2014تﻐﺮﻴ املناخ
اﻵﺛار ،والتكيف ،وﴎعة التأﺛر
اﻻستنتاﺟات الرئيسية
للفريق العامل الثاين املعني بتقرير التقييم الخامس للﻬيﺌة الﺤكومية الﺪولية املعنية بتﻐﺮﻴ املناخ

تﻐﺮﻴ املناخ
تقييم وإدارة مخاطر ّ
ومتﻐﺮﻴ
اﻵﺛار امللﺤوﻇة ،و ﴎعة التأﺛر ،والتك ّيف يف عاﻢﻟ معقّﺪ
ّ

اﻵﺛار امللﺤوﻇة ،و ﴎعة التأﺛر ،والتع ّرض
يف العقود األخرية ،أدت التغريات يف املناخ إىل ظهور آثار عىل ال ُنظم الطبيعية والبرشية يف جميع القارات ويف املحيطات.
تغري الهطول أو ذوبان الثلوج والجليد إىل تغيري النظم الهيدرولوجية ،مام يؤثر عىل املوارد املائية من حيﺚ الكم والنوعية (ثقة متوسطة).
ويف أقاليم كثرية ،يؤدي رّ
وتغريت التفاعالت
وعدرّل الكثري من األنواع الربية واألنواع التي تعيش يف املياه العذبة والبحرية النطاقات الجغرافية التي تقيم فيها وأنشطتها املوسمية وأمناط ارتحالها وكرثتها ،رّ
لتغري املناخ الجاري (ثقة عالية).
بني األنواع ،وذلك ألجل التصدي رّ
تبني أن اآلثار السلبية لتغري املناخ عىل غالت املحاصيل أكرث شيوعاً من اآلثار اإليجابية (ثقة عالية).
واستنادا ً إىل دراسات كثرية تتناول نطاقاً واسعاً من املناطق واملحاصيل ،رّ
تغري املناخ صغريا ً نسبياً مقارن ًة بتأثريات مجهدات أخرى ،وهو ليﺲ محددا ً تحديدا ً كمياً جيدا ً.
ويف الوقت الحاﴐ يُعترب عبء اعتالل صحة البرش عىل نطاق العامل من جراء رّ
وتنشأ االختالفات يف رسعة التأثر والتع رّرض من عوامل غري مناخية ومن أوجه انعدام املساواة املتعددة األبعاد التي تنجم يف الغالب عن مسارات متفاوتة يف التنمية (ثقة
تغري املناخ.
عالية إىل حد كبري) .وهذه االختالفات هي التي ت ُحدرّد املخاطر املتفاوتة الناجمة عن رّ
واآلثار الناجمة عن ظواهر متطرفة متعلقة باملناخ حدثت مؤخرا ً ،من قبيل موجات الحرارة وحاالت الجفاف والفيضانات واألعاصري وحرائق الغابات ،تكشف درجة كبرية من
رسعة تأثر بعض النظم اإليكولوجية والكثري من النظم البرشية وتعرضها لتقلبية املناخ الحالية ( ثقة عالية إىل حد كبري).
لسبل العيش ،ال سيام بالنسبة لألشخاص الذين
وتؤدي األخطار ذات الصلة باملناخ إىل تفاقم املجهدات األخرى ،فترتتب عىل ذلك يف كثري من األحيان نتائج سلبية بالنسبة ُ
يعيشون يف حالة فقر (ثقة عالية).
بتغري املناخ (دليل متوسط توافق مرتفع).
وتزيد النزاعات العنيفة من رسعة التأثر رّ

ﺧﱪة التك ّيف
أصبح التكيف يُدرج يف بعض عمليات التخطيط ،لكن تنفيذ طرق التصدي يبقى محدودا ً( .ثقة عالية).
وترتاكم خربة يف مجال التكيف عىل نطاق األقاليم يف القطاعني العام والخاص وداخل املجتمعات املحلية ( ثقة عالية) .فالحكومات عىل مستويات شتى بدأت يف وضع خطط
بتغري املناخ يف خطط التنمية األوسع نطاقاً.
وسياسات للتكيف ،ويف إدماج االعتبارات املتعلقة رّ

سياق ُﺻنﻊ القرارات
تتطلب مواجهة املخاطر ذات الصلة باملناخ ُصنع قرارات يف عامل متغري ،يشهد استمرار عدم اليقني بشأن شدة آثار تغري املناخ وتوقيتها ،ومحدودية فعالية التكيف (ثقة عالية).
وسوف تؤثر خيارات التكيف والتخفيف يف األجل القريب عىل مخاطر تغري املناخ طيلة القرن الحادي والعرشين ( ثقة عالية).
يستند تقييم املخاطر الوارد يف مساهمة الفريق العامل الثاين يف تقرير التقييم الخامﺲ إىل أشكال متنوعة من األدلة .وتُستخدم آراء الخرباء إلدماج األدلة يف عمليات تقييم
املخاطر.

وانعدام اليقني مبا ستكون عليه رسعة تأثر النظم البرشية والطبيعية املرتابطة وتعرضها وسبل تصديها يف املستقبل ،كبري (ثقة عالية) .وهذا يدفع إىل العمل عىل استكشاف
طائفة واسعة من اآلفاق املستقبلية االجتامعية االقتصادية لتقييم املخاطر.

اﻵﺛﺎر

اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

ھﺷﺎﺷﺔ اﻷوﺿﺎع

اﻟﻣﻧﺎخ

اﻟﻣﺳﺎرات
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

إﺟراءات
اﻟﺗﻛﯾف
واﻟﺗﺧﻔﯾف

اﻟﺗﻘﻠﺑﯾﺔ
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
اﻷﺧطﺎر

اﻟﻣﺧﺎطرةة

ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ
اﻟﺑﺷري اﻟﻣﻧﺷﺄ

اﻟﺣوﻛﻣﺔ
اﻟﺗﻌرض

اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت

واﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻷراﺿﻲ

تصوير للمفاهيم األساسية ملساهمة الفريق العامل الثاين يف تقرير التقييم الخامس .ينجم خطر اآلثار املتصلة باملناخ عن تفاعل األخطار املتصلة
باملناخ (مبا يف ذلك الظواهر واالتجاهات الخطرة) مع رسعة تأثر النظم البرشية والطبيعية وتعرضها .والتغريات التي تحدث يف كل من النظام املناخي
(عىل اليسار) والعمليات االجتامعية االقتصادية مبا يف ذلك التكيف والتخفيف (عىل اليمني) هي العوامل الدافعة لألخطار والتعرض ورسعة التأثر.

املخاطر وفرص التكيف يف املستقبل
املخاطر الرئيسية عىل نطاق القطاعات واألقاليم /املناطق
يزيد تنامي حجم االحرتار من أرجحية حدوث آثار شديدة واسعة االنتشار وال رجعة فيها.
وميكن الحد من املخاطر العامة آلثار تغري املناخ بالحد من معدل تغري املناخ وحجمه.

املخاطر القطاعية وإمكانية التكيف
تزيد مخاطر تغري املناخ ذات الصلة باملياه العذبة زيادة كبرية مع تزايد تركيزات غازات الدفيئة (دليل متني ،توافق مرتفع).
ومن املتوقع أن يؤدي تغري املناخ خالل القرن الحادي والعرشين إىل خفض موارد املياه السطحية والجوفية القابلة للتجدد خفضاً كبريا ً يف معظم املناطق شبه املدارية الجافة
( دليل متني ،توافق مرتفع) ،ما سيؤدي إىل تزايد املنافسة عىل املياه فيام بني القطاعات (دليل متني ،توافق متوسط).
وتواجه نسبة كبرية من األنواع الربية واألنواع التي تعيش يف املياه العذبة عىل حد سواء زيادة يف خطر االنقراض يف ظل تغري املناخ املتوقع أثناء القرن الحادي والعرشين
التغي يف املوائل ،واالستغالل املفرط ،واألنواع الغازية (ثقة عالية).
وبعده ،ال سيام مع تفاعل تغري املناخ مع املجهدات األخرى ،من قبيل رّ
وخالل هذا القرن ،ستزيد أحجام ومعدالت تغري املناخ املرتبطة بسيناريوهات االنبعاثات املتوسطة إىل املرتفعة (مسارات الرتكيز النموذجية  5.4و 0.6و )5.8إىل حد كبري
تغي مفاجئ وال رجعة فيه عىل النطاق اإلقليمي يف تكوين وهيكل ووظيفة النظم اإليكولوجية الربية والنظم اإليكولوجية يف املياه العذبة ،مبا يف ذلك يف
من خطر حدوث رّ
األرايض الرطبة (ثقة متوسطة).
ونتيجة الرتفاع مستوى سطح البحر املتوقع خالل القرن الحادي والعرشين ،سيتزايد تع ّرض النظم الساحلية واملناطق املنخفضة آلثار سلبية من قبيل الغمر ،والفيضان
الساحيل ،والتحات الساحيل) (ثقة عالية إىل حد كبري).
ونتيجة لتغري املناخ املتوقع بحلول منتصف القرن الحادي والعرشين وبعده ،ستُهدد إعادة توزيع األنواع البحرية عىل نطاق العامل وانخفاض التنوع األحيايئ البحري يف األقاليم
الحساسة ،توفّر املوارد الالزمة الستدامة إنتاجية مصايد األسامك وغريها من خدمات النظم اإليكولوجية (ثقة عالية).

وفيام يتعلق بسيناريوهات االنبعاثات املتوسطة إىل املرتفعة (مسارات الرتكيز النموذجية  ،)5.8 ،2.6 ،5.4ي ُع ّرض تح ّمض املحيطات النظم اإليكولوجية البحرية ،ال سيام النظم
اإليكولوجية القطبية والشعاب املرجانية ،ملخاطر كبرية مرتبطة بآثار عىل النواحي الفسيولوجية والسلوكية والديناميات السكانية آلحاد األنواع بدءا ً من العوالق النباتية إىل
الحيوانات (ثقة متوسطة إىل عالية).
تغي املناخ ،إن مل تُتّخذ إجراءات للتكيف ،تأثريا ً سلبياً عىل اإلنتاج يف حالة
وفيام يتعلق باملحاصيل الرئيسية (القمح واألرز والذرة) يف املناطق املدارية واملعتدلة ،يُتوقع أن يؤثر رّ
ارتفاع درجة الحرارة املحلية مبقدار درجتني مئويتني أو أكرث عن مستويات أواخر القرن العرشين ،وإن كانت مواقع محددة قد تستفيد (ثقة متوسطة).
ومن املحتمل أن تتأثر جميع جوانب األمن الغذايئ بتغري املناخ ،مبا يف ذلك الحصول عىل الغذاء واستخدامه واستقرار أسعاره (ثقة عالية).
لتغي املناخ يف املناطق الحرضية ( ثقة متوسطة) .والخطوات التي تبني القدرة عىل الصمود ومتكّن من التنمية املستدامة ميكن أن تؤدي إىل
وترتكز مخاطر عاملية كثرية رّ
ترسيع التكيّف بنجاح مع تغري املناخ عىل صعيد العامل.
ومن املتوقع أن تصيب األرياف آثار كبرية يف املستقبل القريب وبعده من خالل اآلثار عىل توفّر املياه وإمداداتها ،واألمن الغذايئ ،والدخل الزراعي ،مبا يف ذلك التحوالت يف
مناطق إنتاج املحاصيل الغذائية وغري الغذائية عىل نطاق العامل (ثقة عالية).
وفيام يتعلق مبعظم القطاعات االقتصادية ،من املتوقع أن تكون آثار العوامل الدافعة من قبيل تغري أعداد السكان والهياكل العمرية والدخل والتكنولوجيا واألسعار النسبية
ومنط الحياة والتنظيم والحوكمة ،كبرية بالنسبة إىل آثار تغري املناخ (دليل متوسط ،درجة اتفاق عالية).
ويصعب تقدير اآلثار االقتصادية العاملية الناجمة عن تغري املناخ.
وحتى منتصف القرن ،سيؤثر تغري املناخ املتوقع عىل صحة اإلنسان ،ال سيام من خالل تفاقم املشاكل الصحية املوجودة أصالً ( ثقة عالية إىل حد كبري) .وطيلة القرن الحادي
والعرشين ،من املتوقع أن يؤدي تغري املناخ إىل زيادة اعتالل الصحة يف كثري من املناطق وال سيام يف البلدان النامية ذات الدخل املنخفض ،مقارن ًة بخط أساس بدون تغري
املناخ ( ثقة عالية).
من املتوقع أن يؤدي تغري املناخ خالل القرن الحادي والعرشين إىل زيادة نزوح البرش ( دليل متوسط ،توافق مرتفع).
وقد يزيد تغري املناخ بصورة غري مبارشة مخاطر النزاعات العنيفة يف شكل حرب أهلية وعنف فيام بني الجامعات ،مبضاعفته للعوامل الدافعة املوث ّقة جيدا ً لهذه النزاعات
من قبيل الفقر والصدمات االقتصادية ( ثقة متوسطة).
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ﻣﺳﺎر اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﻧﻣوذﺟﻲ ) 8.5ﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ(
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منظور عاملي بشأن املخاطر ذات الصلة باملناخ .املخاطر املرتبطة بدواعي القلق مب ّينة عىل اليمني بالنسبة لتزايد مستويات تغري املناخ .ويشري التظليل
اللوين إىل الخطر اإلضايف الناتج عن تغري املناخ عند بلوغ درجة الحرارة مستوى ما ،ثم استمراره أو تجاوزه .ويشري الخطر الذي يصعب كشفه ( اللون األبيض) إىل
عدم وجود آثار مرتبطة قابلة للكشف وقابلة للعزو إىل تغري املناخ .أما الخطر املتوسط (اللون األصفر) فيشري إىل أن اآلثار املرتبطة قابلة للكشف وقابلة للعزو
إىل تغري املناخ بثقة متوسطة عىل األقل ،مع مراعاة املعايري املحددة األخرى للمخاطر الرئيسية .ويشري الخطر العايل (اللون األحمر) إىل اآلثار الشديدة والواسعة
النطاق ،مع مراعاة املعايري املحددة األخرى للمخاطر الرئيسية .واللون األرجواين ،املستخدم يف هذا التقييم ألول مرة ،يشري إىل أن املخاطر العالية إىل حد كبري
مبيّنة بواسطة جميع املعايري املحددة للمخاطر الرئيسية .يبينّ عىل اليسار املتوسط السنوي العاملي لدرجة الحرارة السطحية املاضية واملتوقعة ،كمعلومة مرجعية.
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ومن املتوقع أن يكون آلثار تغري املناخ عىل البنية األساسية البالغة األهمية وعىل السالمة اإلقليمية لدول كثرية تأثري عىل سياسات األمن القومي ( دليل متوسط ،توافق
متوسط).
ويُتوقع عىل مدى القرن الحادي والعرشين ،أن تؤدي آثار تغري املناخ إىل إبطاء النمو االقتصادي ،وزيادة صعوبة الحد من الفقر ،وزيادة تآكل األمن الغذايئ ،وإطالة أمد براثن
الفقر القاﻤﺋة ،ونشوء براثن فقر جديدة ،عىل األخﺺ يف املناطق الحرضية وبؤر الجوع الناشئة ( ثقة متوسطة).

إدارة املخاطر املستقبلية وبناء القﺪرة عىل الصمود
مبادئ التكيف الفعال
يكون التكيف خاصاً باملكان وبالسياق ،بحيﺚ ال يوجد نهج وحيد للحد من املخاطر يناسب جميع البيئات ( ثقة عالية).
وميكن تعزيز التخطيط للتكيف وتنفيذه من خالل اتخاذ إجراءات تكاملية عىل جميع املستويات ،بدءا ً من األفراد ووصوالً إىل الحكومات (ثقة عالية).
وتتمثل خطوة أوىل نحو التكيف مع تغري املناخ يف املستقبل يف الحد من رسعة التأثر بتقلبية املناخ الحالية والتعرض لها (ثقة عالية) .وتشمل االسرتاتيجيات اتخاذ إجراءات
لها أيضاً فوائد ألهداف أخرى.
ويتوقف التخطيط للتكيف وتنفيذه عىل جميع مستويات الحوكمة عىل القيم املجتمعية واألهداف وتصورات املخاطر (ثقة عالية) .وميكن أن يكون التع رّرف عىل املصالح
والظروف والسياقات االجتامعية  -الثقافية والتوقعات املختلفة مفيدا ً لعمليات صنع القرار.
ويبلﻎ دعم القرار أقﴡ درجات فعاليته حني يراعي السياق وتنوع أنواع القرارات ،وعمليات صنع القرارات ،والفئات املستهدفة بالقرارات (دليل متني ،توافق مرتفع).
وميكن لألدوات االقتصادية القاﻤﺋة والناشئة أن تعزز التكيف بتوفري حوافز للتكهن باآلثار وللحد منها (ثقة متوسطة).
وقد تتفاعل املعوقات فتعرقل التخطيط للتكيف وتنفيذه (ثقة عالية).
وميكن أن يؤدي سوء التخطيط ،واإلفراط يف الرتكيز عىل النتائج القصرية األجل ،أو عدم التكهن بالعواقب بدرجة كافية إىل سوء التكيف (دليل متوسط ،توافق مرتفع).
وتشري أدلة محدودة إىل وجود فجوة بني االحتياجات العاملية للتكيف واألموال املتاحة لذلك (ثقة متوسطة).
وتوجد فوائد مشرتكة وأوجه تآزر ومفاضالت كبرية بني التخفيف والتكيف وفيام بني استجابات التكيف املختلفة؛ وتحدث تفاعالت داخل املناطق وفيام بينها عىل حد سواء
(ثقة عالية إىل حد كبري).

مسارات الصمود يف مواﺟﻬة املناخ والتﺤ ّول
تغري املناخ (ثقة عالية).
ترتبط آفاق مسارات الصمود يف مواجهة املناخ ألجل ضامن التنمية املستدامة بشكل أساﳼ مبا يحققه العامل يف مجال التخفيف من رّ
تغري املناخ تؤدي إىل زيادة أرجحية تجاوز حدود إمكانية التكيف (ثقة عالية).
وزيادة معدالت وحجم رّ
وميكن أن تؤدي التحوالت يف القرارات واإلجراءات االقتصادية واالجتامعية والتكنولوجية والسياسية إىل التمكني من اتباع مسارات صمود يف مواجهة املناخ (ثقة عالية).
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