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تقديم

المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  عن  الصادرة  الفنية  الورقة  تعتبر 
بتغير المناخ )IPCC( بشأن تغير المناخ، والماء الورقة السادسة في 
سلسلة الورقات الفنية الصادرة عن هذه الهيئة، وقد صدرت استجابة 
 )WCP-Water( الماء   – العالمي  المناخ  برنامج  أمانة  من  القتراح 
واللجنة التوجيهية الدولية للحوار بشأن الماء والمناخ في الدورة العامة 
التاسعة عشرة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ المعقودة 
في جنيف في نيسان/أبريل 2002. وعقد اجتماع تشاوري بشأن تغير 
وأوصى   2002 الثاني/نوفمبر  تشرين  في  جنيف  في  والماء  المناخ 
بإعداد ورقة فنية بشأن تغير المناخ والماء بداًل من إعداد تقرير خاص 
لمعالجة هذا الموضوع. وكان البد أن تستند وثيقة من هذا القبيل أساساً 
إلى النتائج التي توصل إليها تقرير التقييم الرابع الذي أصدرته الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ليس هذا فحسب، بل وأن تستند 
أيضاً إلى مطبوعات أصدرتها الهيئة )IPCC( من قبل. وقررت الهيئة 

أيضاً أن يعامل الماء كموضوع شامل في تقرير التقييم الرابع.

مستوى  ارتفاع  تعالج  وال  العذبة.  المياه  قضية  الفنية  الورقة  وتعالج 
سطح البحر إاّل بقدر ما يمكن أن يحدثه هذا االرتفاع من تأثيرات على 
المياه العذبة في المناطق الساحلية وما وراءها. فالمناخ والمياه العذبة 
مترابطة  االقتصادية   - االجتماعية  والنظم  الحيوية  الفيزيائية  والنظم 
بطرق معقدة. ومن ثم، فإن أي تغيير يحدث في أي من هذه األمور 
القضايا ذات  في أي أمر آخر منها. وتعتبر  يمكن أن يستحث تغييراً 
الصلة بالمياه العذبة غاية في األهمية فيما يتعلق بتحديد مواطن سرعة 
تغير  بين  العالقة  فإن  وبالتالي،  الرئيسية.  والقطاعية  اإلقليمية  التأثر 
المناخ وموارد المياه العذبة يمثل شاغاًل أساسياً للمجتمع البشري كما 

أن لها تأثيرات أيضاً على جميع األجناس الحية.

وقد اختارت مكاتب األفرقة العاملة الثالثة التابعة للهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغير المناخ فريقاً متعدد التخصصات لكتابة هذه الورقة الفنية 
بهدف تحقيق التوازن اإلقليمي والمواضيعي. وتستند هذه الورقة أيضاً 
 ،)IPCC( شأنها في ذلك شأن جميع الورقات الفنية الصادرة عن الهيئة
إلى المواد الواردة في تقارير الهيئة التي سبق إقرارها/قبولها/اعتمادها 
من قبل، وعرضت في الوقت نفسه على خبراء واختصاصيين حكوميين 
لمراجعتها، وتال هذا استعراض حكومي نهائي للورقة الفنية. وقام مكتب 
المؤلفون  يكون  أن  لضمان  التحرير  مجلس  بمهمة   )IPCC( الهيئة 
الرئيسيون قد تناولوا بشكل واف، المالحظات الناجمة عن االستعراض 

والمراجع لدى وضع الصياغة النهائية للورقة الفنية.

واجتمع المكتب في دورته السابعة والثالثين في بودابست في نيسان/
أبريل 2008. ونظر في التعليقات الرئيسية الواردة أثناء االستعراض 
الحكومي النهائي. وعلى ضوء مالحظات المكتب وما قدمه من طلبات، 

الفنية وبعدها  للورقة  النهائية  بكتابة الصيغة  الرئيسيون  المؤلفون  قام 
أذن المكتب بإصدارها الطالع الجمهور عليها.

ترد  )الذين  الرئيسيين  للمؤلفين  واالمتنان  الكبير  بالفضل  ندين  وأننا 
أسماؤهم في الورقة( ألنهم خصصوا الكثير من وقتهم بسخاء وأنجزوا 
الورقة الفنية في المواعيد المحددة. ونود أن نوجه الشكر إلى الدكتورة 
جان بالوتيكوف )Jean Palutikof( رئيسة وحدة الدعم الفني التابعة 
للفريق العامل الثاني التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 

لما اتسمت به من ريادة ماهرة واقتدار لدى إعداد هذه الورقة.

Rajendra K. Pachauri 
)IPCC( رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

Renate Christ
)IPCC( أمينة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

Martin Parry 
الدولية  الحكومية  للهيئة  التابع  الثاني  العامل  للفريق  مشارك  رئيس 

)IPCC( المعنية بتغير المناخ

Osvaldo Canziani
الدولية  الحكومية  للهيئة  التابع  الثاني  العامل  للفريق  مشارك  رئيس 

)IPCC( المعنية بتغير المناخ
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كلمة شكر

 )Norah Pritchard( نشكر وحدة الدعم الفني للفريق العامل الثاني التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وخصوصاً نورا بريتشارد
وكلير هانسون )Clair Hanson( لمثابرتهما وما بذاله من جهد ال يعرف الكلل من أجل إعداد هذه الورقة الفنية.

 )Terry Prowse( وقد تكرمت حكومة كندا بالموافقة على استضافة االجتماع الثاني للمؤلفين الرئيسيين، وإننا نوجه الشكر إلى تيري براوز
الضطالعه بالعمل الشاق المتمثل في التنظيم في فيكتوريا، كولومبيا البريطانية.

 Bill( من إدارة الموارد المائية بوالية كاليفورنيا، وبيل جيرلينغ )Maurice Roos( وقد حضر االجتماع الثاني للمؤلفين الرئيسيين موريس روس
Girling( من مانيتوبا هيدرو )Manitoba Hydro( من أجل تقديم المشورة واالقتراحات من وجهة نظر المستعملين.

وأعدت ماريلين أندرسون )Marilyn Anderson( الفهرس، وقامت نانسي بوستون )Nancy Boston( بتحرير نسخة النص.

ونزجي جزيل الشكر إلى جميع المؤلفين، وأسرهم، ومؤسساتهم، وحكوماتهم، من أجل إسهاماتهم في إصدار هذه الورقة.

23 حزيران/يونيو 2008  Bryson Bates
Zbyszek Kundzewicz

Shaohong Wu
Jan Palutikof
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