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شكر وتقدير 
يود برنامج األمم المتحدة للبيئة أن يتوجه بخالص الشكر ألعضاء اللجنة التوجيهية 
وللمؤلفين الرئيسيين والمساهمين والمراجعين واألمانة إلسهامهم في إعداد هذا التقرير. 

شارك المؤلفون والمراجعون في التقرير بصفتهم الشخصية. وقد ُذِكَرت انتماءاتهم 
المؤسسية ألغراض التعريف فقط.

اللجنة التوجيهية للمشروع
مونيكا آرايا )نيفيال( وبيير بريندر )وزارة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة، 
فرنسا(، جون كريستينسن )الشراكة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة والجامعة 
التقنية في الدنمارك( نافروز ك. دوباش )معهد بحوث السياسات، الهند(، ثيلما 
)شبكة  ماكسويل  البرازيل(، سيمون  الفضاء،  لبحوث  الوطني  )المعهد  كروغ 
معارف المناخ والتنمية(، جاكلين ماكغليد )برنامج األمم المتحدة للبيئة(، بيرت 
الجامعية(،  لندن  )كلية  مولوغيّتا  يعقوب  األوروبية(،  المناخ  )مؤسسة  ميتز 
)اتفاقية  سيمونوفا  كاتيا  ألمانيا(،  الفيدرالية،  البيئة  )وكالة  موستشن  كالوس 
األمم  )برنامج  فو  فان  ميرلين  المناخ(،  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم 

للبيئة( المتحدة 

الفصل األول
المتحدة  األمم  برنامج  بين  )الشراكة  كريستينسن  جون  الرئيسيون:  المؤلِّفون 

للبيئة والجامعة التقنية في الدنمارك( وبول بيرغون )مستشار مستقل( 

الفصل الثاني
القسم 2-2

المؤلِّف الرئيسي: جوري روغيلي )المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية(

لوي  جاسون  الطاقة(،  بحوث  )معهد  جيانغ  كوجن  المساهمون:   المؤلفون 
)مكتب ميت(، غريت مانهوت )مركز البحوث المشترك، المفوضية األوروبية(، 

ستيفن سميث )المختبر الوطني في شمال غرب المحيط الهادي(

القسم 3-2
المؤلِّفون الرئيسيون: تارين فرانسين )معهد الموارد العالمي(، ميشيل دين إلزن 
)مكتب التخطيط للبيئة التابع لوكالة التقييم البيئي في هولندا(، هانا فيكيت )معهد 

المناخ الجديد(، نيكالس هون )معهد المناخ الجديد(

المؤلفون المساهمون: مينغبين جي )معهد الموارد العالمي(، هيلين فان سويست 
)مكتب التخطيط للبيئة التابع لوكالة التقييم البيئي في هولندا(

الفصل الثالث
لوكالة  التابع  للبيئة  التخطيط  )مكتب  إلزن  دين  ميشيل  الرئيسيون:  المؤلِّفون 
نيكالس  العالمي(،  الموارد  )معهد  فرانسين  تارين  هولندا(،  في  البيئي  التقييم 
هوّن )معهد المناخ الجديد(، هارالد وينكلر )جامعة كيب تاون(، روبرتو شيفر 

)الجامعة الفيدرالية في ريو دي جانيرو(، فو شا )المركز الوطني الستراتيجية 
المناخ والتعاون الدولي(، آميت غارغ )المعهد الهندي لإلدارة في أحمد آباد( 

)معهد  فيكيتا  حنا  تاون(،  كيب  )جامعة  كانليف  غاي  المساهمون:  المؤلفون 
المناخ الجديد(، مينغبين جي )معهد الموارد العالمي(، جياكومو غراسي )مركز 
التخطيط  )مكتب  رولفزيما  مارك  األوروبية(،  المفوضية  المشترك،  البحوث 
الدولي  )المعهد  البيئي في هولندا(، جوري روغيلي  التقييم  لوكالة  التابع  للبيئة 
لتحليل النظم التطبيقية(، سيباستيان ستيرل )معهد المناخ الجديد(، إيفيلين فاسكيز 

)الجامعة الفيدرالية في ريو دي جانيرو(

الفصل الرابع

المؤلِّف الرئيسي: آن أولهوف )الشراكة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة والجامعة 
التقنية في الدنمارك(

المؤلفون المساهمون: جون كريستينسن )الشراكة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة 
والجامعة التقنية في الدنمارك(

الفصل الخامس

للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج  بين  )الشراكة  فيرغارا  والتر  الرئيسيون:  المؤلِّفون 
)معهد  تشافير  ميشيل  العالمي(،  الموارد  معهد   / الدنمارك  في  التقنية  والجامعة 

تحليالت المناخ(، كورنيليس بلوك )إيكوفيس لالستشارات(

بي  سكايالر  المناخ(،  تحليالت  )معهد  آنسيغير  آندرزيج  المساهمون:  المؤلفون 
فيليب  الدنمارك(،  في  التقنية  والجامعة  للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج  بين  )الشراكة 
العالمي(،  الموارد  )معهد  ليفين  كيللي  للبيئة(،  المتحدة  األمم  )برنامج  دروست 
الرا إيسر )إيكوفيس لالستشارات(، مارك رويلفيسما )مكتب التخطيط للبيئة التابع 

لوكالة التقييم البيئي في هولندا(

الفصل السادس
التابع  الطبيعة  العالمي لرصد حفظ  )المركز  ليرا مايلز  الرئيسيون:  المؤلِّفون 
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة(، دينس جين سونوا )مركز أبحاث الغابات الدولية(

المؤلفون المساهمون: ريونغ كيم باكيغارد )الشراكة بين برنامج األمم المتحدة 
للبيئة والجامعة التقنية في الدنمارك(، باليز بودين )المركز العالمي لرصد حفظ 
العالمي لرصد  )المركز  للبيئة(، ريبيكا مانت  المتحدة  األمم  برنامج   - الطبيعة 
العالمي  )المركز  ليزن رونستن  للبيئة(،  المتحدة  األمم  برنامج   - الطبيعة  حفظ 
لرصد حفظ الطبيعة - برنامج األمم المتحدة للبيئة(، ماريا سانز سانشيز )منظمة 
األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة(، كيمبرلي تود )برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي(، فرانسيسكو توبيللو )منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة(، 

آريف ويجايا )مركز أبحاث الغابات الدولية / معهد ثونين في هامبورغ(
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المراجعون
ماريا بيلينكي )استشاريو المناخ(، دنكان براك )كاثام هاوس(، بيتر بووت )مكتب 
التخطيط للبيئة التابع لوكالة التقييم البيئي في هولندا(، مايكل بوكي )المفوضية 
األوروبية(، كاثرين كالفين )المختبر الوطني في شمال غرب المحيط الهادي(، 
تيم كريستوفيرسن )برنامج األمم المتحدة للبيئة(، ليون كالرك )المختبر الوطني 
في شمال غرب المحيط الهادي(، ميشيل كولومبير )التنمية المستدامة والعالقات 
الدولية - معهد التنمية المستدامة والعالقات الدولية(، لورا كوزي )الوكالة الدولية 
روب  السياسية(،  والعلوم  لالقتصاد  لندن  )كلية  تيرنر  كرانستون  جو  للطاقة(، 
دياز-بون  هارالد  االقتصادي(،  الميدان  في  والتنمية  التعاون  )منظمة  ديلينك 
إنتيرز  توماس  الدنماركية(،  الطاقة  )وكالة  دوكويلر  ستيفن  مستقل(،  )مستشار 
)برنامج األمم المتحدة للبيئة(، توماس هيل )جامعة أوكسفورد(، ريتشارد هاوتون 
)مركز وودز هول للبحوث(، إنكار كاديرزانوفا )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
بشأن تغير المناخ(، يوهان كيفت )مكتب األمم المتحدة لتنسيق المبادرة المعززة 
لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات في إندونيسيا –
UNORCID(، آريان البات )المفوضية األوروبية(، آكسل ميتشالوا )منظمة 
العالمي  بيتر مينانغ )المركز  بريسبكتفز(، بيري مايلز )المفوضية األوروبية(، 
للزراعة الحراجية –ICRAF(، هيلين ماونتفورد )اقتصاد المناخ الجديد(، ديرك 
)اتفاقية  آيان بونس  المناخ(،  تغير  المتحدة اإلطارية بشأن  )اتفاقية األمم  نيميتز 
التخطيط  )مكتب  مارك رويلفيسما  المناخ(،  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم 
المناخ  )اقتصاد  ريدج  جيمس  هولندا(،  في  البيئي  التقييم  لوكالة  التابع  للبيئة 
شيندي  راجيندرا  ألمانيا(،  التطبيقي،  البيئة  علم  )معهد  شوماخر  كاتيا  الجديد(، 
)التكنولوجيا والتعليم والبحوث وإعادة التأهيل من أجل البيئة - مركز سياسات 
TERRE(، آن سيمونز )معهد علم البيئة التطبيقي، ألمانيا(، أوسكار ويدربرغ 
البيئية(، إيرين سيلز )جامعة والية نورث كارولينا(، توماس  الدراسات  )معهد 
سبنسر )التنمية المستدامة والعالقات الدولية – معهد التنمية المستدامة والعالقات 
)استشاريو  ولوسين  مايكل  للبيئة(،  المتحدة  األمم  )برنامج  ويب  جيم  الدولية(، 

المناخ(، زاو خويشينغ )جامعة تسينخوا(

فريق التحرير

في  التقنية  والجامعة  للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج  بين  )الشراكة  أولهوف  آن 
الدنمارك(، جون كريستينسن )الشراكة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة والجامعة 
باكيغارد  كيم  ريونغ  مستقل(،  )مستشار  بيرغن  بول  الدنمارك(،  في  التقنية 

)الشراكة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة والجامعة التقنية في الدنمارك(، 

دعم التحرير: سيسيلي الرسن )الشراكة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة والجامعة 
للبيئة  المتحدة  الدنمارك(، ماركو شيلتز )الشراكة بين برنامج األمم  التقنية في 

والجامعة التقنية في الدنمارك(

تنسيق المشروع
في  التقنية  والجامعة  للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج  بين  )الشراكة  أولهوف  آن 
الدنمارك(، جون كريستينسن )الشراكة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة والجامعة 
المتحدة  األمم  برنامج  بين  )الشراكة  الرسن  سيسيلي  الدنمارك(،  في  التقنية 
ريونغ  مستقل(،  )مستشار  بيرغن  بول  الدنمارك(،  في  التقنية  والجامعة  للبيئة 
في  التقنية  والجامعة  للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج  بين  )الشراكة  باكيغارد  كيم 

الدنمارك(، فولوديمير ديمكين )برنامج األمم المتحدة للبيئة(

دعم الوسائط 
)برنامج  كودري  فانينا  للبيئة(،  المتحدة  األمم  )برنامج  زوربا  شيرين 
للبيئة(،  المتحدة  األمم  )برنامج  لوغان  ميشيل  للبيئة(،  المتحدة  األمم 
األمم  )برنامج  خالد  تاميزا  للبيئة(،  المتحدة  األمم  )برنامج  ميميا  كيلفن 
ميتي  للبيئة(،  المتحدة  األمم  )برنامج  نيورغ  وايغونجو  للبيئة(،  المتحدة 

والجامعة  للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج  بين  )الشراكة  رازموسن  آنيلي 
الدنمارك( في  التقنية 

صفحة التقييم على موقع برنامج األمم المتحدة للبيئة 
 )UNEP Live( التفاعلي

األمم  )برنامج  نثوسي  فيكتور  للبيئة(،  المتحدة  األمم  )برنامج  ميول  جوزيفين 
المتحدة للبيئة(

جيمس أوسوندوا )برنامج األمم المتحدة للبيئة(
نياتي باتيل )برنامج األمم المتحدة للبيئة(، سيمون تارغيتيفيري )برنامج األمم 

المتحدة للبيئة(

تقييم المساهمات المقررة المحددة وطنياً وحسابات الفجوة
ميشيل دين إلزن )مكتب التخطيط للبيئة التابع لوكالة التقييم البيئي في هولندا(، 

هانا فيكيت )معهد المناخ الجديد(، نيكالس هون )معهد المناخ الجديد(

المساهمون ببيانات النماذج الخارجية
جامعة ومركز أبحاث ألتيرا / واغنينجين )الفصل السادس(

معهد بحوث السياسات، الهند )الفصل الثالث( )نافروز ك. دوباش(
أداة تتبع إجراءات المناخ )الفصل الثالث(

استشاريو المناخ )الفصل الثالث(
منظمة المناخ التفاعلي )الفصل الثالث( )لوري سيغل(

وكالة الطاقة الدنماركية )الفصل الثالث( )ستيفن دوكويلر(
معهد بحوث الطاقة، الصين )الفصل الثالث( )تشنمين هي وكوجن جيانغ(

مؤسسة إني انريكو ماتيي )الفصل الثالث(
الوكالة الدولية للطاقة )الفصل الثالث(

المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية )الفصل الثالث(
تيرنر  كرانستون  )جو  الثالث(  )الفصل  السياسية  والعلوم  لالقتصاد  لندن  كلية 

ورودني بويد وبوب وارد(
المركز الوطني الستراتيجية المناخ والتعاون الدولي )الفصل الثالث(

المعهد الوطني للدراسات البيئية، اليابان )الفصل الثالث( )تاتسويا هاناوكا(
مكتب التخطيط للبيئة التابع لوكالة التقييم البيئي في هولندا )الفصل الثالث(

معهد بوتسدام ألبحاث آثار المناخ )الفصل الثالث(
معهد مواد الطاقة )الفصل الثالث( )مانيش شريفاستافا(
وكالة حماية البيئة في الواليات المتحدة )الفصل الثالث(

جامعة ملبورن )الفصل الثالث( )مالتي مينشاوزن(
معهد الموارد العالمية )الفصل الثالث( 

مع جزيل الشكر لكٍل من
التقنية  للبيئة والجامعة  المتحدة  بين برنامج األمم  )الشراكة  فينهاون  جورغن 
شيبرد  جيما  للبيئة(،  المتحدة  األمم  )برنامج  باور  كريستينا  الدنمارك(،  في 
األمم  برنامج  بين  )الشراكة  ثورستد  ليني  للبيئة(،  المتحدة  األمم  )برنامج 
البيئة  )وكالة  تويردي  فابيان  الدنمارك(،  في  التقنية  والجامعة  للبيئة  المتحدة 
الناجمة عن  االنبعاثات  لخفض  المتحدة  األمم  برنامج  ألمانيا(،  في  الفيدرالية 

)UN-REDD( إزالة الغابات وتدهورها

التصميم واإلخراج والطباعة
أودري رينغلر )برنامج األمم المتحدة للبيئة(، جنيفر أودالو )مكتب األمم المتحدة 
بنيروبي )حاصل على  المتحدة  األمم  في مكتب  الطباعة  نيروبي( خدمات  في 

شهادة األيزو 2004:14001(، كارن ويكس )مستشارة مستقلة(
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مسرد 

قام بتجميع هذا المسرد المؤلفون الرئيسيون للتقرير استناًدا إلى مجموعة المسارد 
والشبكات  للمنظمات  اإللكترونية  المواقع  على  المتاحة  الموارد  من  وغيرها 
والمشروعات التالية: مركز أبحاث الغابات الدولية ومنظمة األغذية والزراعة 
ومنطقة  المناخ  بتغير  المعني  الدولي  الحكومي  والفريق  المتحدة  لألمم  التابعة 
المتحدة  األمم  وبرنامج  المناخ  إجراءات  بشأن  الحكومية  غير  الفاعلة  الجهات 
للبيئة واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ومعهد الموارد العالمية.

االحتجاز Lock-in: يحدث االحتجاز حين يتمسك السوق بنظام قياسي معين 
بالرغم من أن المشاركين يمكن أن يكونوا أفضل حاالً في ظل بديل ما. 

 :Temperature overshoot الحرارة  درجات  في  الكبير  االرتفاع 
المستهدفة  الحرارة  درجات  حدود  مؤقتة  بصورة  يتجاوز  مسار لالنبعاثات 
)2° مئوية أو 1.5° مئوية( قبل أن ينخفض إلى ما دون تلك الحدود مرة أخرى 

بحلول عام 2100 باحتمال معين.

استحقاق   :Carbon credits بها  المسموح  الكربون  انبعاثات  أرصدة 
مسببي  من  آخر  نوع  أي  أو  )شركة  قانونية  جهة  إلى  الحكومة  من  مخصص 
قد  والتي  االستحقاقات،  هذه  ما.  مادة  من  محددة  كمية  إلطالق  االنبعاثات( 
تكون قابلة للنقل والتداول، يمكن استخدامها في خفض انبعاثات غازات الدفيئة 

)من خالل إعطائها قيمة مالية( أو يمكن استخدامها في احتساب االنبعاثات.

مباشرة  بصورة  الغابات  أراضي  تحول   :Deforestation الغابات  إزالة 
مراكش(.  )اتفاقات  غابات  على  تحتوي  ال  أراضي  إلى  اإلنسان  وبفعل 
إلى أحد استخدامات األراضي األخرى أو خفض غطاء الظالل  تحويل الغابة 

الشجري إلى ما دون حد الـ%10. 

إزالة الكربون Decarbonization: العملية التي تهدف بها البلدان أو الجهات 
األخرى إلى تحقيق اقتصاد منخفض الكربون، أو التي يهدف بها األفراد إلى خفض 

استهالكهم للكربون. 

 Transient climate االستجابة المناخية العابرة النبعاثات الكربون الُمجّمعة
response to cumulative carbon emissions: مقياس الرتفاع 

عة.  درجة الحرارة لكل وحدة من انبعاثات الكربون الُمجمَّ

استجابة مناخية عابرة Transient climate response: مقياس الرتفاع 
في  الكربون  أكسيد  ثاني  تركيز  وقت مضاعفة  في  يحدث  الذي  الحرارة  درجة 

الغالف الجوي. 

Land use, land- استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة
غازات  مخزون  قطاع   :use change and forestry )LULUCF)
الدفيئة الذي يغطي انبعاث غازات الدفيئة وإزالتها نتيجة أنشطة استخدام األراضي 

وتغيير استخدام األراضي والحراجة التي يتسبب فيها اإلنسان بصورة مباشرة. 

استعادة الغابات Restoration forest: استعادة غابة متدهورة إلى حالتها 
األصلية - أي استعادة الهيكل واإلنتاجية وتباين األنواع المفترض تواجدها في 

الغابة التي كانت موجودة في األصل في موقع ما.

االستعادة المختلطة Mosaic restoration: يقوم هذا النوع من االستعادة 
األراضي  مثل  االستخدامات،  مختلطة  الطبيعية  األراضي  في  األشجار  بدمج 
الزراعية والمستوطنات حيث يمكن أن تدعم األشجار السكان من خالل تحسين 
جودة المياه وزيادة خصوبة التربة وغير ذلك من خدمات البيئية. يكون هذا النوع 
من االستعادة أكثر احتماالً في األراضي الطبيعية التي أزيلت منها الغابات أو 

تدهورت والتي تتسم بكثافة سكانية متوسطة )10-100 نسمة/كم2(. 

استعادة واسعة النطاق Wide-scale restoration: تهدف إلى استعادة 
الغابات المغلقة إلى مجموع األراضي الطبيعية. ويكون هذا النوع من االستعادة 
أكثر احتماالً في األراضي الطبيعية التي أزيلت منها الغابات أو تدهورت والتي 
تتسم بكثافة سكانية منخفضة )>10 نسمة/كم2( والتي تمثل أيًضا مناطق كانت 

الغابات المغلقة فيها تسود األراضي الطبيعية. 

المعززة  المبادرة  في  المشاركة  البلدان  إجراءات   :Readiness االستعداد 
 - )REDD+( لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات
وتشمل إجراءات بناء القدرات وتصميم السياسات والتشاور وبناء توافق اآلراء 
واختبار وتقييم االستراتيجية الوطنية الخاصة بالمبادرة - والتي تتخذ قبل التنفيذ 

الشامل للمبادرة. 

اإلضافية Additionality: معيار يطبق أحياًنا على المشروعات التي تهدف 
يكون خفض  أن  وجوب  على  ينص  وهو  الدفيئة.  غازات  انبعاثات  إلى خفض 
االنبعاثات المتحقق من خالل المشروع لم يكن سيحدث بطبيعة الحال حتى في 

حالة عدم القيام بالمشروع. 

األطراف المدرجة في المرفق األول Annex I Parties: البلدان الصناعية 
المدرجة في المرفق األول من االتفاقية، والتي تلتزم بإعادة انبعاثات غازات الدفيئة 
إلى مستويات 1990 بحلول العام 2000 طبًقا للمادة 4.2 )أ( و)ب(. وقد قبلت 
أيضاً أهداف االنبعاثات للفترة 2008-2012 طبًقا لما تنص عليه المادة 3 والمرفق 
ب من بروتوكول كيوتو. وهي تشمل أعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي األربعة والعشرين األصليين واالتحاد األوروبي واألربعة عشرة بلًدا 
ذات االقتصادات المتحولة )انضمت كرواتيا وليختنشتاين وموناكو وسلوفينيا إلى 
الملحق 1 في مؤتمر الدول األطراف رقم 3، وحلّت جمهوريتا التشيك وسلوفاكيا 

محل تشيكوسلوفاكيا(. )انظر أيًضا األطراف غير المدرجة في المرفق األول(.

األطراف المدرجة في المرفق الثاني Annex II Parties: البلدان المدرجة 
في المرفق الثاني من االتفاقية والتي عليها التزام بتوفير الموارد المالية وتعزيز 
نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية. وتشمل البلدان المدرجة في المرفق الثاني 
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والعشرين  األربعة  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  أعضاء 
األصليين باإلضافة إلى االتحاد األوروبي. 

 :Non-Annex I Parties األول  المرفق  في  المدرجة  غير  األطراف 
قت أو انضمت إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير  البلدان التي صدَّ

المناخ والغير متضمنة في الملحق األول من االتفاقية. 

 :Forest landscape restoration إعادة الغابات إلى هيئتها األصلية
عملية تهدف إلى استعادة التكامل اإليكولوجي وتحسين رفاه اإلنسان في األراضي 
والمستقبلية  الحالية  باالحتياجات  للوفاء  تدهورت  أو  الغابات  منها  أزيلت  التي 

واستيعاب عدة استخدامات بمرور الوقت. 

إعادة تأهيل )الغابات( )Rehabilitation )forest: استعادة قدرة أراضي 
تأهيل  إعادة  تؤدي  الغابات.  وخدمات  منتجات  تقديم  بهدف  المتدهورة  الغابات 
الغابات إلى استعادة اإلنتاجية األصلية للغابات وبعض أنواع النباتات والحيوانات، 
وليس بالضرورة كلها، والتي يعتقد أنها كانت موجودة في موقٍع ما في األصل.

إعادة زراعة الغابات Reforestation: زرع الغابات على األراضي التي 
كانت تحتوي مسبًقا على الغابات ولكن تم تحويلها إلى استخدام آخر.

إمكانية االحترار العالمي Global warming potential: مؤشر يمثل 
ع لألوقات المختلفة التي تظل فيها غازات الدفيئة في الغالف الجوي  األثر الُمجمَّ

وفعاليتها النسبية في امتصاص األشعة تحت الحمراء الصادرة. 

ويتطلب  بذاته،  قائم  دولي،  اتفاق   :Kyoto Protocol كيوتو  بروتوكول 
المتحدة  األمم  باتفاقية  يرتبط  ولكنه  منفصلة،  عليه بصورة  الحكومات  تصديق 
اإلطارية بشأن تغير المناخ. يحدد بروتوكول كيوتو، من بين أشياء أخرى، أهداًفا 

ُملِزمة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة في البلدان الصناعية. 

بشأن  مونتلاير  بروتوكول   :Montreal Protocol مونتلاير  بروتوكول 
َمت لخفض  لطبقة األوزون هو عبارة عن معاهدة دولية ُصمِّ المستنفدة  المواد 
إنتاج واستهالك المواد المستنفدة لطبقة األوزون لكي تحد من توافرها بكثرة في 

الغالف الجوي، وبالتالي تحمي طبقة األوزون المغلفة لألرض. 

التحريج Afforestation: زرع غابات جديدة على األراضي التي لم تكن 
تحتوي على غابات على مدار التاريخ.

البشري  التدخل  عن  يعبر  المناخ،  تغير  سياق  في   :Mitigation التخفيف 
استخدام  األمثلة  وتشمل  مصارفها.  تحسين  أو  الدفيئة  غازات  مصادر  لخفض 
الكهرباء  توليد  أو  الصناعية  للعمليات  كفاءة  أكثر  بطريقة  األحفوري  الوقود 
وتوسعة  المباني  وتحسين عزل  الرياح  أو طاقة  الشمسية  الطاقة  إلى  والتحول 
الكربون  أكسيد  ثاني  أكبر من  'المصارف' إلزالة كميات  الغابات وغيرها من 

من الغالف الجوي. 

تؤثر  التي  الغابات  تغيرات   :Degradation )forest) )الغابات(  تدهور 
بصورة سلبية على هيكل أو وظيفة الغابات أو موقعها، وبالتالي خفض قدرتها 

على اإلمداد بالمنتجات والخدمات. 

التسرب Leakage: جزء من تخفيضات انبعاثات غازات الدفيئة من جانب البلدان 
المتقدمة - وهي البلدان التي تحاول الوفاء بالقيود اإلجبارية المفروضة بموجب بروتوكول 
كيوتو - والذي يمكن أن يظهر مجدًدا في بلداٍن أخرى غير ُملزمة بمثل هذه القيود. على 
سبيل المثال، قد تنقل الشركات متعددة الجنسيات مصانعها من البلدان المتقدمة إلى البلدان 

النامية للهروب من القيود المفروضة على االنبعاثات.

تعادل الشبكة Grid parity: يحدث هذا حين يمكن لمصدر طاقة بديل أن يولِّد 
طاقة تكون التكلفة المستوية للكهرباء الخاصة بها أقل من أو تساوي ثمن شراء 

الطاقة من الشبكة الكهربية. 

تعهد Pledge 2020 2020: انظر تعهد كانكون. 

تعهد كانكون Cancun pledge: في 2010، قدمت بلدان عديدة خططها 
الحالية للتحكم في انبعاثات غازات الدفيئة إلى أمانة تغير المناخ وقد تم إقرار 
تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  بموجب  رسمية  بصورة  مقترحاتها 
المناخ. وقد عرضت البلدان المتقدمة خططها في صورة أهداف على مستوى 
االقتصاد بالكامل لخفض االنبعاثات، حتى عام 2020 بصفة رئيسية، في حين 

اقترحت البلدان النامية طرًقا للحد من نمو االنبعاثات في صورة خطط عمل. 

ثاني  مكافئ  انبعاثات  لقياس  وحدة   :Offset المناخ(  سياسة  )في  التعويض 
أكسيد الكربون التي تم خفضها أو تجنبها أو حجزها للتعويض عن االنبعاثات 

التي تحدث في أماكن أخرى.

تعويض الكربون Carbon offset: انظر التعويض.

التكّيف Adaptation: عملية التأقلم مع المناخ الفعلي أو المتوقع وآثاره. في 
استغالل  إلى  أو  األذى  تجنب  أو  تخفيف  إلى  التكيُّف  يسعى  البشرية،  األنظمة 
الفرص المفيدة. في بعض األنظمة الطبيعية، قد ييسر التدخل البشري التأقلم مع 

المناخ المتوقع وآثاره. 

تلبي  التي  التنمية   :Sustainable development المستدامة  التنمية 
احتياجات الحاضر دون أن تعرض للخطر قدرة األجيال المستقبلية على الوفاء 

باحتياجاتها. 

الجهات الفاعلة غير الحكومية Non-state actor: في سياق إجراءات 
التابعة لدول' الشركات والمدن والمناطق دون  'الجهات غير  المناخ، تتضمن 
الوطنية والمستثمرين. وبصفة أعم، تم تعريف الجهات غير التابعة لدول بأنها 
وهي  بشأنها.  إجراءات  تتخذ  أو  الدولية  العالقات  في  تشارك  التي  الكيانات 
منظمات تمتلك سلطات كافية للتأثير على التغيير وإحداثه رغم أنها ال تنتمي 

إلى أية مؤسسة من مؤسسات الدول. 

انبعاثات  من  كمية  أقصى  الحالة  هذه  تحدد   :Pledge case التعهد  حالة 
غازات الدفيئة التي يمكن أن يصل إليها بلد أو طرف ما في 2020 ويتمكن مع 

ذلك من الوفاء بتعهده – دون اللجوء إلى استخدام التعويض. 

من  الكربون  إزالة  عملية   :Carbon sequestration الكربون  حجز 
الغالف الجوي ووضعه في خّزان. 

يقاس  التي  الحال   :Baseline/reference األساس/المرجع  خط 
مصطلح  يشير  التحويلية،  المسارات  سياق  في  لها.  بالنسبة  التغيير 
على  تستند  التي  السيناريوهات  إلى  األساس'  خط  'سيناريوهات 
بالفعل  المطبقة  تلك  تتجاوز  تدابير  أو  سياسات  تنفيذ  عدم   افتراض 
خط  سيناريوهات  من  المقصود  ليس  اعتمادها.  المخطط  أو  عة  الُمشرَّ و/أو 
للحقائق  مخالفة  تراكيب  عن  تعبر  ولكنها  للمستقبل،  توقعات  تمثل  أن  األساس 
دون  يحدث  أن  يمكن  الذي  االنبعاثات  مستوى  إبراز  في  تستخدم  أن  يمكن 
ذلك  بعد  تقارن سيناريوهات خط األساس  السياسات. وعادًة،  المزيد من جهود 
 بسيناريوهات التخفيف التي ُتنشأ للوفاء باألهداف المختلفة النبعاثات غازات الدفيئة 
أو تركيزات الغالف الجوي أو تغير درجات الحرارة. يستخدم مصطلح 'سيناريو 
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خط األساس' ليعبر عن نفس المعنى الذي يعبر عنه 'السيناريو المرجعي' و'سيناريو 
الال سياسة'. كما يترادف المصطلح في معظم األدبيات مع مصطلح 'العمل المعتاد'، 
المعتاد'  'العمل  نظًرا ألن فكرة  الً  لم يعد ُمفضَّ المعتاد'  'العمل  رغم أن مصطلح 
بالنسبة لتوقعات اقتصادية واجتماعية تحدث على مدار قرن كامل يصعب إدراكها. 

 :Monitoring, reporting and verification الرصد واإلبالغ والتحقق
عملية/مفهوم يمكن أن يدعم قدراً أكبر من الشفافية في نظام تغير المناخ. 

 Agriculture, forestry األخرى األرض  واستخدامات  والغابات  الزراعة 
األرض  واستخدامات  والغابات  الزراعة  تلعب   :and other land use
إجراءات  وتنطوي  المستدامة.  والتنمية  الغذائي  األمن  في  دوًرا محورًيا  األخرى 
التخفيف الرئيسية داخل الزراعة والغابات واستخدامات األرض األخرى على واحدة 
أو أكثر من استراتيجيات ثالث: منع وصول االنبعاثات إلى الغالف الجوي من خالل 
الحفاظ على األحواض المنتجة للكربون في التربة أو النباتات أو من خالل خفض 
انبعاثات الميثان وأكسيد النيتروجين؛ والحجز - أي زيادة حجم األحواض المنتجة 
للكربون الحالية وبالتالي استخالص ثاني أكسيد الكربون )CO2( من الغالف الجوي؛ 
واإلحالل- أي إحالل المنتجات البيولوجية محل الوقود األحفوري أو المنتجات ذات 
االستخدام الكثيف للطاقة، وبالتالي خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وقد تلعب 
التدابير ذات الصلة بالطلب )على سبيل المثال، خفض الفقد والهدر في الغذاء أو 
التغيرات في استهالك األخشاب( دوًرا في ذلك.  للبشر، أو  الغذائي  النظام  تغيير 
والحراجة واستخدامات األراضي األخرى - والتي يشار إليها أيًضا بعبارة استخدام 
انبعاثات غازات  األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة - هي جزء من 
الدفيئة وإزالتها نتيجة الزراعة والغابات واستخدامات األرض األخرى والتي تنتج 
عن األنشطة المباشرة الستخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة التي 

يتسبب فيها البشر باستثناء االنبعاثات الزراعية.

سعر الكربون Carbon price: ثمن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو مكافئ 
إلى  تم تجنبها. وقد يشير هذا  التي  أو  بالفعل  التي حدثت  الكربون  ثاني أكسيد 
معّدل ضريبة الكربون أو ثمن رخصة إطالق االنبعاثات. في العديد من النماذج 
الكربون  أسعار  تستخدم  للتخفيف،  االقتصادية  التكاليف  لتقييم  تستخدم  التي 

كوسيط لتمثيل مستوى الجهد المبذول لتنفيذ سياسات التخفيف. 

للتعبير  خادع(  )ولكنه  شائع  Carbon Market: مصطلح  الكربون  سوق 
انبعاثات  بيع وحدات من  أو  للبلدان من خالله شراء  يمكن  مقايضة  نظام  عن 
غازات الدفيئة في محاولة للوفاء بحدود االنبعاثات الوطنية المفروضة عليها، 
إما بموجب بروتوكول كيوتو أو بموجب اتفاقات أخرى، مثل تلك االتفاقات بين 
ثاني  أن  حقيقة  إلى  المصطلح  ويرجع  األوروبي.  االتحاد  في  األعضاء  الدول 
أكسيد الكربون هو غاز الدفيئة السائد، وأن الغازات األخرى تقاس بما يعرف 

بـ'مكافئ ثاني أكسيد الكربون'. 

سيناريو الال سياسة No-policy scenario: انظر خط األساس/المرجع.

السيناريو المرجعي Reforestation: انظر خط األساس/المرجع.

سيناريو Scenario: وصف لما سوف يسفر عنه المستقبل بناًء على مقترحات 'إذا - 
فسوف'. عادة ما تتضمن السيناريوهات وضع اجتماعي واقتصادي أولي ووصف 
كة والتغيرات المستقبلية في االنبعاثات أو درجات الحرارة   للقوى الرئيسية الُمحرِّ

أو غيرهما من المتغيرات المرتبطة بتغير المناخ. 

سيناريوهات اإلجراءات المتأخرة Later-action scenarios: سيناريوهات 
للتخفيف من حدة تغير المناخ تكون فيها مستويات انبعاثات على المدى القصير، 
عادًة حتى 2020 أو 2030، أعلى من المستويات في السيناريوهات األقل تكلفة. 

 :Delayed-action scenarios لة  المؤجَّ اإلجراءات  سيناريوهات 
انظر سيناريوهات اإلجراءات المتأخرة.

من  مجموعة   :Least-cost scenarios تكلفة  األقل  السيناريوهات 
سيناريوهات التخفيف من حدة تغير المناخ التي تفترض أن خفض االنبعاثات يبدأ بعد 
سنة األساس المفترضة في النموذج مباشرة، وموزع بأفضل صورة على القطاعات 
عة للوصول إلى هدف المناخ أقل ما يمكن.  والمناطق، بحيث تكون التكاليف الُمجمَّ

يتحقق وضع   :Net negative emissions السالبة االنبعاثات  صافي 
الدفيئة،  غازات  من  أكبر  كمية  احتجاز  يتم  حين  السالبة  االنبعاثات  صافي 

أو تخزينها، من تلك التي تنبعث في الغالف الجوي، نتيجة األنشطة البشرية. 

ضريبة الكربون Carbon tax: ضريبة ُتفرض على محتوى الكربون في 
الوقود األحفوري. نظًرا ألن جميع الكربون الموجود في الوقود األحفوري تقريًبا 
سوف ُيطلق في صورة ثاني أكسيد الكربون، فإن ضريبة الكربون تكافئ ضريبة 

انبعاثات ُتفرض على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 

طرف Party: دولة )أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية مثل االتحاد األوروبي( 
توافق على االلتزام بمعاهدة ودخلت المعاهدة بالنسبة لها حيز التنفيذ. 

العد  تشير عبارة  التقييم،  المزدوج Double counting: في سياق هذا  العد 
المزدوج إلى وضع يتم فيه احتساب نفس خفض االنبعاثات للوفاء بتعهدات بلدين مًعا. 

أن  يمكن  التي  الناقصة  للمعرفة  إدراكية  حالة   :Uncertainty اليقين  عدم 
تنتج من قلة المعلومات أو من عدم االتفاق بشأن ما هو معروف أو حتى قابل 
للمعرفة. وقد يكون لهذه الحالة مصادر عديدة، من عم دقة البيانات إلى المفاهيم 
للسلوك  المؤكدة  غير  التوقعات  أو  غامضة  بطريقة  المعرفة  المصطلحات  أو 
البشري. لذلك يمكن تمثيل عدم اليقين بمقاييس كمية )مثل دالة كثافة االحتماالت( 
أو من خالل عبارات نوعية )تعكس على سبيل المثال حكم فريق من الخبراء(. 

انبعاثات  مستويات  يصف  سيناريو   :Business-as-usual المعتاد  العمل 
)بالنسبة لمجموعة متفق  الدفيئة في غياب جهود وسياسات تخفيف إضافية  غازات 
عليها(. في تقرير فجوة االنبعاثات الصادر عن برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام 2014 
)الصفحة 5(، استندت سيناريوهات العمل المعتاد على استقراء لالتجاهات االقتصادية 
واالجتماعية والتقنية الحالية. ولم تأخذ في االعتبار سوى سياسات المناخ التي تم تنفيذها 
حتى حوالي 2005-2010 )أي أن التعهدات والسياسات األحدث من ِقبل البلدان لم 
يتم أخذها في االعتبار( ولذا فهي تمثل نقطة مرجعية لما يمكن أن يحدث لالنبعاثات إذا 

لم يتم تنفيذ سياسات تخفيف حدة تغير المناخ المخططة. انظر خط األساس/المرجع.

فأكثر وذات  تغطي 0.5 هكتار  قطعة من األرض مساحتها   :Forest غابة
المائة،  في  يزيد عن 10  الظالل  من  متر وغطاء   5 يزيد طولها عن  أشجار 
تتضمن  ال  وهي  الموقع.  في  الحدود  هذه  إلى  الوصول  على  قادرة  أو أشجار 

األرض التي تستخدم في الغالب في الزراعة أو التطوير الحضري.

غازات الدفيئة (Greenhouse gases )GHGs: غازات الغالف 
الجوي المسؤولة عن التسبب في االحترار العالمي وتغير المناخ. غازات 
 )CH4( والميثان   )CO2( الكربون  أكسيد  ثاني  هي  األساسية  الدفيئة 
ولكنها  انتشاًرا،  األقل  الدفيئة  غازات  ومن   .)N2°( النيتروجين  وأكسيد 
شديدة القوة، مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ومركبات الكربون 

 .)SF6( المشبعة بالفلور وسادس فلوريد الكبريت

فجوة االنبعاثات Emissions gap: هي الفرق ما بين مستويات انبعاثات غازات 
الدفيئة التي تتسق مع وجود فرصة ُمحتملة )<66 في المائة( للحد من متوسط ارتفاع 
درجة الحرارة العالمي إلى ما دون 2° مئوية/1.5° مئوية في عام 2100 فوق مستويات 
ما قبل العصر الصناعي ومستويات انبعاثات غازات الدفيئة التي تتسق مع األثر العالمي 

للمساهمات المقررة المحددة وطنياً، بفرض تنفيذها بالكامل اعتباراً من 2020. 
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فرصة متوسطة Medium chance: احتمال ما بين 50-66 في المائة. 
يستخدم في هذا التقرير للتعبير عن احتماالت االلتزام بحدود درجات الحرارة. 

فرصة ُمحتملة Likely chance: احتمال أكبر من 66 في المائة. يستخدم 
في هذا التقييم للتعبير عن احتماالت تحقيق حدود درجات الحرارة. 

الفوائد المشتركة Co-benefits: اآلثار اإليجابية التي قد تحققها سياسة ما 
أو تدبير معين، يهدف إلى شيء ما، على أهداف أخرى دون تقييم األثر الصافي 
على الرفاه االجتماعي اإلجمالي. عادة ما تخضع الفوائد المشتركة لقدر من عدم 
اليقين وتعتمد على الظروف المحلية وممارسات التنفيذ، من بين أشياء أخرى. 

عادة ما ُيشار للفوائد المشتركة بعبارة الفوائد التابعة. 

 BioCCS( وتخزينه  الكربون  حجز  إلى  باإلضافة  الحيوية   الكتلة 
 :Biomass plus carbon capture and storage )BECCS أو
االحتراق  غازات  احتجاز  ويتبعها  الحيوية  الكتلة  تنتجها  التي  الطاقة  استخدام 
وتخزينها تحت األرض أو استخدامها، على سبيل المثال، في العمليات الصناعية. 
ر، على سبيل  وهي ال تشمل الغازات التي يتم توليدها من خالل عمليات التخمُّ

المثال، وليس االحتراق. 

الكتلة الحيوية Biomass: الكتلة الكاملة للكائنات الحية ضمن مساحة معينة 
أو داخل حيز معين، وتضم المنتجات والمنتجات الجانبية والنفايات الناتجة من 
أصول بيولوجية )مواد نباتية أو حيوانية( باستثناء المواد المدمجة في التكوينات 

الجيولوجية والتي تتحول إلى وقود أحفوري أو أراضي سبخية.

انبعاثات ثاني أكسيد  انبعاثات الكربون Carbon intensity: كمية  كثافة 
استخدام  أو  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  مثل  آخر  متغير  من  وحدة  لكل  الكربون 

طاقة الخرج أو النقل. 

كربون أسود Black carbon: المادة التي تتكون من خالل االحتراق غير 
في  تنبعث  والتي  الحيوية،  والكتلة  الحيوي  والوقود  األحفوري  للوقود  الكامل 
صورة ُسخام سواء طبيعي أو من صنع اإلنسان. وهي تتكون من كربون نقي 
في عدة صور مرتبطة. يؤدي الكربون األسود إلى احترار األرض من خالل 
امتصاص الحرارة في الغالف الجوي وخفض االنعكاسية - القدرة على عكس 

أشعة الشمس - حين يترسب على الثلوج والجليد. 

 :International cooperative initiatives المبادرات التعاونية الدولية
المبادرات خارج نطاق اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ والتي تهدف 
إلى خفض االنبعاثات الناتجة من مسببات تغير المناخ، على سبيل المثال، من خالل 
تعزيز اإلجراءات األقل كثافة في استخدام غازات الدفيئة بالمقارنة بالبدائل السائدة. 
دون  أو  الوطني  المستوى  على  على شركاء  أيًضا  التعاونية  المبادرات  وتنطوي 

الوطني )وكثيًرا ما يشار إليها بمجرد عبارة 'المبادرات التعاونية'(. 

وتدهور  األحراج  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لخفض  المعززة  المبادرة 
وتدهور  األحراج  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  خفض   :REDD+ الغابات 
الغابات في البلدان النامية؛ ودور الحفاظ على الغابات واإلدارة المستدامة لها 

وتحسين مخزونات الكربون في الغابات في البلدان النامية.

عليها  تحتوي  التي  الكربون  كمية   :Carbon stock الكربون  مخزون 
األحواض المنتجة للكربون. 

المدفوعات القائمة على النتائج Results-based payments: مدفوعات 
مقابل خفض االنبعاثات )أو إزالتها( الذي تم قياسه واإلبالغ عنه والتحقق منه 
بالكامل، وهو مشروط أيًضا بامتالك البلد الستراتيجية وطنية/خطة عمل تخص 
المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات، 
الغابات  لالنبعاثات من  الغابات، ومستوى مرجعي وطني   ونظام وطني لرصد 
و/أو مستوى مرجعي للغابات، ونظام معلومات للضمانات وملخص للمعلومات 

التي تبين كيفية تناول هذه الضمانات واحترامها. 

الدفيئة  انبعاثات غازات  االنبعاثات Emission pathway: مسار  مسار 
السنوية على مدار الزمن. 

مسار السياسة الحالية Current policy trajectory: يستند هذا المسار 
المتوقعة  االقتصادية  االتجاهات  وضع  مع   2020 عام  انبعاثات  تقديرات  إلى 
وُنهج السياسات الحالية في االعتبار بما في ذلك السياسات حتى عام 2012 على 

األقل. قد تستند التقديرات إّما إلى بيانات رسمية أو إلى تحليل مستقل.

 :Conditional INDCs المساهمات المقررة المحددة وطنياً المشروطة
تعتمد  والتي  البلدان  بعض  اقترحتها  التي  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات 
على  الوطنية  التشريعية  السلطة  قدرة  مثل  الممكنة،  الظروف  من  عدد  على 
إنفاذ القوانين الالزمة أو اإلجراءات الطموحة من البلدان األخرى، أو تحقيق 

التمويل والدعم الفني أو عوامل أخرى. 

 Unconditional المشروطة  غير  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات 
أن  دون  البلدان  من  المقترحة  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات   :INDCs

ترفق بها أية شروط. 

 Intended nationally determined ًالمساهمات المقررة المحددة وطنيا
(contribution )INDC: الوثائق المقدمة من األطراف والتي تحدد اإلجراءات 
التي تعتزم كل حكومة وطنية اتخاذها بموجب اتفاق المناخ القادم في إطار اتفاقية 
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، لكي يتم التفاوض بشأنها في باريس في 
ديسمبر/كانون األول 2015. وتعتبر المساهمات المقررة المحددة وطنياً، من الناحية 
الفعلية، أساس التزامات خفض االنبعاثات العالمية لما بعد عام 2020 والتي سوف 

يتم تضمينها في اتفاق المناخ المستقبلي. 

مصدر Source: أي عملية أو نشاط أو آلية تؤدي إلى إطالق غازات الدفيئة 
أو هباء جوي أو سليفة من سالئف غازات الدفيئة أو الهباء الجوي إلى الغالف 

الجوي. 

مصرف للكربون Carbon sink: حوض )مستودع( يقوم بإزالة الكربون 
من الجزء الفعال من دورة الكربون.

هباء  أو  الدفيئة  غازات  تزيل  آلية  أو  نشاط  أو  عملية  أي   :Sink مصرف 
تعتبر  الجوي.  الغالف  من  الدفيئة  غازات  سالئف  من  سليفة  أو  جوي 
أكسيد  ثاني  تزيل  ألنها  نظًرا  مصارف  الزراعات  من  وغيرها  الغابات 

الضوئي.  التمثيل  خالل  من  الكربون 

 :)CO2e( Carbon dioxide equivalent الكربون أكسيد  ثاني  مكافئ 
مشترك  مقياس  على  المختلفة  اإلشعاعي  الدفع  عوامل  انبعاثات  لوضع  طريقة 
وكمية  معين  لمخلوط  يصف،  وهو  المناخ.  على  آثارها  عن  التعبير  خالل  من 
القدرة على إحداث  لها  التي  الكربون  ثاني أكسيد  الدفيئة، كمية  معينة من غازات 
معينة.  زمنية  فترة  مدار  على  تقاس  حين  العالمي،  االحترار  من  القدر   نفس 
وألغراض هذا التقرير، تعتبر انبعاثات غازات الدفيئة )ما لم يذكر خالف ذلك( هي 
مجموع سلة غازات الدفيئة التي يتضمنها المرفق أ من بروتوكول كيوتو، معبًرا عنها 
بمكافئات ثاني أكسيد الكربون بافتراض احتمالية االحترار العالمي لمدة 100 عام. 

 Carbon dioxide emission الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  موازنة 
مئوية   °1.5 مثل  الحرارة،  درجة  الرتفاع  معين  لحد  بالنسبة   :budget
أو 2° مئوية على المدى الطويل، تعكس موازنة الكربون المناظرة إجمالي كمية 
فإن  أخرى،  وبعبارة  الحد.  البقاء دون  انبعاثها مع  يمكن  التي  الكربون  انبعاثات 
تحقق  التي  الدفيئة  غازات  انبعاثات  مسار  تحت  المساحة  هي  الكربون  موازنة 
االفتراضات الخاصة بحدود االنبعاثات التراكمية المتوقعة لتجنب مستوى معين من 

ارتفاع متوسط درجة حرارة سطح األرض في العالم. 

مؤتمر األطراف (Conference of the Parties )COP: هو الهيئة 
العليا لالتفاقية. وهي تجتمع حالًيا مرة واحدة سنوًيا لمراجعة تقدم االتفاقية. 
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 :Gross domestic product )GDP) اإلجمالي  المحلي  الناتج 
مجموع القيم المضافة اإلجمالية، بأسعار المشترين، لجميع المنتجين في االقتصاد 
المقيمين منهم وغير المقيمين، باإلضافة إلى أية ضرائب ومع طرح أي دعم ال 
تتضمنه قيمة المنتجات في بلٍد معين أو منطقة جغرافية معينة ولفترة زمنية معينة، 
تبلغ عادة عاًما واحًدا. يحتسب الناتج المحلي اإلجمالي دون طرح قيمة انخفاض 

قيمة األصول المصنَّعة أو استنفاد الموارد الطبيعية وتدهورها. 

 20th – 80th المائة  في   80 إلى   20 من  المئوية  النسب  قيم  نطاق 
في  النسب من 80-20  نطاق  في  تقع  التي  النتائج   :percentile range

المائة من التوزيع التكراري للنتائج في هذا التقييم. 

نقطة التحول Tipping point: مستوى من التغيير في خصائص النظام يقوم 
بعدها النظام بإعادة تنظيم نفسه، ويحدث ذلك بصورة مفاجئة عادًة، وال يعود 
بعدها إلى حالته األصلية حتى مع تالشي القوى المحركة للتغيير. بالنسبة لنظام 
المناخ، يشير المصطلح إلى الحد الحاسم حين يتغير المناخ العالمي أو اإلقليمي 

من حالة مستقرة إلى حالة مستقرة أخرى. وقد تكون نقطة التحول بال رجعة. 

نقل التكنولوجيا Technology transfer: مجموعة واسعة من العمليات 
المناخ  تغير  للتخفيف من حدة  والمعدات  والخبرات  المعرفة  تدفق  تغطي  التي 

والتكيُّف معها بين مختلف أصحاب المصلحة. 

 :Integrated assessment models المتكامل  التقييم  نماذج 
هي النماذج التي تسعى إلى دمج المعرفة من عدة مجاالت في صورة معادالت 
و/أو خوارزمات لكي تستكشف المشكالت البيئية المعقدة. وبالتالي، فإنها تصف 

سلسلة تغير المناخ بأكملها، من إنتاج غازات الدفيئة وحتى استجابات الغالف 
الرجعية ذات الصلة بين  الروابط واإلفادات  بالضرورة  الجوي. ويتضمن هذا 

العمليات االقتصادية واالجتماعية وبين العمليات الفيزيائية الحيوية. 

أعلى Bottom-up model: في سياق هذا  إلى  أسفل  نموذج مصمم من 
التقييم، هو النموذج الذي يمثل نظاًما من خالل النظر إلى أجزائه التحتية التفصيلية. 
وبالمقارنة بما يطلق عليه النماذج المصممة من أعلى إلى أسفل، والتي تركز على 
الروابط االقتصادية، يمكن للنماذج المصممة من أسفل إلى أعلى الستخدام الطاقة 

واالنبعاثات أن تعطي دقة أكبر فيما يتعلق بالقطاعات أو تقنيات التخفيف. 

يطبق  نموذج   :Top-down model أسفل  إلى  أعلى  من  مصمم  نموذج 
أساليب نظرية االقتصاد الكلي و/أو علم االقتصاد القياسي و/أو أساليب التحسين 
الخاصة  التاريخية  البيانات  باستخدام  عة.  الُمجمَّ االقتصادية  المتغيرات  على 
باالستهالك واألسعار والدخول وعوامل التكلفة، تقوم النماذج المصممة من أعلى 
إلى أسفل بتقييم الطلب واالنبعاثات من السلع والخدمات في القطاعات الرئيسية، 

مثل تحويل الطاقة والنقل والمباني والزراعة والصناعة. 

هواء ساخن ‘Hot air’: يشير إلى التخوف من تمكن بعض الحكومات من 
الوفاء بأهدافها في مجال انبعاثات غازات الدفيئة بموجب أي اتفاق رسمي بأقل 
جهد ممكن، وبالتالي فإنها تغرق السوق بأرصدة االنبعاثات، مما يخفض الحافز 

لدى البلدان األخرى لخفض انبعاثاتها المحلية. 

للنقل  المستخدم  الوقود  إلى  يشير  مصطلح   :Bunker fuels السفن  وقود 
البحري أو الجوي الدولي. 
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االختصارات 

الزراعة والغابات واستخدامات األرض األخرى  AFOLU
AR5  تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

العمل المعتاد  BAU
كربون أسود  BC

 BECCS  الكتلة الحيوية باإلضافة إلى حجز الكربون وتخزينه 
 )BioCCS أو(

مجلس قيادة األعمال البيئية  BELC
النقل السريع بالحافالت  BRT

أداة تتبع إجراءات المناخ  CAT
أداة مؤشرات تحليل المناخ  CAIT

اتفاقية التنوع البيولوجي  CBD
سجل المناخ الخاص بالكربون  cCR
شبكة معارف المناخ والتنمية  CDKN

)'CDP' مشروع اإلفصاح عن الكربون )أصبح يعرف اآلن بـ  CDP
الميثان  CH4

معهد كامبريدج للقيادة في مجال االستدامة  CISL
ثاني أكسيد الكربون  CO2

مكافئ ثاني أكسيد الكربون  CO2e
العهد الخاص برؤساء البلديات  CoM

COP  مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 
تغير المناخ

النظرة العامة السريعة على المناخ ودعم القرار  C-ROADS
مبادرة استدامة األسمنت  CSI

تركيز الطاقة الشمسية  CSP
وكالة الطاقة الدنماركية  DEA

قاعدة بيانات االنبعاثات ألبحاث الغالف الجوي العالمية  EDGAR
الوكالة األوروبية للبيئة  EEA

تحدي المدن الخاص بساعة األرض   EHCC
معهد بحوث الطاقة  ERI

ER-PIN  مذكرة فكرة برنامج – لخفض االنبعاثات )في مرفق 
الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات(

وحدة تخفيض االنبعاثات  ERU
نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات  EU-ETS

منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة  FAO
اتحاد السيارات الدولي  FIA

مرفق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات  FCPF
FS-UNEP  كلية فرانكفورت – مركز التعاون مع برنامج األمم 
المتحدة للبيئة بشأن تمويل المناخ والطاقة المستدامة

الناتج المحلي اإلجمالي  GDP
تقدير الطاقة في العالم  GEA

المبادرة العالمية لالقتصاد في استهالك الوقود  GFEI
غازات الدفيئة  GHG

GPC  البروتوكول العالمي النبعاثات غازات الدفيئة على مستوى 
المجتمع المحلي

مليار طن  Gt
إمكانية االحترار العالمي  GWP

مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية  HFC
منظمة الطيران المدني الدولي   ICAO

المبادرات التعاونية الدولية  ICI
المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية  ICLEI

ICRAF  المركز العالمي للزراعة الحراجية )المركز الدولي 
لألبحاث في مجال الزراعة الحراجية سابًقا(

معهد التنمية المستدامة والعالقات الدولية  IDDRI
الوكالة الدولية للطاقة  IEA

المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية  IIASA
المنظمة البحرية الدولية  IMO

ً المساهمات المقررة المحددة وطنيا  INDC
المعهد الوطني لبحوث الفضاء  INPE

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  IPCC
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة  IRENA

االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  IUCN
مركز البحوث المشترك )المفوضية األوروبية(  JRC
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السيناريوهات منخفضة األثر على المناخ وتبعات    LIMITS
استراتيجيات التحكم الصارم في االنبعاثات المطلوبة 

كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية  LSE
استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة  LULUCF

اتفاق رؤساء البلديات لحماية البيئة )الواليات المتحدة األمريكية(  MCPA
الرصد واإلبالغ والتحقق  MRV

مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون   MtCO2e
ً إجراءات التخفيف المالئمة وطنيا  NAMA

خطة العمل الوطنية  NAP
منطقة الجهات الفاعلة غير الحكومية بشأن إجراءات المناخ  NAZCA

المركز الوطني الستراتيجية المناخ والتعاون الدولي  NCCS
ثالثي فلوريد النيتروجين  NF3

منظمة غير حكومية  NGO
المعهد الوطني للدراسات البيئية  NIES

أكسيد النيتروجين  N2O
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  OECD

شركة االستثمار الخاص الخارجي  OPIC
مركبات الكربون المشبعة بالفلور  PFC
معهد بوتسدام ألبحاث تغير المناخ  PIK

نموذج بوتسدام المتكامل في الوقت الحقيقي لتقييم   PRIMAP
احتماالت مسارات االنبعاثات

الفولط ضوئية  PV
المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة   REDD+

األحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية )تشمل اإلدارة 
المستدامة لها وتحسين مخزونات الكربون في الغابات(

األهداف المستندة للعلم  SBT
هدف التنمية المستدامة  SDG

خطة عمل الطاقة المستدامة  SEAP
سادس فلوريد الكبريت  SF6

المؤثرات المناخية قصيرة األجل  SLCF
منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة  UCLG

صناعة الصلب التي ُتنتج كمية منخفضة للغاية من ثاني   ULCOS
أكسيد الكربون 

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر  UNCCD
الجمعية العامة لألمم المتحدة  UNGA

برنامج األمم المتحدة للبيئة   UNEP
برنامج األمم المتحدة للبيئة – الجامعة التقنية في الدنمارك  UNEP-DTU

برنامج األمم المتحدة للبيئة-المركز العالمي لرصد    UNEP-WCMC 
حفظ الطبيعة

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ   UNFCCC
مركز األمم المتحدة للتنسيق بشأن المبادرة المعززة    UNORCID

لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور 
الغابات )+REDD( في إندونيسيا

المجلس العالمي لألعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة   WBCSD
مركز وودز هول للبحوث  WHRC

مجلس رؤساء البلديات العالمي المعني بتغير المناخ  WMCCC
معهد الموارد العالمية   WRI

الصندوق العالمي للحياة البرية  WWF
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 أشيم شتاينر
 وكيل األمين العام لألمم المتحدة، 

المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

تمهيد: تقرير 
فجوة االنبعاثات

الطبعة  تأتي  المستدامة،  للتنمية   2030 أعمال  لجدول  التاريخي  التوقيع  عقب 
السادسة لتقرير فجوة االنبعاثات الصادر عن برنامج األمم المتحدة للبيئة بينما 

يجتمع قادة العالم في باريس إلبرام اتفاق جديد بشأن تغير المناخ.

المساهمات  عن  الناتجة  التخفيف  مساهمات  عن  مستقاًل  تقييًما  التقرير  ويوفر 
من  األول  أكتوبر/تشرين   1 قبل  بها  االلتزام  تم  التي  وطنًيا  المحددة  المقررة 
قبل 146 بلد تستأثر بنحو 90 في المائة من االنبعاثات العالمية. يقارن التقرير 
النسب  مع  االلتزامات  هذه  تطبيق  التي ستنجم عن  انبعاثات 2030  مستويات 
التي تستطيع وفقا لحسابات علمية اإلبقاء على متوسط زيادة درجة الحرارة دون 
الـ2 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، ويوفر التقرير بيانات عن هدف طموح 
لإلبقاء على هذه الزيادة دون ال 1.5° مئوية، وُيَقِيم التقرير المساهمات المقررة 
المحددة وطنًيا بالنسبة للتقدم المحرز في تعهدات 2020 التي قطعت في كانكون.

تظهر المساهمات المقررة المحددة وطنًيا زيادة كبيرة في الطموح، وأن تنفيذها 
الناجح قد يقلل من االنبعاثات بنحو 25 في المائة مقارنة بالمستويات المتوقعة 
للسياسات والتعهدات الحالية. ومع ذلك، سيستمر ذلك في وضع درجات الحرارة 
على  خطيرة  تأثيرات  إلى  يؤدي  مما  الطويل  المدى  في  الزيادة  طريق  على 

المناخ، ولذلك من المطلوب اتخاذ المزيد من اإلجراءات.

ولذلك أيضا، فإن تقرير فجوة االنبعاثات يستعرض كيفية رفع مستوى، أو حتى 
بين  الفجوة  لسد  المتاحة،  القدرات  وبناء  والتقنية  المالية  الحلول  من،  اإلسراع 
المستويات المتوقعة والمطلوبة من االنبعاثات. يشمل هذا تقييمات مفصلة تنظر 
إلى أبعد من المساهمات المقررة المحددة وطنًيا لتحديد المكاسب اإلضافية التي 
عرفتها المبادرات التعاونية الدولية والمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة 

عن إزالة األحراج وتدهور الغابات.

لمنافع  أيضا  االنبعاثات  لخفض  الجديدة  المبادرات  من  العديد  توليد  مع 
المقررة  المساهمات  إعداد  عملية  كبيرة، شجعت  وبيئية  واجتماعية  اقتصادية 
بين  الروابط  استكشاف  من  المزيد  على  البلدان  معظم  في  وطنًيا  المحددة 
المزيد من  إمكانية االنتقال نحو  التنمية والمناخ. وهذه خطوة أولى مهمة في 

االقتصادات منخفضة الكربون.

اتفاق عالمي ذي  التوصل إلى  أنه في حين أن  يوضح تقرير فجوة االنبعاثات 
معنى في باريس ضروري، إال إنه ليست نهاية المطاف فيما يتعلق بتغير المناخ: 
االتفاق في باريس هو نقطة انطالق في رحلة أطول بكثير تتطلب منا االنتباه لما 
قد يقدمه العلم، وأن نبقى ديناميكيون في استجابتنا. زاد بالفعل أداء العالم ثالثة 
أضعاف عن المتوقع فيما يخص زيادة الطاقة النظيفة، وتمكن العالم من البدء في 

التراجع عن التلف الذي أحل بطبقة األوزون.

أؤمن بشدة إنه إذا تصرفنا وفقا لنتائج هذا التقرير، لن يوجد شيء لمنعنا من سد 
فجوة االنبعاثات وخلق مستقبل أكثر شموال واستدامة لكل من البلدان المتقدمة 

والبلدان النامية على حد سواء.
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يمكن لعام 2015 أن يصبح نقطة تحول في الجهود العالمية لتحويل النظام 
االجتماعي واالقتصادي السائد في مجال التنمية إلى نظام أكثر استدامة.

توصل المجتمع العالمي إلى اتفاق في سبتمبر/أيلول 2015 على مجموعة تتألف 
عام 2030،  قبل  تحقيقها  يتم  لكي  المستدامة  التنمية  أهداف  من  هدًفا  من 17 
وتشمل تغير المناخ. وسوف تلتقي البلدان مرة أخرى في مؤتمر الدول األطراف 
في  سُيعقد  والذي  المناخ  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  التفاقية   21 رقم 
باريس بغرض التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن تغير المناخ، والذي سوف يطلق 
التغير في  الحد من  إلى  باريس"، والذي يطمح  عليه من اآلن فصاعًدا "اتفاق 
درجات الحرارة العالمية إلى ما دون o2 مئوية أو 1.5° مئوية من االحترار 
في عام 2100 بالمقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي. كما سوف يهدف 
النامية  للبلدان  والمالي  التكنولوجي  الدعم  لتقديم  إطار  إنشاء  إلى  باريس  اتفاق 
الكربون وقادرة على مواجهة  بالتحول نحو مسارات تنمية منخفضة  لإلسراع 

آثار تغير المناخ.

إن بناء اتفاق المناخ الجديد ذو أوجه متعددة نظًرا ألن مجموعة كبيرة من القضايا 
الخاضعة للتفاوض قد أصبحت أكثر تعقيًدا بكثير منذ دخول االتفاقية اإلطارية 
بشأن تغير المناخ حيز التنفيذ في 1994. وسوف يتكون الهيكل األساسي التفاق 
باريس من "المساهمات المقررة المحددة وطنياً، باإلضافة غلى العملية التي سيتم 
من خاللها تنفيذ االتفاق على مدار الزمن لتحقيق أهداف اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشأن تغير المناخ. وباإلضافة إلى ذلك، سوف يلزم إصدار عدد من 
القرارات الهامة والتي تغطي موضوعات مثل التكيُّف والتمويل والتقنية وبناء 

القدرات.

ما الذي يغطيه تقرير فجوة االنبعاثات لعام 2015؟  .1
م تقرير فجوة االنبعاثات السادس الصادر عن برنامج األمم المتحدة للبيئة  يقدِّ
تقييًما علمًيا لمساهمات التخفيف من حدة تغير المناخ استناًدا إلى المساهمات 
المقررة المحددة وطنياً التي تم تقديمها. وكما في التقارير السابقة، يقارن التقرير 
بعد ذلك بين مستويات االنبعاثات الناتجة في عام 2030 وبين المتطلبات التي 
يقررها العلم للبقاء على المسار الصحيح الموصل إلى الهدف المتفق عليه لإلبقاء 
على زيادة متوسط درجات الحرارة العالمي أقل من o2 مئوية بحلول عام 2100. 
كما يقدم التقرير بيانات تتعلق بالهدف الطموح لإلبقاء على زيادة درجات الحرارة 

م التقرير مجاالت مختارة يمكن اتخاذ  تحت o1.5 مئوية. وباإلضافة إلى ذلك، يقدِّ
إجراءات محسنة فيها، واإلسراع بها وتوسيع نطاقها لسد فجوة االنبعاثات.

ويتناول تقرير فجوة االنبعاثات لعام 2015 األسئلة الرئيسية التالية:

ما هي أحدث التقديرات بالنسبة إلجمالي مستويات االنبعاثات العالمية   •
في عامي 2025 و2030 والتي تتسق مع هدف اإلبقاء على زيادة 
متوسط درجات الحرارة العالمي إلى ما دون o2 مئوية أو/o1.5 مئوية 

فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي بحلول عام 2100؟
ما هو التقدم المحرز في تنفيذ تعهدات مؤتمر المناخ في كانكون للفترة حتى   •

2020؟
تم  )إذا   2030 لعام  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  ستكفي  هل   •

تنفيذها بالكامل( للبقاء داخل النطاق المتسق مع هدف الـo2 مئوية؟
ما هي المساهمات الممكنة في بعض المجاالت الرئيسية المختارة، والتي   •
يمكن اإلسراع باإلجراءات المتخذة فيها لتحسين طموح التعهدات الوطنية 
 سواء في الفترة قبل أو بعد دخول اتفاق باريس إلى حيز التنفيذ المتوقع
ل لهذا العام المساهمات الممكنة في  في 2020؟ ويتناول التقييم المفصَّ
مجال التخفيف من جانب المبادرات التعاونية الدولية وأنشطة التخفيف 
نة المتعلقة بالغابات مع التركيز على المبادرة المعززة لخفض  الُمحسَّ

.)REDD+( االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج

قدمت  التي  البلدان  عدد  إجمالي  بلغ   ،2015 األول  أكتوبر/تشرين   1 بحلول 
المساهمات المقررة المحددة وطنياً إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 
المقررة  المساهمات  بلًدا. وقد تضمنت خمس عشرة مساهمة من  المناخ 119 
للتكيُّف  مكونات  في حين تضمن معظمها  فقط،  للتخفيف  تدبير  المحددة وطنياً 
من  التكيُّف  ن  مكوِّ حول  فقط  نوعية  معلومات  التقرير  م  ويقدِّ مًعا.  والتخفيف 

المساهمات المقررة المحددة وطنياً التي تم تقديمها.

وقد أعد التقرير فريٌق دولي من كبار العلماء الذين قاموا بتقييم جميع المعلومات 
المتاحة، بما في ذلك المعلومات التي تم قامت الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
بعض  إلى  باإلضافة  الخامس،  تقييمها  تقرير  في  باستعراضها  المناخ  بتغير 
الدراسات العلمية األحدث. وقد اتسمت عملية إنتاج التقييم بالشفافية والمشاركة. 
وأصحاب  للحكومات  األولية  والنتائج  التقييم  منهجية  على  االطالع  أتيح  وقد 

ملخص تنفيذي
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موقع  إلى  باإلضافة  الصلة  ذات  الدولية  المنتديات  خالل  المعنيين  المصلحة 
الدعوة  وجهت  وقد   .)UNEP Live( التفاعلي  للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج 

للحكومات والبلدان التي ُذكرت تحديًدا في التقرير للتعليق على نتائج التقييم.

2.  ما هي االنبعاثات الحالية وما هي مستويات االنبعاثات 
 في 2030 التي تتسق مع هدفي الـ o2 مئوية 

والـo1.5 مئوية؟

على مدار العقود الماضية، أخذت انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في الزيادة 
بصورة منتظمة، بتفاوت صغير في اتجاه يتزايد على المدى الطويل. 

تتوافر أحدث تقديرات االنبعاثات العالمية 1 لعام 2014. ففي ذاك 
العام، بلغ إجمالي انبعاثات كيوتو لغازات الدفيئة 2 نحو 52.7 مليار 

طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )النطاق: 57.5-47.9(. 

َرت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )CO2( العالمية من الوقود  وقُدِّ
األحفوري والصناعة بمقدار 35.5 مليار طن من ثاني أكسيد 

الكربون لعام 2014 )النطاق: 38.5-32.5(. 

بقاء ارتفاع درجات الحرارة تحت حد ال2°مئوية يعني ضمنًيا تقليل انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون ليصل صافي االنبعاثات إلى الصفر في الفترة 2075-2060.

توصلت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )IPCC( في تقرير التقييم 
 الخامس الذي أصدرته إلى أنه للحد من االحترار العالمي إلى ما دون o2 مئوية،
فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التراكمية المتبقية - أو ما يطلق عليه موازنة 
الكربون - في حدود 1000 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ويمكن 
تقييمات  أحدث  إلى  بالنظر  ولكن  طرق،  بعدة  المتبقية  الموازنة  هذه  استخدام 
يلزم خفضها  العالمية سوف  الكربون  انبعاثات  الحالية، فإن صافي  لالتجاهات 
في النهاية إلى الصفر في الفترة ما بين 2060 و3.2075 لمناقشة تفصيلية عن 

موازنة الكربون، انظر تقرير فجوة االنبعاثات لعام 2014.
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انبعاثات غازات الدفیئة – كیوتو
(ملیار طن من مكافئ ثاني أكسید الكربون/سنة)

القیمة المتوسطة 
للسیناریو

نطاق سیناریو 
٪۸۰-۲۰

نطاق سیناریو
 + ٪۸۰-۲۰

نطاق عدم الیقین 
بالنسبة للمناخ

االحترار العالمي المتوقع 
بحلول عام ۲۱۰۰

(°مئویة بالنسب إلى ۱۹۰۰-۱۸٥۰)

القیمة المتوسطة للسیناریو

نطاق سیناریو ٪۸۰-۲۰ + 
نطاق عدم الیقین بالنسبة للمناخ

نطاق سیناریو ٪۸۰-۲۰  

خط األساس

 ۲°مئویة
(احتمال >٦٦٪)

تقدیرات EDGAR (تشمل حرق 
الكتلة الحیویة على نطاق واسع)

سیناریوھات تقریر التقییم 
الخامس للھیئة الحكومیة 

الدولیة المعنیة بتغیر المناخ
خط األساس

القیمة المتوسطة (خط)،
۲۰-۸۰٪ (الداكن)

الحد األدنى - الحد األقصى (الفاتح)

حد الـ ۲°مئویة
القیمة المتوسطة (خط)،

۲۰-۸۰٪ (الداكن)
الحد األدنى - الحد األقصى (الفاتح)

الجمیع باستثناء 
انبعاثات حرق 
الكتلة الحیویة

معھد بوتسدام ألبحاث 
(PRIMAP) تأثیر المناخ

أداة مؤشرات تحلیل 
(CAIT) المناخ

EDGAR

+۷° مئویة

+۱° مئویة

+۲° مئویة

+۳° مئویة

+٥° مئویة

.+/-

+٦° مئویة

الشكل ES1: انبعاثات غازات الدفيئة على مر التاريخ والمتوقعة حتى 2050

____________________
بيانات 2014 متاحة من EDGAR ومعهد بوتسدام ألبحاث تأثير المناخ )PRIMAP(، انظر الفصل الثاني.  1

2  غازات الدفيئة الستة التي تغطيها اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ/بروتوكول كيوتو - ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروجين ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ومركبات الكربون المشبعة 

عة هنا مع إمكانية االحترار العالمي لمدة 100 عام المنشورة في تقرير التقييم الثاني للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. بالفلور وسادس فلوريد الكبريت. وهي مجمَّ
بناًء على البيانات الواردة في قاعدة بيانات سيناريوهات تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ األخيرة النهائية المنشورة.  3
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ثة من المسارات المحتملة للبقاء في حدود  ويقدم تقرير عام 2015 مجموعة محدَّ
اً للمسارات والمتطلبات الالزمة للبقاء في  هذه الموازنة، كما يتضمن تقييًما محدثَّ

حدود هدف الـ o1.5 مئوية األكثر طموًحا.

القيمة المتوسطة لمستوى االنبعاثات في سيناريوهات عام 2030 التي ُيحتمل 
دون o2 مئوية  الحرارة  درجات  زيادة  على  حفاظها  المائة  في  بنسبة < 66 
 حتى نهاية القرن هي 42 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون النطاق:
مليار  الـo1.5 مئوية هو 39  لمسار  بالنسبة  المشابه  والمستوى   .)44-31)
للمستويين  بالنسبة  المساران  يتشابه  الكربون4.  أكسيد  ثاني  مكافئ  من  طن 
المستهدفين في العديد من الجوانب، ولكن البد من اتخاذ إجراءات مبكرة وبشكل 

أكثر قوة للوصول إلى هدف الـ o1.5 مئوية.

من  تغير  قد  الفجوة  تقييم  على  التركيز  فإن  السابق،  العام  تقرير  يعكس  وكما 
التقرير  إليها  يستند  التي  السيناريوهات  أن  يعكس  مما   ،2030 إلى   2020
يتم  وال   .2020 حتى  كانكون  تعهدات  مع  تتسق  انبعاثات  مستويات  تفترض 
نة األقل تكلفة إال بدًءا من 2020.  الُمحسَّ افتراض مسارات خفض االنبعاثات 
افترضت التحليالت السابقة أن العالم سوف يتحرك نحو المسار األقل تكلفة بدًءا 
من عام 2010. بينما تشير االتجاهات الحالية إلى أن هذا غير صحيح، وبالتالي 
فإن مجموعة السيناريوهات الجديدة الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
بتغير المناخ، والمشار إليها في هذا التقرير، ال تتضمن سوى تلك التي تفترض 

بدء المسارات األقل تكلفة من عام 2020.

3.  ما الذي تعنيه السيناريوهات التي تتسق مع أهداف 
درجات الحرارة؟

الـ2°مئوية  التقرير كمرجع لتحقيق هدفي  السيناريوهات المستخدمة في هذا 
بالمقارنة  االنبعاثات  في  بسيطة  بانخفاضات  تتميز  جميعها  مئوية  والـ°1.5 
بالسياسات الحالية حتى عام 52020 والتي تتسق مع طموح تعهدات كانكون. 
ويعني هذا ضمنًيا الحاجة إلى انخفاضات عميقة وصارمة لالنبعاثات على مدار 
التي ستخفض  قبل عام 2020،  نة  الُمحسَّ لإلجراءات  ويمكن  التالية.  العقود 
،2020 عام  في  كانكون  تعهد  مستوى  دون  ما  إلى  االنبعاثات   مستويات 
إلى  لالنتقال  اإلجمالية  التكلفة  تخفض  وأن  التحدي  صعوبة  من  تخفف  أن 
المسارات األقل تكلفة بعد 2020. ويجب مالحظة أنه لكي يتم االنتقال إلى مثل 
هذه المسارات بعد عام 2020، فسوف يلزم إعداد السياسات واالستثمارات 

الالزمة قبل ذلك بوقٍت كاٍف.

أثيرت  رئيسية  قضايا  ثالث  إلى  المستهدفة  والمستويات  المسارات  تقييم  يشير 
أيًضا في تقارير فجوة االنبعاثات السابقة:

تتطلب جميع السيناريوهات التي تحلل مسارات الـo2 مئوية والتي تتبع   •
تعهدات كانكون، والتي تبدأ التحول إلى المسار األقل تكلفة في 2020، 
ى ب "تقنيات  انخفاضات قوية بعد 2020. وهي تعتمد أيًضا على ما ُيسمَّ
االنبعاثات السالبة" مثل الطاقة الحيوية المدمجة مع حجز الكربون وتخزينه 
بالنسبة للسيناريوهات التي ُتحلِّل هدف الـo1.5 مئوية، البد أن تكون   •

معدالت الخفض أكثر حدة.
واسع  نطاق  على  السالبة  االنبعاثات  تقنيات  تطبيق  إمكانية  التزال   •

محل اختالف.
نة المبكرة )مثل االنتقال إلى ما دون تعهدات 2020(  ترتبط اإلجراءات الُمحسَّ

بالمزايا االقتصادية والتكنولوجية التالية:

تخفيف متطلبات االنخفاضات الحادة للغاية على المدى المتوسط.  •
تقليل  خالل  من  الطويل  إلى  المتوسط  المدى  على  التخفيف  تيسير   •
التمسك بالبنية التحتية التي تستهلك الكربون والطاقة بشكل مكثف في 

منظومة الطاقة وفي المجتمع بأسره.
التي سوف  التكنولوجيات  المدى القصير وتطوير  التعلم على  تشجيع   •

تصبح ضرورية على المدى الطويل.
توفير اإلشارات المبكرة من جانب السياسات إذ ستكون الزمة التخاذ   •

إجراءات في وقت الحق من العقود المقبلة.
خفض التكاليف اإلجمالية والتحديات االقتصادية على صعيد توسعة نطاق   •

االستثمارات في مجال الطاقة، على سبيل المثال، أثناء الفترة االنتقالية.
خفض االعتماد على التكنولوجيات غير الُمثبتة وزيادة الخيارات التي يمكن   •
للمجتمع المفاضلة بينها لتحقيق الخفض الصارم لالنبعاثات على المدى الطويل.

ويمكن القول، بدرجة كبيرة من الثقة، إن تأخير جهود التخفيف الصارمة حتى 
2030 )بعبارة أخرى، عدم اتباع مسار الخفض األقل تكلفة بعد 2020(،

المدى  على  االنبعاثات  مستويات  إلى  االنتقال  زيادة صعوبة  إلى  يؤدي  سوف 
الطويل األكثر اتساًقا مع هدف الـ2°مئوية إلى درجة كبيرة. وال يستطيع عدد 
كبير من النماذج أن ينتج سيناريوهات 2°مئوية تتسق مع مستويات االنبعاثات 
العالمية في 2030 التي تزيد عن 55 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، 
نة إلى ما  ل إجراءات التخفيف الُمحسَّ في حين أن السناريوهات األخرى التي تؤجِّ
بعد 2030 سوف تنطوي على زيادات هائلة في التكلفة مصحوبة بالحاجة إلى 

اتخاذ إجراءات سياسية غير مسبوقة. 

تنفيذ  في  تقدًما  العشرين  مجموعة  بلدان  تحرز  4.  هل 
تعهدات عام 2020؟

من بين مجموعة العشرين، هناك ثالثة عشر بلًدا لها تعهدات لعام 2020 )وذلك 
باحتساب أعضاء االتحاد األوروبي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة كبلٍد 
واحد( وثالثة بلدان ليست لها تعهدات. وقد تم تقييم ستة بلدان منها بأنها على 
المسار الصحيح للوفاء بتعهداتها أو قريبة للغاية من ذلك، وأربعة بلدان منها 

ليست كذلك، وثالثة ال يمكن تقييمها، نظًرا لعدم كفاية األدلة.

التعهدات محددة ذاتًيا. وال يعني كون بلد ما على الطريق الصحيح بالضرورة 
أنه يطبق إجراءات أكثر صرامة في مجال التخفيف مقارنة ببلٍد ليس على المسار 

الصحيح - فاألمر يعتمد على مدى طموح التعهد. 

بشأن  العشرين  مجموعة  بلدان  أحرزته  الذي  للتقدم  تقييًما  التقرير  هذا  ويقدم 
بعبارة  هنا  إليها  والمشار  كانكون،  اتفاق  سياق  في  المقدمة  الوطنية  التعهدات 

"تعهدات كانكون". 

ويقارن التقييم انبعاثات 2020 المتوقعة في هذه الحاالت الثالث:

حالة التعهد - توقع أقصى مستوى انبعاثات في 2020 تتفق مع التعهد  •
مسار السياسة الحالية - التقدير الوطني الرسمي  •

مسار السياسة الحالية - التحليل المستقل.  •

وعلى الرغم من أن التقدم المحرز في تنفيذ السياسات التي تتسق مع التعهدات، 
إال أنه من الواضح أن هناك المزيد من العمل المطلوب إنجازه لكي تفي دول 

مجموعة العشرين بأكملها بتعهداتها. 

____________________
4  نظًرا إلى أن هناك أقل من 10 سيناريوهات متاحة بالنسبة لمسارات الـo1.5 مئوية، فإن نطاق قيم النسب 

المئوية من 20 - 80 غير ُمعطى. ولكن تبلغ قيم الحد األدنى والحد األقصى 37 مليار طن من مكافئ 
ثاني أكسيد الكربون و40 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون على الترتيب.

ر االنبعاثات العالمية في 2020 بموجب مختلف حاالت التعهدات بحوالي 52-54 مليار طن من مكافئ  5  تقدَّ

ثاني أكسيد الكربون. تبلغ االنبعاثات العالمية للسيناريوهات األقل تكلفة لعام 2020 المستخدمة هنا ما 
يقارب هذا النطاق )49-56 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(.
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5.  ما هي فجوة االنبعاثات في 2025 و2030 بافتراض 
التنفيذ الكامل للمساهمات المقررة المحددة وطنياً؟

تقدر فجوة االنبعاثات بين ما سوف يسهم به التنفيذ الكامل للمساهمات المقررة 
المحددة وطنياً غير المشروطة وبين مستوى انبعاثات المسار األقل تكلفة للبقاء 
 دون 2° مئوية بنحو 14 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )النطاق:
12-17( في 2030 و7 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )النطاق: 
5-10( في 2025. حين يتم تضمين المساهمات المقررة المحددة وطنياً باعتبار 
تنفيذها كاملًة، فإن فجوة االنبعاثات في 2030 تقدر بنحو 12 مليار طن من 
مكافئ ثاني أكسيد الكربون )النطاق: 10-15( و6 مليار طن من مكافئ ثاني 

أكسيد الكربون )النطاق: 4-8( في 2025.

إذا أرادت البلدان التي لم تقدم بعد المساهمات المقررة المحددة وطنياً أن تخفض 
انبعاثاتها عن مسارات السياسة الحالية بنفس النسبة المئوية كالبلدان التي قدمت 
أكثر وستضيق  ستنخفض  المتوقعة  العالمية  االنبعاثات  فإن  بالفعل،  مساهماتها 
الفجوة أكثر بمقدار 0.5 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2025 

و1 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2030.

يؤدي التنفيذ الكامل للمساهمات المقررة المحددة وطنياً غير المشروطة إلى 
تقديرات لمستوى االنبعاثات لعام 2030 تتسق إلى أقصى حد مع السيناريوهات 
التي تحد من زيادة متوسط درجات الحرارة العالمي إلى ما دون 3.5° مئوية 
حتى عام 2100 باحتمال يزيد عن 66 في المائة. ولكن تقديرات المساهمات 
اليقين. عدم  عن  تعبر  بنطاقات  مصحوبة  تأتي  وطنياً  المحددة   المقررة 
إلى  مئوية  الـ°3.5  قيمة  تنخفض  أن  يمكن  االعتبار،  في  هذا  يؤخذ  وحين 
والصغرى  الُعظمى  للتقديرات  بالنسبة  مئوية   °4 إلى  تزيد  أن  أو  3°مئوية 
وعند  الترتيب.  على  المشروطة،  غير  وطنياً  المحددة  المقررة  للمساهمات 
فإن  المشروطة،  وطنياً  المحددة  المقررة  للمساهمات  الكامل  التنفيذ  تضمين 
تقديرات مستوى االنبعاثات تصبح أكثر اتساًقا مع سيناريوهات المدى الطويل 
التي تحد من زيادة متوسط درجات الحرارة العالمي إلى > 3 -3.5° مئوية 

بنهاية القرن وباحتماالت تزيد عن 66 في المائة.

المقررة  المساهمات  أن  أوالً،  روايتين.  عن  األساس  في  تعبِّر  األرقام  وهذه 
المحددة وطنياً تمثل بالفعل زيادة حقيقية في مستوى الطموح مقارنة بتقديرات 
السياسات الحالية؛ وقد توصلت جميع الفرق العاملة في مجال وضع النماذج التي 
تم تقييمها إلى هذا االستنتاج. ثانًيا، المساهمات المقدمة ليست كافية على اإلطالق 

وسوف تكون فجوة االنبعاثات في كٍل من 2025 و2030 كبيرة للغاية.

عددها البالغ  وطنياً  المحددة  المقررة  للمساهمات  تقييًما  التقرير   ويقدم 
ُتغطِّي والتي   ،2015 األول  أكتوبر/تشرين   1 قبل  والمقدمة  مساهمة   119 
146 بلًدا و85-88 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في 2012. 
وسوف يتم عرض تحديث نهائي للتقييم يشمل ما تم تقديمه بعد ذلك على موقع برنامج 
األمم المتحدة للبيئة التفاعلي )UNEP Live( قبل بدء مؤتمر األطراف رقم 21. 

وفي غياب صيغ متفق عليها لتقديم التقارير بشأن مساهمات التخفيف، بما في 
ذلك الوحدات التي يتم التعبير بها عن هذه المساهمات، فقد اختارت األطراف 
مجموعة متنوعة من الصور والمساهمات: على سبيل المثال، تشمل األهداف 

المستخدمة ما يلي:

بمستوى  بالمقارنة  بالكامل  االقتصاد  مستوى  على  المطلق  الخفض   •
االنبعاثات التاريخي في سنة األساس.

المرتبطة  لتوقعات خط األساس لالنبعاثات  بالنسبة  خفض االنبعاثات   •
باستهالك الطاقة

المسار المستهدف لقطاعات أو غازات محددة  •
تحديد سنة الذروة  •

شدة االنبعاثات للناتج المحلي اإلجمالي  •
هدف ذو مستوى محدد.  •

وقد زاد هذا من الصعوبة التحليلية في ضمان االتساق عند مقارنة وتجميع مساهمات 
التخفيف المختلفة. ويستند هذا التقييم إلى مزيج من دراسات وضع النماذج العالمية 

والقُطرية من فرق بحثية مستقلة، ومصادر بيانات رسمية قُطرية مخصصة. 

ويبلغ مستوى االنبعاثات العالمي في 2030 الذي يتسق مع وجود فرصة ُمحتملة 
)<66 في المائة( للبقاء دون هدف الـ2° مئوية في 2100، وباتباع المسار األقل 
تكلفة اعتباًرا من 2020 مع تحسين متواضع فقط في شدة غازات الدفيئة حتى ذلك 
التوقيت، 42 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )النطاق: 31-44(. في عام 
2025 يبلغ هذا المستوى 48 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )النطاق: 

 .)50-46

وبالمقارنة، فإن انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، بناًء على تقييم المساهمات المقررة المحددة 
وطنياً المقدمة حتى 1 أكتوبر/تشرين األول 2015، تقدر بالنسبة للمساهمات المقررة المحددة 
وطنياً غير المشروطة بنحو 54 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )النطاق: 58-53( 
في 2025 و56 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )النطاق: 54-59( في 2030. 
 إذا تم تضمين المساهمات المقررة المحددة وطنياً، فإن تقديرات االنبعاثات العالمية تبلغ
2025 في   )56-52 )النطاق:  الكربون  أكسيد  ثاني  مكافئ  من  طن  مليار   53 
 .2030 في   )57-52 )النطاق:  الكربون  أكسيد  ثاني  مكافئ  من  طن  مليار  و54 
وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  من  الناتجة  االنبعاثات  مستويات  تقل 
مسار  عن  الكربون  أكسيد  ثاني  مكافئ  من  طن  مليار   6  -  4 بمقدار  المقدمة 
الكربون أكسيد  ثاني  مكافئ  من  طن  مليار   60 البالغ   2030 في  الحالية   السياسة 
)النطاق: 58-62(. وهي أقل بمقدار 9 - 11 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 
الكربون/سنوًيا أكسيد  ثاني  مكافئ  من  طن  مليار  يساوي 65  الذي  األساس  خط   عن 
)النطاق: 60-70( والذي يستند إلى سيناريوهات تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغير المناخ وال يفترض تنفيذ أية سياسات مناخية إضافية بعد عام 2010.

6.  هل يمكن أن تصبح المساهمات المقررة المحددة وطنياً 
أساًسا لتحسين الطموح؟ 

المحددة  المقررة  المساهمات  في  التخفيف  مساهمات  تقييم  من  الواضح  من 
الجولة  هذه  إلى  النظر  يجب  لذا  كثيًرا.  أكثر  بجهود  القيام  ينبغي  أنه  وطنياً 
من المساهمات المقررة المحددة وطنياً كخطوة أولى في بناء أساسات التفاق 
عالمي ناجح بشأن المناخ. وتتجاوز اآلثار االجتماعية والسياسية للمساهمات 
المقررة المحددة وطنياً والعمليات التي يجري القيام بها على المستوى الوطني 
ع المتوقع أن تخلفه على إجمالي مستويات انبعاثات غازات  حدود أثرها الُمجمَّ
المساهمات  إعداد  شجع  وقد  و2030.   2025 عامي  في  العالمية  الدفيئة 
بين  الروابط  استكشاف  على  البلدان  من  العديد  في  وطنياً  المحددة  المقررة 
للمناخ، جديدة  وطنية  سياسات  تطوير  إلى  باإلضافة  والمناخ،   التنمية 
في  هامة  باعتبارها خطوة  ذاتها  المساهمات  إعداد  إلى عملية  النظر  ويمكن 

التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون.

يمكن أن يدعم اتفاق باريس هذه التحوالت الوطنية وأن يوفِّر إطاًرا لحشد الجهود 
نة على صعيد التخفيف من حدة تغير المناخ، وهو إطار مطلوب لتحقيق  الُمحسَّ
المناخ  تغير  للتخفيف من حدة  العالمي  والطموح  الوطنية  الجهود  بين  االتساق 
ال  الـo2 مئوية. وسوف يكون إنشاء إطار قوي وفعَّ ُتعبِّر عنه مسارات  والذي 
ويتسم بالشفافية للمتابعة واالستعراض كجزء من اتفاق باريس أمًرا حاسًما في 

هذا السياق.

والبد من النظر إلى المساهمات المقررة المحددة وطنياً وإلى خيارات إجراءات 
المستدامة. والتنمية  االقتصادي  للنمو  األعم  السياق  ضمن  نة  المحسَّ  التخفيف 
إن أهداف التنمية المستدامة التي اعُتمدت مؤخًرا في نيويورك من ِقبل رؤساء 
جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة ُتِقرُّ صراحة بالترابط بين تحقيق أهداف 
والمنافع  االتساق  لتحقيق  أولوية  بإعطاء  وتنصح  واالستدامة  والتنمية  المناخ 
المشتركة والتكامل بين أهداف التنمية المستدامة وبين اتفاق بشأن تغير المناخ 

يتم بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.
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المستدامة وهو "اتخاذ إجراءات عاجلة  التنمية  إن الهدف رقم 13 من أهداف 
المتحدة  األمم  اتفاقية  بأن  محددة  بصورة  يقر  وآثاره"  المناخ  تغير  لمجابهة 
للتفاوض  األساسي  الدولي  الحكومي  المنتدى  هي  المناخ  تغير  بشأن  اإلطارية 
الهدف  بهذا  المرتبطة  األهداف  وتتسق  المناخ  لتغير  العالمية  االستجابة  بشأن 

بوضوح مع الطموحات التي تتضمنها المساهمات المقررة المحددة وطنياً.

ما هي بعض الخيارات المتاحة لسد الفجوة؟  .7

خلَُص عدد من الدراسات العالمية التي أجريت مؤخًرا إلى وجود إمكانية كبيرة 
لخفض االنبعاثات العالمية في 2030 - بما يزيد عن االنخفاضات الناتجة من 
تنفيذ المساهمات المقررة المحددة وطنياً. إذا تم استغالل هذه اإلمكانية بالكامل، 
فيمكن أن تنخفض االنبعاثات العالمية إلى مستوى يقترب كثيًرا من سد فجوة 
االنبعاثات في 2030. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الدراسات تشير إلى إمكانية 

تحقيق هذا باالعتماد على تكنولوجيات وسياسات ُمثبتة.

كبيرة  انخفاضات  تحقيق  إمكانية  الحديثة  والتقارير  الدراسات  من  عدد  يحدد 
الهيئة  به  قامت  ما  الدراسات  بحلول عام 2030، وتشمل هذه  االنبعاثات  في 
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وغيرها من المؤسسات البحثية الدولية. 
والتغطية  والنطاق  واالفتراضات  المنهجيات  في  تفاوت  بوجود  اإلقرار  ومع 
للتدابير التي أخذت في االعتبار عبر الدراسات التي تم تقييمها، إال أنها جميًعا 
تظهر أن استغالل الخفض غير المستخدم الممكن تحقيقه في االنبعاثات يمكن 
إلى الوضع  النظر  يقلل فجوة االنبعاثات في 2030 بصورة كبيرة. وعند  أن 
المجمل، فإنها تشير إلى إمكانية زيادة خفض انبعاثات غازات الدفيئة العالمية 
الكربون/عام أكسيد  ثاني  مكافئ  مليار طن من   12 - بين 5  ما  تتراوح   بقيم 
)النطاق: 3-13( وذلك بحسب مستوى االنبعاثات الناتج من تنفيذ المساهمات 
أكسيد  ثاني  مكافئ  مليار طن من   10 - بين 5  وما  المحددة وطنياً،  المقررة 
الكربون/عام )النطاق: 1-11( وذلك بحسب مستوى االنبعاثات المرتبط بتنفيذ 
هذه  تسهم  أن  ويمكن  المشروطة.  غير  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات 
االنبعاثات في عام 2030، لسد فجوة  الالزمة  االنخفاضات   االنخفاضات في 
والتي تقدر، كما ُذِكَر سابًقا بنحو 14 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 
غير  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  لحالة  بالنسبة   )17-12 )النطاق: 
)النطاق:  الكربون  أكسيد  ثاني  مكافئ  من  طن  مليار   12 وبنحو  المشروطة 
المشروطة  المقررة المحددة وطنياً  تنفيذ كٍل من المساهمات  إذا تم   ،)15-10

وغير المشروطة. 
وهناك قدر كبير من الشك الذي يحيط بإمكانيات استغالل فرص خفض

االنبعاثات التي تطرحها بعض هذه الدراسات. وفي الوقت ذاته، فإن الدراسات 
التي تم تقييمها ال تغطي جميع التدابير والمجاالت المواضيعية والقطاعات ذات 
الصلة. وبعبارة أخرى، فإن إجمالي إمكانية خفض االنبعاثات الفنية واالقتصادية 
في عام 2030 يمكن أن يكون أكبر مما تشير إليه الدراسات التي تم تقييمها. وفي 
المقابل، أشار تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى 
أن إجمالي إمكانية خفض االنبعاثات في عام 2030 يبلغ 23 مليار طن من مكافئ 
ثاني أكسيد الكربون )النطاق: 16-31(. ولم يتم تحديث إجمالي إمكانية خفض 
االنبعاثات في 2030 في تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية 
بتغير المناخ، ولكن تحديثات القطاعات في هذا التقرير تشير إلى إمكانيات خفض 

االنبعاثات في عام 2030 بنفس القيمة األُسيَّة. 

وتؤكد الدراسات الحديثة التي تم تقييمها على األهمية الكبيرة لتحسين كفاءة الطاقة 
مع التركيز بصفة خاصة على الصناعة والمباني والنقل، وسوف يكون التوسع في 
استخدام تقنيات الطاقة المتجددة إلنتاج الطاقة المصحوب بزيادة كفاءة إنتاج الطاقة 
القائم على الوقود األحفوري حاسًما لتحقيق خفض االنبعاثات المطلوب على نطاق 
واسع. وتعتبر الغابات والزراعة والنفايات من بين القطاعات الرئيسية األخرى 

نة التي ركزت عليها الدراسات. إلجراءات التخفيف المحسَّ

وهي جميًعا قطاعات سبق تقييمها في تقارير فجوة االنبعاثات السابقة الصادرة 
عن برنامج األمم المتحدة للبيئة حيث تم إلقاء الضوء فيها على فرص كبيرة لسد 
الفجوة من خالل إمكانية تكرار الممارسات والسياسات الفُضلى المثبتة واإلسراع 

بتطبيقها وتوسعة نطاقها.

8.  كيف يمكن للمبادرات التعاونية الدولية أن تسهم في تنفيذ 
المساهمات المقررة المحددة وطنياً وتحسين الطموحات؟

يمكن ألثر اإلجراءات التي تقوم بها المبادرات التعاونية الدولية أن يكون كبيًرا. 
تشير التقديرات األولية إلى مساهمة في حدود 2.5 - 4 مليار طن من مكافئ 
ثاني أكسيد الكربون في عام 2020، إذا تم تنفيذها بالكامل. ويقع جزء من هذه 
المساهمة في نطاق تعهدات كانكون في حين قد تكون المساهمة اإلضافية في 

حدود 0.75 - 1 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2020. 

المبادرات  تتخذها  التي  التخفيف  إجراءات  إلى  االهتمام  من  كبير  قدر  أُولي 
التعاونية الدولية، والتي تشمل الجهات الفاعلة من غير األطراف في اتفاقية األمم 

المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. 

وتتضمن المبادرات التعاونية الدولية أنشطة مختلفة للغاية، مما يجعل عملية التقييم 
الشاملة والمترابطة أمًرا صعًبا. وعلى الرغم من ذلك، فقد تم بذل جهد لتقييم جميع 
المعلومات المتاحة وتنظيمها تحت فهرس مبسط من اإلجراءات المصنفة طبًقا 
ن المشارك. ويفيد هذا الفهرس في التركيز على المبادرات التعاونية  لنوع المكوِّ
الدولية ذات إمكانيات التأثير األكبر ومن خالل فك التشابك بين المبادرات المختلفة، 

يمكن الحد من خطر التداخل والعد المزدوج مع التعهدات الوطنية.

ويفحص التقارير المبادرات في ضوء ثالث فئات عامة:
المدن والمناطق   •

الشركات  •
القطاعات.  •

وتبين بعض األمثلة أدناه النطاق الواسع لهذه المبادرات التعاونية الدولية:
مجموعة المدن الكبرى )C40( للريادة في مجال المناخ – هي عبارة   •
من  تخفض  إجراءات  باتخاذ  الملتزمة  الُكبرى  المدن  من  شبكة  عن 
)في  تابعة  مدينة   80 تضم  وهي  العالمية.  الدفيئة  غازات  انبعاثات 

أكتوبر/تشرين األول 2015(.
اتفاق رؤساء البلديات – هي عبارة عن اتفاق بين ثالث شبكات للمدن   •
على اتباع نهج يتسم بالشفافية والدعم لخفض االنبعاثات على مستوى 
المدن، ولخفض التعرض للخطر من جراء تغير المناخ وتحسين القدرة 
على  المناخ  حماية  جهود  مع  ويتكامل  يتفق  بأسلوب  مواجهته،  على 
المستوى الوطني وهو يستند إلى الجهود الجارية على مستوى المدن.
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من   25 يضم  تحالف  عن  عبارة  هي   – األسمنت  استدامة  مبادرة   •
الشركات الرائدة في صناعة األسمنت على مستوى العالم أنشئ تحت 
رعاية المجلس العالمي لألعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة. 
وتلتزم الشركات المشاركة بتطوير استراتيجية لتخفيف تغير المناخ، 
ووضع أهداف لخفض ثاني أكسيد الكربون وإعداد التقارير سنوًيا عن 

التقدم الذي أحرزته.
هذا  ويقدم  الكبرى  المبادرات  تناولت  التي  الجديدة  الدارسات  من  عدد  وهناك 
التقرير تقييًما لهذه الدراسات وتقديراتها إلمكانية خفض االنبعاثات لكل فئة في 
المبادرات. وتبين الدراسات عدًدا من التحديات المرتبطة بالمبادرات التعاونية 
وإمكانية  المبادرات  بين  التداخل  عناصر  تشمل  والتي  تحليلها  تم  التي  الدولية 
المقارنة بين رصد النتائج بشفافية واإلبالغ بها والتحقق منها. لذا فمن الصعب 
ألن  نظًرا  بوعودها،  بالفعل  تفي  الدولية  المبادرات  جميع  كانت  إذا  ما  تقييم 
معظم المبادرات ال تقترح سوى التزامات طوعية وبالتالي يصعب إنفاذ المساءلة 
واالمتثال وفي بعض األحيان تفتقر إلى الرصد واإلبالغ والتحقق بشكل صارم. 

ولكن، يمكن للعديد من المبادرات أن تلعب دوًرا هاًما في دفع إجراءات المناخ 
إلى األمام، من خالل: 

تشجيع أو تيسير خفض االنبعاثات على مستوى المدينة وعلى المستوى   •
اإلقليمي، من خالل تبادل المعارف وبناء القدرات وتقديم الدعم الفني 

للتخطيط للمشروعات وتنفيذها
على  قادرة  تصبح  لكي  المحلية  المجتمعات  ودعم  الشراكات  تحديد   •

مواجهة آثار تغير المناخ
على صانعي  للتأثير  المدينة  مستوى  على  المشتركة  المصالح  تمثيل   •

السياسات على مستويات أخرى
االقتصادية  التنمية  ومشروعات  المناخ  خطط  تنفيذ  في  المساعدة   •

منخفضة الكربون والقادرة على مواجهة آثار تغير المناخ 
في  الفُضلى  الممارسات  تشجيع  والمساءلة من خالل  الشفافية  تحقيق   •

اإلبالغ عن انبعاثات غازات الدفيئة
المساعدة على التغلب على العوائق المالية وجذب المستثمرين واإلسراع بتدفق   •

رؤوس األموال اإلضافية إلى المدن لصالح المشروعات منخفضة الكربون.
المبادرات  في  المختلفة  للفئات  االنبعاثات  إمكانية خفض  بين  الدراسات  تقارن 
بالمقارنة بخط أساس يعتمد على المسار الحالي )مع مالحظة ان الدراسات ال 
تستخدم بالضرورة نفس النهج بالنسبة لخط األساس(. وحتى إن كان عدم اليقين 
ع، حتى  كبير للغاية، إال أنه من الالفت أن النتائج متقاربة على المستوى الُمجمَّ

وأن كان تقييم المجموعات المختلفة من المبادرات يختلف بشدة. 

الدول يمكن أن  المناخية من األطراف غير  أثر االلتزامات  التقرير أن  ويذكر 
ح أن يتراوح ما بين 2.5 و4 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد  يكون كبيًرا، وُيرجَّ
الكربون في 2020 )مع األخذ في االعتبار أن جميع التقييمات ال تشمل جميع 
المبادرات(. تتضمن هذه األرقام تقديًرا للتداخل بين المبادرات المختلفة، بالنسبة 

لإلجراءات الفعلية والقطاعات وغازات الدفيئة والمناطق.

والتعهدات  للدول  التابعة  غير  المبادرات  بين  التداخل  تقدير  األصعب  ومن 
أُجريت  التي  الدراسات  وتشير   .2020 لعام  االنبعاثات  بخفض  الحكومية 

 مؤخًرا في هذا التقييم إلى أن نطاق التداخل يتراوح ما بين 33 و70 في المائة،
إلى صافي مساهمات إضافية في حدود 0.75 - 2 مليار طن من  مما يؤدي 

مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2020. 

لتعهدات  إضافة  بالضرورة  الدولية  التعاونية  المبادرات  تشكل  لم  إذا  وحتى 
2020 الوطنية، فهي يمكن أن تمثل مكوًنا يسهم في التنفيذ الفعلي لهذه التعهدات 
وفي نفس الوقت تيسر أو حتى تدفع إلى زيادة الطموح الوطني. وهناك دراسة 
واحدة تقوم باستقراء االنخفاضات الممكنة خارجًيا حتى 2030، لذلك ال يمكن 
تقديم األرقام هنا، ولكن القراءة تشير إلى أن مساهمات التخفيف من المبادرات 

التعاونية الدولية القائمة يمكن أن تكون هامة.

9.  ما هي إمكانية زيادة جهود التخفيف المرتبطة بالغابات، 
وباألخص من خالل المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات 

الناجمة عن إزالة األحراج )+REDD(؟

تجتذب أنشطة التخفيف المتعلقة بالغابات في كٍل من البلدان النامية والمتقدمة 
مدار  على  التفاوض  عملية  في  سواء  السياسي،  االهتمام  من  كبيًرا  قدًرا 
التي  المحددة وطنياً  المقررة  المساهمات  العديد من  في  أو  األخيرة  السنوات 
التي  واإلجراءات  السياسات  على  خاص  بشكل  التركيز  وينصب  تقديمها.  تم 
األحراج  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لخفض  المعززة  المبادرة  بموجب  تتم 
البلدان  في  بالغابات  المتعلقة  التخفيف  ألنشطة  الفنية  اإلمكانيات  ألن  نظًرا 
 النامية تقدر بما يصل إلى 9 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في 2030.
وسوف يتقيد تحقيق هذه اإلمكانيات النظرية إلى حٍد كبير بالعوامل االقتصادية 

وعوامل استخدام األرض.

تم إجراء استعراض سريع6 إلجراءات التخفيف المتعلقة بالغابات في المساهمات 
المقررة المحددة وطنياً التي تم تقديمها وهي موضحة على خريطة العالم أدناه 
جنًبا إلى جنب مع أنواع أخرى من جهود التخفيف الوطنية المرتبطة بالغابات. 
وتظهر الخريطة بوضوح أن العديد من البلدان ترى فرًصا سانحة للتخفيف في 

قطاع الغابات.

السياسات  ُنهج  من  مجموعة  على  التقييم  في  خاصة  بصفة  التركيز  تم  وقد 
عن  الناجمة  االنبعاثات  لخفض  المعززة  المبادرة  باسم  المعروفة  واإلجراءات 
إزالة األحراج )+REDD( كأحد خيارات تيسير المساهمات الفعالة من حيث 
التكلفة في التخفيف من حدة تغير المناخ، في البلدان النامية. تتضمن المبادرة 
فة ضمن اتفاقية  المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج )والُمعرَّ
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ( - خفض انبعاثات غازات الدفيئة الناتج 
الغابات  في  الكربون  مخزونات  على  والحفاظ  وتدهورها،  الغابات  إزالة  عن 

واإلدارة المستدامة للغابات وتحسين مخزونات الكربون فيها.
وقد شهدت المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج تقدًما 
ملحوًظا في ظل مفاوضات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ على 
مدار السنوات العشر الماضية، كأداة سياسية لخفض االنبعاثات المتعلقة بالغابات 
بما في ذلك التقدم في مجال القياسات والضمانات واألهلية للتمويل القائم على 
النتائج. ولكي تتمكن البلدان النامية من الوصول إلى التمويل القائم على النتائج 
لخفض االنبعاثات طبًقا للمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 

األحراج أو تحسين إزالة الكربون من الغالف الجوي، يجب أن يكون لديها:

____________________
تم تصنيف البلدان المنفردة طبًقا لإلجراءات المحددة في الوثائق التي تم استعراضها.  6
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استراتيجية وطنية أو خطة عمل وطنية  •
نظام وطني لرصد الغابات  •

نظام لمعلومات الضمانات وملخص للمعلومات المتعلقة بكيفية التعامل   •
إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لخفض  المعززة  المبادرة  ضمانات  مع 

األحراج واحترامها.
مستوى مرجعي النبعاثات الغابات أو مستوى مرجعي للغابات  •

نتائج تم قياسها واإلبالغ عنها والتحقق منها بالكامل في مجال خفض   •
االنبعاثات/تحسين اإلزالة.

وتفرض هذه المتطلبات بعض القيود على إمكانية تنفيذ المبادرة المعززة لخفض 
االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج على المدى القصير، مثل السرعة الممكنة 
لوضع السياسات وتنفيذ التحسينات في الحوكمة. كما سوف تكون إتاحة التمويل، 

المعززة  المبادرة  لتدابير  المبدئية  التكاليف  لتغطية  الدولي،  أو  المحلي  سواء 
ولن  َدة.  المحدِّ العوامل  بين  من  األحراج  إزالة  الناجمة عن  االنبعاثات  لخفض 
وقد  النجاح.  تحقيق  بعد  إال  بطبيعته،  النتائج،  على  القائم  التمويل  يتم صرف 
عبَّرت العديد من البلدان النامية عن اهتمامها باإلجراءات واسعة النطاق المتعلقة 
في  أو  بها  الخاصة  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  في  سواء  بالغابات، 

مجموعة من البيانات األخرى.

والمحيط  وآسيا  أفريقيا  في  االنبعاثات  لخفض  الفنية  اإلمكانيات  تقدير  تم  وقد 
حدود في  عامة  بصفة  تقع  وهي  والكاريبي،  الالتينية  وأمريكا   الهادئ 
لكل   2030 في  الكربون/عام  أكسيد  ثاني  مكافئ  من  طن  2.7-3.3 مليار 
منطقة. ولكن تحقيق هذه اإلمكانيات الفنية سوف يتقيد إلى حٍد كبير بالعوامل 

االقتصادية وعوامل استخدام األرض.

الشكل ES3: إعالنات النوايا الوطنية للقيام بأنشطة التخفيف المتعلقة بالغابات

أنشطة محددة لخفض االنبعاثات المتعلقة بالغابات
أنشطة محددة لتحسين مخزونات الكربون في الغابات 

أنشطة محددة لكل من خفض االنبعاثات وتحسين مخزونات الكربون المتعلقة بالغابات
تشمل الغابات في النطاق ولكنها ال تحدد األنشطة المتعلقة بالغابات

ال يوجد إعالن نوايا وطني للقيام بأنشطة التخفيف المتعلقة بالغابات في المصادر التي تم الرجوع إليها

مالحظة: الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة على هذه الخريطة ال تعني ضمنًيا التأييد الرسمي أو القبول من ِقبل األمم المتحدة.
تبين الخريطة أهداف التخفيف المتعلقة بالغابات معبًرا عنها عن طريق واحد أو أكثر مما يلي: المساهمات المقررة المحددة وطنياً المقدمة إلى اتفاقية 
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ حتى ۱ أكتوبر/تشرين األول ۲۰۱٥، إجراءات التخفيف المالئمة وطنياً المقدمة إلى اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشأن تغير المناخ بالنسبة للبلدان غير المدرجة في الملحق، وإلى اتفاق كوبنهاغن بالنسبة للبلدان المدرجة في الملحق ۱؛ ومذكرات أفكار 
البرامج - لخفض االنبعاثات المقدمة إلى صندوق الكربون بمرفق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات؛ االتفاقات الثنائية للمدفوعات القائمة 

على النتائج؛ التزامات تحّدي بوّن، التزامات مبادرة ۲۰×۲۰؛ إقرار إعالن نيويورك بشأن الغابات.
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الفصل األول

 منذ إنشاء االتفاقية. كما سوف يهدف اتفاق باريس إلى إنشاء إطار لتحسين بناء 
القدرات وتقديم الدعم التكنولوجي والمالي للبلدان النامية لإلسراع بالتحول نحو 
المناخ.  تغير  آثار  مواجهة  على  والقادرة  الكربون  المنخفضة  التنمية  مسارات 
وسوف يلزم إصدار عدد من القرارات الهامة المتعلقة بهذه القضايا، في حين 
أن الهيكل األساسي لالتفاق سوف يستند إلى المساهمات المقررة المحددة وطنياً.

األسئلة الرئيسية  2-1

بعد مؤتمر األطراف رقم 15، بدأ برنامج األمم المتحدة للبيئة في إصدار تقرير 
ًثا لكيفية تأثير اإلجراءات والتعهدات  فجوة االنبعاثات السنوي والذي يمثل تقييًما ُمحدَّ
وااللتزامات من ِقبل البلدان على اتجاهات انبعاثات غازات الدفيئة العالمية وكيف 
تبدو نتائج هذا التقييم بالمقارنة بمسارات االنبعاثات التي تتفق مع هدف الحفاظ على 
درجات الحرارة أقل من 1.5° مئوية أو2° مئوية حتى عام 2100. وقد أصبح 
الفرق ُيعرف باسم فجوة االنبعاثات، وهي تحتسب بالنسبة لسنوات محددة مستهدفة.

وفي هذا العام، طلب عدد من البلدان من برنامج األمم المتحدة للبيئة أن ُيجري 
تقييًما علمًيا مستقالً لعملية تقديم المساهمات المقررة المحددة وطنياً لتزويد العملية 
السياسية بالمعلومات. وقد قامت أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 

المناخ بعملية التجميع الرسمية لمؤتمر األطراف رقم 21. 

 2015 لعام  االنبعاثات  فجوة  عن  للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج  تقرير  ويطرح 
أربعة أسئلة رئيسية:

ما هي أحدث التقديرات بالنسبة إلجمالي مستويات االنبعاثات العالمية   )1
اإلبقاء على زيادة  تتسق مع هدف  والتي  في عامي 2025 و2030 
متوسط درجات الحرارة العالمي إلى ما دون 2° مئوية/1.5° مئوية 

فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي بحلول عام 2100؟
ما هو التقدم المحرز في تنفيذ تعهدات مؤتمر المناخ في كانكون للفترة   )2

حتى 2020؟
 2030 لعام  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  مجمل  سيكفي  هل   )3 
)إذا تم تنفيذها بالكامل( للبقاء داخل النطاق المتسق مع هدف الـ2° مئوية؟

االنتقال نحو اتفاق دولي جديد لتغير المناخ  1-1

النظام  لتحويل  العالمية  الجهود  في  تحول  نقطة  يصبح  أن   2015 لعام  يمكن 
االقتصادي السائد في مجال التنمية إلى نظام أكثر استدامة.

وقد توصلت جميع البلدان األعضاء في منظومة األمم المتحدة إلى اتفاق في سبتمبر/
أيلول 2015 على مجموعة تتألف من 17 هدًفا من أهداف التنمية المستدامة لكي 
يتم تحقيقها قبل عام 2030. الصك السياسي الرئيسي لتناول هدف التنمية المستدامة 
رقم 13 - "اتخاذ إجراءات عاجلة لمجابهة تغير المناخ وآثاره" - يتمثل في اتفاقية 
في  أخرى  مرة  البلدان  تلتقي  المناخ. وسوف  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم 
مؤتمر الدول األطراف رقم 21 التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
والذي سيعقد في باريس بغرض التوصل إلى اتفاق دولي جديد بشأن تغير المناخ، 
والذي سوف يطلق عليه من اآلن فصاعًدا "اتفاق باريس". يطمح االتفاق الجديد إلى 
الحد من التغير في درجات الحرارة العالمية إلى ما دون 2° مئوية أو 1.5° مئوية 
من االحترار في عام 2100 بالمقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي. القرار 
لة متفق عليه يكون ذا  "]...[" أن ُيعتَمد بروتوكول أو صك قانوني آخر أو نص ُمحصَّ
أثر قانوني بموجب االتفاقية يسري على جميع األطراف" بدء في األصل في مؤتمر 
الدول األطراف رقم 17 في ديربان )القرار CP.17/1( وقد تم تأكيده مؤخًرا في 
مؤتمر الدول األطراف رقم 20 في ليما )القرار CP.20/1( )اتفاقية األمم المتحدة 

اإلطارية بشأن تغير المناخ، 2014(. 

الدول  مؤتمر  في  الصادرة  القرارات  على  وتأكيًدا  جديد،  التفاق  وكأساس 
المناخ'  تغير  إجراءات  بشأن  ليما  'نداء  طلب  وارسو،  في   19 رقم  األطراف 
المحددة  المقررة  المساهمات  األمانة  إلى  أن ترسل   ]...[" من كل دولة طرف 
 وطنياً تجاه تحقيق هدف االتفاقية طبًقا لما هو منصوص عليه في المادة رقم 2" 
)اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 1992(1 مع ضمان تقديمها 
"]...[ قبل الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الدول األطراف بوقت كاٍف ]...[ 
بأسلوب يساعد على وضوح وشفافية وتفهم المساهمات المقررة المحددة وطنياً" 

)اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 2014(.

وقد  والتكيف،  بالتخفيف  تتعلق  متعددة  أوجه  ذات  الجديد  المناخ  اتفاق  بنية  إن 
أصبحت المجموعة الكبيرة من القضايا الخاضعة للتفاوض أكثر تعقيًدا بكثير

قانونية متصلة بها قد يعتمدها  لهذه االتفاقية وألي صكوك  النهائي  المادة 2 على أن "الهدف  تنص   1
مؤتمر األطراف، هو الوصول، وفًقا ألحكام االتفاقية ذات الصلة، إلى تثبيت تركيزات غازات الدفيئة 
في الغالف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب اإلنسان في النظام المناخي." وينبغي 
بلوغ هذا المستوى في إطار فترة زمنية كافية تتيح للنظم اإليكولوجية أن تتكيف بصورة طبيعية مع 
تغير المناخ، وتضمن عدم تعرض إنتاج األغذية للخطر، وتسمح بالمضي قدًما في التنمية االقتصادية 

على نحٍو مستدام". )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 1992(.

المؤلِّفون الرئيسيون: جون كريستينسن )الشراكة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة والجامعة التقنية في الدنمارك( وبول بيرغون )مستشار مستقل(
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المختارة،  الرئيسية  المجاالت  بعض  في  الممكنة  المساهمات  هي  ما   )4
والتي يمكن اإلسراع باإلجراءات المتخذة فيها لتحسين طموح التعهدات 
الوطنية سواء في الفترة قبل أو بعد دخول اتفاق باريس إلى حيز التنفيذ 
المساهمات  العام  لهذا  ل  المفصَّ التقييم  ويتناول  2020؟  في  المتوقع 
الدولية  التعاونية  المبادرات  من  المقدمة  التخفيف  مجال  في  الممكنة 
نة المتعلقة بالغابات مع التركيز على المبادرة  وأنشطة التخفيف الُمحسَّ

.)REDD+( المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج

هدف التقرير ومبادئ التقييم  3-1

فجوة  عن  للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج  يصدره  الذي  السادس  التقرير  هو  هذا 
االنبعاثات ومع أن تركيز التقييم قد تحول تدريجًيا من فحص فجوة االنبعاثات 
لعام 2020 في البداية إلى التركيز على عام 2030، فإن األسس العلمية ظلت 

تستند بقوة إلى أفضل أساليب التحليل المتاحة في العالم. 

ويظل هدف التقرير كما هو، ويتمثل في تقييم التقدم المحرز عالمًيا نحو خفض 
االنبعاثات المطلوب للبقاء على المسار الصحيح نحو الهدف المتفق عليه وهو 
الحد من زيادة متوسط درجات الحرارة العالمي إلى ما دون 2° مئوية بنهاية 
القرن بالمقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي. وعلى التوازي، يقيِّم التقرير 
بها  اإلسراع  يمكن  وكيف  الالزم  الخفض  لتحقيق  اتخاذها  الممكن  اإلجراءات 
وزيادة نطاقها لسد الفجوة بين الهدف وبين اتجاهات االنبعاثات الفعلية - وهي 

خاصية ثابتة في هذه السلسلة من التقارير.

ً عملية تقييم المساهمات المقررة المحددة وطنيا  4-1

تلك  آثار  تقييم  في  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  تقييم  فريق  نهج  تمثل 
المساهمات على انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في المستقبل. وتعقد المقارنة بين 
انبعاثات غازات الدفيئة في 2025 و2030 في ظل أربعة سيناريوهات - سيناريو 
خط األساس )بفرض عدم وجود سياسات مناخية إضافية منذ 2010(، وسيناريو 
حالًيا(،  وتنفيذها  اعتمادها  يتم  التي  السياسات  )ويشمل  الحالية  السياسة  مسار 
انبعاثات  تتطور  أن  يمكن  )كيف  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  وسيناريو 
غازات الدفيئة مع التنفيذ الكامل للمساهمات المقررة المحددة وطنياً( وسيناريو 
الـ2° مئوية )ويمثل سيناريو عالمياً مثالياً يتسق مع الحد من االحترار إلى ما دون 
2° مئوية حتى عام 2100، مع اإلبقاء على الخيار مفتوحاً لتقوية هدف درجة 
الحرارة العالمية إلى 1.5° مئوية(. وكل سيناريو منها ُمركَّب حيث يستند إلى 
العديد من السيناريوهات المنفردة من األدبيات المنشورة. وتقدر فجوة االنبعاثات 

بالفرق بين سيناريو المساهمات المقررة المحددة وطنياً وسيناريو الـ2° مئوية.

ويتميز نهج التقييم بالمبادئ التالية:

إلى  التقييم  يستند  الوطني،  المستوى  على  المولَّدة  للبيانات  بالنسبة   )1
المحددة  المقررة  المساهمات  في  مباشرة  بصورة  المتاحة  األرقام 

المقدمة رسمًيا. وطنياً 
وبالنسبة للبيانات المّولدة بصورة مستقلة، يستند التقييم إلى التحليالت   )2
المنشورة بعد استعراض النظراء )أو على المخرجات المتعلقة بها( من 
بناًء  النماذج  المستقلين في مجال وضع  المحللين  أو  المجموعات  ِقبل 
على تحليل المعلومات المتاحة في المساهمات المقررة المحددة وطنياً.
المقررة  المساهمات  تقييم  في  الخبراء  من  متوازن  فريق  مشاركة   )3
والقطاعية  المهنية  والخلفية  الجنس  نوع  ناحية  )من  وطنياً  المحددة 

واالنتماء المؤسسي والموقع الجغرافي(.

وطنياً،  المحددة  المقررة  المساهمات  وتقييم  التقرير  إعداد  عملية  وأثناء 
المساهمات  )مثل صور  االفتراضات  فهم  في  الفروق  كثيًرا  الخبراء  ناقش 
مقابل  في  المشروطة  وطنياً  المحددة  المقررة  والمساهمات  التخفيف  في 
قطاع  ومعالجة  الدولية  السوق  آليات  واستخدام  المشروطة،  غير  نظيرتها 
ِقبل  من  )المستخدمة  االفتراضات  تدقيق  خالل  ومن  األراضي(.  استخدام 
استطاع  الدولية(،  والجهات  المستقلة  النماذج  وضع  وجماعات  الحكومات 
دقة  في  الثقة  زيادة  إلى  بالتالي  أدى  مما  العديدة  التناقضات  حل  الفريق 

وصحتها. النتائج 

تنظيم التقرير   5-1

وتقع  التقرير،  نطاق  األول  الفصل  يحدد  حيث   – فصول  ستة  التقرير  يضم 
الفصول التالية في جزأين رئيسيين من التقرير. 

الثاني  الفصل  ويركز  والثالث.  الثاني  الفصلين  يضم  األول  الجزء 
يبدأ  قبل عام 2020. وهو  التخفيف  إجراءات  تحسين  أهمية  على 
ويقيِّم  العالمية  االنبعاثات  لمستويات  الحديثة  التقديرات  بتقديم 
دون  الحرارة  درجات  تثبيت  أهداف  مع  تتسق  التي  المسارات 
المتاحة.  األدبيات  أحدث  على  بناًء  مئوية،  و°1.5  2° مئوية 
ثم يشرح السبب في أهمية اتخاذ إجراءات مبكرة ويبين آثار عدم 
تجاه  المحرز  للتقدم  باستعراض  ذلك  وُيتِبع  اإلجراءات،  تحسين 
المساهمات  الثالث  الفصل  وُيقيِّم  الحالية.   2020 عام  تعهدات 
بلًدا،   146 ي  تغطِّ  ،119 عددها  والبالغ  وطنياً  المحددة  المقررة 
التركيز تحديًدا  1 أكتوبر/تشرين األول 2015، مع  قبل  والمقدمة 
عة  على مدى إسهام المساهمات المقررة المحددة وطنياً بصورة ُمجمَّ
في خفض انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بما يتسق مع الحد من 
2° مئوية  دون  ما  إلى  العالمي  الحرارة  درجات  متوسط  زيادة 
فجوة  قيمة  الفصل  ويحدد  المائة.  في   66> باحتمال   2100 في 
االنبعاثات – الفجوة في 2025 و2030 بين مستويات االنبعاثات 
بالكامل  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  تنفيذ  مع  المستقبلية 
الـ1.5° مئوية  أهداف  مع  تتسق  التي  االنبعاثات  مستويات  وبين 

وال2° مئوية لدرجات الحرارة في 2100. 

الجزء الثاني يستكشف بعض الفرص لتضييق وسد فجوة االنبعاثات 
الرئيسية  القضايا  يبدأ بنظرة عامة على  المتوقعة في 2030. وهو 
على  بناًء   ،2030 قبل  الدفيئة  غازات  انبعاثات  خفض  وإمكانيات 
محوريان.  فصالن  هذا  ويعقب  الحديثة.  الدراسات  من  لعدد  تقييم 
يقيِّم الفصل الخامس المساهمات الممكنة في جهود التخفيف العالمية 
تقودها جهات  التي  الرئيسية  الدولية  التعاونية  المبادرات  من خالل 
فاعلة من خارج أطراف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 
المناخ. وأخيًرا، يستعرض الفصل السادس نطاًقا من أنشطة التخفيف 
المتعلقة بالغابات ويحدد اإلمكانية الفنية لكل من خفض انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون وحجز الكربون الناتجين عن هذه األنشطة في البلدان 
لخفض  المعززة  المبادرة  على  خاصة  بصفة  التركيز  مع  النامية، 

االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات. 

وكما هو الحال في اإلصدارات السابقة، قام فريق دولي من أفضل 
العلماء بإعداد تقرير هذا العام. وقد ساهم 42 عالًما من 24 مجموعة 

علمية في 18 بلًدا في التقرير هذا العام.
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أهمية إجراءات ما قبل عام 2020 
الفصل الثاني

مقدمة  1-2

مؤخًرا،  واتجاهاتها  العالمية  االنبعاثات  مستويات  أوالً  الفصل  هذا  يناقش 
ويستعرض الوجهة التي قد تصل إليها في غياب سياسات مناخ إضافية متعمدة. 
ثم يعرض تقييًما لمسارات االنبعاثات العالمية التي يمكن أن تحافظ على االحترار 
العالمي دون حدود 1.5°مئوية أو 2°مئوية على الترتيب. ويعقب هذا توضيح 
نة ومناقشة آلثار عدم زيادة جهود تخفيف  اتخاذ إجراءات مبكرة ُمحسَّ ألهمية 

تغير المناخ على المدى القصير. 

سوف يكون تحقيق تعهدات كانكون لعام 2020 أمًرا هاًما لالنتقال إلى مسارات 
التخفيف األقل تكلفة بدًءا من عام 2020. لذا فإن القسم 2-2 ينظر عن كثب 
األطراف  على  التركيز  وينصب   .2020 تعهدات  تحقيق  تجاه  المحرز  للتقدم 
حوالي  تولِّد  عة  المجمَّ اقتصاداتها  ألن  نظًرا  العشرين،  مجموعة  في  األعضاء 
ثالثة أرباع انبعاثات غازات الدفيئة في العالم. ولكن، ال يزال تقدم جميع البلدان 
إلى أقصى حد ممكن تجاه تحقيق تعهداتها في كانكون – وتجاوزها في الحالة 

المثلى – أمًرا شديد األهمية.

نة مسارات االنبعاثات العالمية وأهمية اإلجراءات الُمحسَّ  2-2

االتجاهات الحديثة وخطوط األساس   1-2-2
بصورة  العالمية  الدفيئة  غازات  انبعاثات  زادت  الماضية،  العقود  مدار  على 
منتظمة، بتفاوت صغير في إطار االتجاه العام على المدى الطويل. وباإلضافة 
والعشرين  الحادي  القرن  من  األول  العقد  أثناء  االنبعاثات  زادت  ذلك،  إلى 
الثالثة  العقود  خالل  عليه  كانت  مما  المائة/عام(  في   2.2( أسرع  بمعدٍل 
الدولية  الحكومية  )الهيئة  المائة/عام(  في   1.3( العشرين  القرن  من  األخيرة 
)بزيادة  االقتصادية  األزمة  من  التعافي  بعد  2014أ(.  المناخ،  بتغير  المعنية 
إلى  االنبعاثات  نمو  تباطأ   ،)2011-2010 عامي  في  المائة  في   3.5 قدرها 
تقديرات  أحدث  التاليين1.  العامين  مدار  على  المتوسط  في  المائة  في   1.8

طبًقا لمركز البحوث المشترك، المفوضية األوروبية /مكتب التخطيط للبيئة. قاعدة بيانات االنبعاثات   1
 http://edgar.jrc.ec.europa.eu/ ،4.3 اإلصدار )EDGAR( ألبحاث الغالف الجوي العالمية

تحديث عام 2015 )يصدر قريًبا(.

إجمالي  بلغ  الماضي،  العام  في   .2014 عام  إلى  تعود  العالمية2  االنبعاثات 
مكافئ  من  طن  مليار   52.7 نحو  الدفيئة3  لغازات  العالمية  كيوتو  انبعاثات 
 .)1-2 الشكل   457.5-47.9 )النطاق:  السنة  في  الكربون  أكسيد  ثاني 
األحفوري  الوقود  من  العالمية   )CO2( الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  َرت  قُدِّ
الكربون/عام5  أكسيد  ثاني  من  طن  مليار   35.5 بمقدار  وحدهما   والصناعة 

لعام 2014 )النطاق: 638.5-32.5(. 

فإن  االتجاهات،  بهذه  بالمقارنة  إضافية  تخفيف  إجراءات  أية  غياب  في 
توقعات انبعاثات غازات الدفيئة سوف تزداد بشدة على مدار القرن الحادي 
ما  عادة  المثال،  سبيل  على  ة.  ِعدَّ بعوامل  التوقعات  هذه  وتتأثر  والعشرين. 
تؤدي  حين  في  االنبعاثات،  زيادة  إلى  والسّكاني  االقتصادي  النمو  يؤدي 
إنتاج  في  الكربون  شدة  وخفض  العالمي  االقتصاد  في  الطاقة  شدة  تحسينات 
الطاقة بوجه عام إلى انخفاض االنبعاثات. وقد اتسمت العقود الثالثة األخيرة 
أخرى  مرة  زادت  الكربون  شدة  ولكّن  العوامل.  بهذه  العشرين  القرن  من 
أثناء العقد األول من القرن الحادي والعشرين، مما يسهم بالتالي في ارتفاع 

العالمية.  االنبعاثات 

 )EDGAR( بيانات هذا العام متاحة من خالل قاعدة بيانات االنبعاثات ألبحاث الغالف الجوي العالمية  2
.)PRIMAP( ومن خالل نموذج بوتسدام المتكامل في الوقت الحقيقي لتقييم احتماالت مسارات االنبعاثات
للبيئة.  التخطيط  /مكتب  األوروبية  المفوضية  المشترك،  البحوث  مركز  المصادر:   
 ،4.3 اإلصدار   )EDGAR( العالمية  الجوي  الغالف  ألبحاث  االنبعاثات  بيانات   قاعدة 

/http://edgar.jrc.ec.europa.eu تحديث عام 2015 )يصدر قريًبا(،
بوتسدام.   - المناخ  آثار  ألبحاث  بوتسدام  معهد   :PRIMAP4 األساس  خط    
https:/ /www.pik-potsdam.de/research/cl imate-impacts-and-
vulnerabilities/research/rd2-flagship-projects/primap/emissions-module

عة هنا مع إمكانية االحترار العالمي لمدة 100 عام المنشورة في تقرير التقييم الثاني للهيئة  وهي مجمَّ  3
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

فترة ثقة بمقدار 90 في المائة، بناًء على نطاق عدم اليقين الذي تم تقييمه في تقرير التقييم الخامس   4
للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، الفريق العامل رقم 3. 

 ،2015 يونيو/حزيران  الطاقة  لعالم  للبترول  البريطانية  الشركة  استعراض  المصدر:   5 
 .http://www.bp.com/statisticalreview

فترة ثقة بمقدار 95 في المائة، بناًء على آندريه، وآخرون. )2014(.  6

القسم 2-2:
المؤلِّف الرئيسي: جوري روغيلي )المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية(

سميث  ستيفن  األوروبية(،  المفوضية  المشترك،  البحوث  )مركز  مانهوت  غريت  ميت(،  )مكتب  لوي  جاسون  الطاقة(،  بحوث  )معهد  جيانغ  كوجن  المساهمون:   المؤلفون 
)المعمل الوطني في شمال غرب المحيط الهادي(

القسم 3-2:
المؤلِّفون الرئيسيون: تارين فرانسين )معهد الموارد العالمي(، ميشيل دين إلزن )مكتب التخطيط للبيئة التابع لوكالة التقييم البيئي في هولندا(، هانا فيكيت )معهد المناخ الجديد(، 

نيكالس هون )معهد المناخ الجديد(

المؤلفون المساهمون: مينغبين جي )معهد الموارد العالمي(، هيلين فان سويست )مكتب التخطيط للبيئة التابع لوكالة التقييم البيئي في هولندا( 
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الشكل رقم 2-1: انبعاثات غازات الدفيئة التاريخية والمتوقعة حتى 2050
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انبعاثات غازات الدفیئة – كیوتو
(ملیار طن من مكافئ ثاني أكسید الكربون/سنة)

القیمة المتوسطة 
للسیناریو

نطاق سیناریو 
٪۸۰-۲۰

نطاق سیناریو
 + ٪۸۰-۲۰

نطاق عدم الیقین 
بالنسبة للمناخ

االحترار العالمي المتوقع 
بحلول عام ۲۱۰۰

(°مئویة بالنسب إلى ۱۹۰۰-۱۸٥۰)

القیمة المتوسطة للسیناریو

نطاق سیناریو ٪۸۰-۲۰ + 
نطاق عدم الیقین بالنسبة للمناخ

نطاق سیناریو ٪۸۰-۲۰  

خط األساس

 ۲°مئویة
(احتمال >٦٦٪)

تقدیرات EDGAR (تشمل حرق 
الكتلة الحیویة على نطاق واسع)

سیناریوھات تقریر التقییم 
الخامس للھیئة الحكومیة 

الدولیة المعنیة بتغیر المناخ
خط األساس

القیمة المتوسطة (خط)،
۲۰-۸۰٪ (الداكن)

الحد األدنى - الحد األقصى (الفاتح)

حد الـ ۲°مئویة
القیمة المتوسطة (خط)،

۲۰-۸۰٪ (الداكن)
الحد األدنى - الحد األقصى (الفاتح)

الجمیع باستثناء 
انبعاثات حرق 
الكتلة الحیویة

معھد بوتسدام ألبحاث 
(PRIMAP) تأثیر المناخ

أداة مؤشرات تحلیل 
(CAIT) المناخ

EDGAR

+۷° مئویة

+۱° مئویة

+۲° مئویة

+۳° مئویة

+٥° مئویة

.+/-

+٦° مئویة

 **)PRIMAP( ونموذج بوتسدام المتكامل في الوقت الحقيقي لتقييم احتماالت مسارات االنبعاثات )المجموعة الواقعة إلى اليسار: مستويات غازات الدفيئة التاريخية من أداة مؤشرات تحليل المناخ* )الخط المتقطع 
)الخط المتصل(، وقاعدة بيانات االنبعاثات ألبحاث الغالف الجوي العالمية )EDGAR(*** )الخط المنقط( – وجميعها تستبعد انبعاثات حرق الكتلة الحيوية. يبيِّن الخط المتصل المحاط بمنطقة مظللة باللون البني تقديرات 
قاعدة بيانات االنبعاثات ألبحاث الغالف الجوي العالمية )EDGAR( عند تضمين تقديرات االنبعاثات الناتجة من حرق الكتلة الحيوية على نطاق واسع كما في تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 
المناخ، فريق العمل الثالث****، ونطاق عدم اليقين اإلجمالي بنسبة 90%. التقديرات مستمدة من قاعدة بيانات سيناريوهات تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وتبين خطوط األساس )اللون 
الرمادي( والسيناريوهات التي تحد من االحترار إلى ما دون 2°مئوية بحلول عام 2100 بفرصة ُمحتملة )<66 في المائة( على األقل. تبدأ سيناريوهات الـ2°مئوية من مستويات عام 2020 وتفترض المسارات األقل 
تكلفة على المستوى العالمي لما بعد ذلك. يمكن االطالع على بيانات هذه المسارات في الجدول 2-1، تحت ُمسمى "2°مئوية )<66% في 2100("، جنًبا إلى جنب مع تعريفات أهداف درجات الحرارة األخرى. لكل فئة 

فرعية، تظهر القيمة المتوسطة )الخط المتصل( ونطاق النسب المئوية 20-80% )اللون الغامق( ونطاق الحد األدنى واألقصى )اللون الفاتح( النبعاثات غازات الدفيئة بموجب بروتوكول كيوتو. 

المجموعة الواقعة إلى اليمين: الزيادة المتوقعة في درجات الحرارة العالمية في عام 2100 للفئتين الفرعيتين للسيناريو. يمثل عدم اليقين في حالة المناخ نطاق الـ90% من عدم اليقين في دورة الكربون وعدم اليقين 
في استجابة المناخ، طبًقا لما هو مستخدم في تقييم فريق العمل الثالث ضمن تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. تم تجميع إجمالي انبعاثات كيوتو لغازات الدفيئة باستخدام إمكانية 

االحترار العالمي لمدة 100 عام المنشورة في تقرير التقييم الثاني للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. 

المصادر:
)WRI(. http://www.wri.org/resources/data-sets/cait-historical-emissions-data-countries-us-states-unfccc معهد الموارد العالمية :)CAIT( أداة مؤشرات تحليل المناخ *

)PIK( https://www.pik-potsdam.de/research/climate-impacts-and-vulnerabilities/research/rd2-flagship- معهد بوتسدام ألبحاث آثار المناخ :PRIMAP4 خط األساس **
projects/primap/emissions-module

*** قاعدة بيانات االنبعاثات ألبحاث الغالف الجوي العالمية)EDGAR(: مركز البحوث المشترك )JRC(، المفوضية األوروبية / وكالة التقييم البيئي في هولندا )مكتب التخطيط للبيئة(. قاعدة بيانات االنبعاثات 
ألبحاث الغالف الجوي العالمية )EDGAR( اإلصدار http://edgar.jrc.ec.europa.eu/ .3-4، تحديث 2015 )يصدر قريًبا(، )أوليفيه وجانسن ماينهوت، 2012(

**** بناًء على تحديثات من فان دير ويرف وآخرون )2010(.
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أما السيناريوهات التي تتفق مع حدود 1.5°مئوية فتصل بصافي انبعاثات ثاني 
التي  السيناريوهات  وفي   .2050 عام  حوالي  في  الصفر  إلى  الكربون  أكسيد 
ُتبقي على االحترار دون 2°مئوية باحتمال <66 في المائة، يأتي هذا التوقيت 
 2070 عام  حدود  في  تحديًدا  أكثر  بصورة  أو  أكثر،  أو  كامل  بعقٍد  ذلك   بعد 

)النطاق: 2075-2060(12.

الصفر  إلى  العالمية  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  بصافي  الوصول  يعد 
االحترار  من  للحد  أنه  حقيقة  على  مباشرًة  يترتب  وهو  جيوفيزيائًيا.  شرًطا 
أكسيد  ثاني  انبعاثات  أقصى إلجمالي صافي  يلزم وضع حد  أي مستوى،  إلى 
الكربون، وحقيقة أخرى هي أنه حتى يومنا هذا، ال تزال انبعاثات ثاني أكسيد 
صغيرة  مجموعة  هناك  النظرية،  الناحية  من  ازدياد13.  في  العالمية  الكربون 
من السيناريوهات التي يمكنها الحد من االحترار إلى ما دون 2°مئوية14 دون 
األمم  )برنامج  عام 2100  في  بالسالب  الصافية  االنبعاثات  تكون  أن  اشتراط 
المتحدة للبيئة، 2014(. ولكن جميع هذه السيناريوهات تبدأ في جهود تخفيف 
عالمية صارمة قبل عام 2020 )انظر أيًضا القسم 2-2-3(، والتي لم تعد تعتبر 
واقعية. أما سيناريوهات الـ1.5°مئوية المتاحة في األدبيات، فكلها بال استثناء 
تصل إلى صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السالبة بحلول منتصف القرن، 

حتى عند بدء إجراءات التخفيف الصارمة في عام 2010. 

انبعاثات الصفري والسالب من خالل  في معظم السيناريوهات، يتحقق صافي 
أي  ض  تعوِّ التي  السالبة  االنبعاثات  تقنيات  عليها  يطلق  التي  التقنيات  استخدام 
انبعاثات موجبة متبقية. وقد تتحقق هذه االنبعاثات السالبة على نطاق واسع، على 
المثال، من خالل التحريج واسع النطاق أو من خالل الدمج بين الطاقة  سبيل 
الحيوية وبين حجز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه. ولقد خضع الدمج بين الطاقة 
الحيوية وبين حجز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه للدراسة بصورة مطردة على 
مدار العقد الماضي، ولكن ال يزال هناك قدر من عدم اليقين بشأن نشرها على 

نطاق واسع )انظر المرفق ب لمزيد من التفاصيل(. 

بالمقارنة بمسارات الـ2°مئوية، فإن عدد الدراسات التي قامت بتناول المسارات 
التي تحد من االحترار إلى 1.5°مئوية أقل بكثير )كالرك وآخرون، 2014(. 
لذا فإن النتائج تعتبر أقل تأكيداً بالنسبة لحد الـ1.5°مئوية األشد صرامة. ولكن 
وجد أحد االستعراضات العلمية لسيناريوهات الـ1.5°مئوية )روغلي وآخرون 
2015أ( أن مثل هذه السيناريوهات تماثل إلى حٍد كبير السيناريوهات التي تتفق 
القريب  المدى  في  لالنبعاثات  أسرع  بخفض  تتسم  ولكنها  الـ2°مئوية،  حد  مع 
)في 2020 و2030(. بالمقارنة بحد الـ2°مئوية، فإن إزالة الكربون السريعة 
والجذرية من منظومة الطاقة في سيناريوهات الـ1.5°مئوية تستمد قوتها الدافعة 
من انخفاضات سابقة في قطاع الطاقة، وجهود هامة للحد من الطلب على الطاقة 
في قطاعات الصناعة والمباني والنقل، وعدم تأجيل إجراءات التخفيف العالمية 
إلى ما بعد عام 2020. وُيترَجم هذا التحول األسرع إلى تكاليف أعلى كثيًرا. 
على سبيل المثال، ترتفع أسعار الكربون حوالي ضعفين إلى ثالثة أضعاف في 
سيناريوهات الـ1.5°مئوية بالمقارنة بالسيناريوهات التي تحد من االحترار إلى 

ما دون 2°مئوية بفرصة < 66 في المائة )روغلي وآخرون، 2015أ(.

نة  سبب أهمية اإلجراءات المبكرة الُمحسَّ  3-2-2
المدى  على  االنبعاثات  إلى خفض  االنتقال  نة  الُمحسَّ المبكرة  اإلجراءات  تيسر 

الطويل بصورة أكثر صرامة للحد من االحترار إلى ما دون 1.5°مئوية

المتحدة  المقدمة في تقرير فجوة االنبعاثات لعام 2014 )برنامج األمم  تختلف هذه األرقام عن تلك   12
للبيئة، 2014، الجدول 2.1(، حيث اعتبر العام المتوسط الذي سيصل فيه صافي انبعاثات ثاني أكسيد 
إلى  والحراجة  األراضي  استخدام  وتغيير  األراضي  استخدام  تشمل  التي  السنوية  العالمية  الكربون 
الصفر هو عام 2065 )النطاق: 2055-2070(. السبب في ذلك هو استخدام بيانات قاعدة بيانات 
سيناريوهات تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في العام الحالي، بينما 
استند تقدير العام السابق إلى اإلصدار األولي لتلك البيانات. وباإلضافة إلى ذلك، فإن تقديرات هذا 
العام تم تصحيحها إلزالة تحيز العينة من خالل حذف السيناريوهات التي ال تمثل تغيًرا في المستوى 
العالمي، ولكنها تمثل فقط تفاوًتا في أسلوب تقاسم العبء بين المناطق المختلفة. انظر المرفق ب المتاح 

من خالل شبكة اإلنترنت، للحصول على المعلومات الفنية.
لة. انظر روغلي وآخرون )2015ب( لالطالع على مناقشة مفصَّ  13

كالهما باحتمال <66 في المائة أو < 50 في المائة، بناًء على قاعدة بيانات سيناريوهات تقرير التقييم   14
الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

التي تحركها في  الدفيئة والعوامل  انبعاثات غازات  إلى توقع  ُيشار  وعادة ما 
التقييم  تقرير  ف  وُيعرِّ األساس'.  'خط  باسم  للمناخ  مخصصة  سياسات  غياب 
)كالرك  المناخ  بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  عن  الصادر  الخامس 
بعد  مناخية  سياسة  "عدم تضمين  بأنها  األساس'  'خطوط  وآخرون، 2014(، 
انبعاثات غازات  تزيد  أن  يتوقع  الخطوط،  عام 2010"7. وفي ظل مثل هذه 
الدفيئة إلى حوالي 70-90 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون/عام في 
82050، وفي معظم الحاالت سوف يتجاوز االحترار العالمي 4°مئوية بنهاية 

القرن، طبًقا لما يشير إليه الشكل رقم 1-2. 

المسارات نحو 1.5°مئوية و2°مئوية  2-2-2
في عام 2014، وصف تقرير برنامج األمم المتحدة للبيئة عن فجوة االنبعاثات 
ارتباط مستويات درجات الحرارة العالمية بما يطلق عليه موازنات انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون، وكيف يمكن توزيع هذه الموازنات التي تتسق مع الحفاظ على 
االحترار دون 2°مئوية على مدار الزمن )برنامج األمم المتحدة للبيئة، 2014(. 
ورغم أن هذه الموازنات ال تزال تمثل أسًسا مفيدة وسليمة، إال أن تحليل هذا العام 
يستخدم بيانات سيناريو االنبعاثات التي تم تجميعها ألغراض تقرير التقييم الخامس 
للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ9 ليستكشف بشكل أدق توقيت وصول 
صافي االنبعاثات إلى الصفر وتطور انبعاثات غازات الدفيئة السنوية على مدار 
الزمن. كما تم تضمين بيانات من دراسة علمية أجريت مؤخًرا تصف المسارات 

التي تحد من االحترار إلى ما دون 1.5°مئوية بحلول عام 102100. 

يبين الجدول 2-1 خصائص المسارات الخاصة بسيناريوهات كل من 1.5°مئوية 
و2°مئوية. وهي تشير إلى المسارات المعتمدة على اإلجراءات المحدودة حتى 
عام 2020 والتخفيف األقل تكلفة على المستوى العالمي فيما بعد ذلك. ويتسق 
ذلك مع مسارات السياسات الحالية )انظر القسم 2-2 والفصل الثالث(، التي تشير 
ن من إجراءات التخفيف بدًءا من عام 2010 بما  إلى أن المجتمع الدولي لم يحسِّ
البعيد  المدى  الـ2°مئوية األقل تكلفة على  الـ1.5°مئوية أو  يتسق مع مسارات 
بدًءا من عام 2010 فصاعًدا )برنامج األمم المتحدة للبيئة، 2014(. لذلك، فإن 
السيناريوهات المستخدمة في تقرير هذا العام تفترض أن االنبعاثات العالمية في 
عام 2020 تتسق تقريًبا مع تعهدات كانكون لعام 2020 )أي 49-56 مليار طن 
من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2020 كما هو موضح في الجدول 1-2(. 
وباإلضافة إلى ذلك، فإن المسارات المبينة تسمح 'باالرتفاع الكبير' في درجات 
الحرارة - أي أن تتجاوز حد الـ2°مئوية مؤقًتا قبل أن تنخفض تحته مرة أخرى 
من  للحد  الوحيدة  االحتماالت  المسارات  هذه  تمثل  وال   .112100 عام  بحلول 
المرونة  من  متاح  قدر  فهناك  و2°مئوية.  1.5°مئوية  دون  ما  إلى  االحترار 
بالنسبة لالنبعاثات التي تقع خارج النطاق. ولكن هناك حدود لهذه المرونة وال 
في  هذا الحًقا  مناقشة  )وستتم  عام 2020  قبل  اإلجراءات  تحسين  من  مناص 

القسم 3-2-2(.

غازات  انبعاثات  بصافي  السيناريوهات  جميع  تتسم   ،1-2 الجدول  يبين  كما 
الدفيئة إجمالية سالبة على المستوى العالمي بحلول عام 2100. وبالنظر تحديًدا 
إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتي تلعب دوراً مهيمًنا في تحديد االحترار 
على المدى الطويل الذي يصفه المربع 2-1، فإن السيناريوهات التي تتسق مع 
إلى  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  حدود 1.5°مئوية و2°مئوية تصل بصافي 

الصفر على المستوى العالمي ما بين عامي 2045 و2075 )الجدول 1-2(. 

قد تتضمن خطوط األساس التزامات بروتوكول كيوتو حتى 2012 وقد ال تتضمنها.  7
تشير النطاقات القائمة على سيناريوهات في هذا الفصل إلى نطاق قيم النسب المئوية من 20 - 80،   8

مالم ُيذكر خالف ذلك. 
استخدمت سيناريوهات االنبعاثات المتاحة في قاعدة بيانات سيناريوهات تقرير التقييم الخامس للهيئة   9
الحرارة  درجات  تقديرات  تم حساب  الخصوص.  وجه  على  المناخ  بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية 
لقاعدة بيانات تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بنسخة احتمالية من 

تطبيق MAGICC. ) مينهاوزن وآخرون، 2009؛ مينهاوزن وآخرون، 2011(.
روغلي وآخرون )2015أ(. هذه السيناريوهات الخاصة بهدف الـ1.5°مئوية تتجاوز مؤقًتا حدود الـ   10
1.5°مئوية أثناء القرن الحادي والعشرين حتى تنخفض مرة أخرى إلى ما دون ذلك باحتمال يزيد عن 
50 في المائة في عام 2100. ويشار إلى هذا أحياًنا بعبارة االرتفاع الكبير في درجات الحرارة. ال 
تتوافر بيانات كافية لتقييم المسارات التي تعيد االحترار إلى ما دون 1.5°مئوية بحلول عام 2100 

باحتمال <66 في المائة. 
الحرارة  درجات  في  الكبير  باالرتفاع  تسمح  ال  والتي  الـ2°مئوية  بسيناريوهات  الخاصة  المسارات   11 
مبينة في  الحادي والعشرين(  القرن  الحرارة دون 2°مئوية على مدار  فيها درجات  التي تظل  )أي 

الملحق الفني ب بالفصل الثاني، المتاح على شبكة اإلنترنت.
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موازنة ثاني أكسيد الكربون العالمية، وغازات الدفيئة بخالف ثاني أكسيد الكربون وارتباطها باالحترار العالمي المربع 1-2: 
يتطلب الحد من االحترار إلى أي حد مطلوب فرض حد أقصى على إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التراكمية التي من صنع اإلنسان. وقد أوضح الفريق 
العامل األول للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2013( أن زيادة متوسط درجات الحرارة العالمية يتناسب 
مباشرة تقريًبا مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التراكمية منذ فترة ما قبل العصر الصناعي. يترتب على ذلك استنتاج هام وهو أن هناك حداً أقصى النبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون، أو موازنة لثاني أكسيد الكربون، التي يمكن إطالقها في الغالف الجوي على مدار الزمن إذا أراد المجتمع أن يبقى في حدود الـ2°مئوية أو 
غيرها من الحدود التي تفرض على االحترار العالمي. وقد أوضحت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أنه لكي يتحقق الحد من االحترار إلى ما دون 
2°مئوية بفرصة محتملة )أي باحتمال <66%( بحلول نهاية القرن، فإن المتبقي من 'الموازنة' من عام 2011 فصاعداً يبلغ 1000 مليار طن من انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون ) الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2014ب؛ كنوتي وروغلي، 2015(. وللحفاظ على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في حدود مثل 
هذه الموازنة المسموح بها، فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية البد أن تصل إلى الصفر في وقٍت ما أثناء القرن الحادي والعشرين. وينطبق هذا الشرط 
الجيوفيزيائي بغض النظر عن مستوى الموازنة المختار. بالنسبة لغازات الدفيئة بخالف ثاني أكسيد الكربون، والتي تعد أقصر عمًرا في الغالف الجوي، مثل 
الميثان، فإن مستوى االنبعاثات التي تطلق كل عام أكثر أهمية من الكمية التراكمية **. ويعد خفض انبعاثاتها السنوية مهًما أيًضا للحد من زيادة متوسط درجات 
الحرارة العالمية إلى مستويات منخفضة. يبين الجدول 2-1 العام الذي تصل فيه االنبعاثات السنوية العالمية إلى الصفر في كٍل من المسارات التي تمت دراستها.

* هذا الرقم مصحوب بنطاق من عدم اليقين، وهو يعتمد على جهود التخفيف المتزامنة بالنسبة لغازات الدفيئة باستثناء ثاني أكسيد الكربون.
** يعتبر هذا صحيًحا تقريًبا، أما بالنسبة لغازات الدفيئة بخالف ثاني أكسيد الكربون التي تظل في الغالف الجوي لفترة طويلة نسبًيا )على سبيل المثال، يبلغ عمر أكسيد النيتروجين في الغالف الجوي 121 عاًما(، 

هناك تأثير تراكمي أكثر محدودية. انظر على سبيل المثال الدراسة التي أجراها سميث وآخرون. )2012(.

الحد من االحترار في عام 2100 )السماح باالرتفاع الكبير في درجات الحرارة(

 مسارات الحد من االحترار إلى ما دون 1.5°مئوية بحلول عام 2100 باحتماالت أكبر من 50%1.5°مئوية )<50% في 2100(
اإلجراءات المحدودة حتى عام 2020 والتخفيف بأقل التكلفة فيما بعد ذلك.

 السيناريوهات المتاحة: 6؛ عدد أطر وضع النماذج المساهمة: 2
 العام الذي تصل فيه االنبعاثات السنوية العالمية إلى الصفر † بالنسبة إلى:

غازات الدفيئة - بروتوكول كيوتو: (2060-2080(؛ إجمالي ثاني أكسيد الكربون )يشمل استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة(: (2045-2050(؛ ثاني أكسيد 
الكربون من الطاقة والصناعة: (2055-2045(

االنبعاثات السنوية إلجمالي غازات الدفيئة على مستوى العالم ]مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون/عام[

20202025203020502100العام

-56473985القيمة المتوسطة*

-5)-/-(-43)-/-(3714)-/-(4640)-/-(5348)-/-(56النطاق واالنتشار**

 مسارات الحد من االحترار إلى ما دون 2°مئوية بحلول عام 2100 باحتماالت تزيد عن 66%2°مئوية )<66% في 2100(
اإلجراءات المحدودة حتى عام 2020 والتخفيف بأقل التكلفة فيما بعد ذلك.

 عدد السيناريوهات المتاحة: 10؛ عدد أطر وضع النماذج المساهمة: 4
 العام الذي تصل فيه االنبعاثات السنوية العالمية إلى الصفر † بالنسبة إلى:

غازات الدفيئة – بروتوكول كيوتو: 2085 )2080-2090(؛ إجمالي ثاني أكسيد الكربون )يشمل استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة(: 2070 )2060-2075(؛ 
ثاني أكسيد الكربون من الطاقة والصناعة: 2070 )2075-2060(

االنبعاثات السنوية إلجمالي غازات الدفيئة على مستوى العالم ]مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون/عام[

20202025203020502100العام

-524842233القيمة المتوسطة*

-11)-9/-1(170)27/18(2929)44/31(4444)50/46(4953)53/49(55النطاق واالنتشار**

 مسارات الحد من االحترار إلى ما دون 2°مئوية بحلول عام 2100 باحتماالت 50-66%2°مئوية )50-66% في 2100(
اإلجراءات المحدودة حتى عام 2020 والتخفيف بأقل التكلفة فيما بعد ذلك.

 عدد السيناريوهات المتاحة: 4؛ عدد أطر وضع النماذج المساهمة: 2
 العام الذي تصل فيه االنبعاثات السنوية العالمية إلى الصفر † بالنسبة إلى:

 غازات الدفيئة – بروتوكول كيوتو: (2095-2095(، إجمالي ثاني أكسيد الكربون )يشمل استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة(: (2065-2070(؛ 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطاقة والصناعة: (2080-2070(

االنبعاثات السنوية إلجمالي غازات الدفيئة على مستوى العالم ]مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون/عام[

20202025203020502100العام

-535047281القيمة المتوسطة*

-2)-/-(-271)-/-(4629)-/-(4948)-/-(5051)-/-(55النطاق واالنتشار**

المثال، '2085 )2080-2090('؛ ال يتم إعطاء قيمة متوسطة إذا كان عدد  المائة(' – على سبيل  المائة إلى 80 في  'القيمة المتوسطة )النسب المئوية من 20 في  † مقربة إلى أقرب 5 سنوات. شرح الصيغة: 
السيناريوهات المتاحة أقل من 10 سيناريوهات ')الحد األدنى–الحد األقصى(' – على سبيل المثال، ')2080-2060('.

* مقربة إلى أقرب 1 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون/عام
 ** مقربة إلى أقرب 1 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون/عام شرح الصيغة: 'قيمة الحد األدنى )النسب المئوية من 20 في المائة/80 في المائة( قيمة الحد األقصى' – على سبيل المثال، '44)50/46(53'. 

ال يتم إعطاء نسب مئوية إذا كان عدد السيناريوهات المتاحة أقل من 10 سيناريوهات – على سبيل المثال '46)-/-(48'.

الجدول 2-1. نظرة عامة على خصائص المسارات لسيناريوهات الـ1.5°مئوية والـ2°مئوية بناًء على إعادة تحليل قاعدة بيانات تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية 
بتغير المناخ ودراسة أجريت مؤخًرا على سيناريوهات الـ1.5°مئوية15. 

جميع السيناريوهات تتضمن انبعاثات مفترضة لعام 2020 تتسق مع تعهدات غازات الدفيئة الصادرة عن األطراف في كانكون عام 2010، وبالتالي ال تمثل مستويات االنبعاثات 
األقل تكلفة حتى ذلك الحين. وجميع السيناريوهات المتاحة ذات اإلجراءات المحدودة حتى 2020 تعتمد على صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالسالب أثناء القرن الحادي 

والعشرين. معظم السيناريوهات ذات المواصفات المماثلة مقدمة كمساهمة من مشروع السيناريوهات منخفضة األثر على المناخ وتبعات استراتيجيات التحكم الصارم في االنبعاثات 
المطلوبة )LIMITS( للمقارنات16. في قاعدة بيانات سيناريوهات تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. الحظ أن هذا الجدول يقدم بيانات للحد من 

االحترار إلى ما دون 1.5°مئوية و2°مئوية في عام 2100. المزيد من المعلومات متاحة في جداول المرفق ب )متاح من خالل اإلنترنت(.

انظر دراسة روغلي وآخرون )2015أ(.  15
انظر دراسة كريغلر وآخرون )2013(.  16
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و2°مئوية. وسوف تتيح للبلدان 1( تحقيق ما يفوق تعهداتها لعام 2020، 2( 
االنتقال إلى مسار يتسق مع المسار األقل تكلفة بعد 2020. ومن خالل تخفيف 
حدة التغير المفاجئ في االنبعاثات، يؤدي تحسين إجراءات ما قبل 2020 وما 
قبل 2030 إلى خفض ما يسمى بالتحديات االنتقالية )انظر أدناه(. وباإلضافة 

نة تبدو أساسية لترك الباب مفتوًحا أمام  إلى ذلك، فإن اإلجراءات المبكرة الُمحسَّ
الحد من االحترار إلى ما دون 1.5°مئوية بحلول عام 2100. قدمت التقارير 
السابقة )برنامج األمم المتحدة للبيئة، 2012، 2013، 2014( مناقشة مفصلة 

للموازنة بين اإلجراءات المبكرة والمتأخرة. وقد تم إلقاء الضوء على ثالثة 
نة بوجه خاص: مجاالت رئيسية هامة بالنسبة لإلجراءات المبكرة الُمحسَّ

نة المبكرة إلى: االقتصاد والتكنولوجيا، حيث ستؤدي اإلجراءات المحسَّ  .1
تخفيف متطلبات االنخفاضات الحادة للغاية على المدى المتوسط.   •

تيسير التخفيف على المدى المتوسط إلى الطويل من خالل تقليل   •
التمسك بالبنية التحتية التي تستهلك الكربون والطاقة بشكل مكثف 

في منظومة الطاقة وفي المجتمع بأسره.
التي  التكنولوجيات  وتطوير  القصير  المدى  على  التعلم  تشجيع   •

سوف تصبح ضرورية على المدى الطويل.
في  إجراءات  التخاذ  الالزمة  للسياسات  المبكرة  اإلشارات  توفير   •

العقود القادمة.
الفترة  أثناء  االقتصادية  والتحديات  اإلجمالية  التكاليف  خفض   •
في  االستثمارات  زيادة  ناحية  من  المثال،  سبيل  على  االنتقالية، 

مجال الطاقة
تقنيات االنبعاثات  المثبتة مثل  التقنيات غير  خفض االعتماد على   •
منها  االختيار  للمجتمع  يمكن  التي  الخيارات  وزيادة  السالبة17 

لتحقيق الخفض الصارم في االنبعاثات.
خفض  إلى  نة  الُمحسَّ المبكرة  اإلجراءات  تؤدي  سوف  المناخ:  نواتج   .2
مخاطر المناخ، على سبيل المثال، من خالل التأثير على معدل زيادة 

درجات الحرارة )شيفر وآخرون، 2013؛ ريكي وكالديرا، 2014(.
تحقيق  نة  الُمحسَّ المبكرة  اإلجراءات  تتيح  سوف  المشتركة:  الفوائد   .3
القصير، مثل  المدى  المناخ على  تغير  للتخفيف من  المشتركة  الفوائد 
أمن  وتحسين  الهواء،  تلوث  انخفاض  نتيجة  العامة  الصحة  تحسين 

الطاقة وخفض الخسائر في غلة المحاصيل18.

وُتعد قضية االحتجاز بالغة األهمية بطرق متعددة. فحتى مع اإلجراءات المبكرة 
بشكل  الكربون  تستخدم  التي  التحتية  البنية  إغالق  يتحتم  أن  يتوقع  نة،  الُمحسَّ
مكثَّف، مثل محطات توليد الطاقة عن طريق حرق الفحم التي تعمل بال انخفاض 
في حجم انبعاثاتها، قبل نهاية عمرها االفتراضي في بعض سيناريوهات التخفيف 
2013؛  وآخرون،  )روغلي  الوضع  هذا  تفاقم  إلى  التأخير  ويؤدي  الصارمة، 
جونسون وآخرون، 2015(. وباإلضافة إلى ذلك، فإن التأخير يؤدي أيًضا إلى 
احتجاز الممارسات كثيفة الطاقة. والحد من الطلب على الطاقة أمٌر حاسم لكي 

تظل أهداف التخفيف الصارمة ممكنة التحقيق )كالرك وآخرون، 2014(. 

اإلجراءات المبكرة الُمحسنَّة هامة لخفض االعتماد على االنبعاثات السالبة على المدى الطويل، لتحقيق   17
أهداف المناخ الصارمة مثل هدف الـ2°مئوية. ولكن، ال توجد سيناريوهات متاحة تعيد االحترار إلى 
ما دون الـ1.5°مئوية بحلول عام 2100، دون استخدام الطاقة الحيوية المصحوبة بحجز ثاني أكسيد 

الكربون وتخزينه جيولوجًيا.
الحظ أن تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ قد حدد أيًضا اآلثار الجانبية   18

الضارة للتخفيف من تغير المناخ، والتي ينبغي وضعها في االعتبار في الوقت ذاته. 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن تأخير اإلجراءات يعطل االنتقال إلى مجتمع منخفض 
الطلب على الطاقة، نظًرا لالستمرار في تشييد البنية التحتية شديدة االستهالك 
للطاقة. ويؤدي االحتجاز في البنية التحتية التي تستخدم الكربون بكثافة إلى زيادة 
صعوبة االنتقال إلى مسار منخفض الكربون. وبالتالي فإن اإلجراءات المبكرة 
نة هامة للغاية. طبًقا لما سبق توضيحه، فإن تحقيق ما يفوق تعهدات 2020  الُمحسَّ
ن من فرص خفض االنبعاثات الصارم المطلوب في ما بعد 2020  سوف يحسِّ

)روغلي وآخرون، 2013؛ كالرك وآخرون 2014(. 

التقدم المحرز تجاه تعهدات 2020: نظرة أقرب على   3-2
االقتصادات الكبرى

مع  االتساق  تحقيق  في  قبل 2020  التخفيف  إجراءات  أهمية  القسم 1-2  أبرز 
سيناريوهات البقاء دون حد الـ2°مئوية بحلول عام 2100. ومن المحتم أن تحرص 
المسؤولة عن أعلى مستويات االنبعاثات – على  تلك  البلدان – ال سيما  جميع 
في  وتجاوزها   - كانكون  في  تعهداتها  تحقيق  تجاه  ممكن  أقصى حد  إلى  التقدم 
تحقيق  تجاه  المحرز  التقدم  فاحصة على  نظرة  القسم  هذا  ويلقي  المثلى.  الحالة 
العشرين19.  مجموعة  في  األعضاء  األطراف  على  مركًزا   ،2020  تعهدات 
تولِّد هذه االقتصادات مجتمعة ما يقرب من ثالثة أرباع انبعاثات غازات الدفيئة20.

تقييم انبعاثات بلدان مجموعة العشرين لعام 2020 في    1-3-2
ثالث حاالت

العشرين  مجموعة  الحالية ألعضاء  االنبعاثات  مسارات  بين  القسم  هذا  يقارن 
ويجب  لعام 2020.  لتعهداتها  األطراف  هذه  بتحقيق  المتعلقة  المسارات  وبين 
جميع  تتطلب  ال  أوالً،  االعتبار.  في  هامة  تنبيهات  ثالثة  وضع  مع  ُيقرأ  أن 
التعهدات نفس مستوى الجهد لتحقيقها. وبعبارة أخرى، البلد الذي يعد حالًيا على 
المسار الصحيح نحو تحقيق تعهداته لم يبذل بالضرورة جهًدا أكبر لتجنب تخفيف 
االنبعاثات مما بذله بلٌد آخر ليس على المسار الصحيح بعد21. ثانًيا، هذه التنبؤات 
في  التغيرات  مثل  الكلية،  االقتصادية  باالتجاهات  المرتبط  اليقين  لعدم  تخضع 
الناتج المحلي اإلجمالي باإلضافة إلى آثار السياسات. ثالًثا، مسارات االنبعاثات 
 التي تم تحليلها هنا ال تقيِّم بصور كميَّة أثر استخدام التعويضات لتحقيق التعهدات. 
للطرفين  بالنسبة  التعهدات  لتحقيق  واحتسابها  دولًيا،  التعويضات  تداول  تم  إذا 
لم  البلدان  معظم  للتعهدات.  العالمي  األثر  يضُعف  فسوف  والمشتري،  البائع 
توضح بعد نواياها فيما يتعلق باستخدام التعويضات للوفاء بتعهداتها لعام 2020. 
لم تستبعد كٌل من أستراليا والبرازيل وكندا واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة 
التعليق  عن  رسمي  بشكل  أخرى  دول  امتنعت  بينما  االحتمال،  هذه   صراحًة 

)أداة مؤشرات تحليل المناخ، معهد الموارد العالمية، 2015(.

بناًء  التعهد،  انبعاثات عام 2020 في حاالت ثالث: حالة  الجدول 2-2  يقارن 
على البيانات الرسمية، وحالة مسار السياسة الحالية، بناًء على البيانات الرسمية 
وحالة مسار السياسة الحالية بناًء على تحليل مستقل. ويصف المربع 2-2 هذه 

الحاالت الثالث.

والهند  وألمانيا  والبرازيل وكندا وشيلي وفرنسا  العشرين هم األرجنتين وأستراليا  أعضاء مجموعة   19
وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب 
أفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي. في تحليلنا، يشمل 
االتحاد األوروبي جميع الدول األعضاء فيه )بغض النظر عن وضعها بالنسبة لمجموعة العشرين( 
منفردة.  االعتبار بصورة  في  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء  الدول  تؤخذ  واحًدا وال   ويعتبر طرًفا 

بوجه عام، تفرض محدودية البيانات قيوًدا على تقييم تعهدات البلدان األخرى.
باستثناء  العالمية  االنبعاثات  من  المائة  في   77 عن  مسؤولة  األطراف  هذه  كانت   ،2012 عام  في   20
استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة و75 في المائة من إجمالي انبعاثات غازات 
تحليل  مؤشرات  )أداة  والحراجة  األراضي  استخدام  وتغيير  األراضي  استخدام  ذلك  في  بما  الدفيئة 

المناخ، معهد الموارد العالمية، 2015(.
انظر المرفق الثاني. د من تقرير برنامج األمم المتحدة للبيئة عن فجوة االنبعاثات لعام 2013 )برنامج   21

األمم المتحدة للبيئة، 2013( للمزيد من المناقشة حول هذا الموضوع.
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المربع 2-2: افتراضات تحليل التقدم المحرز نحو تحقيق التعهدات

لكل بلد أو طرف، يقارن الجدول 2-2 بين تقديرات االنبعاثات لعام 2020 في ثالث حاالت:

حالة التعهد )البيانات الرسمية(: تحدد أقصى كمية من انبعاثات غازات الدفيئة التي يمكن أن يصل إليها بلد أو طرف ما في 2020 ويتمكن مع ذلك من   .1
الوفاء بتعهده – دون وضع استخدام التعويض في االعتبار. إذا كان التعهد مقدًما في صورة نطاق )أستراليا، البرازيل، الصين، الهند(، فقد تم اعتماد النهاية 
األقل طموًحا للنطاق لتمثل التقدير الرسمي للتعهد. إذا كان لبلٍد ما تعهد مشروط وآخر غير مشروط )إندونيسيا(، لم ُيستخدم سوى التعهد غير المشروط. 
إذا لم يكن لبلٍد ما سوى تعهد مشروط )المكسيك، جنوب أفريقيا( اسُتخدم التعهد المشروط. بالنسبة للبلدان التي تضع تعهداتها في إطار طبًقا لسيناريو لخط 
األساس، فقد افُتِرَض أن خطوط األساس هذه لن يتم تعديلها في المستقبل. بالنسبة للبلدان التي تضع تعهداتها في إطار أهداف شدة غازات الدفيئة، فقد تم 
افتراض النمو االقتصادي الذي يتسق مع التوقعات الرسمية22. اسُتخِدَم مستوى االنبعاثات الصادر عن البلد أو الطرف كمستوى التعهد، حيثما كان متاًحا؛ 

وفيما عدا ذلك، احتسبت هذه المستويات بناًء على بيانات سنة األساس أو خط األساس الرسمية. 

حالة مسار السياسة الحالية )البيانات الرسمية(: تحدد تقديرات انبعاثات عام 2020 الرسمية مع وضع االتجاهات االقتصادية المتوقعة وُنهج السياسات   .2
الحالية في االعتبار بما في ذلك السياسات حتى 2012 على األقل.

حالة مسار السياسة الحالية )التحليل المستقل(: يحدد بالمثل تقديرات انبعاثات عام 2020 مع وضع أفضل التقديرات الحالية لالتجاهات االقتصادية   .3
المتوقعة وُنهج السياسات الحالية في االعتبار، ولكن بناًء على تحليل مستقل وليس بناًء على البيانات الرسمية. األرقام مستقاة من أداة تتبع إجراءات المناخ 
)أداة تتبع إجراءات المناخ، 2015( ومن دراسة دين إلزين وآخرون. )2015( بالنسبة لجميع البلدان، باإلضافة إلى المصادر المحددة للبلدان حيثما أشير 
لذلك. مسار السياسة الحالية )التحليل المستقل( يتمم المصادر الرسمية المبينة في النقطة رقم اثنين من خالل توفير بيانات تهدف إلى تحقيق االتساق عبر 

البلدان وإلى تحقيق االستقالل السياسي.

التنبؤات ال تتضمن إال مجموعة فرعية محدودة من القطاعات والغازات، على سبيل المثال، ُحِذفت انبعاثات الوقود األحفوري نظًرا لعدم إمكانية مقارنتها مع 
التنبؤات واألهداف التي تشمل المجموعة الكاملة لغازات الدفيئة عبر االقتصاد بأكمله. 

بالنسبة للصين، افترض أن الناتج المحلي اإلجمالي سوف يصل إلى 61.6 تريليون إيوان في عام 2020، وهو ما يتسق مع البالغ الوطني للصين )جمهورية الصين الشعبية، 2012(. بالنسبة للهند،   22
افُتِرَض أن الناتج المحلي اإلجمالي سوف يصل إلى 120.41 تريليون روبية )طبًقا لقيمة الروبية في 2006-2007( في عام 2020، وهو ما يتسق مع متوسط السيناريوهات المقدمة من لجنة التخطيط 

لحكومة الهند )2014(.
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الجدول 2-2:   انبعاثات عام 2020 بموجب حالة التعهد وحالتي مسار السياسة الحالية لبلدان مجموعة العشرين )مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(23

حالة تعهد 2020األطراف
)بناًء على البيانات الرسمية(

 مسار السياسة الحالية
)بناًء على البيانات الرسمية(

 مسار السياسة الحالية
)بناًء على التقديرات المستقلة(24 

تفاصيل تعهدات التخفيف ومسار السياسة الحالية

530أ أستراليا
)وزارة البيئة، 2015(

655أ
)وزارة البيئة، 2015(

575-580ب )أداة تتبع إجراءات 
المناخ، 2015(

650-665أ )دين إلزين وآخرون 
)2015

تعهد سنة األساس

ال يشمل مسار السياسة الحالية )البيانات الرسمية( آثار 
صندوق خفض االنبعاثات )انظر النقاش أدناه(

2070أ البرازيل
)الحكومة البرازيلية، 

)2010

1750-2075أ )أداة تتبع إجراءات ال تنطبق
المناخ، 2015(

1470-1520أ )دين إلزين وآخرون 
)2015

تعهد سيناريو خط األساس 

610أ كندا
)وكالة البيئة الكندية، 

)2014

730أ 
)وكالة البيئة الكندية، 2014(

745-2075ب )أداة تتبع إجراءات 
المناخ، 2015(

720-760ب )دين إلزين وآخرون 
)2015

تعهد سنة األساس

14500أ الصين*
جمهورية الصين الشعبية، 

)2012

12200-12600أ )أداة تتبع إجراءات ال تنطبق
المناخ، 2015(

12535-13420أ )دين إلزين 
وآخرون 2015(

تعهد يتعلق بشدة االنبعاثات

تفترض حالة التعهد لعام 2020 انخفاًضا قدره 40% في 
شدة غازات الدفيئة وقيمة الناتج المحلي اإلجمالي طبًقا لما 
لة  هو موضح في جمهورية الصين الشعبية )2012(، معدَّ

طبًقا للتنبؤات بخالف ثاني أكسيد الكربون من أداة تتبع 
إجراءات المناخ )2015(. النهاية العليا لهذا النطاق تستند 
جزئًيا إلى البالغ الوطني الثاني للصين )جمهورية الصين 
الشعبية، 2012(، والذي يضع في اعتباره السياسات حتى 

عام 2010 فقط، ولذا فمن المحتمل أن يكون أعلى من 
انبعاثات 2020 الفعلية.

االتحاد 
األوروبي

4500ب 
)الوكالة األوروبية للبيئة، 

2014أ(

4230ب 
)الوكالة األوروبية للبيئة، 

)2015

4115-4375ب )أداة تتبع إجراءات 
المناخ، 2015(

4105-4370ب )دين إلزين وآخرون 
)2015

تعهد سنة األساس

ال يعكس مسار السياسة الحالية )البيانات الرسمية( جميع 
السياسات المعتمدة بعد منتصف عام 2012.

3815ب الهند* 
)لجنة التخطيط في حكومة 

الهند 2011، 2014(

3500-3600ب )أداة تتبع إجراءات ال تنطبق
المناخ، 2015(

3535-3960أ )دين إلزين وآخرون 
)2015

تعهد يتعلق بشدة االنبعاثات

تفترض حالة التعهد لعام 2020 انخفاًضا قدره 20% في 
شدة غازات الدفيئة طبًقا لبيانات لجنة التخطيط لحكومة 

الهند )2011(، وقيمة الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2020 
طبًقا لبيانات لجنة التخطيط لحكومة الهند )2014(، 

وباستثناء االنبعاثات من الزراعة واستخدام األراضي 
وتغيير استخدام األراضي والحراجة طبًقا لبيانات لجنة 

التخطيط لحكومة الهند )2011(. 

1335أ إندونيسيا
)وزارة التخطيط للتنمية 

الوطنية، 2015(

2185أ 
)وزارة البيئة اإلندونيسية، 

)2010

2540أ )أداة تتبع إجراءات المناخ، ال تنطبق
)2015

1910-1950أ )دين إلزين وآخرون 
)2015

تعهد سيناريو خط األساس

حالة التعهد لعام 2020 بقيمة 1335أ احتسبت بناًء على خط 
األساس من وزارة التخطيط للتنمية الوطنية )2015(25 

حالة التعهد لعام 2020 بقيمة 2185أ احتسبت بناًء على 
خط األساس من وزارة البيئة اإلندونيسية )2010(.

1300ب اليابان
)اتفاقية األمم المتحدة 

اإلطارية بشأن تغير المناخ، 
)2014

1320ب 
)اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

بشأن تغير المناخ، 2014(

1230-1330ب )أداة تتبع إجراءات 
المناخ، 2015(

1135-1330ب )دين إلزين وآخرون 
)2015

1350-1400ب )كوراموتش، 2014(

تعهد سنة األساس

555أ المكسيك
)المكسيك، 2015(

670أ 
)المركز الوطني الستراتيجية 

المناخ والتعاون الدولي، 
)2013

830أ 
)حكومة المكسيك، 2012، 

أمانة البيئة والموارد الطبيعية، 
)2013

785-800أ )أداة تتبع إجراءات 
المناخ، 2015(

770-810أ )دين إلزين وآخرون 
)2015

تعهد سيناريو خط األساس

حالة التعهد لعام 2020 بقيمة 555أ احتسبت من خط 
أساس المساهمات المقررة المحددة وطنياً )المكسيك، 

2015(26 الذي تبلغ قيمته 792.

يستند مسار السياسة الحالية )البيانات الرسمية( إلى حكومة 
ل طبًقا لبيانات أمانة البيئة  المكسيك )2012(، ومعدَّ

والموارد الطبيعية )2013(.

األرقام ال تضع في االعتبار إمكانية شراء التعويضات أو بيعها. األرقام التي تشمل استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة مشار إليها بحرف أ والتي ال تشمل هذا االستخدام مشار إليها بحرف ب.  23
اإلشارات إلى دراسة دين إلزين وآخرين )2015( في هذا العمود تمثل تقديرات مكتب التخطيط للبيئة بناًء على طريقة دين إلزين وآخرين )2015(. بعض األرقام المبينة هنا تم تحديثها طبًقا ألحدث التقديرات المتاحة   24

.http://infographics.pbl.nl/indc/ من
خط األساس بالنسبة للمساهمات المقررة المحددة وطنياً يستند إلى جرد وطني منقح يبين مستويات انبعاثات عام 2010 أقل كثيًرا من تلك المبينة في البالغ الوطني والتي افترضتها الدراسات األخرى المشار إليها   25

.http://ranradgrk.bappenas.go.id/rangrk/beranda/92-bahasa/informasi-sektoral/193-hasil-indc هنا. انظر
يستند خط أساس المساهمات المقررة المحددة وطنياً إلى منهجية جديدة استخدمت إلمكانية االحترار العالمي في تقرير التقييم الخامس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ولذا فهو غير قابل   26
للمقارنة بأي مصادر أخرى مشار إليها هنا. تستخدم جميع المصادر األخرى إمكانيات االحترار العالمي من تقرير التقييم الثاني الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، كما يستخدم المركز الوطني 

الستراتيجية المناخ والتعاون الدولي )2013( منهجية سابقة.
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حالة تعهد 2020األطراف
)بناًء على البيانات الرسمية(

 مسار السياسة الحالية
)بناًء على البيانات الرسمية(

 مسار السياسة الحالية
)بناًء على التقديرات المستقلة(24 

تفاصيل تعهدات التخفيف ومسار السياسة الحالية

جمهورية 
كوريا

550أ
)جمهورية كوريا، 2015( 

545أ 
)جمهورية كوريا، 2014(

745-755ب )أداة تتبع إجراءات ال تنطبق
المناخ، 2015(

585-620ب )دين إلزين وآخرون 
)2015

تعهد سيناريو خط األساس

حالة التعهد لعام 2020 بقيمة 550أ احتسبت من خط أساس 
المساهمات المقررة المحددة وطنياً )جمهورية كوريا، 2015( 

الذي تبلغ قيمته 783.

االتحاد 
الروسي

2515ب 
)حكومة روسيا، 2014(

2410ب 
)حكومة روسيا، 2014(

2600-2075ب )أداة تتبع إجراءات 
المناخ، 2015(

2295-2375ب )دين إلزين وآخرون 
)2015

تعهد سنة األساس

تعكس حالة تعهد 2020 انخفاًضا قدره 25% احتسب بناًء 
على بيانات الجرد الوطني )حكومة روسيا، 2014(

585أ جنوب أفريقيا
)وزارة الشؤون البيئية، 

2011أ، 2011ب(

730-2075ب )أداة تتبع إجراءات ال تنطبق
المناخ، 2015(

560 – 885ب )مكتب التخطيط 
للبيئة، 2015(

تعهد سيناريو خط األساس

الواليات 
المتحدة 

األمريكية

5145أ 
)تقرير فترة السنتين، 

)2013

5920أ 
)تقرير فترة السنتين، 2013(

6360-6600ب )أداة تتبع إجراءات 
المناخ، 2015(

5445-6170أ )دين إلزين وآخرون 
 )2015

تعهد سنة األساس

مسار السياسة الحالية )البيانات الرسمية( مستمد من 
سيناريو 'مع تدابير' في تقرير فترة السنتين )2013(. 

تعتبر الواليات المتحدة األمريكية أنها انتقلت إلى مسار 'مع 
تدابير إضافية'، بنطاق يبلغ 4893-5591 مليون طن من 

مكافئ ثاني أكسيد الكربون لعام 2020.

ال يوجد تعهد لعام 2020

380-480ب )أداة تتبع إجراءات ال يوجد تعهدال يوجد تعهداألرجنتين
المناخ، 2015(

المملكة العربية 
السعودية

645ب )أداة تتبع إجراءات المناخ، ال يوجد تعهدال يوجد تعهد
)2015

655ب )أداة تتبع إجراءات المناخ، ال يوجد تعهدال يوجد تعهدتركيا
)2015

485-690ب )دين إلزين وآخرون 
27)2015

مالحظات: 
أ األرقام تتضمن استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة

ب األرقام ال تتضمن استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة

* تستند أهداف شدة غازات الدفيئة بالنسبة للصين والهند إلى النسبة ما بين انبعاثات غازات الدفيئة والناتج المحلي اإلجمالي. لتحقيق االتساق، قمنا بتحويل هذه القيم إلى قيم مطلقة لالنبعاثات بناًء على الوثائق المشار إليها 

عاليه، ولكن تحديد ما إذا كانت كل بلد قد حققت تعهدها يجب أن يستند إلى شدة االنبعاثات وليس إلى االنبعاثات المطلقة.

التقديرات مقربة إلى أقرب 5 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون/عام.

وتستنتج مجموعة من الدراسات األخرى )مجموعة روديوم، 2014؛ بيلينكي، 2015؛ هاوسكر وآخرون، 2015( أن انبعاثات الواليات المتحدة في عام 2020 يمكن أن تتراوح ما بين 5087-5844 مليون طن   27
من مكافئ ثاني أكسيد الكربون تشمل استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة إذا قامت اإلدارة بتطبيق المزيد من اللوائح المتسقة مع خطة عمل المناخ الخاصة بها.
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2-3-2 تقدم بلدان مجموعة العشرين
بناًء على هذا التحليل، هناك ثالثة من األطراف التي تمت دراستها هنا – الصين 
يؤهلها  الذي  المسار  على   – والهند  وعشرين  الثمان  األوروبي  االتحاد  ودول 
للوفاء بتعهداتها دون شراء تعويضات طبًقا لجميع التحليالت المتاحة. وهناك ثالثة 
أطراف أخرى – البرازيل واليابان وروسيا – على المسار طبًقا لمعظم التقديرات 
وفي حدود واحد في المائة وواحد في المائة وثالثة في المائة من مستوى التعهد، 

على الترتيب، طبًقا لجميع التقديرات.

بالمقارنة  الدفيئة  غازات  شدة  خفض  إطار  في  وضعت  والهند  الصين  تعهدات 
الوقت  في  البلدين  كال  أن  إلى  المصادر  من  العديد  وتشير   ،2005 بمستويات 
الحالي على المسار المؤهل لتحقيق هذه التعهدات. تشير الدراسات إلى أن الصين، 
والتي تعهدت بخفض شدة االنبعاثات بنسبة 40-45 في المائة، في طريقها إلى 
تحقيق خفض قدره 42 على األقل )الوكالة الدولية للطاقة، 2014أ و2014ب؛ 
شا  دراسة   ،2015 للبيئة،  التخطيط  مكتب  2015؛  المناخ  إجراءات  تتبع  أداة 
أنه   )2014( وآخرون  غارغ  دراسة  تبين  للهند،  بالنسبة   .)2015 وآخرون، 
بحلول عام 2012، كانت الهند قد خفضت شدة انبعاثاتها بالفعل بمقدار 17 في 
المائة تعهدت بخفضها بحلول عام 2020، وتبين  المائة من أصل 20-25 في 
أداة تتبع إجراءات المناخ )2015( ومكتب التخطيط للبيئة )2015(، أن الهند في 
طريقها إلى خفض االنبعاثات بمقدار 36 في المائة أو 28 في المائة بحلول عام 

2020، على الترتيب28.

أعلنت اليابان تعديل تعهدها في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 من خفض مستويات 
1990 بنسبة 25 في المائة إلى خفض مستويات 2005 بنسبة 3.8 في المائة 
)وهو ما يماثل زيادة تقدر بحوالي 3.1 في المائة عن مستويات 1990(. ورغم 
أن هذا التعديل يسهِّل على اليابان كثيًرا مهمة الوفاء بتعهدها، إال أن التنبؤات 
الرسمية الحالية التزال تضع انبعاثات اليابان لعام 2020 فوق حد تعهداتها بقليل 
)اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 2014(. وتختلف التنبؤات 
المستقلة اختالًفا طفيًفا - حيث تشير أداة تتبع إجراءات المناخ )2015( إلى أن 
اليابان في طريقها إلى تحقيق تعهداتها المنقحة، في حين أن الدراسة التي أجراها 
دين إلزن وآخرون )2015( تتوقع أن يتراوح النطاق في 2020 ما بين قيمة 
أقل قليالً من مستوى التعهد وقيمة أكثر قليالً منها. ولكن المسار الفعلي لليابان 
سوف يعتمد بشدة على األدوار التي ستقوم بها كل من الطاقة النووية والطاقة 

المستمدة من حرق الفحم في الوفاء باالحتياجات المستقبلية29.

و/أو  اإلجراءات  من  المزيد  إلى  والمكسيك  كندا  تحتاج  أن  المحتمل  ومن 
التعويضات المشتراة للوفاء بتعهداتهما، وذلك طبًقا للتوقعات الحكومية والمستقلة 
على حٍد سواء. ويشترط تعهد المكسيك لعام 2020 توفير التمويل والدعم الفني 

المناسبين من البلدان المتقدمة كجزء من اتفاق عالمي )المكسيك، 2015(.

وطبًقا للتحليالت المستقلة، سوف يلزم اتخاذ جمهورية كوريا إلجراءات إضافية 
الرسمية  التقديرات  على  بناًء  هذا  من  التحقق  يمكن  ال  ولكن  بتعهداتها،  للوفاء 
أقل  هو  ما  بين  ما  لعام 2020  االنبعاثات  توقعات  وتتراوح  للجمهور.  المتاحة 
بكثير من مستوى التعهد إلى ما هو أكثر منه بكثير )أداة تتبع إجراءات المناخ، 

2015 ودراسة دين إلزين وآخرون، 2015(. 

التحليالت  تؤدي  األمريكية،  المتحدة  والواليات  أستراليا30  من  لكل  وبالنسبة 
الحكومية والتحليالت المستقلة إلى استنتاجات مختلفة فيما يتعلق بالتقدم المحرز 
عام  انبعاثات  تبلغ  أن  الحكومة  تتوقع  بالنسبة ألستراليا،  تعهداتهما.  تنفيذ  نحو 
2020 ما يقرب من 655 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وال يشمل 
ح حكومة أستراليا أنها تسير "على  هذا تأثير صندوق خفض االنبعاثات. وتصرِّ
ثاني أكسيد  إلى 533 مليون طن من مكافئ  لتحقيق هدف الوصول  الطريق" 
المتوقع  من  مشروعات  على  الطوارئ  مواجهة  تعاقد صندوق  وقد  الكربون، 
الكربون  أكسيد  ثاني  مكافئ  من  مليون طن  قدره 47  انخفاض  إلى  تؤدي  أن 
)كومنولث أستراليا، 2015(. قبل المزاد المبدئي، استعرضت هيئة تغير المناخ 
أنه  إلى  االنبعاثات وخلصت  إمكانيات صندوق خفض  )2014( دراسات عن 
في  االنبعاثات  أن مساهمة صندوق خفض  إلى  الدراسات  تشير هذه  "بإيجاز، 

أهداف  من  األدنى  الحد  لتحقيق  المطلوب  القدر  تبلغ  ال  قد  االنبعاثات  خفض 
أستراليا لعام 2020. التحليالت المستقلة )أداة تتبع إجراءات المناخ، 2015، 

مكتب التخطيط للبيئة 2015( تتنبأ بانبعاثات أعلى من مستوى التعهد. 

قبل المزاد األولي، استعرضت هيئة تغّير المناخ )2014( الدراسات التي أُجريت 
حول إمكانات صندوق خفض االنبعاثات وخلُصت إلى أنه "باختصار، تشير هذه 
الدراسات إلى أن مساهمة صندوق خفض االنبعاثات في الخفض الفعلي لالنبعاثات 
من المرجح أن تقل كثيراً عما هو مطلوب لتلبية الحد األدنى لهدف أستراليا لعام 
2020." وتتنبأ التحليالت المستقلة )أداة تتبع تغير المناخ، 2015؛ مكتب التخطيط 

للبيئة،2015( بأن يكون مستوى االنبعاثات أعلى من مستوى التعهد.

ملحق  من  إضافية'  تدابير  'مع  سيناريو  أن  األمريكية  المتحدة  الواليات  وتؤكد 
هذا  ويبين  لها.  الحالية  السياسة  مسار  يمثل   2014 لعام  السنتين  فترة  تقرير 
المسار أن الواليات المتحدة في طريقها لتحقيق تعهدها. أما التحليالت المستقلة، 
في المقابل، فتبين أن هناك حاجة إلى مزيد من اإلجراءات )انظر، على سبيل 
المثال، مجموعة روديوم، 2014؛ بيلينكي، 2015؛ أداة تتبع إجراءات المناخ؛ 

2015هاوسكر وآخرون، 2015؛ مكتب التخطيط للبيئة، 2015( 

ال تكفي المعلومات المتاحة حالًيا لتحديد ما إذا كانت إندونيسيا وجنوب أفريقيا في 
طريقهما لتحقيق تعهداتهما. بالنسبة إلندونيسيا، تتفاوت التوقعات المستقلة عبر نطاق 
واسع، والتوقعات الرسمية التي تعكس السياسات الحالية غير متاحة. أما في حالة 
جنوب أفريقيا، فالتوقعات الرسمية لعام 2020 ال تعكس السياسات التي تم اعتمادها 
وتنفيذها مؤخًرا، والتقديرات المستقلة تتفاوت بصورة كبيرة، ما بين ما هو أقل من 

مستوى التعهد بكثير إلى ما هو أكثر منه بكثير. وتعهد جنوب أفريقيا مشروط.

وأخيًرا، لم تقترح كل من األرجنتين والمملكة العربية السعودية وتركيا تعهدات لخفض 
انبعاثات غازات الدفيئة لعام 2020. )حتى 1 أكتوبر/تشرين األول 2015، قدمت 
األرجنتين وتركيا تعهداتهما لما بعد عام 2020 إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

بشأن تغير المناخ كجزء من المساهمات المقررة المحددة وطنياً الخاصة بهما(.

على الرغم من أن التقدم المحرز في تنفيذ السياسات التي تتسق مع التعهدات، 
إال أنه هناك المزيد من العمل المطلوب إنجازه لكي تفي دول مجموعة العشرين 
بأكملها بتعهداتها. وباإلضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى بيانات أفضل لتتبع هذا 
التقدم في بعض البلدان بصورة مناسبة. سوف يؤدي ضمان التقدم المستمر نحو 
تحقيق تعهدات 2020 إلى خفض عبء التخفيف المرتبط بتحقيق تعهدات ما بعد 

عام 2020 والمنصوص عليها في المساهمات المقررة المحددة وطنياً.

قدم هذا القسم دراسة لمدى تقدم بلدان مجموعة العشرين نحو مستوى الحد األدنى 
من تعهداتها لعام 2020، في ضوء أهمية خفض غازات الدفيئة قبل عام 2020 
لتحقيق االتساق مع سيناريوهات الـ2°مئوية، مع آثار تمتد إلى ما بعد 2020. 
االنبعاثات  فجوة  يتناول  ال  التقرير  هذا  فإن  الفصل،  هذا  في  سابًقا  ُذِكَر  وكما 
العالمية لعام 2020، لذلك فإن األثر التراكمي للتقدم المحرز نحو تعهدات عام 
2020 لم يتم احتسابه. وجد برنامج األمم المتحدة للبيئة )2014( أن االنبعاثات 
طبًقا لمسار السياسة الحالية العالمي - مع أخذ التقدم الذي أحرزته بلدان مجموعة 
العشرين في االعتبار - يتسق تقريًبا مع نهاية النطاق التي تعبر عن االنبعاثات 

األعلى المرتبطة بتحقيق التعهدات غير المشروطة.

ومن المهم اإلقرار بأن مستويات التعهدات هذه ال تتسق مع المسارات األقل تكلفة 
للحد من االحترار مع اتخاذ إجراءات تخفيف صارمة بدًءا من 2010 )برنامج 
األمم المتحدة للبيئة، 2014(. في الحالة الُمثلى، سوف تدرك جميع البلدان التي 
لها تعهدات لعام 2020 الحاجة إلى تجاوز ما قطعته على نفسها، في حين سوف 
تقوم البلدان التي ليست لها تعهدات لعام 2020 بتقوية طموحها الذاتي في مجال 
تخفيف حدة تغير المناخ باستخدام السياسات والتدابير المناسبة. وسوف يتيح هذا 
االنتقال إلى مسار يتسق مع المسار األقل تكلفة بعد 2020، مع ما يصحب ذلك 
من منافع اقتصادية وتقنية واجتماعية مشتركة باإلضافة إلى فوائد نواتج المناخ 

التي تم إلقاء الضوء عليها في هذا القسم. 

)مكتب  المائة  في   8.5 يساوي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  معدل  أن  بافتراض  للصين  الحساب  تم   28
للهند  الحساب  وتم  المناخ، 2015(،  إجراءات  تتبع  )أداة  المائة  في  و7.0  للبيئة، 2015(  التخطيط 
بافتراض أن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي يساوي 7.5 في المائة )مكتب التخطيط للبيئة، 2015( 

و6.4 في المائة )أداة تتبع إجراءات المناخ، 2015(.
تنبأت دراسة أجريت بتكليف من وزارة البيئة في اليابان )وزارة البيئة، 2015( أنه بحلول عام 2030،   29
حالة  في  المائة  في   30-25 حوالي  إلى  الكهرباء  قطاع  في  المتجددة  الطاقة  حصة  تصل  أن  يمكن 

'االنتشار المتوسط' وإلى 30-35 في المائة في حالة 'االنتشار المرتفع'.
انظر هيئة تغير المناخ )2014( لمزيد من النقاش.  30
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فجوة االنبعاثات في 2025 و2030
الفصل الثالث

المربع 3-1: المساهمات المقررة المحددة وطنياً في قراري وارسو )2013( وليما )2014( بموجب اتفاقية األمم 
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

استحدث قرار وارسو رقم 1/م.أ.19 )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 2013( مفهوم المساهمات المقررة المحددة وطنياً كما يلي:
دعوة جميع األطراف إلى بدء أو تكثيف التحضيرات للمساهمات المقررة المحددة وطنًيا، دون المساس بالطبيعة القانونية لهذه المساهمات،   •

دعوة جميع األطراف إلى إبالغ مؤتمر األطراف بالمساهمات المقررة المحددة وطنياً قبل دورته الحادية والعشرين بوقت كاٍف "]...[ )بحلول الربع   •
األول من عام 2015 بالنسبة إلى األطراف المستعدة للقيام بذلك( على نحو يعزز وضوح وشفافية هذه المساهمات المقررة وييّسر فهمها، دون المساس 

بالطبيعة القانونية للمساهمات".

ر ليما 1/م.أ.20 )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 2014( على النقاط المتفق عليها في وارسو باإلضافة إلى: وقد أّكد الُمقرَّ
اتفق على أن المساهمات المقررة المحددة وطنياً لكل طرف من أجل تحقيق هدف االتفاقية المحدد في المادة 2 منها ستشكل تقدًما يتعدى التعهد الحالي   •

للطرف المعني
دعا جميع األطراف إلى النظر في اإلبالغ بتعهداتها في مجال التخطيط للتكيف أو النظر في إدراج مكون يتعلق بالتكيف في مساهماتها المقررة المحددة وطنياً  •
اتفق على أن المعلومات التي ستقدمها األطراف يمكن أن تشمل، حسب االقتضاء، من بين جملة أمور، معلومات قابلة للقياس بشأن النقطة المرجعية )بما   •
في ذلك سنة األساس، حسب االقتضاء(، واألطر الزمنية و/أو فترات التنفيذ والنطاق والتغطية، وعمليات التخطيط واالفتراضات، والُنُهج المنهجية بما 
فيها تلك المتعلقة بتقدير وحساب غازات الدفيئة البشرية المنشأ، وعند االقتضاء عمليات اإلزالة، وإلى أي مدى يرى الطرف أن مساهماته المقررة المحددة 
وطنياً منصفة وطموحة، في ضوء ظروفه الوطنية، وكيف يساهم في تحقيق هدف االتفاقية المحدد في المادة 2 منها )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 

تغير المناخ، 1992(.

المؤلِّفون الرئيسيون
ميشيل دين إلزن )مكتب التخطيط للبيئة التابع لوكالة التقييم البيئي في هولندا(، تارين فرانسين )معهد الموارد العالمي(، نيكالس هوّن )معهد المناخ الجديد(، هارالد وينكلر )جامعة 
كيب تاون(، روبرتو شيفر )الجامعة الفيدرالية في ريو دي جانيرو(، فو شا )المركز الوطني الستراتيجية المناخ والتعاون الدولي(، آميت غارغ )المعهد الهندي لإلدارة في أحمد آباد(

المؤلفون المساهمون
غاي كانليف )جامعة كيب تاون(، حنا فيكيتا )معهد المناخ الجديد(، مينغبين جي )معهد الموارد العالمي(، جياكومو غراسي )مركز البحوث المشترك، المفوضية األوروبية(، مارك 
رولفزيما )مكتب التخطيط للبيئة التابع لوكالة التقييم البيئي في هولندا(، جوري روغيلي )المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية(، سيباستيان ستيرل )معهد المناخ الجديد(، إيفيلين فاسكيز 

)الجامعة الفيدرالية في ريو دي جانيرو(

مقدمة  1-3
أشار نداء ليما بشأن إجراءات تغير المناخ، الذي اعتمدته أطراف اتفاقية األمم 
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في ديسمبر/كانون األول 2014، إلى الفجوة 
بين تعهدات األطراف الخاصة بالتخفيف لعام 2020 وبين مسارات االنبعاثات 
المتسقة مع الحد من زيادة متوسط درجات الحرارة العالمي إلى ما دون 2°مئوية 
 .)2014 المناخ،  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  )اتفاقية  1.5°مئوية  أو 
باإلبالغ  لألطراف   2013 لعام  وارسو  قرار  أصدرها  التي  الدعوة  جدد  وقد 
بمساهماتها المقررة المحددة وطنياً لتحقيق هدف االتفاقية )اتفاقية األمم المتحدة 

اإلطارية بشأن تغير المناخ، 2013( )انظر المربع 1-3(. 

المقدمة حتى 1 أكتوبر/ يتناول هذا الفصل المساهمات المقررة المحددة وطنياً 
2015أ(  المناخ،  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  )اتفاقية   1 األول  تشرين 

مع التركيز بصفة خاصة على مدى توافق المساهمات المقررة المحددة وطنياً 
عة مع الهدف طويل األمد لالتفاقية، والذي يتمثل في "]...[ الوصول  بصورة ُمجمَّ
إلى ]...[ تثبيت غازات الدفيئة في الغالف الجوي عند مستوى يحول دون وقوع 
اً  تدخل خطير من جانب اإلنسان في النظام المناخي". يقدم هذا الفصل تقديًرا كميَّ
لـ'فجوة االنبعاثات' – وهي الفجوة بين االنبعاثات المستقبلية في ظل التنفيذ الكامل 
للمساهمات المقررة المحددة وطنياً واالنبعاثات في ظل المسارات التي تتسق مع 
الحد من االحترار إلى ما دون 2°مئوية في 2100 - للعامين 2025 و2030. 
يقدم الفصل أوالً معلومات نوعية حول المساهمات المقررة المحددة وطنياً التي 
تم تقديمها، والتي تتعلق - على سبيل المثال، بمعالجة التكيف والمساواة ومختلف 
مشكالت حسابات غازات الدفيئة. ثم يقدم تقديًرا كمًيا لمسارات انبعاثات غازات 
الدفيئة العالمية مستقبالً مع افتراض التنفيذ الكامل للمساهمات المقررة المحددة 
دون  ما  إلى  االحترار  من  تحد  التي  بالمسارات  ويقارنها   ،2030 إلى  وطنياً 
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ضح البلدان التي قدمت المساهمات المقررة المحددة وطنياً قبل 1 أكتوبر/تشرين األول 2015
الشكل رقم 3-1: خريطة تو

صة بمعهد الموارد العالمية )معهد الموارد العالمية، 2015(
ت تحليل المناخ الخا

ت المناخ، أداة مؤشرا
ف بيانا

صدر: مستكش
الم

س
ف سنة األسا

هد
س

ف سيناريو خط األسا
هد

ف ذو مستوى محدد
هد

ت
ف شدة االنبعاثا

أهدا

ت المقررة المحددة وطنًيا حتى ۱ أكتوبر/تشرين 
م المساهما لم ُتَقدَّ

األول ۲۰۱٥

ت الدفيئة
ف لغازا

ت مقررة محددة وطنياً ولكن دون هد
مساهما

ف المسار
هد

ت المقررة المحددة وطنياً قبل ۱ أكتوبر/تشرين األول ۲۰۱٥
ت المساهما

ضح البلدان التي قدم
الشكل رقم ۳-۱: خريطة تو

صادرة عن معهد الموارد العالمية
ت تحليل المناخ ال

ص بأداة مؤشرا
ف بيانات المناخ الخا

تمت مواءمتها عن طريق مستكش
ضمنًيا التأييد الرسمي أو القبول من ِقبل األمم المتحدة

ت المستخدمة على هذه الخريطة ال تعني 
مالحظة: الحدود واألسماء المبينة والتسميا

Base year target

Baseline scenario target
Fixed level target
Intensity target

Base year target

Baseline scenario target
Fixed level target
Intensity target
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المساهمات  تقييم  ويتم   .2-2 الفصل  في  عنها  الحديث  سبق  التي  الـ2°مئوية 
مشروطة  غير  بصورة  بها  القيام  البلدان  تعتزم  التي  وطنياً  المحددة  المقررة 
الخاضعة لشروط )مثل  بشكل منفصل عن المساهمات المقررة المحددة وطنياً 
توفير التمويل الدولي الخاص بالمناخ(. وُيعرض تحديث نهائي للتقييم يشمل ما 
 UNEP( التفاعلي للبيئة  المتحدة  تقديمه بعد ذلك على موقع برنامج األمم  تم 

Live( قبل بدء مؤتمر األطراف رقم 21.

الخصائص العامة للمساهمات المقررة المحددة وطنياً   2-3
التي تم تقديمها: 

بحلول 1 أكتوبر/تشرين األول 2015، كان هناك إجماالً 119 من المساهمات 
المقررة المحددة وطنياً، تغطي 146 بلًدا و85-88 في المائة من انبعاثات غازات 
الدفيئة العالمية في 2012 )مركز البحوث المشترك/مكتب التخطيط للبيئة، 2012؛ 
معهد الموارد العالمية، 2015(، التي تم تقديمها إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
بشأن تغير المناخ2,1. تتضمن كل مساهمة من المساهمات المقررة المحددة وطنياً 
مكوًنا خاًصا بالتخفيف ويتناول أكثر من 85 في المائة منها التخفيف والتكيُّف مًعا. 

وهناك خمسة عشر من المساهمات المقررة المحددة وطنياً تغطي التخفيف فقط.

)انظر  المناطق  جميع  من  وطنياً  المحددة  المقررة  التخفيف  مساهمات  تقديم  تم 
المساهمات  بتقديم  لالنبعاثات  مسببة  بلدان  عشرة  أكبر  وقامت   ،)1-3 الشكل 
الخاصة بها جميًعا قبل 1 أكتوبر/تشرين األول. وهي،  المحددة وطنياً  المقررة 
بحسب الترتيب التنازلي لمستويات انبعاثاتها، الصين والواليات المتحدة األمريكية 
واالتحاد األوروبي والهند وروسيا وإندونيسيا والبرازيل واليابان وكندا والمكسيك. 
حدد استعراض المساهمات المقررة المحددة وطنياً المقدمة حتى 1 أكتوبر/تشرين 

األول 2015 التصنيفات العامة المتعلقة بالتخفيف كما يلي:

التغطية: تقرر 38 من المساهمات المقررة المحددة وطنياً أنها تشمل االقتصاد 
بأكمله. والعديد من هذه المساهمات تغطي 100 في المائة من انبعاثات غازات 
قدرها  تغطية  على  األخرى  المساهمات  إحدى  تنص  حين  في  الوطنية  الدفيئة 

98.5 في المائة.

القطاعات: تشمل 50 من المساهمات المقررة المحددة وطنياً على جميع فئات 
القطاعات الرئيسية الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 
)الطاقة والعمليات الصناعية واستخدام المنتجات، والزراعة والنفايات واستخدام 
من   61 تختص  حين  في  والحراجة(  األراضي  استخدام  وتغيير  األراضي 
المساهمات المقررة المحددة وطنياً بقطاعات محددة. هناك ثمان من المساهمات 

المقررة المحددة وطنياً التي ال تنص صراحة على القطاعات التي تغطيها. 

المحددة وطنياً  المقررة  المساهمات  النيتروجين: تغطي 19 من  فلوريد  ثالثي 
ثالثي فلوريد النيتروجين )NF3 وهو أيًضا من غازات كيوتو اعتباًرا من 2013 
فصاعًدا( باإلضافة إلى جميع غازات الدفيئة الخاصة بكيوتو لفترة التعهد األولى. 
فيما يخص ثالثي فلوريد النيتروجين، تحدد بلدان )الغابون وجمهورية الكونغو( 

الغاز الذي سوف يتم تضمينه في المستقبل.

غازات دفيئة انتقائية: تغطي 50 من المساهمات المقررة المحددة وطنياً ثاني 
المساهمات  إحدى  )وهناك  فقط  والميثان  النيتروجين  وأكسيد  الكربون  أكسيد 
المقررة المحددة وطنياً األخرى التي تتضمن سادس فلوريد الكبريت باإلضافة 
المحددة  المقررة  المساهمات  من  عشرة  إحدى  تشمل  الغازات(.  هذه  إلى 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فقط، في حين هناك بلدان فقط )المكسيك  وطنياً 
على  عالوة  األجل3  قصيرة  المناخية  المؤثرات  بتضمين  قاما  وموريشيوس( 

غازات بروتوكول كيوتو لفترة االلتزام األولى.

إمكانية االحترار العالمي لمدة 100 عام: ُيشار إلى المقياس الشائع الخاص بقيم 
إمكانية االحترار العالمي لمدة 100 عام، في بعض المساهمات المقررة المحددة 

هذا اإلجمالي البالغ 119 يأخذ في االعتبار أن االتحاد األوروبي قد قّدم المساهمات المقررة المحددة وطنياً   1
عة كمساهمة واحدة. وعند احتساب الدول األعضاء في االتحاد األوروبي بشكل منفصل على  بصورة مجمَّ

أساس 28 دولة، فإن إجمالي عدد البلدان التي تغطيها المساهمات المقررة المحددة وطنياً يصبح 146.
تغطي جميع القطاعات بما في ذلك استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة، وجميع   2
وأكسيد   )CH4( والميثان   )CO2( الكربون  أكسيد  ]ثاني  األولى  التعهد  لفترة  الستة  كيوتو  غازات 
بالفلور  المشبعة  الكربون  ومركبات  فلورية  الهيدروكلورية  الكربون  ومركبات   )N2°( النيتروجين 

 .])SF6( وسادس فلوريد الكبريت
المساهمات المقررة المحددة وطنياً غير المشروطة الخاصة بالمكسيك تكافئ خفًضا مقداره 51 في   3
المائة من الكربون األسود؛ مع انخفاضات مشروطة تمتد إلى 70 في المائة من انبعاثات الكربون 
األسود، وكالهما أقل من العمل المعتاد حتى 2030. وال تقدم موريشيوس معلومات إضافية بشأن 

انبعاثات المؤثرات المناخية قصيرة األجل الخاصة بها.

الهيئة  عن  الصادرة  التقييم  تقارير  مختلف  إلى  اإلشارة  مع  كلها،  وليس  وطنياً 
العالمي  االحترار  إمكانية  قيم  فإن  كذلك  المناخ.  بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية 
ليست جميعها متساوية. فهناك  المستخدمة في المساهمات المقررة المحددة وطنياً 
38 من المساهمات المقررة المحددة وطنياً تشير إلى استخدام قيم إمكانية االحترار 
العالمي لمدة 100 عام من تقرير التقييم الثاني الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغير المناخ، في حين تستخدم 29 من المساهمات المقررة المحددة وطنياً 
بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  عن  الصادر  الرابع  التقييم  تقرير  من  قيًما 
المناخ. وتستخدم المكسيك والبرازيل واإلكوادور قيم إمكانية االحترار العالمي لمدة 
100 عام من تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. 
كما تشير البرازيل أيًضا إلى قيم إمكانية درجة الحرارة العالمية على لمدة 100 عام 

من تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

صور مساهمات التخفيف   1-2-3
يبين الشكل 3-1 أن مساهمات التخفيف الخاصة باألطراف تتخذ صوًرا متعددة. 
ويرد أدناه ملخص للصور المختلفة لألهداف التي تقوم األطراف بتضمينها في 

المساهمات المقررة المحددة وطنياً الخاصة بها.

تبلغ  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  من   32 هناك  األساس:  سنة  هدف 
األساس  سنة  وتتفاوت  التاريخية.  األساس  سنة  انبعاثات  من  مطلق  بخفض 
اختارت  أعوام 1990 و2005 و2010. وقد  وأكثرها شيوًعا هي  المختارة، 
معظم األطراف العام 2030 ليكون العام المستهدف لمساهماتها المقررة المحددة 

وطنياً. ولكن 11 من البلدان اختارت عام 2025.

هدف سيناريو خط األساس: اختيرت صيغة خفض االنبعاثات بالنسبة لتقديرات 
أساسية  المحددة وطنياً، وبصفة  المقررة  المساهمات  األساس في 63 من  خط 
بلدان  آسيا. وهناك  وأفريقيا وجنوب  والوسطى  الجنوبية  أمريكا  لبلدان  بالنسبة 
استخدما هدف سيناريو خط األساس وهما غويانا وموزمبيق. وهما تقدران كمية 
االنخفاض المستهدفة بالمليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ولكنهما ال 

تحددان تقديرات انبعاثات خط األساس النسبية. 

نطاق  قيمة  تحدد  حيث  المسار  هدف  أفريقيا  جنوب  تحدد  المسار:  هدف 
بالقيمة  عنه  معبًرا  لالنبعاثات  نطاًقا  وتضيف  و2030   2025 في  االنبعاثات 
المطلقة بالمليون طن إلى هدف المسار لديها. ويعتبر تحديد سنة الذروة جزًءا 
لكل من الصين وسنغافورة. في هاتين  من المساهمات المقررة المحددة وطنياً 
الحالتين، تم اإلبالغ بتوقيت أقصى انبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكربون، ولكن لم 

يتم اإلبالغ بالمستوى، مع إضافة أهداف لشدة االنبعاثات. 

للناتج  بالنسبة  الكربون  شدة  قيمة  أيًضا  الصين  تحدد  االنبعاثات:  شدة  أهداف 
انبعاثات  خفض  يتم  سوف  التي  المئوية  النسب  إلى  مشيرًة  اإلجمالي،  المحلي 
بحلول  بمقدارها  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  وحدة  لكل  الكربون  أكسيد  ثاني 
2030، مقارنة بشدة الكربون لعام 2005. وتعتمد سنغافورة نفس النهج، ولكن 
لجميع انبعاثات غازات الدفيئة، حيث تحدد شدة االنبعاثات بالنسبة للناتج المحلي 
اإلجمالي. وهناك أربعة بلدان أخرى )تونس وشيلي وأوروغواي والهند( تحدد 
انخفاضات في شدة االنبعاثات بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي بوصفها الصورة 

األساسية للتخفيف في مساهماتها المقررة المحددة وطنياً . 

هدف ذو مستوى محدد: قدمت سبعة بلدان هدًفا ذا مستوى محدد؛ أي حددت القيمة 
التي تعتزم عدم الزيادة عنها في عام معين بالمليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 
وتضيف  وسيراليون(  وإسرائيل  وإثيوبيا  وإريتريا  وكوستاريكا  وبوتان  )أرمينيا 
المساهمات المقررة المحددة وطنياً لكينيا، رغم أنها موضوعة في إطار النسبة المئوية 
لخفض االنبعاثات بالنسبة لتقديرات خط األساس، قيمة محددة بالمليون طن في نفس 

العبارة؛ ويعتبر حساب االنبعاثات المطلقة في 2030 عملية ضرب بسيطة. 

بلدان  ستة  قامت  فقط:  الدفيئة  بغازات  المتعلقة  غير  والمقاييس  اإلجراءات 
بيساو ومالوي وميانمار ورواندا وسوازيالند( بتضمين إجراءات  )غامبيا وغينيا 
فقط وهناك أربعة بلدان أخرى قامت بتضمين مقاييس غير متعلقة بغازات الدفيئة 

)الرأس األخضر وبابوا غينيا الجديدة وساموا وفانواتو(. 

مقاييس إضافية غير متعلقة بغازات الدفيئة: بعض المساهمات المقررة المحددة 
وطنياً تتضمن مقاييس إضافية غير متعلقة بغازات الدفيئة، على سبيل المثال، في 
حالة  في  كما  األحفوري،  غير  الوقود  من  الرئيسية  الطاقة  لحصة  هدف  صورة 
الصين، وفي صورة خفض من توقعات خط األساس لملوثات المناخ قصيرة األمد، 

في حالة المكسيك. 
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وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  من   42 تتضمن  المتجددة:  الطاقة  هدف 
غير  المقاييس  من صور  كصورة  المتجددة  بالطاقة  بشأن  للقياس  قابلة  أهداًفا 
المتعلقة بغازات الدفيئة أو كإجراءات تتسق مع هدفها بالنسبة لغازات الدفيئة، 
باإلضافة إلى صوٍر أخرى. على سبيل المثال، تستهدف البرازيل 45 في المائة 
بها في عام 2030، وتشمل  الخاصة  الطاقة  المتجددة في مزيج  المصادر  من 
التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة بخالف الطاقة المائية إلى ما بين 
28-33 في المائة وزيادة حصة المصادر المتجددة )بخالف الطاقة المائية( في 
مصادر الطاقة إلى 23 في المائة على األقل. وباإلضافة إلى ذلك، حددت ثمانية 
وإندونيسيا  والغابون  )الرأس األخضر  المحددة وطنياً  المقررة  المساهمات  من 
واألردن ولبنان وبابوا غينيا الجديدة وساموا وفانواتو( أهداًفا للطاقة المتحددة في 
مساهمات التخفيف األساسية الخاصة بها. على سبيل المثال، تم التعبير عن هدف 
الطاقة المتجددة بالنسبة للغابون في صورة الوصول إلى نسبة 80 في المائة من 
ن  بحلول 2025، وفي صورة مكوِّ المائية  الطاقة  الناتجة من  الكهرباء  موارد 
موجز من مساهماتها المقررة المحددة وطنياً في مجال التخفيف باإلضافة إلى 
هدف لخفض االنبعاثات، في حين يتمثل إسهام ساموا في "]...[ هدف الوصول 

إلى 100% من الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وصوالً إلى عام 2025." 

 يتضح من االستعراض السابق أنه في غياب صور متفق عليها من مساهمات 
التي  الصور  تنوعت  عنه،  للتعبير  استخدامها  ينبغي  التي  والوحدات  التخفيف 
المقررة  المساهمات  من  المائة  في   50 من  أكثر  اتخذت  البلدان.  اختارتها 
المحددة وطنياً الخاصة بالتخفيف صورة خفض االنبعاثات بالنسبة لتقديرات خط 
األساس. وفي داخل كل صورة من الصور، اختيرت وحدات مختلفة، والصور 
ليست منفصلة عن بعضها البعض، وقد اختارت بلدان عديدة أكثر من صورة 
التحليلي المتمثل في  للتعبير عن مساهمات التخفيف. وقد زاد هذا من التحدي 
مقارنة عناصر المساهمات المقررة المحددة وطنياً وضمان االتساق عند تجميع 

المساهمات المختلفة.

معالجة الزراعة والغابات واستخدامات األرض األخرى   2-2-3
استخدام  قطاع  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  من  العظمى  األغلبية  تتضمن 
األراضي أو مكوًنا من مكوناته. هناك عدد قليل فقط من البلدان )منها ألبانيا وأندورا 
قامت  وجيبوتي وجمهورية مقدونيا وترينداد وتوباغو وجزر مارشال وجورجيا( 
ستتخذ  أنها  إلى  تشير  كوريا(  )مثل جمهورية  البلدان  وبعض  باستبعاده صراحًة. 
القرار بشأن تضمين استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة أو عدم 
تضمينها في وقٍت الحق. وهناك عدد قليل من البلدان قام بتضمين هدف منفصل 

للغابات )مثل الصين والهند وبنين(.

معظم األطراف التي تشير إلى استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة 
تقوم بتضمينه )أو على األقل تضمين المكون الخاص بالحراجة منه( مثل أي قطاع 
آخر داخل المساهمات المقررة المحددة وطنياً. في بعض الحاالت، ليس من الواضح 
تضمين استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة في سنة األساس. 
ومن بين األطراف التي تشير إلى قواعد المحاسبة الخاصة باستخدام األراضي وتغيير 
استخدام األراضي والحراجة )معظم البلدان المتقدمة أو البلدان األطراف المدرجة في 
المرفق األول(، هناك قدر من عدم اليقين في حاالت عديدة بشأن أي القواعد سيتم 
تطبيقها. تعتزم كندا والواليات المتحدة وأستراليا استخدام نهج الصافي-الصافي.4 بينما 
تعلن اليابان وسويسرا عن استخدام منهجية مكافئة لتلك المستخدمة بموجب بروتوكول 
أو  باريس  اتفاق  المحاسبة قبل اعتماد  تفاصيل نهج  نيوزيلندا  كيوتو. وسوف تؤكد 
بكيفية تضمين  المتعلقة  السياسة  أن  إلى  األوروبي  االتحاد  ويشير  اعتماده.  بمجرد 
استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة سوف يتم وضعها بمجرد 
إلى ذلك، أعلنت سويسرا وأستراليا  التقنية مواتية. وباإلضافة  الظروف  أن تصبح 
االضطرابات  من  الناتجة  االنبعاثات  أن  أيًضا  وكندا  المتحدة  والواليات  ونيوزيلندا 
الطبيعية قد يتم استبعادها أو سوف يتم استبعادها، بما يتسق مع التوجيهات المتاحة من 

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

استخدام  وتغيير  األراضي  استخدام  لحساب  طريقة  لوصف  'الصافي-الصافي'  مصلطلح  ُيستخدم   4
من خالل  والخصومات  األرصدة  تحديد  يتم  حيث  كيوتو،  بروتوكول  بموجب  والحراجة  األراضي 
مقارنة فترة المحاسبة بسنة األساس. ولكن، بموجب بروتوكول كيوتو، كانت أنشطة الحراجة ضمن 
استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة عادة ما تتم دون اإلشارة إلى سنة األساس، أو 
كانت ُتنَسب إلى مستوى مرجعي متوقع. إذا كانت المساهمات المقررة المحددة وطنياً تتضمن صراحًة 
'الصافي-الصافي'  فإن  األساس،  سنة  في  والحراجة  األراضي  استخدام  وتغيير  األراضي  استخدام 
يفترض أنه يتعامل مع استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة بنفس الطريقة كأي 
قطاع آخر له مخزون من غازات الدفيئة. كما يمكن للبلدان استخدام نظام 'الصافي-الصافي' للمحاسبة 
إذا كانت سنة األساس ال تتضمن استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة، ولكن في 
من  تطرح  أو  والحراجة  األراضي  استخدام  وتغيير  األراضي  استخدام  مساهمة  تضاف  الحالة  هذه 

إجمالي االنبعاثات الوطنية في العام المستهدف.

تمتلك جميع البلدان النامية تقريًبا إجراءات للتخفيف في كٍل من الزراعة واستخدام 
يمثل  الحاالت،  من  العديد  وفي  والحراجة.  األراضي  استخدام  وتغيير  األراضي 
صلة  ذي  مصدر  أكثر  والحراجة  األراضي  استخدام  وتغيير  األراضي  استخدام 
المبادرة  ُتذَكر  ما  وعادة  المستقبلي.  للتخفيف  الرئيسي  والمجال  باالنبعاثات 
لكن  الغابات،  وتدهور  األحراج  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لخفض  المعززة 
المقررة  المساهمات  وبين  المبادرة  تلك  بين  العالقة  تتضح  األحيان ال  في بعض 

المحددة وطنياً بشكل كامل.

األراضي  استخدام  عن  محددة  معلومات  بتضمين  النامية  البلدان  من  العديد  تقوم 
وتغيير استخدام األراضي والحراجة ضمن األهداف المشروطة وغير المشروطة 
)مثل التخفيف المتوقع من استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة 

والتكلفة المرتبطة بالتنفيذ(.

ومن ناحية منهجية تقدير انبعاثات غازات الدفيئة وإزالتها، ُتذكر المبادئ التوجيهية 
الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2006 باعتبارها 
المبادئ التوجيهية األساسية لمعظم البلدان )بما في ذلك جميع األطراف من البلدان 
المتقدمة(. ذكر عدٌد قليل من البلدان إرشادات الممارسات السليمة في مجال استخدام 
األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة لعام 2003 )مثل كينيا ومدغشقر 
وبيرو واألردن وبنين(. كما تشير بعض البلدان إلى المبادئ التوجيهية الصادرة عن 
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 1996 )مثل األرجنتين وجمهورية 

الكونغو الديمقراطية وجمهورية كوريا والكونغو ومقدونيا(. 

وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  في  التكيُّف   3-2-3  مكونات 
وتعهدات التخطيط للتكيُّف

مساهماتها  في  للتكيُّف  ن  مكوِّ تضمين  في  للنظر  األطراف  جميع  ليما  مقرر  دعا 
المقررة المحددة وطنياً أو النظر في اإلبالغ بمساهماتها في مجال التخطيط للتكيُّف. 
نات الخاصة بالتكيُّف فيما يزيد عن 85 في المائة من المساهمات  وقد تم تضمين المكوِّ
المقررة المحددة وطنياً المقدمة قبل 1 أكتوبر/تشرين األول )119/102(. ومن بين 
هذه المساهمات، تشير ثالث )أستراليا وإسرائيل وموناكو( في مساهماتها المقررة 
إلى أنها تعمل على بناء استراتيجيتها في مجال التكيُّف خالل عام  المحددة وطنياً 
2015، في حين تنص المساهمات المقررة المحددة وطنياً للبرازيل على أنها "]...[ 
تعمل على تصميم سياسات عامة جديدة، من خالل خطة التكيُّف الوطنية الخاصة 
بها، وهي في مرحلة وضع التفاصيل النهائية"، وتنص مساهمات مقدونيا على أن 
"]...[ التكيف مع تغير المناخ سوف يكون موضع تحليل أكثر تفصيالً في المستقبل" 

)اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 2015أ(. 

َمت أربعة إسهامات في مجال التخطيط للتكيُّف أو أشير إليها في المساهمات  وقد قُدِّ
المقررة المحددة وطنياً المقدمة إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. 
وقد قدم كُل من االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية إسهامات في مجال 
التخطيط للتكيُّف. وهي متاحة من خالل الموقع اإللكتروني التفاقية األمم المتحدة 
المناخ،  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  )اتفاقية  المناخ  تغير  بشأن  اإلطارية 
2015ب( في صورة منفصلة عن البوابة اإللكترونية للمساهمات المقررة المحددة 
وطنياً )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 2015أ(. وباإلضافة إلى 
ذلك، تشير نيوزيلندا والنرويج في مساهماتها المقررة المحددة وطنياً )اتفاقية األمم 
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 2015أ( إلى إسهامات في التخطيط للتكيُّف من 

خالل اإلشارة إلى بعض الفصول في بالغاتها الوطنية.

م  تحديد الدعم المطلوب أو المقدَّ  4-2-3
ذكرت العديد من البلدان احتياجاتها من الدعم لمساهماتها المقررة المحددة وطنياً في 
صورة تمويل أو نقل تكنولوجيا أو استثمار في بناء القدرات ومن خالل الدعم الدولي 

أو استخدام آليات السوق الدولي أو كليهما.

المشروطة:  غير  مقابل  في  المشروطة  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات 
تحتوي 42 من المساهمات المقررة المحددة وطنياً على مكونات مشروطة وغير 
تتضمن  حين  في  الدفيئة،  غازات  انبعاثات  خفض  ألهداف  بالنسبة  مشروطة 
ق 37 من المساهمات المقررة المحددة وطنياً  39 مساهمات مشروطة فقط. وال تفرِّ
بشكل واضح بين النصوص المشروطة وغير المشروطة في مساهماتها المقررة 

المحددة وطنياً. 
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استخدام آليات السوق الدولية: تشير 22 من المساهمات المقررة المحددة وطنياً 
الرغم من  محلًيا بصفة رئيسية، على  االنبعاثات  تحقق خفض  أنها سوف  إلى 
وقد  الدولية.  السوق  آليات  استخدام  عدم  إلى  تحديًدا  تشير  منها  فقط  سبعة  أن 
عبَّر 11 بلًدا عن نية صريحة الستخدام هذه اآلليات، في حين عبرت 20 من 
أخرى  عن دعمها الستخدامها وهناك 23  المحددة وطنياً  المقررة  المساهمات 
المقررة  المساهمات  النرويج وأيسلندا في  تنظر في إمكانية استخدامها. وتشير 
المحددة وطنياً الخاصة بهما إلى أنهما سوف تستمران على األرجح في المشاركة 
في نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات. تشير المساهمات المقررة المحددة 
وطنياً لليختنشتاين إلى "]...[ خفض انبعاثات تكميلي في الخارج"، بينما تعتزم 
ألبانيا وتشاد وإثيوبيا والجبل األسود ورواندا "]...[ بيع أرصدة انبعاثات الكربون 
المسموح بها". وقد افترضت أربعة بلدان )غانا وغويانا واليابان ونيوزيلندا(، 
أنها سوف  التخفيف،  مجال  في  وطنياً  المحددة  المقررة  مساهماتها  عند وضع 

تستخدم اآلليات الدولية. 

الدعم  متطلبات  إلى  بلًدا   91 أشار  التمويل:  فيها  بما  الدولي،  الدعم  طلبات 
الدولي، وحددت 71 من المساهمات المقررة المحددة وطنياً هذا الدعم في صورة 
المحددة وطنياً  المقررة  المساهمات  األمثلة  وتتضمن  النقدية.  الناحية  من  كميَّة 
المبلغ  أن  إلى  تشير  المبدئية  التقديرات  أن   ]...[" تذكر  والتي  بالهند  الخاصة 
كتكلفة   "]...[ األقل  على  أمريكي  دوالر  تريليون   2.5 يبلغ  سوف  المطلوب 
إجمالية، لمساهماتها المقررة، كما تتضمن األمثلة المساهمات المقررة المحددة 
وطنياً للمغرب، والتي أبلغت أن الوفاء بأهدافها يتطلب استثمارات تبلغ 45 مليار 
دوالر أمريكي، منها 35 مليار دوالر أمريكي مشروطة بالدعم الدولي )اتفاقية 
إن   ]...[" إثيوبيا  وتذكر  المناخ، 2015أ(.  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم 
التطبيق الكامل لمساهمات إثيوبيا المقررة المحددة وطنياً يتطلب دعًما في صورة 
استراتيجيتها  تنفيذ  يتطلب  أن  وتتوقع  التكنولوجيا"،  ونقل  قدرات  وبناء  تمويل 
األمم  )اتفاقية  أمريكي  دوالر  مليار   150 تتجاوز  نفقات  األخضر  لالقتصاد 
في  يتمثل  آخر  مثال  وهناك  2015أ(.  المناخ،  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة 
"كينيا سوف  أن  على  تنص  والتي  لكينيا،  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات 
تحتاج إلى دعم في صورة تمويل واستثمارات وتطوير تكنولوجيا، وبناء قدرات" 
وتتوقع أن "]...[ تحتاج إلى ما يزيد عن 40 مليار دوالر أمريكي إلجراءات 
التخفيف والتكيُّف عبر القطاعات حتى عام 2030". للمزيد من التفاصيل عن 
هذه األمثلة، انظر اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )2015أ(. 

عروض الدعم الدولي )بما فيها التمويل(: لم تقم أي من البلدان المدرجة في 
المرفق الثاني بتحديد دعم في مجال التمويل أو التكنولوجيا أو بناء القدرات قد 
النامية  للبلدان  الدعم  تقديم  الصين  المستقبل. وعرضت  توفيره في  يتم  أو  م  ُيقدَّ
األخرى، "]...[ والذي يشمل البلدان الُجُزريَّة الصغيرة النامية، والبلدان األقل 
نمواً والبلدان األفريقية"، وهي تخطط إلنشاء "صندوق التعاون فيما بين بلدان 
بأنها  البيضاء  وأخيًرا صرحت جمهورية روسيا  المناخ".  تغير  بشأن  الجنوب 
قدمت الدعم، وسوف تستمر في تقديم الدعم، للدول النامية، وبصفة خاصة في 
مجال زيادة الوعي والتعليم وبناء القدرات وفي مجال البحوث والتطوير المتعلقة 
اتفاقية األمم  التفاصيل عن هذه األمثلة، انظر  للمزيد من  المناخ.  بقضايا تغير 

المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )2015أ(. 

كيفية تناول البلدان للمساواة والطموح والمادة 2   5-2-3 
من االتفاقية

إسهام  وكيفية  والطموح  بالعدالة  المتعلقة  المعلومات  تقديم  إلى  ليما  مقرر  دعا 
المساهمات المقررة المحددة وطنياً في تحقيق هدف االتفاقية طبًقا لما تنص عليه 

المادة 2 منها )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 1992(.

وفيما يتعلق بهدف االتفاقية، تشير 52 من المساهمات المقررة المحددة وطنياً 
تلك  من   62 تشير  حين  في  مباشرة(،  غير  بصورة  أو  )نًصا   2 المادة  إلى 
المساهمات إلى هدف الـ2°مئوية، وال تشير 36 من المساهمات ال إلى المادة 2 

وال إلى الـ2°مئوية. 

تناولت معظم المساهمات المقررة المحددة وطنياً موضوع المساواة )أو العدالة( 
المحددة  المقررة  المساهمات  من   80 تعطي  ال  ولكن،  ما.  بطريقة  والطموح 
وطنياً مقاييس محددة لدعم مزاعمها من حيث العدالة النسبية لمساهماتها المقررة 
المبادئ. وتستند 31 من  إلى  أو تشير  م عبارات عامة  تقدِّ بل  المحددة وطنياً، 
من  الخبراء  أو  النماذج  فرق وضع  أجرتها  تحليالت  إلى  األخرى  المساهمات 
داخل البلد. وهناك ثمانية فقط من المساهمات المقررة المحددة وطنياً - أندورا 
أفريقيا  وجنوب  مولدوفا  وجمهورية  والنرويج  وموناكو  ومقدونيا  والبرازيل 

وسويسرا - تشير إلى التحليالت المستقلة الخارجية. 

في  والمؤشرات  الحجج  من  العديد  إلى  إشارات  هناك  بالمساواة،  يتعلق  وفيما 
المساهمات المقررة المحددة وطنياً. وأكثر المؤشرات شيوًعا هو نصيب الفرد 
المحددة  المقررة  المساهمات  من  في 57  ذكر  الذي  االنبعاثات،  مستويات  من 
المحددة وطنياً  المقررة  المساهمات  التحديد، تشير 68 من  وطنياً. وعلى وجه 
إلى أن بلدانها تمثل حصة صغيرة من االنبعاثات العالمية. باإلضافة إلى ذلك، 
تشير تسع من المساهمات المقررة المحددة وطنياً )أندورا وأرمينيا وبنغالديش 
واالتحاد األوروبي واليابان واألردن وموناكو والنرويج وسويسرا( إلى نطاقات 
في تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لالتساق مع الـ2°مئوية. 

هناك المزيد من التفاصيل المتاحة في المرفق ب من هذا التقرير( والذي يلخص 
المقدمة قبل 1  الخصائص الرئيسية لجميع المساهمات المقررة المحددة وطنياً 

أكتوبر/تشرين األول 2015 في صورة جدول. 

ي لتأثير المساهمات المقررة  منهجية التقدير الكمِّ   3-3
المحددة وطنياً على انبعاثات غازات الدفيئة العالمية

نظرة عامة على السيناريوهات  1-3-3
الدفيئة  غازات  انبعاثات  على  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  أثر  لتقييم 
العالمية المستقبلية، عقدت مقارنة بين انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في عامي 
2025 و2030 في ظل أربعة سيناريوهات. كل سيناريو عبارة عن مجموعة 
بة. وهي تستند إلى العديد من السيناريوهات المنفردة من األدبيات المنشورة  مركَّ

والتي تتسق مع الخصائص المبينة أدناه.

سيناريو خط األساس يفترض عدم وضع سياسات جديدة خاصة بالمناخ   •
منذ 2010 )انظر أيًضا الفصل الثاني(. وهو مستمد من قاعدة بيانات 
الهيئة  عن  الصادر  الخامس  التقييم  لتقرير  المصاحبة  السيناريوهات 

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )كالرك وآخرون، 2014(. 
سيناريو مسار السياسة الحالية يأخذ في االعتبار السياسات المعتمدة   •
والمطبقة في الوقت الحالي. وهو يستند إلى )1( سيناريوهات السياسات 
الحالية لثالثة5 من أصل ثمانية تحليالت6 تقدم مثل هذه السيناريوهات 
الخاصة بمسار السياسة الحالية، )2( مصادر البيانات الرسمية القطرية 
ل في  و)3( مصادر البيانات المستقلة المحددة لبلٍد ما، طبًقا لما هو ُمفصَّ

الجدول 1-3. 

هذه المجموعات الثالث من سيناريوهات السياسة الحالية هي: )1( أداة تتبع إجراءات المناخ من معهد   5
 )PIK( تحليالت المناخ ومعهد المناخ الجديد وإيكوفيس لالستشارات ومعهد بوتسدام ألبحاث آثار المناخ
)أداة تتبع إجراءات المناخ، 2015(؛ )2( الوكالة الدولية للطاقة )الوكالة الدولية للطاقة، 2014(؛ )3( 
مكتب التخطيط للبيئة التابع لوكالة التقييم البيئي في هولندا )دين إلزن وآخرون 2015(. المجموعات من 
كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية ووكالة الطاقة الدنماركية )انظر الحاشية السفلية رقم 7( لديها أيًضا 

سيناريوهات للسياسات تمت معايرتها في مقابل سيناريو السياسات الحالية للوكالة الدولية للطاقة.
هي:  وطنياً  المحددة  المقررة  للمساهمات  سيناريوهات  تمتلك  التي  الثمان  العالمية  المجموعات  هذه   6 
)1( أداة تتبع إجراءات المناخ من معهد تحليالت المناخ ومعهد المناخ الجديد وإيكوفيس لالستشارات 
ومعهد بوتسدام ألبحاث آثار المناخ )PIK( )أداة تتبع إجراءات المناخ، 2015(؛ )2( مكتب التخطيط 
للبيئة التابع لوكالة التقييم البيئي في هولندا )مكتب التخطيط للبيئة، 2015(. )3( الوكالة الدولية للطاقة 
)الوكالة الدولية للطاقة، 2014، 2015(؛ )4( كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية )بويد وآخرون، 
2015(؛ )5( مجموعة بيانات كلية المناخ والطاقة / جامعة ملبورن )مينهاوزن، 2015(؛ )6( وكالة 
الطاقة الدنماركية )وكالة الطاقة الدنماركية، 2015(؛ )7( المناخ التفاعلي )المناخ التفاعلي، 2015(، 

)8( المعهد الوطني للدراسات البيئية )ماسوي، 2015(.
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تغطية القطاع التغطية الجغرافيةالمراجع
والغاز

تغطية السيناريو

تحليالت المساهمات المقررة المحددة وطنياً العالمية

أداة تتبع إجراءات المناخ )أداة تتبع إجراءات المناخ، 2015، غوتشو، 
وآخرون، 2015(.

مسار السياسة الحالية، المساهمات الكلعالمية
المقررة المحددة وطنياً

المساهمات المقررة المحددة وطنياًالكلعالميةمجموعة بيانات كلية المناخ والطاقة / جامعة ملبورن )مينهاوزن، 2015( 

المساهمات المقررة المحددة وطنياًالكلعالميةمنظمة المناخ التفاعلي )المناخ التفاعلي، 2015(

المساهمات المقررة المحددة وطنياًالكلعالميةوكالة الطاقة الدنماركية )وكالة الطاقة الدنماركية 2015(

المساهمات المقررة المحددة وطنياًالكلعالميةكلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية )LSE( )بويد وآخرون، 2015(

ثاني أكسيد عالميةالوكالة الدولية للطاقة - توقعات الطاقة العالمية )الوكالة الدولية للطاقة، 2015(
الكربون من 

استخدام الطاقة أ 

مسار السياسة الحالية، المساهمات 
المقررة المحددة وطنياً

المساهمات المقررة المحددة وطنياًالكلعالميةالمعهد الوطني للدراسات البيئية)NIES( )ماسوي، 2015(

مكتب التخطيط للبيئة، وكالة التقييم البيئي في هولندا )دين إلزن وآخرون، 2015؛ 
مكتب التخطيط للبيئة، 2015( 

مسار السياسة الحالية، المساهمات الكلعالمية
المقررة المحددة وطنياً

مصادر البيانات الرسمية القطرية

مسار السياسة الحاليةالكلأسترالياالحكومة األسترالية )2015(

تقرير فترة السنتين/تحديث تقرير فترة السنتين )التقارير الوطنية التفاقية األمم 
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ(أ

البرازيل واليابان والنرويج 
وكوريا الجنوبية وروسيا 

وسويسرا

مسار السياسة الحاليةمتفاوت

مسار السياسة الحالية، المساهمات الكلجنوب أفريقياوزارة الشؤون البيئية )2014(
المقررة المحددة وطنياً

مسار السياسة الحاليةالكلاالتحاد األوروبيالوكالة األوروبية للبيئة )2014(

مسار السياسة الحاليةالكلكنداحكومة كندا )2014(

المساهمات المقررة المحددة وطنياً )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 
المناخ، 2015أ(

المكسيك والبرازيل والمغرب 
وكوريا الجنوبية وجنوب 
أفريقيا واليابان والواليات 

المتحدة األمريكية

المساهمات المقررة المحددة وطنياًمتفاوت

مسار السياسة الحاليةالكلالمكسيكاستراتيجية تغير المناخ الوطنية )2013(

البالغات الوطنية )البالغات الوطنية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 
المناخ، 2015(

إندونيسيا، الواليات المتحدة 
األمريكية

المساهمات المقررة المحددة وطنياًمتفاوت

مصادر البيانات القطرية المستقلة 

ثاني أكسيد الهندمركز بحوث السياسات )دوباش وآخرون، 2015(
الكربون

مسار السياسة الحالية

مسار السياسة الحالية، المساهمات الكلالواليات المتحدةاستشاريو المناخ )بيلينكي، 2015( 
المقررة المحددة وطنياً

السيناريوهات منخفضة الكربون الخاصة بمعهد بحوث الطاقة )بناًء على دراسة 
جيانغ وآخرين، 2013(

ثاني أكسيد الصين
الكربونب

مسار السياسة الحالية، المساهمات 
المقررة المحددة وطنياً

مسار السياسة الحاليةالكلالهندالمعهد الهندي لإلحصاء، أحمد آباد )غارغ وآخرون، 2014(

معهد التنمية المستدامة والعالقات الدولية )معهد التنمية المستدامة والعالقات 
الدولية، 2015(

المساهمات المقررة المحددة وطنياًالكلاليابان

المساهمات المقررة المحددة وطنياًالصينالصينالمركز الوطني الستراتيجية المناخ والتعاون الدولي )شا وآخرون 2015( 

المساهمات المقررة المحددة وطنياًالكلاليابانمعهد الموارد العالمية )كوراموتش، 2014(

مسار السياسة الحالية، المساهمات الكلالواليات المتحدةمعهد الموارد العالمية )هاوسكر وآخرون، 2015( 
المقررة المحددة وطنياً

للبيئة )2012( والدراسة التي قام بها دين إلزن وآخرون. )2015( للحصول على أرقام شاملة  البيئة في الواليات المتحدة )2012(، مركز البحوث المشترك/مكتب التخطيط   أ  مع استكمالها ببيانات من وكالة حماية 

عن االقتصاد بأكمله. 
ب مع استكمالها ببيانات من دراسة تافوني وآخرين )2015( وحكومة الصين )2012( للحصول على أرقام شاملة عن االقتصاد بأكمله.

الجدول 3-1: نظرة عامة على دراسات المساهمات المقررة المحددة وطنياً المتضمنة في تقييم الفجوة طبًقا لنوع المصدر )مرتبة أبجدًيا(

قد  التي  الكيفية  يبيِّن  وطنيًا  المحددة  المقررة  المساهمات  سيناريو   •
للمساهمات  الكامل  التنفيذ  مع  الدفيئة  غازات  انبعاثات  بها  تتطور 
التقديرات   )1( من  مصادره  يستمد  وهو  وطنياً.  المحددة  المقررة 
الرسمية المتضمنة في المساهمات المقررة المحددة وطنياً )اتفاقية األمم 
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 2015أ(، )2( الحسابات القائمة 
مقدمة  أخرى  وثائق  وعلى  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  على 
من البلدان إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )مثل 
مخزونات غازات الدفيئة الوطنية، والبالغات الوطنية، وتقارير فترة 
السنتين، وتحديثات تقارير فترة السنتين(، )3( التقديرات المنشورة في 
الدراسات القطرية )4( ثمانية تحليالت عالمية، يرد وصفها بمزيد من 

التفصيل أدناه. 

من  الحد  مع  يتسق  مثالي  عالمي  سيناريو  يمثل  الـ2°مئوية  سيناريو   •
االحترار إلى ما دون الـ 2°مئوية، مع ترك الخيار مفتوًحا لتقوية هدف 
االحترار العالمي إلى 1.5°مئوية. وهو يتكون من مجموعة فرعية من 
التقييم  تقرير  سيناريوهات  بيانات  قاعدة  من  المستمدة  السيناريوهات 
لها   )1( والتي  المناخ  بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  للهيئة  الخامس 
فرصة تزيد عن 66 في المائة في اإلبقاء على ارتفاع درجة الحرارة 
بالمقارنة بمستويات ما  الـ 2°مئوية بحلول عام 2100  العالمي دون 
قبل العصر الصناعي )2( تتسق مع التنفيذ الكامل لتعهدات 2020 التي 
ع خفض االنبعاثات عبر المناطق  تنص عليها اتفاقات كانون )3( توزِّ
والغازات والقطاعات بعد عام 2020 بطريقة تجعل تكاليف التخفيف 

العالمية لالنخفاضات الالزمة أقل ما يمكن. 
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منهجية مسار السياسة الحالية وسيناريوهات المساهمات   2-3-3
المقررة المحددة وطنياً

إلى  بالكامل  مئوية  الـ°2  وسيناريو  األساس  خط  سيناريو  من  كٌل  يستند  حين  في 
قاعدة بيانات تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ولم 
الحالية  السياسة  لمسار سيناريو  والمنهجيات  البيانات  أن مصادر  إال  تعديلهما،  يتم 
وسيناريو المساهمات المقررة المحددة وطنياً أكثر تعقيًدا، طبًقا لما هو موضح أعاله 
وفي الجدول 3-1. لذا فإن المنهجية المستخدمة في تقييم هذه السيناريوهات سوف 

يتم وصفها بمزيد من التفصيل فيما يلي.

كما سبق أن ذكرنا، فإن سيناريو مسار السياسة الحالية يستند إلى سيناريوهات 
إلى  باإلضافة  عالمية،  تحليالت  ثمانية  أصل  من  لثالثة  الحالية  السياسة 
توجد  القطرية. وحيثما ال  المستقلة  المصادر  الحالية من  السياسة  سيناريوهات 
بيانات متاحة من المصادر الرسمية أو المستقلة القطرية، يستخدم التقييم القيمة 

المتوسطة لتقدير سيناريو السياسة الحالية من ثالث دراسات عالمية.

تفترض سيناريوهات مسار السياسة الحالية عدم اتخاذ إجراءات تخفيف إضافية 
تزيد عن السياسات الحالية - حتى وإن أّدى هذا إلى عدم تحقيق تعهدات عام 
السياسات  الحالية جميع  السياسة  تعكس مسارات  يفوقها.  ما  تحقيق  أو   2020
القرارات  أنها  على  التقرير  هذا  ألغراض  ف  ُتعرَّ والتي  والُمنفَّذة،  المعتمدة 
التنفيذية أو ما يكافئها. ويعني هذا ضمنًيا أن الخطط أو  التشريعية أو األوامر 
األوامر  أن  حين  في  للتضمين،  تصلح  ال  وحدها  عنها  المعلن  االستراتيجيات 
اإلدارية الفردية بتنفيذ مثل هذه الخطط أو االستراتيجيات يمكن تضمينها. ولكن، 
في النهاية، يمكن تفسير هذه التعريفات بصورة مختلفة في الدراسات المختلفة 
التي يتم االستناد إليها. يلتزم هذا التقييم بالتعريفات التي تستخدمها كل مجموعة 

من المجموعات البحثية. 

يستند سيناريو المساهمات المقررة المحددة وطنياً إلى سيناريوهات المساهمات 
المقررة المحددة وطنياً المنفردة من نفس التحليالت العالمية الثمانية. وهو يستند 
باإلضافة إلى ذلك إلى المصادر الرسمية والمستقلة القطرية، على النحو المبين 
في الجدول 3-1. ويتم تحويل هذه المصادر إلى تقديرين عالميين بنفس األسلوب 
المتبع مع سيناريو مسار السياسة الحالية. وأخيًرا، فإنه يضع في االعتبار خمس 
الخاصة  االنبعاثات  نمو  معدالت  دمج  خالل  من  أنشئت  إضافية  سيناريوهات 
من  عليها  المتحصل  وطنياً  محددة  مقررة  مساهمات  لها  ليست  التي  بالبلدان 
القيم  أخذ  مع   7)2015 وآخرون،  )تافوني  الخمس  النماذج  وضع  مجموعات 
المحددة  المقررة  المساهمات  قدمت  التي  للبلدان  بالنسبة  لالنبعاثات،  المتوسطة 
وطنياً، من السيناريوهات الخاصة بتلك المساهمات التي استخدمت في التحليالت 
الثمانية للمساهمات المقررة المحددة وطنياً على المستوى العالمي، وفي التحليلين 
عة رسمية ومستقلة قطرية8.  اإلضافيين اللذين يستندان إلى مصادر بيانات ُمجمَّ
ويضم سيناريو المساهمات المقررة المحددة وطنياً الُمركَّب الناتج عن هذا الدمج 
التقديرات العالمية للقيمة المتوسطة وحدود قيم النسبة المئوية لكل من 10 و90 

في المائة لعامي 2025 و2030 من جميع هذه المصادر.

حاالت المساهمات المقررة المحددة وطنياً المشروطة   3-3-3
وغير المشروطة

المحددة  المقررة  مساهماتها  كل  أو  بعض  على  شروًطا  البلدان  بعض  تضع 
وطنياً. وبالتالي، يدرس هذا التقييم حالتين: المساهمات المقررة المحددة وطنياً 
غير المشروطة والمشروطة. في حالة المساهمات المقررة المحددة وطنياً غير 
المشروطة، ُيفترض أن األطراف ذات المساهمات المقررة المحددة وطنياً ال تنفذ 
سوى األهداف غير المرتبطة بشرط. وُيفترض أن األطراف التي ليس لها سوى 
هدف مشروط، أو لم تقدم المساهمات المقررة المحددة وطنياً، تتبع مسار السياسة

في  الصارم  التحكم  استراتيجيات  وتبعات  المناخ  على  األثر  منخفضة  "السيناريوهات  دراسة  قامت   7
تعهدات  تحقيق  مع  تتسق  مرجعية  لسيناريوهات  نماذج  بوضع   )LIMITS( المطلوبة"  االنبعاثات 
دراسة  في  المشاركة  النماذج  وضع  مجموعات  ذلك.  بعد  المناخ  سياسات  ثبات  بافتراض  كانكون، 
)LIMITS( هي: مركز بحوث الطاقة في هولندا ومؤسسة إني انريكو ماتيي والمعهد الدولي لتحليل 
النظم التطبيقية والمعمل الوطني في شمال غرب المحيط الهادي ومعهد بوتسدام ألبحاث آثار المناخ.

تمثل هذه السيناريوهات الخمسة مجموع القيمة المتوسطة النبعاثات 2025 و2030 للبلدان التي قدمت   8
المساهمات المقررة المحددة وطنياً من بين عشرة تحليالت للمساهمات المقررة المحددة وطنياً )ثمان 
دراسات عالمية وتقدير عالمي رسمي وآخر وطني( والقيم المتوقعة لالنبعاثات المستقبلية في البلدان 
التي لم تقدم المساهمات المقررة المحددة وطنياً. وقد تم احتساب األخيرة عن طريق تطبيق معدالت 
نمو االنبعاثات للفترة 2010-2030 المأخوذة من كٍل من الدراسات الخمس لمشروع "السيناريوهات 
 )LIMITS( "منخفضة األثر على المناخ وتبعات استراتيجيات التحكم الصارم في االنبعاثات المطلوبة
على القيم المتوسطة النبعاثات عام 2010 بالنسبة للبلدان التي لم تقدم المساهمات المقررة المحددة 
السيناريوهات  إلى  هذا  ويؤدي  العشر.  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  تحليالت  بين  من  وطنياً 
التي أخذت في االعتبار في  العالمية  الخمس اإلضافية الخاصة بالمساهمات المقررة المحددة وطنياً 

سيناريو المساهمات المقررة المحددة وطنياً الُمركَّب.

 الحالية. وفي حالة المساهمات المقررة المحددة وطنياً المشروطة، ُيفترض أن 
تنفذ سوى أهدافها  المحددة وطنياً ال  المقررة  المساهمات  جميع األطراف ذات 
المشروطة. كذلك ُيفترض أن األطراف التي ليس لها سوى هدف غير مشروط 
محددة  مقررة  مساهمات  لها  ليست  التي  األطراف  أن  وُيفترض  الهدف،  تنفِّذ 
وطنياً تتبع مسار السياسة الحالية، أو تتبع سيناريو خط األساس، إذا لم يكن مسار 
السياسة الحالية متوفًرا. في كل من حالتي المساهمات المقررة المحددة وطنياً 
المشروطة وغير المشروطة، يفترض أنه بالنسبة ألي تعويض دولي يتم تداوله 
دولًيا، فإن كل وحدة يتم احتسابها ضمن المساهمات المقررة المحددة وطنياً لبلٍد 

واحٍد فقط - إّما البائع أو المشتري.

وسيناريو  الحالية  السياسة  مسار  سيناريو  منها  الُمستَمد  الدراسات  تختلف 
المساهمات  مثل:  الجوانب،  من  عدد  في  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات 
المقررة المحددة وطنياً المشروطة في مقابل غير المشروطة؛ واالفتراضات التي 
تتعلق بالقطاعات والغازات غير المغطاة؛ والتعامل مع استخدام األراضي وتغيير 
المختلفة  والقواعد  الفائضة؛  االنبعاثات  ووحدات  والحراجة  األراضي  استخدام 

لحساب إمكانية االحترار العالمي.

ال يمكن تحقيق االتساق الكامل بين الفروق المنهجية للجماعات، مما يؤدي إلى 
قدٍر من عدم اليقين طبًقا لما هو مبين في النتائج الواردة في القسم 3-4، حيث يتم 

تناول آثار الفروق بين الدراسات بصورة أعمق. 

على  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  3-4  تأثير 
انبعاثات غازات الدفيئة العالمية

ع لتنفيذ المساهمات المقررة المحددة  يقدم هذا القسم النتائج المتعلقة باألثر الُمجمَّ
وطنياً بصورة كاملة على إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في 2025 
و2030، بالمقارنة باالنبعاثات التي تتضمنها سيناريوهات خط األساس ومسار 
السياسة الحالية والـ2°مئوية. النتائج ُمبيَّنة في الشكل 3-2، بينما يحتوي الجدول 
3.1 على تفاصيل عن القيم المتوسطة والنطاقات. ويجب مالحظة أن توقعات 
انبعاثات خط األساس تقل بمقدار 2.5 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 
الماضي  العام  االنبعاثات عن  تقرير فجوة  بالتوقعات في  بالمقارنة  في 2030 
انبعاثات خط  توقعات  أن  والسبب هو  للبيئة، 2014(.  المتحدة  األمم  )برنامج 
بلغت  التي  العالمية  الدفيئة  غازات  انبعاثات  مع  تتسق  ال  العام  لهذا  األساس 

49.5 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2010.

التنفيذ  أن  يوضحان   2-3 والجدول   2-3 الشكل  فإن  مًعا،  إليهما  النظر  وعند 
إلى  يؤدي  المشروطة سوف  غير  المحددة وطنياً  المقررة  للمساهمات  الكامل 
خفض انبعاثات غازات الدفيئة في 2025 بمقدار 7 مليار طن من مكافئ ثاني 
طن  مليار   3 وبمقدار  األساس  لخط  بالنسبة   )8-3 )النطاق:  الكربون  أكسيد 
من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )النطاق: 0-4( بالنسبة لمسار السياسة الحالية. 
أكسيد  ثاني  مكافئ  من  مليار طن  تبلغ 7  عام 2025  في  فجوة  تنتج  وبالتالي 
الكربون )النطاق: 5-10( بين سيناريو المساهمات المقررة المحددة وطنياً غير 

المشروطة وبين سيناريو الـ2°مئوية. 

في عام 2030، يبلغ االنخفاض من مستوى المساهمات المقررة المحددة وطنياً 
غير المشروطة 9 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )النطاق: 11-6( 
بالنسبة لخط األساس و4 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )النطاق: 6-1( 
بالنسبة لسيناريو السياسة الحالية، مما يخلّف فجوة مقدارها 14 مليار طن من 
مكافئ ثاني أكسيد الكربون )النطاق: 12-17( بين سيناريو المساهمات المقررة 

المحددة وطنياً وبين سيناريو الـ 2°مئوية )انظر الشكل 3-2 والجدول 2-3(9.

مليار   17-14 بين  ما  تبلغ   2030 لعام  انبعاثات  فجوة   )2014( للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج  ر  قدَّ  9
 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بناًء على استقراء ألربع حاالت من التعهدات في عام 2020 
)52-54 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(. ولكن هذه الدراسة تقدر انبعاثات عام 2020 عند 
مستوى 54-55 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. لذا فإن النهاية الصغرى لتقديرات الفجوة 
السابقة )14 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون( لم تعد ذات أهمية، ومن األنسب مقارنة الفجوة 
التي تم تقييمها في هذا التقرير بموجب سيناريو المساهمات المقررة المحددة وطنياً مع النهاية العظمى 

لتقدير الفجوة السابق )17 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(. 
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Figure 3.2: Global greenhouse gas emissions under diff erent scenarios and the emissions gap in 2030
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حالة المساهمات المقررة المحددة وطنًيا: التقديرات العالمية التي تتراوح ما بين ۱۰ نقاط مئوية و۹۰ نقطة مئوية من كل التحليالت 
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الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. 
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الشكل 3-2: انبعاثات غازات الدفيئة العالمية وفقا لسيناريوهات مختلفة وفجوة االنبعاثات في 2030
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الجدول 3-2: إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، وخفض االنبعاثات والمسافة إلى نطاق الـ2°مئوية في 2025 و2030 في ظل سيناريوهات مختلفة )القيمة المتوسطة والنطاق(

تقديرات تقييم فجوة االنبعاثات في 2025

إجمالي االنبعاثات السيناريو
العالمية )نطاق(

خفض االنبعاثات بالمقارنة 
بخط األساس )نطاق(

خفض االنبعاثات بالمقارنة بمسار 
السياسة الحالية )نطاق(

خفض االنبعاثات المتبقي للبقاء داخل 
حدود الـ2°مئوية. )نطاق(

مليار طن من مكافئ 
ثاني أكسيد الكربون

مليار طن من مكافئ ثاني 
أكسيد الكربون

مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربونمليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

13 )9-17(ال ينطبقال ينطبق61 )57-64(خط األساس

9 )7-10(ال تنطبق4 )3-6(57 )55-58(مسار السياسة الحالية

المساهمات المقررة المحددة 
وطنياً غير المشروطة

)58-53( 54)8-3( 7)4-0( 3)10-5( 7

المساهمات المقررة المحددة 
وطنياً المشروطةأ

)56-52( 53)9-5( 8)5-1( 4)8-4( 5

0 )0(9 )7-11(13 )11-15(48 )46-50(مسارات الـ2° مئوية

تقديرات تقييم فجوة االنبعاثات في 2030

إجمالي االنبعاثات سيناريو
العالمية )نطاق(

خفض االنبعاثات بالمقارنة 
بخط األساس )نطاق(

 خفض االنبعاثات بالمقارنة 
بمسار السياسة الحالية )نطاق(

 خفض االنبعاثات المتبقي للبقاء 
داخل حدود الـ2°مئوية )نطاق(

مكافئ  من  طن  مليار 
ثاني أكسيد الكربون

أكسيد  ثاني  مكافئ  من  طن  مليار 
الكربون

مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربونمليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

23 )18-28(ال ينطبقال ينطبق65 )60-70(خط األساس

18 )16-20(ال تنطبق5 )3-7(60 )58-62(مسار السياسة الحالية

وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات 
غير المشروطة

)59-54( 56)11-6( 9)6-1( 4)17-12( 14

وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات 
المشروطةأ

)57-52( 54)13-8( 11)8-3( 6)15-10( 12

0 )0(18 )16-29(23 )21-34(42 )31-44(مسارات الـ2° مئوية

أ يفترض التنفيذ الكامل لكل من المساهمات المقررة المحددة وطنياً المشروطة وغير المشروطة.

المشروطة  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  البلدان  نفذت  إذا  بالمقارنة، 
بالكامل أيضاً، فإن انبعاثات غازات الدفيئة في 2025 يمكن أن تنخفض بمقدار 
8 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )النطاق: 5-9( بالنسبة لخط األساس 
لمسار  بالنسبة  )النطاق: 5-1(  الكربون  أكسيد  ثاني  مليار طن من مكافئ  و4 
السياسة الحالية. وهذا يخلّف فجوة في عام 2025 تبلغ 5 مليار طن من مكافئ 
ثاني أكسيد الكربون )النطاق: 4-8( بين سيناريو الجمع بين تنفيذ المساهمات 
المقررة المحددة وطنياً المشروطة وغير المشروطة وبين سيناريو الـ2°مئوية. 

في عام 2030، يبلغ االنخفاض من تنفيذ كل من المساهمات المقررة المحددة 
وطنياً المشروطة وغير المشروطة 11 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 
أكسيد  ثاني  مكافئ  من  طن  مليار  و6  األساس  لخط  بالنسبة   )13-8 )النطاق: 
الكربون )النطاق: 3-8( بالنسبة لسيناريو السياسة الحالية، مما يترك فجوة مقدارها 
12 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )النطاق: 10-15( بين سيناريو 

المساهمات المقررة المحددة وطنياً وبين سيناريو الـ2°مئوية في عام 2030.

سوف يؤدي استبعاد األثر المحتمل لفائض وحدات االنبعاثات )بالنسبة للبلدان 
انبعاثات  توليد  إلى  فيها  المحددة وطنياً  المقررة  المساهمات  تحقيق  يؤدي  التي 
أكبر من مسار سياساتها الحالية(، إلى خفض هذه الفجوة بمقدار 0.5 مليار طن 

 ،2030 عام  بحلول   )1-0 )النطاق:  إضافية  الكربون  أكسيد  ثاني  مكافئ  من 
ليصل إلى مستوى نهائي قدره 12 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 

)النطاق: 15-9(. 

بخفض  وطنياً  المحددة  المقررة  مساهماتها  بعد  تقدم  لم  التي  البلدان  قامت  إذا 
انبعاثاتها لتكون أقل من المسارات الحالية بنفس النسبة المئوية المتوسطة للبلدان 
أكتوبر/تشرين   1 )حتى  وطنياً  المحددة  المقررة  مساهماتها  بالفعل  قدمت  التي 
األول 2015(، يمكن أن تضيق الفجوة عند التنفيذ الكامل لكٍل من المساهمات 
المقررة المحددة وطنياً المشروطة وغير المشروطة بمقدار 0.5 مليار طن من 
مكافئ ثاني أكسيد الكربون إضافي في 2025 و1 مليار طن من مكافئ ثاني 
أكسيد الكربون في 2030، إلى 11 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون10.

آثار مستويات االنبعاثات الناتجة من المساهمات المقررة   1-4-3
المحددة وطنياً على درجات الحرارة

المقررة  المساهمات  في  المتضمنة  االنبعاثات  آثار مستويات  الشكل 3-3  يبين 
االنبعاثات  مستويات  يقارن  والذي  الحرارة،  درجات  على  وطنياً  المحددة 
مع  المشروطة  المشروطة وغير  المحددة وطنياً  المقررة  للمساهمات  التقديرية 

مسارات االنبعاثات على مدار القرن الواحد والعشرين12،11.

للمساهمات  المناظرة  االنبعاثات  تخفض  العالمية  االنبعاثات  من  المائة  في   85 تغطي  التي  البلدان   10
المقررة المحددة وطنياً المشروطة إلى ما دون المسارات الحالية في 2030 بحوالي 6 مليار طن من 
مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ويفترض أن الـ15 في المائة المتبقية سوف تخفض االنبعاثات بمقدار 

حوالي 1 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ))6 (/85×15=1.06(.
الكافية  التغطية  تحقق  لكي   )2011( وآخرين  روغلي  دراسة  إلى  االنبعاثات  مسارات  تستند   11

للسيناريوهات في نطاق االهتمام.
الحظ أن السيناريوهات التي يستند إليها الشكل 3.3 تفترض مستوى ثابتاً من طموح إجراءات التخفيف   12
بالنسبة  يفترض  أو 2005 فصاعًدا. ويختلف هذا عّما  والعشرين، من 2000  الواحد  القرن  طوال 
للسيناريوهات المتسقة مع الـ2°مئوية في الفصل الثاني، حيث تحقق السيناريوهات تعهدات كانكون في 
2020 ثم تبدأ في مسار عالمي للتخفيف في اتجاه الـ2°مئوية. ونتيجة لذلك، فإن مستويات االنبعاثات 
لعام 2030 التي تتسق مع الحد من االحترار إلى ما دون الـ2°مئوية باحتماالت تزيد عن 66 في المائة 

المبينة في الشكل 3-3 تقل عن المستويات المذكورة في الفصل الثاني.
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Figure 3.3  Greenhouse gas emissions levels in the year 2030 from long-term scenarios

 Scenarios are grouped based on the level of warming they avoid during the 21st century with at least 66% chance, 
 and show median (black line), 15-85th

 (lighter shaded boxes). The 10-90th
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مستوى درجة الحرارة العظمى المتوقع تجنبه أثناء 
القرن الحادي والعشرين باحتمال يفوق ٦٦٪.
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حالة المساهمات المقررة 
المحددة وطنياً المشروطة

الشكل رقم 3-3: مستويات انبعاثات غازات الدفيئة في عام 2030 من السيناريوهات طويلة األمد التي تفترض مستوى ثابت من 
إجراءات المناخ مع مرور الوقت بدًءا من عام 2010، بالمقارنة مع مستويات انبعاثات المساهمات المقررة المحددة وطنياً المشروطة 

وغير المشروطة المتوقعة لعام 2030.

تصنف السيناريوهات على أساس مستوى االحترار الذي تتجنبه أثناء القرن الحادي والعشرين باحتمال 66% على األقل، وُتعَرض القيمة المتوسطة )الخط األسود( ونطاق النسب المئوية من 15-85 )المربعات الملونة 
باللون الداكن( ونطاق القيم الصغرى - القيم العظمى )المربعات المظللة باللون الفاتح(. نطاق النسبة المئوية من 10-90 بالنسبة لحاالت المساهمات المقررة المحددة وطنياً المبينة.

يبين الشكل رقم 3-3 أنه بالمقارنة مع مستويات الـ4°مئوية وما فوقها والمتوقع 
حدوثها بناًء على توقعات خط األساس )انظر أيًضا الفصل الثاني( فإن السياسات 
الحالية والتنفيذ الكامل للمساهمات المقررة المحددة وطنياً يمكن أن يخفض درجات 
الشكل 3-3  يبين  تحديًدا،  أكثر  الطويل. وبصورة  المدى  المتوقعة على  الحرارة 
إلى  يؤدي  المشروطة  غير  المحددة وطنياً  المقررة  للمساهمات  الكامل  التنفيذ  أن 
مستويات انبعاثات في 2030 تتسق إلى أقصى حد مع السيناريوهات التي تحد من 
زيادة متوسط درجات الحرارة العالمي إلى ما دون الـ3.5°مئوية بنهاية القرن في 

عام 2100 باحتمال يزيد عن 66 في المائة. 

وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  تنفيذ  من  االنتقال  أن   3-3 الشكل  يبين  كما 
المشروطة  وغير  المشروطة  للمساهمات  المشترك  التنفيذ  إلى  المشروطة  غير 
ع  سيكون له أثر على درجات الحرارة المتوقعة على المدى الطويل. فالتنفيذ الُمجمَّ
المشروطة وغير المشروطة يؤدي إلى جعل  للمساهمات المقررة المحددة وطنياً 
تقديرات مستوى االنبعاثات تصبح أكثر اتساًقا مع سيناريوهات المدى الطويل التي 

تحد من زيادة متوسط درجات الحرارة العالمي إلى أقل من 3°مئوية بنهاية القرن 
وباحتماالت تزيد عن 66 في المائة13. 

المقررة  المساهمات  االنبعاثات  مستويات  نطاقات  بين  كبير  تداخل  هناك 
فئات  بين  ما  إلى  باإلضافة  المشروطة،  وغير  المشروطة  وطنياً  المحددة 
أن  يمكن  اليقين،  عدم  مستويات  االعتبار  في  تؤخذ  وحين  السيناريوهات. 
المحددة  المقررة  المساهمات  تنفيذ  عن  الناتجة  الـ3.5°مئوية  قيمة  تنخفض 
للتقديرات  بالنسبة  إلى 4°مئوية  أو تزيد  إلى 3°مئوية  المشروطة  غير  وطنياً 
الُعظمى والصغرى للمساهمات المقررة المحددة وطنياً غير المشروطة، على 
وطنياً  المحددة  المقررة  للمساهمات  الكامل  التنفيذ  تضمين  وعند  الترتيب. 
المشروطة، فإن تقديرات مستوى االنبعاثات، مع أخذ نطاقات عدم اليقين في 
االعتبار، تصبح أكثر اتساًقا مع سيناريوهات المدى الطويل التي تحد من زيادة 
القرن  بنهاية  -3.5°مئوية   3 من  أقل  إلى  العالمي  الحرارة  درجات  متوسط 

وباحتماالت تزيد عن 66 في المائة.

الفئات  دقة  فإن  المناخية،  التوقعات واالستجابة  كٌل من  تتضمنها  التي  اليقين  أوجه عدم  إلى  بالنظر   13
للقيمة  الواسع  المدى  إليها كمؤشرات على  النظر  المذكورة أعاله يجب  التقديرات  فإن  محدودة ولذا 

األسية لالحترار المتوقع تجنبه.
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الشكل رقم 3-4: انبعاثات غازات الدفيئة العالمية طبًقا لما تعنيه المساهمات المقررة المحددة وطنياً المقدمة )البيانات األصلية من 
مجموعات وضع النماذج المختلفة، وتشمل استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة(
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مسار السياسة الحالية
تعهد ۲۰۲۰  المساهمات المقررة

المحددة وطنياً ۲۰۲٥
 المساهمات المقررة
المحددة وطنياً ۲۰۳۰

محدد للبلد (رسمي)

محدد للبلد (مستقل)

أداة تتبع إجراءات المناخ

مكتب التخطيط للبيئة

 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

الشكل رقم ۳-٤: انبعاثات غازات الدفيئة العالمية طبًقا لما تعنيه المساهمات المقررة المحددة وطنياً المقدمة (البيانات 
األصلية من مجموعات وضع النماذج المختلفة، وتشمل استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة)

غير مشروط غير مشروطمشروط مشروط

ل) الوكالة الدولية للطاقة (ُمعدَّ

كلية لندن لالقتصاد 
والعلوم السياسية 

قيم النسبة المئوية من ۱۰ إلى ۹۰ للتعهداتوكالة الطاقة الدنماركيةجامعة ملبورن

المعهد الوطني للدراسات البيئية 

النظرة العامة السريعة على المناخ 
(CROADS) ودعم القرار

القيمة المتوسطة لتعهدات ۲۰۲۰ 

مالحظات: 
نطاقات عدم اليقين بالنسبة لسيناريوهات خط األساس وسيناريوهات الـ2°مئوية هي حدود قيم النسب المئوية من 20 إلى 80 في المائة من مجموعة بيانات السيناريوهات بالكامل، ويفترض أن نطاق عدم اليقين بالنسبة 

لمسارات السياسة الحالية هو نفس نطاق خط األساس، بينما نطاقات عدم اليقين بالنسبة لمسارات المساهمات المقررة المحددة وطنياً هي حدود قيم النسب المئوية من 10 إلى 90 في المائة من نقاط البيانات. 
 بعد االنتهاء من هذا التقييم للفجوة، قامت الوكالة الدولية للطاقة بتحديث تقديراتها النبعاثات المساهمات المقررة المحددة وطنياً غير المشروطة بالنسبة لعام 2030 إلى 52 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. 

وهذا أقل بمقدار 2 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون تقريًبا من التقدير المبين في الشكل والذي يستند إلى الوكالة الدولية للطاقة )2015(.

نظرة عامة على الفروق بين الدراسات وآثارها  2-4-3
الدراسات.  نتائج  بين  الفروق  في  المنهجية  العوامل  من  عدد  يسهم  أن  يمكن 
التي وضعت في االعتبار  الدراسات  المبنية على  التقديرات  ولتوضيح نطاق 
التاريخية  االنبعاثات  على  عامة  نظرة   3.4 الشكل  يقدم  التقييم،  هذا  إلجراء 
)2010(، ومسارات السياسات الحالية )2020 و2025 و2030( وتعهدات 
وغير  المشروطة  وطنياً  المحددة  المقررة  والمساهمات   )2020( كانكون 
وضعت  التي  المختلفة  الدراسات  خالل  من  و2030(   2025( المشروطة 

في االعتبار. 

يبين الشكل أن الفروق يمكن أن تكون كبيرة. ولكن من الجدير بالذكر أنه من بين 
سيناريوهات النماذج العالمية وسيناريوهات النماذج القطرية، هناك إجماع على أن 
تنفيذ المساهمات المقررة المحددة وطنياً بالكامل سوف يخفض مستويات االنبعاثات 

العالمية بالفعل في 2025 و2030 بالنسبة لمسار السياسة الحالية. 

ويرد أدناه وصف للعوامل الرئيسية التي تسهم في التناقضات وبالتالي تسهم في 
النطاقات التقريبية لتقديرات انبعاثات 2030. وحيثما أمكن، تتم اإلشارة أيًضا 

إلى عدم اليقين الناتج عن كل تفاوت بالنسبة النبعاثات عام 2030 العالمية.
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كبير  نطاق  هناك  يكون  ما  عادة  المغطاة:  غير  والبلدان  القطاعات   •
في  المتضمنة  غير  للقطاعات  مخصص  االنبعاثات  تقديرات  في 
المساهمات المقررة المحددة وطنياً، مثل االنبعاثات من قطاعي النقل 
الجوي والبحري الدوليين )الناقالت( وبالنسبة للبلدان التي لم تقدم بعد 
المساهمات المقررة المحددة وطنياً. على سبيل المثال، يقدر نطاق عدم 
من  باالنبعاثات  للتنبؤات  بالنسبة  النماذج  وضع  جماعات  عبر  اليقين 
انبعاثات الناقالت الدولية بمقدار 1.7 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد 
الكربون )النطاق: 1.3-2.1(، وهو ما يتسق مع نطاقات عدم اليقين 
في التنبؤات الصادرة عن منظمات الشحن والطيران الدولية )منظمة 
الدولية، 2014(.  البحرية  المنظمة  الدولي، 2013؛  المدني  الطيران 
بعضها  ألن  نظًرا  المختلفة،  الدراسات  من  النتائج  تتفاوت  وسوف 

استكشف أثر سياسات التخفيف لفئة فرعية من البلدان فقط.
عدم اليقين المتعلق بتنبؤات االنبعاثات من البلدان التي لها مساهمات   •
افتراضات  النماذج  مقررة محددة وطنياً: استخدمت جماعات بوضع 
فالعديد  وطنياً.  المحددة  المقررة  المساهمات  بتنفيذ  يتعلق  فيما  مختلفة 
من المساهمات المقررة المحددة وطنياً قدمت أهداًفا مطلقة النبعاثات 
غازات الدفيئة، والتي يمكن تمثيلها بسهولة. كما أن هناك العديد من 
التي أشارت إلى تنبؤات انبعاثات  المساهمات المقررة المحددة وطنياً 
نهج العمل المعتاد. ولكن معظم المساهمات المقررة المحددة وطنياً تقدم 
والتقدير  المستهدفة.  الفترة  أو  المستهدف  العام  في  لالنبعاثات  تقديًرا 
الكمي لمثل هذه المساهمات المقررة المحددة وطنياً ليس محاًطا بقدر 
معقول من عدم اليقين )انظر القسم 3-5(. لم تقدم البلدان القليلة التي 
الناتج المحلي اإلجمالي )مقاسة في صورة  انبعاثات  تقدم أهداًفا لشدة 
اإلجمالي(  المحلي  الناتج  من  وحدة  لكل  االنبعاثات  في  تحسينات 
تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي للعام المستهدف أو لم تشر إلى مصدر 
العمل  نهج  أو  المطلق،  اإلجمالي  المحلي  الناتج  لمستوى  البيانات 
المعتاد أو المستوى المرجعي في حالة ذكره. ويمثل التقدير الكمي لهذه 
المساهمات المقررة المحددة وطنياً في صورة أهداف تتعلق بالشدة قدًرا 

إضافًيا من عدم اليقين.
يلعب  والحراجة:  األراضي  استخدام  وتغيير  األراضي  استخدام   •
هاًما  دوًرا  والحراجة  األراضي  استخدام  وتغيير  األراضي  استخدام 
في هدف التخفيف بالنسبة لمعظم المساهمات المقررة المحددة وطنياً. 
استخدام  وتغيير  األراضي  استخدام  لمساهمات  الكمي  التقدير  ويعتمد 
من  المتاحة  المناسبة  الرسمية  المعلومات  على  والحراجة  األراضي 
استخدام  وتغيير  األراضي  استخدام  تضمين  نمط   )1( حول:  بلد  كل 
)على  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  في  والحراجة  األراضي 
سبيل المثال، التعامل مع استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي 
والحراجة كأي قطاع آخر أو من خالل قواعد محاسبة خاصة(؛ )2( 
البيانات التاريخية والتنبؤات )مثل المساهمات المقررة المحددة وطنياً 
ومخزونات غازات الدفيئة، والبالغات الوطنية وتحديثات تقارير فترة 
السنتين(. باستخدام المعلومات المتاحة في 32 من المساهمات المقررة 
المحددة وطنيا14ً واستناًدا إلى المعلومات الواردة من البلدان بالكامل، 
األراضي  استخدام  من  الناتجة  المشروط  غير  التخفيف  مساهمة  فإن 
من  مليار طن  بنحو 1.6  تقدر  والحراجة  األراضي  استخدام  وتغيير 
الكربون  أكسيد  ثاني  من  مليار طن   0.5 )منها  الكربون  أكسيد  ثاني 
هناك  ذلك،  إلى  وباإلضافة  األول(.  المرفق  في  المدرجة  البلدان  من 
0.3 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون أشير إليها صراحة على أنها 
مشروطة )من البلدان غير المدرجة في المرفق األول(. عند أخذ أوجه 
عدم اليقين الناتجة عن قواعد المحاسبة في االعتبار، والتي تبلغ ± 0.3 
المرفق  في  المدرجة  البلدان  من  الكربون  أكسيد  ثاني  من  طن  مليار 
لمساهمة  اإلجمالي  النطاق  فإن  البلدان،  توقعات  والناتجة عن  األول، 
استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة يتراوح ما بين 

مساهمات سالبة بمقدار 0.1 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون،

هناك 11 من األطراف المدرجة في المرفق األول و21 من األطراف غير المدرجة في المرفق األول   14
تمثل حوالي 41 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في 2012.

      إلى مساهمات موجبة بمقدار 4.3 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون. 
الطبيعية  االضطرابات  صراحًة  االعتبار  في  النطاق  هذا  يضع  وال 
والتي  األول،  المرفق  في  المدرجة  البلدان  في  المحتملة  المستقبلية 
باتفاقية  الملحق  كيوتو  بروتوكول  لنصوص  طبًقا  استبعادها  ُيفترض 
لعدم  آخر  مصدٌر  وهناك  المناخ.  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم 
نمط تضمين  في  يتمثل  األول  المرفق  في  المدرجة  البلدان  في  اليقين 
سنة  في  والحراجة  األراضي  استخدام  وتغيير  األراضي  استخدام 
بمقدار ±  الدفيئة  أثره على معاوضات غازات  يقدر  والذي  األساس، 
0.2 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون15. بالنسبة للبلدان غير المدرجة 
في المرفق األول، ينشأ عدم اليقين عن نطاق التوقعات القطرية المتاحة 

ومن مدى توافر الدعم المناسب لتحقيق األهداف المشروطة. 
تأثير على فجوة  )بدون  لعام 2010  العالمية  االنبعاثات  تنسيق  أثر   •
االنبعاثات(: تشير القيمة المتوسطة لتقديرات جميع فرق وضع النماذج 
إلى أن االنبعاثات العالمية تبلغ 47.5 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد 
الكربون في 2010، وهي أقل من تقديرات االنبعاثات العالمية المستقلة 
المعنية  الدولية  الحكومية  للهيئة  الخامس  التقييم  تقرير  يتضمنها  التي 
بتغير المناخ والتي تبلغ حوالي 49.5 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد 
القيمة  تقديرات  تقل  الثاني،  الفصل  في  )النطاق: 54-45(.  الكربون 
هدف  تحقيق  مع  تتسق  التي  العالمية  االنبعاثات  لمسارات  المتوسطة 
ثاني  مكافئ  من  طن  مليار   47.5 عن  أيًضا  الـ2°مئوية  دون  البقاء 
أكسيد الكربون في 2010، لذلك لم نصحح التعارض بين االنبعاثات 
التاريخية وتوقعات االنبعاثات الناتجة من المساهمات المقررة المحددة 
وطنياً التي استخدمتها فرق وضع النماذج. إذا أردنا تصحيح التعارض 
في االنبعاثات التاريخية )أي إجراء التنسيق(، فسوف يزيد هذا أيًضا 
من توقعات االنبعاثات الناتجة عن المساهمات المقررة المحددة وطنياً 
بحوالي 2 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )في وجود تنسيق 
ثابت( أو حوالي 1 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )في وجود 
تنسيق متناقص، يصل إلى الصفر في 2050 على سبيل المثال(. ولكن 
هدف  تحقيق  مع  تتسق  التي  العالمية  االنبعاثات  مسارات  ألن  نظًرا 
الـ2°مئوية تحتاج إلى التنسيق هي األخرى، وبالتالي سوف تزيد بنفس 

القيمة، فليس هناك أثر للتنسيق على فجوة االنبعاثات العالمية.
غير  مقابل  في  المشروطة  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات   •
المشروطة: تصدر بعض الدراسات أرقاًما منفصلة لكل من المساهمات 
المقررة المحددة وطنياً المشروطة وغير المشروطة، في حين تدمجها 
بعض الدراسات األخرى مع أوجه عدم اليقين في صورة نطاق للقيم 

العظمى/الصغرى أو تغفل األهداف المشروطة تماًما.
مستوى  فيها  يزيد  التي  للبلدان  بالنسبة  الفائضة:  االنبعاثات  وحدات   •
مسار  عن  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  من  الناتج  االنبعاثات 
السياسة الحالية، تستخدم بعض الدراسات مسار السياسة الحالية كقيمة 
لمستوى انبعاثات المساهمات المقررة المحددة وطنياً، مما يعني ضمنًيا 
الدراسات  تفترض  فيما  الفائضة،  االنبعاثات  باستخدام  تسمح  لن  أنها 
األخرى قيًما لمستويات انبعاثات المساهمات المقررة المحددة وطنياً. 

إمكانية االحترار العالمي: قّدم حوالي 25 في المائة من جميع البلدان   •
االحترار  إمكانية  على  بناًء  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات 
العالمي من تقرير التقييم الرابع الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغير المناخ. ولكن العديد من النماذج الزالت تعمل بناًء على 
إمكانية االحترار العالمي التي تستند إلى تقرير التقييم الثاني الصادر 
المناخ. وليس من الممكن  الدولية المعنية بتغير  الهيئة الحكومية  عن 
سياق  في  أخرى  قيم  إلى  العالمي  االحترار  إمكانية  قيم  تحويل  دائًما 
المجموعة  باختالف  تختلف  قد  افتراضات  دون وضع  معينة  دراسة 

القائمة بوضع النماذج.
التاريخية وللتقديرات: تختلف  للبيانات  البيانات  الفروق بين مصادر   •

االفتراضات الخاصة بخطوط األساس والسنوات المرجعية.

هنا، تم أخذ االضطرابات الطبيعية في االعتبار، إذا كانت مذكورة صراحًة في المساهمات المقررة   15
المحددة وطنياً، نظًرا ألن إذا كان استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة متضمًنا في 

سنة األساس فإنه من المتوقع أن يتم استبعاد االضطرابات الطبيعية في سنة األساس.
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Figure 3.5  Greenhouse gas emissions for G20 countries with INDCs 

 current policy trajectory emissions (2020, 2025, 2030), and INDC emissions (2025, 2030)
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* بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية، المساهمات المقررة المحددة 

  وطنياً غير المشروطة للعام ۲۰۲٥
  مالحظة: بالنسبة للبلدان التي لديها تعهدات مشروطة وغير مشروطة 

  لعام ۲۰۲۰، استخدمت تقديرات التعهدات المشروطة لعام ۲۰۲۰

الشكل رقم 3-5: انبعاثات غازات الدفيئة في بلدان مجموعة العشرين التي قدمت المساهمات المقررة المحددة وطنياً قبل 1 أكتوبر/
تشرين األول بالنسبة لالنبعاثات التاريخية )1990، 2010(، انبعاثات مسار السياسة الحالية )2020، 2025، 2030( وانبعاثات 

المساهمات المقررة المحددة وطنياً )2025، 2030(

لبلدان  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات   5-3
العشرين مجموعة 

البلدان األعلى  القسم نتائج إضافية تتعلق باالنبعاثات الخاصة ببعض  يقدم هذا 
من حيث االنبعاثات - أي 13 من بلدان مجموعة العشرين )عند احتساب االتحاد 
األوروبي كبلٍد واحد( والتي قدمت المساهمات المقررة المحددة وطنياً الخاصة 

بها قبل 1 أكتوبر/تشرين األول 2015. وتمثل مستويات انبعاثاتها ومساهماتها 
عة العالمية لهذا التقييم.  المقررة المحددة وطنياً األثر األكبر على النتائج الُمجمَّ

ص كٌل من الشكل 3.5 والشكل 3.6 والشكل 3.7 المعلومات المشتركة  ويلخِّ
المتعلقة باالنبعاثات الوطنية واالنبعاثات المنسوبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
المعلومات  هذه  األشكال  تمثل  الترتيب.  على  االنبعاثات  من  الفرد  ونصيب 
ومسارات  )للعامين 1990 و2010(،  التاريخية  لالنبعاثات  بالنسبة  المشتركة 
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Figure 3.6  Greenhouse gas emissions per unit of real GDP (US$2005) of G20 countries 

 current policy trajectory emissions (2020, 2025, 2030), and INDC emissions (2025, 2030)
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الشكل رقم 3-6: انبعاثات غازات الدفيئة لكل وحدة من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )دوالر أمريكي، 2005( في بلدان مجموعة 
العشرين التي قدمت المساهمات المقررة المحددة وطنياً قبل 1 أكتوبر/تشرين األول بالنسبة لالنبعاثات التاريخية )1990، 2010(، 

انبعاثات مسار السياسة الحالية )2020، 2025، 2030( وانبعاثات المساهمات المقررة المحددة وطنياً )2025، 2030(

السياسة الحالية )لألعوام 2020 و2025 و2030(16، وتعهدات كانكون )لعام 
وغير  المشروطة  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  وحاالت   ،17)2020
المشروطة )في حالة الهند وإندونيسيا والمكسيك( )لعام 2030 مع مالحظة أنه 
بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية، فإن المساهمات المقررة المحددة وطنياً غير 

المشروطة لعام 2025 هي المبينة(.

بالمقارنة بين سيناريوهات السياسة الحالية وبين سيناريوهات المساهمات المقررة 
المحددة وطنياً، فإن األرقام تبين ما إذا كان بلد ما على المسار الصحيح للوفاء 

تستند المسارات الحالية فقط إلى الدراسات التي تضع في اعتبارها السياسات التي تم اعتمادها وتنفيذها   16
ومكتب  لة  الُمعدَّ للطاقة  الدولية  الوكالة  المناخ،  إجراءات  تتبع  أداة  تشمل  وهي  الحالي.  الوقت  في 

التخطيط للبيئة والدراسات ذات الصلة المحددة لبلد ما حيثما كانت متاحة. 
تستند تقديرات تعهدات عام 2020 إلى تقرير برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام 2014 )برنامج األمم   17
المتحدة للبيئة، 2014( وألن هذه التقديرات تستند إلى مجموعة مختلفة من الدراسات من العام الحالي، 

ال تبين الرسوم البيانية الخاصة بالبلدان سوى القيم المتوسطة لمستوى االنبعاثات.

للمساهمات  الفصل 2-3( وهدفه  في  مناقشته  )كما سبق  لعام 2020  بتعهداته 
المقررة المحددة وطنياً. ال تحاول األشكال التعليق على طموح تعهدات 2020 
أن  المهم مالحظة  من  أنه  كما  المحددة وطنياً.  المقررة  المساهمات  أهداف  أو 
سيناريوهات مسار السياسة الحالية، والتي تحاول أن تعكس سياسات التخفيف 
التي  المعتاد"  العمل  "نهج  أو  األساس  سيناريوهات خط  تختلف عن  األحدث، 
تنفيذ  أو  اعتماد  يتم  لن  أنه  تفترض  ما  عادة  والتي  البلدان،  بعض  تستخدمها 

سياسات جديدة بعد عام محدد لالنقطاع.

يبين الشكل 3-5 أن االنبعاثات من البلدان متوسطة الدخل مثل المكسيك وإندونيسيا 
)بالنسبة للمساهمات المقررة المحددة وطنياً المشروطة فقط(، والبرازيل وكوريا 
أن تصل  المتوقع  قبل عام 2025. ومن  الذروة  إلى  أن تصل  يتوقع  الجنوبية 
البلدان  تتسم هذه  ذلك.  بعد  أو  إلى ذروتها في 2030  والهند  الصين  انبعاثات 
بشدة انبعاثات مرتفعة نسبًيا نظًرا القتصاداتها شديدة االستهالك للكربون. وقد 
بلدان  وصلت  فقد  بالفعل.  ذروتها  إلى  دخالً  األعلى  البلدان  انبعاثات  وصلت 
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الشكل رقم 3-7: نصيب الفرد من انبعاثات غازات الدفيئة في بلدان مجموعة العشرين التي قدمت المساهمات المقررة المحددة وطنياً 
قبل 1 أكتوبر/تشرين األول بالنسبة لالنبعاثات التاريخية )1990، 2010(، انبعاثات مسار السياسة الحالية )2020، 2025، 2030( 

وانبعاثات المساهمات المقررة المحددة وطنياً )2025، 2030(

Figure 3.7  Greenhouse gas emissions per capita of G20 countries with INDCs 

 current policy trajectory emissions (2020, 2025, 2030), and INDC emissions (2025, 2030)
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 غازات
الدفيئة

االتحاد األوروبي الثمانية والعشرون إلى الذروة حوالي عام 1980، واالتحاد 
الروسي في حوالي عام 1990 وفي كندا واليابان والواليات المتحدة األمريكية 

حوالي عام 2005.

وُتظِهر مستويات االنبعاثات نتيجة المساهمات المقررة المحددة وطنياً انخفاًضا 
والهند  الصين  باستثناء  بين 2010 و2030،  االنبعاثات  الفرد من  في نصيب 

واالتحاد الروسي )الشكل 6-3(

و ُتظِهر جميع البلدان انخفاضات كبيرة وتقارباً في كثافة االنبعاثات )االنبعاثات 
بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي( بحلول عام 2030 كنتيجة لمساهماتها المقررة 

المحددة وطنياً )الشكل 3-7(. وتقع أكبر االنخفاضات في أعلى البلدان من حيث 
شدة االنبعاثات في 2010، مثل إندونيسيا والصين.

عاليه  المذكورة  البلدان  من  لكل  التفصيلية  النتائج  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
البلدان،  هذه  من  لكل  وبالنسبة  التقرير.  هذا  من  األول  المرفق  في  موجودة 
يتضمن الملحق األول وصًفا موجًزا لعناصر المساهمات المقررة المحددة وطنياً 
التي وضعتها جماعات وضع النماذج في االعتبار. كما يتضمن مناقشة ألسباب 
ة من الدراسات العالمية  التناقضات بين مختلف مصادر البيانات. البيانات ُمستمدَّ

والدراسات الوطنية والمصادر الحكومية الرسمية.
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مالحظات ختامية  6-3

أعاله.  م  المقدَّ التقييم  على  بناًء  للسياسات  الهامة  اآلثار  من  عدٍد  استنتاج  يمكن 
بعد  العالمية  لالنبعاثات  بالنسبة  المطلوب  الحاد  االنخفاض  لمعدل  نتيجة  أوالً، 
االنبعاثات  فجوة  فإن  الـ2°مئوية،  سيناريو  مع  االتساق  يتحقق  لكي   2020
نة في  تزيد بسرعة بمرور الزمن. ويبرز هذا أهمية اإلجراءات المبكرة الُمحسَّ
خفض االنبعاثات. ثانًيا، مع وضع فجوة االنبعاثات المتبقية حتى في ظل أفضل 
االفتراضات تفاؤالً بشأن المساهمات المقررة المحددة وطنياً، ينبغي على البلدان 
أال تفترض أن هذه المساهمات المقترحة سوف تكفي للوفاء باألهداف العالمية 
المتفق عليها. ورغم أن وجود مستوى مناسب للطموح اإلضافي قد يعتمد على 
اعتبارات المساواة، إال أن البلدان بوجه عام يجب أن تتوقع أن الطموح اإلضافي 
في  االحتجاز  إلى  هذا  توقع  في  الفشل  يؤدي  أن  ويمكن  ضرورًيا.  سيكون 
التكنولوجيا واألصول المعلقة. ثالًثا، عملية المساهمات المقررة المحددة وطنياً 
لمسار  بالنسبة  البلدان  الطموح من  أكبر من  قدر  استجالب  قدرتها على  أثبتت 
السياسة الحالية. لذلك فقد تنجح الدعوات المستقبلية للمساهمات المقررة المحددة 
لتحسين  المبكرة  للدعوات  ويمكن  الطموح.  من  أكبر  قدر  استجالب  في  وطنياً 
إلى  الحاجة  إلى 2030 أن تواجه  الزمني من 2020  بالنسبة لإلطار  الطموح 

نة على أحسن وجه. اإلجراءات المبكرة الُمحسَّ

المعنية  الدولية  الحكومية  للهيئة  الخامس  التقييم  تقرير  أبرز  السياق،  هذا  وفي 
بتغير المناخ)الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2014( أنه في حالة 
زيادة انبعاثات غازات الدفيئة عن 55 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 
منخفضة  انبعاثات  مستويات  إلى  االنتقال  تحديات  تصبح  فسوف   ،2030 في 
دراسة  في  للغاية.)الشكل 32-6  شاّقة  البعيد  المدى  الـ2°مئوية على  مع  تتسق 

كالرك وآخرين، 2014( وتنخفض التحديات بشدة إذا تم اإلبقاء على انبعاثات 
غازات الدفيئة لعام 2030 بموجب بروتوكول كيوتو إلى ما دون 50 مليار طن 
من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)كالرك وآخرون، 2014( أو ما هو أكثر من ذلك 
إلى ما دون 42 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بما يتسق مع المسار 

األقل تكلفة نحو الـ2°مئوية بعد 2020. 

ع للمساهمات المقررة المحددة وطنياً  والخالصة، يروي هذا التقييم لألثر الُمجمَّ
على إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في 2025 و2030 فعلًيا قصتين 
بالفعل زيادة حقيقية  متباينتين. أوالً، تمثل المساهمات المقررة المحددة وطنياً 
في مستويات الطموح مقارنة بتقديرات السياسات الحالية؛ وقد توصلت جميع 
على  القائمة  والسيناريوهات  النماذج  وضع  على  القائمة  العالمية  التحليالت 
مصادر بيانات قطرية إلى هذا االستنتاج. ولكن، ثانًيا، الطموحات غير كافية 
رفع  يتم  ومالم  للغاية.  كبيرة   2030 لعام  االنبعاثات  وفجوة  اإلطالق،  على 
الطموح بسرعة، فمن المحتمل أن تؤدي المستويات المتوقعة لالنبعاثات الناتجة 
من المساهمات المقررة المحددة وطنياً إلى مسار يتسق في أحسن األحوال مع 
أقل من 3°مئوية في 2100.  بمعدل  العالمي  الحرارة  متوسط درجات  زيادة 
غير  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  مستويات  إلى  فقط  نظرنا  وإذا 
المشروطة، فإن زيادة درجة الحرارة المتوقعة تكون أقرب إلى 3.5°مئوية. 
وبأخذ نطاقات عدم اليقين في االعتبار، فإن تقديرات مستوى االنبعاثات، في 
المشروطة  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  من  لكل  الكامل  التنفيذ  ظل 
وغير المشروطة تصبح أكثر اتساًقا مع سيناريوهات المدى الطويل التي تحد 
من زيادة متوسط درجات الحرارة العالمي إلى أقل من 3 -3.5°مئوية بنهاية 

القرن وباحتماالت تزيد عن 66 في المائة.
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فرص لسد الفجوة
الفصل الرابع

المؤلِّف الرئيسي: آن أولهوف )الشراكة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة والجامعة التقنية في الدنمارك(

المؤلف المساهم: جون كريستينسن )الشراكة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة والجامعة التقنية في الدنمارك(

مقدمة    1-4
تمثل المساهمات المقررة المحددة وطنياً زيادة حقيقية في مستوى طموح التخفيف 
مقارنًة باستمرار السياسات الحالية. ولكن، كما يبين الفصل الثالث، حتى في ظل 
التنفيذ المشترك للمساهمات المقررة المحددة وطنياً المشروطة وغير المشروطة، 
فإن فجوة االنبعاثات في عام 2030 يتوقع أن تصل إلى ما يقارب 12 مليار طن 

من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

السؤال المحوري هو كيفية تضييق هذه الفجوة أو سدها إن أمكن؟

يستكشف الجزء الثاني من تقرير فجوة االنبعاثات بعض اإلجابات على هذا السؤال. 
وهو يبدأ بتقديم نظرة عامة على القضايا والفرص الرئيسية لتضييق فجوة االنبعاثات 
الفصل.  هذا  في  األدبيات  أحدث  تقييم  خالل  من  سدها،  وإمكانية   2030 عام  في 

وتشمل هذه الفرص:

المستمرة  التقوية  لتعزيز  باريس  اتفاق  بموجب  ديناميكي  إطار  إنشاء   •
لطموح التخفيف وضمان التنفيذ الكفء لهذا االتفاق

إعطاء دفعة إلجراءات التخفيف لما قبل عام -2020 لخفض تكاليف   •
حد  دون  البقاء  إمكانية  على  والحفاظ  االحتجاز  وتجنب  التخفيف، 

الـ1.5° مئوية بحلول عام 2100
وتكرارها  التخفيف،  إجراءات  مجال  في  الجيدة  الممارسات  إدخال   •
وزيادة نطاقها، ما يمكن البلدان من تحقيق ما يفوق مساهماتها المقررة 

المحددة وطنياً واالنتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون؛
والتخطيط  السياسات  في  والمناخ  التنمية  فوائد  بين  التام  التكامل   •

واإلجراءات.

إمكانيات  استغالل  فرص  من  لمزيد  متعمًقا  تقييًما  يقدمان  فصالن  هذا  يتبع 
الدولية  التعاونية  المبادرات  وهو  شامل،  واحد  مجال  في  االنبعاثات   خفض 

)الفصل الخامس( وفي قطاع واحد، الغابات )الفصل السادس(. 

4-2  ضمان االتساق والتناغم والتكامل بين إجراءات تغير 
المناخ والنمو االقتصادي والتنمية المستدامة

تعمق فهم وإدراك االرتباط بين تغير المناخ والنمو االقتصادي والتنمية المستدامة 
على مدار العقد الماضي. تعتبر أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدها رؤساء دول 
جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة مؤخًرا في نيويورك )األمم المتحدة، 2015أ( 
أٌيًضا الفصل األول( مثال على هذا اإلدراك. توصي عملية تحقيق أهداف  )أنظر 
التنمية المستدامة صراحًة بإعطاء أولوية لالتساق والفوائد المشتركة والتكامل بين 
المناخ وبين  المتحدة اإلطارية بشأن تغير  اتفاقية األمم  المناخ في ظل  اتفاق تغير 

أهداف التنمية المستدامة. 

وتظهر العالقات المتبادلة بين المناخ والتنمية من خالل أهداف التنمية المستدامة 
وتقرير التقييم الخامس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 
وبالمثل  2014ب(.  2014أ،  المناخ،  بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  )الهيئة 
المناخ  وتغير  المستدامة  والتنمية  االقتصادي  النمو  بين  الروابط  أصداء  تتردد 
عبر األدبيات الحديثة )أفضل الممارسات للنمو األخضر )GGBP(، 2014؛ 
والمناخ،  باالقتصاد  المعنية  العالمية  اللجنة  2015؛  وآخرون،  أنسواتيغي 
2015أ، 2015ب؛ الوكالة الدولية للطاقة، 2015أ، 2015ب(. وتنص ورقة 
إطالعية تم إعدادها لقمة األمم المتحدة للتنمية المستدامة في نيويورك في وقت 
سابق من هذا لعام على أن "التقدم تجاه العديد من أهداف التنمية المستدامة سوف 
الغذائي  األمن  المثال،  سبيل  )على  المناخ  بتغير  للغاية،  سلبية  بصورة  يتأثر 
وندرة المياه والكوارث المتعلقة بالمياه والفقر والسبل المعيشية والصحة ورفاه 
النظم البيئية في المحيطات واألراضي(". )األمم المتحدة، 2015أ، صفحة 2(. 
من  العديد  في  المحرز  الكبير  التقدم  يسهم  أن  يمكن   ]...[" ذاته،  الوقت  وفي 
أهداف التنمية المستدامة في مجابهة تغير المناخ )بما في ذلك الطاقة المستدامة 
والبنية التحتية والتصنيع، واالستهالك واإلنتاج المستدامين، والزراعة المستدامة 

والمدن المستدامة(" )األمم المتحدة، 2015أ، صفحة 2(.
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المربع 4-1: إعداد المساهمات المقررة المحددة وطنياً في شيلي

اتسم إعداد المساهمات المقررة المحددة وطنياً بمستٍو عاٍل من المسؤولية السياسية بدًءا من الوالية السياسية للرئيس والتي قام بتنفيذها مجلس وزراء االستدامة 
مت مسودة المساهمات المقررة المحددة وطنياً للتشاور العام  وتغير المناخ. وللحصول على كٍل من المشاركة السياسية والمدخالت التي سوف ُينظر فيها، قُدِّ
على مدار 4 أشهر مع تقديم موجزات عامة في شتى أنحاء البالد. أدخلت المقترحات التي تم تلقيها في عملية مراجعة مسودة المساهمات المقررة المحددة 
وطنياً وظل القرار األخير في يد المجلس. تركزت مناقشات التخفيف حول هدفين محتملين لشدة االنبعاثات في البالد لهما آثار مختلفة ولكن ال ُيرى أي منهما 

على أنه مدمٌر لالقتصاد. لذا فقد عولجت سياسات تغير المناخ، من الناحية العملية، كجزء ال يتجزأ من التنمية الوطنية الشاملة.

المربع 4-2: إعداد المساهمات المقررة المحددة وطنياً في غامبيا

تتناول المساهمات المقررة المحددة وطنياً لغامبيا بصورة شاملة لوسائل التنفيذ ذات الصلة بالتخفيف من تغير المناخ والتكيُّف معه مثل التمويل والتكنولوجيا 
وبناء القدرات. وقد استندت عملية وضع المساهمات المقررة المحددة وطنياً إلى سياق عملية التخطيط المستمر للتنمية الوطنية. وتركز العملية الوطنية إلعداد 
المساهمات المقررة المحددة وطنياً على إشراك أصحاب المصلحة مع عقد ورش عمل للتوعية في كل من مقاطعات البالد الثمان ومشاركة واسعة بين مختلف 
الوزارات والمؤسسات في اإلعداد الفعلي للتقديم الوطني. ونظًرا لكونها بلًدا صغيًرا من أقل البلدان نمًوا فإن غامبيا ذات إمكانية محدودة في مجال التخفيف 
ولكنها حددت عدًدا من المجاالت مثل الطاقة المتجددة والغابات والزراعة التي يمكن تنفيذ اإلجراءات فيها – بعضها على المستوى المحلي والبعض اآلخر 

يتطلب دعًما مالًيا وتكنولوجًيا دولًيا.

بالمثل، يذكر التقرير التجميعي الخاص بتقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية 
للتنمية  تهديًدا  يشكل  المناخ  تغير  أن  شديدة  بثقة  المناخ  بتغير  المعنية  الدولية 
2014أ(.  المناخ،  بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  )الهيئة  والمستدامة  العادلة 
أيًضا إلى أنه من الممكن المضي قدًما في استراتيجيات  التقرير يخلص  ولكن 
وإجراءات تؤدي إلى مسارات لتحقيق التنمية المستدامة قادرة على مواجهة آثار 
نة والرفاه االجتماعي واالقتصادي  تغير المناخ، مع تيسير السبل المعيشية الُمحسَّ
بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  )الهيئة  ذاته  الوقت  في  الفعالة  البيئية  واإلدارة 

المناخ، 2014أ(. 

ويقر الهدف رقم 13 من أهداف التنمية المستدامة وهو "اتخاذ إجراءات عاجلة 
لمجابهة تغير المناخ وآثاره" بصورة محددة بأن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
بشأن تغير المناخ هي المنتدى الدولي والحكومي الدولي األساسي للتفاوض بشأن 
األهداف  وتتسق  2015ب(،  المتحدة،  )األمم  المناخ  لتغير  العالمية  االستجابة 
المرتبطة بهذا الهدف بوضوح مع الطموحات التي تتضمنها المساهمات المقررة 
مة  الُمقدَّ وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  تقييم  من  ويظهر  وطنياً.  المحددة 
على  واضحة  بصورة  ترتكز  وطنية  عمليات  وضعت  البلدان  من  العديد  أن 
فهم التخفيف من تغير المناخ، والتكيُّف معه في السياق األعم للتخطيط للتنمية 

المستدامة على المستوى الوطني )انظر المربع 4-1 والمربع 2-4(.

وجود إطار قوي وفعال وشّفاف للمتابعة واالستعراض   3-4
بموجب اتفاق باريس أمٌر حيوي لتضييق فجوة االنبعاثات

يعد وجود إطار قوي وفعال وشّفاف للمتابعة واالستعراض أمًرا حاسًما لضمان 
تنفيذ اتفاق عالمي طموح في مجال تغير المناخ. وقد ركزت عملية أهداف التنمية 
المستدامة على أهمية إنشاء إطار لمتابعة واستعراض التقدم المحرز تجاه أهداف 
التنمية المستدامة بصفة دورية وحشد المزيد من اإلجراءات لإلسراع بالتنفيذ كل 

أربع سنوات )األمم المتحدة، 2015ج(.

أكتوبر/  23 حتى  باريس.  اتفاق  في  محتمالً  ظهوره  يبدو  مماثل  نهج  وهناك 
المتحدة  األمم  التفاقية  الصادر  النص  مسودة  تتضمن   ،2015 األول  تشرين 

العالمي  الموقف  لتقييم  ذكر  للتفاوض  المعروضة  المناخ  تغير  بشأن  اإلطارية 
بصورة دورية فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق باريس مع االسترشاد باألنماط التي سوف 

يعتمدها كياٌن ينشأ بموجب االتفاق الجديد في دورته األولى1.

تم بصورة مستمرة إبراز ضرورة تحلي اتفاق باريس بنهج ديناميكي يتيح للبلدان 
مراجعة مساهماتها المقررة المحددة وطنياً وتقويتها بصفة دورية باعتباره أمًرا 
أساسًيا لتحسين طموح التخفيف وتضييق فجوة االنبعاثات )اللجنة العالمية المعنية 
باالقتصاد والمناخ، 2015أ، معهد التنمية المستدامة والعالقات الدولية، 2015؛ 
وطنياً؛  المحددة  المقررة  المساهمات  منتدى  2015أ؛  للطاقة،  الدولية  الوكالة 
الجولة  أن  على  التأكيد  تم  الطريقة  وبهذه   .)2015 وآخرون،  سبنسر  دراسة 
أنها  على  إليها  ُينظر  أن  يجب  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  من  األولى 
'حلقة ُمثمرة 'من الطموح المتزايد )الوكالة الدولية للطاقة، 2015أ(، وعلى أنها 
تمثل 'الحدود الدنيا وليس الحدود القصوى' للطموح الوطني على مدار السنوات 

القادمة )اللجنة العالمية المعنية باالقتصاد والمناخ، 2015أ(. 

وفي هذا السياق من المهم مالحظة أن اآلثار االجتماعية والسياسية للمساهمات 
المقررة المحددة وطنياً والعمليات التي يجري القيام بها على المستوى الوطني 
غازات  انبعاثات  مستويات  إجمالي  على  المتوقع  ع  الُمجمَّ أثرها  حدود  تتجاوز 
الدفيئة العالمية في عامي 2025 و2030. وقد شجع إعداد المساهمات المقررة 
المحددة وطنياً في العديد من البلدان على استكشاف الروابط بين نواتج التنمية 
اقتصادات  إلى  التحول  في  هامة  خطوة  باعتباره  إليه  النظر  ويمكن  والمناخ، 
فإن  الثالث،  الفصل  في  و7-3   6-3 الشكالن  يبين  وكما  الكربون.  منخفضة 
المساهمات المقررة المحددة وطنياً تدعم في كثير من الحاالت الفصل بين النمو 

االقتصادي ونمو االنبعاثات وخفض نصيب الفرد من االنبعاثات. 

يمكن أن يدعم اتفاق باريس هذه التحوالت الوطنية وأن يوفِّر إطاًرا لحشد جهود 
نة المطلوبة لتحقيق االتساق بين الجهود الوطنية وبين  تجنُّب تغير المناخ الُمحسَّ
مئوية.  الـ°2  مسارات  عنه  ُتعبِّر  والذي  المناخ  تغير  لتجنُّب  العالمي  الطموح 
واالستعراض  للمتابعة  بالشفافية  ويتسم  ال  وفعَّ قوي  إطار  إنشاء  يكون  وسوف 

كجزء من اتفاق باريس أمًرا حاسًما في هذا السياق.

1  مسودة النص متاحة من خالل الرابط
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_oct_2015/application/pdf/ws_1_and_2.pdf

)تم الدخول إلى الموقع في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2015(.
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ُتمِعن األقسام التالية النظر في فرص زيادة تحسين إجراءات التخفيف لتضييق 
فجوة االنبعاثات وربما سدها بالكامل، وهو ما يمكن أن يدعم االنتقال إلى اقتصاد 
في  المقدم  االنبعاثات  خفض  يفوق  ما  تحقيق  ييسر  وأن  الكربون،  منخفض 

المساهمات المقررة المحددة وطنياً. 

4-4  خفض االنبعاثات – تحقيق إمكانيات خفض االنبعاثات 
في 2020 و2030.

الدور الحاسم لتعزيز إجراءات التخفيف قبل عام 2020.    1-4-4
 .2020 عام  قبل  التخفيف  إجراءات  زيادة  أهمية  على  الثاني  الفصل  ز  ركَّ
ال يؤدي خفض االنبعاثات بالمقارنة بمسارات السياسة الحالية قبل عام 2020 
 2020 بعد  المطلوب  الصارم  االنبعاثات  خفض  تحقيق  فرص  تحسين  إلى 
إلى ما دون 2°مئوية بحلول  الحد من االحترار  إلى  أيًضا  فحسب، بل يؤدي 
االنبعاثات، وتجنب  تكاليف خفض  إلى خفض  يؤدي  عام 2100. كما سوف 
وخفض  مكثف،  بشكل  والطاقة  الكربون  تستهلك  التي  التحتية  بالبنية  التمسك 
 2050 عام  بعد  السلبية  االنبعاثات  على  الكبير  باالعتماد  المرتبطة  المخاطر 
للحد من االحترار إلى 2°مئوية. وباإلضافة إلى ذلك، وكما يبين الفصل الثاني، 
نة التي تمتد إلى ما وراء السياسات الحالية يمكن  فإن اإلجراءات المبكرة الُمحسَّ
أن تيسر االحتفاظ بخيار الحد من االحترار إلى ما دون الـ1.5°مئوية في عام 

2100 )باحتمال يفوق 50 في المائة(. 

أظهرت تقارير فجوة االنبعاثات السابقة )برنامج األمم المتحدة للبيئة، 2011، 
عة مصنفة طبًقا للقطاع  2012، 2013( تقديرات إمكانية خفض االنبعاثات الُمجمَّ
بحلول عام 2020 2. وقد استندت هذه اإلمكانية إلى دراسات افترضت إجراءات 
تخفيف أكثر تبكيًرا وأكثر صرامة من تلك التي يشير إليها مسار السياسة الحالية. 
ومع اقترابنا من 2020، لم يعد من الممكن تحقيق إمكانيات خفض االنبعاثات 
الكاملة لعام 2020 التي أشير إليها في تقارير فجوة االنبعاثات السابقة. ويكمن 
أحد أسباب ذلك في وجود زمن تأخير كبير بين اعتماد سياسات وخيارات خفض 
االنبعاثات وبين تنفيذها وجني فوائد خفض االنبعاثات المرتبطة بها. وباإلضافة 
الممكنة  والخيارات  التكنولوجيات  أفضل  في  االستثمار  عدم  يؤدي  ذلك،  إلى 
القريب، على خفض  المستقبل  الحد من قدراتنا في  إلى  في أقرب وقت ممكن 
االنبعاثات في بعض القطاعات والمجاالت الُمجّمعة، نظًرا لالرتباط باستثمارات 

مرتفعة االستهالك للطاقة وذات أُطر زمنية طويلة.

يصعب تقييم حجم إمكانيات خفض االنبعاثات المتبقية بحلول عام 2020، نظًرا 
ثة الشاملة. ولكن، هناك ثالثة تقارير فنية  لقلة العدد المتاح من الدراسات الُمحدَّ
صدرت مؤخًرا عن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )2014أ، 
إمكانيات كبيرة لخفض  استمرار وجود  الضوء على  تلقي  2014ب، 2015( 
االنبعاثات بحلول عام 2020. وتركز هذه التقارير على المجاالت المواضيعية 
والبيئة  األراضي  واستخدام  الطاقة  وكفاءة  المتجددة  الطاقة  في  تتمثل  التي 
الحضرية واحتجاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه، وانبعاثات غازات 
الدفيئة بخالف ثاني أكسيد الكربون. بينما خلَُصت دراسة أخرى إلى أن زيادة 
نطاق الممارسات الجيدة الحالية وتكرارها يمكن أن يخفض االنبعاثات العالمية 
بمقدار حوالي 4.6 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2020، إذا تم 

اتخاذ إجراءات عاجلة وعلى نطاق واسع )فيكيت، وآخرون، 2015(. 

2  تم تقدير هذه اإلمكانية في تقارير فجوة االنبعاثات السابقة بأنها في نطاق 17 ± 3 مليار طن من 
مكافئ ثاني أكسيد الكربون، باعتماد منهج قطاعي ينطلق من القمة إلى القاعدة، بتكاليف هامشية تصل 

إلى 50 -100 دوالر أمريكي/طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

جني ثمار إمكانيات خفض االنبعاثات بحلول عام 2030    2-4-4
ها لتضييق الفجوة وربما سدُّ

عة إمكانيات خفض االنبعاثات الموسَّ
بالنظر إلى ما بعد عام 2020، يحدد عدٌد من الدراسات والتقارير، منها ما هو 
الدولية  والمؤسسات  المناخ  بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  عن  صادٌر 
الحكومية  )الهيئة  بحلول عام 2030  االنبعاثات  كبيرة لخفض  إمكانية  األخرى، 
الدولية المعنية بتغير المناخ، 2014ب؛ الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، 2014؛ 
فيكيت آخرون، 2015؛ اللجنة العالمية المعنية باالقتصاد والمناخ,2015أ؛ معهد 
2015أ؛  المتجددة،  للطاقة  الدولية  الوكالة  الدولية؛  والعالقات  المستدامة  التنمية 
مركز البحوث المشترك، 2015؛ منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي/
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة/وكالة البيئة الوطنية/المنتدى الدولي للنقل، 2015(. 
ومع اإلقرار بوجود تفاوت في المنهجيات واالفتراضات والنطاق والتغطية للتدابير 
عبر هذه الدراسات، إال أنها جميًعا توثِّق أن استغالل الخفض غير المستخدم الممكن 

تحقيقه في االنبعاثات يمكن أن يقلل فجوة االنبعاثات في 2030 بصورة كبيرة. 

يقدم الجدول 4-1 أمثلة محددة تبين فرص خفض االنبعاثات بحلول عام 2030 
طبًقا لتقديرات دراسات مختلفة، وكيفية ارتباط هذه اإلمكانية بنتائج تقييم الفجوة 
المقدمة في الفصل الثالث. ال يتضمن الشكل سوى الدراسات التي تتيح المقارنة 
 بين خفض االنبعاثات بالنسبة لمستويات حالة المساهمات المقررة المحددة وطنياً.
تبين دراسات أخرى عديدة صدرت مؤخًرا أن هناك إمكانية كبيرة لخفض االنبعاثات 
في قطاعات أو مجاالت مواضيعية محددة، ولكن ال يمكن مقارنتها مباشرة بخط 
المساهمات  انبعاثات  ومستويات  الحالية  السياسة  ومسار   ،2030 لعام  األساس 

نة في الجدول.  المقررة المحددة وطنياً من الفصل الثالث ولذا فهي غير ُمتضمَّ

انبعاثات  أن  الجدول 1-4  في  الموجودة  الدراسات  تبين  مًعا،  إليها  النظر  عند 
بين  ما  بقيمة   2030 عام  في  خفضها  زيادة  يمكن  العالمية  الدفيئة   غازات 
5-12 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )النطاق: 3-13( بالنسبة لمستوى 
الناتج من تنفيذ المساهمات المقررة المحددة وطنياً غير المشروطة  االنبعاثات 
وما بين 5 إلى -10 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )النطاق: 11-1( 
وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  بتنفيذ  المرتبط  االنبعاثات  لمستوى  بالنسبة 
المشروطة. ويمكن أن تسهم مثل هذه االنخفاضات في االنخفاضات في تضييق 
فجوة االنبعاثات إلى حٍد كبير في عام 2030، والتي تقدر، كما ُذِكَر سابًقا بنحو 
14 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )النطاق: 12-17( بالنسبة لحالة 
المشروطة وبنحو 12 مليار طن من  المحددة وطنياً غير  المقررة  المساهمات 
مكافئ ثاني أكسيد الكربون )النطاق: 10-15(، إذا تم تنفيذ كٍل من المساهمات 
المقررة المحددة وطنياً المشروطة وغير المشروطة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن 

الدراسات تعتمد حصرًيا على تنفيذ التقنيات والسياسات الُمثبتة.

في  االنبعاثات  خفض  إمكانية  بتقدير  يرتبط  اليقين  عدم  من  كبير  قدر  هناك 
الدراسات ال تغطي  فإن  المقابل،  الجدول 4-1. وفي  يتضمنها  التي  الدراسات 
جميع التدابير والمجاالت المواضيعية والقطاعات الممكنة. فالدراسة التي قام بها 
معهد المناخ الجديد ومكتب التخطيط للبيئة والمعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية 
)فيكيت وآخرون، 2015(، على سبيل المثال، تستثني إمكانية خفض االنبعاثات 
في الزراعة وفي أجزاء من قطاع النقل والصناعة والنفايات ومخازن الوقود. 
وبالمثل، فإن الدراسة التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة ال تضع في اعتبارها 

إال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة.
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الجدول 4-1: توضيح لتقديرات إمكانيات خفض االنبعاثات في عام 2030 من دراسات مختلفة
خفض االنبعاثات بالمقارنة بخط الدراسة

األساس
خفض االنبعاثات بالمقارنة بمسار 

السياسة الحالية
خفض االنبعاثات بالمقارنة بالمساهمات 

 المقررة المحددة وطنياً غير
المشروطة/المشروطة

مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 
القيمة المتوسطة )نطاق(أ

 خفض االنبعاثات المطلوب لالنتقال إلى مسارات
الـ2°مئوية

)18-28( 23)16-20( 18)12-17( / 12 )10-15( 14

8.5 / 19.514.511"سيناريو التخفيف العالمي" )مركز البحوث المشترك، 2015(

تفترض تكثيف سريع للسياسات عبر العديد من بلدان العالم اعتباًرا من عام 2015، مما يؤدي إلى ذروة مبكرة في االنبعاثات قد تصل إلى عام 2020. يؤدي التقارب التدريجي ألسعار 
الكربون األساسية بعد عام 2030، طبًقا لنصيب الفرد من الدخل الخاص بكٍل منها، إلى معالم لالنبعاثات في عام 2050 تتسق مع هدف البقاء دون الـ2° مئوية.

معهد المناخ الجديد ومكتب التخطيط للبيئة في هولندا والمعهد 
الدولي لتحليل النظم التطبيقية )فيكيت وآخرون، 2015(

18-2013-159-12 / 7-10

تضع في االعتبار اآلثار العالمية لزيادة نطاق الممارسات الجيدة الحالية وتكرارها عبر تسعة مجاالت للسياسات واإلجراءات: 1( زيادة حصة المصادر المتجددة في الكهرباء من خالل 
مزيج من السياسات يعتمد على البلد؛ 2( خفض االنبعاثات الناتجة من إنتاج الوقود األحفوري؛ 3( تعزيز كفاءة الطاقة الصناعية من خالل صكوك سياسات محددة لكل بلد؛ 4( خفض 

انبعاثات مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية وغيرها من الغازات المفلورة؛ 5( معايير لكفاءة األجهزة الكهربائية واإلضاءة؛ 6( كفاءة الطاقة في حجاب المباني )التدفئة/التبريد(؛ 7( 
كفاءة الوقود/معايير االنبعاثات لمركبات الخدمة الخفيفة؛ 8( دعم السيارات الكهربائية التي تستمد قدرتها من الكهرباء المتجددة؛ 9( خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات.

نة: الزراعة، أجزاء من النقل والقطاع الصناعي والنفايات ومخازن الوقود. القطاعات التالية غير ُمتضمَّ

اقتصاد المناخ الجديد )اللجنة العالمية المعنية باالقتصاد 
والمناخ، 2015أ(

8 )3-13( / 6 )1-11(12 )7-17(17 )12-22(ب

تحديد 10 مجاالت أساسية لفرص اتخاذ إجراءات أقوى في مجال المناخ: 1( تعجيل التنمية منخفضة الكربون في مدن العالم؛ 2( استعادة وحماية األراضي الطبيعية الزراعية والغابات 
وزيادة اإلنتاجية الزراعية؛ 3( استثمار 1 تريليون دوالر أمريكي على األقل سنوًيا في الطاقة النظيفة بحلول 2030؛ 4( زيادة معايير كفاءة الطاقة إلى أفضل حٍد لها متاح عالمًيا؛ 5( تنفيذ 

تسعير فّعال للكربون؛ 6( ضمان أن تكون البنية التحتية الجديدة ذكية مناخًيا؛ 7( تقوية االبتكارات منخفضة الكربون؛ 8( دفع عجلة اإلجراءات منخفضة الكربون من خالل إجراءات األعمال 
التجارية والمستثمرين؛ 9( زيادة الطموح لخفض انبعاثات الحركة الجوية والبحرية الدولية؛ 10( الخفض التدريجي الستخدام مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية.

"سيناريو سد الفجوة" )الوكالة الدولية للطاقة، 
2015أ، 2015ب(ج

16115

تغطية متوسطة.
تشمل خمس مقاييس متعلقة بالطاقة: 1( زيادة كفاء الطاقة في قطاعات الصناعة والمباني والنقل؛ 2( خفض استخدام محطات توليد الطاقة منخفضة الكفاءة التي تعمل بالفحم تدريجًيا 

وحظر إنشائها؛ 3( زيادة االستثمارات في تكنولوجيات الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة من 270 مليار دوالر أمريكي في 2014 إلى 400 مليار دوالر أمريكي في 2030؛ 4( 
التخلص تدريجًيا من دعم الوقود األحفوري للمستخدمين النهائيين بحلول عام 2030؛ 5( خفض انبعاثات الميثان الناشئة من إنتاج النفط والغاز. 

مالحظات: ليس من الممكن تحديد اإلمكانية الفنية واالقتصادية لمستويات محددة من التكلفة الهامشية بناًء على المعلومات المتوافرة في الدراسات.
أ القيمة المتوسطة والنطاق يشار إليهما حيثما أمكن. مركز البحوث المشترك )2015( والوكالة الدولية للطاقة )2015أ، 2015ب( ال يعطيان نطاقات لعدم اليقين. يعطي معهد المناخ الجديد ومكتب التخطيط للبيئة والمعهد 

الدولي لتحليل النظم التطبيقية )فيكيت وآخرون، 2015( نطاًقا يحدد القيمة المتوسطة لتحليلين، دون إعطاء نطاقات عدم اليقين.
ب دراسة اقتصاد المناخ الجديد )اللجنة العالمية المعنية باالقتصاد والمناخ، 2015أ( تستخدم قيمة انبعاثات خط األساس لعام 2030 تبلغ 69 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون وتشير إلى إجمالي إمكانية خفض انبعاثات 

تبلغ 21 )النطاق: 16-26( مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بالمقارنة بهذا المستوى لخط األساس. في الجدول، استخدمت قيمة انبعاثات خط األساس لعام 2030 التي تبلغ 65 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 
والتي تم تقديرها في الفصل الثالث. لذا، فإن إمكانية خفض االنبعاثات اإلجمالية في دراسة اقتصاد المناخ الجديد تم تعديلها بمقدار 24 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون حتى يمكن مقارنتها بتقييم فجوة االنبعاثات.

ج الوكالة الدولية للطاقة )2015أ، 2015ب( ال تدرس إال انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. نظًرا ألن الدراسات ال تحدد القيمة المتوقعة لحصة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية 
في 2030، فإن حسابات خفض االنبعاثات في الجدول تعتبر تقريبية، بناًء على افتراض أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة العالمية سوف تظل تمثل حوالي ثلثي انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في 2030. 

هذه الدراسة ال تفرق بين المساهمات المقررة المحددة وطنياً المشروطة وغير المشروطة. لذا، فإن الجدول يتضمن تقديًرا واحًدا لخفض االنبعاثات بالمقارنة بالمساهمات المقررة المحددة وطنياً.

وبعبارة أخرى، فإن إجمالي إمكانية خفض االنبعاثات الفنية واالقتصادية في عام 
2030 يمكن جًدا أن تكون أكبر مما يشير إليه الجدول. وقد أشارت مصادر أخرى 
مثل تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )2007( إلى 
أن إجمالي إمكانية خفض االنبعاثات في عام 2030 يبلغ 23 مليار طن من مكافئ 
ثاني أكسيد الكربون )النطاق: 16-31(3، وهذا اإلجمالي مماثل في القيمة األسيَّة 
لما هو مطلوب لسد الفجوة في 2030. وال يتضمن تقرير التقييم الخامس الصادر 
تحديًثا  )2014أ،2014ب(  المناخ  بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  عن 
القطاعات  تحديثات  أن  إال  في عام 2030.  االنبعاثات  إمكانية خفض  إلجمالي 
الرئيسية في تقرير التقييم الخامس تشير إلى أن إمكانية خفض االنبعاثات في عام 
2030 ال تزال في نفس القيمة األسية كما في تقرير التقييم الرابع )الهيئة الحكومية 

الدولية المعنية بتغير المناخ، 2007(.

في  العالمية  التخفيف  إمكانيات  قيمة  تصل  إجمااًل،  الصناعة  لقطاع  بالنسبة 
عام 2030 المشار إليها في تقرير التقييم الخامس إلى 8 مليار طن من مكافئ 
ثاني أكسيد الكربون )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2014ب(. 
بالنسبة لقطاع النقل، تم تقييم إمكانية خفض االنبعاثات بأنها أعلى مّما يتضمنه 
تقرير التقييم الرابع، مع توقع وصول تحسينات كفاءة الطاقة وأداء المركبات إلى 
ما بين 30-50 في المائة في عام 2030 بالنسبة لعام 2010 )الهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغير المناخ، 2014أ(. وبالمثل، في قطاع المباني، يذكر تقرير 
التقييم الخامس أن إمكانيات التخفيف أو توفير الطاقة عادة ما تزيد عن 30 في

3   قدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )2007( إمكانيات خفض االنبعاثات القطاعية بالمليار 
طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2030 بتكلفة هامشية تقع في نطاق 50-100 دوالر أمريكي/طن 
من مكافئ ثاني أكسيد الكربون كما يلي: قطاع الطاقة ]2.4–4.7[؛ وقطاع الصناعة ]2.5–5.5[؛ والنقل 
]1.6–2.5[؛ والمباني ]5.4–6.7[؛ والغابات ]1.3–4.2[؛ والزراعة ]2.3–6.4[؛ والنفايات ]0.4–1.0[.

المائة وقد تصل حتى إلى 60 في المائة من خط األساس )الهيئة الحكومية الدولية 
التحليالت إلى أن "]...[  أيًضا  المناخ، 2014ب(4. وقد أشارت  المعنية بتغير 
ض إمكانيات تحسين الكفاءة، بحيث ظلت إمكانية  التحسن التكنولوجي يظل يعوِّ
تحسين كفاءة الطاقة بأسلوب فّعال من حيث التكلفة دون تناقص رغم التحسن 
المستمر في المعايير" )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2014ب(. 

وأخيًرا، بالنسبة للزراعة والغابات واستخدامات األرض األخرى، فإن إمكانيات 
خفض االنبعاثات لتدابير جانب العرض يتوقع أن تكون 7.2-11 مليار طن من 
مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2030 )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 

المناخ، 2014ب(5.

كفاءة  لتحسين  الرئيسية  األهمية  على  تقييمها  تم  التي  الدراسات  جميع  تركز 
يعتبر  كما  والنقل.  والمباني  الصناعة  على  خاصة  بصفة  التركيز  مع  الطاقة، 
الجمع بين االستخدام الموّسع لتقنيات الطاقة المتجددة إلنتاج الطاقة وبين زيادة 
الغابات  وتعتبر  أمًرا رئيسًيا.  األحفوري  الوقود  القائم على  الطاقة  إنتاج  كفاءة 
التخفيف  إلجراءات  األخرى  الرئيسية  القطاعات  بين  من  والنفايات  والزراعة 
تقييمها في  الدراسات. وهي جميًعا قطاعات سبق  التي ركزت عليها  نة  المحسَّ
تقارير فجوة االنبعاثات السابقة الصادرة عن برنامج األمم المتحدة للبيئة حيث 
تكرار  إمكانية  خالل  من  الفجوة  لسد  كبيرة  فرص  على  فيها  الضوء  إلقاء  تم 

الممارسات والسياسات الفُضلى المثبتة واإلسراع بتطبيقها وتوسعة نطاقها. 

سنوات األساس بالنسبة للدراسات التي أخذت في االعتبار تقع عادة ما بين 2000 و2010.  4
بالنسبة لجهود التخفيف التي تتسق مع أسعار الكربون حتى 100 دوالر أمريكي/طن من مكافئ ثاني   5
أكسيد الكربون، والتي يمكن تحقيق ما يقرب من ثلثها بأسعار أقل من 20 دوالر أمريكي/طن من 

مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
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المربع 4-3:  ملخص السياسات الُمثَبَتة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة وتحقيق أهداف التنمية التي تم 
إلقاء الضوء عليها في تقارير برنامج األمم المتحدة للبيئة السابقة عن فجوة االنبعاثات 

)المصدر: برنامج األمم المتحدة للبيئة 2012، 2013، 2014(
تحدد تقارير برنامج األمم المتحدة للبيئة عن فجوة االنبعاثات ألعوام 2012 و2013 و2014 السياسات في المجاالت الرئيسية التي أثبتت نجاحها في خفض 
انبعاثات غازات الدفيئة في العديد من البلدان المختلفة، مع اإلسهام في أهداف التنمية الوطنية. ويمكن لمثل هذه السياسات أن تسهم إسهاًما كبيًرا في سد الفجوة، 

إذا زاد نطاقها سواء من ناحية الطموح أو التغطية الجغرافية.

الطاقة
هذه السياسات تتعلق بتحسينات كفاءة الطاقة في قطاعات متعددة:

قطاع المباني – قواعد أداء الطاقة بالنسبة للمباني أو أكواد اإلنشاءات الجديدة: وبخاصة فيما يتعلق بكفاءة الطاقة في التدفئة وأجهزة التبريد واإلضاءة.   • 
كما تحتاج معظم البلدان المتقدمة إلى االهتمام بصفة خاصة بتجديد المباني القائمة بطريقة فّعالة من ناحية الطاقة.

قطاع الصناعة – أساليب قطرية للبلدان والقطاعات الفرعية بدالً من السياسات الموحدة: والتي ثبت أنها األكثر فعالية نظًرا للطبيعة المتباينة للسياسات   •
المستهدفة لقطاع الصناعة.

قطاع النقل – معايير كفاءة الوقود اإللزامية للمركبات: الوسيلة الرئيسية لإلبطاء من تنامي استهالك الوقود األحفوري. عادة ما يتم استكمالها بتدابير أخرى   •
مثل وضع الملصقات، والضرائب والحوافز، مع الترويج ألنماط النقل األكثر كفاءة.

معايير األجهزة الكهربية – القواعد التي تحدد أداء الطاقة للمنتجات المصنَّعة  •
ملصقات األجهزة الكهربية – ملصقات كفاءة الطاقة التي توضع على المنتجات الُمصنَّعة لتصف أداء الطاقة للمنتج.  •

الزراعة
تعزيز ممارسات الزراعة بدون حرث  •

تحسين المغذيات وإدارة المياه في إنتاج األرز  •
رة في المزارع واألراضي الطبيعية،  الزراعة الحراجية: ممارسات مختلفة في مجال اإلدارة الزراعية تتضمن جميعها عن عمد األشجار الخشبية المعمِّ  •

والتي تعزز من امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي عن طريق الكتلة الحيوية والتربة.

المباني
السياسات التي تخفض استهالك الطاقة وبالتالي تقلل من ثاني أكسيد الكربون واالنبعاثات األخرى )طالع أيًضا تحت عنوان الطاقة(:

أكواد المباني: الصكوك التنظيمية التي تضع معايير تقنيات محددة أو مستويات أداء محددة في مجال الطاقة والتي يمكن تطبيقها على كٍل من المباني   •
لة. الجديدة والمباني القائمة الُمعدَّ

النقل
تخفض هذه السياسات استخدام الطاقة وبالتالي تقلل من ثاني أكسيد الكربون واالنبعاثات األخرى )طالع أيًضا تحت عنوان الطاقة(:

اإلعمار المراعي للنقل العام: الممارسة التي تخلط بين استخدامات األراضي السكنية والتجارية والترفيهية للترويج لألحياء مرتفعة الكثافة حول محطات   •
النقل الجماعي.

الحافالت  من  األعلى  التشغيل  السعة؛ وسرعات  عالية  المتواترة  الخدمة  بالحافالت  السريع  للنقل  الرئيسية  العناصر  تتضمن  بالحافالت:  السريع  النقل   •
التقليدية؛ والحارات المنفصلة؛ والمحطات المميزة بالصعود إلى الحافلة من نفس المستوى والدفع المسبق لألجرة والعالمات التجارية المميزة.

معايير أداء المركبات: إنشاء حد أدنى للمتطلبات بناًء على استهالك الوقود أو انبعاثات غازات الدفيئة لكل وحدة مسافة تسير فيها بعض فئات المركبات.  •

السياسات المتضمنة أعاله ال تمثل قائمة شاملة. وباإلضافة إلى ذلك، سوف تكون بعض سياسات الممارسات الجيدة أكثر مالءمة ونجاًحا في خفض االنبعاثات 
في بعض البلدان منها في البعض اآلخر. كما يعتمد نجاحها على مدى صرامة تنفيذها.

أهمية زيادة نطاق الممارسات والسياسات الجيدة

هناك إمكانيات هائلة لخفض االنبعاثات من خالل تكرار وزيادة نطاق الممارسات 
والسياسات الجيدة على نطاق واسع طبًقا لما هو موضح أعاله. ولكن، ال يمكن تحقيق 
إمكانيات خفض االنبعاثات المشار إليها في األقسام السابقة إال بوضع سياسات قوية 

وطويلة األمد ومحددة للقطاعات على المستويين العالمي والوطني دون تأخير.

األمم  )برنامج  االنبعاثات  فجوة  تقرير  من  السابقة  اإلصدارات  أوضحت  وقد 
السياسات  نطاق  زيادة  يمكن  كيف   )2014  ،2013  ،2012 للبيئة  المتحدة 
الُمثبتة )سواء من ناحية الطموح او المدى الجغرافي( عبر البلدان والمناطق 
مع أخذ الفروق والظروف الوطنية في االعتبار. يلخص المربع 4-3 السياسات 
تقارير فجوة  التي سبقت دراستها في  المختلفة  المجاالت  الرئيسية في  الُمثبتة 

السابقة. االنبعاثات 
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اعتبارات الفوائد المتعددة أمر ضروري
معظم  في  أنه  على  االنبعاثات  فجوة  تقرير  من  السابقة  اإلصدارات  أكدت 
الحاالت، إن لم يكن في كلها، ال يكون التخفيف من تغير المناخ العامل الرئيسي 
المحرك التخاذ اإلجراءات، ولكنه يمثل فائدة مشتركة كبيرة للسياسات السليمة 
االنبعاثات  فجوة  تقارير  تعطي  للتنمية.  الوطني  وبالتخطيط  بالقطاع  المتعلقة 
السابقة أمثلة تبين كيف يمكن لصكوك السياسات الطموحة أن تؤدي إلى خفض 
االقتصادي،  والنمو  االبتكار  رعاية  إلى  يؤدي  أن  يمكن  االنبعاثات  في  كبير 
وتثبيت دعائم أمن الطاقة الوطني، وتحسين الصحة العامة والتصدي لألولويات 

التنموية األخرى. 

تتفاوت إمكانية إدخال التدابير التنظيمية واألدوات القائمة على السوق واألسعار 
بين  الطموح، وتكرارها وتوسعة نطاقها، ما  القيادة والسيطرة مرتفعة  وتدابير 
المجاالت المواضيعية والقطاعات والبلدان )برنامج األمم المتحدة للبيئة، 2012، 
يقوم صانعو  ولكي  المناخ، 2014ب(.  بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة 
السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة بتقديم حجج قوية لتحسين اإلجراءات، 
العريض  الفوائد  لنطاق  ومقنعة  واضحة  وثائق  توفير  المهم  من  يكون  سوف 
المرتبط بتنفيذ السياسات واإلجراءات الذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاضات في 

انبعاثات غازات الدفيئة المطلوبة )برنامج األمم المتحدة للبيئة، 2012(. 

تؤكد العديد من الدراسات أن اإلجراءات العديدة التي تخفض انبعاثات غازات 
بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  )الهيئة  كبيرة  مشتركة  بفوائد  ترتبط  الدفيئة 
فيكيت  2014؛  الدولي،  البنك  2014؛  وآخرون،  باري  2014أ؛  المناخ، 
وآخرون، 2015؛ اللجنة العالمية المعنية باالقتصاد والمناخ، 2015ب؛ هون 
وآخرون، 2015؛ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 2014أ، 
2014ب، 2015(. يخفض احتساب الفوائد المشتركة من متوسط تكلفة خيارات 
خفض االنبعاثات ويزيد من إجمالي إمكانية خفض االنبعاثات المرتبطة بالفوائد 
في  المتعددة  الفوائد  تضمين  يؤدي  الطاقة،  كفاءة  لخيارات  بالنسبة  الصافية. 
أضعاف  ثالثة  إلى  الخيارات  لهذه  اإلجمالية  الفوائد  زيادة  إلى  الحاالت  بعض 
في بعض األحيان، وباألخص عندما تخفض هذه الخيارات من استخدام الفحم 
بصورة كبيرة )اللجنة العالمية المعنية باالقتصاد والمناخ، 2015ب(. الخيارات 
أخذ  يتم  عندما  فوائد صافية  إلى  أيًضا  تتحول  قد  التكاليف،  بصافي  المرتبطة 
الفوائد المشتركة في االعتبار. وهذا هو الحال، على سبيل المثال، بالنسبة لخفض 
إزالة الغابات، وإعادة تدوير النفايات الجديدة، والرياح البحرية )اللجنة العالمية 

المعنية باالقتصاد والمناخ، 2015ب(. 

يمكن أن يحقق التكامل التام مع الفوائد المشتركة في التخطيط وصنع القرار آثاًرا 
عميقة على إجراءات المناخ والتنمية.
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 المبادرات التعاونية 
الدولية

الفصل الخامس

المؤلِّفون الرئيسيون: والتر فيرغارا )الشراكة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة والجامعة التقنية في الدنمارك / معهد الموارد العالمية(، ميشيل تشافير )معهد تحليالت المناخ(، كورنيليس بلوك 
)إيكوفيس لالستشارات(

المؤلفون المساهمون: آندرزيج آنسيغير )معهد تحليالت المناخ(، سكايالر بي )الشراكة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة والجامعة التقنية في الدنمارك(، فيليب دروست )برنامج األمم 
المتحدة للبيئة(، كيللي ليفين )معهد الموارد العالمي( الرا إيسر )إيكوفيس لالستشارات(، مارك رولفزيما )مكتب التخطيط للبيئة التابع لوكالة التقييم البيئي في هولندا(

5-1 مقدمة

الهدف من هذا الفصل هو إعطاء تقييم بناًء على المعلومات المنشورة أو المتاحة 
للمساهمات الممكنة في جهود التخفيف العالمية وبخاصة من ِقبل المبادرات التعاونية 
الدولية الرئيسية. وباإلضافة إلى ذلك، يدرس هذا الفصل دور المجموعات األخرى 
تعتبر  المناخ،  تغير  أثر  تخفيف  سياق  في  الحكومية.  غير  الفاعلة  الجهات  من 
المبادرات التعاونية الدولية جهوًدا تعاونية تقودها جهات فاعلة من خارج أطراف 
به  القيام  يتم  منها  العديد  ولكن  المناخ،  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية 
بالشراكة مع الحكومات الوطنية والتي عادة ما تكون حاسمة لتحقيق إمكانيات خفض 
المبادرات  من  العديد  تمتلك  الدولية.  التعاونية  المبادرات  عن  الناتجة  االنبعاثات 
الوطنية  اإلجراءات  من  كالً  يحفز  مما   – أقوياء  دوليين  الدولية شركاء  التعاونية 

والدولية وعادة ما يوفر الفرصة لتحسين الطموح الوطني. 

وعبر هذا الطيف، تغطي المبادرات التعاونية الدولية نطاًقا واسًعا من األنشطة، 
هناك  أن  إال  كبيًرا،  تحدًيا  يمثل  شامالً  بصورة  تغطيتها  أن  من  الرغم  وعلى 
جهد مبذول لتقييم المعلومات المتاحة ووضع أولويات للمبادرات طبًقا ألهميتها 
من  عدد  نتائج  بتقديم  الفصل  هذا  يبدأ  المناخ.  آثار  تخفيف  ناحية  من  الممكنة 
خفض  في  الدولية  التعاونية  المبادرات  بمساهمة  المتعلقة  الحديثة  الدراسات 
المبادرات  مساهمات  اعتبار  يمكن  مدى  أي  إلى  تقييم  مع  الممكنة  االنبعاثات 
التعاونية الدولية إضافة لتلك المتوقعة من تعهدات كانكون لعام 2020. ويعقب 
هذا فحص للروابط بين المبادرات التعاونية على المستوى الدولي وبين عملية 
بعض  أمثلة من  إعطاء  مع  المناخ،  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية 
المساهمات المقررة المحددة وطنياً المختارة والتي تم تقديمها خالل عام 2015. 
مة  لة على المبادرات التعاونية الدولية مقسَّ ثم يقدم هذا الفصل نظرة عامة مفصَّ
إلى ثالث فئات، المدن والمناطق، والشركات، والقطاعات، والتي تساعد على 
بيان الُنُهج المبتكرة التي اعتمدتها عدد كبير من الجهات الفاعلة غير الحكومية 
وييسر فرص تحديد أنواع جديدة من الشراكات التي يمكن أن تسهم في التصدي 

لتحدي التخفيف. 

تم بذل جهد خاص لفحص مبادرات التعاون بين بلدان الجنوب والتي قد تكون لم 
تأخذ حقها من التمثيل في االستعراضات السابقة. يركز الفصل على اإلجراءات 
على األرض وليس على التدابير التمكينية، ألن األولى يمكن تمثيلها كمّيا على 
ي  تقوِّ والتي  الخاص  القطاع  بأنشطة  خاص  اهتمام  إيالء  تم  وقد  أفضل.  نحو 

االبتكارات التكنولوجية، في ظل السياسات واألطر التشريعية المالئمة. 

5-2   التقييم الكمي ألثر المبادرات التعاونية الدولية على 
خفض االنبعاثات

الدولية  التعاونية  للمبادرات  المحتمل  االنبعاثات  خفض  ألثر  سابق  تقدير  ورد 
للبيئة، 2013(.  المتحدة  األمم  )برنامج  لعام 2013  االنبعاثات  تقرير فجوة   في 
وقد ذكر هذا التقرير أن إجمالي األثر المتوقع يبلغ حوالي 10 مليار طن من مكافئ 
)بلوك  الدراسات األساسية  بناًء على عدد من  الكربون في 2020،  أكسيد  ثاني 
وآخرون، 2012، الوكالة الدولية للطاقة، 2013، اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

بشأن تغير المناخ، 2013(. 

قام عدٌد من الدراسات الحديثة بتقدير كٍل من إجمالي إمكانية خفض االنبعاثات 
بالنسبة للمبادرات التعاونية الدولية لعامي 2020 و2030 وبالنسبة لعام 2020، 
في  تضمينه  يتم  سوف  لما  اإلضافية  اآلثار  صافي  حساب  الدراسات  حاولت 
إيكوفيس  أجرتها  واحدةُ  الدراسات  هذه  بين  ومن  عام 2020.  تعهدات  تحقيق 
للبيئة،  المتحدة  للبيئة )برنامج األمم  المتحدة  لالستشارات لصالح برنامج األمم 
2015( ودراسة أجرتها جامعة ييل )هسو وآخرون، 2015( ودراسة أجرتها 
الجدول  ويقدم   .)2015 وآخرون،  )رولفزيما  هولندا  في  البيئي  التقييم  وكالة 

5-4 نظرة عامة على النتائج، مقسمة طبًقا للقطاع.

وهسو،  )موستيلر  منهجياتمتشابهة  ذات  الدراسات  جميع  أن  من  الرغم  وعلى 
2015( وتدرس فئات متشابهة، فقد ظهرت فروق كبيرة في النطاق بين الدراسات. 
بدأ برنامج األمم المتحدة للبيئة )2015( من جميع المبادرات التي تم جمعها من 
أهمها  اختيار  تم  ثم   ،)2015 المناخ،  مبادرات  )منصة  المناخ  مبادرات  منصة 
للتحليل الكمِّي. لم يتم تضمين االلتزامات الُمتعهَّد بها في قمة المناخ في نيويورك 
عام 2014 نظًرا ألنها في مرحلة مبكرة من تطويرها. أطلقت هذه القمة شرارة 
الجديدة  َم عدٌد من االلتزامات  قُدِّ المناخ وقد  مشاركة جديدة وقوية في إجراءات 
على نمط المبادرات التعاونية الدولية )ملخص تغير المناخ، 2014(. تركز دراسة 
قمة  الناتجة عن  الجديدة  االلتزامات  هذه  )2015( صراحًة على  وآخرين  هسو 
برنامج  لتقرير  نهًجا مماثالً   )2015( وتنتهج دراسة رولفزيما وآخرين  المناخ. 
األمم المتحدة للبيئة، ولكن المؤلفين استخدموا سيناريوهات مختلفة لخط األساس. 
المتحدة  األمم  اتفاقية  إطار  خارج  من  الكبرى  المبادرات  بتضمين  قاموا  كمما 
اإلطارية بشأن تغير المناخ )مثل مبادرات الحكومات الوطنية بموجب بروتوكول 
مونتلاير(. كما أن هذه هي الدراسة الوحيدة التي تتوقع مساهمات الخفض الممكنة 
لعام 2030، جزئًيا من خالل االستقراء. كما تم تضمين نتائج دراسة أخرى )معهد 
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كامبريدج للقيادة في مجال االستدامة/إيكوفيس لالستشارات( في التقييم، حتى وإن 
كانت تغطيتها أكثر تقّيًدا. وتشير هذه الفروق في النطاق والتغطية إلى أن إجمالي 
أثر إجراءات المناخ للجهات غير الحكومية يمكن أن يزيد عًما تتضمنه كل دراسة 

على حدة، نظًرا ألنها ال تتقاطع تماًما. 

ومن االستنتاجات اإلجمالية للتقييم أن أثر االلتزامات المناخية من األطراف غير 
ح أن يتراوح ما بين 2.5 و4 مليار  الدول يمكن أن يكون كبيًرا للغاية، وُيرجَّ
طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2020 )مع األخذ في االعتبار أن جميع 
التقييمات ال تشمل جميع المبادرات(. وهذا يتضمن تقديًرا للتقاطع بين المبادرات 

المختلفة، بالنسبة لإلجراءات الفعلية والقطاعات وغازات الدفيئة والمناطق. 

ومن الصعب تقدير التقاطع بين هذه المبادرات غير التابعة لدول وبين التعهدات 
الحكومية الوطنية لعام 2020. ويتراوح التقاطع بين هذه المبادرات ما بين التقاطع 
 الكامل، كما هو الحال مثالً بالنسبة للمبادرة العالمية لالقتصاد في استهالك الوقود،
الجوي  والنقل  البحري  النقل  قطاعي  مثل  تقريًبا،  تقاطع  وجود  عدم  إلى 

بالنسبة  التقاطع  تقدير  يصعب   .)2015 وآخرون،  )رولفزيما  الدوليين 
من  ولكن  بأكمله،  االقتصاد  تشمل  التي  الخفض  تعهدات  ذات  للبلدان 
بالبلدان  الخاصة  بالتقاطعات  بالمقارنة  ذلك،  من  أكبر  يكون  أن  المحتمل 
واحد  قطاع  على  يقتصر  للغاية  ضيق  نطاق  في  فة  الُمعرَّ التعهدات  ذات 
بتقدير   )2015( وآخرين  رولفزيما  دراسة  قامت  محددين.  قطاعين  أو 
من  ووجدت،  البلدان،  وتعهدات  المنفردة  للمبادرات  بالنسبة  التقاطع  قيمة 
 70 يبلغ  التقاطع  أن  العالمي،  المستوى  على  التقاطعات  هذه  تجميع  خالل 
لعام 2020.  الحكومات  تعهدات  تتضمنها  التي  المبادرات  بين  المائة   في 
هناك  أن  للبيئة )2015(  المتحدة  األمم  برنامج  دراسة  المقابل، وجدت  وفي 
للمبادرات وتعهدات  بالنسبة  أقصى  فقط كحد  المائة  يبلغ 33 في  أقل  تقاطًعا 
تشير  أدناه،   1-5 الشكل  في  مبين  هو  وكما  الدراسة.  تضمنتها  التي  البلدان 
هاتين الدراستين الرئيسيتين إلى أن صافي النطاق التقديري لخفض االنبعاثات 
بين  ما  حالًيا  يتراوح   2020 عام  لتعهدات  الدولية  التعاونية  المبادرات  من 

0.75-2.2 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2020.

الجدول 5-1: األثر الكمِّي لخفض االنبعاثات الناتج عن المبادرات في عام 2020، طبًقا لدراساٍت مختلفة )بالمليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(. تتم مقارنة جميع قيم 
خفض االنبعاثات بسيناريو نهج العمل المعتاد أو سيناريو السياسات الحالية..1234567891011121314151617

برنامج األمم الجهات الفاعلة أو القطاعات
المتحدة للبيئة، 

2015

جامعة ييل )هسو 
وآخرون، 2015(

جامعة كامبريدج )معهد 
كامبريدج للقيادة 

في مجال االستدامة/
إيكوفيس لالستشارات، 

)2015

 مكتب التخطيط للبيئة
)رولفزيما وآخرون، 2015(

20202020202020202030العام المستهدف

108014542600700المدن والمقاطعاتدون وطنية 

760األقاليم

51-6303100الشركات
430-10

58001400

6607175060كفاءة الطاقةالقطاعات

120مواقد الطهي مرتفعة الكفاءة

80.2الطاقة المتجددة

9200500النقل

الميثان وغيره من المؤثرات 
المناخية قصيرة األجل

90105001300

0.00127000-110.7غازات الدفيئة المفلورة

2015300700-1310014331200خفض إزالة الغابات

300الزراعة

16200500الشحن والطيران

200200300التقاطع بين المبادرات

25005500ال يوجد إجمالي217 2900540نقطة المنتصفإجمالي األثر المتوقع

2500-3 300النطاق

% التقاطع مع التعهدات 
الوطنية

3370

أثر المبادرات التعاونية 
الدولية من إجمالي 

التعهدات الوطنية

200 2-1700750

اتفاق رؤساء البلديات.  1
مشروع اإلفصاح عن الكربون – مبادرتي أكبر 500 شركة واستدامة األسمنت.  2

مبادرة استدامة األسمنت )المجلس العالمي لألعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة(.  3
برنامج منقذي المناخ التابع للصندوق العالمي للحياة البرية.  4

مجموعة المدن الكبرى )C40( والعهد الخاص برؤساء البلديات.  5
.En.lighten مبادرة  6

ل كفاءة الطاقة. منصة ُمعجِّ  7
مبادرة نموذجية للبلدان الُجُزريَّة الصغيرة النامية.  8

.)GFEI( المبادرة العالمية لالقتصاد في استهالك الوقود  9
مبادرة الميثان العالمية ومبادرة الحرق الروتيني الصفري بحلول عام 2030.  10

مبادرة التبريد بالمواد الطبيعية.  11
العرض المقدم من أمريكا الشمالية عام 2013 بشأن مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية إلى بروتوكول مونتلاير.  12

اتحاد الغابات االستوائية.  13
إعالن نيويورك الخاص بالغابات.  14
إعالن نيويورك الخاص بالغابات.  15

المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي.  16
لم يتم إعطاء إجمالي نظًرا ألن الدراسة ليس من الغرض منها أن تكون شاملة.  17
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المبادرات على خفض االنبعاثات الذي تم تقييمه هنا  ومن المهم إدراك أن أثر 
ما  تقييم  الحالي  الوقت  في  ويصعب  بالتزاماتها.  الفاعلة  الجهات  وفاء  يفترض 
قدمت معظم  بالفعل.  المرجوة  نتائجها  تؤتي  الدولية سوف  المبادرات  كانت  إذا 
المبادرات التزامات طوعية تجعل من الصعب إنفاذ المساءلة واالمتثال، وبالنسبة 
المبادرات يؤدي هذا إلى انعدام الرصد واإلبالغ والتحقق بصورة قوية  لبعض 
)معهد الدراسات البيئية، 2015(. ومن الناحية العملية، قد تحقق الجهات الفاعلة ما 
يفوق التزاماتها أو ما يقل عنها )انظر القسم 5-4-2 الخاص بتحقيق النتائج بالنسبة 
للشركات(. على الرغم من أن تقرير فجوة االنبعاثات لعام 2013 )برنامج األمم 
المتحدة للبيئة، 2013( حدد قيمة مساهمات الجهات الفاعلة غير الحكومية أقل 
بقليل من 10 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون/عام بحلول عام 2020، 

فإن هذا مثل إقراًرا بوجود تقاطع بين التعهدات الوطنية لم يتم تحديده كمًيا. 

وبعيًدا عن مساهمات التخفيف المباشرة الممكنة إما كجزء من الوفاء بالتعهدات 
الحكومية أو من خالل توفير انخفاضات إضافية، من المهم التأكيد على إمكانيات 
نمو المبادرات وتسارعها. وتبين دراسة صدرت حديًثا )معهد كامبريدج للقيادة 
المجاالت  من  العديد  في   )2015 لالستشارات،  االستدامة/إيكوفيس  مجال  في 
المبادرات  وعمل  تطوير  إن  المبادرات.  نطاق  لزيادة  كبيرة  إمكانية  هناك  أن 
التعاونية الدولية آخٌذ في التطور بسرعة في جميع الفئات المختلفة، ولذا ينبغي 
النظر إلى النتائج المقدمة في هذا القسم على أنها لمحة تبين موقف المبادرات 

التعاونية الدولية اليوم. 

وسيكون من المثير لالهتمام للغاية تقييم المساهمة المحتملة من المبادرات التعاونية 
القدر  دراسة  للتعهدات،  بالنسبة  الحالة  هو  كما  وبالمثل،   ،2030 لعام  الدولية 
الذي يمكن أن تضيفه هذه المساهمات إلى المساهمات المقررة المحددة وطنياً. 
للبيئة )رولفزيما وآخرون، 2015(  التخطيط  أن مكتب  الرغم من  ولكن، على 
عام 2030  في  المتوقع  الدولية  التعاونية  المبادرات  أثر  استقراًء إلجمالي   يقدم 
)تقدير نقطة المنتصف يبلغ 5.5 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(، إال 
أنه من الواضح أنه ال يمكن دراسة األسئلة المتعلقة بمدى اإلضافية في عام 2030 

بأي طريقة مفيدة.

الجهات الفاعلة غير الحكومية وعملية اتفاقية األمم    3-5
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

بالنظر إلى أهمية المبادرات التعاونية )والتي عادة ما تقودها الجهات الفاعلة غير 
الحكومية( في التنمية منخفضة الكربون، فقد دعا بعض أطراف ومراقبو اتفاقية 
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ لتمثيل أفضل لدورهم في عملية اتفاقية 

األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )تشان وباو، 2014(. 

في مؤتمر الدول األطراف العشرين الذي عقد في ليما في ديسمبر/كانون األول 
منفصلًة عن  المناخ  آثار  تخفيف  مبادرات  لعرض  منصة جديدة  أطلقت   ،2014
التعهدات الوطنية )منطقة الجهات غير التابعة لدول بشأن إجراءات المناخ، 2015(. 
 ]...[" )NAZCA( وتمثل منطقة الجهات غير التابعة لدول بشأن إجراءات المناخ
خطوة رمزية تجاه أخذ الجهات الفاعلة غير الحكومية ودون الوطنية في االعتبار 
المناخ" )هسو  داخل المجال السياسي التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 
ز المنصة بصفة أساسية اإلجراءات التطوعية وال تطبق  وآخرون، 2015(. وتعزِّ
مجموعة قياسية من قواعد االمتثال والرصد واإلبالغ والتحقق. وعلى الرغم من 
إدارتها من ِقَبل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، إال أن البيانات ُتسهم 
بها المنظمات الشريكة بصورة رئيسية وال تقوم اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 

تغير المناخ بجمعها بنفسها.

لمساعدة  للحاجة  نظًرا  مؤخًرا  الحكومية  غير  الفاعلة  الجهات  دور  ع  توسَّ وقد 
المتحدة  األمم  اتفاقية  أطراف  من  المقدمة  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات 
اإلطارية بشأن تغير المناخ قبل مؤتمر الدول األطراف الحادي والعشرين في 
أجراها  التي  الدراسة  أشارت  وكما   .2015 األول  ديسمبر/كانون  في  باريس 
إدواردز وآخرون )2015( فإن "]...[ عملية تصميم المساهمات المقررة المحددة 
وطنياً تتيح فرصة غير مسبوقة لتحسين مشاركة المجتمع المدني وقطاع األعمال 

في صنع سياسات تغير المناخ". وحيثما كانت البلدان النامية تفتقر إلى القدرات، 
من  كل  قدمت  وقد  المساعدة.  تقديم  الحكومية  غير  الفاعلة  الجهات  استطاعت 
المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المعرفة بشان كيفية إعداد المساهمات 
و  climateanalytics.org )مثل  المختلفة  للبلدان  وطنياً  المحددة  المقررة 

.)energies2050.org

الدائر  الوطني  النقاش  في  المحلية  الحكومية  الفاعلة غير  الجهات  كما ساهمت 
المناخ  مرصد  يقوم  البرازيل،  في  وطنياً.  المحددة  المقررة  المساهمات  حول 
من  أكثر  من  يتألف  برازيلي  تحالف  وهو   )Observatório do Clima(
السنوية في  الدفيئة  انبعاثات غازات  بتقدير  الحكومية،  المنظمات غير  30 من 
المحددة  المقررة  المساهمات  عملية  بدء  قبل  وحتى  عام 2013.  منذ  البرازيل 
وزارة  تقودها  محلية  مشاورات  في  بالفعل  شاركت  قد  المنظمة  كانت  وطنياً، 
 Enda( الخارجية. في السنغال، شاركت منظمة غير حكومية ُتدعى إندا إنيرجي
Energie( في ورش عمل التحقق من التقارير القطاعية والوطنية وساهمت في 

إعداد السيناريوهات المستخدمة كأساس للمساهمات المقررة المحددة وطنيا18ً.

سوف تستمر مساهمات الجهات الفاعلة غير الحكومية في إجراءات التخفيف من 
حدة تغير المناخ بعد تقديم المساهمات المقررة المحددة وطنياً. ويمكن أن تكون 
هامة ليس لتيسير تحقيق أهداف خفض االنبعاثات فحسب، وإنما للرصد واإلبالغ 

والتحقق من اإلجراءات على المستوى الوطني.)دودويل وآخرون، 2015(

غير  الفاعلة  الجهات  بمساهمة  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  بعض  تقر 
أصحاب  من  العديد  مع  تشاور  حدوث  عن  المكسيك  أعلنت  حيث  الحكومية. 
المصلحة أثناء إعداد المساهمات المقررة المحددة وطنياً، بما في ذلك المنظمات 
عدًدا  أن  لالهتمام  المثير  ومن  التكيُّف.  مجال  في  المتخصصة  الحكومية  غير 
الجهات غير  أبرزت دور مبادرات  قد  المحددة وطنياً  المقررة  المساهمات  من 
الحكومية في التخفيف. وُيستثنى من ذلك الصين، التي تخطط "]...[ لتجربة إنشاء 
عات صناعية منخفضة  مدن )بلدات( جديدة منخفضة الكربون باإلضافة إلى مجمَّ
منخفضة  تجارية  وأعمال  الكربون،  منخفضة  محلية  ومجتمعات  الكربون، 
المتحدة  األمم  )اتفاقية  النقل"  مجال  في  الكربون  منخفضة  وتجارب  الكربون، 
الفعالة  إندونيسيا "]...[ الممارسة  المناخ، 2015( وتذكر  اإلطارية بشأن تغير 
المدني  المجتمع  ومنظمات  والمتوسطة،  الصغيرة  والمؤسسات  الخاص  للقطاع 
المستدامة  الغابات  إدارة  في  تهميًشا]...["  األكثر  والفئات  المحلية  والمجتمعات 

)اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 2015(.

ملخص للمبادرات  4-5

يقدم هذا القسم استعراًضا لألدبيات الصادرة مؤخراً في مجال المبادرات التعاونية 
الدولية مع التركيز بصفة أساسية على المبادرات التي لها إمكانية تخفيف كبيرة. 
2015؛  وآخرون،  هسو  2014؛  وروجر،  )هيل  التقارير  من  العديد  تقدم 
المتحدة  األمم  برنامج  2015؛  وآخرون،  روجر  2015؛  وآخرون،  رولفزيما 
للبيئة، 2015( نظرة عامة على ما تم اإلعالن عنه أو تنفيذه من ِقبل الحكومات 
والمبادرات  الشركات  ومبادرات  واألقاليم  والبلديات  المدن  مثل  الوطنية  دون 
التي تركز على قطاعات معينة. يمكن العثور على وصف المبادرات في منصة 
مبادرات المناخ وفي البوابة اإللكترونية لمنطقة الجهات غير التابعة لدول بشأن 
المناخ،  إجراءات  بشأن  لدول  التابعة  غير  الجهات  )منطقة  المناخ  إجراءات 
من  للعديد  بالنسبة  والتحقق  واإلبالغ  الرصد  ترتيبات  تقييم  تم  كما   .)2015
المبادرات نظًرا ألنها تمثل عنصًرا أساسًيا في توفير التحقق وضمان المصداقية. 
َمت المبادرات التعاونية الدولية التي خضعت للدراسة إلى ثالث فئات، المدن  قُسِّ

واألقاليم والقطاعات

5-4-1 مبادرات المدن واألقاليم
المناخ  تغير  حدة  تخفيف  بشأن  إجراءات  اتخاذ  الوطنية  دون  للحكومات  يمكن 
بعدة طرق. وقد حاولت الواليات القانونية دون الوطنية، مثل حكومات الواليات 
أو األقاليم، تعويض نقص اإلرادة السياسية على المستوى الوطني )سوماناثان 

وآخرون، 2014(.

اتصال مباشر مع المنظمة غير الحكومية.  18
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ههناك العديد من المبادرات التعاونية الدولية التي تتعاون فيها عدة مدن وأقاليم، 
الجهات  الذي صدر مؤخًرا بشأن  للبيئة  المتحدة  تقرير برنامج األمم  ويتضمن 
دون الوطنية الفاعلة قائمة تتضمن واحًدا وعشرين مبادرة من هذا النوع )برنامج 
األمم المتحدة للبيئة، 2015(. وقد بدأ عدد قليل منها في التسعينيات19 في حين 
بدأت أغلبيتها في الفترة ما بين 2005-202012 وأعلن عن بعضها أثناء قمة 
 .212014 سبتمبر/أيلول  في  المتحدة  لألمم  العام  األمين  لها  دعا  التي   المناخ 

تركز المبادرات على األدوار التالية:

تشجيع أو تيسير خفض االنبعاثات على مستوى المدينة وعلى المستوى   •
اإلقليمي، من خالل تبادل المعارف وبناء القدرات وتقديم الدعم الفني 

للتخطيط للمشروعات وتنفيذها
على  قادرة  تصبح  لكي  المحلية  المجتمعات  ودعم  الشراكات  تحديد   •

مواجهة آثار تغير المناخ
صانعي  على  للتأثير  المدينة  مستوى  على  المشتركة  المصالح  تمثيل   •

السياسات على مستويات أخرى
االقتصادية  التنمية  ومشروعات  المناخ  خطط  تنفيذ  في  المساعدة   •

منخفضة الكربون والقادرة على مواجهة آثار تغير المناخ
في  الفُضلى  الممارسات  تشجيع  من خالل  والمساءلة  الشفافية  تحقيق   •

اإلبالغ عن انبعاثات غازات الدفيئة
المساعدة على التغلب على العوائق المالية وجذب المستثمرين واإلسراع   •
المشروعات  لصالح  المدن  إلى  اإلضافية  األموال  رؤوس  بتدفق 

منخفضة الكربون.

تحدد النظرة العامة مبادرات المدن واألقاليم التي التزم أعضاؤها بخفض انبعاثات 
غازات الدفيئة. وفي معظم الحاالت يكون لديهم )أو يخططون المتالك( مخزونات 
أو سجالت لإلبالغ عن كٍل من أهدافهم وانبعاثاتهم السابقة والحالية من غازات 
الدفيئة، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة. تندرج المبادرات التالية تحت هذه الفئة: 
مجموعة المدن الكبرى )C40( للريادة في مجال المناخ، وسجل المناخ )يشمل 
اتفاق مكسيكو سيتي وتحدي المدن الخاص بساعة األرض من الصندوق العالمي 
للحياة البرية(، والعهد الخاص برؤساء البلديات، ودول وأقاليم مجموعة المناخ، 
وهناك   .)2-5 الجدول  )انظر  واألقاليم  المدن  واتفاق  البلديات،  رؤساء  واتفاق 

تقاطع في عضوية بعض هذه المبادرات المختلفة.

الرصد واإلبالغ والتحقق 
البلديات اإلرشادات للحكومات المحلية األوروبية  العهد الخاص برؤساء  يوفر 
بشأن كيفية تطوير خطة عمل الطاقة المستدامة. وبمجرد اعتمادها، يتم رصد 
التقدم المحرز في تحقيق األهداف. حتى يوليو/تموز 2015، كان هناك ما يقرب 
من 460 تقرير رصد متاح نتيجة لـ 2882 خطة عمل للطاقة المستدامة. 

االستدامة"  أجل  من  المحلية  الحكومات  و"مبادرة  الطاقة"  و"مدن  المناخ"  "اتحاد  مبادرات  تشمل   19
الخاصة بالمجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية.

البلديات  رؤساء  مؤتمر  واتفاق  المناخ"  مجال  في  للريادة   )C40( الكبرى  المدن  "مجموعة  تشمل   20
المناخ  بتغير  المعني  العالمي  البلديات  رؤساء  ومجلس  األمريكية(  المتحدة  )الواليات  البيئة  لحماية 
و"التنمية الحضرية المتصلة"، و"شبكة االنتقال"، و"سجل المناخ" و"العهد الخاص برؤساء البلديات" 
وإعالن المدن األوروبية بشأن تغير المناخ، وسجل المناخ الخاص بالكربون، واتفاق مكسيكو سيتي، 
ومنظمة مناطق العمل من أجل المناخ )R20( وتحدي المدن الخاص بساعة األرض من الصندوق 

العالمي للحياة البرية، والثورة النظيفة.
بالمدن  الخاص  والعهد  البلديات،  برؤساء  الخاص  والعهد  للمدن،  االئتمانية  الجدارة  شراكة  تشمل   21

ل طاقة األقاليم، واتحاد الريادة في مجال تمويل المناخ للمدن. واألقاليم، وُمعجِّ

ُيطلب من مجموعة المدن الكبرى )C40(22 اإلبالغ باستخدام معيار البروتوكول 
األساسي أو المنهجية المستخدمة لحساب انبعاثات غازات الدفيئة )مثل المبادئ 
التوجيهية الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2006 
بشأن مخزونات غازات الدفيئة، والبروتوكول العالمي النبعاثات غازات الدفيئة 
ومجموعة  العالمية،  الموارد  )معهد   )GPC( المحلي  المجتمع  مستوى  على 

المدن الكبرى، والمجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية، 2014(. 

استخدام  البلديات  برؤساء  الخاص  العهد  في  المشاركة  المدن  من  ُيطَلب 
المحلي،  المجتمع  مستوى  على  الدفيئة  غازات  النبعاثات  العالمي  البروتوكول 
كما ُيشترط أن تقدم خالل ثالث سنوات خطة عمل بشأن المناخ تتضمن خطة 

للتنفيذ والرصد. 

)انظر  بها  خاصة  سجالت  واألقاليم  المدن  مبادرات  تمتلك  عام  وبوجه 
الواليات  واتفاق  المدن  اتفاق  مثل  األحدث  المبادرات  في حالة  الجدول 2-5(. 
واألقاليم، تمتلك الجهات الموقعة حق االختيار ما بين اإلبالغ إلى سجل المناخ 
أو إلى CDP )سجل الكربون(. وباإلضافة إلى اإلبالغ عن انبعاثات غازات 
الدفيئة وعوامل  بروتوكول غازات  بيان  الموقِّعة  األطراف  ُيطَلب من  الدفيئة، 
ث  االنبعاثات الُمطبَّقة. يشترط اتفاق رؤساء البلديات وجود مخزون كامل ُمحدَّ
المبادرات  ِقبل  السنوية من  الملخصات  أو  التقارير  ُتنشر  كل ثالث سنوات23. 
أو منصات اإلبالغ. وهي تشمل إجمالي خفض االنبعاثات المخطط له، وعادة 
ما تشمل انبعاثات سنة األساس، دون تحديد التقدم الحالي المحرز على طريق 
تحقيق أهداف خفض االنبعاثات. مثل هذه المعلومات غير متاحة بصورة علنية 
في الوقت الحالي إال لعدد محدود من المدن مثل تلك الموقعة على العهد الخاص 

برؤساء البلديات.

كما تعطي المدن التي تفصح عن معلوماتها إلى CDP معلومات بشأن ما إذا كان 
قد تم التحقق من مخزونها من انبعاثات غازات الدفيئة بواسطة طرف ثالث. رغم 
أن خطط عمل الطاقة المستدامة يتم تقديمها إلى العهد الخاص برؤساء البلديات 
للتحقق منها من ِقبل مركز البحوث المشترك التابع للمفوضية األوروبية، إال أن 
ال  اإللكتروني  الموقع  المدن على  لبعض  المتاحة  المحرز  التقدم  تقارير رصد 
تشير إلى التحقق منها من ِقبل أي طرف ثالث. السلطات المشاركة في منصة 
الواليات واألقاليم التابعة لمشروع اإلفصاح عن الكربون )CDP( سوف ُيطلب 

منها اإلبالغ عّما إذا كانت مصادر بياناتها قد تم التحقق منها. 

ومن الواضح من تقييم مبادرات المدن واألقاليم أن هناك عدد من الُنهج المختلفة 
المستقل محدوًدا بصفة  التحقق  بينما يعد  بالرصد واإلبالغ،  يتعلق  خاصة فيما 
العمليات  بإنشاء  تدريجًيا  المبادرات  قيام  إلى  التطورات األخيرة  عامة. وتشير 

دة. الالزمة والتوجه نحو ُنهج موحَّ

منظمة CDP والتي كانت تعرف مسبًقا باسم مشروع اإلفصاح عن الكربون، هي منظمة تركز على   22
من  وغيرها  للشركات  بالنسبة  المناخ  إجراءات  في  والمشاركة  الدفيئة  غازات  انبعاثات  أداء  رصد 

الجهات الفاعلة.
يجب أال تكون سنة المخزون قبل سنة اإلبالغ بأكثر من ثالث سنوات - أي أن مخزونات عام 2017   23
البد أن يكون تاريخها ما بين 2014 و2016. على مدار الوقت يتطلع االتفاق إلى جعل المدن تقوم 

بتحديث مخزوناتها بصورة أكثر تواتًرا أو سنوًيا. 
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ت المدن واألقاليم2425 
الجدول 5-2: نظرة عامة على مبادرا

المبادرة/تاريخ اإلنشاء
ف

ص
الو

ضاء
األع

السجل واإلتاحة العامة
اإلبالغ

الشراكات/التعاون

مجموعة المدن الكبرى 
C( للريادة في 

40(
مجال المناخ )2005(

C( للريادة في مجال المناخ هي 
مجموعة المدن الكبرى )40

ض 
ت تخف

شبكة من المدن الُكبرى الملتزمة باتخاذ إجراءا
ت الدفيئة العالمية. 

ت غازا
من انبعاثا

80 مدينة مشتركة 
)في أكتوبر/تشرين 

األول 2015(25

ت مشروع 
قاعدة بيانا

صاح عن الكربون 
اإلف

C( )متاحة عن 
D

P
(

طريق التسجيل( 

بوابة البيانات اإللكترونية 
صة 

المفتوحة الخا
بمجموعة الدول الكبرى 

صول 
)C40( – )و

مفتوح منذ بدايات عام 
 )2015

صاح عن الكربون )التي تتعلق 
التقارير السنوية المقدمة إلى مشروع اإلف

ف المخاطر 
ت/خطط وأهدا

ضافة إلى سياسا
ت الدفيئة، باإل

ت غازا
بانبعاثا

ت 
ت المحلية وانبعاثا

ت الحكوما
ت من عمليا

ث االنبعاثا
ف، أحد

ُّ والتكي
ت المحلية، وموارد المياه( تذكر ما إذا كان قد تم التحقق من 

المجتمعا
ص مخاطر المناخ 

ت خارجياً أم ال. تنشر تقارير سنوية للمدن تلخ
البيانا

 .)C
صة بمجموعة المدن الكبرى )40

ث خا
ف وأبحا

ُّ ت التكي
وإجراءا

 )C
ت مبادرة المدن الكبرى )40

في ديسمبر/كانون األول 2014، أطلق
ت البيئية المحلية، 

س الدولي للمبادرا
ومعهد الموارد العالمية والمجل

ت الدفيئة على مستوى المجتمع المحلي 
ت غازا

البروتوكول العالمي النبعاثا
ت قوية وشاملة ومتسقة.

ضع مخزونا
G( لدعم المدن في و

P
C

(

س الدولي 
بالشراكة مع: برنامج كلينتون لمدن مبادرة المناخ والمجل

ت البيئية المحلية والبنك الدولي وبلومبرغ لألعمال الخيرية 
للمبادرا

ب.
صاح عن الكربون ومنظمة آرو

ومشروع اإلف

 )cC
R

سجل الكربون )
)2010(

س فقط مبادرة في حد 
ص بالكربون لي

سجل المناخ الخا
صة إلعداد التقارير بالنسبة الثنتين من 

ًضا من
ذاته، ولكنه أي

ص بالمدن العالمية بشان 
ت األخرى: العهد الخا

المبادرا
ص بساعة 

المناخ - اتفاق مكسيكو سيتي، وتحدي المدن الخا
ث 

ت بحي
ُصِمَم

صندوق العالمي للحياة البرية. 
ض من ال

األر
ت، واتفاق المدن 

تكون المخزن المركزي التفاق رؤساء البلديا
ت البيئية المحلية.

س الدولي للمبادرا
ت قيادة المجل

واألقاليم. تح

461 من المدن 
وأقاليم المدن 

تقوم باإلبالغ )في 
أكتوبر/تشرين 
األول 2015(

ص 
موقع إلكتروني خا
)اإلتاحة مفتوحة(. 

ث للسجل. 
تقارير سنوية/ تحدي

ف وعن أهدافها الُملزمة 
ُّ ف والتكي

ت التخفي
ت باإلبالغ عن إجراءا

تقوم الواليا
ت. التقدم الحالي ال يتم اإلبالغ عنه.

ض االنبعاثا
في مجال خف

ت البيئية المحلية. بالشراكة 
س الدولي للمبادرا

ت قيادة المجل
تح

ت العالمي المعني بتغير المناخ ونادي 
س رؤساء البلديا

مع: مجل
ت المحلية المتحدة، ومكسيكو 

مدريد ومنظمة المدن والحكوما
R، مايكل ر. 

C(، مبادرة 20
سيتي. مجموعة المدن الكبرى )40

ص للسكرتير العام لألمم المتحدة المعني 
ث الخا

بلومبرغ، المبعو
صندوق العالمي 

بالمدن وتغير المناخ، األمم المتحدة - الموئل، ال
E(، ومشروع 

co M
obility( ف إيكو موبيليتي

للحياة البرية، تحال
ت 

cC( وخطة البلديا
C

R
ص بالسجل المناخي للمدن )

اليابان الخا
ضرية 

PA( واستراتيجية التنمية الح
C

M
U

N
للعمل المناخي )

.)U
rban-LE

D
S

ت )
ضة االنبعاثا

منخف

ص برؤساء 
العهد الخا

)C
oM

ت )
البلديا

)2008(

ت عبارة عن مجموعة من 
ص برؤساء البلديا

العهد الخا
ت المدن، معظمهم من االتحاد األوروبي، الذين 

رؤساء بلديا
ف االتحاد األوروبي الذي يتمثل في 

يتعهدون بالوفاء بهد
ت ثاني أكسيد الكربون بمقدار 20% بحلول عام 

ض انبعاثا
خف

س لعام 1990(. 
2020 )من خط األسا

5515 بلدية موقعة 
)في أكتوبر/تشرين 

األول 2015(

ص 
موقع إلكتروني خا
)اإلتاحة مفتوحة(.

يتيح الموقعون على العهد خطط عملهم المحلية بشأن الطاقة المستدامة 
صد التقدم المحرز والتحقق 

س. اعتماًدا على الحالة، يتم ر
وسجل خط األسا

منه. التقدم الحالي ال يتم اإلبالغ عنه. 

ضية األوروبية 
ث المشترك التابع للمفو

بالشراكة مع: مركز البحو
والعديد من الشركاء الداعمين اآلخرين.

اتفاق مكسيكو سيتي 
ص بالمدن 

)العهد الخا
العالمية بشأن المناخ( 

)2010(

تلتزم المدن المشاركة بـ10 نقاط عمل طوعية، تشمل 
ت الدفيئة المحلية فيها، واعتماد تدابير 

ت غازا
ض انبعاثا

خف
ف لتحقيق أهدافها واإلبالغ عن انبعاثاتها وأهدافها. 

التخفي
ت العالمي المعني بتغير المناخ.

س رؤساء البلديا
أنشأها مجل

338 جهة موقعة 
)في يوليو/تموز 

)2015

من خالل سجل 
الكربون )اإلتاحة 

مفتوحة(

118 من بين 338 جهة موقعة تقوم باإلبالغ إلى سجل الكربون.
ت العالمي المعني بتغير المناخ. 

س رؤساء البلديا
ت قيادة مجل

تح
ت البيئية المحلية ونادي مدريد 

س الدولي للمبادرا
بالشراكة مع: المجل

ت المحلية المتحدة، ومكسيكو سيتي.
ومنظمة المدن والحكوما

ص 
تحدي المدن الخا
ض 

بساعة األر
)2011( )E

H
C

C
(

ض 
ض إلى عر

ص بساعة األر
ف تحدي المدن الخا

يهد
ت متباينة للمدن في شتى أنحاء العالم وتحديد 

حلول وتحديا
صندوق العالمي 

ت التعاون بين هذه المدن. أنشأها ال
خيارا

للحياة البرية. 

163 )في مايو/أيار 
)2015

من خالل سجل 
الكربون )اإلتاحة 

مفتوحة(

ال تنطبق
س 

صندوق العالمي للحياة البرية. بالشراكة مع: المجل
ت قيادة ال

تح
ت البيئية المحلية.

الدولي للمبادرا

w
w

w
.clim

ateinitiativesdatabase.org ت من خالل الرابط
يمكن االطالع على المبادرا

 24
ب شرق آسيا وأوقيانوسيا.

ب آسيا وجنو
ب وغر

أفريقيا وشرق آسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية وأمريكا الشمالية وجنو
 25
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المبادرة/تاريخ اإلنشاء
ف

ص
الو

ضاء
األع

السجل واإلتاحة العامة
اإلبالغ

الشراكات/التعاون

اتحاد دول وأقاليم 
مجموعة المناخ 

)2005(

ت دون الوطنية 
يجمع االتحاد ما بين 27 من زعماء الحكوما

ت وإبراز األثر والتأثير على الحوار الدولي 
لتبادل الخبرا

ت المحلية 
بشأن المناخ. في عام 2005، وقع ممثلو الحكوما

لاير لألقاليم والدول االتحادية، والذي 
على إعالن مونت

ت المناخ داخل 
ف وتنفيذ إجراءا

تعهدوا فيه بتحديد أهدا
ت قيادة مجموعة المناخ.

والياتهم القانونية. تح

119 )في أكتوبر/
تشرين األول 

)2015

ص
موقع إلكتروني خا

ص باالتحاد وأقاليمه، والرسم المعلوماتي بشأن 
الموقع اإللكتروني الخا

ت حتى 2050، 
ض االنبعاثا

ف خف
ت في عام 2008 وأهدا

االنبعاثا
ت. 

ت واإلعالنا
ضافة إلى االلتزاما

باإل

صين اإلقليمي 
ت قيادة مجموعة المناخ. الشبكة المشاركة: اتحاد ال

تح
ض الكربون. 

لخف

ت
اتفاق رؤساء البلديا

 
)2014(

ت للمدن، 
ت عبارة عن اتفاق بين 3 شبكا

اتفاق رؤساء البلديا
ت البيئية المحلية، ثم بين 

س الدولي للمبادرا
تشمل المجل

ض 
ضائها، على اتباع نهج يتسم بالشفافية والدعم لخف

أع
ض للخطر 

ض التعر
ت على مستوى المدن، ولخف

االنبعاثا
ب يتفق 

من تغير المناخ وتحسين القدرة على مواجهته، بأسلو
ويتكامل مع جهود حماية المناخ على المستوى الوطني وهو 

يستند إلى الجهود الجارية على مستوى المدن. 

85 )في يوليو/تموز 
)2015

اإلبالغ إلى سجل 
الكربون أو مشروع 

صاح عن الكربون 
اإلف

C( )قيد 
D

P
(

التخطيط(. تعتزم حالًيا 
50 مدينة/بلدة تقدم 
تقاريرها إلى سجل 

الكربون االمتثال 
لالتفاق.

ت الدفيئة 
تقرير سنوي، باستخدام البروتوكول العالمي بشأن قوائم جرد غازا

ت 
على مستوى المجتمع المحلي. توجد أداة قيد التطوير تسمى أداة 'إجراءا

ص 
ت محددة تخت

C( مع مدخال
U

R
B( 'ضرية

المدن من أجل االستدامة الح
ت، والتي تعطي للمدن قدًرا أكبر من التحكم.

بالنقل والمباني وقطاع إدارة النفايا

س الدولي 
C(، والمجل

بالشراكة مع: مجموعة المدن الكبرى )40
ت المحلية 

ت البيئية المحلية، ومنظمة المدن والحكوما
للمبادرا

ت المدن.
المتحدة وغيرها من الشركاء في اإلبالغ والتمويل وشبكا

ت واألقاليم 
اتفاق الواليا

)2014(
ت 

ت الحكومية العالمية للواليا
يمثل االتفاق التزاًما من الشبكا

ض 
ف خف

واألقاليم بتقديم تقييم سنوي لتعهداتها )أي أهدا
ت 

ت )أي بيانا
ت الدفيئة(، والتقدم المحرز تجاه هذه التعهدا

غازا
ت الدفيئة(. 

مخزون غازا

18 على األقل )في 
يوليو/تموز 2015(

صة مشروع 
من

صاح عن الكربون 
اإلف

ت 
C( للواليا

D
P

(
واألقاليم و/أو من 

خالل سجل الكربون 
)إتاحة عامة( )سجل 

الكربون، 2015(.

صة 
ت الموقعة بتوفير بياناتها سنوًيا باستخدام من

ف يتم إلزام الجها
سو

ف يتم اإلبالغ عّما إذا كان قد تم 
ت. وسو

ف بها لإلبالغ عبر اإلنترن
معتر

ت ونشرها في تقرير عام كل 
ف يتم تجميع البيانا

ت. سو
التحقق من البيانا

ت الدفيئة التي تم اإلبالغ عنها والتي تنشأ في 
ت غازا

عام، يبين انبعاثا
ت الدفيئة المبلغ عنها لتقدير 

ض غازا
ف خف

المناطق المقدمة للتقارير، وأهدا
ية. ت المقطوعة حتى اآلن بطريقة كمِّ

أثر االلتزاما

ت قيادة مجموعة المناخ. بالشراكة مع: دول وأقاليم مجموعة 
تح

 )N
R

G
4S

D
ت اإلقليمية للتنمية المستدامة )

المناخ، وشبكة الحكوما
C( وبدعم 

D
P

صاح عن الكربون )
R ومشروع اإلف

ومبادرة 20
ص بالمناخ 

من األمم المتحدة، ومجتمع المعرفة واالبتكار الخا
س الدولي 

صاد المناخ الجديد والمجل
C(، ومركز اقت

lim
ate-K

IC
(

.)E
N

C
O

R
E

ت البيئية المحلية ومنظمة أنكور )
للمبادرا
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مبادرات الشركات   2-4-5
القطاع  بإشراك شركات  تقوم  الدولية  التعاونية  المبادرات  مجموعة أخرى من 
الخاص في أنشطة التخفيف. يبلغ عدد مثل هذه المبادرات الموجودة حالًيا على 
قائمة منصة مبادرات المناخ 30 مبادرة )منصة مبادرات المناخ، 2015(. تعمل 
الممارسات  أفضل  لتبادل  لالجتماع  منصات  بمثابة  المبادرات  هذه  من  العديد 
والدعوة أكثر من عملها في المشاركة في التزامات مباشرة. ولكن بعضها لديه 
أهداف تؤدي بصورة غير مباشرة إلى خفض االنبعاثات، على سبيل المثال، تلك 

التي تهدف إلى إعادة توجيه االستثمارات تجاه الطاقة النظيفة. 

يقدم الجدول 5-3 نظرة عامة على مبادرات الشركات التي تركز على خفض 
ذات  للمبادرات  المشتركة،  الخصائص  أحد  المباشرة.  الدفيئة  انبعاثات غازات 
للبيئة، 2015(، هو  المتحدة  إمكانية خفض االنبعاثات المعتبرة )برنامج األمم 
شرط تحديد الشركات المشاركة لتعهداتها الخاصة في مجال خفض االنبعاثات. 
أحدث مبادرة من مبادرات المناخ التي تم تقييمها في هذا الفصل، وهي مبادرة 
الشركات  من  تطلب   ،2014 عام  في  أطلقت  التي  للعلم  المستندة  األهداف 
المشاركة تحديد أهداف تتسق مع هدف الـ2°مئوية العالمي )مشروع اإلفصاح 
عن الكربون ومعهد الموارد العالمية والصندوق العالمي للحياة البرية، 2014(. 

هناك اتجاه نحو المزيد من التعاون بين أنواع مختلفة من الشركاء. تضم معظم 
مبادرات شركات القطاع الخاص حتى 50 شركة عضو، في حين هناك مبادرات 

أخرى، مثل مبادرة 'الحرص على المناخ' تضم أكثر من 380 جهة موقِّعة. 

الرصد واإلبالغ والتحقق 
من بين مبادرات الشركات، يستخدم أعضاء مبادرة استدامة األسمنت بروتوكول 
اآلخرون  يستخدم  حين  في  باألسمنت،  الخاص  والطاقة  الكربون  أكسيد  ثاني 
الكربون )CDP( بروتوكول غازات  إلى مشروع اإلفصاح عن  الُمبلغين  من 
الدفيئة بصفة منتظمة، وهو نظام قياسي للحسابات واإلبالغ من قبل الشركات. 
توصى شركات مبادرة 'الحرص على المناخ' باستخدام عملية اإلبالغ من خالل 
األخرى،  البدائل  بين  ومن  سنوًيا.   )CDP( الكربون  عن  اإلفصاح  مشروع 
العالمي  التقارير،واالتفاق  إلعداد  العالمية  للمبادرة  التوجيهية  المبادئ  استخدام 

بشأن االتصاالت المتقدمة المعنية بالتقدم الُمحرز )مؤتمر األطراف(.

تقوم جميع شركات مجلس قيادة األعمال البيئية تقريًبا، ومعظم شركات برنامج 
منقذي المناخ التابع للصندوق العالمي للحياة البرية ومبادرة استدامة األسمنت26، 

ونصف الشركات المشاركة في مبادرة صناعة الصلب التي ُتنتج كمية منخفضة

كما يمكن لشركات مبادرة استدامة األسمنت اإلبالغ عن معلوماتها إلى قاعدة بيانات طوعية وتدار بصورة   26
مستقلة لمعلومات ثاني أكسيد الكربون وأداء الطاقة الخاصة بصناعة صناعة األسمنت العالمية والتي يطلق 
عليها اسم 'الحصول على األرقام الصحيحة' )GNR(. تنشر معلومات عن الملخص السنوي. تغطي قاعدة 

البيانات أكثر من 930 منشأة منفردة تشمل منشآت من خارج مبادرة استدامة األسمنت.

للغاية من ثاني أكسيد الكربون )ULCOS(، باإلبالغ الذاتي إلى مشروع اإلفصاح 
عن الكربون )CDP( من خالل استبيان. يمكن للمستخدمين المسجلين االطالع 
إلى  إبالغها  يتم  والتي  المناخ  تغير  أو  اإلمداد  بسلسلة  المتعلقة  المعلومات  على 
مشروع اإلفصاح عن الكربون كجزء من إفصاحها المؤسسي. يمكن للشركة أن 
تختار من خالل منصة مشروع اإلفصاح عن الكربون، ما إذا كان اإلفصاح متاًحا 
ًما. ينبغي أن تبلغ شركات مبادرة  لين وما إذا كانت التقديم ُمقيَّ للمستخدمين المسجَّ
'الحرص على المناخ' سنوًيا من خالل تقرير اإلبالغ عن التقدم المحرز - المناخ، 

وهو متاح من خالل الموقع اإللكتروني للمبادرة27. 

تقوم المبادرات أو منصات اإلبالغ المختلفة بنشر التقارير أو الملخصات السنوية 
والتي تغطي إجمالي خفض االنبعاثات المخطط وعادة ما تشمل انبعاثات سنة 
األساس، دون تحديد التقدم الحالي المحرز نحو تحقيق أهداف خفض االنبعاثات. 

الكربون  إلى مشروع اإلفصاح عن  التي تفصح عن معلوماتها  الشركات  ُتبلغ 
)CDP( باإلبالغ إذا كانت معلوماتها بشأن انبعاثات غازات الدفيئة قد تم التحقق 
منها، وما إذا كان التأكد جارًيا أم أنه لم يتم إجراء تحقق من طرف ثالث. التقارير 
السنوية الصادرة عن منظمة 'الحرص على المناخ' يتم التأكد منها ذاتًيا. لذا، فإن 
إلى  تشبه  الشركات  لمبادرات  والتحقق  واإلبالغ  الرصد  بشأن  العامة  الصورة 
حد كبير تلك الخاصة بالمدن واألقاليم على الرغم من تباين األسلوب ومحدودية 

األدلة على التحقق منها في الوقت الحالي.

التقدم المحرز تجاه تحقيق األهداف
أهدافها  لتحقيق  الصحيح  بالطريق  الشركات  التزام  بمدى  المتعلق  السؤال  يعد 
سؤاالً هاًما. وطبًقا لتقريرها المرحلي )مبادرة الحرص على المناخ، 2014(، 
والمتوسطة  الصغيرة  والمؤسسات  الكبيرة  الشركات  من  كالً  يتضمن  والذي 
عالية  بيانات  ذات  كبرى  شركة   33 من  مكونة  فرعية  عينة  أظهرت  الحجم، 
الجودة لعامي 2012 و2013 انخفاًضا في مستويات انبعاثات غازات الدفيئة 
بمقدار حوالي 13 في المائة مقارنة بمستويات عام 2007. ولكن، يشير تقرير 
 )CDP( الكربون  عن  اإلفصاح  مشروع  عن  الصادر  الكربون  إجراءات 
لعام 2014 )مشروع اإلفصاح عن الكربون، 2014( إلى أن أكثر من نصف 
الشركات في العينة التي شملتها الدراسة لم تضع أهداًفا ُمطلقة بينما انتهت ربع 
األهداف المطلقة في سنة اإلبالغ. ويالحظ التقرير أن 70 في المائة من األهداف 
ظل  في  تتحقق  لن   ]...[" صحيحة  بصورة  الشركات  وضعتها  التي  المطلقة 
سيناريو نهج العمل المعتاد وتتطلب اتخاذ إجراءات إضافية" )مشروع اإلفصاح 

عن الكربون، 2014، صفحة 12(. 

يؤدي عدم إعداد تقرير بشأن المناخ إلى مؤتمر األطراف متاح بصورة علنية إلى تغيير الحالة )إلى "غير   27
متواصل"( ويؤدي في النهاية إلى الشطب من قائمة الجهات الموقعة على مبادرة 'الحرص على المناخ'. 
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ت
ت الشركا

الجدول 5-3: نظرة عامة على مبادرا

المبادرة/تاريخ اإلنشاء
ف

ص
الو

ضاء
األع

الشراكة/التعاون

س قيادة األعمال البيئية 
مجل

)1998( )B
E

LC
(

ت 
ض االنبعاثا

ت أهداًفا طوعية في مجال خف
ت المتحدة. تعتمد الشركا

ت في الواليا
س قيادة األعمال البيئية أكبر مجموعة من الشركا

يعتبر مجل
ت. 

ت الطاقة وحجز الكربون وإدارة النفايا
وبرامج مبتكرة في مجاال

39 مشارك )عالمًيا( )في أكتوبر/تشرين 
األول 2015(

)C
2E

S
ت قيادة مركز حلول المناخ والطاقة )

تح

ت 
مبادرة استدامة األسمن

 )1999(
س 

ت رعاية المجل
ت على مستوى العالم أنشئ تح

صناعة األسمن
ت الرائدة في 

ضم 25 من الشركا
ف ي

ت عبارة عن تحال
مبادرة استدامة األسمن

ض ثاني 
ف لخف

ضع أهدا
ف تغير المناخ، وو

العالمي لألعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة. ويلتزم المشاركون بتطوير استراتيجية لتخفي
أكسيد الكربون وإعداد التقارير سنوًيا عن التقدم الذي أحرزوه. 

25 مشارك )عالمًيا( )في أكتوبر/تشرين 
األول 2015(

س العالمي لألعمال التجارية من أجل التنمية 
ت قيادة المجل

تح
المستدامة.

برنامج منقذي المناخ التابع 
صندوق العالمي للحياة 

لل
البرية )1999( 

صورة كبيرة. يحدد 
صماتها الكربونية ب

ض ب
ت التي تسعى إلى خف

ص للشركا
ص

صندوق العالمي للحياة البرية مخ
برنامج منقذي المناخ التابع لل

ض معبًرا عنه بالقيم المطلقة وفي خالل فترة زمنية محددة. 
كل مشارك هدًفا للخف

28 مشاركين )عالمًيا( )في أكتوبر/
تشرين األول 2015(

صندوق العالمي للحياة البرية
ت قيادة ال

تح

ب التي ُتنتج 
صل

صناعة ال
ضة للغاية من ثاني 

كمية منخف
 )U

LC
O

S
أكسيد الكربون )

.)2004(

ف بين 48 شركة ومنظمة 
U( عبارة عن تحال

LC
O

S
ضة للغاية من ثاني أكسيد الكربون )

ب التي ُتنتج كمية منخف
صل

صناعة ال
اتحاد 

ض 
U( إلى خف

LC
O

S
ضة للغاية من ثاني أكسيد الكربون )

ب التي ُتنتج كمية منخف
صل

صناعة ال
ف برنامج 

أوروبية من 15 بلًدا أوروبًيا. يهد
ب الرائدة اليوم بنسبة 50% على األقل. 

صل
ت إنتاج ال

ت ثاني أكسيد الكربون لمسارا
انبعاثا

10 مشاركين )في أوروبا( )في أكتوبر/
تشرين األول 2015(

ت قيادة آرسيلور ميتال
تح

ص على المناخ' 
مبادرة 'الحر

)2007(
ف 

ضع أهدا
ف إلى تعزيز دور األعمال التجارية في مجابهة تغير المناخ. يلتزم المشاركون بو

ص على المناخ' هي مبادرة تهد
مبادرة 'الحر

صماتهم الكربونية. 
ض ب

طوعية لتحسين كفاءة الطاقة وخف
385 مشارك )يشملون المستثمرين( 

)عالمًيا( )في أكتوبر/تشرين األول 
)2015

ت قيادة مؤسسة االتفاق العالمي لألمم المتحدة، وأمانة اتفاقية األمم 
تح

المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة.

ف المستندة 
األهدا

)2014( )S
B

T(للعلم
ت في عام 

صندوق العالمي للحياة البرية، أطلق
صاح عن الكربون ومؤسسة االتفاق العالمي لألمم المتحدة وال

مبادرة مشتركة بين مشروع اإلف
ت المناخ المتسقة مع الحد من االحترار العالمي إلى ما دون الـ2°مئوية بالمقارنة 

ت بشأن إجراءا
ف إلى زيادة طموح الشركا

2014، وتهد
صناعي. 

صر ال
ت الحرارة في ما قبل الع

بدرجا

44 شركة )عالمًيا( )في أكتوبر/تشرين 
األول 2015(

صاح عن الكربون، مؤسسة االتفاق العالمي لألمم المتحدة، 
مشروع اإلف

صندوق العالمي للحياة البرية
معهد الموارد العالمية، ال

)2014( R
E

مبادرة 100
ضح 

ت شاملة في مجال الطاقة المتجددة بنسبة 100% في إطار زمني وا
ف المبادرة إلى قيام 100 شركة على األقل بتقديم التزاما

تهد
صادر الكتلة الحيوية )وتشمل الغاز الحيوي(، والطاقة الحرارية 

R الكهرباء المولدة من م
E

صول إلى أهدافها. تعتبر مبادرة 100
للو

.)R
E

ضية، والطاقة الشمسية والمياه وطاقة الرياح جميعها 'متجددة' )انظر معايير مبادرة 100
األر

29 شركة )عالمًيا( )في أكتوبر/تشرين 
األول 2015(

صاح عن 
ت قيادة مجموعة المناخ، بالمشاركة مع مشروع اإلف

تح
C(. بدعم من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، 

D
P

الكربون )
ت: 

ت من مبادرة 'إننا جاّدون'. الشركاء المؤسسون من الشركا
وإجراءا

.)S
w

iss R
e( س ري

ايكيا ومجموعة سوي

صاد في 
المبادرة العالمية لالقت

استهالك الوقود )2009(
ت لتحسين كفاءة الوقود في شتى أنحاء العالم. تتمثل 

ث واتخاذ المزيد من اإلجراءا
ت تدعو إلى إجراء المزيد من األبحا

شراكة بين 6 منظما
صاد في استهالك الوقود وتحليلها، ودعم 

ت االقت
ت إمكانيا

صاد في استهالك الوقود في تطوير بيانا
االنشطة الرئيسية للمبادرة العالمية لالقت

ت( وزيادة وعيهم.
عي السيارا صنِّ

صلحة )مثل م
ب الم

صحا
ت الوطنية واإلقليمية وتوعية أ

صنع السياسا
جهود 

6 مشاركين )عالمًيا( )في أكتوبر/تشرين 
األول 2015(

FIA(، برنامج األمم المتحدة للبيئة، 
ت )

مؤسسة االتحاد الدولي للسيارا
ف، ومنتدى النقل 

س الدولي للنقل النظي
الوكالة الدولية للطاقة، المجل

س.
الدولي وجامعة كاليفورنيا - ديفي
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الجدول 5-4: نظرة عامة على مبادرات القطاعات
األهداف والغايات مبادرة القطاعالقطاع

تطمح إلى الوصول إلى 100% من الطاقة المتجددة بالنسبة لـ100 من ُكبرى األعمال التجارية.مبادرة RE 100الطاقة المتجددة

المبادرة األوروبية الصناعية للطاقة 
المستدامة

مبادرة لألعمال التجارية األوروبية – الطاقة الفولطا ضوئية تمثل نسبة 12% من الطاقة في االتحاد األوروبي 
بحلول 2020، والرياح تمثل نسبة 34% من الطاقة في االتحاد األوروبي بحلول عام 2030.

االستثمار في الطاقة المتجددة من خالل شركة االستثمار الخاص الخارجي )OPIC( – لتقديم 250 مليون دوالر مبادرة الطاقة النظيفة في أفريقيا
في صورة قروض وضمانات ألفريقيا بحلول عام 2020.

تحالف تركيز الطاقة الشمسية: الواليات 
المتحدة األمريكية

يتألف تحالف تركيز الطاقة الشمسية من مطوري الطاقة الكهربية الشمسية الحرارية وموردين يناصرون زيادة 
قبول واعتماد وتنفيذ التكنولوجيا الكهربية الشمسية الحرارية وتخزين الطاقة الحرارية.

الطاقة المستدامة للجميع – منصة كفاءة الطاقة
ل كفاءة الطاقة العالمية ُمعجِّ

تهدف، بحلول 2030 إلى اإلسهام في هدف مضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة العالمي – مع تحفيز اإلجراءات 
من خالل زعماء القطاعين العام والخاص على جميع المستويات.

مبادرة الحرق الروتيني الصفري 
بحلول 2030

تعهدت كبرى شركات النفط وحكومات الدول المنتجة للنفط بإنهاء الحرق الروتيني للغاز في مواقع إنتاج النفط 
بحلول عام 2030.

شراكة تقوم بإشراك كٍل من البلدان والجهات الفاعلة غير الحكومية في خفض ملوثات المناخ قصيرة األمد والتي تحالف المناخ والهواء النظيف
تشمل الميثان والكربون األسود ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية.

تحالف يمثل 400 جمعية و150 شركة في 30 بلًدا في أوروبا )يهدف إلى تحقيق وفر مقداره 40% في الطاقة تحالف وفورات الطاقة
بحلول عام 2030 بالمقارنة بمستويات 1990(.

تحسين إدارة المخاطر البيئية من خالل وضع المعلومات المتعلقة بمخاطر تغير المناخ والمياه والغابات في قلب مشروع اإلفصاح عن الكربونالعمليات الصناعية
عملية صنع القرار في األعمال التجارية واالستثمارات والسياسات.

جهود عالمية من ِقبل 25 من كبار منتجي األسمنت )يمثلون أكثر من 30% من اإلنتاج العالمي( للسعي نحو مبادرة استدامة األسمنت
عمليات مستدامة في أكثر من 100 بلد.

شراكة متعددة األطراف )14 بلًدا( تهدف إلى خفض انبعاثات الميثان العالمية والسعي إلى زيادة تخفيض الميثان مبادرة الميثان العالمية
واستعادته واستخدامه كمصدر قيِّم للطاقة النظيفة.

تحالف من شركات القطاع الخاص التي تسعى إلى تعزيز تحسينات كفاءة الطاقة المستمرة في العمليات الصناعية تحالف كفاءة الطاقة الصناعية
في الواليات المتحدة األمريكية.

تستهدف تحسين كفاءة استهالك الوقود بمقدار 1.5% سنوًيا حتى عام 2020 وبمقدار 2% بعد ذلك.منظمة الطيران المدني الدوليالنقل منخفض الطاقة

تحالف غير رسمي يشمل أنظمة النقل السريع بالحافالت من أكثر من 40 بلًدا.أنظمة النقل السريع بالحافالت

استعادة األراضي 
وإعادة زراعة 

الغابات

يستهدف استعادة 150 مليون هكتار من الغابات بحلول عام 2020.تحدي بوّن

20x20 تستهدف استعادة أكثر من 20 مليون هكتار من األراضي المتدهورة في أمريكا الالتينية بحلول عام 2020. مبادرة  
تعّهد ثمان مستثمرون من القطاع الخاص بتقديم 70 مليون دوالر أمريكي

د مطوري التكنولوجيا واألكاديميين والمستشارين والموردين ومقدمي الخدمات الذي يمثلون قطاعات األمواج مجلس الطاقة البحريةالطاقة البحرية يوحِّ
والمد والجذر والتيارات المحيطية واألنهار لتركيز االهتمام على الفرص السانحة في مجال الطاقة البحرية.

مبادرات القطاعات  3-4-5
تتركز مبادرات القطاعات حول الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة والعمليات الصناعية 
والنقل منخفض الكربون واستعادة األراضي وإعادة زراعة الغابات والطاقة البحرية. 
وهناك احتمال واضح للتقاطع بين المبادرات القطاعية وغيرها من الفئات )المدن 
واألقاليم، والشركات(، ولكن التقديرات األخيرة تشير إلى أن هذا التقاطع قليل نسبًيا – 
أقل من 10 في المائة – في حدود 0.21 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون/
عام بحلول عام 2020 على نطاق إجمالي لألثر يتراوح ما بين 2.5-3.3 مليار طن 
من مكافئ ثاني أكسيد الكربون/عام بحلول عام 2020 )برنامج األمم المتحدة للبيئة، 

2015(. يحدد الجدول التالي المبادرات الرئيسية التي تقودها القطاعات.

القطاع الخاص واالبتكار في مجال التخفيف    5-5
في  الخاص  القطاع  يشارك  الدولية،  التعاونية  المبادرات  وراء  ما  إلى  بالنظر 
نطاق واسع من أنشطة المناخ التي يمكن أن تخفض شدة الكربون في العديد من 
االقتصادات )فيرغيرا وآخرون، 2015(. مع اإلقرار بالدور الحاسم للسياسات 
المواتية واألطر التنظيمية، فإن القطاع الخاص يعد عامالً أساسًيا في االبتكار، 
يتم من خالل  التكنولوجي والذي عادًة ما  التطور  ينبع من  نظًرا ألن االبتكار 
السوق  المعتمدة على  المخاطرات  ومالية جديدة، ومن خالل  اقتصادية  فرص 

التي يقوم بها القطاع الخاص. وتتضمن األمثلة المختارة:

الطاقة المتجددة، والتي شهدت نمو االستثمارات السنوية بمقدار 500 في   •
المائة في الفترة ما بين 2004-2014 من 45 مليار دوالر أمريكي إلى 
2780 مليار دوالر أمريكي )مركز جامعة فرانكفورت التابع لبرنامج 
األمم المتحدة للبيئة، 2015( والذي يرجع جزئًيا إلى االنخفاضات الكبيرة 
في تكاليف رؤوس األموال والتشغيل والصيانة. على سبيل المثال، ظلت 
تكاليف الطاقة الفولطا ضوئية باألحجام المناسبة للمرافق تنخفض بصورة 
مستمرة بمعدل 22 في المائة سنوًيا منذ عام 1976 )سيبا، 2014(. كما 
شهدت تكاليف رؤوس األموال في مجال طاقة الرياح انخفاضات كبيرة 
السريع  المعدل  هذا  ويؤثر  المتجددة، 2015(.  للطاقة  الدولية  )الوكالة 
بالفعل على كيفية التخطيط للسعات الجديدة ويمكن أن يؤدي إلى تغيرات 

إضافية كبيرة في سوق توليد الطاقة في المستقبل القريب. 
ل أنماط التوليد والنقل من  نشر الطاقة الموزعة، والتي يمكن أن تحوِّ  •
التي ال  المحلية  الُكبرى إلى األنظمة  الحلول المركزية ذات الشبكات 
تحتوي إال على شبكات توزيع، مما يؤدي إلى خفض التكاليف اإلجمالية 
في العديد من البلدان النامية، وباألخص في المجتمعات الريفية والمنعزلة.
تخزين الطاقة الكهربية، والذي شهد انخفاًضا في متوسط تكلفة اإلنتاج   •
بمقدار 14 في المائة سنوًيا خالل الفترة 2007-2014 وقد يمثل نقطة 

التحول إلى اإلنتاج الكمِّي )نيكفيست ونيلسون، 2015(.
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تكنولوجيات السيارات الكهربية، والتي من المتوقع أن تغيِّر من استخدام   •
الطاقة  كفاءة  تدابير  أكبر  أحد  تمثل  وقد  النقل  في  األحفوري  الوقود 

المتاحة )فييغارا وآخرون، 2015(
تطبيق ممارسات استعادة األراضي، والتي يمكن أن تؤثر بشدة على   •

بالوعات الكربون.
كما ترتبط معظم هذه التدابير، إن لم تكن كلها، بفوائد مشتركة كبيرة، على سبيل 
الملوثات  من  االنبعاثات  وخفض  الطاقة  أمن  في  التحسينات  خالل  من  المثال، 
الضارة المحمولة جًوا وزيادة األمن الغذائي واستعادة جودة التربة والمياه )الهيئة 

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2014؛ وفيرغارا وآخرون، 2015(.

انبعاثات  في  الكبيرة  االنخفاضات  توقعات  من  ُمجتمعًة  التطورات  هذه  ن  وتحسِّ
الكربون العالمية، وبمعدٍل غير متوقع في بعض الحاالت، مما يؤدي إلى حلول 
سوقية جديدة – تعمل يًدا بيد مع السياسات التمكينية من الحكومات ومبادرات تغيير 
السلوك في المجتمع المدني. وفي إطار الصورة األعم لزيادة الطموح وسد الفجوة، 
تشير هذه التطورات األخيرة إلى أن التسارع ممكن عند توافر الحوافز الصحيحة، 
وقد تتخطى اإلجراءات المتخذة على األرض في نهاية المطاف االلتزامات الرسمية.
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المتعلقة  باألنشطة  الخاصة  التخفيف  إمكانية 
بالغابات وحوافز لإلجراءات المعززة في 

النامية البلدان 

الفصل السادس

المؤلِّفون الرئيسيون: ليرا مايلز )المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة(، دينس جين سونوا )مركز أبحاث الغابات الدولية(

المؤلفون المساهمون: ريونغ كيم باكيغارد )الشراكة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة والجامعة التقنية في الدنمارك(، باليز بودين )المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة - برنامج 
األمم المتحدة للبيئة(، ريبيكا مانت )المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة - برنامج األمم المتحدة للبيئة(، ليزن رونستن )المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة - برنامج األمم المتحدة 
للبيئة(، ماريا سانز سانشيز )منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة(، كيمبرلي تود )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(، فرانسيسكو توبيللو )منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم 

المتحدة(، آريف ويجايا )مركز أبحاث الغابات الدولية / معهد ثونن في هامبورغ(

مقدمة  1-6

تمثل أنشطة التخفيف المتعلقة بالغابات سواء في البلدان النامية أو المتقدمة فرًصا 
هذه  إجراءات  تحسين  يؤدي  أن  ويمكن  المناخ،  تغير  حدة  من  للتخفيف  هامة 
األنشطة إلى المساهمة بصورة كبيرة في تضييق فجوة االنبعاثات. ويلقي تقرير 
التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )سميث وآخرون، 
2014( الضوء على أن 12 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة )في الفترة 
2000-2009( تأتي من الغابات وتغيرات استخدام األراضي األخرى. تمتلك 
فوق  الحية )سواء  الحيوية  كتلتها  داخل  الكربون  كبيرة من  الغابات مخزونات 
العضوي/األخشاب  )االغطاء  الميتة  العضوية  المادة  وفي  تحتها(،  أو  األرض 
الميتة( وفي التربة. ويمكن أن ينطوي تحسين إجراءات التخفيف على تحسين 
إدخال  وعلى  بالفعل،  الموجودة  أو  الجديدة  الغابات  في  الكربون  مخزونات 

تغييرات على إدارة الغابات وزيادة إعادة زراعة الغابات والتحريج. 

الخاصة  الموجودة  البيانات  على  عالمية  عامة  نظرة  بتقديم  الفصل  هذا  يبدأ 
بإجراءات التخفيف المتعلقة بالغابات التي تعتزم البلدان القيام بها، بما في ذلك 
مساهماتها المقررة المحددة وطنياً. ويعقب هذا استعراض لنطاق خيارات التخفيف 
المصلحة  أصحاب  ذات  الدولية  الشراكات  ركَّزت  بالغابات.  المتعلقة  المتاحة 
استعادة  بشأن  بوّن  وتحدي  بالغابات  الخاص  نيويورك  إعالن  مثل  المتعددين، 
األراضي الطبيعية الخاصة بالغابات، على أهداف عالمية طموحة للقطاع. على 
مدار األعوام العشرة السابقة، بذلت جهود كبيرة وأحرز تقدم كبير في ظل اتفاقية 
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في مجال التفاوض ِبشأن ُنُهج السياسات 
والتدخالت المعروفة باسم المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 
األحراج وتدهور الغابات )+REDD( )خفض انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة 
من إزالة الغابات وتدهورها، "زائد" الحفاظ على مخزونات الكربون في الغابات 
والتي  الغابات(،  في  الكربون  مخزونات  وتحسين  للغابات  المستدامة  واإلدارة 
المناخ  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  في ظل  رئيسًيا  خياًرا  تعتبر 
المناخ  تغير  للتخفيف من حدة  التكلفة  فّعالة من حيث  لتيسير مساهمات محددة 
المتحدة اإلطارية بشأن تغير  اتفاقية األمم  النامية )إلياتش، 2008؛  البلدان  في 

المناخ، 2009(. 

عن  الناجمة  االنبعاثات  لخفض  المعززة  بالمبادرة  السياسي  لالهتمام  وانعكاًسا 
إزالة األحراج وتدهور الغابات )+REDD(، يركز هذا الفصل بصفة خاصة 
وحجز  الكربون،  أكسيد  ثاني  انبعاثات  لخفض  الممكنة  المساهمات  تقييم  على 
الكربون من األنشطة المتعلقة بالغابات في البلدان النامية لسد فجوة االنبعاثات 
في عام 2030، والدور الذي يمكن أن تلعبه المبادرة كأداة رئيسية في تحقيق 

هذه االنخفاضات.

نظرة عامة عالمية على المشاركة في جهود التخفيف   2-6
المتعلقة بالغابات

تلتزم البلدان بالفعل ببذل جهود كبيرة في مجال التخفيف المتعلق بالغابات. وقد 
البلدان )باحتساب االتحاد األوروبي كبلٍد  أصدرت، حتى وقتنا هذا، 109 من 
الغابات  إزالة  من  الناتجة  االنبعاثات  لخفض  باستعدادها  تتعلق  بيانات  واحد(، 
البلدان  من   94 منها  الغابات،  في  الكربون  مخزونات  تحسين  أو  وتدهورها، 
النامية1، يقدم الشكل 6-1 نظرة عامة عالمية على هذه البيانات الوطنية2 التي 

يتضمنها نطاق من النصوص والمنتديات المختلفة وتشمل:

المساهمات في ظل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ:   •
المشروطة  وغير  المشروطة  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات   m
معلومات  بتضمين  البلدان  من  العديد  تقوم   :)1-6 المربع  )انظر 
ية عن األنشطة المتوقعة المتعلقة بالغابات، واستخدام األراضي  كمِّ
البلدان  من   82 بين  ومن  والحراجة.  األراضي  استخدام  وتغيير 
حتى  وطنياً  المحددة  المقررة  مساهماتها  قدمت  التي  النامية 
المساهمات  بتضمين  وقامت   ،2015 األول  1 أكتوبر/تشرين 
لخفض  إجراءات  اتخاذ  إلى  معظمها  يهدف  بالغابات،  المتعلقة 
من  الغابات  مخزونات  وتحسين  بالغابات  المتعلقة  االنبعاثات 
األول  الُمرفق  بلدان  من  بلًدا  عشر  خمسة  نت  وقد ضمَّ الكربون. 
مساهمات تتعلق بالغابات ضمن مساهماتها المقررة المحددة وطنياً 
االنبعاثات  خفض  تشمل  والتي  األنشطة،  هذه  تحدد  ثمان  منها 
المتعلقة بالغابات وتحسين مخزون الكربون في الغابات أو كليهما.

لألغراض التحليلية، يتطلب هذا الفصل قائمة بالبلدان النامية. ال توجد قائمة قياسية صادرة عن األمم   1
المتحدة، ولكن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ تنص على أن معظم األطراف غير 
المدرجة في المرفق األول من االتفاقية تعتبر نامية، لذا فإن هذه الفئة هي المستخدمة هنا كتقريب )كما 
هو الحال في قاعدة بيانات المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور 
المدرجة  األطراف  جميع  تعتبر  المقابل،  وفي  السابقة(.  المبادرة  بشراكة  الخاصة  الطوعية  الغابات 
http://unfccc. .انتقالية البلدان الصناعية أو ذات اقتصادات تمر بمرحلة  في المرفق األول من 
http://unfccc.int/ أيًضا  وانظر   int/parties_and_observers/items/2704.php

parties_and_observers/parties/negotiating_groups/items/1031.php
البيانات التي يستند إليها الشكل متاحة في المرفق ج، وهو متاح من خالل شبكة اإلنترنت.  2
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ً المربع 6-1: جهود التخفيف المتعلقة بالغابات في المساهمات المقررة المحددة وطنيا

تصف البلدان التي قّدمت المساهمات المقررة المحددة وطنياً أنشطتها المتعلقة بالغابات بصور مختلفة )انظر أيًضا الفصل الثالث(. تذكر بعض البلدان أن قطاع 
م أية بيانات كميَّة. وبعضها يحدد مساهمات مشروطة وغير مشروطة دون اإلشارة إلى كيفية ارتباط هذه المساهمات  الغابات ذو صلة بمساهماتها، ولكنها ال تقدِّ

بالغابات. ومن بين أمثلة أنواع البيانات التي تتضمنها المساهمات المقررة المحددة وطنياً ما يلي:

جمهورية الكونغو الديمقراطية: تمثل المساهمات المقررة المحددة وطنياً مساهمة في خفض االنبعاثات بنسبة 17 في المائة مشروطة بالكامل بالتمويل   •
وتتحقق من خالل قطاعات الزراعة والغابات والطاقة. وسوف تركز أنشطة الغابات بصفة رئيسية على التحريج وإعادة زراعة الغابات

ا بقيمة130 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون من خالل حماية  م المساهمات المقررة المحددة وطنياً هدًفا للتخفيف في قطاع الغابات يقدر كميَّ إثيوبيا: تقدِّ  •
الغابات وإعادة إنشائها، وزيادة مخزونات الكربون وهو هدف مشروط بالكامل بالدعم الدولي 

البرازيل: تقدم المساهمات المقررة المحددة وطنياً خفًضا غير مشروٍط لالنبعاثات على مستوى االقتصاد بالكامل بالنسبة لعام 2025. وتحديًدا في قطاع   •
الغابات، يتطلب تنفيذ ودوام أنشطة المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات توفير مدفوعات مالئمة ويمكن التنبؤ 

بها وتستند إلى النتائج، بصفة مستمرة، طبًقا لقرارات مؤتمر الدول األطراف ذات الصلة. 

الشكل رقم 6-1: إعالنات النوايا الوطنية للقيام بأنشطة التخفيف المتعلقة بالغابات.

أنشطة محددة لخفض االنبعاثات المتعلقة بالغابات
أنشطة محددة لتحسين مخزونات الكربون في الغابات 

أنشطة محددة لكل من خفض االنبعاثات وتحسين مخزونات الكربون المتعلقة بالغابات
تشمل الغابات في النطاق ولكنها ال تحدد األنشطة المتعلقة بالغابات

ال يوجد إعالن نوايا وطني للقيام بأنشطة التخفيف المتعلقة بالغابات في المصادر التي تم الرجوع إليها

معلومات  بلدان  عدة  نت  ضمَّ وطنياً:  المالئمة  التخفيف  إجراءات   m
كميَّة حول أنشطة التخفيف المتوقعة المتعلقة بالغابات، معبًرا عنها 
تغير  بشأن  المتحدة اإلطارية  األمم  )اتفاقية  بالكربون  أو  بالهكتار 

المناخ، 2014أ، 2014ب، 2014ج(.
الترتيبات ثنائية األطراف: هناك اتفاقات بين الجهات المانحة )وتشمل   •
وغويانا  وإثيوبيا  واإلكوادور  البرازيل  وبين  وألمانيا(  النرويج 
وإندونيسيا وليبيريا وبيرو لتوفير التمويل المشروط بالنجاح الُمثبت في 
المساهمة في التخفيف من خالل المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات 
الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات )+REDD( )'المدفوعات 
القائمة على النتائج'(. وقد قامت الجهات المانحة األخرى بعقد اتفاقات 

مماثلة ثنائية األطراف أو تقوم بالتفاوض بشأنها حالًيا.
صندوق الكربون: مقترحات الخفض طبًقا لما هو موثَّق في مذكرات   •
أفكار البرامج – لخفض االنبعاثات )مرفق الشراكة للحد من انبعاثات 

كربون الغابات، 2015(
الشراكات الدولية ذات أصحاب المصلحة المتعددين: التزامات إعالن   •
األراضي  باستعادة  يتعلق  فيما  بون  وتحدي  الغابات  بشأن  نيويورك 

الطبيعية في الغابات )تحدي بوّن، 2015(.

من بين 79 من البلدان النامية األطراف وبلدان الُمرفق األول الخمسة التي أعلنت 
عن نيتها تحسين مخزونات الكربون في الغابات في أي من المصادر المذكورة 
أعاله، هناك 36 قامت بتحديد المساحة المراد استعادتها/تحريجها/إعادة زراعة 

الغابات فيها تحديًدا كمًيا، بإجمالي يبلغ أكثر من 141 مليون هكتار.

ر تحليل مساهمة خفض االنبعاثات الناتج  طبقاً للمشار إليه في الفصل الثالث، ُيقدِّ
المساهمات  في  والحراجة  األراضي  استخدام  وتغيير  األراضي  استخدام  عن 
طن  مليار   1.6 بحوالي  للمساهمات  التقريبية  القيمة  وطنياً  المحددة  المقررة 
من  الكربون  أكسيد  ثاني  من  مليون طن   0.5 )منها  الكربون  أكسيد  ثاني  من 
المحددة  المقررة  للمساهمات  الكامل  التنفيذ  من  ناتجة  األول(  الُمرفق  بلدان 
الكربون  أكسيد  ثاني  من  طن  مليون   1.9 إلى  تزيد  المشروطة،  غير  وطنياً 
)النطاق: -0.1- 4.3( في ظل التنفيذ الكامل للمساهمات المقررة المحددة وطنياً 
المشروطة وغير المشروطة. وستكون إمكانيات التخفيف المتعلقة بالغابات في 
ظل المساهمات المقررة المحددة وطنياً أقل من ذلك، نظًرا ألن الغابات تتضمن 
جزًءا من أنشطة استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة المبينة 
في المساهمات المقررة المحددة وطنياً. وتضع األقسام التالية هذه األرقام ضمن 

السياق األعم لفرص وإمكانيات التخفيف المتعلقة بالغابات.
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فرص التخفيف المتعلقة بالغابات  3-6

تتضمن فرص التخفيف المتعلقة بالغابات الحفاظ على مساحات الغابات وكثافة 
أو  والتحريج  وتدهورها،  الغابات  إزالة  من خالل خفض  زيادتها  أو  الكربون 
مستوى  على  الكربون  كثافة  لزيادة  الغابات  إدارة  أو  الغابات،  زراعة  إعادة 

الشجرات أو األراضي الطبيعية )نابورس وآخرون، 2007(. 

أفضل  سياسات  باستعراض   2012 لعام  االنبعاثات  فجوة  تقرير  قام  وقد 
 .)2012 للبيئة،  المتحدة  األمم  )برنامج  الغابات  إزالة  من  للحد   الممارسات 

وقد ألقى هذا التقرير الضوء على فئات منفصلة من السياسات، تشمل:

إنشاء مناطق محمية جديدة  •
ورصد  وإنفاذ  تشريع  يتضمن  )قد  والسيطرة  القيادة  تدابير  استخدام   •
المحمية  المناطق  في  استثماًرا  الغابات  بالحفاظ على  الخاصة  اللوائح 

الحالية لمنع االعتداءات )شارلمان وآخرون، 2010((
خدمات  ومدفوعات  والدعم  )الضرائب  االقتصادية  األدوات  استخدام   •

النظام اإليكولوجي(
من  حالياً  تعزز  التي  والسياقات  الدوافع  على  تؤثر  سياسات  إنشاء   •
إزالة الغابات )السياسات القطاعية واألطر المؤسسية وهياكل الحوكمة 

وإصالح دعم الزراعة(. 

تعد مجابهة دوافع إزالة الغابات أمًرا حيوًيا. تتضمن التدابير المتخذة على األرض 
لتخفيف الضغط على الغابات التكثيف المستدام للزراعة لتحسين عوائد األراضي 
الموجودة بالفعل، وتطوير السبل المعيشية البديلة للمجتمعات المحلية التي تعتمد 
على إزالة الغابات. يمكن أن يمثِّل تصميم مناطق محمية جديدة، وأراٍض للسكان 
الغابات  إزالة  لمنع  فعاالً  إجراًء  المحلية  المجتمعات  تديرها  وغابات  األصليين 
في الموقع3 وتجنب إزاحتها إلى مناطق أخرى. ولكن، ُوِجَد بصفة عامة أن نهج 
المباشرة  الدوافع  أيًضا  إذا واجهت  فعالية  أكثر  بالغابات تكون  المتعلقة  التخفيف 
ومن   .)2008 ورودريجز،  )إيورز  األراضي  استخدام  لتغيير  المباشرة  وغير 
األرجح أن يؤدي الدمج بين السياسات والتدابير التي تعمل على نطاق األراضي 
الطبيعية لخفض دوافع إزالة الغابات، مع تحديد وحماية اكثر الغابات قيمة، إلى 

تحقيق فوائد متعددة )اقتصاد المناخ الجديد، 2015(. 

كما يمكن أن يستفيد خفض االنبعاثات وتعزيز تحسين مخزونات الكربون في 
وبين  الممارسات  ألفضل  الحوافز  منح  بين  ما  تتراوح  سياسات  من  الغابات 
اإلجراءات التي تجابه الدوافع )مثل الحرق والحصاد غير المستدام(. يمكن أن 
تؤدي اإلدارة المستدامة للغاب إلى خفض االنبعاثات الناشئة من تدهور الغابات 
األشجار  قطع  ممارسات  اعتماد  تشمل  محددة،  وتدابير  سياسات  طريق  عن 
األقل ضرراً في المناطق المخصصة كغابات ُمنتجة؛ ومنع قطع األشجار غير 
القانوني؛ وزراعة األحراج للحصول على العصي والفحم؛ وتعزيز استخراج 
الحراجة  ودعم  بكفاءة،  واستخدامه  والفحم  األخشاب  لوقود  استدامة  أكثر 
اإلنسان  بفعل  تحدث  التي  الحرائق  انتشار  للحد من  أنظمة  المجتمعية وتطوير 

مثل تلك المستخدمة في الزراعة. 

قد ينطوي تحسين مخزونات الكربون على التحريج أو إعادة زراعة الغابات، 
باستخدام أساليب تتراوح ما بين المساعدة على إعادة التوليد الطبيعية وزرع

على الرغم من أن حوالي تسعة في المائة من جميع االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات في المناطق   3
االستوائية الرطبة ما بين عامي 2000 و2005 نتجت من الغابات التي أزيلت من داخل المناطق 

المحمية )شارلمان وآخرون، 2010(.

مخزونات  تحسين  يمكن  المضطربة،  الغابات  ذات  المناطق  في  األشجار.   
عنها،  الحديث  سبق  التي  التدهور  ُمسبِّبات  في  التحكم  خالل  من  الكربون 
وآخرون،  )باكيت  التخصيب  زراعة  من خالل  المباشر،  التدخل  طريق  وعن 
2009( أو إعادة ترطيب الغابات المستنقعات الناضبة على سبيل المثال )جانيك 
وآخرون، 2010(. يعد تحسين مخزونات الكربون هدًفا واحًدا من بين أهداٍف 
والتي  الغابات،  في  الطبيعية  األراضي  استعادة  باسم  تعرف  عملية  في  عديدة 
األراضي  في  اإلنسان  رفاه  وتحسين  اإليكولوجية  السالمة  استعادة  إلى  تهدف 
التي أزيلت أو تدهورت فيها الغابات للوفاء باالحتياجات الحالية والمستقبلة، مع 
استيعاب االستخدامات المتعددة على مدار الزمن )ماغينيس وآخرون، 2012(. 
وقد تنطوي عملية استعادة األراضي الطبيعية في الغابات إما على زرع األشجار 
إنشاء مناطق  أو على  الحراجية،  الزراعة  أنظمة  أو  أو األحراج  المزارع  في 
غابات جديدة الستعادة وإعادة إنشاء هيكل النظام اإليكولوجي األصلي للغابات 

ووظائفه، أو عليهما مًعا )المب وغيلمور، 2003(. 

عديدة  فوائد  مستدامة  بصورة  وإدارتها  واستعادتها  الغابات  على  الحفاظ  يوفر 
المتعلقة  التخفيف  لخيارات  األولوية  إعطاء  م  يدعِّ مما  الكربون  تخزين  بخالف 
بالغابات. توفر الغابات السلع والخدمات األساسية للنظام اإليكولوجي، مثل جودة 
المياه وانتظامها )توفير تدفقات منتظمة من المياه النظيفة للشرب والزراعة(، 
والتحكم في التآكل )منع الترسيب على سدود الطاقة المائية وحماية األراضي 
األخرى التي تقع في مجرى المياه(، ومنتجات الغابات )التي تدعم السبل المعيشية 
بصورة مباشرة، من خالل األخشاب وأخشاب الوقود والطعام والدواء واأللياف 
على سبيل المثال( والخدمات الثقافية )دعم التقاليد الثقافية والسياحة( )شفيدينكو 
وآخرون، 2005(. وبالتالي، يمكن أن تسهم أنشطة التخفيف المتعلقة بالغابات 
التي يتم انتقاؤها جيًدا وتنفيذها في تحقيق العديد من أهداف السياسات المحلية 
للتنوع  االستراتيجية  الخطة  تحددها  التي  تلك  ذلك  في  بما  األخرى،  والدولية 
آيتشي  وأهداف  البيولوجي  التنوع  باتفاقية  الخاصة   2020-2011 البيولوجي 
 13 )الهدف  المستدامة  التنمية  وأهداف   ،)2010 البيولوجي،  التنوع  )اتفاقية 
الخاص بإجراءات المناخ العاجلة والهدف 15 الذي يشمل إيقاف إزالة الغابات 
األمم  وإعالن   ،)2015 المتحدة،  لألمم  العامة  )الجمعية   )2020 عام  بحلول 
المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية )األمم المتحدة، 2008( والخطة وإطار 
التصحر على مدار عشر  لمكافحة  المتحدة  العمل االستراتيجيان التفاقية األمم 
سنوات )اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، 2007( والصكوك غير الملزمة 
قانونًيا بشأن جميع أنواع الغابات )الجمعية العامة لألمم المتحدة، 2007(. كما 
توجد تناغمات بين التخفيف والتكيُّف في العديد من الحاالت ويمكن، على سبيل 
)ريزفي  اإليكولوجي  النظام  على  القائم  التخفيف  خالل  من  تحقيقها  المثال، 
وآخرون، 2015(. وباإلضافة إلى ذلك، فإن فرص التخفيف المتعلقة بالغابات 
تعد جزًءا ال يتجزأ من ُنهج التخفيف على مستوى األراضي الطبيعية، وتتكامل 
مع اإلجراءات الرامية لخفض االنبعاثات من األراضي الزراعية4 ومن أراضي 

الخث غير الحرجية )سميث وآخرون، 2014(.

وتوضح فرص التخفيف المختلفة المتعلقة بالغابات التي تم استعراضها هنا إمكانية 
مشاركة البلدان على نطاق واسع في جهود التخفيف المتعلقة بالغابات طبًقا لظروفها 
الوطنية. وسوف تختلف دوافع تغيير استخدام األرض وإمكانية استعادتها، وتأثير 
المناخ على النظام اإليكولوجي للغابات من بين عوامل أخرى عديدة، باختالف 

د أنشطة التخفيف المناسبة المتعلقة بالغابات.  البلدان واألقاليم، وتحدِّ

وهي مسؤولة عن كمية مماثلة من انبعاثات غازات الدفيئة السنوية بناًء على ثاني أكسيد الكربون فقط   4
من إزالة الغابات وتدهورها )الجدول 6-1( بالمقارنة بجميع غازات الدفيئة من األراضي الزراعية 

في 2005 )سميث وآخرون، 2014، الشكل 4-11( 
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إمكانية خفض االنبعاثات من خالل أنشطة التخفيف   4-6
المتعلقة بالغابات

قدمت األقسام السابقة نظرة عامة عالمية على نوايا البلدان فيما يتعلق بأنشطة 
التخفيف المتعلقة بالغابات، وأظهرت النطاق الواسع للمجاالت التي يمكن تنفيذ 
األنشطة بها. وباإلضافة إلى ذلك، فقد تم إلقاء الضوء على المساهمة المتوقعة 
من استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة ضمن المساهمات 
المقررة المحددة وطنياً في مجال التخفيف من آثار المناخ. ومع اإلقرار بأهمية 
خفض االنبعاثات المتعلقة بالغابات في جميع البلدان، إال أن االهتمام السياسي 
بالمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات، 
والتركيز عليها كأداة أساسية لتحقيق خفض االنبعاثات المتعلقة بالغابات يعكس 

الدور الحاسم للبلدان النامية في خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات. 

االنبعاثات عام 2030  الممكنة في سد فجوة  المساهمة  إجمالي  القسم  ُيقيِّم هذا 
التي يمكن أن يؤدي إليها خفض االنبعاثات المتعلقة بالغابات في البلدان النامية. 
من  االنبعاثات  لخفض  الفنية  اإلمكانيات  القسم  هذا  يقيِّم  التحديد،  وجه  وعلى 
خالل األنشطة المتعلقة بالغابات في البلدان النامية بناًء على استعراض لألدبيات 
لخيار  الكاملة  الحيوية  الفيزيائية  اإلمكانيات  الفنية  اإلمكانيات  تمثل  المنشورة. 
التخفيف دون وضع القيود االقتصادية أو غيرها من القيود في االعتبار )طبًقا 
للتعريف الوارد في دراسة سميث وآخرين، 2014، صفحة 847(. وهي تمثل 
األراضي  ذلك  في  بما  وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناتجة  االنبعاثات  توقف 
المتاحة  المناطق  'على نطاق واسع' في  الغابات  استعادة  إلى  باإلضافة  الخث، 
والمناسبة. ويمثل هذا الحد األقصى فنًيا ويقدر بحوالي 9 مليار طن من ثاني 

أكسيد الكربون في عام 2030 )النطاق: 6.7-11.9( )الجدول 1-6(. 

تحّد العوامل التشغيلية واالجتماعية االقتصادية من تحقيق إمكانية التخفيف الفنية 
في قطاع الغابات. وتتضمن العوامل التي يمكن أن تضيف المزيد من الضغط على 
أراضي الغابات محدودية القدرة على زيادة اإلنتاج في الزراعة واألهداف الوطنية 
لتحقيق االكتفاء الذاتي من الغذاء وتطوير البنية التحتية ومتطلبات إنتاج الخشب. 
ويمكن تقليل الطلب من خالل عوامل مثل استعادة اإلنتاج الزراعي في األراضي 
فإن األهداف  النفايات. وبالتالي،  الغذائية وتقليل  التفضيالت  المتدهورة، وتغيير 
القطرية لخفض االنبعاثات المتعلقة بالغابات وتحسين مخزونات الكربون ينبغي أن 

تأخذ في االعتبار المنافسة المحتملة مع استخدامات األراضي األخرى.

إمكانية التخفيف الفنية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  1-4-6
هناك نطاق عريض من تقديرات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن إزالة 
الغابات وتدهورها )سيايز وآخرون، 2013؛ سميث وآخرون، 2014(. ويعكس 
هذا النطاق عدم اليقين في مصادر البيانات، واستخدام منهجيات مختلفة لتقدير 
ونطاق  المتضمنة،  األرض  استخدام  تغيير  عمليات  في  والفروق  االنبعاثات، 
)هاوتون  الُمعتمدة  األرضي  الغطاء  وتعريفات  المتضمن  االنبعاثات  مصادر 
وآخرون، 2012(. على سبيل المثال، كثيًرا ما تستند تعريفات الغابة المستخدمة 
في  الحرجية  الموارد  تقدير  في  تستخدم  التي  تلك  إلى  الدولية  التحليالت  في 
هكتار،   0.5  > الغابة  )مساحة  والزراعة  األغذية  منظمة  عن  الصادر  العالم 
قادرة  أشجار  أو  المائة،  في  وتغطية ظالل < 10  متر  األشجار < 5  ارتفاع 
الزراعي  االستخدام  عليها  يغلب  الموقع، وال  في  القيم  هذا  إلى  الوصول  على 
المناخ، 2006؛ منظمة  بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  )الهيئة  الحضري(  أو 
على  كثيًرا  تختلف  الغابات  تعريفات  ولكّن  2010أ(.  والزراعة،  األغذية 
المستوى الوطني من ناحية حدود تغطية الظالل وارتفاع األشجار واستخدامات 
النباتات  أنواع  أن  يعني  مما   ،)2009 وبوتز،  )ساساكي  المتضمنة  األراضي 
مثل حشائش السافانا وانظمة الزراعة الحراجية، والمنغروف قد تتناولها أو ال 
تتناولها سياسات الغابات طبًقا للبلد. تؤثر الفروق بين التعريفات، ليس بالنسبة 
ألنواع تغطية األراضي فحسب وإنما بالنسبة لعمليات تغيير استخدام األراضي 
أيًضا، على إجمالي إمكانية التخفيف المتوقعة وما إذا كانت بعض االنبعاثات تنتج 

من إزالة الغابات أو من تدهورها )روميجن وآخرون، 2013(.

لتقدير إمكانية التخفيف الفنية الناتجة عن خفض إزالة الغابات وتدهورها، وتحسين 
 ،)1-6 الجدول  في  والثالث  الثاني  )العمودان   2030 عام  في  الغابات   إدارة 
فقد استخدمت قيم االنبعاثات الموجودة في الدراسات التي ُنشرت مؤخًرا )والتي 
عدم  بافتراض  المستقبلية،  االنبعاثات  لتقريب  الجدول(  أدنى  إليها  اإلشارة  يتم 

اتخاذ أية إجراءات تخفيف إضافية تتعلق بالغابات. تشير سيناريوهات نهج العمل 
المعتاد في دراسة كالرك وآخرين )2014( إلى أن إجمالي االنبعاثات الناتجة من 
الزراعة والغابات واستخدامات األرض األخرى قد تظل مستقرة أو تنخفض، نظًرا 
ألنها تفترض نمًوا سكانًيا بطيًئا وزيادة كفاءة إنتاج الغذاء التي سوف تسهم في 
خفض إزالة الغابات. انخفضت االنبعاثات الناتجة من تدهور الغابات في البلدان 
ثاني  الُمرفق األول بصورة هامشية من 1.1 مليار طن من  المدرجة في  غير 
أكسيد الكربون/عام خالل الفترة 2001-2010 إلى 1 مليار طن من ثاني أكسيد 
الكربون/عام خالل الفترة 2011-2015 ولكن نسبة االنبعاثات الناتجة من تدهور 
الغابات إلى تلك الناتجة من إزالة الغابات زادت من ربع إلى نصف )فيديريتش 
زيادة  اعتبارها  في  تضع  التي  السيناريوهات  في  وبالفعل،  وآخرون، 2015(. 
االعتماد على الوقود الحيوي لتوليد الطاقة والتخفيف من آثار المناخ، يستمر الطلب 
على األراضي الزراعية في الزيادة. كما تشير تقييمات الدوافع التي تبدأ من القمة 
إلى القاعدة إلى أن الضغوط سوف تتزايد )كيسنغر وآخرون، 2012(. على سبيل 
المثال، من المتوقع أن تزيد االنبعاثات من إزالة الغابات في حوض نهر الكونغو 
في المستقبل، حيث يتراوح متوسط مساحة الغابات المزالة سنوًيا ما بين عامي 
2020 و2030 بين سيناريوهات السياسات ما بين 0.4 إلى 1.3 مليون هكتار 
)ميغيفاند، 2013(. وبالتالي، تقدر اإلمكانية الفنية للتخفيف الناتج من خفض إزالة 
الغابات وتدهورها، وتحسين إدارة الغابات بقيمة 5.2 مليار طن من ثاني أكسيد 
الكربون/عام )النطاق: 2.1-6.3(، وقد يكون هذا التقدير لإلمكانيات الكلية متحفظ 
نسبًيا، بافتراض أن االنبعاثات من هذه المصادر يحتمل أن تستمر على مستوياتها 

الحالية أو أن تنخفض.

وفي العقدين السابقين لعام 2010، وجد أن انبعاثات الناتجة من إزالة الغابات 
االستوائية يمثل حوالي 98 في المائة من انبعاثات إزالة الغابات التي تم اإلبالغ 
إزالة  استخدمت  فقد  لذا،  األول5.  المرفق  في  المدرجة  غير  البلدان  من  عنها 
الغابات المستنتجة من الدراسات المنشورة )هاريس وآخرون، 2012، آشارد 
وآخرون، 2014( لتقريب اإلمكانية الفنية لخفض االنبعاثات في البلدان النامية، 
مع  الكربون/عام،  أكسيد  ثاني  من  مليار طن   4.7-1.7 حوالي  يمثل  ما  وهو 
قيمة متوسطة تبلغ 3.4 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون عام )الجدول 1-6(.

يمثل تدهور الغابات في البلدان غير المدرجة في المرفق األول، بما في ذلك 
آثار قطع األشجار االنتقائي أو الحريق أو الجفاف، والحصاد بهدف الحصول 
على أخشاب الوقود، حوالي 1 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون/عام )ما بين 
2011-2015 )فيديريتش وآخرون، 2015((، وهي قيمة تشبه إلى حٍد كبير 
-2000 للفترة  بالنسبة   )2014( وآخرون  غريس  عليها  حصل  التي  النتائج 
الكربون/عام  أكسيد  ثاني  من  طن  مليار   1 المتوسط  في  تبلغ  والتي   2012
)النطاق: 0.3-1.7(. وباإلضافة إلى ذلك، فإن متوسط االنبعاثات من الصرف 
والحرق في األراضي الخث الواقعة في الغابات أو التي أزيلت منها الغابات 
الكربون/ اكسيد  ثاني  من  طن  مليار   0.8 بقيمة  يقدر  آسيا  شرق  جنوب  في 
عام )الصرف في 2006، الحرق 1998-2009 )سميث وآخرون، 2014، 
وتحسين  التدهور  لخفض  الفنية  اإلمكانية  إجمالي  فإن  لذا   .))1-11 المربع 

إدارة الغابات سوف تساوي 1.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون/عام.

اإلمكانية الفنية للتخفيف الناتجة من تحسين حجز الكربون   2-4-6
كما سبقت اإلشارة، فإن زيادة حجز الكربون أو تحسين إزالته، يمكن أن تنتج من 
زيادة مساحة الغابات، أو من خالل تحسين حجز الكربون في الغابات الموجودة 
المتدهورة(. حين تزداد كثافة  الغابات  تأهيل  المثال، إعادة  بالفعل )على سبيل 
الحيوية  الكتلة  زيادة  خالل  من  الجوي  الغالف  من  الكربون  ُيزال  األشجار، 

للنباتات، وتتم حماية مخزونات التربة من الكربون من التآكل وقد تزيد أيًضا.

بدًءا من زيادة غطاء  الغابات على نطاقات مختلفة،  إعادة زراعة  تتم  أن  يمكن 
األخرى  األرض  استخدامات  من  خليط  داخل  صغيرة  مناطق  في   األشجار 
)أو ما يطلق عليه 'االستعادة الفسيفسائية'( وحتى استعادة مساحات أكبر )االستعادة 
'واسعة النطاق'، انظر المسرد(. تصل اإلمكانية المتوقعة على المستوى العالمي 
نصف  حتى  الممتلئ  الغطاء  ذات  للغابات  النطاق'  'واسعة  لالستعادة  بالنسبة 
العالمية،  الموارد  الكثيف )معهد  المناطق ذات االستخدام  باستثناء  مليار هكتار، 
2011(6. وهناك 1.5 مليار هكتار إضافية على مستوى العالم يمكن أن تخضع 

النسبة المئوية محسوبة من تقييم موارد الغابات العالمية 2010 الصادر عن منظمة األغذية والزراعة   5
الحية في  الحيوية  الكتلة  الكربون في  اتجاهات مخزون  الجدول 11  العالمية:  الجداول  )2010ب(. 

الغابات 1990-2010 متاحة من خالل الرابط:
http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/en/

في )معهد الموارد العالمية، 2011( تعتبر الغابة ذات الغطاء الممتلئ هي تلك التي تزيد كثافة الظل   6
فيها عن 45 في المائة.
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الجدول 6-1: اإلمكانية الفنية ألنشطة التخفيف المتعلقة بالغابات في البلدان النامية )مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في 2030، المتوسط )النطاق((.

اإلجمالياتالتحريج وإعادة زراعة الغاباتخفض التدهور وإدارة الغاباتخفض إزالة الغابات

الفنية )التدهور والمناطق الفنية )المناطق االستوائية(أ،باألقاليم
االستوائيةج،د

الفنية )البلدان غير المدرجة في 
الفنيةالُمرفق األول(هـ،و

2.7 )1.9-3.3(0.51.6 )0.2-0.9(0.6 )0.2-0.8(أفريقيا

3 )2.3-3.7(0.11 )0-0.2(1.9 )1.2-2.5(أمريكا الالتينية والكاريبي

2.5 )1.7-3.1(0.31.2 )0.1-0.6(1 )0.4-1.4(آسيا والمحيط الهادئ

0.8-0.8-تدهور األراضي الخث

9 )6.7-11.9(1.73.8 )0.3-1.7(3.5 )1.8-4.7(اإلجماليات

مالحظات الجدول 1-6:
أ آشارد وآخرون )2014(، الجدول 2: خسائر الكربون السنوية الناتجة من إجمالي خسائر غطاء الغابات االستوائية )غطاء <30%( وغيره من األراضي التي تحتوي على أخشاب )غطاء >30%( للفترة 2010-2000. 
ثالثة تقديرات من دراسة آشارد )المناطق البيئية )Ecozone(/الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، القيمة العظمى والصغرى لساتشي(. المناطق االستوائية: أمريكا الوسطى والجنوبية، أفريقيا، جنوب شرق آسيا.
ب هاريس وآخرون )2012(، الجدول 1: تقديرات فريقي مركز وودز هول للبحوث ووينروك إلجمالي انبعاثات الكربون الناتجة عن إزالة الغابات االستوائية، 2000-2005. المناطق االستوائية: أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى وأمريكا الالتينية وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. مخزونات الكربون من الكتلة الحيوية للغابات فقط. 
ج غريس وآخرون )2014(، الجدول 5: القيمة التقديرية لتدفقات التدهور الناتجة من تدهور الغابات االستوائية؛ 2000-2012. المناطق االستوائية: أفريقيا، أمريكا، آسيا 

د يشمل إجمالي اإلمكانية الفنية للتدهور التدهور الناتج عن األراضي الخث. االنبعاثات من الصرف )في 2006 طبًقا لدراسة هويجير وآخرين، 2010 في سميث وآخرين، 2014( والحرق في األراضي الخث الواقعة في 
الغابات أو التي أزيلت منها الغابات في جنوب شرق آسيا )أقل تقدير بالنسبة للفترة 1998-2009، المربع 11-1 في سميث وآخرون، 2014(.

هـ التحريج وإعادة زراعة الغابات، بما في ذلك أي توسع في منطقة الغابات )انظر القسم 3-6(.
و تم حسابها في هذا الفصل كاآلتي: المساحات ذات إمكانية االستعادة على نطاق واسع من معهد الموارد العالمية )2011( في المناطق اإليكولوجية المختلفة التابعة لمنظمة األغذية والزراعة )الفاو، 2012( بالنسبة للبلدان 
غير المدرجة في المرفق األول في أكواد مناطق برنامج األمم المتحدة للبيئة )باستثناء أوروبا وغرب آسيا(، مضروبة في صافي امتصاص ثاني أكسيد الكربون سنوًيا بناًء على الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 
)2006( ]الصافي السنوي لنمو الكتلة الحيوية فوق األرض + تحت األرض، بالنسبة للغابات الطبيعية في كل منطقة إيكولوجية[/ ]معامل تحويل الكتلة الحيوية إلى كربون = 0.47[ * ]معامل تحويل الكربون إلى ثاني 
أكسيد كربون = 3.67[. هذا الرقم أكبر من القيمة العظمى للتقديرات التي تبلغ 3.4 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون للمساحة المماثلة التي تبلغ 350 مليون هكتار في 2030 من دراسة ولوسين )2014(، إال أن ذلك 
التحليل لم يقتصر على البلدان غير المدرجة في الُمرفق األول وسوف تؤدي المتوسطات المحتسبة لسيناريوهات االستعادة التي تتضمن نسبة كبيرة من االستعادة الفسيفسائية والغابات المعاد إنشائها بصورة ثانوية أو طبيعية 
إلى قيمة أقل لمتوسط نمو الكتلة اإلحيائية لكل هكتار. سوف يؤدي استخدام أرقام نمو الكتلة الحيوية الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى تقديرات أعلى من ذلك أيًضا. مصدر واحد، ال يوجد نطاق.

إجراء  َيسُهل  وقد   .)2011 العالمية،  الموارد  )معهد  الفسيفسائية'  'لالستعادة 
االستعادة الفسيفسائية نظًرا ألنها تتيح نطاًقا أكبر من استخدامات األراضي، في 
حين ُيحتمل أن تؤدي استعادة مناطق لتصبح غابات ذات غطاء ممتلئ إلى إزالة 
المزيد من ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة مساحة. طبًقا لنوع النظام اإليكولوجي، 
وسواء كانت النتيجة غابة طبيعية أو مزروعة، فمن المتوقع أن تزيل المناطق التي 
يتم تحويلها إلى غابات ما بين 1 و35 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل هكتار 
سنوًيا في الكتلة الحيوية الموجودة فوق األرض وتحتها )من البيانات االفتراضية 
تم  إذا   .)7)2006( المناخ  بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  عن  الصادرة 
إمكانية  الـ351 مليون هكتار مع  الطبيعية بصورة متزامنة في  الغابات  استعادة 
البلدان غير المدرجة في الُمرفق األول في مناطق  االستعادة واسعة النطاق في 
أفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية والكاريبي، المحسوبة من معهد 
ثاني  فإن ذلك يمكن أن يساوي 3.8 مليار طن من  العالمية )2011(،  الموارد 

أكسيد الكربون/عام أثناء إعادة نمو الغابة. 

كما تسهم الغابات القائمة والثانوية والمزروعة في 'بالوعة الكربون األرضية'، 
حيث تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي. تشير التقديرات إلى أن 
عالمية  قيمة  من  كبيرة،  بصورة  وتتفاوت  كبيرة  الغابات  في  الكربون  بالوعة 
تبلغ 3.4 ± 1 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون/عام )للفترة 2010-2001 
وحدها  االستوائية  البالوعات  تقديرات  إلى   ،))2015 وآخرون،  )فيديريتش 
التي تبلغ 6.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون/عام )للفترة 2010-2005( 
)غريس وآخرون، 2014((. تذكر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 
بثقٍة شديدة أن زيادة ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي سوف تؤدي إلى 
زيادة امتصاص الكربون )سيايس وآخرون، 2013( ويشير استعراض أجري 
مؤخًرا إلى أن القدر األكبر من الزيادة حدث في الكتلة الحيوية الخشبية الموجودة 
للغابات( وفي األنظمة  الوطنية  التعريفات  نة في بعض  )الُمتضمَّ السافانا  داخل 
اإليكولوجية غير المتعلقة بالغابات )ليو وآخرون، 2015(. ال تتضمن اإلمكانية 
الكربون  ببالوعة  الخاصة  األرقام  هنا  المعطاة  الغابات  إزالة  لتخفيض  الفنية 

الناتجة من الغابات، نتيجة لعدم اليقين المحيط بكيفية تغير بالوعات

في )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2006، الجداول 4-4 و4-12( األنظمة اإليكولوجية   7
من غابات التندرا في القطب الشمالي إلى الزراعات االستوائية.

 الكربون وقدراتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون مع تغير المناخ )بيالسين 
وليوسايرت، 2014(. 

إمكانية التخفيف الفنية إلجراءات التخفيف المتعلقة بالغابات  3-4-6
يقدر عدُد من الدراسات التي صدرت مؤخًرا اإلمكانية االقتصادية للتخفيف عالمًيا 
في عام 2030 الناتجة عن مختلف األنشطة المتعلقة بالغابات بالنظر إلى القيود 
التكاليف  من  مختلفة  بمستويات  األراضي،  استخدام  على  والقيود  االقتصادية 
ولمناطق مختلفة من العالم. وهي تقدم نطاًقا كبيًرا للغاية من التقديرات إلمكانية 
التخفيف العالمية عند مستويات مختلفة من التكلفة، تتراوح ما بين 0-1.5 مليار 
لتكلفة > 20 دوالر أمريكي/طن  بالنسبة  الكربون  ثاني أكسيد  طن من مكافئ 
من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، إلى إمكانيات تخفيف تبلغ 0.1-9.5 مليار طن 
أمريكي/طن من  دوالر  لتكلفة > 50  بالنسبة  الكربون  أكسيد  ثاني  مكافئ  من 
مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتتراوح ما بين 0.02 إلى 13.8 مليار طن من 
مكافئ ثاني أكسيد الكربون بالنسبة لتكلفة > 100 دوالر أمريكي/طن من مكافئ 
ثاني أكسيد الكربون )سميث وآخرون،2014(. تتضمن الفروق ما بين النماذج 
االقتصادية  واالفتراضات  المستخدمة  التكاليف  مستويات  استعراضها  تم  التي 
و النموذج المنتهج )من القاعدة إلى القمة أم من القمة إلى القاعدة(، وخيارات 
التخفيف  إمكانية  الدراسات  ُتعطي  وال  االعتبار.  في  الموضوعة  التخفيف 
االقتصادية للبلدان النامية بصورة منفصلة. ولكن، تم إلقاء الضوء على أن أكثر 
خيارات التخفيف فعالية من حيث التكلفة بالنسبة للبلدان النامية في مجال الغابات 
)نابورس  والتحريج  للغابات  المستدامة  واإلدارة  الغابات  إزالة  خفض  تتضمن 
وآخرون، 2007(. وتبين التقسيمات اإلقليمية أن خفض إزالة الغابات يأتي في 
الصدارة كأكثر خيارات قطاع الغابات فعالية من حيث التكلفة في مناطق أمريكا 
الالتينية والشرق األوسط وأفريقيا، في حين تأتي اإلدارة المستدامة للغابات في 

الصدارة في منطقة آسيا )سميث وآخرون، 2014(.

الفنية.  اإلمكانية  عن  االقتصادية  التخفيف  إمكانية  تقل  سوف  عام،  بوجه 
في  تضع  ال  االقتصادية  التخفيف  إمكانية  تقديرات  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
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المربع 6-2: أنشطة المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات

رغم أن نص قرار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ يحتوي على األنشطة الخمس للمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 
األحراج وتدهور الغابات )+REDD(، إال أنه من المفيد تعريف هذه األنشطة على نحٍو أفضل لفهم كيفية إسهام المبادرة في التخفيف المتعلق بالغابات. 

ونظًرا ألن البلدان لديها تعريفاتها الخاصة فإن هذا الفصل يعتمد التعريفات التالية:

خفض االنبعاثات الناتجة من إزالة الغابات – خفض االنبعاثات الناتجة من تحويل الغابات إلى استخدامات أخرى لألراضي. أ( 

خفض االنبعاثات الناتجة من تدهور الغابات – خفض االنبعاثات الناتجة من األنشطة في مناطق الغابات التي ال تؤدي للحفاظ على الغابات. ب( 

الحفاظ على مخزونات الكربون الخاصة بالغابات – اإلبقاء على مخزونات الكربون الحالية في الغابات. ال يمكن لهذا النشاط أن يسهم في التخفيف  ج( 
إال إذا كان مخزون الكربون سوف يضيع بدونه، لذا فمن الصعب تقدير إمكانية التخفيف بمعزٍل عن )أ( و)ب(. يتمثل األساس المنطقي لتضمين 

هذا النشاط في إعطاء حوافز للحفاظ على الغابات بالنسبة للبلدان التي تتم فيها إزالة الغابات بصورة محدودة أو ذات الغطاء الحرجي المستقر.

اإلدارة المستدامة للغابة – على الرغم من أن هذا قد يتضمن أنشطة الغابات التي تتضمنها المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة  د( 
فة على نطاق أضيق هنا على أنها اإلدارة المستدامة للغابات التي تشمل اإلدارة بغرض إنتاج األخشاب  األحراج وتدهور الغابات بالكامل، إال أنها ُمعرَّ
 أو أخشاب الوقود )الحفاظ على مستويات ثابتة أو متزايدة من مخزونات الكربون على مدار دورات حصاد متعددة( )مايلز وديكسون، 2010(.

 ويسهم هذا في خفض االنبعاثات الناتجة من تدهور الغابات وإعادة تأهيل مخزونات الكربون في الغابات المتدهورة

تحسين مخزونات الكربون في الغابات – يشمل كالً من استعادة مخزونات الكربون في الغابات المتدهورة، وتوسعة الغطاء الحرجي. هـ( 

االعتبار حوافز السياسات والعوائق االجتماعية والثقافية والمؤسسية التي تعيق 
تنفيذ أنشطة التخفيف المتعلقة بالغابات )سميث وآخرون، 2014(، والتي تؤثر 

أيًضا على مدى تحقيق إمكانية خفض االنبعاثات في كال االتجاهين. 

المتعلقة  التخفيف  تنفيذ سياسات  بين  المقارنة  التي توضح  الواقعية  األمثلة  تعد 
بالغابات على نطاق شامل وبين إمكانيات التخفيف االقتصادية محدودة للغاية. 
وبالرغم من ذلك، فإن نجاح البرازيل في خفض إزالة الغابات بمقدار 82 في 
المائة في غابات األمازون البرازيلية فيما بين 2004-2014 )المعهد الوطني 
لبحوث الفضاء، 2015( قد نتج من خليط من السياسات التي تتضمن توسعة 
اإليجابية ألصحاب  المحمية والتدخالت في سلسلة اإلمداد، والحوافز  المناطق 
االقتصادية  العوامل  إلى  باإلضافة   )2014 وآخرون،  )نيبستاد  األراضي 
وآخرون، 2015(.  )آسونساو  األساسية  السلع  أسعار  انخفاض  مثل  الخارجية 
ويؤكد هذا على دور السياقات االقتصادية واالجتماعية والمؤسسية والسياقات 
المتعلقة بالسياسات في تحقيق خفض االنبعاثات المتعلق بالغابات. ولكّن األقسام 
السابقة أشارت إلى أن هناك إمكانية كبيرة لمزيد من خفض االنبعاثات المتعلقة 
بالغابات، سواء بالمقارنة بالممارسات الحالية أو بالمساهمات المشار إليها في 
من  األخير  القسم  ويركز  تقديمها.  تم  التي  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات 
هذا الفصل على المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج 
المتحدة  األمم  اتفاقية  ظل  في  أساسي  كخيار   )REDD+( الغابات  وتدهور 
التخفيف  إجراءات  في  التحسين  من  مزيد  لتحقيق  المناخ  تغير  بشأن  اإلطارية 

المتعلقة بالغابات في البلدان النامية.

المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة   5-6
أداة رئيسية  الغابات )+REDD( بوصفها  األحراج وتدهور 
لتحقيق خفض االنبعاثات المتعلقة بالغابات في البلدان النامية

أدى األثر المباشر والكبير نسبًيا لالحتفاظ بالكربون من خالل خفض إزالة الغابات 
وتدهورها، باإلضافة إلى فعالية التكلفة التي يتميز بها هذا الخيار الستخدام األراضي 
بالمقارنة بتدابير التخفيف األخرى )غولوب وآخرون، 2010؛ سميث وآخرون، 
لخفض  المعززة  المبادرة  آلية  تطوير  يدعم  الذي  الزخم  استمرار  إلى   )2014
اتسع  وقد   .)REDD+( الغابات وتدهور  األحراج  إزالة  الناجمة عن  االنبعاثات 
نطاقها الذي كان يشمل في األصل "خفض االنبعاثات من إزالة الغابات في البلدان 
المناخ، 2005(،  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  )اتفاقية   )'RED'( النامية" 
نة  في عام 2007 ليشمل انبعاثات التدهور وأصبحت مكوًنا من اإلجراءات الُمحسَّ
في مجال التخفيف )'REDD'( )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 
االنبعاثات  لخفض  المعززة  المبادرة  نطاق  توسعة  تم  2007(. وفي عام 2009 
الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات )+REDD( مرة أخرى لكي تتضمن 
"الحفاظ على مخزونات الكربون في الغابات، واإلدارة المستدامة للغابات وتحسين 
مخزونات الكربون في الغابات" )+REDD( )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 
تغير المناخ، 2009( وهي تمثل اآلن مجموعة محددة من أنشطة التخفيف المتعلقة 
تنفيذها طوعًيا  للبلدان  التي يمكن  المربع 2-6(  النامي )انظر  العالم  بالغابات في 
للمساهمة في جهود التخفيف العالمية. منذ عام 2005، تطور إطار المبادرة المعززة 
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لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات في ظل اتفاقية األمم 
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، ليتالءم مع تحسن فهم القضايا المتعلقة باآلثار 

المحتملة، والمحاسبة المنهجية والضوابط والتمويل )سميث وآخرون، 2014(. 

في مؤتمر الدول األطراف رقم 16 في كانكون عام 2010، اتخذ قرار باتباع 
عن  الناجمة  االنبعاثات  لخفض  المعززة  المبادرة  إزاء  مراحل  إلى  م  مقسَّ نهج 
إزالة األحراج وتدهور الغابات "]...[ تبدأ بوضع استراتيجيات أو خطط عمل 
وطنية، وسياسات عامة وتدابير وبناء القدرات، ثم تنفيذ تدابير وسياسات وطنية 
القدرات،  بناء  مواصلة  تشمل  أن  يمكن  عمل  خطط  أو  وطنية  واستراتيجيات 
النتائج  على  قائمة  توضيحي  عرض  وأنشطة  التكنولوجيات،  ونقل  وتطوير 
والتحقق  عنها  واإلبالغ  قياسها  ينبغي  النتائج  قائمة على  إجراءات  إلى  تتحول 
منها بشكل كامل" )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 82010(. 
كان الغرض من هذا هو توفير مسارتدريجي للتطبيق الكامل للمبادرة المعززة 
لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات، مع أخذ القدرات 

المختلفة للبلدان في االعتبار.

الداخلية  اإلزاحة  للتغلب على  الوطني الزمة  المستوى  التدخالت على  أن  كما 
للضغوط من منطقة إلى أخرى. ولكي يحدث هذا، يلزم وجود استراتيجيات تشمل 
جميع القطاعات ويتم تنسيقها على المستوى الوطني، ويجب أن تستند إلى تحليل 
المستدامة  اإلدارة  دون  تحول  التي  والعوائق  وتدهورها،  الغابات  إزالة  لدوافع 
للغابات وتحسين مخزونات الكربون فيها. والبد من إعطاء المؤسسات الوطنية، 
بل ودون الوطنية أحياًنا، الوالية لتنفيذ هذه االستراتيجيات، وإمدادها بالموارد 
الالزمة لذلك، وأن تكون لها القدرة على التنفيذ. يجب تعزيز ودعم الضمانات – 
لحماية أو تحسين العديد من القيم االجتماعية والبيئية للغابات، والحترام معارف 
الشعوب األصلية وأفراد المجتمعات المحلية وحقوقهم، وتمكين المشاركة الكاملة 
والفعالة ألصحاب المصلحة ذوي الصلة، ال سيما الشعوب األصلية والمجتمعات 
قوي  يكون  الغابات  لرصد  وطني  نظام  وجود  المطلوب  من  أنه  كما  المحلية. 
تنفيذ  تدعم  التي  والمعلومات  البيانات  في  االتساق  يتيح  مما  بالشفافية،  ويتسم 
أنشطة المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور 
الغابات )برنامج األمم المتحدة للتعاون في مجال خفض االنبعاثات الناجمة عن 

إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية، 2013(. 

القرارات  من  سلسلة  في  الناجح  للتنفيذ  المسبقة  المتطلبات  هذه  كل  تنعكس 
التي صدرت في إطار وارسو لعام 2013 المتعلق بالمبادرة المعززة لخفض 
المتحدة  األمم  )اتفاقية  الغابات  وتدهور  األحراج  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات 
إقرار  في  كبيًرا  تقدًما  أحرز  والذي   )2013 المناخ،  تغير  بشأن  اإلطارية 
إجراءات تنسيق التمويل، والشفافية والضمانات، وتطوير أنظمة رصد الغابات 
الوطنية والتحقق على المستوى الدولي والترتيبات المؤسسية لتلقي التمويل القائم 
على النتائج واإلجراءات التي تخص دوافع إزالة الغابات )اتفاقية األمم المتحدة 
على  القائمة  المدفوعات  إلى  للوصول   .)92013 المناخ،  تغير  بشأن  اإلطارية 
إزالة  الناجمة عن  االنبعاثات  المعززة لخفض  المبادرة  بالنسبة ألنشطة  النتائج 
األحراج وتدهور الغابات، البد من قياس اإلجراءات واإلبالغ عنها والتحقق منها 

بشكل كامل. وتحقيًقا لهذه الغاية، ينبغي أن يكون لدى البلدان:

استراتيجية وطنية أو خطة عمل وطنية،  •
نظام وطني لرصد الغابات )أو نظام مؤقت على المستوى دون الوطني(،  •
نظام لمعلومات الضمانات وملخص للمعلومات المتعلقة بكيفية التعامل   •
إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لخفض  المعززة  المبادرة  ضمانات  مع 

األحراج وتدهور الغابات واحترامها،
للغابات  مرجعي  مستوى  أو  الغابات  النبعاثات  مرجعي  مستوى   • 

)أو مستوى مرجعي مؤقت على المستوى دون الوطني(.

تتوقف مساهمة المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج 
وتدهور الغابات في تحقيق إمكانيات إجراءات التخفيف المتعلقة بالغابات جزئًيا

المقرر 1/م.أ.16 )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 2010(.  8
المقررات 9-15/م.أ. 19 )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 2013(.  9

سياسات  أطر  تطوير  ثم  المتطلبات،  هذه  لوضع  أوالً  المتاحة،  الموارد  على   
تمكينية وقدرات مؤسسية لتنفيذها )وهو ما يطلق عليه أحياًنا "االستعداد للمبادرة 
الغابات"(، ثم  الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور  المعززة لخفض االنبعاثات 
القائمة  التخفيف  إجراءات  لتحسين  اإليجابية  الحوافز  يقدم  الذي  التمويل  توفير 

على النتائج في البلدان النامية10. 

 2013 لعام  وارسو  إطار  بموجب  اتخذت  التي  القرارات  سلسلة  جاءت  وقد 
بشأن المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور 
المناخ، 2013( مصحوبة  المتحدة اإلطارية بشأن تغير  الغابات )اتفاقية األمم 
بالمبادرة  الخاصة  المبكرة  اإلجراءات  أنشطة  من  ومتباينة  مستمرة  بمجموعة 
المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات، وغيرها 
من المبادرات متعددة األطراف أو ثنائية األطراف أو المبادرات ذات الدوافع 
تتكامل مع  أو  للمبادرة  االستعداد  في  تسهم  والتي  تنفيذها  يجري  التي  الوطنية 

أهدافها )مثل الحفاظ على الغابات واإلدارة المستدامة لها(. 

على الرغم من التعقيدات التي أدت إلى تباطؤ تنفيذ المبادرة المعززة لخفض 
)سيلز  األرض  على  الغابات  وتدهور  األحراج  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات 
عن  الناجمة  االنبعاثات  لخفض  المعززة  المبادرة  أن  إال   ،)2014 وآخرون، 
إزالة األحراج وتدهور الغابات ُينَظر إليها على أنها نهج فريد لتحسين التكامل 
بين قطاع الغابات وبين خطط تغير المناخ والتنمية المستدامة العامة في البلدان 
لخفض  المعززة  للمبادرة  االستعداد  إجراءات  دعم  يحقق  وبالفعل،  النامية. 
المستوى  على  فوائد  الغابات  وتدهور  األحراج  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات 
الوطني للعديد من البلدان، بما في ذلك تطوير أنظمة رصد الغابات الوطنية، 
الصلة  ذات  واللوائح  والقوانين  السياسات  وتقوية  الغابات  إزالة  دوافع  وفهم 
األحراج  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لخفض  المعززة  المبادرة  بضمانات 
المناخ،  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  التفاقية  التابعة  الغابات  وتدهور 
واعتماد مشاركة أصحاب المصلحة في صنع القرار على نطاق أوسع، وتطوير 
بيانات ومعلومات أفضل بشأن توزيع مخزونات الكربون في الغابات، والتنوع 
البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي )لي وبيستوريوس، 2015(. وينطوي 
الدعم على تنفيذ السياسات والتدابير التي تسهم بصورة كبيرة في التخفيف من 
فوائد  تحقق  أن  ويمكن  لإلجراءات  إيجابية  حوافز  إلى  وتستند  المناخ،  تغير 
مشتركة إضافية. وبالتالي، تستمر المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة 
من  العديد  من  السياسي  الدعم  تلقي  في  الغابات  وتدهور  األحراج  إزالة  عن 

البلدان المتطورة والنامية.

المعززة لخفض  المبادرة  تنفيذ  التي تحد من إمكانيات  الهامة  القيود  ومن بين 
وضع  سرعة  الغابات،  وتدهور  األحراج  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات 
السياسات وتنفيذ التحسينات في الحكم، باإلضافة إلى المنافسة مع استخدامات 
األرض األخرى )األمن الغذائي في ظل الزيادة السكانية العالمية(. ومن ناحية 
المبدأ، ينبغي أن تأخذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في اعتبارها هذه 
الناجمة  االنبعاثات  لخفض  المعززة  المبادرة  طموح  نطاق  تحديد  عند  القيود 
لتغطية  التمويل  إتاحة  تمثل  سوف  كما  الغابات.  وتدهور  األحراج  إزالة  عن 
األحراج  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لخفض  المعززة  للمبادرة  االستعداد 
مة، سواء كانت محلية أو دولية، عامالً حاسًما  وتدهور الغابات وتكاليفها الُمقدَّ

)ستريك، 2012(. 

وقد قامت العديد من البلدان بتضمين مساهمات التخفيف المتعلقة بالغابات ضمن 
مساهماتها المقررة المحددة وطنياً، والتي يمكن أن تسهم في تهيئة المجال لتنفيذ 
المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات 
على نطاق واسع في غضون األعوام القادمة. وتمثل أنشطة التخفيف المتعلقة 
في  القائم  الزخم  واستغالل  التنفيذ  تواجه  التي  بالتحديات  الوعي  مع  بالغابات، 
إلى مسار  االنتقال  االنبعاثات وتيسير  لتضييق فجوة  القطاع، فرًصا هامة  هذا 
منخفض االنبعاثات يتسق مع الحد من زيادة متوسط درجات الحرارة العالمي 

إلى ما دون الـ2° مئوية باحتمال <66 في المائة. 

ومتعددة  وثنائية  وخاصة،  عامة  متنوعة،  مصادر  من  النتائج  على  القائم  التمويل  يأتي  أن  "يمكن   10
األطراف، بما فيها المصادر البديلة" )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 2013(.
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بلدان  من  لـ13  القطري  المستوى  على  التفصيلية  النتائج  المرفق  هذا  يعرض 
مجموعة العشرين كانت قد قدمت مساهماتها المقررة المحددة وطنياً قبل 1 أكتوبر/
 .)EU28( تشرين األول 2015. ينظر إلى االتحاد األوروبي على أنه كياُن واحد
ُتعدُّ مجموعة العشرين، التي تتسبب في حوالي ثالثة أرباع انبعاثات غازات الدفيئة 

عة لهذا التقييم.  العالمية، ذات األثر األكبر على النتائج العالمية الُمجمَّ
المحددة  المقررة  المساهمات  لعناصر  موجز  وصف  م  ُيقدَّ بلد،  لكل  بالنسبة 
تجري  كما  االعتبار.  في  النماذج  وضع  مجموعات  وضعتها  التي  وطنياً 

المرفق األول

ة  ُمستمدَّ البيانات  البيانات.  مصادر  مختلف  بين  التناقضات  أسباب  مناقشة 
والمصادر  الوطنية  والدراسات  متاحة(  كانت  )إذا  العالمية  الدراسات  من 
الحالية  السياسة  مسار  انبعاثات  أن  مالحظة  يجب  الرسمية.  الحكومية 
للبلدان تستند فقط إلى أداة تتبع إجراءات المناخ )2015( ومكتب التخطيط 
توفر  ال  والوطنية.  الرسمية  الدراسات  إلى  باإلضافة   ،)2015( للبيئة 
الدراسات األخرى توقعات انبعاثات مسار السياسة الحالية باستثناء الصين 

واليابان. والهند 
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الشكل أ1-1: انبعاثات غازات الدفيئة ألستراليا في ظل تعهد 2020 والمساهمات المقررة المحددة وطنياً والسياسة الحالية
الدراسة الرسمية هي: الحكومة األسترالية )2015(. مالحظة، تم استبعاد النظرة العامة السريعة على المناخ ودعم القرار، )CROADS( الوكالة الدولية للطاقة 

ل(، والمعهد الوطني للدراسات البيئية نظًرا ألن نتائج هذه الدراسات مقدمة على مستوى إقليمي ال يغطي سوى عدد محدود من البلدان. )معدَّ

 

۷٥۰

۷۰۰

٦٥۰

٦۰۰

٥٥۰

٥۰۰

٤٥۰

٤۰۰

Australia

۲۰۱۰۱۹۹۰
مسار السياسة الحالية غير مشروط 

۲۰۲۰ ۲۰۲٥ ۲۰۳۰ تعهد ۲۰۲۰

مليون طن من مكافئ 
ثاني أكسيد الكربون

مشروط 
المساهمات المقررة 

المحددة وطنياً ۲۰۳۰ 

جامعة ملبورن

مكتب التخطيط للبيئة

أداة تتبع إجراءات المناخ

رسمي 

القيمة المتوسطة لتعهدات ۲۰۲۰

أستراليا
المائة عن  في  بمقدار 28-26  الدفيئة  غازات  انبعاثات  أستراليا خفض  تعتزم 
مستويات عام 2005، بما في ذلك استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي 
والحراجة، بحلول عام 2030. يغطي هدف أستراليا جميع القطاعات )الطاقة 
والعمليات الصناعية واستخدام المنتجات، والزراعة واستخدام األراضي وتغيير 
الكربون  أكسيد  )ثاني  والغازات  والنفايات(  والحراجة،  األراضي  استخدام 
والميثان وأكسيد النيتروجين ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ومركبات 

الكربون المشبعة بالفلور وسادس فلوريد الكبريت وثالثي فلوريد النيتروجين(.

المساهمات  سيناريو  رت  قدَّ التي  األربع  النماذج  وضع  جماعات  جميع  تتفق 
المحددة  المقررة  المساهمات  أثر  على   2030 في  وطنياً  المحددة  المقررة 
تقدير  وجود  لعدم  نظًرا   .2030 عام  في  انبعاثاتها  على  ألستراليا  وطنياً 
الخاصة بأستراليا ذاتها،  رسمي متاح في المساهمات المقررة المحددة وطنياً 
األسترالية،  )الحكومة  للقطر  ُمحدد  بديل  رسمي  بيانات  مصدر  اسُتخدم  فقد 
2015(. ويقدم هذا المصدر 'التقدير الرسمي' في الشكل أدناه. جميع النماذج 
تظهر فرًقا كبيًرا بين مسارات السياسة الحالية وبين مسار المساهمات المقررة 

المحددة وطنياً في 2030. 
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البرازيل
لعام  بالنسبة  مطلًقا  هدًفا  للبرازيل  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  تحدد 
2005، يخفض انبعاثات غازات الدفيئة بمقدار 37 في المائة في 2025 وتشير 
المئوية  النسب  هذه   .2030 في  المائة  في   43 بمقدار  أخرى  انخفاضات  إلى 
لالنخفاضات مقاسة بالنسبة لالنبعاثات الُمبلغ عنها والتي تبلغ 2.1 مليار طن من 
مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2005، وتناظر على الترتيب مستويات انبعاثات 
تبلغ 1.3 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2025 و1.2 مليار طن 
من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2030، باستخدام إمكانية االحترار العالمي 
لمدة 100 عام من تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 
بأسره،  االقتصاد  للبرازيل  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  وتشمل  المناخ. 

وتغطي جميع قطاعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وستة غازات 
)ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروجين ومركبات الكربون الهيدروكلورية 
فلورية ومركبات الكربون المشبعة بالفلور وسادس فلوريد الكبريت(، وهي غير 
مشروطة. وتركز إجراءات تحقيق األهداف بصورة رئيسية على قطاع الغابات 
وعلى زيادة حصة الوقود الحيوي والكهرباء المتجددة في مزيج الطاقة البرازيلي.

تقدر جماعات وضع النماذج أن مستويات االنبعاثات التاريخية أعلى من التقديرات 
 .2020 لعام  الحالية  السياسة  بمسار  التنبؤات  مع  تقريًبا  تتفق  ولكنها  الرسمية، 
وتتشابه تقديرات جماعات وضع النماذج لمستويات االنبعاثات في 2025 و2030 
الرسمية  التقديرات  األخرى  هي  استخدمت  ألنها  نظًرا  الوطنية  التقديرات  مع 

للمساهمات المقررة المحددة وطنياً.

Brazil

۲۳۰۰

۲۱۰۰

۱۹۰۰

۱۷۰۰

۱٥۰۰

۱۳۰۰

۱۱۰۰

مليون طن من مكافئ 
ثاني أكسيد الكربون

۲۰۱۰۱۹۹۰
مسار السياسة الحالية

۲۰۲۰ ۲۰۲٥ ۲۰۳۰ تعهد ۲۰۲۰ المساهمات المقررة 
المحددة وطنياً ۲۰۳۰ 

المساهمات المقررة 
المحددة وطنياً ۲۰۲٥

جامعة ملبورن

كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية 

مكتب التخطيط للبيئة

أداة تتبع إجراءات المناخ

رسمي

قيم النسبة المئوية من ۱۰ إلى ۹۰ للتعهدات

القيمة المتوسطة لتعهدات ۲۰۲۰

الشكل أ1-2: انبعاثات غازات الدفيئة للبرازيل في ظل تعهد 2020 والمساهمات المقررة المحددة وطنياً وحالة مسار السياسة الحالية
الدراسة الرسمية هي: المساهمات المقررة المحددة وطنياً للبرازيل )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 2015(
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كندا
بمقدار  الدفيئة  غازات  انبعاثات  لخفض  بأسره  االقتصاد  يشمل  هدًفا  كندا  تقترح 
30 في المائة أقل من مستويات 2005 في 2030. ومن المفترض أن تتضمن 
لكندا جميع القطاعات وغازات الدفيئة. ولكن  المساهمات المقررة المحددة وطنياً 
هناك بعض أوجه عدم اليقين المتعلقة بأسلوب معالجة استخدام األراضي وتغيير 
استخدام األراضي والحراجة. ورغم أن البلد يعلن هدفه في تضمين جميع قطاعات 
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )باستثناء االنبعاثات من االضطرابات 

الطبيعية(، إال أن قطاع استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة ال 
يبدو أنه متضمن في سنة األساس )بناًء على المعلومات المقدمة في المساهمات 
المقررة المحددة وطنياً(. ولهذا السبب، من المحتمل أن تجري معالجة قطاع استخدام 
األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة بصورة منفصلة عن باقي القطاعات. 

النماذج إلى حٍد كبير على أثر مساهمات كندا المقررة  تتفق مجموعات وضع 
المحددة وطنياً على انبعاثاتها. ولكن توقعات االنبعاثات المستقبلية لكندا في ظل 

السياسات الحالية تتباين تبايًنا واسًعا. 

الشكل أ1-3 : انبعاثات غازات الدفيئة لكندا في ظل تعهد 2020 والمساهمات المقررة المحددة وطنياً وحالة مسار السياسة الحالية
الدراسات الرسمية والوطنية هي: مخزونات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ للبيانات التاريخية/ البالغ الوطني السادس للتوقعات، وتقرير فترة 

السنتين األول لكندا )حكومة كندا 2014أ( وحكومة كندا )2014ب(
Canada

۸٥۰

۸۰۰

۷٥۰

۷۰۰

٦٥۰

٦۰۰

٥٥۰

٥۰۰

مليون طن من مكافئ 
ثاني أكسيد الكربون

النظرة العامة السريعة على المناخ 
(CROADS) ودعم القرار

جامعة ملبورن

مكتب التخطيط للبيئة

كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية

أداة تتبع إجراءات المناخ

وطني

رسمي

القيمة المتوسطة لتعهدات ۲۰۲۰

۲۰۱۰۱۹۹۰
مسار السياسة الحالية

۲۰۲۰ ۲۰۲٥ ۲۰۳۰ تعهد ۲۰۲۰ المساهمات المقررة 
المحددة وطنياً ۲۰۳۰ 
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الصين

تتضمن المساهمات المقررة المحددة وطنياً للصين نية وصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
ذلك،  قبل  الذروة  إلى  للوصول  الجهد  بذل قصارى  الذروة حوالي عام 2030، مع  إلى 
لخفض شدة الكربون بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي بمقدار 60-65 في المائة من مستويات 
عام 2005 بحلول عام 2030، ولزيادة حصة الوقود غير األحفوري في استهالك الطاقة 
األساسي إلى ما يقرب من 20 في المائة بحلول عام 2030، ولزيادة حجم مخزون الغابات 
إلى ما يقرب من 4.5 مليار متر مكعب بالمقارنة بمستويات عام 2005 في 2030. وعلى 
الرغم من أن المساهمات المقررة المحددة وطنياً للصين معبٌر عنها في إطار ثاني أكسيد 
الكربون، إال أن نصوص الشرح تتضمن أيًضا إجراءات بشأن غازات أخرى. كما تتضمن 
المساهمات المقررة المحددة وطنياً للصين قائمة تفصيلية باإلجراءات. تغطي أهداف غازات 

الدفيئة ثاني أكسيد الكربون، ولكن القطاعات التي تنطبق عليها األهداف غير محددة.

وتبين الدراسات التي خضعت للتقييم نطاًقا واسًعا من اآلثار المحتملة للمساهمات 
المقررة المحددة وطنياً الخاصة بالصين على االنبعاثات الوطنية )تتراوح ما بين 
12.8-14.0 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030(، مع 
وجود بعض التقديرات األعلى من ذلك )كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية، 
و النظرة العامة السريعة على المناخ ودعم القرار )CROADS( واستشاريو 
المناخ(، والتي تنشأ، من بين أشياء أخرى، نتيجة اختالف تقديرات معدل نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي وبيانات سنة األساس )التي تتراوح ما بين 9.1-11.3  مليار 

طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون( ونتيجة التقديرات المختلفة لالنبعاثات بخالف 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة )واألسمنت( وما إلى ذلك. وتقتصر 
والنظرة  السياسية،  والعلوم  لالقتصاد  لندن  كلية  الصادرة عن  األعلى  التقديرات 
العامة السريعة على المناخ ودعم القرار )CROADS( واستشاريو المناخ على 

حسابات هدف شدة المساهمات المقررة المحددة وطنياً فقط.

ال يوجد تقدير رسمي، ولكن هناك تقديرات وطنية النبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
من قطاع الطاقة )واألسمنت( متاحة من خالل المركز الوطني الستراتيجية تغير 
ثة  ُمحدَّ وحسابات   )2015 وآخرون،  )شا   )NCSC( الدولي  والتعاون  المناخ 
تتبع  )أداة  الثالث  الدراسات  )جيانغ وآخرون، 2013(.  الطاقة  بحوث  من معهد 
إجراءات المناخ، 2015؛ الوكالة الدولية للطاقة، 2014، 2015؛ مكتب التخطيط 
للبيئة، 2015( التي قامت بتقدير كالً من مسار السياسة الحالية للصين وسيناريو 
المساهمات المقررة المحددة وطنياً، تبين حدوث المزيد من االنخفاضات مقارنة 

بمسار السياسة الحالية للمساهمات المقررة المحددة وطنياً في 2030. 

المركز الوطني الستراتيجية تغير المناخ والتعاون الدولي )NCSC( هو فقط 
الذي يقوم بتعديل األثر المحتمل لتضمين إحصائيات الطاقة من تعداد عام 2014 
ثاني أكسيد  بالنسبة النبعاثات  بكثير  تقديرات أعلى  إلى  االقتصادي، مما يؤدي 
أكسيد  ثاني  مكافئ  مليار طن من  )حوالي 1  لعام 2030  الصين  في  الكربون 

الكربون أعلى من التقدير قبل تعديله( )شا وآخرون، 2015(.

الشكل أ1-4: انبعاثات غازات الدفيئة للصين في ظل تعهد 020 والمساهمات المقررة المحددة وطنياً وحالة مسار السياسة الحالية 
ثة بناًء على دراسة جيانغ  الدراسات الوطنية هي: المركز الوطني الستراتيجية تغير المناخ والتعاون الدولي )شا وآخرون، 2015(، ومعهد بحوث الطاقة )حسابات ُمحدَّ
 ،)CROADS( من المالحظ أن التقديرات المرتفعة من كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية، ومن النظرة العامة السريعة على المناخ ودعم القرار .))وآخرون )2013
ومن مستشاري المناخ للصين بشأن المساهمات المقررة المحددة وطنياً لعام 2030، لم تقدم تقديرات مسار السياسة الحالية. الدراسات الثالث )أداة تتبع إجراءات المناخ، 
2015؛ الوكالة الدولية للطاقة، 2014، 2015؛ مكتب التخطيط للبيئة، 2015( التي قامت بتقدير كالً من مسار السياسة الحالية للصين وسيناريو المساهمات المقررة 

المحددة وطنياً، تبين حدوث المزيد من االنخفاضات مقارنة بمسار السياسة الحالية للمساهمات المقررة المحددة وطنياً في 2030.

 

China

۱۸٥۰۰

۱٦٥۰۰

۱٤٥۰۰

۱۲٥۰۰

۱۰٥۰۰

۸٥۰۰

٦٥۰۰

٤٥۰۰

۲٥۰۰
۲۰۲۰ ۲۰۲٥ ۲۰۳۰۱۹۹۰ ۲۰۱۰

مليون طن من مكافئ 
ثاني أكسيد الكربون

مسار السياسة الحالية

تعهد ۲۰۲۰ المساهمات المقررة 
المحددة وطنياً ۲۰۳۰ 

النظرة العامة السريعة على 
(CROADS) المناخ ودعم القرار

المعهد الوطني للدراسات البيئية

جامعة ملبورن

كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية

ل) الوكالة الدولية للطاقة (ُمعدَّ

مكتب التخطيط للبيئة

أداة تتبع إجراءات المناخ

استشاريو المناخ

المركز الوطني الستراتيجية تغير المناخ 
(NCSC) والتعاون الدولي

وطني

القيمة المتوسطة لتعهدات ۲۰۲۰

قيم النسبة المئوية من ۱۰ إلى ۹۰ للتعهدات

معهد بحوث الطاقة
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االتحاد األوروبي

يقترح االتحاد األوروبي هدًفا ُملزًما يبلغ 40 في المائة على األقل من الخفض 
المحلي في انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030 بالمقارنة بعام 1990. 
وهو يشمل جميع القطاعات والغازات. كما تنص المساهمات المقررة المحددة 
وطنياً على تضمين استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة في 
إطار التخفيف من غازات الدفيئة لعام 2030 – وهو ما سيتم تقريره بمجرد أن 

تسمح بذلك الظروف الفنية وفي كل األحوال قبل عام 2020.

ورغم أن جماعات وضع النماذج تتفق إلى حٍد كبير على أثر مساهمات االتحاد 
إجراءات  تتبع  أداة  أن  إلى  انبعاثاته،  على  وطنياً  المحددة  المقررة  األوروبي 
المناخ تقدر مستوى أعلى من االنبعاثات في 2030 نظًرا الفتراضات المحاسبة 
التي تستخدمها األداة فيما يتعلق باستخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي 
المحاسبة  قواعد  أن   )2015( المناخ  إجراءات  تتبع  أداة  تفترض  والحراجة. 
الستخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة قد تؤدي إلى رصيد 
انبعاثات عام 1990. جميع  المائة من  يتراوح ما بين 1 و4 في  لعام 2030 

الدراسات تفترض نهج "الصافي-الصافي". 

الشكل أ1-5: انبعاثات غازات الدفيئة لالتحاد األوروبي في ظل تعهد 2020 والمساهمات المقررة المحددة وطنياً وحالة مسار 
السياسة الحالية

الدراسات الرسمية والوطنية هي: مخزونات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ للبيانات التاريخية/البالغ الوطني السادس للتوقعات )التقارير الوطنية 
التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 2015( والوكالة األوروبية للبيئة )2015(

٦۰۰۰

٥٥۰۰

٥۰۰۰

٤٥۰۰

٤۰۰۰

۳٥۰۰

۳۰۰۰

EU28

۲۰۲۰ ۲۰۲٥ ۲۰۳۰۲۰۱۰۱۹۹۰
مسار السياسة الحالية غير مشروط مشروط

تعهد ۲۰۲۰ المساهمات المقررة 
المحددة وطنياً ۲۰۳۰ 

النظرة العامة السريعة على 
(CROADS) المناخ ودعم القرار

جامعة ملبورن

كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية

مكتب التخطيط للبيئة

أداة تتبع إجراءات المناخ

القيمة المتوسطة لتعهدات ۲۰۲۰

قيم النسبة المئوية من ۱۰ إلى ۹۰ للتعهدات

رسمي

مليون طن من مكافئ 
ثاني أكسيد الكربون



57 تحديد نطاق تقرير عام 2015 – المرفق األول: النتائج المحددة بالنسبة للبلدان

الهند

إلى   2021 من  الفترة  في  للهند  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  تضمنت 
2030 النوايا التالية: "]...[ تقديم أسلوب حياة صحي ومستدام ونشره بناًء على 
تقاليد وقيم الحفظ واالعتدال؛ اعتماد مسار صديق للمناخ وأكثر نظافة مّما يتبعه 
حتى اآلن اآلخرون ذوي المستوى المناظر من التطور االقتصادي؛ خفض شدة 
انبعاثات الناتج المحلي اإلجمالي لها بمقدار 33 إلى 35 في المائة بحلول عام 
2030 مقارنة بمستويات 2005؛ تحقيق حوالي 40 في المائة من سعة الطاقة 
الكهربية المثبَّتة التراكمية من موارد الطاقة القائمة على الوقود غير األحفوري 
التكلفة  التكنولوجيا والتمويل الدولي منخفض  بحلول عام 2030 بمساعدة نقل 
ويشمل ذلك التمويل من خالل صندوق المناخ األخضر )GCF(؛ إنشاء بالوعة 
كربون إضافية تبلغ 2.5 إلى 3 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من 
األمم  )اتفاقية  عام 2030"  بحلول  اإلضافية  واألشجار  الغابات،  تغطية  خالل 
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 2015(. القطاعات والغازات التي يغطيها 

هدف شدة االنبعاثات غير محددة.

تبين الدراسات التي تم تقييمها نطاًقا واسًعا من آثار التخفيف المحتملة الناتجة 
عن مساهمات الهند المقررة المحددة وطنياً على االنبعاثات الوطنية، وتتراوح 
ما بين 3.7-4.8 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 
بالنسبة للمساهمات المقررة المحددة وطنياً المشروطة )بافتراض التنفيذ الكامل 

للمساهمات المقررة المحددة وطنياً، والذي يشمل هدف الوقود غير األحفوري(، 
ويتراوح ما بين 3.7-6.5 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 
2030 بالنسبة لمساهمات المقررة المحددة وطنياً المشروطة )بفرض السياسات 
النطاقات  السبب في  الحالية أو باحتساب أهداف شدة االنبعاثات فقط(. ويكمن 
الواسعة في االفتراضات المختلفة المتعلقة بمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي، 
واختالف بيانات سنة األساس، وتفسير اشتراطات المساهمات المقررة المحددة 
وطنياً. التقديرات األعلى الصادرة عن كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية وعن 
الدراسة الوطنية تنبع من التركيز على حسابات هدف الشدة للمساهمات المقررة 
وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  فقط، وعدم وضع عناصر  وطنياً  المحددة 

األخرى في االعتبار مثل هدف الطاقة غير المعتمدة على الوقود األحفوري.

المحددة  المقررة  المساهمات  ظل  في  لالنبعاثات  متاح  رسمي  تقدير  يوجد  ال 
الطاقة  قطاع  من  الكربون  أكسيد  ثاني  النبعاثات  الوطنية  التقديرات  وطنياً. 
)واألسمنت( متاحة من خالل دراسة دوباش وآخرون )2015(، والغير متضمنة 
تنبؤات  هناك  الحًقا(،  نشرها  سيتم   ،2015( وآخرين  داماّسا  دراسة  في  هنا. 
وطنية 'بجميع غازات الدفيئة' بما في ذلك استخدام األراضي في الهند بناًء على 
نطاق كبير نسبًيا من االفتراضات بشأن الناتج المحلي اإلجمالي )متوسط نمو في 
الناتج المحلي اإلجمالي قدره 6.3-7.4 في المائة خالل الفترة 2030-2005(، 
أكسيد  ثاني  مكافئ  من  طن  مليار   7.5-5.7 قدرها  انبعاثات  إلى  يؤدي  مما 

الكربون في 2030.

الشكل أ1-6: انبعاثات غازات الدفيئة للهند في ظل تعهد 2020 والمساهمات المقررة المحددة وطنياً وحالة مسار السياسة الحالية
الدراسات الرسمية والوطنية هي: المساهمات المقررة المحددة وطنياً للهند )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 2015( ودراسة داماسا وآخرون 

)2015، سوف تصدر قريًبا(

2020 PLEDGE

۹۰۰۰

۸۰۰۰

۷۰۰۰

٦۰۰۰

٥۰۰۰

٤۰۰۰

۳۰۰۰

۲۰۰۰

۱۰۰۰
۲۰۲۰ ۲۰۲٥ ۲۰۳۰۱۹۹۰ ۲۰۱۰

India

مليون طن من مكافئ 
ثاني أكسيد الكربون

مسار السياسة الحالية غير مشروط مشروط

تعهد ۲۰۲۰ المساهمات المقررة 
المحددة وطنياً ۲۰۲٥

المساهمات المقررة 
المحددة وطنياً ۲۰۳۰ 

النظرة العامة السريعة على 
(CROADS) المناخ ودعم القرار

المعهد الوطني للدراسات البيئية
جامعة ملبورن

كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية

ل) الوكالة الدولية للطاقة (ُمعدَّ

مكتب التخطيط للبيئة

أداة تتبع إجراءات المناخ

وطني

القيمة المتوسطة لتعهدات ۲۰۲۰

قيم النسبة المئوية من ۱۰ إلى ۹۰ للتعهدات
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إندونيسيا

قد   ]...[" البالد  أن  على  إلندونيسيا  وطنيا  المحددة  المقررة  المساهمات  تنص 
التزمت بخفض غير مشروط مقداره 26% من غازات الدفيئة في مقابل سيناريو 
االنبعاثات  بخفض  إندونيسيا  تلتزم  كما   .2020 العام  بحلول  المعتاد  العمل 
بمقدار 29% بالمقارنة بسيناريو العمل المعتاد بحلول 2030". وباإلضافة إلى 
ع هذا الهدف الذي حددته إندونيسيا على تلقي الدعم عن  ذلك، "ينبغي أن يشجِّ
طريق التعاون الدولي، والذي ُيتوقَّع أن يساعد إندونيسيا على زيادة مساهماتها 
المتحدة  األمم  )اتفاقية  عام 2030"  بحلول  بنسبة %41  االنبعاثات  إلى خفض 

انبعاثات خط األساس  إندونيسيا  ف  المناخ، 2015(. تعرِّ تغير  اإلطارية بشأن 
في 2030.  الكربون  أكسيد  ثاني  مكافئ  من  مليار طن  من  بقيمة 2881  لها 
تغطي المساهمات المقررة المحددة وطنياً جميع القطاعات وغازات ثاني أكسيد 

الكربون والميثان وأكسيد النيتروجين.

ذلك  ويرجع  الحاالت،  جميع  في  إندونيسيا  انبعاثات  بشأن  الدراسات  تتباين 
والتي  األراضي،  استخدام  انبعاثات  بشأن  مختلفة  افتراضات  إلى  جزئًيا 
إلزن  المثال، دراسة دين  اليقين )على سبيل  بقدر كبير من عدم  بياناتها  تتسم 

وآخرين، 2015(. 

الشكل أ1-7: انبعاثات غازات الدفيئة إلندونيسيا في ظل تعهد 2020 والمساهمات المقررة المحددة وطنياً والسياسة الحالية
تشمل المصادر الرسمية: المساهمات المقررة المحددة وطنياً إلندونيسيا )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 2015(

2020 PLED GE۲۰۲۰ ۲۰۲٥ ۲۰۳۰

۲۲۰۰

۲۰۰۰

۱۸۰۰

۱٦۰۰

۱٤۰۰

۱۲۰۰

۱۰۰۰

۸۰۰

٦۰۰

٤۰۰

Indonesia

۲۰۱۰۱۹۹۰

مليون طن من مكافئ 
ثاني أكسيد الكربون

مسار السياسة الحالية
تعهد ۲۰۲۰

غير مشروط مشروط

المساهمات المقررة 
المحددة وطنياً ۲۰۲٥ 

المساهمات المقررة 
المحددة وطنياً ۲۰۳۰ 

النظرة العامة السريعة على 
(CROADS) المناخ ودعم القرار

جامعة ملبورن

كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية

مكتب التخطيط للبيئة

أداة تتبع إجراءات المناخ

القيمة المتوسطة لتعهدات ۲۰۲۰

قيم النسبة المئوية من ۱۰ إلى ۹۰ للتعهدات

رسمي
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اليابان

تقترح المساهمات المقررة المحددة وطنياً لليابان خفض انبعاثات غازات الدفيئة 
بمقدار 26 في المائة بحلول عام 2030 بالمقارنة بمستويات 2013، وهو ما 
وجميع  القطاعات  جميع  بمستويات 2005.  بالمقارنة  المائة  في   25.4 يكافئ 
ومركبات  النيتروجين  وأكسيد  والميثان  الكربون  أكسيد  )ثاني  الدفيئة  غازات 
وسادس  بالفلور  المشبعة  الكربون  ومركبات  فلورية  الهيدروكلورية  الكربون 

المتحدة  األمم  )اتفاقية  ُمغطاة  النيتروجين(  فلوريد  وثالثي  الكبريت  فلوريد 
اإلطارية بشأن تغير المناخ، 2015(. 

طبًقا للتقدير الرسمي الذي تم تضمينه في وثيقة المساهمات المقررة المحددة وطنياً، 
حوالي  تبلغ  انبعاثات  مستويات  لليابان  وطنياً  المحددة  المقررة  المساهمات  تعادل 
1.042 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2030. وتتفق مجموعات وضع 
النماذج إلى حٍد كبير على أثر مساهمات اليابان المقررة المحددة وطنياً على انبعاثاتها. 

الشكل أ1-8: انبعاثات غازات الدفيئة لليابان في ظل تعهد 2020 والمساهمات المقررة المحددة وطنياً وحالة مسار السياسة الحالية
الدراسات الرسمية والوطنية هي: المساهمات المقررة المحددة وطنياً لليابان )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 2015(، معهد التنمية المستدامة 

والعالقات الدولية )2015( ودراسة داماسا وآخرون )2015، سوف تصدر قريًبا( وكوراموتشي )2014(

 ۲۰۲۰ ۲۰۲٥ ۲۰۳۰۲۰۱۰۱۹۹۰

Japan

۱٥٥۰

۱٤٥۰

۱۳٥۰

۱۲٥۰

۱۱٥۰

۱۰٥۰

۹٥۰

۸٥۰

۷٥۰

مسار السياسة الحالية
تعهد ۲۰۲۰ المساهمات المقررة 

المحددة وطنياً ۲۰۳۰ 

النظرة العامة السريعة على 
(CROADS) المناخ ودعم القرار

جامعة ملبورن

مكتب التخطيط للبيئة

أداة تتبع إجراءات المناخ

شبكة المناخ المفتوحة

القيمة المتوسطة لتعهدات ۲۰۲۰

قيم النسبة المئوية من ۱۰ إلى ۹۰ للتعهدات

رسمي

كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية

معهد التنمية المستدامة والعالقات الدولية

وطني

مليون طن من مكافئ 
ثاني أكسيد الكربون
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المكسيك
المائة  الدفيئة بمقدار 22 في  انبعاثاتها من غازات  المكسيك إلى خفض  تهدف 
)غير مشروطة( وبمقدار 36 في المائة )مشروطة( بالمقارنة بنهج العمل المعتاد 
بحلول عام 2030. تعطي المساهمات المقررة المحددة وطنياً للمكسيك مستويات 
أكسيد  ثاني  من  طن  بالمليون  عنها  معبًرا   2030 عام  في  الناتجة  االنبعاثات 
الكربون. ويغطي الهدف جميع القطاعات )الطاقة والعمليات الصناعية واستخدام 
المنتجات والزراعة، واستخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة، 

النيتروجين  وأكسيد  والميثان  الكربون  أكسيد  )ثاني  غازات  وستة  والنفايات( 
بالفلور  المشبعة  الكربون  فلورية ومركبات  الهيدروكلورية  الكربون  ومركبات 

وسادس فلوريد الكبريت(.

الرسمي النبعاثات عام 2030 من  التقدير  تقييمها  تم  التي  الدراسات  اعتمدت 
المساهمات المقررة المحددة وطنياً، ولذا فهي تتفق على هذا الرقم. يقاس تعهد 
عام 2020 المقدم هنا من خط أساس مختلف عن التعهد المقدم في المساهمات 

المقررة المحددة وطنياً )فرنسن وآخرون، 2015(.

الشكل أ1-9: انبعاثات غازات الدفيئة للمكسيك في ظل تعهد 2020 والمساهمات المقررة المحددة وطنياً وحالة مسار السياسة الحالية
الدراسة الرسمية هي: المساهمات المقررة المحددة وطنياً للمكسيك )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 2015( والدراسات الوطنية هي: حكومة 

المكسيك )2012( 

المكسیك

۱۰۰۰

۹٥۰

۹۰۰

۸٥۰

۸۰۰

۷٥۰

۷۰۰

٦٥۰

٦۰۰

٥٥۰

٥۰۰
۱۹۹۰ ۲۰۱۰ ۲۰۲۰ ۲۰۲٥ ۲۰۳۰

ملیون طن من مكافئ 
ثاني أكسید الكربون

تعھد ۲۰۲۰
غیر مشروط مشروط

المساھمات المقررة 
المحددة وطنیاً ۲۰۳۰ 

المساھمات المقررة 
المحددة وطنیاً ۲۰۳۰ 

مسار السیاسة الحالیة

جامعة ملبورن

رسمي

كلیة لندن لالقتصاد والعلوم السیاسیة

أداة تتبع إجراءات المناخ

مكتب التخطیط للبیئة

القیمة المتوسطة لتعھدات ۲۰۲۰

قیم النسبة المئویة من ۱۰ إلى ۹۰ للتعھدات
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جمهورية كوريا
من  انبعاثاتها  لخفض  بأسره  االقتصاد  يشمل  هدًفا  كوريا  جمهورية  حددت 
غازات الدفيئة بمقدار 37 في المائة من نهج العمل المعتاد بحلول عام 2030. 
المائة  في   25.7 قدره  االنبعاثات  في  تحقيق خفض  كوريا  وتعتزم جمهورية 
من نهج العمل المعتاد محلًيا. تغطي المساهمات المقررة المحددة وطنياً الطاقة 
على  وتنص  والنفايات  والزراعة  المنتجات،  واستخدام  الصناعية  والعمليات 
انبعاثات  كانت  إذا  ما  لتحديد  مرحلة الحقة  في  يتخذ  القرار سوف   ]...[" أن 
إلى  باإلضافة  األراضي  قطاع  في  تضمينها  سيتم  وبالوعاتها  الدفيئة  غازات 
المناخ،  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  )اتفاقية  بذلك"  القيام  أسلوب 
الصناعية  والعمليات  )الطاقة  قطاعات  خمسة  على  الهدف  وينطبق   .2015

واستخدام المنتجات والزراعة، واستخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي 
وأكسيد  والميثان  الكربون  أكسيد  )ثاني  غازات  وستة  والنفايات(  والحراجة، 
الكربون  ومركبات  فلورية  الهيدروكلورية  الكربون  ومركبات  النيتروجين 

المشبعة بالفلور وسادس فلوريد الكبريت(.

تقدم جمهورية كوريا تقديًرا رسميا في وثيقة المساهمات المقررة المحددة وطنياً التي 
قدمتها، وهو يوازي مستويات انبعاثات تبلغ حوالي 535.9 مليون طن من مكافئ ثاني 
أكسيد الكربون في 2030. تتفق مجموعات وضع النماذج على مستويات االنبعاثات 
في 2030 نظًرا ألنها تستخدم مستوى االنبعاثات المأخوذ من وثيقة المساهمات 
المقررة المحددة وطنياً. وُتعطي أداة تتبع إجراءات المناخ )أداة تتبع إجراءات المناخ، 

2015( تقديًرا أعلى يشير إلى مستويات االنخفاضات المحلية المستهدفة. 

الشكل أ1-10: انبعاثات غازات الدفيئة لجمهورية كوريا في ظل تعهد 2020 والمساهمات المقررة المحددة وطنياً وحالة مسار 
السياسة الحالية

الدراسة الرسمية والوطنية هي: التقارير الوطنية المقدمة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )2015(
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االتحاد الروسي
من  "الحد  أن  الروسي على  لالتحاد  المحددة وطنياً  المقررة  المساهمات  تنص 
 1990 مستويات  من   %75-70 إلى  روسيا  في  المنشأ  بشرية  الدفيئة  غازات 
بحلول العام 2030، قد يكون مؤشر طويل المدى يعتمد على احتساب أقصى 
االنبعاثات  خفض  هذا ضمنًيا  ويعني  االمتصاص".  على  للغابات  ممكنة  قدرة 
بمقدار 25-30 في المائة تحت مستوى 1990 )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

بشأن تغير المناخ، 2015(. وهو هدف على مستوى االقتصاد بأسره ويتضمن 
جميع غازات الدفيئة. 

وتتباعد تقديرات الدراسة بصورة كبيرة حول اتجاهات االنبعاثات المستقبلية في 
ظل مسار السياسة الحالية وفي ظل المساهمات المقررة المحددة وطنياً. ويرجع 
هذا في المقام األول إلى وجود افتراضات مختلفة بشأن أسلوب حساب انبعاثات 

استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة. 

الشكل أ1-11: انبعاثات غازات الدفيئة لالتحاد الروسي في ظل تعهد 2020 والمساهمات المقررة المحددة وطنياً وحالة مسار 
السياسة الحالية

الدراسات الرسمية هي: مخزونات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ للبيانات التاريخية/البالغ الوطني السادس لتوقعات السياسة الحالية. )التقارير 
المقررة  المساهمات  المحددة وطنياً: االنخفاضات من  المقررة  للمساهمات  بالنسبة  المناخ، 2015(  المتحدة اإلطارية بشأن تغير  المقدمة التفاقية األمم  الوطنية 

المحددة وطنياً مطبقة على سنة األساس )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 2015(
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جنوب أفريقيا
تقترح جنوب أفريقيا أن تكون صيغة مساهماتها المقررة المحددة وطنياً للتخفيف 
هي نطاق لمسار انبعاثات غازات الدفيئة يصل إلى الذروة ثم يثبت ثم ينحدر. 
سوف تكون انبعاثات جنوب أفريقيا في عامي 2025 و2030 في نطاق يتراوح 
ما بين 398 و614 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وهي تشمل جميع 
القطاعات والغازات. لم يتم تقديم أية تقديرات كمية للحصة غير المشروطة من 
التخفيف. وقد ُذكرت أوجه عدم اليقين فيما يتعلق بانبعاثات الزراعة والغابات 
واستخدامات األرض األخرى والغازات النزرة، بقصد خفض عدم اليقين بمرور 

الوقت واالنتقال إلى نهج شامل للمحاسبة على االنبعاثات وإزالة الغازات المتعلقة 
باألراضي. تقترح جنوب أفريقيا منهجيات مبتكرة للتكيف، مع الحاجة إلى كٍل من 

اآلثار واالستثمارات، مع اإلشارة إلى إمكانية تحسين المنهجيات. 

انبعاثات  نطاقات  تعبر عن  المحددة وطنياً  المقررة  المساهمات  أن  إلى  وبالنظر 
بوحدات مطلقة )مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(، فإن مجموعات وضع 
المحددة وطنياً  المقررة  المساهمات  أثر  في  اليقين  أكبر من  قدًرا  تواجه  النماذج 
لجنوب أفريقيا. فهناك إشارة إلى أكثر من تحليل محتمل واحد للتخفيف، مما نتج 
عنه تقديرات لنوع التخفيف الذي يمكن تنفيذه، وأحدث هذه التحليالت في 2014.

الشكل أ1-12: انبعاثات غازات الدفيئة لجنوب أفريقيا في ظل تعهد 2020 والمساهمات المقررة المحددة وطنياً وحالة مسار 
السياسة الحالية

الدراسات الرسمية والوطنية هي المساهمات المقررة المحددة وطنياً لجنوب أفريقيا )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 2015( وتقرير التخفيف 
)وزارة الشؤون البيئية، 2014(
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الواليات المتحدة األمريكية

تعتزم الواليات المتحدة األمريكية خفض صافي انبعاثات غازات الدفيئة بمقدار 
26-28 في المائة بالنسبة لعام 2005 بحلول عام 2025 بما في ذلك استخدام 
الهدف جميع قطاعات  استخدام األراضي والحراجة. يغطي  األراضي وتغيير 

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وسبع من غازات الدفيئة.

الواليات  مساهمات  أثر  على  كبير  حٍد  إلى  النماذج  وضع  مجموعات  وتتفق 
المتحدة األمريكية المقررة المحددة وطنياً على انبعاثاتها. 

ً الشكل أ1-13: انبعاثات غازات الدفيئة للواليات المتحدة األمريكية في ظل تعهدات 2020، والمساهمات المقررة المحددة وطنيا
وحالة مسار السياسة الحالية 2020. الدراسات الرسمية هي: مخزونات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ للبيانات التاريخية والبالغ الوطني السادس 
لتوقعات السياسة الحالية )التقارير الوطنية المقدمة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ(. بالنسبة للمساهمات المقررة المحددة وطنياً: المساهمات المقررة 
المحددة وطنياً المقدمة )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 2015( يستخدم التحليل الوارد في هذا التقرير سيناريو 'مع تدابير' من البالغ الوطني السادس.
تشير الواليات المتحدة إلى أن مسارها الحالي يمكن أن ُيمثله بصورة أفضل سيناريو 'مع تدابير إضافية'. الدراسات الوطنية هي: بيلينكي )2015( وهاوسكر وآخرون 

)2015(. السياسات الحالية من بيلينكي فقط )2015(. تقديرات المساهمات المقررة المحددة وطنياً لعام 2030 من هاوسكر وآخرون فقط )2015(
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