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  :الجزء الختامي من تقرير التقييم الخامس يؤكد أن
 هخيارات متاحة للحد من تأثيراتتوجد  ولكن  بحدوث آثار خطيرة وال رجعة فيھاّتغير المناخ يھدد

  
ُ إن تأثير اإلنسان على نظام المناخ واضح وآخذ في التزايد، بحيث تالحظ آثاره في -نوفمبر / الثانيتشرين 2كوبنھاغن، 

ُوسوف يؤدي تغير المناخ، إذا لم يكبح، إلى زيادة أرجحية حدوث آثار شديدة. جميع القارات رجعة  وواسعة االنتشار وال ّ
ّمع تغير المناخ، ومن الممكن أن يضمن ّمن أجل التكيف خيارات تتوافر ولكن . لوجيةُفيھا بالنسبة للبشر وللنظم اإليكو

ً، مما يوجد مستقبال أكثر إشراقا وأكثر دور عليھاّتنفيذ أنشطة صارمة للتخفيف بقاء آثار تغير المناخ ضمن حدود مق ً ُ
  .استدامة

  
 (IPCC)ّ الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ھذا ھو أحد االستنتاجات الرئيسية للتقرير التجميعي الذي أصدرته

ّجميعي ويدمج استنتاجات تقرير التقييم الخامس للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير ويستقطر التقرير الت. يوم األحد ُ
ّل تقييم لتغير  من العلميين وصدر على مدى األشھر الثالثة عشر الماضية، وھو أشم800المناخ الذي أعده أكثر من 

  .المناخ جرى االضطالع به حتى اآلن
  

ا نملك الوسائل التي يمكننا بھا الحد من نإن”ّ، رئيس الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، R. K. Pachauriوقال 
 إرادة التغيير، التي نثق وكل ما نحتاج إليه ھو. والحلول كثيرة وتتيح استمرار التنمية االقتصادية والبشرية. ّتغير المناخ

ّفي أن المعرفة وفھم علم تغير المناخ سيحفزان على وجودھا لدينا ِ“.  
  

َّويؤكد التقرير التجميعي أن تغير المناخ يسجل في مختلف أنحاء العالم وأن احترار نظام المناخ واضح ال لبس فيه فقد . ّ
فترة تتراوح من على مدى التي لم يسبق لھا مثيل حوظة شوھدت منذ خمسينيات القرن العشرين كثرة من التغيرات المل

ِ، الرئيس المشارك للفريق العامل األول للھيئة الحكومية الدولية المعنية Thomas Stockerوقال . عقود إلى آالف السنين
 كميات الجليد ّيتبين لنا من خالل تقييمنا أنه قد حدث احترار في الغالف الجوي والمحيطات، وتضاعفت” ،ّبتغير المناخ

لم يسبق له مثيل في السنوات مستوى  إلىوالثلوج، وارتفع مستوى سطح البحر، وزادت تركيزات ثاني أكسيد الكربون 
  .“ األخيرة على األقل800,000 الـ
  

 من  وغيرھاانبعاثات غازات الدفيئةْعن كون في التقييمات السابقة، من اليقين الذي أبداه ، أكبر بيقينويعرب التقرير 
  .منذ منتصف القرن العشرينالملحوظ السبب المھيمن في االحترار ھي العوامل الدافعة البشرية المنشأ 

  
ّولقد لمست بالفعل آثار تغير المناخ في جميع القارات وجميع المحيطات في العقود األخيرة ُ.  

  
فاستمرار انبعاثات غازات . ا زادت المخاطرويستنتج التقرير أنه كلما أدى النشاط البشري إلى حدوث خلل في المناخ كلم

الدفيئة سيتسبب في زيادة االحترار وفي حدوث تغييرات طويلة األمد في جميع مكونات نظام المناخ، وفي زيادة أرجحية 
  .حدوث آثار واسعة االنتشار وبالغة الشدة على جميع مستويات المجتمع وعالم الطبيعة



  
ًضحة على أن مخاطر كثيرة تشكل تحديات معينة بالنسبة ألقل البلدان نموا وبالنسبة ويقدم التقرير التجميعي أدلة وا

ًواألشخاص المھمشون اجتماعيا أو ثقافيا أو . للمجتمعات ذات األوضاع الھشة، بالنظر إلى محدودية قدرتھا على التأقلم ً
ُسياسيا أو مؤسسيا، أو المھمشون من نواح أخرى، عرضة على وجه الخصوص ل ٍ ً   .ّلتأثر بتغير المناخً

  
التنمية وضروري لتحقيق مسائل المساواة والعدل واإلنصاف، ، في حقيقة األمر، ّتغير المناخ يثيرالحد من تأثيرات بل إن 

ساھموا ثر بتغير المناخ أُإن كثيرين من أولئك األكثر عرضة للت” Pachauriوقال . المستدامة والقضاء على الفقر
ّتغير المناخ إذا كانت آحاد الجھات الفاعلة لالتصدي  ولن يتسنى .ة في انبعاثات غازات الدفيئةويساھمون مساھمة ضئيل

، تشمل ات تعاونيةمكن أن يتحقق إال من خالل استجابّ فالتصدي لتغير المناخ ال ي؛ تعزز مصالحھا بمعزل عن غيرھا
  “.التعاون الدولي

  
ّإن التكيف ”ّلعامل الثاني للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ِ، الرئيس المشارك للفريق اVicente Barrosوقال 

تحقيق التنمية، ويمكن أن يساعد التكيف على التأھب  إلىبالغ األھمية ألن من الممكن تحقيقه مع السعي في الوقت نفسه 
  .ً“ودة حالياللمخاطر التي نواجھھا بالفعل نتيجة لالنبعاثات السابقة وللھياكل األساسية الموج

  
ُفتحقيق تخفيضات في انبعاثات غازات الدفيئة تكون قابلة لالستدامة يمثل لب الحد من . ًولكن التكيف وحده ليس كافيا ّ

ًوبالنظر إلى أن التخفيف يقلل معدل االحترار وكذلك حجمه، فإنه يزيد أيضا الوقت المتاح للتكيف . مخاطر تغير المناخ ُ
  .المناخ، ربما بعدة عقودّمع مستوى معين من تغير 

  
مسارات تخفيف متعددة لتحقيق تخفيضات كبيرة في االنبعاثات خالل العقود القليلة القادمة من أجل ويستنتج التقرير وجود 

. ، على درجتين مئويتين، وھو الھدف الذي حددته الحكومات في المائة66 قصر االحترار، بفرصة نجاح في ذلك تتجاوز
سيؤدي إلى حدوث زيادة كبيرة في التحديات التكنولوجية  2030خفيف اإلضافي الالزم إلى عام أن تأخير الت إال

درجتين أقل من على  خالل القرن الحادي والعشرينواالقتصادية واالجتماعية والمؤسسية المرتبطة بقصر االحترار 
  .مستويات ما قبل عصر الصناعة إلى بالنسبة مئويتين

  
من الممكن ” ،ّرئيس المشارك للفريق العامل الثالث للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، الYouba Sokonaوقال 

ّفنيا التحول   في اتخاذ ناوكلما تأخر. ولكن ما ينقصنا ھو وجود سياسات ومؤسسات مناسبة. اقتصاد منخفض الكربون إلىً
ويستنتج التقرير أن تقديرات تكاليف التخفيف تتباين، . منهّتدابير كلما زادت تكاليف التكيف مع تغير المناخ والتخفيف 

ًولكن النمو االقتصادي العالمي لن يتأثر بھا تأثرا شديدا  وھو -ففي سيناريوھات سير األمور كالمعتاد يزيد االستھالك . ً
ومن شأن التخفيف . ن في المائة خالل القرن الحادي والعشري3 إلى 1.6 بنسبة تتراوح من -كناية عن النمو االقتصادي 
ًإن مخاطر التخفيف مقدور عليھا، مقارنة بالخطر الوشيك ” Sokonaوقال .  نقطة مئوية0.06ّأن يخفض ھذه النسبة بنحو 

  “.ّالمتمثل في حدوث آثار لتغير المناخ ال رجعة فيھا
  

ُفوائد الحد من تغير المناخ، وال تُوھذه التقديرات لتكاليف التخفيف ال تحتسب فيھا  حتسب فيھا الفوائد المصاحبة العديدة ّ
إعطاء األولوية  إلىإن المبررات العلمية التي تدعو ” Pachauriوقال . ُالمرتبطة بصحة اإلنسان، وسبل العيش، والتنمية
ُيتاح أمامنا سوى القليل من  وال. وضح مما كانت في أي وقت مضىّالتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ أصبحت اآلن أ

وللحفاظ  .درجتين مئويتينفي حدود قبل أن تنتھي الفرصة السانحة اآلن لإلبقاء على الزيادة في درجة الحرارة الوقت 
الزيادة في درجة الحرارة أقل من درجتين مئويتين بتكاليف مقدور عليھا، ينبغي أن تنخفض إلبقاء جيدة على فرصة 

، مع 2050 و 2010لصعيد العالمي خالل الفترة ما بين عامي  في المائة على ا70 إلى 40انبعاثاتنا بنسبة تتراوح من 
  “.، والخيار بين أيديناسانحة لناوھذه الفرصة . 2100انخفاضھا إلى صفر أو إلى أقل من ذلك بحلول عام 

  
  التقييم الشامل

  
ُيشكل التقرير التجميعي، الذي أعد برئاسة  ّR.K.Pachauriّة بتغير المناخ ، رئيس الھيئة الحكومية الدولية المعني(IPCC) ،
التي وافقت المخططات وقد صدرت المجلدات الثالثة األولى، المستندة إلى . حجر الزاوية في تقرير التقييم الخامس للھيئة
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 تشرين دولة في 195عليھا حكومات الدول األعضاء في الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ البالغ عددھا 
ّتغير ، و2013سبتمبر /أيلول في األساس العلمي الفيزيائيً، خالل األربعة عشر شھرا الماضية، وھي 2009أكتوبر /األول
  .2014أبريل /نيسان في ّالتخفيف من تغير المناخ، و2014مارس /آذارفي ، وھشاشة األوضاع ، والتكيفثاراآل: المناخ

  
التي تتناول األوساط العلمية سنوات عديدة من عمل اخ من وتستفيد تقارير الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المن

 من المؤلفين الرئيسيين المنسقين والمؤلفين الرئيسيين والمحررين المستعرضين من 830فأكثر من . ّتغير المناخبالبحث 
ساھمات األفرقة  االقتصادية، أعدوا م- يمثلون طائفة من اآلراء والخبرة العلمية واالجتماعية ، ممنً بلدا80أكثر من 

 من 2,000 مؤلف مساھم، وباالستفادة من الرؤى المتعمقة ألكثر من 1,000العاملة الثالثة، بدعم من أكثر من 
 ورقة علمية 30,000وقد أجرى المؤلفون تقييما ألكثر من . المستعرضين الخبراء في عملية استعراض وتنقيح متكررين

 من المؤلفين والمحررين من مكتب الھيئة الحكومية الدولية المعنية 60رك نحو وشا. من أجل إعداد تقرير التقييم الخامس
إنجازھم لعملھم مساھمات وساعدتھم على . في إعداد التقرير التجميعياألفرقة العاملة بتغير المناخ ومن فرق مؤلفي 

  .اوحدة الدعم الفني للتقرير التجميعي وتفانيھ
  

لخبراء من األوساط العلمية في العالم الذين تبرعوا بوقتھم وخبرتھم إلعداد أشمل أود أن أشكر مئات ا” Pachauriوقال 
ُتقييم لتغير المناخ أجري حتى اآلن وآمل أن يلبي ھذا التقرير احتياجات حكومات العالم وأن يوفر األساس العلمي . ّ

  “.عالمي جديد بشأن المناخ للمتفاوضين في سعيھم إلى التوصل إلى اتفاق
  

 : على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـللحصول
  

  77 00 99 45 45+ في كوبنھاغن ّالمكتب الصحفي للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
: بريد اإللكتروني   int.wmo@media-ipccال

    
Jonathan Lynn ،+41 22 73 08 066 أو Nina Peeva ،+45 23 49 75 94 

  
  8120 730 22 41+ّالمكتب الصحفي للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في جنيف، 

  
ّوللحصول على مزيد من المعلومات عن الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بما في ذلك الروابط التي تحيل إلى 

   ch.ipcc.wwwتقاريرھا، يرجى الذھاب إلى الموقع 
  
  

  ّتابع الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
  

 (LinkedIn)  لينكدين، و (Twitter)  تويتر          و،(Facebook)الفيس بوك         على
  

  مالحظة للمحررين
  

  ّھي الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ؟ما 
  

وقد أنشأتھا . ّتقييم العلم المتعلق بتغير المناخالعالمية المعنية بّالھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ھي الھيئة 
الجمعية العامة  ، وأقرتھا1988في عام  (UNEP)للبيئة  المتحدة األمموبرنامج  (WMO)المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 

ّكي تزود صانعي السياسات بتقييمات منتظمة لألساس العلمي لتغير المناخ، وآثاره ،لألمم المتحدة  ومخاطره في ،ّ
  . منهوالتخفيفمعه المستقبل، وخيارات التكيف 

  
ُوتقيم الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ آالف الورقات العلمية التي تنش ر كل سنة، كي تحيط صانعي السياسات ِّ

وتحدد الھيئة ما تتفق عليه األوساط العلمية، وما تختلف . ّعن المخاطر المتعلقة بتغير المناخ ًعلما بما نعرفه وما ال نعرفه
  . بشأنهيلزم إجراء مزيد من البحوثما آراؤھا فيه، و
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عي السياسات لمحة خاطفة عما تفھمه األوساط العلمية  لصان(IPCC)وتقدم الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 

وھي ال تدعو إلى آراء أو . وتقارير الھيئة ذات صلة بالسياسات بدون أن تنصح بسياسات معينة. ّعن تغير المناخ
يجب عليھا أن ِّوتقيم الھيئة الخيارات المتاحة أمام صانعي السياسات، ولكنھا ال تملي على الحكومات ما . إجراءات معينة

  .تفعله
  

 من حكمة وتفاني كل األوساط العلمية المعنية بتغير (IPPC)وتستفيد تقارير الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 
ويعمل مؤلفو ومستعرضو تقارير الھيئة، . المناخ، مع مشاركة خبراء من جميع المناطق وذوي خلفيات علمية متنوعة

يعمل  وال. ًوھم ال يتلقون أجرا نظير عملھم في الھيئة. غيره من المسؤولين المنتخبين، كمتطوعينومن بينھم رئيسھا و
ًفي أمانة الھيئة في جنيف سوى اثني عشر موظفا دائما ً.  

  
 تتألف منھم الھيئة، ھم حكومات الدول األعضاء ن، الذي(IPPC)وأعضاء الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 

وھم يتوصلون إلى توافق في اآلراء من أجل الموافقة على تقارير الھيئة باعتبارھا تقييمات شاملة . 195لغ عددھا البا
وھم يحددون إجراءات الھيئة وميزانيتھا في جلسات عامة .  االقتصادية- ومتوازنة للمؤلفات العلمية والفنية واالجتماعية 

، بل األمم المتحدةفھي ليست وكالة من وكاالت .  في اسم الھيئة تعكس دورھاالواردة“ الحكومية الدولية”وعبارة . للھيئة
للبيئة األمم المتحدة  وبرنامج (WMO)، ھما المنظمة العالمية لألرصاد الجوية األمم المتحدةأنشأتھا منظمتان من منظمات 

(UNEP).  
  

ة ويعدھا مؤلفون من األوساط العلمية في عملية الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تطلبھا الھيئوتقارير 
ُويدعى العلماء وغيرھم من الخبراء إلى المشاركة . مستفيضة من الصياغة المتكررة واالستعراض والتنقيح المتكررين

ناقشة وفي تلك الم. ّالذين يعدونھاالعلميين وتوافق الھيئة على ھذه التقارير في إطار حوار مع . في عملية االستعراض ھذه
  .تكون للعلميين الكلمة األخيرة بشأن الدفة العلمية

  
  تقرير التقييم الخامس

  
ّالھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقارير تقييم شاملة بشأن تغير المناخ كل ست سنوات أو ما يقارب تؤدي 
نة يطلبھا أعضاؤھا، وتقارير عن ًوھي تصدر أيضا، ضمن إصدارتھا األخرى، تقارير خاصة عن مواضيع معي. ذلك

ًاالنبعاثات مطروحا منھا (المنھجية، وبرمجيات لمساعدة األعضاء على اإلبالغ عن مخزوناتھم من غازات الدفيئة 
  ).عمليات اإلزالة

  
قييم وقد انتھت الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ اآلن، بإصدارھا التقرير التجميعي، من إعداد تقرير الت

 من العلميين من أكثر 830فأكثر من . وذلك التقرير ھو أشمل تقييم لتغير المناخ أجري على اإلطالق. (%AR)الخامس 
 مؤلف 1,000وقد استفادوا، بدورھم، من أعمال أكثر من . شكلوا فرق المؤلفين التي تعد التقريريً بلدا قد اختيروا ل80من 

  . ورقة فنية30,000 أكثر من (AR5)تقرير التقييم الخامس ِّوقيم .  خبير2,000مساھم وأكثر من 
  

 وصدرت في )األساس العلمي الفيزيائي( صفحة 1,535وقد انتھى إعداد مساھمة الفريق العامل األول التي بلغ حجمھا 
، )وضاع إزاؤهآثاره، والتكيف معه، وھشاشة األ: ّتغير المناخ(ُوأعدت مساھمة الفريق العامل الثاني . 2013سبتمبر /أيلول

، ) صفحة688(الجوانب اإلقليمية : والجزء باء)  صفحة1,132(الجوانب العالمية والقطاعية : التي تتألف من الجزء ألف
 التي يبلغ حجمھا نحو )ّالتخفيف من تغير المناخ(أما مساھمة الفريق العامل الثالث . 2014مارس /آذاروصدرت في 

  .2014أبريل /نيسانرت في  صفحة فقد انتھى إعدادھا وصد1,500
  

والرئيسان . ووحدة الدعم الفني للفريق العامل األول تستضيفھا جامعة بيرن في سويسرا وتدعمھا الحكومة السويسرية
ووحدة الدعم الفني . ، وھو من سويسراThomas Stocker، وھو من الصين، و Qin Daheالمشاركان لذلك الفريق ھما 
. يفھا مؤسسة كارنيغي للعلوم في ستانفورد، كاليفورنيا، وتدعمھا حكومة الواليات المتحدةللفريق العامل الثاني تستض

أما وحدة الدعم الفني للفريق العامل الثالث فيستضيفھا معھد . Chris Field و Vicente Barrosورئيساھا المشاركان ھما 
، وھو من Ottmar Edenhoferساھا المشاركان ھما  وتدعمھا حكومة ألمانيا، ورئي(PIK)بوتسدام لبحوث اآلثار المناخية 

  .، وھو من ماليYouba Sokona، وھو من كوبا، و Ramón Pichs-Madrugaألمانيا، و 
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  التقرير التجميعي
  

وھو، كما يوحي اسمه، يستقطر استنتاجات مساھمات األفرقة . إن التقرير التجميعي ھو حجر الزاوية في تقرير تقييم
  . صفحة100تجميعھا وإدماجھا في وثيقة مقتضبة، يبلغ حجمھا حوالي العاملة ويقوم ب

  
وھذا النھج المتكامل يتيح للتقرير التجميعي االستناد إلى استنتاجات تقارير األفرقة العاملة وكذلك استنتاجات التقريرين 

استنتاجات مستمدة من وھو يسلط الضوء على التناقضات ويجري مقارنات بين . 2011الخاصين اللذين صدرا في عام 
  .وھذه المقارنات توفر معلومات بالغة األھمية لصانعي السياسات. أفرقة عاملة مختلفة

  
وتضم فرقة . R. K. Pachauriّويتولى قيادة إعداد التقرير التجميعي رئيس الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 

ويتألف التقرير التجميعي من ملخص . لة وأعضاء اللجنة التنفيذية للھيئةإعداده األساسية مؤلفي تقارير األفرقة العام
، على 2014أكتوبر /تشرين األولُوقد وافقت الھيئة، في اجتماعھا األخير الذي عقد في . لصانعي السياسات وتقرير أطول

التساق مع تقارير ًالملخص لصانعي السياسات سطرا بسطر، واعتمدت التقرير األطول قسما بقسم، وذلك لضمان ا
 (PBL)ووحدة الدعم الفني للتقرير التجميعي تستضيفھا الوكالة الھولندية للتقييم البيئية . األفرقة العاملة التي يستند إليھا

  .وكالة البيئة النرويجيةوتدعمھا 
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