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

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

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



ملخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات

5

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

0

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

5

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

10

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

10

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

30

ôNGB ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK

(1

0
5
0
5
0
25

(2

(7

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

15
10
5

0

2004 2000 1990 1980 1970

50
40
30

áÄ«aódG äGRÉZ ´ƒªée

20
10
0

2004 2000 1990 1980 1970



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

 .٥٪٤٠بني العامني  ١٩٧٠و� ،١٩٩٠إزدادت ا إلنبعاثات املبا�رشة
الناجتة عن الزراعة بن�سبة  ،٪٢٧أ� ّما ا إلنبعاثات الناجمة عن أالبنية
فارتفعت بن�سبة  ،٪٢٦وبقيت بعد ذلك ثابتة على م�ستويات العام
 ١٩٩٠تقريب ًا .غري أ�ن قطاع أالبنية ي�ستخدم الكهرباء مب�ستوى
عالٍ  ،لذلك ،تكون ا إلنبعاثات املبا�رشة وغري املبا�رشة أ�كرث �إرتفاع ًا
مما هي عليه عاد ًة [11.3 ،6.1 ،1.3
يف هذا القطاع (ّ ،)٪٧٥
والر�سمان  1.1و.]1.3
• وقد كان ت أ�ثري �إنخفا�ض كثافة الطاقة العاملي ( )٪٣٣-على
ا إلنبعاثات العامل ّية أ�قل من ت أ�ثري منو الدخل الفردي العاملي
( )٪٧٧املمزوج مع منو ال�سكان العاملي ( ,)٪٦٩ويقود هذان
النم ّوان �إىل �إزدياد الطاقة املتع ّلقة ب�إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون
(الر�سم  ٢من امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات) .وقد �إنقلب التوجه
الطويل أالمد إلنخفا�ض كثافة الكربون يف التزويد بالطاقة بعد
العام  .٢٠٠٠ولكن يبقى ا إلختالف يف الدخل الفردي ويف ا إلنبعاثات
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ال�رشائية )�إجمايل الناجت املحلي
املحلي الذي يتم قيا�سه من خالل معادل القوة
الر�سم  ٢من امللخّ �ص لوا�ضعي ال�سيا�سات التوزيع العاملي الن�سبي إلجمايل الناجت ّ
ّ
ال�رشائية  .)PPP GDPpppجمموع ا إلمدادات بالطاقة أال ّولية  TPESو�إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون (الناجمة عن �إحرتاق الوقود أالحفوري
بالقيا�س �إىل معادل القوة
ّ
املنقطة �إىل الدخل الفردي (�إجمايل الناجت املحلي بالقيا�س �إىل معادل القوة
و�إ�شتعال الغاز و�صناعة أال�سمنت) وال�سكان .با إل�ضافة �إىل ذلك ،ي�شري الر�سم يف اخلطوط ّ
ال�رشائية
ال�رشائية نظراً �إىل ال�سكان  ،)GDPppp/popوكثافة الطاقة (جمموع ا إلمدادات بالطاقة أال ّولية من خالل �إجمايل الناجت املحلي با إل�ستناد على معادل القوة
ّ
ّ
 ،)TPES GDPppوكثافة الكربون يف التزويد بالطاقة ( CO2TPESثاين أ�ك�سيد الكربون با إلعتماد على جمموع ا إلمدادات بالطاقة أال ّولية) ،وكثافة ا إلنبعاث الناجت
املمتدة
ال�رشائية  )CO2/GDPppيف الفرتة
قت�صادية (ثاين أ�ك�سيد الكربون با إلعتماد على ا إلجمايل الناجت املحلي بالقيا�س �إىل معادل القوة
نتاجية ا إل
عن
ّ
ّ
ّ
العملية ا إل ّ
ّ
بني العامني  ١٩٧٠و[ .٢٠٠٤الر�سم .]1.5

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

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

٦
ال�رشائية
القوة
ال�رشائية ألهداف
القوة
ّ
ّ
ّ
ت�صويرية فقط يف هذا التقرير .ملزيد من ال�رشح حول كيفية ح�ساب معادل ّ
يتم �إ�ستعمال املقيا�س املرتي إلجمايل الناجت املحلي بالقيا�س �إىل معادل ّ
و�سعر ال�رصف ال�سوقي و�إجمايل الناجت املحلّي راجع احلا�شية .١٢
ومركبات الهيدروفلوروكربون وثالثي كلوروامليثان ورباعي كلوريد الكربون و�أحادي بروم امليثان.
 ٧الهالون ومركّ بات الهيدروكلوروفلوروكربون
ّ
 ٨يق�صد ب أ�من الطاقة أالمن يف التزويد بالطاقة.
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 من٢١٠٠ و٢٠٣٠ للنبعاثات املتوقعة للعامني
 ا�إنبعاثات غازات الدفيئة: من امللخّ �ص لوا�ضعي ال�سيا�سات٤ الر�سم
ً
 واخلط أال�سا�سي إ٢٠٠٠ عامليا للعام
يدل الر�سم
ة
املعني
الدولية
احلكومية
الهيئة
 الناجت عنSRES خالل التقرير اخلا�ص حول �سيناريوهات ا إلنبعاثات
ّ .بتغي املناخ واملعلومات التالية للتقرير اخلا�ص
ّ
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على ا إلنبعاثات من خالل ال�سيناريوهات ال�ستة الت�صويرية يف
إ
ّ
ّ
 ت�شمل الغازات املحتوية على الفليور ومركبات. ومتت ا إل�شارة �إليها يف الف�صل الثالث.) واخلام�س وال�سبعني،واملتو�سط
، واخلام�س والع�رشين،(املئني اخلام�س
ّ
.]مدون يف الدليل
:االتحرير
يف
التغيري
[
]
7.1
والر�سم
3.2و
1.3
الفقرتان
[
.الكربيت
فلوريد
و�سدا�سي
الفروة
الكاملة
الهيدروكربون
الهيدروفلوروكربون ومركبات
ّ



ملخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات

جيغا طن ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ ( .)٪٩٠-٢٥بني العامني
 ٢٠٠٠و( ٩ ٢٠٣٠ا إلطار  ١والر�سم  ٤من امللخّ �ص لوا�ضعي
ال�سيا�سات) .يف هذه ال�سيناريوهات ,من التوقّع أ�ن يحافظ الوقود
أالحفوري على موقعه امل�سيطر يف مزيج الطاقة العاملي حتى العام
 ٢٠٣٠وما بعده .ولهذا ال�سبب ,من املتوقّع أ�ن تزيد �إنبعاثات ثاين
أ�ك�سيد الكربون بني العامني  ٢٠٠٠و ٢٠٣٠من ج ّراء �إ�ستخدام
الطاقة من � %٤٠إىل  ٪١١٠خالل هذه الفرتة .ومن املتوقع أ�ن
يت أ�تى �إزدياد بن�سبة الثلث أ�و ثالثة أالرباع يف �إنبعاثات طاقة ثاين
أ�ك�سيد الكربون من املناطق غري املدرجة يف املرفق أال ّول ,على أ�ن
مما
يبقى مع ّدل �إنبعاثات طاقة ثاين أ�ك�سيد الكربون الفردي أ�كرث ّ
هو عليه ( ٥‚١-٢‚٨طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون للفرد الواحد) يف
املناطق املدرجة يف املرفق أال ّول ( ١٥‚١-٩‚٦طن من ثاين أ�ك�سيد
الكربون للفرد الواحد يف العام � .٢٠٣٠إ�ستناد ًا �إىل �سيناريوهات
التقرير اخلا�ص حول �سيناريوهات ا إلنبعاثات  ،SRESمن املتوقّع
أ�ن يتمتّع �إقت�صاد هذه الدول أالخرية بطاقة �إ�ستخدام أ�قل بالن�سبة
�إىل الوحدة من �إجمايل الناجت املح ّلي ( ٦‚٢و $US / ٩‚٩ميغا جول
يف �إجمايل الناجت املحلي) أ�كرث من البلدان غري املدرجة يف املرفق
أالول ( $US / ٦‚٢١-١١‚٠ميغا جول إلجمايل الناجت املح ّلي)
[.]3.2 ،1.3
 .٤متكن مقارنة اخلط أ
ال�سا�س ل�سيناريوهات ا إلنبعاثات ال�صادرة
منذ �سيناريوهات التقرير اخلا�ص حول ا إلنبعاثات ١٠بتلك الواردة
بتغي املناخ
يف التقرير اخلا�ص للهيئة احلكومية الدول ّية املعن ّية رّ
حول �سيناريوهات ا إلنبعاث (١٣٥-٢٥جيغا طن من ثاين أ�ك�سيد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10

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

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

37-18
47-29
53-35

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

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

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

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

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

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

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

النقل

[الفقرة ]٥.٤

أالبنية
[الفقرة ]٦.٥
ال�صناعة

[الفقرة ]7.5

الزراعة

[الفقرة ]8.4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د)

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

د) ه)

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

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

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

التغيات يف أ��سلوب املعي�شة أ�ن تخفّ�ض �إنبعاثات غازات
• ت�ستطيع رّ
التغيات يف أ��سلوب املعي�شة �إىل
الدفيئة .ومن املمكن أ�ن ت�ؤدي رّ
التغيات يف أ�مناط ا إل�ستهالك التي تعزز املحافظة على
جانب رّ
املوارد� ،إىل تنمية �إقت�صاد منخف�ض الكربون يكون م�ستدام ًا وعاد ًال
يف الوقت عينه [ .]6.7 ،4.1
• ت�ستطيع برامج التدريب والتعليم أ�ن ت�ساعد على تخطي العوائق
التي متنع ال�سوق من تق ّبل فاعلية الطاقة ،خا�صة �إذا ما �إقرتنت

14

بتدابري أ�خرى [ اجلدول .]6.6
التغيات �إىل �إنخفا�ض ملحوظ
• ومن املمكن أ�ن ت�ؤدي بع�ض
رّ
يف �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون املرتبطة بالطاقة امل�ستخدمة
التغي يف ت�رصفات ال�شاغلني
التغيات ،رّ
يف أالبنية .ومن بني هذه رّ
ويف أالمناط الثقافية وخيار امل�ستهلك و�إ�ستخدام التكنولوجيات
[.]6.7
• كما ميكن تعزيز التخفيف من غازات الدفيئة ب�إدارة الطلب على
النقل الذي ي�شمل التخطيط املدين (الذي قد يخفف الطلب على
ال�سفر) ،وتنظيم املعلومات والتقنيات التعليم ّية (التي من املمكن
أ�ن تق ّل�ص �إ�ستخدام ال�سيارات ،وبالتايل ت�ؤدي �إىل أ��سلوب ر�شيد يف
قيادة ال�سيارات) [.]5.1
• كما ت�ساعد بع�ض أالمور يف ال�صناعة على تخفي�ض �إ�ستخدام
الطاقة و�إنبعاثات غازات الدفيئة ،ومنها أ�دوات ا إلدارة التي
ت�شمل تدريب املوظفني و أ�نظمة املكاف أ�ة والت أ�ثري التفاعلي ،وذلك
�إىل جانب ا إل ّطالع على املمار�سات املوجودة ،ما ي�ساعد على تخطي
عوائق التنظيم ال�صناعي [.]7.3
 .٨ت�ستخدم الدرا�سات مناهج خمتلفة ،بيد أ�نه من املمكن أ�ن تكون
الفوائد امل�شرتكة على ال�صحة والناجتة عن �إنخفا�ض تل ّوث
الهواء ،بالغة أ
الهمية ،كما ميكنها أ�ن تعادل جزء ًا هاماً من تكاليف
التخفيف .وينتج �إنخفا�ض التل ّوث عن اجلهود املبذولة بغية تخفي�ض
�إنبعاثات غازات الدفيئة (توافق كبري أو�دلة وافية).
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• ت�شمل الفوائد امل�شرتكة� ،إىل جانب الفوائد امل�شرتكة على ال�صحة:
�إزدياد أ�من الطاقة و�إرتفاع ا إلنتاج الزراعي وتخفي�ض ال�ضغط
على النظم ا إليكولوجية الطبيعية ،وهي تنتج عن �إنخفا�ض تركيزات
أالوزون الرتوبو�سفريي .وت�ؤدي الفوائد امل�شرتكة ك ّلها �إىل تعزيز
� إ ّدخار التكاليف [.] 11.8
• �إن دمج املمار�سات الرامية �إىل تخفيف تلوث الهواء مع تدابري
تغي املناخ ،يق ّدم تخفي�ضات وا�سعة للتكاليف باملقارنة مع
تخفيف رّ
معاجلة ك ٍّل من هذه التدابري على حدى [.]11.8
 .٩ت�ؤكد املعلومات ال�صادرة منذ تقرير التقييم الثالث أ�نه من املمكن
أ�ن يكون لن�شاطات البلدان املدرجة يف املرفق أ
الول بع�ض آ
الثار
على ا إلقت�صاد العاملي وعلى ا إلنبعاثات العاملية ،وذلك على الرغم
من �إ�ستمرار عدم اليقني حول حجم ت�س ّرب الكربون (توافق كبري
أو�دلة وافية).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فئة
I
II
III
IV
V
VI

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

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

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

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

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

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

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

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

أ�)

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

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

ا ملجموع

6

18
21
118
9
5
177

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

 24يغطي قطاع ال�صناعة النفايات ال�صناعية.
25
أ
أ
أ
�ضم غازات الدفيئة الناجتة عن النفايات ميثان مدافن القمامة ومياه املجارير ،و�ك�سيد النيرتوز ملياه املجارير وثاين �ك�سيد الكربون الناجت عن حرق الكربون الحفوري.
ّ
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90
75
60
45
30
15
0
153090
75
60
45
30
15
0
1530-

2 áÄØdG

1 áÄØdG

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

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

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

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

2020

2040

3 áÄØdG

2060

2080

2100

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

2020

2040

5 áÄØdG

2060

2100

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

90
75
60
45
30
15
¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 660 - 570 0
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 855 - 710 15äÉgƒjQÉæ«°ùdG 9 = n
2080 - 2050 IhQòdG áæ°S 302060
2040
2020
2000

2020

2040

4 áÄØdG

2060

2080

2100

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

¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 480 - 440
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 590 - 535
äÉgƒjQÉæ«°ùdG 21 = n
2030 - 2010 IhQòdG áæ°S
ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 450
äÉKÉ©ÑfÉdG äÉgƒjQÉæ«°S ¥É£f ¿ƒHôµdG

2080

75
60
45
30
15
0
15302000

90
75
ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 550
äÉKÉ©ÑfÉdG äÉgƒjQÉæ«°S ¥É£f ¿ƒHôµdG
60
45
30
15
¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 570 - 480 0
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 710 - 590 15äÉgƒjQÉæ«°ùdG 118 = n
2060 - 2020 IhQòdG áæ°S 302100
2080
2060
2040
2020
2000

6 áÄØdG

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

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

2080

2100

75
60
45
30
ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 750
äÉKÉ©ÑfÉdG äÉgƒjQÉæ«°S ¥É£f ¿ƒHôµdG
15
¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 790 - 660 0
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcGC »fÉK øe ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 1130 - 855
äÉgƒjQÉæ«°ùdG 5 = n 152090 - 2060 IhQòdG áæ°S
302100
2080
2060
2040
2020
2000

ر�سم  7يف ّ
امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات :نهج ا إلنبعاثات ل�سيناريوهات التخفيف لفئات بديلة من م�ستويات التثبيت (الفئات من � 1إىل  6كما هو حمدد يف �إطار كل
ر�سم) .ويعود النهج فقط �إىل �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون .وت�شري املناطق باللون البني �إىل �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون ل�سيناريوهات ا إلنبعاثات ما بعد تقرير التقييم
الثالث .أ�ما املناطق امل�شار �إليها باللون أالخ�رض فت�شري �إىل نطاق يتخطى � 80سيناريو من �سيناريوهات ا إلنبعاثات لتقرير التقييم الثالث .وقد تختلف �إنبعاثات ال�سنة
أال�سا�س ما بني النماذج �إثر �إختالفات يف تغطية القطاعات وال�صناعة .وت�ستعمل بع�ض ال�سيناريوهات بهدف بلوغ م�ستويات تثبيت أ�دنى ،تكنولوجيات خا�صة إلزالة
ثاين أ�ك�سيد الكربون من الغالف اجلوي (ا إلنبعاثات ال�سلبية) ،ك�إنتاج طاقة الكتلة أالحيائية عن طريق �إلتقاط الكربون وتخزينه[ .الر�سم .]3.17
( أ�نظر اجلدول  5والر�سم  8يف ّ
امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات)

26

(توافق عا ٍل أو�دلة وافية).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• قد ت�ساهم �إ�شارة فاعلة من �سعر الكربون يف حتقيق قدرة تخفيف
حقيقية داخل كافة القطاعات [.]13.2 – 11.3
• ت�شري درا�سات النمذجة ( أ�نظر ا إلطار  3يف امللخ�ص لوا�ضعي
ال�سيا�سات) �إىل أ� ّن �إرتفاع أ��سعار الكربون �إىل  80 – 20دوالر ًا
أ�مريكي ًا للطن الواحد من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ بحلول
العام  ،2030و�إىل  155 – 30دوالر ًا أ�مريكي ًا للطن الواحد من
ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ بحلول العام  ،2050يتما�شى مع
ا إل�ستقرار املرتقب للعام  ،2100أ�ال وهو  550جزء ًا باملليون من
ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ .و�إذا حافظنا على م�ستوى التثبيت
نف�سه ،ف� إ ّن الدرا�سات التي أُ�جريت منذ تقرير التقييم الثالث
التغي التكنولوجي امل�ستحث يف عني ا إلعتبار ،تخفّ�ض
والتي ت أ�خذ رّ
نطاق أال�سعار هذا �إىل  65 – 5دوالر ًا أ�مريكي ًا للطن الواحد من
ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ للعام  2030و�إىل  130 – 15دوالر ًا
أ�مريكي ًا للطن الواحد من ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ للعام 2050
[.]11.5 – 11.4 – 3.3
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جدول  7يف ّ
امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات

ا إلقليمية.

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

القطاع

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

القيود الرئي�سية أ�و الفر�ص

تزويد الطاقة
[الفقرة ]4.5

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

مقاومة امل�صالح الرا�سخة جتعلها �صعبة التنفيذ

[الفقرة ]5.5

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

و�سائل النقل

أالبنية
[الفقرة ]6.8

ال�صناعة
[الفقرة ]7.9

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

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

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

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

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

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

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

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

•

•

•

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

•

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

ملخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات

 .28ما زلنا نلحظ ثغرات أ��سا�سية يف املعرفة املتوفرة حالياً على م�ستوى
تغي املناخ ،خا�ص ًة يف الدول النامية .ميكن
بع�ض مظاهر تخفيف رّ
أ
للبحاث ا إل�ضافية املعنية بت�صحيح هذه الثغرات أ�ن تق ّل�ص ن�سبة
تغي املناخ [ ّ
امللخ�ص
ال�شكوك ،فت�س ّهل �إتخاذ القرار املتع ّلق بتخفيف رّ
الفني .]14

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

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

م�ستوى التوافق
معينة)
(على نتائج ّ

توافق عالٍ ،
�أدلة حمدودة

توافق عالٍ ،
متو�سطة
�أدلة
ّ

توافق عالٍ ،
�أدلة عالية

متو�سط،
توافق
ّ
�أدلة حمدودة

متو�سط،
توافق
ّ
�أدلة متو�سطة

متو�سط،
توافق
ّ
�أدلة عالية

متدن،
توافق ٍ
�أدلة حمدودة

متدن،
توافق ٍ
�أدلة متو�سطة

متدن،
توافق ٍ
�أدلة عالية

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

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

ُ 33يحدد م�صطلح أ
«الدلة» يف هذا التقرير على ال�شكل التايل :معلومات �أو �إ�شارات تدلّ على �صدق �أو �صحة معتقَد �أو �إقرتاح ما� .أنظر معجم امل�صطلحات.
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