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تـغيرّ  الـمناخ 2007تـغيرّ  الـمناخ 2007
مم املتحدة للبيئة«، من اأجل اإ�صدار بيان  ر�صاد اجلوية« و«برنامج الأ لت »الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ« كل من »املنظمة العاملية للأ �صكرّ

�صتجابة  الإ واإ�صرتاتيجيات  وتاأثياته  املناخ  تغيرّ  اأ�صباب  حول  للهيئة  الدورية  التقييم  تقارير  اأما  املناخ.  بتغيرّ  العلمية  املعرفة  حول  وموثوق  دويل 

كادميي واحلكومي  ل املرجع املعياري لكل املعنيني بتغيرّ املناخ يف املجال الأ كرث �صمولية وتيوميًا حول هذا املو�صوع، وهي ت�صكرّ املمكنة فهي التقارير الأ

وال�صناعي، على امل�صتوى العاملي. فمن خلل الفرق العاملة الثلثة، يقوم مئات اخلرباء العامليني بتقييم املناخ يف تقرير التقييم الرابع. ويتاألرّف التقرير 

رة لدى مطبعة جامعة كامربدج: من ثلثة اأجزاء اأ�صا�صية �صمن اإطار عام عنوانه »تغيرّ املناخ 2007«، وكلرّها متوفرّ

تغيرّ املناخ 2007 - قاعدة العلوم الفيزيائية

ول يف تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ م�صاهمة الفريق العامل الأ

) )الرقم الت�صل�صي العاملي للكتاب ISBN 92-9169-621-8 غلف ورقيرّ

ّثر ثريات والتكّيف و�رسعة التاأ تغيرّ املناخ 2007 – التاأ

م�صاهمة الفريق العامل الثاين يف تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ

) )8-621-9169-92  غلف ورقيرّ

تغيرّ املناخ 2007 – التخفيف من تغرّي املناخ

م�صاهمة الفريق العامل الثالث يف تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ

) )8-621-9169-92  غلف ورقيرّ

يهدف تقرير تغيرّ املناخ 2007 – التخفيف من تغرّي املناخ اإىل تقدمي الإجابات عن خم�صة اأ�صئلة حمددة، تتعلرّق ب�صنع القرار على امل�صتوى 

العاملي:

تفاديها؟ اأو  املناخ،  تغيرّ  خماطر  من  للحدرّ  فعله  كن  ميمُ الذي  ما   •
التدخل؟ وعدم  اخلمول  كلفة  من  تقع  واأين  الإجراءات،  تلك  كلفة  هي  ما   •

اجلوي؟ الغلف  يف  الدفيئة  غازات  تركيزات  ت�صتقررّ  كي  املطلوبة  اجلذرية  التخفي�صات  حتقيق  اأجل  من  رة  املتوفرّ الوقت  م�صاحة  هي  ما   •
التطبيق؟ تعيق  التي  احلواجز  لتخطي  ال�صيا�صات  م�صتوى  على  املطلوبة  الإجراءات  هي  ما   •

امل�صتدامة؟ التنمية  و�صيا�صات  املناخ  تغيرّ  تخفيف  �صيا�صة  بني  ما  التوفيق  ميكن  كيف   •

حداث الراهنة عامليًا، ت�صتند اإىل املعرفة العلمية املتعلرّقة بتخفيف  خي للهيئة احلكومية الدولية املعنيرّة بتغيرّ املناخ نظرًة �صاملًة على الأ ن التقييم الأ مرّ
ؤ يو

مكانيات على م�صتوى  التطبيق، والإ اأمام  التخفيف وممار�صاتها، والعوائق  مكانيات تكنولوجيات  للكلفة ولإ ًل  املناخ. كما يت�صمن تقييمًا مف�صرّ تغيرّ 

التقييم  ويربط  النفايات.  واإدارة  واحلراجة  والزراعة  وال�صناعة  والبناء  والنقل  الطاقة  قطاعات  جتهيز  مثًل:  املختلفة،  القطاعات  �صيا�صات  و�صع 

خي للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ مرجعًا علميًا معياريًا  ل التقييم الأ �صيا�صات التنمية امل�صتدامة مبمار�صات تغيرّ املناخ. اأي�صًا، �صي�صكرّ

بالن�صبة اإىل كل املعنيني بتغيرّ املناخ، مبا يف ذلك الطلب والباحثني واملحللني و�صانعي القرار يف احلكومات و�صمن القطاع اخلا�ص.

�ص الفني، والتقرير. �ص وا�صعي ال�صيا�صات، وامللخرّ ي�صمرّ الكتيرّب ملخرّ
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م�ساهمة الفريق العامل الثالث يف تقرير التقييم الرابع

للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ

التخفيف من تغيرّ املناخالتخفيف من تغيرّ املناخ



تغيرّ املناخ 2007

التخفيف

ملّخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات

تقرير الفريق العامل الثالث للهيئة احلكومية الدولية املعنّية بتغّي املناخ

و

امللّخ�ص الفني

تقرير َقِبل به الفريق العامل الثالث التابع للهيئة احلكومّية 

الدولية املعنية بتغّي املناخ من دون املوافقة عليه بالكامل

ول جزء من م�ساهمة الفريق العامل الأ

يف تقرير التقييم الرابع

للهيئة احلكومية الدولية املعنيرّة بتغيرّ املناخ



تغيرّ املناخ 2007:

التخفيف

فريق ال�صياغة

اأوغونالد دافيد�سون 

رئي�س م�سارك للفريق العامل الثالث

 جامعة �سيالون

بيت ميتز 

رئي�س م�سارك للفريق العامل الثالث

 وكالة هولندا للتقييم البيئي 

بيرت بو�ص روتو دايف ليو ميي

وحدة الدعم الفني

الفريق العامل الثالث للهيئة احلكومية الدولية املعنيرّة بتغيرّ املناخ

وكالة هولندا للتقييم البيئي

�سورة الغالف:

© الهيئة احلكومية الدولية املعنيرّة بتغيرّ املناخ 2007

وىل 2007 الطبعة الأ

 ISBN 92-9169-621-8



القائمة بدًل من و�سف �سيا�سات جديدة. ويظهر ذلك  ال�سيا�سات  تنطلق من 

اأن  للحكومات  ميكن  اأدوات  م  يقدرّ الذي  »التخفيف«  تقرير  يف  خا�س  ب�سكل 

تاأخذ بها واأن تطبرّقها �سمن �سيا�ساتها واإجراءاتها الوطنية يف اإطار اإتفاقات 

دولية.

الوا�سعة،  اخلربات  ذوي  من  املوؤلفني  مئات  التقرير  حت�سي  يف  �ساهم 

قت�ساد، ومن  نبعاثات اإىل علم الإ واملخت�سني يف جمالت خمتلفة، من منذجة الإ

القيرّم  وقتهم  من  كبيًا  جزءًا  جميعًا،  �سوا،  كررّ التكنولوجيا.  اإىل  ال�سيا�سات 

لتح�سي هذا التقرير. لذا، نود اأن ن�سكرهم، واأن ن�سكر ب�سكل خا�س املوؤلفني 

ؤلفًا رئي�سيًا، ب�سفتهم معنيني اأكرث من غيهم  قني والـ186 مو الرئي�سيني املن�سرّ

بهذه العملية.

م. جارود

مني العام الأ

ر�ساد اجلوية املنظمة العاملية لالأ

اأ. �ستيرن

املدير التنفيذي

مم املتحدة للبيئة برنامج الأ

م »تغيرّ املناخ 2007 – التخفيف«، وهو اجلزء الثالث من تقرير التقييم  يقدرّ

لكلفة  عميقًا  حتلياًل  املناخ،  بتغيرّ  املعنيرّة  الدولية  احلكومية  للهيئة  الرابع 

املقاربات املختلفة وفوائدها، يف التخفيف وجتنرّب تغيرّ املناخ.

املناخ  »تغيرّ  تقييم  تقرير  من  الثاين  واجلزء  ول  الأ اجلزء  يف  اللجنة  تخو�س 

على  عة  املتوقرّ والتداعيات  املناخ  لتغيرّ  العلمية  �س�س  الأ حتليل  يف   »2007

م  فيقدرّ التقرير  من  الثالث  اجلزء  اأما  والطبيعي.  الب�رشي  النظامني  م�ستوى 

حتلياًل للكلفة وال�سيا�سات والتكنولوجيا املمكن اإ�ستخدامها للحدرّ من اإنبعاثات 

غازات الدفيئة و/اأو ملنعها، ف�ساًل عن �سل�سلة تدابي توؤول اإىل التخلرّ�س من 

غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي. وي�سي التقرير اإىل �رشورة اإعتماد جمموعة 

ع  من اإجراءات التكيرّف والتخفيف، بغية خف�س خماطر تغيرّ املناخ. كما و�سرّ

التقرير نطاق التقييم لينظر اأي�سًا يف العالقة ما بني التنمية امل�ستدامة وتخفيف 

تغيرّ املناخ.

م اللجنة احلكومية الدولية كل خم�س اأو �ست �سنوات تقاريَر علمية �ساملة  تقدرّ

قت�سادية املتوفرة. وت�سمح  ؤلَّفات العلمية والفنية والإجتماعية الإ تقيرّم فيها املو

عملية مراجعة التقارير الدقيقة، واملتعددة املراحل، واملت�سمنة مل�ساركة وا�سعة 

مها خرباء يف كافة جمالت املعرفة ذات ال�سلة مع اآلف  ومتوازنة جغرافيًا قدرّ

خذ بها، ب�سمان نتائج �سفافة وغي متحيرّزة. املالحظات التي مترّ الأ

ر�ساد  له كل من املنظمة العاملية لالأ اإىل كونها جهازًا حكوميًا دوليًا �سكرّ نظرًا 

مم املتحدة للبيئة، تتحمل الهيئة احلكومية الدولية املعنيرّة  اجلوية وبرنامج الأ

بتغيرّ املناخ م�سوؤولية تقدمي معلومات علمية وفنية دقيقة لوا�سعي ال�سيا�سات، 

ت�صدير
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التقرير  خطوط  والع�رشين  الواحدة  دورتها  يف  املناخ  بتغيرّ  املعنيرّة  الدولية 

الدول  رئي�سيًا )55 من  ؤلفًا  مو  168 ل فريق من  ت�سكرّ ما  العري�سة. و�رشعان 

دول  من  و108  اإنتقالية،  مبرحلة  اإقت�سادها  ميررّ  التي  الدول  من   5 النامية، 

الفريق  مكتب  ل  �سكرّ كما  قت�سادي(.  الإ امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة 

ؤلفًا م�ساهمًا، بناًء على ت�سميات  نة من 85 مو العامل الثالث جمموعة عمل مكورّ

احلكومات واملنظمات الدولية. واختي 36% من املوؤلفني الرئي�سيني من الدول 

النامية والدول التي ميررّ اإقت�سادها مبرحلة اإنتقالية. ثمرّ متت عملية املراجعة، 

م بها املوؤلفون، ف�ساًل عن النظر  ات التي تقدرّ اإذ نفرّذت اللجنة مراجعتني للم�سودرّ

م بها 485 معنيًا بال�ساأن، من خرباء م�ستعر�سني  يف اآلف املالحظات التي تقدرّ

مبراقبة  امل�ستعر�سان  التحرير  رئي�سا  قام  ثم  دولية.  ومنظمات  وحكومات 

خذ  ات جديدة، مع احلر�س على الأ ولية اإىل م�سودرّ ات الأ عملية حتويل امل�سودرّ

بكافة املالحظات القيرّمة.

التقرير  اأما  ب�سطر.  �سطرًا  ال�سيا�سات  وا�سعي  �س  ملخرّ اإقرار  مت  ذلك،  بعد 

لجتماع  التا�سعة  الدورة  خالل  بهما  القبول  فتمرّ  الفني  �س  وامللخرّ �سا�سي  الأ

الفريق العامل الثالث يف اللجنة، والتي جرت يف بانكوك، تايالندا بني 10 اأبريل 

/ ني�سان و4 مايو / اأيار 2007.

ال�صكر

�سخا�س من  نرّ التقرير هو نتيجة عمل جبار �سارك فيه العديد من الأ
ل �سكرّ اأ

كافة اأنحاء العامل، مقدرّمني نطاقًا وا�سعًا من امل�ساهمات، ومل يكن ليتحقق ذلك 

ما �سمح  املعنيرّة،  مته احلكومات واملوؤ�س�سات  قدرّ الذي  الكرمي  الدعم  من دون 

العملية.  هذه  إمتام  با امل�ساركني  وامل�ستعر�سني  التحرير  وروؤ�ساء  للموؤلفني 

ولهم منا كلرّ ال�سكر والتقدير.

اإ�ست�سافت،  التي  اأملانيا والبيو وال�سني ونيوزيلندا  �سكر خا�س حلكومات 

بالتعاون مع املوؤ�س�سات املحلية، اإجتماعات املوؤلفني الرئي�سيني ال�رشورية يف 

ول 2004(، وليما )يونيو / حزيران 2005(،  ليبزيغ )اأكتوبر / ت�رشين الأ

ت�رشين   / )اأكتوبر  �سي�س  وكراي�ست   )2006 �سباط   / )فرباير  وبيجني 

ول 2006(. الأ

طراف  الأ وم�ساورات  اخلرباء  اإجتماعات  عديدة  وموؤ�س�سات  دول  ودعمت 

املعنيني، ما �ساهم يف زيادة التقرير عمقًا ويف تو�سيع نطاقه، واأبرزها:

احلكومة  من  )بدعم  ريونيون  يف  امل�ستدامة  والتنمية  والتخفيف  التكيرّف   •
الفرن�سية(

– التخفيف، اإىل تقدمي الإجابات عن خم�سة   2007 يهدف تقرير تغيرّ املناخ 

اأ�سئلة حمددة، تتعلرّق ب�سنع القرار على امل�ستوى العاملي:

تفاديها؟ اأو  املناخ،  تغيرّ  خماطر  من  للحدرّ  فعله  كن  ميمُ الذي  ما   •
وعدم  اخلمول  كلفة  من  تقع  واأين  الإجراءات،  تلك  كلفة  هي  ما   •

التدخل؟

اجلذرية  التخفي�سات  حتقيق  اأجل  من  رة  املتوفرّ الوقت  م�ساحة  هي  ما   •
املطلوبة كي ت�ستقررّ تركيزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي؟

احلواجز  لتخطي  ال�سيا�سات  م�ستوى  على  املطلوبة  الإجراءات  هي  ما   •
التي تعيق التطبيق؟

و�سيا�سات  املناخ  تغيرّ  تخفيف  �سيا�سة  بني  ما  التوفيق  ميكن  كيف   •
التنمية امل�ستدامة؟

يرتكز التقرير احلايل على و�سف فر�س التخفيف يف خمتلف قطاعات املجتمع 

نبعاثات. وتغطي الف�سول ال�سبعة فر�س التخفيف على  امل�ساِهمة يف زيادة الإ

م�ستويات تزويد الطاقة والنقل والبناء وال�سناعة والزراعة واحلراجة واإدارة 

ؤلفون  النفايات، بينما يغطي ف�سٌل اإ�سايف امل�سائل العابرة للقطاعات. ويلقي املو

املمكنة،  التخفيف  واإجراءات  املختلفة  القطاعات  خ�سائ�س  على  اآنية  نظرة 

ف�ساًل عن الكلفة واحلواجز اخلا�سة وم�سائل تتعلرّق بتطبيق ال�سيا�سات. كما 

اخلا�سة  الكلفة  ويعر�س  التخفيف،  اإمكانيات  ملجمل  تقديرات  التقرير  م  يقدرّ

بكل قطاع، والكلفة على م�ستوى العامل ب�سكل عام. يجمع التقرير املعلومات 

�سفل،  الأ اإىل  على  الأ من  نتائج منذجة  مع  القاعدة،  اإىل  اإ�ستندت  درا�سات  من 

من  مد  الأ الطويل  املنظور  مد �سمن  الأ الق�سية  التخفيف  اإجراءات  وا�سعًا 

معلومات  ن  مرّ
ؤ يو ما  العاملية،  احلرارة  درجات  ط  متو�سرّ اإ�ستقرار  حتقيق  اأجل 

�ستقرار  تتعلرّق بال�سيا�سات وتعطي فكرة عن العالقة ما بني �رشامة اأهداف الإ

ال�سيا�سات  ي  فيغطرّ  13 الف�سل  اأما  وكميته.  املطلوب  التخفيف  وتوقيت 

والإجراءات املطلوبة لتحقيق عملية التخفيف على امل�ستويني الوطني والدويل، 

خرى عن خمتلف القطاعات.  ف�ساًل عن املعلومات التي تت�سمنها الف�سول الأ

والتنمية  والتكيرّف  املناخ  تغيرّ  تخفيف  بني  ما  العالقة  يف  التقرير  ونظر 

عًا يف الف�سول ذات ال�سلة، مع تخ�سي�س  امل�ستدامة، ودر�سها ب�سكل اأكرث تو�سرّ

ف�سل كامل ملعاجلة العالقات بني التنمية امل�ستدامة وتخفيف تغيرّ املناخ.

لية الآ

تاأمينه،  املمكن  امل�سمون  حتديد  اإىل  هدفا  اللَذين  ولني  الأ الإجتماعني  بعد 

اللجنة احلكومية  ت  اأقررّ بعدما   2003 العام  الر�سمية يف  نتاج  الإ اآلية  اإنطلقت 

التمهيد

5



�

احلكومة  من  بتمويل  الفني،  الدعم  وحدة  من  بدعٍم  التقييم،  عملية  وحظيت 

الدعم وامل�سورة و�ساهم يف  م  قدرّ باأ�سماء كل من  يلي لئحة  الهولندية. ويف ما 

ثيلما  ليو ميي، بيرت بو�س، روتو دايف، مونيك هوغويجك،  التن�سيق:  عملية 

بيتيان  كونيك،  دي  هيليني  برينكمان،  �ساندر  ميي،  اأنيتا  برينك،  دن  فان 

)الدعم  لوو�س  مانويال  ترينز،  اإفيلني  كي�سيلز،  جون  جاغر،  دي  دايفد  هيج، 

التحريري(، مارتن ميدلبيغ )الت�سميم(، روب بيويجك )مدير املوقع(، روث 

ق حترير الطباعة(، ماريلني اأندر�سون )الفهر�س(، بالإ�سافة  دي ويجز )من�سرّ

�سخا�س العاملني يف اأمانات وكالة التقييم البيئي MNP ومركز  اإىل العديد من الأ

اأبحاث الطاقة ECN يف هولندا.

الدولية  احلكومية  اللجنة  اأمانة  اإىل  ال�سكر  بجزيل  م  نتقدرّ اأن  نودرّ  اخلتام،  يف 

لًة بكل من رينات كراي�ست )اأمانة اللجنة(،  املعنيرّة بتغيرّ املناخ يف جنيف، ممثرّ

وجويل  كورتني،  واأنني  بورجوا،  ورودي  �سيبانتي،  وكارول  ليو،  وجيان 

فيناندز، لدعمهم امل�ستمر خالل تلك العملية.

بيت ميتز

اأوغونالد دافيد�سون

 

رئي�سان م�ساركان للفريق العامل الثالث

احلكومة  من  )بدعم  �سي  دي  وا�سنطن  يف  نبعاثات  الإ �سيناريوهات   •
ميكية( الأ

احلكومة  من  )بدعم  طوكيو  يف  ال�سناعي  القطاع  ممثلي  م�ساهمة   •
اليابانية( وكيب تاون - جنوب اأفريقيا )مب�ساركة �رشكة كهرباء جنوب 

اأفريقيا ESKOM يف الرعاية(

م�ساهمة املنظمات غي احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية ومنظمات   •
البحث العاملة يف جمال البيئة، ف�ساًل عن اأع�ساء الوكالة الدولية للطاقة 

و�سبكتها التكنولوجية يف باري�س )بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة(

منذ بداية اآلية العمل وحتى نهايتها، ن�سط مكتب الفريق العامل الثالث - املوؤلف 

من رامون بي�س مادروغا )كوبا(، ور. ت. م. �سوتاميهاردجا )اأندوني�سيا(، 

وهان�س لر�سن )الدمنارك، حتى مايو / اأيار 2005(، واأولف هوميي )اأملانيا، 

من يونيو / حزيران 2005(، واإدواردو كالفو )البيو(، وزياد ه. اأبو غرارة 

)اململكة العربية ال�سعودية، حتى �سبتمرب / اأيلول 2005(، ووطاه م. زعرتي 

)اململكة العربية ال�سعودية، حتى �سبتمرب / اأيلول 2005(، واإ�سماعيل اأ. ر. 

م دعمه البناء وت�سجيعه امل�ستمر. اجلزويل )ال�سودان( الذي قدرّ

نرّ جناح التقرير يعود بالكامل اإىل خربة فريق املوؤلفني وحما�ستهم، ولهم 
اإل اأ

منا كلرّ ال�سكر. كما نودرّ اأن نعرب عن تقديرنا خلربة فريق املراجعة وم�ساهمته، 

فمن دون مالحظاتهم القيمة مل يكن التقرير ليبلغ هذا امل�ستوى النوعي. كما 

همية، اإذ دعموا فريق ال�سياغة جلهة التعامل  ى املحررون دورًا مماثاًل يف الأ درّ
اأ

مع املالحظات.

يمُهدى التقرير اإىل

هريهارد بيت�شيل - هيلد، �أملانيا

م�ؤلف رئي�شي يف ف�شل 12

بحاث حول تاأثي املناخ، رئي�سًا لق�سم  تويف هيهارد بيت�سيل - هيلد ب�سكل مفاجئ يف التا�سع من �سبتمرب / اأيلول 2005، عن 41 عامًا. عمل يف مركز بوت�سدام لالأ

نظمة املتكاملة. وكان عاملًا بارعًا واإن�سانًا يحلو العمل معه. حتاليل الأ

ندماج، من اأداء دور اأ�سا�سي يف العديد من �سبكات البحث الدولية. فلقد اآمن بقوة وب�رشورة  ن هيهارد بيت�سيل – هيلد، بف�سل خربته العلمية وقدرته على الإ متكرّ

إمكانية حت�سني العامل مب�ساعدة العلم. نقل املعرفة العلمية اإىل الراأي العام، وبا
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م�ساهمة الفريق العامل الثالث

يف تقرير التقييم الرابع

للهيئة احلكومية الدولية املعنيرّة بتغيرّ املناخ

�ص لوا�سعي ال�سيا�سات ملخرّ

�ص بالتف�سيل يف اجلل�سة التا�سعة للفريق العامل الثالث التابع للهيئة احلكوميرّة الدولية املعنيرّة بتغيرّ  مترّت املوافقة على امللخرّ

املناخ يف بانكوك - تايالندا يف اأيرّار/ مايو ٢٠٠٧, وهو ميثرّل املوقف الر�سمي املتفق عليه من قبل الهيئة احلكوميرّة املعنيرّة بتغيرّ 

املناخ حول تخفيف تغيرّ املناخ

�ساغ الوثيقة:

تريي باركر, اإيغور با�سماكوف, ليني برن�ستني, جان بوغرن, بيرت بو�ش, روتو داف, اأوغوالند دافيد�سون, بريان في�رش, مايكل غراب, �سوجوتا غوبتا, كري�ستني 

هال�سنا�ش, بريجتان هيج, �سوزانا كاهن ريبرييو, �سيغيكي كوبايا�سي, مارك ليفني, دانييل مارتينو, عمر م�رشة �سريوتي, بريت ميتز, ليو مري, جريت جان 

نرب�ش, عادل جنم, نيبوج�سا ناكي�سينوفيك, هان�ش هولغر روغرن, جويا�رشي روي, جايانت �ساتايي, روبرت �سوك, برياراد�سي �سوكال, رالف �سيمز, بيت �سميث, 

روب �سوارت, دني�ش تريباك, ديانا اأورج - فورزاتز, زهو دادي.

�ص الفني على ال�سكل التايل: يجب ذكر امللخرّ

الهيئة احلكومية الدولية املعنّية بتغيري املناخ IPCC، 2007: ملخ�ش لوا�سعي ال�سيا�سات. يف تغيرّ املناخ ٢٠٠٧: التخفيف. م�ساهمة الفريق العامل الثالث 

يف تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ ]ب. ميتز, اأ. ر. ديفد�سون, ب. ر. بو�ش, ر. دايف, ل.اأ. ميري )حمررون([. مطبعة جامعة 

مريكية. كامربدج, كامربدج, اململكة املتحدة ونيويورك, الواليات املتحدة االأ
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ملخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات

�

للهيئة  الرابع  التقييم  تقرير  يف  الثالث  العامل  الفريق  م�ساهمة  ترّكز   .١

احلكومّية الدولية املعنّية بتغّي املناخ IPCC على معلومات جديدة حول 

لتخفيف  واإجتماعّية  واإقت�سادّية  وبيئّية  وتكنولوجّية  علمّية  جوانب 

احلكومّية  للهيئة  الثالث  التقييم  تقرير  منذ  ن�رشها  مّت  املناخ  تغّي 

اإلتقاط  التقارير اخلا�سة حول  IPCC، ويف  املناخ  بتغّي  املعنّية  الدولّية 

وزون والنظام البيئي  اأك�سيد الكربون وتخزينه وحماية طبقة الأ ثاين 

العاملي.

ُيق�سم هذا امللّخ�ص اإىل �ستة اأق�سام تلي املقّدمة، وهي:

الدفيئة غازات  اإنبعاثات  توجهات  	•
القطاعات  خمتلف  يف  واملتو�ّسط  الق�سي  املدَيني  خالل  التخفيف  	•

قت�سادّية )حتى العام ٢٠٣٠( الإ

)٢٠٣٠ العام  )بعد  الطويل  املدى  يف  التخفيف  	•
تغّي  تخفيف  بغية  امل�ستخدمة  دوات  والأ والتدابي  ال�سيا�سات  	•

املناخ

املناخ تغّي  وتخفيف  امل�ستدامة  التنمية  	•
املعرفة يف  الفجوات  	•

 

ميكن  قو�سني.  بني  مقطع  كل  يف  املنا�سبة  الف�سل  اأق�سام  اإىل  ُي�سار 

الكيميائّية  والرموز  املخت�رشة  والت�سميات  للم�سطلحات  �رشح  اإيجاد 

امل�ستخدمة يف امللّخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات يف معجم امل�سطلحات الوارد 

�سا�سي. يف التقرير الأ

الثورة  قبل  ما  منذ  العاملية  الدفيئة  غازات  اإنبعاثات  اإزدادت    .�

١٩٧٠ و�٠٠٤  العامني  ما بني   ٪٧٠ بن�سبة  اإرتفاع  ال�سناعّية مع 

.
١

دلة وافية( )توافق عاٍل واأ

الدفيئة  غازات  اإنبعاثات  اأّدت  ال�سناعّية،  الثورة  قبل  ما  منذ  	•
يف  ملحوظ  اإرتفاع  اإىل  ن�سانّية  الإ الن�ساطات  عن  الناجتة  املتزايدة 

تركيزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلّوي ]الفقرة ١.٣ من امللّخ�ص 

ّول[. لوا�سعي ال�سيا�سات املنبثق عن الفريق العامل الأ

التالية:  الغازات  اإنبعاثات  اإزدادت  و٢٠٠٤،   ١٩7٠ العامني  بني  	•
ومرّكبات  النيرتوز  واأك�سيد  وامليثان  الكربون  اأك�سيد  ثاين 

الفلورة  الكاملة  الهيدروكربون  ومرّكبات  الهيدروفلوروكربون 

اإمكانّية  خالل  من  قيا�سها  يتّم  التي  الكربيت  فلوريد  و�سدا�سي 

الإحرتار العاملي، بن�سبة 7٠٪ )وقد �سّجل ٢٤٪ من هذه الزيادات 

بني العامني ١٩٩٠و٢٠٠٤(، اأي اأّنها ارتفعت من 7‚٢8 اإىل ٤٩ جيغا 

٢ ]راجع الر�سم ١ من 

طن من ثاين اأك�سيد الكربون الكربون املكافئ

الغازات  هذه  اإنبعاثات  واإزدادت  ال�سيا�سات[.  لوا�سعي  امللّخ�ص 

بني  الكربون  اأك�سيد  ثاين  اإنبعاثات  ارتفعت  اإذ  خمتلفة.  مبعّدلت 

العامني ١٩7٠ و٢٠٠٤ بن�سبة 8٠٪ )٢8٪ منها بني العامني ١٩٩٠ 

اإنبعاثات غازات الدفيئة  77٪ من جمموع  و٢٠٠٤(، وهي ت�سّكل 

الب�رشية املن�ساأ يف العام ٢٠٠٤.

لقد نتج اأكرب اإزدياد يف اإنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون بني العامني  	•
١٩7٠ و٢٠٠٤، عن قطاع التزويد بالطاقة )زيادة بن�سبة ١٤٥٪(. 

الناجت   
٣

املبا�رشة نبعاثات  الإ يف  رتفاع  الإ بلغ  املرحلة،  هذه  وخالل 

الناجت  وذاك   ،٪6٥ ال�سناعة  عن  الناجت  وذاك   ،٪١٢٠ النقل  عن 

 
٤

واحلراجة را�سي  الأ اإ�ستخدام  وتغّي  را�سي  الأ اإ�ستخدام  عن 

هات اإنبعاثات غازات الدفيئةاأ - املقدمة ب -  توجرّ

طار النهائي  لقد مّت و�سع تقييم » توافق / اأدلة« مرفق, لكّل موقف رئي�سي ومّت دعمه من خالل النقاط التالية. وهذا ال يعني بال�رشورة اأن م�ستوى »توافق / اأدلة« ينطبق على كّل نقطة. يقّدم االإ  
١

١ �رشحًا حول جت�سيد عدم اليقني.

دث التاأثري التفاعلي نف�سه الذي ينتجه اأحد غازات الدفيئة اجليد املزج اأو مزيج من غازات الدفيئة  يدّل ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ على كمّية اإنبعاث ثاين اأك�سيد الكربون التي ميكن اأن تحُ  
2

عتبار التوقيتات املختلفة التي تبقى خاللها يف الغالف اجلّوي  حرتار العاملي اخلا�سة بكّل واحدة منها, وينبغي اأخذ بعني االإ اجليدة املزج, على اأن تكون كّل هذه الغازات م�رشوبة باإمكانية االإ

ّول[. ]معجم م�سطلحات تقرير التقييم الرابع للفريق العامل االأ
نبعاثات الناجتة عن  نبعاثات الناجتة عن قطاع الكهرباء يف ما يتعّلق بالكهرباء امل�ستهلكة يف البناء, ويف قطاعي ال�سناعة والزراعة, اأو االإ نبعاثات املبا�رشة يف كّل قطاع االإ ال ت�سمل االإ  

٣

عملّيات تكرير الوقود املزّود لقطاع النقل.

جمالّية لثاين اأك�سيد الكربون وامليثان واأك�سيد النيرتوز الناجمة عن اإزالة الغابات والكتلة  نبعاثات االإ را�سي واحلراجة« لو�سف االإ را�سي وتغرّي اإ�ستخدام االأ مّت ا�ستعمال امل�سطلح »اإ�ستخدام االأ  
٤

نبعاثات  نبعاثات هي اأقل من االإ �سجار واإزالة الغابات وتراجع اخلّث واإحرتاقه ]الفقرة ١-٣-١[. وهذه االإ حيائّية ب�سبب قطع االأ حيائّية واحلريق, وتلك الناجتة اأي�سًا عن تقّل�ش الكتلة االأ االأ

نبعاثات امل�سّجلة هنا اإمت�سا�ش )اإزالة( الكربون. الناجتة عن اإزالة الغابات التي تعترب فرعّية. ال ت�ستمل االإ

نبعاثات الناجتة عن اإزالة الغابات فرعّية. وي�ستند التوّجه اإىل  �سارة اإىل اأن االإ را�سي واحلراجة, وجتب االإ را�سي وتغرّي اإ�ستخدام االأ نبعاثات الناجمة عن اإ�ستخدام االأ ميّثل هذا التوّجه جمموع االإ  
٥

معلومات وا�سعة حول عدم اليقني, وهو اأّقل يقينًا بكثري مّما هو عليه يف قطاعات اأخرى. لقد كان معّدل اإزالة الغابات عاملّيًا بني العامني 2000 و200٥ منخف�سًا اأكرث مّما كان عليه بني 

العامني ١٩٩0و2000 ]الفقرة ٩-2-١[.
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٤

املبا�رشة  نبعاثات  الإ اإزدادت  ١٩7٠ و١٩٩٠،  العامني  . بني 
٥

٪٤٠

بنية  نبعاثات الناجمة عن الأ الناجتة عن الزراعة بن�سبة ٢7٪، اأّما الإ

٢6٪، وبقيت بعد ذلك ثابتة على م�ستويات العام  فارتفعت بن�سبة 

مب�ستوى  الكهرباء  ي�ستخدم  بنية  الأ قطاع  اأن  غي  تقريبًا.   ١٩٩٠

نبعاثات املبا�رشة وغي املبا�رشة اأكرث اإرتفاعًا  عاٍل، لذلك، تكون الإ

 ١١.٣  ،6.١  ،١.٣[ عادًة  عليه  هي  مّما   ،)٪7٥( القطاع  هذا  يف 

والر�سمان ١.١ و١.٣[.

على   )٪٣٣-( العاملي  الطاقة  كثافة  اإنخفا�ص  تاأثي  كان  وقد  	•
العاملي  الفردي  الدخل  منو  تاأثي  من  اأقل  العاملّية  نبعاثات  الإ

هذان  ويقود   ،)٪6٩( العاملي  ال�سكان  منو  مع  املمزوج   )٪77(

إنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون  النمّوان اإىل اإزدياد الطاقة املتعّلقة با

اإنقلب التوجه  ٢ من امللخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات(. وقد  )الر�سم 

بعد  بالطاقة  التزويد  يف  الكربون  كثافة  نخفا�ص  لإ مد  الأ الطويل 

نبعاثات  العام ٢٠٠٠. ولكن يبقى الإختالف يف الدخل الفردي ويف الإ
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¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe øW É¨«L
 IóMGƒdG áæ°ùdÉH ÅaÉµªdG

 ¿ƒHôchQƒ∏ahQó«¡dG äÉÑ qcôe
  ¿ƒHôchQó«¡dG äÉÑ qcôe
 âjôÑµdG ójQƒ∏a »°SGó°S

(1∞∏àîªdG Rhôà«ædG ó«°ùcCG
áYGQõdG øY èJÉædG Rhôà«ædG ó«°ùcCG

(2 ¿Éã«ªdG øe iôNCG ´GƒfCG
 ¿Éã«ªdG äÉØ∏îe

    áYGQõdG øe ¿Éã«ªdG
(3 ¿Éã«ªdG ábÉW

ó«°ùcCG »fÉK ™LGôJ
(4 åîdGh ¿ƒHôµdG

¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK
 (6 (5 äÉHÉ¨dG ádGREG øY èJÉædG

(7 ôNBG ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK

 øY èJÉædG ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK
 (8 …QƒØMCÉdG OƒbƒdG ΩGóîà°SEG

 áÄ«aódG äGRÉZ ´ƒªée

حرتار العاملي  ة الإ إمكانيرّ �ص لوا�سعي ال�سيا�سات: مترّ قيا�س ا الر�سم ١ من امللخرّ

وا�سُتعملت  و٢٠٠٤.   ١٩٧٠ العامني  بني  الدفيئة  غازات  إنبعاثات  ا خالل  من 

التقييم  تقرير  يف  املذكورة  عام  املئة  فرتة  خالل  العاملي  حرتار  الإ ات  إمكانيرّ ا

ة بتغيرّ املناخ للعام ١٩٩٦ بغية حتويل  ة املعنيرّ ة الدوليرّ الثاين للهيئة احلكوميرّ

املتحدة  مم  الأ إتفاقية  ا )راجع  املكافئ.  الكربون  ك�سيد  اأ ثاين  إىل  ا نبعاثات  الإ

ك�سيد  ة(. وت�سمل ثاين اأ �سا�سيرّ ن تغيرّ املناخ التي حتوي العناوين الأ ة ب�ساأ طاريرّ الإ

بات  ومركرّ الهيدروفلوروكربون  بات  ومركرّ النيرتوز  ك�سيد  واأ وامليثان  الكربون 

الهيدروكربون الكاملة الفروة و�سدا�سي فلوريد الكربيت من كافة امل�سادر.

تية  ك�سيد الكربون املتاأ إنبعاثات ثاين اأ ك�سيد الكربون ا إنبعاث ثاين اأ وتعك�س فئتا ا

را�سي  إ�ستخدام الأ على( ومن تغيرّ ا إ�ستخدامها )الثانية من الأ إنتاج الطاقة وا من ا

.] على( ]الر�سم١.١اأ )الثالثة من الأ

املالحظات:

١- وي�سمل عدد اآخر من اأك�سيد النيرتوز العمليات ال�سناعّية واإزالة الغابات واإحرتاق 

ال�سافانا واملياه امل�ستعملة وخمّلفات مطامر القمامة.

2- هناك عدد اآخر من امليثان ناجت عن العمليات ال�سناعّية وعن اإحرتاق ال�سافانا.

ر�ش التي  حيائّية يف االأ ٣- اإنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون الناجتة عن تفكك الكتلة االأ

تربة  �سجار واإزالة الغابات والناجت عن اإحرتاق اخلث وتراجع االأ تبقى بعد قطع االأ

املنزوعة اخلث.

حيائّية بن�سبة ١0٪ من املجموع, ويقدر اأن ٩0٪  �ستخدام التقليدي للكتلة االأ ٤- االإ

حيائّية. وهذا �سحيح بالن�سبة اإىل ١0٪ فقط من  منها ناجتة عن اإنتاج الكتلة االأ

حيائّية الذي من املقّدر اأن يبقى بعد اإحرتاق الفحم اخل�سبي. كربون الكتلة االأ

٥- اإ�ستندت البيانات امل�سّجلة حول اإحرتاق الغابات الوا�سعة املدى واإحرتاق الكتلة 

حيائّية يف اأرا�سي اجلنيبات بني العامني ١٩٩7 - 2002 اإىل بيانات القمر  االأ

ال�سناعي حول اإنبعاثات احلريق العاملية.

�سمنت واإ�ستعال الغاز الطبيعي. ٦- اإنتاج االأ

نبعثات الناجتة عن املواد اخلام. حفوري االإ 7- ي�سمل اإ�ستخدام الوقود االأ
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»∏ëªdG èJÉædG »dÉªLE ÉdG) πNódG
(áq«FGô°ûdG Iƒ≤dG ∫OÉ©e ≈dEG ¢SÉ«≤dÉH

 á«d qhCÉdG ábÉ£dÉH äGOGóeE ÉdG ´ƒªée
¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK äÉKÉ©ÑfEG

 OôØdG πNO

 ¿Éµ°ùdG

¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK) ¿ƒHôµdG áaÉãc
(á«dhCÉdG ábÉ£dÉH äGOGóeE ÉdG ´ƒªée Ö°ùM

¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK) çÉ©ÑfE ÉdG áaÉãc
»∏ëªdG èJÉædG »dÉªLE ÉdG ≈dEG OÉªàYE ÉdÉH (áq«FGô°ûdG Iƒ≤dG ∫OÉ©e ≈dEG ¢SÉ«≤dÉH 

ábÉ£dÉH äGOGóeE ÉdG ´ƒªée) ábÉ£dG áaÉãc
 »∏ëªdG èJÉædG »dÉªLE ÉdG ∫É∏N øe á«d qhCÉdG

 (áq«FGô°ûdG Iƒ≤dG ∫OÉ©e ≈dEG ¢SÉ«≤dÉH

1 = 1907   π«dO

إجمايل الناجت املحلي  ة (ا ي الذي يتم قيا�سه من خالل معادل القوة ال�رشائيرّ جمايل الناجت املحلرّ �ص لوا�سعي ال�سيا�سات التوزيع العاملي الن�سبي لإ الر�سم ٢ من امللخرّ

حفوري  ك�سيد الكربون )الناجمة عن اإحرتاق الوقود الأ إنبعاثات ثاين اأ لية TPES وا ورّ مدادات بالطاقة الأ ة PPP GDPppp(. جمموع الإ بالقيا�س اإىل معادل القوة ال�رشائيرّ

إجمايل الناجت املحلي بالقيا�س اإىل معادل القوة  إىل الدخل الفردي )ا طة ا إىل ذلك، ي�سي الر�سم يف اخلطوط املنقرّ �سافة ا �سمنت( وال�سكان. بالإ إ�ستعال الغاز و�سناعة الأ وا

ة  �ستناد على معادل القوة ال�رشائيرّ إجمايل الناجت املحلي بالإ لية من خالل ا ورّ مدادات بالطاقة الأ إىل ال�سكان GDPppp/pop(، وكثافة الطاقة )جمموع الإ ة نظراً ا ال�رشائيرّ

نبعاث الناجت  لية(، وكثافة الإ ورّ مدادات بالطاقة الأ عتماد على جمموع الإ ك�سيد الكربون بالإ TPES GDPpp(، وكثافة الكربون يف التزويد بالطاقة CO2TPES )ثاين اأ
ة  ة  CO2/GDPpp( يف الفرتة املمتدرّ جمايل الناجت املحلي بالقيا�س اإىل معادل القوة ال�رشائيرّ عتماد على الإ ك�سيد الكربون بالإ ة )ثاين اأ قت�ساديرّ ة الإ نتاجيرّ ة الإ عن العمليرّ

بني العامني ١٩٧٠ و٢٠٠٤. ]الر�سم 5.١[.

الفردّية ويف كثافة الطاقة بني الدول ملحوظًا. )الر�سم ٣ من امللّخ�ص 

يف  املدرجة  الدول  �سّجلت   ،٢٠٠٤ العام  يف  ال�سيا�سات(.  لوا�سعي 

تغّي  ب�ساأن  املتحدة  مم  لالأ الإطارّية  تفاقّية  الإ �سمن  ّول  الأ املرفق 

واأنتجت  العامل،  �سكان  �سعيد  على   ٪٢٠ بن�سبة  م�ساهمة  املناخ 

القّوة  بالقيا�ص اىل معادل  العاملي  الناجت املحلي  ٥7٪ من الإجمايل 

، وت�سّببت بـ ٤6٪ من اإنبعاثات غازات الدفيئة )الر�سم ٣ 
6

ال�رشائية

اأ من امللّخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات( ]١.٣[.

�ستنزاف  اإنبعاثات املواد امل�سببة لإ الت�سعينيات  اإنخف�ست منذ  كما  	•
 
7

وزون التي مّتت ال�سيطرة عليها من خالل بروتوكول مونرتيال الأ

هذه  اإنبعاثات  وبلغت  الدفيئة.  غازات  اإحدى  اأي�سًا  ت�سّكل  والتي 

الغازات يف العام ٢٠٠٤ ما يعادل ٢٠٪ من م�ستواها يف العام ١٩٩٠ 

.]١.٣[

املناخ  املتعّلقة بتغّي  ال�سيا�سات مبا فيها تلك  واأثبتت جمموعة من  	•
اإنبعاثات  تقلي�ص  يف  فاعلّيتها  امل�ستدامة  والتنمية   

8

الطاقة واأمن 

غازات الدفيئة يف خمتلف القطاعات يف عدد من الدول. غي اأن نطاق 

مثل هذه الإجراءات مل يكن وا�سعًا مبا فيه الكفاية للحّد من النمو 

نبعاثات ]١.٣، ٢.١٢[. العاملي لهذه الإ

�سي�ستمّر اإزدياد اإنبعاثات غازات الدفيئة العاملي يف العقود املقبلة   .�

التنمية  وعملّيات  احلالية  املناخ  تغّي  تخفيف  �سيا�سات  ظّل  يف 

دلة وافية(. امل�ستدامة املت�سلة بها )توافق عاٍل واأ

)غي   SRES نبعاثات  الإ ب�سيناريوهات  اخلا�ص  التقرير  يتوقع  	•
الدفيئة  غازات  نبعاثات  لإ �سا�سي  الأ اخلط  يف  اإرتفاعًا  التخفيفّية( 

 ٣6‚7 اإىل  اأك�سيد الكربون املكافئ  7‚٩ جيغا طن ثاين  العاملية من 

هداف ت�سويرّية فقط يف هذا التقرير. ملزيد من ال�رشح حول كيفية ح�ساب معادل القّوة ال�رشائّية  جمايل الناجت املحلي بالقيا�ش اإىل معادل القّوة ال�رشائّية الأ  يتم اإ�ستعمال املقيا�ش املرتي الإ
٦
 

و�سعر ال�رشف ال�سوقي واإجمايل الناجت املحّلي راجع احلا�سية ١2.

الهالون ومرّكبات الهيدروكلوروفلوروكربون ومركّبات الهيدروفلوروكربون وثالثي كلوروامليثان ورباعي كلوريد الكربون واأحادي بروم امليثان.  
7

من يف التزويد بالطاقة. يق�سد باأمن الطاقة االأ  
٨
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نبعاثات  لإ قليمي  الإ التوزيع  ال�سيا�سات:  لوا�سعي  امللخ�ص  من  ٣اأ  الر�سم 

غازات الدفيئة للفرد الواحد يف العام ٢٠٠٤ )ت�سمل كل غازات بروتوكول كيوتو 

الدول املختلفة.  إىل �سكان جمموعات  ا را�سي( بالن�سبة  الأ إ�ستخدام  ا الناجتة عن 

إنبعاثات غازات الدفيئة ]الر�سم   إىل ت�سارك املناطق يف ا عمدة ا ت�سي الن�سب يف الأ

١.٤ اأ [.

جمايل  �ص لوا�سعي ال�سيا�سات: التوزيع العاملي الن�سبي لإ الر�سم ٣ب من امللخرّ

الذي  را�سي(  الأ إ�ستخدام  ا كيوتو  بروتوكول  غازات  كل  )ت�سمل  ي  املحلرّ الناجت 

ة  ال�رشائيرّ القوة  ي ح�سب معادل  الناجت املحلرّ جمايل  ميكي لإ الأ يقا�س بالدولر 

إىل ت�سارك املناطق  عمدة ا ملجموعات البلدان املختلفة. ت�سي الن�سب املئوية يف الأ

ة ]الر�سم ١.٤ب[. إنبعاثات غازات الدفيئة العامليرّ يف ا
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٧

جيغا طن ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ )٢٥-٩٠٪(. بني العامني 

لوا�سعي  امللّخ�ص  من   ٤ والر�سم   ١ )الإطار   
٩

و٢٠٣٠   ٢٠٠٠

ال�سيا�سات(. يف هذه ال�سيناريوهات، من التوّقع اأن يحافظ الوقود 

حفوري على موقعه امل�سيطر يف مزيج الطاقة العاملي حتى العام  الأ

٢٠٣٠ وما بعده. ولهذا ال�سبب، من املتوّقع اأن تزيد اإنبعاثات ثاين 

اإ�ستخدام  جّراء  من  و٢٠٣٠   ٢٠٠٠ العامني  بني  الكربون  اأك�سيد 

اأن  املتوقع  ومن  الفرتة.  هذه  خالل   ٪١١٠ اإىل   ٪٤٠ من  الطاقة 

رباع يف اإنبعاثات طاقة ثاين  يتاأتى اإزدياد بن�سبة الثلث اأو ثالثة الأ

اأن  ّول، على  الأ املناطق غي املدرجة يف املرفق  الكربون من  اأك�سيد 

اأكرث مّما  اأك�سيد الكربون الفردي  اإنبعاثات طاقة ثاين  يبقى معّدل 

هو عليه )8‚٢-١‚٥ طن من ثاين اأك�سيد الكربون للفرد الواحد( يف 

اأك�سيد  ّول )6‚٩-١‚١٥ طن من ثاين  املناطق املدرجة يف املرفق الأ

�سيناريوهات  اإىل  اإ�ستنادًا   .٢٠٣٠ العام  يف  الواحد  للفرد  الكربون 

نبعاثات SRES، من املتوّقع  التقرير اخلا�ص حول �سيناريوهات الإ

خية بطاقة اإ�ستخدام اأقل بالن�سبة  اأن يتمّتع اإقت�ساد هذه الدول الأ

اإىل الوحدة من اإجمايل الناجت املحّلي )٢‚6 و٩‚٩ / US$ ميغا جول 

املرفق  يف  املدرجة  غي  البلدان  من  اأكرث  املحلي(  الناجت  اإجمايل  يف 

املحّلي(  الناجت  لإجمايل  جول  ميغا   $US  /  6‚٠‚١١-٢١( ول  الأ

.]١.٣، ٣.٢[

ال�سادرة  نبعاثات  الإ ل�سيناريوهات  �سا�ص  الأ اخلط  مقارنة  متكن   .٤

 بتلك الواردة 
١٠

نبعاثات منذ �سيناريوهات التقرير اخلا�ص حول الإ

يف التقرير اخلا�ص للهيئة احلكومية الدولّية املعنّية بتغّي املناخ 

اأك�سيد  ثاين  من  طن  )��-��١جيغا  نبعاث  الإ �سيناريوهات  حول 

الكربون املكافئ بال�سنة يف العام �١٠٠، راجع الر�سم ٤ من امللّخ�ص 

دلة وافية(. لوا�سعي ال�سيا�سات( )توافق عاٍل واأ

لبع�ص  منخف�سة  قيمًا  اخلا�ص  التقرير  منذ  الدرا�سات  ا�ستعملت  	•
بالن�سبة  لكن،  ال�سكان.  اإ�سقاطات  خا�سة  نبعاثات،  الإ م�سببات 

اأّدى  اجلديدة،  ال�سكان  اإ�سقاطات  ت�سمل  التي  الدرا�سات  هذه  اإىل 

قت�سادي، اإىل تغّي ب�سيط  خرى، مثل النمو الإ التغّي يف املوؤديات الأ

قت�سادي  نبعاث ال�سامل. وتبدو اإ�سقاطات النمو الإ يف م�ستويات الإ

و�سط حتى العام ٢٠٣٠ جلهة  فرقيا واأميكا الالتينية ولل�رشق الأ لأ

�سا�ص يف �سيناريوهات التقرير اخلا�ص امل�ستقبلية، منخف�سة  خط الأ

نبعاثات، يف حني يوؤدي ذلك  اأكرث مما اأورده التقرير اخلا�ص حول الإ

نبعاثات  قت�سادي العاملي والإ دورًا ب�سيطًا يف التاأثي على النمو الإ

ال�ساملّة.

حت�ّسن متثيل الهباء اجلوي واإنبعاثات �سالئف الهباء اجلوي، مبا  	•
الع�سوي  �سود والكربون  الأ الكربيت والكربون  اأك�سيد  ثاين  فيها 

اأن  املتوقع  من  بالإجمال،   .
١١

وا�سحًا تربيديًا  تاأثيًا  متلك  التي 

تنخف�ص بن�سبة اأكرب مما اأورده التقرير اخلا�ص حول �سيناريوهات 

نبعاثات. ]٣.٢[. الإ

اإجمايل  يف  ال�رشف  �سعر  خيار  اأن  اإىل  متوّفرة  درا�سات  ت�سي  	•
الناجت املحلي )�سعر ال�رشف ال�سوقي اأو معادل القوة ال�رشائية( 

 .
١٢

نبعاثات املتوقعة حني يتم اإ�ستعماله ب�سكل ثابت ل يوؤثر على الإ

اأّما الإختالفات، واإن وجدت، فهي �سغية مقارنًة مع عدم اليقني 

ال�سيناريوهات،  يف  اأخرى  بارامرتات  حول  الفر�ّسيات  عن  الناجت 

على �سبيل املثال التغّي التكنولوجي ]٣.٢[.

نبعاثات  اأّنها اأدنى من االإ SRES  ٨‚٣٩ جيغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ, اأي  نبعاثات  2000 املقدرة يف التقرير اخلا�ش ب�سيناريوهات االإ تبلغ اإنبعاثات غازات الدفيئة للعام    
٩

را�سي  را�سي وتغرّي اإ�ستخدام االأ نبعاثات الناجتة عن اإ�ستخدام االأ ختالف يف االإ امل�سّجلة يف بيانات اإدغار للعام 2000 )٤٥ جيغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ(, ويعود ذلك اإىل االإ

واحلراجة.

طارية ب�ساأن تغرّي املناخ  مم املتحدة االإ �سافية اىل جانب ال�سيا�سات احلالية, ويختلف عدد من الدرا�سات احلديثة يف ما يتعّلق باإتفاقية االأ �سا�ش لل�سيناريوهات �سيا�سة املناخ االإ  ال ي�سمل خط االأ
١0

وبروتوكول كيوتو. 

ول لتقرير التقييم الرابع, الف�سل ١0-2.   راجع تقرير الفريق العامل االأ
١١

جمايل الناجت املحلي بني الدول.  نبعاثات منذ تقرير التقييم الرابع. ويجري اإ�ستعمال مقيا�سان مرتّيان بغية مقارنة االإ ح�سل نقا�ش حول اإ�ستخدام اأ�سعار ال�رشف املختلفة يف �سيناريوهات االإ
 ١2

وي�ستح�سن اإ�ستخدام �سعر ال�رشف ال�سوقي يف التحليالت التي ت�سمل ال�سلع التي يتم املتاجرة بها دوليًا. يف حني ي�ستح�سن اإ�ستخدام معادل القوة ال�رشائية يف التحليالت التي ت�سمل مقارنات 

عائدات املنتوجات بني الدول التي ت�سهد اإختالفات كبرية يف مراحل النمو. اختالفات كبرية يف م�ستويات التنمية. مت التعبري عن معظم الوحدات املالية يف هذا التقرير من خالل �سعر ال�رشف 

غلبية الكبرية لبيانات اإنبعاثات التخفيف التي مّت قيا�سها من خالل �سعر ال�رشف ال�سوقي. وعند الداللة على الوحدات املالّية من خالل معادل القوة ال�رشائّية مت التعبري  ال�سوقي. ويعك�ش ذلك االأ

جمايل الناجت املحلي بالقيا�ش اإىل معادل القوة ال�رشائية. عنها من خالل االإ
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نبعاثات �ص لوا�سعي ال�سيا�سات. �سيناريوهات الإ طار١ من امللخرّ الإ

)SRES( نبعاثات الناجتة عن التقرير اخلا�ص حول �سيناريوهات الإ

قت�سادي عاٍل جداً, وت�سل الن�سبة ال�سكانية العاملية اإىل العتبة  اأ١ )A1( العامل امل�ستقبلي حيث يكون النمو االإ اأ١. ي�سف الواقع املنظور واأ�رشة �سيناريو 

�سا�سّية  اأّما املوا�سيع االأ اإدخال �رشيع لتكنولوجيات جديدة واأكرث فاعلية.  الق�سوى بحلول منت�سف القرن لتعود وتنخف�ش من جديد بعد ذلك, ويجري 

قليمية  ختالفات االإ اإنخفا�ش ملمو�ش يف االإ جتماعية املتزايدة, مع  قاليم وبناء القدرات والتفاعالت الثقافية واالإ اإليها فهي التقارب بني االأ التي ي�سري 

ل اأ�رشة �سيناريو اأ١ يف ثالث جمموعات التوجيهات البديلة للتغرّي التكنولوجي يف نظام الطاقة. وميكن التمييز بني  على م�ستوى دخل الفرد الواحد. تف�سّ

 ،A1T حفوري حفوري املرّكز A1FI, و�سيناريوهات الوقود غري االأ همّيتها التكنولوجية: �سيناريوهات الوقود االأ جمموعات ال�سيناريوهات الثالث اأ١ تبعًا الأ

ن عينها تنطبق 
ّ
حّدد التوازن على اأّنه ال يعتمد ب�سكل كبري على مورد طاقة واحد, على اإعتبار اأّن ن�سب التح�س اأو توازن امل�سادر كافة اأ١ب )A1B( )حيث يحُ

�ستخدام النهائي(. على كافة م�سادر التزويد بالطاقة وعلى كافة تكنولوجيات االإ

الذات  على  عتماد  االإ فهو  اإليه  ي�سري  الذي  �سا�سي  االأ املو�سوع  اأّما  كبري,  ب�سكل  متجان�ش  غري  عاملًا   )A2( اأ2  �سيناريو  واأ�رشة  املنظور  الواقع  ي�سف  اأ2. 

قت�سادية فهي اإقليمية التوّجه  ة. اأما التنمية االإ
ّ
واملحافظة على الهويات املحلية. اأما اأمناط اخل�سوبة فتقرتب ببطئ, ما يوؤدي اإىل زيادة �سكانية م�ستمر

خرى. حداث االأ ب�سكل اأ�سا�سي, مع منّو اإقت�سادي للفرد الواحد وتغرّي تكنولوجي اأكرث تفّككًا وبطئًا من خطوط االأ

الق�سوى  العتبة  اإىل  ال�سكانية  الكثافة  ال�سكان عينها عامليًا, حيث ت�سل  )B1( عاملًا متقاربًا مع ن�سبة  الواقع املنظور واأ�رشة �سيناريو ب١  ب١. ي�سف 

قت�سادية نحو اإقت�ساد معلومات  بحلول منت�سف القرن لتعود وتنخف�ش بعد ذلك كما هو احلال يف الواقع املنظور اأ١ ولكن مع تغرّي �رشيع يف الهيكليات االإ

وخدمات, يف ظّل اإنخفا�سات يف القوة املادية ويف ظل اإدخال تكنولوجيات نظيفة وذات كفاءة من حيث اإ�ستخدام املوارد. اأما الرتكيز فهو على احللول 

, لكن من دون مبادرات مناخية اإ�سافية. ن التكافوؤ
ّ
جتماعية والبيئية, مبا يف ذلك ت�س قت�سادية واالإ �ستدامة االإ العاملية لالإ

جتماعية والبيئية. هو عامٌل  قت�سادية واالإ �ستدامة االإ ب2. ي�سف الواقع املنظور واأ�رشة �سيناريو بB2( 2( عاملًا يتّم الرتكيز فيه على احللول املحلية لالإ

قت�سادية, وتغرّياً تكنولوجيًا  طة من التنمية االإ
ّ
ي�سهد كثافة �سكانية دائمة التزايد لكن بن�سبة اأدنى من ن�سبة الواقع املنظور اأ2, كما يعرف م�ستويات متو�س

جتماعي, اإال اأّنه يرّكز اأي�سًا  اأقّل �رشعة واأكرث تنّوعًا من الواقع املنظور يف ب١ واأ١. ومع اأن ذلك يرتافق مع توّجه ال�سيناريو نحو حماية البيئة والتكافوؤ االإ

قليمي. على امل�ستويني املحلي واالإ

فاعلة  ال�سيناريوهات  جميع  اإعتبار  ويجب   .A1B، A1FI، A1T، A2، B1، B2ال�ستة ال�سيناريوهات  جمموعات  من  لكّل  تو�سيحي  �سيناريو  اإختيار  ومّت 

بامل�ستوى عينه. 

 ب�سكل وا�سح 
ّ
نبعاثات مبادرات مناخية اإ�سافية, ما يعني اأّنه ما من �سيناريوهات, يف هذا التقرير, تقر وال ي�سّم التقرير اخلا�ش حول �سيناريوهات االإ

نبعاثات التي ين�ّش عليها بروتوكول كيوتو. طارية ب�ساأن تغرّي املناخ اأو اأهداف االإ مم املتحدة االإ تطبيق اإتفاقية االأ

إعتماده من  إعادة النظر فيه وا نبعاثات من تقرير التقييم الثالث بعد ا �س التقرير اخلا�س حول �سيناريوهات الإ طار احلايل الذي يلخرّ خذ الإ مترّ اأ

قبل الهيئة.

ل.  تعك�ش التكاليف اخلا�سة واأ�سعار التخفي�ش منظور ال�رشكات اخلا�سة وامل�ستهلكني, اأنظر معجم امل�سطلحات للح�سول على �رشح مف�سّ
١٣

�ص لوا�سعي ال�سيا�سات: اإمكانيرّة التخفيف واملقاربات التحليليرّة طار ٢ من امللخرّ الإ

نبعاث يف ما يتعّلق  �سا�سية لالإ للخطوط االأ لقد مّت تطوير مبداأ »اإمكانّية التخفيف« بغية تقييم نطاق احلّد من غازات الدفيئة التي ميكن القيام به نظراً 

نبعاثات التي مّت جتّنبها اأو تخفي�سها(. اإىل  مب�ستوى معنّي ل�سعر الكربون )الذي يتم التعبري عنه من خالل �سعر وحدة ثاين اأك�سيد الكربون, اأي ما يعادل االإ

قت�سادّية«. مكانّية االإ مكانية ال�سوقّية واالإ جانب ذلك, يتم التعريف باإمكانية التنمية من خالل »االإ

 التي ميكن ح�سولها يف ظل توّقع  
١٣

اإمكانية التخفيف املرتكزة على التكاليف اخلا�سة وعلى م�ستويات التخفي�ش اخلا�سة هي  ال�سوقيرّة:  مكانية  الإ

مت�سا�ش احلايل ]٤.2[. �سارة اإىل اأن احلواجز احلالية تّد االإ جراءات املتخذة يف الوقت الراهن, مع االإ ال�رشوط ال�سوقية مبا فيها ال�سيا�سات واالإ
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٩

طار٢( )تتمت الإ
 

قرار   يف ظّل االإ
١٤

جتماعّية جتماعّية والفوائد وم�ستويات التخفي�ش االإ قت�ساديرّة متّثل اإمكانّية التخفيف التي تاأخذ باحل�سبان التكاليف االإ مكانيرّة الإ الإ

نت من خالل ال�سيا�سات والتدابري, كما مّتت اإزالة احلواجز ]٤.2[.
ّ
باأن الكفاءة ال�سوقّية ت�س

مكانّية ال�سوقّية بغية اإعالم �سانعي ال�سيا�سة حول اإمكانّية التخفيف يف ظل ال�سيا�سات واحلواجز املوجودة, يف حني  ميكن اإ�ستخدام الدرا�سات حول االإ

قت�سادّية اإىل ما ميكن تقيقه اإذا ما مّت اإدخال �سيا�سات اإ�سافّية وجديدة منا�سبة حّيز التنفيذ من اأجل اإزالة احلواجز  مكانّية االإ ت�سري الدرا�سات حول االإ

مكانية ال�سوقّية. قت�سادّية غالبًا ما تكون اأكرب من االإ مكانّية االإ جتماعّية والفوائد. ولهذا ال�سبب, فاإن االإ و�سمل التكاليف االإ

النماذج  »املقاربة من خالل  املقاربات:  املقاربات. ويوجد نوعان متباعدتان من  اأنواع خمتلفة من  اإ�ستخدام  التخفيف من خالل  اإمكانّية  توّقع  ويتم 

قت�سادّية. مكانّية االإ �سفل« التي مت اإ�ستعمالها �سابقًا بغية تقييم االإ على االأ على, واملقاربة من خالل النماذج امل�سممة من االأ �سفل اإىل االأ امل�سممة من االأ

التكنولوجيات والت�رشيعات املحّددة. وهي  والت�سديد على  التخفيف  اإىل تقييم خيارات  على ترتكز  الأ اإىل  �سفل  الأ من  امل�سمرّمة  النماذج  درا�سات 

قت�ساد الكّلي ثابت. وكانت التنبوؤات حول القطاع �ساملة, كما هو احلال يف تقرير التقييم الثالث, من اأجل  درا�سات قطاعّية اإىل حد منوذجي تعترب اأن االإ

تاأمني توّقع حول اإمكانية التخفيف لهذا التقييم.

قت�سادية الوا�سعة خليارات التخفيف. وهي ت�ستعمل اأطر ثابتة عامليًا ومعلومات  مكانية االإ �سفل تقّيم االإ على اإىل الأ درا�سات النماذج امل�سممة من الأ

قت�سادية الكلّية. �ساملة حول خيارات التخفيف, وتلتقط التاأثريات التفاعلية ال�سوقية واالإ

اأكرث ت�سابهًا منذ تقرير التقييم الثالث. فقد َدجمت النماذج  اأ�سفل,  اإىل  اأعلى  اأعلى, والنماذج امل�سممة من  اإىل  اأ�سفل  اأ�سبحت النماذج امل�سممة من  وقد 

اأعلى تاأثريات تفاعلية �سوقّية, ذات  اأ�سفل اإىل  اإ�سافّية, يف حني َدجمت النماذج امل�سممة من  اأ�سفل خيارات تخفيف تكنولوجّية  اأعلى اإىل  مة من  امل�سمَّ

�ستفادة من درا�سات النماذج امل�سممة من اأ�سفل اإىل اأعلى ب�سكل خا�ش  اإقت�ساد كّلي, كما اأدخلت تلياًل للحواجز يف هيكلّيات منوذجها اخلا�ش. ويتم االإ

�ستفاد من الدرا�سات امل�سّممة من اأعلى اإىل اأ�سفل يف تقييم  يف فر�ش ال�سيا�سة املحّددة على امل�ستوى القطاعي, كفر�ش ت�سني كفاءة الطاقة, يف حني يحُ

قت�سادية الوا�سعة, مثل ال�رشيبة على الكربون و�سيا�سات التثبيت. تغرّي �سيا�سات املناخ القطاعّية واالإ

قت�سادية بالنظر اإىل خيارات اأ�سلوب احلياة, مبا فيها كافة العوامل اخلارجّية كتلّوث الهواء  مكانّية االإ لكن, هناك حدود لهذه الدرا�سات احلالية حول االإ

عتبار الفوائد  املحّلي. ولقد مت ح�رش متثيلها يف بع�ش املناطق والدول والقطاعات والغازات واحلواجز. غري اأن تكاليف التخفيف املتوقعة ال تاأخذ بعني االإ

املمكن جنيها من جتّنب تغرّي املناخ.

ني, اأنظر معجم امل�سطلحات للح�سول على  جتماعّية اأقل من تلك امل�ستخدمة من قبل امل�ستثمرين اخلا�سّ  تعك�ش التكاليف اخلا�سة واأ�سعار التخفي�ش منظور املجتمع. اأ�سعار التخفي�ش االإ
١٤

ل. �رشح مف�سّ

�ص �سانعي ال�سيا�سات: الفر�سيرّات يف الدرا�سات طار ٣ مللخرّ الإ

قت�ساد الكلي. حول حمفظات التخفيف وتكاليف الإ

 على النمذجة من خالل الت�ساميم من اأعلى اإىل اأ�سفل. ت�ستخدم معظم النماذخ التكلفة 
ّ
قت�ساد الكلي ترتكز الدرا�سات املقّيمة ملحفظات التخفيف وتكاليف االإ

�سواق ال�سفافة, ما يجعل  نبعاثات التجارّية العاملّية, مفرت�سة اأاّل وجود لكلفة على ال�سفقات يف االأ دنى العاملية من اأجل حمفظات التخفيف, وذلك مع االإ االأ

�ستناد اإىل نقطة زمنية حمّددة. تطبيق اإجراءات التخفيف خالل القرن 2١ مثالّية. وتدد التكاليف باالإ

را�سي( ويتم اإ�ستبعاد الغازات واخليارات. يف حني �ستنخف�ش التكاليف  �سرتتفع التكاليف املنمذجة يف بع�ش املناطق والقطاعات )مثاًل, يف اإ�ستخدام االأ

�سا�ش واإ�ستخدام العائدات الناجتة عن ال�رشائب على الكربون والرخ�ش القابلة للتداول, واإذا ما مّت تفيزها فهي ت�سمل  املنمذجة مع اإنخفا�ش خطوط االأ

. جراءات ذات املنفعة امل�سرتكة لتدابري التخفيف اأو م�سائل التكافوؤ عتبار الفوائد املناخّية واالإ التعليم التكنولوجي. وال تاأخذ هذه النماذج بعني االإ
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١٠

اإىل  اأ�سفل  من  امل�سممة  النماذج  بوا�سطة  املنفذة  الدرا�سات  تدّل   -�

اإمكانّية  وجود  على  اأ�سفل  اإىل  اأعلى  من  امل�سممة  وتلك  اأعلى 

العقود  خالل  الدفيئة  غازات  اإنبعاثات  لتخفيف  هامة  اإقت�سادية 

اأن  اأو  العاملّية  نبعاثات  لالإ املتوّقع  النمو  توازي  اأن  ميكن  املقبلة 

نبعاثات اإىل م�ستوى اأدنى من امل�ستويات احلالية )توافق  تقّل�ص الإ

دلة وافية(. عاٍل واأ

�سارة اإىل ن�سبة عدم اليقني يف التوقعات بوا�سطة اأعمدة اجلداول،  مّتت الإ

�سا�ص ومعّدلت التغّي التكنلوجي  بغية التعبي عن م�ستويات خطوط الأ

تزداد  ذلك،  جانب  اإىل  املختلفة.  باملقاربات  تخت�ص  اأخرى  وعوامل 

للدول  العاملّية  التغطية  املعلومات املحدودة عن  اليقني ب�سبب  ن�سبة عدم 

والقطاعات والغازات.

على �سفل اإىل الأ مة من الأ الدرا�سات امل�سمَّ

للعام  التقييم  لهذا  املتوقعة  قت�سادية  الإ مكانّية  الإ جت�سيد  مّت  	•
)راجع  اأعلى  اإىل  اأ�سفل  من  امل�سممة  املقاربات  خالل  من   ٢٠٣٠

ج -  التخفيف على املدَيني الق�سي واملتو�سط 

)حتى العام ٢٠٣٠(

�سعر الكربون

ميكي لطن )بالدولر الأ

ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ(

قت�سادّية مكانية الإ الإ

)باجليغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون 

املكافئ يف ال�سنة(

التخفي�ص املتعّلق بالتقرير اخلا�ص 

١ب نبعاثات اأ حول �سيناريوهات الإ

)68جيغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون 

املكافئ بال�سنة( ٪

التخفي�ص املتعّلق بالتقرير اخلا�ص 

نبعاثات ب٢  ب�سيناريوهات الإ

)٤٩جيغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون 

املكافئ بال�سنة( ٪

٠7-٥١٠-7١٠-١٤

٢٠١7-١٩-١٤٣٥-٩٢٥

٥٠٢6-١٣٣8-٢-٢٠٥٢7

١-١٠٠٣١6٤6-٢٣6٣٢-٣

�سعر الكربون

ميكي لطن )بالدولر الأ

ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ(

قت�سادّية مكانية الإ الإ

)باجليغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون 

املكافئ يف ال�سنة(

التخفي�ص املتعّلق بالتقرير اخلا�ص 

١ب نبعاثات اأ حول �سيناريوهات الإ

)68جيغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون 

املكافئ بال�سنة( ٪

التخفي�ص املتعّلق بالتقرير اخلا�ص 

نبعاثات ب٢  ب�سيناريوهات الإ

)٤٩جيغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون 

املكافئ بال�سنة( ٪

٢٠18-927-1337-18
5023-1434-2147-29
10026-1738-2553-35

على. إىل الأ �سفل ا مة من الأ ة التخفيف العاملي يف العام ٢٠٣٠ من خالل الدرا�سات امل�سمَّ إمكانيرّ اجلدول ١ من امللّخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات: ا

�سفل. إىل الأ على ا مة من الأ ة التخفيف العاملي يف العام ٢٠٣٠ بوا�سطة الدرا�سات امل�سمَّ إمكانيرّ اجلدول � يف امللّخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات: ا

طار ٤ يف امللخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات: التغيرّ التكنولوجي الناجت عن النمذجة الإ

التغرّي  اإىل  ت�ستند  ج  هحُ نحُ اإىل تغرّي تكنولوجي. وقد مّت تقيق تطوٍر ملمو�ٍش عرب تطبيق  توؤدي  والتدابري قد  ال�سيا�سات  اأّن  اإىل  ال�سلة  ت�سري املن�سورات ذات 

نهج, تخّف�ش التكاليف املتوقعة  التكنولوجي املدرج يف الدرا�سات حول التثبيت؛ غري اأّن بع�ش املفاهيم ال تزال عالقة. ويف اإطار النماذج التي تعتمد تلك االأ

�سارة اإىل اأّن تلك التخفي�سات تزداد كلما ت�ساءلت م�ستويات التثبيت. بخ�سو�ش م�ستوى تثبيت معنّي؛ وجتدر االإ
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١١

من   ١ اجلدول  يف  ال�سيا�سات(  لوا�سعي  امللّخ�ص  من   ٢ الإطار 

امللّخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات، ويف الر�سم ٥اأ من امللّخ�ص لوا�سعي 

نبعاثات يف العام ٢٠٠٠ توازي ٤٣  ال�سيا�سات. وكمرجع، كانت الإ

جيغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ ]١١.٣[.

 
١٥

تقرتح الدرا�سات اأن تتمّتع فر�ص التخفيف ذات �سايف التكاليف 	•
6 جيغا طن من  اإىل ما يقارب  نبعاثات  إمكانية تقلي�ص الإ ال�سلبي با

ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ يف ال�سنة يف العام ٢٠٣٠. ويتطّلب ذلك 

تعاطيًا مع تطبيق احلواجز ]١١.٣[.

التخفيف  حتّدي  يواجه  اأن  تكنولوجيا  اأو  قطاع  اأي  ي�ستطيع  ل  	•
نبعاثات  الإ جمموع  يف  املقيَّمة  القطاعات  كافة  ت�ساهم  اإذ  بالكامل. 

�سارة  )اأنظر الر�سم 6 من امللّخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات(. مّتت الإ

�سا�سّية يف كل قطاع يف اجلدول ٣  اإىل تقنيات وممار�سات التخفيف الأ

من امللّخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات ]٤.٣، ٤.٤، ٥.٤، ٥.6، ٥.7، ٤.8، 

.]٩.٤، ١٠.٤

مة من اأعلى اإىل اأ�سفل: الدرا�سات امل�سمَّ

اإنبعاث  يف  تقّل�سًا  اأ�سفل  اإىل  اأعلى  من  مة  امل�سمَّ الدرا�سات  حت�سي  	•
لوا�سعي  امللّخ�ص  ٢ يف  مّت جت�سيده يف اجلدول  مثلما   ٢٠٣٠ العام 

ال�سيا�سات التايل، ويف الر�سم ٥ ب يف امللّخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات. 

من  عليها  احل�سول  مّت  التي  العاملّية  قت�سادية  الإ مكانيات  الإ اإن 

الدرا�سات  مع  من�سجمة  اأ�سفل  اإىل  اأعلى  من  مة  امل�سمَّ الدرا�سات 

مة من اأ�سفل اإىل اأعلى )اأنظر الإطار ٢ من امللّخ�ص لوا�سعي  امل�سمَّ

ال�سيا�سات(. وعلى الرغم من ذلك، تتم مالحظة اإختالفات وا�سحة 

على امل�ستوى القطاعي ]6.٣[.

مّت اإ�ستنتاج التّوقعات يف اجلدول٢ يف امللّخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات  	•
مد  الأ طويل  تثبيت  نحو  التوّجه  مثل  التثبيت،  �سيناريوهات  من 

لرتكيز غازات الدفيئة يف الغالف اجلّوي ]6.٣[.

 

قت�ساد  الإ م�ستوى  على  التكاليف  تكون  اأن  ُيقّدر   ،�٠�٠ العام  يف   .� 

املتوّجهة  امل�سارات  مع  املتواِفق  الغازات  املتعدد  للتخفيف  الكّلي 

نحو تثبيت بني �٤٤ و٧١٠ جزءًا يف املليون من ثاين اأك�سيد الكربون 

واإرتفاع  املحلي  الناجت  جمايل  لإ  ٪� اإنخفا�ص  بني  ما  املكافئ، 

�سا�ص )اأنظر اجلدول٤ من امللّخ�ص  ب�سيط، وذلك مقارنة مع خط الأ

التكاليف  تختلف  اأن  املمكن  من  اأّنه  غي  ال�سيا�سات(.  لوا�سعي 

دلة  واأ عاِل  )توافق  العاملية  املعّدلت  عن  ملحوظ  ب�سكل  قليمية  الإ

بغية  ال�سيا�سات  لوا�سعي  امللّخ�ص  يف  طار�  الإ )اأنظر  متو�سطة( 
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قت�سادي  ة التخفيف الإ إمكانيرّ الر�سم � اأ يف امللّخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات: ا

على  اأ إىل  ا �سفل  اأ من  مة  امل�سمَّ الدرا�سات  من  عة  املتوقرّ  ٢٠٣٠ العام  يف  العاملي 

�س لوا�سعي ال�سيا�سات(. )البيانات م�ستخرجة من اجلدول ١ الوارد يف امللخرّ

قت�سادي  ة التخفيف الإ إمكانيرّ الر�سم �ب يف امللّخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات: ا

�سفل  اأ إىل  ا على  اأ مة من  الدرا�سات امل�سمَّ املتوقعة من   ٢٠٣٠ العام  العاملي يف 

�س لوا�سعي ال�سيا�سات(. )البيانات م�ستخرجة من اجلدول ٢ الوارد يف امللخرّ

 يف هذا التقرير, كما يف تقرير التقييم الثالث والثاين, مّت تعريف اخليارات ذات �سايف الكلفة ال�سلبي )فر�ش ال يندم عليها( على اأنها اخليارات التي توازي فوائدها, مثل تكاليف الطاقة 
١٥

رباح  قليمّية من جهة اأخرى, والتي توازي التكاليف املرتتبة على املجتمع اأو تفوقها, باإ�ستثناء االأ نبعاثات املخّف�سة للملوثات املحلّية واالإ نبعاثات املخّف�سة من جهة, االإ املخّف�سة واالإ

طار١ من امللّخ�ش لوا�سعي ال�سيا�سات(. الناجتة عن جتّنب تغرّي املناخ )اأنظر االإ
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١�

التخفيف القطاع يف  امل�ستخَدمة  �سا�سّية  الأ والتكنولوجيا  املمار�سات 

واأ�ساليب اإ�ستخدامها حالياً واملتوفرة جتارياً

التخفيف  يف  امل�ستخَدمة  �سا�سّية  الأ والتكنولوجيا  املمار�سات 

واأ�ساليب اإ�ستخدامها التي ُتتوّقع املتاجرة بها قبل العام �٠�٠

التزويد بالطافة

]الفقرتني ٤.٣ 

و٤.٤[

اإىل  الغاز  من  املحروقات  تبديل  والتوزيع،  مداد  الإ فاعلية  حت�سني 

)الطاقة  للتجديد  القابلتان  والطافة  احلرارة  النووّية،  الطاقة  الفحم، 

حيائّية(،  الأ والطاقة  اجلغرافّية  واحلرارّية  والرياح  وال�سم�سية  املائّية 

اإ�ستخراج  لطريقة  املبكر  �ستخدام  الإ املمزوجة،  والطاقة  احلرارة 

من  امل�ستخرج  الكربون  اأك�سيد  ثاين  تخزين  )مثل  وتخزينه  الكربون 

الغاز الطبيعي(.

حيائّية ومن�ساآت توليد  اإ�ستخراج الكربون من الغاز وتخزينه، الكتلة الأ

الكهرباء من خالل حرق الفحم، الطاقة الننوّية املتقدمة، الطاقة القابلة 

ال�سم�سية،  والطاقة  مواج،  والأ املّد  طاقة  فيها  مبا  املتقّدمة  للتجديد 

والطاقة ال�سم�سية الفولطية.

النقل

]الفقرة ٥.٤[ 

ليات ذات الكفاءة جلهة اإ�ستخدام الوقود، مرّكبات مرّكبة،  املزيد من الآ

نتقالت النموذجية من  حيائي، الإ اآليات ت�ستخدم ديزل اأنظف، الوقود الأ

التخلي  العام واإ�ستعمال �سكك احلديد،  النقل  اإىل برامج  النقل اخلا�ص 

قدام(،  عن ال�سيارات كو�سيلة تنّقل )الدّراجات الهوائية وال�سي على الأ

را�سي وتخطيط النقل.  اإ�ستخدام الأ

كرب، اآليات  حيائي، الطائرات ذات الفاعلية الأ اجليل الثاين من الوقود الأ

كهربائية ومرّكبة حديثة واأكرث قوة واإعتمادًا على البطاريات.

بنية الأ

 ]الفقرة ٥.6[ 

تربيد  و�سائل  كهربائّية،  اأدوات  النهارية،  نارة  والإ الر�سيدة  نارة  الإ

ت�سميم  العزل،  حت�سني  حم�ّسنة،  طهي  اأفران  كفاءة،  اأكرث  وت�سخني 

تربيد  �سوائل  والتربيد،  الت�سخني  اأجل  من  و�سلبي  اإيجابي  �سم�سي 

بديلة، اإ�ستعادة الغازات املفلورة واإعادة تدويرها.

مثل  التكنولوجيا،  و�سائل  فيها  مبا  التجارية  بنية  لالأ تكاملي  ت�سميم 

واإدخال  التفاعلي  املراقبة والتاأثي  التي ت�سمن  الذكية  القيا�ص  و�سائل 

بنية. الطاقة الفولطية ال�سم�سية يف الأ

ال�سناعة

]الفقرة ٥.7[ 

اإ�ستعادة  تر�سيدًا،  اأكرث  النهائي  �ستخدام  لالإ اإلكرتونّية خم�س�سة  اآلت 

اإنبعاث  مراقبة  واإ�ستبدالها،  دوات  الأ ت�سنيع  اإعادة  الطاقة واحلرارة، 

ليات  الغاز غي ثاين اأك�سيد الكربون، جمموعة وا�سعة من تكنولوجيا الآ

اخلا�سة.

�سمنت  تقّدم يف فاعلية الطاقة، اإ�ستخراج الكربون وتخزينه ل�سناعة الإ

ل�سناعة  الكيميائية  املواد  من  خالية  اإلكرتود  واحلديد،  مونيا  والأ

ملنيوم. الأ

الزراعة

]الفقرة ٤.8[ 

كربون  تخزين  زيادة  بغية  املراعي  اأرا�سي  واإدارة  املحا�سيل  حت�سني 

را�سي املتدهورة، حت�سني  الرتبة، اإعادة تاأهيل اأتربة اخلث املزروعة والأ

اإنبعاثات  �سمدة بغية احلّد من  رز، اإدراة املوا�سي والأ تقنيات زراعة الأ

امليثان، حت�سني تقنيات اإ�ستعمال حمّفزات النيرتوجني من اأجل تخفي�ص 

اإنبعاثات اأك�سيد النيرتوز، حما�سيل خم�س�سة لتوليد الطاقة من اأجل 

حفوري، حت�سني كفاءة الطاقة. اإ�ستبدال اإ�ستخدام الوقود الأ

حت�سينات على �سعيد غالل املحا�سيل.

احلراجة / 

الغابات

]الفقرة ٩.٤[

الت�سجي، اإعادة الت�سجي، اإدارة الغابات، احلّد من اإزالة الغابات، اإدارة 

يف  الغابات  من  امل�ستخرجة  املواد  اإ�ستعمال  املح�سود،  اخل�سب  اإنتاج 

حفوري. حيائّية من اأجل اإ�ستبدال اإ�ستخدام الوقود الأ الطاقة الأ

وتنحية  حيائّية  الأ الكتلة  اإنتاجية  زيادة  بغية  �سجار  الأ اأنواع  حت�سني 

اأيونات الكربون. حت�سني التكنولوجيات البعيدة لتحليل النبات. اإمكانية 

اإ�ستخدام  يف  للتغّي  الرتبة وو�سع خريطة  من  الكربون  اأيونات  تنحية 

را�سي. الأ

اإدارة النفايات 

]الفقرة ١٠.٤[

الطاقة،  واإ�ستعادة  املحارق  خمّلفات  النفايات،  مطامر  ميثان  اإ�ستعادة 

تراكم املخّلفات الع�سوية، مراقبة اإدارة املياه امل�ستعملة، خف�ص النفايات 

دنى واإعادة تدويرها. اإىل حّدها الأ

ق�سى من  حيائية من اأجل بلوغ احلّد الأ حيائية وامل�سايف الأ غطية الأ الأ

اأك�سدة امليثان.

إ�ستخدامها يف كل قطاع. ل تتبع التكنولوجيا  �ساليب ا ة امل�ستخدمة يف التخفيف واأ �سا�سيرّ اجلدول � يف امللّخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات: التكنولوجيا واملمار�سات الأ

إليها يف الفقرة ٧ من  �سارة ا ت الإ �ساليب العي�س التي باتت �سارخة )لكن مترّ ات يف اأ ة مثل التغيرّ . ل ي�سمل اجلدول املمار�سات غي التكنولوجيرّ والقطاعات ترتيبًا حمدداً

�س لوا�سعي ال�سيا�سات(. هذا امللخرّ
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التعّرف على فر�سيات هذه النتائج ومنهجياتها(.

الناجت  اإجمايل  اإنخفا�ص  اإن  القول  اإىل  الدرا�سات  اأغلبية  تو�ّسلت  	•
ظل  يف  اإرتفع  املحلي  الناجت  اإجمايل  اأ�سا�ص  بخط  املتعّلق  املحلي 

�سعوبة حتقيق هدف التثبيت.

احلايل  ال�رشائب  نظام  على  عتماد  بالإ النمذجة،  درا�سات  ت�سي  	•
ظل  يف  بقوة  التكاليف  اإنخفا�ص  اإمكانية  اإىل  املردودات،  واإنفاق 

الفر�سيات القائلة باأن عائدات ال�رشائب على الكربون اأو الرخ�ص 

املنخف�ص  الكربون  تكنولوجيات  تعزيز  بهدف  ت�ستخدم  املتداَولة 

الإجتار  نظام  نطاق  �سمن  احلالية  ال�رشائب  اإ�سالح  اأجل  من  اأو 

نبعاثات ]١١.٤[. بالإ

قد  املناخ  تغّي  �سيا�سة  باأّن  تقر  التي  الدرا�سات  تقّدم  بدورها،  	•
غي  اإنخفا�سًا.  اأكرث  تكاليف  ُمعّزز،  تكنولوجي  تغّي  اإىل  توؤدي 

اإىل  التو�سل  بغية  اأو�سح  اإ�ستثمارًا  ذلك  يتطّلب  اأن  املمكن  من  اأّنه 

اإنخفا�سات يف التكاليف لحقًا ]٣.٣، ٣.٤، ١١.٤، ١١.٥، 6.١١[.

الناجت  اإجمايل  يف  خ�سارات  اإىل  النماذج  معظم  ت�سي  حني  يف  	•
الناجت  اإجمايل  يف  اأرباحًاً  خرى  الأ النماذج  بع�ص  تظهر  املحلي، 

�سا�ص لي�ست املثلى، واأن  ن بع�سها يفرت�ص اأن خطوط الأ املحلي لأ

اأن  تفرت�ص  اأنها  اأو  ال�سوق،  كفاءات  حت�ّسن  التخفيف  �سيا�سات 
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إىل �سعر الكربون يف العام ٢٠٣٠،  عة للتخفيف العاملي يف مناطق خمتلفة بالنظر ا ة التموقرّ ة القطاعيرّ قت�ساديرّ ة الإ مكانيرّ الر�سم � يف امللّخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات: الإ

ل لكيفية احل�سول على هذا الر�سم يف  �سا�س يف تقييمات القطاع. ميكن احل�سول على �رشح مف�سرّ على، باملقارنة مع خطوط الأ إىل اأ �سفل ا مة من اأ من خالل درا�سات م�سمَّ

الفقرة ١١.٣.

مالحظات:

نبعاثات الناجتة  نبعاثات، ما يعني اأنه مت جمع الإ �ستخدام النهائي لالإ قت�سادّية العاملية يف كل قطاع من خالل اخلطوط العمودية. ترتكز النطاقات على ح�س�ص الإ مكانّيات الإ �سارة اإىل نطاقات الإ ١- متت الإ

�ستخدام النهائي ولي�ص من خالل قطاع التزويد بالطاقة. عن اإ�ستخدام الكهرباء من خالل قطاعات الإ

خ�ص على م�ستويات عالية ل�سعر الكربون. مكانيات املقّدرة قيودًا خا�سة بتوّفر الدرا�سات، وبالأ ٢- واجهت الإ

قت�ساد العاملي للعام ٢٠٠٤. وارتكز  فاق الإ ٣- اإ�ستعملت القطاعات خطوط اأ�سا�ٍص خمتلفة، فا�سُتعمل لل�سناعة خط اأ�سا�ص التقرير اخلا�ص ب٢، اأّما للتزويد بالطاقة والنقل فتم اإ�ستخدام خط اأ�سا�ص لآ

١ب لبناء خط اأ�سا�ص خا�ص باملخّلفات. اأما يف الزراعة واحلراجة فتم اللجوء اإىل  ١ب. واإ�ستخدمت للنفايات القوى الدافعة من التقرير اخلا�ص اأ �سا�ص للتقرير اخلا�ص ب٢ واأ قطاع البناء على خط الأ

خطوط اأ�سا�ص ترتكز اإىل القوى الدافعة ب٢.

ن املالحة الدولية م�سمولة ]الفقرة ٥-٤[. �سارة اإىل املجموع العاملي للنقل فقط لأ ٤- متت الإ

بنية والنقل، جزء من فر�ص كفاءة املواد، اإنتاج احلرارة والتوليد امل�سرتك يف التزويد بالطاقة، مرّكبات النقل الثقيل، النقل  نبعاثات غي ثاين اأك�سيد الكربون الناجمة عن الأ ٥- اخلانات امل�ستثناة هي: الإ

نبعاثات الناجتة عن اأنابيب الغاز ومناجم الفحم، الغازات املفلورة من قطاع التزويد  بنية، معاجلة املياه امل�ستخَدمة، احلّد من الإ البحري والنقل املحّمل جلهة الرّكاب، معظم اخليارات العالية الكلفة لالأ

نبعاثات بن�سبة ١٠-١٥٪. قت�سادية الناجتة عن تلك الإ مكانية الإ بالطاقة والنقل. ويعترب التقليل يف تقديرات اإجمايل الإ

مكانية عند >١٠٠  الإ

دولر اأميكي / طن 

واحد من ثاين اأك�سيد 

الكربون املكافئ: ٢.٤-

٤.7  جيغا طن من ثاين 

اأك�سيد الكربون املكافئ 

لل�سنة الواحدة

مكانية عند >١٠٠  الإ

دولر اأميكي / طن 

واحد من ثاين اأك�سيد 

الكربون املكافئ: 6.١- 

٢.٥  جيغا طن من ثاين 

اأك�سيد الكربون املكافئ 

لل�سنة الواحدة

الإمكانية عند >١٠٠ 

دولر اأميكي / طن واحد 

من ثاين اأك�سيد الكربون 

املكافئ: ٥.٣-6.7  جيغا 

طن من ثاين اأك�سيد 

الكربون املكافئ لل�سنة 

الواحدة

الإمكانية عند >١٠٠ 

دولر اأميكي / طن 

واحد من ثاين اأك�سيد 

الكربون املكافئ: ٢.٥-

٥.٥  جيغا طن من ثاين 

اأك�سيد الكربون املكافئ 

لل�سنة الواحدة

الإمكانية عند >١٠٠ 

دولر اأميكي / طن 

واحد من ثاين اأك�سيد 

الكربون املكافئ: ٢.٣-

6.٤  جيغا طن من ثاين 

اأك�سيد الكربون املكافئ 

لل�سنة الواحدة

الإمكانية عند >١٠٠ 

دولر اأميكي / طن 

واحد من ثاين اأك�سيد 

الكربون املكافئ: ١.٣-

٤.٢  جيغا طن من ثاين 

اأك�سيد الكربون املكافئ 

لل�سنة الواحدة

الإمكانية عند >١٠٠ 

دولر اأميكي / طن 

واحد من ثاين اأك�سيد 

الكربون املكافئ: ١-

٠.٤  جيغا طن من ثاين 

اأك�سيد الكربون املكافئ 

لل�سنة الواحدة
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التخفيف.  �سيا�سات  عن  تتاأتى  قد  اإ�سافية  تكنولوجية  تغّيات 

امل�ستخدمة  غي  املوارد  ال�سوق  كفاءات  عدم  حول  مثلة  الأ ت�سمل 

عانات ]٣.٣، ١١.٤[. وال�رشائب امل�سِوهة و/اأو الإ

غالبًا ما يقّل�ص النهج املتعدد الغازات مع �سمل م�سارف الكربون،  	•
وحده  الكربون  اإزالة  بتكاليف  مبقارنتها  قمنا  حال  يف  التكاليف 

.]٢.٣[

التثبيت  م�ستوى  على  كبي  ب�سكل  قليمية  الإ التكاليف  تعتمد  	•
التخ�سي�ص  نظام  اأن  كما  �سا�ص.  الأ خط  �سيناريو  وعلى  املفرت�ص 

هام اأي�سًا، لكنه يبقى اأقل �ساأنًا من م�ستوى التثبيت يف معظم الدول 

.]١١.٤، ١٣.٣[

واأمناط  املعي�سة  اأ�سلوب  يف  التغّيات  ت�ساهم  اأن  املمكن  من   .٧

الت�سّرف يف تخفيف تغّي املناخ يف كافة القطاعات. ومن املمكن اأن 

دلة  واأ عاٍل  )توافق  اأي�ساً.  اإيجابياً  دورًا  دارة  الإ ممار�سات  توؤدي 

متو�سطة(.

اإنبعاثات غازات  اأن تخّف�ص  اأ�سلوب املعي�سة  التغّيات يف  ت�ستطيع  	•
اإىل  املعي�سة  اأ�سلوب  يف  التغّيات  توؤدي  اأن  املمكن  ومن  الدفيئة. 

على  املحافظة  تعزز  التي  �ستهالك  الإ اأمناط  يف  التغّيات  جانب 

املوارد، اإىل تنمية اإقت�ساد منخف�ص الكربون يكون م�ستدامًا وعادًل 

يف الوقت عينه ] ٤.١، 6.7[.

العوائق  على تخطي  ت�ساعد  اأن  والتعليم  التدريب  برامج  ت�ستطيع  	•
اإقرتنت  ما  اإذا  الطاقة، خا�سة  فاعلية  تقّبل  من  ال�سوق  التي متنع 

بتدابي اأخرى ] اجلدول 6.6[.

ملحوظ  اإنخفا�ص  اإىل  التغّيات  بع�ص  توؤدي  اأن  املمكن  ومن  	•
امل�ستخدمة  بالطاقة  املرتبطة  الكربون  اأك�سيد  ثاين  اإنبعاثات  يف 

ال�ساغلني  يف ت�رشفات  التغّي  التغّيات،  هذه  بني  ومن  بنية.  الأ يف 

التكنولوجيات  واإ�ستخدام  امل�ستهلك  وخيار  الثقافية  مناط  الأ ويف 

.]6.7[

على  الطلب  إدارة  با الدفيئة  غازات  من  التخفيف  تعزيز  ميكن  كما  	•
على  الطلب  يخفف  قد  )الذي  املدين  التخطيط  ي�سمل  الذي  النقل 

املمكن  من  )التي  التعليمّية  والتقنيات  املعلومات  وتنظيم  ال�سفر(، 

اأن تقّل�ص اإ�ستخدام ال�سيارات، وبالتايل توؤدي اإىل اأ�سلوب ر�سيد يف 

قيادة ال�سيارات( ]٥.١[.

اإ�ستخدام  تخفي�ص  على  ال�سناعة  يف  مور  الأ بع�ص  ت�ساعد  كما  	•
التي  دارة  الإ اأدوات  ومنها  الدفيئة،  غازات  واإنبعاثات  الطاقة 

وذلك  التفاعلي،  والتاأثي  املكافاأة  واأنظمة  املوظفني  تدريب  ت�سمل 

ّطالع على املمار�سات املوجودة، ما ي�ساعد على تخطي  اإىل جانب الإ

عوائق التنظيم ال�سناعي ]٣.7[.

تكون  اأن  املمكن  من  اأنه  بيد  خمتلفة،  مناهج  الدرا�سات  ت�ستخدم   .�

تلّوث  اإنخفا�ص  عن  والناجتة  ال�سحة  على  امل�سرتكة  الفوائد 

همية، كما ميكنها اأن تعادل جزءًا هاماً من تكاليف  الهواء، بالغة الأ

التخفيف. وينتج اإنخفا�ص التلّوث عن اجلهود املبذولة بغية تخفي�ص 

دلة وافية(. اإنبعاثات غازات الدفيئة )توافق كبي واأ

م�ستويات التثبيت

)جزء يف املليون من ثاين اأك�سيد 

الكربون املكافئ(

د(

اإنخفا�ص متو�ّسط اإجمايل الناجت املحلي

٪

د( ه(

نطاق اإنخفا�ص اإجمايل الناجت املحلي 

٪

اإنخفا�ص ن�سب متو�ّسط النمو ال�سنوي 

و(

 
د(

اإجمايل الناجت املحلي 

)نقاط الن�سب املئوّية(

7٠-٥٩٠٠.٢١.٢-١٠.6-٠.٠6<
٥٣٥٠-٥٩٠.6٢.5-٠.٢٠.١<
ز(

>٠.١٢>٣غي متوفرة٤٤٥-٥٣٥

قل كلفة نحو م�ستويات تثبيت   للم�سارات الأ
اأ (
ع ح�سولها يف العام ٢٠٣٠   املتوقرّ

رّ
قت�ساد الكلي اجلدول ٤ يف امللّخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات: التكاليف على م�ستوى الإ

. 
ب( ج(

مد خمتلفة  طويلة الأ

مد اأقّل يقينًا.  بالن�سبة اإىل اأحد م�ستويات التثبيت �سيزداد اإنخفا�ش اإجمايل الناجت املحلي مع الوقت يف معظم مناذج ما بعد العام 20٣0. كما �ست�سبح التكاليف الطويلة االأ  
اأ(

]2٣-٥ ]الر�سم 
 ت�ستند النتائج اإىل درا�سات ت�ستخدم خطوط اأ�سا�ش متنوعة.

ب(

غلب �سيكون ذلك يف العام2١00 اأو بعد ذلك. تختلف الدرا�سات على م�ستوى نقاط التثبيت الزمنية, وعلى االأ  
ج(

هذا هو اإجمايل الناجت املحلي املرتكز على �سعر �رشف ال�سوق.  
د(

لقد مّت اإعطاء نطاق املئني املتو�سط والعا�رش والت�سعني يف البيانات املحللة.  
ه(

للعام  الناجت املحلي  اإجمايل  تقّل�ش  �ستنتج يف  20٣0, وبدورها,  العام  نخفا�ش يف هذه املرحلة وحتى  االإ ال�سنوي على معدل  النمو  ن�سبة  اإنخفا�ش  ترتكز كيفّية ح�ساب 
و( 

.20٣0

يقّل ن�سبيًا عدد الدرا�سات التي تقي�ش اإجمايل الناجت املحلي وغالبًا ما ت�ستخدم خطوط اأ�سا�ش منخف�سة.  
ز(



ملخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات

١�

ت�سمل الفوائد امل�سرتكة، اإىل جانب الفوائد امل�سرتكة على ال�سحة:  	•
ال�سغط  وتخفي�ص  الزراعي  نتاج  الإ واإرتفاع  الطاقة  اأمن  اإزدياد 

يكولوجية الطبيعية، وهي تنتج عن اإنخفا�ص تركيزات  على النظم الإ

وزون الرتوبو�سفيي. وتوؤدي الفوائد امل�سرتكة كّلها اإىل تعزيز  الأ

اإّدخار التكاليف ]8.١١ [.

تدابي  مع  الهواء  تلوث  تخفيف  اإىل  الرامية  املمار�سات  دمج  اإن  	•
تخفيف تغّي املناخ، يقّدم تخفي�سات وا�سعة للتكاليف باملقارنة مع 

معاجلة كلٍّ من هذه التدابي على حدى ]8.١١[.

توؤكد املعلومات ال�سادرة منذ تقرير التقييم الثالث اأنه من املمكن   .٩

ثار  الآ بع�ص  ول  الأ املرفق  املدرجة يف  البلدان  لن�ساطات  يكون  اأن 

نبعاثات العاملية، وذلك على الرغم  قت�ساد العاملي وعلى الإ على الإ

كبي  )توافق  الكربون  ت�سّرب  حجم  حول  اليقني  عدم  اإ�ستمرار  من 

دلة وافية(. واأ

الدول  تتوقع  اأن  املحتمل  من  اأنه   
١6

الثالث التقييم  تقرير  ي�سي  	•
حفوري )البلدان املدرجة وغي املدرجة يف املرفق  امل�سدرة للوقود الأ

�سعار واإنخفا�سًا يف اإجمايل  ول( اإنخفا�سًا يف الطلب وتدنيًا يف الأ الأ

الناجت املحلي، وذلك ب�سبب �سيا�سات التخفيف. ويرتبط مدى هذا 

 بالفر�سيات املتعلقة بالقرارات حول ال�سيا�سة 
١7

التاأثي غي املبا�رش

�سوق النفط و�رشوطها ]7.١١[. 

ت�رّشب  تقييم  حول  مقلقة  يقني  عدم  ن�سبة  هناك  تزال  ل  لكن،  	•
تقرير  يف  الوارد  �ستنتاج  الإ التعادل  منذجة  وتدعم   .

١8

الكربون

اأعمال  نتيجة  الوا�سع  قت�ساد  الإ يف  الت�رشب  حول  الثالث  التقييم 

موؤمتر كيوتو ترتاوح ن�سبته ما بني ٥٪ و٢٠٪. و�سيكون ذلك اأكرث 

تتمتع  منخف�سة  اإنبعاثات  تكنولوجيات  ن�رش  مّت  ما  اإذا  اإنخفا�سًا 

بتناف�سية فاعلة ]7.١١[.

�سا�ص، ميكن خلق فر�ص جديدة  باملقارنة مع �سيناريوهات خط الأ  .١٠

، وذلك من خالل 
١٩

بغية حتقيق اإنخفا�ص يف اإنبعاث غازات الدفيئة

النامية،  الدول  يف  للطاقة  �سا�سية  الأ البنية  يف  جديدة  اإ�ستثمارات 

ال�سناعية،  الدول  يف  للطاقة  �سا�سية  الأ البنية  حت�سني  خالل  ومن 

الفوائد  تختلف  الطاقة.  اأمن  تعّزز  التي  ال�سيا�سات  خالل  ومن 

�سافية مع البلدان، لكنها غالباً ما ت�سمل تخفيف تلّوث  امل�سرتكة الإ

الهواء وحت�سني امليزان التجاري واإدخار خدمات طاقة حديثة يف 

دلة وافية(. املناطق الريفّية ويف جمال التوظيف )توافق كبي واأ

�ستوؤدي القرارات امل�ستقبلية يف اإ�ستثمار البنية التحتية للطاقة اإىل  	•
املتوّقع  ومن  الدفيئة.  غازات  اإنبعاثات  على  مد  الأ طويلة  تاأثيات 

الوقت  بني  اأميكي  دولر   
٢٠

ترليون  ٢٠ القرارت  هذه  تتخطى  اأن 

توليد  حمطات  اإىل  التاأثيات  �سبب  ويعود   .٢٠٣٠ والعام  الراهن 

يتطلب  وقد  البنيوي.  املال  راأ�ص  وخمزون  مد  الأ الطويلة  الطاقة 

الن�رش الوا�سع للتكنولوجيات املنخف�سة الكربون عدة عقود، على 

ولّية اإىل  �ستثمارات املبكرة. ت�سي التوقعات الأ الرغم من جاذبية الإ

الكربون  اأك�سيد  ثاين  إنبعاثات  با املرتبطة  العاملية  الطاقة  اإعادة  اأن 

اإىل م�ستويات العام ٢٠٠٥ يف العام ٢٠٣٠ قد يتطّلب حتوًل وا�سعًا 

�ستثمار الإ�سايف تطّلب نطاقات  �ستثمار، مع اأن �سايف الإ يف منط الإ

تراوحت بني ال�سئيلة وبني ٥-١٠٪ ]٤.١، ٤.٤، 6.١١[.

حت�سني  يف  �ستثمار  الإ عند  فاعلية  اأكرث  التكاليف  تكون  ما  غالبًا  	•
على عك�ص تخفي�ص  النهائي  �ستخدام  لالإ املخ�س�سة  الطاقة  فاعلية 

ؤّثر حت�سني  التزويد بالطاقة بغية تلبية الطلب على خدمات الطاقة. يو

الكفاءة تاأثيًا اإيجابيًا على اأمن الطاقة وعلى تخفيف تلّوث الهواء 

 ،١١.٣  ،7.7  ،6.٥  ،٤.٣  ،٤.١[ التوظيف  وعلى  واإقليمّيًا  حملّيًا 

.]١١.8

الطاقة  اأمن  على  اإيجابيًا  تاأثيًا  املتجددة  الطاقة  ؤّثر  تو ما  غالبًا  	•
فر�ص  تكاليف  اإىل  نظرًا  التوظيف.  وعلى  الهواء  نوعية  وعلى 

خرى، ميكن اأن ت�ساهم الكهرباء املتجددة بن�سبة ترتاوح  التزويد الأ

 ،٢٠٣٠ ٣٠٪ و٣٥٪ من جمموع التزويد بالطاقة يف العام  ما بني 

حيث قد ت�سل اأ�سعار الكربون اإىل ٥٠ دولرًا اأميكيًا للطن الواحد 

التزويد  اأن  اإىل  �سارة  الإ الكربون املكافئ. وجتدر  اأك�سيد  من ثاين 

بالكهرباء املتجددة ي�سّكل ١8٪ من التزويد بالطاقة يف العام ٢٠٠٥ 

.]١١.8 ،١١.6 ،٤.٣، ٤.٤، ١١.٣[

القدرة  اإرتفعت  حفوري،  الأ للوقود  ال�سوق  اأ�سعار  ارتفعت  كلما  	•
تقلبّية  �ست�سّكل  حني  يف  املنخف�ص،  الكربون  لبدائل  التناف�سية 

اإ�ستبدال  ميكن  املقابل،  يف  لكن،  امل�ستثمرين.  اأمام  عقبة  �سعار  الأ

الكربون  ببدائل  املرتفعة  الت�سعية  ذات  التقليدية  النفط  موارد 

 اأنظر الفقرة ١٦ يف امللّخ�ش لوا�سعي ال�سيا�سات الوارد يف تقرير التقييم الثالث املنبثق عن الفريق العامل الثالث )200١(.
١٦

 التاأثريات غري املبا�رشة للتخفيف �سمن اآفاق عابرة للقطاعات, هي تاأثريات �سيا�سات التخفيف وتدابريه يف بلد واحد اأو يف جمموعة بلدان, على القطاعات يف دول اأخرى.
١7

ف ت�رّشب الكربون على اأّنه اإرتفاع يف اإنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون خارج البلد الذي جتري فيه اأعمال تخفيف حملّية تتجّزاأ نتيجة تخفي�ش اإنبعاثات هذه البلدان.
ّ
  يعر

١٨

 اأنظر اإىل اجلدول٣  واإىل الر�سم ٦ من امللّخ�ش لوا�سعي ال�سيا�سات.
١٩

١2
 ي�ساوي 20 ترليون  20000 بليون = 20  *  ١0 
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١�

املرتفع، مثل رمال النفط والزيت احلجري والنفط الثقيل والوقود 

غازات  اإنبعاث  اإرتفاع  اإىل  ذلك  ويوؤدي  والفحم،  الغاز  من  امل�سّنع 

اإلتقاط  بنظام  مزّودة  نتاج  الإ حمّطات  كانت  ما  اإذا  اإل  الدفيئة، 

الكربون وتخزينه ]٤.٢، ٤.٣، ٤.٤، ٤.٥[.

ت�ساهم  اأن  ميكن  خرى،  الأ التزويد  فر�ص  اأ�سعار  اإىل  �ستناد  بالإ 	•
بالكهرباء  التزويد  من   ٪١6 ن�سبة  �سّكلت  التي  النووّية  الطاقة 

للعام ٢٠٠٥، بن�سبة ١8٪ من جمموع التزويد بالكهرباء يف العام 

اأميكيًا  دولرًا   ٥٠ اإىل  الكربون  اأ�سعار  ت�سل  قد  حيث   ،٢٠٣٠

�ستبقى  بينما  املكافئ،  الكربون  اأك�سيد  ثاين  من  الواحد  للطن 

 ،٤.٢[ حالها  على  النفايات  واإنتاج  �سلحة  الأ واإنت�سار  ال�سالمة 

.
٢١

 ]٤.٣، ٤.٤

حتت  اجليولوجية  التكوينات  يف  وتخزينه  الكربون  اإلتقاط  ُي�سّكل  	•
ر�ص تكنولوجيا جديدة تتمّتع بقّوة تقدر اأن ت�ساهم ب�سكل  �سطح الأ

ؤّثر كل من التطورات  فاعل يف التخفيف بحلول العام ٢٠٣٠. و�ستو

قت�سادية والتنظيمية على امل�ساهمة احلالية ]٤.٣، ٤.٤،  التقنية والإ

.]7.٣

ُيبطل  اأن  لكن ميكن  النقل،  تتوفر خيارات تخفيف عديدة يف قطاع   .١١

العديد  التخفيف  . وتواجه خيارات 
١٩

القطاع تاأثيها يف هذا  النمو 

املحدد  ال�سيا�سات  يف  والنق�ص  املُ�ستهلك  كتف�سيالت  احلواجز  من 

دلة متو�سطة(. طر العمل  )توافق ُمتو�سط، اأ لأ

توفي  يف  ت�ساهم  التي  املرّكبات  لكفاءة  املح�ّسنة  الإجراءات  متلك  	•
قل للمرّكبات  الوقود، يف العديد من احلالت، فوائد �سافية )على الأ

قت�سادية  الإ القوة  من  بكثي  اأقل  هي  ال�سوق  قوة  لكن  اخلفيفة(، 

داء واحلجم. ول تتوفر  ب�سبب تاأثي �سائر اإعتبارات امل�ستهلك كالأ

املرّكبات  على  التخفيف  قوة  لتطبيق  املعلومات  من  الكافية  الكمية 

الثقيلة. ومن غي املتوقع اأن تقود قدرات ال�سوق مبفردها، مبا فيها 

نبعاثات ]٥.٣، ٥.٤[ رفع اأ�سعار الوقود، اإىل تخفي�سات هامة يف الإ

اإىل  التطّرق  يف  فّعاًل  دورًا  حيائي  الأ الوقود  يوؤدي  اأن  املمكن  من  	•
طريقة  على  ذلك  ويعتمد  النقل،  قطاع  يف  الدفيئة  غازات  اإنبعاثات 

امل�ستخدم  حيائي  الأ الوقود  ن�سبة  تزيد  اأن  املتوقع  ومن  نتاج.  الإ

كوقود ديزل اإ�سايف / بديل، اإىل ٣٪ من جمموع الطلب على الطاقة 

امل�ستخدمة يف و�سائل النقل، وذلك بحلول العام ٢٠٣٠. ومن املمكن 

اأن تزيد الن�سبة من ٥٪ اإىل ١٠٪، ويعتمد ذلك على اأ�سعار الوقود 

ف�ساًل  املرّكبات  كفاءة  يف  التح�سينات  وعلى  امل�ستقبلية،  والكربون 

حيائية ]٥.٣،  عن جناح التكنولوجيا يف اإ�ستخدام كتلة ال�سليولوز الأ

.]٥.٤

ومن  احلديدية،  ال�سكة  اإىل  الطريق  من  النماذج  يف  نقالت  حتدث  	•
اإىل  املتدين  الركاب  نقل  البحري، ومن  ال�ساحل  اإىل  الربّي  ال�سحن 

را�سي والتنظيم املُُدين  ، ف�ساًل عن اإ�ستخدام الأ
٢٢

نقل الركاب املُكثف

اأجل  من  مبحرّكات  املزودة  غي  النقل  و�سائل  اإ�ستخدام  وفر�ص 

وال�سيا�سات  ال�رشوط  على  عتماد  بالإ الدفيئة  غازات  من  التخفيف 

املحلية ]٥.٣، ٥.٥[.

الكربون  اأك�سيد  ثاين  اإنبعاثات  تخفيف  اإمكانية  تنتج  اأن  ميكن  	•
مد يف قطاع املالحة اجلوية، من فاعلية الوقود املُح�ّسنة  املتو�سط الأ

إمكانها اأن تتحّقق عن طريق جمموعة من الو�سائل مبا يف ذلك  التي با

التكنولوجيا والعمليات واإدارة الزحمة اجلوية. لكن، من املتوقع اأن 

تعّو�ص هذه التح�سينات ب�سكل جزئي منو اإنبعاثات املالحة اجلوية. 

خذ بتاأثيات املناخ  وحتتاج كّل قوة التخفيف يف هذا القطاع، اإىل الأ

عتبار ]٥.٣، ٥.٤[. نبعاثات املالحة اجلوية بعني الإ لإ

على  فوائد  النقل  قطاع  يف  نبعاثات  الإ تخفي�سات  تقّدم  ما  غالبًا  	•
الطاقة  واأمن  الهواء  ونوعية  ال�سي  اإزدحام  ت�سويب  م�ستوى 

.]٥.٥[

بو�سع اإمكانيات فاعلية الطاقة املتعلقة باملباين اجلديدة واملوجودة   .١�

اأن تقّل�ص ب�سكل كبي اإنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون ف�ساًل عن فوائد 

اإقت�سادية. ويتوفر العديد من احلواجز �سّد اإ�ستخدام هذه القوة، 

دلة  واأ كبي  )توافق  امل�سرتكة  الفوائد  من  العديد  اأي�ساً  يتوفر  لكن 

وافية(.

نبعاثات  الإ من   ٪٣٠ ن�سبة  تفادي  ميكن   ،٢٠٣٠ العام  بحلول  	•
فوائد  مع  وذلك  املباين،  قطاع  يف  الدفيئة  غازات  من  املُتاأتية 

اإقت�سادية �سافية ]٤.6، ٥.6[.

الفاعلة، وهي حتّد من منو  الطاقة  التي تعتمد على  املباين  إمكان  با 	•
اإنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون، اأن حت�ّسن من نوعية كل من الهواء 

الإجتماعية، ف�ساًل عن  الرفاهية  الطلق وحت�ّسن  والهواء  الداخلي 

تعزيز اأمن الطاقة ]6.6، 6.7[.

اإنبعاثات  يف  اإنخفا�سات  لتحقيق  باأ�رشه  العامل  يف  الفر�ص  تتوفر  	•
غازات الدفيئة يف قطاع البناء. لكن توّفر احلواجز املتعددة يجعل 

مر �سعب التحقيق. وتت�سمن هذه احلواجز توّفر التكنولوجيا  الأ

والتمويل والفقر واإرتفاع اأ�سعار املعلومات املوثوق بها، ف�ساًل عن 

 مل توافق النم�سا على هذا املوقف. 
2١

 تت�سمن ال�سكة احلديدية ومركبات العبور الربّي والبحري.
22
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١٧

التحديدات الكامنة يف ت�ساميم البناء، وتوّفر جمموعة منا�سبة من 

ال�سيا�سات والربامج ]6.7، 6.8[.

ما  النامية،  الدول  يف  اأعاله  املذكورة  احلواجز  هذه  حجم  يكرب  	•
بقطاع  املتعّلقة  الدفيئة  غازات  اإنبعاثات  تقلي�ص  حتقيق  يجعل 

البناء �سعبًا جدًا يف هذه الدول ]6.7[.

اأ�سا�سي  ب�سكل   
١٩

ال�سناعي القطاع  يف  قت�سادية  الإ القوة  وتتوفّر   .١�

ُتطّبق  ول  للطاقة.  ُمكّثف  اإ�ستهالك  على  تعتمد  التي  ال�سناعات  يف 

النامية   الدول  اأو  ال�سناعية  الدول  يف  املتوفرة  التخفيف  خيارات 

دلة وافية(. )توافق كبي، اأ

النامية  الدول  يف  املتوفرة  ال�سناعية  الت�سهيالت  من  العديد  اإن  	•
من  خفيفة  ن�سبة  مع  تكنولوجيا  اأحدث  وتت�سمن  جديدة،  هي 

وغي  القدمية  الت�سهيالت  من  العديد  يزال  ل  لكن،  نبعاثات.  الإ

املمكن  ومن  النامية.  والدول  ال�سناعية  الدول  يف  متوفرًا  الفاعلة 

نبعاثات  اأن يوؤدي حت�سني هذه الت�سهيالت اإىل تقلي�سات هامة يف الإ

.]7.٤ ،7.٣ ،7.١[

املال  راأ�ص  خمزون  تقّلب  من  اخلفيفة  الن�سبة  من  كل  ُتُ�سكل  	•
يف  التحديد  عن  ف�ساًل  والتقنية  املالية  املوارد  توفر  يف  والنق�ص 

قدرات ال�رشكات خا�سة ال�سغية واملتو�سطة احلجم، والو�سول 

كامل  �ستخدام  لإ اأ�سا�سية  حواجز  التكنولوجية،  املعلومات  اإىل 

خيارات التخفيف املتوفرة ]7.6[.

ميكن للممار�سات الزراعية اجلماعية اأن ت�ساهم ب�سكل فاعل وب�سعر   .١٤

ر�سي ويف تقلي�ص اإنبعاثات   يف زيادة م�سارف الكربون الأ
١٩

منخف�ص

يف  حيائية  الأ الكتلة  خمازين  م�ساهمة  عن  ف�ساًل  الدفيئة  غازات 

دلة متو�سطة(. اإ�ستخدام الطاقة  )توافق ُمتو�سط، اأ

الطاقة  إ�ستثناء  )با الزراعي  التخفيف  قوة  من  وا�سعة  كمية  تن�ساأ  	•
اأوجه  ميلك  الذي  ر�سي  الأ الكربون  عزل  جّراء  من  حيائية(،  الأ

التاأّثر  �سّدة  يخف�ص  ما  وغالبًا  ُم�ستدامة،  زراعة  مع  قوية  تاآزر 

املتعلقة بتغّي املناخ ]٤.8، ٥.8، 8.8[.

التاأثر  �سديد  املُخّزن  ر�سي  الأ الكربون  يكون  اأن  املمكن  من  	 	•
را�سي وتغّي املناخ ]١٠.8[. باخل�سارة من خالل تغّي اإدارة الأ

واأك�سيد  امليثان  اإنبعاثات  تقلي�سات  تتوفر طاقة تخفيف هامة من  	•
النيرتوز يف بع�ص النظم الزراعية ]٤.8، ٥.8[.

وحتتاج  التخفيف.  ممار�سات  لتطبيق  عاملية  لئحة  تتوفر  ل  	•
زراعية  وممار�سات  نظم  اأجل  من  تقييمها  يتّم  اأن  اإىل  املمار�سات 

فردية ]٤.8[.

الرت�سبات  عن  الناجتة  حيائية  الأ الكتل  ت�سكل  اأن  املمكن  من  	•
لكن  حيائية،  الأ للطاقة  هامًا  الطاقة، خمزونًا  الزراعية وحما�سيل 

حيائية  تعتمد م�ساهمتها يف التخفيف على الطلب، وعلى الطاقة الأ

عن طريق و�سائل النقل، كما يعتمد التزويد بالطاقة على توفر املياه 

املمكن  ومن  لياف.  والأ الغذاء  نتاج  لإ را�سي  الأ يف  املتطلبات  وعلى 

الكتل  نتاج  لإ الزراعية  را�سي  الأ اإ�ستخدام  اإنت�سار  يتناف�ص  اأن 

إمكانه اأن  را�سي، كما با حيائية للطاقة، مع �سائر اإ�ستخدامات الأ الأ

من  يتمّتع بتاأثيات بيئية اإيجابية و�سلبية ف�ساًل عن تعقيدات يف الأ

الغذائي ]٤.8، 8.8[.

نبعاثات من  باإمكان اأن�سطة التخفيف املتعّلقة بالغابات اأن تخّف�ص الإ  .١�

امل�سادر واأن تزيد من اإزالة ثاين اأك�سيد الكربون بوا�سطة امل�سارف 

، وميكن ت�سميمها بطريقة توّلد تاآزرًا مع التكّيف 
١٩

بتكاليف متدنية

.
٢٣

دلة وافية(  والتنمية امل�ستدامة )توافق عاٍل، اأ

حوايل  )اإىل  التخفيف  اإمكانية  اإجمايل  من   ٪6٥ حوايل  يتمركز  	•
يف  مكافئ(  كربون  اأك�سيد  ثاين  طن   / اأميكي  دولر   ١٠٠

املناطق املدارية وميكن حتقيق حوايل ٥٠٪ من املجموع باحلّد من 

نبعاثات الناجتة عن اإزالة الغابات ]٩.٤[. الإ

ؤّثر على اإمكانية التخفيف يف قطاع الغابات  إمكان تغّي املناخ اأن يو با 	•
مع  يختلف  اأن  املتوّقع  ومن  واملزروعة(،  الطبيعية  الغابات  )اأي 

قاليم الفرعية على م�ستوَيي التخفيف والتوّجه  قاليم والأ اإختالف الأ

.]٩.٥[

وتطبيقها  بالغابات  املتعّلقة  التخفيف  خيارات  ت�سميم  ميكن  	•
كبية  م�سرتكة  منافع  متلك  وبحيث  التكّيف  مع  تتوافق  كي 

البيولوجي  التنّوع  على  واحلفاظ  الدخل  وتوليد  العمالة  جلهة 

وم�ستجمعات املياه واإمدادات الطاقة املتجددة والق�ساء على الفقر 

.]٩.7 ،٩.6 ،٩.٥[

 ما بعد امل�ستهلك م�ساهمًة ب�سيطة يف اإنبعاثات غازات 
�٤

�١. ت�ساهم نفايات

ي�ساهم  اأن  النفايات  اإدارة  قطاع  باإمكان  لكن   ،
��

)٪�<( الدفيئة 

 ويف تعزيز التنمية 
١٩

اإيجابياً يف تخفيف غازات الدفيئة بكلفة متدنية

دلة وافية(. امل�ستدامة )توافق عاٍل، اأ

الغابات ب�سكل  التخفيف جلهة  الثالث: »ترتفع كلفة م�رشوعات  العامل  الفريق  التا�سع, �ش.١٥ من تقرير  الف�سل  اإىل »تكاليف متدنية« كما جاء يف  �سارة  االإ  الحظ توفالو �سعوبات مع 
2٣

را�سي«. ملحوظ عندما يوؤخذ بتكاليف الفر�ش املتعّلقة باالأ
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١�

تخفيفًا  توؤمن  اأن  املوجودة  النفايات  اإدارة  ممار�سات  إمكان  با 	•
يتوّفر  القطاع:  ذلك  عن  الناجتة  الدفيئة  غازات  نبعاثات  لإ فاعاًل 

والفاعلة  جيدًا  املدرو�سة  التكنولوجيات  من  وا�سع  عدد  جتاريًا 

امل�سرتكة  املنافع  وتاأمني  نبعاثات  الإ من  التخفيف  اأجل  من  بيئيًا 

الناجتة عن التح�ّسن يف قطاع ال�سحة وال�سالمة العامتني وحماية 

 ،١٠.٤  ،١٠.٣[ املحلية  الطاقة  واإمدادات  التلّوث  ومنع  الرتبة 

.]١٠.٥

تدويرها  واإعادة  الدرجات  اأق�سى  اإىل  النفايات  من  احلد  يوؤمن  	•
منافع غي مبا�رشة هامة جلهة التخفيف، وذلك من خالل احلفاظ 

على الطاقة واملواد ]١٠.٤[.

النفايات  اإدارة  يف  �سا�سي  الأ العائق  املال  راأ�ص  يف  النق�ص  ي�سّكل  	•
اإقت�ساداتها  ت�سهد  التي  والدول  النامية  الدول  يف  املجارير  ومياه 

التكنولوجيا  يف  اخلربة  يف  النق�ص  ُيعترب  كما  اإنتقالية.  مرحلة 

امل�ستدامة حاجزًا ل يقّل اأهميًة ]6.١٠[.

زالة  ١٧. ما زالت خيارات الهند�سة اجليولوجية، كتخ�سيب املحيط لإ

اأ�سعة  ملنع  اأو  اجلوي،  الغالف  من  مبا�سرة  الكربون  اأك�سيد  ثاين 

غي  العلوي،  اجلوي  الغالف  اإىل  مواد  جلب  خالل  من  ال�سم�ص 

اجلانبية  تاأثياتها  اأّن  كما  فقط،  التكّهنات  يف  وحم�سورة  مربهنة 

غي معروفة، ما ي�سّكل خطرًا بحد ذاته. ومل ُتن�سر بعد اأية تقديرات 

طي، 
رّ

متو�س )توافق  اخليارات  تلك  يف  عليها،  عتماد  الإ ميكن  للكلفة 

دلة حمدودة( ]١١.٢[. واأ

�ستحتاج  اجلوي،  الغالف  يف  الدفيئة  غازات  تركيز  لتثبيت    .١�

انخف�ص  وكّلما  وتنخف�ص.  لتعود  ذروتها  بلوغ  اإىل  نبعاثات  الإ

�سراع يف بلوغ الذروة، ومن  م�ستوى التثبيت، زادت احلاجة اإىل الإ

نخفا�ص. و�ستوؤّثر جهود التخفيف خالل العقدين اأو العقود  ثم الإ

التثبيت.  من  اأدنى  م�ستويات  حتقيق  فر�ص  على  املقبلة  الثالثة 

مد )بعد ٢٠٣٠( د- التخفيف الطويل الأ

فئة

التاأثي 

�سعاعي  الإ

)واط يف 

املرت املرّبع 

الواحد(

تركيز ثاين اأك�سيد 

 
ج(

الكربون 

)جزء يف املليون(

تركيز ثاين اأك�سيد 

 
ج(

الكربون املكافئ 

)جزء يف املليون(

ط العاملي  توازن املتو�سرّ

لزيادة درجات احلرارة 

ما بعد الثورة ال�سناعية, 

باإ�ستخدام »اأف�سل تقدير« 

ب( ج( 
حل�سا�سية املناخ 

)درجة مئوية(

ال�سنة الذروة 

لثاين اأك�سيد 

الكربون

د(
)�سنة( 

نبعاث  تغيرّ يف الإ

العايل لثاين اأك�سيد 

الكربون �سنة ٢٠5٠ 

د(
)% اإنبعاثات ٢٠٠٠( 

عدد 

ال�سيناريوهات 

املقيرّمة
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١77ا ملجموع

) اأ
�س التنفيذي[  جدول � يف امللّخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات: خ�سائ�س �سيناريوهات التثبيت ما بعد تقرير التقييم الثالث ]جدول ٢، ٣.١٠ يف امللخرّ

ّثر التاأثريات التفاعلية بني دورة الكربون  �سعاعي وللتاأثري التفاعلي. توؤ �ستجابة املناخ للتاأثري االإ ول يف تقرير التقييم الرابع بالتف�سيل م�ستوى الفهم الإ يقّيم الفريق العامل االأ
اأ( 

نبعاثات الب�رشية املن�ساأ  توّقع اأن تزيد تلك التاأثريات التفاعلية جزَء االإ وتغرّي املناخ يف التخفيف املطلوب مل�ستوى معنّي من تثبيت ثاين اأك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي. ويحُ

نبعاثات بهدف بلوغ م�ستوى تثبيت معنّي, يف  التي تبقى يف الغالف اجلوي مع اإحرتار النظام املناخي. لذا من املمكن اأّن يكون قد مّت التقليل من احلجم احلقيقي خلف�ش االإ

درا�سات التخفيف التي نقّيمها يف التقرير احلايل.

ول[.  يوازي اأف�سل تقدير حل�سا�سية املناخ ٣ درجات مئوية ]امللّخ�ش لوا�سعي ال�سيا�سات للفريق العامل االأ
ب(

ط العاملي لدرجات احلرارة املتوّقع عند وقت تثبيت تركيزات غازات الدفيئة اإثر خمول 
ّ
ط العاملي لدرجات احلرارة يختلف عن املتو�س

ّ
 جتدر املالحظة اإىل اأّن التوازن يف املتو�س

ج(

النظام املناخي. ويف معظم ال�سيناريوهات املقّيمة, يطراأ تثبيت تركيزات غازات الدفيئة خالل الفرتة املمتدة بني العامني 2١00 و2١٥0.

 تعود النطاقات اإىل املئني ١٥ و٨٥ من توزيٍع لل�سيناريوهات ما بعد تقرير التقييم الثالث. وبعر�ش اإنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون, متكن مقارنة �سيناريوهات الغازات املتعددة 
د(

مع ال�سيناريوهات القائمة على ثاين اأك�سيد الكربون وحده.

 يغطي قطاع ال�سناعة النفايات ال�سناعية.
2٤

حفوري. �سّم غازات الدفيئة الناجتة عن النفايات ميثان مدافن القمامة ومياه املجارير, واأك�سيد النيرتوز ملياه املجارير وثاين اأك�سيد الكربون الناجت عن حرق الكربون االأ
2٥



ملخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات

١٩

 
��

ال�سيا�سات( لوا�سعي  امللّخ�ص  يف   � والر�سم   � اجلدول  )اأنظر 

دلة وافية(. )توافق عاٍل واأ

خية التي اإ�ستخدمات خف�سًا متعدد الغازات  نظرت الدرا�سات الأ 	•
التقييم  تقرير  عر�سها  التي  تلك  من  اأدنى  تثبيت  م�ستويات  يف 

الثالث ]٣.٣[.

تثبيٍت  لتحقيق  نبعاثات  الإ اأوجه  من  عددًا  املقيَّمة  الدرا�سات  ت�سّم  	•

قل  . وت�ستعمل معظم الدرا�سات على الأ
٢7

لرتكيزات غازات الدفيئة

نبعاثات  لالإ دنى وت�سّم تخفي�سات مبكرة ومتاأخرة  الأ الكلفة  نهج 

امللّخ�ص  يف   ٢ ]اإطار  ال�سيا�سات(  لوا�سعي  امللّخ�ص  يف   7 )الر�سم 

لوا�سعي  امللّخ�ص  يف   ٥ اجلدول  ويلّخ�ص  ال�سيا�سات[.  لوا�سعي 

نبعاثات املطلوبة ملجموعات تثبيت خمتلفة  ال�سيا�سات م�ستويات الإ

 ،
٢8

العاملية درجات احلرارة  متو�ّسط  لتوازن  ال�سلة  ذات  والزيادة 

ق الفقرة 2 اإىل اإنبعاثات غازات الدفيئة التاريخية منذ ما قبل الثورة ال�سناعية.
ّ
 تتطر

2٦

 تختلف الدرا�سات عند نقطة تقيق التثبيت, عادة عند حميط العام 2١00 اأو ما بعد تلك ال�سنة.
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200020202040206020802100 20202040206020802100

200020202040206020802100 200020202040206020802100

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

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

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

¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 440 - 400
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 535 - 490

äÉgƒjQÉæ«°ùdG 18 = n
2020 - 2000 IhQòdG áæ°S

¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 570 - 480
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 710 - 590

äÉgƒjQÉæ«°ùdG 118 = n
2060 - 2020 IhQòdG áæ°S

¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 790 - 660
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 1130 - 855

äÉgƒjQÉæ«°ùdG 5 = n
2090 - 2060 IhQòdG áæ°S

¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 660 - 570
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 855 - 710

äÉgƒjQÉæ«°ùdG 9 = n
2080 - 2050 IhQòdG áæ°S

¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 480 - 440
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 590 - 535

äÉgƒjQÉæ«°ùdG 21 = n
2030 - 2010 IhQòdG áæ°S

¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 400 - 350
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 490 - 445

äÉgƒjQÉæ«°ùdG 6 = n
2015 - 2000 IhQòdG áæ°S

ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 550
äÉKÉ©ÑfÉdG äÉgƒjQÉæ«°S ¥É£f ¿ƒHôµdG

ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 750
äÉKÉ©ÑfÉdG äÉgƒjQÉæ«°S ¥É£f ¿ƒHôµdG

ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 650
äÉKÉ©ÑfÉdG äÉgƒjQÉæ«°S ¥É£f ¿ƒHôµdG

ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 450
äÉKÉ©ÑfÉdG äÉgƒjQÉæ«°S ¥É£f ¿ƒHôµdG

1 áÄØdG2 áÄØdG

3 áÄØdG4 áÄØdG

5 áÄØdG6 áÄØdG

إطار كل  إىل ٦ كما هو حمدد يف ا نبعاثات ل�سيناريوهات التخفيف لفئات بديلة من م�ستويات التثبيت )الفئات من ١ ا ر�سم ٧ يف امللّخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات: نهج الإ

نبعاثات ما بعد تقرير التقييم  ك�سيد الكربون ل�سيناريوهات الإ إنبعاثات ثاين اأ إىل ا ك�سيد الكربون. وت�سي املناطق باللون البني ا إنبعاثات ثاين اأ إىل ا ر�سم(. ويعود النهج فقط ا

إنبعاثات ال�سنة  نبعاثات لتقرير التقييم الثالث. وقد تختلف ا إىل نطاق يتخطى 8٠ �سيناريو من �سيناريوهات الإ خ�رش فت�سي ا إليها باللون الأ ما املناطق امل�سار ا الثالث. اأ

زالة  دنى، تكنولوجيات خا�سة لإ إختالفات يف تغطية القطاعات وال�سناعة. وت�ستعمل بع�س ال�سيناريوهات بهدف بلوغ م�ستويات تثبيت اأ إثر ا �سا�س ما بني النماذج ا الأ

إلتقاط الكربون وتخزينه. ]الر�سم ٣.١٧[. حيائية عن طريق ا نبعاثات ال�سلبية(، كاإنتاج طاقة الكتلة الأ ك�سيد الكربون من الغالف اجلوي )الإ ثاين اأ
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إ�ستعمال »اأف�سل التقديرات« حل�سا�سية املناخ )اأنظر اأي�سًا  وذلك با

8 يف امللّخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات �سمن نطاق عدم اليقيم  الر�سم 

من  به  يرتبط  وما  متدٍن  م�ستوى  على  التثبيت  ويقّدم   .
٢٩

املرّجح(

تبلغ  اأن  اإىل  احلاجة  تاريخ  احلرارة،  درجات  يف  توازن  م�ستويات 

نبعاثات بحلول  اأكرب لالإ اإىل خف�ص  نبعاثات ذروتها، كما يحتاج  الإ

.]٢٠٥٠ ]٣.٣

حمفظة  ن�سر  عرب  املقّيمة  التثبيت  م�ستويات  نطاق  حتقيق  ميكن   .١٩

يف  للت�سويق  والقابلة  احلايل  الوقت  يف  متوفرة  تكنولوجيات 

قد  واملوائمة  الفاعلة  املحفزات  اأّن  يفرت�ص  ما  تية.  الآ العقود 

وتو�سيع  ون�سرها  ومتّلكها  التكنولوجيات  تطوير  بغية  ُو�سعت 

)توافق  ال�سلة  ذات  العوائق  مواجهة  وبغية  اإ�ستعمالها  نطاق 

دلة وافية(. عاٍل، اأ

اإّن م�ساهمة خمتلف التكنولوجيات يف احلد من النبعاثات املطلوبة  	•
للتثبيت �ستختلف بح�سب الوقت واملنطقة وم�ستوى التثبيت.

توؤدي كفاءة اإ�ستخدام الطاقة دورًا حيويًا من خالل �سيناريوهات   o

عديدة، بالن�سبة اإىل معظم املناطق واجلداول الزمنية.

ال�سيناريوهات  ت�سدد  املتدنية،  التثبيت  م�ستويات  اإىل  بالن�سبة   o

الكربون،  اإنتاج  يف  ال�سعيفة  الطاقة  م�سادر  على  اأكرب  ب�سكٍل 

مثل الطاقة القابلة للتجدد والطاقة النووية، واإ�ستخدام اإلتقاط 

من  ال�سيناريوهات،  هذه  ويف  وتخزينه.  الكربون  اأك�سيد  ثاين 

ال�رشوري اأن يكون حت�سني كثافة الكربون يف التزويد بالطاقة 

والقت�ساد الكلي، اأ�رشع من املا�سي.

الكربون  اأك�سيد  ثاين  اإ�ستخدام  وعدم  اإ�ستخدام  ي�ساهم    o

را�سي وخيارات تخفيف احلراجة يف زيادة املرونة وفاعلية  لالأ

حيائية  الكلفة ال�رشورية لتحقيق التثبيت. وقد ت�ساهم الطاقة الأ

احلديثة فعليًا يف تق�سيم م�سادر الطاقة املتجددة �سمن حمفظة 

التخفيف.

خيارات  مَبحافظ  اخلا�سة  التو�سيحية  مثلة  الأ اإىل  بالن�سبة    o

التخفيف، اأنظر الر�سم ٩ يف امللخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات ]٣.٣ 

.]٣.٤	–
ن�سب  منها  تنبعث  التي  التكنولوجيات  يف  �ستثمارات  الإ �ستكون  	•
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IQGôëdG äÉLQód »ªdÉ©dG §°SƒàªdG ¿RGƒJ »a ´ÉØJQE ÉdG
(ájƒÄe áLQO) á«YÉæ°üdG IQƒãdG πÑb Ée Iôàa »a

(ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdÉH AõL) áÄ«aódG äGRÉZ õ«côJ â«ÑãJ iƒà°ùe

ن(، وعالقة تلك الفئات  �س لوا�سعي ال�سيا�سات )اخلط امللورّ ٧ يف امللخرّ فئات �سيناريو التثبيت، مثلما ترد يف الر�سم  � يف امللخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات:  الر�سم 

ف�سل تقدير« حل�سا�سية املناخ وهو ٣ درجات مئوية )اخلط  إ�ستخدام )ا( »اأ بالتغيرّ يف توازن املتو�سط العاملي لدرجات احلرارة يف فرتة ما قبل الثورة ال�سناعية، من خالل ا

دنى  على منطقة الظل( )ااا( واحلد الأ حمر يف اأ ح جلهة ح�سا�سية املناخ وهو ٤.5 درجات مئوية )اخلط الأ على للنطاق املرجرّ �سود يف و�سط منطقة الظل(، )اا( واحلد الأ الأ

�رشطة الرتكيز املرتبطة بتثبيت غازات  إىل اأ نة ا �سفل منطقة الظل(. وت�سي الظالل امللورّ زرق يف اأ ح جلهة ح�سا�سية املناخ وهو درجتان مئويتان )اخلط الأ للنطاق املرجرّ

إىل انرّ البيانات  �سارة ا �س لوا�سعي ال�سيا�سات. جتدر الإ إىل VI من �سيناريو التثبيت، كما يرد يف الر�سم ٧ يف امللخرّ الدفيئة يف الغالف اجلوي، ما يتنا�سب مع الفئات I ا

ول يف تقرير التقييم الرابع. ا�سُتخل�ست من الف�سل ١٠.8 من م�ساهمة الفريق العامل الأ

ول من تقرير التقييم الرابع. ومّت بلوغ درجات احلرارة تلك طوياًل بعد تثبيت  ط العاملي لدرجات احلرارة من الف�سل ١0.٨ من تقرير الفريق العامل االأ
ّ
 مّت اأخذ املعلومات املتعلقة باملتو�س

2٨

الرتكيزات.

حرتار ال�سطح الناجت عن ت�ساعٍف  حدد كمعّدل عاملي الإ �سعاعي. وعلى الرغم من اأّنه لي�ش اإ�سقاطًا اإال اأّنه يحُ �ستمرار التاأثري االإ �ستجابة النظام املناخي الإ  يعترب توازن ح�سا�سية املناخ قيا�سًا الإ
2٩

ول امل�ساهم يف تقرير التقييم الرابع[. يف تركيزات ثاين اأك�سيد الكربون ]امللّخ�ش لوا�سعي ال�سيا�سات للفريق العامل االأ
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العاملي،  ال�سعيد  على  واإنت�سارها  الدفيئة  غازات  من  منخف�سة 

والتطوير  البحوث  خالل  من  التكنولوجي  التطوير  اإىل  بالإ�سافة 

هداف املرتبطة بالتثبيت وتخفي�ص  والعر�ص، �رشورية لتحقيق الأ

التي  تلك  �سيما  ول  التثبيت،  م�ستويات  اإنخف�ست  وكلما  الكلفة. 

دون،  ما  اأو  املكافئ  الكربون  اك�سيد  ثاين  ٥٥٠ جزءًا من  ت�ساوي 

والعر�ص  والتطوير  البحوث  الفاعلة يف  اإىل اجلهود  تزداد احلاجة 

�ستثمار يف تكنولوجيات جديدة خالل العقود املقبلة، ما يتطلب  والإ

نت�سار  مواجهة العوائق التي تقف اأمام التنمية والتمّلك والن�رش والإ

بفاعلية.

ويف  العوائق  تلك  مواجهة  يف  املوائمة  املحّفزات  ت�ساهم  قد  	•
وا�سعة  حمفظة  عرب  املطروحة  هداف  الأ حتقيق  على  امل�ساعدة 

 ٤.٤	–  ٤.٣	–  ٣.6	–  ٣.٤	–  ٣.٣	–  ٢.7[ التكنولوجيات.  من 

]٤.6	–

الكلي  قت�ساد  لالإ العاملي  املعّدل  تكاليف  ، ترتاوح 
�٠

�٠�٠ العام  يف   .�٠

اخلا�سة بتخفيف الغازات املتعددة بهدف التثبيت بني ٧١٠ اإىل �٤٤ 

جزءًا باملليون من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ، ما بني اإرتفاع ن�سبته 

العاملي  املحلي  الناجت  اإجمايل  جلهة   ،٪�.� ن�سبته  وتراجع   ٪١

� يف امللخ�ص لوا�سعي ال�سيا�سات(. وبالن�سبة  اإىل اجلدول  )اأنظر 

عن  كلياً  �سعار  الأ تختلف  املحددة،  والقطاعات  البلدان  بع�ص  اإىل 

ال�سيا�سات  لوا�سعي  امللّخ�ص  يف   � طار  الإ )اأنظر  العاملي.  املعّدل 

فرتا�سات، واإىل الفقرة � اخلا�سة بتف�سي  اخلا�ص باملنهجيات والإ

دلة وافية(. التكاليف ال�سلبية( )توافق عاٍل، اأ

�١. يتطلب اإتخاذ القرار يف م�ستوى التخفيف العاملي املوائم مع مرور 

التخفيف  تت�سمن  املخاطر  دارة  لإ متكررة  عملية  الوقت  عامل 

املناخ وتلك  الناجتة عن تغّي  �سرار احلالية  الأ والتكّيف، وتاأخذ 
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(ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe øW É¨«L)

ôaƒàe ô«Z

نبعاث الرتاكمي لتدابي التخفيف البديلة للفرتة املمتدة ما بني العامني ٢٠٠٠ و٢٠٣٠ )الر�سم اإىل جهة  �ص لوا�سعي ال�سيا�سات: تخفي�س الإ الر�سم 9 يف امللخرّ

 AIM, IMAGE، IPAC( خوذة عن ٤ مناذج الي�سار( والفرتة املمتدة ما بني العامني ٢٠٠٠ و٢١٠٠ )الر�سم اإىل جهة اليمني(. تظهر ال�سورة �سيناريوهات تو�سيحية ماأ

ك�سيد الكربون  ك�سيد الكربون املكافئ باملليون، و٦5٠ جزءاً من ثاين اأ إىل تثبيت كافة النماذج على م�ستوَيي ٤٩٠ –	5٤٠ جزءاً من ثاين اأ and MESSAGE (، تهدف ا
ك�سيد الكربون املكافئ باملليون، فيما ت�سي اخلطوط  نخفا�س بالن�سبة اإىل هدٍف ي�ساوي ٦5٠ جزءاً من ثاين اأ املكافئ باملليون. وتظهر اخلطوط الداكنة اللون حالت الإ

نرّ بع�س النماذج  إىل اأ �سارة ا ك�سيد الكربون املكافئ باملليون. وجتدر الإ �سافية بغية حتقيق م�ستوى ٤٩٠ –	5٤٠ جزءاً من ثاين اأ نخفا�س الإ الفاحتة اللون اإىل حالت الإ

إنتاج  ة خيارات الطاقة ال�سعيفة يف ا نرّ ح�سرّ إىل اأ ك�سيد الكربون وتخزينه )AIM(، وا إلتقاط ثاين اأ و ا خذ بالتخفيف خالل تعزيز م�سارف الغابات )AIM و IPAC( اأ ل تاأ

حيائية.  ك�سيد الكربون وتخزينه من الكتلة الأ إلتقاط ثاين اأ �سا�س. ويتم ا إدراج تلك اخليارات يف خط الأ ي�سًا من خالل ا إطار التزويد التام بالطاقة حُتدد هي اأ الكربون يف ا

إزالة الغابات. ]الر�سم ٣.٢٣[ نبعاثات ب�سبب ا كما ت�سم م�سارف الغابات عملية احلد من الإ

�سعار املقّدرة للعام 20٣0 موجودة يف الفقرة ٥.  اإّن االأ
٣0
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امل�سرتكة  الفوائد  اإىل  �سافة  بالإ عتبار،  الإ بعني  تفاديها  مّت  التي 

اخليارات  اإّن  املخاطر.  مع  والتفاعل  ن�ساف  والإ �ستدامة  والإ

اخلا�سة بنطاق التخفيف من غازات الدفيئة وتوقيته تتطلب اإحداث 

اأ�سرع  قت�سادية املتعلقة برتاجع  التكاليف الإ توازٍن على م�ستوى 

والطويلة  املتو�سطة  املناخي  التغّي  خماطر  مقابل  نبعاثات،  لالإ

دلة وافية(. مد )توافق عاٍل، اأ الأ

التحاليل  عن  ال�سادرة  واملحدودة  ولية  الأ التحليلية  النتائج  ت�سي  	•
للمقارنة  قابلة  اأنها  اإىل  وفوائده،  التخفيف  تكاليف  يف  امل�سمولة 

اأو  نبعاثات  اأنها ل ت�سمح بتحديد توجه الإ من ناحية احلجم، غي 

التكاليف  الفوائد  تتعدى  حيث  وا�سح،  ب�سكٍل  التثبيت  م�ستوى 

.]٣.٥[

اخلا�سة  قت�سادية  الإ والتكاليف  للفوائد  ال�سامل  التقييم  ي�سي  	•
والتوقيت  التخفيف  م�ستوى  اأّن  اإىل  املختلفة  التخفيف  بتوجهات 

�رشار  قت�سادية ي�ستندان اإىل منحنى كلفة الأ مثل من الناحية الإ الأ

الناجتة عن تغّي املناخ املفرت�ص و�سكله غي الوا�سَحني. وتو�سيحًا 

لهذه التبعية:

ببطٍء  املناخ  تغّي  عن  الناجتة  �رشار  الأ كلفة  منحنى  ارتفع  اإذا   o

واإنتظام، وبوجود تنبوؤ جّيد )ما يزيد من اإحتمال ح�سن توقيت 

اأ�سبابًا  �رشامًة  قل  والأ امل�ستقبلي  للتخفيف  ي�سبح  التكّيف(، 

قت�سادية؛ منطقية ومربرة من الناحية الإ

ت�سّمن  اأو  كليًا  �رشار  الأ كلفة  م�ستوى  ارتفع  اإذا  املقابل،  يف   o

حتى  اأو  العر�ص  عتبات  )مثاًل:  الالخطية  على  تدل  اأوجهًا 

الكارثية(،  احلوادث  بع�ص  وقوع  جلهة  �سعيفة  افرتا�سات 

كرث �رشامًة اأ�سبابًا منطقية ومربرة  ي�سبح للتخفيف املبكر والأ

قت�سادية ]6.٣[. من الناحية الإ

ت�سّكل ح�سا�سية املناخ م�سدر �سٍك حيوي بالن�سبة اإىل �سيناريوهات  	•
معني.  حراري  م�ستوى  اإىل  الو�سول  اإىل  تهدف  التي  التخفيف 

إّن  وت�سي الدرا�سات اإىل اأّنه يف حال كانت ح�سا�سية املناخ مرتفعة، فا

التخفيف يح�سل يف وقٍت مبكر ويكون اأكرث �رشامًة مّما اإذا كانت 

�سئيلة ]٣.٥ –	6.٣[.

اإ�ستثمارات حتب�ص املزيد  نبعاثات اإىل  يوؤدي التاأّخر يف احلّد من الإ 	•
ما  التنموية.  وامل�سارات  نبعاثات  الإ ال�سديدة  التحتية  البنى  من 

يلة اإىل حتقيق م�ستويات تثبيت  يعيق من دون اأدنى �سك الفر�ص الآ

ال�سيا�سات(،  لوا�سعي  امللّخ�ص  يف   ٥ يرد يف اجلدول  )مثلما  اأدنى 

ثار احلاّدة الناجتة عن تغّي املناخ  ويزيد خطر حدوث املزيد من الآ

.]٣.6	– ٣.٥	٣.١ –	٣.٤ –[

دوات  والأ ال�سيا�سات  من  وا�سعة  �سل�سلة  احلكومات   ��. متلك 

الوطنية لو�سع املحّفزات الالزمة للتخفيف. وي�ستند تطبيقها 

غي  البع�ص،  بع�سها  مع  تفاعلها  وفهم  الوطنية  الظروف  اإىل 

بلداٌن  عرفتها  التي  التطبيق  خربة  عن  الناجتة  التجربة  اأّن 

وقطاعات عّدة تظهر اأّن لكّل اأداٍة اإيجابياتها و�سلبياتها )توافق 

دلة وافية(. عاٍل، اأ

رقام املرتبطة باإجمايل الناجت املحلي. �سا�ش و�سيناريوهات التخفيف التي توؤمن االأ يتنا�سب ذلك مع كافة املن�سورات على م�ستوى كافة خطوط االأ  
اأ(

معّدالت تبادالت ال�سوق العاملية امل�ستندة اإىل اإجمايل الناجت املحلي.  
ب(

ط والعا�رش والت�سعني للبيانات املقدمة التي خ�سعت للتحليل.
ّ
املعّدل املئني املتو�س  

ج(

ي�ستند اإحت�ساب تراجع النمو ال�سنوي اإىل تراجع املعّدل حتى العام 20٥0, ما قد يوؤدي اإىل تراجع اإجمايل الناجت املحلي املذكور للعام 20٥0.  
د(

نبعاثات اإىل اإزدياد التكاليف. �سا�ش العالية االإ اإّن عدد الدرا�سات قليل ن�سبيًا وغالبًا ما ت�ستخدم تلك الدرا�سات خطوط اأ�سا�ش منخف�سة. وتوؤدي معظم خطوط االأ  
ه(

م�ستويات التثبيت

)جزء باملليون من ثاين اأك�سيد 

الكربون املكافئ( 

اإنخفا�ص متو�سط اإجمايل

ب(

الناجت املحلي 

)٪(

نطاق تراجع اإجمايل

ب( ج(

الناجت املحلي 

)٪(

اإنخفا�ص ن�سبة معدل النمو ال�سنوي 

ب( ث(

لإجمايل الناجت املحلي 

)نقاط مئوية(

7٠-١ - ٥٩٠٠.٥٢-١٠.0٥<
>٠.١�سلبية بع�ص ال�سيء -٥٣٥١.٣٤-٥٩٠

ه(

>٠.١٢>٥.٥غي متوفر٤٤٥ –	٥٣٥ 

قل كلفًة  �سا�س اخلا�س بامل�سارات الأ قت�ساد الكلي يف العام ٢٠5٠، ن�سبًة اإىل خط الأ رة لالإ �ص لوا�سعي ال�سيا�سات: التكاليف العاملية املقدرّ اجلدول 6 يف امللخرّ

]١٣.٣	٣.٣ –[ ) اأ
مد  هداف خمتلفة جلهة التثبيت الطويل الأ إىل اأ دي ا التي توؤ

دوات الالزمة  ال�سيا�سات والتدابي والأ ه- 

لتخفيف تغيرّ املناخ
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دوات:  والأ ال�سيا�سات  لتقييم  اأ�سا�سية  معايي   ٤ اإ�ستخدام  يتّم  	•
التوزيعية،  ثار  والآ الكلفة  اإىل  بالقيا�ص  والفاعلية  البيئية  الكفاءة 

ن�ساف، واجلدوى املوؤ�س�ساتية ]١٣.٢[. مبا يف ذلك الإ

كما  العك�ص،  اأو  جيدة  بطريقٍة  اإّما  دوات  الأ كافة  ت�سميم  ميكن  	•
اأ�سف  درجة.  اأق�سى  اإىل  مرنة  اأو  �سارمة  اإّما  تكون  اأن  ميكن 

حيوية  نقطة  ي�سكل  التطبيق  تعزيز  اإىل  يل  الآ التدقيق  اأّن  ذلك  اإىل 

كت�سافات العامة حول  دوات. فيما يلي بع�ص الإ بالن�سبة اإىل كافة الأ

اأداء ال�سيا�سات: ]٩.7 –	١٢.٢ –	١٣.٢[:

تنموية  �سيا�سات  �سمن  املدرجة  املناخية  ال�سيا�سات  ت�سّهل   o

اأو�سع نطاقاً، التطبيق وعملية تخطي العقبات.

نبعاث. وقد  الإ الت�رشيعات واملقايي�ص م�ستويات  توؤكد  ما  غالبًا   o

املعلومات  منعت  حال  يف  اأخرى  اأدوات  من  جدوى  اأكرث  تكون 

اإىل  �ستجابة  الإ من  وامل�ستهلكني  املنتجني  العوائق  من  وغيها 

بتكار  �سعار. ولكن لي�ص من ال�رشوري اأن توّلد الإ موؤ�رشات الأ

وظهور تكنولوجيات متقّدمة اأكرث.

اإّل  الكربون،  ت�سعي  يف  ت�ساهم  اأن  والر�سوم  لل�رشائب  ميكن   o

وت�ساعد  نبعاثات.  الإ من  معنّي  م�ستوى  �سمان  عن  تعجز  اأنها 

اأثبتت  كطريقة  ال�رشائب  حتديد  على  والكتابات  الدرا�سات 

فاعليتها يف اإدخال تكاليف اإنبعاثات غازات الدفيئة.

�ست�ساعد الرخ�ص القابلة للتداول على حتديد �سعر الكربون.   o

البيئية،  كفاءتها  بها  امل�سموح  نبعاثات  الإ حجم  ويحدد 

وت�سّعب  توزيعية.  تداعيات  اإىل  الرخ�ص  منح  يوؤدي  فيما 

برخ�ص  املرتبطة  الكلّية  الكلفة  تقدير  الكربون  �سعر  تقلبية 

نبعاث. الإ

)امل�ساعدات  املالية  املحّفزات  احلكومات  ت�ستخدم  ما  غالبًا   o

اجلديدة  التكنولوجيات  تعزيز  بغية  ال�رشيبية(  والقرو�ص 

التكاليف  فيه  تتعدى  ما  غالبًا  الذي  الوقت  ويف  ون�رشها. 

دوات املذكورة اآنفًا، غالبًا ما ت�سكّل نقطًة حيوية  قت�سادية الأ الإ

لتخطي العقبات املطروحة.

واحلكومات  ال�سناعي  القطاع  بني  الطوعية  تفاقات  الإ ت�سّكل   o

م�ساألة جّذابة من الناحية ال�سيا�سية، وت�ساهم يف تعزيز الوعي 

تطوير  يف  اأ�سا�سيًا  دورًا  اأّدت  اأنها  كما  املعنية،  اجلهات  بني 

تفاقات  الإ غالبية  كالعادة  حتقق  ومل  عديدة.  وطنية  �سيا�سات 

عمال. غي  الأ نبعاثات خارج نطاق  الإ تراجعات ملمو�سة جلهة 

خية، �رّشع تطبيق  ونة الأ اأّن اإبرام بع�ص الدول اإتفاقات يف الآ

نبعاثات ب�سكٍل  اأهم التكنولوجيات املتوفرة واأّدى اإىل خف�ص الإ

ملمو�ص.

التوعية(  حمالت  غرار  )على  املعلوماتية  دوات  الأ توؤثر  قد   o

اإيجابًا على نوعية البيئة من خالل تعزيز اخليارات امل�ستندة اإىل 

اأّن  اإّل  ال�سلوكي؛  التغّي  يف  اأمكن،  اإذا  وامل�ساهمة،  املعلومات 

ن. نبعاثات مل ُيحدد حتى الآ تاأثيها على الإ

التطّور  على  حتّث  اأن  والعر�ص  والتطوير  للبحوث  ميكن   o

�سعار، وت�سمح بالتقّدم نحو التثبيت. التكنولوجي، وتخف�ص الأ

واملنظمات  واملحلية  قليمية  الإ وال�سلطات  ال�رشكات  بع�ص  تقوم  	•
عمال  احلكومية واملجموعات املدنية باعتماد �سل�سلة وا�سعة من الأ

الطوعية التي قد حتّد من اإنبعاثات غازات الدفيئة وحتث على و�سع 

اجلديدة.  التكنولوجيات  ن�رش  على  وت�سّجع  اإبتكارية  �سيا�سات 

امل�ستوَيني  على  نبعاثات  الإ على  التاأثي  مدى  من  حّدت  ما  وكثيًا 

قليمي ]١٣.٤[. الوطني والإ

معينة  قطاعات  تطبيق  جراء  من  تعّلمها  مّت  التي  الدرو�ص  ترد  	•
لوا�سعي  امللّخ�ص  7 يف  الوطنية، يف اجلدول  دوات  والأ لل�سيا�سات 

ال�سيا�سات.

اأن  الفعلي  اأو  ال�سمني  الكربون  التي حتدد �سعر  لل�سيا�سات  ميكن   .��

يف  �ستثمار  الإ بغية  وامل�ستهلكني  للمنتجني  الالزمة  املحّفزات  توّلد 

غازات  اإنبعاثات  يف  املتدنية  واملنتجات  والعمليات  التكنولوجيات 

اإقت�سادية  اأدوات  ال�سيا�سات  النوع من  يت�سمن هذا  الدفيئة. وقد 

دلة  ومتويالت حكومية اإىل جانب بع�ص الت�سريعات )توافق عاٍل، اأ

وافية(.

تخفيف  قدرة  حتقيق  يف  الكربون  �سعر  من  فاعلة  اإ�سارة  ت�ساهم  •	قد 
حقيقية داخل كافة القطاعات ]١١.٣ –	١٣.٢[.

لوا�سعي  امللخ�ص  يف   ٣ الإطار  )اأنظر  النمذجة  درا�سات  ت�سي  	•
–	8٠ دولرًا   ٢٠ اإىل  الكربون  اأ�سعار  اإرتفاع  اأّن  اإىل  ال�سيا�سات( 

بحلول  املكافئ  الكربون  اأك�سيد  ثاين  من  الواحد  للطن  اأميكيًا 

من  الواحد  للطن  اأميكيًا  دولرًا   ١٥٥	–  ٣٠ واإىل   ،٢٠٣٠ العام 

مع  يتما�سى   ،٢٠٥٠ العام  بحلول  املكافئ  الكربون  اأك�سيد  ثاين 

باملليون من  ٥٥٠ جزءًا  األ وهو   ،٢١٠٠ للعام  املرتقب  �ستقرار  الإ

التثبيت  م�ستوى  على  واإذا حافظنا  املكافئ.  الكربون  اأك�سيد  ثاين 

الثالث  التقييم  تقرير  منذ  اأُجريت  التي  الدرا�سات  إّن  فا نف�سه، 

عتبار، تخّف�ص  والتي تاأخذ التغّي التكنولوجي امل�ستحث يف عني الإ

الواحد من  للطن  اأميكيًا  دولرًا   6٥	–  ٥ اإىل  هذا  �سعار  الأ نطاق 

ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ للعام ٢٠٣٠ واإىل ١٥ –	١٣٠ دولرًا 

اأميكيًا للطن الواحد من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ للعام ٢٠٥٠ 

.]١١.٥	١١.٤ –	٣.٣ –[
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 واإجراءات واآليات اأظهرت باأنها فاعلة بيئياًالقطاع
اأ(

القيود الرئي�سية اأو الفر�ص�سيا�سات 

تزويد الطاقة 

]٤.٥ ]الفقرة 
حفوري تخفي�ص اإعانات اإ�ستخدام الوقود الأ

حفوري فر�ص �رشائب اأو ر�سوم الكربون على اإ�ستخدام الوقود الأ

مقاومة امل�سالح الرا�سخة جتعلها �سعبة التنفيذ

التعريفات املفرو�سة على تكنولوجيات الطاقة املُتجددة

اإلزامات الطاقة املُتجددة

اإعانات املنتج

نبعاثات إمكانها اأن تكون فاعلة يف خلق اأ�سواق للتكنوجليا املتدنية الإ با

و�سائل النقل 

]الفقرة ٥.٥[

حيائي ومقايي�ص  قت�ساد يف اإ�ستهالك الوقود ومزج الوقود الأ اإلزامية الإ

ثاين اأك�سيد الكربون من اأجل و�سائل النقل على الطرقات

إمكانها اأن حتّد من فاعليتها التغطية اجلزئية ل�رشعة املركبة با

فر�ص ال�رشائب على كل من �رشاء ال�سيارات وت�سجيلها واإ�ستخدامها 

�ستخدام الطرقات واملواقف وقود املحّرك وو�سع ت�سعيات لإ

إمكان الفاعلية اأن ت�سقط مع اإيرادات اأعلى با

را�سي  التاأثي على حاجات التنّقل من خالل تنظيم اإ�ستخدام الأ

�سا�سية بنية الأ وت�ساميم الأ

�ستثمار يف من�ساآت جّذابة للنقل العام وت�سجيع اأ�سكال التنقل التي ل  الإ

تعوز املركبات

منا�سبة لبلدان تقوم ببناء اأنظمة النقل التابعة لها

بنية الأ

]الفقرة 6.8[

تطبيق املقايي�ص واملبادئ

�سارات التجارية اأنظمة املباين والإ

برامج اإدارة جهة الطلب

برامج القيادة يف القطاع العام مبا يف ذلك النفقات

حُمّفزات ل�رشكات خدمات الطاقة

مراجعة مو�سمية للمقايي�ص املطلوبة

لزام مبقدوره اأن يكون �سعبًا  ُمثية بالن�سبة اإىل املباين اجلديدة. الإ

بحاجة اإىل تعديالت لكي ت�ستفيد املن�ساآت

إمكان �سفقات الدولة اأن تتخطى الطلب على منتجات الطاقة الفاعلة با

عامل النجاح: الو�سول اإىل الفريق الثالث املُمّول

ال�سناعة

]الفقرة ٩.7[ 

التزّود بقاعدة معلومات

تنفيذ املعايي

اإعانات مالية، قرو�ص �رشيبية

من املمكن اأن تكون منا�سبة لتحفيز امل�سالح التكنولوجية. حتقيق 

قليمية املهم يف ما يتعلق باملناف�سة الدولية اإ�ستقرار ال�سيا�سة الإ

�ستثمارتراخي�ص قابلة للتداول �سعار ُم�ستقرة وهامة لالإ اآليات تق�سيم ُمرتقبة وموؤ�رشات لأ

تت�سمن عوامل النجاح: اأهداف وا�سحة، �سيناريو رئي�سي، تدّخل اإتفاقيات طوعية

الفريق الثالث يف الت�سميم والتدابي التحذيرية ومراجعتها ف�ساًل عن 

التعاون بني الدولة وقطاع ال�سناعة

الزراعة

]الفقرة 8.6، 

 ]8.8 ،8.7

را�سي، احلفاظ على حمتوى  حُمّفزات مالية واأنظمة لتح�سني اإدارة الأ

�سمدة وللرّي ر�ص، اإ�ستخدام فاعل لالأ كربون الأ

إمكانها اأن ُت�سّجع التاآزر مع التنمية امل�ستدامة ومع تخفي�ص �سّدة  با

التاأثر بتغّي املناخ، وبالتايل تخطّي احلواجز من اأجل التطبيق

احلراجة / 

الغابات

]الفقرة 6.٩[

حمفزات مالية )اإقليمية ودولية( لزيادة منطقة الغابات ولتقلي�ص اإزالة 

حراج ف�ساًل عن العناية بالغابات واإدارتها الأ

�ستثمار وم�سائل  فتقار لتوفر راأ�ص املال من اأجل الإ قيود تت�سمن الإ

إمكانها اأن ت�ساعد يف احلد من الفقر را�سي. با اإمتالك الأ

را�سي واإلزامها �ستخدام الأ و�سم ت�رشيعات لإ

اإدارة النفايات 

]الفقرة  ١٠.٥[
دارة املياه امل�ستعملة إمكانها اأن حُتّفز ن�رش التكنولوجياحمّفزات مالية لتح�سني النفايات ولإ با

التوّفر املحلي للوقود املنخف�ص ال�سعرحُمفزات اأو موجبات للطاقة املُعاد ت�سنيعها

�سرتاتيجياتتنظيم اإدارة النفايات لفاعلية اأكرب ُتطّبق على امل�ستوى املحلي مع دعم لالإ

الق�سايا  من  عدد  يف  معنيرّ  قطاع  يف  بيئيًا  فاعلة  نها  باأ ظهرت  اأ ليات  واآ إجراءات  وا خُمتارة  قطاعية  �سيا�سات   : ال�سيا�سات  لوا�سعي  امللّخ�ص  يف   ٧ جدول 

قليمية. الإ

مالحظة:

ّنه فاعل يف كافة القطاعات نبعاثات, باأ اأظهر اإ�ستثمار العام يف البحوث والتطوير والعر�ش, واملتعّلق باإنبعاثات التكنولوجية املتدنية االإ
اأ( 
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التقييمات  بع�ص  كما  اأ�سفل،  اإىل  اأعلى  من  التقييمات  معظم  ت�سي  		•
اأ�سعار الكربون ال�سمنية  اأّن  اإىل   ،٢٠٥٠ اأعلى للعام  اإىل  اأ�سفل  من 

اأوالفعلية )٢٠ –	٥٠ دولرًا اأميكيًا للطن الواحد من ثاين اأك�سيد 

و اإرتفعت مع الوقت، قد 
الكربون املكافئ(، التي بقيت على حالها اأ

إنبعاثات منخف�سة  توؤدي اإىل اإر�ساء قطاع لتوليد الكهرباء يتمتع با

خيارات  اأي�سًا  يقّدم  وقد   ،٢٠٥٠ العام  بحلول  الدفيئة  غازات  يف 

من  اجلّذابة  النهائي  �ستخدام  الإ قطاعات  داخل  عديدة  تخفيفية 

قت�سادية. ]٤.٤ –	6.١١[ الناحية الإ

بح�سب  وتختلف  التخفيف  اإختيارات  تطبيق  حواجز  تت�سّعب  	•
إمكانها اأن تت�سل باملظاهر املالية والتكنولوجية  البلد والقطاع. فبا

واملوؤ�س�ساتية واملعلوماتية وال�سلوكية ]٤.٥، ٥.٥، 6.7، 7.6، 8.6، 

]٩، ١٠.٥.6

واإعتمادات  املالية  امل�ساهمات  خالل  من  احلكومة  دعم  ُي�سّكل   .�٤

عاماًل  �سواق،  الأ خلق  اإىل  �سافة  بالإ املُّتبعة،  واملعايي  ال�سريبة 

هاماً جدًا لتطوير التكنولوجيا الفاعلة وحتديثها ون�سرها. ويعتمد 

وعلى  حمددة  �سروط  على  النامية  الدول  اإىل  التكنولوجيا  نقل 

التمويل )توافق مرتفع، دليل عال(.

والتطوير  البحوث  يف  �ستثمار  الإ عن  الناجتة  العامة  الفوائد  تكون  	•
ُيرّبر  ما  اخلا�ص،  القطاع  يجنيها  التي  الفوائد  من  اأكرب  والعر�ص 

�ستثمارات يف البحوث والتطوير والعر�ص. دعم الدولة لالإ

كان متويل احلكومة ملعظم برامج البحث يف جمال الطاقة معدومًا  	•
)حتى  الزمن  من  العقدين  يقارب  ما  مدى  على  منخف�سًا  بات  اأو 

مم املتحدة الإطارية املتعّلقة بتغّي املناخ حّيز  بعد دخول اإتفاقية الأ

التنفيذ(، واأ�سبح م�ستواه ي�ساوي ن�سف امل�ستوى املُ�سّجل يف العام 

.]٢، ٣.٤، ٤.٥، ١١.٥، ١٣.٢.7[ ١٩8٠

املنا�سب،  املناخ  تاأمني  يف  اأ�سا�سيًا  داعمًا  دورًا  احلكومات  توؤدي  	•
 املوؤ�س�ساتية وال�سيا�سية والقانونية والتنظيمية، وذلك 

٣١

كاأطر العمل

�ستثمارات وفاعلية نقل التكنولوجيا. ومن  من اأجل دعم تدّفقات الإ

نبعاثات على م�ستوى  الإ الدعم، ي�سعب حتقيق احلّد من  دون هذا 

تكاليف  زيادة  متويل  حتريك  الهام  من  ذلك،  عن  ف�ساًل  وا�سع. 

التكنولوجيا  اإتفاقيات  إمكان  وبا الكربون.  املتدنية  التكنولوجيات 

�سا�سية ]١٣.٣[. الدولية اأن ُتقّوي معرفة البنى الأ

الدول  اإىل  التكنولوجيا  لتحويل  واملحتمل  املفيد  التاأثي  إمكان  با 	•

تتوفر  ل  لكن  اأ�سا�سيًا،  يكون  اأن  ول،  الأ
 

بامللحق واملتعّلق  النامية، 

تقديرات عنه ُيوثق بها ]7.١١[.

التنمية  اآلية  برامج  النامية عن طريق  للدول  املالية  التدّفقات  متلك  	•
النظيفة CDM، القدرة على الو�سول اإىل م�ستوايات تبلغ مليارات 

التدّفقات  من  اأعلى  قيمة  وهي   ،
٣٢

ال�سنة يف  ميكية  الأ الدولرات 

بتدّفقات م�ساعدة تطوير  مقارنًة  العاملية،  البيئة  املُتاأتية من مرفق 

قل، تنتج ن�سبة قّوٍة اأّخف من جمموع  هة، لكن، على الأ الطاقة املوجَّ

جنبي. وقد مّت حتديد كل من التدّفقات  �ستثمار املبا�رش الأ تدّفقات الإ

املالية بوا�سطة م�ساريع اآلية التنمية النظيفة ومرفق البيئة العاملية، 

وتطوير امل�ساعدة من اأجل نقل التكنولوجيا، ومل يتم توزيعها ب�سكل 

ُمت�ساٍو جغرافيًا ]١٢.٣، ١٣.٣[.

مم  الأ اإتفاقية  من  كل  حققها  التي  البارزة  جنازات  الإ تتلخ�ص   .��

طارية املتعلقة بتغّي املناخ وبروتوكول كيوتو يف اإن�ساء  املتحدة الإ

ال�سيا�سات  من  جمموعة  وحتفيز  املناخ  مل�سكلة  عاملية  اإ�ستجابة 

اآليات  اإن�ساء  عن  ف�ساًل  الدولية،  الكربون  �سوق  وخلق  قليمية  الإ

جلهود  املطلوبة  ر�سية  الأ تر�سي  اأن  لها  ميكن  جديدة  موؤ�س�ساتية 

دلة وافية(. التخفيف امل�ستقبلية )توافق عاٍل، اأ

الربوتوكول  من  وىل  الأ لتزام  الإ فرتة  تاأثي  يكون  اأن  املتوقع  من  	•
تكون  اأن  املتوقع  من  كما  حمدودًا.  العاملية،  نبعاثات  بالإ املتعلقة 

قت�سادية على دول امللحق باء، اأ�سغر مما مّت تقدميه يف  تاأثياتها الإ

تقرير التقييم الثالث الذي اأظهر ن�سبة ٠.٢ –	٢ ٪ اأقل من اإجمايل 

نبعاثات، ون�سبة  الناجت املحلي يف العام ٢٠١٢ من دون الإجتار بالإ

نبعاثات  ٠.١ –	١.١ ٪ اأقل من اإجمايل الناجت املحلي مع الإجتار بالإ

بني دول امللحق باء ]١.٤، ١١.٤، ١٣.٣[.

احلّد  حتقيق  اإمكانيات  من  العديَد  �سدارات  والإ الدرا�سات  حتّدد   .��

من اإنبعاثات غازات الدفيئة على امل�ستوى العاملي، وذلك من خالل 

فاعلة  الناجحة  تفاقات  الإ تكون  اأن  املقرتح  من  اأنه  كما  التعاون. 

بيئياً وتكلفتها فاعلة اأي�ساً، وتت�سمن اإعتبارات توزيعية واإن�ساف، 

دلة وافية(. وتكون معقولة موؤ�س�ساتياً )توافق عاٍل، اأ

ي�ساعد  اأن  اأف�سل  تعاون  �سبيل حتقيق  يف  املبذول  املجهود  إمكان  با 	•
على تقلي�ص التكاليف العاملية من اأجل التو�سل اإىل م�ستوى معنّي 

من التخفيف، اأو اأن ُيح�ّسن الفاعلية البيئية ]١٣.٣[.

 اأنظر اإىل تقرير الهيئة احلكومية الدولية املعنّية بتغرّي املناخ واملتعلق بامل�سائل املنهجية والتكنولوجية يف تكنولوجيا التحويل.  
٣١

النظيفة املقرتحة, ف�ساًل عن امل�ساريع  التنمية  اآلية  ١000 من  الكربون, واملبني على حوايل  اأك�سيد  الواحد من ثاين  للطن  ٤$ و$2٦  الذي يرتاوح ما بني  ال�سوق  �سعر  يعتمد بقوة على 
 ٣2

نبعاث قبل العام 20١2. دث اأكرث من ١.٣ مليار وحدة تخفي�ش االإ �سّجلة التي من �ساأنها اأن تحُ املحُ
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والتنفيذ  نبعاثات  بالإ كالإجتار  ال�سوق،  اآليات  حت�سني  إمكان  با 	•
امل�سرتك واآلية التنمية النظيفة وتو�سيع نطاقها، اأن يقّل�ص تكاليف 

التخفيف ب�سكل عام ]١٣.٣[.

من املمكن اأن يت�سمن املجهود املبذول من اأجل مواجهة تغّياملناخ  	•
نبعاثات القطاعية  العديَد من العنا�رش املختلفة، كاأهداف احلّد من الإ

قليمية، وبرامج البحوث  عمال الإ واملحلية وغي املحلية، ف�ساًل عن الأ

اأعمال  وتنفيذ  امل�سرتكة،  ال�سيا�سات  واإعتماد  والعر�ص،  والتطوير 

التمويل.  اأدوات  نطاق  تو�سيع  اأو  التنمية،  نحو  ُموجّهة  تطبيق 

إمكان هذه العنا�رش اأن ُتنّفذ بطريقة ُمدجمة. اأما ُمقارنة املجهود  با

الذي تبذله خمتلف الدول فيما بينها فهو اأمر ُمعّقد ويتطّلب موارد 

كثيفة ]١٣.٣[.

تبعًا  امل�ساِركة  الدول  تعتمدها  التي  عمال  الأ بني  التمييز  إمكان  با 	•
ذاته.  بحّد  العمل  وماهية  فيه  وامل�ساركني  العمل  اإعتماد  لتاريخ 

عمال ُملزمة اأو غي ُملزمة، وتت�سمن اأهدافًا  ومن املمكن اأن تكون الأ

وا�سحة اأو مثعددة، كما ميكن للم�ساركة اأن تكون ثابتة اأو متغّية 

مع الوقت ]١٣.٣[.

�ُسبل  تغيي  طريق  عن  اإ�ستدامة  اأكرث  التنمية  جعل  باإمكان   .�٧

تغّي  بتخفيف  يتعلق  ما  يف  فاعلة  م�ساهمة  يوّلد  اأن  التنمية 

من  موارد  توفر  التطبيق  يتطلب  اأن  املمكن  من  ولكن  املناخ، 

اأجل تخطي العديد من احلواجز. ويتوفر حالياً اإدراك متزايد 

من  العديد  يف  وتطبيقها  التخفيف  خيارات  اإختيار  مكانيات  لإ

ال�سراع مع  التاآزر وتفادي  اأوجه  اأجل حتقيق  القطاعات من 

دلة وافية(. اأبعاد اأخرى للتنمية امل�ستدامة )توافق عاٍل، اأ

تعترب اإجراءات التكّيف �رشورية بغ�ص النظر عن نطاق اإجراءات  	•
التخفيف ]١.٢[.

التنمية  �سيا�سات  يف  داخليًا  عاماًل  املناخ  توجيه  اإعتبار  ميكن  	•
كيفية  املوؤ�س�سات  وقدرة  قليمية  الإ الظروف  وحُتّدد  امل�ستدامة. 

يف  التغييات  وتاأتي  الدفيئة.  غازات  اإنبعاثات  �سيا�سات  تطوير 

القرار  اإتخاذ  عمليات  بني  ما  التفاعالت  نتيجة  التنموية  امل�سالك 

عمال  بني القطاعني العام واخلا�ص، التي ت�سّم احلكومة ورجال الأ

املناخ.  �سيا�سة  �سمن  عادًة  ت�سّنف  ل  اأّنها  رغم  املدين،  واملجتمع 

ب�سكل  طراف  الأ تت�سارك  عندما  فاعلية  اأكرث  العملية  هذه  وتكون 

مت�ساو، وتكون عمليات اإتخاذ القرار ُمن�ّسقة ]٢.٢، ٣.٣، ١٢.٢[.

املتعلقة  ال�سيا�سات  و�سائر  املناخ  تغّي  �سيا�سات  تكون  ما  غالبًا  	•
قدرة  على  متزايدة  اأدلة  وتتوفر  ُمتاآزرة.  امل�ستدامة،  بالتنمية 

وبتطوير  والزراعية،  قت�سادية  الإ بال�سيا�سة  املتعلقة  القرارات 

وممار�سات  اجلوانب  املتعددة  التنمية  م�ساريع  البنك  اإقرا�ص 

على  واحلفاظ  الطاقة  وباأمن  الكهرباء،  �سوق  إ�سالح  وبا التاأمني، 

اأنها  من  الرغم  على  كبي،  ب�سكل  نبعاثات  الإ تقّل�ص  اأن  الغابات، 

حيان خارج نطاق ال�سيا�سات املناخية. من جهة  ُتعترب يف معظم الأ

اأخرى، ميكن األ يكون للقرارات املتخذة ب�ساأن حت�سني نفاذ الريف 

الدفيئة  غازات  اإنبعاثات  على  كبي  تاأثي  مثاًل،  الطاقة  موارد  اإىل 

العاملية ]١٢.٢[.

الطاقة  بفاعلية  املتعلقة  املناخ  تغّي  �سيا�سات  تكون  ما  غالبًا  	•
حُت�ّسن  اأن  �ساأنها  من  كما  اإقت�ساديًا،  ُمفيدة  املتجددة  وبالطاقة 

املمكن  ومن  املحلية.  امللّوثات  اإنبعاثات  من  حتّد  واأن  الطاقة  اأمن 

حتديد خيارات اأخرى للتخفيف من اإ�ستهالك الطاقة، وذلك لتحقيق 

فوائد التنمية امل�ستدامة كتفادي ُنزوح ال�سكان املحليني وخلق فر�ص 

العمل، ف�ساًل عن الفوائد ال�سحية ]٤.٥، ١٢.٣[.

الغابات  واإزالة  الطبيعية  املَواطن  خ�سارة  من  احلّد  إمكان  با 	•
على  احلفاظ  يف  للرتبة  فوائَد  ويقدم  اأحيائيًا  تنّوعًا  يخلق  اأن 

واإقت�ساديًا.  اإجتماعيًا  ُم�ستدامة  بطريقة  تطبيقه  كما ميكن  املياه، 

ؤديا اإىل اإعادة  حيائية اأن يو إمكان الت�سجي وزراعات الطاقة الأ وبا

حتفاظ بكربون  را�سي املُنحّلة واإدارة خ�سارة املياه والإ تاأهيل الأ

اأن  املمكن  من  لكن  الريفي،  قت�ساد  الإ من  �ستفادة  والإ الرتبة 

نتاج الغذاء، واأن تكون لهما تاأثيات �سلبية  تتناف�سا مع الرتبة لإ

�سحيح  ب�سكل  ت�سميمها  يتم  مل  حال  يف  حيائية  الأ التعددية  على 

.]٩، ١٢.٣.7[

اأعمال  خالل  من  امل�ستدامة  التنمية  لدعم  جيدة  اإمكانيات  تتوفر  	•
 ،6.6  ،٥.٤[ والبناء  النقل  النفايات ويف قطاعي  اإدارة  يف  التخفيف 

.]١٠.٥، ١٢.٣

التخفيف  قدرة  من  كل  تدعم  اأن  التنمية  اإ�ستدامة  زيادة  إمكان  با 	•
لتغّي  والتعّر�ص  نبعاثات،  الإ من  احلّد  عن  ف�ساًل  والتكّيف، 

املناخ. ومن املمكن اأن تتوفر اأوجه التاآزر بني التخفيف والتكّيف، 

حيائية بطريقة �سحيحة  الأ الكتلة  اإنتاج  املثال،  فُيذكر، على �سبيل 

را�سي واإ�ستخدام الطاقة يف البناء  واإن�ساء مناطق حممية واإدارة الأ

إرتفاع  واحلراجة. ومن املمكن ح�سول غي ذلك يف حالت اأخرى، كا

املتعلقة  الطاقة  اإ�ستهالك  اإرتفاع  ب�سبب  الدفيئة  غازات  اإنبعاثات 

إ�ستجابات تكييفّية ]٢.٥، ٣.٥، ٤.٥، ٩.6، 7.8، ٥.8، ٩.٥، ١١.٩،  با

.]١٢.١

ز - ثغرات يف املعرفة
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��. ما زلنا نلحظ ثغرات اأ�سا�سية يف املعرفة املتوفرة حالياً على م�ستوى 

بع�ص مظاهر تخفيف تغّي املناخ، خا�سًة يف الدول النامية. ميكن 

�سافية املعنية بت�سحيح هذه الثغرات اأن تقّل�ص ن�سبة  بحاث الإ لالأ

ال�سكوك، فت�سّهل اإتخاذ القرار املتعّلق بتخفيف تغّي املناخ ]امللّخ�ص 

الفني ١٤[.

 
طار النهائي:  جت�سيد عدم اليقني الإ

�سا�سية. ح تقرير التقييم الرابع نقاط عدم اليقني املتعلقة بالتقييمات االأ و�سّ  يعترب عدم اليقني جزءاً ال يتجزاأ من اأي تقييم. ويحُ

رجحية« ينطبق  خت�سا�سات العلمية يف تقارير الفرق العاملة الثالثة من النهج امل�سرتك حماولًة غري عملية.  فنهج »االأ �سا�سية بني االإ وجتعل الفوارق االأ

رجحية« غري منا�سَبني للتعامل مع م�سائل عدم اليقني املحددة والكامنة يف  على »تغرّي املناخ 2007, قواعد العلوم الفيزيائية«, واعتحُرب نهجا »الثقة« و»االأ

عتبار. هذا التقرير عن التخفيف, ولقد مت اأي�سًا اأخذ اخليارات الب�رشية بعني االإ

بنى النطاق على حكم موؤلفي الفريق العامل الثالث املوثوق به على �سعيد  مت اإ�ستخدام نطاَقي عمل يف هذا التقرير من اأجل معاجلة م�ساألة عدم اليقني. ويحُ

�سدارات على نتائج معّينة )م�ستوى التوافق( وعدد امل�سادر امل�ستقلة ونوعيتها, وهي تو�سف مبوجب قوانني الهيئة احلكومية الدولية  املناف�سة يف االإ

( )اأنظر اجلدول ١ يف امللّخ�ش لوا�سعي ال�سيا�سات(. وهذا لي�ش نهجًا عدديًا تتوّلد منه اإمكانيات 
١
دلة بنى عليها النتائج )كمية االأ املعنّية بتغرّي املناخ وتحُ

اإ�ستنتاج نقاط عدم اليقني.

�ص لوا�سعي ال�سيا�سات: حتديد نوعي لعدم اليقني اجلدول ١ يف امللخرّ

تاآزرة يف ما بينها عن العديد  نظراأ اإىل اإرتباط امل�ستقبل اإرتباطًا وثيقًا بعدم اليقني, جلاأ التقرير اإىل اإ�ستعماٍل كثيف لل�سيناريوهات, ك�سور محُ

حتماالت امل�ستقبلية - ال تنبوؤات للم�ستقبل. من االإ

م�ستوى التوافق

)على نتائج معّينة(

توافق عاٍل,

اأدلة حمدودة

توافق عاٍل,

طة اأدلة متو�سرّ

توافق عاٍل,

اأدلة عالية

ط, توافق متو�سرّ

اأدلة حمدودة

ط, توافق متو�سرّ

اأدلة متو�سطة

ط, توافق متو�سرّ

اأدلة عالية

توافق متدٍن,

اأدلة حمدودة

توافق متدٍن,

اأدلة متو�سطة

توافق متدٍن,

اأدلة عالية

  )عدد امل�سادر امل�ستقلة ونوعيتها( 
٣٣

دلة كمية االأ

دلة« يف هذا التقرير على ال�سكل  التايل: معلومات اأو اإ�سارات تدّل على �سدق اأو �سحة معتَقد اأو اإقرتاح ما. اأنظر معجم امل�سطلحات. حدد م�سطلح »االأ  يحُ
٣٣
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دادي زو )جمهورية ال�سني ال�سعبية(

املحرر املراجع

موكريي وا غيزيندو )كينيا(

�ص الفني على ال�سكل التايل: يجب ذكر امللخرّ
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�سا�سية بنية التقرير وم�سبباته ودور الق�سايا املتداخلة والأ

 

كما  املناخ.  تغيرّ تخفيف  خيارات  تقييم  يف  �سا�سي  الأ التقرير  هدف  يكمن 

ل التقرير كل ما يربط تغيرّ املناخ بق�سايا التنمية، ويحدد نقاط التعزيز  يف�سرّ

املتبادلة بني تغيرّ املناخ والتنمية امل�ستدامة.

والقدرات  الطبيعية  واملوارد  قت�سادية  الإ التنمية  اإحتياجات  تختلف 

التخفيفية والتكيرّفية بح�سب املناطق. ما من مقاربة واحدة مل�سكلة تغيرّ املناخ، 

 – الإجتماعية  و�ساع  الأ تعك�س  كي  للمناطق  تبعًا  احللول  تاأتي  اأن  يجب  بل 

قت�سادية املختلفة من جهة، والإختالف اجلغرايف اإىل حد ما من جهة اأخرى.  الإ

الوقائع  خمتلف  تقييم  يف  التمييز  التقرير  يحاول  �سموليته،  من  الرغم  على 

العلمية والتقنية يف املناطق املختلفة.

قت�سادية املختلفة،  ة اإختالف خيارات التخفيف بني القطاعات الإ نظرًا ل�سدرّ

مت اإ�ستعمال تلك القطاعات يف �سبيل تنظيم املواد اخلا�سة بخيارات التخفيف يف 

مَدين الق�سي واملتو�سط. بعك�س ما جاء يف تقرير التقييم الثالث، تتم مناق�سة  الأ

اأ�سكال خيارات التخفيف القطاعي كافًة، كالتكنولوجيا والكلفة وال�سيا�سات 

ر للم�ستخدم نقا�سًا �ساماًل يف خيارات التخفيف القطاعي. اإلخ.، معًاً، كي توفرّ

)الف�سالن1و2(  اأ  اجلزء  يحتوي  اأجزاء.  اأربعة  التقرير  يت�سمن  تاليًا، 

د اأطر و�سع التخفيف من تغيرّ املناخ يف �سياق ال�سيا�سات  على املقدمة، ويحدرّ

وعالقات  اليقني  وعدم  املخاطر  )مثل  هامة  مفاهيم  م  يقدرّ القرارات.  و�سنع 

كما  قليمي(،  الإ ندماج  والإ ن�ساف  والإ التوزيع  واأ�سكال  والتكيرّف  التخفيف 

د امل�سطلحات الهامة الواردة يف التقرير. بالن�سبة اإىل اجلزء ب ) الف�سل  يحدرّ

مد وكيفية حتقيقها وكلفتها، وذلك  3(، فهو يقيرّم اأهداف التثبيت الطويل الأ

تتم  كما  التثبيت.  اأهداف  جمالت  يف  التخفيف  �سيناريوهات  يف  ن  التمعرّ عرب 

�رضار  الأ وتاليف  املناخ  تغيرّ  من  والتخفيف  التكيرّف  بني  العالقة  مناق�سة 

من   2 )املادة  بالتثبيت  اخلا�سة  القرارات  �سنع  �سوء  يف  عنه  الناجمة 

ج  اجلزء  اأما   .)UNFCCC املناخ  تغي  ب�ساأن  طارية  الإ املتحدة  مم  الأ اإتفاقية 

عن  امل�سوؤولة  القطاعات  خمتلف  تف�سيلي  ب�سكل  في�سف   )10-4 )الف�سل 

مَدين الق�سي  اإنبعاثات غازات الدفيئة )GHG(، وخيارات التخفيف على الأ

واملتو�سط، وتكاليف تلك القطاعات، وال�سيا�سات الهادفة اإىل حتقيق التخفيف 

على  توؤثر  اأخرى  و�سيا�سات  التكيرّف  مع  العالقة  اإىل  �سافة  بالإ يعيقها،  وما 

اإنبعاثات غازات الدفيئة.

يقيرّم اجلزء د )الف�سل 11-13( امل�سائل امل�سرتكة بني القطاعات والتنمية 

إمكانية التخفيف  امل�ستدامة وال�سعيدين الوطني والدويل. ُيعنى الف�سل 11 با

واأوجه  ونقلها  التكنولوجيا  وتطوير  الكليرّة  قت�سادية  الإ ثار  والآ الإجمالية 

للحدود  العابرة  والتاأثيات  اأخرى  �سيا�سات  مع  املتبادلة  والتنازلت  التاآزر 

ثار غي املبا�رضة(. يربط الف�سل 12 التخفيف من تغيرّ املناخ بالتنمية  )اأو الآ

التعاون  واأ�سكال  املحلية  املناخية  ال�سيا�سات   13 الف�سل  ويقيرّم  امل�ستدامة 

�س الفني الف�سَل 14 الإ�سايف الذي يتناول الثغرات  الدويل املختلفة. ي�سم امللخرّ

يف املعرفة.

نبعاثات املا�سي واحلا�رض وامل�ستقبل: منحى الإ

كيوتو  بروتوكول  مبوجب  امل�سمولة  الدفيئة  غازات  اإنبعاثات  اإزدادت 

بن�سبة 70% )من 28.7 اإىل 49.0 جيغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ( 

بني عامي 1970 و2004 )بن�سبة 24% بني العامني 1990 و2004(، علمًا اأن 

اإزداد بن�سبة  اأنه  نبعاثات حيث  الإ اأهم م�سادر تلك  الكربون هو  اأك�سيد  ثاين 

كرب يف اإنبعاثات ثاين  �س الفني[. اأما الزيادة الأ 80% ]اأنظر الر�سم 1 يف امللخرّ

اإنبعاثات  واإزدادت  الربي.  الطاقة والنقل  توليد  الكربون فنتجت عن  اأك�سيد 

زدياد اإىل  امليثان بن�سبة 40% منذ العام 1970، وتعود ن�سبة 85% من هذا الإ

ول  الأ امل�سدر  ت�سكل  الزراعة  اأن  اإل  حفوري،  الأ الوقود  واإ�ستخدام  اإحرتاق 

خا�سة   %50 بن�سبة  النيرتوز  اأك�سيد  اإنبعاثات  واإزدادت  امليثان.  نبعاثات  لإ

الفرتة،  هذه  وخالل  الزراعي.  والنمو  �سمدة  لالأ املتزايد  �ستعمال  الإ ب�سبب 

دلة وافية( ]1.3[. اإنخف�ست اإنبعاثات اأك�سيد النيرتوز )توافق عاٍل، اأ

ي�سبطها  التي   )ODS( وزون  الأ لطبقة  امل�ستنزفة  املواد  اإنبعاثات  اأما 

الكلوروفلوروكربون  ومنها  الدفيئة  غازات  وتت�سمن  مونرتيال،  بروتوكول 

اإرتفعت  فقد   ،)HCFCs( الهيدروكلوروفلوروكربون  بات  واملركرّ  )CFCs(

ل يف العام 1970 لتبلغ حوايل 7.5 جيغا  بالن�سبة اإىل امل�ستوى املنخف�س امل�سجرّ

من   %20 حوايل  )اأي   1990 العام  يف  املكافئ  الكربون  اأك�سيد  ثاين  من  طن 

�س  امللخرّ يف   1 الر�سم  على  بارزة  الدفيئة وهي غي  غازات  اإنبعاثات  جمموع 

الفني(، اإل اأنها عادت واإنخف�ست لتبلغ حوايل 1.5 جيغا طن من ثاين اأك�سيد 

ل مزيدًا  2004. كما يتوقع اأن ت�سجرّ يف العام   )GtCO2-eq(الكربون املكافئ

ما اإنبعاثات 
من الرتاجع ب�سبب اإلغاء الكلوروفلوروكربون يف الدول النامية. اأ

الهيدروفلوروكربون  بات  مركرّ )ومنها   )F-gases( بالفلور  املعاجلة  الغازات 

و�سدا�سي   )PFCs( الفلورة  الكاملة  الهيدروكربون  بات  )HFCs(ومركرّ

اإزدادت خالل  التي ي�سبطها بروتوكول كيوتو، فقد   )SF6( الكربيت فلوريد 

بات الهيدروفلوروكربون( عندما حلرّت  الت�سعينيات ب�سكل �رضيع )خا�سًة مركرّ

بحوايل  وقدرّرت   )ODS( وزون  الأ لطبقة  امل�ستنزفة  املواد  كبي حمل  اإىل حدرّ 

املقدمة   1
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 ، إنبعاثات غازات الدفيئة العاملية الب�رشية املن�شاأ الر�سم 1اأ يف امللّخ�ص الفني: ا

 )GWPs( العاملي  حرتار  الإ إمكانيات  ا إ�شتخدام مئة عام من  ا 1970-2004 مت 

ة بتغيرّ املناخ IPCC يف تقرير التقييم  ال�شادر عن الهيئة احلكومية الدولية املعنيرّ

الكربون  ك�شيد  اأ ثاين  إىل  ا نبعاثات  الإ لتحويل   1996 العام  يف   )SAR( الثاين 

تفاقية  نظر اخلطوط العري�شة عن كيفية و�شع التقارير لإ املكافئ )CO2-eq(. )اأ

ن تغيرّ املناخ(.  طارية ب�شاأ مم املتحدة الإ الأ

التقارير  لكيفية و�شع  العري�شة  إليها يف اخلطوط  ا امُل�شار  تلك  الغازات فهي  ما  اأ

�شديداً  اليقني  غياب  يعترب  املناخ.  تغيرّ  ن  ب�شاأ طارية  الإ املتحدة  مم  الأ تفاقية  لإ

ة على  ك�شيد النيرتوز )يبلغ حوايل 30%-50%( ويزداد �شدرّ على م�شتوى امليثان واأ

تي عن الزراعة والت�شجي. ]الر�شم 1.1 �أ [. ك�شيد الكربون املتاأ م�شتوى ثاين اأ

مالحظات:

اأك�سيد النيرتوز الناجت عن املخلرّفات ال�سناعية واإزالة  خرى  تت�سمن امليادين الأ  .1

الغابات وحرق ال�سفناء واملياه العادمة وحرق النفايات.

خرى امليثان الناجت عن املخلفات ال�سناعية وحرق ال�سفناء. تت�سمن امليادين الأ   .2

حيائية واإ�ستخدامها. نبعاثات الناجتة عن اإنتاج الطاقة الأ مبا فيها الإ   .3

الكتلة  ت�سببه  الذي  )التحلرّل(  العفن  عن  الناجت  الكربون  اأك�سيد  ثاين  اإنبعاثات    .4

ر�ش، وهي تبقى بعد التجذيب واإزالة الغابات، ناهيك عن ثاين  حيائية فوق الأ الأ

اأك�سيد الكربون املتاأتي عن حرائق اخُلث وعفونة تربة اخُلث اجلافة.

حيائية التقليدية، مع اإفرتا�ش اأن ن�سبة  �سافة اإىل اإ�ستخدام 10% من الكتلة الأ بالإ   .5

10% من  الت�سحيح ن�سبة  حيائية امل�ستدام. مت  الأ الكتلة  اإنتاج  90% متاأتية عن 

اأن ت�سبح فحمًا بعد  الن�سبة يفرت�ش  اأن تلك  حيائية حيث  الأ الكتلة  الكربون يف 

�ستعال. الإ

را�سي التي  حيائية يف الأ متو�سط احلرائق يف الغابات املت�سعة الرقعة والكتلة الأ   .6

عوام 1997-2002 املبنية على بيانات  تزرع فيها اجلنبات بح�سب معلومات الأ

قائمة معطيات اإنبعاثات احلرائق العاملية.

نارة بوا�سطة الغاز الطبيعي. �سمنت والإ 7. اإنتاج الإ

ولية. نبعاثات من املواد الأ حفوري الإ 8. يت�سمن الوقود الأ

الب�رشية  العاملية  الدفيئة  غازات  إنبعاثات  ا الفني:  امللّخ�ص  يف  1ب  الر�سم 

املن�شاأ يف العام 2004 ]الر�شم 1.1ب[.
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TS 1.3b

إنبعاثات غازات الدفيئة بح�شب القطاعات خالل  الر�سم 2اأ يف امللّخ�ص الفني: ا

إمكانيات  ا من  عام  مئة  إ�شتخدام  ا مت   .2004  -1990 بني  ما  املمتدة  عوام  الأ

بتغيرّ  ة  املعنيرّ الدولية  احلكومية  الهيئة  عن  ال�شادر   )GWPs( العاملي  حرتار  الإ

إىل  نبعاثات ا املناخ IPCC يف تقرير التقييم الثاين )SAR( عام 1996 لتحويل الإ

ك�شيد الكربون املكافئ )CO2-eq(. يعترب غياب اليقني �شديداً على م�شتوى  ثاين اأ

ك�شيد النيرتوز )يبلغ حوايل 30-50%( ويزداد �شدًة على م�شتوى ثاين  امليثان واأ

حيائية  تي عن الزراعة والت�شجي. بالن�شبة اإىل حرائق الكتلة الأ ك�شيد الكربون املتاأ اأ

خالل  الن�شاطات  مبتو�شط  اخلا�شة  املعطيات  إىل  ا العودة  متت  النطاق،  الوا�شعة 

العاملية،  احلرائق  إنبعاثات  ا بيانات  قاعدة  وال�شادرة عن   ،2002-1997 فرتة 

العفونة  إنبعاثات  ا ما  اأ ال�شواتل.  منها  توؤ التي  املعلومات  على  بدورها  واملرتكزة 

نتها من جمموعة  مرّ اأ ل فرتتكز على معلومات حديثة  الناجمة عن احلرائق والتحلرّ

Hydraulics Group يف جامعة ديفلت. ]الر�شم 1.3 �أ [.

إنبعاثات غازات الدفيئة حب�شب القطاعات يف  الر�سم 2ب يف امللّخ�ص الفني: ا

العام 2004 ]الر�شم 1.3 ب[.

�ش الفني مالحظات خا�سة بالر�سَمني 2�أ و2ب يف امللخرّ

1 . باإ�ستثناء امل�سايف وم�سانع فحم الكوك التي حتت�سب من �سمن ال�سناعات.

�سماك  الأ م�سائد  وبا�ستثناء  الوقود(  )م�ستودعات  الدويل  النقل  اإىل  �سافة  بالإ  .2

بات )للطرق غري املعبرّدة( اخلا�سة بالزراعة والغابات. واملعدرّات واملركرّ

 6 الف�سل  نبعاثات يف  الإ وُتذكر  حيائية.  الأ للكتلة  التقليدي  �ستعمال  الإ فيها  3. مبا 

ة  ح�سرّ اإىل  �سافة  )بالإ الهادف  �ستعمال  الإ ذات  املخ�س�سات  اأ�سا�ش  على  اأي�سًا 

اإذاً تراجع  نبعاثات الناجتة عن التوليد املكثرّف للكهرباء(، ويوؤدي  القطاع من الإ

عليه  ويعود  القطاع،  هذا  يف  كافة  التخفيف  اإجنازات  اإىل  الكهرباء  اإ�ستخدام 

باملنفعة.

نبعاثات املذكورة  �سافة اإىل امل�سايف واأفران  الكوكا اإلخ.، وتالحظ اأي�سًا الإ 4. بالإ

اإىل  �سافة  )بالإ الهادف  �ستعمال  الإ ذات  املخ�س�سات  اأ�سا�ش  على   7 الف�سل  يف 

اإذاً  التوليد املكثرّف للكهرباء(، ويوؤدي  الناجتة عن  نبعاثات  الإ القطاع من  ح�سة 

تراجع اإ�ستخدام الكهرباء اإىل اإجنازات التخفيف كافة يف هذا القطاع، ويعود عليه 

باملنفعة.

�سافة اإىل حرائق املخلفات الزراعية وال�سفناء )غري ثاين اأك�سيد الكربون(. ومل  5. بالإ

را�سي الزراعية يف قاعدة  تقَدر اإنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون و/اأو اإزالته من الأ

البيانات هذه.

6. تت�سمن املعطيات اإنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون بفعل اإزالة الغابات وحتلرّل الكتلة 

�سجار واإزالة الغابات، ناهيك  ر�ش، التي تبقى بعد قطع الأ حيائية فوق �سطح الأ الأ

امل�رشرّفة.  اخلث  تربة  وحتلل  اخلث  حرائق  عن  الناجت  الكربون  اأك�سيد  ثاين  عن 

نبعاثات الناجتة عن اإزالة الغابات فقط. ويذكر الف�سل 9 الإ

7. تت�سمن امليثان املوجود يف الرتبة، وامليثان واأك�سيد النيرتوز يف املياه العادمة، 

حفوري فقط(. وثاين اأك�سيد الكربون ب�سبب اإحراق النفايات )الكربون الأ
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 %1.1 )اأي   2004 العام  املكافئ يف  الكربون  اأك�سيد  ثاين  0.5 جيغا طن من 

نبعاثات على اأ�سا�س مئة عام من اإمكانية الإحرتار العاملي  تقريبًا من اإجمايل الإ

دلة وافية( ]1.3[. )GWP(( )توافق عاٍل، اأ

اإرتفعت معدرّلت ثاين اأك�سيد الكربون يف اجلو بحوايل 100 جزء يف املليون 

يف  جزءًا   379 فبلغ  ال�سناعية،  الثورة  �سبقت  التي  م�ستوياته  حقق  اأن  منذ 

 2005-2000 فرتة  خالل  �سنوية  منو  معدرّلت  مع   ،2005 العام  يف  املليون 

ثاين  ل  معدرّ اإجمايل  اليوم  يبلغ  الت�سعينيات.  خالل  لة  امل�سجرّ املعدرّلت  فاقت 

اأك�سيد الكربون املكافئ جلميع غازات الدفيئة التي دامت طوياًل حوايل 455 

ؤ  جزءًا يف املليون. وتتحول ملوثات اأخرى للهواء والغازات اإىل معدرّلت التكافو

ل فعلي لثاين اأك�سيد الكربون  مت�سمنًة اآثار الهباء املرُبدة مما يوؤدي اإىل معدرّ

دلة وافية(. املكافئ يرتاوح بني 311-435 جزءًا يف املليون )توافق عاٍل، اأ

اإنبعاثات الهباء الب�رضي املن�ساأ.  ما زالت �سكوك عديدة يحيط بتقديرات 

-\+ 75 لتها قد ت�ساءلت من  اإنبعاثات الكربيت العاملية، فيبدو اأن معدرّ اأما 

اأما   .2000 العام  يف  طن  ميغا   62-55 اإىل   1990 العام  يف  طن  ميغا    10

معتدل،  )توافق  للغاية  وتخمينية  متوفرة  فغي  بالهباء  اخلا�سة  املعلومات 

دلة معتدلة(. اأ

يف العام 2004، نتج عن مولدات الطاقة حوايل 26% من اإنبعاثات غازات 

عن  املتاأتية  والغازات  منها،   %19 اإنتاج  اإىل  ال�سناعة  ت  درّ
اأ حني  يف  الدفيئة، 

 ،%13 والنقل   ،%14 والزراعة   ،%17 را�سي  الأ اإ�ستخدام  وتغيرّ  الغابات 

 2 الر�سم  )اأنظر   %3 8%، والنفايات  ال�سكن والتجارة واخلدمات  وقطاعات 

اإ�ستمرار  مع  هامة،  موؤ�رضات  الن�سب  تلك  اإعتبار  يجب  الفني(.  �س  امللخرّ يف 

واأك�سيد  امليثان  اإنبعاثات  يخ�س  ما  يف  خا�سة  اليقني  عدم  من  �سيء  وجود 

30-50%(، ويرتفع هام�س اخلطاأ يف  ر هام�س اخلطاأ بحوايل  )يقدرّ النيرتوز 

 ، )توافق عاٍل  الزراعة والغابات.  الناجت عن  الكربون  اأك�سيد  ثاين  اإنبعاثات 

دلة معتدلة( ]1.3[. اأ

اإنبعاثات  اإطالق  يف  الفردية  امل�ساهمات  الفني  �س  امللخرّ يف   3 الر�سم  يحدد 

الفردي  والدخل  اين،  ال�سكرّ التغيرّ  بالطاقة عرب  املتعلرّقة  الكربون  اأك�سيد  ثاين 

 
1

الواحد لل�سخ�س  ال�رضائية  القوة  مبعادل  املتمثل  املحلي(  الناجت  )اإجمايل 

املنتجة(  ولية  الأ الطاقة  اإمدادات  )جمموع  الطاقة  وقوة   ،)GDPppp/cap(

بالن�سبة اإىل معادل القوة ال�رضائية )TPES/GDPppp(، وقوة الكربون بالن�سبة 

ولية املنتجة ).)CO2/TPES وتعزز بع�س  مدادات من الطاقة الأ اإىل جمموع الإ

العوامل املذكورة اإنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون )ملليبار يتعدى ال�سفر( يف 

حني تخف�سها اإنبعاثات اأخرى )ملليبار ما دون ال�سفر(. اأما التغيرّ الفعلي 

نبعاثات خالل عقد زمني فتظهره اخلطوط ال�سوداء املتقطعة. وبح�سب  يف الإ

هداف تو�سيحية فقط يف هذا التقرير.  ي�ستخدم مقيا�ش اإجمايل الناجت املحلي املتمثل مبعادل القوة ال�رشائية GDPppp املرتي لأ
1
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ك�شيد الكربون املتعلقة بالطاقة على ال�شعيد العاملي خالل العقود الثالثة املا�شية والعقود  نبعاثات ثاين اأ بات العاملية لإ الر�سم 3 يف امللّخ�ص الفني: تغيرّ التقلرّ

الثالثة املقبلة ]الر�شم 1.6 ب[.
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القوة  معادل  واإرتفاع  انية  ال�سكرّ الزيادة  إن  فا الفني،  �س  امللخرّ يف   3 الر�سم 

الواحد   لل�سخ�س  الطاقة  اإ�ستعمال  )وبالتايل  الواحد  لل�سخ�س  ال�رضائية 

GDPppp/cap( قد فاقا، ويتوقع اأن ي�ستمران بالتفوق على تراجع قوة الطاقة 

)TPES/GDPppp(. ما يحجب واقع اأن اإنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون لوحدة 

معادل القوة ال�رضائية GDPppp  قد تراجعت اليوم بن�سبة 40% مقارنة باأوائل 

لوحدة  ولية  الأ الطاقة  م�ستوى  على  اأكرب  ب�رضعة  وتراجعت  ال�سبعينيات، 

الكربون  اأك�سيد  ثاين  من  اأكرب  ب�رضعة  اأو   GDPppp ال�رضائية  القوة  معادل 

اإىل   )CO2/TPES( الطاقة  نتاج  لإ الكربون  قوة  ت  درّ
اأ ولية.  الأ الطاقة  لوحدة 

تعديل اإنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون بني منت�سف الثمانينات والعام 2000، 

 2010 زدياد ويتوقع اأن يزول تاأثيها بعد العام  اإ�ستمرت بالإ اك  اأنها مذرّ اإل 

دلة وافية( ]1.3[. )توافق عاٍل، اأ
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لل�شخ�ص  الدفيئة  غازات  إنبعاثات  ا توزيع  الفني:  �ص  امللخرّ يف  4اأ  الر�سم 

عن  الناجتة  تلك  فيها  مبا  كيوتو  بربوتوكول  اخلا�شة  الغازات  )جميع  الواحد 

العام  يف  الدول  من  خمتلفة  جمموعات  ان  �شكرّ إىل  ا بالن�شبة  را�شي(  الأ إ�شتخدام  ا

الدفيئة  غازات  إنبعاثات  ا من  املناطق  ح�شة  عمدة  الأ يف  الن�شب  تظهر   .2004

العاملية ]الر�شم 1.4�أ [.

إنبعاثات غازات الدفيئة لل�شخ�ص الواحد  الر�سم 4ب يف امللّخ�ص الفني: توزيع ا

إ�شتخدام  ا عن  الناجتة  تلك  فيها  مبا  كيوتو  بربوتوكول  اخلا�شة  الغازات  )جميع 

 GDPppp إجمايل الناجت املحلي املتمثل مبعادل القوة ال�رشائية را�شي( بح�شب ا الأ

من  خمتلفة  ملجموعات  املحلي  الناجت  إجمايل  ا إىل  ا بالن�شبة  ميكي  الأ بالدولر 

إنبعاثات  ا عمدة ح�شة املناطق من  الأ الن�شب يف  2004. تظهر  العام  البلدان يف 

غازات الدفيئة العاملية ]الر�شم 1.4ب[.

حتاد  طارية ب�ساأن تغريرّ املناخ )UNFCCC( وبروتوكزول كيوتو امللحق بها، ما يعني اأن الدول املن�سمة اإىل الإ مم املتحدة الإ مالحظة: مت جمع البلدان بح�سب ت�سنيف اإتفاقية الأ

ول. مل تتوفر جمموعة كاملة من املعلومات عن البلدان كافة يف العام 2004. ت�سم   مبرحلة اإنتقالية واملدرج يف املرفق الأ
رّ
قت�ساد الذي مير وروبي �سُتدرج حتت خانة الإ الأ

قليمية البلدان التالية: كل من املجموعات الإ

ول: بيالرو�سيا، بلغاريا، كرواتيا، اجلمهورية الت�سيكية، اأ�ستونيا، هنغاريا، لتفيا، ليتوانيا، بولندا، رومانيا،  الأ املرفق  يف  واملدرج  اإنتقالية  مبرحلة  ميّر  الذي  قت�صاد  الإ  •
الفيديرالية الرو�سية، �سلوفاكيا، �سلوفانيا، اأوكرانيا.

اأوروبا املرفق الثاين وM&T: النم�سا، بلجيكا، الدامنارك، فنلندا، فرن�سا، اأملانيا، اليونان، اإي�سلندا، اإيرلندا، اإيطاليا، ليت�سن�ستاين، لك�سنربغ، هولندا، الرنوج، الربتغال، اإ�سبانيا،   •
ال�سويد، �سوي�رشا، اململكة املتحدة، موناكو، تركيا.

يانز: اليابان، اأ�سرتاليا، نيوزيالندا.  •
مارات العربية املتحدة، اليمن. ردن، الكويت، لبنان، ُعمان، قطر، اململكة العربية ال�سعودية، �سوريا، الإ البحرين، اإيران، اإ�رشائيل، الأ و�صط:  الأ ال�صرق   •

الباهاما، بابادو�ش، بليز، بوليفيا، الربازيل، �سيلي، كولومبيا، كو�ستاريكا، كوبا، دومينيكا، جزر  رجنتني، جزر  اأنتيغوا وبربودا، الأ الكاريبي:  ومنطقة  الالتينية  اأمريكا   •
يكوادور، ال�سالفادور، غرينادا، غواتيمال، غيانا، هاييتي، هاندورا�ش، جامايكا، املك�سيك، نيكاراغوا، باناما، باراغواي، البريو، �سانتا لو�سيا، �سان كيت�ش  الدومينيكان، الإ

ونيف�ش -اأنغيال، �سانت فن�سنت وغرينادين، �سورينام، ترينيداد وتوباغو، اأوروغواي، فنزويال.

ول: كمبوديا، ال�سني، جمهورية كوريا الدميوقراطية ال�سعبية، جمهورية لو الدميوقراطية ال�سعبية، منغوليا، جمورية كوريا،  الأ املرفق  ال�صرقية غرياملدرجة يف  اآ�صيا  دول   •
فييتنام.

)اجلمهوريات  املالديف، جزر مار�سال، ميكرونيزيا،  اأندوني�سيا، كرييباتي، ماليزيا،  الهند،  بوتان، جزرالقمر، جزر كوك، فيجي،  بنغالد�ش،  اأفغان�ستان،  اجلنوبية:  اآ�صيا   •
الفديرالية لـ( ميامنار، ناورو، نيووي، نيبال، باك�ستان، بالو، بابوا غينيا اجلديدة، الفيليبني، �ساموا، �سينغافورة، جزر �سليمان، �رشيالنكا، تايلندا، تيمور - لي�ستي، تونغا، 

توفالو، فانواتو.

مريكية �ملتحدة. كند�، �لوليات �لأ ال�صمالية:  اأمريكا   •
البو�سنة والهر�سك، قرب�ش، جورجيا، كازاخ�ستان، قريغيز�ستان، مالطا، مولدافيا، �سان مارينو،  اأذربيجان،  اأرمينيا،  األبانيا،  ول:  الأ املرفق  يف  مدرجة  غري  اأخرى  دول   •

�رشبيا، طاجيك�ستان، تركمان�سان، اأوزباك�ستان، جمهورية مقدونيا.

خ�رش، جمهورية اأفريقيا الو�سطى، ت�ساد، الكونغو، جمهورية الكونغو الدميوقراطية،  اجلزائر، اأنغول، بنن، بوت�سوانا، بوركينا فا�سو، بوروندي، كامرون، الراأ�ش الأ اأفريقيا:   •
�ساحل العاج، جيبوتي، م�رش، غينيا املدارية، اأريرتيا، اأثيوبيا، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بي�ساو، كينيا، لي�سوتو، ليبرييا، ليبيا، مدغ�سقر، مالوي، مايل، موريتانيا، 

موري�سيو�ش، املغرب، موزامبيق، ناميبيا، النيجر، نيجرييا، رواندا، �سان تومي وبرين�سيبي، ال�سنغال، �سي�سيل، �سرياليون، جنوب اأفريقيا، ال�سودان، �سوازيالند، توغو، تون�ش، 

حتادية، زامبيا، زمبابوي. اأوغاندا، جمهورية تانزانيا الإ
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ول 20% من  ت جمموعة البلدان املدرجة يف املرفق الأ يف العام 2004، �سمرّ

ان العامل وكانت م�سوؤولة عن 46% من اإنبعاثات غازات الدفيئة، يف حني  �سكرّ

ان وكانت م�سوؤولة  ول 80% من ال�سكرّ ت البلدان غي املدرجة يف املرفق الأ �سمرّ

اإنبعاثات غازات الدفيئة فقط. ويربز الإختالف ما بني املنطقة  54% من  عن 

)اأميكا  الواحد  لل�سخ�س  الدفيئة  غازات  اإنبعاثات  ن�سب  اأعلى  ت�سدر  التي 

ال�سمالية( وتلك التي ت�سدر اأدنى الن�سب )بلدان اآ�سيا اجلنوبية غي املدرجة 

العامل  ان  5% من �سكرّ الفني(:  �س  امللخرّ 4اأ يف  الر�سم  ول( )اأنظر  يف املرفق الأ

ان  �سكرّ من   %30.3 اأن  حني  يف   ،%19.4 ن�سبة  ينتجون  ال�سمالية(  )اأميكا 

ن�سبة  ينتجون  ول(  الأ املرفق  يف  املدرجة  غي  اجلنوبية  اآ�سيا  )بلدان  العامل 

لوحدة  الدفيئة  غازات  اإنبعاثات  اإ�ستعمال  عند  ال�سورة  وتختلف   .%13.1

)اأنظر  املرتي   GDPppp ال�رضائية  القوة  املتمثل مبعادل  املحلي  الناجت  اإجمايل 

ول  �س الفني(. بالتايل، ولدت البلدان املدرجة يف املرفق الأ الر�سم 4ب يف امللخرّ

 0.68 تبلغ   الدفيئة  غازات  اإنتاج  قوة  مع  الإجمايل  العاملي  الناجت  من   %57

كغ من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ بالن�سبة اإىل اإجمايل الناجت املحلي املتمثل 

1.06 كغ من  ول  الأ املرفق  املدرجة يف  )البلدان غي  ال�رضائية  القوة  مبعادل 

ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ بالن�سبة اإىل اإجمايل الناجت املحلي املتمثل مبعادل 

دلة وافية( ]1.3[. القوة ال�رضائية( )توافق عاٍل، اأ

علمًا  زدياد،  بالإ وتوليدها  العاملية  الطاقة  اإ�ستعمال  ي�ستمر  اأن  يتوقع 

خا�سة  الدفيئة،  غازات  اإنبعاثات  عن  �سا�سيان  الأ امل�سوؤولن  العامالن  اأنهما 

مع حماولة الدول النامية للت�سنيع. اإن مل تتغيرّ ال�سيا�سات اخلا�سة بالطاقة 

قت�ساد العاملي يف اإطار فرتة 2025-  ف�سيبقى مزيج الطاقة املولدة لتحريك الإ

80% من الطاقة املنتجة مرتكزًا على الوقود  2030 على حاله، مع اأكرث من 

م،  حفوري، ما يوؤثر تاليًا على اإنبعاثات غازات الدفيئة . وبناًء على ما تقدرّ الأ

يتوقع اأن تفوق اإنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون املتعلقة بالطاقة يف العام 2030 

40-110%، علمًا  2000 بن�سبة ترتاوح ما بني  العام  لة يف  امل�سجرّ نبعاثات  الإ

اأن ثلَثي اأو ثالثة اأرباع تلك الزيادة ي�سدر عن البلدان غي املدرجة يف املرفق 

نبعاثات لل�سخ�س الواحد يف الدول النامية �سيبقى  ل الإ ول، وعلمًا اأن معدرّ الأ

اأكرث ارتفاعًا ب�سكل كبي، اأي ما بني 9.6 طن من ثاين اأك�سيد الكربون لل�سخ�س 

الواحد و15.1طن من ثاين اأك�سيد الكربون لل�سخ�س الواحد يف مناطق املرفق 

ول، مقابل ما بني 2.8 طن من ثاين اأك�سيد الكربون لل�سخ�س الواحد و5.1  الأ

طن من ثاين اأك�سيد الكربون لل�سخ�س الواحد يف املناطق غي املدرجة يف املرفق 

دلة وافية( ]1.3[. ول )توافق عاٍل، اأ الأ

)غازات   2030 للعام  الدفيئة  غازات  اإنبعاثات  اإجمايل  توقعات  تظهر 

2000، مع مزيد  25-90% مقارنة مع العام  كيوتو( زيادة ن�سبتها ما بني 

دلة  اأ عاٍل،  )توافق  ال�سابقة  التوقعات  تفوق  التي  احلديثة  التوقعات  من 

و�فية(.

اخلا�س  التقرير  يف  املذكورة  الن�سب  تزال  ل   ،2100 العام  اإىل  بالن�سبة 

مع  مقارنة   %250 زيادة  اإىل   %40 )تراجع  نبعاثات  الإ �سيناريوهات  عن 

اإىل  التوقعات موؤخرًا  الواقع احلايل. يتجه مزيد من  2000( تعربرّ عن  العام 

زدياد ترتاوح ما بني 90% و250% مقارنة مع العام  ت�سيجل اإرتفاع: ن�سبة الإ

�س الفني(. اأي�سًا، تظهر ال�سيناريوهات اخلا�سة  2000)اأنظر الر�سم 5 يف امللخرّ

نبعاثات العاملية  بال�سيا�سات املناخية التي تتم مناق�سة تطبيقها حاليًا، تزايد الإ

ة عقود. خالل عدرّ

)غازات   2030 للعام  الدفيئة  غازات  اإنبعاثات  اإجمايل  توقعات  تظهر 

كيوتو( زيادة ما بني 25-90% مقارنة بالعام 2000، مع مزيد من التوقعات 

دلة وافية(. احلديثة التي تفوق التوقعات ال�سابقة )توافق عاٍل، اأ

اخلا�س  التقرير  يف  املذكورة  الن�سب  تزال  ل   ،2100 العام  اإىل  بالن�سبة 

مع  مقارنة   %250 زيادة  اإىل   %40 )تراجع   
2

نبعاثات الإ �سيناريوهات  عن 

اإىل  التوقعات موؤخرًا  الواقع احلايل. يتجه مزيد من  2000( تعربرّ عن  العام 

زدياد ترتاوح ما بني 90% و250% مقارنة بالعام  رتفاع: ن�سبة الإ ت�سجيل الإ

�س الفني(. اأي�سًا تظهر ال�سيناريوهات اخلا�سة  2000)اأنظر الر�سم 5 يف امللخرّ

نبعاثات العاملية  بال�سيا�سات املناخية التي تتم مناق�سة تطبيقها حاليًا، تزايد الإ

خالل عقود عدة.

بذلت  التي  والهند واملك�سيك(  الربازيل وال�سني  النامية )مثل  الدول  اأما 

خالل  اإنبعاثاتها  منو  من  خف�ست  فقد  املناخي،  التغيرّ  غي  �سباب  لأ جهودًا 

الكربون يف  اأك�سيد  500 مليون طن من ثاين  املا�سية بحوايل  الثالث  العقود 

بروتوكول  يف  عليها  املن�سو�س  التخفي�سات  يفوق  ما  اأي  الواحدة،  ال�سنة 

قت�سادية  ول. حتفذ التنمية الإ كيوتو واملطلوبة من البلدان املدرجة يف املرفق الأ

كبيًا  املحلية جزءًا  البيئة  الطاقة وحماية  من يف جمال  والأ الفقر  من  واحلدرّ 

من تلك اجلهود. تاليًا، يبدو اأن املقاربات الواعدة جلهة ال�سيا�سات هي التي 

التنموية من  ولويات  املناخ من جهة والأ التاآزر بني حماية  اأوجه  تعتمد على 

نبعاثات ال�سادر عن الهيئة احلكومية الدولية املعنيرّة بتغريرّ املناخ. ت�سف جمموعة ال�سيناريوهات اأ1 م�ستقباًل   تعني SRES ال�سيناريوهات التي جاءت يف التقرير اخلا�ش عن �سيناريوهات الإ
2

فيه منو اإقت�سادي �رشيع للغاية ومنو �سكاين منخف�ش واإ�ستخدام تكنولوجيات حديثة واأكرث فاعلية. اأما جمموعة ال�سيناريوهات ب1 فت�سف عاملًا متقاربًا مع عدد ال�سكان ذاته يف العامل، يبلغ 

�ستدامة  قت�سادية. اأما جمموعة ال�سيناريوهات ب2 فت�سف عاملًا «يتم فيه الت�سديد على احللول املحلية لالإ اأعلى م�ستوياته يف اأوا�سط القرن، ثم يرتاجع مع تغيريات �رشيعة يف الهيكليات الإ

طة وتغيري تكنولوجي اأقل �رشعة وتنورّع من �سيناريو اأ1ب.
رّ
جتماعية والبيئية»، وفيه منو �سكاين معتدل، ومعدلت تنمية اإقت�سادية متو�س قت�سادية والإ الإ
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م على هذين ال�سعيدين يف اآن واحد. )توافق  جهة اأخرى، يف �سبيل اإحراز التقدرّ

دلة معتدلة( ]1.3[. عاٍل، اأ

الرد الدويل

الرئي�سي  املحرك  املناخ  تغيرّ  ب�ساأن  الإطارية  املتحدة  مم  الأ اإتفاقية  تعترب 

فعال الدولية على التغيرّ املناخي. دخلت حيز التنفيذ يف مار�س  لتعزيز ردود الأ

ت امل�سادقة عليها عامليًا -189 دولة من اأ�سل 194 دولة  / اآذار 1994، ومترّ

العام  يف  اأُطِلق   .)2006 ول  الأ كانون   / )دي�سمرب  املتحدة  مم  الأ يف  اأع�ساء 

امللزم  وغي  ال�رضيح  التبادل  لت�سجيع   
3

طراف الأ موؤمتر  اإجتماع   2005

تفاقية. لوجهات النظر واملعلومات من اأجل دعم تطبيٍق اأف�سل لالإ

تفاقية،  وىل لالإ 1997، وهو الإ�سافة الأ اعُتمد بروتوكول كيوتو يف العام 

ودخل حيز التنفيذ يف فرباير / �سباط 2005. ومنذ فرباير / �سباط 2007، 

قت�سادي  الإ املجتمع  اإىل  بالإ�سافة  الربوتوكول،  على  دولة   168 �سادقت 

املدرجة  البلدان  وافقت  الربوتوكول،  من   3.1 البند  ومبوجب  وروبي.  الأ

الإجمالية  الدفيئة  غازات  اإنبعاثات  خف�س  على  عام  ب�سكل  ول  الأ املرفق  يف 

قل اأدنى بـ 5% مقارنًة مب�ستويات العام  ال�سادرة عنها اإىل ن�سبة تكون على الأ

خطوة  اأنه  من  الرغم  على  �سابقًة،  كيوتو  بروتوكول  دخول  ل  ي�سكرّ  .1990

الإطارية  املتحدة  مم  الأ تفاقية  لإ �سا�سي  الأ الهدف  على طريق حتقيق  خجولة 

ل الب�رضي املن�ساأ بالنظام املناخي. اإل  ب�ساأن تغيرّ املناخ من اأجل تاليف التدخرّ

عة ما زال يبعد كل  اأن التطبيق الكامل لربوتوكول كيوتو من قبل الدول املوقرّ

وتكمن  العاملية.  الدفيئة  غازات  اإنبعاثات  توجهات  اإجمايل  عك�س  عن  البعد 

عنا�رض قوة بروتوكول كيوتو يف اأحكام اآليات ال�سوق، مثل جتارة اإنبعاثات 

نقاط �سعف  اإحدى  اأما  بها.  املوؤ�س�ساتية اخلا�سة  والهند�سة  الدفيئة  غازات 

نبعاثات غازات الدفيئة  الربوتوكول فتكمن يف كون بع�س اأهم البلدان املنتجة لإ

ول جمموعة عمل  طراف الأ اأُن�سئت خالل اإجتماع موؤمتر الأ مل ت�سادق عليه. 

ول مبوجب بروتوكول  إلتزامات البلدان املدرجة يف املرفق الأ AWG خا�سة با

طراف الثاين،  ، خالل اإجتماع موؤمتر الأ كيوتو حتى ما بعد العام 2012. ومترّ

املوافقة على اأن جتري املراجعة الثانية للبند 9 من بروتوكول كيوتو يف العام 

.2008

اأجل تطوير تكنولوجيات جديدة  اأي�سًا مبادرات دولية طوعية من  توجد 

وتطبيقها لكي تخفرّ�س اإنبعاثات غازات الدفيئة، منها: منتدى القيادات لتنحية 
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ول ملوؤمتر  جتماع الأ طراف1 الإ طراف يف بروتوكول كيوتو. يعترب اإجتماع الأ طارية ب�ساأن تغريرّ املناخ، وهو يعترب اإجتماعًا لالأ مم املتحدة الإ طراف الهيئة العليا يف اإتفاقية الأ  ي�سكل موؤمتر الأ
3

طراف يف بروتوكول كيوتو. طراف الذي يعمل كموؤمتر الأ الأ

عن  اخلا�ص  التقرير  بح�شب  و2100   2030 �شنتي  يف  املتوقعة  نبعاثات  لالإ �شا�ص  الأ وخط   2000 للعام  الدفيئة  غازات  إنبعاثات  ا الفني:  امللّخ�ص  يف   5 الر�سم 

نبعاثات الناجتة عن ال�شيناريوهات التو�شيحية املذكورة  ة بتغيرّ املناخ وما تاله. يظهر الر�شم الإ نبعاثات ال�شادر عن الهيئة احلكومية الدولية املعنيرّ �شيناريوهات الإ

نبعاثات يف �شيناريوهات ما بعد التقرير)املئني اخلام�ص، اخلام�ص والع�رشين، الو�شطي، اخلام�ص وال�شبعني، اخلام�ص والت�شعني(  �شافة اإىل وتية توزع الإ يف التقرير، بالإ

نظر  ]اأ الكربيت  الفلورة و�شدا�شي فلوريد  الكاملة  الهيدروكربون  بات  الهيدروفلوروكربون ومركرّ بات  بالفلور تت�شمن مركرّ 3، فالغازات املعاجلة  الف�شل  مثلما جاء يف 

الر�شم1.7[
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اأيونات الكربون )لتعزيز اإلتقاط الكربون وتخزينه(، و�رضاكة الهيدروجني، 

و�رضاكة اآ�سيا - املحيط الهادئ للتنمية واملناخ النظيفة )2005( التي تت�سمن 

اأ�سرتاليا والوليات املتحدة واليابان وال�سني والهند وكوريا اجلنوبية. وبات 

التغيرّ املناخي م�سدر قلق متزايد بامل�سبة اإىل جمموعة الثماين منذ الإجتماع 

يف غلينيغلز، �سكوتالندا يف العام 2005. ويف ذلك اللقاء، مت تطوير خطة عمل 

ُفر�ست على الوكالة الدولية للطاقة، والبنك الدويل، و�رضاكة الطاقة املتجددة، 

غلينيغلز  اإجتماع  اأطلق  اأي�سًا،  جهودها.  ودعمت  الطاقة،  اإ�ستخدام  وكفاءة 

اأهم  يف  امل�ستدامة  والتنمية  املناخي  والتغيرّ  النظيفة  بالطاقة  احلوار اخلا�س 

نبعاثات غازات الدفيئة. واأنيطت مهمة تقدمي امل�سورة يف هذا  البلدان املنتجة لإ

احلوار بالوكالة الدولية للطاقة والبنك الدويل ]1.4[.

تفاقية والتخفيف البند 2 من الإ

على  املناخ  تغيرّ  ب�ساأن  الإطارية  املتحدة  مم  الأ اإتفاقية  من   2 البند  ين�س 

تثبيت  املناخي، وبالتايل يجب  بالنظام  التدخل اخلطي  وجوب احلوؤول دون 

من  زمني  اإطار  و�سمن  معينة  م�ستويات  عند  اجلو  يف  الدفيئة  غازات  تركيز 

�ساأنه اأن يحقق هذا الهدف. اأما املعيار يف البند 2 الذي يحدد )خماطر( التغيرّ 

النظام  وحماية  الغذائي  من  الأ في�سم:  املن�ساأ  والب�رضي  اخلطي  املناخي 

اإىل   2 البند  تطبيق  ويوؤدي  امل�ستدامة.  قت�سادية  الإ والتنمية  يكولوجي  الإ

مواجهة عدد من امل�سائل املعقدة:

ي م�ستوى من التغريرّ املناخي يعترب خطريًا؟ اأ

بالتغيرّ  اخلا�س  ال�سيا�سات  هدف   2 بالبند  املتعلقة  القرارات  حتدد 

نبعاثات،  يلة اإىل خف�س الإ املناخي، ويوؤدي اإىل اآثار اأ�سا�سية يف التوجهات الآ

تثبيت موازنة  يتطلب اختيار م�ستوى  املطلوبة.  التكيرّف  اإىل درجة  بالإ�سافة 

والتغيرّ  الهامة،  واحلوادث  التدريجي  التغيرّ  )من  املناخي  ي  التغرّ خماطر 

نظمة  والأ الزراعي  من  بالأ يتعلرّق  ما  ذلك  يف  مبا  للعك�س  القابل  غي  املناخي 

تهدد  قد  التي  الرد  تدابي  خماطر  مقابل  امل�ستدامة(  والتنمية  يكولوجية  الإ

»التدخل  يف  خا�س  حكم  كل  اأن  من  الرغم  وعلى  قت�سادية.  الإ �ستدامة  الإ

اخلطر  م�ستوى  بح�سب  واإجتماعيًا  اإقت�ساديًا  حكمًا  اأوًل  يكون  اخلطي« 

وا�سع  نحو  على  نبعاثات  الإ خف�س  ال�رضوري  فمن  مقبوًل،  يعترب  الذي 

حتقيق  وجب  التثبيت،  م�ستوى  تراجع  وكلما  التثبيت.  حتقيق  اأجل  من 

.]1.2[ وافية(  دلة  اأ عاٍل،  )توافق  اأ�رضع  ب�سكل  الكبي  اخلف�س   ذلك 

التنمية امل�ستدامة:

على  معاك�سًا  �سلبًا  يوؤثر  املتوقع  املن�ساأ  الب�رضي  املناخي  التغيرّ  اأن  يبدو 

غازات  يف  اأكرب  تركيز  مع  زدياد،  الإ نحو  ثار  الآ توجه  مع  امل�ستدامة  التنمية 

التقييم  تقرير  يف  الثاين  العامل  الفريق  م�ساهمة  من   19 )الف�سل  الدفيئة 

الرد  ل  ي�سكرّ اأن  ميكن  املناخ(.  بتغيرّ  املعنيرّة  الدولية  احلكومية  للهيئة  الرابع 

وميكن  امل�ستدامة،  التنمية  من  يتجزاأ  ل  جزءًا  املناخي  التغيرّ  على  املنا�سب 

التغيرّ  تخفيف  إمكان  وبا البع�س.  بع�سهما  يحفزا  اأن  العن�رضين  لهذين 

البيئية  نظمة  )الأ نه  يح�سرّ واأن  الطبيعي  املال  راأ�س  على  املحافظة  املناخي 

قت�سادية(، كما ميكنه اأن يحمي اأو  والبيئة، كم�سادر وم�سارف للن�ساطات الإ

ن�سانية، وبالتايل، ي�سهم يف اإجمايل  نظمة الإ �رضار يف الأ يحول دون وقوع الأ

قت�سادية، مبا يف ذلك  اإنتاجية راأ�س املال ال�رضوري للتنمية الإجتماعية – الإ

�ساليب التنمية امل�ستدامة اأن  املقدرة التخفيفية والتكيرّفية. من جهتها، ميكن لأ

تخفف ال�سعف اأمام التغيرّ املناخي وخف�س اإنبعاثات غازات الدفيئة )توافق 

دلة وافية( ]1.2[. معتدل، اأ

م�صائل خا�صة بالتوزيع: 

ثار ومواقع  نبعاثات والآ يتعر�س التغيرّ املناخي اإىل توزيع غي متجان�س لالإ

تكاليف  توزيع  كيفية  يف  ن�ساف  الإ اإىل  النظر  وميكن  امل�ستقبلية.  ال�سعف 

العدل  و�سمان  امل�ستقبلية  نبعاثات  الإ حقوق  وتوزيع  التكيرّف  اأو  التخفيف 

كرب  ل امل�سدر الأ املوؤ�س�ساتي والإجرائي. ونظرًا اإىل اأن البلدان ال�سناعية ت�سكرّ

واملالية  الفنية  قدرتها  اإىل  بالإ�سافة  واحلا�رضة  املا�سية  الدفيئة  نبعاثات  لإ

باخلطوات  القيام  يف  كرب  الأ العبء  م�سوؤولية  تفاقية  الإ لها  ك، حتمرّ التحررّ على 

م�سرتكة  »م�سوؤوليات  مبداأ  �سه  يكررّ ما  وهذا  املناخي.  التغيرّ  لتخفيف  وىل  الأ

دلة وافية( ]1.2[. لكن متفاوتة« )توافق عاٍل، اأ

التوقيت: 

قت�سادي - الإجتماعي، لن  ب�سبب الق�سور الذاتي للنظام املناخي والنظام الإ

توؤدي منافع اأعمال التخفيف التي بداأت اليوم اإىل تفادي كبي للتغيرّ املناخي 

اإل بعد مرور عقود عدة. ما يعني اأن اأعمال التخفيف يجب اأن تبداأ على املدى 

اأجل  ومن  والطويل،  املتو�سط  مَدين  الأ على  منافع  حتقيق  اأجل  من  الق�سي 

دلة وافية( ]1.2[. تاليف التكنولوجيات الكثيفة الكربون )توافق عاٍل، اأ

التخفيف والتكّيف: 

يعترب التخفيف والتكيرّف �سكَلني من الرد على التغيرّ املناخي عرب ال�سيا�سات 

التي قد تكون مكملة لبع�سها البع�س اأو م�ستقلة متامًا، كما ميكن تبديلها. بغ�س 

التكيرّفية �رضورية  التدابي  املتخذة، تعترب  التخفيف  تدابي  النظر عن درجة 

حاًل ب�سبب الق�سور الذاتي يف النظام املناخي. خالل فرتة ال�سنوات الع�رضين 

ة اأن توؤدي اإىل تفادي  املقبلة تقريبًا، لن ت�ستطيع اأكرث ال�سيا�سات املناخية حدرّ

ن يف النظام املناخي. ولن تظهر منافع تفادي التغيرّ املناخي اإل  الإحرتار املخزرّ

بعد انق�ساء هذه الفرتة. وكلما طالت الفرتات الزمنية اإىل ما بعد العقود القليلة 
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املقبلة، �ستزداد اإمكانية اإ�ستثمارات التخفيف من اأجل تفادي اأ�رضار التغيرّ 

مكانية اأكرب من خيارات التكيرّف التي ميكن ت�سورها حاليًا  املناخي، وهذه الإ

دلة معتدلة( ]1.2[. )توافق معتدل، اأ

املخاطر وعدم اليقني:

اأنه ي�ساعد يف تقييم  البند2 علمًا  اليقني وجهًا هامًا من تطبيق  يعترب عدم 

التخفيف  اأعمال  م�ستوى  وقيا�س  املناخي  التغيرّ  اآثار  وق�ساوة  املخاطر 

للقرار  ميكن  اليقني،  عدم  اإىل  نظرًا  املخاطر.  خلف�س  ال�رضورية  )وكلفتها( 

املخاطر. تت�سمن  اإدارة  فادة من ت�سمني مبادئ  الإ  2 البند  اخلا�س بتطبيق 

ووقائية  تكيرّفية  تخفيف  تدابي  املخاطر  دارة  لإ واإ�ستباقية  اإحرتازية  مقاربة 

عتبار  بناًء على تكاليف ومنافع تاليف اأ�رضار التغيرّ املناخي، مع اأخذ بعني الإ

معتدلة(  دلة  اأ معتدل،  )توافق  النتائج  اأ�سواأ  حل�سول  الب�سيطة  مكانية  الإ

.]1.2[

التخفيف من تغيرّ املناخ والتنمية امل�ستدامة

فمن  امل�ستدامة.  والتنمية  املناخ  تغيرّ  بني  امل�سار  مزدوجة  عالقة  تظهر 

اأمناط التنمية وم�ستويات الدخل ويتاأثر  �س املناخ للتغيرّ بح�سب  جهة، يتعررّ

والتجارة  �ستثمار  والإ بالتكنولوجيا  املتعلرّقة  القرارات  متلك  وقد  كثيًا.  بها 

والفقر وحقوق املجتمع وال�سيا�سات الإجتماعية اأو احلوكمة، تاأثيات عميقة 

عنه،  الناجتة  والفوائد  والكلفة  املطلوب  التخفيف  وم�ستوى  نبعاثات  الإ على 

واإن بدت كاأنها قرارات غي مرتبطة ب�سيا�سة املناخ ]2.2.3[.

والتخفيف  والتكيرّف  املناخ  تغيرّ  �سيا�سات  متلك  قد  اأخرى،  جهة  ومن 

ي�سمح  ما  م�ستدامة.  تنمية  يف جعلها  اأي  التنمية،  على  اإيجابيًا  تاأثيًا  نف�سها 

إعتبار �سيا�سات تغيرّ املناخ 1( �سيا�سات قائمة بذاتها )املناخ اأوًل(؛ اأو  لنا با

2( عن�رٍض من عنا�رض �سيا�سات التنمية امل�ستدامة )التنمية اأوًل(. اأما و�سع 

تلك ال�سيا�سات �سمن منظار م�سكلة التنمية امل�ستدامة بدًل من البيئة فقط فقد 

نبعاثات  يوؤدي اإىل اإ�ستجابة اأف�سل حلاجات الدول، مع الإعرتاف باأن قوى الإ

�سا�سي ]2.2.3[. الدافعة ترتبط بدرب التنمية الأ

والإجتماعية  قت�سادية  الإ ال�سفقات  نتيجة  التنمية  م�سارات  ر  وتتطورّ

امل�ستهلك  وذوق  اخلا�س  القطاع  ومبادرات  احلكومية  بال�سيا�سات  املتاأثرة 

طر  وخياراته. ما ي�سمرّ عددًا وا�سعًا من ال�سيا�سات املتعلرّقة بحفظ البيئة والأ

نتاج،  والإ والتنظيم،  وال�رضائب،  القانون  وحكم  امللكية  وحقوق  القانونية 

�ستهالك، وجهود بناء القدرات الب�رضية  من الغذائي وال�سالمة، واأمناط الإ والأ

واملوؤ�س�ساتية، والبحث والتطوير، وكفاءة الطاقة وخياراتها. وغالبًا ما ل تظهر 

ه نحو  تلك ال�سيا�سات كجزء من رزمة �سيا�سات تنموية عامة، بل غالبًا ما ُتوجَّ

الغذائي وامل�سائل  من  الهواء والأ ث  تلورّ اأهداف �سيا�سية خا�سة، مثل معايي 

املتعلرّقة بال�سحة واحلد من اإنبعاثات غازات الدفيئة، وزيادة دخل جمموعات 

حمددة اأو تنمية �سناعات للتكنولوجيا غي امل�رضة بالبيئة. ولكن، من املمكن 

من  والتخفيف  �ستدامة  الإ على  كبية  تاأثيات  ال�سيا�سات  تلك  عن  تتاأتى  اأن 

وتغيرّ  التخفيف  بني  املتينة  العالقة  وتنطبق  التكيرّف.  ونتائج  الدفيئة  عامل 

املناخ والتنمية على الدول النامية واملتقدمة. ويتناول الف�سل 12 والف�سلني 4 

و11 تلك امل�سائل بالتف�سيل ]2.2.7-2.2.5[.

بني  التفاعل  عالقات  لتحديد  منهجية  مقاربات  احلديثة  املوؤلفات  دت  حدرّ

التنمية امل�ستدامة واإ�ستجابات تغيرّ املناخ وو�سفها وحتليلها. واإقرتح عدٌد من 

وجه  اإطار تقييم م�سرتك لالأ اأنها  امل�ستدامة على  التنمية  التعامل مع  املوؤلفني 

قت�سادية. وتكمن اإحدى طرق التعامل مع  الإجتماعية والب�رضية والبيئية والإ

والب�رضية  والبيئية  قت�سادية  الإ املوؤ�رضات  من  عدد  اإ�ستخدام  يف  وجه  الأ تلك 

ذلك  يف  مبا  امل�ستدامة،  التنمية  على  ال�سيا�سات  تاأثيات  لتقييم  والإجتماعية 

دلة حمدودة( ]2.2.4[. ي والنوعي )توافق عاٍل، اأ معايي القيا�س الكمرّ

اأخذ القرار، واخلطر وعدم اليقني

يتم تطوير �سيا�سات التخفيف اإ�ستجابة للمخاوف املتعلرّقة بخطر تاأثيات 

�ستجابة املالئمة يعني التعامل  تغيرّ املناخ، اإل اأن اأخذ القرار على م�ستوى الإ

نتائجها  حتديد  ميكن  حالت  اإىل  اخلطر  يعود  فبينما  اليقني.  عدم  اأوجه  مع 

عتماد عليها،  وتداعياتها بوا�سطة نظريات معروفة ذات بيانات كاملة ميكن الإ

اأو غي  البيانات املالئمة فيها متجزئة  اإىل حالت قد تكون  اليقني  يعود عدم 

دلة غي الكاملة اأو املتعار�سة،  رة. ومن بني اأ�سباب عدم اليقني، نذكر الأ متوفرّ

اأبعاد عدم اليقني الب�رضية، خا�سة  ل  ن�سان، حيث ت�سكرّ ف الإ ف�ساًل عن ت�رضرّ

اأوجه  من  كبيًا  جزءًا  �سرتاتيجية،  الإ فات  والت�رضرّ التن�سيق  م�سائل  يف 

وافية(  دلة  اأ عاٍل،  )توافق  املناخ  تغيرّ  من  بالتخفيف  املتعلرّقة  اليقني  عدم 

.]2.3.3،2.3.4[

ميكن لتحاليل دعم القرار اأن ت�ساعد �سانعي القرار، خا�سًة يف ظل غياب 

لكل  التحليلية،  املقاربات  عدٌد من  ر  يتوفرّ لذا،  مثل.  الأ ال�سيا�سة  على  التوافق 

تها، ت�ساعد على اإبقاء املعلومات حول م�سكلة تغيرّ  منها نقاط �سعفها ونقاط قورّ

دراكية لعدد وا�سع من �سانعي القرار، وتدعم حوارًا  املناخ �سمن احلدود الإ

باملو�سوع  اأكرث  بيرّنة  على  امل�ساركة  طراف  الأ فيه خمتلف  يكون  فاعلية  اأكرث 

طارية 2  امل�سائل الإ
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كميرّة  ومعرفة  وقيا�س  بتحديد  تتعلرّق  كبية  م�ساكل  هناك  ولكن،  املطروح. 

اإطار يف حتاليل دعم القرار،  ي  ل مداخل هامة لأ ات التي ت�سكرّ خمتلف املتغيرّ

التاأثيات على النظم الب�رضية وال�سحة الب�رضية، التي ل متلك قيمة  خا�سة 

د تب�سيط للواقع )توافق  �سوقية، والتي تعترب كل املقاربات املتعلرّقة بها جمررّ

دلة وافية( ]2.3.7[. عاٍل، اأ

عندما ي�سارك العديد من �سانعي القرار تبعًا لقيم خمتلفة يف �سنع القرار، 

حكام املبنية على القيم، التي  ي الو�سوح حول الأ مكان توخرّ من املفيد قدر الإ

تهدد اأي نتائج حتليلية من املفرت�س اأن ُيترّخذ قرار بها. وهي مهمة قد تزداد 

املتعلرّقة  اخليارات  تو�سيح  اإىل  التحاليل  تهدف  عندما  وح�سا�سية  �سعوبة 

طة( 
رّ

دلة متو�ش ط، واأ
رّ

مب�ستويات عالية من اخلطر وعدم اليقني )توافق متو�ش

.]2.3.7 ،2.3.2[

إمكان التقييمات املتكاملة اأن ُتعلم �سانعي القرار عن العالقة بني التغيرّ  با

عات املتعلرّقة بتاأثي املناخ واإمكانيات التكيرّف  اجلغرايف الفيزيائي للمناخ والتوقرّ

التي  املناخ  اأ�رضار تغيرّ  الناجتة عن  نبعاثات والفوائد  الإ وتكاليف احلد من 

اأمكن جتنرّبها. ومتلك تلك التقييمات اأطر عمل للتعامل مع البيانات غي الكاملة 

اأو غي الوا�سحة.

ولعر�س اأوجه عدم اليقني املوجودة، ي�ستخدم التقرير املفردات املعرو�سة 

�س الفني، لو�سف امل�ستويات الن�سبية لتوافق اخلرباء  1 يف امللخرّ يف اجلدول 

ؤلفات ذات ال�سلة )ال�سفوف( وعدد ونوعية  حول خمتلف البيانات يف اإطار املو

الفريق  قبل  من  املعتمدة  التقييم   
4

لقوانني ت�ستجيب  التي  امل�ستقلة  امل�سادر 

املقاربات  اأما  عمدة(.  )الأ اأبحاثه  يف  املناخ  بتغيرّ  املعنيرّ  الدويل  احلكومي 

رجحية« و«الثقة« فهي غي م�ستعملة يف هذا التقرير  خرى املبنية على »الأ الأ

امل�ستخدمة  املقاربات  من  يرّ 
اأ ن  مرّ

ؤ يو ل  كما  ن�سان،  الإ خيارات  م�ستوى  على 

خرى ت�سخي�سًا كافيًا مل�سائل عدم اليقني املت�سلة بالتخفيف )توافق عاٍل،  الأ

دلة و�فية( ]2.4[. �أ

تكاليف وفوائد ومفاهيم مبا يف ذلك اآفاق التكاليف اخلا�سة 

جتماعية والعالقات مع اأطر اأخرى ل�سنع القرار والإ

ماهية  معرفة  الهام  من  لذا،  التخفيف،  اإمكانية  حتديد  طرق  تختلف 

غازات  اإىل درجة احلد من  لت�سي  »اإمكانية«  مفردة  ُت�ستخدم  اأوًل.  مكانية  الإ

الدفيئة، ميكن حتقيقها بوا�سطة خيار تخفيف ذي كلفة حمددة لكل طن من 

حالة  اأو  اأ�سا�س  خط  مع  باملقارنة  حمددة،  فرتة  خالل  جتنرّبه  يتمرّ  الكربون 

مرجع. اأما القيا�س فيعربرّ عنه عادة مبليون طن من اإنبعاثات الكربون اأو ثاين 

�سا�س  اأك�سيد الكربون املكافىء الذي مترّ جتنرّبه باملقارنة مع اإنبعاثات خط الأ

.]2.4.3[

م�ستوى التوافق

)على نتائج معيرّنة(

توافق عاٍل،

اأدلة حمدودة

توافق عاٍل،

طة اأدلة متو�سرّ

توافق عاٍل،

اأدلة عالية

ط، توافق متو�سرّ

اأدلة حمدودة

ط، توافق متو�سرّ

اأدلة متو�سطة

ط، توافق متو�سرّ

اأدلة عالية

توافق متدٍن،

اأدلة حمدودة

توافق متدٍن،

اأدلة متو�سطة

توافق متدٍن،

اأدلة عالية

  )عدد امل�سادر امل�ستقلة ونوعيتها( 
33

دلة كمية الأ

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

رة حول تكنولوجيا ما، من خالل حتليل عدد امل�سادر   املتوفرّ
5
دلة دلة وم�ستوى التوافق، حيث ُتقيرّم كمية الأ  على بعدين من عدم اليقني: كمية الأ

رّ
مالحظة: اجلدول احلايل مبني

امل�ستقلة ونوعيتها. اأما م�ستوى التوافق في�سري اإىل اإحتمال ذاتي للنتائج امل�سيطرة.

قران اأو غري امل�ستعر�سة ولكن ُيعترب موؤلفوها ذوو م�ستوى م�سابه.  بتغريرّ املناخ باإ�ستخدام املوؤلفات التي اإ�ستعر�سها الأ
رّ
 ت�سمح قوانني الفريق احلكومي الدويل املعني

4

ها: معلومات اأو اإ�سارات تدلرّ على �سدق اأو �سحة معتقد اأو اإقرتاح ما. راجع معجم امل�سطلحات. دلة» على اأنرّ  يحدرّد التقرير «الأ
5
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تكاليف خا�سة وعلى  املبنية على  التخفيف  اإمكانية  ال�صوق هي  اإمكانية 

ع ال�سوق، مبا يف  عها بوجود ظروف توقرّ ، وميكن توقرّ
6

معدرّلت اخل�سم اخلا�س

�سارة اإىل اأن احلواجز حتدرّ  ذلك ال�سيا�سات والإجراءات املعتمدة حاليًا، مع الإ

مت�سا�س الفعلي. من الإ

خذ  الأ الدفيئة مع  التخفيف من غازات  قت�صادية هي كمية  الإ مكانية  الإ

اعتبار  على   ،
7

الإجتماع اخل�سم  ومعدرّلت  والفوائد  الإجتماعية  بالتكاليف 

اإلغاء  خالل  ومن  ما  واإجراءات  �سيا�سات  بف�سل  ن  تتح�سرّ ال�سوق  كفاءة  نرّ 
اأ

�سفل  الأ اإىل  على  الأ من  مة  امل�سمرّ احلالية  الدرا�سات  فاعلية  اأن  اإل  احلواجز. 

مر  قت�سادية، حمدودة كلما تعلرّق الأ مكانية الإ على، حول الإ �سفل اإىل الأ ومن الأ

بالنظر يف اخليارات املرتبطة بنوع احلياة اأو ب�سمرّ كافة التاأثيات اخلارجية 

ث الهواء املحلي. مثل تلورّ

اإنبعاثات  من  احلد  بوا�سطتها  ميكن  التي  الكمية  هي  الفنية  مكانية  الإ

وما  برهنتها.  ت  مترّ اأن  �سبق  ممار�سة  اأو  تكنولوجيا  بتطبيق  الدفيئة  غازات 

اإىل »معوقات عملية« فح�سب، رغم  اإىل التكاليف، بل  اإ�سارة وا�سحة هنا  من 

دلة  قت�سادية غي الوا�سحة يف بع�س احلالت )توافق عاٍل، اأ وجه الإ خذ بالأ الأ

و�فية( ]2.4.3[.

وا�سعي  اإعالم  اأجل  من  ال�سوق  اإمكانية  عن  الدرا�سات  اإ�ستخدام  ميكن 

املوجودة،  ال�سيا�سات واحلواجز  بوا�سطة  التخفيف  اإمكانية  عن  ال�سيا�سات 

من خالل  ما ميكن حتقيقه  اإىل  قت�سادية  الإ مكانيات  الإ درا�سات  ت�سي  بينما 

والفوائد  التكاليف  واإدخال  مالئمة  اإ�سافية  اأو  جديدة  �سيا�سات  و�سع 

قت�سادية اأكرب ب�سكل عام من اإمكانية  مكانية الإ الإجتماعية. ما يعني تاليًا اأن الإ

إ�ستخدام اأنواع خمتلفة من املقاربات.  ر اإمكانية التخفيف با ال�سوق. وُتقدرّ

واملقاربة  �سفل«  الأ اإىل  على  الأ »من  املقاربة  وهما  كبيان،  نوعان  وهناك 

مكانية  الإ لتقييم  اأ�سا�سي  ب�سكل  اإ�ستخدامهما  ومترّ  على«،  الأ اإىل  �سفل  الأ »من 

قت�سادية: الإ

على هي درا�سات مبنية على تقييم خيارات  �سفل اإىل الأ الدرا�سات من الأ  •
التخفيف، مع الرتكيز على تكنولوجيات وت�رضيعات خا�سة. وهي عادة 

ومترّ  ثابتًا.  عاماًل  الكليرّ  قت�ساد  الإ تعترب  القطاعات  على  مبنية  درا�سات 

وذلك  الثالث،  التقرير  به  قام  ما  غرار  على  القطاعية،  التقديرات  جمع 

مكانية التخفيف العامة لهذا التقييم. بهدف تاأمني التقدير لإ

على  مكانية  الإ تقيرّم  درا�سات  هي  �سفل  الأ اإىل  على  الأ من  الدرا�سات   •
قت�ساد خليارات التخفيف. وت�ستخدم اأطر العمل التي تالئم  م�ستوى الإ

تاأخذ  كما  التخفيف،  خيارات  حول  عة  املجمرّ واملعلومات  العام  املنظار 

قت�ساد الكليرّ وال�سوق. بتجاوب الإ

تقييم  عند  خا�س  ب�سكل  مفيدة  على  الأ اإىل  �سفل  الأ من  الدرا�سات  وتعترب 

املرتبطة  اخليارات  اأي  القطاعي،  امل�ستوى  على  حمددة  �سيا�سة  خيارات 

�سفل  الأ اإىل  على  الأ الدرا�سات من  فائدة  تظهر  بينما  الطاقة،  كفاءة  بتح�سني 

 ، قت�ساد الكليرّ يف تقييم �سيا�سات تغيرّ املناخ العابرة للقطاعات اأو املتعلرّقة بالإ

مثل ال�رضائب على الكربون اأو �سيا�سات التثبيت. واإزداد ت�سابه النماذج من 

بعدما  الثالث،  التقييم  تقرير  منذ  على  الأ اإىل  �سفل  الأ �سفل ومن  الأ اإىل  على  الأ

�سفل مزيدًا من خيارات التخفيف التكنولوجية  على اإىل الأ ت النماذج من الأ �سمرّ

على مزيدًا من ردود  �سفل اإىل الأ ت النماذج من الأ 11(، و�سمرّ )اأنظر الف�سل 

�سمن  احلواجز  حتليل  اإعتماد  عن  ف�ساًل   ، الكليرّ قت�ساد  والإ ال�سوق  اأفعال 

هيكلية النماذج.

العالقات بني التخفيف والتكيرّف: القدرات وال�سيا�سات

والتكيرّف،  املناخ  تغيرّ  من  التخفيف  بني  امل�سرتكة  العنا�رض  بع�س  جتمع 

خر اأو يحلرّ حمله، اأو يكون م�ستقاًل عنه، اأو يتناف�س معه  ل اأحدهما الآ وقد يكمرّ

يف مواجهة التغيرّ املناخي. وميلك كل منهما مميزات وجدوًل زمنيًا خمتلفني 

.]2.5[

وثيق  ب�سكل  املت�سلة  املجتمعات  قدرات  اإىل  والتخفيف  التكيرّف  يحتاج 

وعلى  املناخي  التغيرّ  على  الردود  تعتمد  قت�سادية.  والإ الإجتماعية  بالتنمية 

املال  وراأ�س  الطبيعية  املجتمع  موجودات  وعلى  املناخية  للمخاطر  التعر�س 

هذه  حتدد  واملوؤ�س�ساتي.  الب�رضي  والدخل  املال  وراأ�س  املن�ساأ،  الب�رضي 

بع�س  جتمع  قد  والتخفيف.  التكيرّف  على  املجتمع  قدرات  جميعهًا  العنا�رض 

اأو ل جتمع بني ال�سيا�سات التي تدعم التنمية وتلك التي  العنا�رض امل�سرتكة 

تاأثيات  ذات  �سيا�سات  ُتعتمد  وقد  والتخفيفية.  التكييفية  القدرات  ر  تطورّ

قت�سادي الإجتماعي، لكن من املمكن اأن تظهر  تاآزر على النظام الطبيعي والإ

العوامل  حيان. تت�سمن  الأ بتنازلت متبادلة �سعبة يف بع�س  القيام  �رضورة 

اإعتماد  يف  وجمتمعات،  كاأفراد  ال�ساأن  اأ�سحاب  قدرة  حتدد  التي  �سا�سية  الأ

�سواق واملال  املوارد والأ اإىل  الولوج  املناخ والتخفيف منه:  التكيرّف مع تغيرّ 

6 ت�سري معدرّلت اخل�سم اخلا�ش اإىل منظار امل�ستهلك وال�رشكات اخلا�سة؛ راجع معجم امل�سطلحات لو�سف �سامل.

جتماعي عن تلك التي ي�ستخدمها امل�ستثمرون اخلا�سون؛ راجع معجم امل�سطلحات لو�سف �سامل. جتماعي اإىل منظار املجتمع. وتقلرّ معدرّلت اخل�سم الإ  ت�سري معدرّلت اخل�سم الإ
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دلة  اأ معتدل،  )توافق  باحلوكمة  اخلا�سة  امل�سائل  من  وعدد  واملعلومات 

حمدودة( ]2.5.2[.

اأوجه التوزيع والتكافوؤ

ؤ املحلي  توؤثر القرارات اخلا�سة بالتغيرّ املناخي ب�سكل كبي على التكافو

اإعتماد  اأن  كما  خمتلفة.  اأجيال  على  وذلك  البيني،   – قليمي  والإ والوطني 

ال�سيا�سات وعلى  تو�سيات  على  ب�سكل كبي  يوؤثر  املختلفة  ؤ  التكافو مقاربات 

توزيع تكاليف ال�سيا�سات املناخية ومنافعها ]2.6[.

ؤ  التكافو تقييم  على  الإجتماعية  للعدالة  خمتلفة  مقاربات  تطبيق  ميكن 

الناجت عن �سيا�سات التغيرّ املناخي. وكما ورد يف تقرير التقييم الثالث، يكون 

ؤ، ذلك اأن هناك من بني  البحث عن مقاربات عملية جتمع ما بني مبادئ التكافو

ذاتية.  �سباب  لأ ؤ  التكافو مبادئ  بع�س  ل  يف�سرّ َمن  املختلفني  ال�ساأن  اأ�سحاب 

قت�سادية التقليدية و�سوًل اإىل تلك املبنية على  ؤ من الإ وتتنوع مقاربات التكافو

الرفاه  درجة  يف  اخل�سارة  تقيرّم  التي  فهي  قت�سادية  الإ املقاربة  اأما  احلقوق. 

املقاربة  اأن  حني  يف  اأو�سع،  ب�سكل  وللمجتمع  املجموعات  ملختلف  والربح 

ل  ز على احلقوق وما يتعلرّق بها، على �سبيل املثال معدرّ املبنية على احلقوق تركرّ

و اإجمايل الناجت املحلي املخ�س�س جلميع البلدان، 
نبعاثات لل�سخ�س الواحد اأ الإ

بغ�س النظر عن تكاليف التخفيف اأو القدرة التخفيفية. تت�سمن اأي�سًا الكتب 

مقاربَة القدرة التي ت�سليط ال�سوء على الفر�س واحلرية التي ُتف�رضرّ بعبارات 

اأو تاليف موقف  التكيرّف  اأو  التخفيف  القدرة على  املناخية ب�سفتها  ال�سيا�سة 

دلة معتدلة( ]2.6.3[. �سعيف اأمام التغيي املناخي )توافق معتدل، اأ

البحوث والتنمية التكنولوجية ون�رض التكنولوجيا 

وتعميمها ونقلها

املناخي،  بالتغيرّ  متعلقة  خماوف  اأية  على  الرد  وتكاليف  �رضعة  تعتمد 

ر التكنولوجيات التي من �ساأنها اأن تخفرّ�س  ب�سكل كبي، على كلفة واأداء وتوفرّ

نبعاثات يف امل�ستقبل، على الرغم من اأهمية عوامل اأخرى مثل زيادة الرثوات  الإ

وال�سكان ]2.7[.

اآن.  يف  حلرّها  وتكلفة  املناخي  التغيرّ  م�سكلة  على حجم  التكنولوجيا  توؤثر 

الدراية  ت�سمل  التي  دوات  والأ املهارات  من  وا�سعة  جمموعٌة  فالتكنولوجيا 

نتاج اخلدمات وحتويل املوارد.  ن�سان لإ ات التي ي�ستخدمها الإ واخلربة واملعدرّ

غازات  اإنبعاثات  تخفيف  م�ستوى  على  الرئي�سي،  التكنولوجيا  دور  يكمن 

نبعاثات. ويظهر العديد  الدفيئة، يف ال�سيطرة على الكلفة الإجتماعية للحد من الإ

قت�سادية الكربى لتطوير تكنولوجيات ت�ستخدم حاليًا  من الدرا�سات القيمة الإ

نبعاثات، بالإ�سافة اإىل تطوير تكنولوجيات متطورة لتخفيف  وتخفرّف من الإ

نبعاثات ون�رضها )توافق عاٍل، اأدلة وافية( ]2.7.1[. الإ

حتقيق  يف  التكنولوجيات  من  وا�سعة  جمموعة  ت�ساهم  باأن  التوقع  ميكن 

مم املتحدة الإطارية ب�ساأن تغيرّ املناخ واإدارة خماطر التغيرّ  هدف اإتفاقية الأ

الهامة  والتقلرّبات  كبي  ب�سكل  نبعاثات  الإ خف�س  اإىل  احلاجة  ب�سبب  املناخي 

الفردية.  اخليارات  اأداء  يف  اليقني  غياب  اإىل  بالإ�سافة  الوطنية،  و�ساع  الأ يف 

مراجعة  اأن  اإل  التكنولوجي.  التغيرّ  وحدها  املناخية  ال�سيا�سات  حتدد  ول 

�سيناريوهات م�ستقبلية )اأنظر الف�سل 3( ت�سي اإىل اأن ن�سبة التغيرّ الإجمالية 

يف التكنولوجيات، يف ظل غياب ال�سيا�سات املناخية، قد توازي اأو تفوق حتى 

دلة وافية( ]2.7.1[. حجم اأثر ال�سيا�سات املناخية )توافق عاٍل، اأ

الطويلة، وهي  الزمنية  الفرتات  للغاية يف  هامًا  التكنولوجي  التغيرّ  يعترب 

منوذجية  زمنية  فرتة  القرن  اأو  العقد  ُيعد  املناخي.  التغيرّ  خ�سائ�س  اإحدى 

جهة،  من  الوا�سع  نت�سار  والإ التكنولوجي  بتكار  الإ بني  التاأخر  اإىل  بالن�سبة 

وميزة معدرّلت عائدات راأ�س املال، األ وهي تخزين راأ�س مال الطاقة والبنية 

التحتية، من جهة اأخرى.

مراحل  اإىل  التكنولوجي  التغيرّ  م�سار  جتزئة  املقاربات  من  العديد  اعتاد 

 )1 جزئني:  اإىل  يق�سم  م�سارًا  التكنولوجي  التغيرّ  اإحداها  تعترب  خمتلفة. 
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مالحظة: يوجد تفاوت وتراجع هام بني مراحل دورة حياة التكنولوجيا البارزة يف 

عرتاف باحلاجة  هذا الر�سم. اإذاً، ل يقرتح الر�سم منوذج ابتكار »خمطوط«. من الهام الإ

اإىل عبارات اأكرث دقة لتمييز »التكنولوجيا«، خا�سة عند مناق�سة خيارات خمتلفة من 

التكيرّف والتخفيف.

كة 
رّ

املحر قواه  برز  واأ التكنولوجي  التطور  دورة  الفني:  امللخ�ص  يف   6 الر�سم 

]الر�شم 2.3[.
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اإن�ساء وو�سع وتطوير تكنولوجيات جديدة اأو حت�سني تكنولوجيات موجودة 

التكنولوجيات.  تلك  تعميم  اأو  ن�رض   )2 التكنولوجية«،  »باحلدود  م  – التقدرّ
يتطور فهمنا للتكنولوجيات ولدورها يف مواجهة التغيرّ املناخي ب�سكل دائم. 

وتنت�رض  تتطور  وهي  التكنولوجيات،  عنها  تتاأتى  التي  العمليات  تخلو  فال 

الفني(.  امللخ�س  6 يف  الر�سم  )اأنظر  التعقيد  املطاف، من  نهاية  وُت�ستبدل يف 

التكنولوجيا  تطوير  ت�سوب  اإذ  ب�سيط  ب�سكل  العمليات  تلك  ول ميكن و�سف 

البحث  م�ستوى  زال  ما  اأوًل،  العامة.  بال�سلع  ترتبطان  م�سكلتان  ون�رضها 

ن �سانعي القرار يف القطاع اخلا�س ل ي�ستطيعون  والتطوير دون املطلوب لأ

�ستثمارات اخلا�سة الكلية. ثانيًا: توجد م�سكلة بيئية كال�سيكية  اإلتقاط قيمة الإ

املناخي  التغيرّ  تكاليف  اإجمايل  اخلا�سة  �سواق  الأ تعك�س  ل  لذا،  خارجية، 

دلة وافية( ]2.7.2[. )توافق عاٍل، اأ

والتطوير  البحث  ثالثة:  فهي  هم  الأ التكنولوجي  التغيي  م�سادر  اأما 

والتعلرّم والتاأثيات غي املبا�رضة.

ع  تو�سرّ الن�ساطات  من  وا�سعة  جمموعة  والتطوير  البحث  يت�سمن   •
للح�سول  مواردها  الكيانات  من  وغيها  واحلكومات  ال�رضكات  فيها 

اأو  اأن تتج�سد يف تكنولوجيات جديدة  التي ميكن  على مزيد من املعرفة 

متطورة.

التكنولوجي،  للتقدم  الكامنة  املوارد  من  جمموعٍة  نتيجَة  التعلم  ل  ي�سكرّ  •
غي  والتاأثي  والتطوير  البحث  يف  هامة  م�ساهمات  تت�سمن  ما  غالبًا 

املبا�رض ووفورات احلجم.

بتكار  الإ منافع  اأو  املعرفة  نقل  املبا�رضة  غي  التاأثيات  تعني   •
قت�سادية من الفرد اأو ال�رضكة اأو ال�سناعة اأو اأي كيان اآخر اأو حتى  الإ

من التكنولوجيا.

دلة النظرية والقائمة على التجربة اأن العنا�رض الثالثة  وبالإجمال، تبنيرّ الأ

عتقاد  م التكنولوجي، ولي�س هناك ما يدعي اإىل الإ توؤدي دورًا هامًا يف اإحراز التقدرّ

خرى  باأن اأحدها اأهم من �سواه. كان للتاأثيات غي املبا�رضة من القطاعات الأ

بتكار يف قطاع الطاقة، لكن قد تكون اأي�سًا لقاعدة تكنولوجية  اأثر كبي على الإ

بالتغيرّ  التكنولوجيات اخلا�سة  تطوير  اأجل  اأهميٌة كبية من  قوية ووا�سعة 

املناخي، ويف ميدان التغيرّ املناخي امللحوظ، اأو على م�ستوى البحوث يف جمال 

نه من غي املمكن حتديد  الطاقة. وتعترب حقيبة جديدة من البحوث �رضورية لأ

الرابحني اأو الفائزين م�سبقًا. وغالبًا ما تدرج م�سادر التغيرّ التكنولوجي يف 

خانة »دفع املوارد قدمًا« )عرب البحث والتطوير مثاًل( اأو »�سحب الطلب« )عرب 

التعلرّم مثاًل(. اإل اأنها ل�سيت بدائل ب�سيطة، بل تتفاعل فيما بينها ب�سكل متكامل 

دلة وافية( ]2.7.2[. )توافق عاٍل، اأ

يف ما يخ�س نقل التكنولوجيات، ل يزال التقرير اخلا�س ب�ساأن الق�سايا 

املنهجية والتكنولوجية يف جمال نقل التكنولوجيا )2000( ال�سادر عن الهيئة 

املناخ، ينطبق على واقع احلال، وقد جاء فيه: يجب  املعنيرّة بتغيرّ  احلكومية 

دلة  اأ )توافق عاٍل،  اإن�ساء بيئة منا�سبة وممكنة يف الدول امل�سيفة وامل�ستقبلة 

و�فية( ]2.7.3[.

قليمية بعاد الإ الأ

قليمية  الإ التحديدات  من  العديد  املناخي  التغيرّ  درا�سات  ا�ستخدمت 

املنهجية.  املقاربات  بني  الفوارق  م�سكلة، وبح�سب  كل  ملا مييرّز  تبعًا  املختلفة 

قليمية املحتملة القدرة على املقارنة بني املعلومات ونقلها  د التمثيل الإ يعيق تعدرّ

حمددة.  بفرتة  اأو  معينة  مبناطق  تعنى  التي  املختلفة  الدرا�سات  اأ�سكال  على 

قليمية  وىل، طريقة عملية لتحليل املعلومات الإ اختار التقرير هذا، باملرتبة الأ

وتقدمي احلقائق ]2.8[.

�سا�ص حمررّكات �سيناريو اخلط الأ

عن  اخلا�س  التقرير  يف  جاء  مما  اأقل  اليوم  انية  ال�سكرّ عات  التوقرّ باتت 

نبعاثات، بناًء على معطيات جديدة ُتظهر اأن معدلت الولدة  �سيناريوهات الإ

يف مناطق خمتلفة من العامل قد انخف�ست ب�سدة. وحتى اليوم، مل ُتطبرّق تلك 

اجلديدة  نبعاثات  الإ �سيناريوهات  من  العديد  يف  بال�سكان  اخلا�سة  التوقعات 

نبعاثات  الإ معدرّلت  املُ�ستخدمة  الدرا�سات  عن  ينتج  امل�سطلحات.  جمال  يف 

النمو  مثل  خرى  الأ كة  املحررّ القوى  يف  ات  التغيرّ ب�سبب  نف�سها،  الإجمالية 

دلة وافية( ]3.2.1[. قت�سادي )توافق عاٍل، اأ الإ

قت�سادي فلم تتغيرّ كثيًا، لكن يوجد تفاوت كبي يف  اأما توقعات النمو الإ

اأرقام الناجت املحلي الإجمايل املن�سورة، مع اإنتقال ب�سيط اإىل ما دون متو�سط 

املذكور  املتو�سط  مقارنًة مع  تقريبًا،   %7 ن�سبته  ال�سيناريوهات اجلديدة مبا 

نبعاثات.  الإ �سيناريوهات  عن  اخلا�س  التقرير  ن�رضها  �سبق  التي  الكتب  يف 

اإجمايل  بتوزيع  اخلا�سة  التوقعات  يف  يذكر  تغيرّ  من  ما  املعطيات،  وبح�سب 

قت�سادي بالن�سبة اإىل اإفريقيا واأميكا  الناجت املحلي. وجاءت توقعات النمو الإ

و�سط اأقل مما ُذكر يف �سيناريوهات التقرير اخلا�س عن  الالتينية وال�رضق الأ

دلة وافية( ]3.2.1[. نبعاثات )توافق عاٍل، اأ �سيناريوهات الإ

3  امل�سائل املتعلقة بالتخفيف

مد   يف �سياٍق طويل الأ
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�صا�س )جميع الغازات والقطاعات( إنبعاثات �صيناريو خط الأ ا

يف  بالطاقة  واملتعلقة  ال�سناعية  الكربون  اأك�سيد  ثاين  اإنبعاثات  كميرّة  اأما 

ؤلرّفات  مو يف  للغاية  كبية  فجاءت  �سا�س  الأ خط  �سيناريوهات  يف   2100 العام 

ما  تراوحت  اإذ  نبعاثات،  الإ �سيناريوهات  عن  اخلا�س  التقرير  فرتة  قبل  ما 

بني 17 و135 جيغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ )4.6- 36.8 جيغا 

، اأي ن�سبة التفاوت ذاتها املذكورة يف التقرير اخلا�س عن 
8

طن من الكربون(

ت�ساهم  قد  الفني(.  �س  امللخرّ يف   7 )الر�سم  تقريبًا  نبعاثات  الإ �سيناريوهات 

دنى اإىل  نبعاثات، على الرغم من التوقعات الأ اأ�سباب خمتلفة يف عدم تراجع الإ

حد ما، جلهة ال�سكان واإجمايل الناجت املحلي. ونظرًا للت�ساوي ما بني جميع 

نبعاثات.  الإ تراجع  اإىل  املتدنية  ال�سكانية  التوقعات  توؤدي  خرى،  الأ العوامل 

التغييات  تعادل  اأدنى، قد  التي ترتكز على توقعات  ال�سيناريوهات  لكن، يف 

نت  اأدنى. ت�سمرّ اآثار �سكانية  اأخرى، جزئيًا،  اإنبعاثات  كات  الطارئة على حمررّ

عات �سكانية اأدنى، اإل اأنها، يف هذه احلال، تقابل معدرّلت  بع�س الدرا�سات توقرّ

و اإنتقاًل باجتاه نظام طاقة كثيف الكربون، 
منو اإقت�سادي اأكرث ارتفاعًا و/اأ

نتقال اإىل اإ�ستعمال الفحم ب�سبب اأ�سعار النفط والغاز املتزايدة. ت�سي  مثل الإ

القرن.  كرب من  الأ الق�سم  نبعاثات يف خالل  الإ ال�سيناريوهات زيادة يف  اأغلبية 

�سا�س )مرجعية( يف املوؤلفات اجلديدة  لكن توجد بع�س �سيناريوهات خط الأ

دلة  نبعاثات اإىل ذروتها ومن ثم ترتاجع )توافق عاٍل، اأ والقدمية ت�سل فيها الإ

و�فية( ]3.2.2[.

ر�س كخط اأ�سا�س، فيتوقع  يف ما يخ�س اإنبعاثات غازات الدفيئة املتعلقة بالأ

من  �رضعة  اأقل  بوتية  لكن  الزراعية  را�سي  الأ متطلبات  تزايد  مع  تزيد  اأن 

نبعاثات املتعلقة بالطاقة. بالن�سبة اإىل اإنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون الناجتة  الإ

را�سي )خا�سة اإزالة الغابات(، فتظهر �سيناريوهات  عن التغيرّ يف اإ�ستخدام الأ

هات مماثلة: تراجع  نبعاثات، توجرّ ما بعد التقرير اخلا�س عن �سيناريوهات الإ

بطيء قد يوؤدي يف نهاية القرن اإىل �سايف اإنبعاثات يبلغ ال�سفر.

الكربونية  غي  الدفيئة  غازات  اإنبعاثات  ترتفع  اأن  اأي�سًا  املتوقع  من 

اأك�سيد  اإنبعاثات ثاين  اأقل من  كمجموعة )من الزراعة خا�سًة(، لكن ب�رضعة 

الكربون، ذلك اأن اأهم م�سادر اإنبعاثات امليثان وثاين اأك�سيد النيرتوز �ستزيد 

�سا�س. ويف  حتى نهاية القرن احلايل مع اإمكانية ت�ساعفها يف بع�س خطوط الأ

حني يتوقع اأن ترتاجع اإنبعاثات بع�س املكونات املعاجلة بالفلور، ُينتظر اأن 

تزداد اأنواع خمتلفة منها ب�سكل كبي ب�سبب النمو ال�رضيع لبع�س ال�سناعات 

بات  مبركرّ وزون  الأ لطبقة  امل�ستنزفة  املواد  اإ�ستبدال  وب�سبب  تولدها،  التي 

دلة معتدلة( ]3.2.2[. الهيدروفلوروكربون )توافق عاٍل، اأ

اجلوية،  هباء  الأ �سالئف  اإنبعاثات  توقعات  يف  ملحوظة  ات  تغيرّ ح�سلت 

التقرير اخلا�س عن  الكربيت منذ �سدور  اأك�سيد  النيرتوجني وثاين  واأك�سيد 

مدى  على  بطيء  منو  اإىل  جديدة  درا�سات  وت�سي  نبعاثات.  الإ �سيناريوهات 

فتتفاوت،  نبعاثات.  الإ �سيناريوهات  عن  اخلا�س  بالتقرير  مقارنًة  اأق�رض 

بنتيجة ذلك، م�سادر اإنبعاثات هذين الغازين على املدى الطويل، يف الدرا�سات 

احلديثة. ويتوقع م�رضوع ال�سيناريوهات اجلديدة اأن تبلغ اإنبعاثات الكربيت 

ذروتها ومب�ستويات اأدنى من تلك املذكورة يف التقرير اخلا�س عن �سيناريوهات 

نبعاثات  إ�ستك�ساف م�سالك الإ نبعاثات. وبداأ عدد �سغي من ال�سيناريوهات با الإ

دلة  �سود والع�سوي والهيدروفلوروكربون )توافق عاٍل، اأ التابعة للكربون الأ

معتدلة( ]3.2.2[.

�سيناريوهات  عن  اخلا�س  التقرير  بني  ما  مقارنة  تظهر  عام،  وب�سكل 

�سا�سية  الأ كة  املحررّ القوى  نطاق  اأن  احلديثة  وال�سيناريوهات  نبعاثات  الإ

نبعاثات مل تتغي كثيًا. والإ

قيا�س اإجمايل الناجت املحلي

اأنه  على  عادة  قت�سادي  الإ النمورّ  ُيعر�س  مد،  الأ الطويلة  �سيناريوهات  يف 

النمو يف اإجمايل الناجت املحلي اأو اإجمايل الناجت القومي. ومن اأجل احل�سول 

عرب  قت�سادي  الإ للن�ساط  احلقيقي  احلجم  معرفة  يف  قيمة  ذات  مقارنة  على 

 املئني اخلام�ش اإىل املئني اخلام�ش والت�سعني من اإجمايل التوزيع
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ك�شيد  اأ ثاين  إنبعاث  ا �شيناريوهات  مقارنة  الفني:  �ص  امللخرّ يف   7 الر�سم 

�شيناريوهات  التقرير اخلا�ص عن  بالطاقة، بح�شب  ق  واملتعلرّ ال�شناعي  الكربون 

نبعاثات وما قبل �شدوره ]الر�شم 3.8[. الإ

كرب لتوزيع  قل اإىل الأ مالحظة: يظهر عمودان اإىل اجلهة اليمنى، وميتدان من الن�سبة الأ

ال�سيناريوهات، وت�سري اإىل املئني اخلام�ش، واخلام�ش والع�رشين، واخلم�سني، واخلام�ش 

وال�سبعني، واخلام�ش والت�سعني من توزيع العام 2100.
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م اإجمايل الناجت املحلي باأ�سعار ثابتة ماأخوذة عن �سنة  الزمن وبني الدول، ُيقدرّ

اأ�سا�س.

ل ال�رضف ال�سائد يف ال�سوق اأو معادل  ما اإختيار عامل التحويل، مثل معدرّ
اأ

القوة ال�رضائية، فيعتمد على نوع التحاليل قيد الإجراء. ولكن، عندما يتعلرّق 

فال  الطاقة(،  مثل  اأخرى،  فيزيائية  قيا�سات  )اأو  نبعاثات  الإ بقيا�س  مر  الأ

ل  فرق بني التمثيل امل�ستند اإىل معادل القوة ال�رضائية اأو ذلك امل�ستند اإىل معدرّ

ة  ال�رضف ال�سائد يف ال�سوق لقيا�س اإجمايل الناجت املحلي، وذلك نظرًا اإىل اأن قورّ

( مع تغيرّ اأرقام اإجمايل الناجت املحلي.  نبعاثات �ستتغيرّ )ب�سكل تعوي�سيرّ الإ

ر اإختيار  ؤثرّ اأي، عند اإ�ستعمال جمموعة متما�سكة من القيا�سات، ل يجب اأن يو

ب�سكل ملمو�س. ويتوافق  خي  الأ نبعاثات  الإ امل�ستخدم على م�ستوى  القيا�س 

�سارة اإىل اأن الإختيار  عدد من الدرا�سات اجلديدة يف الكتب املن�سورة على الإ

اإ�سقاطات  على  ملمو�س  ب�سكل  ذاته  بحد  ر  ؤثرّ يو ل  ال�رضف  ملعدرّلت  احلايل 

نبعاثات فال  بالإ بالتقرير اخلا�س  يتعلرّق  ما  اأما يف  مد.  الأ الطويلة  نبعاثات  الإ

قت�سادي يف ال�سيناريوهات  نبعاثات اإن مترّ قيا�س الن�ساط الإ تتغيرّ م�سارات الإ

�ستناد اإىل معدرّلت ال�رضف اأو معادل القدرة ال�رضائية. ربعة بالإ الأ

نبعاثات بني  وت�سي بع�س الدرا�سات اإىل وجود اإختالفات يف م�ستويات الإ

امل�ستندة  وتلك  ال�سوق  يف  ال�سائدة  ال�رضف  معدرّلت  اإىل  امل�ستندة  التقديرات 

توافق  على  كبي  ب�سكل  النتائج  تلك  وتعتمد  ال�رضائية.  القدرة  معادل  اإىل 

مد  الأ الق�سية  ال�سيناريوهات  بع�س  ويف  اأخرى.  اأمور  بني  من  التقديرات، 

على عندما  �سفل اإىل الأ )مع اأفق ميتدرّ حتى العام 2030(، يتمرّ اإعتماد نهج من الأ

�ستثمار /  نتاجية والقرارات املتعلرّقة بالإ تكون الإفرتا�سات املتعلرّقة بنمو الإ

الطويلة  ال�سيناريوهات  يف  اأما  النماذج.  يف  للنمورّ  �سا�سي  الأ الدافع  دخار،  الإ

معدرّلت  م  تقدرّ عندما  �سفل،  الأ اإىل  على  الأ من  نهج  اإ�ستخدام  عادًة  فيتمرّ  مد  الأ

اإفرتا�سات  اأ�سا�س  على  اأو  التوافق  اأ�سا�س  على  مبا�رضة  اأكرث  ب�سكل  النمو 

اأوجه عدم توافق يف  اإىل  النتائج  اإختالف  . وقد يعود  النمورّ مكانيات  اأخرى لإ

على  مبنية  ح�سابات  من  نتقال  الإ عند  الطاقة،  كفاءة  ن  حت�سرّ قيا�سات  تعديل 

ل ال�رضف ال�سائد يف ال�سوق اإىل تلك مبنية على معادل القوة ال�رضائية. معدرّ

القوة  معادل  على  املبنية  اجلديدة  الدرا�سات  من  املاأخوذة  دلة  الأ وت�سي 

ن اإختيار مقيا�س اإجمايل الناجت املحلي )معادل القوة ال�رضائية 
ال�رضائية اإىل اأ

نبعاثات امل�سقطة، عند  ل ال�رضف ال�سائد يف ال�سوق( بالكاد يوؤثر على الإ اأو معدرّ

اإ�ستعمال القيا�سات ب�سكل مالئم. اأما الإختالفات، واإن وجدت، فهي �سغية 

مقارنًة بعدم اليقني الناجت عن الإفرتا�سات املبنية على بارامرتات اأخرى، مثاًل 

التغيرّ التكنولوجي. وعلى الرغم من ذلك، ي�سي النقا�س ال�سائد، بو�سوح، اإىل 

احلاجة باأن يكون وا�سعو النماذج اأكرث �سفافية يف �رضحهم عوامل التحويل، 

)توافق عاٍل،  واأن ينتبهوا عند عر�س الإفرتا�سات حول العوامل اخلارجية 

دلة و�فية( ]3.2.1[. �أ

�سيناريوهات التثبيت

تعترب الكتب عادًة اأن الهدف يكمن يف تثبيت تركيزات ثاين اأك�سيد الكربون 

ف�سل حتديد  يف الغالف اجلوي. وعند درا�سة اأكرث من غاز دفيئة واحد، من الأ

هدف على م�ستوى تركيزات غازات الدفيئة، يعربرّ عنه من حيث تركيز ثاين 

الغازات  تركيزات  وزن  اأي  �سعاعي،  الإ التاأثي  اأو  املكافئ  الكربون  اأك�سيد 

خرى، هناك  �سعاعية. ومن بني اخليارات الأ املختلفة من خالل خ�سائ�سها الإ

هداف  الأ فائدة  اأما  اإ�ستهدافه.  اأو  احلرارة  لدرجات  العاملي  ط  املتو�سرّ تثبيت 

املناخ،  اأنرّها ل تعتمد على ح�سا�سية  �سعاعي فتكمن يف  التاأثي الإ اإىل  امل�ستندة 

يف  احلرارة  درجات  على  عديدة  تاأثيات  وجود  اإمكانية  يف  �سلبيتها  وتكمن 

امل�ستندة  هداف  الأ متلك  ول  �سعاعي.  الإ التاأثي  م�ستويات  من  م�ستوى  كل 

اإىل درجات احلرارة، من جهة اأخرى، اإيجابيات هامة اإثر اإرتباطها مبا�رضة 

و اإحتمال تخطي 
بتاأثيات تغيرّ املناخ. ويعتمد نهج اآخر على اإحت�ساب املخاطر اأ

ط درجات احلرارة ال�سنوي العاملي منذ فرتة ما  بع�س القيم يف اإرتفاع متو�سرّ

قبل الثورة ال�سناعية، من اأجل اأهداف تثبيت اأو تاأثي اإ�سعاعي خا�سة.

ثاين  تركيزات  بني  وقوية  وثيقة  عالقة  املن�سورة،  الدرا�سات  يف  َتظهر، 

اأك�سيد  ثاين  وتركيزات  �سعاعي(  الإ التاأثي  )اأو  املكافئ  الكربون  اأك�سيد 

امل�ساهم  هو  الكربون  اأك�سيد  ثاين  ن  لأ  ،2100 العام  بحلول  وحده  الكربون 

�سعاعي. واإنطالقًا من تلك العالقة، وت�سهياًل للمقارنة ما  كرب يف التاأثي الإ الأ

بني ال�سيناريوهات ولتقييمها، مترّ جمع �سيناريوهات التثبيت )متعددة الغازات 

واملتعلرّقة بثاين اأك�سيد الكربون وحده( �سمن فئات متعددة تختلف يف �رضامة 

�س الفني(. هداف )اجلدول 2 يف امللخرّ الأ

�سعاعي  الإ التاأثي  اأو  بالرتكيزات  يتعلرّق  حمدد  هدف  اأي  يحتاج  مبدئيًا، 

لنظم  التابعة  �ستعادة  الإ عمليات  اأن  اإىل  نظرًا  الُدنيا  امل�ستويات  اإىل  ينزل  اأن 

تعود  اأعلى  تثبيت  اأهداف  اأن  و�سحيح  الت�سبرّع.  تقارب  واملحيطات  ر�س  الأ

 .2100 العام  النهائية  النتيجة  فتتخطى  التوقيت  حيث  من  الوراء  اإىل  بنا 

نبعاثات  ، يجب احلدرّ يف النهاية من الإ لكن، من اأجل حتقيق هدف تثبيت معنيرّ

التثبيت  فئتي  حتقيق  اأجل  من  لكن،  بكثي.  احلالية  امل�ستويات  دون  ما  اإىل 

وىل والثانية، من ال�رضوري احل�سول على اإنبعاثات �سلبية بنهاية القرن  الأ

�س الفني( )توافق  يف العديد من ال�سيناريوهات املدرو�سة )الر�سم 8 يف امللخرّ

دلة وافية( ]3.3.5[. عاٍل، اأ
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نبعاثات مبدى �رضامة هدف التثبيت. فالهدف  ويرتبط توقيت احلدرّ من الإ

نبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون )اأنظر الر�سم  ال�سارم يحتاج اإىل ذروة اأبكر لإ

فئة  مبوجب  املطلوب  من  ال�سيناريوهات،  معظم  ويف  الفني(.  �س  امللخرّ يف   8

ومن   ،2015 العام  قبل  نبعاثات  الإ من  احلدرّ  �رضامة  كرث  الأ وىل  الأ التثبيت 

بحلول  اليوم،  اإنبعاثات  من   %50 ن�سبة  دون  ما  اإىل  منها  املزيد  خف�س  ثم 

نبعاثات العاملية ذروتها  اأما بالن�سبة اإىل الفئة الثالثة فتبلغ الإ  .2050 العام 

العام  م�ستويات  اإىل  وتعود  و2030،   2010 العامني  بني  ال�سيناريوهات  يف 

الرابعة  الفئة  اإىل  بالن�سبة  اأما   .2040 العام  بحلول  وذلك  ل،  كمعدرّ  2000

�س  نبعاثات يبلغ ذروته يف العام 2040 تقريبًا )الر�سم 9 يف امللخرّ فمتو�سط الإ

دلة وافية(. الفني( )توافق عاٍل، اأ

�سا�س،  الأ وبخط  وم�ستواه،  التثبيت  بهدف  التثبيت  كلفة  وترتبط 

التغيرّ  ل  معدرّ عن  ف�ساًل  عتبار،  الإ بعني  املاأخوذة  التكنولوجيات  ومبحفظة 

من  اأدنى  م�ستويات  مع   
9

العاملية التخفيف  تكاليف  وترتفع  التكنولوجي. 

تكاليف  ترتاوح   ،2050 العام  ويف  اأ�سا�س.  خلط  اأعلى  واإنبعاثات  التثبيت، 

)الفئة  املكافئ  الكربون  اأك�سيد  ثاين  من  املليون  يف  650 جزءًا  عند  التثبيت 

الناجت  اإجمايل  من   
10

%1 ن�سبتها  وزيادة   %2 ن�سبتها  خ�سارة  بني  الرابعة( 

اأك�سيد  ثاين  من  املليون  يف  جزءًا   650 لتثبيت  اأما   .2050 للعام  املحلي 

الكربون املكافئ )الفئة الثالثة( فترتاوح الكلفة بني زيادة طفيفة واإنخفا�س 

تثبيت  م�ستويات  عند  اأما   .
11

املحلي الناجت  اإجمايل  من   %4 حوايل  ن�سبته 

ترتاوح ما بني 445 و535 جزءًا يف املليون من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ 

فتقل التكاليف عن ن�سبة 5.5% من اإجمايل الناجت املحلي، لكن عدد الدرا�سات 

حمدود وغالبًا ما ت�ستخدم خطوط اأ�سا�س متدنية.

فئة

التاأثي 

�سعاعي  الإ

)واط يف 

ع  املرت املربرّ

الواحد(

تركيز ثاين اأك�سيد 

 
ج(

الكربون 

)جزء يف املليون(

تركيز ثاين اأك�سيد 

 
ج(

الكربون املكافئ 

)جزء يف املليون(

ط العاملي  توازن املتو�سرّ

لزيادة درجات احلرارة 

ما بعد الثورة ال�سناعية، 

باإ�ستخدام »اأف�سل تقدير« 

ب( ج( 
حل�سا�سية املناخ 

)درجة مئوية(

ال�سنة الذروة 

لثاين اأك�سيد 

الكربون

د(
)�سنة( 

نبعاث  تغيرّ يف الإ

العايل لثاين اأك�سيد 

الكربون �سنة 2050 

د(
)% اإنبعاثات 2000( 

عدد 

ال�سيناريوهات 

املقيرّمة

I3.0-2.5400-350490-4452.4-2.02015-200050- 6-85 اىل

II3.5-3.0440-400535-4902.8-2.42020-200030- 18-60 اىل

III4.0-3.5485-440590-5353.2-2.82030-20105+ 21-30 اىل

IV5.0-4.0570-485710-5904.0-3.22060-202060+ 118+10 اىل

V6.0-5.0660-570855-7104.9-4.02080-205085+ 9+25 اىل

VI7.5-6.0790-6601130-8556.1-4.92090-2060140+ 5+90 اىل

177ا ملجموع

هداف التثبيت املختلفة وقيا�شات التثبيت البديلة )اجلدول  خر �شيناريوهات التثبيت )بعد �شدور تقرير التقييم الثالث( مبوجب اأ اجلدول 2 يف امللّخ�ص الفني: ت�شنيف اآ

.)3.5

مالحظات: 

ع لدرجات احلرارة للعام 2100 اإثر ق�سور املناخ الذاتي. �سارة اإىل اأن املتو�سط العاملي لدرجات احلرارة عند التوازن يختلف عن املتو�سط العاملي املتوقرّ جتدر الإ اأ( 

ُت�ستخدم العالقات الب�سيطة احلرارة عند التوازن =  و. وقد ت�سبب الالخطية يف التاأثريات التفاعلية )مبا يف ذلك الغطاء اجلليدي مثاًل ودورة الكربون( اإرتباط ح�سا�سية املناخ  ب( 

كرث ترجيحًا، ما يتوافق  بعامل الوقت، كما توؤدي اإىل املزيد من عدم اليقني يف م�ستويات اإحرتار اأكرب. وي�سري اأف�سل تقدير حل�سا�سية املناخ )3 درجات مئوية( اإىل القيمة الأ

ول امل�ساهم يف تقرير التقييم الرابع. طار 10.2، الر�سم 2، يف تقرير الفريق العامل الأ �ستناد اأي�سًا اإىل �رشوحات الإ ول حل�سا�سية املناخ بالإ مع تقييم الفريق العامل الأ

توازي النطاقات املئني 15 و85 لتوزيع ال�سيناريوهات مبوجب تقرير التقييم الثالث. وتظهر اإنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون مبا ي�سمح مبقارنة ال�سيناريوهات املتعددة  ج( 

الغازات مع �سيناريوهات ثاين اأك�سيد الكربون وحده.

هداف املعرو�سة )اأي  دنى. ومت ت�سنيف الدرا�سات على اأ�سا�ش الأ على اإىل احلد الأ نتباه عند الت�سنيف. وت�سم كل فئة نطاقًا من درا�سات احلدرّ الأ �سارة اإىل �رشورة الإ وجتدر الإ

�ستناد عليها للربط بني قيا�سات التثبيت املختلفة فهي عر�سة بدورها لعدم اليقني )اأنظر الر�سم 3.16(. ب�سم منذجة اأوجه عدم اليقني(. اأما العالقة التي مت الإ

دنى. ففي حال مت اإ�ستثناء مناطق اأو اإختيار حمفظات  قت�ساد الكلي التي يقيرّمها التقرير احلايل مبنية على نهج يبحث عن الكلفة العاملية الأ  اإن الدرا�سات حول حمفظات التخفيف وتكاليف الإ
9

فرتا�سات، كتلك املبنية على خطوط  ، اإىل تعدد الإ ختالف بني حمفظات التخفيف وكلفته عند م�ستوى تثبيت معنيرّ �سعار العاملية. ويعود �سبب الإ ل توؤمن ن�سب التخفيف الق�سوى، �سرتتفع الأ

�سا�ش )خطوط اأ�سا�ش اأدنى تعطي تكاليف اأدنى(، واإىل غازات الدفيئة وخيارات التخفيف التي يتم اإختيارها )مزيد من الغازات وخيارات التخفيف يوؤدي اإىل تكاليف اأدنى(، واإىل منحنيات  الأ

خيارات التخفيف ومعدرّل التغريرّ التكنولوجي.

  مترّ اإعطاء نطاق املئني املتو�سط والعا�رش والت�سعني للبيانات املحلرّلة.
10

جمايل الناجت املحلي بحوايل 0.1 نقطة مئوية.  ت�ساوي خ�سارة ن�سبة 4% من اإجمايل الناجت املحلي يف العام 2050 اإنخفا�سًا يف النمو العاملي لإ
11
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غالبًا ما تخفرّف مقاربة الغاز املتعدد وت�سمني م�سارف الكربون، ب�سكل 

يخ�س  ما  يف  اليقني  يغيب  فقط.  الكربون  اإنبعاثات  اإنخفا�س  تكاليف  كبي، 

فرتا�سات حول خيارات اخلطوط  ل العاملي لتكاليف التثبيت، ب�سبب الإ املعدرّ

اإىل  �سا�س والتخفيف يف مناذج تختلف للغاية وتتمتع باأثر كبي. بالن�سبة  الأ

تختلف  اأن  ميكن  ق�سية،  زمنية  فرتات  وعلى  والقطاعات،  البلدان  بع�س 

دلة  مد )توافق عاٍل، اأ ل العاملي والطويل الأ التكاليف ب�سكل ملحوظ عن املعدرّ

و�فية( ]3.3.5[.

را�سي   اأظهرت درا�سات التثبيت احلديثة اأن خيارات تخفيف اإ�ستخدام الأ

)ثاين اأك�سيد الكربون اأو غيه( توؤدي اإىل اإنخفا�س مرن وفاعل بالقيا�س اإىل 

كلفة حتقيق اأهداف التثبيت للعام 2100. يف بع�س ال�سيناريوهات، ُتعد الطاقة 

حيائية هامًة  )الوقود ال�سلب وال�سائل( املتزايدة التجارية املتاأتية عن الكتلة الأ

للتثبيت، اإذ توؤمن ن�سبة 5% - 30% من الإنخفا�س الرتاكمي، وحوايل ن�سبة 

إ�سرتاتيجية اإنبعاثات  ولية خالل القرن، خا�سًة كا 10% - 25% من الطاقة الأ

حيائية واإلتقاط الكربون وتخزينه. �سلبية �سافية جتمع ما بني طاقة الكتلة الأ
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200020202040206020802100 20202040206020802100

200020202040206020802100 200020202040206020802100

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

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

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

¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 440 - 400
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 535 - 490

äÉgƒjQÉæ«°ùdG 18 = n
2020 - 2000 IhQòdG áæ°S

¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 570 - 480
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 710 - 590

äÉgƒjQÉæ«°ùdG 118 = n
2060 - 2020 IhQòdG áæ°S

¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 790 - 660
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 1130 - 855

äÉgƒjQÉæ«°ùdG 5 = n
2090 - 2060 IhQòdG áæ°S

¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 660 - 570
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 855 - 710

äÉgƒjQÉæ«°ùdG 9 = n
2080 - 2050 IhQòdG áæ°S

¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 480 - 440
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 590 - 535

äÉgƒjQÉæ«°ùdG 21 = n
2030 - 2010 IhQòdG áæ°S

¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 400 - 350
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 490 - 445

äÉgƒjQÉæ«°ùdG 6 = n
2015 - 2000 IhQòdG áæ°S

ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 550
äÉKÉ©ÑfÉdG äÉgƒjQÉæ«°S ¥É£f ¿ƒHôµdG

ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 750
äÉKÉ©ÑfÉdG äÉgƒjQÉæ«°S ¥É£f ¿ƒHôµdG

ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 650
äÉKÉ©ÑfÉdG äÉgƒjQÉæ«°S ¥É£f ¿ƒHôµdG

ó«°ùcCG »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 450
äÉKÉ©ÑfÉdG äÉgƒjQÉæ«°S ¥É£f ¿ƒHôµdG

1 áÄØdG2 áÄØdG

3 áÄØdG4 áÄØdG

5 áÄØdG6 áÄØdG

طار املوجود يف  إىل الفئة 6 كما يحددها الإ هداف التثبيت )الفئة 1 ا إنبعاثات �شيناريوهات التخفيف لفئات بديلة عن اأ هات ا �ص الفني: توجرّ الر�سم 8 يف امللخرّ

رت بعد تقرير التقييم الثالث.  حدث �شيناريوهات التخفيف التي ُطورّ ك�شيد الكربون يف اأ إىل انبعاثات ثاين اأ لة باللون البني الفاحت فهي ت�شي ا ما املناطق املظلرّ كل �شكل(. اأ

ل.، 2001(. تنظر �شيناريوهات  إتز اأ كرث من 80 �شيناريو تثبيت مبوجب تقرير التقييم الثالث )موريتا ا إىل نطاق اأ خ�رش فهي ت�شي ا لة باللون الأ إىل املناطق املظلرّ بالن�شبة ا

نبعاثات بني النماذج ب�شبب فروقات يف القطاعات  ن تختلف الإ دنى امل�شتويات املذكورة يف تقرير التقييم الثالث. ميكن اأ هداف تثبيت تنخف�ص عن اأ إىل اأ الفئتني 1 و2 ا

إ�شتخدام  ا ال�شلبية( عرب  نبعاثات  )الإ الكربون من اجلو  ك�شيد  اأ إنبعاثات ثاين  ا إزالة  ا ال�شيناريوهات  التثبيت، تن�رش بع�ص  دنى م�شتويات  اأ إىل  ا للو�شول  وغطاء �شناعي. 

إلتقاط الكربون ]الر�شم 3.17[. حيائية عرب و�شائل ا إنتاج الطاقة من الكتلة الأ تكنولوجيات مثل ا
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¿ƒ«∏ªdG »a AõL PPM :
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉKCO2 eq : 

 :Carbon Price
W/m2 : 
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وكلفته.  التثبيت  نوع  حتديد  اأجل  من  �سا�س  الأ خط  خيار  عن  غنى  ول 

بالتغيرّ  اخلا�سة  املختلفة  الإفرتا�سات  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  التاأثي  هذا  يعود 

�سا�س. التكنولوجي يف �سيناريوهات اخلط الأ

دور التكنولوجيات

حتدث  والهيكلية  التكنولوجية  ات  التغيرّ اأن  ال�سيناريوهات  جميع  تعترب 

مقارنًة مع احلالة  نبعاثات  لالإ ن�سبي  اإىل تخفيف  يوؤدي  ما  القرن،  هذا  خالل 

قت�ساد  والإ املحلي  الناجت  اإجمايل  هيكليات  قوة  بقاء  على  للمحافظة  النظرية 

على حالها اليوم )اأنظر الف�سل 2، املقطع 2.9.1.3(.

كبيًا  تكنولوجيًا  ًا  تغيرّ �سا�س  الأ اخلط  �سيناريوهات  تفرت�س  ما  غالبًا 

يوجد  التخفيف،  �سيناريوهات  يف  ومتطورة.  حديثة  تكنولوجيات  ون�رض 

والتدابي.  ال�سيا�سات  خمتلف  ي�سبرّبه  الذي  التكنولوجي  التغيرّ  من  املزيد 

التكنولوجي  م  التقدرّ اأهمية  على  الطويل  مد  الأ تثبيت  �سيناريوهات  د  ت�سدرّ

املحلية  التكنولوجيا  وتغيي  الفعل  عرب  والتعلرّم  املتطورة  والتكنولوجيات 

الداخلية من اأجل حتقيق اأهداف التثبيت وتخفيف الكلفة على حد �سواء. ويف 

م التكنولوجي واإ�ستخدام التكنولوجيات املتطورة قد اأُدخال يف  حني اأن التقدرّ

مبداأ  على  اجلديدة  داب  الآ تركز  داب،  الآ اأغلبية  يف  اخلارج  من  �سيناريوهات 

ال�سيناريوهات  تلك  الداخلية. تظهر  التكنولوجيات  الفعل وتغيي  التعلرّم عرب 

املبكر  التكنولوجيات  ن�رض  اأن  النماذج  وتفرت�س  املبكر،  للعمل  اأكرب  منافع 

دلة وافية( ]3.4[. يوؤدي اإىل املنفعة العلمية وخف�س التكاليف )توافق عاٍل، اأ

�شعاعي مقارنة مع م�شتوى ما قبل املرحلة ال�شناعية واط / مرت  ثي الإ مد )التاأ هداف التثبيت الطويل الأ الر�سم 9 يف امللّخ�ص الفني: العالقة بني كلفة التخفيف واأ

ك�شيد الكربون املكافئ( ]الر�شم 3.25[. مربع وتركيز ثاين اأ

�سكال اإىل الي�سار فهي للعام 2030،  �سفل(. اأما الأ على( و�سعر الكربون )يف الأ �سكال التكاليف التي تقا�ش كن�سبة خ�سارة يف اإجمايل الناجت املحلي )يف الأ مالحظات: حتدد الأ

�سطر امللونة فهي ت�سري اإىل درا�سات حمددة مع ديناميات متثيلية للكلفة، من تقدير كلفة مرتفعة كثرياً اإىل  ويف الو�سط للعام 2050 واإىل اليمني للعام 2100. بالن�سبة اإىل الأ

للة باللون الرمادي املئني الثمانني يف تقرير التقييم الثالث،  �سا�ش. متثرّل املناطق املظرّ ل خط الأ منخف�سة للغاية. وُتظهر اأي�سًا ال�سيناريوهات مناذج ذات اإفرتا�سات مماثلة ت�سكرّ

وما بعد ال�سيناريوهت التي و�سعها. متثرّل اخلطوط ال�سلبة �سيناريوهات متثيلية تدر�ش جميع الغازات النا�سطة اإ�سعاعيًا. ومتثرّل اخلطوط املتقطعة �سيناريوهات الغاز املتعدد، 

خرى تتناول جميع الغازات النا�سطة اإ�سعاعيًا(. ت�ساف �سيناريوهات  حيث ُيحدد الهدف بالغازات ال�ستة املن�سو�ش عليها يف بروتوكول كيوتو )�سيناريوهات الغاز املتعدد الأ

�سعاعي الوا�سحة يف الر�سم 3.16. تثبيت ثاين اأك�سيد الكربون بناًء على العالقة بني تركيز ثاين اأك�سيد الكربون واأهداف التاأثري الإ

حرتار ال�سطحي الذي يتبع ت�ساعف تركيزات ثاين  ط عاملي لالإ
رّ
�سعاعي امل�ستدام. وهو لي�ش اإ�سقاطًا، بل ُيحدد كمتو�س �ستجابة النظام املناخي للتاأثري الإ  اإنرّ توازن ح�سا�سية املناخ هو قيا�ش لإ

12

ول من تقرير التقييم الرابع[. �ش لوا�سعي ال�سيا�سات للفريق العامل الأ اأك�سيد الكربون ]امللخرّ
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تعك�س فئات ال�سيناريوهات املختلفة امل�ساهمات املتعددة لتدابي التخفيف. 

من   %80  -  %60 ن�سبة  تتاأتى  التثبيت،  �سيناريوهات  جميع  بح�سب  لكن، 

اخلف�س الإجمايل عن قطاعي الطاقة وال�سناعة. ت�ساهم الغازات غي الكربون 

مثلة التو�سيحية  را�سي بن�سبة 30% - 40% املتبقية )اأنظر الأ واإ�ستخدام الأ

تثبيت  مل�ستويات  جديدة  درا�سات  تظهر  الفني(.  �س  امللخرّ يف   10 الر�سم  يف 

قا�سية اأن هناك حاجة اإىل جمموعة اأو�سع من التكنولوجيات تت�سمن: اإلتقاط 

وتخزينه  الكربون  اإلتقاط  مع  اأحيائية  وطاقة  نوويًا  وتخزينه  الكربون 

دلة وافية( ]3.3.5[. جيولوجيًا )توافق عاٍل، اأ

التخفيف والتكيرّف على �سوء تاأثيات تغيرّ املناخ و�سنع 

القرار بوجود اأوجه عدم اليقني

التغيرّ  ومفاهيم  املناخ  لتغيرّ  �س  التعررّ اأوجه  باأهم  املرتبط  القلق  ر  ؤثرّ �سيو

مد، وبالتايل  اخلطي للمناخ، على القرارات املتعلرّقة باأهداف املناخ الطويلة الأ

الطبيعية  النظم  �سا�سية  الأ العر�سة  اأوجه  وتتجاوز  التخفيف.  م�سالك  على 

والب�رضية وتتواجد على م�ستويات خمتلفة من تغيرّ درجات احلرارة. ويحقق 

اأهداف مناخية �سارمة،  ال�سارمة مزيدًا من  التثبيت  مزيٌد من �سيناريوهات 

إ�ستخدامها  وبا املناخ.  لتغيرّ  �سا�سية  الأ العر�سة  اأوجه  توليد  خطر  خمفرّ�سًا 

ال�سارمة  ال�سيناريوهات  ملعظم  ميكن   ،
12

املناخ حل�سا�سية  ف�سل«  الأ »التقدير 

)التثبيت عند 445-490 جزءًا يف املليون من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ( 

2-2.4 درجة مئوية  العاملي لدرجات احلرارة عند  ط  اأن حتدرّ زيادات املتو�سرّ

نبعاثات  الإ اإرتفاع  اإىل  يوؤدي  ال�سناعية، ما  الثورة  القائم قبل  امل�ستوى  فوق 

50% من امل�ستويات احلالية،  اأعلى مبا ن�سبته تقريبًا  15 �سنة لت�سبح  خالل 

بحلول العام 2050. وبو�سع ال�سيناريوهات املثبرّتة عند 535-590 جزءًا يف 

 3.2-2.8 اإىل  الزيادة  من  حتد  اأن  املكافئ  الكربون  اأك�سيد  ثاين  من  املليون 

بينما حتدرّ م�ستويات  ال�سناعية،  الثورة  درجة مئوية فوق م�ستويات ما قبل 

التثبيت عند 590-710 جزءًا يف املليون من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ على 

نبعاثات ذروتها خالل ال�سنوات  3.2-4 درجات مئوية، ما يوؤدي اإىل بلوغ الإ

�س التنفيذي( ]3.3، 3.5[. 22 و55 على التوايل )اأنظر الر�سم 11 يف امللخرّ

وجة  كرث اإرتفاعًا، اإمكانية تخطي اأية عتبة لأ يزيد خطر ح�سا�سيات املناخ الأ

اإرتفاع مفرط  اأن توؤدي اإىل  نبعاثات  عر�سة حمددة. وميكن ل�سيناريوهات الإ
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إىل الي�شار(  ا 2000 و2030 )الر�شم  إجراءات التخفيف البديلة للفرتة املمتدة ما بني العامني  ا نبعاثات �شمن  الر�سم 10 يف امللّخ�ص التنفيذي: خف�ص تراكمي لالإ

 AIM, IMAGE, IPAC,( مناذج  ربعة  اأ عن  خوذة  املاأ ال�شيناريوهات  الكامل  الر�شم  ويعر�ص  اليمني(.  إىل  ا )الر�شم  و2100   2000 العامني  بني  ما  املمتدة  وللفرتة 

ط )650 جزءاً يف املليون 
رّ

ك�شيد الكربون املكافئ( وامل�شتوى املتو�ش MESSAGE( بهدف حتقيق التثبيت على امل�شتوى املتدين )490-540 جزءاً يف املليون من ثاين اأ
ك�شيد الكربون  نبعاثات حتقيقًا لهدف الـ650 جزءاً يف املليون من ثاين اأ إىل م�شتوى احلد من الإ ك�شيد الكربون املكافئ(. وت�شي اخلطوط العري�شة باللون الداكن ا من ثاين اأ

ك�شيد الكربون املكافئ.  �شايف املطلوب لتحقيق هدف الـ490-540 جزءاً يف املليون من ثاين اأ إىل اخلف�ص الإ املكافئ، بينما ت�شي اخلطوط العري�شة باللون الفاحت ا

ة خيارات  ن ح�شرّ إىل اأ إلتقاط الكربون وتخزينه )AIM(، وا و ا خذ بالتخفيف من خالل تعزيز م�شارف الغابات )AIM وIPAC( اأ ن بع�ص النماذج ل تاأ إىل اأ �شارة ا وجتدر الإ

حيائية  الأ الكتلة  إلتقاط كربون  ا CCS على  �شا�ص. وتعتمد عملية  الأ باإدخال تلك اخليارات يف خط  ي�شًا  اأ الطاقة ترتبط  إمدادات  ا الكربون من جممل  الطاقة املتدنية 

إزالة الغابات ]الر�شم 3.23[. نبعاثات الناجتة عن ا وتخزينه. وت�شمرّ م�شارف الغابات احلد من الإ
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يف حدود الرتكيزات الق�سوى، ما يوؤدي بدوره اإىل معدرّلت اأعلى لتغيرّ املناخ 

�سا�سية. وت�سي  مع مرور القرن، ويزيد من تخطي عتبات اأوجه العر�سة الأ

للمناخ  التفاعلية  والتاأثيات  الكربون  دورة  تاأثي  يف  نظرت  التي  الدرا�سات 

اأعاله  املذكورة  رة  املقدرّ الرتكيزات  م�ستويات  قيمة  من  التقليل  اإمكانية  اإىل 

والإحرتار ذات ال�سلة ل�سيناريو اإنبعاثات حمدد. وتظهر احلاجة اإىل تدابي 

اأجل  من  للمناخ،  اأعلى  ح�سا�سية  وجود  ظل  يف  �رضامة  واأكرث  اأبكر  تخفيف 

حتقيق م�ستوى الرتكيز ذاته.

متكررة  عمليًة  املطلوب  التخفيف  مب�ستوى  املتعلرّق  القرار  �سنع  ل  ي�سكرّ

املنافع  �ستثمار يف جمال التخفيف والتكيرّف، ويف  دارة املخاطر، تنظر يف الإ لإ

اإزاء تغيرّ املناخ، ويف ال�رضر الناجت  اأو ذاك  امل�سرتكة الناجتة عن هذا القرار 

�ستدامة  عن تغيرّ املناخ. وتت�سابك تلك العملية مع القرارات املتعلرّقة مب�سالك الإ

اإحدى  وهي  امل�سرتكة،  املنافع  حتليل  عملية  وحتاول  والتنمية.  ؤ  والتكافو

حيث  من  املناخ  تغيرّ  عن  الناجت  ال�رضر  كمية  د  حتدرّ اأن  رة،  املتوفرّ دوات  الأ

حيث  من  خم�سوم  ك�رضر  اأو  الإجتماعية،  الكربون  )ككلفة  النقدية  القيمة 

الوقت(. ونتيجة غياب اليقني الوا�سع وامل�ساكل املتعلرّقة بتحديد كمية ال�رضر 

ثقة  بكلرّ  الإجتماعية  الكربون  كلفة  تقدير  ال�سعب  من  زال  ما  ال�سوقي،  غي 

وتاأكيد. وتعتمد النتائج على عدد كبي من الإفرتا�سات املعيارية والتجريبية 

لتكاليف  التكاملية  للتحاليل  واملحدودة  رة  املبكرّ النتائج  وت�سي  كيدة.  الأ غي 

اإمكانية  دون  من  احلجم  حيث  من  املقارنة  اإمكانية  اإىل  ومنافعه،  التخفيف 

نبعاثات اأو م�ستوى تثبيت تتخطى فيه املنافع التكاليف،  التاأكيد على م�سلك الإ

قت�سادية ملختلف م�سالك  تاأكيدًا ل اإلتبا�س فيه. اأما التقييم املتكامل للتكاليف الإ

ق�سى اإقت�ساديًا وم�ستوى  التخفيف ومنافعها في�سي اإىل اإرتباط التوقيت الأ

التخفيف باملنحنى غي الوا�سح املعامل واخل�سائ�س، لتحديد تكاليف ال�رضر 

الناجت عن تغيرّ املناخ. 

رتباط على ال�سكل التايل: ويظهر هذا الإ

اإذا منا منحنى كلفة ال�رضر الناجت عن تغيرّ املناخ منوًا بطيئًا ومنتظمًا،   •
ه اأمامي جيرّد )يزيد من اإمكانية الإح�سان يف اإختيار  ويف ظل وجود موجرّ

رًا  تاأخرّ اأكرث  تخفيف  اإعتماد  اإقت�ساديًا  ف�سل  الأ فمن  التكيرّف(،  توقيت 

واأقلرّ �رضامة.

اأو يحتوي على نقاط لخطية )مثل  اإذا بقي املنحنى ينمو ب�سكل �رضيع   •
ف�سل  اأحداث كارثية( فمن الأ اإمكانيات وقوع  اأو حتى  العر�سة  عتبات 

دلة  اإقت�ساديًا اإعتماد تخفيف اأكرث اإبكارًا واأكرث �رضامة. )توافق عاٍل، اأ

و�فية( ]3.6.1[.

مد الق�سي مد الطويل والأ العالقات بني الأ

الدفيئة،  غازات  اإنبعاثات  تثبيت  هدف  ي  لأ قريبة  قرارات  اإترّخاذ  ميكن 

مالئم  م�سار  على  بقاء  الإ على  امل�ساعدة  بعد  وذلك  التخفيف،  بفر�س  تتعلرّق 

ط العاملي 
رّ

نة( وعالقتها باملتو�ش �ص الفني )اخلطوط العري�شة امللورّ �ص الفني: فئات �شيناريوهات التثبيت كما جاء يف الر�شم 8 يف امللخرّ الر�سم 11 يف امللخرّ

لتغيرّ درجات احلرارة فوق م�شتوى ما قبل الثورة ال�شناعية ]الر�شم 3.38[.

ح عند 4.5  على لنطاق ح�سا�سية املناخ املرجرّ على – احلد الأ حمر الأ ف�سل« حل�سا�سية املناخ لثالث درجات مئوية؛ واخلط الأ �سود يف الو�سط – »التقدير الأ مالحظات: اخلط الأ

نة اإىل تركيزات تثبيت غازات الدفيئة يف الغالف  ح عند درجتني مئويتني. وت�سري الظالل امللورّ دنى لنطاق ح�سا�سية املناخ املرجرّ دنى - احلد الأ زرق الأ درجات مئوية؛ واخلط الأ

�ش الفني. ول و �سيناريو التثبيت ال�ساد�ش كما جاء يف اجلدول 2 يف امللخرّ اجلوي مبوجب �سيناريو التثبيت الأ
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على  النمذجة،  وبو�سع  مد.  الأ طويلة  تثبيت  اأهداف  نطاق  �سمن  نبعاثات  لالإ

تاأمني  على  ت�ساعد  اأن  مد  الأ الطويلة  التثبيت  هداف  لأ قت�ساد،  الإ م�ستوى 

تراكم  وي�سي  التخفيف.  جلهة  القريبة  القرارات  تخاذ  لإ املطلوبة  املعلومات 

هداف  ال�سيناريوهات لأ إ�ستخدام  با مد  للنماذج الطويلة والق�سية الأ النتائج 

تثبيت �سمن النطاق 3-5 واط/م2 )الفئتان الثانية والثالثة(، اإىل اأنه يف العام 

نبعاثات يرتاوح بني 9-18 جيغا طن من ثاين  ع تخفيف لالإ 2030، ميكن توقرّ

الدفيئة،  غازات  اأنواع  كافة  م�ستوى  على  �سنة،   / املكافئ  الكربون  اأك�سيد 

اأك�سيد الكربون  اأميكيًا / طن من ثاين  20 دولرًا  باأ�سعار كربون تقلرّ عن 

ع تخفيف يرتاوح بني 14-23 جيغا طن من ثاين اأك�سيد  املكافئ. وميكن توقرّ

اأميكيًا / طن  50 دولرًا  باأ�سعار كربون تقلرّ عن  املكافئ / �سنة  الكربون 

17-26 جيغا طن  من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ. ويرتاوح التخفيف بني 

من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ / �سنة باأ�سعار كربون تقلرّ عن 100 دولر 

اأميكي / طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ. )توافق عاٍل، اأدلة وافية(.

خذ بها، وهي تتعلرّق بالتكاليف  ر ثالثة اأمور هامة ل بدرّ من الأ ويجب تذكرّ

ية املعلن عنها. اأوًل، تعترب �سيناريوهات التخفيف اأن هناك مرونة كاملة  احلدرّ

جلهة »ماذا« و«اأين«؛ اأي اأن هناك اإ�ستبدال كامل بني غازات الدفيئة، ويح�سل 

نبعاثات يف اأي مكان من العامل ما اأن تبداأ النماذج باإجراء حتاليلها.  احلدرّ من الإ

ية من اأجل حتقيق م�ستويات التخفيف تلك يف نطاق  ثانيًا، تزداد التكاليف احلدرّ

قت�سادي، تختلف قدرة  زمني يلي العام 2030. ثالثًا، على م�ستوى القطاع الإ

احلدرّ من اإنبعاثات غازات الدفيئة كافة، ب�سكل كبي، مع اإختالف �سيناريوهات 

دلة وافية(. النماذج )توافق عاٍل، اأ

ط« اأن ي�ساعد �سانعي ال�سيا�سات يف  دارة املخاطر اأو نهج »التحورّ ميكن لإ

مد، وبوجود  اإتخاذ القرارات املتعلرّقة بالتخفيف، يف ظل غياب هدف طويل الأ

وتاأثيات  التكيرّف،  وفاعلية  التخفيف،  كلفة  يف  اليقني  عدم  من  وا�سع  نطاق 

ط« املرغوب فيها وتوقيتها  تغيرّ املناخ ال�سلبية. اأما نطاق اإ�سرتاتيجية »التحورّ

خذ  كالأ املخاطر،  اإزاء  املجتمعات  امل�سالح والغرائب ومواقع  فيعتمدان على 

ال�سعف  الفيزيائية ونقاط  النظم اجلغرافية  املفاجئ يف  التغيرّ  مثاًل مبخاطر 

خرى. وهناك جمموعة من اأنهج التقييم املتكاملة املختلفة من اأجل  �سا�سية الأ الأ

�سبيهة،  باأهداف  املتعلرّقة  القرارات  �سيا�سات  اإطار  يف  التخفيف  منافع  تقييم 

مد. و�ستظهر فر�سة تعلرّم وا�سعة واإمكانية كبية لإجراء التعديالت  طويلة الأ

رت معلومات جديدة. اإل اأنه، على املدى الق�سي،  يف منت�سف الطريق كلرّما توفرّ

ط العاملي لدرجات احلرارة على املدى  ن�سطة ب�سكل كبي على املتو�سرّ �ستوؤثر الأ

اأما  التي ميكن جتنرّبها.  املناخ  تغيرّ  تاأثيات  هي  ما  وبالتايل، حتدد  الطويل، 

حتتية  بنى  يف  �ستثمارات  الإ اإحتجاز  اإىل  فيوؤدي  نبعاثات  لالإ ر  املتاأخرّ اخلف�س 

نبعاثات، ما يعيق ب�سكل كبي الفر�س التي  وم�سارات تنموية اأكرث اإطالقًا لالإ
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ت�سمح بتحقيق م�ستوات تثبيت اأدنى ويزيد من خطر تاأثيات تغيرّ املناخ اأكرث 

مد  ة. لذلك، ل يجب الف�سل بني التحاليل املتعلرّقة بالقرارات الق�سية الأ حدرّ

وتلك املتعلرّقة بنتائج تغيرّ املناخ على املدى الطويل )توافق عاٍل، اأدلة وافية( 

.]3.5.2 ،3.6[

و�سع القطاع والتنمية حتى العام 2030

ي�ستمررّ الطلب على الطاقة العاملية يف النمو على الرغم من التباينات على 

العاملية  الطاقة  اإ�ستهالك  لنمو  العاملي  ط  املتو�سرّ و�سهد  قليمي.  الإ امل�ستوى 

اإىل   1990 العام  املمتدة من  الفرتة  �سنويًا خالل   %1.4 ن�سبته  بلغت  اإرتفاعًا 

نتقال  لت خالل العقدين ال�سابقني اإثر الإ العام 2004، رغم ن�سبة منو اأدنى �سجرّ

قت�سادي يف دول اأوروبا ال�رضقية والقوقاز واآ�سيا الو�سطى، اإل اأنه �رضعان  الإ

�س  ما عاد اإ�ستهالك الطاقة لينمو من جديد يف تلك املنطقة )الر�سم 12 يف امللخرّ

الفني( )توافق عاٍل، اأدلة وافية( ]4.2.1[.

اإ�ستهالك الطاقة بالن�سبة  ي�سهد العديد من الدول النامية منوًا �رضيعًا يف 

�سغر بالن�سبة اإىل الفرد  �ستهالك الأ ل اأفريقيا ن�سبة الإ اإىل الفرد الواحد. ت�سجرّ

ؤ  �سعار على الغاز والنفط فيعيق النفاذ اإىل الطاقة والتكافو الواحد. اأما تزايد الأ

كرث فقرًا، ويحول دون حتقيق اأهداف احلدرّ من  والتنمية امل�ستدامة يف الدول الأ

الطبخ  الكهرباء واأنواع حديثة من وقود  اإىل  اأف�سل  التي ت�سمح بنفاذ  الفقر 

والتدفئة والنقل )توافق عاٍل، اأدلة وافية( ]4.2.4[.

العقود  خالل  منتظم  ب�سكل  حفوري  الأ الوقود  اإ�ستهالك  اإجمايل  واإزداد 

ل اأدنى  الثالثة املا�سية، كما اإ�ستمررّ اإ�ستهالك الطاقة النووية يف النمو، رغم معدرّ

للطاقة  النطاق  الوا�سع  �ستخدام  الإ اأما  الثمانينيات.  عرفته  الذي  ل  املعدرّ من 

و2004،   1970 العامني  وبني  ثابتًا.  زال  فما  ر�سية  الأ واحلرارية  املائية 

حفوري من 86% اإىل 81%. اأما الطاقة الهوائية اأو  اإنخف�ست ح�سة الوقود الأ

رتفاع، لكن اإنطالقًا من اأ�سا�س �سديد التدين )الر�سم  ال�سم�سية فت�ستمررّ يف الإ

دلة  وافية( ]4.2[. �س الفني( )توافق عاٍل، اأ 13 يف امللخرّ

اإ�ستمرار منو  )BAU( اإىل  ي�سي املزيد من �سيناريوهات »العمل كالعادة« 

عات العقود املا�سية( واإجمايل الناجت  �سكان العامل )واإن بن�سب اأدنى من توقرّ

ع  املحلي، ما يوؤدي اإىل منورّ كبي يف الطلب على اإ�ستخدام الطاقة. ومن املتوقرّ

يف   %3.2( اآ�سيا  يف  الطاقة  على  الطلب  يف  العالية  النمو  معدرّلت  ت�ستمررّ  اأن 

ال�سنة الواحدة بني العامني 1990 و2004(، وهو طلٌب �ستتمرّ تلبيته بالوقود 

دلة وافية( ]4.2[. حيان )توافق عاٍل، اأ حفوري يف معظم الأ الأ

حفوري عاماًل هامًا  ل الندرة املطلقة على امل�ستوى العاملي للوقود الأ ول ت�سكرّ

نتاج التقليدي للنفط ذروته يف  عند النظر يف تخفيف تغيرّ املناخ. كما �سيبلغ الإ

النهاية، لكننا ل نعرف متى وما هي تداعيات ذلك. اأما الطاقة الناجتة عن الغاز 

الطبيعي التقليدي فهي اأكرب بكثي عن تلك الناجتة عن النفط، ولكن، على غرار 

يف  النق�س  يوؤدي  قد  امل�ستقبل،  ويف  العامل.  يف  مت�ساٍو  ب�سكل  ع  ُتوزرّ ل  النفط، 

نتقال اإىل اإ�ستخدام الفحم  اأمن اإمدادات النفط والغاز للدول امل�ستهلكة اإىل الإ

نحو  ه  التوجرّ يظهر  كما  املتجددة.  الطاقة  م�سادر  و/اأو  النووية  والطاقة 

والغازية(  ال�سائلة  والوقود  )الكهرباء  كفاءة ومالءمًة  كرث  الأ الطاقة  حاملي 

دلة وافية( ]4.3.1[. )توافق عاٍل، اأ

مدادات، منذ تقرير التقييم  اإزداد الت�سديد يف كافة اأنحاء العامل على اأمن الإ

�ستثمار يف البنية التحتية، وزيادة الطلب  الثالث. وتزامن ذلك مع اإنخفا�س الإ

رهاب  العاملي والال-اإ�ستقرار ال�سيا�سي يف اأهم املجالت وخماطر النزاع والإ

�ستثمار يف بنية حتتية جديدة يف جمال الطاقة  فة. اأما الإ واأحداث الطق�س املتطررّ

يف الدول النامية وحت�سني قدرة الدول النامية ف�سيفتحان باب الفر�س اجلديدة 

�ستغالل املنافع امل�سرتكة الناجتة عن اخليارات املتعلرّقة بخلط الطاقة بهدف  لإ

دلة  اأ )توافق عاٍل،  اأكرث مما �ستكون عليه  اإنبعاثات غازات الدفيئة  احلدرّ من 

و�فية( ]4.2.4، 4.1[.

�ستجابة  مثل لالإ وبات حتدي العديد من احلكومات يكمن يف اإيجاد الطريقة الأ

احلدرّ  مع  عليها،  عتماد  الإ ميكن  التي  الطاقة  خدمات  على  املتزايد  الطلب  اإىل 

واحلدرّ  الطاقة  اأمن  وتاأمني  املواطن،  على  املرتتبة  قت�سادية  الإ التكاليف  من 

نبعاثات  الإ مكان  عتماد على موارد الطاقة امل�ستوردة، وخف�س قدر الإ من الإ

ما اإختيار نظم اإمدادات الطاقة 
خرى. اأ ثات الأ املرتبطة بغازات الدفيئة وامللورّ

رة والتكاليف  لكلرّ منطقة من العامل ف�سيتبط بتنميتها والبنية التحتية املتوفرّ

وافية(  دلة  اأ عاٍل،  )توافق  رة  املتوفرّ الطاقة  ملوارد  للمقارنة  القابلة  املحلية 

.]4.1[

حفوري عالية، قد ينخف�س الطلب موؤقتًا عليها،  اإذا بقيت اأ�سعار الوقود الأ

اأو تلك الناجتة عن  اأخرى، كالنفط الرملي  حتى ت�سبح موارد هيدروكربون 

حتويل الفحم اأو الغاز اإىل �سوائل اأو ...، قابلة للبقاء جتاريًا. ويف حال ح�سل 

الكربون،  كثافة  اإزدياد  مع  نبعاثات  الإ تزداد  اأن  املفرت�س  من  بالفعل،  ذلك 

الكربون وتخزينه. ونتيجة  اأك�سيد  ثاين  اإلتقاط  اإل يف حال مترّ تطبيق طريقة 

�سعار الغاز، يزداد  خية لأ رتفاعات الأ املخاوف املتزيدة اإزاء اأمن الطاقة، والإ

4  اإمدادات الطاقة
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إن�ساء حمطات اإنتاج الطاقة جديدة تكون اأكرث فاعلية وتعمل على  هتمام با الإ

الفحم. اأما امل�ساألة احلرجة اليوم يف اإنبعاثات غازات الدفيئة فتتعلرّق بال�رضعة 

التي �سيتمرّ خاللها جتهيز تلك املن�ساآت بتكنولوجيا اإلتقاط الكربون وتخزينه، 

ما �سيزيد من تكاليف الكهرباء. اأما معرفة ما اإذا كانت املن�ساآت ذات املباين 

مقارنًة  التكلفة  اإىل  بالقيا�س  كفاءة  اأكرث  وتخزينه  الكربون  لتقاط  لإ اجلاهزة 

فيها  ُيدمج  جديدة  حمطات  بناء  مع  اأو  للمحطات  التجهيزي  التح�سني  مع 

قت�سادية والفنية.  الإ بالإفرتا�سات  الكربون وتخزينه، فرتتبط  اإلتقاط  نظام 

حفوري عالية اأن يولرّد اإ�ستخدامًا  �ستمرار بقاء اأ�سعار الوقود الأ كما ميكن لإ

ع  ي�سجرّ لن  الذي  �سعار  الأ تذبذب  رغم  املتجددة،  و/اأو  النووية  للطاقة  اأكرب 

واإنت�سار  بال�سالمة  املتعلرّقة  فاملخاوف  املجال،  ذلك  اإختيار  على  امل�ستثمرين 

ل عائقًا اأمام اإنتاج الطاقة النووية. وقد ي�سام  �سلحة والنفايات ما زالت ت�سكرّ الأ

بح�سب  ولكن  متدنية،  كربون  اإنبعاثات  مع  للطاقة  بدور حامل  الهيدروجني 

يف  وتخزينه  الكربون  اإلتقاط  عملية  اإمت�سا�س  ومدى  الهيدروجني  م�سدر 

اإنتاج الهيدروجني من الفحم اأو الغاز. ويجب اإ�ستخدام الطاقة املتجددة اإما 

املدن  الطاقة يف  اإ�ستخدام  الكثيف على  الطلب  اأو بالرتكيز على  ع  ب�سكل موزرّ

الطاقة  م�سادر  ع  توزرّ حفوري،  الأ الوقود  مل�سادر  خالفًا  نه،  لأ وال�سناعات، 

املتجددة ب�سكل وا�سع مقابل اإرادات طاقة حمدودة يف املنطقة امل�ستغلرّة )توافق 

طة( ]4.3[.
رّ

دلة متو�ش ط، اأ
رّ

متو�ش

احلايل،  امل�سلك  بح�س  زدياد  الإ يف  الطاقة  على  الطلب  اإ�ستمررّ  حال  ويف 

اإىل   2030 العام  بحلول  التحويل  ونظام  نة  املح�سرّ التحتية  البنية  ف�ستحتاج 

اإ�ستثمار تراكمي اإجمايل تبلغ قيمته حوايل 20 ترليون دولر اأميكي بالقيا�س 

10(. ومن باب املقارنة فقط، يبلغ 
12

 x  20 2005 )اأي  اإىل قيمة دولر العام 

دولر  مليار   300 حوايل  الطاقة  قطاع  يف  احلايل  العاملي  �ستثمار  الإ جممل 

طة( ]4.1[.
رّ

دلة متو�ش ط، اأ
رّ

10( )توافق متو�ش
9

 x 300( اأميكي �سنويًا

قليمية نبعاثات العاملية والإ هات الإ توجرّ

إ�ستثناء دول اأوروبا ال�رضقية والقوقاز واآ�سيا الو�سطى )حيث اإنخف�ست  با

نبعاثات  ن من جديد( واأوروبا )الإ نبعاثات بعد العام 1990 وعادت لرتتفع الآ الإ

رتفاع. و�ستزداد اإنبعاثات  ت اإنبعاثات الكربون يف الإ ت حاليًا(، اإ�ستمررّ اإ�ستقررّ

»العمل كالعادة« بحلول العام 2030 ب�سكل كبي. وبغياب تدابي مبنية على 

اأك�سيد الكربون الناجتة  اإنبعاثات ثاين  اأن ترتفع  ع  �سيا�سة فاعلة، من املتوقرّ

قل، من 25 جيغا طن من  حفوري بن�سبة 40% على الأ عن اإحرتاق الوقود الأ

ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ / �سنة )6.6 جيغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون 

املكافئ �سنة 2000(، اإىل 37-53 جيغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ 

�سنة  بحلول  املكافئ  الكربون  اأك�سيد  ثاين  من  طن  جيغا   14-10( �سنة   /

.]4.2.3[ )2030

والتدفئة  الطاقة  توليد  عن  الناجتة  نبعاثات  الإ بلغت   ،2004 العام  ويف 

وحدهما حوايل 12.7 جيغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ )26% من 

نبعاثات(، مبا يف ذلك 2.2 جيغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ  اإجمايل الإ

العاملية  الطاقة  عات  توقرّ اأ�سا�س  2030، بح�سب خط  العام  اأما يف  امليثان.  من 

اأك�سيد  ثاين  من  17.7 جيغا طن  اإىل  نبعاثات  الإ تلك  ف�سرتتفع   ،2006 للعام 

الكربون املكافئ )توافق عاٍل، اأدلة وافية( ]4.2.2[.

و�سف وتقييم تكنولوجيات التخفيف وممار�ساته 

وخياراته واإمكانياته وتكاليفه يف قطاع توليد الكهرباء

من  عدد  إ�ستخدام  با كبية  تخفيف  اإمكانية  الكهرباء  قطاع  ميلك 

التخفيف  اإمكانية  وتعتمد  الفني(.  �س  امللخرّ يف   3 )اجلدول  التكنولوجيات 

عًا واقعيًا  ُيعترب توقرّ التابعة لكلرّ تكنولوجيا منف�سلة، على ما قد  قت�سادية  الإ

خذ  نت�سار التكنولوجيا املختلفة يف حال مترّ بذل ق�سارى اجلهود، ولكن مع الأ لإ

العام،  الراأي  وبتقبرّل  مت�سا�س،  الإ ل  معدرّ على  ر  ؤثرّ تو التي  العملية  باملعوقات 

وببناء القدرات والت�سويق. اأما املناف�سة بني اخليارات املختلفة وتاأثي توفي 

ن يف الكفاءة فكلرّها غي م�سمونة يف ما �سبق  �ستخدام النهائي والتح�سرّ طاقة الإ

ذكره ]4.4[.

وهي  الطاقة  اإمدادات  جمال  يف  التخفيف  خيارات  من  وا�سع  عدد  ر  يتوفرّ

اأميكيًا / طن  20 دولرًا  باأ�سعار كربون تقلرّ عن  الكلفة  اإىل  فاعلة بالقيا�س 

الوقود،  اإ�ستخدام  يف  ل  التحورّ ذلك  يف  مبا  املكافئ،  الكربون  اأك�سيد  ثاين  من 

ن كفاءة حمطات توليد الطاقة، ونظم الطاقة النووية والطاقة املتجددة.  وحت�سرّ

و�ست�سبح عملية اإلتقاط الكربون وتخزينه فاعلة بالقيا�س اإىل الكلفة باأ�سعار 

مة  كربون اأعلى. وت�سم خيارات اأخرى يف طور التطوير، الطاقة النووية املتقدرّ

 ، حفوري من اجليل الثاين، وت�سمرّ مة، والوقود الأ وم�سادر طاقة متجددة متقدرّ

)توافق  للطاقة  كحامل  الهيدروجني  اإ�ستخدام  اإمكانية  الطويل،  املدى  على 

دلة وافية( ]4.3، 4.4[. عاٍل، اأ

هي  الفني  �س  امللخرّ يف   3 اجلدول  يف  املعرو�سة  التقديرات  اأن  اإىل  نظرًا 

مدادات، ل متكن اإ�سافتها.  خليارات تخفيف فردية، اأي اأنرّها ل تاأخذ مبجمل الإ

التكراري.  حت�ساب  لالإ مدادات جتنرّبًا  الإ اإ�سايف خلليط  بتحليل  القيام  مترّ  لذا، 

الكهرباء  توليد  على  القدرة  اإ�ستبدال  تدريجيًا  �سيتمرّ  ه  اأنرّ التحليل  واإعترب 
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قليمية التجّمعات الإ

اإمكانية التخفيف؛

نبعاثات  جمموع الإ

املوّفرة يف العام 2030 

)جيغا طن من ثاين 

اأك�صيد الكربون املكافئ( 

اإمكانية التخفيف )%( لفئات حمددة من اأ�صعار 

مريكي /  الكربون )ما مّت توفريه يف الدولر الأ

طن من ثاين اأك�صيد الكربون املكافئ(

0<20-050-20100-50100>
تغرّي يف 

اإ�صتخدام الوقود 

وكفاءة حمّطة 

توليد الطاقة

قت�سادي دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإ

قت�ساد الذي ميررّ مبرحلة اإنتقالية الإ

دول غي اأع�ساء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإقت�سادي

العامل

0.39

0.04

0.64

1.07

100

100

100

قت�ساديالطاقة النووية دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإ

قت�ساد الذي ميررّ مبرحلة اإنتقالية الإ

دول غي اأع�ساء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإقت�سادي

العامل

0.93

0.23

0.72

1.88

50

50

50

50

50

50

قت�ساديالطاقة املائية دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإ

قت�ساد الذي ميررّ مبرحلة اإنتقالية الإ

دول غي اأع�ساء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإقت�سادي

العامل

0.39

0.00

0.48

0.87

85

25

15

3540

قت�ساديالطاقة الهوائية دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإ

قت�ساد الذي ميررّ مبرحلة اإنتقالية الإ

دول غي اأع�ساء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإقت�سادي

العامل

0.45

0.06

0.42

0.93

35

35

35

40

45

50

25

20

15

حيائية قت�ساديالطاقة الأ دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإ

قت�ساد الذي ميررّ مبرحلة اإنتقالية الإ

دول غي اأع�ساء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإقت�سادي

العامل

0.20

0.07

0.95

1.22

20

20

20

25

25

30

40

40

45

15

15

5

الطاقة احلرارية 

ر�صية الأ

قت�سادي دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإ

قت�ساد الذي ميررّ مبرحلة اإنتقالية الإ

دول غي اأع�ساء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإقت�سادي

العامل

0.09

0.03

0.31

0.43

35

35

35

40

45

50

25

20

15

الطاقة الفولطية 

ال�صوئية 

ال�صم�صية 

والطاقة 

ال�صم�صية املرّكزة

قت�سادي دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإ

قت�ساد الذي ميررّ مبرحلة اإنتقالية الإ

دول غي اأع�ساء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإقت�سادي

العامل

0.03

0.01

0.21

0.25

20

20

25

80

80

75

اإلتقاط الكربون 

وتخزينه + 

الفحم

قت�سادي دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإ

قت�ساد الذي ميررّ مبرحلة اإنتقالية الإ

دول غي اأع�ساء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإقت�سادي

العامل

0.28

0.01

0.20

0.49

100

100

100

اإلتقاط الكربون 

وتخزينه + 

الغاز

قت�سادي دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإ

قت�ساد الذي ميررّ مبرحلة اإنتقالية الإ

دول غي اأع�ساء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإقت�سادي

العامل

0.09

0.04

0.19

0.32

30

100

70

100

إحدى تكنولوجيات تخفيف يف جمال توليد الكهرباء )الفائ�شة  بها بحلول العام 2030 باإ�شتخدام ا إنبعاثات غازات الدفيئة املمكن جتنرّ اجلدول 3 يف امللّخ�ص الفني: ا

إمكانية التخفيف املنت�رشة حول كل فئة  عات الطاقة العاملية )2004( التابعة للوكالة الدولية للطاقة( امل�شتعملة بالعزل عن ح�ش�ص ا ح يف توقرّ �شا�ص املرجرّ عن خط الأ

ك�شيد الكربون املكافئ( ]اجلدول 4.19[. ميكي / طن من ثاين اأ �شعار )2006 دولر اأ من فئات الأ
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كفاءات حمطات 

توليد الطاقة 

بحلول العام 

2030 )بح�صب 

الوكالة الدولية 

 
اأ(

للطاقة2004

%

اخلليط 

املتوّفر لتوليد 

الطاقة

تريا واط 

�صاعة

توليد الطاقة 

من حمطات 

توليد اإ�صافية 

جديدة بحلول 

العام 2030

تريا واط 

�صاعة

توليد الطاقة من 

حمطات توليد 

جديدة حّلت 

حمل املحطات 

املوجودة حتى 

العام 2010، 

بحلول العام 

2030

تريا واط �صاعة

ح�صة خليط الطاقة املوّلدة من 

جممل حمطات توليد جديدة وبديلة 

مّت اإن�صاوؤها بحلول العام 2030، 

مبا يف ذلك اإلتقاط الكربون وتخزينه 

باأ�صعار كربون خمتلفة )دولر 

اأمريكي / طن من ثاين اأك�صيد 
ب(

الكربون املكافئ( 

جممل توفري جيغا طن من ثاين 

نتقال  اأك�صيد الكربون املكافئ اإثر الإ

يف اإ�صتخدام الوقود، وبف�صل نظام 

اإلتقاط الكربون وتخزينه، واإ�صتبدال 

بع�ص اأنواع التوليد العاملة 

حفوري بخيارات  على الوقود الأ

متدنية الكربون كالطاقة الهوائية 

ر�صية  وال�صم�صية واحلرارية الأ

واملائية والنووية والكتلة الهوائية

 20<
دولرًا 

اأمريكياً

تريا واط 

�صاعة

 50<
دولر 

اأمريكي

تريا واط 

�صاعة

 100<
دولر 

اأمريكي

تريا واط 

�صاعة

 20<
دولرًا 

اأمريكياً / 

طن

 50<
دولر 

اأمريكي / 

طن

 100<
دولر 

اأمريكي / 

طن

منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان 

قت�صادي الإ

11،302294245217463          1.582.582.66

الفحم

النفط

الغاز

الطاقة النووية

الطاقة املائية

حيائية الكتلة الأ

م�سادر طاقة 

متجددة اأخرى

41

40

48

33

100

28

63

4079

472

2374

2462

1402

237

276

657

ج(

 163- 

1771

325–

127

168

707

1632

189

950

985

561

95

110

899

13

1793

2084

1295

263

1116

0

121

2

637

2084

1295

499

1544

1282

0

0

458

1777

1111

509

1526

2082

دول غري اأع�صاء 

يف منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان 

قت�صادي ول  الإ

ميّر اإقت�صادها 

مبرحلة اإنتقالية

174672269814200.320.420.49

الفحم

النفط

الغاز

الطاقة النووية

الطاقة املائية

حيائية الكتلة الأ

م�سادر طاقة 

متجددة اأخرى

32

29

39

33

100

48

36

381

69

652

292

338

4

10

13

8–
672

20–
35

7

23

152

28

261

117

135

2

4

72

11

537

442

170

47

142

0

46

7

357

442

170

109

167

123

29

4

240

442

170

121

191

222

إمكانية تخفيف  كرث كفاءًة، وا إ�شافية وبديلة اأ إىل العام 2030 لتلبية حمطات ا اجلدول 4 يف امللّخ�ص الفني: الزيادة امُل�شقطة للطلب على الطاقة من العام 2010 ا

عات الطاقة العاملية للعام 2004 ]اجلدول 4.20[. �شا�ص توقرّ مرتفعة عن خط اأ

مالحظات:

ع مدخالت الطاقة )اإكزا  قت�ساد العاملي �سنة 2004 )الوكالة الدولية للطاقة 2004 ب( = مدخالت الطاقة )اإكزا جول( / متوقرّ الكفاءة املنا�سبة واملحت�سبة بناًء على اآفاق الإ  
�أ(

جول(. اأنظر املرفق 1 للف�سل 11.

عند اأ�سعار كربون اأعلى، ُي�ستبدل املزيد من توليد الطاقة العامل على الفحم والنفط والغاز بخيارات متدنية اأو منعدمة الكربون. نظراً اإىل تناف�سية الطاقتني النووية واملائية   
ب(

ة.
رّ
تهما تبقى م�ستقر �سعار عندما تقل عن 20 دولراً اأمريكيًا / طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ يف معظم املناطق )الف�سل 4، اجلدول 4.4.4(، فاإنرّ ح�سرّ يف الأ

ت�سري البيانات ال�سلبية اإىل اإنخفا�ش يف التوليد، وهو م�سمون يف التحليل.  
ج(
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الطاقة  لتوليد  بناء حمطات جديدة  �سيتمرّ  ه  واأنرّ احلرارية،  الطاقة  إ�ستخدام  با

اإ�ستجابًة للطلب، وذلك مبوجب ال�رضوط التالية:

توليد  20% من حمطات  لن�سبة حوايل  ر  ُقدِّ الغاز  اإىل  الفحم  من  نتقال  الإ  )1

رخ�س. ه اخليار الأ الطاقة العاملة على الفحم نظرًا اإىل اأنرّ

وبناء  رة  املتوفرّ حفوري  الأ الوقود  على  العاملة  املحطات  اإ�ستبدال  اإعُترب   )2

حمطات جديدة حتى العام 2030، اإ�ستجابًة للطلب على الطاقة، م�سرتكًا 

حفوري ذات الكفاءة، وم�سادر الطاقة املتجددة  بني حمطات الوقود الأ

وحمطات الطاقة النووية والفحم واإحراق الغاز مع نظام اإلتقاط الكربون 

ر يف عمل تلك املحطات اأو اأية �سعوبات  ف مبكرّ ر اأي توقرّ وتخزينه. ومل ُيقدرّ

جلهة املوجودات.

احلد  مع  بالتوازي  الكربون  املنعدمة  اأو  املتدنية  التكنولوجيا  ُت�ستخدم   )3

رة يف جمال توليد الكهرباء يف العام 2030.  ق�سى من ح�س�سها املقدرّ الأ

رة  املتوفرّ باملوارد  خذ  الأ الكتب، مع  اإىل  �ستناد  بالإ ومترّ حتديد احل�س�س 

داخل  اإنتظام  عدم  باأوجه  املتعلرّقة  العر�س  وتقلبية  الن�سبية  والتكاليف 

اأ�سعار  م�ستويات  بح�سب  بينها  الف�سل  ومترّ  الطاقة،  توليد  �سبكة 

الكربون.

قت�سادية التي نح�سل عليها يف قطاع اإمدادات  ر اإمكانية التخفيف الإ وُتقدرّ

توليد  ات  ملحطرّ نة  املح�سرّ الكفاءة  عن  والناجتة   ،2030 العام  بحلول  الطاقة 

الطاقة العاملة على الطاقة احلرارية والنقلة يف اإ�ستخدام الوقود واإ�ستخدام 

الكربون  اإلتقاط  ونظام  املتجددة  الطاقة  وم�سادر  النووية  الطاقة  من  مزيد 

اأك�سيد  ثاين  من  طن  جيغا   7.2 بحوايل  املتزايد،  للطلب  اإ�ستجابًة  وتخزينه 

الكربون املكافئ باأ�سعار كربون اأقل من 100 دولر اأميكي / طن من ثاين 

نبعاثات باأ�سعار كربون  ر اإمكانية احلدرّ من الإ اأك�سيد الكربون املكافئ. وُتقدرّ

تقلرّ عن 20 دولرًا اأميكيًا / طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ، بحواىل 

�س الفني(.  3.9 جيغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ )اجلدول 4 يف امللخرّ

املتجددة يف جمال  الطاقة  ة  ويف ظل وجود �سعر كربون �سبيه، �ستزداد ح�سرّ

توليد الكهرباء من ن�سبة 20% يف العام 2010 اإىل حوايل 30% يف العام 2030. 

اأما اإن خفرّ�ست اأ�سعار كربون عن 50 دولرًا اأميكيًا / طن من ثاين اأك�سيد 

الكربون املكافئ، ف�سرتتفع احل�سة اإىل ن�سبة 35% من جممل توليد الكهرباء. 

كربون  باأ�سعار   2030 العام  يف   %18 النووية حوايل  الطاقة  و�ستبلغ ح�سة 

اأدنى من 50 دولرًا اأميكيًا / طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ، ولن تتغيرّ 

خرى. �سعار نظرًا اإىل تناف�سية التكنولوجيات الأ كثيًا يف حال اإرتفعت الأ

الفنية  احل�س�س  اإفرتا�س  مترّ  قت�سادية،  الإ مكانية  الإ تقييم  اأجل  ومن 

وهذا  الكربون،  املنعدمة  اأو  املتدنية  التكنولوجيات  �ستخدام  لإ ق�سى  الأ

ق�سى من جمموعة الكتب ذات ال�سلة. ويف  الإفرتا�س اإذًا يقع على الطرف الأ

حال مل يتمرّ بلوغ مثاًل �سوى ن�سبة 70% من احل�س�س املفرت�سة، �ستنخف�س 

اأميكي / طن من  100 دولر  اأقل من  اأ�سعار كربون  التخفيف مع  اإمكانية 

ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ اإىل حوايل الن�سف تقريبًا. وي�سمح توفي الطاقة 

احلاجة  من  باحلدرّ  النهائي،  �ستخدام  الإ قطاع  يف  الكهرباء  على  الطلب  عند 

خذ بتاأثي تدابي التخفيف يف  اإىل تدابي التخفيف يف قطاع الطاقة. وعند الأ

الف�سل  ع يف  الكهرباء )�رضح مو�سرّ الطلب على  والبناء على  ال�سناعة  قطاعي 

11(، نح�سل على اإمكانية تخفيف اأدنى يف قطاع اإمدادات الطاقة مقارنة مع 

دلة حمدودة( ]4.4[. ط، اأ
رّ

الرقم امل�ستقلرّ املعرو�س هنا )توافق متو�ش

 تفاعالت خيارات التخفيف مع التعررّ�ص والتكيرّف

�س  وتتعررّ املناخ.  لتغيرّ  ذاته  بحد  عر�سة  الطاقة  اأنظمة  من  العديد  يعترب 

والغاز  النفط  اإ�ستخراج  واأنظمة  ال�ساحلية  حفوري  الأ الوقود  من�ساآت 

نهار، قد  فة. ويف حال اإرتفعت حرارة مياه الأ ال�ساحليني حلوادث طبيعية متطررّ

ي�سبح من ال�سعب تربيد حمطات توليد الطاقة التقليدية والنووية. كما ميكن 

رًا عك�سيًا بتغيرّ املناخ )اأنظمة  مل�سادر الطاقة املتجددة اأن تتاأثر هي اأي�سًا تاأثرّ

املائية  الطاقة  ال�سحب، وتوليد  ات يف غطاء  بالتغيرّ املتاأثرة  ال�سم�سية  الطاقة 

والثلوج،  اجلليدية  نهار  الأ وذوبان  املائي،  املجرى  ق  تدفرّ يف  ات  بتغيرّ ر  املتاأثرّ

اإنتاج  حما�سيل  وعائدات  الرياح،  �رضعة  بتغيرّ  املتاأثرة  الهوائية  والطاقة 

وت�ستخدم  اإرتفاعًا(.  اأكرث  حرارة  ودرجات  اجلفاف  بفعل  املقلرّ�سة  الطاقة، 

بع�س تدابي التكيرّف لتغيرّ املناخ، مثل تكييف الهواء وم�سخات املاء، الطاقة 

إمكانها اأن ت�ساهم يف زيادة اإنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون، ما يتطلرّب مزيدًا  وبا

دلة حمدودة( ]4.5.5[. من التخفيف )توافق عاٍل، اأ

مكانيات واحلواجز والفر�ص  فاعلية ال�سيا�سات والإ

املعنية باملناخ وم�سائل التطبيق واخلربة ذات ال�سلة

مد كي ي�سبح التاأثي ملمو�سًا  تظهر احلاجة اإىل القيام باأعمال ق�سية الأ

دوات  على املدى الطويل، اإىل جانب احلاجة اإىل تطبيق �سل�سلة وا�سعة من الأ

يف  النطاق  وا�سعة  نقلة  توليد  على  واحدة  اأداة  عجز  اإىل  نظرًا  ال�سيا�ساتية، 

حتويل  تكنولوجيات  ومتلك  العاملي.  امل�ستوى  على  بالطاقة  التزويد  اأنظمة 

مقدار  يجعل  ما  عقود  عدة  على  متتدرّ  حياة  مدة  النطاق  الوا�سعة  الطاقة 

اإ�ستهالكها يرتاوح ما بني 1% و3% لل�سنة الواحدة. ما يعني اأن ال�سيا�سات 

ل ن�رض التكنولوجيا املطلقة لثاين اأك�سيد الكربون  ر على معدرّ ؤثرّ ة اليوم �ستو املقررّ

ر بدوره تاأثيًا كبيًا على م�سالك التنمية خا�سة يف عامل  ؤثرّ لعقود طوال، ما �سيو

متزايد النمو ]4.1[.
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هت ب�سكل  10(. ويف حال ُوجرّ
12

 x اأميكي تقريبًا )5  5 مليارات دولر  قدره 

لإدخال  م�ستدامة. وميكن  تنمية  بهذا احلجم فر�س  اإ�ستثمارات  توؤمن  جيرّد، 

�سيا�سات تنموية �سمن اأهداف التخفيف من غازات الدفيئة اأن يوؤمن املنافع 

هداف التنموية املتعلرّقة بالعمالة والفقر  املذكورة اأعاله واأن ي�ساهم يف حتقيق الأ

املنافع  بتلك  املمكنة  ال�سيا�سات  حتاليل  تاأخذ  اأن  املفرت�س  ومن  والتكافوؤ. 

�سارة، مرة اأخرى، اإىل اأنه، يف بع�س الظروف، قد  امل�سرتكة. ولكن، جتدر الإ

ث الهواء اأو حماولت تاأمني اأمن الطاقة اإىل اإ�ستخداٍم اأكرب  توؤدي مكافحة تلورّ

للطاقة مبا ينتج عن ذلك من اإنبعاثات لغازات الدفيئة.

اأ�سواق  تنمية  اأجل  من  واخل�سخ�سة  ال�سوق  حترير  �سيا�سات  وتهدف 

خالية من الطاقة، اإىل تعزيز التناف�سية وخف�س اأ�سعار امل�ستهلك، اإل اأنها مل 

حيان اإىل نق�س يف اإ�ستثمار راأ�س  ى يف معظم الأ درّ
تنجح دائمًا يف هذا املجال، ما اأ

 ،4.2.4[ وافية(  دلة  اأ عاٍل،  )توافق  البيئية  بالتاأثيات  ب�سيط  واإهتمام  املال 

.]4.5.4 ،4.5.3 ،4.5.2

نت�سار يف جمال التكنولوجيا البحث والتطوير والن�رض والإ

�ستثمار يف اأن�سطة البحث والتطوير يف جمال تكنولوجيا الطاقة  اإنخف�س الإ

نتيجة  وذلك  ال�سبعينيات،  اأواخر  يف  بلغها  التي  امل�ستويات  منذ  عام  ب�سكل 

اأزمة البرتول. فبني العامني 1980 و2002، اإنخف�س اإ�ستثمار القطاع العام 

رقام  الأ حيث  من   %50 بن�سبة  بالطاقة  املتعلرّقة  والتطوير  البحث  اأن�سطة  يف 

لتنمية  مالئمة  غي  زالت  ما  لكنها  احلالية،  امل�ستويات  واإرتفعت  احلقيقية. 

�ستجابة  التكنولوجيات املطلوبة من اأجل احلدرّ من اإنبعاثات غازات الدفيئة والإ

�ستثمار من  اإىل احلاجة املتزايدة على الطاقة. وتظهر احلاجة اإىل مزيٍد من الإ

املنخف�سة  للتكنولوجيات  �رضيع  ن�رض  اأجل  من  واخلا�س،  العام  القطاعني 

وطرق  الطاقة،  لتحويل  نة  حم�سرّ تكنولوجيا  تنمية  اإىل  احلاجة  مع  الكربون، 

نقلها وتخزينها، واإدارتها ف�ساًل عن التوليد امل�سرتك واخلدمات املبنية على 

دلة حمدودة( ]4.5.6[. املجتمع )توافق عاٍل، واأ

مد فاق الطويلة الأ الآ

عات الوكالة الدولية للطاقة وم�رضوع جمل�س الطاقة العاملي يف  تزداد توقرّ

ولية بحوايل 40% اإىل 150% بحلول العام 2050 مقارنًة  الطلب على الطاقة الأ

ل  ومعدرّ قت�سادية  الإ والتنمية  ال�سكان  �سيناريوهات  بح�سب  اليوم،  طلب  مع 

ع اأن يزداد اإ�ستخدام الطاقة بن�سبة ترتاوح  التنمية التكنولوجية. ومن املتوقرّ

»العمل  املنظمتان عدم مالءمة �سيناريوهات  110% و260%. وتدرك  ما بني 

وتعاون  جيرّدة  قرار  �سناعة  ظل  يف  حتى  اأنه  عليه  املتوافق  ومن  كالعادة«. 

اإىل  الهادفة  نهج  الأ وت�سمرّ  وتنظيمية.  اإقت�سادية  اأدوات  اإ�ستخدام  ومترّ 

نظمة التزويد بالطاقة املتدنية من حيث اإطالق ثاين اأك�سيد  ت�سجيع اإعتماد اأكرب لأ

اإ�ستخدام  الرواد يف  حفوري وت�سجيع  الأ الوقود  اإعانات احلدرّ من  الكربون، 

�سواق )كما  تكنولوجيات حمددة من خالل م�ساركة حكومية نا�سطة يف خلق الأ

الكهربائية  الطاقة  مع  اليابان  ويف  الهوائية،  الطاقة  مع  الدامنارك  يف  جرى 

املكت�سبة.  امل�سالح  ب�سبب  عانات  الإ خف�س  و�َسعَب  ال�سوئية(.  ال�سم�سية 

فتبنيرّ  املتجددة  الكهربائية  الطاقة  اإ�ستخدام  م�ساريع  بدعم  يتعلرّق  ما  يف  اأما 

اأن التعريفات املفرو�سة اأكرث فاعلية من اأنظمة التداول بالرخ�س اخل�رضاء 

املبنية على مبداأ احل�س�س. لكن، مع اإزدياد �رضائح الطاقة املتجددة يف الطاقة 

ع اأن ت�ساهم  ل تعديل تلك التعريفات م�ساألًة �سائكة. ومن املتوقرّ املختلطة، ي�سكرّ

نظم الرخ�س القابلة للتداول واإ�ستخدام اآليات كيوتو الليرّنة م�ساهمًة ملمو�سة 

طة( ]4.5[.
رّ

دلة متو�ش ط، اأ
رّ

نبعاثات )توافق متو�ش يف احلدرّ من الإ

�سيا�سات متكاملة وغي مناخية ومنافع �سيا�سات 

التخفيف امل�سرتكة

من املمكن اأن تكون املنافع امل�سرتكة يف التخفيف من غازات الدفيئة منافع 

كبية يف قطاع اإمدادات الطاقة. فامل�ستهلك ي�ستفيد فورًا من تكاليف الطاقة 

على  كفاءة  وذات  الكلفة،  اإىل  بالقيا�س  فاعلة  تدابي  تطبيق  د  مبجررّ املتدنية 

اأخرى  امل�ستوى املحلي، منافع م�سرتكة  الطاقة. وتظهر عادًة، على  م�ستوى 

الهواء  ث  تلورّ ومكافحة  التكنولوجي  بتكار  والإ الطاقة  اإمدادات  اأمن  جلهة 

عتماد  إمكانها اأن حتدرّ من الإ والعمالة. ما ينطبق على الطاقة املتجددة التي با

ق�سى اخل�سائر  ها الأ على الواردات، ويف العديد من احلالت، اأن تخفرّ�س اإىل حدرّ

دة من  ر الكهرباء ووقود النقل والتدفئة املزورّ نتقالية. كما تتاأثرّ والتكاليف الإ

�سعار، لكنرّ الكلفة تزيد يف الكثي من  قبل طاقة متجددة بن�سبة اأقل بتقلرّبات الأ

اليد  تتطلرّب مزيدًا من  املتجددة  الطاقة  تكنولوجيات  اأن  اإىل  حيان. ونظرًا  الأ

اإزدياد  اإىل  اإ�ستخدامها  �سيوؤدي  التقليدية،  التكنولوجيا  مع  مقارنًة  العاملة 

�ستثمار العالية يف البنى التحتية  ل تكاليف الإ العمالة. لكن، من املمكن اأن ت�سكرّ

لنظم الطاقة اجلديدة، حاجزًا كبيًا يف وجه التطبيق.

  

و�ستحتاج الدول النامية التي ما زالت ت�سهد منوًا اإقت�ساديًا، اإىل اأن تزيد 

الوقود  إ�ستخدام  با حاليًا  نها  مرّ
ؤ تو التي  الطاقة  كبي خدماتها يف جمال  ب�سكل 

حيان. ويحمل النفاذ اإىل خدمات الطاقة احلديثة منافع  حفوري يف اأغلب الأ الأ

احل�رضية  املناطق  يف  خا�سًة  الهواء،  نوعية  ن  حت�سرّ اأن  إمكانها  با اإذ  عدة، 

الدول  و�ستحتاج  الدفيئة.  غازات  اإنبعاثات  من  حتدرّ  واأن  النطاق،  الوا�سعة 

تقريبًا،  واط  جيغا   2400 بقوة  جديدة  الطاقة  توليد  حمطات  اإىل  النامية 

اإ�ستثمارًا  يتطلرّب  ما  امل�ستهلك،  طلب  اإىل  �ستجابة  لالإ  ،2030 العام  بحلول 
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اإىل  نتقالية املطلوبة  وثيق بني القطاعني العام واخلا�س، �ستحتاج املرحلة الإ

دلة وافية(  اأ )توافق عاٍل،  اإنخف�ست التكاليف  اأبكر كلرّما  وقت، وكلرّما بداأت 

.]4.2.3[

حالة القطاع وتنميته

على  ذلك  وينطبق  قت�ساد.  الإ منو  مع  العامل  يف  النقل  قطاع  ن�ساط  يزداد 

العديد من مناطق العامل النامي حيث تقوم العوملة بتو�سيع التدفقات التجارية 

لية.  الآ النقل  على و�سائل  الطلب  زيادة  اإىل  يوؤدي  ما  الفردي،  الدخل  وزيادة 

كات احلرق الداخلي العاملة على  ويعتمد النقل ب�سكل اأ�سا�سي حاليًا على حمررّ

وقود نفطي )95% من 83 اإكزا جول من الطاقة امل�ستخدمة عامليًا �سنة 2004(. 

ى ذلك اإىل منو اإ�ستخدام النفط مع منو الن�ساط يف قطاع النقل. ويف العام  درّ
واأ

�ستخدام  لت الطاقة امل�ستخدمة يف قطاع النقل 26% من اإجمايل الإ 2004، �سكرّ

بن�سبة  م  املتقدرّ العامل  اإزدياد م�ستمررّ يف  الطاقة يف  اإ�ستخدام  العاملي. وما زال 

ر بحوايل 1% يف كل عام، حيث ي�ستهلك نقل امل�سافرين حاليًا ما بني  خفيفة تقدرّ

60% و75% من اإجمايل نقل الطاقة. اأما الدول النامية فت�سهد اإرتفاعًا اأعلى 

ع اأن يرتفع من  يف اإ�ستخدام الطاقة للنقل )3% اإىل 5% يف كل عام( ومن املتوقرّ

�ستخدام الطاقة للنقل  31% يف العام 2002، اإىل 43% من الإجمايل العاملي لإ

بحلول العام 2025 ]5.2.1، 5.2.2[.

ع اأن يزداد ن�ساط قطاع النقل ب�سكل كبي خالل العقود العديدة  من املتوقرّ

الطاقة،  اإ�ستخدام  هات احلالية يف  التوجرّ بتعاد عن  الإ يتمرّ  املقبلة. ويف حال مل 

�ستخدام العاملي للطاقة من اأجل النقل  �سقاطات منوًا متزايدًا يف الإ ع الإ تتوقرّ

بحوايل 2% يف كل عام، مع اإ�ستخدام للطاقة واإنبعاثات كربون ت�سل اإىل حوايل 

80% اأعلى من م�ستويات العام 2002 بحلول 2030 ]5.2.2[.

لية اخلم�س اإىل ثماين  مة، تقارب ملكية املركبات الآ قت�ساد املتقدرّ يف حالت الإ

�س الفني(، ويقلرّ العدد بكثي  �سيارات لكل 10 مواطنني )الر�سم 14 يف امللخرّ

5  النقل وبنيته التحتية
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الر�سم 14 يف امللّخ�ص الفني: ملكية املركبات والدخل للفرد الواحد كخط زمني لكلرّ دولة ]الر�شم 5.2[.

ر البيانات. مالحظة: البيانات للفرتة املمتدة ما بني العامني 1900 و2002، اإل اأن �سنوات جمع املعلومات تختلف بني الدول، بح�سب توفرّ
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عتماد  يل دورًا بارزًا، ف�ساًل عن الإ النقل غي الآ النامي حيث يوؤدي  يف العامل 

العام.  النقل  وو�سائل  دواليب  ثالثة  اأو  بدولبني  لية  الآ املركبات  على  الكبي 

يف  ذلك،  رغم  ب�رضعة  يزداد  اأن  ع  املتوقرّ فمن  النامي  العامل  يف  يل  الآ النقل  اأما 

ل امل�سافر، من  العقود املقبلة. ومع اإرتفاع الدخل وازدياد قيمة الوقت يف تنقرّ

ع اأن يختار امل�سافر و�سائل نقل اأ�رضع، واأن ينتقل تاليًا من و�سائل النقل  املتوقرّ

ى اإرتفاع ال�رضعة  درّ
لية واجلورّ والقطار ال�رضيع. واأ لية اإىل املركبات الآ غي الآ

ب�سكل عام اإىل طاقة اأكرث قوًة واإىل ن�سبة اأعلى من اإنبعاثات غازات الدفيئة.

اإىل  يل  الآ النقل  ى  درّ
اأ الدفيئة،  غازات  اإنبعاثات  اإزدياد  اإىل  بالإ�سافة 

ث الهواء يف املدن الكربى يف كافة اأنحاء  زدحام، واإىل م�ساكل ناجتة عن تلورّ الإ

دلة وافية( ]5.2.1، 5.2.2، 5.5.4[. العامل )توافق عاٍل، اأ

نبعاثات ه الإ توجرّ

غازات  اإنبعاثات  جممل  يف  النقل  م�ساهمة  ن�سبة  بلغت   ،2004 العام  يف 

اأك�سيد  ثاين  اإنبعاثات  23% مع  الطاقة حوايل  اإ�ستخدام  الناجتة عن  الدفيئة 

الكربون واأك�سيد النيرتوز بلغت حوايل 6.3-6.4 جيغا طن من ثاين اأك�سيد 

الطاقة  قطاع  يف  الكربون  اأك�سيد  ثاين  اإنبعاثات  واإزدادت  املكافئ.  الكربون 

)6.2 جيغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ للعام 2004( بحوايل %27 

�ستخدام النهائي.  على بني قطاعات الإ ها هو الأ ل منورّ منذ العام 1990، ومعدرّ

اأك�سيد  ثاين  اإنبعاثات  اإجمايل  من   %74 حوايل  الطرقات  على  النقل  ل  وي�سكرّ

ع�ساء يف منظمة  ة الدول غي الأ الكربون الناجتة عن قطاع النقل. وتبلغ ح�سرّ

ن، لكنرّها �سرتتفع ب�رضعة اإىل  قت�سادي 36% الآ التعاون والتنمية يف امليدان الإ

هات احلالية )توافق عاٍل،  ت التوجرّ 46% بحلول العام 2030 يف حال اإ�ستمررّ

دلة و�فية( ]5.2.2[. �أ

امليثان  اإنبعاثات  من  �سغية  كميات  اإطالق  يف  النقل  قطاع  ي�ساهم  كما 

من  املنبعثة  املفلورة  والغازات  الوقود  حرق  عن  الناجتة  النيرتوز  واأك�سيد 

جمموع  من  و%0.3   %0.1 بني  امليثان  اإنبعاثات  وترتاوح  الهواء.  مكيرّفات 

نبعاثات الناجتة عن النقل، واإنبعاثات اأك�سيد النيرتوز بني 2.0% و%2.8  الإ

وروبي  ميكية واليابان والإحتاد الأ )البيانات ماأخوذة عن الوليات املتحدة الأ

CFC-12 + HFC-134a + HCFC-( وبلغت اإنبعاثات الغازات املفلورة .)فقط

اأك�سيد  ثاين  اإنبعاثات  اإجمايل  من   %4.9 ن�سبة   2003 العام  يف  عامليًا،   )22

دلة حمدودة( ]5.2.1[. ط، اأ
رّ

الكربون الناجتة عن النقل )توافق متو�ش

املالحة  عن  الناجتة  الكربون  اأك�سيد  ثاين  اإنبعاثات  تقديرات  واإزدادت 

اأك�سيد  ثاين  330 طن مرتي من  1.5، من  يبلغ  ل واحد  العاملية مبعدرّ اجلوية 

الكربون / �سنة، يف العام 1990، اإىل 480 طن مرتي من ثاين اأك�سيد الكربون 

ر بن�سبة 2% من جمموع اإنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون الب�رضية  / �سنة، وتقدرّ

عن  الناجتة  الكربون  اأك�سيد  ثاين  اإنبعاثات  ت�ستمررّ  اأن  ع  املتوقرّ ومن  املن�ساأ. 

ى منو  . ويف غياب اإجراءات اإ�سافية، �سيتخطرّ رتفاع بقوةرّ املالحة اجلوية يف الإ

ع يف كفاءة وقود الطائرات  ن ال�سنوي املتوقرّ املالحة بحوايل 5% يف كل عام التح�سرّ

نبعاثات بن�سبة %3 -  ون�سبته 1% - 2%، ما �سيوؤدي اإىل زيادة �سنوية يف الإ

اأن التاأثي الإجمايل للمناخ الناجت عن  طة(. كما  اأدلة متو�سرّ 4% )توافق عاٍل، 

املالحة اجلوي هو اأقوى بكثي من تاأثي ثاين اأك�سيد الكربون وحده. وت�ساهم 

اأك�سيد الكربون، يف تغيي املناخ من  املالحة اجلوية، اإىل جانب اإطالقها ثاين 

كا�سيد النيرتوجني، وهي فاعلة جدًا يف ت�سكيل غازات الدفيئة  خالل اإطالقها لأ

وزون عند اإطالقها على اإرتفاعات عالية. كما تعزز املالحة اجلوية  يف طبقة الأ

التي  الطخاء  ل  ت�سكرّ من  تزيد  اأنها  يعترب  التي  التكثيف  ذيول  �سحب  ل  َت�سكرّ

ر اأن تلك التاأثيات اأكرب ب�سعفني اإىل 4  تعزز بدورها الإحرتار العاملي. ويقدرّ

اأك�سيد الكربون الناجت عن املالحة اجلوية، حتى مع  اأ�سعاف من تاأثي ثاين 

البيئية  الكفاءة  لذا، �ستعتمد  املكثرّفة.  الطخاء  ل�سحب  املمكن  املفعول  اإ�ستثناء 

ق اإىل تاأثيات غي ثاين اأك�سيد  ل�سيا�سات التخفيف امل�ستقبلية على مدى التطررّ

طة( ]5.2.1، 5.2.2[.
رّ

دلة متو�ش الكربون اأي�سًا )توافق عاٍل، اأ

ن اإمدادات النفط العاملية مالئمة جدًا 
�سقاطات املذكورة اأعاله اأ تعترب كل الإ

ع يف حركة النقل. ويدور النقا�س حاليًا حول ما اإذا كان العامل  لدعم النمو املتوقرّ

يقرتب من الذروة يف اإنتاج النفط التقليدي، ما �سيتطلرّب نقلة نوعيرّة و�رضيعة 

نحو م�سادر الطاقة البديلة التي ل تعرف نق�سًا، ومن بينها الرمال النفطية 

وال�سخور النفطية وحتويل الفحم اإىل �سوائل والكهرباء والهيدروجني. ومن 
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التاريخية  الكربون  ك�شيد  اأ ثاين  إنبعاثات  ا الفني:  امللّخ�ص  يف   15 الر�سم 

.]5.4 رة الناجتة عن قطاع النقل ]الر�شم  واملقدَّ
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الوقود  التقليدي  غي  حفوري  الأ الكربون  م�سادر  �ستنتج  تلك،  البدائل  بني 

ولكن،  النقل.  قطاع  يف  رة  املتوفرّ التحتية  للبنية  مالءمًة  كرث  والأ كلفًة  قل  الأ

حفورية بهدف تعزيز النقل �سيزيد  ل�سوء احلظ، اإن اإ�ستخدام تلك املوارد الأ

ب�سكل كبي من مدخالت  �سيزيد  ما  نتاج،  لالإ ال�سابقة  الكربون  اإنبعاثات  من 

الكربون يف الغالف اجلوي ]5.2.2، 5.3[.

و�سف وتقييم تكنولوجيات التخفيف وممار�ساته 

وخياراته واإمكانياته وتكاليفه

إعتماده  با للطاقة  امل�ستخدمة  خرى  الأ القطاعات  عن  النقل  قطاع  يتميرّز 

الكربون  اإنبعاثات  اإلتقاط  اإمكانية  اأحفوري واحد وبعدم  الطاغي على مورد 

همية  الأ ومن  املوجودة.  اجلديدة  التكنولوجيات  من  باأية  النقل  مركبات  من 

ث الهواء  رتباط مع م�ساكل تلورّ النظر يف تخفي�س اإنبعاثات غازات الدفيئة بالإ

ب  زدحام واأمن الطاقة )اإ�ستياد النفط(. اأما احللول فعليها بالتايل اأن جتررّ والإ

اإنبعاثات  فقط  ولي�س  ممكنة،  طريقة  باأف�سل  عام،  ب�سكل  النقل  م�ساكل  حلرّ 

غازات الدفيئة ]5.5.4[.

التقييم  تقرير  منذ  التخفيف  تكنولوجيات  يف  كبية  رات  تطورّ وح�سلت 

الثالث، و�سهد العامل اإنت�سار برامج البحوث والتطوير والعر�س حول مركبات 

اإىل وجود فر�س عديدة لتح�سني  بالإ�سافة  الهيدوجني،  عاملة على بطاريات 

�سواق  الأ بع�س  يف  هامًا  حفوري  الأ الوقود  زال  وما  التقليدية.  التكنولوجيا 

إمكانيات م�ستقبلية اأكرب بكثي. كما مترّ تطوير اأنظمة لتكييف الهواء  ويتمتع با

دات ذات اإمكانية اإحرتار عاملي متدنية ]5.3[. مبنية على مربرّ

إزدحام الطرقات: تكنولوجيات فاعلة ووقود بديل ا

نت مركبات ال�سي من حيث كفاءة الطاقة  منذ تقرير التقييم الثالث، حت�سرّ

 )TDI( احلقن  ه  موجرّ عنقي  �ساغط  على  يعتمد  اأنظف  ديزيل  جناح  بف�سل 

وبف�سل اخلرق امل�ستمر للعديد من التكنولوجيات ذات الكفاءة لل�سوق. كما 

لل�سوق. ومن  بة دورًا هامًا بدورها، رغم خرقها املحدود  ت املركبات املركرّ درّ
اأ

بة  م على م�ستوى املركبات املركرّ ع اأن ت�سهد التكنولوجيا مزيدًا من التقدرّ املتوقرّ

إمكان  وبا احلقن.  ه  املوجرّ العنقي  ال�ساغط  على  العاملة  الديزيل  كات  وحمررّ

املواد  اإ�ستبدال  منها  اأخرى  تكنولوجيات  مع  اأعاله،  املذكورة  التكنولوجيا 

كة املخفرّ�سة واحلد من  واحلد من املقاومة احلركية الهوائية واملقاومة املحرِّ

0

0^2

0^4

0^6

0^8

1^0

04080 2060

2005
2030

5.9

ôà«d / »cô«eCG QÉdhO

πjõjO
øjõæH

∫ƒfÉãjEG»FÉ«MCG πjõjO

π«eôH / »cô«eCG QÉdhO .ΩÉîdG §ØædG ô©°S ∫ qó©e
ôµ°ùdG Ö°üb

IQòdG
Qóæª°T

íªb…Rƒdƒ«∏°S
»fGƒ«M øgO

»JÉÑf âjR
ô°û«a á«æ≤J

¢ûHhôJ

�شعار فوب( لنطاق  �شعار البنزين والديزيل ما قبل التكرير )اأ حيائي مقابل اأ نتاج احلايل وامل�شتقبلي للوقود الأ �ص الفني: مقارنة بني تكاليف الإ الر�سم 16 يف امللخرّ

�شعار النفط اخلام ]الر�شم 5.9[. من اأ

�سعار ال�رشائب مالحظة: ل ت�سمرّ الأ
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للمركبات  الوقود  اإقت�ساد  ف  ت�سعرّ اأن  ال�سخ،  وخ�سائر  كات  املحررّ اإحتكاك 

اإنبعاثات  و�سيقلرّ�س   ،2030 العام  بحلول  اخلفيفة  �ستخدامات  لالإ »اجلديدة« 

نتباه اإىل اأن  الكربون بحواىل الن�سف تقريبًا لكل ميل تقطعه املركبة )يرجو الإ

ذلك ل ينطبق اإل على ال�سيارات اجلديدة ولي�س على جممل املركبات( )توافق 

طة( ]5.3.1[.
رّ

دلة متو�ش ط، اأ
رّ

متو�ش

النفط  من  هام  جزٍء  حمل  احللول  على  القدرة  حيائي  الأ الوقود  ميلك 

امل�ستخدم للنقل، لكن لي�س كله. وي�سي تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة اإىل 

حيائي بحوايل 10% بحلول العام 2030 بكلفة  اإمكانية اإزدياد حجم الوقود الأ

25 دولرًا اأميكيًا لكل طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ، ما ي�سمرّ م�ساهمًة 

حيائية ال�سليولوزية. لكن، ترتبط  حيائي من الكتلة الأ �سغية من الوقود الأ

حتويل  مثل  رة،  متطورّ تقنيات  وبتنمية  نتاج  الإ بكفاءة  كبي  ب�سكل  مكانية  الإ

والتكاليف  الرتكيب،  اأو  التغويز  اأو  اأنزميية  عمليات  بوا�سطة  ال�سليولوز 

يثانول غي مفيد  ر�س. واليوم، يعترب الإ واملناف�سة مع اإ�ستخدامات اأخرى لالأ

داء جلهة اإنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون، اإل  ل من حيث الكلفة ول من حيث الأ

يف ما يخ�س اإنتاجه من ق�سب ال�سكر يف الدول املتدنية الدخل )الر�سم 16 يف 

طة( ]5.3.1[.
رّ

دلة متو�ش ط، اأ
رّ

�س التنفيذي( )توافق متو�ش امللخرّ

قت�سادية وال�سوقية غي اأكيدة،  بات الهيدروجني الإ ما زالت اإمكانية مركرّ

املتدنية  ولكن   ،)%90 من  )اأكرث  الكفاءة  العالية  الكهربائية  بات  املركرّ ومتلك 

نبعاثات  الإ حتديد  ويتمرّ  ال�سوق.  لإخرتاق  حمدودة  اإمكانية  القيادة،  نطاق 

اإذا  اأما  والكهرباء.  الهيدروجني  اإنتاج  حيث  من  اخليارين  كال  عن  الناجتة 

وتخزينه  الكربون  اإلتقاط  مع  الغاز  اأو  الفحم  من  الهيدروجني  اإنتاج  جاء 

حيائية اأو الطاقة ال�سم�سية  رخ�س حاليًا( اأو من الكتلة الأ )وهي الطريقة الأ

اأو النووية اأو طاقة الرياح، فمن املمكن �سبه الق�ساء على اإنبعاثات الكربون 

التكنولوجي  م  التقدرّ من  مزيد  اإىل  احلاجة  و�ستظهر   .”well-to-wheel“

اأو/و اإنخفا�س يف التكاليف على م�ستوى خاليا الوقود وتخزين الهيدروجني 

منعدمة،  اأو  متدنية  كربون  إنبعاثات  با الكهرباء  اأو  الهيدروجني  واإنتاج 

طة( ]5.3.1[.
رّ

دلة متو�ش والبطاريات )توافق عاٍل، اأ

و يف العام 2030، �سيبلغ اإجمايل قدرة التخفيف يف خيارات كفاءة الطاقة 

طن  جيغا   0.8-0.7 حوايل  اخلفيفة،  �ستخدامات  الإ بات  مركرّ على  املطبرّقة 

 / اأميكي  دولر   100 من  اأدنى  بتكاليف  املكافئ  الكربون  اأك�سيد  ثاين  من 

بات  ملركرّ م�سابه  لتقدير  كافية  البيانات غي  ولكن  الكربون.  اأك�سيد  ثاين  طن 

م،  حيائي احلايل اأو املتقدرّ �ستخدامات الثقيلة. و�سيعطي اإ�ستخدام الوقود الأ الإ

نبعاثات ملا يقارب 1500-600  كما جاء اأعاله، مزيدًا من اإمكانية احلد من الإ

طن مرتي اإ�سايف من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ، يف العام 2030، بتكاليف 

دلة  اأدنى من 25 دولرًا اأميكيًا / طن ثاين اأك�سيد الكربون )توافق متدٍن، اأ

حمدودة( ]5.4.2[.

ل اإ�ستخدام التكنولوجيات الإقت�سادية يف جمال الوقود خطرًا كبيًا  وي�سكرّ

بالن�سبة اإىل اإمكانية احلدرّ امل�ستقبلي من اإنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون، يف حال مترّ 

بات وحجمها بدًل من حت�سني جممل اإقت�ساد الوقود  ة املركرّ اإ�ستخدامها لزيادة قورّ

ف�سلية للقوة  واحلدرّ من اإنبعاثات الكربون. اإذ اإ�ستهلكت ال�سوق، يف اإعطائها الأ

واحلجم كثيًا، اإمكانية احلدرّ من اإنبعاثات غازات الدفيئة بوا�سطة التخفيف، 

�ستتقلرّ�س  احلايل،  ه  التوجرّ اإ�ستمررّ  حال  ويف  املا�سيني.  العقدين  خالل  املحققة 

التكنولوجيات  التي متلكها  الدفيئة  غازات  التخفيف من  اإمكانية  ب�سكل كبي 

دلة وافية( ]5.2، 5.3[. املتقدرّمة املعرو�سة اأعاله )توافق عاٍل، اأ

املالحة اجلوية

ميكن حت�سني كفاءة الوقود يف املالحة اجلوية بوا�سطة عدة و�سائل، مبا 

رات  التطورّ ن  حت�سرّ وقد  واإدارتها.  وعملها  اجلوية  املالحة  تكنولوجيا  ذلك  يف 

التكنولوجية كفاءة الوقود بن�سبة 20% بالقيا�س اإىل م�ستويات العام 1997، 

عة بحلول العام 2050. ومع  بحلول العام 2015، وبن�سبة 40% - 50% متوقرّ

ن  ن ذلك التح�سرّ اإ�ستمرار منو الطيان املدين بن�سبة 5% تقريبًا �سنويًا، لن يتمكرّ

حركة  جممل  عن  الناجتة  الكربون  اإنبعاثات  اإرتفاع  منع  من  رجح  الأ على 

حيائي قادر على اأن يخفف بع�سًا  إن اإدخال الوقود الأ ال�سفر اجلوي. لذا، فا

لكي  تطويره  مت  حال  يف  اجلوية،  املالحة  عن  الناجتة  الكربون  اإنبعاثات  من 

ر معلومات  اإىل خ�سائ�س الطلب يف �سناعة الطيان، رغم عدم توفرّ ي�ستجيب 

عن  الناجتة  نبعاثات  الإ وعن  الوقود  من  �سبيه  نوع  تكاليف  عن  حاليًا  اأكيدة 

طة( ]5.3.3[.
رّ

دلة متو�ش ط، اأ
رّ

نتاج )توافق متو�ش عملية الإ

الطاقة )مع  اإ�ستخدام  ق�سى يف  الأ ه  اإىل حدرّ الطائرات  وميكن تعزيز عمل 

ة الدروج  حد اأدنى من اإنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون( من خالل اإخت�سار مدرّ

، والطيان على اأعلى املرتفعات املمكنة لل�سفر، والطيان �سمن  اإىل اأق�سى حدرّ

حول  الدوران  من  والتخفيف  م�سافة،  ق�رض  الأ العظمى  الدائرة  م�سارات 

احلد  يف  �سبيهة  اإ�سرتاتيجيات  اإمكانية  ر  وتقدرّ ق�سى.  الأ ها  حدرّ اإىل  املطارات 

من غازات الدفيئة بن�سبة حوايل 6% - 12%. وموؤخرًا، بداأ الباحثون النظر 

عمليات  عن  الناجت  املناخي  التاأثي  جممل  حدرّ  اأق�سى  اإىل  تقلي�س  اإمكانية  يف 

واإنبعاثات  ال�سحب  وذيول  التاأثيات  مناطق  ذلك  يف  مبا  اجلوي،  الطيان 

اإىل  بالن�سبة   2030 للعام  التخفيف  اإمكانية  ر  وتقدرّ النيرتوجني.  اأكا�سيد 

الطيان بحوايل 280 طنرًّا مرتيًا من ثاين اأك�سيد الكربون / �سنة بتكاليف اأقل 

دلة  ط، اأ
رّ

من 100 دولر اأميكي / طن من ثاين اأك�سيد الكربون )توافق متو�ش

طة( ]5.4.2[.
رّ

متو�ش
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النقل البحري

اأنه  الدولية  البحرية  املنظمة  تقييم  وجد  الثالث،  التقييم  تقرير  منذ 

بحوايل  الكربون  اإنبعاثات  من  حتدرّ  اأن  الفنية  الو�سائل  من  تركيبة  إمكان  با

ال�سفن اجلديدة،  30% يف   -  %5 قدم، وبحوايل  الأ ال�سفن  40% يف   -  %20

رة عن احلالة، مثل ت�سميم الهيكل واملروحة  من خالل تطبيق املعرفة املتوفرّ

اإىل عقود  �سنحتاج  كات،  املحررّ اإىل طول مدة حياة  نظرًا  و�سيانتهما. ولكن، 

وترتاوح  وا�سع.  نطاق  على  املوجودة  ال�سفن  على  التدابي  تلك  تطبيق  قبل 

امل�سالك  تخطيط  ذلك  يف  مبا  الت�سغيلية،  للتدابي  مد  الأ الق�سية  مكانية  الإ

ق�سى  الأ اأن احلد  اإىل  الدرا�سة  وت�سي  1% و%40.  بني  ال�رضعة  واحلد من 

نبعاثات الناجتة عن املالحة العاملية هو 18% بحلول العام 2010،  خلف�س الإ

البيانات  ت�سمح  التدابي. ول  كافة  بعد تطبيق   ،2020 العام  و28% بحلول 

مكانية كافية  ع اأن تكون الإ رة بتقدير مطلق اإمكانية التخفيف، ول يتوقرّ املتوفرّ

ط، 
رّ

متو�ش )توافق  ذاتها  الزمنية  الفرتة  خالل  البحري  الن�ساط  منو  ملوازنة 

طة( ]5.3.4[.
رّ

دلة متو�ش اأ

النقل بوا�صطة ال�صكك احلديدية

الدفيئة  غازات  اإنبعاثات  بتخفيف  املرتبطة  �سا�سية  الأ الفر�س  ن  حُت�سرّ

وزن  من  واحلدرّ  الهوائية،  احلركة  احلديدية،  بال�سكك  بالنقل  املرتبطة 

القطارات، واإدخال فرامل اإ�سرتجاعية، وتخزين الطاقة على منت القطارات، 

وبالطبع، احلدرّ من اإنبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن توليد الكهرباء. وما 

رة حول جممل اإمكانية التخفيف وتكاليفه ]5.3.2[. من تقديرات متوفرّ

نقالت يف و�صائل النقل والنقل العام

يل،  إمكان تاأمني اأنظمة النقل العام وبنيتها التحتية، وتعزيز النقل غي الآ با

اأن ي�ساهما يف التخفيف من غازات الدفيئة. اإل اأن الظروف املحلية هي التي 

ل يف و�سائل النقل نحو اأمناط اأقلرّ اإ�ستخدامًا للطاقة.  حتدد مدى اإمكانية التحورّ

املختلفة،  النقل  مناط  لأ ولية  الأ الطاقة  وم�سادر  الت�سغيل  معدرّلت  د  حتدرّ كما 

اإمكانية التخفيف ]5.3.1[.

وتتاأثر اإحتياجات الطاقة يف النقل احل�رضي، ب�سكل كبي، بكثافة هيكلية 

البيئة املبنية ونطاقها، ف�ساًل عن موقع بنية النقل التحتية واإت�ساعها وطبيعتها. 

�ستخدامات  ت�ساع وال�سكك احلديدية لالإ ويزداد اإ�ستخدام البا�سات العالية الإ

اخلفيفة، واملرتو وال�سكك احلديدية يف ال�سواحي لتو�سيع النقل العام. وتبنيرّ 

املال  راأ�س  متدنية   )Bus Rapid Transit( ال�رضيعة  البا�سات  اأنظمة  اأن 

الدول  يف  تطبيقها  ميكن  اأنه  املوؤكد  غي  من  ولكن  ن�سبيًا،  الت�سغيلية  والكلفة 

النامية بالنجاح ذاته التي �سهدته يف اأميكا اجلنوبية. ويف حال اإزدادت ح�س�س 

البا�سات يف النقل العام بن�سبة حوايل 5% - 10%، �ستنخف�س اإنبعاثات ثاين 

 70-60 بني  ما  ترتاوح  وبكلفة   ،%9  -  %4 حوايل  بن�سبة  الكربون  اأك�سيد 

دولر اأميكي / طن من ثاين اأك�سيد الكربون ]5.3.1[.

اأكرث من 30% من الرحالت بوا�سطة ال�سيارات يف اأوروبا ل تتخطى 3 كلم، 

رقام يف قارات اأخرى،  و50% منها ل تتخطى 5 كلم. ورغم اإمكانية اإختالف الأ

يل  نتقال من اإ�ستخدام ال�سيارات اإىل النقل غي الآ تظهر اإمكانية تخفيف اإثر الإ

)امل�سي واإ�ستخدام الدراجات(، اأو منع منو النقل بال�سيارات مقابل النقل غي 

يل. وتعتمد اإمكانيات التخفيف ب�سكل كبي على الظروف املحلية، لكن هناك  الآ

زدحام واأمن الطرقات )توافق  فوائد م�سرتكة على م�ستوى نوعية الهواء والإ

عاٍل، اأدلة وافية( ]5.3.1[.

اإجمايل اإمكانية التخفيف يف قطاع النقل

ل ميكن تقدير اإجمايل اإمكانية التخفيف من ثاين اأك�سيد الكربون وكلفته اإل 

�ستخدامات الثقيلة، والنقل بوا�سطة  جزئيًا ب�سبب نق�س البيانات ملركبات الإ

جممل  اأما  العام.  النقل  اإىل  نتقال  الإ وتعزيز  وال�سفن،  احلديدية  ال�سكك 

�ستخدام اخلفيف  قت�سادية الناجتة عن حت�سني كفاءة مركبات الإ مكانية الإ الإ

حفوري التقليدي بوقود اأحيائي مقابل �سعر  والطائرات واإ�ستبدال الوقود الأ

كربون ي�سل اإىل 100 دولر اأميكي / طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ، 

اأنه  اإلرّ  الكربون.  اأك�سيد  ثاين  من  طنرًّا مرتيًا   2550 - 1600 بحوايل  ر  فيقدرّ

طة( 
رّ

دلة متو�ش تقدير يقلل من اإمكانية التخفيف يف قطاع النقل )توافق عاٍل، اأ

.]5.4.2[

مكانيات  فاعلية وخربة ال�سيا�سات املناخية والإ

واحلواجز وامل�سائل املرتبط بالفر�ص / التطبيق

�صيا�صات النقل الربي وتدابريه

على  ال�سكانية  الكثافات  زيادة  عن  الناجتة  يجابية  الإ التاأثيات  اإىل  نظرًا 

الكربون،  اأك�سيد  ثاين  واإنبعاثات  والدراجات  وامل�سي  العام  نقل  اإ�ستخدام 

ن عن�رضًا هامًا يف ال�سيا�سات املتعلرّقة بقطاع  ل تخطيط مكاين متكامل حم�سرّ ي�سكرّ

دارة  النقل. وتظهر اأمثلة جيرّدة يف املدن الكربى يف العديد من الدول. وميكن لإ

الطلب على النقل اأن تكون فاعلة يف احلدرّ من النقل من خالل اإ�ستخدام املركبات 

اخلا�سة يف حال مترّ تطبيقها ودعمها بقوة. اأما الإجراءات اخلفيفة، مثل تاأمني 

فهي  الرتبوية،  والتقنيات  ت�سالت  الإ اإ�سرتاتيجيات  واإ�ستخدام  املعلومات 

ًا يف �سلوك الفرد، ما �سيوؤدي اإىل خف�ٍس يف  مام تغيرّ قادرة على اأن تدفع اإىل الأ

اإ�ستخدام ال�سيارات بن�سبة 14% يف مدينة اأ�سرتاليرّة، و12% يف مدينة اأملانيرّة، 

طة( ]5.5.1[.
رّ

دلة متو�ش ط، اأ
رّ

ة )توافق متو�ش و13% يف مدينة �سويديرّ
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يف  الكربون  اأك�سيد  ثاين  مقايي�س  اأو  الوقود  اإقت�ساد  مقايي�س  وُبرهنت 

النقل  قطاع  منورّ  طغى  ن،  الآ حتى  ولكن  الدفيئة،  غازات  اإنبعاثات  من  احلدرّ 

النامية  الدول  وبع�س  املتقدمة  الدول  معظم  وو�سعت  هذا.  تاأثيها  على 

�ستخدامات اخلفيفة. ولكن  قت�ساد الوقود على م�ستوى مركبات الإ مقايي�س لإ

اإىل  دة  تختلف املقايي�س من حيث ال�سكل وال�رضامة ومتتدرّ من مقايي�س موحرّ

ال�سناعة، مرورًا مبقايي�س تدريجية بح�سب وزن  مقايي�س طوعية على نطاق 

ال�سيارة وحجمها. واأظهرت مقايي�س اإقت�ساد الوقود فاعليتها عامليًا بح�سب 

الذي  الوقود  اإقت�ساد  وزيادة  املركبات  وقود  اإقت�ساد  حت�سني  يف  �رضامتها 

اإ�ستخدام  من  واحلد  الطرقات،  على  املركبات  اأ�سطول  ط  متو�سرّ ي�ستخدمه 

الوقود واإنبعاثات الكربون. ويف بع�س الدول، اإعرت�ست بع�س اأو�ساط �سناعة 

قت�ساد  ال�سيارات على مقايي�س اإقت�ساد الوقود ملروحة اأ�سباب، من كفاءة الإ

من. وميكن تعزيز اإجمايل فاعلية املقايي�س ب�سكل ملحوظ يف حال تزامنت  اإىل الأ

دلة وافية( ]5.5.1[. مع حمفرّزات �رضيبية وتوعية امل�ستهلك )توافق عاٍل، اأ

وعلى  واإ�ستخدامها  وت�سجيلها  ال�سيارات  �رضاء  على  ال�رضائب  وحتدد 

اإ�ستخدام  وعلى  كبي،  ب�سكل  املواقف،  ت�سعي  و�سيا�سات  كات  املحررّ وقود 

الطاقة للمركبات، وعلى اإنبعاثات غازات الدفيئة. وت�ستعملها دول عدة لزيادة 

زدحام  دخال جزئي لتكاليف اإ�ستخدام املركبات اأو مراقبة الإ املردود العام ولإ

التي حتدرّ فاعلية �رضيبة  الهامة  �سباب  الأ اأحد  العامة. ويكمن  الطرقات  على 

�سعار هي اأ�سغر من مرونة  اأك�سيد الكربون يف اأن مرونة الأ اأو ثاين  الوقود 

املرتبط  الدخل  مرونة  �ستزيد  الطويل،  املدى  وعلى  بالطلب.  املرتبط  الدخل 

نرّ 
�سعار يف جممل الطلب على النقل، ما يعني اأ بالطلب بـ1.5-3 من مرونة الأ

�سعار �ست�سبح اأقل فاعلية مع زيادة الدخل. وبرهنت امل�سرتدات  موؤ�رضات الأ

م�ستوى  على  فاعلة  اأنها  املركبات  ت�سجيل  و�رضائب  املركبات  �رضاء  على 

الطرقات واملواقف ما  اإ�ستخدام  الوقود. وتطبرّق دول عدة �سيا�سات ت�سعي 

دلة  اأ )توافق عاٍل،  لل�سيارات  امل�سافرين  اإ�ستخدام  ر ب�سكل ملحوظ على  ؤثرّ يو

و�فية( ]5.5.1[.

اإىل تعزيز  �سيا�سات تهدف  اإدخال،  اأو ترغب يف  اأدخلت حكومات عديدة، 

اإىل  نبعاثات. ونظرًا  الإ ملكافحة  الوطنية  �سرتاتيجيات  الإ يف  حيائي  الأ الوقود 

حيائي يف التخفيف من ثاين اأك�سيد الكربون ترتبط ب�سكل  اأن منافع الوقود الأ

حيائي اأكرث  اأ�سا�سي مببداأ well-to-tank، تكون حمفرّزات اإ�ستخدام الوقود الأ

فاعلية ك�سيا�سات مناخية، يف حال مترّ ربطها بكفاءات ثاين اأك�سيد الكربون جلهة 

well-to-wheels. وبالتايل، يجب اأن تتوازن معدرّلت ال�رضائب التف�سيلية 

عانات واحل�س�س من اأجل خلط الوقود مع املنافع على م�ستوى اإدخارات  والإ

ثاين اأك�سيد الكربون خالل دورة well-to-wheel كاملة، بالن�سبة اإىل كل نوع 

حيائي  نتاج الوقود الأ من اأنواع الوقود. وبهدف جتنرّب التاأثيات ال�سلبية لإ

حيائي(، ل بدرّ من ربط  ع الأ على التنمية امل�ستدامة )مثاًل التاأثيات على التنورّ

املحفرّزات ب�رضوط اإ�سافية عند اإ�ستخدام الوقود الحيائي.

�صيا�صات النقل اجلوي والبحري وتدابريه

اإحرتاق  عن  الناجتة  والبحري  اجلوي  النقل  اإنبعاثات  من  احلد  بهدف 

منظمة  ودر�ست  التنمية.  اإىل  العمل  اأطر  �سيا�سات  حتتاج  اخلزانات،  وقود 

اإنبعاثات  الدولية خيارات احلد من  البحرية  الدويل واملنظمة  املدين  الطيان 

ن ت�سميم اإطار مالئم لتطبيق ال�سيا�سات.  غازات الدفيئة. ولكن مل يتمرّ حتى الآ

اإل اأن منظمة الطيان املدين الدويل اإعتمدت مفهوم نظام دويل مفتوح للتداول 

إدخال الطيان الدويل �سمن اأنظمة  نبعاثات ُيطبرّق مبوجب اآلية طوعية اأو با بالإ

نبعاثات املوجودة. التداول بالإ

الوقود  على  املفرو�سة  الر�سوم  من  كل  ميلك  الطيان،  اإىل  وبالن�سبة 

ل  نبعاثات ب�سكل ملحوظ. و�سي�سكرّ نبعاثات والتداول اإمكانية احلد من الإ والإ

الطيان  لقطاع  النطاق اجلغرايف )الطرقات والتغطية(، وكمية املخ�س�سات 

كرث  الأ نبعاثات  بالإ التداول  طريقة  حتديد  يف  اأ�سا�سية  عنا�رض  والتغطية 

فاعلية للحد من تاأثيات الطيان على املناخ. وقد يوؤدي فر�س الر�سوم على 

نبعاثات اأو التداول بفر�سها اإىل زيادة يف تكاليف الوقود، ما �سيوؤثر اإيجابًا  الإ

ك ]5.5.2[. على كفاءة املحررّ

وتعتمد معظم املبادرات احلالية على م�ستوى ال�سيا�سات يف قطاع ال�سفن 

الوقود.  م�ستوى  على  ال�سفن  كفاءة  موؤ�رضات  ت�ستخدم  طوعية  خطط  على 

وتعتمد الر�سوم على اإ�ستخدام مرافئ تختلف تعبًا للظروف البيئية، وذلك يف 

خرى الهادفة اإىل احلد من اإنبعاثات  العديد من املناطق. ومن بني ال�سيا�سات الأ

للتداول  الدولية  النظم  �سمن  الدولية  البحرية  املالحة  اإدخال  نذكر  ال�سفن، 

دلة  دوات التنظيمية )توافق عاٍل، اأ نبعاثات، وال�رضائب على الوقود والأ بالإ

و�فية( ]5.5.2[.

إنبعاثات  ا على  ثر  توؤ التي  املناخية  غري  املتكاملة  ال�صيا�صات 

تية من �صيا�صات التخفيف  غازات الدفيئة واملنافع امل�صرتكة املتاأ

من غازات الدفيئة

ز التخطيط وال�سيا�سات املتعلرّقان بالنقل موؤخرًا، ب�سكل اأكرب، على اأوجه  ركرّ

التنمية امل�ستدامة، ما ي�سمرّ احلد من واردات النفط، وحت�سني نوعية الهواء، 

زدحام،  ث الناجت عن ال�سجيج، وزيادة ال�سالمة، واحلد من الإ واحلد من التلورّ

التاآزر  ن  اأن حت�سرّ اإىل من�ساآت النقل. وميكن ل�سيا�سات كهذه  النفاذ  وحت�سني 

 ،5.5.4[ طة( 
رّ

متو�ش دلة  اأ عاٍل،  )توافق  الدفيئة  غازات  اإنبعاثات  خف�س  مع 

.]5.5.5
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نبعاثات هات الإ و�سع القطاع وتوجرّ

إ�ستثناء  )با املباين  قطاع  يف  الدفيئة  غازات  اإنبعاثات  بلغت   ،2004 �سنة 

الكربون  اأك�سيد  ثاين  من  طن  جيغا   5 حوايل  الكهرباء(  اإ�ستخدام  اإنبعاثات 

املكافئ / �سنة )3 جيغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ / �سنة للكربون، 

ك�سيد النيرتوز، 0.4  0.1 جيغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ / �سنة لأ

جيغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ / �سنة للميثان، و1.5 جيغا طن من 

خية  رقام الأ ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ / �سنة للهيدروكربون(. وت�سمرّ الأ

0.1-0.2 جيغا  الغازات املفلورة التي يغطيها بروتوكول مونرتيال وحوايل 

طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ / �سنة لغازات الهيدروفلوروكربون(. 

اإىل  الهادفة  التدابي  العديد من  القطاع ي�سمرّ  التخفيف يف هذا  اأن  اإىل  ونظرًا 

توفي  باإجراءات  خذ  الأ مع  عادة  التخفيف  اإمكانية  ُتقا�س  الكهرباء،  توفي 

عن  الناجتة  نبعاثات  الإ اأرقام  ُتعر�س  ما  غالبًا  املقارنة،  باب  ومن  الكهرباء. 

القطاع.  هذا  يف  الكهرباء  اإ�ستخدام  عن  الناجتة  نبعاثات  الإ مع  املباين  قطاع 

اإنبعاثات ثاين  اإ�ستخدام الكهرباء، بلغت  نبعاثات الناجتة عن  اإدخال الإ ومع 

اأك�سيد الكربون املرتبطة بالطاقة على م�ستوى قطاع املباين، 8.6 جيغا طن من 

ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ / �سنة اأي حوايل 33% من املجموع العاملي للعام 

نبعاثات  ر بالتايل جمموع اإنبعاثات غازات الدفيئة، مبا يف ذلك الإ 2004. ويقدرّ

اأك�سيد  ثاين  من  طن  جيغا   10.6 بحوايل  الكهرباء،  اإ�ستخدام  عن  الناجتة 

طة( ]6.2[.
رّ

دلة متو�ش الكربون املكافئ / �سنة )توافق عاٍل، اأ

اإنبعاثات الكربون امل�ستقبلة املتاأتية من اإ�ستخدام الطاقة يف املباين

 ، �سا�س. فتمرّ ت�ستخدم الكتب التي تتناول قطاع املباين مزيجًا من خطوط الأ

يف الف�سل احلايل، حتديد خط اأ�سا�س لقطاع املباين بني �سيناريو ب2 يف التقرير 

1ب2، مع اإنبعاثات غازات الدفيئة قدرها 14.3 جيغا طن من ثاين  اخلا�س واأ

نبعاثات الناجتة عن اإ�ستخدام الكهرباء(  اأك�سيد الكربون املكافئ )مبا يف ذلك الإ

1ب فهي 11.4 و15.6  ما اإنبعاثات ب2 يف التقرير اخلا�س واأ
يف العام 2030. اأ

يف  ب2  ال�سيناريو  بح�سب  اأما  املكافئ.  الكربون  اأك�سيد  ثاين  من  طن  جيغا 

�س الفني(، املبني على  17 يف امللخرّ التقرير اخلا�س بال�سيناريوهات )الر�سم 

منو اإقت�سادي اأدنى ن�سبيًا، فتملك اأميكا ال�سمالية ودول اآ�سيا ال�رضقية غي 

نبعاثات. ويف �سيناريو  كرب من زيادة الإ ول ال�رضيحة الأ املدرجة يف املرفق الأ

اإنبعاثات  كافة  تزداد  �رضيع،  اإقت�سادي  منو  اإىل  ي�سي  الذي  1ب  اأ التقرير 

واأميكا  اأفريقيا  و�سمال  و�سط  الأ وال�رضق  اآ�سيا  النامي:  العامل  يف  الكربون 

يبلغ  عام،  وب�سكل  املذكور.  ج  التدررّ بح�سب  فريقية،  الأ وال�سحراء  الالتينية 

نبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون بني العامني 2004 و2030،  ل ال�سنوي لإ املعدرّ

)توافق  1ب  اأ �سيناريو  بح�سب  و%2.4  ب2،  �سيناريو  بح�سب   %1.5 ن�سبة 

طة( ]6.2، 6.3[.
رّ

دلة متو�ش عاٍل، اأ

تكنولوجيات التخفيف وممار�ساته

تندرج تدابي احلد من اإنبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن املباين �سمن 

نتقال  الإ  )2 املباين؛  وطاقة   
13

الطاقة اإ�ستهالك  من  احلد   )1 فئات:  ثالث 

للطاقة  اأو�سع  اإ�ستخدام  ذلك  يف  مبا  الكربون،  من  متدٍن  مبحتوى  وقود  اإىل 

6  املباين ال�سكنية والتجارية
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إ�شتخدام  نبعاثات الناجتة عن ا ك�شيد الكربون( الناجتة عن املباين، مبا يف ذلك الإ ك�شيد الكربون )جيغا طن من ثاين اأ إنبعاثات ثاين اأ �ص الفني: ا الر�سم 17 يف امللخرّ

الطاقة، 1971-2030 ]الر�شم 6.2[.

الو�سطى  واآ�سيا  والقوقاز  ال�رشقية  اأوروبا  بلدان  اإىل  ُي�سار  ب2.  اخلا�ش  التقرير  �سيناريو  مبوجب  – اإ�سقاطات  الفاحت  حمر  الأ تاريخية؛  – اإنبعاثات  الداكن  حمر  الأ مالحظة: 

EECCA نكليزية بالإ
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الكربون.  اأك�سيد  ثاين  غي  الدفيئة  غازات  اإنبعاثات  مراقبة   )3 املتجددة؛ 

املباين  طاقة  اإ�ستهالك  من  بالتخفيف  عديدة  حالية  تكنولوجيات  وت�سمح 

اأف�سل،  وعمليات  اأف�سل  ت�سميم  وطرق   ،
14

اأف�سل حرارية  اأغطية  بوا�سطة 

اأهمية  وترتبط  الطاقة.  على خدمات  كفاءة، وطلب خمفرّ�س  اأكرث  وجتهيزات 

ترتبط  بينما  اإقليميًا،  تختلف  لذلك  وهي  باملناخ،  الن�سبية  والتربيد  التدفئة 

كفاءة ت�سميم التكنولوجيا ال�سلبي اأي�سًا باملناخ، مع اإختالف هام بني املناطق 

– اجلافة. وهناك عوامل هامة اأخرى ت�ساهم يف  – الرطبة واحلارة  احلارة 

ان املباين، مبا يف ذلك جتنرّب  احلد من اإ�ستخدام طاقة املباين، مثل �سلوك �سكرّ

بدًل  للتجهيزات، ومعايي درجات احلرارة متكيرّفة  الت�سغيل غي ال�رضوري 

دلة وافية( ]6.4[. من اأن تكون ثابتة )توافق عاٍل، اأ

اإمكانية التخفيف يف قطاع املباين

عن  الناجتة  الكربون  اأك�سيد  ثاين  اإنبعاثات  يف  كبي  خف�س  حتقيق  ميكن 

نبعاثات  الإ مع  باملقارنة  املقبلة  ال�سنوات  خالل  املباين  يف  الطاقة  اإ�ستخدام 

امل�سقطة. وتعود هذه الثقة اإىل التجربة الكبية لعدد وا�سع من التكنولوجيات 

نظمة من اأجل تاأمني كفاءة الطاقة، ف�ساًل عن خربة م�سابهة  واملمار�سات والأ

همية يف الربامج وال�سيا�سات التي تعزز كفاءة الطاقة يف املباين.  من حيث الأ

وميكن توفي جزء كبي من الطاقة باأ�ساليب تقلل من تكاليف دورة احلياة، 

�سلبية  كلفة  الذي ميلك  الكربون  اأك�سيد  ثاين  نبعاثات  لإ تاليًا خف�سًا  وحتقق 

�سافية )يعني ذلك عادًة كلفة اإ�ستثمار اأعلى، لكن كلفة ت�سغيل اأدنى( )توافق 

دلة وافية( ]6.4، 6.5[. عاٍل، اأ

يف   5 )اجلدول  �ستنتاجات  الإ تلك  درا�سة  ثمانني  من  تاألف  م�سٌح  ويدعم 

من  هي  الكفاءة  ذات  الإ�ساءة  تكنولوجيات  اأن  اإىل  وي�سي  الفني(،  �س  امللخرّ

الدول  معظم  يف  املباين  يف  الدفيئة  غازات  مبكافحة  الواعدة  التدابي  اأبرز 

مكانية التوفي والفاعلية بالقيا�س اإىل التكلفة. بحلول العام 2020،  تقريبًا، لإ

متكن مكافحة حوايل 760 طنرًّا مرتيًا من ثاين اأك�سيد الكربون من خالل اإعتماد 

كلفة  ل  عامليًا، وذلك مبعدرّ الواحدة،  لدورة احلياة  كلفة  قل  الأ الإ�ساءة  اأنظمة 

مبنفعة  )اأي  الكربون  اأك�سيد  ثاين  من  طن   / اأميكيًا  دولرًا   160 من  اأقل 

الدرا�سات  معظم  فت�سع  التوفي  اإىل حجم  بالن�سبة  اأما  �سافية(.  اإقت�سادية 

الكفاءة  الباردة وتدابي  ن وتدفئة املباين يف املناخات  يف املقدمة العزل املح�سرّ

اأفران  اإىل  بالإ�سافة  احلارة،  املناخات  يف  وبتهوئتها  ماكن  الأ بتربيد  املتعلرّقة 

مكانية توفي  خرى لإ الطبخ يف الدول النامية. ومن بني الإجراءات الهامة الأ

التطبيق  ال�سم�سية واأنظمة  العاملة على الطاقة  املائية  التدفئة  الطاقة، نذكر: 

الفاعل واإدارة الطاقة.

إ�شتخدامات الطاقة يف املباين، مبا يف ذلك الكهرباء. �شكال ا  ينطبق ذلك على كافة اأ
13

ل الكتلة احلرارية بني داخل املبنى وخارجه. و لتنقرّ دي دور احلاجز للحار غي املرغوب فيه، اأ  ي�شي مفهوم «الغطاء احلراري» اإىل غطاء املبنى الذي يوؤ
14

ذات  الطبخ  اأفران  تاأتي  الكلفة،  اإىل  قيا�سًا  بالكفاءة  مر  الأ يتعلرّق  وعندما 

الكفاءة يف املرتبة الثانية بعد الإ�ساءة يف الدول النامية، بينما تختلف اإجراءات 

مة نظرًا اإىل اإختالف املناخ واملنطقة اجلغرافية.  املرتبة الثانية يف الدول املتقدرّ

الذي ميررّ مبرحلة  قت�ساد  الإ تنظر يف حالت  التي  الدرا�سات  ووجدت معظم 

كرث كفاءة من  كرث بردًا( اأن تدابي التدفئة هي الأ اإنتقالية )عادًة يف املناطق الأ

ر�س، اإىل جانب  حيث الكلفة، مبا يف ذلك عزل اجلدران وال�سقف والنوافذ والأ

مراقبة اأف�سل لنظام تدفئة املباين. وتعترب اإجراءات التطبيق يف الدول املتقدمة، 

كرث كفاءًة بالقيا�س اإىل الكلفة، مع رفع م�ستوى ت�سنيف التجهيزات  عادًة، الأ

لتربيد  امل�ستخدمة  الطاقة  توفي  اأما  دفئًا.  اأكرث  مناخات  يف  بالطبخ  املرتبطة 

إمكانه اأن يكون عملية اأكرث كلفة مقارنة مع اإجراءات كفاءة اأخرى،  الهواء فبا

نه يوؤدي اإىل نقل ذروات طاقة اأكرث كلفة. ولكنه فاعل بالقيا�س اإىل الكلفة لأ

الطاقة  اأكرث من  اأو   %75 ن�سبة  الفردية اجلديدة توفي  املباين  وميكن يف 

اأية  اأو من دون  اإ�سافية �سغية  املمار�سات احلالية، وذلك بكلفة  مقارنًة مع 

كلفة اإ�سافية. ويحتاج هذا التوفي اإىل عملية ت�سميم متكاملة جتمع املهند�سني 

على  الطلب  من  �سلبيًا  للحد  الفر�س  بكامل  خذ  الأ مع  والزبائن،  واملقاولني 

الطاقة داخل املباين ]6.4.1[.

ل اأهمية  اأما التخفيف من غازات الدفيئة يف املباين يف الدول النامية في�سكرّ

اأكرث كفاءة واأن يحرق  اأن ي�سبح  فران  إ�ستخدام الأ با اإذ ميكن للطبخ  كربى، 

اجلزيئيات ب�سكل اأكرث اإكتماًل، في�ستفيد بالتايل �سكان القرى من نوعية الهواء 

نة، مع تخفيف اإنبعاثات غازات الدفيئة. وميكن حتديد م�سادر حملية  املح�سرّ

نة واملتدنية من حيث اإطالق غازات الدفيئة. وتظهر احلاجة يف  للمواد املح�سرّ

املناطق احل�رضية، خا�سة يف املدن، اإىل كامل التكنولوجيا احلديثة امل�ستخدمة 

مة، بهدف احلدرّ من اإنبعاثات غازات الدفيئة ]6.4.3[. يف الدول املتقدرّ

تطبيق  التجارية  املباين  داخل  الطاقة  لتوفي  اجلديدة  املجالت  وت�سم 

والت�سخي�س  املراقبة  يف  �ستمرار  الإ اأجل  من  املعلومات  وتكنولوجيا  املراقبة 

التجارية )املراقبة الذكية(؛ يقرن ذلك  خطاء امللحوظة داخل املباين  ونقل الأ

واإزالة  والتربيد  التهوئة  اإىل  احلاجة  من  للحدرّ  النظم  على  مبنية  مبقاربات 

ال�سلبي  ال�سم�سي  والت�سميم  مة  املتقدرّ النوافذ  اأهمية  تظهر  كما  الرطوبة. 

ذات  �ستخدامات  والإ نابيب،  والأ املباين  من  بات  الت�رضرّ من  احلدرّ  وتقنيات 

واجلاهزة  املثلى  الطاقة  اإ�ستهالك  ومراقبة  الطاقة،  م�ستوى  على  الكفاءة 

اإ�ساءة �سلبة، وذلك يف القطاعني ال�سكني والتجاري  �ستخدام، ف�ساًل عن  لالإ

دلة وافية( ]6.5[. )توافق عاٍل، اأ
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مالحظات:

كوادور وجنوب اأفريقيا التي اإتخذت من العام  وروبي-15، هناك اليونان وكندا والهند ورو�سيا التي اإتخذت من العام 2010 هدفًا لها، واملجر والإ حتاد الأ باإ�ستثناء الإ   
�أ(

2030 هدفًا لها.

مكانيات، فتنق�ش بالتايل املعلومات التي  قت�سادية يف الدول املتقدرّمة ب�سبب الدرا�سات املحدودة املتعلرّقة بنوع واحد من الإ مكانية الإ تظهر اإمكانية ال�سوق اأكرب من الإ   
ب(

رجح اإىل اإمكانية اإقت�سادية اأعلى. ت�سري على الأ

�سا�ش يف امل�ستقبل )تعترب  مكانية كن�سبة مئوية خلط الأ �سقاط الإ ثنتان للعام 2010، يف حال اإ�ستعملنا املعادلة التقريبية: اإمكانية 2020 = )1-)1-اإمكانية 2010(  لإ الإ   
ج(

نطالق(، وترتاوح الن�سبة الفا�سلة بني 38% و%79. �سنة 2000 �سنة الإ

الن�سبتان للعام 2010، يف حال مت اإ�ستعمال املعادلة املقرتحة، ت�سبح الن�سبة الفا�سلة %22 - %44.   
د(

خري للعام 2010، ويوازي ن�سبة 72% يف العام 2020 عند اإ�ستعمال املعادلة املذكورة اأعاله. الرقم الأ   
ه(

خري للعام 2010، ويوازي 24% يف العام 2020 عند اإ�ستعمال املعادلة املذكورة اأعاله.   الرقم الأ
و(

طة.
رّ
مكانية املتو�س خري للعام 2030، ويوازي 38% يف العام 2020 عند اإ�ستعمال املعادلة املذكورة اأعاله لتحديد الإ الرقم الأ  

ز( 

( ]اجلدول 6.2[. إنبعاثات غازات الدفيئة يف قطاع املباين للعام 2020 )اأ إمكانية احلد من ا �ص الفني: ا اجلدول 5 يف امللخرّ

املنطقة 

قت�سادية الإ

الدول / جمموعات الدول 

امل�صتعر�صة للمنطقة املذكورة

مكانية كن�صبة مئوية من خط  الإ
ب(

�صا�ص لقطاع املباين  الأ

مكانية  التدابري التي تغطي الإ

كرب الأ

التدابري التي توؤمن اأرخ�ص 

خيارات التخفيف

ميكية، كندا، الدول املتقّدمة الوليات املتحدة الأ

اأ�سرتاليا، اليونان، جمهورية 

كوريا، اململكة املتحدة، اأملانيا، 

اليابان

فنية:

ج(

  %54-%21

اإقت�سادية:

)> 0 دولر اأميكي / طن من 

ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ(: 

)د(

 %25 - %12

�سوقية:

%37 - %15

1. جتهيز حت�سيني للطبقة 

اخلارجية، عزل داخلي للنوافذ 

واجلدران ب�سكل خا�س؛

2. اأنظمة تدفئة املكان

نتقال  3. اإ�ساءة فاعلة خا�سًة الإ

اإىل امل�سابيح الفلورية املدجمة 

و�سابورت ذات كفاءة

جهزة  1. اإ�ستخدام قليل لأ

ات ملحقة ذات  التلفاز ومعدرّ

كفاءة )م�ستخدمة اأو جاهزة 

جات،  ادات، ثالرّ �ستخدام(، بررّ لالإ

مراوح ومكيرّفات هواء.

انات املياه. 2. �سخرّ

3. اأف�سل ممار�سات الإ�ساءة.

قت�صاد الذي  الإ

ميّر مبرحلة 

اإنتقالية

املجر، رو�سيا، بولندا، كرواتيا، 

وكمجموعة واحدة: لتفيا، 

اإ�ستونيا، ليتوانيا، �سلوفاكيا، 

�سلوفينيا، املجر، مالطا، قرب�س، 

بولندا، جمهورية ت�سيكيا

فنية:

ه(

 %47 - %26

اإقت�سادية:

)> 0 دولر اأميكي / طن من 

ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ(:

و(

 %37 - %13

�سوقية:

%14

1. عزل قبل وبعد، واإ�ستبدال 

القطع املختلفة داخل املبنى، 

خا�سة النوافذ؛

نتقال  2. اإ�ساءة فاعلة خا�سًة الإ

اإىل امل�سابيح الفلورية املدجمة؛

3. اإ�ستخدامات ذات كفاءة مثل 

انات املياه. الربادات و�سخرّ

1. اإ�ساءة ذات كفاءة ومراقبتها.

2. اأنظمة مراقبة اأجهزة التدفئة 

انات املياه. و�سخرّ

3. جتهيز حت�سيني للقطع داخل 

املباين واإ�ستبدالها، خا�سًة 

النوافذ.

ميامنار، الهند، اأندوني�سيا، الدول النامية

كوادور،  الربازيل، ال�سني، الإ

تايالندا، باك�ستان، جنوب اأفريقيا

فنية:

%41 - %18

 اإقت�سادية:

)> 0 دولر اأميكي / طن من 

ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ(: 

ز(

 %52 - %13

�سوقية:

%23

نتقال  1. اإ�ساءة فاعلة خا�سًة الإ

اإىل امل�سابيح الفلورية املدجمة، 

�ساءة،  جتهيز حت�سيني لالإ

م�سابيح كاز ذات كفاءة؛

2. اأنواع خمتلفة من اأفران الطبخ 

نة، خا�سًة اأفران الكتلة  املح�سرّ

فران العاملة  حيائية، تليها الأ الأ

على الغاَزين النفطية امل�َسيَّلة 

والكاز.

3. اإ�ستخدامات ذات كفاءة 

لتجهيزات مثل الربادات 

ومكيرّفات الهواء.

نة، وخا�سًة  1. اإ�ساءة حم�سرّ

نتقال اإىل امل�سابيح الفلورية  الإ

املدجمة، جتهيز حت�سيني 

�ساءة، م�سابيح كاز ذات  لالإ

كفاءة؛

2. اأنواع خمتلفة من اأفران الطبخ 

نة، خا�سًة اأفران الكتلة  املح�سرّ

فران العاملة  حيائية، تليها الأ الأ

على الكاز.

3. اإ�ستخدامات ذات كفاءة 

لتجهيزات مثل الربادات 

ومكيرّفات الهواء.

واإ�ستخدام  امل�ستهلك  واإختيار  والثقافة  املباين  �ساغري  �سلوك  ويعترب 

املباين،  داخل  الطاقة  اإ�ستخدامات  حتديد  يف  هامة  عوامل  التكنولوجيا، 

وتوؤدي دورًا ا�سا�سيًا يف اإنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون. لكن، قلرّما يتم تقييم 

نبعاثات من خالل خيارات غي تكنولوجية، وقلرّما تاأخذها  اإمكانية احلدرّ من الإ

طة(.
رّ

دلة متو�ش عتبار )توافق عاٍل، اأ ال�سيا�سات بعني الإ

قطاع  يف  املفلورة  للغازات  املبا�رضة  نبعاثات  الإ من  احلدرّ  فر�س  وتظهر 

وطرق  املمار�سات  ف�سل  لأ عاملي  اإعتماٍد  خالل  من  كبي  ب�سكل  املباين 

ر  تقدرّ بالفلور  املعاجلة  الغازات  كافة  تخفيف  اإمكانية  مع  �ستعادة،  الإ

 .2015 للعام  املكافئ،  الكربون  اأك�سيد  ثاين  من  طن  جيغا   0.7 بحوايل 

ب  الت�رضرّ بتجنرّب  اأ�سا�سي  ب�سكل  الهالوكربونية  دات  املربرّ تخفيف  ويق�سي 
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العادي  �ستخدام  الإ خالل  )اأي  التربيد  وجتهيزات  الهواء  مكيرّفات  من 

يف  الهالوكربون  اإ�ستخدام  من  واحلدرّ  �سالحيته(  انتهاء  وعند  وال�سيانة، 

م، تقدرّ ما  حتقيق  مكانية  لإ �سا�سي  الأ املحدد  ويكمن  اجلديدة.   التجهيزات 

نبعاثات.  الإ من  احلدرّ  حتقيق  بهدف  التدابي  بتطبيق  املرتبطة  التكاليف  يف 

وهي ترتاوح بني املنفعة ال�سافية و300 دولر اأميكي/ طن من ثاين اأك�سيد 

دلة وافية( ]6.5[. الكربون املكافئ )توافق عاٍل، اأ

اإمكانية التخفيف يف قطاع املباين

�سا�س  الأ خط  اإنبعاثات  من   %30 حوايل  من  للحدرّ  عاملية  اإمكانية  تظهر 

امل�سقطة داخل القطاعني ال�سكني والتجاري ب�سكل فاعل بالقيا�س اإىل الكلفة، 

�س الفني(. وميكن جتنرّب حوايل %3  بحلول العام 2020 )اجلدول 6 يف امللخرّ

�سا�س بكلفة ت�سل اإىل 20 دولرًا اأميكيًا / طن  اإ�سافية من اإنبعاثات خط الأ

من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ، و4% اإ�سافية يف حال مت النظر يف التكاليف 

التي ت�سل اإىل 100 دولر اأميكي / طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ. 

مكانية  رة، مل يتم تقييم الإ مكانيات املتدنية الكلفة املتوفرّ لكن، نظرًا اإىل عدد الإ

القيمة  من  اأ�سغر  التقدير  اأتى  ولذلك  حمدود،  ب�سكل  اإل  الكلفة  املرتفعة 

خط  اإنبعاثات  اإ�سقاطات  اإ�ستخدام  على  املبنية  التقديرات  ومتثرّل  احلقيقية. 

، حوايل 3.2، 3.4 و4.0 جيغا طن من 
15

�سا�س العاملية على م�ستوى املباين الأ

ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ للعام 2020، بكلفة ت�ساوي ال�سفر و20 دولرًا 

اأميكيًا / طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ، و100 دولر اأميكي / طن 

دلة كافية( ]6.5[. ، اأ من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ )توافق عاٍلٍ

يتم  مل  اأنه  اإىل  نظرًا  اأعلى  هي  احلقيقية  مكانية  الإ إن  فا رجح،  الأ وعلى 

�ستخدام النهائي يف الدرا�سات، كما مل ُتذكر  النظر يف كافة خيارات كفاءة الإ

خذ باملباين  اخليارات غي التكنولوجية ومنافعها امل�سرتكة العالية عادًة، مع الأ

مكانية  اأ�سغر بكثي من الإ ال�سوق تبقى  الكفاءة. لكن قدرة  العالية  املتكاملة 

قت�سادية. الإ

اإ�ستقراء  اإجراء  مترّ   ،2030 للعام  رة  املتوفرّ املحدودة  املعلومات  اإىل  نظرًا 

قت�سادية للعام 2030 بهدف  مكانية الإ خارجي من النتائج للعام 2020، اإىل الإ

�س الفني.  املقارنة مع قطاعات اأخرى. وتظهر التقديرات يف اجلدول 7 يف امللخرّ

اإمكانية  اإىل  في�سي   2030 العام  اإمكانيات  لتقدير  اخلارجي  �ستقراء  الإ اأما 

الكربون / �سنة  اأك�سيد  4.5 و5.0 و5.6 جيغا طن من ثاين  احلدرّ عامليًا من 

بتكاليف >0، و>20 و>100 دولر اأميكي / طن من ثاين اأك�سيد الكربون 

�سا�س  املكافئ على التوايل. ما يوازي 30% و35% و40% من اإنبعاثات خط الأ

اليقني مقارنة مع  بكثي من  اأدنى  رقام مب�ستويات  الأ تلك  امل�سقطة. وترتبط 

بحاث املحدودة املخ�س�سة للعام 2030 )توافق  العام 2020، وذلك نتيجة الأ

دلة متدنية(. ط، اأ
رّ

متو�ش

رتباط مع الكلفة ]اجلدول 6.3[. ك�شيد الكربون للعام 2020، بالإ إمكانية التخفيف العاملية من ثاين اأ إ�شقاطات ا �ص الفني: ا اجلدول 6 يف امللخرّ

مناطق عاملية

اإنبعاثات خط 

�صا�ص يف العام  الأ

2020

اإمكانيات التخفيف من ثاين اأك�صيد الكربون كجزء من 

�صا�ص يف فئات الكلفة يف  اإ�صقاطات اإنبعاثات خط الأ

مريكي / طن من ثاين  العام 2020 )تكاليف بالدولر الأ

اأك�صيد الكربون املكافئ(

اإمكانيات التخفيف من ثاين اأك�صيد الكربون بالقيم 

املطلقة يف فئات الكلفة للعام 2020، جيغا طن 

من ثاين اأك�صيد الكربون املكافئ )تكاليف بالدولر 

مريكي / طن من ثاين اأك�صيد الكربون املكافئ( الأ

جيغا طن من ثاين 

اأك�صيد الكربون 

>20100-0100-20>0>20100-0100-20>0املكافئ
363.20.350.454.0%4%3%29%11.1العامل

دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

قت�صاد الذي ميّر  قت�صادي )الإ الإ

مبرحلة اإنتقالية(

4.8%27%3%2%321.30.100.101.6

قت�صاد الذي ميّر مبرحلة اإنتقالية 640.40.150.300.85%23%12%29%1.3الإ

دول غري اأع�صاء يف منظمة التعاون 

قت�صادي والتنمية يف امليدان الإ

5.0%30%2%1%321.50.100.051.6

مكانية بالقيا�ش اإىل الكلفة. لت الإ عة بالقيا�ش اإىل الكلفة واملنطقة على 17 درا�سة ف�سرّ مكانية العاملية املجمرّ مالحظة: تعتمد الإ

مكانية العاملية )ويف حال غاب خط اأ�سا�ش عن درا�سة ما، يتمرّ اإ�ستخدام اإ�سقاطات من تقرير وطني   يعتمد اإحت�ساب اإ�سقاطات اإنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون على 17 درا�سة اإ�ستخدمت لتحديد الإ
15

اأخر عن التخفيف(.
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 25 اإىل  املباين بكلفة ت�سل  عات املدى الطويل خليارات قطاع  وحتدد توقرّ

من  احلدرّ  اإمكانية  املكافئ،  الكربون  اأك�سيد  ثاين  من  طن   / اأميكيًا  دولرًا 

العام  املكافئ يف  الكربون  اأك�سيد  ثاين  7.7 جيغا طن من  نبعاثات بحوايل  الإ

.2050

حرتار  تفاعالت خيارات التخفيف مع التعررّ�ص لالإ

والتكيرّف معه

يوؤدي الإحرتار العاملي اإىل اإنخفا�س اإ�ستخدام الطاقة للتدفئة يف املناخات 

الطلب  واإزدياد  ال�سمالية(،  واأميكا  اآ�سيا  من  واأجزاء  اأوروبا  )مثل  املعتدلة 

على التربيد يف معظم اأنحاء العامل. وي�سي العديد من الدرا�سات اإىل اأن الطلب 

الزائد على التربيد، يف الدول املعتدلة املناخ، �سيغطي على اإنخفا�س الطلب على 

كبي خالل  ب�سكل  الطلب  يزداد  اأن  ع  املتوقرّ من  اأوروبا،  التدفئة. ويف جنوب 

ذروة ال�سيف. وقد يوؤدي �سايف تاأثي الإحرتار اإىل زيادة اإنبعاثات ثاين اأك�سيد 

الكربون، بح�سب املزيج املعتمد من قبل دول خا�سة لتوليد الطاقة، وذلك حتى 

يف ظل اإنخفا�س اإجمايل يف الطلب على الطاقة، ما يوؤدي اإىل حلقة تاأثي تفاعلي 

خيار 

املنطقةالتخفيف

اإ�صقاطات خط 

�صا�ص للعام  الأ

2030

مكانية بكلفة اأقل من 100  الإ

دولر اأمريكي / طن من ثاين 

اأك�صيد الكربون املكافئ

مكانية بالقيا�ص اإىل اأمناط الكلفة املختلفة الإ

دولر   0<
اأمريكي / طن 

من ثاين اأك�صيد 

الكربون املكافئ

0-20 دولرًا 

اأمريكياً / طن 

من ثاين اأك�صيد 

الكربون 

املكافئ

20-100 دولر 

اأمريكي / طن 

من ثاين اأك�صيد 

الكربون املكافئ

عاٍلمتدٍن

دولر   0<
اأمريكي / طن 

من الكربون

0-73 دولرًا 

اأمريكياً / طن 

من الكربون

73-367 دولرًا 

اأمريكياً / طن 

من الكربون

توفري 

) اأ

الكهرباء

قت�سادي منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإ

قت�ساد الذي ميررّ مبرحلة اإنتقالية الإ

دول غي اأع�ساء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

قت�سادي ول ميررّ اإقت�سادها مبرحلة اإنتقالية  الإ

3.4

0.40

4.5

0.75

0.15

1.7

0.95

0.20

2.4

0.85

0.20

1.9

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.1

توفري 

الوقود

قت�سادي منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإ

قت�ساد الذي ميررّ مبرحلة اإنتقالية الإ

دول غي اأع�ساء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

قت�سادي ول ميررّ اإقت�سادها مبرحلة اإنتقالية  الإ

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

قت�سادياملجموع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإ

قت�ساد الذي ميررّ مبرحلة اإنتقالية الإ

دول غي اأع�ساء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

قت�سادي ول ميررّ اإقت�سادها مبرحلة اإنتقالية  الإ

املجموع العاملي

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

يل يوؤدي اإىل مزيد من اإنبعاثات غازات الدفيئة، ما  اإيجابي: مزيد من التربيد الآ

طة(.
رّ

دلة متو�ش ط، اأ
رّ

يوؤدي بدوره اإىل زيادة الإحرتار )توافق متو�ش

تغيرّ  كلفة  اإجمايل  املباين  قطاع  يف  �ستثمارات  الإ تخفف  اأن  املمكن  ومن 

اأوجه  اأهم  اآن، م�ساألتي التخفيف والتكيرّف. وت�سم  املناخ يف حال عاجلت، يف 

و اإ�ستخدام الطاقة من خالل تدابي 
التاآزر تلك: احلدرّ من احلاجة اإىل التربيد اأ

مثل تطبيق الت�سميم املتكامل للمباين، والبناء ال�سم�سي ال�سلبي، واإ�ستخدام 

باألواح مالئمة،  للتربيد والتدفئة، ونوافذ  عالية  ات حرارة ذات كفاءة  م�سخرّ

�ستخدام، ف�ساًل  واإ�ستخدامات عالية الكفاءة تطلق ن�سبة اأقل من الطاقة بعد الإ

ى اإىل اأق�سى حدرّ ممكن  عن التجهيز التح�سيني الذي ي�سم العزل املعزز اأو املقورّ

ملناخات خا�سة، واحلماية من العوا�سف. وبرهن التخطيط املديني املالئم، مبا 

يف ذلك زيادة امل�ساحات اخل�رضاء وال�سطوح الباردة يف املدن، كفاءته يف احلدرّ 

واأرجحية ح�سول  التربيد  اإىل  ما يخفف احلاجة  تاأثي »جزر احلرارة«،  من 

احلرائق داخل املدن. وغالبًا ما تاأخذ الت�ساميم بالراحة التكييفية، حيث يقبل 

ال�ساغر بدرجات حرارة )راحة( اأعلى عندما تكون احلرارة اخلارجية عالية 

طة( ]6.9[.
رّ

دلة متو�ش )توافق عاٍل، اأ

إنطالقًا  �شتقراء اخلارجي ا إىل الكلفة، بناًء على الإ ك�شيد الكربون للعام 2030 بالقيا�ص ا إمكانية التخفيف العاملية من ثاين اأ إ�شقاطات ا اجلدول 7 يف امللّخ�ص الفني: ا

ك�شيد الكربون ]اجلدول 6.4[. رقام العام 2020، باجليغا طن من ثاين اأ من اأ

مالحظة: 

�ش الفني على الف�سل 11 اجلدول 11.3، ب�سبب تطبيق خطوط اأ�سا�ش خمتلفة، اإل  مكانيات الناجتة عن توفري الكهرباء يف اجلدول 8 يف امللخرّ ل تنطبق القيم املطلقة من الإ
 ) اأ

خذ بها يف  نبعاثات التي مت احلدرّ منها والتي �سبق اأن مت الأ �سا�ش هي ذاتها يف احلالتني. كما ي�ستثني اجلدول 11.3 ح�سة الإ مكانيات كن�سبة مئوية خلط الأ اأن تقديرات الإ

مكانية. �ش الفني تبعًا لتلك الإ ق اجلدول 7 يف امللخرّ
رّ
قطاع اإمدادات الطاقة، بينما ل يفر
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اأداة �سيا�ساتية

كفاءة احلد من 
اأ(

نبعاثات  الإ

الكفاءة بالقيا�ص اإىل 
ب(

ظروف النجاح اخلا�صة واأهّم نقاط القوة واحلدود واملنافع امل�صرتكةالكلفة 

ت�سالت عاليةعاليةمعايي التجهيزات ر املعلومات، الإ عوامل النجاح: تيومي دوري للمقايي�س، مراقبة م�ستقلة، توفرّ

والرتبية.

طةعاليةقوانني البناء لزام بها.متو�سرّ ما من حوافز لبلوغ الهدف املرجو. لي�ست فاعلة من دون الإ

برامج القيادات العامة، ت�صم 

الت�صريعات املعنية بامل�صرتيات

طةعالية ميكن اإ�ستعمالها ب�سكل فاعل يف عر�س التكنولوجيات واملمار�سات اجلديدة. متلك عالية / متو�سرّ

لزامية اإمكانية اأكرب من الربامج الطوعية. عامل النجاح: و�سع العالمات  الربامج الإ

والإختبار طموحان.

واجبات تاأمني كفاءة الطاقة 

وح�ص�صها

مد بهدف حتويل عاليةعالية مطلوبة حت�سينات م�ستمرة: تدابي كفاءة الطاقة، حوافز ق�سية الأ

�سواق، اإلخ الأ

تبدو اأكرث كفاءة بالقيا�س اإىل الكلفة يف القطاع التجاري من القطاع ال�سكني.عاليةعاليةبرامج اإدارة جهة الطلب

التعاقد على اأداء الطاقة / دعم 
ج(

�صركة خدمات الطاقة 

طةعالية ل ال�سوق، منافع م�سرتكة يف التناف�سية متو�سرّ نفاق العام اأو تدخرّ القوة: ما من حاجة لالإ

نة. املح�سرّ

طة�صهادات من�صاأ كفاءة الطاقة طةمتو�سرّ مد. ميكن لتكاليف ال�سفقات اأن تكون عالية. احلاجة اإىل هيكليات متو�سرّ ما من خربة طويلة الأ

رة. منافع العمالة. موؤ�س�ساتية. تفاعالت عميقة مع ال�سيا�سات املتوفرّ

اآلية ليونة تابعة لربوتوكول 
د(

كيوتو 

ن، م�ساريع حمدودة مرتبطة باآلية التنمية النظيفة والتطبيق امل�سرتك داخل متدنيةمتدنية حتى الآ

املباين.

جور فيمكن تخ�سي�سها ملزيد من الكفاءة. اأكرث متدنيةمتدنيةال�صرائب �سعار. اأما الأ يرتبط التاأثي بليونة الأ

فاعلية عند اإ�ستخدامها مع اأدوات اأخرى.

يف حال متت هيكلتها بال�سكل املالئم، تعزز اإدخال جتهيزات عالية الكفاءة ومباٍن جديدة.عاليةعاليةاإعفاءات / تخفي�صات �صريبية

اإعانات لراأ�ص املال، منح، قرو�ص 

مدعومة

ع متدنيةعالية �رض املتدنية املدخول، خطر امل�ستفيدين باملجان، قد ت�سجرّ اإيجابية بالن�سبة اإىل الأ

�ستثمارات الريادية. الإ

برامج و�صع العالمات ومنح 

ال�صهادات

طة / عالية برامج اإلزامية اأكرث فاعلية من الربامج الطوعية. ميكن تعزيز الفاعلية من خالل جمعها عاليةمتو�سرّ

إجراء تيوم منتظم. باأدوات اأخرى وبا

طة / عاليةاإتفاقات طوعية ومتفاو�ص عليها طةمتو�سرّ لزام. تزداد فاعليتها مع اإعتماد احلوافز كاآلية، متو�سرّ فاعلة عندما تكون الت�رضيعات �سعبة الإ

والتهديد بتحويلها اإىل ت�رضيع.

طةبرامج املعلومات والرتبية اأكرث تطبيقًا يف القطاع ال�سكني منها يف القطاع التجاري. �رضط النجاح: تطبيقها مع عاليةمتدنية / متو�سرّ

تدابي اأخرى.

تدقيق اإلزامي، ومتطّلبات اإدارة 

الطاقة

ة طةعالية لكن متغيرّ اأكرث فاعلية عند تطبيقها مع تدابي اأخرى مثل احلوافز املالية.متو�سرّ

الن طةبرامج فواتري والك�صف املف�صّ طةمتو�سرّ ظروف النجاح: جمعها مع تدابي اأخرى واإجراء تقييم دوري.متو�سرّ

ف�شل املمار�شات  دوات املختارة وفاعليتها يف جمال التخفيف من غازات الدفيئة الناجتة عن قطاع املباين باإ�شتخدام اأ ثي الأ �ص الفني: تاأ اجلدول 8 يف امللخرّ

]اجلدول 6.6[.

مالحظات:

لزام وقابلية التطبيق يف العديد من املواقع وعوامل اأخرى ت�ساهم يف تعزيز جممل حجم التوفري املحقق. ت�سمرّ �سهولة التطبيق واجلدوى وب�ساطة الإ  
�أ( 

ترتبط الكفاءة بالقيا�ش اإىل الكلفة بكلفة اإجتماعية خا�سة على اإنبعاثات الكربون التي مترّ جتنرّبها.  
ب(

.ESCO :نكيلزية على النحو التايل ي�سار اإىل �رشكات خدمة الطاقة بالإ   
ج(

نبعاثات )ي�سم  خطط اإ�ستثمار خ�رشاء(. التطبيق امل�سرتك، واآلية  التنمية النظيفة، والتداول الدويل بالإ   
د(

كفاءة ال�سيا�سات واخلربة ذات ال�سلة يف جمال احلدرّ 

من اإنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون الناجتة عن اإ�ستخدام 

الطاقة داخل املباين

�رضيعًا  ت�سميمًا   2020 العام  حتى  نبعاثات  الإ من  احلدرّ  حتقيق  يتطلرّب 

للمباين  الطاقة  كفاءة  لتعزيز  فاعلني  واإنفاذًا  وتطبيقًا  قوية،  ل�سيا�سات 

الكلفة(، ف�ساًل عن  اإىل  بالقيا�س  كفاءة  املتجددة )ذات  والتجهيزات والطاقة 

دلة وافية( ]6.5[. مة للمباين اجلديدة )توافق عاٍل، اأ تقنيات ت�سميم متقدرّ

لكن، تظهر حواجز هامة حتتاج اإىل حل من اأجل حتقيق اإمكانية التخفيف 

املخفية،  التكاليف  احلواجز:  ومن  املذكورة.  الكلفة  املتدنية  اأو  ال�سلبية 

وامل�ستاأجرين(،  ر�س  الأ اأ�سحاب  )بني  واملنافع  التطابق بني احلوافز  وعدم 

تفكك  عن  ف�ساًل  الطاقة،  اأ�سعار  على  عانات  والإ التمويل،  يف  املحدود  والنفاذ 

القطاعني  يف  وتعددها  تلك  احلواجز  قوة  وتزيد  الت�سميم.  وعملية  ال�سناعة 
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ال�سكني والتجاري. وبالتايل، ل ميكن تخطيها اإل من خالل حمفظة من اأدوات 

دلة وافية(. إلزام قوي )توافق عاٍل، اأ �سيا�ساتية مدعومة با

جمال  يف  الدول  من  العديد  يف  فاعليته  ال�سيا�سات  من  كبي  عدد  برهن 

8 يف  �س اجلدول  اإنبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن املباين. ويلخرّ احلدرّ من 

�سا�سية املعتمدة يف ال�سيا�سات، ويقارن يف ما بينها  دوات الأ �س الفني الأ امللخرّ

دوات  من حيث فاعلية كل اأداة بناًء على املمار�سات الف�سلى. وميلك معظم الأ

تقييم  وي�سي  الكربون.  اأك�سيد  ولثاين  للطاقة  توفي كبي  اإمكانية  املدرو�سة 

على  ل�ستني �سيا�سة معتمدة يف حوايل ثالثني دولة اإىل اأنه مت حتقيق الن�سب الأ

وتطبيق  البناء  قوانني  خالل  من  الكربون  اأك�سيد  ثاين  اإنبعاثات  خف�س  يف 

التجهيزات  مقايي�س  اأن  وتبنيرّ  ال�رضائب.  من  عفاء  الإ و�سيا�سات  املقايي�س 

واحل�س�س واملوجبات ذات ال�سلة بكفاءة الطاقة، وبرامج اإدارة جهة الطلب 

كرث فاعلية بالقيا�س اإىل  دوات الأ لزامي للعالمات، هي من بني الأ والو�سع الإ

عانات و�رضائب الطاقة والكربون على اأنها  الكلفة يف ال�سيا�سات. وظهرت الإ

ل معظم الإجراءات  قل كفاءة بالقيا�س اإىل الكلفة، خا�سًة اإذا ما جاءت لتكمرّ الأ

طة( ]6.8[.
رّ

دلة متو�ش ط، اأ
رّ

خرى )توافق متو�ش الأ

ب، اأو اإ�ستخدام  إمكان ال�سيا�سات والتدابي الهادفة اإىل احلدرّ من الت�رضرّ با

ادات التي حتتوي على الفلور، اأن تخفف من اإنبعاثات الغازات املفلورة  الربرّ

طة( ]6.8.4[.
رّ

دلة متو�ش ب�سكل كبي يف امل�ستقبل )توافق عاٍل، اأ

يعود �سبب حمدودية جممل تاأثي ال�سيا�سات اإىل العديد من العوامل: )1( 

عمليات تطبيق بطيئة؛ )2( قلرّة التيومي املنتظم لقوانني البناء )غالبًا ما ت�سبه 

اإمكانية بناء مباٍن ل  متطلرّبات العديد من ال�سيا�سات املمار�سات العامة، رغم 

تطلق ثاين اأك�سيد الكربون من دون ت�سحيات مالية عالية( وتقلي�س التجهيزات 

وو�سع العالمات؛ )3( متويل غي مالئم؛ )4( اإلزام غي كاٍف. يعاين تطبيق 

قت�ساد الذي ميررّ  �سيا�سات كفاءة اإ�ستخدام الطاقة يف الدول النامية وحالت الإ

اأو معدومة.  اإلزام �سعيفة  اآلية  املحدد مع  التطبيق  قلرّة  اإنتقالية، من  مبرحلة 

ويكمن حتدٍّ اآخر يف تعزيز تدابي الق�ساء على غازات الدفيئة يف ق�رضة املباين 

املنتظم  التح�سيني  التجهيز  بني  الفا�سلة  الطويلة  للفرتات  نظرًا  املوجودة، 

دلة وافية( ]6.8[. مة )توافق عاٍل، اأ ل املباين البطيء يف الدول املتقدرّ وحتورّ

منافع م�سرتكة والروابط مع التنمية امل�ستدامة

ن كفاءة الطاقة واإ�ستخدام الطاقة املتجددة يف املباين اأوجه تاآزر مع  مرّ
ؤ تو

كرث  الأ الإجراءات  وتبدو  الدفيئة.  غازات  على  والق�ساء  امل�ستدامة  التنمية 

قل منوًا هي اإ�ستخدام اأفران الطبخ �سليمة وفاعلة  موائمًة مما �سبق يف الدول الأ

الوفيات  من  ملحوظ  ب�سكل  واحلدرّ  الدفيئة  غازات  اإنبعاثات  بخف�س  ت�سمح 

فران  ث الهواء الداخلي. كما تقوم الأ والإعتالل، وذلك من خالل تخفيفها تلورّ

طفال امل�سوؤولني  ال�سليمة وذات الكفاءة بتخفيف عبء العمل على الن�ساء والأ

على  الطلب  خف�س  اإىل  بالإ�سافة  فران،  لالأ التقليدي  الوقود  جمع  عن  غالبًا 

منفعًة  للهواء  اخلارجي  ث  التلورّ من  احلدرّ  ل  وي�سكرّ النادرة.  الطبيعية  املوارد 

م�سرتكة اأخرى.

اإ�ستخدام الطاقة يف  مة، توؤدي كفاءة  النامية واملتقدرّ ب�سكل عام، يف الدول 

رة حمليًا، اإىل: �ستخدام النظيف والفاعل ملوارد الطاقة املتوفرّ املباين والإ

�ستخدام  �ستثمار املرتبط بالطاقة، نظرًا اإىل اأن كفاءة الإ توفي كبي يف الإ  •
مدادات اجلديدة؛ اأقل كلفة من الإ

توفي اإ�ستثمارات ميكن توظيفها يف خدمة اأهداف اأخرى من اإ�ستثمارات   •
البنية التحتية؛

الطاقة؛ و�سالمة  النظام  موثوقية  حت�سني   •
الطاقة؛ خدمات  اإىل  اأو�سع  نفاذ   •

الوقود؛ فقر  من  احلد   •
املحلية؛ البيئية  النوعية  حت�سني   •

ومن  جديدة  عمل  فر�س  خلق  خالل  من  العمالة  على  اإيجابية  تاأثيات   •
تكاليف  على  توفيه،  مت  الذي  املال  ل�رضف  امل�ساعفة  التاأثيات  خالل 

الطاقة بطريقة خمتلفة.

وجيدة  الطاقة  اإ�ستخدام  يف  الكفاءة  ذات  املباين  اأن  على  دلة  الأ وتكرث 

طة( 
رّ

دلة متو�ش ته )توافق عاٍل، اأ الت�سميم غالبًا ما تعزز اإنتاجية ال�ساغر و�سحرّ

.]6.9[

ويف حال دعمت الدول املتقدمة تنمية ال�سيا�سات الهادفة اإىل زيادة كفاءة 

قت�ساد  اإ�ستخدام الطاقة يف املباين والتجهيزات يف الدول النامية ويف حالت الإ

اأن ت�ساهم ب�سكل كبي يف احلد من منو  إمكانها  اإنتقالية، با الذي ميررّ مبرحلة 

من خالل  ال�سكان. وميكن  رفاه  الكربون ويف حت�سني  اأك�سيد  ثاين  اإنبعاثات 

تخ�سي�س امل�ساعدة العاملية، اأو اأية اأموال اأخرى من القطاعني العام واخلا�س 

تهدف اإىل حتقيق التنمية امل�ستدامة، واإ�ستثمارها يف مبادرات الطاقة املتجددة 

هداف التنموية  وكفاءة اإ�ستخدام الطاقة داخل املباين، حتقيق عدد وا�سع من الأ

اإىل  والدراية  واخلربة  املعرفة  نقل  اأما  مد.  الأ طويلة  تاأثيات  اإىل  ل  والتو�سرّ

ل اإعتماد التجهيزات الفولطية ال�سوئية، مبا  إمكانه اأن ي�سهرّ الدول النامية فبا

يف ذلك الإ�ساءة الفولطية ال�سوئية ب�سمام ثنائي م�سعرّ لل�سوء )LED(، مواد 

اأنظمة  متكامل،  ت�سميم  كفاءة،  ذات  واإ�ساءة  جتهيزات  العزل،  عالية  بناء 

اإدارة الطاقة يف املباين، والتربيد ال�سم�سي. ولكن، من ال�رضوري اأي�سًا تاأمني 

التمويل املطلوب ]6.8.3[.
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نت�سار والنقل يف جمال  البحوث والتطوير والن�رض والإ

التكنولوجيا

ر العديد من التكنولوجيات واملمار�سات العملية والفاعلة بالقيا�س  رغم توفرّ

اأنظمة  اإىل الكلفة اليوم، تظهر احلاجة اإىل البحث والتطوير يف جمالت مثل: 

لواح  ، و�سع األواح النوافذ الزجاجية، مواد جديدة لالأ
16

داء العايل مراقبة لالأ

اأخرى  وم�سادر  �سلبية  طاقة  م�سادر  �ستخدام  لإ خمتلفة  واأنظمة  العازلة، 

من الطاقة املتجددة، ومواد تغيي املراحل بهدف زيادة التخزين احلراري، 

ر�سية،  داء ت�ستخدم م�سادر الطاقة الأ ات حرارة قابلة للتعديل عالية الأ وم�سخرّ

�ستخدام احلرارة الناجتة عن النفايات،  وجتهيزات متكاملة واأجهزة اأخرى لإ

احلرارة  اإمدادات  �سبكات  واإ�ستخدام  امل�ستحدثة،  التربيد  وتكنولوجبا 

ل  وخدمات التربيد والتدفئة داخل املباين، على م�ستوى املجتمع باأكمله. وي�سكرّ

ني، خطوات �رضورية نحو  عر�س تلك التكنولوجيات والنظم وتربيد املخت�سرّ

ت�سويق تلك التكنولوجيات اجلديدة ]6.8.3[.

مد التوقرّعات الطويلة الأ

اإىل  املباين  داخل  الدفيئة  غازات  اإنبعاثات  من  مد  الأ الطويل  احلدرّ  يحتاج 

توفي  اأجل  ومن  البناء.  البطيء يف خمزون  التغيي  اإىل  نظرًا  قريب،  تطبيق 

نهج  الأ تعليم  يجب  الطويل،  املدى  على  اجلديدة  املباين  داخل  النطاق  وا�سع 

املمار�سة  حيرّز  وو�سعها  ون�رضها  املباين،  وعمل  املتكامل  للت�سميم  اجلديدة 

كرثية املخت�سني  ر تدريب �سبيه لأ الوا�سعة النطاق باأ�رضع وقت ممكن. ول يتوفرّ

يف قطاع البناء. ونظرًا اإىل الدور الفر�س غي التكنولوجية الهام يف املباين، قد 

يحتاج احلدرّ الطموح من اإنبعاثات غازات الدفيئة اإىل نقلة ثقافية نحو جمتمع 

�سا�سية، ما  يعتمد حماية املناخ وتاأمني التنمية امل�ستدامة كقيمتني من قيمه الأ

اأثر بيئي ممكن  يولرّد �سغطًا اإجتماعيًا من اأجل بناء مباٍن واإ�ستخدامها باأقل 

طة( ]6.4.1، 6.8.1[.
رّ

دلة متو�ش )توافق عاٍل، اأ

هات تطورّره وتداعياتها و�سع القطاع وتوجرّ

والفولذ  احلديد  مثل  الطاقة،  �ستخدام  لإ املحفرّزة  ال�سناعات  ل  ت�سكرّ

واللب  البرتول  وتكرير  �سمدة  والأ الكيميائية  واملواد  واملعادن غي احلديدية 

اإ�ستهالك الطاقة يف القطاع يف معظم الدول.  85% من  والورق، ن�سبة حوايل 

خرى، اإنخف�ست  ونظرًا اإىل منو اإ�ستخدام الطاقة ب�رضعة اأكرب يف القطاعات الأ

ولية من 40% يف العام 1971 اإىل 37% يف  ة اإجمايل اإ�ستخدام الطاقة الأ ح�سرّ

العام 2004 ]7.1.3[.

�ستخدام الطاقة حاليًا يف  كرب من تلك ال�سناعة املحفرّزة لإ يتمركز ال�سواد الأ

الدول النامية. واإجماًل، كانت الدول النامية متلك يف العام 2003 حوايل %42 

من اإجمايل اإنتاج الفولذ، و57% من اإجمايل اإنتاج اأ�سمدة النيرتوجني، و%78 

لومنيوم. اأما يف  �سمنت، وحوايل 50% من اإجمايل اإنتاج الأ من اإجمايل اإنتاج الأ

العام 2004 فبلغت ن�سبة اإ�ستخدام الطاقة النهائي يف ال�سناعة 46% يف الدول 

النامية، و43% يف الدول املتقدمة، و11% يف الدول ذات اإقت�ساد ميررّ مبرحلة 

�سمدة(  �سمنت والأ ملنيوم والأ اإنتقالية. واإن العديد من املن�ساآت )ل�سناعات الأ

جديد يف الدول النامية وي�سم اأحدث التكنولوجيا باأقل ن�سبة اإ�ستخدام للطاقة. 

الدول  لكن، تبقى من�ساآت عديدة قدمية وغي فاعلة، على غرار ما يح�سل يف 

�ستثمار يف الدول النامية بهدف حت�سني  مة. ويولرّد ذلك طلبًا هائاًل على الإ املتقدرّ

ع اأن ي�ستمر النمو  نبعاثات. ومن املتوقرّ كفاءة اإ�ستخدام الطاقة واحلدرّ من الإ

�ستخدام الطاقة يف القرن الع�رضين  القوي الذي �سهدته ال�سناعات املحفرّزة لإ

ان واإجمايل الناجت املحلي ]7.1.2، 7.1.3[. مع منو ال�سكرّ

املحفرّزة  ال�سناعات  تلك  على  عامليًا  النطاق  الوا�سع  نتاج  الإ �سيطرة  رغم 

ح�س�سًا  احلجم  طة  واملتو�سرّ ال�سغية  ال�رضكات  متلك  الطاقة،  �ستخدام  لإ

ه الت�رضيعات واملناف�سة الدولية  كبية يف العديد من الدول النامية. وبينما توجرّ

ال�رضكات ال�سناعية الكربى نحو اإ�ستخدام تكنولوجيا فاعلة بيئيًا، قد ل متلك 

قت�سادية على اإن�ساء  طة احلجم القدرة الفنية والإ ال�رضكات ال�سغية واملتو�سرّ

بتكار.  جتهيزات الرقابة املطلوبة اأو تكون اأبطاأ من غيها من ال�رضكات يف الإ

حتديات،  املحدودة  احلجم  طة  واملتو�سرّ ال�سغية  ال�رضكات  قدرات  تخلق 

خا�سًة بالن�سبة اإىل اجلهود الهادفة اإىل التخفيف من اإنبعاثات غازات الدفيئة 

دلة وافية( ]7.1.1[. )توافق عاٍل، اأ

نبعاثات )عامليًا واإقليميًا( هات الإ توجرّ

ل حاليًا اإنبعاثات غازات الدفيئة املبا�رضة الناجتة عن قطاع ال�سناعة  ت�سكرّ

حوايل 7.2 جيغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ. ونظرًا اإىل اأن خيارات 

من  احلدرّ  اإىل  الهادفة  التدابي  ت�سم  احلايل  الف�سل  يف  املعرو�سة  التخفيف 

نبعاثات  الإ ذلك  يف  مبا  نبعاثات،  الإ تعترب  للكهرباء،  ال�سناعي  �ستخدام  الإ

الناجتة عن اإ�ستخدام الكهرباء، هامًة للمقارنة. وبلغ اإجمايل اإنبعاثات غازات 

7  ال�سناعة

تظهر احلاجة اإىل اإن�ساء نظم رقابة متقدرّمة، ما �سي�سمح باإدخال كافة وظائف خدمات الطاقة �سمن الت�سميم وبت�سغيل املباين التجارية )»الرقابة الذكية«(.
 16
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الدفيئة يف قطاع ال�سناعة حوايل 12 جيغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ 

اأي حوايل 25% من املجموع العاملي. واإرتفعت اإنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون 

 6.0 اإ�ستخدام الكهرباء( يف قطاع ال�سناعة من  )مبا يف ذلك تلك الناجتة عن 

جيغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ يف العام 1971، اإىل 9.9 جيغا طن 

من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ يف العام 2004. ويف العام 2004، بلغت ن�سبة 

اإجمايل اإنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون املتعلرّقة بالطاقة 53% يف الدول النامية 

الذي ميررّ مبرحلة  قت�ساد  الإ ذات  الدول  يف  املتقدمة و%11  الدول  يف  و%35 

�س الفني(. كما يطلق قطاع ال�سناعة ثاين  اإنتقالية )اأنظر الر�سم 18 يف امللخرّ

الطاقة  اأهداف  لغي  حفوري  الأ الوقود  اإ�ستخدام  من  اأي�سًا  الكربون  اأك�سيد 

نبعاثات يف العام 2000 حوايل 1.7  ومن م�سادر اأخرى. وبلغ اإجمايل تلك الإ

دلة وافية( ]7.1.3[. جيغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون )توافق عاٍل، اأ

ذلك  يف  مبا  اأخرى،  دفيئة  غازات  ال�سناعية  العمليات  تطلق  كما 

الكلوروفلوروكربون- ب  املركرّ �سناعة  عن  الناجت  الهيدروفلوروكربون-23 

وت�سنيع  ملنيوم  الأ �سهر  عن  الناجت  بالفلور  امل�سبرّع  والهيدروكربون   ،22

�ستخدام يف ال�سا�سات  �سبه املو�سالت، و�ساد�س فلوريد الكربيت الناجت عن الإ

و�سبرّ  املو�سالت،  و�سبه  ال�سائلة(  البلورات  ذات  عر�س  )�سا�سة  حة  امل�سطرّ

ملنيوم، واإ�ستخدامات  قوالب املغنيزيوم، والتجهيزات الكهربائية، و�سهر الأ

اأخرى، ف�ساًل عن امليثان وثاين اأك�سيد النيرتوز الناجَتني عن م�سادر �سناعية 

تلك  اإنبعاثات  اإجمايل  وبلغ  غذية.  الأ �سناعة  نفايات  جماري  وعن  كيميائية 

امل�سادر حوايل 0.4 جيغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ يف العام 2000 

طة( ]7.1.3[.
رّ

دلة متو�ش ط، اأ
رّ

)توافق متو�ش

�سترتاوح  ب2،  نبعاثات  الإ �سيناريوهات  عن  اخلا�س  التقرير  بح�سب 

تقديرات اإنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون املرتتبة عن القطاع ال�سناعي يف العام 

اإ�ستخدام  الكربون )مبا يف ذلك  اأك�سيد  14 جيغا طن من ثاين  2030 حوايل 

التقديرات،  وبح�سب  الفني(.  �س  امللخرّ يف   18 الر�سم  )اأنظر  الكهرباء( 

الكربون  اأك�سيد  ثاين  اإنبعاثات  يف  املتو�سط  يف  النمو  معدلت  اأعلى  ل  �ست�سجرّ

اأوروبا  النمو يف مناطق  اأن يتباطاأ  ر  النامية. كما يقدرّ البلدان  من ال�سناعة يف 
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38534749

14711796147اأميكا ال�سمالية

1599692109اأوروبا الغربية

31212227اأوروبا ال�رضقية والو�سطى

 بلدان اأوروبا ال�رضقية والقوقاز

واآ�سيا الو�سطى

37202126

3491118230اآ�سيا النامية

17182138اأميكا الالتينية

فريقية 6101121ال�سحراء الأ

و�سط و�سمال اأفريقيا 231020ال�رضق الأ
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إ�شتعمال الكهرباء(،  ا GtCO2 ، مبا يف ذلك  ك�شيد الكربون  اأ ك�شيد الكربون )جيغا طن من ثاين  اأ إنبعاثات القطاع ال�شناعي من ثاين  ا الر�سم 18 يف امللّخ�ص الفني: 

1971-2030. ]اجلدول 1-7، 2-7[.

مالحظة:

 ،)2006( .Price at al نبعاثات ب2. بيانات مقتطفة من حمر الفاحت – التقديرات مبوجب التقرير اخلا�ش عن �سيناريوهات الإ نبعاثات التاريخية؛ الأ حمر الداكن – الإ الأ  

مل تدرج ال�سنوات املوؤقتة يف الف�سل 7. يراد باملخت�رش EECCA: بلدان اأوروبا ال�رشقية والقوقاز واآ�سيا الو�سطى.

إنبعاثات القطاع ال�شناعي من غازات  �ص الفني: تقديرات ا جدول 9 يف امللخرّ

ك�شيد الكربون املكافئ يف  ك�شيد الكربون،  ميغا طن من ثاين اأ الدفيئة غي ثاين اأ

ال�شنة ]اجلدول 3-7[.

مالحظة: 

العمليات  يف  امل�ستعملة  التربيد  اأجهزة  عن  الناجتة  نبعاثات  الإ ت�سمني  مت   

نبعاثات الناجتة عن جميع اأجهزة التربيد والتكييف  ال�سناعية، بينما ا�ستبعدت الإ

خرى. الأ
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الو�سطى واأوروبا ال�رضقية وبلدان القوقاز واآ�سيا الو�سطى والبلدان النامية 

املتوقع  ومن  �سواء.  حد  على   2030-2000 �سيناريوهات  بح�سب  اآ�سيا،  يف 

اأن ت�سهد اإنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون اإنخفا�سًا يف مناطق منظمة التعاون 

قت�سادي لبلدان املحيط الهادئ و�سمال اأميكا واأوروبا  والتنمية يف امليدان الإ

الغربية، بالن�سبة اإىل ال�سيناريو ب2، بعد العام 2010. وبالن�سبة اإىل اإنبعاثات 

ر  غازات الدفيئة غي ثاين اأك�سيد الكربون الناجتة عن القطاع ال�سناعي، يقدرّ

اأن ترتفع ب�سكل عام بحلول العام 2030 مبعامل 1،4، اأي من 470 ميغا طن 

الكربون  اأك�سيد  ثاين  من  طن  ميغا   130( املكافئ  الكربون  اأك�سيد  ثاين  من 

670 ميغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ  املكافئ( يف العام 1990 اإىل 

هذه  ملراقبة  اإ�سافية  تدابي  اأية  اإتخاذ  عدم  اإفرتا�س  مع   ،2030 العام  يف 

الدفيئة  اإنبعاثات غازات  اإنخفا�س  اإىل  التخفيف  درّت جهود 
اأ نبعاثات. وقد  الإ

غي ثاين اأك�سيد الكربون يف الفرتة املمتدة ما بني العامني 1990 و2000، كما 

اأن هناك العديد من برامج املراقبة الإ�سافية ال�سارية املفعول )اأنظر جدول 9 

دلة متو�شطة( ]7.1.3[. �س الفني( )توافق كبي، اأ يف امللخرّ

و�سف وتقييم تكنولوجيات التخفيف وممار�ساته، 

خياراته واإمكانياته، تكاليفه واإ�ستدامته

حقق القطاع ال�سناعي تاريخيًا اإنخفا�سًا يف كثافة اإ�ستخدام الطاقة وكثافة 

والتكنولوجيات  الطاقة  اإ�ستخدام  يف  الكفاءة  اإعتماده  خالل  من  نبعاثات،  الإ

اخلا�سة بالتخفيف، ل�سيما يف ال�سناعة امل�ستهلكة للطاقة بكثافة. فقد حققت 

بات  ملنيوم اإنخفا�سًا يفوق ن�سبة 70% من حيث كثافة اإنبعاث املركرّ �سناعة الأ

الكربونية الفلورية امل�سبعة خالل الفرتة املمتدة ما بني العامني 2004-1990، 

مونيا باأن كثافة اإ�ستخدام الطاقة قد اإنخف�ست بن�سبة %50  وتفيد �سناعة الأ

مت يف العام 2004، مقارنًة مع مثيالتها التي �سممت يف  يف امل�سانع التي �ُسمرّ

مونيا املتوا�سلة  العام 1960. و�سينتج عن عملية حتديث مرافق اإنتاج غاز الأ

يف جميع اأنحاء العامل حت�سني الكفاءة يف اإ�ستهالك الطاقة اأكرث فاأكرث. كما اأفيد 

عن اإنخفا�س كثافة تنقية الطاقة ]7.4.2، 7.4.3، 7.4.4[.

ال�سغية  املوؤ�س�سات  يف  ال�سعيفة  قت�سادية  والإ التقنية  القدرات  ل  وت�سكرّ

ظهور  رغم  عظيمة،  بيئية  تكنولوجيا  اإنت�سار  اأمام  يًا  حتدرّ احلجم  واملتو�سطة 

بتكارية على م�ستوى البحث والتنمية يف هذه املوؤ�س�سات. ق�سام الإ بع�س الأ

إمكانية خف�س  ويوجد نطاق وا�سع من التدابي والتكنولوجيات التي تتمتع با

التكنولوجيات  الدفيئة. وميكن جتميع هذه  غازات  ال�سناعية من  نبعاثات  الإ

الوقود،  اإ�ستخدام  يف  ل  والتحورّ الطاقة،  اإ�ستخدام  يف  الكفاءة  فئات  �سمن 

واإ�سرتداد الطاقة، والطاقات املتجددة، وتغيرّ املواد اخلام، وتغيرّ املنتجات، 

فئة،  كل  و�سمن  الفني(.  �س  امللخرّ يف   10 )جدول  املواد  اإ�ستخدام  وكفاءة 

كرث فاعلية  تطبرّق بع�س التكنولوجيات مثل اإ�ستخدام املحركات الكهربائية الأ

اأخرى مثل  ال�سناعات، بينما تكون تكنولوجيات  على نطاق وا�سع يف جميع 

نفجارية عمليات خا�سة. فران الإ اإ�سرتجاع الغاز املتولد من ال�سغط يف الأ

اإمكانيات  �ست�ساف   ،2030 العام  اإىل  املمتدة  الفرتة  من  لحق  وقت  ويف 

ن الذي �ست�سهده الكفاءة يف اإ�ستخدام  جوهرية، ما �سيحقق املزيد من التح�سرّ

 وتكنولوجيات معاجلة الغازات 
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الطاقة وتطبيق اإحتجاز الكربون وتخزينه

متر  التي  اجلديدة  التكنولوجيات  هذه  عن  مثلة  الأ ومن  الدفيئة.  غازات  غي 

يونات اخلامدة يف �سناعة  حاليًا مبرحلة البحث والتطوير، ُيذكر اإ�ستخدام الأ

 ،7.2[ وافية(  دلة  اأ كبي،  )توافق  املعادن  اإنتاج  يف  والهيدروجني  ملنيوم،  الأ

.]7.4 ،7.3

رت اإمكانيات التخفيف وتكاليفه للعام 2030 يف تقييم اأُجري يف كل  وقد قدرّ

�سناعة من ال�سناعات امل�ستهلكة للطاقة بكثافة، ويف تقييم عام اأجري لغيها 

1.1 جيغا  اإمكانيات التخفيف تناهز  اأن  من ال�سناعات. وكانت نتيجة النهج 

طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ بتكلفة اأقل من 20 دولرًا اأميكيًا / طن 

اأميكيًا / مكافئ طن من الكربون(؛  اأك�سيد الكربون )74 دولرًا  من ثاين 

واأن ما يقارب 3.5 جيغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ �سيكلرّف اأقل من 

50 دولرًا اأميكيًا / طن من ثاين اأك�سيد الكربون )180 دولرًا اأميكيًا / 

4 جيغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون  مكافئ طن من الكربون(؛ واأن حوايل 

املكافئ يف ال�سنة )0.60-1.4 طن من الكربون املكافئ يف ال�سنة( �سيكلرّف اأقل 

من 100 دولر اأميكي / مكافئ طن من ثاين اأك�سيد الكربون )اأقل من 180 

دولرًا اأميكيًا / مكافئ طن من الكربون(. ويتيح تطبيق تكنولوجيا اإحتجاز 

الكربون وتخزينه اإمكانية اإ�سافية هامة، اإل اإذا كانت مرتفعة الكلفة.

جمموعات  ت�سع  عن  موؤخرًا  اأجريت  و�ساملة  كاملة  درا�سة  وت�سي 

العام  يف  ال�سناعي  القطاع  اإىل  بالن�سبة  التخفيف  اإمكانية  اأن  اإىل  تكنولوجية 

2030 ملا بني 2.5-3.0 جيغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ يف ال�سنة 

)0.68-0.82 جيغا طن من الكربون املكافئ يف ال�سنة( �سيكلرّف اأقل من 25 

دولرًا اأميكيًا / طن من ثاين اأك�سيد الكربون )اأقل من 92 دولرًا اأميكيًا / 

إمكانية  طن من الكربون( )دولر 2004(. وبينما تكون التقديرات اخلا�سة با

 اأنظر التقرير اخلا�ش للهيئة الدولية املعنيرّة بتغريرّ املناخ ب�ساأن اإحتجاز ثاين اأك�سيد الكربون وتخزينه.
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التقديرات اخلا�سة  التقييم، تكون  النطاق املوجود يف هذا  اإطار  التخفيف يف 

بتكاليف التخفيف منخف�سة اإىل اأبعد احلدود )توافق متو�سط، اأدلة متو�سطة( 

.]5-7[

تفاعل خيارات التخفيف مع عوامل التاأثي والتكيرّف

تتميز الروابط بني التكيرّف والتخفيف يف القطاع ال�سناعي مبحدوديتها. 

اإ�ستخدام الطاقة واإ�ستعادة  فالعديد من خيارات التخفيف )مثاًل، الكفاءة يف 

احلرارة والطاقة واإعادة التدوير( ل تتاأثر بتغيرّ املناخ، وبالتايل ل تن�سئ اأي 

ل ما بني اأنواع  رابط من روابط التكيرّف. وهناك خيارات اأخرى، مثل التحورّ

اأو غيها من م�سادر الطاقة  حيائية  اأو املواد اخلام )مثاًل، الكتلة الأ الوقود 

املتجددة( ميكن اأن يوؤثر عليها تغيرّ املناخ ]7.8[.

فاعلية وجتربة ال�سيا�سات املعنيرّة باملناخ واإمكانياته 

وحواجزه وفر�سه / امل�سائل املتعلقة بالتنفيذ

الدول  اإ�ستخدامًا كاماًل �سواء يف  للتخفيف  املتاحة  مل ت�ستخدم اخليارات 

ال�سوق  قواعد  تتطلب  ل  العامل،  مناطق  من  العديد  ففي  النامية.  اأو  امل�سنرّعة 

�ست�ستثمر  املناطق،  هذه  ففي  الدفيئة.  غازات  اإنبعاث  تخفيف  احلكومة  اأو 

ال�رضكات يف جمال تخفيف اإنبعاث غازات الدفيئة اإىل اأن توفر عوامل اأخرى 

ر  �ستثمارات. وقد تكون هذه العائدات اإقت�سادية؛ مثاًل، توفرّ عائدات من هذه الإ

م�ساريع كفاءة اإ�ستخدام الطاقة عائدات اإقت�سادية، اأو قد تكون كذلك يف حال 

إلتزامها بالتنمية امل�ستدامة على �سبيل املثال.  حتقيق اأهداف اأو�سع لل�رضكة، كا

قت�سادية املحددة اأعاله اإل اإذا و�سعت �سيا�سات  مكانية الإ ولن يتم حتقيق الإ

مر يف هذا اخل�سو�س هو، كما اأ�سي اأعاله، اأن اأغلب  وقواعد لذلك. واملعني بالأ

اأن  كما  النامية.  البلدان  يف  موجودة  للطاقة  �ستهالك  الإ ال�سديدة  ال�سناعات 

ل عائقًا اأمام العديد من ال�سناعات،  ل معامالت اأ�سهم راأ�س املال ي�سكرّ بطئ معدرّ

مر ذاته ين�سحب على اإنعدام املوارد املالية والفنية الالزمة لتنفيذ خيارات  والأ

التخفيف وحمدودية قدرة ال�رضكات ال�سناعية، ل�سيما املوؤ�س�سات ال�سغية 

باخليارات  املتعلقة  املعلومات  واإ�ستيعاب  الو�سول  على  احلجم،  واملتو�سطة 

دلة وافية( ]7.9.1[. املتاحة )توافق كبي، اأ

من  للحدرّ  واحلكومات  ال�سناعي  القطاع  بني  طوعية  اإتفاقات  عقد  مت 

تفاقات  لالإ وميكن  الت�سعينيات.  بداية  منذ  الدفيئة  غازات  واإنبعاثات  الطاقة 

كاٍف  حكومي  بدعٍم  وحتظى  واقعية  اأهدافًا  حتدد  والتي  ال�سياغة،  املُحكمة 

اأو�سع، مع  عامة  بيئية  �سيا�سية  تدابي  الغالب جزءًا من جمموعة  وتكون يف 

ما تتوعد به اللوائح احلكومية املتزايدة اأو ال�رضائب املفرو�سة على الطاقة 

ر الطاقة اأو  هداف، اأن توفرّ / غازات الدفيئة كتهديد حقيقي اإذا مل تتحقق الأ

اأف�سل  تطبيق  اإىل  البع�س  اأ�رضع  وقد  اعتيادية.  ب�سفة  نبعاثات  الإ اإنخفا�س 

مقارنًة مع اخلط  نبعاثات  الإ اإنخفا�س  اإىل  اأدى  ما  املوجودة،  التكنولوجيات 

احلكومات  بني  ما  الوثيق  التعاون  اأعراف  ذات  البلدان  يف  خا�سًة  �سا�س،  الأ

اإنخفا�س يف  اأي  الطوعية مل حتقق  تفاقات  الإ لكن معظم  ال�سناعي.  والقطاع 

نبعاثات يكون اأهم من املعتاد. وتعتمد ال�رضكات واحلكومات دون الوطنية  الإ

الإجراءات  من  كبيًا  عددًا  املدنية  واملجموعات  احلكومية  غي  واملنظمات 

إ�ستقالل عن ال�سلطات احلكومية التي من �ساأنها احلدرّ من اإنبعاثات  الطوعية، با

تكنولوجيات  تطوير  وت�سجيع  اإبتكارية  �سيا�سات  وحتفيز  الدفيئة  غازات 

جديدة. اإل اأن تاأثيها يظل ب�سكل عام حمدودًا نظرًا لكونها تعمل وحدها.

حتول  التي  العوائق  من  احلدرّ  اإىل  ال�ساعية  ال�سيا�سات  تكون  اأن  وميكن 

اإنبعاثات  اإعتماد تكنولوجيا فاعلة من حيث الكلفة ومنخف�سة من حيث  دون 

الكايف  التمويل  توفر  وعدم  واملعايي  املعلومات  اإنعدام  )مثل  الدفيئة  غازات 

وىل(، فاعلة. وللعديد من البلدان، املتقدمة  ل�رضاء تكنولوجيا حديثة للمرة الأ

والنامية على حد �سواء، خطط مالية من اأجل ت�سجيع توفي الطاقة يف املجال 

م 28 بلدًا  ال�سناعي. وبح�سب درا�سة اإ�ستق�سائية للمجل�س العاملي للطاقة، يقدرّ

ت�ستعمل  الطاقة. كما  بكفاءة  املعنيرّة  امل�ساريع  اإىل  عانات  الإ اأو  املنح  نوعًا من 

لكن، هناك  ال�سناعي.  امليدان  الطاقة يف  لتحفيز وفورات  ال�رضيبية  التدابي 

الذين  امل�ستثمرين  اأي�سًا  مها  يقدرّ ما  غالبًا  التي  املالية  احلوافز  اإ�سرتداد 

الكلفة،  فاعلية  لتح�سني  املمكنة  إ�ستثمارهم بال حوافز. ومن احللول  با قاموا 

خمتارة  )قوائم  خا�سة  م�ستهدفة  تقنيات  و/اأو  ملجموعات  اخلطط  حتديد 

�ستعمال املبا�رض ملعايي  اأو الإ بتكارية فقط(،  جهزة، التكنولوجيات الإ من الأ

فاعلية الكلفة ]7.9.3[.

اأك�سيد  ثاين  إنبعاثات  با خا�سة  جتارية  نظم  عدة  التطوير  قيد  وتوجد 

قليمي اأو القطاعي. وميكن اأن ت�سرت�سد  الكربون على ال�سعيد الوطني اأو الإ

دلة التي توحي بذلك يف بع�س اجلوانب  عملية حت�سني هذه النظم التجارية بالأ

عند  جدًا  مغايرًا  و�سعًا  ال�سناعي  القطاع  من  امل�ساركون  ويواجه  الهامة، 

املقارنة مع امل�ساركني من قطاع الكهرباء. فعلى �سبيل املثال، تكون ال�ستجابة 

التكنولوجية  احلافظة  ب�سبب  بطئا  اأكرث  ال�سناعة  يف  الكربون  اإنبعاث  ل�سعر 

ل اأنواع الوقود على املدى الق�سي، ما  املحدودة جدًا واإنعدام اإمكانيات حتورّ

ؤ باآليات املخ�س�سات واإ�سارات اإ�ستقرار ال�سعر من اأهم امل�سائل  يجعل التنبو

بالن�سبة اإىل ال�سناعة ]7.9.4[.

اأحجام  جميع  تتاأثر  الثالث،  التقييم  تقرير  يف  �سارة  الإ متت  ومثلما 

للحكومة  العامة  ال�سيا�سة  يف  حتدث  التي  ات  بالتغيرّ ال�سناعية  املوؤ�س�سات 
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همية الق�سوى لنظاٍم ثابت يف  واإختيارات امل�ستهلك. ولهذا ال�سبب، تتبني الأ

�سنرّ ال�سيا�سات العامة للقطاع ال�سناعي. )توافق كبي، اأدلة وافية( ]7.9[.

ال�سيا�سات املتكاملة وغي املناخية التي توؤثر على 

اإنبعاثات غازات الدفيئة

قد تكون لل�سيا�سات التي تهدف اإىل توازن اأمن الطاقة وحماية البيئة والنمو 

التنمية  �سيا�سات  وتدعم  التحقيق.  على  �سلبية  اأو  اإيجابية  اآثار  قت�سادي  الإ

بالعن�رض  الرتباط  وفك  الطاقة  اإ�ستخدام  كفاءة  على  تركز  التي  امل�ستدامة 

الدفيئة. وحتدرّ  غازات  تخفيف  اأهداف  املتجددة،  الطاقات  واإ�ستخدام  املادي 

�سيا�سات اإدارة النفايات اإنبعاث غازات الدفيئة الناجتة عن القطاع ال�سناعي، 

اأن  اإ�ستخدام املنتجات. وميكن  اإعادة  اإ�ستعمال الطاقة عرب  عن طريق خف�س 

تكون للتدابي املتخذة من اأجل احلدرّ من ملوثات اجلو، اأوجه تاآزر مع اإنخفا�س 

ل اإىل اإ�ستعمال  نخفا�س بف�سل التحورّ اإنبعاثات غازات الدفيئة عندما يتحقق الإ

اأنواع الوقود الكربوين املنخف�س، ولكن اإنخفا�س اإنبعاثات غازات الدفيئة ل 

يتحقق دائمًا ما دام العديد يتطلب اإ�ستخدام طاقة اإ�سافية.

إن  فا اأعاله،  مناق�ستها  جرت  التي  التخفيف  خيارات  تنفيذ  اإىل  بالإ�سافة 

حتقيق التنمية امل�ستدامة ي�ستدعي م�سارات التنمية ال�سناعية التي تقلل من 

وحتظى  متو�سطة(.  اأدلة  كبي،  )توافق  امل�ستقبل  يف  التخفيف  اإىل  احلاجة 

عمال  لإ حيان،  الأ اأغلب  يف  اأكرث  وحوافز  اأ�سخم،  مبوارد  الكربى  ال�رضكات 

عتبارات البيئية والإجتماعية يف عملياتها، مقارنًة مع املوؤ�س�سات ال�سغية  الإ

العمالة  كرب من  الأ ر اجلزء  يتوفرّ خية  الأ اأن يف هذه  واملتو�سطة احلجم، رغم 

اإ�سرتاتيجية  اإدماج  وين�سجم  البلدان.  من  العديد  يف  الت�سنيعية  والقدرة 

وطنية  اإ�سرتاتيجيات  �سمن  احلجم  واملتو�سطة  ال�سغية  املوؤ�س�سات  تنمية 

ن ال�سناعات ال�سديدة  اأ�سمل للتنمية مع اأهداف التنمية امل�ستدامة. وتبادر الآ

�ستهالك للطاقة اإىل اإتخاذ عدد من التدابي جتاه تنمية راأ�س املال الب�رضي،  الإ

وال�سحة وال�سالمة، وتنمية املجتمعات املحلية وغي ذلك، وهي التدابي التي 

)توافق  لل�رضكة  الإجتماعية  امل�سوؤولية  اإليه  ت�سعى  الذي  الهدف  مع  تن�سجم 

دلة وافية( ]7.7؛7.8[. كبي، اأ

الفوائد امل�سرتكة ل�سيا�سات تخفيف غازات الدفيئة

من  احلدرّ  ال�سناعية:  الدفيئة  غازات  لتخفيف  امل�سرتكة  الفوائد  ت�سمل 

ثات اجلوية والنفايات، )والتي تخف�س بدورها من القيود البيئية  اإنبعاثات امللورّ

نتاج وجودة املنتجات، وتخفي�س  وتكاليف التخلرّ�س من النفايات(، واإرتفاع الإ

تكاليف ال�سيانة والت�سغيل، وحت�سني بيئة العمل، بالإ�سافة اإىل فوائد اأخرى 

مثل التقليل من امل�سوؤولية، وحت�سني  ال�سورة العامة، ورفع معنويات العامل، 

اإ�ستخدام الطاقة  الراأ�سمايل. وقد ي�ساهم احلدرّ من  نفاق  اأو نق�س الإ وتاأخي 

يف  ل�سيما  ال�سحة  على  اجلوية  امللوثات  اآثار  خف�س  يف  مبا�رضة  غي  ب�سفة 

دلة  اأ )توافق كبي،  ث اجلوي  املناطق التي تنعدم فيها قوانني خا�سة بالتلورّ

و�فية( ]7.10[.

بحاث يف جمال التكنولوجيا وتطويرها ون�رضها  الأ

وتوزيعها ونقلها

توفر التكنولوجيا ال�سناعية املتاحة جتاريًا اإمكانية وا�سعة النطاق للحدرّ 

تزال  ل  التكنولوجيا،  هذه  تطبيق  رغم  لكن،  الدفيئة.  غازات  اإنبعاثات  من 

عمليات �سناعية عديدة تتطلب املزيد من الطاقة بدًل من احلل املثايل املتمثل 

يف الدينامية احلرارية، وهو ما يعني وجود اإمكانية كبية واإ�سافية لتح�سني 

اإىل ذلك،  اإ�ستخدام الطاقة واإمكانية تخفيف غازات الدفيئة. واأ�سف  كفاءة 

إ�ستخدام  تنبعث من بع�س املعاجلات ال�سناعية غازات الدفيئة ل عالقة لها با

�سواق حاليًا تكنولوجيا تق�سي على هذه  احلرارة والطاقة. ول توجد يف الأ

اخلامدة  يونات  الأ كتطوير  العمليات،  هذه  بع�س  عن  الناجمة  نبعاثات  الإ

ملنيوم واإ�ستخدام  نبعاثات الناجتة عن املعاجلة يف م�سانع الأ للق�ساء على الإ

الهيدروجني للنق�س من احلديد والفلزات غي احلديدية، على �سبيل املثال. 

املعايي،  من  كبي  بعدد  اأي�سًا  اجلديدة  التكنولوجيات  هذه  تلبرّي  اأن  ويجب 

مبا يف ذلك الكلفة التناف�سية و�رضوط ال�سالمة واملتطلبات التنظيمية، ف�ساًل 

ذ احلكومات وال�رضكات، يف اإطار عمل تكاملي  عن نيل ر�سا امل�ستهلك. وتنفرّ

تطويرها  على  وتعمل  ال�سناعية  التكنولوجيا  جمال  يف  بحاث  الأ مثايل، 

قت�سادية املتاأ�سلة يف التكنولوجيات  ون�رضها وتوزيعها. ونظرًا للمخاطر الإ

رجح  التي تهدف ب�سفة رئي�سية اإىل تخفيف اإنبعاث غازات الدفيئة، فمن الأ

كافية  م�ستويات  توفي  اأجل  من  حكومية  برامج  اإىل  حاجة  هناك  تكون  اأن 

احلواجز  حتديد  هو  احلكومات  اإىل  بالن�سبة  ن�سب  الأ اإن  والتطوير.  للبحث 

احلواجز،  هذه  لتخطي  احللول  واإيجاد  التكنولوجيا  تعوق  التي  �سا�سية  الأ

عائدات  من  ت�ستفيد  واأن  املخاطر  تتحمل  اأن  ال�رضكات  على  يتعنيرّ  اأنه  غي 

التجارة.

والربامج  الطاقة  ومراقبة  احلكومة  معلومات  إن  فا ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة 

�سا�سية لن�رض  ع نقل التكنولوجيا وتوزيعها. وتتحدد العوامل الأ املعيارية ت�سجرّ

امل�ستهلك  وقبول  التناف�سية  املزايا  يف  وتوزيعها  اخلا�س  القطاع  تكنولوجيا 

طر التنظيمية  واملميزات القطرية اخلا�سة وحماية حقوق امللكية الفكرية والأ

دلة متو�شطة( ]7.11[. )توافق متو�شط، اأ
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التوقعات على املدى الطويل

الدفيئة  غازات  اإنبعاثات  تخفيف  اإمكانية  التكنولوجيات  من  العديد  يتيح 

هتمام انكب على ثالثة جمالت: املعاجلة  ال�سناعية على املدى الطويل، اإل اأن الإ

البيولوجية واإ�ستخدام الهيدروجني والتكنولوجيات الدقيقة.

منخف�سة  اإنبعاثات  حتقيق  إن  فا د،  املعقرّ ال�سناعي  القطاع  لطابع  مراعاًة 

ال�ساملة والفردية.  القطاعية  لت  التحورّ العديد من  الدفيئة هو نتيجة  لغازات 

وقد يحدث جمود ب�سبب »عطب تكنولوجي« نظرًا ل�رضعة دوران اأ�سهم راأ�س 

ر التعديل التح�سيني فر�سًا يف  قل. ويوفرّ املال يف بع�س فروع ال�سناعة على الأ

�سا�سية يف التكنولوجيا حتدث فقط عند تثبيت  ات الأ الوقت ذاته، لكن التغيرّ

دلة وافية( ]7.12[. و اإ�ستبدالها )توافق كبي، اأ
اأ�سهم راأ�س املال اأ

نتاج  حالة القطاع والتوجهات امل�ستقبلية من حيث الإ

ثر �ستهالك والأ والإ

لكل  الزراعي  نتاج  الإ يف  ملمو�س  م  بتقدرّ التكنولوجية  التطورات  �سمحت 

الهبوط  رغم  فرد،  لكل  غذية  الأ ر  توفرّ اإرتفاع  بذلك  لًة  م�سجرّ اأر�سية،  وحدة 

ر�س الزراعية لكل فرد )توافق كبي، اأدلة وافية(. ومع  املتوا�سل مل�ساحة الأ

املناطق  يف  الفقر  يزال  فال  العامل،  عرب  متفاوتًا  املحرز  التقدم  كان  فقد  ذلك، 

القروية و�سوء التغذية م�ستمَرين يف بع�س البلدان. واإرتفعت تدريجيًا ح�سة 

املنتجات احليوانية يف النظام الغذائي يف البلدان النامية، بينما ظلرّت م�ستقرة 

دلة وافية(. م )توافق كبي، اأ يف بلدان العامل املتقدرّ

يف  احلاد  رتفاع  الإ الكفاية  فيه  مبا  لياف  والأ الغذائي  نتاج  الإ �ساير  وقد 

من  الإجمايل  اليومي  ل  املعدرّ اإرتفع  ولهذا،  بال�سكان،  مكتظ  عامل  يف  الطلب 

اإقليمية. ومع  اإ�ستثناءات  املتوفرة لكل فرد، رغم وجود  ال�سعرات احلرارية 

املوارد  وتدينرّ  البيئة  على  املتزايد  ال�سغط  ح�ساب  على  النمو  هذا  اأتى  ذلك، 

يف  طفال  الأ تغذية  �سوء  واإنت�سار  الغذائي  من  الأ م�ساكل  حتل  ومل  الطبيعية، 

دلة وافية(. البلدان الفقية )توافق كبي، اأ

حوايل  اإىل  للزراعة  ال�ساحلة  را�سي  الأ لإجمايل  املطلقة  امل�ساحة  اإرتفعت 

لة بذلك اإرتفاعًا اإجماليًا ن�سبته 8% منذ ال�ستينيات  1400 مليون هكتار، م�سجرّ

البلدان  22% يف  املتقدمة، واإرتفعت بن�سبة  البلدان  5% يف  )اإنخف�ست بن�سبة 

النامية(. ومن املتوقع اأن ي�ستمر هذا التوجه يف امل�ستقبل، فت�سي التقديرات 

ل اإىل الزراعة يف الفرتة  را�سي التي �سُتحورّ اإىل اإ�سافة 500 مليون هكتار من الأ

املمتدة ما بني العامني 1997 و2020، معظمها يف اأميكا الالتينية وال�سحراء  

دلة حمدودة(. فريقية )توافق متو�شط، اأ الأ

النامية  البلدان  بع�س  العي�س يف  اأ�ساليب  قت�سادي وتغيرّ  الإ النمو  يوؤدي 

بني  ما  املمتدة  الفرتة  ففي  لبان.  الأ ومنتجات  اللحوم  على  الطلب  تزايد  اإىل 

العامني 1967 و1994، اإرتفع الطلب على اللحوم يف البلدان النامية من 11 

5% يف  ل منو �سنوي يفوق  24 كلغ للفرد يف ال�سنة، حمققًا بذلك معدرّ كلغ اإىل 

اأكرث  اأن يرتفع الطلب الإجمايل على اللحوم  نهاية هذه الفرتة. ومن املتوقع 

قاليم النامية مثل  فاأكرث )ما يقارب 60% بحلول العام 2020(، ل�سيما يف الأ

دلة  اأ متو�شط،  )توافق  فريقية  الأ وال�سحراء  �رضقها  وجنب  اآ�سيا  جنوب 

حمدودة( ]8.2[.

نبعاث هات الإ توجرّ

جيغا   6.1 اإىل   5.1 بقيمة   2005 للعام  الزراعي  القطاع  اإنبعاثات  رت  قدرّ

نبعاثات  طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ )10% - 12% من جمموع الإ

3.3 جيغا  بقيمة  امليثان  املن�ساأ(. و�ساهم  الب�رضية  الدفيئة  لغازات  الإجمالية 

2.8 جيغا طن  طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ واأك�سيد النيرتوز بقيمة 

نبعاثات الب�رضية املن�ساأ يف  من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ. ومن اإجمايل الإ

رت ن�سبة اإنبعاثات الزراعة بحوايل 60% من اأك�سيد النيرتوز  العام 2005، قدرّ

وحوايل 50% من امليثان )توافق متو�سط، اأدلة متو�سطة(. ورغم تبادلت ثاين 

الزراعية،  را�سي  والأ اجلوي  الغالف  بني  الكثية  ال�سنوية  الكربون  اأك�سيد 

بحيث  متوازنًا  تقريبًا  �سيكون  اأنه  على  تدلرّ   ال�سايف  ق  التدفرّ تقديرات  إن  فا

نبعاثات ال�سافية من ثاين اأك�سيد الكربون 0.04 جيغ طن من ثاين  �ستقارب الإ

اأك�سيد الكربون يف ال�سنة فقط )تغطي اإنبعاثات اإ�ستخدام الكهرباء والوقود 

دلة حمدودة( ]8.3[. والزراعة، والبنايات، وقطاع النقل( )توافق �شعيف، اأ

الزراعي  القطاع  من  الدفيئة  غازات  اإنبعاثات  يف  التوجهات  ت�ستجيب 

ويوؤدي  الغذائية  النظم  تتغيرّ  حني  الزيادات  وترقب  الإجمالية،  للتغييات 

النمو ال�سكاين اإىل اإرتفاع الطلب على الغذاء. ويف نهاية املطاف، ميكن اأن يوؤدي 

تغيرّ املناخ يف امل�ستقبل اإىل اإنبعاث املزيد من كربون الرتبة )رغم اأن اأثره لي�س 

اأكيدًا ما دام تغيرّ املناخ قد يزيد اأي�سًا من مدخالت كربون الرتبة عن طريق 

نبعاثات لكل  نتاج املفرط(. وقد ت�سمح التكنولوجيات احلديثة بتخفي�س الإ الإ

)توافق  املطلقة  نبعاثات  الإ اإرتفاع  ح  املرجرّ اأنه من  وحدة غذائية منتجة، غي 

دلة متو�شطة(. متو�شط، اأ

8  الزراعة
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ن اإنبعاثات اأك�سيد 
ومن دون �َسنرّ �سيا�سات اإ�سافية، تدلرّ التقديرات على اأ

 ،%60  -  %35 بن�سبة  التوايل  على  �سرتتفع  الزراعة  من  وامليثان  النيرتوز 

من  اأ�رضع  رتفاع  الإ �سيكون  وبالتايل   ،2030 العام  بحلول   %60 يناهز  وما 

اإىل غازات الدفيئة غي ثاين  لت بالن�سبة  رتفاع التي �سجرّ 14% وهي ن�سبة الإ

اأك�سيد الكربون خالل الفرتة املمتدة من العام 1990 اإىل العام 2005 )توافق 

دلة حمدودة( ]8.3.2[. متو�شط، اأ

ع املوارد اإختالفًا كبيًا من  همية الن�سبية لتنورّ نبعاثات والأ تختلف كميرّة الإ

 ،2005 العام  الفني(. يف  �س  امللخرّ 19 يف  )الر�سم  العامل  اأخرى يف  اإىل  منطقة 

ول  الأ املرفق  يف  املدرجة  غي  للبلدان  نة  املكورّ اخلم�س  املناطق  جمموعة  كانت 

نبعاثات الزراعية ]8.3[. م�سوؤولة عن 74% من جمموع الإ

تكنولوجيات التخفيف وتطبيقاته واإختياراته واإمكانياته 

وكلفته

قت�سادية  الإ مكانيات  الإ رت  قدرّ عتبار،  الإ بعني  الغازات  جميع  اأخذ  مع 

و2700   1600 بحوايل   2030 العام  بحلول  الزراعية  نبعاثات  الإ لتخفيف 

اأك�سيد الكربون املكافئ يف ال�سنة ب�سعر الكربون  و4300 ميغا طن من ثاين 

ي�سل اإىل 20 و50 و100 دولر اأميكي / مكافئ طن من ثاين اأك�سيد الكربون، 

�سيناريوهات  عن  اخلا�س  التقرير  اأ�سا�س  خط  اإىل  بالن�سبة  التوايل،  على 

دلة  اأ )توافق متو�شط،  �س الفني(  11 يف امللخرّ نبعاثات ب2 )اأنظر اجلدول  الإ

حمدودة( ]8.4.3[.

الدفيئة،  غازات  اإنبعاثات  �سايف  جيدة  زراعية  اإدارة  تخف�س  اأن  وميكن 

وترتكز  الدفيئة.  غازات  من  واحد  �سنف  من  اأكرث  يف  توؤثر  ما  غالبًا  والتي 

فاعلية هذه املمار�سات على عوامل مثل املناخ ونوع الرتبة والنظام الزراعي 

دلة وافية(. )توافق كبي، اأ

البالوعات  تعزيز  عن  الكلرّي  التخفيف  من   %90 بن�سبة  يقدر  ما  وينجم 

نبعاثات )توافق  )عزل تربة الكربون( وما يقدر بن�سبة 10% عن اإنخفا�س الإ

الزراعي  القطاع  يف  التخفيف  خيارات  واأبرز  متو�سطة(.  اأدلة  متو�سط، 

إمكانيات مبينة مبيغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ يف ال�سنة باأ�سعار  )با

كربون ت�سل اإىل 100 دولر اأميكي / مكافئ طن من ثاين اأك�سيد الكربون 
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)دولر اأمريكي / مكافئ طن من ثاين اأك�صيد 

الكربون(

ي�صل اإىل 100ي�صل اإىل 50ي�صل اإىل 20

منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان 

قت�سادي  الإ

 330 

)470-60(

 540 

)780-300(

 870 

)1280-460(

قت�ساد  حالت الإ

الذي ميررّ مبرحلة 

اإنتقالية

 160 

)240-30(

 270 

)390-150(

 440 

)640-230(

خرى  البلدان الأ

غي بلدان منظمة 

التعاون والتنمية يف 

قت�سادي اأو  امليدان الإ

التي ميررّ اإقت�سادها 

مبرحلة اإنتقالية

 1140 

)1660-210(

 1880 

)2740-1040(

 3050 

)4480-1610(

إمكانية تخفيف  �ص الفني: التقديرات اخلا�شة باإجمايل ا جدول 11 يف امللخرّ

ك�شيد الكربون املكافئ  قت�شادية )ميغا طن من ثاين اأ غازات الدفيئة الزراعية الإ

رة بالن�شبة اإىل  �شعار كربون خمتلفة ومقدرّ يف ال�شنة( بحلول العام 2030 وفقًا لأ

نبعاثات ب2 ]اجلدولن 8.7[. �شا�ص التقرير اخلا�ص عن �شيناريوهات الإ خط اأ

مالحظة: 

�سا�سية،  الأ التقديرات  عن  املعياري  نحراف  الإ اإىل  قو�سني  بني  رقام  الأ تدلرّ   

الوقود  وتعوي�ش  الطاقة  اإ�ستخدام  يف  الكفاءة  تدابري  مكانية  الإ ا�ستبعدت  وقد 

حيائية. حفوري من الطاقة الأ الأ

نبعاثات من القطاع الزراعي يف 10 مناطق يف العامل، 1990- ك�شيد النيرتوز وامليثان التاريخية وتقديرات هذه الإ إنبعاثات اأ �ص الفني: ا الر�سم 19 يف امللخرّ

2020 ]الر�شم 8.2[.
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�س الفني(: بحلول العام 2030( هي )اأنظر اأي�سًا الر�سم 20 يف امللخرّ

)1260( املزروعة  الع�سوية  الرتبة  اإ�ست�سالح   •
را�سي الزراعية )مبا يف ذلك الهند�سة الزراعية واإدارة  حت�سني اإدارة الأ  •
املغذيات واإدارة احلرث / بقايا املحا�سيل واإدارة املياه )وت�سمل ال�سقي 

را�سي / احلراجة الزراعية )1110( وت�رضيف املياه( وتبوير الأ

نتاجية  والإ الرعي  كثافة  ذلك  يف  )مبا  الرعي  اأرا�سي  اإدارة  حت�سني   •
املتزايدة واإدارة املغذيات واإدارة احلرائق ون�رض اأنواع الكائنات يف غي 

موائلها( )810(

والقيام  التعرية  مراقبة  طريق  )عن  املتدهورة  را�سي  الأ اإ�ست�سالح   •
بتعديالت ع�سوية وغذائية( )690(

مكانية التخفيف جوهرية، رغم اأنها اأقل اأهمية: وتظل اخليارات التالية لإ

)210( رز  الأ اإدارة   •
املواد  واإ�سافة  الغذائية،  املمار�سات  ذلك حت�سني  يف  املا�سية )مبا  اإدارة   •
اإدارة  وحت�سني  خرى،  الأ الهيكلية  ات  والتغيرّ املا�سية  وتربية  املغذية، 

الالهوائي(  واله�سم  واإ�ستعماله  تخزينه  )حت�سني  الطبيعي  ال�سماد 

دلة متو�شطة(. )260( )توافق متو�شط، اأ

الكربون  اأك�سيد  770 ميغا طن من ثاين  اإىل ذلك، ميكن توفي  بالإ�سافة 

يف  الكفاءة  حت�سني  خالل  من   ،2030 العام  حدود  اإىل  �سنة  كل  يف  املكافئ 

يدخل  الرقم  لكن جزءًا كبيًا من هذا  الزراعي.  القطاع  الطاقة يف  اإ�ستخدام 

�سمن اإمكانية التخفيف اخلا�سة بالبنايات والنقل ]8.1؛ 8.4[.

قل تكلفة واملماثلة اإىل اأبعد  باأ�سعار كربون اأدنى، يتم تف�سيل التدابي الأ

بينما  الزراعية(،  را�سي  الأ اإدارة  للممار�سة احلالية )مثاًل، خيارات  احلدود 

كرث كلفة ذات اإمكانيات تخفيف  ل باأ�سعار كربون اأكرث اإرتفاعًا التدابي الأ تف�سرّ

اخلثية   / الع�سوية  الرتبة  اإ�ست�سالح  )مثاًل،  م�ساحية  وحدة  لكل  اأقوى 

حمدودة(  دلة  اأ متو�شط،  )توافق  الفني(  �س  امللخرّ يف   20 الر�سم  املزروعة؛  

.]8.4.3[

اإنبعاثات غازات الدفيئة عن طريق اإ�ستبدال  ومن املمكن اأي�سًا تخفي�س 

)مثاًل،  الزراعية  ولية  الأ املواد  من  الطاقة  إنتاج  با حفوري  الأ الوقود  اأنواع 

القطاعات  من  تعد  والتي  الطاقية(،  واملحا�سيل  والروث  املحا�سيل  بقايا 

تتوفر  ول  والنقل(.  الطاقة  اإمدادات  )خا�سًة  للطاقة  امل�ستعملة  النهائية 

يف  بالزراعة  املرتبطة  حيائية  الأ الكتلة  اإمدادات  ب�سان  دقيقة  تقديرات  اأي 
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�شا�ص التقرير  �شعار كربون خا�شة بخط اأ إمكانية تخفيف غازات الدفيئة املنبعثة من القطاع الزراعي يف العام 2030 يف نطاق اأ �ص الفني: ا الر�سم 20 يف امللخرّ

نبعاثات ب2 ]الر�شمان 8.9[. اخلا�ص عن �شيناريوهات الإ

مالحظة: 

عر�ش ال�سيناريو ب2، رغم اأن النمط هو نف�سه يف جميع �سيناريوهات التقرير اخلا�ش. وتت�سمن اإمكانية التخفيف اخلا�سة بالبنايات وقطاع الطاقة تدابري كفاءة اإ�ستخدام   

الطاقة )770 ميغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ(.
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 2025 عام  ال�سنة  يف  جول  اأك�سا   22 من  متتد  رقام  الأ اأن  حيث  امل�ستقبل، 

اأن امل�ساهمة الفعلية  اإل   .2050 اأك�سا جول يف ال�سنة عام   400 اإىل ما يفوق 

احليوية  الطاقة  اإ�ستعمال  خالل  من  التخفيف  اإمكانية  يف  الزراعي  للقطاع 

والعر�س.  الطلب  وتوازن  الوقود  نواع  لأ الن�سبية  �سعار  الأ على  تعتمد 

ب�ساأن  اإفرتا�سات  تت�سمن  التي  التنازلية  التقييمات  تقديرات  وبح�سب 

من  املتولدة  حيائية  الأ الكتلة  طاقة  تخفيف  اإمكانية  �ستكون  التوازن،  هذا 

اأك�سيد  ثاين  من  طن  ميغا   1206-70 قت�سادي  الإ ال�سعيد  على  الزراعة 

الكربون املكافئ يف كل عام بكلفة ت�سل اإىل 20 دولرًا اأميكيًا / مكافئ طن 

من ثاين اأك�سيد الكربون، و560-2320 ميغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون 

من  طن  مكافئ   / اأميكيًا  دولرًا   50 اإىل  ت�سل  بكلفة  عام  كل  يف  املكافئ 

ثاين اأك�سيد الكربون. ول تتوفر تقديرات بخ�سو�س اإمكانيات اإ�سافية من 

مكافئ   / اأميكي  دولر   100 اإىل  ت�سل  كربون  باأ�سعار  التنازلية  النماذج 

التي  �سعار  الأ اإىل  بالن�سبة  التقديرات  لكن  الكربون،  اأك�سيد  ثاين  من  طن 

فهي  الكربون  اأك�سيد  ثاين  من  طن  مكافئ   / اأميكي  دولر   100 تتعدى 

هذه  ومتثل  عام.  كل  يف  املكافئ  الكربون  اأك�سيد  ثاين  من  طن  ميغا   2720

90% من جميع تدابي  80%، و%20 -   - %5 التخفيف  مكانيات ن�سب  الإ

دولرًا  و50   20 اإىل  ت�سل  كربون  باأ�سعار  جمتمعة،  الزراعية  التخفيف 

اأن  ورغم  التوايل.  على  الكربون  اأك�سيد  ثاين  من  طن  مكافئ   / اأميكيًا 

إن  فا الوحيدة،  ولية  الأ املواد  ل  ت�سكرّ املحا�سيل  وبقايا  الزراعية  املنتجات 

اإىل ما هو  بالن�سبة  خرى،  الأ را�سي  الأ اإ�ستخدامات  تناف�س  الطاقة احليوية 

�س  متاح من اأرا�سي ومياه وغيها من املوارد. ومل يدرج اجلدول 11 يف امللخرّ

للطاقة  التخفيف  اإمكانيات  تباعًا،  الفني،  �س  امللخرّ يف   20 الر�سم  اأو  الفني 

على  حُت�سب  مكانية  الإ دامت  ما  الطاقة  اإ�ستخدام  كفاءة  ن  وحت�سرّ احليوية 

)توافق  والبنايات  النقل  قطاعي  على  خا�س  وب�سكل  امل�ستخِدمة،  القطاعات 

دلة حمدودة( ]8.4.4[. متو�شط، اأ

وتتجه تقديرات اإمكانية التخفيف يف القطاع الزراعي نحو اأدنى النطاقات 

�سا�س  امل�سار اإليها يف تقرير التقييم الثاين وتقرير التقييم الثالث. ويعود ذلك بالأ

اإىل ما متت مراعاته كمقايي�س زمنية )العام 2030 يف هذا التقرير مقابل العام 

2050 يف تقرير التقييم الثالث(. وعلى املدى املتو�سط، �ستنتج اأكرث اإمكانيات 

له اإىل كربون  التخفيف عن اإزالة ثاين اأك�سيد الكربون من الغالف اجلوي وحتورّ

الرتبة، غي اأن �سخامة هذه العملية �ست�سمحل عندما يقرتب كربون الرتبة من 

مد ف�سيتزايد اإعتمادها على  اأق�سى امل�ستويات. اأما عملية التخفيف الطويلة الأ

اإنخفا�س اإنبعاثات اأك�سيد النيرتوز وامليثان يف اإ�ستخدام الطاقة، وهي الفوائد 

دلة وافية( ]8.4.3[. التي �ستدوم اإىل ما ل نهاية )توافق كبي، اأ

تفاعل خيارات التخفيف مع �سدرّة التاأثر والتكيرّف

جراءات الزراعية الرامية اإىل تخفيف غازات الدفيئة اأن: )اأ( تخف�س  ميكن لالإ

ة التاأثر )مثاًل، اإذا كان عزل كربون الرتبة يحدرّ اآثار اجلفاف( اأو )ب(  من �سدرّ

حيائية  كال الكلرّي على طاقة الكتلة الأ ترّ ة التاأثر )مثاًل، اإذا كان الإ تزيد من �سدرّ

ال�سديدة(.  املناخية  الظروف  جتاه  ح�سا�سية  اأكرث  الطاقة  اإمدادات  يجعل 

يف  التكيرّف  التخفيف و/اأو  ت�سجيع  اإىل  ت�سعى  التي  ال�سيا�سات  على  ويتعنيرّ 

عتبار )توافق متو�سط، اأدلة  القطاع الزراعي اأن تاأخذ هذه التفاعالت بعني الإ

جراءات املتخذة بحافز التكيرّف اأن )اأ(  حمدودة(. وعلى املنوال ذاته، ميكن لالإ

حتبذ التخفيف )مثاًل، اإعادة بقايا املحا�سيل اإىل احلقول لتح�سني قدرة حفظ 

املياه، ما �سي�ساعد اأي�سًا على عزل الكربون( اأو اأن )ب( تعوق التخفيف )مثاًل، 

اإنخفا�س املحا�سيل  النيرتوجينية لتخطي  �سمدة  �ستعمال املفرط لالأ الإ يوؤدي 

اإىل تزايد اإنبعاثات اأك�سيد النيرتوز(.

الفوائد امل�سرتكة ل�سيا�سات تخفيف غازات الدفيئة

ينطوي  لكن  نتائج »يربح فيها اجلميع«،  الزراعية  املمار�سات  تدررّ بع�س 

دة.  يكولوجية الزراعية بحدرّ ذاتها معقرّ معظمها على تنازلت متبادلة. فالنظم الإ

وقد تتفاوت الفوائد امل�سرتكة والتنازلت املتبادلة يف ممار�سة من املمار�سات 

الزراعية من مكان اإىل اآخر ب�سبب اإختالف املناخ اأو الرتب اأو طرق املمار�سة 

دلة متو�شطة(. املعتمدة )توافق عاٍل، اأ

نة من  ولية مكوَّ حيائية مثاًل، اإذا كانت املواد الأ ويف اأثناء اإنتاج الطاقة الأ

إن مواد الرتبة الع�سوية قد ت�ستنفد نظرًا لرجوع كمية  خملرّفات املحا�سيل، فا

قليلة من الكربون، فتنخف�س جودة الرتبة تاليًا؛ وبعك�س ذلك، اإذا كانت املواد 

إن مواد الرتبة الع�سوية  رة، فا ولية من املحا�سيل اجلذرية ال�سميكة واملعمرّ الأ

قد تتجدد، فتتح�سن تاليًا جودة الرتبة.

�ستدامة.  ويبنيرّ العديد من اأن�سطة التخفيف الزراعية تاآزرًا مع اأهداف الإ

�سمدة واحلفاظ على  �ستخدام الفاعل لالأ ع الإ ويبدو اأن ال�سيا�سات التي ت�سجرّ

التنمية  مع  اأكرث  تاآزر  باأوجه  تتمتع  الزراعي،  نتاج  الإ ودعم  الرتبة  كربون 

دلة متو�شطة(. امل�ستدامة )توافق عاٍل، اأ

  

من الغذائي والعائدات  ن الأ كما اأن اإرتفاع كربون الرتبة، مثاًل، قد يح�سرّ

التنمية  على  ثار  الآ فقليلة  خرى  الأ التخفيف  خيارات  اأما  قت�سادية.  الإ

التعديالت  بع�س  اإ�ستخدام  ن  يح�سرّ اأن  ميكن  املثال،  �سبيل  على  امل�ستدامة. 
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تبعًا  تتغي  قد  املياه  جودة  على  ثار  الآ اأن  غي  الكربون،  حجز  الع�سوية 

للتعديل. وغالبًا ما تتحقق الفوائد امل�سرتكة عن طريق حت�سني الكفاءة وخف�س 

على  بالتناف�س  املتبادلة  التنازلت  وترتبط  للبيئة.  امل�سرتكة  والفوائد  الكلفة 

متو�شط،  )توافق  البيئي  والإجهاد  الزراعية  نتاجية  الإ وتخفي�س  را�سي  الأ

دلة حمدودة( ]8.4.5[. اأ

البحث يف جمال التكنولوجيا وتطويرها ون�رضها 

وتوزيعها ونقلها

كثي من اإ�سرتاتيجيات التخفيف التي و�سعت للقطاع الزراعي ت�ستخدم 

نبعاثات لكل وحدة  اإنخفا�س الإ التكنولوجيا املوجودة. فمثاًل، �سيتم حتقيق 

اأن  نتاجية احليوانية. وميكن  اإنتاج عن طريق تزايد املحا�سيل الزراعية والإ

نتاجية من خالل نطاق وا�سع من املمار�سات –  تتحقق مثل هذه الزيادات يف الإ

اإدارة اأف�سل، املحا�سيل املحورة جينيًا، حت�سني اأ�سناف امل�ستنبتات، نظم عر�س 

�سمدة، الزراعة الدقيقة، حت�سني تربية املا�سية، حت�سني تغذية احليوانات،  الأ

املواد  احليوانات،  خ�سوبة  حت�سني  النمو،  وحمفرّزات  املغذية  املواد  اإ�سافة 

حيائية، ه�سم احلماأة الالهوائية، نظم اإلتقاط امليثان – كلها  ولية للطاقة الأ الأ

ممار�سات تعك�س التكنولوجيا املوجودة )توافق عاٍل، اأدلة وافية(. وتنطوي 

�سرتاتيجيات على اإ�ستخدامات جديدة للتكنولوجيا املوجودة. فعلى  بع�س الإ

طيلة  للحيوانات  الغذائية  نظمة  الأ يف  ت�ستعمل  الزيوت  كانت  املثال،  �سبيل 

�سنوات عديدة من اأجل رفع املحتوى الغذائي الطاقي، غي اأن دورها وجدواها 

ككابح للميثان ل يزالن حديَثني، ومل يتم حتديدهما ب�سفة �ساملة. وهناك بع�س 

التكنولوجيات التي �ستحتاج اإىل املزيد من البحث والتطوير ]8.9[.

مد التوقرّعات الطويلة الأ

غذية بحلول العام 2050، ما �سيوؤدي اإىل  قد يت�ساعف الطلب العاملي على الأ

�سمدة النيرتوجينية(.  �ستخدام املتزايد الأ نتاج )مثاًل، الإ تكثيف ممار�سات الإ

املنتجات احليوانية  اإ�ستهالك  املتوقع يف  رتفاع  الإ �سيزيد  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 

من اإنبعاثات امليثان واأك�سيد النيرتوز اإذا اإرتفعت اأعداد املا�سية، ما �سيوؤدي 

اأدلة  2030 )توافق عاٍل،  �سا�س بعد العام  نبعاثات على خط الأ اإرتفاع الإ اإىل 

متو�سطة(. و�ست�ساعد تدابي التخفيف الزراعية على خف�س اإنبعاثات غازات 

�سا�س. لكن، �سيكون ما يقارب  الدفيئة لكل وحدة اإنتاج ذات ال�سلة باخلط الأ

10% فقط من اإمكانية التخفيف مرتبطًا بامليثان واأك�سيد النيرتوز لغاية العام 

املا�سية  تربية  نظم  يف  اجلديدة  التخفيف  ممار�سات  ن�رض  و�سيكون   .2030

الزراعي  القطاع  يف  نبعاثات  الإ تزايد  للحدرّ من  �سمدة �رضوريًا  الأ وتطبيقات 

بعد العام 2030.

طويل  تخفيف  اإمكانات  توقعات  تعوق  اأخرى  اإلتبا�سات  اأي�سًا  وهناك 

مد. فعلى �سبيل املثال، اإن اآثار تغيرّ املناخ غي وا�سحة: ميكن لتغيرّ املناخ يف  الأ

امل�ستقبل اأن يخف�س من معدرّلت اإحتجاز الكربون يف الرتبة، بل ميكنه  اإطالق 

ثر غي اأكيد مبا اأن تغيرّ املناخ قد يرفع اأي�سًا من  كربون الرتبة، رغم اأن الأ

مدخالت كربون الرتبة من خالل اإنتاج اأكرث للنباتات. وتوحي بع�س الدرا�سات 

ال�سلبية  املناخ  ثار تغيرّ  اأن تت�سدى لآ التكنولوجية قادرة على  التطورات  اأن 

را�سي الزراعية وخمزون كربون الرتبة يف املراعي، ما يجعل تطوير  على الأ

التكنولوجيا عاماًل اأ�سا�سيًا يف تخفيف غازات الدفيئة يف امل�ستقبل. وميكن لهذه 

يرتفع  وبالتايل،  املتزايد،  نتاج  الإ خالل  من  تعمل  اأن  مثاًل،  التكنولوجيات، 

املنطقة

م�صاحة الغابات، 

مليون هكتار

التغرّي ال�صنوي،

مليون هكتار يف ال�صنة

حيائّية احلّية، ميغا طن من ثاين  خمزون الكربون يف الكتلة الأ

اأك�صيد الكربون

املخزون املتزايد 

يف العام  2005

مليون مرت مكّعب20052000-19902005-2000199020002005

24126722806722293364957-4.0-635.4124.4اأفريقيا

1.015070013053311953347111-571.5770.8اآ�صيا

اأ(
1001.3940.90.7154000158033160967107264اأوروبا

�صمال وو�صط 

اأمريكا

705.8490.3-0.3-15033315363315546778582

4253341800418007361-0.4-206.2540.4اأ�صرتاليا

358233345400335500128944-4.3-831.5403.8اأفريقيا اجلنوبية

109706710574671036200434219-7.3-3952.0268.9العامل

الكتلة  الكربون يف  نخفا�ص(، خمزون  الإ إىل  ا ال�شلبية  رقام  الأ )ت�شي  ات فيها  التغيرّ الغابات، و�شايف  التوقعات حول م�شاحة  الفني:  �ص  امللخرّ 12 يف  اجلدول 

عوام 1990 و2000 و2005 ]اجلدول 1-9[. ة واملخزون املتزايد يف الأ ة احليرّ حيائيرّ الأ

مالحظة: 

ي�سمل كامل الفدراليرّة الرو�سيرّة.  
�أ(
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الطرية  الزراعية  را�سي  الأ الطلب على  الرتبة وينخف�س  اإىل  الكربون  رجوع 

دلة متو�شطة( ]8.10[. )توافق عاٍل، اأ

 

على  الثالث،  التقييم  تقرير  منذ  التخفيف  توقعات جديدة حول  تاأمني  مترّ 

�سا�سيرّة  الأ ة  قت�ساديرّ الإ املراجعات  اأ�سبحت  كما  والعاملي.  املحلي  النطاقني 

فر�س  تطبيق  حول  حديثة  درا�سة  وتتواجد  متوافرة.  العامليرّة  والتقييمات 

اإىل  �سارة  الإ وجتدر  امل�ستدامة.  بالتنمية  واإرتباطاتها  والتكيرّف  التخفيف 

كفر�سة  الغابات  اإزالة  عن  الناجتة  نبعاثات  الإ بتخفيف  املتزايد  هتمام  الإ

دلة اإىل  تخفيف متدنية الكلفة، ما �سيكون له اأثر جانبي هام. ت�سي بع�س الأ

اأنه من املمكن اأن تعيق تاأثيات تغيرّ املناخ اإمكانية تخفيف الغابات.

نتاج  حالة القطاع، توجهات التنمية مبا فيها الإ

�ستهالك واملرتتبات والإ

�س   تغطي الغابات العاملية 3952 مليون هكتار )اأنظر اجلدول 12 يف امللخرّ

ر�س العاملية. واأهم ما يتعلرّق بدورة  الفني(، اأي ما يعادل 30% من م�ساحة الأ

يف  هكتار  مليون   12‚9 ل  مبعدرّ الغابات  اإزالة  اإجمايل  اإ�ستمرار  هو  الكربون 

ال�سنة بني العام 2000 والعام 2005، ويعود ذلك اإىل حتويل الغابات اإىل اأرا�ٍس 

ع الوحدات ال�سكنية والبنى التحتيرّة. وغالبًا ما يعود ال�سبب  زراعية، واإىل تو�سرّ

الغابات  اإزالة  اإجمايل  ل  معدرّ كان  الت�سعينيات،  يف  اأي�سًا.  �سجار  الأ قطع  اإىل 

اإزالة  اإجمايل  ال�سنة. وبلغ  1‚13 مليون هكتار يف  يبلغ  اإذ كان  اإرتفاعًا،  اأكرث 

ب�سبب  ال�سنة  3‚7 مليون هكتار يف   ،2005 2000 والعام  العام  الغابات بني 

ع الطبيعي للغابات. وقد وقعت اأكرب  را�سي والتو�سرّ الت�سجي واإعادة تاأهيل الأ

اخل�سارات يف اأفريقيا واأميكا اجلنوبيرّة وجنوب �رضق اآ�سيا. وجدير بالذكر 

ل اخل�سارة هذا كان اأقل من 9‚8 مليون هكتار بال�سنة اأي اأقل من  اأن �سايف معدرّ

دلة متو�شطة(. اخل�سارة احلا�سلة يف الت�سعينيات )توافق متو�شط واأ

نبعاثات وم�سارفها، التوجهات م�سادر الإ

�سباب الرئي�سيرّة الكامنة وراء اإنبعاثات ثاين  على النطاق العاملي، تبقى الأ

�ستوائيرّة  خي من القرن الع�رضين: اإزالة الغابات الإ اأك�سيد ونقلها يف العقد الأ

)اأنظر  البورالية  املنطقة  من  اأجزاء  ومن  املعتدلة  املنطقة  من  الغابات  واإزالة 

ر  وتقدرّ الفني(.  �س  امللخرّ يف   21 والر�سم  الفني،  �س  امللخرّ يف   12 اجلدول 

8‚5 جيغا طن من ثاين  الت�سعينيات  الغابات يف  اإزالة  الناجتة عن  نبعاثات  الإ

اأك�سيد الكربون املكافئ.

�ستوائيرّة  الإ الغابات  اإزالة  عن  الناجتة  الكربون  خ�سارة  معادلة  لكن 

حيائيرّة  الأ الكتلة  تراكم  خالل  ومن  الغابات  مناطق  ع  تو�سرّ خالل  من  تتم 

نزاع  منطقة  املعتدلة  املناطق  تعترب  حني  يف  البورالية،  املناطق  يف  احلرجية 

ر�س احلالية وبني التوقعات امل�ستندة اإىل النماذج امل�سممة  بني مراقبات الأ

�سفل،  الأ اإىل  على  الأ من  مة  امل�سمرّ �ساليب  الأ ع  تتوقرّ �سفل.  الأ اإىل  على  الأ من 

م�رضف  �سايف  يبلغ  اأن  ي،  اجلورّ الغالف  نقل  مناذج  قلب  اإىل  ترتكز  وهي 

العر�س  خطوط  يف  امل�سارف  وتوازن  الت�سعينيات  يف  ر�سي  الأ الكربون 

اأك�سيد  ثاين  من  طن  جيغا   9‚5 املدارية  املناطق  يف  وامل�سادر  ال�سمالية 

رتفاع  الإ مع  الت�سعينيات  يف  اجلديدة  التوقعات  توافقت  املكافئ.  الكربون 

الثمانينيات.  يف  ل  امل�سجرّ ر�سي  الأ الكربون  م�رضف  يف  املوجود  ال�سابق 

ل  ومعدرّ امل�رضف  حول  اجلديدة  التوقعات  تكون  اأن  املفرت�س  من  اأنه  غي 

ع امل�رضف املتبقي الناجت  لة �سابقًا. اإن توقرّ لت امل�سجرّ رتفاع اأقل من املعدرّ الإ

م�رضف  اأي  حول  ع  توقرّ اأي  من  اأكرب  اجلوي  الغالف  نقل  مناذج  قلب  عن 

ر�س. عاملي يعتمد على مراقبات الأ

ر�س على نظام البيئة  ي�سي الفهم املتزايد لتعقيد تاأثيات تغيرّ �سطح الأ

نتباه اإىل �سطح البيا�س والتدفقات احلرارية الكامنة واحل�سا�سة،  اإىل اأهمية الإ

ر وعوامل اأخرى فاعلة يف تكوين �سيا�سة تخفيف تغيرّ املناخ  اإىل جانب التبخرّ

يف قطاع الغابات. ومن ال�رضوري وجود اأدوات منذجة بغية النظر ب�سمولية 

ر�س، واإدارة خمازين الكربون يف الغالف  اإىل التاأثي املناخي لتغيرّ �سطح الأ

ع على �سايف  اجلوي، لكنها غي متوفرة. وتبقى اإمكانية تاأثي تغيرّ املناخ املتوقرّ

توازن الكربون يف حالٍة من عدم اليقني ]9.3، 9.4[.

ع  ومبا اأن العمل احلايل للغالف اجلوي يف حالٍة من عدم اليقني، يبقى توقرّ

تتم  العموم،  وعلى  ال�سعوبة.  بالغ  اأمرًا  العاملية  للحراجة  الكربون  توازن 

النق�س يف خطوط  يف�رضرّ  ما  القبول،  الوا�سعة  الدرا�سات  يف  النق�س  مالحظة 

التعاون  منظمة  بلدان  يف  وا�سحة  غي  التنمية  توجهات  اأن  كما  �سا�س.  الأ

ل اإزالة الغابات.  مر بالن�سبة اإىل معدرّ قت�سادي، وكذلك الأ والتنمية يف امليدان الإ

وتبقى توجهات اإدارة التنمية غي وا�سحة يف بلدان منظمة التعاون والتنمية 

قت�سادي ويف البلدان التي ميررّ اإقت�سادها مبرحلة اإنتقالية، وكذلك  يف امليدان الإ

النماذج  ت�سي  املناخ.  تغيرّ  وتاأثيات  اخل�سب  �سوق  اإىل  بالن�سبة  احلال  هي 

ثاين  نبعاثات  لإ �سا�سي  الأ اخلط  اأن  اإىل   3 الف�سل  يف  املذكورة  مد  الأ الطويلة 

العام  يف  واحلراجة  را�سي  الأ اإ�ستخدام  تغيرّ  عن  الناجمة  الكربون  اأك�سيد 

متو�شط  )توافق   2000 العام  يف  له  �سجرّ مما  بقليل  اأ�سغر  اأو  مطابق   2030

دلة متو�شطة( ]9.3، 9.4[. واأ

9  احلراجة
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و�سف وتقييم تكنولوجيات التخفيف وممار�ساته وفر�سه 

واإمكانيرّاته وكلفته واإ�ستدامته

مت�سا�س الكربون  ر�سي مبعدرّلت �سغية لإ تتميرّز ديناميات الكربون الأ

بالهكتار الواحد على املدى الطويل، تتخلرّله فرتات ق�سية يح�سل فيها اإنبعاث 

وبينما  احل�ساد.   مو�سم  اأو  الإ�سطرابات  خالل  للكربون  ووا�سع  �رضيع 

�سجار الفرديرّة يف الغابة م�سادر اأو  م�سارف،  ل جمموعات الأ ميكن اأن ت�سكرّ

كافة  توازن  الغابات من خالل جمموع �سايف  يف  الكربون  توازن  يتم حتديد 

�سجار. جمموعات الأ

مترّ جمع اخليارات املتوافرة يف اأربع جمموعات عامة: اخليارات من اأجل 

و اإزالة النق�س من خالل امل�سارف 
نبعاثات من خالل امل�سادر و/ اأ تقلي�س الإ

يف قطاع الغابات:

زيادتها. اأو  الغابة  م�ساحة  على  املحافظة   •
زيادتها. اأو  املكان  م�ستوى  على  الكربون  كثافة  على  املحافظة   •

زيادتها. اأو  ر�س  الأ م�ستوى  على  الكربون  كثافة  على  املحافظة   •
وتعزيز  اخل�سبيرّة  املنتوجات  يف  اخلارجية  الكربون  خمزونات  زيادة   •

اإنتاج الوقود واإ�ستبداله.

وتكاليف  للن�ساطات  خم�س�س  توقيت  التخفيف  اأن�سطة  من  ن�ساط  لكل 

خط  اإىل  بالنظر  الفني(.  �س  امللخرّ يف   22 الر�سم  )اأنظر  للكربون  واأرباح 

مد التي يتم جنيها حت�سل من  رباح الق�سية الأ �سا�س، يظهر اأن اأو�سع الأ الأ

نبعاثات )تقلي�س اإزالة الغابات  خالل ن�ساطات التخفيف الهادفة اإىل جتنرّب الإ

غ�سان امليتة، اإلخ(. اأو تدهورها، احلماية من احلريق واإحرتاق الأ

املوقع  م�ستوى  رفع  اإىل  هدفت  التي  الغابات  اإدارة  ن�ساطات  كافة  اإن 

ل ممار�سات م�سرتكة ممكن تطبيقها  ر�س يف كثافة الكربون، ت�سكرّ وم�ستوى الأ

ل  متداد وامل�ساحة ليتم تطبيقها ب�سكل وا�سع. ت�سكرّ ًا، لكن ينبغي زيادة الإ تقنيرّ

املح�سول حب�س  عائدات  ر  توؤخرّ اإذ  الرئي�سي،  العائق  ة  قت�ساديرّ الإ عتبارات  الإ

الكربون الزائد يف املوقع.
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ك�شيد الكربون( ح�شب املنطقة  1855-2000 ]الر�شم 9.2[. �ص الفني:  توازن كربون الغابات التاريخي )ميغا طن ثاين اأ الر�سم 21 يف امللخرّ

وىل من املرحلة. خ�رش = امل�رشف،  معدرّل البيانات ملدة 5 �سنوات ت�سري ال�سنة اإىل ال�سنة الأ مالحظات: الأ

�ص الفني: تلخي�ص عام حول اخليارات املتوافرة يف  الر�سم 22 يف امللخرّ

إىل توقيت  إ�شافة ا ثيها على خمازين الكربون ا قطاع الغابات ونوعها وتوقيت تاأ

الكلفة ]الر�شم 9.4[.
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تكون  الغابات  دارة  لإ م�ستدامة  اإ�سرتاتيجية  �ستولرّد  الطويل،  املدى  على 

�سرتاتيجية اإىل املحافظة على  اأو�سع فائدة ودائمة للتخفيف. وتهدف هذه الإ

خمازين كربون الغابات اأو زيادته بينما يجري �سنويًا  اإنتاج غلرّة من خ�سب 

لياف من الغابات. الغابات اأو يتم اإنتاج الطاقة اأو الأ

قليمية تقييمات النمذجة الإ

توافر  اإىل  على  الأ اإىل  �سفل  الأ من  مة  امل�سمرّ قليمية  الإ الدرا�سات  ت�سي 

100 دولر  اإىل  )بتكاليف ت�سل  لفر�س تخفيف احلراجة  ة  اإقت�ساديرّ اإمكانيرّة 

اأميكي لطن ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ(. وهي قادرة على امل�ساهمة بقيمة 

جيغا   2‚7 ل  )املعدرّ ال�سنة  يف  الكربون  اأك�سيد  ثاين  من  طن  ميغا   4‚2  -1‚3
الطاقة  إ�ستثناء  با  ،2030 العام  يف  ال�سنة(  يف  الكربون  اأك�سيد  ثاين  من  طن 

حيائيرّة. وميكن حتقيق ن�سبة 50% بكلفة اأدنى من 20 دولرًا اأميكيًا لطن  الأ

ثاين اأك�سيد الكربون )6‚1جيغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون يف ال�سنة( مع 

اإزالة  لتخفي�س  املمزوجة  التاأثيات  ومتلك  قاليم.  الأ بني  كبية  اإختالفات 

اإدارة  اإىل  بالإ�سافة  ثانية،  من جهة  والت�سجي  من جهة،  والتدهور  الغابات 

الغابات واحلراجة الزراعيرّة، اإمكانية اإزدياد من الوقت الراهن وحتى العام 

التخفيف  لن�ساطات  تدريجيًا  تطبيقًا  التحليل  هذا  يفرت�س  بعده.  وما   2030

دلة متو�شطة( ]9.4.4[. ن )توافق متو�شط، اأ اإبتداًء من الآ

 2030 اأن تبلغ يف العام  �سفل  على اإىل الأ مة من الأ ع النماذج امل�سمرّ وتتوقرّ

اإمكانيات التخفيف  8‚13 جيغا طن ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ يف ال�سنة، 

على اأن تكون اأ�سعارالكربون 100 دولر اأميكي لطن ثاين اأك�سيد الكربون 

قليمية فيبلغ ن�سبة 22% من هذه القيمة يف  ا جمموع التوقعات الإ مرّ
اأو اأقل. اأ

قليمية اإىل اإ�ستخدام بيانات اأكرث تف�سياًل، كما  ال�سنة ذاتها. متيل الدرا�سات الإ

اأنها تاأخذ بعني العتبار جمموعة اأو�سع من فر�س التخفيف، وبالتايل ميكنها 

قليمية ب�سكل اأدق من النماذج العاملية ال�ساملة  اأن تعك�س الظروف والعوائق الإ

قليمية من حيث هيكليرّة النموذج والتغطية  ب�سط. لكن، تختلف الدرا�سات الإ الأ

�سا�س(. وينبغي  واملقاربة التحليليرّة والفر�سيات )مبا فيها فر�سيات خط الأ

اإجراء املزيد من البحوث لتقلي�س الفجوة يف التوقعات حول اإمكانية التخفيف 

 [ متو�شطة(  دلة  اأ متو�شط،  )توافق  والعاملية  قليمية  الإ التقييمات  خالل  من 

.]9.4.3

قطاع  يف  قت�سادي  الإ التخفيف  مكانية  لإ ع  توقرّ اأف�سل  يكون  اأن  ميكن  ل 

جيغا  و8‚13   2‚7 بني  ما  ترتاوح  بن�سبة  اإل  موؤكدًا  املرحلة  هذه  يف  الغابات 
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التخفيف  إمكانية  ا عائدات  بني  مقارنة  الفني:  �ص  امللخرّ يف   23 الر�سم 

ك�شيد الكربون املكافئ يف  اأ ميكي لطن ثاين  اأ 100 دولر  قل من  ة لأ قت�شاديرّ الإ

من  مة  امل�شمرّ العاملية  النماذج  إىل  ا رتكاز  بالإ احلراجة  قطاع  يف   2030 العام 

قليمية ]الر�شم 9.13[. �شفلـ مقابل نتائج النمذجة الإ إىل الأ على ا الأ
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خالل  من  العاملي  الت�شجي  ن�شاطات  توزيع  الفني:  امللّخ�ص  يف   24 الر�سم 

الطاقة  موقع  على:  الأ يف  �شفل.  الأ إىل  ا على  الأ من  م�شممني  عامليني  منوذجني 

�شفل: ن�شبة  إلتقاط الكربون حول العامل يف العام 2100. يف الأ حراج ا ة واأ حيائيرّ الأ

ة ال�شبكة امل�شجرة يف العام  2100. خليرّ
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طن من ثاين اأك�سيد الكربون يف ال�سنة يف العام 2030، بتكاليف اأقل من 100 

التكاليف  اإىل  بالن�سبة  اأما  املكافئ.  الكربون  اأك�سيد  ثاين  اأميكي لطن  دولر 

الن�سبة  فترتاوح  الكربون  اأك�سيد  ثاين  لطن  اأميكيًا  دولرًا   20 من  دنى  الأ

بني 6‚1 و5 جيغا طن ثاين اأك�سيد الكربون يف ال�سنة. يتمركز اأكرث من %65 

جمموع  من  املكافئ(  الكربون  اأك�سيد  ثاين  لطن  اأميكي  دولر  اإىل100   (

املجموع  من   %50 ق  يتحقرّ اأن  وميكن  املدارية،  املناطق  يف  التخفيف  اإمكانية 

دلة  نبعاثات الناجتة عن اإزالة الغابات )توافق متو�شط، اأ من خالل تقلي�س الإ

متو�شطة(.

خملرّفات  من  حيائيرّة  الأ بالطاقة  التزويد  يف  احلراجة  ت�ساهم  اأن  وميكن 

حيائيرّة من خالل القطاعات التالية:  الغابات. يف حني يتم قيا�س اإمكانية الطاقة الأ

بنية )اأنظر الف�سل  حيائي( وال�سناعة والأ التزويد بالطاقة والنقل )الوقود الأ

�سفل  مة من الأ �ستناد اإىل الدرا�سات امل�سمرّ 11 للح�سول على نظرة عامة(. بالإ

حيائيرّة من احلراجة، وبالإفرتا�س اأنه  على حول اإمكانية تزويد الكتلة الأ اإىل الأ

حيائيرّة يف  �سيجري اإ�ستخدام هذا كله )ما يعتمد ب�سكل كلرّي على كلفة الكتلة الأ

خرى(، �ستح�سل م�ساهمة بن�سبة  احلراجة باملقارنة مع كلفتها من امل�سادر الأ

4‚0 جيغا طن من ثاين اأك�سيد الكربون يف ال�سنة من احلراجة.

إعطاء نظرة حول كيفيرّة  �سفل با على اإىل الأ مة من الأ وقد بداأت النماذج امل�سمرّ

ف�سل توزيع حول العامل )الر�سم 24  ع  فر�س تخفيف الكربون لأ ومكان توزرّ

�س الفني(. يف امللخرّ

تفاعالت فر�ص التخفيف مع �رضعة التاأثر والتكيرّف

ميكن اأن ت�سمم الن�ساطات حول احلراجة لتوائم التكيرّف مع تغيرّ املناخ، 

حيائي، وتعزيز التنمية امل�ستدامة. �ستوؤدي املقارنة  واملحافظة على التنوع الأ

الكربون،  فائدة  وبني  والتكاليف  والإجتماعيرّة  البيئيرّة  امل�سرتكة  املنافع  بني 

اإىل اإلقاء ال�سوء على اأوجه التاآزر والتعوي�س، كما �ست�ساعد يف تعزيز التنمية 

امل�ستدامة.

يف  املناخ  وتغيرّ  احلراجة  تخفيف  بني  التفاعل  حول  املعلومات  تزال  ل 

اإمكانيرّتها  اأن تتاأثر الغابات بتغيرّ املناخ، ما قد يقلرّ�س  ح  بدايتها. ومن املرجرّ

وليرّة بتخفي�س اأكرب عدد ممكن 
على التخفيف. ت�سمح فر�سة اإدارة التكيرّف الأ

واحليوي  الوا�سع  نت�سار  الإ على  املحافظة  تقلرّ�س  الإ�سافيرّة.  الإجهادات  من 

إنقرا�س هذه  ة، اإحتمال وقوع اأحداث كارثية تت�سبب با ل�سكان الكائنات الفرديرّ

ل اإن�ساء املناطق املحميرّة اأو املحميات الطبيعيرّة اأمثلة عن التخفيف  نواع. ي�سكرّ الأ

وعن التكيرّف اأي�سًا. وتوؤدي حماية املناطق )من خالل املمرات( اإىل املحافظة 

حيائي الذي يوؤدي بدوره اإىل تخفي�س �رضعة التاأثر بتغيرّ املناخ.  ع الأ على التنورّ

وتوؤمن توقعات تخفيف احلراجة منافع م�سرتكة ناجتة عن التكيرّف يف قطاعات 

املحا�سيل  تاأثر  ل�رضعة  النباتيرّة  احلراجة  تقلي�س  مثلة:  الأ وت�سمل  اأخرى. 

ال�ساحليرّة،  امل�ستوطنات  ر  تاأثرّ املانغروف ل�رضعة  البعلية باجلفاف، وتخفي�س 

دلة متو�شطة(. ر )توافق متو�شط، اأ واأحزمة احلماية التي تبطئ الت�سحرّ

�سافة اإىل  فاعلية �سيا�سات املناخ واإختبارها بالإ

اإمكانياتها وحواجزها وم�سائل الفر�ص / التطبيق

التخفيف  منخف�سة يف حمفظة  وبكلفة  بفاعلية  ت�ساهم احلراجة  اأن  ميكن 

ف  يعررّ امل�ستدامة.  والتنمية  التكيرّف  بني  التاآزر  ذلك  ن من خالل  مرّ
ؤ تو العاملي، 

وال�سيا�سات  الفر�س  من  كاملة  مبجموعة  التقرير  هذا  يف  التا�سع  الف�سل 

خذ بهذه الفر�س ب�سبب  الهادفة اإىل حتقيق اإمكانية التخفيف. لكن، مل يتم الأ

وعدم  الغابات،  ملدراء  املمنوحة  احلوافز  ونق�س  احلايل،  املوؤ�س�ساتي  الإطار 

مكانية  دعم القوانني احلالية. يف الواقع، لن يتحقق اإل جزء �سغي من هذه الإ

اإذا مل يتم و�سع اآليات �سيا�سية اأف�سل.

�ستثمار  اإمكانيرّة التخفيف قدرة موؤ�س�ساتيرّة وراأ�س مال لالإ يتطلرّب حتقيق 

�سيا�سات  اإىل  اأي�سًا  يحتاج  اأنه  كما  والنقل،  والتطوير  البحث  وتكنولوجيا 

ن�ساطات  تطبيق  اأمام  حاجزًا  غيابها  كان  ولقد  منا�سبة.  )دوليرّة(  وحمفرّزات 

قاليم. لكن، تظهر اإ�ستثناءات وا�سحة، مثل  تخفيف احلراجة يف العديد من الأ

ل اإزالة الغابات وتطبيق برامج الت�سجي  قليمية يف تخفيف معدرّ النجاحات الإ

دلة وافية(. ، اأ )توافق عاٍلٍ

اإر�ساد �سيا�سات  دة املوقع بغية  اإ�سرتاتيجيات عديدة وحمدرّ ينبغي و�سع 

الغابات احلاليرّة، وعلى  املثلى على حالة  الفر�س  تعتمد  القطاع.  التخفيف يف 

امل�سبب الرئي�سي بتغيرّ املناخ وعلى الديناميات امل�ستقبليرّة املتوقع ح�سولها يف 

الغابات يف كل منطقة. اإن م�ساركة جميع اأ�سحاب ال�ساأن و�سانعي ال�سيا�سة 

�رضورية من اأجل تعزيز برامج التخفيف، كما اأنها �رضورية من اأجل و�سع 

احلا�سل  التخفيف  تطبيق  يكون  اأن  املمكن  من  مثل.  الأ القيا�سات  مزيج 

هذا  على  هامًا،  را�سي  الأ اإ�ستخدام  تخطيط  يف  الغابات  قطاع  م�ستوى  على 

ال�سعيد.

الغابات  اإزالة  اإبطاء  اإىل  الرامية  املوجودة  ال�سيا�سات  كافة  تاأثي  وكان 

اأو  والتنظيميرّة،  املوؤ�س�ساتيرّة  القدرة  يف  النق�س  ب�سبب  �سغيًا،  �ستوائيرّة  الإ

اأ�سواق الكربون  اأن ت�ساعد  ب�سبب قلرّة املحفرّزات الربحية التعوي�سيرّة. ميكن 

امل�سيرّدة جيدًا اأو خطط خدمات الدفع البيئي على تخطي احلواجز اأمام احلدرّ 
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اإزالة الغابات، اإىل جانب تقدمي دعم اأكرب للقوانني وذلك من خالل تاأمني  من 

حمفرّزات مالية اإيجابية للمحافظة على الغطاء احلرجي.

 2012 العام  بعد  ما  ن�ساطات  اإدخال  اأجل  من  اإقرتاحات  عدة  تقدمي  مت 

ال�سوق، كالتمويل  اإىل  املرتكزة  الن�ساطات واملقاربات  التنفيذ، مبا فيها  حيز 

نبعاثات الناجتة عن اإزالة الغابات. وجرى  ه يف التخفي�س الطوعي من الإ املوجرّ

ال�رضائب،  من  عفاءات  والإ عانات  الإ مثل  ال�سيا�سية،  الإجراءات  اإ�ستخدام 

والنامية  املتطورة  الدول  يف  الت�سجي  واإعادة  الت�سجي  ت�سجيع  بغية  بنجاٍح 

على حٍد �سواء. لكن ينبغي توخي احلذر من اأجل جتنرّب التاأثيات الإجتماعيرّة 

والبيئية ال�سلبية الوا�سعة النطاق املتاأتية من اإن�ساء حمطات توليد الطاقة.

العديدة  يجابية  الإ اجلانبية  والتاأثيات  املنخف�سة  الكلفة  من  الرغم  على 

يتم  مل  النظيفة،  التنمية  اآلية  ظل  يف  الت�سجي  واإعادة  الت�سجي  عن  الناجتة 

تفاق  تنفيذ الكثي من م�ساريع الن�ساطات ب�سبب عدد من احلواجز، مبا فيها الإ

م�رضوع  �سمن  الت�سجي  واإعادة  للت�سجي  املنظمة  القوانني  وتعقيد  املتاأخر 

تاأكيدًا  احلراجة  تخفيف  م�ساريع  وتتطلب  النظيفة.  التنمية  اآلية  ن�ساطات 

جانب  اإىل  مة،  ومنظرّ طة  مب�سرّ وقوانني  امل�ستقبليرّة  لتزامات  الإ م�ستوى  على 

اأو�سع.  نطاق  على  للتطبيق  قابلة  ت�سبح  ال�سفقات حتى  تكاليف  تخفي�سات 

ميكن اأن يوؤدي تقييم تنميط امل�رضوع دورًا هامًا يف تخطي عدم اليقني املنت�رض 

)توافق  �سواء  حٍد  على  امل�رضوع  يف  وامل�ساركني  وامل�ستثمرين  امل�سرتين  بني 

دلة متو�شطة( ]9.6[. عاٍل، اأ

احلراجة والتنمية امل�ستدامة

بينما يحدد التقييم يف الف�سل املخ�س�س للحراجة اأوجه عدم اليقني اإزاء 

املطلوبة  واملعرفة  التكنولوجيات  اأن  جند  التخفيف،  ومنافع  تكاليف  حجم 

ت�ساهم  اأن  للحراجة  وميكن  اليوم.  متوفرة  باتت  التخفيف  اأن�سطة  لتطبيق 

م�ساهمة هامة وم�ستدامة يف حمفظة التخفيف العاملية، ف�ساًل عن اإ�ستجابتها 

يكولوجية. وميكن التو�سل  قت�سادية والإ هداف الإجتماعية والإ للعديد من الأ

على  املبني  التخفيف  خيارات  يف  النظر  خالل  من  كبية  م�سرتكة  منافع  اإىل 

را�سي. دارة الأ احلراجة كعن�رض يف خطط اأ�سمل لإ

والنمو  العمالة  جمال  يف  مثاًل،  اإيجابيًا،  ت�ساهم  اأن  حراج  لالأ وميكن 

الإقت�سادي وال�سادرات والطاقة املتجددة والق�ساء على الفقر. ولكنها توؤدي 

اأحيانًا اإىل تاأثيات اإجتماعية �سلبية، كخ�سارة اأرا�سي الرعي وم�سدر معي�سي 

تقليدي. وميكن للزراعة احلرجية اأن تنتج عددًا وا�سعًا من املنافع الإقت�سادية 

الت�سجي  منافع  من  نطاقًا  اأو�سع  تلك  منافعها  ولعل  والبيئية،  والإجتماعية 

الوا�سع النطاق. ونظرًا اإىل اأن املنافع الإ�سافية ما زالت حملية بدًل من اأن تكون 

عاملية، ميكن احلدرّ من كلفة اإجراءات التخفيف، اأو التعوي�س جزئيًا عنها يف حال 

دلة متو�شطة( ]9.7[. قمنا بتحديد تلك املنافع واإحت�سابها )توافق عاًل، اأ

نت�سار والنقل تكنولوجيًا البحث والتطوير والن�رض والإ

حراج  ل اأعمال ن�رض التكنولوجيات واإنت�سارها ونقلها، كنظم اإدارة الأ ت�سكرّ

فيها  يدخل  التي  الت�سنيع  وتكنولوجيات  احلرجية  واملمار�سات  مة  املتقدرّ

املختلفة  التخفيف  خيارات  اإ�ستدامة  مفتاح  البيولوجية،  الطاقة  اإ�ستخدام 

تاأمني  اأن توؤدي دورًا حيويًا يف  قت�سادية والإجتماعية. وميكن للحكومات  الإ

ه وتعزيز م�ساركة املجتمعات واملوؤ�س�سات واملنظمات  الدعم الفني واملايل املوجرّ

دلة وافية( ]9.8[. غي احلكومية )توافق عاٍل، اأ

مد التوقرّعات الطويلة الأ

ات  تغيرّ الغابات  يف  امل�ستقبلي  الكربون  توازن  حول  �سقاطات  الإ تعرف 

وا�سحة  غي  املناخ  وتاأثيات  الكربون  دورة  يف  اليقني  عدم  ب�سبب  وا�سعة 

املعامل على الغابات وكل ما ينتج عنها من تاأثيات دينامية خمتلفة، والفارق 

يونات، ف�ساًل عن اأوجه عدم اليقني يف  نبعاث وتنحية الأ الزمني بني عمليرّتي الإ

قت�سادية امل�ستقبلية. ما يتعلرّق بامل�سارات الإجتماعية الإ

ع اأن ت�ساعد ن�ساطات التخفيف على املدى الطويل  ب�سكل عام، من املتوقرّ

املعنية.  باملنطقة  التوازن  �سايف  اإرتباط  مع  الكربون،  م�سارف  زيادة  يف 

م�سارف  اأو  حمدودة  م�سادر  اإما  ل  ف�ست�سكرّ ولية  الأ ال�سمالية  الغابات  اأما 

تعتمد على �سايف تاأثي تعزيز النمو، مقابل خ�سارة يف مواد الرتبة الع�سوية 

املناطق املعتدلة ف�ست�ستمر  اأما غابات  واإنبعاثاٍت ناجتة عن زيادة احلرائق. 

رجح يف اأن تكون م�سارف �سافية للكربون، بف�سل منو الغابات اإثر  على الأ

الب�رضية  التغييات  ت�ستمر  اأن  ع  املتوقرّ من  املدارية،  املناطق  يف  املناخ.  تغيرّ 

خالل  للديناميات،  الدافعة  القوة  دور  اأداء  اإىل  الرتبة  اإ�ستخدام  يف  املن�ساأ 

املدارية  الغابات  ل  تتحورّ اأن  املمكن  من   ،2040 العام  وبعد  املقبلة.  العقود 

بفاعلية  خا�س  ب�سكل  ذلك  �سيتبط  ولكن  �سافية،  م�سارف  اإىل  اأي�سًا  هي 

تغيرّ  وبتاأثي  واإزالتها،  الغابات  تدهور  من  احلدرّ  اإىل  الهادفة  ال�سيا�سات 

املناخ. وكذلك على امل�ستوى املتو�سط اإىل الطويل املدى، من املتوقع اأن تزداد 

حيائية التجارية. اأهمية الطاقة الأ

املناخ  تغيرّ  للتخفيف من  املثلى  قليمية  الإ �سرتاتيجيات  الإ تنمية  �ستحتاج 

وجه التوازن )التاآزر والتناف�سية(  دة لأ املعتِمدة على الغابات، اإىل حتاليل معقرّ

خرى، والتوازنات بني  �ستخدامات الأ را�سي بني احلراجة والإ يف اإ�ستخدام الأ



امللّخ�ص الفني

87

ع  خرى كالتنورّ احلفاظ على الغابات لتخزين الكربون وبني اخلدمات البيئية الأ

البيولوجي واحلفاظ على املياه العذبة واحل�ساد احلرجي امل�ستدام، بغية مدرّ 

الطاقة  وموارد  اخل�سبية  واملوارد  الكربون  على  املحتوية  لياف  بالأ املجتمع 

حيائية، ف�ساًل عن التوازن بني اإ�سرتاتيجيات اإ�ستخدام املنتجات اخل�سبية  الأ

الهادفة اإىل تعزيز التخزين اإىل اأق�سى درجاته يف ما يخ�س املنتجات الطويلة 

حيائية ]9.9[. العمر واإعادة التدوير واإ�ستخدام الطاقة الأ

هات التنمية والتداعيات و�سع القطاع وتوجرّ

ر  وُتقدرّ ن.  والتمدرّ الدميوغرايف  وال�سغط  بال�سكان  النفايات  اإدارة  ترتبط 

�ستهالك بحوايل 1300-900  املعدرّلت العاملية احلالية لتوليد نفايات ما بعد الإ

طن مرتي �سنويًا. و�سهدت املعدرّلت اإرتفاعًا خالل ال�سنوات املا�سية، خا�سًة 

ن.  قت�سادي والتمدرّ اين ال�رضيع والنمو الإ ال�سكرّ للنمو  النامية نظرًا  يف الدول 

القوى  عن  النفايات  توليد  تف�سل  اأن  اليوم  فتحاول  جدًا  مة  املتقدرّ الدول  اأما 

اإىل  احلالية  هات  التوجرّ وت�سي  املحلي.  الناجت  إجمايل  كا الدافعة،  قت�سادية  الإ

حاليًا  الواحد  للفرد  �ستهالك  الإ بعد  ما  نفايات  توليد  معدرّلت  بلوغ  اإمكانية 

ها  �ستخدام وتقلي�س النفايات اإىل حدرّ ذروتها نتيجة اإعادة التدوير واإعادة الإ

دلة متو�شطة( ]10.1، 10.2[. دنى ومبادرات اأخرى )توافق متو�شط، اأ الأ

نبعاثات  الإ زيادة  يف  م�ساهمًا �سغيًا  �ستهالك  الإ بعد  ما  النفايات  وتعترب 

نبعاثات  ل امليثان اأكرث من 50% من الإ العاملية لغازات الدفيئة )>5%( وي�سكرّ

نبعاثات الثنائية فهي امليثان واأك�سيد النيرتوز الناجتان  احلالية. اأما م�سادر الإ

عن مياه املجارير، ف�ساًل عن اإنبعاثات ب�سيطة لثاين اأك�سيد الكربون الناجت عن 

ي�سيطر عدم  حفوري. وب�سكل عام،  الأ الكربون  املحتوية على  النفايات  حرق 

نبعاثات املبا�رضة وغي املبا�رضة واإمكانيات التخفيف  يقني كبي على كمية الإ

ق  يف قطاع النفايات، وهو اأمٌر متكن معاجلته والتخفيف منه بوا�سطة جمع من�سرّ

اأ�ساليب  حاليًا  ر  تتوفرّ ول  رة.  املتوفرّ للبيانات  الوطني  امل�ستوى  على  وحتليٍل 

نبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن  اإحت�ساب �سنوي لإ ت�سمح بالقيام بجردة 

نبعاثات ال�سنوية من الغازات املفلورة الناجتة عن  نقل النفايات، اأو حتديد الإ

دلة وافية( ]10.3[. �ستهالك )توافق عاٍل، اأ نفايات ما بعد الإ

ل م�سدرًا هامًا للطاقة  من ال�رضوري الت�سديد على اأن نفايات امل�ستهلك ت�سكرّ

والإحرتاق  )احلرق  احلرارية  العمليات  من خالل  �ستغالل  لالإ قاباًل  املتجددة 

والها�سم  النفايات  مطامر  غازات  اإ�ستخدام  وبوا�سطة  امل�سرتك(  ال�سناعي 

حيائية  الأ الكتلة  موارد  من  العديد  مع  فباملقارنة  حيائي.  الأ للغاز  الالهوائي 

إنتظام على ح�ساب  خرى، متلك النفايات منفعة اإقت�سادية، اإذ يتم جمعها با الأ

ب�سكل  الطاقة  من  النفايات  حمتوى  اإ�ستغالل  املمكن  من  لذا،  العام.  القطاع 

على  احل�سول  ميكن  الإحرتاق،  خالل  احلرارية:  العمليات  بوا�سطة  فاعل 

ن�سجة  والأ الورقية واخل�سب  )منتجات  حيائية  الأ الكتلة  من  مبا�رضة  الطاقة 

ن�سجة  حفوري )البال�ستيك والأ غذية( ومن م�سادر الكربون الأ الطبيعية والأ

إن  ل قيمة التدفئة هو 9 جيغا جول / طن، فا الرتكيبية(. واإذا اإعتربنا اأن معدرّ

رة، ما قد يرتفع  النفايات حتتوي على اأكرث من 8 اإكزا جول من الطاقة املتوفرّ

ولية( يف  اإىل 13 اإكزا جول )اأي حوايل 2% من الطلب على اإ�ستخدام الطاقة الأ

العام 2030 )توافق متو�سط، اأدلة متو�سطة( ]10.1[. واليوم، يتم حرق اأكرث 

من 130 مليون طن نفايات يف العامل، اأي اأكرث من < 1 اإكزا جول / �سنة. ومت 

ت�سويق اإ�ستعادة ميثان مطامر النفايات كم�سدر طاقة متجددة منذ اأكرث من 

غرار  وعلى  �سن.  < 0.2 جول/  من  اأكرث  تبلغ  طاقة حالية  بقيمة  عامًا   30

الالهوائي  الغاز  وها�سم  النفايات  مطامر  غاز  إمكان  با احلرارية،  العمليات 

وافية(  دلة  اأ عاٍل،  )توافق  هامني  اإ�سافية حمليني  طاقة  م�سدري  يوؤمنا  اأن 

.]10.3 ،10.1[

لة )اإعادة تدوير  و�سمحت اإ�ستعادة غاز مطامر النفايات والإجراءات املكمرّ

البديلة(،  التكنولوجيات  تطبيق  بف�سل  النفايات  طمر  يف  واإنخفا�س  مكثرّفة 

اإختيار  وي�سم  مة.  املتقدرّ الدول  يف  املطامر  عن  الناجت  امليثان  ن�سب  بتثبيت 

جتنرّب  بهدف  للنفايات  النطاق  وا�سعة  إدارة  با ت�سمح  كفاءة  ذات  تكنولوجيا 

اأجل  اأو احلدرّ منها، احلرق من  املطامر  الناجتة عن  الدفيئة  اإنبعاثات غازات 

عمليات اإ�ستبدال النفايات بالطاقة والعمليات البيولوجية، مثل املعاجلة املبنية 

حيائية للنفايات )MBT(. لكن  لية الأ على حتويل النفايات اإىل �سماد اأو املعاجلة الآ

مر يختلف يف الدول النامية، حيث تزداد اإنبعاثات امليثان الناجتة عن مطامر  الأ

النفايات مع تطبيق ممار�سات طمر اأكرث رقابة )لهوائية(. ما ينطبق ب�سكل 

ن املت�سارع، حيث توؤمن املطامر املهند�سة اإ�سرتاتيجية  خا�س على مناطق التمدرّ

تخلرّ�س من النفايات ذات قبول بيئي اأكرب باملقارنة مع مطامر الهواء الطلق، 

وبئة والروائح ال�سامة واحلرق غي املراقب  وذلك من خالل تقلي�س خماطر الأ

ثات واإنت�سارها يف الهواء واملاء والرتبة. ولكن املفارقة تكمن  واإنبعاثات امللورّ

نتاج الالهوائي لثاين  نتقال من الإ ن اإنبعاثات غازات الدفيئة تزداد مع الإ
يف اأ

نتاج الالهوائي  اأك�سيد الكربون )بوا�سطة احلرق اأو التحلرّل الالهوائي( اإىل الإ

للميثان. ما ي�سبه كثيًا النقلة يف املطامر ال�سحية التي �سهدتها الدول املتقدمة 

املتزايدة  امليثان  اإنبعاثات  التخفيف من  1950 و1970. وميكن  العامني  بني 

�ستعادة الغاز تدعمها اآليات كيوتو،  من خالل ت�رضيع اإدخال طرق ُمهند�سة لإ

كاآلية التنمية النظيفة والن�ساطات امل�سرتكة التنفيذ. وبلغت م�ساريع اإ�ستعادة 

ول 2006 ن�سبة %12  غازات املطامر اإبتداًء من اأواخر اأكتوبر / ت�رضين الأ

نبعاثات مبوجب اآلية التنمية  ل ال�سنوي لوحدات اخلف�س املعتمد لالإ من املعدرّ

10    اإدارة النفايات
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والكب�س  التدوير  اإعادة  اإ�سرتاتيجيات  تطبيق  املمكن  من  اأنه  كما  النظيفة. 

مقبول  بدياًل  يوؤمن  اأن  الكب�س  إمكان  با اإذ  النامية،  الدول  يف  النفايات  دارة  لإ

الكلفة وم�ستدامًا للمطامر املهند�سة، خا�سة عندما يتم تطبيق اإ�سرتاتيجيات 

مبنية على حجم يد عاملة اأكرب وتكنولوجيا اأقل يف التدفقات املختارة للنفايات 

دلة متو�شطة( ]10.3[. املتحللة اأحيائيًا )توافق عاٍل، اأ

اإىل  النفايات  وتقلي�س  �ستخدام  الإ واإعادة  التدوير  اإعادة  مبادرات  تقوم 

دنى، باحلدرّ ب�سكل غي مبا�رض من اإنبعاثات غازات الدفيئة من خالل  ها الأ حدرّ

ت�رضيعاتها  مبوجب  النامية  الدول  وتقوم  املطلوبة.  املطامر  حلجم  خف�سها 

بتطبيق  املحلية  ومعوقاتها  قت�سادية  الإ واأولوياتها  واأ�سواقها  و�سيا�ساتها 

تطبيقًا متزايدًا معدرّلت اإعادة تدوير اأعلى بهدف احلفاظ على مواردها وعلى 

حفوري خارج املوقع وجتنرّب توليد غازات الدفيئة. ول  اإ�ستخدام الوقود الأ

ميكن حاليًا اإحت�ساب معدرّلت اإعادة التدوير اإحت�سابًا كميًا ب�سبب التحديدات 

التخفي�سات  من   %50 من  اأكرث  حتقيق  مت  لكن  املختلفة.  �سا�س  الأ وخطوط 

املحلية. وميكن تو�سيع عملية اإعادة التدوير عمليًا يف العديد من الدول بهدف 

تدوير  اإعادة  واأن�سطة  التحريف  خالل  ومن  املطلوبة.  التخفي�سات  حتقيق 

اأن  للنفايات  لمركزية  اإدارة  من  عي�سه  يك�سب  من  إمكان  با النطاق،  �سغية 

وت�سي  مركزية.  حلول  اإىل  حتتاج  التي  النفايات  كمية  ملمو�س  ب�سكل  يحدرّ 

تكنولوجيات  اإىل  حتتاج  التي  التدوير  اإعادة  ن�ساطات  قدرة  اإىل  الدرا�سات 

حمدودة، على توليد عمالة هامة من خالل التمويل البالغ ال�سغر واإ�ستثمارات 

اأخرى �سغية النطاق.

خالفًا  و�سحة،  �سالمة  اأكرث  عمل  ظروف  تاأمني  يف  فيكمن  التحدي  اأما 

املراقبة  غي  النفايات  مكبرّات  يف  الك�سح  عاملي  حاليًا  حتكم  التي  للظروف 

)توافق متو�سط، اأدلة متو�سطة( ]10.3[. اأما بالن�سبة اإىل املياه امل�ستعملة فال 

ميلك اإل 60% من �سكان العامل تغطية �رضف �سحي )املجارير(. وقام حوايل 

30% من �سكان الدول النامية  90% من ال�سكان يف الدول املتقدمة واأقل من 

دارة املياه امل�ستعملة )مبا يف ذلك املجارير  بتح�سني نظام ال�رضف ال�سحي لإ

التخفيف  اأن  اأو املراحي�س(. كما  التحليل  امل�ستعملة وخزانات  املياه  واإدارة 

من غازات الدفيئة واإدارة املياه امل�ستعملة وال�رضف ال�سحي �ساهمت يف تاأمني 

دلة وافية(  عدد وا�سع من املنافع امل�سرتكة البيئية وال�سحية )توافق عاٍل، اأ

.]10.3 ،10.2[

ويظهر عائقان اأ�سا�سيان اأمام التنمية امل�ستدامة يف الدول النامية يف اإدارة 

اإختيار  يف  والنق�س  املالية  املوارد  غياب  وهما  امل�ستعملة،  واملياه  النفايات 

كبي  فالتحدي  حمددة.  لعمليات  واملالئمة  فعاًل  امل�ستدامة  التكنولوجيا 

ومكلف على م�ستوى جمع النفايات واملياه امل�ستعملة ونقلها واإعادة تدويرها 

ومعاجلتها واإدارة خملرّفاتها، يف العديد من الدول النامية. اإل اأن اإر�ساء بنية 

دارة املياه امل�ستعملة والنفايات ياأتي مبنافع م�سرتكة عديدة  حتتية م�ستدامة لإ

ال�سحة  لفية من خالل حت�سني قطاع  لالأ الإمنائية  هداف  الأ ت�ساهم يف تطبيق 

العامة واحلفاظ على املوارد املائية واحلدرّ من املخلرّفات غي املعاجلة يف الهواء 

را�سي اجلوفية والرتبة واملناطق ال�ساحلية )توافق  وعلى �سطح املياه ويف الأ

دلة وافية( ]10.4[. عاٍل، اأ

نبعاثات هات الإ توجرّ

ثاين  من  مرتي  طن   1300 حوايل   2005 العام  يف  نبعاثات  الإ بلوغ  مع 

اأك�سيد الكربون املكافئ / �سنة، ي�ساهم قطاع النفايات بحوايل 2% - 3% من 

ول والدول التي  جمموع اإنبعاثات غازات الدفيئة يف الدول املدرجة يف املرفق الأ

ميررّ اإقت�سادها مبرحلة اإنتقالية، وبحوايل 4% - 5% يف الدول غي املدرجة يف 

�س الفني(. وت�سي اإ�سقاطات »العمل  ول )اأنظر اجلدول 13 يف امللخرّ املرفق الأ

املعتاد« )BAU( بالن�سبة اإىل الفرتة املمتدة ما بني العامني 2005 و2020 اإىل 

اًل حوايل  نبعاثات م�سكرّ كرب لالإ اأن امليثان الناجت عن النفايات �سيبقى امل�سدر الأ

نبعاثات. وت�سهد اإنبعاثات امليثان اإ�ستقرارًا اأو  55% - 60% من جمموع الإ

اإنخفا�سًا يف العديد من الدول املتقدمة بف�سل زيادة اإ�ستعادة غازات النفايات 

النفايات  التدوير وتقلي�س  اإعادة  النفايات، وذلك من خالل  وحتريف مطامر 

احلرارية  للنفايات  بديلة  اإدارة  اإ�سرتاتيجيات  واإعتماد  ق�سى  الأ ها  حدرّ اإىل 

ن اإنبعاثات امليثان ترتفع يف الدول النامية ب�سبب كميات اأكرب 
حيائية. اإل اأ والأ

قت�سادية  من نفايات البلديات ال�سلبة الناجتة عن زيادة �سكان املدن والتنمية الإ

مكبرّات  يف  النفايات  من  والتخل�س  الطلق  الهواء  يف  احلرق  اإ�ستبدال  واإىل 

امليثان  اإنبعاثات  تزداد  اأن  اإ�سافية،  قيا�سات  اأية  دون  ع من  ويتوقرّ مهند�سة. 

بحواىل 50% من العام 2005 اإىل العام 2020 خا�سة يف الدول غي املدرجة يف 

اإنبعاثات امليثان وثاين اأك�سيد النيرتوز الناجتة عن  ول. كما تزداد  املرفق الأ

ن املتزايد والزيادة  املياه امل�ستعملة يف الدول النامية ب�سكل �رضيع ب�سبب التمدرّ

�س  ن اإنبعاثات املياه امل�ستعملة يف اجلدول 13 يف امللخرّ
الدميغرافية. ونظرًا اإىل اأ

الدول  كافة  يف  رة  متوفرّ واأنها غي  فقط  الب�رضية  املجارير  اإىل  م�ستندة  الفني 

دلة متو�شطة(  نبعاثات )توافق عاٍل، اأ النامية، فقد مت التقليل من حجم تلك الإ

.]10.4 ،10.3 ،10.2 ،10.1[

و�سف وتقييم تكنولوجيات التخفيف وممار�ساته 

�ستدامة مكانيات والكلفة والإ واخليارات والإ

فاعل  ب�سكل  تخفف  اأن  رة  املتوفرّ النفايات  اإدارة  تكنولوجيات  إمكان  با

من  وا�سع  عدد   – القطاع  ذلك  يطلقها  التي  الدفيئة  غازات  اإنبعاثات 
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نبعاثات  ق للتخفيف من الإ ر وم�سورّ نة وفاعلة بيئيًا متوفرّ اإ�سرتاتيجيات حم�سرّ

وحماية  وال�سالمة  العامة  ال�سحة  قطاع  لتح�سني  امل�سرتكة  املنافع  وتاأمني 

التكنولوجيات  إمكان  وبا للطاقة.  املحلي  مداد  الإ وتاأمني  ث  التلورّ الرتبة ومنع 

خالل  )من  الدفيئة  غازات  اإنبعاثات  من  مبا�رضة  حتدرّ  اأن  جمتمعًة،  تلك، 

اإدارة  ممار�سات  وحت�سني  واإ�ستخدامه،  النفايات  مطامر  ميثان  اإ�ستعادة 

الغاز  ها�سم  واإ�ستعمال  امل�ستعملة،  للمياه  املهند�سة  دارة  والإ املطامر، 

الدفيئة )من  اأن ت�سمح بتجنرّب  توليد كبي لغازات  اأو  حيائي الالهوائي(  الأ

خالل مراقبة حتويل النفايات الع�سوية اإىل �سماد، وحرق النفايات كما هي، 

ل تقلي�س النفايات اإىل  وتو�سيع نطاق اإمدادات ال�رضف ال�سحي(. كما ي�سكرّ

اإمكانية متزايدة يف تقلي�س  �ستخدام  التدوير واإعادة الإ دنى واإعادة  ها الأ حدرّ

نبعاثات غازات الدفيئة من خالل احلفاظ على املواد اخلام وحت�سني  مبا�رض لإ

حفوري. ويف الدول النامية،  كفاءة الطاقة واملوارد وجتنرّب اإ�ستخدام الوقود الأ

التكنولوجيا،  امل�ستوى املطلوب من  بيئيًا وذات  نفايات م�سوؤولة  اإدارة  تعزز 

دلة وافية(  ن م�ستوى ال�سحة العامة )توافق عاٍل، اأ التنمية امل�ستدامة وحت�سرّ

.]10.4[

ح�سل تقليل من اأهمية قطاع النفايات يف احلدرّ من اإنبعاثات غازات الدفيئة 

حيان على امل�ستوى  العاملية نظرًا اإىل اإتخاذ قرارات اإدارة النفايات يف اأغلب الأ

ي للتخفيف امل�سرتك من غازات الدفيئة )توافق عاٍل،  املحلي من دون قيا�س كمرّ

واملحفرّزات  الليرّنة  �سرتاتيجيات  لالإ وميكن   .]10.4  ،10.1[ متو�سطة(  اأدلة 

غازات  من  التخفيف  اأهداف  لتحقيق  النفايات  اإدارة  نطاق  ع  تو�سرّ اأن  املالية 

دارة املتكاملة للنفايات ترتبط القرارات املحلية املتعلرّقة  الدفيئة – ففي اإطار الإ

ات التناف�سية، مبا يف ذلك  اإعتمادها بالعديد من املتغيرّ بالتكنولوجيا املطلوب 

التنظيمية  واملعوقات  والتمويل  الكلفة  وم�سائل  وخ�سائ�سها  النفايات  كمية 

املتعلرّقة  وامل�سائل  رة  املتوفرّ را�سي  الأ عن  ف�ساًل  التحتية،  البنية  ومتطلرّبات 

بالتجميع والنقل. وميكن لتقييم دورة احلياة تاأمني اأدوات تدعم اأخذ القرارات 

رة( ]10.4[. دلة متوفرّ )توافق عاٍل، اأ

�ستخراج  وتتقل�س اإنبعاثات امليثان الناجت عن النفايات مبا�رضًة من خالل الإ

عات  جممَّ و/اأو  عمودية  اآبار  من  املتاألفة  �ستعادة  الإ واأنظمة  للغاز  املهند�س 

حفوري املختلفة يف  اأفقية. كما تلغي غازات املطامر اإ�ستخدام اأنواع الوقود الأ

غرا�س �سناعية اأو جتارية، ف�ساًل عن التوليد املكاين للكهرباء  عملية التدفئة لأ

و اإ�ستعمال النفايات كمواد خام لوقود الغاز الطبيعي الرتكيبي.
اأ

�ستعادة التجارية مليثان املطامر منذ العام 1975 مع اإ�ستخدام  واإزدهرت الإ

موثرّق يف �سنة 2003 من قبل 1150 حمطة اإ�ستعادة لقيمة 105 طنرًّا مرتيًا من 

ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ / ال�سنة. ونظرًا اإىل تعدد امل�ساريع التي حترق 

الرقم  ذلك  ب�سعف  �ستعادة  الإ جممل  كمية  ر  ُتقدرّ اإ�ستخدامه،  دون  من  الغاز 

قل )توافق عاٍل، اأدلة متو�سطة( ]10.1، 10.4[. وي�سي اإرتداد خطيرّ  على الأ

اإىل منو   ،2003 العام  الثمانينيات حتى  اأوائل  من  تاريخية  بيانات  ي�ستخدم 

الواحدة. واإىل  ال�سنة  5% يف  بلغ حوايل  املطامر  �ستخدام ميثان  اإقت�سادي لإ

حيائية« التابعة  غطية الأ جانب اإ�ستعادة غازات املطامر، يبدو اأنه كلما منت »الأ

واإنخف�ست  اأدنى،  اإ�سافية  كلفة  تاأمني  اإ�ستطاعت  اإ�ستعمالها،  وزاد  للمطامر 

امليكروبات  اأك�سدة  اإثر  نبعاثات  الإ من  للتخفيف  حيائية  الأ �سرتاتيجية  الإ

دلة وافية( ]10.4[. غطية )توافق عاٍل، اأ الالهوائية يف تربة املطامر - الأ

يوؤمن احلرق والإحرتاق ال�سناعي امل�سرتك للنفايات بهدف توليد الطاقة 

اأكرث من  حفوري يف  اإ�ستعمال الوقود الأ م�سدر هامًا للطاقة املتجددة ويلغي 

باملقارنة  الدفيئة  غازات  نبعاثات  لإ اإطالق حمدود  مع  العامل،  يف  600 حمطة 

مالحظات1990199520002005201020152020امل�صدر

إ�ستعمال 550585590635700795910ميثان النفايات نبعاث با متو�سط الإ

توجيهات 2006/1996

اأ(

توجيهات  4504905205906006306701996ميثان املياه امل�ستعملة

اأك�سيد النيرتوز الناجت 

اأ(

عن املياه امل�ستعملة

توجيهات  8090901001001001001996

ثاين اأك�سيد الكربون 

الناجت عن احلرق

توجيهات  404050505060602006

1120120512501375145015851740املجموع

طارية  مم املتحدة الإ إتفاقية الأ إنبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن النفايات باإ�شتعمال التوجيهات التابعة جلردة ا هات ا �ص التنفيذي: توجرّ اجلدول 13 يف امللخرّ

ر( ]اجلدول 10.3[. ك�شيد الكربون املكافئ، رقم مدورّ إ�شقاطات العمل املعتاد. )طن مرتي من ثاين اأ �شتقراء اخلارجي وم�رشوعات ا ن تغيرّ املناخ والإ ب�شاأ

مالحظة:

قد مت التقليل من حجم اإنبعاثات  املياه امل�ستعملة - راجع الن�ش.  
�أ(
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مًا  مع عملية طمر النفايات. وتبنيرّ اأن العمليات احلرارية ذات مراقبة اأكرث تقدرّ

نبعاثاتتكون اأكرث كلفة باملقارنة مع مطامر اإ�ستعادة الغازات )توافق عاٍل،  لالإ

دلة متو�شطة( ]10.4[. اأ

حيائية املراقبة اأن توؤمن اإ�سرتاتيجيات هامة للتخفيف  وميكن للعمليات الأ

قات للنفايات منف�سلة امل�سادر.  من غازات الدفيئة، على اأن يتم اإ�ستعمال تدفرّ

ل  وي�سكرّ الدفيئة،  غازات  توليد  بتجنرّب  �سماد  اإىل  النفايات  حتويل  وي�سمح 

�سرتاتيجية املالئمة يف العديد من الدول النامية واملتقدمة، كعملية منف�سلة اأو  الإ

كجزء من عالج اآيل اأحيائي. ومار�س العديد من الدول النامية، خا�سًة ال�سني 

للتكنولوجيا  اإ�ستخدام حمدود  على  املبنية  الالهوائية  اله�سم  عملية  والهند، 

منذ عقود. ونظرًا اإىل عدم اإ�ستدامة حمطات احلرق وت�سنيع ال�سماد العاملة 

على تكنولوجيات اأعلى يف عدد من الدول النامية، ميكن القيام بعملية ت�سنيع 

دارة  ال�سماد اأو اله�سم الالهوائي بتكنولوجيا اأدنى لتاأمني حلول م�ستدامة لإ

دلة متو�شطة( ]10.4[. النفايات )توافق عاٍل، اأ

قت�سادية للحدرّ من اإنبعاثات  مكانية الإ ويف العام 2003، تراوح اإجمايل الإ

طن   / اأميكيًا  دولرًا   20 من  اأقل  بكلفة  املطامر  نفايات  عن  الناجت  امليثان 

من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ بني 400 و800 طن مرتي من ثاين اأك�سيد 

300 - 500 طن مرتي من  اأتت كمية  الكربون املكافئ، ومن هذا املجموع، 

�س  ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ / ال�سنة بكلفة �سلبية )اجلدول 14 يف امللخرّ

يف  الطاقة  اأ�سعار  ت  اإ�ستمررّ واإذا  مد،  الأ الطويل  امل�ستوى  على  اأما  الفني(. 

املعنية  النفايات  اإدارة  اإ�سرتاتيجيات  يف  اأعمق  ات  تغيرّ ف�ستح�سل  رتفاع،  الإ

إ�ستعادة املواد يف الدول النامية واملتقدمة. وت�سبح عمليات احلرارة  بالطاقة وبا

على كلفة من طمر النفايات، اأكرث اإ�ستدامًة مع اإرتفاع اأ�سعار الطاقة. ونظرًا  الأ

العمليتان  تعترب  طويلة،  عقود  منذ  امليثان  اإطالق  يف  املطامر  اإ�ستمرار  اإىل 

حيائية متكاملتان يف زيادة اإ�ستعادة غازات املطامر على فرتات  احلرارية والأ

دلة حمدودة( ]10.4[. اأق�رض زمنيًا )توافق عاٍل، اأ

ال�رضف  خدمات  من  املتزايدة  للم�ستويات  فيمكن  امل�ستعملة  املياه  اأما 

نة يف الدول النامية اأن توؤمن منافع عديدة جلهة التخفيف من  ال�سحي املح�سرّ

املوارد  على  واحلفاظ  نة،  املح�سرّ العامة  وال�سحة  الدفيئة،  غازات  اإنبعاثات 

زت  اأو الرتبة. وتاريخيًا، ركرّ املائية، واحلدرّ من املخلرّفات غي املعاجلة يف املاء 

خدمات ال�رضف ال�سحي يف مدن الدول النامية على املجارير املتمركزة وعلى 

م�سانع معاجلة املياه العادمة، وهي مكلفة جدًا بالن�سبة اإىل املناطق الريفية، 

وبكثافة �سكانية متدنية، وقد ل تكون عمليًة قابلة للتطبيق يف �سواحي املدن 

ال�رضيعة النمو ذات كثافة �سكانية عالية. وتبنيرّ اأنه ميكن تو�سيع نطاق تغطية 

املنخف�سة  التكنولوجيا  بني  ما  اجلمع  عند  بنجاح  ال�سحي  ال�رضف  خدمات 

الكلفة وبني اجلهود املكثرّفة على م�ستوى املجتمع، بهدف الو�سول اإىل القبول 

ل املياه امل�ستعملة املورد الثاين من املوارد املائية  دارة. كما ت�سكرّ وامل�ساركة والإ

واإعادة  �ستخدام  الإ عادة  لإ وميكن  املياه،  يف  نق�س  من  تعاين  التي  الدول  يف 

اإمدادات  التي تعرف  مة  النامية واملتقدرّ الدول  العديد من  اأن ي�ساعدا  التدوير 

ع تلك الإجراءات م�سانع معاجلة املياه امل�ستعملة  مائية غي منتظمة. وت�سجرّ

لغازات  ن�سبيًا  اأدنى  واإنبعاثات  املغذيات،  من  �سغي  حتميل  ذات  ال�سغية، 

املنطقة

نبعاثات امل�صقطة للعام  الإ

2030 )طن مرتي من ثاين 

اأك�صيد الكربون املكافئ(

جممل اإمكانية التخفيف 

قت�صادية باأقل من >100  الإ

دولر اأمريكي

قت�صادية )طن مرتي من ثاين اأك�صيد الكربون  اإمكانية التخفيف الإ

املكافئ( بفئات الكلفة املختلفة )دولر اأمريكي / طن واحد من 

ثاين اأك�صيد الكربون املكافئ(

0<20-050-20100-50

منظمة التعاون والتنمية يف 

قت�صادي امليدان الإ

360200-100120-100100-207-01

قت�صاد الذي ميّر  حالت الإ

مبرحلة اإنتقالية

18010060-3080-20510-1

دول غري اأع�صاء يف منظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان 

قت�صادي الإ

960700-200300-200100-30200-070-0

10-570-70200-300300-400500-15001000املجموع العاملي

نظر املالحظات ]جدول  نبعاثات ميثان املطامر بفئات الكلفة املختلفة يف العام 2030، اأ قت�شادية لإ إمكانية التخفيف الإ �ص الفني: نطاقات ا اجلدول 14 يف امللخرّ

.]10.5

مالحظات:

ر اأرقام حول كلفة التخفيف من املياه امل�ستعملة واإمكانياته. ل تتوفرّ  .1

�سارة اإىل عدم اليقني يف التقديرات، وقد ل ت�ساوي اأرقام املجموع العاملي. رة لالإ قليمية هي اأرقام مدورّ رقام الإ اإن الأ  .2

مل يوؤخذ بتنحية اأيونات الكربون.  .3

ل اأكرث من 15% من  ر توقيت اإجراءات احلدرّ من مطامر النفايات على اإمكانية التخفيف للعام 2030. وت�سري احلدود العليا اإىل اأن املطامر يف ال�سنوات املقبلة لن ت�سكرّ ثرّ يوؤ  .4

جراءات الهادفة اإىل احلدرّ من املطامر. النفايات املنتجة عامليًا. اأما احلدود الُدنيا فتعك�ش توقيتًا اأكرث واقعية لتطبيق الإ
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ر حاليًا تقديرات حول تكاليف التخفيف من املياه امل�ستعملة  الدفيئة. ول تتوفرّ

دلة حمدودة( ]10.4[. واإمكانياته )توافق عاٍل، اأ

مكانيات  الكفاءة واخلربة يف جمال ال�سيا�سات والإ

واحلواجز والفر�ص / التطبيق املتعلرّقة باملناخ

الدفيئة يف هذا  الغاز امل�سيطر على غازات  اأن ميثان املطامر هو  اإىل  نظرًا 

ع اأو توكل  �سا�سية تطبيق املعايي التي ت�سجرّ �سرتاتيجية الأ القطاع، تعترب الإ

إ�ستعادة ميثان املطامر. واإزدادت اإ�ستعادة ميثان املطامر يف الدول املتقدمة  با

نتيجة الإجراءات التنظيمية املبا�رضة التي تتطلرّب اإلتقاط غاز املطامر وتدابي 

املالية  واملحفرّزات  الدفيئة  غازات  اإنبعاثات  برتاخي�س  التداول  ت�سمرّ  طوعية 

اأما يف الدول  اأو للطاقة »اخل�رضاء«.  )مبا يف ذلك ال�رضائب( للطاقة املتجدة 

ع اأن تزداد اإ�ستعادة ميثان املطامر خالل العقدين املقبلني،  النامية فمن املتوقرّ

�سرتاتيجية الف�سلى للتخلرّ�س من  مع اإدخال مراقبة طمر النفايات على اأنها الإ

النفايات. و�سبق اأن برهنت الن�ساطات امل�سرتكة التنفيذ واآلية التنمية النظيفة 

يف  خا�سة  مة،  املتقدرّ الدول  اإىل  بالن�سبة  خارجي  اإ�ستثمار  كاآليات  فائدتهما 

العائق  املالية  املوارد  قلرّة  ل  ت�سكرّ املطامر حيث  غازات  اأحد  اإ�ستعادة  م�ساريع 

كرب. اأما الفوائد فتاأتي على م�ستويني: اإنبعاثات منخف�سة مع فوائد الطاقة  الأ

من ميثان املطامر، وحت�سني ت�سميم املطامر والعمليات ذات ال�سلة. وحاليًا 

النظيفة،  التنمية  اآلية  ومبوجب   ،)2006 ول  الأ ت�رضين   / اأكتوبر  )اأواخر 

نبعاثات يف 33 م�رضوَع اإ�ستعادٍة  ل املتو�سط ال�سنوي للخف�س املعتمد لالإ ي�سكرّ

لغاز املطامر، حوايل 12% من املجموع. وتتمركز معظم تلك امل�ساريع )الر�سم 

املعتمد  اخلف�س  من   %72( الالتينية  اأميكا  دول  يف  الفني(  �س  امللخرّ يف   25

)ت�سعة  الربازيل  يف  منها  كبي  عدد  ويجتمع  املطامر(،  غازات  نبعاثات  لإ

دلة متو�شطة(  نبعاثات( )توافق عاٍل، اأ م�ساريع، 48% من اخلف�س املعتمد لالإ

.]10.4[

املوجودة،  املواقع  املطامر يف  اإ�ستعادة غاز  �س  ُتفورّ وروبي،  الأ الإحتاد  يف 

التوجيه  بوا�سطة  الع�سوية  النفايات  طمر  عن  ف  التوقرّ اإمتام  يو�سك  بينما 

النفايات  من  احلدرّ  يطلب  الذي   )EC/31/1999( النفايات  مبطامر  املتعلرّق 

حيائي التي يتم طمرها �سنويًا بن�سبة 65% مقارنة  الع�سوية القابلة للتحلل الأ

مع العام 1995، وذلك بحلول العام 2016. ما يوؤدي اإىل حتريف نفايات ما بعد 

حيائية قبل الطمر لكي تتم اإ�ستعادة  لية الأ �ستهالك نحو احلرق واملعاجلة الآ الإ

ويف  الع�سوي.  الكربون  حمتوى  من  احلدرّ  ويتم  التدوير  عادة  لإ قابل  هو  ما 

العام 2002، ولرّدت م�سانع حتويل النفايات اإىل طاقة حوايل 40 مليون جيغا 

جول من الطاقة الكهربائية، و110 مليون جيغا جول من الطاقة احلرارية، 

وروبي بن�سبة 30% بني  بينما اإنخف�ست اإنبعاثات ميثان املطامر يف الإحتاد الأ

العامني 1990 و2002، بف�سل التوجيه املذكور والت�رضيع الوطني ذي ال�سلة 

دلة وافية( ]10.4، 10.5[. )توافق عاٍل، اأ

إنبعاثات غازات  ثرة على ا ال�صيا�صات غري املناخية املتكاملة املوؤ

الدفيئة: التخفيف من غازات الدفيئة كمنفعة م�صرتكة لل�صيا�صات 

والت�رشيعات املعنية بالنفايات، ودور التنمية امل�صتدامة.

وىل، ولكنه يكون بحد ذاته  الأ الدافعة  القوة  التخفيف  ل  ي�سكرّ غالبًا ما ل 

حتاول  التي  والتدابي  ال�سيا�سات  بني  النفايات  قطاع  يف  م�سرتكة  منفعًة 

وحتدرّ  النفايات،  من  الطاقة  اإ�ستعادة  ع  وت�سجرّ وا�سعة،  بيئية  اأهداف  حتقيق 

للنفايات،  املولرّدة  ول ومن اخليارات  الأ �ستعمال  الإ ذات  املواد  اإ�ستخدام  من 

ع احلدرّ من النفايات  وتعزز اإعادة تدوير النفايات واإعادة اإ�ستخدامها، وت�سجرّ

اإعادة  تعزيز  اإىل  الهادفة  والتدابي  ال�سيا�سات  وتقوم  دنى.  الأ م�ستواها  اإىل 

اإنبعاثات  اإ�ستخدامها للحدرّ بطريقة غي مبا�رضة من  النفايات واإعادة  تدوير 

 ،)EPR( عة  املو�سرّ املنتج  م�سوؤولية  التدابي  تلك  وت�سم  الدفيئة.  غازات 

املطامر.  على  وال�رضائب   ،)» تكبرّ واأنت  »اإدفع  مبداأ  )اأو  الوحدة  وت�سعي 

القابلة  للمواد  نتقائي  والإ اجلماعي  اجلمع  فت�سم  خرى  الأ التدابي  اأما 

الوحدات.  وت�سعي  املطامر  على  ال�رضائب  نظامي  ظل  يف  التدوير،  عاداة  لإ
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قة  املتعلرّ النظيفة  التنمية  لية  اآ م�شاريع  توزيع  الفني:  امللّخ�ص  الر�سم 25 يف 

يف  نبعاثات  لالإ املعتمد  للخف�ص  ال�شنوي  املتو�شط  على  بناًء  املطامر،  بغاز 

ول 2006. ]الر�شم 10.9[. كتوبر / ت�رشين الأ واخر اأ لة اأ امل�شاريع امل�شجرّ

مالحظة: 

املطامر  مليثان  �سنة   / املكافئ  الكربون  اأك�سيد  ثاين  من  مرتيًا  ًا  طنرّ  11 ي�سم   

امل�ساريع  وتتواجد  �سنة.   / الكربون  اأك�سيد  ثاين  من  مرتيًا  ًا  طنرّ  91 اأ�سل  من 

نبعاثات / �سنة يف اإ�رشائيل وبوليفيا وبنغالد�ش  >100000 خف�ش معتمد لالإ
وماليزيا.
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قت�ساد الدائري« اأو »املجتمع الفاعل من  �سيوية »الإ ع بع�س الدول الآ وت�سجرّ

على  اأ�سا�سي  ب�سكل  مبنية  جديدة  تنموية  إ�سرتاتيجية  كا املواد«  دورة  حيث 

ولية والطاقة على  ق الدائري )مغلق( للمواد، وعلى اإ�ستخدام املواد الأ التدفرّ

�سا�س املختلفة  مراحل متعددة. ونظرًا اإىل كمية البيانات املحدودة وخطوط الأ

وظروف اإقليمية اأخرى، من امل�ستحيل حاليًا حتديد كمية الفاعلية العاملية لتلك 

دلة  اأ )توافق متو�شط،  الدفيئة  غازات  اإنبعاثات  �سرتاتيجيات يف احلدرّ من  الإ

متو�شطة( ]10.5[.

والنفايات  امل�ستعملة  املياه  اإدارة  �سيا�سات  تندمج  الدول،  من  العديد  ويف 

اإندماجًا وثيقًا �سمن ال�سيا�سات البيئية والت�رضيعات املتعلقة بنوعية الهواء 

الطاقة  برامج  وت�سم  املتجددة.  الطاقة  مبادرات  عن  ف�ساًل  والرتبة،  واملياه 

�س على �رضاء  الكهرباء من م�سادر متجددة وتفورّ لتوليد  املتجددة متطلرّبات 

الطاقة  قرو�س  واإ�ستخدام  و�سغية،  متجددة  دة  مزورّ م�سادر  من  الطاقة 

املتجددة ال�رضيبية، ومبادرة الطاقة اخل�رضاء، ما يتيح اأمام امل�ستهلك اإمكانية 

الالمركزية يف  إمكان حتقيق  با دة متجددة. وب�سكل عام،  اإختيار م�سادر مزورّ

يوؤمن  اأن  للتجدد  قابلة  مواد  بوا�سطة  الكهربائية  الطاقة  توليد  على  القدرة 

حمفرّزات قوية لتوليد الطاقة من ميثان املطامر وللعمليات احلرارية يف حتويل 

دلة وافية( ]10.5[. النفايات اإىل طاقة )توافق عاٍل، اأ

دوات ال�سيا�سية يف قطاع اإدارة النفايات من  ل معظم الأ على الرغم من ت�سكرّ

قت�سادية يف عدد من الدول التي تهدف اإىل  الت�رضيعات، هناك اأي�سًا التدابي الإ

اإعادة التدوير واحلدرّ  دارة النفايات، وت�سجيع  ت�سجيع تكنولوجيات معينة لإ

و اإعفاءات 
�ستخدام املحارق اأ من النفايات اإىل اأدنى امل�ستويات. وت�سم اإعانات لإ

ت�ستغل  اأن  احلرارية  للعمليات  وميكن  طاقة.  اإىل  النفايات  لتحويل  �رضيبية 

�ستهالك من اأجل الطاقة، لكنها حتتاج اإىل  ب�سكل فاعل جدًا نفايات ما بعد الإ

وقام  الثانوية.  الهواء  ثات  ملورّ اإنبعاثات  من  احلدرّ  بهدف  نبعاثات  الإ مراقبة 

عانات مقابل بناء من�ساآت حرق، وغالبًا  إعتماد مبداأ تقدمي الإ العديد من الدول با

عفاءات ال�رضيبية عن  ما اإرتبط ذلك مبقايي�س كفاءة الطاقة. كما مت اإعتماد الإ

مع  النفايات  من  التخلرّ�س  وعن  النفايات،  بوا�سطة حمرقات  الكهرباء  توليد 

دلة وافية( ]10.5[. اإ�ستعادة الطاقة )توافق عاٍل، اأ

ومن بني املنافع امل�سرتكة جلمع النفايات واملياه امل�ستعملة والنقل واإعادة 

التدوير واملعاجلة والتخلرّ�س من املخلرّفات ب�سكل فاعل وم�ستدام، جند التخفيف 

نة واحلفاظ على املوارد املائية واحلدرّ  من غازات الدفيئة وال�سحة العامة املح�سرّ

ثات غي معاجلة يف الهواء والرتبة واملياه ال�سطحية واجلوفية.  من اإطالق ملورّ

مثلة عن حمطات اإدارة املياه امل�ستعملة والنفايات مرتوكة  ونظرًا اإىل كرثة الأ

يف الدول النامية، من ال�رضوري الت�سديد على اأن اأحد اأهم اأوجه التنمية يكمن 

�ستمرار بوجود بنية حتتية حملية  يف اإختيار التكنولوجيا املالئمة والقابلة لالإ

دلة متو�شطة( ]10.5[. حمددة )توافق عاٍل، اأ

البحث والتنمية والن�رض يف جمال التكنولوجيا

نة تتطلرّب مزيدًا  ب�سكل عام، يتميرّز قطاع اإدارة النفايات بتكنولوجيا حم�سرّ

م يف اإطار التنمية ما يلي: نت�سار يف الدول النامية. وي�سم التقدرّ من الإ

طمر النفايات: تنمية تطبيق اأنظمة معززة جلمع الغاز عند اأوىل مراحل   •
وتعزيز  الطويل،  املدى  على  الغاز  جمع  كفاءة  زيادة  بهدف  الطمر، 

حيائي اإىل اأق�سى حدوده بهدف مراقبة اأف�سل  حتلرّل مطامر النفايات الأ

ل اإىل فرتات حياة اأق�رض لتحلرّل النفايات، وبناء »اأغطية  للعملية والتو�سرّ

بات الع�سوية  اأحيائية« للنفايات لتعزيز اأك�سدة امليثان اجلرثومية واملركرّ

اإىل  نبعاثات  اأق�سى احلدود، بهدف تقلي�س الإ اإىل  الطائرة غي امليثانية 

اأدنى حدودها.

اأقل  اإ�ستخدام  يعني  النامية،  الدول  اإىل  بالن�سبة  حيائية:  الأ العمليات   •
واإ�سرتاتيجيات  لل�سماد،  الكلفة  م�ستدامًا ومقبول  ت�سنيعًا  للتكنولوجيا 

حيائي واملنف�سلة امل�سدر. اله�سم الالهوائي للنفايات القابلة للتحلرّل الأ

النفايات  حتويل  تكنولوجيات  اإ�ستخدام  يف  م  التقدرّ احلرارية:  العمليات   •
متلكها  التي  تلك  من  اأعلى  كهربائية  كفاءات  اإىل  يوؤدي  ما  طاقة  اإىل 

املحرقات احلالية )10% - 20% من �سايف الكفاءة الكهربائية(، وتطبيق 

اأجزاء  من  اخلام  املواد  يف  امل�ستخدم  امل�سرتك  ال�سناعي  للحرق  متزايد 

وحل  وتغويز  املوقع،  خارج  حفوري  الأ الوقود  اإىل  املختلفة  النفايات 

ف�سل  بتكنولوجيا  الن  مكمَّ امل�سدر  لة  املف�سرّ النفايات  جزاء  لأ حراري 

ولية. نتاج الوقود واملواد الأ نة ومتدنية الكلفة لإ حم�سرّ

اأق�سى  اإىل  النفايات  من  واحلدرّ  �ستخدام  الإ واإعادة  التدوير  اإعادة   •
اأحيائية  اآلية  معاجلة  )عمليات  املعاجلة  قبل  ما  ومرحلة  احلدود 

ن على م�ستوى  اإعادة التدوير وحت�سرّ اإبتكارات يف تكنولوجيا  نة(:  حم�سرّ

ول واإىل حفظ  �ستعمال الأ التطبيق، ما يوؤدي اإىل اإ�ستعمال خمفرّ�س ملواد الإ

بتكارية  الإ احللول  وتنمية  املواقع،  خارج  حفوري  الأ والوقود  الطاقة 

عادة التدوير يف الدول النامية. �ستخدام التكنولوجي لإ ولكن املتدنية الإ

�ستعمال  الإ ومتدنية  جديدة  اإيكولوجية  ت�ساميم  امل�ستعملة:  املياه   •
واملجتمع  �رض  الأ م�ستوى  على  اأف�سل  �سحية  خلدمات  التكنولوجي 

معاجلة �سغية  لتنفيذ  م�ستدام  ب�سكل  تطبيقها  ال�سغي، ميكن  املحلي 

على  احلفاظ  اأجل  ومن  امل�ستعملة  املياه  م�ستوى  على  وفاعلة  النطاق 

دلة حمدودة( ]10.5؛  مة )توافق عاٍل، اأ املياه يف الدول النامية واملتقدرّ

.]10.6
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نظمة نتقالت يف الأ مد والإ توقرّعات طويلة الأ

اإنبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن قطاع النفايات، من  بهدف احلدرّ من 

ال�رضوري احلفاظ على خيارات حملية لنطاق وا�سع من اإ�سرتاتيجيات اإدارة 

ويل يف توليد النفايات من  م�ستدامة ومتكاملة. كما ميكن، بف�سل التخفي�س الأ

�ستخدام وتقلي�س النفايات اإىل اأق�سى احلدود،  خالل اإعادة التدوير واإعادة الإ

احل�سول على منافع ملمو�سة يف احلفاظ على املواد اخلام والطاقة. اأما على 

املدى الطويل، ونظرًا اإىل اإ�ستمرار مطامر النفايات يف اإنتاج امليثان منذ عقود، 

ف�ستبقى اإ�ستعادة غاز املطامر يف املطامر املوجودة �رضورية، واإن اإنتقل العديد 

ال�سناعي  الطمر، مثل احلرق واحلرق  اإىل تكنولوجيا خمتلفة عن  الدول  من 

�سمدة الوا�سع النطاق واله�سم  حيائية وت�سنيع الأ لية الأ امل�سرتك واملعاجلة الآ

البلديات  خطط  يف  هامًا  عن�رضًا  �ستبقى  »الدعم«  مطامر  اأن  كما  الالهوائي. 

للنفايات  اأف�سل  اإدارة  يف  �ستثمار  الإ ن  مرّ
ؤ ويو ال�سلبة.  النفايات  من  للتخلرّ�س 

واملياه امل�ستعملة، يف الدول النامية، منافع م�سرتكة عالية على م�ستوى ال�سحة 

وال�سالمة العامتني، ويف حماية البيئة وتنمية البنى التحتية.

خيارات التخفيف عرب  القطاعات

بينما تتعلرّق معظم اخليارات التكنولوجية وال�سلوكية وال�سيا�سية املذكورة 

يف الف�سول 4-10، بقطاعات خا�سة، تعرب بع�س التكنولوجيات وال�سيا�سات 

نتقال من الوقود العايل  حيائية والإ إ�ستخدام الكتلة الأ العديد من القطاعات، كا

مدادات والنقل وال�سناعة  ر على الطاقة« يف الإ ؤثرّ الكربون اإىل مبداأ »الغاز املو

ت�سي  العامة،  التكنولوجيات  اإ�ستخدام  اإمكانيات  جانب  واإىل  بنية.  والأ

البحث  ودعم  كالتمويل  املوارد،  على  التناف�س  اإمكانية  اإىل  كذلك  مثلة  الأ تلك 

والتطوير ]11.2.1[.

يف  التخفيف  مكانيات  لإ على  الأ اإىل  �سفل  الأ من  التجميع  �سعوبة  وتكمن 

وعرب  الوقت  مع  القطاعات  بني  العر�سية  ثار  والآ التفاعالت  يف  قطاع،  كل 

لغاء  جراءات الر�سمية لإ اإ�ستخدام �سل�سالت من الإ �سواق. ومت  املناطق والأ

اإثر  الطاقة  قطاع  يف  املطلوبة  القدرة  من  احلدرّ  مثل  املزدوج،  العدرّ  اإمكانية 

دمج  اإىل  اإذًا  احلاجة  وتظهر  واملباين.  ال�سناعة  قطاعي  يف  الطاقة  اإدخار 

-4 الف�سول  يف  القطاعية  التقاييم  جتميع  اأجل  من  القطاعات  اإمكانيات 

القطاعات  املقارنة بني ح�سابات  النتائج مب�سائل  اليقني يف  10. ويتاأثر عدم 

ختالف يف التغطية يف ما بينها )مثاًل، قطاع النقل( والتجميع بحد ذاته،  والإ

هم واملبا�رضة ]11.3.1[. حيث ل يوؤخذ اإل بالتفاعالت القطاعية الأ

�سيناريوهات  من  �سفل  الأ اإىل  على  الأ من  التقديرات  على  احل�سول  ومت 

يف  الدفيئة  غازات  لرتكيزات  مد  الأ طويل  تثبيت  نحو  ه  التوجرّ اأي  التثبيت، 

الغالف اجلوي ]3.6[.

القطاعية  التقاييم  ت�سديد  اإىل  الفني  �س  امللخرّ يف  26 و27  الر�سمان  ي�سي 

من  تقدير  مع  القطاعات،  من  العديد  يف  ندم  دون  من  الفر�س  اإمكانيات  على 

على لكافة القطاعات بحلول العام 2030 بحوايل 6 جيغا طن من  �سفل اإىل الأ الأ

ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ بتكاليف �سلبية، اأي �سايف املنافع. وتاأتي �رضيحة 

اخليارات  جمموع  اأما  املباين.  قطاع  يف  ندم  دون  من  اخليارات  من  كبية 

على )خيارات من دون ندم وخيارات اأخرى  �سفل اإىل الأ املتدنية الكلفة من الأ

املكافئ(  الكربون  اأك�سيد  ثاين  اأميكيًا / طن من  20 دولرًا  اأقل من  بكلفة 

يلي  ما  املكافئ )تتم يف  الكربون  اأك�سيد  ثاين  13 جيغا طن من  فيبلغ حوايل 

على بحوايل  �سفل اإىل الأ مناق�سة النطاقات(. وهناك اإمكانيات اإ�سافية من الأ

 50 اأقل من  اإ�سافية  بكلفة  املكافئ  الكربون  اأك�سيد  6-4 جيغا طن من ثاين 

التوايل  املكافئ على  الكربون  اأك�سيد  اأميكي / طن من ثاين  - 100 دولر 

)توافق متو�سط، اأدلة متو�سطة( ]11.3.1[.

واإىل جانب اخل�سائ�س املذكورة اأعاله، متلك التقديرات خ�سائ�س اأخرى. 

على، ُت�ستثنى جمموعة من خيارات احلدرّ  �سفل اإىل الأ اأوًل، يف التقديرات من الأ

النقل  قطاع  خيارات  من  واأجزاء  امل�سرتك،  للتوليد  معظمها  نبعاثات،  الإ من 

رة ل  ن الكتابات املتوفرّ واخليارات غي الفنية كالتغييات يف ال�سلوك، وذلك لأ

ر اأنه مت التقليل من تقدير اخليارات  إجراء تقييم ُي�ستند عليه. لذا، ُيقدرّ ت�سمح با

على بن�سبة 10% - 15%. ثانيًا، تعر�س الف�سول عددًا من  �سفل اإىل الأ من الأ

ن، وتتعلرّق باأ�سعار الطاقة  ا�سة التي مل يتمرّ حتديدها كميًا حتى الآ امل�سائل احل�سرّ

الزراعة واحلراجة.  قليمية يف خيارات  الإ النتائج  ومعدلت اخل�سم واإرتفاع 

ثالثًا، تقل التقديرات يف العديد من الدول التي ميررّ اإقت�سادها مبرحلة اإنتقالية، 

امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  من  لي�س  دولها  من  كبي  عدد  منطقة  ويف 

قت�سادي اأو ميررّ اإقت�ساده مبرحلة اإنتقالية ]11.3.1[. الإ

تقديرات  اأن  جند  خية،  الأ الكتابات  يف  اأكرث  معلومات  ر  توفرّ بف�سل 

مكانيات باأ�سعار كربون اأقل من 20 دولرًا اأميكيًا / طن من ثاين اأك�سيد  الإ

�سفل اإىل  الكربون املكافئ هي اأدنى من تقديرات تقرير التقييم الثالث من الأ

�سعار كربون اأقل من 27 دولرًا اأميكيًا / طن من  على التي مت تقييمها لأ الأ

ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ )توافق عاٍل، اأدلة وافية(.

11  التخفيف من منظار عابر

   للقطاعات
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�س الفني اإىل اأنه متكن املقارنة بني جممل  ي�سي اجلدولن 16 و17 يف امللخرّ

على اإىل  على وبني نتائج العام 2030 من مناذج الأ �سفل اإىل الأ مكانيات من الأ الإ

�سفل، كما جاء يف الف�سل 3. الأ

على اإىل  ع بني النتائج من الأ اأما على م�ستوى القطاعات فالإختالفات تتو�سرّ

على، ويعود �سبب ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإىل اإختالف  �سفل اإىل الأ �سفل ومن الأ الأ

�سفل عن التقاييم من  على اإىل الأ التحديدات املتعلرّقة بالقطاع يف النماذج من الأ

�س الفني(. ورغم الإختالف الب�سيط  على )اجلدول 17 يف امللخرّ �سفل اإىل الأ الأ

�سفل  �سفل ومن الأ اإىل الأ على  �سا�س بني التقييم من الأ املفرت�س يف خطوط الأ

على، تتقارب النتائج كفاية لتاأمني تقدير قوي ملجمل اإمكانية التخفيف  اإىل الأ

قت�سادية بحلول العام 2030. وت�ساوي اإمكانية التخفيف باأ�سعار كربون  الإ

�صعر الكربون

)دولر اأمريكي / طن من ثاين اأك�صيد 

الكربون املكافئ(

قت�صادية مكانية الإ الإ

)جيغا طن من ثاين اأك�صيد الكربون 

املكافئ / �صنة(

1ب من التقرير  نخفا�ص ن�صبًة اإىل اأ الإ

نبعاثات اخلا�ص ب�صيناريوهات الإ

)68 جيغا طن من ثاين اأك�صيد الكربون 

املكافئ / �صنة( )%(

نخفا�ص ن�صبًة اإىل ب2 من التقرير  الإ

نبعاثات اخلا�ص ب�صيناريوهات الإ

)49 جيغا طن من ثاين اأك�صيد الكربون 

املكافئ / �صنة( )%(

07-510-714-10

2017-925-1435-19

5026-1338-2052-27

10031-1646-2363-32

�صعر الكربون

)دولر اأمريكي / طن من ثاين اأك�صيد 

الكربون املكافئ(

قت�صادية مكانية الإ الإ

)جيغا طن من ثاين اأك�صيد الكربون 

املكافئ / �صنة(

1ب من التقرير  نخفا�ص ن�صبًة اإىل اأ الإ

نبعاثات اخلا�ص ب�صيناريوهات الإ

)68 جيغا طن من ثاين اأك�صيد الكربون 

املكافئ / �صنة( )%(

نخفا�ص ن�صبًة اإىل ب2 من التقرير  الإ

نبعاثات اخلا�ص ب�صيناريوهات الإ

)49 جيغا طن من ثاين اأك�صيد الكربون 

املكافئ / �صنة( )%(

2018-927-1337-18

5023-1434-2147-29

10026-1738-2553-35

0
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ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG
»fÉK øe øW / »cô«eCG QÉdhO

ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG
قت�شادية يف  إمكانية التخفيف العاملية الإ �ص الفني: ا الر�سم 26 اأ يف امللخرّ

من  بيانات  على.  الأ إىل  ا �شفل  الأ من  درا�شات  إىل  ا �شتناد  بالإ رة  مقدرّ  2030 العام 

�ص الفني]الر�شم 11.3[. اجلدول 15 يف امللخرّ

قت�شادية  إمكانية التخفيف العاملية الإ �ص الفني: ا الر�سم 26 ب يف امللخرّ

�شفل. بيانات من  إىل الأ على ا إىل درا�شات من الأ �شتناد ا رة بالإ يف العام 2030 مقدرّ

�ص الفني ]الر�شم 11.3[. اجلدول 15 يف امللخرّ

على. إىل الأ �شفل ا رة بح�شب الدرا�شات من الأ قت�شادية يف العام 2030 ُمقدرّ إمكانية التخفيف العاملية الإ �ص الفني: ا اجلدول 15 يف امللخرّ

�شفل. إىل الأ على ا رة بح�شب الدرا�شات من الأ قت�شادية يف العام 2030 ُمقدرّ إمكانية التخفيف العاملية الإ �ص الفني: ا اجلدول 16 يف امللخرّ
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ف�سل 

التقرير

القطاعات

على( بحلول العام 2030 �صفل اإىل الأ مكانية املبنية على قطاع )من الأ الإ

)جيغا طن من ثاين اأك�صيد الكربون املكافئ / �صنة(

�صورة عن التخفيف بحلول العام 

�صتناد اإىل منوذج مبني على  2030 بالإ

قت�صاد )جيغا طن من ثاين اأك�صيد  الإ

الكربون املكافئ / �صنة(

�صتخدام النهائي  تخ�صي�ص قطاع الإ

دخار من الكهرباء لقطاعات  )تخ�صي�ص الإ

�صتخدام النهائي( الإ

�صتخدام  نبعاثات من اإّدخار كهرباء الإ نبعاثات )تخفي�صات الإ تخ�صي�ص نقاط الإ

مدادات بالطاقة( النهائي خم�ص�صة لقطاع الإ

�صعر الكربون >20 دولرًا اأمريكياً / طن من ثاين اأك�صيد الكربون املكافئ

عاٍلمتدٍنعاٍلمتدٍنعاٍلمتدٍن

تاأمني الطاقة 4

وحتويلها

1.22.44.46.43.99.7

1.32.11.32.10.11.6النقل5

4.96.11.92.30.31.1املباين6

0.71.50.51.31.23.2ال�صناعة7

01.2..0.32.40.32.46الزراعة8

0.61.90.61.90.20.8احلراجة9

0.30.80.30.80.70.9النفايات10

9.317.19.117.98.717.9املجموع11

�صعر الكربون >50 دولرًا اأمريكياً / طن من ثاين اأك�صيد الكربون املكافئ

تاأمني الطاقة 4

وحتويلها

2.24.25.68.46.712.4

1.52.31.52.30.51.9النقل5

4.96.11.92.30.41.3املباين6

2.24.71.64.52.24.3ال�صناعة7

1.43.91.43.90.81.4الزراعة8

1.03.21.03.20.20.8احلراجة9

0.41.00.41.00.81.0النفايات10

13.325.713.225.813.722.6املجموع11

�صعر الكربون >100 دولرًا اأمريكياً / طن من ثاين اأك�صيد الكربون املكافئ

تاأمني الطاقة 4

وحتويلها

2.44.76.39.38.714.5

1.62.51.62.50.82.5النقل5

5.46.72.32.90.61.5املباين6

2.55.51.74.73.05.0ال�صناعة7

2.36.42.36.40.91.5الزراعة8

1.34.21.34.20.20.8احلراجة9

0.41.00.41.00.91.1النفايات10

15.831.115.831.116.826.2املجموع11

على )من اجلدول 11.3(  إىل الأ �شفل ا قت�شادية للتخفيف القطاعي بحلول العام 2030: مقارنة بني التقديرات من الأ مكانية الإ �ص الفني: الإ اجلدول 17 يف امللخرّ

�شفل )من الق�شم 3.6( ]اجلدول 11.5[. إىل الأ على ا وبني التقديرات من الأ

امل�شدران: اجلداول 3.16 و3.17 و11.3

نظر املالحظات التابعة للجداول 3.16 و3.17 و11.3 واملرفق 11.1. اأ
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املكافئ حوايل  الكربون  اأك�سيد  اأميكي / طن من ثاين  100 دولر  اأقل من 

اأدلة  عاٍل،  )توافق   2030 للعام  �سا�س  الأ خط  اإنبعاثات  من   %50  -  %25

وافية(.

اإنبعاث   لنقطة 
18

اأنه يف كل حتليل اإىل  �س الفني  17 يف امللخرّ ي�سي اجلدول 

مداد  الإ الطويل يف قطاع  املدى  على  مكانيات  الإ يكمن جزء كبي من تخفيف 

يف   27 نتائج جدول  يف  كما  النهائي  �ستخدام  الإ قطاع  لتحليل  لكن،  بالطاقة. 

مكانيات العليا يف قطاعي البناء والزراعة. بالن�سبة اإىل  �س الفني، تكمن الإ امللخرّ

�سفل هي اأكرث اإنخفا�سًا  على اإىل اللأ الزراعة والغابات، اإن التقديرات من اللأ

على. ويعود ال�سبب اإىل اأن هذه القطاعات  �سفل اإىل اللأ من الدرا�سات من اللأ

�سفل ب�سكل جيرّد. اأما تقديرات  على اإىل اللأ يها اإجماًل النماذج من اللأ ل تغطرّ

اأكرث  عادًة  فهي  وال�سناعة  بالطاقة  مداد  لالإ �سفل  الأ اإىل  على  الأ من  النماذج 

دلة متو�شطة(  اأ عاٍل،  )توافق  على  الأ اإىل  �سفل  الأ التقوميات من  اإرتفاعًا من 

.]11.3.1[

يف  للغاية  هامة  حيائية  الأ الطاقة  خيارات  �ستكون   ،2030 العام  بحلول 

ر درا�سات  العديد من القطاعات، مع قدرات هائلة لنمو جوهري، رغم عدم توفرّ

�سا�سية  كاملة متكاملة حول موازين العر�س والطلب. اإن ال�رضوط امل�سبقة الأ

حيائية )حما�سيل الطاقة( بالتوازن  �سهامات مماثلة هي تنمية قدرة الكتلة الأ لإ

�سواق،  والأ اللوج�ستية  والقدرة  الزراعية،  املمار�سات  يف  �ستثمارات  الإ مع 

إمكان اإنتاج الكتلة  حيائي من اجليل الثاين. با يرافقها ت�سويق اإنتاج الوقود الأ

حيائية امل�ستدام واإ�ستخدامها، التاأكيد على اأن امل�سائل املتعلرّقة بالتناف�س من  الأ

حيائي والتاأثيات الإجتماعية  ع الأ ر�س والطعام واملوارد املائية والتنورّ اأجل الأ

دلة حمدودة( ]11.3.1.4[. قت�سادية، ل ت�سكل عقبات )توافق عاٍل، اأ الإ

0
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7
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 »fÉK øe øW / »cô«eCG QÉdhO
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG ábÉ£dG ø«eCÉJπ≤ædG »fÉÑªdGáYÉæ°üdGáYGQõdGáLGôëdG äÉjÉØædG

رة للتخفيف العاملي بالن�شبة اإىل مناطق خمتلفة، مرتبطًة ب�شعر الكربون يف العام 2030،  قت�شادية القطاعية املقدرّ مكانية الإ �ص الفني: الإ الر�سم 27 يف امللخرّ

إليها يف الر�شم  رة يف تقاييم القطاعات. جتدون �رشحًا كاماًل للنتائج امل�شار ا �شا�ص ذات ال�شلة املقدرّ على، وباملقارنة مع خطوط الأ إىل الأ �شفل ا بناًء على الدرا�شات من الأ

يف الفقرة 11.3.

 

مالحظات:

�ستخدام النهائي، اأي اأن  نبعاثات لالإ قت�ساد ال�سامل مثلما هي مقدرّرة يف كل قطاع. ت�ستند هذه النطاقات اإىل تخ�سي�سات الإ تظهر اخلطوط العمودية نطاقات اإمكانيات الإ  .1

مداد بالطاقة. �ستخدام النهائي ولي�ش �سمن قطاع الإ �ستخدام الكهربائي حم�سوبة �سمن قطاعات الإ اإنبعاثات الإ

ر الدرا�سات، خا�سًة على م�ستويات اأ�سعار الكربون املرتفعة. مكانيات املقدرّرة بحدود توفرّ اإ�سطدمت الإ  .2

مداد بالطاقة ويف النقل مترّ اإعتماد اآفاق  نبعاثات ب2، ويف الإ اإ�ستخدمت القطاعات خطوط اأ�سا�ش خمتلفة. يف ال�سناعة، مترّ اإعتماد التقرير اخلا�ش عن �سيناريوهات الإ  .3

نبعاثات ب2 و�أ1ب؛ يف ما يخت�ش  الإ التقرير اخلا�ش عن �سيناريوهات  اأ�سا�ش ما بني  البناء فريتكز على خط  اأما قطاع  اأ�سا�ش.  2004 كخط  للعام  العاملي  قت�ساد  الإ

نبعاثات اأ1ب لو�سع خط اأ�سا�ش خا�ش بالنفايات، فيما اإ�ستخدمت الزراعة والغابات خطوط اأ�سا�ش  كة للتقرير اخلا�ش عن �سيناريوهات الإ
رّ
بالنفايات، اإ�سُتخدمت القوى املحر

كة ب2.
رّ
غالبًا ما اإرتكزت على القوى املحر

نه يت�سمن الطريان الدويل ]5.4[. يظهر املجموع العاملي للنقل فقط لأ  .4

مداد  ية، اإنتاج التدفئة والتوليد امل�سرتك يف الإ نبعاثات من غري ثاين اأك�سيد الكربون يف املباين والنقل، جزء من خيارات الكفاءة املادرّ اإن الفئات امل�ستثناة هي التالية: الإ  .5

ن�سغال، معظم اخليارات العالية الكلفة للمباين، معاجلة املياه العادمة، احلدرّ من اإنبعاثات مناجم الفحم  بالطاقة، مركبات املهمات ال�سعبة، ال�سحن ونقل الركاب الكثري الإ

نبعاثات ي�سل اإىل %10 - %15. قت�سادية لهذه الإ مكانيات الإ مداد بالطاقة والنقل. اإن التقليل من قيمة جممل الإ واأنابيب الغاز، الغازات املفلورة من الإ

الكهرباء لقطاع  نبعاثات من  الإ النهائي، يتم تخ�سي�ش  �ستخدام  الإ مداد بالطاقة. يف حتليل قطاع  الإ الكهربائي لقطاع  �ستخدام  الإ نبعاثات من  الإ اإنبعاث، يتم تخ�سي�ش   يف حتليل نقطة 
18

�ستخدام النهائي املعني )متعلرّق ب�سكل خا�ش بال�سناعة واملباين(. الإ
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اإقرتاح  مت  القطاعية،  الف�سول  يف  املذكورة  التخفيف  خيارات  عن  مبعزل 

ثاين  اإزالة  خيارات  لكن  املتعاظمة.  الدفيئة  ثار  لآ هند�سية  جغرافية  حلول 

اأك�سيد الكربون مبا�رضة من الهواء، مثاًل عرب التخ�سيب احلديدي للمحيطات، 

رية اإىل حد كبي ومن املمكن اأن ت�سكل  ة ال�سم�س، تبقى حتزرّ اأو احلدرّ من اأ�سعرّ

ر  ؤثرّ يو ل  ال�سم�س  اأ�سعة  من  احلدرّ  اإن  جمهولة.  جانبية  اآثار  عنه  تنجم  خطرًا 

اأك�سيد الكربون اجلوي، لكن ميكن  على الت�سعيد املتوقع يف م�ستويات ثاين 

إمكان اإنقطاع ال�سلة بني تركيز  اأن يقلل من الإحرتار املرافق لها اأو يزيله. با

ي اإىل نتائج مفيدة، على غرار  درّ
ؤ ثاين اأك�سيد الكربون واحلرارة ال�ساملة اأن يو

نتاجية يف الزراعة والغابات )طاملا اإن تخ�سيب ثاين اأك�سيد الكربون  زيادة الإ

�س  خرى اأو يعاجلها على مثال تفاقم حتمرّ ثار الأ فاعل(، لكن هذا ل يخف�س الآ

اأنها  كما  بالتف�سيل  اخليارات  هذه  تكاليف  تقديرات  ُتن�رض  مل  املحيطات. 

دلة حمدودة(  اأ اإطار موؤ�س�ساتي وا�سح للتطبيق )توافق متو�شط،  اإىل  تفتقد 

.]11.2.2[

قت�ساد الكلرّي تكاليف التخفيف عرب القطاعات وكلفة الإ

مت تقدير كلفة تطبيق بروتوكول كيوتو باأنها اأقل بكثي من تقديرات تقرير 

�ستخدام  الإ الوليات املتحدة للربوتوكول. عند  الثالث، ب�سبب رف�س  التقييم 

اإجمايل الناجت  0.05% من  باأقل من  ر الكلفة  ُتقدرّ ليات كيوتو املرنة،  الكامل لآ

التقييم  لتقرير  ب  )امللحق  املتحدة(  الوليات  دون  )من  ب  للملحق  املحلي 

باأقل  حاليًا  الكلفة  ر  ُتقدرّ املرنة،  ليات  الآ دون  من   .)%1.1  -  %0.1 الثالث: 

دلة كثية(  من 0.1% )تقرير التقييم الثالث: 0.2% - 2%( )توافق عاٍل، اأ

.]11.4[

اآثارها  2012، جلهة  جرى تقييم درا�سات منذجة التخفيف ما بعد العام 

ال�ساملة على احلدرّ من ثاين اأك�سيد الكربون بحلول العام 2030 وجلهة اأ�سعار 

و اإجمايل الناجت القومي 
الكربون املطلوبة واآثارها على اإجمايل الناجت املحلي اأ

مد للتثبيت ما بعد العام 2030،  ثار الطويلة الأ )للمزيد من املعلومات حول الآ

 )تثبيت حوايل 650 
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ثاين  من  التخفيف  مع  املكافئ(،  الكربون  اأك�سيد  ثاين  من  املليون  يف  جزءًا 

 25 اإىل  �سا�س و�سوًل  الأ 20% حتت خط  ن�سبة  دون  ما  اإىل  الكربون  اأك�سيد 

الكربون،  اأ�سعار  يف  الكربون  اأك�سيد  ثاين  من  كل طن  مقابل  اأميكيًا  دولرًا 

 %0.7 اإىل  باأ�سواأ حالته،  العاملي �سي�سل،  الناجت  اإجمايل  اأن  الدرا�سات  ر  تقدرّ

�سا�س بحلول العام 2030، بالتوافق مع متو�سط 0.2% والنطاق  حتت خط الأ

مة  املئوي 10 – 90 من -0.6% اإىل 1.2% لكامل جمموعة ال�سيناريوهات املقدرّ

يف الف�سل 3.

دة )تثبيت  ؤكرّ إن اآثارها غي مو كرث �رضامة فا اأما يف ما يخ�س م�سالك الفئة 3 الأ

حوايل 550 جزءًا يف املليون من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ(، مع التخفيف 

من ثاين اأك�سيد الكربون اإىل ما دون 40% و�سوًل اإىل 50 دولرًا اأميكيًا مقابل 

كل طن من ثاين اأك�سيد الكربون يف اأ�سعار الكربون، علمًا اأن معظم الدرا�سات 

ع اأن ي�سل اإجمايل الناجت العاملي اإىل ما دون 1%، بالتوافق مع متو�سط  تتوقرّ

0.6% والنطاق املئوي 10-90 من 0% اإىل 2.5% لكامل املجموعة يف الف�سل 3. 

�سارة جمددًا اإىل اأن هذه التقديرات تعتمد ب�سكل كبي على مقاربات  ل بد من الإ

واإفرتا�سات. اإن الدرا�سات القليلة مع خطوط اأ�سا�س، التي تتطلرّب املزيد من 

الكربون  اأ�سعار  ت�ستلزم  هداف،  الأ لتحقيق  الكربون  اأك�سيد  ثاين  التخفيف 

على لإجمايل الناجت املحلي. بالن�سبة  على، كما يبلغ معظمها عن تكاليف الأ الأ

اإىل الدرا�سات حول الفئتني 1 و2 )تثبيت بني 445 و535 جزءًا يف املليون من 

ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ(، ت�سكل الكلفة اأقل من 3% من خ�سارة اإجمايل 

الناجت املحلي، لكن عدد الدرا�سات �سعيف ن�سبيًا وي�ستخدم عادًة خطوط اأ�سا�س 

كرث اإنخفا�سًا للدرا�سات املقيرّمة هنا، باملقارنًة مع  منخف�سة. اإن التقديرات الأ

اأ�سا�سي  3، ت�سبرّبت بها ب�سكل  كامل جمموعة الدرا�سات امل�سمولة يف الف�سل 

الذي  ز  املعزرّ التكنولوجي  بتكار  بالإ ت�سمح  التي  الدرا�سات  من  كبية  ح�سة 

تطلقه ال�سيا�سات، وخا�سة �سيناريوهات تخفيف اأكرث �رضامة )توافق عاٍل، 

دلة متو�شطة( ]11.4[. اأ

ت�سي املقاربات كافة اإىل اأنه ما من قطاع واحد اأو تكنولوجيا واحدة قادرة 

على النجاح مبعاجلة حتدي التخفيف مبفردها، وتقرتح حمفظة متنوعة مبنيرّة 

�سفل مع النتائج من  على اإىل الأ على معايي خمتلفة. تتوافق التقييمات من الأ

على يف اإعتبار اأ�سعار الكربون بحوايل 20 - 50 دولرًا اأميكيًا  �سفل اإىل الأ الأ

مقابل كل طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ )73 - 183 دولرًا اأميكيًا 

مقابل كل طن من الكربون املكافئ( كافية للدفع يف اإجتاه تبديل وا�سع النطاق 

للوقود، كما اأنها جتعل من م�سادر اإلتقاط الكربون وتخزينه وم�سادر الطاقة 

ذلك  اإىل  اأ�سف  التكنولوجيا.  تن�سج  فيما  اإقت�سادية،  الكربون،  املنخف�سة 

ي دورًا كبيًا يف تفادي اإزالة  درّ
ؤ اأن هذا النوع من احلوافز ميكنه اأي�سًا اأن يو

مد املتعددة بتقديرات خمتلفة؛  الغابات. وتاأتي النماذج الق�سية والطويلة الأ

والإفرتا�سات  املقاربات  من  اأ�سا�سي  ب�سكل  الإختالف  هذا  تف�سي  ميكن 

ومعاجلة  الكربون،  رخ�س  اأو  �رضائب  من  العائدات  إ�ستخدام  با اخلا�سة 

  اللجوء اإىل الف�سل 3 للتعريف عن م�سالك الفئتني 3 و4.
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دوليًا،  بها  املتاجر  املنتوجات  بني  �ستبدالية  الإ ودرجة  التكنولوجي،  التغيرّ 

كثية(  دلة  اأ عاٍل،  )توافق  قليمية  الإ �سواق  والأ املنتوجات  اأ�سواق  وتفكك 

.] 11.6 ،11.5 ،11.4[

نبعاثات املرافقة له حتديد  ر �سعر الكربون وتخفي�سات الإ من �ساأن تطورّ

وتعترب  عنده.  اجلوية  الدفيئة  غازات  تركيزات  تثبيت  ميكن  الذي  امل�ستوى 

ًا يف �سعر الكربون، من املمكن اأن  عًا وم�ستمررّ جًا متوقرّ ن اإرتفاعًا متدررّ
النماذج اأ

يبلغ 20 - 50 دولرًا اأميكيًا مقابل كل طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ 

بحلول الفرتة املمتدة ما بني العامني 2020 و2030، يتوافق وتثبيت الفئة 3 

)550 جزءًا يف املليون من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ(. اأما بالن�سبة اإىل الفئة 

إن م�ستوى �سعر  4 )650 جزءًا يف املليون من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ( فا

مماثل ميكن بلوغه ُبعيد العام 2030. بغية تثبيت امل�ستويات بني 450 و550 

جزءًا يف املليون من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ، يجب اأن ُتبلغ اأ�سعار الكربون 

املتجاوزة ملئة دولر اأميكي مقابل كل طن من الكربون املكافئ بحلول العام 

دلة متو�شطة( ]11.4، 11.5، 11.6 [. 2030 )توافق متو�شط، اأ

اإجتاه م�ستويات تثبيت  اإن امل�سالك الق�سية املدى يف  حوال،  يف جميع الأ

تدابي  ة  عدرّ ت�ستلزم  اأن  ميكن  دونها،  وما   3 للفئة  خا�سًة  اإنخفا�سًا،  اأكرث 

مداد بالطاقة املنخف�سة الكربون، بالإ�سافة  اإ�سافية حول فاعلية الطاقة، والإ

الكربون  املكثرّفة  املال  راأ�س  اأ�سهم  يف  �ستثمار  لالإ وتفاٍد  تخفيف  اأن�سطة  اإىل 

احلاجة  على  ال�سكوك  و�سط  القرار  �سناعة  درا�سات  د  ت�سدرّ احلياة.  الطويل 

ك مبكر اأقوى، خا�سة يف البنية التحتية الطويلة احلياة واأ�سهم راأ�س  اإىل حتررّ

ع اأن تتطلرّب بنية قطاع الطاقة التحتية لوحدها )مبا فيها  خرى. ُيتوقرّ املال الأ

قل  ات الطاقة( اإ�ستثمارات تبلغ قيمتها 20 ترليون دولر اأميكي على الأ حمطرّ

بحلول العام 2030، كما اأن خيارات التثبيت �ستتقيرّد اإىل حد كبي بطبيعة هذا 

ولية ل�سيناريوهات كربون  �ستثمار وكثافة الكربون فيه. اإن التقديرات الأ الإ

اإ�ستثمارات  مع �سايف  �ستثمار،  لالإ كبية  توجيه  اإعادة  تظهر  انخفا�سًا  اأكرث 

دلة كثية( ]11.6[. اإ�سافية يرتاوح بني ل �سيء تقريبًا و5% )توافق عاٍل، اأ

يف ما يتعلرّق بتحليل حمفظة اأن�سطة حكومية، ت�سي معلومة عامة اإىل اأن اأي 

نبعاثات عرب القطاعات  حمفظة خيارات حتاول اإجراء توازن يف تخفي�سات الإ

ح  املرجرّ من  العادل(،  املئوي  التخفيف  عرب  )مثاًل،  مت�ساوية  تبدو  بطريقة 

اأ�سا�سي مفهوم  ا هي عليه يف مقاربة ير�سدها ب�سكل  اأكرث ممرّ اأن تزيد كلفتها 

القطاعات  عرب  الطاقة  خيارات  حمفظات  اإن  مقبول.  ب�سعر  اجليدة  الكفاءة 

نه  لأ والكلفة،  املخاطر  �ستخفرّف  املنخف�س  الكربون  تكنولوجيا  على  امل�ستملة 

كلفة  اإىل  ن�سبة  ًا  تطيرّ اأكرث  حفوري  الأ الوقود  اأ�سعار  ت�سبح  اأن  املتوقع  من 

معلومة  تفيد  كما  للتنويع.  عتيادية  الإ املنافع  اإىل  بالإ�سافة  البديلة،  الو�سائل 

ف�سل  ح  ت�سحرّ التي  اخليارات  مزج  اإذا مت  �سترتاجع  الكلفة  باأن  اأخرى  عامة 

بتكار التكنولوجي، مثاًل بوا�سطة  ال�سوق يف اأ�رضار تغيرّ املناخ مع منافع الإ

كفاءة  اإبتكارات  م�ساندة  بغية  الرخ�س  مزادات  من  العائدات  تدوير  اإعادة 

دلة متو�شطة( ]11.4[. الطاقة والكربون املنخف�س )توافق عاٍل، اأ

التغيي التكنولوجي عرب القطاعات

برز تطور هام منذ تقرير التقييم الثالث وهو اإدخال التغيرّ التكنولوجي 

�سفل. اإن درا�سات النمذجة التي  على اإىل الأ املحلي يف العديد من النماذج من الأ

املحلي  التكنولوجي  بالتغيي  ال�سماح  اأن  تعترب  خمتلفة  مقاربات  ت�ستخدم 

تكاليف  يف  كما  الكربون  اأ�سعار  يف  تخفي�سات جوهرية  اإىل  يف�سي  اأن  ميكنه 

اإجمايل الناجت املحلي، مقارنًة مبعظم النماذج امل�ستخدمة يف زمن تقرير التقييم 

�سا�س وم�ستقل  الثالث )عندما اعُترب اأن التغيي التكنولوجي م�سمون يف خط الأ

املفتقدة  الدرا�سات  ُتظهر  واأن�سطته(.  التخفيف  �سيا�سات  عن  بعيد  حد  اإىل 

 80  -  20 اإىل  املرتفعة  الكربون  اأ�سعار  اأن  اجلديد  التكنولوجي  التغيي  اإىل 

اأك�سيد الكربون املكافئ بحلول العام  دولرًا اأميكيًا مقابل كل طن من ثاين 

2030، واإىل 30 - 155 دولرًا اأميكيًا مقابل كل طن من ثاين اأك�سيد الكربون 

يف  جزءًا   550 حوايل  على  التثبيت  مع  تتوافق   ،2050 العام  بحلول  املكافئ 

املليون من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ بحلول العام 2010. مل�ستوى التثبيت 

نف�سه، اإن الدرا�سات منذ تقرير التقييم الثالث التي تاأخذ التغيي التكنولوجي 

اأميكيًا  5 - 65 دولرًا  اإىل  �سعار  الأ عتبار، تخفرّ�س نطاقات  الإ اجلديد بعني 

مقابل كل طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ بحلول العام 2030 واإىل 15 

- 130 دولرًا اأميكيًا مقابل كل طن من ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ بحلول 

على  ب�سكل كبي  يتوقف  �سعار  الأ اإليه  تنخف�س  الذي  اإن احلدرّ   .2050 العام 

تغيرّ  لتخفي�سات  والتنمية  بحاث  الأ نفقات  من  العائدات  حول  الإفرتا�سات 

من  والتخلرّ�س  واملناطق،  القطاعات  بني  املبا�رضة  غي  والتاأثيات  املناخ، 

خرى؛ بالإ�سافًة اإىل معدرّلت التعلرّم يف النماذج امل�ستملة  بحاث والتنمية الأ الأ

دلة كثية( ]11.5[. على التعلرّم بوا�سطة الفعل )توافق عاٍل، اأ

وتخزينه،  الكربون  اإلتقاط  مثل  الهامة،  التكنولوجية  لت  التحورّ اإن 

رين، ت�ستلزم فرتة اإنتقال  مة، والنووي والهيدروجني املطورّ والتجددات املتقدرّ

�سواق. بالتايل، من �ساأن  ع الأ �س املعرفة عرب الفعل وتتو�سرّ طويلة، فيما تتكدرّ

�ستخدام النهائي تقدمي فر�س اأكرث اأهمية على املدى الق�سي.  حت�سني فاعلية الإ

ر ذلك يف احل�سة الكبية ن�سبيًا لقطاع املباين وال�سناعة يف اإمكانيات العام  يتظهرّ

خرى اأن  �س الفني(. ميكن اخليارات والقطاعات الأ 2030 )جدول 17 يف امللخرّ

ي دورًا اأكرث اأهميرّة يف الن�سف الثاين من القرن )اأنظر الف�سل 3( )توافق  درّ
ؤ تو

دلة كثية( ]11.6[. عاٍل، اأ
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التاأثيات غي املبا�رضة للتخفيف يف البلدان املدرجة يف 

ول على البلدان غي املدرجة يف امللحق 1 املرفق الأ

القطاعية  النظر  وجهة  من  للتخفي�سات  املبا�رضة  غي  التاأثيات  اإن 

التقاطعية، هي تاأثيات �سيا�سات التخفيف وتدابيه يف بلد اأو جمموعة من 

يعرف  ما  التاأثيات  هذه  جوانب  واأحد  اأخرى.  دول  قطاعات  على  البلدان 

خارج  الكربون  اأك�سيد  ثاين  اإنبعاثات  اإرتفاع  هو  الكربون«:  ب  ب«ت�رضرّ

داخل  نبعاثات  الإ تخفي�سات  على  مق�سومًا  املحلية  التدابي  ذات  البلدان 

تعقيد  الكربون  بات  ت�رضرّ على  الب�سيط  املوؤ�رض  هذا  ي  يغطرّ ل  البلدان.  هذه 

ال�ساملة  نبعاثات  الإ منط  يف  تغييات  تت�سمن  وهي  ونطاقاتها،  التاأثيات 

بات  ت�رضرّ حول  النطاق  وا�سعة  نتائج  تقدم  النمذجة  درا�سات  واإن  ومداها. 

املكثرّفة  ال�سناعة  يف  وال�سلوك  احلجم،  مقابل  العائدات  بح�سب  الكربون، 

اأما يف تقرير التقييم  اأخرى.  اإىل مرونة التجارة وعوامل  �سافة  الطاقة، بالإ

كيوتو ترتاوح  بروتوكول  تطبيق  الكربون من  ب  ت�رضرّ تقديرات  إن  فا الثالث 

التجريبية حول  الدرا�سات  2010. واإن  العام  5% و20% بحلول  عامًة بني 

للتجارة  وروبي  الأ الإحتاد  خطة  مبوجب  املعفيرّة  الطاقة،  املكثرّفة  ال�سناعات 

ع  وتنورّ املحلي  ال�سوق  وظروف  النقل  كلفة  اأن  على  د  ت�سدرّ نبعاثات،  بالإ

الدرا�سات  هذه  وتختم  املحلي؛  نتاج  الإ تدعم  املعلومات  يف  والنق�س  نتاج  الإ

متو�شط،  )توافق  جوهريًا  الكربون  ب  ت�رضرّ يكون  اأن  ح  املرجرّ غي  من  باأنه 

دلة متو�شطة( ]11.7[. اأ

متت درا�سة تاأثيات اأن�سطة التخفيف املوجودة على التناف�سية. يبدو اأن 

دلة التجريبية ت�سي اإىل اأن خ�سارات التناف�سية يف البلدان املطبرّقة لكيوتو  الأ

التاأثي  اإن  الثالث.  التقييم  تقرير  معلومات  اإحدى  يوؤكد  ما  بالهامة،  لي�ست 

التطوير  من  الناه�سة  النامية  البلدان  اإىل  التكنولوجيا  نقل  يف  املمكن  املفيد 

جوهريًا  يكون  اأن  ميكن  ول،  الأ امللحق  ن�ساط  ين�س  مثلما  التكنولوجي، 

ن بطريقة موثوقة )توافق  لل�سناعات املكثرّفة الطاقة، لكن مل يتم قيا�سه حتى الآ

دلة �شعيفة( ]11.7[. متو�شط، اأ

ن�سطة  التاأثيات غي املبا�رضة لأ اأهم الطرق التي تطال فيها  اإحدى  رمبا 

التخفيف يف منطقة معينة مناطق اأخرى تكون عرب التاأثي على اأ�سعار الوقود 

حفوري ب�سبب  حفوري العاملي. عندما تقل�س منطقة ما طلبها على الوقود الأ الأ

�سيا�سة التخفيف، تكون بذلك تقل�س الطلب العاملي على هذه ال�سلعة، وت�سكل 

حفوري،  �ستجابة منتجي الوقود الأ �سعار. ووفقًا لإ بالتايل �سغطًا خمف�سًا لالأ

اإىل خ�سارة املنتجني  اأن تهبط، ما يوؤدي  النفط والغاز والفحم  �سعار  ميكن لأ

التقييم  تقرير  اأما يف  امل�ستهلكني.  على  �ستياد  الإ كلفة  واإىل خف�س  عائداتهم 

اإىل  ت�سي  للمراجعة  خ�سعت  التي  تقريبًا  النمذجة  درا�سات  ف�سائر  الثالث 

ًة و�رضرًا على البلدان املنتجة للنفط منها على معظم  تاأثيات تكون اأكرث حدرّ

�سرتاتيجيات حماية  ول التي تتخذ تدابي التخفيف. ميكن لإ بلدان امللحق الأ

اأ�سعار النفط اأن حتدرّ من خ�سارات الدخل يف البلدان املنتجة للنفط )توافق عاٍل 

دلة حمدودة( ]11.7[. ، اأ

منافع التخفيف امل�سرتكة

اأظهر العديد من الدرا�سات احلديثة منافع هامة يف اإ�سرتاتيجيات التخفيف 

نبعاثات  الإ من  اأي�سًا  حتدرّ  نها  لأ خا�سًة  الب�رضية،  ال�سحة  على  الكربون  من 

هباء  خرى املنقولة جوًا، مثل ثاين اأك�سيد الكربيت واأك�سيد النيرتوجني والأ الأ

ي ذلك اإىل الوقاية من ع�رضات اآلف الوفيات املبكرة يف  درّ
ؤ اجلوية. ُيتوقع اأن يو

اأوروبا. لكن  اآلف يف  اإىل عدة  �سيوية والالتينية �سنويًا، بالإ�سافًة  البلدان الآ

اإيجاد جمموعة  اإىل نقد يبقى مثيًا للجدل، لذا، ميكن  حتويل خماطر الوفاة 

ؤلفات. اإل اأن كافة الدرا�سات توافق على اأن  وا�سعة من تقديرات املنافع يف املو

�س عن جزء اأ�سا�سي من تكاليف  لة اإىل نقد ميكن اأن تعورّ املنافع ال�سحية املحورّ

دلة كثية( ]11.8[. التخفيف )توافق عاٍل، اأ

ثات الهواء  نبعاثات من ملورّ بالإ�سافة اإىل ذلك، جرى تقدير منافع تفادي الإ

نظمة البيئية الطبيعية.  نتاج الزراعي واأثر التهطال احلم�سي على الأ على الإ

من  الدفيئة  غازات  خف�س  ل�سيا�سة  قاعدًة  املدى  القريبة  املنافع  هذه  ر  توفرّ

دون ندم، تتعاظم فيها الفوائد اجلوهرية حتى اإذا اإت�سح اأن اأثر تغيرّ املناخ 

الب�رضي املن�ساأ اأقل مما تظهره التوقعات احلالية. اإن اإدخال منافع م�سرتكة، 

اأمن  اإزدياد  )مثاًل،  الزراعية  نتاجية  والإ الب�رضية  بال�سحة  املتعلقة  تلك  غي 

دلة  اأ عاٍل،  )توافق  الكلفة  اإدخارات  يعزز  اأن  ميكن  والتوظيف(،  الطاقة 

حمدودة( ]11.8[.

ث  وتلورّ املناخ  تغيرّ  معاجلة  اأن  اإىل  ؤلفات  املو من  وافرة  جمموعة  اأ�سارت 

م  اجلو يف الوقت عينه، بوا�سطة جمموعة فريدة من التدابي وال�سيا�سات، تقدرّ

اإىل  ث اجلو. تربز احلاجة  تلورّ الرقابة على  كلفة  ُتعترب �سخمة يف  تخفي�سات 

جلها التنازلت  ثات والعمليات التي ُوجدت لأ مقاربة متكاملة ملعاجلة هذه امللورّ

املتبادلة. هذه، على �سبيل املثال، هي حال الرقابة على اأك�سيد النيرتوجني يف 

املركبات ونبات حام�س النرتيك، ما قد يزيد من اإنبعاثات اأك�سيد النيرتوز اأو 

�ستخدام املتزايد ملركبات الديزيل الفاعلة على م�ستوى الطاقة التي تنبعث  الإ

دلة  هباء اجلوية اأرهف ن�سبيًا مما يوازيها من البنزين )توافق عاٍل، اأ منها الأ

كثية( ]11.8[.
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التكيرّف والتخفيف

ال�سيا�سية  اأو تنازلت متبادلة بني اخليارات  تاآزر  اأوجه  مكان ن�سوء  بالإ

إ�ستطاعتها دعم التكيرّف والتخفيف. اإن اإحتمال التاآزر مرتفع يف خيارات  التي با

دارة  اأخرى لإ را�سي ومقاربات  اإ�ستخدام الأ حيائية، واإدارة  الكتلة الأ طاقة 

اإ�سهامًا  ت�سكل  اأن  والتكيرّف  التخفيف  بني  التاآزر  وجه  لأ وميكن  را�سي.  الأ

إمكان  با قل حظوًة:  الأ البلدان  يف  الريفية، خا�سًة  التنمية  يف  نوعه  من  فريدًا 

تركيز اأن�سطة عديدة على اإدارة املوارد الطبيعية امل�ستدامة توفي منافع هامة 

يف  اأنه،  اإل  الكربون.  تنحية  �سكل  يف  خا�سًة  معًا،  اآن  يف  والتخفيف  للتكيرّف 

الطاقة  تنازلت متبادلة، مثل منو حما�سيل  اأن جترى  اأخرى، ميكن  حالت 

اإزدياد  وبالتايل  الغابات،  غطاء  وعلى  بالطعام  مداد  الإ على  توؤثر  قد  التي 

حمدودة(  دلة  اأ متو�شط،  )توافق  املناخ  تغيرّ  تاأثيات  مواجهة  يف  اله�سا�سة 

.]11.9[

العالقة بني التنمية امل�ستدامة وتخفيف تغيرّ املناخ

اإعتمدت اللجنة العاملية للبيئة والتنمية مفهوم التنمية امل�ستدامة، وجرى 

للعمليات  متكاملة  �ساملة  مقاربة  تعني  امل�ستدامة  التنمية  اأن  على  تفاق  الإ

امل�ستدامة  التنمية  حول  النقا�سات  لكن  والبيئية.  والإجتماعية  قت�سادية  الإ

قت�سادي، اأما اأهمية العوامل الإجتماعية  زت اأ�سا�سًا على البعدين البيئي والإ ركرّ

رًا. ل بدرّ من التكامل بغية ربط  وال�سيا�سية والثقافية فلم حتَظ بالتاأييد اإل موؤخرّ

م�سارات التنمية امل�ستدامة، مبا فيها معاجلة م�سكلة تغيرّ املناخ ]12.1[.

متزايد  اإ�ستخدام  برز  بداياتها،  يف  تزال  ل  املراحل  اأن  من  الرغم  وعلى 

للموؤ�رضات يف قيا�س اإ�ستدامة التنمية واإدارتها على امل�ستويني الكلي والقطاعي؛ 

�سياق  يف  املحا�سبة  على  املتنامي  الإ�رضار  جزئيًا  �ستدامة  الإ هذه  ك  ويحررّ

ال�سناعة  بداأت  القطاعي،  امل�ستوى  على  �سرتاتيجيات.  الإ ومبادرات  احلكم 

بوا�سطة  عنه  بالغ  والإ امل�ستدامة  التنمية  نحو  م  التقدرّ بقيا�س  واحلكومات 

نبعاثات  الإ ت�سجيل  دوائر  اأو  مراقبة،  اأدوات  اأو  خ�رضاء،  �سهادات  اإ�سدار 

كلرّية  موؤ�رضات  اأن  تظهر  املوؤ�رضات  اأن مراجعة  اإل  كو�سائل من بني غيها. 

دلة كثية(  م يف ما يتعلق بتغيرّ املناخ )توافق عاٍل، اأ قليلة تت�سمن تدابي التقدرّ

.]12.1.3[

فح�سب  الطق�س  حول  املتمحورة  بال�سيا�سيات  يتاأثر  ل  املناخ  تغيرّ  اإن 

وم�سالك  املتخذة  ة  التنمويرّ اخليارات  مبزج  بل  وىل«(،  الأ املناخ  )»مقاربة 

وىل«( –  التنمية التي تف�سي اإليها هذه ال�سيا�سات اأي�سًا )»مقاربة التنمية الأ

وهذه النقطة مدعومة من حتليل ال�سيناريوهات ال�سامل الذي ُن�رض بعد تقرير 

التقييم الثالث. من �ساأن جعل التنمية اأكرث ا�ستدامة عرب تغيي دروب التنمية 

اأن ي�سكل اإ�سهامًا هامًا يف اأهداف املناخ. لكن يجدر ذكر اأن تغيي دروب التنمية 

بحار يف م�سهد جمهول  ل يعني اإختيار درب موجودة على اخلارطة، بل يعني الإ

دلة كثية( ]12.1.1[. م )توافق عاٍل، اأ ويف طور التقدرّ

كما جرى النقا�س حول اإمكانية التنمية امل�ستدامة اأن تقلرّ�س ه�سا�سة البلدان 

كافة، خا�سة البلدان النامية، يف مواجهة اآثار تغيرّ املناخ. وميكن لتقدمي هذا 

هداف  النقا�س على اأنه م�سكلة تنموية بدًل من بيئية اأن يحقق ب�سكل اأف�سل الأ

املبا�رضة للبلدان كافة، خا�سة تلك النامية له�سا�ستها ب�سكل خا�س يف مواجهة 

نبعاثات  لالإ كة  املحررّ القوى  مبعاجلة  عينه،  الوقت  يف  القيام،  مع  املناخ،  تغيرّ 

�سا�سية ]12.1.2[. املت�سلة بدرب التنمية الأ

جعل التنمية اأكرث اإ�ستدامًة

ن  الآ بعد  املناخ  تغيرّ  وتخفيف  امل�ستدامة  التنمية  يف  القرار  �سنع  يعد  مل 

اأكرث  مفهوم  اإىل  نتقال  بالإ ؤلرّفات  املو وتعرتف  وحدها.  احلكومات  م�سوؤولية 

ن اإ�سهامات من م�ستويات خمتلفة يف احلكومة والقطاع  �سمولية للحكم، يت�سمرّ

اأن م�سائل  اخلا�س وجهات غي حكومية واملجتمع املدين. كلما جرى تعميم 

تغيرّ املناخ هي جزء من م�سهد التخطيط على م�ستوى التطبيق املالئم، وكلما 

جمدية،  بطريقة  القرار  �سنع  عملية  يف  املعنيرّة  اجلهات  هذه  �سائر  ا�سطلعت 

متو�شطة(  دلة  اأ عاٍل،  )توافق  املن�سودة  هداف  الأ حتقيقها  ترجيح  يزداد 

.]12.1.1[

ف  بالن�سبة اإىل احلكومات، اإن ج�سمًا اأ�سا�سيًا من النظريات ال�سيا�سية يتعررّ

ها. اإن الإفرتا�س  على وجود اأ�ساليب �سيا�سة وطنية اأو ثقافات �سيا�سية ويف�رضرّ

ال�سمني يف هذا العمل هو اأن الدول الفردية متيل اإىل معاجلة امل�ساكل بطريقة 

دة اأو عن مالحمها اخلا�سة؛ هي  دة، بغ�س النظر عن متيرّز اأي م�سكلة حمدرّ حمدرّ

مور«. بالإ�سافة اإىل ذلك، اإن اإختيار و�سائل ال�سيا�سة  »طريقة وطنيرّة حللرّ الأ

اأن  يعني  ما  الو�سيلة.  هذه  تطبيق  على  املوؤ�س�ساتية  احلكومات  بقدرة  يتاأثر 

ل للقرارات ال�سيا�سية وفاعليتها جلهة التنمية امل�ستدامة وتخفيف  املزيج املف�سرّ

ة على اخل�سائ�س الوطنيرّة )توافق عاٍل، اأدلة كثية(.  تغيرّ املناخ، يعتمدان بقورّ

ذات  البلدان  اإىل  بالن�سبة  ف�سل  الأ يعترب  ال�سيا�سات  نوع من  ي  لأ فهمنا  لكن 

اخل�سائ�س الوطنية املميزة يبقى �سئياًل ]12.2.3[.

والإ�رضاف  البيئي  الإ�رضاف  يف  الو�سط  الالعب  هو  اخلا�س  القطاع  اإن 
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عدد  جي  تدررّ ب�سكل  اإزداد  خية،  الأ ال25  ال�سنوات  مر  على  ال�ستدامة.  على 

م�ستوى  على  اإن  �ستدامة،  الإ م�سائل  ملواجهة  خطوات  تتخذ  التي  ال�رضكات 

م، تبقى لدى القطاع اخلا�س القدرة على  ال�رضكة اأو ال�سناعة. رغم اإحراز تقدرّ

ح اأن  اأداء دور اأكرب بكثي يف جعل التنمية اأكرث ا�ستدامة، اإذا اأدرك اأنه من املرجرّ

دلة متو�شطة( ]12.2.3[. داء )توافق متو�شط، اأ إمناء الأ يفيد ذلك با

التنمية  اآلية  يف  قدمًا  الدفع  يف  هامًا  دورًا  املواطنني  جمموعات  توؤدي 

امل�ستدامة، وهم لعبون اأ�سا�سيون يف تطبيق �سيا�سة التنمية امل�ستدامة. ناهيك 

إمكانهم احلث على اإ�سالح  عن تطبيقهم م�ساريع التنمية امل�ستدامة باأنف�سهم، با

إ�ستطاعتهم جذب  ال�سيا�سات عرب ن�رض الوعي والتعبئة واإثارة ال�سعب. كما با

الن�ساط ال�سيا�سي عرب �سدرّ الثغرات وتقدمي خدمات �سيا�سة، مبا فيها جمالت 

بحاث. ميكن اأن تتخذ عمليات التفاعل  اإبتكار ال�سيا�سات ومراقبتها واإجراء الأ

�سكل ال�رضاكات اأو اأن تتم من خالل حوارات اأ�سحاب ال�ساأن القادرين على 

وال�سناعة  على احلكومات  ال�سغط  لزيادة  بالدعم  املواطنني  تزويد جمموعة 

دلة متو�شطة( ]12.2.3[. معًا )توافق عاٍل، اأ

اأق�سى  اإىل  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  التداولية  ال�رضاكات  ت�سل 

املواطنني  وجمموعات  املحلية  واحلكومات  امل�ستثمرين  حتلرّي  عند  فاعليتها 

رادة للعمل معًا بغية تطبيق تكنولوجيات جديدة وتاأمني ف�سحات ملناق�سة  بالإ

دلة متو�شطة( ]12.2.3[. تكنولوجيات �ساملة مماثلة حمليًا )توافق عاٍل، اأ

اآثار خيارات التنمية على تخفيف تغيرّ املناخ

قليمية املختلفة  ولويات الإ يف عامل متغاير العنا�رض، اإن فهم الظروف والأ

دماج �سيا�سات تغيرّ املناخ يف اإ�سرتاتيجيات التنمية امل�ستدامة.  يعترب اأ�سا�سيًا لإ

قليم والبلد اأن دروب و�سيا�سات تنموية  تبنيرّ درا�سات احلالت باملخت�سة بالإ

القدرة  نبعاثات، بح�سب  الإ اإىل تخفي�سات هامة يف  اأن تتو�سل  خمتلفة ميكن 

�ستدامة وتغيرّ املناخ ]12.3[. على حتقيق غايات الإ

وىل  الأ الدرجة  يف  اأنه  على  املناخ  تغيرّ  اإىل  تنظر  ال�سناعية  الدول  تزال  ل 

لتغيرّ  حمددة  �سيا�سات  بوا�سطة  معاجلتها  ينبغي  منف�سلة  بيئية  م�سكلة 

تغيرّ  على  التنمية  اآثار  حول  املجتمع  يف  ووا�سعًا  اأ�سا�سيًا  نقا�سًا  اإن  املناخ. 

ال�سناعية مل ينطلق ب�سكل  الدول  املناخ خا�سًة يف  املناخ عامًة وتخفيف تغيرّ 

جدي. اأما جمالت التخفيف التي ت�سكل اأولوية لبلدان هذه املجموعة فيمكن 

وتخزينه،  الكربون  واإلتقاط  املتجددة،  والطاقة  الطاقة،  كفاءة  تكون  اأن 

الطاقة فقط.  املنخف�س ل تنطبق على خيارات  نبعاث  الإ اأن م�سالك  اإلخ. غي 

ع البنية  ر�س، خا�سًة عند تو�سرّ اإ�ستخدام الأ ففي بع�س املناطق، ُتعترب تنمية 

د اإنبعاثات غازات الدفيئة امل�ستقبلية ]12.2.1،  ة اأ�سا�سية حتدرّ التحتية، متغيرّ

.]12.3.1

لكن  موجودة.  فريدة  جمموعة  ُتعدرّ  النتقالية  قت�ساد  الإ حالت  تعد  مل 

اأوروبا الو�سطى وال�رضقية ودول اأوروبا ال�رضقية والقوقاز واآ�سيا الو�سطى 

قت�سادية  الإ الإجتماعية  التنمية  جلهة  املزايا  بع�س  يف  ت�سرتك   )EECCA(

اأجل ف�سل النمو  وتخفيف تغيرّ املناخ والتنمية امل�ستدامة. واإن التدابي من 

نبعاثات �ستكون هامة لهذه املجموعة ب�سكل خا�س  الإ قت�سادي عن زيادة  الإ

.]12.3.1 ،12.2.1[

ل اأكرث �رضعة  ُيتوقع اأن تزيد بع�س الدول النامية الكبية اإنبعاثاتها مبعدرّ

مم النامية، وهي يف مرحلة الت�سنيع ال�رضيعة.  من العامل ال�سناعي ومن بقية الأ

التنمية  و�سيا�سات  املناخ  تغيرّ  لتخفيف  ميكن  البلدان،  هذه  اإىل  بالن�سبة 

وتكنولوجية  مالية  موارد  �ساأن  من  اأنه  اإل  بع�سهما؛  الن  يكمرّ اأن  امل�ستدامة 

ز قدرتها على ال�سعي وراء دروب تنموية من الكربون املنخف�س  اإ�سافية اأن تعزرّ

.]12.3.1 ،12.2.1[

التكيرّف والتخفيف  اإن قدرات  خرى،  النامية الأ الدول  اإىل معظم  بالن�سبة 

تغيرّ  مواجهة  يف  ه�سا�ستها  من  تقل�س  اأن  التنمية  مل�ساعدة  وميكن  �سعيفة، 

إ�ستطاعتها اأن ت�ساعد على احلدرّ من تنامي اإنبعاثاتها فيما تعالج  املناخ. كما با

ن  مرّ
ؤ تو اأن  تنمية نظيفة  اآلية  إمكان  الطاقة. وبا اإىل  والنفاذ  الطاقة  اأمن  م�ساكل 

للنفط فهم  رة  الدول امل�سدرّ اأع�ساء منظمة  اأما  لتنميات مماثلة.  املالية  املوارد 

اأنه ميكن اأن يت�رضروا ب�سبب دروب التنمية التي حتدرّ من  وحيدون، مبعنى 

حفوري. لذا، يعترب تنويع اإقت�سادها من اأولويات جدول  الطلب على الوقود الأ

اأعمالها ]12.2.1، 12.3.1[.

هذا  يف  املراجعة  احلالت  درا�سات  من  العامة  �ستنتاجات  الإ بع�س  تربز 

ال�سعيد  على  التنمية  م�سالك  يف  التغيات  متترّع  كيفية  تتناول  التي  الف�سل، 

دلة  اأ عاٍل،  )توافق  انخفا�سًا  اأكرث  إنبعاثات  با اإمكانية متترّعها(  )اأو  القطاعي 

متو�شطة( ]12.2.4[:

قت�سادي من دون اأن تكون  اإن اإنبعاثات غازات الدفيئة تتاأثر بالنمو الإ  •
مرتبطة به ب�سكل جامد: ميكن خليارات ال�سيا�سة اأن حتدث فرقًا.

بكثي  اإنخفا�سًا  اأكرث  الفاعل  نتاج  الإ فيها  يكون  التي  للقطاعات  تتوفر   •
القطاعات  – اأي  ق�سى مع كمية املدخالت عينها  الأ املعقول  نتاج  الإ من 

البعيدة جدًا عن حدود اإنتاجها – فر�سة اإعتماد �سيا�سات »الربح مقابل 

النمو،  ز  وتعزرّ املوارد  ر  حتررّ التي  ال�سيا�سات  اأي  الربح«،  مقابل  الربح 
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من  احلدرّ  اإىل  بالإ�سافًة  امل�ستدامة،  التنمية  يف  اأخرى  اأهداف  وحتقيق 

�سا�س. اإنبعاثات غازات الدفيئة اخلا�سة بخط الأ

املدخالت  اأق�ساه مع  نتاج من  الإ فيها  التي يقرتب  للقطاعات  تتوفر  كما   •
من  للحدرّ  – فر�سًة  نتاج  الإ حدود  يف  قرب  الأ القطاعات  – اأي  املتوفرة 

كلما  لكن،  امل�ستدامة.  التنمية  يف  اأخرى  اأهداف  حتقيق  عرب  نبعاثات  الإ

نتاج، ي�سبح ظهور التنازلت املتبادلة اأكرث اإحتماًل. اإقرتبت من حدود الإ

تكون  اأن  بل  فح�سب،  معني  وقت  يف  »جيرّد«  خيار  اإتخاذ  لي�س  الهام  اإن   •
 – عقود  عدة  – اأحيانًا  طويلة  لفرتة  اأي�سًا  م�ستدامة  ولية  الأ ال�سيا�سة 

للتو�سل اإىل نتائج فعليرّة.

من  جمموعة  اإىل  بل  واحد  �سيا�سي  قرار  اإىل  ل  احلاجة  تربز  ما  غالبًا   •
نبعاثات. ما يطرح م�ساألة التن�سيق  القرارات ال�رضورية للتاأثي على الإ

بني �سيا�سات القطاعات املتعددة ووفقًا ملعايي خمتلفة.

غي  الفردية  ن�سطة  الأ و/اأو  والربامج  ال�سيا�سات  من  التعميم  يتطلب 

النامية  الدول  يف  املناخ،  تغيرّ  تخفيف  عتبار  الإ بعني  تاأخذ  اأن  باملناخ  املتعلرّقة 

موجود  �سيا�سي  اأعمال  جدول  اإىل  املناخ  تغيرّ  اإدخال  حتى  لكن،  مة.  واملتقدرّ

على  التعميم  حتقيق  �سعوبة  اأو  �سهولة  �ستعتمد  رجح.  الأ على  �سيف�سل 

وزن  و�سيكون  �سا�سي.  الأ التنمية  ودرب  اأو ممار�ساته  التخفيف  تكنولوجيا 

�سا�سي يف اإختيار قطاعات  خرى مقابل منافع املناخ املفتاح الأ منافع التنمية الأ

وال�سيا�سة  الكلي،  قت�ساد  الإ �سيا�سة  ب�ساأن  القرارات  اإن  للتعميم.  التنمية 

التاأمني،  وممار�سات  اجلهات،  د  املتعدرّ التنمية  م�رضف  واإقرا�س  الزراعية، 

�سبيل  على  الغابات،  على  واحلفاظ  الطاقة،  واأمن  الكهرباء،  �سوق  واإ�سالح 

املثال، التي غالبًا ما ُتعاَلج بعيدًا عن �سيا�سة املناخ، ميكن اأن حُتدث اآثارًا عميقة 

يف  لكن،  الناجتة.  واملنافع  والكلفة  الالزم،  التخفيف  ومدى  نبعاثات،  الإ على 

اإىل غاز النفط ال�سائل  حيائية  ل من طبخ الكتل الأ بع�س احلالت، مثل التحورّ

يف املناطق الريفية يف الدول النامية، قد يكون خيار غ�س النظر على  اإعتبارات 

نبعاثات باملقارنًة مع منافعه  رتفاع ال�سئيل يف الإ تغيرّ املناخ عقالنيًا، ب�سبب الإ

دلة متو�شطة(  اأ )توافق عاٍل،  الفنرّي(  �س  امللخرّ 18 يف  )اأنظر جدول  ة  التنمويرّ

.]12.2.4[

ب�سكل عام، يربز توافق عايل امل�ستوى على املعلومات النوعيرّة يف هذا الف�سل 

ف  جلهة العالقات بني التخفيف والتنمية امل�ستدامة: هما مرتبطان وميكن التعررّ

على اأوجه التاآزر والتنازلت املتبادلة بينهما. لكن املوؤلفات يف هذه العالقات، 

وب�سكل خا�س يف كيفية ت�سغيلها بهدف اإلتقاط اأوجه التاآزر وجتنرّب التنازلت 

ر�ساد باملمار�سة اجليدة نحو  مر ذاته ين�سحب على الإ املتبادلة، ل تزال قليلة. الأ

دمج اإعتبارات تغيرّ املناخ يف ال�سيا�سات التي ل تتناول املناخ لكن تعترب معنيرّة 

به، مبا يف ذلك حتليل اأدوار خمتلف الالعبني. من �ساأن بلورة دروب تنموية 

مم واملناطق املتابعة فيها – �سمن نطاق �سيناريوهات  إ�ستطاعة الأ ممكنة، وبا

اإنبعاثات غازات الدفيئة املو�سوعة ب�سكل حمدود اأكرث، وال�سيناريوهات التي 

قد  لكنها  للعالقات،  جديد  لتحليل  ال�سياق  ر  توفرّ اأن   – املناخ  تغيرّ  تتجاهل 

دلة حمدودة( ]12.2.4[. تتطلرّب و�سائل منهجيرّة حديثة )توافق عاٍل، اأ

تداعيات خيارات التخفيف بالن�سبة اإىل م�سارات التنمية 

امل�ستدامة

التخفيف  خيارات  �سمن  اإختيارها  املطلوب  للفر�س  متزايدًا  فهمًا  نلحظ 

اأو  امل�ستدامة،  التنمية  اأخرى من  اأوجه  وتطبيقها بطريقة ل تخلق نزاعًا مع 

حتى ت�ستفيد منها، اأو تطبيقها حيث ل ميكن تفادي التنازلت املتبادلة، وذلك 

�سًا  �س الفني ملخرّ إتخاذ قرارات ر�سيدة. ويعطي اجلدول 19 يف امللخرّ لل�سماح با

عن تداعيات اأهم خيارات تخفيف تغيرّ املناخ على التنمية امل�ستدامة ]12.3[.

امل�ستدامة  التنمية  على  ثار  الآ تخفيف  خيارات  تطبيق  يف  الفائدة  تختلف 

داخل القطاع وبني املناطق )توافق عاٍل، اأدلة وافية(5:

اإنتاجية  ن  حت�سرّ التي  ثار  الآ من  التخفيف  خيارات  تاأتي  عام،  ب�سكل   •
بعاد  الأ على  مبنافع  ر�س،  الأ اأو  املياه  اأو  كالطاقة  املوارد،  اإ�ستخدام 

الثالثة للتنمية امل�ستدامة.

وترتبط  اأكيد  غي  اأثرًا  فتمار�س  خرى  الأ ثار  الآ تخفيف  خيارات  اأما   •
قت�سادي الإجتماعي الذي ي�سهد تطبيق اخليار. بال�سياق الإ

والطاقة  الطاقة  كفاءة  مثل  بالبيئة،  املتعلقة  ال�سيا�سات  تكون  ما  غالبًا   •
ن اأمن الطاقة وحتدرّ من اإنبعاثات امللوثات املحلية.  املتجددة، مفيدة وحت�سرّ

ميكن ت�سميم خيارات التخفيف من اآثار تاأمني الطاقة بحيث حتقق فوائد 

التنمية امل�ستدامة، مثل تفادي نزوح ال�سكان املحليني واإ�ستحداث فر�س 

العمل والفوائد ال�سحية.

الرتبة  على  املحافظة  يف  مبنافع  ياأتي  اأن  ميكن  الغابات  اإزالة  من  احلدرّ   •
الإجتماعي  الرفاه  يف  خ�سارة  اإىل  يوؤدي  لكنه  البيئي،  والتنوع  واملاء 

طراف الفاعلة. بالن�سبة اإىل بع�س الأ

التي  والزراعات  مالئمة  بطريقة  م  امل�سمرّ التحريج  يوؤدي  اأن  ميكن   •
من  تعاين  التي  را�سي  الأ اإ�ستعادة  اإىل  البيولوجية  الطاقة  ت�ستخدم 

الرتبة،  داخل  بالكربون  حتفاظ  والإ املاء،  ت�رضب  اإدارة  واإىل  التعرية، 
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قطاعات خمتارة

اأدوات واأفعال ل�صيا�صات غري 

مناخية، تدخل �صمن التوّجه املرجو

ولية  �صانعو القرارات الأ

وفاعلّيتها

جممل اإنبعاثات غازات الدفيئة 

العاملية لكل قطاع، ميكن مواجهتها 

ب�صيا�صات غري مناخية )% من جممل 
)اأ، د(

نبعاثات العاملي(  مالحظاتالإ

قت�ساد الكلي تطبيق ال�رضائب غي املناخية / الإ

عانات و/اأو �سيا�سات �رضيبية  الإ

ع التنمية  اأو تنظيمية اأخرى ت�سجرّ

امل�ستدامة

الدولة )احلكومات على 

كافة امل�ستويات(

نبعاثات 100 جمموع الإ

العاملي من غازات الدفيئة

جمموع من �سيا�سات غي مناخية 

قت�ساد والتنظيم والبنية  تتعلرّق بالإ

التحتية، وميكن اإ�ستخدامها ملواجهة 

نبعاثات العاملي جمموع الإ

اإعتماد ممار�سات للحفاظ على احلراجة

دارة م�ستدامة الغابات ولإ

الدولة )احلكومات على 

كافة امل�ستويات واملجتمع 

املدين واملنظمات غي 

احلكومية(

اإنبعاثات غازات الدفية 7

الناجتة عن اإزالة الغابات

قوانني / ت�رضيعات لوقف اإزالة 

الغابات، وحت�سني اإدارة الغابات، 

إمكانها اأن  وتاأمني بدائل معي�سية با

حتدرّ من اإنبعاثات غازات الدفيئة 

وتوؤمن منافع بيئية.

اإعتماد م�سادر متجددة فاعلة بالقيا�س الكهرباء

اإىل الكلفة، برامج اإدارة جهة الطلب، 

واحلدرّ من نقل اخل�سائر وتوزيعها

الدولة )جلان تنظيمية(، 

وال�سوق )�رضكات 

املوجودات( واملجتمع 

املدين )منظمات غي 

حكومية، جمموعات 

امل�ستهلكني(

ب(

اإنبعاثات ثاين اأك�سيد 20 

الكربون من قطاع 

إ�ستثناء  الكهرباء )با

املنتجني الذاتني(

يزداد توليد الكهرباء ال�سديد 

الإطالق لغازات الدفيئة، ما ي�سكل 

خماوف عاملية متكن مواجهتها من 

خالل �سيا�سات غي مناخية

ع بني اإ�ستخدام الوقود امل�ستورد واردات النفط التنورّ

واملحلي واحلدرّ من كثافة الطاقة يف 

قت�ساد بهدف حت�سني اأمن الطاقة الإ

الدولة وال�سوق )�سوق 

حفوري( الوقود الأ

ب(

اإنبعاثات ثاين اأك�سيد 20 

الكربون املرتبطة 

بالواردات العاملية من 

املنتجات والنفط اخلام

ميكن تنويع م�سادر الطاقة ملواجهة 

املخاوف املتعلرّقة باأمن النفط من 

نبعاثات. دون زيادة الإ

طاقة الريف يف 

الدول النامية

�سيا�سات يف الريف لتعزيز الغازات 

النفطية امل�سيرّلة والكاز والكهرباء 

للطبخ

الدولة وال�سوق )�رضكات 

املوجودات والنفط(، 

واملجتمع املدين )منظمات 

غي حكومية(

ج(

اإنبعاثات غازات الدفيئة >2 

من اإ�ستخدام وقود الكتلة 

حيائية الأ

حيائية يف  يوؤثر اإ�ستعمال الكتلة الأ

الطبخ يف الريف على ال�سحة ب�سبب 

هباء  ث الداخلي، كما يطلق الأ التلورّ

اجلوية التي تعزز الإحرتار العاملي. 

حيائية  ومع اإلغاء اإ�ستخدام الكتلة الأ

يف الطبخ يف املناطق الريفية، مع 

غازات الدفيئة امل�سيَّلة، �سيقلرّ�س 

نبعاثات اإىل 0.70 جيغا طن من  الإ

ثاين اأك�سيد الكربون املكافئ وهي 

كمية قليلة باملقارنة مع املجموع 

نبعاثات غازات الدفيئةز العاملي لإ

التاأمني لقطاعي 

البناء والنقل

عالوات متمايزة، واإلغاء تاأمني 

اخل�سوم، وحت�سني ال�رضوط ملنتجات 

خ�رضاء

الدولة وال�سوق )�رضكات 

التاأمني(

اإنبعاثات غازات الدفيئة 20

الناجتة عن قطاعي النقل 

والبناء

�رضار املتزايدة اإثر  ل الأ ت�سكرّ

تغيرّ املناخ م�سدر خماوف لقطاع 

التاأمني. وميكن لقطاع التاأمني 

اأن يواجه تلك امل�سكلة بوا�سطة 

ال�سيا�سات املعرو�سة هنا.

اإعطاء قرو�س اإىل اإ�سرتاتيجيات القطاع املايل الدويل

وبرامج البلدان والقطاعات الهادفة 

نبعاثات اإىل احلدرّ من الإ

الدولة )املوؤ�س�سات 

املالية الدولية( وال�سوق 

)امل�سارف التجارية(

ب(

اإنبعاثات ثاين اأك�سيد 25 

الكربون من الدول 

النامية )غي مدرجة يف 

ول( املرفق الأ

إمكان املوؤ�س�سات املالية الدولية  با

اأن تعتمد ممار�سات ت�سمح بتجنرّب 

اإقرا�س امل�ساريع الكثيفة يف اإطالق 

اإنبعاثات غازات الدفيئة يف الدول 

نبعاثات  النامية، فهي تخزن الإ

امل�ستقبلية.

مالحظات:

ل عك�ش ذلك. ول، اإل يف حال �سجرّ معلومات من الف�سل الأ  
�أ(

حفوري، الوكالة الدولية للطاقة )2006(. اإنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون الناجتة فقط عن اإحرتاق الوقود الأ  
ب(

اإنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون وحدها. تقديرات املوؤلفني، اأنظر الن�ش.  
ج(

نبعاثات القطاعية تلغي بع�سها البع�ش، وقد تخرج عن نطاقها، وتتعدى تاليًا، يف حال مترّ  نبعاثات اإىل اأهمية القطاعات الن�سبية للعام 2004. ول يعترب اأن الإ ت�سري الإ  
د(

قت�ساد الكلي يف اجلدول. نبعاثات املذكور يف فقرة الإ جمعها، املجموع العاملي لالإ
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ثار  خيارات الترّخفيف من الآ

اإمكانيات التنازل املتبادلاإمكانيات التاآزر يف التنمية امل�صتدامة و�صروط التطبيقوالقطاع

تاأمني الطاقة وا�صتخدامها: الف�صول 4 - 7

حت�سني كفاءة الطاقة يف كافة 

القطاعات )املباين والنقل 

وال�سناعة وتاأمني الطاقة(

)الف�سول 4 - 7(

نبعاثات املحلية  - تتمتع غالبًا بالكفاءة بالقيا�س اإىل الكلفة، وحتدرّ من الإ

ن الراحة الداخلية وحتدرّ  امللوثة ومن اآثارها ال�سحية اأو تزيلها، حت�سرّ

من م�ستويات ال�سجيج اخلارجي، وت�ستحدث فر�س عمل ووظائف 

ن اأمن الطاقة وحت�سرّ

- ميكن اأن ت�ساعد برامج احلكومة وال�سناعة على تخطي النق�س يف 

طراف. �سا�سية التي تواجهها الأ املعلومات وامل�ساكل الأ

- ميكن تطبيق الربامج على كافة م�ستويات احلكومة وال�سناعة.

�رض املنخف�سة الدخل اإىل الطاقة، ومن  - هامة للتاأكد من تلبية حاجة الأ

ثار اأو تبعاتها غي منحازة  اأن عملية تطبيق خيارات التخفيف من الآ

من حيث اجلن�س.

- مل يتم التاأكد من اأثر حت�سني الكفاءة احلرارية ملواقد 

الكتلة الإحيائية يف املناطق الريفية يف الدول النامية على 

حة. ث الهواء يف الداخل وال�سرّ تلورّ

اإ�ستبدال الوقود وخيارات 

اأخرى يف قطاعي النقل والبناء.

)الف�سلني 5 و6(

- متكن معادلة كلفة احلدرّ من ثاين اأك�سيد الكربون بزيادة الفائدة 

ال�سحيرّة.

- تعزيز النقل العام والتنقل من دون �سيارات ياأتي مبنافع اإجتماعية 

كبية.

نتقال من الوقود ال�سلب اإىل الوقود احلديث عند  - ميكن اأن يحدرّ الإ

ث الهواء يف الداخل ويزيد من  الطبخ والتدفئة يف الداخل، من تلورّ

اأوقات فراغ الن�ساء يف البلدان النامية.

- تعترب ماأ�س�سة اأنظمة التخطيط للحدرّ من ثاين اأك�سيد الكربون 

من خالل التن�سيق بني احلكومتني الوطنية واملحلية هامة يف و�سع 

نظمة النقل امل�ستدامة. �سرتاتيجيات امل�سرتكة لأ الإ

كات ديزيل عامة اأكرث كفاءة على م�ستوى الطاقة  - تعدرّ حمررّ

كات البنزين، لكنها تزيد من اإنبعاث اجلزيئات. من حمررّ

ر تدابي اأخرى )با�سات الغاز الطبيعي  - ميكن اأن توفرّ

امل�سغوط والبا�سات الهجينة الكهربائية والعاملة على 

جرة( فائدة مناخية خفيفة. الديزيل وجتديد �سيارات الأ

حفوري  اإ�ستبدال الوقود الأ

مب�سادر طاقة منزلية بديلة.

)الف�سل 4(

د من اأن م�سادر الطاقة املنزليرّة البديلة تتمتع بالكفاءة من  - هام للتاأكرّ

حيث الكلفة.

- حتد من اإنبعاثات الهواء امللوث على ال�سعيد املحلي.

ثانول يف  ي اإىل ن�سوء �سناعات حملية )مثاًل، برنامج الإ درّ
ؤ - ميكن اأن تو

الربازيل(، وبالتايل تولرّد فر�س عمل جديدة.

ن ميزان املدفوعات مقابل راأ�س املال املطلوب من  - يتح�سرّ

�ستثمار. اأجل الإ

حفوري اإنخفا�سًا يف  ر الوقود الأ - تواجه الدول التي ت�سدرّ

�سادراتها.

- امل�سانع الكهرمائية قد توؤدي اإىل نزوح ال�سكان وتت�سبب 

ع البيولوجي. ب�رضر بيئي على الكائنات البيئية والتنورّ

حفوري  اإ�ستبدال الوقود الأ

مب�سادر طاقة بديلة م�ستوردة.

)الف�سل 4(

حيان من اإنبعاث امللوثات املحليرّة. - يحدرّ يف معظم الأ

- قد يكون تطبيقها اأ�رضع من م�سادر الطاقة املنزلية البديلة.

- هامة للتاأكد من اأن م�سادر الطاقة البديلة امل�ستوردة تتمتع بالكفاءة 

من حيث الكلفة.

رة للطاقة وجمتمعاتها. - ي�ستفيد اإقت�ساد الدول امل�سدرّ

- ميكن اأن حتدرّ من اأمن الطاقة.

- ميكن اأن ي�سوء ميزان املدفوعات، لكن احلاجة اإىل راأ�س 

املال قد تنخف�س.

قطاع احلراجة: الف�صل 9

را�سي القفر، ويوقف تدهور الرتبة، وينظم الت�سجي - ميكن اأن يحدرّ من الأ

ب املياه. ت�رضرّ

- ميكن اأن يحفظ خمزون الكربون يف الرتبة اإذا مت احلدرّ من حتريك 

الرتبة عند الزرع واحل�ساد.

نتاج الغذائي. ن الإ - ميكن تطبيقها مع مزروعات حرجية، زراعة حت�سرّ

- ميكن اأن ت�ستحدث فر�س عمل يف الريف و�سناعات ريفية.

ع تطبيق برامج التحريج. - تر�سيم حقوق امللكية ب�سكل وا�سح قد ي�رضرّ

را�سي  را�سي ال�سحيحة قد يناف�س الأ - اإ�ستخدام الأ

غذية. من الغذائي، بينما يزيد كلفة الأ الزراعية ويحدرّ من الأ

حادية من التنوع البيولوجي،  - ميكن اأن حتدرّ الزراعات الأ

مرا�س. كما اأنها اأكرث عر�سة لالأ

ر�س الرطبة  - ميكن اأن يعيق حتويل الفي�س ال�سهلي والأ

الوظائف البيئية.

ع البيولوجي، الفوائد من اإدارة الرتبة واملاء، تفادي اإزالة الغابات. - ميكن اأن يحفظ التنورّ

مطار املحلية. واأمناط هطول الأ

ث الهواء الناجم عن حرائق  - يحدرّ من ال�سحاب املحلي ومن تلورّ

الغابات.

- يف حال متت اإدارته جيدًا، ميكن اأن يولرّد دخاًل من ال�سياحة البيئية 

خ�ساب املزروعة بطريقة م�ستدامة. ومن مبيعات الأ

ر�س و/اأو  - يتطلرّب الزرع اجليد اإ�رضاك ال�سكان املحليني يف اإدارة الأ

تاأمني طرق حياة بديلة، وتطبيق القانون بهدف منع النازحني من 

التعدي على اأر�س الغابات.

قت�سادي لدى بع�س  - ميكن اأن يوؤدي اإىل خ�سارة الرفاه الإ

را�سي،  إ�ستثمار الغابات )اأي اأ�سحاب الأ طراف املعنيرّة با الأ

والعمال النازحني(.

خ�ساب اإىل اإنخفا�س  - ميكن اأن يوؤدي اإنخفا�س تاأمني الأ

خ�ساب وزيادة اإ�ستعمال مواد البناء التي  �سادرات الأ

ت�سبرّب كميات كثيفة من غازات الدفيئة.

�سجار وتبعاتها على التنمية  - ميكن اأن توؤدي اإىل نزع الأ

امل�ستدامة.

- ميكن اأن يزيد اإ�ستعمال املخ�سبات اإنتاج ثاين اأك�سيد - اأنظر التحريج.اإدارة الغابات.

ب الرنتات قد يت�سبب بتدهور نوعية املياه  النرتات، وت�رضرّ

)اجلوفية( املحلية.

فات اإىل فوائد على املدى  - توؤدي احلماية من احلرائق والآ

الق�سي، لكنها تزيد خمزون الوقود الذي ي�سبب احلرائق 

يف امل�ستقبل.

زر والتنازل  عتبارات: التاآ جتماعية( الإ قت�شادية واملحلية والبيئية والإ ثار القطاعية والتنمية امل�شتدامة )الإ �ص الفني : خيارات تخفيف الآ اجلدول 19 يف امللخرّ

املتبادل ]اجلدول 12.4[
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ثار  خيارات الترّخفيف من الآ

اإمكانيات التنازل املتبادلاإمكانيات التاآزر يف التنمية امل�صتدامة و�صروط التطبيقوالقطاع

حيائية )الف�صلني 8 و9( الطاقة الأ

حيائية. - اإيجابية خا�سة عند اإ�ستخدامها على بقايا املزروعات )النواة اإنتاج الطاقة الأ

�سجار(. لياف و/اأو اأغ�سان الأ والق�سور والأ

- ي�ستحدث فر�س عمل يف الريف.

حيائية  غرا�س الطاقة الأ �سجار لأ - تتطلب زراعة املحا�سيل والأ

ر اأر�س ويد عاملة زراعية مالئمة لتفادي التناف�س مع  فقط توفرّ

نتاج الغذائي. الإ

- ميكن اأن يت�سبب بتداعيات بيئية �سلبية يف حال اإ�ستخدامه 

بطريقة غي م�ستدامة  – خ�سارة التنوع البيولوجي، التناف�س 

فات. على املوارد املائية، زيادة اإ�ستعمال املخ�سبات ومبيدات الآ

من الغذائي )املوقع حمدد( وزيادة كلفة  - م�سكلة ممكنة مع الآ

غذية. الأ

الزراعة: الف�صل 8

را�سي الزراعية )اإدارة  اإدارة الأ

املغذيات، واحلراثة، والبقايا، 

واحلراجة الزراعية، واملاء 

ر�س(. رز، وتبوير الأ والأ

رتقاء بنوعية املياه  ميكن اأن يوؤدي حت�سني اإدارة املغذيات اإىل الإ

اجلوفية وال�سحة البيئية للنظام البيئي الزراعي.

- قد توؤدي التغييات يف ال�سيا�سات املائية اإىل ت�سارب امل�سالح 

وتهدد الرتابط الإجتماعي.

- ميكن اأن توؤدي اإىل �سوء اإ�ستخدام املياه.

من اإدارة اأرا�سي الرعي. ر وتوفر الأ ن اإنتاجية املا�سية وحتدرّ من الت�سحرّ - حت�سرّ

الإجتماعي للفقراء.

- تفر�س اإعتماد القوانني وتطبيقها بهدف منع الرعي غي 

م. املنظرّ

رز التقليدية واإدارة املا�سية الدخل اإدارة املا�سية. ن الدمج بني زراعة الأ - يح�سرّ

حتى يف املناطق القاحلة و�سبه القاحلة.

اإدارة النفايات: الف�صل 10

دفن القمامة بطريقة �سحية 

ومنظمة واإ�ستعادة غاز القمامة 

بهدف اإلتقاط غاز امليثان.

- ميكن اأن يزيل اإغراق النفايات غي امل�سبوط وحرق النفايات يف 

ن �سحة العمال وال�سكان و�سالمتهم. الهواء الطلق، ويح�سرّ

- ميكن اأن توفر املواقع فوائد يف جمال الطاقة وم�ساحات عامة 

هداف الإجتماعية يف اإطار البنية التحتية  للرتفيه ول�سواها من الأ

املدنية.

- عند تطبيقه بطريقة غي م�ستدامة، ميكن اأن يت�سبرّب بن�س 

يوؤدي اإىل تلوث الرتبة واملياه اجلوفية، ما يوؤدي اإىل اآثار �سحية 

�سلبية.

معاجلة بيولوجية للنفايات 

واملياه املبتذلة )حتويل اإىل 

اأ�سمدة، اله�سم غي الهوائي، 

معاجلو املياه املبتذلة بطريقة 

هوائية وغي هوائية(.

- ميكن اأن تق�سي على العوامل املمر�سة وتاأتي بتعديالت مفيدة 

على الرتبة يف حال مت تطبيقها جيدًا عرب اإ�ستخدام النفايات 

عة. الع�سوية املف�سولة بح�سب امل�سدر، اأو املياه املبتذلة املجمرّ

- ميكن اأن ت�ستحدث فر�س عمل.

- ميكن اأن توفر العمليات غي الهوائية فوائد على الطاقة من 

خالل جمع الهيدروكربون واإ�ستعماله.

- م�سدر روائح وتلوث املياه يف حال مل يتم �سبطه والتحكم به 

بطريقة مالئمة.

الإحراق والعمليات احلرارية 

خرى. الأ

- مكلفة باملقارنة مع الدفن املنظم والتحويل اإىل اأ�سمدة.- احل�سول على اأكرب فائدة ممكنة على الطاقة من النفايات.

- غي م�ستدام يف الدول النامية يف حال كانت البنية التحتية 

رة. الفنية غي متوفرّ

�ستثمار الإ�سايف يف التحكم بتلوث الهواء والف�سل بح�سب  - الإ

امل�سدر �رضوري ملنع اإنبعاثات املعادن الثقيلة و�سميات الهواء 

خرى. الأ

�ستعمال،  التدوير، واإعادة الإ

واحلدرّ من النفايات.

- تاأمني الوظائف على ال�سعيد املحلي واحلدرّ من اإ�ستعمال الطاقة 

واملواد اخلام يف املنتوجات اخلا�سعة للتدوير.

�ستفادة من م�ساعدة املنظمات غي احلكومية، وراأ�س  - ميكن الإ

املال يف القطاع اخلا�س يف �سناعات التدوير، وتطبيق القواعد 

البيئية، والتخطيط املدين لف�سل معاجلة النفايات واأن�سطة التخل�س 

من النفايات عن حياة املجتمع.

- يوؤدي الك�سح الطبيعي غي املنظم اإىل م�ساكل كبية على 

ال�سحة وال�سالمة بالن�سبة اإىل من يعتا�سون من النفايات.

- تنمية �سناعات التدوير املحلية تتطلب توفر راأ�س املال.
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ر�س امل�ستخدمة يف اإنتاج  قت�ساد الريفي، لكنها قد تناف�س الأ واإفادة الإ

البيولوجي. ع  التنورّ غذية وت�رض  الأ

ثار  الآ من  التخفيف  اأعمال  خالل  من  امل�ستدامة  التنمية  تعزيز  ميكن   •
والنقل  النفايات  اإدارة  قطاعات  يف  وخا�سًة  القطاعات،  معظم  يف 

من  واحلدرّ  الطاقة  اإ�ستخدام  يف  النق�س  خالل  من  �سيما  ول  والبناء، 

التلوث.

املقدمة

يناق�س هذا الف�سل اأدوات ال�سيا�سة الوطنية وتطبيقها ومبادرات القطاع 

التعاون  واإتفاقات  احلكومية  غي  واملنظمات  املحلية  واحلكومات  اخلا�س، 

الدولية  تفاقات  والإ الوطنية  ال�سيا�سات  مناق�سة  اأمكن، متت  واأينما  الدولية. 

البيئية،  الكفاءة  وهي:  اأ�سا�سها،  على  تقييمها  ميكن  مبادئ  اأربعة  اإطار  يف 

املوؤ�س�ساتية.  واجلدوى  التوزيع،  ومفهوم  الكلفة،  اإىل  بالقيا�س  والفاعلية 

وهناك عدد من املعايي الإ�سافية ميكن النظر فيها بو�سوح، كتاأثي التناف�سية 

اإتخاذ  عند  حمددة  معايي  تطبرّق  اأن  للحكومات  وميكن  دارية.  الإ والتكاليف 

داء. ]13.1[.   دوات وتقييم ما بعد الأ قرارات، لإجراء رقابٍة م�سبقة بني الأ

اأدوات ال�سيا�سة الوطنية وتطبيقها وتفاعلها

ر عدد وا�سع من ال�سيا�سات والتدابي الوطنية  ما زالت ت�سي الكتب اإىل توفرّ

لدى احلكومات بهدف احلدرّ من اإنبعاثات غازات الدفيئة. وت�سم: الت�رضيعات، 

تفاقات  والإ للتداول،  القابلة  والرخ�س  والر�سوم،  وال�رضائب،  واملقايي�س، 

لغاء التدريجي، وتاأمني املحفرّزات املالية، واأدوات البحث  الطوعية، واإعانات الإ

والتنمية واملعلومات. وميكن ل�سيا�سات اأخرى، مثل تلك املوؤثرة على التجارة 

جنبية املبا�رضة واأهداف التنمية الإجتماعية، اأن توؤثر بدورها  �ستثمارات الأ والإ

على اإنبعاثات غازات الدفيئة. وب�سكل عام، اإذا مت دمج �سيا�سات تغيرّ املناخ مع 

إمكانها اأن ت�ساهم يف التنمية امل�ستدامة  خرى، �سي�سبح با �سيا�سات احلكومة الأ

مة على حد �سواء )اأنظر الف�سل 12( ]13.1[. يف الدول النامية واملتقدرّ

كافًة  والغازات  القطاعات  نطاق  على  نبعاثات  الإ من  احلدرّ  عملية  وحتتاج 

اإىل حمفظة من ال�سيا�سات املالئمة، تتوافق والظروف الوطنية. وفيما حتدد 

ال�سيا�سات  وا�سعو  ي�ستخدم  تلك،  اأو  داة  الأ هذه  �سلبيات  اأو  فوائد  الكتب 

ب�سكل وا�سع املعايي املذكورة اأعاله عند اإختيار ال�سيا�سات وتقييمها. وميكن 

. وحتتاج اإىل تعديل  دوات ب�سكل جيد اأو �سيء، �سارم اأو لنيرّ ت�سميم كافة الأ

دوات  مع الوقت وتعزيز اأنظمة مراقبة واإلزام تكون قابلة للعمل. كما ميكن لالأ

خرى  اأن تتفاعل مع املوؤ�س�سات والت�رضيعات املوجودة يف قطاعات املجتمع الأ

دلة وافية( ]13.1[. )توافق عاٍل، اأ

دوات  ًا وافيًا من املعلومات لتقييم كيفية اإ�ستجابة تلك الأ تعطي الكتب كمرّ

�س الفني( ]13.2[،  املختلفة للمعايي املذكورة اأعاله )اأنظر اجلدول 20 يف امللخرّ

مقرتحًة، ب�سكل عام، على النحو التايل:

تكون  وقد  بيئيًا.  يقينًا  عادًة  التنظيمية  واملقايي�ص  التدابري  توؤمن   •
مفيدة يف َمَنَع نق�س املعلومات اأو حواجز اأخرى ال�رضكات اأو امل�ستهلك 

التنظيمية  املقايي�س  تعطي  ول  �سعار.  الأ موؤ�رضات  اإىل  �ستجابة  الإ من 

تنمية تكنولوجيات جديدة  اأجل  ثة من  امللورّ طراف  الأ اإىل  عادة حمفرّزات 

عت املقايي�س  مثلة حيث �سجرّ ر بع�س الأ ث، لكن تتوفرّ بهدف احلدرّ من التلورّ

بتكار التكنولوجي. وتعترب املقايي�س ممار�سة �سائعة يف قطاع  التنظيمية الإ

بتكار. ورغم العدد القليل ن�سبيًا من املقايي�س التي  املباين، وهو كثي الإ

نت املقايي�س من  اإعُتمدت خ�سي�سًا للحدرّ من اإنبعاثات غازات الدفيئة، متكرّ

دلة وافية( ]13.2[. تقلي�س الغازات كمنفعة م�سرتكة )توافق عاٍل، اأ

على  اأو  الكربون  على  تطبيقها  )ميكن  والر�صوم  ال�صرائب  حتظى   •
كافة غازات الدفيئة( بعالمات عالية جلهة فاعليرّتها بالقيا�س اإىل الكلفة، 

نظرًا اإىل اأنها توؤمن بع�س التاأكيدات على م�ستوى الكلفة احلدية ملراقبة 

نبعاثات، ولكن،  ث. اإل اأنها ل ميكنها اأن ت�سمن م�ستوى معنيرّ من الإ التلورّ

تطبيقها  اأحيانًا  وي�سعب  بيئيًا.  فاعلة  �رضائب  ت�سميم  ميكن  نظريًا، 

وتعديلها �سيا�سيًا. وعلى غرار الت�رضيعات، ترتبط كفاءتها البيئية مبدى 

�رضامتها. وكما هي احلال مع اأدوات ال�سيا�سات، من ال�رضوري حماولة 

دلة وافية( ]13.2[. ثار ال�سارة )توافق عاٍل، اأ منع الآ

الرخ�ص القابلة للتداول هي اأدوات اإقت�سادية تزداد �سعبيتها، وتهدف   •
ثات التقليدية وغازات الدفيئة على امل�ستويات القطاعية  اإىل مراقبة امللورّ

داة  والوطنية والدولية. ويحدرّ حجم املخ�س�سات �سعر الكربون وكفاءة الأ

البيئية، بينما يوؤثر توزيع املخ�س�سات على التناف�سية. وت�سي اخلربة 

حكام امل�رضفية على تاأمني ليونة موؤقتة هامة، واإىل �رضورة  اإىل قدرة الأ

إنتباه كبي لتاأمني فاعلية النظام )توافق عاٍل،  متثال با ت�سميم اأحكام الإ

نبعاثات مبوجب نظام  دلة و�فية(. اأما عدم اليقني يف �سعر تخفي�سات الإ �أ

لتحقيق  الإجمالية  الكلفة  ال�سعب، مبدئيًا، معرفة  تداول ما فيجعل من 

ة ]13.2[. اأهداف اخلف�س املرجورّ

ن�رض  ال�صناعة واحلكومات وحمالت  الطوعية بني قطاع  تفاقات  الإ  •
ال�ساأن  اأ�سحاب  بتوعية  تقوم  �سيا�سيًا،  جاذبة  اأدوات  هي  املعلومات 

ت دورًا يف تطوير العديد من ال�سيا�سات الوطنية. ومل تتمكن اأكرثية  درّ
واأ

دوات واإتفاقات 13  ال�سيا�سات والأ

    التعاون
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نتائج  لتخطي  نبعاثات  لالإ كبي  خف�س  حتقيق  من  الطوعية  تفاقات  الإ

من  عدد  يف  خية  الأ تفاقات  الإ بع�س  عت  �رضرّ ولكن  كالعادة«.  »العمل 

ى اإىل خف�س ملمو�س  درّ
رة، ما اأ الدول تطبيق اأف�سل التكنولوجيات املتوفرّ

دلة وافية(. وت�سم  اأ �سا�س )توافق عاٍل،  نبعاثات مقارنة مع خط الأ لالإ

وم�ساركة  �سا�س،  الأ خلط  و�سيناريو  وا�سحة،  اأهدافًا  النجاح  عوامل 

الر�سمية  املراقبة  واأحكام  واملراجعة،  الت�سميم  يف  الثالث  الطرف 

.]13.2[

الوطنية  دون  واحلكومات  ال�رضكات  تعتمد  الطوعية:  عمال  الأ  •
واملنظمات غي احلكومية وجمموعات من املجتمع املدين عددًا وا�سعًا من 

عمال الطوعية، امل�ستقلة عن ال�سلطات احلكومية، ما قد يحدرّ  خمتلف الأ

ع ن�رض  بتكارية وي�سجرّ من اإنبعاثات غازات الدفيئة ويعزز ال�سيا�سات الإ

التكنولوجيات اجلديدة. ولكنها، وحيدة، ل متلك اإل تاأثيًا حمدودًا على 

قليمي ]13.2[. امل�ستويني الوطني والإ

تعزيز  بهدف  احلكومات  قبل  من  املالية  املحّفزات  ُت�ستعمل  ما  غالبًا   •
ن�رض تكنولوجيات جديدة تطلق كميات اأقل من الكربون. ورغم اإرتفاع 

مع  باملقارنة  حيان،  الأ اأغلب  يف  كهذا  لربامج  قت�سادية  الإ التكاليف 

اأمام  العوائق  لتخطي  اأحيانًا  �رضورية  تبقى  اأعاله،  املذكورة  دوات  الأ

غرار  وعلى  وافية(.  اأدلة  عاٍل،  )توافق  اجلديدة  التكنولوجيا  دخول 

لتجنرّب  حذر  ت�سميم  اإىل  املحفرّزات  برامج  حتتاج  خرى،  الأ ال�سيا�سات 

املبا�رضة  وغي  املبا�رضة  عانات  الإ زالت  وما  ال�سارة.  ال�سوق  تاأثيات 

من  العديد  يف  �سائعة  ممار�سًة  وللزراعة  حفوري  الأ الوقود  �ستخدام  لإ

الدول رغم اإنخفا�س اإعانات الفحم خالل العقد املا�سي يف العديد من دول 

قت�سادي ويف بع�س الدول النامية  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإ

)اأنظر اأي�سًا الف�سول 2، و7، و11( ]13.2[.

النهج

املعايري

اجلدوى املوؤ�ص�صاتيةاإحرتام مفهوم التوزيعالكفاءة بالقيا�ص اإىل الكلفةالكفاءة البيئية

الت�رضيعات 

واملقايي�س

حتديد مبا�رض مل�ستويات 

نبعاثات، رغم بع�س  الإ

�ستثناءات. تعتمد على الإحالت  الإ

متثال. والإ

تعتمد على الت�سميم، يوؤدي غالبًا 

د اإىل تكاليف اإمتثال  التطبيق املوحرّ

عامة اأعلى.

يعتمد على م�ستوى نطاق العمل. 

طراف امل�ساركون  قد ل ي�ستفيد الأ

ال�سغار اأو اجلدد.

تعتمد على القدرة الفنية، م�سهورة 

لدى املنظمني، يف دول ذات اأ�سواق 

داء. �سعيفة الأ

ال�رضائب 

والر�سوم

تعتمد على قدرة تثبيت ال�رضائب 

عند م�ستوى يوؤدي اإىل تغيي 

ال�سلوك.

اأف�سل مع تطبيق وا�سع النطاق. 

تكاليف اإدارية اأعلى للموؤ�س�سات 

ال�سعيفة.

تراجعي، ميكن حت�سينه مع اإعادة 

تدوير الدخل.

غي م�سهورة �سيا�سيًا، قد ي�سعب 

اإلزامها يف موؤ�س�سات تعاين من 

�سوء التنمية.

الرخ�س القابلة 

للتداول

ق�سى  تعتمد على احلدرّ الأ

متثال. نبعاثات وامل�ساركة والإ لالإ

تنخف�س مع م�ساركة حمدودة 

وعدد قطاعات اأقل.

ويل  يعتمد على التخ�سي�س الأ

ل الرخ�س  للرخ�س. قد ت�سكرّ

رين. �سعوبات ل�سغار امل�سدرّ

حتتاج اإىل اأ�سواق تعمل جيدًا واإىل 

موؤ�س�سات تكاملية.

تفاقات الطوعية تعتمد على ت�سميم الربنامج، مبا الإ

يف ذلك اأهداف وا�سحة و�سيناريو 

�سا�س، م�ساركة طرف ثالث  خلط الأ

حكام ومراجعتها  يف ت�سميم الأ

ومراقبتها.

تعتمد على ليونة املحفرّزات 

واملكافاآت والعقوبات احلكومية 

ونطاقها.

منافع متزايدة للم�ساركني 

وحدهم.

غالبًا ما تكون م�سهورة �سيا�سيًا، 

وحتتاج اإىل عدد كبي من املوظفني 

داريني. الإ

اإعانات وحمفرّزات 

اأخرى

تعتمد على ت�سميم الربنامج. اأقل 

تاأكيدًا من الت�رضيعات واملقايي�س.

تعتمد على م�ستوى الربنامج 

وت�سميمه، قابلة لزعزعة ال�سوق.

منافع مل�ساركني خمتارين، رمبا ملن 

ل يحتاج اإليها فعاًل.

م�سهورة بني الدول املتلقية، 

مقاومة ممكنة من املالكني 

املطلقني. ي�سعب اإلغاءها.

يعتمد على اإ�ستمرار التمويل، عند البحث والتطوير

تطوير التكنولوجيات وال�سيا�سات 

املطلوب ن�رضها. منافع ممكنة على 

املدى الطويل.

يعتمد على ت�سميم الربنامج وعلى 

م�ستوى املخاطر.

يفيد اأوًل امل�ساركني املختارين. 

وجود اإمكانية  �سوء تخ�سي�س 

موال ب�سهولة. الأ

يحتاج اإىل العديد من القرارات 

املنف�سلة. يعتمد على قدرة البحث 

وعلى التمويل الطويل املدى.

�سيا�سات ن�رض 

املعلومات

تعتمد على كيفية اإ�ستخدام 

امل�ستهلك للمعلومات، تزداد 

�سرتاك مع  فاعليتها عند الإ

�سيا�سات اأخرى.

متدنية الكلفة مبدئيًا ولكن تعتمد 

على ت�سميم الربنامج.

قد تكون اأقل فاعلية للمجموعات 

)املتدنية الدخل مثاًل( التي ل متلك 

النفاذ اإىل املعلومات.

تعتمد على التعاون بني املجموعات 

همية اخلا�سة. ذات الأ

دوات ال�شيا�شة البيئية الوطنية ومعايي التقييم ]اجلدول 13.1[ �ص التنفيذي: اأ اجلدول 20 يف امللخرّ

دوات متثرّل اأف�سل املمار�سات بدًل من اأن تكون مثالية نظريًا. وي�ستند التقييم احلايل ب�سكل اأ�سا�سي اإىل خربات وكتب من الدول  فرتا�ش باأن الأ مالحظات: يعتمد التقييم على الإ

خرى كانت حمدودة. وقد تختلف اإمكانية التطبيق يف دول وقطاعات وظروف حمددة  دوات يف الدول الأ قران حول كفاءة الأ املتقدرّمة، نظراً اإىل اأن املقالت املراجعة من قبل الأ

دوات ب�سكل   مبرحلة اإنتقالية. وميكن تعزيز الكفاءة البيئية والفاعلية بالقيا�ش اإىل الكلفة عندما يتم تركيب الأ
رّ
قت�ساد الذي مير ب�سكل كبري، خا�سًة يف الدول النامية وحالت الإ

اإ�سرتاتيجي واأقلمتها مع الظروف املحلية.
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املحفرّزات  من  خا�سًا  نوعًا  والتطوير  للبحث  احلكومة  دعم  ل  ي�سكرّ  •
اإطالق غازات  اأداة هامة لتوفي تكنولوجيا منخف�سة  اأن يكون  إمكانه  با

ال�سبعينيات،  يف  البرتول  اأزمة  بعد  لكن،  الطويل.  املدى  على  الدفيئة 

الطاقة،  جمال  يف  البحث  برامج  من  للعديد  احلكومات  متويل  اإنخف�س 

مم املتحدة الإطارية  اإتفاقية الأ ثم بقي م�ستقرًا حتى بعد امل�سادقة على 

�ستثمار واإىل �سيا�سات  ب�ساأن تغيرّ املناخ. وتظهر احلاجة اإىل مزيد من الإ

يف  التكنولوجيات  جهوزية  ل�سمان  والتطوير  البحث  جمال  يف  جديدة 

الت�سويق بهدف تثبيت غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي )اأنظر الف�سل 

قت�سادية والتنظيمية لتعزيز ن�رض التكنولوجيا  دوات الإ 3(، اإىل جانب الأ

دلة وافية( ]13.2.1[. واإنت�سارها )توافق عاٍل، اأ

للراأي  ف�ساح  الإ اإحتياجات  اأحيانًا  ت�سمى  املعلومات:  ن�صر  اأدوات   •
ر اإيجابيًا على النوعية البيئية من خالل ال�سماح  ؤثرّ إمكانها اأن تو العام، وبا

ر اإل معلومات  للم�ستهلك باأن يبني خياراته على معرفة اأف�سل. ول تتوفرّ

نبعاثات، لكن  حمدودة يف �سياق قدرة تاأمني املعلومات على احلدرّ من الإ

خرى )توافق  ن كفاءة ال�سيا�سات الأ إمكان املعلومات الإ�سافية اأن حت�سرّ با

دلة وافية( ]13.2[. عاٍل، اأ

والفاعلية  قت�سادية  الإ الكفاءة  ذات  دوات  الأ من  مزيج  تطبيق  ويحتاج 

البيئية اإىل فهم جيرّد للم�سائل البيئية املطلوب مواجهتها، ولعالقتها ب�سيا�سات 

م�ستوى  على  اأما  املزيج.  داخل  بينها،  ما  يف  ولتفاعلها  اأخرى،  جمالت  يف 

املمار�سة فيتم تطبيق ال�سيا�سات املتعلرّقة باملناخ ب�سكل ع�سوائي وبعزل تام، 

فهي تخرج عن نطاقها لتت�سابك مع �سيا�سات اأخرى ترتبط بالبيئة واحلراجة 

والزراعة واإدارة النفايات والنقل والطاقة، وحتتاج، يف العديد من احلالت، 

دلة وافية( ]13.2[. اإىل اأكرث من اأداة واحدة )توافق عاٍل، اأ

مبادرات احلكومات الوطنية الفرعية وال�رضكات 

واملنظمات غي احلكومية

إمكان ال�رضكات  رغم �سيطرة الدرا�سات املبنية على اأدوات حكومية وطنية، با

قليمية واملنظمات غي احلكومية وجمموعات املجتمع  وال�سلطات املحلية والإ

عمال م�ستقلة  إعتماد عدٍد وا�سع من الأ املدين اأن توؤدي هي اي�سًا دورًا هامًا با

ومتتد  الدفيئة.  غازات  اإنبعاثات  من  احلدرّ  بهدف  احلكومية،  ال�سلطات  عن 

نبعاثات، ويف بع�س  اأعمال ال�رضكات من مبادرات طوعية اإىل اأهداف احلدرّ من الإ

�سباب التي جتعل ال�رضكات تقوم  احلالت، اأنظمة تداول داخلية. ومن بني الأ

باأعمال م�ستقلة، ُتذكر الرغبة يف التاأثي على عمل احلكومة اأو الوقاية منه، ويف 

اأعمال  وت�سم  واملنتجات.  ال�رضكات  باقي  عن  التميرّز  ويف  مالية،  قيمة  اإن�ساء 

على  اأو  املحافظة  م�ستوى  على  ال�سلطات  اأو  والوطنية  قليمية  الإ ال�سلطات 

امل�ستوى املحلي، مقايي�س حمفظة قابلة للتجديد وبرامج متعلرّقة بكفاءة الطاقة 

ق�سى  الأ باحلد  تتعلرّق  قطاعية  اآليات  وو�سع  نبعاثات  الإ ت�سجيل  وحماولة 

عمال اإىل التاأثي على ال�سيا�سات الوطنية ومعاجلة  وبالتداول. وتهدف تلك الأ

و اإن�ساء منافع 
طراف املعنيني وخلق حمفرّزات لل�سناعات اجلديدة اأ خماوف الأ

نبعاثات  بيئية م�سرتكة. اأما املنظمات غي احلكومية فتعزز برامج احلدرّ من الإ

اأ�سحاب  مع  حوار  واإجراء  الدعاوى  ورفع  العام  الراأي  توعية  خالل  من 

اإنبعاثات غازات  اأن يحدرّ  عمال املذكورة اأعاله  إمكان العديد من الأ ال�ساأن. وبا

التكنولوجيات اجلديدة  تنمية  ع  وي�سجرّ بتكارية  الإ ال�سيا�سات  ويعزز  الدفيئة 

والإختبارات مع موؤ�س�سات جديدة، ولكن على حدى، فتاأثيها غالبًا ما يكون 

عمال اإىل تغيي يف ال�سيا�سات الوطنية كي  حمدودًا. اإذ يجب اأن توؤدي تلك الأ

دلة وافية( ]13.4[. نبعاثات )توافق عاٍل، اأ حتدرّ ب�سكل فاعل الإ

تفاقات الدولية )اإتفاقات ب�ساأن تغيرّ املناخ واإتفاقات  الإ

اأخرى(

املناخ مع بروتوكول  مم املتحدة ب�ساأن تغيرّ  تفاقية الإطارية لالأ الإ نت  متكرّ

كيوتو من و�سع جمموعة من املعايي كو�سائل حلل م�سكلة بيئية دولية طويلة 

اإ�ستجابة  اإ�سرتاتيجية  وىل نحو تطبيق  اإل اخلطوات الأ اأنها لي�ست  اإل  مد،  الأ

دولية ملكافحة تغيرّ املناخ. واأهم ما حققه بروتوكول كيوتو هو تعزيز عدد من 

جديدة.  موؤ�س�ساتية  واآليات  دويل  كربون  �سوق  واإن�ساء  الوطنية  ال�سيا�سات 

نت  قت�سادية على الدول امل�ساركة فما زالت غي وا�سحة. ومتكرّ اأما تاأثياته الإ

وتعبئة  وا�سعة  م�ساريع  �سبكة  اإن�ساء  من  خا�س  ب�سكل  النظيفة  التنمية  اآلية 

موارد مالية كبية، اإل اأنها واجهت حتديات منهجية متعلرّقة بتحديد خطوط 

ن الربوتوكول من تعزيز تنمية اأنظمة  �سا�س واخلطوط الإ�سافية. كما متكرّ الأ

وتعيقه حاليًا  بعد.  بالكامل  عامليًا  نظامًا  ين�سئ  لكنه مل  نبعاثات،  بالإ التداول 

نبعاثات، و�سيكون له تاأثي حمدود على تركيزات الغالف  احلدود اخلجولة لالإ

تدابي  �سل�سلة  وىل  الأ لتزام  الإ تلت مرحلة  لو  فاعلية  اأكرث  اجلوي. و�سيكون 

تهدف اإىل حتقيق املزيد من اخلف�س وتطبيق اأدوات �سيا�ساتية تغطي �رضيحة 

دلة وافية( ]13.3[. نبعاثات العاملية )توافق عاٍل، اأ اأكرب من الإ

نبعاثات  الإ التي حققت خف�سًا يف  العديد من اخليارات  اإىل  الكتب  وت�سي 

تفاقية وبروتوكولها، على �سبيل املثال: اإعادة النظر يف �سكل  داخل وخارج الإ

و�سبه  القطاعية  تفاقات  الإ نطاق  وتو�سيع  و�رضامتها،  نبعاثات  الإ اأهداف 

تكنولوجيا  برامج  وتعزيز  واإعتمادها،  م�سرتكة  �سيا�سات  وتطوير  الوطنية، 

هة نحو التنمية،  عمال املوجرّ البحوث والتطوير والعر�س الدولية، وتطبيق الأ

وتو�سيع اأدوات التمويل )توافق عاٍل، اأدلة وافية(. ومن املمكن اإدخال عنا�رض 

وبرامج  الدولية  والتطوير  البحث  اأعمال  م�ستوى  على  التعاون  مثل  خمتلفة 
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الدول  املقارنة ما بني جهود  لكن  اإتفاق واحد،  دنى والتداول �سمن  الأ احلدرّ 

دلة  اأ )توافق متو�شط،  املوارد  الكثي من  و�ستتطلرّب  معقدة  �ستكون  املختلفة 

متو�شطة( ]13.3[.

تفاق الفاعل  تفاق الناجح هو الإ وجند توافقًا وا�سعًا يف الكتب يق�سي باأن الإ

جدوى  وذات  ن�ساف،  والإ التوزيع  مب�ساألة  ياأخذ  الكلفة،  حيث  ومن  بيئيًا 

دلة وافية( ]13.3[. موؤ�س�ساتية )توافق عاٍل، اأ

تفاقات امل�ستقبلية  ر كتب جديدة كثية تتناول الهيكليات املمكنة لالإ وتتوفرّ

الدولية وم�سمونها. واأ�سارت تقارير اللجنة احلكومية الدولية املعنيرّة بتغيرّ 

من  اأو�سع  �رضيحة  ي�سم  ل  نهج  اأي  اأن  اإىل  ال�سابقة،  تقاريرها  يف  املناخ، 

نبعاثات �سيكون اإما اأكرث كلفًة اأو اأقل فاعلية بيئيًا، نظرًا اإىل اأن تغيرّ املناخ  الإ

دلة وافية( )اأنظر الف�سل 3( ]13.3[. هو م�سكلة عاملية )توافق عاٍل، اأ

هداف والقيام  تفاقات امل�ستقبلية مناق�سة الأ وتقرتح معظم الكتب على الإ

بتدابي حمددة وو�سع جداول زمنية وامل�ساركة واإعتماد اإقرتاحات موؤ�س�ساتية 

املحفرّزات  اإىل  خرى  الأ العنا�رض  ق  وتتطررّ متثال.  الإ واأحكام  تقارير  وو�سع 

متثال )توافق عاٍل، اأدلة وافية( ]13.3[. وعقوبات عدم امل�ساركة وعدم الإ

هداف الأ

اإذ  اإتفاق ب�ساأن املناخ.  اأي  اأهداف وا�سحة عن�رضًا هامًا يف  ل حتديد  ي�سكرّ

مد وتاأمني  ه الق�سي الأ هداف اأن تعطي روؤية م�سرتكة حول التوجرّ إمكان الأ با

هداف  الأ ي�ساعد و�سع  عمال. كما  الأ يطلبه قطاع  ما  مد، وهو  الأ يقنٍي طويل 

العمل،  لتعزيز  زًا  حمفرّ ويوؤمن  واملوؤ�س�سات،  لتزامات  الإ هيكلية  حتديد  على 

دلة  وي�ساعد على و�سع معايي ملدى جناح تطبيق الإجراءات )توافق عاٍل، اأ

و�فية( ]13.3[.

مد  الأ الق�سي  العمل  على  كثيًا  مد  الأ الطويل  الهدف  اإختيار  ويوؤثر 

فرتتبط  املكافحة  كلفة  اأما  الدويل.  النظام  ت�سميم  على  وبالتايل  املطلوب، 

نبعاثات بني  بالهدف وتختلف مع املناطق وتعتمد على تخ�سي�س تراخي�س الإ

دلة وافية( ]13.3[. املناطق وعلى م�ستوى امل�ساركة )توافق عاٍل، اأ

ومتو�سطة  ق�سية  اأهدافًا  الدولية  نظمة  الأ ت�سميم  خيارات  ت�سم  وقد 

مد. ويكمن اأحد اخليارات يف اإختيار هدف لرتكيزات غازات الدفيئة  وطويلة الأ

مد اأو هدف تثبيت درجات احلرارة. وميكن لهدف كهذا اأن ي�ستند  الطويلة الأ

اإىل التاأثيات املادية املطلوب جتنرّبها، اأو، نظريًا، على اأ�سا�س ال�رضر النقدي 

وغي النقدي املطلوب جتنرّبه. وميكن اأي�سًا، بدًل من التوافق حول تركيزات 

احلرارة،  درجات  من  معيرّنة  م�ستويات  اأو  الكربون  اأك�سيد  ثاين  من  حمددة 

والتطوير  البحث  تكنولوجيا  مثل  مد حمددة،  الأ اأعمال طويلة  التوافق حول 

الناجتة عن قطاع  اإنبعاثات الكربون  – مثاًل: »الق�ساء على  الن�رض  واأهداف 

الطاقة بحلول العام 2060«. وتكمن فائدة هدف �سبيه يف اإمكانية ربطه باأعمال 

دلة وافية( ]13.3[. حمددة )توافق عاٍل، اأ

ط« وهي هدٌف اأق�رض  خرى، جند »اإ�سرتاتيجية حتورّ ومن بني اخليارات الأ

هداف الطويلة  اإنطالقًا منه، حتقيق عدٍد من الأ نبعاثات دولية، ميكن،  اأمدًا لإ

مد، ُتترّخذ القرارات يف اخلطوات  ة. وبعد حتقيق الهدف الق�سي الأ مد مرجورّ الأ

رة وم�ستويات عدم اليقني املخفرّ�سة  املقبلة اإنطالقًا من املعرفة اجلديدة املتوفرّ

دلة متو�شطة( ]13.3[. )توافق متو�شط، اأ

امل�صاركة

تفاقات الدولية من خجولة اإىل مكثرّفة. وميكن  ترتاوح م�ساركة الدول يف الإ

حتديد الفرق بني اأعمال الدول امل�ساركة بناًء على معرفة موعد القيام بالعمل، 

ومن يقوم به، وما هو العمل. اأما الدول امل�ساركة يف »الإطار« ذاته ف�ستخ�سع 

لتزامات ذاتها )اأو مت�سابهة جدًا(. وميكن اأن ت�ستند القرارات ب�ساأن كيفية  لالإ

توزيع الدول بح�سب الإطارات، اإىل معايي كمية ونوعية ر�سمية اأو اأن تكون 

تود  الذي  الإطار  اإختيار  للدول  يحق  ال�سيادة،  مبداأ  ومبوجب  متخ�س�سة. 

دلة وافية( ]13.3[. ن�سمام اإليه )توافق عاٍل، اأ الإ

الوقت. ويف  اأن يتغيرّ مع  اأو  ة  اأن يحظى مب�ساركة م�ستقررّ تفاٍق  لإ وميكن 

لتزامات.  ج« من اإطار اإىل اإطار اآخر من الإ إمكان الدول اأن »تتدررّ ، با حال تغيرّ

ج اأن يرتبط بتخطي عتبات كمية لبع�س الربامرتات )اأو جمموعة  وميكن للتدررّ

نبعاثات  والإ نبعاثات  الإ مثل  تفاق،  الإ يف  م�سبقًا  املحددة  الربامرتات(  من 

الرتاكمية، واإجمايل الناجت املحلي للفرد الواحد، وامل�ساهمة الن�سبية يف زيادة 

درجات احلرارة اأو اأية قيا�سات تنموية اأخرى، مثل موؤ�رض التنمية الب�رضية 

دلة وافية( ]13.3[. )توافق عاٍل، اأ

نبعاثات  ي اإتفاق دويل ل يحتاج اإل �سم اأكرب م�سادر الإ
يعترب البع�س اأن اأ

)دول  كرب  الأ الـ15  الدول  اأن  اإىل  نظرًا  فاعاًل،  يكون  كي  الدول،  بني  من 

وروبي الـ25 حتت�سب كدولة واحدة( تطلق حوايل 80% من جممل  الإحتاد الأ

تلتزم  اأن  على  خر  الآ البع�س  ي�سدد  بينما  العاملية.  الدفيئة  غازات  اإنبعاثات 

نبعاثات اأوًل. وفيما يقول البع�س اإن التنمية  الدول امل�سوؤولة تاريخيًا عن الإ

�سا�سي يف حل عاملي لتغيرّ املناخ، ما يعني اأن على  ل العامل الأ التكنولوجية ت�سكرّ

ه ب�سكل خا�س اإىل التنمية التكنولوجية يف الدول املدرجة  تفاقات اأن تتوجرّ الإ

بة اأو جميعها نحو  نبعاثات املت�رضرّ ل بع�سًا من الإ ول التي قد حتورّ يف املرفق الأ

املناخي  النظام  اأن  خر  الآ البع�س  يعترب  ول،  الأ املرفق  املدرجة يف  الدول غي 
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ل يتعلرّق فقط بالتخفيف بل ي�سم اي�سًا التكيرّف، واأن �رضيحة اأكرب بكثي من 

دلة  تفاق )توافق عاٍل، اأ الدول عر�سة لتغيرّ املناخ، لذا ل بد من اإدخالها يف الإ

و�فية( ]13.3[.

هداف وامل�صاركة والتوقيت �رشامة النظام: الربط بني الأ

مة  املتقدرّ الدول  �ستحتاج  باملوجودات،  املتعلرّقة  التاأويالت  معظم  مبوجب 

كمجموعة اإىل اأن حتدرّ من اإنبعاثاتها ب�سكل كبي بحلول العام 2020 )%10 

نبعاثات بحلول  - 40% دون م�ستويات العام 1990( واأن حتدرّ املزيد من الإ

تثبيت  مل�ستويات   )1990 العام  م�ستويات  95% دون   -  %40( 2050 العام 

متدنية اأو متو�سطة )450 - 550 جزءًا يف املليون من ثاين اأك�سيد الكربون 

املكافئ( )اأنظر اأي�سًا الف�سل 3(. ومبوجب معظم ت�ساميم النظم التي اأخذت 

اأن  اإىل  النامية  اإنبعاثات الدول  التثبيت، حتتاج  بذلك امل�ستوى من م�ستويات 

�سا�س التابعة لها واملُ�سقطة عن العقود  تنحرف اإىل ما دون اإنبعاثات خطوط الأ

الطموح  اإختيار م�ستوى  دلة وافية(. و�سيبقى  اأ )توافق عاٍل،  املقبلة  القليلة 

اإىل  بالن�سبة  وذلك  نبعاثات،  الإ من  احلدرّ  نظام  ت�سميم  من  اأهم  مد  الأ الطويل 

معظم الدول.

�سا�س،  الأ خط  ب�سيناريو  كبي  ب�سكل  العاملي  التكاليف  جمموع  ويرتبط 

املفرت�سة  الرتكيزات  تثبيت  وم�ستوى  رة،  املقدرّ احلدية  املكافحة  وتكاليف 

)اأنظر اأي�سًا الف�سلني 3 و11( وم�ستوى امل�ساركة )حجم التحالف( ودرجتها 

املناطق  اأهم  بع�س  مثاًل  ت�سارك  مل  إذا  فا املخ�س�سات(.  ع  توزرّ ومتى  )كيف 

تكاليف  �ستكون  نبعاثات،  الإ من  احلدرّ  عملية  يف  فورًا  نبعاثات  لالإ املطِلقة 

املناطق امل�ساركة العاملية اأعلى يف حال مت الإحتفاظ بالهدف ذاته )اأنظر الف�سل 

نبعاثات  الإ من  املخ�س�سات  على  قليمية  الإ املكافحة  تكاليف  وتعتمد   .)3

املعطاة للمناطق، وعلى التوقيت ب�سكل خا�س. لكن م�ستوى التثبيت املفرت�س 

قليمية ]11.4،  �سا�س هما اأكرث اأهميًة يف حتديد التكاليف الإ و�سيناريو خط الأ

.]13.3

فعال لتزامات واجلداول الزمنية والأ الإ

لتزامات  يحدد عدد ل باأ�س به من الكتب ويقيرّم �سل�سلة متعددة من خيارات الإ

ق�سى  لتزام املتعلرّق باحلد الأ التي متلكها املجموعات املختلفة. وغالبًا ما يقيرّم الإ

نبعاثات وامللزم مبوجب بروتوكول كيوتو للدول املدرجة يف  املطلق خلف�س الإ

ول. وت�ستنتج الكتب ب�سكل عام اأن اأنظمة كهذه توؤمن م�ستوى من  املرفق الأ

نبعاثات امل�ستقبلية يف الدول امل�ساركة )اإذا ما اإعتربنا  اليقني اإزاء م�ستويات الإ

اأنه مت اإحرتام احلدود الق�سوى(. ويقرتح العديد من املوؤلفني اأن يتم الو�سول 

إ�ستخدام �سل�سلة من اأنهج »ليرّنة« ت�سم العديد من غازات  ق�سى با اإىل احلدرّ الأ

ليات  نبعاثات و/اأو الآ الدفيئة والقطاعات ودول عديدة من خالل التداول بالإ

املبنية على امل�رضوعات. )توافق عاٍل، اأدلة وافية( ]13.3[.

على  املطلقة  الق�سوى  احلدود  تطبيق  املوؤلفني  من  العديد  يقرتح  وبينما 

جميع الدول يف امل�ستقبل، اأعرب العديد عن خماوفهم من اأن حتدرّ �سالبة نهج 

م  تقدرّ توافقي،  نهج  وبغياب  قت�سادي.  الإ النمو  من  منطقي  ب�سكل غي  كهذا 

دينامية«  »اأهداف  ذلك  يف  مبا  امل�سكلة،  تلك  ملواجهة  البدائل  من  عددًا  الكتب 

�سعار )�سيوؤدي حتديد  ر الواجبات مع الوقت(، وحدودًا على الأ )حيث تتطورّ

لتزام اإىل فائ�س يف حتقيق الهدف البيئي، اإىل جانب  ق�سى لتكاليف الإ احلدرّ الأ

الإحتفاظ  اإىل  اخليارات  تلك  وتهدف  حمدد(.  م�ستوى  عند  التكاليف  تثبيته 

لتزام  نبعاثات مع تاأمني مزيد من الليونة جلهة الإ بفوائد التداول الدويل بالإ

دلة وافية(. لكن هناك توازن بني التكاليف واليقني يف حتقيق  )توافق عاٍل، اأ

نبعاثات املرجو. ]13.3[. م�ستوى الإ

ليات ال�سوق اآ

نهج الدولية املبنية على ال�سوق اأن توؤمن و�سائل فاعلة بالقيا�س  إمكان الأ با

ت تغطية الدول والقطاعات. وحتى  اإىل الكلفة ملواجهة تغيرّ املناخ اإذا ما �سمرّ

نبعاثات، ويعترب  نظمة املحلية للتداول بالإ ن، مل يتم اإن�ساء �سوى بع�س الأ الآ

كرب لتحقيق ذلك  وروبي اجلهد الأ حتاد الأ نبعاثات التابع لالإ نظام التداول بالإ

ة ُي�سمح لها ببيع و�رضاء الرتاخي�س )توافق  الهدف، مع حوايل 11500 حمطرّ

دلة كثية(. ]13.2[. عاٍل، اأ

املالية  التدفقات  جمموع  بقي  النظيفة،  التنمية  اآلية  ر  تطورّ �رضعة  ورغم 

واملنظمات  احلكومات  �ست  وخ�سرّ ن.  الآ حتى  حمدودًا  التكنولوجيا  لنقل 

6 مليار دولر اأميكي ل�سناديق  غي احلكومية وال�رضكات اخلا�سة حوايل 

الكربون من اأجل م�ساريع احلدرّ من الكربون، من خالل اآلية التنمية النظيفة 

حيان. وتبلغ قيمة التدفقات املالية نحو الدول النامية من خالل  يف معظم الأ

رقم  وهو  ال�سنة.  يف  ميكية  الأ الدولرات  مليارات  النظيفة  التنمية  اآلية 

قات  تدفرّ مع  باملقارنة  العاملية،  البيئة  َمرفق  عرب  التدفقات  قيمة  من  اأعلى 

على  واحدة  بدرجة  اأدنى  لكنها  الطاقة،  نحو  هة  املوجرّ للتنمية  امل�ساعدات 

دلة  اأ )توافق عاٍل،  جنبية املبا�رضة  �ستثمارات الأ قات الإ قل من حجم تدفرّ الأ

و�فية( ]13.3[.

ي اإتفاق ب�ساأن تغيرّ املناخ يكمن يف قدرته 
واأكدرّ الكثيون على اأن �رض جناح اأ

ثنني، �سي�سعب حتقيق خف�ٍس  على تعزيز التنمية ونقل النكنولوجيا. وبغياب الإ

نبعاثات. ويعتمد نقل التكنولوجيا اإىل الدول النامية ب�سكل  وا�سع النطاق لالإ

�ستثمار  �ستثمارات. لذا، من ال�رضوري اإن�ساء بيئة موائمة لالإ اأ�سا�سي على الإ

اإحدى  اإتفاقات دولية ب�ساأن التكنولوجيا. وتكون  ونقل التكنولوجيا واإبرام 
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�ستثمارات وتغطية  اآليات نقل التكنولوجيا عرب اإيجاد طرق اإبتكارية لتعبئة الإ

تفاقات  لالإ وميكن  املناخ.  تغيرّ  مع  والتكيرّف  للتخفيف  الإ�سافية  التكاليف 

دلة وافية( ]13.3[. الدولية اأن تعزز البنية التحتية للمعرفة )توافق عاٍل، اأ

اإطارًا  توؤمن  اأن  القطاعية  نهج  الأ إمكان  با اأن  الباحثني  من  عدٌد  واإقرتح 

اأهداف  حتديد  ميكن  �سبيه،  نظام  فبموجب  كيوتو.  بعد  ما  تفاقات  لإ منا�سبًا 

اأ�سهل من  اأو  اأو �سناعات خا�سة تعترب هامة،  نطالق من قطاعات  معيرّنة والإ

حيث التعامل ال�سيا�سي، اأو متنا�سقة عامليًا، اأو معزولة ن�سبيًا عن التناف�سية 

تفاقات القطاعية درجًة اإ�سافية من الليونة  مع قطاعات اأخرى. وقد توؤمن الإ

خمتلف  يف  حمدد  قطاع  �سمن  اجلهود  بني  املقارنة  ل  وت�سهرّ ال�سيا�سات  يف 

اأن التداول  اإىل  اإىل الكلفة نظرًا  اأقل فاعلية بالقيا�س  الدول، ولكنها قد تكون 

مع قطاع واحد اأغلى من التداول على م�ستوى القطاعات كلها )توافق عاٍل، 

دلة و�فية( ]13.3[. �أ

تن�صيق ال�صيا�صات والتوافق يف ما بينها

هداف الدولية املتفق  قة بدياًل عن الأ قد ت�سكل ال�سيا�سات والتدابي املن�سرّ

من  عددًا  الكتب  وتناق�س  لها.  لًة  مكمرّ اأو  نبعاثات  الإ من  احلدرّ  جلهة  عليها 

ال�سيا�سات القادرة على حتقيق ذلك الهدف، مبا يف ذلك ال�رضائب )ك�رضائب 

والبحث  احلرة،  والتجارة  والتجاري  والتن�سيق  الطاقة(،  اأو  الكربون 

جنبي املبا�رض.  �ستثمار الأ والتطوير، وال�سيا�سات القطاعية وتلك التي تغيرّ الإ

بفر�س  ونامية،  �سناعية  امل�ساركة،  مم  الأ كل  تقوم  الإقرتاح،  هذا  ومبوجب 

�سي�سمح  ما  م�سرتك  ل  مبعدرّ الكربون  من  الوطني  �ستخدام  الإ على  �رضائب 

اإحرتام مفهوم التوزيعاإحرتام مفهوم التوزيعالكفاءة بالقيا�ص اإىل الكلفةالكفاءة البيئيةالنهج

اأهداف وطنية للحّد من 

نبعاثات والتداول الدويل  الإ

بها )مبا يف ذلك اإنبعاثات 

خارج املوقع(

متثال. تنخف�س بوجود م�ساركة تعتمد على امل�ساركة والإ

حمدودة وبتغطية خمفرّ�سة 

للغازات والقطاعات.

ويل. تعتمد على القدرة على حت�سي يعتمد على التخ�سي�س الأ

متثال.  جردات وعلى الإ

ويزعزع اأي خلل اإ�ستقرار 

النظام.

ل ميكن اإ�رضاك كافة القطاعات اإتفاقات قطاعية

تفاقات،  يف هذا النوع من الإ

ما يحدرّ من الكفاءة ال�ساملة 

تفاق. املرتبطة مبدى اإلزامية الإ

يزيد النق�س يف التداول بني 

القطاعات من جممل التكاليف، 

رغم قدرته على اأن يكون 

فاعاًل بالقيا�س اإىل الكلفة 

�سمن قطاعات فردية. اإنخفا�س 

املخاوف التناف�سية داخل كل 

قطاع.

يعتمد على امل�ساركة. الق�ساء 

على املخاوف التناف�سية �سمن 

القطاع ذاته يف حال مترّ التعامل 

على قدم امل�ساواة مع اجلميع 

على امل�ستوى الدويل.

حتتاج اإىل قرارات منف�سلة 

واإىل قدرة فنية جيدة. قد 

يحتاج كل قطاع اإىل موؤ�س�سات 

تفاقات. دارة الإ عابرة للدول لإ

تدابي فردية قد تكون فاعلة، �صيا�صات وتدابري من�ّصقة

نبعاثات غي  وم�ستويات الإ

اأكيدة، و�سيتبط النجاح مبدى 

متثال. الإ

ع النطاق ترتبط بت�سميم ال�سيا�سة. قد يحدرّ التن�سيق املو�سرّ

من الليونة الوطنية ولكن 

إمكانه اأن يزيد من التكافوؤ. با

تعتمد على عدد الدول )اأ�سهل 

بني املجموعات ال�سغية 

من الدول منها على امل�ستوى 

الوطني(.

التعاون حول تكنولوجيا 

البحوث والتطوير 
ب(

والعر�ص

تعتمد على التمويل، وموعد 

اإعتماد التكنولوجيات، 

و�سيا�سات الن�رض.

تختلف مع اإختالف ن�سبة 

خطر البحث والتطوير. يقلرّ�س 

التعاون من املخاطر الوطنية 

الفردية.

ر املخاوف املتعلرّقة  ؤثرّ قد تو

بامللكية الفكرية �سلبًا على 

منافع التعاون.

حتتاج اإىل العديد من القرارات 

املنف�سلة. تعتمد على القدرة 

على البحث والتمويل الطويل 

مد. الأ

تعتمد على ال�سيا�سات اأعمال موّجهة نحو التنمية

ر�ساء  والت�ساميم الوطنية لإ

التاآزر.

تعتمد على نطاق التاآزر مع 

خرى. هداف التنموية الأ الأ

يعتمد على التاأثيات التوزيعية 

لل�سيا�سات التنموية.

ولوية املعطاة  تعتمد على الأ

للتنمية امل�ستدامة يف ال�سيا�سات 

الوطنية واأهداف املوؤ�س�سات 

الوطنية.

ليات املالية تعتمد على الدولة ونوع تعتمد على التمويل.الآ

امل�رضوع.

يعتمد على معايي اإختيار 

الدولة وامل�رضوع.

تعتمد على املوؤ�س�سات الوطنية.

تختلف مع الوقت وتعتمد على بناء القدرات

الكتلة احلرجة.

يعتمد على اإختيار املجموعة تعتمد على ت�سميم الربنامج.

املُ�ستلمة.

طر  تعتمد على الدولة والأ

املوؤ�س�ساتية.

( ]اجلدول 13.3[. �أ
ن تغيرّ املناخ  تفاقات الدولية ب�شاأ �ص الفني: تقييم الإ اجلدول 21 يف امللخرّ

دوات لتحقيق اأهداف  هداف الداخلية، ولي�ش لعالقته بتحقيق الهدف التنموي العاملي. ول بد من اإعتماد جمموعة من الأ   ينظر اجلدول يف كلرّ نهج بناًء على قدرته يف حتقيق الأ
�أ(

دلة املتعلرّقة بعنا�رش فردية عن  تلك امل�سفوفة. نهج بالطريقة ذاتها، اإذ تختلف الأ كهذه. ول تقيرّم الكتب كل الأ

RD&D ي�سار اإىل البحوث والتطوير والعر�ش بـ 
ب(
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فاعلية  رغم  اأنه  اأخرى  كتب  بينما جتد  الكلفة.  اإىل  بالقيا�س  الفاعلية  بتحقيق 

تطبيقه  ي�سعب  قد  الدول،  كافة  م�ستوى  على  للكربون  د  موحرّ �سعر  اإعتماد 

دلة وافية(  هات ال�رضيبية املوجودة )توافق عاٍل، اأ �سيا�سيًا نظرًا اإىل الت�سورّ

.]13.3[

�صيا�صات غري مناخية وعالقتها بالتنمية امل�صتدامة

امل�ستويني  املاأخوذة على  والتدابي  ال�سيا�سات  تفاعاًل ملمو�سًا بني  نلحظ 

الوطني ودون الوطني مع تدابي القطاع اخلا�س، وبني �سيا�سات التخفيف 

خرى. وميكن لعدٍد من  والتكيرّف جلهة تغيرّ املناخ وال�سيا�سات يف املجالت الأ

غازات  اإنبعاثات  على  كبي  ب�سكل  ر  ؤثرّ تو اأن  املناخية  الوطنية غي  ال�سيا�سات 

بحاث جديدة  الدفيئة )اأنظر الف�سل 12( )توافق عاٍل، اأدلة وافية(. وميكن لأ

ز على فهم ذلك الرتابط بني ال�سيا�سات  تفاقات الدولية امل�ستقبلية اأن تركرّ عن الإ

املناخية وغي املناخية والتنمية امل�ستدامة وكيفية ت�رضيع اإعتماد التكنولوجيا 

رة لل�سيا�سات ]13.3[. دوات املتوفرّ املوجودة والأ

نهج املختلفة  �س الفني نظرة عن كيفية عمل الأ يعطي اجلدول 21 يف امللخرّ

يف  املعرو�سة  املعايي  بعك�س  اأعاله،  جاء  كما  الدولية،  املناخ  تغيرّ  تفاقات  لإ

تفاقات الدولية على دعٍم اأقوى يف حال اإحرتمت املعايي  املقدمة. وقد حتظى الإ

دلة وافية( ]13.3[. املذكورة )توافق عاٍل، اأ

ت�سي الفجوات يف املعرفة اإىل وجهني من اأوجه التخفيف من تغيرّ املناخ:

عة والنمذجة والتحليل تقلي�س الهوة  حيث ميكن ملزيد من البيانات املجمرّ  •
بامل�ساعدة  التطبيقة  واخلربة  نة  املح�سرّ للمعرفة  �سي�سمح  ما  املعرفية، 

تلك  واإنعك�ست  املناخ.  تغيرّ  من  التخفيف  �سيا�سات  يف  القرار  �سنع  يف 

الفجوات، اإىل حد ما، يف اأوجه عدم اليقني التي يعر�سها التقرير احلايل.

و/اأو  التخفيف  تكنولوجيات  حت�سني  والتطوير  للبحث  ميكن  حيث   •
من  الهام  الوجه  ذلك  اإىل  احلايل  الق�سم  ق  يتطررّ ول  تكاليفها.  من  احلدرّ 

التخفيف، لكنه ُيعر�س يف الف�سول ذات ال�سلة.

�صقاطات ن�رش املعلومات والإ

ع م�سادر املعلومات والبيانات يف التقرير احلايل، ما زالت هناك  رغم تنورّ

بكل  ترتبط  نبعاثات  الإ يف  ثقة  ومو�سع  دقيقة  بيانات  يف  الفجوات  بع�س 

قطاع وبعمليات حمددة، خا�سة يف ما يتعلرّق بغازات الدفيئة غي ثاين اأك�سيد 

�سود اأو الع�سوي، وثاين اأك�سيد الكربون من م�سادر  الكربون، والكربون الأ

حيائية وحرائق اخلث. وغالبًا  خمتلفة، مثل اإزالة الغابات وخملرّفات الكتلة الأ

ما يغيب عالج مالئم لغازات الدفيئة غي ثاين اأك�سيد الكربون يف �سيناريوهات 

نبعاثات غازات الدفيئة امل�ستقبلية ]الف�سالن 1 و3[. �سا�سية لإ املنهجيات الأ

خرى العالقة بني تغرّي املناخ وال�صيا�صات الأ

اإحدى اأهم اإبتكارات التقرير احلايل هو النهج التكاملي بني تقييم التخفيف 

التنمية  �سيا�سات  تاأثيات  اأو�سع، مثل  تنموية  املناخ وبني خيارات  تغيرّ  من 

)امل�ستدامة( على م�ستويات اإنبعاثات غازات الدفيئة والعك�س.

والتفاعل  الرتابط  ه  وتوجرّ حجم  حول  التطبيقية  دلة  الأ تنق�س  لكن، 

وجه  بالأ والتكيرّف  التخفيف  وعالقات  املناخ،  وتغيرّ  امل�ستدامة  التنمية  بني 

ثنني. وما زالت الكتب حمدودة يف �رضح  ن�ساف على الإ التنموية، وتاأثي الإ

اإلتقاط  كيفية  خا�س  وب�سكل  امل�ستدامة،  والتنمية  التخفيف  بني  العالقات 

بدور  خذ  الأ مع  دنى،  الأ ها  حدرّ اإىل  التنازلت  من  والتخفيف  التاآزر  اأوجه 

للنظر  جديدة  باأبحاث  القيام  ال�رضوري  من  لذا،  املدين.  واملجتمع  ال�سوق 

يف العالقات بني تغيرّ املناخ وال�سيا�سات املحلية والوطنية )مبا يف ذلك – من 

ث الهواء، واحلراجة  – اأمن الطاقة واملياه وال�سحة وتلورّ اأمور اأخرى  بني 

وذات  اإقت�ساديًا  وجاذبة  بيئيًا  مفيدة  نتائج  اإىل  يوؤدي  قد  ما  والزراعة(. 

إمكان  جدوى �سيا�سية. كما من املفيد اي�سًا و�سع امل�سالك التنموية املمكنة با

قاليم كي ت�سلكها، ما قد يوؤمن الروابط بني حماية املناخ وامل�سائل  مم والأ الأ

م�ستوى  على  امل�ستدامة  التنمية  عن  موؤ�رضات  دخال  لإ ميكن  كما  التنموية. 

التحاليل  من  النوع  هذا  يدعم  اأن  املحرز،  م  التقدرّ ملعرفة  الكلي  قت�ساد  الإ

]الف�سول 2 و12 و13[.

مكانيات الدرا�صات املتعّلقة بالتكاليف والإ

رة عن اإمكانيات التخفيف وتكاليفه يف  معاجلتها  تختلف الدرا�سات املتوفرّ

الدفيئة  وغازات  القطاعات  كافة  تغطي  ل  اأنها  كما  للمو�سوع،  املنهجية 

�سا�س على �سبيل املثال،  والدول. ونظرًا اإىل اإختالف الإفرتا�سات حول خط الأ

مكانيات اأو التكاليف، غالبًا ما تبقى املقارنة يف ما بينها حمدودة.  اأو حتديد الإ

واأدوات  مكانيات  والإ التخفيف  تكاليف  تتناول  التي  الدرا�سات  عدد  اأن  كما 

اإنتقالية ومعظم الدول النامية، يبقى اأ�سغر من  قت�ساد الذي ميررّ مبرحلة  الإ

)اأهم  املختارة  النامية  والدول  مة  املتقدرّ الدول  عن  رة  املتوفرّ الدرا�سات  عدد 

الدول النامية(.

على  بناًء  التخفيف  واإمكانيات  التكاليف  مبقارنة  احلايل  التقرير  ويقوم 

اإىل  بالإ�سافة  قطاعية،  حتاليل  من  ماأخوذة  على  الأ اإىل  �سفل  الأ من  بيانات 

مكانيات، ماأخوذة عن مناذج  �سفل عن التكاليف والإ على اإىل الأ البيانات من الأ

متكاملة. وما زال التطابق على م�ستوى القطاعات حمدودًا، ويعود ذلك جزئيًا 

14  الفجوات يف املعرفة
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�سفل  ر معلومات غي كافية من الدرا�سات من الأ و اإىل توفرّ
اإىل غياب املعلومات اأ

�سا�س.  على، واإىل الإختالفات يف حتديدات القطاع واإفرتا�سات خطوط الأ اإىل الأ

�سفل  على اإىل الأ لذا، تظهر احلاجة اإىل درا�سات متكاملة جتمع العنا�رض من الأ

على ]الف�سول 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10[. �سفل اإىل الأ ومن الأ

اجلانبية  التاأثيات  حول  رة  املتوفرّ املعرفة  يف  اأخرى  كبية  هوة  وجند 

)تاأثيات تدابي التخفيف املحلية اأو القطاعية، على دول اأو قطاعات اأخرى(. 

 اإثر تطبيق بروتوكول 
20

وت�سي الدرا�سات اإىل نطاقها الوا�سع )تاأثيات ت�رضرّب

كيوتو ترتاوح ما بني 5% و20% بحلول العام 2020(، لكن ينق�سها اأ�سا�س 

تطبيقي. لذا، من املفيد القيام مبزيد من الدرا�سات امليدانية ]ف�سل 11[.

ويرتبط فهم اإمكانيات التخفيف والتكاليف امل�ستقبلية لي�س فقط عرب تاأثي 

داء التكنولوجي، بل اأي�سًا عرب  البحوث والتطوير والعر�س على خ�سائ�س الأ

التخفيف  درا�سات  تاأخذه  ل  ما  وهو  ونقلها،  ون�رضها  التكنولوجيا«،  »تعلرّم 

تاأثي التغيرّ التكنولوجي  عتبار. ومتلك معظم الدرا�سات حول  غالبًا بعني الإ

على تكاليف التخفيف اأ�س�سًا تطبيقية �سعيفة، وغالبًا ما تكون متناق�سة.

�سبيل  فعلى  اأخرى.  اأن�سطة  مع  ما  تخفيف  اإمكانية  تطبيق  يتناف�س  وقد 

مع  تبادلت  اإمكانية  هناك  لكن  كبية،  حيائية  الأ الكتلة  اإمكانيات  اإن  املثال، 

ن، فهم  غذية واحلراجة اأو احلفاظ على الطبيعة. وي�سعب، حتى الآ اإنتاج الأ

حيائية مع الوقت. اإىل اأي مدى ميكن ن�رض اإمكانية الكتلة الأ

وب�سكل عام، هناك حاجة دائمة اإىل فهم اأف�سل لكيفية اإرتباط ن�سب اإعتماد 

تكنولوجيات التخفيف من تغيرّ املناخ بال�سيا�سات الوطنية واملحلية املناخية 

�ستثمار وتغيرّ خيارات امل�ستهلك املف�سلة(،  وغي املناخية، واآليات ال�سوق )الإ

والتجارة  نتاج،  الإ اأنظمة  يف  والتغيرّ  والتكنولوجيا،  ن�سان  الإ �سلوك  ر  وتطورّ

والتدابي املالية واملوؤ�س�ساتية.

مة على  التخفي�سات يف اإنبعاثات تلك الدول.
رّ
ل ت�رشرّب الكربون اأحد اأوجه التاأثريات اجلانبية وهو زيادة اإنبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون خارج الدول التي اإعتمدت تدابري وطنية، مق�س   ي�سكرّ
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Activities Implemented Jointly (AIJ)

على  امل�شرتك،  التنفيذ  من  التجريبية  املرحلة  هي  التنفيذ   امل�شرتكة  الن�شاطات 

مم املتحدة الإط�رية ب�ش�أن  النحو الذي جرى تعريفه يف امل�دة 4.2 )اأ( من اإتف�قية الأ

واملتقدمة  الن�مية  البلدان  بني  م�  يف  امل�ش�ريع  اأن�شطة  تنفيذ  ُتتيح  التي  املن�خ  تغيرّ 

)و�رشك�ته�(. اأم� الهدف من الن�ش�ط�ت امل�شرتكة التنفيذ فيكمن يف اإت�حة الفر�شة 

مم املتحدة الإط�رية ب�ش�أن تغيرّ املن�خ، لكت�ش�ب اخلربات  طراف يف اإتف�قية الأ اأم�م الأ

يف ن�ش�ط�ت امل�ش�ريع امل�شرتكة التنفيذ. ول توؤدي الن�ش�ط�ت يف مرحلته� التجريبية 

امل�ش�ريع  ن�ش�ط�ت  م�شتقبل  ب�ش�أن  قرار  اتخ�ذ  يتعني  زال  وم�  اأر�شدة،  اأية  اإىل 

امل�شرتكة التنفيذ، وكيفية ربطه� ب�آلي�ت كيوتو. ومتثل الن�ش�ط�ت امل�شرتكة التنفيذ 

تراخي�ص  من  مب�شطً�  �شكاًل  ب�عتب�ره�  ال�شوق،  على  املعتمدة  اخلطط  من  وغيه� 

نبع�ث�ت، اآلي�ت حمتملة ه�مة للت�شجيع على تدفق موارد اإ�ش�فية لتقلي�ص  الجت�ر ب�لإ

نبع�ث�ت. نبع�ث�ت. اأنظر اأي�شً� اآلية التنمية النظيفة والإجت�ر ب�لإ الإ

Actual net greenhouse removals by sinks

 ال�صايف الفعلي لعمليات اإزالة غازات الدفيئة بوا�صطة امل�صارف  هو جمموعة 

الكربون  واأحوا�ص  الكربون  خمزون�ت  على  طراأت  منه�،  التحقق  ميكن  ات  تغيرّ

و اإع�دة الت�شجي، ن�ق�ص زي�دة اإنبع�ث�ت 
�شمن حدود امل�رشوع الق�ئم على الت�شجي اأ

غ�زات الدفيئة كنتيجة لتطبيق ن�ش�ط امل�رشوع. وي�أتي املفهوم من اإجراءات الت�شجي 

.)CDM( لية التنمية النظيفة واإع�دة الت�شجي واآلي�ته� الت�بعة لآ

Adaptation

الطبيعية  النظم  �ص  تعررّ من  احلد  اإىل  يلة  الآ التدابي  اأو  املب�درات  هو  التكّيف  

والب�رشية لت�أثيات تغيرّ املن�خ احل�لية اأو املتوقعة. وميكن التمييز بني اأنواع عديدة 

والع�م،  اخل��ص  والتكيرّف  والتف�علي،  �شتب�قي  الإ التكيرّف  ذلك  يف  مب�  التكيرّف،  من 

نه�ر اأو  مثلة عنه، ُيذكر اإن�ش�ء ال�شدود على الأ والتكيرّف التلق�ئي واملخطط. ومن الأ

اأكرث  مبن�ش�آت  احل�ش��شة  املن�ش�آت  وا�شتبدال  ال�شواحل،  على  الفي�ش�ن�ت  ات  م�شدرّ

مق�ومًة للحرارة وال�شدم�ت، اإلخ.

Adaptive capacity

القدرة على التكّيف  جممل القدرات واملوارد واملوؤ�ش�ش�ت املتوفرة يف بلد اأو منطقة 

م�، لتطبيق اإجراءات تكيرّف ف�علة.

Additionality

نبع�ث�ت بح�شب امل�ش�در، اأو تعزيز اإزالته� من خالل امل�ش�رف،  �شافة  احلد من الإ الإ

م� يعدرّ اإ�ش�فة على اأي خف�ص يحدث يف غي�ب التنفيذ امل�شرتك، اأو اآلية التنمية النظيفة 

لن�ش�ط�ت امل�ش�ريع، بح�شب التعريف الوارد يف مواد بروتوكول كيوتو عن التنفيذ 
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معجم امل�صطلحات

املحرر: Aviel Verbruggen )بلجيكا(

مالحظات: ي�رشح  امل�صطلحات املعرو�صة )باخلط ال�صميك( منتقاة بح�صب اأف�صلية املوا�صيع، وقد ي�صم كل تعريف فقرات فرعية مل�صطلحات 

من  التعريفات  بع�ض  واعتمدت  الطاقة.  تعريف م�صطلح  املحددة �صمن  النهائي  �صتخدام  الإ طاقة  مثاًل  اأي�صًا،  ال�صميك  باخلط  ذات �صلة 

قامو�ض:  Cleveland C.J. and C. Morris, 2006: Dictionary of Energy, Elsevier, Amsterdam. وتتبع �رشد امل�صطلحات قائمة من 

�صماء املخت�رشة / االخت�صارات وقائمة باملركبات الكيميائية )املرفق الثاين(. االأ

لي�شمل  التعريف  هذا  نط�ق  تو�شيع  وميكن  النظيفة.  التنمية  اآلية  وعن  امل�شرتك 

�شافة املالية  الإ�ش�ف�ت امل�لية وال�شتثم�رية والتكنولوجية والبيئية. اأم� يف اإط�ر الإ

وغي  الق�ئم،  الع�ملي  البيئة  مرفق  اإىل  ب�لإ�ش�فة  امل�ش�ريع  ن�ش�ط�ت  متويل  في�أتي 

ول، وامل�ش�عدات الإمن�ئية  طراف املدرجة يف املرفق الأ ذلك من اللتزام�ت امل�لية لالأ

ن  �شتح�شرّ �صتثمارية،  الإ �صافة  الإ اإط�ر  ويف  التع�ون.  نظم  من  و�شواه�  الر�شمية 

نبع�ث�ت، ب�شورة كبية،  نبع�ث�ت / وحدة اخلف�ص املعتمد لالإ قيمة وحدة خف�ص الإ

�صافة التكنولوجية،  ال�شالمة امل�لية اأو التج�رية لن�ش�ط�ت امل�ش�ريع. ويف اإط�ر الإ

�شتكون التكنولوجي� امل�شتخدمة يف ن�ش�ط�ت امل�ش�ريع اأف�شل املت�ح يف ظروف الطرف 

يتم  التي  املدعية  للكمية  البيئي  التك�مل  اإىل  فت�شي  البيئية  الإ�ش�فة  اأم�  امل�شيف. 

�ش��شي.  بوا�شطته� خف�ص اإنبع�ث�ت غ�زات الدفيئة اإثر م�رشوع م� يرتبط بخطه� الأ

وت�شبح ن�ش�ط�ت امل�ش�ريع اإ�ش�ف�ت اأكرب يف ح�ل �ش�عد احل�فز الن�جت عن بيع ح�ش�ص 

نبع�ث�ت على تخطي احلواجز اأم�م تطبيقه�. الإ

Aerosols

اأو ال�ش�ئلة املحمولة يف الهواء،  جمموعة من اجل�شيم�ت ال�شلبة  هباء اجلوية   الأ

بحجم يرتاوح ع�دة بني 0.01 و10 ميكروميرتات. وتبقى هذه اجل�شيم�ت يف الغالف 

قل، وهي اإم� طبيعية اأو ب�رشية املن�ش�أ، وتوؤثر على املن�خ  اجلوي لعدة �ش�ع�ت على الأ

�شع�ع وامت�ش��شه، اأو غي مب��رشة من خالل  بطريقَتني: مب��رشة من خالل بعرثة الإ

الب�رشية  اخل�ش�ئ�ص  تعديل  اأو  ال�شحب  لتكوين�ت  تكثيف  نوي�ت  �شكل  يف  العمل 

لل�شحب وفرتة بق�ئه�.

Afforestation

را�شي التي مل يتم ت�شجيه� لفرتة  ن�ش�ن، لالأ الت�شجري  حتويل مب��رش ومن �شنع الإ

قل اإىل غ�ب�ت، من خالل الغر�ص اأو ن�رش البذور و/اأو تعزيز ب�رشي  50 �شنة على الأ

�شج�ر«. املن�ش�أ ملوارد البذور الطبيعية. اأنظر اأي�شً� »اإع�دة الت�شجي« و»اإزالة الأ

Agreement

الكت�ب�ت،  لتوافق  الن�شبي  امل�شتوى  توافق  بن�شبة  ُيعنى  التقرير،  هذا  يف  التوافق  

بح�شب تقييم املوؤلفني.

Alliance of Small Islands States (AOSIS)

ل هذا التح�لف خالل موؤمتر املن�خ الع�ملي  حتالف الدول اجلزرية ال�صغرية  َت�َشكَّ

وال�ش�حلية  ال�شغية  اجُلُزرية  الن�مية  البلدان  من  يت�ألف   .1990 الع�م  يف  الث�ين 

�شة ب�شورة خ��شة للنت�ئج املع�ك�شة لتغيرّ املن�خ، مثل ارتف�ع م�شتوى  املنخف�شة املعررّ

ته�.  �شطح البحر، وبي��ص ال�ُشَعب املرج�نية، وزي�دة وتية العوا�شف املدارية و�شدرّ

طل�شي والبحر  ويلتقي هذا التح�لف الذي ي�شم اأكرث من 35 دولة واقعة يف املحيط الأ
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الك�ريبي واملحيط الهندي والبحر املتو�شط واملحيط اله�دئ، على اأهداف م�شرتكة 

مم املتحدة الإط�رية  اإتف�قية الأ ب�ش�أن امل�ش�ئل املتعلقة ب�لبيئة والتنمية امل�شتدامة يف 

ب�ش�أن تغيرّ املن�خ.

Ancillary benefits

م�،  هدف  حتقيق  اإىل  اآيلة  �شي��ش�ت  عن  تنتج  اأن  املمكن  من  �شافية   الإ املنافع 

اإ�شتخدام  الكف�ءة يف  اإيج�بية، مثل زي�دة  ت�أثيات ج�نبية  املن�خ،  مثل تخفيف تغيرّ 

حفوري،  إ�شتخدام الوقود الأ املوارد، وانخف��ص اإنبع�ث�ت ملوث�ت الهواء املرتبطة ب�

را�شي، والعم�لة، واأمن  نة، والزراعة، ومم�ر�ش�ت اإ�شتخدام الأ وو�ش�ئل النقل املح�شرّ

�شافية يف ح�ل ك�نت الت�أثيات �شلبية. اأم�  الوقود. اأي�شً�، ُي�شتخدم تعبي املنافع الإ

ث الهواء فقد تعترب التخفيف من غ�زات الدفيئة  ال�شي��ش�ت املوجهة نحو مك�فحة تلورّ

العالق�ت.  التقييم احل�يل ل ينظر يف نوع �شبيه من  اأن  اإل  الإ�ش�فية،  املن�فع  ك�أحد 

اأنظر اأي�شً� املنافع امل�شرتكة.

Annex I countries

ول )مبوجب  ول  جمموعة البلدان املدرجة يف املرفق الأ البلدان املدرجة يف املرفق الأ

مب�  املن�خ،  تغيرّ  ب�ش�أن  الإط�رية  املتحدة  مم  الأ اإتف�قية  �شمن   )1998 الع�م  تعديل 

قت�ش�دي  الإ امليدان  يف  والتنمية  التع�ون  منظمة  يف  ع�ش�ء  الأ البلدان  جميع  ذلك  يف 

واإقت�ش�د الدول التي متر مبرحلة اإنتق�لية. ووفقً� للم�دتني 4.2 )اأ( و4.2 )ب( من 

ول فرديً� اأو جمتمعة، ب�شورة حمددة،  تف�قية، تلتزم البلدان املدرجة يف املرفق الأ الإ

1999، وذلك  الع�م  اإىل م�شتوي�ت  الدفيئة  اإنبع�ث�ت غ�زات  اإع�دة م�شتوي�ت  بهدف 

خرى على اأنه� البلدان غي املدرجة  بحلول 2000. وخالفً� لذلك، ُي�ش�ر اإىل البلدان الأ

ول. يف املرفق الأ

Annex II countries

البلدان املدرجة يف املرفق الثاين  جمموعة البلدان املدرجة يف املرفق الث�ين �شمن 

يف  ع�ش�ء  الأ البلدان  ذلك  يف  مب�  املن�خ،  تغيرّ  ب�ش�أن  الإط�رية  املتحدة  مم  الأ اإتف�قية 

تف�قية،  قت�ش�دي. ووفقً� للم�دة 4.2 )ز( من الإ منظمة التع�ون والتنمية يف امليدان الإ

متث�ل  الإ على  الن�مية  البلدان  مل�ش�عدة  امل�لية  املوارد  توفي  البلدان  هذه  من  ُيتوقع 

إعداد التق�رير الوطنية. كم� ُيتوقع من البلدان املدرجة يف املرفق الث�ين  للتزام�ته�، ك�

تعزيز نقل التكنولوجي� ال�شليمة بيئيً� اإىل البلدان الن�مية.

Annex B countries

البلدان املدرجة يف املرفق باء  هي البلدان املدرجة يف املرفق ب�ء �شمن بروتوكول 

الدفيئة فيه�، مب� يف ذلك  نبع�ث�ت غ�زات  لإ امل�شتهدف  الرقم  كيوتو، واملواِفقة على 

ول )مبوجب تعديل الع�م 1998(، ب��شتثن�ء تركي�  جميع البلدان املدرجة يف املرفق الأ

وبيالرو�شي�.

Anthropogenic emissions

الدفيئة  غ�زات  و�شالئف  الدفيئة  غ�زات  اإنبع�ث�ت  املن�صاأ  الب�صرية  نبعاثات  الإ

حفوري، واإزالة  والهب�ء ذات ال�شلة ب�لن�ش�ط�ت الب�رشية، م� ي�شمل حرق الوقود الأ

را�شي، واملوا�شي، والتخ�شيب، اإلخ. م� يوؤدي  ات يف اإ�شتخدام الأ الغ�ب�ت، والتغيرّ

نبع�ث�ت. بدوره اإىل زي�دة �ش�فية يف الإ

Assigned Amount (AA)

الكمية املخ�ص�صة  وفقً� لربوتوكول كيوتو، تكون الكمية املخ�ش�شة هي جمموع 

كمي�ت اإنبع�ث�ت غ�زات الدفيئة التي وافق اأي بلد مدرج �شمن املرفق ب�ء على عدم 

وىل )2008 - 2012(. وحُت�شب الكمية املخ�ش�شة  جت�وزه� خالل فرتة اللتزام الأ

1990 �رشب خم�شة  للع�م  البلد  هذا  الدفيئة يف  غ�زات  اإنبع�ث�ت  م� كمجموع  لبلد 

التي وافق  املئوية  الن�شبة  5 �شنوات(، ثم مبقدار  الب�لغة  اللتزام  اإىل فرتة  )ن�شبًة 

عليه� البلد على النحو املدرج يف املرفق ب�ء بربوتوكول كيوتو )مثاًل 92% لالحت�د 

مريكية(. وروبي و93% للولي�ت املتحدة الأ الأ

Assigned Amount Unit (AAU)

وحدة الكمية املخ�ص�صة  ت�ش�وي وحدة الكمية املخ�ش�شة طنً� واحدًا )طنً� مرتيً�( 

من اإنبع�ث�ت ث�ين اأك�شيد الكربون املك�فئ املح�شوبة مع اإ�شتخدام اإمك�نية الإحرتار 

الع�ملي.

Backstop technology

تكنولوجي� خ�لية  للتخفيف  رة  املقدرّ النم�ذج  م� حتدد  غ�لبً�  الداعمة   التكنولوجيا 

بتزويد  امل�شتقبل  الط�قة(، ت�شبح متوفرة يف  لتوليد  الكربون )غ�لبً�،  اعتب�طيً� من 

اأهمية  ويف  التداعي�ت  يف  ب�لنظر  للنم�ذج  ي�شمح  م�  النموذج.  اأفق  عرب  حمدود  غي 

املطلوبة.  التكنولوجي�  اإختي�ر  ع�تقه�  على  ت�أخذ  اأن  دون  من  ع�م،  تكنولوجي  حل 

لتق�ط  وقد تكون التكنولوجي� الداعمة تكنولوجي� نووية، اأو اأحفورية تعمل على الإ

وتعترب،  التكنولوجي�.  من  بعد  نتخيله  مل  نوعً�  اأو  �شم�شية،  اأو  يون�ت،  الأ وتنحية 

ع�دًة، التكنولوجي� الداعمة غي موجودة بعد، اأو موجودة لكن، فقط، بتك�ليف اأعلى 

ترتبط ب�لبدائل التقليدية.

Banking

يداع  وفقً� لربوتوكول كيوتو ]امل�دة 3 )13([، يجوز للدول املدرجة يف املرفق  الإ

مم املتحدة الإط�رية ب�ش�أن تغيرّ املن�خ اأن حتفظ الفوائ�ص من  ول �شمن اإتف�قية الأ الأ

ق�شى  متث�ل يف احلد الأ وىل لالإ لتزام الأ وحدات الكمية املخ�ش�شة املتبقية من فرتة الإ

لتزام الالحقة )بعد الع�م 2012(. اخل��ص بكلٍّ من تلك الدول، خالل فرتات الإ

Barrier

وميكن  تخفيف،  اأو  تكيرّف  اإمك�نية  اأو  هدف  حتقيق  يعرت�ص  ح�جز  هو  احلاجز  

ته من خالل �شي��شة اأو برن�مج اأو تدبي. وت�شمل  التغلب عليه اأو التخفيف من حدرّ

من  احلد  اأو  مب��رشة،  ب�شورة  ال�شوق  اإخف�ق�ت  ت�شحيح  عملية  احلواجز  اإزالة 

تك�ليف املع�مالت يف القط�عني الع�م واخل��ص، كتح�شني قدرات املوؤ�ش�ش�ت واحلدرّ 

من املخ�طر وعدم اليقني، وتي�شي مع�مالت ال�شوق وتعزيز ال�شي��ش�ت التنظيمية.

Baseline

القي��ص  ميكن  للقي��ص،  الق�بلة  الكميرّ�ت  اإىل  ب�لن�شبة  املرجع  هو  �شا�س   الأ خط 

لتحليل  كمرجع  ُي�شتخدم  مثاًل  التدخل  عدم  ف�شين�ريو  بديلة،  نتيجة  اأ�ش��شه  على 

ل. �شين�ريوه�ت التدخرّ

Benchmark

اأداء  لتقييم  كمرجع  اأو  اأ�ش��ص  كخط  ت�شتخدم  للقي��ص  ق�بلة  ة  متغيرّ هي  العتبة  

املنظم�ت  اأو خربة  الداخلية  اأ�ش��ص اخلربة  على  العتب�ت  م�. وميكن و�شع  منظمة 

داء  ات يف الأ خرى، اأو بن�ًء على متطلب�ت ق�نونية، وغ�لبً� م� ت�شتعمل لقي��ص التغيرّ الأ

التي تطراأ مع مرور الزمن.

Benefit transfer

نقل املنافع  تطبيق قيم نقدية م�شتخل�شة من حتليل حمدد اإىل حتليل اآخر بو�شع 

فيه�  اأجريت  التي  تلك  غي  جغرافية  منطقة  يف  حي�ن  الأ غ�لب  يف  وذلك  ال�شي��ش�ت 

�شلية. الدرا�شة الأ

Biochemical Oxygen Demand (BOD)

ك�شيجني املُذاب التي ت�شتهلكه�  ك�صيجني  كمية الأ حيائية للأ احلاجة الكيميائية الأ



ول املرفق الأ

117

للمواد  الكيمي�ئية  البيولوجية  ك�شدة  الأ يف  )الب�كتيي�(  احليرّة  املجهرية  الك�ئن�ت 

الع�شوية وغي الع�شوية يف مي�ه املج�ري.

Biocovers

يف  بيولوجيً�  الن��شطة  القم�مة  مدافن  فوق  مو�شوعة  طبق�ت  حيائية   الأ غطية  الأ

اأك�شدة امليث�ن اإىل ث�ين اأك�شيد الكربون.

Biofilters

ت�رشيف  اأو  لرت�شيح  البيولوجية  املواد  ت�شتخدم  م�ش�ٍف  حيائية   الأ امل�صايف 

امللوث�ت ت�رشيفً� كيمي�ئيً�، ك�أك�شدة امليث�ن اإىل ث�ين اأك�شيد الكربون.

Biodiversity

ذلك،  يف  مب�  امل�ش�در  ك�فة  من  احليرّة  الك�ئن�ت  بني  ع  التنورّ هو  حيائي   الأ التنّوع 

خرى، ف�شاًل عن املجمع�ت  ر�شية والبحرية والنظم امل�ئية الأ يكولوجية الأ النظم الإ

نواع  نواع وبني الأ ع داخل الأ خرى التي تنتمي اإليه�؛ م� ي�شم التنورّ يكولوجية الأ الإ

يكولوجية. وبني النظم الإ

Bioenergy

حي�ئية. حيائية  الط�قة التي تطلقه� الكتلة الأ الطاقة الأ

Biofuel

نب�تية  ع�شوية  م�دة  ُتنتجه  �شلب  اأو  غ�زي  اأو  �ش�ئل  وقود  اأي  حيائي  الأ الوقود 

�شود من  اأو حيوانية، كزيت فول ال�شوي� والكحول من ال�شكر املخمر، وال�ش�ئل الأ

حيائي من اجليل الثاين فهو من  عملية ت�شنيع الورق واخل�شب، اإلخ. اأم� الوقود الأ

حي�ئية اللجنينية ال�شليولوزية اإثر عملي�ت كيمي�ئية اأو  املنتج�ت الن�جتة عن الكتلة الأ

حي�ئي. ث�نول والديزيل الأ بيولوجية، ك�لإ

Biological options

املن�خ  تغيرّ  من  التخفيف  يف  حي�ئية  الأ اخلي�رات  ت�شمل  حيائية   الأ اخليارات 

جممع  حفظ  احلفظ –  الثالث:  ال�شرتاتيجي�ت  بني  من  اأكرث،  اأو  ا�شرتاتيجية 

 ،– يون�ت  الأ وتنحية  اجلوي  الغالف  يف  نبع�ث�ت  الإ تاليف  ثم  ومن  احل�يل  الكربون 

الكربون  اأك�شيد  ث�ين  ا�شتخال�ص  ثم  ومن  احل�لية  الكربون  جممع�ت  حجم  زي�دة 

حفوري  حي�ئية حمل الوقود الأ من الغالف اجلوي، والإحالل – اإحالل املنتج�ت الأ

اأو املنتج�ت الكثيفة ال�شتعم�ل للط�قة، م� يوؤدي بدوره اإىل احلد من اإنبع�ث�ت ث�ين 

اأك�شيد الكربون.

Biomass

حيائية  الكتلة الك�ملة للك�ئن�ت احلية �شمن م�ش�حة معينة اأو داخل نوع  الكتلة الأ

ؤلفة من ك�ئن�ت  معني، وغ�لبً� م� ُيعرب عنه� ب�لوزن اجل�ف. وهي امل�دة الع�شوية املو

حية اأو نتجت عنه� موؤخرًا )خ��شة جلهة الوقود(، ب��شتثن�ء اخلث. وت�شم الكتلة 

حيائية  الأ الكتلة  اأم�  امل�دة.  تلك  الن�جتة عن  والنف�ي�ت  منتج�ت ج�نبية  حي�ئية  الأ

�ش��شي يف تركيبة  ؤلفة من ال�شليولوز وهو العن�رش الأ ال�صليولوزية فهي الكتلة املو

�شج�ر. النب�ت�ت والأ

Black Carbon

�صود  م�دة ج�شيمية يف الغالف اجلوي، تت�ألف من ال�شن�ج والفحم و/اأو  الكربون الأ

م�دة  ويتم حتديد  لل�شوء.  لل�شهر وم��شة  ق�بلة  م�دة ع�شوية غي  اإمك�نية وجود 

الكيمي�ئي  والتف�عل  ال�شوء  اإمت�ش��ص  قي��ص  اإىل  اإ�شتن�دًا  عمليً�  �شود  الأ الكربون 

�شتقرار احلراري. و/اأو الإ

Bottom-up models

النماذج امل�صممة من اأ�صفل اإىل اأعلى  تعك�ص النم�ذج احلقيقية بجمع خ�ش�ئ�ص 

اأنظر  خذ بتف��شيل الكلفة التكنولوجية والهند�شية.  اأن�شطة وعملي�ت معينة، مع الأ

اأي�شً� النماذج امل�صممة من اأعلى اإىل اأ�صفل.

Bubble

نبع�ث�ت  الفقاعة  اأداة يف جم�ل ال�شي��ش�ت ملك�فحة التلوث تع�لج العديد من نق�ط الإ

وك�أنه� يف فق�عة خي�لية. وت�شمح امل�دة 4 من بروتوكول كيوتو ملجموعة من البلدان 

جممل  جتميع  خالل  من  م�شرتكة  ب�شورة  ب�ء  املرفق  يف  املحدد  بهدفه�  تفي  ب�أن 

وروبي(. عب�ء )مثاًل، الإحت�د الأ اإنبع�ث�ته� �شمن »فق�عة« واحدة، وتق��شم الأ

Carbon Capture and Storage (CCS)

اإحتجاز الكربون وتخزينه  عملية تق�شي بف�شل ث�ين اأك�شيد الكربون عن امل�ش�در 

جل عن  ال�شن�عية واملرتبطة ب�لط�قة، ونقله اإىل موقع تخزين، وعزله عزًل طويل الأ

الغالف اجلوي.

Carbon cycle

والت�آكل  والتنف�ص  ال�شوئي  التمثيل  مثل  العملي�ت،  من  جمموعة  الكربون   دورة 

والتب�دل بني الهواء واملحيط�ت، م� يجعل الكربون يدور ب��شتمرار ع�برًا خمزون�ت 

خمتلفة مثل الغالف اجلوي والك�ئن�ت احلية والرتبة واملحيط�ت.

Carbon dioxide (CO2)

الن�جمة  الث�نوية  النواجت  اأحد  اأنه  كم�  غ�ز موجود طبيعيً�،  الكربون   اأك�صيد  ثاين 

اإ�شتخدام  يف  ات  التغيرّ عن  ف�شاًل  حي�ئية،  الأ والكتلة  حفوري  الأ الوقود  حرق  عن 

را�شي وعن العملي�ت ال�شن�عية. وهو غ�ز الدفيئة الب�رشي املن�ش�أ الرئي�شي الذي  الأ

ر�ص، كم� اأنه الغ�ز املرجعي الذي ُيق��ص على اأ�ش��شه  �شع�عي لالأ ر يف التوازن الإ ؤثرّ يو

�ش�ئر غ�زات الدفيئة، وهو ميلك ب�لت�يل اإمك�نية اإحداث اإحرتار ع�ملي قدره� 1.

Carbon dioxide fertilization

التخ�صيب بثاين اأك�صيد الكربون  تعزيز منو النب�ت�ت نتيجة زي�دة تركيزات ث�ين 

على  ح�ش��شية  اأكرث  النب�ت�ت  بع�ص  وتكون  اجلوي.  الغالف  يف  الكربون  اأك�شيد 

ليته� يف التمثيل  ات يف تركيز ث�ين اأك�شيد الكربون يف الغالف اجلوي، تبعً� لآ التغيرّ

ال�شوئي.

Carbon intensity

كثافة اإنبعاثات الكربون  كمية اإنبع�ث�ت ث�ين اأك�شيد الكربون لكل وحدة من الن�جت 

املحلي الإجم�يل.

Carbon Leakage

نبع�ث�ت يف البلدان املدرجة �شمن  ت�صّرب الكربون  هو اجلزء الن�جت من تخفي�ش�ت الإ

نبع�ث�ت يف البلدان غي املقيرّدة اإىل  املرفق ب�ء والذي ميكن تعوي�شه من خالل زي�دة الإ

نت�ج  �ش��ص. وميكن اأن يحدث ذلك من خالل )1( نقل الإ ه� الأ م� يفوق م�شتوي�ت خطرّ

�شتخدام للط�قة يف تلك املن�طق غي املقيرّدة؛ )2( زي�دة اإ�شتهالك الوقود  الكثيف الإ

نتيجة  والغ�ز  للنفط  الدولية  �شع�ر  الأ خف�ص  خالل  من  املن�طق  تلك  يف  حفوري  الأ

ات يف الدخل )وب�لت�يل يف الطلب  اإنخف��ص الطلب على اأنواع الط�قة هذه؛ )3( التغيرّ

ب اإىل الت�أثيات  على الط�قة( اإثر حت�شن معدرّلت التب�دل التج�ري. كم� ي�شي الت�رشرّ

اإنبع�ث�ت  من  ب�حلد  يق�شي  م�رشوٍع  اأن�شطة  عن  الن�جتة  الدفيئة  بغ�زات  املتعلقة 

حدود  خ�رج  حتدث  والتي  الكربون،  اأك�شيد  ث�ين  اأيون�ت  وتنحية  الدفيئة  غ�زات 

امل�رشوع وميكن قي��شه� وعزوه� اإىل الن�ش�ط. ويف معظم احل�لت، ُينظر اإىل الت�رشب 

الت�أثيات  توؤدي  احل�لت،  بع�ص  يف  لكن،  ويل.  الأ الن�ش�ط  مفعول  يعك�ص  اأنه  على 
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املعزوة اإىل الن�ش�ط والتي تطراأ خ�رج نط�ق امل�رشوع، اإىل احلدرّ من اإنبع�ث�ت غ�زات 

)ال�شلبي(  ب  الت�رشرّ يوؤدي  وفيم�  املب��رشة.  غي  ب�لت�أثيات  ع�دة  وُت�شمى  الدفيئة. 

يج�بية غي  خذ دائمً� ب�لت�أثيات الإ نبع�ث�ت، تبني اأنه ل ميكن الأ اإىل خ�شم خف�ص الإ

املب��رشة.

Carbon pool

ر�ص،  اأحي�ئية فوق الأ اأحوا�ص الكربون هي: كتلة  اإن  حو�ض / جممع الكربون  

ر�ص، اأو القم�مة، اأو احلطب، اأو كربون الرتبة الع�شوي.  اأو كتلة اأحي�ئية حتت الأ

خذ بواحد اأو  وميكن للم�ش�ركني يف م�ش�ريع اآلية التنمية النظيفة اأن يخت�روا عدم الأ

اأكرث من اأحوا�ص الكربون يف ح�ل قدموا معلوم�ت �شف�فة وق�بلة للتدقيق ت�شي اإىل 

زالت الب�رشية املن�ش�أ لغ�زات الدفيئة  اأن ذلك اخلي�ر لن يزيد ال�ش�يف املتوقع من الإ

عرب امل�ش�رف.

Carbon price

كتب�دل  اأو  �رشيبية،  كن�شبة  م�،  حكومية  )ل�شلطة  دفعه  يجدر  م�  الكربون   �صعر 

الكربون يف  اأك�شيد  ث�ين  اإطالق طن واحد من  نبع�ث�ت( عند  ب�لإ الإجت�ر  يف رخ�شة 

الغالف اجلوي. وت�شي النم�ذج والتقرير احل�يل اإىل �شعر الكربون ب�شفته الكلفة 

الإجتم�عية لتف�دي وحدة اإ�ش�فية من اإنبع�ث ث�ين اأك�شيد الكربون املك�فئ. وتظهر 

اإنبع�ث  من  اإ�ش�فية  لوحدة  اعتب�ري  �شعر  اأنه  على  الكربون  �شعر  النم�ذج  بع�ص 

ث�ين اأك�شيد الكربون، بينم� حتدده من�ذج اأخرى كمعدل �رشيبة الكربون اأو ك�شعر 

نبع�ث�ت. كم� �شُت�شتخدم يف التقرير احل�يل للدللة  خم�ش�ش�ت تراخي�ص الجت�ر ب�لإ

نبع�ث�ت يف تقييم اإمك�ني�ت خف�ص  على معدل ت�شفية التك�ليف احلدية، للحدرّ من الإ

قت�ش�دي. ثر الإ الأ

Cap

كيوتو  بروتوكول  ويفر�ص  نبع�ث�ت.  لالإ اأق�شى  كحدرّ  اإلزامي  قيد  ق�صى   الأ احلّد 

حدودًا ق�شوى �شمن اإط�ر زمني حمدد على اإنبع�ث�ت غ�زات الدفيئة الب�رشية املن�ش�أ 

التي تطلقه� البلدان املدرجة يف املرفق ب�ء. وبحلول الفرتة املمتدة بني الع�مني 2008 

وروبي اأن يقلرّ�ص اإنبع�ث�ت ث�ين اأك�شيد الكربون  ب على الحت�د الأ و2012، �شيتوجرّ

املك�فئ اإىل �شتة غ�زات دفيئة يت�شبب ب�إطالقه� فتبلغ ن�شبًة تقل 8% عن ن�شبة الع�م 

.1990

Capacity building

بناء القدرات  تق�شي عملية بن�ء القدرات يف �شي�ق تغيرّ املن�خ بتنمية امله�رات الفنية 

اإقت�ش�ده� مبرحلة  التي مير  البلدان  ويف  الن�مية  البلدان  يف  املوؤ�ش�ش�تية  والقدرات 

اإنتق�لية، لتمكينه� من امل�ش�ركة يف جميع جوانب التكيرّف مع تغيرّ املن�خ والتخفيف 

من اآث�ره واإجراء البحوث ب�ش�أنه وتنفيذ اآلي�ت اإتف�قية كيوتو، اإلخ.

CCS-ready

لإحتج�ز  �رشيع  إنت�ش�ر  ب� ُيرغب  عندم�  وتخزينه   الكربون  اإحتجاز  جهوزية 

الكربون وتخزينه، ميكن ت�شميم حمط�ت جديدة لتوليد الكهرب�ء ُتق�م حيث ميكن 

جم�ل  تخ�شي�ص  خالل  من  وذلك  وتخزينه،  الكربون  لإحتج�ز  ج�هزة  تكون  اأن 

ق�شى عند  ه الأ ملن�ش�آت احتج�ز الكربون، وبت�شميم الوحدة بحيث يبلغ اأداوؤه� حدرّ

اإ�ش�فة الكمية املحتجزة، على اأن ي�شمح موقع املحطة ب�لنف�ذ ال�شهل اإىل م�شتودع�ت 

التخزين.

Certified Emission Reduction Unit (CER)

اإنبع�ث�ت  من  مرتيً�(  )طنً�  واحدًا  طنً�  تع�دل  املعتمد   نبعاثات  الإ خف�ض  وحدة 

�ة يف اإط�ر م�رشوع يتبع اآلية التنمية  ث�ين اأك�شيد الكربون املك�فئ املخفرّ�شة اأو املنحرّ

اإمك�نية  اإىل  �ش�رة  اإمك�نية الإحرتار الع�ملي. وبغية الإ إ�شتخدام  النظيفة، وحُت�شب ب�

عدم ا�شتدامة ن�ش�ط�ت م�ش�ريع الت�شجي واإع�دة الت�شجي، تقرر اإ�شتخدام اإف�دات 

طراف الت��شع.  زالة �ش�يف غ�ز الدفيئة الب�رشي املن�ش�أ، مبوجب موؤمتر الأ موؤقتة لإ

نبعاثات. اأنظر اأي�شً� وحدات خف�ض الإ

Chemical oxygen demand (COD)

ب�ت  مركرّ ك�شدة  لأ املطلوبة  ك�شيجني  الأ كمية  ك�صيجني   للأ الكيميائية  احلاجة 

كيمي�ئية ع�شوية اأك�شدة ت�مة يف امل�ء، وُي�شتعمل كمقي��ص مل�شتوى امللوث�ت الع�شوية 

يف املي�ه الطبيعية ومي�ه املج�ري.

 Chlorofluorocarbons (CFCs)

مونرتي�ل  بروتوكول  �شمله�  التي  الدفيئة  غ�زات  الكلوروفلوروكربون   مرّكبات 

اأو  العزل  اأو  التعبئة  اأو  الهواء  تكييف  اأو  التربيد  يف  ت�شتخدم   ،1987 الع�م  يف 

�شفل،  الأ اجلوي  الغالف  يف  تتبدد  ل  اأنه�  اإىل  ونظرًا  الهب�ء.  دوا�رش  اأو  املذيب�ت 

اأتيحت له� الظروف املن��شبة،  اإذا م�  على، حيث  اإىل الغالف اجلوي الأ إنه� تنتقل  ف�

ب�ت  مركرّ ذلك  يف  مب�  اأخرى،  مبركب�ت  الغ�زات  هذه  وُت�شتبدل  وزون.  الأ ر  تدمرّ

التي  الدفيئة  غ�زات  من  وهي  والهيدروفلوروكربون  الهيدروكلوروفلوروكربون 

ي�شمله� بروتوكول كيوتو.

Clean Development Mechanism (CDM)

فة يف امل�دة 12 من بروتوكول  لية التنمية النظيفة، املعررّ اآلية التنمية النظيفة  ُيراد لآ

طراف غي املدرجة يف املرفق  كيوتو، اأن حتقق هدفني اثنني وهم�: )1( م�ش�عدة الأ

تف�قية؛  �شه�م يف حتقيق الهدف النه�ئي لالإ ول على حتقيق التنمية امل�شتدامة، والإ الأ

لتزام�ته�  لإ متث�ل  الإ حتقيق  يف  ول  الأ املرفق  يف  املدرجة  طراف  الأ م�ش�عدة   )2(

ب�ء  املرفق  يف  املدرجة  طراف  الأ ت�شيف  اأن  وميكن  وخف�شه�.  نبع�ث�ت  الإ بتحديد 

نبع�ث�ت يف م�ش�ريع  للم�شتثمر )احلكومة اأو ال�شن�عة( وحدات اخلف�ص املعتمدة لالإ

ول، والتي حتد  البلدان غي املدرجة يف املرفق الأ التي تنفذ يف  النظيفة  التنمية  اآلية 

من اأو تخف�ص اإنبع�ث�ت غ�زات الدفيئة، عندم� تعتمده� كي�ن�ت الت�شغيل التي يعيرّنه� 

طراف. وُي�شتخدم جزء من ع�ئدات ن�ش�ط�ت امل�ش�ريع  طراف / اإجتم�ع الأ موؤمتر الأ

طراف من بلدان ن�مية  دارية، ف�شاًل عن م�ش�عدة الأ املعتمدة يف تغطية امل�ش�ريف الإ

ث�ر تغيرّ املن�خ ال�ش�رة، يف تغطية كلفة التكيرّف. �شة ب�شورة خ��شة لآ معررّ

Climate change (CC)

تغرّي املناخ  ي�شي م�شطلح تغيرّ املن�خ اإىل حدوث تغيرّ ميكن حتديده يف ح�لة املن�خ 

متو�شط  حيث  من  ات  التغيرّ بوا�شطة  مثاًل(  الإح�ش�ئية  الختب�رات  اإىل  )ب�للجوء 

ات ت�شتمر ومتتد على فرتة زمنية حمددة غ�لبً�  خ�ش�ئ�شه و/اأو تقلرّبيته�، وهي تغيرّ

م� تبلغ عقودًا اأو اأطول من ذلك. ومن املمكن اأن ينجم تغيرّ املن�خ عن عملي�ت طبيعية 

ات دوؤوبة ب�رشية املن�ش�أ يف تكوين الغالف  داخلية اأو عن ت�أثيات خ�رجية اأو عن تغيرّ

را�شي. اجلوي اأو يف اإ�شتخدام الأ

م�دته�  يف  فت  عررّ قد  املن�خ  تغيرّ  ب�ش�أن  الإط�رية  املتحدة  مم  الأ اإتف�قية  اأن  ويالحظ 

وىل تغيرّ املن�خ ب�أنه »تغيرّ يف املن�خ ُيعزى ب�شكل مب��رش اأو غي مب��رش اإىل الن�ش�ط  الأ

الب�رشي الذي يف�شي اإىل تغيرّ يف تركيب الغالف اجلوي، وي�ش�ف اإىل تقلبية املن�خ 

»تغيرّ  بني  تف�قية  الإ هذه  ق  تفررّ هكذا،  متم�ثلة«.  زمنية  مدى فرتات  على  الطبيعية، 

املن�خ« الذي ُيعزى اإىل ن�ش�ط�ت ب�رشية تف�شي اإىل تغيي يف تكوين الغالف اجلوي، 

وبني تقلبية املن�خ التي ُتعزى اإىل اأ�شب�ب طبيعية.

Climate feedback

املن�خي  النظ�م  يف  العملي�ت  بني  التف�عل  اآلية  ى  ُت�شمرّ املناخ   يف  التفاعلي  التاأثري 

ات يف  »الت�أثي املن�خي التف�علي« عندم� توؤدي نتيجة اأية عملية اأولية اإىل اإحداث تغيرّ

يج�بي من  ولية. ويزيد الت�أثي التف�علي الإ عملية ث�نية توؤثر بدوره� على العملية الأ
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التاأثري  على  واملثل  ال�شلبي.  التف�علي  الت�أثي  يقلله�  بينم�  �شلية،  الأ العملية  تعزيز 

ولية  الأ العملية  اأن  اإىل  نظرًا  اأعلى  حرارة  درج�ت  املناخ:  يف  يجابي  الإ التفاعلي 

�شعة  توؤدي اإىل ذوب�ن اجلليد يف القطب ال�شم�يل م� يوؤدي اإىل اإنخف��ص يف اإنعك��ص الأ

ال�شم�شية، م� يوؤدي بدوره اإىل اإرتف�ع درج�ت احلرارة. واملثل على التاأثري التفاعلي 

كرث اإرتف�عً� من كمية غط�ء ال�شحب )من  ال�صلبي يف املناخ: تزيد درج�ت احلرارة الأ

�شع�ع ال�شم�شي الوارد، ويحدرّ ب�لت�يل  ت�ش�ع(، م� قد يخفرّ�ص الإ حيث ال�شم�كة اأو الإ

من اإرتف�ع درج�ت احلرارة.

Climate sensitivity

ت�شي  املن�خ،  بتغيرّ  املعنيرّة  الدولية  احلكومية  الهيئة  تق�رير  يف  املناخ   ح�صا�صية 

لدرجة  الع�ملي  ال�شنوي  املتو�شط  يف  للتوازن  املُحدث  التغيرّ  اإىل  املن�خ«  »ح�ش��شية 

احلرارة ال�شطحية، بعد ت�ش�عف تركيزات ث�ين اأك�شيد الكربون املك�فئ يف الغالف 

حتول  م�  وغ�لبً�  جدًا،  مكلفً�  للتوازن  املحدثة  املن�خ  ح�ش��شية  تقييم  ويعدرّ  اجلوي. 

دونه العوائق احل��شوبية.

امل�شكلة  يتف�دى  مر،  ب�لأ عالقة  ذا  مقي��شً�  الف�علة  املن�خية  احل�ش��شية  وتعترب 

احل��شوبية بتف�ديه متطلب�ت التوازن. وُتقيرّم اإنطالقً� من خمرج�ت النم�ذج املرتبطة 

بظروف عدم التوازن الن��شئة. وهي قي��ٌص لقوة الت�أثيات التف�علية يف املن�خ خالل 

فرتة زمنية حمددة يف ظروف عدم التوازن، وقد تتب�ين تبعً� لتب�ين م��شي الت�أثي 

وح�لة املن�خ. اأم� ب�رامرت ح�ش��شية املن�خ فيدل على التغيرّ يف التوازن على م�شتوى 

املتو�شط ال�شنوي لدرج�ت احلرارة ال�شطحية الع�ملية نتيجة تغيرّ يف اإحدى وحدات 

.)K/W/m2( شع�عي� الت�أثي الإ

اأم� ال�شتج�بة املن�خية الع�برة فهي تغيرّ يف درج�ت احلرارة ال�شطحية الع�ملية يتم 

تقديره خالل فرتة 20 �شنة تقريبً�، وهي تتمركز عند ت�ش�عف ث�ين اأك�شيد الكربون 

ب ي�شل اإىل ن�شبة 1% لل�شنة الواحدة،  يف الغالف اجلوي، اأي يف ال�شنة 70، يف مركرّ

اإ�شتج�بة  م� يزيد التج�رب املعتمدة على منوذج من�خي مقرتن. وهي مقي��ص لقوة 

درج�ت احلرارة ال�شطحية و�رشعته� جت�ه ت�أثي غ�زات الدفيئة.

Climate threshold 

عتبة املناخ  هي النقطة التي ي�شبب عنده� تركيز غ�زات الدفيئة يف الغالف اجلوي 

حدثً� من�خيً� اأو بيئيً� ه�مً� ُيعترب غي ق�بل للتغيي، مثل اإبي�ش��ص ال�شعب املرج�نية 

و اإنهي�ر نظم الدوران يف املحيط�ت.
الوا�شع النط�ق اأ

CO2-equivalent concentration

تركيز ثاين اأك�صيد الكربون املكافئ  تركيز ث�ين اأك�شيد الكربون الذي ي�شبب القدر 

�شع�عي الذي يحدثه اأي مزيج من ث�ين اأك�شيد الكربون وغ�زات  نف�شه من الت�أثي الإ

خرى. الدفيئة الأ

CO2-equivalent emission

اإنبعاث ثاين اأك�صيد الكربون املكافئ  كمية اإنبع�ث ث�ين اأك�شيد الكربون الذي ينتج 

غ�زات  من  خليط  اأو  املزج،  جيدة  دفيئة  كمية  عن  الن�جم  نف�شه  �شع�عي  الإ الت�أثي 

الع�ئدة  الع�ملي  الإحرتار  مك�ني�ت  لإ تبعً�  كله�  تت�ش�عف  حيث  املزج،  جيد  الدفيئة 

الغالف  يف  تبقى خالله�  التي  املختلفة  وق�ت  الأ يف ح�ش�به�  ج  تدررّ نتيجة  وذلك  له�، 

اجلوي.

Co-benefits

يف  خمتلفة  �شب�ب  لأ ذ  ُتنفرّ التي  ال�شي��ش�ت  من  امل�شتمدة  املن�فع  امل�شرتكة   املنافع 

من  التخفيف  لتن�ول  امل�شممة  ال�شي��ش�ت  معظم  ب�أن  تعرتف  والتي  نف�شه،  الوقت 

قل  همية على الأ اأي�شً� ب�أ�شب�ب جوهرية اأخرى م�ش�وية يف الأ غ�زات الدفيئة تتمتع 

�شتدامة  والإ التنمية  ب�أهداف  املث�ل،  �شبيل  على  تتعلق،  )التي  حي�ن  الأ من  كثي  يف 

و�شع على تغطية كل  ن�ش�ف(. وي�شتخدم تعبي الت�أثي امل�شرتك اأي�شً� للدللة الأ والإ

�شافية. يج�بي وال�شلبي، للمن�فع. اأنظر اأي�شً� املنافع الإ من اجل�نبني، الإ

Co-generation

التوليد امل�صرتك  اإ�شتخدام احلرارة املهدرة يف امل�ش�نع احلرارية لتوليد الكهرب�ء. 

وميكن للحرارة اأن تنتج عن احلرارة املكثفة التي يطلقه� توربني بخ�ري اأو غ�زات 

عم�ل  لأ اأو  غرا�ص �شن�عية  لأ �شواء  غ�زية،  توربين�ت  املنبعثة من  ال�ش�خنة  املداخن 

البن�ء اأو لتدفئة املدن. وهو مرادف لتوليد احلرارة والطاقة امل�شرتك.

Combined-cycle Gas Turbine (CCGT)

التوربني الغازي ذو الدورة املوحدة  حمطة لتوليد الط�قة بن�ًء على عمليَتني. يف 

وىل، يغذي الغ�ز اأو زيت وقود خفيف توربينً� غ�زيً�، م� يوؤدي بكل ت�أكيد  العملية الأ

اإىل اإطالق غ�زات �ش�خنة من املداخن )< 800 درجة مئوية(. اأم� يف العملية الث�نية 

نت�ج  لإ م�شدرًا  ل  ت�شكرّ الن�ر،  من  مزيد  مع  الغ�زات،  تلك  من  عة  املجمرّ احلرارة  إن  ف�

ل توربينً� غ�زيً�. وتدير تلك التوربين�ت مولدات الكهرب�ء. البخ�ر الذي ي�شغرّ

وت�شبح املحطة توربيناً غازياً مركب الدورات ومتكامًل عندم� يكون الوقود غ�زًا 

)تغويز(،  غ�ز  اإىل  التحويل  مف�عل  بوا�شطة  اأحي�ئية  كتلة  من  اأو  الفحم  من  بً�  مركرّ

املركب  الغ�زي  التوربني  وحمط�ت  التغويز  بني  الط�قة  لتدفق�ت  تب�دل  يرافقه 

الدورات.

Compliance

متث�ل تقيد البلدان ب�أحك�م اإتف�ٍق م� ومدى هذا التقيرّد به�. وهو  متثال  يعني الإ الإ

يعتمد على تطبيق ال�شي��ش�ت املطلوبة، وعلى مدى تتبرّع التدابي ملتطلب�ت ال�شي��ش�ت. 

تف�ق �شلوكه�، مثل  طراف الف�علة التي ي�شتهدف الإ متث�ل هو درجة اإ�شتج�بة الأ والإ

فراد، ملتطلب�ت التنفيذ. اأنظر  الوحدات احلكومية املحلية وال�رشك�ت واملنظم�ت والأ

اأي�شً� التنفيذ.

Conference of the Parties (COP)

مم املتحدة الإط�رية  تف�قية الأ طراف هو الهيئة العلي� لإ طراف  موؤمتر الأ موؤمتر الأ

ب�ش�أن  الإط�رية  تف�قية  الإ على  قت  التي �شدرّ البلدان  من  ويت�ألف  املن�خ،  تغيرّ  ب�ش�أن 

برلني يف  طراف يف  الأ ملوؤمتر  وىل  الأ الدورة  وانعقدت  اإليه�.  ان�شمت  اأو  املن�خ  تغيرّ 

و4-   ،)1997( كيوتو  و3-   ،)1996( جنيف   -2 الدورة  وتلته�   ،1995 الع�م 

بوين�ص اآير�ص )1998(، و5- بون )1999(، و6- له�ي / بون )2000، 2001(، 

و7- مراك�ص )2001(، و8- دلهي )2002(، و9- ميالنو )2003(، و10- بوين�ص 

اآير�ص )2004(، و11- مونرتي�ل )2005(، و12- نيوبي )2006(. اأنظر موؤمتر 

طراف. الأ

Contingent Valuation Method (CVM)

ي للقيم املخ�ش�شة  طريقة التقييم امل�صروط  هي مق�ربة تهدف اإىل اإجراء تقييم كمرّ

�شخ��ص، اإن على امل�شتوى امل�يل )الرغبة يف الدفع( واإن على امل�شتوى غي  من قبل الأ

لتقدير  مب��رشة  اإلخ(. وهي طريقة  املوارد،  الوقت،  مع  امل�ش�همة  يف  )الرغبة  امل�يل 

إجراء  يكولوجية واخلدم�ت البيئية. وتق�شي ب� قت�ش�دية اخل��شة ب�لنظم الإ القيم الإ

�شخ��ص عن مدى ا�شتعدادهم للدفع من اأجل احل�شول على /  م�شٍح ُي�ش�أل خالله الأ

زالة خدمة بيئية معينة، وذلك بن�ء على �شين�ريو  اأو عن رغبتهم يف قبول تعوي�ص لإ

فر�شي وعلى و�شف اخلدمة البيئية. اأنظر اأي�شً� القيم.

Cost

والوقود،  واملواد،  امل�ل،  وراأ�ص  العمل  وقت  مثل  املوارد،  اإ�شتهالك  هي  الكلفة  

قت�ش�د، يتم تقييم املوارد ك�فة من حيث كلفة  و�شواه�، كنتيجة عمٍل م�. ويف علم الإ

على قيمة لتلك املوارد. ويتم حتديد  �شتعم�ل البديل الأ الُفر�ض البديلة، وهي قيمة الإ

التك�ليف ب�شتى الطرق ومبوجب تقديرات خمتلفة توؤثر على القيمة.
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والتدقيق  واملراقبة  دارة  والإ للتخطيط  دارية  الإ التكاليف  الكلفة:  اأنواع  وت�شم 

واملح��شبة وكت�بة التق�رير وامله�م الكت�بية، اإلخ.، املرتبطة مب�رشوع اأو برن�مج م�؛ 

�شخ��ص، والن�جت عن  قت�ش�د والأ يكولوجية والإ وتكاليف ال�صرر الالحق ب�لنظم الإ

تداعي�ت تغيرّ املن�خ ال�شلبية؛ وتكاليف التنفيذ املرتتبة عن تغيي القواعد واللوائح 

اإلخ.،  والتعليم،  والتدريب  املعلوم�ت،  ون�رش  القدرات،  بن�ء  وجهود  به�،  املعمول 

اأو  ال�رشك�ت  اأو  فراد  الأ على  املرتتبة  اخل��شة  والتك�ليف  ال�صيا�صات؛  واإر�صاء 

جتماعية فت�شم  خرى اخل��شة التي تقوم بذلك العمل. اأم� التكاليف الإ الكي�ن�ت الأ

اأي�شً� التك�ليف اخل�رجية املرتتبة على البيئة وعلى املجتمع ككل.

على  حمدد(،  اأمر  )وحدة،  متو�صطة  اأو  اإجمالية  كميًة  التك�ليف  اإعتب�ر  وميكن 

اأنه� املجموع مق�شومً� على عدد وحدات البند الذي يتم تقدير الكلفة من اأجله، اأم� 

خية. �شافية فهي كلفة الوحدة الإ�ش�فية الأ التك�ليف احلدية اأو الإ

ف�ق املعتمدة يف التقرير احل�يل فهي: النظر على م�صتوى امل�صاريع يف ن�ش�ط  اأم� الآ

على  ه�مة  مب��رشة  غي  اإقت�ش�دية  تداعي�ت  اأية  عليه  ترتتب  األ  يفرت�ص  »م�شتقل« 

�شع�ر )من حيث العر�ص والطلب( خ�رج نط�ق الن�ش�ط نف�شه. وميكن  �شواق والأ الأ

لوائح  اأو  حتتية  بنى  اإر�ش�ء  اأو  حمددة  فنية  ت�شهيالت  توفي  الن�ش�ط  يكون  اأن 

امل�شتوى  اأم�  اإلخ.  الفنية،  املع�يي  و�شع  اأو  املعلوم�ت،  ن�رش  اأو  ب�لطلب،  تتعلق 

عتب�ر التكنولوجي� اخل��شة للتخفيف من غ�زات الدفيئة  التكنولوجي في�أخذ يف الإ

تكون ع�دًة مقرتنة بتطبيق�ت عدة يف م�ش�ريع وقط�ع�ت خمتلفة. وتغطي الكت�ب�ت عن 

التكنولوجي�ت اخل�ش�ئ�ص الفنية التي تتميز به� ل�شيم� البيرّن�ت املتعلقة ب�ملنحني�ت 

فيتن�ول  القطاعي  امل�صتوى  اأم�  ون�شوجه�.  التكنولوجي�  اإنت�ش�ر  مع  ر�ش�دية  الإ

ات  القط�ع�ت ومتغيرّ اأن  اإط�ر »توازن جزئي« يفرت�ص  القط�عية �شمن  ال�شي��ش�ت 

اإقت�ش�دية  اأدوات  اأن ت�شم  لل�شي��ش�ت  خرى م�شلرٌّم به�. وميكن  قت�ش�د الكلي الأ الإ

اخل��شة  �شتثم�ر  الإ وم�ش�ريع  والتمويل  والتج�رة  وال�رشائب  �شع�ر  ب�لأ مرتبطة 

الكلّي  قت�صاد  الإ م�صتوى  اأم�  ب�لطلب.  املتعلقة  اللوائح  وو�شع  النط�ق  الوا�شعة 

العم�لة والرف�ه  ال�شي��ش�ت على الدخل واملخ�رج احلقيقية وعلى  ت�أثيات  فيتن�ول 

اأنواع  ال�شي��ش�ت ك�فة  �شواق. وت�شم  قت�ش�دية على نط�ق جميع القط�ع�ت والأ الإ

وبرامج  النقدية  وال�شي��ش�ت  ع�ن�ت  والإ ال�رشائب  مثل  قت�ش�دية  الإ ال�شي��ش�ت 

فهي  التك�ليف  عك�ص  اأم�  بتك�رات.  والإ التكنولوجي�  و�شي��ش�ت  املحددة  �شتثم�ر  الإ

املن�فع وغ�لبً� م� يتم تن�ولهم� معً�.

Cost-benefit analysis

يج�بية  حتليل ن�صبة الكلفة اإىل الفائدة  هو قي��ص نقدي لك�فة التداعي�ت ال�شلبية والإ

املرتبطة بعمل حمدد يتم مبوجبه مق�رنة التك�ليف واملن�فع من حيث الف�رق و/اأو 

و اإ�شتثم�ر، 
ل، كموؤ�رش عن كيفية جلب املردود املنتظر منه�، مع نت�ئج �شي��شة اأ املعدرّ

من وجهة نظر املجتمع.

Cost-effectiveness analysis

حتليل فاعلية الكلفة  ح�لة معينة من حتليل ن�شبة الكلفة اإىل الف�ئدة حيث يتم تقييم 

حمفظة م�ش�ريع جلهة �شلته� ب�لهدف الث�بت املرجو من ال�شي��شة، الذي ميثل يف هذه 

خرى كتك�ليف اأو كتك�ليف �شلبية  احل�لة من�فع امل�ش�ريع، وتق��ص ك�فة الت�أثيات الأ

)من�فع م�شرتكة(. وميكن اأن يكون الهدف من ال�شي��شة، على �شبيل املث�ل، هو هدف 

حمدد يف تخفي�ص اإنبع�ث�ت غ�زات الدفيئة.

Crediting period

الزمنية  الفرتة  النظيفة  التنمية  اآلية  يف  �شتحق�ق  الإ تعترب فرتة  �صتحقاق   الإ فرتة 

منح  اأو  الدفيئة  غ�زات  اإنبع�ث�ت  ي�شفر عن  اأن  امل�رشوع خالله�  لن�ش�ط  التي ميكن 

�شه�دات اإزالة ث�ين اأك�شيد الكربون. ويف بع�ص الظروف، ميكن اإع�دة جتديد فرتة 

�شتحق�ق مرتني، كحد اأق�شى. الإ

Deforestation

را�شي احلرجية  اإزالة الغابات  عملية طبيعية اأو ب�رشية املن�ش�أ يتم خالله� حتويل الأ

اإىل اأرا�ٍص غي حرجية. اأنظر اأي�شً� الت�صجري واإعادة الت�صجري.

Demand-side management (DSM)

اإدارة اجلانب املتعلق بالطلب  ال�شي��ش�ت والربامج الرامية اإىل الت�أثي على طلب 

ال�شلع و/اأو اخلدم�ت. اأم� يف قط�ع الط�قة فتهدف اإدارة اجل�نب املتعلق ب�لطلب اإىل 

احلد من الطلب على الكهرب�ء وعلى م�ش�در الط�قة. وت�ش�عد اإدارة اجل�نب املتعلق 

ب�لطلب على خف�ص اإنبع�ث�ت غ�زات الدفيئة.

Dematerialization

�صتغناء عن الطابع املادي  هي العملية التي يجري مبوجبه� فك اإرتب�ط الن�ش�ط  الإ

ؤ  نت�ج الكفو – امل�دة، من خالل عملي�ت مثل الإ ن حجم الط�قة  قت�ش�دي عن مكورّ الإ

يكولوجي� ال�شن�عية، م� ي�ش�عد على اإنخف��ص الت�أثي البيئي ب�لن�شبة  اإيكولوجيً� اأو الإ

قت�ش�دي. اإىل وحدة الن�ش�ط الإ

Deposit-refund system

نظام رد الرهونات  رهن اأو ر�شم )�رشيبة( ُيدفع عند احل�شول على �شلعة معينة، 

مع رد الرهن اأو منح اأو ح�شم لق�ء القي�م بعمل معني )يق�شي ع�دة بت�شليم ال�شلعة 

اإىل مك�ن معني(.

Desertification

را�شي يف املن�طق الق�حلة و�شبه الق�حلة واملن�طق اجل�فة �شبه  ي الأ تردرّ الت�صّحر  

الب�رشية.  ن�شطة  والأ املن�خية  ات  التغيرّ بينه�  من  خمتلفة،  عوامل  نتيجة  الرطبة 

على  را�شي  الأ ي  تردرّ  )UNCCD( ر الت�شحرّ ملك�فحة  املتحدة  مم  الأ اإتف�قية  ف  وتعررّ

د البيولوجي اأو  قت�ش�دية والتعقرّ نت�جية البيولوجية اأو الإ اأنه اإنخف��ص اأو فقدان الإ

الق�حلة واملن�طق  الق�حلة و�شبه  املن�طق  البعلية يف  را�شي املح��شيل  قت�ش�دي لأ الإ

اأو  امل��شية  مراتع  اأو  املروية  املح��شيل  واأرا�شي  والطبيعة  اجل�فة  الرطبة  �شبه 

اأو بفعل عملية اأو جمموعة  را�شي  اإ�شتخدام الأ حراج والغ�ب�ت، ب�شبب  اأرا�شي الأ

ن�شطة الب�رشية واأمن�ط ال�شكن  من العملي�ت مب� فيه� العملي�ت والنظم الن�جمة عن الأ

الفيزي�ئية  اخل�ش�ئ�ص  ي  وتردرّ املي�ه؛  و/اأو  الري�ح  ب�شبب  الرتبة  حت�ت  قبيل  من 

جل للغط�ء النب�تي  قت�ش�دية للرتبة والفقدان الطويل الأ حي�ئية اأو الإ والكيمي�ئية والأ

الطبيعي.

Devegetation

نزع الغطاء النباتي  فقدان كث�فة الغط�ء النب�تي يف نوع واحد من الغط�ء النب�تي 

ر�شي. الأ

Development path

التكنولوجية  اخل�ش�ئ�ص  من  جمموعة  على  يرتكز  ر  تطورّ هو  التنمية   نهج 

ُيحدد  الفيزي�ئية  والبيولوجية  والثق�فية  واملوؤ�ش�ش�تية  والإجتم�عية  قت�ش�دية  والإ

�شتهالك  نت�ج والإ التف�عالت م� بني النظم الب�رشية والطبيعية، مب� يف ذلك اأمن�ط الإ

نهج البديلة للتنمية  الأ اأم�  يف ك�فة البلدان، مع مرور الوقت ووفق نظ�م خ��ص. 

ه�ت احل�لية جمرد  فتعني خمتلف م�ش�رات التنمية املمكنة، مع اإ�شتمرار كون التوجرّ

نهج املمكنة. نهج واحد من بني الأ

Discounting

امل�شتلمة  اأو  خرى(  الأ )اأو  النقدية  املب�لغ  اإىل جعل  توؤدي  ري��شية  عملية  اخل�صم  

بهذه  الق�ئم  وي�شتعمل  الزمن.  متق�ربة عرب  )�شنوات(  اأوق�ت خمتلفة  يف  املنفقة  اأو 
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العملية معدل خ�شم ث�بت اأو ق�بل للتغيرّ مع الوقت )< �شفر( من �شنة اإىل �شنة، 

الو�صفي،  اخل�صم  نهج  ويف  اليوم.  منه�  اأقل  ت�ش�وي  امل�شتقبلية  القيمة  يجعل  م� 

اأو  مدرّخرين  ك�نوا  )�شواء  فعليً�  الن��ص  يعتمده�  التي  القبول مبعدلت اخل�شم  يتم 

م�شتثمرين( يف قراراتهم اليومية )معّدل اخل�صم اخلا�ض(. اأم� يف نهج اخل�صم 

منظور  من  اإنطالقً�  اخل�شم  ل  معدرّ تثبيت  فيتم  معياري(  اأو  )اأخلقي  لزامي  الإ

جي�ل امل�شتقبلية، مثاًل )معّدل  خالقية مل�ش�لح الأ اإجتم�عي، اأي بن�ًء على النظرة الأ

جتماعي(. اخل�صم الإ

District heating

التدفئة احل�صرية  توزيع املي�ه ال�ش�خنة )البخ�ر يف النظم القدمية( من املحط�ت 

اأو منطقة  اأو مدينة  �نيً� )مق�طعة  اإىل املب�ين وامل�ش�نع يف منطقة كثيفة �شكرّ املركزية 

ن�بيب، كنظ�م  متح�رشة، مثل رور اأو �ش�ر يف اأمل�ني�(. وهي �شبكة معزولة ثن�ئية الأ

التدفئة  بوا�شطة مراكز  مثاًل. وميكن  املب�ين  اأحد  يف  امل�ء  على  يعمل  تدفئة مركزية 

حرق  من�ش�آت  ويف  ال�شن�عية،  امل�شتوي�ت  على  املتبددة  احلرارة  اإ�شتع�دة  املركزية 

النف�ي�ت، وحمط�ت التوليد امل�شرتك للكهرب�ء اأو املراجل امل�شتقلة احل�رقة للوقود 

حي�ئية. حفوري اأو الكتلة الأ الأ

Double dividend

للع�ئدات، مثل �رشائب  ة  املِدررّ الت�أثيات التي ميكن لل�شكوك  رباح املزدوجة   الأ

الكربون وتراخي�ص اإنبع�ث�ت الكربون الق�بل للتداول، اأن )1( حتدرّ من اأو تخفرّ�ص 

الرف�ه  خ�ش�ئر  من  قل  الأ على  جزءًا  ولو  �ص  وتعورّ  )2( الدفيئة  غ�زات  اإنبع�ث�ت 

يف  الع�ئدات  اإ�شتخدام  اإع�دة  خالل  من  املن�خية  ال�شي��ش�ت  عن  الن�جمة  املحتملة 

ت�شوده  ع�مل  الت�شوه�ت. ويف  ت�شبِّب  قد  التي  خرى  الأ ال�رشائب  قت�ش�د خلف�ص  الإ

البط�لة غي الطوعية، قد يكون ل�شي��ش�ت تغيرّ املن�خ ت�أثيات )»اأرب�ح ثالثية« موجبة 

رباح املزدوجة ال�صعيفة م� دامت هن�ك  اأو �ش�لبة( على فر�ص العمل. وحتدث الأ

ع�دة تدوير الع�ئدات، اأي اأنه يتم اإع�دة اإ�شتخدام الع�ئدات من خالل خف�ص  اآث�ر لإ

اأن  القوية  املزدوجة  رباح  الأ وتتطلب  الت�شويهية.  لل�رشائب  اله�م�شية  املعدلت 

�ص اأثر اإع�دة اإ�شتخدام الع�ئدات )املفيدة( ب�أكرث مم� ك�نت عليه، فتفوق توليفة  يعورّ

ولية. ويف هذه احل�لة، تكون التك�ليف ال�ش�فية خلف�ص غ�زات الدفيئة  التك�ليف الأ

�شلبية. اأنظر اأي�شً� تاأثري التفاعل.

Economies in Transition (EITs)

من  ًا  تغيرّ اإقت�ش�ده�  ي�شهد  التي  البلدان  اإنتقالية   مبرحلة  مير  الذي  قت�صاد  الإ

نظ�م اإقت�ش�دي خمطط اإىل اإقت�ش�د �شوق.

Economies of scale (scale economies)

إنت�ج  وفورات احلجم  اإنخف��ص كلفة الوحدة لن�ش�ط م�، مع متديد فرتة الن�ش�ط )ك�

عدد اأكرب من الوحدات(.

Ecosystem

يكولوجي  نظ�م من الك�ئن�ت احلية التي تتف�عل يف م� بينه� ومع بيئته�  النظام الإ

ال�شيء،  بع�ص  حتكمية  يكولوجي  الإ ب�لنظ�م  ُي�شمى  اأن  ميكن  م�  وحدود  امل�دية. 

هتم�م اأو الدرا�شة. وهكذا، قد يرتاوح نط�ق اأي نظ�م اإيكولوجي بني  تبعً� ملحور الإ

ر�ص ب�أكمله� يف نه�ية املط�ف. نط�ق�ت مك�نية �شغية للغ�ية وبني الأ

Emissions Direct/ Indirect

»نقطة  اأو  املبا�صرة  نبعاثات  الإ ُتعرف  املبا�صرة   غري   / املبا�صرة  نبعاثات  الإ

نبع�ث« عند نقطة الإطالق يف �شل�شلة الط�قة، وُتن�شب اإىل تلك النقطة من �شل�شلة  الإ

نبع�ث�ت الن�جتة عن  الط�قة اإن ك�نت قط�عً� اأو تكنولوجي� اأو ن�ش�طً�. فُتعترب، مثاًل، الإ

نبع�ث�ت من قبل قط�ع  حمط�ت مع�جلة الفحم لتوليد الكهرب�ء م�شدرًا مب��رشًا لالإ

نبع�ث�ت »املخ�ش�شة لقط�ع  نبعاثات غري املبا�صرة اأو الإ الإ التزويد ب�لط�قة. اأم� 

قط�ع�ت  يف  الط�قة  إ�شتخدام  ب� املرتبطة  نبع�ث�ت  الإ فهي  النه�ئيني«  امل�شتخدمني 

ولية  نت�ج الأ نبع�ث�ت املن�شوبة اإىل مراحل الإ �شتخدام النه�ئي وحُتت�شب �شمن الإ الإ

نبع�ث�ت املرتبطة  �شتخدام النه�ئي. فمن املمكن اأن ُتُن�شب مثاًل بع�ص الإ من ط�قة الإ

بقط�ع البن�ء اإىل اإ�شتخدام القط�ع املذكور للكهرب�ء.

Emission factor

الن�ش�ط واملدخالت  نبع�ث لوحدة  نبع�ث�ت هو معدل الإ نبعاثات  ع�مل الإ عامل الإ

حفوري ع�مل اإنبع�ث�ت  واملخرج�ت، مثل اأن متلك حمطة ط�قة تعمل على الوقود الأ

ُيقدر بـ 0.765 كلغ / كيلو واط يف ال�ش�عة.

Emission permit

�شتحق�ق�ت غي  نبع�ث�ت هي ح�شة الإ نبعاثات  رخ�شة اإطالق الإ رخ�صة اإطلق الإ

الق�بلة للتحويل اأو التداول جت�ريً� التي حتدده� حكومة كي�ن ق�نوين م� )�رشكة اأو 

الرخ�صة  اأم�  اأخرى( لإطالق كمية حمددة من م�دة معينة.  نبع�ث�ت  جهة مطلقة لإ

القابلة للتداول جتارياً فهي اأداة �شي��شة اإقت�ش�دية ميكن يف اإط�ره� تب�دل حقوق 

ي اإطالق كمية من غ�زات الدفيئة يف تلك احل�لة، وذلك من خالل 
الت�شبب ب�لتلوث، اأ

�شوق تراخي�ص حرة اأو خ��شة للمراقبة.

Emission quota

نبع�ث�ت امل�شموح به� املخ�ش�ص لبلد  نبعاثات  اجلزء من اإجم�يل الإ احل�صة من الإ

نبع�ث�ت. ق�شى الإجم�يل لالإ اأو ملجموعة من البلدان يف اإط�ر احلد الأ

Emissions Reduction Unit (ERU)

اأو  املخف�شة  نبع�ث�ت  الإ من  واحدًا  مرتيً�  طنً�  تع�دل  نبعاثات   الإ خف�ض  وحدة 

يف  )املعرف  م�شرتك  تنفيذ  م�رشوع  نتيجة  املك�فئ  الكربون  اأك�شيد  ث�ين  يف  املنح�ة 

جتار  نبعاثات والإ امل�دة 6 من بروتوكول كيوتو(. اأنظر اأي�شً� اخلف�ض املعتمد للإ

نبعاثات. بالإ

Emission standard

الذي ل يجوز جت�وزه مبقت�شى  ق�شى  الأ نبع�ث�ت  الإ نبعاثات  م�شتوى  الإ معيار 

نبع�ث يف تو�شيف�ته�، وهي  و اإتف�ق طوعي. وت�شتعمل مع�يي عدة، عوامل الإ
ق�نون اأ

نبع�ث�ت. ل تفر�ص ب�لت�يل حدودًا مطلقة لالإ

Emissions trading

ولئك  هداف البيئية يتيح لأ نبعاثات  منهج يعتمد على ال�شوق يف حتقيق الأ جتار بالإ الإ

نبع�ث�ت،  لالإ ق�شى  الأ احلد  دون  م�  اإىل  الدفيئة  غ�زات  اإنبع�ث�ت  يخف�شون  الذين 

نبع�ث�ت يف م�شدر  اإ�شتخدام التخفي�ش�ت الف�ئ�شة اأو الإجت�ر به� للتعوي�ص عن الإ

اآخر داخل البلد اأو خ�رجه. وعمومً�، ميكن اأن يحدث الإجت�ر م� بني ال�رشك�ت اأو 

الهيئة  ته  اأعدرّ الذي  الث�ين  التقييم  تقرير  واعتمد  والدويل.  املحلي  امل�شتويني  على 

التج�رة  لنظم  »الرخ�ص«  اإ�شتخدام  مبداأ  املن�خ،  بتغيرّ  املعنيرّة  الدولية  احلكومية 

نبع�ث�ت مبقت�شى امل�دة  املحلية اأو »احل�ش�ص« لنظم التج�رة الدولية. والإجت�ر ب�لإ

الكمي�ت  على  يعتمد  للتداول  الق�بلة  للح�ش�ص  نظ�م  هو  كيوتو  بروتوكول  من   17

لتزام�ت املدرجة يف املرفق ب�ء من الربوتوكول،  املخ�ش�شة التي حُت�شب بن�ء على الإ

نبع�ث�ت واحلد منه�. واخل��شة بخف�ص الإ

Emission trajectories

اأو  امل�شتقبلية  نبع�ث�ت  الإ توجه�ت  مل�ش�رات  اإ�شق�ط�ت  هي  نبعاثات   الإ م�صارات 

نبع�ث�ت امل�ش�هدة. اأمن�ط الإ
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Energy

الطاقة  هي كمية العمل اأو احلرارة املنتجة. ويتم ت�شنيف الط�قة مبوجب اأنواع 

ن�ش�ن عندم� تتدفق من مك�ن اإىل اآخر اأو  خمتلفة منه�، اإل اأن الط�قة ت�شبح مفيدة لالإ

ولية )ُي�ش�ر اإليه� اأي�شً� مب�ش�در  يتم حتويله� من نوٍع اإىل نوٍع اآخر. اأم� الطاقة الأ

الط�قة( فهي الط�قة املتج�شدة ب�ملوارد الطبيعية )مثل الفحم والنفط اخل�م والغ�ز 

اإىل  ل  وحُتورّ املن�ش�أ.  ب�رشي  حتويل  اأي  تعرف  مل  والتي  واليورانيوم(،  الطبيعي 

نفطية(  منتج�ت  اإىل  )النفط  التكرير  اأو  الطبيعي(  )الغ�ز  ب�لتنظيف  ث�نوية  ط�قة 

من�ش�آت  اإىل  الثانوية  الطاقة  اإي�ش�ل  وعند  حرارة.  اأو  كهرب�ء  اإىل  بتحويله�  اأو 

اجلدار(  منفذ  عند  الكهرب�ء  )مثاًل  النهائية  الطاقة  ُتدعى  النه�ئي،  �شتخدام  الإ

كمي�ت  يوميً�  ال�شم�ص  وتوؤمن  ن�رة(.  الإ )مثل  �صتخدام  للإ قابلة  ت�شبح  حيث 

�شع�ع، اإلخ.. فيتم تخزين ق�شم منه�  كبية من الط�قة بفعل التهط�ل والري�ح والإ

الق�شم  اأم�  بعد،  م�  يف  ي�شتغله�  اأن  ن�ش�ن  لالإ وميكن  نه�ر  الأ اأو  حي�ئية  الأ الكتلة  يف 

اأم�  املحيطة.  واحلرارة  والتهوئة  ك�ل�شوء  مب��رش،  نحو  على  فُي�شتخدم  خر  الآ

البيئة  امل�شتمرة واملتكررة يف  الط�قة  تي�رات  الطاقة املتجددة فُيح�شل عليه� من 

والط�قة  ال�شم�شية  ك�لط�قة  للكربون،  املنتجة  غي  التكنولوجي�  وت�شم  الطبيعية، 

ر�شية، ف�شاًل عن التكنولوجي�ت  امل�ئية والري�ح واملد واجلزر والط�قة احلرارية الأ

حي�ئية. اأم� الطاقة  غي املوؤثرة على اإنبع�ث�ت ث�ين اأك�شيد الكربون، مثل الكتلة الأ

مواد  اأو  املتكررة  املع�دن  )مثل  م�دة  نت�ج  لإ امل�شتخدمة  الط�قة  فهي  املتج�صدة 

الطلبي�ت(،  )غي�ب  الت�شنيع  من�ش�أة  يف  امل�شتخدمة  ب�لط�قة  خذ  الأ مع  البن�ء(، 

وىل(،  الأ )الطلبية  املن�ش�أة  �شت�شتخدمه�  التي  املواد  اإنت�ح  يف  امل�شتخدمة  والط�قة 

واإىل م� هن�لك.

Energy efficiency

�شتخدام )املفيدة( اأو ن�شبته� يف عملية  كفاءة الطاقة  ن�شبة خم�رج الط�قة الق�بلة لالإ

حتويل اأو ن�ش�ط، يف نظ�م م� اإىل مدخالت ذلك النظ�م من الط�قة.

Energy intensity

قت�ش�دي. اأم� على امل�شتوى  كثافة الطاقة  هي ن�شبة اإ�شتخدام الط�قة اإىل الن�جت الإ

ولية املحلية اأو ط�قة  �شتخدام لإجم�يل الط�قة الأ الوطني فكث�فة الط�قة هي ن�شبة الإ

اخلا�ض  �صتخدام  الإ اأي�شً�  اأنظر  املحلي.  الن�جت  اإجم�يل  اإىل  النه�ئي،  �شتخدام  الإ

للطاقة.

Energy security

�رشة  الأ على  اأو  بلد  على  يتوجب  التي  املختلفة  منية  الأ التدابي  هي  الطاقة   اأمن 

الدولية ب�شكل ع�م، اأن تتخذه� للحف�ظ على اإمدادات مالئمة من الط�قة.

Energy Service Company (ESCO)

�صركة خدمات الطاقة  �رشكة توؤمن خدم�ت يف جم�ل الط�قة للم�شتخدم النه�ئي، 

وت�شمن حتقيق وفرة الط�قة، وتربطه� مب��رشة ب�أجوره�، وكذلك ب�لتمويل، اأو هي 

ت�ش�عد على احل�شول على التمويل املطلوب لنظ�م الط�قة، مع الإحتف�ظ بدور مراقبة 

م�شتمرة للوفرة طيلة مرحلة التمويل.

Environmental effectiveness

الفاعلية البيئية  مدى قدرة اإجراء اأو �شي��شة اأو اأداة م� على توليد الت�أثي البيئي 

املقرر اأو احل��شم اأو املن�شود.

Environmentally sustainable technologies

املوارد  ت�شتخدم  تلويثً�،  اأقل  تكنولوجي�ت  هي  بيئياً   امل�صتدامة  التكنولوجيا 

من  اأكرث  واملنتج�ت  املخلرّف�ت  تدوير  إع�دة  ب� وتقوم  اإ�شتدامة،  اأكرث  بطريقة 

خرى، كم� تع�لج م�ش�ألة النف�ي�ت املتبقية ب�شكل اأكرث قبوًل، مق�رنًة  التكنولوجي�ت الأ

ولوي�ت الإجتم�عية  مع التكنولوجي�ت التي حتلرّ حمله�. كم� اأنه� اأكرث توافقً� مع الأ

قت�ش�دية والثق�فية والبيئية املحددة على امل�شتوى الوطني. الإ

Evidence

و اإقرتاح م�. 
ة معتقد اأ �ش�رات التي تدلرّ على �شدق اأو �شحرّ البّينات  املعلوم�ت اأو الإ

التي  الفنية  العلمية /  املعلوم�ت  كمية  التقرير احل�يل  يف  البيرّن�ت  م�شتوى  ويعك�ص 

ؤلفون الرئي�شيون يف اإ�شتنت�ج�تهم. ا�شتند اإليه� املو

Externality/ External cost/ External benefit

ث�ر اخل�رجية  ثر اخلارجي / الكلفة اخلارجية / الفائدة اخلارجية  تظهر الآ الأ

من ن�ش�ط ب�رشي عندم� ل تراعي اجله�ت امل�شوؤولة عن ذلك الن�ش�ط ب�شورة ك�ملة 

نت�ج وال�شتهالك، رغم غي�ب اأي تعوي�ص  خرين من حيث الإ ت�أثيه على اإمك�ني�ت الآ

عن ت�أثي �شبيه. وتكون التك�ليف اخل�رجية �شلبية يف ح�ل ك�ن الت�أثي �شلبيً�، وُي�ش�ر 

اإليه� ب�ملن�فع اخل�رجية يف ح�ل ك�ن الت�أثي اإيج�بيً�.

Feed-in tariff

تعرفة اإمدادات الطاقة  هي �شعر وحدة الط�قة الكهرب�ئية الذي يتعنيرّ على مرفق 

غي  املولدات  تغذي  التي  املتجددة  اأو  املوزعة  الط�قة  لق�ء  دفعه�  الط�قة  مورد  اأو 

الت�بعة ملرفق ال�شبكة. وتقوم ال�شلطة الع�مة بتحديد التعرفة.

Flaring

�صتعال  اإحرتاق غ�زات النف�ي�ت وال�شوائل املتط�يرة يف الهواء الطلق، عرب املدفئة  الإ

املواد  م�ش�نع  اأو  التكرير  حمط�ت  داخل  اأو  البرتول،  م�شخ�ت  اأو  النفط  اآب�ر  اأو 

الكيمي�ئية اأو مدافن القم�مة.

Forecast

قت�ش�دية  من�ط الفيزي�ئية والتكنولوجية والإ التنبوؤ النت�ئج املُ�شقطة اإ�شتن�دًا اإىل الأ

والإجتم�عية وال�شلوكية الق�ئمة، اإلخ.

Forest

ر�ص، بني  �شغر يف الأ الغ�بة هي الرقعة الأ اأن  اإىل  ي�شي بروتوكول كيوتو  الغابة  

اأو  )اأو م�شتوى خمزون موازن(،  0.05 - 1.0 هكت�رًا، تكون ذات غط�ء �شجري 

�شج�ر التي ميكن اأن يبلغ ارتف�عه� 2 اإىل 5 مرتًا  تغطيه� اأكرث من 10-30% من الأ

تغطي  مغلقة  جتمع�ت  من  اإم�  الغ�بة  تت�ألف  وقد  �شلي.  الأ موقعه�  يف  الن�شج  عند 

ع�ش�ب واجلنب�ت ن�شبًة ع�لية من م�ش�حة  رتف�ع وطبقة الأ اأ�شج�ره� املختلفة جلهة الإ

الت الطبيعية احلديثة  ر�ص، اأو من غ�بة مفتوحة. وتعترب �شمن فئة الغ�ب�ت الت�شكرّ الأ

التكوين اأو ك�فة املزارع التي من املفرت�ص اأن ت�شل كث�فته� ال�شجرية اإىل 30-10 

لة جلزء من الغ�بة، والتي  % اأو علو اأ�شج�ره� اإىل 2-5 مرتًا، على غرار املن�طق امل�شكرّ

�شب�ب  وجدت نف�شه� خ�رج املخزون احلرجي نتيجة تدخل ب�رشي ك�حل�ش�د، اأو لأ

طبيعية، لكن من املتوقع اأن تعود وتتحول اإىل غ�بة من جديد. اأنظر اأي�شً� الت�شجري، 

واإعادة الت�صجري واإزالة الغابات.

Fossil fuels

حفوري  وقود يعتمد على الكربون، وُي�شتمد من روا�شب الهيدروكربون  الوقود الأ

حفوري مب� يف ذلك الفحم واخلث والنفط والغ�ز الطبيعي. الأ

Free Rider

حتقيقه  يف  ي�ش�هم  اأن  دون  من  الع�م  ال�ش�لح  من  ينتفع  من  كل  باملجان   املنتفع 

واحلف�ظ عليه.
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Fuel cell

تف�عل  من  وم�شتمرة  مب��رشة  بطريقة  الكهرب�ء  الوقود  خليرّة  تولد  وقود   خلّية 

ك�شيجني.  الأ من  اأو  اآخر  وقود  من  اأو  امل�شبط  الكيمي�ئي  الكهرب�ئي  الهيدروجني 

إن اخلليرّة ل تطلق اإل امل�ء واحلرارة )من  ومب� اأنه� ت�شتخدم الهيدروجني كوقود، ف�

�شتخدام )اأنظر التوليد امل�صرتك(. دون ث�ين اأك�شيد الكربون( الق�بلة لالإ

Fuel switching

تغيري الوقود  ب�شكل ع�م، يعني »التغيي« اإ�شتبدال الوقود األف ب�لوقود ب�ء. اأم� 

األف  للوقود  اأن  �شمني،  ب�شكل  »التغيي»،  فيعني  املن�خ  تغيرّ  عن  احلديث  اإط�ر  يف 

إ�شتبدال الفحم ب�لغ�ز الطبيعي مثاًل. حمتوى كربون اأدنى من الوقود ب�ء، ك�

Full-cost pricing

لل�شلع واخلدم�ت  النه�ئية  �شع�ر  الأ الكاملة  حتديد  الكلفة  اأ�صا�ض  الت�صعري على 

عن  الن�جمة  اخل�رجية  والتك�ليف  للمدخالت،  اخل��شة  التك�ليف  ت�شمل  بحيث 

اإنت�جه� واإ�شتخدامه�.

G77/ China

جمموعة الـ77 / ال�صني  اأنظر جمموعة الـ77 وال�صني.

General circulation (climate) model (GCM)

على  املبني  املن�خي  للنظ�م  العددي  التمثيل  )للمناخ(   العام  الدوران  منوذج 

خ�ش�ئ�ص عن��رشه الفيزي�ئية والكيمي�ئية والبيولوجية، وعلى تف�عالته� وعملي�ت 

اأو بجزء  الت�أثي التف�علي الت�بعة له�، وهو ي�أخذ بك�فة خ�ش�ئ�ص النظ�م املعروفة 

منه�. وميكن متثيل النظ�م املن�خي من خالل اإ�شتعم�ل من�ذج خمتلفة التعقيد، حيث 

ميكن، على �شبيل املث�ل، و�شع هيكل من النم�ذج لكل عن�رش اأو جمموعة من عن��رشه. 

بع�د املك�نية ومدى التمثيل الوا�شح  وهي من�ذج تختلف يف م� بينه� من حيث عدد الأ

منه  اإنطالقً�  يتم  الذي  امل�شتوى  اأو  والبيولوجية،  والكيمي�ئية  الفيزي�ئية  للعملي�ت 

بني  الع�م  للدوران  املتق�رنة  النم�ذج  وتوؤمن  اإختب�ريً�.  تقييمً�  الب�رامرتات  تقييم 

املن�خي. وهن�ك  للنظ�م  �ش�ماًل  البحري متثياًل  الغالف اجلوي واملحيط�ت واجلليد 

ر يف اإجت�ه و�شع من�ذج اأكرث تعقيدًا ت�شم الكيمي�ء والبيولوجي� الن��شطتني. تطورّ

General equilibrium analysis

�شواق  الأ جميع  واحد  اآن  يف  الع�م  التوازن  حتليل  يتن�ول  العام   التوازن  حتليل 

�شواق يف اإقت�ش�د يوؤدي اإىل التخلرّ�ص من ال�شلع يف  والت�أثيات التف�علية بني تلك الأ

�شواق. اأنظر اأي�شً� توازن ال�صوق. الأ

Geo-engineering

النظ�م  اإ�شتقرار  اإىل  تهدف  التي  التكنولوجية  اجلهود  اجليولوجية   الهند�صة 

ر�ص، وذلك بهدف احلد  املن�خي عرب التدخل املب��رش على م�شتوى ميزانية ط�قة الأ

من الإحرتار الع�ملي.

Global Environmental Facility (GEF)

مرفق البيئة العاملي  ي�ش�عد مرفق البيئة الع�ملي، الذي مت اإن�ش�وؤه يف الع�م 1991، 

الدول الن�مية على متويل م�ش�ريع وبرامج حتمي البيئة الع�ملية. فيمنح املرفق الدعم 

وتدهور  الدولية  امل�ئية  واملوارد  املن�خ  وتغيرّ  البيولوجي  ع  ب�لتنورّ تتعلق  لربامج 

ث�ت الع�شوية الث�بتة. وزون وامللورّ را�شي وطبقة الأ الأ

Global warming

متوقعة  اأو  مر�شودة  تدريجية  زي�دة  هو  الع�ملي  الإحرتار  العاملي   حرتار  الإ

عن  الن�جت  �شع�عي  الإ الت�أثي  تداعي�ت  ك�أحد  الع�ملية،  ال�شطح  حرارة  درج�ت  يف 

نبع�ث�ت الب�رشية املن�ش�أ. الإ

Global Warming Potential (GWP)

لغ�زات  �شع�عية  الإ اخل�ش�ئ�ص  على  مبني  موؤ�رش  العاملي   حرتار  الإ اإمكانية 

�شع�عي لوزن وحدة واحدة من غ�ز الدفيئة  الدفيئة اجليدة املزج، يقي�ص الت�أثي الإ

اجليد املزج يف الغالف اجلوي احل�يل واملُدمج خالل فرتة زمنية حمددة، اإىل الت�أثي 

امل�شرتك  الت�أثي  الع�ملي  اإمك�نية الإحرتار  الكربون. ومتثل  اأك�شيد  لث�ين  �شع�عي  الإ

على طول الفرتات الزمنية املختلفة التي تبقى خالله� تلك الغ�زات يف الغالف اجلوي، 

وي�شتند  اخل�رج.  حمر  الأ دون  م�  �شع�ع  الإ اإمت�ش��ص  يف  الن�شبية  كف�ءته�  وتبقى 

بروتوكول كيوتو اإىل اإمك�ني�ت الإحرتار الع�ملي الن�جتة عن اإنبع�ث�ت تذبذبية �شمن 

ته مئة ع�م. اإط�ر زمني مدرّ

Green accounting

الرف�ه  اإجراءات  من  اأو�شع  �شل�شلة  لإدخ�ل  حم�ولت  اخل�صراء   املحا�صبة 

والبيئية  الإجتم�عية  وجه  الأ تغطي  التي  الكلي  قت�ش�د  الإ درا�ش�ت  يف  الإجتم�عي 

اإحت�ش�ب  يح�ول  نقديً�  تقييمً�  اخل�رشاء  املح��شبة  وت�شم  لل�شي��ش�ت.  والتنموية 

قت�ش�دي املت�أتي عن امللوث�ت الن�جتة  »الن�جت الوطني ال�شديق للبيئة« مع ال�رشر الإ

ث  نت�ج الوطني، ب�لإ�ش�فة اإىل اأنظمة حم��شبة ت�شم بي�ن�ت متعلقة ب�لتلورّ عن ذلك الإ

�شتنف�د ومعطي�ت اأخرى. ي غي النقدي، وب�لإ الكمرّ

Greenhouse effect

احلمراء  دون  م�  �شعة  الأ فعلية  ب�شورة  الدفيئة  غ�زات  متت�ص  الدفيئة   ظاهرة 

ر�ص، ومن الغالف اجلوي ذاته ب�شبب هذه الغ�زات، ومن  التي تنبعث من �شطح الأ

�شفل  ال�شحب. وينبعث اإ�شع�ع الغالف اجلوي اإىل جميع الإجت�ه�ت، مب� يف ذلك اإىل الأ

ال�شطح  نظ�م  داخل  احلرارة  الدفيئة  غ�زات  تختزن  وهكذا،  ر�ص.  الأ �شطح  نحو 

الدفيئة. ظ�هرة  ذلك  وي�شمى  – الرتوبو�شفي. 
حرارة  بدرجة  بقوة  الرتوبو�شفي  يف  احلراري  حمر  الأ دون  م�  �شع�ع  الإ ويقرتن 

رتف�ع.  رتف�ع الذي ينبعث منه. ويف الرتوبو�شفي، تنخف�ص احلرارة عمومً� مع الإ الإ

�شعة م� دون احلمراء التي تنبعث اإىل الف�ش�ء تن�ش�أ من اإرتف�ع درجة  والواقع اأن الأ

حرارة يبلغ يف املتو�شط -19 درجة مئوية ب�لتوازن مع �ش�يف اإ�شع�ع ال�شم�ص الوارد، 

ر�ص اأعلى بكثي وتبلغ حوايل +14 درجة مئوية. بينم� تظل درجة حرارة �شطح الأ

الغالف اجلوي  �شف�فية  زي�دة يف عدم  اإىل  الدفيئة  غ�زات  تركيز  الزي�دة يف  وتوؤدي 

اإرتف�ع  من  الف�ش�ء  اإىل  ينبعث  ف�عل  اإ�شع�ع  اإىل  ثم  دون احلمراء، ومن  م�  �شعة  لالأ

اأعلى، مع درجة حرارة اأكرث اإنخف��شً�. وي�شبب ذلك ت�أثيًا اإ�شع�عيً� يوؤدي بدوره اإىل 

زي�دة يف ظ�هرة الدفيئة، وهو م� ي�شمى بظاهرة الدفيئة املعززة.

Greenhouse gases (GHGs)

ن�ت الغ�زية املوجودة يف الغالف اخل�رجي،  غازات الدفيئة  غ�زات الدفيئة هي املكورّ

�شع�ع يف اأطوال موج�ت  �شواء ك�نت طبيعية اأو ب�رشية املن�ش�أ، التي متت�ص وتبعث ب�لإ

ر�ص والغالف  �شعة م� دون احلمراء، تنبعث من �شطح الأ معيرّنة، يف نط�ق طيف الأ

اجلوي وال�شحب. وت�شبب هذه اخل��شية ظ�هرة الدفيئة. وبخ�ر امل�ء وث�ين اأك�شيد 

ولية يف الغالف  وزون هي غ�زات الدفيئة الأ الكربون واأك�شيد النيرتوز وامليث�ن والأ

ال�شنع  الب�رشية  الدفيئة  اإىل ذلك، هن�ك عدد من غ�زات  ب�لإ�ش�فة  ر�ص.  لالأ اجلوي 

على  املحتوية  املواد  من  وغيه�  اله�لوكربون�ت  مثل  اجلوي،  الغالف  يف  ب�لك�مل 

واإىل  مونرتي�ل.  بروتوكول  اإط�ر  �شمن  تن�وله�  يجري  والتي  والربومني،  الكلور 

كيوتو  بروتوكول  يتن�ول  وامليث�ن،  النيرتوز  واأك�شيد  الكربون  اأك�شيد  ث�ين  ج�نب 

خرى مثل �شدا�شي فلوريد الكربيت ومركب�ت الهيدروفلوروكربون  غ�زات الدفيئة الأ

ومركب�ت الهيدروكربون الك�ملة الفلورة.
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Gross Domestic Product (GDP)

من  امل�شرتين،  ب�أ�شع�ر  امل�ش�فة،  القيمة  اإجم�يل  جمموع  جمايل   الإ املحلي  الناجت 

قت�ش�د، ت�ش�ف اإليه ال�رشائب، وتطرح  جميع املنتجني املقيمني وغي املقيمني يف الإ

لفرتة  منطقة جغرافية  اأو يف  م�  بلد  يف  املنتج�ت  قيمة  املدرجة يف  ع�ن�ت غي  الإ منه 

معينة من الزمن، تبلغ ع�دًة �شنة واحدة. ويح�شب هذا الن�جت من دون خ�شم مب�لغ 

و اإ�شتنزاف املوارد الطبيعية وتدهوره�.
�شول امل�شنعة اأ اإ�شتهالك قيمة الأ

Gross National Product (GNP)

جمايل  الن�جت القومي الإجم�يل هو مقي��ص الدخل القومي، يقي�ص  الناجت القومي الإ

ويت�ألف  ال�شك�ن.  به�  يط�لب  التي  واخل�رجية  املحلية  امل�ش�در  من  امل�ش�فة  القيمة 

ويل  الن�جت القومي الإجم�يل من الن�جت املحلي الإجم�يل زائدًا �ش�يف اإيرادات الدخل الأ

من غي املقيمني.

Gross World Product

جمايل  ُيجمع اإجم�يل الن�جت املحلي يف ك�فة البلدان بهدف التو�شل  الناجت العاملي الإ

اإىل الن�جت الع�ملي الإجم�يل.

Group of 77 and China (G77/China)

�شل من 77  لت يف الأ جمموعة الـ77 وال�صني )جمموعة الـ77 / ال�صني(  ت�شكرّ

يف  رئي�شية  تف�و�شية  كتلة  ن  تكورّ ن�ميً�،  بلدًا   130 من  اأكرث  ن  الآ ت�شم  وب�تت  بلدًا، 

مم املتحدة الإط�رية ب�ش�أن تغيرّ املن�خ. وُي�ش�ر اإىل جمموعة الـ77 /  عملية اإتف�قية الأ

مم  إتف�قية الأ ول ب� ال�شني اأي�شً� ب�عتب�ره� من البلدان غي املدرجة �شمن املرفق الأ

املتحدة الإط�رية ب�ش�أن تغيرّ املن�خ.

Governance

ات  ت الطريقة التي ك�نت تفهم به� كلمة »احلكومة« اإ�شتج�بًة للتغيرّ احلكم  لقد تغيرّ

فح�شل،  خية.  الأ العقود  �شهدته�  التي  والتكنولوجية  قت�ش�دية  والإ الإجتم�عية 

)الدولة  مة  الأ  - ب�لدولة  وثيقً�  اإرتب�طً�  املرتبطة  احلكومة  من  ل  حتورّ ذلك،  نتيجة 

مة من احلكومة مبختلف  القومية( اإىل مفهوم اأكرث �شمولية ي�شلرّم ب�مل�ش�هم�ت املقدرّ

القط�ع اخل��ص  قليمي واملحلي( وبدور  الع�ملي والدويل والإ م�شتوي�ته� )امل�شتوى 

طراف غي احلكومية واملجتمع املدين. والأ

Hot air

الهواء ال�صاخن  وفقً� مل�شطلح�ت بروتوكول كيوتو يف الع�م 1997، يتم التعبي عن 

نبع�ث�ت الوطنية يف املرفق ب�ء ن�شبة اإىل اإنبع�ث�ت الع�م 1990. لكن، تبنيرّ  اأهداف الإ

اأن ذلك الهدف، ب�لن�شبة اإىل دول الإحت�د ال�شوفي�تي ال�ش�بق واأوروب� ال�رشقية، هو 

من  التخفيف  ب�أن�شطة  له�  عالقة  ل  �شب�ب  لأ وامل�شقطة  احل�لية  اإنبع�ث�ته�  من  اأعلى 

اآث�ر تغيرّ املن�خ. ومن املتوقع اأن متلك رو�شي� واأوكراني� ب�شكل خ��ص قدرًا كبيًا 

نبع�ث�ت الزائدة عن ح�جتيهم� خالل الفرتة املمتدة م� بني الع�مني  من ح�ش�ص الإ

نبع�ث�تهم� املتوقعة. وُي�ش�ر اإىل تلك احل�ش�ص اأحي�نً� ب�لهواء  2008 و2012، ن�شبة لإ

نه� ق�بلة للتداول مبوجب اآلي�ت املرونة الت�بعة لربوتوكول كيوتو، اإذ اإنه�  ال�ش�خن لأ

ث�ر. مل تنتج عن اأن�شطة التخفيف من الآ

Hybrid vehicle

التي  املركبة  ت�شتعمل م�شدري د�رش )دفع(، خ��شة  اأي مركبة  الهجينة   املركبة 

جتمع بني حمرك داخلي الإحرتاق وحمرك كهرب�ئي.

Hydrofluorocarbons (HFCs)

يجب  التي  ال�شتة  الدفيئة  غ�زات  �شمن  من  الهيدروفلوروكربون   مركبات 

تخفي�شه� مبقت�شى بروتوكول كيوتو. ويتم اإنت�جه� جت�ريً� على اعتب�ر اأنه� بديل 

التربيد و�شن�عة  يف  وا�شع  نط�ق  على  امل�شتعملة  الهيدروفلوروكربون  ب�ت  مركرّ عن 

بني  م�  عليه�  تنطوي  التي  الع�ملي  الإحرتار  اإمك�ني�ت  وترتاوح  املو�شالت.  اأ�شب�ه 

1300 و11700.

Implementation

لتزام�ت مبوجب مع�هدة م�،  التنفيذ  ي�شي التنفيذ اإىل التدابي املتخذة للوف�ء ب�لإ

والت�رشيع�ت  ب�لقوانني  القانوين  التنفيذ  ويتعلق  وفعلية.  ق�نونية  مراحل  وي�شم 

م،  خرى ك�جلهود اله�دفة اإىل ت�أمني التقدرّ ن�شطة الأ حك�م الق�ش�ئية، مب� يف ذلك الأ والأ

تف�ق�ت الدولية اإىل قوانني و�شي��ش�ت حملية. ويحت�ج  تتخذه� احلكوم�ت لتحويل الإ

التنفيذ الفعلي اإىل �شي��ش�ت وبرامج توؤدي اإىل تغيي �شلوك املجموع�ت امل�شتهدفة 

من  للتخفيف  ف�علة  اإجراءات  اتخ�ذ  يف  بدوره�  املجموع�ت  هذه  لتقوم  وقراراته�، 

ث�ر والتكيرّف. الآ

Income elasticity (of demand)

اأو  �شلعة  على  الطلب  مقدار  يف  املئوية  التغيرّ  ن�شبة  هي  )الطلب(   الدخل  مرونة 

1% يف الدخل. ويزداد الطلب على معظم ال�شلع واخلدم�ت  اإىل تغيرّ ن�شبته  خدمة، 

مع اإرتف�ع الدخل، م� يجعل مرونة الدخل اإيج�بية. اأم� عندم� تقل املرونة عن واحد 

فتدعى ال�شلع واخلدم�ت ب�لإحتي�ج�ت ال�رشورية.

Industrial Ecology

يكولوجيا ال�صناعية  هي عالقة �شن�عة معينة ببيئته�. وغ�لبً� م� تعني التخطيط  الإ

اخل�رجية  ت�أثياته�  من  مك�ن  الإ قدر  التقليل  اأجل  من  ال�شن�عية  للعملي�ت  الواعي 

ج احلرارة واملواد، على �شبيل املث�ل(. ال�شلبية )ب�للجوء اإىل تدررّ

Inertia

اإىل  املن�خ  اآث�ر تغيرّ  اإط�ر التخفيف من  الذاتي يف  الق�صور الذاتي  ي�شي الق�شور 

امل�ل  راأ�ص  مثل  املجتمع،  يف  التواجد  �ش�بقة  ظروف  عن  الن�جتة  التغيي  �شعوبة 

امل�دي، وب�رشية املن�ش�أ، وراأ�ص امل�ل الطبيعي، وراأ�ص امل�ل الإجتم�عي غي امل�دي مب� 

يف ذلك املوؤ�ش�ش�ت والت�رشيع�ت واملع�يي. ف�لهي�كل تطبق على نط�ق املجتمع وجتعل 

التغيي اأكرث �شعوبة.

Integrated assessment

التقييم املتكامل  طريقة حتليل جتمع م� بني النت�ئج والنم�ذج الن��شئة عن العلوم 

ن�ت يف  قت�ش�دية والإجتم�عية، والتف�عالت بني هذه املكورّ الفيزي�ئية والبيولوجية والإ

اإط�ر مت�شق، لتقييم ح�لة التغيرّ البيئي وعواقبه واإجراءات الت�شدي له على �شعيد 

ال�شي��ش�ت.

Integrated Design Process (IDP) of buildings

مثلني للمب�ين وت�أمني  عملية الت�صميم املتكامل للمباين  حتقيق التوجه وال�شكل الأ

مك�ن من ِحملي التدفئة والتربيد.  داء للحد قدر الإ و�ش�ئل تغليف وتغطية ع�لية الأ

�شتف�دة  وتقوم املم�ر�ش�ت ال�شلبية يف ت�شبيط نقل احلرارة والتهوئة واإت�حة املج�ل لالإ

من �شوء النه�ر، بخف�ص التحميل من الط�قة خف�شً� اإ�ش�فيً�. ويف ح�ل مت القي��ص يف 

من  املخلرّف�ت  م�ش�ألة  تع�لج  الكف�ءة،  وذات  والت�شبيط،  احلجم  ال�شحيحة  نظمة  الأ

لة. وتتطلب عملية الت�شميم املتك�مل للمب�ين ت�شميمً� تعقبيً� ُي�رشك ك�فة  الط�قة املحمرّ

دي التجهيزات، وبو�شع  طراف املعنية، بدءًا من م�شتخدمي املب�ين و�شوًل اإىل موررّ الأ

العملية اأن حتقق وفورات يرتاوح قدره� م� بني 30 و75% من اإ�شتخدام الط�قة يف 

املب�ين اجلديدة بكلفة اإ�شتثم�رية اإ�ش�فية �شئيلة اأو من دون كلفة اإ�ش�فية.

Intelligent controls

ال�صوابط الذكية  تعني فكرة ال�شوابط الذكية يف هذا التقرير تطبيق تكنولوجي� 
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التدفئة والتهوئة والتربيد والكهرب�ء  اإ�شتعم�ل  املب�ين ل�شم�ن �شبط  املعلوم�ت يف 

واحلمل  احلرارة  كدرج�ت  للب�رامرتات  ف�علة  مراقبة  وتتطلب  ف�عل.  نحو  على 

�شتهالك  احلراري والرطوبة، اإلخ. مع مق�يي�ص الت�شبيط املن��شبة )»عدادات قي��ص الإ

املعتربة«(.

Interaction effect

تاأثري التفاعل  نتيجة تف�عل �شكوك �شي��ش�ت تغيرّ املن�خ مع نظم ال�رشائب املحلية 

الق�ئمة، مب� يف ذلك ت�أثي تف�عل ال�رشائب الن�جمة عن اإزدي�د التك�ليف وت�أثي اإع�دة 

ل�شي��ش�ت  املمكنة  الت�أثيات  يعك�ص  ول  ف�لأ للتك�ليف.  املخفرّ�شة  يرادات  الإ تدوير 

جور الفعلية  غ�زات الدفيئة على اأ�شواق العمل وراأ�ص امل�ل من خالل ت�أثياته� على الأ

والع�ئد الفعلي لراأ�ص امل�ل. فتقييد ح�ش�ص اإنبع�ث�ت غ�زات الدفيئة امل�شموح يرفع 

الفعلي  الع�ئد  يقلل  م�  املنتج�ت،  واأ�شع�ر  نت�ج  الإ تك�ليف  وب�لت�يل  الكربون،  �شعر 

و�رشائب  احلكوم�ت،  اإيرادات  من  تزيد  �شي��ش�ت  وبوجود  امل�ل.  وراأ�ص  للعمل 

يرادات للحد من ال�رشائب  الكربون والرخ�ص املب�عة ب�ملزاد، ميكن اإع�دة تدوير الإ

رب�ح املزدوجة. امل�شوهة ال�ش�رية. اأنظر اأي�شً� الأ

Intergovernmental Organization (IGO)

منظمة حكومية دولية  منظم�ت تت�ألف من احلكوم�ت. ومن اأمثلته�، البنك الدويل 

الدويل  املدين  الطيان  ومنظمة  قت�ش�دي  الإ امليدان  يف  والتنمية  التع�ون  ومنظمة 

املتحدة  مم  الأ منظم�ت  من  وغيه�  املن�خ،  بتغيرّ  املعنية  الدولية  احلكومية  والهيئة 

إعتم�د ممثلي هذه املنظم�ت احلكومية  قليمية. وت�شمح »اإتف�قية املن�خ« ب� واملنظم�ت الإ

الدولية حل�شور دورات التف�و�ص.

International Energy Agency (IEA)

لت يف الع�م 1974، وهي ترتبط مبنظمة التع�ون والتنمية  الوكالة الدولية للطاقة  ت�شكرّ

ملواجهة  م�شرتكة  تدابي  اإتخ�ذ  ع�ش�ء  الأ للبلدان  وت�شمح  الإقت�ش�دي،  امليدان  يف 

احل�لت الط�رئة يف جم�ل اإمدادات النفط، وتب�دل املعلوم�ت املتعلقة ب�لط�قة وتن�شيق 

�شتخدام الط�قة. �شي��ش�ته� يف ذلك املج�ل والتع�ون يف و�شع برامج ر�شيدة لإ

Joint Implementation (JI)

التنفيذ امل�صرتك  اآلية تنفيذ ق�ئمة على ال�شوق، مت تعريفه� يف امل�دة 6 من بروتوكول 

ول اأو لل�رشك�ت من تلك البلدان بتنفيذ  كيوتو وت�شمح للبلدان املدرجة يف املرفق الأ

اأو لزي�دة امل�ش�رف وتق��شم وحدات  نبع�ث�ت  امل�ش�ريع تنفيذًا م�شرتكً� للحد من الإ

مم املتحدة الإط�رية ب�ش�أن  نبع�ث�ت. كم� ت�شمح امل�دة 4.2 )اأ( من اإتف�قية الأ خف�ص الإ

واآليات  التنفيذ  امل�صرتكة  الن�صاطات  اأي�شً�  اأنظر  امل�شرتك.  ب�لتنفيذ  املن�خ  تغيرّ 

كيوتو.

Kyoto Mechanisms (also called Flexibility Mechanisms)

اآليات املرونة(  اآلي�ت اإقت�ش�دية ق�ئمة على مب�دئ  اآليات كيوتو )وتدعى اأي�صاًً 

من  للحد  حم�ولة  يف  اإ�شتخدامه�  كيوتو  بروتوكول  يف  طراف  لالأ ميكن  ال�شوق 

وت�شمل  الدفيئة.  غ�زات  اإنبع�ث�ت  خف�ص  ملتطلب�ت  املحتملة  قت�ش�دية  الإ الت�أثيات 

جتار  والإ  )12 )امل�دة  النظيفة  التنمية  واآلية   )6 )امل�دة  امل�صرتك  التنفيذ 

نبعاثات )امل�دة 17(. بالإ

Kyoto Protocol

املتحدة  مم  الأ إتف�قية  ب� امللحق  كيوتو  بروتوكول  اإعتم�د  مت  كيوتو   بروتوكول 

طراف الذي عقد  الإط�رية ب�ش�أن تغيرّ املن�خ )UNFCCC( يف الدورة الث�لثة ملوؤمتر الأ

يف كيوتو، يف الع�م 1997. وي�شمل الربوتوكول تعهدات ملزمة ق�نونً�، ب�لإ�ش�فة اإىل 

تف�قية )UNFCCC(. ووافقت البلدان املندرجة يف املرفق  تلك التعهدات الواردة يف الإ

قت�ش�دي  ب�ء امللحق ب�لربوتوكول )معظم بلدان منظمة التع�ون والتنمية يف امليدان الإ

والبلدان التي متر اإقت�ش�داته� مبرحلة اإنتق�لية( على تخفي�ص اإنبع�ث�ته� من غ�زات 

ب�ت  الدفيئة الب�رشية املن�ش�أ )ث�ين اأك�شيد الكربون وامليث�ن واأك�شيد النيرتوز واملركرّ

ب�ت الكربونية الفلورية امل�شبرّعة و�ش�د�ص  الكربونية الفلورية الهيدرولوجينية واملركرّ

يف  ال�ش�ئدة  امل�شتوي�ت  دون  قل  الأ على  اأدنى  كحد   %5 بن�شبة  الكربيت(  فلوريد 

2012. ودخل  الع�م  اإىل   2008 الع�م  املمتدة من  لتزام  الإ 1990 خالل فرتة  الع�م 

بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ يف 16 �شب�ط / فرباير 2005.

Landfill

مدفن قمامة  هو مكب نف�ي�ت �شلبة، حيث يتم التخل�ص من القم�مة على م�شتوى 

ر�ص اأو فوقه اأو حتته. وهو حمدود ب�ملن�طق املخ�ش�شة للقم�مة، مع مواد تغطية  الأ

ومراقبة للنف�ي�ت التي يتم التخل�ص منه�، واإدارة لل�شوائل والغ�زات. فهو ي�شتثني 

ب�لت�يل التخل�ص من النف�ي�ت غي اخل��شعة للمراقبة.

Land-use

را�صي  جمموع الرتتيب�ت والن�ش�ط�ت واملدخالت املنفذة يف نوع معنيرّ  اإ�صتخدام الأ

الإجتم�عية  غرا�ص  والأ الب�رشية(.  الإجراءات  من  )جمموعة  ر�شي  الأ الغط�ء  من 

اخل�شب  واإ�شتخال�ص  الرعي  )مثل  را�شي  الأ اأجله�  من  ُتدار  التي  قت�ش�دية  والإ

را�شي مثاًل عند حتويل الغ�بة اإىل اأر�ص  وال�شي�نة(. ويحدث تغيي يف اإ�شتخدام الأ

و اإىل منطقة ح�رشية.
زراعية اأ

Leapfrogging

لتف�ف على التكنولوجي�  قفزة �صريعة )قفزة ال�صفدع(  قدرة الدول الن�مية على الإ

القفزة  وت�شمح  املتقدمة،  النظيفة  التكنولوجي�ت  نحو  مب��رشًة  والقفز  الو�شيطة، 

نبع�ث�ت. نتق�ل اإىل م�ش�ر تنموي متدين الإ ال�رشيعة للدول الن�مية ب�لإ

Learning by doing

التعلم باملمار�صة  مع تزايد اإعتي�د الب�حثني وال�رشك�ت على العملية التكنولوجية 

إمك�نهم  ب� اأ�شبح  نت�ج،  الإ تو�شيع  خالل  من  اخلربات  اإكت�ش�ب  بعد  اأو  اجلديدة، 

اإكت�ش�ف طرق جديدة لتح�شني العملي�ت وخف�ص التك�ليف. وب�لت�يل، يكون التعلم 

ب�ملم�ر�شة نوعً� من التغيي التكنولوجي الق�ئم على اخلربة.

Levelized cost price

يرادات احل�لية  ال�شعر الوحيد ملخرج�ت م�رشوع م�، يجعل قيمة الإ �صعر الكلفة  

)املن�فع( م�ش�وية لقيمة التك�ليف الراهنة طوال مدة امل�رشوع. اأنظر اأي�شً� اخل�شم 

والقيمة احل�لية.

Likelihood

ميكن  حيث  م�،  ح�شيلة  اأو  نتيجة  ظهور  اأو  حدث  ح�شول  اإحتم�ل  رجحية   الأ

تقديره� على نحو اإحتم�يل، وُي�ش�ر اإليه� يف تق�رير الهيئة احلكومية الدولية املعنية 

بتغيرّ املن�خ عرب امل�شطلح�ت املعي�رية:

نتيجة اأو ح�شيلة خ��شة 

 / نت�ئج  من  عدد  اأو 

اأكيد  غي  ح�ش�ئل حدث 

تبلغ اأرجحية ح�شوله

حتدد ك�لت�يل:

موؤكد اإفرتا�شيً�<%99

ح جدًا<%90 مرجرّ

ح<%66 مرجرّ

33 اإىل %66
مت�ش�وي 

رجحية تقريبً� الأ

م�شتبعد<%33

م�شتبعد جدًا<%10

م�شتبعد اإىل حد <%1

اإ�شتثن�ئي
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Lock-in effect

من  كبية  ح�ش�شً�  تغطي  التي  التكنولوجي�  اإ�شتخدام  ي�شتمر  حتجاز   الإ تاأثري 

التحتية  البنى  وتطوير  املعدومة،  �شتثم�ر  الإ تك�ليف  مثل  عوامل  نتيجة  ال�شوق 

والع�دات  الهيكلي�ت  عن  ف�شاًل  التك�ملية،  التكنولوجي�ت  واإ�شتخدام  ال�شلة،  ذات 

املوؤ�ش�ش�تية والإجتم�عية.

Low-carbon technology

حي�ته�  دورة  خالل  تت�شبب  التي  التكنولوجي�  املنخف�ض   الكربون  تكنولوجيا 

ب�إطالق ن�شبة اإنبع�ث�ت ث�ين اأك�شيد الكربون املك�فئ اأقل من اخلي�رات التكنولوجية 

خرى. اأنظر اأي�شً� التكنولوجيا امل�صتدامة بيئياً. الأ

Macroeconomic costs

ب�عتب�ره�  ع�دة  التك�ليف  تلك  تق��ص  الكلي   قت�صاد  الإ م�صتوى  على  التكاليف 

يف  خ�ش�رة  اأو  الإجم�يل  املحلي  الن�جت  منو  يف  اأو  الإجم�يل  املحلي  الن�جت  يف  ات  تغيرّ

�شتهالك. الرع�ية الإجتم�عية اأو يف الإ

Marginal cost pricing

الكلفة  ي�ش�وي  بحيث  واخلدم�ت،  ال�شلع  ت�شعي  احلدية   بالتكلفة  الت�صعري 

قت�ش�دية اإىل  نت�ج وحدة اإ�ش�فية. وت�شي النظرية الإ الإ�ش�فية الن�جمة عن زي�دة الإ

قت�ش�د  ق�شى يف الإ اأن نوعً� �شبيهً� من الت�شعي يزيد الرف�ه الإجتم�عي اإىل حده الأ

ول. ف�شل الأ الأ

Market barriers

احلواجز ال�صوقية  تعني احلواجز ال�شوقية يف �شي�ق التخفيف من اآث�ر تغيرّ املن�خ، 

الظروف التي متنع اأو تعيق اإنت�ش�ر التكنولوجي�ت اأو املم�ر�ش�ت الف�علة ب�لقي��ص 

اإىل الكلفة، والتي ميكنه� التخفيف من اإنبع�ث�ت غ�زات الدفيئة.

Market-based regulation

�شع�ر )ك�ل�رشائب  التنظيم القائم على ال�صوق  اأ�ش�ليب تنظيمية ت�شتخدم اآلي�ت الأ

خرى، للحدرّ من اإنبع�ث�ت  دوات الأ والإجت�ر ب�حل�ش�ص الق�بلة للتداول(، من بني الأ

غ�زات الدفيئة.

Market distortions and imperfections

ت�شوه�ت  دائمً�  �شواق  الأ �شُتظهر  املم�ر�شة،  عند  وعيوبها   �صواق  الأ ت�صوهات 

�شع�ر امل�شوهة، وغي�ب التن�ف�ص، و/اأو  وعيوبً� ك�لنق�ص يف املعلوم�ت، وموؤ�رشات الأ

ن�ش�ن،  ح�لت الف�شل املوؤ�ش�ش�تي املتعلقة ب�لت�رشيع�ت، وحتديد غي موائم حلقوق الإ

�شواق امل�لية املحدودة. نظمة ال�رشيبية، والأ والت�شوه الن�جت عن الأ

Market equilibrium

توازن ال�صوق  النقطة التي يتع�دل فيه� الطلب على ال�شلع واخلدم�ت مع العر�ص، 

التي  تن�ف�شية،  �شوق  يف  املحددة  �شع�ر  الأ م�شتوي�ت  اأ�ش��ص  على  ُتبنيرّ  م�  وغ�لبً� 

»توازن« ال�شوق.

Market Exchange Rate (MER)

ويقوم  جنبية.  الأ العمالت  �رشف  ل  معدرّ هو  ال�صوق   يف  ال�صائد  ال�صرف  �صعر 

م�شتوى  على  التغيرّ  قليلة  وهي  يوميً�،  املعدرّلت  تلك  بن�رش  البلدان  معظم  اإقت�ش�د 

اأ�شع�ر  الن�مية بني  اإختالف كبي يف بع�ص الدول  اأ�شع�ر ال�رشف ك�فة. وقد يظهر 

�شعر  حتديد  ي�شعب  لذا  ال�شوداء،  ال�شوق  يف  ال�رشف  واأ�شع�ر  الر�شمية  ال�رشف 

ال�رشف ال�ش�ئد يف ال�شوق.

Material efficiency options

خيارات كفاءة املواد  هي، يف التقرير احل�يل، خي�رات احلدرّ من اإنبع�ث�ت غ�زات 

الدفيئة من خالل خف�ص حجم املواد الالزمة ملنتج اأو خدمة معينة.

Measures

التدابري  التدابي هي التكنولوجي�ت والعملي�ت واملم�ر�ش�ت التي حتدرّ من اإنبع�ث�ت 

اأو الت�أثيات اإىل م� دون امل�شتوي�ت املتوقعة يف امل�شتقبل. ومن بني  غ�زات الدفيئة 

مثلة عليه�، تكنولوجي�ت الط�قة املتجددة وعملي�ت احلدرّ من النف�ي�ت ومم�ر�ش�ت  الأ

اإ�شتخدام النقل الع�م، اإلخ. اأنظر اأي�شً� ال�شي��ش�ت.

Methane (CH4)

مبقت�شى  منه�  احلدرّ  يجب  التي  ال�شتة  الدفيئة  غ�زات  اأحد  هو  امليث�ن  امليثان  

�ش��شي للغ�ز الطبيعي، ويرتبط بك�فة اأنواع وقود  ن الأ بروتوكول كيوتو. وهو املكورّ

الغ�ز  هو  الفحمية  الطبقة  وميثان  والزراعة.  احليوان�ت  وتربية  الهيدروكربون 

املوجود يف طبق�ت الفحم.

Methane recovery

اإ�صتخل�ض امليثان  اإحتج�ز اإنبع�ث�ت امليث�ن من اآب�ر النفط، مثاًل، اأو من�جم الفحم 

القم�مة  مدافن  اأو  الغ�ز  نقل  اأن�بيب  اأو  اخلث  م�شتنقع�ت  اأو  الفحمية  الطبق�ت  اأو 

غرا�ص اإقت�ش�دية  اأو من اله��شم الالهوائي، ثم اإع�دة اإ�شتعم�له�، اإم� كوقود اأو لأ

اأخرى )مثاًل، كمواد اأولية كيمي�ئية(.

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

مم  طراف يف اإتف�قية الأ طراف )يف بروتوكول كيوتو(  يعمل موؤمتر الأ اإجتماع الأ

وهو  كيوتو.  بروتوكول  يف  طراف  لالأ إجتم�ع  ك� املن�خ  تغيرّ  ب�ش�أن  الإط�رية  املتحدة 

الهيئة العلي� لربوتوكول كيوتو منذ اأن دخل الربوتوكول حيز التنفيذ يف 16 �شب�ط / 

طراف يف بروتوكول كيوتو ميكنه� اأن ت�ش�رك يف امل�ش�ورات  فرباير 2005. وحده� الأ

واأن تتخذ القرارات.

Millennium Development Goals (MDG)

من  للقي��ص،  والق�بلة  زمنيً�  امللزمة  هداف  الأ من  عدد  لفية   للأ منائية  الإ هداف  الأ

ميرّة والتمييز �شد املراأة وتدهور البيئة، 
مرا�ص والأ اأجل مك�فحة الفقر واجلوع والأ

مم املتحدة يف الع�م 2000. لفية الت�بعة لالأ مثلم� اُتفق عليه� خالل قمة الأ

Mitigation

نبع�ث�ت لكل  التخفيف  تغيي واإ�شتبدال تكنولوجي�ن للحدرّ من مدخالت املوارد والإ

قت�ش�دية  والإ الإجتم�عية  ال�شي��ش�ت  من  العديد  قدرة  ورغم  املدخالت.  من  وحدة 

إن التخفيف  نبع�ث�ت جلهة تغيرّ املن�خ، ف� والتكنولوجية على حتقيق اإنخف��ص يف الإ

م�ش�رف  وتعزيز  الدفيئة  غ�زات  اإنبع�ث�ت  من  للحدرّ  ال�شي��ش�ت  تطبيق  يعني 

اإمت�ش��شه�.

Mitigative capacity

الدفيئة  غ�زات  اإنبع�ث�ت  من  احلدرّ  على  م�  بلٍد  قدرة  هي  التخفيف   على  القدرة 

امله�رات  تعني  القدرة  حيث  الطبيعية،  امل�ش�رف  تعزيز  على  اأو  املن�ش�أ  الب�رشية 

على  تعتمد  والتي  املعني،  البلد  اكت�شبه�  التي  والرباع�ت  هلية  والأ والكف�ءات 

وتعترب  واملعلوم�ت.  التحتية  والبنية  حك�م  والأ والرثوة  واملوؤ�ش�ش�ت  التكنولوجي� 

القدرة على التخفيف مت�أ�شلة يف م�ش�ر التنمية امل�شتدامة لذلك البلد.
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Montreal Protocol

لطبقة  امل�شتنفدة  املواد  ب�ش�أن  مونرتي�ل  بروتوكول  �شدر  مونرتيال   بروتوكول 

وزون، واعتمد يف مونرتي�ل يف الع�م 1987، ومت تعديله وتنقيحه بعد ذلك يف لندن  الأ

ويف   )1997( مونرتي�ل  ويف   )1995( فيين�  ويف   )1992( كوبنه�غن  ويف   )1990(

على  املحتوية  الكيم�وي�ت  واإنت�ج  اإ�شتهالك  الربوتوكول  وينظم   .)1999( بيجني 

الكلوروفلوروكربون�ت  مثل  ال�شرتاتو�شفي،  اأوزون  تدمر  التي  والربوم  الكلور 

الكيم�وي�ت  من  والعديد  الكربون  وتيرتاكلوريد  كلوروفورم،  وامليثيل   CFCs

خرى. الأ

Multi-attribute analysis

اإتخ�ذ  ب�رامرتات  خمتلف  ي�شم  ي  كمرّ حتليل  هو  اخل�صائ�ض   متعدد  حتليل 

القرارات والقيم من دون اإعط�ء قيم نقدية لك�فة الب�رامرتات. وميكن للتحليل املتعدد 

اخل�ش�ئ�ص اأن يجمع بني املعلوم�ت الكمية والنوعية.

Multi-gas

الغازات املتعددة  اإىل ج�نب ث�ين اأك�شيد الكربون، هن�ك غ�زات دفيئة اأخرى )امليث�ن 

نبع�ث�ت )احلّد  واأك�شيد النيرتوز والغ�زات املع�جلة ب�لفلور( يوؤخذ به� للحدرّ من الإ

من الغازات املتعددة( مثاًل، اأو لتثبيت الرتكيزات )تثبيت الغازات املتعددة(.

National Action Plans

فيه�  حتدد  طراف  الأ موؤمتر  اإىل  طراف  الأ ترفعه�  خطط  الوطنية   العمل  خطط 

ويتوجب  املن�ش�أ.  الب�رشية  الدفيئة  غ�زات  اإنبع�ث�ت  حلدرّ  اإعتمدته�  التي  اخلطوات 

مم املتحدة الإط�رية  على البلدان اأن تقدم هذه اخلطط ك�رشط للم�ش�ركة يف اإتف�قية الأ

اأُحرز  طراف بعد ذلك، على نحو منتظم، مب�  املن�خ واأن تبلرّغ موؤمتر الأ ب�ش�أن تغيرّ 

من تقدم فيه�. وت�شكل خطط العمل الوطنية جزءًا من البالغ�ت الوطنية التي ت�شمل 

ق�ئمة اجلرد الوطنية مل�ش�در غ�زات الدفيئة وم�ش�رفه�.

Net anthropogenic greenhouse gas removals by sinks

�صايف اإزالة غازات الدفيئة الب�صرية املن�صاأ بوا�صطة امل�صارف  ي�ش�وي »�ش�يف 

اإزالة غ�زات الدفيئة الب�رشية املن�ش�أ بوا�شطة امل�ش�رف« مل�ش�ريع الت�شجي واإع�دة 

زالة غ�زات الدفيئة مطروحً�  الت�شجي مبوجب اآلية التنمية النظيفة، ال�ش�يف الفعلي لإ

منه  ومطروحً�  امل�ش�رف  بوا�شطة  الدفيئة  غ�زات  زالة  لإ �ش��ص  الأ خط  �ش�يف  منه 

ب. الت�رشرّ

Nitrous oxide (N2O)

مبقت�شى  منه�  احلدرّ  يجب  التي  ال�شتة  الدفيئة  غ�زات  اأحد  النيرتوز  اأك�صيد 

بروتوكول كيوتو.

Non-Annex I Countries/Parties

على  �ش�دقت  التي  البلدان  ول   الأ املرفق  يف  املدرجة  غري  البلدان   / طراف  الأ

مم املتحدة الإط�رية ب�ش�أن تغيرّ املن�خ اأو اإن�شمت اإليه�، وغي املدرجة يف  اإتف�قية الأ

ول. املرفق الأ

Non-Annex B Countries/Parties

طراف غري املدرجة يف املرفق باء  البلدان غي املدرجة يف املرفق ب�ء  البلدان / الأ

بربوتوكول كيوتو.

No-regret policy (options/ potential)

�صيا�صة ل ُيندم عليها )خيارات / قدرة(  من �ش�أن �شي��شة كهذه اأن حتقق من�فع 

إنبع�ث�ت غ�زات الدفيئة الب�رشية  اإجتم�عية �ش�فية، �شواء حدث تغيرّ يف املن�خ يرتبط ب�

املن�ش�أ اأم مل يحدث. وتعني اخليارات التي ل ُيندم عليها للحدرّ من اإنبع�ث�ت غ�زات 

اإنبع�ث�ت  من  واحلدرّ  الط�قة  تك�ليف  خف�ص  )مثل  من�فعه�  توازي  خي�رات  الدفيئة 

إ�شتثن�ء  ب� املجتمع،  يتحمله�  التي  تك�ليفه�  تفوق  اأو  قليمية(  الإ  / املحلية  امللوث�ت 

املن�فع الن�جمة عن جتنرّب تغيرّ املن�خ.

Normative analysis

مدى  حول  اآراء  يت�شمن  الذي  قت�ش�دي  الإ التحليل  هو  املعياري   التحليل 

التقديرية  حك�م  الأ على  اإ�شتنت�ج�ته  وت�شتند  ال�شي��ش�ت.  خمتلف  اإ�شت�شواب 

واحلق�ئق والنظري�ت.

Oil sands and oil shale

رة وذات  الرمال النفطية / احلجر )الَطْفل( الزيتي  رم�ل غي مرتا�شة اأو متحجرّ

�شتخراج  م�ش�م، و�شخور رملية وَطْفل زيتية، حتتوي كله� على مواد ق�رية ق�بلة لالإ

والتحويل اإىل وقود.

Opportunities

الفر�ض  هي الظروف املت�حة لتقلي�ص الفجوة بني اإمك�ني�ت ال�شوق يف اأي تكنولوجي� 

قت�ش�دية اأو الفنية. مك�ني�ت الإ اأو مم�ر�شة، وبني الإ

Ozone (O3)

ن�ت الغالف  ك�شيجني، هو اأحد مكورّ ات من الأ وزون، ال�شكل الثالثي الذررّ وزون  الأ الأ

التف�عالت  الرتوبو�شفي ب�شورة طبيعية من خالل  يتولد يف طبقة  الغ�زية.  اجلوي 

وزون  الكيمي�ئية ال�شوئية التي ت�شمل غ�زات ن�جمة عن اأن�شطة ب�رشية. ويعمل الأ

التف�عل  خالل  من  ال�شرتاتو�شفي  يف  ويتولرّد  دفيئة.  غ�ز  �شكل  يف  الرتوبو�شفيي 

وزون  ك�شيجني اجلزيئي. ويوؤدي الأ �شعة م� فوق البنف�شجية ال�شم�شية والأ بني الأ

وتبلغ  ال�شرتاتو�شفيي.  �شع�عي  الإ التوازن  يف  ح��شمً�  دورًا  ال�شرتاتو�شفيي 

وزون. على يف طبقة الأ تركيزاته ن�شبه� الأ

Pareto criterion

معيار باريتو  معي�ر يخترب اإمك�نية زي�دة رف�ه الفرد من دون الإ�رشار برف�ه بقية 

اأفراد املجتمع. اأم� حت�صني الباريتو فيح�شل عندم� يتم حت�شني رف�ه فرد من دون 

الإ�رشار برف�ه بقية اأفراد املجتمع. ويتم بلوغ درجة باريتو الق�صوى م� اإن ي�شبح 

من غي املمكن زي�دة رف�ه فرد من دون الإ�رشار برف�ه بقية اأفراد املجتمع نظرًا اإىل 

اإختالف يف  اإىل  توزيع الدخل بطريقة حمددة. وتوؤدي طرق توزيع الدخل املختلفة 

خمتلف درج�ت ب�ريتو الق�شوى.

Passive solar design

الت�صميم ال�صم�صي ال�صلبي  تقني�ت الت�شميم الهيكلي والبن�ء التي ت�شمح للمب�ين 

إ�شتخدام الط�قة ال�شم�شية للتدفئة والتربيد والإ�ش�ءة، ب�أ�ش�ليب غي اآلية. ب�

Perfluorocarbons (PFCs)

مركبات الهيدروكربون الكاملة الفلورة  من بني غ�زات الدفيئة ال�شتة التي يجب 

لومنيوم  احلدرّ منه� مبقت�شى بروتوكول كيوتو. وهي من املنتج�ت الث�نوية ل�شهر الأ

اأي�شً� حمل مركب�ت الكلوروفلوروكربون يف �شن�عة  وتخ�شيب اليورانيوم. وحتل 

اأ�شب�ه املو�شالت. وتبلغ اإمك�نية الإحرتار الع�ملي التي تنطوي عليه� تلك املركب�ت 

ث�ين  عليه�  ينطوي  التي  الع�ملي  الإحرتار  اإمك�نية  مرة   9200 –  6500  )PFCs(

اأك�شيد الكربون.

Policies

هي  املن�خ،  تغيرّ  ب�ش�ن  الإط�رية  املتحدة  مم  الأ اإتف�قية  م�شطلح�ت  يف  ال�شيا�شات  



ول املرفق الأ

128

قط�عي  مع  غ�لبً�  �شرتاك  ب�لإ حكومة،  �شه�  تفورّ و/اأو  تعتمده�  التي  ال�شي��ش�ت 

عم�ل وال�شن�عة داخل بلده�، وكذلك مع بلدان اأخرى، لت�رشيع اإجراءات التخفيف  الأ

مثلة على ال�شي��ش�ت، �رشيبة الكربون اأو غيه� من �رشائب  والتكيرّف. ومن بني الأ

امل�شرتكة  »ال�شيا�شات  وت�شي  اإلخ.  ال�شي�رات،  وقود  كف�ءة  ومق�يي�ص  الط�قة، 

اأي�شً�  اأنظر  طراف عل نحو م�شرتك.  التي تعتمده� الأ ال�شي��ش�ت  اإىل  اأو املن�ّصقة« 

التدابري.

Portfolio analysis

خم�طر  على  تنطوي  �شي��ش�ت  اأو  مبوجودات  احل�فظة  تعنى  احلوافظ   حتليل 

ات الع�ئدات وخم�طره�،  ومن�فع خمتلفة. اأم� الهدف من التحليل فهو النظر يف تغيرّ

للتو�شل يف النه�ية اإىل معي�ر اإختي�ر احل�فظة التي حتقق اأعلى ع�ئدات متوقعة.

Post-consumer waste

ن�ش�ط�ت  عن  ن�جتة  نف�ي�ت  �صتهلك   الإ بعد  ما  نفايات   / امل�صتهلك  نفايات 

اإ�شتهالكية، مثل مواد التعليب والورق والزج�ج، وبق�ي� ف�كهة وخ�ش�ر، اإلخ.

Potential

اإط�ر تغيرّ املن�خ، كمية التخفيف والتكيرّف املمكن  مك�نية«، يف  مكانية  تعني »الإ الإ

مك�نية فهي: »�شوقية«  حتقيقه� مع مرور الوقت ولكن مل حتقق بعد. اأم� م�شتوي�ت الإ

واإقت�ش�دية وفنية وم�دية.

ت�شي اإمكانيات ال�صوق اإىل كمية التخفيف من غ�زات الدفيئة املتوقع حتقيقه�   •
اإط�ر ظروف ال�شوق املتوقعة، مب� يف ذلك ال�شي��ش�ت والتدابي ال�ش�ئدة يف  يف 

ذلك الوقت. وهي مبنية على تك�ليف الوحدة اخل��شة، وعلى معدلت اخل�شم 

ه� املتوقع بغي�ب اأية �شي��ش�ت  �ش��ص، وعلى كيفية تغيرّ مثلم� تظهر يف ال�شنة الأ

اأو تدابي اإ�ش�فية.

كمية  إعتب�ره�  ب� الدرا�ش�ت  معظم  يف  قت�صادية  الإ مكانيات  الإ ت�شتخدم   •
التخفيف من اأي غ�ز من غ�زات الدفيئة على نحو ف�عل ب�لن�شبة اإىل كلفته، اإىل 

�شعر معني للكربون، بن�ًء على ت�شعي الكلفة الإجتم�عية ومعدرّلت اخل�شم مب� 

مك�ني�ت  د الإ يف ذلك مدرّخرات الط�قة، ولكن من دون الت�أثيات اخل�رجية. وحتدرّ

قت�ش�دية، نظريً�، على اأنه� اإمك�نية التخفيف من غ�زات الدفيئة، على نحو  الإ

ف�عل ب�لقي��ص اإىل التكلفة مع �شمرّ التك�ليف واملن�فع الإجتم�عية غي ال�شوقية 

اأ�شع�ر  اإىل التك�ليف واملن�فع ال�شوقية عند تقييم الفر�ص مل�شتوي�ت معينة من 

اخل�شم  معدرّلت  اإ�شتعم�ل  ومع  التخفيف(  ب�شي��ش�ت  ت�أثرت  )كم�  الكربون 

مثل  اخل�رجية،  الت�أثيات  اأي�شً�  ي�شم  وذلك  اخل��شة.  من  بدًل  الإجتم�عية 

التك�ليف واملن�فع غي ال�شوقية، ك�مل�ش�لح البيئية امل�شرتكة على �شبيل املث�ل.

اأو  الدفيئة  غ�زات  اإنبع�ث�ت  من  للحدرّ  املحتملة  الكمية  هي  الفنية  مكانيات  الإ  •
�شبق  مم�ر�شة  اإعتم�د  اأو  تكنولوجي�  تطبيق  خالل  من  الط�قة،  كف�ءة  حت�شني 

له� اأن برهنت ف�عليته�. ول ي�أتي ذكر اأي اإ�ش�رة �رشيحة اإىل التك�ليف، ولكن 

قت�ش�دية �شمنيً�. وجه الإ اإعتم�د »قيود عملية« قد ينطوي على مراع�ة الأ

الن�حية  من  اأحي�نً�،  وتكون  دين�مية(،  )حرارية  نظريً�  هي  املادية  مكانية  الإ  •
على من التخفيف غي املوؤكد اإىل حد م�. العملية، احلدرّ الأ

Precautionary Principle

مم املتحدة الإط�رية ب�ش�أن تغيرّ  املبداأ الوقائي  حكٌم يرد يف امل�دة 3 من اإتف�قية الأ

اأ�شب�ب تغيرّ املن�خ  �شتب�ق  طراف تدابي وق�ئية لإ اأن ت�شتخدم الأ املن�خ، ين�ص على 

اأو توقعه� اأو التقليل منه� اإىل اأدنى حد ممكن وللتخفيف من اآث�ره ال�ش�رة. واأينم� 

ع  التذررّ عدم  ينبغي  �شالح،  لالإ ق�بل  غي  اأو  ج�شيم  �رشر  وقوع  خم�طر  ُوجدت 

فتق�ر اإىل يقني علمي ق�طع، ك�شبب لت�أجيل اإتخ�ذ هذه التدابي، على اأن يوؤخذ يف  ب�لإ

عتب�ر اأن ال�شي��ش�ت والتدابي املتعلقة مبع�جلة تغيرّ املن�خ ينبغي اأن تكون ف�علة  الإ

ب�لقي��ص اإىل الكلفة، بغية �شم�ن حتقيق من�فع ع�ملية ب�أقل كلفة ممكنة.

Precursors

هب�ء اجلوية، لكنه�  ب�ت يف الغالف اجلوي، غي غ�زات الدفيئة اأو الأ ال�صلئف  مركرّ

هب�ء اجلوية عن طريق الدور الذي ت�شطلع  توؤثر على تركيزات غ�زات الدفيئة اأو الأ

م معدرّلت توليده� اأو تدميه�. به يف العملي�ت الفيزي�ئية اأو الكيمي�ئية التي تنظرّ

Pre-industrial

الع�صر ما قبل ال�صناعي  هو الع�رش الذي �شبق الثورة ال�شن�عية، يف اأواخر القرن 

الوقود  اإ�شتخدام  زي�دة  اإىل  ت  درّ
اأ التي  ع�رش،  الت��شع  القرن  ومطلع  ع�رش  الث�من 

لت. حفوري يف عمل الآ الأ

Present value

القيمة احلالية  تختلف قيمة كمية معينة من امل�ل عندم� تكون الكمية متوفرة على 

الوقت  اإختي�ر ت�ريخ ث�بت بو�شفه  يتم  لذا،  الوقت )�شنوات(.  مراحل خمتلفة من 

اأم�  وللجمع.  للمق�رنة  ق�بلة  التواريخ  املختلفة  الكمي�ت  ت�شبح  كي  »احل��رش« 

ع�دته� اإىل القيمة  الكمي�ت املتوفرة خالل اأوق�ت خمتلفة يف امل�شتقبل فيتم خ�شمه� لإ

امل�لية  التدفق�ت  ل�شل�شلة من  القيمة احل�لية  للح�شول على  احل�لية ومن ثم جمعه� 

)املن�فع(  الع�ئدات  قيمة  بني  الف�رق  فهو  احلالية  القيمة  �صايف  اأم�  امل�شتقبل.  يف 

احل�لية وبني قيمة التك�ليف احل�لية. اأنظر اأي�شً� اخل�صم.

Price elasticity of demand

ل التغيرّ يف الن�شبة املئوية يف كمية الطلب على �شلعة  املرونة ال�صعرية للطلب  معدرّ

اأو اخلدمة. ويعترب الطلب  1% يف �شعر تلك ال�شلعة  اأو خدمة م�، مق�بل تغيرّ قدره 

غي مرن يف ح�ل تراوحت قيمة املرونة املطلقة بني �شفر و1، ويعدرّ الطلب مرنً� يف 

ح�ل زادت عن 1.

“Primary market” and “secondary market” trading

ولية« و»ال�صوق الثانوية«  يف جم�ل ال�شلع والتب�دلت امل�لية،  جتارة »ال�صوق الأ

ل امل�شرتون والب�ئعون الذين يت�جرون ب�شورة مب��رشة مع بع�شهم البع�ص،  ي�شكرّ

ولية« يف حني ي�شكل ال�رشاء والبيع من خالل مرافق التب�دلت »ال�شوق  »ال�شوق الأ

الث�نوية«.

Production frontier

إ�شتخدام املدخالت املتوفرة  ق�شى من املخرج�ت املمكن بلوغه ب� نتاج  احلدرّ الأ حّد الإ

مثل )املوارد الطبيعية واليد الع�ملة والراأ�شم�ل واملعلوم�ت(. على الوجه الأ

Public sector leadership programmes in energy efficiency

�رشاء  بكفاءة   الطاقة  اإ�صتخدام  جمال  يف  العام  القطاع  يف  القيادة  برامج 

بكف�ءة.  الط�قة  فيه�  ت�شتخدم  التي  واخلدم�ت  للمنتج�ت  واإحتي�زه�  احلكوم�ت 

امل�شتهلكة  واخلدم�ت  املن�ش�آت  من  وا�شع  عدد  عن  م�شوؤولة  احلكومية  والوك�لت 

للط�قة، كمب�ين املك�تب احلكومية واملدار�ص ومن�ش�آت اخلدم�ت ال�شحية، لذا غ�لبً� 

كرب للط�قة يف البلد واأكرب �ش�ري للمعدات امل�شتخدمة  م� تكون احلكومة امل�شتهلك الأ

قي�دة  احلكومة  ت�شتلم  عندم�  مفيدة  مب��رشة  غي  ت�أثيات  تظهر  ولكن،  للط�قة. 

ال�شوق ب�شكل ف�عل. ف�أوًل، ميكن لقدرة احلكومة ال�رشائية اإيج�د وتو�شيع الطلب 

على املنتج�ت واخلدم�ت ذات الكف�ءة جلهة الط�قة. وث�نيً�، ميكن اأن تعطي اأن�شطة 

خرى. احلكومة اله�دفة مث�ًل عن اإدخ�ر الط�قة للدول الأ

Purchasing Power Parity (PPP)

تعادل القوة ال�صرائية  يتم اإحت�ش�ب القوة ال�رشائية للعمالت من خالل اإ�شتعم�ل 

م. وميكن  �شلة من اخلدم�ت وال�شلع ميكن �رشاوؤه� مببلغ معني من امل�ل يف البلد الأ

للمق�رنة الدولية للن�جت املحلي الإجم�يل مثاًل اأن ت�شتند اإىل القوة ال�رشائية للعمالت 
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القوة  مع�دل  تقديرات  وتتوجه  احل�لية.  ال�رشف  معدرّلت  اإىل  �شتن�د  الإ من  بدًل 

ال�رشائية نحو خف�ص ن�شيب الفرد من الن�جت املحلي الإجم�يل يف البلدان ال�شن�عية 

اأي�شً�  )ويعني  الن�مية.  البلدان  يف  الإجم�يل  املحلي  الن�جت  الفرد من  ن�شيب  وزي�دة 

ث يدفع«(. نكليزي PPP مبداأ »امللوِّ املخت�رش الإ

Radiative forcing

�شع�ع الراأ�شي  �شع�عي هو التغيي الط�رئ يف �ش�يف الإ �صعاعي  الت�أثي الإ التاأثري الإ

)ويق��ص ب�لواط يف املرت املربع الواحد( يف الرتوبوبوز نتيجة تغيرّ داخلي اأو تغيي يف 

الت�أثي اخل�رجي للنظ�م املن�خي، كحدوث تغيرّ يف تركيز ث�ين اأك�شيد الكربون اأو يف 

�شع�ع ال�شم�شي، على �شبيل املث�ل.  اإجم�يل الإ

Rebound effect

يتم  الكف�ءة،  ذات  املم�ر�ش�ت  واإعتم�د  التكنولوجي�ت  تطبيق  بعد  رتداد   الإ تاأثري 

�شتهالك اآخر، فعلى  �شتهالك اأو لإ اإ�شرتداد جزء من املدخرات لغر�ص زي�دة كث�فة الإ

ن يف كف�ءة حمرك �شي�رة م� اإىل خف�ص يف كلفة قي�دة ال�شي�رة  �شبيل املث�ل، يوؤدي حت�شرّ

اأكرث  �شي�رة  على �رشاء  اأو  الرحالت  عدد  زي�دة  على  ع  ي�شجرّ م�  الواحد،  للكيلومرت 

قوة.

Reforestation

را�ٍص غي مزروعة اإىل اأحراج من  اإعادة الت�صجري  هي حتويل مب��رش ب�رشي املن�ش�أ لأ

خالل الغر�ص اأو زرع البذور، و/اأو هي تعزيز ب�رشي املن�ش�أ ملوارد البذور الطبيعية 

لت اإىل اإ�شتخدام�ت اأخرى.  على اأرا�ٍص ك�نت حتتوي �ش�بقً� على غ�ب�ت، لكنه� حتورّ

بروتوكول  مبوجب  وىل  الأ لتزام  الإ فرتة  خالل  الت�شجي  اإع�دة  ن�ش�ط�ت  وتبقى 

ول /  را�شي التي مل حتتِو على غ�ب�ت يف 31 ك�نون الأ كيوتو، حمدودة بتحريج الأ

دي�شمرب 1989. اأنظر اأي�شً� الت�صجري واإزالة الغابات.

Reservoir

امل�صتودع )اخلزان(  اأحد مكون�ت النظ�م املن�خي، خالف الغالف اجلوي، يت�شم 

اأو  الكربون  مثل  اإطالقه�،  اأو  جتميعه�  اأو  للقلق  مثية  م�دة  تخزين  على  بقدرته 

اأحد غ�زات الدفيئة اأو اأحد ال�شالئف. وتعترب املحيط�ت والرتبة والغ�ب�ت اأمثلة عن 

خزان�ت الكربون. ويطلق على الكمية املطلقة املحتجزة يف اخلزان، خالل فرتة زمنية 

حمددة، اإ�شم املخزون. اأنظر اأي�شً� حو�ض الكربون.

Safe landing approach

له�. من  اأنظر نهج النوافذ التي ميكن حتمرّ نهج الهبوط الآ

Scenario

ر امل�شتقبل املمكن اإ�شتن�دًا اإىل جمموعة اإفرتا�ش�ت  �شيناريو و�شف معقول لكيفية تطورّ

ل تغيرّ  كة والعالق�ت الرئي�شية )مثل معدرّ متج�ن�شة ومت�شقة داخليً� حول القوى املحررّ

اأو  تنبوؤات  لي�شت  ال�شين�ريوه�ت  اأن  اإىل  �ش�رة  الإ �شع�ر(. وجتب  التكنولوجي�، والأ

ن�شطة. توقع�ت، لكنه� مفيدة كونه� تعطي فكرة عن تداعي�ت التطورات والأ

Sequestration

وت�شم  بحرية.  اأو  اأر�شية  م�شتودع�ت  داخل  الكربون  تخزين  ّيونات   الأ تنحية 

الكربون  اأك�شيد  لث�ين  املب��رشة  زالة  الإ البيولوجية  الكربون  اأّيونات  تنحية 

واإع�دة  والت�شجي  را�شي  الأ اإ�شتخدام  يف  التغيي  طريق  عن  اجلوي  الغالف  من 

تعزز كربون  التي  واملم�ر�ش�ت  القم�مة  مدافن  داخل  الكربون  الت�شجي، وتخزين 

الرتبة يف الزراعة.

Shadow pricing

عتباري )ال�صوري(  حتديد اأ�شع�ر املنتج�ت واخلدم�ت التي مل تقم  الت�صعري الإ

ره� ب�لك�مل، وذلك ب�لقي��ص  دارية بت�شعيه� اأو مل ت�شعرّ قوى ال�شوق اأو الت�رشيع�ت الإ

اإىل قيمته� الإجتم�عية احلدية. وُت�شتعمل تلك التقنية يف حت�ليل املن�فع ب�لقي��ص اإىل 

الكلفة.

Sinks

هب�ء اأو  امل�صارف / البواليع  اأية عملية اأو ن�ش�ط اأو اآلية تزيل غ�زات الدفيئة اأو الأ

�شالئف غ�زات الدفيئة من الغالف اجلوي.

Smart metering

القيا�ض الذكي  اأنظر املراقبة الذكية.

Social cost of carbon (SCC)

جتماعية  املبلغ النقدي املخ�شوم )ُيعربرّ عنه مثاًل ك�شعر الكربون  كلفة الكربون الإ

الن�جتة عن  ال�شنوية  ل�ش�يف اخل�ش�ئر  الكربون(  اأك�شيد  ث�ين  لكل طن من  ب�لدولر 

يف  ع�دة،  وحتدد  اليوم.  الكربون  اإنبع�ث�ت  من  اإ�ش�يف  طن  يولرّده�  التي  الت�أثيات 

ق�شى اإقت�ش�ديً� للكربون،  قت�ش�دية، كلفة الكربون الإجتم�عية ك�ل�شعر الأ النظرية الإ

ية. ية ذات ال�شلة من�فَع التخفيف احلدرّ ت�ش�وي فيه تك�ليف التخفيف احلدرّ

Social unit costs of mitigation

مريكي  الأ ب�لدولر  الكربون  اأ�شع�ر  هي  للتخفيف   جتماعية  الإ الوحدة  تكاليف 

من  الواحد  للطن  مريكي  الأ وب�لدولر  الكربون،  اأك�شيد  ث�ين  من  الواحد  للطن 

إ�شتخدام معدرّلت اخل�شم  ره� ب�شي��ش�ت التخفيف وب� الكربون املك�فئ )مبوجب ت�أثرّ

قت�صادية(  مكانية الإ الإجتم�عي( املطلوبة لتحقيق م�شتوى معني من التخفيف )الإ

نبع�ث�ت غ�زات الدفيئة. وغ�لبً� م� يتم ربط  �ش��ص لإ على �شكل خف�ص م� دون خط الأ

نبع�ث�ت الق�بلة للتداول اأو  اخلف�ص بهدف �شمن �شي��شة م�، كحد اأق�شى يف اإط�ر الإ

م�شتوى حمدد من تثبيت تركيزات غ�زات الدفيئة يف الغالف اجلوي.

Source

امل�شدر  ي�شي امل�شدر ع�دًة اإىل اأية عملية اأو ن�ش�ط اأو اآلية تطلق غ�زات الدفيئة اأو 

هب�ء اأو �شالئف غ�زات الدفيئة يف الغالف اجلوي. كم� ميكن اأن ي�شي »امل�شدر«  الأ

مثاًل اإىل م�شدر ط�قة.

Specific energy use

�صتخدام املحدد للطاقة  الط�قة امل�شتخدمة يف اإنت�ج وحدة واحدة من اأية م�دة  الإ

اأو منتج اأو خدمة.

Spill-over effect

اأو  املحلية  التخفيف  تدابي  على  املرتتبة  قت�ش�دية  الإ ث�ر  الآ املبا�صر   غري  ثر  الأ

غي  ث�ر  الآ تكون  اأن  وميكن  خرى.  الأ القط�ع�ت  اأو  البلدان  اإىل  ب�لن�شبة  القط�عية 

ونقل  الكربون  ب  وت�رشرّ التج�رة  على  ث�ر  الآ وت�شمل  �ش�لبة  اأو  موجبة  املب��رشة 

بتك�رات ون�رش التكنولوجي� ال�شليمة بيئيً�، و�شواه�. الإ

Stabilization

التثبيت  تثبيت دائم لرتكيزات واحد اأو اأكرث من غ�زات الدفيئة )مثل ث�ين اأك�شيد 

وتتن�ول حت�ليل  الكربون.  اأك�شيد  لث�ين  املك�فئة  الدفيئة  غ�زات  �شلرّة  اأو  الكربون( 

التثبيت اأو �شين�ريوه�ته م�ش�ألة تثبيت تركيزات غ�زات الدفيئة يف الغالف اجلوي.

Standards

درج�ت  )مثل  م�  منتٍج  اأداء  حتدد  اأو  تفر�ص  مب�دئ  اأو  قواعد  جمموعة  املعايري  

�شتخدام(. وحتدد معايري  بع�د واخل�ش�ئ�ص وطرق الإختب�ر وقواعد الإ اجلودة والأ
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اأو  املنتج�ت  اإىل  ب�لن�شبة  الُدني�  املتطلبات  داء  الأ اأو  التكنولوجيا  اأو  املنتجات 

نبع�ث�ت غ�زات الدفيئة يرتبط  التكنولوجي� ذات ال�شلرّة. وتفر�ص املع�يي خف�شً� لإ

و اإ�شتخدامه� و/اأو بتطبيق التكنولوجي�.
بت�شنيع املنتج�ت اأ

Storyline

جمموعة  )اأو  ل�شين�ريو  �رشدي  و�شف  حداث   الأ خط   / املنظور  الواقع 

كة  �شين�ريوه�ت( يربز اخل�ش�ئ�ص الرئي�شية لل�شين�ريو والعالق�ت بني القوى املحررّ

الرئي�شية ودين�مي�ت ال�شين�ريوه�ت.

Structural change

املحلي  الن�جت  الن�شبية من  املث�ل، يف احل�شة  �شبيل  التغييات، على  تغيري هيكلي  

الإجم�يل التي تنتجه� قط�ع�ت ال�شن�عة اأو الزراعة اأو اخلدم�ت يف اإقت�ش�د معني، 

اأو  كلية  ب�شورة  �شتع��شة  الإ مبوجبه�  يتم  النظم  يف  التحويالت  ع�مة،  بعب�رة  اأو، 

ن�ت اأخرى. ن�ت مبكورّ جزئية عن بع�ص املكورّ

Subsidy

عانة  دفع�ت مب��رشة من احلكومة اأو خف�ص �رشيبي جلهة خ��شة من اأجل امل�شي  الإ

يف مم�ر�شة ترغب احلكومة يف ت�شجيعه�. وُيعزز احلدرّ من اإنبع�ث�ت غ�زات الدفيئة من 

نبع�ث�ت، )مثل اإع�ن�ت  ع�ن�ت التي تقدم ح�ليً� والتي توؤثر يف زي�دة الإ خالل خف�ص الإ

اأو  نبع�ث�ت  الإ من  تقلل  ملم�ر�ش�ت  اإع�ن�ت  تقدمي  اأو  حفوري(  الأ الوقود  اإ�شتخدام 

�شج�ر(. تعزيز امل�ش�رف )مثل تزويد املب�ين ب�لتجهيزات الع�زلة، اأو غر�ص الأ

Sulphur hexafluoride (SF6)

�صدا�صي فلوريد الكربيت  اأحد غ�زات الدفيئة ال�شتة التي يجب احلدرّ منه� مبقت�شى 

ات  املعدرّ لعزل  الثقيلة  ال�شن�ع�ت  يف  وا�شع  نط�ق  على  ُي�شتخدم  كيوتو.  بروتوكول 

املو�شالت.  واأ�شب�ه  الك�بالت  تربيد  �شبك�ت  ت�شنيع  يف  وامل�ش�عدة  الفلطية  الع�لية 

واإمك�نية الإحرتار الع�ملي التي ينطوي عليه� هي 23900.

Supplementarity

امل�شرتك  والتنفيذ  نبع�ث�ت  ب�لإ الإجت�ر  اأن  على  كيوتو  بروتوكول  ين�ص  التكميلية  

الن التدابي املحلية )مثل �رشائب الط�قة، ومق�يي�ص كف�ءة الوقود، اإلخ.( التي  يكمرّ

بع�ص  اإط�ر  ويف  فيه�.  الدفيئة  غ�زات  اإنبع�ث�ت  من  للحدرّ  مة  املتقدرّ البلدان  تتخذه� 

م�شتوى  على  ملمو�ص  اأق�شى  حد  فر�ص  )مثل  لـ»التكميلية«  املقرتحة  التعريف�ت 

كيوتو  لي�ت  لآ اإ�شتخدامه�  يف  قيودًا  حتدد  اأن  املتقدمة  للدول  ميكن  �شتخدام(،  الإ

التف�و�ص  من  مزيدًا  املو�شوع  هذا  ويتطلب  اخلف�ص.  يف  اخل��شة  اأهدافه�  لتحقيق 

طراف. والتو�شيح من ج�نب الأ

Sustainable Development (SD)

�شرتاتيجية الع�ملية حلفظ  التنمية امل�صتدامة  اأُدخل مفهوم التنمية امل�شتدامة يف الإ

الطبيعة )الع�م 1980( وهو يعود بجذوره اإىل مفهوم املجتمع امل�شتدام واإىل اإدارة 

املوارد املتجددة. واعتمدته اللجنة الع�ملية املعنية ب�لبيئة والتنمية يف الع�م 1987، ثم 

موؤمتر ريو يف الع�م 1992، على اأنه عملية تغيي تتميز بتوافق يف اإ�شتغالل املوارد 

مك�نية  �شتثم�رات والتنمية التكنولوجية والتغيرّ املوؤ�ش�ش�تي، م� يعزز الإ وتوجيه الإ

التنمية  وت�شمل  وتطلع�ته.  ن�ش�ن  الإ حل�ج�ت  �شتج�بة  الإ يف  وامل�شتقبلية  احل�لية 

قت�ش�دية والبيئية. بع�د ال�شي��شية والإجتم�عية والإ امل�شتدامة الأ

Targets and timetables

هداف واجلداول الزمنية  يتمثل الهدف بخف�ص اإنبع�ث�ت غ�زات الدفيئة بن�شبة  الأ

�ش��ص )من دون م�شتوي�ت الع�م 1990( على اأن يتم  حمددة اإبتداًء من ت�ريخ خط الأ

الع�م  اإىل   2008 الع�م  اأو وفق جدول زمني )مثاًل من  ت�ريخ معنيرّ  حتقيقه بحلول 

وروبي على خف�ص اإنبع�ث�ته  2012(. ومبوجب بروتوكول كيوتو، وافق الإحت�د الأ

فرتة  خالل  وذلك   ،1990 الع�م  مب�شتوي�ت  مق�رنة   %8 بن�شبة  الدفيئة  غ�زات  من 

هداف واجلداول  2012. وتعترب هذه الأ 2008 اإىل الع�م  لتزام املمتدة من الع�م  الإ

التي  الدفيئة  اإنبع�ث�ت غ�زات  ُيفر�ص على جمموع  نبع�ث�ت  اأق�شى لالإ ًا  الزمنية حدرّ

ي بلد اأو منطقة اإطالقه� خالل فرتة زمنية حمددة. ميكن لأ

Tax

الوقود  يف  املوجودة  الكربون  كمية  على  الكربون  �صريبة  تفر�ص  ال�صريبة  

اأك�شيد  ث�ين  اإىل  تقريبً�  كله  ل  يتحورّ حفوري  الأ الوقود  يف  الكربون  ن  لأ حفوري،  الأ

نبعاثات على اأ�ش��ص كل وحدة  الكربون، لذا، ت�ش�وي �رشيبة الكربون �صريبة الإ

على  فتفر�ص  الطاقة  �صريبة  اأم�  املك�فئ.  الكربون  اأك�شيد  ث�ين  اإنبع�ث�ت  من 

حفوري من الط�قة، م� يقلرّ�ص الطلب على الط�قة، ويحدرّ ب�لت�يل  حمتوى الوقود الأ

اأم�  حفوري.  الأ الوقود  اإ�شتخدام  عن  الن�جتة  الكربون  اأك�شيد  ث�ين  اإنبع�ث�ت  من 

ال�شلوك  )خ��شة  ن�ش�ن  الإ �شلوك  على  الت�أثي  اإىل  فتهدف  يكولوجية  الإ ال�رشيبة 

قت�ش�دي( من اأجل اإعتم�د م�ش�ر �شليم اإيكولوجيً�. الإ

نبع�ث�ت / الكربون / الط�قة الدولية فهي �رشيبة تفر�شه� �شلطة  اأم� �رشيبة الإ

دولية على م�ش�در حمددة يف البلدان امل�ش�ركة. ويوزع الع�ئد اأو ُي�شتخدم مبوجب 

م� حتدده تلك ال�شلطة اأو البلدان امل�ش�ركة. اأم� ال�صريبة املتنا�صقة فتلزم البلدان 

دة املعدل على امل�ش�در ذاته�، ذلك اأن فر�ص معدرّلت  امل�ش�ركة بفر�ص �رشيبة موحَّ

ئتمان  �رشائب خمتلفة على اإختالف البلدان لن يكون فعاًل ب�لقي��ص اإىل الكلفة. اأم� الإ

�شتثم�ر  ال�صريبي فهو خف�ص لل�رشيبة، يهدف اإىل ت�شجيع �رشاء منتج معني اأو الإ

فيه، مثل تكنولوجي� احلدرّ من اإنبع�ث�ت غ�زات الدفيئة. ويعترب الر�صم على الكربون 

مبث�بة �رشيبة الكربون. اأنظر اأي�شً� تاأثري التفاعل.

Technological change

ن تكنولوجي، اأي  حي�ن على اأنه حت�شرّ التغيري التكنولوجي  ُينظر اإليه يف اأغلب الأ

ال�شلع واخلدم�ت  املزيد من  املوارد وت�أمني  إ�شتعم�ل كمية حمددة من  ب� ي�شمح  اأنه 

التغيي  بني  م�  قت�ش�دية  الإ النم�ذج  ق  وتفررّ نت�ج(.  الإ )عوامل  نوعيته�  اأو حت�شني 

التكنولوجي الذاتي )اخل�رجي( والداخلي املن�ش�أ وامل�شتحث.

اأم� التغيري التكنولوجي الذاتي )اخلارجي( فيعني فر�ص النموذج من اخل�رج، 

على  اأو  الط�قة  على  الطلب  على  موؤثرًا  ال�ش�ئد،  ه  التوجرّ �شكل  على  يكون  م�  وغ�لبً� 

نتيجة  في�أتي  املن�صاأ  الداخلي  التكنولوجي  التغيري  اأم�  الع�ملية.  املخرج�ت  منو 

�شمن  من  ي�أتي  مثاًل  التكنولوجي�  إختي�ر  ف� ذاته،  النموذج  داخل  اإقت�ش�دي  ن�ش�ط 

قت�ش�دي. اأم� التغيري  النموذج، ويوؤثر على الطلب على الط�قة، و/اأو على النمو الإ

التكنولوجي امل�صتحث فهو تغيي تكنولوجي داخلي املن�ش�أ ولكن ُت�ش�ف عليه بع�ص 

التغييات ا�شتحثته� �شي��ش�ت وتدابي ك�رشائب الكربون املوؤثرة يف جهود البحث 

والتطوير.

Technology

التكنولوجيا  تطبيق عملي للمعرفة بهدف اإمت�م مهمة حمددة من خالل اللجوء اإىل 

جهزة( واملعلوم�ت )اإجتم�عية( )الربجمي�ت  ات والأ ات ال�شن�عية الفنية )املعدرّ املعدرّ

واخلربة يف اإنت�ج املعدات واإ�شتخدامه�(.

Technology transfer

وامل�ل،  ال�شلة،  ذات  والربجمي�ت  ات،  واملعدرّ املعرفة،  تب�دل  التكنولوجيا   نقل 

املطلوبة  التكنولوجي�  ن�رش  اإىل  يوؤدي  م�  ال�ش�أن،  اأ�شح�ب  خمتلف  بني  وال�شلع، 

التكنولوجي بني  والتع�ون  التكنولوجي�  ن�رش  املفهوم  والتخفيف. وي�شمل  للتكيرّف 

البلدان وداخله�.
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Tolerable windows approach (TWA)

�شرتاتيجي�ت  نهج النوافذ املمكن حتّملها  يهدف هذا النهج اإىل حتديد جمموعة الإ

مد  التي حتمي جميعه� املن�خ والتي تتوافق مع )1( اأهداف حم�ية املن�خ الطويلة الأ

نبع�ث�ت. وقد تعني القيود  املحددة، و)2( القيود املعي�رية على عبء التخفيف من الإ

حدودًا يف تغيرّ متو�شط درج�ت احلرارة الع�ملية من حيث القوة واملعدل، ويف اإ�شع�ف 

يكولوجية،  الدوران املدفوع بقوة التب�ين احلراري وامللحي، ويف خ�ش�ئر النظم الإ

قت�ش�دي الن�جتة عن اأ�رشار من�خية حمددة وعن تك�ليف التكيرّف  وخ�ش�ئر الرف�ه الإ

خذ ب�حللول املتوفرة، يقوم  وجهود التخفيف. ويف ظل وجود عدد من القيود، ومع الأ

نبع�ث�ت  الإ م�ش�رات  من  يت�ألف  اإنبع�ث�ت  ممر  بتحديد  له�  حتمرّ املمكن  النوافذ  نهج 

من. املالئمة. اأنظر اأي�شً� نهج الهبوط الآ

Top-down models

قت�ش�د الكلرّي وتقني�ت  النماذج امل�صّممة من اأعلى اإىل اأ�صفل  من�ذج تطبرّق نظرية الإ

قت�ش�دية. ومن خالل  الإ ات  املتغيرّ بهدف جمع  مثل،  الأ القي��شي واحلل  قت�ش�د  الإ

وتك�ليف  الدخل  واأنواع  �شع�ر  والأ �شتهالك  الإ عن  الت�ريخية  للبي�ن�ت  اإ�شتخدامه� 

العوامل، تقوم النم�ذج امل�شممة من اأعلى اإىل اأ�شفل بتقييم الطلب النه�ئي على ال�شلع 

والزراعة  والنقل  الط�قة  كقط�ع  �ش��شية،  الأ القط�ع�ت  من  مدادات  والإ واخلدم�ت 

البي�ن�ت  إدخ�ل  ب� اأ�شفل  اإىل  اأعلى  من  امل�شممة  النم�ذج  بع�ص  وتقوم  وال�شن�عة. 

ة مع النماذج امل�صممة من اأ�صفل اإىل اأعلى. التكنولوجية، م� يقلرّ�ص الهورّ

Trace gas

النيرتوجني  ج�نب  اإىل  اجلوي،  الغالف  ن�ت  مكورّ من  ث�نوي  ن  مكورّ نزر   غاز 

اأهم  اأم�  اجلوي.  الغالف  حجم  من   %99 حوايل  معهم�  ل  ي�شكرّ حيث  ك�شيجني،  والأ

وزون  والأ الكربون  اأك�شيد  ث�ين  فهي  الدفيئة  ظ�هرة  يف  امل�ش�همة  النزرة  الغ�زات 

ب�ت  ومركرّ الفلورة  الك�ملة  الهيدروكربون  ب�ت  ومركرّ النيرتوز  واأك�شيد  وامليث�ن 

الكربيت  فلوريد  و�شدا�شي  الهيدروفلوروكربون  ب�ت  ومركرّ الكلوروفلوروكربون 

وبخ�ر امل�ء.

Tradable permit

نبعاثات. رخ�ض قابلة للتداول  اأنظر رخ�صة اإطلق الإ

Tradable quota system

نبعاثات. جتار بالإ نظام احل�ص�ض القابلة للتداول  اأنظر الإ

Uncertainty

النظ�م  )ح�لة  م�  قيمة  معرفة  عدم  درجة  على  للدللة  ي�شتخدم  تعبي  اليقني   عدم 

املن�خي يف امل�شتقبل، مثاًل(. وميكن اأن ينتج عدم اليقني عن نق�ص املعلوم�ت اأو عدم 

التوافق حول م� هو معروف اأو حتى م� متكن معرفته. وقد تكرث م�ش�دره بدءًا من 

ي يف البي�ن�ت، و�شوًل اإىل التعريف الغ�م�ص للمف�هيم اأو  خط�ء الق�بلة للتقييم الكمرّ الأ

و اإ�شق�ط�ت غي موؤكدة لل�شلوك الب�رشي. لذا، ميكن جت�شيد عدم اليقني 
امل�شطلح�ت اأ

ية )مثل نط�ق القيم املح�شوبة عن طريق خمتلف النم�ذج( اأو بي�ن�ت عن  مبق�يي�ص كمرّ

رجحية. النوعية )مثل تلك التي تعك�ص حكم فريق من اخلرباء(. اأنظر اأي�شً� الأ

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

اأي�ر   9 تف�قية يف  طارية ب�صاأن تغرّي املناخ  اعُتمدت الإ مم املتحدة الإ اإتفاقية الأ

ر�ص يف الع�م 1992 يف ريو دي ج�نيو  عه� يف قمة الأ / م�يو 1992 يف نيويورك ووقرّ

تف�قية النه�ئي هو »تثبيت تركيزات  وروبي. هدف الإ اأكرث من 150 بلدًا والإحت�د الأ

غ�زات الدفيئة يف الغالف اجلوي عند م�شتوى مينع التدخالت الب�رشية املن�ش�أ اخلطرة 

تف�قية، تهدف  طراف. ومبوجب الإ يف النظ�م املن�خي». وحتتوي على اإلتزام جميع الأ

اإنبع�ث�ت غ�زات  تف�قية اإىل �شبط  ول �شمن الإ طراف الوارد ذكره� يف امللحق الأ الأ

مه� بروتوكول مونرتي�ل عند م�شتوي�ت الع�م 1990 بحلول الع�م  الدفيئة التي ل ينظرّ

تف�قية حيز التنفيذ يف اآذار / م�ر�ص 1994. 2000. وقد دخلت الإ

Value added

اأو ن�ش�ط م�، بعد جمع كل النواجت وخ�شم  القيمة امل�صافة  الن�جت ال�ش�يف لقط�ع 

املدخالت الو�شيطة.

Values

فراد.  الأ اأف�شلي�ت  اأ�ش��ص  على  املبنية  املنفعة  اأو  �شت�شواب  الإ اأو  القدرة  القيم  

وت�شتعمل اإخت�ش��ش�ت علم الإجتم�ع تعريف�ت خمتلفة للقيم. وهي ترتبط ب�لطبيعة 

ي�شعه�  التي  الذرائعية  والقيم  �شيلة  الأ القيم  بني  اإختالف  هن�ك  لكن  والبيئة، 

)املب��رش  �شتخدام  ك�لإ القيم  من  وا�شعة  �شل�شلة  الذرائعية  القيم  وت�شم  ن�ش�ن.  الإ

كت�ش�ف، والإرث، والوجود، اإلخ. وغي املب��رش(، واخلي�ر، واملح�فظة، وموهبة الإ

ب�شفته  املوارد،  من  مورد  اأي  قيمة  اإجم�يل  قت�ش�د  الإ علم  يف  الع�م  التوجه  د  يحدرّ

وهي  القيم،  وتق��ص  املورد.  ذلك  إ�شتخدام  ب� املعنيني  فراد  الأ خمتلف  قيم  جمموع 

فراد للدفع مق�بل احل�شول على املورد اأو  اأ�ش��ص تقدير التك�ليف، مبدى اإ�شتعداد الأ

فراد لقبول مدفوع�ت مق�بل التخلي عن املورد. اأنظر اأي�شً� طريقة  مبدى اإ�شتعداد الأ

تقدير القيم املحتملة.

Voluntary action

و اإلتزام�ت واإعالن�ت ذاتية، تقوم على اأ�ش��شه� 
العمل الطوعي  برامج غي ر�شمية اأ

طراف )�رشك�ت فردية اأو جمموعة من ال�رشك�ت( امل�ش�ِركة فيه� بتحديد اأهدافهم  الأ

اخل��شة بهم، وغ�لبً� م� يقومون ب�أنف�شهم ب�ملراقبة وبو�شع التق�رير.

Voluntary agreement

القط�ع  اأكرث من  اأو  اإتف�ق بني هيئة حكومية وبني طرف واحد  تفاق الطوعي   الإ

داء البيئي مب� يتج�وز نط�ق  هداف البيئية اأو حت�شني الأ اخل��ص من اأجل حتقيق الأ

اإذ  الطوعية كله� طوعيًة فعليً�،  تف�ق�ت  الإ لي�شت  املنظمة. لكن،  ب�لواجب�ت  لتزام  الإ

لتزام�ت اأو بتحقيقه�. ل الإ ي�شم بع�شه� جوائز و/اأو عقوب�ت ترتبط بتحمرّ
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تـغيرّ  الـمناخ 2007تـغيرّ  الـمناخ 2007
مم املتحدة للبيئة«، من اأجل اإ�صدار بيان  ر�صاد اجلوية« و«برنامج الأ لت »الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ« كل من »املنظمة العاملية للأ �صكرّ

�صتجابة  الإ واإ�صرتاتيجيات  وتاأثياته  املناخ  تغيرّ  اأ�صباب  حول  للهيئة  الدورية  التقييم  تقارير  اأما  املناخ.  بتغيرّ  العلمية  املعرفة  حول  وموثوق  دويل 

كادميي واحلكومي  ل املرجع املعياري لكل املعنيني بتغيرّ املناخ يف املجال الأ كرث �صمولية وتيوميًا حول هذا املو�صوع، وهي ت�صكرّ املمكنة فهي التقارير الأ

وال�صناعي، على امل�صتوى العاملي. فمن خلل الفرق العاملة الثلثة، يقوم مئات اخلرباء العامليني بتقييم املناخ يف تقرير التقييم الرابع. ويتاألرّف التقرير 

رة لدى مطبعة جامعة كامربدج: من ثلثة اأجزاء اأ�صا�صية �صمن اإطار عام عنوانه »تغيرّ املناخ 2007«، وكلرّها متوفرّ

تغيرّ املناخ 2007 - قاعدة العلوم الفيزيائية

ول يف تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ م�صاهمة الفريق العامل الأ

) )الرقم الت�صل�صي العاملي للكتاب ISBN 92-9169-621-8 غلف ورقيرّ

ّثر ثريات والتكّيف و�رسعة التاأ تغيرّ املناخ 2007 – التاأ

م�صاهمة الفريق العامل الثاين يف تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ

) )8-621-9169-92  غلف ورقيرّ

تغيرّ املناخ 2007 – التخفيف من تغرّي املناخ

م�صاهمة الفريق العامل الثالث يف تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ

) )8-621-9169-92  غلف ورقيرّ

يهدف تقرير تغيرّ املناخ 2007 – التخفيف من تغرّي املناخ اإىل تقدمي الإجابات عن خم�صة اأ�صئلة حمددة، تتعلرّق ب�صنع القرار على امل�صتوى 

العاملي:

تفاديها؟ اأو  املناخ،  تغيرّ  خماطر  من  للحدرّ  فعله  كن  ميمُ الذي  ما   •
التدخل؟ وعدم  اخلمول  كلفة  من  تقع  واأين  الإجراءات،  تلك  كلفة  هي  ما   •

اجلوي؟ الغلف  يف  الدفيئة  غازات  تركيزات  ت�صتقررّ  كي  املطلوبة  اجلذرية  التخفي�صات  حتقيق  اأجل  من  رة  املتوفرّ الوقت  م�صاحة  هي  ما   •
التطبيق؟ تعيق  التي  احلواجز  لتخطي  ال�صيا�صات  م�صتوى  على  املطلوبة  الإجراءات  هي  ما   •

امل�صتدامة؟ التنمية  و�صيا�صات  املناخ  تغيرّ  تخفيف  �صيا�صة  بني  ما  التوفيق  ميكن  كيف   •

حداث الراهنة عامليًا، ت�صتند اإىل املعرفة العلمية املتعلرّقة بتخفيف  خي للهيئة احلكومية الدولية املعنيرّة بتغيرّ املناخ نظرًة �صاملًة على الأ ن التقييم الأ مرّ
ؤ يو

مكانيات على م�صتوى  التطبيق، والإ اأمام  التخفيف وممار�صاتها، والعوائق  مكانيات تكنولوجيات  للكلفة ولإ ًل  املناخ. كما يت�صمن تقييمًا مف�صرّ تغيرّ 

التقييم  ويربط  النفايات.  واإدارة  واحلراجة  والزراعة  وال�صناعة  والبناء  والنقل  الطاقة  قطاعات  جتهيز  مثًل:  املختلفة،  القطاعات  �صيا�صات  و�صع 

خي للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ مرجعًا علميًا معياريًا  ل التقييم الأ �صيا�صات التنمية امل�صتدامة مبمار�صات تغيرّ املناخ. اأي�صًا، �صي�صكرّ

بالن�صبة اإىل كل املعنيني بتغيرّ املناخ، مبا يف ذلك الطلب والباحثني واملحللني و�صانعي القرار يف احلكومات و�صمن القطاع اخلا�ص.

�ص الفني، والتقرير. �ص وا�صعي ال�صيا�صات، وامللخرّ ي�صمرّ الكتيرّب ملخرّ

UNEP WMO
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م�ساهمة الفريق العامل الثالث يف تقرير التقييم الرابع

للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ

التخفيف من تغيرّ املناخالتخفيف من تغيرّ املناخ




