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 ُ��ظر ا������د أو ا����س أو ا��وز��
 

2018/24/PR 

 (IPCC)��رة !� �� ������ ا���و��� ا�دو��� ا������ ����ر ا����خ 

  ��2018رن ا
ول/ أ��و�ر  8

��(ن ا���رار  (IPCC)��$ص �!���' ا������ت ���%ر�ر ا�$�ص ������ ا���و��� ا�دو��� ا������ ����ر ا����خ 
�و��، ا�ذي أر�+ ا���و��تدر*�  1.5ا�����' ��%دار � 

 ،�ر ا����خ  –��رن ا
ول/ أ��و�ر  8إ��ون، ���ور� �ور��� ��� ا���و�� ا�دو�� ا����م  (IPCC)أ ��ت ا��"� #$
رات *ر�� و��دة ا
,ر و+ر �*�و(�  1.5 �) ا'��رار ا�����# $# �دود  ا&�"�ء�دد ��� أن �ط�ب ��* �در�� ��و

 ��)$# ��$� ����# ا�����2. و0ر�ت ا��IPCCدود  (�در��  1.5وم ا',�ن أن ا����$ظ�  �) ا'��رار ا�����# $# 
ن *��"ق $وا�د ��و� �د'ً �ن در��ن ��و�""�ر ����ً إ�) ��ب �2  *�، و��ن أن �����س و���ظم ا&�و�و�� ا�ط�

  ����2 أ�,ر ا*�دا�� و د'ً.

 ��وم ا�*�ت $# إ��ون،  1.5ا��"رر ا��9ص ��7ن ا'��رار ا�����# ��"دار  (IPCC)و(د ا ��دت ا�� ،�در�� ��و
�وھر�ً $# �ؤ��ر ا����خ ا�����# $# ���و�ش، $# �و��دا، $# ���ون ا
ول/  ���ور� �ور�. و*�,ل ھذا ا��"رر إ*����ً 

  د*��ر،  �د ا*��راض ا���و��ت '�<�ق ��رس ����ول �*��7 ��ر ا����خ.

 ��س ا���ل إ�)"إن ھذا ا��"رر ا���م، ا�ذي  Hoesung Lee، ا�*د (IPCC)و(�ل ر�، �ر�2  ��# ��6000 ر�و  �)  
��  $# إ دادھ� )�<��إ*����ت إ�) ون  �) �ط�ق ا����م، ؤ�د *�� أ$ق ا��Bو��ت ا��*��ر�� (IPCC)آ'ف ا��9راء وا�

"،���*�* ��E*و  

 ��ا�<�(� ا
�م ا&ط�ر�  ا��# و����� د وة���داً ا*����ً� � 40وا�د و�*�ون �ؤ�<�ً و��رراً �ن  (IPCC)و(د أ د �"رر ا��
  .2015 �د ا ���د ا�<�ق ��رس $#  (UNFCCC)��7ن ��ر ا����خ 

ر  1.5ا'��رار ا�����# ��"دار وا���وان ا����ل ���"رر ھو ��� ��� ا���و�� ا�دو�� ا����در�� ��و�، �"رر �9ص ���
در�� ��و� $وق �*�و�ت �� (�ل ا��0ر ا���0 #، وا��*�رات  7��1.5ن آ,�ر ا'��رار ا�����# ��"دار  (IPCC)ا����خ 

 �ا������ ذات ا�0�� '����,�ت +�زات ا'����س ا��راري، $# *�ق د م ا��0دي ا�����# �9طر ��ر ا����خ، وا����
  .ا��*�دا��، و��ود ا�"�Bء  �) ا�<"ر

س ا����رك Panmao Zhaiو0رح ا�*د ��� �ا����2  ا����ل ا
ول ��<رق، ا�ر��(IPCC)  �*�*
"أن إ�دى ا�ر*��ل ا
رات �ً ���� ،���<�ل  وا(ب ا'��رار ا�����# ��"دار در�� وا�دة ��و� ���دا��# و���� ا��"رر �"وة ھ# أ��� �� ���� #$ 

"،�  ���� ظواھر �و� أ�,ر �طر$�ً، وار�<�ع �*�وى *طJ ا���ر، وا����ش ا���د ا���ري $# ا���ط"� ا�"ط�� ا�����

در��  ��1.5&�"�ء  �) ا'��رار ا�����# $# �دود و*�ط ا��"رر ا�Bوء  �)  دد �ن آ,�ر ��ر ا����خ ا��# ��ن ������ 
ن، أو أ�,�$#  2100ار�<�ع �*�وى *طJ ا���ر  �) �ط�ق ا����م $#  و�ن أ�,�� ذ�ك أنر. ��و� �د'ً �ن در��ن ��و
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�ون أ(ل ��"دار  1.5إط�ر ا��رار  ���# ��"دار * �ن.  10در�� ��و�*م  �� إذا ��ن ا'��رار ��"دار در��ن ��و
� أن ��ون ا���ط"�������9� �ن ا���د ا���ري $# ا�0ف  �وا ��رة وا�دة �ل (رن $# ظل  ��"ق�*ا�"ط�� ا�����

�*�ً ��رة وا�دة �ل  �ر *�وات $# ظل ا��رار  ���# ��"دار در��ن  1.5ا��رار  ���# ��"دار ) ،�در�� ��و
ن. و*���راوح �ن "��و ��� ����  1.5ظل ا��رار  ���# ��"دار $# $# ا�����  90و 70ل ا����ب ا��ر���� ،�در�� ��و

�ً ب ھذه ا����*��9<# �� M��  99(أ�,ر �ن (��ن. $# ا����  $# ظل ا��رار  ���# ��"دار در��ن ��و

س ا����رك Hans-Otto Pörtnerا�*د  و0رح���  ��<رق، ا�ر ،(در �ن ا'��رار أي "أن (IPCC)ا����ل ا�,��# ا����2 ا��
ر، �0�9 وأن ا'��رار ��"دار و�و �*ط، ,7� M�1.5  دةرات ��در�� ��و� أو أ�,ر زد �ن ا���9طر ا��ر��ط� �����

�ع B ل  ،". دد �ن ا��ظم ا&�و�و��ا��دى أو +ر ا�"���� �����Eس، �ن (�

زاً أ��ر ����ف وا��"�ء  أن ا��د �ن ا'��رار Pörtnerوأ�Bف ا�*د � �ا�����# *�ط# أ�Bً ا���س وا��ظم ا&�و�و�
 ���ث أ�Bً ا��*�رات ا�������$ظ�  �) ا'��رار $# �دود �دون  ���ت ا�9طر. وا��"رر ��1.5  ،�ا�و(ت ودر�� ��و

"��،  ا�Eزم"�  ا��وا(ب ا������.و��

س ا����ل ا
ول ا����2 ، ا�ر�Valerie Masson-Delmotteو0ر�ت ا�*دة �*� ا����ر�� ��ر� ����(IPCC)  أن ا��9ر"
 $# ��) ا���ءدر�� ��و� ُ��<ذ ���<�ل  �1.5ن ا&�راءات ا�Eز�� �����$ظ�  �) ا'��رار $# �دود   دداً ا�*�ر ھو أن 

  ا����م، ��ن �زم ا����ل ���،".

�ط�ب ��و'ت "*ر�� و��دة ا��دى" $#  1.5ا��"رر إ�) أن ا����$ظ�  �) ا'��رار $# �دود  و9�ص* �در�� ��و
,��# أ�*د ا��ر�ون  ا����,�ت�0$# (ط� �ت ا
راB# وا�ط�(� وا���0 � وا�����# وا��"ل وا��دن. و*�زم �9<ض 

إ�) ��دل ، ��0ل 2010، (�*�ً ��*�و�ت �2030��ول  �م  �"ر��ً  $# ا����� 45 ��*�� �) �ط�ق ا����م  ا���ر� ا����7
  وھذا ��# أن أي ا����,�ت ���"� ' �د أن ��و��B إزا�� ,��# أ�*د ا��ر�ون �ن ا��واء. .2050"0<ري #$�0" $# 

س ا����رك Jim Skeaو0رح ا�*د ��� �ا����ل ا�,��ث ا����2  ��<رق، ا�ر��(IPCC)  #$ رار��"أن ا����$ظ�  �) ا'
1.5�دود  ��ء وا�<ز�ء، ��� در�� ��و�رات +ر �*�و(�،". Mأ�ر ���ن ط�"�ً �"وا�ن ا���ط�ب إ�راء ��*  

ر ا��"رر إ�) أ��� إذا *���� �در��ت ا��رارة ا������ �7ن ����وز أو "��9ط)" �$�ذا ��#  ،در�� ��و� �1.5ؤ(��ً و
در��ت ا��رارة ا������ دون  ��9<ض ا�ز�دة $#��واء ا' ���د �در�� أ��ر  �) �"��ت إزا�� ,��# أ�*د ا��ر�ون �ن ا

��ول  1.5� ��طوي  �) 2100در�� ��و ��B�� ) �ط�ق وا*2، و��ل�ت  �ر أن ' �و�د أد��  �) $���� ھذه ا��"�+ .
� ا��*�دا��. �) ا��9طر ��رة ����  

س ا����رك Priyardarshi Shuklaو0رح ا�*د ��� �ا����ل ا�,��ث ا����2  ��<رق، ا�ر��(IPCC) رار  "أن��ا&�"�ء  �) ا'
�د �ن اR,�ر ا�9طرة  �) ا��ظم ا&�و�و��، و0��  1.5ا�����# $# �دود ن *�در�� ��و� �د'ً �ن در��ن ��و

ق أھداف ا
�م ا����دة ا��0�9 ������� ا��*�دا��،"."�*ر �  ا&�*�ن ور$�ھM، و*

�� Debra Robertsو0ر�ت ا�*دة *� ا����ر�� ��<رق ا����ل ا�,��# ا����2 ا���"أن ا�"رارات ا��# ��9ذھ�  (IPCC)، ا�ر
  ��ل $رد، اRن و$# ا��*�"�ل  �) ا�*واء،".وا*�دا��M ا�وم ��*�� ا
ھ�� $# ��Bن *��E ا����م 

��7 ��ر �وأ�B$ت أن "ھذا ا��"رر "دم *� S���� و��� '��9ذ (رارات�������0# ا�"رار وا����ر*ن ا����و��ت ا��# 
���ت ا���س. و�ن ا��ر�J أن ��ون ا�*�وات ا�"��� ا��"��� أھم *�وات ��ا����خ، و�را # $# ا�و(ت ذا�M ا�*�ق ا����# وا

��دھ� ."،��9  ��ر

�� إن �� ا������ ا�را�دة � (IPCC)ا��م ا����رف ا����� ا���0�� ���ر ا����خ وآ,�ره و��9طره ا��*�"��� ھ# ا��"�
  ا�������، وا�9�رات ا������ ���0دي ���.
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��  �ا���� ا�"�دةو(د أُ د ا��"رر ��ت م ا
*�س ا����# T�(IPCC)$ر(� ا������ ا�,E,� ا������ ���ّ". ا�<رق ا����ل ا
ول 
ر ا����خ؛��� #��وا�<رق ا����ل ا�,��# ���ول آ,�ره وا���ف ��M وھ���� ا
و�Bع إزاءه؛ وا�<رق ا����ل ا�,��ث  ا�<ز

���ول ا��9<ف �ن �دة ��ر ا����خ.  

 Mس ا�ذي ا ��د� (UNFCCC)دو�� $# ا��ؤ��ر ا���دي وا���رن �Tطراف $# ا'�<�(�  195و��ن �ن �ن أھداف ا�<�ق ��ر
��و*ط  ا�ز�دة $# ، د م ا��0دي ا�����# �9طر ��ر ا����خ  ن طرق "ا&�"�ء  �)2015$# ���ون ا
ول/ د*��ر 
 �ث �"ل ��,ر  ندر��ت ا��رارة ا������ن $وق �*�و�ت �� (�ل ا��0ر ا���0 #، و�وا0�� ا���ود  ��در��ن ��و

ث �ظل ���د �ن ا�ز�دة $# در��ت ا��رارة �  در�� ��و� $وق �*�و�ت �� (�ل ا��0ر ا���0 #." 1.5د $# �دو�

 W�Bسو��� �د وة  �و�M ن (رار ا ���د ا�<�ق ��ر��(IPCC) #��  #$ ،رار ا�����# ��2018د��، �"رراً �0�9ً  ن ا'
در�� ��و� $وق �*�و�ت �� (�ل ا��0ر ا���0 # وا��*�رات ا������ ذات ا�0�� '����,�ت +�زات  ��1.5"دار 

�� ا'����س ا��راري�ق د م  وأ�B$تا�د وة،  (IPCC). و(د (��ت ا��* #$ ��B"ث ھذه ا���أن ا��"رر ا��9ص *
  ا���ذو�� ��"�Bء  �) ا�<"ر. ا��0دي ا�����# ���ر ا����خ، و$# *�ق ا����� ا��*�دا�� وا���ود

��  1.5وھذا ا��"رر ا����# ��'��رار ا�����# ��"دار  (IPCC)در�� ��و� ھو ا
ول �Bن *�*�� �"�رر *�0درھ� ا��
 ��م ا�*�دس. $*�0در ا��ط�ت وا��Eف ا���دي $# ظل ا���م ا��"�ل  (IPCC)$# دورة ا��"�ا��"رر ا��9ص ��7ن ا��

�ث ا��"رر �ف ؤ,ر ��ر ا����خ  �) ا*��Eل ا
راB#.و��ر ا����خ وا
رض���خ ���ر، � ، و*

م ا
د��ت  (SPM)و�رض ��9ص ���0# ا�*�*�ت � ا��# 9�ص إ��� ا��"رر ا��9ص، ا*���داً إ�) �"*�ا�����S ا�ر
  .در�� ��و� ��1.5"دار ا�����#  ا����� وا�<�� وا'���� � ا'(��0د� ا���وا$رة وا���0�� ��'��رار

��وا$ر  �) ا�و0��  (SR15)در�� ��و�  ��1.5"دار و��9ص ���0# ا�*�*�ت ���"رر ا��9ص ��7ن ا'��رار ا�����# 
http://www.ipcc.ch/report/sr15/  أوwww.ipcc.ch. 

� ا�واردة $# *�   در�� ��و� 1.5ا��"رر ا��9ص ��7ن ا'��رار ا�����# ��"دار ا&��0ءات ا�ر

  ��داً  ��40*� و �44ؤ�<�ً �ن  91
-  14  ً�"*�� ً�*�  �ؤ�<�ً ر
-  60  ً�*�  �ؤ�<�ً ر
-  17  ً�Bرراً �*��ر��  

  �ؤ�<�ً �*�ھ��ً  133
  إ���� إ�) �را�2 6000أ�,ر �ن 

 M و��ت 001 ��42 ���و��ق �راء ا*��راض ا��9راء وا����  
�؛ ا��*ودة 476 25؛ ا��*ودة ا�,��� 895 12(ا��*ودة ا
و�) �  )630 3 ا���و�� ا����

:�  ��زد �ن ا����و��ت، ا�ر��ء ا'��0ل ������ ا����
IPCC Press Office, Email: ipcc-media@wmo.int 
Werani Zabula +41 79 108 3157 or Nina Peeva +41 79 516 7068 

�� و�دة ا�د م ا�<�# ��<رق ا����ل ا
ول ا����2 ���(IPCC):  
Roz Pidcock, +44 7746 515669  

 ��� ا���و�� ا�دو�  إ�*��رام.  و  ���دن   و        �و�ر و ا�<*�وك �)        ����(IPCC)وا ا��
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�ظ�ت ����ررن:E�  

، ا*����ً� �د وة SR15، ا���روف ��'�0�9ر در�� ��و� 1.5ا'��رار ا�����# ��"دار �ري إ داد ا��"رر ا��9ص ��7ن 
ا�ذي ، 2015$# ���ون ا
ول/ د*��ر  (UNFCCC)$# ا'�<�(�  (COP21)و���� ا��ؤ��ر ا���دي وا���رون �Tطراف 

 M�وار ��'�وا $# ا��ؤ��ر ا�را�2 وا���رن  ذا ا��"رر�� ُ*�ر�دإ�) ا�<�ق ��رس، و*وف  ا
طراف�و0�ت $ #$
ق T�(COP24)طراف "����ق ����"دم ا���رز $# � ���0ر �وار ��'�وا ا���ود ا���� � ا��# ��ذ��� ا
طراف $. و*

و�M إ داد ا����� أ�M ا��دف طول ا
�د '�<�ق ��رس، * ،M�*�ھ��ت ا���ددة وط��ً. و��ن ا�و0ول إ�) ا��"رر ��<�0
ا��"رر ��ت ا�"�دة ا����� ا����ر�� �T$ر(� ا������  و(د اُ د. 0<�� ا��"ررا�����د،  �) ا��9طط ا
و�# ��� $# ذ�ك 

  ا�,E,� ��$�، �د م �ن و�دة ا�د م ا�<�# ��<رق ا����ل ا
ول.

  )؟  IPCCا�دو��� ا������ ���ّ�ر ا����خ (ا����� ا���و��� �� ھ' 

ر ا����خ ( ّ��� ��� ا���و�� ا�دو�� ا����م ا���وم ا�����"� ���ّر ا����خ. و(د أ��IPCC   ���7ا��"�� ��� ا�دو�) ھ# ا��
 ���  (WMO)ا���ظ�� ا������ �Tر�0د ا��و�# �زّود �"رري   1988$#  �م  (UNDP)و�ر���S ا
�م ا����دة ���

�ت ����ف ���ت ���ظ�� �T*�س ا����# ���ّر ا����خ، وآ,�ره و��9طره $# ا��*�"�ل، و�"دم إ*�را�ا�*�*�ت ��"
�� �وا��9<ف. و�Bم ��(IPCC) 195 .ًواB  دو��  

  ����ن أن �*�9د��� & داد *�*�ت ���9�. ��� أن    (IPCC)و�"دم ا�� ���و��ت  �) ��$� ا��*�و�ت ���و��ت  ����
 ����ت ا��"�(IPCC)   إ*�����,ل ً � *�ً ر �  ��   (IPCC)$# ا��<�و�Bت ا�دو�� ���0دي ���ر ا����خ. و�0�ُغ �"�رر ا��

 ���  و�<�$���.وُ�*��رض  �) �را�ل ���ددة ��<��� �وBو 

  ����ث ا����� ا��# �0در �ل  �م ��وا$�ة �"رري ا�*�*�ت ��� ��ر$M و�� ' ��ر$M  ن ��ر    (IPCC)و�"ّم ا���
آ'ف ا
 �������7 ا��واطن ا��# و�د �����7 �وا$ق $# اRراء $# ا�دوا�ر ا�����، وا��واطن ا��# ����ن    (IPCC)ا����خ. و��دد ا��

  ����'ت ا��# �زم إ�راء �زد �ن ا���وث $��. ����� ' ��ري أ���,�ً �ذا���.اRراء، وا

  ��ن ا�رواد ا�ذن ُ��9رون �ن 9�<�ت ������. و' ��ل $# أ����    (IPCC)و���د ا��& داد �"�ررھ� ا����ت �ن ا����
.ً����� *وى ا,�#  �ر �وظ<�ً دا  ا��

   ��ر ا����خ؛ وا�<رق ا����ل ,E,� أ  (IPCC)و�Bم ا����� #��
*�س ا����# ا�<ز�� (��$ر(�  ����: ا�<رق ا����ل ا
ول ُ
ا�,��# ُ��) �Z,�ر ��ر ا����خ وا���ف ��M وھ���� ا
و�Bع إزاءه؛ وا�<رق ا����ل ا�,��ث ���ول �*��7 ا��9<ف �ن �دة 

 ��)��ر ا����خ. ��� �Bم ا��IPCCب $ر(�  �ل ���   (�0ر +�زات ا'����س ا��راري، و��د أ*��� �� ���"وا�م ا�وط�
�س ا'����,�ت وا��9�ص ����."�  

  ��م ا��0درة  ن ا���ن إ*����ت �ل �ن ا
$ر(� ا������ ا�,E,�، و�ن ا��"رر ا�����#. أ��    (IPCC)و���7ف �"�رر ا��"
م �*��ل ���ددة ا���009ت ُ��) ��� أ�,ر �ن $رق  ��ل وا�د، و��ون أ(0ر �ن ا��"�رر ا��0�9 $�# ����ول �"

� وأ�,ر �ر�زاً.*���ت ا�ر  ا��"

  دورة ا��%��م ا���دس 

  ��م ا�*�دس    2015$# دور��� ا���د� وا
ر��ن $# ���ط/ $�رار    (IPCC)(ررت ا��. و$#   (AR6)إ داد �"رر ا��"
��   2015دور��� ا�,��� وا
ر��ن ا���"ودة $# ��رن ا
ول/ أ��و�ر �����ً �دداً ��رف  �)    (IPCC)، ا���9ت ا��

م. و$# دور��� ا�,��,� وا
ر��ن، ا���"ودة ر� ��ذا ا��"رر و���"�رر ا��0�9 ا��# *�0در $# دورة ا��"B�ا
 ��ل ا��
#$2016 �*�ن/ أ�رل    ��م ا�*�دس.E,� �"�رر �0�9، و�"رر �����إ0دار ,   (IPCC)، (ررت ا��  ، و�"رر ا��"
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� ���م �"رر ا������،  2019$# و*0در   ��دث ا�9طوط ا��و�� M� 0ر   2006ا��"0ود�� ���7ن ا�"وا�م ا�وط�
��  در�� ��و�،  1.5ا�����# ��"دار  ا'��رارا��"رر ا��9ص ��7ن +�زات ا'����س ا��راري. وإ�) ���ب *�*���ل ا��

(IPCC)    #$2019   نن �"ررن 0�9$�Bر، : إط�ت وا��Eف ا���دي $# ظل ���خ ����ا��"رر ا��9ص ��7ن ا��
�� و��7ن ��ر ا����خ، وا��0�ر، و�دھور ا
راB#،    (IPCC)��7ن ��ر ا����خ وا
راB#: وھو �"رر �9ص ���

�Bر
 .وا&دارة ا��*�دا�� �TراB#، وا
�ن ا��ذا�#، و�د$"�ت +�زات ا'����س ا��راري $# ا��ظم ا&�و�و�� ا
م ا�*�دس $# ا��0ف ا
ول �ن ،  "ب �"دم ا
$ر(� ا������ ا�,E,� 2022و*ُ*���ل ا��"رر ا�����# ��"رر ا��"

م ا�*�دس $#   .2021&*������� $# �"رر ا��"

 ��  .www.ipcc.ch، ا�ر��ء ز�رة ا��و(2:   (IPCC)��زد �ن ا����و��ت، ��� $# ذ�ك ا�وE0ت ��"�رر ا��


