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	رة �����  

 2019أ�
ول/ �����ر  25

  ا����ط�ت وا��!ف ا����دي ���رات ا��وم ��� أھ��� ����� �����ل

و��� ا�دو��� ا������ ����ر ا����خ � �رز ا���ر�ر ا���ص ا���ر –  أ�
ول/ �����ر 25، �و��و��� ا���
(IPCC)   
!
��
أ�,ط� �ر��� وط�و�� و����� �
�*دي �
���رات )�ر ا����و'� وا�����رة ��&�ذ ���د�د ا�و�و��ت � ا�#رورة ا��

  .01 ا����ط�ت وا��/ف ا�-وي

�ف �ن أ-ل إ-راءات,ف ا���ر�ر !ن 1وا�د ا���ذ و��
,ف ا������ ا����دا��، ����ق ط�و�� و��-�� �� ��!ن  
  ا�����ف وا����طر ا���*�!دة ا���ر��� !
  ا���9ر 01 ا���ذ �
ك ا7-راءات.

01 ا��&�ظ !
  ا����ة �ؤد��ن دوراً ���م ا�ھ���  – وھو ا�-زاء ا���-�دة 01 !�����  – ا����ط�ت وا��/ف ا�-
�دي 

�ون ,�ص 01 ا����طق  �680
�ون ,�ص 01 ا����طق ا�-�
�� ا������ و 670����د �� �-�و!@ و!
  ا�رض. �


�� ا����&#� ا!���داً ���,راً !
  ھذ�ن ا��ظ���ن. �01 ا���ط�� ا��ط���  �,ل دا�م و���ش أر��� �/��ن ,�صا���

�ون ,�ص. 65�رة ا������ ا�,�����، و�9وي ا�دول ا�-زر�� ا�*��  

��رار ا�����0Bدة ���ب ���وى  ���&�ل و'د �-�وز ا�ا�����Fت )�زات �� '�ل ا��*ر ا�*��!0 �در-� �
��وس وا
����س ا��راري 01 ا���0# Bأن وا  
! Gل دا��د� ��Fر. و#��
  ا��ظم ا7�و�و-�� وا���س.  اً آ�Fر �ذا�ا�! �����

01 ��ب ��� أن ا�*��ر ا����ر ا�-
�د�� و*&��I ا�-
�د �راراً و��و#� وأ'ل إ���-�ً. أFر ا��أ*��ت ���1��ط�ت 

�� ا�ظواھر ا�و01 ز��دة ,دة ار�&�ع ���وى �طI ا���ر �  .��طر�1ا���

 ����
 0124 ، ا�ذي أ'ر�@ (SROCC)ا����ط�ت وا��/ف ا�-
�دي 01 ظل ���خ ����ر �,9ن  (IPCC)وا���ر�ر ا���ص �
و��ت ا�!#�ء 01  ���2019ر أ�
ول/ ����� ا��)�IPCCددھم  (! Gد #رورة  ،195ا�����ؤ�داً �/ً -د�دم د���ر*� 

��رار ا�����0 Bناو��ت ذا��� 01 !�د أ'ل �د ��� .2015ا�&�ق ��ر�س ���م ، و��� ����,  �K ا��دف ا�ذي �دد�@ ا�
1  
����س ا��راري !Bت )�زات ا�Fل ا�����
 ،ا�-
�دي��د �ن �ط�ق ا����رات 01 ا����ط�ت وا��/ف  و-@ ا��ر!���

  .ا��0 ����د !
  ا����ط�ت وا��/ف ا�-
�ديا��&�ظ !
  ا��ظم ا7�و�و-�� و��ل ا���ش  �ذ�ك و��ن

، إ�  أن "ا����ر ا��&�و�� وا���ط�� ا��ط��� ا�,����� وا���ط�� ا��ط��� (IPCC)، ر��س ا����� Hoesung Leeوأ,�ر ا���د 
���س ���دة -داً...)�ر أ��� ����د !
��� و��F9ر ��� �,ل ���,ر F�ر �ن اا�-�و��� وا����طق ا�-�
�� ا������ 'د ��دو �

وا�ط�'�، وا��-�رة، وا���ل، وا��,ط�  �F/ً �ن �/ل ا�ط�س وا����خ، وا��ذاء وا���ء، – و)�ر ���,ر �و���ل ,�  
  ا��ر1���� وا������، وا�*�� وا�ر�1ه، وا��1��F وا��و��."

ون �ن ا���ن ا�F����Bت �در-� ��رة، ��ظل آ�Fرھ� !
  ا���س و��ل ا���ش ,د�دة و�ن  وأ#�ف "إذا �ّ&#����
�ن ا�Fر #�&�ً ا�����ل ����.�
ا������  و����&�د �ن ذ�ك���ء ا��درة !
  ا����و��، � إ�������ز�د �ذ�ك �..إ��� ��

  ��".اا����د

ا����رف ا���ّ��� 01 ا���ر�ر ا����طر وا���د��ت ا��ر��ط� ������خ، وا��0 ���رض ��� ا��وم ا���ن 01 �I  �1و�و#
�ف �K ا����خ، أ���ء ا����ورة، وا��0 ��وا-��� ا�-��ل ا����
�. و��دم ا���ر�ر ���رات �م ��د �ن ا���ن ��
&�د��� �
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�و#I ا���ر�ر أن ا���ف و دارة ا����طر ا���*
� ������خ، و���ء ا��درة !
  ا����و�� �ن أ-ل �����ل ���دام.7و

  ا��وارد ا������ ��م.ذ�ك و��و'ف !
  'درة ا�,��ص وا��-����ت، !  

��ط�ت وا��/ف  �
داً  �36ؤ�ف �ن  '100�Oم أFر �ن  و�ن أ-ل إ!داد ھذا ا���ر�ر،���� �
آ�ر ا��ؤ�&�ت ا��
��� ا���*
  �ط�وع !
�K�7000 .0 إ��Bت إ�  زھ�ء ا�-
�دي 01 ظل ���خ ����ر، 

 ����

�,�ر� 01 ا��&�و#�ت ا����
� ���دة ا����م ا��-����ن �&�داً إ�����ً !
���ً ر�����ً  (IPCC)و��Fل ا���ر�ر ا���ص ��
01 ا�&�'�� ا��م ا����دة ا7ط�ر�� �,9ن  (COP25)�,9ن ا����خ وا�����، �Fل ا�دورة ا������ وا��,ر�ن ��ؤ��ر ا�طراف 

��ون ا�ول/ د����ر. (UNFCCC)���ر ا����خ  0 01
�, 01 ،  

�� ت*ر�'د و���  ��
�، Ko Barrett ة، ا���د(IPCC)ر��س ا���� وا��/ف ا�-
�دي ا�����0 ا����م ��د دأ�ت ���ط�ت" '�
 -ذر��!
  ا��*�ص ا��رارة ا���-�� !ن ���ر ا����خ طوال !�ود، و����ت ذ�ك !
  ا�ط���� وا��,ر�� 

���
�� أو  و�ط�رة...وا����رات ا��F��F 01 ا����ط�ت و01 ا�-زاء ا���-�دة �ن و���ل ا���س، �واء 01 ا��دن ا����

  ����ر 01 ا��-���! ،���  أ�
وب �����م -وھر��ً"�ت ا��ط��� ا�,����� ا���

، �1و���� ��ز�ز 'در��� !
  ا����رات ا������ ���أ���ب ھذه ا����رات، وا�FPر ا���-�� !���، و'�ّ  ��1��إذا "وأ#�1ت 
��  �...ا���ف �����
�و1ر ا����رف ا����ط�ت وا��/ف ا�-
�دي 01 ظل ���خ ����ر �,9ن  (IPCC)وا���ر�ر ا���ص �

  "ا��0 ���ر ا���ذ ھذا ا��وع �ن ا��رارات.


د ا�����توا��$ �ؤ*ر (�)  ،ا����رات ا�ر&���� %$ ا����ل ا�#����) ���  ا�����#�ت ا���

  �,�ر ا���ر�ر إ�  أن ��ن ا����طق ا�-�
�� ��ر#ون �,ل ��زا�د ��Qط�ر و����رات 01 �وا1ر ا���ء.


R وا�-
�د وا��ر�� ا�*�����، و�ا����ر ا�-
�د��  و����ر �ط�قFوا��ه�وا*ل �-�Bأن  .ھذا ا K'ؤديو�ن ا���و�ذ�ك  

-�� و��وط ا��-�ر، �ن!
  ا�� ا��ط�ر إ�  ز��دةFوا� ��رات ا�ر#����Bراء ا- ً/F� .#���ت�وا�&  

، وإ�دو�����، ُ��و'K أن و��ط�� ا��د�ز ا��دار�� و,ر'0 أ1ر����، وا����ر ا�-
�د�� ا�*��رة ا��و-ودة �F/ً 01 أورو��،

ول !�م  �80&�د أFر �ن �� �����
��� ا�-
�د�� ا��. ل ����ر�وھ�ت ا�F����Bت ا��ر�&��01 ظ 012100 ا����� �ن 


���وا����ر ا��/ف ا�-
�دي 01 ا����طق ا�- .��1��Fوا�*ول ا� ��
  ا��,ط� ا��ر1���� وا����! ً��
  ��ظل �ؤFر �

F�ر �ن  ��� �ؤFر !
 و�K ا����ر ا����ر ا�-
�د�� ا�-�
�� ����ر أ�#�ً �وا1ر ا����ه و-ود��� !�د ا��*��ت، 
  ل ا�زرا!� وا�ط�'� ا��ر�����.�F ،ا��ط�!�ت

�� ، ا�ر��س ا��,�رك �
&ر�ق ا����ل ا�ول Panmao Zhaiوأ,�ر ا���د ��
� Kا����(IPCC) رات 01 �وا1ر�إ�  أن "ا��� ،

�� ���دة !ن �ا����ه �ن ���*ر �F9�ره !
  ا���ن 01 ھذه ا����طق ا�-�
�� و�دھ�، وإ��� ��ؤFر أ�#�ً !
  �-����ت �

F  "�را��*ب �

��رار �ن ,�9@ أن ���ق ا���رار ا�7داد �����ء 01 ا����طق ا�-�
�� و�� ��-�وزھ�، وأن ��د �ن وأ#�ف "Bد �ن ا�وا�
.��

���ه وا����ون !�ر ا��دود �����ن 1ر*�ً �
�*دي �FPر ھذه ..ا����طر ا��ر��ط� ����ط�ر ا�-�� �
��وا7دارة ا���

  ."ا�����رات 01 �وارد ا����ه

��
  �ط. ا���ر���وى �ر ا����د وار���ع ا


���، ��� ���م 01 ز��دة ��دل ار�&�ع  01 ا����طق ا��ط��� وا�-�
�� �&�د ا����ر ا�-
�د�� وا�*&��I ا�-
�د���F�راً �ن 
  .، �K ��دد ا����ط�ت ���ب ز��دة �رار����طI ا���ر

��ر���ً �/ل ا��رن ا��,ر�ن، �T1@ �ر�&K اPن �9Fر �ن  �م �15���� ار�&K ���وى �طI ا���ر ���دار و���ن ا���ر�ر أ�@ 
  �ل إن ھذا ا���دل آ�ذ 01 ا����رع. –�
م ��و��ً  3.6 –#�ف ھذه ا����� 
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ول !�م  60و 30و�����ر ���وى �طI ا���ر 01 اBر�&�ع !
  �دى 'رون، و��ن أن ��راوح ار�&�!@ ��ن ��م �
2100 ���Bت )�زات ا�Fداً، إذا ا��&#ت ا��������رار ا�����0 ��� ��ل !ن و�س ا��راري ا��&�#�ً Bر ا*' K�

ن أن �ر�&K ���وى �طI ا���ر ��� ��راوح ��ن �� ���م إذا �� ���رت ا�����Fت  110و 60در-��ن �
��وس �F�ر. 
����س ا��راري 01 اBر�&�ع ��وة.Bزات ا�(  

�� ، ا�ر���� ا�Valérie Masson-Delmotteوأ!
�ت ا���دة ��
� Kق ا����ل ا�ول ا�����ر&
� �، أن "ا���ود �(IPCC),�ر
ا���رة 'د ,�دت ���ر!�ً 01 ��دل ار�&�ع ���وى �طI ا���ر ���ب ا��د�/ت ا������ ا���زا�دة ا���-�� !ن ا�*��ر 

���ر ا�-
�د�� و��دد *&��I ا�-
�د 01 )ر��/�د وا���ط�� ا��ط��� ا�-�و���، 1#/ً !ن ا��د�/ت ا���-�� !ن ا�*��ر ا�
  ،"���ه ا����ر ���ب ا��رارة

ل ھذا ا�����م ا�-د�د 01 ا�-�ه �*�!دي ا�7��م ا���و'K أن ��-م !ن ا�*��ر *&���وأ#�1ت " Oد 01 ا���ط��  و'د !د�
ا�-

ول  ا��ط��� ا�-�و��� 01 ار�&�ع ���وى �طI ا���ر�����س 2100!�م �Bت )�زات ا�Fل ار�&�ع ا������ ،

��رار، B ..اري.ا��رBا K� د�
و�ر-K ا���ع �ط�ق �و'��ت ار�&�ع ���وى �طI ا���ر إ�  �دى �&�!ل *&��I ا�-
  "���� 01 ا���ط�� ا��ط��� ا�-�و���، وإ�  أو-@ !دم ا����ن ا�ر����� ا�����رة.

  ز��دة و��رة ظواھر �ط. ا���ر ا���طر%�

�و-�ت ا��د ى �طI ا���ر ا���طر�1، ا��0 ��دث �F/ً �/ل ار�&�ع ���وى �طI ا���ر ��ز�د �ن و��رة ظواھر ���و
��رار �9ي 'در ��ؤدي إ�  أن وا��وا*ف ا�,د�دة. ا��رىBدة ا��إ,�رات إ�  أن ز ��Fدث  و�ا�ظواھر ا��0 ��ت �


ول �، ��� ��ز�د �ن ا����طر ا��0 ��دد ا��دن ���*ف ا��رن 01 F�ر �ن ا����طق�رة ل 'رن ���دث ��و��ً �

�� وا�-زر ا�*��رة ا����&#�ا����.  

، ����رض ھذه ا��دن وا�-زر �,ل ��زا�د ����طر ��فا��دا��ر  ا����Fرات ھ��� �01دون �,�ر ا���ر�ر إ�  أن و
ن ���ب ا����رات *����و�ن ا�����ل أن �*�I ��ض ا�دول ا�-زر�� )�ر  ا�&�#���ت.�
ا��ر��ط� ������خ 01  �


  ا��ن. /���*��ت !����م �، )�ر أ�@ �ن ا�*�ب �
���� �ديا����ط�ت وا��/ف ا�-

ظواھر �طI ا���ر ا���طر�1 وا��ط�ر  وا�ز��دة 01 ا�ر��ح وا��ط�ر ا��*���� �Q!�*�ر ا��دار�� �&�'م �ن �دة
 .��
���دBت ا��طول ا��*���� وو��زداد ا��ط�ر �دة ���ب ز��دة ��و�ط ا�,دة، و�ط�ق !رام ا��وا*ف ا���

Q�.راري�����س ا�Bت )�زات ا�Fإذا ا���ر ار�&�ع ا���� ���� B ،��ر ا��دار�*�!  

�ف ���
&�،إ�   Masson-Delmotteا���دة  وأ,�رت� R��ُ ذ�-ري ���&�ل ��&�رد �1ل  أ�@ "ُ��دد 01 ��ظم ا����ن 
ل ���ق 7 �ظواھر ا�&�#�ن،� ������ً وأن ا���ر�ر ��
ط ا�#وء !
  ��وع ا����رات ا����� �
��!داد ردود �1ل ��

  Bر�&�ع �طI ا���ر 01 ا������ل".

  ���ر ا�
ظم ا1�2و�و��� �����ط�ت

��� �,�ر ا���ر�ر إ�  أن ���ا��رار ا����ط�ت وا����رات 01 ����ء ا����ط�ت ��د�Fن ���&�ل ا#طرا��ً 01 ا��واع ا�
��ل ,�� ا��ذاء 01 ا����ط�ت، و��ر�ب !
  ذ�ك آ�Fر  01! 
و!
  ا���ن ا�ذ�ن  ا��ظم ا7�و�و-�� ا���ر�� 

���
  .����دون !

  

ول !�م 01 ا����� �ن ا��رارة ا�زا�دة 01 �ظ�م ا����خ.  90و'د ا��و!�ت ا����ط�ت ��  اPن �� �ر�و !� 2100و�

0 إ�  أر��� أ��Fل����ص ا����ط�ت �� F� ن�راوح ���ت ا��ر ���ً ���&�رة �ن �������رارة '�ن ا��,ر�ن ����� اPن، ا�

��رار ا����ُ'*ر إذا �� B0 �ا 
إذا زادت  ذ�ك وح ��ن ���� إ�  ���� أ��Fلا�� ��ر����ص ودر-��ن �
��وس،  !
���ة ا���ر��.ا�F����Bت. 
  وا��رار ا����ط�ت ��
ل �ن ا��/ط ط���ت ا���ء، ��� ��
ل ا�7داد ����-�ن وا���ذ��ت �

و�ن ا���و'K أن ��وا*ل ز��دة و��ر���  .����د �زا�د، 1#/ً !ن 1982ا��رارة ا���ر�� ��ذ  ��رة �و-�ت��د �#�!&ت و
��رار � 20 ���دار و��ون و��ر��� أ�ر و�د��� و�ط�'�� و�د���.Bدة ا��ً ��دار �رة !�د ز����وس '��
در-��ن �

  �رة. ��50دار أ�ر ����دث �و��رة ، �T1�� �وة�أ�� إذا زادت ا�F����Bت  ����و��ت �� '�ل ا��*ر ا�*��!0.
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01 ا����� �ن ا�����Fت 0��F أ��د ا�ر�ون  30و ��20 ��راوح ��ن  ��ذ ���F���ت ا��رن ا���#0 و���ص ا����ط�ت
 2100وا���رار ا��*�ص ا����ط�ت �
ر�ون ��  ، ��� ����ب 01 ���ض ا����ط�ت. ا���-�� !ن أ�,ط� �,ر��

��ض ا����ط�ت.�ن �&�'م �  


� 01 ا�7داد ����واد ا���ذ��، �����#و ا����ط�توا��رار *��ؤFر ���&�ل !
  �، و��ص ا��-�ن، وا�����رات ا�
 ،��
�  01 '�ع ا���ر.و01 ا����ط�ت ا��&�و�� و�وز�K ا����ة ا���ر�� وو1ر��� 01 ا����طق ا���

��,�د 01 ا������ل ��ض ا����طق، و .ا�����لإ-���0 ا�*�د وا�����رات 01 �وز�K �-�و!�ت ا����ك ��
ل �ن 
����B ط��، �Fل ز��دات 01 ���طق أ�رى ��ون ھ��ك �ن�ز�داً �ن ا��B&�ض، ، �تا����طق ا��دار�� �ن ا��


  ا�)ذ�� ا���ر�� ����طر ��س ا�*��  �در-� ��رة . وھذا ��ّرض ا��-����ت ا��0 ����د�� ا��ط��� ا�,�����طا���!
  �ذو�� وا��ن ا��ذا�0.ا��

�� Hans-Otto Pörtnerو*رح ا���د ��
� K0 ا������Fق ا����ل ا��ر&
، أن "��&�ض ا�����Fت (IPCC)، ا�ر��س ا��,�رك �
����س ا��راري ���
ل �ن ا�FPر !
  ا��ظم ا7�و�و-�� ا����ط�� ا��0 �و1ر ��� ا��ذاء وا�د!م ا�*�0 و�,لBزات ا�( 

�� أن...����1��F ��
� 01 ا���*��
�ل ا�#�وط، �ن '��ل ا��
وث، ����!د ا����ة ا���ر�� !
  ا�����ل �K ا�����رات ا��� ،
  ."و��ز�د 01 ا�و'ت ذا�@ �ن 'درة ا����ط�ت !
  ا����و��

وأ#�ف "و�و1ر أطر ا������ت ا�����، �Fل إدارة �*��د ا����ك وا����طق ا���ر�� ا������، 1ر*�ً �
�-����ت 
�
��ف �K ا����رات و��
�ل ا����طر ا��0 ��دد ��ل ا���ش."ا���
� �  

�ص ���#�  ا����د ا���ري %$ ا��
ط� ا�ط��� ا�	�����، وا
���ر ا��ر�� ا��

ل ,�ر �ن ا���مر'�� ا�-
�د ا���ري 01 ا���ط�� ا��ط��� ا�,����� ����'ص  01 ،
���وا*ل �� ���. وإذا �� ص ��
��رار ا�����0 !�د Bت �� '�ل ا��*ر ا�*��!0 1.5ا���ر ا��وس 1وق ���و��
، �ن �ون ا����ط ا��ط�0 در-� �

!دة 'رون. أ�� 01 ��ل أن �
G �رة ل  -وھو أ'ل ,�ر 1�@ -
�د  –01 أ�
ول/ �����رإB ا�,���0 �����ً �ن ا�-
�د 
��رار ا�����0 در-��ن �
��وس، T1ن ھذا �Bا�رر   �*ل إ�  �رة ل F/ث ��وات.��

ا���ط�� ا��ط��� ا�,�����، B ���� ا���ن ا�*
��ن، أ�,ط��م ا����
�� ����&ر وا�*�د ���  ��نو'د !ّدل ���&�ل ��ض 

�� �����ب �K ا�&*ول وأ��ن ا�و#�ع ا��ر�� وا�-�
�� ا����
-��، و���زم ��ض ا��-����ت ا��Fوا� ��د�
ا����Bل إ�  

  . و�,�ر ا���ر�ر إ�  أن �-���م 01 ا���ف ��و'ف !
  �وا1ر ا���و�ل وا��درات وا�د!م ا��ؤ��0.أ��ن أ�رى

��رار وا�B*��ر، Bآ�ذة 01 ا �
ا���و'K ا�*��ر ا��ر��  و�نوا��ر�� ا�*����� ا��0 ظ
ت �-�دة ���وات طو�
Kط�ق وا��  
��رار ا�����0 !
  أ'ل �ن در-��ن 01 ا��رن ا���دي وا��,ر�ن ا�*����� !Bإذا ا'�*ر ا  ��. و


ول !�م  3-014 ا����� �ن ا��ر�� ا�*����� ا��ر��� �ن ا��طI (!�ق  �25
��وس، T1ن �. وإذا 2100أ���ر) ��ذوب �
����س ا��راري 01 اBر�&�ع ��وة ��F1 ا����ل أن �#�K ا���رت ا�Bت )�زات ا�F��� ن  70زھ�ء� ��ا��ر�� 01 ا���
  ا��ر��� �ن ا��طI.ا�*����� 

وھو �ن ا�ر�ون ا��#وي،  ����ت ��رة ا��ر�� ا�*����� 01 ا���ط�� ا��ط��� ا�,����� وا����طق ا�,����� و���&ظ
ن ا���ن أن �ز�د �در-� ��رة #�ف ��� ا�ر�ون ا��و-ود 01 ا��/ف ا�-وي ��ر���ً، وإذا ا�*�رت ھذه ا��ر�� �1

����س ا��راري 01 ا��/ف ا�-ويBز )�زات ا�&�ل �0��F أ��د ا�ر�ون و��س وا#��ً إن �ن ھ��ك ا�ط/ق ��� .�ر
ن وز��دة ا������ت 01 ا������ل .ا��ر�� ا�*����� 01 ا���ط�� ا��ط��� ا�,�����أو ا����Fن ���ب ا�B*��ر ا�-�ري 01 �� 

 �&س 'در����ب ا�*��ر ا��ر�� ا�*�����، �ن ��س  ض ا�ط/ق ا�ر�ونوو�� أن �ز�د ��ز�ن ا�ر�ون 01 ا��ر��
  .ا����رات ا���رة !
  ا��دى ا�طو�ل

  ا�-�
��. ا���درا وا����طق ا�,����� وا����طقو�را�ق ا��راري ��دث ا#طرا��ت 01 ا��ظم ا7�و�و-�� 01 
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��  �وا%ر ا��#�رف �ن أ�ل ا���ذ إ�راءات (��

����س ا��راري ��&�#�ً ��راً، و����� ا��ظم ا7�و�و-�� ��
ص ا���ر�ر إ�  أن �Bت )�زات ا�Fض ا�����&�
 ا����ط�ت وا��/ف ا�-
�ديإدارة د'���، ��-�ل �ن ا���ن ا��&�ظ !
  و�ر�����، وإدارة ا���دام ا��وارد ا�ط����� 

1وا�د  ���قو�ن ا����طر !
  ��ل ا���ش، �د �ود!م ا���ف �K ا����رات ا����
�، � �*دراً �
&رص ا��0 ����!���رھ
  إ#�1�� ���ددة.


&ر�ق ا����ل ا�Debra Roberts ، 0��Fوأ!
�ت ا���دة � ��� ا�ر���� ا��,�ر��
� Kا����(IPCC)" @، أ���  ����ءا�7 �ن ��� 
 
��رار ا�����0  !Bوس  وندا��
���و��ت �� '�ل ا��*ر ا�*��!0 إB إذا أ-ر��� ��وBت )�ر  ق1و�F�ر در-��ن �

ا�ط�'� وا�را#0 وا��ظم ا7�و�و-�� وا����طق ا��#ر�� وا���   01 ���و'� 01 ��1 -وا�ب ا��-��K، ��� 01 ذ�ك
��0 أ�#�ً  ��&�ذ ا�&�ق ��ر�س� ا�/ز��ا�F����Bت  �تو��&�#وا������ت ا������� ا�ط�و��  ا������ وا�*��!�.��

  ،".و����0 01 ����� ا��ط�ف !
  ا����ة !
  ا�رض –  ا����ط�ت وا��/ف ا�-
�دي

و��ت وا��-����ت �ن ا���ذ إ-راءات،  (SROCC)و��دم ا���ر�ر ا���ص ��ن ا���� ��أ1#ل ا����رف ا��
��� ا����
 ���
ن �&�د��� وا������ل ا�����ل� ����
��اود�R ھذه ا����رف ا���� B 0رات ا����د �ن  ،�����
� �&
01 ���'���� ا����

  �ط�ق ا����طر و�F9�رات ا����خ.

د�R ا����رف ا��
��� وا����رف ا�*
�� ��و��د ���رات ������ 7دارة ���طر ���ر  ا�د��ل !
  1وا�دا���ر�ر  و��دم
�� �درة !
  ا����و��. ا� و��ز�زا����خ، ��
���ن ا����رف !ن ���ر ��وه �9ھ��� ا���
�م �� (IPCC)وھذا ھو أول ��ر�ر �

  ا����خ وا����ط�ت وا��/ف ا�-
�دي.


&ر�ق ا����ل ا�Roberts ، 0��Fا���دة وأ,�رت � ��� ا�ر���� ا��,�ر��
� Kا����(IPCC) ،  أ��ذ�� 'رارات  @أ�إ� ��
"
و����ن ������، أFر ����ً وأ�ر، ���� �ن ا��*دي ��وا-�� ا�����رات ا��B 0 1رار ����، و�ن إدارة ا����طر، 

�ن 01 ,�  أ���ء ا����م  و����ق ا��دا�� ا��ظم ا7�و�و-���
  ا��وم و)داً، – �

  

  ��ز�د �ن ا���
و��ت، ا�ر-�ء ا�B*�ل:

IPCC Press Office ipcc-media@wmo.int, +377 93 15 36 98 

Werani Zabula, + 41 22 730 8120; Nina Peeva, + 41 22 730 8142 

0��Fق ا����ل ا��ر&
��  و�دة ا�د!م ا�&�0 ا������ ���
� Kا����(IPCC): tsu@ipcc-wg2.awi.de  
,wg2.awi.de-maike.nicolai@ipccMaike Nicolai   

و��� ا�دو��� � إ���-رام.        ���د�ن و        �و��ر و         !
         ا�&���وك، و (IPCC)����وا ا����� ا�
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�رر�ن �ت�/�ظ�
�  

  (SROCC)ف ا����دي %$ ظل �
�خ ����ر ا��ر�ر ا���ص �	8ن ا����ط�ت وا��!

 ����
وا�د �ن �F/F ���ر�ر  (SROCC)�,9ن ا����ط�ت وا��/ف ا�-
�دي 01 ظل ���خ ����ر  (IPCC)ا���ر�ر ا���ص �
 ��ل �ن و'د أُ!د ا���ر�ر ��ت ا����دة ا��
���  �/ل دورة ��ر�ر ا�����م ا���دس ا������. ��(IPCC)*� ��دھ� ا����

��  ا����ل ا�ول وا�0��F وا���Fثا�&ر�ق ��
  .�&�0 ا������ �
&ر�ق ا����ل ا�0��Fو�د!م �ن و�دة ا�د!م ا، (IPCC)ا������ �


�� ا��و�����  –و�*ط
I ا��/ف ا�-
�دي �,�ر إ-��Bً إ�  ا����طق  – اً أو -
�د اً ا��0 ���0 �رد kryosا��,��� �ن ا�
@����
R، وا����ر ا�-
�د��، و*&��ت ا�-
�د،  ا�ر#�� ا��0 �و-د 1��� ا���ء 01 F01 ذ�ك ا� ��� ،��
وا�ط���ت ا�*

ا�-
�د��، وا�-��ل ا�-
�د��، وا�-
�د ا���ري، وا�-
�د ا����ري، وا�-
�د ا���ري، وا��ر�� ا�*�����، وا��ر�� ا��-�دة 
  .�و����ً 


��ر�ر ا�� ������ص، ا����داً إ�  ����م ا��ؤ�&�ت ا��
��� و��دم ا��
�ص ا��و-@ ���رري ا������ت ا�����B-�ت ا�ر
��ط�ت وا��/ف ا�-
�دي 01 ظل ���خ ����ر���� ��
  .وا�&��� واB-���!�� اB'�*�د�� ا������ وا����


�ص و��وا1ر � ����
 (SROCC)�,9ن ا����ط�ت وا��/ف ا�-
�دي 01 ظل ���خ ����ر  (IPCC)ا���ر�ر ا���ص �
  .srocchttps://www.ipcc.ch//ً !ن ��
و��ت إ1�#��، !
  ا��و'K: ، 1#ا��و-@ ���رري ا������ت

  %$ أر:�م (SROCC)ا��ر�ر 

�ن �
دان ����� أو �
دان ��ر ا'�*�دا���  ����19 داً، �
 �36ن  و��رر�ن ����ر#�ن، ��راء 104أ!د ا���ر�ر 

� ا�������.�  ��ر

  ./ً ر- 73ا�رأة و 31


@ (ا���ودة ا�������) إ�  �  �ر-��ً. 981 6�,�ر ا���ر�ر �9


  ��ودات ا���ر�ر، �ن  176 31ورد ! ً���
��د ا�ورو�0.�ن �
داً و ��80�Bا  


  (IPCC) �� ���ّ�ر ا��
�خ
�ذة (ن ا���&� ا��1و��� ا�دو��� ا��#

 ����  ھ0 ھ��� ا��م ا����دة �����م ا��
وم ا����
�� ���ّ�ر ا����خ. (IPCC)ا�����
 (UNEP)و'د أ�,9ھ� �ر���R ا��م ا����دة �
0 �زّود ��رري ا������ت �������ت !
��� ���ظ�� ���ّ�ر  011988 !�م  (WMO)وا���ظ�� ا������� �Qر*�د ا�-و�� 

�ف وا���&�فا����خ، �
 .دو�� !#واً  195 (IPCC). و�#م ا����� وآ�Fره و���طره 01 ا������ل، و��دم ا��را��-��ت �
و�ر���R ا��م ا����دة  (WMO)و01 ا���م ذا�@، ا!��دت ا�-���� ا����� ��Qم ا����دة ا7-راء ا��,�رك ��ن ا���ظ�� 

 ����
�(UNEP)  ��  .�T�(IPCC),�ء ا���

ن أن ����د���  (IPCC)ت ا��0 ��د��� ا����� و�و1ر ا��������� ���
��1 ا����و��ت، ��
و��ت !  
و��ت، !�
�
�� 7!داد �����ت ������.  ����Fل إ�����ً ر�����ً 01 ا��&�و#�ت ا�دو��� �
�*دي ����ر  (IPCC)أن ������ت ا���

&��� �و#و!���� و,&�1����. وُ����رض !
  �را�ل ���ددة (IPCC)وُ�*�غ ���ر�ر ا�����  ا����خ.�  

 ��آBف ا����ث ا��
��� ا��0 �*در ل !�م ��وا�1ة ��رري ا������ت �]�ر �� و*
ت إ��@ ا����رف  (IPCC)و��ّ�م ا���
ا��واطن ا��0 �و-د �,�9�� �وا1ق 01 اPراء 01 ا�دوا�ر ا��
���،  (IPCC)و��دد ا�����  ا��
��� !ن ���ر ا����خ.

��� B �-ري أ����Fً �ذا���. �����ن �,�9�� اPراء، وا��-�Bت ا��0 �
زم إ-راء �ز�د �ن ا���وث 1���.وا��واطن ا��0 �  

 ��وB ���ل 01 أ���� ا�����  7!داد ���ر�رھ� ا����ت �ن ا��
���ن ا�ذ�ن ُ����رون �ن �
&��ت �������. (IPCC)و��,د ا���
.ً���  �وى ا0�F !,ر �وظ&�ً دا
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 ��؛ وا�&ر�ق )ا���س ا��
�0 ا�&�ز���0 ����ر ا����خ(�F/F أ1ر'� !��
�: ا�&ر�ق ا����ل ا�ول  (IPCC)و�#م ا���
0��Fا����ل ا� Pف (ا��� �#م  .)ا���&�ف �ن �دة ���ر ا����خ)؛ وا�&ر�ق ا����ل ا���Fث وھ,�,� ا�و#�ع�F(ر وا��

 ������س ا��راري، ��د أ����ب ����س ا�F����Bت 1ر'� !�ل ����� ����وا�م ا�وط��� ��*ر )�زات ا (IPCC)ا���B
��  وا���
ص ����.��
 (IPCC)و��ف وراء ل ھذه ا�1ر'� و�دات ا�د!م ا�&�0 ا��0 �و-@ إ!داد ���ر�ر ا�����م ا������ �

  .وا��وا�R ا��رى

 ���F، و�ن ا���ر�ر �ن إ�����ت ل �ن ا�1ر'� ا����
� ا�(IPCC) /Fو���9ف ���ر�ر ا�����م ا�*�درة !ن ا���
ا��-���0. أ�� ا����ر�ر ا���*� 1�0 ����ول ������ً أFر إ�-�زاً �����ل ��ددة ���ددة ا���**�ت، ُ���  ��� !�دة 

  أFر �ن 1ر�ق !��ل وا�د.

  دورة ا����م ا���دس

 ��و01  .(AR6)ا���دس إ!داد ��ر�ر ا�����م  012015 دور��� ا���د�� وا�ر���ن 01 ,��ط/ �1را�ر  (IPCC)'ررت ا���
���ً -د�داً ��,رف !
   (IPCC)، ا����ت ا����� 2015دور��� ا���F�� وا�ر���ن ا����ودة 01 �,ر�ن ا�ول/ أ�و�ر �

  ا�!��ل ا���#�ر�� ��ذا ا���ر�ر و�
���ر�ر ا���*� ا��0 ��*در 01 دورة ا�����م.

��رار ا�����0 ���دار ا���ر�ر ا���ص �,9ن *درو'د Bوس 1.5 ا��
. و*در 2018�و�ر أ01 �,ر�ن ا�ول/  در-� �
و��� ا�دو��� ا������ ����ر ا����خ  ���2019�I ��ر�ر ���-��،  012019 أ��ر/ ���و ��� ا���
)�
�طوط ا��و-���� �IPCC( 

����س ا��راري ���2006م Bزات ا��� ��ر ا�وط�*����ر ا����خ و*در ا���ر�ر ا���ص �,9ن  .�,9ن 'وا�م ا�
  .2019آب/ أ)�طس  018  وا�را0#

، و�ُ����ل ا���ر�ر ا��-���0 ���ر�ر ��2021�ل ا�1ر'� ا����
� ا��F/F إ�������� 01 ��ر�ر ا�����م ا���دس 01 �ُ و�
  .2022ا�����م ا���دس 01 ا��*ف ا�ول �ن !�م 

�*ول !
  �ز�د �ن ا���
و��ت �ر-  
  .www.ipcc.chز��رة ا��و'K ا����0: �


