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Process followed 

1. The team compiled the list of glossary terms, based on the IPCC special report (IPCC, 2012), and IPCC
Assessment report 5, Working Groups I, II and III reports (IPCC, 2013; IPCC, 2014; and a special report (IPCC,
2018).

2. The terms identified were prioritised based on their importance for teaching, and hence categorised as
high, medium and low. This is a comprehensive glossary that is more than sufficient for learners who are
newly acquainted with the subject.

3. Certain terms from the IPCC glossaries were excluded mainly because of how much their definitions
overlapped with others in the glossary. For e.g., ‘climate extreme’ was not included in the final list because
the term ‘extreme weather’ was already in place. It is a more commonly used term and hence more
applicable to learners.

4. The IPCC list also covered generic terms such as ‘chronology’ and ‘coping’; the definitions for which had
already been included in other glossaries such as the one on disaster risk and resilience. To reduce
overlap, we excluded those as well.

5. The level of specificity and frequency of use of some terms also played a factor in their exclusion. While
the final list covers a vast majority of definitions provided by the IPCC, terms such as ‘adaptation options’,
‘adaptation management’ were dropped in favour of more commonly-used ones such as ‘adaptation limit’,
‘adaptation needs’.

6. We also checked the Synthesis Report (IPCC, 2014), which had a lot of definitions that were missing in the
sources mentioned in point 1, including fundamental climate science terms such as ‘ENSO’, ‘afforestation’,
‘albedo’, ‘ocean acidification’ and ‘radiative forcing’. Additionally, common policy terms such as ‘climate
finance’, ‘fuel poverty’, ‘REDD+’ and ‘energy access’ were also drawn from the 2014 Synthesis Report.

7. In addition to the IPCC, we also skimmed through other public platforms such as the BBC and the Climate
Reality Project, as well as other educational institutions’ compilations (UC Davis) to double-check if there
were some basic terms that the UN sources did not have. Terms such as the ‘UNFCCC’, the ‘IPCC’ itself,
‘climate science’ and ‘weather’ were added as a result.
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Glossary Term Definition Source 

எசச்ரிக்ைகயற்ற காலநிைல 
மாற்றம் 

!ல பதத்ாண்)களிேலா அல்ல/ அதற்1ம் 
1ைறவான காலகடட்த7்ேலா, காலநிைல 
அைமப்:ல் ஏற்ப)<ன்ற =கப்ெபரிய 
அளAலான மாற்றங்கள், ேமCம் !ல 
பதத்ாண்)கDக்1 நீFத/் (அல்ல/ 
நீFக்1ெமன்H கணிக்கப்பட)்), அநத் 
மாற்றம் மனிதரக்ள் மற்Hம் இயற்ைக 
அைமப்:ன் K/ கணிசமான ேசதங்கைள 
ஏற்ப)த/்தல்.

AR5 WG1 

தகவைமத்தல் நிகழ்<ன்ற காலநிைலக்1 அல்ல/ 
நிகOெமன்H கணிக்கப்ப)<ன்ற 
காலநிைலக்1 மற்Hம் அதன் 
AைளPகDக்1 ஏற்ப 
Qரைமந/்ெகாள்Dதல். மனித 
அைமப்Rகளில், பா7ப்Rகைளச ்
சமாளிதத்ல் அல்ல/ தAரத்த்ல் அல்ல/ 
பயன்தரக்SFய வாய்ப்Rகைளப் 
பயன்ப)த7்க் ெகாள்Dதல் ேபான்றைவ 
தகவைமதத்ைலக் 1Tக்<ன்றன. !ல 
இயற்ைக அைமப்Rகளில் மனிதத ்
தைலU)கள், எ7ரப்ாரக்்கப்ப)<ன்ற 
காலநிைலக்1ம் அதன் 
AைளPகDக்1மான QரைமAன் 
ேதைவைய உண்டாக்1<ன்றன. 
அ) S)தல்Xைற தகவைமதத்ல்: ஓர ்
அைமப்:[ைடய XOைம மற்Hம் அதன் 
அFப்பைடச ்சாரதை்தப் ேபண 
ேவண்)ெமன்பைத ைமய ேநாக்கமாகக் 
ெகாண்ட தகவைமப்R நடவFக்ைககள் 
ஆ) மாற்Tலக்கண தகவைமதத்ல்: ஓர ்
அைமப்:[ைடய அFப்பைட இயல் 
பண்Rகைள, மாH<ன்ற காலநிைலக்1ம் 
அதன் AைளPகDக்1ம் ஏற்ப 
மாற்றக்SFய தகவைமதத்ல் Xைற.

AR5 WG2 

தகவைமத்தல் ம1ப்34 காலநிைல மாற்றத7்ற்1த ்த1நத் 
Aதத7்ல் தகவைமத/்க் ெகாள்ள 
இ]க்<ன்ற வாய்ப்Rகைளக் 
கண்):Fத/், அவற்ைற <ைடப்Rத7்றன், 
பயன்கள், ெசல^னம், 7றன், இயCைம 
ஆ<யவற்Tன் அFப்பைட_ல் அநத்த ்
தகவைமப்R 7டட்ம் சாத7்யமா என்பைத 
ம7ப்`) ெசய்தல்

AR5 WG2 

தகவைமப்5த் 1றம் அைமப்Rகள், நிHவனங்கள், மனிதரக்ள் 
மற்Hம் இதர உ_ரினங்களின் 
உள்aரPள்ள ேசதங்கDக்1ச ்QரைமP 
ெசய்/ெகாள்ளக்SFய, வாய்ப்Rகைளப் 
பயன்ப)த7்க் ெகாள்வதற்கான, 
ஏற்படக்SFய AைளPகDக்1 
எ7ரெ்சயலாற்H<ன்ற ஆற்றல்.

AR5 WG2 

தகவைமப்5ப் பற்றாக்6ைற மாநிலங்கDக்1ம் கடட்ைமப்RகDக்1 
இைடேய நிலP<ன்ற காலநிைலச ்bழல் 
மற்Hம் மாHபா)களால் ஏற்ப)ம் 
ேமாசமான பா7ப்Rகைளக் 1ைறப்ப7ல், 
இ]க்1ம் இைடெவளி.

AR5 WG2 

தகவைமப்5த் ேதைவகள் காலநிைல பா7ப்RகDக்1 AR5 WG2 



Glossary Term Definition Source 

எ7ரA்ைனயாக மக்கள்ெதாைக_ன், 
உைடைமகளின் பா/காப்ைப உH7 
ெசய்தாக ேவண்Fய bழ்நிைலகள். 

தகவைமப்5ப் 
5றக்கட4்ப்பா4கள் 

தகவைமப்R நடவFக்ைககைளத ்
7டட்=)வைத, அமல்ப)த/்வைதத ்
த)க்கக்SFய, வாய்ப்Rகைளக் 
கட)்ப்ப)த/்<ன்ற காரணிகள். 

AR5 WG2 

தகவைமப்5 வரம்5 தAரக்்கXFயாத ஆபத/்களால் 
ேநாக்கங்கைளcம் ேதைவகைளcம் 
தகவைமப்R நடவFக்ைககள் dலமாகப் 
பா/காக்க XFயா/ என்ற கடட்ம். 
அ) கFன தகவைமப்R வரம்R: வரக்SFய 
ஆபத/்கைள எநத்Aத தகவைமப்R 
நடவFக்ைக dலXம் தAரக்்க XFயா/. 
ஆ) ெமல்eய தகவைமப்R வரம்R: 
ஆபத/்கைளத ்தAரக்்கக்SFய 
வாய்ப்Rகைள வழங்கக்SFய தகவைமப்R 
நடவFக்ைககள் தற்ேபா/ ைகவசம் 
இல்லாமe]தத்ல். 

AR5 WG2 

தகவைமப்5 நிரவ்ாகம் 7டட்=)தல் அமல்ப)த/்தல், 
Kள்ெசய்ைக சdகக் கற்றல் dலமாக 
இயற்ைக வளங்கைளப் பயன்ப)த/்தல் 
மற்Hம் பா/காதத்ல் 1Tதத் ெகாள்ைக 
ம7ப்`), bழeயல் ேசைவகள், 
ெபா/வான இயற்ைக வளங்கள் 
ஆ<யைவ 1Tதத் சdகக் கற்றைல, 
1Tப்பாக !க்கலான, நிசச்யமற்ற 
bழ்நிைலகளில் Xதன்ைமயாகக் 
ெகாண்ட, Xைறசார ்மற்Hம் Xைறசாராத 
நிரவ்ாகத7்ற்கான நிHவனங்கைளக் 
1Tக்<ன்ற, bழeயல் இலக்<யத7்ல் 
வளரந்/் வ]<ன்ற பதம்., 

SR1.5 

:;ப்படலம் !ல நாேனாKடட்ர ்Xதல்10 ைமக்ேராKடட்ர ்
வைர 1Tப்:டதத்க்க அளAல் 
வளிமண்டலத7்ல் பல 
மணிேநரங்கDக்1த ்தங்<_]க்கக்SFய 
7ட மற்Hம் 7ரவப் ெபா]ள்கள், /கள்கள் 
மட)்=ன்T வாcக்கைளcம் 1Tக்1ம் 
இநத்ப் பதம் அTக்ைககளில் ெப]ம்பாCம் 
பன்ைம_ல் hiப்படலத ்/கள்கள் என்ேற 
1Tப்:டப்ப)<ன்ற/. இநத்த ்
hiப்படலத7்ன் உ]வாக்கத7்ற்கான 
காரணம் இயற்ைகயானதாகேவா அல்ல/ 
மனிதக் காரணிகளாகேவா இ]க்கலாம். 
இநத்த ்hiப்படலம் காலநிைல_ன்K/ 
பல Aதங்களில் ெசல்வாக்1 
ெசCத/்<ன்ற/: க7ர்̂ சi் உTஞ்iதல் 
மற்Hம் !தறeன்ேபா/ நடக்<ன்ற ெசயல் 
எ7ரெ்சயல்கள், ேமகத7்ன் kண் 
இயற்:யல் மற்Hம் இதர பண்Rகளில் 
நடக்<ன்ற ெசயல் எ7ரெ்சயல்கள், அல்ல/ 
பனி dFய பரப்:ன்K/ பFcம் 
வண்டல்கள் அவற்Hைடய bரியக்க7ர ்
எ7ெராளிப்R A<ததை்த 
மாற்Tயைமப்ப/ மற்Hம் காலநிைலப் 

SR1.5 



Glossary Term Definition Source 

:ன்lடட்த7்ல் பங்1 வ<ப்ப/ ேபான்ற 
வmகளில் இநத்த ்hiப்படலம் 
காலநிைல_ல் தன் ெசல்வாக்ைகச ்
ெசCத/்<ன்ற/. 

கா4வளரப்்5 வரலாற்Tல் காFன்T இ]நத் நிலத7்ல் 
R7தாகக் கா)கைள வளரப்்ப/. கா) 
மற்Hம் அ/ெதாடரப்ான பதங்களான கா) 
வளரப்்R, கா) Kள்வளரப்்R, காடmப்R 
ஆ<யவைற 1Tதத் Aவாதத7்ற்1, நிலப் 
பயன்பா), நிலப் பயன்பாட)் மாற்றம் 
மற்Hம் கானியல் 1Tதத் காலநிைல 
மாற்றம் ெதாடரப்ான சரவ்ேதசக் 
1OA[ைடய !றப்R அTக்ைகையப் 
பாரக்்கPம் (IPCC, 2000b). 

AR5 SYR 

காற்< மா;பா4 வளிமண்டலத7்ல், மனிதத ்
தைலU)களாேலா ேவH ஏேத[ம் 
இயற்ைகக் காரணங்களாேலா 
ேநரFயாகPம் மைறXகமாகPம் 
ஆேராக்<யம், இயற்ைக, iற்Hசb்ழல் 
ஆ<யவற்Tன்K/ ேமாசமான 
பா7ப்Rகைள உண்டாக்கக்SFய 
hiப்படலம், வாc ேபான்றைவ 
கலப்பதால் காற்Tன் தரம் ேமாசமைடதல். 

SR1.5 

=ரியக்க1ர ்எ1ெரா?ப்5 
@Aதம் 

ேமற்பரப்:e]நே்தா அல்ல/ ஏேத[ம் 
ெபா]ளிe]நே்தா எ7ெராeக்1ம் bரியக் 
க7ரக்ளின் :ன்னம், எப்ேபா/ம் 
1Tப்:டட் சதA<தத7்ல் 
Sறப்ப)<ன்றன. பனி படரந்த் பரப்:ல் 
அ7க bரியக் க7ர ்எ7ெராeப்R A<தம் 
இ]க்1ம், மண் பரப்:ல் 1ைறநத்படச்ம் 
Xதல் அ7கபடச்ம் வைரயாக அநத் 
A<தம் இ]க்1ம் மற்Hம் 
ெப]ங்கடல்களிCம் தாவரங்கள் dFய 
நிலப்பரப்:Cம் bரியக் க7ர ்எ7ெராeப்R 
A<தம் 1ைறவாக இ]க்1ம். n=_ல் 
bரிய எ7ெராeப்R A<தம் இப்பFயாக 
ேமகdடட்ங்கள், பனிdடட்ம், பனிக்கடF், 
பiைமப் பரப்R, நிலப்பரப்R ஆ<யவற்Tல் 
ஏற்ப)<ன்ற மாற்றங்கைளப் ெபாHத/் 
மாHப)ம். 
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மாBட ஆ1க்கக் காலகடட்ம் n=_ன் அைமப்R, ெசயல்பா)கள், 
காலநிைல அைமப்R உடப்ட அைனத7்Cம் 
மனிதரக்Dைடய ஆ7க்கம் 
நிைறந7்]க்1ம் இநத்ப் R7ய காலகடட்ேம 
மா[ட ஆ7க்கக் காலகடட்ம். n=_ன் 
அைமப்R 1Tதத் அTAயல் சdகத7்ல் 
2000-ம் ஆண்) Xன்ெமாmயப்படட்/. 
Xன்ெமாmயப்படட் இநத்க் Sற்H, 
RA_யல் சdகங்களின் மத7்_ல், மனித 
நடவFக்ைககளால் n=_ன் அைமப்R 
மாற்றப்படட்/ 1Tத/், ேஹாேலாQன் 
காலகடட்த7்ன் RA_யல் 
பFமங்கDைடய உ]வாக்கத7்ற்கான 
தனித/்வமான 1TU)கைளக் ெகாண்ட 
பாைற அ)க்<யல் ெதாடரப்ான 

SR1.5 



Glossary Term Definition Source 

ஆதாரங்களின் அFப்பைட_ல் 
ஒOங்1ப)த/்தல் ெசயல்Xைறக்1 
உள்ளாக்கப்ப)<ன்ற/. 

மனிதச ்ெசயல்வE மனித நடவFக்ைககளால் ஏற்ப)<ன்ற 
அல்ல/ மனிதரக்ள் உ]வாக்1<ன்ற 
bழல். 
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மனிதச ்ெசயல்வE 
உGழ்Iகள் 

மனித நடவFக்ைககளால் 
ெவளி_டப்ப)<ன்ற பiைம இல்ல 
வாcக்கள், பiைம இல்ல வாcக்களின் 
Xன்ேனாF மற்Hம் hiப்படலங்கள். 
RைதபFம எரிெபா]ள்கைள எரிதத்ல், 
காடmப்R, நிலப்பயன்பாடF்ல் மாற்றங்கள், 
கால்நைட உற்பத7், வளமாக்கல், கmP 
ேமலாண்ைம, ெதாmற்சாைலச ்
ெசயல்பா)கள் ஆ<யைவ இநத் 
நடவFக்ைககளில் அடக்கம். 
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மனிதச ்ெசயல்வE நீக்கம் மனிதத ்தைலU)களால் 
வளிமண்டலத7்ல் வeய ெவளி_டப்படட் 
பiைம இல்ல வாcக்கைளத ்7]ம்பக் 
<ர<தத்ல். கரிம வாcைவ 
dழ்கFக்கக்SFய உ_ரியல் 
ெதாடF்கைள அ7கரிதத்ல், ேவ7ம 
ெபாT_யல் உதAேயா), அைத 
நீண்டகாலத7்ற்1ரிய கரிம வாc நீக்கம் 
மற்Hம் ேச=ப்Rச ்ெசயல்Xைறைய 
அைடதல் ஆ<யைவcம் அடக்கம். 
ெதாmற்சாைல மற்Hம் ஆற்றல் 
ெதாடரப்ான கரிமங்கைளக் கவரந்/் 
ேச=த/் ைவதத்ல், வளிமண்டத7்Cள்ள 
கரிம வாcைவ மட)்ம் அகற்Hவ7ல்ைல, 
உ_ரி ஆற்றல் உற்பத7்ேயா) 
ஒன்Tைணக்கப்படட்ால், வளிமண்டல 
கரிம வாcைவக் 1ைறக்கPம் XFcம். 
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அLப்பைட/ேமற்ேகாள் மாற்றங்கைள எநத் அளPேகாeன்பF 
அளA)<ேறாம் என்பைத அளப்பதற்1 
உதPவேத அFப்பைட. :றழ்Pகைளக் 
கணக்<)வதற்காகப் பயன்ப)வேத 
அFப்பைடக் காலம். kண்ணளP 
வாcA[ைடய அFப்பைடச ்ெசTP 
என்ப/, மனித ெவளிU)களால் 
ஆடெ்காள்ளப்படாத ப17_ல் 
கணக்<டப்ப)ம் அளP. 
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பல்NOரச்=்ழல் நிலம், நீர ்மற்Hம் இதர bழeயல் 
ப17களில் வாழ்<ன்ற பல்ேவH Aதமான 
உ_ரினங்களின் ெதா1ப்R. மரபs, 
உ_ரின வைககள் மற்Hம் bழeயல் 
அளPகள் உடப்ட அைனத/்ேம 
பல்C_ரச்b்ழல் எனப்ப)ம். 
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உOரி எரிவாP ெபா/வாக, 7ரவ நிைல_ல் இ]க்<ன்ற, 
உ_ரினதெ்தா17_e]ந/் 
உ]வாக்கப்ப)<ன்ற ஓர ்எரிவாc. க]ம்R, 
ேசாளம் ஆ<யவற்Te]ந/் 
எ)க்கப்ப)<ன்ற உ_ரி எரிசாராயம், 
க)1 அல்ல/ ேசாயா `ன்te]ந/் 
எ)க்கப்ப)<ன்ற உ_ரிuசல் மற்Hம் 

SR1.5 



Glossary Term Definition Source 

கா<த உற்பத7்ச ்ெசயல்Xைற_ல் 
<ைடக்<ன்ற க]ஞ்சாராயம் ஆ<யைவ 
இ7ல் அடங்1ம். 

வழக்கமான @யாபாரம் இயக்க நைடXைறகள் மற்Hம் 
ெகாள்ைககள் ஆ<யவற்Tன் 
அFப்பைட_லான வழக்கமான 
Aயாபாரத7்ன் 7டட் ஏற்பா)கள். 
வழக்கமான Aயாபாரத7்ற்கான !ல 
:ரதே்யகச ்bழ்நிைலகைள அFப்பைடச ்
bழேலா) இைணத/்க்ெகாள்Dம்ேபா/, 
வழக்கமான Aயாபாரங்கDக்கான 
bழ்நிைலகள் அமeல் இ]க்1ம் 
நைடXைறகள் அல்ல/ 
ெகாள்ைககைளAட ேவH எ/Pம் 
இ]க்கா/ என்பைத 
ெவளிப்ப)த/்<ன்றன.  
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கன்6ன் ஒப்பந்தங்கள் ஐக்<ய நா)கள் அைமப்:[ைடய 
காலநிைல மாற்றத7்ற்கான கடட்ைமப்R 
1Tதத் 16வ/ மாநாடF்ல் 
ஏற்Hக்ெகாள்ளப்படட் xரம்ானங்களின் 
ெதா1ப்R. அ7ல், பலவற்ேறா) ேசரத்/், 
R7தாகநிHவப்படட் பiைம காலநிைல 
நி7யம், R7ய ெதாmல்kடப்ங்கள், 
தகவைமப்R, காலநிைல மாற்றதை்த 
மட)்ப்ப)த/்வதற்கான 7டட்=டல், 
n=_ன் ேமற்பரப்R தடப்ெவப்பநிைலைய 
2 F<ரி ெசல்ஷ்Fயஸ{க்1ம் ேமேல 
அ7கரிக்கAடாமல் த)ப்ப/, சரவ்ேதச 
ஆதரேவா) மட)்ப்ப)த/்ம் Xயற்!களில் 
ஈ)ப)<ன்ற நா)களின் அள^)கள், 
அTக்ைக, உண்ைமகைளச ்சரிபாரத்த்ல் 
ஆ<யவற்Hக்கான உடன்பFக்ைக. 
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1றன் ஓ] தனிமனித]க்ேகா சdகத7்ற்ேகா 
நிHவனத7்ற்ேகா 1Tப்:டட் இலக்ைக 
அைடவதற்1த ்ேதைவப்ப)<ன்ற வeைம, 
இயற்பண்Rகள் மற்Hம் வளங்கள் 
எநத்ளPக்1 இ]க்<ன்ற/ என்பைதக் 
1Tப்ப/. 

SREX 

1றன் ேமம்ப4த்தல் ஒ] தனிமனித]க்ேகா, சdகத7்ற்ேகா, 
சXதாயத7்ற்ேகா, நைடெபHம் 
மாற்றத7்ற்1 ஏற்ப இ]க்<ன்ற 7றன், 
இயற்பண்Rகள் மற்Hம் வளங்கைள 
ேமம்ப)த/்வதற்கான ப_ற்!கள். 
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கரிம ;ழற்S கரிம ஓடட்தை்தக் கண்காணிப்பதற்காகப் 
பயன்ப)தத்ப்ப)ம் ெசாற்SHகள். 
உதாரணத7்ற்1, வளிமண்டலத7்ல், 
ெப]ங்கடல்களில், கடல்சார ்
உ_ரக்்ேகாளம், கற்ேகாளம் மற்Hம் 
நிலப்ப17_Cள்ள கரிம வாcைவக் 
1Tக்1ம். 
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கரிம வாP SைறTLத்தல் 
மற்<ம் ேசGப்5 

ெதாmற்சாைல மற்Hம் ஆற்றல் 
ெதாடரப்ான ேவைலகளின் dலமாக 
ெவளிப்ப)<ன்ற hய்ைமயான கரிம 
வாcைவ தனிதத்னியாகப் :ரித/், i]க்<, 
1Dைமப்ப)த7், வளிமண்டலத7்e]ந/் 
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Glossary Term Definition Source 

நீண்டகாலத7்ற்1த ்தனிைமப்ப)த7் 
ைவக்கக்SFய ேச=ப்Rப் ப17க்1 
அ[ப்: ைவதத்ல். இ/ !ல ேநரங்களில் 
கரிம வாc !ைற:Fதத்ல் மற்Hம் 
ேச=தத்ல். 

கரிம வரி RைதபFம எரிெபா]ள்களிCள்ள கரிம 
அளைவப் ெபாHத/் 
வbeக்கப்ப)<ன்ற/. ஏெனனில், 
மைறXகமாக, RைதபFம எரிெபா]ள் 
பயன்ப)த/்ம்ேபா/, அ7Cள்ள 
அைனத/்க் கரிமங்கDம் கரிம வாcவாக 
ெவளிேயH<ன்றன. எரிெபா]ளிe]ந/் 
எநத்ளAல் கரிம வாc ெவளிேயH<ன்ற/ 
என்பைதப் ெபாHத/் கரிம வரி 
A7க்கப்ப)<ன்ற/. 
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:ய்ைம வளரச்S்ப் 
ெபாUVைற 

இ/ெவா] நீளமான மற்Hம் 1ழப்பமான 
வைரயைற. ‘இைணப்R-1ʼ, ‘இைணப்R-2ʼ 
ேபான்ற பதங்கைளப் பயன்ப)த7்க் 
ெகாள்வைதேய பரிந/்ைரக்க 
A]ம்R<ன்ேறாம்.  காலநிைல 
மாற்றத7்ற்கான ெதாmல்kடப்ப் 
பதங்கDக்1ரிய ேபசi்வழக்1 
வாரத்ை்தகளாக அTயப்ப)<ன்றன. 
வளரந்த் நா)கDைடய அ7க உ=ழ்Pகள் 
மற்Hம் இதர Aஷயங்கைளக் 
1Tப்:)<ன்ற/. 
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காலநிைல ஒ] 1H<ய அரத்த்த7்ல் பாரத்த்ால், 
காலநிைல என்பதற்1ப் ெபா/வாக சராசரி 
வானிைல எனேவ 
வைரயHக்கப்ப)<ன்ற/, அல்ல/ 
இன்[ம் க)ைமயாக, மாதங்கள் Xதல் 
ஆ_ரக்கணக்கான அல்ல/ =ல்eயன் 
கணக்கான ஆண்)கள் வைர_லான 
காலப்ப17_ல் சம்பநத்ப்படட் 
அளPகளின் சராசரி மற்Hம் மாHபாடF்ன் 
அFப்பைட_லான Rள்ளிAவர Aளக்கம். 
இ7ல் உலக வானிைல ஆய்P 
ைமயத7்ன்பF,  பாரம்பரய்மாக 30 
ஆண்)க் காலகடட்தை்தச ்சராசரியாக 
ைவத/் நிரண்_க்கப்ப)<ன்ற/. 
ெவப்பநிைல, மைழப்ெபாmP, காற்H 
ஆ<ய ேமற்பரப்R மாTகைளப் ெபாHத/் 
அ/ நிரண்_க்கப்ப)<ன்ற/. ஒ] பரநத் 
பாரை்வ_ல், காலநிைல என்ப/ ஒ] நிைல, 
காலநிைல அைமப்Rக்கான 
Rள்ளி_யCக்1ரிய Aளக்கம். 
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காலநிைல மாற்றம் காலநிைல மாற்றம் என்ப/ காலநிைல_ல் 
ஏற்ப)<ன்ற மாற்றதை்தக் 1Tக்<ன்ற/. 
இ/ காலநிைல_ன் பண்Rகளில் 
ஏற்ப)<ன்ற மாHபா)களால் (Rள்ளிAவர 
ஆய்Pகளின்பF) அைடயாளம் 
காணப்ப)<ன்ற/. ேமCம் இ/ 
நீண்டகாலத7்ற்1 நீFக்1ம். ெபா/வாக, 
!ல பதத்ாண்)கள் அல்ல/ அதற்1ம் 
ேமலாக நீFத7்]க்1ம். இயற்ைகயான உள் 

AR5 WG2 



Glossary Term Definition Source 

ெசயல்Xைறகள் அல்ல/ bரிய 
iழற்!களின் மாற்றங்கள், எரிமைல 
ெவFப்Rகள் மற்Hம் மனிதத ்
தைலU)களால் வளிமண்டலத7்ன் 
கலைவ_ல் ஏற்ப)<ன்ற மாற்றங்கள் 
அல்ல/ நிலப் பயன்பாடF்ல் ஏற்ப)<ன்ற 
மாற்றங்கள் ேபான்றைவ காலநிைல 
மாற்றத7்ற்1க் காரணமாக இ]க்கலாம். 
ஐக்<ய நா)கள் சைபcைடய காலநிைல 
மாற்றம் 1Tதத் கடட்ைமப்:ற்கான 
மாநாடF்ன் உட:்ரிA 1-ன்பF, காலநிைல 
மாற்றம்: "உலகளAல் ேநரFயாகேவா 
மைறXகமாகேவா மனிதத ்
தைலU)களால், மா[டAயல் 
காரணங்களால் வளிமண்டலத7்ன் 
கலைவ_ல் ஏற்ப)<ன்ற மாற்றங்கள் 
மற்Hம் S)தலாக, ஒப்`டF்ற்1 
எ)க்கப்படட் 1Tப்:டட் காலகடட்த7்ல் 
இயற்ைகயான காலநிைல_ல் ப7P 
ெசய்யப்பட)்ள்ள மாற்றங்கள்:" என்H 
வைரயHக்கப்ப)<ன்ற/. ஐக்<ய 
நா)கள் சைபcைடய காலநிைல மாற்றம் 
1Tதத் கடட்ைமப்:ற்கான மாநா), மனித 
நடவFக்ைககளால் வளிமண்டலத7்ல் 
நிகழ்<ன்ற மாற்றங்கைளcம் இயற்ைகக் 
காரணங்களால் காலநிைல_ல் 
நைடெபH<ன்ற மாற்றங்கைளcம் 
ேவHப)த7்க் காட)்<ன்ற/. 

காலநிைல Tன்Wடட்ம் ஒ] காலநிைல_ல் உள்ள உைலP 
(iற்Hப்பாைத), இரண்டாவ/ 
காலநிைல_ல் மாற்றதை்த 
ஏற்ப)த/்<ன்ற/ மற்Hம் இரண்டாவ/ 
காலநிைல_ல் நடக்<ன்ற மாற்றங்கள் 
இH7_ல் Xதல் காலநிைல_ல் S)தல் 
மாற்றத7்ற்1 வmவ1க்<ன்ற/. 
ஆரம்பக்கடட் உைலP (iற்Hப்பாைத), 
அ7ல் ஏற்ப)<ன்ற மாற்றங்களால் 
வ]வேத எ7ரம்ைற :ன்lடட்ம்; அேத 
ஆரம்பக்கடட் உைலP 
ேமம்ப)தத்ப்ப)ம்ேபா/ <ைடப்பேத 
ேநரம்ைறயான :ன்lடட்ம். ஆரம்பக்கடட் 
உைலP என்ப/ ெவளிப்Rற 
Aைசயாகேவா அல்ல/ உள்மாHபாடF்ன் 
ஒ] ப17யாகேவா எழலாம். 

SR1.5 

காலநிைல நி1 காலநிைல நி7க்ெகன்H 
ஒப்Rக்ெகாள்ளப்படட் Aளக்கம் என்H 
எ/Pம் இல்ைல. உலகளAல் காலநிைல 
மாற்றத7்ற்1 எ7ரெ்சயலாற்Hவதற்காக 
அரப்்பணிக்கப்படட் நி7 
ஆதாரங்கDக்1ம் காலநிைல மாற்றத7்ல் 
எ7ரெ்சயலாற்Hவ7ல் வள]ம் 
நா)கDக்1த ்ேதைவப்ப)<ன்ற 
நி7க்1ம் காலநிைல நி7 என்ற பதம் 
பயன்ப)தத்ப்ப)<ன்ற/. இநத் 
மா7ரியான பதங்களில் பல க]த/்கைளச ்

AR5 SYR 



Glossary Term Definition Source 

bழeயல் இலக்<யம் உள்ளடக்<cள்ள/. 
காலநிைல நிரவ்ாகம் காலநிைல மாற்றதத்ால் ஏற்ப)<ன்ற 

பா7ப்Rகைள, ஆபத/்கைளத ்த)ப்ப/, 
தணிப்ப/, அல்ல/ மாற்Tயைமப்பைத 
ேநாக்<ய சdக அைமப்Rகைள 
வmநடத/்வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட 
வmXைறகள் மற்Hம் நடவFக்ைககள் 
(Jagers and Stripple, 2003). 

SR1.5 

காலநிைல நீ1 காலநிைல மாற்றதை்த நிவரத்7் 
ெசய்வதற்1ம் =கPம் 
பா7க்கப்படக்SFய மக்களின் 
உரிைமகைளப் பா/காப்பதற்1ம் 
காலநிைல மாற்றத7்ன் iைமகைளcம் 
நன்ைமகைளcம் அதன் தாக்கங்கைளcம் 
சமமாகPம் நியாயமாகPம் ப<ரந்/் 
ெகாள்வ7ல், மனிதைன ைமயமாகக் 
ெகான்ட அs1Xைறைய அைடவதற்1 
வளரச்!் மற்Hம் மனித உரிைமகைள 
இைணக்<ன்ற நீ7. ேமரி ரா:ன்சன் 
அறக்கடட்கைள பயன்ப)த7்ய 
Aளக்கத7்ன் அFப்பைட_ல் 'காலநிைல 
நீ7'க்கான இநத் வைரயைற 
பயன்ப)தத்ப்ப)<ன்ற/ (MRFCJ, 2018). 

SR1.5 

காலநிைல மா1ரி இயற்:யல், ேவ7_யல், மற்Hம் உ_ரியல் 
பண்Rகள், இவற்Tன் ெதாடரR்கள் மற்Hம் 
:ன்lடட்ச ்ெசயல்Xைறகள் மற்Hம் 
அதன் அTயப்படட் !ல பண்RகDக்கான 
கணக்<யல் ஆ<யவற்Tன் 
அFப்பைட_லான காலநிைல அைமப்:ன் 
எண்ணியல் :ர7நி7த/்வம். காலநிைல 
அைமப்ைப பல்ேவH மாHபடட் !க்கலான 
மா7ரிகளின் dலம் 1Tப்:டலாம்; 
அதாவ/, எநத்ெவா] SH அல்ல/ 
SHகளின் Sட)்க்1 ஓர ்அைலமாைல 
அல்ல/ மா7ரிகளின் வரிைசXைற dலம் 
அைடயாளம் காணப்படலாம். காலநிைல 
மா7ரிகள் காலநிைலையப் பFப்பதற்1ம் 
உ]வகப்ப)த/்வதற்1ம் மாதாந7்ர, 
ப]வகால மற்Hம் பரஸ்பர காலநிைல 
கணிப்Rகள் உள்ளிடட் ெசயல்பாட)் 
ேநாக்கங்கDக்காகPம் ஓர ்ஆராய்ச!்க் 
க]Aயாகப் பயன்ப)தத்ப்ப)<ன்றன. 

SR1.5 

காலநிைல ெநAழ்1றன் 
வளரச்S்ப் பாைத 

நிைலயான வளரச்!்ைய 
வCப்ப)த/்<ன்ற பாைதகள், 
வHைமைய ஒmப்பதற்கான Xயற்!கள் 
மற்Hம் ஏற்றதத்ாழ்Pகைளக் 1ைறதத்ல், 
அேதேநரத7்ல் மாTவ]<ன்ற 
காலநிைலக்1 நியாயமான மற்Hம் 
1Hக்1 அளAலான தகவைமப்R மற்Hம் 
ெந<ழ்7றைன ஊக்1Aக்1ம். RA 
ெவப்பமயமாதைலக் கட)்ப்ப)தத் 
(உதாரணத7்ற்1, 1.5 F<ரி_ேலேய RA 
தடப்ெவப்பநிைலையத ்தக்கைவதத்ல்), 
கரிம ெவளிUடை்டக் க)ைமயாகக் 
1ைறக்கேவண்)ம். அதற்1ரிய 

SR1.5 



Glossary Term Definition Source 

மாற்றங்கைளக் ெகாண்)வர வல்ல, 
அைனவ]ம் A]ம்பதத்க்க மற்Hம் 
நல்வாழ்P வாழக்SFய எ7ரக்ாலங்கைள 
அைடய, ஆழ்நத் சdக மாற்றத7்ற்கான 
ெநTXைறகள், சம பங்1, மற்Hம் 
சாத7்யக்SHகள் ேதைவப்ப)<ன்றன. 

காலநிைல 1டட்Gடல் காலநிைல 7டட்=டல் என்ப/, எ7ரக்ால 
உ=ழ்Pகள் அல்ல/ பiைம இல்ல 
வாcக்கள் மற்Hம் hiப்படலங்களின் 
ெசTP ஆ<யவற்ைறப் ெபாHத/் 
hண்டப்ப)<ன்ற எ7ரச்ெ்சயல். இ/ 
ெபா/வாகக் காலநிைல மா7ரிகைளப் 
பயன்ப)த7்ப் ெபறப்ப)<ன்ற/. 
உ=ழ்P/ெசTP/க7ர்̂ சi்-கடட்ாய 
bழ்நிைல ஆ<யவற்ைறப் ெபாHத/் 
காலநிைல 7டட்=டல் காலநிைல 
கணிப்Rகளிe]ந/் ேவHப)<ன்ற/. இ/ 
காலநிைல ெதாடரப்ான அ[மானங்களின் 
அFப்பைட_ல், உதாரணத7்ற்1, 
எ7ரக்ாலச ்சdகப் ெபா]ளாதாரம் மற்Hம் 
ெதாmல்kடப் Xன்ேனற்றங்களின் 
அFப்பைட_ல் அைமந/்ள்ள/. 

AR5 WG2 

காலநிைல =ழ்நிைல உள்நாடF்ன் Qரான காலநிைல 
உறPகளின் அFப்பைட_ல் அைமந/்ள்ள, 
எ7ரக்ாலக் காலநிைல_ன் நம்பதத்1நத், 
ெப]ம்பாCம் எளிைமப்ப)தத்ப்படட் 
:ர7நி7த/்வம், ெவளிப்பைடயாக 
மா[டAயல் காரணங்களால் 
hண்டப்படட் காலநிைல மாற்றத7்ன் 
சாத7்யமான AைளPகைள ஆராய்வ7ல் 
பயன்ப)வதற்காகக் 
கடட்ைமக்கப்பட)்ள்ள/. இைவ 
ெப]ம்பாCம் தாக்கதை்தக் கணக்<)ம் 
மா7ரிகDக்கான உள்ளடீாகச ்
ெசயல்ப)<ன்ற/. காலநிைல கணிப்Rகள் 
ெப]ம்பாCம் காலநிைல காட!்கைள 
உ]வாக்1வதற்கான dலப்ெபா]ளாகச ்
ெசயல்ப)<ன்றன. ஆனால், காலநிைல 
காட!்கDக்1ப் ெபா/வாகக் 
கவனிக்கப்படட் தற்ேபாைதய காலநிைல 
ேபான்ற S)தல் தகவல்கள் 
ேதைவப்ப)<ன்றன. 

AR5 WG2 

காலநிைல ேசைவகள் காலநிைல ேசைவகள் என்ப/ தனிநபரக்ள் 
மற்Hம் அைமப்Rகள், XFெவ)ப்ப7ல் 
உதPவதற்1ம் ஆயதத்தை்தcம் ஆரம்பக் 
காலநிைல மாற்ற நடவFக்ைககைளcம் 
ெசயல்ப)த/்வதற்1ம் காலநிைல 
மாற்றம் மற்Hம்/அல்ல/ காலநிைல 
மாHபாடF்ன் தாக்கங்கள் 1Tதத் 
பயனரக்ளின் அTைவcம் Rரிதைலcம் 
ேமம்ப)த/்ம் தகவல் மற்Hம் 
தயாரிப்Rகைளக் 1Tக்<ன்ற/. அநத்த ்
தயாரிப்Rகளில் காலநிைல தரPத ்
தயாரிப்RகDம் அடங்1ம். 

SR1.5 

காலநிைல-இைசI காலநிைல-இைசP ேவளாண்ைம என்ப/ SR1.5 



Glossary Term Definition Source 

ேவளாண்ைம ஒ] வைகயான அs1Xைற. இ/ 
Aவசாய Xைறகைள மாற்Hவதற்1ம் 
மாற்T அைமப்பதற்1ம் ேதைவயான 
நடவFக்ைககைள வmநடதத் 
உதP<ன்ற/. இ/ வளரச்!்ையத ்7றம்பட 
ஆதரிக்<ன்ற/ மற்Hம் மாTவ]ம் 
காலநிைல_ல் உணPப் பா/காப்ைப 
உH7 ெசய்<ன்ற/. இ/ dன்H Xக்<யக் 
1Tக்ேகாள்கைளச ்சமாளிப்பைத 
ேநாக்கமாகக் ெகாண்)ள்ள/: Aவசாய 
உற்பத7்த ்7றன் மற்Hம் வ]மானதை்தத ்
ெதாடரந்/் அ7கரிதத்ல், காலநிைல 
மாற்றத7்ற்1 ஏற்றவாH மாற்Tயைமதத்ல் 
மற்Hம் கடட்ைமதத்ல், மற்Hம் பiைம 
இல்ல வாc உ=ழ்ைவ XFநத்வைர 
1ைறதத்ல் மற்Hம்/அல்ல/ நீக்1தல்(FAO, 
2018). 

காலநிைல அைமப்5 காலநிைல அைமப்R என்ப/ ஐந/் 
Xக்<யக் SHகைளக் ெகாண்ட =கPம் 
!க்கலான ஓர ்அைமப்R: வளிமண்டலம், 
நீரக்்ேகாளம், பனிப்படலம், 
பாைறக்ேகாளங்கள், உ_ரக்்ேகாளம் 
மற்Hம் அவற்Hக்<ைடேயயான 
இைடAைனகள். எரிமைல ெவFப்Rகள், 
bரியக் க7ர ்மாHபா)கள் ேபான்ற 
ெவளிப்Rற இயக்கAயல், மற்Hம் மனிதத ்
hண்)தல்களால் மாHப)<ன்ற 
வளிமண்டலம் மற்Hம் நிலப் பயன்பாடF்ல் 
இ]க்<ன்ற மாற்றங்கள் ேபான்றவற்Tன் 
காரணமாக, காலநிைல அைமப்R அதன் 
ெசாநத் உள் இயக்கAயe[ைடய 
ெசல்வாக்<ன் �ழ், காலப்ேபாக்<ல் 
மாற்றமைட<ன்ற/. 

AR5 WG2 

காலநிைல இலக்6 காலநிைல அைமப்:ல் ஆபதத்ான 
மா[Aடயல் 1Hக்�டை்டத ்தAரக்்1ம் 
ேநாக்கத/்டன் பயன்ப)தத்ப்ப)<ன்ற 
ெவப்பநிைல வரம்Rதான் காலநிைல 
இலக்1. இ/ ெசTP நிைல அல்ல/ 
உ=ழ்ைவக் 1ைறப்பதற்கான 
1Tக்ேகாைளக் 1Tக்<ன்ற/. 
உதாரணத7்ற்1, ேத!ய காலநிைல 
இலக்1கள் ஒ] 1Tப்:டட் ேநர எல்ைலக்1 
ேமல் ஒ] 1Tப்:டட் அளP பiைம இல்ல 
வாc உ=ழ்ைவக் 1ைறப்பைத 
ேநாக்கமாகக் ெகாள்ளலாம், 
உதாரணத7்ற்1 <ேயாடே்டா 
ெநTXைற_ன் �ழ் உள்ளைவ. 

SR1.5 

இைண-பயன்கள் ஒட)்ெமாதத் சdக நலனில் நிகர 
Aைளைவப் ெபா]டப்)தத்ாமல், ஒ] 
1Tக்ேகாைள ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட 
ெகாள்ைக அல்ல/ நடவFக்ைக மற்ற 
ேநாக்கங்களில் ஏற்படக்S)ம். இைண-
நன்ைமகள் ெப]ம்பாCம் நிசச்யமற்ற 
தன்ைமக்1 உடப்டட்ைவ மற்Hம் உள்aர ்
bழ்நிைலகள் மற்Hம் ெசயல்ப)தத்ல் 

AR5 WG2 



Glossary Term Definition Source 

நைடXைறகைளப் ெபாHதத்/. இைண 
நன்ைமகள், /ைண நன்ைமகள் என்Hம் 
1Tப்:டப்ப)<ன்றன. 

ச[கம் சாரந்்த தகவைமத்தல் உள்aர,் சdகம் சாரந்த் தகவைமதத்ல். 
சdக அFப்பைட_லான தகவைமதத்ல் 
சdகங்களின் தகவைமப்Rத ்7றைன 
ேமம்ப)த/்வ7Cம் ஊக்1Aப்ப7Cம் 
கவனம் ெசCத/்<ன்ற/. இ/, bழல், 
கலாசச்ாரம், அTP, நிHவனம் மற்Hம் 
சdகங்களின் A]ப்பங்கைள 
வeைமயாக எ)த/்க்ெகாள்Dம் ஓர ்
அs1Xைற. 

AR5 WG2 

கலாசச்ார தாக்கங்கள் அைடயாளம், சdக ஒத7்ைசP, 
உைடைமகள், இடம் சாரந்த் உணரP்கள், 
உலகக் கண்ேணாடட்ம், ம7ப்Rகள், 
உணரP்கள் மற்Hம் பாரம்பரய்ம் ேபான்ற 
பரிமாணங்கைள உள்ளடக்<ய 
கலாசச்ாரத7்[ைடய ெபா]ள் மற்Hம் 
bழeயல் அம்சங்களின் Kதான 
பா7ப்Rகள், மற்Hம் அதன் வாழ்Aயல் 
அ[பவங்கள், ஆ<யவற்Tன் தாக்கங்கள். 
கலாசச்ார தாக்கங்கள், bழeயல் 
தாக்கங்கேளா) ெந]க்கமான 
ெதாடரR்ெகான்டைவ, 1Tப்பாக 
உ_ரினங்கள் மற்Hம் நிலப்பரப்Rகளின் 
:ர7நி7த/்வப் பரிமாணங்கDக்1. 
கலாசச்ாரம் மற்Hம் கலாசச்ார 
நைடXைறகள், மாற்றங்களின்ேபா/ 
இ]க்1ம் தாக்கத7்ன் ம7ப்ைப, 
சாத7்யக்SH, தகவைமப்R 
A]ப்பங்களின் ஏற்Rைடைம 
ஆ<யவற்ைற வFவைமக்<ன்றன. ேமCம் 
தகவைமப்R ெசயல்ப)த/்ம் 
7றன்கைளcம் நைடXைறகைளcம் 
வழங்1<ன்றன. 

AR5 WG2 

காலநிைல மா<பா4 தனிப்படட் வானிைல நிகழ்PகDக்1 
அப்பாற்படட் அைனத/் இடஞ்சாரந்த் 
மற்Hம் தற்காeக அள^)களில் 
காலநிைல_ன் சராசரி நிைல மற்Hம் இதர 
Rள்ளிAவரங்களில் (நிைலயான 
Aலகல்கள், உசச்நிைல நிகழ்Pகள் 
ேபான்றைவ) ஏற்ப)ம் மாற்றங்கைளக் 
1Tக்<ன்ற/ காலநிைல மாHபா). 
இதற்1, காலநிைல அைமப்:[ள் 
(உள்ளாரந்த் மாHபா)) நைடெபHம் 
இயற்ைகயான உள் ெசயல்Xைறகளில் 
நடக்1ம் மாHபா)கள் காரணமாக 
இ]க்கலாம் அல்ல/ இயற்ைக அல்ல/ 
ெவளிப்Rற மனிதத ்தைலU)களால் 
ஏற்ப)<ன்ற மாற்றங்கள் Sடக் 
காரணமாக இ]க்கலாம். 

SR1.5 

கடS்களின் மாநா4 இ/ ஐக்<ய நா)கள் அைமப்:[ைடய 
காலநிைல மாற்றத7்ற்கான 
கடட்ைமப்:ன் மாநா) ேபான்ற 
மாநா)களின் =க உயரந்த் அைமப்R, 

SR1.5 



Glossary Term Definition Source 

மாநாடF்ற்1 ஒப்Rதல் அளிதத் அல்ல/ 
ஒப்Rக்ெகாண்ட வாக்களிக்1ம் 
உரிைமcைடய கட!்கைள 
உள்ளடக்<ய/. காலநிைல மாற்றம் 
ெதாடரப்ான ஐக்<ய நா)கள் 
கடட்ைமப்:ன் மாநாடை்டcம் பாரக்்கPம். 

ெபா\வான ஆனால், 
ேவ<படட் ெபா<ப்5கள் 

ெபா/வான ஆனால் ேவHபடட் 
ெபாHப்Rகள் மற்Hம் அ/ சம்பநத்ப்படட் 
7றன்கள் என்ப/ ஐக்<ய நா)களின் 
காலநிைல மாற்றத7்ற்கான 
கடட்ைமப்:ன் மாநாடF்ல் ஒ] Xக்<யக் 
ெகாள்ைகயா1ம். இ/ காலநிைல 
மாற்றதை்தச ்சமாளிப்ப7ல் தனிப்படட் 
நா)களின் ெவவ்ேவH 7றன்கைளcம் 
ேவHபடட் ெபாHப்Rகைளcம் 
அங்�கரிக்<ன்ற/. அநத் மாநா), 
"அைனத/் நா)கDம் அவரக்Dைடய 
ெபா/வான ஆனால் ேவHபடட் 
ெபாHப்Rகள், அ/ சம்பநத்ப்படட் 
7றன்கள் மற்Hம் அவரக்Dைடய சdக, 
ெபா]ளாதார நிைலைமகDக்1 ஏற்ப ஒ] 
பய[ள்ள மற்Hம் ெபா]தத்மான சரவ்ேதச 
மHெமாmயாக காலநிைல மாற்றத7்ன் 
சரவ்ேதச தன்ைம_ல் உலக நா)கள் பரநத் 
ஒத/்ைழப்ேபா) மாநாடF்ல் 
பங்ேகற்கேவண்)ம்" என்H 
1Tப்:)<ன்ற/. ெபா/வான ஆனால் 
ேவHபடட் ெபாHப்Rகள் மற்Hம் அ/ 
சம்பநத்ப்படட் 7றன்கDக்கான ெகாள்ைக, 
அப்ேபா7]ந/், ஐ.நா காலநிைல 
ேபசi்வாரத்ை்தகளில் இ/ 
வmகாட)்<ன்ற/. 

SR1.5 

கரிம நீக்கச ்ெசயல்Vைற எநத் நா)கள் அல்ல/ நிHவனங்கள், 
1ைறநத் கரிமப் ெபா]ளாதாரதை்த 
எட)்வைத இலக்காகக் ெகாண்), அல்ல/ 
தனிநபர ்கரிம kகரை்வக் 1ைறப்பைத 
இலக்காகக் ெகாண்) அதற்1 ஏற்ப 
ேமற்ெகாள்Dம் ெசயல்Xைற. 

SR1.5 

இைணப்5நீக்கல் ெபா]ளாதார வளரச்!், RைதபFம 
எரிெபா]ள்களின் kகரே்வா) வCவாக 
ெதாடரR்ப)தத்ப்படாத இடேம இைணப்R 
நீக்கல்(காலநிைல மாற்றம் ெதாடரப்ாக). 
ெவவ்ேவH A<தங்களில் வளர<்ன்றேத 
சாரR் இைணப்Rநீக்கல். ெபா]ளாதார 
Aரிவாக்கம் நிகOம் இடத7்ல் RைதபFம 
எரிெபா]ள் 1ைறவேத அH7 இைணப்R 
நீக்கல். 

SR1.5 

காடEப்5 காட)் நிலப்ப17கைள கா)களற்ற 
நிலப்ப17யாக மாற்Hவ/. 

SR1.5 

ேபரEI பா7க்கப்படக்SFய சdக 
நிைலைமகDடன் ெதாடரR் ெகாள்Dம் 
அபாயகரமான இயற்:யல் நிகழ்Pகள் 
காரணமாக ஒ] சdகம் அல்ல/ 
சdகத7்ன் இயல்பான ெசயல்பாடF்ல் 
ஏற்ப)ம் க)ைமயான மாற்றங்கள், 

AR5 WG1 



Glossary Term Definition Source 

உடனF அவசரகால மHெமாm அல்ல/ 
இ7e]ந/் Kண்) வ]வதற்கான 
ெவளிப்Rற ஆதரP ேதைவப்ப)<ன்ற 
அளPக்1ப் பரவலான மனித, ெபா]ளியல், 
ெபா]ளாதார அல்ல/ iற்Hசb்ழல் 
AைளPகDக்1 வmவ1க்1ம். 

ேபரிடர ்ேமலாண்ைம பல்ேவH நிHவன மற்Hம் சdக 
மடட்ங்களில் ேபரmPக்1த ்
தயாரப்)த/்தல், எ7ரெ்சயலாற்Hதல் 
மற்Hம் KடR் நைடXைறகைள 
ஊக்1Aக்<ன்ற, ேமம்ப)த/்<ன்ற 
உத7்கள், ெகாள்ைககள் மற்Hம் 
நடவFக்ைககைள வFவைமதத்ல், 
ெசயல்ப)த/்தல் மற்Hம் ம7ப்`) 
ெசய்வதற்கான சdகச ்ெசயல்Xைறகள். 

AR5 WG2 

ேபரிடர ்காப்Tன்ைம பா7க்கப்படக்SFய சdக 
நிைலைமகDடன் ெதாடரR்ெகாள்Dம் 
அபாயகரமான இயற்:யல் நிகழ்Pகள் 
காரணமாக ஒ] சdகத7்ன் அல்ல/ ஒ] 
சdகத7்ன் இயல்பான ெசயல்பாடF்ல், ஒ] 
1Tப்:டட் காலகடட்த7்ல் க)ைமயான 
மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்Rள்ள/. இ/ 
மனிதத ்ேதைவகைளப் nரத்7் 
ெசய்வதற்கான Xக்<யமான 
எ7ரெ்சயலாற்Hதல் மற்Hம் ெவளிப்Rற 
ஆதரPடன்Sட KடR் Xயற்! 
ேதைவப்ப)<ன்ற அளPக்1ப் பரவலான 
மனித, ெபா]ளியல், ெபா]ளாதார அல்ல/ 
iற்Hசb்ழல் AைளPகDக்1 
வmவ1க்<ன்ற/. 

SREX 

ேபரிடர ்காப்Tன்ைம 
ேமலாண்ைம 

உத7்கள், ெகாள்ைககள் மற்Hம் 
நடவFக்ைககைள, வFவைமதத்ல், 
அமல்ப)த/்தல் மற்Hம் 
ம7ப்:)தCக்கான ெசயல்Xைறகள் 
dலம், ேபரிடர ்அபாயங்கைள, ேபரிடர ்
அபாயதை்தக் 1ைறப்பதற்கான 
Xயற்!கைள, ேபரிட]க்1த ்
தயாரப்)த/்வைத 
ேமம்ப)த7்க்ெகாள்வைத ஊக்1Aப்பைத, 
எ7ரெ்சயலாற்Hதைல, மனிதப் பா/காப்R, 
நல்வாழ்P, வாழ்க்ைகதத்ரம் மற்Hம் நீFதத் 
நிைலயான வளரச்!்ைய அ7கரிக்1ம் 
ேநாக்கதை்தக் ெகாண்ட ெசயல்Xைறகள். 

SREX 

ேபரிடர ்அபாயத்ைதக் 
6ைறத்தல் 

இ/, ெகாள்ைக இலக்1 அல்ல/ 
1Tக்ேகாள் இரண்ைடcம் 1Tக்<ன்ற/ 
மற்Hம் எ7ரக்ால ேபரmP அபாயதை்த 
எ7ரே்நாக்1ம் உத7் மற்Hம் அதற்1 
ஏ/வான நடவFக்ைககள்; ஏற்ெகனேவ 
உள்ள ெவளிப்பா), ஆபத/் அல்ல/ 
பா7ப்ைபக் 1ைறதத்ல் மற்Hம் 
:ன்னைடைவ ேமம்ப)ப)த/்தல். 

SREX 

வறடS் நீண்ட காலகடட்த7்ற்1த ்ெதாட]ம் 
அசாதரணமான வறண்ட வானிைல, ஒ] 
xAர நீரியல் ஏற்றதத்ாழ்ைவ ஏற்ப)த/்ம். 
வறட!் என்ப/ ஓர ்ஒப்Rைமச ்ெசால்; 

AR5 SYR 
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ஆகேவ, மைழப்ெபாmAல் நிகOம் 
பற்றாக்1ைறையப் ெபாHதத்வைர, 
1Tப்:டட் மைழப்ெபாmP ெதாடரப்ான 
ெசயல்பாடை்ட இ/ 1Tக்கேவண்)ம். 
உதாரணத7்ற்1, வள]ம் ப]வத7்ல் 
மைழப்ெபாmP பற்றாக்1ைற 
ெபா/வாகப் ப_ர ்உற்பத7் அல்ல/ 
bழeயல் ெசயல்பாடை்டப் பா7க்<ன்ற/ 
(மண்ணின் ஈரப்பதம், வறட!் காரணமாக, 
Aவசாய வறட!் என்Hம் 
அைழக்கப்ப)<ன்ற/). ேமCம் நீர ்
வmநே்தா)தல் மற்Hம் ஊ)]வல் ப]வம், 
Xதன்ைமயாக நீர ்Aநிேயாகதை்தப் 
(நீரியல் வறட!்) பா7க்<ன்ற/. 
உள்ளபF_லான இைல நீராAப்ேபாக்1 
அ7கரிப்பதால், மண்ணின் ஈரப்பதம் 
மற்Hம் நிலதத்F நீரின் ேச=ப்:ல் 
நைடெபH<ன்ற மாற்றங்கள், 
மைழப்ெபாmைவக் 1ைறக்<ன்ற/. 
வழக்கத7்ற்1 மாறான மைழப்ெபாmP 
பற்றாக்1ைற உள்ள காலகடட்ம் வானிைல 
வறட!் என்H வைரயHக்கப்ப)<ன்ற/. 
ஒ] ெப]ம் வறட!் என்ப/ =க நீண்ட 
மற்Hம் பரவலான வறட!். இ/ 
இயல்ைபAட நீண்டகாலத7்ற்1, அதாவ/ 
!ல பதத்ாண்)கDக்1க்Sட நீFக்1ம். 

ஊட< 5\ைமயாக்கம் ஊடH R/ைமயாக்கம் என்ப/ ேதைவ 
அFப்பைட_லான ெதாmல்kடப் 
மாற்றமா1ம். இ/ 1Tப்:டதத்க்க கணினி 
மாற்றத7்ற்1 வmவ1க்<ன்ற/ மற்Hம் 
வCவான அ7ேவக வளரச்!்யால் 
வைகப்ப)தத்ப்ப)<ன்ற/. 
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ஆரம்பக்கடட் எசச்ரிக்ைக 
அைமப்5 

தனிநபரக்ள், சdகங்கள் மற்Hம் 
அைமப்RகDக்1 ஏற்படக்SFய xங்1 
1Tத/் அல்ல/ இழப்R ஏற்ப)தத்க்SFய 
வாய்ப்Rகைளக் 1ைறக்க, சரியான 
Xைற_ல் ெசயல்படத ்தயாராவதற்1ச ்
சரியான ேநரத7்ல், அரத்த்Xள்ள 
எசச்ரிக்ைககைள உ]வாக்க மற்Hம் 
பரப்Rவதற்1த ்ேதைவப்ப)<ன்ற 
ெதாmல்kடப், நி7 மற்Hம் நிHவனத ்
7றன்களின் ெதா1ப்R. bழைலப் 
ெபாHத/், ஆரம்பக்கடட் எசச்ரிக்ைக 
அைமப்R, அதற்1ரிய அTAயல் மற்Hம் 
இடம்சாரந்த் தகவல்கைளப் ெபறலாம். 
bழeயல் பயன்பா)கDக்காகPம் இ/ 
க]த7்ல் ெகாள்ளப்ப)<ற/. 
உதாரணத7்ற்1, iற்Hசb்ழல் 
பா/காப்:ல், ஓர ்அைமப்R அபாயதத்ால் 
அசi்Hதத்ப்படAல்ைல, எனி[ம் 
iற்Hசb்ழல் பா/காப்:ன் �Oள்ள 
bழeயல் அைமப்R (ஓர ்உதாரணத7்ற்1 
பவளப்பாைற நிறமாற்றம் 1Tதத் 
எசச்ரிக்ைககள்), Aவசாயத7்ல் 
(உதாரணத7்ற்1, நில பனி, ஆலங்கடF் 
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மைழ 1Tதத் எசச்ரிக்ைககள்) மற்Hம் 
Kன்வளம் (Rயல் மற்Hம் iனா= 1Tதத் 
எசச்ரிக்ைககள்). இநத் ெசாற்ெபா]ள்கள், 
ஐக்<ய நா)கள் அைமப்:[ைடய ேபரிடர ்
1ைறப்:ற்கான உத7் (UNISDR, 2009) மற்Hம் 
காலநிைல மாற்றம் ெதாடரப்ான சரவ்ேதச 
1O (IPCC,2012a) ஆ<யவற்Tல் 
பயன்ப)தத்ப்ப)ம் 
வைரயைறகளிe]ந/் உ]வா<ன்ற/. 

=ழ?யல் அைமப்5 உ_ரினங்கள், அைவ வாழ்<ன்ற bழல் 
மற்Hம் அநத்ச ்bழCக்1 உள்Dம் 
அவற்Hக்1 இைடேயcமான 
இைடAைனகள் ஆ<யவற்ைறக் ெகாண்ட 
ஒ] ெசயல்பாட)் அைமப்ேப bழeயல் 
அைமப்R. ஒ] bழeயல் அைமப்:Cள்ள 
SHகள் மற்Hம் அதன் இடஞ்சாரந்த் 
எல்ைலகள், அநத் அைமப்:ல் 
வைரயHக்கப்பட)்ள்ள ேநாக்கங்கைளப் 
ெபாHதத்/. அநத் இடஞ்சாரந்த் bழeயல் 
எல்ைலகள் காலப்ேபாக்<ல் மாறக்S)ம். 
bழeயல் அைமப்Rகள் மற்ற bழeயல் 
அைமப்Rகேளா) 
ெதாடரR்ெகாண்F]க்<ன்றன. 
அவற்Hைடய அளP, !Tய/ Xதல் 
ெபரியளAலான உ_ரக்்ேகாளம் வைர 
இ]க்கலாம். தற்ேபாைதய காலகடட்த7்ல், 
ெப]ம்பாலான bழeயல் அைமப்Rகள் 
மனிதரக்ைள Xக்<ய உ_ரினமாகக் 
ெகாண்F]க்<ன்றன, அல்ல/ 1Tப்:டட் 
bழeயல் அைமப்R மனித 
நடவFக்ைககளால் ஏற்ப)<ன்ற 
AைளPகளால் பா7க்கப்ப)<ன்றன. 
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=ழ?யல் அைமப்5 சாரந்்த 
தகவைமப்5 

காலநிைல மாற்றத7்ன் ஆபதத்ான 
AைளPகDக்1 ஏற்ப மக்கைள 
மாற்Tயைமக்க உதPம் ஒட)்ெமாதத் 
தகவைமப்R உத7்_ன் ஒ] ப17யாக 
பல்C_ர ்மற்Hம் bழeயல் அைமப்Rச ்
ேசைவகைளப் பயன்ப)த/்தல். bழeயல் 
அைமப்R சாரந்த் தகவைமப்R, காலநிைல 
மாற்றத7்ன் தாக்கங்கDக்1 ஏற்ப 
மக்கைள மாற்Tயைமக்<ன்ற 
ேசைவகைள வழங்க, நிைலயான 
ேமலாண்ைம, பா/காப்R மற்Hம் 
bழeயல் அைமப்Rகைள 
Kடெ்ட)ப்பதற்கான வாய்ப்Rகளின் 
வரம்ைபப் பயன்ப)த/்<ன்ற/. 
காலநிைல மாற்றத7்ன் AைளPகைள 
எ7ரெ்காள்வ7ல் bழeயல் அைமப்Rகள் 
மற்Hம் மக்களின் பா7ப்Rகைளக் 
1ைறப்பைத இ/ ேநாக்கமாகக் 
ெகாண்)ள்ள/. iற்Hசb்ழல் 
அFப்பைட_லான தகவைமப்R =கPம் 
ெபா]தத்மான ேமம்பா) மற்Hம் 
தகவைமப்:ற்கான உத7்களில் 
ஒ]ங்<ைணக்கப்பட)்ள்ள/ (CBD, 2009). 
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=ழ?யல் ேசைவகள் தனிநபரக்Dக்ேகா அல்ல/ சdகத7்ற்ேகா 
பணம் அல்ல/ பணமற்ற ம7ப்ைபக் 
ெகாண்ட bழeயல் ெசயல்Xைறகள் 
அல்ல/ ெசயல்பா)கள். இைவ அFக்கF 
�ழ்கண்ட Aதங்களில் 
வைகப்ப)தத்ப்ப)<ன்றன. 
(1) உற்பத7்த7்றன் அல்ல/ பல்C_ரிய 
பராமரிப்R ேபான்ற /ைண ேசைவகள், (2) 
உணP, நார,் அல்ல/ Kன் ேபான்ற 
வழங்கல் ேசைவகள், (3) காலநிைல 
கட)்ப்பா) அல்ல/ கரிமத ்
தன்மயமாக்கல் ேபான்ற ேசைவகைள 
ஒOங்1ப)த/்தல் மற்Hம் (4) காலசச்ார 
ேசைவகளான iற்Hலா அல்ல/ ஆன்=கம் 
மற்Hம் அழ<யல். 
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எல் நிேனா ெதற்6 அைலI எல் நிேனா என்ற ெசால் ஆரம்பத7்ல் 
ஈக்வடார ்மற்Hம் ெப]Aன் 
கைரேயாரத7்ல் அவ்வப்ேபா/ பாcம், 
உள்aர ்Kன் வளதை்தச ்Qர1்ைலதத் ஒ] 
bடான நீேராடட்தை்த Aவரிக்கப் 
பயன்ப)தத்ப்படட்/. காலக்ேகாடF்ற்1க் 
<ழக்ேக ெவப்பமண்டல ப!:க் 
ெப]ங்கடeன் ஒ] பரநத் அளAலான 
ெவப்பமயமாதCடன் இ/ அைடயாளம் 
காணப்ப)<ன்ற/. இநத்ப் ெப]ங்கடல் 
நிகழ்P ெதற்1 அைலP எனப்ப)ம் உலக 
அளAலான ெவப்பமண்டல மற்Hம் /ைண 
ெவப்பமண்டல ேமற்பரப்R அOதத் 
வFவத7்ன் ஏற்ற இறக்கத/்டன் 
ெதாடரR்ைடய/. இநத் இைணநத் 
வளிமண்டலம்-கடல் நிகழ்P, இரண்) 
Xதல் ஏO ஆண்)கள் வைர_லான கால 
அள^)கDடன், எல் நிேனா-ெதற்1 
அைலP என அைழக்கப்ப)<ன்ற/. இ/ 
ெப]ம்பாCம் ட�F மற்Hம் டாரA்[க்1 
இைடேயயான ேமற்பரப்R அOதத் 
Xரண்பா) அல்ல/ மத7்ய மற்Hம் 
<ழக்1 nமத7்ய ேரைக ப!:க் கடல் 
ேமற்பரப்R ெவப்பநிைலயால் 
அளAடப்ப)<ன்ற/. ஒ] எல் நிேனா 
ெதற்1 அைலP நிகழ்Aன் ேபா/, நிலPம் 
தடக்காற்Hகள் பல^னமைட<ன்றன, 
கடல் ேமற்பரப்Rைடய ெவப்பநிைல 
அ7கரிக்1ம்ேபா/, தடக்காற்H ேமCம் 
பல^னப)<ன்ற/. இநத் நிகழ்P 
ெவப்பமண்டல ப!:க் ப17_ல் காற்H, 
கடல் ேமற்பரப்R ெவப்பநிைல மற்Hம் 
மைழப்ெபாmP Xைறகள் ஆ<யவற்Tல் 
ெப]ம் தாக்கதை்த ஏற்ப)த/்<ன்ற/. 
உலகளாAய ெதாைலதெ்தாடரR் வmயாக, 
ப!:க் ப17 மற்Hம் n=_ன் இதர 
ப17களிCம் இ/ காலநிைல 
AைளPகைள ஏற்ப)த/்<ன்ற/. எல் 
நிேனா ெதற்1 அைலAன் 1ளிர ்நீேராடட்ம் 
லா நினா என்றைழக்கப்ப)<ன்ற/. 
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உ_வாகக்`Lய 
மைறOடரக்ள் 

ஒ] !க்கலான அைமப்:ல் ஏற்ப)ம் 
நிகழ்Pகளின் ெதாடரR்களிe]ந/் 
எO<ன்ற ஆபத/். உதாரணத7்ற்1, 
காலநிைல மாற்றத7்ற்1 
எ7ரெ்சயலாற்Hம் Aதமாக, மக்கள் 
ெதாைக RA_யல் மாற்றங்கDக்1 
Aத7்)ம்ேபா/ ஏற்ப)<ன்ற ஆபத/், 
எளி7ல் பா7க்கப்ப)ம் தன்ைமையcம் 
அதனால் பா7க்கப்படப் ேபா1ம் மக்கைள 
அதன் ெவளிப்பாடF்ற்1ம் 
வmவ1க்<ன்ற/. 

AR5 WG2 

உGழ்I நிலவரம் உந/் சக்7கள் (மக்கள்ெதாைக மற்Hம் 
சdகப் ெபா]ளாதார ேமம்பா), 
ெதாmல்kடப் மாற்றம் ேபான்றைவ) 
மற்Hம் அவற்Tன் ஒத7்ைசவான மற்Hம் 
உள்நாடF்ல்  
உந/் சக்7கள் (மக்கள்ெதாைக மற்Hம் 
சdக ெபா]ளாதார ேமம்பா), 
ெதாmல்kடப் மாற்றம் ேபான்றைவ) 
மற்Hம் அவற்Tன் ஒத7்ைசவான மற்Hம் 
உள்நாடF்ல் நிைலயான ஊகங்களின் 
அFப்பைட_ல் க7ரியக்கமாக 
ெசயல்படக்SFய ெபா]டக்ளின் எ7ரக்ால 
வளரச்!்_ன் நம்பதத்1நத் 
:ர7நி7த/்வம். 
உந/் சக்7கள் (மக்கள்ெதாைக மற்Hம் 
சdக ெபா]ளாதார ேமம்பா), 
ெதாmல்kடப் மாற்றம் ேபான்றைவ) 
மற்Hம் அவற்ேறா) ெதாடரR்ைடயைவ 
1Tதத் ஒ]ங்<ய மற்Hம் உள்நாட)் 
நிைலயான ஊகங்களின் அFப்பைட_ல் 
க7ரியக்கமாகச ்ெசயல்படக்SFய 
(உதாரணத7்ற்1, பiைம இல்ல வாcக்கள், 
hiப்படலஙகள்) ேபான்றவற்Tன் 
எ7ரக்ால வளரச்!்க்1ரிய நம்பதத்1நத் 
:ர7நி7த/்வம். கரிம உ=ழ்P dலமாகப் 
ெபறப்ப)<ன்ற ெசTPக் காட!்கள், 
காலநிைல கணிப்Rகைளக் 
கணக்<)வதற்1 ஒ] காலநிைல 
மா7ரி_ன் உள்ளடீாகப் 
பயன்ப)தத்ப்ப)<ன்றன. 

AR5 WG2 

உGழ்I வரத்்தகம் உ=ழ்ைவத ்தணிக்1ம் ேநாக்கதை்தத ்
7றைமயான Xைற_ல் nரத்7் ெசய்வைத 
ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட சநை்த 
அFப்பைட_லான க]A. வரத்த்க 
7டட்த7்ன் அ7கார எல்ைலக்1ள் உள்ள 
நிHவனங்கDக்1 ஏல=)தல் மற்Hம் 
இலவச ெகா)ப்பனPகைள வழங்1வதன் 
dலம் ஒ/க்கப்ப)ம் வரத்த்க உ=ழ்P 
அ[ம7கDக்1 நிகராக பiைம இல்ல 
வாc உ=ழ்P :ரிக்கப்பட)்ள்ள/. 
நிHவனங்கள் அவற்Hைடய 
உ=ழ்Pகளின் அளPக்1 நிகரான உ=ழ்P 
அ[ம7கைள ஒப்பைடக்கேவண்)ம் 
(உதாரணத7்ற்1 டன் கணக்<ல் கரிம 
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வாc அளP). ஒ] நிHவனம் அ7களP 
உ=ழ்P அ[ம7கைள, =கPம் மeவான 
வm_ல் அேத அளP உ=ழ்Pகைளத ்
தAரக்்கக்SFய நிHவனங்கDக்1 
Aற்கலாம். உள்-நிHவனம், உள்நாட)், 
அல்ல/ சரவ்ேதச மடட்த7்ல் வரத்த்கத ்
7டட்ங்கள் நிகழலாம் (உதாரணத7்ற்1, 
<ேயாடே்டா ெநTXைற மற்Hம் 
ஐேராப்:ய ஒன்Tயத7்ன் உ=ழ்P வரத்த்க 
அைமப்:ன் �Oள்ள ெந<ழ்P 
வmXைறகள்) மற்Hம் கரிம வாc, இதர 
பiைம இல்ல வாcக்கள் அல்ல/ இதர 
ெபா]ள்கDக்1 இ/ ெபா]ந/்ம். 

நிபந்ைதகைள இயக்6தல் தகவைமப்R மற்Hம் மட)்ப்ப)த/்தeன் 
சாத7்யக்SHகைளப் பா7க்1ம் 
நிபநத்ைனகள், மற்Hம் தடப்ெவப்பநிைல  
அ7கரிப்பைத 1.5 F<ரி ெசல்�யஸாக 
கட)்ப்ப)த/்ம் மற்Hம் அத[டன் 
ெதாடரR்ைடய காலநிைல மாற்றத7்ற்1 
ஏற்ப அைமப்Rகள் மற்Hம் சdகங்களின் 
7றன்கைள ேமம்ப)த/்<ன்ற Xைறயான 
மாற்றங்கைளத ்/ரிதப்ப)தத்Pம் 
அளAடPம் XFcம். அேதேநரத7்ல் நீFதத் 
நிைலயான வளரச்!்ைய அைடந/், 
வHைமைய ஒmத/், ஏற்றதத்ாழ்Pகைளக் 
1ைறக்கPம் XFcம். 
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ஆற்றல் அaகல் சைமயல், bடாக்1தல், Aளக்1கள், தகவல் 
ெதாடரR்கள் மற்Hம் உற்பத7்ப் 
பயன்பா)கள் ேபான்றவற்Hக்1த ்
ேதைவப்ப)<ன்ற hய்ைமயான, 
நம்பகமான, மற்Hம் எளி7ல் 
<ைடக்கக்SFய ஆற்றல் அsகக்SFய 
Aதத7்ல் இ]தத்ல் 

AR5 SYR 

ஆற்றல் பா\காப்5 ஒ] நாடF்ன் அல்ல/ ஒட)்ெமாதத் 
உலகளாAய சdகம், நிைலயான, 
ேபா/மான, மற்Hம் கணிக்கக்SFய 
எரிசக்7 Aநிேயாகதை்தப் பராமரிக்க 
ேவண்)ெமன்ற இலக்1. ேத!ய எரிசக்7த ்
ேதைவைய சநை்தப் ேபாடF்க்1 ஏற்ப 
மற்Hம் நிைலயான Aைல_ல் nரத்7் 
ெசய்ய ஏ/வாக, எரிசக்7 வளங்களின் 
அளP மற்Hம் எரிசக்7 Aநிேயாகதை்தப் 
பா/காப்பதற்கான நடவFக்ைககள்; 
ெதாmல்kடப்ங்களின் ேமம்பா) மற்Hம் 
வரிைசப்ப)த/்தல்; எரிசக்7 
Aநிேயாகங்கைள உ]வாக்1வதற்1ம் 
ேச=ப்பதற்1ம் கடத/்வதற்1ம் 
ேபா/மான உள்கடட்ைமப்ைப 
உ]வாக்1தல் மற்Hம் வழங்1வதற்கான 
ஒப்பநத்ங்கைள உH7 ெசய்தல். 

AR5 SYR 

சமத்\வம் ேதாற்றதை்தப் ெபா]டப்)தத்ாமல், சம 
வாய்ப்Rகள், உரிைமகள் மற்Hம் 
கடைமகள் உடப்ட அைனத/் 
மனிதரக்Dக்1ம் சமமான ம7ப்ைபப் 
பரிந/்ைரக்<ன்ற ெகாள்ைக. வ]மான 
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சமத/்வ=ன்ைம என்ப/ ஒ] நாடF்[ள் 
மற்Hம் நா)கDக்1 இைட_Cம் அ7க 
மற்Hம் 1ைறநத் வ]மானம் 
ஈட)்பவரக்Dக்1 இைட_லான 
இைடெவளிகைளக் 1Tக்<ன்ற/. பங்1, 
ெநTXைறகள் மற்Hம் ேநரை்ம 
ஆ<யற்ைறcம் காண்க. 

சமபங்6 சமபங்1 என்ப/ iைமையப் ப<ரவ்7ல் 
இ]க்<ன்ற நியாயத7்ற்கான ெகாள்ைக. 
ேமCம் ெசலPகள் மற்Hம் நன்ைமகள் 
உடப்ட காலநிைல மாற்றத7்ற்கான 
தாக்கங்கள் மற்Hம் மHெமாmகள் 
எவ்வாH சXதாயத7்ல் அ7கமாகேவா 
அல்ல/ 1ைறவாகேவா சமமான 
வmகளில் Aநிேயா<க்கப்ப)<ன்றன 
என்பைதப் Rரிந/்ெகாள்வதற்கான ஓர ்
அFப்பைட. இ/ ெப]ம்பாCம் சமத/்வம், 
ேநரை்ம மற்Hம் நீ7 1Tதத் 
க]த/்கDடன் ஒத/்ப் ேபா<ன்ற/ 
மற்Hம் சdகம், தைலXைறகள் மற்Hம் 
பாeனம் XOவ7Cம் உள்ள காலநிைல 
தாக்கங்கள் மற்Hம் ெகாள்ைககளின் 
ெபாHப்R மற்Hம் Aநிேயாகம் 
ஆ<யவற்Tல் சமத/்வதை்தப் ெபாHத/்ப் 
பயன்ப)தத்ப்ப)<ன்ற/. ேமCம் யார ்
XFெவ)க்1ம் ெசயல்Xைறகளில் 
பங்ேகற்<றாரக்ள் மற்Hம் 
கட)்ப்ப)த/்<றாரக்ள் என்பைதப் 
ெபா]தத்/. 
பரவலான சமபங்1: ெசயல்கள் அல்ல/ 
ெகாள்ைககளின் AைளPகள், ெசலPகள் 
மற்Hம் நன்ைமகளில் சமத/்வம். 
ெவவ்ேவH மக்கள், இடங்கள் மற்Hம் 
நா)கDக்1ரிய காலநிைல மாற்றம் 
அல்ல/ காலநிைல ெகாள்ைககைளப் 
ெபாHதத்வைர, தகவைமப்R மற்Hம் 
மட)்ப்ப)த/்வ7ல் <ைடக்1ம் சமபங்1 
அம்சங்கள் மற்Hம் நன்ைமகள் உடப்ட. 
பாeன சமத/்வம்: ெபண்கDக்1ம் 
ஆண்கDக்1ம் ஒேர உரிைமகள், வளங்கள் 
மற்Hம் வாய்ப்Rகள் உள்ளன என்பைத 
உH7ப்ப)த/்தள். காலநிைல 
மாற்றதை்தப் ெபாHதத்வைர, ெபண்கள் 
ெப]ம்பாCம் காலநிைல மாற்றத7்ன் 
தாக்கங்கDக்1 =க அ7கமாகப் 
பா7க்கப்ப)<ன்றனர ்என்பைதcம் 
காலநிைல ெகாள்ைக_ன் ெசயல்Xைற 
மற்Hம் AைளPகளில் 
:ன்தங்<_]க்கக்S)ம் என்பைதcம் 
பாeன சமத/்வம் அங்�கரிக்<ன்ற/. 
தைலXைறகDக்1 இைட_லான 
சமபங்1: கடநத் கால மற்Hம் தற்ேபாைதய 
உ=ழ்Pகள், பா7ப்Rகள் மற்Hம் 
ெகாள்ைககளின் AைளPகள் 
எ7ரக்ாலத7்ல் மற்Hம் ெவவ்ேவH 
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வய7ன]க்கான மக்கDக்1ச ்ெசலPகள் 
மற்Hம் நன்ைமகைள A7க்<ன்றன 
என்பைத ஒப்Rக்ெகாள்Dம் 
தைலXைறகDக்1 இைட_லான 
சமத/்வம். 

ெவளிப்ப4தல் மக்கள், வாழ்வாதாரம், உ_ரினங்கள் 
அல்ல/ bழeயல் அைமப்Rகள், 
iற்Hசb்ழல் ெசயல்பா)கள், ேசைவகள் 
மற்Hம் வளங்கள், கட)்மானங்கள், 
அல்ல/ ெபா]ளாதார, சdக, கலாசச்ார 
உைடைமகள் மற்Hம் கடட்ைமப்Rகளில் 
ேமாசமாகப் பா7க்கப்படக்SFய 
அளPக்1 ெவளிப்படF்]க்1ம் இடங்கள். 

AR5 WG2 

அ<1நிைலகள்/ெவளிப்5றச ்
ெசலIகள்/ெவளிப்5ற 
பயன்கள் 

சம்பநத்ப்படட் நடவFக்ைககDக்1ப் 
ெபாHப்பா1ம் Xகவரக்ள் 
மற்றவரக்Dைடய உற்பத7் மற்Hம் 
kகரP்ச ்சாத7்யங்கள் Kதான 
நடவFக்ைககளின் தாக்கங்கைள 
XOைமயாகக் கணக்<ல் 
எ)த/்க்ெகாள்ளாதேபா/, மனித 
நடவFக்ைககளின் வmேய 
அH7நிைலகள் எO<ன்றன. ேமCம் 
இ/ேபான்ற பா7ப்RகDக்1 இழப்`) 
என்Hம் எ/P=ல்ைல. தாக்கங்கள் 
எ7ரம்ைறயாக இ]க்1ம்ேபா/, அைவ 
ெவளிப்Rறச ்ெசலPகளாக அைம<ன்றன. 
அ/ேவ தாக்கங்கள் ேநரம்ைறயாக 
இ]க்ைக_ல், ெவளிப்Rறப் பயன்களாக 
இ]க்<ன்றன. 

AR5 WG2 

b@ர வானிைல நிகழ்I ஒ] xAர வானிைல நிகழ்P என்ப/, ஒ] 
1Tப்:டட் இடத7்Cம் ஆண்Fன் ஒ] 
1Tப்:டட் ேநரத7்Cம் நிகOம் ஓர ்
அரிதான நிகழ்P. இ7ல் அரிதான 
என்பதற்1ரிய வைரயைறகள் 
ேவHப)<ன்றன. ஆனால், ஒ] xAர 
வானிைல நிகழ்P வழக்கமான 
கணிப்Rகளிe]ந/் ம7ப்:டப்படட் 
சாத7்யக்SHகள், 10 அல்ல/ 90 
சதA<ததை்தAட அதாவ/ அரிதான 
அல்ல/ அரி7Cம் அரிதானதாக இ]க்1ம். 
ெபா]ள் வைரயைற_ன்பF, xAர 
வானிைல என அைழக்கப்ப)வனவற்Tன் 
பண்Rகள் ஒ] XOைமயான அரத்த்த7்ல் 
இடத7்ற்1 இடம் மாHப)ம். xAர 
வானிைல ேபான்ற ஒ]Aத வFவம் 
ெதாடரந்/் நீFதத்ால், அ/ xAர காலநிைல 
நிகழ்வாக வைகப்ப)தத்ப்படலாம், 
1Tப்பாக இ/ெவா] சராசரி அல்ல/ 
ெமாதத்தை்தcம் தாேன AைளAக்1ம் 
(உதாரணத7்ற்1, ஒ] ப]வம் XOக்க 
நீFக்1ம் வறட!் அல்ல/ அxத மைழ). 

AR5 WG2 

ெவள்ளம் ஒ] நீேராைட அல்ல/ :ற நீரந்ிைலகளின் 
இயல்பான வரம்Rகள் நிரம்: வmவ/ 
அல்ல/ ெபா/வாக நீரில் dழ்காத 
ப17களில் நீர ்1Aதல். ஆற்H ெவள்ளம், 

AR5 SYR 



Glossary Term Definition Source 

காடட்ாற்H ெவள்ளம், நகரப்்Rற ெவள்ளம், 
மைழசார ்ெவள்ளம், கmPநீர ்ெவள்ளம், 
கடேலார ெவள்ளம் மற்Hம் பனிப்பாைற 
ஏரி ெவFத/் உ]வா1ம் ெவள்ளம் 
ஆ<யைவ ெவள்ளம் என்ற வைரயைற_ல் 
அடங்1ம். 

உணIப் பா\காப்5 சாதாரண வளரச்!்,ேமம்பா) மற்Hம் 
iHiHப்பான, ஆேராக்<யமான 
வாழ்க்ைகக்1ப் ேபா/மான அளP 
பா/காப்பான மற்Hம் ஊடட்சச்த/் 
நிைறநத் உணP மக்கDக்1க் 
<ைடப்பைத உH7 ெசய்தல். 

AR5 SYR 

5ைதபLம எரிெபா_ள் 
உGழ்Iகள் 

பiைம இல்ல வாcக்களின் உ=ழ்P 
(1Tப்பாக கரிம வாc), எண்ெணய், 
எரிவாc மற்Hம் நிலக்கரி ேபான்ற 
RைதபFம கரிம இ]ப்Rகளிe]ந/் 
எரிெபா]ள்கைள எரிப்பதன் Aைளவாக 
:ற வாcக்களின் iவ) மற்Hம் 
hiப்படலங்கள். 

AR5 WG1 

எரிெபா_ள் வ<ைம ஒ] 1)ம்பதத்ால், ^டF்ற்1த ்
ேதைவப்ப)<ன்ற ஆற்றல் ேசைவகDக்1 
(1Tப்பாக bடாக்1தல்), ஒ] 1Tப்:டட் 
அளAலான kகரP்க்1 உதத்ரவாதம் 
அளிக்கXFயாத நிைல அல்ல/ இநத்த ்
ேதைவகைளப் nரத்7் ெசய்வதற்1 ஏற்ற 
அளAலான ெசலPச ்iைமகைளச ்
சந7்க்1ம் ஒ] bழ்நிைல. 

AR5 SYR 

இயNைம எநத் அளAற்1 காலநிைல இலக்1கள் 
மற்Hம் மHெமாmத ்ேதரP்கள் 
ேபான்றைவ சாத7்யம் அல்ல/ 
A]ம்பதத்க்க/ என்ற அளP. RA 
இயற்:யல், bழeயல், ெதாmல்kடப்ம், 
ெபா]ளாதார, சdக, மற்Hம் நிHவன 
நிைலைமகளில் ஏற்ப)<ன்ற 
மாற்றங்கைளப் ெபாHத/் இயCைம 
இ]க்1ம். இயCைம_ன் அFப்பைடயாக, 
இயக்க ஆற்றல் சாரந்/், இடம் சாரந்/் 
மற்Hம் பல்ேவH 1Oக்கDக்1 இைடேய 
நிகழ்Pம் மாற்றங்கள் இ]க்கலாம். 
இயக்1<ன்ற bழ்நிைலையcம் 
பாரக்்கPம். 

SR1.5 

5@சார ்ெபாUOயல் RAசார ்ெபாT_யல் என்ப/ காலநிைல 
மாற்றத7்ன் தாக்கங்கைளத ்
தணிப்பதற்காக, காலநிைல Xைறைய 
ேவண்)ெமன்ேற மாற்Hவைத 
ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட ஒ] பரநத் 
ெசயல்Xைறகள் மற்Hம் 
ெதாmல்kடப்ங்கைளக் 1Tக்<ன்ற/. 
இ7ல் ெப]ம்பாலானைவ, ஆனால் 
அைனத/்ேம அல்ல. (1) காலநிைல 
அைமப்:ல் உTஞ்சப்படட் bரிய சக்7_ன் 
அளைவக் 1ைறக்க (bரிய க7ர்̂ சi் 
ேமலாண்ைம) அல்ல/ (2) 
வளிமண்டலத7்e]ந/் நிகர கரிம dழ்< 
வளிமண்டலதை்த மாற்Hவதற்1ரிய 

AR5 WG1 



Glossary Term Definition Source 

ேபா/மான அளPக்1 அ7கரிக்<ன்ற/ 
(கரிம வாcைவ அகற்Hதல்). அளPேகாCம் 
ேநாக்கXம் தான் ைமய Xக்<யத/்வம் 
வாய்நத்ைவ. RAசார ்ெபாT_யல் 
Xைறகளில் சம்பநத்ப்படட் இரண்) 
Xக்<யப் பண்Rகள், காலநிைல அைமப்R 
(உதாரணத7்ற்1, வளிமண்டலம், நிலம் 
அல்ல/ ெப]ங்கடல்) Xைறைய 
உலகளAல் அல்ல/ :ராந7்ய ர7ீயாகப் 
பயன்ப)த/்<ன்றன அல்ல/ 
பா7க்<ன்றன. ேமCம் ேத!ய 
எல்ைலகைளக் கடக்1ம் கணிசமான 
7டட்=டப்படாத AைளPகைள இ/ 
ஏற்ப)தத்க்S)ம். 

5@ ெவப்பமயமாதல் உலகளாAய சராசரி ேமற்பரப்R 
ெவப்பநிைல_ல் ம7ப்:டப்படட் 
அ7கரிப்R, 30 ஆண்)க் காலப்ப17_ல் 
சராசரியாக இ]நத்/, அல்ல/ ஒ] 
1Tப்:டட் ஆண்) அல்ல/ பதத்ாண்) 
காலகடட்தை்த ைமயமாகக் ெகாண்ட 30 
ஆண்)க் காலம், ெதாmல்Rரட!்க்1 
Xநை்தய நிைலகDடன் இ/ 
ஒப்:டப்பட)் 1Tப்:டப்ப)<ன்ற/. 
கடநத் ஆண்)கள் மற்Hம் எ7ரக்ால 
ஆண்)கைள உள்ளடக்<ய 30 ஆண்) 
காலகடட்த7்ற்1, தற்ேபாைதய பல 
பதத்ாண்)கDக்1 இநத் ெவப்பமயமாதல் 
ேபாக்1 ெதாட]ெமன்H 
க]தப்ப)<ன்ற/. 

SR1.5 

நிரவ்ாகம் ேத!ய அரi சாரந்த் அரசாங்கமாக 
வைரயHக்கப்படட் அரசாங்கத7்e]ந/் 
அைதAட அ7கமாக உள்ளடக்<ய நிரவ்ாக 
Xைறக்1 ெதாடரR்ைடய மாற்றம். இ/ 
அரசாங்கத7்[ைடய பல்ேவH 
நிைலகளின் (உலகளாAய, சரவ்ேதச, 
:ராந7்ய, உள்aர)் பங்களிப்Rகைளcம் 
தனியார ்/ைற_ன் பங்1கைளcம் அரi 
சாரா அைமப்Rகளின், 1Fைமச ்
சdகங்களின் பங்களிப்Rகைளcம் 
அங்�கரிக்<ன்ற/. 

SREX 

ப;ைம இல்ல வாPக்கள் ெசயற்ைகயாகPம் மா[டAயல் 
காரணங்களாCம், வளிமண்டலத7்ல் 
இ]க்<ன்ற வாcத ்ெதா1ப்ேப பiைம 
இல்ல வாcக்கள். n=_ன் ேமற்பரப்R, 
வளிமண்டலம் மற்Hம் ேமகங்களில் 
ெவளிப்ப)ம் க7ர்̂ ச!்ன் 
அைலமாைல_ல் இ]க்<ன்ற 1Tப்:டட் 
அைலநீளங்கைளக் ெகாண்ட 
க7ர்̂ சi்கைள இைவ <ர<த/், 
ெவளிேயற்H<ன்றன. இைவ பiைம இல்ல 
AைளPகDக்1 வmவ1க்<ன்றன. நீராA 
(H2O), கரிம வாc (CO2), ைநடர்ஸ் ஆக்ைச) 
(N2O), Kதே்தன் (CH4), மற்Hம் ஓேசான் (O3) 
ஆ<யைவ n=_ன் வளிமண்டலத7்Cள்ள 
Xதன்ைம பiைம இல்ல வாcக்கள். 

SR1.5 



Glossary Term Definition Source 

ேமCம் வளிமண்டலத7்ல் Xற்TCம் 
மனிதரக்ளால் உ]வாக்கப்படட் பiைம 
இல்ல வாcக்கள் உள்ளன, அதாவ/ 
உப்`னி கரிமேசரம்ம், :ற பா!கம் 
(1ேளாரின்) மற்Hம் Rேரா=ன் ெகாண்ட 
ெபா]ள்கள், மான்டர்ியல் 
ெநTXைறகளின்�ழ் 
ைகயாளப்ப)<ன்றன. 

bங்6 உ_ரிழப்R, காயம் அல்ல/ :ற உடல்நல 
பா7ப்Rகள், அத/்டன் ெபா]ள், 
உள்கடட்ைமப்R, வாழ்வாதாரங்கள், ேசைவ 
வழங்கல் மற்Hம் iற்Hசb்ழல் 
வளங்கDக்1ச ்ேசதம் மற்Hம் இழப்ைப 
ஏற்ப)தத்க்SFய இயற்ைகயான அல்ல/ 
மனிதரக்ளால் hண்டப்படட் இயற்:யல் 
நிகழ்P. 

SREX 

அனற்காற்< அசாதாரணமான மற்Hம் சங்கடமான 
அளPக்1 ெவப்பம் =1நத் வானிைல. 

AR5 SYR 

மனிதப் பா\காப்5 மனித வாழ்Aயeன் Xக்<யமான ைமயம் 
பா/காக்கப்ப)தல் மற்Hம், மக்கள் 
கண்ணியதே்தா) வாழ iதந7்ரXம் 
7ற[ம் இ]ப்பைத உH7 ெசய்தல். 
காலநிைல மாற்றத7்ன் :ன்னணி_ல், 
மனித வாழ்Aன் Xக்<ய ைமயமான/, 
மக்கள் தங்கள் நலன்களின் சாரப்ாகச ்
ெசயல்படPம் கண்ணியத/்டன் வாழPம் 
ேதைவயான உலகளாAய மற்Hம் 
கலாசச்ார ர7ீயாகக் 1Tப்:டட், ெபா]ள் 
மற்Hம் ெபா]ளற்ற SHகைள 
உள்ளடக்<ய/. 

AR5 WG2 

தாக்கங்கள் இயற்ைக மற்Hம் மனித அைமப்Rகளில் 
உணரப்படட் அபாயங்களின் AைளPகள், 
காலநிைல ெதாடரப்ான அபாயங்கள் (xAர 
வானிைல மற்Hம் காலநிைல நிகழ்Pகள் 
உடப்ட), ெவளிப்பா) மற்Hம் பா7ப்R 
ஆ<யவற்Tன் ெதாடரR்களால் ஆபத/்கள் 
ஏற்ப)<ன்றன. தாக்கங்கள் ெபா/வாக 
வாழ்க்ைக_ல் ஏற்ப)ம் பா7ப்Rகைளக் 
1Tக்<ன்றன; வாழ்வாதாரங்கள்; 
உடல்நலம் மற்Hம் நல்வாழ்P; bழeயல் 
அைமப்Rகள் மற்Hம் இனங்கள்; 
ெபா]ளாதார, சdக மற்Hம் கலாசச்ார 
உைடைமகள்; ேசைவகள் (bழeயல் 
அைமப்Rச ்ேசைவகள் உடப்ட); மற்Hம் 
உள்கடட்ைமப்R. இதனால் ஏற்ப)ம் 
பா7ப்Rகள் அல்ல/ AைளPகள், 
பாதகமானதாகேவா அல்ல/ நன்ைம 
பயப்பதாகக்Sட இ]க்கலாம். 

SR1.5 

தாக்க ம1ப்34 நாணய மற்Hம் நாணயமற்ற 
வைரயைறகளில், இயற்ைக மற்Hம் மனித 
அைமப்Rகளில் காலநிைல மாற்றத7்ன் 
AைளPகைள அைடயாளம் கண்) 
ம7ப்:)ம் நைடXைற. 

AR5 WG2 

cர@்க மக்கள் nரA்க மக்கDம் ேதசங்கDம், தங்கள் 
:ராந7்யங்களில் பைடெய)ப்Rக்1 

AR5 WG2 



Glossary Term Definition Source 

Xநை்தய மற்Hம் காலனித/்வத7்ற்1 
Xநை்தய சdகங்கDடன் வரலாற்Hத ்
ெதாடரச்!்ையக் ெகாண்F]ப்பதால், அநத் 
:ராந7்யங்களில் அல்ல/ அவற்Tன் !ல 
ப17களில் இப்ேபா/ நிலPம் 
சdகங்களின் :ற /ைறகளிe]ந/் 
தங்கைள ேவHப)த7்க் ெகாள்<ன்றன. 
அைவ தற்ேபா/, சdகத7்ன் Xக்<யமாக 
ஆ7க்கம் ெசCதத்ாத /ைறகைள 
உ]வாக்1<ன்றன. ேமCம் அைவ 
எ7ரக்ால சநத்7_ன]க்1 அவரக்Dைடய 
dதாைதயரின் :ரேதசங்கைளcம் 
அவரக்ளின் இன அைடயாளதை்தcம், 
பா/காக்கPம் அ:A]த7் ெசய்யPம் 
கடதத்Pம் xரம்ானிக்கப்ப)<ன்றன. 
ெசாநத் கலாசச்ார Xைறகள், சdக 
நிHவனங்கள் மற்Hம் ெபா/வான சடட் 
அைமப்R. 

ெதாEற்5ரடS் 18-ஆம் �ற்றாண்Fன் இரண்டாம் பா7_ல் 
:ரிடட்னில் ெதாடங்< ஐேராப்பாAற்1ம், 
:ன்னர ்அெமரிக்கா உள்ளிடட் :ற 
நா)கDக்1ம் பரP<ன்ற ெதாைலhர 
சdக மற்Hம் ெபா]ளாதார 
AைளPகDடன் SFய Aைரவான 
ெதாmல்/ைற வளரச்!்_ன் காலம். நீராA 
இயந7்ரத7்ன் கண்):Fப்R, இநத்த ்
ெதாmல்/ைற வளரச்!்_ன் Xக்<யமான 
hண்)தலாக இ]நத்/. ெதாmற்Rரட!், 
RைதபFம எரிெபா]ள்களின் 
பயன்பாடை்ட அ7கரிதத்ேதா), 1Tப்பாக 
RைதபFம கரிம வாc ெவளிேயற்றத7்ன் 
ெதாடக்கமாகக் 1Tப்:டப்ப)<ன்ற/. 

AR5 SYR 

Vைறசாராத் \ைற ப7P ெசய்யப்படாத அல்ல/ 
உத7்ேயாகnரவ் A7XைறகDக்1ப் 
Rறம்பான வணிக நிHவனங்கள் 
(ெப]ம்பாCம் !Tயைவ). Xைறசாரா 
/ைறைய உ]வாக்1ம் வணிகங்களில், 
உற்பத7் ெசய்யப்ப)ம் ெபா]ள்கள் 
அல்ல/ ேசைவகளின் ம7ப்R, 
பணியமரத்த்ப்படட் எண்கள், 
சடட்Aேராதத7்ன் அளP மற்Hம் 
Xைறசார ்/ைறcடனான ெதாடரR் 
ஆ<யவற்Tல் ெபரிய ேவHபா) உள்ள/. 
பல Xைறசாரா நிHவனங்கள் Xைறயான 
/ைற நிHவனங்களின் !ல பண்Rகைளக் 
ெகாண்)ள்ளன. ேமCம் !லர ்
சடட்ர7ீயான பா/காப்R அல்ல/ 
ேவைலவாய்ப்R சCைககள் இல்லாததால் 
Xைறயான /ைற_ல் Xைறசாரா 
ேவைலவாய்ப்:ல் உள்ளனர.் 

AR5 WG2 

Vைறசாரா bரI் 1ைறநத்படச்ம் ஓர ்அளPேகால் dலமாக, 
உத7்ேயாகnரவ் A7XைறகDக்1ப் 
Rறம்பான 1Fேயற்றங்கள் அல்ல/ 
1F_]ப்Rப் ப17கDக்1 வழங்கப்ப)ம் 
வைரயைற. ெப]ம்பாலான Xைறசாரா 

AR5 WG2 



Glossary Term Definition Source 

1Fேயற்றங்கள் ேமாசமான ^)கைளக் 
ெகாண்)ள்ளன (தற்காeக ெபா]ள்களின் 
பரவலான பயன்பாட)்டன்) மற்Hம் 
அ7களAல் மக்கள் Sடட்த/்டன் 
சடட்Aேராதமாக ஆக்<ர=க்கப்பட)்ள்ள 
நிலத7்ல் உ]வாக்கப்ப)<ன்றன. 
இ/ேபான்ற ெப]ம்பாலான 
1F_]ப்Rகளில், பா/காப்பான நீர,் 
iகாதாரம், வFகால், நைடபாைத 
சாைலகள் மற்Hம் அFப்பைட 
ேசைவகDக்கான ஏற்பா) ேபா/மானதாக 
இல்ைல அல்ல/ 1ைறP. ேசரி என்ற பதம் 
ெப]ம்பாCம் Xைறசாரா 
1Fேயற்றங்கDக்1 
பயன்ப)தத்ப்ப)<ன்ற/, இ]ப்:[ம் பல 
Xைறசாரா 1Fேயற்றங்கள் நல்ல தரமான 
1F_]ப்Rப் ப17களாக உ]வா<ன்றன, 
1Tப்பாக அரசாங்கங்கள் இதத்ைகய 
வளரச்!்ைய ஆதரிக்<ன்றன. 

நி<வனங்கள் நிHவனங்கள் மனிதத ்ெதாடரR்கைள 
வmநடத/்ம் கட)்ப்ப)த/்ம் மற்Hம் 
வFவைமக்1ம் சdக அைமப்Rகளின் 
ெபா/வான A7Xைறகள். நிHவனங்கள், 
சடட்ங்கள் மற்Hம் ெகாள்ைககள் ேபான்ற 
Xைறயானைவ ஆகPம், அல்ல/ 
A7Xைறகள் மற்Hம் மரRகள் ேபான்ற 
XைறசாராதைவயாகPம் இ]க்கலாம். 
பாராDமன்றம், ஒOங்1Xைற Xகவர ்
நிைலயம், தனியார ்நிHவனங்கள் மற்Hம் 
சdக அைமப்Rகள் ேபான்ற 
நிHவனங்களின் கடட்ைமப்Rகள் மற்Hம் 
அைவ உ]வாக்1<ன்ற சCைககDக்1ப் 
ப7லளிக்1ம் வைக_ல் 
ெசயல்ப)<ன்றன. நிHவனங்கள் ேநரFக் 
கட)்ப்பா), ஊக்கதெ்தாைக மற்Hம் 
சdகமயமாக்கல் ெசயல்Xைறகளின் 
dலமாக மனிதத ்ெதாடரR்கைள 
வmநடதத், கட)்ப்ப)தத் மற்Hம் 
வFவைமக்க XFcம். 

AR5 WG2 

ஒ_ங்Aைணந்த நீரவ்ள 
ேமலாண்ைம 

Xக்<ய bழeயல் அைமப்Rகளின் நீFதத் 
நிைலயான தன்ைமைய சமரசம் 
ெசய்யாமல் ெபா]ளாதார மற்Hம் சdக 
நலைனச ்சமமான Xைற_ல் அ7கரிக்க 
நீர,் நிலம் மற்Hம் அைவ ெதாடரப்ான 
வளங்களின் ஒ]ங்<ைணநத் வளரச்!் 
மற்Hம் நிரவ்ாகதை்த ஊக்1Aக்<ன்ற ஒ] 
ெசயல்Xைற. 

SR1.5 

ஒ_ங்Aைணந்த கடேலார 
மண்டல ேமலாண்ைம 

கடேலாரப் ப17கைள நிைலயான 
Xைற_ல் நிரவ்<ப்பதற்கான 
ஒ]ங்<ைணநத் அs1Xைற, அைனத/் 
கடேலார வாழ்Aடங்கைளcம் 
பயன்பா)கைளcம் கணக்<ல் எ)த/்க் 
ெகாள்<ன்ற/. 

AR5 SYR 

காலநிைல மாற்றம் 
ெதாடரப்ான சரவ்ேதச இைட 

அTAயல் தகவல்களின் Rறநிைல 
ஆதாரதை்த வழங்1வதற்காக உலக 

UN 



Glossary Term Definition Source 

அர;க்6d வானிைல அைமப்R, மற்Hம் ஐக்<ய 
நா)களின் iற்Hசb்ழல் அைமப்R 
ஆ<யவற்றால் காலநிைல மாற்றம் 
ெதாடரப்ான சரவ்ேதச இைடஅரiக் 1O 
அைமக்கப்படட்/. 2013-ம் ஆண்Fல் 
காலநிைல மாற்றம் 1Tதத் சரவ்ேதச இைட 
அரiக் 1O, தன/ ஐநத்ாவ/ ம7ப்`ட)் 
அTக்ைகைய ெவளி_டட்ேபா/, 
காலநிைல மாற்றத7்ல் மனித 
நடவFக்ைககளின் பங்1 1Tத/்க் 
S)தல் ெதளிைவ வழங்<ய/. அதன் 
XFAல் காலநிைல மாற்றம் 
உண்ைமயான/, இ/ 7டட்வடட்மான/ 
மற்Hம் இதற்1 Xக்<யக் காரணம் மனித 
நடவFக்ைககேள என்Hம் அநத் ம7ப்`ட)் 
அTக்ைக 1Tப்:டட்/. 

காப்34/ம<காப்34 ஆபத7்Cள்ள 1)ம்பங்கள், 
Aயாபாரங்கள் மற்Hம்/அல்ல/ 
அரசாங்கங்களின் ெதா1ப்:ல் ஆபதை்தப் 
ப<ரந்/் ெகாள்வதற்1ம் மாற்Hவதற்1ம் 
ேதைவப்ப)<ன்ற நி7ைய வழங்1<ன்ற 
ெசயல்Xைற. 

SREX 

க்ேயாடே்டா ெநUVைற க்ேயாடே்டா ெநTXைற ஐக்<ய 
நா)களின் காலநிைல மாற்றத7்ற்கான 
கடட்ைமப்:ன் மாநா) என்ப/ 1997-ம் 
ஆண்) Fசம்பர ்மாதம் ஜப்பானிCள்ள 
க்ேயாடே்டாAல் கட!்களின் 
மாநாடF்[ைடய dன்றாவ/ அமரA்ல் 
ஏற்Hக்ெகாள்ளப்படட் ஒ] சரவ்ேதச 
ஒப்பநத்மா1ம். இ/ காலநிைல 
மாற்றத7்ற்கான கடட்ைமப்:ன் 
மாநாடF்ல் ேசரக்்கப்பட)்ள்ள/ேபாக, 
சடட்nரவ்மாகப் :ைணக்1ம் 
கடைமகைளcம் ெகாண்)ள்ள/. 
ெநTXைற_ன் இைணப்R ஆ-Aல் 
ேசரக்்கப்பட)்ள்ள நா)கள் (ெப]ம்பாCம் 
ெபா]ளாதார ஒத/்ைழப்R மற்Hம் 
ேமம்பாட)்க்கான அைமப்:Cள்ள 
நா)கள் மற்Hம் ெபா]ளாதாரத7்ல் 
மாற்றம் ெகாண்ட நா)கள்) Xதல் 
மானியக் காலத7்ல் (2008-12) மனிதரக்ள் 
ெவளி_)ம் பiைம இல்ல வாcக்கைளக் 
1ைறநத்படச்ம் 1990-ம் ஆண்) இ]நத் 
நிைலகைளAட 5 சதA<தம் 1ைறக்க 
ேவண்)ெமன்H XFெவ)க்கப்படட்/. 
க்ேயாடே்டா ெநTXைற 2005-ம் ஆண்) 
:ப்ரவரி 16-ம் ேத7யன்H நைடXைறக்1 
வநத்/. 2018-ம் ஆண்) ேம மாத 
நிலவரப்பF, 192 கட!்கள் (அதாவ/ 191 
நா)கDம் ஐேராப்:ய ஒன்TயXம்) இநத் 
ெநTXைற உடன்பFக்ைக_ல் இ]நத்ன. 

SR1.5 

நிலம் ைகயகப்ப4த்\தல் ெதாmல்/ைற ேவளாண்ைம, தணிக்1ம் 
7டட்ங்கள் அல்ல/ உள்aரச் ்சdகங்கள் 
மற்Hம் !Hபான்ைமச ்சdகங்கDக்1 
எ7ரான AைளPகைள ஏற்ப)த/்<ன்ற 

AR5 WG2 



Glossary Term Definition Source 

உ_ரி எரிெபா]ள்கDக்கான நிலம் 
அல்ல/ நீர ்உரிைமகைளப் ெப]மளAல் 
ைகயகப்ப)த/்தல். 

நிலப்பயன்பா4 மற்<ம் 
நிலப்பயன்பாடL்ல் நிகdம் 
மாற்றம் 

நிலப்பயன்பா) என்ப/ ஒ] 1Tப்:டட் 
நிலப்பரப்R வைககளில் (மனிதச ்
ெசயல்களின் ெதா1ப்R) 
ேமற்ெகாள்ளப்படட் ெமாதத் ஏற்பா)கள், 
ெசயல்பா)கள் மற்Hம் உள்ள)ீகைளக் 
1Tக்<ன்ற/. நிலப்பயன்பா) என்ற பதம், 
நிலம் நிரவ்<க்கப்ப)ம் சdக, 
ெபா]ளாதார ேநாக்கங்கDக்காPம் 
பயன்ப)தத்ப்ப)<ன்ற/ 
(உதாரணத7்ற்1, ேமய்சச்ல், மரம் 
ெவட)்தல் மற்Hம் iற்Hசb்ழல் 
பா/காப்R). நிலப் பயன்பாடF்ல் மாற்றம் 
என்ப/, மனிதரக்ள் நிலதை்தப் 
பயன்ப)த/்வ7ல் அல்ல/ நிரவ்<ப்ப7ல் 
ஏற்ப)<ன்ற மாற்றதை்தக் 1Tக்<ன்ற/. 
இ/ நிலப்பரப்:ன் நிலAயல் அைமப்:ல் 
மாற்றங்கDக்1 வmவ1க்1ம். நிலப்பரப்R 
மற்Hம் நிலப் பயன்பாடF்ல் நிகOம் 
மாற்றம் ேமற்பரப்R எ7ெராளித7்றன் K/ 
தாக்கம் ஏற்ப)த/்<ன்றன. ேமCம் 
ஆAயாதல், பiைம இல்ல வாc dழ்<கள் 
அல்ல/ காலநிைல அைமப்:ன் :ற 
பண்Rகள் ஆ<யவற்Tல் தாக்கதை்த 
ஏற்ப)தத்க்S)ம். ேமCம் இ/ க7ர்̂ சi் 
இயக்கதை்த அ7கரிப்பேதா), உள்aர ்
மற்Hம் சரவ்ேதச அளAல் 
காலநிைல_ன்K/ தாக்கதை்த 
ஏற்ப)த/்<ன்ற/. 

AR5 WG2 

வாழ்வாதாரங்கள் வாழ்வதற்காகப் பயன்ப)தத்ப்படட் 
வளங்கள் மற்Hம் அதற்காக 
ேமற்ெகாள்ளப்படட் நடவFக்ைககள். 
வாழ்வாதாரம் என்ப/ ெபா/வாக 
மக்களால் அsக XF<ன்ற உரிைமகள் 
மற்Hம் உைடைமகளால் 
xரம்ானிக்கப்ப)<ன்றன. மனித, சdக, 
இயற்ைக, இயற்:யல் அல்ல/ நி7 சாரந்/் 
இதத்ைகய உைடைமகைள 
வைகப்ப)தத்லாம். 

AR5 WG2 

உள்eர ்ேபரிடர ்ேமலாண்ைம 1Fமக்கள், சdகங்கள், அரசாங்கம், 
லாபேநாக்கமற்ற அைமப்Rகள், 
நிHவனங்கள், ெதாmல்கள் ேபான்றைவ, 
ேபரிடைர அைடயாளம் காsதல், 
ப1ப்பாய்P ெசய்தல், ம7ப்:)தல், 
கண்காணிதத்ல் மற்Hம் 
!<சை்சயளிதத்ல் ஆ<யவற்Tல் 
பங்ெக)ப்பேதா) அவற்Tன்K/ 
உரிைமcம் ெகாண்)ள்ளன. ெவளிப்பா), 
ஆபத/் அல்ல/ பா7ப்ைபக் 
1ைறப்பதற்கான நடவFக்ைககைள இ7ல் 
எ7ரப்ாரக்்கலாம்; ேமCம் இடமாற்ற்றத7்ல் 
இ]க்<ன்ற ஆபத/், ேபரிட]க்1 
எ7ரெ்சயலாற்Hவைத ேமம்ப)த/்தல் 

SREX 



Glossary Term Definition Source 

மற்Hம் Kடெ்ட)தத்ல்; மற்Hம் S)தலாக 
ஒட)்ெமாதத்மாகத ்7றன்கைள 
அ7கரிப்பைதcம் இ/ ஊக்1Aக்<ன்ற/. 
ெபா/வாக :ராந7்ய, ேத!ய அல்ல/ 
சரவ்ேதச மடட்ங்களில் ெவளிப்Rற 
பங்களிப்பாரக்Dடன் ஒ]ங்<ைணவ/ 
மற்Hம் அவரக்Dைடய ஆதரP உள்aர ்
ேபரிடர ்ேமலாண்ைமக்1த ்
ேதைவப்ப)<ன்ற/. சdக 
அFப்பைட_லான ேபரிடர ்ேமலாண்ைம 
என்ப/ உள்aர ்ேபரிடர ்ேமலாண்ைம_ன் 
ஒ] /ைணக்1O. அநத்த ்
/ைணக்1OAல், சdக உHப்:னரக்Dம் 
நிHவனங்கDம் XFெவ)க்1ம் 
ைமயத7்ல் இ]ப்பர.் 

உடப்டL்_த்தல் பங்ேகற்பாளரக்ள் ஒ] மாற்Hத ்தரத/்டன் 
!றப்பாக இ]க்ைக_ல், சநை்த ஒ] 
1Tப்:டட் தரத7்ற்1ள் 
!க்<_]க்1ம்ேபா/, உடப்டF்]தத்ல் 
நிகழ்<ன்ற/. இநத் அTக்ைக_ல், 
உடப்டF்]தத்ல் பாைத சாரR்ைடயதாக 
=கPம் பரவலாகப் 
பயன்ப)தத்ப்ப)<ற/, இ/ ஒ] 
கடட்த7்ல் XFPகள், நிகழ்Pகள் அல்ல/ 
XFPகளின் தOவல், தணிப்R அல்ல/ :ற 
ெசயல்கள் அல்ல/ A]ப்பங்கைள ஒ] 
:நை்தய கடட்த7்ல் கட)்ப்ப)த/்ம் 
ெபா/வான bழ்நிைல. 

AR5 SYR 

இழப்5 மற்<ம் ேசதம் 2013-ம் ஆண்Fன் இழப்R மற்Hம் ேசதம் 
1Tதத் வாரச்ா ெசயல்Xைறைய 
நிHAயைதத ்ெதாடரந்/் காலநிைல 
மாற்றம் 1Tதத் கடட்ைமப்:ற்கான 
ஐக்<ய நா)கள் அைமப்:ன் 
மாநாடF்ன்�ழ் 'xAர நிகழ்Pகள் மற்Hம் 
=தமான ஆரம்பக்கடட் நிகழ்Pகள் உடப்ட, 
1Tப்பாக காலநிைல மாற்றத7்ன் 
பாதகமான AைளPகDக்1ப் 
பா7க்கப்படக்SFய வள]ம் நா)களில், 
காலநிைல மாற்றத7்ன் தாக்கங்கேளா) 
ெதாடரR்ைடய இழப்R மற்Hம் ேசதங்கைள 
1Tப்:)<ன்ற/.' 

SR1.5 

6ைறந்த வ_த்தக் ெகாள்ைக தற்ேபாைதய காலநிைல_ன் �ழ் நிகர 
சdக மற்Hம் ெபா]ளாதார நன்ைமகைள 
உ]வாக்1<ன்ற ெகாள்ைக மற்Hம் 
எ7ரக்ால காலநிைல மாற்ற bழ்நிைலகள். 

AR5 WG2 

தகவைமப்5க் 6ைறபா4 பiைம இல்ல வாc ெவளிU) அதக்ரிதத்ல், 
காலநிைல மாற்றதத்ால் ஏற்படக்SFய 
பா7ப்Rகள் அ7கரிதத்ல், அல்ல/ 
நல்வாழ்Pக்கான வாய்ப்R 1ைறதல், 
ஆ<யைவ காலநிைல ெதாடரப்ான xAர 
பா7ப்RகDக்1 தற்ேபாேதா அல்ல/ 
எ7ரக்ாலத7்ேலா வmவ1க்<ன்றன. 
இ7ல், தகவைமப்Rக் 1ைறபா) என்ப/ 
ஒ] ெபா/வான 7டட்=டப்படாத AைளP. 

SR1.5 

இடப்ெபயரI் இடப்ெபயரP்க்கான சரவ்ேதச அைமப்R, SR1.5 



Glossary Term Definition Source 

அைத, "ஒ] நபர ்அல்ல/ ஒ] 1O, ஒ] 
சரவ்ேதச எல்ைலையத ்தாண்Fேயா 
அல்ல/ ஒ] நாடF்ற்1ள்ேளேய ேவH 
ப17கDக்ேகா நக]தல். ஒ] மக்கள் 
Sடட்ம், எநத் மக்கள் Sடட்மாக 
இ]ப்:[ம், அதன் அளP, காரணங்கள், 
எ/வாக இ]நத்ாCம்,, அக7கள், இடம் 
ெபய]ம் நபரக்ள், ெபா]ளாதாரக் 
காரணங்களால் இடம் ெபயரப்வரக்ள், 
1)ம்ப மH ஒ]ங்<ைணப்R உள்ளிடட் :ற 
காரணங்கDக்காக இடம் ெபயரப்வரக்ள் 
என்H அைனத/் வைகயான 
இடப்ெபயரP்ம் இ7ல் அடங்1ம்.' என்H 
வைரயHக்<ன்ற/. (IOM, 2018) 

மட4்ப்ப4த்\தல்(ேபரிடர ்
மற்<ம் ேபரEI) 

ஆபத/், ெவளிப்பா) மற்Hம் எளி7ல் 
பா7க்1ம் தன்ைம ஆ<யவற்ைறக் 
1ைறக்1ம் ெசயல்பா)களின் dலம் 
இயற்:யல் அபாயங்களால் (மனிதத ்
hண்)தல்கள் உடப்ட) ஏற்படக்SFய 
பாதகமான தாக்கங்கைளக் 1ைறதத்ல். 

AR5 WG2 

மட4்ப்ப4த்\தல் (காலநிைல 
மாற்றத்ைத) 

காலநிைல மாற்றதை்தத ்hண்)<ன்ற 
dலாதாரங்கைளக் 1ைறக்க, அல்ல/ 
பiைம இல்ல வாcக்கைளக் <ர<த/், 
dழ்கFக்கத ்ேதைவப்ப)<ன்ற மனிதத ்
தைலU). 

AR5 WG2 

ேதSயள@ல் 
bரம்ானிக்கப்படட் 
பங்களிப்5கள் 

பாரிஸ் உடன்பFக்ைக_ல் இைணநத் 
நா)கள், அவற்Tன் உ=ழ்Pகைளக் 
1ைறப்பதற்கான 7டட்ங்கைளக் 
ேகாFட)்க் காட)்ம் காலநிைல 
மாற்றத7்ற்கான கடட்ைமப்:ற்கான 
ஐக்<ய நா)கள் மாநாடF்ன் �ழ் 
பயன்ப)தத்ப்ப)<ன்ற பதம். 
ேத!யளAல் xரம்ானிக்கப்படட் 
பங்களிப்Rகள் காலநிைல மாற்றத ்
தாக்கங்கDக்1 எவ்வாH 
தகவைமத/்க்ெகாள்வ/ என்பைதcம் 
1ைறநத் கரிமப் பாைதகைளப் 
:ன்பற்Hவதற்1ம் காலநிைல 
Aரி7றைனக் கடட்ைமப்பதற்1ச ்!ல 
நா)கDக்1த ்ேதைவப்ப)<ன்ற ஆதரP. 
பாரிஸ் உடன்பFக்ைக_ன் :ரிP 4, பத7் 2-
ன் பF, ஒவ்ெவா] கட!்cம் அைத அைடய 
A]ம்R<ன்ற அ)தத்)தத் ேத!யளAல் 
xரம்ானிக்கப்படட் பங்களிப்Rகைளத ்
தயாரித/், பராமரிக்கேவண்)ம். 2015-ம் 
ஆண்), பாரி!ல் நடநத் 21-வ/ 
மாநாடF்ற்1 Xன்னதாக, அநத் மாநாடF்ல் 
கலந/்ெகாள்ளA]நத் நா)கள், ேநாக்கம் 
ெகாண்ட ேத!யளAல் xரம்ானிக்கப்படட் 
பங்களிப்Rகைளச ்சமரப்்:தத்ன. பாரிஸ் 
உடன்பFக்ைக_ல் நா)கள் 
இைணcம்ேபா/, அவரக்ள் ேவHAதமாக 
XFP ெசய்யாதவைர, அவரக்ள் 
சமரப்்:தத் பங்களிப்Rகள் 
Xதல்Xைறயாக ேத!யளAல் 

SR1.5 



Glossary Term Definition Source 

xரம்ானிக்கப்படட் பங்களிப்R 
என்றா<ன்ற/. 

நிகர cஜ்iய உGழ்I மனிதரக்ள் வளிமண்டலத7்ல் 
ெவளி_)<ன்ற பiைம இல்ல வாcக்கள், 
ஒ] 1Tப்:டட் காலப்ப17_ல் 
மா[டAயல் அகற்Hதல்களால் 
சமன்ப)தத்ப்ப)ம்ேபா/ நிகர nஜ்�ய 
உ=ழ்ைவ அைட<ன்ற/. பல்ேவH பiைம 
இல்ல வாcக்கள் எங்1 
சம்பநத்ப்படF்]க்<ன்றனேவா, அங்1 
நிகர nஜ்�ய உ=ழ்Pகளின் அளP 
ெவவ்ேவH வாcக்களின் உ=ழ்ைவ 
ஒப்:)வதற்1த ்ேதரந்ெ்த)க்கப்படட் 
காலநிைல ெமடர்ிக்ைக ெபாHதத்/ (RA 
ெவப்பமைடதல் 7றன், RA ெவப்பநிைல 
மாற்H 7றன் மற்Hம் :ற 
ேதரந்ெ்த)க்கப்படட் ெதா)வானம் 
ேபான்றைவ). 

SR1.5 

கடல் அGலமயமாதல் கடல் அ=லமயமாதல் என்ப/ கடeன் 
கார-அ=ல அள^டான pH ம7ப்ைபக் 
1ைறப்பைத, ெபா/வாக பல 
பதத்ாண்)கள் அல்ல/ அதற்1ம் ேமலாக 
நீDம் காலகடட்த7்ற்1 நடக்1ம் 
ெசயல்Xைறையக் 1Tக்<ன்ற/. இ/ 
Xதன்ைமயாக, கரிம வாcைவ 
வளிமண்டலத7்e]ந/் <ர<த/்க் 
ெகாள்வதால் ஏற்ப)<ன்ற/, ஆனால் இ/ 
:ற ேவ7_யல் ேசரம்ங்களாCம் !ல 
ேவ7மங்கைள நீக்1வதாCம்Sட, 
நிகழ்<ன்ற/. மா[டAயல் கடல் 
அ=லமயமாக்கல் என்ப/, மனித 
ெசயல்பா)களால் நிகOம் pH ம7ப்ைபக் 
1ைறக்1ம் SHகைளக் 1Tக்<ன்ற/. 

AR5 SYR 

பாரிஸ் உடன்பLக்ைக காலநிைல மாற்றத7்ற்கான கடட்ைமப்R 
1Tதத் ஐக்<ய நா)கள் மாநாடF்ன் �ழ், 
2015-ம் ஆண்), Fசம்பர ்மாதம் 
:ரான்!Cள்ல பாரிஸ் நகரத7்ல், 
கட!்கDக்கான மாநாடF்ன் 21-வ/ 
அமரA்ல் பாரிஸ் உடன்பFக்ைக 
ஏற்Hக்ெகாள்ளப்படட்/. 196 நா)கள் இநத் 
உடன்பFக்ைகைய ஏற்Hக்ெகாண்), 
நவம்பர ்4, 2016-ம் ஆண்) Xதல் 
நைடXைறக்1க் ெகாண்)வநத்ன. 2018-ம் 
ஆண்) ேம மாத நிலவரப்பF, 195 
ைகெயOத/்கள் அநத் ஒப்பநத்த7்ல் 
இ]நத்ன, அேதா), 177 நா)களால் இ/ 
அங்�கரிக்கப்படF்]நத்/. 'உலகளாAய 
சராசரி ெவப்பநிைலையத ்
ெதாmல்/ைறக்1 Xநை்தய 
நிைலகைளAட 2 F<ரி ெசல்�யஸ{க்1ம் 
1ைறவாக ைவத7்]ப்ப/ மற்Hம் 
ெவப்பநிைலைய ெதாmல்/ைறக்1 
Xநை்தய அளPகைளAட 1.5 F<ரி 
ெசல்�யஸாகக் கட)்ப்ப)த/்ம் 
Xயற்!கைளத ்ெதாடரவ்/,' என்பேத 

SR1.5 



Glossary Term Definition Source 

பாரிஸ் ஒப்பநத்த7்ன் 1Tக்ேகாள்களில் 
ஒன்H. இநத் 1Tக்ேகாள் காலநிைல 
மாற்றம் உண்டாக்1<ன்ற அபாயங்கள் 
மற்Hம் தாக்கங்கைளக் கணிசமாகக் 
1ைறக்1ம். 
S)தலாக, இநத் ஒப்பநத்ம் காலநிைல 
மாற்றத7்ன் தாக்கங்கைளச ்சமாளிக்1ம் 
நா)கDைடய 7றைன 
வCப்ப)த/்வைத ேநாக்கமாகக் 
ெகாண்)ள்ள/. 

தடசச்ார5் ஒ] கடட்த7்ல் XFPகள், நிகழ்Pகள், 
AைளPகள், தகவைமதத்ல், 
மட)்ப்ப)த/்தல், அல்ல/ இதர 
ெசயல்பா)கள், A]ப்பங்கைளக் 
கட)்ப்ப)த/்<ன்ற ஒ] ெபா/வான 
bழ்நிைல. 

AR5 WG2 

பாைதகள் எ7ரக்ால நிைலைய ேநாக்<ய இயற்ைக 
மற்Hம் மனித அைமப்Rகளின் தற்காeக 
பரிணாமம். பாைதகள் என்ற க]த/், 
தரமான காட!்கள் அல்ல/ சாத7்யமான 
எ7ரக்ாலங்களின் Aவரிப்Rகள் Xதல் 
A]ம்பதத்க்க சdக இலக்1கைள அைடய 
xரP் சாரந்த் XFெவ)க்1ம் 
ெசயல்Xைறகள் வைர இ7ல் உள்ளன. 
பாைத அs1Xைறகள் ெபா/வாக, உ_ர ்
இயற்:யல், ெதாmல்kடப்- ெபா]ளாதார 
மற்Hம் சdக-நடதை்த ேபாக்1களில் 
கவனம் ெசCத/்<ன்றன. ேமCம் இ/, 
பல்ேவH அளPகளில், இயக்கAயல், 
1Tக்ேகாள், மற்Hம் சம்பநத்ப்படட் 
அைமப்Rகைள உள்ளடக்<ய/. 

SR1.5 

நகரமயமா6ம் ப61கள் பாரப்்பதற்1க் <ராமப்Rறமாகத ்
ேதான்H<ன்ற நகரப்்Rறப் ப17, 
உண்ைம_ல் அன்றாட நடவFக்ைககளில் 
நகரத/்ைடய ெசயல்பாட)்டன் 
இைணக்கப்படF்]க்1ம் ப17கேள 
நகரமயமா1ம் ப17கள். 

SR1.5 

1டட் ஏற்பா4 ஒ] 7டட் ஏற்பா) என்ப/ ஓர ்அளP 
அல்ல/ அளPகளின் எ7ரக்ாலப் பரிணாம 
வளரச்!்யா1ம். இ/ ெப]ம்பாCம் ஒ] 
மா7ரி_ன் /ைணேயா) 
கணக்<டப்ப)<ன்ற/. கணிப்Rகைளப் 
ேபால் இல்லாமல், 7டட் ஏற்பா)கள் 
நிபநத்ைனகDக்1 உடப்டட்ைவ, 
உதாரணத7்ற்1, உணரக்SFய அல்ல/ 
உணரXFயாத, எ7ரக்ால சdகப் 
ெபா]ளாதார மற்Hம் ெதாmல்kடப் 
Xேனற்றங்கள். 

AR5 WG2 

வ<ைம வHைம என்ப/ ஒ] !க்கலான 
க]தத்ாக்கம். இ/ பல்ேவH 
வைரயைறகளிe]ந/் உ]வா<ன்ற 
பல்ேவH வைரயைறகைளக் 
ெகாண்)ள்ள/. இ/ ெபா]ளியல் 
bழ்நிைலகள் (ேதைவ, இழப்R வFவம், 
அல்ல/ வைரயHக்கப்படட் வளங்கள் 

AR5 WG2 



Glossary Term Definition Source 

ேபான்றைவ), ெபா]ளாதார நிைலைமகள் 
(வாழ்க்ைகத ்தரம், சமத/்வ=ன்ைம 
அல்ல/ ெபா]ளாதார நிைல ேபான்றைவ) 
மற்Hம் சdக உறPகள் (சdக வரக்்கம், 
சாரR்நிைல, Aலக்கல், அFப்பைட 
பா/காப்R இல்லாைம, அல்ல/ உரிைம 
இல்லாைம). 

வ<ைம ெபாU வHைம ெபாT என்ப/ பல /ைறகளில் 
ெவவ்ேவH Aதமாகப் 
Rரிந/்ெகாள்ளப்ப)<ன்ற/. சdக 
அTAயeல், Xதன்ைமயாக தனிநபர,் ^) 
அல்ல/ சdக மடட்த7்ல் 
பயன்ப)தத்ப்படட் க]த/், உற்பத7் 
ெசய்யXFயாத அல்ல/ 
வைளந/்ெகா)க்காத வளங்கள் 
காரணமாக வHைம_e]ந/் தப்:ப்ப/ 
சாத7்யமற்றதாக மாHம் bழ்நிைலைய 
Aவரிக்<ன்ற/. வHைம ெபாTைய ஒ] 
Xக்<யமான 1ைறநத்படச் ெசாத/் 
வரம்பாகPம் காணலாம். அதற்1க் �ேழ, 
1)ம்பங்கள் தங்கள் 1ழநை்தகDக்1 
ெவற்Tகரமாகக் கல்A கற்:க்கேவா, 
உற்பத7் ெசய்cம் உைடைமகைள 
வளரத்/்க்ெகாள்ளேவா, வHைம_e]ந/் 
ெவளிேயறேவா XFயா/. xAர வHைம 
என்பேத ஒ]Aதமான வHைம ெபாTதான். 
ஏெனனில், ஏைழகDக்1ச ்சXதாயத7்ல் 
அரத்த்Xள்ள வைக_ல் பங்ேகற்க வm 
இல்ைல. ெபா]ளாதாரத7்ல், வHைம 
ெபாT என்ற பதம் ெப]ம்பாCம் ேத!ய 
அள^)களில் பயன்ப)தத்ப்ப)<ன்ற/. 
இ/ெவா] iய-நிைலதத்ன்ைமையக் 
1Tக்<ன்ற/. அங்1 ஒ] ெபா]ளாதாரம் 
ேமாசமான iழற்!_ல் !க்<, ெதாடரந்/் 
வளரச்!்யைடயாமல் 
பா7க்கப்ப)<ன்ற/(Matsuyama, 2008). 
இைவேபால, இன்[ம் பல 
Xன்ெமாmயப்படட் மா7ரிகள் வHைம 
ெபாTகDக்1 வழங்கப்ப)<ன்றன. 

AR5 WG2 

க1ரியக்க @ைரIப4த்\தல் Xநை்தய சரவ்ேதச இைட அரiக் 1OAன் 
ம7ப்`)கைளப் ேபாலேவ /ரிதப்ப)த/்ம் 
காரணிகளின் வeைமcம் ஒ] ச/ர 
Kடட்]க்1 (W / m2) �னிட ்வாடக்ளில் 
க7ரியக்க AைரPப)த/்தல் 
அளAடப்ப)<ன்ற/. 

AR5 SYR 

காடEப்5 மற்<ம் கா4 
lரEவ1?_ந்\ ஏற்ப4ம் 
உGழ்ைவக் 6ைறத்தல் (REDD+) 

கா)களில் ேச=த/் ைவக்கப)<ன்ற 
கரிமங்கDக்1 ெபா]ளாதார ம7ப்ைப 
உ]வாக்1வதற்கான Xயற்!, வள]ம் 
நா)களின் வனப்ப17களிe]ந/் 
உ=ழ்ைவக் 1ைறப்பதற்1ம் 1ைறநத் 
கரிமப் பாைதகளில் நீFதத் நிைலயான 
வளரச்!்க்காக Xத�) ெசய்வதற்1ம் 
ஊக்கதெ்தாைககைள வழங்1வதற்1மான 
Xயற்!. இ/ காடmப்ைபத ்தAரப்்பதன் 
dலம், கரிம ெவளிUடை்டக் 

AR5 SYR 



Glossary Term Definition Source 

கட)்ப்ப)த/்வதற்கான ஒ] வmXைற. 
காடmப்R மற்Hம் கா)கள் QரmPக்1 
அப்பாற்படட்தாக இ/ இ]க்<ன்ற/. 
கா)கள் பா/காப்R, கா)களின் 
நிைலயான ேமலாண்ைம மற்Hம் காடF்ன் 
கரிம இ]ப்ைப ேமம்ப)த/்தல் 
ஆ<யவற்ைறcம் இ/ உள்ளடக்<ய/. 
இநத்க் க]த/் Xதன்Xதeல் 2005-ல் 
மான்டர்ியeல் நடநத் கட!்களின் 
மாநாடF்[ைடய 11-வ/ அமரA்ல் 
அTXகப்ப)தத்ப்படட்/. :ன்னர ்2007-ம் 
ஆண்Fல் பாe நகரில் அநத் 13-வ/ 
அமரA்ல் அ7க அங்�காரம் வழங்கப்பட)், 
ெசயல்7டட்த7்ல் ேசரக்்கப்படட்/. வள]ம் 
நா)களில் காடmப்R மற்Hம் கா)கள் 
Qரmவ7e]ந/் ஏற்ப)ம் உ=ழ்ைவக் 
1ைறதத்ல் மட)்=ன்T, கா)கள் 
பா/காப்R, காடF்ன் கரிமப் பங்1கைள 
ேமம்ப)த/்தல் ஆ<யைவ ெதாடரப்ான 
:ரசச்ைனகள் பற்Tய அs1Xைறகள் 
மற்Hம் ேநரம்ைறயான 
ஊக்கதெ்தாைககைள வழங்1தல். 

Tராந்1யம் ஒ] :ராந7்யம் என்ப/ 1Tப்:டட் 
RA_யல் மற்Hம் காலநிைல 
அம்சங்களால் வைகப்ப)தத்ப்ப)<ன்ற 
ஒ] நிலAயல் ப17. நிலப்பரப்R, நிலப் 
பயன்பாட)்ப் பண்Rகள் மற்Hம் ஏரிகள் 
ேபான்ற :ராந7்ய மற்Hம் உள்aர ்
அளAலான அம்சங்கள் மற்Hம் :ற 
:ராந7்யங்களிe]ந/் ஏற்ப)<ன்ற 
தாக்கங்களால் ஒ] :ராந7்யத7்ன் 
காலநிைல பா7க்கப்ப)<ன்ற/. 

AR5 WG1 

Tர1நி1 ெசUIப் பாைதகள் பiைம இல்ல வாcக்கள், hiப்படலங்கள் 
மற்Hம் ேவ7_யல் ர7ீயாகச ்ெசயல்ப)ம் 
வாcக்கள், அத/்டன் நிலப் 
பயன்பா)/நிலப்பரப்R ஆ<யவற்Tன் XO 
ெதா1ப்:ன் ெதாடர ்உ=ழ்Pகள் மற்Hம் 
ெசTPகைள உள்ளடக்<ய காட!்கள்(Moss 
et al., 2008). :ர7நி7 என்ற ெசால், ஒவ்ெவா] 
:ர7நி7 ெசTPப் பாைதகள் 1Tப்:டட் 
க7ரியக்கப் பண்RகDக்1 வmவ1க்1ம் 
பல சாத7்யமான காட!்களில் ஒன்ைற 
மட)்ேம வழங்1வைதக் 1Tக்<ன்ற/. 
பாைத என்ற பதம் இங்1, நீண்ட கால 
ெசTP நிைலகைள மட)்மல்ல, அநத் 
XFைவ அைடவதற்காக காலப்ேபாக்<ல் 
எ)க்கப்படட் பாைத என்பைதcம் 
வecHத/்<ன்ற/ (Moss et al., 2010). 

AR5 SYR 

ெநAழ்1றன் ஓர ்அபாயகரமான நிகழ்P, ேபாக்1 
அல்ல/ இைட�ைறகைளச ்சமாளிக்<ன்ற 
சdக, ெபா]ளாதார மற்Hம் iற்Hசb்ழல் 
அைமப்Rகளின் 7றன், அவற்Hைடய 
அத7்யாவ!ய ெசயல்பா), அைடயாளம் 
மற்Hம் கடட்ைமப்ைபப் பராமரிக்1ம் 
வmகளில் எ7ரெ்சயலாற்Hதல் அல்ல/ 

AR5 WG2 



Glossary Term Definition Source 

மHQரைமதத்ல் மற்Hம் அேதேநரத7்ல் 
தகவைமதத்ல், கற்றல் மற்Hம் 
மாற்றத7்ற்கான 7றைனப் பா/காதத்ல். 

இடர ் ம7ப்R வாய்நத் ஏேத[ம் 
ஆபத7்e]க்1ம்ேபா/, அங்1 
நிசச்யமற்றதாக இ]க்<ன்ற 
AைளPகDக்கான சாத7்யங்கைளcம் 
ம7ப்Rகளின் பன்Xகதத்ன்ைமையcம் 
அங்�கரிதத்ல். நிகழ்Pகள் அல்ல/ 
ேபாக்1களின் AைளPகைளப் ெபாHத/் 
அபாயகரமான நிகழ்Pகள் அல்ல/ 
ேபாக்1கள் நிகழ்வதற்கான நிகழ்தகவாக 
ெப]ம்பாCம் இடர ்1Tப்:டப்ப)<ன்ற/. 
பா7ப்R, ெவளிப்பா), அபாயம் 
ஆ<யவற்Hடனான ெதாடரR்களின் 
Aைளவாக இடர ்Aைள<ன்ற/. இநத் 
அTக்ைக_ல், இடர ்என்ற ெசால் 
Xதன்ைமயாக காலநிைல மாற்ற 
தாக்கங்களின் இடராகக் 1Tப்:டப் 
பயன்ப)தத்ப்ப)<ன்ற/. 

AR5 WG2 

இடர ்ம1ப்34 அபாயங்களின் தரமான மற்Hம் அளP சார ்
அTAயல் ம7ப்`). 

AR5 WG2 

இடர ்ேமலாண்ைம இடரக்Dக்கான சாத7்யக்SHகள் மற்Hம் 
AைளPகைளக் 1ைறக்க அல்ல/ 
AைளPகDக்1 
எ7ரெ்சயலாற்Hவதற்கான 7டட்ங்கள், 
ெசயல்கள் அல்ல/ ெகாள்ைககள். 

AR5 WG2 

இடர ்5லன்காடS் இடரக்ளின் பண்Rகள் மற்Hம் 
xAரதத்ன்ைம 1Tத/் மக்கள் எ)க்1ம் 
அகநிைல xரப்்R. 

AR5 WG2 

இடர ்மாற்றம் ஒ] தரப்:e]ந/் மற்ெறா] தரப்:ற்1, 
நி7 சாரந்த் AைளPகைள Xைறயான 
அல்ல/ Xைறசாராத வm_ல் 
மாற்Hவதற்கான ெசயல்Xைற. 
இதன்dலம் ஒ] 1)ம்பம், சdகம், 
ெதாmல் அல்ல/ மாநில அ7காரம் ஒ] 
ேபரmP ஏற்படட் :ன்னர,் ஒ] 
தரப்:ட=]ந/் ேதைவயான வளங்கைளப் 
ெபற்H, சdக, ெபா]ளாதார பயன்கDக்1 
ஈ)ெசய்யக்SFய Aதத7்ல் மற்ெறா] 
தரப்Rக்1 ஈடாக வழங்கப்ப)ம் 
நன்ைமகள். 

SREX 

காடS் நிலவரம் Xக்<யமான உந/் சக்7கள், 
(உதாரணத7்ற்1, ெதாmல்kடப் 
மாற்றத7்ன் A<தம், Aைலகள்) மற்Hம் 
உறPகள் பற்Tய ஒத7்ைசவான மற்Hம் 
நிைலயான உள்நாட)் அ[மானங்களின் 
அFப்பைட_ல் எ7ரக்ாலம் எவ்வாH 
உ]வாகக்S)ம் என்பதற்கான 
நம்பதத்1நத் Aளக்கம். காட!் நிலவரம் 
என்ப/ கணிப்ேபா Xன்னTAப்ேபா அல்ல 
என்பைத நிைனAல் ெகாள்ளேவண்)ம், 
ஆனால், Xன்ேனற்றங்கள் மற்Hம் 
ெசயல்களின் தாக்கங்கைளப் பற்Tய 
பாரை்வைய வழங்க அைவ பய[ள்ளதாக 

AR5 WG2 



Glossary Term Definition Source 

இ]க்1ம். 
கடல்மடட் மாற்றம் உலகளACம் சரி உள்aர ்அளACம் சரி 

(சாரR் கடல்மடட் மாற்றம்), கடல்மடட்த7்ல் 
மாற்றங்கள் நிகழலாம். அதற்கான 
காரணங்கள், 
(1) கடல்நீரின் அளAல் ஏற்ப)<ன்ற 
மாற்றங்களால், கடeன் கன 
பரிமாணத7்ல் ஏற்ப)<ன்ற மாற்றங்கள், 
(2) கடல்நீர ்அடரத்7்_ல் ஏற்ப)<ன்ற 
மாற்றத7்ன் காரணமாக, கடeன் கன 
பரிமாணத7்ல்  ஏற்ப)<ன்ற மாற்றங்கள், 
(3) கடல் ப)ைககளின் வFவத7்ல் ஏற்ப)ம் 
மாற்றங்கள் மற்Hம் n=_ன் ஈரப்்R 
மற்Hம் iழற்!_ல் ஏற்ப)ம் மாற்றங்கள், 
மற்Hம் 
(4) நிலம் ேமேலHதல் அல்ல/ �mறங்1தல். 

SR1.5 

கடல் ேமற்பரப்5 ெவப்பநிைல கடeன் Xதல் !ல Kடட்ரக்ளில் உள்ள 
ேமற்பரப்:ன் ெமாதத் ெவப்பநிைலேய 
கடல் ேமற்பரப்R ெவப்பநிைல. இ/, 
கப்பல்கள், பாய்கள் மற்Hம் 
சHக்கல்களால் அளAடப்ப)<ன்ற/. 

SR1.5 

தனிப்ப4த்1ச ்ேசGத்தல் கரிமம் இ]க்1ம் ெபா]ள்களின், 1Tப்பாக 
கரிம வாc (CO2), நிலப்பரப்R அல்ல/ கடல் 
நீரத்ே்தக்கங்களில், கரிமம் இ]க்1ம் 
ெபா]ள்களின் உயரP் (அதாவ/, ஒ] 
நீரத்ே்தக்கத7்ற்1 ஒ] ெபா]ைளச ்
ேசரப்்ப/). நிலப் பயன்பாட)் மாற்றம், 
கா) வளரப்்R, மHQரைமப்R, 
நிலப்பரப்Rகளில் கரிமச ்ேச=ப்R மற்Hம் 
Aவசாயத7்ல் மண்sைடய கரிமதை்த 
ேமம்ப)த/்ம் நைடXைறகள் (ப_ரந்ில 
ேமலாண்ைம, ேமய்சச்ல் நில ேமலாண்ைம) 
ஆ<யவற்Tன் dலம் 
வளிமண்டலத7்e]ந/் கரிம வாcைவ 
ேநரFயாக நீக்1வ/ உ_ரியல் வரிைச 
Xைறகளில் அடங்1ம். 

AR5 SYR 

[ழ்கLக்6ம் ெசயல்Vைற hiப்படலம், பiைம இல்ல வாc, 
hiப்படலம் அல்ல/ பiைம இல்ல 
வாcAன் Xன்ேனாF, ஆ<யவற்ைற 
வளிமண்டலத7்e]ந/் அகற்H<ன்ற 
எநத்ெவா] ெசயல்Xைற, ெசயல்பா) 
அல்ல/ வmXைறையcம் இ/ 
1Tப்:)ம். 

AR5 SYR 

=ரியக் க1ரm்ச;் மாற்றம் bரியக் க7ர்̂ சi் மாற்றம் என்ப/ 
ெவப்பமயமாதைலக் 1ைறக்1ம் 
ேநாக்கதே்தா), n=_ன் 1ற்றைல 
க7ர்̂ சi் பாxடை்ட ேவண்)ெமன்ேற 
மாற்Tயைமப்பைதக் 1Tப்:)<ன்ற/. 
அ)க்1 மண்டல hiப்படலங்கைளச ்
ெசயற்ைகயாக ெசCத/்தல், 
கடல்ப17_ல் ேமகங்கள் :ரகாசமாதல் 
மற்Hம் நில ேமற்பரப்:ல் bரியக் க7ர ்
எ7ெராeப்R A<தத7்ல் நிகOம் மாற்றம் 
ஆ<யைவ Xன்ெமாmயப்படட் 
bரியக்க7ர்̂ சi் XைறகDக்கான 

SR1.5 



Glossary Term Definition Source 

உதாரணங்கள். 
5யல் எdசS் xAர வானிைல நிைலைமகள் (1ைறநத் 

வளிமண்டல அOதத்ம் மற்Hம் வCவான 
காற்H) காரணமாக, கடeன் உயரத7்ல் 
ஒ] 1Tப்:டட் இடத7்ல் நிகOம் தற்காeக 
அ7கரிப்R. Rயல் எOச!் என்ப/ எநத் 
ேநரத7்Cம் இடத7்Cம் அைல 
மாHபாடF்e]ந/் எ7ரப்ாரக்்கப்ப)ம் 
அளைவAட அ7கமாக இ]ப்பதாக 
வைரயHக்கப்ப)<ன்ற/. 

AR5 SYR 

தைகnடL்கள் ெவளிப்ப)<ன்ற அைமப்:ன் K/ 
இ]க்<ன்ற Xக்<யமான பா7ப்Rகள் 
மற்Hம் காலநிைல ெதாடரப்ான 
அபாயங்கள் எளி7ல் தாக்கக்SFய 
வாய்ப்Rகள் அ7கரிப்ப/ ேபான்ற, 
ெப]ம்பாCம் காலநிைல ெதாடரப்ானைவ 
இல்லாத நிகழ்Pகள் மற்Hம் ேபாக்1கள் 

AR5 WG2 

ச[கப்ெபா_ளாதாரச ்
=ழ்நிைல 

மக்கள்ெதாைக, ெமாதத் உள்நாட)் 
உற்பத7் மற்Hம் காலநிைல மாற்றத7்ன் 
தாக்கங்கைளப் Rரிந/்ெகாள்வதற்1 
ெதாடரR்ைடய சdகப் ெபா]ளாதார 
காரணிகளின் அFப்பைட_ல் 
சாத7்யமான எ7ரக்ாலதை்த 
Aவரிக்<ன்ற ஒ] காட!் நிலவரம். 

AR5 WG2 

ச[கப் பா\காப்5 வளரச்!்க்கான உதA மற்Hம் காலநிைலக் 
ெகாள்ைக_ன் bழeல், ெபா/வாக 
ஏைழகDக்1 வ]மானm அல்ல/ 
kகரP்சார ்இடமாற்றங்கைள வழங்1ம் 
ெபா/ மற்Hம் தனியார ்Xன்Xயற்!கைள 
சdகப் பா/காப்R Aவரிக்<ன்ற/. இ/, 
பா7க்கப்ப)பவரக்ைள வாழ்வாதார 
அபாயங்கDக்1 எ7ராகப் 
பா/காக்<ன்ற/ மற்Hம் 
ஒட)்ெமாதத்மாக ஒ/க்கப்படட்வரக்ளின் 
சdக நிைல மற்Hம் உரிைமகைள 
ேமம்ப)த/்ம் ேநாக்கதை்தக் 
1Tப்:)<ன்ற/. ேமCம் ஏைழ மற்Hம் 
பா7க்கப்படக்SFய, ஒ/க்கப்படட் 
1Oக்களின் ெபா]ளாதார மற்Hம் சdகப் 
பா7ப்Rகைளக் 1ைறதத்ேல சdகப் 
பா/காப்R (Devereux and Sabates-Wheeler, 2004). 

AR5 WG2 

நீLப்5த்1றன் இயற்ைக மற்Hம் மனித அைமப்Rகளின் 
நீFதத் தன்ைமையச ்சமமான Xைற_ல் 
உH7ப்ப)த/்ம் ஓர ்ஊக்க=க்க 
ெசயல்Xைற. 

AR5 WG2 

வளம்6ன்றா வளரச்S் எ7ரக்ால சநத்7_னரின் ேதைவகைளப் 
nரத்7் ெசய்cம் 7றைனத ்தக்கைவப்ப7ல் 
எவ்Aத சமரசXம் ெசய்யாமல், 
நிகழ்காலத7்ன் ேதைவகைளப் nரத்7் 
ெசய்யக்SFய வளரச்!் Xைற. 

SREX 

வளம்6ன்றா வளரச்S்க்கான 
2030 ெசயல்நிரல் 

2015-ம் ஆண்) ெசப்டம்பர ்மாதத7்ல், 
ஐக்<ய நா)கள் அைமப்:ன் வளம்1ன்றா 
வளரச்!்க்கான 17 இலக்1கைள, R7ய 
உலகளாAய வளரச்!்க் கடட்ைமப்:ல், 
மக்கள், n= மற்Hம் ெசmப்Rக்கான 

AR5 WG2 



Glossary Term Definition Source 

ெசயல்7டட்மாக ஏற்Hக்ெகாண்ட/ (UN, 
2015). 

rள்எdசS்ப் 5ள்ளி ஓர ்அைமப்R மH Qரைமத/்க் 
ெகாள்வைதcம் தாண்Fய அளPக்1, அநத் 
அைமப்:[ைடய பண்Rகளில் நடக்1ம் 
மாற்றம், ெப]ம்பாCம் 7uெரன்H இநத் 
மாற்றம் நடக்1ம். ேமCம் இநத் 
மாற்றதை்தத ்hண்)<ன்ற இயக்<கள் 
1ைறக்கப்படட்ாCம் அ/ ஆரம்ப 
நிைலக்1த ்7]ம்பா/. காலநிைல 
அைமப்ைபப் ெபாHதத்வைர, உலகளாAய 
அல்ல/ :ராந7்ய அளAலான காலநிைல 
ஒ] நிைல_e]ந/் மற்ெறா] நிைலக்1 
மாH<ன்ற ஒ] Xக்<யமான 
ெதாடக்கதை்தக் 1Tக்<ன்ற/. இநத் 
Kள்எOச!்ப் Rள்ளி Kண்)ம் மாற்ற 
XFயாத நிகழ்வாகக்Sட இ]க்கலாம். 
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மர5 அUI உலெகங்<Cம் உள்ள nர்̂ க மற்Hம் 
உள்aர ்சdகங்களின் அTP, வரலாH 
மற்Hம் அ[பவங்களில் ஆழமாக, 
அFதத்ளமாகப் Rைதந7்]க்1ம் 
தகவல்கள், R/ைமகள் மற்Hம் 
நைடXைறகள். பாரம்பரய் அTAன் 
வFவங்கள், கலாசச்ார மற்Hம் 
iற்Hசb்ழல் மாற்றத7்ற்1 ஏற்ற, 
தகவைமத/்க் ெகாள்<ன்ற மரR அTP. 
ேமCம் :ற வைக அTP மற்Hம் 
கண்ேணாடட்ங்கைளcம் இ/ 
ஒ]ங்<ைணக்<ன்ற/. மரR அTP என்ப/ 
ெபா/வாக ஒ] தைலXைற_ட=]ந/் 
மற்ெறா] தைலXைறக்1 வாய் வmயாகப் 
பரP<ன்ற/. இ/ ெப]ம்பாCம் nர்̂ க 
அTP, உள்aர ்அTP அல்ல/ மரRசார ்
bழeயல் அTP ஆ<யவற்Hக்1 
ஒதத்தாகப் பயன்ப)தத்ப்ப)<ன்ற/. 
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மாற்றம் இயற்ைக மற்Hம் மனித அைமப்Rகளின் 
அFப்பைடப் பண்Rகளில் ஏற்ப)<ன்ற 
மாற்றம். 
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ஐக்Aய நா4களின் 
காலநிைல மாற்றத்1ற்6ரிய 
கடட்ைமப்Tற்கான மாநா4 

1992-ம் ஆண்) ேம மாதம், இ/ 
ஏற்Hக்ெகாள்ளப்பட)், 1992-ம் ஆண்) 
ரிேயா F ெஜனீேராAல் நடநத் n=க்கான 
உச!் மாநாடF்ல் ைகெயOத7்டப்படட்/. 
இ/ 1994-ம் ஆண்) மாரச் ்மாதத7்ல் 
நைடXைறக்1 வநத்/. ேம 2018 
நிலவரப்பF, 197 தரப்Rகள் (196 நா)கDம் 
ஐேராப்:ய ஒன்TயXம்) இ7ல் 
உHப்:னரக்ளாக இ]நத்ன. 'காலநிைல 
அைமப்:ல் ஆபதத்ான மா[டAயல் 
தைலUடை்டத ்த)ப்பதற்1, 
வளிமண்டலத7்ல் பiைம இல்ல வாc 
ெசTPகைள நிைலப்ப)தத்ேவண்)ம்' 
என்பேத இநத் மாநாடF்ன் Xக்<யமான 
ேநாக்கம். <ேயாடே்டா ெநTXைற மற்Hம் 
பாரிஸ் உடன்பFக்ைக ஆ<ய இரண்) 
ஒப்பநத்ங்களால் மாநாடF்ன் A7கள் 

SR1.5 



Glossary Term Definition Source 

:ன்பற்றப்பட)் 
ெசயல்ப)தத்ப்ப)<ன்றன. 

பா1ப்5 ேமாசமாகப் பா7க்கப்படக்SFய 
Xைனப்R அல்ல/ Xன்கணிப்R. பா7ப்R 
என்ப/ உணர7்றன் அல்ல/ xங்1 
AைளAக்1ம் தன்ைம மற்Hம் 
சமாளிக்1ம், மாற்Tயைமக்1ம் 7றன் 
இல்லாைம உள்ளிடட் பல்ேவH க]த/்கள் 
மற்Hம் SHகைள உள்ளடக்<ய/. 
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காலநிைல அU@யல் காலநிைல அTAயல் என்ப/ 
ஒப்`டட்ளAல் நீண்ட கால வானிைல 
பற்Tய ஆய்P. ெபா/வாக பல 
பதத்ாண்)கள் Xதல் பல �ற்றான்)கள் 
வைர, RA_யல் கால அளPகள் 
நீண்)ள்ளன. வளிமண்டலத7்ன் பண்Rகள் 
Kேத காலநிைல அTAயல் கவனம் 
ெகாண்)ள்ள/. உதாரணத7்ற்1, 
ெவப்பநிைல, ஈரப்பதம், மற்Hம் அதன் 
iழற்! வFவங்கள், கடல், உ_ரக்்ேகாள 
மற்Hம் நீண்ட கால அள^)களில், 
RA_யல் ஆ<யவற்ேறா) இ/ 
ெதாடரR்ெகாண்)ள்ள/. 

Nature 

5\ப்Tக்கத்தக்க ஆற்றல் நம் வாழ்நாளில் Kண்)ம் Kண்)ம் 
R/ப்:த/்க்ெகாள்<ன்ற 
dலங்களிe]ந/் <ைடக்<ன்ற ஆற்றேல 
R/ப்:க்கதத்க்க ஆற்றல். R/ப்:க்கதத் 
எரிசக்7 ஆதாரங்களில், காற்H, bரியன், 
நீர,் உ_ரவ்ளம் (தாவரங்கள்) மற்Hம் 
RA_ன் ெவப்பம் ஆ<யைவcம் அடங்1ம். 

 

ப_வநிைல ெவப்பநிைல, ேமகdடட்ம், மைழ, காற்H 
மற்Hம் :ற வானிைலகள் சம்பநத்ப்படட் 
வளிமண்டலத7்ன் நிைல. =க நீண்ட 
காலத7்ற்1த ்ெதாட]ம் சராசரி 
வானிைலையக் 1Tக்<ன்ற 
காலநிைலcம் இ/Pம் ஒன்றல்ல. 
காலநிைல ேவH, ப]வநிைல ேவH. 

 

ெதாEல்tடப்ப் பரிமாற்றம் சdகத7்ன் பல்ேவH பங்1தாரரக்Dக்1 
மத7்_ல் காலநிைல மாற்றத7்ன் 
தாக்கதை்தத ்தணிப்பதற்1ம் 
தகவைமப்பதற்1ம், ேதைவப்ப)<ன்ற 
அTP, அ[பவம் மற்Hம் 
உபகரணங்களின் ஓடட்ங்கைள 
உள்ளடக்<ய ஒ] பரநத் ெசயல்Xைறகள். 
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