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بتغي املناخ» كل من «املنظمة العاملية أللر�صاد اجلوية» و»برنامج أالمم املتحدة للبيئة» ،من أ�جل �إ�صدار بيان
�ش ّكلت «الهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
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تغي املناخ وت�ثرياته و�إ�سرتاتيجيات ا إل�ستجابة
بتغي املناخ� .ما تقارير التقييم الدورية للهيئة حول ��سباب رّ
دويل وموثوق حول املعرفة العلمية رّ
بتغي املناخ يف املجال أالكادميي واحلكومي
املمكنة فهي التقارير أالكرث �شمولية وتيومي ًا حول هذا املو�ضوع ،وهي ت�ش ّكل املرجع املعياري لكل املعنيني رّ
وال�صناعي ،على امل�ستوى العاملي .فمن خالل الفرق العاملة الثالثة ،يقوم مئات اخلرباء العامليني بتقييم املناخ يف تقرير التقييم الرابع .ويت أ� ّلف التقرير
«تغي املناخ  ،»2007وك ّلها متوفّرة لدى مطبعة جامعة كامربدج:
من ثالثة أ�جزاء أ��سا�سية �ضمن �إطار عام عنوانه رّ
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تغي املناخ  – 2007التخفيف من تغيرّ املناخ
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تغي املناخ  – 2007التخفيف من تغيرّ املناخ �إىل تقدمي ا إلجابات عن خم�سة أ��سئلة حمددة ،تتع ّلق ب�صنع القرار على امل�ستوى
يهدف تقرير رّ
العاملي:
أ
تغي املناخ� ،و تفاديها؟
• ما الذي مُيكن فعله للح ّد من خماطر رّ
• ما هي كلفة تلك ا إلجراءات ،و أ�ين تقع من كلفة اخلمول وعدم التدخل؟
• ما هي م�ساحة الوقت املتوفّرة من أ�جل حتقيق التخفي�ضات اجلذرية املطلوبة كي ت�ستق ّر تركيزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي؟
• ما هي ا إلجراءات املطلوبة على م�ستوى ال�سيا�سات لتخطي احلواجز التي تعيق التطبيق؟
تغي املناخ و�سيا�سات التنمية امل�ستدامة؟
• كيف ميكن التوفيق ما بني �سيا�سة تخفيف رّ
بتغي املناخ نظر ًة �شامل ًة على أالحداث الراهنة عاملي ًا ،ت�ستند �إىل املعرفة العلمية املتع ّلقة بتخفيف
ي� ؤ ّمن التقييم أالخري للهيئة احلكومية الدولية املعن ّية رّ
تغي املناخ .كما يت�ضمن تقييم ًا مف�ص ً
ّال للكلفة و إلمكانيات تكنولوجيات التخفيف وممار�ساتها ،والعوائق أ�مام التطبيق ،وا إلمكانيات على م�ستوى
رّ
و�ضع �سيا�سات القطاعات املختلفة ،مث ًال :جتهيز قطاعات الطاقة والنقل والبناء وال�صناعة والزراعة واحلراجة و�إدارة النفايات .ويربط التقييم
بتغي املناخ مرجع ًا علمي ًا معياري ًا
تغي املناخ .أ�ي�ض ًا� ،سي�ش ّكل التقييم أالخري للهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
�سيا�سات التنمية امل�ستدامة مبمار�سات رّ
بتغي املناخ ،مبا يف ذلك الطالب والباحثني واملحللني و�صانعي القرار يف احلكومات و�ضمن القطاع اخلا�ص.
بالن�سبة �إىل كل املعنيني رّ
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ي�ض ّم الكت ّيب ملخّ �ص وا�ضعي ال�سيا�سات ،وامللخّ �ص الفني ،والتقرير.
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ت�صدير
«تغي املناخ  – 2007التخفيف» ،وهو اجلزء الثالث من تقرير التقييم
يق ّدم رّ
بتغي املناخ ،حتلي ًال عميق ًا لكلفة
الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعن ّية رّ
تغي املناخ.
املقاربات املختلفة وفوائدها ،يف التخفيف وجتنّب رّ
«تغي املناخ
تخو�ض اللجنة يف اجلزء أالول واجلزء الثاين من تقرير تقييم رّ
لتغي املناخ والتداعيات املتوقّعة على
 »2007يف حتليل أال�س�س العلمية رّ
م�ستوى النظامني الب�رشي والطبيعي .أ�ما اجلزء الثالث من التقرير فيق ّدم
حتلي ًال للكلفة وال�سيا�سات والتكنولوجيا املمكن �إ�ستخدامها للح ّد من �إنبعاثات
غازات الدفيئة و /أ�و ملنعها ،ف�ض ًال عن �سل�سلة تدابري ت�ؤول �إىل التخ ّل�ص من
غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي .وي�شري التقرير �إىل �رضورة �إعتماد جمموعة
و�سع
من �إجراءات التك ّيف والتخفيف ،بغية خف�ض خماطر رّ
تغي املناخ .كما ّ
التقرير نطاق التقييم لينظر أ�ي�ض ًا يف العالقة ما بني التنمية امل�ستدامة وتخفيف
تغي املناخ.
رّ
تق ّدم اللجنة احلكومية الدولية كل خم�س أ�و �ست �سنوات تقاري َر علمية �شاملة
تق ّيم فيها امل� ؤ َّلفات العلمية والفنية وا إلجتماعية ا إلقت�صادية املتوفرة .وت�سمح
عملية مراجعة التقارير الدقيقة ،واملتعددة املراحل ،واملت�ضمنة مل�شاركة وا�سعة
ومتوازنة جغرافي ًا ق ّدمها خرباء يف كافة جماالت املعرفة ذات ال�صلة مع آ�الف
املالحظات التي ّمت أالخذ بها ،ب�ضمان نتائج �شفافة وغري متح ّيزة.

تنطلق من ال�سيا�سات القائمة بد ًال من و�صف �سيا�سات جديدة .ويظهر ذلك
ب�شكل خا�ص يف تقرير «التخفيف» الذي يق ّدم أ�دوات ميكن للحكومات أ�ن
ت أ�خذ بها و أ�ن تط ّبقها �ضمن �سيا�ساتها و�إجراءاتها الوطنية يف �إطار �إتفاقات
دولية.
�ساهم يف حت�ضري التقرير مئات امل�ؤلفني من ذوي اخلربات الوا�سعة،
واملخت�صني يف جماالت خمتلفة ،من منذجة ا إلنبعاثات �إىل علم ا إلقت�صاد ،ومن
ال�سيا�سات �إىل التكنولوجيا .ك ّر�سوا ،جميع ًا ،جزء ًا كبري ًا من وقتهم الق ّيم
لتح�ضري هذا التقرير .لذا ،نود أ�ن ن�شكرهم ،و أ�ن ن�شكر ب�شكل خا�ص امل�ؤلفني
املن�سقني والـ 186م�ؤلف ًا رئي�سي ًا ،ب�صفتهم معنيني أ�كرث من غريهم
الرئي�سيني ّ
بهذه العملية.

م .جارود
أالمني العام
املنظمة العاملية أللر�صاد اجلوية

نظر ًا �إىل كونها جهاز ًا حكومي ًا دولي ًا �ش ّكله كل من املنظمة العاملية أ
للر�صاد
اجلوية وبرنامج أالمم املتحدة للبيئة ،تتحمل الهيئة احلكومية الدولية املعن ّية
بتغي املناخ م�س�ؤولية تقدمي معلومات علمية وفنية دقيقة لوا�ضعي ال�سيا�سات،
رّ
أ�� .ستيرن
املدير التنفيذي
برنامج أالمم املتحدة للبيئة
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التمهيد
تغي املناخ  – 2007التخفيف� ،إىل تقدمي ا إلجابات عن خم�سة
يهدف تقرير رّ
أ��سئلة حمددة ،تتع ّلق ب�صنع القرار على امل�ستوى العاملي:
تغي املناخ ،أ�و تفاديها؟
• ما الذي مُيكن فعله للح ّد من خماطر رّ
• ما هي كلفة تلك ا إلجراءات ،و أ�ين تقع من كلفة اخلمول وعدم

التدخل؟
• ما هي م�ساحة الوقت املتوفّرة من أ�جل حتقيق التخفي�ضات اجلذرية
املطلوبة كي ت�ستق ّر تركيزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي؟
• ما هي ا إلجراءات املطلوبة على م�ستوى ال�سيا�سات لتخطي احلواجز
التي تعيق التطبيق؟
تغي املناخ و�سيا�سات
• كيف ميكن التوفيق ما بني �سيا�سة تخفيف رّ
التنمية امل�ستدامة؟

يرتكز التقرير احلايل على و�صف فر�ص التخفيف يف خمتلف قطاعات املجتمع
امل�ساهِ مة يف زيادة ا إلنبعاثات .وتغطي الف�صول ال�سبعة فر�ص التخفيف على
م�ستويات تزويد الطاقة والنقل والبناء وال�صناعة والزراعة واحلراجة و�إدارة
النفايات ،بينما يغطي ف�ص ٌل �إ�ضايف امل�سائل العابرة للقطاعات .ويلقي امل�ؤلفون
نظرة آ�نية على خ�صائ�ص القطاعات املختلفة و�إجراءات التخفيف املمكنة،
ف�ض ًال عن الكلفة واحلواجز اخلا�صة وم�سائل تتع ّلق بتطبيق ال�سيا�سات .كما
يق ّدم التقرير تقديرات ملجمل �إمكانيات التخفيف ،ويعر�ض الكلفة اخلا�صة
بكل قطاع ،والكلفة على م�ستوى العامل ب�شكل عام .يجمع التقرير املعلومات
من درا�سات �إ�ستندت �إىل القاعدة ،مع نتائج منذجة من أالعلى �إىل أال�سفل،
وا�ضع ًا �إجراءات التخفيف الق�صرية أالمد �ضمن املنظور الطويل أالمد من
متو�سط درجات احلرارة العاملية ،ما ي� ؤ ّمن معلومات
أ�جل حتقيق �إ�ستقرار ّ
تتع ّلق بال�سيا�سات وتعطي فكرة عن العالقة ما بني �رصامة أ�هداف ا إل�ستقرار
وتوقيت التخفيف املطلوب وكميته .أ�ما الف�صل ّ 13
فيغطي ال�سيا�سات
وا إلجراءات املطلوبة لتحقيق عملية التخفيف على امل�ستويني الوطني والدويل،
ف�ض ًال عن املعلومات التي تت�ضمنها الف�صول أالخرى عن خمتلف القطاعات.
تغي املناخ والتك ّيف والتنمية
ونظر التقرير يف العالقة ما بني تخفيف رّ
تو�سع ًا يف الف�صول ذات ال�صلة ،مع تخ�صي�ص
امل�ستدامة ،ودر�سها ب�شكل أ�كرث ّ
تغي املناخ.
ف�صل كامل ملعاجلة العالقات بني التنمية امل�ستدامة وتخفيف رّ

آاللية

بعد ا إلجتماعني أالولني الل َذين هدفا �إىل حتديد امل�ضمون املمكن ت أ�مينه،
�إنطلقت آ�لية ا إلنتاج الر�سمية يف العام  2003بعدما أ�ق ّرت اللجنة احلكومية

بتغي املناخ يف دورتها الواحدة والع�رشين خطوط التقرير
الدولية املعن ّية رّ
العري�ضة .و�رسعان ما ت�ش ّكل فريق من  168م�ؤلف ًا رئي�سي ًا ( 55من الدول
النامية 5 ،من الدول التي مي ّر �إقت�صادها مبرحلة �إنتقالية ،و 108من دول
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي) .كما �ش ّكل مكتب الفريق
العامل الثالث جمموعة عمل مك ّونة من  85م�ؤلف ًا م�ساهم ًا ،بنا ًء على ت�سميات
احلكومات واملنظمات الدولية .واختري  %36من امل�ؤلفني الرئي�سيني من الدول
النامية والدول التي مي ّر �إقت�صادها مبرحلة �إنتقالية .ث ّم متت عملية املراجعة،
�إذ نفّذت اللجنة مراجعتني للم�سو ّدات التي تق ّدم بها امل�ؤلفون ،ف�ض ًال عن النظر
يف آ�الف املالحظات التي تق ّدم بها  485معني ًا بال� أش�ن ،من خرباء م�ستعر�ضني
وحكومات ومنظمات دولية .ثم قام رئي�سا التحرير امل�ستعر�ضان مبراقبة
عملية حتويل امل�سو ّدات أالولية �إىل م�سو ّدات جديدة ،مع احلر�ص على أالخذ
بكافة املالحظات الق ّيمة.
بعد ذلك ،مت �إقرار ملخّ �ص وا�ضعي ال�سيا�سات �سطر ًا ب�سطر .أ�ما التقرير
أال�سا�سي وامللخّ �ص الفني فت ّم القبول بهما خالل الدورة التا�سعة الجتماع
الفريق العامل الثالث يف اللجنة ،والتي جرت يف بانكوك ،تايالندا بني  10أ�بريل
 /ني�سان و 4مايو  /أ�يار .2007

ال�شكر

ال �شكّ أ� ّن التقرير هو نتيجة عمل جبار �شارك فيه العديد من أال�شخا�ص من
كافة أ�نحاء العامل ،مق ّدمني نطاق ًا وا�سع ًا من امل�ساهمات ،ومل يكن ليتحقق ذلك
من دون الدعم الكرمي الذي ق ّدمته احلكومات وامل�ؤ�س�سات املعن ّية ،ما �سمح
للم�ؤلفني ور�ؤ�ساء التحرير وامل�ستعر�ضني امل�شاركني ب�إمتام هذه العملية.
ولهم منا ك ّل ال�شكر والتقدير.
�شكر خا�ص حلكومات أ�ملانيا والبريو وال�صني ونيوزيلندا التي �إ�ست�ضافت،
بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات املحلية� ،إجتماعات امل�ؤلفني الرئي�سيني ال�رضورية يف
ليبزيغ ( أ�كتوبر  /ت�رشين أالول  ،)2004وليما (يونيو  /حزيران ،)2005
وبيجني (فرباير � /شباط  )2006وكراي�ست �شري�ش ( أ�كتوبر  /ت�رشين
أالول .)2006
ودعمت دول وم�ؤ�س�سات عديدة �إجتماعات اخلرباء وم�شاورات أالطراف
املعنيني ،ما �ساهم يف زيادة التقرير عمق ًا ويف تو�سيع نطاقه ،و أ�برزها:
• التك ّيف والتخفيف والتنمية امل�ستدامة يف ريونيون (بدعم من احلكومة
الفرن�سية)
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• �سيناريوهات ا إلنبعاثات يف وا�شنطن دي �سي (بدعم من احلكومة
أالمريكية)
• م�ساهمة ممثلي القطاع ال�صناعي يف طوكيو (بدعم من احلكومة
اليابانية) وكيب تاون  -جنوب أ�فريقيا (مب�شاركة �رشكة كهرباء جنوب
أ�فريقيا  ESKOMيف الرعاية)
• م�ساهمة املنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية ومنظمات
البحث العاملة يف جمال البيئة ،ف�ض ًال عن أ�ع�ضاء الوكالة الدولية للطاقة
و�شبكتها التكنولوجية يف باري�س (بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة)
منذ بداية آ�لية العمل وحتى نهايتها ،ن�شط مكتب الفريق العامل الثالث  -امل�ؤلف
من رامون بي�ش مادروغا (كوبا) ،ور .ت .م� .سوتاميهاردجا ( أ�ندوني�سيا)،
وهان�س الر�سن (الدمنارك ،حتى مايو  /أ�يار  ،)2005و أ�والف هوميري ( أ�ملانيا،
من يونيو  /حزيران  ،)2005و�إدواردو كالفو (البريو) ،وزياد ه .أ�بو غرارة
(اململكة العربية ال�سعودية ،حتى �سبتمرب  /أ�يلول  ،)2005ووطاه م .زعرتي
(اململكة العربية ال�سعودية ،حتى �سبتمرب  /أ�يلول  ،)2005و�إ�سماعيل أ� .ر.
اجلزويل (ال�سودان) الذي ق ّدم دعمه البناء وت�شجيعه امل�ستمر.
�إال أ� ّن جناح التقرير يعود بالكامل �إىل خربة فريق امل�ؤلفني وحما�ستهم ،ولهم
منا ك ّل ال�شكر .كما نو ّد أ�ن نعرب عن تقديرنا خلربة فريق املراجعة وم�ساهمته،
فمن دون مالحظاتهم القيمة مل يكن التقرير ليبلغ هذا امل�ستوى النوعي .كما
أ� ّدى املحررون دور ًا مماث ًال يف أالهمية� ،إذ دعموا فريق ال�صياغة جلهة التعامل
مع املالحظات.

وحظيت عملية التقييم ،بدع ٍم من وحدة الدعم الفني ،بتمويل من احلكومة
الهولندية .ويف ما يلي الئحة ب أ��سماء كل من ق ّدم الدعم وامل�شورة و�ساهم يف
عملية التن�سيق :ليو ميري ،بيرت بو�ش ،روتو دايف ،مونيك هوغويجك ،ثيلما
فان دن برينك ،أ�نيتا ميري� ،ساندر برينكمان ،هيليني دي كونيك ،بريتيان
هيج ،دايفد دي جاغر ،جون كي�سيلز� ،إفيلني ترينز ،مانويال لوو�س (الدعم
التحريري) ،مارتن ميدلبريغ (الت�صميم) ،روب بيويجك (مدير املوقع) ،روث
(من�سق حترير الطباعة) ،ماريلني أ�ندر�سون (الفهر�س) ،با إل�ضافة
دي ويجز ّ
�إىل العديد من أال�شخا�ص العاملني يف أ�مانات وكالة التقييم البيئي  MNPومركز
أ�بحاث الطاقة  ECNيف هولندا.
يف اخلتام ،نو ّد أ�ن نتق ّدم بجزيل ال�شكر �إىل أ�مانة اللجنة احلكومية الدولية
بتغي املناخ يف جنيف ،مم ّثل ًة بكل من رينات كراي�ست ( أ�مانة اللجنة)،
املعن ّية رّ
وجيان ليو ،وكاروال �سيبانتي ،ورودي بورجوا ،و أ�نني كورتني ،وجويل
فريناندز ،لدعمهم امل�ستمر خالل تلك العملية.
بريت ميتز
أ�وغونالد دافيد�سون
رئي�سان م�شاركان للفريق العامل الثالث

ُيهدى التقرير �إىل

هريهارد بيت�شيل  -هيلد� ،أملانيا
م ؤ�لف رئي�سي يف ف�صل 12

تويف هريهارد بيت�شيل  -هيلد ب�شكل مفاجئ يف التا�سع من �سبتمرب  /أ�يلول  ،2005عن  41عام ًا .عمل يف مركز بوت�سدام أللبحاث حول ت أ�ثري املناخ ،رئي�س ًا لق�سم
حتاليل أالنظمة املتكاملة .وكان عامل ًا بارع ًا و�إن�سان ًا يحلو العمل معه.
مت ّكن هريهارد بيت�شيل – هيلد ،بف�ضل خربته العلمية وقدرته على ا إلندماج ،من أ�داء دور أ��سا�سي يف العديد من �شبكات البحث الدولية .فلقد آ�من بقوة وب�رضورة
نقل املعرفة العلمية �إىل الر أ�ي العام ،وب�إمكانية حت�سني العامل مب�ساعدة العلم.
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ملخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات
ّ
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امللخ�ص بالتف�صيل يف اجلل�سة التا�سعة للفريق العامل الثالث التابع للهيئة احلكوم ّية الدولية املعن ّية
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امللخ�ص الفني على ال�شكل التايل:
يجب ذكر
ّ

تغي املناخ  :٢٠٠٧التخفيف .م�ساهمة الفريق العامل الثالث
الهيئة احلكومية الدولية
ّ
املعنية بتغيري املناخ  :2007 ،IPCCملخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات .يف رّ
بتغي املناخ [ب .ميتز� ،أ .ر .ديفد�سون ،ب .ر .بو�ش ،ر .دايف ،ل�.أ .ميري (حمررون)] .مطبعة جامعة
يف تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ

كامربدج ،كامربدج ،اململكة املتحدة ونيويورك ،الواليات املتحدة أالمريكية.
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ملخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات

�أ  -املقدمة
 .١تر ّكز م�ساهمة الفريق العامل الثالث يف تقرير التقييم الرابع للهيئة
بتغي املناخ  IPCCعلى معلومات جديدة حول
احلكوم ّية الدولية املعن ّية رّ
جوانب علم ّية وتكنولوج ّية وبيئ ّية و�إقت�صاد ّية و�إجتماع ّية لتخفيف
تغي املناخ ّمت ن�رشها منذ تقرير التقييم الثالث للهيئة احلكوم ّية
رّ
بتغي املناخ  ،IPCCويف التقارير اخلا�صة حول �إلتقاط
الدول ّية املعن ّية رّ
ثاين أ�ك�سيد الكربون وتخزينه وحماية طبقة أالوزون والنظام البيئي
العاملي.
ُيق�سم هذا امللخّ �ص �إىل �ستة أ�ق�سام تلي املق ّدمة ،وهي:
• توجهات �إنبعاثات غازات الدفيئة
واملتو�سط يف خمتلف القطاعات
• التخفيف خالل املد َيني الق�صري
ّ
ا إلقت�صاد ّية (حتى العام )٢٠٣٠
• التخفيف يف املدى الطويل (بعد العام )٢٠٣٠
• ال�سيا�سات والتدابري أ
تغي
والدوات امل�ستخدمة بغية تخفيف رّ
املناخ
تغي املناخ
• التنمية امل�ستدامة وتخفيف رّ
• الفجوات يف املعرفة
ُي�شار �إىل أ�ق�سام الف�صل املنا�سبة يف كل مقطع بني قو�سني .ميكن
�إيجاد �رشح للم�صطلحات والت�سميات املخت�رصة والرموز الكيميائ ّية
امل�ستخدمة يف امللخّ �ص لوا�ضعي ال�سيا�سات يف معجم امل�صطلحات الوارد

توجهات �إنبعاثات غازات الدفيئة
ب-
ّ
يف التقرير أال�سا�سي.
� .٢إزدادت �إنبعاثات غازات الدفيئة العاملية منذ ما قبل الثورة
ال�صناع ّية مع �إرتفاع بن�سبة  ٪٧٠ما بني العامني  ١٩٧٠و٢٠٠٤
(توافق عا ٍل أو�دلة وافية).١
• منذ ما قبل الثورة ال�صناع ّية ,أ� ّدت �إنبعاثات غازات الدفيئة
املتزايدة الناجتة عن الن�شاطات ا إلن�سان ّية �إىل �إرتفاع ملحوظ يف
تركيزات غازات الدفيئة يف الغالف اجل ّوي [الفقرة  1.3من امللخّ �ص
لوا�ضعي ال�سيا�سات املنبثق عن الفريق العامل أال ّول].
• بني العامني  ١٩٧٠و� ،٢٠٠٤إزدادت �إنبعاثات الغازات التالية:
ثاين أ�ك�سيد الكربون وامليثان و أ�ك�سيد النيرتوز ومر ّكبات
الهيدروفلوروكربون ومر ّكبات الهيدروكربون الكاملة الفلورة
و�سدا�سي فلوريد الكربيت التي يت ّم قيا�سها من خالل �إمكان ّية
�سجل  ٪٢٤من هذه الزيادات
ا إلحرتار العاملي ،بن�سبة ( ٪٧٠وقد ّ
بني العامني ١٩٩٠و ،)٢٠٠٤أ�ي أ�نّها ارتفعت من � ٢٨‚٧إىل  ٤٩جيغا
طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون الكربون املكافئ[ ٢راجع الر�سم  ١من
امللخّ �ص لوا�ضعي ال�سيا�سات] .و�إزدادت �إنبعاثات هذه الغازات
مبع ّدالت خمتلفة� .إذ ارتفعت �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون بني
العامني  ١٩٧٠و ٢٠٠٤بن�سبة  ٪٢٨( ٪٨٠منها بني العامني ١٩٩٠
و ،)٢٠٠٤وهي ت�ش ّكل  ٪٧٧من جمموع �إنبعاثات غازات الدفيئة
الب�رشية املن� أش� يف العام .٢٠٠٤
• لقد نتج أ�كرب �إزدياد يف �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون بني العامني
 ١٩٧٠و ،٢٠٠٤عن قطاع التزويد بالطاقة (زيادة بن�سبة .)٪١٤٥
وخالل هذه املرحلة ،بلغ ا إلرتفاع يف ا إلنبعاثات املبا�رشة ٣الناجت
عن النقل  ،٪١٢٠وذاك الناجت عن ال�صناعة  ،٪٦٥وذاك الناجت
٤
وتغي �إ�ستخدام أالرا�ضي واحلراجة
عن �إ�ستخدام أالرا�ضي رّ

الطار النهائي
مت دعمه من خالل النقاط التالية .وهذا ال يعني بال�رضورة �أن م�ستوى «توافق � /أدلة» ينطبق على ك ّل نقطة .يق ّدم إ
مت و�ضع تقييم « توافق � /أدلة» مرفق ،لك ّل موقف رئي�سي و ّ
 ١لقد ّ
� ١رشح ًا حول جت�سيد عدم اليقني.
كمية �إنبعاث ثاين �أك�سيد الكربون التي ميكن �أن حُتدث الت أ�ثري التفاعلي نف�سه الذي ينتجه �أحد غازات الدفيئة اجليد املزج �أو مزيج من غازات الدفيئة
على
 ٢يدلّ ثاين �أك�سيد الكربون املكافئ
ّ
أ
اجلوي
الغالف
يف
خاللها
تبقى
التي
املختلفة
التوقيتات
عتبار
ال
بعني
خذ
�
وينبغي
منها،
واحدة
ل
بك
اخلا�صة
العاملي
حرتار
ال
مكانية
�
ب
م�رضوبة
الغازات
هذه
اجليدة املزج ,على �أن تكون ك ّل
ّ
إ
إ
إ
ّ
أ
[معجم م�صطلحات تقرير التقييم الرابع للفريق العامل ال ّول].
النبعاثات الناجتة عن
النبعاثات الناجتة عن قطاع الكهرباء يف ما يتعلّق بالكهرباء امل�ستهلكة يف البناء ،ويف قطاعي ال�صناعة والزراعة� ،أو إ
النبعاثات املبا�رشة يف ك ّل قطاع إ
 ٣ال ت�شمل إ
املزود لقطاع النقل.
ّ
عمليات تكرير الوقود ّ
جمالية لثاين �أك�سيد الكربون وامليثان و�أك�سيد النيرتوز الناجمة عن �إزالة الغابات والكتلة
ال
النبعاثات إ
مت ا�ستعمال امل�صطلح «�إ�ستخدام أالرا�ضي وتغيرّ �إ�ستخدام أالرا�ضي واحلراجة» لو�صف إ
ّ ٤
ّ
النبعاثات
حيائية واحلريق ،وتلك الناجتة �أي�ض ًا عن تقلّ�ص الكتلة أال
أال
النبعاثات هي �أقل من إ
اخلث و�إحرتاقه [الفقرة  .]١-٣-١وهذه إ
حيائية ب�سبب قطع أال�شجار و�إزالة الغابات وتراجع ّ
ّ
ّ
امل�سجلة هنا �إمت�صا�ص (�إزالة) الكربون.
نبعاثات
ال
ت�شتمل
ال
ة.
فرعي
تعترب
التي
الغابات
زالة
�
عن
الناجتة
إ
إ
ّ
ّ
التوجه �إىل
فرعية .وي�ستند
النبعاثات الناجتة عن �إزالة الغابات
 ٥ميثّل هذا
ال�شارة �إىل �أن إ
النبعاثات الناجمة عن �إ�ستخدام أالرا�ضي وتغيرّ �إ�ستخدام أالرا�ضي واحلراجة ,وجتب إ
التوجه جمموع إ
ّ
ّ
ّ
مما كان عليه بني
مما هو عليه يف قطاعات �أخرى .لقد كان مع ّدل �إزالة الغابات
ّ
عاملي ًا بني العامني  ٢٠٠٠و ٢٠٠٥منخف�ض ًا �أكرث ّ
معلومات وا�سعة حول عدم اليقني ،وهو �أ ّقل يقين ًا بكثري ّ
العامني ١٩٩٠و[ ٢٠٠٠الفقرة .]١-٢-٩



ملخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات

5

¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe øW É¨«L
IóMGƒdG áæ°ùdÉH ÅaÉµªdG

0

¿ƒHôchQƒ∏ahQó«¡dG äÉÑcq ôe
¿ƒHôchQó«¡dG äÉÑcq ôe
âjôÑµdG ójQƒ∏a »°SGó°S

5

∞∏àîªdG Rhôà«ædG ó«°ùcGC
áYGQõdG øY èJÉædG Rhôà«ædG ó«°ùcGC

10

¿Éã«ªdG øe iôNGC ´GƒfGC
¿Éã«ªdG äÉØ∏îe
áYGQõdG øe ¿Éã«ªdG
(3
¿Éã«ªdG ábÉW

10

ó«°ùcGC »fÉK ™LGôJ
(4
åîdGh ¿ƒHôµdG
¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK
(6 (5
äÉHÉ¨dG ádGREG øY èJÉædG

30

ôNGB ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK

(1

0
5
0
5
0
25

(2

(7

20
øY èJÉædG ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK
(8
…QƒØMÉC dG OƒbƒdG ΩGóîà°SEG

15
10
5

0

2004 2000 1990 1980 1970

50
40
30

áÄ«aódG äGRÉZ ´ƒªée

20
10
0

2004 2000 1990 1980 1970



مكانية ا إلحرتار العاملي
الر�سم  ١من امللخّ �ص لوا�ضعي ال�سيا�ساتّ :مت قيا�س � إ ّ
وا�ستعملت
و.٢٠٠٤
من خالل �إنبعاثات غازات الدفيئة بني العامني ١٩٧٠
ُ
مكانيات ا إلحرتار العاملي خالل فرتة املئة عام املذكورة يف تقرير التقييم
�إ ّ
بتغي املناخ للعام  ١٩٩٦بغية حتويل
الدولية
احلكومية
الثاين للهيئة
ّ
ّ
ّ
املعنية رّ
ا إلنبعاثات �إىل ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ( .راجع �إتفاقية أالمم املتحدة
طارية أ
�سا�سية) .وت�شمل ثاين أ�ك�سيد
تغي املناخ التي حتوي العناوين أال ّ
ا إل ّ
ب�ش�ن رّ
أ
ومركبات
ومركبات الهيدروفلوروكربون
الكربون وامليثان و�ك�سيد النيرتوز
ّ
ّ
الهيدروكربون الكاملة الفروة و�سدا�سي فلوريد الكربيت من كافة امل�صادر.
وتعك�س فئتا �إنبعاث ثاين أ�ك�سيد الكربون �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون أ
املت�تية
تغي �إ�ستخدام أالرا�ضي
من �إنتاج الطاقة و�إ�ستخدامها (الثانية من أالعلى) ومن رّ
أ
الر�سم.]�1.1
(الثالثة من أالعلى) [
املالحظات:
أ
آ
ال�صناعية و�إزالة الغابات و�إحرتاق
العمليات
النيرتوز
ك�سيد
�
من
خر
�
عدد
 -١وي�شمل
ّ
ال�سافانا واملياه امل�ستعملة وخملّفات مطامر القمامة.
ال�صناعية وعن �إحرتاق ال�سافانا.
 -٢هناك عدد �آخر من امليثان ناجت عن العمليات
ّ
أ
أ
حيائية يف الر�ض التي
� -٣إنبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون الناجتة عن تفكك الكتلة ال
ّ
أ
تبقى بعد قطع أال�شجار و�إزالة الغابات والناجت عن �إحرتاق اخلث وتراجع التربة
املنزوعة اخلث.
أ
حيائية بن�سبة  ٪١٠من املجموع ،ويقدر �أن ٪٩٠
ال
للكتلة
التقليدي
ال�ستخدام
 -٤إ
ّ
أ
حيائية .وهذا �صحيح بالن�سبة �إىل  ٪١٠فقط من
ال
الكتلة
نتاج
�
عن
ناجتة
منها
إ
ّ
حيائية الذي من املق ّدر �أن يبقى بعد �إحرتاق الفحم اخل�شبي.
كربون الكتلة أال
ّ
امل�سجلة حول �إحرتاق الغابات الوا�سعة املدى و�إحرتاق الكتلة
البيانات
� -٥إ�ستندت
ّ
أال
حيائية يف �أرا�ضي اجلنيبات بني العامني � ٢٠٠٢ - ١٩٩٧إىل بيانات القمر
ّ
ال�صناعي حول �إنبعاثات احلريق العاملية.
� -٦إنتاج أال�سمنت و�إ�شتعال الغاز الطبيعي.
النبعثات الناجتة عن املواد اخلام.
 -٧ي�شمل �إ�ستخدام الوقود أالحفوري إ

 .٥٪٤٠بني العامني  ١٩٧٠و� ،١٩٩٠إزدادت ا إلنبعاثات املبا�رشة
الناجتة عن الزراعة بن�سبة  ،٪٢٧أ� ّما ا إلنبعاثات الناجمة عن أالبنية
فارتفعت بن�سبة  ،٪٢٦وبقيت بعد ذلك ثابتة على م�ستويات العام
 ١٩٩٠تقريب ًا .غري أ�ن قطاع أالبنية ي�ستخدم الكهرباء مب�ستوى
عالٍ  ،لذلك ،تكون ا إلنبعاثات املبا�رشة وغري املبا�رشة أ�كرث �إرتفاع ًا
مما هي عليه عاد ًة [11.3 ،6.1 ،1.3
يف هذا القطاع (ّ ،)٪٧٥
والر�سمان  1.1و.]1.3
• وقد كان ت أ�ثري �إنخفا�ض كثافة الطاقة العاملي ( )٪٣٣-على
ا إلنبعاثات العامل ّية أ�قل من ت أ�ثري منو الدخل الفردي العاملي
( )٪٧٧املمزوج مع منو ال�سكان العاملي ( ,)٪٦٩ويقود هذان
النم ّوان �إىل �إزدياد الطاقة املتع ّلقة ب�إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون
(الر�سم  ٢من امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات) .وقد �إنقلب التوجه
الطويل أالمد إلنخفا�ض كثافة الكربون يف التزويد بالطاقة بعد
العام  .٢٠٠٠ولكن يبقى ا إلختالف يف الدخل الفردي ويف ا إلنبعاثات

ملخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات
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ال�رشائية )�إجمايل الناجت املحلي
املحلي الذي يتم قيا�سه من خالل معادل القوة
الر�سم  ٢من امللخّ �ص لوا�ضعي ال�سيا�سات التوزيع العاملي الن�سبي إلجمايل الناجت ّ
ّ
ال�رشائية  .)PPP GDPpppجمموع ا إلمدادات بالطاقة أال ّولية  TPESو�إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون (الناجمة عن �إحرتاق الوقود أالحفوري
بالقيا�س �إىل معادل القوة
ّ
املنقطة �إىل الدخل الفردي (�إجمايل الناجت املحلي بالقيا�س �إىل معادل القوة
و�إ�شتعال الغاز و�صناعة أال�سمنت) وال�سكان .با إل�ضافة �إىل ذلك ،ي�شري الر�سم يف اخلطوط ّ
ال�رشائية
ال�رشائية نظراً �إىل ال�سكان  ،)GDPppp/popوكثافة الطاقة (جمموع ا إلمدادات بالطاقة أال ّولية من خالل �إجمايل الناجت املحلي با إل�ستناد على معادل القوة
ّ
ّ
 ،)TPES GDPppوكثافة الكربون يف التزويد بالطاقة ( CO2TPESثاين أ�ك�سيد الكربون با إلعتماد على جمموع ا إلمدادات بالطاقة أال ّولية) ،وكثافة ا إلنبعاث الناجت
املمتدة
ال�رشائية  )CO2/GDPppيف الفرتة
قت�صادية (ثاين أ�ك�سيد الكربون با إلعتماد على ا إلجمايل الناجت املحلي بالقيا�س �إىل معادل القوة
نتاجية ا إل
عن
ّ
ّ
ّ
العملية ا إل ّ
ّ
بني العامني  ١٩٧٠و[ .٢٠٠٤الر�سم .]1.5

الفرد ّية ويف كثافة الطاقة بني الدول ملحوظ ًا( .الر�سم  ٣من امللخّ �ص
�سجلت الدول املدرجة يف
لوا�ضعي ال�سيا�سات) .يف العام ّ ،٢٠٠٤
تغي
املرفق أال ّول �ضمن ا إلتفاق ّية ا إلطار ّية أللمم املتحدة ب� أش�ن رّ
املناخ م�ساهمة بن�سبة  ٪٢٠على �صعيد �سكان العامل ،و أ�نتجت
 ٪٥٧من ا إلجمايل الناجت املحلي العاملي بالقيا�س اىل معادل الق ّوة
ال�رشائية ،٦وت�س ّببت بـ  ٪٤٦من �إنبعاثات غازات الدفيئة (الر�سم ٣
أ� من امللخّ �ص لوا�ضعي ال�سيا�سات) [.]1.3
• كما �إنخف�ضت منذ الت�سعينيات �إنبعاثات املواد امل�سببة إل�ستنزاف
٧
أالوزون التي متّت ال�سيطرة عليها من خالل بروتوكول مونرتيال
والتي ت�ش ّكل أ�ي�ض ًا �إحدى غازات الدفيئة .وبلغت �إنبعاثات هذه
الغازات يف العام  ٢٠٠٤ما يعادل  ٪٢٠من م�ستواها يف العام ١٩٩٠
[.]1.3

بتغي املناخ
• و أ�ثبتت جمموعة من ال�سيا�سات مبا فيها تلك املتع ّلقة رّ
و أ�من الطاقة ٨والتنمية امل�ستدامة فاعل ّيتها يف تقلي�ص �إنبعاثات
غازات الدفيئة يف خمتلف القطاعات يف عدد من الدول .غري أ�ن نطاق
مثل هذه ا إلجراءات مل يكن وا�سع ًا مبا فيه الكفاية للح ّد من النمو
العاملي لهذه ا إلنبعاثات [.]2.12 ،1.3
� .٣سي�ستم ّر �إزدياد �إنبعاثات غازات الدفيئة العاملي يف العقود املقبلة
تغي املناخ احلالية وعمل ّيات التنمية
يف ظ ّل �سيا�سات تخفيف رّ
امل�ستدامة املت�صلة بها (توافق عا ٍل أو�دلة وافية).
• يتوقع التقرير اخلا�ص ب�سيناريوهات ا إلنبعاثات ( SRESغري
التخفيف ّية) �إرتفاع ًا يف اخلط أال�سا�سي إلنبعاثات غازات الدفيئة
العاملية من  ٩‚٧جيغا طن ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ �إىل ٣٦‚٧

٦
ال�رشائية
القوة
ال�رشائية ألهداف
القوة
ّ
ّ
ّ
ت�صويرية فقط يف هذا التقرير .ملزيد من ال�رشح حول كيفية ح�ساب معادل ّ
يتم �إ�ستعمال املقيا�س املرتي إلجمايل الناجت املحلي بالقيا�س �إىل معادل ّ
و�سعر ال�رصف ال�سوقي و�إجمايل الناجت املحلّي راجع احلا�شية .١٢
ومركبات الهيدروفلوروكربون وثالثي كلوروامليثان ورباعي كلوريد الكربون و�أحادي بروم امليثان.
 ٧الهالون ومركّ بات الهيدروكلوروفلوروكربون
ّ
 ٨يق�صد ب أ�من الطاقة أالمن يف التزويد بالطاقة.
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 من٢١٠٠ و٢٠٣٠ للنبعاثات املتوقعة للعامني
 ا�إنبعاثات غازات الدفيئة: من امللخّ �ص لوا�ضعي ال�سيا�سات٤ الر�سم
ً
 واخلط أال�سا�سي إ٢٠٠٠ عامليا للعام
يدل الر�سم
ة
املعني
الدولية
احلكومية
الهيئة
 الناجت عنSRES خالل التقرير اخلا�ص حول �سيناريوهات ا إلنبعاثات
ّ .بتغي املناخ واملعلومات التالية للتقرير اخلا�ص
ّ
ّر
أ
امل�ستقبلية
اخلا�ص
التقرير
�سيناريوهات
يف
نبعاثات
ل
ا
توزيع
تواتر
م
تقد
نها
�
كما
.اخلا�ص
التقرير
على ا إلنبعاثات من خالل ال�سيناريوهات ال�ستة الت�صويرية يف
إ
ّ
ّ
 ت�شمل الغازات املحتوية على الفليور ومركبات. ومتت ا إل�شارة �إليها يف الف�صل الثالث.) واخلام�س وال�سبعني،واملتو�سط
، واخلام�س والع�رشين،(املئني اخلام�س
ّ
.]مدون يف الدليل
:االتحرير
يف
التغيري
[
]
7.1
والر�سم
3.2و
1.3
الفقرتان
[
.الكربيت
فلوريد
و�سدا�سي
الفروة
الكاملة
الهيدروكربون
الهيدروفلوروكربون ومركبات
ّ
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جيغا طن ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ ( .)٪٩٠-٢٥بني العامني
 ٢٠٠٠و( ٩ ٢٠٣٠ا إلطار  ١والر�سم  ٤من امللخّ �ص لوا�ضعي
ال�سيا�سات) .يف هذه ال�سيناريوهات ,من التوقّع أ�ن يحافظ الوقود
أالحفوري على موقعه امل�سيطر يف مزيج الطاقة العاملي حتى العام
 ٢٠٣٠وما بعده .ولهذا ال�سبب ,من املتوقّع أ�ن تزيد �إنبعاثات ثاين
أ�ك�سيد الكربون بني العامني  ٢٠٠٠و ٢٠٣٠من ج ّراء �إ�ستخدام
الطاقة من � %٤٠إىل  ٪١١٠خالل هذه الفرتة .ومن املتوقع أ�ن
يت أ�تى �إزدياد بن�سبة الثلث أ�و ثالثة أالرباع يف �إنبعاثات طاقة ثاين
أ�ك�سيد الكربون من املناطق غري املدرجة يف املرفق أال ّول ,على أ�ن
مما
يبقى مع ّدل �إنبعاثات طاقة ثاين أ�ك�سيد الكربون الفردي أ�كرث ّ
هو عليه ( ٥‚١-٢‚٨طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون للفرد الواحد) يف
املناطق املدرجة يف املرفق أال ّول ( ١٥‚١-٩‚٦طن من ثاين أ�ك�سيد
الكربون للفرد الواحد يف العام � .٢٠٣٠إ�ستناد ًا �إىل �سيناريوهات
التقرير اخلا�ص حول �سيناريوهات ا إلنبعاثات  ،SRESمن املتوقّع
أ�ن يتمتّع �إقت�صاد هذه الدول أالخرية بطاقة �إ�ستخدام أ�قل بالن�سبة
�إىل الوحدة من �إجمايل الناجت املح ّلي ( ٦‚٢و $US / ٩‚٩ميغا جول
يف �إجمايل الناجت املحلي) أ�كرث من البلدان غري املدرجة يف املرفق
أالول ( $US / ٦‚٢١-١١‚٠ميغا جول إلجمايل الناجت املح ّلي)
[.]3.2 ،1.3
 .٤متكن مقارنة اخلط أ
ال�سا�س ل�سيناريوهات ا إلنبعاثات ال�صادرة
منذ �سيناريوهات التقرير اخلا�ص حول ا إلنبعاثات ١٠بتلك الواردة
بتغي املناخ
يف التقرير اخلا�ص للهيئة احلكومية الدول ّية املعن ّية رّ
حول �سيناريوهات ا إلنبعاث (١٣٥-٢٥جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد

الكربون املكافئ بال�سنة يف العام  ،٢١٠٠راجع الر�سم  ٤من ّ
امللخ�ص
لوا�ضعي ال�سيا�سات) (توافق عا ٍل أو�دلة وافية).
• ا�ستعملت الدرا�سات منذ التقرير اخلا�ص قيم ًا منخف�ضة لبع�ض
م�سببات ا إلنبعاثات ،خا�صة �إ�سقاطات ال�سكان .لكن ،بالن�سبة
�إىل هذه الدرا�سات التي ت�شمل �إ�سقاطات ال�سكان اجلديدة ،أ� ّدى
تغي ب�سيط
التغي يف امل�ؤديات أالخرى ،مثل النمو ا إلقت�صادي� ،إىل رّ
رّ
يف م�ستويات ا إلنبعاث ال�شامل .وتبدو �إ�سقاطات النمو ا إلقت�صادي
ألفرقيا و أ�مريكا الالتينية ولل�رشق أالو�سط حتى العام  ٢٠٣٠جلهة
خط أال�سا�س يف �سيناريوهات التقرير اخلا�ص امل�ستقبلية ،منخف�ضة
أ�كرث مما أ�ورده التقرير اخلا�ص حول ا إلنبعاثات ،يف حني ي�ؤدي ذلك
دور ًا ب�سيط ًا يف الت أ�ثري على النمو ا إلقت�صادي العاملي وا إلنبعاثات
ال�شامل ّة.
حت�سن متثيل الهباء اجلوي و�إنبعاثات �سالئف الهباء اجلوي ،مبا
•
ّ
فيها ثاين أ�ك�سيد الكربيت والكربون أال�سود والكربون الع�ضوي
التي متلك ت أ�ثري ًا تربيدي ًا وا�ضح ًا .١١با إلجمال ،من املتوقع أ�ن
تنخف�ض بن�سبة أ�كرب مما أ�ورده التقرير اخلا�ص حول �سيناريوهات
ا إلنبعاثات.]3.2[ .
• ت�شري درا�سات متوفّرة �إىل أ�ن خيار �سعر ال�رصف يف �إجمايل
الناجت املحلي (�سعر ال�رصف ال�سوقي أ�و معادل القوة ال�رشائية)
ال ي�ؤثر على ا إلنبعاثات املتوقعة حني يتم �إ�ستعماله ب�شكل ثابت.١٢
أ� ّما ا إلختالفات ,و�إن وجدت ,فهي �صغرية مقارن ًة مع عدم اليقني
الفر�ضيات حول بارامرتات أ�خرى يف ال�سيناريوهات،
الناجت عن
ّ
التغي التكنولوجي [.]3.2
على �سبيل املثال رّ

النبعاثات
النبعاثات  ٣٩‚٨ SRESجيغا طن من ثاين �أك�سيد الكربون املكافئ� ،أي �أ ّنها �أدنى من إ
 ٩تبلغ �إنبعاثات غازات الدفيئة للعام  ٢٠٠٠املقدرة يف التقرير اخلا�ص ب�سيناريوهات إ
الرا�ضي وتغيرّ �إ�ستخدام أ
النبعاثات الناجتة عن �إ�ستخدام أ
الرا�ضي
يف
ختالف
ال
ىل
�
ذلك
ويعود
امل�سجلة يف بيانات �إدغار للعام  ٤٥( ٢٠٠٠جيغا طن من ثاين �أك�سيد الكربون املكافئ)،
إ
إ إ
ّ
واحلراجة.
الطارية ب� أش�ن تغيرّ املناخ
ال�ضافية اىل جانب ال�سيا�سات احلالية ,ويختلف عدد من الدرا�سات احلديثة يف ما يتعلّق ب إ�تفاقية أالمم املتحدة إ
 ١٠ال ي�شمل خط أال�سا�س لل�سيناريوهات �سيا�سة املناخ إ
وبروتوكول كيوتو.
 ١١راجع تقرير الفريق العامل أالول لتقرير التقييم الرابع ,الف�صل .٢-١٠
الجمايل الناجت املحلي بني الدول.
مرتيان بغية مقارنة إ
 ١٢ح�صل نقا�ش حول �إ�ستخدام �أ�سعار ال�رصف املختلفة يف �سيناريوهات إ
النبعاثات منذ تقرير التقييم الرابع .ويجري �إ�ستعمال مقيا�سان ّ
وي�ستح�سن �إ�ستخدام �سعر ال�رصف ال�سوقي يف التحليالت التي ت�شمل ال�سلع التي يتم املتاجرة بها دولياً .يف حني ي�ستح�سن �إ�ستخدام معادل القوة ال�رشائية يف التحليالت التي ت�شمل مقارنات
عائدات املنتوجات بني الدول التي ت�شهد �إختالفات كبرية يف مراحل النمو .اختالفات كبرية يف م�ستويات التنمية .مت التعبري عن معظم الوحدات املالية يف هذا التقرير من خالل �سعر ال�رصف
ال�رشائية مت التعبري
املالية من خالل معادل القوة
مت قيا�سها من خالل �سعر ال�رصف ال�سوقي .وعند الداللة على الوحدات
ال�سوقي .ويعك�س ذلك أالغلبية الكبرية لبيانات �إنبعاثات التخفيف التي ّ
ّ
ّ
الجمايل الناجت املحلي بالقيا�س �إىل معادل القوة ال�رشائية.
عنها من خالل إ
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امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات� .سيناريوهات إالنبعاثات
إالطار ١من
ّ
النبعاثات ()SRES
الناجتة عن التقرير اخلا�ص حول �سيناريوهات إ
القت�صادي عالٍ جداً ،وت�صل الن�سبة ال�سكانية العاملية �إىل العتبة
�أ .١ي�صف الواقع املنظور و�أ�رسة �سيناريو �أ )A1( ١العامل امل�ستقبلي حيث يكون النمو إ
�سا�سية
الق�صوى بحلول منت�صف القرن لتعود وتنخف�ض من جديد بعد ذلك ،ويجري �إدخال �رسيع لتكنولوجيات جديدة و�أكرث فاعلية� .أ ّما املوا�ضيع أال
ّ
القليمية
الختالفات إ
والجتماعية املتزايدة ،مع �إنخفا�ض ملمو�س يف إ
التي ي�شري �إليها فهي التقارب بني أالقاليم وبناء القدرات والتفاعالت الثقافية إ
تف�صل �أ�رسة �سيناريو �أ ١يف ثالث جمموعات التوجيهات البديلة للتغيرّ التكنولوجي يف نظام الطاقة .وميكن التمييز بني
على م�ستوى دخل الفرد الواحدّ .
أ
هميتها التكنولوجية� :سيناريوهات الوقود أالحفوري املركّ ز  ،A1FIو�سيناريوهات الوقود غري أالحفوري ،A1T
ل
ا
تبع
جمموعات ال�سيناريوهات الثالث �أ١
ً
ّ
التح�سن عينها تنطبق
�أو توازن امل�صادر كافة �أ١ب (( )A1Bحيث ُيح ّدد التوازن على �أ ّنه ال يعتمد ب�شكل كبري على مورد طاقة واحد ،على �إعتبار �أ ّن ن�سب
ّ
ال�ستخدام النهائي).
على كافة م�صادر التزويد بالطاقة وعلى كافة تكنولوجيات إ
العتماد على الذات
�أ .٢ي�صف الواقع املنظور و�أ�رسة �سيناريو �أ )A2( ٢عامل ًا غري متجان�س ب�شكل كبري� ،أ ّما املو�ضوع أال�سا�سي الذي ي�شري �إليه فهو إ
التوجه
القت�صادية فهي �إقليمية
واملحافظة على الهويات املحلية� .أما �أمناط اخل�صوبة فتقرتب ببطئ ،ما ي�ؤدي �إىل زيادة �سكانية
م�ستمرة� .أما التنمية إ
ّ
ّ
منو �إقت�صادي للفرد الواحد وتغيرّ تكنولوجي �أكرث تفكّك ًا وبطئ ًا من خطوط أالحداث أالخرى.
ب�شكل �أ�سا�سي ،مع ّ
ب .١ي�صف الواقع املنظور و�أ�رسة �سيناريو ب )B1( ١عامل ًا متقارب ًا مع ن�سبة ال�سكان عينها عاملياً ،حيث ت�صل الكثافة ال�سكانية �إىل العتبة الق�صوى
القت�صادية نحو �إقت�صاد معلومات
بحلول منت�صف القرن لتعود وتنخف�ض بعد ذلك كما هو احلال يف الواقع املنظور �أ ١ولكن مع تغيرّ �رسيع يف الهيكليات إ
وخدمات ،يف ظ ّل �إنخفا�ضات يف القوة املادية ويف ظل �إدخال تكنولوجيات نظيفة وذات كفاءة من حيث �إ�ستخدام املوارد� .أما الرتكيز فهو على احللول
حت�سن التكاف�ؤ ،لكن من دون مبادرات مناخية �إ�ضافية.
القت�صادية إ
لل�ستدامة إ
العاملية إ
والجتماعية والبيئية ،مبا يف ذلك ّ
مل
والجتماعية والبيئية .هو عا ٌ
القت�صادية إ
لل�ستدامة إ
يتم الرتكيز فيه على احللول املحلية إ
ب .٢ي�صف الواقع املنظور و�أ�رسة �سيناريو ب )B2( ٢عامل ًا ّ
القت�صادية ،وتغيرّ اً تكنولوجي ًا
ي�شهد كثافة �سكانية دائمة التزايد لكن بن�سبة �أدنى من ن�سبة الواقع املنظور �أ ،٢كما يعرف م�ستويات
متو�سطة من التنمية إ
ّ
أ
أ
الجتماعي� ،إال � ّنه يركّ ز �ي�ض ًا
توجه ال�سيناريو نحو حماية البيئة والتكاف ؤ� إ
تنوع ًا من الواقع املنظور يف ب ١و�أ .١ومع �أن ذلك يرتافق مع ّ
�أق ّل �رسعة و�أكرث ّ
والقليمي.
على امل�ستويني املحلي إ
مت �إختيار �سيناريو تو�ضيحي لك ّل من جمموعات ال�سيناريوهات ال�ستة .A1B, A1FI, A1T, A2, B1, B2ويجب �إعتبار جميع ال�سيناريوهات فاعلة
و ّ
بامل�ستوى عينه.
تقر ب�شكل وا�ضح
ي�ضم التقرير اخلا�ص حول �سيناريوهات إ
وال ّ
النبعاثات مبادرات مناخية �إ�ضافية ،ما يعني �أ ّنه ما من �سيناريوهات ،يف هذا التقريرّ ،
ين�ص عليها بروتوكول كيوتو.
الطارية ب� أش�ن تغيرّ املناخ �أو �أهداف إ
تطبيق �إتفاقية أالمم املتحدة إ
النبعاثات التي ّ

يلخ�ص التقرير اخلا�ص حول �سيناريوهات ا إلنبعاثات من تقرير التقييم الثالث بعد �إعادة النظر فيه و�إعتماده من
ّمت أ�خذ ا إلطار احلايل الذي ّ
قبل الهيئة.

امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات� :إمكان ّية التخفيف واملقاربات التحليل ّية
إالطار  ٢من
ّ
للنبعاث يف ما يتعلّق
مت تطوير مبد�أ «�إ
لقد ّ
مكانية التخفيف» بغية تقييم نطاق احل ّد من غازات الدفيئة التي ميكن القيام به نظراً للخطوط أال�سا�سية إ
ّ
مت جت ّنبها �أو تخفي�ضها)� .إىل
مب�ستوى معينّ ل�سعر الكربون (الذي يتم التعبري عنه من خالل �سعر وحدة ثاين �أك�سيد الكربون� ،أي ما يعادل إ
النبعاثات التي ّ
قت�صادية».
ال
وال
«المكانية
مكانية إ
ال�سوقية إ
جانب ذلك ,يتم التعريف ب إ�مكانية التنمية من خالل إ
ّ
ّ
ّ
المكانية ال�سوق ّية :هي �إمكانية التخفيف املرتكزة على التكاليف اخلا�صة وعلى م�ستويات التخفي�ض اخلا�صة 13التي ميكن ح�صولها يف ظل تو ّقع
إ
المت�صا�ص احلايل [.]2.4
ال�شارة �إىل �أن احلواجز احلالية حت ّد إ
والجراءات املتخذة يف الوقت الراهن ,مع إ
ال�رشوط ال�سوقية مبا فيها ال�سيا�سات إ
13
مف�صل.
تعك�س التكاليف اخلا�صة و�أ�سعار التخفي�ض منظور ال�رشكات اخلا�صة وامل�ستهلكني� ،أنظر معجم امل�صطلحات للح�صول على �رشح ّ
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(تتمت ا إلطار)2
القرار
ال
ال
جتماعية 14يف ظ ّل إ
جتماعية والفوائد وم�ستويات التخفي�ض إ
مكانية التخفيف التي ت أ�خذ باحل�سبان التكاليف إ
القت�صاد ّية مت ّثل �إ
إالمكان ّية إ
ّ
ّ
ّ
متت �إزالة احلواجز [.]2.4
ب أ�ن الكفاءة
حت�سنت من خالل ال�سيا�سات والتدابري ،كما ّ
ّ
ال�سوقية ّ
مكانية التخفيف يف ظل ال�سيا�سات واحلواجز املوجودة ،يف حني
مكانية
ال
ال�سوقية بغية �إعالم �صانعي ال�سيا�سة حول �إ
ميكن �إ�ستخدام الدرا�سات حول إ
ّ
ّ
ّ
حيز التنفيذ من �أجل �إزالة احلواجز
منا�سبة
وجديدة
ة
�ضافي
�
�سيا�سات
دخال
�
مت
ما
ذا
�
حتقيقه
ميكن
ما
ىل
�
ة
قت�صادي
ال
ال
إ
ّ إ
إ
ّ إ
مكانية إ
ت�شري الدرا�سات حول إ
ّ
ّ
ّ
ال�سوقية.
المكانية
ال
ال
ال
قت�صادية غالب ًا ما تكون �أكرب من إ
مكانية إ
جتماعية والفوائد .ولهذا ال�سبب ،ف إ�ن إ
و�شمل التكاليف إ
ّ
ّ
ّ
ّ
مكانية التخفيف من خالل �إ�ستخدام �أنواع خمتلفة من املقاربات .ويوجد نوعان متباعدتان من املقاربات« :املقاربة من خالل النماذج
ويتم تو ّقع �إ
ّ
أ
أ
أ
أ
قت�صادية.
ال
ة
مكاني
ال
تقييم
بغية
ا
�سابق
�ستعمالها
�
مت
التي
�سفل»
ال
على
ال
من
امل�صممة
النماذج
خالل
من
واملقاربة
على،
ال
ىل
�
�سفل
ال
من
امل�صممة
ً
ّ إ
إ
إ
إ
ّ

درا�سات النماذج امل�ص ّممة من أال�سفل �إىل أ
العلى ترتكز �إىل تقييم خيارات التخفيف والت�شديد على التكنولوجيات والت�رشيعات املح ّددة .وهي
القت�صاد الكلّي ثابت .وكانت التنب�ؤات حول القطاع �شاملة ،كما هو احلال يف تقرير التقييم الثالث ،من �أجل
درا�سات
قطاعية �إىل حد منوذجي تعترب �أن إ
ّ
ت أ�مني تو ّقع حول �إمكانية التخفيف لهذا التقييم.
درا�سات النماذج امل�صممة من أالعلى �إىل أ
القت�صادية الوا�سعة خليارات التخفيف .وهي ت�ستعمل �أطر ثابتة عاملي ًا ومعلومات
المكانية إ
تقيم إ
ال�سفل ّ
الكلية.
�شاملة حول خيارات التخفيف ،وتلتقط الت أ�ثريات التفاعلية ال�سوقية إ
والقت�صادية ّ
وقد �أ�صبحت النماذج امل�صممة من �أ�سفل �إىل �أعلى ،والنماذج امل�صممة من �أعلى �إىل �أ�سفل� ،أكرث ت�شابه ًا منذ تقرير التقييم الثالث .فقد َدجمت النماذج
�سوقية ،ذات
�ضافية ،يف حني َدجمت النماذج امل�صممة من �أ�سفل �إىل �أعلى ت أ�ثريات تفاعلية
امل�صممة من �أعلى �إىل �أ�سفل خيارات تخفيف
تكنولوجية �إ
ّ
ّ
ّ
َّ
أ
أ
ال�ستفادة من درا�سات النماذج امل�صممة من ��سفل �إىل �على ب�شكل خا�ص
�إقت�صاد كلّي ،كما �أدخلت حتلي ًال للحواجز يف
هيكليات منوذجها اخلا�ص .ويتم إ
ّ
امل�صممة من �أعلى �إىل �أ�سفل يف تقييم
يف فر�ص ال�سيا�سة املح ّددة على امل�ستوى القطاعي ،كفر�ص حت�سني كفاءة الطاقة ،يف حني ُي�ستفاد من الدرا�سات
ّ
والقت�صادية الوا�سعة ،مثل ال�رضيبة على الكربون و�سيا�سات التثبيت.
تغيرّ �سيا�سات املناخ
القطاعية إ
ّ
كتلوث الهواء
القت�صادية بالنظر �إىل خيارات �أ�سلوب احلياة ،مبا فيها كافة العوامل
ال
مكانية إ
لكن ،هناك حدود لهذه الدرا�سات احلالية حول إ
ّ
ّ
اخلارجية ّ
أ
أ
العتبار الفوائد
املحلّي .ولقد مت ح�رص متثيلها يف بع�ض املناطق والدول والقطاعات والغازات واحلواجز .غري �ن تكاليف التخفيف املتوقعة ال ت�خذ بعني إ
املمكن جنيها من جت ّنب تغيرّ املناخ.

مللخ�ص �صانعي ال�سيا�سات :الفر�ض ّيات يف الدرا�سات
إالطار ّ ٣
حول حمفظات التخفيف وتكاليف إالقت�صاد الكلي.
الكلي على النمذجة من خالل الت�صاميم من �أعلى �إىل �أ�سفل .ت�ستخدم معظم النماذخ التكلفة
املقيمة ملحفظات التخفيف وتكاليف إ
ترتكز الدرا�سات ّ
القت�صاد ّ
العاملية ,مفرت�ضة �ألاّ وجود لكلفة على ال�صفقات يف أال�سواق ال�شفافة ،ما يجعل
التجارية
النبعاثات
أالدنى العاملية من �أجل حمفظات التخفيف ،وذلك مع إ
ّ
ّ
بال�ستناد �إىل نقطة زمنية حم ّددة.
تطبيق �إجراءات التخفيف خالل القرن ٢١
مثالية .وحتدد التكاليف إ
ّ
�سرتتفع التكاليف املنمذجة يف بع�ض املناطق والقطاعات (مثالً ،يف �إ�ستخدام أالرا�ضي) ويتم �إ�ستبعاد الغازات واخليارات .يف حني �ستنخف�ض التكاليف
مت حتفيزها فهي ت�شمل
املنمذجة مع �إنخفا�ض خطوط أال�سا�س و�إ�ستخدام العائدات الناجتة عن ال�رضائب على الكربون والرخ�ص القابلة للتداول ،و�إذا ما ّ
والجراءات ذات املنفعة امل�شرتكة لتدابري التخفيف �أو م�سائل التكاف�ؤ.
العتبار الفوائد
املناخية إ
التعليم التكنولوجي .وال ت أ�خذ هذه النماذج بعني إ
ّ

اخلا�صني� ،أنظر معجم امل�صطلحات للح�صول على
جتماعية �أقل من تلك امل�ستخدمة من قبل امل�ستثمرين
ال
 14تعك�س التكاليف اخلا�صة و�أ�سعار التخفي�ض منظور املجتمع� .أ�سعار التخفي�ض إ
ّ
ّ
مف�صل.
�رشح ّ
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التغي التكنولوجي الناجت عن النمذجة
إالطار  4يف امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات:
رّ
تطور
مت حتقيق
ٍ
ٍ
ت�شري املن�شورات ذات ال�صلة �إىل �أ ّن ال�سيا�سات والتدابري قد ت�ؤدي �إىل تغيرّ تكنولوجي .وقد ّ
ملمو�س عرب تطبيق ُن ُهج ت�ستند �إىل التغيرّ
التكنولوجي املدرج يف الدرا�سات حول التثبيت؛ غري �أ ّن بع�ض املفاهيم ال تزال عالقة .ويف �إطار النماذج التي تعتمد تلك أالنهج ،تخ ّف�ض التكاليف املتوقعة
ال�شارة �إىل �أ ّن تلك التخفي�ضات تزداد كلما ت�ضاءلت م�ستويات التثبيت.
بخ�صو�ص م�ستوى تثبيت معينّ ؛ وجتدر إ

ج  -التخفيف على املد َيني الق�صري واملتو�سط
(حتى العام )٢٠٣٠
 -٥تد ّل الدرا�سات املنفذة بوا�سطة النماذج امل�صممة من أ��سفل �إىل
أ�على وتلك امل�صممة من أ�على �إىل أ��سفل على وجود �إمكان ّية
�إقت�صادية هامة لتخفيف �إنبعاثات غازات الدفيئة خالل العقود
املقبلة ميكن أ�ن توازي النمو املتو ّقع ل إلنبعاثات العامل ّية أ�و أ�ن
تق ّل�ص ا إلنبعاثات �إىل م�ستوى أ�دنى من امل�ستويات احلالية (توافق
عا ٍل أو�دلة وافية).

متّت ا إل�شارة �إىل ن�سبة عدم اليقني يف التوقعات بوا�سطة أ�عمدة اجلداول،
التغي التكنلوجي
بغية التعبري عن م�ستويات خطوط أال�سا�س ومع ّدالت رّ
وعوامل أ�خرى تخت�ص باملقاربات املختلفة� .إىل جانب ذلك ،تزداد
ن�سبة عدم اليقني ب�سبب املعلومات املحدودة عن التغطية العامل ّية للدول
والقطاعات والغازات.
ال�سفل �إىل أ
الدرا�سات امل�ص َّممة من أ
العلى
• ّمت جت�سيد ا إلمكان ّية ا إلقت�صادية املتوقعة لهذا التقييم للعام
 ٢٠٣٠من خالل املقاربات امل�صممة من أ��سفل �إىل أ�على (راجع

اجلدول  ١من ّ
امل�صممة من أال�سفل �إىل أالعلى.
مكانية التخفيف العاملي يف العام  ٢٠٣٠من خالل الدرا�سات
امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات � :إ ّ
َّ
�سعر الكربون
(بالدوالر أالمريكي لطن
ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ)
0
20
50
100

ا إلمكانية ا إلقت�صاد ّية
(باجليغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون
املكافئ يف ال�سنة)
7-5
17-9
26-13
31-16

التخفي�ض املتع ّلق بالتقرير اخلا�ص
التخفي�ض املتع ّلق بالتقرير اخلا�ص
ب�سيناريوهات ا إلنبعاثات ب2
حول �سيناريوهات ا إلنبعاثات أ�1ب
أ
(٦٨جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون (٤٩جيغا طن من ثاين �ك�سيد الكربون
املكافئ بال�سنة) %
املكافئ بال�سنة) %
14-10
10-7
35-19
25-14
52-27
38-20
63-32
46-23

اجلدول  ٢يف ّ
امل�صممة من أالعلى �إىل أال�سفل.
مكانية التخفيف العاملي يف العام  ٢٠٣٠بوا�سطة الدرا�سات
امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات � :إ ّ
َّ
�سعر الكربون
(بالدوالر أالمريكي لطن
ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ)
20
50
100

10

ا إلمكانية ا إلقت�صاد ّية
(باجليغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون
املكافئ يف ال�سنة)
18-9
23-14
26-17

التخفي�ض املتع ّلق بالتقرير اخلا�ص
التخفي�ض املتع ّلق بالتقرير اخلا�ص
ب�سيناريوهات ا إلنبعاثات ب2
حول �سيناريوهات ا إلنبعاثات أ�1ب
أ
(٦٨جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون (٤٩جيغا طن من ثاين �ك�سيد الكربون
املكافئ بال�سنة) %
املكافئ بال�سنة) %
27-13
34-21
38-25

37-18
47-29
53-35
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الر�سم  ٥أ� يف ّ
مكانية التخفيف ا إلقت�صادي
امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات � :إ ّ
امل�صممة من أ��سفل �إىل أ�على
املتوقعة من الدرا�سات
العاملي يف العام ٢٠٣٠
ّ
َّ
١
اجلدول
(البيانات م�ستخرجة من
امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات).
يف
الوارد
ّ

الر�سم ٥ب يف ّ
مكانية التخفيف ا إلقت�صادي
امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات � :إ ّ
امل�صممة من أ�على �إىل أ��سفل
الدرا�سات
من
املتوقعة
٢٠٣٠
العاملي يف العام
َّ
٢
اجلدول
من
م�ستخرجة
(البيانات
امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات).
يف
الوارد
ّ

ا إلطار  ٢من امللخّ �ص لوا�ضعي ال�سيا�سات) يف اجلدول  ١من
امللخّ �ص لوا�ضعي ال�سيا�سات ،ويف الر�سم  ٥أ� من امللخّ �ص لوا�ضعي
ال�سيا�سات .وكمرجع ،كانت ا إلنبعاثات يف العام  ٢٠٠٠توازي ٤٣
جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ [.]11.3
١٥
• تقرتح الدرا�سات أ�ن تتمتّع فر�ص التخفيف ذات �صايف التكاليف
ال�سلبي ب�إمكانية تقلي�ص ا إلنبعاثات �إىل ما يقارب  ٦جيغا طن من
ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ يف ال�سنة يف العام  .٢٠٣٠ويتط ّلب ذلك
تعاطي ًا مع تطبيق احلواجز [.]11.3
• ال ي�ستطيع أ�ي قطاع أ�و تكنولوجيا أ�ن يواجه حت ّدي التخفيف
بالكامل� .إذ ت�ساهم كافة القطاعات املق َّيمة يف جمموع ا إلنبعاثات
( أ�نظر الر�سم  ٦من امللخّ �ص لوا�ضعي ال�سيا�سات) .متّت ا إل�شارة
�إىل تقنيات وممار�سات التخفيف أال�سا�س ّية يف كل قطاع يف اجلدول ٣
من امللخّ �ص لوا�ضعي ال�سيا�سات [،8.4 ،7.5 ،6.5 ،5.4 ،4.4 ،4.3
.]10.4 ،9.4

ال�سيا�سات التايل ،ويف الر�سم  ٥ﺐ يف امللخّ �ص لوا�ضعي ال�سيا�سات.
�إن ا إلمكانيات ا إلقت�صادية العامل ّية التي ّمت احل�صول عليها من
الدرا�سات امل�ص َّممة من أ�على �إىل أ��سفل من�سجمة مع الدرا�سات
امل�ص َّممة من أ��سفل �إىل أ�على ( أ�نظر ا إلطار  ٢من امللخّ �ص لوا�ضعي
ال�سيا�سات) .وعلى الرغم من ذلك ،تتم مالحظة �إختالفات وا�ضحة
على امل�ستوى القطاعي [.]3.6
• ّمت �إ�ستنتاج الت ّوقعات يف اجلدول ٢يف امللخّ �ص لوا�ضعي ال�سيا�سات
التوجه نحو تثبيت طويل أالمد
من �سيناريوهات التثبيت ،مثل
ّ
لرتكيز غازات الدفيئة يف الغالف اجل ّوي [.]3.6

الدرا�سات امل�ص َّممة من أ�على �إىل أ��سفل:
• حت�صي الدرا�سات امل�ص َّممة من أ�على �إىل أ��سفل تق ّل�ص ًا يف �إنبعاث
العام  ٢٠٣٠مثلما ّمت جت�سيده يف اجلدول  ٢يف امللخّ �ص لوا�ضعي

 .٦يف العام ُ ،٢٠٣٠يق ّدر أ�ن تكون التكاليف على م�ستوى ا إلقت�صاد
املتوجهة
الك ّلي للتخفيف املتعدد الغازات املتوافِق مع امل�سارات
ّ
نحو تثبيت بني  ٤٤٥و ٧١٠جزء ًا يف املليون من ثاين أ�ك�سيد الكربون
املكافئ ،ما بني �إنخفا�ض  ٪٣إلجمايل الناجت املحلي و�إرتفاع
ب�سيط ،وذلك مقارنة مع خط أ
ال�سا�س ( أ�نظر اجلدول ٤من ّ
امللخ�ص
لوا�ضعي ال�سيا�سات) .غري أ� ّنه من املمكن أ�ن تختلف التكاليف
ا إلقليمية ب�شكل ملحوظ عن املع ّدالت العاملية (توافق عا ِل أو�دلة
متو�سطة) ( أ�نظر ا إلطار ٣يف ّ
امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات بغية

مت تعريف اخليارات ذات �صايف الكلفة ال�سلبي (فر�ص ال يندم عليها) على �أنها اخليارات التي توازي فوائدها ،مثل تكاليف الطاقة
 ١٥يف هذا التقرير ,كما يف تقرير التقييم الثالث والثاينّ ،
قليمية من جهة �أخرى ،والتي توازي التكاليف املرتتبة على املجتمع �أو تفوقها ،ب إ��ستثناء أ
الرباح
النبعاثات املخفّ�ضة للملوثات
املحلية إ
والنبعاثات املخفّ�ضة من جهة ،إ
املخفّ�ضة إ
وال ّ
ّ
أ
امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات).
الطار ١من
الناجتة عن جت ّنب تغيرّ املناخ (�نظر إ
ّ
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اجلدول  ٣يف ّ
�سا�سية امل�ستخدمة يف التخفيف أو��ساليب �إ�ستخدامها يف كل قطاع .ال تتبع التكنولوجيا
امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات :التكنولوجيا واملمار�سات أال ّ
التغيات يف أ��ساليب العي�ش التي باتت �صارخة (لكن ّمتت ا إل�شارة �إليها يف الفقرة  ٧من
مثل
ة
التكنولوجي
غري
املمار�سات
اجلدول
ي�شمل
ال
.
ترتيبا
والقطاعات
ً
حمدداً
ّ
رّ
امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات).
هذا ّ
القطاع
التزويد بالطافة
[الفقرتني ٤.٣
و]٤.٤

النقل

[الفقرة ]٥.٤

أالبنية
[الفقرة ]٦.٥
ال�صناعة

[الفقرة ]7.5

الزراعة

[الفقرة ]8.4

احلراجة /
الغابات
[الفقرة ]٩.٤
�إدارة النفايات
[الفقرة ]١٠.٤
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املمار�سات والتكنولوجيا أ
ال�سا�س ّية امل�ستخدَمة يف التخفيف
و أ��ساليب �إ�ستخدامها حالياً واملتوفرة جتارياً
حت�سني فاعلية ا إلمداد والتوزيع ،تبديل املحروقات من الغاز �إىل
الفحم ,الطاقة النوو ّية ،احلرارة والطافة القابلتان للتجديد (الطاقة
املائ ّية وال�شم�سية والرياح واحلرار ّية اجلغراف ّية والطاقة أالحيائ ّية)،
احلرارة والطاقة املمزوجة ،ا إل�ستخدام املبكر لطريقة �إ�ستخراج
الكربون وتخزينه (مثل تخزين ثاين أ�ك�سيد الكربون امل�ستخرج من
الغاز الطبيعي).
املزيد من ا آلليات ذات الكفاءة جلهة �إ�ستخدام الوقود ،مر ّكبات مر ّكبة،
آ�ليات ت�ستخدم ديزل أ�نظف ،الوقود أالحيائي ,ا إلنتقاالت النموذجية من
النقل اخلا�ص �إىل برامج النقل العام و�إ�ستعمال �سكك احلديد ،التخلي
عن ال�سيارات كو�سيلة تنقّل (الد ّراجات الهوائية وال�سري على أالقدام)،
�إ�ستخدام أالرا�ضي وتخطيط النقل.
ا إلنارة الر�شيدة وا إلنارة النهارية ،أ�دوات كهربائ ّية ،و�سائل تربيد
حم�سنة ،حت�سني العزل ،ت�صميم
وت�سخني أ�كرث كفاءة ،أ�فران طهي ّ
�شم�سي �إيجابي و�سلبي من أ�جل الت�سخني والتربيد� ،سوائل تربيد
بديلة� ،إ�ستعادة الغازات املفلورة و�إعادة تدويرها.
آ�الت �إلكرتون ّية خم�ص�صة ل إل�ستخدام النهائي أ�كرث تر�شيد ًا� ،إ�ستعادة
الطاقة واحلرارة� ،إعادة ت�صنيع أالدوات و�إ�ستبدالها ،مراقبة �إنبعاث
الغاز غري ثاين أ�ك�سيد الكربون ،جمموعة وا�سعة من تكنولوجيا ا آلليات
اخلا�صة.
أ
حت�سني املحا�صيل و�إدارة �را�ضي املراعي بغية زيادة تخزين كربون
الرتبة� ،إعادة ت أ�هيل أ�تربة اخلث املزروعة أ
والرا�ضي املتدهورة ،حت�سني
تقنيات زراعة أالرز� ،إدراة املوا�شي أ
وال�سمدة بغية احل ّد من �إنبعاثات
امليثان ،حت�سني تقنيات �إ�ستعمال حمفّزات النيرتوجني من أ�جل تخفي�ض
�إنبعاثات أ�ك�سيد النيرتوز ،حما�صيل خم�ص�صة لتوليد الطاقة من أ�جل
�إ�ستبدال �إ�ستخدام الوقود أالحفوري ،حت�سني كفاءة الطاقة.
الت�شجري� ،إعادة الت�شجري� ،إدارة الغابات ،احل ّد من �إزالة الغابات� ،إدارة
�إنتاج اخل�شب املح�صود� ،إ�ستعمال املواد امل�ستخرجة من الغابات يف
الطاقة أالحيائ ّية من أ�جل �إ�ستبدال �إ�ستخدام الوقود أالحفوري.

املمار�سات والتكنولوجيا أ
ال�سا�س ّية امل�ستخدَمة يف التخفيف
و أ��ساليب �إ�ستخدامها التي ُتتو ّقع املتاجرة بها قبل العام ٢٠٣٠
�إ�ستخراج الكربون من الغاز وتخزينه ،الكتلة أالحيائ ّية ومن�ش�آت توليد
الكهرباء من خالل حرق الفحم ،الطاقة الننو ّية املتقدمة ،الطاقة القابلة
للتجديد املتق ّدمة مبا فيها طاقة امل ّد أ
والمواج ،والطاقة ال�شم�سية،
والطاقة ال�شم�سية الفولطية.
اجليل الثاين من الوقود أالحيائي ،الطائرات ذات الفاعلية أالكرب ،آ�ليات
كهربائية ومر ّكبة حديثة و أ�كرث قوة و�إعتماد ًا على البطاريات.

ت�صميم تكاملي أللبنية التجارية مبا فيها و�سائل التكنولوجيا ,مثل
و�سائل القيا�س الذكية التي ت�ضمن املراقبة والت أ�ثري التفاعلي و�إدخال
الطاقة الفولطية ال�شم�سية يف أالبنية.
تق ّدم يف فاعلية الطاقة� ،إ�ستخراج الكربون وتخزينه ل�صناعة ا إل�سمنت
أ
والمونيا واحلديد� ،إلكرتود خالية من املواد الكيميائية ل�صناعة
أالملنيوم.
حت�سينات على �صعيد غالل املحا�صيل.

حت�سني أ�نواع أال�شجار بغية زيادة �إنتاجية الكتلة أالحيائ ّية وتنحية
أ�يونات الكربون .حت�سني التكنولوجيات البعيدة لتحليل النبات� .إمكانية
للتغي يف �إ�ستخدام
تنحية أ�يونات الكربون من الرتبة وو�ضع خريطة رّ
أالرا�ضي.

�إ�ستعادة ميثان مطامر النفايات ،خم ّلفات املحارق و�إ�ستعادة الطاقة ،أالغطية أالحيائية وامل�صايف أالحيائية من أ�جل بلوغ احل ّد أالق�صى من
تراكم املخ ّلفات الع�ضوية ،مراقبة �إدارة املياه امل�ستعملة ،خف�ض النفايات أ�ك�سدة امليثان.
�إىل ح ّدها أالدنى و�إعادة تدويرها.

ملخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات
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الر�سم  6يف ّ
التموقعة للتخفيف العاملي يف مناطق خمتلفة بالنظر �إىل �سعر الكربون يف العام ،٢٠٣٠
القطاعية
قت�صادية
مكانية ا إل
ّ
ّ
ّ
امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات :ا إل ّ
أ
أ
أ
م�صممة من ��سفل �إىل �على ،باملقارنة مع خطوط ال�سا�س يف تقييمات القطاع .ميكن احل�صول على �رشح مف�صّ ل لكيفية احل�صول على هذا الر�سم يف
من خالل درا�سات َّ
الفقرة .11.3
مالحظات:
 -١متت ا إل�شارة �إىل نطاقات ا إلمكان ّيات ا إلقت�صاد ّية العاملية يف كل قطاع من خالل اخلطوط العمودية .ترتكز النطاقات على ح�ص�ص ا إل�ستخدام النهائي ل إلنبعاثات ،ما يعني أ�نه مت جمع ا إلنبعاثات الناجتة
عن �إ�ستخدام الكهرباء من خالل قطاعات ا إل�ستخدام النهائي ولي�س من خالل قطاع التزويد بالطاقة.
 -٢واجهت ا إلمكانيات املق ّدرة قيود ًا خا�صة بتوفّر الدرا�سات ،أ
وبالخ�ص على م�ستويات عالية ل�سعر الكربون.
�سا�س خمتلفة ،فا�ستُعمل لل�صناعة خط أ��سا�س التقرير اخلا�ص ب ،٢أ� ّما للتزويد بالطاقة والنقل فتم �إ�ستخدام خط أ��سا�س آلفاق ا إلقت�صاد العاملي للعام  .٢٠٠٤وارتكز
� -٣إ�ستعملت القطاعات خطوط أ� ٍ
قطاع البناء على خط أال�سا�س للتقرير اخلا�ص ب ٢و أ�١ب .و�إ�ستخدمت للنفايات القوى الدافعة من التقرير اخلا�ص أ�١ب لبناء خط أ��سا�س خا�ص باملخ ّلفات .أ�ما يف الزراعة واحلراجة فتم اللجوء �إىل
خطوط أ��سا�س ترتكز �إىل القوى الدافعة ب.٢
 -٤متت ا إل�شارة �إىل املجموع العاملي للنقل فقط ألن املالحة الدولية م�شمولة [الفقرة .]٤-٥
 -٥اخلانات امل�ستثناة هي :ا إلنبعاثات غري ثاين أ�ك�سيد الكربون الناجمة عن أالبنية والنقل ،جزء من فر�ص كفاءة املواد� ،إنتاج احلرارة والتوليد امل�شرتك يف التزويد بالطاقة ،مر ّكبات النقل الثقيل ،النقل
البحري والنقل املح ّمل جلهة الر ّكاب ،معظم اخليارات العالية الكلفة أللبنية ،معاجلة املياه امل�ستخ َدمة ،احل ّد من ا إلنبعاثات الناجتة عن أ�نابيب الغاز ومناجم الفحم ،الغازات املفلورة من قطاع التزويد
بالطاقة والنقل .ويعترب التقليل يف تقديرات �إجمايل ا إلمكانية ا إلقت�صادية الناجتة عن تلك ا إلنبعاثات بن�سبة .%١٥-١٠

التع ّرف على فر�ضيات هذه النتائج ومنهجياتها).
تو�صلت أ�غلبية الدرا�سات �إىل القول �إن �إنخفا�ض �إجمايل الناجت
•
ّ
املحلي املتع ّلق بخط أ��سا�س �إجمايل الناجت املحلي �إرتفع يف ظل
�صعوبة حتقيق هدف التثبيت.
• ت�شري درا�سات النمذجة ،با إلعتماد على نظام ال�رضائب احلايل
و�إنفاق املردودات� ،إىل �إمكانية �إنخفا�ض التكاليف بقوة يف ظل
الفر�ضيات القائلة ب أ�ن عائدات ال�رضائب على الكربون أ�و الرخ�ص
املتدا َولة ت�ستخدم بهدف تعزيز تكنولوجيات الكربون املنخف�ض
أ�و من أ�جل �إ�صالح ال�رضائب احلالية �ضمن نطاق نظام ا إلجتار

با إلنبعاثات [.]11.4
تغي املناخ قد
• بدورها ،تق ّدم الدرا�سات التي تقر ب أ� ّن �سيا�سة رّ
تغي تكنولوجي ُمعزّز ،تكاليف أ�كرث �إنخفا�ض ًا .غري
ت�ؤدي �إىل رّ
أ�نّه من املمكن أ�ن يتط ّلب ذلك �إ�ستثمار ًا أ�و�ضح بغية التو�صل �إىل
�إنخفا�ضات يف التكاليف الحق ًا [.]11.6 ،11.5 ،11.4 ،3.4 ،3.3
• يف حني ت�شري معظم النماذج �إىل خ�سارات يف �إجمايل الناجت
املحلي ,تظهر بع�ض النماذج أالخرى أ�رباح ًا يف �إجمايل الناجت
املحلي ألن بع�ضها يفرت�ض أ�ن خطوط أال�سا�س لي�ست املثلى ،و أ�ن
حت�سن كفاءات ال�سوق ،أ�و أ�نها تفرت�ض أ�ن
�سيا�سات التخفيف ّ
13
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اجلدول  ٤يف ّ
املتوقع ح�صولها يف العام  ٢٠٣٠أ� ) للم�سارات أالقل كلفة نحو م�ستويات تثبيت
الكلي
امللخ
ّ
�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات :التكاليف على م�ستوى ا إلقت�صاد ّ
طويلة أالمد خمتلفة ب) ج) .
م�ستويات التثبيت
(جزء يف املليون من ثاين أ�ك�سيد
الكربون املكافئ)
710-590
590-535
ز)
535-445

متو�سط �إجمايل الناجت املحلي
�إنخفا�ض ّ
%
0.2
0.6
غري متوفرة

د)

نطاق �إنخفا�ض �إجمايل الناجت املحلي
%
1.2-0.62.5-0.2
<3

د) ه)

متو�سط النمو ال�سنوي
�إنخفا�ض ن�سب ّ
د) و)
�إجمايل الناجت املحلي
(نقاط الن�سب املئو ّية)
<0.06
<0.1
<0.12

�أ) بالن�سبة �إىل �أحد م�ستويات التثبيت �سيزداد �إنخفا�ض �إجمايل الناجت املحلي مع الوقت يف معظم مناذج ما بعد العام  .٢٠٣٠كما �ست�صبح التكاليف الطويلة أالمد �أق ّل يقيناً.
[الر�سم ]٢٥-٣
ب) ت�ستند النتائج �إىل درا�سات ت�ستخدم خطوط �أ�سا�س متنوعة.
ج) تختلف الدرا�سات على م�ستوى نقاط التثبيت الزمنية ،وعلى أالغلب �سيكون ذلك يف العام� ٢١٠٠أو بعد ذلك.
د) هذا هو �إجمايل الناجت املحلي املرتكز على �سعر �رصف ال�سوق.
مت �إعطاء نطاق املئني املتو�سط والعا�رش والت�سعني يف البيانات املحللة.
ه) لقد ّ
و)
النخفا�ض يف هذه املرحلة وحتى العام  ،٢٠٣٠وبدورها� ،ستنتج يف تقلّ�ص �إجمايل الناجت املحلي للعام
كيفية ح�ساب �إنخفا�ض ن�سبة النمو ال�سنوي على معدل إ
ترتكز ّ
.٢٠٣٠
ز) يق ّل ن�سبي ًا عدد الدرا�سات التي تقي�س �إجمايل الناجت املحلي وغالب ًا ما ت�ستخدم خطوط �أ�سا�س منخف�ضة.

تغيات تكنولوجية �إ�ضافية قد تت أ�تى عن �سيا�سات التخفيف.
رّ
ت�شمل أالمثلة حول عدم كفاءات ال�سوق املوارد غري امل�ستخدمة
وال�رضائب امل�ش ِوهة و /أ�و ا إلعانات [.]11.4 ،3.3
• غالب ًا ما يق ّل�ص النهج املتعدد الغازات مع �شمل م�صارف الكربون،
التكاليف يف حال قمنا مبقارنتها بتكاليف �إزالة الكربون وحده
[.]2.3
• تعتمد التكاليف ا إلقليمية ب�شكل كبري على م�ستوى التثبيت
املفرت�ض وعلى �سيناريو خط أال�سا�س .كما أ�ن نظام التخ�صي�ص
هام أ�ي�ض ًا ،لكنه يبقى أ�قل � أش�ن ًا من م�ستوى التثبيت يف معظم الدول
[.]13.3 ،11.4
التغيات يف أ��سلوب املعي�شة و أ�مناط
 .٧من املمكن أ�ن ت�ساهم
رّ
تغي املناخ يف كافة القطاعات .ومن املمكن أ�ن
الت�ص ّرف يف تخفيف رّ
ت�ؤدي ممار�سات ا إلدارة دور ًا �إيجابياً أ�ي�ضاً( .توافق عا ٍل أو�دلة
متو�سطة).

التغيات يف أ��سلوب املعي�شة أ�ن تخفّ�ض �إنبعاثات غازات
• ت�ستطيع رّ
التغيات يف أ��سلوب املعي�شة �إىل
الدفيئة .ومن املمكن أ�ن ت�ؤدي رّ
التغيات يف أ�مناط ا إل�ستهالك التي تعزز املحافظة على
جانب رّ
املوارد� ،إىل تنمية �إقت�صاد منخف�ض الكربون يكون م�ستدام ًا وعاد ًال
يف الوقت عينه [ .]6.7 ،4.1
• ت�ستطيع برامج التدريب والتعليم أ�ن ت�ساعد على تخطي العوائق
التي متنع ال�سوق من تق ّبل فاعلية الطاقة ،خا�صة �إذا ما �إقرتنت
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بتدابري أ�خرى [ اجلدول .]6.6
التغيات �إىل �إنخفا�ض ملحوظ
• ومن املمكن أ�ن ت�ؤدي بع�ض
رّ
يف �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون املرتبطة بالطاقة امل�ستخدمة
التغي يف ت�رصفات ال�شاغلني
التغيات ،رّ
يف أالبنية .ومن بني هذه رّ
ويف أالمناط الثقافية وخيار امل�ستهلك و�إ�ستخدام التكنولوجيات
[.]6.7
• كما ميكن تعزيز التخفيف من غازات الدفيئة ب�إدارة الطلب على
النقل الذي ي�شمل التخطيط املدين (الذي قد يخفف الطلب على
ال�سفر) ،وتنظيم املعلومات والتقنيات التعليم ّية (التي من املمكن
أ�ن تق ّل�ص �إ�ستخدام ال�سيارات ،وبالتايل ت�ؤدي �إىل أ��سلوب ر�شيد يف
قيادة ال�سيارات) [.]5.1
• كما ت�ساعد بع�ض أالمور يف ال�صناعة على تخفي�ض �إ�ستخدام
الطاقة و�إنبعاثات غازات الدفيئة ،ومنها أ�دوات ا إلدارة التي
ت�شمل تدريب املوظفني و أ�نظمة املكاف أ�ة والت أ�ثري التفاعلي ،وذلك
�إىل جانب ا إل ّطالع على املمار�سات املوجودة ،ما ي�ساعد على تخطي
عوائق التنظيم ال�صناعي [.]7.3
 .٨ت�ستخدم الدرا�سات مناهج خمتلفة ،بيد أ�نه من املمكن أ�ن تكون
الفوائد امل�شرتكة على ال�صحة والناجتة عن �إنخفا�ض تل ّوث
الهواء ،بالغة أ
الهمية ،كما ميكنها أ�ن تعادل جزء ًا هاماً من تكاليف
التخفيف .وينتج �إنخفا�ض التل ّوث عن اجلهود املبذولة بغية تخفي�ض
�إنبعاثات غازات الدفيئة (توافق كبري أو�دلة وافية).

ملخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات

• ت�شمل الفوائد امل�شرتكة� ،إىل جانب الفوائد امل�شرتكة على ال�صحة:
�إزدياد أ�من الطاقة و�إرتفاع ا إلنتاج الزراعي وتخفي�ض ال�ضغط
على النظم ا إليكولوجية الطبيعية ،وهي تنتج عن �إنخفا�ض تركيزات
أالوزون الرتوبو�سفريي .وت�ؤدي الفوائد امل�شرتكة ك ّلها �إىل تعزيز
� إ ّدخار التكاليف [.] 11.8
• �إن دمج املمار�سات الرامية �إىل تخفيف تلوث الهواء مع تدابري
تغي املناخ ،يق ّدم تخفي�ضات وا�سعة للتكاليف باملقارنة مع
تخفيف رّ
معاجلة ك ٍّل من هذه التدابري على حدى [.]11.8
 .٩ت�ؤكد املعلومات ال�صادرة منذ تقرير التقييم الثالث أ�نه من املمكن
أ�ن يكون لن�شاطات البلدان املدرجة يف املرفق أ
الول بع�ض آ
الثار
على ا إلقت�صاد العاملي وعلى ا إلنبعاثات العاملية ،وذلك على الرغم
من �إ�ستمرار عدم اليقني حول حجم ت�س ّرب الكربون (توافق كبري
أو�دلة وافية).

• ي�شري تقرير التقييم الثالث أ�نه من املحتمل أ�ن تتوقع الدول
امل�صدرة للوقود أالحفوري (البلدان املدرجة وغري املدرجة يف املرفق
أالول) �إنخفا�ض ًا يف الطلب وتدني ًا يف أال�سعار و�إنخفا�ض ًا يف �إجمايل
الناجت املحلي ،وذلك ب�سبب �سيا�سات التخفيف .ويرتبط مدى هذا
الت أ�ثري غري املبا�رش ١٧بالفر�ضيات املتعلقة بالقرارات حول ال�سيا�سة
�سوق النفط و�رشوطها [.]11.7
رسب
• لكن ،ال تزال هناك ن�سبة عدم يقني مقلقة حول تقييم ت� ّ
الكربون .١٨وتدعم منذجة التعادل ا إل�ستنتاج الوارد يف تقرير
التقييم الثالث حول الت�رسب يف ا إلقت�صاد الوا�سع نتيجة أ�عمال
م�ؤمتر كيوتو ترتاوح ن�سبته ما بني  %٥و .٪٢٠و�سيكون ذلك أ�كرث
�إنخفا�ض ًا �إذا ما ّمت ن�رش تكنولوجيات �إنبعاثات منخف�ضة تتمتع
بتناف�سية فاعلة [.]11.7
١٦

 .١٠باملقارنة مع �سيناريوهات خط أ
ال�سا�س ،ميكن خلق فر�ص جديدة
بغية حتقيق �إنخفا�ض يف �إنبعاث غازات الدفيئة ،19وذلك من خالل
�إ�ستثمارات جديدة يف البنية أ
ال�سا�سية للطاقة يف الدول النامية،
ومن خالل حت�سني البنية أ
ال�سا�سية للطاقة يف الدول ال�صناعية،
ومن خالل ال�سيا�سات التي تع ّزز أ�من الطاقة .تختلف الفوائد

امل�شرتكة ا إل�ضافية مع البلدان ،لكنها غالباً ما ت�شمل تخفيف تل ّوث
الهواء وحت�سني امليزان التجاري و�إدخار خدمات طاقة حديثة يف
املناطق الريف ّية ويف جمال التوظيف (توافق كبري أو�دلة وافية).
• �ست�ؤدي القرارات امل�ستقبلية يف �إ�ستثمار البنية التحتية للطاقة �إىل
ت أ�ثريات طويلة أالمد على �إنبعاثات غازات الدفيئة .ومن املتوقّع
أ�ن تتخطى هذه القرارت  ٢٠ترليون 20دوالر أ�مريكي بني الوقت
الراهن والعام  .٢٠٣٠ويعود �سبب الت أ�ثريات �إىل حمطات توليد
الطاقة الطويلة أالمد وخمزون ر أ��س املال البنيوي .وقد يتطلب
الن�رش الوا�سع للتكنولوجيات املنخف�ضة الكربون عدة عقود ،على
الرغم من جاذبية ا إل�ستثمارات املبكرة .ت�شري التوقعات أالول ّية �إىل
أ�ن �إعادة الطاقة العاملية املرتبطة ب�إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون
�إىل م�ستويات العام  ٢٠٠٥يف العام  ٢٠٣٠قد يتط ّلب حتو ًال وا�سع ًا
يف منط ا إل�ستثمار ،مع أ�ن �صايف ا إل�ستثمار ا إل�ضايف تط ّلب نطاقات
تراوحت بني ال�ضئيلة وبني .]11.6 ،4.4 ،4.1[ ٪١٠-٥
• غالب ًا ما تكون التكاليف أ�كرث فاعلية عند ا إل�ستثمار يف حت�سني
فاعلية الطاقة املخ�ص�صة ل إل�ستخدام النهائي على عك�س تخفي�ض
التزويد بالطاقة بغية تلبية الطلب على خدمات الطاقة .ي� ؤ ّثر حت�سني
الكفاءة ت أ�ثري ًا �إيجابي ًا على أ�من الطاقة وعلى تخفيف تل ّوث الهواء
حمل ّي ًا و�إقليم ّي ًا وعلى التوظيف [،11.3 ،7.7 ،6.5 ،4.3 ،4.1
.]11.8
• غالب ًا ما ت� ؤ ّثر الطاقة املتجددة ت أ�ثري ًا �إيجابي ًا على أ�من الطاقة
وعلى نوعية الهواء وعلى التوظيف .نظر ًا �إىل تكاليف فر�ص
التزويد أالخرى ،ميكن أ�ن ت�ساهم الكهرباء املتجددة بن�سبة ترتاوح
ما بني  %٣٠و ٪٣٥من جمموع التزويد بالطاقة يف العام ،٢٠٣٠
حيث قد ت�صل أ��سعار الكربون �إىل  ٥٠دوالر ًا أ�مريكي ًا للطن الواحد
من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ .وجتدر ا إل�شارة �إىل أ�ن التزويد
بالكهرباء املتجددة ي�ش ّكل  ٪١٨من التزويد بالطاقة يف العام ٢٠٠٥
[.]11.8 ،11.6 ،11.3 ،4.4 ،4.3
• كلما ارتفعت أ��سعار ال�سوق للوقود أالحفوري� ،إرتفعت القدرة
التناف�سية لبدائل الكربون املنخف�ض ،يف حني �ست�ش ّكل تقلب ّية
أال�سعار عقبة أ�مام امل�ستثمرين .لكن ،يف املقابل ،ميكن �إ�ستبدال
موارد النفط التقليدية ذات الت�سعرية املرتفعة ببدائل الكربون

امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات الوارد يف تقرير التقييم الثالث املنبثق عن الفريق العامل الثالث (.)٢٠٠١
� ١٦أنظر الفقرة  ١٦يف
ّ
 ١٧الت أ�ثريات غري املبا�رشة للتخفيف �ضمن �آفاق عابرة للقطاعات ،هي ت أ�ثريات �سيا�سات التخفيف وتدابريه يف بلد واحد �أو يف جمموعة بلدان ،على القطاعات يف دول �أخرى.
١٨
حملية تتج ّز�أ نتيجة تخفي�ض �إنبعاثات هذه البلدان.
ت�رسب الكربون على �أ ّنه �إرتفاع يف �إنبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون خارج البلد الذي جتري فيه �أعمال تخفيف
ّ
يعرف ّ
ّ
امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات.
� 19أنظر �إىل اجلدول 3و�إىل الر�سم  6من ّ
١٢
 20ي�ساوي  ٢٠ترليون  ٢٠٠٠٠بليون = ١٠ * ٢٠
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املرتفع ،مثل رمال النفط والزيت احلجري والنفط الثقيل والوقود
امل�صنّع من الغاز والفحم ،وي�ؤدي ذلك �إىل �إرتفاع �إنبعاث غازات
الدفيئة� ،إال �إذا ما كانت ّ
حمطات ا إلنتاج مز ّودة بنظام �إلتقاط
الكربون وتخزينه [.]4.5 ،4.4 ،4.3 ،4.2
• با إل�ستناد �إىل أ��سعار فر�ص التزويد أالخرى ،ميكن أ�ن ت�ساهم
الطاقة النوو ّية التي �ش ّكلت ن�سبة  ٪١٦من التزويد بالكهرباء
للعام  ،٢٠٠٥بن�سبة  ٪١٨من جمموع التزويد بالكهرباء يف العام
 ،٢٠٣٠حيث قد ت�صل أ��سعار الكربون �إىل  ٥٠دوالر ًا أ�مريكي ًا
للطن الواحد من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ ،بينما �ستبقى
ال�سالمة و�إنت�شار أال�سلحة و�إنتاج النفايات على حالها [،4.2
.21 ]4.4 ،4.3
• ُي�ش ّكل �إلتقاط الكربون وتخزينه يف التكوينات اجليولوجية حتت
�سطح أالر�ض تكنولوجيا جديدة تتمتّع بق ّوة تقدر أ�ن ت�ساهم ب�شكل
فاعل يف التخفيف بحلول العام  .2030و�ست� ؤ ّثر كل من التطورات
التقنية وا إلقت�صادية والتنظيمية على امل�ساهمة احلالية [،4.4 ،4.3
.]7.3
 .11تتوفر خيارات تخفيف عديدة يف قطاع النقل ،لكن ميكن أ�ن ُيبطل
النمو ت أ�ثريها يف هذا القطاع .19وتواجه خيارات التخفيف العديد
من احلواجز كتف�ضيالت املُ�ستهلك والنق�ص يف ال�سيا�سات املحدد
ألطر العمل (توافق ُمتو�سط ،أ�دلة متو�سطة).
املح�سنة لكفاءة املر ّكبات التي ت�ساهم يف توفري
• متلك ا إلجراءات
ّ
الوقود ،يف العديد من احلاالت ،فوائد �صافية (على أالقل للمر ّكبات
اخلفيفة) ،لكن قوة ال�سوق هي أ�قل بكثري من القوة ا إلقت�صادية
ب�سبب ت أ�ثري �سائر �إعتبارات امل�ستهلك أ
كالداء واحلجم .وال تتوفر
الكمية الكافية من املعلومات لتطبيق قوة التخفيف على املر ّكبات
الثقيلة .ومن غري املتوقع أ�ن تقود قدرات ال�سوق مبفردها ،مبا فيها
لنبعاثات []5.4 ،5.3
رفع أ��سعار الوقود� ،إىل تخفي�ضات هامة يف ا إ
• من املمكن أ�ن ي�ؤدي الوقود أالحيائي دور ًا ف ّعا ًال يف التط ّرق �إىل
�إنبعاثات غازات الدفيئة يف قطاع النقل ،ويعتمد ذلك على طريقة
ا إلنتاج .ومن املتوقع أ�ن تزيد ن�سبة الوقود أالحيائي امل�ستخدم
كوقود ديزل �إ�ضايف  /بديل� ،إىل  %3من جمموع الطلب على الطاقة
امل�ستخدمة يف و�سائل النقل ،وذلك بحلول العام  .2030ومن املمكن
أ�ن تزيد الن�سبة من � %5إىل  ،%10ويعتمد ذلك على أ��سعار الوقود
والكربون امل�ستقبلية ،وعلى التح�سينات يف كفاءة املر ّكبات ف�ض ًال
 21مل توافق النم�سا على هذا املوقف.
الربي والبحري.
 22تت�ضمن ال�سكة احلديدية ومركبات العبور
ّ
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عن جناح التكنولوجيا يف �إ�ستخدام كتلة ال�سليولوز أالحيائية [،5.3
.]5.4
• حتدث نقالت يف النماذج من الطريق �إىل ال�سكة احلديدية ،ومن
الربي �إىل ال�ساحل البحري ،ومن نقل الركاب املتدين �إىل
ال�شحن ّ
نقل الركاب املُكثف ،22ف�ض ًال عن �إ�ستخدام أالرا�ضي والتنظيم امل ُ ُدين
وفر�ص �إ�ستخدام و�سائل النقل غري املزودة مبحر ّكات من أ�جل
التخفيف من غازات الدفيئة با إلعتماد على ال�رشوط وال�سيا�سات
املحلية [.]5.5 ،5.3
• ميكن أ�ن تنتج �إمكانية تخفيف �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون
ح�سنة
املتو�سط أالمد يف قطاع املالحة اجلوية ،من فاعلية الوقود امل ُ ّ
التي ب�إمكانها أ�ن تتحقّق عن طريق جمموعة من الو�سائل مبا يف ذلك
التكنولوجيا والعمليات و�إدارة الزحمة اجلوية .لكن ،من املتوقع أ�ن
تع ّو�ض هذه التح�سينات ب�شكل جزئي منو �إنبعاثات املالحة اجلوية.
وحتتاج ك ّل قوة التخفيف يف هذا القطاع� ،إىل أالخذ بت أ�ثريات املناخ
إلنبعاثات املالحة اجلوية بعني ا إلعتبار [.]5.4 ،5.3
• غالب ًا ما تق ّدم تخفي�ضات ا إلنبعاثات يف قطاع النقل فوائد على
م�ستوى ت�صويب �إزدحام ال�سري ونوعية الهواء و أ�من الطاقة
[.]5.5
 .12بو�سع �إمكانيات فاعلية الطاقة املتعلقة باملباين اجلديدة واملوجودة
أ�ن تق ّل�ص ب�شكل كبري �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون ف�ض ًال عن فوائد
�إقت�صادية .ويتوفر العديد من احلواجز �ض ّد �إ�ستخدام هذه القوة،
لكن يتوفر أ�ي�ضاً العديد من الفوائد امل�شرتكة (توافق كبري أو�دلة
وافية).

• بحلول العام  ،2030ميكن تفادي ن�سبة  %30من ا إلنبعاثات
املُت أ�تية من غازات الدفيئة يف قطاع املباين ،وذلك مع فوائد
�إقت�صادية �صافية [.]6.5 ،6.4
• ب�إمكان املباين التي تعتمد على الطاقة الفاعلة ،وهي حت ّد من منو
حت�سن من نوعية كل من الهواء
�إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون ،أ�ن ّ
وحت�سن الرفاهية ا إلجتماعية ،ف�ض ًال عن
الداخلي والهواء الطلق
ّ
تعزيز أ�من الطاقة [.]6.7 ،6.6
• تتوفر الفر�ص يف العامل ب أ��رسه لتحقيق �إنخفا�ضات يف �إنبعاثات
غازات الدفيئة يف قطاع البناء .لكن توفّر احلواجز املتعددة يجعل
أالمر �صعب التحقيق .وتت�ضمن هذه احلواجز توفّر التكنولوجيا
والتمويل والفقر و�إرتفاع أ��سعار املعلومات املوثوق بها ،ف�ض ًال عن
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التحديدات الكامنة يف ت�صاميم البناء ،وتوفّر جمموعة منا�سبة من
ال�سيا�سات والربامج [.]6.8 ،6.7
• يكرب حجم هذه احلواجز املذكورة أ�عاله يف الدول النامية ،ما
يجعل حتقيق تقلي�ص �إنبعاثات غازات الدفيئة املتع ّلقة بقطاع
البناء �صعب ًا جد ًا يف هذه الدول [.]6.7
 .13وتتوف ّر القوة ا إلقت�صادية يف القطاع ال�صناعي 19ب�شكل أ��سا�سي
يف ال�صناعات التي تعتمد على �إ�ستهالك ُمك ّثف للطاقة .وال ُتط ّبق
خيارات التخفيف املتوفرة يف الدول ال�صناعية أ�و الدول النامية
(توافق كبري ،أ�دلة وافية).

• �إن العديد من الت�سهيالت ال�صناعية املتوفرة يف الدول النامية
هي جديدة ،وتت�ضمن أ�حدث تكنولوجيا مع ن�سبة خفيفة من
ا إلنبعاثات .لكن ،ال يزال العديد من الت�سهيالت القدمية وغري
الفاعلة متوفر ًا يف الدول ال�صناعية والدول النامية .ومن املمكن
أ�ن ي�ؤدي حت�سني هذه الت�سهيالت �إىل تقلي�صات هامة يف ا إلنبعاثات
[.]7.4 ،7.3 ،7.1
• ُتُ�شكل كل من الن�سبة اخلفيفة من تق ّلب خمزون ر أ��س املال
والنق�ص يف توفر املوارد املالية والتقنية ف�ض ًال عن التحديد يف
قدرات ال�رشكات خا�صة ال�صغرية واملتو�سطة احلجم ،والو�صول
�إىل املعلومات التكنولوجية ،حواجز أ��سا�سية إل�ستخدام كامل
خيارات التخفيف املتوفرة [.]7.6

 .14ميكن للممار�سات الزراعية اجلماعية أ�ن ت�ساهم ب�شكل فاعل وب�سعر
منخف�ض 19يف زيادة م�صارف الكربون أ
الر�ضي ويف تقلي�ص �إنبعاثات
غازات الدفيئة ف�ض ًال عن م�ساهمة خمازين الكتلة أ
الحيائية يف
�إ�ستخدام الطاقة (توافق ُمتو�سط ،أ�دلة متو�سطة).
• تن� أش� كمية وا�سعة من قوة التخفيف الزراعي (ب�إ�ستثناء الطاقة
أالحيائية) ،من ج ّراء عزل الكربون أالر�ضي الذي ميلك أ�وجه
ت�آزر قوية مع زراعة ُم�ستدامة ،وغالب ًا ما يخف�ض �ش ّدة الت أ� ّثر
بتغي املناخ [.]8.8 ،8.5 ،8.4
املتعلقة رّ
• من املمكن أ�ن يكون الكربون أالر�ضي املُخزّن �شديد الت أ�ثر
وتغي املناخ [.]8.10
تغي �إدارة أالرا�ضي رّ
باخل�سارة من خالل رّ
• تتوفر طاقة تخفيف هامة من تقلي�صات �إنبعاثات امليثان و أ�ك�سيد
النيرتوز يف بع�ض النظم الزراعية [.]8.5 ،8.4

• ال تتوفر الئحة عاملية لتطبيق ممار�سات التخفيف .وحتتاج
املمار�سات �إىل أ�ن يت ّم تقييمها من أ�جل نظم وممار�سات زراعية
فردية [.]8.4
• من املمكن أ�ن ت�شكل الكتل أالحيائية الناجتة عن الرت�سبات
الزراعية وحما�صيل الطاقة ،خمزون ًا هام ًا للطاقة أالحيائية ،لكن
تعتمد م�ساهمتها يف التخفيف على الطلب ،وعلى الطاقة أالحيائية
عن طريق و�سائل النقل ،كما يعتمد التزويد بالطاقة على توفر املياه
وعلى املتطلبات يف أالرا�ضي إلنتاج الغذاء أ
واللياف .ومن املمكن
أ�ن يتناف�س �إنت�شار �إ�ستخدام أالرا�ضي الزراعية إلنتاج الكتل
أالحيائية للطاقة ،مع �سائر �إ�ستخدامات أالرا�ضي ،كما ب�إمكانه أ�ن
يتمتّع بت أ�ثريات بيئية �إيجابية و�سلبية ف�ض ًال عن تعقيدات يف أالمن
الغذائي [.]8.8 ،8.4
 .15ب�إمكان أ�ن�شطة التخفيف املتع ّلقة بالغابات أ�ن تخ ّف�ض ا إلنبعاثات من
امل�صادر و أ�ن تزيد من �إزالة ثاين أ�ك�سيد الكربون بوا�سطة امل�صارف
بتكاليف متدنية ،19وميكن ت�صميمها بطريقة تو ّلد ت�آزر ًا مع التك ّيف
والتنمية امل�ستدامة (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) .23
• يتمركز حوايل  %65من �إجمايل �إمكانية التخفيف (�إىل حوايل
 100دوالر أ�مريكي  /طن ثاين أ�ك�سيد كربون مكافئ) يف
املناطق املدارية وميكن حتقيق حوايل  %50من املجموع باحل ّد من
ا إلنبعاثات الناجتة عن �إزالة الغابات [.]9.4
تغي املناخ أ�ن ي� ؤ ّثر على �إمكانية التخفيف يف قطاع الغابات
• ب�إمكان رّ
( أ�ي الغابات الطبيعية واملزروعة) ،ومن املتوقّع أ�ن يختلف مع
�إختالف أالقاليم أ
والتوجه
والقاليم الفرعية على م�ستو َيي التخفيف
ّ
[.]9.5
• ميكن ت�صميم خيارات التخفيف املتع ّلقة بالغابات وتطبيقها
كي تتوافق مع التك ّيف وبحيث متلك منافع م�شرتكة كبرية
جلهة العمالة وتوليد الدخل واحلفاظ على التن ّوع البيولوجي
وم�ستجمعات املياه و�إمدادات الطاقة املتجددة والق�ضاء على الفقر
[.]9.7 ،9.6 ،9.5
 .16ت�ساهم نفايات 24ما بعد امل�ستهلك م�ساهم ًة ب�سيطة يف �إنبعاثات غازات
الدفيئة (< ،25)%5لكن ب�إمكان قطاع �إدارة النفايات أ�ن ي�ساهم
�إيجابياً يف تخفيف غازات الدفيئة بكلفة متدنية 19ويف تعزيز التنمية
امل�ستدامة (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية).

ال�شارة �إىل «تكاليف متدنية» كما جاء يف الف�صل التا�سع� ،ص 15.من تقرير الفريق العامل الثالث« :ترتفع كلفة م�رشوعات التخفيف جلهة الغابات ب�شكل
 23الحظ توفالو �صعوبات مع إ
أ
ملحوظ عندما ي�ؤخذ بتكاليف الفر�ص املتعلّقة بالرا�ضي».
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• ب�إمكان ممار�سات �إدارة النفايات املوجودة أ�ن ت�ؤمن تخفيف ًا
فاع ًال إلنبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن ذلك القطاع :يتوفّر
جتاري ًا عدد وا�سع من التكنولوجيات املدرو�سة جيد ًا والفاعلة
بيئي ًا من أ�جل التخفيف من ا إلنبعاثات وت أ�مني املنافع امل�شرتكة
التح�سن يف قطاع ال�صحة وال�سالمة العامتني وحماية
الناجتة عن
ّ
الرتبة ومنع التل ّوث و�إمدادات الطاقة املحلية [،10.4 ،10.3
.]10.5
• ي�ؤمن احلد من النفايات �إىل أ�ق�صى الدرجات و�إعادة تدويرها
منافع غري مبا�رشة هامة جلهة التخفيف ،وذلك من خالل احلفاظ
على الطاقة واملواد [.]10.4
• ي�ش ّكل النق�ص يف ر أ��س املال العائق أال�سا�سي يف �إدارة النفايات
ومياه املجارير يف الدول النامية والدول التي ت�شهد �إقت�صاداتها
مرحلة �إنتقالية .كما ُيعترب النق�ص يف اخلربة يف التكنولوجيا
امل�ستدامة حاجز ًا ال يق ّل أ�همي ًة [.]10.6

 .17ما زالت خيارات الهند�سة اجليولوجية ،كتخ�صيب املحيط إلزالة
ثاين أ�ك�سيد الكربون مبا�شرة من الغالف اجلوي ،أ�و ملنع أ��شعة
ال�شم�س من خالل جلب مواد �إىل الغالف اجلوي العلوي ،غري
مربهنة وحم�صورة يف التك ّهنات فقط ،كما أ�نّ ت أ�ثرياتها اجلانبية
غري معروفة ،ما ي�شكّل خطر ًا بحد ذاته .ومل ُتن�شر بعد أ�ية تقديرات
متو�سطي،
للكلفة ميكن ا إلعتماد عليها ،يف تلك اخليارات (توافق ّ
أو�دلة حمدودة) [.]11.2

د -التخفيف الطويل أالمد (بعد )2030
 .18لتثبيت تركيز غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي� ،ستحتاج
ا إلنبعاثات �إىل بلوغ ذروتها لتعود وتنخف�ض .وك ّلما انخف�ض
م�ستوى التثبيت ،زادت احلاجة �إىل ا إل�سراع يف بلوغ الذروة ،ومن
ثم ا إلنخفا�ض .و�ست� ؤ ّثر جهود التخفيف خالل العقدين أ�و العقود
الثالثة املقبلة على فر�ص حتقيق م�ستويات أ�دنى من التثبيت.

جدول  5يف ّ
امللخ�ص التنفيذي]
امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات :خ�صائ�ص �سيناريوهات التثبيت ما بعد تقرير التقييم الثالث [جدول  3.10 ،2يف ّ

فئة
I
II
III
IV
V
VI

الت أ�ثري
إال�شعاعي
(واط يف تركيز ثاين �أك�سيد تركيز ثاين �أك�سيد
ج)
ج)
الكربون املكافئ
الكربون
املربع
املرت ّ
الواحد) (جزء يف املليون) (جزء يف املليون)

3.0-2.5
3.5-3.0
4.0-3.5
5.0-4.0
6.0-5.0
7.5-6.0

400-350
440-400
485-440
570-485
660-570
790-660

490-445
535-490
590-535
710-590
855-710
1130-855

املتو�سط العاملي
توازن
ّ
لزيادة درجات احلرارة
ما بعد الثورة ال�صناعية،
ب إ��ستخدام «�أف�ضل تقدير»
ب) ج)
حل�سا�سية املناخ
(درجة مئوية)

2.4-2.0
2.8-2.4
3.2-2.8
4.0-3.2
4.9-4.0
6.1-4.9

ال�سنة الذروة
لثاين �أك�سيد
الكربون
د)
(�سنة)

2015-2000
2020-2000
2030-2010
2060-2020
2080-2050
2090-2060

أ�)

تغي يف إالنبعاث
رّ
عدد
العايل لثاين �أك�سيد
الكربون �سنة  2050ال�سيناريوهات
د)
املق ّيمة
(� %إنبعاثات )2000

 85اىل 50- 60اىل 30- 30اىل 5+ 10+اىل 60+
 25+اىل 85+
 90+اىل 140+

ا ملجموع

6

18
21
118
9
5
177

�أ)
ال�شعاعي وللت أ�ثري التفاعلي .ت ؤ� ّثر الت أ�ثريات التفاعلية بني دورة الكربون
يقيم الفريق العامل أالول يف تقرير التقييم الرابع بالتف�صيل م�ستوى الفهم إل�ستجابة املناخ للت أ�ثري إ
ّ
النبعاثات الب�رشية املن�ش�أ
أ
أ
أ
جزء إ
وتغيرّ املناخ يف التخفيف املطلوب مل�ستوى معينّ من تثبيت ثاين �ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي .و ُيتو ّقع �ن تزيد تلك الت�ثريات التفاعلية َ
النبعاثات بهدف بلوغ م�ستوى تثبيت معينّ ،يف
مت التقليل من احلجم احلقيقي خلف�ض إ
التي تبقى يف الغالف اجلوي مع �إحرتار النظام املناخي .لذا من املمكن �أ ّن يكون قد ّ
نقيمها يف التقرير احلايل.
درا�سات التخفيف التي ّ
امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات للفريق العامل أالول].
ب) يوازي �أف�ضل تقدير حل�سا�سية املناخ  3درجات مئوية [ ّ
املتو�سط العاملي لدرجات احلرارة املتو ّقع عند وقت تثبيت تركيزات غازات الدفيئة �إثر خمول
املتو�سط العاملي لدرجات احلرارة يختلف عن
ج) جتدر املالحظة �إىل �أ ّن التوازن يف
ّ
ّ
املقيمة ،يطر�أ تثبيت تركيزات غازات الدفيئة خالل الفرتة املمتدة بني العامني  2100و.2150
النظام املناخي .ويف معظم ال�سيناريوهات ّ
أ
توزيع لل�سيناريوهات ما بعد تقرير التقييم الثالث .وبعر�ض �إنبعاثات ثاين �ك�سيد الكربون ،متكن مقارنة �سيناريوهات الغازات املتعددة
د) تعود النطاقات �إىل املئني  15و 85من
ٍ
مع ال�سيناريوهات القائمة على ثاين �أك�سيد الكربون وحده.

 24يغطي قطاع ال�صناعة النفايات ال�صناعية.
25
أ
أ
أ
�ضم غازات الدفيئة الناجتة عن النفايات ميثان مدافن القمامة ومياه املجارير ،و�ك�سيد النيرتوز ملياه املجارير وثاين �ك�سيد الكربون الناجت عن حرق الكربون الحفوري.
ّ
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0
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2 áÄØdG

1 áÄØdG

IóMGƒdG áæ°ùdG »a ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øW É¨«L 90

IóMGƒdG áæ°ùdG »a ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øW É¨«L

¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 440 - 400
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 535 - 490
äÉgƒjQÉæ«°ùdG 18 = n
2020 - 2000 IhQòdG áæ°S

¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 400 - 350
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 490 - 445
äÉgƒjQÉæ«°ùdG 6 = n
2015 - 2000 IhQòdG áæ°S

2020

2040

3 áÄØdG

2060

2080

2100

IóMGƒdG áæ°ùdG »a ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øW É¨«L
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IóMGƒdG áæ°ùdG »a ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øW É¨«L
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15
¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 660 - 570 0
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 855 - 710 15äÉgƒjQÉæ«°ùdG 9 = n
2080 - 2050 IhQòdG áæ°S 302060
2040
2020
2000

2020

2040

4 áÄØdG

2060

2080

2100

IóMGƒdG áæ°ùdG »a ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øW É¨«L

¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 480 - 440
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 590 - 535
äÉgƒjQÉæ«°ùdG 21 = n
2030 - 2010 IhQòdG áæ°S
ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 450
äÉKÉ©ÑfÉdG äÉgƒjQÉæ«°S ¥É£f ¿ƒHôµdG
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15
¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 570 - 480 0
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 710 - 590 15äÉgƒjQÉæ«°ùdG 118 = n
2060 - 2020 IhQòdG áæ°S 302100
2080
2060
2040
2020
2000
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15
¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 790 - 660 0
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 1130 - 855
äÉgƒjQÉæ«°ùdG 5 = n 152090 - 2060 IhQòdG áæ°S
302100
2080
2060
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ر�سم  7يف ّ
امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات :نهج ا إلنبعاثات ل�سيناريوهات التخفيف لفئات بديلة من م�ستويات التثبيت (الفئات من � 1إىل  6كما هو حمدد يف �إطار كل
ر�سم) .ويعود النهج فقط �إىل �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون .وت�شري املناطق باللون البني �إىل �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون ل�سيناريوهات ا إلنبعاثات ما بعد تقرير التقييم
الثالث .أ�ما املناطق امل�شار �إليها باللون أالخ�رض فت�شري �إىل نطاق يتخطى � 80سيناريو من �سيناريوهات ا إلنبعاثات لتقرير التقييم الثالث .وقد تختلف �إنبعاثات ال�سنة
أال�سا�س ما بني النماذج �إثر �إختالفات يف تغطية القطاعات وال�صناعة .وت�ستعمل بع�ض ال�سيناريوهات بهدف بلوغ م�ستويات تثبيت أ�دنى ،تكنولوجيات خا�صة إلزالة
ثاين أ�ك�سيد الكربون من الغالف اجلوي (ا إلنبعاثات ال�سلبية) ،ك�إنتاج طاقة الكتلة أالحيائية عن طريق �إلتقاط الكربون وتخزينه[ .الر�سم .]3.17
( أ�نظر اجلدول  5والر�سم  8يف ّ
امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات)

26

(توافق عا ٍل أو�دلة وافية).

• نظرت الدرا�سات أالخرية التي �إ�ستخدمات خف�ض ًا متعدد الغازات
يف م�ستويات تثبيت أ�دنى من تلك التي عر�ضها تقرير التقييم
الثالث [.]3.3
• ت�ض ّم الدرا�سات املق َّيمة عدد ًا من أ�وجه ا إلنبعاثات لتحقيق تثبيتٍ

لرتكيزات غازات الدفيئة .27وت�ستعمل معظم الدرا�سات على أالقل
نهج الكلفة أالدنى وت�ض ّم تخفي�ضات مبكرة ومت أ�خرة ل إلنبعاثات
(الر�سم  7يف امللخّ �ص لوا�ضعي ال�سيا�سات) [�إطار  2يف امللخّ �ص
لوا�ضعي ال�سيا�سات] .ويلخّ �ص اجلدول  5يف امللخّ �ص لوا�ضعي
ال�سيا�سات م�ستويات ا إلنبعاثات املطلوبة ملجموعات تثبيت خمتلفة
متو�سط درجات احلرارة العاملية،28
والزيادة ذات ال�صلة لتوازن ّ

26
تتطرق الفقرة � 2إىل �إنبعاثات غازات الدفيئة التاريخية منذ ما قبل الثورة ال�صناعية.
ّ
أ
 27تختلف الدرا�سات عند نقطة حتقيق التثبيت ،عادة عند حميط العام � 2100و ما بعد تلك ال�سنة.
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امللون) ،وعالقة تلك الفئات
الر�سم  8يف امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات :فئات �سيناريو التثبيت ،مثلما ترد يف الر�سم  7يف ّ
امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات (اخلط ّ
بالتغي يف توازن املتو�سط العاملي لدرجات احلرارة يف فرتة ما قبل الثورة ال�صناعية ،من خالل �إ�ستخدام (ا) أ«�ف�ضل تقدير» حل�سا�سية املناخ وهو  3درجات مئوية (اخلط
رّ
املرجح جلهة ح�سا�سية املناخ وهو  4.5درجات مئوية (اخلط أالحمر يف أ�على منطقة الظل) (ااا) واحلد أالدنى
أال�سود يف و�سط منطقة الظل)( ،اا) واحلد أالعلى للنطاق ّ
امللونة �إىل أ��رشطة الرتكيز املرتبطة بتثبيت غازات
للنطاق ّ
املرجح جلهة ح�سا�سية املناخ وهو درجتان مئويتان (اخلط أالزرق يف أ��سفل منطقة الظل) .وت�شري الظالل ّ
امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات .جتدر ا إل�شارة �إىل ّان البيانات
الدفيئة يف الغالف اجلوي ،ما يتنا�سب مع الفئات � Iإىل  VIمن �سيناريو التثبيت ،كما يرد يف الر�سم  7يف ّ
ا�ستخل�صت من الف�صل  10.8من م�ساهمة الفريق العامل أالول يف تقرير التقييم الرابع.
ُ

وذلك ب�إ�ستعمال « أ�ف�ضل التقديرات» حل�سا�سية املناخ ( أ�نظر أ�ي�ض ًا
الر�سم  8يف امللخّ �ص لوا�ضعي ال�سيا�سات �ضمن نطاق عدم اليقيم
املرجح) .29ويق ّدم التثبيت على م�ستوى متدنٍ وما يرتبط به من
ّ
م�ستويات توازن يف درجات احلرارة ،تاريخ احلاجة �إىل أ�ن تبلغ
ا إلنبعاثات ذروتها ،كما يحتاج �إىل خف�ض أ�كرب ل إلنبعاثات بحلول
.]3.3[ 2050
 .19ميكن حتقيق نطاق م�ستويات التثبيت املق ّيمة عرب ن�شر حمفظة
تكنولوجيات متوفرة يف الوقت احلايل والقابلة للت�سويق يف
العقود آ
التية .ما يفرت�ض أ�نّ املحفزات الفاعلة واملوائمة قد
ُو�ضعت بغية تطوير التكنولوجيات ومت ّلكها ون�شرها وتو�سيع
نطاق �إ�ستعمالها وبغية مواجهة العوائق ذات ال�صلة (توافق
عالٍ ،أ�دلة وافية).

• � إ ّن م�ساهمة خمتلف التكنولوجيات يف احلد من االنبعاثات املطلوبة
للتثبيت �ستختلف بح�سب الوقت واملنطقة وم�ستوى التثبيت.
 oت�ؤدي كفاءة �إ�ستخدام الطاقة دور ًا حيوي ًا من خالل �سيناريوهات

عديدة ،بالن�سبة �إىل معظم املناطق واجلداول الزمنية.
 oبالن�سبة �إىل م�ستويات التثبيت املتدنية ،ت�شدد ال�سيناريوهات
ب�شك ٍل أ�كرب على م�صادر الطاقة ال�ضعيفة يف �إنتاج الكربون،
مثل الطاقة القابلة للتجدد والطاقة النووية ،و�إ�ستخدام �إلتقاط
ثاين أ�ك�سيد الكربون وتخزينه .ويف هذه ال�سيناريوهات ،من
ال�رضوري أ�ن يكون حت�سني كثافة الكربون يف التزويد بالطاقة
واالقت�صاد الكلي ،أ��رسع من املا�ضي.
 oي�ساهم �إ�ستخدام وعدم �إ�ستخدام ثاين أ�ك�سيد الكربون
أ
للرا�ضي وخيارات تخفيف احلراجة يف زيادة املرونة وفاعلية
الكلفة ال�رضورية لتحقيق التثبيت .وقد ت�ساهم الطاقة أالحيائية
احلديثة فعلي ًا يف تق�سيم م�صادر الطاقة املتجددة �ضمن حمفظة
التخفيف.
 oبالن�سبة �إىل أالمثلة التو�ضيحية اخلا�صة َمبحافظ خيارات
التخفيف ،أ�نظر الر�سم  9يف امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات [3.3
– .]3.4
• �ستكون ا إل�ستثمارات يف التكنولوجيات التي تنبعث منها ن�سب

باملتو�سط العاملي لدرجات احلرارة من الف�صل  10.8من تقرير الفريق العامل أ
مت بلوغ درجات احلرارة تلك طوي ًال بعد تثبيت
مت �أخذ املعلومات املتعلقة
الول من تقرير التقييم الرابع .و ّ
ّ 28
ّ
الرتكيزات.
أ
أ
أ
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[امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات للفريق العامل الول امل�ساهم يف تقرير التقييم الرابع].
يف تركيزات ثاين �ك�سيد الكربون
ّ
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امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات :تخفي�ض ا إلنبعاث الرتاكمي لتدابري التخفيف البديلة للفرتة املمتدة ما بني العامني  2000و( 2030الر�سم �إىل جهة
الر�سم  9يف
ّ

الي�سار) والفرتة املمتدة ما بني العامني  2000و( 2100الر�سم �إىل جهة اليمني) .تظهر ال�صورة �سيناريوهات تو�ضيحية أ
م�خوذة عن  4مناذج (AIM, IMAGE, IPAC
أ
 ،) and MESSAGEتهدف �إىل تثبيت كافة النماذج على
م�ستويي  540 – 490جزءاً من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ باملليون ،و 650جزءاً من ثاين �ك�سيد الكربون
َ

املكافئ باملليون .وتظهر اخلطوط الداكنة اللون حاالت ا إلنخفا�ض بالن�سبة �إىل هدفٍ ي�ساوي  650جزءاً من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ باملليون ،فيما ت�شري اخلطوط
الفاحتة اللون �إىل حاالت ا إلنخفا�ض ا إل�ضافية بغية حتقيق م�ستوى  540 – 490جزءاً من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ باملليون .وجتدر ا إل�شارة �إىل أ� ّن بع�ض النماذج
ال أت�خذ بالتخفيف خالل تعزيز م�صارف الغابات ( AIMو  )IPACأ�و �إلتقاط ثاين أ�ك�سيد الكربون وتخزينه ( ،)AIMو�إىل أ� ّن ح�صّ ة خيارات الطاقة ال�ضعيفة يف �إنتاج
ي�ضا من خالل �إدراج تلك اخليارات يف خط أال�سا�س .ويتم �إلتقاط ثاين أ�ك�سيد الكربون وتخزينه من الكتلة أالحيائية.
الكربون يف �إطار التزويد التام بالطاقة تحُ دد هي أ� ً
كما ت�ضم م�صارف الغابات عملية احلد من ا إلنبعاثات ب�سبب �إزالة الغابات[ .الر�سم ]3.23

منخف�ضة من غازات الدفيئة و�إنت�شارها على ال�صعيد العاملي،
با إل�ضافة �إىل التطوير التكنولوجي من خالل البحوث والتطوير
والعر�ض� ،رضورية لتحقيق أالهداف املرتبطة بالتثبيت وتخفي�ض
الكلفة .وكلما �إنخف�ضت م�ستويات التثبيت ،وال �سيما تلك التي
ت�ساوي  550جزء ًا من ثاين اك�سيد الكربون املكافئ أ�و ما دون،
تزداد احلاجة �إىل اجلهود الفاعلة يف البحوث والتطوير والعر�ض
وا إل�ستثمار يف تكنولوجيات جديدة خالل العقود املقبلة ،ما يتطلب
مواجهة العوائق التي تقف أ�مام التنمية والتم ّلك والن�رش وا إلنت�شار
بفاعلية.
• قد ت�ساهم املحفّزات املوائمة يف مواجهة تلك العوائق ويف
امل�ساعدة على حتقيق أالهداف املطروحة عرب حمفظة وا�سعة
من التكنولوجيات4.4 – 4.3 – 3.6 – 3.4 – 3.3 – 2.7[ .
– ]4.6

 .20يف العام  ،302050ترتاوح تكاليف املع ّدل العاملي ل إلقت�صاد الكلي
اخلا�صة بتخفيف الغازات املتعددة بهدف التثبيت بني � 710إىل 445
جزء ًا باملليون من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ ،ما بني �إرتفاع ن�سبته
 %1وتراجع ن�سبته  ،%5.5جلهة �إجمايل الناجت املحلي العاملي
( أ�نظر �إىل اجلدول  6يف امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات) .وبالن�سبة
�إىل بع�ض البلدان والقطاعات املحددة ،تختلف أ
ال�سعار كلياً عن
املع ّدل العاملي ( .أ�نظر ا إلطار  3يف ّ
امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات
اخلا�ص باملنهجيات وا إلفرتا�ضات ،و�إىل الفقرة  5اخلا�صة بتف�سري
التكاليف ال�سلبية) (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية).
 .21يتطلب �إتخاذ القرار يف م�ستوى التخفيف العاملي املوائم مع مرور
عامل الوقت عملية متكررة إلدارة املخاطر تت�ضمن التخفيف
والتك ّيف ،وت أ�خذ أ
تغي املناخ وتلك
ال�ضرار احلالية الناجتة عن رّ

� 30إ ّن أ
ال�سعار املق ّدرة للعام  2030موجودة يف الفقرة .5
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كلفة
اجلدول  6يف
ن�سبة �إىل خط أال�سا�س اخلا�ص بامل�سارات أالقل ً
للقت�صاد الكلي يف العام ً ،2050
ّ
املقدرة إ
امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات :التكاليف العاملية ّ
أ
التي ت�ؤ دي �إىل أ�هداف خمتلفة جلهة التثبيت الطويل أالمد �) []13.3 – 3.3

م�ستويات التثبيت
(جزء باملليون من ثاين أ�ك�سيد
الكربون املكافئ)
710-590
590-535
ه)
535 – 445

�إنخفا�ض متو�سط �إجمايل
ب)
الناجت املحلي
()%
0.5
1.3
غري متوفر

نطاق تراجع �إجمايل
ب) ج)
الناجت املحلي
()%
2 - 1�سلبية بع�ض ال�شيء 4-
<5.5

�إنخفا�ض ن�سبة معدل النمو ال�سنوي
ب) ث)
إلجمايل الناجت املحلي
(نقاط مئوية)
<0.05
<0.1
<0.12

�أ) يتنا�سب ذلك مع كافة املن�شورات على م�ستوى كافة خطوط أال�سا�س و�سيناريوهات التخفيف التي ت�ؤمن أالرقام املرتبطة ب إ�جمايل الناجت املحلي.
ب) مع ّدالت تبادالت ال�سوق العاملية امل�ستندة �إىل �إجمايل الناجت املحلي.
املتو�سط والعا�رش والت�سعني للبيانات املقدمة التي خ�ضعت للتحليل.
ج) املع ّدل املئني
ّ
د) ي�ستند �إحت�ساب تراجع النمو ال�سنوي �إىل تراجع املع ّدل حتى العام  ،2050ما قد ي�ؤدي �إىل تراجع �إجمايل الناجت املحلي املذكور للعام .2050
النبعاثات �إىل �إزدياد التكاليف.
ه)	�إ ّن عدد الدرا�سات قليل ن�سبي ًا وغالب ًا ما ت�ستخدم تلك الدرا�سات خطوط �أ�سا�س منخف�ضة .وت�ؤدي معظم خطوط أال�سا�س العالية إ

التي ّ
مت تفاديها بعني ا إلعتبار ،با إل�ضافة �إىل الفوائد امل�شرتكة
وا إل�ستدامة وا إلن�صاف والتفاعل مع املخاطر� .إنّ اخليارات
اخلا�صة بنطاق التخفيف من غازات الدفيئة وتوقيته تتطلب �إحداث
توازن على م�ستوى التكاليف ا إلقت�صادية املتعلقة برتاجع أ��سرع
ٍ
التغي املناخي املتو�سطة والطويلة
ل إلنبعاثات ،مقابل خماطر
رّ
أ
المد (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية).
• ت�شري النتائج التحليلية أالولية واملحدودة ال�صادرة عن التحاليل
امل�شمولة يف تكاليف التخفيف وفوائده� ،إىل أ�نها قابلة للمقارنة
من ناحية احلجم ،غري أ�نها ال ت�سمح بتحديد توجه ا إلنبعاثات أ�و
م�ستوى التثبيت ب�شك ٍل وا�ضح ،حيث تتعدى الفوائد التكاليف
[.]3.5
• ي�شري التقييم ال�شامل للفوائد والتكاليف ا إلقت�صادية اخلا�صة
بتوجهات التخفيف املختلفة �إىل أ� ّن م�ستوى التخفيف والتوقيت
أالمثل من الناحية ا إلقت�صادية ي�ستندان �إىل منحنى كلفة أال�رضار
الوا�ضحني .وتو�ضيح ًا
تغي املناخ املفرت�ض و�شكله غري
َ
الناجتة عن رّ
لهذه التبعية:
تغي املناخ ببط ٍء
�	oإذا ارتفع منحنى كلفة أال�رضار الناجتة عن رّ
و�إنتظام ،وبوجود تنب� ؤ ج ّيد (ما يزيد من �إحتمال ح�سن توقيت
التك ّيف) ،ي�صبح للتخفيف امل�ستقبلي أ
والقل �رصام ًة أ��سباب ًا
منطقية ومربرة من الناحية ا إلقت�صادية؛
 oيف املقابل� ،إذا ارتفع م�ستوى كلفة أال�رضار كلي ًا أ�و ت�ض ّمن
أ�وجه ًا تدل على الالخطية (مث ًال :عتبات العر�ض أ�و حتى
افرتا�ضات �ضعيفة جلهة وقوع بع�ض احلوادث الكارثية)،
22

ي�صبح للتخفيف املبكر أ
والكرث �رصام ًة أ��سباب ًا منطقية ومربرة
من الناحية ا إلقت�صادية [.]3.6
• ت�ش ّكل ح�سا�سية املناخ م�صدر �شكٍ حيوي بالن�سبة �إىل �سيناريوهات
التخفيف التي تهدف �إىل الو�صول �إىل م�ستوى حراري معني.
وت�شري الدرا�سات �إىل أ�نّه يف حال كانت ح�سا�سية املناخ مرتفعة ،ف� إ ّن
مما �إذا كانت
التخفيف يح�صل يف وقتٍ مبكر ويكون أ�كرث �رصام ًة ّ
�ضئيلة [.]3.6 – 3.5
• ي�ؤدي الت أ�خّ ر يف احل ّد من ا إلنبعاثات �إىل �إ�ستثمارات حتب�س املزيد
من البنى التحتية ال�شديدة ا إلنبعاثات وامل�سارات التنموية .ما
يعيق من دون أ�دنى �شك الفر�ص ا آليلة �إىل حتقيق م�ستويات تثبيت
أ�دنى (مثلما يرد يف اجلدول  5يف امللخّ �ص لوا�ضعي ال�سيا�سات)،
تغي املناخ
ويزيد خطر حدوث املزيد من ا آلثار احلا ّدة الناجتة عن رّ
[.]3.6 – 3.5 – 3.1 – 3.4

ه -ال�سيا�سات والتدابري أ
والدوات الالزمة
تغي املناخ
لتخفيف رّ
 .22متلك احلكومات �سل�سلة وا�سعة من ال�سيا�سات أ
والدوات
الوطنية لو�ضع املح ّفزات الالزمة للتخفيف .وي�ستند تطبيقها
�إىل الظروف الوطنية وفهم تفاعلها مع بع�ضها البع�ض ،غري
أ�نّ التجربة الناجتة عن خربة التطبيق التي عرفتها بلدانٌ
داة �إيجابياتها و�سلبياتها (توافق
وقطاعات ع ّدة تظهر أ�نّ لك ّل أ� ٍ
عالٍ ،أ�دلة وافية).
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• يت ّم �إ�ستخدام  4معايري أ��سا�سية لتقييم ال�سيا�سات أ
والدوات:
الكفاءة البيئية والفاعلية بالقيا�س �إىل الكلفة وا آلثار التوزيعية،
مبا يف ذلك ا إلن�صاف ،واجلدوى امل�ؤ�س�ساتية [.]13.2
• ميكن ت�صميم كافة أالدوات � إ ّما بطريق ٍة جيدة أ�و العك�س ،كما
ميكن أ�ن تكون � إ ّما �صارمة أ�و مرنة �إىل أ�ق�صى درجة .أ��ضف
�إىل ذلك أ� ّن التدقيق ا آليل �إىل تعزيز التطبيق ي�شكل نقطة حيوية
بالن�سبة �إىل كافة أالدوات .فيما يلي بع�ض ا إلكت�شافات العامة حول
أ�داء ال�سيا�سات:]13.2 – 12.2 – 7.9[ :
 oت�س ّهل ال�سيا�سات املناخية املدرجة �ضمن �سيا�سات تنموية
أ�و�سع نطاقا ً ،التطبيق وعملية تخطي العقبات.
 oغالب ًا ما ت�ؤكد الت�رشيعات واملقايي�س م�ستويات ا إلنبعاث .وقد
تكون أ�كرث جدوى من أ�دوات أ�خرى يف حال منعت املعلومات
وغريها من العوائق املنتجني وامل�ستهلكني من ا إل�ستجابة �إىل
م�ؤ�رشات أال�سعار .ولكن لي�س من ال�رضوري أ�ن تو ّلد ا إلبتكار
وظهور تكنولوجيات متق ّدمة أ�كرث.
 oميكن لل�رضائب والر�سوم أ�ن ت�ساهم يف ت�سعري الكربون � ،إ اّل
أ�نها تعجز عن �ضمان م�ستوى معينّ من ا إلنبعاثات .وت�ساعد
الدرا�سات والكتابات على حتديد ال�رضائب كطريقة أ�ثبتت
فاعليتها يف �إدخال تكاليف �إنبعاثات غازات الدفيئة.
� oست�ساعد الرخ�ص القابلة للتداول على حتديد �سعر الكربون.
ويحدد حجم ا إلنبعاثات امل�سموح بها كفاءتها البيئية،
فيما ي�ؤدي منح الرخ�ص �إىل تداعيات توزيعية .وت�ص ّعب
تقلبية �سعر الكربون تقدير الكلفة الكل ّية املرتبطة برخ�ص
ا إل نبعاث.
 oغالب ًا ما ت�ستخدم احلكومات املحفّزات املالية (امل�ساعدات
والقرو�ض ال�رضيبية) بغية تعزيز التكنولوجيات اجلديدة
ون�رشها .ويف الوقت الذي غالب ًا ما تتعدى فيه التكاليف
ا إلقت�صادية أالدوات املذكورة آ�نف ًا ،غالب ًا ما ت�شك ّل نقط ًة حيوية
لتخطي العقبات املطروحة.
 oت�ش ّكل ا إلتفاقات الطوعية بني القطاع ال�صناعي واحلكومات
م�س أ�لة جذّابة من الناحية ال�سيا�سية ،وت�ساهم يف تعزيز الوعي
بني اجلهات املعنية ،كما أ�نها أ� ّدت دور ًا أ��سا�سي ًا يف تطوير
�سيا�سات وطنية عديدة .ومل حتقق كالعادة غالبية ا إلتفاقات
تراجعات ملمو�سة جلهة ا إلنبعاثات خارج نطاق أالعمال .غري
رسع تطبيق
أ� ّن �إبرام بع�ض الدول �إتفاقات يف ا آلونة أالخريةّ � ،
أ�هم التكنولوجيات املتوفرة و أ� ّدى �إىل خف�ض ا إلنبعاثات ب�شك ٍل
ملمو�س.

 oقد ت�ؤثر أالدوات املعلوماتية (على غرار حمالت التوعية)
�إيجاب ًا على نوعية البيئة من خالل تعزيز اخليارات امل�ستندة �إىل
التغي ال�سلوكي؛ � إ ّال أ� ّن
املعلومات وامل�ساهمة� ،إذا أ�مكن ،يف رّ
ت أ�ثريها على ا إلنبعاثات مل ُيحدد حتى ا آلن.
 oميكن للبحوث والتطوير والعر�ض أ�ن حتثّ على التط ّور
التكنولوجي ،وتخف�ض أال�سعار ،وت�سمح بالتق ّدم نحو التثبيت.
• تقوم بع�ض ال�رشكات وال�سلطات ا إلقليمية واملحلية واملنظمات
احلكومية واملجموعات املدنية باعتماد �سل�سلة وا�سعة من أالعمال
الطوعية التي قد حت ّد من �إنبعاثات غازات الدفيئة وحتث على و�ضع
وت�شجع على ن�رش التكنولوجيات اجلديدة.
�سيا�سات �إبتكارية
ّ
وكثري ًا ما ح ّدت من مدى الت أ�ثري على ا إلنبعاثات على امل�ستو َيني
الوطني وا إلقليمي [.]13.4
• ترد الدرو�س التي ّمت تع ّلمها من جراء تطبيق قطاعات معينة
لل�سيا�سات أ
والدوات الوطنية ،يف اجلدول  7يف امللخّ �ص لوا�ضعي
ال�سيا�سات.
 .23ميكن لل�سيا�سات التي حتدد �سعر الكربون ال�ضمني أ�و الفعلي أ�ن
تو ّلد املح ّفزات الالزمة للمنتجني وامل�ستهلكني بغية ا إل�ستثمار يف
التكنولوجيات والعمليات واملنتجات املتدنية يف �إنبعاثات غازات
الدفيئة .وقد يت�ضمن هذا النوع من ال�سيا�سات أ�دوات �إقت�صادية
ومتويالت حكومية �إىل جانب بع�ض الت�شريعات (توافق عالٍ ،أ�دلة
وافية).

• قد ت�ساهم �إ�شارة فاعلة من �سعر الكربون يف حتقيق قدرة تخفيف
حقيقية داخل كافة القطاعات [.]13.2 – 11.3
• ت�شري درا�سات النمذجة ( أ�نظر ا إلطار  3يف امللخ�ص لوا�ضعي
ال�سيا�سات) �إىل أ� ّن �إرتفاع أ��سعار الكربون �إىل  80 – 20دوالر ًا
أ�مريكي ًا للطن الواحد من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ بحلول
العام  ،2030و�إىل  155 – 30دوالر ًا أ�مريكي ًا للطن الواحد من
ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ بحلول العام  ،2050يتما�شى مع
ا إل�ستقرار املرتقب للعام  ،2100أ�ال وهو  550جزء ًا باملليون من
ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ .و�إذا حافظنا على م�ستوى التثبيت
نف�سه ،ف� إ ّن الدرا�سات التي أُ�جريت منذ تقرير التقييم الثالث
التغي التكنولوجي امل�ستحث يف عني ا إلعتبار ،تخفّ�ض
والتي ت أ�خذ رّ
نطاق أال�سعار هذا �إىل  65 – 5دوالر ًا أ�مريكي ًا للطن الواحد من
ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ للعام  2030و�إىل  130 – 15دوالر ًا
أ�مريكي ًا للطن الواحد من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ للعام 2050
[.]11.5 – 11.4 – 3.3
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ا إلقليمية.

بيئيا يف قطاع معينّ يف عدد من الق�ضايا
� :سيا�سات قطاعية مخُ تارة و�إجراءات آو�ليات أ�ظهرت أب�نها فاعلة ً

القطاع

�سيا�سات أ�) و�إجراءات و آ�ليات أ�ظهرت ب أ�نها فاعلة بيئياً

القيود الرئي�سية أ�و الفر�ص

تزويد الطاقة
[الفقرة ]4.5

تخفي�ض �إعانات �إ�ستخدام الوقود أالحفوري
أ
فر�ض �رضائب أ�و ر�سوم الكربون على �إ�ستخدام الوقود الحفوري

مقاومة امل�صالح الرا�سخة جتعلها �صعبة التنفيذ

[الفقرة ]5.5

التعريفات املفرو�ضة على تكنولوجيات الطاقة املُتجددة
�إلزامات الطاقة املُتجددة
�إعانات املنتج
أ
أ
�إلزامية ا إلقت�صاد يف �إ�ستهالك الوقود ومزج الوقود الحيائي ومقايي�س التغطية اجلزئية ل�رسعة املركبة ب�إمكانها �ن حت ّد من فاعليتها
ثاين أ�ك�سيد الكربون من أ�جل و�سائل النقل على الطرقات

و�سائل النقل

أالبنية
[الفقرة ]6.8

ال�صناعة
[الفقرة ]7.9

الزراعة
[الفقرة ،8.6
]8.8 ،8.7
احلراجة /
الغابات
[الفقرة ]9.6
�إدارة النفايات
[الفقرة ]10.5

فر�ض ال�رضائب على كل من �رشاء ال�سيارات وت�سجيلها و�إ�ستخدامها
وقود املح ّرك وو�ضع ت�سعريات إل�ستخدام الطرقات واملواقف
الت أ�ثري على حاجات التنقّل من خالل تنظيم �إ�ستخدام أالرا�ضي
وت�صاميم أالبنية أال�سا�سية
ا إل�ستثمار يف من�ش�آت جذّابة للنقل العام وت�شجيع أ��شكال التنقل التي ال
تعوز املركبات
تطبيق املقايي�س واملبادئ
أ�نظمة املباين وا إل�شارات التجارية
برامج �إدارة جهة الطلب
برامج القيادة يف القطاع العام مبا يف ذلك النفقات
محُ فّزات ل�رشكات خدمات الطاقة
التز ّود بقاعدة معلومات
تنفيذ املعايري
�إعانات مالية ،قرو�ض �رضيبية
تراخي�ص قابلة للتداول
�إتفاقيات طوعية
محُ فّزات مالية و أ�نظمة لتح�سني �إدارة أالرا�ضي ،احلفاظ على حمتوى
كربون أالر�ض� ،إ�ستخدام فاعل أ
وللري
لل�سمدة
ّ
حمفزات مالية (�إقليمية ودولية) لزيادة منطقة الغابات ولتقلي�ص �إزالة
أالحراج ف�ض ًال عن العناية بالغابات و�إدارتها
و�ضم ت�رشيعات إل�ستخدام أالرا�ضي و�إلزامها
حمفّزات مالية لتح�سني النفايات و إلدارة املياه امل�ستعملة
محُ فزات أ�و موجبات للطاقة املُعاد ت�صنيعها
تنظيم �إدارة النفايات

ب�إمكانها أ�ن تكون فاعلة يف خلق أ��سواق للتكنوجليا املتدنية ا إلنبعاثات

ب�إمكان الفاعلية أ�ن ت�سقط مع �إيرادات أ�على
منا�سبة لبلدان تقوم ببناء أ�نظمة النقل التابعة لها

مراجعة مو�سمية للمقايي�س املطلوبة
ُمثرية بالن�سبة �إىل املباين اجلديدة .ا إللزام مبقدوره أ�ن يكون �صعباً
بحاجة �إىل تعديالت لكي ت�ستفيد املن�ش�آت
ب�إمكان �صفقات الدولة أ�ن تتخطى الطلب على منتجات الطاقة الفاعلة
عامل النجاح :الو�صول �إىل الفريق الثالث املُم ّول
من املمكن أ�ن تكون منا�سبة لتحفيز امل�صالح التكنولوجية .حتقيق
�إ�ستقرار ال�سيا�سة ا إلقليمية املهم يف ما يتعلق باملناف�سة الدولية
آ�ليات تق�سيم ُمرتقبة وم�ؤ�رشات أل�سعار ُم�ستقرة وهامة ل إل�ستثمار
تت�ضمن عوامل النجاح :أ�هداف وا�ضحة� ،سيناريو رئي�سي ،تدخّ ل
الفريق الثالث يف الت�صميم والتدابري التحذيرية ومراجعتها ف�ض ًال عن
التعاون بني الدولة وقطاع ال�صناعة
ُ�شجع الت�آزر مع التنمية امل�ستدامة ومع تخفي�ض �ش ّدة
ب�إمكانها أ�ن ت ّ
أ
تخطي احلواجز من �جل التطبيق
بتغي املناخ ،وبالتايل
الت أ�ثر رّ
ّ
قيود تت�ضمن ا إلفتقار لتوفر ر أ��س املال من أ�جل ا إل�ستثمار وم�سائل
�إمتالك أالرا�ضي .ب�إمكانها أ�ن ت�ساعد يف احلد من الفقر
ب�إمكانها أ�ن تحُ فّز ن�رش التكنولوجيا
التوفّر املحلي للوقود املنخف�ض ال�سعر
لفاعلية أ�كرب تُط ّبق على امل�ستوى املحلي مع دعم ل إل�سرتاتيجيات

مالحظة:
النبعاثات ،ب أ� ّنه فاعل يف كافة القطاعات
املتدنية
التكنولوجية
نبعاثات
�
ب
ّق
ل
واملتع
والعر�ض،
والتطوير
البحوث
يف
العام
�ستثمار
إ
إ
�أ) �أظهر �إ
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• ت�شري معظم التقييمات من أ�على �إىل أ��سفل ،كما بع�ض التقييمات
من أ��سفل �إىل أ�على للعام � ،2050إىل أ� ّن أ��سعار الكربون ال�ضمنية
أ�والفعلية ( 50 – 20دوالر ًا أ�مريكي ًا للطن الواحد من ثاين أ�ك�سيد
الكربون املكافئ) ،التي بقيت على حالها أ�و �إرتفعت مع الوقت ،قد
ت�ؤدي �إىل �إر�ساء قطاع لتوليد الكهرباء يتمتع ب�إنبعاثات منخف�ضة
يف غازات الدفيئة بحلول العام  ،2050وقد يق ّدم أ�ي�ض ًا خيارات
تخفيفية عديدة داخل قطاعات ا إل�ستخدام النهائي اجلذّابة من
لقت�صادية]11.6 – 4.4[ .
الناحية ا إ
• تت�ش ّعب حواجز تطبيق �إختيارات التخفيف وتختلف بح�سب
البلد والقطاع .فب�إمكانها أ�ن تت�صل باملظاهر املالية والتكنولوجية
وامل�ؤ�س�ساتية واملعلوماتية وال�سلوكية [،8.6 ،7.6 ،6.7 ،5.5 ،4.5
]10.5 ،9.6
ُ .24ي�شكّل دعم احلكومة من خالل امل�ساهمات املالية و�إعتمادات
ال�ضريبة واملعايري املُ ّتبعة ،با إل�ضافة �إىل خلق أ
ال�سواق ،عام ًال
هاماً جد ًا لتطوير التكنولوجيا الفاعلة وحتديثها ون�شرها .ويعتمد
نقل التكنولوجيا �إىل الدول النامية على �شروط حمددة وعلى
التمويل (توافق مرتفع ،دليل عال).
• تكون الفوائد العامة الناجتة عن ا إل�ستثمار يف البحوث والتطوير
والعر�ض أ�كرب من الفوائد التي يجنيها القطاع اخلا�ص ،ما ُي ّربر
دعم الدولة ل إل�ستثمارات يف البحوث والتطوير والعر�ض.
• كان متويل احلكومة ملعظم برامج البحث يف جمال الطاقة معدوم ًا
أ�و بات منخف�ض ًا على مدى ما يقارب العقدين من الزمن (حتى
بتغي املناخ ح ّيز
بعد دخول �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية املتع ّلقة رّ
�سجل يف العام
التنفيذ) ،و أ��صبح م�ستواه ي�ساوي ن�صف امل�ستوى امل ُ ّ
.]13.2 ،11.5 ،4.5 ،3.4 ،2.7[ 1980
• ت�ؤدي احلكومات دور ًا داعم ًا أ��سا�سي ًا يف ت أ�مني املناخ املنا�سب،
ك أ�طر العمل 31امل�ؤ�س�ساتية وال�سيا�سية والقانونية والتنظيمية ،وذلك
من أ�جل دعم تدفّقات ا إل�ستثمارات وفاعلية نقل التكنولوجيا .ومن
دون هذا الدعم ،ي�صعب حتقيق احل ّد من ا إلنبعاثات على م�ستوى
وا�سع .ف�ض ًال عن ذلك ،من الهام حتريك متويل زيادة تكاليف
التكنولوجيات املتدنية الكربون .وب�إمكان �إتفاقيات التكنولوجيا
الدولية أ�ن تُق ّوي معرفة البنى أال�سا�سية [.]13.3
• ب�إمكان الت أ�ثري املفيد واملحتمل لتحويل التكنولوجيا �إىل الدول

النامية ،واملتع ّلق بامللحق أالول ،أ�ن يكون أ��سا�سي ًا ،لكن ال تتوفر
تقديرات عنه ُيوثق بها [.]11.7
• متلك التدفّقات املالية للدول النامية عن طريق برامج آ�لية التنمية
النظيفة  ،CDMالقدرة على الو�صول �إىل م�ستوايات تبلغ مليارات
الدوالرات أالمريكية يف ال�سنة ،32وهي قيمة أ�على من التدفّقات
املُت أ�تية من مرفق البيئة العاملية ،مقارن ًة بتدفّقات م�ساعدة تطوير
املوجهة ،لكن ،على أالقل ،تنتج ن�سبة ق ّو ٍة أ�خّ ف من جمموع
الطاقة َّ
تدفّقات ا إل�ستثمار املبا�رش أالجنبي .وقد ّمت حتديد كل من التدفّقات
املالية بوا�سطة م�شاريع آ�لية التنمية النظيفة ومرفق البيئة العاملية،
وتطوير امل�ساعدة من أ�جل نقل التكنولوجيا ،ومل يتم توزيعها ب�شكل
ُمت�ساوٍ جغرافي ًا [.]13.3 ،12.3
 .25تتلخ�ص ا إلجنازات البارزة التي حققها كل من �إتفاقية أ
المم
بتغي املناخ وبروتوكول كيوتو يف �إن�شاء
املتحدة ا إلطارية املتعلقة رّ
�إ�ستجابة عاملية مل�شكلة املناخ وحتفيز جمموعة من ال�سيا�سات
ا إلقليمية وخلق �سوق الكربون الدولية ،ف�ض ًال عن �إن�شاء آ�ليات
م�ؤ�س�ساتية جديدة ميكن لها أ�ن تر�سي أ
الر�ضية املطلوبة جلهود
التخفيف امل�ستقبلية (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية).
• من املتوقع أ�ن يكون ت أ�ثري فرتة ا إللتزام أالوىل من الربوتوكول
املتعلقة با إلنبعاثات العاملية ،حمدود ًا .كما من املتوقع أ�ن تكون
ت أ�ثرياتها ا إلقت�صادية على دول امللحق باء ،أ��صغر مما ّمت تقدميه يف
تقرير التقييم الثالث الذي أ�ظهر ن�سبة  % 2 – 0.2أ�قل من �إجمايل
الناجت املحلي يف العام  2012من دون ا إلجتار با إلنبعاثات ،ون�سبة
 % 1.1 – 0.1أ�قل من �إجمايل الناجت املحلي مع ا إلجتار با إلنبعاثات
بني دول امللحق باء [.]13.3 ،11.4 ،1.4
 .26حت ّدد الدرا�سات وا إل�صدارات العدي َد من �إمكانيات حتقيق احل ّد
من �إنبعاثات غازات الدفيئة على امل�ستوى العاملي ،وذلك من خالل
التعاون .كما أ�نه من املقرتح أ�ن تكون ا إلتفاقات الناجحة فاعلة
بيئياً وتكلفتها فاعلة أ�ي�ضاً ،وتت�ضمن �إعتبارات توزيعية و�إن�صاف،
وتكون معقولة م�ؤ�س�ساتياً (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية).
• ب�إمكان املجهود املبذول يف �سبيل حتقيق تعاون أ�ف�ضل أ�ن ي�ساعد
على تقلي�ص التكاليف العاملية من أ�جل التو�صل �إىل م�ستوى معينّ
ح�سن الفاعلية البيئية [.]13.3
من التخفيف ،أ�و أ�ن ُي ّ

املعنية بتغيرّ املناخ واملتعلق بامل�سائل املنهجية والتكنولوجية يف تكنولوجيا التحويل.
� 31أنظر �إىل تقرير الهيئة احلكومية الدولية
ّ
 32يعتمد بقوة على �سعر ال�سوق الذي يرتاوح ما بني  $4و $26للطن الواحد من ثاين �أك�سيد الكربون ،واملبني على حوايل  1000من �آلية التنمية النظيفة املقرتحة ،ف�ض ًال عن امل�شاريع
النبعاث قبل العام .2012
ُ�سجلة التي من � أش�نها �أن حُتدث �أكرث من  1.3مليار وحدة تخفي�ض إ
امل ّ
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• ب�إمكان حت�سني آ�ليات ال�سوق ،كا إلجتار با إلنبعاثات والتنفيذ
امل�شرتك و آ�لية التنمية النظيفة وتو�سيع نطاقها ،أ�ن يق ّل�ص تكاليف
التخفيف ب�شكل عام [.]13.3
تغياملناخ
• من املمكن أ�ن يت�ضمن املجهود املبذول من أ�جل مواجهة رّ
العدي َد من العنا�رص املختلفة ،ك أ�هداف احل ّد من ا إلنبعاثات القطاعية
واملحلية وغري املحلية ،ف�ض ًال عن أالعمال ا إلقليمية ،وبرامج البحوث
والتطوير والعر�ض ،و�إعتماد ال�سيا�سات امل�شرتكة ،وتنفيذ أ�عمال
تطبيق ُموج ّهة نحو التنمية ،أ�و تو�سيع نطاق أ�دوات التمويل.
ب�إمكان هذه العنا�رص أ�ن تُنفّذ بطريقة ُمدجمة .أ�ما ُمقارنة املجهود
الذي تبذله خمتلف الدول فيما بينها فهو أ�مر ُمعقّد ويتط ّلب موارد
كثيفة [.]13.3
• ب�إمكان التمييز بني أالعمال التي تعتمدها الدول امل�شارِكة تبع ًا
لتاريخ �إعتماد العمل وامل�شاركني فيه وماهية العمل بح ّد ذاته.
ومن املمكن أ�ن تكون أالعمال ُملزمة أ�و غري ُملزمة ،وتت�ضمن أ�هداف ًا
متغية
وا�ضحة أ�و مثعددة ،كما ميكن للم�شاركة أ�ن تكون ثابتة أ�و رّ
مع الوقت [.]13.3

•

•

•

ز  -ثغرات يف املعرفة
 .27ب�إمكان جعل التنمية أ�كرث �إ�ستدامة عن طريق تغيري ُ�سبل
تغي
التنمية أ�ن يو ّلد م�ساهمة فاعلة يف ما يتعلق بتخفيف رّ
املناخ ،ولكن من املمكن أ�ن يتطلب التطبيق توفر موارد من
أ�جل تخطي العديد من احلواجز .ويتوفر حالياً �إدراك متزايد
إلمكانيات �إختيار خيارات التخفيف وتطبيقها يف العديد من
القطاعات من أ�جل حتقيق أ�وجه الت�آزر وتفادي ال�صراع مع
أ�بعاد أ�خرى للتنمية امل�ستدامة (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية).
• تعترب �إجراءات التك ّيف �رضورية بغ�ض النظر عن نطاق �إجراءات
التخفيف [.]1.2
• ميكن �إعتبار توجيه املناخ عام ًال داخلي ًا يف �سيا�سات التنمية
امل�ستدامة .وتحُ ّدد الظروف ا إلقليمية وقدرة امل�ؤ�س�سات كيفية
تطوير �سيا�سات �إنبعاثات غازات الدفيئة .وت أ�تي التغيريات يف
امل�سالك التنموية نتيجة التفاعالت ما بني عمليات �إتخاذ القرار
بني القطاعني العام واخلا�ص ،التي ت�ض ّم احلكومة ورجال أالعمال
واملجتمع املدين ،رغم أ�نّها ال ت�صنّف عاد ًة �ضمن �سيا�سة املناخ.
وتكون هذه العملية أ�كرث فاعلية عندما تت�شارك أالطراف ب�شكل
ن�سقة [.]12.2 ،3.3 ،2.2
مت�ساو ،وتكون عمليات �إتخاذ القرار ُم ّ
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•

•

تغي املناخ و�سائر ال�سيا�سات املتعلقة
غالب ًا ما تكون �سيا�سات رّ
بالتنمية امل�ستدامةُ ،مت�آزرة .وتتوفر أ�دلة متزايدة على قدرة
القرارات املتعلقة بال�سيا�سة ا إلقت�صادية والزراعية ،وبتطوير
�إقرا�ض البنك م�شاريع التنمية املتعددة اجلوانب وممار�سات
الت أ�مني ،وب�إ�صالح �سوق الكهرباء ،وب أ�من الطاقة واحلفاظ على
الغابات ،أ�ن تق ّل�ص ا إلنبعاثات ب�شكل كبري ،على الرغم من أ�نها
تُعترب يف معظم أالحيان خارج نطاق ال�سيا�سات املناخية .من جهة
أ�خرى ،ميكن أ�ال يكون للقرارات املتخذة ب� أش�ن حت�سني نفاذ الريف
�إىل موارد الطاقة مث ًال ،ت أ�ثري كبري على �إنبعاثات غازات الدفيئة
العاملية [.]12.2
تغي املناخ املتعلقة بفاعلية الطاقة
غالب ًا ما تكون �سيا�سات رّ
وبالطاقة املتجددة ُمفيدة �إقت�صادي ًا ،كما من � أش�نها أ�ن تحُ ّ�سن
أ�من الطاقة و أ�ن حت ّد من �إنبعاثات املل ّوثات املحلية .ومن املمكن
حتديد خيارات أ�خرى للتخفيف من �إ�ستهالك الطاقة ،وذلك لتحقيق
فوائد التنمية امل�ستدامة كتفادي نُزوح ال�سكان املحليني وخلق فر�ص
العمل ،ف�ض ًال عن الفوائد ال�صحية [.]12.3 ،4.5
ب�إمكان احل ّد من خ�سارة املَواطن الطبيعية و�إزالة الغابات
أ�ن يخلق تن ّوع ًا أ�حيائي ًا ويقدم فوائ َد للرتبة يف احلفاظ على
املياه ،كما ميكن تطبيقه بطريقة ُم�ستدامة �إجتماعي ًا و�إقت�صادي ًا.
وب�إمكان الت�شجري وزراعات الطاقة أالحيائية أ�ن ي�ؤديا �إىل �إعادة
ت أ�هيل أالرا�ضي املُنح ّلة و�إدارة خ�سارة املياه وا إلحتفاظ بكربون
الرتبة وا إل�ستفادة من ا إلقت�صاد الريفي ،لكن من املمكن أ�ن
تتناف�سا مع الرتبة إلنتاج الغذاء ،و أ�ن تكون لهما ت أ�ثريات �سلبية
على التعددية أالحيائية يف حال مل يتم ت�صميمها ب�شكل �صحيح
[.]12.3 ،9.7
تتوفر �إمكانيات جيدة لدعم التنمية امل�ستدامة من خالل أ�عمال
التخفيف يف �إدارة النفايات ويف قطاعي النقل والبناء [،6.6 ،5.4
.]12.3 ،10.5
ب�إمكان زيادة �إ�ستدامة التنمية أ�ن تدعم كل من قدرة التخفيف
لتغي
والتك ّيف ،ف�ض ًال عن احل ّد من ا إلنبعاثات ،والتع ّر�ض رّ
املناخ .ومن املمكن أ�ن تتوفر أ�وجه الت�آزر بني التخفيف والتك ّيف،
ف ُيذكر ،على �سبيل املثال� ،إنتاج الكتلة أالحيائية بطريقة �صحيحة
و�إن�شاء مناطق حممية و�إدارة أالرا�ضي و�إ�ستخدام الطاقة يف البناء
واحلراجة .ومن املمكن ح�صول غري ذلك يف حاالت أ�خرى ،ك�إرتفاع
�إنبعاثات غازات الدفيئة ب�سبب �إرتفاع �إ�ستهالك الطاقة املتعلقة
ب�إ�ستجابات تكييف ّية [،11.9 ،9.5 ،8.5 ،7.8 ،6.9 ،4.5 ،3.5 ،2.5
.]12.1
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 .28ما زلنا نلحظ ثغرات أ��سا�سية يف املعرفة املتوفرة حالياً على م�ستوى
تغي املناخ ،خا�ص ًة يف الدول النامية .ميكن
بع�ض مظاهر تخفيف رّ
أ
للبحاث ا إل�ضافية املعنية بت�صحيح هذه الثغرات أ�ن تق ّل�ص ن�سبة
تغي املناخ [ ّ
امللخ�ص
ال�شكوك ،فت�س ّهل �إتخاذ القرار املتع ّلق بتخفيف رّ
الفني .]14

إالطار النهائي :جت�سيد عدم اليقني
و�ضح تقرير التقييم الرابع نقاط عدم اليقني املتعلقة بالتقييمات أال�سا�سية.
يعترب عدم اليقني جزءاً ال يتجز�أ من �أي تقييم .و ُي ّ
الخت�صا�صات العلمية يف تقارير الفرق العاملة الثالثة من النهج امل�شرتك حماول ًة غري عملية .فنهج أ
«الرجحية» ينطبق
وجتعل الفوارق أال�سا�سية بني إ
على «تغيرّ املناخ  ،2007قواعد العلوم الفيزيائية» ،واع ُترب نهجا «الثقة» أ
و«الرجحية» غري منا�س َبني للتعامل مع م�سائل عدم اليقني املحددة والكامنة يف
العتبار.
هذا التقرير عن التخفيف ،ولقد مت �أي�ض ًا �أخذ اخليارات الب�رشية بعني إ
مت �إ�ستخدام نطاقَي عمل يف هذا التقرير من �أجل معاجلة م�س أ�لة عدم اليقني .و ُيبنى النطاق على حكم م�ؤلفي الفريق العامل الثالث املوثوق به على �صعيد
معينة (م�ستوى التوافق) وعدد امل�صادر امل�ستقلة ونوعيتها ،وهي تو�صف مبوجب قوانني الهيئة احلكومية الدولية
املناف�سة يف إ
ال�صدارات على نتائج ّ
1
امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات) .وهذا لي�س نهج ًا عددي ًا تتولّد منه �إمكانيات
املعنية بتغيرّ املناخ و ُتبنى عليها النتائج (كمية أالدلة ) (�أنظر اجلدول  1يف
ّ
ّ
�إ�ستنتاج نقاط عدم اليقني.

اجلدول  1يف امللخّ �ص لوا�ضعي ال�سيا�سات :حتديد نوعي لعدم اليقني

م�ستوى التوافق
معينة)
(على نتائج ّ

توافق عالٍ ،
�أدلة حمدودة

توافق عالٍ ،
متو�سطة
�أدلة
ّ

توافق عالٍ ،
�أدلة عالية

متو�سط،
توافق
ّ
�أدلة حمدودة

متو�سط،
توافق
ّ
�أدلة متو�سطة

متو�سط،
توافق
ّ
�أدلة عالية

متدن،
توافق ٍ
�أدلة حمدودة

متدن،
توافق ٍ
�أدلة متو�سطة

متدن،
توافق ٍ
�أدلة عالية

كمية أالدلة( 33عدد امل�صادر امل�ستقلة ونوعيتها)

نظر�أ �إىل �إرتباط امل�ستقبل �إرتباط ًا وثيق ًا بعدم اليقني ،جل أ� التقرير �إىل �إ�ستعمالٍ كثيف لل�سيناريوهات ،ك�صور ُمت آ�زرة يف ما بينها عن العديد
الحتماالت امل�ستقبلية  -ال تنب�ؤات للم�ستقبل.
من إ

ُ 33يحدد م�صطلح أ
«الدلة» يف هذا التقرير على ال�شكل التايل :معلومات �أو �إ�شارات تدلّ على �صدق �أو �صحة معتقَد �أو �إقرتاح ما� .أنظر معجم امل�صطلحات.
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م�ساهمة الفريق العامل الثالث
يف تقرير التقييم الرابع
بتغي املناخ
للهيئة احلكومية الدولية املعن ّية
رّ

امللخ�ص الفني
ّ
امل�ؤلفون

تريي باركر (اململكة املتحدة)� ،إغور ب�شماكوف (رو�سيا) ،ليني برين�ستني (الواليات املتحدة أالمريكية) ،جان �إ .بغرن (الواليات املتحدة أالمريكية) ،بيرت بو�ش
(هولندا) ،روتو دايف (هولندا)� ،أغونالد دايفد�سون (�سرياليون) ،براين �س .في�رش (�أ�سرتاليا)� ،سوجاتا غوبتا (الهند) ،كر�سنت هل�سن�س (الدامنرك) ،برت يان هيج
(هولندا)� ،سوزانا خان ربريو (الربازيل)� ،شيغيكي كوبايا�شي (اليابان) ،مارك د .ليفني (الواليات املتحدة أالمريكية) ،دانييل ل .مارتينو (�أوروغواي) ،عمر
ما�سريا (املك�سيك) ،برت متز (هولندا) ،ليو ميري (هولندا) ،غريت-جان نابورز (هولندا)� ،أديل جنم (الباك�ستان) ،نيبوي�سا ناكي�سينوفيك (النم�سا  /اجلبل أال�سود)،
هان�س-هولغر ورغرن (�أملانيا) ،جويا�رشي روي (الهند) ،جايانت �سازاي (الواليات املتحدة أالمريكية) ،روبرت �شوك (الواليات املتحدة أالمريكية) ،بريادار�شي
�شوكال (الهند) ،رالف �إ .ه� .سيمز (نيوزيالندا) ،بيرت �سميث (اململكة املتحدة) ،ديني�س �أ .تريباك (الواليات املتحدة أالمريكية) ،ديانا �أورج  -فور�ساتز (املجر)،
دادي زو (جمهورية ال�صني ال�شعبية)

املحرر املراجع
موكريي وا غيزيندو (كينيا)
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1

املقدمة

بنية التقرير وم�سبباته ودور الق�ضايا املتداخلة أ
وال�سا�سية
تغياملناخ .كما
يكمن هدف التقرير أال�سا�سي يف تقييم خيارات تخفيف رّ
تغي املناخ بق�ضايا التنمية ،ويحدد نقاط التعزيز
يف�صّ ل التقرير كل ما يربط رّ
تغي املناخ والتنمية امل�ستدامة.
املتبادلة بني رّ
تختلف �إحتياجات التنمية ا إلقت�صادية واملوارد الطبيعية والقدرات
تغي املناخ،
التخفيفية والتك ّيفية بح�سب املناطق .ما من مقاربة واحدة مل�شكلة رّ
بل يجب أ�ن ت أ�تي احللول تبع ًا للمناطق كي تعك�س أالو�ضاع ا إلجتماعية –
ا إلقت�صادية املختلفة من جهة ،وا إلختالف اجلغرايف �إىل حد ما من جهة أ�خرى.
على الرغم من �شموليته ،يحاول التقرير التمييز يف تقييم خمتلف الوقائع
العلمية والتقنية يف املناطق املختلفة.
نظر ًا ل�ش ّدة �إختالف خيارات التخفيف بني القطاعات ا إلقت�صادية املختلفة،
مت �إ�ستعمال تلك القطاعات يف �سبيل تنظيم املواد اخلا�صة بخيارات التخفيف يف
أالم َدين الق�صري واملتو�سط .بعك�س ما جاء يف تقرير التقييم الثالث ،تتم مناق�شة
أ��شكال خيارات التخفيف القطاعي كاف ًة ،كالتكنولوجيا والكلفة وال�سيا�سات
�إلخ ،.مع ًا ،كي توفّر للم�ستخدم نقا�ش ًا �شام ًال يف خيارات التخفيف القطاعي.
تالي ًا ،يت�ضمن التقرير أ�ربعة أ�جزاء .يحتوي اجلزء أ� (الف�صالن1و)2
تغي املناخ يف �سياق ال�سيا�سات
على املقدمة ،ويح ّدد أ�طر و�ضع التخفيف من رّ
و�صنع القرارات .يق ّدم مفاهيم هامة (مثل املخاطر وعدم اليقني وعالقات
التخفيف والتك ّيف و أ��شكال التوزيع وا إلن�صاف وا إلندماج ا إلقليمي) ،كما
يح ّدد امل�صطلحات الهامة الواردة يف التقرير .بالن�سبة �إىل اجلزء ب ( الف�صل
 ،)3فهو يق ّيم أ�هداف التثبيت الطويل أالمد وكيفية حتقيقها وكلفتها ،وذلك
عرب التم ّعن يف �سيناريوهات التخفيف يف جماالت أ�هداف التثبيت .كما تتم
تغي املناخ وتاليف أال�رضار
مناق�شة العالقة بني التك ّيف والتخفيف من رّ
الناجمة عنه يف �ضوء �صنع القرارات اخلا�صة بالتثبيت (املادة  2من
�إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية ب� أش�ن تغري املناخ  .)UNFCCCأ�ما اجلزء ج
(الف�صل  )10-4في�صف ب�شكل تف�صيلي خمتلف القطاعات امل�س�ؤولة عن
�إنبعاثات غازات الدفيئة ( ،)GHGوخيارات التخفيف على أالم َدين الق�صري
واملتو�سط ،وتكاليف تلك القطاعات ،وال�سيا�سات الهادفة �إىل حتقيق التخفيف
وما يعيقها ،با إل�ضافة �إىل العالقة مع التك ّيف و�سيا�سات أ�خرى ت�ؤثر على
�إنبعاثات غازات الدفيئة.

يق ّيم اجلزء د (الف�صل  )13-11امل�سائل امل�شرتكة بني القطاعات والتنمية
امل�ستدامة وال�صعيدين الوطني والدويلُ .يعنى الف�صل  11ب�إمكانية التخفيف
ا إلجمالية وا آلثار ا إلقت�صادية الكل ّية وتطوير التكنولوجيا ونقلها و أ�وجه
الت�آزر والتنازالت املتبادلة مع �سيا�سات أ�خرى والت أ�ثريات العابرة للحدود
تغي املناخ بالتنمية
( أ�و ا آلثار غري املبا�رشة) .يربط الف�صل  12التخفيف من رّ
امل�ستدامة ويق ّيم الف�صل  13ال�سيا�سات املناخية املحلية و أ��شكال التعاون
الدويل املختلفة .ي�ضم امللخّ �ص الفني الف�ص َل  14ا إل�ضايف الذي يتناول الثغرات
يف املعرفة.

املا�ضي واحلا�رض وامل�ستقبل :منحى إالنبعاثات
�إزدادت �إنبعاثات غازات الدفيئة امل�شمولة مبوجب بروتوكول كيوتو
بن�سبة ( %70من � 28.7إىل  49.0جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ)
بني عامي  1970و( 2004بن�سبة  %24بني العامني  1990و ،)2004علم ًا أ�ن
ثاين أ�ك�سيد الكربون هو أ�هم م�صادر تلك ا إلنبعاثات حيث أ�نه �إزداد بن�سبة
 [ %80أ�نظر الر�سم  1يف امللخّ �ص الفني] .أ�ما الزيادة أالكرب يف �إنبعاثات ثاين
أ�ك�سيد الكربون فنتجت عن توليد الطاقة والنقل الربي .و�إزدادت �إنبعاثات
امليثان بن�سبة  %40منذ العام  ،1970وتعود ن�سبة  %85من هذا ا إلزدياد �إىل
�إحرتاق و�إ�ستخدام الوقود أالحفوري� ،إال أ�ن الزراعة ت�شكل امل�صدر أالول
إلنبعاثات امليثان .و�إزدادت �إنبعاثات أ�ك�سيد النيرتوز بن�سبة  %50خا�صة
ب�سبب ا إل�ستعمال املتزايد ألل�سمدة والنمو الزراعي .وخالل هذه الفرتة،
�إنخف�ضت �إنبعاثات أ�ك�سيد النيرتوز (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]1.3
أ�ما �إنبعاثات املواد امل�ستنزفة لطبقة أالوزون ( )ODSالتي ي�ضبطها
بروتوكول مونرتيال ،وتت�ضمن غازات الدفيئة ومنها الكلوروفلوروكربون
( )CFCsواملر ّكبات الهيدروكلوروفلوروكربون ( ،)HCFCsفقد �إرتفعت
امل�سجل يف العام  1970لتبلغ حوايل  7.5جيغا
بالن�سبة �إىل امل�ستوى املنخف�ض ّ
طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ يف العام  ( 1990أ�ي حوايل  %20من
جمموع �إنبعاثات غازات الدفيئة وهي غري بارزة على الر�سم  1يف امللخّ �ص
الفني)� ،إال أ�نها عادت و�إنخف�ضت لتبلغ حوايل  1.5جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد
ت�سجل مزيد ًا
الكربون املكافئ( )GtCO -eqيف العام  .2004كما يتوقع أ�ن ّ
من الرتاجع ب�سبب �إلغاء الكلوروفلوروكربون يف الدول النامية .أ�ما �إنبعاثات
الغازات املعاجلة بالفلور (( )F-gasesومنها مر ّكبات الهيدروفلوروكربون
()HFCsومر ّكبات الهيدروكربون الكاملة الفلورة ( )PFCsو�سدا�سي
فلوريد الكربيت (  )SFالتي ي�ضبطها بروتوكول كيوتو ،فقد �إزدادت خالل
الت�سعينيات ب�شكل �رسيع (خا�ص ًة مر ّكبات الهيدروفلوروكربون) عندما ح ّلت
�إىل ح ّد كبري حمل املواد امل�ستنزفة لطبقة أالوزون ( )ODSوق ّدرت بحوايل
2
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مالحظات:
 .1تت�ضمن امليادين أالخرى �أك�سيد النيرتوز الناجت عن املخلّفات ال�صناعية و�إزالة
الغابات وحرق ال�سفناء واملياه العادمة وحرق النفايات.
¿ƒHôchQƒ∏ahQó«¡dG äÉÑcq ôe
 .2تت�ضمن امليادين أالخرى امليثان الناجت عن املخلفات ال�صناعية وحرق ال�سفناء.
¿ƒHôchQó«¡dG äÉÑcq ôe
âjôÑµdG ójQƒ∏a »°SGó°S
النبعاثات الناجتة عن �إنتاج الطاقة أالحيائية و�إ�ستخدامها.
 .3مبا فيها إ
�	.4إنبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون الناجت عن العفن (التحلّل) الذي ت�سببه الكتلة
(1
∞∏àîªdG Rhôà«ædG ó«°ùcGC
أالحيائية فوق أالر�ض ،وهي تبقى بعد التجذيب و�إزالة الغابات ،ناهيك عن ثاين
áYGQõdG øY èJÉædG Rhôà«ædG ó«°ùcGC
�أك�سيد الكربون املت أ�تي عن حرائق اخلُث وعفونة تربة اخلُث اجلافة.
بال�ضافة �إىل �إ�ستخدام  %10من الكتلة أالحيائية التقليدية ،مع �إفرتا�ض �أن ن�سبة
 .5إ
(2
 %90مت أ�تية عن �إنتاج الكتلة أالحيائية امل�ستدام .مت الت�صحيح ن�سبة  %10من
¿Éã«ªdG øe iôNGC ´GƒfGC
الكربون يف الكتلة أالحيائية حيث �أن تلك الن�سبة يفرت�ض �أن ت�صبح فحم ًا بعد
¿Éã«ªdG äÉØ∏îe
ال�شتعال.
إ
áYGQõdG øe ¿Éã«ªdG
 .6متو�سط احلرائق يف الغابات املت�سعة الرقعة والكتلة أالحيائية يف أالرا�ضي التي
(3
¿Éã«ªdG ábÉW
تزرع فيها اجلنبات بح�سب معلومات أالعوام  2002-1997املبنية على بيانات
قائمة معطيات �إنبعاثات احلرائق العاملية.
ó«°ùcGC »fÉK ™LGôJ
والنارة بوا�سطة الغاز الطبيعي.
ال�سمنت إ
� .7إنتاج إ
(4
åîdGh ¿ƒHôµdG
النبعاثات من املواد أالولية.
 .8يت�ضمن الوقود أالحفوري إ
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 2004-1970مت �إ�ستخدام مئة عام من �إمكانيات ا إلحرتار العاملي
ال�صادر عن الهيئة احلكومية الدولية
بتغي املناخ  IPCCيف تقرير التقييم
ّ
املعنية رّ
الثاين ( )SARيف العام  1996لتحويل ا إلنبعاثات �إىل ثاين أ�ك�سيد الكربون
املكافئ ( .)CO2-eqأ(�نظر اخلطوط العري�ضة عن كيفية و�ضع التقارير إلتفاقية
أالمم املتحدة ا إلطارية أ
تغي املناخ).
ب�ش�ن رّ
أ�ما الغازات فهي تلك ُ
امل�شار �إليها يف اخلطوط العري�ضة لكيفية و�ضع التقارير
أ
ن
ب�ش�
طارية
ل
ا
تغي املناخ .يعترب غياب اليقني �شديداً
إلتفاقية أالمم املتحدة إ
رّ
حوايل
(يبلغ
النيرتوز
ك�سيد
على م�ستوى امليثان أو�
�شدة على
ويزداد
)%50-%30
ّ
أ
أ
م�ستوى ثاين أ�ك�سيد الكربون املت�تي عن الزراعة والت�شجري[ .الر�سم .] � 1.1

()GWPs
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امللخ�ص الفني� :إنبعاثات غازات الدفيئة العاملية الب�رشية
أ
املن�ش� يف العام [ 2004الر�سم 1.1ب].
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مالحظات خا�صة
امللخ�ص الفني� :إنبعاثات غازات الدفيئة بح�سب القطاعات خالل
بالر�سمني �2أ و2ب يف ّ
َ

أالعوام املمتدة ما بني  .2004 -1990مت �إ�ستخدام مئة عام من �إمكانيات
بتغي
ا إلحرتار العاملي ( )GWPsال�صادر عن الهيئة احلكومية الدولية
ّ
املعنية رّ
TS 1.3b
املناخ  IPCCيف تقرير التقييم الثاين ( )SARعام  1996لتحويل ا إلنبعاثات �إىل
ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ ( .)CO2-eqيعترب غياب اليقني �شديداً على م�ستوى
�شدة على م�ستوى ثاين
امليثان أو�ك�سيد النيرتوز (يبلغ حوايل  )%50-30ويزداد ً
أ�ك�سيد الكربون أ
املت�تي عن الزراعة والت�شجري .بالن�سبة �إىل حرائق الكتلة أالحيائية
الوا�سعة النطاق ،متت العودة �إىل املعطيات اخلا�صة مبتو�سط الن�شاطات خالل
فرتة  ،2002-1997وال�صادرة عن قاعدة بيانات �إنبعاثات احلرائق العاملية،
واملرتكزة بدورها على املعلومات التي ت�ؤ منها ال�سواتل .أ�ما �إنبعاثات العفونة
والتحلل فرتتكز على معلومات حديثة أ� ّمنتها من جمموعة
الناجمة عن احلرائق
ّ
 Hydraulics Groupيف جامعة ديفلت[ .الر�سم  1.3أ� ].
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 . 1ب إ��ستثناء امل�صايف وم�صانع فحم الكوك التي حتت�سب من �ضمن ال�صناعات.
بال�ضافة �إىل النقل الدويل (م�ستودعات الوقود) وبا�ستثناء م�صائد أال�سماك
 .2إ
املعبدة) اخلا�صة بالزراعة والغابات.
غري
(للطرق
بات
ات
د
واملع
واملركّ
ّ
ّ
النبعاثات يف الف�صل 6
ال�ستعمال التقليدي للكتلة أالحيائية .و ُتذكر إ
 .3مبا فيها إ
(بال�ضافة �إىل ح�صّ ة
ال�ستعمال الهادف إ
�أي�ض ًا على �أ�سا�س املخ�ص�صات ﺬات إ
النبعاثات الناجتة عن التوليد املك ّثف للكهرباء) ،وي�ؤدي �إﺬاً تراجع
القطاع من إ
�إ�ستخدام الكهرباء �إىل �إجنازات التخفيف كافة يف هذا القطاع ،ويعود عليه
باملنفعة.
النبعاثات املذكورة
بال�ضافة �إىل امل�صايف و�أفران الكوكا �إلخ ،.وتالحظ �أي�ض ًا إ
 .4إ
(بال�ضافة �إىل
يف الف�صل  7على �أ�سا�س املخ�ص�صات ﺬات إ
ال�ستعمال الهادف إ
النبعاثات الناجتة عن التوليد املك ّثف للكهرباء) ،وي�ؤدي �إﺬاً
ح�صة القطاع من إ
تراجع �إ�ستخدام الكهرباء �إىل �إجنازات التخفيف كافة يف هذا القطاع ،ويعود عليه
باملنفعة.
بال�ضافة �إىل حرائق املخلفات الزراعية وال�سفناء (غري ثاين �أك�سيد الكربون) .ومل
 .5إ
تق َدر �إنبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون و�/أو �إزالته من أالرا�ضي الزراعية يف قاعدة
البيانات هذه.
أ
 .6تت�ضمن املعطيات �إنبعاثات ثاين �ك�سيد الكربون بفعل �إزالة الغابات وحتلّل الكتلة
أالحيائية فوق �سطح أالر�ض ،التي تبقى بعد قطع أال�شجار و�إزالة الغابات ،ناهيك
عن ثاين �أك�سيد الكربون الناجت عن حرائق اخلث وحتلل تربة اخلث امل�رصّ فة.
النبعاثات الناجتة عن �إزالة الغابات فقط.
ويذكر الف�صل  9إ
 .7تت�ضمن امليثان املوجود يف الرتبة ،وامليثان و�أك�سيد النيرتوز يف املياه العادمة،
وثاين �أك�سيد الكربون ب�سبب �إحراق النفايات (الكربون أالحفوري فقط).

á«æµ°ùdG »fÉÑªdG
3
ájQÉéàdGh
%7^9
الر�سم 2ب يف ّ
امللخ�ص الفني� :إنبعاثات غازات الدفيئة حب�سب القطاعات يف
áYÉæ°üdG
%19^4

4

العام [ 2004الر�سم  1.3ب].
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ّ
امللخ�ص الفني

 0.5جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ يف العام  ( 2004أ�ي %1.1
تقريب ًا من �إجمايل ا إلنبعاثات على أ��سا�س مئة عام من �إمكانية ا إلحرتار العاملي
(( ))GWPتوافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]1.3
�إرتفعت معدّالت ثاين أ�ك�سيد الكربون يف اجلو بحوايل  100جزء يف املليون
منذ أ�ن حقق م�ستوياته التي �سبقت الثورة ال�صناعية ،فبلغ  379جزء ًا يف
املليون يف العام  ،2005مع معدّالت منو �سنوية خالل فرتة 2005-2000
امل�سجلة خالل الت�سعينيات .يبلغ اليوم �إجمايل مع ّدل ثاين
فاقت املعدّالت
ّ
أ�ك�سيد الكربون املكافئ جلميع غازات الدفيئة التي دامت طوي ًال حوايل 455
جزء ًا يف املليون .وتتحول ملوثات أ�خرى للهواء والغازات �إىل معدّالت التكاف� ؤ
مت�ضمن ًة آ�ثار الهباء املُربدة مما ي�ؤدي �إىل مع ّدل فعلي لثاين أ�ك�سيد الكربون
املكافئ يرتاوح بني  435-311جزء ًا يف املليون (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية).
ما زالت �شكوك عديدة يحيط بتقديرات �إنبعاثات الهباء الب�رشي املن� أش�.
أ�ما �إنبعاثات الكربيت العاملية ،فيبدو أ�ن معدّالتها قد ت�ضاءلت من -\+ 75
 10ميغا طن يف العام � 1990إىل  62-55ميغا طن يف العام  .2000أ�ما
املعلومات اخلا�صة بالهباء فغري متوفرة وتخمينية للغاية (توافق معتدل،
أ�دلة معتدلة).

14
12
10
8
6
4
2
0
2468-

يف العام  ،2004نتج عن مولدات الطاقة حوايل  %26من �إنبعاثات غازات
الدفيئة ،يف حني أ� ّدت ال�صناعة �إىل �إنتاج  %19منها ،والغازات املت أ�تية عن
وتغي �إ�ستخدام أالرا�ضي  ،%17والزراعة  ،%14والنقل ،%13
الغابات رّ
وقطاعات ال�سكن والتجارة واخلدمات  ،%8والنفايات  ( %3أ�نظر الر�سم 2
يف امللخّ �ص الفني) .يجب �إعتبار تلك الن�سب م�ؤ�رشات هامة ،مع �إ�ستمرار
وجود �شيء من عدم اليقني خا�صة يف ما يخ�ص �إنبعاثات امليثان و أ�ك�سيد
النيرتوز (يق ّدر هام�ش اخلط أ� بحوايل  ،)%50-30ويرتفع هام�ش اخلط أ� يف
�إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون الناجت عن الزراعة والغابات( .توافق عا ٍل ،
أ�دلة معتدلة) [.]1.3
يحدد الر�سم  3يف امللخّ �ص الفني امل�ساهمات الفردية يف �إطالق �إنبعاثات
التغي ال�س ّكاين ،والدخل الفردي
ثاين أ�ك�سيد الكربون املتع ّلقة بالطاقة عرب رّ
1
(�إجمايل الناجت املحلي) املتمثل مبعادل القوة ال�رشائية لل�شخ�ص الواحد
( ،)GDP /capوقوة الطاقة (جمموع �إمدادات الطاقة أالولية املنتجة)
بالن�سبة �إىل معادل القوة ال�رشائية (  ،)TPES/GDPوقوة الكربون بالن�سبة
�إىل جمموع ا إلمدادات من الطاقة أالولية املنتجة ( CO /TPES(.وتعزز بع�ض
العوامل املذكورة �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون (ملليبار يتعدى ال�صفر) يف
التغي الفعلي
حني تخف�ضها �إنبعاثات أ�خرى (ملليبار ما دون ال�صفر) .أ�ما رّ
يف ا إلنبعاثات خالل عقد زمني فتظهره اخلطوط ال�سوداء املتقطعة .وبح�سب
ppp

ppp

2

¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe øW É¨«L
äÉ¶MÉ∏e

80-1970

90-1980

äÉgƒjQÉæ«°S

2000-1990

10-2000

20-2010

30-2020

¿Éµq °ùdG
…OôØdG πNódG
πãªàªdG »∏ëªdG èJÉædG »dÉªLEG
¿Éµq °ù∏d á«FGô°ûdG Iƒ≤dG ∫OÉ©ªH
ô«q ¨àdG »aÉ°U
¿ƒHôµdG Iƒb
≈dEG áÑ°ùædÉH ¿ƒHôµdG Iƒb
á«dhÉC dG ábÉ£dG äGOGóeEG ´ƒªée
áéàæªdG
ábÉ£dG Iƒb
á«dhÉC dG ábÉ£dG äGOGóeEG ´ƒªée
èJÉædG ≈dEG áÑ°ùædÉH áéàæªdG
Iƒ≤dG ∫OÉ©ªH πãªàªdG »∏ëªdG
á«FGô°ûdG

الر�سم  3يف ّ
التقلبات العاملية إلنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون املتعلقة بالطاقة على ال�صعيد العاملي خالل العقود الثالثة املا�ضية والعقود
تغي ّ
امللخ�ص الفني :رّ
الثالثة املقبلة [الر�سم  1.6ب].
 1ي�ستخدم مقيا�س �إجمايل الناجت املحلي املتمثل مبعادل القوة ال�رشائية  GDPpppاملرتي ألهداف تو�ضيحية فقط يف هذا التقرير.
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ّ
امللخ�ص الفني

الر�سم  3يف امللخّ �ص الفني ،ف�إن الزيادة ال�س ّكانية و�إرتفاع معادل القوة
ال�رشائية لل�شخ�ص الواحد (وبالتايل �إ�ستعمال الطاقة لل�شخ�ص الواحد
 )GDP /capقد فاقا ،ويتوقع أ�ن ي�ستمران بالتفوق على تراجع قوة الطاقة
(  .)TPES/GDPما يحجب واقع أ�ن �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون لوحدة
معادل القوة ال�رشائية  GDPقد تراجعت اليوم بن�سبة  %40مقارنة ب أ�وائل
ال�سبعينيات ،وتراجعت ب�رسعة أ�كرب على م�ستوى الطاقة أالولية لوحدة
ppp

ppp

ppp

áLQóªdG ¿Gó∏ÑdG ¿Éµ°S
%19^7 ∫hÉC dG ≥aôªdG »a

ppp

3^0

áLQóªdG ô«Z ¿Gó∏ÑdG ¿Éµ°S
%80^3 ∫hÉC dG ≥aôªdG »a

»cô«eÉC dG QÉdhódÉH ¬æY ôÑq ©ªdG ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK ≠∏c
(2000) á«q FGô°ûdG Iƒ≤dG ∫óq ©e ≈dEG ¢SÉ«≤dÉH »∏ëªdG èJÉædG »dÉªLEG Ö°ùM
≈dEG ¢SÉ«≤dÉH áÄ«aódG äGRÉZ »dÉªLEG »a áªgÉ°ùªdG
»∏ëªdG èJÉædG »dÉªLEG »ªdÉ©dG »∏ëªdG èJÉædG
0^683
%56^6 ∫hÉC dG ≥aôªdG »a áLQóe
1^055
%43^4 ∫hÉC dG ≥aôªdG »a áLQóe ô«Z

2^5

0

ó«°ùcGC »fÉK16 : ∫qó©e
óMGƒdG OôØ∏d ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG

á«dÉ≤àfEG á∏MôªH ôªj …òdG OÉ°üàbEÉdG
%9^7 »fÉãdG ≥aôªdG »a áLQóªdG

1,000

Écô«eGC
á«q æ«JÉ∏dG
≥aôªdG »a áLQóe ô«Z ∫hO Ö«jQÉµdGh
C
%7^8 É«≤jôaG %17^3 á«q bô°ûdG É«°SGB »a ∫hÉC dG %10^3

2,000

3,000

1^5
1^0

%2^0 ∫hÉC dG ≥aôªdG »a áLQóe ô«Z iôNGC ∫hO
%3^8 §°ShÉC dG ¥ô°ûdG

áLQóªdG ø«HhQhÉC dG ¿Gó∏ÑdG
%11^4 »fÉãdG ≥aôªdG »a

%19^4 Góæch á«q cô«eÉC dG IóëàªdG äÉjÉdƒdG
%5^2 Góæ∏jRƒ«fh É«dGôà°SGC h ¿ÉHÉ«dG

2^0

4,000

¿ƒ«∏ªdÉH ¿Éµ°ùdG ™ªL

2^416 :∫hÉC dG ≥aôªdG ô«Z ∫qó©e
OôØ∏d ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK
%13^1 É«°SGB ÜƒæL

5,000

6,000

7,000

امللخ�ص الفني :توزيع �إنبعاثات غازات الدفيئة لل�شخ�ص
الر�سم �4أ يف
ّ
الواحد (جميع الغازات اخلا�صة بربوتوكول كيوتو مبا فيها تلك الناجتة عن
�سكان جمموعات خمتلفة من الدول يف العام
�إ�ستخدام أالرا�ضي) بالن�سبة �إىل ّ
 .2004تظهر الن�سب يف أالعمدة ح�صة املناطق من �إنبعاثات غازات الدفيئة
العاملية [الر�سم أ
.] �1.4

0^5
0

%2^0 ∫hÉC dG ≥aôªdG »a áLQóe ô«Z iôNGC ∫hO

%7^8 É«≤jôaGC
á«dÉ≤àfEG á∏MôªH ôªj …òdG OÉ°üàbEÉdG
%9^7 »fÉãdG ≥aôªdG »a áLQóªdG
%3^8 §°ShÉC dG ¥ô°ûdG

35
30
25
20
15
10
5
0

óMGƒdG OôØ∏d ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øW

معادل القوة ال�رشائية  GDPأ�و ب�رسعة أ�كرب من ثاين أ�ك�سيد الكربون
لوحدة الطاقة أالولية .أ� ّدت قوة الكربون إلنتاج الطاقة (� )CO2/TPESإىل
تعديل �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون بني منت�صف الثمانينات والعام ،2000
�إال أ�نها مذّاك �إ�ستمرت با إلزدياد ويتوقع أ�ن يزول ت أ�ثريها بعد العام 2010
(توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]1.3

áLQóe ô«Z ∫hO Écô«eGC
∫hÉC dG ≥aôªdG »a á«q æ«JÉ∏dG
á«q bô°ûdG É«°SGB »a Ö«jQÉµdGh
%10^3
%17^3

0

10,000

É«dGôà°SGC h ¿ÉHÉ«dG
%5^2 Góæ∏jRƒ«fh
É«°SGB ÜƒæL
%13^1

20,000

á«q cô«eÉC dG IóëàªdG äÉjÉdƒdG
%19^4 Góæch

30,000

40,000

áLQóªdG ø«HhQhÉC dG ¿Gó∏ÑdG
%11^4 »fÉãdG ≥aôªdG »a

50,000

60,000

QÉ«∏ªdÉH ¬æY ôÑ©ªdG á«q FGô°ûdG Iƒ≤dG ∫OÉ©e ≈dEG ¢SÉ«≤dÉH »ªcGôàdG »∏ëªdG èJÉædG »dÉªLEG

الر�سم 4ب يف ّ
امللخ�ص الفني :توزيع �إنبعاثات غازات الدفيئة لل�شخ�ص الواحد
(جميع الغازات اخلا�صة بربوتوكول كيوتو مبا فيها تلك الناجتة عن �إ�ستخدام
أالرا�ضي) بح�سب �إجمايل الناجت املحلي املتمثل مبعادل القوة ال�رشائية GDPppp
بالدوالر أالمريكي بالن�سبة �إىل �إجمايل الناجت املحلي ملجموعات خمتلفة من
البلدان يف العام  .2004تظهر الن�سب يف أالعمدة ح�صة املناطق من �إنبعاثات
غازات الدفيئة العاملية [الر�سم 1.4ب].

الحتاد
تغي املناخ ( )UNFCCCوبروتوكزول كيوتو امللحق بها ،ما يعني �أن الدول املن�ضمة �إىل إ
مالحظة :مت جمع البلدان بح�سب ت�صنيف �إتفاقية أالمم املتحدة إ
الطارية ب� أش�ن رّ
أ
مير مبرحلة �إنتقالية واملدرج يف املرفق الول .مل تتوفر جمموعة كاملة من املعلومات عن البلدان كافة يف العام  .2004ت�ضم
أالوروبي �س ُتدرج حتت خانة إ
القت�صاد الذي ّ
القليمية البلدان التالية:
كل من املجموعات إ
• ا إلقت�صاد الذي مي ّر مبرحلة �إنتقالية واملدرج يف املرفق أ
الول :بيالرو�سيا ،بلغاريا ،كرواتيا ،اجلمهورية الت�شيكية� ،أ�ستونيا ،هنغاريا ،التفيا ،ليتوانيا ،بولندا ،رومانيا،
الفيديرالية الرو�سية� ،سلوفاكيا� ،سلوفانيا� ،أوكرانيا.
• أ�وروبا املرفق الثاين و :M&Tالنم�سا ،بلجيكا ،الدامنارك ،فنلندا ،فرن�سا� ،أملانيا ،اليونان� ،إي�سلندا� ،إيرلندا� ،إيطاليا ،ليت�شن�شتاين ،لك�سنربغ ،هولندا ،الرنوج ،الربتغال� ،إ�سبانيا،
ال�سويد� ،سوي�رسا ،اململكة املتحدة ،موناكو ،تركيا.
• يانز :اليابان� ،أ�سرتاليا ،نيوزيالندا.
• ال�شرق أ
أ
المارات العربية املتحدة ،اليمن.
�سوريا،
ال�سعودية،
العربية
اململكة
قطر،
مان،
ع
لبنان،
الكويت،
ردن،
ال
�رسائيل،
�
إ
الو�سط :البحرين� ،إيران ،إ
ُ
• أ�مريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي� :أنتيغوا وبربودا ،أالرجنتني ،جزر الباهاما ،بابادو�س ،بليز ،بوليفيا ،الربازيل� ،شيلي ،كولومبيا ،كو�ستاريكا ،كوبا ،دومينيكا ،جزر
اليكوادور ،ال�سالفادور ،غرينادا ،غواتيماال ،غيانا ،هاييتي ،هاندورا�س ،جامايكا ،املك�سيك ،نيكاراغوا ،باناما ،باراغواي ،البريو� ،سانتا لو�سيا� ،سان كيت�س
الدومينيكان ،إ
ونيف�س �-أنغيال� ،سانت فن�سنت وغرينادين� ،سورينام ،ترينيداد وتوباغو� ،أوروغواي ،فنزويال.
• دول آ��سيا ال�شرقية غرياملدرجة يف املرفق أ
الول :كمبوديا ،ال�صني ،جمهورية كوريا الدميوقراطية ال�شعبية ،جمهورية الو الدميوقراطية ال�شعبية ،منغوليا ،جمورية كوريا،
فييتنام.
• آ��سيا اجلنوبية� :أفغان�ستان ،بنغالد�ش ،بوتان ،جزرالقمر ،جزر كوك ،فيجي ،الهند� ،أندوني�سيا ،كرييباتي ،ماليزيا ،املالديف ،جزر مار�شال ،ميكرونيزيا( ،اجلمهوريات
الفديرالية لـ) ميامنار ،ناورو ،نيووي ،نيبال ،باك�ستان ،باالو ،بابوا غينيا اجلديدة ،الفيليبني� ،ساموا� ،سينغافورة ،جزر �سليمان� ،رسيالنكا ،تايلندا ،تيمور  -لي�ستي ،تونغا،
توفالو ،فانواتو.
• أ�مريكا ال�شمالية :كندا ،الواليات أالمريكية املتحدة.
• دول أ�خرى غري مدرجة يف املرفق أ
الول� :ألبانيا� ،أرمينيا� ،أذربيجان ،البو�سنة والهر�سك ،قرب�ص ،جورجيا ،كازاخ�ستان ،قريغيز�ستان ،مالطا ،مولدافيا� ،سان مارينو،
�رصبيا ،طاجيك�ستان ،تركمان�سان� ،أوزباك�ستان ،جمهورية مقدونيا.
أ
أ
أ
• أ�فريقيا :اجلزائر� ،أنغوال ،بنن ،بوت�سوانا ،بوركينا فا�سو ،بوروندي ،كامرون ،الر��س الخ�رض ،جمهورية �فريقيا الو�سطى ،ت�شاد ،الكونغو ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية،
�ساحل العاج ،جيبوتي ،م�رص ،غينيا املدارية� ،أريرتيا� ،أثيوبيا ،غابون ،غامبيا ،غانا ،غينيا ،غينيا بي�ساو ،كينيا ،لي�سوتو ،ليبرييا ،ليبيا ،مدغ�شقر ،ماالوي ،مايل ،موريتانيا،
موري�شيو�س ،املغرب ،موزامبيق ،ناميبيا ،النيجر ،نيجرييا ،رواندا� ،سان تومي وبرين�سيبي ،ال�سنغال� ،سي�شيل� ،سرياليون ،جنوب �أفريقيا ،ال�سودان� ،سوازيالند ،توغو ،تون�س،
الحتادية ،زامبيا ،زمبابوي.
�أوغاندا ،جمهورية تانزانيا إ
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يف العام � ،2004ض ّمت جمموعة البلدان املدرجة يف املرفق أالول  %20من
�س ّكان العامل وكانت م�س�ؤولة عن  %46من �إنبعاثات غازات الدفيئة ،يف حني
�ض ّمت البلدان غري املدرجة يف املرفق أالول  %80من ال�س ّكان وكانت م�س�ؤولة
عن  %54من �إنبعاثات غازات الدفيئة فقط .ويربز ا إلختالف ما بني املنطقة
التي ت�صدر أ�على ن�سب �إنبعاثات غازات الدفيئة لل�شخ�ص الواحد ( أ�مريكا
ال�شمالية) وتلك التي ت�صدر أ�دنى الن�سب (بلدان آ��سيا اجلنوبية غري املدرجة
يف املرفق أالول) ( أ�نظر الر�سم  4أ� يف امللخّ �ص الفني) %5 :من �س ّكان العامل
( أ�مريكا ال�شمالية) ينتجون ن�سبة  ،%19.4يف حني أ�ن  %30.3من �س ّكان
العامل (بلدان آ��سيا اجلنوبية غري املدرجة يف املرفق أالول) ينتجون ن�سبة
 .%13.1وتختلف ال�صورة عند �إ�ستعمال �إنبعاثات غازات الدفيئة لوحدة
�إجمايل الناجت املحلي املتمثل مبعادل القوة ال�رشائية  GDPاملرتي ( أ�نظر
الر�سم 4ب يف امللخّ �ص الفني) .بالتايل ،ولدت البلدان املدرجة يف املرفق أالول
 %57من الناجت العاملي ا إلجمايل مع قوة �إنتاج غازات الدفيئة تبلغ 0.68
كغ من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ بالن�سبة �إىل �إجمايل الناجت املحلي املتمثل
مبعادل القوة ال�رشائية (البلدان غري املدرجة يف املرفق أالول  1.06كغ من
ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ بالن�سبة �إىل �إجمايل الناجت املحلي املتمثل مبعادل
القوة ال�رشائية) (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]1.3
ppp

يتوقع أ�ن ي�ستمر �إ�ستعمال الطاقة العاملية وتوليدها با إلزدياد ،علم ًا
أ�نهما العامالن امل�س�ؤوالن أال�سا�سيان عن �إنبعاثات غازات الدفيئة ،خا�صة
تتغي ال�سيا�سات اخلا�صة بالطاقة
مع حماولة الدول النامية للت�صنيع� .إن مل رّ
ف�سيبقى مزيج الطاقة املولدة لتحريك ا إلقت�صاد العاملي يف �إطار فرتة -2025
 2030على حاله ،مع أ�كرث من  %80من الطاقة املنتجة مرتكز ًا على الوقود
أالحفوري ،ما ي�ؤثر تالي ًا على �إنبعاثات غازات الدفيئة  .وبنا ًء على ما تق ّدم،
يتوقع أ�ن تفوق �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون املتعلقة بالطاقة يف العام 2030
امل�سجلة يف العام  2000بن�سبة ترتاوح ما بني  ،%110-40علم ًا
ا إلنبعاثات ّ
أ�ن ثل َثي أ�و ثالثة أ�رباع تلك الزيادة ي�صدر عن البلدان غري املدرجة يف املرفق
أالول ،وعلم ًا أ�ن مع ّدل ا إلنبعاثات لل�شخ�ص الواحد يف الدول النامية �سيبقى
أ�كرث ارتفاع ًا ب�شكل كبري ،أ�ي ما بني  9.6طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون لل�شخ�ص
الواحد و15.1طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون لل�شخ�ص الواحد يف مناطق املرفق
أالول ،مقابل ما بني  2.8طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون لل�شخ�ص الواحد و5.1
طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون لل�شخ�ص الواحد يف املناطق غري املدرجة يف املرفق
أ
الول (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]1.3

تظهر توقعات �إجمايل �إنبعاثات غازات الدفيئة للعام ( 2030غازات
كيوتو) زيادة ن�سبتها ما بني  %90-25مقارنة مع العام  ،2000مع مزيد
من التوقعات احلديثة التي تفوق التوقعات ال�سابقة (توافق عالٍ ،أ�دلة
وافية).
بالن�سبة �إىل العام  ،2100ال تزال الن�سب املذكورة يف التقرير اخلا�ص
عن �سيناريوهات ا إلنبعاثات (تراجع � %40إىل زيادة  %250مقارنة مع
تعب عن الواقع احلايل .يتجه مزيد من التوقعات م�ؤخر ًا �إىل
العام  )2000رّ
ت�سيجل �إرتفاع :ن�سبة ا إلزدياد ترتاوح ما بني  %90و %250مقارنة مع العام
 (2000أ�نظر الر�سم  5يف امللخّ �ص الفني) .أ�ي�ض ًا ،تظهر ال�سيناريوهات اخلا�صة
بال�سيا�سات املناخية التي تتم مناق�شة تطبيقها حالي ًا ،تزايد ا إلنبعاثات العاملية
خالل ع ّدة عقود.
تظهر توقعات �إجمايل �إنبعاثات غازات الدفيئة للعام ( 2030غازات
كيوتو) زيادة ما بني  %90-25مقارنة بالعام  ،2000مع مزيد من التوقعات
احلديثة التي تفوق التوقعات ال�سابقة (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية).
بالن�سبة �إىل العام  ،2100ال تزال الن�سب املذكورة يف التقرير اخلا�ص
عن �سيناريوهات ا إلنبعاثات( 2تراجع � %40إىل زيادة  %250مقارنة مع
تعب عن الواقع احلايل .يتجه مزيد من التوقعات م�ؤخر ًا �إىل
العام  )2000رّ
ت�سجيل ا إلرتفاع :ن�سبة ا إلزدياد ترتاوح ما بني  %90و %250مقارنة بالعام
 (2000أ�نظر الر�سم  5يف امللخّ �ص الفني) .أ�ي�ض ًا تظهر ال�سيناريوهات اخلا�صة
بال�سيا�سات املناخية التي تتم مناق�شة تطبيقها حالي ًا ،تزايد ا إلنبعاثات العاملية
خالل عقود عدة.
أ�ما الدول النامية (مثل الربازيل وال�صني والهند واملك�سيك) التي بذلت
التغي املناخي ،فقد خف�ضت من منو �إنبعاثاتها خالل
جهود ًا أل�سباب غري رّ
العقود الثالث املا�ضية بحوايل  500مليون طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون يف
ال�سنة الواحدة ،أ�ي ما يفوق التخفي�ضات املن�صو�ص عليها يف بروتوكول
كيوتو واملطلوبة من البلدان املدرجة يف املرفق أالول .حتفذ التنمية ا إلقت�صادية
واحل ّد من الفقر أ
والمن يف جمال الطاقة وحماية البيئة املحلية جزء ًا كبري ًا
من تلك اجلهود .تالي ًا ،يبدو أ�ن املقاربات الواعدة جلهة ال�سيا�سات هي التي
تعتمد على أ�وجه الت�آزر بني حماية املناخ من جهة أ
والولويات التنموية من

بتغي املناخ .ت�صف جمموعة ال�سيناريوهات �أ 1م�ستقب ًال
النبعاثات ال�صادر عن الهيئة احلكومية الدولية
 2تعني  SRESال�سيناريوهات التي جاءت يف التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات إ
ّ
املعنية رّ
فيه منو �إقت�صادي �رسيع للغاية ومنو �سكاين منخف�ض و�إ�ستخدام تكنولوجيات حديثة و�أكرث فاعلية� .أما جمموعة ال�سيناريوهات ب 1فت�صف عامل ًا متقارب ًا مع عدد ال�سكان ذاته يف العامل ،يبلغ
لل�ستدامة
�أعلى م�ستوياته يف �أوا�سط القرن ،ثم يرتاجع مع تغيريات �رسيعة يف الهيكليات إ
القت�صادية� .أما جمموعة ال�سيناريوهات ب 2فت�صف عامل ًا »يتم فيه الت�شديد على احللول املحلية إ
أ
أ
وتنوع من �سيناريو �1ب.
والجتماعية والبيئية« ،وفيه منو �سكاين معتدل ،ومعدالت تنمية �إقت�صادية
القت�صادية إ
إ
متو�سطة وتغيري تكنولوجي �قل �رسعة ّ
ّ
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الر�سم  5يف ّ
للنبعاثات املتوقعة يف �سنتي  2030و 2100بح�سب التقرير اخلا�ص عن
امللخ�ص الفني� :إنبعاثات غازات الدفيئة للعام  2000وخط أال�سا�س إ
بتغي املناخ وما تاله .يظهر الر�سم ا إلنبعاثات الناجتة عن ال�سيناريوهات التو�ضيحية املذكورة
�سيناريوهات ا إلنبعاثات ال�صادر عن الهيئة احلكومية الدولية
ّ
املعنية رّ
يف التقرير ،با إل�ضافة �إىل وترية توزع ا إلنبعاثات يف �سيناريوهات ما بعد التقرير(املئني اخلام�س ،اخلام�س والع�رشين ،الو�سطي ،اخلام�س وال�سبعني ،اخلام�س والت�سعني)
ومركبات الهيدروكربون الكاملة الفلورة و�سدا�سي فلوريد الكربيت [أ�نظر
مركبات الهيدروفلوروكربون ّ
مثلما جاء يف الف�صل  ،3فالغازات املعاجلة بالفلور تت�ضمن ّ
الر�سم]1.7
جهة أ�خرى ،يف �سبيل �إحراز التق ّدم على هذين ال�صعيدين يف آ�ن واحد( .توافق
عالٍ ،أ�دلة معتدلة) [.]1.3

الرد الدويل
تغي املناخ املحرك الرئي�سي
تعترب �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية ب� أش�ن رّ
التغي املناخي .دخلت حيز التنفيذ يف مار�س
لتعزيز ردود أالفعال الدولية على رّ
 /آ�ذار  ،1994ومتّت امل�صادقة عليها عاملي ًا  189-دولة من أ��صل  194دولة
أ�ع�ضاء يف أالمم املتحدة (دي�سمرب  /كانون أالول  .)2006أُ�طلِق يف العام
� 2005إجتماع م�ؤمتر أالطراف 3لت�شجيع التبادل ال�رصيح وغري امللزم
لوجهات النظر واملعلومات من أ�جل دعم تطبيقٍ أ�ف�ضل ل إلتفاقية.
اعتُمد بروتوكول كيوتو يف العام  ،1997وهو ا إل�ضافة أالوىل ل إلتفاقية،
ودخل حيز التنفيذ يف فرباير � /شباط  .2005ومنذ فرباير � /شباط ،2007
�صادقت  168دولة على الربوتوكول ،با إل�ضافة �إىل املجتمع ا إلقت�صادي
أالوروبي .ومبوجب البند  3.1من الربوتوكول ،وافقت البلدان املدرجة
يف املرفق أالول ب�شكل عام على خف�ض �إنبعاثات غازات الدفيئة ا إلجمالية

ال�صادرة عنها �إىل ن�سبة تكون على أالقل أ�دنى بـ  %5مقارن ًة مب�ستويات العام
 .1990ي�ش ّكل دخول بروتوكول كيوتو �سابق ًة ،على الرغم من أ�نه خطوة
خجولة على طريق حتقيق الهدف أال�سا�سي إلتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية
تغي املناخ من أ�جل تاليف التدخّ ل الب�رشي املن� أش� بالنظام املناخي� .إال
ب� أش�ن رّ
أ�ن التطبيق الكامل لربوتوكول كيوتو من قبل الدول املوقّعة ما زال يبعد كل

البعد عن عك�س �إجمايل توجهات �إنبعاثات غازات الدفيئة العاملية .وتكمن
عنا�رص قوة بروتوكول كيوتو يف أ�حكام آ�ليات ال�سوق ،مثل جتارة �إنبعاثات
غازات الدفيئة والهند�سة امل�ؤ�س�ساتية اخلا�صة بها .أ�ما �إحدى نقاط �ضعف
الربوتوكول فتكمن يف كون بع�ض أ�هم البلدان املنتجة إلنبعاثات غازات الدفيئة
مل ت�صادق عليه .أُ�ن�شئت خالل �إجتماع م�ؤمتر أالطراف أالول جمموعة عمل
 AWGخا�صة ب�إلتزامات البلدان املدرجة يف املرفق أالول مبوجب بروتوكول
كيوتو حتى ما بعد العام  .2012ومتّ ،خالل �إجتماع م�ؤمتر أالطراف الثاين،
املوافقة على أ�ن جتري املراجعة الثانية للبند  9من بروتوكول كيوتو يف العام
.2008
توجد أ�ي�ض ًا مبادرات دولية طوعية من أ�جل تطوير تكنولوجيات جديدة
وتطبيقها لكي تخفّ�ض �إنبعاثات غازات الدفيئة ،منها :منتدى القيادات لتنحية

تغي املناخ ،وهو يعترب �إجتماع ًا أ
الجتماع أالول مل�ؤمتر
للطراف يف بروتوكول كيوتو .يعترب �إجتماع أالطراف 1إ
 3ي�شكل م�ؤمتر أالطراف الهيئة العليا يف �إتفاقية أالمم املتحدة إ
الطارية ب� أش�ن رّ
أالطراف الذي يعمل كم�ؤمتر أالطراف يف بروتوكول كيوتو.

37

ّ
امللخ�ص الفني

أ�يونات الكربون (لتعزيز �إلتقاط الكربون وتخزينه) ،و�رشاكة الهيدروجني،
و�رشاكة آ��سيا  -املحيط الهادئ للتنمية واملناخ النظيفة ( )2005التي تت�ضمن
أ��سرتاليا والواليات املتحدة واليابان وال�صني والهند وكوريا اجلنوبية .وبات
التغي املناخي م�صدر قلق متزايد بامل�سبة �إىل جمموعة الثماين منذ ا إلجتماع
رّ
يف غلينيغلز� ،سكوتالندا يف العام  .2005ويف ذلك اللقاء ،مت تطوير خطة عمل
فُر�ضت على الوكالة الدولية للطاقة ،والبنك الدويل ،و�رشاكة الطاقة املتجددة،
وكفاءة �إ�ستخدام الطاقة ،ودعمت جهودها .أ�ي�ض ًا ،أ�طلق �إجتماع غلينيغلز
والتغي املناخي والتنمية امل�ستدامة يف أ�هم
احلوار اخلا�ص بالطاقة النظيفة
رّ
البلدان املنتجة إلنبعاثات غازات الدفيئة .و أ�نيطت مهمة تقدمي امل�شورة يف هذا
احلوار بالوكالة الدولية للطاقة والبنك الدويل [.]1.4

البند  2من إالتفاقية والتخفيف
تغي املناخ على
ين�ص البند  2من �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية ب� أش�ن رّ
وجوب احل�ؤول دون التدخل اخلطري بالنظام املناخي ،وبالتايل يجب تثبيت
تركيز غازات الدفيئة يف اجلو عند م�ستويات معينة و�ضمن �إطار زمني من
التغي
� أش�نه أ�ن يحقق هذا الهدف .أ�ما املعيار يف البند  2الذي يحدد (خماطر) رّ
املناخي اخلطري والب�رشي املن� أش� في�ضم :أالمن الغذائي وحماية النظام
ا إليكولوجي والتنمية ا إلقت�صادية امل�ستدامة .وي�ؤدي تطبيق البند � 2إىل
مواجهة عدد من امل�سائل املعقدة:
التغي املناخي يعترب خطرياً ؟
أ�ي م�ستوى من رّ
بالتغي
حتدد القرارات املتعلقة بالبند  2هدف ال�سيا�سات اخلا�ص
رّ
املناخي ،وي�ؤدي �إىل آ�ثار أ��سا�سية يف التوجهات ا آليلة �إىل خف�ض ا إلنبعاثات،
با إل�ضافة �إىل درجة التك ّيف املطلوبة .يتطلب اختيار م�ستوى تثبيت موازنة
والتغي
التغي التدريجي واحلوادث الهامة،
رّ
خماطر التغّري املناخي (من رّ
بالمن الزراعي أ
املناخي غري القابل للعك�س مبا يف ذلك ما يتع ّلق أ
والنظمة
ا إليكولوجية والتنمية امل�ستدامة) مقابل خماطر تدابري الرد التي قد تهدد
ا إل�ستدامة ا إلقت�صادية .وعلى الرغم من أ�ن كل حكم خا�ص يف «التدخل
اخلطري» يكون أ�و ًال حكم ًا �إقت�صادي ًا و�إجتماعي ًا بح�سب م�ستوى اخلطر
الذي يعترب مقبو ًال ،فمن ال�رضوري خف�ض ا إلنبعاثات على نحو وا�سع
من أ�جل حتقيق التثبيت .وكلما تراجع م�ستوى التثبيت ،وجب حتقيق
ذلك اخلف�ض الكبري ب�شكل أ��رسع (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]1.2
التنمية امل�ستدامة:
التغي املناخي الب�رشي املن� أش� املتوقع ي�ؤثر �سلب ًا معاك�س ًا على
يبدو أ�ن رّ
التنمية امل�ستدامة مع توجه ا آلثار نحو ا إلزدياد ،مع تركيز أ�كرب يف غازات
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الدفيئة (الف�صل  19من م�ساهمة الفريق العامل الثاين يف تقرير التقييم
بتغي املناخ) .ميكن أ�ن ي�ش ّكل الرد
الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعن ّية رّ
التغي املناخي جزء ًا ال يتجز أ� من التنمية امل�ستدامة ،وميكن
املنا�سب على رّ
التغي
لهذين العن�رصين أ�ن يحفزا بع�ضهما البع�ض .وب�إمكان تخفيف
رّ
يح�سنه أ
(النظمة البيئية
املناخي املحافظة على ر أ��س املال الطبيعي و أ�ن ّ
والبيئة ،كم�صادر وم�صارف للن�شاطات ا إلقت�صادية) ،كما ميكنه أ�ن يحمي أ�و
يحول دون وقوع أال�رضار يف أالنظمة ا إلن�سانية ،وبالتايل ،ي�سهم يف �إجمايل
�إنتاجية ر أ��س املال ال�رضوري للتنمية ا إلجتماعية – ا إلقت�صادية ،مبا يف ذلك
املقدرة التخفيفية والتك ّيفية .من جهتها ،ميكن أل�ساليب التنمية امل�ستدامة أ�ن
التغي املناخي وخف�ض �إنبعاثات غازات الدفيئة (توافق
تخفف ال�ضعف أ�مام رّ
معتدل ،أ�دلة وافية) [.]1.2
م�سائل خا�صة بالتوزيع:
التغي املناخي �إىل توزيع غري متجان�س ل إلنبعاثات وا آلثار ومواقع
يتعر�ض رّ
ال�ضعف امل�ستقبلية .وميكن النظر �إىل ا إلن�صاف يف كيفية توزيع تكاليف
التخفيف أ�و التك ّيف وتوزيع حقوق ا إلنبعاثات امل�ستقبلية و�ضمان العدل
امل�ؤ�س�ساتي وا إلجرائي .ونظر ًا �إىل أ�ن البلدان ال�صناعية ت�ش ّكل امل�صدر أالكرب
إلنبعاثات الدفيئة املا�ضية واحلا�رضة با إل�ضافة �إىل قدرتها الفنية واملالية
على التح ّرك ،حت ّملها ا إلتفاقية م�س�ؤولية العبء أالكرب يف القيام باخلطوات
التغي املناخي .وهذا ما يك ّر�سه مبد أ� «م�س�ؤوليات م�شرتكة
أالوىل لتخفيف رّ
لكن متفاوتة» (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]1.2
التوقيت:
ب�سبب الق�صور الذاتي للنظام املناخي والنظام ا إلقت�صادي  -ا إلجتماعي ،لن
للتغي املناخي
ت�ؤدي منافع أ�عمال التخفيف التي بد أ�ت اليوم �إىل تفادي كبري رّ
�إال بعد مرور عقود عدة .ما يعني أ�ن أ�عمال التخفيف يجب أ�ن تبد أ� على املدى
الق�صري من أ�جل حتقيق منافع على أالم َدين املتو�سط والطويل ،ومن أ�جل
تاليف التكنولوجيات الكثيفة الكربون (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]1.2
والتكيف:
التخفيف
ّ
التغي املناخي عرب ال�سيا�سات
يعترب التخفيف والتك ّيف �شك َلني من الرد على رّ
التي قد تكون مكملة لبع�ضها البع�ض أ�و م�ستقلة متام ًا ،كما ميكن تبديلها .بغ�ض
النظر عن درجة تدابري التخفيف املتخذة ،تعترب التدابري التك ّيفية �رضورية
حا ًال ب�سبب الق�صور الذاتي يف النظام املناخي .خالل فرتة ال�سنوات الع�رشين
املقبلة تقريب ًا ،لن ت�ستطيع أ�كرث ال�سيا�سات املناخية ح ّدة أ�ن ت�ؤدي �إىل تفادي
التغي املناخي �إال
ا إلحرتار املخزّن يف النظام املناخي .ولن تظهر منافع تفادي رّ
بعد انق�ضاء هذه الفرتة .وكلما طالت الفرتات الزمنية �إىل ما بعد العقود القليلة

ّ
امللخ�ص الفني

التغي
املقبلة� ،ستزداد �إمكانية �إ�ستثمارات التخفيف من أ�جل تفادي أ��رضار رّ
املناخي ،وهذه ا إلمكانية أ�كرب من خيارات التك ّيف التي ميكن ت�صورها حالي ًا
(توافق معتدل ،أ�دلة معتدلة) [.]1.2
املخاطر وعدم اليقني:
يعترب عدم اليقني وجه ًا هام ًا من تطبيق البند 2علم ًا أ�نه ي�ساعد يف تقييم
التغي املناخي وقيا�س م�ستوى أ�عمال التخفيف
املخاطر وق�ساوة آ�ثار
رّ
(وكلفتها) ال�رضورية خلف�ض املخاطر .نظر ًا �إىل عدم اليقني ،ميكن للقرار
اخلا�ص بتطبيق البند  2ا إلفادة من ت�ضمني مبادئ �إدارة املخاطر .تت�ضمن
مقاربة �إحرتازية و�إ�ستباقية إلدارة املخاطر تدابري تخفيف تك ّيفية ووقائية
التغي املناخي ،مع أ�خذ بعني ا إلعتبار
بنا ًء على تكاليف ومنافع تاليف أ��رضار رّ
ا إلمكانية الب�سيطة حل�صول أ��سو أ� النتائج (توافق معتدل ،أ�دلة معتدلة)
[.]1.2

 2امل�سائل إالطارية
تغي املناخ والتنمية امل�ستدامة
التخفيف من رّ
تغي املناخ والتنمية امل�ستدامة .فمن
تظهر عالقة مزدوجة امل�سار بني رّ
للتغي بح�سب أ�مناط التنمية وم�ستويات الدخل ويت أ�ثر
جهة ،يتع ّر�ض املناخ رّ
بها كثري ًا .وقد متلك القرارات املتع ّلقة بالتكنولوجيا وا إل�ستثمار والتجارة
والفقر وحقوق املجتمع وال�سيا�سات ا إلجتماعية أ�و احلوكمة ،ت أ�ثريات عميقة
على ا إلنبعاثات وم�ستوى التخفيف املطلوب والكلفة والفوائد الناجتة عنه،
و�إن بدت ك أ�نها قرارات غري مرتبطة ب�سيا�سة املناخ [.]2.2.3
تغي املناخ والتك ّيف والتخفيف
ومن جهة أ�خرى ،قد متلك �سيا�سات رّ
نف�سها ت أ�ثري ًا �إيجابي ًا على التنمية ،أ�ي يف جعلها تنمية م�ستدامة .ما ي�سمح
تغي املناخ � )1سيا�سات قائمة بذاتها (املناخ أ�و ًال)؛ أ�و
لنا ب�إعتبار �سيا�سات رّ
رص من عنا�رص �سيا�سات التنمية امل�ستدامة (التنمية أ�و ًال) .أ�ما و�ضع
 )2عن� ٍ
تلك ال�سيا�سات �ضمن منظار م�شكلة التنمية امل�ستدامة بد ًال من البيئة فقط فقد
ي�ؤدي �إىل �إ�ستجابة أ�ف�ضل حلاجات الدول ،مع ا إلعرتاف ب أ�ن قوى ا إلنبعاثات
الدافعة ترتبط بدرب التنمية أال�سا�سي [.]2.2.3
وتتط ّور م�سارات التنمية نتيجة ال�صفقات ا إلقت�صادية وا إلجتماعية
املت أ�ثرة بال�سيا�سات احلكومية ومبادرات القطاع اخلا�ص وذوق امل�ستهلك
وخياراته .ما ي�ض ّم عدد ًا وا�سع ًا من ال�سيا�سات املتع ّلقة بحفظ البيئة أ
والطر
القانونية وحقوق امللكية وحكم القانون وال�رضائب ،والتنظيم ،وا إلنتاج،

أ
والمن الغذائي وال�سالمة ،و أ�مناط ا إل�ستهالك ،وجهود بناء القدرات الب�رشية
وامل�ؤ�س�ساتية ،والبحث والتطوير ،وكفاءة الطاقة وخياراتها .وغالب ًا ما ال تظهر
ُوجه نحو
تلك ال�سيا�سات كجزء من رزمة �سيا�سات تنموية عامة ،بل غالب ًا ما ت َّ
أ�هداف �سيا�سية خا�صة ،مثل معايري تل ّوث الهواء أ
والمن الغذائي وامل�سائل
املتع ّلقة بال�صحة واحلد من �إنبعاثات غازات الدفيئة ،وزيادة دخل جمموعات
حمددة أ�و تنمية �صناعات للتكنولوجيا غري امل�رضة بالبيئة .ولكن ،من املمكن
أ�ن تت أ�تى عن تلك ال�سيا�سات ت أ�ثريات كبرية على ا إل�ستدامة والتخفيف من
وتغي
عامل الدفيئة ونتائج التك ّيف .وتنطبق العالقة املتينة بني التخفيف رّ
املناخ والتنمية على الدول النامية واملتقدمة .ويتناول الف�صل  12والف�صلني 4
و 11تلك امل�سائل بالتف�صيل [.]2.2.7-2.2.5
ح ّددت امل�ؤلفات احلديثة مقاربات منهجية لتحديد عالقات التفاعل بني
تغي املناخ وو�صفها وحتليلها .و�إقرتح عد ٌد من
التنمية امل�ستدامة و�إ�ستجابات رّ
امل�ؤلفني التعامل مع التنمية امل�ستدامة على أ�نها �إطار تقييم م�شرتك أللوجه
ا إلجتماعية والب�رشية والبيئية وا إلقت�صادية .وتكمن �إحدى طرق التعامل مع
تلك أالوجه يف �إ�ستخدام عدد من امل�ؤ�رشات ا إلقت�صادية والبيئية والب�رشية
وا إلجتماعية لتقييم ت أ�ثريات ال�سيا�سات على التنمية امل�ستدامة ،مبا يف ذلك
معايري القيا�س الك ّمي والنوعي (توافق عالٍ ،أ�دلة حمدودة) [.]2.2.4

�أخذ القرار ،واخلطر وعدم اليقني
يتم تطوير �سيا�سات التخفيف �إ�ستجابة للمخاوف املتع ّلقة بخطر ت أ�ثريات
تغي املناخ� ،إال أ�ن أ�خذ القرار على م�ستوى ا إل�ستجابة املالئمة يعني التعامل
رّ
مع أ�وجه عدم اليقني .فبينما يعود اخلطر �إىل حاالت ميكن حتديد نتائجها
وتداعياتها بوا�سطة نظريات معروفة ذات بيانات كاملة ميكن ا إلعتماد عليها،
يعود عدم اليقني �إىل حاالت قد تكون البيانات املالئمة فيها متجزئة أ�و غري
متوفّرة .ومن بني أ��سباب عدم اليقني ،نذكر أالدلة غري الكاملة أ�و املتعار�ضة،
ف�ض ًال عن ت�رصّ ف ا إلن�سان ،حيث ت�ش ّكل أ�بعاد عدم اليقني الب�رشية ،خا�صة
يف م�سائل التن�سيق والت�رصّ فات ا إل�سرتاتيجية ،جزء ًا كبري ًا من أ�وجه
تغي املناخ (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية)
عدم اليقني املتع ّلقة بالتخفيف من رّ
[.]2.3.3،2.3.4
ميكن لتحاليل دعم القرار أ�ن ت�ساعد �صانعي القرار ،خا�ص ًة يف ظل غياب
التوافق على ال�سيا�سة أالمثل .لذا ،يتوفّر عد ٌد من املقاربات التحليلية ،لكل
تغي
منها نقاط �ضعفها ونقاط ق ّوتها ،ت�ساعد على �إبقاء املعلومات حول م�شكلة رّ
املناخ �ضمن احلدود ا إلدراكية لعدد وا�سع من �صانعي القرار ،وتدعم حوار ًا
أ�كرث فاعلية يكون فيه خمتلف أالطراف امل�شاركة على ب ّينة أ�كرث باملو�ضوع
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ّ
امللخ�ص الفني

املطروح .ولكن ،هناك م�شاكل كبرية تتع ّلق بتحديد وقيا�س ومعرفة كم ّية
املتغيات التي ت�ش ّكل مداخل هامة ألي �إطار يف حتاليل دعم القرار،
خمتلف رّ
خا�صة الت أ�ثريات على النظم الب�رشية وال�صحة الب�رشية ،التي ال متلك قيمة
�سوقية ،والتي تعترب كل املقاربات املتع ّلقة بها جم ّرد تب�سيط للواقع (توافق
عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]2.3.7
عندما ي�شارك العديد من �صانعي القرار تبع ًا لقيم خمتلفة يف �صنع القرار،
من املفيد قدر ا إلمكان توخّ ي الو�ضوح حول أالحكام املبنية على القيم ،التي
تهدد أ�ي نتائج حتليلية من املفرت�ض أ�ن ُيتّخذ قرار بها .وهي مهمة قد تزداد
�صعوبة وح�سا�سية عندما تهدف التحاليل �إىل تو�ضيح اخليارات املتع ّلقة
مب�ستويات عالية من اخلطر وعدم اليقني (توافق متو�سّ ط ،أو�دلة متو�سّ طة)
[.]2.3.7 ،2.3.2
التغي
ب�إمكان التقييمات املتكاملة أ�ن تُعلم �صانعي القرار عن العالقة بني رّ
اجلغرايف الفيزيائي للمناخ والتوقّعات املتع ّلقة بت أ�ثري املناخ و�إمكانيات التك ّيف
تغي املناخ التي
وتكاليف احلد من ا إلنبعاثات والفوائد الناجتة عن أ��رضار رّ
أ�مكن جتنّبها .ومتلك تلك التقييمات أ�طر عمل للتعامل مع البيانات غري الكاملة
أ�و غري الوا�ضحة.

ولعر�ض أ�وجه عدم اليقني املوجودة ،ي�ستخدم التقرير املفردات املعرو�ضة
يف اجلدول  1يف امللخّ �ص الفني ،لو�صف امل�ستويات الن�سبية لتوافق اخلرباء
حول خمتلف البيانات يف �إطار امل�ؤلفات ذات ال�صلة (ال�صفوف) وعدد ونوعية
امل�صادر امل�ستقلة التي ت�ستجيب لقوانني 4التقييم املعتمدة من قبل الفريق
بتغي املناخ يف أ�بحاثه أ
(العمدة) .أ�ما املقاربات
احلكومي الدويل
املعني رّ
ّ
أالخرى املبنية على أ
«الرجحية» و»الثقة» فهي غري م�ستعملة يف هذا التقرير
على م�ستوى خيارات ا إلن�سان ،كما ال ي� ؤ ّمن أ� ّي من املقاربات امل�ستخدمة
أ
الخرى ت�شخي�ص ًا كافي ًا مل�سائل عدم اليقني املت�صلة بالتخفيف (توافق عالٍ،
أ�دلة وافية) [.]2.4

تكاليف وفوائد ومفاهيم مبا يف ذلك �آفاق التكاليف اخلا�صة
والجتماعية والعالقات مع �أطر �أخرى ل�صنع القرار
إ
تختلف طرق حتديد �إمكانية التخفيف ،لذا ،من الهام معرفة ماهية
ا إلمكانية أ�و ًال .تُ�ستخدم مفردة «�إمكانية» لت�شري �إىل درجة احلد من غازات
الدفيئة ،ميكن حتقيقها بوا�سطة خيار تخفيف ذي كلفة حمددة لكل طن من
الكربون يت ّم جتنّبه خالل فرتة حمددة ،باملقارنة مع خط أ��سا�س أ�و حالة
فيعب عنه عادة مبليون طن من �إنبعاثات الكربون أ�و ثاين
مرجع .أ�ما القيا�س رّ
أ�ك�سيد الكربون املكافىء الذي ّمت جتنّبه باملقارنة مع �إنبعاثات خط أال�سا�س
[.]2.4.3

اجلدول  1يف ّ
امللخ�ص الفني :حتديد نوعي لعدم اليقني [جدول .]2.2

م�ستوى التوافق
معينة)
(على نتائج ّ

توافق عالٍ ،
�أدلة حمدودة

توافق عالٍ ،
متو�سطة
�أدلة
ّ

توافق عالٍ ،
�أدلة عالية

متو�سط،
توافق
ّ
�أدلة حمدودة

متو�سط،
توافق
ّ
�أدلة متو�سطة

متو�سط،
توافق
ّ
�أدلة عالية

متدن،
توافق ٍ
�أدلة حمدودة

متدن،
توافق ٍ
�أدلة متو�سطة

متدن،
توافق ٍ
�أدلة عالية

كمية أالدلة( 33عدد امل�صادر امل�ستقلة ونوعيتها)
قيم كمية أالدلة 5املتوفّرة حول تكنولوجيا ما ،من خالل حتليل عدد امل�صادر
مالحظة :اجلدول احلايل
مبني على بعدين من عدم اليقني :كمية أالدلة وم�ستوى التوافق ،حيث ُت ّ
ّ
امل�ستقلة ونوعيتها� .أما م�ستوى التوافق في�شري �إىل �إحتمال ذاتي للنتائج امل�سيطرة.
بتغي املناخ ب إ��ستخدام امل�ؤلفات التي �إ�ستعر�ضها أالقران �أو غري امل�ستعر�ضة ولكن ُيعترب م�ؤلفوها ذوو م�ستوى م�شابه.
 4ت�سمح قوانني الفريق احلكومي الدويل
املعني رّ
ّ
 5يح ّدد التقرير أ
»الدلة« على �أ ّنها :معلومات �أو �إ�شارات تدلّ على �صدق �أو �صحة معتقد �أو �إقرتاح ما .راجع معجم امل�صطلحات.
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�إمكانية ال�سوق هي �إمكانية التخفيف املبنية على تكاليف خا�صة وعلى
معدّالت اخل�صم اخلا�ص ،6وميكن توقّعها بوجود ظروف توقّع ال�سوق ،مبا يف
ذلك ال�سيا�سات وا إلجراءات املعتمدة حالي ًا ،مع ا إل�شارة �إىل أ�ن احلواجز حت ّد
من ا إلمت�صا�ص الفعلي.

• الدرا�سات من أالعلى �إىل أال�سفل هي درا�سات تق ّيم ا إلمكانية على
م�ستوى ا إلقت�صاد خليارات التخفيف .وت�ستخدم أ�طر العمل التي تالئم
املنظار العام واملعلومات املج ّمعة حول خيارات التخفيف ،كما ت أ�خذ
الكلي وال�سوق.
بتجاوب ا إلقت�صاد ّ

ا إلمكانية ا إلقت�صادية هي كمية التخفيف من غازات الدفيئة مع أالخذ
بالتكاليف ا إلجتماعية والفوائد ومعدّالت اخل�صم ا إلجتماع ،7على اعتبار
تتح�سن بف�ضل �سيا�سات و�إجراءات ما ومن خالل �إلغاء
أ� ّن كفاءة ال�سوق
ّ
احلواجز� .إال أ�ن فاعلية الدرا�سات احلالية امل�ص ّممة من أالعلى �إىل أال�سفل
ومن أال�سفل �إىل أالعلى ،حول ا إلمكانية ا إلقت�صادية ،حمدودة كلما تع ّلق أالمر
بالنظر يف اخليارات املرتبطة بنوع احلياة أ�و ب�ض ّم كافة الت أ�ثريات اخلارجية
مثل تل ّوث الهواء املحلي.

وتعترب الدرا�سات من أال�سفل �إىل أالعلى مفيدة ب�شكل خا�ص عند تقييم
خيارات �سيا�سة حمددة على امل�ستوى القطاعي ،أ�ي اخليارات املرتبطة
بتح�سني كفاءة الطاقة ،بينما تظهر فائدة الدرا�سات من أالعلى �إىل أال�سفل
الكلي،
يف تقييم �سيا�سات رّ
تغي املناخ العابرة للقطاعات أ�و املتع ّلقة با إلقت�صاد ّ
مثل ال�رضائب على الكربون أ�و �سيا�سات التثبيت .و�إزداد ت�شابه النماذج من
أالعلى �إىل أال�سفل ومن أال�سفل �إىل أالعلى منذ تقرير التقييم الثالث ،بعدما
�ض ّمت النماذج من أالعلى �إىل أال�سفل مزيد ًا من خيارات التخفيف التكنولوجية
( أ�نظر الف�صل  ،)11و�ض ّمت النماذج من أال�سفل �إىل أالعلى مزيد ًا من ردود
الكلي ،ف�ض ًال عن �إعتماد حتليل احلواجز �ضمن
أ�فعال ال�سوق وا إلقت�صاد ّ
هيكلية النماذج.

ا إلمكانية الفنية هي الكمية التي ميكن بوا�سطتها احلد من �إنبعاثات
غازات الدفيئة بتطبيق تكنولوجيا أ�و ممار�سة �سبق أ�ن متّت برهنتها .وما
من �إ�شارة وا�ضحة هنا �إىل التكاليف ،بل �إىل «معوقات عملية» فح�سب ،رغم
أالخذ أ
بالوجه ا إلقت�صادية غري الوا�ضحة يف بع�ض احلاالت (توافق عالٍ ،أ�دلة
وافية) [.]2.4.3
ميكن �إ�ستخدام الدرا�سات عن �إمكانية ال�سوق من أ�جل �إعالم وا�ضعي
ال�سيا�سات عن �إمكانية التخفيف بوا�سطة ال�سيا�سات واحلواجز املوجودة،
بينما ت�شري درا�سات ا إلمكانيات ا إلقت�صادية �إىل ما ميكن حتقيقه من خالل
و�ضع �سيا�سات جديدة أ�و �إ�ضافية مالئمة و�إدخال التكاليف والفوائد
ا إلجتماعية .ما يعني تالي ًا أ�ن ا إلمكانية ا إلقت�صادية أ�كرب ب�شكل عام من �إمكانية
ال�سوق .وتُق ّدر �إمكانية التخفيف ب�إ�ستخدام أ�نواع خمتلفة من املقاربات.
وهناك نوعان كبريان ،وهما املقاربة «من أالعلى �إىل أال�سفل» واملقاربة
«من أال�سفل �إىل أالعلى» ،و ّمت �إ�ستخدامهما ب�شكل أ��سا�سي لتقييم ا إلمكانية
ا إلقت�صادية:
• الدرا�سات من أال�سفل �إىل أالعلى هي درا�سات مبنية على تقييم خيارات
التخفيف ،مع الرتكيز على تكنولوجيات وت�رشيعات خا�صة .وهي عادة
الكلي عام ًال ثابت ًا .و ّمت
درا�سات مبنية على القطاعات تعترب ا إلقت�صاد ّ
جمع التقديرات القطاعية ،على غرار ما قام به التقرير الثالث ،وذلك
بهدف ت أ�مني التقدير إلمكانية التخفيف العامة لهذا التقييم.

العالقات بني التخفيف والتك ّيف :القدرات وال�سيا�سات
تغي املناخ والتك ّيف،
جتمع بع�ض العنا�رص امل�شرتكة بني التخفيف من رّ
وقد يك ّمل أ�حدهما ا آلخر أ�و يح ّل حمله ،أ�و يكون م�ستق ًال عنه ،أ�و يتناف�س معه
التغي املناخي .وميلك كل منهما مميزات وجدو ًال زمني ًا خمتلفني
يف مواجهة رّ
[.]2.5
يحتاج التك ّيف والتخفيف �إىل قدرات املجتمعات املت�صلة ب�شكل وثيق
التغي املناخي وعلى
بالتنمية ا إلجتماعية وا إلقت�صادية .تعتمد الردود على رّ
التعر�ض للمخاطر املناخية وعلى موجودات املجتمع الطبيعية ور أ��س املال
الب�رشي املن� أش� ،ور أ��س املال والدخل الب�رشي وامل�ؤ�س�ساتي .حتدد هذه
العنا�رص جميعه ًا قدرات املجتمع على التك ّيف والتخفيف .قد جتمع بع�ض
العنا�رص امل�شرتكة أ�و ال جتمع بني ال�سيا�سات التي تدعم التنمية وتلك التي
تط ّور القدرات التكييفية والتخفيفية .وقد تُعتمد �سيا�سات ذات ت أ�ثريات
ت�آزر على النظام الطبيعي وا إلقت�صادي ا إلجتماعي ،لكن من املمكن أ�ن تظهر
�رضورة القيام بتنازالت متبادلة �صعبة يف بع�ض أالحيان .تت�ضمن العوامل
أال�سا�سية التي حتدد قدرة أ��صحاب ال� أش�ن ك أ�فراد وجمتمعات ،يف �إعتماد
تغي املناخ والتخفيف منه :الولوج �إىل املوارد أ
وال�سواق واملال
التك ّيف مع رّ

 6ت�شري معدّالت اخل�صم اخلا�ص �إىل منظار امل�ستهلك وال�رشكات اخلا�صة؛ راجع معجم امل�صطلحات لو�صف �شامل.
الجتماعي عن تلك التي ي�ستخدمها امل�ستثمرون اخلا�صون؛ راجع معجم امل�صطلحات لو�صف �شامل.
الجتماعي �إىل منظار املجتمع .وتق ّل معدّالت اخل�صم إ
 7ت�شري معدّالت اخل�صم إ
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واملعلومات وعدد من امل�سائل اخلا�صة باحلوكمة (توافق معتدل ،أ�دلة
حمدودة) [.]2.5.2

�أوجه التوزيع والتكاف�ؤ
بالتغي املناخي ب�شكل كبري على التكاف� ؤ املحلي
ت�ؤثر القرارات اخلا�صة
رّ
والوطني وا إلقليمي – البيني ،وذلك على أ�جيال خمتلفة .كما أ�ن �إعتماد
مقاربات التكاف� ؤ املختلفة ي�ؤثر ب�شكل كبري على تو�صيات ال�سيا�سات وعلى
توزيع تكاليف ال�سيا�سات املناخية ومنافعها [.]2.6
ميكن تطبيق مقاربات خمتلفة للعدالة ا إلجتماعية على تقييم التكاف� ؤ
التغي املناخي .وكما ورد يف تقرير التقييم الثالث ،يكون
الناجت عن �سيا�سات رّ
البحث عن مقاربات عملية جتمع ما بني مبادئ التكاف�ؤ ،ذلك أ�ن هناك من بني
أ��صحاب ال� أش�ن املختلفني َمن يف�ضّ ل بع�ض مبادئ التكاف� ؤ أل�سباب ذاتية.
وتتنوع مقاربات التكاف� ؤ من ا إلقت�صادية التقليدية و�صو ًال �إىل تلك املبنية على
احلقوق .أ�ما املقاربة ا إلقت�صادية فهي التي تق ّيم اخل�سارة يف درجة الرفاه
والربح ملختلف املجموعات وللمجتمع ب�شكل أ�و�سع ،يف حني أ�ن املقاربة
املبنية على احلقوق تر ّكز على احلقوق وما يتع ّلق بها ،على �سبيل املثال مع ّدل
ا إلنبعاثات لل�شخ�ص الواحد أ�و �إجمايل الناجت املحلي املخ�ص�ص جلميع البلدان،
بغ�ض النظر عن تكاليف التخفيف أ�و القدرة التخفيفية .تت�ضمن أ�ي�ض ًا الكتب
ُف�س بعبارات
مقارب َة القدرة التي ت�سليط ال�ضوء على الفر�ص واحلرية التي ت رّ
ال�سيا�سة املناخية ب�صفتها القدرة على التخفيف أ�و التك ّيف أ�و تاليف موقف
�ضعيف أ�مام التغيري املناخي (توافق معتدل ،أ�دلة معتدلة) [.]2.6.3

البحوث والتنمية التكنولوجية ون�رش التكنولوجيا
وتعميمها ونقلها
بالتغي املناخي،
تعتمد �رسعة وتكاليف الرد على أ�ية خماوف متعلقة
رّ
ب�شكل كبري ،على كلفة و أ�داء وتوفّر التكنولوجيات التي من � أش�نها أ�ن تخفّ�ض
ا إلنبعاثات يف امل�ستقبل ،على الرغم من أ�همية عوامل أ�خرى مثل زيادة الرثوات
وال�سكان [.]2.7
التغي املناخي وتكلفة ح ّلها يف آ�ن.
ت�ؤثر التكنولوجيا على حجم م�شكلة رّ
فالتكنولوجيا جمموع ٌة وا�سعة من املهارات أ
والدوات التي ت�شمل الدراية
واخلربة واملع ّدات التي ي�ستخدمها ا إلن�سان إلنتاج اخلدمات وحتويل املوارد.
يكمن دور التكنولوجيا الرئي�سي ،على م�ستوى تخفيف �إنبعاثات غازات
الدفيئة ،يف ال�سيطرة على الكلفة ا إلجتماعية للحد من ا إلنبعاثات .ويظهر العديد
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املحركة
الر�سم  6يف امللخ�ص الفني :دورة التطور التكنولوجي أو�برز قواه
ّ
[الر�سم .]2.3
مالحظة :يوجد تفاوت وتراجع هام بني مراحل دورة حياة التكنولوجيا البارزة يف
العرتاف باحلاجة
هذا الر�سم� .إذاً ،ال يقرتح الر�سم منوذج ابتكار «خمطوط» .من الهام إ
�إىل عبارات �أكرث دقة لتمييز «التكنولوجيا» ،خا�صة عند مناق�شة خيارات خمتلفة من
التكيف والتخفيف.
ّ

من الدرا�سات القيمة ا إلقت�صادية الكربى لتطوير تكنولوجيات ت�ستخدم حالي ًا
وتخفّف من ا إلنبعاثات ،با إل�ضافة �إىل تطوير تكنولوجيات متطورة لتخفيف
ا إلنبعاثات ون�رشها (توافق عالٍ  ،أ�دلة وافية) [.]2.7.1
ميكن التوقع ب أ�ن ت�ساهم جمموعة وا�سعة من التكنولوجيات يف حتقيق
التغي
تغي املناخ و�إدارة خماطر رّ
هدف �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية ب� أش�ن رّ
املناخي ب�سبب احلاجة �إىل خف�ض ا إلنبعاثات ب�شكل كبري والتق ّلبات الهامة
يف أالو�ضاع الوطنية ،با إل�ضافة �إىل غياب اليقني يف أ�داء اخليارات الفردية.
التغي التكنولوجي� .إال أ�ن مراجعة
وال حتدد ال�سيا�سات املناخية وحدها رّ
التغي ا إلجمالية
�سيناريوهات م�ستقبلية ( أ�نظر الف�صل  )3ت�شري �إىل أ�ن ن�سبة رّ
يف التكنولوجيات ،يف ظل غياب ال�سيا�سات املناخية ،قد توازي أ�و تفوق حتى
حجم أ�ثر ال�سيا�سات املناخية (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]2.7.1
التغي التكنولوجي هام ًا للغاية يف الفرتات الزمنية الطويلة ،وهي
يعترب رّ
التغي املناخيُ .يعد العقد أ�و القرن فرتة زمنية منوذجية
�إحدى خ�صائ�ص رّ
بالن�سبة �إىل الت أ�خر بني ا إلبتكار التكنولوجي وا إلنت�شار الوا�سع من جهة،
وميزة معدّالت عائدات ر أ��س املال ،أ�ال وهي تخزين ر أ��س مال الطاقة والبنية
التحتية ،من جهة أ�خرى.
التغي التكنولوجي �إىل مراحل
اعتاد العديد من املقاربات جتزئة م�سار رّ
التغي التكنولوجي م�سار ًا يق�سم �إىل جزئني)1 :
خمتلفة .تعترب �إحداها رّ

ّ
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�إن�شاء وو�ضع وتطوير تكنولوجيات جديدة أ�و حت�سني تكنولوجيات موجودة
– التق ّدم «باحلدود التكنولوجية» )2 ،ن�رش أ�و تعميم تلك التكنولوجيات.
التغي املناخي ب�شكل دائم.
يتطور فهمنا للتكنولوجيات ولدورها يف مواجهة رّ
فال تخلو العمليات التي تت أ�تى عنها التكنولوجيات ،وهي تتطور وتنت�رش
وتُ�ستبدل يف نهاية املطاف ،من التعقيد ( أ�نظر الر�سم  6يف امللخ�ص الفني).
وال ميكن و�صف تلك العمليات ب�شكل ب�سيط �إذ ت�شوب تطوير التكنولوجيا
ون�رشها م�شكلتان ترتبطان بال�سلع العامة .أ�و ًال ،ما زال م�ستوى البحث
والتطوير دون املطلوب ألن �صانعي القرار يف القطاع اخلا�ص ال ي�ستطيعون
�إلتقاط قيمة ا إل�ستثمارات اخلا�صة الكلية .ثاني ًا :توجد م�شكلة بيئية كال�سيكية
التغي املناخي
خارجية ،لذا ،ال تعك�س أال�سواق اخلا�صة �إجمايل تكاليف رّ
(توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]2.7.2
أ�ما م�صادر التغيري التكنولوجي أالهم فهي ثالثة :البحث والتطوير
والتع ّلم والت أ�ثريات غري املبا�رشة.
تو�سع
• يت�ضمن البحث والتطوير جمموعة وا�سعة من الن�شاطات ّ
فيها ال�رشكات واحلكومات وغريها من الكيانات مواردها للح�صول
على مزيد من املعرفة التي ميكن أ�ن تتج�سد يف تكنولوجيات جديدة أ�و
متطورة.
• ي�ش ّكل التعلم نتيج َة جمموع ٍة من املوارد الكامنة للتقدم التكنولوجي،
غالب ًا ما تت�ضمن م�ساهمات هامة يف البحث والتطوير والت أ�ثري غري
املبا�رش ووفورات احلجم.
• تعني الت أ�ثريات غري املبا�رشة نقل املعرفة أ�و منافع ا إلبتكار
ا إلقت�صادية من الفرد أ�و ال�رشكة أ�و ال�صناعة أ�و أ�ي كيان آ�خر أ�و حتى
من التكنولوجيا.
وبا إلجمال ،تبينّ أالدلة النظرية والقائمة على التجربة أ�ن العنا�رص الثالثة
ت�ؤدي دور ًا هام ًا يف �إحراز التق ّدم التكنولوجي ،ولي�س هناك ما يدعي �إىل ا إلعتقاد
ب أ�ن أ�حدها أ�هم من �سواه .كان للت أ�ثريات غري املبا�رشة من القطاعات أالخرى
أ�ثر كبري على ا إلبتكار يف قطاع الطاقة ،لكن قد تكون أ�ي�ض ًا لقاعدة تكنولوجية
بالتغي
قوية ووا�سعة أ�همي ٌة كبرية من أ�جل تطوير التكنولوجيات اخلا�صة
رّ
التغي املناخي امللحوظ ،أ�و على م�ستوى البحوث يف جمال
املناخي ،ويف ميدان رّ
الطاقة .وتعترب حقيبة جديدة من البحوث �رضورية ألنه من غري املمكن حتديد
التغي التكنولوجي يف
الرابحني أ�و الفائزين م�سبق ًا .وغالب ًا ما تدرج م�صادر رّ
خانة «دفع املوارد قدم ًا» (عرب البحث والتطوير مث ًال) أ�و «�سحب الطلب» (عرب
التع ّلم مث ًال)� .إال أ�نها ل�سيت بدائل ب�سيطة ،بل تتفاعل فيما بينها ب�شكل متكامل
(توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]2.7.2

يف ما يخ�ص نقل التكنولوجيات ،ال يزال التقرير اخلا�ص ب� أش�ن الق�ضايا
املنهجية والتكنولوجية يف جمال نقل التكنولوجيا ( )2000ال�صادر عن الهيئة
بتغي املناخ ،ينطبق على واقع احلال ،وقد جاء فيه :يجب
احلكومية املعن ّية رّ
�إن�شاء بيئة منا�سبة وممكنة يف الدول امل�ضيفة وامل�ستقبلة (توافق عالٍ ،أ�دلة
وافية) [.]2.7.3

أالبعاد إالقليمية
التغي املناخي العديد من التحديدات ا إلقليمية
ا�ستخدمت درا�سات
رّ
املختلفة تبع ًا ملا مي ّيز كل م�شكلة ،وبح�سب الفوارق بني املقاربات املنهجية.
يعيق تع ّدد التمثيل ا إلقليمية املحتملة القدرة على املقارنة بني املعلومات ونقلها
على أ��شكال الدرا�سات املختلفة التي تعنى مبناطق معينة أ�و بفرتة حمددة.
اختار التقرير هذا ،باملرتبة أالوىل ،طريقة عملية لتحليل املعلومات ا إلقليمية
وتقدمي احلقائق [.]2.8

 3امل�سائل املتعلقة بالتخفيف
�سياق طويل أالمد
يف
ٍ
حمرّكات �سيناريو اخلط أال�سا�س
باتت التوقّعات ال�س ّكانية اليوم أ�قل مما جاء يف التقرير اخلا�ص عن
�سيناريوهات ا إلنبعاثات ،بنا ًء على معطيات جديدة تُظهر أ�ن معدالت الوالدة
يف مناطق خمتلفة من العامل قد انخف�ضت ب�شدة .وحتى اليوم ،مل تُط ّبق تلك
التوقعات اخلا�صة بال�سكان يف العديد من �سيناريوهات ا إلنبعاثات اجلديدة
يف جمال امل�صطلحات .ينتج عن الدرا�سات املُ�ستخدمة معدّالت ا إلنبعاثات
التغيات يف القوى املح ّركة أالخرى مثل النمو
ا إلجمالية نف�سها ،ب�سبب رّ
ا إلقت�صادي (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]3.2.1
تتغي كثري ًا ،لكن يوجد تفاوت كبري يف
أ�ما توقعات النمو ا إلقت�صادي فلم رّ
أ�رقام الناجت املحلي ا إلجمايل املن�شورة ،مع �إنتقال ب�سيط �إىل ما دون متو�سط
ال�سيناريوهات اجلديدة مبا ن�سبته  %7تقريب ًا ،مقارن ًة مع املتو�سط املذكور
يف الكتب التي �سبق ن�رشها التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات ا إلنبعاثات.
تغي يذكر يف التوقعات اخلا�صة بتوزيع �إجمايل
وبح�سب املعطيات ،ما من رّ
الناجت املحلي .وجاءت توقعات النمو ا إلقت�صادي بالن�سبة �إىل �إفريقيا و أ�مريكا
الالتينية وال�رشق أالو�سط أ�قل مما ذُكر يف �سيناريوهات التقرير اخلا�ص عن
�سيناريوهات ا إلنبعاثات (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]3.2.1
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ّ
امللخ�ص الفني

يف ما يخ�ص �إنبعاثات غازات الدفيئة املتعلقة أ
بالر�ض كخط أ��سا�س ،فيتوقع
أ�ن تزيد مع تزايد متطلبات أالرا�ضي الزراعية لكن بوترية أ�قل �رسعة من
ا إلنبعاثات املتعلقة بالطاقة .بالن�سبة �إىل �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون الناجتة
التغي يف �إ�ستخدام أالرا�ضي (خا�صة �إزالة الغابات) ،فتظهر �سيناريوهات
عن رّ
توجهات مماثلة :تراجع
ما بعد التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات ا إلنبعاثاتّ ،
بطيء قد ي�ؤدي يف نهاية القرن �إىل �صايف �إنبعاثات يبلغ ال�صفر.
من املتوقع أ�ي�ض ًا أ�ن ترتفع �إنبعاثات غازات الدفيئة غري الكربونية
كمجموعة (من الزراعة خا�ص ًة) ،لكن ب�رسعة أ�قل من �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد
الكربون ،ذلك أ�ن أ�هم م�صادر �إنبعاثات امليثان وثاين أ�ك�سيد النيرتوز �ستزيد
حتى نهاية القرن احلايل مع �إمكانية ت�ضاعفها يف بع�ض خطوط أال�سا�س .ويف
حني يتوقع أ�ن ترتاجع �إنبعاثات بع�ض املكونات املعاجلة بالفلورُ ،ينتظر أ�ن
تزداد أ�نواع خمتلفة منها ب�شكل كبري ب�سبب النمو ال�رسيع لبع�ض ال�صناعات
التي تولدها ،وب�سبب �إ�ستبدال املواد امل�ستنزفة لطبقة أالوزون مبر ّكبات
الهيدروفلوروكربون (توافق عالٍ ،أ�دلة معتدلة) [.]3.2.2
 8املئني اخلام�س �إىل املئني اخلام�س والت�سعني من �إجمايل التوزيع
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�إنبعاثات �سيناريو خط أال�سا�س (جميع الغازات والقطاعات)
أ�ما كم ّية �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون ال�صناعية واملتعلقة بالطاقة يف
العام  2100يف �سيناريوهات خط أال�سا�س فجاءت كبرية للغاية يف م� ؤ ّلفات
ما قبل فرتة التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات ا إلنبعاثات� ،إذ تراوحت ما
بني  17و 135جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ ( 36.8 -4.6جيغا
طن من الكربون) ،8أ�ي ن�سبة التفاوت ذاتها املذكورة يف التقرير اخلا�ص عن
�سيناريوهات ا إلنبعاثات تقريب ًا (الر�سم  7يف امللخّ �ص الفني) .قد ت�ساهم
أ��سباب خمتلفة يف عدم تراجع ا إلنبعاثات ،على الرغم من التوقعات أالدنى �إىل
حد ما ،جلهة ال�سكان و�إجمايل الناجت املحلي .ونظر ًا للت�ساوي ما بني جميع
العوامل أالخرى ،ت�ؤدي التوقعات ال�سكانية املتدنية �إىل تراجع ا إلنبعاثات.
لكن ،يف ال�سيناريوهات التي ترتكز على توقعات أ�دنى ،قد تعادل التغيريات
الطارئة على حم ّركات �إنبعاثات أ�خرى ،جزئي ًا ،آ�ثار �سكانية أ�دنى .ت�ض ّمنت
بع�ض الدرا�سات توقّعات �سكانية أ�دنى� ،إال أ�نها ،يف هذه احلال ،تقابل معدّالت
منو �إقت�صادي أ�كرث ارتفاع ًا و /أ�و �إنتقا ًال باجتاه نظام طاقة كثيف الكربون،
مثل ا إلنتقال �إىل �إ�ستعمال الفحم ب�سبب أ��سعار النفط والغاز املتزايدة .ت�شري
أ�غلبية ال�سيناريوهات زيادة يف ا إلنبعاثات يف خالل الق�سم أالكرب من القرن.
لكن توجد بع�ض �سيناريوهات خط أال�سا�س (مرجعية) يف امل�ؤلفات اجلديدة
والقدمية ت�صل فيها ا إلنبعاثات �إىل ذروتها ومن ثم ترتاجع (توافق عالٍ ،أ�دلة
وافية) [.]3.2.2
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امللخ�ص الفني :مقارنة �سيناريوهات �إنبعاث ثاين أ�ك�سيد
الر�سم  7يف
ّ
واملتعلق بالطاقة ،بح�سب التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات
الكربون ال�صناعي
ّ
ا إلنبعاثات وما قبل �صدوره [الر�سم .]3.8
مالحظة :يظهر عمودان �إىل اجلهة اليمنى ،وميتدان من الن�سبة أالقل �إىل أالكرب لتوزيع
ال�سيناريوهات ،وت�شري �إىل املئني اخلام�س ،واخلام�س والع�رشين ،واخلم�سني ،واخلام�س
وال�سبعني ،واخلام�س والت�سعني من توزيع العام .2100

تغيات ملحوظة يف توقعات �إنبعاثات �سالئف أالهباء اجلوية،
ح�صلت رّ
و أ�ك�سيد النيرتوجني وثاين أ�ك�سيد الكربيت منذ �صدور التقرير اخلا�ص عن
�سيناريوهات ا إلنبعاثات .وت�شري درا�سات جديدة �إىل منو بطيء على مدى
أ�ق�رص مقارن ًة بالتقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات ا إلنبعاثات .فتتفاوت،
بنتيجة ذلك ،م�صادر �إنبعاثات هذين الغازين على املدى الطويل ،يف الدرا�سات
احلديثة .ويتوقع م�رشوع ال�سيناريوهات اجلديدة أ�ن تبلغ �إنبعاثات الكربيت
ذروتها ومب�ستويات أ�دنى من تلك املذكورة يف التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات
ا إلنبعاثات .وبد أ� عدد �صغري من ال�سيناريوهات ب�إ�ستك�شاف م�سالك ا إلنبعاثات
التابعة للكربون أ
ال�سود والع�ضوي والهيدروفلوروكربون (توافق عالٍ ،أ�دلة
معتدلة) [.]3.2.2
وب�شكل عام ،تظهر مقارنة ما بني التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات
ا إلنبعاثات وال�سيناريوهات احلديثة أ�ن نطاق القوى املح ّركة أال�سا�سية
وا إلنبعاثات مل تتغري كثري ًا.
قيا�س �إجمايل الناجت املحلي
يف �سيناريوهات الطويلة أالمدُ ،يعر�ض النم ّو ا إلقت�صادي عادة على أ�نه
النمو يف �إجمايل الناجت املحلي أ�و �إجمايل الناجت القومي .ومن أ�جل احل�صول
على مقارنة ذات قيمة يف معرفة احلجم احلقيقي للن�شاط ا إلقت�صادي عرب

ّ
امللخ�ص الفني

الزمن وبني الدولُ ،يق ّدم �إجمايل الناجت املحلي ب أ��سعار ثابتة م أ�خوذة عن �سنة
أ��سا�س.
أ�ما �إختيار عامل التحويل ،مثل مع ّدل ال�رصف ال�سائد يف ال�سوق أ�و معادل
القوة ال�رشائية ،فيعتمد على نوع التحاليل قيد ا إلجراء .ولكن ،عندما يتع ّلق
أالمر بقيا�س ا إلنبعاثات ( أ�و قيا�سات فيزيائية أ�خرى ،مثل الطاقة) ،فال
فرق بني التمثيل امل�ستند �إىل معادل القوة ال�رشائية أ�و ذلك امل�ستند �إىل مع ّدل
ال�رصف ال�سائد يف ال�سوق لقيا�س �إجمايل الناجت املحلي ،وذلك نظر ًا �إىل أ�ن ق ّوة
تغي أ�رقام �إجمايل الناجت املحلي.
�ستتغي (ب�شكل
ا إلنبعاثات
تعوي�ضي) مع رّ
رّ
ّ
أ�ي ،عند �إ�ستعمال جمموعة متما�سكة من القيا�سات ،ال يجب أ�ن ي� ؤ ّثر �إختيار
القيا�س امل�ستخدم على م�ستوى ا إلنبعاثات أالخري ب�شكل ملمو�س .ويتوافق
عدد من الدرا�سات اجلديدة يف الكتب املن�شورة على ا إل�شارة �إىل أ�ن ا إلختيار
احلايل ملعدّالت ال�رصف ال ي� ؤ ّثر بحد ذاته ب�شكل ملمو�س على �إ�سقاطات
ا إلنبعاثات الطويلة أالمد .أ�ما يف ما يتع ّلق بالتقرير اخلا�ص با إلنبعاثات فال
تتغي م�سارات ا إلنبعاثات �إن ّمت قيا�س الن�شاط ا إلقت�صادي يف ال�سيناريوهات
رّ
أالربعة با إل�ستناد �إىل معدّالت ال�رصف أ�و معادل القدرة ال�رشائية.
وت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل وجود �إختالفات يف م�ستويات ا إلنبعاثات بني
التقديرات امل�ستندة �إىل معدّالت ال�رصف ال�سائدة يف ال�سوق وتلك امل�ستندة
�إىل معادل القدرة ال�رشائية .وتعتمد تلك النتائج ب�شكل كبري على توافق
التقديرات ،من بني أ�مور أ�خرى .ويف بع�ض ال�سيناريوهات الق�صرية أالمد
(مع أ�فق ميت ّد حتى العام  ،)2030يت ّم �إعتماد نهج من أال�سفل �إىل أالعلى عندما
تكون ا إلفرتا�ضات املتع ّلقة بنمو ا إلنتاجية والقرارات املتع ّلقة با إل�ستثمار /
ا إلدخار ،الدافع أال�سا�سي للنم ّو يف النماذج .أ�ما يف ال�سيناريوهات الطويلة
أالمد فيت ّم عاد ًة �إ�ستخدام نهج من أالعلى �إىل أال�سفل ،عندما تق ّدم معدّالت
النمو ب�شكل أ�كرث مبا�رشة على أ��سا�س التوافق أ�و على أ��سا�س �إفرتا�ضات
أ�خرى إلمكانيات النم ّو .وقد يعود �إختالف النتائج �إىل أ�وجه عدم توافق يف
حت�سن كفاءة الطاقة ،عند ا إلنتقال من ح�سابات مبنية على
تعديل قيا�سات ّ
مع ّدل ال�رصف ال�سائد يف ال�سوق �إىل تلك مبنية على معادل القوة ال�رشائية.
وت�شري أالدلة امل أ�خوذة من الدرا�سات اجلديدة املبنية على معادل القوة
ال�رشائية �إىل أ�ن �إختيار مقيا�س �إجمايل الناجت املحلي (معادل القوة ال�رشائية
أ�و مع ّدل ال�رصف ال�سائد يف ال�سوق) بالكاد ي�ؤثر على ا إلنبعاثات امل�سقطة ،عند
�إ�ستعمال القيا�سات ب�شكل مالئم .أ�ما ا إلختالفات ،و�إن وجدت ،فهي �صغرية
مقارن ًة بعدم اليقني الناجت عن ا إلفرتا�ضات املبنية على بارامرتات أ�خرى ،مث ًال
التغي التكنولوجي .وعلى الرغم من ذلك ،ي�شري النقا�ش ال�سائد ،بو�ضوح� ،إىل
رّ
احلاجة ب أ�ن يكون وا�ضعو النماذج أ�كرث �شفافية يف �رشحهم عوامل التحويل،

و أ�ن ينتبهوا عند عر�ض ا إلفرتا�ضات حول العوامل اخلارجية (توافق عالٍ،
أ�دلة وافية) [.]3.2.1

�سيناريوهات التثبيت
تعترب الكتب عاد ًة أ�ن الهدف يكمن يف تثبيت تركيزات ثاين أ�ك�سيد الكربون
يف الغالف اجلوي .وعند درا�سة أ�كرث من غاز دفيئة واحد ،من أالف�ضل حتديد
يعب عنه من حيث تركيز ثاين
هدف على م�ستوى تركيزات غازات الدفيئة ،رّ
أ�ك�سيد الكربون املكافئ أ�و الت أ�ثري ا إل�شعاعي ،أ�ي وزن تركيزات الغازات
املختلفة من خالل خ�صائ�صها ا إل�شعاعية .ومن بني اخليارات أالخرى ،هناك
املتو�سط العاملي لدرجات احلرارة أ�و �إ�ستهدافه .أ�ما فائدة أالهداف
تثبيت
ّ
امل�ستندة �إىل الت أ�ثري ا إل�شعاعي فتكمن يف أ�نّها ال تعتمد على ح�سا�سية املناخ،
وتكمن �سلبيتها يف �إمكانية وجود ت أ�ثريات عديدة على درجات احلرارة يف
كل م�ستوى من م�ستويات الت أ�ثري ا إل�شعاعي .وال متلك أالهداف امل�ستندة
�إىل درجات احلرارة ،من جهة أ�خرى� ،إيجابيات هامة �إثر �إرتباطها مبا�رشة
تغي املناخ .ويعتمد نهج آ�خر على �إحت�ساب املخاطر أ�و �إحتمال تخطي
بت أ�ثريات رّ
متو�سط درجات احلرارة ال�سنوي العاملي منذ فرتة ما
بع�ض القيم يف �إرتفاع ّ
قبل الثورة ال�صناعية ،من أ�جل أ�هداف تثبيت أ�و ت أ�ثري �إ�شعاعي خا�صة.
تَظهر ،يف الدرا�سات املن�شورة ،عالقة وثيقة وقوية بني تركيزات ثاين
أ�ك�سيد الكربون املكافئ ( أ�و الت أ�ثري ا إل�شعاعي) وتركيزات ثاين أ�ك�سيد
الكربون وحده بحلول العام  ،2100ألن ثاين أ�ك�سيد الكربون هو امل�ساهم
أالكرب يف الت أ�ثري ا إل�شعاعي .و�إنطالق ًا من تلك العالقة ،وت�سهي ًال للمقارنة ما
بني ال�سيناريوهات ولتقييمهاّ ،مت جمع �سيناريوهات التثبيت (متعددة الغازات
واملتع ّلقة بثاين أ�ك�سيد الكربون وحده) �ضمن فئات متعددة تختلف يف �رصامة
أالهداف (اجلدول  2يف امللخّ �ص الفني).
مبدئي ًا ،يحتاج أ�ي هدف حمدد يتع ّلق بالرتكيزات أ�و الت أ�ثري ا إل�شعاعي
أ�ن ينزل �إىل امل�ستويات ال ُدنيا نظر ًا �إىل أ�ن عمليات ا إل�ستعادة التابعة لنظم
أالر�ض واملحيطات تقارب الت�ش ّبع .و�صحيح أ�ن أ�هداف تثبيت أ�على تعود
بنا �إىل الوراء من حيث التوقيت فتتخطى النتيجة النهائية العام .2100
لكن ،من أ�جل حتقيق هدف تثبيت معينّ  ،يجب احل ّد يف النهاية من ا إلنبعاثات
�إىل ما دون امل�ستويات احلالية بكثري .لكن ،من أ�جل حتقيق فئتي التثبيت
أالوىل والثانية ،من ال�رضوري احل�صول على �إنبعاثات �سلبية بنهاية القرن
يف العديد من ال�سيناريوهات املدرو�سة (الر�سم  8يف امللخّ �ص الفني) (توافق
عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]3.3.5
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اجلدول  2يف ّ
امللخ�ص الفني :ت�صنيف آ�خر �سيناريوهات التثبيت (بعد �صدور تقرير التقييم الثالث) مبوجب أ�هداف التثبيت املختلفة وقيا�سات التثبيت البديلة (اجلدول
.)3.5

فئة
I
II
III
IV
V
VI

الت أ�ثري
إال�شعاعي
(واط يف تركيز ثاين �أك�سيد تركيز ثاين �أك�سيد
ج)
ج)
الكربون املكافئ
الكربون
املربع
املرت ّ
الواحد) (جزء يف املليون) (جزء يف املليون)

3.0-2.5
3.5-3.0
4.0-3.5
5.0-4.0
6.0-5.0
7.5-6.0

400-350
440-400
485-440
570-485
660-570
790-660

490-445
535-490
590-535
710-590
855-710
1130-855

املتو�سط العاملي
توازن
ّ
لزيادة درجات احلرارة
ما بعد الثورة ال�صناعية،
ب إ��ستخدام «�أف�ضل تقدير»
ب) ج)
حل�سا�سية املناخ
(درجة مئوية)

2.4-2.0
2.8-2.4
3.2-2.8
4.0-3.2
4.9-4.0
6.1-4.9

ال�سنة الذروة
لثاين �أك�سيد
الكربون
د)
(�سنة)

2015-2000
2020-2000
2030-2010
2060-2020
2080-2050
2090-2060

تغي يف إالنبعاث
رّ
عدد
العايل لثاين �أك�سيد
الكربون �سنة  2050ال�سيناريوهات
د)
املق ّيمة
(� %إنبعاثات )2000

 85اىل 50- 60اىل 30- 30اىل 5+ 10+اىل 60+
 25+اىل 85+
 90+اىل 140+

ا ملجموع

6

18
21
118
9
5
177

مالحظات:
ال�شارة �إىل �أن املتو�سط العاملي لدرجات احلرارة عند التوازن يختلف عن املتو�سط العاملي املتو ّقع لدرجات احلرارة للعام � 2100إثر ق�صور املناخ الذاتي.
�أ) جتدر إ
أ
ب) ُت�ستخدم العالقات الب�سيطة احلرارة عند التوازن = و .وقد ت�سبب الالخطية يف الت�ثريات التفاعلية (مبا يف ذلك الغطاء اجلليدي مث ًال ودورة الكربون) �إرتباط ح�سا�سية املناخ
بعامل الوقت ،كما ت�ؤدي �إىل املزيد من عدم اليقني يف م�ستويات �إحرتار �أكرب .وي�شري �أف�ضل تقدير حل�سا�سية املناخ ( 3درجات مئوية) �إىل القيمة أالكرث ترجيحاً ،ما يتوافق
الطار  ،10.2الر�سم  ،2يف تقرير الفريق العامل أالول امل�ساهم يف تقرير التقييم الرابع.
مع تقييم الفريق العامل أالول حل�سا�سية املناخ إ
بال�ستناد �أي�ض ًا �إىل �رشوحات إ
ج) توازي النطاقات املئني  15و 85لتوزيع ال�سيناريوهات مبوجب تقرير التقييم الثالث .وتظهر �إنبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون مبا ي�سمح مبقارنة ال�سيناريوهات املتعددة
الغازات مع �سيناريوهات ثاين �أك�سيد الكربون وحده.
النتباه عند الت�صنيف .وت�ضم كل فئة نطاق ًا من درا�سات احل ّد أالعلى �إىل احلد أالدنى .ومت ت�صنيف الدرا�سات على �أ�سا�س أالهداف املعرو�ضة (�أي
ال�شارة �إىل �رضورة إ
وجتدر إ
ال�ستناد عليها للربط بني قيا�سات التثبيت املختلفة فهي عر�ضة بدورها لعدم اليقني (�أنظر الر�سم .)3.16
ب�ضم منذجة �أوجه عدم اليقني)� .أما العالقة التي مت إ

ويرتبط توقيت احل ّد من ا إلنبعاثات مبدى �رصامة هدف التثبيت .فالهدف
ال�صارم يحتاج �إىل ذروة أ�بكر إلنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون ( أ�نظر الر�سم
 8يف امللخّ �ص الفني) .ويف معظم ال�سيناريوهات ،من املطلوب مبوجب فئة
التثبيت أالوىل أالكرث �رصامة احل ّد من ا إلنبعاثات قبل العام  ،2015ومن
ثم خف�ض املزيد منها �إىل ما دون ن�سبة  %50من �إنبعاثات اليوم ،بحلول
العام  .2050أ�ما بالن�سبة �إىل الفئة الثالثة فتبلغ ا إلنبعاثات العاملية ذروتها
يف ال�سيناريوهات بني العامني  2010و ،2030وتعود �إىل م�ستويات العام
 2000كمع ّدل ،وذلك بحلول العام  .2040أ�ما بالن�سبة �إىل الفئة الرابعة
فمتو�سط ا إلنبعاثات يبلغ ذروته يف العام  2040تقريب ًا (الر�سم  9يف امللخّ �ص
الفني) (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية).

وترتبط كلفة التثبيت بهدف التثبيت وم�ستواه ،وبخط أال�سا�س،
التغي
ومبحفظة التكنولوجيات امل أ�خوذة بعني ا إلعتبار ،ف�ض ًال عن مع ّدل رّ
التكنولوجي .وترتفع تكاليف التخفيف العاملية 9مع م�ستويات أ�دنى من
التثبيت ،و�إنبعاثات أ�على خلط أ��سا�س .ويف العام  ،2050ترتاوح تكاليف
التثبيت عند  650جزء ًا يف املليون من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ (الفئة
الرابعة) بني خ�سارة ن�سبتها  %2وزيادة ن�سبتها  10%1من �إجمايل الناجت
املحلي للعام  .2050أ�ما لتثبيت  650جزء ًا يف املليون من ثاين أ�ك�سيد
الكربون املكافئ (الفئة الثالثة) فترتاوح الكلفة بني زيادة طفيفة و�إنخفا�ض
ن�سبته حوايل  %4من �إجمايل الناجت املحلي .11أ�ما عند م�ستويات تثبيت
ترتاوح ما بني  445و 535جزء ًا يف املليون من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ
فتقل التكاليف عن ن�سبة  %5.5من �إجمايل الناجت املحلي ،لكن عدد الدرا�سات
حمدود وغالب ًا ما ت�ستخدم خطوط أ��سا�س متدنية.

يقيمها التقرير احلايل مبنية على نهج يبحث عن الكلفة العاملية أالدنى .ففي حال مت �إ�ستثناء مناطق �أو �إختيار حمفظات
� 9إن الدرا�سات حول حمفظات التخفيف وتكاليف إ
القت�صاد الكلي التي ّ
الفرتا�ضات ،كتلك املبنية على خطوط
الختالف بني حمفظات التخفيف وكلفته عند م�ستوى تثبيت معينّ � ،إىل تعدد إ
ال ت�ؤمن ن�سب التخفيف الق�صوى� ،سرتتفع أال�سعار العاملية .ويعود �سبب إ
أال�سا�س (خطوط �أ�سا�س �أدنى تعطي تكاليف �أدنى) ،و�إىل غازات الدفيئة وخيارات التخفيف التي يتم �إختيارها (مزيد من الغازات وخيارات التخفيف ي�ؤدي �إىل تكاليف �أدنى) ،و�إىل منحنيات
التغي التكنولوجي.
خيارات التخفيف ومع ّدل رّ
مت �إعطاء نطاق املئني املتو�سط والعا�رش والت�سعني للبيانات املحلّلة.
ّ 10
 11ت�ساوي خ�سارة ن�سبة  %4من �إجمايل الناجت املحلي يف العام � 2050إنخفا�ض ًا يف النمو العاملي إلجمايل الناجت املحلي بحوايل  0.1نقطة مئوية.
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2 áÄØdG

1 áÄØdG

IóMGƒdG áæ°ùdG »a ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øW É¨«L 90

IóMGƒdG áæ°ùdG »a ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øW É¨«L

¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 440 - 400
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 535 - 490
äÉgƒjQÉæ«°ùdG 18 = n
2020 - 2000 IhQòdG áæ°S

¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 400 - 350
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 490 - 445
äÉgƒjQÉæ«°ùdG 6 = n
2015 - 2000 IhQòdG áæ°S
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¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 480 - 440
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 590 - 535
äÉgƒjQÉæ«°ùdG 21 = n
2030 - 2010 IhQòdG áæ°S
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¿ƒHôµdG ó«°ùcG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 660 - 570 0
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 855 - 710 15äÉgƒjQÉæ«°ùdG 9 = n
2080 - 2050 IhQòdG áæ°S 302060
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¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 570 - 480 0
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 710 - 590 15äÉgƒjQÉæ«°ùdG 118 = n
2060 - 2020 IhQòdG áæ°S 302100
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6 áÄØdG

IóMGƒdG áæ°ùdG »a ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øW É¨«L 90

ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 650
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15
¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 790 - 660 0
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 1130 - 855
äÉgƒjQÉæ«°ùdG 5 = n 152090 - 2060 IhQòdG áæ°S
302100
2080
2060
2040
2020
2000

توجهات �إنبعاثات �سيناريوهات التخفيف لفئات بديلة عن أ�هداف التثبيت (الفئة � 1إىل الفئة  6كما يحددها ا إلطار املوجود يف
الر�سم  8يف
ّ
امللخ�ص الفنيّ :
املظللة باللون البني الفاحت فهي ت�شري �إىل انبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون يف أ�حدث �سيناريوهات التخفيف التي ُط ّورت بعد تقرير التقييم الثالث.
كل �شكل) .أ�ما املناطق ّ
املظللة باللون أالخ�رض فهي ت�شري �إىل نطاق أ�كرث من � 80سيناريو تثبيت مبوجب تقرير التقييم الثالث (موريتا �إتز أ�ل .)2001 ،.تنظر �سيناريوهات
بالن�سبة �إىل املناطق ّ
الفئتني  1و� 2إىل أ�هداف تثبيت تنخف�ض عن أ�دنى امل�ستويات املذكورة يف تقرير التقييم الثالث .ميكن أ�ن تختلف ا إلنبعاثات بني النماذج ب�سبب فروقات يف القطاعات
وغطاء �صناعي .للو�صول �إىل أ�دنى م�ستويات التثبيت ،تن�رش بع�ض ال�سيناريوهات �إزالة �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون من اجلو (ا إلنبعاثات ال�سلبية) عرب �إ�ستخدام
تكنولوجيات مثل �إنتاج الطاقة من الكتلة أالحيائية عرب و�سائل �إلتقاط الكربون [الر�سم .]3.17

غالب ًا ما تخفّف مقاربة الغاز املتعدد وت�ضمني م�صارف الكربون ،ب�شكل
كبري ،تكاليف �إنخفا�ض �إنبعاثات الكربون فقط .يغيب اليقني يف ما يخ�ص
املع ّدل العاملي لتكاليف التثبيت ،ب�سبب ا إلفرتا�ضات حول خيارات اخلطوط
أال�سا�س والتخفيف يف مناذج تختلف للغاية وتتمتع ب أ�ثر كبري .بالن�سبة �إىل
بع�ض البلدان والقطاعات ،وعلى فرتات زمنية ق�صرية ،ميكن أ�ن تختلف
التكاليف ب�شكل ملحوظ عن املع ّدل العاملي والطويل أ
المد (توافق عالٍ ،أ�دلة
وافية) [.]3.3.5

أ�ظهرت درا�سات التثبيت احلديثة أ�ن خيارات تخفيف �إ�ستخدام أالرا�ضي
(ثاين أ�ك�سيد الكربون أ�و غريه) ت�ؤدي �إىل �إنخفا�ض مرن وفاعل بالقيا�س �إىل
كلفة حتقيق أ�هداف التثبيت للعام  .2100يف بع�ض ال�سيناريوهات ،تُعد الطاقة
(الوقود ال�صلب وال�سائل) املتزايدة التجارية املت أ�تية عن الكتلة أالحيائية هام ًة
للتثبيت� ،إذ ت�ؤمن ن�سبة  %30 - %5من ا إلنخفا�ض الرتاكمي ،وحوايل ن�سبة
 %25 - %10من الطاقة أالولية خالل القرن ،خا�ص ًة ك�إ�سرتاتيجية �إنبعاثات
�سلبية �صافية جتمع ما بني طاقة الكتلة أالحيائية و�إلتقاط الكربون وتخزينه.
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2050
ويف الو�سط للعام
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وال غنى عن خيار خط أال�سا�س من أ�جل حتديد نوع التثبيت وكلفته.
بالتغي
يعود هذا الت أ�ثري ب�شكل أ��سا�سي �إىل ا إلفرتا�ضات املختلفة اخلا�صة
رّ
التكنولوجي يف �سيناريوهات اخلط أال�سا�س.

دور التكنولوجيات
التغيات التكنولوجية والهيكلية حتدث
تعترب جميع ال�سيناريوهات أ�ن رّ
خالل هذا القرن ،ما ي�ؤدي �إىل تخفيف ن�سبي ل إلنبعاثات مقارن ًة مع احلالة
النظرية للمحافظة على بقاء قوة هيكليات �إجمايل الناجت املحلي وا إلقت�صاد
على حالها اليوم ( أ�نظر الف�صل  ،2املقطع .)2.9.1.3
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تغي ًا تكنولوجي ًا كبري ًا
غالب ًا ما تفرت�ض �سيناريوهات اخلط أال�سا�س رّ
ون�رش تكنولوجيات حديثة ومتطورة .يف �سيناريوهات التخفيف ،يوجد
التغي التكنولوجي الذي ي�س ّببه خمتلف ال�سيا�سات والتدابري.
املزيد من رّ
ت�ش ّدد �سيناريوهات تثبيت أالمد الطويل على أ�همية التق ّدم التكنولوجي
والتكنولوجيات املتطورة والتع ّلم عرب الفعل وتغيري التكنولوجيا املحلية
الداخلية من أ�جل حتقيق أ�هداف التثبيت وتخفيف الكلفة على حد �سواء .ويف
حني أ�ن التق ّدم التكنولوجي و�إ�ستخدام التكنولوجيات املتطورة قد أُ�دخال يف
�سيناريوهات من اخلارج يف أ�غلبية ا آلداب ،تركز ا آلداب اجلديدة على مبد أ�
التع ّلم عرب الفعل وتغيري التكنولوجيات الداخلية .تظهر تلك ال�سيناريوهات
منافع أ�كرب للعمل املبكر ،وتفرت�ض النماذج أ�ن ن�رش التكنولوجيات املبكر
ي�ؤدي �إىل املنفعة العلمية وخف�ض التكاليف (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]3.4

للحرتار ال�سطحي الذي يتبع ت�ضاعف تركيزات ثاين
ال�شعاعي امل�ستدام .وهو لي�س �إ�سقاطاً ،بل ُيحدد
� 12إ ّن توازن ح�سا�سية املناخ هو قيا�س إل�ستجابة النظام املناخي للت أ�ثري إ
كمتو�سط عاملي إ
ّ
[امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات للفريق العامل أالول من تقرير التقييم الرابع].
�أك�سيد الكربون
ّ
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امللخ�ص الفني

تعك�س فئات ال�سيناريوهات املختلفة امل�ساهمات املتعددة لتدابري التخفيف.
لكن ،بح�سب جميع �سيناريوهات التثبيت ،تت أ�تى ن�سبة  %80 - %60من
اخلف�ض ا إلجمايل عن قطاعي الطاقة وال�صناعة .ت�ساهم الغازات غري الكربون
و�إ�ستخدام أالرا�ضي بن�سبة  %40 - %30املتبقية ( أ�نظر أالمثلة التو�ضيحية
يف الر�سم  10يف امللخّ �ص الفني) .تظهر درا�سات جديدة مل�ستويات تثبيت
قا�سية أ�ن هناك حاجة �إىل جمموعة أ�و�سع من التكنولوجيات تت�ضمن� :إلتقاط
الكربون وتخزينه نووي ًا وطاقة أ�حيائية مع �إلتقاط الكربون وتخزينه
جيولوجي ًا (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]3.3.5

تغي املناخ و�صنع
التخفيف والتك ّيف على �ضوء ت أ�ثريات رّ
القرار بوجود �أوجه عدم اليقني
التغي
لتغي املناخ ومفاهيم رّ
�سي� ؤ ّثر القلق املرتبط ب أ�هم أ�وجه التع ّر�ض رّ
اخلطري للمناخ ،على القرارات املتع ّلقة ب أ�هداف املناخ الطويلة أالمد ،وبالتايل
على م�سالك التخفيف .وتتجاوز أ�وجه العر�ضة أال�سا�سية النظم الطبيعية
تغي درجات احلرارة .ويحقق
والب�رشية وتتواجد على م�ستويات خمتلفة من رّ

ábÉ£dG ΩGóîà°SEG IAÉØc
É¡«∏Y ®ÉØëdGh
≈dEG ∫É≤àfEÉdG
…QƒØMÉC dG OƒbƒdG
ábÉ£dG QOÉ°üe
IOóéàªdG
…hƒædG
ó«°ùcGC »fÉK •É≤àdEG
¬æjõîJh ¿ƒHôµdG
±QÉ°üe
äÉHÉ¨dG
»fÉK ΩGóîà°SEG ΩóY
¿ƒHôµdG ó«°ùcGC

مزي ٌد من �سيناريوهات التثبيت ال�صارمة مزيد ًا من أ�هداف مناخية �صارمة،
لتغي املناخ .وب�إ�ستخدامها
خمفّ�ض ًا خطر توليد أ�وجه العر�ضة أال�سا�سية رّ
«التقدير أالف�ضل» حل�سا�سية املناخ ،12ميكن ملعظم ال�سيناريوهات ال�صارمة
(التثبيت عند  490-445جزء ًا يف املليون من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ)
املتو�سط العاملي لدرجات احلرارة عند  2.4-2درجة مئوية
أ�ن حت ّد زيادات
ّ
فوق امل�ستوى القائم قبل الثورة ال�صناعية ،ما ي�ؤدي �إىل �إرتفاع ا إلنبعاثات
خالل � 15سنة لت�صبح أ�على مبا ن�سبته تقريب ًا  %50من امل�ستويات احلالية،
بحلول العام  .2050وبو�سع ال�سيناريوهات املث ّبتة عند  590-535جزء ًا يف
املليون من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ أ�ن حتد من الزيادة �إىل 3.2-2.8
درجة مئوية فوق م�ستويات ما قبل الثورة ال�صناعية ،بينما حت ّد م�ستويات
التثبيت عند  710-590جزء ًا يف املليون من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ على
 4-3.2درجات مئوية ،ما ي�ؤدي �إىل بلوغ ا إلنبعاثات ذروتها خالل ال�سنوات
 22و 55على التوايل ( أ�نظر الر�سم  11يف امللخّ �ص التنفيذي) [.]3.5 ،3.3
يزيد خطر ح�سا�سيات املناخ أالكرث �إرتفاع ًا� ،إمكانية تخطي أ�ية عتبة ألوجة
عر�ضة حمددة .وميكن ل�سيناريوهات ا إلنبعاثات أ�ن ت�ؤدي �إىل �إرتفاع مفرط
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الر�سم  10يف ّ
للنبعاثات �ضمن �إجراءات التخفيف البديلة للفرتة املمتدة ما بني العامني  2000و( 2030الر�سم �إىل الي�سار)
امللخ�ص التنفيذي :خف�ض تراكمي إ
أ
أ
وللفرتة املمتدة ما بني العامني  2000و( 2100الر�سم �إىل اليمني) .ويعر�ض الر�سم الكامل ال�سيناريوهات امل�خوذة عن �ربعة مناذج (AIM, IMAGE, IPAC,
 )MESSAGEبهدف حتقيق التثبيت على امل�ستوى املتدين ( 540-490جزءاً يف املليون من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ) وامل�ستوى املتو�سّ ط ( 650جزءاً يف املليون
حتقيقا لهدف الـ 650جزءاً يف املليون من ثاين أ�ك�سيد الكربون
من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ) .وت�شري اخلطوط العري�ضة باللون الداكن �إىل م�ستوى احلد من ا إلنبعاثات
ً
املكافئ ،بينما ت�شري اخلطوط العري�ضة باللون الفاحت �إىل اخلف�ض ا إل�ضايف املطلوب لتحقيق هدف الـ 540-490جزءاً يف املليون من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ.
وجتدر ا إل�شارة �إىل أ�ن بع�ض النماذج ال أت�خذ بالتخفيف من خالل تعزيز م�صارف الغابات ( AIMو )IPACأ�و �إلتقاط الكربون وتخزينه ( ،)AIMو�إىل أ�ن ح�صّ ة خيارات
ي�ضا ب�إدخال تلك اخليارات يف خط أال�سا�س .وتعتمد عملية  CCSعلى �إلتقاط كربون الكتلة أالحيائية
الطاقة املتدنية الكربون من جممل �إمدادات الطاقة ترتبط أ� ً
وتخزينه.
وت�ضم م�صارف الغابات احلد من ا إلنبعاثات الناجتة عن �إزالة الغابات [الر�سم .]3.23
ّ
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امللونة) وعالقتها باملتو�سّ ط العاملي
الر�سم  11يف
ّ
امللخ�ص الفني :فئات �سيناريوهات التثبيت كما جاء يف الر�سم  8يف ّ
امللخ�ص الفني (اخلطوط العري�ضة ّ
لتغي درجات احلرارة فوق م�ستوى ما قبل الثورة ال�صناعية [الر�سم .]3.38
رّ
املرجح عند 4.5
مالحظات :اخلط أال�سود يف الو�سط – «التقدير أالف�ضل» حل�سا�سية املناخ لثالث درجات مئوية؛ واخلط أالحمر أالعلى – احلد أالعلى لنطاق ح�سا�سية املناخ
ّ
امللونة �إىل تركيزات تثبيت غازات الدفيئة يف الغالف
درجات مئوية؛ واخلط أالزرق أالدنى  -احلد أالدنى لنطاق ح�سا�سية املناخ
ّ
املرجح عند درجتني مئويتني .وت�شري الظالل ّ
امللخ�ص الفني.
اجلوي مبوجب �سيناريو التثبيت أالول و �سيناريو التثبيت ال�ساد�س كما جاء يف اجلدول  2يف ّ

لتغي املناخ
يف حدود الرتكيزات الق�صوى ،ما ي�ؤدي بدوره �إىل معدّالت أ�على رّ
مع مرور القرن ،ويزيد من تخطي عتبات أ�وجه العر�ضة أال�سا�سية .وت�شري
الدرا�سات التي نظرت يف ت أ�ثري دورة الكربون والت أ�ثريات التفاعلية للمناخ
�إىل �إمكانية التقليل من قيمة م�ستويات الرتكيزات املق ّدرة املذكورة أ�عاله
وا إلحرتار ذات ال�صلة ل�سيناريو �إنبعاثات حمدد .وتظهر احلاجة �إىل تدابري
تخفيف أ�بكر و أ�كرث �رصامة يف ظل وجود ح�سا�سية أ�على للمناخ ،من أ�جل
حتقيق م�ستوى الرتكيز ذاته.
ي�ش ّكل �صنع القرار املتع ّلق مب�ستوى التخفيف املطلوب عملي ًة متكررة
إلدارة املخاطر ،تنظر يف ا إل�ستثمار يف جمال التخفيف والتك ّيف ،ويف املنافع
تغي املناخ ،ويف ال�رضر الناجت
امل�شرتكة الناجتة عن هذا القرار أ�و ذاك �إزاء رّ
تغي املناخ .وتت�شابك تلك العملية مع القرارات املتع ّلقة مب�سالك ا إل�ستدامة
عن رّ
والتكاف� ؤ والتنمية .وحتاول عملية حتليل املنافع امل�شرتكة ،وهي �إحدى
تغي املناخ من حيث
أالدوات املتوفّرة ،أ�ن حت ّدد كمية ال�رضر الناجت عن رّ
القيمة النقدية (ككلفة الكربون ا إلجتماعية ،أ�و ك�رضر خم�صوم من حيث
الوقت) .ونتيجة غياب اليقني الوا�سع وامل�شاكل املتع ّلقة بتحديد كمية ال�رضر
غري ال�سوقي ،ما زال من ال�صعب تقدير كلفة الكربون ا إلجتماعية بك ّل ثقة
وت أ�كيد .وتعتمد النتائج على عدد كبري من ا إلفرتا�ضات املعيارية والتجريبية
غري أالكيدة .وت�شري النتائج املب ّكرة واملحدودة للتحاليل التكاملية لتكاليف
التخفيف ومنافعه� ،إىل �إمكانية املقارنة من حيث احلجم من دون �إمكانية
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الت أ�كيد على م�سلك ا إلنبعاثات أ�و م�ستوى تثبيت تتخطى فيه املنافع التكاليف،
ت أ�كيد ًا ال �إلتبا�س فيه .أ�ما التقييم املتكامل للتكاليف ا إلقت�صادية ملختلف م�سالك
التخفيف ومنافعها في�شري �إىل �إرتباط التوقيت أالق�صى �إقت�صادي ًا وم�ستوى
التخفيف باملنحنى غري الوا�ضح املعامل واخل�صائ�ص ،لتحديد تكاليف ال�رضر
تغي املناخ.
الناجت عن رّ
ويظهر هذا ا إلرتباط على ال�شكل التايل:
تغي املناخ منو ًا بطيئ ًا ومنتظم ًا،
• �إذا منا منحنى كلفة ال�رضر الناجت عن رّ
موجه أ�مامي ج ّيد (يزيد من �إمكانية ا إلح�سان يف �إختيار
ويف ظل وجود ّ
توقيت التك ّيف) ،فمن أالف�ضل �إقت�صادي ًا �إعتماد تخفيف أ�كرث ت أ�خّ ر ًا
و أ�ق ّل �رصامة.
• �إذا بقي املنحنى ينمو ب�شكل �رسيع أ�و يحتوي على نقاط الخطية (مثل
عتبات العر�ضة أ�و حتى �إمكانيات وقوع أ�حداث كارثية) فمن أالف�ضل
�إقت�صادي ًا �إعتماد تخفيف أ�كرث �إبكار ًا و أ�كرث �رصامة( .توافق عالٍ ،أ�دلة
وافية) [.]3.6.1

العالقات بني أالمد الطويل أ
والمد الق�صري
ميكن �إتّخاذ قرارات قريبة ألي هدف تثبيت �إنبعاثات غازات الدفيئة،
تتع ّلق بفر�ص التخفيف ،وذلك بعد امل�ساعدة على ا إلبقاء على م�سار مالئم

ّ
امللخ�ص الفني

ل إلنبعاثات �ضمن نطاق أ�هداف تثبيت طويلة أالمد .وبو�سع النمذجة ،على
م�ستوى ا إلقت�صاد ،ألهداف التثبيت الطويلة أالمد أ�ن ت�ساعد على ت أ�مني
املعلومات املطلوبة إلتخاذ القرارات القريبة جلهة التخفيف .وي�شري تراكم
النتائج للنماذج الطويلة والق�صرية أالمد ب�إ�ستخدام ال�سيناريوهات ألهداف
تثبيت �ضمن النطاق  5-3واط/م( 2الفئتان الثانية والثالثة)� ،إىل أ�نه يف العام
 ،2030ميكن توقّع تخفيف ل إلنبعاثات يرتاوح بني  18-9جيغا طن من ثاين
أ�ك�سيد الكربون املكافئ � /سنة ،على م�ستوى كافة أ�نواع غازات الدفيئة،
ب أ��سعار كربون تق ّل عن  20دوالر ًا أ�مريكي ًا  /طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون
املكافئ .وميكن توقّع تخفيف يرتاوح بني  23-14جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد
الكربون املكافئ � /سنة ب أ��سعار كربون تق ّل عن  50دوالر ًا أ�مريكي ًا  /طن
من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ .ويرتاوح التخفيف بني  26-17جيغا طن
من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ � /سنة ب أ��سعار كربون تق ّل عن  100دوالر
أ�مريكي  /طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ( .توافق عالٍ  ،أ�دلة وافية).
ويجب تذ ّكر ثالثة أ�مور هامة ال ب ّد من أالخذ بها ،وهي تتع ّلق بالتكاليف
احل ّدية املعلن عنها .أ�و ًال ،تعترب �سيناريوهات التخفيف أ�ن هناك مرونة كاملة
جلهة «ماذا» و» أ�ين»؛ أ�ي أ�ن هناك �إ�ستبدال كامل بني غازات الدفيئة ،ويح�صل
احل ّد من ا إلنبعاثات يف أ�ي مكان من العامل ما أ�ن تبد أ� النماذج ب�إجراء حتاليلها.
ثاني ًا ،تزداد التكاليف احل ّدية من أ�جل حتقيق م�ستويات التخفيف تلك يف نطاق
زمني يلي العام  .2030ثالث ًا ،على م�ستوى القطاع ا إلقت�صادي ،تختلف قدرة
احل ّد من �إنبعاثات غازات الدفيئة كافة ،ب�شكل كبري ،مع �إختالف �سيناريوهات
النماذج (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية).
ميكن إلدارة املخاطر أ�و نهج «التح ّوط» أ�ن ي�ساعد �صانعي ال�سيا�سات يف
�إتخاذ القرارات املتع ّلقة بالتخفيف ،يف ظل غياب هدف طويل أالمد ،وبوجود
نطاق وا�سع من عدم اليقني يف كلفة التخفيف ،وفاعلية التك ّيف ،وت أ�ثريات
تغي املناخ ال�سلبية .أ�ما نطاق �إ�سرتاتيجية «التح ّوط» املرغوب فيها وتوقيتها
رّ
فيعتمدان على امل�صالح والغرائب ومواقع املجتمعات �إزاء املخاطر ،أ
كالخذ
التغي املفاجئ يف النظم اجلغرافية الفيزيائية ونقاط ال�ضعف
مث ًال مبخاطر رّ
أال�سا�سية أالخرى .وهناك جمموعة من أ�نهج التقييم املتكاملة املختلفة من أ�جل
تقييم منافع التخفيف يف �إطار �سيا�سات القرارات املتع ّلقة ب أ�هداف �شبيهة،
طويلة أالمد .و�ستظهر فر�صة تع ّلم وا�سعة و�إمكانية كبرية إلجراء التعديالت
يف منت�صف الطريق ك ّلما توفّرت معلومات جديدة� .إال أ�نه ،على املدى الق�صري،
املتو�سط العاملي لدرجات احلرارة على املدى
�ست�ؤثر أالن�شطة ب�شكل كبري على
ّ
تغي املناخ التي ميكن جتنّبها .أ�ما
الطويل ،وبالتايل ،حتدد ما هي ت أ�ثريات رّ
اخلف�ض املت أ�خّ ر ل إلنبعاثات في�ؤدي �إىل �إحتجاز ا إل�ستثمارات يف بنى حتتية
وم�سارات تنموية أ�كرث �إطالق ًا ل إلنبعاثات ،ما يعيق ب�شكل كبري الفر�ص التي
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ّ
ذلك الكتلة أالحيائية التقليدية� 1971 ،إىل [ 2003الر�سم .]4.2
بالنكليزية =
مالحظةُ :ي�شار �إىل بلدان �أوروبا ال�رشقية والقوقاز و�آ�سيا الو�سطى إ
،EECCA

14000

§ØædG øe øW ¿ƒ«∏ªd ÅaÉµªdG

12000
10000
8000

ábÉW QOÉ°üe
IOóéàe
á«FÉªdG ábÉ£dG
ájhƒædG ábÉ£dG
ájƒ«ëdG á∏àµdG
»©«Ñ£dG RÉ¨dG

6000

ºëØdG

2000

§ØædG

4000
0
1971

1980

امللخ�ص
الر�سم  13يف
ّ
نوع الوقود [الر�سم .]4.5
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الفني :ا إل�ستخدام العاملي للطاقة أالولية من حيث

51

ّ
امللخ�ص الفني

تغي املناخ أ�كرث
ت�سمح بتحقيق م�ستوات تثبيت أ�دنى ويزيد من خطر ت أ�ثريات رّ
ح ّدة .لذلك ،ال يجب الف�صل بني التحاليل املتع ّلقة بالقرارات الق�صرية أالمد
تغي املناخ على املدى الطويل (توافق عالٍ  ،أ�دلة وافية)
وتلك املتع ّلقة بنتائج رّ
[.]3.5.2 ،3.6

� 4إمدادات الطاقة
و�ضع القطاع والتنمية حتى العام 2030
ي�ستم ّر الطلب على الطاقة العاملية يف النمو على الرغم من التباينات على
املتو�سط العاملي لنمو �إ�ستهالك الطاقة العاملية
امل�ستوى ا إلقليمي .و�شهد
ّ
�إرتفاع ًا بلغت ن�سبته � %1.4سنوي ًا خالل الفرتة املمتدة من العام � 1990إىل
�سجلت خالل العقدين ال�سابقني �إثر ا إلنتقال
العام  ،2004رغم ن�سبة منو أ�دنى ّ
ا إلقت�صادي يف دول أ�وروبا ال�رشقية والقوقاز و آ��سيا الو�سطى� ،إال أ�نه �رسعان
ما عاد �إ�ستهالك الطاقة لينمو من جديد يف تلك املنطقة (الر�سم  12يف امللخّ �ص
الفني) (توافق عالٍ  ،أ�دلة وافية) [.]4.2.1
ي�شهد العديد من الدول النامية منو ًا �رسيع ًا يف �إ�ستهالك الطاقة بالن�سبة
ت�سجل أ�فريقيا ن�سبة ا إل�ستهالك أال�صغر بالن�سبة �إىل الفرد
�إىل الفرد الواحدّ .
الواحد .أ�ما تزايد أال�سعار على الغاز والنفط فيعيق النفاذ �إىل الطاقة والتكاف� ؤ
والتنمية امل�ستدامة يف الدول أالكرث فقر ًا ،ويحول دون حتقيق أ�هداف احل ّد من
الفقر التي ت�سمح بنفاذ أ�ف�ضل �إىل الكهرباء و أ�نواع حديثة من وقود الطبخ
والتدفئة والنقل (توافق عالٍ  ،أ�دلة وافية) [.]4.2.4
و�إزداد �إجمايل �إ�ستهالك الوقود أالحفوري ب�شكل منتظم خالل العقود
الثالثة املا�ضية ،كما �إ�ستم ّر �إ�ستهالك الطاقة النووية يف النمو ،رغم مع ّدل أ�دنى
من املع ّدل الذي عرفته الثمانينيات .أ�ما ا إل�ستخدام الوا�سع النطاق للطاقة
املائية واحلرارية أالر�ضية فما زال ثابت ًا .وبني العامني  1970و،2004
�إنخف�ضت ح�صة الوقود أالحفوري من � %86إىل  .%81أ�ما الطاقة الهوائية أ�و
ال�شم�سية فت�ستم ّر يف ا إلرتفاع ،لكن �إنطالق ًا من أ��سا�س �شديد التدين (الر�سم
 13يف امللخّ �ص الفني) (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]4.2
ي�شري املزيد من �سيناريوهات «العمل كالعادة» (� )BAUإىل �إ�ستمرار منو
�سكان العامل (و�إن بن�سب أ�دنى من توقّعات العقود املا�ضية) و�إجمايل الناجت
املحلي ،ما ي�ؤدي �إىل من ّو كبري يف الطلب على �إ�ستخدام الطاقة .ومن املتوقّع
أ�ن ت�ستم ّر معدّالت النمو العالية يف الطلب على الطاقة يف آ��سيا ( %3.2يف
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طلب �ستت ّم تلبيته بالوقود
ال�سنة الواحدة بني العامني  1990و ،)2004وهو ٌ
أالحفوري يف معظم أالحيان (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]4.2
وال ت�ش ّكل الندرة املطلقة على امل�ستوى العاملي للوقود أالحفوري عام ًال هام ًا
تغي املناخ .كما �سيبلغ ا إلنتاج التقليدي للنفط ذروته يف
عند النظر يف تخفيف رّ
النهاية ،لكننا ال نعرف متى وما هي تداعيات ذلك .أ�ما الطاقة الناجتة عن الغاز
الطبيعي التقليدي فهي أ�كرب بكثري عن تلك الناجتة عن النفط ،ولكن ،على غرار
النفط ،ال تُوزّع ب�شكل مت�ساوٍ يف العامل .ويف امل�ستقبل ،قد ي�ؤدي النق�ص يف
أ�من �إمدادات النفط والغاز للدول امل�ستهلكة �إىل ا إلنتقال �إىل �إ�ستخدام الفحم
التوجه نحو
والطاقة النووية و /أ�و م�صادر الطاقة املتجددة .كما يظهر
ّ
حاملي الطاقة أالكرث كفاءة ومالءم ًة (الكهرباء والوقود ال�سائلة والغازية)
(توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]4.3.1
�إزداد الت�شديد يف كافة أ�نحاء العامل على أ�من ا إلمدادات ،منذ تقرير التقييم
الثالث .وتزامن ذلك مع �إنخفا�ض ا إل�ستثمار يف البنية التحتية ،وزيادة الطلب
العاملي والال�-إ�ستقرار ال�سيا�سي يف أ�هم املجاالت وخماطر النزاع وا إلرهاب
و أ�حداث الطق�س املتط ّرفة .أ�ما ا إل�ستثمار يف بنية حتتية جديدة يف جمال الطاقة
يف الدول النامية وحت�سني قدرة الدول النامية ف�سيفتحان باب الفر�ص اجلديدة
إل�ستغالل املنافع امل�شرتكة الناجتة عن اخليارات املتع ّلقة بخلط الطاقة بهدف
احل ّد من �إنبعاثات غازات الدفيئة أ�كرث مما �ستكون عليه (توافق عالٍ ،أ�دلة
وافية) [.]4.1 ،4.2.4
وبات حتدي العديد من احلكومات يكمن يف �إيجاد الطريقة أالمثل ل إل�ستجابة
�إىل الطلب املتزايد على خدمات الطاقة التي ميكن ا إلعتماد عليها ،مع احل ّد
من التكاليف ا إلقت�صادية املرتتبة على املواطن ،وت أ�مني أ�من الطاقة واحل ّد
من ا إلعتماد على موارد الطاقة امل�ستوردة ،وخف�ض قدر ا إلمكان ا إلنبعاثات
املرتبطة بغازات الدفيئة واملل ّوثات أالخرى .أ�ما �إختيار نظم �إمدادات الطاقة
لك ّل منطقة من العامل ف�سريتبط بتنميتها والبنية التحتية املتوفّرة والتكاليف
املحلية القابلة للمقارنة ملوارد الطاقة املتوفّرة (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية)
[.]4.1
�إذا بقيت أ��سعار الوقود أالحفوري عالية ،قد ينخف�ض الطلب م�ؤقت ًا عليها،
حتى ت�صبح موارد هيدروكربون أ�خرى ،كالنفط الرملي أ�و تلك الناجتة عن
حتويل الفحم أ�و الغاز �إىل �سوائل أ�و  ،...قابلة للبقاء جتاري ًا .ويف حال ح�صل
ذلك بالفعل ،من املفرت�ض أ�ن تزداد ا إلنبعاثات مع �إزدياد كثافة الكربون،
�إال يف حال ّمت تطبيق طريقة �إلتقاط ثاين أ�ك�سيد الكربون وتخزينه .ونتيجة
املخاوف املتزيدة �إزاء أ�من الطاقة ،وا إلرتفاعات أالخرية أل�سعار الغاز ،يزداد

ّ
امللخ�ص الفني

ا إلهتمام ب�إن�شاء حمطات �إنتاج الطاقة جديدة تكون أ�كرث فاعلية وتعمل على
الفحم .أ�ما امل�س أ�لة احلرجة اليوم يف �إنبعاثات غازات الدفيئة فتتع ّلق بال�رسعة
التي �سيت ّم خاللها جتهيز تلك املن�ش�آت بتكنولوجيا �إلتقاط الكربون وتخزينه،
ما �سيزيد من تكاليف الكهرباء .أ�ما معرفة ما �إذا كانت املن�ش�آت ذات املباين
اجلاهزة إللتقاط الكربون وتخزينه أ�كرث كفاءة بالقيا�س �إىل التكلفة مقارن ًة
مع التح�سني التجهيزي للمحطات أ�و مع بناء حمطات جديدة ُيدمج فيها
نظام �إلتقاط الكربون وتخزينه ،فرتتبط با إلفرتا�ضات ا إلقت�صادية والفنية.
كما ميكن إل�ستمرار بقاء أ��سعار الوقود أالحفوري عالية أ�ن يو ّلد �إ�ستخدام ًا
ي�شجع
أ�كرب للطاقة النووية و /أ�و املتجددة ،رغم تذبذب أال�سعار الذي لن ّ
امل�ستثمرين على �إختيار ذلك املجال ،فاملخاوف املتع ّلقة بال�سالمة و�إنت�شار
أال�سلحة والنفايات ما زالت ت�ش ّكل عائق ًا أ�مام �إنتاج الطاقة النووية .وقد ي�سام
الهيدروجني بدور حامل للطاقة مع �إنبعاثات كربون متدنية ،ولكن بح�سب
م�صدر الهيدروجني ومدى �إمت�صا�ص عملية �إلتقاط الكربون وتخزينه يف
�إنتاج الهيدروجني من الفحم أ�و الغاز .ويجب �إ�ستخدام الطاقة املتجددة �إما
ب�شكل موزّع أ�و بالرتكيز على الطلب الكثيف على �إ�ستخدام الطاقة يف املدن
وال�صناعات ،ألنه ،خالف ًا مل�صادر الوقود أالحفوري ،توزّع م�صادر الطاقة
املتجددة ب�شكل وا�سع مقابل �إرادات طاقة حمدودة يف املنطقة امل�ستغ ّلة (توافق
متو�سّ ط ،أ�دلة متو�سّ طة) [.]4.3
ويف حال �إ�ستم ّر الطلب على الطاقة يف ا إلزدياد بح�س امل�سلك احلايل،
املح�سنة ونظام التحويل بحلول العام � 2030إىل
ف�ستحتاج البنية التحتية
ّ
�إ�ستثمار تراكمي �إجمايل تبلغ قيمته حوايل  20ترليون دوالر أ�مريكي بالقيا�س
�إىل قيمة دوالر العام  ( 2005أ�ي  .)1012 x 20ومن باب املقارنة فقط ،يبلغ
جممل ا إل�ستثمار العاملي احلايل يف قطاع الطاقة حوايل  300مليار دوالر
أ�مريكي �سنوي ًا (( )109 x 300توافق متو�سّ ط ،أ�دلة متو�سّ طة) [.]4.1

والقليمية
توجهات إالنبعاثات العاملية إ
ّ
ب�إ�ستثناء دول أ�وروبا ال�رشقية والقوقاز و آ��سيا الو�سطى (حيث �إنخف�ضت
ا إلنبعاثات بعد العام  1990وعادت لرتتفع ا آلن من جديد) و أ�وروبا (ا إلنبعاثات
�إ�ستق ّرت حالي ًا)� ،إ�ستم ّرت �إنبعاثات الكربون يف ا إلرتفاع .و�ستزداد �إنبعاثات
«العمل كالعادة» بحلول العام  2030ب�شكل كبري .وبغياب تدابري مبنية على
�سيا�سة فاعلة ،من املتوقّع أ�ن ترتفع �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون الناجتة
عن �إحرتاق الوقود أالحفوري بن�سبة  %40على أالقل ،من  25جيغا طن من
ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ � /سنة ( 6.6جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون
املكافئ �سنة � ،)2000إىل  53-37جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ

� /سنة ( 14-10جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ بحلول �سنة
.]4.2.3[ )2030
ويف العام  ،2004بلغت ا إلنبعاثات الناجتة عن توليد الطاقة والتدفئة
وحدهما حوايل  12.7جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ ( %26من
�إجمايل ا إلنبعاثات) ،مبا يف ذلك  2.2جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ
من امليثان .أ�ما يف العام  ،2030بح�سب خط أ��سا�س توقّعات الطاقة العاملية
للعام  ،2006ف�سرتتفع تلك ا إلنبعاثات �إىل  17.7جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد
الكربون املكافئ (توافق عالٍ  ،أ�دلة وافية) [.]4.2.2

و�صف وتقييم تكنولوجيات التخفيف وممار�ساته
وخياراته و�إمكانياته وتكاليفه يف قطاع توليد الكهرباء
ميلك قطاع الكهرباء �إمكانية تخفيف كبرية ب�إ�ستخدام عدد من
التكنولوجيات (اجلدول  3يف امللخّ �ص الفني) .وتعتمد �إمكانية التخفيف
ا إلقت�صادية التابعة لك ّل تكنولوجيا منف�صلة ،على ما قد ُيعترب توقّع ًا واقعي ًا
إلنت�شار التكنولوجيا املختلفة يف حال ّمت بذل ق�صارى اجلهود ،ولكن مع أالخذ
باملعوقات العملية التي ت� ؤ ّثر على مع ّدل ا إلمت�صا�ص ،وبتق ّبل الر أ�ي العام،
وببناء القدرات والت�سويق .أ�ما املناف�سة بني اخليارات املختلفة وت أ�ثري توفري
والتح�سن يف الكفاءة فك ّلها غري م�ضمونة يف ما �سبق
طاقة ا إل�ستخدام النهائي
ّ
ذكره [.]4.4
يتوفّر عدد وا�سع من خيارات التخفيف يف جمال �إمدادات الطاقة وهي
فاعلة بالقيا�س �إىل الكلفة ب أ��سعار كربون تق ّل عن  20دوالر ًا أ�مريكي ًا  /طن
من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ ،مبا يف ذلك التح ّول يف �إ�ستخدام الوقود،
وحت�سن كفاءة حمطات توليد الطاقة ،ونظم الطاقة النووية والطاقة املتجددة.
ّ
أ
و�ست�صبح عملية �إلتقاط الكربون وتخزينه فاعلة بالقيا�س �إىل الكلفة ب��سعار
كربون أ�على .وت�ضم خيارات أ�خرى يف طور التطوير ،الطاقة النووية املتق ّدمة
وم�صادر طاقة متجددة متق ّدمة ،والوقود أالحفوري من اجليل الثاين ،وت�ض ّم،
على املدى الطويل� ،إمكانية �إ�ستخدام الهيدروجني كحامل للطاقة (توافق
عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]4.4 ،4.3
نظر ًا �إىل أ�ن التقديرات املعرو�ضة يف اجلدول  3يف امللخّ �ص الفني هي
خليارات تخفيف فردية ،أ�ي أ�نّها ال ت أ�خذ مبجمل ا إلمدادات ،ال متكن �إ�ضافتها.
لذاّ ،مت القيام بتحليل �إ�ضايف خلليط ا إلمدادات جتنّب ًا ل إلحت�ساب التكراري.
و�إعترب التحليل أ�نّه �سيت ّم تدريجي ًا �إ�ستبدال القدرة على توليد الكهرباء
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اجلدول  3يف ّ
جتنبها بحلول العام  2030ب�إ�ستخدام �إحدى تكنولوجيات تخفيف يف جمال توليد الكهرباء (الفائ�ضة
امللخ�ص الفني� :إنبعاثات غازات الدفيئة املمكن ّ
توقعات الطاقة العاملية ( )2004التابعة للوكالة الدولية للطاقة) امل�ستعملة بالعزل عن ح�ص�ص �إمكانية التخفيف املنت�رشة حول كل فئة
املرجح يف ّ
عن خط أال�سا�س ّ
من فئات أال�سعار ( 2006دوالر أ�مريكي  /طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ) [اجلدول .]4.19

تغيرّ يف
�إ�ستخدام الوقود
وكفاءة ّ
حمطة
توليد الطاقة
الطاقة النووية

الطاقة املائية

الطاقة الهوائية

الطاقة أ
الحيائية

الطاقة احلرارية
أ
الر�ضية

التج ّمعات ا إلقليمية

دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي
ا إلقت�صاد الذي مي ّر مبرحلة �إنتقالية
دول غري أ�ع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي
العامل
دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي
ا إلقت�صاد الذي مي ّر مبرحلة �إنتقالية
دول غري أ�ع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي
العامل
دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي
ا إلقت�صاد الذي مي ّر مبرحلة �إنتقالية
دول غري أ�ع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي
العامل
دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي
ا إلقت�صاد الذي مي ّر مبرحلة �إنتقالية
دول غري أ�ع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي
العامل
دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي
ا إلقت�صاد الذي مي ّر مبرحلة �إنتقالية
دول غري أ�ع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي
العامل
دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي
ا إلقت�صاد الذي مي ّر مبرحلة �إنتقالية
دول غري أ�ع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي
العامل
دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي
ا إلقت�صاد الذي مي ّر مبرحلة �إنتقالية
دول غري أ�ع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي
العامل

الطاقة الفولطية
ال�ضوئية
ال�شم�سية
والطاقة
ال�شم�سية املركّزة
�إلتقاط الكربون دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي
وتخزينه +
ا إلقت�صاد الذي مي ّر مبرحلة �إنتقالية
الفحم
دول غري أ�ع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي
�إلتقاط الكربون
وتخزينه +
الغاز
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العامل
دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي
ا إلقت�صاد الذي مي ّر مبرحلة �إنتقالية
دول غري أ�ع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي
العامل

�إمكانية التخفيف؛
�إمكانية التخفيف ( )%لفئات حمددة من أ��سعار
مت توفريه يف الدوالر أ
الكربون (ما ّ
المريكي /
جمموع ا إلنبعاثات
طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ)
املو ّفرة يف العام 2030
(جيغا طن من ثاين
أ�ك�سيد الكربون املكافئ) <100> 100-50 50-20 20-0 0
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اجلدول  4يف ّ
امللخ�ص الفني :الزيادة ُ
كفاءة ،و�إمكانية تخفيف
امل�سقطة للطلب على الطاقة من العام � 2010إىل العام  2030لتلبية حمطات �إ�ضافية وبديلة أ�كرث
ً
توقعات الطاقة العاملية للعام [ 2004اجلدول .]4.20
مرتفعة عن خط أ��سا�س ّ

منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان
ا إلقت�صادي

الفحم
النفط
الغاز
الطاقة النووية
الطاقة املائية
الكتلة أالحيائية
م�صادر طاقة
متجددة أ�خرى

دول غري أ�ع�ضاء
يف منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان
ا إلقت�صادي وال
مي ّر �إقت�صادها
مبرحلة �إنتقالية

الفحم
النفط
الغاز
الطاقة النووية
الطاقة املائية
الكتلة أالحيائية
م�صادر طاقة
متجددة أ�خرى

جممل توفري جيغا طن من ثاين
أ�ك�سيد الكربون املكافئ �إثر ا إلنتقال
ح�صة خليط الطاقة املو ّلدة من
يف �إ�ستخدام الوقود ،وبف�ضل نظام
جممل حمطات توليد جديدة وبديلة �إلتقاط الكربون وتخزينه ،و�إ�ستبدال
ّ
مت �إن�شا�ؤها بحلول العام ،2030
بع�ض أ�نواع التوليد العاملة
أ
توليد الطاقة من مبا يف ذلك �إلتقاط الكربون وتخزينه على الوقود الحفوري بخيارات
متدنية الكربون كالطاقة الهوائية
ب أ��سعار كربون خمتلفة (دوالر
حمطات توليد
أ
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مالحظات:
�أ)
واملحت�سبة
املنا�سبة
الكفاءة
القت�صاد العاملي �سنة ( 2004الوكالة الدولية للطاقة  2004ب) = مدخالت الطاقة (�إكزا جول)  /متو ّقع مدخالت الطاقة (�إكزا
بناء على �آفاق إ
ً
جول)� .أنظر املرفق  1للف�صل .11
ب) عند �أ�سعار كربون �أعلىُ ،ي�ستبدل املزيد من توليد الطاقة العامل على الفحم والنفط والغاز بخيارات متدنية �أو منعدمة الكربون .نظراً �إىل تناف�سية الطاقتني النووية واملائية
م�ستقرة.
يف أال�سعار عندما تقل عن  20دوالراً �أمريكي ًا  /طن من ثاين �أك�سيد الكربون املكافئ يف معظم املناطق (الف�صل  ،4اجلدول  ،)4.4.4ف إ� ّن ح�صّ تهما تبقى
ّ
ج) ت�شري البيانات ال�سلبية �إىل �إنخفا�ض يف التوليد ،وهو م�ضمون يف التحليل.
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ّ
امللخ�ص الفني

ب�إ�ستخدام الطاقة احلرارية ،و أ�نّه �سيت ّم بناء حمطات جديدة لتوليد الطاقة
�إ�ستجاب ًة للطلب ،وذلك مبوجب ال�رشوط التالية:
 )1ا إلنتقال من الفحم �إىل الغاز ُق ِّدر لن�سبة حوايل  %20من حمطات توليد
الطاقة العاملة على الفحم نظر ًا �إىل أ�نّه اخليار أالرخ�ص.
� )2إعتُرب �إ�ستبدال املحطات العاملة على الوقود أالحفوري املتوفّرة وبناء
حمطات جديدة حتى العام � ،2030إ�ستجاب ًة للطلب على الطاقة ،م�شرتك ًا
بني حمطات الوقود أالحفوري ذات الكفاءة ،وم�صادر الطاقة املتجددة
وحمطات الطاقة النووية والفحم و�إحراق الغاز مع نظام �إلتقاط الكربون
وتخزينه .ومل ُيق ّدر أ�ي توقّف مب ّكر يف عمل تلك املحطات أ�و أ�ية �صعوبات
جلهة املوجودات.
 )3تُ�ستخدم التكنولوجيا املتدنية أ�و املنعدمة الكربون بالتوازي مع احلد
أالق�صى من ح�ص�صها املق ّدرة يف جمال توليد الكهرباء يف العام .2030
و ّمت حتديد احل�ص�ص با إل�ستناد �إىل الكتب ،مع أالخذ باملوارد املتوفّرة
والتكاليف الن�سبية وتقلبية العر�ض املتع ّلقة ب أ�وجه عدم �إنتظام داخل
�شبكة توليد الطاقة ،و ّمت الف�صل بينها بح�سب م�ستويات أ��سعار
الكربون.
وتُق ّدر �إمكانية التخفيف ا إلقت�صادية التي نح�صل عليها يف قطاع �إمدادات
املح�سنة ّ
ملحطات توليد
الطاقة بحلول العام  ،2030والناجتة عن الكفاءة
ّ
الطاقة العاملة على الطاقة احلرارية والنقلة يف �إ�ستخدام الوقود و�إ�ستخدام
مزيد من الطاقة النووية وم�صادر الطاقة املتجددة ونظام �إلتقاط الكربون
وتخزينه �إ�ستجاب ًة للطلب املتزايد ،بحوايل  7.2جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد
الكربون املكافئ ب أ��سعار كربون أ�قل من  100دوالر أ�مريكي  /طن من ثاين
أ�ك�سيد الكربون املكافئ .وتُق ّدر �إمكانية احل ّد من ا إلنبعاثات ب أ��سعار كربون
تق ّل عن  20دوالر ًا أ�مريكي ًا  /طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ ،بحواىل
 3.9جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ (اجلدول  4يف امللخّ �ص الفني).
ويف ظل وجود �سعر كربون �شبيه� ،ستزداد ح�صّ ة الطاقة املتجددة يف جمال
توليد الكهرباء من ن�سبة  %20يف العام � 2010إىل حوايل  %30يف العام .2030
أ�ما �إن خفّ�ضت أ��سعار كربون عن  50دوالر ًا أ�مريكي ًا  /طن من ثاين أ�ك�سيد
الكربون املكافئ ،ف�سرتتفع احل�صة �إىل ن�سبة  %35من جممل توليد الكهرباء.
و�ستبلغ ح�صة الطاقة النووية حوايل  %18يف العام  2030ب أ��سعار كربون
تتغي
أ�دنى من  50دوالر ًا أ�مريكي ًا  /طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ ،ولن رّ
كثري ًا يف حال �إرتفعت أال�سعار نظر ًا �إىل تناف�سية التكنولوجيات أالخرى.
ومن أ�جل تقييم ا إلمكانية ا إلقت�صاديةّ ،مت �إفرتا�ض احل�ص�ص الفنية
أالق�صى إل�ستخدام التكنولوجيات املتدنية أ�و املنعدمة الكربون ،وهذا
ا إلفرتا�ض �إذ ًا يقع على الطرف أالق�صى من جمموعة الكتب ذات ال�صلة .ويف
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حال مل يت ّم بلوغ مث ًال �سوى ن�سبة  %70من احل�ص�ص املفرت�ضة� ،ستنخف�ض
�إمكانية التخفيف مع أ��سعار كربون أ�قل من  100دوالر أ�مريكي  /طن من
ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ �إىل حوايل الن�صف تقريب ًا .وي�سمح توفري الطاقة
عند الطلب على الكهرباء يف قطاع ا إل�ستخدام النهائي ،باحل ّد من احلاجة
�إىل تدابري التخفيف يف قطاع الطاقة .وعند أالخذ بت أ�ثري تدابري التخفيف يف
مو�سع يف الف�صل
قطاعي ال�صناعة والبناء على الطلب على الكهرباء (�رشح ّ
 ،)11نح�صل على �إمكانية تخفيف أ�دنى يف قطاع �إمدادات الطاقة مقارنة مع
الرقم امل�ستق ّل املعرو�ض هنا (توافق متو�سّ ط ،أ�دلة حمدودة) [.]4.4

تفاعالت خيارات التخفيف مع التعرّ�ض والتك ّيف
لتغي املناخ .وتتع ّر�ض
يعترب العديد من أ�نظمة الطاقة عر�ضة بحد ذاته رّ
من�ش�آت الوقود أالحفوري ال�ساحلية و أ�نظمة �إ�ستخراج النفط والغاز
ال�ساحليني حلوادث طبيعية متط ّرفة .ويف حال �إرتفعت حرارة مياه أالنهار ،قد
ي�صبح من ال�صعب تربيد حمطات توليد الطاقة التقليدية والنووية .كما ميكن
بتغي املناخ ( أ�نظمة
مل�صادر الطاقة املتجددة أ�ن تت أ�ثر هي أ�ي�ض ًا ت أ� ّثر ًا عك�سي ًا رّ
بالتغيات يف غطاء ال�سحب ،وتوليد الطاقة املائية
الطاقة ال�شم�سية املت أ�ثرة
رّ
بتغيات يف تدفّق املجرى املائي ،وذوبان أالنهار اجلليدية والثلوج،
املت أ� ّثر رّ
بتغي �رسعة الرياح ،وعائدات حما�صيل �إنتاج
والطاقة الهوائية املت أ�ثرة رّ
الطاقة ،املق ّل�صة بفعل اجلفاف ودرجات حرارة أ�كرث �إرتفاع ًا) .وت�ستخدم
لتغي املناخ ،مثل تكييف الهواء وم�ضخات املاء ،الطاقة
بع�ض تدابري التك ّيف رّ
وب�إمكانها أ�ن ت�ساهم يف زيادة �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون ،ما يتط ّلب مزيد ًا
من التخفيف (توافق عالٍ ،أ�دلة حمدودة) [.]4.5.5

والمكانيات واحلواجز والفر�ص
فاعلية ال�سيا�سات إ
املعنية باملناخ وم�سائل التطبيق واخلربة ذات ال�صلة
تظهر احلاجة �إىل القيام ب أ�عمال ق�صرية أالمد كي ي�صبح الت أ�ثري ملمو�س ًا
على املدى الطويل� ،إىل جانب احلاجة �إىل تطبيق �سل�سلة وا�سعة من أالدوات
ال�سيا�ساتية ،نظر ًا �إىل عجز أ�داة واحدة على توليد نقلة وا�سعة النطاق يف
أ�نظمة التزويد بالطاقة على امل�ستوى العاملي .ومتلك تكنولوجيات حتويل

الطاقة الوا�سعة النطاق مدة حياة متت ّد على عدة عقود ما يجعل مقدار
�إ�ستهالكها يرتاوح ما بني  %1و %3لل�سنة الواحدة .ما يعني أ�ن ال�سيا�سات
املق ّرة اليوم �ست� ؤ ّثر على مع ّدل ن�رش التكنولوجيا املطلقة لثاين أ�ك�سيد الكربون
لعقود طوال ،ما �سي� ؤ ّثر بدوره ت أ�ثري ًا كبري ًا على م�سالك التنمية خا�صة يف عامل
متزايد النمو [.]4.1

ّ
امللخ�ص الفني

و ّمت �إ�ستخدام أ�دوات �إقت�صادية وتنظيمية .وت�ض ّم أالنهج الهادفة �إىل
ت�شجيع �إعتماد أ�كرب ألنظمة التزويد بالطاقة املتدنية من حيث �إطالق ثاين أ�ك�سيد
الكربون� ،إعانات احل ّد من الوقود أالحفوري وت�شجيع الرواد يف �إ�ستخدام
تكنولوجيات حمددة من خالل م�شاركة حكومية نا�شطة يف خلق أال�سواق (كما
جرى يف الدامنارك مع الطاقة الهوائية ،ويف اليابان مع الطاقة الكهربائية
عب خف�ض ا إلعانات ب�سبب امل�صالح املكت�سبة.
ال�شم�سية ال�ضوئية)َ .
و�ص َ
أ�ما يف ما يتع ّلق بدعم م�شاريع �إ�ستخدام الطاقة الكهربائية املتجددة فتبينّ
أ�ن التعريفات املفرو�ضة أ�كرث فاعلية من أ�نظمة التداول بالرخ�ص اخل�رضاء
املبنية على مبد أ� احل�ص�ص .لكن ،مع �إزدياد �رشائح الطاقة املتجددة يف الطاقة
املختلطة ،ي�ش ّكل تعديل تلك التعريفات م�س أ�ل ًة �شائكة .ومن املتوقّع أ�ن ت�ساهم
نظم الرخ�ص القابلة للتداول و�إ�ستخدام آ�ليات كيوتو الل ّينة م�ساهم ًة ملمو�سة
يف احل ّد من ا إلنبعاثات (توافق متو�سّ ط ،أ�دلة متو�سّ طة) [.]4.5

�سيا�سات متكاملة وغري مناخية ومنافع �سيا�سات
التخفيف امل�شرتكة
من املمكن أ�ن تكون املنافع امل�شرتكة يف التخفيف من غازات الدفيئة منافع
كبرية يف قطاع �إمدادات الطاقة .فامل�ستهلك ي�ستفيد فور ًا من تكاليف الطاقة
املتدنية مبج ّرد تطبيق تدابري فاعلة بالقيا�س �إىل الكلفة ،وذات كفاءة على
م�ستوى الطاقة .وتظهر عادةً ،على امل�ستوى املحلي ،منافع م�شرتكة أ�خرى
جلهة أ�من �إمدادات الطاقة وا إلبتكار التكنولوجي ومكافحة تل ّوث الهواء
والعمالة .ما ينطبق على الطاقة املتجددة التي ب�إمكانها أ�ن حت ّد من ا إلعتماد
على الواردات ،ويف العديد من احلاالت ،أ�ن تخفّ�ض �إىل ح ّدها أالق�صى اخل�سائر
والتكاليف ا إلنتقالية .كما تت أ� ّثر الكهرباء ووقود النقل والتدفئة املز ّودة من
لكن الكلفة تزيد يف الكثري من
قبل طاقة متجددة بن�سبة أ�قل بتق ّلبات أال�سعارّ ،
أالحيان .ونظر ًا �إىل أ�ن تكنولوجيات الطاقة املتجددة تتط ّلب مزيد ًا من اليد
العاملة مقارن ًة مع التكنولوجيا التقليدية� ،سي�ؤدي �إ�ستخدامها �إىل �إزدياد
العمالة .لكن ،من املمكن أ�ن ت�ش ّكل تكاليف ا إل�ستثمار العالية يف البنى التحتية
لنظم الطاقة اجلديدة ،حاجز ًا كبري ًا يف وجه التطبيق.
و�ستحتاج الدول النامية التي ما زالت ت�شهد منو ًا �إقت�صادي ًا� ،إىل أ�ن تزيد
ب�شكل كبري خدماتها يف جمال الطاقة التي ت� ؤ ّمنها حالي ًا ب�إ�ستخدام الوقود
أالحفوري يف أ�غلب أالحيان .ويحمل النفاذ �إىل خدمات الطاقة احلديثة منافع
حت�سن نوعية الهواء ،خا�ص ًة يف املناطق احل�رضية
عدة� ،إذ ب�إمكانها أ�ن ّ
الوا�سعة النطاق ،و أ�ن حت ّد من �إنبعاثات غازات الدفيئة .و�ستحتاج الدول
النامية �إىل حمطات توليد الطاقة جديدة بقوة  2400جيغا واط تقريب ًا،
بحلول العام  ،2030ل إل�ستجابة �إىل طلب امل�ستهلك ،ما يتط ّلب �إ�ستثمار ًا

قدره  5مليارات دوالر أ�مريكي تقريب ًا ( .)1012 x 5ويف حال ُو ّجهت ب�شكل
ج ّيد ،ت�ؤمن �إ�ستثمارات بهذا احلجم فر�ص تنمية م�ستدامة .وميكن إلدخال
�سيا�سات تنموية �ضمن أ�هداف التخفيف من غازات الدفيئة أ�ن ي�ؤمن املنافع
املذكورة أ�عاله و أ�ن ي�ساهم يف حتقيق أالهداف التنموية املتع ّلقة بالعمالة والفقر
والتكاف�ؤ .ومن املفرت�ض أ�ن ت أ�خذ حتاليل ال�سيا�سات املمكنة بتلك املنافع
امل�شرتكة .ولكن ،جتدر ا إل�شارة ،مرة أ�خرى� ،إىل أ�نه ،يف بع�ض الظروف ،قد
ت�ؤدي مكافحة تل ّوث الهواء أ�و حماوالت ت أ�مني أ�من الطاقة �إىل �إ�ستخدا ٍم أ�كرب
للطاقة مبا ينتج عن ذلك من �إنبعاثات لغازات الدفيئة.
وتهدف �سيا�سات حترير ال�سوق واخل�صخ�صة من أ�جل تنمية أ��سواق
خالية من الطاقة� ،إىل تعزيز التناف�سية وخف�ض أ��سعار امل�ستهلك� ،إال أ�نها مل
تنجح دائم ًا يف هذا املجال ،ما أ� ّدى يف معظم أالحيان �إىل نق�ص يف �إ�ستثمار ر أ��س
املال و�إهتمام ب�سيط بالت أ�ثريات البيئية (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [،4.2.4
.]4.5.4 ،4.5.3 ،4.5.2

والنت�شار يف جمال التكنولوجيا
البحث والتطوير والن�رش إ
�إنخف�ض ا إل�ستثمار يف أ�ن�شطة البحث والتطوير يف جمال تكنولوجيا الطاقة
ب�شكل عام منذ امل�ستويات التي بلغها يف أ�واخر ال�سبعينيات ،وذلك نتيجة
أ�زمة البرتول .فبني العامني  1980و� ،2002إنخف�ض �إ�ستثمار القطاع العام
يف أ�ن�شطة البحث والتطوير املتع ّلقة بالطاقة بن�سبة  %50من حيث أالرقام
احلقيقية .و�إرتفعت امل�ستويات احلالية ،لكنها ما زالت غري مالئمة لتنمية
التكنولوجيات املطلوبة من أ�جل احل ّد من �إنبعاثات غازات الدفيئة وا إل�ستجابة
�إىل احلاجة املتزايدة على الطاقة .وتظهر احلاجة �إىل مزي ٍد من ا إل�ستثمار من
القطاعني العام واخلا�ص ،من أ�جل ن�رش �رسيع للتكنولوجيات املنخف�ضة
حم�سنة لتحويل الطاقة ،وطرق
الكربون ،مع احلاجة �إىل تنمية تكنولوجيا ّ
نقلها وتخزينها ،و�إدارتها ف�ض ًال عن التوليد امل�شرتك واخلدمات املبنية على
املجتمع (توافق عالٍ ،أو�دلة حمدودة) [.]4.5.6

آالفاق الطويلة أالمد
تزداد توقّعات الوكالة الدولية للطاقة وم�رشوع جمل�س الطاقة العاملي يف
الطلب على الطاقة أالولية بحوايل � %40إىل  %150بحلول العام  2050مقارن ًة
مع طلب اليوم ،بح�سب �سيناريوهات ال�سكان والتنمية ا إلقت�صادية ومع ّدل
التنمية التكنولوجية .ومن املتوقّع أ�ن يزداد �إ�ستخدام الطاقة بن�سبة ترتاوح
ما بني  %110و .%260وتدرك املنظمتان عدم مالءمة �سيناريوهات «العمل
كالعادة» .ومن املتوافق عليه أ�نه حتى يف ظل �صناعة قرار ج ّيدة وتعاون
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وثيق بني القطاعني العام واخلا�ص� ،ستحتاج املرحلة ا إلنتقالية املطلوبة �إىل
وقت ،وك ّلما بد أ�ت أ�بكر ك ّلما �إنخف�ضت التكاليف (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية)
[.]4.2.3

 5النقل وبنيته التحتية
حالة القطاع وتنميته
يزداد ن�شاط قطاع النقل يف العامل مع منو ا إلقت�صاد .وينطبق ذلك على
العديد من مناطق العامل النامي حيث تقوم العوملة بتو�سيع التدفقات التجارية
وزيادة الدخل الفردي ،ما ي�ؤدي �إىل زيادة الطلب على و�سائل النقل ا آللية.
ويعتمد النقل ب�شكل أ��سا�سي حالي ًا على حم ّركات احلرق الداخلي العاملة على
( %95من � 83إكزا جول من الطاقة امل�ستخدمة عاملي ًا �سنة .)2004
وقود نفطي
5.2
و أ� ّدى ذلك �إىل منو �إ�ستخدام النفط مع منو الن�شاط يف قطاع النقل .ويف العام
� ،2004ش ّكلت الطاقة امل�ستخدمة يف قطاع النقل  %26من �إجمايل ا إل�ستخدام

العاملي .وما زال �إ�ستخدام الطاقة يف �إزدياد م�ستم ّر يف العامل املتق ّدم بن�سبة
خفيفة تق ّدر بحوايل  %1يف كل عام ،حيث ي�ستهلك نقل امل�سافرين حالي ًا ما بني
 %60و %75من �إجمايل نقل الطاقة .أ�ما الدول النامية فت�شهد �إرتفاع ًا أ�على
يف �إ�ستخدام الطاقة للنقل (� %3إىل  %5يف كل عام) ومن املتوقّع أ�ن يرتفع من
 %31يف العام � ،2002إىل  %43من ا إلجمايل العاملي إل�ستخدام الطاقة للنقل
بحلول العام .]5.2.2 ،5.2.1[ 2025
من املتوقّع أ�ن يزداد ن�شاط قطاع النقل ب�شكل كبري خالل العقود العديدة
التوجهات احلالية يف �إ�ستخدام الطاقة،
املقبلة .ويف حال مل يت ّم ا إلبتعاد عن ّ
تتوقّع ا إل�سقاطات منو ًا متزايد ًا يف ا إل�ستخدام العاملي للطاقة من أ�جل النقل
بحوايل  %2يف كل عام ،مع �إ�ستخدام للطاقة و�إنبعاثات كربون ت�صل �إىل حوايل
 %80أ�على من م�ستويات العام  2002بحلول .]5.2.2[ 2030
يف حاالت ا إلقت�صاد املتق ّدمة ،تقارب ملكية املركبات ا آللية اخلم�س �إىل ثماين
�سيارات لكل  10مواطنني (الر�سم  14يف امللخّ �ص الفني) ،ويق ّل العدد بكثري

الر�سم  14يف ّ
لكل دولة [الر�سم .]5.2
امللخ�ص الفني :ملكية املركبات والدخل للفرد الواحد كخط زمني ّ
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يف العامل النامي حيث ي�ؤدي النقل غري ا آليل دور ًا بارز ًا ،ف�ض ًال عن ا إلعتماد
الكبري على املركبات ا آللية بدوالبني أ�و ثالثة دواليب وو�سائل النقل العام.
أ�ما النقل ا آليل يف العامل النامي فمن املتوقّع أ�ن يزداد ب�رسعة رغم ذلك ،يف
العقود املقبلة .ومع �إرتفاع الدخل وازدياد قيمة الوقت يف تنقّل امل�سافر ،من
املتوقّع أ�ن يختار امل�سافر و�سائل نقل أ��رسع ،و أ�ن ينتقل تالي ًا من و�سائل النقل
غري ا آللية �إىل املركبات ا آللية واجل ّو والقطار ال�رسيع .و أ� ّدى �إرتفاع ال�رسعة
ب�شكل عام �إىل طاقة أ�كرث قو ًة و�إىل ن�سبة أ�على من �إنبعاثات غازات الدفيئة.
با إل�ضافة �إىل �إزدياد �إنبعاثات غازات الدفيئة ،أ� ّدى النقل ا آليل �إىل
ا إلزدحام ،و�إىل م�شاكل ناجتة عن تل ّوث الهواء يف املدن الكربى يف كافة أ�نحاء

العامل (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]5.5.4 ،5.2.2 ،5.2.1

توجه إالنبعاثات
ّ
يف العام  ،2004بلغت ن�سبة م�ساهمة النقل يف جممل �إنبعاثات غازات
الدفيئة الناجتة عن �إ�ستخدام الطاقة حوايل  %23مع �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد
الكربون و أ�ك�سيد النيرتوز بلغت حوايل  6.4-6.3جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد
الكربون املكافئ .و�إزدادت �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون يف قطاع الطاقة
( 6.2جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ للعام  )2004بحوايل %27
منذ العام  ،1990ومع ّدل من ّوها هو أالعلى بني قطاعات ا إل�ستخدام النهائي.
وي�ش ّكل النقل على الطرقات حوايل  %74من �إجمايل �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد
الكربون الناجتة عن قطاع النقل .وتبلغ ح�صّ ة الدول غري أالع�ضاء يف منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي  %36ا آلن ،لكنّها �سرتتفع ب�رسعة �إىل
التوجهات احلالية (توافق عالٍ،
 %46بحلول العام  2030يف حال �إ�ستم ّرت ّ
أ�دلة وافية) [.]5.2.2
كما ي�ساهم قطاع النقل يف �إطالق كميات �صغرية من �إنبعاثات امليثان
و أ�ك�سيد النيرتوز الناجتة عن حرق الوقود والغازات املفلورة املنبعثة من
مك ّيفات الهواء .وترتاوح �إنبعاثات امليثان بني  %0.1و %0.3من جمموع
ا إلنبعاثات الناجتة عن النقل ،و�إنبعاثات أ�ك�سيد النيرتوز بني  %2.0و%2.8
(البيانات م أ�خوذة عن الواليات املتحدة أالمريكية واليابان وا إلحتاد أالوروبي
فقط) .وبلغت �إنبعاثات الغازات املفلورة (CFC-12 + HFC-134a + HCFC-
 )22عاملي ًا ،يف العام  2003ن�سبة  %4.9من �إجمايل �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد
الكربون الناجتة عن النقل (توافق متو�سّ ط ،أ�دلة حمدودة) [.]5.2.1
و�إزدادت تقديرات �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون الناجتة عن املالحة
اجلوية العاملية مبع ّدل واحد يبلغ  ،1.5من  330طن مرتي من ثاين أ�ك�سيد
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الر�سم  15يف ّ
امللخ�ص الفني� :إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون التاريخية

واملقدرة الناجتة عن قطاع النقل [الر�سم .]5.4
َّ

الكربون � /سنة ،يف العام � ،1990إىل  480طن مرتي من ثاين أ�ك�سيد الكربون
� /سنة ،وتق ّدر بن�سبة  %2من جمموع �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون الب�رشية
املن� أش� .ومن املتوقّع أ�ن ت�ستم ّر �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون الناجتة عن
ّ
�سيتخطى منو
املالحة اجلوية يف ا إلرتفاع بقوةّ .ويف غياب �إجراءات �إ�ضافية،
التح�سن ال�سنوي املتوقّع يف كفاءة وقود الطائرات
املالحة بحوايل  %5يف كل عام
ّ
ون�سبته  ،%2 - %1ما �سي�ؤدي �إىل زيادة �سنوية يف ا إلنبعاثات بن�سبة - %3
متو�سطة) .كما أ�ن الت أ�ثري ا إلجمايل للمناخ الناجت عن
( %4توافق عالٍ  ،أ�دلة ّ
املالحة اجلوي هو أ�قوى بكثري من ت أ�ثري ثاين أ�ك�سيد الكربون وحده .وت�ساهم
املالحة اجلوية� ،إىل جانب �إطالقها ثاين أ�ك�سيد الكربون ،يف تغيري املناخ من
خالل �إطالقها ألكا�سيد النيرتوجني ،وهي فاعلة جد ًا يف ت�شكيل غازات الدفيئة
يف طبقة أالوزون عند �إطالقها على �إرتفاعات عالية .كما تعزز املالحة اجلوية
تَ�ش ّكل �سحب ذيول التكثيف التي يعترب أ�نها تزيد من ت�ش ّكل الطخاء التي
تعزز بدورها ا إلحرتار العاملي .ويق ّدر أ�ن تلك الت أ�ثريات أ�كرب ب�ضعفني �إىل 4
أ��ضعاف من ت أ�ثري ثاين أ�ك�سيد الكربون الناجت عن املالحة اجلوية ،حتى مع
�إ�ستثناء املفعول املمكن ل�سحب الطخاء املك ّثفة .لذا� ،ستعتمد الكفاءة البيئية
ل�سيا�سات التخفيف امل�ستقبلية على مدى التط ّرق �إىل ت أ�ثريات غري ثاين أ�ك�سيد
الكربون أ�ي�ض ًا (توافق عالٍ ،أ�دلة متو�سّ طة) [.]5.2.2 ،5.2.1
تعترب كل ا إل�سقاطات املذكورة أ�عاله أ�ن �إمدادات النفط العاملية مالئمة جد ًا
لدعم النمو املتوقّع يف حركة النقل .ويدور النقا�ش حالي ًا حول ما �إذا كان العامل
يقرتب من الذروة يف �إنتاج النفط التقليدي ،ما �سيتط ّلب نقلة نوع ّية و�رسيعة
نحو م�صادر الطاقة البديلة التي ال تعرف نق�ص ًا ،ومن بينها الرمال النفطية
وال�صخور النفطية وحتويل الفحم �إىل �سوائل والكهرباء والهيدروجني .ومن
59
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بني البدائل تلك� ،ستنتج م�صادر الكربون أالحفوري غري التقليدي الوقود
أالقل كلف ًة أ
والكرث مالءم ًة للبنية التحتية املتوفّرة يف قطاع النقل .ولكن،
ل�سوء احلظ� ،إن �إ�ستخدام تلك املوارد أالحفورية بهدف تعزيز النقل �سيزيد
من �إنبعاثات الكربون ال�سابقة ل إلنتاج ،ما �سيزيد ب�شكل كبري من مدخالت
الكربون يف الغالف اجلوي [.]5.3 ،5.2.2

وح�صلت تط ّورات كبرية يف تكنولوجيات التخفيف منذ تقرير التقييم
الثالث ،و�شهد العامل �إنت�شار برامج البحوث والتطوير والعر�ض حول مركبات
عاملة على بطاريات الهيدوجني ،با إل�ضافة �إىل وجود فر�ص عديدة لتح�سني
التكنولوجيا التقليدية .وما زال الوقود أالحفوري هام ًا يف بع�ض أال�سواق
ويتمتع ب�إمكانيات م�ستقبلية أ�كرب بكثري .كما ّمت تطوير أ�نظمة لتكييف الهواء
مبنية على م ّربدات ذات �إمكانية �إحرتار عاملي متدنية [.]5.3

و�صف وتقييم تكنولوجيات التخفيف وممار�ساته
وخياراته و�إمكانياته وتكاليفه
يتم ّيز قطاع النقل عن القطاعات أالخرى امل�ستخدمة للطاقة ب�إعتماده
الطاغي على مورد أ�حفوري واحد وبعدم �إمكانية �إلتقاط �إنبعاثات الكربون
من مركبات النقل ب أ�ية من التكنولوجيات اجلديدة املوجودة .ومن أالهمية
النظر يف تخفي�ض �إنبعاثات غازات الدفيئة با إلرتباط مع م�شاكل تل ّوث الهواء
وا إلزدحام و أ�من الطاقة (�إ�سترياد النفط) .أ�ما احللول فعليها بالتايل أ�ن جت ّرب
ح ّل م�شاكل النقل ب�شكل عام ،ب أ�ف�ضل طريقة ممكنة ،ولي�س فقط �إنبعاثات
غازات الدفيئة [.]5.5.4
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5.9

�إزدحام الطرقات :تكنولوجيات فاعلة ووقود بديل
حت�سنت مركبات ال�سري من حيث كفاءة الطاقة
منذ تقرير التقييم الثالثّ ،
موجه احلقن ()TDI
بف�ضل جناح ديزيل أ�نظف يعتمد على �ضاغط عنقي ّ
وبف�ضل اخلرق امل�ستمر للعديد من التكنولوجيات ذات الكفاءة لل�سوق .كما
أ� ّدت املركبات املر ّكبة دور ًا هام ًا بدورها ،رغم خرقها املحدود لل�سوق .ومن
املتوقّع أ�ن ت�شهد التكنولوجيا مزيد ًا من التق ّدم على م�ستوى املركبات املر ّكبة
املوجه احلقن .وب�إمكان
وحم ّركات الديزيل العاملة على ال�ضاغط العنقي ّ
التكنولوجيا املذكورة أ�عاله ،مع تكنولوجيات أ�خرى منها �إ�ستبدال املواد
واحلد من املقاومة احلركية الهوائية واملقاومة املح ِّركة املخفّ�ضة واحلد من

امللخ�ص الفني :مقارنة بني تكاليف ا إلنتاج احلايل وامل�ستقبلي للوقود أالحيائي مقابل أ��سعار البنزين والديزيل ما قبل التكرير أ(��سعار فوب) لنطاق
الر�سم  16يف
ّ
من أ��سعار النفط اخلام [الر�سم .]5.9
ت�ضم أال�سعار ال�رضائب
مالحظة :ال ّ
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�إحتكاك املح ّركات وخ�سائر ال�ضخ ،أ�ن ت�ض ّعف �إقت�صاد الوقود للمركبات
«اجلديدة» ل إل�ستخدامات اخلفيفة بحلول العام  ،2030و�سيق ّل�ص �إنبعاثات
الكربون بحواىل الن�صف تقريب ًا لكل ميل تقطعه املركبة (يرجو ا إلنتباه �إىل أ�ن
ذلك ال ينطبق �إال على ال�سيارات اجلديدة ولي�س على جممل املركبات) (توافق
متو�سّ ط ،أ�دلة متو�سّ طة) [.]5.3.1
ميلك الوقود أالحيائي القدرة على احللول حمل جز ٍء هام من النفط
امل�ستخدم للنقل ،لكن لي�س كله .وي�شري تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة �إىل
�إمكانية �إزدياد حجم الوقود أالحيائي بحوايل  %10بحلول العام  2030بكلفة
 25دوالر ًا أ�مريكي ًا لكل طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ ،ما ي�ض ّم م�ساهم ًة
�صغرية من الوقود أالحيائي من الكتلة أالحيائية ال�سليولوزية .لكن ،ترتبط
ا إلمكانية ب�شكل كبري بكفاءة ا إلنتاج وبتنمية تقنيات متط ّورة ،مثل حتويل
ال�سليولوز بوا�سطة عمليات أ�نزميية أ�و التغويز أ�و الرتكيب ،والتكاليف
واملناف�سة مع �إ�ستخدامات أ�خرى أ
للر�ض .واليوم ،يعترب ا إليثانول غري مفيد
ال من حيث الكلفة وال من حيث أالداء جلهة �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون� ،إال
يف ما يخ�ص �إنتاجه من ق�صب ال�سكر يف الدول املتدنية الدخل (الر�سم  16يف
امللخّ �ص التنفيذي) (توافق متو�سّ ط ،أ�دلة متو�سّ طة) [.]5.3.1
ما زالت �إمكانية مر ّكبات الهيدروجني ا إلقت�صادية وال�سوقية غري أ�كيدة،
ومتلك املر ّكبات الكهربائية العالية الكفاءة ( أ�كرث من  ،)%90ولكن املتدنية
نطاق القيادة� ،إمكانية حمدودة إلخرتاق ال�سوق .ويت ّم حتديد ا إلنبعاثات
الناجتة عن كال اخليارين من حيث �إنتاج الهيدروجني والكهرباء .أ�ما �إذا
جاء �إنتاج الهيدروجني من الفحم أ�و الغاز مع �إلتقاط الكربون وتخزينه
(وهي الطريقة أالرخ�ص حالي ًا) أ�و من الكتلة أالحيائية أ�و الطاقة ال�شم�سية
أ�و النووية أ�و طاقة الرياح ،فمن املمكن �شبه الق�ضاء على �إنبعاثات الكربون
“ .”well-to-wheelو�ستظهر احلاجة �إىل مزيد من التق ّدم التكنولوجي
أ�و/و �إنخفا�ض يف التكاليف على م�ستوى خاليا الوقود وتخزين الهيدروجني
و�إنتاج الهيدروجني أ�و الكهرباء ب�إنبعاثات كربون متدنية أ�و منعدمة،
والبطاريات (توافق عالٍ ،أ�دلة متو�سّ طة) [.]5.3.1
و يف العام � ،2030سيبلغ �إجمايل قدرة التخفيف يف خيارات كفاءة الطاقة
املط ّبقة على مر ّكبات ا إل�ستخدامات اخلفيفة ،حوايل  0.8-0.7جيغا طن
من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ بتكاليف أ�دنى من  100دوالر أ�مريكي /
طن ثاين أ�ك�سيد الكربون .ولكن البيانات غري كافية لتقدير م�شابه ملر ّكبات
ا إل�ستخدامات الثقيلة .و�سيعطي �إ�ستخدام الوقود أالحيائي احلايل أ�و املتق ّدم،
كما جاء أ�عاله ،مزيد ًا من �إمكانية احلد من ا إلنبعاثات ملا يقارب 1500-600
طن مرتي �إ�ضايف من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ ،يف العام  ،2030بتكاليف

أ�دنى من  25دوالر ًا أ�مريكي ًا  /طن ثاين أ�ك�سيد الكربون (توافق متد ٍن ،أ�دلة
حمدودة) [.]5.4.2

وي�ش ّكل �إ�ستخدام التكنولوجيات ا إلقت�صادية يف جمال الوقود خطر ًا كبري ًا
بالن�سبة �إىل �إمكانية احل ّد امل�ستقبلي من �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون ،يف حال ّمت
�إ�ستخدامها لزيادة ق ّوة املر ّكبات وحجمها بد ًال من حت�سني جممل �إقت�صاد الوقود
واحل ّد من �إنبعاثات الكربون� .إذ �إ�ستهلكت ال�سوق ،يف �إعطائها أالف�ضلية للقوة
واحلجم كثري ًا� ،إمكانية احل ّد من �إنبعاثات غازات الدفيئة بوا�سطة التخفيف،
التوجه احلايل� ،ستتق ّل�ص
املحققة خالل العقدين املا�ضيني .ويف حال �إ�ستم ّر ّ
ب�شكل كبري �إمكانية التخفيف من غازات الدفيئة التي متلكها التكنولوجيات
املتق ّدمة املعرو�ضة أ�عاله (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]5.3 ،5.2
املالحة اجلوية
ميكن حت�سني كفاءة الوقود يف املالحة اجلوية بوا�سطة عدة و�سائل ،مبا
حت�سن التط ّورات
يف ذلك تكنولوجيا املالحة اجلوية وعملها و�إدارتها .وقد ّ
التكنولوجية كفاءة الوقود بن�سبة  %20بالقيا�س �إىل م�ستويات العام ،1997
بحلول العام  ،2015وبن�سبة  %50 - %40متوقّعة بحلول العام  .2050ومع
التح�سن
�إ�ستمرار منو الطريان املدين بن�سبة  %5تقريب ًا �سنوي ًا ،لن يتم ّكن ذلك
ّ
على أالرجح من منع �إرتفاع �إنبعاثات الكربون الناجتة عن جممل حركة
ال�سفر اجلوي .لذا ،ف�إن �إدخال الوقود أالحيائي قادر على أ�ن يخفف بع�ض ًا
من �إنبعاثات الكربون الناجتة عن املالحة اجلوية ،يف حال مت تطويره لكي
ي�ستجيب �إىل خ�صائ�ص الطلب يف �صناعة الطريان ،رغم عدم توفّر معلومات
أ�كيدة حالي ًا عن تكاليف نوع �شبيه من الوقود وعن ا إلنبعاثات الناجتة عن
عملية ا إلنتاج (توافق متو�سّ ط ،أ�دلة متو�سّ طة) [.]5.3.3
وميكن تعزيز عمل الطائرات �إىل ح ّده أالق�صى يف �إ�ستخدام الطاقة (مع
حد أ�دنى من �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون) من خالل �إخت�صار م ّدة الدروج
�إىل أ�ق�صى ح ّد ،والطريان على أ�على املرتفعات املمكنة لل�سفر ،والطريان �ضمن
م�سارات الدائرة العظمى أالق�رص م�سافة ،والتخفيف من الدوران حول
املطارات �إىل ح ّدها أالق�صى .وتق ّدر �إمكانية �إ�سرتاتيجيات �شبيهة يف احلد
من غازات الدفيئة بن�سبة حوايل  .%12 - %6وم�ؤخر ًا ،بد أ� الباحثون النظر
يف �إمكانية تقلي�ص �إىل أ�ق�صى ح ّد جممل الت أ�ثري املناخي الناجت عن عمليات
الطريان اجلوي ،مبا يف ذلك مناطق الت أ�ثريات وذيول ال�سحب و�إنبعاثات
أ�كا�سيد النيرتوجني .وتق ّدر �إمكانية التخفيف للعام  2030بالن�سبة �إىل
الطريان بحوايل  280ط ّن ًا مرتي ًا من ثاين أ�ك�سيد الكربون � /سنة بتكاليف أ�قل
من  100دوالر أ�مريكي  /طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون (توافق متو�سّ ط ،أ�دلة
متو�سّ طة) [.]5.4.2
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النقل البحري
منذ تقرير التقييم الثالث ،وجد تقييم املنظمة البحرية الدولية أ�نه
ب�إمكان تركيبة من الو�سائل الفنية أ�ن حت ّد من �إنبعاثات الكربون بحوايل
 %40 - %20يف ال�سفن أالقدم ،وبحوايل  %30 - %5يف ال�سفن اجلديدة،
من خالل تطبيق املعرفة املتوفّرة عن احلالة ،مثل ت�صميم الهيكل واملروحة
و�صيانتهما .ولكن ،نظر ًا �إىل طول مدة حياة املح ّركات� ،سنحتاج �إىل عقود
قبل تطبيق تلك التدابري على ال�سفن املوجودة على نطاق وا�سع .وترتاوح
ا إلمكانية الق�صرية أالمد للتدابري الت�شغيلية ،مبا يف ذلك تخطيط امل�سالك
واحلد من ال�رسعة بني  %1و .%40وت�شري الدرا�سة �إىل أ�ن احلد أالق�صى
خلف�ض ا إلنبعاثات الناجتة عن املالحة العاملية هو  %18بحلول العام ،2010
و %28بحلول العام  ،2020بعد تطبيق كافة التدابري .وال ت�سمح البيانات
املتوفّرة بتقدير مطلق �إمكانية التخفيف ،وال يتوقّع أ�ن تكون ا إلمكانية كافية
ملوازنة منو الن�شاط البحري خالل الفرتة الزمنية ذاتها (توافق متو�سّ ط،
أ�دلة متو�سّ طة) [.]5.3.4
النقل بوا�سطة ال�سكك احلديدية
تحُ ّ�سن الفر�ص أال�سا�سية املرتبطة بتخفيف �إنبعاثات غازات الدفيئة
املرتبطة بالنقل بال�سكك احلديدية ،احلركة الهوائية ،واحل ّد من وزن
القطارات ،و�إدخال فرامل �إ�سرتجاعية ،وتخزين الطاقة على منت القطارات،
وبالطبع ،احل ّد من �إنبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن توليد الكهرباء .وما
من تقديرات متوفّرة حول جممل �إمكانية التخفيف وتكاليفه [.]5.3.2
نقالت يف و�سائل النقل والنقل العام
ب�إمكان ت أ�مني أ�نظمة النقل العام وبنيتها التحتية ،وتعزيز النقل غري ا آليل،
أ�ن ي�ساهما يف التخفيف من غازات الدفيئة� .إال أ�ن الظروف املحلية هي التي
حتدد مدى �إمكانية التح ّول يف و�سائل النقل نحو أ�مناط أ�ق ّل �إ�ستخدام ًا للطاقة.
كما حت ّدد معدّالت الت�شغيل وم�صادر الطاقة أالولية ألمناط النقل املختلفة،
�إمكانية التخفيف [.]5.3.1
وتت أ�ثر �إحتياجات الطاقة يف النقل احل�رضي ،ب�شكل كبري ،بكثافة هيكلية
البيئة املبنية ونطاقها ،ف�ض ًال عن موقع بنية النقل التحتية و�إت�ساعها وطبيعتها.
ويزداد �إ�ستخدام البا�صات العالية ا إلت�ساع وال�سكك احلديدية ل إل�ستخدامات
اخلفيفة ،واملرتو وال�سكك احلديدية يف ال�ضواحي لتو�سيع النقل العام .وتبينّ
أ�ن أ�نظمة البا�صات ال�رسيعة ( )Bus Rapid Transitمتدنية ر أ��س املال
والكلفة الت�شغيلية ن�سبي ًا ،ولكن من غري امل�ؤكد أ�نه ميكن تطبيقها يف الدول
النامية بالنجاح ذاته التي �شهدته يف أ�مريكا اجلنوبية .ويف حال �إزدادت ح�ص�ص
البا�صات يف النقل العام بن�سبة حوايل � ،%10 - %5ستنخف�ض �إنبعاثات ثاين
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أ�ك�سيد الكربون بن�سبة حوايل  ،%9 - %4وبكلفة ترتاوح ما بني 70-60
دوالر أ�مريكي  /طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون [.]5.3.1
أ�كرث من  %30من الرحالت بوا�سطة ال�سيارات يف أ�وروبا ال تتخطى  3كلم،
و %50منها ال تتخطى  5كلم .ورغم �إمكانية �إختالف أالرقام يف قارات أ�خرى،
تظهر �إمكانية تخفيف �إثر ا إلنتقال من �إ�ستخدام ال�سيارات �إىل النقل غري ا آليل
(امل�شي و�إ�ستخدام الدراجات) ،أ�و منع منو النقل بال�سيارات مقابل النقل غري
ا آليل .وتعتمد �إمكانيات التخفيف ب�شكل كبري على الظروف املحلية ،لكن هناك
فوائد م�شرتكة على م�ستوى نوعية الهواء وا إلزدحام و أ�من الطرقات (توافق
عالٍ  ،أ�دلة وافية) [.]5.3.1
�إجمايل �إمكانية التخفيف يف قطاع النقل
ال ميكن تقدير �إجمايل �إمكانية التخفيف من ثاين أ�ك�سيد الكربون وكلفته �إال
جزئي ًا ب�سبب نق�ص البيانات ملركبات ا إل�ستخدامات الثقيلة ،والنقل بوا�سطة
ال�سكك احلديدية وال�سفن ،وتعزيز ا إلنتقال �إىل النقل العام .أ�ما جممل
ا إلمكانية ا إلقت�صادية الناجتة عن حت�سني كفاءة مركبات ا إل�ستخدام اخلفيف
والطائرات و�إ�ستبدال الوقود أالحفوري التقليدي بوقود أ�حيائي مقابل �سعر
كربون ي�صل �إىل  100دوالر أ�مريكي  /طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ،
فيق ّدر بحوايل  2550 - 1600ط ّن ًا مرتي ًا من ثاين أ�ك�سيد الكربون� .إالّ أ�نه
تقدير يقلل من �إمكانية التخفيف يف قطاع النقل (توافق عالٍ ،أ�دلة متو�سّ طة)
[.]5.4.2

والمكانيات
فاعلية وخربة ال�سيا�سات املناخية إ
واحلواجز وامل�سائل املرتبط بالفر�ص  /التطبيق
�سيا�سات النقل الربي وتدابريه
نظر ًا �إىل الت أ�ثريات ا إليجابية الناجتة عن زيادة الكثافات ال�سكانية على
�إ�ستخدام نقل العام وامل�شي والدراجات و�إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون،
حم�سن عن�رص ًا هام ًا يف ال�سيا�سات املتع ّلقة بقطاع
ي�ش ّكل تخطيط مكاين متكامل ّ
النقل .وتظهر أ�مثلة ج ّيدة يف املدن الكربى يف العديد من الدول .وميكن إلدارة
الطلب على النقل أ�ن تكون فاعلة يف احل ّد من النقل من خالل �إ�ستخدام املركبات
اخلا�صة يف حال ّمت تطبيقها ودعمها بقوة .أ�ما ا إلجراءات اخلفيفة ،مثل ت أ�مني
املعلومات و�إ�ستخدام �إ�سرتاتيجيات ا إلت�صاالت والتقنيات الرتبوية ،فهي
خف�ض يف
تغي ًا يف �سلوك الفرد ،ما �سي�ؤدي �إىل ٍ
قادرة على أ�ن تدفع �إىل أالمام رّ
�إ�ستخدام ال�سيارات بن�سبة  %14يف مدينة أ��سرتال ّية ،و %12يف مدينة أ�ملان ّية،
و %13يف مدينة �سويد ّية (توافق متو�سّ ط ،أ�دلة متو�سّ طة) [.]5.5.1

ّ
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و ُبرهنت مقايي�س �إقت�صاد الوقود أ�و مقايي�س ثاين أ�ك�سيد الكربون يف
احل ّد من �إنبعاثات غازات الدفيئة ،ولكن حتى ا آلن ،طغى من ّو قطاع النقل
على ت أ�ثريها هذا .وو�ضعت معظم الدول املتقدمة وبع�ض الدول النامية
مقايي�س إلقت�صاد الوقود على م�ستوى مركبات ا إل�ستخدامات اخلفيفة .ولكن
موحدة �إىل
تختلف املقايي�س من حيث ال�شكل وال�رصامة ومتت ّد من مقايي�س ّ
مقايي�س طوعية على نطاق ال�صناعة ،مرور ًا مبقايي�س تدريجية بح�سب وزن
ال�سيارة وحجمها .و أ�ظهرت مقايي�س �إقت�صاد الوقود فاعليتها عاملي ًا بح�سب
�رصامتها يف حت�سني �إقت�صاد وقود املركبات وزيادة �إقت�صاد الوقود الذي
متو�سط أ��سطول املركبات على الطرقات ،واحلد من �إ�ستخدام
ي�ستخدمه
ّ
الوقود و�إنبعاثات الكربون .ويف بع�ض الدول� ،إعرت�ضت بع�ض أ�و�ساط �صناعة
ال�سيارات على مقايي�س �إقت�صاد الوقود ملروحة أ��سباب ،من كفاءة ا إلقت�صاد
�إىل أالمن .وميكن تعزيز �إجمايل فاعلية املقايي�س ب�شكل ملحوظ يف حال تزامنت
مع حمفّزات �رضيبية وتوعية امل�ستهلك (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]5.5.1

على التنمية امل�ستدامة (مث ًال الت أ�ثريات على التن ّوع أالحيائي) ،ال ب ّد من ربط
املحفّزات ب�رشوط �إ�ضافية عند �إ�ستخدام الوقود االحيائي.
�سيا�سات النقل اجلوي والبحري وتدابريه
بهدف احلد من �إنبعاثات النقل اجلوي والبحري الناجتة عن �إحرتاق
وقود اخلزانات ،حتتاج �سيا�سات أ�طر العمل �إىل التنمية .ودر�ست منظمة
الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية خيارات احلد من �إنبعاثات
غازات الدفيئة .ولكن مل يت ّم حتى ا آلن ت�صميم �إطار مالئم لتطبيق ال�سيا�سات.
�إال أ�ن منظمة الطريان املدين الدويل �إعتمدت مفهوم نظام دويل مفتوح للتداول
با إلنبعاثات ُيط ّبق مبوجب آ�لية طوعية أ�و ب�إدخال الطريان الدويل �ضمن أ�نظمة
التداول با إلنبعاثات املوجودة.
وبالن�سبة �إىل الطريان ،ميلك كل من الر�سوم املفرو�ضة على الوقود
وا إلنبعاثات والتداول �إمكانية احلد من ا إلنبعاثات ب�شكل ملحوظ .و�سي�ش ّكل
النطاق اجلغرايف (الطرقات والتغطية) ،وكمية املخ�ص�صات لقطاع الطريان
والتغطية عنا�رص أ��سا�سية يف حتديد طريقة التداول با إلنبعاثات أالكرث
فاعلية للحد من ت أ�ثريات الطريان على املناخ .وقد ي�ؤدي فر�ض الر�سوم على
ا إلنبعاثات أ�و التداول بفر�ضها �إىل زيادة يف تكاليف الوقود ،ما �سي�ؤثر �إيجاب ًا
على كفاءة املح ّرك [.]5.5.2

وحتدد ال�رضائب على �رشاء ال�سيارات وت�سجيلها و�إ�ستخدامها وعلى
وقود املح ّركات و�سيا�سات ت�سعري املواقف ،ب�شكل كبري ،وعلى �إ�ستخدام
الطاقة للمركبات ،وعلى �إنبعاثات غازات الدفيئة .وت�ستعملها دول عدة لزيادة
املردود العام و إلدخال جزئي لتكاليف �إ�ستخدام املركبات أ�و مراقبة ا إلزدحام
على الطرقات العامة .ويكمن أ�حد أال�سباب الهامة التي حت ّد فاعلية �رضيبة
الوقود أ�و ثاين أ�ك�سيد الكربون يف أ�ن مرونة أال�سعار هي أ��صغر من مرونة
الدخل املرتبط بالطلب .وعلى املدى الطويل� ،ستزيد مرونة الدخل املرتبط
بالطلب بـ 3-1.5من مرونة أال�سعار يف جممل الطلب على النقل ،ما يعني أ� ّن
م�ؤ�رشات أال�سعار �ست�صبح أ�قل فاعلية مع زيادة الدخل .وبرهنت امل�سرتدات
على �رشاء املركبات و�رضائب ت�سجيل املركبات أ�نها فاعلة على م�ستوى
الوقود .وتط ّبق دول عدة �سيا�سات ت�سعري �إ�ستخدام الطرقات واملواقف ما
ي� ؤ ّثر ب�شكل ملحوظ على �إ�ستخدام امل�سافرين لل�سيارات (توافق عالٍ ،أ�دلة
وافية) [.]5.5.1

وتعتمد معظم املبادرات احلالية على م�ستوى ال�سيا�سات يف قطاع ال�سفن
على خطط طوعية ت�ستخدم م�ؤ�رشات كفاءة ال�سفن على م�ستوى الوقود.
وتعتمد الر�سوم على �إ�ستخدام مرافئ تختلف تعب ًا للظروف البيئية ،وذلك يف
العديد من املناطق .ومن بني ال�سيا�سات أالخرى الهادفة �إىل احلد من �إنبعاثات
ال�سفن ،نذكر �إدخال املالحة البحرية الدولية �ضمن النظم الدولية للتداول
با إلنبعاثات ،وال�رضائب على الوقود أ
والدوات التنظيمية (توافق عالٍ ،أ�دلة
وافية) [.]5.5.2

أ�دخلت حكومات عديدة ،أ�و ترغب يف �إدخال� ،سيا�سات تهدف �إىل تعزيز
الوقود أالحيائي يف ا إل�سرتاتيجيات الوطنية ملكافحة ا إلنبعاثات .ونظر ًا �إىل
أ�ن منافع الوقود أالحيائي يف التخفيف من ثاين أ�ك�سيد الكربون ترتبط ب�شكل
أ��سا�سي مببد أ�  ،well-to-tankتكون حمفّزات �إ�ستخدام الوقود أالحيائي أ�كرث
فاعلية ك�سيا�سات مناخية ،يف حال ّمت ربطها بكفاءات ثاين أ�ك�سيد الكربون جلهة
 .well-to-wheelsوبالتايل ،يجب أ�ن تتوازن معدّالت ال�رضائب التف�ضيلية
وا إلعانات واحل�ص�ص من أ�جل خلط الوقود مع املنافع على م�ستوى �إدخارات
ثاين أ�ك�سيد الكربون خالل دورة  well-to-wheelكاملة ،بالن�سبة �إىل كل نوع
من أ�نواع الوقود .وبهدف جتنّب الت أ�ثريات ال�سلبية إلنتاج الوقود أالحيائي

ال�سيا�سات املتكاملة غري املناخية التي ت ؤ�ثر على �إنبعاثات
غازات الدفيئة واملنافع امل�شرتكة أ
املت�تية من �سيا�سات التخفيف
من غازات الدفيئة
ر ّكز التخطيط وال�سيا�سات املتع ّلقان بالنقل م�ؤخر ًا ،ب�شكل أ�كرب ،على أ�وجه
التنمية امل�ستدامة ،ما ي�ض ّم احلد من واردات النفط ،وحت�سني نوعية الهواء،
واحلد من التل ّوث الناجت عن ال�ضجيج ،وزيادة ال�سالمة ،واحلد من ا إلزدحام،
حت�سن الت�آزر
وحت�سني النفاذ �إىل من�ش�آت النقل .وميكن ل�سيا�سات كهذه أ�ن ّ
مع خف�ض �إنبعاثات غازات الدفيئة (توافق عالٍ ،أ�دلة متو�سّ طة) [،5.5.4
.]5.5.5
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�إنبعاثات الكربون امل�ستقبلة املت أ�تية من �إ�ستخدام الطاقة يف املباين
ت�ستخدم الكتب التي تتناول قطاع املباين مزيج ًا من خطوط أال�سا�س .فت ّم،
يف الف�صل احلايل ،حتديد خط أ��سا�س لقطاع املباين بني �سيناريو ب 2يف التقرير
اخلا�ص و أ�1ب ،2مع �إنبعاثات غازات الدفيئة قدرها  14.3جيغا طن من ثاين
أ�ك�سيد الكربون املكافئ (مبا يف ذلك ا إلنبعاثات الناجتة عن �إ�ستخدام الكهرباء)
يف العام  .2030أ�ما �إنبعاثات ب 2يف التقرير اخلا�ص و أ�1ب فهي  11.4و15.6
جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ .أ�ما بح�سب ال�سيناريو ب 2يف
التقرير اخلا�ص بال�سيناريوهات (الر�سم  17يف امللخّ �ص الفني) ،املبني على
منو �إقت�صادي أ�دنى ن�سبي ًا ،فتملك أ�مريكا ال�شمالية ودول آ��سيا ال�رشقية غري
املدرجة يف املرفق أالول ال�رشيحة أالكرب من زيادة ا إلنبعاثات .ويف �سيناريو
التقرير أ�1ب الذي ي�شري �إىل منو �إقت�صادي �رسيع ،تزداد كافة �إنبعاثات
الكربون يف العامل النامي :آ��سيا وال�رشق أالو�سط و�شمال أ�فريقيا و أ�مريكا
الالتينية وال�صحراء أالفريقية ،بح�سب التد ّرج املذكور .وب�شكل عام ،يبلغ
املع ّدل ال�سنوي إلنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون بني العامني  2004و،2030
ن�سبة  %1.5بح�سب �سيناريو ب ،2و %2.4بح�سب �سيناريو أ�1ب (توافق
عالٍ ،أ�دلة متو�سّ طة) [.]6.3 ،6.2

 6املباين ال�سكنية والتجارية
وتوجهات إالنبعاثات
و�ضع القطاع
ّ
�سنة  ،2004بلغت �إنبعاثات غازات الدفيئة يف قطاع املباين (ب�إ�ستثناء
�إنبعاثات �إ�ستخدام الكهرباء) حوايل  5جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون
املكافئ � /سنة ( 3جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ � /سنة للكربون،
 0.1جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ � /سنة ألك�سيد النيرتوز0.4 ،
جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ � /سنة للميثان ،و 1.5جيغا طن من
ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ � /سنة للهيدروكربون) .وت�ض ّم أالرقام أالخرية
الغازات املفلورة التي يغطيها بروتوكول مونرتيال وحوايل  0.2-0.1جيغا
طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ � /سنة لغازات الهيدروفلوروكربون).
ونظر ًا �إىل أ�ن التخفيف يف هذا القطاع ي�ض ّم العديد من التدابري الهادفة �إىل
توفري الكهرباء ،تُقا�س �إمكانية التخفيف عادة مع أالخذ ب�إجراءات توفري
الكهرباء .ومن باب املقارنة ،غالب ًا ما تُعر�ض أ�رقام ا إلنبعاثات الناجتة عن
قطاع املباين مع ا إلنبعاثات الناجتة عن �إ�ستخدام الكهرباء يف هذا القطاع.
ومع �إدخال ا إلنبعاثات الناجتة عن �إ�ستخدام الكهرباء ،بلغت �إنبعاثات ثاين
أ�ك�سيد الكربون املرتبطة بالطاقة على م�ستوى قطاع املباين 8.6 ،جيغا طن من
ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ � /سنة أ�ي حوايل  %33من املجموع العاملي للعام

تكنولوجيات التخفيف وممار�ساته

 .2004ويق ّدر بالتايل جمموع �إنبعاثات غازات الدفيئة ،مبا يف ذلك ا إلنبعاثات
الناجتة عن �إ�ستخدام الكهرباء ،بحوايل  10.6جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد
الكربون املكافئ � /سنة (توافق عالٍ ،أ�دلة متو�سّ طة) [.]6.2

4

تندرج تدابري احلد من �إنبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن املباين �ضمن
ثالث فئات )1 :احلد من �إ�ستهالك الطاقة 13وطاقة املباين؛  )2ا إلنتقال
�إىل وقود مبحتوى متدنٍ من الكربون ،مبا يف ذلك �إ�ستخدام أ�و�سع للطاقة
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امللخ�ص الفني� :إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون (جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون) الناجتة عن املباين ،مبا يف ذلك ا إلنبعاثات الناجتة عن �إ�ستخدام
الر�سم  17يف
ّ
الطاقة[ 2030-1971 ،الر�سم .]6.2
مالحظة :أالحمر الداكن – �إنبعاثات تاريخية؛ أالحمر الفاحت – �إ�سقاطات مبوجب �سيناريو التقرير اخلا�ص بُ .2ي�شار �إىل بلدان �أوروبا ال�رشقية والقوقاز و�آ�سيا الو�سطى
بالنكليزية EECCA
إ
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املتجددة؛  )3مراقبة �إنبعاثات غازات الدفيئة غري ثاين أ�ك�سيد الكربون.
وت�سمح تكنولوجيات حالية عديدة بالتخفيف من �إ�ستهالك طاقة املباين
بوا�سطة أ�غطية حرارية أ�ف�ضل ،14وطرق ت�صميم أ�ف�ضل وعمليات أ�ف�ضل،
وجتهيزات أ�كرث كفاءة ،وطلب خمفّ�ض على خدمات الطاقة .وترتبط أ�همية
التدفئة والتربيد الن�سبية باملناخ ،وهي لذلك تختلف �إقليمي ًا ،بينما ترتبط
كفاءة ت�صميم التكنولوجيا ال�سلبي أ�ي�ض ًا باملناخ ،مع �إختالف هام بني املناطق
احلارة – الرطبة واحلارة – اجلافة .وهناك عوامل هامة أ�خرى ت�ساهم يف
احلد من �إ�ستخدام طاقة املباين ،مثل �سلوك �س ّكان املباين ،مبا يف ذلك جتنّب
الت�شغيل غري ال�رضوري للتجهيزات ،ومعايري درجات احلرارة متك ّيفة بد ًال
من أ�ن تكون ثابتة (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]6.4
�إمكانية التخفيف يف قطاع املباين
ميكن حتقيق خف�ض كبري يف �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون الناجتة عن
�إ�ستخدام الطاقة يف املباين خالل ال�سنوات املقبلة باملقارنة مع ا إلنبعاثات
امل�سقطة .وتعود هذه الثقة �إىل التجربة الكبرية لعدد وا�سع من التكنولوجيات
واملمار�سات أ
والنظمة من أ�جل ت أ�مني كفاءة الطاقة ،ف�ض ًال عن خربة م�شابهة
من حيث أالهمية يف الربامج وال�سيا�سات التي تعزز كفاءة الطاقة يف املباين.
وميكن توفري جزء كبري من الطاقة ب أ��ساليب تقلل من تكاليف دورة احلياة،
وحتقق تالي ًا خف�ض ًا إلنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون الذي ميلك كلفة �سلبية
�صافية (يعني ذلك عاد ًة كلفة �إ�ستثمار أ�على ،لكن كلفة ت�شغيل أ�دنى) (توافق
عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]6.5 ،6.4
م�سح ت أ�لف من ثمانني درا�سة تلك ا إل�ستنتاجات (اجلدول  5يف
ويدعم ٌ
امللخّ �ص الفني) ،وي�شري �إىل أ�ن تكنولوجيات ا إل�ضاءة ذات الكفاءة هي من
أ�برز التدابري الواعدة مبكافحة غازات الدفيئة يف املباين يف معظم الدول
تقريب ًا ،إلمكانية التوفري والفاعلية بالقيا�س �إىل التكلفة .بحلول العام ،2020
متكن مكافحة حوايل  760ط ّن ًا مرتي ًا من ثاين أ�ك�سيد الكربون من خالل �إعتماد
أ�نظمة ا إل�ضاءة أالقل كلفة لدورة احلياة الواحدة ،عاملي ًا ،وذلك مبع ّدل كلفة
أ�قل من  160دوالر ًا أ�مريكي ًا  /طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون ( أ�ي مبنفعة
�إقت�صادية �صافية) .أ�ما بالن�سبة �إىل حجم التوفري فت�ضع معظم الدرا�سات

املح�سن وتدفئة املباين يف املناخات الباردة وتدابري الكفاءة
يف املقدمة العزل ّ
املتع ّلقة بتربيد أالماكن وبتهوئتها يف املناخات احلارة ،با إل�ضافة �إىل أ�فران
الطبخ يف الدول النامية .ومن بني ا إلجراءات الهامة أالخرى إلمكانية توفري
الطاقة ،نذكر :التدفئة املائية العاملة على الطاقة ال�شم�سية و أ�نظمة التطبيق
الفاعل و�إدارة الطاقة.

وعندما يتع ّلق أالمر بالكفاءة قيا�س ًا �إىل الكلفة ،ت أ�تي أ�فران الطبخ ذات
الكفاءة يف املرتبة الثانية بعد ا إل�ضاءة يف الدول النامية ،بينما تختلف �إجراءات
املرتبة الثانية يف الدول املتق ّدمة نظر ًا �إىل �إختالف املناخ واملنطقة اجلغرافية.
ووجدت معظم الدرا�سات التي تنظر يف حاالت ا إلقت�صاد الذي مي ّر مبرحلة
�إنتقالية (عاد ًة يف املناطق أالكرث برد ًا) أ�ن تدابري التدفئة هي أالكرث كفاءة من
حيث الكلفة ،مبا يف ذلك عزل اجلدران وال�سقف والنوافذ أ
والر�ض� ،إىل جانب
مراقبة أ�ف�ضل لنظام تدفئة املباين .وتعترب �إجراءات التطبيق يف الدول املتقدمة،
عادةً ،أالكرث كفاء ًة بالقيا�س �إىل الكلفة ،مع رفع م�ستوى ت�صنيف التجهيزات
املرتبطة بالطبخ يف مناخات أ�كرث دفئ ًا .أ�ما توفري الطاقة امل�ستخدمة لتربيد
الهواء فب�إمكانه أ�ن يكون عملية أ�كرث كلفة مقارنة مع �إجراءات كفاءة أ�خرى،
ولكنه فاعل بالقيا�س �إىل الكلفة ألنه ي�ؤدي �إىل نقل ذروات طاقة أ�كرث كلفة.
وميكن يف املباين الفردية اجلديدة توفري ن�سبة  %75أ�و أ�كرث من الطاقة
مقارن ًة مع املمار�سات احلالية ،وذلك بكلفة �إ�ضافية �صغرية أ�و من دون أ�ية
كلفة �إ�ضافية .ويحتاج هذا التوفري �إىل عملية ت�صميم متكاملة جتمع املهند�سني
واملقاولني والزبائن ،مع أالخذ بكامل الفر�ص للحد �سلبي ًا من الطلب على
الطاقة داخل املباين [.]6.4.1
أ�ما التخفيف من غازات الدفيئة يف املباين يف الدول النامية في�ش ّكل أ�همية
كربى� ،إذ ميكن للطبخ ب�إ�ستخدام أالفران أ�ن ي�صبح أ�كرث كفاءة و أ�ن يحرق
اجلزيئيات ب�شكل أ�كرث �إكتما ًال ،في�ستفيد بالتايل �سكان القرى من نوعية الهواء
املح�سنة ،مع تخفيف �إنبعاثات غازات الدفيئة .وميكن حتديد م�صادر حملية
ّ
املح�سنة واملتدنية من حيث �إطالق غازات الدفيئة .وتظهر احلاجة يف
للمواد ّ
املناطق احل�رضية ،خا�صة يف املدن� ،إىل كامل التكنولوجيا احلديثة امل�ستخدمة
يف الدول املتق ّدمة ،بهدف احل ّد من �إنبعاثات غازات الدفيئة [.]6.4.3
وت�ضم املجاالت اجلديدة لتوفري الطاقة داخل املباين التجارية تطبيق
املراقبة وتكنولوجيا املعلومات من أ�جل ا إل�ستمرار يف املراقبة والت�شخي�ص
ونقل أالخطاء امللحوظة داخل املباين التجارية (املراقبة الذكية)؛ يقرن ذلك
مبقاربات مبنية على النظم للح ّد من احلاجة �إىل التهوئة والتربيد و�إزالة
الرطوبة .كما تظهر أ�همية النوافذ املتق ّدمة والت�صميم ال�شم�سي ال�سلبي
وتقنيات احل ّد من الت�رسّ بات من املباين أ
والنابيب ،وا إل�ستخدامات ذات
الكفاءة على م�ستوى الطاقة ،ومراقبة �إ�ستهالك الطاقة املثلى واجلاهزة
ل إل�ستخدام ،ف�ض ًال عن �إ�ضاءة �صلبة ،وذلك يف القطاعني ال�سكني والتجاري
(توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]6.5

 13ينطبق ذلك على كافة أ��شكال �إ�ستخدامات الطاقة يف املباين ،مبا يف ذلك الكهرباء.
لتنقل الكتلة احلرارية بني داخل املبنى وخارجه.
 14ي�شري مفهوم »الغطاء احلراري« �إىل غطاء املبنى الذي ي�ؤ دي دور احلاجز للحار غري املرغوب فيه ،أ�و ّ
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ّ
امللخ�ص الفني

امللخ�ص الفني:
اجلدول  5يف
ّ
املنطقة
ا إلقت�صادية

الدول املتقدّمة

ا إلقت�صاد الذي
مي ّر مبرحلة
�إنتقالية

الدول النامية

�إمكانية احلد من �إنبعاثات غازات الدفيئة يف قطاع املباين للعام  2020أ(�) [اجلدول .]6.2

الدول  /جمموعات الدول
ا إلمكانية كن�سبة مئوية من خط التدابري التي تغطي ا إلمكانية التدابري التي ت�ؤمن أ�رخ�ص
ب)
أ
أ
امل�ستعر�ضة للمنطقة املذكورة
خيارات التخفيف
الكرب
ال�سا�س لقطاع املباين
 .1جتهيز حت�سيني للطبقة
الواليات املتحدة أالمريكية ،كندا ،فنية:
� .1إ�ستخدام قليل ألجهزة
ج)
اخلارجية ،عزل داخلي للنوافذ
أ��سرتاليا ،اليونان ،جمهورية
%54-%21
التلفاز ومع ّدات ملحقة ذات
واجلدران ب�شكل خا�ص؛
كوريا ،اململكة املتحدة ،أ�ملانيا،
�إقت�صادية:
كفاءة (م�ستخدمة أ�و جاهزة
اليابان
(<  0دوالر أ�مريكي  /طن من  .2أ�نظمة تدفئة املكان
ل إل�ستخدام) ،ب ّرادات ،ثلاّ جات،
مراوح ومك ّيفات هواء.
� .3إ�ضاءة فاعلة خا�ص ًة ا إلنتقال
ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ):
(د)
�إىل امل�صابيح الفلورية املدجمة � .2سخّ انات املياه.
%25 - %12
 .3أ�ف�ضل ممار�سات ا إل�ضاءة.
و�صابورت ذات كفاءة
�سوقية:
%37 - %15
 .1عزل قبل وبعد ،و�إ�ستبدال
املجر ،رو�سيا ،بولندا ،كرواتيا ،فنية:
� .1إ�ضاءة ذات كفاءة ومراقبتها.
ه)
القطع املختلفة داخل املبنى،
وكمجموعة واحدة :التفيا،
%47 - %26
 .2أ�نظمة مراقبة أ�جهزة التدفئة
خا�صة النوافذ؛
�إقت�صادية:
و�سخّ انات املياه.
�إ�ستونيا ،ليتوانيا� ،سلوفاكيا،
�سلوفينيا ،املجر ،مالطا ،قرب�ص 0 <( ،دوالر أ�مريكي  /طن من � .2إ�ضاءة فاعلة خا�ص ًة ا إلنتقال  .3جتهيز حت�سيني للقطع داخل
�إىل امل�صابيح الفلورية املدجمة؛ املباين و�إ�ستبدالها ،خا�ص ًة
بولندا ،جمهورية ت�شيكيا
ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ):
و)
� .3إ�ستخدامات ذات كفاءة مثل
النوافذ.
%37 - %13
الربادات و�سخّ انات املياه.
�سوقية:
%14
ً
حم�سنة ،وخا�ص ًة
�ضاءة
نتقال
ل
ا
ة
خا�ص
فاعلة
�ضاءة
�
.1
�
.1
فنية:
ميامنار ،الهند ،أ�ندوني�سيا،
إ
إ
ّ
إ
�إىل امل�صابيح الفلورية املدجمة،
ا إلنتقال �إىل امل�صابيح الفلورية
%41 - %18
الربازيل ،ال�صني ،ا إلكوادور،
جتهيز حت�سيني ل إل�ضاءة،
املدجمة ،جتهيز حت�سيني
تايالندا ،باك�ستان ،جنوب أ�فريقيا �إقت�صادية:
ل إل�ضاءة ،م�صابيح كاز ذات
م�صابيح كاز ذات كفاءة؛
(<  0دوالر أ�مريكي  /طن من
 .2أ�نواع خمتلفة من أ�فران الطبخ كفاءة؛
ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ):
ز)
املح�سنة ،خا�ص ًة أ�فران الكتلة  .2أ�نواع خمتلفة من أ�فران الطبخ
%52 - %13
ّ
أ
أ
املح�سنة ،خا�ص ًة أ�فران الكتلة
العاملة
فران
ال
تليها
حيائية،
ال
�سوقية:
ّ
امل�س َّيلة
النفطية
َين
ز
الغا
على
أالحيائية ،تليها أالفران العاملة
%23
َ
والكاز.
على الكاز.
� .3إ�ستخدامات ذات كفاءة
� .3إ�ستخدامات ذات كفاءة
لتجهيزات مثل الربادات
لتجهيزات مثل الربادات
ومك ّيفات الهواء.
ومك ّيفات الهواء.

مالحظات:
والكوادور وجنوب �أفريقيا التي �إتخذت من العام
�أ) ب إ��ستثناء إ
الحتاد أالوروبي ،15-هناك اليونان وكندا والهند ورو�سيا التي �إتخذت من العام  2010هدف ًا لها ،واملجر إ
 2030هدف ًا لها.
أ
المكانيات ،فتنق�ص بالتايل املعلومات التي
من
واحد
بنوع
ّقة
ل
املتع
املحدودة
الدرا�سات
ب�سبب
مة
د
املتق
الدول
يف
قت�صادية
ال
مكانية
ال
من
كرب
�
ال�سوق
ب) تظهر �إمكانية
إ
إ
إ
ّ
أ
ت�شري على أالرجح �إىل �إمكانية �إقت�صادية �على.
أ
المكانية كن�سبة مئوية خلط ال�سا�س يف امل�ستقبل (تعترب
ج) إ
الثنتان للعام  ،2010يف حال �إ�ستعملنا املعادلة التقريبية� :إمكانية �-1(-1( = 2020إمكانية  )2010إل�سقاط إ
النطالق) ،وترتاوح الن�سبة الفا�صلة بني  %38و.%79
�سنة � 2000سنة إ
د) الن�سبتان للعام  ،2010يف حال مت �إ�ستعمال املعادلة املقرتحة ،ت�صبح الن�سبة الفا�صلة .%44 - %22
ه) الرقم أالخري للعام  ،2010ويوازي ن�سبة  %72يف العام  2020عند �إ�ستعمال املعادلة املذكورة �أعاله.
و) الرقم أالخري للعام  ،2010ويوازي  %24يف العام  2020عند �إ�ستعمال املعادلة املذكورة �أعاله.
املتو�سطة.
المكانية
ز) الرقم أالخري للعام  ،2030ويوازي  %38يف العام  2020عند �إ�ستعمال املعادلة املذكورة �أعاله لتحديد إ
ّ

ويعترب �سلوك �شاغري املباين والثقافة و�إختيار امل�ستهلك و�إ�ستخدام
التكنولوجيا ،عوامل هامة يف حتديد �إ�ستخدامات الطاقة داخل املباين،
وت�ؤدي دور ًا ا�سا�سي ًا يف �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون .لكن ،ق ّلما يتم تقييم
�إمكانية احل ّد من ا إلنبعاثات من خالل خيارات غري تكنولوجية ،وق ّلما ت أ�خذها
ال�سيا�سات بعني ا إلعتبار (توافق عالٍ ،أ�دلة متو�سّ طة).
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وتظهر فر�ص احل ّد من ا إلنبعاثات املبا�رشة للغازات املفلورة يف قطاع
املباين ب�شكل كبري من خالل �إعتما ٍد عاملي ألف�ضل املمار�سات وطرق
ا إل�ستعادة ،مع �إمكانية تخفيف كافة الغازات املعاجلة بالفلور تق ّدر
بحوايل  0.7جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ ،للعام .2015
ويق�ضي تخفيف امل ّربدات الهالوكربونية ب�شكل أ��سا�سي بتجنّب الت�رسّ ب

ّ
امللخ�ص الفني

امللخ�ص الفني� :إ�سقاطات �إمكانية التخفيف العاملية من ثاين أ�ك�سيد الكربون للعام  ،2020با إلرتباط مع الكلفة [اجلدول .]6.3
اجلدول  6يف
ّ

�إمكانيات التخفيف من ثاين أ�ك�سيد الكربون كجزء من �إمكانيات التخفيف من ثاين أ�ك�سيد الكربون بالقيم
�إ�سقاطات �إنبعاثات خط أ
ال�سا�س يف فئات الكلفة يف
�إنبعاثات خط
املطلقة يف فئات الكلفة للعام  ،2020جيغا طن
ال�سا�س يف العام العام ( 2020تكاليف بالدوالر أ
أ
المريكي  /طن من ثاين من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ (تكاليف بالدوالر
أ
أ
أ
المريكي  /طن من ثاين �ك�سيد الكربون املكافئ)
�ك�سيد الكربون املكافئ)
2020
مناطق عاملية

جيغا طن من ثاين
أ�ك�سيد الكربون
املكافئ

العامل

11.1

دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
ا إلقت�صادي (ا إلقت�صاد الذي مي ّر
مبرحلة �إنتقالية)

4.8

ا إلقت�صاد الذي مي ّر مبرحلة �إنتقالية
دول غري أ�ع�ضاء يف منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي

<0
%29
%27

20-0
%3
%3

100-20
%4
%2

<100
%36
%32

<0
3.2
1.3

100-20 20-0
0.45 0.35
0.10 0.10

<100
4.0
1.6

1.3

%29

%12

%23

%64

0.4

0.15

0.30

0.85

5.0

%30

%2

%1

%32

1.5

0.10

0.05

1.6

المكانية بالقيا�س �إىل الكلفة.
المكانية العاملية
املجمعة بالقيا�س �إىل الكلفة واملنطقة على  17درا�سة ف�صّ لت إ
مالحظة :تعتمد إ
ّ

من مك ّيفات الهواء وجتهيزات التربيد ( أ�ي خالل ا إل�ستخدام العادي
وال�صيانة ،وعند انتهاء �صالحيته) واحل ّد من �إ�ستخدام الهالوكربون يف
التجهيزات اجلديدة .ويكمن املحدد أال�سا�سي إلمكانية حتقيق ما تق ّدم،
يف التكاليف املرتبطة بتطبيق التدابري بهدف حتقيق احل ّد من ا إلنبعاثات.
وهي ترتاوح بني املنفعة ال�صافية و 300دوالر أ�مريكي /طن من ثاين أ�ك�سيد
الكربون املكافئ (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]6.5
�إمكانية التخفيف يف قطاع املباين
تظهر �إمكانية عاملية للح ّد من حوايل  %30من �إنبعاثات خط أال�سا�س
امل�سقطة داخل القطاعني ال�سكني والتجاري ب�شكل فاعل بالقيا�س �إىل الكلفة،
بحلول العام ( 2020اجلدول  6يف امللخّ �ص الفني) .وميكن جتنّب حوايل %3
�إ�ضافية من �إنبعاثات خط أال�سا�س بكلفة ت�صل �إىل  20دوالر ًا أ�مريكي ًا  /طن
من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ ،و� %4إ�ضافية يف حال مت النظر يف التكاليف
التي ت�صل �إىل  100دوالر أ�مريكي  /طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ.
لكن ،نظر ًا �إىل عدد ا إلمكانيات املتدنية الكلفة املتوفّرة ،مل يتم تقييم ا إلمكانية
املرتفعة الكلفة �إال ب�شكل حمدود ،ولذلك أ�تى التقدير أ��صغر من القيمة
احلقيقية .ومت ّثل التقديرات املبنية على �إ�ستخدام �إ�سقاطات �إنبعاثات خط
أال�سا�س العاملية على م�ستوى املباين ،15حوايل  3.4 ،3.2و 4.0جيغا طن من
ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ للعام  ،2020بكلفة ت�ساوي ال�صفر و 20دوالر ًا

أ�مريكي ًا  /طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ ،و 100دوالر أ�مريكي  /طن
من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ (توافق عا ٍلٍ ،أ�دلة كافية) [.]6.5
وعلى أالرجح ،ف�إن ا إلمكانية احلقيقية هي أ�على نظر ًا �إىل أ�نه مل يتم
النظر يف كافة خيارات كفاءة ا إل�ستخدام النهائي يف الدرا�سات ،كما مل تُذكر
اخليارات غري التكنولوجية ومنافعها امل�شرتكة العالية عادةً ،مع أالخذ باملباين
املتكاملة العالية الكفاءة .لكن قدرة ال�سوق تبقى أ��صغر بكثري من ا إلمكانية
ا إلقت�صادية.
نظر ًا �إىل املعلومات املحدودة املتوفّرة للعام ّ ،2030مت �إجراء �إ�ستقراء
خارجي من النتائج للعام � ،2020إىل ا إلمكانية ا إلقت�صادية للعام  2030بهدف
املقارنة مع قطاعات أ�خرى .وتظهر التقديرات يف اجلدول  7يف امللخّ �ص الفني.
أ�ما ا إل�ستقراء اخلارجي لتقدير �إمكانيات العام  2030في�شري �إىل �إمكانية
احل ّد عاملي ًا من  4.5و 5.0و 5.6جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون � /سنة
بتكاليف < ،0و< 20و< 100دوالر أ�مريكي  /طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون
املكافئ على التوايل .ما يوازي  %30و %35و %40من �إنبعاثات خط أال�سا�س
امل�سقطة .وترتبط تلك أالرقام مب�ستويات أ�دنى بكثري من اليقني مقارنة مع
العام  ،2020وذلك نتيجة أ
البحاث املحدودة املخ�ص�صة للعام ( 2030توافق
متو�سّ ط ،أ�دلة متدنية).

يتم �إ�ستخدام �إ�سقاطات من تقرير وطني
 15يعتمد �إحت�ساب �إ�سقاطات �إنبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون على  17درا�سة �إ�ستخدمت لتحديد إ
المكانية العاملية (ويف حال غاب خط �أ�سا�س عن درا�سة ماّ ،
�أخر عن التخفيف).
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ّ
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اجلدول  7يف ّ
نطالقا
ً
بناء على ا إل�ستقراء اخلارجي � إ
امللخ�ص الفني� :إ�سقاطات �إمكانية التخفيف العاملية من ثاين أ�ك�سيد الكربون للعام  2030بالقيا�س �إىل الكلفةً ،
من أ�رقام العام  ،2020باجليغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون [اجلدول .]6.4

ا إلمكانية بكلفة أ�قل من 100
دوالر أ�مريكي  /طن من ثاين
أ�ك�سيد الكربون املكافئ

خيار
التخفيف املنطقة
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي
توفري
أ�)
الكهرباء ا إلقت�صاد الذي مي ّر مبرحلة �إنتقالية
دول غري أ�ع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
ا إلقت�صادي وال مي ّر �إقت�صادها مبرحلة �إنتقالية
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي
توفري
الوقود
ا إلقت�صاد الذي مي ّر مبرحلة �إنتقالية
دول غري أ�ع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
ا إلقت�صادي وال مي ّر �إقت�صادها مبرحلة �إنتقالية
املجموع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي
ا إلقت�صاد الذي مي ّر مبرحلة �إنتقالية
دول غري أ�ع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
ا إلقت�صادي وال مي ّر �إقت�صادها مبرحلة �إنتقالية
املجموع العاملي

�إ�سقاطات خط
أ
ال�سا�س للعام
متدن
2030
ٍ
0.75
3.4

عال
ٍ

ا إلمكانية بالقيا�س �إىل أ�مناط الكلفة املختلفة
 20-0دوالر ًا
أ�مريكياً  /طن  100-20دوالر
< 0دوالر
أ�مريكي  /طن
من ثاين أ�ك�سيد أ�مريكي  /طن
الكربون
من ثاين أ�ك�سيد
من ثاين أ�ك�سيد
الكربون املكافئ
الكربون املكافئ املكافئ
 73-0دوالر ًا  367-73دوالر ًا
< 0دوالر
أ�مريكي  /طن
أ�مريكياً  /طن أ�مريكياً  /طن
من الكربون
من الكربون من الكربون
0.0
0.0
0.85

0.95
0.20
2.4

0.20
1.9

0.0
0.1

0.0
0.1

2.0
1.0
3.0

1.0
0.55
0.70

1.2
0.85
0.80

0.85
0.20
0.65

0.2
0.2
0.1

0.1
0.3
0.0

5.4
1.4
7.5
14.3

1.8
0.70
2.4
4.8

2.2
1.1
3.2
6.4

1.7
0.40
2.5
4.5

0.2
0.2
0.1
0.5

0.1
0.3
0.0
0.7

0.40
4.5

0.15
1.7

مالحظة:
أ�)

امللخ�ص الفني على الف�صل  11اجلدول  ،11.3ب�سبب تطبيق خطوط �أ�سا�س خمتلفة� ،إال
ال تنطبق القيم املطلقة من إ
المكانيات الناجتة عن توفري الكهرباء يف اجلدول  8يف ّ
أ
النبعاثات التي مت احل ّد منها والتي �سبق �أن مت أالخذ بها يف
ح�صة
11.3
اجلدول
ي�ستثني
كما
احلالتني.
يف
ذاتها
هي
�سا�س
ال
خلط
مئوية
كن�سبة
المكانيات
إ
�أن تقديرات إ
المكانية.
امللخ�ص الفني تبع ًا لتلك إ
يفرق اجلدول  7يف ّ
قطاع �إمدادات الطاقة ،بينما ال ّ

وحتدد توقّعات املدى الطويل خليارات قطاع املباين بكلفة ت�صل �إىل 25
دوالر ًا أ�مريكي ًا  /طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ� ،إمكانية احل ّد من
ا إلنبعاثات بحوايل  7.7جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ يف العام
.2050

للحرتار
تفاعالت خيارات التخفيف مع التعرّ�ض إ
والتك ّيف معه
ي�ؤدي ا إلحرتار العاملي �إىل �إنخفا�ض �إ�ستخدام الطاقة للتدفئة يف املناخات
املعتدلة (مثل أ�وروبا و أ�جزاء من آ��سيا و أ�مريكا ال�شمالية) ،و�إزدياد الطلب
على التربيد يف معظم أ�نحاء العامل .وي�شري العديد من الدرا�سات �إىل أ�ن الطلب
الزائد على التربيد ،يف الدول املعتدلة املناخ� ،سيغطي على �إنخفا�ض الطلب على
التدفئة .ويف جنوب أ�وروبا ،من املتوقّع أ�ن يزداد الطلب ب�شكل كبري خالل
ذروة ال�صيف .وقد ي�ؤدي �صايف ت أ�ثري ا إلحرتار �إىل زيادة �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد
الكربون ،بح�سب املزيج املعتمد من قبل دول خا�صة لتوليد الطاقة ،وذلك حتى
يف ظل �إنخفا�ض �إجمايل يف الطلب على الطاقة ،ما ي�ؤدي �إىل حلقة ت أ�ثري تفاعلي
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�إيجابي :مزيد من التربيد ا آليل ي�ؤدي �إىل مزيد من �إنبعاثات غازات الدفيئة ،ما
ي�ؤدي بدوره �إىل زيادة ا إلحرتار (توافق متو�سّ ط ،أ�دلة متو�سّ طة).
تغي
ومن املمكن أ�ن تخفف ا إل�ستثمارات يف قطاع املباين �إجمايل كلفة رّ
املناخ يف حال عاجلت ،يف آ�ن ،م�س أ�لتي التخفيف والتك ّيف .وت�ضم أ�هم أ�وجه
الت�آزر تلك :احل ّد من احلاجة �إىل التربيد أ�و �إ�ستخدام الطاقة من خالل تدابري
مثل تطبيق الت�صميم املتكامل للمباين ،والبناء ال�شم�سي ال�سلبي ،و�إ�ستخدام
م�ضخّ ات حرارة ذات كفاءة عالية للتربيد والتدفئة ،ونوافذ ب أ�لواح مالئمة،
و�إ�ستخدامات عالية الكفاءة تطلق ن�سبة أ�قل من الطاقة بعد ا إل�ستخدام ،ف�ض ًال
عن التجهيز التح�سيني الذي ي�ضم العزل املعزز أ�و املق ّوى �إىل أ�ق�صى ح ّد ممكن
ملناخات خا�صة ،واحلماية من العوا�صف .وبرهن التخطيط املديني املالئم ،مبا
يف ذلك زيادة امل�ساحات اخل�رضاء وال�سطوح الباردة يف املدن ،كفاءته يف احل ّد
من ت أ�ثري «جزر احلرارة» ،ما يخفف احلاجة �إىل التربيد و أ�رجحية ح�صول
احلرائق داخل املدن .وغالب ًا ما ت أ�خذ الت�صاميم بالراحة التكييفية ،حيث يقبل
ال�شاغر بدرجات حرارة (راحة) أ�على عندما تكون احلرارة اخلارجية عالية
(توافق عالٍ ،أ�دلة متو�سّ طة) [.]6.9

ّ
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امللخ�ص
اجلدول  8يف
ّ
[اجلدول .]6.6

الفني :أت�ثري أالدوات املختارة وفاعليتها يف جمال التخفيف من غازات الدفيئة الناجتة عن قطاع املباين ب�إ�ستخدام أ�ف�ضل املمار�سات

كفاءة احلد من
أ�)
ا إلنبعاثات
عالية

الكفاءة بالقيا�س �إىل
ب)
الكلفة
عالية

قوانني البناء
برامج القيادات العامة ،ت�ضم
الت�شريعات املعنية بامل�شرتيات

عالية
عالية

متو�سطة
ّ
متو�سطة
عالية ّ /

واجبات ت أ�مني كفاءة الطاقة
وح�ص�صها
برامج �إدارة جهة الطلب
التعاقد على أ�داء الطاقة  /دعم
ج)
�شركة خدمات الطاقة
�شهادات من� أش� كفاءة الطاقة

عالية

عالية

عالية

عالية

عالية

متو�سطة
ّ

متو�سطة
ّ

متو�سطة
ّ

متدنية

متدنية

متدنية

متدنية

�إعفاءات  /تخفي�ضات �ضريبية
�إعانات لر أ��س املال ،منح ،قرو�ض
مدعومة
برامج و�ضع العالمات ومنح
ال�شهادات
�إتفاقات طوعية ومتفاو�ض عليها

عالية

عالية

عالية

متدنية

متو�سطة  /عالية
ّ

عالية

متو�سطة  /عالية
ّ

متو�سطة
ّ

برامج املعلومات والرتبية

متو�سطة
متدنية ّ /

عالية

تدقيق �إلزامي ،ومتط ّلبات �إدارة
الطاقة
املف�صالن
والك�شف
فواتري
برامج
ّ

متغية
عالية لكن رّ

متو�سطة
ّ

متو�سطة
ّ

متو�سطة
ّ

أ�داة �سيا�ساتية

معايري التجهيزات

آ�لية ليونة تابعة لربوتوكول
د)
كيوتو
ال�ضرائب

ظروف النجاح اخلا�صة و أ�ه ّم نقاط القوة واحلدود واملنافع امل�شرتكة
عوامل النجاح :تيومي دوري للمقايي�س ،مراقبة م�ستقلة ،توفّر املعلومات ،ا إلت�صاالت
والرتبية.
ما من حوافز لبلوغ الهدف املرجو .لي�ست فاعلة من دون ا إللزام بها.
ميكن �إ�ستعمالها ب�شكل فاعل يف عر�ض التكنولوجيات واملمار�سات اجلديدة .متلك
الربامج ا إللزامية �إمكانية أ�كرب من الربامج الطوعية .عامل النجاح :و�ضع العالمات
وا إلختبار طموحان.
مطلوبة حت�سينات م�ستمرة :تدابري كفاءة الطاقة ،حوافز ق�صرية أالمد بهدف حتويل
أال�سواق� ،إلخ
تبدو أ�كرث كفاءة بالقيا�س �إىل الكلفة يف القطاع التجاري من القطاع ال�سكني.
القوة :ما من حاجة ل إلنفاق العام أ�و تدخّ ل ال�سوق ،منافع م�شرتكة يف التناف�سية
املح�سنة.
ّ
أ
أ
ما من خربة طويلة المد .ميكن لتكاليف ال�صفقات �ن تكون عالية .احلاجة �إىل هيكليات
م�ؤ�س�ساتية .تفاعالت عميقة مع ال�سيا�سات املتوفّرة .منافع العمالة.
حتى ا آلن ،م�شاريع حمدودة مرتبطة ب�آلية التنمية النظيفة والتطبيق امل�شرتك داخل
املباين.
أ
أ
أ
أ
أ
يرتبط الت�ثري بليونة ال�سعار� .ما الجور فيمكن تخ�صي�صها ملزيد من الكفاءة� .كرث
فاعلية عند �إ�ستخدامها مع أ�دوات أ�خرى.
يف حال متت هيكلتها بال�شكل املالئم ،تعزز �إدخال جتهيزات عالية الكفاءة ومبانٍ جديدة.
ت�شجع
�إيجابية بالن�سبة �إىل أال�رس املتدنية املدخول ،خطر امل�ستفيدين باملجان ،قد ّ
ا إل�ستثمارات الريادية.
برامج �إلزامية أ�كرث فاعلية من الربامج الطوعية .ميكن تعزيز الفاعلية من خالل جمعها
ب أ�دوات أ�خرى وب�إجراء تيوم منتظم.
آ
فاعلة عندما تكون الت�رشيعات �صعبة ا إللزام .تزداد فاعليتها مع �إعتماد احلوافز ك�لية،
والتهديد بتحويلها �إىل ت�رشيع.
أ�كرث تطبيق ًا يف القطاع ال�سكني منها يف القطاع التجاري� .رشط النجاح :تطبيقها مع
تدابري أ�خرى.
أ
أ�كرث فاعلية عند تطبيقها مع تدابري �خرى مثل احلوافز املالية.
ظروف النجاح :جمعها مع تدابري أ�خرى و�إجراء تقييم دوري.

مالحظات:
�أ)
اللزام وقابلية التطبيق يف العديد من املواقع وعوامل �أخرى ت�ساهم يف تعزيز جممل حجم التوفري املحقق.
ت�ضم �سهولة التطبيق واجلدوى وب�ساطة إ
ّ
ب)
مت جت ّنبها.
ترتبط الكفاءة بالقيا�س �إىل الكلفة بكلفة �إجتماعية خا�صة على �إنبعاثات الكربون التي ّ
بالنكيلزية على النحو التايل.ESCO :
ج) ي�شار �إىل �رشكات خدمة الطاقة إ
بالنبعاثات (ي�ضم خطط �إ�ستثمار خ�رضاء).
د) التطبيق امل�شرتك ،و�آلية التنمية النظيفة ،والتداول الدويل إ

كفاءة ال�سيا�سات واخلربة ذات ال�صلة يف جمال احل ّد
من �إنبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون الناجتة عن �إ�ستخدام
الطاقة داخل املباين
يتط ّلب حتقيق احل ّد من ا إلنبعاثات حتى العام  2020ت�صميم ًا �رسيع ًا
ل�سيا�سات قوية ،وتطبيق ًا و�إنفاذ ًا فاعلني لتعزيز كفاءة الطاقة للمباين
والتجهيزات والطاقة املتجددة (ذات كفاءة بالقيا�س �إىل الكلفة) ،ف�ض ًال عن

تقنيات ت�صميم متق ّدمة للمباين اجلديدة (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]6.5
لكن ،تظهر حواجز هامة حتتاج �إىل حل من أ�جل حتقيق �إمكانية التخفيف
ال�سلبية أ�و املتدنية الكلفة املذكورة .ومن احلواجز :التكاليف املخفية،
وعدم التطابق بني احلوافز واملنافع (بني أ��صحاب أالر�ض وامل�ست أ�جرين)،
والنفاذ املحدود يف التمويل ،وا إلعانات على أ��سعار الطاقة ،ف�ض ًال عن تفكك
ال�صناعة وعملية الت�صميم .وتزيد قوة احلواجز تلك وتعددها يف القطاعني
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ّ
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ال�سكني والتجاري .وبالتايل ،ال ميكن تخطيها �إال من خالل حمفظة من أ�دوات
�سيا�ساتية مدعومة ب�إلزام قوي (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية).
برهن عدد كبري من ال�سيا�سات فاعليته يف العديد من الدول يف جمال
احل ّد من �إنبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن املباين .ويلخّ �ص اجلدول  8يف
امللخّ �ص الفني أالدوات أال�سا�سية املعتمدة يف ال�سيا�سات ،ويقارن يف ما بينها
من حيث فاعلية كل أ�داة بنا ًء على املمار�سات الف�ضلى .وميلك معظم أالدوات
املدرو�سة �إمكانية توفري كبري للطاقة ولثاين أ�ك�سيد الكربون .وي�شري تقييم
ل�ستني �سيا�سة معتمدة يف حوايل ثالثني دولة �إىل أ�نه مت حتقيق الن�سب أالعلى
يف خف�ض �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون من خالل قوانني البناء وتطبيق
املقايي�س و�سيا�سات ا إلعفاء من ال�رضائب .وتبينّ أ�ن مقايي�س التجهيزات
واحل�ص�ص واملوجبات ذات ال�صلة بكفاءة الطاقة ،وبرامج �إدارة جهة الطلب
والو�ضع ا إللزامي للعالمات ،هي من بني أالدوات أالكرث فاعلية بالقيا�س �إىل
الكلفة يف ال�سيا�سات .وظهرت ا إلعانات و�رضائب الطاقة والكربون على أ�نها
أالقل كفاءة بالقيا�س �إىل الكلفة ،خا�ص ًة �إذا ما جاءت لتك ّمل معظم ا إلجراءات
أالخرى (توافق متو�سّ ط ،أ�دلة متو�سّ طة) [.]6.8
ب�إمكان ال�سيا�سات والتدابري الهادفة �إىل احل ّد من الت�رسّ ب ،أ�و �إ�ستخدام
ال ّربادات التي حتتوي على الفلور ،أ�ن تخفف من �إنبعاثات الغازات املفلورة
ب�شكل كبري يف امل�ستقبل (توافق عالٍ ،أ�دلة متو�سّ طة) [.]6.8.4
يعود �سبب حمدودية جممل ت أ�ثري ال�سيا�سات �إىل العديد من العوامل)1( :
عمليات تطبيق بطيئة؛ ( )2ق ّلة التيومي املنتظم لقوانني البناء (غالب ًا ما ت�شبه
متط ّلبات العديد من ال�سيا�سات املمار�سات العامة ،رغم �إمكانية بناء مبانٍ ال
تطلق ثاين أ�ك�سيد الكربون من دون ت�ضحيات مالية عالية) وتقلي�ص التجهيزات
وو�ضع العالمات؛ ( )3متويل غري مالئم؛ (� )4إلزام غري ٍ
كاف .يعاين تطبيق
�سيا�سات كفاءة �إ�ستخدام الطاقة يف الدول النامية وحاالت ا إلقت�صاد الذي مي ّر
مبرحلة �إنتقالية ،من ق ّلة التطبيق املحدد مع آ�لية �إلزام �ضعيفة أ�و معدومة.
ويكمن حت ٍّد آ�خر يف تعزيز تدابري الق�ضاء على غازات الدفيئة يف ق�رشة املباين
املوجودة ،نظر ًا للفرتات الطويلة الفا�صلة بني التجهيز التح�سيني املنتظم
وحت ّول املباين البطيء يف الدول املتق ّدمة (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]6.8

منافع م�شرتكة والروابط مع التنمية امل�ستدامة
ت� ؤ ّمن كفاءة الطاقة و�إ�ستخدام الطاقة املتجددة يف املباين أ�وجه ت�آزر مع
التنمية امل�ستدامة والق�ضاء على غازات الدفيئة .وتبدو ا إلجراءات أالكرث
موائم ًة مما �سبق يف الدول أالقل منو ًا هي �إ�ستخدام أ�فران الطبخ �سليمة وفاعلة
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ت�سمح بخف�ض �إنبعاثات غازات الدفيئة واحل ّد ب�شكل ملحوظ من الوفيات
وا إلعتالل ،وذلك من خالل تخفيفها تل ّوث الهواء الداخلي .كما تقوم أالفران
ال�سليمة وذات الكفاءة بتخفيف عبء العمل على الن�ساء أ
والطفال امل�س�ؤولني
غالب ًا عن جمع الوقود التقليدي أللفران ،با إل�ضافة �إىل خف�ض الطلب على
املوارد الطبيعية النادرة .وي�ش ّكل احل ّد من التل ّوث اخلارجي للهواء منفع ًة
م�شرتكة أ�خرى.
ب�شكل عام ،يف الدول النامية واملتق ّدمة ،ت�ؤدي كفاءة �إ�ستخدام الطاقة يف
املباين وا إل�ستخدام النظيف والفاعل ملوارد الطاقة املتوفّرة حملي ًا� ،إىل:
• توفري كبري يف ا إل�ستثمار املرتبط بالطاقة ،نظر ًا �إىل أ�ن كفاءة ا إل�ستخدام
أ�قل كلفة من ا إلمدادات اجلديدة؛
• توفري �إ�ستثمارات ميكن توظيفها يف خدمة أ�هداف أ�خرى من �إ�ستثمارات
البنية التحتية؛
• حت�سني موثوقية النظام و�سالمة الطاقة؛
• نفاذ أ�و�سع �إىل خدمات الطاقة؛
• احلد من فقر الوقود؛
• حت�سني النوعية البيئية املحلية؛
• ت أ�ثريات �إيجابية على العمالة من خالل خلق فر�ص عمل جديدة ومن
خالل الت أ�ثريات امل�ضاعفة ل�رصف املال الذي مت توفريه ،على تكاليف
الطاقة بطريقة خمتلفة.
وتكرث أالدلة على أ�ن املباين ذات الكفاءة يف �إ�ستخدام الطاقة وجيدة
و�صحته (توافق عالٍ ،أ�دلة متو�سّ طة)
الت�صميم غالب ًا ما تعزز �إنتاجية ال�شاغر ّ
[.]6.9
ويف حال دعمت الدول املتقدمة تنمية ال�سيا�سات الهادفة �إىل زيادة كفاءة
�إ�ستخدام الطاقة يف املباين والتجهيزات يف الدول النامية ويف حاالت ا إلقت�صاد
الذي مي ّر مبرحلة �إنتقالية ،ب�إمكانها أ�ن ت�ساهم ب�شكل كبري يف احلد من منو
�إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون ويف حت�سني رفاه ال�سكان .وميكن من خالل
تخ�صي�ص امل�ساعدة العاملية ،أ�و أ�ية أ�موال أ�خرى من القطاعني العام واخلا�ص
تهدف �إىل حتقيق التنمية امل�ستدامة ،و�إ�ستثمارها يف مبادرات الطاقة املتجددة
وكفاءة �إ�ستخدام الطاقة داخل املباين ،حتقيق عدد وا�سع من أالهداف التنموية
والتو�صّ ل �إىل ت أ�ثريات طويلة أالمد .أ�ما نقل املعرفة واخلربة والدراية �إىل
الدول النامية فب�إمكانه أ�ن ي�س ّهل �إعتماد التجهيزات الفولطية ال�ضوئية ،مبا
يف ذلك ا إل�ضاءة الفولطية ال�ضوئية ب�صمام ثنائي م�ش ّع لل�ضوء ( ،)LEDمواد
بناء عالية العزل ،جتهيزات و�إ�ضاءة ذات كفاءة ،ت�صميم متكامل ،أ�نظمة
�إدارة الطاقة يف املباين ،والتربيد ال�شم�سي .ولكن ،من ال�رضوري أ�ي�ض ًا ت أ�مني
التمويل املطلوب [.]6.8.3

ّ
امللخ�ص الفني

والنت�شار والنقل يف جمال
البحوث والتطوير والن�رش إ
التكنولوجيا
رغم توفّر العديد من التكنولوجيات واملمار�سات العملية والفاعلة بالقيا�س
�إىل الكلفة اليوم ،تظهر احلاجة �إىل البحث والتطوير يف جماالت مثل :أ�نظمة
للداء العايل ،16و�ضع أ�لواح النوافذ الزجاجية ،مواد جديدة أ
مراقبة أ
لللواح
العازلة ،و أ�نظمة خمتلفة إل�ستخدام م�صادر طاقة �سلبية وم�صادر أ�خرى
من الطاقة املتجددة ،ومواد تغيري املراحل بهدف زيادة التخزين احلراري،
وم�ضخّ ات حرارة قابلة للتعديل عالية أالداء ت�ستخدم م�صادر الطاقة أالر�ضية،
وجتهيزات متكاملة و أ�جهزة أ�خرى إل�ستخدام احلرارة الناجتة عن النفايات،
وتكنولوجبا التربيد امل�ستحدثة ،و�إ�ستخدام �شبكات �إمدادات احلرارة
وخدمات التربيد والتدفئة داخل املباين ،على م�ستوى املجتمع ب أ�كمله .وي�ش ّكل
عر�ض تلك التكنولوجيات والنظم وتربيد املخت�صّ ني ،خطوات �رضورية نحو
ت�سويق تلك التكنولوجيات اجلديدة [.]6.8.3

التوقّعات الطويلة أالمد
يحتاج احل ّد الطويل أالمد من �إنبعاثات غازات الدفيئة داخل املباين �إىل
تطبيق قريب ،نظر ًا �إىل التغيري البطيء يف خمزون البناء .ومن أ�جل توفري
وا�سع النطاق داخل املباين اجلديدة على املدى الطويل ،يجب تعليم أالنهج
اجلديدة للت�صميم املتكامل وعمل املباين ،ون�رشها وو�ضعها ح ّيز املمار�سة
الوا�سعة النطاق ب أ��رسع وقت ممكن .وال يتوفّر تدريب �شبيه ألكرثية املخت�صني
يف قطاع البناء .ونظر ًا �إىل الدور الفر�ص غري التكنولوجية الهام يف املباين ،قد
يحتاج احل ّد الطموح من �إنبعاثات غازات الدفيئة �إىل نقلة ثقافية نحو جمتمع
يعتمد حماية املناخ وت أ�مني التنمية امل�ستدامة كقيمتني من قيمه أال�سا�سية ،ما
يو ّلد �ضغط ًا �إجتماعي ًا من أ�جل بناء مبانٍ و�إ�ستخدامها ب أ�قل أ�ثر بيئي ممكن
(توافق عالٍ ،أ�دلة متو�سّ طة) [.]6.8.1 ،6.4.1

 7ال�صناعة
وتوجهات تط ّوره وتداعياتها
و�ضع القطاع
ّ
ت�ش ّكل ال�صناعات املحفّزة إل�ستخدام الطاقة ،مثل احلديد والفوالذ
واملعادن غري احلديدية واملواد الكيميائية أ
وال�سمدة وتكرير البرتول واللب
والورق ،ن�سبة حوايل  %85من �إ�ستهالك الطاقة يف القطاع يف معظم الدول.

ونظر ًا �إىل منو �إ�ستخدام الطاقة ب�رسعة أ�كرب يف القطاعات أالخرى� ،إنخف�ضت
ح�صّ ة �إجمايل �إ�ستخدام الطاقة أالولية من  %40يف العام � 1971إىل  %37يف
العام .]7.1.3[ 2004
يتمركز ال�سواد أالكرب من تلك ال�صناعة املحفّزة إل�ستخدام الطاقة حالي ًا يف
الدول النامية .و�إجما ًال ،كانت الدول النامية متلك يف العام  2003حوايل %42
من �إجمايل �إنتاج الفوالذ ،و %57من �إجمايل �إنتاج أ��سمدة النيرتوجني ،و%78
من �إجمايل �إنتاج أال�سمنت ،وحوايل  %50من �إجمايل �إنتاج أاللومنيوم .أ�ما يف
العام  2004فبلغت ن�سبة �إ�ستخدام الطاقة النهائي يف ال�صناعة  %46يف الدول
النامية ،و %43يف الدول املتقدمة ،و %11يف الدول ذات �إقت�صاد مي ّر مبرحلة
وال�سمنت أ
�إنتقالية .و�إن العديد من املن�ش�آت (ل�صناعات أالملنيوم أ
وال�سمدة)
جديد يف الدول النامية وي�ضم أ�حدث التكنولوجيا ب أ�قل ن�سبة �إ�ستخدام للطاقة.
لكن ،تبقى من�ش�آت عديدة قدمية وغري فاعلة ،على غرار ما يح�صل يف الدول
املتق ّدمة .ويو ّلد ذلك طلب ًا هائ ًال على ا إل�ستثمار يف الدول النامية بهدف حت�سني
كفاءة �إ�ستخدام الطاقة واحل ّد من ا إلنبعاثات .ومن املتوقّع أ�ن ي�ستمر النمو
القوي الذي �شهدته ال�صناعات املحفّزة إل�ستخدام الطاقة يف القرن الع�رشين
مع منو ال�س ّكان و�إجمايل الناجت املحلي [.]7.1.3 ،7.1.2
رغم �سيطرة ا إلنتاج الوا�سع النطاق عاملي ًا على تلك ال�صناعات املحفّزة
واملتو�سطة احلجم ح�ص�ص ًا
إل�ستخدام الطاقة ،متلك ال�رشكات ال�صغرية
ّ
توجه الت�رشيعات واملناف�سة الدولية
كبرية يف العديد من الدول النامية .وبينما ّ
ال�رشكات ال�صناعية الكربى نحو �إ�ستخدام تكنولوجيا فاعلة بيئي ًا ،قد ال متلك
واملتو�سطة احلجم القدرة الفنية وا إلقت�صادية على �إن�شاء
ال�رشكات ال�صغرية
ّ
جتهيزات الرقابة املطلوبة أ�و تكون أ�بط أ� من غريها من ال�رشكات يف ا إلبتكار.
واملتو�سطة احلجم املحدودة حتديات،
تخلق قدرات ال�رشكات ال�صغرية
ّ
خا�ص ًة بالن�سبة �إىل اجلهود الهادفة �إىل التخفيف من �إنبعاثات غازات الدفيئة
(توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]7.1.1

توجهات إالنبعاثات (عاملي ًا و�إقليمي ًا)
ّ
ت�ش ّكل حالي ًا �إنبعاثات غازات الدفيئة املبا�رشة الناجتة عن قطاع ال�صناعة
حوايل  7.2جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ .ونظر ًا �إىل أ�ن خيارات

التخفيف املعرو�ضة يف الف�صل احلايل ت�ضم التدابري الهادفة �إىل احل ّد من
ا إل�ستخدام ال�صناعي للكهرباء ،تعترب ا إلنبعاثات ،مبا يف ذلك ا إلنبعاثات
الناجتة عن �إ�ستخدام الكهرباء ،هام ًة للمقارنة .وبلغ �إجمايل �إنبعاثات غازات

 16تظهر احلاجة �إىل �إن�شاء نظم رقابة متق ّدمة ،ما �سي�سمح ب إ�دخال كافة وظائف خدمات الطاقة �ضمن الت�صميم وبت�شغيل املباين التجارية («الرقابة الذكية»).
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الر�سم  18يف ّ
امللخ�ص الفني� :إنبعاثات القطاع ال�صناعي من ثاين أ�ك�سيد الكربون (جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون  ، GtCO2مبا يف ذلك �إ�ستعمال الكهرباء)،
[ .2030-1971اجلدول .]2-7 ،1-7
مالحظة:
النبعاثات ب .2بيانات مقتطفة من ،)2006( .Price at al
النبعاثات التاريخية؛ أالحمر الفاحت – التقديرات مبوجب التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات إ
أالحمر الداكن – إ
مل تدرج ال�سنوات امل�ؤقتة يف الف�صل  .7يراد باملخت�رص  :EECCAبلدان �أوروبا ال�رشقية والقوقاز و�آ�سيا الو�سطى.
الدفيئة يف قطاع ال�صناعة حوايل  12جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ
أ�ي حوايل  %25من املجموع العاملي .و�إرتفعت �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون
(مبا يف ذلك تلك الناجتة عن �إ�ستخدام الكهرباء) يف قطاع ال�صناعة من 6.0
جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ يف العام � ،1971إىل  9.9جيغا طن
من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ يف العام  .2004ويف العام  ،2004بلغت ن�سبة
�إجمايل �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون املتع ّلقة بالطاقة  %53يف الدول النامية
و %35يف الدول املتقدمة و %11يف الدول ذات ا إلقت�صاد الذي مي ّر مبرحلة
�إنتقالية ( أ�نظر الر�سم  18يف امللخّ �ص الفني) .كما يطلق قطاع ال�صناعة ثاين
أ�ك�سيد الكربون أ�ي�ض ًا من �إ�ستخدام الوقود أالحفوري لغري أ�هداف الطاقة
ومن م�صادر أ�خرى .وبلغ �إجمايل تلك ا إلنبعاثات يف العام  2000حوايل 1.7
جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]7.1.3
كما تطلق العمليات ال�صناعية غازات دفيئة أ�خرى ،مبا يف ذلك
الهيدروفلوروكربون 23-الناجت عن �صناعة املر ّكب الكلوروفلوروكربون-
 ،22والهيدروكربون امل�ش ّبع بالفلور الناجت عن �صهر أالملنيوم وت�صنيع
�شبه املو�صالت ،و�ساد�س فلوريد الكربيت الناجت عن ا إل�ستخدام يف ال�شا�شات
ّ
و�صب
امل�سطحة (�شا�شة عر�ض ذات البلورات ال�سائلة) و�شبه املو�صالت،
ّ
قوالب املغنيزيوم ،والتجهيزات الكهربائية ،و�صهر أالملنيوم ،و�إ�ستخدامات
أ�خرى ،ف�ض ًال عن امليثان وثاين أ�ك�سيد النيرتوز الناجتَني عن م�صادر �صناعية
كيميائية وعن جماري نفايات �صناعة أالغذية .وبلغ �إجمايل �إنبعاثات تلك
امل�صادر حوايل  0.4جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ يف العام 2000
(توافق متو�سّ ط ،أ�دلة متو�سّ طة) [.]7.1.3
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بح�سب التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات ا إلنبعاثات ب� ،2سترتاوح
تقديرات �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون املرتتبة عن القطاع ال�صناعي يف العام
 2030حوايل  14جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون (مبا يف ذلك �إ�ستخدام
الكهرباء) ( أ�نظر الر�سم  18يف امللخّ �ص الفني) .وبح�سب التقديرات،
�ست�سجل أ�على معدالت النمو يف املتو�سط يف �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون
ّ
أ
أ
أ
من ال�صناعة يف البلدان النامية .كما يق ّدر �ن يتباط� النمو يف مناطق �وروبا
امللخ�ص الفني :تقديرات �إنبعاثات القطاع ال�صناعي من غازات
جدول  9يف
ّ
الدفيئة غري ثاين أ�ك�سيد الكربون ،ميغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ يف
ال�سنة [اجلدول .]3-7

املنطقة
بلدان املحيط الهادئ يف منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان
ا إلقت�صادي
أ�مريكا ال�شمالية
أ�وروبا الغربية
أ�وروبا ال�رشقية والو�سطى
بلدان أ�وروبا ال�رشقية والقوقاز
و آ��سيا الو�سطى
آ��سيا النامية

أ�مريكا الالتينية
ال�صحراء أالفريقية

ال�رشق أالو�سط و�شمال أ�فريقيا

العامل

1990
38

2000
53

2010
47

2030
49

147
159
31
37

117
96
21
20

96
92
22
21

147
109
27
26

34
17
6
2
470

91
18
10
3
428

118
21
11
10
438

230
38
21
20
668

مالحظة:
النبعاثات الناجتة عن �أجهزة التربيد امل�ستعملة يف العمليات
ت�ضمني
مت
إ
النبعاثات الناجتة عن جميع �أجهزة التربيد والتكييف
ا�ستبعدت
بينما
ال�صناعية،
إ
أالخرى.

ّ
امللخ�ص الفني

أ
الغذية

اللباب والورق

الزجاج

أ
ال�سمنت

تكرير البرتول

املواد الكيميائية

الوقود أالحيائي

الكتلة أالحيائية،
الغاز أالحيائي،
الفولطا ال�ضوئية،
العنفات الهوائية،
الطاقة الكهرمائية
اخلردة
الفحم اخل�شبي

ال�صلب املتني

�إعادة التدوير ،ال�صلب ال تتوفر معلومات
املتني ،خف�ض اخل�سائر
املرتتبة عن املعاجلة

polymer

حاويات متينة
ورقيقة
توجيه أاللياف،
ورق رقيق جد ًا

ال تتوفر معلومات

تخفي�ض اخل�سائر
الرتتبة عن املعاجلة،
�إ�ستخدام النظم املائية
املغلقة

خف�ض اخل�سائر
املرتتبة عن عملية
القطع واملعاجلة

�إعادة التدوير

ال تتوفر معلومات

�إعادة التدوير ،رقائق مراقبة املر ّكبات
اخلردة
و أ�غ�شية رقيقة جد ًا الكربونية الفلورية
امل�شبعة � /ساد�س
فلوريد الكربيت
بويل ايثيلني خطي �إعادة التدوير ،رقائق مراقبة أ�ك�سيد
�إعادة تدوير
منخف�ض الكثافة ،و أ�غ�شية رقيقة جد ًا ،النيرتوز واملر ّكبات
البال�ستيك ،املواد
الكربونية الفلورية
خف�ض اخل�سائر
بال�ستيك قوي
اخلام أالحيائية
املرتتبة عن املعاجلة امل�شبعة واملركبات
الفاعلية
الكربونية الفلورية
الهيدرولوجية
(مل يدرج التخفي�ض يف مراقبة تكنولوجيا
املواد اخلام أالحيائية
أ�ك�سيد النيرتوز /
أ�ثناء عملية النقل)
امليثان
ال تتوفر معلومات
أال�سمنت امل�س ّلح،
خبث املعادن ،مادة
جيو بوليمر Geo-
Pozzolana

�إعادة �إ�ستخدام
الطاقة

عنفة �إ�ستعادة
الغاز الطبيعي
عزل أالغ�شية ،تنقية الغاز
ال�ضغط� ،إ�ستعادة
الهيدروجني
فرن التكلي�س ،مطحنة ب أ��سطوانات نفايات الوقود ،التجفيف بعنفة الغاز ،وقود الكتلة
أالحيائية ،الغاز
الغاز أالحيائي� ،إ�ستعادة الطاقة
د ّوارة ،فرن ذو قاعدة منيعة
أ
الحيائي
الكتلة أالحيائية
 Air bottomingال تتوفر معلومات تزايد �إعادة تدوير
ت�سخني الزجاج إلعادة تدويره ،الغاز الطبيعي
الزجاج
فرن وقود مر ّكبات أالك�سيجني
cycle
�إعادة التدوير،
كفاءة �إ�ستخدام اللباب ،التجفيف الكتلة أالحيائية ،الدورة املر ّكبة لتوليد وقود الكتلة
أاللياف غري اخل�شبية
أالحيائية (ق�رش
الفاعل ،تكنولوجيا �ضغط الورق غاز مدافن القمامة الغاز من ال�سائل
ال�شجر ،ال�سائل
 ،Shoe Pressتكنولوجيا جتفيف (الغاز أالحيائي) أال�سود
الورق Condebelt drying
أال�سود)
أ
أ
الغاز الحيائي ،ه�ضم الهوائي ،عملية الكتلة الحيائية،
جتفيف فاعل ،التغليف
توليد الغاز الرتكيبي املنتجات الفرعية،
الغاز الطبيعي
التجفيف ال�شم�سي

عزل أالغ�شية ،التقطري التفاعلي
الغاز الطبيعي

عنفة الغاز املزدوجة،
عنفة �إ�ستعادة ال�ضغط،
�إ�ستعادة H2

�إ�ستعادة ال�ضغط
الفوقي للغاز،
املنتجات امل�شتقة
الدورية املدجمة للغاز

و�ضع املعايري القيا�سية ،نظم �إدارة من الفحم �إىل الغاز التوليد امل�شرتك
الطاقة ،نظم املح ّركات الفاعلة ،الطبيعي والنفط
الغلاّ يات ،أالفران ،ا إلنارة والتدفئة
/التهوئة  /التكييف؛ عملية الدمج

احلديد وال�صلب النق�ص يف امل�صاهر� ،إقرتاب املنتوج الغاز الطبيعي،
ال�صناعي أالويل �إىل أ�ق�صى احلدود �ضخ البرتول أ�و
البال�ستيك يف BF
من ال�شكل النهائي للمنتوج،
ت�سخني اخلردة� ،إخماد فحم الكوك
اجلاف
أالنود اخلامد ،ت�صاميم خلوية
املعادن غري
فاعلة
احلديدية

القطاع ال�شامل

القطاع

الكفاءة يف �إ�ستخدام الطاقة

التح ّول يف
�إ�ستخدام الطاقة �إ�ستعادة الطاقة

الطاقات
املتجددة

تغيرّ املواد اخلام

تغيرّ املنتج

كفاءة �إ�ستخدام
املواد

غازات الدفيئة
غري ثاين أ�ك�سيد
الكربون

�إحراق وقود مر ّكبات
أالك�سيجني
�إحراق وقود مر ّكبات
أالك�سيجني يف أ�فران
كل�سية

�إحراق وقود مر ّكبات
أالك�سيجني يف الفرن

من عملية �إنتاج
الهيدروجني

تخزين ثاين أ�ك�سيد
الكربون من أالمونيا،
عمليات أ�ك�سدة
ا إليثيلني

�إختزال الهيدروجني،
�إ�ستخدام أالك�سيجني
يف أالفران ا إلنفجارية

�إحتجاز ثاين أ�ك�سيد
الكربون وتخزينه
�إحرتاق وقود مر ّكبات
أالك�سيجني ،عزل ثاين
أ�ك�سيد الكربون عن
غاز الدخان

جدول  10يف ّ
للحد من �إنبعاثات غازات الدفيئة (غري �شاملة) .التكنولوجيات الواردة باخلط املائل هي يف مرحلة التجريب أ�و قيد التطوير [اجلدول .]5-7
امللخ�ص الفني :أ�مثلة من التكنولوجيا ال�صناعية ّ
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الو�سطى و أ�وروبا ال�رشقية وبلدان القوقاز و آ��سيا الو�سطى والبلدان النامية
يف آ��سيا ،بح�سب �سيناريوهات  2030-2000على حد �سواء .ومن املتوقع
أ�ن ت�شهد �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون �إنخفا�ض ًا يف مناطق منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي لبلدان املحيط الهادئ و�شمال أ�مريكا و أ�وروبا
الغربية ،بالن�سبة �إىل ال�سيناريو ب ،2بعد العام  .2010وبالن�سبة �إىل �إنبعاثات
غازات الدفيئة غري ثاين أ�ك�سيد الكربون الناجتة عن القطاع ال�صناعي ،يق ّدر
أ�ن ترتفع ب�شكل عام بحلول العام  2030مبعامل  ،1,4أ�ي من  470ميغا طن
من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ ( 130ميغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون
املكافئ) يف العام � 1990إىل  670ميغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ
يف العام  ،2030مع �إفرتا�ض عدم �إتخاذ أ�ية تدابري �إ�ضافية ملراقبة هذه
ا إلنبعاثات .وقد أ� ّدت جهود التخفيف �إىل �إنخفا�ض �إنبعاثات غازات الدفيئة
غري ثاين أ�ك�سيد الكربون يف الفرتة املمتدة ما بني العامني  1990و ،2000كما
أ�ن هناك العديد من برامج املراقبة ا إل�ضافية ال�سارية املفعول ( أ�نظر جدول 9
يف امللخّ �ص الفني) (توافق كبري ،أ�دلة متو�سطة) [.]7.1.3

و�صف وتقييم تكنولوجيات التخفيف وممار�ساته،
خياراته و�إمكانياته ،تكاليفه و�إ�ستدامته
حقق القطاع ال�صناعي تاريخي ًا �إنخفا�ض ًا يف كثافة �إ�ستخدام الطاقة وكثافة
ا إلنبعاثات ،من خالل �إعتماده الكفاءة يف �إ�ستخدام الطاقة والتكنولوجيات
اخلا�صة بالتخفيف ،ال�سيما يف ال�صناعة امل�ستهلكة للطاقة بكثافة .فقد حققت
�صناعة أالملنيوم �إنخفا�ض ًا يفوق ن�سبة  %70من حيث كثافة �إنبعاث املر ّكبات
الكربونية الفلورية امل�شبعة خالل الفرتة املمتدة ما بني العامني ،2004-1990
وتفيد �صناعة أالمونيا ب أ�ن كثافة �إ�ستخدام الطاقة قد �إنخف�ضت بن�سبة %50
يف امل�صانع التي ُ�ص ّممت يف العام  ،2004مقارن ًة مع مثيالتها التي �صممت يف
العام  .1960و�سينتج عن عملية حتديث مرافق �إنتاج غاز أالمونيا املتوا�صلة
يف جميع أ�نحاء العامل حت�سني الكفاءة يف �إ�ستهالك الطاقة أ�كرث ف أ�كرث .كما أ�فيد
عن �إنخفا�ض كثافة تنقية الطاقة [.]7.4.4 ،7.4.3 ،7.4.2
وت�ش ّكل القدرات التقنية وا إلقت�صادية ال�ضعيفة يف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة احلجم حت ّدي ًا أ�مام �إنت�شار تكنولوجيا بيئية عظيمة ،رغم ظهور
بع�ض أالق�سام ا إلبتكارية على م�ستوى البحث والتنمية يف هذه امل�ؤ�س�سات.
ويوجد نطاق وا�سع من التدابري والتكنولوجيات التي تتمتع ب�إمكانية خف�ض

ا إلنبعاثات ال�صناعية من غازات الدفيئة .وميكن جتميع هذه التكنولوجيات
�ضمن فئات الكفاءة يف �إ�ستخدام الطاقة ،والتح ّول يف �إ�ستخدام الوقود،
وتغي املنتجات،
وتغي املواد اخلام ،رّ
و�إ�سرتداد الطاقة ،والطاقات املتجددة ،رّ
وكفاءة �إ�ستخدام املواد (جدول  10يف امللخّ �ص الفني) .و�ضمن كل فئة،
تط ّبق بع�ض التكنولوجيات مثل �إ�ستخدام املحركات الكهربائية أالكرث فاعلية
على نطاق وا�سع يف جميع ال�صناعات ،بينما تكون تكنولوجيات أ�خرى مثل
�إ�سرتجاع الغاز املتولد من ال�ضغط يف أالفران ا إلنفجارية عمليات خا�صة.
ويف وقت الحق من الفرتة املمتدة �إىل العام � ،2030ست�ضاف �إمكانيات
التح�سن الذي �ست�شهده الكفاءة يف �إ�ستخدام
جوهرية ،ما �سيحقق املزيد من
ّ
الطاقة وتطبيق �إحتجاز الكربون وتخزينه 17وتكنولوجيات معاجلة الغازات
غري غازات الدفيئة .ومن أالمثلة عن هذه التكنولوجيات اجلديدة التي متر
حالي ًا مبرحلة البحث والتطويرُ ،يذكر �إ�ستخدام أاليونات اخلامدة يف �صناعة
أالملنيوم ،والهيدروجني يف �إنتاج املعادن (توافق كبري ،أ�دلة وافية) [،7.2
.]7.4 ،7.3
وقد ق ّدرت �إمكانيات التخفيف وتكاليفه للعام  2030يف تقييم أُ�جري يف كل
�صناعة من ال�صناعات امل�ستهلكة للطاقة بكثافة ،ويف تقييم عام أ�جري لغريها
من ال�صناعات .وكانت نتيجة النهج أ�ن �إمكانيات التخفيف تناهز  1.1جيغا
طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ بتكلفة أ�قل من  20دوالر ًا أ�مريكي ًا  /طن
من ثاين أ�ك�سيد الكربون ( 74دوالر ًا أ�مريكي ًا  /مكافئ طن من الكربون)؛
و أ�ن ما يقارب  3.5جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ �سيك ّلف أ�قل من
 50دوالر ًا أ�مريكي ًا  /طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون ( 180دوالر ًا أ�مريكي ًا /
مكافئ طن من الكربون)؛ و أ�ن حوايل  4جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون
املكافئ يف ال�سنة ( 1.4-0.60طن من الكربون املكافئ يف ال�سنة) �سيك ّلف أ�قل
من  100دوالر أ�مريكي  /مكافئ طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون ( أ�قل من 180
دوالر ًا أ�مريكي ًا  /مكافئ طن من الكربون) .ويتيح تطبيق تكنولوجيا �إحتجاز
الكربون وتخزينه �إمكانية �إ�ضافية هامة� ،إال �إذا كانت مرتفعة الكلفة.
وت�شري درا�سة كاملة و�شاملة أ�جريت م�ؤخر ًا عن ت�سع جمموعات
تكنولوجية �إىل أ�ن �إمكانية التخفيف بالن�سبة �إىل القطاع ال�صناعي يف العام
 2030ملا بني  3.0-2.5جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ يف ال�سنة
( 0.82-0.68جيغا طن من الكربون املكافئ يف ال�سنة) �سيك ّلف أ�قل من 25
دوالر ًا أ�مريكي ًا  /طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون ( أ�قل من  92دوالر ًا أ�مريكي ًا /
طن من الكربون) (دوالر  .)2004وبينما تكون التقديرات اخلا�صة ب�إمكانية

بتغي املناخ ب� أش�ن �إحتجاز ثاين �أك�سيد الكربون وتخزينه.
� 17أنظر التقرير اخلا�ص للهيئة الدولية
ّ
املعنية رّ
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التخفيف يف �إطار النطاق املوجود يف هذا التقييم ،تكون التقديرات اخلا�صة
بتكاليف التخفيف منخف�ضة �إىل أ�بعد احلدود (توافق متو�سط ،أ�دلة متو�سطة)
[.]5-7

تفاعل خيارات التخفيف مع عوامل الت أ�ثري والتك ّيف
تتميز الروابط بني التك ّيف والتخفيف يف القطاع ال�صناعي مبحدوديتها.
فالعديد من خيارات التخفيف (مث ًال ،الكفاءة يف �إ�ستخدام الطاقة و�إ�ستعادة
بتغي املناخ ،وبالتايل ال تن�شئ أ�ي
احلرارة والطاقة و�إعادة التدوير) ال تت أ�ثر رّ
رابط من روابط التك ّيف .وهناك خيارات أ�خرى ،مثل التح ّول ما بني أ�نواع
الوقود أ�و املواد اخلام (مث ًال ،الكتلة أالحيائية أ�و غريها من م�صادر الطاقة
تغي املناخ [.]7.8
املتجددة) ميكن أ�ن ي�ؤثر عليها رّ

فاعلية وجتربة ال�سيا�سات املعن ّية باملناخ و�إمكانياته
وحواجزه وفر�صه  /امل�سائل املتعلقة بالتنفيذ
مل ت�ستخدم اخليارات املتاحة للتخفيف �إ�ستخدام ًا كام ًال �سواء يف الدول
امل�صنّعة أ�و النامية .ففي العديد من مناطق العامل ،ال تتطلب قواعد ال�سوق
أ�و احلكومة تخفيف �إنبعاث غازات الدفيئة .ففي هذه املناطق� ،ست�ستثمر
ال�رشكات يف جمال تخفيف �إنبعاث غازات الدفيئة �إىل أ�ن توفر عوامل أ�خرى
عائدات من هذه ا إل�ستثمارات .وقد تكون هذه العائدات �إقت�صادية؛ مث ًال ،توفّر
م�شاريع كفاءة �إ�ستخدام الطاقة عائدات �إقت�صادية ،أ�و قد تكون كذلك يف حال
حتقيق أ�هداف أ�و�سع لل�رشكة ،ك�إلتزامها بالتنمية امل�ستدامة على �سبيل املثال.
ولن يتم حتقيق ا إلمكانية ا إلقت�صادية املحددة أ�عاله �إال �إذا و�ضعت �سيا�سات
وقواعد لذلك .واملعني أ
بالمر يف هذا اخل�صو�ص هو ،كما أ��شري أ�عاله ،أ�ن أ�غلب
ال�صناعات ال�شديدة ا إل�ستهالك للطاقة موجودة يف البلدان النامية .كما أ�ن
بطئ مع ّدل معامالت أ��سهم ر أ��س املال ي�ش ّكل عائق ًا أ�مام العديد من ال�صناعات،
أ
والمر ذاته ين�سحب على �إنعدام املوارد املالية والفنية الالزمة لتنفيذ خيارات
التخفيف وحمدودية قدرة ال�رشكات ال�صناعية ،ال�سيما امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة احلجم ،على الو�صول و�إ�ستيعاب املعلومات املتعلقة باخليارات
املتاحة (توافق كبري ،أ�دلة وافية) [.]7.9.1
مت عقد �إتفاقات طوعية بني القطاع ال�صناعي واحلكومات للح ّد من
الطاقة و�إنبعاثات غازات الدفيئة منذ بداية الت�سعينيات .وميكن ل إلتفاقات
املُحكمة ال�صياغة ،والتي حتدد أ�هداف ًا واقعية وحتظى بدع ٍم حكومي ٍ
كاف
وتكون يف الغالب جزء ًا من جمموعة تدابري �سيا�سية بيئية عامة أ�و�سع ،مع
ما تتوعد به اللوائح احلكومية املتزايدة أ�و ال�رضائب املفرو�ضة على الطاقة

 /غازات الدفيئة كتهديد حقيقي �إذا مل تتحقق أالهداف ،أ�ن توفّر الطاقة أ�و
�إنخفا�ض ا إلنبعاثات ب�صفة اعتيادية .وقد أ��رسع البع�ض �إىل تطبيق أ�ف�ضل
التكنولوجيات املوجودة ،ما أ�دى �إىل �إنخفا�ض ا إلنبعاثات مقارن ًة مع اخلط
أال�سا�س ،خا�ص ًة يف البلدان ذات أ�عراف التعاون الوثيق ما بني احلكومات
والقطاع ال�صناعي .لكن معظم ا إلتفاقات الطوعية مل حتقق أ�ي �إنخفا�ض يف
ا إلنبعاثات يكون أ�هم من املعتاد .وتعتمد ال�رشكات واحلكومات دون الوطنية
واملنظمات غري احلكومية واملجموعات املدنية عدد ًا كبري ًا من ا إلجراءات
الطوعية ،ب�إ�ستقالل عن ال�سلطات احلكومية التي من � أش�نها احل ّد من �إنبعاثات
غازات الدفيئة وحتفيز �سيا�سات �إبتكارية وت�شجيع تطوير تكنولوجيات
جديدة� .إال أ�ن ت أ�ثريها يظل ب�شكل عام حمدود ًا نظر ًا لكونها تعمل وحدها.
وميكن أ�ن تكون ال�سيا�سات ال�ساعية �إىل احل ّد من العوائق التي حتول
دون �إعتماد تكنولوجيا فاعلة من حيث الكلفة ومنخف�ضة من حيث �إنبعاثات
غازات الدفيئة (مثل �إنعدام املعلومات واملعايري وعدم توفر التمويل الكايف
ل�رشاء تكنولوجيا حديثة للمرة أالوىل) ،فاعلة .وللعديد من البلدان ،املتقدمة
والنامية على حد �سواء ،خطط مالية من أ�جل ت�شجيع توفري الطاقة يف املجال
ال�صناعي .وبح�سب درا�سة �إ�ستق�صائية للمجل�س العاملي للطاقة ،يق ّدم  28بلد ًا
نوع ًا من املنح أ�و ا إلعانات �إىل امل�شاريع املعن ّية بكفاءة الطاقة .كما ت�ستعمل
التدابري ال�رضيبية لتحفيز وفورات الطاقة يف امليدان ال�صناعي .لكن ،هناك
�إ�سرتداد احلوافز املالية التي غالب ًا ما يق ّدمها أ�ي�ض ًا امل�ستثمرين الذين
قاموا ب�إ�ستثمارهم بال حوافز .ومن احللول املمكنة لتح�سني فاعلية الكلفة،
حتديد اخلطط ملجموعات و /أ�و تقنيات م�ستهدفة خا�صة (قوائم خمتارة
من أالجهزة ،التكنولوجيات ا إلبتكارية فقط) ،أ�و ا إل�ستعمال املبا�رش ملعايري
فاعلية الكلفة [.]7.9.3
وتوجد قيد التطوير عدة نظم جتارية خا�صة ب�إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد
الكربون على ال�صعيد الوطني أ�و ا إلقليمي أ�و القطاعي .وميكن أ�ن ت�سرت�شد
عملية حت�سني هذه النظم التجارية أ
بالدلة التي توحي بذلك يف بع�ض اجلوانب
الهامة ،ويواجه امل�شاركون من القطاع ال�صناعي و�ضع ًا مغاير ًا جد ًا عند
املقارنة مع امل�شاركني من قطاع الكهرباء .فعلى �سبيل املثال ،تكون اال�ستجابة
ل�سعر �إنبعاث الكربون يف ال�صناعة أ�كرث بطئا ب�سبب احلافظة التكنولوجية
املحدودة جد ًا و�إنعدام �إمكانيات حت ّول أ�نواع الوقود على املدى الق�صري ،ما
يجعل التنب� ؤ ب�آليات املخ�ص�صات و�إ�شارات �إ�ستقرار ال�سعر من أ�هم امل�سائل
بالن�سبة �إىل ال�صناعة [.]7.9.4
ومثلما متت ا إل�شارة يف تقرير التقييم الثالث ،تت أ�ثر جميع أ�حجام
بالتغيات التي حتدث يف ال�سيا�سة العامة للحكومة
امل�ؤ�س�سات ال�صناعية
رّ
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و�إختيارات امل�ستهلك .ولهذا ال�سبب ،تتبني أالهمية الق�صوى لنظا ٍم ثابت يف
�سن ال�سيا�سات العامة للقطاع ال�صناعي( .توافق كبري ،أ�دلة وافية) [.]7.9
ّ

مثل التقليل من امل�س�ؤولية ،وحت�سني ال�صورة العامة ،ورفع معنويات العامل،
وت أ�خري أ�و نق�ص ا إلنفاق الر أ��سمايل .وقد ي�ساهم احل ّد من �إ�ستخدام الطاقة
ب�صفة غري مبا�رشة يف خف�ض آ�ثار امللوثات اجلوية على ال�صحة ال�سيما يف
املناطق التي تنعدم فيها قوانني خا�صة بالتل ّوث اجلوي (توافق كبري ،أ�دلة
وافية) [.]7.10

قد تكون لل�سيا�سات التي تهدف �إىل توازن أ�من الطاقة وحماية البيئة والنمو
ا إلقت�صادي آ�ثار �إيجابية أ�و �سلبية على التحقيق .وتدعم �سيا�سات التنمية
امل�ستدامة التي تركز على كفاءة �إ�ستخدام الطاقة وفك االرتباط بالعن�رص
املادي و�إ�ستخدام الطاقات املتجددة ،أ�هداف تخفيف غازات الدفيئة .وحت ّد
�سيا�سات �إدارة النفايات �إنبعاث غازات الدفيئة الناجتة عن القطاع ال�صناعي،
عن طريق خف�ض �إ�ستعمال الطاقة عرب �إعادة �إ�ستخدام املنتجات .وميكن أ�ن
تكون للتدابري املتخذة من أ�جل احل ّد من ملوثات اجلو ،أ�وجه ت�آزر مع �إنخفا�ض
�إنبعاثات غازات الدفيئة عندما يتحقق ا إلنخفا�ض بف�ضل التح ّول �إىل �إ�ستعمال
أ�نواع الوقود الكربوين املنخف�ض ،ولكن �إنخفا�ض �إنبعاثات غازات الدفيئة ال
يتحقق دائم ًا ما دام العديد يتطلب �إ�ستخدام طاقة �إ�ضافية.

أالبحاث يف جمال التكنولوجيا وتطويرها ون�رشها
وتوزيعها ونقلها

ال�سيا�سات املتكاملة وغري املناخية التي ت�ؤثر على
�إنبعاثات غازات الدفيئة

با إل�ضافة �إىل تنفيذ خيارات التخفيف التي جرت مناق�شتها أ�عاله ،ف�إن
حتقيق التنمية امل�ستدامة ي�ستدعي م�سارات التنمية ال�صناعية التي تقلل من
احلاجة �إىل التخفيف يف امل�ستقبل (توافق كبري ،أ�دلة متو�سطة) .وحتظى
ال�رشكات الكربى مبوارد أ��ضخم ،وحوافز أ�كرث يف أ�غلب أالحيان ،إلعمال
ا إلعتبارات البيئية وا إلجتماعية يف عملياتها ،مقارن ًة مع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة احلجم ،رغم أ�ن يف هذه أالخرية يتوفّر اجلزء أالكرب من العمالة
والقدرة الت�صنيعية يف العديد من البلدان .وين�سجم �إدماج �إ�سرتاتيجية
تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم �ضمن �إ�سرتاتيجيات وطنية
أ��شمل للتنمية مع أ�هداف التنمية امل�ستدامة .وتبادر ا آلن ال�صناعات ال�شديدة
ا إل�ستهالك للطاقة �إىل �إتخاذ عدد من التدابري جتاه تنمية ر أ��س املال الب�رشي،
وال�صحة وال�سالمة ،وتنمية املجتمعات املحلية وغري ذلك ،وهي التدابري التي
تن�سجم مع الهدف الذي ت�سعى �إليه امل�س�ؤولية ا إلجتماعية لل�رشكة (توافق
كبري ،أ�دلة وافية) [7.7؛.]7.8

الفوائد امل�شرتكة ل�سيا�سات تخفيف غازات الدفيئة
ت�شمل الفوائد امل�شرتكة لتخفيف غازات الدفيئة ال�صناعية :احل ّد من
�إنبعاثات املل ّوثات اجلوية والنفايات( ،والتي تخف�ض بدورها من القيود البيئية
وتكاليف التخ ّل�ص من النفايات) ،و�إرتفاع ا إلنتاج وجودة املنتجات ،وتخفي�ض
تكاليف ال�صيانة والت�شغيل ،وحت�سني بيئة العمل ،با إل�ضافة �إىل فوائد أ�خرى
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توفر التكنولوجيا ال�صناعية املتاحة جتاري ًا �إمكانية وا�سعة النطاق للح ّد
من �إنبعاثات غازات الدفيئة .لكن ،رغم تطبيق هذه التكنولوجيا ،ال تزال
عمليات �صناعية عديدة تتطلب املزيد من الطاقة بد ًال من احلل املثايل املتمثل
يف الدينامية احلرارية ،وهو ما يعني وجود �إمكانية كبرية و�إ�ضافية لتح�سني
كفاءة �إ�ستخدام الطاقة و�إمكانية تخفيف غازات الدفيئة .و أ��ضف �إىل ذلك،
تنبعث من بع�ض املعاجلات ال�صناعية غازات الدفيئة ال عالقة لها ب�إ�ستخدام
احلرارة والطاقة .وال توجد يف أال�سواق حالي ًا تكنولوجيا تق�ضي على هذه
ا إلنبعاثات الناجمة عن بع�ض هذه العمليات ،كتطوير أاليونات اخلامدة
للق�ضاء على ا إلنبعاثات الناجتة عن املعاجلة يف م�صانع أالملنيوم و�إ�ستخدام
الهيدروجني للنق�ص من احلديد والفلزات غري احلديدية ،على �سبيل املثال.
ويجب أ�ن تل ّبي هذه التكنولوجيات اجلديدة أ�ي�ض ًا بعدد كبري من املعايري،
مبا يف ذلك الكلفة التناف�سية و�رشوط ال�سالمة واملتطلبات التنظيمية ،ف�ض ًال
عن نيل ر�ضا امل�ستهلك .وتنفّذ احلكومات وال�رشكات ،يف �إطار عمل تكاملي
مثايل ،أالبحاث يف جمال التكنولوجيا ال�صناعية وتعمل على تطويرها
ون�رشها وتوزيعها .ونظر ًا للمخاطر ا إلقت�صادية املت أ��صلة يف التكنولوجيات
التي تهدف ب�صفة رئي�سية �إىل تخفيف �إنبعاث غازات الدفيئة ،فمن أالرجح
أ�ن تكون هناك حاجة �إىل برامج حكومية من أ�جل توفري م�ستويات كافية
للبحث والتطوير� .إن أالن�سب بالن�سبة �إىل احلكومات هو حتديد احلواجز
أال�سا�سية التي تعوق التكنولوجيا و�إيجاد احللول لتخطي هذه احلواجز،
غري أ�نه يتعينّ على ال�رشكات أ�ن تتحمل املخاطر و أ�ن ت�ستفيد من عائدات
التجارة.
وبا إل�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن معلومات احلكومة ومراقبة الطاقة والربامج
ت�شجع نقل التكنولوجيا وتوزيعها .وتتحدد العوامل أال�سا�سية لن�رش
املعيارية ّ
تكنولوجيا القطاع اخلا�ص وتوزيعها يف املزايا التناف�سية وقبول امل�ستهلك
واملميزات القطرية اخلا�صة وحماية حقوق امللكية الفكرية أ
والطر التنظيمية
(توافق متو�سط ،أ�دلة متو�سطة) [.]7.11
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التوقعات على املدى الطويل
يتيح العديد من التكنولوجيات �إمكانية تخفيف �إنبعاثات غازات الدفيئة
ال�صناعية على املدى الطويل� ،إال أ�ن ا إلهتمام انكب على ثالثة جماالت :املعاجلة
البيولوجية و�إ�ستخدام الهيدروجني والتكنولوجيات الدقيقة.
مراعا ًة لطابع القطاع ال�صناعي املعقّد ،ف�إن حتقيق �إنبعاثات منخف�ضة
لغازات الدفيئة هو نتيجة العديد من التحوّالت القطاعية ال�شاملة والفردية.
وقد يحدث جمود ب�سبب «عطب تكنولوجي» نظر ًا ل�رسعة دوران أ��سهم ر أ��س
املال يف بع�ض فروع ال�صناعة على أالقل .ويوفّر التعديل التح�سيني فر�ص ًا يف
التغيات أال�سا�سية يف التكنولوجيا حتدث فقط عند تثبيت
الوقت ذاته ،لكن رّ
أ��سهم ر أ��س املال أ�و �إ�ستبدالها (توافق كبري ،أ�دلة وافية) [.]7.12

 8الزراعة
حالة القطاع والتوجهات امل�ستقبلية من حيث إالنتاج
وال�ستهالك أ
والثر
إ
�سمحت التطورات التكنولوجية بتق ّدم ملمو�س يف ا إلنتاج الزراعي لكل
م�سجل ًة بذلك �إرتفاع توفّر أالغذية لكل فرد ،رغم الهبوط
وحدة أ�ر�ضيةّ ،
املتوا�صل مل�ساحة أالر�ض الزراعية لكل فرد (توافق كبري ،أ�دلة وافية) .ومع
ذلك ،فقد كان التقدم املحرز متفاوت ًا عرب العامل ،فال يزال الفقر يف املناطق
القروية و�سوء التغذية م�ستم َرين يف بع�ض البلدان .و�إرتفعت تدريجي ًا ح�صة
املنتجات احليوانية يف النظام الغذائي يف البلدان النامية ،بينما ظ ّلت م�ستقرة
يف بلدان العامل املتق ّدم (توافق كبري ،أ�دلة وافية).
وقد �ساير ا إلنتاج الغذائي أ
واللياف مبا فيه الكفاية ا إلرتفاع احلاد يف
الطلب يف عامل مكتظ بال�سكان ،ولهذا� ،إرتفع املع ّدل اليومي ا إلجمايل من
ال�سعرات احلرارية املتوفرة لكل فرد ،رغم وجود �إ�ستثناءات �إقليمية .ومع
ذلك ،أ�تى هذا النمو على ح�ساب ال�ضغط املتزايد على البيئة وتدنيّ املوارد
الطبيعية ،ومل حتل م�شاكل أالمن الغذائي و�إنت�شار �سوء تغذية أالطفال يف
البلدان الفقرية (توافق كبري ،أ�دلة وافية).
�إرتفعت امل�ساحة املطلقة إلجمايل أالرا�ضي ال�صاحلة للزراعة �إىل حوايل
م�سجلة بذلك �إرتفاع ًا �إجمالي ًا ن�سبته  %8منذ ال�ستينيات
 1400مليون هكتارّ ،
(�إنخف�ضت بن�سبة  %5يف البلدان املتقدمة ،و�إرتفعت بن�سبة  %22يف البلدان
النامية) .ومن املتوقع أ�ن ي�ستمر هذا التوجه يف امل�ستقبل ،فت�شري التقديرات

�إىل �إ�ضافة  500مليون هكتار من أالرا�ضي التي �ستُح ّول �إىل الزراعة يف الفرتة
املمتدة ما بني العامني  1997و ،2020معظمها يف أ�مريكا الالتينية وال�صحراء
أالفريقية (توافق متو�سط ،أ�دلة حمدودة).
وتغي أ��ساليب العي�ش يف بع�ض البلدان النامية
ي�ؤدي النمو ا إلقت�صادي رّ
�إىل تزايد الطلب على اللحوم ومنتجات أاللبان .ففي الفرتة املمتدة ما بني
العامني  1967و� ،1994إرتفع الطلب على اللحوم يف البلدان النامية من 11
كلغ �إىل  24كلغ للفرد يف ال�سنة ،حمقق ًا بذلك مع ّدل منو �سنوي يفوق  %5يف
نهاية هذه الفرتة .ومن املتوقع أ�ن يرتفع الطلب ا إلجمايل على اللحوم أ�كرث
ف أ�كرث (ما يقارب  %60بحلول العام  ،)2020ال�سيما يف أالقاليم النامية مثل
جنوب آ��سيا وجنب �رشقها وال�صحراء أ
الفريقية (توافق متو�سط ،أ�دلة
حمدودة) [.]8.2

توجهات إالنبعاث
ّ
ق ّدرت �إنبعاثات القطاع الزراعي للعام  2005بقيمة � 5.1إىل  6.1جيغا
طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ ( %12 - %10من جمموع ا إلنبعاثات
ا إلجمالية لغازات الدفيئة الب�رشية املن� أش�) .و�ساهم امليثان بقيمة  3.3جيغا
طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ و أ�ك�سيد النيرتوز بقيمة  2.8جيغا طن
من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ .ومن �إجمايل ا إلنبعاثات الب�رشية املن� أش� يف
العام  ،2005ق ّدرت ن�سبة �إنبعاثات الزراعة بحوايل  %60من أ�ك�سيد النيرتوز
وحوايل  %50من امليثان (توافق متو�سط ،أ�دلة متو�سطة) .ورغم تبادالت ثاين
أ�ك�سيد الكربون ال�سنوية الكثرية بني الغالف اجلوي أ
والرا�ضي الزراعية،
ف�إن تقديرات التدفّق ال�صايف تد ّل على أ�نه �سيكون تقريب ًا متوازن ًا بحيث
�ستقارب ا إلنبعاثات ال�صافية من ثاين أ�ك�سيد الكربون  0.04جيغ طن من ثاين
أ�ك�سيد الكربون يف ال�سنة فقط (تغطي �إنبعاثات �إ�ستخدام الكهرباء والوقود
والزراعة ،والبنايات ،وقطاع النقل) (توافق �ضعيف ،أ�دلة حمدودة) [.]8.3
ت�ستجيب التوجهات يف �إنبعاثات غازات الدفيئة من القطاع الزراعي
تتغي النظم الغذائية وي�ؤدي
للتغيريات ا إلجمالية ،وترقب الزيادات حني رّ
النمو ال�سكاين �إىل �إرتفاع الطلب على الغذاء .ويف نهاية املطاف ،ميكن أ�ن ي�ؤدي
تغي املناخ يف امل�ستقبل �إىل �إنبعاث املزيد من كربون الرتبة (رغم أ�ن أ�ثره لي�س
رّ
أ
تغي املناخ قد يزيد �ي�ض ًا من مدخالت كربون الرتبة عن طريق
أ�كيد ًا ما دام رّ
ا إلنتاج املفرط) .وقد ت�سمح التكنولوجيات احلديثة بتخفي�ض ا إلنبعاثات لكل
املرجح �إرتفاع ا إلنبعاثات املطلقة (توافق
وحدة غذائية منتجة ،غري أ�نه من ّ
متو�سط ،أ�دلة متو�سطة).
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امللخ�ص
الر�سم  19يف
ّ

[ 2020الر�سم .]8.2

1990

الفني� :إنبعاثات أ�ك�سيد النيرتوز وامليثان التاريخية وتقديرات هذه ا إلنبعاثات من القطاع الزراعي يف  10مناطق يف العامل-1990 ،

ومن دون َ�س ّن �سيا�سات �إ�ضافية ،تد ّل التقديرات على أ�ن �إنبعاثات أ�ك�سيد
النيرتوز وامليثان من الزراعة �سرتتفع على التوايل بن�سبة ،%60 - %35
وما يناهز  %60بحلول العام  ،2030وبالتايل �سيكون ا إلرتفاع أ��رسع من
�سجلت بالن�سبة �إىل غازات الدفيئة غري ثاين
 %14وهي ن�سبة ا إلرتفاع التي ّ
أ�ك�سيد الكربون خالل الفرتة املمتدة من العام � 1990إىل العام ( 2005توافق
متو�سط ،أ�دلة حمدودة) [.]8.3.2
تختلف كم ّية ا إلنبعاثات أ
والهمية الن�سبية لتن ّوع املوارد �إختالف ًا كبري ًا من
منطقة �إىل أ�خرى يف العامل (الر�سم  19يف امللخّ �ص الفني) .يف العام ،2005
كانت جمموعة املناطق اخلم�س املك ّونة للبلدان غري املدرجة يف املرفق أالول
م�س�ؤولة عن  %74من جمموع ا إلنبعاثات الزراعية [.]8.3

تكنولوجيات التخفيف وتطبيقاته و�إختياراته و�إمكانياته
وكلفته
مع أ�خذ جميع الغازات بعني ا إلعتبار ،ق ّدرت ا إلمكانيات ا إلقت�صادية
لتخفيف ا إلنبعاثات الزراعية بحلول العام  2030بحوايل  1600و2700
و 4300ميغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ يف ال�سنة ب�سعر الكربون
ي�صل �إىل  20و 50و 100دوالر أ�مريكي  /مكافئ طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون،
على التوايل ،بالن�سبة �إىل خط أ��سا�س التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات
ا إلنبعاثات ب ( 2أ�نظر اجلدول  11يف امللخّ �ص الفني) (توافق متو�سط ،أ�دلة
حمدودة) [.]8.4.3
وميكن أ�ن تخف�ض �إدارة زراعية جيدة �صايف �إنبعاثات غازات الدفيئة،
والتي غالب ًا ما ت�ؤثر يف أ�كرث من �صنف واحد من غازات الدفيئة .وترتكز
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فاعلية هذه املمار�سات على عوامل مثل املناخ ونوع الرتبة والنظام الزراعي
(توافق كبري ،أ�دلة وافية).
وينجم ما يقدر بن�سبة  %90من التخفيف الك ّلي عن تعزيز البالوعات
(عزل تربة الكربون) وما يقدر بن�سبة  %10عن �إنخفا�ض ا إلنبعاثات (توافق
متو�سط ،أ�دلة متو�سطة) .و أ�برز خيارات التخفيف يف القطاع الزراعي
(ب�إمكانيات مبينة مبيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ يف ال�سنة ب أ��سعار
كربون ت�صل �إىل  100دوالر أ�مريكي  /مكافئ طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون
امللخ�ص الفني :التقديرات اخلا�صة ب�إجمايل �إمكانية تخفيف
جدول  11يف
ّ
غازات الدفيئة الزراعية ا إلقت�صادية (ميغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ
ومقدرة بالن�سبة �إىل
يف ال�سنة) بحلول العام ً 2030
وفقا أل�سعار كربون خمتلفة ّ
خط أ��سا�س التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات ا إلنبعاثات ب[ 2اجلدوالن .]8.7

منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان
ا إلقت�صادي
حاالت ا إلقت�صاد
الذي مي ّر مبرحلة
�إنتقالية
البلدان أالخرى
غري بلدان منظمة
التعاون والتنمية يف
امليدان ا إلقت�صادي أ�و
التي مي ّر �إقت�صادها
مبرحلة �إنتقالية

�سعر الكربون
(دوالر أ�مريكي  /مكافئ طن من ثاين أ�ك�سيد
الكربون)
ي�صل �إىل 20
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امللخ�ص الفني� :إمكانية تخفيف غازات الدفيئة املنبعثة من القطاع الزراعي يف العام  2030يف نطاق أ��سعار كربون خا�صة بخط أ��سا�س التقرير
الر�سم  20يف
ّ
اخلا�ص عن �سيناريوهات ا إلنبعاثات ب[ 2الر�سمان .]8.9
مالحظة:
عر�ض ال�سيناريو ب ،2رغم �أن النمط هو نف�سه يف جميع �سيناريوهات التقرير اخلا�ص .وتت�ضمن �إمكانية التخفيف اخلا�صة بالبنايات وقطاع الطاقة تدابري كفاءة �إ�ستخدام
الطاقة ( 770ميغا طن من ثاين �أك�سيد الكربون املكافئ).

بحلول العام  )2030هي ( أ�نظر أ�ي�ض ًا الر�سم  20يف امللخّ �ص الفني):
• �إ�ست�صالح الرتبة الع�ضوية املزروعة ()1260
• حت�سني �إدارة أالرا�ضي الزراعية (مبا يف ذلك الهند�سة الزراعية و�إدارة
املغذيات و�إدارة احلرث  /بقايا املحا�صيل و�إدارة املياه (وت�شمل ال�سقي
وت�رصيف املياه) وتبوير أالرا�ضي  /احلراجة الزراعية ()1110
• حت�سني �إدارة أ�را�ضي الرعي (مبا يف ذلك كثافة الرعي وا إلنتاجية
املتزايدة و�إدارة املغذيات و�إدارة احلرائق ون�رش أ�نواع الكائنات يف غري
موائلها) ()810
• �إ�ست�صالح أالرا�ضي املتدهورة (عن طريق مراقبة التعرية والقيام
بتعديالت ع�ضوية وغذائية) ()690
وتظل اخليارات التالية إلمكانية التخفيف جوهرية ،رغم أ�نها أ�قل أ�همية:
• �إدارة أالرز ()210
• �إدارة املا�شية (مبا يف ذلك حت�سني املمار�سات الغذائية ،و�إ�ضافة املواد
والتغيات الهيكلية أالخرى ،وحت�سني �إدارة
املغذية ،وتربية املا�شية
رّ
ال�سماد الطبيعي (حت�سني تخزينه و�إ�ستعماله واله�ضم الالهوائي)
(( )260توافق متو�سط ،أ�دلة متو�سطة).

با إل�ضافة �إىل ذلك ،ميكن توفري  770ميغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون
املكافئ يف كل �سنة �إىل حدود العام  ،2030من خالل حت�سني الكفاءة يف
�إ�ستخدام الطاقة يف القطاع الزراعي .لكن جزء ًا كبري ًا من هذا الرقم يدخل
�ضمن �إمكانية التخفيف اخلا�صة بالبنايات والنقل [8.1؛ .]8.4
ب أ��سعار كربون أ�دنى ،يتم تف�ضيل التدابري أالقل تكلفة واملماثلة �إىل أ�بعد
احلدود للممار�سة احلالية (مث ًال ،خيارات �إدارة أالرا�ضي الزراعية) ،بينما
تف�ضّ ل ب أ��سعار كربون أ�كرث �إرتفاع ًا التدابري أالكرث كلفة ذات �إمكانيات تخفيف
أ�قوى لكل وحدة م�ساحية (مث ًال� ،إ�ست�صالح الرتبة الع�ضوية  /اخلثية
املزروعة؛ الر�سم  20يف امللخّ �ص الفني) (توافق متو�سط ،أ�دلة حمدودة)
[.]8.4.3
ومن املمكن أ�ي�ض ًا تخفي�ض �إنبعاثات غازات الدفيئة عن طريق �إ�ستبدال
أ�نواع الوقود أالحفوري ب�إنتاج الطاقة من املواد أالولية الزراعية (مث ًال،
بقايا املحا�صيل والروث واملحا�صيل الطاقية) ،والتي تعد من القطاعات
النهائية امل�ستعملة للطاقة (خا�ص ًة �إمدادات الطاقة والنقل) .وال تتوفر
أ�ي تقديرات دقيقة ب�شان �إمدادات الكتلة أالحيائية املرتبطة بالزراعة يف
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امل�ستقبل ،حيث أ�ن أالرقام متتد من  22أ�ك�سا جوال يف ال�سنة عام 2025
�إىل ما يفوق  400أ�ك�سا جول يف ال�سنة عام � .2050إال أ�ن امل�ساهمة الفعلية
للقطاع الزراعي يف �إمكانية التخفيف من خالل �إ�ستعمال الطاقة احليوية
تعتمد على أال�سعار الن�سبية ألنواع الوقود وتوازن الطلب والعر�ض.
وبح�سب تقديرات التقييمات التنازلية التي تت�ضمن �إفرتا�ضات ب� أش�ن
هذا التوازن� ،ستكون �إمكانية تخفيف طاقة الكتلة أالحيائية املتولدة من
الزراعة على ال�صعيد ا إلقت�صادي  1206-70ميغا طن من ثاين أ�ك�سيد
الكربون املكافئ يف كل عام بكلفة ت�صل �إىل  20دوالر ًا أ�مريكي ًا  /مكافئ طن
من ثاين أ�ك�سيد الكربون ،و 2320-560ميغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون
املكافئ يف كل عام بكلفة ت�صل �إىل  50دوالر ًا أ�مريكي ًا  /مكافئ طن من
ثاين أ�ك�سيد الكربون .وال تتوفر تقديرات بخ�صو�ص �إمكانيات �إ�ضافية من
النماذج التنازلية ب أ��سعار كربون ت�صل �إىل  100دوالر أ�مريكي  /مكافئ
طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون ،لكن التقديرات بالن�سبة �إىل أال�سعار التي
تتعدى  100دوالر أ�مريكي  /مكافئ طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون فهي
 2720ميغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ يف كل عام .ومتثل هذه
ا إلمكانيات ن�سب التخفيف  ،%80 - %5و %90 - %20من جميع تدابري
التخفيف الزراعية جمتمعة ،ب أ��سعار كربون ت�صل �إىل  20و 50دوالر ًا
أ�مريكي ًا  /مكافئ طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون على التوايل .ورغم أ�ن
املنتجات الزراعية وبقايا املحا�صيل ت�ش ّكل املواد أالولية الوحيدة ،ف�إن
الطاقة احليوية تناف�س �إ�ستخدامات أالرا�ضي أالخرى ،بالن�سبة �إىل ما هو
متاح من أ�را�ضي ومياه وغريها من املوارد .ومل يدرج اجلدول  11يف امللخّ �ص
الفني أ�و الر�سم  20يف امللخّ �ص الفني ،تباع ًا� ،إمكانيات التخفيف للطاقة
وحت�سن كفاءة �إ�ستخدام الطاقة ما دامت ا إلمكانية تحُ �سب على
احليوية
ّ
القطاعات امل�ستخدِمة ،وب�شكل خا�ص على قطاعي النقل والبنايات (توافق
متو�سط ،أ�دلة حمدودة) [.]8.4.4
وتتجه تقديرات �إمكانية التخفيف يف القطاع الزراعي نحو أ�دنى النطاقات
امل�شار �إليها يف تقرير التقييم الثاين وتقرير التقييم الثالث .ويعود ذلك أ
بال�سا�س
�إىل ما متت مراعاته كمقايي�س زمنية (العام  2030يف هذا التقرير مقابل العام
 2050يف تقرير التقييم الثالث) .وعلى املدى املتو�سط� ،ستنتج أ�كرث �إمكانيات
التخفيف عن �إزالة ثاين أ�ك�سيد الكربون من الغالف اجلوي وحت ّوله �إىل كربون
الرتبة ،غري أ�ن �ضخامة هذه العملية �ست�ضمحل عندما يقرتب كربون الرتبة من
أ�ق�صى امل�ستويات .أ�ما عملية التخفيف الطويلة أالمد ف�سيتزايد �إعتمادها على
�إنخفا�ض �إنبعاثات أ�ك�سيد النيرتوز وامليثان يف �إ�ستخدام الطاقة ،وهي الفوائد
التي �ستدوم �إىل ما ال نهاية (توافق كبري ،أ�دلة وافية) [.]8.4.3
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تفاعل خيارات التخفيف مع �ش ّدة الت أ�ثر والتك ّيف
ميكن ل إلجراءات الزراعية الرامية �إىل تخفيف غازات الدفيئة أ�ن ( :أ�) تخف�ض
من �ش ّدة الت أ�ثر (مث ًال� ،إذا كان عزل كربون الرتبة يح ّد آ�ثار اجلفاف) أ�و (ب)
تزيد من �ش ّدة الت أ�ثر (مث ًال� ،إذا كان ا إلتّكال الك ّلي على طاقة الكتلة أالحيائية
يجعل �إمدادات الطاقة أ�كرث ح�سا�سية جتاه الظروف املناخية ال�شديدة).
ويتعينّ على ال�سيا�سات التي ت�سعى �إىل ت�شجيع التخفيف و /أ�و التك ّيف يف
القطاع الزراعي أ�ن ت أ�خذ هذه التفاعالت بعني ا إلعتبار (توافق متو�سط ،أ�دلة
حمدودة) .وعلى املنوال ذاته ،ميكن ل إلجراءات املتخذة بحافز التك ّيف أ�ن ( أ�)
حتبذ التخفيف (مث ًال� ،إعادة بقايا املحا�صيل �إىل احلقول لتح�سني قدرة حفظ
املياه ،ما �سي�ساعد أ�ي�ض ًا على عزل الكربون) أ�و أ�ن (ب) تعوق التخفيف (مث ًال،
ي�ؤدي ا إل�ستعمال املفرط ألل�سمدة النيرتوجينية لتخطي �إنخفا�ض املحا�صيل
�إىل تزايد �إنبعاثات أ�ك�سيد النيرتوز).

الفوائد امل�شرتكة ل�سيا�سات تخفيف غازات الدفيئة
تد ّر بع�ض املمار�سات الزراعية نتائج «يربح فيها اجلميع» ،لكن ينطوي
معظمها على تنازالت متبادلة .فالنظم ا إليكولوجية الزراعية بح ّد ذاتها معقّدة.
وقد تتفاوت الفوائد امل�شرتكة والتنازالت املتبادلة يف ممار�سة من املمار�سات
الزراعية من مكان �إىل آ�خر ب�سبب �إختالف املناخ أ�و الرتب أ�و طرق املمار�سة
املعتمدة (توافق عالٍ ،أ�دلة متو�سطة).
ويف أ�ثناء �إنتاج الطاقة أالحيائية مث ًال� ،إذا كانت املواد أالولية مك َّونة من
خم ّلفات املحا�صيل ،ف�إن مواد الرتبة الع�ضوية قد ت�ستنفد نظر ًا لرجوع كمية
قليلة من الكربون ،فتنخف�ض جودة الرتبة تالي ًا؛ وبعك�س ذلك� ،إذا كانت املواد
أالولية من املحا�صيل اجلذرية ال�سميكة واملع ّمرة ،ف�إن مواد الرتبة الع�ضوية
قد تتجدد ،فتتح�سن تالي ًا جودة الرتبة.
ويبينّ العديد من أ�ن�شطة التخفيف الزراعية ت�آزر ًا مع أ�هداف ا إل�ستدامة.
ت�شجع ا إل�ستخدام الفاعل ألل�سمدة واحلفاظ على
ويبدو أ�ن ال�سيا�سات التي ّ
كربون الرتبة ودعم ا إلنتاج الزراعي ،تتمتع ب أ�وجه ت�آزر أ�كرث مع التنمية
امل�ستدامة (توافق عالٍ ،أ�دلة متو�سطة).
يح�سن أالمن الغذائي والعائدات
كما أ�ن �إرتفاع كربون الرتبة ،مث ًال ،قد ّ
ا إلقت�صادية .أ�ما خيارات التخفيف أالخرى فقليلة ا آلثار على التنمية
يح�سن �إ�ستخدام بع�ض التعديالت
امل�ستدامة .على �سبيل املثال ،ميكن أ�ن ّ

ّ
امللخ�ص الفني

التغيات فيها (ت�شري أالرقام ال�سلبية �إىل ا إلنخفا�ض) ،خمزون الكربون يف الكتلة
اجلدول  ١٢يف
ّ
امللخ�ص الفني :التوقعات حول م�ساحة الغابات ،و�صايف رّ
احلية واملخزون املتزايد يف أالعوام  ١٩٩٠و ٢٠٠٠و[ ٢٠٠٥اجلدول .]١-٩
حيائية ّ
أال ّ

م�ساحة الغابات،
مليون هكتار
املنطقة
أ�فريقيا
آ��سيا
أ�)
أ�وروبا
�شمال وو�سط
أ�مريكا
أ��سرتاليا
أ�فريقيا اجلنوبية
العامل

التغيرّ ال�سنوي،
مليون هكتار يف ال�سنة

2005
635.412
571.577
1001.394
705.849

2000-1990
4.40.80.9
0.3-

206.254
831.540
3952.026

0.43.88.9-

خمزون الكربون يف الكتلة أ
الحيائ ّية احل ّية ،ميغا طن من ثاين
أ�ك�سيد الكربون
2005
2000
1990

املخزون املتزايد
يف العام ٢٠٠٥
مكعب
مليون مرت ّ
64957

2005-2000
4.01.0
0.7
0.3-

241267
150700
154000
150333

228067
130533
158033
153633

222933
119533
160967
155467

47111
107264
78582

0.44.37.3-

42533
358233
1097067

41800
345400
1057467

41800
335500
1036200

7361
128944
434219

مالحظة:
�أ)
الرو�سية.
ة
الفدرالي
كامل
ي�شمل
ّ
ّ

الع�ضوية حجز الكربون ،غري أ�ن ا آلثار على جودة املياه قد تتغري تبع ًا
للتعديل .وغالب ًا ما تتحقق الفوائد امل�شرتكة عن طريق حت�سني الكفاءة وخف�ض
الكلفة والفوائد امل�شرتكة للبيئة .وترتبط التنازالت املتبادلة بالتناف�س على
أ
الرا�ضي وتخفي�ض ا إلنتاجية الزراعية وا إلجهاد البيئي (توافق متو�سط،
أ�دلة حمدودة) [.]8.4.5

البحث يف جمال التكنولوجيا وتطويرها ون�رشها
وتوزيعها ونقلها
كثري من �إ�سرتاتيجيات التخفيف التي و�ضعت للقطاع الزراعي ت�ستخدم
التكنولوجيا املوجودة .فمث ًال� ،سيتم حتقيق �إنخفا�ض ا إلنبعاثات لكل وحدة
�إنتاج عن طريق تزايد املحا�صيل الزراعية وا إلنتاجية احليوانية .وميكن أ�ن
تتحقق مثل هذه الزيادات يف ا إلنتاجية من خالل نطاق وا�سع من املمار�سات –
�إدارة أ�ف�ضل ،املحا�صيل املحورة جيني ًا ،حت�سني أ��صناف امل�ستنبتات ،نظم عر�ض
أال�سمدة ،الزراعة الدقيقة ،حت�سني تربية املا�شية ،حت�سني تغذية احليوانات،
�إ�ضافة املواد املغذية وحمفّزات النمو ،حت�سني خ�صوبة احليوانات ،املواد
أالولية للطاقة أالحيائية ،ه�ضم احلم أ�ة الالهوائية ،نظم �إلتقاط امليثان – كلها
ممار�سات تعك�س التكنولوجيا املوجودة (توافق عالٍ  ،أ�دلة وافية) .وتنطوي
بع�ض ا إل�سرتاتيجيات على �إ�ستخدامات جديدة للتكنولوجيا املوجودة .فعلى
�سبيل املثال ،كانت الزيوت ت�ستعمل يف أالنظمة الغذائية للحيوانات طيلة
�سنوات عديدة من أ�جل رفع املحتوى الغذائي الطاقي ،غري أ�ن دورها وجدواها
ككابح للميثان ال يزاالن حدي َثني ،ومل يتم حتديدهما ب�صفة �شاملة .وهناك بع�ض
التكنولوجيات التي �ستحتاج �إىل املزيد من البحث والتطوير [.]8.9

التوقّعات الطويلة أالمد
قد يت�ضاعف الطلب العاملي على أالغذية بحلول العام  ،2050ما �سي�ؤدي �إىل
تكثيف ممار�سات ا إلنتاج (مث ًال ،ا إل�ستخدام املتزايد أال�سمدة النيرتوجينية).
با إل�ضافة �إىل ذلك� ،سيزيد ا إلرتفاع املتوقع يف �إ�ستهالك املنتجات احليوانية
من �إنبعاثات امليثان و أ�ك�سيد النيرتوز �إذا �إرتفعت أ�عداد املا�شية ،ما �سي�ؤدي
�إىل �إرتفاع ا إلنبعاثات على خط أال�سا�س بعد العام ( 2030توافق عالٍ  ،أ�دلة
متو�سطة) .و�ست�ساعد تدابري التخفيف الزراعية على خف�ض �إنبعاثات غازات
الدفيئة لكل وحدة �إنتاج ذات ال�صلة باخلط أال�سا�س .لكن� ،سيكون ما يقارب
 %10فقط من �إمكانية التخفيف مرتبط ًا بامليثان و أ�ك�سيد النيرتوز لغاية العام
 .2030و�سيكون ن�رش ممار�سات التخفيف اجلديدة يف نظم تربية املا�شية
وتطبيقات أال�سمدة �رضوري ًا للح ّد من تزايد ا إلنبعاثات يف القطاع الزراعي
بعد العام .2030
وهناك أ�ي�ض ًا �إلتبا�سات أ�خرى تعوق توقعات �إمكانات تخفيف طويل
لتغي املناخ يف
تغي املناخ غري وا�ضحة :ميكن رّ
أالمد .فعلى �سبيل املثال� ،إن آ�ثار رّ
امل�ستقبل أ�ن يخف�ض من معدّالت �إحتجاز الكربون يف الرتبة ،بل ميكنه �إطالق
تغي املناخ قد يرفع أ�ي�ض ًا من
كربون الرتبة ،رغم أ�ن أالثر غري أ�كيد مبا أ�ن رّ
مدخالت كربون الرتبة من خالل �إنتاج أ�كرث للنباتات .وتوحي بع�ض الدرا�سات
تغي املناخ ال�سلبية
أ�ن التطورات التكنولوجية قادرة على أ�ن تت�صدى آلثار رّ
على أالرا�ضي الزراعية وخمزون كربون الرتبة يف املراعي ،ما يجعل تطوير
التكنولوجيا عام ًال أ��سا�سي ًا يف تخفيف غازات الدفيئة يف امل�ستقبل .وميكن لهذه
التكنولوجيات ،مث ًال ،أ�ن تعمل من خالل ا إلنتاج املتزايد ،وبالتايل ،يرتفع
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ّ
امللخ�ص الفني

رجوع الكربون �إىل الرتبة وينخف�ض الطلب على أالرا�ضي الزراعية الطرية
(توافق عالٍ ،أ�دلة متو�سطة) [.]8.10

 9احلراجة
ّمت ت أ�مني توقعات جديدة حول التخفيف منذ تقرير التقييم الثالث ،على
النطاقني املحلي والعاملي .كما أ��صبحت املراجعات ا إلقت�صاد ّية أال�سا�س ّية
والتقييمات العامل ّية متوافرة .وتتواجد درا�سة حديثة حول تطبيق فر�ص
التخفيف والتك ّيف و�إرتباطاتها بالتنمية امل�ستدامة .وجتدر ا إل�شارة �إىل
ا إلهتمام املتزايد بتخفيف ا إلنبعاثات الناجتة عن �إزالة الغابات كفر�صة
تخفيف متدنية الكلفة ،ما �سيكون له أ�ثر جانبي هام .ت�شري بع�ض أالدلة �إىل
تغي املناخ �إمكانية تخفيف الغابات.
أ�نه من املمكن أ�ن تعيق ت أ�ثريات رّ

حالة القطاع ،توجهات التنمية مبا فيها إالنتاج
وال�ستهالك واملرتتبات
إ
تغطي الغابات العاملية  ٣٩٥٢مليون هكتار ( أ�نظر اجلدول  ١٢يف امللخّ �ص
الفني) ،أ�ي ما يعادل  ٪٣٠من م�ساحة أالر�ض العاملية .و أ�هم ما يتع ّلق بدورة
الكربون هو �إ�ستمرار �إجمايل �إزالة الغابات مبع ّدل  ١٢‚٩مليون هكتار يف
را�ض
ال�سنة بني العام  ٢٠٠٠والعام  ،٢٠٠٥ويعود ذلك �إىل حتويل الغابات �إىل أ� ٍ
تو�سع الوحدات ال�سكنية والبنى التحت ّية .وغالب ًا ما يعود ال�سبب
زراعية ،و�إىل ّ
�إىل قطع أال�شجار أ�ي�ض ًا .يف الت�سعينيات ،كان مع ّدل �إجمايل �إزالة الغابات
أ�كرث �إرتفاع ًا� ،إذ كان يبلغ  ١٣‚١مليون هكتار يف ال�سنة .وبلغ �إجمايل �إزالة
الغابات بني العام  ٢٠٠٠والعام  ٧‚٣ ،٢٠٠٥مليون هكتار يف ال�سنة ب�سبب
والتو�سع الطبيعي للغابات .وقد وقعت أ�كرب
الت�شجري و�إعادة ت أ�هيل أالرا�ضي
ّ
اخل�سارات يف أ�فريقيا و أ�مريكا اجلنوب ّية وجنوب �رشق آ��سيا .وجدير بالذكر
أ�ن �صايف مع ّدل اخل�سارة هذا كان أ�قل من  ٨‚٩مليون هكتار بال�سنة أ�ي أ�قل من
اخل�سارة احلا�صلة يف الت�سعينيات (توافق متو�سط أو�دلة متو�سطة).

م�صادر إالنبعاثات وم�صارفها ،التوجهات
على النطاق العاملي ،تبقى أال�سباب الرئي�س ّية الكامنة وراء �إنبعاثات ثاين
أ�ك�سيد ونقلها يف العقد أالخري من القرن الع�رشين� :إزالة الغابات ا إل�ستوائ ّية
و�إزالة الغابات من املنطقة املعتدلة ومن أ�جزاء من املنطقة البورالية ( أ�نظر
اجلدول  ١٢يف امللخّ �ص الفني ،والر�سم  ٢١يف امللخّ �ص الفني) .وتق ّدر
ا إلنبعاثات الناجتة عن �إزالة الغابات يف الت�سعينيات  ٥‚٨جيغا طن من ثاين
أ�ك�سيد الكربون املكافئ.
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لكن معادلة خ�سارة الكربون الناجتة عن �إزالة الغابات ا إل�ستوائ ّية
تو�سع مناطق الغابات ومن خالل تراكم الكتلة أالحيائ ّية
تتم من خالل ّ
احلرجية يف املناطق البورالية ،يف حني تعترب املناطق املعتدلة منطقة نزاع
بني مراقبات أالر�ض احلالية وبني التوقعات امل�ستندة �إىل النماذج امل�صممة
من أالعلى �إىل أال�سفل .تتوقّع أال�ساليب امل�ص ّممة من أالعلى �إىل أال�سفل،
وهي ترتكز �إىل قلب مناذج نقل الغالف اجل ّوي ،أ�ن يبلغ �صايف م�رصف
الكربون أالر�ضي يف الت�سعينيات وتوازن امل�صارف يف خطوط العر�ض
ال�شمالية وامل�صادر يف املناطق املدارية  ٩‚٥جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد
الكربون املكافئ .توافقت التوقعات اجلديدة يف الت�سعينيات مع ا إلرتفاع
امل�سجل يف الثمانينيات.
ال�سابق املوجود يف م�رصف الكربون أالر�ضي
ّ
غري أ�نه من املفرت�ض أ�ن تكون التوقعات اجلديدة حول امل�رصف ومع ّدل
امل�سجلة �سابق ًا� .إن توقّع امل�رصف املتبقي الناجت
ا إلرتفاع أ�قل من املعدّالت
ّ
عن قلب مناذج نقل الغالف اجلوي أ�كرب من أ�ي توقّع حول أ�ي م�رصف
عاملي يعتمد على مراقبات أالر�ض.
تغي �سطح أالر�ض على نظام البيئة
ي�شري الفهم املتزايد لتعقيد ت أ�ثريات رّ
�إىل أ�همية ا إلنتباه �إىل �سطح البيا�ض والتدفقات احلرارية الكامنة واحل�سا�سة،
تغي املناخ
�إىل جانب التبخّ ر وعوامل أ�خرى فاعلة يف تكوين �سيا�سة تخفيف رّ
يف قطاع الغابات .ومن ال�رضوري وجود أ�دوات منذجة بغية النظر ب�شمولية
لتغي �سطح أالر�ض ،و�إدارة خمازين الكربون يف الغالف
�إىل الت أ�ثري املناخي رّ
تغي املناخ املتوقّع على �صايف
اجلوي ،لكنها غري متوفرة .وتبقى �إمكانية ت أ�ثري رّ
توازن الكربون يف حال ٍة من عدم اليقني [.]9.4 ،9.3
ومبا أ�ن العمل احلايل للغالف اجلوي يف حال ٍة من عدم اليقني ،يبقى توقّع
توازن الكربون للحراجة العاملية أ�مر ًا بالغ ال�صعوبة .وعلى العموم ،تتم
يف�س النق�ص يف خطوط
مالحظة النق�ص يف الدرا�سات الوا�سعة القبول ،ما رّ
أال�سا�س .كما أ�ن توجهات التنمية غري وا�ضحة يف بلدان منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي ،وكذلك أالمر بالن�سبة �إىل مع ّدل �إزالة الغابات.
وتبقى توجهات �إدارة التنمية غري وا�ضحة يف بلدان منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان ا إلقت�صادي ويف البلدان التي مي ّر �إقت�صادها مبرحلة �إنتقالية ،وكذلك
تغي املناخ .ت�شري النماذج
هي احلال بالن�سبة �إىل �سوق اخل�شب وت أ�ثريات رّ
الطويلة أالمد املذكورة يف الف�صل � ٣إىل أ�ن اخلط أال�سا�سي إلنبعاثات ثاين
تغي �إ�ستخدام أالرا�ضي واحلراجة يف العام
أ�ك�سيد الكربون الناجمة عن رّ
�سجله يف العام ( ٢٠٠٠توافق متو�سط
 ٢٠٣٠مطابق أ�و أ��صغر بقليل مما ّ
أو�دلة متو�سطة) [.]9.4 ،9.3
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مالحظات :أالخ�رض = امل�رصف ،مع ّدل البيانات ملدة � ٥سنوات ت�شري ال�سنة �إىل ال�سنة أالوىل من املرحلة.

و�صف وتقييم تكنولوجيات التخفيف وممار�ساته وفر�صه
و�إمكان ّياته وكلفته و�إ�ستدامته
تتم ّيز ديناميات الكربون أالر�ضي مبعدّالت �صغرية إلمت�صا�ص الكربون
بالهكتار الواحد على املدى الطويل ،تتخ ّلله فرتات ق�صرية يح�صل فيها �إنبعاث
�رسيع ووا�سع للكربون خالل ا إل�ضطرابات أ�و مو�سم احل�صاد .وبينما
ميكن أ�ن ت�ش ّكل جمموعات أال�شجار الفرد ّية يف الغابة م�صادر أ�و م�صارف،
يتم حتديد توازن الكربون يف الغابات من خالل جمموع �صايف توازن كافة
جمموعات أال�شجار.

�إن كافة ن�شاطات �إدارة الغابات التي هدفت �إىل رفع م�ستوى املوقع
وم�ستوى أالر�ض يف كثافة الكربون ،ت�ش ّكل ممار�سات م�شرتكة ممكن تطبيقها
تقن ّي ًا ،لكن ينبغي زيادة ا إلمتداد وامل�ساحة ليتم تطبيقها ب�شكل وا�سع .ت�ش ّكل
ا إلعتبارات ا إلقت�صاد ّية العائق الرئي�سي� ،إذ ت�ؤخّ ر عائدات املح�صول حب�س
الكربون الزائد يف املوقع.
امللخ�ص الفني :تلخي�ص عام حول اخليارات املتوافرة يف
الر�سم  ٢٢يف
ّ
أ
قطاع الغابات ونوعها وتوقيت ت�ثريها على خمازين الكربون �إ�ضافة �إىل توقيت
الكلفة [الر�سم .]9.4

ّمت جمع اخليارات املتوافرة يف أ�ربع جمموعات عامة :اخليارات من أ�جل
تقلي�ص ا إلنبعاثات من خالل امل�صادر و /أ�و �إزالة النق�ص من خالل امل�صارف
يف قطاع الغابات:
• املحافظة على م�ساحة الغابة أ�و زيادتها.
• املحافظة على كثافة الكربون على م�ستوى املكان أ�و زيادتها.
• املحافظة على كثافة الكربون على م�ستوى أالر�ض أ�و زيادتها.
• زيادة خمزونات الكربون اخلارجية يف املنتوجات اخل�شب ّية وتعزيز
�إنتاج الوقود و�إ�ستبداله.
لكل ن�شاط من أ�ن�شطة التخفيف توقيت خم�ص�ص للن�شاطات وتكاليف
و أ�رباح للكربون ( أ�نظر الر�سم  ٢٢يف امللخّ �ص الفني) .بالنظر �إىل خط
أال�سا�س ،يظهر أ�ن أ�و�سع أالرباح الق�صرية أالمد التي يتم جنيها حت�صل من
خالل ن�شاطات التخفيف الهادفة �إىل جتنّب ا إلنبعاثات (تقلي�ص �إزالة الغابات
أ�و تدهورها ،احلماية من احلريق و�إحرتاق أالغ�صان امليتة� ،إلخ).
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ّ
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على املدى الطويل� ،ستو ّلد �إ�سرتاتيجية م�ستدامة إلدارة الغابات تكون
أ�و�سع فائدة ودائمة للتخفيف .وتهدف هذه ا إل�سرتاتيجية �إىل املحافظة على
خمازين كربون الغابات أ�و زيادته بينما يجري �سنوي ًا �إنتاج غ ّلة من خ�شب
الغابات أ�و يتم �إنتاج الطاقة أ�و أاللياف من الغابات.

تقييمات النمذجة إالقليمية
ت�شري الدرا�سات ا إلقليمية امل�ص ّممة من أال�سفل �إىل أالعلى �إىل توافر
�إمكان ّية �إقت�صاد ّية لفر�ص تخفيف احلراجة (بتكاليف ت�صل �إىل  ١٠٠دوالر
أ�مريكي لطن ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ) .وهي قادرة على امل�ساهمة بقيمة
 ٤‚٢ -١‚٣ميغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون يف ال�سنة (املع ّدل  ٢‚٧جيغا
طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون يف ال�سنة) يف العام  ،٢٠٣٠ب�إ�ستثناء الطاقة
أالحيائ ّية .وميكن حتقيق ن�سبة  ٪٥٠بكلفة أ�دنى من  ٢٠دوالر ًا أ�مريكي ًا لطن
ثاين أ�ك�سيد الكربون (١‚٦جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون يف ال�سنة) مع
�إختالفات كبرية بني أالقاليم .ومتلك الت أ�ثريات املمزوجة لتخفي�ض �إزالة
الغابات والتدهور من جهة ،والت�شجري من جهة ثانية ،با إل�ضافة �إىل �إدارة
الغابات واحلراجة الزراع ّية� ،إمكانية �إزدياد من الوقت الراهن وحتى العام
 ٢٠٣٠وما بعده .يفرت�ض هذا التحليل تطبيق ًا تدريجي ًا لن�شاطات التخفيف
�إبتدا ًء من ا آلن (توافق متو�سط ،أ�دلة متو�سطة) [.]9.4.4

ال ميكن أ�ن يكون أ�ف�ضل توقّع إلمكانية التخفيف ا إلقت�صادي يف قطاع
الغابات يف هذه املرحلة م�ؤكد ًا �إال بن�سبة ترتاوح ما بني  ٢‚٧و ١٣‚٨جيغا
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وتتوقّع النماذج امل�ص ّممة من أالعلى �إىل أال�سفل أ�ن تبلغ يف العام ٢٠٣٠
�إمكانيات التخفيف  ١٣‚٨جيغا طن ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ يف ال�سنة،
على أ�ن تكون أ��سعارالكربون  ١٠٠دوالر أ�مريكي لطن ثاين أ�ك�سيد الكربون
أ�و أ�قل .أ� ّما جمموع التوقعات ا إلقليمية فيبلغ ن�سبة  ٪٢٢من هذه القيمة يف
ال�سنة ذاتها .متيل الدرا�سات ا إلقليمية �إىل �إ�ستخدام بيانات أ�كرث تف�صي ًال ،كما
أ�نها ت أ�خذ بعني االعتبار جمموعة أ�و�سع من فر�ص التخفيف ،وبالتايل ميكنها
أ�ن تعك�س الظروف والعوائق ا إلقليمية ب�شكل أ�دق من النماذج العاملية ال�شاملة
أالب�سط .لكن ،تختلف الدرا�سات ا إلقليمية من حيث هيكل ّية النموذج والتغطية
واملقاربة التحليل ّية والفر�ضيات (مبا فيها فر�ضيات خط أال�سا�س) .وينبغي
�إجراء املزيد من البحوث لتقلي�ص الفجوة يف التوقعات حول �إمكانية التخفيف
لقليمية والعاملية (توافق متو�سط ،أ�دلة متو�سطة) [
من خالل التقييمات ا إ
.]9.4.3

امللخ�ص الفني :مقارنة بني عائدات �إمكانية التخفيف
الر�سم  ٢٣يف
ّ
قت�صادية ألقل من  ١٠٠دوالر أ�مريكي لطن ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ يف
ا إل
ّ
امل�صممة من
العاملية
النماذج
ىل
�
رتكاز
ل
با
احلراجة
قطاع
يف
٢٠٣٠
العام
إ
إ
ّ
أالعلى �إىل أال�سفلـ مقابل نتائج النمذجة ا إلقليمية [الر�سم .]9.13
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الر�سم  ٢٤يف ّ
امللخ�ص الفني :توزيع ن�شاطات الت�شجري العاملي من خالل
منوذجني عامليني م�صممني من أالعلى �إىل أال�سفل .يف أالعلى :موقع الطاقة
حيائية أو�حراج �إلتقاط الكربون حول العامل يف العام  .٢١٠٠يف أال�سفل :ن�سبة
أال ّ
خلية ال�شبكة امل�شجرة يف العام .٢١٠٠
ّ

ّ
امللخ�ص الفني

طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون يف ال�سنة يف العام  ،٢٠٣٠بتكاليف أ�قل من ١٠٠
دوالر أ�مريكي لطن ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ .أ�ما بالن�سبة �إىل التكاليف
أالدنى من  ٢٠دوالر ًا أ�مريكي ًا لطن ثاين أ�ك�سيد الكربون فترتاوح الن�سبة
بني  ١‚٦و ٥جيغا طن ثاين أ�ك�سيد الكربون يف ال�سنة .يتمركز أ�كرث من %٦٥
( �إىل ١٠٠دوالر أ�مريكي لطن ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ) من جمموع
�إمكانية التخفيف يف املناطق املدارية ،وميكن أ�ن يتحقّق  ٪٥٠من املجموع
من خالل تقلي�ص ا إلنبعاثات الناجتة عن �إزالة الغابات (توافق متو�سط ،أ�دلة
متو�سطة).
وميكن أ�ن ت�ساهم احلراجة يف التزويد بالطاقة أالحيائ ّية من خم ّلفات
الغابات .يف حني يتم قيا�س �إمكانية الطاقة أالحيائ ّية من خالل القطاعات التالية:
التزويد بالطاقة والنقل (الوقود أالحيائي) وال�صناعة أ
والبنية ( أ�نظر الف�صل
 ١١للح�صول على نظرة عامة) .با إل�ستناد �إىل الدرا�سات امل�ص ّممة من أال�سفل
�إىل أالعلى حول �إمكانية تزويد الكتلة أالحيائ ّية من احلراجة ،وبا إلفرتا�ض أ�نه
�سيجري �إ�ستخدام هذا كله (ما يعتمد ب�شكل ك ّلي على كلفة الكتلة أالحيائ ّية يف
احلراجة باملقارنة مع كلفتها من امل�صادر أالخرى)� ،ستح�صل م�ساهمة بن�سبة
 ٠‚٤جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون يف ال�سنة من احلراجة.
وقد بد أ�ت النماذج امل�ص ّممة من أالعلى �إىل أال�سفل ب�إعطاء نظرة حول كيف ّية
ومكان توزّع فر�ص تخفيف الكربون ألف�ضل توزيع حول العامل (الر�سم ٢٤
يف امللخّ �ص الفني).

تفاعالت فر�ص التخفيف مع �رسعة الت أ�ثر والتك ّيف
تغي املناخ،
ميكن أ�ن ت�صمم الن�شاطات حول احلراجة لتوائم التك ّيف مع رّ
واملحافظة على التنوع أالحيائي ،وتعزيز التنمية امل�ستدامة� .ست�ؤدي املقارنة
بني املنافع امل�شرتكة البيئ ّية وا إلجتماع ّية والتكاليف وبني فائدة الكربون،
�إىل �إلقاء ال�ضوء على أ�وجه الت�آزر والتعوي�ض ،كما �ست�ساعد يف تعزيز التنمية
امل�ستدامة.
وتغي املناخ يف
ال تزال املعلومات حول التفاعل بني تخفيف احلراجة رّ
بتغي املناخ ،ما قد يق ّل�ص �إمكان ّيتها
املرجح أ�ن تت أ�ثر الغابات رّ
بدايتها .ومن ّ
على التخفيف .ت�سمح فر�صة �إدارة التك ّيف أالول ّية بتخفي�ض أ�كرب عدد ممكن
من ا إلجهادات ا إل�ضاف ّية .تق ّل�ص املحافظة على ا إلنت�شار الوا�سع واحليوي
ل�سكان الكائنات الفرد ّية� ،إحتمال وقوع أ�حداث كارثية تت�سبب ب�إنقرا�ض هذه
أالنواع .ي�ش ّكل �إن�شاء املناطق املحم ّية أ�و املحميات الطبيع ّية أ�مثلة عن التخفيف
وعن التك ّيف أ�ي�ض ًا .وت�ؤدي حماية املناطق (من خالل املمرات) �إىل املحافظة

بتغي املناخ.
على التن ّوع أالحيائي الذي ي�ؤدي بدوره �إىل تخفي�ض �رسعة الت أ�ثر رّ
وت�ؤمن توقعات تخفيف احلراجة منافع م�شرتكة ناجتة عن التك ّيف يف قطاعات
أ�خرى .وت�شمل أالمثلة :تقلي�ص احلراجة النبات ّية ل�رسعة ت أ�ثر املحا�صيل
البعلية باجلفاف ،وتخفي�ض املانغروف ل�رسعة ت أ� ّثر امل�ستوطنات ال�ساحل ّية،
الت�صحر (توافق متو�سط ،أ�دلة متو�سطة).
و أ�حزمة احلماية التي تبطئ
ّ

بال�ضافة �إىل
فاعلية �سيا�سات املناخ و�إختبارها إ
�إمكانياتها وحواجزها وم�سائل الفر�ص  /التطبيق
ميكن أ�ن ت�ساهم احلراجة بفاعلية وبكلفة منخف�ضة يف حمفظة التخفيف
العاملي ،ت� ؤ ّمن من خالل ذلك الت�آزر بني التك ّيف والتنمية امل�ستدامة .يع ّرف
الف�صل التا�سع يف هذا التقرير مبجموعة كاملة من الفر�ص وال�سيا�سات
الهادفة �إىل حتقيق �إمكانية التخفيف .لكن ،مل يتم أالخذ بهذه الفر�ص ب�سبب
ا إلطار امل�ؤ�س�ساتي احلايل ،ونق�ص احلوافز املمنوحة ملدراء الغابات ،وعدم
دعم القوانني احلالية .يف الواقع ،لن يتحقق �إال جزء �صغري من هذه ا إلمكانية
�إذا مل يتم و�ضع آ�ليات �سيا�سية أ�ف�ضل.
يتط ّلب حتقيق �إمكان ّية التخفيف قدرة م�ؤ�س�سات ّية ور أ��س مال ل إل�ستثمار
وتكنولوجيا البحث والتطوير والنقل ،كما أ�نه يحتاج أ�ي�ض ًا �إىل �سيا�سات
وحمفّزات (دول ّية) منا�سبة .ولقد كان غيابها حاجز ًا أ�مام تطبيق ن�شاطات
تخفيف احلراجة يف العديد من أالقاليم .لكن ،تظهر �إ�ستثناءات وا�ضحة ،مثل
النجاحات ا إلقليمية يف تخفيف مع ّدل �إزالة الغابات وتطبيق برامج الت�شجري
(توافق عا ٍلٍ ،أ�دلة وافية).
ينبغي و�ضع �إ�سرتاتيجيات عديدة وحم ّددة املوقع بغية �إر�شاد �سيا�سات
التخفيف يف القطاع .تعتمد الفر�ص املثلى على حالة الغابات احلال ّية ،وعلى
بتغي املناخ وعلى الديناميات امل�ستقبل ّية املتوقع ح�صولها يف
امل�سبب الرئي�سي رّ
الغابات يف كل منطقة� .إن م�شاركة جميع أ��صحاب ال� أش�ن و�صانعي ال�سيا�سة
�رضورية من أ�جل تعزيز برامج التخفيف ،كما أ�نها �رضورية من أ�جل و�ضع
مزيج القيا�سات أالمثل .من املمكن أ�ن يكون تطبيق التخفيف احلا�صل
على م�ستوى قطاع الغابات يف تخطيط �إ�ستخدام أالرا�ضي هام ًا ،على هذا
ال�صعيد.
وكان ت أ�ثري كافة ال�سيا�سات املوجودة الرامية �إىل �إبطاء �إزالة الغابات
ا إل�ستوائ ّية �صغري ًا ،ب�سبب النق�ص يف القدرة امل�ؤ�س�سات ّية والتنظيم ّية ،أ�و
ب�سبب ق ّلة املحفّزات الربحية التعوي�ض ّية .ميكن أ�ن ت�ساعد أ��سواق الكربون
امل�ش ّيدة جيد ًا أ�و خطط خدمات الدفع البيئي على تخطي احلواجز أ�مام احل ّد
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من �إزالة الغابات� ،إىل جانب تقدمي دعم أ�كرب للقوانني وذلك من خالل ت أ�مني
حمفّزات مالية �إيجابية للمحافظة على الغطاء احلرجي.
مت تقدمي عدة �إقرتاحات من أ�جل �إدخال ن�شاطات ما بعد العام ٢٠١٢
حيز التنفيذ ،مبا فيها الن�شاطات واملقاربات املرتكزة �إىل ال�سوق ،كالتمويل
املوجه يف التخفي�ض الطوعي من ا إلنبعاثات الناجتة عن �إزالة الغابات .وجرى
ّ
�إ�ستخدام ا إلجراءات ال�سيا�سية ،مثل ا إلعانات وا إلعفاءات من ال�رضائب،
بنجاح بغية ت�شجيع الت�شجري و�إعادة الت�شجري يف الدول املتطورة والنامية
ٍ
أ
أ
على ح ٍد �سواء .لكن ينبغي توخي احلذر من �جل جتنّب الت�ثريات ا إلجتماع ّية
والبيئية ال�سلبية الوا�سعة النطاق املت أ�تية من �إن�شاء حمطات توليد الطاقة.
على الرغم من الكلفة املنخف�ضة والت أ�ثريات اجلانبية ا إليجابية العديدة
الناجتة عن الت�شجري و�إعادة الت�شجري يف ظل آ�لية التنمية النظيفة ،مل يتم
تنفيذ الكثري من م�شاريع الن�شاطات ب�سبب عدد من احلواجز ،مبا فيها ا إلتفاق
املت أ�خر وتعقيد القوانني املنظمة للت�شجري و�إعادة الت�شجري �ضمن م�رشوع
ن�شاطات آ�لية التنمية النظيفة .وتتطلب م�شاريع تخفيف احلراجة ت أ�كيد ًا
مب�سطة ّ
ومنظمة� ،إىل جانب
على م�ستوى ا إللتزامات امل�ستقبل ّية وقوانني ّ
تخفي�ضات تكاليف ال�صفقات حتى ت�صبح قابلة للتطبيق على نطاق أ�و�سع.
ميكن أ�ن ي�ؤدي تقييم تنميط امل�رشوع دور ًا هام ًا يف تخطي عدم اليقني املنت�رش
بني امل�شرتين وامل�ستثمرين وامل�شاركني يف امل�رشوع على ح ٍد �سواء (توافق
عالٍ ،أ�دلة متو�سطة) [.]9.6

احلراجة والتنمية امل�ستدامة
بينما يحدد التقييم يف الف�صل املخ�ص�ص للحراجة أ�وجه عدم اليقني �إزاء
حجم تكاليف ومنافع التخفيف ،جند أ�ن التكنولوجيات واملعرفة املطلوبة
لتطبيق أ�ن�شطة التخفيف باتت متوفرة اليوم .وميكن للحراجة أ�ن ت�ساهم
م�ساهمة هامة وم�ستدامة يف حمفظة التخفيف العاملية ،ف�ض ًال عن �إ�ستجابتها
للعديد من أالهداف ا إلجتماعية وا إلقت�صادية وا إليكولوجية .وميكن التو�صل
�إىل منافع م�شرتكة كبرية من خالل النظر يف خيارات التخفيف املبني على
احلراجة كعن�رص يف خطط أ��شمل إلدارة أالرا�ضي.
وميكن أللحراج أ�ن ت�ساهم �إيجابي ًا ،مث ًال ،يف جمال العمالة والنمو
ا إلقت�صادي وال�صادرات والطاقة املتجددة والق�ضاء على الفقر .ولكنها ت�ؤدي
أ�حيان ًا �إىل ت أ�ثريات �إجتماعية �سلبية ،كخ�سارة أ�را�ضي الرعي وم�صدر معي�شي
تقليدي .وميكن للزراعة احلرجية أ�ن تنتج عدد ًا وا�سع ًا من املنافع ا إلقت�صادية
وا إلجتماعية والبيئية ،ولعل منافعها تلك أ�و�سع نطاق ًا من منافع الت�شجري
الوا�سع النطاق .ونظر ًا �إىل أ�ن املنافع ا إل�ضافية ما زالت حملية بد ًال من أ�ن تكون
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عاملية ،ميكن احل ّد من كلفة �إجراءات التخفيف ،أ�و التعوي�ض جزئي ًا عنها يف حال
عال ،أ�دلة متو�سطة) [.]9.7
قمنا بتحديد تلك املنافع و�إحت�سابها (توافق ً

والنت�شار والنقل تكنولوجي ًا
البحث والتطوير والن�رش إ
ت�ش ّكل أ�عمال ن�رش التكنولوجيات و�إنت�شارها ونقلها ،كنظم �إدارة أالحراج
املتق ّدمة واملمار�سات احلرجية وتكنولوجيات الت�صنيع التي يدخل فيها
�إ�ستخدام الطاقة البيولوجية ،مفتاح �إ�ستدامة خيارات التخفيف املختلفة
ا إلقت�صادية وا إلجتماعية .وميكن للحكومات أ�ن ت�ؤدي دور ًا حيوي ًا يف ت أ�مني
املوجه وتعزيز م�شاركة املجتمعات وامل�ؤ�س�سات واملنظمات
الدعم الفني واملايل ّ
غري احلكومية (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]9.8

التوقّعات الطويلة أالمد
تغيات
تعرف ا إل�سقاطات حول توازن الكربون امل�ستقبلي يف الغابات رّ
وا�سعة ب�سبب عدم اليقني يف دورة الكربون وت أ�ثريات املناخ غري وا�ضحة
املعامل على الغابات وكل ما ينتج عنها من ت أ�ثريات دينامية خمتلفة ،والفارق
الزمني بني عمل ّيتي ا إلنبعاث وتنحية أاليونات ،ف�ض ًال عن أ�وجه عدم اليقني يف
ما يتع ّلق بامل�سارات ا إلجتماعية ا إلقت�صادية امل�ستقبلية.
ب�شكل عام ،من املتوقّع أ�ن ت�ساعد ن�شاطات التخفيف على املدى الطويل
يف زيادة م�صارف الكربون ،مع �إرتباط �صايف التوازن باملنطقة املعنية.
أ�ما الغابات ال�شمالية أالولية ف�ست�ش ّكل �إما م�صادر حمدودة أ�و م�صارف
تعتمد على �صايف ت أ�ثري تعزيز النمو ،مقابل خ�سارة يف مواد الرتبة الع�ضوية
و�إنبعاثاتٍ ناجتة عن زيادة احلرائق .أ�ما غابات املناطق املعتدلة ف�ست�ستمر
على أالرجح يف أ�ن تكون م�صارف �صافية للكربون ،بف�ضل منو الغابات �إثر
تغي املناخ .يف املناطق املدارية ،من املتوقّع أ�ن ت�ستمر التغيريات الب�رشية
رّ
املن� أش� يف �إ�ستخدام الرتبة �إىل أ�داء دور القوة الدافعة للديناميات ،خالل
العقود املقبلة .وبعد العام  ،2040من املمكن أ�ن تتح ّول الغابات املدارية
هي أ�ي�ض ًا �إىل م�صارف �صافية ،ولكن �سريتبط ذلك ب�شكل خا�ص بفاعلية
تغي
ال�سيا�سات الهادفة �إىل احل ّد من تدهور الغابات و�إزالتها ،وبت أ�ثري رّ
املناخ .وكذلك على امل�ستوى املتو�سط �إىل الطويل املدى ،من املتوقع أ�ن تزداد
أ�همية الطاقة أالحيائية التجارية.
تغي املناخ
�ستحتاج تنمية ا إل�سرتاتيجيات ا إلقليمية املثلى للتخفيف من رّ
املعتمِدة على الغابات� ،إىل حتاليل معقّدة ألوجه التوازن (الت�آزر والتناف�سية)
يف �إ�ستخدام أالرا�ضي بني احلراجة وا إل�ستخدامات أالخرى ،والتوازنات بني
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احلفاظ على الغابات لتخزين الكربون وبني اخلدمات البيئية أالخرى كالتن ّوع
البيولوجي واحلفاظ على املياه العذبة واحل�صاد احلرجي امل�ستدام ،بغية م ّد
املجتمع أ
باللياف املحتوية على الكربون واملوارد اخل�شبية وموارد الطاقة
أالحيائية ،ف�ض ًال عن التوازن بني �إ�سرتاتيجيات �إ�ستخدام املنتجات اخل�شبية
الهادفة �إىل تعزيز التخزين �إىل أ�ق�صى درجاته يف ما يخ�ص املنتجات الطويلة
العمر و�إعادة التدوير و�إ�ستخدام الطاقة أالحيائية [.]9.9

� 10إدارة النفايات
وتوجهات التنمية والتداعيات
و�ضع القطاع
ّ
ترتبط �إدارة النفايات بال�سكان وال�ضغط الدميوغرايف والتم ّدن .وتُق ّدر
املعدّالت العاملية احلالية لتوليد نفايات ما بعد ا إل�ستهالك بحوايل 1300-900
طن مرتي �سنوي ًا .و�شهدت املعدّالت �إرتفاع ًا خالل ال�سنوات املا�ضية ،خا�ص ًة
يف الدول النامية نظر ًا للنمو ال�س ّكاين ال�رسيع والنمو ا إلقت�صادي والتم ّدن.
أ�ما الدول املتق ّدمة جد ًا فتحاول اليوم أ�ن تف�صل توليد النفايات عن القوى
التوجهات احلالية �إىل
ا إلقت�صادية الدافعة ،ك�إجمايل الناجت املحلي .وت�شري
ّ
�إمكانية بلوغ معدّالت توليد نفايات ما بعد ا إل�ستهالك للفرد الواحد حالي ًا
ذروتها نتيجة �إعادة التدوير و�إعادة ا إل�ستخدام وتقلي�ص النفايات �إىل ح ّدها
أالدنى ومبادرات أ�خرى (توافق متو�سط ،أ�دلة متو�سطة) [.]10.2 ،10.1
وتعترب النفايات ما بعد ا إل�ستهالك م�ساهم ًا �صغري ًا يف زيادة ا إلنبعاثات
العاملية لغازات الدفيئة (< )%5وي�ش ّكل امليثان أ�كرث من  %50من ا إلنبعاثات
احلالية .أ�ما م�صادر ا إلنبعاثات الثنائية فهي امليثان و أ�ك�سيد النيرتوز الناجتان
عن مياه املجارير ،ف�ض ًال عن �إنبعاثات ب�سيطة لثاين أ�ك�سيد الكربون الناجت عن
حرق النفايات املحتوية على الكربون أالحفوري .وب�شكل عام ،ي�سيطر عدم
يقني كبري على كمية ا إلنبعاثات املبا�رشة وغري املبا�رشة و�إمكانيات التخفيف
من�سق
يف قطاع النفايات ،وهو أ�م ٌر متكن معاجلته والتخفيف منه بوا�سطة جمع ّ
وحتلي ٍل على امل�ستوى الوطني للبيانات املتوفّرة .وال تتوفّر حالي ًا أ��ساليب
ت�سمح بالقيام بجردة �إحت�ساب �سنوي إلنبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن
نقل النفايات ،أ�و حتديد ا إلنبعاثات ال�سنوية من الغازات املفلورة الناجتة عن
نفايات ما بعد ا إل�ستهالك (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]10.3
من ال�رضوري الت�شديد على أ�ن نفايات امل�ستهلك ت�ش ّكل م�صدر ًا هام ًا للطاقة
املتجددة قاب ًال ل إل�ستغالل من خالل العمليات احلرارية (احلرق وا إلحرتاق
ال�صناعي امل�شرتك) وبوا�سطة �إ�ستخدام غازات مطامر النفايات والها�ضم
الالهوائي للغاز أالحيائي .فباملقارنة مع العديد من موارد الكتلة أالحيائية

أالخرى ،متلك النفايات منفعة �إقت�صادية� ،إذ يتم جمعها ب�إنتظام على ح�ساب
القطاع العام .لذا ،من املمكن �إ�ستغالل حمتوى النفايات من الطاقة ب�شكل
فاعل بوا�سطة العمليات احلرارية :خالل ا إلحرتاق ،ميكن احل�صول على
الطاقة مبا�رشة من الكتلة أالحيائية (منتجات الورقية واخل�شب أ
والن�سجة
والغذية) ومن م�صادر الكربون أالحفوري (البال�ستيك أ
الطبيعية أ
والن�سجة
الرتكيبية) .و�إذا �إعتربنا أ�ن مع ّدل قيمة التدفئة هو  9جيغا جول  /طن ،ف�إن
النفايات حتتوي على أ�كرث من � 8إكزا جول من الطاقة املتوفّرة ،ما قد يرتفع
�إىل � 13إكزا جول ( أ�ي حوايل  %2من الطلب على �إ�ستخدام الطاقة أالولية) يف
العام ( 2030توافق متو�سط ،أ�دلة متو�سطة) [ .]10.1واليوم ،يتم حرق أ�كرث
من  130مليون طن نفايات يف العامل ،أ�ي أ�كرث من > � 1إكزا جول � /سنة .ومت
ت�سويق �إ�ستعادة ميثان مطامر النفايات كم�صدر طاقة متجددة منذ أ�كرث من
 30عام ًا بقيمة طاقة حالية تبلغ أ�كرث من >  0.2جول� /سن .وعلى غرار
العمليات احلرارية ،ب�إمكان غاز مطامر النفايات وها�ضم الغاز الالهوائي
أ�ن ي�ؤمنا م�صدري طاقة �إ�ضافية حمليني هامني (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية)
[.]10.3 ،10.1
و�سمحت �إ�ستعادة غاز مطامر النفايات وا إلجراءات املك ّملة (�إعادة تدوير
مك ّثفة و�إنخفا�ض يف طمر النفايات بف�ضل تطبيق التكنولوجيات البديلة)،
بتثبيت ن�سب امليثان الناجت عن املطامر يف الدول املتق ّدمة .وي�ضم �إختيار
تكنولوجيا ذات كفاءة ت�سمح ب�إدارة وا�سعة النطاق للنفايات بهدف جتنّب
�إنبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن املطامر أ�و احل ّد منها ،احلرق من أ�جل
عمليات �إ�ستبدال النفايات بالطاقة والعمليات البيولوجية ،مثل املعاجلة املبنية
على حتويل النفايات �إىل �سماد أ�و املعاجلة ا آللية أالحيائية للنفايات ( .)MBTلكن
أالمر يختلف يف الدول النامية ،حيث تزداد �إنبعاثات امليثان الناجتة عن مطامر
النفايات مع تطبيق ممار�سات طمر أ�كرث رقابة (الهوائية) .ما ينطبق ب�شكل
خا�ص على مناطق التم ّدن املت�سارع ،حيث ت�ؤمن املطامر املهند�سة �إ�سرتاتيجية
تخ ّل�ص من النفايات ذات قبول بيئي أ�كرب باملقارنة مع مطامر الهواء الطلق،
وذلك من خالل تقلي�ص خماطر أالوبئة والروائح ال�سامة واحلرق غري املراقب
و�إنبعاثات املل ّوثات و�إنت�شارها يف الهواء واملاء والرتبة .ولكن املفارقة تكمن
يف أ�ن �إنبعاثات غازات الدفيئة تزداد مع ا إلنتقال من ا إلنتاج الالهوائي لثاين
أ�ك�سيد الكربون (بوا�سطة احلرق أ�و التح ّلل الالهوائي) �إىل ا إلنتاج الالهوائي
للميثان .ما ي�شبه كثري ًا النقلة يف املطامر ال�صحية التي �شهدتها الدول املتقدمة
بني العامني  1950و .1970وميكن التخفيف من �إنبعاثات امليثان املتزايدة
من خالل ت�رسيع �إدخال طرق ُمهند�سة إل�ستعادة الغاز تدعمها آ�ليات كيوتو،
ك�آلية التنمية النظيفة والن�شاطات امل�شرتكة التنفيذ .وبلغت م�شاريع �إ�ستعادة
غازات املطامر �إبتدا ًء من أ�واخر أ�كتوبر  /ت�رشين أالول  2006ن�سبة %12
من املع ّدل ال�سنوي لوحدات اخلف�ض املعتمد ل إلنبعاثات مبوجب آ�لية التنمية
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النظيفة .كما أ�نه من املمكن تطبيق �إ�سرتاتيجيات �إعادة التدوير والكب�س
إلدارة النفايات يف الدول النامية� ،إذ ب�إمكان الكب�س أ�ن ي�ؤمن بدي ًال مقبول
الكلفة وم�ستدام ًا للمطامر املهند�سة ،خا�صة عندما يتم تطبيق �إ�سرتاتيجيات
مبنية على حجم يد عاملة أ�كرب وتكنولوجيا أ�قل يف التدفقات املختارة للنفايات
املتحللة أ�حيائي ًا (توافق عالٍ ،أ�دلة متو�سطة) [.]10.3
تقوم مبادرات �إعادة التدوير و�إعادة ا إل�ستخدام وتقلي�ص النفايات �إىل
ح ّدها أالدنى ،باحل ّد ب�شكل غري مبا�رش من �إنبعاثات غازات الدفيئة من خالل
خف�ضها حلجم املطامر املطلوبة .وتقوم الدول النامية مبوجب ت�رشيعاتها
و�سيا�ساتها و أ��سواقها و أ�ولوياتها ا إلقت�صادية ومعوقاتها املحلية بتطبيق
تطبيق ًا متزايد ًا معدّالت �إعادة تدوير أ�على بهدف احلفاظ على مواردها وعلى
�إ�ستخدام الوقود أالحفوري خارج املوقع وجتنّب توليد غازات الدفيئة .وال
ميكن حالي ًا �إحت�ساب معدّالت �إعادة التدوير �إحت�ساب ًا كمي ًا ب�سبب التحديدات
وخطوط أال�سا�س املختلفة .لكن مت حتقيق أ�كرث من  %50من التخفي�ضات
املحلية .وميكن تو�سيع عملية �إعادة التدوير عملي ًا يف العديد من الدول بهدف
حتقيق التخفي�ضات املطلوبة .ومن خالل التحريف و أ�ن�شطة �إعادة تدوير
�صغرية النطاق ،ب�إمكان من يك�سب عي�شه من �إدارة المركزية للنفايات أ�ن
يح ّد ب�شكل ملمو�س كمية النفايات التي حتتاج �إىل حلول مركزية .وت�شري
الدرا�سات �إىل قدرة ن�شاطات �إعادة التدوير التي حتتاج �إىل تكنولوجيات
حمدودة ،على توليد عمالة هامة من خالل التمويل البالغ ال�صغر و�إ�ستثمارات
أ�خرى �صغرية النطاق.
أ�ما التحدي فيكمن يف ت أ�مني ظروف عمل أ�كرث �سالمة و�صحة ،خالف ًا
للظروف التي حتكم حالي ًا عاملي الك�سح يف مك ّبات النفايات غري املراقبة
(توافق متو�سط ،أ�دلة متو�سطة) [ .]10.3أ�ما بالن�سبة �إىل املياه امل�ستعملة فال
ميلك �إال  %60من �سكان العامل تغطية �رصف �صحي (املجارير) .وقام حوايل
 %90من ال�سكان يف الدول املتقدمة و أ�قل من  %30من �سكان الدول النامية
بتح�سني نظام ال�رصف ال�صحي إلدارة املياه امل�ستعملة (مبا يف ذلك املجارير
و�إدارة املياه امل�ستعملة وخزانات التحليل أ�و املراحي�ض) .كما أ�ن التخفيف
من غازات الدفيئة و�إدارة املياه امل�ستعملة وال�رصف ال�صحي �ساهمت يف ت أ�مني
عدد وا�سع من املنافع امل�شرتكة البيئية وال�صحية (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية)
[.]10.3 ،10.2
ويظهر عائقان أ��سا�سيان أ�مام التنمية امل�ستدامة يف الدول النامية يف �إدارة
النفايات واملياه امل�ستعملة ،وهما غياب املوارد املالية والنق�ص يف �إختيار
التكنولوجيا امل�ستدامة فع ًال واملالئمة لعمليات حمددة .فالتحدي كبري
ومكلف على م�ستوى جمع النفايات واملياه امل�ستعملة ونقلها و�إعادة تدويرها
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ومعاجلتها و�إدارة خم ّلفاتها ،يف العديد من الدول النامية� .إال أ�ن �إر�ساء بنية
حتتية م�ستدامة إلدارة املياه امل�ستعملة والنفايات ي أ�تي مبنافع م�شرتكة عديدة
ت�ساهم يف تطبيق أالهداف ا إلمنائية ألللفية من خالل حت�سني قطاع ال�صحة
العامة واحلفاظ على املوارد املائية واحل ّد من املخ ّلفات غري املعاجلة يف الهواء
وعلى �سطح املياه ويف أ
الرا�ضي اجلوفية والرتبة واملناطق ال�ساحلية (توافق
عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]10.4

توجهات إالنبعاثات
ّ
مع بلوغ ا إلنبعاثات يف العام  2005حوايل  1300طن مرتي من ثاين
أ�ك�سيد الكربون املكافئ � /سنة ،ي�ساهم قطاع النفايات بحوايل  %3 - %2من
جمموع �إنبعاثات غازات الدفيئة يف الدول املدرجة يف املرفق أالول والدول التي
مي ّر �إقت�صادها مبرحلة �إنتقالية ،وبحوايل  %5 - %4يف الدول غري املدرجة يف
املرفق أالول ( أ�نظر اجلدول  13يف امللخّ �ص الفني) .وت�شري �إ�سقاطات «العمل
املعتاد» ( )BAUبالن�سبة �إىل الفرتة املمتدة ما بني العامني  2005و� 2020إىل
أ�ن امليثان الناجت عن النفايات �سيبقى امل�صدر أالكرب ل إلنبعاثات م�ش ّك ًال حوايل
 %60 - %55من جمموع ا إلنبعاثات .وت�شهد �إنبعاثات امليثان �إ�ستقرار ًا أ�و
�إنخفا�ض ًا يف العديد من الدول املتقدمة بف�ضل زيادة �إ�ستعادة غازات النفايات
وحتريف مطامر النفايات ،وذلك من خالل �إعادة التدوير وتقلي�ص النفايات
�إىل ح ّدها أالق�صى و�إعتماد �إ�سرتاتيجيات �إدارة بديلة للنفايات احلرارية
أ
والحيائية� .إال أ�ن �إنبعاثات امليثان ترتفع يف الدول النامية ب�سبب كميات أ�كرب
من نفايات البلديات ال�صلبة الناجتة عن زيادة �سكان املدن والتنمية ا إلقت�صادية
و�إىل �إ�ستبدال احلرق يف الهواء الطلق والتخل�ص من النفايات يف مك ّبات
مهند�سة .ويتوقّع من دون أ�ية قيا�سات �إ�ضافية ،أ�ن تزداد �إنبعاثات امليثان
بحواىل  %50من العام � 2005إىل العام  2020خا�صة يف الدول غري املدرجة يف
املرفق أالول .كما تزداد �إنبعاثات امليثان وثاين أ�ك�سيد النيرتوز الناجتة عن
املياه امل�ستعملة يف الدول النامية ب�شكل �رسيع ب�سبب التم ّدن املتزايد والزيادة
الدميغرافية .ونظر ًا �إىل أ�ن �إنبعاثات املياه امل�ستعملة يف اجلدول  13يف امللخّ �ص
الفني م�ستندة �إىل املجارير الب�رشية فقط و أ�نها غري متوفّرة يف كافة الدول
النامية ،فقد مت التقليل من حجم تلك ا إلنبعاثات (توافق عالٍ ،أ�دلة متو�سطة)
[.]10.4 ،10.3 ،10.2 ،10.1

و�صف وتقييم تكنولوجيات التخفيف وممار�ساته
وال�ستدامة
والمكانيات والكلفة إ
واخليارات إ
ب�إمكان تكنولوجيات �إدارة النفايات املتوفّرة أ�ن تخفف ب�شكل فاعل
�إنبعاثات غازات الدفيئة التي يطلقها ذلك القطاع – عدد وا�سع من
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توجهات �إنبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن النفايات ب�إ�ستعمال التوجيهات التابعة جلردة �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية
اجلدول  13يف
ّ
امللخ�ص التنفيذيّ :
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2005
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2010
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2015
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450
80

490
90

520
90

590
100

600
100

630
100

670
100

توجيهات 1996
توجيهات 1996

40

40

50

50

50

60

60

توجيهات 2006

1120

1205

1250

1375

1450

1585

1740

متو�سط ا إلنبعاث ب�إ�ستعمال
توجيهات 2006/1996

مالحظة:
�أ) قد مت التقليل من حجم �إنبعاثات املياه امل�ستعملة  -راجع الن�ص.

حم�سنة وفاعلة بيئي ًا متوفّر وم�س ّوق للتخفيف من ا إلنبعاثات
�إ�سرتاتيجيات ّ
وت أ�مني املنافع امل�شرتكة لتح�سني قطاع ال�صحة العامة وال�سالمة وحماية
الرتبة ومنع التل ّوث وت أ�مني ا إلمداد املحلي للطاقة .وب�إمكان التكنولوجيات
تلك ،جمتمع ًة ،أ�ن حت ّد مبا�رشة من �إنبعاثات غازات الدفيئة (من خالل
�إ�ستعادة ميثان مطامر النفايات و�إ�ستخدامه ،وحت�سني ممار�سات �إدارة
املطامر ،وا إلدارة املهند�سة للمياه امل�ستعملة ،و�إ�ستعمال ها�ضم الغاز
أالحيائي الالهوائي) أ�و أ�ن ت�سمح بتجنّب توليد كبري لغازات الدفيئة (من
خالل مراقبة حتويل النفايات الع�ضوية �إىل �سماد ،وحرق النفايات كما هي،
وتو�سيع نطاق �إمدادات ال�رصف ال�صحي) .كما ي�ش ّكل تقلي�ص النفايات �إىل
ح ّدها أالدنى و�إعادة التدوير و�إعادة ا إل�ستخدام �إمكانية متزايدة يف تقلي�ص
مبا�رش إلنبعاثات غازات الدفيئة من خالل احلفاظ على املواد اخلام وحت�سني
كفاءة الطاقة واملوارد وجتنّب �إ�ستخدام الوقود أالحفوري .ويف الدول النامية،
تعزز �إدارة نفايات م�س�ؤولة بيئي ًا وذات امل�ستوى املطلوب من التكنولوجيا،
وحت�سن م�ستوى ال�صحة العامة (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية)
التنمية امل�ستدامة
ّ
[.]10.4
ح�صل تقليل من أ�همية قطاع النفايات يف احل ّد من �إنبعاثات غازات الدفيئة
العاملية نظر ًا �إىل �إتخاذ قرارات �إدارة النفايات يف أ�غلب أالحيان على امل�ستوى
املحلي من دون قيا�س ك ّمي للتخفيف امل�شرتك من غازات الدفيئة (توافق عالٍ ،
أ�دلة متو�سطة) [ .]10.4 ،10.1وميكن ل إل�سرتاتيجيات الل ّينة واملحفّزات
تو�سع نطاق �إدارة النفايات لتحقيق أ�هداف التخفيف من غازات
املالية أ�ن ّ
الدفيئة – ففي �إطار ا إلدارة املتكاملة للنفايات ترتبط القرارات املحلية املتع ّلقة
املتغيات التناف�سية ،مبا يف ذلك
بالتكنولوجيا املطلوب �إعتمادها بالعديد من رّ
كمية النفايات وخ�صائ�صها وم�سائل الكلفة والتمويل واملعوقات التنظيمية

ومتط ّلبات البنية التحتية ،ف�ض ًال عن أالرا�ضي املتوفّرة وامل�سائل املتع ّلقة
بالتجميع والنقل .وميكن لتقييم دورة احلياة ت أ�مني أ�دوات تدعم أ�خذ القرارات
متوفرة) [.]10.4
(توافق عالٍ ،أ�دلة ّ
وتتقل�ص �إنبعاثات امليثان الناجت عن النفايات مبا�رش ًة من خالل ا إل�ستخراج
املهند�س للغاز و أ�نظمة ا إل�ستعادة املت أ�لفة من آ�بار عمودية و /أ�و جم َّمعات
أ�فقية .كما تلغي غازات املطامر �إ�ستخدام أ�نواع الوقود أالحفوري املختلفة يف
عملية التدفئة ألغرا�ض �صناعية أ�و جتارية ،ف�ض ًال عن التوليد املكاين للكهرباء
أ�و �إ�ستعمال النفايات كمواد خام لوقود الغاز الطبيعي الرتكيبي.
و�إزدهرت ا إل�ستعادة التجارية مليثان املطامر منذ العام  1975مع �إ�ستخدام
مو ّثق يف �سنة  2003من قبل  1150حمطة �إ�ستعادة لقيمة  105ط ّن ًا مرتي ًا من
ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ  /ال�سنة .ونظر ًا �إىل تعدد امل�شاريع التي حترق
الغاز من دون �إ�ستخدامه ،تُق ّدر كمية جممل ا إل�ستعادة ب�ضعف ذلك الرقم
خطي
على أالقل (توافق عالٍ  ،أ�دلة متو�سطة) [ .]10.4 ،10.1وي�شري �إرتداد ّ
ي�ستخدم بيانات تاريخية من أ�وائل الثمانينيات حتى العام � ،2003إىل منو
�إقت�صادي إل�ستخدام ميثان املطامر بلغ حوايل  %5يف ال�سنة الواحدة .و�إىل
جانب �إ�ستعادة غازات املطامر ،يبدو أ�نه كلما منت أ
«الغطية أالحيائية» التابعة
للمطامر وزاد �إ�ستعمالها� ،إ�ستطاعت ت أ�مني كلفة �إ�ضافية أ�دنى ،و�إنخف�ضت
ا إل�سرتاتيجية أالحيائية للتخفيف من ا إلنبعاثات �إثر أ�ك�سدة امليكروبات
الالهوائية يف تربة املطامر  -أالغطية (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]10.4
ي�ؤمن احلرق وا إلحرتاق ال�صناعي امل�شرتك للنفايات بهدف توليد الطاقة
م�صدر هام ًا للطاقة املتجددة ويلغي �إ�ستعمال الوقود أالحفوري يف أ�كرث من
 600حمطة يف العامل ،مع �إطالق حمدود إلنبعاثات غازات الدفيئة باملقارنة
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امللخ�ص الفني :نطاقات �إمكانية التخفيف ا إلقت�صادية إلنبعاثات ميثان املطامر بفئات الكلفة املختلفة يف العام  ،2030أ�نظر املالحظات [جدول
اجلدول  14يف
ّ
.]10.5

املنطقة

منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان ا إلقت�صادي
حاالت ا إلقت�صاد الذي مي ّر
مبرحلة �إنتقالية
دول غري أ�ع�ضاء يف منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان
ا إلقت�صادي
املجموع العاملي

�إمكانية التخفيف ا إلقت�صادية (طن مرتي من ثاين أ�ك�سيد الكربون
ا إلنبعاثات امل�سقطة للعام جممل �إمكانية التخفيف املكافئ) بفئات الكلفة املختلفة (دوالر أ�مريكي  /طن واحد من
ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ)
( 2030طن مرتي من ثاين ا إلقت�صادية ب أ�قل من <100
دوالر أ�مريكي
100-50
50-20
20-0
<0
أ�ك�سيد الكربون املكافئ)
360

200-100

120-100

100-20

7-0

1

180

100

60-30

80-20

5

10-1

960

700-200

300-200

100-30

200-0

70-0

1500

1000-400

500-300

300-70
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مالحظات:
	.1ال تتوفّر �أرقام حول كلفة التخفيف من املياه امل�ستعملة و�إمكانياته.
لل�شارة �إىل عدم اليقني يف التقديرات ،وقد ال ت�ساوي �أرقام املجموع العاملي.
�	.2إن أالرقام إ
مدورة إ
القليمية هي �أرقام ّ
 .3مل ي�ؤخذ بتنحية �أيونات الكربون.
 .4ي ؤ� ّثر توقيت �إجراءات احل ّد من مطامر النفايات على �إمكانية التخفيف للعام  .2030وت�شري احلدود العليا �إىل �أن املطامر يف ال�سنوات املقبلة لن ت�شكّل �أكرث من  %15من
الجراءات الهادفة �إىل احل ّد من املطامر.
النفايات املنتجة عاملياً� .أما احلدود ال ُدنيا فتعك�س توقيت ًا �أكرث واقعية لتطبيق إ

مع عملية طمر النفايات .وتبينّ أ�ن العمليات احلرارية ذات مراقبة أ�كرث تق ّدم ًا
ل إلنبعاثاتتكون أ�كرث كلفة باملقارنة مع مطامر �إ�ستعادة الغازات (توافق عالٍ،
أ�دلة متو�سطة) [.]10.4
وميكن للعمليات أالحيائية املراقبة أ�ن ت�ؤمن �إ�سرتاتيجيات هامة للتخفيف
من غازات الدفيئة ،على أ�ن يتم �إ�ستعمال تدفّقات للنفايات منف�صلة امل�صادر.
وي�سمح حتويل النفايات �إىل �سماد بتجنّب توليد غازات الدفيئة ،وي�ش ّكل
ا إل�سرتاتيجية املالئمة يف العديد من الدول النامية واملتقدمة ،كعملية منف�صلة أ�و
كجزء من عالج آ�يل أ�حيائي .ومار�س العديد من الدول النامية ،خا�ص ًة ال�صني
والهند ،عملية اله�ضم الالهوائية املبنية على �إ�ستخدام حمدود للتكنولوجيا
منذ عقود .ونظر ًا �إىل عدم �إ�ستدامة حمطات احلرق وت�صنيع ال�سماد العاملة
على تكنولوجيات أ�على يف عدد من الدول النامية ،ميكن القيام بعملية ت�صنيع
ال�سماد أ�و اله�ضم الالهوائي بتكنولوجيا أ�دنى لت أ�مني حلول م�ستدامة إلدارة
النفايات (توافق عالٍ ،أ�دلة متو�سطة) [.]10.4
ويف العام  ،2003تراوح �إجمايل ا إلمكانية ا إلقت�صادية للح ّد من �إنبعاثات
امليثان الناجت عن نفايات املطامر بكلفة أ�قل من  20دوالر ًا أ�مريكي ًا  /طن
من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ بني  400و 800طن مرتي من ثاين أ�ك�سيد
الكربون املكافئ ،ومن هذا املجموع ،أ�تت كمية  500 - 300طن مرتي من
ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ  /ال�سنة بكلفة �سلبية (اجلدول  14يف امللخّ �ص
الفني) .أ�ما على امل�ستوى الطويل أالمد ،و�إذا �إ�ستم ّرت أ��سعار الطاقة يف
تغيات أ�عمق يف �إ�سرتاتيجيات �إدارة النفايات املعنية
ا إلرتفاع ،ف�ستح�صل رّ
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بالطاقة وب�إ�ستعادة املواد يف الدول النامية واملتقدمة .وت�صبح عمليات احلرارة
أالعلى كلفة من طمر النفايات ،أ�كرث �إ�ستدام ًة مع �إرتفاع أ��سعار الطاقة .ونظر ًا
�إىل �إ�ستمرار املطامر يف �إطالق امليثان منذ عقود طويلة ،تعترب العمليتان
احلرارية أ
والحيائية متكاملتان يف زيادة �إ�ستعادة غازات املطامر على فرتات
أ�ق�رص زمني ًا (توافق عالٍ ،أ�دلة حمدودة) [.]10.4
أ�ما املياه امل�ستعملة فيمكن للم�ستويات املتزايدة من خدمات ال�رصف
املح�سنة يف الدول النامية أ�ن ت�ؤمن منافع عديدة جلهة التخفيف من
ال�صحي ّ
املح�سنة ،واحلفاظ على املوارد
�إنبعاثات غازات الدفيئة ،وال�صحة العامة
ّ
املائية ،واحل ّد من املخ ّلفات غري املعاجلة يف املاء أ�و الرتبة .وتاريخي ًا ،ر ّكزت
خدمات ال�رصف ال�صحي يف مدن الدول النامية على املجارير املتمركزة وعلى
م�صانع معاجلة املياه العادمة ،وهي مكلفة جد ًا بالن�سبة �إىل املناطق الريفية،
وبكثافة �سكانية متدنية ،وقد ال تكون عملي ًة قابلة للتطبيق يف �ضواحي املدن
ال�رسيعة النمو ذات كثافة �سكانية عالية .وتبينّ أ�نه ميكن تو�سيع نطاق تغطية
خدمات ال�رصف ال�صحي بنجاح عند اجلمع ما بني التكنولوجيا املنخف�ضة
الكلفة وبني اجلهود املك ّثفة على م�ستوى املجتمع ،بهدف الو�صول �إىل القبول
وامل�شاركة وا إلدارة .كما ت�ش ّكل املياه امل�ستعملة املورد الثاين من املوارد املائية
يف الدول التي تعاين من نق�ص يف املياه ،وميكن إلعادة ا إل�ستخدام و�إعادة
التدوير أ�ن ي�ساعدا العديد من الدول النامية واملتق ّدمة التي تعرف �إمدادات
وت�شجع تلك ا إلجراءات م�صانع معاجلة املياه امل�ستعملة
مائية غري منتظمة.
ّ
ال�صغرية ،ذات حتميل �صغري من املغذيات ،و�إنبعاثات أ�دنى ن�سبي ًا لغازات

ّ
امللخ�ص الفني
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الر�سم  25يف ّ
املتعلقة
امللخ�ص الفني :توزيع م�شاريع آ�لية التنمية النظيفة
ّ
للنبعاثات يف
بناء على املتو�سط ال�سنوي للخف�ض املعتمد إ
بغاز املطامرً ،
امل�سجلة أ�واخر أ�كتوبر  /ت�رشين أالول [ .2006الر�سم .]10.9
امل�شاريع
ّ
مالحظة:
ي�ضم  11ط ّن ًا مرتي ًا من ثاين �أك�سيد الكربون املكافئ � /سنة مليثان املطامر
من �أ�صل  91ط ّن ًا مرتي ًا من ثاين �أك�سيد الكربون � /سنة .وتتواجد امل�شاريع
للنبعاثات � /سنة يف �إ�رسائيل وبوليفيا وبنغالد�ش
< 100000خف�ض معتمد إ
وماليزيا.
الدفيئة .وال تتوفّر حالي ًا تقديرات حول تكاليف التخفيف من املياه امل�ستعملة
و�إمكانياته (توافق عالٍ ،أ�دلة حمدودة) [.]10.4

والمكانيات
الكفاءة واخلربة يف جمال ال�سيا�سات إ
واحلواجز والفر�ص  /التطبيق املتعلّقة باملناخ
نظر ًا �إىل أ�ن ميثان املطامر هو الغاز امل�سيطر على غازات الدفيئة يف هذا
ت�شجع أ�و توكل
القطاع ،تعترب ا إل�سرتاتيجية أال�سا�سية تطبيق املعايري التي ّ
ب�إ�ستعادة ميثان املطامر .و�إزدادت �إ�ستعادة ميثان املطامر يف الدول املتقدمة
نتيجة ا إلجراءات التنظيمية املبا�رشة التي تتط ّلب �إلتقاط غاز املطامر وتدابري
طوعية ت�ض ّم التداول برتاخي�ص �إنبعاثات غازات الدفيئة واملحفّزات املالية
(مبا يف ذلك ال�رضائب) للطاقة املتجدة أ�و للطاقة «اخل�رضاء» .أ�ما يف الدول
النامية فمن املتوقّع أ�ن تزداد �إ�ستعادة ميثان املطامر خالل العقدين املقبلني،
مع �إدخال مراقبة طمر النفايات على أ�نها ا إل�سرتاتيجية الف�ضلى للتخ ّل�ص من
النفايات .و�سبق أ�ن برهنت الن�شاطات امل�شرتكة التنفيذ و آ�لية التنمية النظيفة
فائدتهما ك�آليات �إ�ستثمار خارجي بالن�سبة �إىل الدول املتق ّدمة ،خا�صة يف
م�شاريع �إ�ستعادة أ�حد غازات املطامر حيث ت�ش ّكل ق ّلة املوارد املالية العائق

أالكرب .أ�ما الفوائد فت أ�تي على م�ستويني� :إنبعاثات منخف�ضة مع فوائد الطاقة
من ميثان املطامر ،وحت�سني ت�صميم املطامر والعمليات ذات ال�صلة .وحالي ًا
( أ�واخر أ�كتوبر  /ت�رشين أالول  ،)2006ومبوجب آ�لية التنمية النظيفة،
م�رشوع �إ�ستعاد ٍة
ي�ش ّكل املتو�سط ال�سنوي للخف�ض املعتمد ل إلنبعاثات يف 33
َ
لغاز املطامر ،حوايل  %12من املجموع .وتتمركز معظم تلك امل�شاريع (الر�سم
 25يف امللخّ �ص الفني) يف دول أ�مريكا الالتينية ( %72من اخلف�ض املعتمد
إلنبعاثات غازات املطامر) ،ويجتمع عدد كبري منها يف الربازيل (ت�سعة
م�شاريع %48 ،من اخلف�ض املعتمد ل إلنبعاثات) (توافق عالٍ ،أ�دلة متو�سطة)
[.]10.4
يف ا إلحتاد أالوروبي ،تُف ّو�ض �إ�ستعادة غاز املطامر يف املواقع املوجودة،
بينما يو�شك �إمتام التوقّف عن طمر النفايات الع�ضوية بوا�سطة التوجيه
املتع ّلق مبطامر النفايات ( )EC/31/1999الذي يطلب احل ّد من النفايات
الع�ضوية القابلة للتحلل أالحيائي التي يتم طمرها �سنوي ًا بن�سبة  %65مقارنة
مع العام  ،1995وذلك بحلول العام  .2016ما ي�ؤدي �إىل حتريف نفايات ما بعد
ا إل�ستهالك نحو احلرق واملعاجلة ا آللية أالحيائية قبل الطمر لكي تتم �إ�ستعادة
ما هو قابل إلعادة التدوير ويتم احل ّد من حمتوى الكربون الع�ضوي .ويف
العام  ،2002و ّلدت م�صانع حتويل النفايات �إىل طاقة حوايل  40مليون جيغا
جول من الطاقة الكهربائية ،و 110مليون جيغا جول من الطاقة احلرارية،
بينما �إنخف�ضت �إنبعاثات ميثان املطامر يف ا إلحتاد أالوروبي بن�سبة  %30بني
العامني  1990و ،2002بف�ضل التوجيه املذكور والت�رشيع الوطني ذي ال�صلة
(توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]10.5 ،10.4
ال�سيا�سات غري املناخية املتكاملة امل ؤ�ثرة على �إنبعاثات غازات
الدفيئة :التخفيف من غازات الدفيئة كمنفعة م�شرتكة لل�سيا�سات
والت�رشيعات املعنية بالنفايات ،ودور التنمية امل�ستدامة.
غالب ًا ما ال ي�ش ّكل التخفيف القوة الدافعة أالوىل ،ولكنه يكون بحد ذاته
منفع ًة م�شرتكة يف قطاع النفايات بني ال�سيا�سات والتدابري التي حتاول
وت�شجع �إ�ستعادة الطاقة من النفايات ،وحت ّد
حتقيق أ�هداف بيئية وا�سعة،
ّ
من �إ�ستخدام املواد ذات ا إل�ستعمال أالول ومن اخليارات املو ّلدة للنفايات،
وت�شجع احل ّد من النفايات
وتعزز �إعادة تدوير النفايات و�إعادة �إ�ستخدامها،
ّ
�إىل م�ستواها أالدنى .وتقوم ال�سيا�سات والتدابري الهادفة �إىل تعزيز �إعادة
تدوير النفايات و�إعادة �إ�ستخدامها للح ّد بطريقة غري مبا�رشة من �إنبعاثات
املو�سعة (،)EPR
غازات الدفيئة .وت�ضم تلك التدابري م�س�ؤولية املنتج
ّ
تكب») ،وال�رضائب على املطامر.
وت�سعري الوحدة ( أ�و مبد أ� «�إدفع و أ�نت ّ
أ�ما التدابري أالخرى فت�ضم اجلمع اجلماعي وا إلنتقائي للمواد القابلة
إلعاداة التدوير ،يف ظل نظامي ال�رضائب على املطامر وت�سعري الوحدات.
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ّ
امللخ�ص الفني

وت�شجع بع�ض الدول ا آل�سيوية «ا إلقت�صاد الدائري» أ�و «املجتمع الفاعل من
ّ
أ
حيث دورة املواد» ك�إ�سرتاتيجية تنموية جديدة مبنية ب�شكل ��سا�سي على
التدفّق الدائري (مغلق) للمواد ،وعلى �إ�ستخدام املواد أالولية والطاقة على
مراحل متعددة .ونظر ًا �إىل كمية البيانات املحدودة وخطوط أال�سا�س املختلفة
وظروف �إقليمية أ�خرى ،من امل�ستحيل حالي ًا حتديد كمية الفاعلية العاملية لتلك
ا إل�سرتاتيجيات يف احل ّد من �إنبعاثات غازات الدفيئة (توافق متو�سط ،أ�دلة
متو�سطة) [.]10.5
ويف العديد من الدول ،تندمج �سيا�سات �إدارة املياه امل�ستعملة والنفايات
�إندماج ًا وثيق ًا �ضمن ال�سيا�سات البيئية والت�رشيعات املتعلقة بنوعية الهواء
واملياه والرتبة ،ف�ض ًال عن مبادرات الطاقة املتجددة .وت�ضم برامج الطاقة
املتجددة متط ّلبات لتوليد الكهرباء من م�صادر متجددة وتف ّو�ض على �رشاء
الطاقة من م�صادر مز ّودة متجددة و�صغرية ،و�إ�ستخدام قرو�ض الطاقة
املتجددة ال�رضيبية ،ومبادرة الطاقة اخل�رضاء ،ما يتيح أ�مام امل�ستهلك �إمكانية
�إختيار م�صادر مز ّودة متجددة .وب�شكل عام ،ب�إمكان حتقيق الالمركزية يف
القدرة على توليد الطاقة الكهربائية بوا�سطة مواد قابلة للتجدد أ�ن ي�ؤمن
حمفّزات قوية لتوليد الطاقة من ميثان املطامر وللعمليات احلرارية يف حتويل
النفايات �إىل طاقة (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]10.5
على الرغم من ت�ش ّكل معظم أالدوات ال�سيا�سية يف قطاع �إدارة النفايات من
الت�رشيعات ،هناك أ�ي�ض ًا التدابري ا إلقت�صادية يف عدد من الدول التي تهدف �إىل
ت�شجيع تكنولوجيات معينة إلدارة النفايات ،وت�شجيع �إعادة التدوير واحل ّد
من النفايات �إىل أ�دنى امل�ستويات .وت�ضم �إعانات إل�ستخدام املحارق أ�و �إعفاءات
�رضيبية لتحويل النفايات �إىل طاقة .وميكن للعمليات احلرارية أ�ن ت�ستغل
ب�شكل فاعل جد ًا نفايات ما بعد ا إل�ستهالك من أ�جل الطاقة ،لكنها حتتاج �إىل
مراقبة ا إلنبعاثات بهدف احل ّد من �إنبعاثات مل ّوثات الهواء الثانوية .وقام
العديد من الدول ب�إعتماد مبد أ� تقدمي ا إلعانات مقابل بناء من�ش�آت حرق ،وغالب ًا
ما �إرتبط ذلك مبقايي�س كفاءة الطاقة .كما مت �إعتماد ا إلعفاءات ال�رضيبية عن
توليد الكهرباء بوا�سطة حمرقات النفايات ،وعن التخ ّل�ص من النفايات مع
�إ�ستعادة الطاقة (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]10.5
ومن بني املنافع امل�شرتكة جلمع النفايات واملياه امل�ستعملة والنقل و�إعادة
التدوير واملعاجلة والتخ ّل�ص من املخ ّلفات ب�شكل فاعل وم�ستدام ،جند التخفيف
املح�سنة واحلفاظ على املوارد املائية واحل ّد
من غازات الدفيئة وال�صحة العامة ّ
من �إطالق مل ّوثات غري معاجلة يف الهواء والرتبة واملياه ال�سطحية واجلوفية.
ونظر ًا �إىل كرثة أالمثلة عن حمطات �إدارة املياه امل�ستعملة والنفايات مرتوكة
يف الدول النامية ،من ال�رضوري الت�شديد على أ�ن أ�حد أ�هم أ�وجه التنمية يكمن
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يف �إختيار التكنولوجيا املالئمة والقابلة ل إل�ستمرار بوجود بنية حتتية حملية
حمددة (توافق عالٍ ،أ�دلة متو�سطة) [.]10.5

البحث والتنمية والن�رش يف جمال التكنولوجيا
حم�سنة تتط ّلب مزيد ًا
ب�شكل عام ،يتم ّيز قطاع �إدارة النفايات بتكنولوجيا ّ
من ا إلنت�شار يف الدول النامية .وي�ضم التق ّدم يف �إطار التنمية ما يلي:
• طمر النفايات :تنمية تطبيق أ�نظمة معززة جلمع الغاز عند أ�وىل مراحل
الطمر ،بهدف زيادة كفاءة جمع الغاز على املدى الطويل ،وتعزيز
حت ّلل مطامر النفايات أالحيائي �إىل أ�ق�صى حدوده بهدف مراقبة أ�ف�ضل
للعملية والتو�صّ ل �إىل فرتات حياة أ�ق�رص لتح ّلل النفايات ،وبناء « أ�غطية
أ�حيائية» للنفايات لتعزيز أ�ك�سدة امليثان اجلرثومية واملر ّكبات الع�ضوية
الطائرة غري امليثانية �إىل أ�ق�صى احلدود ،بهدف تقلي�ص ا إلنبعاثات �إىل
أ�دنى حدودها.
• العمليات أالحيائية :بالن�سبة �إىل الدول النامية ،يعني �إ�ستخدام أ�قل
للتكنولوجيا ت�صنيع ًا م�ستدام ًا ومقبول الكلفة لل�سماد ،و�إ�سرتاتيجيات
اله�ضم الالهوائي للنفايات القابلة للتح ّلل أالحيائي واملنف�صلة امل�صدر.
• العمليات احلرارية :التق ّدم يف �إ�ستخدام تكنولوجيات حتويل النفايات
�إىل طاقة ما ي�ؤدي �إىل كفاءات كهربائية أ�على من تلك التي متلكها
املحرقات احلالية ( %20 - %10من �صايف الكفاءة الكهربائية) ،وتطبيق
متزايد للحرق ال�صناعي امل�شرتك امل�ستخدم يف املواد اخلام من أ�جزاء
النفايات املختلفة �إىل الوقود أالحفوري خارج املوقع ،وتغويز وحل
حراري ألجزاء النفايات املف�صّ لة امل�صدر مك َّمالن بتكنولوجيا ف�صل
حم�سنة ومتدنية الكلفة إلنتاج الوقود واملواد أالولية.
ّ
• �إعادة التدوير و�إعادة ا إل�ستخدام واحل ّد من النفايات �إىل أ�ق�صى
احلدود ومرحلة ما قبل املعاجلة (عمليات معاجلة آ�لية أ�حيائية
وحت�سن على م�ستوى
حم�سنة)� :إبتكارات يف تكنولوجيا �إعادة التدوير
ّ
ّ
التطبيق ،ما ي�ؤدي �إىل �إ�ستعمال خمفّ�ض ملواد ا إل�ستعمال أالول و�إىل حفظ
الطاقة والوقود أالحفوري خارج املواقع ،وتنمية احللول ا إلبتكارية
ولكن املتدنية ا إل�ستخدام التكنولوجي إلعادة التدوير يف الدول النامية.
• املياه امل�ستعملة :ت�صاميم �إيكولوجية جديدة ومتدنية ا إل�ستعمال
التكنولوجي خلدمات �صحية أ�ف�ضل على م�ستوى أال�رس واملجتمع
املحلي ال�صغري ،ميكن تطبيقها ب�شكل م�ستدام لتنفيذ معاجلة �صغرية
النطاق وفاعلة على م�ستوى املياه امل�ستعملة ومن أ�جل احلفاظ على
املياه يف الدول النامية واملتق ّدمة (توافق عالٍ ،أ�دلة حمدودة) [10.5؛
.]10.6

ّ
امللخ�ص الفني

والنتقاالت يف أالنظمة
توقّعات طويلة أالمد إ

حيث ال ي�ؤخذ �إال بالتفاعالت القطاعية أالهم واملبا�رشة [.]11.3.1

بهدف احل ّد من �إنبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن قطاع النفايات ،من
ال�رضوري احلفاظ على خيارات حملية لنطاق وا�سع من �إ�سرتاتيجيات �إدارة
م�ستدامة ومتكاملة .كما ميكن ،بف�ضل التخفي�ض أالويل يف توليد النفايات من
خالل �إعادة التدوير و�إعادة ا إل�ستخدام وتقلي�ص النفايات �إىل أ�ق�صى احلدود،
احل�صول على منافع ملمو�سة يف احلفاظ على املواد اخلام والطاقة .أ�ما على
املدى الطويل ،ونظر ًا �إىل �إ�ستمرار مطامر النفايات يف �إنتاج امليثان منذ عقود،
ف�ستبقى �إ�ستعادة غاز املطامر يف املطامر املوجودة �رضورية ،و�إن �إنتقل العديد
من الدول �إىل تكنولوجيا خمتلفة عن الطمر ،مثل احلرق واحلرق ال�صناعي
امل�شرتك واملعاجلة ا آللية أالحيائية وت�صنيع أال�سمدة الوا�سع النطاق واله�ضم
الالهوائي .كما أ�ن مطامر «الدعم» �ستبقى عن�رص ًا هام ًا يف خطط البلديات
للتخ ّل�ص من النفايات ال�صلبة .وي� ؤ ّمن ا إل�ستثمار يف �إدارة أ�ف�ضل للنفايات
واملياه امل�ستعملة ،يف الدول النامية ،منافع م�شرتكة عالية على م�ستوى ال�صحة
وال�سالمة العامتني ،ويف حماية البيئة وتنمية البنى التحتية.

ومت احل�صول على التقديرات من أالعلى �إىل أال�سفل من �سيناريوهات
التوجه نحو تثبيت طويل أالمد لرتكيزات غازات الدفيئة يف
التثبيت ،أ�ي
ّ
الغالف اجلوي [.]3.6

 11التخفيف من منظار عابر
للقطاعات
خيارات التخفيف عرب القطاعات
بينما تتع ّلق معظم اخليارات التكنولوجية وال�سلوكية وال�سيا�سية املذكورة
يف الف�صول  ،10-4بقطاعات خا�صة ،تعرب بع�ض التكنولوجيات وال�سيا�سات
العديد من القطاعات ،ك�إ�ستخدام الكتلة أالحيائية وا إلنتقال من الوقود العايل
الكربون �إىل مبد أ� «الغاز امل� ؤ ّثر على الطاقة» يف ا إلمدادات والنقل وال�صناعة
أ
والبنية .و�إىل جانب �إمكانيات �إ�ستخدام التكنولوجيات العامة ،ت�شري
تلك أالمثلة كذلك �إىل �إمكانية التناف�س على املوارد ،كالتمويل ودعم البحث
والتطوير [.]11.2.1
وتكمن �صعوبة التجميع من أال�سفل �إىل أالعلى إلمكانيات التخفيف يف
كل قطاع ،يف التفاعالت وا آلثار العر�ضية بني القطاعات مع الوقت وعرب
املناطق أ
وال�سواق .ومت �إ�ستخدام �سل�سالت من ا إلجراءات الر�سمية إللغاء
�إمكانية الع ّد املزدوج ،مثل احل ّد من القدرة املطلوبة يف قطاع الطاقة �إثر
�إدخار الطاقة يف قطاعي ال�صناعة واملباين .وتظهر احلاجة �إذ ًا �إىل دمج
�إمكانيات القطاعات من أ�جل جتميع التقاييم القطاعية يف الف�صول -4
 .10ويت أ�ثر عدم اليقني يف النتائج مب�سائل املقارنة بني ح�سابات القطاعات
وا إلختالف يف التغطية يف ما بينها (مث ًال ،قطاع النقل) والتجميع بحد ذاته،

ي�شري الر�سمان  26و 27يف امللخّ �ص الفني �إىل ت�شديد التقاييم القطاعية
على �إمكانيات الفر�ص من دون ندم يف العديد من القطاعات ،مع تقدير من
أال�سفل �إىل أالعلى لكافة القطاعات بحلول العام  2030بحوايل  6جيغا طن من
ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ بتكاليف �سلبية ،أ�ي �صايف املنافع .وت أ�تي �رشيحة
كبرية من اخليارات من دون ندم يف قطاع املباين .أ�ما جمموع اخليارات
املتدنية الكلفة من أال�سفل �إىل أالعلى (خيارات من دون ندم وخيارات أ�خرى
بكلفة أ�قل من  20دوالر ًا أ�مريكي ًا  /طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ)
فيبلغ حوايل  13جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ (تتم يف ما يلي
مناق�شة النطاقات) .وهناك �إمكانيات �إ�ضافية من أال�سفل �إىل أالعلى بحوايل
 4-6جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ بكلفة �إ�ضافية أ�قل من 50
  100دوالر أ�مريكي  /طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ على التوايل(توافق متو�سط ،أ�دلة متو�سطة) [.]11.3.1
و�إىل جانب اخل�صائ�ص املذكورة أ�عاله ،متلك التقديرات خ�صائ�ص أ�خرى.
أ�و ًال ،يف التقديرات من أال�سفل �إىل أالعلى ،تُ�ستثنى جمموعة من خيارات احل ّد
من ا إلنبعاثات ،معظمها للتوليد امل�شرتك ،و أ�جزاء من خيارات قطاع النقل
واخليارات غري الفنية كالتغيريات يف ال�سلوك ،وذلك ألن الكتابات املتوفّرة ال
ت�سمح ب�إجراء تقييم ُي�ستند عليه .لذاُ ،يق ّدر أ�نه مت التقليل من تقدير اخليارات
من أال�سفل �إىل أالعلى بن�سبة  .%15 - %10ثاني ًا ،تعر�ض الف�صول عدد ًا من
احل�سا�سة التي مل يت ّم حتديدها كمي ًا حتى ا آلن ،وتتع ّلق ب أ��سعار الطاقة
امل�سائل ّ
ومعدالت اخل�صم و�إرتفاع النتائج ا إلقليمية يف خيارات الزراعة واحلراجة.
ثالث ًا ،تقل التقديرات يف العديد من الدول التي مي ّر �إقت�صادها مبرحلة �إنتقالية،
ويف منطقة عدد كبري من دولها لي�س من منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
ا إلقت�صادي أ�و مي ّر �إقت�صاده مبرحلة �إنتقالية [.]11.3.1
بف�ضل توفّر معلومات أ�كرث يف الكتابات أالخرية ،جند أ�ن تقديرات
ا إلمكانيات ب أ��سعار كربون أ�قل من  20دوالر ًا أ�مريكي ًا  /طن من ثاين أ�ك�سيد
الكربون املكافئ هي أ�دنى من تقديرات تقرير التقييم الثالث من أال�سفل �إىل
أالعلى التي مت تقييمها أل�سعار كربون أ�قل من  27دوالر ًا أ�مريكي ًا  /طن من
ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ (توافق عالٍ  ،أ�دلة وافية).
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امللخ�ص الفني� :إمكانية التخفيف العاملية ا إلقت�صادية يف الر�سم  26ب يف
الر�سم � 26أ يف
امللخ�ص الفني� :إمكانية التخفيف العاملية ا إلقت�صادية
ّ
ّ

مقدرة با إل�ستناد �إىل درا�سات من أال�سفل �إىل أالعلى .بيانات من
العام ّ 2030
امللخ�ص الفني[الر�سم .]11.3
اجلدول  15يف ّ

مقدرة با إل�ستناد �إىل درا�سات من أالعلى �إىل أال�سفل .بيانات من
يف العام ّ 2030
امللخ�ص الفني [الر�سم .]11.3
اجلدول  15يف ّ

ي�شري اجلدوالن  16و 17يف امللخّ �ص الفني �إىل أ�نه متكن املقارنة بني جممل
ا إلمكانيات من أال�سفل �إىل أالعلى وبني نتائج العام  2030من مناذج أالعلى �إىل
أال�سفل ،كما جاء يف الف�صل .3

أال�سفل ومن أال�سفل �إىل أالعلى ،ويعود �سبب ذلك ب�شكل أ��سا�سي �إىل �إختالف
التحديدات املتع ّلقة بالقطاع يف النماذج من أالعلى �إىل أال�سفل عن التقاييم من
أال�سفل �إىل أالعلى (اجلدول  17يف امللخّ �ص الفني) .ورغم ا إلختالف الب�سيط
املفرت�ض يف خطوط أال�سا�س بني التقييم من أالعلى �إىل أال�سفل ومن أال�سفل
�إىل أالعلى ،تتقارب النتائج كفاية لت أ�مني تقدير قوي ملجمل �إمكانية التخفيف
ا إلقت�صادية بحلول العام  .2030وت�ساوي �إمكانية التخفيف ب أ��سعار كربون

تتو�سع بني النتائج من أالعلى �إىل
أ�ما على م�ستوى القطاعات فا إلختالفات ّ

امللخ�ص الفني� :إمكانية التخفيف العاملية ا إلقت�صادية يف العام ُ 2030م ّقدرة بح�سب الدرا�سات من أال�سفل �إىل أالعلى.
اجلدول  15يف
ّ

�سعر الكربون
(دوالر أ�مريكي  /طن من ثاين أ�ك�سيد
الكربون املكافئ)

0
20
50
100

ا إلمكانية ا إلقت�صادية
(جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون
املكافئ � /سنة)

7-5
17-9

26-13
31-16

ا إلنخفا�ض ن�سب ًة �إىل أ�1ب من التقرير
اخلا�ص ب�سيناريوهات ا إلنبعاثات
( 68جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون
املكافئ � /سنة) ()%

10-7
25-14
38-20
46-23

ا إلنخفا�ض ن�سب ًة �إىل ب 2من التقرير
اخلا�ص ب�سيناريوهات ا إلنبعاثات
( 49جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون
املكافئ � /سنة) ()%

14-10
35-19
52-27
63-32

امللخ�ص الفني� :إمكانية التخفيف العاملية ا إلقت�صادية يف العام ُ 2030م ّقدرة بح�سب الدرا�سات من أالعلى �إىل أال�سفل.
اجلدول  16يف
ّ
ا إلنخفا�ض ن�سب ًة �إىل ب 2من التقرير
ا إلنخفا�ض ن�سب ًة �إىل أ�1ب من التقرير
اخلا�ص ب�سيناريوهات ا إلنبعاثات
اخلا�ص ب�سيناريوهات ا إلنبعاثات
ا إلمكانية ا إلقت�صادية
�سعر الكربون
( 68جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون ( 49جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون
(جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون
(دوالر أ�مريكي  /طن من ثاين أ�ك�سيد
املكافئ � /سنة) ()%
املكافئ � /سنة) ()%
املكافئ � /سنة)
الكربون املكافئ)

20
50
100
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18-9
23-14
26-17

27-13
34-21
38-25

37-18
47-29
53-35

ّ
امللخ�ص الفني

امللخ�ص الفني :ا إلمكانية ا إلقت�صادية للتخفيف القطاعي بحلول العام  :2030مقارنة بني التقديرات من أال�سفل �إىل أالعلى (من اجلدول )11.3
اجلدول  17يف
ّ
وبني التقديرات من أالعلى �إىل أال�سفل (من الق�سم [ )3.6اجلدول .]11.5

ال�سفل �إىل أ
ا إلمكانية املبنية على قطاع (من أ
العلى) بحلول العام 2030
(جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ � /سنة)

القطاعات

ف�صل
التقرير
4
5
6
7
8
9
10
11
4
5
6

7
8
9
10
11
4
5
6

7
8
9
10
11

�صورة عن التخفيف بحلول العام
 2030با إل�ستناد �إىل منوذج مبني على
ا إلقت�صاد (جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد
الكربون املكافئ � /سنة)

تخ�صي�ص قطاع ا إل�ستخدام النهائي
(تخ�صي�ص ا إلدخار من الكهرباء لقطاعات
ا إل�ستخدام النهائي)

تخ�صي�ص نقاط ا إلنبعاثات (تخفي�ضات ا إلنبعاثات من �إدّخار كهرباء ا إل�ستخدام
النهائي خم�ص�صة لقطاع ا إلمدادات بالطاقة)
�سعر الكربون < 20دوالر ًا أ�مريكياً  /طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ

ت أ�مني الطاقة
وحتويلها
النقل
املباين
ال�صناعة
الزراعة
احلراجة
النفايات
املجموع
ت أ�مني الطاقة
وحتويلها
النقل
املباين
ال�صناعة
الزراعة
احلراجة
النفايات
املجموع
ت أ�مني الطاقة
وحتويلها
النقل
املباين
ال�صناعة
الزراعة
احلراجة
النفايات
املجموع

متدن
ٍ

عال
ٍ

متدن
ٍ

عال
ٍ

متدن
ٍ

عال
ٍ

1.2

2.4

4.4

6.4

3.9

9.7

1.3
4.9
0.7
0.3
0.6
0.3
9.3

2.1
6.1
1.5
2.4
1.9
0.8
17.1

1.3
1.9
0.5
0.3
0.6
0.3
9.1

2.1
2.3
1.3
2.4
1.9
0.8
17.9

0.1
0.3
1.2
6..0
0.2
0.7
8.7

1.6
1.1
3.2
1.2
0.8
0.9
17.9

2.2

�سعر الكربون < 50دوالر ًا أ�مريكياً  /طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ
6.7
8.4
5.6
4.2

12.4

1.5
4.9
2.2
1.4
1.0
0.4
13.3

0.5
2.3
1.5
2.3
0.4
2.3
1.9
6.1
2.2
4.5
1.6
4.7
0.8
3.9
1.4
3.9
0.2
3.2
1.0
3.2
0.8
1.0
0.4
1.0
13.7
25.8
13.2
25.7
�سعر الكربون < 100دوالر ًا أ�مريكياً  /طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ

1.9
1.3
4.3
1.4
0.8
1.0
22.6

2.4

4.7

6.3

9.3

8.7

14.5

1.6
5.4
2.5
2.3
1.3
0.4
15.8

2.5
6.7
5.5
6.4
4.2
1.0
31.1

1.6
2.3
1.7
2.3
1.3
0.4
15.8

2.5
2.9
4.7
6.4
4.2
1.0
31.1

0.8
0.6
3.0
0.9
0.2
0.9
16.8

2.5
1.5
5.0
1.5
0.8
1.1
26.2

امل�صدران :اجلداول  3.16و 3.17و11.3
أ�نظر املالحظات التابعة للجداول  3.16و 3.17و 11.3واملرفق .11.1
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مرتبطة ب�سعر الكربون يف العام ،2030
املقدرة للتخفيف العاملي بالن�سبة �إىل مناطق خمتلفة،
الر�سم  27يف
ً
ّ
امللخ�ص الفني :ا إلمكانية ا إلقت�صادية القطاعية ّ
كامال للنتائج امل�شار �إليها يف الر�سم
�رشحا
املقدرة يف تقاييم القطاعات .جتدون
ً
ً
بناء على الدرا�سات من أال�سفل �إىل أالعلى ،وباملقارنة مع خطوط أال�سا�س ذات ال�صلة ّ
ً
يف الفقرة .11.3
مالحظات:
نبعاثات
ال
تخ�صي�صات
ىل
�
النطاقات
هذه
ت�ستند
قطاع.
كل
يف
رة
د
مق
هي
مثلما
ال�شامل
قت�صاد
ال
مكانيات
�
نطاقات
العمودية
اخلطوط
 .1تظهر
لل�ستخدام النهائي� ،أي �أن
إ
إ
إ
إ
إ
ّ
ولي�س
النهائي
�ستخدام
ال
قطاعات
�ضمن
حم�سوبة
الكهربائي
�ستخدام
ال
نبعاثات
المداد بالطاقة.
قطاع
�ضمن
إ
إ
�إ
إ
المكانيات املق ّدرة بحدود توفّر الدرا�سات ،خا�ص ًة على م�ستويات �أ�سعار الكربون املرتفعة.
�صطدمت
إ
�	.2إ
أ
آ
مت �إعتماد �فاق
النبعاثات ب ،2ويف إ
مت �إعتماد التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات إ
�	.3إ�ستخدمت القطاعات خطوط ��سا�س خمتلفة .يف ال�صناعةّ ،
المداد بالطاقة ويف النقل ّ
النبعاثات ب 2و�أ1ب؛ يف ما يخت�ص
إ
القت�صاد العاملي للعام  2004كخط �أ�سا�س� .أما قطاع البناء فريتكز على خط �أ�سا�س ما بني التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات إ
النبعاثات �أ1ب لو�ضع خط �أ�سا�س خا�ص بالنفايات ،فيما �إ�ستخدمت الزراعة والغابات خطوط �أ�سا�س
بالنفايات� ،إ�س ُتخدمت القوى
املحركة للتقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات إ
ّ
املحركة ب.2
غالب ًا ما �إرتكزت على القوى
ّ
 .4يظهر املجموع العاملي للنقل فقط ألنه يت�ضمن الطريان الدويل [.]5.4
المداد
النبعاثات من غري ثاين �أك�سيد الكربون يف املباين والنقل ،جزء من خيارات الكفاءة املا ّدية� ،إنتاج التدفئة والتوليد امل�شرتك يف إ
�	.5إن الفئات امل�ستثناة هي التالية :إ
الكثري
الركاب
ونقل
ال�شحن
ال�صعبة،
بالطاقة ،مركبات املهمات
الن�شغال ،معظم اخليارات العالية الكلفة للمباين ،معاجلة املياه العادمة ،احل ّد من �إنبعاثات مناجم الفحم
إ
لهذه
قت�صادية
ال
مكانيات
ال
جممل
قيمة
من
التقليل
ن
�
والنقل.
بالطاقة
مداد
ال
من
املفلورة
و�أنابيب الغاز ،الغازات
النبعاثات ي�صل �إىل .%15 - %10
إ
إ
إ
إ
إ

أ�قل من  100دوالر أ�مريكي  /طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ حوايل
 %50 - %25من �إنبعاثات خط أال�سا�س للعام ( 2030توافق عالٍ  ،أ�دلة
وافية).
ي�شري اجلدول  17يف امللخّ �ص الفني �إىل أ�نه يف كل حتليل 18لنقطة �إنبعاث
يكمن جزء كبري من تخفيف ا إلمكانيات على املدى الطويل يف قطاع ا إلمداد
بالطاقة .لكن ،لتحليل قطاع ا إل�ستخدام النهائي كما يف نتائج جدول  27يف
امللخّ �ص الفني ،تكمن ا إلمكانيات العليا يف قطاعي البناء والزراعة .بالن�سبة �إىل
االلعلى �إىل أ
الزراعة والغابات� ،إن التقديرات من أ
االل�سفل هي أ�كرث �إنخفا�ض ًا
االل�سفل �إىل أ
من الدرا�سات من أ
االلعلى .ويعود ال�سبب �إىل أ�ن هذه القطاعات
االلعلى �إىل أ
تغطيها �إجما ًال النماذج من أ
ال ّ
االل�سفل ب�شكل ج ّيد .أ�ما تقديرات
النماذج من أالعلى �إىل أال�سفل ل إلمداد بالطاقة وال�صناعة فهي عاد ًة أ�كرث

�إرتفاع ًا من التقوميات من أال�سفل �إىل أ
العلى (توافق عالٍ ،أ�دلة متو�سطة)
[.]11.3.1

بحلول العام � ،2030ستكون خيارات الطاقة أالحيائية هامة للغاية يف
العديد من القطاعات ،مع قدرات هائلة لنمو جوهري ،رغم عدم توفّر درا�سات
كاملة متكاملة حول موازين العر�ض والطلب� .إن ال�رشوط امل�سبقة أال�سا�سية
إل�سهامات مماثلة هي تنمية قدرة الكتلة أالحيائية (حما�صيل الطاقة) بالتوازن
مع ا إل�ستثمارات يف املمار�سات الزراعية ،والقدرة اللوج�ستية أ
وال�سواق،
يرافقها ت�سويق �إنتاج الوقود أالحيائي من اجليل الثاين .ب�إمكان �إنتاج الكتلة
أالحيائية امل�ستدام و�إ�ستخدامها ،الت أ�كيد على أ�ن امل�سائل املتع ّلقة بالتناف�س من
أ�جل أالر�ض والطعام واملوارد املائية والتن ّوع أالحيائي والت أ�ثريات ا إلجتماعية
ا إلقت�صادية ،ال ت�شكل عقبات (توافق عالٍ ،أ�دلة حمدودة) [.]11.3.1.4

النبعاثات من الكهرباء لقطاع
ال�ستخدام النهائي ،يتم تخ�صي�ص إ
المداد بالطاقة .يف حتليل قطاع إ
ال�ستخدام الكهربائي لقطاع إ
النبعاثات من إ
 18يف حتليل نقطة �إنبعاث ،يتم تخ�صي�ص إ
ال�ستخدام النهائي املعني (متعلّق ب�شكل خا�ص بال�صناعة واملباين).
إ
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مبعزل عن خيارات التخفيف املذكورة يف الف�صول القطاعية ،مت �إقرتاح
حلول جغرافية هند�سية آلثار الدفيئة املتعاظمة .لكن خيارات �إزالة ثاين
أ�ك�سيد الكربون مبا�رشة من الهواء ،مث ًال عرب التخ�صيب احلديدي للمحيطات،
أ�و احل ّد من أ��ش ّعة ال�شم�س ،تبقى حتزّرية �إىل حد كبري ومن املمكن أ�ن ت�شكل
خطر ًا تنجم عنه آ�ثار جانبية جمهولة� .إن احل ّد من أ��شعة ال�شم�س ال ي� ؤ ّثر
على الت�صعيد املتوقع يف م�ستويات ثاين أ�ك�سيد الكربون اجلوي ،لكن ميكن
أ�ن يقلل من ا إلحرتار املرافق لها أ�و يزيله .ب�إمكان �إنقطاع ال�صلة بني تركيز
ثاين أ�ك�سيد الكربون واحلرارة ال�شاملة أ�ن ي� ؤ ّدي �إىل نتائج مفيدة ،على غرار
زيادة ا إلنتاجية يف الزراعة والغابات (طاملا �إن تخ�صيب ثاين أ�ك�سيد الكربون
فاعل) ،لكن هذا ال يخف�ض ا آلثار أالخرى أ�و يعاجلها على مثال تفاقم حت ّم�ض
املحيطات .مل تُن�رش تقديرات تكاليف هذه اخليارات بالتف�صيل كما أ�نها
تفتقد �إىل �إطار م�ؤ�س�ساتي وا�ضح للتطبيق (توافق متو�سط ،أ�دلة حمدودة)
[.]11.2.2

تكاليف التخفيف عرب القطاعات وكلفة إالقت�صاد الكلّي
مت تقدير كلفة تطبيق بروتوكول كيوتو ب أ�نها أ�قل بكثري من تقديرات تقرير
التقييم الثالث ،ب�سبب رف�ض الواليات املتحدة للربوتوكول .عند ا إل�ستخدام
الكامل آلليات كيوتو املرنة ،تُق ّدر الكلفة ب أ�قل من  %0.05من �إجمايل الناجت
املحلي للملحق ب (من دون الواليات املتحدة) (امللحق ب لتقرير التقييم
الثالث .)%1.1 - %0.1 :من دون ا آلليات املرنة ،تُق ّدر الكلفة حالي ًا ب أ�قل
من ( %0.1تقرير التقييم الثالث( )%2 - %0.2 :توافق عالٍ ،أ�دلة كثرية)
[.]11.4
جرى تقييم درا�سات منذجة التخفيف ما بعد العام  ،2012جلهة آ�ثارها
ال�شاملة على احل ّد من ثاين أ�ك�سيد الكربون بحلول العام  2030وجلهة أ��سعار
الكربون املطلوبة و آ�ثارها على �إجمايل الناجت املحلي أ�و �إجمايل الناجت القومي
(للمزيد من املعلومات حول ا آلثار الطويلة أالمد للتثبيت ما بعد العام ،2030
الرجاء قراءة الف�صل  .)3بالن�سبة �إىل م�سالك الفئة ( 194تثبيت حوايل 650
جزء ًا يف املليون من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ) ،مع التخفيف من ثاين
أ�ك�سيد الكربون �إىل ما دون ن�سبة  %20حتت خط أال�سا�س و�صو ًال �إىل 25
دوالر ًا أ�مريكي ًا مقابل كل طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون يف أ��سعار الكربون،
تق ّدر الدرا�سات أ�ن �إجمايل الناجت العاملي �سي�صل ،ب أ��سو أ� حاالته� ،إىل %0.7
حتت خط أال�سا�س بحلول العام  ،2030بالتوافق مع متو�سط  %0.2والنطاق
19

املئوي  90 – 10من � %0.6-إىل  %1.2لكامل جمموعة ال�سيناريوهات املق ّدمة
يف الف�صل .3
أ�ما يف ما يخ�ص م�سالك الفئة  3أالكرث �رصامة ف�إن آ�ثارها غري م� ؤ ّكدة (تثبيت
حوايل  550جزء ًا يف املليون من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ) ،مع التخفيف
من ثاين أ�ك�سيد الكربون �إىل ما دون  %40و�صو ًال �إىل  50دوالر ًا أ�مريكي ًا مقابل
كل طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون يف أ��سعار الكربون ،علم ًا أ�ن معظم الدرا�سات
تتوقّع أ�ن ي�صل �إجمايل الناجت العاملي �إىل ما دون  ،%1بالتوافق مع متو�سط
 %0.6والنطاق املئوي  90-10من � %0إىل  %2.5لكامل املجموعة يف الف�صل .3
ال بد من ا إل�شارة جمدد ًا �إىل أ�ن هذه التقديرات تعتمد ب�شكل كبري على مقاربات
و�إفرتا�ضات� .إن الدرا�سات القليلة مع خطوط أ��سا�س ،التي تتط ّلب املزيد من
التخفيف ثاين أ�ك�سيد الكربون لتحقيق أالهداف ،ت�ستلزم أ��سعار الكربون
أالعلى ،كما يبلغ معظمها عن تكاليف أالعلى إلجمايل الناجت املحلي .بالن�سبة
�إىل الدرا�سات حول الفئتني  1و( 2تثبيت بني  445و 535جزء ًا يف املليون من
ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ) ،ت�شكل الكلفة أ�قل من  %3من خ�سارة �إجمايل
الناجت املحلي ،لكن عدد الدرا�سات �ضعيف ن�سبي ًا وي�ستخدم عاد ًة خطوط أ��سا�س
منخف�ضة� .إن التقديرات أالكرث �إنخفا�ض ًا للدرا�سات املق ّيمة هنا ،باملقارن ًة مع
كامل جمموعة الدرا�سات امل�شمولة يف الف�صل  ،3ت�س ّببت بها ب�شكل أ��سا�سي
ح�صة كبرية من الدرا�سات التي ت�سمح با إلبتكار التكنولوجي املعزّز الذي
تطلقه ال�سيا�سات ،وخا�صة �سيناريوهات تخفيف أ�كرث �رصامة (توافق عالٍ،
أ�دلة متو�سطة) [.]11.4
ت�شري املقاربات كافة �إىل أ�نه ما من قطاع واحد أ�و تكنولوجيا واحدة قادرة
على النجاح مبعاجلة حتدي التخفيف مبفردها ،وتقرتح حمفظة متنوعة مبن ّية
على معايري خمتلفة .تتوافق التقييمات من أالعلى �إىل أال�سفل مع النتائج من
أال�سفل �إىل أالعلى يف �إعتبار أ��سعار الكربون بحوايل  50 - 20دوالر ًا أ�مريكي ًا
مقابل كل طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ ( 183 - 73دوالر ًا أ�مريكي ًا
مقابل كل طن من الكربون املكافئ) كافية للدفع يف �إجتاه تبديل وا�سع النطاق
للوقود ،كما أ�نها جتعل من م�صادر �إلتقاط الكربون وتخزينه وم�صادر الطاقة
املنخف�ضة الكربون� ،إقت�صادية ،فيما تن�ضج التكنولوجيا .أ��ضف �إىل ذلك
أ�ن هذا النوع من احلوافز ميكنه أ�ي�ض ًا أ�ن ي� ؤ ّدي دور ًا كبري ًا يف تفادي �إزالة
الغابات .وت أ�تي النماذج الق�صرية والطويلة أالمد املتعددة بتقديرات خمتلفة؛
ميكن تف�سري هذا ا إلختالف ب�شكل أ��سا�سي من املقاربات وا إلفرتا�ضات
اخلا�صة ب�إ�ستخدام العائدات من �رضائب أ�و رخ�ص الكربون ،ومعاجلة

اللجوء �إىل الف�صل  3للتعريف عن م�سالك الفئتني  3و.4

97

ّ
امللخ�ص الفني

التغي التكنولوجي ،ودرجة ا إل�ستبدالية بني املنتوجات املتاجر بها دولي ًا،
رّ
أ
أ
أ
وتفكك ��سواق املنتوجات وال�سواق ا إلقليمية (توافق عالٍ� ،دلة كثرية)
[.] 11.6 ،11.5 ،11.4
من � أش�ن تط ّور �سعر الكربون وتخفي�ضات ا إلنبعاثات املرافقة له حتديد
امل�ستوى الذي ميكن تثبيت تركيزات غازات الدفيئة اجلوية عنده .وتعترب
النماذج أ�ن �إرتفاع ًا متد ّرج ًا متوقّع ًا وم�ستم ّر ًا يف �سعر الكربون ،من املمكن أ�ن
يبلغ  50 - 20دوالر ًا أ�مريكي ًا مقابل كل طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ
بحلول الفرتة املمتدة ما بني العامني  2020و ،2030يتوافق وتثبيت الفئة 3
( 550جزء ًا يف املليون من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ) .أ�ما بالن�سبة �إىل الفئة
 650( 4جزء ًا يف املليون من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ) ف�إن م�ستوى �سعر
مماثل ميكن بلوغه ُبعيد العام  .2030بغية تثبيت امل�ستويات بني  450و550
جزء ًا يف املليون من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ ،يجب أ�ن تُبلغ أ��سعار الكربون
املتجاوزة ملئة دوالر أ�مريكي مقابل كل طن من الكربون املكافئ بحلول العام
( 2030توافق متو�سط ،أ�دلة متو�سطة) [.] 11.6 ،11.5 ،11.4

ت�صحح ف�شل
عامة أ�خرى ب أ�ن الكلفة �سترتاجع �إذا مت مزج اخليارات التي ّ
تغي املناخ مع منافع ا إلبتكار التكنولوجي ،مث ًال بوا�سطة
ال�سوق يف أ��رضار رّ
�إعادة تدوير العائدات من مزادات الرخ�ص بغية م�ساندة �إبتكارات كفاءة
الطاقة والكربون املنخف�ض (توافق عالٍ ،أ�دلة متو�سطة) [.]11.4

التغيري التكنولوجي عرب القطاعات

يف جميع أالحوال� ،إن امل�سالك الق�صرية املدى يف �إجتاه م�ستويات تثبيت
أ�كرث �إنخفا�ض ًا ،خا�ص ًة للفئة  3وما دونها ،ميكن أ�ن ت�ستلزم ع ّدة تدابري
�إ�ضافية حول فاعلية الطاقة ،وا إلمداد بالطاقة املنخف�ضة الكربون ،با إل�ضافة
�إىل أ�ن�شطة تخفيف وتفا ٍد ل إل�ستثمار يف أ��سهم ر أ��س املال املك ّثفة الكربون
الطويل احلياة .ت�ش ّدد درا�سات �صناعة القرار و�سط ال�شكوك على احلاجة
�إىل حت ّرك مبكر أ�قوى ،خا�صة يف البنية التحتية الطويلة احلياة و أ��سهم ر أ��س
املال أالخرىُ .يتوقّع أ�ن تتط ّلب بنية قطاع الطاقة التحتية لوحدها (مبا فيها
ّ
حمطات الطاقة) �إ�ستثمارات تبلغ قيمتها  20ترليون دوالر أ�مريكي على أالقل
بحلول العام  ،2030كما أ�ن خيارات التثبيت �ستتق ّيد �إىل حد كبري بطبيعة هذا
ا إل�ستثمار وكثافة الكربون فيه� .إن التقديرات أالولية ل�سيناريوهات كربون
أ�كرث انخفا�ض ًا تظهر �إعادة توجيه كبرية ل إل�ستثمار ،مع �صايف �إ�ستثمارات
�إ�ضافية يرتاوح بني ال �شيء تقريب ًا و( %5توافق عالٍ ،أ�دلة كثرية) [.]11.6

التغي التكنولوجي
برز تطور هام منذ تقرير التقييم الثالث وهو �إدخال رّ
املحلي يف العديد من النماذج من أالعلى �إىل أال�سفل� .إن درا�سات النمذجة التي
ت�ستخدم مقاربات خمتلفة تعترب أ�ن ال�سماح بالتغيري التكنولوجي املحلي
ميكنه أ�ن يف�ضي �إىل تخفي�ضات جوهرية يف أ��سعار الكربون كما يف تكاليف
�إجمايل الناجت املحلي ،مقارن ًة مبعظم النماذج امل�ستخدمة يف زمن تقرير التقييم
الثالث (عندما اعتُرب أ�ن التغيري التكنولوجي م�ضمون يف خط أال�سا�س وم�ستقل
�إىل حد بعيد عن �سيا�سات التخفيف و أ�ن�شطته) .تُظهر الدرا�سات املفتقدة
�إىل التغيري التكنولوجي اجلديد أ�ن أ��سعار الكربون املرتفعة �إىل 80 - 20
دوالر ًا أ�مريكي ًا مقابل كل طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ بحلول العام
 ،2030و�إىل  155 - 30دوالر ًا أ�مريكي ًا مقابل كل طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون
املكافئ بحلول العام  ،2050تتوافق مع التثبيت على حوايل  550جزء ًا يف
املليون من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ بحلول العام  .2010مل�ستوى التثبيت
نف�سه� ،إن الدرا�سات منذ تقرير التقييم الثالث التي ت أ�خذ التغيري التكنولوجي
اجلديد بعني ا إلعتبار ،تخفّ�ض نطاقات أال�سعار �إىل  65 - 5دوالر ًا أ�مريكي ًا
مقابل كل طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ بحلول العام  2030و�إىل 15
  130دوالر ًا أ�مريكي ًا مقابل كل طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ بحلولالعام � .2050إن احل ّد الذي تنخف�ض �إليه أال�سعار يتوقف ب�شكل كبري على
تغي
ا إلفرتا�ضات حول العائدات من نفقات أالبحاث والتنمية لتخفي�ضات رّ
املناخ ،والت أ�ثريات غري املبا�رشة بني القطاعات واملناطق ،والتخ ّل�ص من
أالبحاث والتنمية أالخرى؛ با إل�ضاف ًة �إىل معدّالت التع ّلم يف النماذج امل�شتملة
على التع ّلم بوا�سطة الفعل (توافق عالٍ ،أ�دلة كثرية) [.]11.5

يف ما يتع ّلق بتحليل حمفظة أ�ن�شطة حكومية ،ت�شري معلومة عامة �إىل أ�ن أ�ي
حمفظة خيارات حتاول �إجراء توازن يف تخفي�ضات ا إلنبعاثات عرب القطاعات
املرجح
بطريقة تبدو مت�ساوية (مث ًال ،عرب التخفيف املئوي العادل) ،من ّ
مما هي عليه يف مقاربة ير�شدها ب�شكل أ��سا�سي مفهوم
أ�ن تزيد كلفتها أ�كرث ّ
الكفاءة اجليدة ب�سعر مقبول� .إن حمفظات خيارات الطاقة عرب القطاعات
امل�شتملة على تكنولوجيا الكربون املنخف�ض �ستخفّف املخاطر والكلفة ،ألنه
تطي ًا ن�سبة �إىل كلفة
من املتوقع أ�ن ت�صبح أ��سعار الوقود أالحفوري أ�كرث رّ
الو�سائل البديلة ،با إل�ضافة �إىل املنافع ا إلعتيادية للتنويع .كما تفيد معلومة

�إن التحوّالت التكنولوجية الهامة ،مثل �إلتقاط الكربون وتخزينه،
والتجددات املتق ّدمة ،والنووي والهيدروجني املط ّورين ،ت�ستلزم فرتة �إنتقال
وتتو�سع أال�سواق .بالتايل ،من � أش�ن
طويلة ،فيما تتك ّد�س املعرفة عرب الفعل
ّ
حت�سني فاعلية ا إل�ستخدام النهائي تقدمي فر�ص أ�كرث أ�همية على املدى الق�صري.
يتظ ّهر ذلك يف احل�صة الكبرية ن�سبي ًا لقطاع املباين وال�صناعة يف �إمكانيات العام
( 2030جدول  17يف امللخّ �ص الفني) .ميكن اخليارات والقطاعات أالخرى أ�ن
ت� ؤ ّدي دور ًا أ�كرث أ�هم ّية يف الن�صف الثاين من القرن ( أ�نظر الف�صل ( )3توافق
عالٍ ،أ�دلة كثرية) [.]11.6

98

ّ
امللخ�ص الفني

الت أ�ثريات غري املبا�رشة للتخفيف يف البلدان املدرجة يف
املرفق أالول على البلدان غري املدرجة يف امللحق 1
�إن الت أ�ثريات غري املبا�رشة للتخفي�ضات من وجهة النظر القطاعية
التقاطعية ،هي ت أ�ثريات �سيا�سات التخفيف وتدابريه يف بلد أ�و جمموعة من
البلدان على قطاعات دول أ�خرى .و أ�حد جوانب هذه الت أ�ثريات ما يعرف
ﺑ»ت�رسّ ب الكربون» :هو �إرتفاع �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون خارج
البلدان ذات التدابري املحلية مق�سوم ًا على تخفي�ضات ا إلنبعاثات داخل
هذه البلدان .ال ّ
يغطي هذا امل�ؤ�رش الب�سيط على ت�رسّ بات الكربون تعقيد
الت أ�ثريات ونطاقاتها ،وهي تت�ضمن تغيريات يف منط ا إلنبعاثات ال�شاملة
ومداها .و�إن درا�سات النمذجة تقدم نتائج وا�سعة النطاق حول ت�رسّ بات
الكربون ،بح�سب العائدات مقابل احلجم ،وال�سلوك يف ال�صناعة املك ّثفة
الطاقة ،با إل�ضافة �إىل مرونة التجارة وعوامل أ�خرى .أ�ما يف تقرير التقييم
الثالث ف�إن تقديرات ت�رسّ ب الكربون من تطبيق بروتوكول كيوتو ترتاوح
عام ًة بني  %5و %20بحلول العام  .2010و�إن الدرا�سات التجريبية حول
ال�صناعات املك ّثفة الطاقة ،املعف ّية مبوجب خطة ا إلحتاد أالوروبي للتجارة
با إلنبعاثات ،ت�ش ّدد على أ�ن كلفة النقل وظروف ال�سوق املحلي وتن ّوع
ا إلنتاج والنق�ص يف املعلومات تدعم ا إلنتاج املحلي؛ وتختم هذه الدرا�سات
املرجح أ�ن يكون ت�رسّ ب الكربون جوهري ًا (توافق متو�سط،
ب أ�نه من غري ّ
أ�دلة متو�سطة) [.]11.7
متت درا�سة ت أ�ثريات أ�ن�شطة التخفيف املوجودة على التناف�سية .يبدو أ�ن
أالدلة التجريبية ت�شري �إىل أ�ن خ�سارات التناف�سية يف البلدان املط ّبقة لكيوتو
لي�ست بالهامة ،ما ي�ؤكد �إحدى معلومات تقرير التقييم الثالث� .إن الت أ�ثري
املفيد املمكن يف نقل التكنولوجيا �إىل البلدان النامية الناه�ضة من التطوير
التكنولوجي ،مثلما ين�ص ن�شاط امللحق أالول ،ميكن أ�ن يكون جوهري ًا
لل�صناعات املك ّثفة الطاقة ،لكن مل يتم قيا�سه حتى ا آلن بطريقة موثوقة (توافق
متو�سط ،أ�دلة �ضعيفة) [.]11.7
رمبا �إحدى أ�هم الطرق التي تطال فيها الت أ�ثريات غري املبا�رشة ألن�شطة
التخفيف يف منطقة معينة مناطق أ�خرى تكون عرب الت أ�ثري على أ��سعار الوقود
أالحفوري العاملي .عندما تقل�ص منطقة ما طلبها على الوقود أالحفوري ب�سبب
�سيا�سة التخفيف ،تكون بذلك تقل�ص الطلب العاملي على هذه ال�سلعة ،وت�شكل
بالتايل �ضغط ًا خمف�ض ًا ألل�سعار .ووفق ًا إل�ستجابة منتجي الوقود أالحفوري،
ميكن أل�سعار النفط والغاز والفحم أ�ن تهبط ،ما ي�ؤدي �إىل خ�سارة املنتجني
عائداتهم و�إىل خف�ض كلفة ا إل�سترياد على امل�ستهلكني .أ�ما يف تقرير التقييم
الثالث ف�سائر درا�سات النمذجة تقريب ًا التي خ�ضعت للمراجعة ت�شري �إىل

ت أ�ثريات تكون أ�كرث ح ّد ًة و�رضر ًا على البلدان املنتجة للنفط منها على معظم
بلدان امللحق أالول التي تتخذ تدابري التخفيف .ميكن إل�سرتاتيجيات حماية
أ��سعار النفط أ�ن حت ّد من خ�سارات الدخل يف البلدان املنتجة للنفط (توافق عا ٍل
 ،أ�دلة حمدودة) [.]11.7

منافع التخفيف امل�شرتكة
أ�ظهر العديد من الدرا�سات احلديثة منافع هامة يف �إ�سرتاتيجيات التخفيف
من الكربون على ال�صحة الب�رشية ،خا�ص ًة ألنها حت ّد أ�ي�ض ًا من ا إلنبعاثات
أالخرى املنقولة جو ًا ،مثل ثاين أ�ك�سيد الكربيت و أ�ك�سيد النيرتوجني أ
والهباء
اجلويةُ .يتوقع أ�ن ي� ؤ ّدي ذلك �إىل الوقاية من ع�رشات آ�الف الوفيات املبكرة يف
البلدان ا آل�سيوية والالتينية �سنوي ًا ،با إل�ضاف ًة �إىل عدة آ�الف يف أ�وروبا .لكن
حتويل خماطر الوفاة �إىل نقد يبقى مثري ًا للجدل ،لذا ،ميكن �إيجاد جمموعة
وا�سعة من تقديرات املنافع يف امل�ؤلفات� .إال أ�ن كافة الدرا�سات توافق على أ�ن
املنافع ال�صحية املح ّولة �إىل نقد ميكن أ�ن تع ّو�ض عن جزء أ��سا�سي من تكاليف
التخفيف (توافق عالٍ ،أ�دلة كثرية) [.]11.8
با إل�ضافة �إىل ذلك ،جرى تقدير منافع تفادي ا إلنبعاثات من مل ّوثات الهواء
على ا إلنتاج الزراعي و أ�ثر التهطال احلم�ضي على أالنظمة البيئية الطبيعية.
توفّر هذه املنافع القريبة املدى قاعد ًة ل�سيا�سة خف�ض غازات الدفيئة من
تغي املناخ
دون ندم ،تتعاظم فيها الفوائد اجلوهرية حتى �إذا �إت�ضح أ�ن أ�ثر رّ
الب�رشي املن� أش� أ�قل مما تظهره التوقعات احلالية� .إن �إدخال منافع م�شرتكة،
غري تلك املتعلقة بال�صحة الب�رشية وا إلنتاجية الزراعية (مث ًال� ،إزدياد أ�من
الطاقة والتوظيف) ،ميكن أ�ن يعزز �إدخارات الكلفة (توافق عالٍ ،أ�دلة
حمدودة) [.]11.8
تغي املناخ وتل ّوث
أ��شارت جمموعة وافرة من امل�ؤلفات �إىل أ�ن معاجلة رّ
اجلو يف الوقت عينه ،بوا�سطة جمموعة فريدة من التدابري وال�سيا�سات ،تق ّدم
تخفي�ضات تُعترب �ضخمة يف كلفة الرقابة على تل ّوث اجلو .تربز احلاجة �إىل
مقاربة متكاملة ملعاجلة هذه املل ّوثات والعمليات التي ُوجدت ألجلها التنازالت
املتبادلة .هذه ،على �سبيل املثال ،هي حال الرقابة على أ�ك�سيد النيرتوجني يف
املركبات ونبات حام�ض النرتيك ،ما قد يزيد من �إنبعاثات أ�ك�سيد النيرتوز أ�و
ا إل�ستخدام املتزايد ملركبات الديزيل الفاعلة على م�ستوى الطاقة التي تنبعث
منها أ
الهباء اجلوية أ�رهف ن�سبي ًا مما يوازيها من البنزين (توافق عالٍ ،أ�دلة
كثرية) [.]11.8
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التك ّيف والتخفيف
با إلمكان ن�شوء أ�وجه ت�آزر أ�و تنازالت متبادلة بني اخليارات ال�سيا�سية
التي ب�إ�ستطاعتها دعم التك ّيف والتخفيف� .إن �إحتمال الت�آزر مرتفع يف خيارات
طاقة الكتلة أالحيائية ،و�إدارة �إ�ستخدام أالرا�ضي ومقاربات أ�خرى إلدارة
أالرا�ضي .وميكن ألوجه الت�آزر بني التخفيف والتك ّيف أ�ن ت�شكل �إ�سهام ًا
فريد ًا من نوعه يف التنمية الريفية ،خا�ص ًة يف البلدان أالقل حظوةً :ب�إمكان
تركيز أ�ن�شطة عديدة على �إدارة املوارد الطبيعية امل�ستدامة توفري منافع هامة
للتك ّيف والتخفيف يف آ�ن مع ًا ،خا�ص ًة يف �شكل تنحية الكربون� .إال أ�نه ،يف
حاالت أ�خرى ،ميكن أ�ن جترى تنازالت متبادلة ،مثل منو حما�صيل الطاقة
التي قد ت�ؤثر على ا إلمداد بالطعام وعلى غطاء الغابات ،وبالتايل �إزدياد
تغي املناخ (توافق متو�سط ،أ�دلة حمدودة)
اله�شا�شة يف مواجهة ت أ�ثريات رّ
[.]11.9

 12التنمية امل�ستدامة والتخفيف
تغي املناخ
العالقة بني التنمية امل�ستدامة وتخفيف رّ
�إعتمدت اللجنة العاملية للبيئة والتنمية مفهوم التنمية امل�ستدامة ،وجرى
ا إلتفاق على أ�ن التنمية امل�ستدامة تعني مقاربة �شاملة متكاملة للعمليات
ا إلقت�صادية وا إلجتماعية والبيئية .لكن النقا�شات حول التنمية امل�ستدامة
ر ّكزت أ��سا�س ًا على البعدين البيئي وا إلقت�صادي ،أ�ما أ�همية العوامل ا إلجتماعية
وال�سيا�سية والثقافية فلم َ
حتظ بالت أ�ييد �إال م�ؤخّ ر ًا .ال ب ّد من التكامل بغية ربط
تغي املناخ [.]12.1
م�سارات التنمية امل�ستدامة ،مبا فيها معاجلة م�شكلة رّ
وعلى الرغم من أ�ن املراحل ال تزال يف بداياتها ،برز �إ�ستخدام متزايد
للم�ؤ�رشات يف قيا�س �إ�ستدامة التنمية و�إدارتها على امل�ستويني الكلي والقطاعي؛
ويح ّرك هذه ا إل�ستدامة جزئي ًا ا إل�رصار املتنامي على املحا�سبة يف �سياق
احلكم ومبادرات ا إل�سرتاتيجيات .على امل�ستوى القطاعي ،بد أ�ت ال�صناعة
واحلكومات بقيا�س التق ّدم نحو التنمية امل�ستدامة وا إلبالغ عنه بوا�سطة
�إ�صدار �شهادات خ�رضاء ،أ�و أ�دوات مراقبة ،أ�و دوائر ت�سجيل ا إلنبعاثات
كو�سائل من بني غريها� .إال أ�ن مراجعة امل�ؤ�رشات تظهر أ�ن م�ؤ�رشات ك ّلية
بتغي املناخ (توافق عالٍ ،أ�دلة كثرية)
قليلة تت�ضمن تدابري التق ّدم يف ما يتعلق رّ
[.]12.1.3
تغي املناخ ال يت أ�ثر بال�سيا�سيات املتمحورة حول الطق�س فح�سب
�إن رّ
(«مقاربة املناخ أالوىل») ،بل مبزج اخليارات التنمو ّية املتخذة وم�سالك
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التنمية التي تف�ضي �إليها هذه ال�سيا�سات أ�ي�ض ًا («مقاربة التنمية أالوىل») –
وهذه النقطة مدعومة من حتليل ال�سيناريوهات ال�شامل الذي نُ�رش بعد تقرير
التقييم الثالث .من � أش�ن جعل التنمية أ�كرث ا�ستدامة عرب تغيري دروب التنمية
أ�ن ي�شكل �إ�سهام ًا هام ًا يف أ�هداف املناخ .لكن يجدر ذكر أ�ن تغيري دروب التنمية
ال يعني �إختيار درب موجودة على اخلارطة ،بل يعني ا إلبحار يف م�شهد جمهول
ويف طور التق ّدم (توافق عالٍ ،أ�دلة كثرية) [.]12.1.1
كما جرى النقا�ش حول �إمكانية التنمية امل�ستدامة أ�ن تق ّل�ص ه�شا�شة البلدان
تغي املناخ .وميكن لتقدمي هذا
كافة ،خا�صة البلدان النامية ،يف مواجهة آ�ثار رّ
النقا�ش على أ�نه م�شكلة تنموية بد ًال من بيئية أ�ن يحقق ب�شكل أ�ف�ضل أالهداف
املبا�رشة للبلدان كافة ،خا�صة تلك النامية له�شا�شتها ب�شكل خا�ص يف مواجهة
تغي املناخ ،مع القيام ،يف الوقت عينه ،مبعاجلة القوى املح ّركة ل إلنبعاثات
رّ
املت�صلة بدرب التنمية أال�سا�سية [.]12.1.2

جعل التنمية �أكرث �إ�ستدام ًة
تغي املناخ بعد ا آلن
مل يعد �صنع القرار يف التنمية امل�ستدامة وتخفيف رّ
م�س�ؤولية احلكومات وحدها .وتعرتف امل� ؤ ّلفات با إلنتقال �إىل مفهوم أ�كرث
�شمولية للحكم ،يت�ض ّمن �إ�سهامات من م�ستويات خمتلفة يف احلكومة والقطاع
اخلا�ص وجهات غري حكومية واملجتمع املدين .كلما جرى تعميم أ�ن م�سائل
تغي املناخ هي جزء من م�شهد التخطيط على م�ستوى التطبيق املالئم ،وكلما
رّ
ا�ضطلعت �سائر هذه اجلهات املعن ّية يف عملية �صنع القرار بطريقة جمدية،
يزداد ترجيح حتقيقها أ
الهداف املن�شودة (توافق عالٍ ،أ�دلة متو�سطة)
[.]12.1.1
بالن�سبة �إىل احلكومات� ،إن ج�سم ًا أ��سا�سي ًا من النظريات ال�سيا�سية يتع ّرف
ويف�سها� .إن ا إلفرتا�ض
على وجود أ��ساليب �سيا�سة وطنية أ�و ثقافات �سيا�سية رّ
ال�ضمني يف هذا العمل هو أ�ن الدول الفردية متيل �إىل معاجلة امل�شاكل بطريقة
حم ّددة ،بغ�ض النظر عن مت ّيز أ�ي م�شكلة حم ّددة أ�و عن مالحمها اخلا�صة؛ هي
«طريقة وطن ّية حل ّل أالمور» .با إل�ضافة �إىل ذلك� ،إن �إختيار و�سائل ال�سيا�سة
يت أ�ثر بقدرة احلكومات امل�ؤ�س�ساتية على تطبيق هذه الو�سيلة .ما يعني أ�ن
املزيج املف�ضّ ل للقرارات ال�سيا�سية وفاعليتها جلهة التنمية امل�ستدامة وتخفيف
تغي املناخ ،يعتمدان بق ّوة على اخل�صائ�ص الوطن ّية (توافق عالٍ  ،أ�دلة كثرية).
رّ
لكن فهمنا ألي نوع من ال�سيا�سات يعترب أالف�ضل بالن�سبة �إىل البلدان ذات
اخل�صائ�ص الوطنية املميزة يبقى �ضئي ًال [.]12.2.3
�إن القطاع اخلا�ص هو الالعب الو�سط يف ا إل�رشاف البيئي وا إل�رشاف
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على اال�ستدامة .على مر ال�سنوات اﻠ 25أالخرية� ،إزداد ب�شكل تد ّرجي عدد
ال�رشكات التي تتخذ خطوات ملواجهة م�سائل ا إل�ستدامة� ،إن على م�ستوى
ال�رشكة أ�و ال�صناعة .رغم �إحراز تق ّدم ،تبقى لدى القطاع اخلا�ص القدرة على
املرجح أ�ن
أ�داء دور أ�كرب بكثري يف جعل التنمية أ�كرث ا�ستدامة� ،إذا أ�درك أ�نه من ّ
يفيد ذلك ب�إمناء أالداء (توافق متو�سط ،أ�دلة متو�سطة) [.]12.2.3
ت�ؤدي جمموعات املواطنني دور ًا هام ًا يف الدفع قدم ًا يف آ�لية التنمية
امل�ستدامة ،وهم العبون أ��سا�سيون يف تطبيق �سيا�سة التنمية امل�ستدامة .ناهيك
عن تطبيقهم م�شاريع التنمية امل�ستدامة ب أ�نف�سهم ،ب�إمكانهم احلث على �إ�صالح
ال�سيا�سات عرب ن�رش الوعي والتعبئة و�إثارة ال�شعب .كما ب�إ�ستطاعتهم جذب
الن�شاط ال�سيا�سي عرب �س ّد الثغرات وتقدمي خدمات �سيا�سة ،مبا فيها جماالت
�إبتكار ال�سيا�سات ومراقبتها و�إجراء أالبحاث .ميكن أ�ن تتخذ عمليات التفاعل
�شكل ال�رشاكات أ�و أ�ن تتم من خالل حوارات أ��صحاب ال� أش�ن القادرين على
تزويد جمموعة املواطنني بالدعم لزيادة ال�ضغط على احلكومات وال�صناعة
مع ًا (توافق عالٍ ،أ�دلة متو�سطة) [.]12.2.3
ت�صل ال�رشاكات التداولية بني القطاعني العام واخلا�ص �إىل أ�ق�صى
فاعليتها عند حت ّلي امل�ستثمرين واحلكومات املحلية وجمموعات املواطنني
با إلرادة للعمل مع ًا بغية تطبيق تكنولوجيات جديدة وت أ�مني ف�سحات ملناق�شة
تكنولوجيات �شاملة مماثلة حملي ًا (توافق عالٍ ،أ�دلة متو�سطة) [.]12.2.3

تغي املناخ
�آثار خيارات التنمية على تخفيف رّ
يف عامل متغاير العنا�رص� ،إن فهم الظروف أ
والولويات ا إلقليمية املختلفة
تغي املناخ يف �إ�سرتاتيجيات التنمية امل�ستدامة.
يعترب أ��سا�سي ًا إلدماج �سيا�سات رّ
تبينّ درا�سات احلاالت باملخت�صة با إلقليم والبلد أ�ن دروب و�سيا�سات تنموية
خمتلفة ميكن أ�ن تتو�صل �إىل تخفي�ضات هامة يف ا إلنبعاثات ،بح�سب القدرة
وتغي املناخ [.]12.3
على حتقيق غايات ا إل�ستدامة رّ
تغي املناخ على أ�نه يف الدرجة أالوىل
ال تزال الدول ال�صناعية تنظر �إىل رّ
لتغي
م�شكلة بيئية منف�صلة ينبغي معاجلتها بوا�سطة �سيا�سات حمددة رّ
تغي
املناخ� .إن نقا�ش ًا أ��سا�سي ًا ووا�سع ًا يف املجتمع حول آ�ثار التنمية على رّ
تغي املناخ خا�ص ًة يف الدول ال�صناعية مل ينطلق ب�شكل
املناخ عام ًة وتخفيف رّ
جدي .أ�ما جماالت التخفيف التي ت�شكل أ�ولوية لبلدان هذه املجموعة فيمكن
أ�ن تكون كفاءة الطاقة ،والطاقة املتجددة ،و�إلتقاط الكربون وتخزينه،
�إلخ .غري أ�ن م�سالك ا إلنبعاث املنخف�ض ال تنطبق على خيارات الطاقة فقط.
تو�سع البنية
ففي بع�ض املناطق ،تُعترب تنمية �إ�ستخدام أالر�ض ،خا�ص ًة عند ّ

متغية أ��سا�سية حت ّدد �إنبعاثات غازات الدفيئة امل�ستقبلية [،12.2.1
التحتية ،رّ
.]12.3.1
مل تعد حاالت ا إلقت�صاد االنتقالية تُع ّد جمموعة فريدة موجودة .لكن
أ�وروبا الو�سطى وال�رشقية ودول أ�وروبا ال�رشقية والقوقاز و آ��سيا الو�سطى
( )EECCAت�شرتك يف بع�ض املزايا جلهة التنمية ا إلجتماعية ا إلقت�صادية
تغي املناخ والتنمية امل�ستدامة .و�إن التدابري من أ�جل ف�صل النمو
وتخفيف رّ
ا إلقت�صادي عن زيادة ا إلنبعاثات �ستكون هامة لهذه املجموعة ب�شكل خا�ص
[.]12.3.1 ،12.2.1
ُيتوقع أ�ن تزيد بع�ض الدول النامية الكبرية �إنبعاثاتها مبع ّدل أ�كرث �رسعة
من العامل ال�صناعي ومن بقية أالمم النامية ،وهي يف مرحلة الت�صنيع ال�رسيعة.
تغي املناخ و�سيا�سات التنمية
بالن�سبة �إىل هذه البلدان ،ميكن لتخفيف رّ
امل�ستدامة أ�ن يك ّمالن بع�ضهما؛ �إال أ�نه من � أش�ن موارد مالية وتكنولوجية
�إ�ضافية أ�ن تعزّز قدرتها على ال�سعي وراء دروب تنموية من الكربون املنخف�ض
[.]12.3.1 ،12.2.1
بالن�سبة �إىل معظم الدول النامية أالخرى� ،إن قدرات التك ّيف والتخفيف
تغي
�ضعيفة ،وميكن مل�ساعدة التنمية أ�ن تقل�ص من ه�شا�شتها يف مواجهة رّ
املناخ .كما ب�إ�ستطاعتها أ�ن ت�ساعد على احل ّد من تنامي �إنبعاثاتها فيما تعالج
م�شاكل أ�من الطاقة والنفاذ �إىل الطاقة .وب�إمكان آ�لية تنمية نظيفة أ�ن ت� ؤ ّمن
املوارد املالية لتنميات مماثلة .أ�ما أ�ع�ضاء منظمة الدول امل�ص ّدرة للنفط فهم
وحيدون ،مبعنى أ�نه ميكن أ�ن يت�رضروا ب�سبب دروب التنمية التي حت ّد من
الطلب على الوقود أالحفوري .لذا ،يعترب تنويع �إقت�صادها من أ�ولويات جدول
أ�عمالها [.]12.3.1 ،12.2.1
تربز بع�ض ا إل�ستنتاجات العامة من درا�سات احلاالت املراجعة يف هذا
الف�صل ،التي تتناول كيفية متتّع التغريات يف م�سالك التنمية على ال�صعيد
القطاعي ( أ�و �إمكانية متتّعها) ب�إنبعاثات أ�كرث انخفا�ض ًا (توافق عالٍ ،أ�دلة
متو�سطة) [:]12.2.4
• �إن �إنبعاثات غازات الدفيئة تت أ�ثر بالنمو ا إلقت�صادي من دون أ�ن تكون
مرتبطة به ب�شكل جامد :ميكن خليارات ال�سيا�سة أ�ن حتدث فرق ًا.
• تتوفر للقطاعات التي يكون فيها ا إلنتاج الفاعل أ�كرث �إنخفا�ض ًا بكثري
من ا إلنتاج املعقول أالق�صى مع كمية املدخالت عينها – أ�ي القطاعات
البعيدة جد ًا عن حدود �إنتاجها – فر�صة �إعتماد �سيا�سات «الربح مقابل
الربح مقابل الربح» ،أ�ي ال�سيا�سات التي حت ّرر املوارد وتعزّز النمو،
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وحتقيق أ�هداف أ�خرى يف التنمية امل�ستدامة ،با إل�ضاف ًة �إىل احل ّد من
�إنبعاثات غازات الدفيئة اخلا�صة بخط أال�سا�س.
• كما تتوفر للقطاعات التي يقرتب فيها ا إلنتاج من أ�ق�صاه مع املدخالت
املتوفرة – أ�ي القطاعات أالقرب يف حدود ا إلنتاج – فر�ص ًة للح ّد من
ا إلنبعاثات عرب حتقيق أ�هداف أ�خرى يف التنمية امل�ستدامة .لكن ،كلما
�إقرتبت من حدود ا إلنتاج ،ي�صبح ظهور التنازالت املتبادلة أ�كرث �إحتما ًال.
• �إن الهام لي�س �إتخاذ خيار «ج ّيد» يف وقت معني فح�سب ،بل أ�ن تكون
ال�سيا�سة أالولية م�ستدامة أ�ي�ض ًا لفرتة طويلة – أ�حيان ًا عدة عقود –
للتو�صل �إىل نتائج فعل ّية.
• غالب ًا ما تربز احلاجة ال �إىل قرار �سيا�سي واحد بل �إىل جمموعة من
القرارات ال�رضورية للت أ�ثري على ا إلنبعاثات .ما يطرح م�س أ�لة التن�سيق
بني �سيا�سات القطاعات املتعددة ووفق ًا ملعايري خمتلفة.
يتطلب التعميم من ال�سيا�سات والربامج و /أ�و أالن�شطة الفردية غري
تغي املناخ ،يف الدول النامية
املتع ّلقة باملناخ أ�ن ت أ�خذ بعني ا إلعتبار تخفيف رّ
تغي املناخ �إىل جدول أ�عمال �سيا�سي موجود
واملتق ّدمة .لكن ،حتى �إدخال رّ
�سيف�شل على أالرجح� .ستعتمد �سهولة أ�و �صعوبة حتقيق التعميم على
تكنولوجيا التخفيف أ�و ممار�ساته ودرب التنمية أال�سا�سي .و�سيكون وزن
منافع التنمية أالخرى مقابل منافع املناخ املفتاح أال�سا�سي يف �إختيار قطاعات
التنمية للتعميم� .إن القرارات ب� أش�ن �سيا�سة ا إلقت�صاد الكلي ،وال�سيا�سة
الزراعية ،و�إقرا�ض م�رصف التنمية املتع ّدد اجلهات ،وممار�سات الت أ�مني،
و�إ�صالح �سوق الكهرباء ،و أ�من الطاقة ،واحلفاظ على الغابات ،على �سبيل
املثال ،التي غالب ًا ما تُعا َلج بعيد ًا عن �سيا�سة املناخ ،ميكن أ�ن تحُ دث آ�ثار ًا عميقة
على ا إلنبعاثات ،ومدى التخفيف الالزم ،والكلفة واملنافع الناجتة .لكن ،يف
بع�ض احلاالت ،مثل التح ّول من طبخ الكتل أالحيائية �إىل غاز النفط ال�سائل
يف املناطق الريفية يف الدول النامية ،قد يكون خيار غ�ض النظر على �إعتبارات
تغي املناخ عقالني ًا ،ب�سبب ا إلرتفاع ال�ضئيل يف ا إلنبعاثات باملقارن ًة مع منافعه
رّ
التنمو ّية ( أ�نظر جدول  18يف امللخّ �ص الفنّي) (توافق عالٍ ،أ�دلة متو�سطة)
[.]12.2.4
ب�شكل عام ،يربز توافق عايل امل�ستوى على املعلومات النوع ّية يف هذا الف�صل
جلهة العالقات بني التخفيف والتنمية امل�ستدامة :هما مرتبطان وميكن التع ّرف
على أ�وجه الت�آزر والتنازالت املتبادلة بينهما .لكن امل�ؤلفات يف هذه العالقات،
وب�شكل خا�ص يف كيفية ت�شغيلها بهدف �إلتقاط أ�وجه الت�آزر وجتنّب التنازالت
املتبادلة ،ال تزال قليلة .أالمر ذاته ين�سحب على ا إلر�شاد باملمار�سة اجليدة نحو
تغي املناخ يف ال�سيا�سات التي ال تتناول املناخ لكن تعترب معن ّية
دمج �إعتبارات رّ
به ،مبا يف ذلك حتليل أ�دوار خمتلف الالعبني .من � أش�ن بلورة دروب تنموية
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ممكنة ،وب�إ�ستطاعة أالمم واملناطق املتابعة فيها – �ضمن نطاق �سيناريوهات
�إنبعاثات غازات الدفيئة املو�ضوعة ب�شكل حمدود أ�كرث ،وال�سيناريوهات التي
تغي املناخ – أ�ن توفّر ال�سياق لتحليل جديد للعالقات ،لكنها قد
تتجاهل رّ
تتط ّلب و�سائل منهج ّية حديثة (توافق عالٍ ،أ�دلة حمدودة) [.]12.2.4

تداعيات خيارات التخفيف بالن�سبة �إىل م�سارات التنمية
امل�ستدامة
نلحظ فهم ًا متزايد ًا للفر�ص املطلوب �إختيارها �ضمن خيارات التخفيف
وتطبيقها بطريقة ال تخلق نزاع ًا مع أ�وجه أ�خرى من التنمية امل�ستدامة ،أ�و
حتى ت�ستفيد منها ،أ�و تطبيقها حيث ال ميكن تفادي التنازالت املتبادلة ،وذلك
لل�سماح ب�إتخاذ قرارات ر�شيدة .ويعطي اجلدول  19يف امللخّ �ص الفني ملخّ �ص ًا
تغي املناخ على التنمية امل�ستدامة [.]12.3
عن تداعيات أ�هم خيارات تخفيف رّ
تختلف الفائدة يف تطبيق خيارات تخفيف ا آلثار على التنمية امل�ستدامة
داخل القطاع وبني املناطق (توافق عالٍ  ،أ�دلة وافية):5
حت�سن �إنتاجية
• ب�شكل عام ،ت أ�تي خيارات التخفيف من ا آلثار التي ّ
�إ�ستخدام املوارد ،كالطاقة أ�و املياه أ�و أالر�ض ،مبنافع على أالبعاد
الثالثة للتنمية امل�ستدامة.
• أ�ما خيارات تخفيف ا آلثار أالخرى فتمار�س أ�ثر ًا غري أ�كيد وترتبط
بال�سياق ا إلقت�صادي ا إلجتماعي الذي ي�شهد تطبيق اخليار.
• غالب ًا ما تكون ال�سيا�سات املتعلقة بالبيئة ،مثل كفاءة الطاقة والطاقة
وحت�سن أ�من الطاقة وحت ّد من �إنبعاثات امللوثات املحلية.
املتجددة ،مفيدة ّ
ميكن ت�صميم خيارات التخفيف من آ�ثار ت أ�مني الطاقة بحيث حتقق فوائد
التنمية امل�ستدامة ،مثل تفادي نزوح ال�سكان املحليني و�إ�ستحداث فر�ص
العمل والفوائد ال�صحية.
• احل ّد من �إزالة الغابات ميكن أ�ن ي أ�تي مبنافع يف املحافظة على الرتبة
واملاء والتنوع البيئي ،لكنه ي�ؤدي �إىل خ�سارة يف الرفاه ا إلجتماعي
بالن�سبة �إىل بع�ض أالطراف الفاعلة.
• ميكن أ�ن ي�ؤدي التحريج امل�ص ّمم بطريقة مالئمة والزراعات التي
ت�ستخدم الطاقة البيولوجية �إىل �إ�ستعادة أالرا�ضي التي تعاين من
التعرية ،و�إىل �إدارة ت�رسب املاء ،وا إلحتفاظ بالكربون داخل الرتبة،

ّ
امللخ�ص الفني

قطاعات خمتارة
ا إلقت�صاد الكلي

احلراجة

الكهرباء

واردات النفط

أ�دوات و أ�فعال ل�سيا�سات غري
التوجه املرجو
مناخية ،تدخل �ضمن
ّ

تطبيق ال�رضائب غري املناخية /
ا إلعانات و /أ�و �سيا�سات �رضيبية
ت�شجع التنمية
أ�و تنظيمية أ�خرى ّ
امل�ستدامة
�إعتماد ممار�سات للحفاظ على
الغابات و إلدارة م�ستدامة

جممل �إنبعاثات غازات الدفيئة
العاملية لكل قطاع ،ميكن مواجهتها
�صانعو القرارات أ
الولية ب�سيا�سات غري مناخية ( %من جممل
( أ� ،د)
ا إلنبعاثات العاملي)
وفاعل ّيتها

الدولة (احلكومات على
كافة امل�ستويات)
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الدولة (احلكومات على
كافة امل�ستويات واملجتمع
املدين واملنظمات غري
احلكومية)

7

�إعتماد م�صادر متجددة فاعلة بالقيا�س الدولة (جلان تنظيمية)20 ،
�إىل الكلفة ،برامج �إدارة جهة الطلب ،وال�سوق (�رشكات
املوجودات) واملجتمع
واحل ّد من نقل اخل�سائر وتوزيعها
املدين (منظمات غري
حكومية ،جمموعات
امل�ستهلكني)
ب)
التن ّوع بني �إ�ستخدام الوقود امل�ستورد الدولة وال�سوق (�سوق 20
واملحلي واحل ّد من كثافة الطاقة يف
الوقود أالحفوري)
ا إلقت�صاد بهدف حت�سني أ�من الطاقة

ب)

الدولة وال�سوق (�رشكات <2
املوجودات والنفط)،
واملجتمع املدين (منظمات
غري حكومية)

طاقة الريف يف
الدول النامية

�سيا�سات يف الريف لتعزيز الغازات
النفطية امل�س ّيلة والكاز والكهرباء
للطبخ

الت أ�مني لقطاعي
البناء والنقل

عالوات متمايزة ،و�إلغاء ت أ�مني
الدولة وال�سوق (�رشكات 20
اخل�صوم ،وحت�سني ال�رشوط ملنتجات الت أ�مني)
خ�رضاء

القطاع املايل الدويل �إعطاء قرو�ض �إىل �إ�سرتاتيجيات
وبرامج البلدان والقطاعات الهادفة
�إىل احل ّد من ا إلنبعاثات

الدولة (امل�ؤ�س�سات
املالية الدولية) وال�سوق
(امل�صارف التجارية)

25

ج)

ب)

مالحظات

جمموع من �سيا�سات غري مناخية
جمموع ا إلنبعاثات
العاملي من غازات الدفيئة تتع ّلق با إلقت�صاد والتنظيم والبنية
التحتية ،وميكن �إ�ستخدامها ملواجهة
جمموع ا إلنبعاثات العاملي
�إنبعاثات غازات الدفية قوانني  /ت�رشيعات لوقف �إزالة
الناجتة عن �إزالة الغابات الغابات ،وحت�سني �إدارة الغابات،
وت أ�مني بدائل معي�شية ب�إمكانها أ�ن
حت ّد من �إنبعاثات غازات الدفيئة
وت�ؤمن منافع بيئية.
يزداد توليد الكهرباء ال�شديد
�إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد
ا إلطالق لغازات الدفيئة ،ما ي�شكل
الكربون من قطاع
الكهرباء (ب�إ�ستثناء
خماوف عاملية متكن مواجهتها من
املنتجني الذاتني)
خالل �سيا�سات غري مناخية
�إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد
الكربون املرتبطة
بالواردات العاملية من
املنتجات والنفط اخلام
�إنبعاثات غازات الدفيئة ي�ؤثر �إ�ستعمال الكتلة أالحيائية يف
من �إ�ستخدام وقود الكتلة الطبخ يف الريف على ال�صحة ب�سبب
أالحيائية
التل ّوث الداخلي ،كما يطلق أالهباء
اجلوية التي تعزز ا إلحرتار العاملي.
ومع �إلغاء �إ�ستخدام الكتلة أالحيائية
يف الطبخ يف املناطق الريفية ،مع
غازات الدفيئة امل�س َّيلة� ،سيق ّل�ص
ا إلنبعاثات �إىل  0.70جيغا طن من
ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ وهي
كمية قليلة باملقارنة مع املجموع
العاملي إلنبعاثات غازات الدفيئةز
�إنبعاثات غازات الدفيئة ت�ش ّكل أال�رضار املتزايدة �إثر
تغي املناخ م�صدر خماوف لقطاع
الناجتة عن قطاعي النقل
رّ
الت أ�مني .وميكن لقطاع الت أ�مني
والبناء
أ�ن يواجه تلك امل�شكلة بوا�سطة
ال�سيا�سات املعرو�ضة هنا.
�إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد
ب�إمكان امل�ؤ�س�سات املالية الدولية
أ
الكربون من الدول
�ن تعتمد ممار�سات ت�سمح بتجنّب
النامية (غري مدرجة يف �إقرا�ض امل�شاريع الكثيفة يف �إطالق
املرفق أالول)
�إنبعاثات غازات الدفيئة يف الدول
النامية ،فهي تخزن ا إلنبعاثات
امل�ستقبلية.
ميكن تنويع م�صادر الطاقة ملواجهة
املخاوف املتع ّلقة ب أ�من النفط من
دون زيادة ا إلنبعاثات.

مالحظات:
�أ)
أ
�سجل عك�س ذلك.
حال
يف
ال
�
ول،
ال
الف�صل
من
معلومات
إ
ّ
ب)
	�إنبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون الناجتة فقط عن �إحرتاق الوقود أالحفوري ،الوكالة الدولية للطاقة (.)2006
ج)	�إنبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون وحدها .تقديرات امل�ؤلفني� ،أنظر الن�ص.
مت
النبعاثات �إىل �أهمية القطاعات الن�سبية للعام  .2004وال يعترب �أن إ
د) ت�شري إ
النبعاثات القطاعية تلغي بع�ضها البع�ض ،وقد تخرج عن نطاقها ،وتتعدى تالياً ،يف حال ّ
القت�صاد الكلي يف اجلدول.
للنبعاثات املذكور يف فقرة إ
جمعها ،املجموع العاملي إ
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ّ
امللخ�ص الفني

امللخ�ص الفني  :خيارات تخفيف آالثار القطاعية والتنمية امل�ستدامة (ا إلقت�صادية واملحلية والبيئية وا إلجتماعية) ا إلعتبارات :آ
الت�زر والتنازل
اجلدول  19يف
ّ
املتبادل [اجلدول ]12.4

خيارات التّخفيف من ا آلثار
آ
�إمكانيات الت�زر يف التنمية امل�ستدامة و�شروط التطبيق
والقطاع
ت أ�مني الطاقة وا�ستخدامها :الف�صول 7 - 4
حت�سني كفاءة الطاقة يف كافة
 تتمتع غالب ًا بالكفاءة بالقيا�س �إىل الكلفة ،وحت ّد من ا إلنبعاثات املحليةالقطاعات (املباين والنقل
حت�سن الراحة الداخلية وحت ّد
امللوثة ومن آ�ثارها ال�صحية أ�و تزيلهاّ ،
وال�صناعة وت أ�مني الطاقة)
من م�ستويات ال�ضجيج اخلارجي ،وت�ستحدث فر�ص عمل ووظائف
(الف�صول )7 - 4
وحت�سن أ�من الطاقة
ّ
 ميكن أ�ن ت�ساعد برامج احلكومة وال�صناعة على تخطي النق�ص يفاملعلومات وامل�شاكل أال�سا�سية التي تواجهها أالطراف.
 ميكن تطبيق الربامج على كافة م�ستويات احلكومة وال�صناعة. هامة للت أ�كد من تلبية حاجة أال�رس املنخف�صة الدخل �إىل الطاقة ،ومنأ�ن عملية تطبيق خيارات التخفيف من ا آلثار أ�و تبعاتها غري منحازة
من حيث اجلن�س.
�إ�ستبدال الوقود وخيارات
 متكن معادلة كلفة احل ّد من ثاين أ�ك�سيد الكربون بزيادة الفائدةأ�خرى يف قطاعي النقل والبناء .ال�صح ّية.
 تعزيز النقل العام والتنقل من دون �سيارات ي أ�تي مبنافع �إجتماعية(الف�صلني  5و)6
كبرية.
 ميكن أ�ن يح ّد ا إلنتقال من الوقود ال�صلب �إىل الوقود احلديث عندالطبخ والتدفئة يف الداخل ،من تل ّوث الهواء يف الداخل ويزيد من
أ�وقات فراغ الن�ساء يف البلدان النامية.
أ
 تعترب م أ��س�سة أ�نظمة التخطيط للح ّد من ثاين �ك�سيد الكربونمن خالل التن�سيق بني احلكومتني الوطنية واملحلية هامة يف و�ضع
ا إل�سرتاتيجيات امل�شرتكة ألنظمة النقل امل�ستدامة.
�إ�ستبدال الوقود أالحفوري
 هام للت أ� ّكد من أ�ن م�صادر الطاقة املنزل ّية البديلة تتمتع بالكفاءة منمب�صادر طاقة منزلية بديلة.
حيث الكلفة.
(الف�صل )4
 حتد من �إنبعاثات الهواء امللوث على ال�صعيد املحلي. ميكن أ�ن ت� ؤ ّدي �إىل ن�شوء �صناعات حملية (مث ًال ،برنامج ا إلثانول يفالربازيل) ،وبالتايل تو ّلد فر�ص عمل جديدة.
�إ�ستبدال الوقود أالحفوري
مب�صادر طاقة بديلة م�ستوردة.
(الف�صل )4

قطاع احلراجة :الف�صل 9
الت�شجري

تفادي �إزالة الغابات.

�إدارة الغابات.
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�إمكانيات التنازل املتبادل
 مل يتم الت أ�كد من أ�ثر حت�سني الكفاءة احلرارية ملواقدالكتلة ا إلحيائية يف املناطق الريفية يف الدول النامية على
تل ّوث الهواء يف الداخل وال�صّ حة.

 تع ّد حم ّركات ديزيل عامة أ�كرث كفاءة على م�ستوى الطاقةمن حم ّركات البنزين ،لكنها تزيد من �إنبعاث اجلزيئات.
 ميكن أ�ن توفّر تدابري أ�خرى (با�صات الغاز الطبيعيامل�ضغوط والبا�صات الهجينة الكهربائية والعاملة على
الديزيل وجتديد �سيارات أالجرة) فائدة مناخية خفيفة.

يتح�سن ميزان املدفوعات مقابل ر أ��س املال املطلوب من
 ّأ�جل ا إل�ستثمار.
 تواجه الدول التي ت�ص ّدر الوقود أالحفوري �إنخفا�ض ًا يف�صادراتها.
 امل�صانع الكهرمائية قد ت�ؤدي �إىل نزوح ال�سكان وتت�سببب�رضر بيئي على الكائنات البيئية والتن ّوع البيولوجي.
 ميكن أ�ن حت ّد من أ�من الطاقة. يح ّد يف معظم أالحيان من �إنبعاث امللوثات املحل ّية.أ
 ميكن أ�ن ي�سوء ميزان املدفوعات ،لكن احلاجة �إىل ر��س قد يكون تطبيقها أ��رسع من م�صادر الطاقة املنزلية البديلة. هامة للت أ�كد من أ�ن م�صادر الطاقة البديلة امل�ستوردة تتمتع بالكفاءة املال قد تنخف�ض.من حيث الكلفة.
 ي�ستفيد �إقت�صاد الدول امل�ص ّدرة للطاقة وجمتمعاتها. �إ�ستخدام أالرا�ضي ال�شحيحة قد يناف�س أالرا�ضي ميكن أ�ن يح ّد من أالرا�ضي القفر ،ويوقف تدهور الرتبة ،وينظمالزراعية ويح ّد من أالمن الغذائي ،بينما يزيد كلفة أالغذية.
ت�رسّ ب املياه.
 ميكن أ�ن يحفظ خمزون الكربون يف الرتبة �إذا مت احل ّد من حتريك  -ميكن أ�ن حت ّد الزراعات أالحادية من التنوع البيولوجي،كما أ�نها أ�كرث عر�ضة أللمرا�ض.
الرتبة عند الزرع واحل�صاد.
حت�سن ا إلنتاج الغذائي - .ميكن أ�ن يعيق حتويل الفي�ض ال�سهلي أ
والر�ض الرطبة
 ميكن تطبيقها مع مزروعات حرجية ،زراعة ّ ميكن أ�ن ت�ستحدث فر�ص عمل يف الريف و�صناعات ريفية.الوظائف البيئية.
 تر�سيم حقوق امللكية ب�شكل وا�ضح قد ي�رسّ ع تطبيق برامج التحريج. ميكن أ�ن يحفظ التن ّوع البيولوجي ،الفوائد من �إدارة الرتبة واملاء - ،ميكن أ�ن ي�ؤدي �إىل خ�سارة الرفاه ا إلقت�صادي لدى بع�ضأالطراف املعن ّية ب�إ�ستثمار الغابات ( أ�ي أ��صحاب أالرا�ضي،
و أ�مناط هطول أالمطار املحلية.
والعمال النازحني).
 يح ّد من ال�سحاب املحلي ومن تل ّوث الهواء الناجم عن حرائق ميكن أ�ن ي�ؤدي �إنخفا�ض ت أ�مني أالخ�شاب �إىل �إنخفا�ضالغابات.
 يف حال متت �إدارته جيد ًا ،ميكن أ�ن يو ّلد دخ ًال من ال�سياحة البيئية �صادرات أالخ�شاب وزيادة �إ�ستعمال مواد البناء التيت�س ّبب كميات كثيفة من غازات الدفيئة.
ومن مبيعات أالخ�شاب املزروعة بطريقة م�ستدامة.
 يتط ّلب الزرع اجليد �إ�رشاك ال�سكان املحليني يف �إدارة أالر�ض و /أ�و  -ميكن أ�ن ت�ؤدي �إىل نزع أال�شجار وتبعاتها على التنميةت أ�مني طرق حياة بديلة ،وتطبيق القانون بهدف منع النازحني من
امل�ستدامة.
التعدي على أ�ر�ض الغابات.
أ
أ
 ميكن �ن يزيد �إ�ستعمال املخ�صبات �إنتاج ثاين �ك�سيد أ�نظر التحريج.النرتات ،وت�رسّ ب الرنتات قد يت�سبب بتدهور نوعية املياه
(اجلوفية) املحلية.
 ت�ؤدي احلماية من احلرائق وا آلفات �إىل فوائد على املدىالق�صري ،لكنها تزيد خمزون الوقود الذي ي�سبب احلرائق
يف امل�ستقبل.
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خيارات التّخفيف من ا آلثار
�إمكانيات الت�آزر يف التنمية امل�ستدامة و�شروط التطبيق
والقطاع
أ
الطاقة الحيائية (الف�صلني  8و)9
 �إيجابية خا�صة عند �إ�ستخدامها على بقايا املزروعات (النواة�إنتاج الطاقة أالحيائية.
والق�شور أ
واللياف و /أ�و أ�غ�صان أال�شجار).
 ي�ستحدث فر�ص عمل يف الريف. تتطلب زراعة املحا�صيل أوال�شجار ألغرا�ض الطاقة أالحيائية
فقط توفّر أ�ر�ض ويد عاملة زراعية مالئمة لتفادي التناف�س مع
ا إلنتاج الغذائي.
الزراعة :الف�صل 8
�إدارة أالرا�ضي الزراعية (�إدارة ميكن أ�ن ي�ؤدي حت�سني �إدارة املغذيات �إىل ا إلرتقاء بنوعية املياه
املغذيات ،واحلراثة ،والبقايا ،اجلوفية وال�صحة البيئية للنظام البيئي الزراعي.
واحلراجة الزراعية ،واملاء
أ
والرز ،وتبوير أالر�ض).
الت�صحر وتوفر أالمن
حت�سن �إنتاجية املا�شية وحت ّد من
�إدارة أ�را�ضي الرعي.
ّ
 ّا إلجتماعي للفقراء.
 تفر�ض �إعتماد القوانني وتطبيقها بهدف منع الرعي غريّ
املنظم.
يح�سن الدمج بني زراعة أالرز التقليدية و�إدارة املا�شية الدخل
�إدارة املا�شية.
 ّحتى يف املناطق القاحلة و�شبه القاحلة.
�إدارة النفايات :الف�صل 10
أ
دفن القمامة بطريقة �صحية
 ميكن �ن يزيل �إغراق النفايات غري امل�ضبوط وحرق النفايات يفويح�سن �صحة العمال وال�سكان و�سالمتهم.
ومنظمة و�إ�ستعادة غاز القمامة الهواء الطلق،
ّ
 ميكن أ�ن توفر املواقع فوائد يف جمال الطاقة وم�ساحات عامةبهدف �إلتقاط غاز امليثان.
للرتفيه ول�سواها من أالهداف ا إلجتماعية يف �إطار البنية التحتية
املدنية.
 ميكن أ�ن تق�ضي على العوامل املمر�ضة وت أ�تي بتعديالت مفيدةمعاجلة بيولوجية للنفايات
على الرتبة يف حال مت تطبيقها جيد ًا عرب �إ�ستخدام النفايات
واملياه املبتذلة (حتويل �إىل
أ��سمدة ،اله�ضم غري الهوائي ،الع�ضوية املف�صولة بح�سب امل�صدر ،أ�و املياه املبتذلة املج ّمعة.
 ميكن أ�ن ت�ستحدث فر�ص عمل.معاجلو املياه املبتذلة بطريقة
 ميكن أ�ن توفر العمليات غري الهوائية فوائد على الطاقة منهوائية وغري هوائية).
خالل جمع الهيدروكربون و�إ�ستعماله.
 احل�صول على أ�كرب فائدة ممكنة على الطاقة من النفايات.ا إلحراق والعمليات احلرارية
أالخرى.

التدوير ،و�إعادة ا إل�ستعمال،
واحل ّد من النفايات.

�إمكانيات التنازل املتبادل
 ميكن أ�ن يت�سبب بتداعيات بيئية �سلبية يف حال �إ�ستخدامهبطريقة غري م�ستدامة – خ�سارة التنوع البيولوجي ،التناف�س
على املوارد املائية ،زيادة �إ�ستعمال املخ�صبات ومبيدات ا آلفات.
 م�شكلة ممكنة مع ا آلمن الغذائي (املوقع حمدد) وزيادة كلفةأالغذية.
 قد ت�ؤدي التغيريات يف ال�سيا�سات املائية �إىل ت�ضارب امل�صالحوتهدد الرتابط ا إلجتماعي.
 -ميكن أ�ن ت�ؤدي �إىل �سوء �إ�ستخدام املياه.

 عند تطبيقه بطريقة غري م�ستدامة ،ميكن أ�ن يت�س ّبب بن�ضي�ؤدي �إىل تلوث الرتبة واملياه اجلوفية ،ما ي�ؤدي �إىل آ�ثار �صحية
�سلبية.
 م�صدر روائح وتلوث املياه يف حال مل يتم �ضبطه والتحكم بهبطريقة مالئمة.

 مكلفة باملقارنة مع الدفن املنظم والتحويل �إىل أ��سمدة. غري م�ستدام يف الدول النامية يف حال كانت البنية التحتيةالفنية غري متوفّرة.
 ا إل�ستثمار ا إل�ضايف يف التحكم بتلوث الهواء والف�صل بح�سبامل�صدر �رضوري ملنع �إنبعاثات املعادن الثقيلة و�سميات الهواء
أالخرى.
 ت أ�مني الوظائف على ال�صعيد املحلي واحل ّد من �إ�ستعمال الطاقة  -ي�ؤدي الك�سح الطبيعي غري املنظم �إىل م�شاكل كبرية علىواملواد اخلام يف املنتوجات اخلا�ضعة للتدوير.
ال�صحة وال�سالمة بالن�سبة �إىل من يعتا�شون من النفايات.
 ميكن ا إل�ستفادة من م�ساعدة املنظمات غري احلكومية ،ور أ��س  -تنمية �صناعات التدوير املحلية تتطلب توفر ر أ��س املال.املال يف القطاع اخلا�ص يف �صناعات التدوير ،وتطبيق القواعد
البيئية ،والتخطيط املدين لف�صل معاجلة النفايات و أ�ن�شطة التخل�ص
من النفايات عن حياة املجتمع.
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و�إفادة ا إلقت�صاد الريفي ،لكنها قد تناف�س أالر�ض امل�ستخدمة يف �إنتاج
أالغذية وت�رض التن ّوع البيولوجي.
• ميكن تعزيز التنمية امل�ستدامة من خالل أ�عمال التخفيف من ا آلثار
يف معظم القطاعات ،وخا�ص ًة يف قطاعات �إدارة النفايات والنقل
والبناء ،وال �سيما من خالل النق�ص يف �إ�ستخدام الطاقة واحل ّد من
التلوث.

 13ال�سيا�سات أ
والدوات و�إتفاقات
التعاون
املقدمة
يناق�ش هذا الف�صل أ�دوات ال�سيا�سة الوطنية وتطبيقها ومبادرات القطاع
اخلا�ص ،واحلكومات املحلية واملنظمات غري احلكومية و�إتفاقات التعاون
الدولية .و أ�ينما أ�مكن ،متت مناق�شة ال�سيا�سات الوطنية وا إلتفاقات الدولية
يف �إطار أ�ربعة مبادئ ميكن تقييمها على أ��سا�سها ،وهي :الكفاءة البيئية،
والفاعلية بالقيا�س �إىل الكلفة ،ومفهوم التوزيع ،واجلدوى امل�ؤ�س�ساتية.
وهناك عدد من املعايري ا إل�ضافية ميكن النظر فيها بو�ضوح ،كت أ�ثري التناف�سية
والتكاليف ا إلدارية .وميكن للحكومات أ�ن تط ّبق معايري حمددة عند �إتخاذ
قرارات ،إلجراء رقاب ٍة م�سبقة بني أالدوات وتقييم ما بعد أالداء.]13.1[ .

�أدوات ال�سيا�سة الوطنية وتطبيقها وتفاعلها
ما زالت ت�شري الكتب �إىل توفّر عدد وا�سع من ال�سيا�سات والتدابري الوطنية
لدى احلكومات بهدف احل ّد من �إنبعاثات غازات الدفيئة .وت�ضم :الت�رشيعات،
واملقايي�س ،وال�رضائب ،والر�سوم ،والرخ�ص القابلة للتداول ،وا إلتفاقات
الطوعية ،و�إعانات ا إللغاء التدريجي ،وت أ�مني املحفّزات املالية ،و أ�دوات البحث
والتنمية واملعلومات .وميكن ل�سيا�سات أ�خرى ،مثل تلك امل�ؤثرة على التجارة
وا إل�ستثمارات أالجنبية املبا�رشة و أ�هداف التنمية ا إلجتماعية ،أ�ن ت�ؤثر بدورها
تغي املناخ مع
على �إنبعاثات غازات الدفيئة .وب�شكل عام� ،إذا مت دمج �سيا�سات رّ
�سيا�سات احلكومة أالخرى� ،سي�صبح ب�إمكانها أ�ن ت�ساهم يف التنمية امل�ستدامة
يف الدول النامية واملتق ّدمة على حد �سواء ( أ�نظر الف�صل .]13.1[ )12
وحتتاج عملية احل ّد من ا إلنبعاثات على نطاق القطاعات والغازات كاف ًة
�إىل حمفظة من ال�سيا�سات املالئمة ،تتوافق والظروف الوطنية .وفيما حتدد
الكتب فوائد أ�و �سلبيات هذه أالداة أ�و تلك ،ي�ستخدم وا�ضعو ال�سيا�سات
ب�شكل وا�سع املعايري املذكورة أ�عاله عند �إختيار ال�سيا�سات وتقييمها .وميكن
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ت�صميم كافة أالدوات ب�شكل جيد أ�و �سيء� ،صارم أ�و لينّ  .وحتتاج �إىل تعديل
مع الوقت وتعزيز أ�نظمة مراقبة و�إلزام تكون قابلة للعمل .كما ميكن أللدوات
أ�ن تتفاعل مع امل�ؤ�س�سات والت�رشيعات املوجودة يف قطاعات املجتمع أالخرى
(توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]13.1
تعطي الكتب ك ّم ًا وافي ًا من املعلومات لتقييم كيفية �إ�ستجابة تلك أالدوات
املختلفة للمعايري املذكورة أ�عاله ( أ�نظر اجلدول  20يف امللخّ �ص الفني) [،]13.2
مقرتح ًة ،ب�شكل عام ،على النحو التايل:
• ت�ؤمن التدابري واملقايي�س التنظيمية عاد ًة يقين ًا بيئي ًا .وقد تكون
مفيدة يف َم َن َع نق�ص املعلومات أ�و حواجز أ�خرى ال�رشكات أ�و امل�ستهلك
من ا إل�ستجابة �إىل م�ؤ�رشات أال�سعار .وال تعطي املقايي�س التنظيمية
عادة حمفّزات �إىل أالطراف املل ّوثة من أ�جل تنمية تكنولوجيات جديدة
�شجعت املقايي�س
بهدف احل ّد من التل ّوث ،لكن تتوفّر بع�ض أالمثلة حيث ّ
التنظيمية ا إلبتكار التكنولوجي .وتعترب املقايي�س ممار�سة �شائعة يف قطاع
املباين ،وهو كثري ا إلبتكار .ورغم العدد القليل ن�سبي ًا من املقايي�س التي
�إعتُمدت خ�صي�ص ًا للح ّد من �إنبعاثات غازات الدفيئة ،مت ّكنت املقايي�س من
تقلي�ص الغازات كمنفعة م�شرتكة (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]13.2
• حتظى ال�ضرائب والر�سوم (ميكن تطبيقها على الكربون أ�و على
كافة غازات الدفيئة) بعالمات عالية جلهة فاعل ّيتها بالقيا�س �إىل الكلفة،
نظر ًا �إىل أ�نها ت�ؤمن بع�ض الت أ�كيدات على م�ستوى الكلفة احلدية ملراقبة
التل ّوث� .إال أ�نها ال ميكنها أ�ن ت�ضمن م�ستوى معينّ من ا إلنبعاثات ،ولكن،
نظري ًا ،ميكن ت�صميم �رضائب فاعلة بيئي ًا .وي�صعب أ�حيان ًا تطبيقها
وتعديلها �سيا�سي ًا .وعلى غرار الت�رشيعات ،ترتبط كفاءتها البيئية مبدى
�رصامتها .وكما هي احلال مع أ�دوات ال�سيا�سات ،من ال�رضوري حماولة
منع ا آلثار ال�ضارة (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]13.2
• الرخ�ص القابلة للتداول هي أ�دوات �إقت�صادية تزداد �شعبيتها ،وتهدف
�إىل مراقبة املل ّوثات التقليدية وغازات الدفيئة على امل�ستويات القطاعية
والوطنية والدولية .ويح ّد حجم املخ�ص�صات �سعر الكربون وكفاءة أالداة
البيئية ،بينما ي�ؤثر توزيع املخ�ص�صات على التناف�سية .وت�شري اخلربة
�إىل قدرة أالحكام امل�رصفية على ت أ�مني ليونة م�ؤقتة هامة ،و�إىل �رضورة
ت�صميم أ�حكام ا إلمتثال ب�إنتباه كبري لت أ�مني فاعلية النظام (توافق عالٍ،
أ�دلة وافية) .أ�ما عدم اليقني يف �سعر تخفي�ضات ا إلنبعاثات مبوجب نظام
تداول ما فيجعل من ال�صعب ،مبدئي ًا ،معرفة الكلفة ا إلجمالية لتحقيق
أ�هداف اخلف�ض املرج ّوة [.]13.2
• ا إلتفاقات الطوعية بني قطاع ال�صناعة واحلكومات وحمالت ن�رش
املعلومات هي أ�دوات جاذبة �سيا�سي ًا ،تقوم بتوعية أ��صحاب ال� أش�ن
و أ� ّدت دور ًا يف تطوير العديد من ال�سيا�سات الوطنية .ومل تتمكن أ�كرثية
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امللخ�ص التنفيذي:
اجلدول  20يف
ّ

أ�دوات ال�سيا�سة البيئية الوطنية ومعايري التقييم [اجلدول ]13.1

املعايري
ؤ
اجلدوى امل��س�ساتية
�إحرتام مفهوم التوزيع
الكفاءة بالقيا�س �إىل الكلفة
الكفاءة البيئية
النهج
حتديد مبا�رش مل�ستويات
الت�رشيعات
تعتمد على الت�صميم ،ي�ؤدي غالب ًا يعتمد على م�ستوى نطاق العمل .تعتمد على القدرة الفنية ،م�شهورة
واملقايي�س
املوحد �إىل تكاليف �إمتثال قد ال ي�ستفيد أالطراف امل�شاركون لدى املنظمني ،يف دول ذات أ��سواق
ا إلنبعاثات ،رغم بع�ض
التطبيق ّ
�ضعيفة أالداء.
ال�صغار أ�و اجلدد.
ا إل�ستثناءات .تعتمد على ا إلحاالت عامة أ�على.
وا إلمتثال.
أ
ً
تعتمد على قدرة تثبيت ال�رضائب �ف�ضل مع تطبيق وا�سع النطاق .تراجعي ،ميكن حت�سينه مع �إعادة غري م�شهورة �سيا�سيا ،قد ي�صعب
ال�رضائب
�إلزامها يف م�ؤ�س�سات تعاين من
تكاليف �إدارية أ�على للم�ؤ�س�سات تدوير الدخل.
عند م�ستوى ي�ؤدي �إىل تغيري
والر�سوم
ال�سلوك.
�سوء التنمية.
ال�ضعيفة.
الرخ�ص القابلة تعتمد على احل ّد أالق�صى
حتتاج �إىل أ��سواق تعمل جيد ًا و�إىل
يعتمد على التخ�صي�ص أالويل
تنخف�ض مع م�شاركة حمدودة
للتداول
م�ؤ�س�سات تكاملية.
للرخ�ص .قد ت�ش ّكل الرخ�ص
ل إلنبعاثات وامل�شاركة وا إلمتثال .وعدد قطاعات أ�قل.
�صعوبات ل�صغار امل�ص ّدرين.
غالب ًا ما تكون م�شهورة �سيا�سي ًا،
منافع متزايدة للم�شاركني
ا إلتفاقات الطوعية تعتمد على ت�صميم الربنامج ،مبا تعتمد على ليونة املحفّزات
وحتتاج �إىل عدد كبري من املوظفني
يف ذلك أ�هداف وا�ضحة و�سيناريو واملكاف�آت والعقوبات احلكومية وحدهم.
خلط أال�سا�س ،م�شاركة طرف ثالث ونطاقها.
ا إلداريني.
يف ت�صميم أالحكام ومراجعتها
ومراقبتها.
أ
منافع مل�شاركني خمتارين ،رمبا ملن م�شهورة بني الدول املتلقية،
�إعانات وحمفّزات تعتمد على ت�صميم الربنامج� .قل تعتمد على م�ستوى الربنامج
مقاومة ممكنة من املالكني
ت أ�كيد ًا من الت�رشيعات واملقايي�س .وت�صميمه ،قابلة لزعزعة ال�سوق .ال يحتاج �إليها فع ًال.
أ�خرى
املطلقني .ي�صعب �إلغاءها.
يحتاج �إىل العديد من القرارات
البحث والتطوير يعتمد على �إ�ستمرار التمويل ،عند يعتمد على ت�صميم الربنامج وعلى يفيد أ�و ًال امل�شاركني املختارين.
املنف�صلة .يعتمد على قدرة البحث
وجود �إمكانية �سوء تخ�صي�ص
تطوير التكنولوجيات وال�سيا�سات م�ستوى املخاطر.
املطلوب ن�رشها .منافع ممكنة على
أالموال ب�سهولة.
وعلى التمويل الطويل املدى.
املدى الطويل.
أ
�سيا�سات ن�رش
متدنية الكلفة مبدئي ًا ولكن تعتمد قد تكون �قل فاعلية للمجموعات تعتمد على التعاون بني املجموعات
تعتمد على كيفية �إ�ستخدام
(املتدنية الدخل مث ًال) التي ال متلك ذات أالهمية اخلا�صة.
على ت�صميم الربنامج.
امل�ستهلك للمعلومات ،تزداد
املعلومات
النفاذ �إىل املعلومات.
فاعليتها عند ا إل�شرتاك مع
�سيا�سات أ�خرى.
الفرتا�ض ب أ�ن أالدوات مت ّثل �أف�ضل املمار�سات بد ًال من �أن تكون مثالية نظرياً .وي�ستند التقييم احلايل ب�شكل �أ�سا�سي �إىل خربات وكتب من الدول
مالحظات :يعتمد التقييم على إ
أ
أ
أ
املتق ّدمة ،نظراً �إىل �أن املقاالت املراجعة من قبل القران حول كفاءة الدوات يف الدول الخرى كانت حمدودة .وقد تختلف �إمكانية التطبيق يف دول وقطاعات وظروف حمددة
مير مبرحلة �إنتقالية .وميكن تعزيز الكفاءة البيئية والفاعلية بالقيا�س �إىل الكلفة عندما يتم تركيب أالدوات ب�شكل
ب�شكل كبري ،خا�ص ًة يف الدول النامية وحاالت إ
القت�صاد الذي ّ
�إ�سرتاتيجي و�أقلمتها مع الظروف املحلية.

ا إلتفاقات الطوعية من حتقيق خف�ض كبري ل إلنبعاثات لتخطي نتائج
«العمل كالعادة» .ولكن �رسّ عت بع�ض ا إلتفاقات أالخرية يف عدد من
الدول تطبيق أ�ف�ضل التكنولوجيات املتوفّرة ،ما أ� ّدى �إىل خف�ض ملمو�س
ل إلنبعاثات مقارنة مع خط أال�سا�س (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) .وت�ضم
عوامل النجاح أ�هداف ًا وا�ضحة ،و�سيناريو خلط أال�سا�س ،وم�شاركة
الطرف الثالث يف الت�صميم واملراجعة ،و أ�حكام املراقبة الر�سمية
[.]13.2
• أ
العمال الطوعية :تعتمد ال�رشكات واحلكومات دون الوطنية
واملنظمات غري احلكومية وجمموعات من املجتمع املدين عدد ًا وا�سع ًا من
خمتلف أالعمال الطوعية ،امل�ستقلة عن ال�سلطات احلكومية ،ما قد يح ّد
وي�شجع ن�رش
من �إنبعاثات غازات الدفيئة ويعزز ال�سيا�سات ا إلبتكارية
ّ
التكنولوجيات اجلديدة .ولكنها ،وحيدة ،ال متلك �إال ت أ�ثري ًا حمدود ًا على

امل�ستويني الوطني وا إلقليمي [.]13.2
• غالب ًا ما تُ�ستعمل املح ّفزات املالية من قبل احلكومات بهدف تعزيز
ن�رش تكنولوجيات جديدة تطلق كميات أ�قل من الكربون .ورغم �إرتفاع
التكاليف ا إلقت�صادية لربامج كهذا يف أ�غلب أالحيان ،باملقارنة مع
أالدوات املذكورة أ�عاله ،تبقى �رضورية أ�حيان ًا لتخطي العوائق أ�مام
دخول التكنولوجيا اجلديدة (توافق عالٍ  ،أ�دلة وافية) .وعلى غرار
ال�سيا�سات أالخرى ،حتتاج برامج املحفّزات �إىل ت�صميم حذر لتجنّب
ت أ�ثريات ال�سوق ال�ضارة .وما زالت ا إلعانات املبا�رشة وغري املبا�رشة
إل�ستخدام الوقود أالحفوري وللزراعة ممار�س ًة �شائعة يف العديد من
الدول رغم �إنخفا�ض �إعانات الفحم خالل العقد املا�ضي يف العديد من دول
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي ويف بع�ض الدول النامية
( أ�نظر أ�ي�ض ًا الف�صول  ،2و ،7و.]13.2[ )11
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• ي�ش ّكل دعم احلكومة للبحث والتطوير نوع ًا خا�ص ًا من املحفّزات
ب�إمكانه أ�ن يكون أ�داة هامة لتوفري تكنولوجيا منخف�ضة �إطالق غازات
الدفيئة على املدى الطويل .لكن ،بعد أ�زمة البرتول يف ال�سبعينيات،
�إنخف�ض متويل احلكومات للعديد من برامج البحث يف جمال الطاقة،
ثم بقي م�ستقر ًا حتى بعد امل�صادقة على �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية
تغي املناخ .وتظهر احلاجة �إىل مزيد من ا إل�ستثمار و�إىل �سيا�سات
ب� أش�ن رّ
جديدة يف جمال البحث والتطوير ل�ضمان جهوزية التكنولوجيات يف
الت�سويق بهدف تثبيت غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي ( أ�نظر الف�صل
� ،)3إىل جانب أالدوات ا إلقت�صادية والتنظيمية لتعزيز ن�رش التكنولوجيا
و�إنت�شارها (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]13.2.1
• أ�دوات ن�شر املعلومات :ت�سمى أ�حيان ًا �إحتياجات ا إلف�صاح للر أ�ي
العام ،وب�إمكانها أ�ن ت� ؤ ّثر �إيجابي ًا على النوعية البيئية من خالل ال�سماح
للم�ستهلك ب أ�ن يبني خياراته على معرفة أ�ف�ضل .وال تتوفّر �إال معلومات
حمدودة يف �سياق قدرة ت أ�مني املعلومات على احل ّد من ا إلنبعاثات ،لكن
حت�سن كفاءة ال�سيا�سات أ
الخرى (توافق
ب�إمكان املعلومات ا إل�ضافية أ�ن ّ
عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]13.2
ويحتاج تطبيق مزيج من أالدوات ذات الكفاءة ا إلقت�صادية والفاعلية
البيئية �إىل فهم ج ّيد للم�سائل البيئية املطلوب مواجهتها ،ولعالقتها ب�سيا�سات
يف جماالت أ�خرى ،ولتفاعلها يف ما بينها ،داخل املزيج .أ�ما على م�ستوى
املمار�سة فيتم تطبيق ال�سيا�سات املتع ّلقة باملناخ ب�شكل ع�شوائي وبعزل تام،
فهي تخرج عن نطاقها لتت�شابك مع �سيا�سات أ�خرى ترتبط بالبيئة واحلراجة
والزراعة و�إدارة النفايات والنقل والطاقة ،وحتتاج ،يف العديد من احلاالت،
�إىل أ�كرث من أ�داة واحدة (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]13.2

مبادرات احلكومات الوطنية الفرعية وال�رشكات
واملنظمات غري احلكومية
رغم �سيطرة الدرا�سات املبنية على أ�دوات حكومية وطنية ،ب�إمكان ال�رشكات
وال�سلطات املحلية وا إلقليمية واملنظمات غري احلكومية وجمموعات املجتمع
املدين أ�ن ت�ؤدي هي اي�ض ًا دور ًا هام ًا ب�إعتماد عد ٍد وا�سع من أالعمال م�ستقلة
عن ال�سلطات احلكومية ،بهدف احل ّد من �إنبعاثات غازات الدفيئة .ومتتد
أ�عمال ال�رشكات من مبادرات طوعية �إىل أ�هداف احل ّد من ا إلنبعاثات ،ويف بع�ض
احلاالت ،أ�نظمة تداول داخلية .ومن بني أال�سباب التي جتعل ال�رشكات تقوم
ب أ�عمال م�ستقلة ،تُذكر الرغبة يف الت أ�ثري على عمل احلكومة أ�و الوقاية منه ،ويف
�إن�شاء قيمة مالية ،ويف التم ّيز عن باقي ال�رشكات واملنتجات .وت�ضم أ�عمال
ال�سلطات ا إلقليمية والوطنية أ�و ال�سلطات على م�ستوى املحافظة أ�و على
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امل�ستوى املحلي ،مقايي�س حمفظة قابلة للتجديد وبرامج متع ّلقة بكفاءة الطاقة
وحماولة ت�سجيل ا إلنبعاثات وو�ضع آ�ليات قطاعية تتع ّلق باحلد أالق�صى
وبالتداول .وتهدف تلك أالعمال �إىل الت أ�ثري على ال�سيا�سات الوطنية ومعاجلة
خماوف أالطراف املعنيني وخلق حمفّزات لل�صناعات اجلديدة أ�و �إن�شاء منافع
بيئية م�شرتكة .أ�ما املنظمات غري احلكومية فتعزز برامج احل ّد من ا إلنبعاثات
من خالل توعية الر أ�ي العام ورفع الدعاوى و�إجراء حوار مع أ��صحاب
ال� أش�ن .وب�إمكان العديد من أالعمال املذكورة أ�عاله أ�ن يح ّد �إنبعاثات غازات
وي�شجع تنمية التكنولوجيات اجلديدة
الدفيئة ويعزز ال�سيا�سات ا إلبتكارية
ّ
وا إلختبارات مع م�ؤ�س�سات جديدة ،ولكن على حدى ،فت أ�ثريها غالب ًا ما يكون
حمدود ًا� .إذ يجب أ�ن ت�ؤدي تلك أالعمال �إىل تغيري يف ال�سيا�سات الوطنية كي
حت ّد ب�شكل فاعل ا إلنبعاثات (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]13.4

تغي املناخ و�إتفاقات
إالتفاقات الدولية (�إتفاقات ب� أش�ن رّ
�أخرى)
تغي املناخ مع بروتوكول
مت ّكنت ا إلتفاقية ا إلطارية أللمم املتحدة ب� أش�ن رّ
كيوتو من و�ضع جمموعة من املعايري كو�سائل حلل م�شكلة بيئية دولية طويلة
أالمد� ،إال أ�نها لي�ست �إال اخلطوات أالوىل نحو تطبيق �إ�سرتاتيجية �إ�ستجابة
تغي املناخ .و أ�هم ما حققه بروتوكول كيوتو هو تعزيز عدد من
دولية ملكافحة رّ
ال�سيا�سات الوطنية و�إن�شاء �سوق كربون دويل و آ�ليات م�ؤ�س�ساتية جديدة.
أ�ما ت أ�ثرياته ا إلقت�صادية على الدول امل�شاركة فما زالت غري وا�ضحة .ومت ّكنت
آ�لية التنمية النظيفة ب�شكل خا�ص من �إن�شاء �شبكة م�شاريع وا�سعة وتعبئة
موارد مالية كبرية� ،إال أ�نها واجهت حتديات منهجية متع ّلقة بتحديد خطوط
أال�سا�س واخلطوط ا إل�ضافية .كما مت ّكن الربوتوكول من تعزيز تنمية أ�نظمة
التداول با إلنبعاثات ،لكنه مل ين�شئ نظام ًا عاملي ًا بالكامل بعد .وتعيقه حالي ًا
احلدود اخلجولة ل إلنبعاثات ،و�سيكون له ت أ�ثري حمدود على تركيزات الغالف
اجلوي .و�سيكون أ�كرث فاعلية لو تلت مرحلة ا إللتزام أالوىل �سل�سلة تدابري
تهدف �إىل حتقيق املزيد من اخلف�ض وتطبيق أ�دوات �سيا�ساتية تغطي �رشيحة
أ�كرب من ا إلنبعاثات العاملية (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]13.3
وت�شري الكتب �إىل العديد من اخليارات التي حققت خف�ض ًا يف ا إلنبعاثات
داخل وخارج ا إلتفاقية وبروتوكولها ،على �سبيل املثال� :إعادة النظر يف �شكل
أ�هداف ا إلنبعاثات و�رصامتها ،وتو�سيع نطاق ا إلتفاقات القطاعية و�شبه
الوطنية ،وتطوير �سيا�سات م�شرتكة و�إعتمادها ،وتعزيز برامج تكنولوجيا
املوجهة نحو التنمية،
البحوث والتطوير والعر�ض الدولية ،وتطبيق أالعمال ّ
وتو�سيع أ�دوات التمويل (توافق عالٍ  ،أ�دلة وافية) .ومن املمكن �إدخال عنا�رص
خمتلفة مثل التعاون على م�ستوى أ�عمال البحث والتطوير الدولية وبرامج

ّ
امللخ�ص الفني

احل ّد أالدنى والتداول �ضمن �إتفاق واحد ،لكن املقارنة ما بني جهود الدول
املختلفة �ستكون معقدة و�ستتط ّلب الكثري من املوارد (توافق متو�سط ،أ�دلة
متو�سطة) [.]13.3
وجند توافق ًا وا�سع ًا يف الكتب يق�ضي ب أ�ن ا إلتفاق الناجح هو ا إلتفاق الفاعل
بيئي ًا ومن حيث الكلفة ،ي أ�خذ مب�س أ�لة التوزيع وا إلن�صاف ،وذات جدوى
م�ؤ�س�ساتية (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]13.3
وتتوفّر كتب جديدة كثرية تتناول الهيكليات املمكنة ل إلتفاقات امل�ستقبلية
بتغي
الدولية وم�ضمونها .و أ��شارت تقارير اللجنة احلكومية الدولية املعن ّية رّ
املناخ ،يف تقاريرها ال�سابقة� ،إىل أ�ن أ�ي نهج ال ي�ضم �رشيحة أ�و�سع من
تغي املناخ
ا إلنبعاثات �سيكون �إما أ�كرث كلف ًة أ�و أ�قل فاعلية بيئي ًا ،نظر ًا �إىل أ�ن رّ
هو م�شكلة عاملية (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) ( أ�نظر الف�صل .]13.3[ )3
وتقرتح معظم الكتب على ا إلتفاقات امل�ستقبلية مناق�شة أالهداف والقيام
بتدابري حمددة وو�ضع جداول زمنية وامل�شاركة و�إعتماد �إقرتاحات م�ؤ�س�ساتية
وو�ضع تقارير و أ�حكام ا إلمتثال .وتتط ّرق العنا�رص أالخرى �إىل املحفّزات
وعقوبات عدم امل�شاركة وعدم ا إلمتثال (توافق عالٍ  ،أ�دلة وافية) [.]13.3
أالهداف
ي�ش ّكل حتديد أ�هداف وا�ضحة عن�رص ًا هام ًا يف أ�ي �إتفاق ب� أش�ن املناخ� .إذ
التوجه الق�صري أالمد وت أ�مني
ب�إمكان أالهداف أ�ن تعطي ر�ؤية م�شرتكة حول ّ
يق ٍني طويل أالمد ،وهو ما يطلبه قطاع أالعمال .كما ي�ساعد و�ضع أالهداف
على حتديد هيكلية ا إللتزامات وامل�ؤ�س�سات ،وي�ؤمن حمفّز ًا لتعزيز العمل،
وي�ساعد على و�ضع معايري ملدى جناح تطبيق ا إلجراءات (توافق عالٍ ،أ�دلة
وافية) [.]13.3
وي�ؤثر �إختيار الهدف الطويل أالمد كثري ًا على العمل الق�صري أالمد
املطلوب ،وبالتايل على ت�صميم النظام الدويل .أ�ما كلفة املكافحة فرتتبط
بالهدف وتختلف مع املناطق وتعتمد على تخ�صي�ص تراخي�ص ا إلنبعاثات بني
املناطق وعلى م�ستوى امل�شاركة (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]13.3
وقد ت�ضم خيارات ت�صميم أالنظمة الدولية أ�هداف ًا ق�صرية ومتو�سطة
وطويلة أالمد .ويكمن أ�حد اخليارات يف �إختيار هدف لرتكيزات غازات الدفيئة
الطويلة أالمد أ�و هدف تثبيت درجات احلرارة .وميكن لهدف كهذا أ�ن ي�ستند
�إىل الت أ�ثريات املادية املطلوب جتنّبها ،أ�و ،نظري ًا ،على أ��سا�س ال�رضر النقدي
وغري النقدي املطلوب جتنّبه .وميكن أ�ي�ض ًا ،بد ًال من التوافق حول تركيزات
حمددة من ثاين أ�ك�سيد الكربون أ�و م�ستويات مع ّينة من درجات احلرارة،

التوافق حول أ�عمال طويلة أالمد حمددة ،مثل تكنولوجيا البحث والتطوير
و أ�هداف الن�رش – مث ًال« :الق�ضاء على �إنبعاثات الكربون الناجتة عن قطاع
الطاقة بحلول العام  .»2060وتكمن فائدة هدف �شبيه يف �إمكانية ربطه ب أ�عمال
حمددة (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]13.3
ومن بني اخليارات أالخرى ،جند «�إ�سرتاتيجية حت ّوط» وهي ٌ
هدف أ�ق�رص
أ�مد ًا إلنبعاثات دولية ،ميكن� ،إنطالق ًا منه ،حتقيق عد ٍد من أالهداف الطويلة
أالمد مرج ّوة .وبعد حتقيق الهدف الق�صري أالمدُ ،تتّخذ القرارات يف اخلطوات
املقبلة �إنطالق ًا من املعرفة اجلديدة املتوفّرة وم�ستويات عدم اليقني املخفّ�ضة
(توافق متو�سط ،أ�دلة متو�سطة) [.]13.3
امل�شاركة
ترتاوح م�شاركة الدول يف ا إلتفاقات الدولية من خجولة �إىل مك ّثفة .وميكن
حتديد الفرق بني أ�عمال الدول امل�شاركة بنا ًء على معرفة موعد القيام بالعمل،
ومن يقوم به ،وما هو العمل .أ�ما الدول امل�شاركة يف «ا إلطار» ذاته ف�ستخ�ضع
ل إللتزامات ذاتها ( أ�و مت�شابهة جد ًا) .وميكن أ�ن ت�ستند القرارات ب� أش�ن كيفية
توزيع الدول بح�سب ا إلطارات� ،إىل معايري كمية ونوعية ر�سمية أ�و أ�ن تكون
متخ�ص�صة .ومبوجب مبد أ� ال�سيادة ،يحق للدول �إختيار ا إلطار الذي تود
ا إلن�ضمام �إليه (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]13.3
يتغي مع الوقت .ويف
وميكن إلتفاقٍ أ�ن يحظى مب�شاركة م�ستق ّرة أ�و أ�ن رّ
تغي ،ب�إمكان الدول أ�ن «تتد ّرج» من �إطار �إىل �إطار آ�خر من ا إللتزامات.
حال رّ
وميكن للتد ّرج أ�ن يرتبط بتخطي عتبات كمية لبع�ض الربامرتات ( أ�و جمموعة
من الربامرتات) املحددة م�سبق ًا يف ا إلتفاق ،مثل ا إلنبعاثات وا إلنبعاثات
الرتاكمية ،و�إجمايل الناجت املحلي للفرد الواحد ،وامل�ساهمة الن�سبية يف زيادة
درجات احلرارة أ�و أ�ية قيا�سات تنموية أ�خرى ،مثل م�ؤ�رش التنمية الب�رشية
(توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]13.3
يعترب البع�ض أ�ن أ�ي �إتفاق دويل ال يحتاج �إال �ضم أ�كرب م�صادر ا إلنبعاثات
من بني الدول ،كي يكون فاع ًال ،نظر ًا �إىل أ�ن الدول الـ 15أالكرب (دول
ا إلحتاد أالوروبي الـ 25حتت�سب كدولة واحدة) تطلق حوايل  %80من جممل
�إنبعاثات غازات الدفيئة العاملية .بينما ي�شدد البع�ض ا آلخر على أ�ن تلتزم
الدول امل�س�ؤولة تاريخي ًا عن ا إلنبعاثات أ�و ًال .وفيما يقول البع�ض �إن التنمية
لتغي املناخ ،ما يعني أ�ن على
التكنولوجية ت�ش ّكل العامل أال�سا�سي يف حل عاملي رّ
تتوجه ب�شكل خا�ص �إىل التنمية التكنولوجية يف الدول املدرجة
ا إلتفاقات أ�ن ّ
يف املرفق أالول التي قد حت ّول بع�ض ًا من ا إلنبعاثات املت�رسّ بة أ�و جميعها نحو
الدول غري املدرجة يف املرفق أالول ،يعترب البع�ض ا آلخر أ�ن النظام املناخي
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ال يتع ّلق فقط بالتخفيف بل ي�ضم اي�ض ًا التك ّيف ،و أ�ن �رشيحة أ�كرب بكثري من
لتغي املناخ ،لذا ال بد من �إدخالها يف ا إلتفاق (توافق عالٍ ،أ�دلة
الدول عر�ضة رّ
وافية) [.]13.3
�رصامة النظام :الربط بني أالهداف وامل�شاركة والتوقيت
مبوجب معظم الت أ�ويالت املتع ّلقة باملوجودات� ،ستحتاج الدول املتق ّدمة
كمجموعة �إىل أ�ن حت ّد من �إنبعاثاتها ب�شكل كبري بحلول العام %10( 2020
  %40دون م�ستويات العام  )1990و أ�ن حت ّد املزيد من ا إلنبعاثات بحلولالعام  %95 - %40( 2050دون م�ستويات العام  )1990مل�ستويات تثبيت
متدنية أ�و متو�سطة ( 550 - 450جزء ًا يف املليون من ثاين أ�ك�سيد الكربون
املكافئ) ( أ�نظر أ�ي�ض ًا الف�صل  .)3ومبوجب معظم ت�صاميم النظم التي أ�خذت
بذلك امل�ستوى من م�ستويات التثبيت ،حتتاج �إنبعاثات الدول النامية �إىل أ�ن
تنحرف �إىل ما دون �إنبعاثات خطوط أال�سا�س التابعة لها واملُ�سقطة عن العقود
القليلة املقبلة (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) .و�سيبقى �إختيار م�ستوى الطموح
الطويل أالمد أ�هم من ت�صميم نظام احل ّد من ا إلنبعاثات ،وذلك بالن�سبة �إىل
معظم الدول.
ويرتبط جمموع التكاليف العاملي ب�شكل كبري ب�سيناريو خط أال�سا�س،
وتكاليف املكافحة احلدية املق ّدرة ،وم�ستوى تثبيت الرتكيزات املفرت�ضة
( أ�نظر أ�ي�ض ًا الف�صلني  3و )11وم�ستوى امل�شاركة (حجم التحالف) ودرجتها
(كيف ومتى توزّع املخ�ص�صات) .ف�إذا مل ت�شارك مث ًال بع�ض أ�هم املناطق
املطلِقة ل إلنبعاثات فور ًا يف عملية احل ّد من ا إلنبعاثات� ،ستكون تكاليف
املناطق امل�شاركة العاملية أ�على يف حال مت ا إلحتفاظ بالهدف ذاته ( أ�نظر الف�صل
 .)3وتعتمد تكاليف املكافحة ا إلقليمية على املخ�ص�صات من ا إلنبعاثات
املعطاة للمناطق ،وعلى التوقيت ب�شكل خا�ص .لكن م�ستوى التثبيت املفرت�ض
و�سيناريو خط أال�سا�س هما أ�كرث أ�همي ًة يف حتديد التكاليف ا إلقليمية [،11.4
.]13.3
ا إللتزامات واجلداول الزمنية أ
والفعال
يحدد عدد ال ب أ��س به من الكتب ويق ّيم �سل�سلة متعددة من خيارات ا إللتزامات
التي متلكها املجموعات املختلفة .وغالب ًا ما يق ّيم ا إللتزام املتع ّلق باحلد أالق�صى
املطلق خلف�ض ا إلنبعاثات وامللزم مبوجب بروتوكول كيوتو للدول املدرجة يف
املرفق أالول .وت�ستنتج الكتب ب�شكل عام أ�ن أ�نظمة كهذه ت�ؤمن م�ستوى من
اليقني �إزاء م�ستويات ا إلنبعاثات امل�ستقبلية يف الدول امل�شاركة (�إذا ما �إعتربنا
أ�نه مت �إحرتام احلدود الق�صوى) .ويقرتح العديد من امل�ؤلفني أ�ن يتم الو�صول
�إىل احل ّد أالق�صى ب�إ�ستخدام �سل�سلة من أ�نهج «ل ّينة» ت�ضم العديد من غازات
الدفيئة والقطاعات ودول عديدة من خالل التداول با إلنبعاثات و /أ�و ا آلليات
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املبنية على امل�رشوعات( .توافق عالٍ  ،أ�دلة وافية) [.]13.3
وبينما يقرتح العديد من امل�ؤلفني تطبيق احلدود الق�صوى املطلقة على
جميع الدول يف امل�ستقبل ،أ�عرب العديد عن خماوفهم من أ�ن حت ّد �صالبة نهج
كهذا ب�شكل غري منطقي من النمو ا إلقت�صادي .وبغياب نهج توافقي ،تق ّدم
الكتب عدد ًا من البدائل ملواجهة تلك امل�شكلة ،مبا يف ذلك « أ�هداف دينامية»
(حيث تتط ّور الواجبات مع الوقت) ،وحدود ًا على أال�سعار (�سي�ؤدي حتديد
احل ّد أالق�صى لتكاليف ا إللتزام �إىل فائ�ض يف حتقيق الهدف البيئي� ،إىل جانب
تثبيته التكاليف عند م�ستوى حمدد) .وتهدف تلك اخليارات �إىل ا إلحتفاظ
بفوائد التداول الدويل با إلنبعاثات مع ت أ�مني مزيد من الليونة جلهة ا إللتزام
(توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) .لكن هناك توازن بني التكاليف واليقني يف حتقيق
م�ستوى ا إلنبعاثات املرجو.]13.3[ .
آ�ليات ال�سوق
ب�إمكان أالنهج الدولية املبنية على ال�سوق أ�ن ت�ؤمن و�سائل فاعلة بالقيا�س
تغي املناخ �إذا ما �ض ّمت تغطية الدول والقطاعات .وحتى
�إىل الكلفة ملواجهة رّ
ا آلن ،مل يتم �إن�شاء �سوى بع�ض أالنظمة املحلية للتداول با إلنبعاثات ،ويعترب
نظام التداول با إلنبعاثات التابع ل إلحتاد أالوروبي اجلهد أالكرب لتحقيق ذلك
الهدف ،مع حوايل ّ 11500
حمطة ُي�سمح لها ببيع و�رشاء الرتاخي�ص (توافق
عالٍ ،أ�دلة كثرية).]13.2[ .
ورغم �رسعة تط ّور آ�لية التنمية النظيفة ،بقي جمموع التدفقات املالية
لنقل التكنولوجيا حمدود ًا حتى ا آلن .وخ�صّ �صت احلكومات واملنظمات
غري احلكومية وال�رشكات اخلا�صة حوايل  6مليار دوالر أ�مريكي ل�صناديق
الكربون من أ�جل م�شاريع احل ّد من الكربون ،من خالل آ�لية التنمية النظيفة
يف معظم أالحيان .وتبلغ قيمة التدفقات املالية نحو الدول النامية من خالل
آ�لية التنمية النظيفة مليارات الدوالرات أالمريكية يف ال�سنة .وهو رقم
أ�على من قيمة التدفقات عرب َمرفق البيئة العاملية ،باملقارنة مع تدفّقات
املوجهة نحو الطاقة ،لكنها أ�دنى بدرجة واحدة على
امل�ساعدات للتنمية ّ
أالقل من حجم تدفّقات ا إل�ستثمارات أ
الجنبية املبا�رشة (توافق عالٍ ،أ�دلة
وافية) [.]13.3
تغي املناخ يكمن يف قدرته
و أ�ك ّد الكثريون على أ�ن �رس جناح أ�ي �إتفاق ب� أش�ن رّ
خف�ض
على تعزيز التنمية ونقل النكنولوجيا .وبغياب ا إلثنني� ،سي�صعب حتقيق ٍ
وا�سع النطاق ل إلنبعاثات .ويعتمد نقل التكنولوجيا �إىل الدول النامية ب�شكل
أ��سا�سي على ا إل�ستثمارات .لذا ،من ال�رضوري �إن�شاء بيئة موائمة ل إل�ستثمار
ونقل التكنولوجيا و�إبرام �إتفاقات دولية ب� أش�ن التكنولوجيا .وتكون �إحدى
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امللخ�ص الفني:
اجلدول  21يف
ّ

تقييم ا إلتفاقات الدولية أ
تغي املناخ �) [اجلدول .]13.3
ب�ش�ن رّ
أ

النهج
أ�هداف وطنية للح ّد من
ا إلنبعاثات والتداول الدويل
بها (مبا يف ذلك �إنبعاثات
خارج املوقع)

الكفاءة بالقيا�س �إىل الكلفة
الكفاءة البيئية
تعتمد على امل�شاركة وا إلمتثال .تنخف�ض بوجود م�شاركة
حمدودة وبتغطية خمفّ�ضة
للغازات والقطاعات.

�إتفاقات قطاعية

ال ميكن �إ�رشاك كافة القطاعات
يف هذا النوع من ا إلتفاقات،
ما يح ّد من الكفاءة ال�شاملة
املرتبطة مبدى �إلزامية ا إلتفاق.

من�سقة
�سيا�سات وتدابري ّ

تدابري فردية قد تكون فاعلة،
وم�ستويات ا إلنبعاثات غري
أ�كيدة ،و�سريتبط النجاح مبدى
ا إلمتثال.
تعتمد على التمويل ،وموعد
�إعتماد التكنولوجيات،
و�سيا�سات الن�رش.

موجهة نحو التنمية
أ�عمال ّ

تعتمد على ال�سيا�سات
والت�صاميم الوطنية إلر�ساء
الت�آزر.

آ
الليات املالية

تعتمد على التمويل.

بناء القدرات

تختلف مع الوقت وتعتمد على
الكتلة احلرجة.

التعاون حول تكنولوجيا
البحوث والتطوير
ب)
والعر�ض

�إحرتام مفهوم التوزيع
�إحرتام مفهوم التوزيع
يعتمد على التخ�صي�ص أالويل .تعتمد على القدرة على حت�ضري
جردات وعلى ا إلمتثال.
ويزعزع أ�ي خلل �إ�ستقرار
النظام.

يزيد النق�ص يف التداول بني
يعتمد على امل�شاركة .الق�ضاء حتتاج �إىل قرارات منف�صلة
القطاعات من جممل التكاليف ،على املخاوف التناف�سية �ضمن و�إىل قدرة فنية جيدة .قد
رغم قدرته على أ�ن يكون
القطاع ذاته يف حال ّمت التعامل يحتاج كل قطاع �إىل م�ؤ�س�سات
فاع ًال بالقيا�س �إىل الكلفة
على قدم امل�ساواة مع اجلميع عابرة للدول إلدارة ا إلتفاقات.
�ضمن قطاعات فردية� .إنخفا�ض على امل�ستوى الدويل.
املخاوف التناف�سية داخل كل
قطاع.
املو�سع النطاق تعتمد على عدد الدول ( أ��سهل
التن�سيق
د
يح
قد
ال�سيا�سة.
بت�صميم
ترتبط
ّ
ّ
بني املجموعات ال�صغرية
من الليونة الوطنية ولكن
ب�إمكانه أ�ن يزيد من التكاف�ؤ .من الدول منها على امل�ستوى
الوطني).
حتتاج �إىل العديد من القرارات
قد ت� ؤ ّثر املخاوف املتع ّلقة
تختلف مع �إختالف ن�سبة
املنف�صلة .تعتمد على القدرة
خطر البحث والتطوير .يق ّل�ص بامللكية الفكرية �سلب ًا على
التعاون من املخاطر الوطنية منافع التعاون.
على البحث والتمويل الطويل
الفردية.
أالمد.
أ
آ
أ
تعتمد على نطاق الت�زر مع
يعتمد على الت�ثريات التوزيعية تعتمد على الولوية املعطاة
أالهداف التنموية أالخرى.
للتنمية امل�ستدامة يف ال�سيا�سات
لل�سيا�سات التنموية.
الوطنية و أ�هداف امل�ؤ�س�سات
الوطنية.
تعتمد على الدولة ونوع
تعتمد على امل�ؤ�س�سات الوطنية.
يعتمد على معايري �إختيار
امل�رشوع.
الدولة وامل�رشوع.
أ
تعتمد على الدولة والطر
تعتمد على ت�صميم الربنامج .يعتمد على �إختيار املجموعة
امل�ؤ�س�ساتية.
املُ�ستلمة.

�أ)
بناء على قدرته يف حتقيق أالهداف الداخلية ،ولي�س لعالقته بتحقيق الهدف التنموي العاملي .وال بد من �إعتماد جمموعة من أالدوات لتحقيق �أهداف
ينظر اجلدول يف ك ّل نهج ً
تقيم الكتب كل أالنهج بالطريقة ذاتها� ،إذ تختلف أالدلة املتعلّقة بعنا�رص فردية عن تلك امل�صفوفة.
كهذه .وال ّ
ب) ي�شار �إىل البحوث والتطوير والعر�ض بـ RD&D

آ�ليات نقل التكنولوجيا عرب �إيجاد طرق �إبتكارية لتعبئة ا إل�ستثمارات وتغطية
تغي املناخ .وميكن ل إلتفاقات
التكاليف ا إل�ضافية للتخفيف والتك ّيف مع رّ
الدولية أ�ن تعزز البنية التحتية للمعرفة (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]13.3
و�إقرتح عد ٌد من الباحثني أ�ن ب�إمكان أالنهج القطاعية أ�ن ت�ؤمن �إطار ًا
منا�سب ًا إلتفاقات ما بعد كيوتو .فبموجب نظام �شبيه ،ميكن حتديد أ�هداف
مع ّينة وا إلنطالق من قطاعات أ�و �صناعات خا�صة تعترب هامة ،أ�و أ��سهل من
حيث التعامل ال�سيا�سي ،أ�و متنا�سقة عاملي ًا ،أ�و معزولة ن�سبي ًا عن التناف�سية
مع قطاعات أ�خرى .وقد ت�ؤمن ا إلتفاقات القطاعية درج ًة �إ�ضافية من الليونة

يف ال�سيا�سات وت�س ّهل املقارنة بني اجلهود �ضمن قطاع حمدد يف خمتلف
الدول ،ولكنها قد تكون أ�قل فاعلية بالقيا�س �إىل الكلفة نظر ًا �إىل أ�ن التداول

مع قطاع واحد أ�غلى من التداول على م�ستوى القطاعات كلها (توافق عالٍ،
أ�دلة وافية) [.]13.3

تن�سيق ال�سيا�سات والتوافق يف ما بينها
املن�سقة بدي ًال عن أالهداف الدولية املتفق
قد ت�شكل ال�سيا�سات والتدابري ّ
عليها جلهة احل ّد من ا إلنبعاثات أ�و مك ّمل ًة لها .وتناق�ش الكتب عدد ًا من
ال�سيا�سات القادرة على حتقيق ذلك الهدف ،مبا يف ذلك ال�رضائب (ك�رضائب
الكربون أ�و الطاقة) ،والتن�سيق والتجاري والتجارة احلرة ،والبحث
تغي ا إل�ستثمار أالجنبي املبا�رش.
والتطوير ،وال�سيا�سات القطاعية وتلك التي رّ
ومبوجب هذا ا إلقرتاح ،تقوم كل أالمم امل�شاركة� ،صناعية ونامية ،بفر�ض
�رضائب على ا إل�ستخدام الوطني من الكربون مبع ّدل م�شرتك ما �سي�سمح
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بتحقيق الفاعلية بالقيا�س �إىل الكلفة .بينما جتد كتب أ�خرى أ�نه رغم فاعلية
موحد للكربون على م�ستوى كافة الدول ،قد ي�صعب تطبيقه
�إعتماد �سعر ّ
�سيا�سي ًا نظر ًا �إىل الت�ش ّوهات ال�رضيبية املوجودة (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية)
[.]13.3
�سيا�سات غري مناخية وعالقتها بالتنمية امل�ستدامة
نلحظ تفاع ًال ملمو�س ًا بني ال�سيا�سات والتدابري امل أ�خوذة على امل�ستويني
الوطني ودون الوطني مع تدابري القطاع اخلا�ص ،وبني �سيا�سات التخفيف
تغي املناخ وال�سيا�سات يف املجاالت أالخرى .وميكن لعد ٍد من
والتك ّيف جلهة رّ
ال�سيا�سات الوطنية غري املناخية أ�ن ت� ؤ ّثر ب�شكل كبري على �إنبعاثات غازات
الدفيئة ( أ�نظر الف�صل ( )12توافق عالٍ  ،أ�دلة وافية) .وميكن ألبحاث جديدة
عن ا إلتفاقات الدولية امل�ستقبلية أ�ن تر ّكز على فهم ذلك الرتابط بني ال�سيا�سات
املناخية وغري املناخية والتنمية امل�ستدامة وكيفية ت�رسيع �إعتماد التكنولوجيا
املوجودة أ
والدوات املتوفّرة لل�سيا�سات [.]13.3
يعطي اجلدول  21يف امللخّ �ص الفني نظرة عن كيفية عمل أالنهج املختلفة
تغي املناخ الدولية ،كما جاء أ�عاله ،بعك�س املعايري املعرو�ضة يف
إلتفاقات رّ
املقدمة .وقد حتظى ا إلتفاقات الدولية على دع ٍم أ�قوى يف حال �إحرتمت املعايري
املذكورة (توافق عالٍ ،أ�دلة وافية) [.]13.3

 14الفجوات يف املعرفة
تغي املناخ:
ت�شري الفجوات يف املعرفة �إىل وجهني من أ�وجه التخفيف من رّ
• حيث ميكن ملزيد من البيانات املج ّمعة والنمذجة والتحليل تقلي�ص الهوة
املح�سنة واخلربة التطبيقة بامل�ساعدة
املعرفية ،ما �سي�سمح للمعرفة
ّ
تغي املناخ .و�إنعك�ست تلك
يف �صنع القرار يف �سيا�سات التخفيف من رّ
الفجوات� ،إىل حد ما ،يف أ�وجه عدم اليقني التي يعر�ضها التقرير احلايل.
• حيث ميكن للبحث والتطوير حت�سني تكنولوجيات التخفيف و /أ�و
احل ّد من تكاليفها .وال يتط ّرق الق�سم احلايل �إىل ذلك الوجه الهام من
التخفيف ،لكنه ُيعر�ض يف الف�صول ذات ال�صلة.
ن�رش املعلومات وا إل�سقاطات
رغم تن ّوع م�صادر املعلومات والبيانات يف التقرير احلايل ،ما زالت هناك
بع�ض الفجوات يف بيانات دقيقة ومو�ضع ثقة يف ا إلنبعاثات ترتبط بكل
قطاع وبعمليات حمددة ،خا�صة يف ما يتع ّلق بغازات الدفيئة غري ثاين أ�ك�سيد
الكربون ،والكربون أال�سود أ�و الع�ضوي ،وثاين أ�ك�سيد الكربون من م�صادر
خمتلفة ،مثل �إزالة الغابات وخم ّلفات الكتلة أالحيائية وحرائق اخلث .وغالب ًا
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ما يغيب عالج مالئم لغازات الدفيئة غري ثاين أ�ك�سيد الكربون يف �سيناريوهات
املنهجيات أال�سا�سية إلنبعاثات غازات الدفيئة امل�ستقبلية [الف�صالن  1و.]3
العالقة بني تغيرّ املناخ وال�سيا�سات أالخرى
�إحدى أ�هم �إبتكارات التقرير احلايل هو النهج التكاملي بني تقييم التخفيف
تغي املناخ وبني خيارات تنموية أ�و�سع ،مثل ت أ�ثريات �سيا�سات التنمية
من رّ
(امل�ستدامة) على م�ستويات �إنبعاثات غازات الدفيئة والعك�س.
وتوجه الرتابط والتفاعل
لكن ،تنق�ص أالدلة التطبيقية حول حجم
ّ
وتغي املناخ ،وعالقات التخفيف والتك ّيف أ
بالوجه
بني التنمية امل�ستدامة رّ
التنموية ،وت أ�ثري ا إلن�صاف على ا إلثنني .وما زالت الكتب حمدودة يف �رشح
العالقات بني التخفيف والتنمية امل�ستدامة ،وب�شكل خا�ص كيفية �إلتقاط
أ�وجه الت�آزر والتخفيف من التنازالت �إىل ح ّدها أالدنى ،مع أالخذ بدور
ال�سوق واملجتمع املدين .لذا ،من ال�رضوري القيام ب أ�بحاث جديدة للنظر
تغي املناخ وال�سيا�سات املحلية والوطنية (مبا يف ذلك – من
يف العالقات بني رّ
بني أ�مور أ�خرى – أ�من الطاقة واملياه وال�صحة وتل ّوث الهواء ،واحلراجة
والزراعة) .ما قد ي�ؤدي �إىل نتائج مفيدة بيئي ًا وجاذبة �إقت�صادي ًا وذات
جدوى �سيا�سية .كما من املفيد اي�ض ًا و�ضع امل�سالك التنموية املمكنة ب�إمكان
أالمم أ
والقاليم كي ت�سلكها ،ما قد ي�ؤمن الروابط بني حماية املناخ وامل�سائل
التنموية .كما ميكن إلدخال م�ؤ�رشات عن التنمية امل�ستدامة على م�ستوى
ا إلقت�صاد الكلي ملعرفة التق ّدم املحرز ،أ�ن يدعم هذا النوع من التحاليل
[الف�صول  2و 12و.]13
الدرا�سات املتعلّ قة بالتكاليف وا إلمكانيات
تختلف الدرا�سات املتوفّرة عن �إمكانيات التخفيف وتكاليفه يف معاجلتها
املنهجية للمو�ضوع ،كما أ�نها ال تغطي كافة القطاعات وغازات الدفيئة
والدول .ونظر ًا �إىل �إختالف ا إلفرتا�ضات حول خط أال�سا�س على �سبيل املثال،
أ�و حتديد ا إلمكانيات أ�و التكاليف ،غالب ًا ما تبقى املقارنة يف ما بينها حمدودة.
كما أ�ن عدد الدرا�سات التي تتناول تكاليف التخفيف وا إلمكانيات و أ�دوات
ا إلقت�صاد الذي مي ّر مبرحلة �إنتقالية ومعظم الدول النامية ،يبقى أ��صغر من
عدد الدرا�سات املتوفّرة عن الدول املتق ّدمة والدول النامية املختارة ( أ�هم
الدول النامية).
ويقوم التقرير احلايل مبقارنة التكاليف و�إمكانيات التخفيف بنا ًء على
بيانات من أال�سفل �إىل أالعلى م أ�خوذة من حتاليل قطاعية ،با إل�ضافة �إىل
البيانات من أالعلى �إىل أال�سفل عن التكاليف وا إلمكانيات ،م أ�خوذة عن مناذج
متكاملة .وما زال التطابق على م�ستوى القطاعات حمدود ًا ،ويعود ذلك جزئي ًا

ّ
امللخ�ص الفني

�إىل غياب املعلومات أ�و �إىل توفّر معلومات غري كافية من الدرا�سات من أال�سفل
�إىل أالعلى ،و�إىل ا إلختالفات يف حتديدات القطاع و�إفرتا�ضات خطوط أال�سا�س.
لذا ،تظهر احلاجة �إىل درا�سات متكاملة جتمع العنا�رص من أالعلى �إىل أال�سفل
ومن أال�سفل �إىل أالعلى [الف�صول  3و 4و 5و 6و 7و 8و 9و.]10
وجند هوة كبرية أ�خرى يف املعرفة املتوفّرة حول الت أ�ثريات اجلانبية
(ت أ�ثريات تدابري التخفيف املحلية أ�و القطاعية ،على دول أ�و قطاعات أ�خرى).
وت�شري الدرا�سات �إىل نطاقها الوا�سع (ت أ�ثريات ت�رسّ ب� 20إثر تطبيق بروتوكول
كيوتو ترتاوح ما بني  %5و %20بحلول العام  ،)2020لكن ينق�صها أ��سا�س
تطبيقي .لذا ،من املفيد القيام مبزيد من الدرا�سات امليدانية [ف�صل .]11

ويرتبط فهم �إمكانيات التخفيف والتكاليف امل�ستقبلية لي�س فقط عرب ت أ�ثري
البحوث والتطوير والعر�ض على خ�صائ�ص أالداء التكنولوجي ،بل أ�ي�ض ًا عرب
«تع ّلم التكنولوجيا» ،ون�رشها ونقلها ،وهو ما ال ت أ�خذه درا�سات التخفيف
التغي التكنولوجي
غالب ًا بعني ا إلعتبار .ومتلك معظم الدرا�سات حول ت أ�ثري رّ
على تكاليف التخفيف أ��س�س ًا تطبيقية �ضعيفة ،وغالب ًا ما تكون متناق�ضة.
وقد يتناف�س تطبيق �إمكانية تخفيف ما مع أ�ن�شطة أ�خرى .فعلى �سبيل
املثال� ،إن �إمكانيات الكتلة أالحيائية كبرية ،لكن هناك �إمكانية تبادالت مع
�إنتاج أالغذية واحلراجة أ�و احلفاظ على الطبيعة .وي�صعب ،حتى ا آلن ،فهم
�إىل أ�ي مدى ميكن ن�رش �إمكانية الكتلة أالحيائية مع الوقت.
وب�شكل عام ،هناك حاجة دائمة �إىل فهم أ�ف�ضل لكيفية �إرتباط ن�سب �إعتماد
تغي املناخ بال�سيا�سات الوطنية واملحلية املناخية
تكنولوجيات التخفيف من رّ
وتغي خيارات امل�ستهلك املف�ضلة)،
وغري املناخية ،و آ�ليات ال�سوق (ا إل�ستثمار رّ
والتغي يف أ�نظمة ا إلنتاج ،والتجارة
وتط ّور �سلوك ا إلن�سان والتكنولوجيا،
رّ
والتدابري املالية وامل�ؤ�س�ساتية.
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مق�سمة على التخفي�ضات يف �إنبعاثات تلك الدول.
ي�شكّل ت�رسّ ب الكربون �أحد �أوجه الت أ�ثريات اجلانبية وهو زيادة �إنبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون خارج الدول التي �إعتمدت تدابري وطنيةّ ،
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املرفق أالول
معجم امل�صطلحات
املحرر( Aviel Verbruggen :بلجيكا)

مالحظات :ي�رشح امل�صطلحات املعرو�ضة (باخلط ال�سميك) منتقاة بح�سب �أف�ضلية املوا�ضيع ،وقد ي�ضم كل تعريف فقرات فرعية مل�صطلحات
ذات �صلة باخلط ال�سميك �أي�ضاً ،مث ًال طاقة إال�ستخدام النهائي املحددة �ضمن تعريف م�صطلح الطاقة .واعتمدت بع�ض التعريفات من
قامو�س .Cleveland C.J. and C. Morris, 2006: Dictionary of Energy, Elsevier, Amsterdam :وتتبع �رسد امل�صطلحات قائمة من
أال�سماء املخت�رصة  /االخت�صارات وقائمة باملركبات الكيميائية (املرفق الثاين).

)Activities Implemented Jointly (AIJ

الن�شاطات امل�شرتكة التنفيذ هي املرحلة التجريبية من التنفيذ امل�شرتك ،على
النحو الذي جرى تعريفه يف املادة  ( 4.2أ�) من �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية ب�ش أ�ن
تغي املناخ التي تُتيح تنفيذ أ�ن�شطة امل�شاريع يف ما بني البلدان النامية واملتقدمة
رّ
(و�رشكاتها) .أ�ما الهدف من الن�شاطات امل�شرتكة التنفيذ فيكمن يف �إتاحة الفر�صة
تغي املناخ ،الكت�ساب اخلربات
أ�مام أالطراف يف �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية ب�ش أ�ن رّ
يف ن�شاطات امل�شاريع امل�شرتكة التنفيذ .وال ت�ؤدي الن�شاطات يف مرحلتها التجريبية
�إىل أ�ية أ�ر�صدة ،وما زال يتعني اتخاذ قرار ب�ش أ�ن م�ستقبل ن�شاطات امل�شاريع
امل�شرتكة التنفيذ ،وكيفية ربطها ب�آليات كيوتو .ومتثل الن�شاطات امل�شرتكة التنفيذ
وغريها من اخلطط املعتمدة على ال�سوق ،باعتبارها �شك ًال مب�سط ًا من تراخي�ص
االجتار با إلنبعاثات ،آ�ليات حمتملة هامة للت�شجيع على تدفق موارد �إ�ضافية لتقلي�ص
ا إلنبعاثات .أ�نظر أ�ي� ًضا آ�لية التنمية النظيفة وا إلجتار با إلنبعاثات.
Actual net greenhouse removals by sinks

ال�صايف الفعلي لعمليات �إزالة غازات الدفيئة بوا�سطة امل�صارف هو جمموعة
تغيات ميكن التحقق منها ،طر أ�ت على خمزونات الكربون و أ�حوا�ض الكربون
رّ
�ضمن حدود امل�رشوع القائم على الت�شجري أ�و �إعادة الت�شجري ،ناق�ص زيادة �إنبعاثات
غازات الدفيئة كنتيجة لتطبيق ن�شاط امل�رشوع .وي أ�تي املفهوم من �إجراءات الت�شجري
و�إعادة الت�شجري و آ�لياتها التابعة آللية التنمية النظيفة (.)CDM
Adaptation

التك ّيف هو املبادرات أ�و التدابري ا آليلة �إىل احلد من تع ّر�ض النظم الطبيعية
تغي املناخ احلالية أ�و املتوقعة .وميكن التمييز بني أ�نواع عديدة
والب�رشية لت أ�ثريات رّ
من التك ّيف ،مبا يف ذلك التك ّيف ا إل�ستباقي والتفاعلي ،والتك ّيف اخلا�ص والعام،
والتك ّيف التلقائي واملخطط .ومن أالمثلة عنهُ ،يذكر �إن�شاء ال�سدود على أالنهار أ�و
م�ص ّدات الفي�ضانات على ال�سواحل ،وا�ستبدال املن�ش�آت احل�سا�سة مبن�ش�آت أ�كرث
مقاوم ًة للحرارة وال�صدمات� ،إلخ.

Adaptive capacity

القدرة على التك ّيف جممل القدرات واملوارد وامل�ؤ�س�سات املتوفرة يف بلد أ�و منطقة
ما ،لتطبيق �إجراءات تك ّيف فاعلة.

Additionality

ا إل�ضافة احلد من ا إلنبعاثات بح�سب امل�صادر ،أ�و تعزيز �إزالتها من خالل امل�صارف،
ما يع ّد �إ�ضافة على أ�ي خف�ض يحدث يف غياب التنفيذ امل�شرتك ،أ�و آ�لية التنمية النظيفة
لن�شاطات امل�شاريع ،بح�سب التعريف الوارد يف مواد بروتوكول كيوتو عن التنفيذ

امل�شرتك وعن آ�لية التنمية النظيفة .وميكن تو�سيع نطاق هذا التعريف لي�شمل
ا إل�ضافات املالية واال�ستثمارية والتكنولوجية والبيئية .أ�ما يف �إطار ا إل�ضافة املالية
في أ�تي متويل ن�شاطات امل�شاريع با إل�ضافة �إىل مرفق البيئة العاملي القائم ،وغري
ذلك من االلتزامات املالية أللطراف املدرجة يف املرفق أالول ،وامل�ساعدات ا إلمنائية
الر�سمية و�سواها من نظم التعاون .ويف �إطار ا إل�ضافة ا إل�ستثمارية� ،ستح�سّ ن
قيمة وحدة خف�ض ا إلنبعاثات  /وحدة اخلف�ض املعتمد ل إلنبعاثات ،ب�صورة كبرية،
ال�سالمة املالية أ�و التجارية لن�شاطات امل�شاريع .ويف �إطار ا إل�ضافة التكنولوجية،
�ستكون التكنولوجيا امل�ستخدمة يف ن�شاطات امل�شاريع أ�ف�ضل املتاح يف ظروف الطرف
امل�ضيف .أ�ما ا إل�ضافة البيئية فت�شري �إىل التكامل البيئي للكمية املدعية التي يتم
بوا�سطتها خف�ض �إنبعاثات غازات الدفيئة �إثر م�رشوع ما يرتبط بخطها أال�سا�سي.
وت�صبح ن�شاطات امل�شاريع �إ�ضافات أ�كرب يف حال �ساعد احلافز الناجت عن بيع ح�ص�ص
ا إلنبعاثات على تخطي احلواجز أ�مام تطبيقها.
Aerosols

أ
الهباء اجلوية جمموعة من اجل�سيمات ال�صلبة أ�و ال�سائلة املحمولة يف الهواء،
بحجم يرتاوح عادة بني  0.01و 10ميكروميرتات .وتبقى هذه اجل�سيمات يف الغالف
اجلوي لعدة �ساعات على أالقل ،وهي �إما طبيعية أ�و ب�رشية املن�ش أ� ،وت�ؤثر على املناخ
بطريقتَني :مبا�رشة من خالل بعرثة ا إل�شعاع وامت�صا�صه ،أ�و غري مبا�رشة من خالل
العمل يف �شكل نويات تكثيف لتكوينات ال�سحب أ�و تعديل اخل�صائ�ص الب�رصية
لل�سحب وفرتة بقائها.
Afforestation

الت�شجري حتويل مبا�رش ومن �صنع ا إلن�سان ،أللرا�ضي التي مل يتم ت�شجريها لفرتة
� 50سنة على أالقل �إىل غابات ،من خالل الغر�س أ�و ن�رش البذور و /أ�و تعزيز ب�رشي
املن�ش أ� ملوارد البذور الطبيعية .أ�نظر أ�ي� ًضا «�إعادة الت�شجري» و«�إزالة أال�شجار».
Agreement

التوافق يف هذا التقريرُ ،يعنى بن�سبة توافق امل�ستوى الن�سبي لتوافق الكتابات،
بح�سب تقييم امل�ؤلفني.
)Alliance of Small Islands States (AOSIS

حتالف الدول اجلزرية ال�صغرية تَ�شَ َّكل هذا التحالف خالل م�ؤمتر املناخ العاملي
الثاين يف العام  .1990يت أ�لف من البلدان النامية ا ُ
جلزُرية ال�صغرية وال�ساحلية
لتغي املناخ ،مثل ارتفاع م�ستوى
املنخف�ضة املع ّر�ضة ب�صورة خا�صة للنتائج املعاك�سة رّ
�سطح البحر ،وبيا�ض ال�شُ َعب املرجانية ،وزيادة وترية العوا�صف املدارية و�ش ّدتها.
ويلتقي هذا التحالف الذي ي�ضم أ�كرث من  35دولة واقعة يف املحيط أالطل�سي والبحر

املرفق أ
الول

الكاريبي واملحيط الهندي والبحر املتو�سط واملحيط الهادئ ،على أ�هداف م�شرتكة
ب�ش أ�ن امل�سائل املتعلقة بالبيئة والتنمية امل�ستدامة يف �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية
تغي املناخ.
ب�ش أ�ن رّ
Ancillary benefits

املنافع ا إل�ضافية من املمكن أ�ن تنتج عن �سيا�سات آ�يلة �إىل حتقيق هدف ما،
تغي املناخ ،ت أ�ثريات جانبية �إيجابية ،مثل زيادة الكفاءة يف �إ�ستخدام
مثل تخفيف رّ
املوارد ،وانخفا�ض �إنبعاثات ملوثات الهواء املرتبطة ب�إ�ستخدام الوقود أالحفوري،
وو�سائل النقل املح�سّ نة ،والزراعة ،وممار�سات �إ�ستخدام أالرا�ضي ،والعمالة ،و أ�من
الوقود .أ�ي� ًضاُ ،ي�ستخدم تعبري املنافع ا إل�ضافية يف حال كانت الت أ�ثريات �سلبية .أ�ما
ال�سيا�سات املوجهة نحو مكافحة تل ّوث الهواء فقد تعترب التخفيف من غازات الدفيئة
ك أ�حد املنافع ا إل�ضافية� ،إال أ�ن التقييم احلايل ال ينظر يف نوع �شبيه من العالقات.
أ�نظر أ�ي� ًضا املنافع امل�شرتكة.
Annex I countries

البلدان املدرجة يف املرفق أ
الول جمموعة البلدان املدرجة يف املرفق أالول (مبوجب
أ
أ
تغي املناخ ،مبا
تعديل العام � )1998ضمن �إتفاقية المم املتحدة ا إلطارية ب�ش�ن رّ
يف ذلك جميع البلدان أالع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي
و�إقت�صاد الدول التي متر مبرحلة �إنتقالية .ووفق ًا للمادتني  ( 4.2أ�) و( 4.2ب) من
ا إلتفاقية ،تلتزم البلدان املدرجة يف املرفق أالول فردي ًا أ�و جمتمعة ،ب�صورة حمددة،
بهدف �إعادة م�ستويات �إنبعاثات غازات الدفيئة �إىل م�ستويات العام  ،1999وذلك
بحلول  .2000وخالف ًا لذلكُ ،ي�شار �إىل البلدان أالخرى على أ�نها البلدان غري املدرجة
يف املرفق أالول.
Annex II countries

البلدان املدرجة يف املرفق الثاين جمموعة البلدان املدرجة يف املرفق الثاين �ضمن
تغي املناخ ،مبا يف ذلك البلدان أالع�ضاء يف
�إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية ب�ش أ�ن رّ
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي .ووفق ًا للمادة ( 4.2ز) من ا إلتفاقية،
ُيتوقع من هذه البلدان توفري املوارد املالية مل�ساعدة البلدان النامية على ا إلمتثال
اللتزاماتها ،ك�إعداد التقارير الوطنية .كما ُيتوقع من البلدان املدرجة يف املرفق الثاين
تعزيز نقل التكنولوجيا ال�سليمة بيئي ًا �إىل البلدان النامية.
Annex B countries

البلدان املدرجة يف املرفق باء هي البلدان املدرجة يف املرفق باء �ضمن بروتوكول
كيوتو ،واملوافِقة على الرقم امل�ستهدف إلنبعاثات غازات الدفيئة فيها ،مبا يف ذلك
جميع البلدان املدرجة يف املرفق أالول (مبوجب تعديل العام  ،)1998با�ستثناء تركيا
وبيالرو�سيا.
Anthropogenic emissions

ا إلنبعاثات الب�شرية املن� أش� �إنبعاثات غازات الدفيئة و�سالئف غازات الدفيئة
والهباء ذات ال�صلة بالن�شاطات الب�رشية ،ما ي�شمل حرق الوقود أالحفوري ،و�إزالة
والتغيات يف �إ�ستخدام أالرا�ضي ،واملوا�شي ،والتخ�صيب� ،إلخ .ما ي�ؤدي
الغابات،
رّ
بدوره �إىل زيادة �صافية يف ا إلنبعاثات.
)Assigned Amount (AA

الكمية املخ�ص�صة وفق ًا لربوتوكول كيوتو ،تكون الكمية املخ�ص�صة هي جمموع
كميات �إنبعاثات غازات الدفيئة التي وافق أ�ي بلد مدرج �ضمن املرفق باء على عدم
جتاوزها خالل فرتة االلتزام أالوىل ( .)2012 - 2008وتحُ �سب الكمية املخ�ص�صة
لبلد ما كمجموع �إنبعاثات غازات الدفيئة يف هذا البلد للعام � 1990رضب خم�سة
(ن�سب ًة �إىل فرتة االلتزام البالغة � 5سنوات) ،ثم مبقدار الن�سبة املئوية التي وافق
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عليها البلد على النحو املدرج يف املرفق باء بربوتوكول كيوتو (مث ًال  %92لالحتاد
أالوروبي و %93للواليات املتحدة أالمريكية).
)Assigned Amount Unit (AAU

وحدة الكمية املخ�ص�صة ت�ساوي وحدة الكمية املخ�ص�صة طن ًا واحد ًا (طن ًا مرتي ًا)
من �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ املح�سوبة مع �إ�ستخدام �إمكانية ا إلحرتار
العاملي.
Backstop technology

التكنولوجيا الداعمة غالب ًا ما حتدد النماذج املق ّدرة للتخفيف تكنولوجيا خالية
اعتباطي ًا من الكربون (غالب ًا ،لتوليد الطاقة) ،ت�صبح متوفرة يف امل�ستقبل بتزويد
غري حمدود عرب أ�فق النموذج .ما ي�سمح للنماذج بالنظر يف التداعيات ويف أ�همية
حل تكنولوجي عام ،من دون أ�ن ت أ�خذ على عاتقها �إختيار التكنولوجيا املطلوبة.
وقد تكون التكنولوجيا الداعمة تكنولوجيا نووية ،أ�و أ�حفورية تعمل على ا إللتقاط
وتنحية أاليونات ،أ�و �شم�سية ،أ�و نوع ًا مل نتخيله بعد من التكنولوجيا .وتعترب،
عادةً ،التكنولوجيا الداعمة غري موجودة بعد ،أ�و موجودة لكن ،فقط ،بتكاليف أ�على
ترتبط بالبدائل التقليدية.
Banking

ا إليداع وفق ًا لربوتوكول كيوتو [املادة  ،])13( 3يجوز للدول املدرجة يف املرفق
تغي املناخ أ�ن حتفظ الفوائ�ض من
أالول �ضمن �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية ب�ش أ�ن رّ
وحدات الكمية املخ�ص�صة املتبقية من فرتة ا إللتزام أالوىل ل إلمتثال يف احلد أالق�صى
اخلا�ص بك ٍّل من تلك الدول ،خالل فرتات ا إللتزام الالحقة (بعد العام .)2012

Barrier

احلاجز هو حاجز يعرت�ض حتقيق هدف أ�و �إمكانية تك ّيف أ�و تخفيف ،وميكن
التغلب عليه أ�و التخفيف من ح ّدته من خالل �سيا�سة أ�و برنامج أ�و تدبري .وت�شمل
�إزالة احلواجز عملية ت�صحيح �إخفاقات ال�سوق ب�صورة مبا�رشة ،أ�و احلد من
تكاليف املعامالت يف القطاعني العام واخلا�ص ،كتح�سني قدرات امل�ؤ�س�سات واحل ّد
من املخاطر وعدم اليقني ،وتي�سري معامالت ال�سوق وتعزيز ال�سيا�سات التنظيمية.
Baseline

خط أ
ال�سا�س هو املرجع بالن�سبة �إىل الكميّات القابلة للقيا�س ،ميكن القيا�س
على أ��سا�سه نتيجة بديلة ،ف�سيناريو عدم التدخل مث ًال ُي�ستخدم كمرجع لتحليل
�سيناريوهات التدخّ ل.

Benchmark

متغية قابلة للقيا�س ت�ستخدم كخط أ��سا�س أ�و كمرجع لتقييم أ�داء
العتبة هي رّ
أ
أ
منظمة ما .وميكن و�ضع العتبات على ��سا�س اخلربة الداخلية �و خربة املنظمات
التغيات يف أالداء
أالخرى ،أ�و بنا ًء على متطلبات قانونية ،وغالب ًا ما ت�ستعمل لقيا�س رّ
التي تطر أ� مع مرور الزمن.

Benefit transfer

نقل املنافع تطبيق قيم نقدية م�ستخل�صة من حتليل حمدد �إىل حتليل آ�خر بو�ضع
ال�سيا�سات وذلك يف غالب أالحيان يف منطقة جغرافية غري تلك التي أ�جريت فيها
الدرا�سة أال�صلية.
)Biochemical Oxygen Demand (BOD

احلاجة الكيميائية أ
الحيائية أ
للك�سيجني كمية أالك�سيجني املُذاب التي ت�ستهلكها

املرفق أ
الول

الكائنات املجهرية احل ّية (الباكترييا) يف أالك�سدة البيولوجية الكيميائية للمواد
الع�ضوية وغري الع�ضوية يف مياه املجاري.
Biocovers

الغطية أ
أ
الحيائية طبقات مو�ضوعة فوق مدافن القمامة النا�شطة بيولوجي ًا يف
أ�ك�سدة امليثان �إىل ثاين أ�ك�سيد الكربون.

Biofilters

امل�صايف أ
ٍ
م�صاف ت�ستخدم املواد البيولوجية لرت�شيح أ�و ت�رصيف
الحيائية
أ
أ
امللوثات ت�رصيف ًا كيميائي ًا ،ك�ك�سدة امليثان �إىل ثاين �ك�سيد الكربون.

Biodiversity

التن ّوع أ
الحيائي هو التن ّوع بني الكائنات احل ّية من كافة امل�صادر مبا يف ذلك،
النظم ا إليكولوجية أالر�ضية والبحرية والنظم املائية أالخرى ،ف�ض ًال عن املجمعات
ا إليكولوجية أالخرى التي تنتمي �إليها؛ ما ي�ضم التن ّوع داخل أالنواع وبني أالنواع
وبني النظم ا إليكولوجية.
Bioenergy

الطاقة أ
الحيائية الطاقة التي تطلقها الكتلة أالحيائية.

Biofuel

الوقود أ
الحيائي أ�ي وقود �سائل أ�و غازي أ�و �صلب تُنتجه مادة ع�ضوية نباتية
أ�و حيوانية ،كزيت فول ال�صويا والكحول من ال�سكر املخمر ،وال�سائل أال�سود من
عملية ت�صنيع الورق واخل�شب� ،إلخ .أ�ما الوقود أ
الحيائي من اجليل الثاين فهو من
املنتجات الناجتة عن الكتلة أالحيائية اللجنينية ال�سليولوزية �إثر عمليات كيميائية �وأ
بيولوجية ،كا إلثانول والديزيل أالحيائي.
Biological options

اخليارات أ
تغي املناخ
الحيائية ت�شمل اخليارات أالحيائية يف التخفيف من رّ
أ
أ
ا�سرتاتيجية �و �كرث ،من بني اال�سرتاتيجيات الثالث :احلفظ – حفظ جممع
الكربون احلايل ومن ثم تاليف ا إلنبعاثات يف الغالف اجلوي وتنحية أاليونات –،
زيادة حجم جممعات الكربون احلالية ومن ثم ا�ستخال�ص ثاين أ�ك�سيد الكربون
من الغالف اجلوي ،وا إلحالل – �إحالل املنتجات أالحيائية حمل الوقود أالحفوري
أ�و املنتجات الكثيفة اال�ستعمال للطاقة ،ما ي�ؤدي بدوره �إىل احلد من �إنبعاثات ثاين
أ�ك�سيد الكربون.
Biomass

الكتلة أ
الحيائية الكتلة الكاملة للكائنات احلية �ضمن م�ساحة معينة أ�و داخل نوع
معني ،وغالب ًا ما ُيعرب عنها بالوزن اجلاف .وهي املادة الع�ضوية امل�ؤلفة من كائنات
حية أ�و نتجت عنها م�ؤخر ًا (خا�صة جلهة الوقود) ،با�ستثناء اخلث .وت�ضم الكتلة
أالحيائية منتجات جانبية والنفايات الناجتة عن تلك املادة .أ�ما الكتلة أ
الحيائية
ال�سليولوزية فهي الكتلة امل�ؤلفة من ال�سليولوز وهو العن�رص أال�سا�سي يف تركيبة
النباتات أ
وال�شجار.
Black Carbon

الكربون أ
ال�سود مادة ج�سيمية يف الغالف اجلوي ،تت أ�لف من ال�سناج والفحم و /أ�و
�إمكانية وجود مادة ع�ضوية غري قابلة لل�صهر وما�صة لل�ضوء .ويتم حتديد مادة
الكربون أال�سود عملي ًا �إ�ستناد ًا �إىل قيا�س �إمت�صا�ص ال�ضوء والتفاعل الكيميائي
و /أ�و ا إل�ستقرار احلراري.

Bottom-up models

النماذج امل�صممة من أ��سفل �إىل أ�على تعك�س النماذج احلقيقية بجمع خ�صائ�ص
أ�ن�شطة وعمليات معينة ،مع أالخذ بتفا�صيل الكلفة التكنولوجية والهند�سية .أ�نظر
أ�ي� ًضا النماذج امل�صممة من أ�على �إىل أ��سفل.

Bubble

الفقاعة أ�داة يف جمال ال�سيا�سات ملكافحة التلوث تعالج العديد من نقاط ا إلنبعاثات
وك أ�نها يف فقاعة خيالية .وت�سمح املادة  4من بروتوكول كيوتو ملجموعة من البلدان
ب أ�ن تفي بهدفها املحدد يف املرفق باء ب�صورة م�شرتكة من خالل جتميع جممل
�إنبعاثاتها �ضمن «فقاعة» واحدة ،وتقا�سم أالعباء (مث ًال ،ا إلحتاد أالوروبي).

)Carbon Capture and Storage (CCS

�إحتجاز الكربون وتخزينه عملية تق�ضي بف�صل ثاين أ�ك�سيد الكربون عن امل�صادر
ال�صناعية واملرتبطة بالطاقة ،ونقله �إىل موقع تخزين ،وعزله عز ًال طويل أالجل عن
الغالف اجلوي.
Carbon cycle

دورة الكربون جمموعة من العمليات ،مثل التمثيل ال�ضوئي والتنف�س والت�آكل
والتبادل بني الهواء واملحيطات ،ما يجعل الكربون يدور با�ستمرار عابر ًا خمزونات
خمتلفة مثل الغالف اجلوي والكائنات احلية والرتبة واملحيطات.
)Carbon dioxide (CO2

ثاين أ�ك�سيد الكربون غاز موجود طبيعي ًا ،كما أ�نه أ�حد النواجت الثانوية الناجمة
التغيات يف �إ�ستخدام
عن حرق الوقود أالحفوري والكتلة أالحيائية ،ف�ض ًال عن رّ
أ
أالرا�ضي وعن العمليات ال�صناعية .وهو غاز الدفيئة الب�رشي املن�ش� الرئي�سي الذي
ي� ؤ ّثر يف التوازن ا إل�شعاعي أللر�ض ،كما أ�نه الغاز املرجعي الذي ُيقا�س على أ��سا�سه
�سائر غازات الدفيئة ،وهو ميلك بالتايل �إمكانية �إحداث �إحرتار عاملي قدرها .1
Carbon dioxide fertilization

التخ�صيب بثاين أ�ك�سيد الكربون تعزيز منو النباتات نتيجة زيادة تركيزات ثاين
أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي .وتكون بع�ض النباتات أ�كرث ح�سا�سية على
التغيات يف تركيز ثاين أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي ،تبع ًا آلليتها يف التمثيل
رّ
ال�ضوئي.

Carbon intensity

كثافة �إنبعاثات الكربون كمية �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون لكل وحدة من الناجت
املحلي ا إلجمايل.
Carbon Leakage

ت�س ّرب الكربون هو اجلزء الناجت من تخفي�ضات ا إلنبعاثات يف البلدان املدرجة �ضمن
املرفق باء والذي ميكن تعوي�ضه من خالل زيادة ا إلنبعاثات يف البلدان غري املق ّيدة �إىل
ما يفوق م�ستويات ّ
خطها أال�سا�س .وميكن أ�ن يحدث ذلك من خالل ( )1نقل ا إلنتاج
الكثيف ا إل�ستخدام للطاقة يف تلك املناطق غري املق ّيدة؛ ( )2زيادة �إ�ستهالك الوقود
أالحفوري يف تلك املناطق من خالل خف�ض أال�سعار الدولية للنفط والغاز نتيجة
التغيات يف الدخل (وبالتايل يف الطلب
�إنخفا�ض الطلب على أ�نواع الطاقة هذه؛ ( )3رّ
على الطاقة) �إثر حت�سن معدّالت التبادل التجاري .كما ي�شري الت�رسّ ب �إىل الت أ�ثريات
م�رشوع يق�ضي باحلد من �إنبعاثات
املتعلقة بغازات الدفيئة الناجتة عن أ�ن�شطة
ٍ
غازات الدفيئة وتنحية أ�يونات ثاين أ�ك�سيد الكربون ،والتي حتدث خارج حدود
امل�رشوع وميكن قيا�سها وعزوها �إىل الن�شاط .ويف معظم احلاالتُ ،ينظر �إىل الت�رسب
على أ�نه يعك�س مفعول الن�شاط أالويل .لكن ،يف بع�ض احلاالت ،ت�ؤدي الت أ�ثريات
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املعزوة �إىل الن�شاط والتي تطر أ� خارج نطاق امل�رشوع� ،إىل احل ّد من �إنبعاثات غازات
الدفيئة .وتُ�سمى عادة بالت أ�ثريات غري املبا�رشة .وفيما ي�ؤدي الت�رسّ ب (ال�سلبي)
�إىل خ�صم خف�ض ا إلنبعاثات ،تبني أ�نه ال ميكن أالخذ دائم ًا بالت أ�ثريات ا إليجابية غري
املبا�رشة.
Carbon pool

حو�ض  /جممع الكربون �إن أ�حوا�ض الكربون هي :كتلة أ�حيائية فوق أالر�ض،
أ�و كتلة أ�حيائية حتت أالر�ض ،أ�و القمامة ،أ�و احلطب ،أ�و كربون الرتبة الع�ضوي.
وميكن للم�شاركني يف م�شاريع آ�لية التنمية النظيفة أ�ن يختاروا عدم أالخذ بواحد أ�و
أ�كرث من أ�حوا�ض الكربون يف حال قدموا معلومات �شفافة وقابلة للتدقيق ت�شري �إىل
أ�ن ذلك اخليار لن يزيد ال�صايف املتوقع من ا إلزاالت الب�رشية املن�ش أ� لغازات الدفيئة
عرب امل�صارف.
Carbon price

�سعر الكربون ما يجدر دفعه (ل�سلطة حكومية ما ،كن�سبة �رضيبية ،أ�و كتبادل
يف رخ�صة ا إلجتار با إلنبعاثات) عند �إطالق طن واحد من ثاين أ�ك�سيد الكربون يف
الغالف اجلوي .وت�شري النماذج والتقرير احلايل �إىل �سعر الكربون ب�صفته الكلفة
ا إلجتماعية لتفادي وحدة �إ�ضافية من �إنبعاث ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ .وتظهر
بع�ض النماذج �سعر الكربون على أ�نه �سعر اعتباري لوحدة �إ�ضافية من �إنبعاث
ثاين أ�ك�سيد الكربون ،بينما حتدده مناذج أ�خرى كمعدل �رضيبة الكربون أ�و ك�سعر
خم�ص�صات تراخي�ص االجتار با إلنبعاثات .كما �ستُ�ستخدم يف التقرير احلايل للداللة
على معدل ت�صفية التكاليف احلدية ،للح ّد من ا إلنبعاثات يف تقييم �إمكانيات خف�ض
أالثر ا إلقت�صادي.

Cap

احل ّد أ
الق�صى قيد �إلزامي كح ّد أ�ق�صى ل إلنبعاثات .ويفر�ض بروتوكول كيوتو
حدود ًا ق�صوى �ضمن �إطار زمني حمدد على �إنبعاثات غازات الدفيئة الب�رشية املن�ش�أ
التي تطلقها البلدان املدرجة يف املرفق باء .وبحلول الفرتة املمتدة بني العامني 2008
�سيتوجب على االحتاد أالوروبي أ�ن يق ّل�ص �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون
و،2012
ّ
املكافئ �إىل �ستة غازات دفيئة يت�سبب ب�إطالقها فتبلغ ن�سب ًة تقل  %8عن ن�سبة العام
.1990

النظيفة ،وتحُ �سب ب�إ�ستخدام �إمكانية ا إلحرتار العاملي .وبغية ا إل�شارة �إىل �إمكانية
عدم ا�ستدامة ن�شاطات م�شاريع الت�شجري و�إعادة الت�شجري ،تقرر �إ�ستخدام �إفادات
م�ؤقتة إلزالة �صايف غاز الدفيئة الب�رشي املن�ش أ� ،مبوجب م�ؤمتر أالطراف التا�سع.
أ�نظر أ�ي� ًضا وحدات خف�ض ا إلنبعاثات.
)Chemical oxygen demand (COD

احلاجة الكيميائية أ
للك�سيجني كمية أالك�سيجني املطلوبة ألك�سدة مر ّكبات
كيميائية ع�ضوية أ�ك�سدة تامة يف املاء ،و ُي�ستعمل كمقيا�س مل�ستوى امللوثات الع�ضوية
يف املياه الطبيعية ومياه املجاري.

)Chlorofluorocarbons (CFCs

مركّبات الكلوروفلوروكربون غازات الدفيئة التي �شملها بروتوكول مونرتيال
يف العام  ،1987ت�ستخدم يف التربيد أ�و تكييف الهواء أ�و التعبئة أ�و العزل أ�و
املذيبات أ�و دوا�رس الهباء .ونظر ًا �إىل أ�نها ال تتبدد يف الغالف اجلوي أال�سفل،
ف�إنها تنتقل �إىل الغالف اجلوي أالعلى ،حيث �إذا ما أ�تيحت لها الظروف املنا�سبة،
تد ّمر أالوزون .وتُ�ستبدل هذه الغازات مبركبات أ�خرى ،مبا يف ذلك مر ّكبات
الهيدروكلوروفلوروكربون والهيدروفلوروكربون وهي من غازات الدفيئة التي
ي�شملها بروتوكول كيوتو.
)Clean Development Mechanism (CDM

آ�لية التنمية النظيفة ُيراد آللية التنمية النظيفة ،املع ّرفة يف املادة  12من بروتوكول
كيوتو ،أ�ن حتقق هدفني اثنني وهما )1( :م�ساعدة أالطراف غري املدرجة يف املرفق
أالول على حتقيق التنمية امل�ستدامة ،وا إل�سهام يف حتقيق الهدف النهائي ل إلتفاقية؛
( )2م�ساعدة أالطراف املدرجة يف املرفق أالول يف حتقيق ا إلمتثال إللتزاماتها
بتحديد ا إلنبعاثات وخف�ضها .وميكن أ�ن ت�ضيف أالطراف املدرجة يف املرفق باء
للم�ستثمر (احلكومة أ�و ال�صناعة) وحدات اخلف�ض املعتمدة ل إلنبعاثات يف م�شاريع
آ�لية التنمية النظيفة التي تنفذ يف البلدان غري املدرجة يف املرفق أالول ،والتي حتد
من أ�و تخف�ض �إنبعاثات غازات الدفيئة ،عندما تعتمدها كيانات الت�شغيل التي يع ّينها
م�ؤمتر أالطراف � /إجتماع أالطراف .و ُي�ستخدم جزء من عائدات ن�شاطات امل�شاريع
املعتمدة يف تغطية امل�صاريف ا إلدارية ،ف�ض ًال عن م�ساعدة أالطراف من بلدان نامية
تغي املناخ ال�ضارة ،يف تغطية كلفة التك ّيف.
مع ّر�ضة ب�صورة خا�صة آلثار رّ
)Climate change (CC

Capacity building

تغي املناخ بتنمية املهارات الفنية
بناء القدرات تق�ضي عملية بناء القدرات يف �سياق رّ
والقدرات امل�ؤ�س�ساتية يف البلدان النامية ويف البلدان التي مير �إقت�صادها مبرحلة
تغي املناخ والتخفيف
�إنتقالية ،لتمكينها من امل�شاركة يف جميع جوانب التك ّيف مع رّ
من آ�ثاره و�إجراء البحوث ب�ش أ�نه وتنفيذ آ�ليات �إتفاقية كيوتو� ،إلخ.
CCS-ready

جهوزية �إحتجاز الكربون وتخزينه عندما ُيرغب ب�إنت�شار �رسيع إلحتجاز
الكربون وتخزينه ،ميكن ت�صميم حمطات جديدة لتوليد الكهرباء تُقام حيث ميكن
أ�ن تكون جاهزة إلحتجاز الكربون وتخزينه ،وذلك من خالل تخ�صي�ص جمال
ملن�ش�آت احتجاز الكربون ،وبت�صميم الوحدة بحيث يبلغ أ�دا�ؤها ح ّده أالق�صى عند
�إ�ضافة الكمية املحتجزة ،على أ�ن ي�سمح موقع املحطة بالنفاذ ال�سهل �إىل م�ستودعات
التخزين.
)Certified Emission Reduction Unit (CER

وحدة خف�ض ا إلنبعاثات املعتمد تعادل طن ًا واحد ًا (طن ًا مرتي ًا) من �إنبعاثات
ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ املخفّ�ضة أ�و املنحّاة يف �إطار م�رشوع يتبع آ�لية التنمية
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تغي ميكن حتديده يف حالة املناخ
تغي املناخ �إىل حدوث رّ
تغيرّ املناخ ي�شري م�صطلح رّ
التغيات من حيث متو�سط
(باللجوء �إىل االختبارات ا إلح�صائية مث ًال) بوا�سطة رّ
تغيات ت�ستمر ومتتد على فرتة زمنية حمددة غالب ًا
خ�صائ�صه و /أ�و تق ّلبيتها ،وهي رّ
أ
تغي املناخ عن عمليات طبيعية
ما تبلغ عقود ًا أ�و أ�طول من ذلك .ومن املمكن �ن ينجم رّ
أ
تغيات د�ؤوبة ب�رشية املن�ش� يف تكوين الغالف
داخلية أ�و عن ت أ�ثريات خارجية أ�و عن رّ
اجلوي أ�و يف �إ�ستخدام أالرا�ضي.
أ
تغي املناخ قد ع ّرفت يف مادتها
ويالحظ أ�ن �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية ب�ش�ن رّ
«تغي يف املناخ ُيعزى ب�شكل مبا�رش أ�و غري مبا�رش �إىل الن�شاط
تغي املناخ ب أ�نه رّ
أالوىل رّ
تغي يف تركيب الغالف اجلوي ،وي�ضاف �إىل تقلبية املناخ
الب�رشي الذي يف�ضي �إىل رّ
«تغي
الطبيعية ،على مدى فرتات زمنية متماثلة» .هكذا ،تف ّرق هذه ا إلتفاقية بني رّ
املناخ» الذي ُيعزى �إىل ن�شاطات ب�رشية تف�ضي �إىل تغيري يف تكوين الغالف اجلوي،
وبني تقلبية املناخ التي تُعزى �إىل أ��سباب طبيعية.
Climate feedback

الت أ�ثري التفاعلي يف املناخ تُ�س ّمى آ�لية التفاعل بني العمليات يف النظام املناخي
تغيات يف
«الت أ�ثري املناخي التفاعلي» عندما ت�ؤدي نتيجة أ�ية عملية أ�ولية �إىل �إحداث رّ
عملية ثانية ت�ؤثر بدورها على العملية أالولية .ويزيد الت أ�ثري التفاعلي ا إليجابي من
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تعزيز العملية أال�صلية ،بينما يقللها الت أ�ثري التفاعلي ال�سلبي .واملثل على الت أ�ثري
التفاعلي ا إليجابي يف املناخ :درجات حرارة أ�على نظر ًا �إىل أ�ن العملية أالولية
ت�ؤدي �إىل ذوبان اجلليد يف القطب ال�شمايل ما ي�ؤدي �إىل �إنخفا�ض يف �إنعكا�س أال�شعة
ال�شم�سية ،ما ي�ؤدي بدوره �إىل �إرتفاع درجات احلرارة .واملثل على الت أ�ثري التفاعلي
ال�سلبي يف املناخ :تزيد درجات احلرارة أالكرث �إرتفاع ًا من كمية غطاء ال�سحب (من
حيث ال�سماكة أ�و ا إلت�ساع) ،ما قد يخفّ�ض ا إل�شعاع ال�شم�سي الوارد ،ويح ّد بالتايل
من �إرتفاع درجات احلرارة.

التوليد امل�شرتك �إ�ستخدام احلرارة املهدرة يف امل�صانع احلرارية لتوليد الكهرباء.
وميكن للحرارة أ�ن تنتج عن احلرارة املكثفة التي يطلقها توربني بخاري أ�و غازات
املداخن ال�ساخنة املنبعثة من توربينات غازية� ،سواء ألغرا�ض �صناعية أ�و ألعمال
البناء أ�و لتدفئة املدن .وهو مرادف لتوليد احلرارة والطاقة امل�شرتك.

Climate sensitivity

)Combined-cycle Gas Turbine (CCGT

بتغي املناخ ،ت�شري
ح�سا�سية املناخ يف تقارير الهيئة احلكومية الدولية املعن ّية رّ
التغي املُحدث للتوازن يف املتو�سط ال�سنوي العاملي لدرجة
«ح�سا�سية املناخ» �إىل رّ
أ
احلرارة ال�سطحية ،بعد ت�ضاعف تركيزات ثاين �ك�سيد الكربون املكافئ يف الغالف
اجلوي .ويع ّد تقييم ح�سا�سية املناخ املحدثة للتوازن مكلف ًا جد ًا ،وغالب ًا ما حتول
دونه العوائق احلا�سوبية.
أ
وتعترب احل�سا�سية املناخية الفاعلة مقيا� ًسا ذا عالقة بالمر ،يتفادى امل�شكلة
احلا�سوبية بتفاديه متطلبات التوازن .وتُق ّيم �إنطالق ًا من خمرجات النماذج املرتبطة
قيا�س لقوة الت أ�ثريات التفاعلية يف املناخ خالل
بظروف عدم التوازن النا�شئة .وهي ٌ
فرتة زمنية حمددة يف ظروف عدم التوازن ،وقد تتباين تبع ًا لتباين ما�ضي الت أ�ثري
التغي يف التوازن على م�ستوى
وحالة املناخ .أ�ما بارامرت ح�سا�سية املناخ فيدل على رّ
تغي يف �إحدى وحدات
املتو�سط ال�سنوي لدرجات احلرارة ال�سطحية العاملية نتيجة رّ
الت أ�ثري ا إل�شعاعي ( .)K/W/m
تغي يف درجات احلرارة ال�سطحية العاملية يتم
أ�ما اال�ستجابة املناخية العابرة فهي رّ
أ
تقديره خالل فرتة � 20سنة تقريب ًا ،وهي تتمركز عند ت�ضاعف ثاين �ك�سيد الكربون
يف الغالف اجلوي ،أ�ي يف ال�سنة  ،70يف مر ّكب ي�صل �إىل ن�سبة  %1لل�سنة الواحدة،
ما يزيد التجارب املعتمدة على منوذج مناخي مقرتن .وهي مقيا�س لقوة �إ�ستجابة
درجات احلرارة ال�سطحية و�رسعتها جتاه ت أ�ثري غازات الدفيئة.

التوربني الغازي ذو الدورة املوحدة حمطة لتوليد الطاقة بنا ًء على عمليتَني .يف
العملية أالوىل ،يغذي الغاز أ�و زيت وقود خفيف توربين ًا غازي ًا ،ما ي�ؤدي بكل ت أ�كيد
�إىل �إطالق غازات �ساخنة من املداخن (>  800درجة مئوية) .أ�ما يف العملية الثانية
ف�إن احلرارة املج ّمعة من تلك الغازات ،مع مزيد من النار ،ت�ش ّكل م�صدر ًا إلنتاج
البخار الذي ي�شغّل توربين ًا غازي ًا .وتدير تلك التوربينات مولدات الكهرباء.
وت�صبح املحطة توربيناً غازياً مركب الدورات ومتكام ًال عندما يكون الوقود غاز ًا
مر ّكب ًا من الفحم أ�و من كتلة أ�حيائية بوا�سطة مفاعل التحويل �إىل غاز (تغويز)،
يرافقه تبادل لتدفقات الطاقة بني التغويز وحمطات التوربني الغازي املركب
الدورات.
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Climate threshold

عتبة املناخ هي النقطة التي ي�سبب عندها تركيز غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي
حدث ًا مناخي ًا أ�و بيئي ًا هام ًا ُيعترب غري قابل للتغيري ،مثل �إبي�ضا�ض ال�شعب املرجانية
الوا�سع النطاق أ�و �إنهيار نظم الدوران يف املحيطات.
CO2-equivalent concentration

تركيز ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ تركيز ثاين أ�ك�سيد الكربون الذي ي�سبب القدر
نف�سه من الت أ�ثري ا إل�شعاعي الذي يحدثه أ�ي مزيج من ثاين أ�ك�سيد الكربون وغازات
الدفيئة أالخرى.
CO2-equivalent emission

�إنبعاث ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ كمية �إنبعاث ثاين أ�ك�سيد الكربون الذي ينتج
الت أ�ثري ا إل�شعاعي نف�سه الناجم عن كمية دفيئة جيدة املزج ،أ�و خليط من غازات
الدفيئة جيد املزج ،حيث تت�ضاعف كلها تبع ًا إلمكانيات ا إلحرتار العاملي العائدة
لها ،وذلك نتيجة تد ّرج يف ح�سابها أالوقات املختلفة التي تبقى خاللها يف الغالف
اجلوي.
Co-benefits

املنافع امل�شرتكة املنافع امل�ستمدة من ال�سيا�سات التي تُنفّذ أل�سباب خمتلفة يف
الوقت نف�سه ،والتي تعرتف ب أ�ن معظم ال�سيا�سات امل�صممة لتناول التخفيف من
غازات الدفيئة تتمتع أ�ي� ًضا ب أ��سباب جوهرية أ�خرى م�ساوية يف أالهمية على أالقل
يف كثري من أالحيان (التي تتعلق ،على �سبيل املثال ،ب أ�هداف التنمية وا إل�ستدامة
وا إلن�صاف) .وي�ستخدم تعبري الت أ�ثري امل�شرتك أ�ي� ًضا للداللة أالو�سع على تغطية كل

من اجلانبني ،ا إليجابي وال�سلبي ،للمنافع .أ�نظر أ�ي� ًضا املنافع ا إل�ضافية.
Co-generation

Compliance

ا إلمتثال يعني ا إلمتثال تقيد البلدان ب أ�حكام �إتفاقٍ ما ومدى هذا التق ّيد بها .وهو
يعتمد على تطبيق ال�سيا�سات املطلوبة ،وعلى مدى تت ّبع التدابري ملتطلبات ال�سيا�سات.
وا إلمتثال هو درجة �إ�ستجابة أالطراف الفاعلة التي ي�ستهدف ا إلتفاق �سلوكها ،مثل
الوحدات احلكومية املحلية وال�رشكات واملنظمات أ
والفراد ،ملتطلبات التنفيذ .أ�نظر
أ�ي� ًضا التنفيذ.

)Conference of the Parties (COP

م�ؤمتر أ
الطراف م�ؤمتر أالطراف هو الهيئة العليا إلتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية
تغي املناخ ،ويت أ�لف من البلدان التي �ص ّدقت على ا إلتفاقية ا إلطارية ب�ش أ�ن
ب�ش أ�ن رّ
أ
أ
ؤ
أ
تغي املناخ �و ان�ضمت �إليها .وانعقدت الدورة الوىل مل�متر الطراف يف برلني يف
رّ
العام  ،1995وتلتها الدورة  -2جنيف ( ،)1996و -3كيوتو ( ،)1997و-4
بوين�س آ�ير�س ( ،)1998و -5بون ( ،)1999و -6الهاي  /بون (،)2001 ،2000
و -7مراك�ش ( ،)2001و -8دلهي ( ،)2002و -9ميالنو ( ،)2003و -10بوين�س
آ�ير�س ( ،)2004و -11مونرتيال ( ،)2005و -12نريوبي ( .)2006أ�نظر م�ؤمتر
أ
الطراف.
)Contingent Valuation Method (CVM

طريقة التقييم امل�شروط هي مقاربة تهدف �إىل �إجراء تقييم ك ّمي للقيم املخ�ص�صة
من قبل أال�شخا�ص� ،إن على امل�ستوى املايل (الرغبة يف الدفع) و�إن على امل�ستوى غري
املايل (الرغبة يف امل�ساهمة مع الوقت ،املوارد� ،إلخ) .وهي طريقة مبا�رشة لتقدير
القيم ا إلقت�صادية اخلا�صة بالنظم ا إليكولوجية واخلدمات البيئية .وتق�ضي ب�إجراء
م�سح ُي�س أ�ل خالله أال�شخا�ص عن مدى ا�ستعدادهم للدفع من أ�جل احل�صول على /
ٍ
أ�و عن رغبتهم يف قبول تعوي�ض إلزالة خدمة بيئية معينة ،وذلك بناء على �سيناريو
فر�ضي وعلى و�صف اخلدمة البيئية .أ�نظر أ�ي� ًضا القيم.
Cost

الكلفة هي �إ�ستهالك املوارد ،مثل وقت العمل ور أ��س املال ،واملواد ،والوقود،
و�سواها ،كنتيجة عم ٍل ما .ويف علم ا إلقت�صاد ،يتم تقييم املوارد كافة من حيث كلفة
ال ُفر�ص البديلة ،وهي قيمة ا إل�ستعمال البديل أالعلى قيمة لتلك املوارد .ويتم حتديد
التكاليف ب�شتى الطرق ومبوجب تقديرات خمتلفة ت�ؤثر على القيمة.
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وت�ضم أ�نواع الكلفة :التكاليف ا إلدارية للتخطيط وا إلدارة واملراقبة والتدقيق
واملحا�سبة وكتابة التقارير واملهام الكتابية� ،إلخ ،.املرتبطة مب�رشوع أ�و برنامج ما؛
وتكاليف ال�ضرر الالحق بالنظم ا إليكولوجية وا إلقت�صاد أ
وال�شخا�ص ،والناجت عن
تغي املناخ ال�سلبية؛ وتكاليف التنفيذ املرتتبة عن تغيري القواعد واللوائح
تداعيات رّ
املعمول بها ،وجهود بناء القدرات ،ون�رش املعلومات ،والتدريب والتعليم� ،إلخ،.
و�إر�ساء ال�سيا�سات؛ والتكاليف اخلا�صة املرتتبة على أالفراد أ�و ال�رشكات أ�و
الكيانات أالخرى اخلا�صة التي تقوم بذلك العمل .أ�ما التكاليف ا إلجتماعية فت�ضم
أ�ي� ًضا التكاليف اخلارجية املرتتبة على البيئة وعلى املجتمع ككل.
وميكن �إعتبار التكاليف كمي ًة �إجمالية أ�و متو�سطة (وحدة ،أ�مر حمدد) ،على
أ�نها املجموع مق�سوم ًا على عدد وحدات البند الذي يتم تقدير الكلفة من أ�جله ،أ�ما
التكاليف احلدية أ�و ا إل�ضافية فهي كلفة الوحدة ا إل�ضافية أالخرية.
أ�ما ا آلفاق املعتمدة يف التقرير احلايل فهي :النظر على م�ستوى امل�شاريع يف ن�شاط
«م�ستقل» يفرت�ض أ�ال ترتتب عليه أ�ية تداعيات �إقت�صادية غري مبا�رشة هامة على
أال�سواق أ
وال�سعار (من حيث العر�ض والطلب) خارج نطاق الن�شاط نف�سه .وميكن
أ
أ
أ�ن يكون الن�شاط توفري ت�سهيالت فنية حمددة �و �إر�ساء بنى حتتية �و لوائح
تتعلق بالطلب ،أ�و ن�رش املعلومات ،أ�و و�ضع املعايري الفنية� ،إلخ .أ�ما امل�ستوى
التكنولوجي في أ�خذ يف ا إلعتبار التكنولوجيا اخلا�صة للتخفيف من غازات الدفيئة
تكون عاد ًة مقرتنة بتطبيقات عدة يف م�شاريع وقطاعات خمتلفة .وتغطي الكتابات عن
التكنولوجيات اخل�صائ�ص الفنية التي تتميز بها ال�سيما الب ّينات املتعلقة باملنحنيات
ا إلر�شادية مع �إنت�شار التكنولوجيا ون�ضوجها .أ�ما امل�ستوى القطاعي فيتناول
ومتغيات
ال�سيا�سات القطاعية �ضمن �إطار «توازن جزئي» يفرت�ض أ�ن القطاعات
رّ
ا إلقت�صاد الكلي أالخرى م�س ّل ٌم بها .وميكن لل�سيا�سات أ�ن ت�ضم أ�دوات �إقت�صادية
مرتبطة أ
بال�سعار وال�رضائب والتجارة والتمويل وم�شاريع ا إل�ستثمار اخلا�صة
أ
الكلي
قت�صاد
ل
ا
م�ستوى
ما
�
بالطلب.
املتعلقة
اللوائح
وو�ضع
النطاق
الوا�سعة
إ
ّ
أ
فيتناول ت�ثريات ال�سيا�سات على الدخل واملخارج احلقيقية وعلى العمالة والرفاه
ا إلقت�صادية على نطاق جميع القطاعات أ
وال�سواق .وت�ضم ال�سيا�سات كافة أ�نواع
ال�سيا�سات ا إلقت�صادية مثل ال�رضائب وا إلعانات وال�سيا�سات النقدية وبرامج
ا إل�ستثمار املحددة و�سيا�سات التكنولوجيا وا إلبتكارات .أ�ما عك�س التكاليف فهي
املنافع وغالب ًا ما يتم تناولهما مع ًا.
Cost-benefit analysis

حتليل ن�سبة الكلفة �إىل الفائدة هو قيا�س نقدي لكافة التداعيات ال�سلبية وا إليجابية
املرتبطة بعمل حمدد يتم مبوجبه مقارنة التكاليف واملنافع من حيث الفارق و /أ�و
املع ّدل ،كم�ؤ�رش عن كيفية جلب املردود املنتظر منها ،مع نتائج �سيا�سة أ�و �إ�ستثمار،
من وجهة نظر املجتمع.
Cost-effectiveness analysis

حتليل فاعلية الكلفة حالة معينة من حتليل ن�سبة الكلفة �إىل الفائدة حيث يتم تقييم
حمفظة م�شاريع جلهة �صلتها بالهدف الثابت املرجو من ال�سيا�سة ،الذي ميثل يف هذه
احلالة منافع امل�شاريع ،وتقا�س كافة الت أ�ثريات أالخرى كتكاليف أ�و كتكاليف �سلبية
(منافع م�شرتكة) .وميكن أ�ن يكون الهدف من ال�سيا�سة ،على �سبيل املثال ،هو هدف
حمدد يف تخفي�ض �إنبعاثات غازات الدفيئة.
Crediting period

فرتة ا إل�ستحقاق تعترب فرتة ا إل�ستحقاق يف آ�لية التنمية النظيفة الفرتة الزمنية
التي ميكن لن�شاط امل�رشوع خاللها أ�ن ي�سفر عن �إنبعاثات غازات الدفيئة أ�و منح
�شهادات �إزالة ثاين أ�ك�سيد الكربون .ويف بع�ض الظروف ،ميكن �إعادة جتديد فرتة
ا إل�ستحقاق مرتني ،كحد أ�ق�صى.
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Deforestation

�إزالة الغابات عملية طبيعية أ�و ب�رشية املن�ش أ� يتم خاللها حتويل أالرا�ضي احلرجية
را�ض غري حرجية .أ�نظر أ�ي� ًضا الت�شجري و�إعادة الت�شجري.
�إىل أ� ٍ
)Demand-side management (DSM

�إدارة اجلانب املتعلق بالطلب ال�سيا�سات والربامج الرامية �إىل الت أ�ثري على طلب
ال�سلع و /أ�و اخلدمات .أ�ما يف قطاع الطاقة فتهدف �إدارة اجلانب املتعلق بالطلب �إىل
احلد من الطلب على الكهرباء وعلى م�صادر الطاقة .وت�ساعد �إدارة اجلانب املتعلق
بالطلب على خف�ض �إنبعاثات غازات الدفيئة.
Dematerialization

ا إل�ستغناء عن الطابع املادي هي العملية التي يجري مبوجبها فك �إرتباط الن�شاط
ا إلقت�صادي عن مك ّون حجم الطاقة – املادة ،من خالل عمليات مثل ا إلنتاج الكف� ؤ
�إيكولوجي ًا أ�و ا إليكولوجيا ال�صناعية ،ما ي�ساعد على �إنخفا�ض الت أ�ثري البيئي بالن�سبة
�إىل وحدة الن�شاط ا إلقت�صادي.
Deposit-refund system

نظام رد الرهونات رهن أ�و ر�سم (�رضيبة) ُيدفع عند احل�صول على �سلعة معينة،
مع رد الرهن أ�و منح أ�و ح�سم لقاء القيام بعمل معني (يق�ضي عادة بت�سليم ال�سلعة
�إىل مكان معني).
Desertification

الت�صحر تر ّدي أالرا�ضي يف املناطق القاحلة و�شبه القاحلة واملناطق اجلافة �شبه
ّ
التغيات املناخية أ
والن�شطة الب�رشية.
بينها
من
خمتلفة،
عوامل
نتيجة
الرطبة
رّ
أ
أ
وتع ّرف �إتفاقية المم املتحدة ملكافحة
الت�صحر ( )UNCCDتر ّدي الرا�ضي على
ّ
أ�نه �إنخفا�ض أ�و فقدان ا إلنتاجية البيولوجية أ�و ا إلقت�صادية والتعقّد البيولوجي أ�و
ا إلقت�صادي ألرا�ضي املحا�صيل البعلية يف املناطق القاحلة و�شبه القاحلة واملناطق
�شبه الرطبة اجلافة والطبيعة و أ�را�ضي املحا�صيل املروية أ�و مراتع املا�شية أ�و
أ�را�ضي أالحراج والغابات ،ب�سبب �إ�ستخدام أالرا�ضي أ�و بفعل عملية أ�و جمموعة
من العمليات مبا فيها العمليات والنظم الناجمة عن أالن�شطة الب�رشية و أ�مناط ال�سكن
من قبيل حتات الرتبة ب�سبب الرياح و /أ�و املياه؛ وتر ّدي اخل�صائ�ص الفيزيائية
والكيميائية أ
والحيائية أ�و ا إلقت�صادية للرتبة والفقدان الطويل أالجل للغطاء النباتي
الطبيعي.
Devegetation

نزع الغطاء النباتي فقدان كثافة الغطاء النباتي يف نوع واحد من الغطاء النباتي
أالر�ضي.
Development path

نهج التنمية هو تط ّور يرتكز على جمموعة من اخل�صائ�ص التكنولوجية
وا إلقت�صادية وا إلجتماعية وامل�ؤ�س�ساتية والثقافية والبيولوجية الفيزيائية ُيحدد
التفاعالت ما بني النظم الب�رشية والطبيعية ،مبا يف ذلك أ�مناط ا إلنتاج وا إل�ستهالك
يف كافة البلدان ،مع مرور الوقت ووفق نظام خا�ص .أ�ما أ
النهج البديلة للتنمية
التوجهات احلالية جمرد
فتعني خمتلف م�سارات التنمية املمكنة ،مع �إ�ستمرار كون ّ
نهج واحد من بني أالنهج املمكنة.
Discounting

اخل�صم عملية ريا�ضية ت�ؤدي �إىل جعل املبالغ النقدية ( أ�و أالخرى) أ�و امل�ستلمة
أ�و املنفقة يف أ�وقات خمتلفة (�سنوات) متقاربة عرب الزمن .وي�ستعمل القائم بهذه

املرفق أ
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للتغي مع الوقت (> �صفر) من �سنة �إىل �سنة،
العملية معدل خ�صم ثابت أ�و قابل رّ
ما يجعل القيمة امل�ستقبلية ت�ساوي أ�قل منها اليوم .ويف نهج اخل�صم الو�صفي،
يتم القبول مبعدالت اخل�صم التي يعتمدها النا�س فعلي ًا (�سواء كانوا م ّدخرين أ�و
م�ستثمرين) يف قراراتهم اليومية (معدّل اخل�صم اخلا�ص) .أ�ما يف نهج اخل�صم
ا إللزامي ( أ�خالقي أ�و معياري) فيتم تثبيت مع ّدل اخل�صم �إنطالق ًا من منظور
�إجتماعي ،أ�ي بنا ًء على النظرة أالخالقية مل�صالح أالجيال امل�ستقبلية ،مث ًال (معدّل
اخل�صم ا إلجتماعي).
District heating

التدفئة احل�ضرية توزيع املياه ال�ساخنة (البخار يف النظم القدمية) من املحطات
املركزية �إىل املباين وامل�صانع يف منطقة كثيفة �سكّاني ًا (مقاطعة أ�و مدينة أ�و منطقة
متح�رضة ،مثل رور أ�و �سار يف أ�ملانيا) .وهي �شبكة معزولة ثنائية أالنابيب ،كنظام
تدفئة مركزية يعمل على املاء يف أ�حد املباين مث ًال .وميكن بوا�سطة مراكز التدفئة
املركزية �إ�ستعادة احلرارة املتبددة على امل�ستويات ال�صناعية ،ويف من�ش�آت حرق
النفايات ،وحمطات التوليد امل�شرتك للكهرباء أ�و املراجل امل�ستقلة احلارقة للوقود
أالحفوري أ�و الكتلة أالحيائية.
Double dividend

أ
الرباح املزدوجة الت أ�ثريات التي ميكن لل�صكوك امل ِد ّرة للعائدات ،مثل �رضائب
أ
أ
الكربون وتراخي�ص �إنبعاثات الكربون القابل للتداول� ،ن ( )1حت ّد من �و تخفّ�ض
�إنبعاثات غازات الدفيئة ( )2وتع ّو�ض ولو جزء ًا على أالقل من خ�سائر الرفاه
املحتملة الناجمة عن ال�سيا�سات املناخية من خالل �إعادة �إ�ستخدام العائدات يف
ا إلقت�صاد خلف�ض ال�رضائب أالخرى التي قد ت�س ِّبب الت�شوهات .ويف عامل ت�سوده
تغي املناخ ت أ�ثريات (« أ�رباح ثالثية» موجبة
البطالة غري الطوعية ،قد يكون ل�سيا�سات رّ
أ�و �سالبة) على فر�ص العمل .وحتدث أ
الرباح املزدوجة ال�ضعيفة ما دامت هناك
آ�ثار إلعادة تدوير العائدات ،أ�ي أ�نه يتم �إعادة �إ�ستخدام العائدات من خالل خف�ض
املعدالت الهام�شية لل�رضائب الت�شويهية .وتتطلب أ
الرباح املزدوجة القوية أ�ن
يع ّو�ض أ�ثر �إعادة �إ�ستخدام العائدات (املفيدة) ب أ�كرث مما كانت عليه ،فتفوق توليفة
التكاليف أالولية .ويف هذه احلالة ،تكون التكاليف ال�صافية خلف�ض غازات الدفيئة
�سلبية .أ�نظر أ�ي� ًضا ت أ�ثري التفاعل.
)Economies in Transition (EITs

تغي ًا من
ا إلقت�صاد الذي مير مبرحلة �إنتقالية البلدان التي ي�شهد �إقت�صادها رّ
نظام �إقت�صادي خمطط �إىل �إقت�صاد �سوق.
)Economies of scale (scale economies

وفورات احلجم �إنخفا�ض كلفة الوحدة لن�شاط ما ،مع متديد فرتة الن�شاط (ك�إنتاج
عدد أ�كرب من الوحدات).
Ecosystem

النظام ا إليكولوجي نظام من الكائنات احلية التي تتفاعل يف ما بينها ومع بيئتها
املادية .وحدود ما ميكن أ�ن ُي�سمى بالنظام ا إليكولوجي حتكمية بع�ض ال�شيء،
تبع ًا ملحور ا إلهتمام أ�و الدرا�سة .وهكذا ،قد يرتاوح نطاق أ�ي نظام �إيكولوجي بني
نطاقات مكانية �صغرية للغاية وبني أالر�ض ب أ�كملها يف نهاية املطاف.
Emissions Direct/ Indirect

ا إلنبعاثات املبا�شرة  /غري املبا�شرة تُعرف ا إلنبعاثات املبا�شرة أ�و «نقطة
ا إلنبعاث» عند نقطة ا إلطالق يف �سل�سلة الطاقة ،وتُن�سب �إىل تلك النقطة من �سل�سلة
الطاقة �إن كانت قطاع ًا أ�و تكنولوجيا أ�و ن�شاط ًا .فتُعترب ،مث ًال ،ا إلنبعاثات الناجتة عن
حمطات معاجلة الفحم لتوليد الكهرباء م�صدر ًا مبا�رش ًا ل إلنبعاثات من قبل قطاع

التزويد بالطاقة .أ�ما ا إلنبعاثات غري املبا�شرة أ�و ا إلنبعاثات «املخ�ص�صة لقطاع
امل�ستخدمني النهائيني» فهي ا إلنبعاثات املرتبطة ب�إ�ستخدام الطاقة يف قطاعات
ا إل�ستخدام النهائي وتحُ ت�سب �ضمن ا إلنبعاثات املن�سوبة �إىل مراحل ا إلنتاج أالولية
من طاقة ا إل�ستخدام النهائي .فمن املمكن أ�ن ُتُن�سب مث ًال بع�ض ا إلنبعاثات املرتبطة
بقطاع البناء �إىل �إ�ستخدام القطاع املذكور للكهرباء.
Emission factor

عامل ا إلنبعاثات عامل ا إلنبعاثات هو معدل ا إلنبعاث لوحدة الن�شاط واملدخالت
واملخرجات ،مثل أ�ن متلك حمطة طاقة تعمل على الوقود أالحفوري عامل �إنبعاثات
ُيقدر بـ  0.765كلغ  /كيلو واط يف ال�ساعة.
Emission permit

رخ�صة �إطالق ا إلنبعاثات رخ�صة �إطالق ا إلنبعاثات هي ح�صة ا إل�ستحقاقات غري
القابلة للتحويل أ�و التداول جتاري ًا التي حتددها حكومة كيان قانوين ما (�رشكة أ�و
جهة مطلقة إلنبعاثات أ�خرى) إلطالق كمية حمددة من مادة معينة .أ�ما الرخ�صة
القابلة للتداول جتارياً فهي أ�داة �سيا�سة �إقت�صادية ميكن يف �إطارها تبادل حقوق
الت�سبب بالتلوث ،أ�ي �إطالق كمية من غازات الدفيئة يف تلك احلالة ،وذلك من خالل
�سوق تراخي�ص حرة أ�و خا�صة للمراقبة.
Emission quota

احل�صة من ا إلنبعاثات اجلزء من �إجمايل ا إلنبعاثات امل�سموح بها املخ�ص�ص لبلد
أ�و ملجموعة من البلدان يف �إطار احلد أالق�صى ا إلجمايل ل إلنبعاثات.
)Emissions Reduction Unit (ERU

وحدة خف�ض ا إلنبعاثات تعادل طن ًا مرتي ًا واحد ًا من ا إلنبعاثات املخف�ضة أ�و
املنحاة يف ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ نتيجة م�رشوع تنفيذ م�شرتك (املعرف يف
املادة  6من بروتوكول كيوتو) .أ�نظر أ�ي� ًضا اخلف�ض املعتمد ل إلنبعاثات وا إلجتار
با إلنبعاثات.

Emission standard

معيار ا إلنبعاثات م�ستوى ا إلنبعاثات أالق�صى الذي ال يجوز جتاوزه مبقت�ضى
قانون أ�و �إتفاق طوعي .وت�ستعمل معايري عدة ،عوامل ا إلنبعاث يف تو�صيفاتها ،وهي
ال تفر�ض بالتايل حدود ًا مطلقة ل إلنبعاثات.

Emissions trading

ا إلجتار با إلنبعاثات منهج يعتمد على ال�سوق يف حتقيق أالهداف البيئية يتيح ألولئك
الذين يخف�ضون �إنبعاثات غازات الدفيئة �إىل ما دون احلد أالق�صى ل إلنبعاثات،
�إ�ستخدام التخفي�ضات الفائ�ضة أ�و ا إلجتار بها للتعوي�ض عن ا إلنبعاثات يف م�صدر
آ�خر داخل البلد أ�و خارجه .وعموم ًا ،ميكن أ�ن يحدث ا إلجتار ما بني ال�رشكات أ�و
على امل�ستويني املحلي والدويل .واعتمد تقرير التقييم الثاين الذي أ�ع ّدته الهيئة
بتغي املناخ ،مبد أ� �إ�ستخدام «الرخ�ص» لنظم التجارة
احلكومية الدولية املعن ّية رّ
املحلية أ�و «احل�ص�ص» لنظم التجارة الدولية .وا إلجتار با إلنبعاثات مبقت�ضى املادة
 17من بروتوكول كيوتو هو نظام للح�ص�ص القابلة للتداول يعتمد على الكميات
املخ�ص�صة التي تحُ �سب بناء على ا إللتزامات املدرجة يف املرفق باء من الربوتوكول،
واخلا�صة بخف�ض ا إلنبعاثات واحلد منها.
Emission trajectories

م�سارات ا إلنبعاثات هي �إ�سقاطات مل�سارات توجهات ا إلنبعاثات امل�ستقبلية أ�و
أ�مناط ا إلنبعاثات امل�شاهدة.
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املرفق أ
الول
Energy

الطاقة هي كمية العمل أ�و احلرارة املنتجة .ويتم ت�صنيف الطاقة مبوجب أ�نواع
خمتلفة منها� ،إال أ�ن الطاقة ت�صبح مفيدة ل إلن�سان عندما تتدفق من مكان �إىل آ�خر أ�و
نوع آ�خر .أ�ما الطاقة أ
الولية ( ُي�شار �إليها أ�ي� ًضا مب�صادر
نوع �إىل ٍ
يتم حتويلها من ٍ
الطاقة) فهي الطاقة املتج�سدة باملوارد الطبيعية (مثل الفحم والنفط اخلام والغاز
الطبيعي واليورانيوم) ،والتي مل تعرف أ�ي حتويل ب�رشي املن�ش أ� .وتحُ ّول �إىل
طاقة ثانوية بالتنظيف (الغاز الطبيعي) أ�و التكرير (النفط �إىل منتجات نفطية)
أ�و بتحويلها �إىل كهرباء أ�و حرارة .وعند �إي�صال الطاقة الثانوية �إىل من�ش�آت
ا إل�ستخدام النهائي ،تُدعى الطاقة النهائية (مث ًال الكهرباء عند منفذ اجلدار)
حيث ت�صبح قابلة ل إل�ستخدام (مثل ا إلنارة) .وت�ؤمن ال�شم�س يومي ًا كميات
كبرية من الطاقة بفعل التهطال والرياح وا إل�شعاع� ،إلخ ..فيتم تخزين ق�سم منها
يف الكتلة أالحيائية أ�و أالنهار وميكن ل إلن�سان أ�ن ي�ستغلها يف ما بعد ،أ�ما الق�سم
ا آلخر ف ُي�ستخدم على نحو مبا�رش ،كال�ضوء والتهوئة واحلرارة املحيطة .أ�ما
الطاقة املتجددة ف ُيح�صل عليها من تيارات الطاقة امل�ستمرة واملتكررة يف البيئة
الطبيعية ،وت�ضم التكنولوجيا غري املنتجة للكربون ،كالطاقة ال�شم�سية والطاقة
املائية والرياح واملد واجلزر والطاقة احلرارية أالر�ضية ،ف�ض ًال عن التكنولوجيات
غري امل�ؤثرة على �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون ،مثل الكتلة أالحيائية .أ�ما الطاقة
املتج�سدة فهي الطاقة امل�ستخدمة إلنتاج مادة (مثل املعادن املتكررة أ�و مواد
البناء) ،مع أالخذ بالطاقة امل�ستخدمة يف من�ش أ�ة الت�صنيع (غياب الطلبيات)،
والطاقة امل�ستخدمة يف �إنتاح املواد التي �ست�ستخدمها املن�ش أ�ة (الطلبية أالوىل)،
و�إىل ما هنالك.
Energy efficiency

كفاءة الطاقة ن�سبة خمارج الطاقة القابلة ل إل�ستخدام (املفيدة) أ�و ن�سبتها يف عملية
حتويل أ�و ن�شاط ،يف نظام ما �إىل مدخالت ذلك النظام من الطاقة.

Energy intensity

كثافة الطاقة هي ن�سبة �إ�ستخدام الطاقة �إىل الناجت ا إلقت�صادي .أ�ما على امل�ستوى
الوطني فكثافة الطاقة هي ن�سبة ا إل�ستخدام إلجمايل الطاقة أالولية املحلية أ�و طاقة
ا إل�ستخدام النهائي� ،إىل �إجمايل الناجت املحلي .أ�نظر أ�ي� ًضا ا إل�ستخدام اخلا�ص
للطاقة.

Energy security

أ�من الطاقة هي التدابري أالمنية املختلفة التي يتوجب على بلد أ�و على أال�رسة
الدولية ب�شكل عام ،أ�ن تتخذها للحفاظ على �إمدادات مالئمة من الطاقة.
)Energy Service Company (ESCO

�شركة خدمات الطاقة �رشكة ت�ؤمن خدمات يف جمال الطاقة للم�ستخدم النهائي،
وت�ضمن حتقيق وفرة الطاقة ،وتربطها مبا�رشة ب أ�جورها ،وكذلك بالتمويل ،أ�و هي
ت�ساعد على احل�صول على التمويل املطلوب لنظام الطاقة ،مع ا إلحتفاظ بدور مراقبة
م�ستمرة للوفرة طيلة مرحلة التمويل.

Environmental effectiveness

الفاعلية البيئية مدى قدرة �إجراء أ�و �سيا�سة أ�و أ�داة ما على توليد الت أ�ثري البيئي
املقرر أ�و احلا�سم أ�و املن�شود.

Environmentally sustainable technologies

التكنولوجيا امل�ستدامة بيئياً هي تكنولوجيات أ�قل تلويث ًا ،ت�ستخدم املوارد
بطريقة أ�كرث �إ�ستدامة ،وتقوم ب�إعادة تدوير املخ ّلفات واملنتجات أ�كرث من
التكنولوجيات أالخرى ،كما تعالج م�س أ�لة النفايات املتبقية ب�شكل أ�كرث قبو ًال ،مقارن ًة
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مع التكنولوجيات التي حت ّل حملها .كما أ�نها أ�كرث توافق ًا مع أالولويات ا إلجتماعية
ا إلقت�صادية والثقافية والبيئية املحددة على امل�ستوى الوطني.
Evidence

�صحة معتقد أ�و �إقرتاح ما.
الب ّينات املعلومات أ�و ا إل�شارات التي تد ّل على �صدق أ�و ّ
ويعك�س م�ستوى الب ّينات يف التقرير احلايل كمية املعلومات العلمية  /الفنية التي
ا�ستند �إليها امل�ؤلفون الرئي�سيون يف �إ�ستنتاجاتهم.
Externality/ External cost/ External benefit

أ
الثر اخلارجي  /الكلفة اخلارجية  /الفائدة اخلارجية تظهر ا آلثار اخلارجية
من ن�شاط ب�رشي عندما ال تراعي اجلهات امل�س�ؤولة عن ذلك الن�شاط ب�صورة كاملة
ت أ�ثريه على �إمكانيات ا آلخرين من حيث ا إلنتاج واال�ستهالك ،رغم غياب أ�ي تعوي�ض
عن ت أ�ثري �شبيه .وتكون التكاليف اخلارجية �سلبية يف حال كان الت أ�ثري �سلبي ًا ،و ُي�شار
�إليها باملنافع اخلارجية يف حال كان الت أ�ثري �إيجابي ًا.

Feed-in tariff

تعرفة �إمدادات الطاقة هي �سعر وحدة الطاقة الكهربائية الذي يتعينّ على مرفق
أ�و مورد الطاقة دفعها لقاء الطاقة املوزعة أ�و املتجددة التي تغذي املولدات غري
التابعة ملرفق ال�شبكة .وتقوم ال�سلطة العامة بتحديد التعرفة.
Flaring

ا إل�شتعال �إحرتاق غازات النفايات وال�سوائل املتطايرة يف الهواء الطلق ،عرب املدفئة
أ�و آ�بار النفط أ�و م�ضخات البرتول ،أ�و داخل حمطات التكرير أ�و م�صانع املواد
الكيميائية أ�و مدافن القمامة.
Forecast

التنب� ؤ النتائج املُ�سقطة �إ�ستناد ًا �إىل أالمناط الفيزيائية والتكنولوجية وا إلقت�صادية
وا إلجتماعية وال�سلوكية القائمة� ،إلخ.
Forest

الغابة ي�شري بروتوكول كيوتو �إىل أ�ن الغابة هي الرقعة أال�صغر يف أالر�ض ،بني
 1.0 - 0.05هكتار ًا ،تكون ذات غطاء �شجري ( أ�و م�ستوى خمزون موازن) ،أ�و
تغطيها أ�كرث من  %30-10من أال�شجار التي ميكن أ�ن يبلغ ارتفاعها � 2إىل  5مرت ًا
عند الن�ضج يف موقعها أال�صلي .وقد تت أ�لف الغابة �إما من جتمعات مغلقة تغطي
أ��شجارها املختلفة جلهة ا إلرتفاع وطبقة أالع�شاب واجلنبات ن�سب ًة عالية من م�ساحة
أالر�ض ،أ�و من غابة مفتوحة .وتعترب �ضمن فئة الغابات الت�ش ّكالت الطبيعية احلديثة
التكوين أ�و كافة املزارع التي من املفرت�ض أ�ن ت�صل كثافتها ال�شجرية �إىل 30-10
 %أ�و علو أ��شجارها �إىل  5-2مرت ًا ،على غرار املناطق امل�ش ّكلة جلزء من الغابة ،والتي
وجدت نف�سها خارج املخزون احلرجي نتيجة تدخل ب�رشي كاحل�صاد ،أ�و أل�سباب
طبيعية ،لكن من املتوقع أ�ن تعود وتتحول �إىل غابة من جديد .أ�نظر أ�ي� ًضا الت�شجري،
و�إعادة الت�شجري و�إزالة الغابات.
Fossil fuels

الوقود أ
الحفوري وقود يعتمد على الكربون ،و ُي�ستمد من روا�سب الهيدروكربون
أالحفوري مبا يف ذلك الفحم واخلث والنفط والغاز الطبيعي.
Free Rider

املنتفع باملجان كل من ينتفع من ال�صالح العام من دون أ�ن ي�ساهم يف حتقيقه
واحلفاظ عليه.

املرفق أ
الول
Fuel cell

خل ّية وقود تولد خل ّية الوقود الكهرباء بطريقة مبا�رشة وم�ستمرة من تفاعل
الهيدروجني الكهربائي الكيميائي امل�ضبط أ�و من وقود آ�خر أ�و من أالك�سيجني.
ومبا أ�نها ت�ستخدم الهيدروجني كوقود ،ف�إن اخلل ّية ال تطلق �إال املاء واحلرارة (من
دون ثاين أ�ك�سيد الكربون) القابلة ل إل�ستخدام ( أ�نظر التوليد امل�شرتك).
Fuel switching

تغيري الوقود ب�شكل عام ،يعني «التغيري» �إ�ستبدال الوقود أ�لف بالوقود باء .أ�ما
تغي املناخ فيعني «التغيري« ،ب�شكل �ضمني ،أ�ن للوقود أ�لف
يف �إطار احلديث عن رّ
حمتوى كربون أ�دنى من الوقود باء ،ك�إ�ستبدال الفحم بالغاز الطبيعي مث ًال.

Full-cost pricing

الت�سعري على أ��سا�س الكلفة الكاملة حتديد أال�سعار النهائية لل�سلع واخلدمات
بحيث ت�شمل التكاليف اخلا�صة للمدخالت ،والتكاليف اخلارجية الناجمة عن
�إنتاجها و�إ�ستخدامها.
G77/ China

جمموعة الـ / 77ال�صني أ�نظر جمموعة الـ 77وال�صني.
)General circulation (climate) model (GCM

منوذج الدوران العام (للمناخ) التمثيل العددي للنظام املناخي املبني على
خ�صائ�ص عنا�رصه الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية ،وعلى تفاعالتها وعمليات
الت أ�ثري التفاعلي التابعة لها ،وهو ي أ�خذ بكافة خ�صائ�ص النظام املعروفة أ�و بجزء
منها .وميكن متثيل النظام املناخي من خالل �إ�ستعمال مناذج خمتلفة التعقيد ،حيث
ميكن ،على �سبيل املثال ،و�ضع هيكل من النماذج لكل عن�رص أ�و جمموعة من عنا�رصه.
وهي مناذج تختلف يف ما بينها من حيث عدد أالبعاد املكانية ومدى التمثيل الوا�ضح
للعمليات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية ،أ�و امل�ستوى الذي يتم �إنطالق ًا منه
تقييم البارامرتات تقييم ًا �إختباري ًا .وت�ؤمن النماذج املتقارنة للدوران العام بني
الغالف اجلوي واملحيطات واجلليد البحري متثي ًال �شام ًال للنظام املناخي .وهناك
تط ّور يف �إجتاه و�ضع مناذج أ�كرث تعقيد ًا ت�ضم الكيمياء والبيولوجيا النا�شطتني.
General equilibrium analysis

حتليل التوازن العام يتناول حتليل التوازن العام يف آ�ن واحد جميع أال�سواق
والت أ�ثريات التفاعلية بني تلك أال�سواق يف �إقت�صاد ي�ؤدي �إىل التخ ّل�ص من ال�سلع يف
أال�سواق .أ�نظر أ�ي� ًضا توازن ال�سوق.

ا إلنبعاثات الب�رشية املن�ش أ�.
)Global Warming Potential (GWP

�إمكانية ا إلحرتار العاملي م�ؤ�رش مبني على اخل�صائ�ص ا إل�شعاعية لغازات
الدفيئة اجليدة املزج ،يقي�س الت أ�ثري ا إل�شعاعي لوزن وحدة واحدة من غاز الدفيئة
اجليد املزج يف الغالف اجلوي احلايل واملُدمج خالل فرتة زمنية حمددة� ،إىل الت أ�ثري
ا إل�شعاعي لثاين أ�ك�سيد الكربون .ومتثل �إمكانية ا إلحرتار العاملي الت أ�ثري امل�شرتك
على طول الفرتات الزمنية املختلفة التي تبقى خاللها تلك الغازات يف الغالف اجلوي،
وتبقى كفاءتها الن�سبية يف �إمت�صا�ص ا إل�شعاع ما دون أالحمر اخلارج .وي�ستند
بروتوكول كيوتو �إىل �إمكانيات ا إلحرتار العاملي الناجتة عن �إنبعاثات تذبذبية �ضمن
�إطار زمني م ّدته مئة عام.
Green accounting

املحا�سبة اخل�ضراء حماوالت إلدخال �سل�سلة أ�و�سع من �إجراءات الرفاه
ا إلجتماعي يف درا�سات ا إلقت�صاد الكلي التي تغطي أالوجه ا إلجتماعية والبيئية
والتنموية لل�سيا�سات .وت�ضم املحا�سبة اخل�رضاء تقييم ًا نقدي ًا يحاول �إحت�ساب
«الناجت الوطني ال�صديق للبيئة» مع ال�رضر ا إلقت�صادي املت أ�تي عن امللوثات الناجتة
عن ذلك ا إلنتاج الوطني ،با إل�ضافة �إىل أ�نظمة حما�سبة ت�ضم بيانات متعلقة بالتل ّوث
الك ّمي غري النقدي ،وبا إل�ستنفاد ومعطيات أ�خرى.
Greenhouse effect

ظاهرة الدفيئة متت�ص غازات الدفيئة ب�صورة فعلية أال�شعة ما دون احلمراء
التي تنبعث من �سطح أالر�ض ،ومن الغالف اجلوي ذاته ب�سبب هذه الغازات ،ومن
ال�سحب .وينبعث �إ�شعاع الغالف اجلوي �إىل جميع ا إلجتاهات ،مبا يف ذلك �إىل أال�سفل
نحو �سطح أالر�ض .وهكذا ،تختزن غازات الدفيئة احلرارة داخل نظام ال�سطح
– الرتوبو�سفري .وي�سمى ذلك ظاهرة الدفيئة.
ويقرتن ا إل�شعاع ما دون أالحمر احلراري يف الرتوبو�سفري بقوة بدرجة حرارة
ا إلرتفاع الذي ينبعث منه .ويف الرتوبو�سفري ،تنخف�ض احلرارة عموم ًا مع ا إلرتفاع.
والواقع أ�ن أال�شعة ما دون احلمراء التي تنبعث �إىل الف�ضاء تن�ش أ� من �إرتفاع درجة
حرارة يبلغ يف املتو�سط  19-درجة مئوية بالتوازن مع �صايف �إ�شعاع ال�شم�س الوارد،
بينما تظل درجة حرارة �سطح أالر�ض أ�على بكثري وتبلغ حوايل  14+درجة مئوية.
وت�ؤدي الزيادة يف تركيز غازات الدفيئة �إىل زيادة يف عدم �شفافية الغالف اجلوي
ألل�شعة ما دون احلمراء ،ومن ثم �إىل �إ�شعاع فاعل ينبعث �إىل الف�ضاء من �إرتفاع
أ�على ،مع درجة حرارة أ�كرث �إنخفا� ًضا .وي�سبب ذلك ت أ�ثري ًا �إ�شعاعي ًا ي�ؤدي بدوره �إىل
زيادة يف ظاهرة الدفيئة ،وهو ما ي�سمى بظاهرة الدفيئة املعززة.

Geo-engineering

)Greenhouse gases (GHGs

الهند�سة اجليولوجية اجلهود التكنولوجية التي تهدف �إىل �إ�ستقرار النظام
املناخي عرب التدخل املبا�رش على م�ستوى ميزانية طاقة أالر�ض ،وذلك بهدف احلد
من ا إلحرتار العاملي.

غازات الدفيئة غازات الدفيئة هي املك ّونات الغازية املوجودة يف الغالف اخلارجي،
�سواء كانت طبيعية أ�و ب�رشية املن�ش أ� ،التي متت�ص وتبعث با إل�شعاع يف أ�طوال موجات
مع ّينة ،يف نطاق طيف أال�شعة ما دون احلمراء ،تنبعث من �سطح أالر�ض والغالف
اجلوي وال�سحب .وت�سبب هذه اخلا�صية ظاهرة الدفيئة .وبخار املاء وثاين أ�ك�سيد
الكربون و أ�ك�سيد النيرتوز وامليثان أ
والوزون هي غازات الدفيئة أالولية يف الغالف
اجلوي أللر�ض .با إل�ضافة �إىل ذلك ،هناك عدد من غازات الدفيئة الب�رشية ال�صنع
بالكامل يف الغالف اجلوي ،مثل الهالوكربونات وغريها من املواد املحتوية على
الكلور والربومني ،والتي يجري تناولها �ضمن �إطار بروتوكول مونرتيال .و�إىل
جانب ثاين أ�ك�سيد الكربون و أ�ك�سيد النيرتوز وامليثان ،يتناول بروتوكول كيوتو
غازات الدفيئة أالخرى مثل �سدا�سي فلوريد الكربيت ومركبات الهيدروفلوروكربون
ومركبات الهيدروكربون الكاملة الفلورة.

)Global Environmental Facility (GEF

مرفق البيئة العاملي ي�ساعد مرفق البيئة العاملي ،الذي مت �إن�شا�ؤه يف العام ،1991
الدول النامية على متويل م�شاريع وبرامج حتمي البيئة العاملية .فيمنح املرفق الدعم
وتغي املناخ واملوارد املائية الدولية وتدهور
لربامج تتعلق بالتن ّوع البيولوجي رّ
أالرا�ضي وطبقة أالوزون واملل ّوثات الع�ضوية الثابتة.
Global warming

ا إلحرتار العاملي ا إلحرتار العاملي هو زيادة تدريجية مر�صودة أ�و متوقعة
يف درجات حرارة ال�سطح العاملية ،ك أ�حد تداعيات الت أ�ثري ا إل�شعاعي الناجت عن
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)Gross Domestic Product (GDP

الناجت املحلي ا إلجمايل جمموع �إجمايل القيمة امل�ضافة ،ب أ��سعار امل�شرتين ،من
جميع املنتجني املقيمني وغري املقيمني يف ا إلقت�صاد ،ت�ضاف �إليه ال�رضائب ،وتطرح
منه ا إلعانات غري املدرجة يف قيمة املنتجات يف بلد ما أ�و يف منطقة جغرافية لفرتة
معينة من الزمن ،تبلغ عاد ًة �سنة واحدة .ويح�سب هذا الناجت من دون خ�صم مبالغ
�إ�ستهالك قيمة أال�صول امل�صنعة أ�و �إ�ستنزاف املوارد الطبيعية وتدهورها.

)Gross National Product (GNP

الناجت القومي ا إلجمايل الناجت القومي ا إلجمايل هو مقيا�س الدخل القومي ،يقي�س
القيمة امل�ضافة من امل�صادر املحلية واخلارجية التي يطالب بها ال�سكان .ويت أ�لف
الناجت القومي ا إلجمايل من الناجت املحلي ا إلجمايل زائد ًا �صايف �إيرادات الدخل أالويل
من غري املقيمني.
Gross World Product

الناجت العاملي ا إلجمايل ُيجمع �إجمايل الناجت املحلي يف كافة البلدان بهدف التو�صل
�إىل الناجت العاملي ا إلجمايل.
)Group of 77 and China (G77/China

جمموعة الـ 77وال�صني (جمموعة الـ / 77ال�صني) ت�ش ّكلت يف أال�صل من 77
بلد ًا ،وباتت ت�ضم ا آلن أ�كرث من  130بلد ًا نامي ًا ،تك ّون كتلة تفاو�ضية رئي�سية يف
تغي املناخ .و ُي�شار �إىل جمموعة الـ/ 77
عملية �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية ب�ش أ�ن رّ
أ
أ
ال�صني أ�ي� ًضا باعتبارها من البلدان غري املدرجة �ضمن املرفق الول ب�إتفاقية المم
تغي املناخ.
املتحدة ا إلطارية ب�ش أ�ن رّ

Governance

للتغيات
تغيت الطريقة التي كانت تفهم بها كلمة «احلكومة» �إ�ستجاب ًة رّ
احلكم لقد رّ
أ
ا إلجتماعية وا إلقت�صادية والتكنولوجية التي �شهدتها العقود الخرية .فح�صل،
نتيجة ذلك ،حت ّول من احلكومة املرتبطة �إرتباط ًا وثيق ًا بالدولة  -أالمة (الدولة
القومية) �إىل مفهوم أ�كرث �شمولية ي�س ّلم بامل�ساهمات املق ّدمة من احلكومة مبختلف
م�ستوياتها (امل�ستوى العاملي والدويل وا إلقليمي واملحلي) وبدور القطاع اخلا�ص
أ
والطراف غري احلكومية واملجتمع املدين.

Hot air

الهواء ال�ساخن وفق ًا مل�صطلحات بروتوكول كيوتو يف العام  ،1997يتم التعبري عن
أ�هداف ا إلنبعاثات الوطنية يف املرفق باء ن�سبة �إىل �إنبعاثات العام  .1990لكن ،تبينّ
أ�ن ذلك الهدف ،بالن�سبة �إىل دول ا إلحتاد ال�سوفياتي ال�سابق و أ�وروبا ال�رشقية ،هو
أ�على من �إنبعاثاتها احلالية وامل�سقطة أل�سباب ال عالقة لها ب أ�ن�شطة التخفيف من
تغي املناخ .ومن املتوقع أ�ن متلك رو�سيا و أ�وكرانيا ب�شكل خا�ص قدر ًا كبري ًا
آ�ثار رّ
من ح�ص�ص ا إلنبعاثات الزائدة عن حاجتيهما خالل الفرتة املمتدة ما بني العامني
 2008و ،2012ن�سبة إلنبعاثاتهما املتوقعة .و ُي�شار �إىل تلك احل�ص�ص أ�حيان ًا بالهواء
ال�ساخن ألنها قابلة للتداول مبوجب آ�ليات املرونة التابعة لربوتوكول كيوتو� ،إذ �إنها
مل تنتج عن أ�ن�شطة التخفيف من ا آلثار.
Hybrid vehicle

املركبة الهجينة أ�ي مركبة ت�ستعمل م�صدري د�رس (دفع) ،خا�صة املركبة التي
جتمع بني حمرك داخلي ا إلحرتاق وحمرك كهربائي.
)Hydrofluorocarbons (HFCs

مركبات الهيدروفلوروكربون من �ضمن غازات الدفيئة ال�ستة التي يجب
تخفي�ضها مبقت�ضى بروتوكول كيوتو .ويتم �إنتاجها جتاري ًا على اعتبار أ�نها بديل
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عن مر ّكبات الهيدروفلوروكربون امل�ستعملة على نطاق وا�سع يف التربيد و�صناعة
أ��شباه املو�صالت .وترتاوح �إمكانيات ا إلحرتار العاملي التي تنطوي عليها ما بني
 1300و.11700
Implementation

التنفيذ ي�شري التنفيذ �إىل التدابري املتخذة للوفاء با إللتزامات مبوجب معاهدة ما،
وي�ضم مراحل قانونية وفعلية .ويتعلق التنفيذ القانوين بالقوانني والت�رشيعات
أ
والحكام الق�ضائية ،مبا يف ذلك أالن�شطة أالخرى كاجلهود الهادفة �إىل ت أ�مني التق ّدم،
تتخذها احلكومات لتحويل ا إلتفاقات الدولية �إىل قوانني و�سيا�سات حملية .ويحتاج
التنفيذ الفعلي �إىل �سيا�سات وبرامج ت�ؤدي �إىل تغيري �سلوك املجموعات امل�ستهدفة
وقراراتها ،لتقوم هذه املجموعات بدورها يف اتخاذ �إجراءات فاعلة للتخفيف من
ا آلثار والتك ّيف.
)Income elasticity (of demand

التغي املئوية يف مقدار الطلب على �سلعة أ�و
مرونة الدخل (الطلب) هي ن�سبة رّ
تغي ن�سبته  %1يف الدخل .ويزداد الطلب على معظم ال�سلع واخلدمات
خدمة� ،إىل رّ
أ
مع �إرتفاع الدخل ،ما يجعل مرونة الدخل �إيجابية� .ما عندما تقل املرونة عن واحد
فتدعى ال�سلع واخلدمات با إلحتياجات ال�رضورية.
Industrial Ecology

ا إليكولوجيا ال�صناعية هي عالقة �صناعة معينة ببيئتها .وغالب ًا ما تعني التخطيط
الواعي للعمليات ال�صناعية من أ�جل التقليل قدر ا إلمكان من ت أ�ثرياتها اخلارجية
ال�سلبية (باللجوء �إىل تد ّرج احلرارة واملواد ،على �سبيل املثال).

Inertia

تغي املناخ �إىل
الق�صور الذاتي ي�شري الق�صور الذاتي يف �إطار التخفيف من آ�ثار رّ
أ
�صعوبة التغيري الناجتة عن ظروف �سابقة التواجد يف املجتمع ،مثل ر��س املال
املادي ،وب�رشية املن�ش أ� ،ور أ��س املال الطبيعي ،ور أ��س املال ا إلجتماعي غري املادي مبا
يف ذلك امل�ؤ�س�سات والت�رشيعات واملعايري .فالهياكل تطبق على نطاق املجتمع وجتعل
التغيري أ�كرث �صعوبة.
Integrated assessment

التقييم املتكامل طريقة حتليل جتمع ما بني النتائج والنماذج النا�شئة عن العلوم
الفيزيائية والبيولوجية وا إلقت�صادية وا إلجتماعية ،والتفاعالت بني هذه املك ّونات يف
التغي البيئي وعواقبه و�إجراءات الت�صدي له على �صعيد
�إطار مت�سق ،لتقييم حالة رّ
ال�سيا�سات.
Integrated Design Process (IDP) of buildings

عملية الت�صميم املتكامل للمباين حتقيق التوجه وال�شكل أالمثلني للمباين وت أ�مني
و�سائل تغليف وتغطية عالية أالداء للحد قدر ا إلمكان من حِ ملي التدفئة والتربيد.
وتقوم املمار�سات ال�سلبية يف ت�ضبيط نقل احلرارة والتهوئة و�إتاحة املجال ل إل�ستفادة
من �ضوء النهار ،بخف�ض التحميل من الطاقة خف� ًضا �إ�ضافي ًا .ويف حال مت القيا�س يف
أالنظمة ال�صحيحة احلجم والت�ضبيط ،وذات الكفاءة ،تعالج م�س أ�لة املخ ّلفات من
الطاقة املح ّملة .وتتطلب عملية الت�صميم املتكامل للمباين ت�صميم ًا تعقبي ًا ُي�رشك كافة
أالطراف املعنية ،بدء ًا من م�ستخدمي املباين و�صو ًال �إىل مو ّردي التجهيزات ،وبو�سع
العملية أ�ن حتقق وفورات يرتاوح قدرها ما بني  30و %75من �إ�ستخدام الطاقة يف
املباين اجلديدة بكلفة �إ�ستثمارية �إ�ضافية �ضئيلة أ�و من دون كلفة �إ�ضافية.

Intelligent controls

ال�ضوابط الذكية تعني فكرة ال�ضوابط الذكية يف هذا التقرير تطبيق تكنولوجيا
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املعلومات يف املباين ل�ضمان �ضبط �إ�ستعمال التدفئة والتهوئة والتربيد والكهرباء
على نحو فاعل .وتتطلب مراقبة فاعلة للبارامرتات كدرجات احلرارة واحلمل
احلراري والرطوبة� ،إلخ .مع مقايي�س الت�ضبيط املنا�سبة («عدادات قيا�س ا إل�ستهالك
املعتربة»).
Interaction effect

تغي املناخ مع نظم ال�رضائب املحلية
ت أ�ثري التفاعل نتيجة تفاعل �صكوك �سيا�سات رّ
أ
القائمة ،مبا يف ذلك ت أ�ثري تفاعل ال�رضائب الناجمة عن �إزدياد التكاليف وت�ثري �إعادة
تدوير ا إليرادات املخفّ�ضة للتكاليف .أ
فالول يعك�س الت أ�ثريات املمكنة ل�سيا�سات
أ
أ
غازات الدفيئة على أ��سواق العمل ور أ��س املال من خالل ت�ثرياتها على الجور الفعلية
والعائد الفعلي لر أ��س املال .فتقييد ح�ص�ص �إنبعاثات غازات الدفيئة امل�سموح يرفع
�سعر الكربون ،وبالتايل تكاليف ا إلنتاج و أ��سعار املنتجات ،ما يقلل العائد الفعلي
للعمل ور أ��س املال .وبوجود �سيا�سات تزيد من �إيرادات احلكومات ،و�رضائب
الكربون والرخ�ص املباعة باملزاد ،ميكن �إعادة تدوير ا إليرادات للحد من ال�رضائب
امل�شوهة ال�سارية .أ�نظر أ�ي� ًضا أالرباح املزدوجة.
)Intergovernmental Organization (IGO

منظمة حكومية دولية منظمات تت أ�لف من احلكومات .ومن أ�مثلتها ،البنك الدويل
ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي ومنظمة الطريان املدين الدويل
بتغي املناخ ،وغريها من منظمات أالمم املتحدة
والهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
واملنظمات ا إلقليمية .وت�سمح «�إتفاقية املناخ» ب�إعتماد ممثلي هذه املنظمات احلكومية
الدولية حل�ضور دورات التفاو�ض.
)International Energy Agency (IEA

الوكالة الدولية للطاقة ت�ش ّكلت يف العام  ،1974وهي ترتبط مبنظمة التعاون والتنمية
يف امليدان ا إلقت�صادي ،وت�سمح للبلدان أالع�ضاء �إتخاذ تدابري م�شرتكة ملواجهة
احلاالت الطارئة يف جمال �إمدادات النفط ،وتبادل املعلومات املتعلقة بالطاقة وتن�سيق
�سيا�ساتها يف ذلك املجال والتعاون يف و�ضع برامج ر�شيدة إل�ستخدام الطاقة.
)Joint Implementation (JI

التنفيذ امل�شرتك آ�لية تنفيذ قائمة على ال�سوق ،مت تعريفها يف املادة  6من بروتوكول
كيوتو وت�سمح للبلدان املدرجة يف املرفق أالول أ�و لل�رشكات من تلك البلدان بتنفيذ
امل�شاريع تنفيذ ًا م�شرتك ًا للحد من ا إلنبعاثات أ�و لزيادة امل�صارف وتقا�سم وحدات
خف�ض ا إلنبعاثات .كما ت�سمح املادة  ( 4.2أ�) من �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية ب�ش أ�ن
تغي املناخ بالتنفيذ امل�شرتك .أ�نظر أ�ي� ًضا الن�شاطات امل�شرتكة التنفيذ و آ�ليات
رّ
كيوتو.

)Kyoto Mechanisms (also called Flexibility Mechanisms

آ�ليات كيوتو (وتدعى أ�ي�ضاً آ�ليات املرونة) آ�ليات �إقت�صادية قائمة على مبادئ
ال�سوق ميكن أللطراف يف بروتوكول كيوتو �إ�ستخدامها يف حماولة للحد من
الت أ�ثريات ا إلقت�صادية املحتملة ملتطلبات خف�ض �إنبعاثات غازات الدفيئة .وت�شمل
التنفيذ امل�شرتك (املادة  )6و آ�لية التنمية النظيفة (املادة  )12وا إلجتار
با إلنبعاثات (املادة .)17
Kyoto Protocol

بروتوكول كيوتو مت �إعتماد بروتوكول كيوتو امللحق ب�إتفاقية أالمم املتحدة
تغي املناخ ( )UNFCCCيف الدورة الثالثة مل�ؤمتر أالطراف الذي عقد
ا إلطارية ب�ش أ�ن رّ
يف كيوتو ،يف العام  .1997وي�شمل الربوتوكول تعهدات ملزمة قانون ًا ،با إل�ضافة �إىل
تلك التعهدات الواردة يف ا إلتفاقية ( .)UNFCCCووافقت البلدان املندرجة يف املرفق
باء امللحق بالربوتوكول (معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي

والبلدان التي متر �إقت�صاداتها مبرحلة �إنتقالية) على تخفي�ض �إنبعاثاتها من غازات
الدفيئة الب�رشية املن�ش أ� (ثاين أ�ك�سيد الكربون وامليثان و أ�ك�سيد النيرتوز واملر ّكبات
الكربونية الفلورية الهيدرولوجينية واملر ّكبات الكربونية الفلورية امل�ش ّبعة و�ساد�س
فلوريد الكربيت) بن�سبة  %5كحد أ�دنى على أالقل دون امل�ستويات ال�سائدة يف
العام  1990خالل فرتة ا إللتزام املمتدة من العام � 2008إىل العام  .2012ودخل
بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ يف � 16شباط  /فرباير .2005
Landfill

مدفن قمامة هو مكب نفايات �صلبة ،حيث يتم التخل�ص من القمامة على م�ستوى
أالر�ض أ�و فوقه أ�و حتته .وهو حمدود باملناطق املخ�ص�صة للقمامة ،مع مواد تغطية
ومراقبة للنفايات التي يتم التخل�ص منها ،و�إدارة لل�سوائل والغازات .فهو ي�ستثني
بالتايل التخل�ص من النفايات غري اخلا�ضعة للمراقبة.
Land-use

�إ�ستخدام أ
الرا�ضي جمموع الرتتيبات والن�شاطات واملدخالت املنفذة يف نوع معينّ
من الغطاء أالر�ضي (جمموعة من ا إلجراءات الب�رشية) .أ
والغرا�ض ا إلجتماعية
وا إلقت�صادية التي تُدار من أ�جلها أالرا�ضي (مثل الرعي و�إ�ستخال�ص اخل�شب
وال�صيانة) .ويحدث تغيري يف �إ�ستخدام أالرا�ضي مث ًال عند حتويل الغابة �إىل أ�ر�ض
زراعية أ�و �إىل منطقة ح�رضية.

Leapfrogging

قفزة �سريعة (قفزة ال�ضفدع) قدرة الدول النامية على ا إللتفاف على التكنولوجيا
الو�سيطة ،والقفز مبا�رش ًة نحو التكنولوجيات النظيفة املتقدمة ،وت�سمح القفزة
ال�رسيعة للدول النامية با إلنتقال �إىل م�سار تنموي متدين ا إلنبعاثات.
Learning by doing

التعلم باملمار�سة مع تزايد �إعتياد الباحثني وال�رشكات على العملية التكنولوجية
اجلديدة ،أ�و بعد �إكت�ساب اخلربات من خالل تو�سيع ا إلنتاج ،أ��صبح ب�إمكانهم
�إكت�شاف طرق جديدة لتح�سني العمليات وخف�ض التكاليف .وبالتايل ،يكون التعلم
باملمار�سة نوع ًا من التغيري التكنولوجي القائم على اخلربة.
Levelized cost price

�سعر الكلفة ال�سعر الوحيد ملخرجات م�رشوع ما ،يجعل قيمة ا إليرادات احلالية
(املنافع) م�ساوية لقيمة التكاليف الراهنة طوال مدة امل�رشوع .أ�نظر أ�ي� ًضا اخل�صم
والقيمة احلالية.
Likelihood

أ
الرجحية �إحتمال ح�صول حدث أ�و ظهور نتيجة أ�و ح�صيلة ما ،حيث ميكن
تقديرها على نحو �إحتمايل ،و ُي�شار �إليها يف تقارير الهيئة احلكومية الدولية املعنية
بتغي املناخ عرب امل�صطلحات املعيارية:
رّ
حتدد كالتايل:
نتيجة أ�و ح�صيلة خا�صة
م�ؤكد �إفرتا�ضي ًا
أ�و عدد من نتائج %99> /
أ
مرجح جد ًا
ح�صائل حدث غري �كيد >%90
ّ
تبلغ أ�رجحية ح�صوله
مرجح
>%66
ّ
مت�ساوي
� 33إىل %66
أالرجحية تقريب ًا
م�ستبعد
>%33
م�ستبعد جداً
>%10
م�ستبعد �إىل حد
>%1
�إ�ستثنائي
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Lock-in effect

ت أ�ثري ا إلحتجاز ي�ستمر �إ�ستخدام التكنولوجيا التي تغطي ح�ص� ًصا كبرية من
ال�سوق نتيجة عوامل مثل تكاليف ا إل�ستثمار املعدومة ،وتطوير البنى التحتية
ذات ال�صلة ،و�إ�ستخدام التكنولوجيات التكاملية ،ف�ض ًال عن الهيكليات والعادات
امل�ؤ�س�ساتية وا إلجتماعية.

خيارات كفاءة املواد هي ،يف التقرير احلايل ،خيارات احل ّد من �إنبعاثات غازات
الدفيئة من خالل خف�ض حجم املواد الالزمة ملنتج أ�و خدمة معينة.
Measures

تكنولوجيا الكربون املنخف�ض التكنولوجيا التي تت�سبب خالل دورة حياتها
ب�إطالق ن�سبة �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ أ�قل من اخليارات التكنولوجية
أالخرى .أ�نظر أ�ي� ًضا التكنولوجيا امل�ستدامة بيئياً.

التدابري التدابري هي التكنولوجيات والعمليات واملمار�سات التي حت ّد من �إنبعاثات
غازات الدفيئة أ�و الت أ�ثريات �إىل ما دون امل�ستويات املتوقعة يف امل�ستقبل .ومن بني
أالمثلة عليها ،تكنولوجيات الطاقة املتجددة وعمليات احل ّد من النفايات وممار�سات
�إ�ستخدام النقل العام� ،إلخ .أ�نظر أ�ي� ًضا ال�سيا�سات.

Macroeconomic costs

)Methane (CH4

Low-carbon technology

التكاليف على م�ستوى ا إلقت�صاد الكلي تقا�س تلك التكاليف عادة باعتبارها
تغيات يف الناجت املحلي ا إلجمايل أ�و يف منو الناجت املحلي ا إلجمايل أ�و خ�سارة يف
رّ
أ
الرعاية ا إلجتماعية �و يف ا إل�ستهالك.

امليثان امليثان هو أ�حد غازات الدفيئة ال�ستة التي يجب احل ّد منها مبقت�ضى
بروتوكول كيوتو .وهو املك ّون أال�سا�سي للغاز الطبيعي ،ويرتبط بكافة أ�نواع وقود
الهيدروكربون وتربية احليوانات والزراعة .وميثان الطبقة الفحمية هو الغاز
املوجود يف طبقات الفحم.

الت�سعري بالتكلفة احلدية ت�سعري ال�سلع واخلدمات ،بحيث ي�ساوي الكلفة
ا إل�ضافية الناجمة عن زيادة ا إلنتاج وحدة �إ�ضافية .وت�شري النظرية ا إلقت�صادية �إىل
أ�ن نوع ًا �شبيه ًا من الت�سعري يزيد الرفاه ا إلجتماعي �إىل حده أالق�صى يف ا إلقت�صاد
أالف�ضل أالول.

Methane recovery

Marginal cost pricing

Market barriers

تغي املناخ،
احلواجز ال�سوقية تعني احلواجز ال�سوقية يف �سياق التخفيف من آ�ثار رّ
الظروف التي متنع أ�و تعيق �إنت�شار التكنولوجيات أ�و املمار�سات الفاعلة بالقيا�س
�إىل الكلفة ،والتي ميكنها التخفيف من �إنبعاثات غازات الدفيئة.
Market-based regulation

التنظيم القائم على ال�سوق أ��ساليب تنظيمية ت�ستخدم آ�ليات أال�سعار (كال�رضائب
وا إلجتار باحل�ص�ص القابلة للتداول) ،من بني أالدوات أالخرى ،للح ّد من �إنبعاثات
غازات الدفيئة.
Market distortions and imperfections

ت�شوهات أ
ال�سواق وعيوبها عند املمار�سة� ،ستُظهر أال�سواق دائم ًا ت�شوهات
وعيوب ًا كالنق�ص يف املعلومات ،وم�ؤ�رشات أال�سعار امل�شوهة ،وغياب التناف�س ،و�/وأ
حاالت الف�شل امل�ؤ�س�ساتي املتعلقة بالت�رشيعات ،وحتديد غري موائم حلقوق ا إلن�سان،
والت�شوه الناجت عن أالنظمة ال�رضيبية ،أ
وال�سواق املالية املحدودة.

Market equilibrium

توازن ال�سوق النقطة التي يتعادل فيها الطلب على ال�سلع واخلدمات مع العر�ض،
وغالب ًا ما ُتبينّ على أ��سا�س م�ستويات أال�سعار املحددة يف �سوق تناف�سية ،التي
«توازن» ال�سوق.
)Market Exchange Rate (MER

�سعر ال�صرف ال�سائد يف ال�سوق هو مع ّدل �رصف العمالت أالجنبية .ويقوم
التغي على م�ستوى
�إقت�صاد معظم البلدان بن�رش تلك املعدّالت يومي ًا ،وهي قليلة رّ
أ��سعار ال�رصف كافة .وقد يظهر �إختالف كبري يف بع�ض الدول النامية بني أ��سعار
ال�رصف الر�سمية و أ��سعار ال�رصف يف ال�سوق ال�سوداء ،لذا ي�صعب حتديد �سعر
ال�رصف ال�سائد يف ال�سوق.
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�إ�ستخال�ص امليثان �إحتجاز �إنبعاثات امليثان من آ�بار النفط ،مث ًال ،أ�و مناجم الفحم
أ�و الطبقات الفحمية أ�و م�ستنقعات اخلث أ�و أ�نابيب نقل الغاز أ�و مدافن القمامة
أ�و من الها�ضم الالهوائي ،ثم �إعادة �إ�ستعمالها� ،إما كوقود أ�و ألغرا�ض �إقت�صادية
أ�خرى (مث ًال ،كمواد أ�ولية كيميائية).

)Meeting of the Parties (to the Kyoto Protocol) (MOP

�إجتماع أ
الطراف (يف بروتوكول كيوتو) يعمل م�ؤمتر أالطراف يف �إتفاقية أالمم
أ
أ
تغي املناخ ك�إجتماع للطراف يف بروتوكول كيوتو .وهو
املتحدة ا إلطارية ب�ش�ن رّ
الهيئة العليا لربوتوكول كيوتو منذ أ�ن دخل الربوتوكول حيز التنفيذ يف � 16شباط /
فرباير  .2005وحدها أالطراف يف بروتوكول كيوتو ميكنها أ�ن ت�شارك يف امل�شاورات
و أ�ن تتخذ القرارات.
)Millennium Development Goals (MDG

أ
الهداف ا إلمنائية أ
لللفية عدد من أالهداف امللزمة زمني ًا والقابلة للقيا�س ،من
أ
أ
أ
أ�جل مكافحة الفقر واجلوع والمرا�ض والم ّية والتمييز �ضد املر�ة وتدهور البيئة،
مثلما اتُفق عليها خالل قمة أاللفية التابعة أللمم املتحدة يف العام .2000

Mitigation

التخفيف تغيري و�إ�ستبدال تكنولوجيان للح ّد من مدخالت املوارد وا إلنبعاثات لكل
وحدة من املدخالت .ورغم قدرة العديد من ال�سيا�سات ا إلجتماعية وا إلقت�صادية
تغي املناخ ،ف�إن التخفيف
والتكنولوجية على حتقيق �إنخفا�ض يف ا إلنبعاثات جلهة رّ
يعني تطبيق ال�سيا�سات للح ّد من �إنبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز م�صارف
�إمت�صا�صها.
Mitigative capacity

القدرة على التخفيف هي قدرة بل ٍد ما على احل ّد من �إنبعاثات غازات الدفيئة
الب�رشية املن�ش أ� أ�و على تعزيز امل�صارف الطبيعية ،حيث القدرة تعني املهارات
والكفاءات أ
والهلية والرباعات التي اكت�سبها البلد املعني ،والتي تعتمد على
التكنولوجيا وامل�ؤ�س�سات والرثوة أ
والحكام والبنية التحتية واملعلومات .وتعترب
القدرة على التخفيف مت أ��صلة يف م�سار التنمية امل�ستدامة لذلك البلد.
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Montreal Protocol

بروتوكول مونرتيال �صدر بروتوكول مونرتيال ب�ش أ�ن املواد امل�ستنفدة لطبقة
أالوزون ،واعتمد يف مونرتيال يف العام  ،1987ومت تعديله وتنقيحه بعد ذلك يف لندن
( )1990ويف كوبنهاغن ( )1992ويف فيينا ( )1995ويف مونرتيال ( )1997ويف
بيجني ( .)1999وينظم الربوتوكول �إ�ستهالك و�إنتاج الكيماويات املحتوية على
الكلور والربوم التي تدمر أ�وزون ال�سرتاتو�سفري ،مثل الكلوروفلوروكربونات
 CFCsوامليثيل كلوروفورم ،وتيرتاكلوريد الكربون والعديد من الكيماويات
أالخرى.
Multi-attribute analysis

حتليل متعدد اخل�صائ�ص هو حتليل ك ّمي ي�ضم خمتلف بارامرتات �إتخاذ
القرارات والقيم من دون �إعطاء قيم نقدية لكافة البارامرتات .وميكن للتحليل املتعدد
اخل�صائ�ص أ�ن يجمع بني املعلومات الكمية والنوعية.
Multi-gas

الغازات املتعددة �إىل جانب ثاين أ�ك�سيد الكربون ،هناك غازات دفيئة أ�خرى (امليثان
و أ�ك�سيد النيرتوز والغازات املعاجلة بالفلور) ي�ؤخذ بها للح ّد من ا إلنبعاثات (احل ّد
من الغازات املتعددة) مث ًال ،أ�و لتثبيت الرتكيزات (تثبيت الغازات املتعددة).
National Action Plans

الدفيئة خيارات توازي منافعها (مثل خف�ض تكاليف الطاقة واحل ّد من �إنبعاثات
امللوثات املحلية  /ا إلقليمية) أ�و تفوق تكاليفها التي يتحملها املجتمع ،ب�إ�ستثناء
تغي املناخ.
املنافع الناجمة عن جتنّب رّ
Normative analysis

التحليل املعياري هو التحليل ا إلقت�صادي الذي يت�ضمن آ�راء حول مدى
�إ�ست�صواب خمتلف ال�سيا�سات .وت�ستند �إ�ستنتاجاته على أالحكام التقديرية
واحلقائق والنظريات.
Oil sands and oil shale

الرمال النفطية  /احلجر َ
متحجرة وذات
(الط ْفل) الزيتي رمال غري مرتا�صة أ�و ّ
م�سام ،و�صخور رملية َ
وطفْل زيتية ،حتتوي كلها على مواد قارية قابلة ل إل�ستخراج
والتحويل �إىل وقود.
Opportunities

الفر�ص هي الظروف املتاحة لتقلي�ص الفجوة بني �إمكانيات ال�سوق يف أ�ي تكنولوجيا
أ�و ممار�سة ،وبني ا إلمكانيات ا إلقت�صادية أ�و الفنية.
)Ozone (O3

خطط العمل الوطنية خطط ترفعها أالطراف �إىل م�ؤمتر أالطراف حتدد فيها
اخلطوات التي �إعتمدتها حل ّد �إنبعاثات غازات الدفيئة الب�رشية املن�ش أ� .ويتوجب
على البلدان أ�ن تقدم هذه اخلطط ك�رشط للم�شاركة يف �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية
تغي املناخ و أ�ن تب ّلغ م�ؤمتر أالطراف بعد ذلك ،على نحو منتظم ،مبا أُ�حرز
ب�ش أ�ن رّ
من تقدم فيها .وت�شكل خطط العمل الوطنية جزء ًا من البالغات الوطنية التي ت�شمل
قائمة اجلرد الوطنية مل�صادر غازات الدفيئة وم�صارفها.

أ
الوزون أالوزون ،ال�شكل الثالثي الذ ّرات من أالك�سيجني ،هو أ�حد مك ّونات الغالف
اجلوي الغازية .يتولد يف طبقة الرتوبو�سفري ب�صورة طبيعية من خالل التفاعالت
الكيميائية ال�ضوئية التي ت�شمل غازات ناجمة عن أ�ن�شطة ب�رشية .ويعمل أالوزون
الرتوبو�سفريي يف �شكل غاز دفيئة .ويتو ّلد يف ال�سرتاتو�سفري من خالل التفاعل
بني أال�شعة ما فوق البنف�سجية ال�شم�سية أ
والك�سيجني اجلزيئي .وي�ؤدي أالوزون
ال�سرتاتو�سفريي دور ًا حا�سم ًا يف التوازن ا إل�شعاعي ال�سرتاتو�سفريي .وتبلغ
تركيزاته ن�سبها أالعلى يف طبقة أالوزون.

�صايف �إزالة غازات الدفيئة الب�شرية املن� أش� بوا�سطة امل�صارف ي�ساوي «�صايف
�إزالة غازات الدفيئة الب�رشية املن�ش أ� بوا�سطة امل�صارف» مل�شاريع الت�شجري و�إعادة
الت�شجري مبوجب آ�لية التنمية النظيفة ،ال�صايف الفعلي إلزالة غازات الدفيئة مطروح ًا
منه �صايف خط أال�سا�س إلزالة غازات الدفيئة بوا�سطة امل�صارف ومطروح ًا منه
الت�رسّ ب.

Pareto criterion

Net anthropogenic greenhouse gas removals by sinks

)Nitrous oxide (N2O

أ�ك�سيد النيرتوز أ�حد غازات الدفيئة ال�ستة التي يجب احل ّد منها مبقت�ضى
بروتوكول كيوتو.
Non-Annex I Countries/Parties

الطراف  /البلدان غري املدرجة يف املرفق أ
أ
الول البلدان التي �صادقت على
أ
أ
أ
تغي املناخ �و �إن�ضمت �إليها ،وغري املدرجة يف
�إتفاقية المم املتحدة ا إلطارية ب�ش�ن رّ
املرفق أالول.
Non-Annex B Countries/Parties

البلدان  /أ
الطراف غري املدرجة يف املرفق باء البلدان غري املدرجة يف املرفق باء
بربوتوكول كيوتو.
)No-regret policy (options/ potential

�سيا�سة ال ُيندم عليها (خيارات  /قدرة) من �ش أ�ن �سيا�سة كهذه أ�ن حتقق منافع
تغي يف املناخ يرتبط ب�إنبعاثات غازات الدفيئة الب�رشية
�إجتماعية �صافية� ،سواء حدث رّ
املن�ش أ� أ�م مل يحدث .وتعني اخليارات التي ال ُيندم عليها للح ّد من �إنبعاثات غازات

معيار باريتو معيار يخترب �إمكانية زيادة رفاه الفرد من دون ا إل�رضار برفاه بقية
أ�فراد املجتمع .أ�ما حت�سني الباريتو فيح�صل عندما يتم حت�سني رفاه فرد من دون
ا إل�رضار برفاه بقية أ�فراد املجتمع .ويتم بلوغ درجة باريتو الق�صوى ما �إن ي�صبح
من غري املمكن زيادة رفاه فرد من دون ا إل�رضار برفاه بقية أ�فراد املجتمع نظر ًا �إىل
توزيع الدخل بطريقة حمددة .وت�ؤدي طرق توزيع الدخل املختلفة �إىل �إختالف يف
خمتلف درجات باريتو الق�صوى.
Passive solar design

الت�صميم ال�شم�سي ال�سلبي تقنيات الت�صميم الهيكلي والبناء التي ت�سمح للمباين
ب�إ�ستخدام الطاقة ال�شم�سية للتدفئة والتربيد وا إل�ضاءة ،ب أ��ساليب غري آ�لية.
)Perfluorocarbons (PFCs

مركبات الهيدروكربون الكاملة الفلورة من بني غازات الدفيئة ال�ستة التي يجب
احل ّد منها مبقت�ضى بروتوكول كيوتو .وهي من املنتجات الثانوية ل�صهر أاللومنيوم
وتخ�صيب اليورانيوم .وحتل أ�ي� ًضا حمل مركبات الكلوروفلوروكربون يف �صناعة
أ��شباه املو�صالت .وتبلغ �إمكانية ا إلحرتار العاملي التي تنطوي عليها تلك املركبات
( 9200 – 6500 )PFCsمرة �إمكانية ا إلحرتار العاملي التي ينطوي عليها ثاين
أ�ك�سيد الكربون.
Policies

تغي املناخ ،هي
ال�سيا�سات يف م�صطلحات �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية ب�شان رّ
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ال�سيا�سات التي تعتمدها و /أ�و تف ّو�ضها حكومة ،با إل�شرتاك غالب ًا مع قطاعي
أالعمال وال�صناعة داخل بلدها ،وكذلك مع بلدان أ�خرى ،لت�رسيع �إجراءات التخفيف
والتك ّيف .ومن بني أالمثلة على ال�سيا�سات� ،رضيبة الكربون أ�و غريها من �رضائب
الطاقة ،ومقايي�س كفاءة وقود ال�سيارات� ،إلخ .وت�شري «ال�سيا�سات امل�شرتكة
املن�سقة» �إىل ال�سيا�سات التي تعتمدها أالطراف عل نحو م�شرتك .أ�نظر أ�ي� ًضا
أ�و ّ
التدابري.
Portfolio analysis

حتليل احلوافظ تعنى احلافظة مبوجودات أ�و �سيا�سات تنطوي على خماطر
تغيات العائدات وخماطرها،
ومنافع خمتلفة .أ�ما الهدف من التحليل فهو النظر يف رّ
للتو�صل يف النهاية �إىل معيار �إختيار احلافظة التي حتقق أ�على عائدات متوقعة.
Post-consumer waste

نفايات امل�ستهلك  /نفايات ما بعد ا إل�ستهالك نفايات ناجتة عن ن�شاطات
�إ�ستهالكية ،مثل مواد التعليب والورق والزجاج ،وبقايا فاكهة وخ�ضار� ،إلخ.
Potential

تغي املناخ ،كمية التخفيف والتك ّيف املمكن
ا إلمكانية تعني «ا إلمكانية» ،يف �إطار رّ
حتقيقها مع مرور الوقت ولكن مل حتقق بعد .أ�ما م�ستويات ا إلمكانية فهي�« :سوقية»
و�إقت�صادية وفنية ومادية.
• ت�شري �إمكانيات ال�سوق �إىل كمية التخفيف من غازات الدفيئة املتوقع حتقيقها
يف �إطار ظروف ال�سوق املتوقعة ،مبا يف ذلك ال�سيا�سات والتدابري ال�سائدة يف
ذلك الوقت .وهي مبنية على تكاليف الوحدة اخلا�صة ،وعلى معدالت اخل�صم
تغيها املتوقع بغياب أ�ية �سيا�سات
مثلما تظهر يف ال�سنة أال�سا�س ،وعلى كيفية رّ
أ�و تدابري �إ�ضافية.
• ت�ستخدم ا إلمكانيات ا إلقت�صادية يف معظم الدرا�سات ب�إعتبارها كمية
التخفيف من أ�ي غاز من غازات الدفيئة على نحو فاعل بالن�سبة �إىل كلفته� ،إىل
�سعر معني للكربون ،بنا ًء على ت�سعري الكلفة ا إلجتماعية ومعدّالت اخل�صم مبا
يف ذلك م ّدخرات الطاقة ،ولكن من دون الت أ�ثريات اخلارجية .وحت ّدد ا إلمكانيات
ا إلقت�صادية ،نظري ًا ،على أ�نها �إمكانية التخفيف من غازات الدفيئة ،على نحو
فاعل بالقيا�س �إىل التكلفة مع �ض ّم التكاليف واملنافع ا إلجتماعية غري ال�سوقية
�إىل التكاليف واملنافع ال�سوقية عند تقييم الفر�ص مل�ستويات معينة من أ��سعار
الكربون (كما ت أ�ثرت ب�سيا�سات التخفيف) ومع �إ�ستعمال معدّالت اخل�صم
ا إلجتماعية بد ًال من اخلا�صة .وذلك ي�ضم أ�ي� ًضا الت أ�ثريات اخلارجية ،مثل
التكاليف واملنافع غري ال�سوقية ،كامل�صالح البيئية امل�شرتكة على �سبيل املثال.
• ا إلمكانيات الفنية هي الكمية املحتملة للح ّد من �إنبعاثات غازات الدفيئة أ�و
حت�سني كفاءة الطاقة ،من خالل تطبيق تكنولوجيا أ�و �إعتماد ممار�سة �سبق
لها أ�ن برهنت فاعليتها .وال ي أ�تي ذكر أ�ي �إ�شارة �رصيحة �إىل التكاليف ،ولكن
�إعتماد «قيود عملية» قد ينطوي على مراعاة أالوجه ا إلقت�صادية �ضمني ًا.
• ا إلمكانية املادية هي نظري ًا (حرارية دينامية) ،وتكون أ�حيان ًا ،من الناحية
العملية ،احل ّد أالعلى من التخفيف غري امل�ؤكد �إىل حد ما.
Precautionary Principle

تغي
املبد أ� الوقائي حك ٌم يرد يف املادة  3من �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية ب�ش أ�ن رّ
تغي املناخ
املناخ ،ين�ص على أ�ن ت�ستخدم أالطراف تدابري وقائية إل�ستباق أ��سباب رّ
أ�و توقعها أ�و التقليل منها �إىل أ�دنى حد ممكن وللتخفيف من آ�ثاره ال�ضارة .و أ�ينما
ُوجدت خماطر وقوع �رضر ج�سيم أ�و غري قابل ل إل�صالح ،ينبغي عدم التذ ّرع
با إلفتقار �إىل يقني علمي قاطع ،ك�سبب لت أ�جيل �إتخاذ هذه التدابري ،على أ�ن ي�ؤخذ يف
تغي املناخ ينبغي أ�ن تكون فاعلة
ا إلعتبار أ�ن ال�سيا�سات والتدابري املتعلقة مبعاجلة رّ
أ
بالقيا�س �إىل الكلفة ،بغية �ضمان حتقيق منافع عاملية ب�قل كلفة ممكنة.
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Precursors

ال�سالئف مر ّكبات يف الغالف اجلوي ،غري غازات الدفيئة أ�و أالهباء اجلوية ،لكنها
ت�ؤثر على تركيزات غازات الدفيئة أ�و أالهباء اجلوية عن طريق الدور الذي ت�ضطلع
به يف العمليات الفيزيائية أ�و الكيميائية التي ّ
تنظم معدّالت توليدها أ�و تدمريها.
Pre-industrial
أ
الع�صر ما قبل ال�صناعي هو الع�رص الذي �سبق الثورة ال�صناعية ،يف �واخر القرن
الثامن ع�رش ومطلع القرن التا�سع ع�رش ،التي أ� ّدت �إىل زيادة �إ�ستخدام الوقود
أالحفوري يف عمل ا آلالت.
Present value

القيمة احلالية تختلف قيمة كمية معينة من املال عندما تكون الكمية متوفرة على
مراحل خمتلفة من الوقت (�سنوات) .لذا ،يتم �إختيار تاريخ ثابت بو�صفه الوقت
«احلا�رض» كي ت�صبح الكميات املختلفة التواريخ قابلة للمقارنة وللجمع .أ�ما
الكميات املتوفرة خالل أ�وقات خمتلفة يف امل�ستقبل فيتم خ�صمها إلعادتها �إىل القيمة
احلالية ومن ثم جمعها للح�صول على القيمة احلالية ل�سل�سلة من التدفقات املالية
يف امل�ستقبل .أ�ما �صايف القيمة احلالية فهو الفارق بني قيمة العائدات (املنافع)
احلالية وبني قيمة التكاليف احلالية .أ�نظر أ�ي� ًضا اخل�صم.
Price elasticity of demand

التغي يف الن�سبة املئوية يف كمية الطلب على �سلعة
املرونة ال�سعرية للطلب مع ّدل رّ
أ
تغي قدره  %1يف �سعر تلك ال�سلعة �و اخلدمة .ويعترب الطلب
أ�و خدمة ما ،مقابل رّ
غري مرن يف حال تراوحت قيمة املرونة املطلقة بني �صفر و ،1ويع ّد الطلب مرن ًا يف
حال زادت عن .1
“Primary market” and “secondary market” trading

جتارة «ال�سوق أ
الولية» و«ال�سوق الثانوية» يف جمال ال�سلع والتبادالت املالية،
ي�ش ّكل امل�شرتون والبائعون الذين يتاجرون ب�صورة مبا�رشة مع بع�ضهم البع�ض،
«ال�سوق أالولية» يف حني ي�شكل ال�رشاء والبيع من خالل مرافق التبادالت «ال�سوق
الثانوية».
Production frontier

ح ّد ا إلنتاج احل ّد أالق�صى من املخرجات املمكن بلوغه ب�إ�ستخدام املدخالت املتوفرة
على الوجه أالمثل (املوارد الطبيعية واليد العاملة والر أ��سمال واملعلومات).

Public sector leadership programmes in energy efficiency

برامج القيادة يف القطاع العام يف جمال �إ�ستخدام الطاقة بكفاءة �رشاء
احلكومات و�إحتيازها للمنتجات واخلدمات التي ت�ستخدم فيها الطاقة بكفاءة.
والوكاالت احلكومية م�س�ؤولة عن عدد وا�سع من املن�ش�آت واخلدمات امل�ستهلكة
للطاقة ،كمباين املكاتب احلكومية واملدار�س ومن�ش�آت اخلدمات ال�صحية ،لذا غالب ًا
ما تكون احلكومة امل�ستهلك أالكرب للطاقة يف البلد و أ�كرب �شاري للمعدات امل�ستخدمة
للطاقة .ولكن ،تظهر ت أ�ثريات غري مبا�رشة مفيدة عندما ت�ستلم احلكومة قيادة
ال�سوق ب�شكل فاعل .ف أ�و ًال ،ميكن لقدرة احلكومة ال�رشائية �إيجاد وتو�سيع الطلب
على املنتجات واخلدمات ذات الكفاءة جلهة الطاقة .وثاني ًا ،ميكن أ�ن تعطي أ�ن�شطة
احلكومة الهادفة مث ً
اال عن �إدخار الطاقة للدول أالخرى.
)Purchasing Power Parity (PPP

تعادل القوة ال�شرائية يتم �إحت�ساب القوة ال�رشائية للعمالت من خالل �إ�ستعمال
�سلة من اخلدمات وال�سلع ميكن �رشا�ؤها مببلغ معني من املال يف البلد أالم .وميكن
للمقارنة الدولية للناجت املحلي ا إلجمايل مث ًال أ�ن ت�ستند �إىل القوة ال�رشائية للعمالت

املرفق أ
الول

بد ًال من ا إل�ستناد �إىل معدّالت ال�رصف احلالية .وتتوجه تقديرات معادل القوة
ال�رشائية نحو خف�ض ن�صيب الفرد من الناجت املحلي ا إلجمايل يف البلدان ال�صناعية
وزيادة ن�صيب الفرد من الناجت املحلي ا إلجمايل يف البلدان النامية( .ويعني أ�ي� ًضا
املخت�رص ا إلنكليزي  PPPمبد أ� «املل ِّوث يدفع»).
Radiative forcing

الت أ�ثري ا إل�شعاعي الت أ�ثري ا إل�شعاعي هو التغيري الطارئ يف �صايف ا إل�شعاع الر أ��سي
تغي داخلي أ�و تغيري يف
(ويقا�س بالواط يف املرت املربع الواحد) يف الرتوبوبوز نتيجة رّ
تغي يف تركيز ثاين أ�ك�سيد الكربون أ�و يف
الت أ�ثري اخلارجي للنظام املناخي ،كحدوث رّ
�إجمايل ا إل�شعاع ال�شم�سي ،على �سبيل املثال.

Rebound effect

ت أ�ثري ا إلرتداد بعد تطبيق التكنولوجيات و�إعتماد املمار�سات ذات الكفاءة ،يتم
�إ�سرتداد جزء من املدخرات لغر�ض زيادة كثافة ا إل�ستهالك أ�و إل�ستهالك آ�خر ،فعلى
�سبيل املثال ،ي�ؤدي حت�سّ ن يف كفاءة حمرك �سيارة ما �إىل خف�ض يف كلفة قيادة ال�سيارة
ي�شجع على زيادة عدد الرحالت أ�و على �رشاء �سيارة أ�كرث
للكيلومرت الواحد ،ما ّ
قوة.
Reforestation

را�ض غري مزروعة �إىل أ�حراج من
�إعادة الت�شجري هي حتويل مبا�رش ب�رشي املن�ش أ� أل ٍ
خالل الغر�س أ�و زرع البذور ،و /أ�و هي تعزيز ب�رشي املن�ش أ� ملوارد البذور الطبيعية
را�ض كانت حتتوي �سابق ًا على غابات ،لكنها حت ّولت �إىل �إ�ستخدامات أ�خرى.
على أ� ٍ
وتبقى ن�شاطات �إعادة الت�شجري خالل فرتة ا إللتزام أالوىل مبوجب بروتوكول
كيوتو ،حمدودة بتحريج أالرا�ضي التي مل حتت ِو على غابات يف  31كانون أالول /
دي�سمرب  .1989أ�نظر أ�ي� ًضا الت�شجري و�إزالة الغابات.
Reservoir

امل�ستودع (اخلزان) أ�حد مكونات النظام املناخي ،خالف الغالف اجلوي ،يت�سم
بقدرته على تخزين مادة مثرية للقلق أ�و جتميعها أ�و �إطالقها ،مثل الكربون أ�و
أ�حد غازات الدفيئة أ�و أ�حد ال�سالئف .وتعترب املحيطات والرتبة والغابات أ�مثلة عن
خزانات الكربون .ويطلق على الكمية املطلقة املحتجزة يف اخلزان ،خالل فرتة زمنية
حمددة� ،إ�سم املخزون .أ�نظر أ�ي� ًضا حو�ض الكربون.
Safe landing approach

نهج الهبوط آ
المن أ�نظر نهج النوافذ التي ميكن حت ّملها.
Scenario

�سيناريو و�صف معقول لكيفية تط ّور امل�ستقبل املمكن �إ�ستناد ًا �إىل جمموعة �إفرتا�ضات
تغي
متجان�سة ومت�سقة داخلي ًا حول القوى املح ّركة والعالقات الرئي�سية (مثل مع ّدل رّ
التكنولوجيا ،أ
وال�سعار) .وجتب ا إل�شارة �إىل أ�ن ال�سيناريوهات لي�ست تنب�ؤات أ�و
توقعات ،لكنها مفيدة كونها تعطي فكرة عن تداعيات التطورات أ
والن�شطة.
Sequestration

تنحية أ
ال ّيونات تخزين الكربون داخل م�ستودعات أ�ر�ضية أ�و بحرية .وت�ضم
تنحية أ� ّيونات الكربون البيولوجية ا إلزالة املبا�رشة لثاين أ�ك�سيد الكربون
من الغالف اجلوي عن طريق التغيري يف �إ�ستخدام أالرا�ضي والت�شجري و�إعادة
الت�شجري ،وتخزين الكربون داخل مدافن القمامة واملمار�سات التي تعزز كربون
الرتبة يف الزراعة.
Shadow pricing

الت�سعري ا إلعتباري (ال�صوري) حتديد أ��سعار املنتجات واخلدمات التي مل تقم

قوى ال�سوق أ�و الت�رشيعات ا إلدارية بت�سعريها أ�و مل ت�س ّعرها بالكامل ،وذلك بالقيا�س
�إىل قيمتها ا إلجتماعية احلدية .وتُ�ستعمل تلك التقنية يف حتاليل املنافع بالقيا�س �إىل
الكلفة.
Sinks

امل�صارف  /البواليع أ�ية عملية أ�و ن�شاط أ�و آ�لية تزيل غازات الدفيئة أ�و أالهباء أ�و
�سالئف غازات الدفيئة من الغالف اجلوي.
Smart metering

القيا�س الذكي أ�نظر املراقبة الذكية.
)Social cost of carbon (SCC

عب عنه مث ًال ك�سعر الكربون
كلفة الكربون ا إلجتماعية املبلغ النقدي املخ�صوم ( ُي رّ
بالدوالر لكل طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون) ل�صايف اخل�سائر ال�سنوية الناجتة عن
الت أ�ثريات التي يو ّلدها طن �إ�ضايف من �إنبعاثات الكربون اليوم .وحتدد عادة ،يف
النظرية ا إلقت�صادية ،كلفة الكربون ا إلجتماعية كال�سعر أالق�صى �إقت�صادي ًا للكربون،
ت�ساوي فيه تكاليف التخفيف احل ّدية ذات ال�صلة مناف َع التخفيف احل ّدية.
Social unit costs of mitigation

تكاليف الوحدة ا إلجتماعية للتخفيف هي أ��سعار الكربون بالدوالر أالمريكي
للطن الواحد من ثاين أ�ك�سيد الكربون ،وبالدوالر أالمريكي للطن الواحد من
الكربون املكافئ (مبوجب ت أ� ّثرها ب�سيا�سات التخفيف وب�إ�ستخدام معدّالت اخل�صم
ا إلجتماعي) املطلوبة لتحقيق م�ستوى معني من التخفيف (ا إلمكانية ا إلقت�صادية)
على �شكل خف�ض ما دون خط أال�سا�س إلنبعاثات غازات الدفيئة .وغالب ًا ما يتم ربط
اخلف�ض بهدف �ضمن �سيا�سة ما ،كحد أ�ق�صى يف �إطار ا إلنبعاثات القابلة للتداول أ�و
م�ستوى حمدد من تثبيت تركيزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي.

Source

امل�صدر ي�شري امل�صدر عاد ًة �إىل أ�ية عملية أ�و ن�شاط أ�و آ�لية تطلق غازات الدفيئة أ�و
أالهباء أ�و �سالئف غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي .كما ميكن أ�ن ي�شري «امل�صدر»
مث ًال �إىل م�صدر طاقة.
Specific energy use

ا إل�ستخدام املحدد للطاقة الطاقة امل�ستخدمة يف �إنتاج وحدة واحدة من أ�ية مادة
أ�و منتج أ�و خدمة.

Spill-over effect

أ
الثر غري املبا�شر ا آلثار ا إلقت�صادية املرتتبة على تدابري التخفيف املحلية أ�و
القطاعية بالن�سبة �إىل البلدان أ�و القطاعات أالخرى .وميكن أ�ن تكون ا آلثار غري
املبا�رشة موجبة أ�و �سالبة وت�شمل ا آلثار على التجارة وت�رسّ ب الكربون ونقل
ا إلبتكارات ون�رش التكنولوجيا ال�سليمة بيئي ًا ،و�سواها.
Stabilization

التثبيت تثبيت دائم لرتكيزات واحد أ�و أ�كرث من غازات الدفيئة (مثل ثاين أ�ك�سيد
الكربون) أ�و �س ّلة غازات الدفيئة املكافئة لثاين أ�ك�سيد الكربون .وتتناول حتاليل
التثبيت أ�و �سيناريوهاته م�س أ�لة تثبيت تركيزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي.

Standards

منتج ما (مثل درجات
املعايري جمموعة قواعد أ�و مبادئ تفر�ض أ�و حتدد أ�داء ٍ
اجلودة أ
والبعاد واخل�صائ�ص وطرق ا إلختبار وقواعد ا إل�ستخدام) .وحتدد معايري
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املرفق أ
الول

املنتجات أ�و التكنولوجيا أ�و أ
الداء املتطلبات ال ُدنيا بالن�سبة �إىل املنتجات أ�و
ً
التكنولوجيا ذات ال�ص ّلة .وتفر�ض املعايري خف�ضا إلنبعاثات غازات الدفيئة يرتبط
بت�صنيع املنتجات أ�و �إ�ستخدامها و /أ�و بتطبيق التكنولوجيا.
Storyline

الواقع املنظور  /خط أ
الحداث و�صف �رسدي ل�سيناريو ( أ�و جمموعة
�سيناريوهات) يربز اخل�صائ�ص الرئي�سية لل�سيناريو والعالقات بني القوى املح ّركة
الرئي�سية وديناميات ال�سيناريوهات.

Structural change

تغيري هيكلي التغيريات ،على �سبيل املثال ،يف احل�صة الن�سبية من الناجت املحلي
ا إلجمايل التي تنتجها قطاعات ال�صناعة أ�و الزراعة أ�و اخلدمات يف �إقت�صاد معني،
أ�و ،بعبارة عامة ،التحويالت يف النظم يتم مبوجبها ا إل�ستعا�ضة ب�صورة كلية أ�و
جزئية عن بع�ض املك ّونات مبك ّونات أ�خرى.
Subsidy

ا إلعانة دفعات مبا�رشة من احلكومة أ�و خف�ض �رضيبي جلهة خا�صة من أ�جل امل�ضي
يف ممار�سة ترغب احلكومة يف ت�شجيعها .و ُيعزز احل ّد من �إنبعاثات غازات الدفيئة من
خالل خف�ض ا إلعانات التي تقدم حالي ًا والتي ت�ؤثر يف زيادة ا إلنبعاثات( ،مثل �إعانات
�إ�ستخدام الوقود أالحفوري) أ�و تقدمي �إعانات ملمار�سات تقلل من ا إلنبعاثات أ�و
تعزيز امل�صارف (مثل تزويد املباين بالتجهيزات العازلة ،أ�و غر�س أال�شجار).
)Sulphur hexafluoride (SF6

�سدا�سي فلوريد الكربيت أ�حد غازات الدفيئة ال�ستة التي يجب احل ّد منها مبقت�ضى
بروتوكول كيوتوُ .ي�ستخدم على نطاق وا�سع يف ال�صناعات الثقيلة لعزل املع ّدات
العالية الفلطية وامل�ساعدة يف ت�صنيع �شبكات تربيد الكابالت و أ��شباه املو�صالت.
و�إمكانية ا إلحرتار العاملي التي ينطوي عليها هي .23900
Supplementarity

التكميلية ين�ص بروتوكول كيوتو على أ�ن ا إلجتار با إلنبعاثات والتنفيذ امل�شرتك
يك ّمالن التدابري املحلية (مثل �رضائب الطاقة ،ومقايي�س كفاءة الوقود� ،إلخ ).التي
تتخذها البلدان املتق ّدمة للح ّد من �إنبعاثات غازات الدفيئة فيها .ويف �إطار بع�ض
التعريفات املقرتحة لـ«التكميلية» (مثل فر�ض حد أ�ق�صى ملمو�س على م�ستوى
ا إل�ستخدام) ،ميكن للدول املتقدمة أ�ن حتدد قيود ًا يف �إ�ستخدامها آلليات كيوتو
لتحقيق أ�هدافها اخلا�صة يف اخلف�ض .ويتطلب هذا املو�ضوع مزيد ًا من التفاو�ض
والتو�ضيح من جانب أالطراف.
)Sustainable Development (SD

التنمية امل�ستدامة أُ�دخل مفهوم التنمية امل�ستدامة يف ا إل�سرتاتيجية العاملية حلفظ
الطبيعة (العام  )1980وهو يعود بجذوره �إىل مفهوم املجتمع امل�ستدام و�إىل �إدارة
املوارد املتجددة .واعتمدته اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية يف العام  ،1987ثم
م�ؤمتر ريو يف العام  ،1992على أ�نه عملية تغيري تتميز بتوافق يف �إ�ستغالل املوارد
والتغي امل�ؤ�س�ساتي ،ما يعزز ا إلمكانية
وتوجيه ا إل�ستثمارات والتنمية التكنولوجية
رّ
احلالية وامل�ستقبلية يف ا إل�ستجابة حلاجات ا إلن�سان وتطلعاته .وت�شمل التنمية
امل�ستدامة أالبعاد ال�سيا�سية وا إلجتماعية وا إلقت�صادية والبيئية.
Targets and timetables

أ
الهداف واجلداول الزمنية يتمثل الهدف بخف�ض �إنبعاثات غازات الدفيئة بن�سبة
حمددة �إبتدا ًء من تاريخ خط أال�سا�س (من دون م�ستويات العام  )1990على أ�ن يتم
حتقيقه بحلول تاريخ معينّ أ�و وفق جدول زمني (مث ًال من العام � 2008إىل العام
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 .)2012ومبوجب بروتوكول كيوتو ،وافق ا إلحتاد أالوروبي على خف�ض �إنبعاثاته
من غازات الدفيئة بن�سبة  %8مقارنة مب�ستويات العام  ،1990وذلك خالل فرتة
ا إللتزام املمتدة من العام � 2008إىل العام  .2012وتعترب هذه أالهداف واجلداول
الزمنية ح ّد ًا أ�ق�صى ل إلنبعاثات ُيفر�ض على جمموع �إنبعاثات غازات الدفيئة التي
ميكن ألي بلد أ�و منطقة �إطالقها خالل فرتة زمنية حمددة.
Tax

ال�ضريبة تفر�ض �ضريبة الكربون على كمية الكربون املوجودة يف الوقود
أالحفوري ،ألن الكربون يف الوقود أالحفوري يتح ّول كله تقريب ًا �إىل ثاين أ�ك�سيد
الكربون ،لذا ،ت�ساوي �رضيبة الكربون �ضريبة ا إلنبعاثات على أ��سا�س كل وحدة
من �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ .أ�ما �ضريبة الطاقة فتفر�ض على
حمتوى الوقود أالحفوري من الطاقة ،ما يق ّل�ص الطلب على الطاقة ،ويح ّد بالتايل
من �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون الناجتة عن �إ�ستخدام الوقود أالحفوري .أ�ما
ال�رضيبة ا إليكولوجية فتهدف �إىل الت أ�ثري على �سلوك ا إلن�سان (خا�صة ال�سلوك
ا إلقت�صادي) من أ�جل �إعتماد م�سار �سليم �إيكولوجي ًا.
أ�ما �رضيبة ا إلنبعاثات  /الكربون  /الطاقة الدولية فهي �رضيبة تفر�ضها �سلطة
دولية على م�صادر حمددة يف البلدان امل�شاركة .ويوزع العائد أ�و ُي�ستخدم مبوجب
ما حتدده تلك ال�سلطة أ�و البلدان امل�شاركة .أ�ما ال�ضريبة املتنا�سقة فتلزم البلدان
موحدة املعدل على امل�صادر ذاتها ،ذلك أ�ن فر�ض معدّالت
امل�شاركة بفر�ض �رضيبة َّ
أ
�رضائب خمتلفة على �إختالف البلدان لن يكون فع ًال بالقيا�س �إىل الكلفة� .ما ا إلئتمان
ال�ضريبي فهو خف�ض لل�رضيبة ،يهدف �إىل ت�شجيع �رشاء منتج معني أ�و ا إل�ستثمار
فيه ،مثل تكنولوجيا احل ّد من �إنبعاثات غازات الدفيئة .ويعترب الر�سم على الكربون
مبثابة �رضيبة الكربون .أ�نظر أ�ي� ًضا ت أ�ثري التفاعل.
Technological change

التغيري التكنولوجي ُينظر �إليه يف أ�غلب أالحيان على أ�نه حت�سّ ن تكنولوجي ،أ�ي
أ�نه ي�سمح ب�إ�ستعمال كمية حمددة من املوارد وت أ�مني املزيد من ال�سلع واخلدمات
أ�و حت�سني نوعيتها (عوامل ا إلنتاج) .وتف ّرق النماذج ا إلقت�صادية ما بني التغيري
التكنولوجي الذاتي (اخلارجي) والداخلي املن�ش أ� وامل�ستحث.
أ�ما التغيري التكنولوجي الذاتي (اخلارجي) فيعني فر�ض النموذج من اخلارج،
التوجه ال�سائد ،م�ؤثر ًا على الطلب على الطاقة أ�و على
وغالب ًا ما يكون على �شكل ّ
أ
أ
منو املخرجات العاملية .أ�ما التغيري التكنولوجي الداخلي املن�ش� في�تي نتيجة
ن�شاط �إقت�صادي داخل النموذج ذاته ،ف�إختيار التكنولوجيا مث ًال ي أ�تي من �ضمن
النموذج ،وي�ؤثر على الطلب على الطاقة ،و /أ�و على النمو ا إلقت�صادي .أ�ما التغيري
التكنولوجي امل�ستحث فهو تغيري تكنولوجي داخلي املن�ش أ� ولكن تُ�ضاف عليه بع�ض
التغيريات ا�ستحثتها �سيا�سات وتدابري ك�رضائب الكربون امل�ؤثرة يف جهود البحث
والتطوير.
Technology

التكنولوجيا تطبيق عملي للمعرفة بهدف �إمتام مهمة حمددة من خالل اللجوء �إىل
املع ّدات ال�صناعية الفنية (املع ّدات أ
والجهزة) واملعلومات (�إجتماعية) (الربجميات
واخلربة يف �إنتاج املعدات و�إ�ستخدامها).
Technology transfer

نقل التكنولوجيا تبادل املعرفة ،واملع ّدات ،والربجميات ذات ال�صلة ،واملال،
وال�سلع ،بني خمتلف أ��صحاب ال�ش أ�ن ،ما ي�ؤدي �إىل ن�رش التكنولوجيا املطلوبة
للتك ّيف والتخفيف .وي�شمل املفهوم ن�رش التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي بني
البلدان وداخلها.

املرفق أ
الول
)Tolerable windows approach (TWA

نهج النوافذ املمكن حت ّملها يهدف هذا النهج �إىل حتديد جمموعة ا إل�سرتاتيجيات
التي حتمي جميعها املناخ والتي تتوافق مع ( )1أ�هداف حماية املناخ الطويلة أالمد
املحددة ،و( )2القيود املعيارية على عبء التخفيف من ا إلنبعاثات .وقد تعني القيود
تغي متو�سط درجات احلرارة العاملية من حيث القوة واملعدل ،ويف �إ�ضعاف
حدود ًا يف رّ
الدوران املدفوع بقوة التباين احلراري وامللحي ،ويف خ�سائر النظم ا إليكولوجية،
وخ�سائر الرفاه ا إلقت�صادي الناجتة عن أ��رضار مناخية حمددة وعن تكاليف التك ّيف
وجهود التخفيف .ويف ظل وجود عدد من القيود ،ومع أالخذ باحللول املتوفرة ،يقوم
نهج النوافذ املمكن حت ّملها بتحديد ممر �إنبعاثات يت أ�لف من م�سارات ا إلنبعاثات
املالئمة .أ�نظر أ�ي� ًضا نهج الهبوط آ
المن.
Top-down models

النماذج امل�ص ّممة من أ�على �إىل أ��سفل مناذج تط ّبق نظرية ا إلقت�صاد الك ّلي وتقنيات
املتغيات ا إلقت�صادية .ومن خالل
ا إلقت�صاد القيا�سي واحلل أالمثل ،بهدف جمع رّ
أ
�إ�ستخدامها للبيانات التاريخية عن ا إل�ستهالك أ
وال�سعار و�نواع الدخل وتكاليف
العوامل ،تقوم النماذج امل�صممة من أ�على �إىل أ��سفل بتقييم الطلب النهائي على ال�سلع
واخلدمات وا إلمدادات من القطاعات أال�سا�سية ،كقطاع الطاقة والنقل والزراعة
وال�صناعة .وتقوم بع�ض النماذج امل�صممة من أ�على �إىل أ��سفل ب�إدخال البيانات
التكنولوجية ،ما يق ّل�ص اله ّوة مع النماذج امل�صممة من أ��سفل �إىل أ�على.

Trace gas

غاز نزر مك ّون ثانوي من مك ّونات الغالف اجلوي� ،إىل جانب النيرتوجني
أ
والك�سيجني ،حيث ي�ش ّكل معهما حوايل  %99من حجم الغالف اجلوي .أ�ما أ�هم
الغازات النزرة امل�ساهمة يف ظاهرة الدفيئة فهي ثاين أ�ك�سيد الكربون أ
والوزون
وامليثان و أ�ك�سيد النيرتوز ومر ّكبات الهيدروكربون الكاملة الفلورة ومر ّكبات
الكلوروفلوروكربون ومر ّكبات الهيدروفلوروكربون و�سدا�سي فلوريد الكربيت
وبخار املاء.
Tradable permit

رخ�ص قابلة للتداول أ�نظر رخ�صة �إطالق ا إلنبعاثات.

الدفيئة التي ال ّ
ينظمها بروتوكول مونرتيال عند م�ستويات العام  1990بحلول العام
آ
 .2000وقد دخلت ا إلتفاقية حيز التنفيذ يف �ذار  /مار�س .1994
Value added

القيمة امل�ضافة الناجت ال�صايف لقطاع أ�و ن�شاط ما ،بعد جمع كل النواجت وخ�صم
املدخالت الو�سيطة.
Values

القيم القدرة أ�و ا إل�ست�صواب أ�و املنفعة املبنية على أ��سا�س أ�ف�ضليات أالفراد.
وت�ستعمل �إخت�صا�صات علم ا إلجتماع تعريفات خمتلفة للقيم .وهي ترتبط بالطبيعة
والبيئة ،لكن هناك �إختالف بني القيم أال�صيلة والقيم الذرائعية التي ي�ضعها
ا إلن�سان .وت�ضم القيم الذرائعية �سل�سلة وا�سعة من القيم كا إل�ستخدام (املبا�رش
وغري املبا�رش) ،واخليار ،واملحافظة ،وموهبة ا إلكت�شاف ،وا إلرث ،والوجود� ،إلخ.
يح ّدد التوجه العام يف علم ا إلقت�صاد �إجمايل قيمة أ�ي مورد من املوارد ،ب�صفته
جمموع قيم خمتلف أالفراد املعنيني ب�إ�ستخدام ذلك املورد .وتقا�س القيم ،وهي
أ��سا�س تقدير التكاليف ،مبدى �إ�ستعداد أالفراد للدفع مقابل احل�صول على املورد أ�و
مبدى �إ�ستعداد أالفراد لقبول مدفوعات مقابل التخلي عن املورد .أ�نظر أ�ي� ًضا طريقة
تقدير القيم املحتملة.
Voluntary action

العمل الطوعي برامج غري ر�سمية أ�و �إلتزامات و�إعالنات ذاتية ،تقوم على أ��سا�سها
أالطراف (�رشكات فردية أ�و جمموعة من ال�رشكات) امل�شارِكة فيها بتحديد أ�هدافهم
اخلا�صة بهم ،وغالب ًا ما يقومون ب أ�نف�سهم باملراقبة وبو�ضع التقارير.
Voluntary agreement

ا إلتفاق الطوعي �إتفاق بني هيئة حكومية وبني طرف واحد أ�و أ�كرث من القطاع
اخلا�ص من أ�جل حتقيق أالهداف البيئية أ�و حت�سني أالداء البيئي مبا يتجاوز نطاق
ا إللتزام بالواجبات املنظمة .لكن ،لي�ست ا إلتفاقات الطوعية كلها طوعي ًة فعلي ًا� ،إذ
ي�ضم بع�ضها جوائز و /أ�و عقوبات ترتبط بتح ّمل ا إللتزامات أ�و بتحقيقها.

Tradable quota system

نظام احل�ص�ص القابلة للتداول أ�نظر ا إلجتار با إلنبعاثات.
Uncertainty

عدم اليقني تعبري ي�ستخدم للداللة على درجة عدم معرفة قيمة ما (حالة النظام
املناخي يف امل�ستقبل ،مث ًال) .وميكن أ�ن ينتج عدم اليقني عن نق�ص املعلومات أ�و عدم
التوافق حول ما هو معروف أ�و حتى ما متكن معرفته .وقد تكرث م�صادره بدء ًا من
أالخطاء القابلة للتقييم الك ّمي يف البيانات ،و�صو ًال �إىل التعريف الغام�ض للمفاهيم أ�و
امل�صطلحات أ�و �إ�سقاطات غري م�ؤكدة لل�سلوك الب�رشي .لذا ،ميكن جت�سيد عدم اليقني
مبقايي�س ك ّمية (مثل نطاق القيم املح�سوبة عن طريق خمتلف النماذج) أ�و بيانات عن
النوعية (مثل تلك التي تعك�س حكم فريق من اخلرباء) .أ�نظر أ�ي� ًضا أ
الرجحية.
)United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC

�إتفاقية أ
المم املتحدة ا إلطارية ب� أش�ن تغيرّ املناخ اعتُمدت ا إلتفاقية يف  9أ�يار
 /مايو  1992يف نيويورك ووقّعها يف قمة أالر�ض يف العام  1992يف ريو دي جانريو
أ�كرث من  150بلد ًا وا إلحتاد أالوروبي .هدف ا إلتفاقية النهائي هو «تثبيت تركيزات
غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي عند م�ستوى مينع التدخالت الب�رشية املن�ش أ� اخلطرة
يف النظام املناخي« .وحتتوي على �إلتزام جميع أالطراف .ومبوجب ا إلتفاقية ،تهدف
أالطراف الوارد ذكرها يف امللحق أالول �ضمن ا إلتفاقية �إىل �ضبط �إنبعاثات غازات
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تـغي الـمناخ 2007
رّ

بتغي املناخ» كل من «املنظمة العاملية أللر�صاد اجلوية» و»برنامج أالمم املتحدة للبيئة» ،من أ�جل �إ�صدار بيان
�ش ّكلت «الهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
أ
أ
أ
تغي املناخ وت�ثرياته و�إ�سرتاتيجيات ا إل�ستجابة
بتغي املناخ� .ما تقارير التقييم الدورية للهيئة حول ��سباب رّ
دويل وموثوق حول املعرفة العلمية رّ
بتغي املناخ يف املجال أالكادميي واحلكومي
املمكنة فهي التقارير أالكرث �شمولية وتيومي ًا حول هذا املو�ضوع ،وهي ت�ش ّكل املرجع املعياري لكل املعنيني رّ
وال�صناعي ،على امل�ستوى العاملي .فمن خالل الفرق العاملة الثالثة ،يقوم مئات اخلرباء العامليني بتقييم املناخ يف تقرير التقييم الرابع .ويت أ� ّلف التقرير
«تغي املناخ  ،»2007وك ّلها متوفّرة لدى مطبعة جامعة كامربدج:
من ثالثة أ�جزاء أ��سا�سية �ضمن �إطار عام عنوانه رّ

تغي املناخ
التخفيف من رّ

تغي املناخ  - 2007قاعدة العلوم الفيزيائية
رّ
أ
بتغي املناخ
املعنية
الدولية
احلكومية
للهيئة
الرابع
التقييم
تقرير
يف
ول
ال
العامل
الفريق
م�ساهمة
رّ
ورقي)
(الرقم الت�سل�سي العاملي للكتاب  ISBN 92-9169-621-8غالف ّ

تغي املناخ  – 2007التخفيف من تغيرّ املناخ
رّ
بتغي املناخ
املعنية
الدولية
احلكومية
للهيئة
الرابع
التقييم
تقرير
يف
الثالث
العامل
الفريق
م�ساهمة
رّ
ورقي)
( 92-9169-621-8غالف ّ
تغي املناخ  – 2007التخفيف من تغيرّ املناخ �إىل تقدمي ا إلجابات عن خم�سة أ��سئلة حمددة ،تتع ّلق ب�صنع القرار على امل�ستوى
يهدف تقرير رّ
العاملي:
أ
تغي املناخ� ،و تفاديها؟
• ما الذي مُيكن فعله للح ّد من خماطر رّ
• ما هي كلفة تلك ا إلجراءات ،و أ�ين تقع من كلفة اخلمول وعدم التدخل؟
• ما هي م�ساحة الوقت املتوفّرة من أ�جل حتقيق التخفي�ضات اجلذرية املطلوبة كي ت�ستق ّر تركيزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي؟
• ما هي ا إلجراءات املطلوبة على م�ستوى ال�سيا�سات لتخطي احلواجز التي تعيق التطبيق؟
تغي املناخ و�سيا�سات التنمية امل�ستدامة؟
• كيف ميكن التوفيق ما بني �سيا�سة تخفيف رّ
بتغي املناخ نظر ًة �شامل ًة على أالحداث الراهنة عاملي ًا ،ت�ستند �إىل املعرفة العلمية املتع ّلقة بتخفيف
ي� ؤ ّمن التقييم أالخري للهيئة احلكومية الدولية املعن ّية رّ
تغي املناخ .كما يت�ضمن تقييم ًا مف�ص ً
ّال للكلفة و إلمكانيات تكنولوجيات التخفيف وممار�ساتها ،والعوائق أ�مام التطبيق ،وا إلمكانيات على م�ستوى
رّ
و�ضع �سيا�سات القطاعات املختلفة ،مث ًال :جتهيز قطاعات الطاقة والنقل والبناء وال�صناعة والزراعة واحلراجة و�إدارة النفايات .ويربط التقييم
بتغي املناخ مرجع ًا علمي ًا معياري ًا
تغي املناخ .أ�ي�ض ًا� ،سي�ش ّكل التقييم أالخري للهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
�سيا�سات التنمية امل�ستدامة مبمار�سات رّ
بتغي املناخ ،مبا يف ذلك الطالب والباحثني واملحللني و�صانعي القرار يف احلكومات و�ضمن القطاع اخلا�ص.
بالن�سبة �إىل كل املعنيني رّ

تغي املناخ
تغي املناخ  – 2007التخفيف من رّ
رّ

والتكيف و�رسعة أ
تغي املناخ  – 2007أ
الت� ّثر
الت�ثريات
ّ
رّ
بتغي املناخ
املعنية
الدولية
احلكومية
للهيئة
الرابع
التقييم
تقرير
يف
الثاين
العامل
الفريق
م�ساهمة
رّ
ورقي)
( 92-9169-621-8غالف ّ

ي�ض ّم الكت ّيب ملخّ �ص وا�ضعي ال�سيا�سات ،وامللخّ �ص الفني ،والتقرير.

WMO


م�ساهمة الفريق العامل الثالث يف تقرير التقييم الرابع
بتغي املناخ
للهيئة احلكومية الدولية املعنية
رّ

UNEP

