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س ُّد فجوة االنبعاثات -دور الجهات الفاعلة غير الحكومية ودون الوطنية

الملخص التنفيذي

هذا هو اإلصدار التاسع من تقرير فجوة االنبعاثات الذي تصدره األمم
المتحدة للبيئة .يقيّم التقرير آخر الدراسات العلمية بشأن التقديرات الحالية
والمستقبلية النبعاثات غازات الدفيئة كما يقارن هذه التقديرات مع مستويات
االنبعاث المسموح بها بُغية إحراز تقدّم عالمي على المسار األقل تكلفة نحو
تحقيق أهداف اتفاق باريس .يُعرف هذا الفارق بين "المستويات التي يرجّ ح
أننا فيها وتلك التي يتعيّن علينا بلوغها "’ ،بفجوة االنبعاثات‘ .وعلى غرار
السنوات الماضية ،يستطلع التقرير بعضا ً من أهم الخيارات المتاحة أمام
البلدان لتتم ّكن من س ّد الفجوة.
أتيح السياق السياسي لهذا العام عبر عدّة عمليات وفعاليات وهي:
•حوار تاالنوا ،وهو حوار شامل تشاركي وشفاف حول الطموحات
واإلجراءات العملية المتخذة تحت رعاية اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ ( )UNFCCCوالمصمَّمة للمساعدة
في بناء الزخم الالزم لتقديم المساهمات المحددة وطنيا ً ()NDCs
الجديدة أو المحدّثة بحلول عام .2020
•القمة العالمية للعمل المناخي المنعقدة في أيلول/سبتمبر ،2018
التي جمعت بين العديد من الجهات الفاعلة غير الحكومية ودون
الوطنية المنخرطة بصورة فاعلة في المسائل المتعلقة بالمناخ.
•التقرير الخاص الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ ( )IPCCبشأن االحترار العالمي بمقدار الدرجة ونصف
المئوية ،الذي يركز على "آثار االحترار العالمي بمقدار درجة
ونصف مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي والمسارات
العالمية ذات الصلة النبعاثات غازات الدفيئة ،في سياق دعم
التصدي العالمي لخطر تغير المناخ ،والتنمية المستدامة وجهود
القضاء على الفقر" .وقد استفاد تقرير فجوة االنبعاثات استفادة
كبيرة من التقرير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية
بتغير المناخ ومن الدراسات التي استند إليها.
أُعِ َّد تقرير فجوة االنبعاثات بواسطة فريق دولي من العلماء البارزين الذين
عملوا على تقييم جميع المعلومات المتوفرة ،بما فيها المعلومات المنشورة
في سياق التقرير الخاص الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية
بتغيُّر المناخ ،باإلضافة إلى دراسات علمية حديثة أخرى .وا َّتسمت عملية

إنتاج التقييم بالشفافية والتشاركيَّة .كما قُ ِّدمت منهجية التقييم والنتائج األولية
لحكومات البلدان التي يذكرها التقرير بصفة محددة بهدف منحها الفرصة
للتعليق على النتائج .
 .1إن التع ّهدات الحالية الواردة في المساهمات المحددة وطنيا ً غير
كافية لسدّ فجوة االنبعاثات في عام  .2030من الناحية الفنية،
يظل سد الفجوة ممكنا ً حرصا ً على بقاء االحترار العالمي أدنى
من الدرجتين  °2مئوية َو  °1,5مئوية ،ولكن إن لم ترتفع
المستويات التي تطمح إليها المساهمات المحددة وطنيا ً قبل عام
 2030فإن تجاوز هدف  1.5درجة مئوية لن يمكن تحاشيه.
َ
اتخاذ إجراء غير مسبوق
اآلن ،تستدعي الحاجة أكثر مما مضى
وعاجل من قبل جميع البلدان .ويشير تقييم اإلجراءات المتخذة
من قبل بلدان مجموعة العشرين إلى أنَّ هذا لم يحدث بعد؛
وفي الحقيقة فقد زادت االنبعاثات العالمية من غاز ثاني أكسيد
الكربون في عام  2017عقِب ثالث سنوات من الركود.
يقدم تقرير هذا العام أحدث تقييم لفجوة االنبعاثات في عام  2030من بين
مستويات االنبعاثات في ظ ِّل التنفيذ الكامل للمساهمات المحددة وطنيا ً غير
المشروطة والمشروطة وتلك المتسقة مع مسارات الكلفة األقل للبقاء دون
مستوى درجتين مئويتين ودرجة ونصف مئوية على التوالي.
•مع إعداد نتائج الدراسات العالمية الجديدة لتقرير الهيئة الحكومية
الدولية المعنية بتغير المناخ ،فإن فجوة االنبعاثات- ،وخصوصا ً
احترار دون درجة ونصف مئوية -قد زادت
البقاء عند مستوى
ٍ
بصورة ملحوظة بالمقارنة مع التقديرات السابقة ،إذ إن الدراسات
الجديدة تستكشف مزيداً من التغيرات وتضع افتراضات أكثر
حذراً حول احتمال نشر تكنولوجيا إزالة ثاني أكسيد الكربون على
نطاق عالمي.
•تقتضي المسارات التي تعكس المساهمات الحالية المحددة وطنيا ً
احترار يبلغ  3درجات مئوية بحلول عام  ،2100مع
مستوى
ٍ
استمرار االحترار بعد ذلك .وإن لم ُتس ّد فجوة االنبعاثات بحلول
عام  ،2030فمن المعقول جداً أن يكون هدف إبقاء ارتفاع الحرارة
أدنى من درجتين مئويتين ،بعيد المنال.
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•يخلُص تقييم اإلجراءات القُطرية الخاص بتقرير فجوة االنبعاثات
إلى أنه في الوقت الذي تسير فيه بلدان مجموعة العشرين على
المسار الصحيح نحو الوفاء بتعهداتها في كانكون لعام ،2020
إال أن معظمها لم يسلك بعد مساراً يقودها نحو الوفاء بمساهماتها
المحددة وطنيا ً لعام .2030

والشركات والمستثمرين والمواطنين لتعجيل إجراءاتهم في ستة جوانب
رئيسية وهي :التحول في استخدامات الطاقة ،تمويل االقتصاد المناخي
وتعريف الرسوم على الكربون ،واالنتقال في مجال الصناعة ،والحلول
المتناغمة مع الطبيعة ،والتفاعل المحلي وعلى مستوى المدن ،وتعزيز
القدرة على تحمُّل التغير المناخي.

•تتفاقم المخاوف بالتالي حيال المستوى الحالي لكل من الطموحات
واإلجراءات العملية بالمقارنة مع اإلصدارات السابقة من
تقارير فجوة االنبعاثات .فطبقا ً للسيناريوهات الحالية للسياسات
والمساهمات المحددة وطنياً ،ال تشير التقديرات إلى أن ارتفاع
االنبعاثات العالمية سوف يتوقف بحلول عام  ،2030ناهيك
عن عام  .2020وتشير التقديرات إلى أنَّ المساهمات الراهنة
المحددة وطنيا ً سوف تخفض االنبعاثات في عام  2030بما
ً
مقارنة
يصل إلى  6غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
بمواصلة السياسات الحالية .وفقا ً لما يبيّنه تقييم فجوة االنبعاثات،
تلزم مضاعفة مستوى الطموح األصلي هذا بمقدار ثالث مرات
تقريبا ً لسيناريو الدرجتين مئويتين وزيادته بنحو خمسة أضعاف
لسيناريو الدرجة ونصف المئوية.

 .2ال تظهر أي عالمات على وقف ارتفاع االنبعاثات العالمية
لغازات الدفيئة ،فقد زادت االنبعاثات العالمية لغاز ثاني أكسيد
قطاعي الطاقة والصناعة في عام  ،2017عقب
الكربون من
َ
ثالث سنوات من استقرارها .وارتفع اإلجمالي السنوي النبعاثات
غازات الدفيئة ،بما يشمل االنبعاثات الناجمة عن تغيير استخدام
األراضي ،ارتفاعا ً قياسيا ً ليصل إلى  53.5غيغا طن من مكافئ
ثاني أكسيد الكربون في عام  ،2017بزياد ٍة قدرها  0.7غيغا
طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بالمقارنة مع عام .2016
وفي المقابل ،ال ُبد النبعاثات غاز الدفيئة في عام  2030من أن
تقل ّ عن مثيالتها لعام  2017بمقدار  25في المائة و 55في
المائة تقريباً ،لكي يتخذ العالم مساراً أقل تكلفة في الحفاظ على
االحترار العالمي عند مستوى درجتين مئويتين ودرجة ونصف
مئوية على التوالي.

• ُتش ّكل اإلجراءات المُتخذة من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية
ودون الوطنية ،بما فيها الحكومات اإلقليمية والمحلية والمؤسسات
ً
أهمية في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً .فقد أثبتت
التجارية،
المشاركة القوية للجهات الفاعلة غير الحكومية في القمة العالمية
للعمل المناخي التي انعقدت مؤخراً أنها واعدة وقادرة على أن
تساعد الحكومات في تحقيق مساهماتها المحددة وطنياً ،غير
أنَّ تأثير التعهدات التي تتقدم بها الجهات الفاعلة غير الحكومية
بصورة فردية يبقى محدوداً للغاية .الفصل الخامس من هذا التقرير
صدر مُسبقا ً خالل انعقاد مؤتمر القمة ،وهو ّ
يوثق إمكانية تحقيق
إمكانات أكبر بصورة ملموسة إذا ما نجحت المبادرات التعاونية
الدولية في زيادة عضويتها وطموحها .ويؤكد الفصل أن تحسين
عملية الرصد واإلبالغ المتعلقة باإلجراءات العملية وما ينجم عنها
من خفض لالنبعاثات سيكون ضروريا ً لمصداقية اإلجراءات التي
تتخذها الجهات الفاعلة غير الحكومية.
•بنا ًء عليه ،يتعيَّن على البلدان التحرك بسرعة في تنفيذ مساهماتها
الراهنة المحددة وطنياً؛ وفي الوقت نفسه ،يتعيّن وضع مساهمات
محددة وطنيا ً أكثر طموحا ً بحلول عام  2020لبلوغ األهداف
ّ
ويلخص هذا التقرير مُختلف ال ُّنهج
المتفق عليها بصورة مشتركة.
التي يمكن للبلدان ا ّتباعها لتأسيس طموحات ّ
معززة وتحسين حجم
سياساتها المحلية ونطاقها وفاعليتها.
•تتناول الفصول المتعلقة بالسياسات والتدابير في تقرير هذا العام
جانبين أساسيّين إلحداث التحوّ ل نحو اقتصادات ومجتمعات ِبال
انبعاثات .تتي ُح السياسات المالية فرصة هامة لخفض االنبعاثات
في المستقبل ،وهناك خيارات لتصميمها بطريقة ُتم ِّكنها من تحقيق
النتائج المرجوّ ة دون إحداث مشاكل اقتصادية واجتماعية .لقد
برهنت عدّة بلدان على إمكانية التغلب على المناوأة االجتماعية،
إالّ أن قليالً منها اتخذ ما يكفي فعالً إلحداث األثر الضروري
لخفض االنبعاثات .وتو ّفر سياسة االبتكار وإنشاء األسواق أيضا ً
إمكانات كبيرة في تخفيف االنبعاثات ،وينبغي للحكومات أن تلعب
دوراً أساسيا ً في ضمان تطوير تقنيات وممارسات جديدة وناشئة
أسواق لطرحها.
خفيضة الكربون وإنشاء
ٍ
توجّ ه الرسائل الرئيسية لتقرير فجوة االنبعاثات لعام  2018إشارات قوية
ّ
الشق السياسي من حوار تاالنوا في الدورة
إلى الحكومات الوطنية وإلى
الرابعة والعشرين من مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ ( .)COP 24إلى جانب التقرير الخاص األخير الصادر
األساس
عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ،تتيح هذه الرسائل
َ
العلميّ لمؤتمر قمة األمم المتحدة للمناخ  ،2019الذي سيُعقد تحت عنوان
’سباق يمكننا الفوز به .سباق يجب علينا الفوز به‘ .ومن خالل مؤتمر
القمة ،سوف يهيب األمين العام لألمم المتحدة بالدول والمناطق والمدن

في عام  ،2017بلغت انبعاثات غاز الدفيئة ،باستثناء االنبعاثات الناجمة عن
تغيير استخدام األراضي ،رقما ً قياسيا ً قدره  49.2غيغا طن من مكافئ ثاني
أكسيد الكربون .وهو ما ّ
يمثل زيادة قدرها  1.1في المائة عن السنة السابقة.
وأضافت االنبعاثات الناجمة عن تغيير استخدام األراضي ،التي تختلف من
عام آلخر بسبب أحوال الطقس ،ما قدره  4.2غيغا طن من مكافئ ثاني
ٍ
أكسيد الكربون ليصل إجمالي االنبعاثات إلى  53.5غيغا طن من مكافئ
ثاني أكسيد الكربون.
ّ
على الرغم من النمو المتواضع لالقتصاد العالمي ،ظلت انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون الناجمة عن احتراق الوقود األحفوري وإنتاج اإلسمنت
وسواها من العمليات الصناعية مستقر ًة نسبيا ً ما بين عامي 2014
و .2016وقد أضفى ذلك جواً من التفاؤل على مناقشات السياسات المتعلقة
بالمناخ بما يشير إلى أن غازات الدفيئة ُتظهر عالما ٍ
ت تدل على تو ّقف
ارتفاعها .غير أنَّ التقديرات األولية النبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية
الناجمة عن الوقود األحفوري والصناعة واإلسمنت في عام  2017تشير
إلى زيادة قدرها  1.2في المائة (الشكل م.ت  .)1األسباب الرئيسية لهذه
الزيادة هي ارتفاع نمو الناتج المحلي اإلجمالي (بنحو  3.7في المائة)
وتباطؤ االنخفاض في كثافة استخدام الطاقة ،وال سيما الكربون ،وذلك
بالمقارنة مع فترة  .2016–2014وتثير الزيادة التي شهدها العام 2017
هامشا ً كبيراً من الشك حيال ما إذا كان التباطؤ الحاصل في الفترة –2014
 2016مدفوعا ً في األساس بعوامل اقتصادية قصيرة األمد.
ونظراً ألن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الوقود األحفوري
والصناعة واإلسمنت تهيمن على إجمالي انبعاثات غاز الدفيئة ،فقد كان
للتغيرات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التأثير األكبر على االنبعاثات
في الفترة الممتدة بين عامي  2014و .2017ظلّت االنبعاثات الناجمة عن
تغيير استخدام األراضي مستقر ًة نسبياً ،على الرغم من االختالفات السنوية
َ
المدخلة.
الكبيرة التي تسببها أنماط الطقس وعدم اليقين الذي يشوب البيانات
ً
ً
أهمية بالغة في
يُش ّكل الوقف العالمي لزيادة االنبعاثات بحلول عام 2020
تحقيق درجات الحرارة المستهدفة في اتفاق باريس ،لكنّ إجراءات التخفيف
الحالية تظ ّل غير كافية في نطاقها ووتيرتها .وانطالقا ً من حوار تاالنوا الذي
رفع مستوى الثقة في جهود التنفيذ وأظ َه َر أن زيادة الطموح ممكنة ،تسنح
الفرصة للحكومات الوطنية لتعزيز سياساتها الراهنة ومساهماتها المحددة
وطنيا ً بحلول عام .2020
ويتحدد الوقف العالمي النبعاثات غاز الدفيئة بالمجموع الكلّي لالنبعاثات
الصادرة عن جميع البلدان .فعلى الرغم من إحراز تقدّم َّ
مطرد في عدد
البلدان التي أوقفت زيادة انبعاثاتها من غاز الدفيئة أو تعهدت بتحقيق ذلك
في المستقبل (الشكل م.ت  ،)2إالَّ أنّ البلدان الـ  49التي حققت ذلك حتى
اآلن ،والحصة التي ّ
تمثلها في االنبعاثات العالمية بنسبة  36في المائة ،ال
تش ّكل تقدما ً كبيراً بما يكفي لوقف ارتفاع االنبعاثات العالمية على المدى
القريب .وبحلول عام  ،2030سيصل عدد البلدان التي تكون قد أوقفت
ارتفاع انبعاثها  57بلداً ،بما ّ
يمثل  60في المائة من االنبعاثات العالمية،
وذلك في حال الوفاء بااللتزامات.
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الشكل م.ت  :1-2متوسط معدالت النمو السنوي للعوامل الرئيسية المسببة النبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية (إلى يسار الخط المن ّقط) ومكوّ نات انبعاثات
غاز الدفيئة (إلى يمين الخط المن ّقط)
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و
ﺑ
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ﺎﻓﺔ

ا
ﻧﺑﻌ

ﻛ

۳-

ا
ﻟط

ﺛﺎﻓ
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ﺔ
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ﺣ
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ﺟ
ﻣ
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مالحظة :االنبعاثات الناجمة عن تغيير استخدام األراضي غير مشمولة بسبب التقلّب الكبير من سنة إلى أخرى .تعديالت السنة الكبيسة غير مشمولة في معدالت النمو.

ً
مجتمعة تعهدات كانكون
ومن المتوقع أن تحقق دول مجموعة العشرين
بحلول عام  ،2020غير أنها ليست بعد على المسار الصحيح لتحقيق
مساهماتها المحددة وطنيا ً لعام  .2030وتماشيا ً مع اإلصدارات السابقة
لتقارير فجوة االنبعاثات ،يخلص هذا التقرير إلى أن انبعاثات غاز
ً
مجتمعة لن تتوقف عن االرتفاع بحلول
الدفيئة لبلدان مجموعة العشرين
عام  2030ما لم تشهد زيادة ّ
مطردة في الطموحات واإلجراءات العملية في
غضون السنوات القليلة المقبلة.

لدى البلدان التي أوقفت زيادة انبعاثاتها دور هام في تحديد توقيت ومستوى
وقف الزيادة في االنبعاثات العالمية ،إذ إنَّ معدل إزالة الكربون لكل بلد
بعد وقف الزيادة سيكون عامالً مح ِّدداً في االنبعاثات التراكمية العالمية .مع
ذلك ،من الواضح أنَّ البلدان التي أوقفت زيادة انبعاثاتها من غاز الدفيئة لم
بقدر كا ٍ
ف من السرعة منذ سنة الذروة.
تخ ّفض بعد من انبعاثاتها ٍ

الشكل م.ت  :3-2عدد البلدان التي تكون قد أوقفت زيادة انبعاثاتها أو التزمت بذلك ،مر ّتبة بحسب العقد (كلّي) والنسبة المئوية المغطاة من االنبعاثات العالمية (كلّي )

ﻋدد اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ
أوﻗﻔت زﯾﺎدة
اﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺗﮭﺎ:

٥۷

٥۳

٤۹

۳۳
۱۹

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣن
اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ُﺗ ﱢ
ﻣﺛﻠﮭﺎ ھذه اﻟﺑﻠدان:

٦۰

٪

ﺑﺣﻠول ﻋﺎم ۲۰۳۰
المصدر :ليفين وريتش ()2017

٤۰

٪

ﺑﺣﻠول ﻋﺎم ۲۰۲۰

۳٦

٪

ﺑﺣﻠول ﻋﺎم ۲۰۱۰

۱۸

٪

ﺑﺣﻠول ﻋﺎم ۲۰۰۰

۲۱

٪

ﺑﺣﻠول ﻋﺎم ۱۹۹۰
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ً
مجتمعة تقف على المسار
رغم أنَّ البلدان األعضاء في مجموعة العشرين
صوب تحقيق مستويات االنبعاث المستهدفة في عام  2020المُشار
الصحيح
َ
إليها في تعهدات كانكون ،فهناك بعض البلدان (كندا وإندونيسيا والمكسيك
وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا والواليات المتحدة األمريكية) إمّا أنها من
غير المتوقع أن تحقق تعهدات كانكون الخاصة بها ،أو أنّ استيفاءها لتلك
التعهدات يعتريه الشك.
ً
في الوقت الحاضر ،فإن بلدان مجموعة العشرين مجتمعة ليست على
المسار الصحيح نحو الوفاء بمساهماتها المحددة وطنيا ً غير المشروطة
بحلول عام  .2030وتقصُر مسارات انبعاثات غاز الدفيئة في نصف
بلدان مجموعة العشرين تقريبا ً عن تحقيق مساهماتها المحددة وطنيا ً غير
المشروطة ،وهي (األرجنتين وأستراليا وكندا وبلدان االتحاد األوروبي
الـ  ،28وجمهورية كوريا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا
والواليات المتحدة األمريكية) .تسير ثالثة بُلدان أعضاء في مجموعة
العشرين (البرازيل والصين واليابان) في الطريق الصحيح نحو بلوغ
أهداف مساهماتها المحددة وطنيا ً في ظ ّل السياسات الراهنة ،في حين يتوقع
أن تكون االنبعاثات في ّ
ظل السياسات الراهنة لثالثة بلدان إضافية هي (الهند
وروسيا وتركيا) دون مساهماتها المحددة وطنيا ً غير المشروطة بما يزيد عن
 10في المائة .يعكس هذا ،في بعض الحاالت ،مستوى منخفضا ً نسبيا ً من
الطموح في المساهمات المحددة وطنياً .وهناك ب َلدان (إندونيسيا والمكسيك)
من غير المؤكد بعد ما إذا كانا في مسارهما الصحيح نحو بلوغ أهداف
مساهماتها المحددة وطنيا ً عام  2030في ظ ّل السياسات الراهنة.

يتعيّن على البُلدان األعضاء في مجموعة العشرين تنفيذ سياسات إضافية
لزيادة تخفيض انبعاثاتها السنوية من غاز الدفيئة بما يقرب من  2.5غيغا
طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بُغية تحقيق مساهماتها المحددة وطنيا ً
غير المشروطة ،وبما يقرب من  3.5غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد
الكربون لتحقيق مساهماتها المحددة وطنيا ً المشروطة بحلول عام .2030
وقد تراجعت هذه االنخفاضات المطلوبة بنحو  1غيغا طن من مكافئ ثاني
أكسيد الكربون بالمقارنة مع سنة  ،2017وذلك بسبب انخفاض توقعات
االنبعاثات في إطار السياسات الراهنة في كل من الصين ودول االتحاد
األوروبي الـ  28والواليات المتحدة األمريكية.
 .3في عام  ،2030تبلغ الفجوة بين مستويات االنبعاث في ظل ّ
التنفيذ الكامل للمساهمات المحددة وطنياً ،المشروطة ،وتلك
المتسقة مع مسارات التكلفة األقل لهدف الدرجتين مئويتين،
ما قدره  13غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ،وفي
حال اقتصر التنفيذ على المساهمات المحددة وطنيا ً المشروطة
فإن الفجوة ستزيد لتصل إلى  15غيغا طن من مكافئ ثاني
أكسيد الكربون .أما الفجوة في حالة هدف الدرجة ونصف
المئوية فتبلغ  29غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
و 32غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون على التوالي.
ً
مقارنة بعام  2017نتيجة قائمة المراجع
وقد زادت هذه الفجوة
الموسعة واألكثر تنوعا ً حول مسارات هدَ في الدرجة ونصف
ّ
مئوية والدرجتين مئويتين التي أُعِ دت للتقرير الخاص الصادر
عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

الجدول م.ت  :1-2إجمالي انبعاثات غاز الدفيئة في عام  2030في ظ ّل السيناريوهات المختلفة (المتوسط والنطاق المئين العاشر إلى التسعين) ،وانعكاسات
درجة الحرارة والفجوة الناجمة عنها في االنبعاثات.
السيناريو
(مقرب إلى
ّ
أقرب غيغا طن)

عدد
السيناريوهات
في المجموعة

إجمالي االنبعاثات
العالمية في
عام 2030
[غيغا طن من
مكافئ ثاني
أكسيد الكربون]

خط األساس انعدام
السياسات

179

)70–60( 65

نتائج درجات الحرارة التقديرية
فرصة
%50

فرصة
%66

فرصة
%90

فجوة االنبعاثات في عام 2030
[غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون]
دون درجتين
مئويتين

دون  1.8درجة
مئوية

دون  1.5درجة
مئوية في
عام 2100

السياسات الراهنة

4

)60–56( 59

)20–16( 18

)25–22( 24

)36–32( 35

المساهمات المحددة
وطنيا ً غير المشروطة

12

)58–52( 56

)17–12( 15

)23–17( 21

)34–28( 32

المساهمات المحددة
وطنيا ً المشروطة

10

)55–49( 53

)15–9( 13

)20–15( 19

)31–26( 29

دون درجتين
مئويتين
(فرصة )%66

29

)45–38( 40

دون  1.8درجة
مئوية
(فرصة )%66

43

)40–30( 34

دون  1.5درجة
مئوية في
عام 2100
(فرصة )%66

13

)30–22( 24

الذروة:
1.8–1.7
درجة مئوية

الذروة:
2.0–1.9
درجة مئوية

الذروة:
2.6–2.4
درجة مئوية

في عام :2100
1.7–1.6
درجة مئوية

في عام :2100
1.9–1.8
درجة مئوية

في عام :2100
2.5–2.3
درجة مئوية

الذروة:
1.7–1.6
درجة مئوية

الذروة:
1.8–1.7
درجة مئوية

الذروة:
2.3–2.1
درجة مئوية

في عام :2100
1.6–1.3
درجة مئوية

في عام :2100
1.7–1.5
درجة مئوية

في عام :2100
2.2–1.9
درجة مئوية

الذروة:
1.6–1.5
درجة مئوية

الذروة:
1.7–1.6
درجة مئوية

الذروة:
2.1–2.0
درجة مئوية

في عام :2100
1.3–1.2
درجة مئوية

في عام :2100
1.5–1.4
درجة مئوية

في عام :2100
1.9–1.8
درجة مئوية

مالحظة :اح ُتسبت أرقام الفجوة ونطاقاتها استناداً إلى األرقام األصلية (بدون تقريب) ،لذا فإنها قد تختلف عن األرقام المقرّ بة (العمود الثالث) في الجدول .األرقام مقربة إلى قيمة غيغا طن من مكافئ
ثاني أكسيد الكربون الكاملة .جرى تجميع انبعاثات غاز الدفيئة مع قيم إمكانية االحترار العالمي لمدة مائة عام الواردة في التقرير التقييمي الثاني للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ .قد
تختلف المساهمات المحددة وطنيا ً وتوقعات سياسات االنبعاث الراهنة قليالً عن األرقام الواردة في اإلطار  11من فصل االستعراض للتقرير الخاص الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية
بتغير المناخ (بيرتولدي وآخرون )2018 ،نظراً إلدراج دراسات جديدة وردت بعد آخر موعد حددته الهيئة الستالم المؤلفات .جُمعت المسارات ضمن ثالث فئات تبعا ً لما إذا كان الحد األقصى
التراكمي النبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل من  600غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ،وبين  600و 900غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ،أو بين  900و 1300غيغا طن من
مكافئ ثاني أكسيد الكربون بدءاً من عام  2018وما يليه ،إلى حين بلوغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مستوى صفريا ً صافياً ،أو إلى نهاية القرن في حال عدم بلوغ المستوى الصفري الصافي
قبل ذلك الحين .تفترض المسارات إجراءات عملية محدودة حتى عام  2020والتخفيف األمثل في التكلفة بعد ذلك .تستند النتائج التقديرية لدرجات الحرارة إلى الطريقة الم ّتبعة في التقرير التقييمي
الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
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س ُّد فجوة االنبعاثات -دور الجهات الفاعلة غير الحكومية ودون الوطنية

(الجدول م.ت  .)1ويتيح إدماج مستوى  1.8درجة مئوية مزيداً من التفسير
والنقاش الدقي َقين لدرجات الحرارة المستهدَفة في اتفاق باريس.

يستند تقرير فجوة االنبعاثات  2018إلى عدد كبير من سيناريوهات التكلفة
األقل الجديدة الستيفاء هدف تقييد االحترار العالمي بدرجتين مئويتين
ودرجة ونصف مئوية .تو َّف َر خالل العام الماضي  16سيناريو لكل من فئتي
مسار الدرجة ونصف المئوية والدرجتين مئويتين؛ أما هذه السنة فهناك ما
يصل مجموعه إلى  85سيناريو .وتتسم هذه السيناريوهات الجديدة بأنها
أكثر تنوعا ً وغالبا ً ما تحدد إمكانيات قصوى أقل على صعيد إزالة ثاني
أكسيد الكربون ،وهو ما يُسفِر عن انخفاضات أكثر على مدار العقود القادمة
للبقاء ضمن حدود ميزانية الكربون اإلجمالية نفسها .ينظر كل سيناريو
من السيناريوهات في مسارات التكلفة األقل للتخفيف من تغير المناخ
التي تباشر التخفيض بدءاً من عام  ،2020ويستند إلى النموذج المناخي
واإلعداد المستخدَ م في تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية
بتغير المناخ.

تشير التقديرات إلى أن السياسات الراهنة ستخفض االنبعاثات العالمية في
عام  2030بما يقرب من  6غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
بالمقارنة مع سيناريو انعدام السياسات (الجدول م.ت  .)1ويتماشى ذلك
مع تقييم عام  ،2017ما يعني أن الدراسات لم ت ِجد تقدما ً هاما ً وواضحا ً في
تنفيذ السياسات التي من شأنها تفعيل المساهمات المحددة وطنيا ً بما يُم ِّكن
من تحقيقها بحلول عام .2030
ُ
تحديثات تقييم هذا العام إلى تغييرات في مستويات انبعاث غاز
ُتفضي
الدفيئة في عام  ،2030وذلك عند مقارنتها بتقرير فجوة االنبعاثات
لعام  ،2017بما ينسجم مع هدف تقييد االحترار العالمي عند مستوى
درجتين مئويتين أو أقل .طبقا ً لتقديرات السيناريو الجديد ،ينبغي لجميع
انبعاثات غاز الدفيئة أالَّ تتجاوز ( 40النطاق  )45–38غيغا طن من
مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام  ،2030إذا أريدَ لهدف الدرجتين
مئويتين أن يتحقق بفرصة تبلغ نحو  66في المائة تقريباً .إلبقاء االحترار

اختيرت ثالثة مستويات لدرجات الحرارة هي :درجتان مئويتان
و 1.8درجة مئوية و 1.5درجة مئوية بهدف توفير نظرة عامة أكثر
دقة على المسارات التي ُتبقي االحترار في نطاق درجتين مئويتين إلى
درجة ونصف درجة مئوية ،بما في ذلك تقديم لمحة عامة حول وقف زيادة
االنبعاثات ونتائج درجة حرارة عام  2100المرتبطة بمختلف االحتماالت

الشكل م.ت  :1-3االنبعاثات العالمية من غاز الدفيئة في ظ ّل السيناريوهات المختلفة وفجوة االنبعاثات في عام ( 2030التقدير المتوسط والنطاق المئين
العاشر إلى التسعين)
۷۰

ﺧط اﻷﺳﺎس ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌدام اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
٦۰

ﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟراھﻧﺔ
ﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣﺣددة وطﻧﯾﺎ ً ﻏﯾر اﻟﻣﺷروطﺔ

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣﺣددة وطﻧﯾﺎ ً ﻏﯾر اﻟﻣﺷروطﺔ

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣﺣددة وطﻧﯾﺎ ً اﻟﻣﺷروطﺔ

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣﺣددة وطﻧﯾﺎ ً ﻏﯾر اﻟﻣﺷروطﺔ

اﻟﻔﺟوة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﺑﻘﺎء
ﺿﻣن ﺣد اﻟدرﺟﺔ
وﻧﺻف اﻟﻣﺋوﯾﺔ

اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﻠﻣﺳﺗوى
اﻟﻣﺗﺳق ﻣﻊ اﻟدرﺟﺗﯾن
ﻣﺋوﯾﺗﯾن ٤۰ :ﻏﯾﻐﺎ طن
ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد
اﻟﻛرﺑون )اﻟﻧطﺎق (٤٥-۳۸

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣﺣددة وطﻧﯾﺎ ً اﻟﻣﺷروطﺔ

۳۲ﻏﯾﻐﺎ طن
ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون

۲۹ﻏﯾﻐﺎ طن
ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون

٥۰

 ۱۳ﻏﯾﻐﺎ طن
ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون

اﻟﻔﺟوة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ
ﻟﻠﺑﻘﺎء ﺿﻣن ﺣد
درﺟﺗﯾن ﻣﺋوﯾﺗﯾن

ُﺗﺑﯾّن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠون اﻟﻔﯾروزي
اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾّد ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ
اﻟﺣرارة ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ً ﺑﻣﺎ ﯾﻘل ﻋن درﺟﺗﯾن
ﻣﺋوﯾﺗﯾن ﺑﺣﻠول ﻋﺎم  ۲۱۰۰ﺑﻔرﺻﺔ
ﺗﺑﻠﻎ ﻧﺣو  ٦٦ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ

ﻧطﺎق اﻟدرﺟﺗﯾن
ﻣﺋوﯾﺗﯾن

ﻧطﺎق اﻟدرﺟﺔ
وﻧﺻف اﻟﻣﺋوﯾﺔ

اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﻠﻣﺳﺗوى
اﻟﻣﺗﺳق ﻣﻊ اﻟدرﺟﺔ وﻧﺻف
اﻟﻣﺋوﯾﺔ ۲٤ :ﻏﯾﻐﺎ طن ﻣن
ﻣﻛﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون
)اﻟﻧطﺎق (۳۰-۲۲

٤۰

ُﺗﺑﯾّن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺧﺿراء اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾّد
ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺣرارة ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ً ﺑﻣﺎ ﯾﻘل ﻋن
درﺟﺔ وﻧﺻف ﻣﺋوﯾﺔ ﺑﺣﻠول ﻋﺎم ۲۱۰۰
ﺑﻔرﺻﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﻧﺣو  ٦٦ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ

۳۰

۷۰

۲۰

ﺧط اﻷﺳﺎس ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌدام اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت

٦۰

ﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟراھﻧﺔ
ﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣﺣددة وطﻧﯾﺎ ً ﻏﯾر اﻟﻣﺷروطﺔ
ﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣﺣددة وطﻧﯾﺎ ً اﻟﻣﺷروطﺔ

٥۰

ﻧطﺎق اﻟدرﺟﺗﯾن
ﻣﺋوﯾﺗﯾن

٤۰
۳۰
۲۰

ﻧطﺎق اﻟدرﺟﺔ
وﻧﺻف اﻟﻣﺋوﯾﺔ

۱۰
۰

۲۰٥۰

۲۰٤۰

۲۰۳۰

۲۰۲۰

۲۰۱۰

۲۰۳۰

۲۰۲٥

۲۰۲۰

۲۰۱٥

ﻏﯾﻐﺎ طن ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون

۱٥ﻏﯾﻐﺎ طن
ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون

ﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت
اﻟﻣﺣددة وطﻧﯾﺎ ً اﻟﻣﺷروطﺔ
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العالمي عند مستوى  1.8درجة مئوية مع فرصة  66في المائة ،ينبغي أالَّ
تتجاوز االنبعاثات العالمية لغازات الدفيئة ما قدره ( 34النطاق )40–30
غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون .وإلبقاء ارتفاع الحرارة دون
عتبة  1.5درجة مئوية في عام  2100بفرصة  66في المائة (وهو ما
يرتبط بعدم التجاوز أو التجاوز الضئيل) ،ينبغي أالّ تتجاوز االنبعاثات
العالمية من غاز الدفيئة في عام  2030ما قدره ( 24النطاق )30–22
غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
بحسب التقديرات فإن التنفيذ الكامل للمساهمات المحددة وطنيا ً غير
المشروطة سوف يُسفر عن فجوة تبلغ  15غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد
الكربون (النطاق  )17–12في عام  2030بالمقارنة مع سيناريو الدرجتين
مئويتين .ويزيد هذا الرقم عن الفجوة المقررة في التقرير السابق بنحو
 2غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون نظراً ألن أحدث سيناريوهات
الدرجتين مئويتين تشير إلى نقط ٍة مرجعي ٍة أكثر انخفاضاً .عالو ًة على
ذلك ،إذا ما ُن ِّفذت المساهمات المحددة وطنيا ً المشروطة تنفيذاً كامالً فإن
الفجوة ستنخفض بنحو  2غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون .تبلغ
فجوة االنبعاثات بين المساهمات المحددة وطنيا ً غير المشروطة ومسارات
الدرجة ونصف المئوية نحو  32غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
(النطاق  .)34–28ويزيد هذا الرقم عن التقييم الوارد في تقرير 2017
بنحو  13غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بسبب العدد الكبير من
دراسات السيناريوهات المتاحة التي تعتمد بصورة أقل على إزالة كميات
ظهر قي َم نقاط مرجعية أقل في
كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وبالتالي فإنها ُت ِ
عام  .2030ومن شأن التنفيذ الكامل لكال المساهمات المحددة وطنيا ً غير
المشروطة والمشروطة أن يقلّص هذه الفجوة بنحو  3غيغا طن من مكافئ
ثاني أكسيد الكربون.
سوف يفضي التنفيذ الكامل للمساهمات المحددة وطنيا ً غير المشروطة
وضمان مواصلة العمل المتعلق بالمناخ بصورة م ّتسقة طيلة القرن الحادي
والعشرين إلى ارتفاع في متوسط درجة الحرارة قدره  3.2درجة مئوية
(بنطاق يتراوح بين  2.9و 3.4درجة مئوية) بحلول عام  2100قياسا ً إلى
مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ،وليستمر بعد ذلك .سوف يفضي التنفيذ
الكامل للمساهمات المحددة وطنيا ً المشروطة إلى خفض هذه التقديرات بـ 2.0
درجة مئوية بحلول عام  ،2100وهذه التوقعات مماثلة لتقديرات عام .2017
 .4يتع َّين على ال ُبلدان تعزيز طموحات المساهمات المحددة وطنيا ً
وزيادة فاعلية السياسات المحلية ورفع مستواها لتحقيق
األهداف المتعلقة بدرجة الحرارة في اتفاق باريس .لسدّ فجوة
االنبعاثات لعام  2030وضمان إزالة الكربون على المدى
الطويل بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس ،يجب على البلدان
يوجه
رفع مستوى طموحاتها بشأن األهداف المتعلقة بالتخفيفِّ .
تعزيز الطموح في المساهمات المحددة وطنيا ً إشارة ها ّمة بشأن
االلتزام بأهداف التخفيف على كال المستويين الدولي والمحلي.
مع هذا فإن السياسات المحلية تع ُّد بالغة األهمية في ترجمة
طموح التخفيف إلى إجراءات عملية.
ويمكن في هذا السياق النظر إلى الطموح بكونه مزيجا ً من تحديد األهداف
واالستعداد للتنفيذ والقدرة على مواصلة التخفيضات بمرور الوقت.
هناك طرق مختلفة يمكن من خاللها لبل ٍد ما أن ّ
يعزز طموح التخفيف في
المساهمات المحددة وطنيا ً (الشكل م.ت  .)4وال تتنافى هذه الخيارات فيما
بينها ،كما إن مسألة ما إذا كان تنقيح المساهمات المحددة وطنيا ً يُسفِر عن
تحسين الطموح تتوقف على مستوى التنقيح أكثر مما تتعلق بشكله .ومن
المهم للبلدان أن تنظر في طيف واسع من الخيارات لتحديد أكثرها جدوى
وعملية في ظروفها الفريدة وفي تحقيق االنخفاضات الكبيرة في االنبعاثات
الالزمة لس ّد الفجوة.
ٌ
ثغرات رئيسية في نطاق تغطية السياسات المحلية وصرامتها،
ال تزال هناك
بما في ذلك بين أعضاء مجموعة العشرين ،وعلى سبيل المثال في تخفيض
دعم الوقود األحفوري ،وتدابير كفاءة المواد في الصناعة ،والنفط وغاز
الميثان ،ومخططات دعم الطاقة المتجددة للتسخين والتبريد ،ومعايير
االنبعاث للمركبات الثقيلة ،وبرامج التنقل الكهربائية .كما يمكن تحسين
الصرامة حتى في الجوانب التي تكون تغطية السياسات مرتفعة فيها .وعلى
سبيل المثال ،مع أنَّ جميع دول مجموعة العشرين تضع سياسات لدعم
مصادر الطاقة المتجددة في قطاع الكهرباء ،ال يزال ممكنا ً تعزيز صرامة
هذه السياسات.

إنَّ اإلمكانية الف ّنية لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة كبيرة ويمكن أن تكون
قدر كبير من هذه
كافية لسد فجوة االنبعاثات في عام  .2030ويمكن تحقيق ٍ
اإلمكانية من خالل زيادة وتكرار السياسات الراهنة التي أثبتت فاعليّتها
والتي ُتساهم في الوقت نفسه في تحقيق األهداف الرئيسية للتنمية المستدامة.
أتاح تقرير فجوة االنبعاثات لعام  2017تقييما ً محدَّثا ً إلمكانات خفض
االنبعاثات القطاعية الممكنة فنيا ً واقتصاديا ً في عام  2030مع األخذ في
االعتبار أسعاراً تصل إلى  100دوالر أمريكي/طن من مكافئ ثاني أكسيد
الكربون .وقد وجد التقرير أن باإلمكان خفض االنبعاثات العالمية من
غاز الدفيئة بقدر ( 33النطاق  )36–30غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد
الكربون/سنة في عام  ،2030بالمقارنة مع سيناريو السياسات الحالية
لـــ 59غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون/سنة (الفصل الثالث).
باإلضافة إلى ذلك ،إذا أُدمِج عدد من خيارات التخفيف األحدث واألقل يقينا ً
فإن اإلمكانات التخفيفية سترتفع لتصل إلى ( 38النطاق  )41–35غيغا
طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون .وبالتالي فإنّ إمكانات خفض االنبعاثات
كافية لس ّد الفجوة في عام  .2030وبحسب ما بيَّنه تقرير فجوة االنبعاثات
لعام  ،2017يكمن جزء كبير من اإلمكانات الف ّنية في ثالثة مجاالت واسعة:
الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ،والمعدّات والسيارات
التي تتسم بكفاءة استهالك الطاقة ،والتحريج ووقف إزالة الغابات.
وكثير غيرها -وعبر جميع البلدان -هناك إمكانية كبيرة
في هذه المجاالت
ٍ
لتحقيق جزء أساسي من إمكانات التخفيف الف ّنية من خالل تكرار سياسات
الممارسات الجيدة التي أثبتت جدواها والتي بإمكانها في الوقت نفسه أن
ُتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرئيسية .ومن شأن تحقيق هذه
اإلمكانات أن يقلّص الفجوة بدرجة كبيرة بحلول عام  2030وبما يتجاوز
المساهمات المحددة وطنيا ً الحالية.
 .5يؤ ّدي العمل غير الحكومي ودون الوطني دوراً ها ّما ً في الوفاء
بالتعهدات الوطنية ،ويمكن أن تنطوي اإلجراءات غير الحكومية
ودون الوطنية على إمكانات تخفيف هامة في نهاية المطاف،
بما يتيح للبلدان رفع سقف طموحها ،إالَّ أنَّ اآلثار الحالية محدودة
للغاية ورديئة التوثيق
ُتو ِّفر الجهات الفاعلة غير الحكومية مساهمات هامة في العمل المناخي بما
يتجاوز تخفيضات انبعاثاتها المحددة كمياً .فهي تبني الثقة في الحكومات
فيما يتعلق بسياسات المناخ وتدفع نحو أهداف وطنية أكثر طموحاً .وتو ّفر
بدور تنسيقي مع الحكومات الوطنية بشأن
كذلك مساحة للتجريب أو تقوم
ٍ
تنفيذ سياسات المناخ .وتعمل المبادرات والجهات الفاعلة أيضا ً على تحفيز
اتخاذ إجراءات مناخية إضافية ودعمها واإليحاء بها من خالل تبادل المعرفة
والممارسات الجيدة ،واالنخراط في التأييد وحوار السياسات ،والمساعدة في
صياغة خطط العمل ومكافأة اإلجراءات المتعلقة بالمناخ واالعتراف بها.
المشاركة تصاعداً سريعاً :فقد تعهَّدت بإجراءات
يشهد عدد الجهات الفاعلة
ِ
التخفيف أكثر من  7000مدينة في  133بلداً و 245منطقة من  42بلداً،
باإلضافة إلى ما يزيد عن  6000شركة بإيرادات ال تقل عن  36تريليون
ّ
وتغطي االلتزامات أجزاء واسعة من االقتصاد وهي تتوسع
دوالر أمريكي.
تدريجيا ً في تغطيتها اإلقليمية .ويشارك الكثير من الجهات الفاعلة في ما
يُعرف ’بالمبادرات التعاونية الدولية‘ ،التي تتميّز بمشاركة متعددة البلدان
ومتعددة الجهات الفاعلة.
تبدو األرقام مثيرة لإلعجاب ،ولكن تظ ّل هناك إمكانات كبيرة للتوسع.
واستناداً إلى البيانات المتاحة ،فإنّ المبادرات الوطنية والدولية الراهنة
ال ّ
تمثل ح ّتى  20في المائة من سكان العالم ،وما يزال بإمكان الكثير
من الشركات األخرى من ضمن ما يفوق  500,000شركة مطروحة
للتداول العام حول العالم ،التصرُّ ف ،بل ويجب عليها التصرُّ ف .من
الناحية المالية ،اُصدِر سج ٌّل بقيمة ما يزيد عن  74مليار دوالر أمريكي
من السندات الخضراء في النصف األول من عام  ،2018لكنَّ هذا الرقم
يظ ّل ممثالً لجزء ضئيل فحسب من أسواق رؤوس األموال في العالم.
إمكانات خفض االنبعاث من قِبل الجهات الفاعلة غير الحكومية
كبيرة ،غير أن التقديرات تتفاوت تفاوتا ً ملحوظا ً عبر الدراسات
(الشكل م.ت  .)5وإذا ما ت ّم االرتقاء بمستوى المبادرات التعاونية
ً
الدولية إلى أقصى إمكاناتها فإنَّ التأثير قد يكون كبيراً
مقارنة
بالسياسات الراهنة :إذ يصل حتى  19غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد
الكربون سنويا ً بحلول عام ( 2030النطاق  23–15غيغا طن من
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الشكل م.ت  :1-4التصنيف النموذجي لتعزيز طموح التخفيف في المساهمات المحددة وطنيا ً

ﺗﻌزﯾز ھدف اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز دﻓﯾﺋﺔ
أو إﺿﺎﻓﺗﮫ

ﺗﻌزﯾز ھدف اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﻗطﺎﻋِ ﻲّ
ﻟﻐﺎزات دﻓﯾﺋﺔ ﻏﯾر ﻛرﺑوﻧﯾﺔ أو
إﺿﺎﻓﺗﮫ

ﺗﻌزﯾز ﺳﯾﺎﺳﺎ ٍ
ت وإﺟراءات
ﻋﻣﻠﯾﺔ أو إﺿﺎﻓﺗﮭﺎ

زﯾﺎدة ﺻراﻣﺔ ھدف اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت
ﻏﺎزات دﻓﯾﺋﺔ ﻣوﺟود

زﯾﺎدة ﺻراﻣﺔ ھد ٍ
ف ﻗطﺎﻋِ ﻲّ
ﻟﻐﺎزات دﻓﯾﺋﺔ ﻏﯾر ﻛرﺑوﻧﯾﺔ

ﺗﻌزﯾز ﺳﯾﺎﺳﺎ ٍ
ت وإﺟراءات
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣوﺟودة أو إﺿﺎﻓﺗﮭﺎ

اﻟﺗوﺳُﻊ ﻓﻲ ﻧطﺎق وﺗﻐطﯾﺔ ھدف
اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات دﻓﯾﺋﺔ ﻣوﺟود

ُ
ﺗﺳﺑﯾق اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ﻟﮭد ٍ
ف
ﻗطﺎﻋِ ﻲّ ﻣن ﻏﺎزات دﻓﯾﺋﺔ ﻏﯾر
ﻛرﺑوﻧﯾﺔ

ت وإﺟراءا ٍ
إﺿﺎﻓﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎ ٍ
ت
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟدﯾدة

ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭدف اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت
ﻏﺎزات دﻓﯾﺋﺔ ﻣوﺟود

اﻹﻋﻼن ﻋن ﻧ ّﯾ ِﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺟﺎح
ﻓﺎﺋق ﻓﻲ إﺣراز ھد ٍ
ف ﻗطﺎﻋِ ﻲّ ﻣن
ﻏﺎزات دﻓﯾﺋﺔ ﻏﯾر ﻛرﺑوﻧﯾﺔ

اﻹﻋﻼن ﻋن ﻧ ّﯾ ِﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺟﺎح
ﻓﺎﺋق ﻓﻲ إﺣراز ھدف اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت
ﻏﺎزات دﻓﯾﺋﺔ ﻣوﺟود

اﻋﺗﻣﺎد ھد ٍ
ف ﻗطﺎﻋِ ﻲّ ﺟدﯾد
ﻟﻐﺎزات دﻓﯾﺋﺔ ﻏﯾر ﻛرﺑوﻧﯾﺔ

ﻣواءﻣﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺣددة
وطﻧﯾﺎ ً ﻣوﺟودة ﻣﻊ أھداف
طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻻﻟﺗزاﻣﺎت
اﻟﻣﺣددة وطﻧﯾﺎ ً ﺑواﺳطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
واﻹﺟراءات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم
اﻟﻣﺳﺎرات اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻹزاﻟﺔ
اﻟﻛرﺑون

ﺗﻌزﯾز اﻟطراﺋق ﻟﮭدف اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت
ﻏﺎزات دﻓﯾﺋﺔ ﻣوﺟود
ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧوع ﻟﮭدف اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت
ﻏﺎزات دﻓﯾﺋﺔ ﻣوﺟود

اﻋﺗﻣﺎد ھدف اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت
ﻏﺎزات دﻓﯾﺋﺔ ﺟدﯾد
ﻓراﻧزن وآﺧرون(۲۰۱۷) ،
اﻟﻣﺻدر :ﻣﻘﺗﺑس ﻣن
ِ
فرانزن وآخرون)2017( ،
المصدر :مقتبس من
ِ

مكافئ ثاني أكسيد الكربون) بحسب إحدى الدراسات .وفي حال تحقق
ذلك فسوف يكون فعّاالً في س ّد فجوة االنبعاثات لمسارات الدرجتين
مئويتين.

ودون الوطنية التي تجري عالميا ً محدو ٌد نظراً للمستوى المنخفض الحالي
للبيانات المتاحة وعدم وجود تقارير متسقة عن اإلجراءات المتعلقة بالمناخ
للجهات الفاعلة غير الحكومية ودون الوطنية.

ومع ذلك ،ما تزال التخفيضات اإلضافية لالنبعاثات في ظل التنفيذ الكامل
لاللتزامات التي تعهدت بها حتى اآلن الجهات الفاعلة غير الحكومية،
بصورة مفردة ،محدود ًة للغاية :تصل إلى  0.45غيغا طن من مكافئ ثاني
أكسيد الكربون/سنة (النطاق  0.7–0.2غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد
الكربون/سنة) بحلول عام  2030بالمقارنة مع التنفيذ الكامل للمساهمات
المحددة وطنيا ً غير المشروطة ،وما يصل إلى  1.85غيغا طن من مكافئ
ثاني أكسيد الكربون/سنة (النطاق  2.2–1.5غيغا طن من مكافئ ثاني
أكسيد الكربون/سنة) بالمقارنة مع السياسات الراهنة .إنّ التقييم األكثر
شموالً لجميع اإلجراءات المتعلقة بالمناخ للجهات الفاعلة غير الحكومية

يج ُد ُر بالجهات الفاعلة غير الحكومية تب ّني مبادئ مشتركة لدى صياغة
ً
إجراءاتها .وينبغي لمبادئ كهذه أن تتضمَّن أهدافا ً
واضحة وقابلة للقياس
استناداً إلى النقاط المرجعية ذات الصلة ،والقدرة الفنية للجهات الفاعلة،
ومدى توافر الحوافز المالية ووجود الدعم التنظيمي.
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الشكل م.ت  :4-5نطاق التخفيضات التقديرية المحتملة في االنبعاث وفقَ دراسات مختلفة للجهات الفاعلة غير الحكومية
الشكل 4-5ب :رفع مستوى التخفيضات المحتملة لالنبعاثات على
أساس المبادرات الفردية والمتعددة

الشكل 4-5أ :إمكانات خفض االنبعاث بموجب
االلتزامات التي تعهّدت بها المساهمات المحددة وطنيا ً
۷۰

ﺧط اﻷﺳﺎس ﻟﺣﺎﻟﺔ
ﻋدم وﺟود ﺳﯾﺎﺳﺔ

٦٥

ﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
اﻟراھﻧﺔ

٥۹

ﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت
اﻟﻣﺣددة وطﻧﯾﺎ ً
ﻏﯾر اﻟﻣﺷروطﺔ

٥٦

ﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟدرﺟﺗﯾن
ﻣﺋوﯾﺗﯾن

٤۰

اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﻣُﻧﻔردة
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 .6يمكن إلصالح السياسات المالية أن يلعب دوراً رئيسيا ً في إيجاد
حوافز قوية لالستثمارات خفيضة الكربون والحد من انبعاثات
غازات الدفيئة .يمكن استخدام عائدات تسعير الكربون لتقليل
الضرائب األخرى وزيادة اإلنفاق على القضايا االجتماعية
أو تعويض األسر ذات الدخل المنخفض .وبإمكان سلسلة
إجراءات اإلصالح المالي المصممة جيداً أن تقلل تكاليف تخفيف
االنبعاثات ،مما يجعل هذه اإلصالحات المالية تحظى بمزي ٍد من
القبول االجتماعي .وال يزال استخدام تسعير الكربون لخفض
كثير من البلدان
انبعاثات غازات الدفيئة في طور الظهور في
ٍ
وال يط َّبق عموما ً على مستوى كا ٍ
تحول حقيقي نحو
ف لتيسير
ٍ
مجتمعات خفيضة الكربون.
ُتع ّد السياسة المالية أداة حكومية رئيسية إلدارة االقتصاد الوطني والتأثير
فيه ويمكن استخدامها لفرض ضريبة على الوقود األحفوري أو دعم البدائل
المنخفضة االنبعاث كطريق ٍة للتأثير على انبعاثات الكربون ولتكون في نهاية
المطاف بمثابة استثمارات في قطاع الطاقة.
كثير من البلدان ،يُع ّد تسعير انبعاثات الكربون من خالل الضرائب
وفي
ٍ
أو األنظمة التجارية المحلية الخاصة باالنبعاثات جزءاً من السياسة الوطنية
المتعلقة بالمناخ ،ويُشار إليه في كثير من المساهمات المحددة وطنيا ً بكونه
إحدى أدوات السياسة التي يمكن االستعانة بها .قبل عام  ،2005حينما
دخل بروتوكول كيوتو حيّز التنفيذ ،كانت ضرائب الكربون أو األنظمة
التجارية بالكاد تشمل أي انبعاثات .وقد ارتفع نطاق تغطية سياسات تسعير
الكربون الصريحة إلى نحو  5في المائة من انبعاثات غاز الدفيئة عالميا ً بين

عامي  2005و ،2010ويُعزى ذلك بصورة رئيسية إلى استحداث االتحاد
األوروبي لالتجار باالنبعاثات .بين عامي  2010و ،2018ارتفع نطاق التغطية
إلى نحو  15في المائة من االنبعاثات العالمية ،مع وجود  51مبادرة تسعير
ً
ُجدولة .وإذا ن َّفذت الصين تسعير الكربون وفقا ً لما هو مُعلن فإن
للكربون
حالية أو م َ
نطاق التغطية سيرتفع إلى نحو  20في المائة من االنبعاثات العالمية لغاز الدفيئة.
مع ذلك فإن السياسات المالية في معظم البلدان غير موجّ هة بع ُد صوب
تحقيق التحول إلى اقتصاد خفيض الكربون .فتسعيرات الكربون السارية
منخفضة جداً وغير م ّتسقة ،كما أنَّ اإلطار األوسع للسياسات المالية غالبا ً
ما يكون غير متوافق مع أهداف السياسات المتعلقة بالمناخ .وباإلضافة
إلى تسعير الكربون ،تفرض كثي ٌر من الحكومات ضرائب محددة على
استخدام الطاقة وذلك بصورة جزئية لجني عائدا ٍ
ت إضافية .حتى عند النظر
في الضرائب المحددة المفروضة على الطاقة إلى جانب سياسات تسعير
الكربون الصريحة فإنَّ نصف االنبعاثات الناجمة عن الوقود األحفوري
غير مُسعَّرة بتاتاً ،كما تشير التقديرات إلى أنَّ  10في المائة فقط من
انبعاثات الوقود األحفوري العالمية مُسعَّرة بمستوى يتماشى مع هدف تقييد
االحترار العالمي بدرجتين مئويتين.
ً
ً
ظهر الدراسات أنّ ضريبة كربون تبلغ  70دوالرا أمريكيا لكل طنٍّ من
و ُت ِ
مكافئ ثاني أكسيد الكربون باإلضافة إلى التدابير الموجودة بإمكانها خفض
االنبعاثات من أكثر من  10في المائة بقليل في بعض البلدان إلى ما يفوق
 40في المائة في بلدان أخرى .عالو ًة على ذلك ،يمكن لضريبة كربون
إضافية وفق هذا النظام أن تزيد اإليرادات العامة في االقتصادات النامية
والناشئة بما يعادل  2في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.
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س ُّد فجوة االنبعاثات -دور الجهات الفاعلة غير الحكومية ودون الوطنية

الشكل م.ت  :3-6القضايا الرئيسية لجعل اإلصالحات المالية مجدية سياسيا ً (الجزء العلوي) والحلول والتدابير للتعامل معها (الجزء السفلي)

اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

ﺿﻣﺎن اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣُﻧﺻف ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف:
دﻋم اﻷﺳر واﻟﺷرﻛﺎت

ﺗﺧﻔﯾف أﺛر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧب:
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﺳرّ ب اﻟﻛرﺑون

اﻟﺣﻠول
واﻟﺗداﺑﯾر

ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﺄﯾﯾد اﻟﻌﺎم:
ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ
ﻷﺳﻌﺎر اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺿراﺋب اﻷﻋﻠﻰ

ﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺎت

ّ
اﻟﻣﺗﺄﺛرة:
دﻋم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت
اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺳﺗﮭدف
)اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻌﻣّﺎل(

ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻛرﺑون وﻓرض ﺿرﯾﺑﺔ
اﻟﻛرﺑون ﻋﻧد اﻟﺣدود )(BCA

ﺗﻌزﯾز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﺗﻐﯾّر اﻟﮭﯾﻛﻠﻲ
)اﻟطﺎﻗﺔ ،اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ(

ّ
اﻟﻣﺗﺄﺛرة :ﺻﻧﺎﻋﺎت ﻛﺛﯾﻔﺔ
دﻋم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت
اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ

ﺗﺟ ﱡﻧب اﻟﻧﻔور ﻣن اﻟﺣﻠول

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗواﺻل ﺑﺷﺄن اﻟﺗﺄﺛﯾرات

اﻟﺗوﻗﯾت واﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻣﻼﺋﻣَﺎن

اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ واﻟﺗﺄطﯾر

ﺧﻔض ﺿراﺋب اﻟدﺧل
ﺗﺣوﯾﻼت ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻸﺳَ ر /اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن

ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎخ،
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺧﻔﯾﺿﺔ اﻟﻛرﺑون

اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠﻌﺎﺋدات
مالحظةُ :تبيّن األسهم الخضراء الطرق المختلفة الستخدام العائدات من تسعير الكربون ،ويشار إلى التدابير المتعلقة بالتدفقات المالية بعالمة خضراء

ُتتخذ السياسات المالية لعدَّة أغراض ،وفي الواقع ،تدعم كثي ٌر من البلدان الوقودَ
األحفوري ألسباب اقتصادية واجتماعية مختلفة .وفي حال اإللغاء التدريجي
خفض في االنبعاثات
إلعانات الوقود األحفوري ،فسوف يُفضي ذلك إلى
ٍ
العالمية من غاز الدفيئة يصل حتى  10في المائة بحلول عام .2030
ينبغي وض ُع عِ دّة مسائل في االعتبار عند استحداث تسعير الكربون واإللغاء
التدريجي إلعانات الوقود األحفوري بهدف خفض انبعاثات الكربون.
ويوضّح الشكل م.ت  6أدناه هذه المسائل فضالً عن السبل الممكنة للتعامل
تسعير للكربون في سلسلة إجراءات اإلصالح المالي
معها .ويُع ُّد إدرا ٌج
ٍ
التدريجية والمُنصفة والمقبولة اجتماعيا ً وتحفي ُز االستثمار في صناعات
جديد ٍة مولِّد ٍة لفُرص العمل أمراً ضرورياً .ومن المفيد لصانعي السياسات
التأمل في تجربة اإلصالحات المالية البيئية األخرى ،إذ غالبا ً ما ساعدت
ً
إيجابية ،والتواصل الشفاف ،واالنخراط مع
النصوص المصاغة بصف ٍة
أصحاب المصلحة ،فضالً عن التعويض المالئم ،في التغلُّب على المناوأة
السياسية والشعبية للسياسات التي ترفع أسعار طاقة الوقود األحفوري.

مكونا ً أساسيا ً في أي محاولة لسد فجوة
ُ  .7يع ُّد تسريع االبتكار ّ
ج
االنبعاثات ،لكنه لن يحدث من تلقاء نفسه .وينطوي المز ُ
بين االبتكار في استخدام التقنيات الموجودة وفي سلوك تعزيز
االستثمار في إنشاء التقنيات واألسواق الجديدة على إمكان
تحول جذري في المجتمعات وخفض انبعاثاتها من غاز
إحداث ّ
الدفيئة.
استناداً إلى تقييم للدراسات الحالية حول اإلجراءات الناجعة ،هنالك خمسة
مبادئ أساسية أو ‘عوامل نجاح’ ينبغي لواضعي السياسات أخذها بعين
االعتبار عند تصميم السياسات والبرامج لتسريع االبتكار خفيض الكربون:
 .1يجب أن ُتبدي المؤسسات العامة رغبتها في تحمُّل مخاطر
المرحلة المبكرة التي تتحاشاها المؤسسات الخاصة.
 .2في المرحلة المتوسطة من سلسلة االبتكار ،يجب أن تكون
المؤسسات العامة قادرة على أن ترعى تأثيرات اآلراء المُستقاة
بين مختلف أجزاء المشهد االبتكاري وأن تساعد في إزالة مخاطر
االستثمار الخاص في المشاريع ذات النطاق التجاري.
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يُبيّن االبتكار في تقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية كالَّ
من الطبيعة غير الخطية لالبتكار وكيف تقوده و ُتش ِّكله
سياسات االبتكار المختلفة التي اس ُتعرضت .وقد ُنشِ رت
الطاقة الكهروضوئية بمعدل نموّ سنوي مركب يبلغ نحو
 38في المائة منذ عام  1998وحتى عام  2015في تح ٍّد
متواصل للتنبؤات .وأفضى انتشار الطاقة الكهروضوئية
ٍ
إلى انخفاضات في التكلفة من خالل ‘التعلُّم بالممارسة’،
ووفورات الحجم ،والبحث والتطوير ،وكذلك انخفاض
هوامش الربح من خالل زيادة التنافس ،وهو ما ح َّفز نشر
المزيد من األنظمة األقل تكلفة من أي وقت مضى .في
هوت أسعار الوحدات
الفترة ما بين عامي  1975وَ ،2016
الكهروضوئية بنحو  99.5في المائة ،وتزا َمنت كل مضاعف ٍة
للقدرة المر َّكبة بانخفاض في التكلفة قدره  20في المائة .لقد
ً
حاسمة بالنسبة إلى هذه
كانت سياسات االبتكار وما تزال
العملية عبر سلسلة االبتكار.

 .3يجب أن ترسم السياسات المراعية للبيئة مساراً لالقتصاد بمُج َمله،
وليس لك ّل قطاع على حدة.
ً
 .4يُعد االبتكار الموجَّ ه بالمهمات مفيدا في تحفيز االستثمار واالبتكار عبر
مختلف نواحي االقتصاد لبلوغ أهداف ملموسة ومحددة الغايات ،من
انخفاض قدرُه ( )xفي المائة في تقنية خفيضة الكربون محددة
قبيل
ٍ
وفي تاريخ محدد.
 .5يلزم تنظيم أدوات السياسات لحشد الجهات الفاعلة من خالل
االستكشاف والمشاركة من القاعدة إلى القمة .وتستفيد جميع هذه
السياسات من أفق التصميم البعيد المدى الذي يو ّفر اليقين الالزم
إلقبال التمويل الخاص.
في حين أن هذه المبادئ تنطبق على البلدان في أي مرحلة من التطور
ً
مالءمة للبلد تتحدد بموارده
االقتصادي ،فإنَّ السياسات المالية الملموسة األكثر
المالية وقدرته التقنية.

وبغية توضيح هذه المفاهيم المجرّ دة إلى ح ٍّد ماُ ،تطرح مسألة تطوير تقنية
الطاقة الشمسية الكهروضوئية العالمية كمثال على حال ٍة يتبيّن فيها كيف
أنّ تطبيقَ مختلف عناصر السياسات االبتكارية يوجّ ه ويش ّكل تقنية الطاقة
دول في الصدارة خالل المراحل
الكهروضوئية وتطوير سوقها ،بوجود
ٍ
المختلفة.
ً
ً
ال يمكن تطبيق تجربة الطاقة الكهروضوئية باعتبارها نموذجا شامال ،غير
أنها تبيّن مختلف عوامل نجاح االبتكار ،فضالً عن الرؤية ،والصبر ،والتفكير
البعيد المدى ،وهي عناصر مطلوبة في معظم األحيان .وفي الواقع ،من المفيد
التأمل في كيفية تحقيق التقنيات المجدية اقتصاديا ً والخفيضة الكربون مثل
الطاقة الكهروضوئية وتوربينات الرياح الساحلية لمكانتها الراهنة عند التفكير
في ما يلزم لبلوغ أهداف جديدة .على سبيل المثال ،كيف يمكننا تلبية الحاجة
إلى البطاريات المستدامة والمجدية اقتصاديا ً واألنواع األخرى من تقنيات
تخزين الطاقة في سبيل الخفض السريع النبعاثات قطاع النقل العالمي بحلول
عام 2030؟ أي نوع من الرؤية السياسية والمزج بين الموارد العامة والخاصة
يجب االتفاق عليها وااللتزام بها لتحقيق ذلك ،وعلى أي نطاق؟

