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توفر تسجيالت الرصد واإلسقاطات املناخية أدلة وافية على أن موارد املياه العذبة مهددة وميكن أن تتأثر تأثراً قوياً بتغُير املناخ على 
نحو تترتب عليه عواقب واسعة النطاق بالنسبة للمجتمعات البشرية والنظم اإليكولوجية.

وتقييم  على جتميع  واملاء” حتتوي  املناخ،  والورقة الفنية التي أعدتها الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ بعنوان “ تغير 
العمليات  املناخ على  بتأثيرات تغير  للمعلومات الواردة في تقارير التقييم والتقرير اخلاص التي أصدرتها الهيئة )IPCC( واملتعلقة 
والنظم الهيدرولوجية وعلى موارد املياه العذبة - توافرها وجودتها واستخدامها وإدارتها. وتأخذ في االعتبار مواطن الضعف اإلقليمية 

الرئيسية الراهنة واملسقطة واآلفاق املرتقبة للتكُيف والعالقات بني تخفيف آثار تغير املناخ واملاء. وتهدف إلى حتقيق أمرين:

والتخفيف  التكيف  املتمثلني في  االستجابة  وخياري  وتأثيراته  املنشأ  والبشري  الطبيعي  املناخ  تغير  بني  الصالت  حتسني فهم  	•
من جهة والقضايا املتصلة باملياه من اجلهة األخرى؛

إيصال هذا الفهم املتطور إلى واضعي السياسات وأصحاب املصلحة والشأن. 	•

ويحرص نص الورقة الفنية على أن يتابع بدقة نص تقارير الهيئة )IPCC( األساسية والسيما تقرير التقييم الرابع. وتعبر الورقة عن 
توازن وموضوعية تلك التقارير وأي اختالفات في النص إن ُوجدت سيكون الغرض منها دعم استنتاجات تلك التقارير و/ أو توفير مزيد 

من الشرح لها. فكل فقرة أساسية في الورقة مصدرها تقرير من تقارير الهيئة.

لقد أنشئت الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ )IPCC( مشاركة بني املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية )WMO( وبرنامج 
األمم املتحدة للبيئة )UNEP( لتقدمي تقييم دولي ذي حجية للمعلومات العلمية اخلاصة بتغير املناخ. والورقة املعنونة “ تغير املناخ، 
واملاء” هي واحدة من ست ورقات فنية أعدتها الهيئة حتى اآلن. وكان إعدادها استجابة لطلب من برنامج املناخ العاملي - املاء وجلنة 

التوجيه الدولية للحوار بشأن املاء واملناخ.



تغير املناخ،
واملاء

املناخ بتغير  املعنية  الدولية  احلكومية  الهيئة 

املناخ بتغير  املعنية  الدولية  احلكومية  الهيئة 

الهيئة عن  الصادرة  السادسة  الفنية  الورقة 

املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية

برنامج األمم 
املتحدة للبيئة

اء
امل

 و
خ،

نا
امل

ر 
غي

ت

توفر تسجيالت الرصد واإلسقاطات املناخية أدلة وافية على أن موارد املياه العذبة مهددة وميكن أن تتأثر تأثراً قوياً بتغُير املناخ على 
نحو تترتب عليه عواقب واسعة النطاق بالنسبة للمجتمعات البشرية والنظم اإليكولوجية.

وتقييم  على جتميع  واملاء” حتتوي  املناخ،  والورقة الفنية التي أعدتها الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ بعنوان “ تغير 
العمليات  املناخ على  بتأثيرات تغير  للمعلومات الواردة في تقارير التقييم والتقرير اخلاص التي أصدرتها الهيئة )IPCC( واملتعلقة 
والنظم الهيدرولوجية وعلى موارد املياه العذبة - توافرها وجودتها واستخدامها وإدارتها. وتأخذ في االعتبار مواطن الضعف اإلقليمية 

الرئيسية الراهنة واملسقطة واآلفاق املرتقبة للتكُيف والعالقات بني تخفيف آثار تغير املناخ واملاء. وتهدف إلى حتقيق أمرين:

والتخفيف  التكيف  املتمثلني في  االستجابة  وخياري  وتأثيراته  املنشأ  والبشري  الطبيعي  املناخ  تغير  بني  الصالت  حتسني فهم  	•
من جهة والقضايا املتصلة باملياه من اجلهة األخرى؛

إيصال هذا الفهم املتطور إلى واضعي السياسات وأصحاب املصلحة والشأن. 	•

ويحرص نص الورقة الفنية على أن يتابع بدقة نص تقارير الهيئة )IPCC( األساسية والسيما تقرير التقييم الرابع. وتعبر الورقة عن 
توازن وموضوعية تلك التقارير وأي اختالفات في النص إن ُوجدت سيكون الغرض منها دعم استنتاجات تلك التقارير و/ أو توفير مزيد 

من الشرح لها. فكل فقرة أساسية في الورقة مصدرها تقرير من تقارير الهيئة.

لقد أنشئت الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ )IPCC( مشاركة بني املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية )WMO( وبرنامج 
األمم املتحدة للبيئة )UNEP( لتقدمي تقييم دولي ذي حجية للمعلومات العلمية اخلاصة بتغير املناخ. والورقة املعنونة “ تغير املناخ، 
واملاء” هي واحدة من ست ورقات فنية أعدتها الهيئة حتى اآلن. وكان إعدادها استجابة لطلب من برنامج املناخ العاملي - املاء وجلنة 

التوجيه الدولية للحوار بشأن املاء واملناخ.




