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ا����ر ا������ �����  ا����خ  ��� ا����� وا���� ����ل ����� ا���ن ا���دي وا������، �� �� ���ل ���رى ����� ���� ا������ت ��زات ا������تغ� ا�ناخ

�� �� آ��  ��� ار��� ����� در�� ا���ارة ��� ا��رض ����ار 1 در�� ���
 130 ���ً�. �� ��� در��ت ا���ارة أ��� د��ً� �� ذ�� �� أي و�� ���ل ا��

 1400 ��م ا������. ���� ا�� 16 ��� �� ا����ات ا�� 17 ا��و�� �� ا���ن
 ا���دي وا������ �� أ�� ا����ام ��ارة ��� ��ء ا������، ��� ��� ��م

ً 2016 ر���ً ������ً �����

 ار���ع در��ت ا���ارة ���� ا���ازن �� ���� ا���� ا������� ��� ا��رض: ذو��ن
 ا�����ر ا������� وا����� ا�������؛ ����ى �����ت ا����� آ�� �� ا��ر���ع؛

 ���ث ا�������ت وا����ف وا������� ���� ����ر أ���؛ أ��� ا����� ������
��� ����� ���� ���ا��

 ����ل ��م 2050، ������ ��ا�� ����ري ��� ���������ت وا����ارث
��دة ��د ا����ن و�زا�� ا�����ت  ا������� ا����ى ا������ �� ���� ا����خ وز

وار���ع ����ى ا����� ا������

 ���� ��� ���ن ا����� �� ا������ ا������� ��� ��� أ�� �� 100 �������
 �� ا����. ������ ����ء ا�����ص ���� ��ص ��ر���ع ����ى ��� ا����،

��دة ����� ا��را�� ا��را���، ����ً �� ا���ا�� وا�������ت ا�����رة وز
 

 ���دي ���� ا����خ إ�� ���� ذو��ن ا�����ر ا������� و����� ا��ورات و����ت
 ���ل ا�����ر و����� ا����� ا������ �� ا�����ر. ����� ����، ����� 1.8

����ر ��� �� ���� ����� ا����ه ����ل ��م 2080

��دة ������ ��  ��� أدى ��ق ا����د ا�����ري وا����ر ا����� ����� و�زا�� ا�����ت إ�� ز
 �����ات ��زات ا������ �� ا����ف ا���ي، وا��� �� ���ث ��� ا��رض ��� 800000 ��م

��ت ���� أ����  ��� ا����. ��� ا���رة ا������� (����� ا���ن ا����� ���)، ار���� ����
 (N2O) ����� 120 ٪ ، وأ���� ا�����وز (CH4) ����� 40 ٪ ، وا�����ن (CO2) ا������ن

%20 ����� 

 ����� ا���ا��� ا��ا��� إ�� ����� ���ن ا����� �� ار���ع
   در�� ا���ارة ��� ا��رض ����ار در���� ������� �����

70 إ�� 100 ����ر دو��ر أ����� �� ��م

ملیار شخص 2 من سكان العالم ملیار

امریكا الشمالیة

أوروبا

أفریقیا

القارة القطبیة الجنوبیة

آسیا

أسترالیا

أمریكا الوسطى والجنوبیة

الجزر الصغیرة

اآلثار السلبیة على البشر

اآلثار السلبیة على البشر

اآلثار السلبیة على البشر

اآلثار السلبیة على البشر

اآلثار السلبیة على البشر

اآلثار السلبیة على البشر

اآلثار السلبیة على البشر

اآلثار السلبیة على البشر

أنماط غیر طبیعیة لھطول األمطار والفیضانات
موجات الحرارة 

تقلص األنھار الجلیدیة وحرائق الغابات وتغیرات النظم اإلیكولوجیة 
وأنواع جدیدة من الحیوانات والنباتات (في أجزاء مختلفة من القارة 

نقص المیاه 
زیادة تواتر ونطاق حرائق الغابات 

زیادة محتملة في تواتر وقوة األعاصیر (األعاصیر الھوائیة 

(في الجزء األوسط من أمریكا الشمالیة)
 

أنماط غیر طبیعیة لھطول األمطار •
 تغییر تدفق النھر والمشاكل •

 المرتبطة بتولید الكھرباء (یعتمد العدید من البلدان بشكل كلي
تقریبًا على الطاقة الكھرومائیة

التھدیدات للغابات المطیرة في األمازون و •
النظم االیكولوجیھ البالتا

 تقلص األنھار الجلیدیة الجبلیة واالنھیارات األرضیة •
واالنھیارات الجلیدیة والفیضانات الكبیرة

بسبب فیضان البحیرات الجلیدیة 
نقص المیاه في بعض أجزاء القارة •
 أضرار جسیمة للشعاب المرجانیة •

التغییر في  النظم اإلیكولوجیة لبعض الجزر، وتدمیر الشعاب المرجانیة 
 اختفاء جزئي أو كلي للجزر في ظل ارتفاع میاة البحر 

تھدید النظم اإلیكولوجیة البحریة من زیادة الحموضة وارتفاع درجة حرارة المحیط 
انخفاض تدفق السیاح 

حصاد الحبوب الضعیف

المزید من األضرار الناجمة عن األعاصیر و
الزوابع واألعاصیر المداریة

 

 صعوبة في الحفاظ على الطریقة التقلیدیة
حاجة الناس إلعادة توطینھمللحیاة للسكان األصلیین

من المناطق التي اجتاحتھا الفیضانات 

ارتفاع تكالیف التكیف
 الفیضانات في المناطق والمدن

على طول السواحل
 تقلیل مساحة األراضي المناسبة للزراعة

وحصاد الحبوب األكثر
فقراً

یمكن أن یجلب القرن 22
 تغییر في اتجاه تیار الخلیج، مما
تسبب في تبرید كبیر للمناخ في

 شمال أوروبا والجزر البریطانیة 

 انخفاض مساحة األراضي المناسبة
للزراعة وحصاد الحبوب األكثر

فقرا 
الھجرة الجماعیة للسكان من

المناطق األكثر تضررا 

 صعوبة في الحفاظ على الطریقة التقلیدیة للحیاة
للسكان األصلیین

نقص المیاه العذبة وانخفاض غلة المحاصیل

 تستند الخریطة إلى نتائج تقریري التقییم الرابع والخامس للفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ                 وبیانات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب األرصاد الجویة في المملكة المتحدة

تغیر درجة الحرارة بحلول نھایة القرن الحادي
والعشرین مقارنة بعصر ما قبل الصناعة

(منتصف القرن الثامن عشر)

صعوبة بالغة في التكیف مع الزراعة
نقص الغذاء

 صعوبة في الحفاظ على الطریقة التقلیدیة للحیاة للسكان
األصلیین

الھجرة الجماعیة للسكان من المناطق األكثر تضررا 

فترة طویلة من األمطار والفیضانات الكبرى 
 التغییر في مسارات وفترات ھجرة الطیور

وازھار النباتات، إلخ
 ظھور أنواع جدیدة من النباتات 

 والحیوانات، بما في ذلك الحشرات التي
تنقل األمراض

 تراجع األنھار الجلیدیة في الجبال ، وفقدان 
اقتصاد السیاحة الشتویة

 الفیضانات في المناطق الساحلیة والمدن 
بسبب ارتفاع منسوب میاه البحر

حاالت الجفاف الكبرى ونقص المیاه العذبة 
الحد من الغطاء الحرجي 

 ارتفاع درجة حرارة الماء في البحیرات 
الكبرى في شرق إفریقیا

اختفاء األنھار الجلیدیة
على جبل كلیمنجارو 

حاالت الجفاف المتكررة ونقص المیاه في وسط وغرب آسیا 
 تقلص األنھار الجلیدیة الجبلیة واالنھیارات األرضیة واالنھیارات 

الجلیدیة والفیضانات الكبیرة بسبب فیضان البحیرات الجلیدیة
فیضان نھر رئیسي 

 فیضان المناطق الساحلیة والمدن واألراضي الخصبة بسبب  
ارتفاع منسوب میاه البحر

 احتمال حدوث تغییرات سلبیة واسعة النطاق في النظم  
اإلیكولوجیة البحریة والنھریة والبریة

موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات الكبرى في الصیف 
فیضانات خطیرة في شمال أسترالیا في موسم األمطار 

 تدمیر الشعاب المرجانیة 

انكماش األنھار الجلیدیة في الجزء الغربي من القارة القطبیة الجنوبیة 
تغییر في الظروف المعیشیة لطیور البطریق والطیور األخرى ، وكذلك الكائنات البحریة 

 موجات الحر، حرائق الغابات الرئیسیة
ونقص المیاه

:في دول البحر المتوسط

القطب الشمالي
انكماش الجلید البحري واألنھار الجلیدیة في غرینالند والغطاء الثلجي

تدمیر (تآكل) السواحل 
انكماش التندرا 

ذوبان التربة الصقیعیة الناتج عن انبعاثات ثاني أكسید الكربون والمیثان
تغییر النباتات والھجرة الحیوانیة

 تجد الحیوانات البریة والحیوانات البحریة التي تعیش في المناطق الساحلیة 
صعوبة في البقاء

 تھدیدات األنواع المحلیة من األنواع ، والتي لم تكن موجودة في السابق في
تلك المناطق
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صندوق المناخ
(IPPC)


