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شكر وتقدير
ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﺎدر ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ”اﺧﻔﻀﻮا اﻟﺤﺮارة :ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺤﺎدة وآﺛﺎرﻫﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﺒﺮرات اﻟﻤﺮوﻧﺔ“ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺳﻬﺎم
ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺗﻘﺮﻳﺮ ”اﺧﻔﻀﻮا اﻟﺤﺮارة :ﻟﻤﺎذا ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺠﻨﺐ
ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻢ  4درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ“ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  .2012وﻧﺤﻦ ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ
ﻓﻲ إﺛﺮاﺋﻪ ﺑﺘﻮﻗﻌﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت.
وﻗﺎم ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﻮﺗﺴﺪام ﻟﺒﺤﻮث آﺛﺎر اﻟﻤﻨﺎخ ﻳﻀﻢ ﻛﻼً ﻣﻦ ﻫﺎﻧﺰ ﻳﻮاﺷﻴﻢ ﺷﻴﻠﻨﻬﻮﺑﺮ ،ﺑﻴﻞ ﻫﻴﺮ ،أوﻟﻴﻔﻴﺎ
ﺳﺮدﻳﺠﻨﻲ ،ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺷﻴﻔﺮ ،ﺻﻮﻓﻲ آداﻣﺰ ،ﻓﻠﻮرﻧﺖ ﺑﺎرش ،ﺳﻮزان ﺷﻮان ،دﻳﻢ ﻛﻮﻣﻮ ،أﻟﻜﺴﻨﺪر روﺑﻨﺴﻮن ،ﻣﺎرﻳﻮن ﻓﺎﻳﻔﻎ ،ﻓﺮﻧﺴﻴﺴﻜﺎ
ﺑﻴﻮﻧﺘﻚ ،رﻳﻚ دوﻧﺮ ،ﺟﺎﻛﻮب روﻧﺞ ،ﻛﻴﺮا رﻳﻔﻠﺪ ،ﻳﻮري روﺟﻴﻠﻲ ،ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺮﻳﺘﻲ ،أراﺛﻲ ﻣﻴﻨﻮن ،ﻛﺎرل-ﻓﺮﻳﺪرﻳﺘﺶ ﺷﻠﻮﻳﺴﻨﺮ ،أﻟﺒﺮت ﺑﻮﻧﺪو،
اﻧﺴﺘﺎزﻳﺎ ﺳﻔﻴﺮﻳﻴﻔﺎ-ﻫﻮﺑﻜﻨﺰ ،ﺟﺎﻛﻮب ﺷﻴﻮي ،ﻛﺎﺗﻴﺎ ﻓﺮﻳﻠﺮ ،ﻟﻴﻼ وارﺷﺎﻓﺴﻜﻲ ،ﻣﺎرﺳﻴﺎ روﻛﺎ.
وﻗﺎم ﺑﻮﺿﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ) ( ISI-MIPﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
وﺿﻊ اﻟﻨﻤﺎذج ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺪ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻵﺗﻴﺔ) 1ORCHIDEE :ﻣﻌﻬﺪ ﺑﻴﻴﺮ ﺳﻴﻤﻮن ﻻﺑﻼس ،ﻓﺮﻧﺴﺎ(؛ ) JULESﻣﺮﻛﺰ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻘﻮى
اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ؛ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺖ أوﻓﻴﺲ ﻫﺎدﻟﻲ ،ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،وﺟﺎﻣﻌﺔ إﻛﺴﺘﺮ ،ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ() VIC ،إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﺮوﻳﺠﻴﺔ؛
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺎﻏﻴﻨﻨﻐﻦ ،ﻫﻮﻟﻨﺪا(؛ ) H08ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،اﻟﻴﺎﺑﺎن(؛ ) WaterGAPﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﺳﻞ ،أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ؛ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ،أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ(؛
) MacPDMﺟﺎﻣﻌﺔ رﻳﺪﻧﻎ ،ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻮﺗﻨﻐﻬﺎم ،ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ(؛ ) WBMﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة(؛ MPI-HM
)ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎﻛﺲ ﺑﻼﻧﻚ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺠﻮﻳﺔ ،أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ(؛ ) PCR-GLOBWBﺟﺎﻣﻌﺔ أوﺗﺮﻳﺸﺖ ،ﻫﻮﻟﻨﺪا(؛ ) DBHاﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم،
اﻟﺼﻴﻦ(؛ ) MATSIROﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﻮﻛﻴﻮ ،اﻟﻴﺎﺑﺎن(؛ ) Hybridﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻣﺒﺮﻳﺪج ،ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ(؛ ) Shefflield DGVMﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻴﻔﻠﺪ ،ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﻳﺴﺘﻮل ،ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ(؛ ) JeDiﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎﻛﺲ ﺑﻼﻧﻚ ﻟﻠﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ،أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ(؛ ) ANTHRO-BGCﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﻤﺒﻮﻟﺖ
ﻓﻲ ﺑﺮﻟﻴﻦ ،أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،ﻣﺮﻛﺰ ﻻﻳﺒﻨﻴﺰ ﻟﺒﺤﻮث اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ(؛ ) VISITاﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،اﻟﻴﺎﺑﺎن(؛ GEPIC
)إﻳﻔﺎغ ،ﺳﻮﻳﺴﺮا(؛ ) EPICﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎة ،ﻓﻴﻴﻨﺎ ،اﻟﻨﻤﺴﺎ(؛ ) pDSSATﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة(؛
) DAYCENTﺟﺎﻣﻌﺔ وﻻﻳﺔ ﻛﻮﻟﻮرادو ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة(؛ ) IMAGEوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ،ﻫﻮﻟﻨﺪا(؛ ) PEGASUSﻣﺮﻛﺰ
ﺗﻴﻨﺪال ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﺮق آﻧﻐﻠﻴﺎ ،ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ(؛ ) LPJ-GUESSﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻮﻧﺪ ،اﻟﺴﻮﻳﺪ(؛ ) MAgPIEﻣﻌﻬﺪ ﺑﻮﺗﺴﺪام ،أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ(؛ GLOBIOM
)اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟ ُﻨﻈُﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،اﻟﻨﻤﺴﺎ(؛ ) IMPACTاﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺒﺤﻮث ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻐﺬاء ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ،ﻛﻴﻨﻴﺎ(؛ ) DIVAﻣﻨﺘﺪى اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ(؛ ) MARAﻛﻠﻴﺔ ﻟﻨﺪن ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻄﺐ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻲ،
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ(؛ ) WHO CCRA Malariaﺟﺎﻣﻌﺔ أوﻣﻴﺎ ،اﻟﺴﻮﻳﺪ(؛ ) LMM 2005ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ،ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ(؛ ) MIASMAﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣﺎﺳﺘﺮﻳﺨﺖ ،ﻫﻮﻟﻨﺪا(؛ و ) VECTRIﻣﺮﻛﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻔﻴﺰﻳﺎء اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ،إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ(.
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وﻗﺪ ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وإدارة ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻨﺎخ
وﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ .وﻋﻤﻞ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي ﻳﺮأﺳﻪ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻛﻮﻣﺎري رﻳﻐﻮد وإﻳﺮﻳﻚ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﺟﻴﻦ إﺑﻨﻐﺮ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻋﻦ ﻛﺜﺐ
ﻣﻊ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﻮﺗﺴﺪام ﻟﺒﺤﻮث آﺛﺎر اﻟﻤﻨﺎخ وﺗﺤﻠﻴﻼت اﻟﻤﻨﺎخ .وﺿﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﻼً ﻣﻦ رﻓﺎﻳﻴﻠﻮ ﺳﻴﺮﻓﻴﻨﻴﻲ ،ﻧﺎﻧﺴﻲ ﻏﺎراﻧﻲ ﻣﻴﺰا ،ﺗﺸﺎرﻟﺰ ﺟﻮزﻳﻒ
ﻛﻮرﻣﻴﻴﻪ ،ﻛﺮﻳﺴﺘﻮف ﻛﺮﻳﺒﺎن ،رﻳﺘﺸﺎرد داﻣﺎﻧﻴﺎ ،إﻳﺎن ﻟﻮﻳﺪ ،ﻣﻮﺗﻮﻛﻮﻣﺎرا ﻣﺎﻧﻲ ،وآﻻن ﻣﻴﻠﺮ .وﻗﺎد روﺑﻴﺮ ﺑﻴﺴﻴﻪ ،ﻳﺎﻧﺎ دﻳﺴﺎي ،وﻓﻨﻜﺎت
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﺗﺮﻳﺸﻴﺎ ﺑﺮاﻛﺴﺘﻮن وﺑﺮﺑﺘﺸﻮال
ﻏﻮﺑﻼﻛﺮﻳﺸﻨﺎن ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء ،واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم .وﻗﺪﻣﺖ ُ
ﺑﻮاﺗﻨﻎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ.
وﻗﺎم ﺑﺎﻹﺷﺮاف اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ روزﻳﻨﺎ ﺑﻴﺮﺑﺎوم )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺸﻴﻐﺎن( وﻣﺎﻳﻜﻞ ﻣﺎك ﻛﺮاﻛﻦ )ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﻨﺎخ ،واﺷﻨﻄﻦ(.
ﻛﻤﺎ أﻓﺎد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻛﺜﻴﺮا ً ﻣﻤﺎ أﺑﺪاه اﻷﻗﺮان ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت .وﻧﻮد أن ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ ﺑﺮاﻣﻮد أﻏﺎروال ،ﺳﻴﻠﻴﺸﻲ
ﺑﻴﻜﻴﻠﻲ ،ﻗﻤﺮ اﻟﺰﻣﺎن ﺗﺸﻮدري ،ﺑﺮاﻫﻤﺎ ﺗﺸﻴﻼﻧﻲ ،روﺑﺮت ﻛﻮرﻳﻞ ،ﻳﺎن دﻳﻞ ،ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻠﺪ ،آﻧﺪرو ﻓﺮﻳﻨﺪ ،دﻳﺘﺮ ﻏﻴﺮﺗﻦ ،ﻓﻠﻴﻨﺎ ﻻﻧﺴﻴﻐﺎن،
ﺗﻮﻣﺎس ﻻﻓﺠﻮي ،أﻧﻄﻮﻧﻲ ﻣﺎك ﻣﺎﻳﻜﻞ ،داﻧﻴﻴﻞ ﻧﻴﺮﻧﺒﺮغ ،إﻳﺎن ﻧﻮﺑﻞ ،راﺟﻨﺪرا ﻛﻮﻣﺎر ﺑﺎﺗﺸﻮري ،أﻧﺎﻧﺪ ﺑﺎﺗﻮاردان ،ﻣﺎرك ﺑﻴﻠﻨﻎ ،ﺗﻮﻣﺎس
ﺑﻴﺮﺳﻮن ،ﻣﺎرك ﺗﺎﺿﺮوس ،ﻛﻴﻔﻦ ﺗﺮﻧﺒﻴﺮث ،ﺗﺮان ﺛﺎك ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ وﻳﻦ ،روﺑﺮت واﻃﺴﻮن.
ﻛﻞ ﻣﻦ راﺷﻴﻞ ﻛﺎﻳﺖ ،ﻣﺎري ﺑﺎرﺗﻮن-دوك ،ﻓﻴﻮﻧﺎ دوﻏﻼس ،ﺟﻮن روﻣﻲ ،ﺟﻤﺎل اﻟﺼﻐﻴﺮ ،ﺟﻮن ﺳﺘﻴﻦ.
وﺷﺎرك ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹﺷﺮاف ُ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻣﻦ ﻛﻞٍ ﻣﻦ زﺑﻴﺪة ﻋﻼوة ،ﻣﺎﻏﺪوﻟﻨﺎ ﻟﻮﻓﻲ ،إﻳﺎن ﺷﻮﻛﺮ ،ﺑﺮﻧﻴﺲ ﻓﺎن ﺑﺮوﻧﻜﻬﻮرﺳﺖ ،ﻳﻮرﻏﻦ ﻓﻮﻏﻴﻠﻲ.
وﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎن ﻟﻠﺘﺎﻟﻴﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻼء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺳﻬﻤﻮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻼت :ﻫﺮﺑﺮت أﻛﻮاي ،ﻗﺎﺿﻲ
أﺣﻤﺪ ،أﺳﻌﺪ ﻋﻠﻢ ،ﺑﺮﻳﺘﻲ ارورا ،رﺷﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،ﺻﻮﻓﻴﺎ ﺑﺘﻨﻜﻮرت ،آﻧﻄﻮﻧﻲ ﺑﻴﺠﻴﻮ ،ﺑﺎﺗﺮﻳﺸﻴﺎ ﺑﻠﻴﺲ-ﻏﻴﺴﺖ ،أدﻳﻤﻮﻻ ﺑﺮاﻳﻤﻮه ،ﻫﻨﺮﻳﻜﻲ
ﺑﺮﻳﺸﺖ ،ﻫﺎﻟﺔ ﺑﺮﻳﺪي ،آدم ﺑﺮودﻓﻮت ،ﺑﻨﻴﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮوك ،ﺗﻴﻤﻮﺛﻲ ﺑﺮاون ،آﻧﺎ ﺑﻮﺷﻴﺮ ،ﻏﻮاﻧﻎ ﺗﺸﻴﻦ ،ﻗﻨﺴﻄﻨﻄﻴﻦ ﺗﺸﻴﻜﻮﺳﻲ ،ﻛﻴﻨﻴﺚ ﺗﺸﻮﻣﺘﺰ،
ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ دﻳﻠﻐﺎدو ،ﻋﺜﻤﺎن دﻳﺎﻏﺎﻧﺎ ،ﻋﺜﻤﺎن دﻳﻮﻧﻲ ،إﻧﻐﻮﻧﺎ دوﺑﺮاﻳﺎ ،ﻓﻴﻠﻴﺐ دوﻧﺠﻴﻴﻪ ،ﻓﺮاﻧﺰ درﻳﺲ-ﻏﺮوس ،ﺟﻮﻟﻴﺎ ﻓﺮﻳﺰر ،ﻛﺎﺛﺮﻳﻦ ﻓﻨﻚ،
ﺣﺒﻴﺒﺔ ﺟﻴﺘﺎي ،أوﻟﻴﻔﻴﻴﻪ ﻏﻮردون ،ﻏﻠﻮرﻳﺎ ﻏﺮاﻧﺪوﻟﻴﻨﻲ ،ﺑﻮﻧﺎم ﻏﻮﺑﺘﺎ ،دﻧﻴﺲ ﺟﻮردي ،ﺳﺘﻴﻔﺎﻧﻲ ﻫﺎﻟﻴﻐﺎﺗﻲ ،ﻓﺎﻟﻴﺮي ﻫﻴﻜﻲ ،ﺗﻮﻣﻮﻛﻮ ﻫﻴﺮاﺗﺎ،
واراﺑﻮرن ﻫﻴﺮوﻧﻮاﺗﺴﻴﺮي ،ﺑﺮت ﻫﻮﻓﻤﺎن ،ﻛﺎﺛﺮﻳﻦ ﻫﻮﻟﻴﻔﻴﻠﺪ ،آﻧﺪراس ﻫﻮرﻓﺎي ،روس ﻫﻴﻮز ،ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺟﺎﻓﻲ ،ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ ﻟﺐ ،ﺟﻴﻔﺮي ﻟﻴﻜﺴﻞ،
ﻣﺎرك ﻟﻮﻧﺪﻳﻞ ،ﻫﻨﺮﻳﻴﺘﺎ ﻓﻮن ﻛﺎﻟﺘﻨﺒﺮون-ﺳﺘﺎﺷﻮ ،إﻳﺰاﺑﻴﻞ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﻛﺎﻧﻲ ،ﺳﺘﻴﻔﺎن ﻛﻮﺑﺮﻟﻲ ،ﺟﻮﻻﻧﺘﺎ ﻛﺮﻳﺴﺒﻦ-واﻃﺴﻮن ،ﺳﻴﺮﺟﻲ ﻛﻮﻟﻴﻚ،
آﻧﺪرﻳﺎ ﻛﻮﺗﻴﺮ ،ﻓﻜﺘﻮرﻳﺎ ﻛﻮاﻛﻮا ،ﻣﺎري-ﻓﺮاﻧﺴﻮاز ﻣﺎري ﻧﻴﻠﻲ ،ﻻﺳﻲ ﻣﻠﻐﺎرد ،ﺧﻮان ﻛﺎرﻟﻮس ﻣﻨﺪوزا ،دﻳﺒﺎك ﻣﻴﺸﺮا ،ﺟﻮن ﻧﺎش ،ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﻧﺪﻳﺎوي ،دزوﻧﻎ ﻫﻮي ﻧﻐﻮﻳﻦ ،إﻳﺮوﺗﻮﻣﻴﻮا أوﻻﺗﻮﻧﺠﻲ ،اوﺳﺘﻴﺸﻲ واﻳﻮرو ،دوﻳﻨﺎ ﺑﺘﺮﻳﺴﻜﻮ ،ﻛﺮﻳﺴﺘﻮف ﺑﻮش ،ﻣﺎدو راﻏﻮﻧﺎث ،روﺑﺮت رﻳﺪ،
ﺑﺎوﻻ رﻳﺪوﻟﻔﻲ ،أوﻧﻮ رول ،ﻣﻴﺸﺎل روﺗﻮﻓﺴﻜﻲ ،ﺟﺎﺳﻮن روس ،ﻣﺎرﻳﺎ ﺻﺮاف ،روﺑﺮت ﺳﺎوم ،ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺴﻴﺪ ،ﺟﻮردان ﺷﻮارﺗﺰ ،اﻧﻴﻤﺶ
ﺷﺮﻳﻔﺎﺳﺘﺎﻓﺎ ،ﺳﺘﻴﻔﺎﻧﻲ ﺳﻴﺒﻴﺮ ،ﺑﻨﻴﺪﻛﺖ ﺳﻴﻐﻨﺮ ،آﻻﻧﺎ ﺳﻤﺒﺴﻮن ،ﺟﻮب ﺳﺘﻮﻳﺴﺪﻳﻚ ،ﻣﺪﻧﻲ ﺗﺎل ،ﻣﺎﻳﻚ ﺗﻮﻣﺎن ،دﻳﻔﻴﺪ أوﻟﻴﻔﻴﻴﻪ ﺗﺮﻳﻐﻮﻳﺮ،
إﻳﻔﺎن ﻓﻴﻠﻴﻒ ،ﻛﺎﺛﺮﻳﻦ ﻓﻴﺪار ،دﻳﺒﻲ ﻓﺘﺰل ،ﻏﺮﻳﻐﻮري ﻓﻠﻮﺳﻨﺴﻜﻲ ،ﻳﻮﻫﺎﻧﻴﺲ ﻓﻮﻳﻠﻜﻪ ،ﻏﺮﻳﻐﻮر ﻓﻮﻟﻒ ،وﻧﺴﺘﻮن ﻳﻮ.
وﻧﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﺮﻓﺎن ﻟﻜﻞٍ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ) ،(CDKNواﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻮارث واﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ آﺛﺎرﻫﺎ
) ،(GFDRRوﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ) ،(CIFوﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﻨﺎخ ) ،(C4Cﻹﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﺘﻮاﺻﻞ.
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مقدمة
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ إﻧﻬﺎء اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﺪﻗﻊ وﺑﻨﺎء اﻟﺮﺧﺎء اﻟﻤﺸﺘﺮك .واﻟﻴﻮم ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ ﻟﻺﻳﻤﺎن
ﺑﺄن ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول أﻳﺪﻳﻨﺎ إﻧﻬﺎء اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﺪﻗﻊ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  .2030ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻠﻮغ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﻣﺎ ﻟﻢ ﻧﻌﺎﻟﺞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ.
وﻗﺪ ﺧﻠُﺺ ﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ اﻷول اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ”اﺧﻔﻀﻮا اﻟﺤﺮارة“ إﻟﻰ أن درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ 4
ﻣﻨﺴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ.
درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن إذا ﻟﻢ ﻧﻘﻢ اﻵن ﺑﺘﺤﺮك َ
وﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺮﺳﻢ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻘﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻗﺎدم اﻷﻳﺎم واﻟﺴﻨﻴﻦ — أي ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻮاﺟﻬﻪ ﻓﻲ
ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻧﺤﻦ .ﻓﺎﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﺒﻠﻐﻮﻧﻨﺎ أﻧﻪ إذا ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻢ درﺟﺘﻴﻦ ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ — وﻫﻮ ارﺗﻔﺎع ﻗﺪ ﻧﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن  20إﻟﻰ 30
ﻋﺎﻣﺎ — ﻓﺴﻮف ﻳﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪوث ﻧﻘﺺ ﻏﺬاﺋﻲ واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ،وﻣﻮﺟﺎت ﺣﺮ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ ،وأﻋﺎﺻﻴﺮ أﻛﺜﺮ ﺷﺪة .وﻋﻠﻰ
اﻷﻣﺪ اﻟﻘﺼﻴﺮ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ،اﻟﺬي ﺑﺪأ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻳﻄﺮق أﺑﻮاﺑﻨﺎ ،أن ﻳﻀﺮب اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﻔﻘﻴﺮة ﺑﻘﻮة أﻛﺒﺮ وﻳﻠﺤﻖ ﺿﺮرا ً
ﻫﺎﺋﻼً ﺑﺤﻴﺎة وآﻣﺎل اﻷﻓﺮاد واﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻳﺪ ،إﻻ ﺑﻘﺪر ﺿﺌﻴﻞ ،ﻓﻲ رﻓﻊ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻷرض.
ﻓﻌﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﺻﺎر أﻛﺜﺮ ﺣﺮارة ﺑﻨﺤﻮ  0.8درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ .ورﺑﻤﺎ
ﻧﺸﻬﺪ ﻋﺎﻟﻤﺎً أﺷﺪ ﺣﺮارة ﺑﺪرﺟﺘﻴﻦ ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ ﺧﻼل ﺟﻴﻞ واﺣﺪ.
وﻗﺪ ﻛﺎن ﺗﻘﺮﻳﺮ ”اﺧﻔﻀﻮا اﻟﺤﺮارة“ اﻷول ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺻﻴﺤﺔ إﻧﺬار .وﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻔﺘﺢ أﻋﻴﻨﻨﺎ ﻟﻨﻠﻘﻲ ﻧﻈﺮة أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼً
ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أن ﺗﻨﺸﺊ أوﺿﺎﻋﺎً ﻣﺪﻣﺮة ،وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻷوﻟﺌﻚ اﻷﻗﻞ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ.
ﻓﺎﻷﺷﺪ ﻓﻘﺮا ً ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا اﻷﺷﺪ ﺗﻀﺮرا ً.
وﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻟﺠﺄﻧﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى إﻟﻰ ﻋﻠﻤﺎء ﻣﻌﻬﺪ ﺑﻮﺗﺴﺪام ﻟﺒﺤﻮث آﺛﺎر اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ .وﻫﺬه اﻟﻤﺮة،
ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮة ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ وإﻋﺪاد ﺗﻨﺒﺆات ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﺪﻻﺋﻞ واﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
وﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ.
وﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ،وﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ،وﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ ،ﻳﻤﻌﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ وﻗﻮﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ ،وآﺛﺎر ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة درﺟﺘﻴﻦ ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ
ﺛﻢ  4درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ،ﻛﺎﻟﺰراﻋﺔ ،واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ،واﻟ ُﻨﻈُﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ،واﻟﻤﺪن.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﺻﻮرة ﺗﺜﻴﺮ اﻷﺳﻰ ﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ واﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺪﻣﺎر
وﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺒﺸﺮ .وﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ،ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺪة ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺤﺮ ،وارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه
اﻟﺒﺤﺮ ،وﻫﺒﻮب اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺻﻒ اﻟﻌﺎﺗﻴﺔ ،وﻣﻮﺟﺎت اﻟﺠﻔﺎف واﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ،ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻫﻢ أﺷﺪ ﻓﻘﺮا ً وأﻛﺜﺮ
ﺗﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ.
ﻓﻔﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ،ﻳُﺘﻮﻗَﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻻﻧﺨﻔﺎض ﻏﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة درﺟﺘﻴﻦ ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻻرﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة أن ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﻟﺤﺎق ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺑﺄراﺿﻲ اﻟﺴﺎﻓﺎﻧﺎ اﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻬﺪد
ﺳﺒﻞ اﻟﺮزق اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﻲ .وﻓﻲ ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ ،ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻳﺎح اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ وارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة
اﻟﻘﺼﻮى أن ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ داﻫﻢ .وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌﺮض أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ .ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻮاﺟﻪ
ﻓﻴﻪ ﺳﺒﻞ ﻛﺴﺐ اﻟﺮزق اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﺄﻧﺤﺎء ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﺿﻐﻮﻃﺎً ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ ﺟﺮاء ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ وازدﻳﺎد ﺷﺪة اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ
اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ وﺿﻴﺎع ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟ ُﻨﻈُﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺣﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ  4درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ.
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وﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﺰوح اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻀﺮرة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ أن ﻳﺆدي
إﻟﻰ ﺗﻌﺮض إﻋﺪاد ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺤﺮ ،واﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ،واﻷﻣﺮاض.
وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺒﺮرات اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧﺔ أﻗﻮى ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن.
وﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﻨﺎدي ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺻﻮت ﻣﻄﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك .ﻓﻬﻮ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا ً ﺟﺬرﻳﺎً
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ.
وﻣﺎ ﻳﻘﻠﻘﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻫﻮ أﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺘﺤﺮك ﺟﺮيء اﻵن ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺮوع ﻓﻲ درﺟﺔ
ﺣﺮارة ﻛﻮﻛﺒﻨﺎ ﻳﻬﺪد ﺑﺠﻌﻞ اﻟﺮﺧﺎء ﺑﻌﻴﺪا ً ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ واﻟﺘﻬﺎم ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻃﻮال ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
وردا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﻨﺎ اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﻮﻗَﻌﺔ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﻴﻒ ،وإدارة
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث ،وﺳﻮف ﻧﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤ ٍﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ”ﻋﺪﺳﺔ اﻟﻤﻨﺎخ“.
ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻌﺮف أن ﻋﻤﻠﻨﺎ وﺣﺪه ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﺎً .إﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻛﻲ ﻧﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ أﻓﻜﺎر ﺟﺮﻳﺌﺔ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺤﻘﻖ أﻛﺒﺮ أﺛﺮ ﻣﻤﻜﻦ.
ﻓﻠﺴﺖ ﻣﻤﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺄن رؤﻳﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻗﺪر ﻣﺤﺘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء .ﺑﻞ إﻧﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ
ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎع ﺗﺎم ﺑﺄن ﻓﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻨﺎ أن ﻧﺨﻔﺾ أﻋﺪاد اﻟﻔﻘﺮاء ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ.
إﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪن ﻓﻲ أن ﺗﻨﻤﻮ ﻧﻤﻮا ً ﻧﻈﻴﻔﺎً ﻗﺎدرا ً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ وﺟﻪ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ،وأن ﻧﻄﻮر أﺳﺎﻟﻴﺐ زراﻋﻴﺔ ذﻛﻴﺔ
ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎخ ،وأن ﻧﺠﺪ ﺳﺒﻼُ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻛﻞٍ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ وأداء أﻧﻮاع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة .وﺑﻤﻘﺪورﻧﺎ أن ﻧﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻀﺎر ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري وأن ﻧﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺆدي
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف إﻟﻰ إﻳﺠﺎد ﺳﻌﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻟﻠﻜﺮﺑﻮن.
وﻧﺤﻦ ﻣﺼﻤﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل .ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﺿﺢ ﺟﻠﻲ .ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺛﻤﺔ ﺑﺪﻳﻞ
ﻟﻮﺿﻊ أﻫﺪاف وﻃﻨﻴﺔ ﺟﺮﻳﺌﺔ وﻃﻤﻮﺣﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
وﻳﻘﻊ ﻋﺐء ﺧﻔﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻜﺒﺮى ذات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮي .وﻫﺬه اﻟﺒﻠﺪان ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﻔﻘﺮ.
وﻛﻠﻲ أﻣﻞ ﻓﻲ أن ﻳﺴﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ إﻗﻨﺎع اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺄن ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﺤﺮك اﻟﻘﻮي واﻟﻤﺒﻜﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﺗﻔﻮق ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ
ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ.
إﻧﻨﺎ ﻧﻮاﺟﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﺧﻄﻴﺮا ً ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻛﻮﻛﺒﻨﺎ .وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﺼﺪى ﻟﻬﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺑﺈرادة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،وذﻛﺎء،
واﺑﺘﻜﺎر .وﻟﻮ ﻓﻌﻠﻨﺎ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ أرى ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺛﻘﻞ ﺷﻘﺎء اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﺑﺎﻹﻓﻼت ﻣﻦ ﻫﻮة اﻟﻔﻘﺮ ،وﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﺸﺒﺎب
واﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﺤﻴﻮا ﺣﻴﺎة أﻓﻀﻞ.
ﺷﺎرﻛﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﺣﻨﺎ ﻛﻲ ﻧﺠﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﻗﻌﺔ .ﻓﻨﺠﺎﺣﺎﺗﻨﺎ وإﺧﻔﺎﻗﺎﺗﻨﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺪد اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴُﻌﺮف ﺑﻬﺎ
ﺟﻴﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.

ﻣﻦ ﺟﻴﻢ ﻳﻮﻧﻎ ﻛﻴﻢ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ
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واف
موجز ٍ

واف
موجز ٍ
هذا التقرير يركز على مخاطر تغير المناخ على التنمية في مناطق أفريقيا جنوب الصحراء ،وجنوب شرق آسيا ،وجنوب آسيا .وبناء على ما خ ُلص
إليه التقرير الصادر في عام  2012تحت عنوان ”اخفضوا الحرارة :لماذا ينبغي تجنب ارتفاع درجة حرارة العالم  4درجات مئوية ،“1يلقي هذا
التحليل العلمي الجديد نظرة فاحصة على Ñ
اثار المحتملة في الوقت الراهن ،وفي حال ارتفاع درجة الحرارة درجتين مئويتين ،و 4درجات مئوية،
على انتاج الزراعي ،والموارد المائية ،ونقاط الضعف الساحلية بالنسبة للسكان المتضررين .وقد توصل التقرير إلى أن العديد من Ñ
اثار المناخية
Â
وانمائية الملموسة قد بدأت تظهر بالفعل في بعض المناطق ،وفي بعض الحات يُتوقَع أن تؤدي التهديدات العديدة المتمثلة في تزايد حدة
Â
موجات الحر ،وارتفاع منسوب مياه البحر ،وهبوب المزيد من العواصف العاتية ،وموجات الجفاف والفيضانات ،إلى تعرض السكان 
اشد فقراً
للمزيد من التداعيات السلبية الخطيرة .ويمكن للظواهر المتطرفة ذات الصلة بالمناخ أن تدفع بالكثير من 
اسر إلى السقوط من جديد في هوة
الفقر .ويبدو من المرجح أن تؤدي ارتفاعات الحادة في درجة الحرارة إلى حدوث تأثير سلبي على غلة 
ارز والقمح والذرة وغيرها من المحاصيل
الهامة ،وهو ما من شأنه أن يؤثر سلباً على 
امن الغذائي .ومن ثم فسوف يصبح تشجيع النمو اقتصادي والقضاء على الفقر والتباينات مهمة
متزايدة الصعوبة في ظل تغير المناخ مستقبً .وبد من اتخاذ خطوات فورية لمساعدة البلدان في التكيف مع المخاطر الكامنة بالفعل حالياً
في ارتفاع مستوى الحرارة بمقدار  0.8درجة مئوية ،ولكن مع اتخاذ تدابير عالمية طموحة لتحقيق انخفاض حقيقي ملموس في انبعاث غازات
Ñ
بابقاء على ارتفاع الحرارة دون مستوى الدرجتين المئويتين.
احتباس الحراري يظل من الممكن تجنب حدوث أسوأ اثار المناخية المتوقعة ،وذلك Â

نطاق التقرير
ﺧﻠُﺺ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷول ”اﺧﻔﻀﻮا اﻟﺤﺮارة“ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن اﻹﺣﺴﺎس
واﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺰﻳﺎدة اﻻﺣﺘﺮار اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ ،واﺷﺘﺪاد ﺣﺪة
اﻟﻌﻮاﺻﻒ واﻷﻋﺎﺻﻴﺮ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ ،واﻟﺠﻔﺎف واﻟﺠﺪب ،ﻋﻠﻰ ﻧﺤ ٍﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻦ ﺑﻠﺪ إﻟﻰ آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮط
اﻟﻌﺮض اﻟﻌﻠﻴﺎ .وﻳﺘﻮﺳﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮه ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻫﻲ :أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ،وﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ،وﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ.
وﻣﻊ أﻧﻪ ﻳﻐﻄﻲ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﺮﻛﺰ ﺑﻮﺟﻪ
ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎﻻت ازدﻳﺎد آﺛﺎر ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ،رﺑﻤﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﺰراﻋﻲ ،واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ،وﻣﺼﺎﺋﺪ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ،وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﻮاﺣﻞ ،ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ
اﻻﺣﺘﺮار اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ  0.8درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ إﻟﻰ  1.5و  2و  4درﺟﺎت
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .وﻳﺴﻠﻂ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ
اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎً ،واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﺰاﻳﺪ
ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ،وﻳﻮﺿﺢ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻹﺣﺴﺎس ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻻﺧﺘﻼﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً

ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ  1اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻻرﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة
وﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﻔﻊ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻷرض درﺟﺘﻴﻦ وأرﺑﻊ درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ.

الصورة العالمية
ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻤﺠﻼت واﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧُﺸﺮت ﻣﻨﺬ ﺻﺪور اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷول ”اﺧﻔﻀﻮا
اﻟﺤﺮارة“ إﻟﻰ أن اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة واﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮن
اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎً ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ازدادت
اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺑﻠﻮغ اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻷرﺑﻊ درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎﻟﻲ ،أو
ﺗﺠﺎوزه ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺪ اﻟﻘﺮﻳﺐ وﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺧﺮى
 1ﺗﻘﺮﻳﺮ ”اﺧﻔﻀﻮا اﻟﺤﺮارة :ﻟﻤﺎذا ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺠﻨﺐ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻢ  4درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ“ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ
اﻟﺜﺎﻧﻲ .2012

1

ا قليمية ،ومبررات المرونة
اخفضوا الحرارة :تقلبات المناخ الحادة ،وآثارها Â

ﺑﺨﻔﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت .وﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﺪدا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻋﺎم  2012واﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﺈن اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﺠﺎوز اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻷرﺑﻊ درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ
ﺳﺘﺰﻳﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  40ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،2100ﻣﻊ وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺴﺒﺘﻪ  10ﻓﻲ
اﻟﻤﺎﺋﺔ أن ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺰﻳﺎدة ﺧﻤﺲ درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷرﺑﻊ درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻻ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄن اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺳﻮف ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ،ﻓﺈن ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت

اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﺆدﻳﺔ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﺮار ﺳﺘﺆدي ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ إﻟﻰ زﻳﺎدات أﺧﺮى
ﺳﻮاء ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة أو ﻓﻲ ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ ،ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻵﺛﺎر اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺔ واﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ،ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻇﻞ
ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺪار  0.8درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﺗُﻌﺪ ﺧﻄﻴﺮة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺧﻄﻮرة ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻴﻪ
ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن.

ارضية في عالم الدرجتين المئويتين )اللوحة العليا( وفي عالم 
الشكل  :1ارتفاع المتوقع في منسوب مياه البحر وموجات الحر الصيفية على البر في النصف الشمالي من الكرة 
اربع
درجات مئوية )اللوحة السفلى(

*

أﺷﻬﺮ أﻛرث ﻣﻦ (%) 3

ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ )ﻣﱰ(

**

أﺷﻬﺮ أﻛرث ﻣﻦ (%) 3

ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ )ﻣﱰ(

اللوحة العليا :في عالم الدرجتين المئويتين ،يُتوقع أن يكون ارتفاع في منسوب مياه البحر أقل من  70سنتيمتراً )باللون

اصفر فوق المحيطات( في حين تبلغ احتمات حدوث موجات حر لم يسبق لها مثيل في أشهر الصيف أقل من  30في المائة


)باللونين ازرق وارجواني فوق البر(
اللوحة السفلى :في عالم 
اربع درجات مئوية ،يُتوقع أن يكون ارتفاع في منسوب مياه البحر أكثر من  100سنتيمتر )باللون
البرتقالي فوق المحيطات( في حين تبلغ احتمات حدوث موجات حر لم يسبق لها مثيل في أشهر الصيف أكثر من  60في
المائة )باللونين البرتقالي 
واحمر فوق البر(
*سيناريو  RCP2.6الوارد في التقرير التقييمي الخامس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ والذي يستهدف الحد من زيادة المتوسط العالمي لدرجة
الحرارة عند درجتين مئويتين فوق الدرجة السائدة في فترة ما قبل الثورة الصناعية.
**سيناريو  RCP8.5الوارد في التقرير التقييمي الخامس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ والذي  يتضمن خط أساس للسياسة المناخية ويتضمن
مستوى أعلى نسبيا من انبعاث غازات الدفيئة .وفي هذا التقرير ،فإن هذا السيناريو يشار إليه بأنه الدرجات المئوية 
اربع زيادة على فترة ما قبل الثورة الصناعية.
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ﺗﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎخ وآﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ ﻧﻬﺞ ﻣﺸﺘﺮك ﻳﻀﻢ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺗﻌﻘﺪﻫﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺣﺪث ﻧﻤﻮذج ﻋﻠﻰ
اﻹﻃﻼق وﻫﻮ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻤﺎذج — اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،واﻟﻨﻤﻮذج
ﺷﺒﻪ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ،و ”ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺒﺴﻴﻂ“ ،وﻧﻤﻮذج ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻨﺎﺟﻢ
ﻋﻦ ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري )اﻧﻈﺮ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻷول ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ( ،وﻣﺰﻳﺞ
ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﻤﺤﻜّﻤﺔ.

أبرز ما خ ُلص إليه التقرير من نتائج بمختلف المناطق
ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻠﻂ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺪء اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻣﺒﻜﺮا،
وﺗﺒﺎﻳﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ،واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻌﺎﻗﺒﻴﺔ ﻣﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ:
 .1ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﺤﺎدة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺎدة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ :2ﻳُﺘﻮﻗﻊ أن
ﺗﺘﻜﺮر ﺑﻮﺗﻴﺮة أﺳﺮع ﻛﺜﻴﺮا ً وﺗﻐﻄﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ أوﺳﻊ ﻛﺜﻴﺮا ً ﻣﻦ ﺳﻄﺢ اﻷرض ،ﺳﻮاء
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ أم ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺜﻼث ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺒﺤﺚ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ،ﻳُﺘﻮﻗﻊ ﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺤﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ أن
ﺗﺰﻳﺪ ﺑﻤﻌﺪل ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺪ اﻟﻘﺮﻳﺐ ،وأن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮ واﻟ ُﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺪرﺟﺘﻴﻦ أو ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷرﺑﻊ
درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ.
 .2ﺗﻐﻴﺮ ﻧﻤﻂ ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻴﺎه :ﺣﺘﻰ إذا ﻟﻢ ﻳﻄﺮأ أي ﺗﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺎخ ،ﻳُﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ وﺣﺪه أن ﻳﺸﻜﻞ ﺿﻐﻄﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺘﻮﻗَﻊ،
ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ زﻳﺎدة ﻛﺒﻴﺮة.
— ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺸﻬﺪ ﻋﺪة ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎً ﺑﻨﺴﺒﺔ  20ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻓﻲ ﻣﻌﺪل ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة درﺟﺘﻴﻦ ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ و50
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ أرﺑﻊ درﺟﺎت .وﻣﻦ
ﺷﺄن اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻛﺒﺢ اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ درﺟﺘﻴﻦ ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ
ﻓﻘﻂ أن ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﺨﻄﺮ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﻤﻴﺎه
اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة إﻟﻰ  20ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ.
— ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻳﺰداد ﺗﻌﺮض ﺳﻜﺎن ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت أﻛﺒﺮ
ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺣﺪوث اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ ﻧﻈﺎم
اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ وارﺗﻔﺎع ذروة اﻟﺤﺮارة ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﺮض اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ
واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻷﺧﻄﺎر ﺟﻤﺔ.
 .3ﻏﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻐﺬﻳﺎت :ﺳﺘﺘﻌﺮض أﻧﻈﻤﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻀﻐﻮط ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻛﻲ ﺗﻠﺒﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﻫﻨﺎك آﺛﺎر ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺪأ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻳﺸﻌﺮون
ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة ﺑﻤﻘﺪار  0.8درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
— ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻧﻌﺪام اﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ،
ﻓﻘﺪ ﺑﺪأت ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ واﺿﺤﺔ ﺣﻴﺚ ﻟﻮﺣﻆ ﻫﺒﻮط ﻋﺘﺒﺔ ﺗﻘﻠﺺ
ﻏﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﻫﺎﻣﺔ ،وﺑﺪا
أن ﻣﺎ ﺗﻢ إدﺧﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﻗﺪ اﻟﺘﻬﻤﻪ ﻛﻠﻴﺎً أو
ﺟﺰﺋﻴﺎً ذﻟﻚ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﻠﺤﻮظ )ﺑﻤﻘﺪار  0.8درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ( ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ

ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ .وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎً ﺑﻌﺾ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ارﺗﻔﺎع
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أُﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺤﺒﻮب.
— وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻓﺈن ارﺗﻔﺎع ﺣﺮارة اﻷرض
ﺑﻤﻘﺪار  1.5درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ أو درﺟﺘﻴﻦ ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻨﺎﻗﺺ
ﻏﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ وﺣﺪوث ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء ،وﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ،وﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ .وﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬه اﻵﺛﺎر أن
ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺷﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺆﺛﺮ
ﺳﻠﺒﺎً ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺧﻔﺾ أﻋﺪاد اﻟﻔﻘﺮاء ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮرة.
 .4اﻟ ُﻨﻈُﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﺔ :ﻳﻤﻜﻦ ﻻرﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻷرض أن ﻳُﺤﺪث ﺗﺤﻮﻻت
ﻓﻲ اﻟ ُﻨﻈُﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺟﺬرﻳﺎً ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻮاع ،ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﺆدي
إﻟﻰ اﻧﻘﺮاض ﺑﻌﻀﻬﺎ.
— ﻓﻤﻊ ﺣﻠﻮل اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن )وﻣﻊ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  1.2و  1.3درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ( ،ﻳُﺘﻮﻗﻊ ﻟﺒﻌﺾ اﻟ ُﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،أن ﺗﺸﻬﺪ أﻗﺼﻰ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة،
ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ﻛﺜﻴﺮا ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻣﻊ ﺗﺠﺎوز ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﻫﺬا اﻟﻨﻄﺎق ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ) 2070ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  2.1و  2.7درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(.
— وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺸﻬﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻧﻮاع اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻬﺎ اﻟ ُﻨﻈُﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺴﺎﻓﺎﻧﺎ ﺗﺤﻮﻻً ﻣﻦ اﻷﻋﺸﺎب واﻟﺤﺸﺎﺋﺶ إﻟﻰ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ ،إذ إن
اﻟﺘﺴﻤﻴﺪ ﺑﺜﺎﻧﻲ أُﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻳﻼﺋﻢ اﻷﺧﻴﺮة ،وﻟﻮ أن ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت
اﻟﺤﺮارة وﻧﻘﺺ ﻣﻌﺪﻻت ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر ﻗﺪ ﻳﻌﻮﺿﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ .وﻣﻦ
ﺷﺄن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل أن ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻷﻋﻼف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﺷﻴﺔ وﻳﺸﻜﻞ
ﺿﻐﻄﺎً ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ وﺳﺒﻞ ﻛﺴﺐ اﻟﺮزق.
 .5ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ :ﻳﺤﺪث ﻫﺬا اﻵن ﺑﺴﺮﻋﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺣﺪوث ارﺗﻔﺎع ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  50ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮا ً ﺑﺤﻠﻮل ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎت
ﻫﺬا اﻟﻘﺮن أﻣﺮا ً ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ .ورﺑﻤﺎ ﻳﺆدي
ﻛﺒﺢ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز درﺟﺘﻴﻦ ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ إﻟﻰ
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ ﻋﻨﺪ ﻧﺤﻮ  70ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮا ً ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2100
— ﻓﻘﺪ ﻳﺼﻞ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  100ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮ إذا
ﻣﺎ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ
ﺣﺮارة اﻷرض  4درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  2100ﺛﻢ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
أﻋﻠﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻨﺎ اﻵن ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺎ ﺷﻬﺪﺗﻪ
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎً ﻓﻲ ﻣﻨﺴﻮب اﻟﻤﻴﺎه
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺴﺎرع ﻣﻌﺪل ذوﺑﺎن ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺠﻠﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﻏﺮﻳﻨﻼﻧﺪ
واﻟﻘﺎرة اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﻓﻤﺎﺗﺰال ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺪل ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ وﻧﻄﺎﻗﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً.
 2ﻓﻲ ﮬﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﺗﺘﺤﺪد اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺤﺎدة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺎدة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﺘﺒﺎت )ﺧﻄﻮط أﺳﺎس( ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ .وﮬﻜﺬا ﻓﺈن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻌﺘﺒﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻣﻦ ﻋﺎم إﻟﻰ آﺧﺮ ﺧﻼل ﮬﺬه اﻟﻔﺘﺮة ) ،(1980-1951واﻟﺘﻲ ﺗُﻘﺎس
ﺑﺪرﺟﺎت اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ )ﺳﻴﻐﻤﺎ( .وﺗُﻌ َﺮف اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺤﺎدة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮج ﺛﻼث درﺟﺎت اﻧﺤﺮاف
ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدي ﻓﺈن ﻣﺜﻞ ﮬﺬه اﻷﺣﺪاث ﺗﺘﻜﺮر ﻛﻞ  740ﺳﻨﺔ .وﺗُﻌﺪ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺤﺮ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻋﺎم  2012وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ روﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  2010ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث .أﻣﺎ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﮭﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻓﺘﺘُﻌ َﺮف
ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮج ﺧﻤﺲ درﺟﺎت اﻧﺤﺮاف ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ،وﮬﻲ ﻻ ﺗﺘﻜﺮر إﻻ ﻛﻞ ﻋﺪة ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻴﻦ .وﺗﻠﻚ
اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن ﺣﺪﺛﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻳُﺘﻮﻗَﻊ ﻟﮭﺎ أن ﺗﺤﺪث ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ )اﻹﻃﺎر .(2.2
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— وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻤﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺧﻂ اﻻﺳﺘﻮاء أن ﻳﺮﺗﻔﻊ
ﺑﻤﻌﺪل أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ  100ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻫﺬا اﻟﻘﺮن .وﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
أن ﻳﻔﻮق اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 15-10
ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮا ً .وﺑﺎﻟﺘﺮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﻴﺼﺎﺣﺐ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺪة اﻟﻌﻮاﺻﻒ واﻷﻋﺎﺻﻴﺮ
اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ ،ﻳُﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺬا اﻻرﺗﻔﺎع آﺛﺎر ﻣﺪﻣﺮة ﻟﻠ ُﻨﻈﻢ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ.
 .6اﻟ ُﻨﻈُﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ :ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻻرﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة وزﻳﺎدة
ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻤﻮﺿﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت أن ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﻟﺤﺎق أﺿﺮار ﺿﺨﻤﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻟﺸﻌﺎب
اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ وﺗﺆدي إﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷﺳﻤﺎك ،وﻟﻮ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
— ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺑﺤﻠﻮل
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﻓﻴﻪ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻷرض ﻣﻦ  1.5درﺟﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ إﻟﻰ درﺟﺘﻴﻦ ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻞٍ ﻣﻦ اﻟﺤﺮارة
وﺣﻤﻮﺿﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت ،ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .وﻟﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﻌﺎب
اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﻠﻎ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ
درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻷرض  4درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ.
— ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،اﻧﺨﻔﻀﺖ درﺟﺔ ﺣﻤﻮﺿﺔ ﻣﻴﺎه ﺳﻄﺢ
اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت ﺑﻤﻘﺪار  0.1وﺣﺪة ﻗﻠﻮﻳﺔ .وﻟﻜﻦ ﻧﻈﺮا ً ﻟﻜﻮن ﻣﻘﻴﺎس درﺟﺔ
اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ ،ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﻴﺎس رﻳﺨﺘﺮ ،ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻤﻲ ،ﻓﺈن
ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻳﻤﺜﻞ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  30ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ.
وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إﻟﻰ أن ﺣﻤﻮﺿﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت ﺳﺘﺰداد أﻛﺜﺮ
ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت ﻓﻲ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أُﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن.
وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﺛﺎﻧﻲ أُﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،
اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ،إﻟﻰ أﻧﻪ
ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻴﺎه ﺳﻄﺢ اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت أﻛﺜﺮ ﺣﻤﻮﺿ ًﺔ
ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎرب  150ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة درﺟﺔ ﺣﻤﻮﺿﺔ
اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  20ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎم.

أفريقيا جنوب الصحراء :إنتاج الغذاء في خطر
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  800ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ،
وﺗﻀﻢ  49ﺑﻠﺪا ً ،وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﻨﻮع ﺑﻴﺌﻲ وﻣﻨﺎﺧﻲ وﺛﻘﺎﻓﻲ ﻫﺎﺋﻞ .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻘﻔﺰ
ﺗﻌﺪاد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  2050إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  1.5ﻣﻠﻴﺎر ﻧﺴﻤﺔ.
وﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺪاﻋﻴﺎت
ﺑﻌﻴﺪة اﻟﻤﺪى ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .وﺣﺘﻰ إذا ﺗﺴﻨﻰ اﻹﺑﻘﺎء
ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة دون ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪرﺟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺘﻴﻦ ،ﻓﺴﺘﻈﻞ ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﺟﻤﺔ وأﺿﺮار ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ،وﻫﻲ أﺷﻴﺎء ﻳُﺘﻮﻗﻊ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ أﻛﺜﺮ إذا ﻣﺎ زادت اﻟﺤﺮارة ﻋﻦ
ذﻟﻚ .وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﻐﺬاء ،وإدرار اﻟﺪﺧﻞ ،وإﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ،وﻛﻠﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳُﺮوى ﺑﻤﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر .ودون
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪرﺟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺘﻴﻦ ،ﺗﺒﺮز ﻣﺨﺎﻃﺮ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻐﺬاﺋﻲ؛ وﺳﻮف
ﺗﺰداد ﺷﺪة ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺣﺘﻤﺎً إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻛﺎﻓﻴﺔ وإذا ﻛﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺗﺴﻤﻴﺪ اﻷرض ﺑﺜﺎﻧﻲ أُﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺿﻌﻴﻔﺎً .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوث ﻣﻮﺟﺎت ﺣﺮ ﻟﻢ
ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻓﻮق ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ درﺟﺔ
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اﻟﺤﺮارة ﻣﻦ درﺟﺘﻴﻦ إﻟﻰ أرﺑﻊ درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺗﻐﻴﺮات
ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻐﻄﺎء اﻷﺧﻀﺮ اﻟﺬي ﻳﻜﺴﻮﻫﺎ وأﻧﻮاع اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻤﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض .ﻛﻤﺎ
ﺳﺘﺆدي اﻟﺤﺮارة واﻟﺠﻔﺎف أﻳﻀﺎً إﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﻌﺎن اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ.
اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
•ﺗﻮﻓّﺮ اﻟﻤﻴﺎه :ﻓﻲ ﺣﺎل ﺑﻘﺎء ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة دون ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪرﺟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺘﻴﻦ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻼﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻓﻲ درﺟﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
أن ﺗﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎً.
— ﻓﻔﻲ اﻟﺠﻨﻮب اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ،ﻳُﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻬﻄﻮل
اﻷﻣﻄﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  30ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة أرﺑﻊ
درﺟﺎت ،وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﺸﻬﺪ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﻐﺮب اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ
ﻳﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  50و 70ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت إﻋﺎدة ﻣﻞء ﻣﻜﺎﻣﻦ
اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ .وﻣﻦ اﻟ ُﻤﻨﺘﻈَﺮ أن ﻳﺆدي ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ إﻟﻰ ﺣﺪوث زﻳﺎدة
ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺠﻔﺎف ﺑﺎﻟﺠﻨﻮب اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ.
— وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺆدي اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة واﺿﻄﺮاب
ﻣﻌﺪﻻت ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر ﻓﻮق وﺳﻂ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺠﻔﺎف
ﻫﻨﺎك.
— أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺮن اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ واﻟﺠﺰء اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺷﺮق أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻬﻨﺎك
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺪﻗﺔ.
ﻓﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻳﺘﻮﻗﻊ ازدﻳﺎد ﻣﻌﺪل ﻫﻄﻮل
اﻷﻣﻄﺎر ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺮن اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ واﻟﺠﺰء اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺷﺮق أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ أﻗﻞ ﺟﻔﺎﻓﺎً إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ .وﻳُﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوث ﻫﺬه
اﻟﺰﻳﺎدات أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮات ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة ،وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤ ٍﻮ ﻣﺘﺴﺎو
ﻃﻮال اﻟﺴﻨﺔ ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺣﺪوث اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت .وﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺪﻗﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ
ﺣﺪوث ﻣﻴﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻧﺤﻮ ﻧﺸﻮء ﻃﻘﺲ أﻛﺜﺮ ﺟﻔﺎﻓﺎً .وأﻇﻬﺮت ﺑﺤﻮث ﺟﺮت
ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة أن اﻟﺠﻔﺎف اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺮن اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻋﺎم
 ،2011واﻟﺬي اﺗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻘﺴﻮة ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻨﻴﺎ واﻟﺼﻮﻣﺎل ،ﻳﺘﺴﻖ
ﻣﻊ ازدﻳﺎد اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺣﺪوث اﻧﺨﻔﺎض ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﻫﻄﻮل
اﻷﻣﻄﺎر ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺻﻨﻊ اﻹﻧﺴﺎن.
•اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺠﺪب اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ :ﻳُﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺠﺪب أن ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻧﺘﻴﺠ ًﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ
درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة وﻣﻌﺪﻻت ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر ،وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻨﻮب
اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص )اﻟﺸﻜﻞ  .(2ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻷرﺑﻊ درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ ،ﻳُﺘﻮﻗﻊ
اﺗﺴﺎع رﻗﻌﺔ اﻟﺠﺪب واﻟﺠﺪب اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ًﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة
ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  1985و  .2005وأﻳﻨﻤﺎ ازدادت درﺟﺔ اﻟﺠﺪب ،ﻳُﺮﺟﺢ أن ﺗﻘﻞ ﻏﻠﺔ
اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﺼﺮ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﻨﻤﻮ.
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻵﺛﺎر ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع وﻣﺤﻮر اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
•ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺪ اﻟﻘﺮﻳﺐ ،ﻣﻊ ﺣﺪوث ﺗﺤﻮﻻت
ﻧﺘﻴﺠ ًﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ .ﻓﺎﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻵن ﻳﻔﻮق ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻘﻴﻢ
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الشكل  :2
اثر المتوقع لتغير المناخ على مؤشر الجدب السنوي في أفريقيا جنوب الصحراء

المتوسط الحسابي متعدد النماذج للنسبة المئوية للتغير في مؤشر الجدب السنوي في عالم الدرجتين المئويتين )إلى اليسار( وفي عالم 
اربع درجات مئوية )إلى اليمين( بالنسبة لمنطقة أفريقيا
جنوب الصحراء بحلول الفترة بين عامي  2071و  2099مقارنة بالفترة بين عامي  1951و  .1980وفي المناطق غير المخطَطة ،تتفق أربعة أخماس النماذج فيما بينها )أي بنسبة  80في المائة( .أما في
المناطق المخططة فهناك اختف في خمسي النماذج ) 40في المائة( .ويُحظ أن حدوث تغير سلبي يعني حدوث تحول باتجاه أوضاع أكثر جدباً .وتظل هناك حالة من عدم اليقين بوجه خاص فيما
يتعلق بشرق أفريقيا ،حيث تميل توقعات النماذج اقليمية لتغير المناخ إلى إظهار زيادة في معدل هطول 
امطار ،وهو ما يعني حدوث انخفاض على مؤشر الجدب .و يعني حدوث انخفاض في
Â
معدل الجدب بالضرورة نشوء أوضاع مواتية أكثر للزراعة أو الماشية ،إذ قد ترتبط به زيادة في مخاطر الفيضانات.

اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﻘﻤﺢ أﺛﻨﺎء ﻣﻮﺳﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء ،ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ ﺣﺪوث اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ ﻏﻠﺔ ﻣﺤﺼﻮل
اﻟﺬرة إذا ﻣﺎ ﺗﺠﺎوزت درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﺣﺪا ً ﻣﻌﻴﻨﺎً .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺤﺪث آﺛﺎر
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﺼﺎف اﻟﻘﺮن ﺑﻜﺜﻴﺮ ،ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
أﻗﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎً .ﻓﺎرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة  1.5درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﻘﺮن ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻧﺤﻮ  40ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺰروﻋﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺑﺎﻟﺬرة ﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .وﻓﻀﻼً ﻋﻦ ذﻟﻚ
ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ،ﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة  1.5درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،أن ﺗﻄﺮأ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺤﺼﻮل اﻟﺬرة اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ )اﻟﺴﺮﻏﻮم( ﺑﻤﻨﻄﻘﺘﻲ اﻟﺴﺎﺣﻞ
اﻟﻐﺮﺑﻲ واﻟﺠﻨﻮب اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ .وﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ درﺟﺘﻴﻦ
ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻨﺨﻔﺾ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻧﺘﺎج
اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ .أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ اﻟﺪﻻﺋﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻏﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﻗﺪ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﻴﻦ
 15و 20ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.
•ازدﻳﺎد أﻫﻤﻴﺔ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ :ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺘﺎﺑﻊ
اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﻔﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﺼﻮل اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷوﺿﺎع
اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة .وﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻣﻮرﺳﺖ ﻫﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ
ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻨﺎ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻫﺬه اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
•اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ) :ﻛﺎﻟﺘﺤﻮل
ﻣﺜﻼً إﻟﻰ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺸﺠﻴﺮ وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻌﺎً ،وإﻧﺘﺎج اﻷﻋﻼف ﺑﺎﻟﺮي ،واﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺰج ﺑﻴﻦ زراﻋﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ( ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻃﺎﻗﺔ اﻷرض ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺤﻤﻞ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ .ﺣﻴﺚ ﺧﺴﺮ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺮاﻋﻲ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ،

ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻗﺮاﺑﺔ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺷﻴﺘﻬﻢ وﺣﻮاﻟﻲ  40ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻦ أﻏﻨﺎﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﺮاف وﻣﺎﻋﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻔﺎف ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  1995و.1997
•ﺗﻮﻗﻊ ﺣﺪوث ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻲ اﻟ ُﻨﻈُﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ
ﺗﻘﻠﺺ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﻜﺴﻮة ﺑﺄﻋﺸﺎب اﻟﺴﺎﻓﺎﻧﺎ .ﻓﻤﺘﻰ ﺑﻠﻎ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﺤﺮارة
 3درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ ،ﻳُﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﻘﻠﺺ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺴﺎﻓﺎﻧﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ُﺳﺒﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻼف اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺮﻋﻲ.
وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت إﻟﻰ أن ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ أﻧﻮاع اﻷﺣﻴﺎء ﺑﺎﻟ ُﻨﻈُﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻗﺪ
ﺗﺸﻬﺪ ﺗﺤﻮﻻً وﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻓﻲ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻛﺴﺐ ﻗﻮت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
•ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺸﺪة ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ .ﻓﻤﻌﺪﻻت ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ إذ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  15و  65ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ .وﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة ﺑﻴﻦ  1.2و  1.9درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ،2050
ﻳُﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺰﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  25و90
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ .وﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات
اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت واﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻮء اﻷﺣﻮال اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺤﺮ اﻟﻘﺎﺋﻆ واﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت.
•إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﺆدي ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻮل دون ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺟﻤﻴﻌﺎً .وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳُﺘﻮﻗﻊ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺴﻮء ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ،ﻛﺴﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ وﺗﻘﺰم اﻷﻃﻔﺎل
واﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﻼرﻳﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض ،أن ﺗﻘﻮض اﻷداء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل.
وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﺪة درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع اﻟﺘﻌﻠّﻢ.
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جنوب شرق آسيا :المناطق الساحلية 
في خطر
ﺷﻬﺪت ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﻧﻤﻮا ً اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً ﻗﻮﻳﺎً وﺗﻮﺟﻬﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺤﻀﺮ،
ﻟﻜﻦ اﻟﻔﻘﺮ واﻧﻌﺪام اﻟﻤﺴﺎواة ﻻ ﻳﺰاﻻن ﻳﻤﺜﻼن ﺗﺤﺪﻳﺎً ﻛﺒﻴﺮا ً ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .وﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ ﺗﻌﺪاد ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ ﻗﺮاﺑﺔ  759ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم
 ،2050ﻳﻌﻴﺶ  65ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻀﺮﻳﺔ .وﻛﺎن ﺗﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز
 593ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2010ﻳﻌﻴﺶ  44ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻀﺮﻳﺔ.
وﺗﺘﺴﻢ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺘﻌﺮﺿﻬﺎ ﺑﻘﺪر ﻋﺎ ٍل وﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻟﺒﻂء ﻇﻬﻮر اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع
ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ ،وارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت وﺗﺰاﻳﺪ درﺟﺔ ﺣﻤﻮﺿﺘﻬﺎ ،ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ
ﺑﺂﺛﺎر ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ اﻟﻨﺸﻮء ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﻋﺎﺻﻴﺮ اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ وﺗﺰاﻳﺪ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺷﺪة
ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺤﺮ .وإذا ﻣﺎ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻫﺬه اﻵﺛﺎر ﻣﻌﺎً ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮات
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺤ ٍﻮ ﻣﺘﺰاﻣﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف
إﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺳﺒﻞ ﻛﺴﺐ اﻟﺮزق اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .وﺗُﻌﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻟﺘﺎ اﻷﻧﻬﺎر ﻓﻲ
ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ذات اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﻋﺮﺿﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص
ﻵﺛﺎر ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ واﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﺪة اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ.
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
•ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺤﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪ :ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ زﻳﺎدة
ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺪ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺷﺪة ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺤﺮ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ .ﻓﻔﻲ ﺣﺎل ارﺗﻔﺎع
ﺣﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻢ درﺟﺘﻴﻦ ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ ،ﺳﺘﺸﻤﻞ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺤﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻜﺎد
ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ وﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﺣﻮاﻟﻲ  60إﻟﻰ  70ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺘﺸﻤﻞ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺤﺮ اﻟﻘﺎﺋﻆ
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  30و  40ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ .أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة  4درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ،
ﻓﺈن اﻟﻤﻨﺎخ ﺧﻼل أﺷﻬﺮ اﻟﺼﻴﻒ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻮﺻﻒ اﻟﻴﻮم ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻞ
ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻌﺘﺎد اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ  90ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺮﻳﺔ ﺧﻼل أﺷﻬﺮ اﻟﺼﻴﻒ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ.
•ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ،ﺗﺸﻴﺮ
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت إﻟﻰ أن اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻣﻘﺎرﻧ ًﺔ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺎل ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  1986و  ،2005ﺳﻴﻜﻮن
أﻋﻠﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  10و 15
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ .وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺪن ﻣﺎﻧﻴﻼ وﺟﺎﻛﺮﺗﺎ وﻫﻮﺗﺸﻲ ﻣﻨﻪ
وﺑﺎﻧﻜﻮك إﻟﻰ أن ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻳﺘﺠﺎوز اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ
 50ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮا ً ﺑﺤﻮل ﻋﺎم  2060ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ،و  100ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2090
•اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ :ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺰداد ﻛﺜﻴﺮا ً ﺷﺪة وﺳﺮﻋﺔ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ
ﻟﻸﻋﺎﺻﻴﺮ اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻄﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻷﻣﻄﺎر ﺑﻐﺰارة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق
آﺳﻴﺎ؛ ﻏﻴﺮ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻸﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة ﻗﺪ ﻳﻘﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ
ﺑﻌﻴﺪ .ﻟﻜﻦ اﻷﺿﺮار رﺑﻤﺎ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع إذ إن أﺷﺪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات إﻧﻤﺎ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ
اﻟﻌﻮاﺻﻒ اﻷﺷﺪ ﻛﺜﺎﻓﺔ .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺰﻳﺪ ﻏﺰارة اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻸﻋﺎﺻﻴﺮ
اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺜﻠﺚ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  50و  80ﻣﻠﻠﻴﻤﺘﺮا ً
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ازدﻳﺎد ﺧﻄﺮ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻬﺎ.
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•ﺗﺴﺮب اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺎﻟﺤﺔ :ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوث زﻳﺎدة ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺗﺴﺮب
اﻟﻤﻠﻮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ .ﻓﻔﻲ ﺣﺎل ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ 100
ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧﻬﺮ اﻟﻤﺎﻫﺎﻛﺎ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
أن ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺘﺴﺮب اﻟﻤﻠﻮﺣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  7و  12ﻓﻲ
اﻟﻤﺎﺋﺔ إذا ﻣﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺤﺮارة  4درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ.
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع وﻣﺤﻮر اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
•ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻟﺘﺎ اﻷﻧﻬﺎر ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه
اﻟﺒﺤﺮ واﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺷﺪة اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻫﺒﻮط اﻷرض ﺑﻔﻌﻞ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺸﺮ .وﺳﻮف ﺗﺰﻳﺪ ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺮض ﺳﻜﺎن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ
واﻟﺤﻀﺮ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت وﺗﺴﺮب ﻣﻠﻮﺣﺔ اﻟﻤﻴﺎه وﺗﺂﻛﻞ اﻟﺴﻮاﺣﻞ.
وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص دﻟﺘﺎ اﻷﻧﻬﺎر اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﻴﻜﻮﻧﻎ
وإﻳﺮاوادي وﺗﺸﺎو ﺑﺮاﻳﺎ ،وﻛﻠﻬﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ارﺗﻔﺎع أراﺿﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻘﻂ
ﻓﻮق ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ .وﺗُﻌﺪ اﻟﻤﺰارع اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ،وﻣﺼﺎﺋﺪ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ،
واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،أﺷﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﻌﺮﺿﺎً ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.
•ﻓﻘﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻣﺼﺎﺋﺪ اﻷﺳﻤﺎك ،إذ إن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ ذات
اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻴﻄﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  20ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم
 2100ﻣﻘﺎرﻧ ًﺔ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷوﺿﺎع ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
أن ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺸﺪة اﻷﺳﻤﺎك ﻓﻲ ﺑﺤﺮ ﺟﺎوة وﻓﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻣﻦ ﺟﺮاء ارﺗﻔﺎع
درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻤﻴﺎه وﺗﻨﺎﻗﺺ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷُﻛﺴﺠﻴﻦ ،ﻣﻊ ﺣﺪوث ﻧﻘﺺ ﻛﺒﻴﺮ
ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  .2050وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أﻳﻀﺎً أن ﺗﻘﻞ ﻛﺬﻟﻚ
ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼﻴﺪ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ﺑﻨﺤﻮ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ.
•اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻤﺰارع اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ :وﻣﻨﻬﺎ ازدﻳﺎد ﺷﺪة اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ ،وﺗﺴﺮب ﻣﻠﻮﺣﺔ اﻟﻤﻴﺎه،
وارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻔﻮق ﻗﺪرة أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎك ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻤﻞ .وﺗُﻌﺪ اﻟﻤﺰارع اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﻨﻤﻮ
ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻓﻲ ﻓﻴﻴﺘﻨﺎم ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل .وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن اﻷﺳﻤﺎك ﺗﻤﺜﻞ ﻗﺮاﺑﺔ  40ﻓﻲ
اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع
ﻳﺴﻬﻢ أﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
•ﻓﻘﺪان اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ وﺗﺪﻫﻮرﻫﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﺋﺪ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ .وﻗﺪ أدى ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﻴﺎه ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ
إﻟﻰ اﺑﻴﻀﺎض ﻟﻮن اﻟﺸﻌﺎب وﺗﻬﺸﻤﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ 3.وﻓﻲ
ﺣﺎل ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة إﻟﻰ ﻣﺎ دون  1.5درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ وﺗﺰاﻳﺪ ﺣﻤﻮﺿﺔ
اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت ،ﺳﺘﺰداد اﺣﺘﻤﺎﻻت )ﺑﻨﺴﺒﺔ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ( ﺗﻜﺮار ﺣﺎﻻت اﺑﻴﻀﺎض
اﻟﺸﻌﺎب ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺪءا ً ﻣﻦ ﻋﺎم ) 2030اﻟﺸﻜﻞ  .(3وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
إﻟﻰ أن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ
 3ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﺣﺪوث اﺑﻴﻀﺎض ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰﻳﺪ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻘﺼﻮى ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺪفء ﺑﻤﻘﺪار درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ واﺣﺪة ﻟﻤﺪة
ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ،وﻳﺰداد اﻻﺑﻴﻀﺎض ﺳﻮءا ً ﺑﺎﻃﺮاد ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة أﻛﺜﺮ أو اﺳﺘﻤﺮ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺰاﺋﺪ ﻟﻤﺪة أﻃﻮل .وﻣﻊ أن اﻟﺸﻌﺎب
اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﻘﺪورﻫﺎ أن ﺗﺘﻌﺎﻓﻰ ﻣﻦ اﻻﺑﻴﻀﺎض ﻓﺈن ﻣﻌﺪل ﻣﻮﺗﻬﺎ ﻳﺮﺗﻔﻊ وﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺳﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة ﻛﻲ ﺗﺘﻌﺎﻓﻰ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜﺮر ﺣﺪوث اﻻﺑﻴﻀﺎض أو
ﺗﺸﺘﺪ ﺣﺪﺗﻪ ﻛﺜﻴﺮا ُ ﻓﻘﺪ ﺗﻔﺸﻞ اﻟﺸﻌﺎب ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ.

واف
موجز ٍ

الشكل  :3التأثيرات المتوقعة لتغير المناخ على أنظمة الشعاب المرجانية في جنوب شرق آسيا

اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ رﻗﻢ  8.5ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻟﱰﻛﺰ اﻟﻐﺎزات ﺳﻨﺔ 2030

اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ رﻗﻢ  3PDﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻟﱰﻛﺰ اﻟﻐﺎزات ﻋﺎم 2030

اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ رﻗﻢ  8.5ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻟﱰﻛﺰ اﻟﻐﺎزات ﺳﻨﺔ 2050

اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ رﻗﻢ  3PDﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻟﱰﻛﺰ اﻟﻐﺎزات ﻋﺎم 2050

اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ رﻗﻢ  8.5ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻟﱰﻛﺰ اﻟﻐﺎزات ﺳﻨﺔ 2100

اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ رﻗﻢ  3PDﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻟﱰﻛﺰ اﻟﻐﺎزات ﻋﺎم 2100

احتمات حدوث ابيضاض شديد بالشعاب المرجانية )حيث تزيد درجة سخونة المياه المحيطة عن  (8خل عام ما في ظل السيناريو رقم  2.6للمسار التمثيلي لتركز الغازات )إلى اليسار ،في حال
ارتفاع الحرارة درجتين مئويتين( وفي ظل السيناريو رقم  8.5للمسار التمثيلي لتركز الغازات )إلى اليمين ،في حال ارتفاع الحرارة  4درجات مئوية( .المصدر. (2012) Meissner et al. :
اجهاد الواسع النطاق المؤثر على الشعاب المرجانية؛ درجة الحرارة في المحيطات والبحار المفتوحة؛ والتشبع من
أعيد الطبع من سبرينجر :الشعاب المرجانية ) ،319-309 ،2012 ،31 (2عوامل Â
نترات الكالسيوم في مياه البحر السطحية خل السنوات 
اربعمائة القادمة ،ميسنر وآخرون ،الشكل  ،3بموافقة من سبرنجر ساينس آند بيزنس ميديا بي.في .يجب الحصول على إذن مسبق قبل إعادة
استخدام المادة.

ﺟﺪا ً أن ﺗﺸﻬﺪ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﺣﺮارﻳﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،2050ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻹﺟﻬﺎد
اﻟﻜﻴﻤﺎوي اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺣﻤﻮﺿﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت.
•ﺗﻌﺮض اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻷرز ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ دﻟﺘﺎ ﻧﻬﺮ اﻟﻤﻴﻜﻮﻧﻎ ،ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻣﻦ
ﺟﺮاء ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ .وﺗﻨﺘﺞ دﻟﺘﺎ اﻟﻤﻴﻜﻮﻧﻎ ﺣﻮاﻟﻲ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ ﻓﻴﻴﺘﻨﺎم ،وﺗﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺒﻼد
ﻣﻦ اﻷرز .وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮات أن ﻳﺆدي ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ
ﺑﻤﻘﺪار  30ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮا ً ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺪوﺛﻪ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،2040إﻟﻰ ﻓﻘﺪان
ﺣﻮاﻟﻲ  12ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠ ًﺔ ﻟﻠﻐﺮق وﺗﺴﺮب
اﻟﻤﻠﻮﺣﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
•ﺗﺮﻛﺰ أﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن واﻷﺻﻮل اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
ﺑﺎﻟﻤﺪن اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ .وﻣﺎﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﺮ،
ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﻌﺮض ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻧﻜﻮك ﻟﻠﻐﺮق ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺎت اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة وزﻳﺎدة اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ

 40ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺴﻮب اﻟﻤﻴﺎه  15ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮا ً ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ
اﻟﺤﺎﻟﻲ )وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺪوﺛﻪ ﺑﺤﻠﻮل ﺛﻼﺛﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎﻟﻲ( إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 70
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ  88ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮا ً )وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻗﺪ ﻳﺤﺪث ﺑﺤﻠﻮل ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻢ
 4درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ( .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺤﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪ
ﺳﺘﺘﺠﻠﻰ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠ ًﺔ ﻟﻤﺎ ﻳُﻌﺮف ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ”اﻟﺠﺰر
اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ“ ،وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻮﻓﻴﺎت واﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺎﻷﻣﺮاض ﻓﻲ اﻟﻤﺪن .وﻣﻦ ﺷﺄن ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻧﻤﻮ ﻛﻞٍ ﻣﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻜﺎن
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة اﺣﺘﻤﺎﻻت
اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠ ًﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ .وﻳُﻌﺪ
اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻟﻀﻐﻮط
اﻟﺤﺮارة واﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ .وﻓﻲ ﻋﺎم  ،2005ﻛﺎن  41ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﻴﺘﻨﺎم و  44ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ .وﺗﻨﻄﻮي اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع
ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ وﺷﺪة اﻟﻌﻮاﺻﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺟﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت
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اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﺎد ًة ﻣﻊ ﻏﻴﺎب ﻣﺼﺎرف اﻟﻤﻴﺎه
وﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب ﻣﻦ أﺿﺮار.

جنوب آسيا :التفاوت الشديد بين ندرة المياه
وفرط زيادتها
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ ﻣﻮﻃﻦ ﻟﻌﺪد ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻧﺤﻮ  1.6ﻣﻠﻴﺎر ﻧﺴﻤﺔ،
وﻫﻮ رﻗﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2.2ﻣﻠﻴﺎر ﻧﺴﻤﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2050
وﻗﺪ ﺷﻬﺪت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧﻤﻮا ً اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً ﻗﻮﻳﺎً ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻼ
ﻳﺰال اﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻔﺸﻴﺎً ،ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻢ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أﺿﺨﻢ ﺑﺆرة ﺗﺮﻛﺰ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻳُﻌﺪ وﺻﻮل اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ ،واﻧﺘﻈﺎﻣﻬﺎ ،أﻣﺮا ً ذا أﻫﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﻔﻲ واﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ.
وﻓﻲ ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ ،ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو أن ﺗﺆدي ﺻﺪﻣﺎت ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺆﺛﺮة
ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺬاء وﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ إﻟﻰ أن ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺴﻜﺎن ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻘﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎه ﺷﺮب آﻣﻨﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ
ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺮي وإﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺒﺮﻳﺪﻳﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺄﺛﺮ اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ،
أن ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻗﻮة ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت اﻷﻧﻬﺎر ،واﻷﻋﺎﺻﻴﺮ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ
اﻷﻛﺜﺮ ﺷﺪة ،وارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ ،واﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة .وﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﻌﺮض ﺳﻜﺎن ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺴﻤﻮن ﺑﺎﻟﻜﺜﺮة واﻟﻔﻘﺮ
ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ،وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻨﻤﻮ ،ﻓﺈن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ
ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻘﺴﻮة
ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺪوث ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﺑﻤﻘﺪار  1.5درﺟﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ إﻟﻰ درﺟﺘﻴﻦ ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ ،ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎً ﻛﺒﻴﺮا ً ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .وﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺿﺦ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،واﻟﺪﻓﺎﻋﺎت ﺿﺪ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ،وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻼﻻت
ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة واﻟﺠﻔﺎف ،وإدﺧﺎل ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻛﺒﻴﺮة
ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ.
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
•ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺤﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪ :ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺎرات اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،
ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮون اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ زﻳﺎدة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ أﺿﻌﺎف
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل ﺗﻜﺮار ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺤﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪ واﻟﻘﺎﺋﻆ ﺧﻼل أﺷﻬﺮ اﻟﺼﻴﻒ.
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أﻳﻀﺎً ﺣﺪوث زﻳﺎدة ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺜﻞ
ﻫﺬه اﻟﻤﻮﺟﺎت ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺤﺮارة ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
•ﻣﻌﺪﻻت ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر :ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر
ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ واﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﺰﻣﻨﻲ .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن
ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻬﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  30ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ
اﻷرﺑﻊ درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ ،ﻏﻴﺮ أن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺗﺸﻴﺮ أﻳﻀﺎً إﻟﻰ أن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺎﻓﺔ ،ﻣﺜﻞ
اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ ،وﻫﻮ إﺣﺪى أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺬاء ،ﺳﻮف ﺗﺰداد ﺟﻔﺎﻓﺎً ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺳﺘﺰداد اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻃﺒﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً رﻃﻮﺑﺔً .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻔﺎﻗﻢ اﻟﺘﻔﺎوت
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ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻮﺳﻤﻲ ﻟﻬﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻨﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  30ﻓﻲ
اﻟﻤﺎﺋﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺠﻔﺎف وﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  30ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺮﻃﺐ
ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻷرﺑﻊ درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ )اﻟﺸﻜﻞ  .(4وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺗﺒﺎﻳﻨﺎت ﻛﺒﺮى ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،إذ ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ ﻣﻨﺴﻮب اﻷﻣﻄﺎر ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺮﻳﺎح اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻃﺒﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً )ﺑﺎﻟﺠﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل اﻟﺸﺮﻗﻲ( وﻳﻨﺨﻔﺾ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﻬﺮ
واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺎﻓﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً )اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ( ،ﻣﻊ ﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﺮؤﻳﺔ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺧﻼل اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻷﺧﺮى.
•اﻟﺮﻳﺎح اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻤﻄﺮة :ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻄﺮأ زﻳﺎدات ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ
اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﻣﻌﺪل ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى وﻣﻦ ﻣﻮﺳﻢ
إﻟﻰ آﺧﺮ .وﻣﻊ اﻗﺘﺮاب ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻮى  4درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺤﺪث زﻳﺎدة ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺘﻔﺎوت
ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪﻻت ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻢ إﻟﻰ آﺧﺮ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻗﺮاﺑﺔ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻏﻴﺮ أن درﺟﺔ ﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﺮؤﻳﺔ ﺗﻈﻞ
ﺷﺪﻳﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺮﻳﺎح اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ
ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻢ.
•اﻟﺠﻔﺎف :ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻷﻳﺎم
اﻟﺠﺎﻓﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث ﻣﻮﺟﺎت ﺟﻔﺎف ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﺑﻔﻌﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻻرﺗﻔﺎع
ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ،ﻣﻊ وﻗﻮع ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮ .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن
ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺠﻔﺎف ﺧﻄﺮا ً ﻣﺘﺰاﻳﺪا ً ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﺟﺰاء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ورﻏﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ
اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺠﻔﺎف ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻻﺧﺘﻼف ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺠﻔﺎف ،ﻓﺈن ﺑﻌﺾ أﺟﺰاء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺗﺒﺮز ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﺨﻄﺮ ﺷﺪﻳﺪ .وﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺟﺰاء
ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻟﻬﻨﺪ ،وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .أﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻬﻨﺪ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
أن ﺗﺤﺪث زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ.
•ذوﺑﺎن اﻟﺜﻠﻮج وﺗﺂﻛﻞ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺜﻠﺠﻲ وﺗﻨﺎﻗﺺ ﻣﻌﺪل ﺗﺪﻓﻖ اﻷﻧﻬﺎر :ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد
اﻟﻘﺮن اﻟﻤﻨﺼﺮم ،ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻧﻬﺎر اﻟﺠﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﺎل اﻟﻬﻴﻤﺎﻻﻳﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻧﺤﺴﺎر .وﻳﺸﻜﻞ ذوﺑﺎن اﻷﻧﻬﺎر اﻟﺠﻠﻴﺪﻳﺔ وﺗﺂﻛﻞ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺜﻠﺠﻲ ﺧﻄﺮا ً ﺟﺴﻴﻤﺎً
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻓﺎﻷﻧﻬﺎر اﻟﻜﺒﺮى ،ﻣﺜﻞ
اﻟﻐﺎﻧﺞ واﻹﻧﺪوس واﻟﺒﺮاﻫﻤﺎﺑﻮﺗﺮا ،ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻋﺘﻤﺎدا ﻛﺒﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
ذوﺑﺎن اﻟﺜﻠﻮج واﻷﻧﻬﺎر اﻟﺠﻠﻴﺪﻳﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻷﺧﻄﺎر ﺟﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء
ذوﺑﺎن اﻟﺠﻠﻴﺪ وﺗﻨﺎﻗﺺ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺜﻠﻮج ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ .وﻗﺒﻞ
ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻢ درﺟﺘﻴﻦ ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ،
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺤﺪث زﻳﺎدة ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﺴﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﺜﻠﻮج،
ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﺴﺎرع ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻴﺎه اﻷﻧﻬﺎر ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻲ
اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺮﺑﻴﻊ ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ،وﺣﺪوث اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻠﻤﻮس ﻓﻲ
ﺗﺪﻓﻖ ﻣﻴﺎه اﻷﻧﻬﺎر أﺛﻨﺎء ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺠﻔﺎف ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻬﺪد اﻟﺰراﻋﺔ .وﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺰداد ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻃﺄة ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷرﺑﻊ درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ.
•ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ :ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻗﺮب ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻂ
اﻻﺳﺘﻮاء ،ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻤﻨﺴﻮب اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻤﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ
زﻳﺎدة أﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮض اﻟﻌﻠﻴﺎ .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ
ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ إﻟﻰ ﻗﺮاﺑﺔ  115-100ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮا ً ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻷرﺑﻊ درﺟﺎت

واف
موجز ٍ

ﻣﺌﻮﻳﺔ ،و 80-60ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮا ً ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺪرﺟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺘﻴﻦ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن
اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎرﻧ ًﺔ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺎل ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  1986و ،2005ﻣﻊ
ﺗﻮﻗﻊ أن ﺗﺸﻬﺪ ﺟﺰر اﻟﻤﺎﻟﺪﻳﻒ أﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت.

اثر المتوقع لتغير المناخ على المعدت السنوية والموسمية لهطول 
الشكل  :4
امطار
خل موسم الجفاف والموسم الرطب بجنوب آسيا

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع وﻣﺤﻮر اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
•ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻏﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺑﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﺪرة اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ،وارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ،وﺗﺴﺮب اﻟﻤﻠﻮﺣﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ .وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ
ﻣﺘﺰاﻳﺪ اﻟﺸﺪة ﻋﻠﻰ ﻏﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة .وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺛﺮ
اﻟﺘﺴﻤﻴﺪي اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﺜﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺺ
ﻓﻲ ﻏﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺑﺴﺒﺐ أﺛﺮ اﻟﺤﺮارة ،ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﻈﻬﺮ أن اﻟﻤﺤﺘﻮى
اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻮب ﻗﺪ ﻳﻘﻞ .وﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ درﺟﺘﻴﻦ ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ،
ﻳُﺘﻮﻗﻊ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻐﻠﺔ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﺴﻤﻴﺪ ﺑﺜﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن.
•وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﻨﺎﻗﺺ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ وﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺘﺎح
ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮات اﻟﺤﺮارﻳﺔ ﺗﻨﺎﻗﺼﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ .ﻓﺒﺪون ﺣﺪوث ﺗﻐﻴﺮ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎخ ،ﻳُﺘﻮﻗﻊ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮا ً ﺑﻨﺴﺒﺔ 60
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ .أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة درﺟﺘﻴﻦ ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ ،ﺑﺤﻠﻮل اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ،ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮات اﻟﺤﺮارﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺣﺪوث ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎخ .وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﻐﺬاء اﻟﻤﺘﺎح ﺑﺤﺪوث ﻣﺸﻜﻼت ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻘﺰم اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬي ﻳُﺘﻮﻗﻊ ﻟﻪ أن ﻳﺰﻳﺪ 35
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻋﺪم ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،2050ﻣﻊ اﺣﺘﻤﺎل
ﺣﺪوث ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
•ﺗُﻌﺪ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ ذات اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ
اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﻈﻢ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ .وﻓﻲ ﺣﺎل
اﻗﺘﺮاب اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ  4درﺟﺎت
ﻣﺌﻮﻳﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺤﺪث زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي
ﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ وزﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  15ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺘﻔﺎوت
ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪﻻت ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻢ إﻟﻰ آﺧﺮ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .وإذا
أُﺧﺬت ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﺎً ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﻨﻲ أن اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث ﻣﻮﺟﺔ
أﻣﻄﺎر ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻐﺰارة ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺪث ﺣﺎﻟﻴﺎً إﻻ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ
ﻛﻞ  100ﺳﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ،ﻳُﺘﻮﻗﻊ ﻟﻪ أن ﻳﺘﻜﺮر ﻛﻞ  10ﺳﻨﻮات ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن.
•ﺗُﻌﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻟﺘﺎ اﻷﻧﻬﺎر واﻟﻤﺪن اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص
ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛَﺒﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻦ آﺛﺎر ارﺗﻔﺎع
درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ،وﺗﻨﺎﻣﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت اﻷﻧﻬﺎر ،وارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه
اﻟﺒﺤﺮ ،واﻟﺸﺪة اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻸﻋﺎﺻﻴﺮ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ً ﺟﺴﻴﻤﺎً
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻔﻘﺮاء .وﻓﻲ ﺣﺎل
ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة درﺟﺘﻴﻦ ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ ،ﺗﺒﺮز ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ إﺣﺪى اﻟﻨﻘﺎط
اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻷﺷﺪ اﻷﺿﺮار ﻣﻊ ﺗﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ
ﺣﺪوث ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻐﺬاﺋﻲ ،وﻣﻮارد اﻟﺮزق ،واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ .ﻛﻤﺎ أن ﺗﺰاﻳﺪ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت اﻷﻧﻬﺎر ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺷﺪة اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ

المتوسط الحسابي متعدد النماذج للنسبة المئوية للتغير في معدل هطول 
امطار السنوي
)أعلى( وفي موسم الجفاف )أوسط( وفي الموسم الرطب )أسفل( طبقاً للمسار التمثيلي لتركز
الغازات رقم ) 2.6إلى اليسار( وطبقاً للمسار التمثيلي لتركز الغازات رقم ) 8.5إلى اليمين(
بمنطقة جنوب آسيا بين عامي  2071و  ،2099مقارنةً بالفترة بين عامي  1951و  .1980وتشير
المناطق المخطَطة إلى 
اقاليم التي يشوبها عدم اليقين ،حيث يختلف  2من بين  5نماذج فيما

يتعلق باتجاه التغير عن النماذج الثثة اخرى.

ﻳﻤﺜﻼن ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﻴﺮة .وﻳﻤﻜﻦ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺸﺮ )ﻣﺜﻞ ﺷﻖ ﻗﻨﻮات اﻟﺮي ،وإﻗﺎﻣﺔ
اﻟﺴﺪود ،واﻟﻘﻨﺎﻃﺮ ،وﺗﻜﺴﻴﺎت ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺟﻮاﻧﺐ اﻷﻧﻬﺎر ،وﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺎرات اﻷﺣﻮاض
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻸﻧﻬﺎر( أن ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺑﺸﺪة ﻣﻦ ﺣﺪة ﺗﺪﻓﻖ ﻣﻴﺎه اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ
ﻋﻦ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﻤﻄﺮ اﻟﻐﺰﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻷﻧﻬﺎر.
•وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻷﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ أن ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ وﻃﺄة ﺿﻐﻮط ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ ﺟﺮاء
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻴﺎه .ﻓﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺘﺎن اﻷﺑﺮز ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻫﻤﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻗﻮد
اﻷﺣﻔﻮري ،واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة( وﻛﻼﻫﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﺘﻀﺮر ﺑﺸﺪة ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ إﻣﺪادات اﻟﻤﻴﺎه .وﻗﺪ ﻳﺘﺄﺛﺮ أﻳﻀﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻬﻮاء واﻟﻤﺎء.

نقاط التحول ،والتأثيرات والتداعيات الواقعة
على التنمية البشرية
ﻳُﻈﻬﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺜﻼث ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،وﻫﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ،وﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ،وﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﺮﺿﺔ
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ا قليمية ،ومبررات المرونة
اخفضوا الحرارة :تقلبات المناخ الحادة ،وآثارها Â

اطار  :1نقاط التحول بكل منطقة وتأثيراتها

الواقعة ،وتداعياتها على التنمية

•

•

•

نحو
في أفريقيا جنوب الصحراء :ستتعرض أنظمة إنتاج الغذاء للخطر على ٍ
متزايد من جراء تأثيرات تغير المناخ .ومن المتوقع للنقص الملموس بالفعل
في غلة المحاصيل حالياً أن تكون لها تداعيات شديدة على 
امن الغذائي حال
ارتفاع الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين ومن المحتمل أن تؤثر سلباً في النمو
اقتصادي وخفض أعداد الفقراء في المنطقة .ويمكن أن تحدث تحوت كبيرة في
تركيبة أنواع 
احياء وفي الحدود القائمة لل ُنظُم البيئية بما يؤثر سلباً في موارد الرزق

بالمراعي وإنتاجية أنظمة المحاصيل وامن الغذائي.
في جنوب شرق آسيا :تواجه موارد الرزق الريفية ضغوطاً متزايدة مع ارتفاع
منسوب مياه البحر ،ومن المتوقع أن تلحق خسائر بخدمات ال ُنظُم البيئية البحرية
الهامة مع اقتراب ارتفاع في درجة الحرارة من  4درجات مئوية .كما أن أنظمة
الشعاب المرجانية مهددة بانقراض ،ومن شأن فقدانها أن يزيد من درجة تعرض
السواحل لمخاطر ارتفاع منسوب مياه البحر وشدة العواصف .ويمكن أن يؤدي
نزوح سكان المجتمعات المحلية الساحلية المتضررة إلى المناطق الحضرية بسبب
فقدانهم سبل الرزق إلى تعرض 
اعداد المتزايدة باستمرار من سكان العشوائيات
غير الرسمية لتأثيرات مناخية متعددة ،من بينها موجات الحر والفيضانات

وامراض.
في جنوب آسيا :يعتمد سكان أجزاء كبيرة من البد على استقرار الرياح الموسمية
انتاج الزراعي بالمنطقة .ومن
الممطرة التي توفر الموارد المائية الزمة لمعظم Â
شأن حدوث اضطراب في نظام الرياح الموسمية وارتفاع درجات الحرارة القصوى
أن يجعل الموارد المائية والغذائية في خطر داهم .ويتعرض سكان مناطق
انهار بوجه خاص للتهديدات المتعددة المتمثلة في ازدياد شدة 
دلتا 
اعاصير
الموسمية ،وارتفاع منسوب مياه البحر ،وموجات الحر الشديد ،وغزارة هطول
امطار .ويمكن لمثل هذه Ñ

اثار المتعددة أن تكون لها تداعيات سلبية قاسية
على جهود القضاء على الفقر بالمنطقة.

ﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ )اﻟﺠﺪاول  .(3-1وأﻛﺜﺮ ﻫﺬه اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات
ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻗﺒﻞ وﺻﻮل درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة إﻟﻰ  4درﺟﺎت
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ أن ﺗﺸﻬﺪ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺤﺮ اﻟﺘﻲ
ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﺧﻼل أﺷﻬﺮ اﻟﺼﻴﻒ ﺑﺤﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺎت ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﻘﺮن ،ﻗﺒﻞ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة إﻟﻰ  1.5درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ .ﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ،
وﻓﻲ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة  0.8درﺟﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،
ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻨﺼﺮم ﻣﻮﺟﺎت ﺣﺮ ﺷﺪﻳﺪة أودت ﺑﺤﻴﺎة اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ وﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ إﻟﺤﺎق أﺿﺮار واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ.
وﻣﻊ اﻗﺘﺮاب ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة ﻣﻦ  4درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ ،ﻳُﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺰداد ﺣﺪة اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات
ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻓﻲ درﺟﺔ وﻧﻮع اﻟﺘﺄﺛﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى )اﻧﻈﺮ اﻹﻃﺎر .(1
ﻧﻘﺎط اﻟﺘﺤﻮل واﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻮاﻗﻌﺔ
ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ،ﺳﻴﺘﺰاﻳﺪ ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺎوز اﻷﻣﻮر
اﻟﺤﺪود اﻟﺤﺮﺟﺔ .ﻓﻌﻨﺪ ﻧﻘﺎط اﻟﺘﺤﻮل ﻫﺬه ،ﻳﺤﺪث دﻓﻊ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
أو اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ — ﻣﺜﻞ ﻏﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ،وﻧُﻈُﻢ اﻟﺮي ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺠﻔﺎف ،واﻟﺸﻌﺎب
اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ ،وأﻋﺸﺎب اﻟﺴﺎﻓﺎﻧﺎ — إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺘﺒﺔ اﻟﺤﺮج اﻟﺒﺎﻟﻎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي
إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺗﻐﻴﺮات ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮه ﻣﻦ ﺳﻠﻊ
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وﺧﺪﻣﺎت .ﻓﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ،ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ
)ﻣﺜﻞ اﻟﺬرة( ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة ،ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺪث اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻠﻤﻮس ﻓﻲ اﻟﻐﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺮارة اﻟﺤﺪ اﻟﺤﺮج ،إﻟﻰ وﺟﻮد ﻋﺘﺒﺔ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ
إﻗﻠﻴﻤﻴﺎً .أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة ﻣﻦ ﺿﻐﻮط
ﻋﻠﻰ إﻣﺪادات اﻟﻐﺬاء ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺪاﻋﻴﺎت واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق.
وﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﺴﻦ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻛﻤﻴﺎً
ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ :ﻓﺎﻟﺮﻳﺎح اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻄﻴﺮة ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﺎط
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ ،وﻟﻮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺪم
اﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن .وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻵﻟﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﺤﺪوث ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻔﺎﺟﺊ
ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﻨﺪ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺎﻟﺔ أﻛﺜﺮ ﺟﻔﺎﻓﺎً وأﻗﻞ ﻣﻄﺮا ً أن ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ
ﺣﺪوث أزﻣﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ.
وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻤﻄﺎف ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﻨﺎﻗﺺ ﻏﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ
واﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أن ﻳﻨﻌﻜﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﺳﺮه ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ وﺗﻘﺰم اﻷﻃﻔﺎل ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺪوث آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ .وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات أن ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ ،ﺑﻤﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت
ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﺑﺸﺪة ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً.
وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻮاردة ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ وﺣﺪﻫﺎ.
ﻓﺘﺄﺛﻴﺮات ارﺗﻔﺎع ﺣﺮارة اﻷرض ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﻨﻌﻜﺲ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺮزق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.
اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة  4درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ ،ﻳُﺮﺟﺢ أن ﻳﺘﻀﺮر ﻣﻌﻈﻢ ﺳﻜﺎن
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن
ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻳُﺮﺟﺢ أﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻳُﺘﻮﻗﻊ أن
ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ أﺻﺪاء ﺑﻌﻴﺪة اﻟﻤﺪى ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻳُﺘﻮﻗﻊ
ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺼﺪﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﺪاﻋﻴﺎت
واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮض
ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن أﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ،وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠ ًﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻟﻦ ﺗﻜﻮن اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻘﺼﻮرة ﺑﺤﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮﻟﻬﻢ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
وﻳﺘﺮﻛﺰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻟﻦ
ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك أي ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ .ﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ
ﺣﺎل ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة  4درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ ،ﻳُﺮﺟﺢ أن ﻳﺘﻀﺮر ﻣﻌﻈﻢ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ
ﺟﺮاء ﺣﺪوث آﺛﺎر ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
وﻗﺪ اﺳﺘُﺨﺪﻣﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻦ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ”اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ“ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﻬﺪ اﻣﺘﺪاد اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻜﺒﻴﺮة
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع )ﻛﺎﻟﺰراﻋﺔ ،واﻟﻤﻮارد
اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ،واﻟ ُﻨﻈُﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،واﻟﺼﺤﺔ )اﻟﻤﻼرﻳﺎ( .وﺗﺰﻳﺪ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺪوث اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة .وﺑﺎﻓﺘﺮاض ﺛﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت واﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎم
 ،2000ﻓﺴﻮف ﺗﺰﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻀﻐﻮط ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺑﻨﺴﺒﺔ  20ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة درﺟﺘﻴﻦ ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ

واف
موجز ٍ

ﻣﻦ  80ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة  4درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .وﻗﺪ ﺧﻠُﺺ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ 4إﻟﻰ أن اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
ﺳﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﻮض ﺟﻨﻮب اﻷﻣﺎزون ،وﺟﻨﻮب أوروﺑﺎ ،وﺷﺮق أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،واﻟﺠﺰء
اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ .وﺗﺤﺘﻞ اﻷﻣﺎزون وﻣﺮﺗﻔﻌﺎت ﺷﺮق أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻧﺘﻴﺠ ًﺔ ﻟﺘﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ .ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ
أﻳﻀﺎً ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻐﻴﺮة ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ وﻏﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
اﻟﻌﻮاﻗﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻳﻘﻮض ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﺗﻢ إﺣﺮازه ﻣﻦ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وآﻓﺎﻗﻬﺎ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،وﻳﻬﺪد ﺑﺘﻌﻤﻴﻖ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ واﻟﺘﻬﺎم ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺸﻖ اﻷﻧﻔﺲ ﻣﻦ
ﻣﻜﺎﺳﺐ .وﻗﺪ ﺑﺪأ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻌﻮاﻗﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﺎرة وﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع .ﻓﻬﻨﺎك
أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎء ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻼﻧﻘﺮاض ،وأراض ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻐﺮق ،وﺳﺒﻞ رزق ﺗﺘﻌﺮض
ﻟﻠﺨﻄﺮ .وﻳﺪﻓﻊ اﻷﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺣﺪوث اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺎت
اﻟﺠﻔﺎف ،واﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ،واﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺻﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪة ،واﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺣﺮاﺋﻖ اﻟﻐﺎﺑﺎت .وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ أن ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻷﺳﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﻘﻮط ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻫﻮة اﻟﻔﻘﺮ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺰاﻳﺪ
اﻟﻨﺰوح ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ إﻟﻰ اﻟﺤﻀﺮ )اﻧﻈﺮ اﻹﻃﺎر  .(2وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺴﻮف ﻳﺼﺒﺢ ﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ وﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ
ﻇﻞ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً.
وﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ وﺗﻴﺮة ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ آﺛﺎره
اﻟﺘﻲ ﺑﺪأﻧﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ .وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ اﻧﺘﺸﺎل أﺷﺪ اﻟﻨﺎس
ﻓﻘﺮا ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﻮﻛﺐ ﻣﻦ ﻫﻮة اﻟﻔﻘﺮ إذا اﺳﺘﻤﺮ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ دون أن ﻳﻮﻗﻔﻪ
أﺣﺪ .وﻳﺠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﺮﻛﺎت ﻗﻮﻳﺔ وﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ارﺗﻔﺎع ﺣﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻢ  4درﺟﺎت
ﻣﺌﻮﻳﺔ – وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻴﺘﻌﺬر اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ وﺳﻴﺤﻔﻞ ﺑﻤﻮﺟﺎت ﺣﺮ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ
وزﻳﺎدة ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ أﻳﻀﺎً ﻣﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺒﺸﺮ .وﻟﻢ ﻳﻔﺖ ﺑﻌﺪ أوان اﻹﺑﻘﺎء
ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة ﻗﺮب ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪرﺟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺘﻴﻦ وﺑﻨﺎء اﻟﻤﺮوﻧﺔ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ
ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻈﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻬﺎ
أن ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺟﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﺔ ،واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ،واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ،
وﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن .ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻗﻮة دﻓﻊ ﺟﺪﻳﺪة .ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻐﻴﺮا ً ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻛﺒﻴﺮا ً ،وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ ،وﺣﺪوث ﺗﻌﺎون دوﻟﻲ ﻛﻲ ﻳﺘﺴﻨﻰ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺴﺎر ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﺸﺮ واﻟ ُﻨﻈُﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .ﻓﻨﺎﻓﺬة اﻷﻣﻞ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
أﻣﺎم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ درﺟﺘﻴﻦ ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ واﺟﺘﻨﺎب
ﺣﻠﻮل ﻋﺎﻟﻢ اﻷرﺑﻊ درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗُﻐﻠﻖ ﺑﺴﺮﻋﺔ ،واﻷوان اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﺤﺮك ﻫﻮ اﻵن.

اطار  :2تجمعات جديدة من نقاط الضعف —

المناطق الحضرية


اقليمي تلك العناقيد الجديدة من
من السمات اكثر شيوعاً التي يظهرها هذا التحليل Â
نقاط الضعف التي تنشأ بالمناطق الحضرية.
وترتفع معدت التحضر وسكنى المدن بالمناطق النامية .فعلى سبيل المثال ،من
المتوقع بحلول عام  2050أن تصل نسبة سكان المناطق الحضرية بمنطقة أفريقيا
جنوب الصحراء إلى نحو  56في المائة من إجمالي السكان ،مقارنة بنحو  36في المائة
عام  .2010ورغم أن التوجه نحو سكنى المدن تحركه طائفة من العوامل المختلفة ،فإن
تغير المناخ أصبح بشكل متزايد من المحركات الهامة ،إذ إنه يضع سبل الرزق الريفية
والساحلية تحت ضغط متصاعد.
وفي حين يُتوقع لسكان الريف أن يتعرضوا لعوامل متنوعة من المخاطر المناخية في كل
منطقة ،فإن هناك عدداً من العوامل التي تحدد نقاط الضعف الخاصة التي يعاني منها
سكان الحضر ،وسيما الفقراء منهم ،من جراء تغير المناخ وآثاره .ومن 
امثلة على ذلك:

•
•
•

•
•

ازدياد الشعور بحدة موجات الحر الشديد في المدن حيث تؤدي البيئة كثيفة
احساس بالحرارة.
البنايات إلى تضخيم Â
نظراً لوقوع العديد من المدن على السواحل ،فإنها غالباً ما تكون معرضة لمخاطر
اغراق وشدة العواصف.
Â
تركز الكثير من السكان بالمناطق العشوائية غير الرسمية وافتقارهم في الغالب
اعم إلى الخدمات 

اساسية ،مثل الكهرباء ،والصرف الصحي ،والخدمات
المعمرة .وفي مثل هذه المناطق ،يزداد تعرض
الصحية ،والبنية التحتية ،والمساكن
ِ
السكان لسوء 
احوال الجوية ،مثل العواصف والفيضانات .وعلى سبيل المثال،
ينطبق هذا الحال على ماني الكبرى في الفلبين ،أو كلكتا في الهند ،حيث تستقر

اسر الفقيرة في مناطق منخفضة أو في أراض رطبة معرضة بشكل خاص لخطر
موجات المد وشدة العواصف.
وغالباً ما تتسم المناطق العشوائية بأوضاع مواتية بشكل خاص نتقال العدوى

وامراض التي تنقلها المياه ،مثل الكوليرا والمريا اللتين يُتوقع لهما أن تصبحا أكثر
تفشياً وانتشاراً مع تغير المناخ.

اع ُتبر الفقراء من سكان الحضر الفئة اكثر عرضةً للمعاناة من جراء زيادات أسعار
انتاج وانخفاض المتوقَع حدوثه في ظل
المواد الغذائية في أعقاب صدمات Â
تغير المناخ مستقب ً.

ويمثل تغير المناخ مصدر تهديد بوجه خاص لسكان الحضر ،ويُتوقع في الوقت نفسه
أن يؤدي إلى ازدياد النزوح إلى المناطق الحضرية ،ليضع في نهاية المطاف المزيد
من البشر في مواجهة مخاطر عناقيد Ñ
اثار المتراكبة المذكورة أعه .غير أن التخطيط
الحضري وتعزيز إجراءات الحماية اجتماعية يتيحان الفرصة لبناء مجتمعات أكثر قدرة
على التكيف والمرونة في وجه تغير المناخ.

 4اﺳﺘﻨﺎدا ً إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،واﻟﺘﻲ اﺧﺘُﺘﻤﺖ ﺟﻮﻟﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ أواﺋﻞ ﻋﺎم  .2013وﻛﺎﻧﺖ أوراق
اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻴﺪ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺪى وﺿﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
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الجدول  :1التأثيرات المناخية في أفريقيا جنوب الصحراء
المخاطر/التأثيرات

موجات الحر الشديد

موجات حر
غير معتادة
موجات حر لم
يسبق لها مثيل

الجفاف
الجدب
ارتفاع منسوب مياه البحر
حدوث تحوت في
ال ُنظُم البيئية

توفر المياه )نفادها/إعادة
ملء الخزانات الجوفية(
مساحات نمو
المحاصيل
إنتاجية المحاصيل

غلة المحاصيل،
والمساحات،
وإنتاج الغذاء
الغلة

الماشية
مصائد 
اسماك البحرية
المناطق الساحلية
الصحة والفقر

12

كافة المحاصيل

ارتفاع الحرارة  0.8درجة مئوية
)ملحوظة بالفعل(

ارتفاع الحرارة درجتين مئويتين
1
)أربعينيات القرن الحالي(

ارتفاع الحرارة  4.0درجات مئوية
)ثمانينيات القرن الحالي(

ارض خل أشهر الصيف أكثر من  85في المائة من 
حوالي  45في المائة من 
 وجود لها تقريباً
ارض
خل أشهر الصيف بالنصف الجنوبي
بالنصف الجنوبي
ارض خل أشهر الصيف أكثر من  55في المائة من 
حوالي  15في المائة من 
ارض
 وجود لها
خل أشهر الصيف بالنصف الجنوبي
بالنصف الجنوبي
يحتمل تعرض الجنوب 
لوحظ تزايد الميل إلى الجفاف منذ عام  1950يحتمل تعرض الجنوب والوسط 
افريقي لخطر
افريقي لخطر
جفاف بالغ الشدة ،مع جفاف شديد
جفاف شديد ،وتزايد الخطر في غرب أفريقيا،
واحتمال انخفاضه في شرق أفريقيا ،لكن التوقعات في وسط أفريقيا ،وتزايد الخطر في
2
غرب أفريقيا ،واحتمال انخفاضه في
بالنسبة لغرب أفريقيا وشرقها ليست مؤكدة
شرق أفريقيا ،لكن التوقعات بالنسبة
3
لغرب أفريقيا وشرقها ليست مؤكدة
4
تزايد مساحة المناطق شديدة الجدب
تزايد مساحة المناطق شديدة الجدب والجدبة
جفاف متزايد
والجدبة بنسبة  10في المائة
بنسبة  3في المائة
 70سنتيمتراً ) 80-60سنتيمترا( بحلول  105 2100-2080سنتيمترات ) 125-85سنتيمترا(
بحلول 2100-2080
تعرض  15-10في المائة من أنواع 
احياء بجنوب
الصحراء لخطر انقراض )بافتراض أن سرعة ارتفاع
الحرارة لن تسمح لهذه 
5
انواع بالهجرة(
تزايد توفر مياه 
امطار المتسربة إلى
انخفاض معدت إعادة ملء الخزانات الجوفية

انهار في شرق أفريقيا وأجزاء من غرب
بنسبة تتراوح بين  50و  70في المائة في غرب
أفريقيا ،7وانخفاض توفر مياه 
افريقي وجنوب الغرب 
الجنوب 
امطار
افريقي،
المتسربة إلى التربة في معظم أنحاء
وزيادتها بنسبة  30في المائة في بعض أنحاء
شرق الجنوب 
6
أفريقيا باستثناء أجزاء من شرق أفريقيا
افريقي وشرق أفريقيا
تقلص المدة الزمة للنمو بنسبة
يتوافق المناخ المتوقع فوق أقل من  15في المائة
تتجاوز  20في المائة
من المساحة المزروعة بالذرة الصفراء والرفيعة
والسرغوم مع المناخ الحالي بمناطق نمو المحاصيل
خط 
ب تغير في المناخ ،يُتوقع أ تفلح الزيادة في
اساس لقرابة  81مليون طن في عام
إجمالي Âانتاج إلى  192مليون طن في مسايرة النمو
 ،2000بمتوسط نحو  121كيلوغراماً للفرد
السكاني ،لينخفض متوسط نصيب الفرد إلى 111
كيلوغراماً أما في حالة تغير المناخ فسيؤدي تناقص
الزيادة Âانتاجية إلى  176مليون طن إلى المزيد من
8
انخفاض متوسط نصيب الفرد إلى  101كيلوغرام
تزايد خسائر وأضرار المحاصيل )من الذرة والسرغوم
9
والقمح والذرة البيضاء والفول السوداني والكاسافا(
10
حدوث زيادة بنسبة  10في المائة في
حدوث تأثيرات بالغة للجفاف على الماشية
غلة أعشاب المراعي في شرق أفريقيا
وجنوبها؛ وانخفاض بنسبة  4و  6في
11
المائة في وسط أفريقيا وجنوبها
انخفاض كبير في البروتين المتاح ،وتوقع حدوث
12
خسائر اقتصادية ووظيفية
تعرض قرابة  18مليون شخص
للفيضانات كل عام مالم يحدث
13
تكيف
توقع زيادة سوء التغذية زيادة كبيرة ،مع توقع
زيادة أعداد المصابين منهم بالتقزم المتوسط
14
والشديد

واف
موجز ٍ

الجدول Ñ :2
اثار المناخية في جنوب شرق آسيا
المخاطر/التأثيرات

موجات الحر الشديد

موجات حر
غير معتادة
موجات حر لم
يسبق لها مثيل

ارتفاع الحرارة  0.8درجة مئوية
)ملحوظة(
 وجود لها تقريباً
 وجود لها

ارتفاع الحرارة درجتين مئويتين
1
)أربعينيات القرن الحالي(

نحو  70-60في المائة من 
ارض في أشهر الصيف
بالنصف الشمالي

 40-30في المائة من مساحة ارض في أشهر
15
الصيف بالنصف الشمالي
انخفاض عام في معدل تواتر 
اعاصير

استوائية17 ،16؛ زيادة عالمية في امطار
المصاحبة 
لعاصير استوائية؛ مما يؤدي إلى
زيادة معدل تواتر العواصف استوائية من
18
الدرجة الخامسة


اعاصير استوائية

 75سنتيمتراً ) 85-65سنتيمتراً( بحلول 2100-2080

ارتفاع منسوب مياه البحر
تآكل السواحل
)فقدان مساحات
من 
ارض(
تعرض السكان
للمخاطر

بالنسبة لقرية هاي تينه بدلتا النهر 
احمر في
فييتنام ،يُعزى السبب في نحو  34في المائة
) 12في المائة( من الزيادة في معدل التآكل
بين عامي  1965و (2005-1995) 1995إلى
19
التأثير المباشر رتفاع منسوب مياه البحر
 20مليون شخص في مدن جنوب شرق
آسيا كانوا معرضين لخطر غرق السواحل
21
في عام 2005

آثار ارتفاع منسوب
مياه البحر

Ñ
اثار على ال ُنظُم البيئية
)الشعاب المرجانية/

اراضي الرطبة الساحلية(

أكثر من  90في المائة من 
اراضي
في أشهر الصيف بالنصف الشمالي
أكثر من  80في المائة من مساحة

ارض في أشهر الصيف بالنصف
الشمالي

تناقص عدد اعاصير استوائية
المصحوبة بهطول 
امطار ،لكن شدة
الرياح على الساحل يُتوقع لها أن تزيد
بنحو  6في المائة فوق الجزء القاري
من جنوب شرق آسيا ونحو  9في
المائة فوق الفلبين
 110سنتيمترات ) 130-85سنتيمتراً(
بحلول  ،2100-2080مع انخفاضها
حوالي  5سنتيمترات فوق بانكوك
زيادة كبيرة في تآكل الساحل بمنطقة
20
دلتا نهر الميكونغ

من المتوقع أن يزداد عدد المعرضين
لخطر إغراق السواحل بحلول عام
 2100بنحو  8.5مليون شخص عما هو
عليه حالياً في حال ارتفاع منسوب مياه
22
البحر على مستوى العالم مترا واحدا
مدينة هوتشي منه — من المتوقع أن
يكون ما يصل إلى  60في المائة من
المناطق المأهولة عرضة للمخاطر
في حال ارتفاع منسوب مياه البحر
23
متراً واحداً
منطقة نهر ماهاكام في إندونيسيا:
زيادة مساحة 
اراضي المتضررة
25
بنسبة تتراوح بين  7و  12في المائة

تعرض المدن
للمخاطر

تسرب الملوحة

ارتفاع الحرارة  4.0درجات مئوية
)ثمانينيات القرن الحالي(

دلتا نهر الميكونغ ) :(2005تناقص إنتاج
إقليم لونغ آن من قصب السكر بنسبة 10-5
في المائة؛ وتلفت كميات كبيرة من محصول

24
ارز في منطقة دوك هوا
ستشهد كل الشعاب المرجانية تقريباً ضغوطاً
حرارية قاسية في حال ارتفاع الحرارة بما يتراوح
بين  1.5درجة مئوية ودرجتين مئويتين

تعرض الشعاب المرجانية لخطر
حدوث ابيضاض شديد سنوياً مع
تناقص مساحة 
اراضي الرطبة
26
الساحلية

مصائد 
اسماك البحرية
الفقر

تتراوح تقديرات تكلفة التكيف 27بالنسبة للمزارع
السمكية في جنوب شرق آسيا ما بين  130و 190
مليون دور سنوياً من عام  2010إلى عام 2050
اتجاه سلبي ملحوظ في حصيلة صيد
تناقص حصيلة الصيد القصوى حول الفلبين
29
28
سمك التونة من نوع الجاحظ
وفييتنام
30
باسهال
من المتوقع زيادة الخطر النسبي لÂصابة Â

السياحة

ستكون تايلند ،وإندونيسيا ،والفلبين ،وميانمار،
وكمبوديا من بين المقاصد السياحية 
اشد تضرراً

المزارع السمكية

31
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الجدول Ñ :3
اثار المناخية في جنوب آسيا
المخاطر/التأثيرات
موجات حر
غير معتادة
موجات حر لم
يسبق لها مثيل

موجات الحر الشديد

الجفاف

ارتفاع منسوب مياه البحر

اعاصير استوائية

الفيضانات

جريان مياه 
انهار

توفر المياه

إنتاج المحاصيل
الغلة

القضايا المتصلة
بالصحة والفقر
14

ارتفاع الحرارة  0.8درجة مئوية
)ملحوظة بالفعل(
 وجود لها تقريباً
 وجود لها

ارتفاع الحرارة درجتين مئويتين
1
)أربعينيات القرن الحالي(

نحو  20في المائة من 
اراضي في أشهر
الصيف بالنصف الشمالي
أقل من  5في المائة من 
ارض خل أشهر الصيف
بالنصف الشمالي ،باستثناء أقصى الطرف الجنوبي
للهند وسري نكا حيث ستشهد  30-20في المائة
من 
ارض أشهر صيف لم يسبق لها مثيل في حرارتها

 70سنتيمتراً ) 80-60سنتيمتراً( بحلول 2100-2080

آثار متزايدة الشدة 
لعاصير استوائية
36
فيضانات متزايدة الشدة

34

ارتفاع الحرارة  4.0درجات مئوية
)ثمانينيات القرن الحالي(

أكثر من  70في المائة من 
اراضي
في أشهر الصيف بالنصف الشمالي
أكثر من  40في المائة من 
اراضي في
أشهر الصيف بالنصف الشمالي
تزايد الجفاف فوق شمال غرب الهند،
وباكستان ،وأفغانستان .32وازدياد طول
مدة موجات الجفاف في شرق الهند
33
وبنغديش
 105سنتيمترات ) 125-85سنتيمتراً(
بحلول  ،2100-2080وارتفاعها عن
ذلك بما يتراوح بين  5و  10سنتيمترات
حول جزر المالديف ،وكلكتا

35

بحلول عام  ،2070يٌتوقع لقرابة 1.5
مليون شخص أن يتأثروا بالفيضانات
الساحلية بالمدن الساحلية في
37
بنغديش

زيادة متوسط التدفقات بنحو  65في المائة
اندوس
Â
39
زيادة جريان المياه بنسبة  50في المائة
زيادة جريان المياه بنسبة  20في المائة
الغانج
انخفاض شديد للغاية في التدفقات في أواخر
براهمابوترا
40
الربيع والصيف
من المتوقع أن يتجاوز المطلوب من المياه Âنتاج
في الهند ،من المتوقع أن ينخفض إجمالي
بشكل عام
نصيب الفرد من المياه المتاحة بسبب النمو الغذاء المستوى المتاح من مياه 
امطار المتسربة إلى
41
التربة .43 ،42وعند ارتفاع الحرارة نحو  3درجات مئوية
السكاني
من المرجح أن يقل متوسط نصيب الفرد من المياه
44
المتاحة في جنوب آسيا بنسبة تفوق  10في المائة
إعادة ملء مكامن
مصادر المياه الجوفية تعاني بالفعل إجهاداً من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم إجهاد
45
شديداً
المياه الجوفية
المياه الجوفية
من المتوقع أن يزيد إنتاج المحاصيل بشكل عام
بنسبة  12في المائة فقط فوق مستويات عام
) 2000بد ً من  60في المائة في حال عدم تغير
المناخ( ،وهو ما سيؤدي إلى تناقص متوسط نصيب
46
الفرد من إنتاج المحاصيل بمقدار الثلث
انخفاض غلة محصول 
ارز وسيما بالمناطق تناقص غلة المحاصيل بغض النظر عن إمكانية
كافة المحاصيل
ظهور آثار إيجابية
التي تُسقى بماء المطر
مع تزايد النسبة المئوية لتغير المناخ إلى 14.6
سوء التغذية وتقزم

47
وحوالي  5.0في المائة على الترتيب
اطفال
توقع زيادة المخاطر النسبية لÂصابة بالمريا
المريا
48
بنسبة  5في المائة عام 2050
باسهال بنسبة 1.4
اسهال
تزايد المخاطر النسبية لÂصابة Â
أمراض Â
في المائة بحلول عام  2050مقارنةً بخط 
اساس
وهو عام 2010
التعرض لموجات
ستشهد نيودلهي زيادة نسبتها  4في المائة في من المرجح أن تشهد معظم بلدان جنوب آسيا
الحر
معدل الوفيات الناجمة عن الحر مع كل درجة زيادة كبيرة للغاية في معدل الوفيات الناجم عن
50
مئوية واحدة من ارتفاع في درجة الحرارة فوق إجهاد الحرارة بحلول تسعينيات القرن الحالي
52
عتبة الحر المحلية البالغة  20درجة مئوية
38

واف
موجز ٍ

الحواشي
 1تشير السنوات المذكورة إلى العقد الذي سيشهد تجاوز ارتفاع الحرارة مستوياته في سيناريو سير العمل كالمعتاد  ،في سيناريوهات التخفيف من حدة ارتفاع إلى تلك المستويات ،أو ما دونها ،إذ إن السنة في تلك الحالة ستكون دائماً  ،2100أو
اطق.
شيء على Â
 2هذه هي الصورة العامة المستمدة من مشروع المقارنة فيما بين نماذج المناخ العالمي-المرحلة الخامسة؛ غير أنه مازال هناك فيما يبدو مواطن عدم يقين بارزة .فما لوحظ من اتجاهات الجفاف )ليون وديويت  (2012وإرجاع جفاف  2011جزئياً إلى
تأثير انسان )لوت وآخرون  (2013تثيران حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بما إذا كانت الزيادة المتوقعة في معدت هطول 
امطار وانخفاض حدة الجفاف ستتسم بالقوة أم  )تيرني ،سميردون ،أنتشوكايتيس ،وسيغر .(2013
Â
 3داي ) ،(2012مشروع المقارنة فيما بين نماذج المناخ العالمي-المرحلة الخامسة بموجب المسار التمثيلي لتركز الغازات رقم  4.5المتعلق بالتغيرات في الجفاف خل الفترة من  2050وحتى  ،2099في ظل ارتفاع الحرارة بنحو  2.6درجة مئوية فوق
مستويات ما قبل الثورة الصناعية
 4انظر الحاشية رقم .2
 5باري وآخرون ).(2007
 6زيادة الحرارة  2.3و  2.1درجة مئوية بين عامي  2041و  2079طبقاً للتقرير الخاص بشأن سيناريوهات انبعاثات الفقرتان أ 2و ب) 2دول .(2009
 7غيرتن وآخرون ).(2011
 8نيلسون وآخرون ).(2010
 9شلنكر ولوبيل ).(2010

 10منظمة اغذية والزراعة ).(2008
 11ثورنتون وآخرون ).(2011
 12م ،تشونغ ،سفارتز وسوماي ) .(2012باستخدام نفس 
المطبق في )تشونغ وآخرون.(2010 ،
اسلوب والسيناريو
َ
 13هنكل وآخرون ) (2011سيناريو ارتفاع منسوب مياه البحر  126سنتيمتراً بحلول عام  .2100وفي سيناريو عدم حدوث ارتفاع واكتفاء بأخذ هبوط أراضي دلتا 
انهار والزيادة السكانية فقط في الحسبان سيتأثر ما يصل إلى  9ميين شخص.
لطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية والتقزم بحلول عام  2050وتبين لهم أن أعداد 
 14وضع لويد ،كوفاتس ،وشلبي ) (2011تقديراً للتغييرات الناجمة عن تغير المناخ على إنتاجية المحاصيل بالنسبة 
اطفال الذين يعانون من

سوء التغذية يُتوقع لها أن تزيد بنسبة  52في المائة ،و  116في المائة ،و  82في المائة ،و  142في المائة في وسط وشرق وجنوب وغرب منطقة أفريقيا جنوب الصحراء على الترتيب .ويُتوقع أن تزيد أعداد اطفال الذين يعانون من التقزم بنسبة  1في
المائة )في حالة التقزم المتوسط( أو بنسبة  30في المائة )في حالة التقزم الشديد(؛ إلى  9في المائة ،أو  55في المائة ،أو  23في المائة ،أو  55في المائة؛ و  9في المائة أو  36في المائة في وسط وشرق وجنوب وغرب منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
 15في حال تجاوز 
احوال الجوية خمس درجات انحراف قياسية عن المتوسط الحسابي التاريخي في ظل ارتفاع الحرارة درجتين مئويتين بحلول الفترة بين عامي  2071و .2099
 16هيلد وجاو ).(2011
 17موراكامي ،وانغ ،وآخرون ).(2012
 18موراكامي ،وانغ ،وآخرون ) .(2012السيناريو أ1ب الوارد ضمن توقعات المستقبل ) (2099-2075بالتقرير الخاص بشأن سيناريوهات انبعاثات.
 19دوك ،نوان ،ونغوي ).(2012
 20ارتفاع منسوب مياه البحر بمقدار متر بحلول عام ) 2100ماكاي وراسل.(2011 ،
 21هانسون وآخرون ).(2011
 22بريخت وآخرون ) .(2012وفي تلك الدراسة تم الحفاظ على ثبات نسبة سكان الحضر طوال القرن الحادي والعشرين.
 23ستورش وداونيز ) .(2011في حال عدم حدوث تكيف ،تسهم خطة التنمية الحضرية المقررة لعام  2025في زيادة تعرض مدينة هوتشي منه لمخاطر ارتفاع منسوب مياه البحر بنسبة  17في المائة.
 24يقرر مونري ) (2010أن ”زيادة منسوب مياه البحر ،وآثار موجات المد العالية وتدني تصريف مياهها في موسم الجفاف ،تسهم في تعميق تسرب الملوحة .وفي عام  2005تكرر بكثرة حدوث التسرب العميق )وفي وقت مبكر عما هو معتاد( ،وارتفاع
نسبة الملوحة ،ودوام الملوحة لفترات طويلة في أقاليم دلتا نهر الميكونغ“.
 25في حال ارتفاع درجة حرارة العالم  4درجات مئوية وارتفاع منسوب مياه البحر بمقدار متر بحلول عام ) 2100ماكلويد ،هنكل وآخرون.(2010 ،
 26مايسنر ،ليبمان ،وسين غوبتا ).(2012
 190.7 27مليون دور سنوياً خل الفترة من  2010إلى ) 2020كام ،بادييتش ،تيه ،تيه وتران ،(2012 ،و  130مليون دور سنويا خل الفترة من  2010إلى ) 2050البنك الدولي.(2010 ،
 28أقصى حصيلة ممكنة لصيد 
اسماك )تشونغ وآخرون.(2010 ،
احوال المواتية نتشار اليرقات في غربي المحيط الهادئ قد تدهورت بسبب درجات الحرارة المتزايدة .ويتوقع ارتفاع المعدل العام لنفوق 
اربع درجات مئوية ،يتوقع أن تكون 
 29ليهودي وآخرون ) .(2010في عالم 
اسماك البالغة مما سيؤدي إلى
ُ
ُ
حدوث اتجاه سلبي ملحوظ في الكتلة الحيوية بحلول عام .2100
اسهال وارتفاع حرارة العالم استناداً إلى دراسات سابقة )السيناريو أ1ب(.
 30كولشتاد وجونسون ) (2011استخلصا وجود عقة بين Â
 31بيرش-نيلسن ) .(2009التقييم يفسح المجال أمام إدخال عناصر القدرة على التكيف ،ودرجة التعرض والحساسية للمخاطر ضمن سيناريو ارتفاع حرارة العالم درجتين مئويتين وارتفاع منسوب مياه البحر  50سنتيمترا بين عامي  2041و .2070
 32داي ).(2012
 33سيلمان وخارين ).(2013
 34في ظل سيناريو يبلغ فيه ارتفاع الحرارة ذروته فوق  1.5درجة مئوية في حوالي خمسينيات القرن الحالي ثم ينخفض دون هذه الدرجة بحلول عام  .2100فبسبب بطء رد فعل المحيطات وطبقات الجليد يكون ارتفاع في منسوب مياه البحر مماث ً
لما في سيناريو ارتفاع الحرارة درجتين مئويتين خل القرن الحادي والعشرين ،لكنه ينحرف عن هذا السيناريو بعد عام .2100
 35البنك الدولي )2010أ( .استناداً إلى افتراض القائل إن هبوط 
ارض يحدث أثناء ارتفاع المد وإن سرعة الريح تزيد بنسبة  10في المائة مقارنة بإعصار سيدر.
 36ميرزا ).(2010
 37بريخت وآخرون ) .(2012وفي هذه الدراسة تم الحفاظ على ثبات نسبة سكان الحضر طوال القرن الحادي والعشرين.
 38فان فيت وآخرون ) ،(2013في حال ارتفاع الحرارة  2.3و  3.2درجة مئوية.
 39فونغ ،لوبيز ،ونيو ) .(2011السيناريو أ1ب الوارد بالتقرير الخاص بشأن سيناريوهات انبعاثات والمتعلق بارتفاع الحرارة  2.7درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
 40بالنسبة للفترة بين عامي  2045و ) 2065ارتفاع متوسط حرارة العالم  2.3درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية( )إمرزيل ،فان بيك ،وبيركنز.(2010 ،
 41بيتس ،كوندزيفيتش ،و وو وبالموتيكوف )(2008؛ غوبتا وديشباندي ).(2004
 42عند أخذ إجمالي توفر المياه دون متوسط  1300متر مكعب للفرد في السنة معيارا لكمية المياه الزمة لوجبة غذائية تتسم بالتوازن.
 43غورنول وآخرون ) .(2010وهي تتسق مع زيادة المعدل العام لهطول 
امطار خل الموسم الرطب في خمسينيات القرن الحالي ،مع ارتفاع ملموس في التدفقات في يوليو/تموز ،أغسطس/آب ،وسبتمبر/أيلول عما كانت عليه عام  .2000ويُتوقع
ً
حدوث زيادة في المتوسط العام للرطوبة السنوية للتربة في الخمسينيات مقارنة بما كان عليه الحال بين عامي  1970و  ،2000ولكن التربة تظل أيضا معرضة لحات جفاف لفترات زمنية أطول.
 44غيرتن وآخرون ) .(2011فيما يتعلق بحدوث ارتفاع في درجة حرارة العالم بحوالي  3درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية وسيناريو السكان أ 2الوارد بالتقرير الخاص بشأن سيناريوهات انبعاثات لعام .2080
 45رودل ،فليكونيا ،وفاميلييتي )(2009؛ دول )(2009؛ غرين وآخرون ).(2011
 46نيلسن وآخرون ).(2010
 47لويد وآخرون ) .(2011جنوب آسيا بحلول عام  2050في حال ارتفاع الحرارة قرابة درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية )التقرير الخاص بشأن سيناريوهات انبعاثات أ.(2
 48باندي ) .(2010تكرار 
امر  116ألف مرة إضافية ،زيادة مقدارها  1.8درجة مئوية في السيناريو أ 2الوارد بالتقرير الخاص بشأن سيناريوهات انبعاثات.
 49ماك مايكل وآخرون ).(2008
 50تاكاهاشي ،هوندا ،وإيموري ) .(2007ارتفاع المتوسط العالمي للحرارة في تسعينيات القرن الحالي نحو  3.3درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية طبقاً للسيناريو أ1ب الوارد بالتقرير الخاص بشأن سيناريوهات انبعاثات ،مع تقدير
الزيادة في تغير درجة الحرارة اليومية القصوى فوق جنوب آسيا في حدود درجتين إلى  3درجات مئوية.
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قائمة المختصرات
C°
3-sigma events
5-sigma events
AI
ANN
AOGCM
AR4
AR5
BAU
CaCO3
CAT
CMIP5
CO2
DIVA
DJF
ECS
GCM
GDP
FPU
GFDRR
IAM

درجات مئوية
أحوال جوية تخرج ثث درجات انحراف قياسية عن
المتوسط الحسابي التاريخي
أحوال جوية تخرج خمس درجات انحراف قياسية عن
المتوسط الحسابي التاريخي
مؤشر الجدب
سنويا
نموذج الدوران العام للغف الجوي والمحيطات
التقرير التقييمي الرابع للفريق الحكومي الدولي المعني
بتغير المناخ
التقرير التقييمي الخامس للفريق الحكومي الدولي المعني
بتغير المناخ
سير العمل كالمعتاد
كربونات الكالسيوم
مرصد تتبع التحركات المناخية
مشروع المقارنة فيما بين النماذج — المرحلة الخامسة
ثاني أكسيد الكربون
التقييم الديناميكي التفاعلي لدرجة التعرض
ديسمبر/كانون 
اول ،يناير/كانون الثاني ،فبراير/شباط
حساسية التوازن المناخي
نموذج الدوران العام
إجمالي الناتج المحلي
انتاجية الغذائية
وحدات Â
الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها
نموذج التقييم المتكامل

IEA
IPCC
ISI-MIP
JJA
MAGICC
MGIC
NH
OECD
PDSI
ppm
RCP
SCM
SLR
SRES
SREX
SSA
UNEP
UNFCCC
UNRCO
USAID
WBG

الوكالة الدولية للطاقة
الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
مشروع المقارنة فيما بين النماذج القطاعية
يونيو/حزيران ،يوليو/تموز ،أغسطس/آب
نموذج تقييم تغير المناخ الناجم عن انبعاث غازات
احتباس الحراري
أنهار الجليد الجبلية وطبقات الثلوج التي تكسو القطبين
النصف الشمالي من الكرة 
ارضية
منظمة التعاون والتنمية في الميدان اقتصادي
مؤشر بالمر لشدة الجفاف
جزء في المليون
المسارات التمثيلية لتركز الغازات
نموذج المناخ البسيط
ارتفاع منسوب مياه البحر
التقرير الخاص بشأن سيناريوهات انبعاثات الصادر عن
الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
التقرير الخاص الصادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني
بتغير المناخ بشأن إدارة مخاطر 
احوال الجوية المتطرفة
والكوارث بغية تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ
منطقة أفريقيا جنوب الصحراء
برنامج 
امم المتحدة للبيئة

بتغير المناخ
اتفاقية امم المتحدة Â
اطارية المتعلقة ّ
مكتب منسق 
امم المتحدة المقيم
الوكالة 
امريكية للتنمية الدولية
مجموعة البنك الدولي
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ا قليمية ،ومبررات المرونة
اخفضوا الحرارة :تقلبات المناخ الحادة ،وآثارها Â
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مسرد المصطلحات
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺠﺪب ) :(AIﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺼ َﻤﻢ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺪﺑﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺎً ،أي
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻻت ﻫﻄﻮل
اﻷﻣﻄﺎر .وﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻳﺘﺤﺪد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻬﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر
ﻣﻘﺴﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﺨﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﺎس اﻷﺧﻴﺮة ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه
اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﻧﻮع ﺗﻤﺜﻴﻠﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ،واﻷﺷﻌﺔ اﻟﺴﺎﻗﻄﺔ ،وﺳﺮﻋﺔ اﻟﺮﻳﺎح ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد
ﻋﺎم ﻧﻤﻮ ﻛﺎﻣﻞ ،وﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎر ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎه.
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷﺣﻴﺎﺋﻴﺔ ) :(Biomeوﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﺟﻮد ﻓﺼﺎﺋﻞ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ،وﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺋﻞ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ،ﻣﺼ َﻨﻔﺔ ﺗﺒﻌﺎً ﻷﻧﻤﺎط اﻟﻤﻨﺎخ وأﻧﻮاع اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﻬﺎ.
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺣﻴﺎﺋﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ،واﻟﺼﺤﺎرى،
واﻟﻐﺎﺑﺎت داﺋﻤﺔ اﻟﺨﻀﺮة أو اﻟﻨﻔﻀﻴﺔ ،واﻟﺴﻬﻮل اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﻟﺠﺮداء .وﺗﻀﻢ
ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺣﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟ ُﻨﻈُﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﺗﺘﺸﺎرك ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻧﺒﺎﺗﺎت  :C3/C4ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ”اﻟﻤﺴﺎرات“ اﻟﺒﻴﻮﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻀﻮﺋﻲ.
ﻓﻨﺒﺎﺗﺎت  C3ﺗﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  85ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض )ﻣﺜﻼ
ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺷﺠﺎر واﻟﻘﻤﺢ واﻷرز واﻟﻴﻢ واﻟﺒﻄﺎﻃﺲ( وﻫﻲ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﺟﻴﺪة ﻷوﺿﺎع اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ وزﻳﺎدة ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﻮ .أﻣﺎ ﻧﺒﺎﺗﺎت C4
)ﻣﺜﻼ ،ﺣﺸﺎﺋﺶ اﻟﺴﺎﻓﺎﻧﺎ واﻟﺬرة واﻟﺴﺮﻏﻮم واﻟﺬرة اﻟﺼﻔﺮاء وﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ(
أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﻴﺎه واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺗﺘﺠﺎوز أداء ﻧﺒﺎﺗﺎت  C3ﻓﻲ
أوﺿﺎع اﻟﺤﺮارة واﻟﺠﻔﺎف.
ﻣﺮﺻﺪ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ) :(CATوﻫﻮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻠﻤﻲ،
وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة .وﺗﻔﻴﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻄﻌﺔ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ) :أ( اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻟﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺎد :وﻫﻮ
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﺮﺟﻌﻲ ﻣﺒﺴﻂ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ
اﻟﻮﻋﻮد ﺑﺨﻔﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت؛ و )ب( اﻟﻮﻋﻮد اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ :وﻫﻮ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻳﺸﺘﻤﻞ

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﻋﺪت ﺑﻪ اﻟﺒﻠﺪان ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ.
ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻤﺎذج — اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ) :(CMIP5وﻫﻮ ﻳﻀﻢ
 20ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺣﺪث ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﺎذج اﻟﺪوران اﻟﻌﺎم ،وأﻣﻜﻦ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻪ اﺳﺘﺨﻼص ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ.
اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت
وﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع وﺿﻊ إﻃﺎر ﻟﺘﺠﺎرب ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ َ
ﻣﺤﺎﻛﺎة ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ.
اﻟﺘﺴﻤﻴﺪ ﺑﺜﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن :ﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ أﺛﺮ اﻟﺘﺴﻤﻴﺪ ﺑﺜﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻣﻦ
ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻀﻮﺋﻲ ﻓﻲ ﻧﺒﺎﺗﺎت  C3وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻴﺎه ،وﻣﻦ
ﺛ ّﻢ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ  C3اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺤﺒﻮب أو ﻋﺪدﻫﺎ ،أو
ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ .وﻗﺪ ﻳﻌﺎدل ﻫﺬا اﻷﺛﺮ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ،
رﻏﻢ أن اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﺮاﺟﻊ .واﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة
إذ إﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻋﺘﻤﺎدا ﺷﺪﻳﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ زﻳﺎدة ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻷﺧﺮى ،ﻣﺜﻞ ﻣﻐﺬﻳﺎت اﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﻤﻴﺎه واﻟﻀﻮء.
ﻧﻤﻮذج اﻟﺪوران اﻟﻌﺎم ) :(GCMوﻫﻮ أﻛﺜﺮ أﻧﻮاع اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﺗﻄﻮرا ً وﻳُﺴﺘﺨﺪم
ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ازدﻳﺎد ﻣﻌﺪﻻت ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ
ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ،وﻣﻄﻠﻘﺎت اﻟﺮذاذ ،واﻟﻘﻮى اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺸﻤﺴﻲ وﺛﻮران اﻟﺒﺮاﻛﻴﻦ .وﻫﺬه اﻟﻨﻤﺎذج ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي ﻟﻸرض،
واﻟﻤﺤﻴﻄﺎت ،واﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺘﺠﻤﺪة ﻣﻦ اﻷرض ،وﺳﻄﺢ اﻷرض ،ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﻛﻠﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد ،ﺣﻴﺚ ﺗﺼﻞ درﺟﺔ اﻟﺪﻗﺔ اﻷﻓﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺪوران اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  100و  300ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ.
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ :ﻫﻮ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺎ أﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﻀﺎﻓﺎً إﻟﻴﻪ أي ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﻣﺨﺼﻮﻣﺎً
ﻣﻨﻪ أي دﻋﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت .وﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺑﺪون اﻗﺘﻄﺎع
ﻗﻴﻤﺔ إﻫﻼك اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ أو إﺟﺮاء أي ﺧﺼﻮم ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻀﻮب وﺗﺪﻫﻮر
اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
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وﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻫﻮ ﻫﺬا اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻌﺎدل
اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻣﻘﺴﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن .ﻣﻊ رﺟﺎء ﻣﻼﺣﻈﺔ أﻧﻪ :ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان
اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﺈن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ.
اﻟﺠﻔﺎف اﻟﺸﺪﻳﺪ :ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻷرض ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺠﺪب اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺷﺪﻳﺪا
ﻣﺘﺰاﻣﻨﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺼﺤﺮاوات اﻟﻜﺒﺮى .وﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻟﻠﺠﺪب
اﻟﺸﺪﻳﺪ وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻄﺎق ﺑﻴﻦ  0و  0.05ﺟﺪﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪا.
اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎن اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ :ﻫﺬا
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻫﻮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .وﻫﻮ
ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺌﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺒﺎرزﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻳﻨﺸﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺗﻌﻄﻲ ﺻﻮرة ﻋﺎﻣﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻷﺣﺪث اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ/اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ .وﻗﺪ ﻧﺸﺮ
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺎم  .2007أﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﻓﻤﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﺘﻤﻞ ﻋﺎم .2014/13
ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ):(ISI-MIP
وﻫﻮ أول ﺟﻬﺪ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻧﻤﺎذج
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،اﺳﺘﻨﺎدا ً إﻟﻰ
ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺮﻛﺰ اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺣﺪﻳﺜﺎً واﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ/اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .وﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30ﻧﻤﻮذﺟﺎً
ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت )ﻫﻲ اﻟﺰراﻋﺔ ،واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ،واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺣﻴﺎﺋﻴﺔ،
واﻟﺼﺤﺔ ،واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ(.
ﻧﻤﻮذج ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري
 :MAGICCﻫﻮ ﻧﻤﻮذج ذو ”درﺟﺔ ﺗﻌﻘﺪ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ“ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ
إﻃﺎر وﺿﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﻲ ﻳﻌﻄﻲ ”أﻓﻀﻞ ﺗﺨﻤﻴﻦ“ ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﻻرﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﻊ وﺟﻮد ﻫﻮاﻣﺶ ﻟﻌﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪم
اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺪورة اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ،وﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎخ.
وﺗﺤﺪ ﻣﻦ دﻗﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻗﻴﻮد ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﺪرﺟﺎت
ﺣﺮارة اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي ﻟﻸرض واﻟﻤﺤﻴﻄﺎت واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﺪرﺟﺔ
اﻣﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت ﻟﻠﺤﺮارة ،وﻳﺤﺪد ﺑﺪرﺟﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺐء
ﺗﺮﻛﺰ ﺛﺎﻧﻲ أُﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي ﻣﻘﺎرﻧ ًﺔ ﺑﻨﻤﺎذج دورة اﻟﻜﺮﺑﻮن
ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻘﺪ ،ﻛﻤﺎ أن ﺑﻤﻘﺪوره أﻳﻀﺎً أن ﻳﺘﻨﺒﺄ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ارﺗﻔﺎع ﺣﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻗﺮب اﻟﺴﻄﺢ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻧﻤﺎذج اﻟﺪوران اﻟﻌﺎم.
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ )ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة ﺣﺎﻟﻴﺎ  0.8درﺟﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ( :ﻓﺎﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﻮﺛ َﻘﺔ ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﺗﻈﻬﺮ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻرﺗﻔﺎع
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻗﺮب اﻟﺴﻄﺢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻤﻤﺘﺪة
ﻣﻦ  1986وﺣﺘﻰ  2005ﻛﺎن أﻋﻠﻰ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  0.6درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎ
ﻛﺎن ﺳﺎﺋﺪا ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  1851و .1879ﻏﻴﺮ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻔﺎوﺗﺎً ﻣﻠﻤﻮﺳﺎً ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ
أﺧﺮى وﻋﺪم ﻳﻘﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺗﻔﺎع
اﻟﺤﺮارة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ  1986وﺣﺘﻰ  2005ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮورة
اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻢ .وإذا ﻣﺎ رﺳﻤﻨﺎ اﺗﺠﺎﻫﺎً ﺧﻄﻴﺎً ﻳﻤﺘﺪ
ﺑﻄﻮل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  1901وﺣﺘﻰ  2010ﻧﺠﺪ أن درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ
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ﺑﻤﻘﺪار  0.8درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ”ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ“ .وﻳﺮﺟﻊ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺪرﺟﺎت ﺣﺮارة اﻟﻬﻮاء ﻗﺮب اﻟﺴﻄﺢ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﻮﺛ َﻘﺔ
ﻟﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة ﺳﻄﺢ اﻷرض-اﻟﻬﻮاء إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﻋﺎم  .1850وﻛﺎن ﻋﺪد ﻣﺤﻄﺎت
اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻗﻠﻴﻼً ﺛﻢ ﺗﺰاﻳﺪ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ .وﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻗﺪ ﻗﻄﻌﺖ ﺷﻮﻃﺎً ﺑﻌﻴﺪا ً ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  1850وﻋﺎم  ،1900وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  1851و  1879ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻓﺘﺮة أﺳﺎس ،أو
ﻋﺎم  1901ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺨﻄﻲ ،ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ
ﻣﻦ ﻗﺪر اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ،ﻟﻜﻦ اﻧﺒﻌﺎث ﻏﺎزات
اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن  19ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮاﻃﻦ ﻋﺪم
اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ.
اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﺘﺮﻛﺰ اﻟﻐﺎزات ) :(RCPﺗﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎرات إﻟﻰ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت
ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻧﻤﻮذج ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ،وﻧﻤﻮذج
ﻟﻠﻤﻨﺎخ ،وﻧﻤﻮذج وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻶﺛﺎر .وﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﻌﻪ ﻃﻮال ﻋﻘﺪ
ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎً ،واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﻛﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ
واﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺬي ﻳﻜﺴﻮ اﻷرض .وﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺒﺪء ﺑﺘﺴﻠﺴﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ/
اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺼﻮر ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ،ﺗﺘﺴﻢ اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
ﻟﺘﺮﻛﺰ اﻟﻐﺎزات ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ
اﻟﻘﻮى اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ )وﻫﻮ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻮازن ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي
ﻟﻸرض ﻣﻦ إﺷﻌﺎع وﻣﺎ ﻳﺨﺮج ﻣﻨﻪ ﻧﺘﻴﺠ ًﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﻐﻼف ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺎم اﻷول( وﻫﻮ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺮاد اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺿﻤﻦ اﻟ ُﻤﺪﺧﻼت ﻋﻨﺪ وﺿﻊ
ﻧﻤﻮذج ﻟﻠﻤﻨﺎخ .وﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎرات اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﺑﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻓﺮﻳﺪة،
ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ/اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أم ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻟﻼﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ،ﺑﻞ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﺞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي،
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ،واﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ،واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،واﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ رﻗﻢ  2.6ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﺘﺮﻛﺰ اﻟﻐﺎزات :وﻫﻮ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت
اﻟﺘﻲ ُوﺿﻌﺖ ﺑﺸﺄن ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻵﺛﺎر ﺑﻬﺪف اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز درﺟﺘﻴﻦ
ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ ﻓﻮق ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .وﻳُﺴﺘﺨ َﺪم
ﻣﺴﺎر اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ
ﻣﻦ أﺟﻞ إدراﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ وﻳُﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
أﺳﺎﺳﺎً ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر ﺑﺎﻷﺟﺰاء اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .وﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺑﺎﺳﻢ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺪرﺟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺘﻴﻦ.
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ رﻗﻢ  8.5ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﺘﺮﻛﺰ اﻟﻐﺎزات :وﻫﻮ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺑﻼ
ﺧﻂ أﺳﺎس ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻣﻊ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﻟﻠﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ
ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ،وﻳُﺴﺘﺨ َﺪم ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ
ﻣﻦ أﺟﻞ إدراﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ .وﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ارﺗﻔﺎع اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم أﺳﺎﺳﺎً
ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر ﺑﺎﻷﺟﺰاء اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .وﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺑﺎﺳﻢ ﻋﺎﻟﻢ اﻷرﺑﻊ درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.

م!د المصطلحات

ﺷﺪﻳﺪ وﻣﺘﻄﺮف ﻳﺸﻴﺮان إﻟﻰ ﺗﺒﻌﺎت )ﺳﻠﺒﻴﺔ( ﻏﻴﺮ ﺷﺎﺋﻌﺔ .وﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬان اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎن
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻊ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ إﺿﺎﻓﻲ ”ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي“ أو ”ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق“ ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻤﻲ
)اﻧﻈﺮ ”ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق“(.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﺸﺄن ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ) :(SRESوﻫﻮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﻧﺸﺮه
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2000واﻟﺬي وﻓﺮ
ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ .وﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة آﺛﺎر ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة .وﻳﺸﻤﻞ
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻄﺮح اﻓﺘﺮاﺿﺎت
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺎص اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ  40ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎٌ ،
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺪد ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ
ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري .وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻓﺌﺎت،
ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ وﻃﺎﺋﻔﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ارﺗﻔﺎع اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أو اﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﺸﺄن إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﺣﻮال اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ واﻟﻜﻮارث ﺑﻐﻴﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ) :(SREXوﻫﻮ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﺻﺪره
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2012وﻳﺘﻀﻤﻦ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎً ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ،واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻳﻀﺎً ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ
ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻜﻮارث ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﺻﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ.

ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق :ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﻌﺮف ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺣﺪود ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﺘﻐﻴﺮات ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎخ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ .وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻠﺤﺪ اﻷدﻧﻰ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻷﺳﺎس ) (1980-1951واﻟﺬي ﻳﺒﻴﻨﻪ
اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري )ﺳﻴﺠﻤﺎ( .وﺗﺤﺪد اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺜﻼﺛﺔ
أﺣﺪاث  3ﺳﻴﺠﻤﺎ .وﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدي ،ﻓﺈن أﺣﺪاث  3ﺳﻴﺠﻤﺎ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺪى
 740ﻋﺎﻣﺎ .وﺗﺼﻨﻒ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺎم  2012وﻣﻮﺟﺔ
اﻟﺤﺮارة ﻓﻲ روﺳﻴﺎ ﻋﺎم  2010ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ أﺣﺪاث  3ﺳﻴﺠﻤﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺣﺪاﺛﺎ ﻏﻴﺮ
ﻋﺎدﻳﺔ .أﻣﺎ اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﺘﺤﺪد ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺣﺪاث  5ﺳﻴﺠﻤﺎ.
وﻫﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺪى ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﺴﻨﻮات .وﻻ ﺗﺘﺒﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ
”ﻃﻮﻳﻞ“
ٌ
ذﻳﻞ
ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺗﻮزﻳﻌﺎ ﻋﺎدﻳﺎ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ ٌ
ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﺪاﻓﺌﺔ أﻛﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ( وﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮات اﻟﺘﻜﺮار
ﻋﻦ اﻟﻤﺮات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدي .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن أﺣﺪاث  3ﺳﻴﺠﻤﺎ
ﺑﻌﻴﺪة ﺑﺸﺪة ﻋﻦ اﻻﺣﺘﻤﺎل وأﺣﺪاث  5ﺳﻴﺠﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪث ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
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