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�

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

0
5

10
15
20
25
30

19701980199020002004

0
5

10

0

5

10
0
5
0
5

0

10

20

30

40

50

19701980199020002004

¿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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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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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( 

0
5

10
15
20
25
30
35

0
5

10
15
20
25
30
35

0>20>50>100>20>50>100>

 ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe øW É¨«L

 ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe øW/»cô«eCG QÉdhO ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe øW/»cô«eCG QÉdhO

 ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe øW É¨«L

 á°†Øîæe ¥É£f ájÉ¡f á©ØJôe ¥É£f ájÉ¡f  á°†Øîæe ¥É£f ájÉ¡f á©ØJôe ¥É£f ájÉ¡f

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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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 

0
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7

20>50>100>20>50>100>20>50>100>20>50>100>20>50>100>20>50>100>20>50>100>

IóMGƒdG áæ°ù∏d ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG »fÉK øe øW É¨«L

ábÉ£dÉH ójhõàdGπ≤ædGá«æHCÉdGáYÉæ°üdGáYGQõdGáLGôëdGäÉjÉØædG

 áª¶æe ≈dEG »ªàæJ Éd ¿Gó∏H
 ¿Gó«ªdG »a á«ªæàdGh ¿hÉ©àdG

 áÄa ≈dEG Édh …OÉ°üàbE ÉdG
 á∏MôªH qôªj …òdG OÉ°üàbE ÉdG

á«dÉ≤àfEG
á«dÉ≤àfEG á∏Môe ó¡°ûj OÉ°üàbEG

 »a á«ªæàdGh ¿hÉ©àdG áª¶æe
…OÉ°üàbE ÉdG ¿Gó«ªdG

»ªdÉ©dG ´ƒªéªdG
 / »cô«eCG QÉdhO óæY á«fÉµeE ÉdG

 ó«°ùcCG »fÉK øe óMGh øW
ÅaÉµªdG ¿ƒHôµdG

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(
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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.
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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

I٦-8٥ اىل -٢٠٠٠٥٠-٢.٠٢٠١٥-٤٤٥٢.٤-٣٥٠٤٩٠-٢.٥٤٠٠-٣.٠

II٤٩٠٢-٤٠٠٥٣٥-٣.٠٤٤٠-٣.٥.8-١8-6٠ اىل -٢٠٠٠٣٠-٢.٤٢٠٢٠

III٣.٥٤-٤.٠8٢-٥٣٥٣.٢-٤٤٠٥٩٠-٥.8٢١-٣٠ اىل +٢٠١٠٥-٢٠٣٠

IV٤.٠٥-٥.٠7٤-٠8٥7٣.٢٢٠-٥٩٠٤.٠-١٠6٢٠٢٠-٠6١١8+١٠ اىل +٠

V6.٥.٠-٠66٥-٠7٠8٥٥-7٤.٠٢٠-١٠٤.٩8٢٠٥٠-٠8٩+٢٥ اىل +٥

VI7.٥-6.٠7٩٠-66٠١١٣٠-8٥٥6.٢٠-٤.٩٢٠٩٠-١6٥+٩٠ اىل +٠١٤٠

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
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��

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.
27
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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  	•

10

8

6

4

2

0
3004005006007008009001000

III
III

IV

V
VI

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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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




