 7رارات %��� ���ل ا���Iل ا"را+* وا"�ن ا��ذا�* 1* �ز�د �ن ا"را+* � ط��7 ا"
  ا����#�ل.
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�%ر ��زات ا9����س ، ا�ر��س ا��$�رك �/ر�7 ا���ل ا����� Eduardo Calvoوأ$�ر ا���د � �����#وا�م ا�وط
ا>دارة ا����دا�� �Pرا+*، و��/ل �ور�د ا"�ذ�� � ���ن ا�ذ�ن ���ون  ، إ�) "أھ��� ا������ت ا��* �د:ما��راري

  ھ$�$� ا"و+�ع، وا9��/�ظ ����ر�ون 1* ا"رض، �@ ا��د �ن ا���<�ت ��زات ا9����س ا��راري،".
  

  و���ل ا�����ل �. ا�را�� و���ر ا��
�خ
  

1* ، ���ن أ�+�ً أن ���* ا�#ل وا������ا������ت ا��* ���ول ���9ت ��ر ا"را+* وا�ط��7، �<ل  ً������ؤ<ر �?<�راً 
�#ق و1ورات 1*ا�����ل �@ ���ر ا���خ. وا�!�ذ إ�راءات ���رة �  5��ل !���ر. ���ل : ) �/�ديا������ف "�  

  
/ذھ� ���/�ل.  إن ھ�ك، "(IPCC)، ا�ر��س ا��$�رك � /ر�ق ا����ل ا"ول � ���� Panmao Zhaا���د  و�7ل1أ�وراً � ن

و�و�����!دم ����ج إ�) ا��+�:/� وإ�) ا��!دا��� 1* ��دة، ���ر��ت و ت�� ������ أ!رى �واطن�I�  9 ُ���!دم
."،ً����� ���1  

  
 ��#�#��ت ���و أ�<ر ا��دا��:�ن !Iل ا���Iل ا"را+*  1* ھذا ا����لوأ+�ف "ھ�ك إ�، و�# ل �ن 1رط  ) 

، و�@ ا>1راط 1* �%د أ!$�ب ا�و7ود، و ا��د �ن و�ر7��Iك ا"�ذ�� و��د�دھ�، وا�#+�ء : ) إزا�� ا�����ت ا���
  ،".ا���خ �$��ل ا���Iل ا"را+* ا��ر��ط� ����ر����<�ت ��زات ا9����س ا��راري، وا����:دة �ذ�ك 1* ا��%دي ا

  

�ذة /ن ا�� ر�ر  

  
�و��� ا�دو��� ا����� ����ر ا���خ وھو ، ا���خ وا"را+*���ر ا��وان ا����ل � �#ر�ر ھو ��#ر�ر !�ص � ���� ا�

 (IPCC)  و�د1#�ت ����$?ن ،*�ر ا���خ، وا��%�ر، و�دھور ا"را+*، وا>دارة ا����دا�� �Pرا+*، وا"�ن ا��ذا
  .��زات ا9����س ا��راري 1* ا�ظم ا>��و�و��� ا"ر+��

  
 ��  !Iل دورة �#ر�ر ا��#��م ا���دس ا������. (IPCC)وھو وا�د �ن <I<� �#�ر�ر !�%� ��دھ� ا���

  
���#وا�م 1ر�7 ا���ل ا����� �@  �����ون�،  (IPCC)  ��دة ا�� ��� �1Pر�7 ا���� � ا�<I<� ا������ � ����و7د أُ:د ا��#ر�ر ��ت ا�#

�%ر ��زات ا9����س ا��راري� ��  ، و�د:م �ن و�دة ا�د:م ا�/* ا������ � /ر�ق ا����ل ا�<��ث.ا�وط
  

  ��ز�د �ن ا��� و��ت، ا�ر��ء ا�9%�ل:
IPCC Press Office, Email: ipcc-media@wmo.int 

Werani Zabula, + 41 22 730 8120, Nina Peeva, + 41 22 730 8142 

  
  : (IPCC)  ا����@ � ���� و�دة ا�د:م ا�/* ا������ � /ر�ق ا����ل ا�<��ث

20 7594 7377Sigourney Luz, +44   

�و��� ا�د��د�ن و    ا�/���وك، و        �و��ر و : )        (IPCC)و��� ����وا ا����� ا� إ���رام. ��

�ظ�ت � ��رر�ن:I�  

  ا�� ر�ر ا��2ص �	0ن ���ر ا��
�خ وا�را��

��اھو <�* �#ر�ر 1* � � � ا��#�ر�ر ا�!�%� ا��* ���دھ�  �ر ا���خ وا"را+*ا��#ر�ر ا�!�ص �$?ن �����  )IPCC(  
�@  �����ون�،  (IPCC)  و7د أُ:د ا��#ر�ر ��ت ا�#��دة ا�� ��� �1Pر�7 ا���� � ا�<I<� ا������ � ����1* دورة ا��#��م ا���دس. 
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 ���%ر ��زات ا1ر�7 ا���ل ا���� ��، و�د:م �ن و�دة ا�د:م ا�/* ا������ � /ر�ق 9����س ا��راري���#وا�م ا�وط
  ا����ل ا�<��ث.

 ��و�#دم ا�� !ص ا��و�5 ��#رري ا������ت ا��9����ت ا�ر���� � �#ر�ر ا�!�ص، ا���داً إ�) �#��م ا��ؤ�/�ت ا�� ��� وا�/
  وا����9:�� ا�79%�د�� ا������ وا���� #� ����ر ا���خ وا"را+*.

ا��و�5 ��#رري ا������ت : ) ا��و7@ ا�$��*:  (SRCCL) ا��#ر�ر ا�!�ص �$?ن ���ر ا���خ وا"را+*ا1ر � !ص و��و
https://ipcc.ch/report/srccl :*���� ��وا1ر %��/� و�7�@ و����ت ر����� : ) ا��و7@ ا�$� .www.ipcc.ch.  

 �����  ا��#ر�ر ا�!�ص �$?ن ���ر ا���خ وا"را+* �$?نإ�%�ءات ر

�و ا����*: 52!�راء �ن  107أ:د ا��#ر�ر   � داً، :� وا : ) ا�

-  15  ً�������ق��ً �����ؤ�/�ً ر��  

-  71  ً�����  �ؤ�/�ً ر

�رراً ����ر+�ً  21  -�  

��وھذا ھو أول �#ر�ر �� �  )IPCCون أ� ���  (� 1* ا����� �ن 40ء ا�����<ل و 1* ا�����) �ن ا�� دان ا�����. �53ؤ�/�5 ( �
  ا�����ن ������ق. ا��ؤ�/�ن ا�ر�����ن

�ر�@ �$�ر إ��5 1*  �7000ؤ�/�ً ���ھ��ً، +�ت �� �ر�و : )  96و7د ا:��دت 1ر�7 ا��ؤ�/�ن : ) إ�����ت 7د��� 
�و��ت (ا���ودة ا"و�):  275 28ا��#ر�ر، و��<ت �� ���و:5 ��� �ق؛  401 ��10 �#�ً ����ً :ن ا���راض ا�!�راء وا�

  �� �#�ً). 043 ��3 �#�ً؛ ا���ودة ا�<��<�:  831 14دة ا�<���: ا���و


�� ���ّ�ر ا��
�خ�
�ذة /ن ا����� ا���و��� ا�دو��� ا�� )IPCC(  

) ��  (UNDP) و7د أ$?ھ� �ر��W ا"�م ا����دة � ����  ) ھ* ھ��� ا"�م ا����دة ��#��م ا�� وم ا���� #� ���ّ�ر ا���خ.  IPCC  ا���
�* �زّود �#رري ا������ت ��#����ت : ��� ��ظ�� ���ّ�ر    1988 1* :�م   (WMO) ا������� �Pر%�د ا��و��  وا��ظ��

ا���م ذا�5، ا:��دت ا������ ا����� 1* و ا���خ، وآ<�ره و�!�طره 1* ا����#�ل، و�#دم ا��را�����ت � ���ف وا��!/�ف.
8$�ء  (UNEP)و�ر��W ا"�م ا����دة � ����  �P�(WMO)م ا����دة ا>�راء ا��$�رك ��ن ا��ظ�� � ��ا��*   (IPCC) ا���

  دو�� :+واً.  195 �+م 

   ���و��ت، : ) ���1 ا����و��ت، �� و��ت : ��� ���ن أن ���!د��� >:داد  (IPCC)  و�و1ر ا��#����ت ا��* �#د��� ا���� �
.��!���� أن �#����ت ا�����  �����ت � )IPCC1* ا��/�و+�ت ا�دو��� � �%دي ����ر    ( ً�������<ل إ�����ً ر

  /�1����.وُ����رض : ) �را�ل ���ددة ��/��� �و+و:���� و$   (IPCC)  وُ�%�غ �#�ر�ر ا�����  ا���خ.

   ��آ9ف ا"���ث ا�� ��� ا��* �%در �ل :�م ��وا�1ة �#رري ا������ت �]!ر �� و% ت إ��5 ا����رف  (IPCC)  و�#ّ�م ا���
ا��واطن ا��* �و�د �$?�� �وا1ق 1* اLراء 1* ا�دوا�ر ا�� ���، وا��واطن    (IPCC)  و��دد ا�����  ا�� ��� :ن ���ر ا���خ.

��� 9 ��ري أ���<�ً �ذا���. � اLراء، وا����9ت ا��* � زم إ�راء �ز�د �ن ا���وث 1���.ا��* �����ن �$?��  

   ��و9 ���ل 1* أ��� ا�����  >:داد �#�ر�رھ� ا����ت �ن ا�� ���ن ا�ذ�ن ُ�!��رون �ن ! /��ت ������. (IPCC)  و��$د ا���
.ً���  �وى ا<* :$ر �وظ/�ً دا

    ��ا"��س ا�� �* ا�/�ز���* ����ر ا���خ؛  ، ا�ذي ���ول<I<� أ1ر�7 :�� �: ا�/ر�ق ا����ل ا"ول   (IPCC) و�+م ا���
*، ا�ذي آ<�ر ���ر ا���خ وا����ف ��5 وھ$�$� ا"و+�ع إزاءه؛ وا�/ر�ق ا����ل ا�<��ث ، ا�ذي ���ولوا�/ر�ق ا����ل ا�<�

��� �+م ا�����  ا��!/�ف �ن �دة ���ر ا���خ. ���ول  )IPCCس    (�����%ر ��زات ا9� ��1ر�7 :�ل ���� ���#وا�م ا�وط
.��  ا��راري، ��د أ����ب �#��س ا9���<�ت وا��! ص �
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   ���ن إ�����ت �ل �ن ا"1ر�7 ا���� � ا�<I<�، و�ن ا��#ر�ر ا������*.    (IPCC)  و��?�ف �#�ر�ر ا��#��م ا�%�درة :ن ا���
�ول �#����ً أ�<ر إ���زاً �����ل ��ددة ���ددة ا��!%%�ت، ُ��) ��� :�دة أ�<ر �ن 1ر�ق أ�� ا��#�ر�ر ا�!�%� 1�* ��

  :��ل وا�د.

  دورة ا�� ��م ا���دس

   ��و1*  .  (AR6)  إ:داد �#ر�ر ا��#��م ا���دس    2015  1* دور��� ا���د�� وا"ر���ن 1* $��ط/ �1را�ر    (IPCC)  7ررت ا���
����ً �د�داً ��$رف : )    (IPCC)  ، ا�!�ت ا�����   2015  ���ن ا���#ودة 1* �$ر�ن ا"ول/ أ��و�ر دور��� ا�<��� وا"ر�

� وا"ر���ن ا���#ودة �<دور��� ا�<�و1*  ا":��ل ا���+�ر�� ��ذا ا��#ر�ر و� �#�ر�ر ا�!�%� ا��* ��%در 1* دورة ا��#��م.
  .و�#ر�ر ا��#��م ا���دس ،�#ر�ر �����وإ:داد <I<� �#�ر�ر !�%�،    (IPCC)  ا�����  7ررت،   2016   أ�ر�ل/ ���ن1* 

�� � وا"ر���ن ا���#ودة�<دور��� ا�<�1*    (IPCC)  ا����� و��ء 7رار    ��) �8:داد 2016   أ�ر�ل/ ���ن 13-11( 1* ��رو�*، 
�$?ن ا��وا+�@ ا����� � � �#�ر�ر ا�!�%� ا��* ا��#ر�ر ��د أن ُط ب �ن ا�دول ا":+�ء وا��ظ��ت ا��را��7 �#د�م آرا��م 

 .�����وُ��<ت ��@ ���و:�ت ���ول �وا+�@ �!� /� �$�ل ا"را+* وا��دن �ُ��د !Iل دورة �#ر�ر ا��#��م ا���دس ا�
* أ��ر ���و:�، و��ط* ���� ا�7را��ت 7د����  ���ر ا���خ وا"را+*ا��#ر�ر ا�!�ص �$?ن وا����ط�ت. و��<ل �>

  ��� ق ��"را+*. ل ا":+�ء وا��ظ��ت ا��را��7ا�دو

وھو  ،در�� � ��وس  1.5 ا9��رار ا�����* ��#دار ا���م ا���+* ا��#ر�ر ا�!�ص �$?ن   (IPCC)  ا����� و7د أ%درت 
ا����رات ا������� ذات و1وق ���و��ت �� �7ل ا��%ر ا�%�:*،  در�� � ��وس  1.5 ا9��رار ا�����* ��#دار���ول 

 ،2019. و1* أ� ول/ �����ر 1* ���ق د:م ا��%دي ا�����* �!طر ���ر ا���خ، ا�% � ���زات ا9����س ا��راري
  .ا����ط�ت وا��Iف ا�� �دي 1* ظل ��خ ����را��#ر�ر ا�!�ص �$?ن    (IPCC)  ا����� %در ��

��� 7د�ت  ���و��� ا�دو��� ا����� ����ر ا���خ � !طوط ا��و�����   �2019#�Q �#ر�ر �����،    (IPCC)  ا������ ا��� � 
(IPCC)    راري    2006 ���م��2019#�Q �#دم و .2019، 1* أ��ر/ ���و �$?ن 7وا�م ا��%ر ا�وط�� ���زات ا9����س ا� 

: ���ً  280 : ) و7د أ��م �� �ر�و. ��زات ا9����س ا��راري��وط�� �د:م إ:داد 7وا�م ا��%ر ا أ����ً : ���ً ��د<�ً 
����ت ا�!�%� �?ر��� 7ط�:�ت: �>د!�ل ��د�Iت �<�رة : ) ا��و����ت ا����� و: ) ا� �2019#�Q * إ:داد 1 و!��راً 

Wوا�  ا+*؛ وا�/���ت.روا��را�� وا��9!دا��ت ا"!رى �P ؛ وا�زرا:�ا�ط��7؛ وا��� ��ت ا�%�:�� وا��!دام ا�

، ��د أن �#دم ا"1ر�7 ا���� � ا�<I<� 2022و�ُ�����ل ا��#ر�ر ا������* ��#ر�ر ا��#��م ا���دس 1* ا�%ف ا"ول �ن 
  .�2021 1* �#ر�ر ا��#��م ا���دس 1* إ�������

���1 ا��#�ر�ر 1* ا�دورة  �د�Wو�#ر�راً !�%�ً :ن ���ر ا���خ وا��دن 1* دورة ا��#��م ا��#� �.    (IPCC)  ا����� و���د 
�������ف وا��!/�ف.�ا��* ������ �  �/ر�دةا�/رص وا<�ر ���ر ا���خ : ) ا��دن، �#��م آ �در�� أ��ر ا�  

  .www.ipcc.chز��رة ا��و7@ ا����*: � �%ول : ) �ز�د �ن ا��� و��ت �ر�) 
  


