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الملخص التنفيذي

مقدّمة

لها تأثير محدود على االنبعاثات العالمية وفجوة االنبعاثات في عام  ،2030ذلك
أنها تساهم في الحد من االنبعاثات ال ُمتو قَّعة في عام  2030بنسبة  7.5بالمائة
فقط ،مقارنةً بالمساهمات المحدَّدة وطنيا ً السابقة وغير المشروطة ،في الوقت الذي

تأتي هذه الطبعة الثانية عشر من تقرير فجوة االنبعاثات الصادر عن برنامج األمم

نحتاج فيه إلى خفض االنبعاثات بنسبة  30في المائة من أجل الحد من االحترار

عام يذ ّكرنا باستمرار بأن تغيُّر المناخ لن يحدث في المستقبل
المتحدة للبيئة خالل ٍ

إلى  °2درجة مئوية ،وبنسبة  55في المائة للحد من االحترار إلى  °1.5درجة

البعيد .فالظواهر المناخية المتطرفة في جميع أنحاء العالم  -بما في ذلك الفيضانات

احترار يصل
مئوية .وإذا ما استمرت االنبعاثات طيلة هذا القرن ،فسوف تؤدي إلى
ٍ

والجفاف وحرائق الغابات واألعاصير وموجات الحر الشديد  -تتصدر عناوين

إلى  2.7°درجة مئوية .وإن تحقيق تع ُّهدات الوصول باالنبعاثات إلى مستوى

األخبار باستمرار .ما أ دّى إلى قتل آالف األشخاص أو تشريدهم ،كما و س ُِجّلت

الصفر التي يلتزم بها عد ٌد متزاي ٌد من البلدان من شأنه أن يُحسّن الوضع ،ويحد من

خسائر اقتصادية بالتريليونات .واعترافا ً منها بوجود دالالت واضحة ومتزايدة على

االحترار إلى نحو  °2.2درجة مئوية بحلول نهاية القرن .بيْد أن التزامات عام

تغيُّر المناخ ،أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التقرير األول

 2030لم تضع بعد أعضاء مجموعة العشرين (التي تستأثر بما يقرب من  80في

في دورة التقييم السادسة ،والتي سلطت الضوء على "أساس العلوم الفيزيائية" في

مسار واضحٍ نحو الوصول باالنبعاثات
المائة من انبعاثات غازات الدفيئة) على
ٍ
إلى مستوى الصفر.

آب  /أغسطس  .2021وتسرد وثائق التقرير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية
المعنية بتغيُّر المناخ ،والتي أشار األمين العام لألمم المتحدة أنّها بمثابة «رمز أحمر
لإلنسانية» ،بمزيد من التفصيل وبدرجة أكبر من اليقين بالمقارنة مع التقييمات

عالوة على ذلك ،فإن مجموعة العشرين لم تضع سياسا ٍ
ت ليعمل بها األعضاء

المتطرفة إلى ترا ُكم انبعاثات
السابقة ،كيف يمكن أن يُعزى تغيُّر المناخ والظواهر
ِّ

بهدف تحقيق المساهمات المحدَّدة وطنيا ً ،ناهيك عن الوصول باالنبعاثات إلى

غازات الدفيئة البشرية المنشأ في الغالف الجوي .وهناك فرصة بنسبة خمسين في

مستوى الصفر .وبالنظر إلى بعض الفرص لسد فجوة االنبعاثات والسير على

المائة بأن يتجاوز االحترار العالمي  °1.5درجة مئوية في العق َديْن المقب ِليْن ،كما

المسار الصحيح نحو الوصول باالنبعاثات إلى مستوى الصفر ،يُقيِّم التقرير مدى

أن الحد من االحترار إلى  °1.5درجة مئوية أو حتى  °2درجة مئوية بحلول نهاية

صصة لجائحة «كوفيد »19-من أجل تسريع
استخدام تدابير االنتعاش المالي المخ َّ

يجر العمل بشكل فوري وسريع وواسع النطاق
القرن سيكون أمرا ً بعيد المنال ما لم ِ

التحول األخضر .ويتناول نطاق تقليل االنبعاثات من غاز الميثان ،ثاني أهم غازات
ُّ

على خفض انبعاثات غازات الدفيئة.

الدفيئة من حيث التأثير المناخي الحالي البشري المنشأ ،بُ ْغيَة سد الفجوة والسير
على المسار الصحيح نحو الوصول باالنبعاثات إلى مستوى الصفر .وأخيراً ،يبحث

بنا ًء على الدالئل الجديدة التي قدمتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ،

التقرير في مسألة رئيسية على طاولة المفاوضات في مؤتمر األطراف السادس

فإن مؤتمر األطراف السادس والعشرين في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن

صل
والعشرين في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ ،أال وهي التو ُّ

تغير المناخ ُمكلّف بالحاجة الطارئة والمتنامية إلى تسريع الطموح العالمي والعمل

ي قُدُما ً في المادة  6من اتفاق باريس التي تتناول
إلى اتفا ٍ
ق حول كيفية ال ُمض ّ
كبير من البلدان استخدام آليات السوق
النُّهج التعاونية وآليات السوق .وأدرج عد ٌد
ٌ

على مساهمات محدَّدة وطنيا ً ،جديدة و ُمحدَّثةُ ،
طلب من البلدان تقديمها قُبيْل عقد

في خطط تنفيذ المساهمات المحدَّدة وطنيا ً الخاصة بها ،وهي بصدد االتفاق على

مؤتمر األطراف السادس والعشرين في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر

الطرائق المالئمة في هذا الصدد .وفي الوقت ذاته ،غالبا ً ما يبدو غامضا ً استخدام

المناخ .ووفقا ً لنسخة أيلول  /سبتمبر  2021من التقرير التجميعي للمساهمات

األسواق والتعويضات في تحقيق أهداف الوصول باالنبعاثات إلى مستوى الصفر.

على التخفيف من حدة تغيُّر المناخ والتكيُّف معه .وهذا العام ،يتم تسليط الضوء

المحدَّدة وطنياً ،الصادر عن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ ،فإن
المساهمات المحدَّدة وطنيا ً الجديدة وال ُمحدَّثة غير كافية لتحقيق هدف االحترار

على غرار األعوام الماضية ،فقد تولّت لجنةٌ توجيهية من ذوي الخبرةعملية توجيه

المنصوص عليه في اتفاقية باريس.

ٌ
فريق دولي من العلماء
تقرير فجوة االنبعاثات لعام  ،2021في ما أع ّد التقرير
الرائدين الذين عكفوا على تقييم جميع المعلومات المتاحة ،بما فيها المنشورة في

IV

يُؤ ّكِد تقرير فجوة االنبعاثات هذا نتائج تقرير اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن

سياق تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ ،وفي دراسات علمية

تغير المناخ .ويُوسّع نطاق التقييم للنظر في تع ُّهدات التخفيف ال ُمعلَنة لعام ،2030
باإلضافة إلى المساهمات المحدَّدة وطنيا ً الجديدة وال ُمحدَّثة .ويوضح التقرير أن

أخرى حديثة .واتَّسمت عملية التقييم بالشفافية والمشاركة .وقد أتيحت منهجية التقييم
األو لية لحكومات البلدان المذكورة تحديد ا ً في متن التقرير ،بُ ْغيَة إتاحة
والنتائج
ّ

المساهمات المحدَّدة وطنيا ً الجديدة أو ال ُمحدَّثة ،والتع ُّهدات ال ُمعلَنة لعام ،2030

الفرصة لها للتعليق على النتائج.
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انخفاض غير مسبوق بنسبة  5.4في المائة في عام
عقب تحقيق
ٍ

األحفورية قد تزداد بنسبة  4.8في المائة في عام ( 2021باستثناء

 ،2020عادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية إلى مستويات

اإلسمنت) ،ومن المتوقع أن تكون االنبعاثات العالمية في عام 2021

ما قبل جائحة «كوفيد ،»19-وسجّلت تركيزات غازات الدفيئة في
الغالف الجوي ارتفاعا ً مستمراً.

أقل قليالً فقط من المستوى القياسي لعام .2019
Wعلى الرغم من االنخفاض الكبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في

انخفاض غير مسبوق بنسبة  5.4في
Wأفضت جائحة «كوفيد »19-إلى تحقيق
ٍ

عام  ،2020زاد تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي بنحو

المائة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام ( 2020الشكل م ت .)1وال

 2.3جزء في المليون ،بما يتماشى مع االتجاهات الحديثة .ومن غير

تزال البيانات غير متاحة بعد لجميع انبعاثات غازات الدفيئة في عام ،2020

المحتمل أن نلحظ انخفاضا ٍ
ت في معدّل نمو االنبعاثات في الغالف الجوي

بيْد أنه من المتوقع أن يكون االنخفاض في إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة

في عام  ،2020إذ أن التبا يُن الطبيعي البالغ نحو جزءٍ واح ٍد لكل مليون

العالمية أقل من االنخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون األحفوري.

أكبر بكثير من تأثير االنخفاض البالغة نسبته  5.4في المائة في انبعاثات
عام واحد .إن حل مشكلة المناخ يتطلب تحقيق
ثاني أكسيد الكربون في ٍ
انخفاضا ٍ
ت سريعة ومستدامة في االنبعاثات.

Wمن المتوقع أن ترتفع االنبعاثات بنسبة كبيرة في عام  .2021وتشير
األو لية إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطاقة
التقديرات
ّ
الشكل م.ت .-1االنبعاثات العالمية لغازات الدفيئة من كل المصادر2020-1970 ،
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ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون اﻷﺣﻔوري

اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام
اﻷراﺿﻲ وﺗﻐﯾﯾر اﺳﺗﺧدام اﻷراﺿﻲ واﻟﺣراﺟﺔ

اﻟﻣﯾﺛﺎن

أﻛﺳﯾد اﻟﻧﯾﺗروز

اﻟﻐﺎزات اﻟ ُﻣﻔ َْﻠ َورة

ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﺎم  2020ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻘط ﻟﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون اﻷﺣﻔوري وﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون
اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻷراﺿﻲ وﺗﻐﯾﯾر اﺳﺗﺧدام اﻷراﺿﻲ واﻟﺣراﺟﺔ

.2

ت ُظهر تعهُّدات التخفيف الجديدة لعام  2030بعض التقدم ال ُمحرز،
كاف.
بيْد أن تأثيرها الكلي على االنبعاثات العالمية غير ٍ

Wيساهم أقل بقليل من نصف المساهمات المحدَّدة وطنيا ً الجديدة أو ال ُمحدَّثة
ال ُمقدَّمة ( 49في المائة) (من البلدان التي تستأثر بـ  32في المائة من
االنبعاثات العالمية) في خفض انبعاثات عام  2030مقارنةً بالمساهمات

Wاعتبار ا ً من  30أيلول  /سبتمبر  ،2021قام  120بلد ا ً ( 121طرفا ً ،بما

المحدَّدة وطنيا ً السابقة .ولن يفضي نحو  18في المائة من المساهمات المحدًّدة

في ذلك االتحاد األوروبي وأعضائه من الدول البالغ عددها  27دولة)

وطنيا ً (من البلدان التي تستأثر بنحو  13في المائة من االنبعاثات العالمية)

التي تستأثر بما يزيد قليالً عن نصف انبعاثات غازات الدفيئة العالمية،

إلى تقليل انبعاثات عام  2030مقارنةً بالمساهمات المحدَّدة وطنيا ً السابقة.

باإلبالغ عن المساهمات المحدَّدة وطنيا ً الجديدة أو ال ُمحدَّثة .ويأخذ تقييم

وتتضمن النسبة المتبقية البالغة  33في المائة من المساهمات المحدَّدة وطنيا ً
(من البلدان التي تستأثر بـ 7في المائة من االنبعاثات العالمية) تفاصيالً غير

هذا العام في االعتبار المساهمات المحدَّدة وطنيا ً الجديدة أو ال ُمحدَّثة
التي أ ُبلِغت إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ ،وكذلك

كافية لتقييم تأثيرها على االنبعاثات مقارنةً بالمساهمات المحدَّدة وطنيا ً السابقة

إعالنات تع ُّهدات التخفيف الجديدة لعام  2030من قِبل الصين واليابان

(الشكل م ت .)2ويعزى ذلك عادة ً إلى نقص المعلومات في المساهمات

وجمهورية كوريا والتي لم تُقدَّم كمساهمات وطنية محدَّدة بحلول 30
أيلول/سبتمبر.

المحدَّدة وطنيا ً السابقة ،وليس الحالية؛ وتتسم المساهمات المحدَّدة وطنيا ً
بقدر أكبر من الشفافية.
الحالية ٍ
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الشكل م ت .2تأثير المساهمات المحدَّدة وطنيا ً الجديدة أو ال ُمحدَّثة على انبعاثات غازات الدفيئة لعام  2030مقارنةً بالمساهمات المحدَّدة وطنيا ً السابقة
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Wمن بين البلدان التي قدمت مساهما ٍ
ت وطنية جديدة أو ُمحدَّثة ،كان لدى

ت َّ
مجموعة العشرين رسميا ً مساهماتهم المحدَّدة وطنيا ً ال ُمحدَّثة مع تع ُّهدا ٍ
معززة

العديد منها ( 89في المائة) أهدافا ً خاصة بانبعاثات غازات الدفيئة أكثر

لتخفيف غازات الدفيئة :األرجنتين وكندا والدول الـ 27األعضاء في االتحاد

من ذي قبل ( 75في المائة) .بيْد أن هذه األهداف تبدو أكثر شموالً بشك ٍل

األوروبي (بما في ذلك الدول الـ 27األعضاء في االتحاد األوروبي ودوله

هامشي وحسب ،من حيث تغطية االنبعاثات الناجمة عن القطاعات وانبعاثات

الثالثة األعضاء في مجموعة العشرين فرنسا وألمانيا وإيطاليا كعض ٍو واحد)

الغازات .والجدير بالذكر أن حصة المساهمات المحدَّدة وطنيا ً الجديدة أو

وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية  -وكلها تستلزم

ال ُمح َّدثة غير المشروطة تماما ً قد زادت ن  24بالمائة إلى  26بالمائة ،في

خفض االنبعاثات في عام  2030بنحو  2.1جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد

حين انخفضت حصة المساهمات المحدَّدة وطنيا ً المشروطة تماما ً من 31

الكربون مقارنةً مع المساهمات المحدَّدة وطنيا ً السابقة .وقدم اثنان من أعضاء

بالمائة إلى  18بالمائة.

مجموعة العشرين (البرازيل والمكسيك) أهدافا ً تؤدي إلى زيادة االنبعاثات بنحو
 0.3جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ،ما يجعل صافي االنخفاض

Wيُع ّد التأثير اإلجمالي للمساهمات المحدَّدة وطنيا ً الجديدة أو ال ُمحدَّثة المقدمة
رسميا ً محدوداً :يُقدر أن تفضي المساهمات المحدَّدة وطنيا ً الجديدة أو ال ُمحدَّثة

في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية من المساهمات المحدَّدة وطنيا ً الجديدة أو
ال ُمحدَّثة المقدَّمة من أعضاء مجموعة العشرين إلى  1.8جيغا طن من مكافئ
ثاني أكسيد الكربون سنويا ً بحلول عام  .2030وباإلضافة إلى ذلك ،أعلنت

انخفاض إجمالي في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية
غير المشروطة إلى
ٍ
لعام  2030بنحو  2.9جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ،مقارنةً

ت َّ
الصين واليابان وجمهورية كوريا عن تع ُّهدا ٍ
معززة تؤدي إلى انخفاضات

بالمساهمات المحدَّدة وطنيا ً السابقة (الشكل م ت .)3ويتضمن هذا التقدير

سنوية بنحو  1.2جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ،بيْد أنها لم تبلغها

انخفاضات بحوالي  0.3جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون الناتج عن

رسميا ً إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ.

عوامل أخرى ،بما في ذلك توقعات أقل النبعاثات الطيران والشحن الدولي،
تجاوز أهداف
والتعديالت التي تجريها البلدان التي من المتوقع أن تساهم في
ُ

Wتأتي أكبر االنخفاضات من الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي

المساهمات المحدَّدة وطنيا ً الخاصة بها .وإذا جرى تضمين التع ُّهدات ال ُمعلَنة

بأعضائه البالغ عددها  27دولة والمملكة المتحدة واألرجنتين وكندا (قدمت

من قبل الصين واليابان وجمهورية كوريا أيضاً ،فإن هذا التخفيض اإلجمالي

مساهمات) والصين واليابان (أعلنت عن تقديم مساهمات) وقدمت دولتان

سيرتفع إلى ما يزيد قليالً عن  4جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

من مجموعة العشرين (أستراليا وإندونيسيا) أهداف مساهما ٍ
ت محدَّدة وطنياً،

وتحقّق األهداف المشروطة تأثيرا ً مماثالً.

انخفاض إضافي مقارنةً بالمساهمات
وجرى تقييمها على أنها ال تؤدي إلى
ٍ
المحدَّدة وطنيا ً السابقة .وقدّم أحد أعضاء مجموعة العشرين (االتحاد
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Wمن خالل إلقاء نظرة فاحصة على أعضاء مجموعة العشرين ،يمثل التأثير

سِن من مساهمته المحدَّدة وطنيا ً السابقة،
الروسي) مساهمةً محدَّدة وطنيا ً تُح ّ

المشترك للمساهمات المحدَّدة وطنيا ً ال ُمقدَّمة وأهداف خفض غازات الدفيئة

لكنها ال تتجاوز سياساته الحالية ،ولم يقدم ثالثة أعضاءٍ آخرين في مجموعة

ال ُمعلَنة لعام  2030انخفاضا ً سنويا ً يبلغ حوالي  3جيغا طن من مكافئ ثاني

العشرين (الهند والمملكة العربية السعودية وتركيا) حتى اآلن مساهما ٍ
ت

أكسيد الكربون مقارنةً بالمساهمات المحدَّدة وطنيا ً السابقة .وقدم ستة أعضاءٍ من

محدَّدة وطنيا ً جديدة أو ُمحدَّثة.
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الشكل م ت .3تأثير تع ُّهدات عام ( 2030المساهمات المحدَّدة وطنيا ً وغيرها من التع ُّهدات ال ُمعلَنة) على االنبعاثات العالمية لعام  2030مقارنةً بالتقديمات السابقة للمساهمات
المحدَّدة وطنيا ً
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ﺧﻔض اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت

زﯾﺎدة اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت

Wبالمقارنة ،فإن التأثير اإلجمالي لتقديم المساهمات المحدَّدة وطنيا ً الجديدة أو

Wمن المحتمل أن يحقق  10أعضاءٍ فقط في مجموعة العشرين (األرجنتين،

ال ُمحدَّثة لغير أعضاء مجموعة العشرين يمثِّل انخفاضا ً سنويا ً قدره  0.8جيغا

والصين ،والدول الـ 27األعضاء في االتحاد األوروبي ،والهند ،واليابان،

طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام .2030

واالتحاد الروسي ،والمملكة العربية السعودية ،وجنوب إفريقيا ،وتركيا،

كمجموعة ،فإن أعضاء مجموعة العشرين ليسوا على المسار
الصحيح لتحقيق تعهُّداتهم األصلية أو الجديدة لعام  .2030ويسير
عشرة أعضاءٍ من مجموعة العشرين على المسار الصحيح
لتحقيق المساهمات المحدَّدة وطنيا ً السابقة ،في حين ينحرف سبعة
منها عن المسار الصحيح.

والمملكة المتحدة) أهداف المساهمات المحدَّدة وطنيا ً األصلية غير المشروطة
بموجب السياسات الحالية .ومن بينها ،من المتوقع أن يعمل ثالثة أعضاء
(الهند واالتحاد الروسي وتركيا) على خفض انبعاثاتها إلى مستويات
تبلغ نسبتها  15في المائة على األقل عن المستويات المستهدفة النبعاثات
المساهمات المحدَّدة وطنيا ً غير المشروطة السابقة بموجب السياسات الحالية،
ما يشير إلى أن هذه البلدان لديها فرصة كبيرة لرفع طموح المساهمات
المحدَّدة وطنياً .واعتبارا ً من  30أيلول  /سبتمبر  ،2021لم تقدم الهند

Wعند النظر في تأثير التع ُّهدات الجديدة ،تجدر اإلشارة إلى أن أعضاء مجموعة

وتركيا حتى اآلن مساهما ٍ
ت محدَّدة وطنيا ً جديدة أو ُمحدَّثة ،في حين قدم

العشرين إجماالً ال يسيرون على المسار الصحيح لتحقيق المساهمات المحدَّدة

االتحاد الروسي مساهما ٍ
ت مح َّددة وطنيا ً جديدة تقلّل االنبعاثات ،بيْد أنها ال

وطنيا ً السابقة .وإذا است ُخدمت توقعات السياسات الحالية لتلك البلدان والتي

تزال تفضي إلى انبعاثات أعلى مما تنص عليه السياسات الحالية .وجرى

تُع ُّد أقل مما قد تقدمه المساهمات المحدَّدة وطنياً ،فمن المتوقع أال يفي أعضاء

تقييم كل من أستراليا والبرازيل وكندا والمكسيك وجمهورية كوريا والواليات

مجموعة العشرين كمجموعة في تحقيق المساهمات المحدَّدة وطنيا ً غير

المتحدة األمريكية على أنها تتطلب سياسا ٍ
ت أكثر صالبة لتحقيق المساهمات

المشروطة بمقدار  1.1جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

VII

تقرير فجوة االنبعاثات لعام  :2021مشكلة االحتباس الحراري ما زالت قائمة

المحدَّدة وطنيا ً السابقة ،في حين ال تتوفر معلومات كافية لتقييم التقدم الذي

إعالن عام
مستوى الصفر المذكور في أي تشريعٍ وطني أو وثيق ٍة سياساتية أو
ٍ

أحرزته إندونيسيا.

ي ٍ رفيع المستوى .وتغطي هذه التع ُّهدات
من قبل الحكومة أو مسؤو ٍل حكوم ّ
أكثر من نصف انبعاثات غازات الدفيئة العالمية الحالية ،وأكثر من نصف

Wاعتمد أعضاء مجموعة العشرين مجموعةً من السياسات في السنوات

الناتج المحلي اإلجمالي وثلث سكان العالم .وينص القانون على أحد عشر

األخيرة .وفي حين أن هناك العديد من التطورات اإليجابية ،إال أن هناك

هدفا ً تغطي  12في المائة من االنبعاثات العالمية.

أيضا ً أمثلة سلبية ،مثل مشاريع جاري تنفيذها الستخراج الوقود األحفوري
وخطط بناء محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ،وكذلك تراجع دور اللوائح

صصة لعام ،2050
Wمن حيث العدد ،فإن غالبية هذه األهداف ( )38مخ َّ

البيئية في خضم جائحة «كوفيد .»19-وبنا ًء على التقديرات المركزية

وتتزامن مع النطاق الزمني المحدَّد لمنتصف القرن لتخفيض انبعاثات ثاني

للدراسات المستقلة ،من المتوقع أن يصدر عدد كبير من أعضاء مجموعة

أكسيد الكربون العالمية ،والتي أشارت إليها الهيئة الحكومية الدولية المعنية

العشرين (األرجنتين ،والبرازيل ،والصين ،والهند وإندونيسيا ،والمكسيك،

بتغيُّر المناخ على أنها ضرورية للحد من االحترار إلى  °1.5درجة مئوية.

واالتحاد الروسي ،والمملكة العربية السعودية) مستويات أعلى من االنبعاثات

ويكمن الهدف في تحقيق ثمانية أهداف في السنوات القريبة ()2045-2030

في عام  2030في ظل السياسات المنفَّذة مقارنةً بما باالنبعاثات الصادرة

في حين يُستهدف تحقيق أربعة منها في السنوات الالحقة .ومع ذلك ،من حيث

في عام .2010

االنبعاثات ،يجري تقسيم األهداف بالكامل تقريبا ً وبشكل متسا ٍو بين عامي
( 2050بسبب تع ُّهدات االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية)

Wإجماالً ،من المتوقع أال يتمكن أعضاء مجموعة العشرين من الوفاء

و( 2060بسبب تع ُّهد الصين).

بالمساهمات المحدَّدة وطنيا ً الجديدة أو ال ُمحدَّثة وغير المشروطة وغيرها
أمر متوقَّع وسيشير إلى
من تع ُّهدات التخفيف ال ُمعلَنة لعام  .2030وهذا ٌ

Wتظهر األهداف الحالية اختالفا ٍ
غموض كبيرة
ت من حيث النطاق وأوجه
ٍ

َّ
المعزز إذا كان من المتوقع تحقيق تع ُّهدات  2030الجديدة
نقص الطموح
مع السياسات المطبَّقة حالياً .ومن الجدير بالذكر أن كندا والواليات المتحدة

في ما يتعلق بإدراج انبعاثات القطاعات وانبعاثات غازات الدفيئة .وعالوة
على ذلك ،تتسم غالبية هذه األهداف بعدم الوضوح أو التردُّد بشأن إدراج

األمريكية قد قدمتا أهدافا ً
َّ
معززة للمساهمات المحدَّدة وطنياً ،بينما تشير

ع ْي الطيران والشحن الدوليَّيْن واستخدام التعويضات
االنبعاثات من قطا َ

الدراسات المستقلة إلى أنهما ال تسلكان المسار الصحيح لتحقيق أهداف

الدولية.

المساهمات المحدَّدة وطنيا ً السابقة في ظ ّل السياسات المطبَّقة حالياً .ولذلك
يحتاج هذان البلدان إلى بذل جهو ٍد كبيرة إضافية لتحقيق أهداف المساهمات
المحدَّدة وطنيا ً الجديدة.

.4

.5

عدد قليل من أهداف المساهمات المحدَّدة وطنيا ً التي تبنّاها أعضاء
مسار واضحٍ نحو تعهُّدات
مجموعة العشرين يضع االنبعاثات على
ٍ
الوصول باالنبعاثات إلى مستوى الصفر .وثمة حاجة ملحة لدعم

هذه التعهُّدات بأهداف وإجراءات على المدى القريب ،تمنح الثقة

التطورات الواعدة اإلعالن عن تعهُّدات طويلة األمد بالوصول
من
ُّ
ً
باالنبعاثات إلى مستوى الصفر من قبل  50طرفا ،تمثل أكثر

في أنه يمكن الوصول باالنبعاثات إلى مستوى الصفر في نهاية

من نصف االنبعاثات العالمية .بيْد أن غموضا ً كبيرا ً يشوب هذه

المطاف مع االحتفاظ بميزانية الكربون المتبقية.

التعهُّدات.
Wتع َّهد اثنا عشر عضوا ً في مجموعة العشرين الذين يستأثرون بما يزيد قليالً
ّ W
إن الوصول باالنبعاثات إلى مستوى الصفر هي حالة يكون فيها مجموع جميع

عن نصف انبعاثات غازات الدفيئة المحلية والعالمية حاليا ً بهدف الوصول

االنبعاثات البشرية المنشأ وعمليات إزالتها صفراً .ويجري تحديد أهداف

باالنبعاثات إلى مستوى الصفر ،ستة منها بموجب القانون ،واثنين منها

الوصول باالنبعاثات إلى مستوى الصفر بعدة طرق – ويتمثل أهم جوانبها

بموجب وثائق السياسة ،وأربعة منها بموجب اإلعالنات الحكومية .وتحددت

من منظور جيوفيزيائي عالمي في قدرتها إما على تغطية جميع غازات

هذه األهداف كافة لعام  ،2050باستثناء هدف الصين الذي تحدد لعام

الدفيئة أو ثاني أكسيد الكربون فقط .ويساعد الوصول بانبعاثات ثاني أكسيد

 ،2060وهدف ألمانيا لعام  .2045ولم يحدد األعضاء الثمانية الباقون

الكربون العالمية إلى مستوى الصفر على استقرار االحترار العالمي ،في

في مجموعة العشرين أهداف الوصول باالنبعاثات إلى مستوى الصفر حتى

حين يؤدي الوصول بانبعاثات غازات الدفيئة إلى مستوى الصفر إلى الذروة

اآلن ،بيْد أن ثالثة منهم أبلغوا عن استراتيجيات طويلة األجل النبعاثات

ثم انخفاض في االحتباس الحراري .وللتوافق مع حد االحترار العالمي البالغ

غازات الدفيئة المنخفضة إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ

 °1.5درجة مئوية ،يجب أن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية إلى

(إندونيسيا ،والمكسيك ،وجنوب أفريقيا).

مستوى الصفر في عام  ،2050مع وصول انبعاثات غازات الدفيئة العالمية
إلى مستوى الصفر بعد  20-15عاماً .وسيفضي التأخير لمدة  20-15عاما ً

غموض ما .وتتسم غالبية هذه
Wتنطوي تع ُّهدات مجموعة العشرين أيضا ً على
ٍ

في الوصول بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو غازات الدفيئة للمستوى الصفر

األهداف بعدم الوضوح أو التر ُّدد بشأن إدراج التعويضات واالنبعاثات من

إلى الحد من االحترار إلى  °2درجة مئوية بدالً من  °1.5درجة مئوية.

ع ْي الطيران والشحن الدوليَّيْن .ويُالحظ أيضا ً عدم الوضوح في تغطية
قطا َ
انبعاثات القطاعات وانبعاثات الغازات ،بيْد أن التع ُّهدات الواضحة تظهر

VIII

Wعلى الصعيد العالمي ،تع َّهد  49بلدا ً وطرف واحد (الدول الـ  27األعضاء

اتجاها ً للتغطية الشاملة .ومع ذلك ،يُظهر معظمها نقصا ً في الشفافية في ما

في االتحاد األوروبي باإلضافة إلى التع ُّهدات بالوصول باالنبعاثات إلى

يتعلق بالنهج ال ُمتَّبع من أجل الوضوح ،وخطط اإلنجاز (بما في ذلك استخدام

مستوى الصفر التي قدمتها الدول األعضاء) بهدف الوصول باالنبعاثات إلى

حرز واالستعراض .وحدها كندا
عمليات اإلزالة) ،واإلبالغ عن التقدم ال ُم َ
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مسار واضحٍ نحو تحقيق أهدافٍ طويلة األجل تقضي بوصول االنبعاثات إلى مستوى الصفر
الشكل م ت .4تُعد األهداف قصيرة المدى حاسمة لوضع االنبعاثات العالمية على
ٍ
وغايات مناخية صارمة
ِّ
ﻣﺗﺄﺧر :اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣﺣدﱠدة وطﻧﯾﺎ ً ﺗﻘﻠل
ﻣﺳﺎر
ٌ
اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﺑﺑطء أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺧطﻲ
ﺑﺎﺗّﺟﺎه ﺗﺣﻘﯾﻖ ھدف اﻟوﺻول ﺑﺎﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى
اﻟﺻﻔر .ﺑﯾد ّ
أن اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ ﻣن
اﺣﺗرار ﻋﺎﻟﻣﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﻣرﺗﻔﻌﺔً ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﺎﻟﻣﺳﺎر اﻟﺧطﻲ.

ﻣﺳﺎر ُﻣﻌﺟﱠل :ﺗﻘﻠل اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣﺣدﱠدة وطﻧﯾﺎ ً ﻣن
ٌ
اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺧطﻲ
ﺑﺎﺗّﺟﺎه ﺗﺣﻘﯾﻖ ھدف اﻟوﺻول ﺑﺎﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى
اﻟﺻﻔر .ﻛﻣﺎ ﺗُﺧﻔﱠض اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔً
ﺑﺎﻟﻣﺳﺎر اﻟﺧطﻲ.

ﻣﺳﺎر ﺧطﻲ :ﺗﺣدد اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣﺣدﱠدة وطﻧﯾﺎ ً
ٌ
ﻣﺳﺎر ﺧطﻲ ﺗﻘرﯾﺑﻲ ﻣﺗّﺟﮫ
اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﻋﻠﻰ
ٍ

ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾﻖ ھدف اﻟوﺻول ﺑﺎﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت إﻟﻰ
ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﻔر.

60

40

= اﻷھداف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘرﯾب ﺗﺣدد ﻣﺎ ﺳﯾﺟري ﺑﺎﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ...
ِّ
ﻣﺳﺎر
ﻓﻲ
ﻣﺗﺄﺧر
ٍ
ﻣﺳﺎر ﺧطﻲ ،أو
ﻋﻠﻰ
ٍ

20

اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻐﺎزات اﻟدﻓﯾﺋﺔ
)ﺟﯾﻐﺎ طن ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون /ﺳﻧﺔ(

اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﺗراﻛﻣﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺣرارة ،وﺗﺣدﯾﺎت
أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن آﺛﺎرھﺎ ،وﺻﻌوﺑﺔ أﻛﺑر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ ھدف اﻟوﺻول
ﺑﺎﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﻔر

ﻣﺳﺎر ُﻣﻌﺟﱠل
ﻋﻠﻰ
ٍ
 ...ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾﻖ ھدف اﻟوﺻول ﺑﺎﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت إﻟﻰ
ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﻔر ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل
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واالتحاد األوروبي وفرنسا وألمانيا وجمهورية كوريا قامت بنشر خططها في

من االحترار إلى  °1.5درجة مئوية ،أي ما يتناسب مع مستويات ما قبل

وقت استكمال هذا التقرير ،وتعمد هذه الدول وحدها ،باإلضافة إلى المملكة

الصناعة ،مع فرصة نسبتها  66في المائة ،عند كمية  400جيغا طن من ثاني

المتحدة ،إلى تطبيق عمليا ٍ
ت مسؤولة الستعراض أهدافها.

أكسيد الكربون .وفي ما يتعلق بالنسبة البالغة  2درجة مئوية ،يشير التقدير
إلى  1,150جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون .وتتجاوز انبعاثات ثاني أكسيد

Wالمسار للوصول باالنبعاثات إلى مستوى الصفر :إن المسار ال ُمتَّبع من اليوم

الكربون السنوية العالمية الحالية  40جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون في

حتى الوصول بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى مستوى الصفر يحدد الكمية

العام ،ما يعني أن هناك حاجة إلى تخفيضها بصورةٍ عاجلة وعميقة على مدى

اإلجمالية النبعاثات ثاني أكسيد الكربون وبالتالي إجمالي ميزانية الكربون

العقد المقبل للبقاء ضمن حدود الميزانيات المتبقية.

المستخدمة (انظر النقطة أدناه) .وسيؤثر ما إذا كان يجري اتباع مسار خطي
أو ُمع َّجل أو متأ ِ ّخر على النواتج المتصلة بالمناخ (الشكل م ت.)4

Wكمؤشر على االتساق بين اإلجراءات على المدى القريب وأهداف الوصول
باالنبعاثات إلى مستوى الصفر ،يرصد الشكل م ت 5مسارات االنبعاثات

Wيقترب مسار االحترار العالمي من كونه خطيا ً متناسبا ً مع إجمالي صافي

لمجموع ٍة فرعية من الدول األعضاء في مجموعة العشرين ،من خالل

كمية ثاني أكسيد الكربون التي انبعثت في الغالف الجوي نتيجةً لألنشطة

مساهماتها المحددة وطنيا ً الحالية وهدف الوصول باالنبعاثات إلى مستوى

البشرية .ولذلك ،يتطلب الحد من ظاهرة االحتباس الحراري إلى مستوى

الصفر الخاص بها .ومن بين الدول التسع األعضاء في مجموعة العشرين،

معيَّن االحتفاظ بالكمية اإلجمالية النبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة
في حدود ميزانية محدَّدة للكربون .ووضعت تقديرات جديدة صادرة عن

التي يمكن تقدير مسار انبعاثاتها بنا ًء على هدفها لوصول انبعاثاتها إلى
ي ٍ منها أهداف
مستوى الصفر ومساهماتها المحدَّدة وطنياً ،لم يكن لدى أ ّ

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ ميزانية الكربون المتبقية للحد

مسار متسارعٍ يؤدي إلى تحقيق
مساهمات محدَّدة وطنيا ً تضعها على
ٍ

IX
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الشكل م ت .5استعراض مسارات الوصول باالنبعاثات إلى مستوى الصفر والتي تنطوي عليها تع ُّهدات المناخ المقدمة من قِبل أعضاء مختارين بمجموعة العشرين
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مالحظة :ال يشمل ذلك سوى أعضاء مجموعة العشرين الذين لديهم أهداف صفرية صافية .إنّ الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ال تجري تقييما ً منفصالً لمسارها إلى الصفر الصافي ،ألن
المساهمات المحدَّدة وطنيا ً الخاصة بها ال تُقيَّم بشك ٍل منفصل كجزءٍ من هذا التقرير.

X

تقرير فجوة االنبعاثات لعام  :2021مشكلة االحتباس الحراري ما زالت قائمة

أهداف الوصول باالنبعاثات إلى مستوى الصفر .ومن بين هذه الدول التسع

مكافئ ثاني أكسيد الكربون بالمقارنة مع التقدير البالغ  °1.8درجة مئوية في

األعضاء ،هناك خمس دول تستأثر بنحو ُخمس انبعاثات غازات الدفيئة

التقارير السابقة .وال تغييرات تطال التقدير البالغ  °1.5درجة مئوية (الجدول

المحلية العالمية ،لديها أهداف مساهمات محدَّدة وطنيا ً تضع االنبعاثات

م ت .)1وهذا يعني أنه بينما يُقدَّر التأثير اإلجمالي على االنبعاثات العالمية

مسار خطي نحو تحقيق أهداف الوصول
المحلية على المستوى القُطري على
ٍ

في عام  2030للمساهمات المحدَّدة وطنيا ً الجديدة أو ال ُمحدَّثة والتع ُّهدات

باالنبعاثات إلى مستوى الصفر .في الحاالت األربع األخرى ،أدت المساهمات

المعلنة بـ  4جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ( 2انظر النقطة الثانية

المحدَّدة وطنيا ً إلى انبعاثا ٍ
ت في عام  2030تزيد بما يتراوح من  25في

من هذا الملخص) ،لم تنخفض الفجوة في ما يتعلق بهدف درجة االحترار

المائة إلى  95في المائة عن المسار الخطي ألهدافها للوصول باالنبعاثات إلى

العالمي البالغة  2درجة مئوية إال بمقدار  2جيغاطن من مكافئ ثاني أكسيد

مستوى الصفر .واعترافا ً بأن البلدان تواجه ظروفا ً مختلفة للغاية ،فهي بحاجة

الكربون مقارنةً بالعام الماضي.

ماسة إلى خططٍ مناخية َّ
معززة وأكثر طموحا ً على المدى القريب حتى تظل
أهدافها للوصول باالنبعاثات إلى مستوى الصفر قابلة للتحقيق.

Wيُقدَّر أن سيناريو السياسات الحالية ال ُمحدَّث سيقلِّل من انبعاثات غازات الدفيئة
العالمية في عام  2030إلى حوالي  55جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد

.6

Wهناك حاجة ملحة إلى ( )1أن يتع َّهد المزيد من الدول األعضاء في

الكربون (النطاق 58-52 :جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) في

مجموعة العشرين  -وفي الواقع كافة البلدان – بالوصول باالنبعاثات إلى

عام  ،2030أي أقل بمقدار  4جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون عن

مستوى الصفر )2( ،أن تسعى كافة البلدان لزيادة متانة تع ُّهداتها بالوصول

متوسط التقدير الوارد في تقرير فجوة االنبعاثات لعام  ،2020وأقل بمقدار

باالنبعاثات إلى مستوى الصفر ،و( )3دعم جميع أهداف الوصول باالنبعاثات

 9جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون عن سيناريو سياسات عام 2010

إلى مستوى الصفر بإجراءا ٍ
ت قصيرة المدى ،تمنح الثقة في إمكانية تحقيق

ي 2020
(الجدول م ت .)1ويعكس ما يقرب من نصف االنخفاض بين
تقرير ْ
َ

أهداف الوصول باالنبعاثات إلى مستوى الصفر في نهاية المطاف.

حرز في سياسة المناخ في البلدان ،في حين أن النصف
و 2021التقدم ال ُم َ

ال تزال فجوة االنبعاثات كبيرة :مقارنةً بالمساهمات المحدَّدة وطنيا ً
السابقة غير المشروطة ،فإن التعهُّدات الجديدة لعام  2030تقلل
من انبعاثات  2030المتوقعة بنسبة  7.5في المائة فقط ،في
حين أن هناك حاجة إلى تخفيض االنبعاثات بنسبة  30في المائة
لتحقيق هدف درجة االحترار العالمي البالغة  °2درجة مئوية،
وبنسبة  55في المائة لتحقيق هدف درجة االحترار العالمي البالغة
 °1.5درجة مئوية.

اآلخر يُعزى إلى التباطؤ العام لالقتصادات نتيجةً لجائحة «كوفيد.»19-
Wتخفق البلدان بشكل جماعي في تلبية المساهمات المحدَّدة وطنيا ً الجديدة أو
ال ُمحدَّثة وتع ُّهداتها المعلنة من خالل السياسات الحالية .وتبلغ فجوة التنفيذ
هذه في عام  2030ما مقداره  3جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
للمساهمات المحدَّدة وطنيا ً غير المشروطة ،و 5جيغا طن من مكافئ ثاني
أكسيد الكربون للمساهمات المحدَّدة وطنيا ً المشروطة.
Wمقارنة بالعام الماضي ،جرى تضييق فجوة االنبعاثات بشكل طفيف وحسب

عرف فجوة االنبعاثات لعام  2030بأنها
Wكما ورد في التقارير السابقة ،ت ُ َّ

من خالل المساهمات المحدَّدة وطنيا ً الجديدة أو ال ُمحدَّثة وتع ُّهدات التخفيف

الفارق بين اإلجمالي العالمي النبعاثات غازات الدفيئة من السيناريوهات

ال ُمعلَنة .بحلول عام  ،2030ينبغي الوصول بحجم االنبعاثات السنوية إلى

األدنى تكلفة التي تُبقي االحترار العالمي عند مستوى  °2درجة مئوية،

 15جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (المدى 19-12 :جيغا طن)

أو  °1.8درجة مئوية ،أو °1.5درجة مئوية ،مع مستويات متفاوتة من

دون المساهمات المقررة وطنيا ً غير المشروطة المقدرة حالياً ،حتى يتحقق

االحتمالية؛ واإلجمالي العالمي المقدَّر النبعاثات غازات الدفيئة المنبثقة عن

الهدف المتعلق بدرجة االحترار العالمي عند  2درجة مئوية ،أو بحجم 28

المقررة وطنياً.
االلتزام الكامل بالمساهمات
َّ

جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (المدى 30-25 :جيغا طن) دون
تلك المساهمات حتى يتحقق مستهدف درجة االحترار العالمي البالغ 1.5

Wخالل هذا العام ،جرى توسيع سيناريو المساهمات المحدَّدة وطنيا ً ليشمل

التقديريْن فرصةً بنسبة  66في المائة للبقاء عند
درجة مئوية .ويمثّل كال
َ
مستوى أقل من حد درجة االحترار العالمي المذكور .وإذا أُخِ ذت المساهمات

ال ُمحدَّثة عند تقديمها ،والمساهمات المحدَّدة وطنيا ً السابقة بخالف ذلك)

المحدَّدة وطنيا ً في الحسبان أيضاً ،سيجري تقليل هذه الفجوات بحوالي 2

باإلضافة إلى جميع تع ُّهدات التخفيف من تغيُّر المناخ ال ُمعلَنة رسميا ً لعام

جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون و 3جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد

 2030والتي يح ُّل موعدها النهائي في  30آب  /أغسطس  .2021وجرى
تحديث السيناريوهات الثالثة األقل تكلفة المتوافقة مع اتفاق باريس ،وأُعِيد

الكربون على التوالي (الشكل م ت ،6الجدول م ت.)1

أحدث المساهمات المحدَّدة وطنيا ً (المساهمات المحدَّدة وطنيا ً الجديدة أو

تقييم نتائج درجات الحرارة الخاصة بها بنا ًء على مساهمة الفريق العامل
األول في تقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية
بتغير المناخ .ونتيجةً لذلك ،تُقدَّر االنبعاثات العالمية في عام  2030المتسقة
مع إبقاء االحترار العالمي عند أقل من  °2.0درجة مئوية مع فرصة بنسبة
 66في المائة اآلن بـ  39جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ،أي أقل
بنحو  2جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقارنةً بالتقارير السابقة.
وبالمثل ،فإن التقدير البالغ  °1.8درجة مئوية أقل بنحو  2جيغا طن من
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الجدول م ت .1إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في عام  2030في ظل سيناريوهات مختلفة ،واآلثار المترتبة على درجة االحترار العالمي ،وفجوة االنبعاثات
الناتجة عنه
اإلجمالي
العالمي
لالنبعاثات في
عام 2030
[جيغا طن من
مكافئ ثاني
أكسيد الكربون]

السيناريو
(مقرب إلى أقرب جيغا
ّ
طن)

عدد
السيناريوهات
المرعية

سياسات عام 2010

6

)68–60( 64

النواتج المقدّرة لدرجة االحترار العالمي

فرصة
% 66

فرصة
% 50

أقرب تقريب فئة
سيناريو  1.5الصادر
عن الهيئة الحكومية
الدولية المعنية بتغيُّر
المناخ

فجوة االنبعاثات في عام 2030
[جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد
الكربون]
دون  °2.0دون °1.8
درجة
درجة
مئوية
مئوية

فرصة
% 90

دون °1.5
درجة مئوية

السياسات الحالية ال ُمحدَّثة

9

)58–52( 55

22
15
()25–19( )18–12

30
()33–28

المساهمات المحدَّدة
وطنيا ً غير المشروطة
(المساهمات المحدَّدة وطنيا ً
واإلعالنات ال ُمحدَّثة)

8

)55–49( 52

19
13
()22–16( )16–10

28
()30–25

المساهمات المحدَّدة وطنيا ً
المشروطة (المساهمات
المحدَّدة وطنيا ً واإلعالنات
ال ُمحدَّثة)

8

)52–46( 50

17
()19–13

25
()28–22

11
()13–7

دون  °2.0درجة مئوية
(فرصة )% 66

71

)49–33( 39

الذروة:
°1.8 - 1.7
مئوية
في :2100
 1.3إلى °1.7
مئوية

الذروة:
 1.8إلى
 º 2.0مئوية
في :2100
 1.5إلى
 º 1.9مئوية

الذروة:
 2.2إلى °2.4
مئوية
في :2100
 1.9إلى °2.4
مئوية

مسارات أعلى من
 º 2مئوية

دون  °1.8درجة مئوية
(فرصة )% 66

23

)41–27( 33

الذروة:
 1.6إلى °1.7
مئوية
في :2100
 1.2إلى °1.6
مئوية

الذروة:
°1.8 - 1.7
مئوية
في :2100
 1.4إلى
 °1.8مئوية

الذروة:
 2.0إلى °2.2
مئوية
في :2100
 1.8إلى °2.2
مئوية

مسارات أدنى من
 º 2مئوية

الذروة:
 1.5إلى °1.6
مئوية
في :2100
 1.0إلى °1.3
مئوية

الذروة:
 1.6إلى
 °1.7مئوية
في :2100
 1.2إلى
 °1.5مئوية

الذروة:
 1.9إلى °2.1
مئوية
في :2100
 1.5إلى °1.9
مئوية

 °1.5مئوية بدون
تجاوز أو بتجاوز
محدود

دون  °1.5درجة مئوية
(فرصة  % 66في عام
 2100بدون تجاوز أو
بتجاوز محدود)

.7

26

)33–17( 25

يُقدَّر االحترار العالمي في نهاية القرن بـ 2.7درجة مئوية إذا

التي تضعها السيناريوات ،مثل المستوى الذي يستمر فيه العمل المناخي

جرى تنفيذ جميع التعهُّدات غير المشروطة لعام  2030بالكامل،
وبـ 2.6مئوية إذا جرى تنفيذ جميع التعهُّدات المشروطة أيضاً.

أو تكاليف التكنولوجيا .ويبلغ هامش الشك هذا حاليا ً  °0.5 ±درجة مئوية
حول توقعات أفضل التقديرات البالغة  2.7درجة مئوية ،بيْد أنها تنخفض

وإذا جرى تنفيذ تعهُّدات الوصول باالنبعاثات إلى مستوى الصفر

إلى  °0.3 ±درجة مئوية عند األخذ في االعتبار أهداف البلدان بالوصول

بالكامل باإلضافة إلى ذلك ،سينخفض هذا التقدير إلى حوالي 2.2

باالنبعاثات إلى مستوى الصفر .وعالو ة ً على ذلك ،تجدر اإلشارة إلى

درجة مئوية.

أن تقديرات هذا العام تستند إلى أساليب محسَّنة وإلى آخر تقييم مناخي
للفريق العامل األول في تقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة

Wلتقدير آثار االحتباس الحراري في نهاية هذا القرن ،من المتوقع تمديد

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ .وتعمل هذه التحديثات المنهجية

االنبعاثات المقدَّرة لعام  2030حتى عام  ،2100ويجري تقييم نواتجها

وحدها على خفض توقعات درجات الحرارة للمساهمات المحدَّدة وطنيا ً

على المناخ باستخدام نموذج مناخي .ويفترض هذا النهج استمرار العمل
المناخي إلى ما بعد عام  ،2030دون مزي ٍد من التعزيزات .وتعد عمليات
االستقراء حتى نهاية القرن غير مؤ َّكدة بطبيعتها ،وتخضع لالفتراضات

XII

غير المشروطة بنحو  °0.2درجة مئوية مقارنةً بتقديرات العام الماضي.
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الشكل م ت .6انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في ظل سيناريوهات مختلفة وفجوة االنبعاثات في عام ( 2030تقدير متوسط االنبعاثات ونطاق نسبتها من  10إلى  90بالمئة)
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درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ

ﺟﯾﻐﺎ طن ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺊ
ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد
اﻟﻛرﺑون
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ﻣﺗو ِ ّﺳط ﺗﻘدﯾر
اﻟﻣﺳﺗوى ﻣﺗواﻓﻖ
ﻣﻊ  °2درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ:
 39ﺟﯾﻐﺎ طن ﻣن
ﻣﻛﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون
)اﻟﻣدى (49-33

ﺟﯾﻐﺎ طن ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺊ
ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون

50.0

اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻔﯾروزﯾﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻓرﺻ ٍﺔ
ﻧﺳﺑﺗﮭﺎ  66ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺳﺎرات
زﯾﺎدة درﺟﺔ اﻟﺣرارة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻣﺎ دون
 °2درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ.

ﻣدى °1.8
درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ

إﺑﻘﺎء اﻟﻔﺟوة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ
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 °2درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ

ﻣدى °1.5
درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ

اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺿراء ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻓرﺻ ٍﺔ ﻧﺳﺑﺗﮭﺎ
 66ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺳﺎرات زﯾﺎدة درﺟﺔ
اﻟﺣرارة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻣﺎ دون  °1.5درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﺑﺣﻠول
ﻋﺎم  ،2100وﻓرﺻﺔ  33ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻘرن.
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Wإقرارا ً بهذه التحذيرات ،من ال ُمق َّدر أن يؤدي استمرار المساهمات المح َّددة

Wسيؤدي التنفيذ الكامل لتع ُّهدات الوصول باالنبعاثات إلى مستوى الصفر،
باإلضافة إلى المساهمات المح َّددة وطنيا ً الجديدة أو ال ُمحدَّثة والتع ُّهدات ال ُمعلَنة،

 °2.7درجة مئوية (النطاق 2.2 :إلى  °3.2مئوية) بحلول نهاية القرن مع

إلى خفض تقديرات درجات الحرارة هذه بشك ٍل ملحوظ إلى  °2.2درجة مئوية

فرصة  .% 66إذا جرى أيضا ً تنفيذ التع ُّهدات المشروطة بالكامل ،يجري

(النطاق  2.0إلى  °2.5درجة مئوية) مع فرصة  .% 66وحتى في ظ ِّل هذا

تخفيض هذه التقديرات إلى  2.6درجة مئوية (النطاق °3.1-2.1 :درجة

السيناريو ،ال تزال هناك فرصة تزيد عن  15في المائة بأن يتجاوز االحترار

مئوية) .على عكس ذلك ،من ال ُمق َّدر أن يؤدي استمرار السياسات الحالية

العالمي  °2.5درجة مئوية بحلول نهاية القرن ،وفرصة تقل عن  5في المائة

التي ال تكفي للوفاء بتع ُّهدات عام  2030إلى الحد من االحترار حتى °2.8

بأن يتجاوز االحترار العالمي  °3درجات مئوية .أخيراً ،ينبغي الحذر من أن

درجة مئوية (النطاق  2.3إلى  °3.3درجة مئوية).

هذه التحسينات ال ُمق َّدرة من أهداف وصول االنبعاثات إلى مستوى الصفر ،ألنه

وطنيا ً الجديدة أو ال ُمح َّدثة وإعالنات التع ُّهدات إلى الحد من االحترار حتى

في الحقيقة هناك عدد قليل من البلدان التي تعتمد المساهمات المحدَّدة وطنيا ً
والتي تسير على مسار خطي نحو تحقيق أهداف الوصول إلى مستوى الصفر
على المدى الطويل.

الشكل م ت .7اإلنفاق على االنتعاش العالمي في أيار  /مايو  2021عبر القطاعات حسب المنطقة (مليار د.أ .).مبادرات منخفضة الكربون (أعلى) ومبادرات مرتفعة
الكربون (أسفل)

أﻓرﯾﻘﯾﺎ

آﺳﯾﺎ

أوروﺑﺎ

أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﺣر اﻟﻛﺎرﯾﺑﻲ

أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ

أوﻗﯾﺎﻧوﺳﯾﺎ
اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧظﯾﻔﺔ
اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧظﯾﻔﺔ
اﻟﻧﻘل اﻟﻧظﯾف

)(%4.1

ﺗداﺑﯾر
ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
اﻟﻛرﺑون

)(%1.6
)(%3.3

ﻛﻔﺎءة اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ

)(%2.2
)(%3.8

اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
اﻟﻘوات اﻟ ُﻣﺳﻠﱠﺣﺔ

)(%0.8

ﺗداﺑﯾر
ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻛرﺑون

اﻟﻧﻘل اﻟﺗﻘﻠﯾدي

)(%9.2

اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ

)(%1.6
 250ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
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مالحظة :االختصار  R & Dيعني البحث والتطوير

.8

ضاعت فرصة استخدام اإلنفاق المالي المخصَّص لإلنقاذ واالنتعاش
التحول
من جائحة «كوفيد »19-لتحفيز االقتصاد مع تعزيز
ُّ
منخفض الكربون في معظم البلدان حتى اآلن .تم التخلي عن

منخفض الكربون بشك ٍل مباشر من خالل دعم المشاريع الخضراء ،وبشك ٍل
غير مباشر من خالل دمج الحوافز الخضراء في االستثمار التقليدي .وتق ّدِم
مبادرات التعزيز األخضر دعما ً طويل األمد للمشاريع والقطاعات المستهدفة

البلدان الفقيرة والضعيفة.

باستثمارات االنتعاش األخضر.

Wوتسبب جائحة «كوفيد »19-في زيادةٍ هائلة على مستوى اإلنفاق العام ،على

Wأُنفق ما يقرب من  16.7تريليون دوالر أمريكي حتى أيار  /مايو 2021

شكل )1( :اإلنفاق على اإلنقاذ قصير األجل لإلبقاء على استمرار الشركات

على حزم اإلنقاذ واالنتعاش المتعلِّقة بجائحة «كوفيد( »-19باستثناء أموال

واألفراد؛ ( )2االستثمار طويل األجل في االنتعاش لتنشيط االقتصاد؛ و()3

صصة) .ومع ذلك ،جرى تخصيص معظم
االتحاد األوروبي غير المخ َّ

اإلنفاق على التعزيز إلدراج مسارات اقتصادية جديدة في خطط التنمية

الموارد لإلنفاق الفوري على اإلنقاذ ،ومعظمها على برامج البطالة ودعم

طويلة األجل .وقد أدى اإلنفاق على اإلنقاذ منخفض الكربون إلى تحفيز

العمال ،وإدارة األوبئة ،وخدمات الرعاية الصحية .وتم تخصيص مبلغ قدره

إزالة الكربون من خالل الشروط الخضراء المرتبطة بدعم األعمال على

 2.25تريليون دوالر أمريكي إلنفاقه على االنتعاش .ومن هذا المبلغ ،من

التحول
المدى القريب .وشرع االستثمار منخفض الكربون في تسريع
ُّ

المرجح أن يساهم حوالي  17إلى  19في المائة ( 390إلى  400مليار
دوالر أمريكي) فقط في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة.
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الشكل م ت .8نصيب الفرد من اإلنفاق المرتبط بجائحة «كوفيد »19-عبر فئات التنمية (د.أ).

اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟدﺧل
 57دوﻻرا ً أﻣرﯾﻛﯾﺎ ً
ﻟﻠﺷﺧص اﻟواﺣد

اﻷﺳواق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
 578دوﻻرا ً أﻣرﯾﻛﯾﺎ ً
ﻟﻠﺷﺧص اﻟواﺣد

اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
 11,826دوﻻرا ً أﻣرﯾﻛﯾﺎ ً
ﻟﻠﺷﺧص اﻟواﺣد

Wغطى اإلنفاق المالي منخفض الكربون مجموعةً واسعة من القطاعات.

باإلضافة إلى ذلك ،دون زيادة التمويل المناخي بشك ٍل كبير ،من المرجَّح

كبير من اإلجراءات الصديقة للبيئة ،ما يفوق  500إجراء لإلنقاذ
وقُ ّدِم عد ٌد
ٌ

مصدر النبعاثات
تتحول األسواق الناشئة واالقتصادات النامية إلى أكبر
أن
ّ
ٍ

واالنتعاش على الصعيد العالمي .وغطت السياسات معظم الصناعات

غازات الدفيئة في العالم ،في الوقت الذي تعاني فيه كافة من عبء تغيُّر

الخضراء الناشئة والراسخة (الشكل م ت .)7كما ّ
أن االقتصادات المتقدّمة

ب متفاوتة ،والذي نشأ في السابق بشك ٍل أساسي بسبب البلدان
المناخ ولو بنس ٍ

شهدت نطاقا ً أكثر اتساعا ً بشك ٍل ملحوظٍ  ،أ ّما األسواق الناشئة واالقتصادات

مرتفعة الدخل.

النامية فشهدت تركيز األموال على االنتعاش األخضر وعلى توليد الطاقة
النظيفة واستثمارات رأس المال الطبيعي.
Wوتعد الفوارق الدولية كبيرة من حيث إجمالي اإلنفاق واإلنفاق المنخفض
الكربون .وتشكل سبعة بلدان قرابة  90في المائة من إنفاق االنتعاش:

.9

إن الحد من انبعاثات الميثان من الوقود األحفوري وقطاعات
كبير في سد فجوة االنبعاثات
النفايات والزراعة قد يساهم بشك ٍل ٍ

وتقليل االحترار على المدى القصير.

جمهورية كوريا ،وإسبانيا ،وألمانيا ،والمملكة المتحدة ،والصين ،وفرنسا،
واليابان .خلص مرصد االنتعاش العالمي أنه حتى أيار  /مايو  ،2021يمكن

Wالميثان هو ثاني أهم غاز ضمن غازات الدفيئة ،من حيث التأثيرات المناخية

تصنيف فرنسا وألمانيا وكندا وفنلندا والنرويج والدنمارك بوصفها "قادة"

البشرية المنشأ الناتجة عنه حالياً ،وتستمر زيادة انبعاثات الميثان البشرية

في االنتعاش األخضر ،حيث يش ّكل اإلنفاق األخضر نسبةً من اإلنفاق على

المنشأ حول العالم.

االنتعاش ،تتراوح بين  39و 75في المائة .وتحتل المملكة المتحدة وإسبانيا
والسويد أيضا ً مرتبةً عالية وفقا ً لمؤشر التحفيز األخضر (Greenness of

Wوعلى مدى عمرها الذي يصل إلى نحو  12عاما ً وقدرتها على إحداث

 )Stimulus Indexلشركة فيفيد إيكونوميكس (.)Vivid Economics

االحترار العالمي بنحو  82ضعف على مدى  20عاما ً و 29ضعف على
مدى  100عام ،يمثل تقليل انبعاثات الميثان فرصةً مهمة إلبطاء معدل

Wتم التخلي عن الدول الضعيفة .شهدت االقتصادات منخفضة الدخل إنفاقا ً

االحترار على المدى القصير ،والح ّد من ذروة االحترار خالل هذا القرن،

متدنيا ً جدا ً على جائحة «كوفيد( »19-حوالي  60د.أ .للفرد) خالفا ً

والمساعدة في سد فجوة االنبعاثات بين المسارات الحالية وتلك المتوافقة مع

لالقتصادات المتقدمة (حوالي  11800د.أ .للفرد) (الشكل م ت .)8كما ّ
أن

أهداف درجة االحترار العالمي البالغة  °2درجة مئوية أو  °1.5درجة مئوية.

االقتصادات األقل تنوعاً ،والديون المتزايدة كنسبة مئوية من الناتج المحلي
ي ٍ محدود ،قد ساهمت مجتمعةً في الح ِ ّد
اإلجمالي ،وما يقابلها من ح ِيّ ٍز مال ّ

Wتتوفّر إمكانات هامة للتخفيف بتكاليف سلبية صافية ومنخفضة (< 600د.أ.

من قدرة االقتصادات الناشئة والبلدان منخفضة الدخل على تعبئة الموارد.

لكل طن ميثان؛ 4؛ <~  20د.أ .لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون،
باستخدام القدرة على إحداث االحترار العالمي  ،)100خاصةً في قطاع

Wدون زيادة كبيرة في المساعدات الخارجية ،يبدو أن االختالف في اإلنفاق

الوقود األحفوري ،حتى بدون احتساب تكاليف األضرار البيئية التي جرى

بين االقتصادات المتقدمة واألسواق الناشئة واالقتصادات النامية سيدفع إلى

تجنُّبها .وتعد إمكانات المكافحة من خالل التدابير التقنية كبيرة ً أيضا ً في

حرز في مواجهة تغيُّر المناخ.
تفاقم الفجوات في التنمية ،وسيقيد التقدم ال ُم َ

قطاع النفايات ،وبدرجة أقل في الزراعة ،حيث سيكون من الصعب تخفيف
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كبير دون تغيير النُّظم الغذائية على الصعي َديْن العالمي أو
االنبعاثات بشك ٍل
ٍ

سيجري تمكين المشاركين الذين يعانون من انبعاثا ٍ
ت يصعب تخفيفها لتحقيق

اإلقليمي.

أهداف التخفيف الخاصة بهم بتكاليف أقل.

Wإن تدابير التخفيف التقنية ذات التكلفة الصافية السلبية أو المنخفضة المتاحة

Wمن منظور سالمة السوق ،فإن الوضع األمثل هو أن تأتي المساهمات

يمكنها وحدها أن تقلل انبعاثات الميثان البشرية المنشأ بحوالي  20في المائة

المحدَّدة وطنيا ً بتغطي ٍة شاملة لغازات الدفيئة ،وأهداف تخفيفٍ قابلة للقياس

بحلول عام  ،2030في حين أن جميع التدابير المستهدفة يمكن أن تقلل

الكمي بوضوح ،ومحاسبة قوية ،بيْد أن المساهمات المحددة وطنيا ً تبدو غير

التحول من الغاز
االنبعاثات بنحو الثلث .كما أن التدابير اإلضافية على غرار
ُّ

ت تقف حائالً
متجانسة إلى ح ٍ ّد كبير في الوقت الحالي .ويفرض هذا تحديا ٍ

الطبيعي إلى مصادر الطاقة المتجددة ،والتغييرات في النظام الغذائي وتقليل

ي ٍ قوي .وال بد أن تضمن القواعد ال ُمتَّفق عليها السالمة
أمام تطوير سو ٍ
ق دول ّ

هدر الطعام ،قد تزيد إمكانية التخفيف لعام  2030بنسبة  15في المائة.

البيئية ،وأن تشجع على تعزيز الطموح .ومن شأن نظام السوق العالمي

ويتفق هذا مع تخفيضات غاز الميثان في معظم مسارات درجة االحترار

حرز نحو تحقيق أهداف باريس على أفضل وجه ،إذا لم
أن ييسر التقدم ال ُم َ

العالمي البالغة  2و °1.5درجة مئوية ،والتي تسجل نحو  34و 44في المائة

تحظى البلدان بفرصة االستفادة من مزايا التكلفة المنخفضة دون رفع سقف

على التوالي ،على الصعيد العالمي في عام  2030مقارنةً بعام .2015

الطموح ،أو إذا كانت البلدان التي توفر خيارات التخفيف الرخيصة تضمن
الحقا ً توفير خيارا ٍ
ت أعلى كلفة.

Wتغطي المساهمات المحدَّدة وطنيا ً الحالية حوالي ثلث التخفيض من غاز
الميثان المطلوب وحسب ،لتكون متسقة مع هدف درجة االحترار العالمي

آثار مهمة على مسارات التخفيف والتنمية
Wقد يؤدي استخدام آليات السوق إلى ٍ

البالغة  2درجة مئوية ،وحوالي  23في المائة فقط مما هو مطلوب لتحقيق

المستدامة .وباإلضافة إلى احتمال خفض تكلفة الطموح اإلضافي في كل

هدف درجة االحترار العالمي البالغة  °1.5درجة مئوية .ومع ذلك ،ثمة

مكان ،يمكن أن تفضي األسواق إلى تحو ٍل في استثمار رأس المال نحو

فرص ممتازة لتضمين تدابير إضافية لخفض غاز الميثان في المساهمات

مناطق البيع ،وهي بهذه الطريقة تؤثر على مقاييس كثيرة مثل جودة الهواء

المحدَّدة وطنياً ،على النحو الذي تبرزه العديد من البلدان بالفعل .مثالً من

خطر
التحول .ومع ذلك ،ثمة
المحلي ،والتوظيف ،واالستدامة ،وتكاليف
ٌ
ُّ

التسرب في المنبع وإصالح أنظمة النفط
خالل إجراءات على غرار اكتشاف
ُّ

يتمثل في أن يؤدي ذلك إلى تقليل الحوافز المتاحة لالبتكار التكنولوجي في

والغاز ،والقضاء على حرق الغاز ،واستعادة الطاقة من غاز مدافن القمامة،

مناطق الشراء.

وتقليل الخسائر الغذائية وهدر الطعام.
Wتُق ّدِر دراسات النمذجة العالمية أنه إذا جرى تحويل جميع المساهمات المحددة
Wإن اإلجراءات المتّخَذة غالبا ً ما تتم إعاقتها من جراء الشك في كميات انبعاثات

وطنيا ً إلى الحد من االنبعاثات القابلة للتداول ،وكان لدى جميع البلدان أهداف

الميثان المبلَّغ عنها ،نظرا ً للعدد الكبير من مصادر االنبعاث ،وتعقيدها ،وعدم

على مستوى االقتصاد ،فيمكن تداول حوالي  4إلى  5جيغا طن من مكافئ

اليقين بشأن عوامل االنبعاثات .وتتيح التطورات األخيرة على مستوى قدرات

ثاني أكسيد الكربون سنويا ً بحلول عام  .2030وإذا أعيد توجيه الوفورات

القياس مراقبة معدالت االنبعاثات اإلجمالية ،بما في ذلك مصادر االنبعاثات

من التنفيذ العالمي األكثر فعالية من حيث التكلفة للمساهمات المحدَّدة وطنيا ً

الكبرى على مستوى المنشآت ككل .وعلى الرغم من أن هذه القياسات ستوفِّر

نحو الطموح المتزايد ،فيمكن تقريبا ً مضاعفة تخفيضات االنبعاثات المخطط

ت حاسمة ،إال أنها تتطلب استخداما ً منهجيا ً
أساسا ً أفضل بكثير التخاذ إجراءا ٍ

لها في المساهمات المحدَّدة وطنيا ً على مدى العقد المقبل ،دون أي تكلفة

ي ٍ في إعداد السياسات الوطنية.
على أن تُعت َمد
ٍ
كعنصر رئيس ّ

إضافية على الدول األطراف ،مقارنة بالدول األطراف التي تعمل بمفردها
على تنفيذ التزاماتها.

.10

يمكن ألسواق الكربون أن تحقق انخفاضا ً حقيقيا ً في االنبعاثات
وأن ترفع سقف الطموح بهذا الشأن ،بيْد أن هذا لن يتحقق إال
عندما تكون القواعد محدَّدة بوضوح ،ومص َّممة بما يضمن أن
المعامالت ستؤدي بالفعل إلى انخفاض االنبعاثات ،ومدعومة

حرز وتوفير الشفافية.
بترتيبات ترمي إلى تتبُّع التقدم ال ُم َ

Wتشير هذه الدراسات إلى اإلمكانات النظرية الهامة ألسواق الكربون .وبُ ْغيَة
تحقيق هذه اإلمكانية ،يلزم بلورة هذه النتائج النظرية إلى تغييرات سياسية
في العالم الحقيقي .ويتمثل التحدي الذي يواجه مفاوضات مؤتمر األطراف
السادس والعشرين في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،في
اتخاذ قرار بشأن اإلرشادات الالزمة للمادة  6التي يمكن أن تطلق سوقا ً عالميا ً
تطور التع ُّهدات واكتساب الخبرات.
قادرا ً على التوسع والتحسين تدريجيا ً مع ُّ

 Wوال تُع ُّد المادة  6من اتفاقية باريس واألسواق الدولية مصدرا ً مباشرا ً لرفع

XVI

سقف الطموح ،غير أنها قد تش ّكل داعما ً لتنفيذ األهداف وإطالق العنان

 Wتضاعف تقريبا ً عدد البلدان التي أشارت في المساهمات المحدَّدة وطنيا ً

لطموح أكبر .ويمكن أن تتيح األسواق فرصةً للبلدان والشركات والجهات

الجديدة أو ال ُمحدَّثة إلى االستخدام المخطط أو المحتمل للنُّهج التعاونية

أهداف خفض االنبعاثات بتكاليف أقل ،وبالتالي تمكينها
الفاعلة األخرى لتحقّق
َ

الطوعية ،مقارنةً بالمساهمات المحدَّدة وطنيا ً السابقة ،ما يشير إلى زيادة

من تعزيز طموحها على المدى القريب والبعيد .وعلى وجه الخصوص،

االهتمام بشكل كبير.
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بدور في العملية الرامية إلى الوصول
Wحتى يتسنى لألسواق أن تضطلع
ٍ
باالنبعاثات إلى مستوى الصفر ،يجب أن تغطي المساهمات المحدَّدة وطنيا ً
جميع القطاعات والغازات وأن يكون لها أهداف كمية على مستوى االقتصاد.
ومع تضييق فروق التكلفة بمرور الوقت ،من المرجح أن يتضاءل حجم
التداول ،في حين ستزيد قيمة المعامالت .وسينصب تركيز السوق بشك ٍل
متزاي ٍد على إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي.
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