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توطئة

بلد هنالك وليس بدايته. منذ القرن هذا تواجه التي التحديات أكثر بني من املناخ ر تغيّ يعتبر
للتحديات املترابطة التي ي التصدّ مبفرده بلد ألي ميكن وال التحدي. هذا ضد باحلصانة متمتع
وعواقب بالغ، تكنولوجي وتغيير للجدل، مثيرة سياسية قرارات اتخاذ : شاملةً ر املناخ، يثيرها تغيّ

النطاق. واسعة عاملية
وقائع  حدوث ويزداد األمطار هطول أمناط ل في حتوّ يظهر األرض، كوكب حرارة درجة ارتفاع مع
سيفقد كما الغابات. وقوع حرائق تواتر وازدياد والفيضانات، األمطار، مثل: انحباس ة، احلدّ شديدة
اجلزيرية مساكنهم وفي الدول بالسكان املكتظة الساحلية املناطق في يعيشون ممن املاليني
آفاق: املناطق من وغيرهما وآسيا أفريقيا الفقراء في ويواجه البحر. سطح مستوى ارتفاع مع
اجلوع وازدياد الزراعة، قطاعات إنتاجية وانخفاض مآسي، من ذلك عن ينجم وما احملاصيل إخفاقات

للمرض. التغذية والوقوع فريسة وسوء
بالتنمية  رسالتها تتمثل األطراف متعددة مؤسسة  هي الدولي البنك مجموعة أن  ومبا
تلك التشابكات بعض لتوضيح السعي مسؤولية عاتقها على تقع واملستدامة، االشتمالية

وعلوم  والطاقة، والعلوم، التنمية، اقتصاديات  — التخصصات ميادين بني فيما  والترابطات
وتواجه واحلوكمة. الدولية األنظمة وفعالية والتمويل، والتكنولوجيا، البيئية، املنظومات

التحدي  يومي نحو عددها 186 دولة — على البالغ األعضاء والدول — الدولي البنك مجموعة
اتمع املدني ومنظمات اخلاص، والقطاع شديدة التباين، دول بني: فيما التعاون إقامة في املاثل
سلسلة في والثالثون الثاني وهو التقرير ويسعى هذا املشترك. العام النفع سلع حتقيق بغية

بغية  البحوث، وذلك العملية املقترنة مع اخلبرة تلك تطبيق إلى العالم في التنمية عن تقرير
ر. املناخ املتغيّ في التنمية بشأن ماً دُ قُ املعرفة مسيرة دفع

اجلهود  بذلها أثناء في حتى املناخ، ر تغيّ آثار معظم عبء النامية البلدان عاتق سيقع على
ل البلدان، يشكّ لتلك وبالنسبة األمام. إلى االقتصادي مسيرة النمو ودفع الفقر على للتغلب
على املكاسب التي والقضاء واملعاناة، الضعف نقاط تعميق من: ينذر بكل خطراً املناخ ر تغيّ
الوفاء صعوبة تزداد كما التنمية. عملية آلفاق ي اجلدّ والتقويض طويل، عناء بعد حتققت 
وفي بعد العام 2015. واملستدام املأمون املستقبل وضمان — اجلديدة لأللفية اإلمنائية باألهداف
لتطوير األهمية احلاسمة دعوتها محدودية النامية البلدان من العديد يخشى الوقت نفسه،

بدءاً   — احتياجاتها من العديد أن تخنق ميكن جديدة وأسس وضع قواعد أو الطاقة  قطاعات
احلرّ. بالعمل وانتهاء األساسية بالبنية

عاديني.  غير وتعاوناً إبداعاً ومتعدد األبعاد هائل حتد وهو املناخ تغير لتحدي التصدي يتطلب
التغيير يستدعي مثل ذلك فإن حتقيق ومع ذلك في عصرنا، ممكن باملناخ" يُعنى "الذي فالعالم

مختلف.  وعلى نحو العمل اآلن ومعاً التقرير — هذا يقول — حسبما
ر تقرّ التي واخليارات الغد واحد مناخ في آن يحدد اليوم به نقوم ألن ما اآلن، العمل يجب علينا  
احلرارة في حتتجز التي احلراري لالحتباس املسببة الغازات نُصدر اليوم فنحن مستقبلنا. شكل
كهرباء، وسدود توليد محطات ببناء: ونقوم السنوات. من قرون وحتى عقود ملدة اجلوي الغالف
أو سنة خمسني تدوم أن املرجح من ومواصالت، ومدن نقل وشبكات وأنظمة ومساكن، تخزينية،
حتدد أن حالياً ميكن بتجريبها نقوم وأنواع احملاصيل التي املبتكرة بأن التكنولوجيات علماً أكثر.

بحلول  آخر شخص 3 مليارات باحتياجات للوفاء واملواد الغذائية الالزمة الطاقة مصادر شكل
.2050 العام

ر تغيّ مشكلة حل ميكن وال تضرب املشاعات. هو أزمة ر املناخ تغيّ معاً، ألن العمل يجب علينا  
وتعميم وتطوير الطاقة، استخدامات كفاءة حتسني في: عاملي نطاق على البلدان تعاون دون املناخ



توطئة  vi

من النظافة حتقيق بغية الطبيعية  ” البالوعات ” نطاق وتوسيع النظيفة،  التكنولوجيات
البشرية حماية احلياة وعلينا اجلوي. الغالف إلى للغازات املنبعثة امتصاصها خالل من التلوث
أنتجت املتقدمة فالبلدان ومنصفة. معاً بطريقة متمايزة العمل وعلينا اإليكولوجية. واملوارد
البلدان تلك على ولذا، الفرد. بنسبة فيها عالية واالنبعاثات املاضي، في االنبعاثات معظم
وحفز الكربون، غاز انبعاثات  من عنها يصدر ملا الكبير  التخفيض خالل: من املسيرة تقود أن 
ولكن معظم الكربون. غاز انبعاثات عن ال تسفر على بدائل للعثور الرامية البحوث أنشطة
وستحتاج النامية. العالم بلدان عن ستصدر العاملي في املستقبل الصعيد على االنبعاثات
تتمكن من لكي لها الالزمة التكنولوجيا نقل عمليات و الكافية املالية املوارد البلدان تلك
الضرر  إحلاق دون — الكربون غاز  انبعاثات منخفضة التنمية إلى املؤدي السبيل في املضي
بدّ ال التي املناخية التغيرات مع ف التكيّ بغية للمساعدة بحاجة وهي التنموية. بآفاقها

منها.
املستقبل استناداً أجل التخطيط من ميكننا ألنه ال نحو مختلف، على ويجب علينا العمل  
ميكنها: التي األساسية البنية إقامة ا منّ ستتطلب الغد مناخ فاحتياجات املاضي. مناخ إلى
لألراضي احملدود واالستخدام من البشر، املتزايدة األعداد والوفاء مبتطلبات اجلديدة األحوال مقاومة
الوقود أجل من البيولوجية الغذائية والكتلة املواد الكافية من لتأمني اإلمدادات املائية واملوارد
الصعيد على الطاقة أنظمة شكل هيكلة وإعادة املنظومات اإليكولوجية، احلفاظ على مع
أمناط: رات تغيُّ عن معلومات جديدة إلى تستند ف تكيّ إجراءات أن يتطلب هذا شأن ومن العاملي.
تتطلب أن النطاق على هذا تغيرات شأن واألنواع. ومن والسالالت وهطول األمطار، احلرارة، درجات
تخفيض وعمليات املناخ ر مع تغيّ ف عمليات التكيّ من أجل اإلضافية الكبيرة التمويلية املوارد
استراتيجي نحو على البحوث حدة تكثيف أجل ومن احلراري، لالحتباس املسببة الغازات انبعاثات

اجلريئة. اجلديدة األفكار واستطالع الواعدة املنهجيات تصعيد بغية
في  املناخ بشأن اتفاق إلى ل البلدان توصّ األهمية البالغة األمور ومن جديد. زخم ونحتاج إلى  

املناخ. ألغراض اإلجراءات في االحتياجات التنموية يدمج مبا األول ديسمبر/كانون في كوبنهاغن
التصدي  على  البلدان مساعدة متويل بغية مبادرات عدة الدولي البنك مجموعة اعتمدت
الذي املناخ ر وبتغيّ بالتنمية  املعني االستراتيجي اإلطار في  يرد حسبما  وذلك املناخ، ر لتغيّ
ألغراض متويل كوسيلة يستمر منوها وبرامج صناديق املبادرات تلك وتشمل اعتمدته اموعة.
اموعة وتسعى املتجددة. الطاقة مصادر كبير حدٍّ تتزايد إلى كما الطاقة، كفاءة استخدامات
النظام من واالستفادة مساندة النامية للبلدان  ميكن  كيف بشأن  العملية اخلبرة لتطوير
الغابات  تفادي إزالة أجل من إلتاحة احلوافز العملية اآلليات بني ما مبا يتراوح — املناخ ر بتغيّ اخلاص
بني أنشطة التكيف جتمع التي الكربون واملبادرات انبعاثات غاز تنمية منخفضة مناذج واعتماد
الطريقة، وبهذه احلراري. لالحتباس املسببة الغازات انبعاثات وأنشطة تخفيض املناخ تغير مع
ومساندة املناخ ر بتغيّ املتعلقة املتحدة األمم اتفاقية وإجراءات خطوات مساندة املمكن من 

الدولي. الصعيد على اجلديدة الالزمة واملثبطات احلوافز استنباط في البلدان
الدولي  البنك مجموعة تقوم املستقبل، استشراف إطار ففي باملزيد. القيام الضروري ومن
البلدان تساعد كما وبالبيئية، بالطاقة املعنية املستقبلية استراتيجياتها وضع حالياً بإعادة
غير من التي للمخاطر األمان للتصدي شبكات وتوسيع ااطر إدارة في تدعيم ممارساتها في

متاماً. تخفيضها املمكن
املناخ.  قضايا بشأن الالزمة اإلجراءات اتخاذ بدء إلى العالم 2010 في عن التنمية تقرير يدعو  
املناخ شكل لتحديد الفرص احلقيقية ستسنح مختلف، نحو ومعاً وعلى اآلن فإذا جرى العمل

العوملة. واستدامة اشتمالية يساند مبا املستقبل في

روبرت ب. زوليك  
الدولي البنك مجموعة رئيس  
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يضم كالً من:  وهو Marianne Fay و Rosina Bierbaum برئاسة أساسي فريق التقرير هذا بإعداد قام
 Andrea و Andreas Kopp و Kirk Hamilton و Ricardo Fuentes و Samuel Fankhauser و Julia Bucknall
 Xiaodong و   Mark Rosegrant و   Jean-Louis Racine و   Ian Noble و   Alexander Lotsch و   Liverani
 Arun Agrawal من: كبيرة كل م مساهمات وقدّ .Michael Ian Westphal و Xueman Wang و Wang
 Kseniya و   Jean-Charles Hourcade و   Calestous Juma و   Elliot Diringer و   Philippe Ambrosi و 
من: كل للفريق وقدم املساعدة .Michael Toman و Alan Miller و Muthukumara Mani و Lvovsky
Rachel Block و Doina Cebotari و Nicola Cenacchi و Sandy Chang و Nate Engle و Hilary Gopnik و 

.Jon Strand و Lidvard Gronnevet من: كل إضافية مساهمات م قدّ كما .Hrishikesh Patel
الدولي  البنك في اخلرائط تصميم وحدة وقامت التحرير. رئاسة مهمة Bruce Ross-Larson وتولى
البنك الدولي في الناشر وأتاح مكتب .Jeff Lecksell من بإشراف وتوجيه التقرير خرائط هذا بوضع

و Stephen McGroarty و  Mary Fisk من: كل بإشراف والطباعة والترتيب والتصميم التحرير خدمات
.Andrés Meneses

التنمية  اقتصاديات مجموعة  2010 العالم  في التنمية عن  تقرير إنتاج رعاية في اشتركت  
 Justin Yifu من عام بتوجيه التقرير على العمل وجرى .(SDN) املستدامة التنمية وشبكة (DEC)
قام  املستدامة. كما التنمية من شبكة Katherine Sierra و مجموعة اقتصاديات التنمية Lin من
املستفيضة املشورة بتقدمي وقام .Alan H. Gelb و Warren Evans من: كل قيمة توجيهات بتقدمي
Neil Adger و Zhou Dadi و  من: كالً ضم املستشارين من فريق التقرير هذا مراحل كافة في واملمتازة
 Jean-Charles و (حتى ديسمبر/كانون األول 2008) John Holdren و Geoffrey Heal و Rashid Hassan
 John و   Carlos Nobre و   Nebojša Nakićenović و   Calestous Juma و  Saleemul Huq و  Hourcade

.John Weyant و Robert Watson و Schellnhuber
 .Robert B. Zoellick الدولي البنك رئيس والتوجيه بالتعليقات أسهم كما  

مجموعة  وأسهمت واقتراحات. بتعليقات الدولي البنك وخارج داخل من آخرون عديدون أسهم  
مؤشرات بتقدمي قامت التي وهي اخلاص بالبيانات، امللحق في املدرجة البيانات التنمية بتقدمي بيانات

اتارة. التنمية العاملية
عمل  وحلقات اجتماعات تنظيم مت كما املشاورات. من من مجموعة واسعة كثيراً الفريق استفاد
من م للتعلّ العاملية الشبكة (باستخدام املؤمترات املنقولة عبر الفيديو خالل من أو محلياً إقليمية
وبوركينا وبنن، وبوتسوانا، وبنغالديش، وبلجيكا، األرجنتني، من: في كل الدولي) البنك في التنمية أجل
وفنلندا، وإثيوبيا، الدومينيكية، واجلمهورية والدامنرك، ديفوار، وكوت  وكوستاريكا، والصني، فاصو،
ونيكاراغوا، وهولندا، واملكسيك، وموزامبيق، والكويت، وكينيا، وإندونيسيا، والهند، وغانا، وأملانيا، وفرنسا،
وتونس، وتوغو، وتايلند، وتنزانيا، والسويد، وجنوب أفريقيا، والسنغال، وبولندا، والفلبني، وبيرو، والنرويج،
العمل حلقات في شارك من شكر كل الفريق ويود املتحدة. املتحدة، واململكة العربية وأوغندا، واإلمارات
ومسؤولني السياسات، في وباحثني أكادمييني، يضمون: وهم الفيديو، املؤمترات املنقولة عبر وفي تلك

اخلاص. والقطاع املدني ومنظمات اتمع غير حكومية منظمات وموظفي حكوميني،
النرويج،  حكومة كل من: من تلقاها السخية التي تقديره للمساندة عن اإلعراب الفريق ختاماً، يود
األملانية املؤسسة خالل من أملانيا  وحكومة الدامنرك، وحكومة البريطانية، الدولية التنمية ووزارة
البيولوجي التنوع البيولوجي/برنامج التنوع مركز خالل من السويد وحكومة ،(GDTZ) الفني للتعاون
،(TFESSD) اً واجتماعي بيئياً املستدامة للتنمية االستئماني والصندوق ،(SwedBio) السويدي الدولي

.(KCP) أجل التغيير من املعرفة وبرنامج املانحة، اجلهات متعدد للبرامج والصندوق االستئماني
 Jason Victor و Sonia Joseph للفريق، وتولت األولى اإلدارية املساعدة مبهمة Rebecca Sugui قامت  
بينما تولت Evangeline Santo Domingo مهمة  البرامج، لشؤون املساعد مهمة Bertha Medina و

املساعد لشؤون إدارة املوارد.
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األولويات من مازاال املستدامة  التنمية وحتقيق الفقراء أعداد وتخفيض الفقر تقليص
ويفتقر:  اليوم. في أمريكي دوالر 1.25 من يعيش على أقل مازال ربع البشرية األساسية. العاملية
خدمات الصرف  وإلى 1.6 مليار شخص، الكهرباء شخص، وإلى مليار الشرب النظيفة مياه إلى
التغذية.  من سوء البلدان النامية أطفال ربع كافة شخص. ويعاني 3 مليارات الكافية الصحي
وللمعونات النامية  للبلدان بالنسبة أولويات االحتياجات بتلك الوفاء يظل  أن يجب ولذلك،

املناخ.  ر تغيّ مع سهولة ستزداد صعوبة وليس التنمية أن إدراك مع — سواء حد على اإلمنائية

لكافة تهديداً املناخ ر  تغيّ ل يشكّ املناخ. ر لتغيّ عاجل نحو  على  التصدي  ذلك مع يجب
تفيد فالتقديرات املناخ. ر تغيّ من  للمعاناة  تعرضاً األكثر هي النامية البلدان ولكن البلدان،

فازدياد  املناخ. ر تغيّ عن تنجم التي تكاليف األضرار من املائة في 80-75 حوالي ل ستتحمّ بأنها
الثورة قبل سائدة كانت التي احلرارة درجة عن مئويتني بدرجتني  ولو األرض كوكب حرارة درجة
تخفيض  عن يسفر أن ميكن العالم — يشهده املرجح أن من الذي األدنى وهو احلد — الصناعية
معظم  ويفتقر وجنوب آسيا. ألفريقيا بالنسبة في املائة 5-4 بواقع احمللي الناجت إلجمالي دائم
املتزايدة. املناخ مخاطر إدارة أجل الكافية من الفنية املوارد املالية والقدرات إلى البلدان النامية
الدخل لتأمني حساسية للمناخ ذات طبيعية موارد على مباشر على نحو تعتمد أيضاً وهي
املناخ الشديدة. لتقلبات فعالً خاضعة واستوائية مدارية مناطق في ويقع معظمها والرفاهة.

ألخطار للتصدي يكفي مبا منصفاً أو سريعاً يكون أن من املرجح وحده ليس االقتصادي النمو
العاملي. االحترار سرعة وزاد الكربون غاز انبعاثات كثيف النمو ظل إذا املناخ، والسيما ر تغيّ
السياسات والواقع أن املناخ. ر تغيّ بني النمو وبني كخيار بشأن املناخ وضع السياسات ال ميكن لذا،
نقاط وتخفيض التنمية، تعزيز عملية شأنها: من التي هي السياسات املناخ ر بتغيّ التي تُعنى

الكربون. غاز انبعاثات منخفضة إلى سبل النمو ل التحوّ ومتويل واملعاناة، الضعف

عما مختلف نحو وعلى اآلن ومعاً بالعمل إذا قمنا املنال قريب باملناخ الذي يُعنى العالم
املاضي: في كان

سبل العالم سلوك مع التكاليف وازدادت املمكنة اخليارات اختفت اآلن ضروري، وإال •  العمل
وقفه كبير إلى حد ميكن ال احترار من وما ينجم عنها الكربون غاز انبعاثات عالية التنمية
مستويات حتسني إلى الرامية اجلهود بالفعل يعرّض للخطر أخذ املناخ ر فتغيّ وعكس مساره.
األرض كوكب حرارة درجة ازدياد فإبقاء اجلديدة. لأللفية اإلمنائية باألهداف  والوفاء املعيشة
املرجح  من وهو — على الثورة الصناعية فوق مستوياتها السابقة مئويتني درجتني من قريباً
التعميم  مجاالت الطاقة مع في حقيقية ثورة يتطلب — به القيام ميكن ما أفضل أن يكون
املنخفضة وتلك الطاقة كفاءة استخدام حتقق التي حالياً املتوفرة الفوري للتكنولوجيات
التكنولوجيات من التالي اجليل ضخمة في استثمارات الكربون، باالقتران مع غاز انبعاثات
اتخاذ الضروري أيضاً ومن الكربون. منخفض انبعاثات غاز النمو بدونها حتقيق ميكن ال التي
األساسية والبنية البشر على تكاليفه وتقليل املناخ ر تغيّ على للتغلب فورية إجراءات 

القادمة. رات التغيّ من للمزيد االستعداد وأيضاً احلالية، اإليكولوجية واملنظومات
فعال  نحو على التصدي وفي التكاليف تخفيض في الرئيسي العنصر هو معاً  •  العمل
يبدأ أن ويجب احلراري. لالحتباس املسببة االنبعاثات وتخفيض والتأقلم ف التكيّ لعمليات
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من عنها يصدر ما لتخفيض جريئة إجراءات باتخاذ الدخل عالية البلدان بقيام العمل
النامية، البلدان لفائدة  " التلويث ز حيّ بعض" حترير هذا شأن ومن الغازات. من انبعاثات 
لكي ميكن اجلديدة التكنولوجيات على والطلب االبتكار سيحفز  أنه ذلك من األهم ولكن
بدرجة ومستقر كبير للكربون سوق خلق في سيساعد أنه كما سريع. نحو على تصعيدها
مسار إلى ل التحوّ النامية من البلدان متكني بغية األهمية  حاسما األمران فهذان كافية.
من الطاقة الالزمة على خدمات بسرعة حصولها مع غاز الكربون تقليل انبعاثات يضمن
معاً العمل أن كما لها.  املالية املساندة تقدمي الضروري من  أن ولو التنمية، عملية أجل
— فتزايد  قساوة أكثر بيئة إلى األمام في التنمية مسيرة عملية في دفع حاسم األهمية
الوطنية واملساندة والتأقلم. ف التكيّ على احمللية اتمعات قدرات سيفوق املناخية ااطر
برامج خالل من للمعاناة وتعرضاً ضعفاً األشد هم  حماية من أجل: من ضرورية والدولية
املعرفة تبادل وتشجيع ااطر،  تقاسم بشأن  دولية ترتيبات  ووضع االجتماعية، املساعدة

واملعلومات. والتكنولوجيات
عقود  ففي ر. متغيّ في عالم املستقبل استدامة لتسهيل الزم مختلف نحو على •  العمل
تنخفض لكي العالم في الطاقة أنظمة شكل حتويل يجب القادمة، القليلة السنوات

كما  احلراري. لالحتباس املسببة الغازات من العاملية االنبعاثات املائة في 80-50 بنسبة
اجلديدة. الشديدة اجلوية  األحوال وقائع  تقاوم يجعلها مبا  األساسية البنية إقامة يجب

للمزيد  اإليكولوجية املنظومات تعريض دون آخر شخص مليارات 3 إطعام يتم ولكي
لإلدارة إال ميكن  وال  املياه. استخدامات وكفاءة الزراعة إنتاجية حتسني يجب  الضغوط،  من
بالطلب الوفاء النطاق وواسع األمد طويل نحو على والتخطيط املتسم باملرونة املتكاملة
وتوليد البيولوجية، والطاقة الغذائية، املواد  إنتاج  ألغراض: الطبيعية املوارد على املتزايد
البيولوجي التنوع صون مع املنظومات اإليكولوجية خدمات بطاقة املياه، وإتاحة الكهرباء
اجلوي. الغالف  إلى  انبعاثها  دون واحليلولة والغابات األراضي في  الكربون غاز أرصدة وإبقاء
ازدياد االعتبار في تأخذ التي تلك هي القوية واالجتماعية االقتصادية فاالستراتيجيات

— وليس  املناخية املستقبل تغيرات مع والتأقلم ف التكيّ إجراءات وتعزز اهولة االحتماالت
تستدعي أن بد ال الفعالة فالسياسات ." أمثل " نحو على املاضي مناخ مواكبة  مجرّد 
انبعاثات وتخفيض والتأقلم ف  التكيّ وإجراءات  التنمية  عملية  تقييم مشترك نحو  على
نهاية ذات محدودة موارد على جميعاً تعتمد أمور وهذه احلراري،  الغازات املسببة لالحتباس

وطبيعية). ومالية (بشرية

يقرّ: أن االتفاق ذلك  على وينبغي  ضروري. العاملي املناخ بشأن والفعال املنصف االتفاق
الالزمني والتكنولوجيا التمويل في ومساعدتها النامية، البلدان ومعوقات احتياجات تفاوت
منخفضة حصة أسيرة بقائها عدم وضمان التنمية، عملية أمام املتزايدة للتصدي للتحديات
انبعاثات تخفيض حدوث أماكن بني الفصل شأنها من آليات وإنشاء العاملية، املشاعات من
ازدياد فمعظم  التخفيض. ذلك مقابل يدفع  من  وبني  احلراري لالحتباس  املسببة الغازات
أكثر منخفضة الكربونية احلالية بصمتها التي النامية البلدان يحدث في سوف االنبعاثات
الفقر تقليص بغية بسرعة تنمو أن  يجب واقتصاداتها الدخل،  عالية البلدان بصمة من
والفنية املالية املساعدة تقدمي الدخل العالية البلدان على ويجب الفقراء. أعداد وتخفيض
غاز انبعاثات منخفض النمو حتقيق وأيضاً  املناخ تغير مع ف التكيّ ألغراض النامية للبلدان
ميكن  مما املائة في 5 من أقل االنبعاثات وتخفيض  ف  التكيّ ألغراض احلالي فالتمويل  الكربون.
آليات  خالل من النقص سد املمكن من ولكن ،2030 العام بحلول اً سنوي ضرورياً يكون  أن

املبتكرة. التمويل

بصفتهم مواطنني  — األفراد الرأي العام. وحتويل السلوك تغيير على يتوقف النجاح حتقيق
األشخاص  تزايد عدد من الرغم وعلى األرض. كوكب مستقبل من يحدد هم — ومستهلكني
فالقليل منهم الالزمة، اإلجراءات بضرورة اتخاذ ر املناخ ويؤمنون تغيّ مشكلة وجود يعرفون الذين
الفرصة. لهم حني تسنح عمل يقومون بأي ال منهم والكثير أولوياتهم، بني من ذلك يجعلون
العالية البلدان في والسيما واملؤسسات، السلوك أمناط تغيير التحديات في أكبر ولذا، يكمن
 — والدولي  والوطني احمللي الصعيد على — العامة السياسات تغيير الضروري ومن الدخل.

واملواطنني. لألفراد اإلجراءات بالنسبة جاذبية وحتقيق تسهيل بغية
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األثر  أكبر ويقع املناخ، ر تغيّ يخلقها التي لألخطار التنمية عملية أهداف تتعرض :1 الفصل 
املناخ ما ر تغيّ السيطرة على املمكن من غير بأن الفقراء، علماً واألشخاص الفقيرة البلدان على
الغازات النبعاثات إصداراً أقل السواء والبلدان الفقيرة على الغنية البلدان في يصبح النمو لم
عملية بشأن البلدان تتخذها التي فالقرارات اآلن: العمل وعلينا احلراري.  لالحتباس املسببة
الكربون وحتدد مستقبل غاز من انبعاثات محددة في كثافة العالم احتجاز تؤدي إلى التنمية
ازدياد درجة احلرارة تلك يؤدي إلى عليه ما هي األمور على وبقاء األرض. كوكب حرارة درجة ازدياد ومدى
انبعاثات  فتأجيل تخفيض معاً: العمل وعلينا احلالي. القرن في أكثر أو مئوية درجات 5 بواقع
تلك تخفيض تكاليف يضاعف أن ميكن النامية البلدان في لالحتباس احلراري املسببة الغازات
عملنا إذا كبيرة. ولكن متويلية موارد تعبئة تتم لم ما فعالً يحدث أن ميكن ما وهو االنبعاثات،
هي مئويتني درجتني حوالي عند االحترار إبقاء على املترتبة التكلفة اإلضافية فإن ومعاً، اآلن

املناخ. ر تغيّ ازدياد عن أن تنجم املرجح األخطار التي من ضوء في تبريرها وميكن صغيرة تكلفة

اً،  واقتصادي اً مادي الناس على ضغوط إلى سيؤدي وهو املناخ. ر تغيّ ازدياد من مفر ال :2 الفصل 
التخطيط   — القرارات اتخاذ قوة والتأقلم ف التكيّ ويتطلب الفقيرة. البلدان في والسيما
واالجتماعية املناخية السيناريوهات من واسعة مجموعة في والنظر طويلة زمنية  ملدة
املتقلبة اجلوية لألحوال املصاحبة واملالية املادية ااطر تخفيض للبلدان وميكن واالقتصادية.
بعض توسيع وسيتوجب للمعاناة. اشد ضعفاً وتعرضاً هم من حماية ميكنها والشديدة. كما
اآلخر ينبغي القيام  والبعض االجتماعية — واحلماية التأمني كخدمات — الراسخة املمارسات
عن  تسفر هذه ف التكيّ فإجراءات األساسية. والبنية املدن كتخطيط — على نحو مختلف به
الالزم النطاق على تطبيقها ولكن بالظهور واعدة مبادرات وأخذت املناخ. ر تغيّ بدون منافع ولو

واملعلومات. واإلبداع، واجلهود، األموال، تعبئة: سيتطلب

للوفاء  الغذائية املواد من يكفي ما  إنتاج صعوبة ازدياد  إلى املناخ ر تغيّ سيؤدي :3 الفصل 
ونوعية توفر ومدى توقيت ر سيغيّ كما بالتزايد، عددهم اآلخذ العالم سكان باحتياجات
الضغوط، من حالياً تعاني التي  اإليكولوجية املنظومات على التعدي ولتفادي املائية.  املوارد
املصاحب الضرر  وتقليل احلالية الزراعية اإلنتاجية معدل مضاعفة اتمعات على سيتعنيّ
مت إهمالها معروفة أجل: تعميم ممارسات من اجلهود تكريس يتطلب ما وهذا على البيئة. لذلك
مصادر وتنويع املناخية، الصدمات  مقاومة على القادرة احملاصيل من أنواع وحتديد وجتاهلها، 
واالستثمار في األسماك، ومصائد شؤون الغابات وحتسني إدارة الريفية، املناطق الرزق في كسب
وحتسني جتارة املشتركة املوارد املائية إدارة في التعاون البلدان على وسيتعنيّ أنظمة املعلومات.
الظهور في أخذت ولكن صحيحة،  األساسية السياسات تكون أن املُهمّ ومن الغذائية. املواد
إعادة في أخذت البلدان فبعض ستساعد. املالية أن احلوافز كما جديدة. وممارسات تكنولوجيات
اإليجابية والنقاط لالعتمادات ميكن كما ملساندة اإلجراءات البيئية، الزراعي املالي الدعم توجيه
انبعاثات تخفيض أغراض تنفع أن والتربة األشجار في الكربون غاز تخزين  مقابل  املكتسبة 

البيئة. على الغازات واحلفاظ

البلدان والتغيير  كافة في فورية بإجراءات القيام ر املناخ تغيّ مشكلة حل يتطلب الفصل 4:
السريع  ل والتحوّ الطاقة، استخدامات لكفاءة الكبير التحسني — الطاقة ألنظمة اجلذري 
النطاق الواسع  واالستخدام  النووية، الطاقة ورمبا املتجددة الطاقة مصادر باجتاه والكبير
البلدان على ويجب الكربون. غاز انبعاثات وتخزين  احتجاز  بغية املتقدمة التكنولوجيا ألنواع
بحوالي تصدر عنها التي لالنبعاثات شديد بتخفيض وتقوم اجلهود تلك ر تتصدّ أن املتقدمة:

ل  حتوّ متويل في واملساعدة األسواق، إلى جديدة تكنولوجيات وإنزال العام 2050، بحلول املائة في 80
البلدان مصلحة من ولكن النظيفة. قائمة على الطاقة تنمية مسارات إلى النامية البلدان
التكنولوجيات هيمنة  إطار  في البقاء تفادي بغية اآلن الالزمة اإلجراءات اتخاذ أيضاً النامية

إلغاء  — مثل: التغييرات من العديد أن كما األساسية. البنية الكربون على غاز انبعاثات عالية
على  وللبيئة التنمية  لعملية  — جيدة الطاقة استخدامات كفاءة وزيادة تشوهات األسعار

سواء. حد
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الصعيد  على التنسيق تتطلب املناخ ر  تغيّ النطاق كمشكلة  العاملية املشكلة :5 الفصل 
نظام يؤدي أن يحب ولذلك، البلدان. من كل داخل على اإلجراءات يتوقف التنفيذ أن إال الدولي.
البيئة "ثنائية من إلى اإلفالت يؤدي مبا التنموية، االهتمامات تكامل إلى الفعال الدولي املناخ
باملناخ املتعلقة اإلجراءات  بشأن  املسارات  املتعدد اإلطار  يكون أن وميكن  اإلنصاف". مقابل

طرق  بني من النامية - للبلدان وأخرى املتقدمة  للبلدان سياسات مختلفة أو أهداف  مع —
النجاح. مدى وقياس وإجراءات حتديد في خطوات النظر اإلطار  ذلك  على ويتعنيّ ماً؛  دُ قُ املُضي
في املناخ  ر تغيّ مع ف والتكيّ التأقلم تضمني مساندة  الدولي املناخ  نظام على يتعنيّ كما

التنمية.  عملية

والكفاءة  والفعالية اإلنصاف بني التوفيق وسيلة املناخية لألغراض يتيح التمويل :6 الفصل 
ر تغيّ مع والتأقلم ف والتكيّ احلراري لالحتباس املسببة الغازات انبعاثات تخفيض إجراءات في

لألغراض  التمويل مجموع — االحتياجات تقديرات عن كثيراً تقل احلالية املستويات ولكن املناخ.
الالزمة  باملوارد مقارنة اً، سنوي أمريكي دوالر مليارات 10 اً حالي يبلغ النامية للبلدان م املقدّ املناخية
400 مليار  و  املناخ ر تغيّ مع ف والتأقلم ألغراض التكيّ أمريكي مليار دوالر 75 البالغة املتوقعة 
بحلول احلراري لالحتباس املسببة الغازات من االنبعاثات تخفيض ألغراض سنوياً أمريكي دوالر
جديدة، مصادر من واالستفادة احلالية الكربون أسواق إصالح الفجوة سد ويتطلب .2030 العام
الكربون غاز أسعار النبعاثات وضع شأن ومن الكربون. غاز على انبعاثات الضرائب فرض شاملة
إصدار وتداول حقوق الدولية املالية ولكن التحويالت املناخية، لألغراض التمويل طبيعة تغيير
الفقر النمو وتقليص حتقيق إعاقة جتري ال لكي ضروريان الغالف اجلوي إلى الغازات من االنبعاثات

الكربون. غاز انبعاثات تقييد فيه يتم عالم في النامية البلدان في الفقراء أعداد وتخفيض

الكبير  التصعيد وبالتنمية املناخ ر  بتغيّ املتعلقة  باألهداف الوفاء يتطلب الفصل 7:
كما جديدة. تكنولوجيات وتعميم وتطوير احلالية التكنولوجيات لتعميم  الدولية للجهود

مليارات  عشرات حالياً  — واخلاص العام القطاعني الستثمارات احلاد التصعيد  الضروري من
سياسات  تكفي لن ولكن اً. سنوي الدوالرات من مئات عدة إلى — اً سنوي األمريكية الدوالرات
بل والتطوير. البحوث في أنشطة االستثمارات العامة زيادة على القائمة التكنولوجي" "الدفع
واخلاص العام للقطاعني احلوافز إلى خلق تؤدي التي "جاذبية السوق" سياسات تقابلها أن ينبغي
احملتملة. غير األماكن في مبتكرة حلول على والعثور والتعاون، العمل احلر، مشروعات أجل: من
وجتهيزات معدات شحن مجرد من أكثر باملناخ تُعنى التي  التكنولوجيات  تعميم ويتطلب
العام القطاعني قدرة االستيعاب وتعزيز بناء قدرات يتطلب فهو النامية: البلدان إلى جاهزة

. مالءمةً األكثر التكنولوجيات واستخدام وحتسني واعتماد وتعديل على حتديد واخلاص

التعبئة  من أبعد املضيّ إلى املناخي للتحدي التصدي في النتائج حتقيق يتطلب الفصل 8:
واملؤسسية، النفسية، احلواجز: معاجلة خالل من  وذلك والتكنولوجيا، للتمويل الدولية 
ر تصوّ طريقة من: احلواجز تلك وتنبع املناخ. بشأن الالزمة التخاذ اإلجراءات املعيقة والسياسية
التي واملصالح  البيروقراطية، األجهزة عمل وطريقة بها، وتفكيرهم املناخ ملشكلة الناس
وأيضاً السياسية احلوافز حتويل السياسات  تغيير ويتطلب احلكومية.  اإلجراءات شكل حتدد
املعايير من واالستفادة املناخ سياسات تسويق فعالية يتطلب كما املؤسسية.  املسؤوليات
ومن فهم إلى العام اجلمهور اهتمامات ومخاوف بغية ترجمة وذلك والسلوكيات االجتماعية،

واملسكن. املوطن بدءاً من — إجراءات إلى الفهم ترجمة ثمّ





سكانق نصف كان  سنة، ثالثني  بل
في يعيشون النامية العالم بلدان
اليوم، فتلك أما الفقر املدقع - أوضاع

نسبة  أن كما بع.1  الرّ هي النسبة
التغذية سوء من حالياً يعانون الذين األطفال
كثيراً أصغر ر املُبكّ املوت اطر وهم معرضون
احلصول على القدرة أما السابق. في كانت مما
فهي احلديثة األساسية البنية خدمات على
بنسبة الدخل وتضاعف انتشاراً.  أوسع اآلن
املدفوع السريع االقتصادي للنمو نتيجة الفرد
املؤسسات، وإصالح  التكنولوجي باالبتكار
حالياً، الدخل املتوسطة البلدان والسيما في
إلحراز بالنسبة األهمية حاسم أمر وهو
مع هائلة، مازالت االحتياجات ولكن م. التقدّ
هذه في  شخص املليار اجلياع عدد تخطي

ذلك  وجود  ومع  التاريخ.2  في مرة ألول السنة
مازال واجلوع، الفقر أوضاع في الكبير العدد 
األولوية الفقر حدة وتخفيف  النمو حتقيق

النامية. للبلدان بالنسبة أهمية األكثر
التحدي  ذلك يجعل  املناخ ر تغيّ ولكن
فعالً أخذ املناخ ر تغيّ أثر أوالً، .ً تعقيدا أكثر
انحباس ازدياد: في يتجلى وهو الظهور في
العواصف، ة ــدّ وش والفيضانات، األمطار،
األفراد على عبئاً يشكل مما - احلرّ وموجات
إبعاد إلى يُؤدي كما واحلكومات، والشركات
شأن من ثانياً،  التنمية. عملية عن املــوارد 
يثير أن الراهنة الت باملعدّ ر املناخ تغيّ استمرار
التنمية. عملية أمام ة دّ الشِ متزايدة حتديات
إلى يؤدي  أن ميكن القرن، هذا نهاية وحتى

درجات   5 بواقع األرض كوكب حرارة  درجة زيادة 
الثورة على السابقة بالفترات مقارنة مئوية
االختالف شديد عاملاً سيكون وهذا الصناعية،
شدة ازدياد من: لكل نتيجة املعاصر عن عاملنا
الكبير واالنخفاض املناخية، الوقائع وحدة
ر مْ وغَ والنباتية، احليوانية السالالت  أعداد في
ومن غير بكاملها. ة جزيريّ لبلدان مياه البحار
بها القيام ميكننا جهود  أفضل  جناح ح املرجّ
عن يقلّ مستوى أي عند احلرارة درجة لتثبيت

الثورة قبل عليه ما كانت فوق درجتني مئويتني
ب يتطلّ أن شأنه من احترار وهذا الصناعية،

جداً. كبيرة وتعديالت فاً تكيّ
عليها  ويجب الدخل عالية البلدان بإمكان  
انبعاثات من عنها يصدر ما مجموع تخفيض
ملء في االستمرار ميكنها  وال الكربون. غاز
لالستدامة قابلة وغير منصفة غير نسبة
البلدان ولكن اجلوي. الغالف  في املشاع من
الكربون غاز  من انبعاثاتها التي النامية، 
البلدان في النسبة  ثلث تبلغ الفرد  بنسبة
ع التوسّ إلى  حتتاج  ،(1 (الشكل الدخل عالية
والنقل واملواصالت، الطاقة، إنتاج في:  الهائل
واإلنتاج ة،  احلضريّ والشبكات  واألنظمة
من املزيد إنتاج شأنه  من ما  وهو الزراعي.
وبالتالي - احلراري لالحتباس املسببة الغازات
باستخدام جرى  إذا - املناخ ر تغيّ من املزيد
الكربونية والكثافات التكنولوجيات
كيفية مجرّد ليست إذاً فاملسألة التقليدية.
بل املناخ. ر تغيّ جتاه التكنولوجيا مرونة زيادة
النمو لتحقيق السعي كيفية أيضاً هي

"خطير".3  ر مناخي دون إحداث تغيّ واالزدهار
املناخ  ر تغيّ بشأن السياسات ولكن
االختيار في بسيطة تكمن معضلة ليست
غاز وانبعاثات عالية منو  مبعدالت عالم بني
منخفضة منو مبعدالت وعالم عالية كربون
مسألة أو  - منخفضة كربون غاز وانبعاثات 
على احلفاظ أو النمو بني هي االختيار بسيطة
النبعاثات العالية فالكثافة األرض. كوكب
أوجه من العديد عن ناجمة الكربون غاز
ميكن  املثال، سبيل فعلى الكفاءة.4 عدم
احلالية املمارسات وأفضل للتكنولوجيات
قطاعات في الطاقة استهالك تخفيض
بني ما بنسبة الكهرباء وإنتاج الصناعة
في  يساعد  مما املائة، في 30 و  املائة في 20
الناجمة الكربون غاز انبعاثات تخفيض
من  وللعديد النمو.5  معدالت تخفيض دون
التي التغييرات أي  ـ التخفيض  ــراءات إج
املسببة الغازات انبعاثات تخفيض تستهدف

عرض عام
التنمية املناخ من أجل تغيير
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العام اإلنفاق راوح اً،  سنوي أمريكي  دوالر مليار
والتعميم والتطوير  البحوث أنشطة  على
مستوى  عند الطاقة قطاع في  (RD&D)
من  عقود منذ  أمريكي دوالر مليارات 10
أزمة عقب قصيرة املدة السنوات، ماعدا قفزة
املائة من  في 4 سوى هذا ل يشكّ وال النفط.
البحوث أنشطة على  العام اإلنفاق  مجموع
اخلاص القطاع والتعميم. أما إنفاق والتطوير
قطاع في والتعميم والتطوير البحوث على
أمريكي  دوالر مليار  60-40 البالغ الطاقة، 
املائة  في 0.5 سوى ل يشكّ فال السنة،  في
جداً صغير جزء  - اخلاص القطاع إيرادات من
كصناعة املُبدعة الصناعات استثمارات من
املائة)  في 8) والالسلكية السلكية االتصاالت
أنشطة  في املائة) في 15) الصيدالنية واملواد

والتعميم.10 والتطوير البحوث
غاز  انبعاثات منخفض عالم إلى ل التحوّ  
التكنولوجية االبتكارات خالل من  الكربون
ينبغي لها لة  املكمّ املؤسسية واإلصالحات
بها تقوم جريئة فورية بإجراءات يبدأ أن
انبعاثاتها لتقليص الدخل عالية البلدان
ومن الكربون. غاز من لالستدامة غير القابلة
اجلوي املشاع في الفضاء بعض حترير شأن ذلك
من ذلك أن من أهمية أكثر 2). مما هو (الشكل
ذا التزاماً  الدخل عالية  البلدان  التزام شأن 
يحفز أن النبعاثاتها حاد مصداقية بتخفيض
الالزمة والتعميم والتطوير البحوث أنشطة
اجلديدة والعمليات التكنولوجيات أجل من
واملواصالت، والنقل  الطاقة، قطاعات:  في
على الطلب ارتفاع أن كما والزراعة. والصناعة،
يؤدي على التكنولوجيات البديلة معلوم نحو
قدرتها في ويساعد أسعارها  تخفيض إلى
غير ومن األحفوري. الوقود أنواع على منافسة
التضحية دون املناخ ر تغيّ جماح كبح املمكن
تكنولوجيات اعتماد خالل  من إال  بالنمو

رخيصة. بأسعار جديدة
النامية  للبلدان بالنسبة مجال هنالك  
غاز النبعاثات إصداراً أقلّ مسارات إلى ل للتحوّ
- التنمية عملية من االنتقاص بدون الكربون
على ويتوقف البلدان بني فيما يتفاوت ولكنه
البلدان من ية والفنّ املالية املساعدات مدى
املساعدات تلك تكون أن وينبغي الدخل. عالية
املتحدة األمم اتفاقية مع (ومتسقة منصفة 
في املُبرمة املناخ ر  بتغيّ املتعلقة  اإلطارية
التي الدخل العالية  فالبلدان  :(1992 العام
سكان مجموع سدس سكانها  عدد يبلغ
ثلثي تناهز انبعاثات إصدار عن مسؤولة العالم
احلراري لالحتباس املسببة الغازات مجموع 
أن ينبغي كما .(3 (الشكل اجلوي الغالف إلى
الناجمة الوفورات بالكفاءة: متسمة تكون
تقليص أنشطة متويل في املساعدة  عن
مراحلها في النامية البلدان في االنبعاثات
تشييد خالل  من املثال سبيل على  - األولى
السنوات عقود في البنية األساسية واملساكن

كبيرة مشتركة منافع ـ احلراري لالحتباس
الطاقة، وأمن العامة، الصحة مجاالت: في
ففي املالية. والوفورات البيئة، واستدامة
تخفيض فرص املثال، سبيل  على أفريقيا،
أنشطة زيادة من: بكل مرتبطة االنبعاثات
استدامتها، يحقق مبا والغابات األراضي إدارة
من (كالطاقة النظيفة الطاقة واستخدام
يتم التي الكهرباء أو اجلوفية األرض حرارة
وشبكات أنظمة  وخلق املياه)، بقوة  توليدها
وهكذا، املستدامة. واملواصالت احلضرية النقل
انبعاثات تخفيض أجندة تكون أن ح املرجّ من
زيادة مع متوافقة أفريقيا في الكربون غاز

مماثل  الالتينية أمريكا في والوضع التنمية.6
أفريقيا.7 في هو ملا

يؤدي  ال ـــار  واالزده الثروة ازديــاد أن كما  
لالحتباس املسببة الغازات ازدياد بطبيعته إلى
ولكن املاضي. في ترافقا أنهما ولو - احلراري
واإلنتاج االستهالك من محددة أمناط هنالك 
لو وحتى االنبعاثات.  تلك  ــاد ازدي إلى تــؤدي 
فإن للنفط، املنتجة البلدان استبعدنا
عالية البلدان في الفرد بنسبة االنبعاثات

من  7 أطنان من أمثال: بأربعة تتفاوت الدخل
 8(CO2e) الكربون أكسيد ثاني  غاز مكافئ
في  طناً  27 إلى سويسرا في  الفرد  بنسبة

ولكسمبورغ.9  أستراليا
على  االعتماد  اعتبار املمكن غير ومن
تفاديه، ميكن ال  أمراً األحفوري الوقود أنواع 
عن البحث جهود كفاية لعدم نظراً وذلك
ألسعار املالية  اإلعانات  تناهز فبينما بدائل.
 150 العاملي الصعيد على النفطية املنتجات
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ومتوسطة  عالية في البلدان بنسبة الفرد االنبعاثات الكربون: غاز انبعاثات تفاوت 1 الشكل
  2005 ومنخفضة الدخل،

مأخوذة من  األراضي استخدامات من االنبعاثات إضافة مع (WRI 2008) الدولية املوارد معهد املصدر: World Bank 2008c؛
.Houghton 2009

 (N2O) النتروجني وأكسيد ،(CH4) وامليثان ،(CO2) أكسيد الكربون ثاني احلراري تشمل: لالحتباس املسببة الغازات مالحظة:
من عنها اإلعراب حتديدها بإجماليات، يتم ميكن ولكي .(F-gases) العاملي االحترار اإلمكانية الكبيرة لزيادة ذات والغازات

الكربون التي أكسيد ثاني حيث كمية الغازات من كافة كميات وهو يقيس ،(CO2e) الكربون ثاني أكسيد مكافئ حيث
مع آن واحد في الدخل املنخفضة واملتوسطة البلدان في الفرد بنسبة املتوسط حساب يتم االحترار. املقدار من نفس تسبب
البلدان في األراضي استخدامات تغير من كانت االنبعاثات ،2005 العام وفي األراضي. استخدامات ر تغيّ من االنبعاثات وبدون

.ً عالية الدخل ضئيلة جدا



التنمية 3 أجل املناخ من تغيير عام:  عرض

ألن تكفي لدرجة كبيرة وفورات هي - القادمة
عن منافع اقتصادية واضحة للجميع.11  تسفر
اتفاقية  - تنفيذ  عن  ناهيك   - وضع  ولكن
مستدامة مالية حتويالت على تنطوي دولية

السهل. باألمر ليس ومعلومة ومستقرة
األشد  والسيما - النامية البلدان ستحتاج
املساعدة إلى ر املناخ - آلثار تغيّ وتعرّضاً فقراً
تعاني فهي املناخ. ر تغيّ مع ف التكيّ أيضاً في
رات تغيّ ة شدّ من غيرها من أكثر فعالً اآلن
درجة فازدياد .(2 الفصل (أنظر اجلوية األحوال
نسبياً طفيفة زيادة ولو األرض كوكب حرارة
طريقة على: كبيرة تعديالت ب سيتطلّ
وطريقة التنمية، سياسات وتنفيذ تصميم
التي والفرص واألخطار ألرزاقهم، كسب الناس

تواجههم.
ة  حجّ احلالية املالية األزمة تكون أن يجوز ال
املالية فاألزمة املناخ. قضية معاجلة  لتأخير
وتسفر سنتني، من أقل  املتوسط  في تدوم 
الناجت  من إجمالي املائة في 3 بواقع خسارة عن
الحقاً عنها  التعويض ويتم  ،(GDP) احمللي
سنوات  ثماني في املائة في 20 بنمو يزيد على
األزمات  تأتي  وهكذا،  واالزدهار.12 االنتعاش من
األضرار كافة  من الرغم على وتذهب املالية 
هي حال هذه ليست ولكن عنها. التي تنجم

املناخ. ملاذا؟ ر تغيّ الناجم عن املتزايد اخلطر
غاز  فأثر  جانبنا. في  ليس الوقت ألن 
تقريباً حاضراً اجلو يبقى إلى املُنطلق الكربون
يجعل  مما السنوات،13 آالف وحتى عقود لعدة
"مأمون". مستوى إلى العودة جداً الصعب من
املناخية املنظومة في  هذا  احلركة فسكون
إمكانية التعويض من شديد على نحو يحدّ
خالل من اليوم الالزمة املتواضعة اجلهود عن
املستقبل.14  في االنبعاثات  تخفيض زيادة
نظراً التكاليف زيادة إلى التأخير يؤدي كما
والتركزات، وتختفي االنبعاثات أثر سوء الزدياد
نظراً التكلفة  الرخيصة  التقليص  خيارات 
األساسية البنية في الوفورات النحباس
- الكربون انبعاثات غاز احلياة عالية وأساليب

احلركة. سكون من املزيد
إلبقاء  فورية إجراءات اتخاذ الضروري من
ومع مئويتني. درجتني ميكن من ما أقرب االحترار
فهو اً، مرغوب ليس االحترار  من املقدار ذلك أن 
القيام ميكن ما أفضل يكون أن ح املرجّ من
خبراء بني الرأي في اتفاق هنالك وليس به.
وجهة من األمثل  هو هذا أن على االقتصاد
متزايد اتفاق هنالك ولكن االقتصادية. النظر
األوساط وفي السياسات صانعي بني الرأي في
عند االحترار مقدار حتديد أن على  العلمية
في به القيام  يجب ما  هو  مئويتني درجتني
التقرير  هذا باملسؤولية.15 ويؤيد الشعور إطار
التنمية، عملية منظور  فمن  املوقف. هذا
هو مئويتني درجتني على يزيد بواقع االحترار
االحترار ولكن تثبيت غير مقبول. ببساطة أمر
حتوّالت يتطلب: مئويتني درجتني مستوى عند

بلد�� منخفضة �لدخل (1.2 مليا� شخص)

مجمو� �نبعاثا� ثاني 
�كسيد �لكربو� منذ �لعا� 1850: 

قطا� �لطاقة

�لنسبة من �النبعاثا� على �لصعيد �لعاملي، في �ملاضي �في �لعا� 2005
�نبعاثا� ثاني �كسيد 

�لكربو� في �لعا� 2005:
 قطا� �لطاقة

بلد�� عالية �لدخل (مليا� شخص)
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�نبعاثا� �لغا��� �ملسببة لالحتبا� 
�حلر��� في �لعا� 2005: كافة �لقطاعا�، 

شاملة تغيير �ستخد�ما� �أل��ضي

بلد�� متوسطة �لدخل (4.2 مليا� شخص)
� بنسبة �لسكا� فر� �الستخد�� قياسا

االنبعاثات  من مما يجب أكبر بنسبة تسهم تزال وما أسهمت الدخل عالية البلدان 3 الشكل
العاملي الصعيد على

 DOE 2009; World Bank 2008c; WRI 2008 augmented with land-use change emissions from :املصدر
 .Houghton 2009

ولكنها  عشر، التاسع القرن في البلدان كافة عن بيانات تتوفر وال األخيرة. للسنوات ً بلدا هذه البيانات 200 مالحظة: تغطي
قطاعات من الكربون أكسيد ثاني انبعاثات وتشمل احلقبة. تلك في أصدرت انبعاثات التي املصادر الرئيسية كافة تشمل
لالحتباس املسببة الغازات وتشمل انبعاثات االسمنت. وإنتاج الغاز، وإشعال األحفوري، الوقود إحراق عمليات: كافة الطاقة

االحترار العاملي. لزيادة الكبيرة اإلمكانية ذات والغازات النتروجني، وأكسيد امليثان، الكربون، وغاز ثاني أكسيد احلراري:
والنفايات. ،(Houghton 2009 (من األراضي استخدامات وتغيير والزراعة، الصناعات، وعمليات الطاقة القطاعات: وتشمل
الفرد؛ بنسبة املكافئة من االنبعاثات االنحراف إلى مستند السكان بنسبة قياساً اجلوي الغالف مشاعات استخدام فرط

العالية البلدان شكلت العام 1850، ومنذ العالم؛ سكان من املائة في 16 الدخل العالية البلدان لت شكّ ،2005 العام ففي
العالم. سكان من املائة في 20 حوالي احلالية في املتوسط الدخل
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�النبعاثا� تز��� بتز�يد 1.6 مليا� 
بالكهربا� ممن ليست لديهم �لقد�� 

 � على �حلصو� عليها حاليا

استخدام السيارات  من وحدها الواليات املتحدة في ل التحوّ إعادة توازن: عملية 2 الشكل
شأنه  من احملروقات استهالك بكفاءة تتسم ركاب سيارات استخدام إلى (SUVs) الرياضية

شخص  1.6 مليار الستخدامات الطاقة توليد عن تصدر انبعاثات عن التعويض تقريباً

.BTS 2008 إلى ً استنادا العالم في التنمية عن تقرير فريق املصدر: حسابات
ميل  مجموعه 480 مليار ما تسير املتحدة في الواليات الرياضية السيارات من مليون إلى 40 مستندة مالحظة: التقديرات
ذلك  يستهلك الواحد، للغالون ميالً يبلغ 18 مردود للوقود مع متوسط في السنة. للسيارة الواحدة) 12000 ميل (بافتراض
ل  فالتحوّ الكربون لكل غالون. من الغازات تعادل 2421 غرام من انبعاثات ويصدر سنوياً البنزين من 27 مليار غالون العدد
للغالون  ميالً 45) األوروبي االحتاد في الركاب التي تباع سيارات تتيحه الذي املتوسط ذات وقود بكفاءة متسمة سيارات إلى
طن من الكربون)  (39 مليون أكسيد الكربون ثاني طن من مليون 142 تخفيض بواقع يسفر عن (ICCT 2007 أنظر الواحد،
في  الواحد للشخص 170 كيلوواط/ساعة النامية البلدان في من الكهرباء الفقيرة األسر استهالك تقديرات تبلغ سنوياً.

غاز  من طن يعادل 160 مليون لكل كيلوواط/ساعة، ما 160 غرام البالغة احلالية الكربون كثافة متوسط افتراض مع السنة،
األشخاص الذين  عدد يوافق العالم خريطة في الكهربائي الرمز فحجم الكربون). من طن مليون 44) الكربون أكسيد ثاني

الكهرباء. على احلصول على القدرة لديهم ليست
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اإلجراءات اتخاذ دواعي
فعالً األرض  كوكب حرارة درجة متوسط ازداد
الثورة بداية منذ واحدة  مئوية  درجة بحوالي
الرابع التقييمي التقرير ويقول الصناعية.
املناخ بتغير  املعنية الهيئة عن الصادر
اتفقت دراسة وهو  احلكومات، بني املشتركة
كافة  من  عالم   2000 من أكثر آراء بشأنها
حرارة "ارتفاع املتحدة: األمم في األعضاء البلدان
زات  فالتركّ فيه"16  لبس ال املناخي النظام 
الغالف في الكربون أكسيد ثاني من العاملية
لالحتباس املسببة الغازات أكثر وهو  - اجلوي
باملليون  جزيء 200 بني تراوحت - أهمية احلراري
ولكنها  ملدة 800000 سنة، باملليون جزيء 300 و
باملليون  جزيء 387 إلى حوالي ارتفعت سريعاً
(الشكل املاضية واخلمسني املائة السنوات في
أنواع حرق عن رئيسية بصورة ذلك وجنم ،(4
الزراعة عن - أقل وبدرجة   - األحفوري الوقود
عقد ضيّ مُ وبعد األراضي. استخدامات ر وتغيّ
حدوداً كيوتو بروتوكول وضع على السنوات من
الدولي الصعيد على الكربون غاز النبعاثات
من فترة أول املتقدمة البلدان دخول ومع -
تصدر التي لالنبعاثات الصارمة احلسابات
لالحتباس املسببة الغازات مازالت - عنها
اجلوي. واألسوأ الغالف في االزدياد في آخذة احلراري

التسارع.17 في آخذ ازديادها معدل أن ذلك من
هيئة:  على فعالً واضحة املناخ ر تغيّ آثار
واحمليطات، الهواء حرارة درجات متوسط ارتفاع
مستويات وارتفاع واجلليد، الثلوج وانتشار ذوبان
الباردة والليالي األيام وأصبحت البحار. مياه
احلرّ. موجات شاعت بينما اً حدوث أقل والصقيع
األمطار سقوط ازداد العاملي، الصعيد  وعلى
اجلفاف وحدة فترات ــاد ازدي من الرغم على
أستراليا، تشهده: الذي األمطار وانحباس
املتوسط، البحر وحوض الوسطى، وآسيا
الواليات وغرب األفريقية،  الساحل ومنطقة
وأصبحت األخرى. املناطق من والعديد املتحدة،
شيوعاً، أكثر والفيضانات الغزيرة األمطار
العواصف عن تنجم التي األضرار ازدادت  كما
تلك شدة أيضاً ازدادت - ورمبا املدارية واألعاصير

واألعاصير. العواصف

البلدان، كافة يتهدد خطر املناخ ر تغيّ
النامية خاصة البلدان بصورة ولكن

ً تهديدا املناخ ر تغيّ تخفيض عدم ل يشكّ
5 درجات  من بأكثر فاالحترار للجميع. خطيراً
املناخ ر تغيّ عن ينجم أن ميكن وهو  - مئوية 
املناخ  بني  الفرق يعادل18 - القرن هذا في
وصلت حني األخير اجلليدي والعصر  احلالي 
أعتاب وبلغت الوسطى أوروبا إلى اجلموديات
في وقع ر التغيّ ذلك ولكن  نيويورك. مدينة
عن الناجم املناخ تغير  أما  السنني، آالف
واحد، قرن إطار في  يحدث فهو  البشر أفعال
للمنظومات وال للمجتمعات يعطي ال مما
أجل من تُذكر زمنية مــدة اإليكولوجية

في حقيقية وثورة احلياة، أسلوب في كبيرة
شؤون إدارة ألساليب وتغييراً الطاقة، مجال 
الضروري من وسيظل والغابات.  ــي األراض
فالتغلب كبيرة، ف تكيّ بعملية القيام
االبتكار قدرات كافة يتطلب املناخ ر تغيّ على

البشري. اجلنس بها ينعم التي واإلبداع
الثالثةالتي تنتشرفيعموم  التركيز محاور
واإلنصاف، احلركة، سكون هي: التقرير هذا
ز متيّ التي اخلاصية هو احلركة فسكون واإلبداع.
سبب ضرورة وهذا هو املناخ، في املاثل التحدي
فهو اإلنصاف أما اآلن. إجراءات من يلزم ما اتخاذ
االتفاق فعالية حتقيق  في الرئيسي العامل 
على للعثور الالزمة الثقة املعني العاملي
املتعلقة املأساة  لهذه بالكفاءة متسم حلّ
معاً العمل ضرورة سبب هو وهذا باملشاعات،
املمكن الوحيد احلل هو اإلبداع كما أن . وسويةً
السياسية الوجهتني من معقدة ملسألة
لنا ل تسهّ أن  ميكن التي  امليزة  - والعلمية 
في نعمل كنا عما يختلف نحو على العمل
سوية، ولنعمل اآلن، ولنعمل فلنعمل املاضي.
التي اخلطوات - فتلك هي مختلف نحو على
قريب باملناخ املعني  العالم جتعل أن ميكن
دواعٍ اإلميان بوجود أوالً يتطلب هذا ولكن املنال.

إجراءات. من يلزم ما التخاذ

عد� �لسنو�� قبل �آل�

تركز ثاني �كسيد �لكربو� (جز�� باملليو�)
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سينا�يو �النبعاثا� �ملنخفضة في �لعا� 2100

سينا�يو �النبعاثا� �لعالية بالنسبة للعا� 2100

�ملشاهد في �لعا� 2007

البياني الرسم من الكربون أكسيد ثاني 4 الشكل

.Lüthi and others 2008 :املصدر
ثاني  تركزات تغير منذ 800000 سنة القطب اجلنوبي جليد من عينة في احملتجزة الهواء لفقاعات حتليل مالحظة: يوثق

أكسيد ثاني تركزات تفاوت الطبيعية إلى العوامل أدت الطويلة، الفترة تلك األرض. ففي كوكب في أكسيد الكربون
لعب  التفاوت ذلك بأن توضح احلرارة درجات بيانات باملليون. كما أن جزيء 300-170 نطاق ضمن اجلوي الغالف الكربون في

 387 حوالي احلالي البالغ أكسيد الكربون ثاني تركز فإن البشر، فنتيجة ألنشطة العالم. مناخ حتديد في مركزياً ً دورا
من  يتضح حسبما أكثر، أو يقل عن 800000 سنة ال ما في مستوى أعلى من املائة في 30 بنسبة أعلى باملليون جزيء

.2100 العام في لالنبعاثات متوقعني اثنني سيناريوهني



التنمية 5 أجل املناخ من تغيير عام:  عرض

األرض  كوكب حرارة درجة ــاد ازدي شأن  من  
أمناط عن يسفر مئويتني أن درجتني بواقع ولو 
عواقب إلى تؤدي التي اجلوية من األحوال جديدة
آثار حدوث مخاطر ازدياد إلى سيؤدي ومما عاملية.
ازدياد مسارها وعكس  وقفها ميكن  ال كارثية
وحدة ووتيرة اجلوية، األحوال تقلبات من: كل
الساحلي للمد والتعرض الشديدة، الوقائع
وسيتعرض الهوجاء. للعواصف املصاحب

آخر  شخص مليون  400 و  مليون  100 بني ما
بني  ما لدى  يكون ال أن  وميكن اجلوع.22 اطر
املياه من يكفي شخص آخر ما وملياري مليار
واحتياجات االستهالكية احتياجاتهم لسد

وطهي الطعام.23 النظافة الشخصية

لألخطار تعرضاً  األكثر هي النامية البلدان
األثر  أكبر سيقع جتاهها. مرونة واألقل املناخية
درجتني بواقع فاالحترار النامية. البلدان  على
دائم تخفيض عن يسفر أن ميكن مئويتني

السنوي  االستهالك من املائة في 5-4 بواقع
آسيا،24  وجنوب  أفريقيا  في الفرد  بنسبة 
العالية البلدان في ضئيلة  بخسائر مقارنة
العاملي االستهالك متوسط الدخل وانخفاض

ومن السريعة. اخلُطى هذه مع ف التكيّ
احلرارة درجات  في الشديد التحول هذا  شأن
املنظومات في كبير ر تغيّ عن يسفر أن هذا
للمجتمعات بالنسبة احليوية اإليكولوجية
موت إمكان مثل: - واقتصاداتها البشرية
التام والفقدان املطيرة، األمـــازون  غابات
الهيمااليا، وجبال األنديز جبال جلموديات
يؤدي بحيث احمليطات ملياه السريع ض والتحمّ
البحرية اإليكولوجية املنظومات اضطراب إلى
لسرعة وميكن املرجانية. الشعب  ــوت  وم
50 في  من أكثر التغيير القضاء على وحجم
ترتفع أن  وميكن  واألنواع. السالالت من املائة
هذا متر واحد في بواقع مستويات مياه البحر
من  وأكثر شخص يهدد 60 مليون مما القرن،19
البلدان  في األصول من أمريكي مليار دوالر 200
إنتاجية  هبوط املُرجح ومن وحدها.20 النامية
العالم وبلدان كافة مناطق في الزراعة قطاع
إجراء مت لو حتى املدارية، املناطق والسيما في -
وقد الزراعية. املمارسات في كبيرة  تغييرات
كل آخر شخص ماليني ثالثة من أكثر ميوت 

التغذية.21 لسوء نتيجة سنة
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جتاه باحلساسية تتسم قطاعات في اإلنتاج
مواقع في سكانها من الكثير ويعيش املناخ.
خطرة. اقتصادية  وأوضاع طبيعياً مكشوفة 
ف التكيّ على  واملؤسسية املالية وقدراتها
بعض السياسات في صانعو وينوه محدودة. 
من املزيد حتويل يتم أنه إلى النامية البلدان
على التغلب ألغــراض التنموية موازناتها

اجلوية.27  باألحوال طوارئ متعلقة
أيضاً  الدخل العالية البلدان ستتأثر  
بنسبة األضرار أن والواقع املعتدل. باالحترار
الغنية ألنها البلدان في أعلى الفرد ستكون

إجمالي  من املائة  في 1 حوالي يعادل مبا
اخلسائر  هذه  وستنجم  العاملي.25 احمللي الناجت
هامّ قطاع وهو الزراعة، قطاع على األثر عن
على آسيا وجنوب  أفريقيا  بلدان  القتصادات 

.(1 (اخلريطة سواء حد
النامية  البلدان بأن التقديرات تفيد  
- الناجمة األضرار تكاليف معظم ل ستتحمّ

عوامل  عدة املائة.26 وهنالك في 80-75 حوالي
تعتمد النامية فالبلدان .(1 (اإلطار ذلك توضح
املنظومات خدمات على  خاص نحو على
أجل من الطبيعي املال ورأس اإليكولوجية

مختلفة  ولكن ألسباب - املناخ ر تغيّ آثار معرّضة للمعاناة من النامية ذات البلدان املناطق كافة 1 اإلطار

النامية البلدان املشاكل الشائعة بني
وضعف واملالية، البشرية املوارد محدودية -

األهمية حاسمة أسباباً تعتبر - املؤسسات
ولكن هنالك للمعاناة. لضعفها وتعرضها

عن جغرافيتها ناجمة ة همّ أخرى مُ عوامل
وتاريخها.

الصحراء تعاني  جنوب أفريقيا منطقة   
ضعف طبيعتها (ثلثا مساحتها صحراء من

ازدياد املتوقع من أن كما قاحلة) أراضٍ أو
ازدياد مع والفيضانات للجفاف تعرضها

شديدة هذه املنطقة املناخ. واقتصادات ر تغيّ
الكتلة وتتيح الطبيعية. على املوارد االعتماد

الطاقة  إمدادات من املائة في 80 األحيائية
الزراعة البعلية وتسهم احمللية. الرئيسية

احمللي  الناجت إجمالي من في املائة 30 بحوالي
املائة من  في 70 حلوالي العمل فرص وتتيح
عدم كفاية البنية يعيق وميكن أن السكان.

مع محدودية ف، التكيّ األساسية جهود
مواردها. وفرة من الرغم على املياه تخزين

املنطقة، هذه وتعتبر املالريا أكبر قاتل في
أكثر إلى أماكن االنتشار في آخذة وهي

في السابق. آمنة ارتفاعاً كانت
الهادئ، شرق آسيا واحمليط منطقة في  

الرئيسية الضعف واملعاناة أسباب بني من
طول على يعيشون الذين الناس عدد كبر

أكثر - االرتفاع املنخفضة اجلزر وفي الساحل
وحوالي  الصني في مليون شخص 130 من

في  السكان أكثر من نصف أو 40 مليون
استمرار االعتماد هو الثاني فييتنام. السبب

األشد في البلدان والسيما - الزراعة على
واملياه األراضي على الطلب ازدياد فقراً. ومع

السكان عدد الزدياد نتيجة وموارد الغابات
عن الناجم البيئة وتدهور احلضري والعمران

التقلبات ازدياد من شأن فإن التصنيع، سرعة
عملية تعقيد وشدة وقائع األحوال اجلوية

سبيل على امليكونغ نهر حوض إدارتها. ففي
حدة ازدياد األمطار فصل سيشهد املثال،

شهرين اجلفاف فصل يطول بينما هطولها،
هذه اقتصادات أن الثالث هو السبب آخرين.

البحرية املوارد على االعتماد شديدة املنطقة
تبلغ اإلدارة جيدة املرجانية عب الشُ قيمة -

آسيا وحدها  جنوب أمريكي في دوالر مليار 13
الضغوط نتيجة من تعاني فعالً التي -

من: التلوث الصناعي، وتنمية املناطق لكل
واجلريان األسماك، صيد وفرط الساحلية،

اآلفات واملغذيات مبيدات من السطحي
الزراعية.

شرق في منطقة املناخ لتغير التعرّض
من  املوروث عن ناجم أوروبا وآسيا الوسطى

إدارة سوء السوفييتي من حيث: العهد
من البنية الكثير أحوال البيئة، وضعف

األمثلة املنطقة. ومن هذه في األساسية
ارتفاع درجات احلرارة من شأن ذلك أن على

آسيا الوسطى في األمطار كميات وانخفاض
في لة املتمثّ البيئية الكارثة فاقمة مُ

املياه حتويل عن (الناجم آرال بحر زوال استمرار
صحراوي) مناخ في القطن زراعة أجل من

قعره اجلاف من واألمالح الرمال تهب بينما
آسيا، وسط في اجلليد) (أنهار اجلُموديات على

ارتفاع عن الناجم اجلليد ل ذوبان يعجّ مما
واملساكن األساسية فالبنية احلرارة. درجات

- والصيانة التشييد وسيئة املتقادمة
السوفييتي واملشيدة العهد املوروثة من

غير - السوق اقتصاد إلى االنتقال فترة في
أو احلر وموجات العواصف ل لتحمّ مناسبة

الفيضانات.
الكاريبي  والبحر الالتينية أمريكا منطقة  

البيئية منظوماتها أكثر تعرّض تشهد
أوالً، األخطار. من للعديد أهمية حاسمة

جبال في املدارية زوال اجلموديات من املتوقع
املياه ر وكثافة توفّ توقيت ر مما يغيّ األنديز،

املائية الضغوط ما يؤدي إلى وهو بلدان، لعدة
في  شخص 77 مليون األقل على يبلغ ملا
تعريض مع ،2020 العام قريب هو موعد
أنها حيث للخطر الكهرومائية الطاقة

الكهربائية الطاقة نصف من أكثر مصدر
ثانياً، اجلنوبية. أمريكا بلدان من العديد في

سيؤديان ضها وحتمّ احمليطات حرارة درجة ارتفاع
عب الشُ موت رمبا أو ض تبيّ ازدياد تواتر إلى
التي: وهي الكاريبي، البحر في املرجانية

املائة  في 65 ن مواقع تفريخ حوالي تتضمّ
هذا البحر، حوض في األسماك أنواع كافة من

أثناء من األمواج احلماية الطبيعية وتتيح
األصول بني من وتعتبر الهوجاء، العواصف

شأن من ثالثاً، األهمية. احلاسمة السياحية
في الرطبة األراضي ستصيب التي األضرار
الساحل هذا تعرّض زيادة املكسيك خليج

يكون أن رابعاً، ميكن .ً را وتوات ألعاصير أكثر حدة
األمازون املطيرة أكبر لغابات السريع املوت
إلى شاسعة مساحات ل حتوّ أثر كارثي مع

عواقب من ذلك عن ينجم وما عشبية أراض
ورمبا مناخ املنطقة هذه على مناخ وخيمة

العالم أيضاً.
في  الرئيسية املعاناة نقطة املياه ل تشكّ

أفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة
لألمطار. هطوالً العالم أقل مناطق وهي

فيها ر املياه توفّ هبوط معدالت املتوقع ومن
 2050 العام بحلول النصف إلى الفرد بنسبة
لدى وليست ر املناخ. آثار تغيّ بغض النظر عن

أجل من تُذكر جذابة خيارات هذه املنطقة
املائة من  في 90 حوالي ألن املياه تخزين زيادة

خلف حالياً مخزونة العذبة املائية مواردها
واقترانها املياه ازدياد شحة ومن شأن سدود.

لألخطار، التقلبات تعريض الزراعة بازدياد
املائة  في 85 حوالي على تستحوذ بأنها علماً

ومما هذه املنطقة. املياه في من استخدامات
ز تركّ هذه: شدة واملعاناة الضعف يفاقم أوجه

املناطق في االقتصادي السكان والنشاط
والتوترات للفيضانات، املعرضة الساحلية
تزداد أن ميكن التي والسياسية االجتماعية

املائية. املوارد ة حّ لشِ نتيجة
من  فعالً تعاني منطقة جنوب آسيا  

الطبيعية مواردها قاعدة على الضغوط
اجلغرافية نتيجة أوضاعها تدهورت التي

الفقر والكثافة معدالت بارتفاع واقترانها
املائية مواردها املُرجح أن تتأثر ومن السكانية.

الرياح على أثره خالل - من املناخ ر بتغيّ
املائة من  في 70 بنسبة تأتي التي املوسمية

أشهر، أربعة فترة من السنوية في األمطار
الهيمااليا. كما جبال جموديات ذوبان وعلى

مصدراً يعتبر البحر مياه مستويات ارتفاع أن
املنطقة، في هذه مصادر القلق من آخر

بالسكان، مكتظة طويلة سواحل ذات: فهي
تقتحمها أن خلطر معرضة زراعية وسهول
وفي االرتفاع. وجزر منخفضة املاحلة، املياه
، شدةً األكثر املناخي ر التغيّ سيناريوهات

غمر إلى البحر مياه مستوى ارتفاع سيؤدي
18 في  نسبة وإغراق املالديف جزر من الكثير

من مجموع مساحة بنغالديش. املائة

 de la Torre, Fajnzylber, and Nash :املصدر
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التنمية 7 أجل املناخ من تغيير عام:  عرض

حسبما ولكن  اتخاذها. عدم بتكلفة تُقارن 
نظراً معقدة املقارنة ،1 الفصل يقول
بشأن اهولة االحتماالت  كثرة من: لكل
املستقبل في ستتوفر  التي التكنولوجيات 
واملنظومات اتمعات وقدرة (وتكلفتها)،
ومدى (وبأي سعر)، ف التكيّ اإليكولوجية على
الغازات زات تركّ ارتفاع عن تنجم التي األضرار
التي احلرارة ودرجات احلراري، لالحتباس املسببة
التي النقاط أو الفاصل احلد ل تشكّ أن ميكن 
 Science (أنظر الكارثي األثر بعدها يحدث
نتيجة تعقيداً  تزداد املقارنة أن كما .(Focus
الذي (التخفيض الزمن  عبر التوزّع  لقضايا
من للعديد منافع عن  يسفر  جيل به يقوم
(بعض واألماكن املستقبل) في األجيال
األماكن من  وضعفاً عرضة  أكثر األماكن 
ملساندة احتماالت أكثر  وبالتالي  ــرى  األخ
تزداد أنها كما العاملية). التخفيض جهود
قيمة حتديد كيفية مسألة نتيجة تعقيداً
واخلدمات الرزق، كسب  وسبل األرواح،  فقدان:
البيولوجي التنوع كخدمات السوقية غير

اإليكولوجية. واملنظومات
لتحديد  ــادة ع االقتصاد خبراء سعى  
حتليل باستخدام املثلى املناخ  سياسات
يوضح حسبما ولكن واملنافع. التكاليف
افتراضات جتاه حساسة النتائج تكون ،3 اإلطار
وأيضاً االحتماالت اهولة، بقية بشأن محددة
بقضايا يتعلق فيما املعيارية  للخيارات
بالتكنولوجيا، (فاملتفائل والقياس. التوزّع
متواضع نحو على املناخ ر يتوقع تغيّ الذي وهو

العالم  سكان من املائة في 16 ل نسبة تشكّ
املائة من  في 25-20 نسبة ستتحمل ولكنها
أن إال االحترار. أثر عن الناجمة العاملية األضرار
على قدرة أكثر ستجعلها  الكبيرة  ثروتها
املناخ سيسفر ر فتغيّ األثر. ذلك على التغلب
ولكنه - والبلدان املناطق كافة في دمار  عن
املتقدمة البلدان بني الكبيرة الفجوة سيزيد

النامية. والبلدان

ولكنه املرونة، زيادة  أجل من  ضروري النمو 
ضروري لتقليص  االقتصادي النمو . كافٍ غير
في وهو الفقراء، ــداد أع وتخفيض الفقر 
البلدان في املناخ ر جتاه تغيّ املرونة زيادة صميم
ر لتغيّ احلل لوحده ليس النمو ولكن الفقيرة.
سريعاً يكون  أن ح املُرجّ غير من  وهو  املناخ.
الفقيرة، البلدان ملساعدة تكفي بدرجة
من للمعاناة التعرّض زيادة إلى يؤدي أن وميكن
عادة أن النمو ليس كما .(2 (اإلطار املناخ أخطار
الفقراء حماية لضمان تكفي بدرجة منصفاً
قيام يضمن ال وهو للمعاناة. تعرّضاً واألشد
ومن جيد. نحو على بوظائفها  املؤسسات
احلرارة درجات ارتفاع من باملزيد التسبب شأنه

الكربون. كثيف انبعاثات غاز كان إذا
بأن  لالعتقاد سبب هنالك ليس ولكن
بد ال الكربون غاز انبعاثات املنخفض املسار
النمو معدالت انخفاض عن يسفر أن  من
التنظيمية اللوائح  فالعديد من  االقتصادي: 
في هائل بفقدان حتذيرات سبقتها  البيئية 
لم ولكن  - الصناعات وانهيار العمل فرص 
من  أن غير القبيل.28  هذا من  شيء يحدث
كبيرة، االنتقالية املرحلة تكاليف  أن الواضح
والبنية التكنولوجيات تطوير في والسيما
الكربون غاز  انبعاثات منخفضة األساسية 
واملواصالت، والنقل الطاقة، قطاعات: أجل من
املناطق وتنمية احلضري، والعمران واإلسكان،
يجري ما غالباً  مقولتان هنالك الريفية. 
هذه االنتقالية املرحلة تكاليف أن سماعهما:
ةلالستثمارات غيرمقبولة نظراًللحاجةاملُلحّ
من وأن الفقيرة، البلدان في الفورية األخرى
الفقراء برفاهة التضحية عدم مراعاة الضروري
في أكثر غنىً رمبا تكون أجل أجيال من اليوم
تبقى ولكن يبرره. ما له قلق وهذا املستقبل.
طرح بقوة املمكن من أن وهي الهامة النقطة
إجراءات عن للدفاع االقتصادية النظر  وجهة

املناخ. ر تغيّ بشأن طموحة

- املناخ ر تغيّ بشأن االقتصادية االعتبارات
عليه مقدور أمر املناخ مخاطر تخفيض

كانت مهما التكلفة باهظ املناخ تغير 
فتقليل اإلنفاق اختيارها. يتم السياسة التي
املسببة الغازات انبعاثات تخفيض على
على املزيد إنفاق سيعني  احلراري  لالحتباس
األضــرار: من املزيد  وقبول  ف التكيّ عملية
أن ينبغي الالزمة ــراءات اإلج اتخاذ فتكلفة

كافٍ  غير ولكنه ضروري - االقتصادي النمو 2 اإلطار

مما متتلك موارد أكثر البلدان الغنية متتلك
على التغلب الفقيرة من أجل البلدان

األفضل السكان أن كما املناخ، ر تغيّ أثر
األكثر هم وعافية وصحة تعليماً

ميكن النمو عملية ولكن ذاتية. مرونةً
مثلما املناخ - ر لتغيّ التعرّض تفاقم أن

للمياه التزايد الدائم االستخراج في
واالستهالك والصناعة الزراعة أجل من

حول املعرّضة للجفاف في األقاليم
ومدغشقر إندونيسيا في ومثلما بكني،

في الواليات اخلليج وساحل وتايالند
املانغروف مت قطع أشجار املتحدة، حيث

السياحة أمام اال إلفساح الواقية
القريدس. تربية ومزارع

النمو سريعاً  يكون أن ح املُرجّ غير من
للبلدان بالنسبة كافٍ نحو على
من نها كّ ميُ الدخل مبا املنخفضة

هي مبقدور التي احلماية على احلصول
وهولندا فبنغالديش البلدان الغنية.

الرتفاع أكثر البلدان تعرّضاً من بني هما
بنغالديش وتقوم البحر. مياه مستويات
ضعف تخفيض بالكثير من أجل حالياً
نظام خالل من وذلك سكانها، ومعاناة
إلى مستند الكفاءة عالي ر مبكّ إنذار

األعاصير من ينذر وهو اتمعات احمللية،
نظام وميتلك الفيضانات ويتوقع

احمللية اخلبرة من يستفيد استجابة
املمكن ف ولكن نطاق التكيّ والدولية.
الفرد بنسبة فالدخل - محدود باملوارد

السنة.  في أمريكياً دوالراً 450 هو فيها
احلكومة تخطط نفسه، الوقت في

دوالر  100 تبلغ الستثمارات الهولندية
كل هولندي في مواطن أمريكي لكل

بدأت القادم. كما لفترة القرن سنة
بنسبة الفرد الدخل ويبلغ هولندا -

الفرد  بنسبة الدخل 100 ضعف فيها
متوضع برنامج إعادة بنغالديش - في

االرتفاع املنخفضة املناطق من انتقائي
أمر مكان كل في ألن استمرار احلماية

عليه. مقدور غير

في التنمية عن تقرير فريق املصدر:
 Guan and Hubacek إلى: استناداً العالم

 (2008); Shalizi (2006); Xia and others
 (2007); FAO (2007); Barbier and

 Sathirathai (2004); Deltacommissie
 (2008); Government of Bangladesh

 .Karim and Mimura (2008) ;(2008)
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عدم (أي عليه ما هو الوضع على استمرار أن
االنبعاثات) لتخفيض  جهود بأية  القيام
التخفيض ــاة دع ــا أم ــة. ــارث ك ل  سيشكّ
استمرار فيقبلون  لالنبعاثات التدريجي
درجتني فوق مستوى  كثيراً احلرارة درجات ازدياد
األمثل الهدف أن  يستنتجون وهم  مئويتني.
كلية تكاليف أخفض عن يسفر الــذي  -
والتخفيض األثر تكاليف جمع حاصل  (أي
من بكثير أعلى  يكون أن  ميكن - ف) والتكيّ
ينوهون  ولكنهم  مئوية.30  درجات  3 مستوى
االحترار إلبقاء اإلضافية التكاليف أن إلى فعالً
تكاليف هي مئويتني درجتني مستوى قرب

وهو الوقت، مرور مع حدوثه  ويفترض نسبياً
في يحدث ما  على كبيراً حسماً يضع  الذي
املتواضعة اإلجراءات  يحبذ ولذلك املستقبل،
للمتشائم بالنسبة صحيح والعكس حالياً.
االقتصاد خبراء يواصل  ولذا،  بالتكنولوجيا). 
اً اقتصادي األمثل املسار على  االتفاق عدم
ولكن الكربون. لغاز بالنسبة واجتماعياً

الناشئة. االتفاق أوجه بعض هنالك
منافع  فاقت الرئيسية، النماذج في ولكن  
مئوية  2.5 درجة مستوى عند تثبيت االحترار
مستوى عند بالضرورة ليس (ولو تكاليفه

إلى  جميعها وتخلص مئويتني).29  درجتني

املناخي“  ”التأمني تكلفة 3 اإلطار

 Hof, den Elzen, and van Vuuren قام
املناخي الهدف حساسية مدى بفحص

من: اإلطار بكل متعلقة الفتراضات األمثل
االحترار املناخ (مقدار الزمني، وحساسية

أكسيد ثاني زات غاز ملضاعفة تركّ املصاحب
سائدة كانت التي عن املستويات الكربون

تخفيض وتكاليف الصناعية)، الثورة قبل
احلسم. وأسعار احملتملة، واألضرار االنبعاثات،

منوذج بتطبيق قاموا اإلطار، ذلك وفي
مع (FAIR) بهم اخلاص املتكامل التقييم
املستخدمة احلدود م يَ قِ مجموعة تنويع

في املنشورة اموعة وفق النموذج في
التي استخدمها تلك والسيما األدبيات،

 Nicholas Stern مشهوران: اقتصاديان خبيران
املبكرة الطموحة، اإلجراءات إلى يدعو الذي

النهج  يؤيد William Nordhaus الذي و
املناخ. ر حدة تغيّ بشأن تخفيف التدريجي
منوذجهم عن  يسفر املستغرب، غير من

احلدود لقيم متاماً تبعاً أهداف مثلى مختلفة
يدافعون الذي األمثل (الهدف املستخدمة.

أدنى تخفيض ز الذي يسفر عن هو التركّ عنه
احلالية لالستهالك العاملي). القيمة  في
(التي "Stern اعتمدها التي احلدود "قيم

نسبياً عالية للمناخ حساسية تتضمن
حسم أسعار مع األمد زمني طويل إطار مع

تسفر تخفيض منخفضة نسبياً) وتكاليف
الكربون مكافئ غاز تركزات مثلى من ذروة عن

أما  باملليون. جزيء مستوى 540 (CO2e) عند
(التي "Nordhaus اعتمدها التي احلدود "قيم
منخفضة وأضرار للمناخ حساسية تفترض

فهي أعلى) حسم وسعر أقصر زمني إطار مع
750 جزيء  مستوى عند مثلى ذروة عن تسفر
أضرار دالة تتضمن احلالتني كلتا باملليون. وفي

ف. التكيّ إجراءات تكاليف ضمنياً املناخ
التركزات  تثبيت تكاليف أقل الشكل ويبنيّ
500-800 جزيء  نطاق اجلوي ضمن الغالف في

التي اعتمدها للقيم باملليون بالنسبة
بني  الفرق (وهي Nordhaus و Stern من كل

النموذج حسب احلاضر االستهالك قيمة
بها ينعم التي احلاضر االستهالك وقيمة

بني ومن املناخ). تغير وجود العالم بدون

في الشكل الواضحة النقاط الرئيسية
االستهالك خسارة ملنحنيات الثخنُ النسبيُّ

زات تركّ ذرى من كبيرة مجموعات حسب
ذروة من االنتقال فإن لذلك، وكنتيجة .C02e

إلى  باملليون جزيء 750 مستوى عند ز تركّ
صغيرة  خسارة عن يسفر جزيء باملليون 550

حسب  املائة) (0.3 في في االستهالك نسبياً
بأن توحي  فإن النتائج .Nordhaus منوذج  قيم

النبعاثات طي التحوّ التخفيض تكلفة
مستوى إلى احلراري لالحتباس الغازات املسببة

صغيرة.  تكلفة هي باملليون جزيء 550
البالغ الهدف يؤدي ،Stern منوذج يم قِ وحسب
احلالية  ازدياد القيمة باملليون إلى جزيء 550

مقارنة  املائة في 0.5 بحوالي لالستهالك
باملليون.  جزيء 750 البالغ بالهدف

بذروة  هدف الختيار القوية الدوافع بني من

النواجت مخاطر تخفيض هو أدنى تركزات
كوكب حرارة درجة الرتفاع املصاحبة الكارثية
االنتقال فإن تكلفة املنظور، هذا ومن األرض.

C02e إلى هدف  تركزات لذروة عال هدف من
تكلفة تأمني اعتبارها ميكن منخفض

أن يرغب ميكن الذي الرفاهة - مقدار مناخي
أجل تخفيض من به التضحية العالم في

التحليل الذي الكوارث. ويوحي مخاطر وقوع
 Hof, den Elzen and van Vuuren قام به

مبوجب طفيفة املناخي بأن تكلفة التأمني
بشأن االفتراضات من جداً واسعة مجموعة
ر حدة تغيّ تخفيض وتكلفة املناخي النظام

املناخ.

 Hof, den Elzen, and van Vuuren :املصدر
.2008
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ذروة لتركزات احترار بالنسبة بدون بعالم قياساً االستهالك خسارة املفاضالت: إلى بالنظر
 C02e الكربون أكسيد ثاني مكافئ من مختلفة

.3 الشكل ،Hof, den Elzen, and van Vuuren 2008 من بتصرّف املصدر:
باستخدام  عليه ستكون قياساً مبا لالستهالك احلالية القيمة في للخسارة املئوية النسبة املنحنيات تبنيّ مالحظة:
منوذج  حسب والوضع “Stern” منوذج حسب الوضع يشير .C02e تركزات ذروة بشأن املعتمد الهدف ة دالّ وكَ ثابت، مناخ

املُثلى  املعطيات النقاط وتبنيّ التقرير. نص يشرحها حسبما للنموذج الرئيسية احملددات بشأن خيارات إلى “Nordhaus”
االستهالك خسارة يقلل الذي احلراري لالحتباس من الغازات املسببة التركز هو األمثل حيث الوضع وضع، لكل بالنسبة

املناخ. تغير أثر عن الناجمة االنبعاثات واألضرار تلك تكاليف تخفيض حاصل جمع عن الناجمة

ٍ
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من   0.7 و   0.3 بني التقديرات وتتراوح العاملي،
.(1 (أنظر اجلدول العاملي احمللي الناجت إجمالي

ما  ضوء في االستثمارات في ينبغي النظر
ااطر من تخفيضه أو األضرار من تفاديه يتم
والتكاليف). للمنافع حتليل  إطار في (ألنها
من عنها  التعويض جزئياً سيتم أنه كما 
الوفورات (مثل  املشتركة املنافع قيمة خالل
ولذلك الطاقة) استخدامات كفاءة ازدياد من
التكلفة صافي يكون  أن املرجح  من فإن
وتفيد بكثير. أدنى العاملي لالقتصاد بالنسبة

بأن  املثال  سبيل على McKinsey تقديرات
يتجاوز ال التخفيض أنشطة تكلفة صافي

العام  في  السنة في أمريكي دوالر مليار 225
احملددة تسدد االستثمارات من العديد 2030، ألن
التمويل سيكون  ذلك، ومع ذاتياً. تكاليفها 
سيكون ألنه  والسيما التحديات، بني من
أجل من إضافية موارد اعتماد الضروري من
والتغلب املناخ ر تغيّ مع ف التكيّ أنشطة

ية. املتبقّ اخلسارة على

من املائة في الواحد نصف من أقل طفيفة،
أخرى، وبعبارة .(3 (اإلطار احمللي الناجت إجمالي
أقل ليست األمثل للحل الكلية التكلفة
التي يتضمنها الكلية من التكاليف بكثير
االحترار لبقاء الداعي طموحاً األكثر اخليار
جزئياً ألن مئويتني. ملاذا؟ درجتني مستوى عند
التخفيض تقليل  عن تنجم التي الوفورات 
التي اإلضافية  التكاليف عنها تعوّض
األعلى اإلنفاق أو  األكثر شدة األثر عن تنجم
الفرق  ألن وجزئياً ف.31 التكيّ أنشطة على
الطموحة املناخية ــراءات اإلج بني احلقيقي 
تظهر التي التكلفة  في  يكمن واملتواضعة 
التدريجية دعاة يقوم ما وهي املستقبل، في

شديد. نحو على بحسمها
اخلسائر  بشأن اهولة االحتماالت كثرة
واحتماالت املناخ ر لتغيّ املصاحبة املمكنة 
اإلجـــراءات تبرر أن ميكن الكارثية  ااطر
حتليل به يوحي ما من جرأة واألكثر املبكرة 
ذلك اعتبار املمكن ومن واملنافع. التكاليف
ر إلبقاء تغيّ تأمني رسوم مبثابة اإلضافي املبلغ
أكثر حزاماً العلماء يعتبره  ما ضمن املناخ
وسالمة.32 فإنفاق أقل من نصف الواحد  أمناً
سبيل احمللي على الناجت إجمالي من املائة في
مقبوالً موقفاً يكون ميكن أن املناخي" "التأمني
3 في  ينفق فالعالم االجتماعية: الوجهة من
على العاملي احمللي الناجت  إجمالي من املائة

حالياً.33 التأمني خدمات
"التأمني املناخي"  مسألة يتخطى ما ولكن
من مطلوباً يكون  أن  ميكن  ما مسألة هو 
االنبعاثات تخفيض أنشطة في االستثمارات
ف والتكيّ احلراري لالحتباس املسببة الغازات من
التمويلية واالحتياجات - املناخ ر  تغيّ مع
فاتورة املتوسط، األمد وفي لذلك.  املصاحبة
ليست ولكنها  كبيرة التخفيض أنشطة 
العاملية االستثمارات تتراوح حيث فادحة،
 260 بني ما التخفيض أنشطة في السنوية
أمريكي  دوالر تريليون 1.2 و أمريكي دوالر مليار
الوسيط يبلغ أي أن (اجلدول 1)، 2030 العام بحلول

املائة  في هذا 0.2 ويعادل أمريكي. دوالر مليار 375
للعام املتوقع العاملي احمللي الناجت إجمالي  من
احلالي  العاملي اإلنفاق  من املائة في  3 أو ،2030
إبقاء يستدعي أخرى، وبعبارة االستثمارات. على
حوالي عند  األرض كوكب حرارة درجة ارتفاع
مبالغ  في املائة في زيادة بواقع3 مئويتني درجتني
االستثماراتالعاملية.34 نكررالقولبأنالتكلفة 

ليستفادحة. كبيرةولكنها
ــزداد  ت الطويل؟ ــد األم عــن ــاذا م ولكن   
التخفيض أنشطة في الالزمة االستثمارات
في الزيادة مواكبة بغية  الزمن مــرور مع 
ولكن - الطاقة مواد من السكان واالحتياجات
املتوقع من لذلك، ونتيجة أيضاً. الدخل سيزداد
لالستثمارات احلالية  القيمة  صافي يظل أن
2100 أدنى  العام حتى التخفيض أنشطة في
احمللي  الناجت إجمالي من في املائة 1 من بكثير

كوكب  حرارة درجة في االزدياد إلبقاء االنبعاثات لتخفيض االستثمارات الالزمة  1 اجلدول
مئويتني درجتني من قريباً األرض

التقييم مناذج
املتكاملة

تخفيض في االستثمارات
2030 العام في االنبعاثات

الدوالرات) (مليارات

موع احلالية القيمة
تخفيض في االستثمارات

 2100 العام االنبعاثات حتى
إجمالي من مئوية  (نسبة

احمللي) الناجت
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 MESSAGE: IIASA 2009; IEA ETP: IEA 2008c; REMIND: Knopf and others, forthcoming; :املصدر
 MiniCAM: Edmonds and others 2008 and personal communications; PAGE: Hope 2009 and personal
 communications; FAIR: Hof, den Elzen, and van Vuuren 2008; DICE: Nordhaus 2008 (estimated from

table 5.3 and figure 5.3); McKinsey: McKinsey Global Institute 2009 and personal communications

الذي  النموذج IEA ETP هو مناذج استعرضها نظراء. ,REMIND DICE, FAIR, MESSAGE, MiniCAM, PAGE :مالحظة
هي  التقديرات ماكنزي العاملي. ملعهد العائدة املنهجية الطريقة McKinsey فهو أما للطاقة، الدولية الوكالة وضعته
الكربون،  أكسيد ثاني مكافئ من باملليون جزيء 450 مستوى عند احلراري لالحتباس املسببة الغازات بالنسبة لتثبيت

 Schaeffer) العام 2100 بحلول مئويتني درجتني دون إلبقاء االحترار املائة في 50-40 فرصة بنسبة خلق شأنه ما من وهو
على العمليات  اإلنفاق آن واحد في يتضمن and others 2008a; Hare and Meinshausen 2006). MiniCAM

تكاليف أنشطة  FAIR فتبلغ عن النموذج نتائج أما فقط. االستثماري اإلنفاق األخرى النماذج كافة ن واالستثمار. وتتضمّ
تعرّف البلدان .(Hof, den Elzen, and van Vuuren 2008 3 في اجلدول (أنظر منخفضة يم قِ باستخدام أثر تخفيف

.2009 العام في الدولي البنك اعتمده الذي التصنيف حسب النامية



يتطلب أن  هذا شأن ومن  .(5 (الشكل   2100
السنوات غضون ففي وجبارة: فورية جهوداً
االنبعاثات هبوط ينبغي  القادمة  العشرين
باستمرار مقارنة - العاملي  الصعيد على
يعادل - مبقدار ما هو عليه الوضع الراهن على
البلدان عن تصدر التي  االنبعاثات  مجموع
االحترار إبقاء أن كما حالياً.  الدخل العالية
أنشطة يتطلب مئويتني درجتني مستوى عند
ااطر أنواع التكلفة - تغيير: باهظة ف تكيّ
عيشهم، وأماكن الناس،  لها  يستعد التي
وإدارة وبناء تصميم وطريقة يأكلون، وما
واحلضرية.36   واإليكولوجية أنظمتهم الزراعية
التخفيض  أنشطة في املاثلة  التحديات
التي الفرضية ولكن إذاً. كبيرة ف والتكيّ
املمكن من  أن هي التقرير هذا يعرضها 
معنية سياسات  خالل  من لها التصدي
(أو معاً والعمل اآلن، العمل تستدعي باملناخ
اآلن العمل مختلف. نحو على والعمل عاملياً)،
أو في املناخ احلركة هائل سواء في سكون ألن
والعمل واالقتصادية.  االجتماعية األنظمة
من وحماية التكاليف تخفيض بغية معاً
والعمل للمعاناة. وتعرّضاً ضعفاً األشد هم
باملناخ املعني  العالم  ألن مختلف نحو على
املواد وإنتاج الطاقة، أنظمة: تغيير يتطلب

ااطر. وإدارة الغذائية،

احلركة يعني سكون - اآلن  العمل
الغد خيارات سيحدد اليوم عمل أن

سكون  من الكثير املناخي النظام يُبدي
عن تتأخر فالتركزات .(6 (الشكل احلركة
أكسيد ثاني أن أي االنبعاثات: تخفيضات
عقود ملدة اجلوي الغالف في يبقى الكربون 
هبوط فإن ولذلك السنوات، من ــرون ق أو 
في يؤثر لكي طويالً زمناً يستغرق االنبعاثات
درجات أن  كما الكربون. أكسيد ثاني تركزات 
احلرارة درجات  أن  أي  زات: التركّ عن  تتأخر  احلرارة 
ثبات بعد  قرون بضعة  ملدة  ــاد االزدي تواصل 
البحر مياه مستويات تتأخر وأيضاً زات. التركّ
ع التوسّ أن أي احلرارة: درجات تخفيضات  عن
درجات ازدياد نتيجة احمليطات في احلرارة بسبب
ارتفاع  بينما  أكثر أو  سنة  1000 يدوم احلرارة
ميكن مياه البحر نتيجة ذوبان اجلليد مستوى

من السنوات.37  آالف عدة يستمر أن
مقدار  من إذاً حتد نظام املناخ ديناميكيات
استبداله ميكن الذي االنبعاثات تخفيض
املناخ تثبيت املثال، سبيل فعلى بجهود حالياً.
حرارة في درجة من الزيادة مئويتني رب درجتني قُ
من  باملليون جزيء 450 (حوالي األرض كوكب
ب يتطلّ (C02e الكربون أكسيد ثاني مكافئ
بنسبة فوراً العاملية االنبعاثات هبوط بدء
السنة. وسيكون من  املائة في في 1.5 حوالي
خمس مدته تأخير عن  التعويض  الضروري
كما االنبعاثات. هبوط زيادة خالل من سنوات
ببساطة ميكن ال ذلك من أطول التأخير مدة أن

لالستثمارات  بكثير أقل تقديرات هنالك
أن كما ف،  التكيّ أنشطة أجل من الالزمة 
للمقارنة قابلة  ليست املوجودة التقديرات
إلى إال ينظرون  ال  فالبعض بسهولة.
احلماية ألغراض  األجنبية املعونة مشروعات
يشمل ال اآلخر والبعض املناخ. تغيرات من 
منها جداً والقليل  محددة. قطاعات  سوى
البلدان احتياجات مجمل في للنظر يسعى
في صدرت دراسة توحي .(6 الفصل (أنظر
حتاول وهي الدولي البنك عن األخيرة اآلونة
االستثمارات بأن  القضايا لتلك  التصدي

دوالر  مليار 80 من أعلى تكون أن الالزمة ميكن
فقط.35  النامية البلدان في سنوياً أمريكي

قريب املنال باملناخ املعني العالم
والعمل معاً، اآلن، يلزم اتخاذ ما مت إذا

والعمل على نحو مختلف
عن تنجم التي اإلضافية  التكلفة أن مع 
واالحتياجات صغيرة املناخية ااطر تخفيض
تثبيت يعتبر فادحة، ليست االستثمارية
مئويتني درجتني مستوى عند العاملي االحترار
الثورة على السابقة ـــرارة احل ــة درج ــوق  ف
فبحلول الطموح. شديد هدفاً الصناعية
أدنى االنبعاثات تكون  أن ينبغي ،2050 العام

العام  في مستوياتها عن املائة في 50 بنسبة
العام  بحلول الصفر من  أدنى أو 1990 وصفراً

�لسنة

��مو� �لسنو� لالنبعاثا� �ملتوقع على �لصعيد �لعاملي  (مليا� طن من مكافئ ثاني �كسيد �لكربو�)
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بقاء  من بني خيارات عديدة: اثنان خياران األمام؟ إلى السير في الطريق يبدو 5 كيف الشكل
اجلريء ما هي عليه أو التخفيض على األوضاع

Clarke and others forthcoming .الطاقة مناذج أتاحها منتدى مختلفة مؤسسات متعددة من نتائج مناذج املصدر:
لالنبعاثات  بالنسبة (GTEM, IMAGE, MESSAGE, MINICAM) النماذج التقديرات عبر نطاق الشريط العلوي يبنيّ مالحظة:

بواقع ز تركّ عن يسفر أن ميكن الذي املسار يبنيّ فهو السفلي الشريط أما عليه. هي على ما األوضاع بقاء سيناريو مبوجب
الغازات  وتشمل مئويتني). دون درجتني األرض كوكب حرارة درجة ارتفاع لتثبيت املائة في بنسبة 50 (فرصة جزيء باملليون 450

في يتطلبها (التي االنبعاثات سلبية وأكسيد النتروجني. امليثان وغاز الكربون أكسيد ثاني احلراري لالحتباس املسببة
الكربون وتخزين امتصاص معدل من أدنى تكون االنبعاثات أن تعني مئويتني) درجتني احترار بواقع إلى املؤدي املسار النهاية
سطح الكربون حتت غاز واحتجاز احتراقها، وعند احليوي الوقود أنواع زراعة املثال: سبيل (على طبيعية عمليات خالل من

اقتصاديات  مكتب من: كل اعتمده الذي املتكامل مناذج التقييم هي GTEM, IMAGE, MESSAGE, MINICAM األرض).
التطبيقية، األنظمة لتحليالت الدولي واملعهد الهولندية، البيئية التقييمات وهيئة األسترالي، الزراعية واملوارد الزراعة

الهادئ. احمليط لشمال الوطني واتبر
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ر توفّ من للتأكد والتطوير البحوث أنشطة
انتشارها وسرعة اجلديدة التكنولوجيات
وميكن القريب. املستقبل  في األســواق في
بني إضافي مبلغ استثمار هذا يتطلب أن
اً.43  سنوي أمريكي مليار دوالر 700 و  100 مليار
قطاعات: في االبتكار إلى احلاجة متس كما
املياه، شؤون وإدارة والبناء، واملواصالت، النقل 
تؤثر عديدة أخرى وقطاعات املدن، وتصاميم
ولذا، - ره  بتغيّ بدورها وتتأثر املناخ ر تغيّ في
األهمية حاسمة قضية االبتكار يعتبر

أيضاً. املناخ ر مع تغيّ ف للتكيّ بالنسبة
سلوك  في  أيضاً موجود احلركة سكون
قلق ازدياد من الرغم فعلى واملؤسسات. األفراد
السلوك أنواع ر تتغيّ لم العامة، اجلماهير

في سنوات عشر ملدة عنه: التأخير التعويض
من يجعل أن األرجح من االنبعاثات تخفيض
كوكب حرارة درجة ازدياد جتاوز عدم املستحيل

مئويتني.38  درجتني من بأكثر األرض
البيئة  في أيضاً موجود احلركة سكون
في املرونة يحد من مما األبنية، عليها القائمة
لالحتباس املسببة الغازات انبعاثات تخفيض
مع ف التكيّ عمليات تصاميم وضع أو احلراري
البنية في االستثمارات أن كما املناخ. ر  تغيّ
حيث التوقيت من زة ومتركّ األساسية كبيرة
رة  عمّ مُ أيضاً بالتساوي.39 وهي موزعة وليست
للمصانع  بالنسبة 40 سنة و  15 سنة بني -
سنة   75-40 و الكهرباء، توليد  ومحطات
احلديدية السكك وخطوط للطرق بالنسبة
القرارات بأن علماً الكهرباء. توزيع وشبكات
- املدن وشكل األراضي استخدامات بشأن
يتخطى الذي أثرها  لها  املدن - وكثافة بنية
األساسية البنية  أن  كما الزمن.  من  قرناً
املال رأس في  باستثمارات تتسبب رة  املُعمّ
للمدن بالنسبة (السيارات لها املصاحب
احلرارة توليد وجتهيزات الكثافة، منخفضة 
استجابة الغاز على  تعمل التي  والكهرباء
االقتصاد يحتجز مبا الغاز) إمدادات  خلطوط
استهالك من محددة وأمناط أساليب حياة في

الطاقة.
قريباً  ليس املادي املال رأس في احلركة سكون
األرجح ومن  املناخ،  نظام في الذي ذلك من
حتقيق جدوى في وليس تكلفة في يؤثر أنه
ولكنه يتعلق باالنبعاثات - فيما محدد هدف
رأسمال عالي رصيد من ل التحوّ كبير. ففرص
االنبعاثات منخفض الكربون إلى غاز انبعاثات
التوقيت.40  حيث من بالتساوي موزعة ليست
املباني رصيد الصني تضاعف أن املتوقع  ومن
أن كما .2015 والعام   2000 العام بني لديها 
في املقترحة تعمل على الفحم التي املصانع
السنوات العالم في وبلدان  مناطق  مختلف
أن لدرجة عديدة القادمة والعشرين اخلمس
انبعاثات ثاني أكسيدالكربون التي ستصدرها
كافة عن الصادرة تلك  ستعادل  حياتها في
احلجري بطاقة الفحم التي عملت  األنشطة

املمكن  من وليس الصناعة.41 عصر بداية منذ
اجلاري املصانع  بعض سوى تعديل الحقاً
وتخزين احتجاز أجل  من وذلك حالياً،  بناؤها
التكنولوجيا أصبحت ومتى (إذا الكربون غاز
4 والفصل  الفصل أنظر اً: جتاري متوفرة الالزمة
حياتها انتهاء قبل عنها التخلي أن كما .(7
ذلك مثل املناخ رات تغيّ استدعت إذا املفيدة -

- باهظ التكلفة. اإلجراء
العوامل  بني من أيضاً هو احلركة سكون
وفي   (R&D) والتطوير البحوث أنشطة في
علماً اجلديدة. التكنولوجيات وتعميم نشر
وصولها استغرق اجلديدة الطاقة مصادر بأن
سنة.42  50 السابق في  إمكاناتها نصف  إلى
في كبيرة الستثمارات اآلن حاجة وهنالك

�النبعاثا� �لسنوية من ثاني �كسيد �لكربو�
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زات  تركّ الزدياد البحر املصاحب مياه ومستويات احلرارة درجات ارتفاع ر: عمّ مُ املناخ أثر 6 الشكل
الكربون أكسيد ثاني

 .IPCC 2001إلى ً استنادا العالم التنمية في عن تقرير فريق املصدر:
اإليضاح. ألغراض مدرجة لوحة كل في الكميات طة؛ نمّ مُ أرقام مالحظة:

التنمية 11 أجل من املناخ تغيير عام:  عرض



املسببةلالحتباس احلراري،البدمندخول اآلخرين
حتقيق بغية تكلفةً أعلى تخفيض خيارات في
حسب املثال محدد. فعلى سبيل عاملي هدف
- املتحدة الواليات مشاركة عدم التقديرات، أحد
الكربون  غاز انبعاثات من املائة في تنتج20 التي
كيوتو بروتوكول في  - العاملي  الصعيد على
األصلي الهدف حتقيق تكلفة زيادة إلى يؤدي

املائة.46  في 60 بحوالي
مالية  أدوات تطوير يبرران والكفاءة اإلنصاف
وأين التخفيض عملية ميول من بني تفصل
التامة االستفادة تتم لن  ذلك، حتدث. وبخالف
النامية البلدان في التخفيض إمكانية من
تخفيضه،  يتم ما مجموع من املائة في 70-65)
االستثمارات  مجموع من املائة في 70-45 أي
في االنبعاثات تخفيض أنشطة في العاملية
كبيرة  زيادة إلى  يؤدي  ما وهو  47،(2030 العام
نظرنا وإذا احملدد. الهدف حتقيق تكلفة  في
التمويل وجود عدم فإن املتطرّف، الوضع إلى
التخفيض ألنشطة التام التأجيل إلى سيؤدي
ويسفر   2020 العام النامية حتى البلدان  في
ازدياد عند املناخ تثبيت تكلفة ارتفاع عن
على يزيد ما إلى مئويتني درجتني حوالي بواقع
مجموع تكاليف  الضعف.48 وستبلغ تقديرات
القرن  في دوالر،49  تريليون 25-4 التخفيض
الناجمة اخلسائر أن حيث السنوات من القادم
هنالك أن  لدرجة مرتفعة التأخير ذلك  عن
الدخل عالية واضحة للبلدان اقتصادية منافع
متويل أجل من املناخ ر تغيّ من باحلد امللتزمة
النامية.50 وبصفة  البلدان في رة مبكّ إجراءات
تخفيض ــداً ج كبير حد إلــى ميكن  عامة،
خالل من تخفيض االنبعاثات تكلفة مجموع
انبعاثات األداء لتمويل تخفيضات جيدة آليات
ومؤشرات مالية حتويالت خالل ومن الكربون، غاز
مما قريبة إلى نواجت في التوصل تساعد أسعار

وحيثما. كلما االفتراضان يعنيه

األشد هم من وحماية ااطر إدارة لتحسني 
في  سابقاً الشائعة غير ااطر أخذت  .ً فقرا
.ً انتشارا أكثر تصبح األماكن من  العديد
وأول أفريقيا في الفيضانات في فلننظر
احمليط جنوب  في تسجيله يتم إعصار 
 51.2004 العام في البرازيل ضرب األطلسي
من - الكوارث  مخاطر تخفيض بأن علماً 
اتمعات في ر  املبكّ ــذار اإلن أنظمة  خالل:
األكثر األساسية والبنية ورصد املناخ، احمللية،
التنظيم قوانني مدونات وإنفاذ وتدعيم أمناً،
إجراءات مع جنب إلى جنباً والبناء، املساحي
املناخ إطار  في  أهمية أكثر يصبح   - أخرى
واملؤسسية املالية  االبتكارات  أن كما ر. املتغيّ
ل بُ وسُ الصحة  على ااطر من  حتدّ أن ميكن 
الصعيد على  العمل يتطلب ما رزق. وهذا الّ
تعزيز كبير  حد ــى إل يتم ولكن   - احمللي
جرت مساندته بتمويل دولي احمللي إذا العمل

املمارسات. أفضل ومشاطرة

التكنولوجيات اعتماد يتم ــم ول كثيراً.
استخدام في بالكفاءة املتسمة رة املتوفّ
ما توفير على والقدرة وبالفعالية الطاقة
أنشطة متويل يتم ال كما تكاليفها.  يسدد 
املزارعون يجب. ويالقي والتطوير كما البحوث
ذلك مع ما يعني فرط ري محاصيلهم، حوافز
حيث الطاقة مصادر الستخدام بالنسبة
إمداد في الكبيرة املستلزمات بني من  أنها 
مناطق في البناء ويستمر املياه. ومعاجلة
البنية تصميم استمرار مع ألخطار معرضة

املاضي.44  في املناخ مع يتناسب مبا األساسية
املؤسسات ومعايير وأهداف السلوك وتغيير
سابقاً جرى  ولكنه عادة، وبطيء صعب  أمر

.(8 الفصل (أنظر

اإلنصاف أجل حتقيق - من معاً العمل
والكفاءة

فعالية أجل من ــروري ض اجلماعي  العمل
تكاليف وتخفيض املناخ ر  لتغيّ التصدي 
املسببة الغازات من االنبعاثات تخفيض

أيضاً  الــضــروري ومــن  ـــراري.45  احل لالحتباس
املناخ، ر تغيّ مع ف التكيّ أنشطة تسهيل
ااطر إدارة عملية حتسني خالل من والسيما
من حماية بغية االجتماعي األمان  وشبكات

للمعاناة. وتعرضاً ضعفاً األشد هم

على وموزعة منخفضة التكاليف إلبقاء
التكاليف  رخــص يتوقف منصف.    نحو
االنبعاثات تخفيض  بأنشطة القيام  على
فعند التكاليف. بفعالية يتسم نحو على
التخفيض تكاليف تقديرات إلى ل التوصّ
واضعو يفترض آنفاً، مناقشتها متت التي
الغازات املسببة تخفيض عمليات النماذج أن
كانت وكلما أينما حتدث احلــراري  لالحتباس

السعي  تعني أينما  فعبارة تكلفة. األرخص
واعتماد الطاقة استخدامات كفاءة لزيادة
بغية التكلفة املنخفضة األخرى اخليارات
قطاع أو  بلد أي في االنبعاثات تخفيض

تستدعي  كلما  وعبارة الفرصة. فيه تنشأ
املعدات من االستثمار في ما هو جديد توقيت
مشروعات أو األساسية والبنية والتجهيزات 
التكاليف تقليل بغية واحلراجة الزراعة
أوضاع في  املعني البلد اقتصاد وقوع وتفادي
انبعاثات عالية التكنولوجيات فيها تهيمن
أن حيث  األخرى للبدائل املانعة الكربون غاز
شأن ومن التكلفة. باهظ الحقاً تغييرها 
- حسبما وكلما أينما قاعدة ارتخاء تطبيق
وجود عدم عند والسيما عالم الواقع يحدث في
أن الكربون - غاز انبعاثات مقابل عاملية أسعار

االنبعاثات. تخفيض تكلفة كثيراً يزيد
في  كبيرة أن هنالك مكاسباً هي املدلوالت  
املشاركةالعامليةفيجهودتخفيضاالنبعاثات
أو بلد امتنع فإذا احملللون. عليه يُجمع ما - وهذا
الغازات انبعاثات تخفيض عن بلدان مجموعة
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االجتماعية فالسياسات  رزقهم.  كسب
واالجتماعية االقتصادية املعاناة تخفض
فإن وهكذا، املناخ. ر  تغيّ جتاه  املرونة وتزيد
واملستوى اجليدة بالصحة املتمتعني السكان
احلصول على القدرة ولديهم اجليد التعليمي
قدرةً يكونون أفضل االجتماعية احلماية على
وتغيره. املناخ صدمات  على  التغلب على
احلماية سياسات تدعيم الــضــروري ومــن 
تطويرها مع ــدت، وُج حيثما االجتماعية 
مبا تصميمها ومع موجودة، غير كانت حيثما
عقب السرعة جناح على توسيعها ل يسهّ

األمان  شبكات خلق أن كما صدمة.55 وقوع
لديها ليست التي البلدان في االجتماعي
احلاسمة األمــور من يعتبر الشبكات تلك
كيفية نت بيّ بنغالديش بأن علماً األهمية،
.(4 جداً (اإلطار فقيرة بلدان في ذلك ولو فعل
تساعد أن بالتنمية املعنية للهيئات وميكن 
شبكات من الناجحة النماذج تعميم في
مع يتناسب مبا وتصميمها االجتماعي األمان

املناخ. ر تغيّ عن الناجمة االحتياجات

الفصل  في مناقشته متت ولكن حسبما
ألن كافياً فعالً ااطر  تخفيض يكون لن ،2
أيضاً ينبغي متبقية  مخاطر دائماً  هنالك
وآليات اجلاهزية  حتسني  خــالل من إدارتــهــا
ميكن التنمية أن هنا واملدلول  االستجابة.
نحو على بها القيام الضروري من يكون أن
على مخاطر كثيراً التأكيد زيادة مختلف، مع
الدولي للتعاون وميكن  اجلوية. واألحوال املناخ
جتميع من خالل املثال سبيل  على املساعدة،
عن املعلومات إنتاج حتسني أجل من اجلهود
(7 (أنظر الفصل توفرها نطاق املناخ وتوسيع
بغية املمارسات أفضل مشاطرة خالل ومن 

ب املناخ.52 وتقلّ ر تغيّ ازدياد التغلب على
إدارة  وسائل من ــرى أخ وسيلة  التأمني   
ر فتغيّ محدودياته.  له ولكن املتبقية، ااطر
به خاص منحى على التزايد في آخذ املناخ
أو بأكملها مناطق في  التأثير  إلى ومييل
واحد، آن في الناس من كبيرة مجموعات
وحتى ضده. التأمني الصعب  من يجعل مما
للوقائع املصاحبة اخلسائر فإن  التأمني، مع
االنتشار الواسعة  (كالفيضانات الكارثية 
ميكن ال شديداً) احتباساً األمطار احتباس أو 
أو محلية مجتمعات أو  أفراد  يستوعبها أن
وتقع األكثر تقلباً، املناخ وفي اخلاص. القطاع
االنتعاش املسؤولية الضمنية ملساندة عليها
يستدعي وهذا اإلعمار. وإعادة الكوارث من
املالية سيولتها  بحماية احلكومات تقوم أن
بالنسبة والسيما األزمات، أوقات في الذاتية
مالياً املعرضة  الصغيرة أو الفقيرة للبلدان
إيفان فاإلعصار املناخ: تغير أثر من للمعاناة
إجمالي  املائة من في 200 تعادل أضرار عن أسفر
حاضرة  أموال وامتالك غرينادا.53 في الناجت احمللي
إعادة عملية استنهاض  أجل من  الفور على
الكوارث عواقب يخفض واالنتعاش التأهيل 

التنمية. عملية على الضار وأثرها
التأمني  التأمني وإعادة جهات تقوم وميكن أن
هذا في املساعدة بتقدمي األطراف املتعددة
ضد للتأمني الكاريبي فالصندوق اخلصوص.
مخاطرالكوارثينشرااطربني16 بلداًكاريبياً 
إتاحة في التأمني إعادة سوق من ويستفيد
عقب للحكومات السريعة املالية  السيولة
تلك  أن حتتاج وميكن رة.54 املُدمّ األعاصير والزالزل
وبصفة الدولي.  اتمع من املساعدة اجلهات
املساهمة الدخل عالية البلدان على عامة،
البلدان قدرة ضمان في األهمية حاسم بدور
على الوقت املناسب في احلصول على النامية
من سواء الصدمات، وقوع عند الالزمة املوارد 
تقدمي خالل من أو اجلهات  تلك مساندة  خالل

الطوارئ. املالية مباشرة ملواجهة املوارد
ملواجهة  املالية املوارد التأمني وإتاحة ولكن
إطار واسع النطاق جزء من الطوارئ ليسا سوى
السياسات أهمية وستزداد ااطر. إدارة بشأن
التغلب على الناس مساعدة في االجتماعية
سبل على ودواماً تواتراً األكثر األخطار على

إلى تخفيض  الدخل مساندة من - األمان شبكات 4 اإلطار

املناخ ر تغيّ من للمعاناة التعرّض
من طويل بتاريخ بنغالديش مرّت

املمكن ومن والفيضانات، األعاصير
ولدى تها. حدّ أو حدوثها تواتر يزداد أن

تعديلها ميكن أمان حكومتها شبكات
ر ألثر تغيّ لالستجابة تامة بسهولة

إطعام هي: برنامج األمثلة وأفضل املناخ.
وبرنامج للمعاناة، املعرّضة الفئات

ضمان وبرنامج العمل، مقابل الطعام
العمالة اجلديد.

املعرّضة  الفئات إطعام برنامج يعمل
عادة األوقات ويغطي كافة في للمعاناة

م مصمّ ولكنه أسرة. مليوني من أكثر
لألزمات: االستجابة عند أ يُعبّّ لكي
العام في وقع الذي اإلعصار فعقب

ليشمل البرنامج هذا توسيع مت ،2008
توجيه  أسرة. ويعتبر ماليني 10 حوالي

مستويات به أدنى ً، وتقوم جيدا خدماته
أدنى ويرصده احلكومية احمللية اإلدارة

املستويات اإلدارية.
برنامج  تعبئة الطوارئ حاالت في وتتم

عادة يعمل الذي العمل مقابل الطعام
الزراعي. العمل انخفاض موسم في

أجهزة مع بالتعاون تشغيله ويتم
التعاقد مت ولكن احمللية، اإلدارة احلكومية

في إلدارته حكومية غير مع منظمات
فالعاملون بنغالديش. من أقاليم العديد

لهم يعطى العمل ملواقع يأتون الذين
ما عادة هنالك ليس ولكن عادة، العمل

من تقنينه يتم ولذلك للجميع، يكفي
التناوب. خالل

اجلديد  العمالة ضمان برنامج أما
أخرى وسيلة لديهم ليس ملن يتيح فهو

القدرة على الدخل (مبا في ذلك لكسب
أمان شبكات من على املساعدة احلصول

بأجر  100 يوم في حدود أخرى) العمالة
انخفاض موسم في باألجور مرتبط

الضمان عنصر بأن علماً الزراعي. العمل
للذين املساعدة على احلصول ن يؤمّ

العمل إتاحة تكن لم وإذا يحتاجونها.
40 يوماً بكامل  أجور للعامل يحق ممكنة،

األجور.  بنصف يوماً 60 ذلك وبعد األجور
في  األخرى والبرامج بنغالديش برامج

الدروس. ببعض توحي وسواها الهند
القدرة سرعة تتطلب االستجابة سرعة

التمويل الالزم، مع احلصول على على
األشخاص حتديد بغية توجيه قواعد

احملتاجني أو املزمنني الفقراء - احملتاجني
قبل على اإلجراءات االتفاق مع - املؤقتني

وميكن طويل. بوقت الصدمات حدوث
املشروعات حتديد مجموعة من مسبقاً

باعتبارها عليها" العمل لبدء "اجلاهزة
املرونة نحو خاص لزيادة على مالئمة

إعادة تشجير الري، شبكات املياه، (تخزين
أن ميكن التي اجلانبية والسدود الغابات،
املناطق املنخفضة). في كطرقٍ تعمل

املكتسبة في العملية اخلبرة أن غير
بضرورة وجود توحي وبنغالديش الهند
في اختيار (املهندسني) اإلرشاد املهني

- العامة األشغال وتنفيذ وتصميم
واملستلزمات. املعدات ووجود

.Qaiser Khan :املصدر
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نسبياً.59  جداً صغير الغذائية احملاصيل تصدر
في إما الصغيرة التغيرات تسفر أن ميكن ولذا،
كبيرة آثار عن الطلب جانب أو العرض جانب
الصغيرة البلدان جتد أن وميكن األسعار. على
الصعب من أن السوق في القوة ضعيفة

عليها. التعويل غذائية ميكن واردات تأمني
الكافية  والتغذية املياه ضمان أجل  من
على العالم يعتمد أن ينبغي للجميع،
تعرضه يقلل مبا والتبادل حتسني نظام التجارة
أن ميكن ومما  األسعار. في كبيرة لتحوالت
دون ويحول  الغذائية  املواد جتارة كفاءة يزيد
قدرة تسهيلُ األسعار في  الكبيرة التحوالت
من األسواق إلى الوصول على النامية البلدان
وحماية التجارة، أمام احلواجز تخفيض خالل:
بزيادة (مثالً اجلوية األحوال النقل من أنشطة
مدار على الطرق إلى الوصول على القدرة
وحتسني التوريدات، منهجيات وحتسني السنة)،
مؤشرات وعن املناخ عن املعلومات إتاحة 
االرتفاع ميكن منع كما سواء. حد على السوق
االستثمار خالل من لألسعار واملفاجئ احلاد
واملواد احلبوب من استراتيجية مخزونات في
ضد التحوّط أدوات وفي  الرئيسية  الغذائية

ااطر.60 

لتغيير مختلف - على نحو العمل
الغذائية، املواد وإنتاج الطاقة، أنظمة

القرارات واتخاذ
انبعاثات في الالزم حتقيق التخفيض يتطلب
كل تغيير احلراري لالحتباس املسببة  الغازات
الزراعة، إدارة: وطريقة الطاقة أنظمة من
الشكل (أنظر والغابات األراضي، واستخدامات
أيضاً التغيير ذلك  يشمل أن  يجب ولكن .(7
كانت وسواء ر. املتغيّ املناخ مع الالزم ف التكيّ
البت على تنطوي واالستثمار اإلدارة  قرارات
الطاقة مقدار أو زراعته الواجب احملصول في
تلك على تطويرها، الواجب الكهرومائية
املائية الثروة أوضاع تغيرات مراعاة القرارات
حسب ف التكيّ من فبدالً  ــرارة: احل ــات ودرج
يجب املاضي، املناخ في إطار في املثلى األوضاع
املناخية النواجت جتاه أنواع قوية القرارات تكون أن

املستقبل. في تواجهنا أن ميكن التي

الطاقة.   مجال ثورة حقيقية في فتيل إلشعال
املمكن من هل  التمويلية، املوارد توفرت إذا
سريعاً أو كافياً تخفيضاً االنبعاثات تخفيض
النماذج معظم يوحي بالنمو؟ التضحية بدون
ذلك يجد منوذج من  ما  أنه مع  ممكن،  ذلك بأن
عن يسفر أن ومما ميكن .(4 الفصل (أنظر سهالً
العالم لوضع الالزم التخفيض نصف حوالي
درجتني بواقع احترار إلى  الوصول مسار على
كفاءة في والسريعة الكبيرة الزيادة مئويتني:
الطلب جانب إدارة قوة وزيادة الطاقة، استخدام
للمصادر النطاق الواسع  والتعميم  عليها،
منخفضة الكهرباء  مصادر  من احلالية 

لكافة الكافية الغذائية واملياه املواد لضمان
حاسم  على الصعيد الدولي العمل البلدان. 
املياه شؤون إدارة حتديات إدارة بغية األهمية
ر تغيّ اقتران  يثيرها التي الغذائي ــن  واألم
من الرغم على - السكانية بالضغوط املناخ
استخدامات وكفاءة الزراعة إنتاجية حتسني

املتجددة  العذبة املائية املوارد فخمس املياه.56
261 حوضاً  هذا بني البلدان. ويشمل مشتركة
للحدود، العابرة األنهار  أحواض من مشتركاً 

العالم  سكان من املائة في 40 موطن وهي
ال  دولية معاهدة 150 من أكثر وحتكمها
تقوم  ولكي  مشاطئة.57  دوالً دائماً تشمل
أكثر نحو على املوارد تلك بإدارة البلدان تلك
فيما التعاون تصعيد عليها ينبغي حدة،
من الدولية املائية السطحات  بشأن  بينها
تعديل أو جديدة دولية معاهدات إبرام خالل
النظر إعادة الضروري ومن احلالية. املعاهدات
التقلبات، الزدياد نتيجة املياه توزيع نظام في
باشتراك إال  فعاالً  التعاون يكون أن ميكن وال
مسؤولية وحتملها املشاطئة البلدان كافة

املعني. ارى املائي إدارة
البلدان  في اجلفاف ازدياد شأن من وباملثل،
موادها من كبيرة نسبة حالياً تستورد التي
وتيرة ــاد ازدي مع جنب إلى جنباً - الغذائية 
وعدد الدخل ــاد وازدي اجلوية األحــوال واشتداد 
املواد استيراد  إلى  احلاجة ــادة زي - السكان

الغذائية  ــواد امل ــواق أس ولكن الغذائية.58 
التي البلدان عدد - وضيقة محدودة العاملية
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أكسيد  ثاني من مكافئ االنبعاثات 7 الشكل
القطاعات: حسب العاملي الصعيد على الكربون
رئيسيان مصدران واحلراجة الزراعة الطاقة، ولكن

أيضاً

.21 الشكل ،IPCC 2007a :املصدر
احلراري  لالحتباس املسببة الغازات من االنبعاثات نسبة مالحظة:

املكافئ من  حيث من 2004 العام في البشر أنشطة عن الناجمة
املكافئ  تعريف على لالطالع 1 الشكل (أنظر الكربون أكسيد ثاني

األراضي الستخدامات املصاحبة االنبعاثات الكربون). أكسيد لثاني
املواشي، وتربية الزراعية، األسمدة مثل: االستخدامات ولتغير تلك
انبعاثات  من املائة في 30 تشكل حوالي واالحتراق الغابات، وإزالة

والنباتات الغابات امتصاص ويشكل لالحتباس احلراري. الغازات املسببة
حتسني يعتبر ولذلك، ة. هامّ كربون بالوعة للكربون والتربة األخرى

املسببة تخفيض الغازات أجل من ضرورياً األراضي استخدامات إدارة
اجلوي. الغالف في احلراري لالحتباس
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في الواليات النصف مما من أقل (CO2e الكربون
الدعم  تقديرات  وبلغت  طناً).63  23) املتحدة
النامية البلدان في الطاقة ألسعار املالي

دوالر  مليارات 310 العاملي الصعيد على
مبعظمها ينتفع  64 ،2007 العام في  أمريكي 
علماً السكان. بني من املرتفع الدخل أصحاب
بغية الطاقة ألسعار املالي الدعم بأن ترشيد
الطاقة استدامة وتشجيع للفقراء توجيهه
يخفض أن ميكن واملواصالت  النقل وخدمات
الصعيد على أكسيد الكربون ثاني انبعاثات
من املنافع يتيح مجموعة واسعة العاملي وأن

األخرى. واملزايا
واحدة  أداة سوى ليست األسعار ولكن 
استخدامات كفاءة  أجندة  دفــع  أجــل من 
إخفاقات من: األمام، فهي تعاني إلى الطاقة
والقيود التعامالت، تكاليف وارتفاع السوق،
املعايير إلى أيضاً احلاجة ومتس التمويلية. 
املالية واحلوافز التنظيمية اللوائح وإصالحات
فتكلفة التكاليف. فعالة ــور أم فهي  -
املعلومات لصاقات وبرامج الكفاءة معايير

ساعي  كيلواط لكل سنت  1.5 حوالي تبلغ
خيار أي من بكثير أقل الكهرباء، استهالك من

األهداف  أما الكهرباء،65 إمدادات خيارات من آخر

.(8 الشكل (أنظر الكربون  غاز  انبعاثات
ولكن كبيرة منافع مشتركة منها وللعديد
من ثبت أن ومالية مؤسسية تعيقها عقبات

عليها. التغلب الصعب
ميكنها  املعرفية التكنولوجيات واملمارسات
املمكن من كان إذا - الوقت بعض كسب إذاً
الضروري من  ذلــك، يتم ولكي  تصعيدها.
مناسبة. الطاقة مواد أسعار تكون أن جداً
احملروقات ألسعار املالي الدعم إلغاء أن  ومع
الوجهة من صعب عليها  الضرائب  ــادة وزي
والسقوط الكبيرين القفزة أن إال السياسية،
األخيرة اآلونة في والغاز النفط أسعار في
والواقع بذلك. للقيام سانحة الفرصة يجعالن
العام في أزمة النفط أوروبا استغلت بلدان أن
احملروقات.  على املفروضة الضرائب لزيادة 1974
نصف إلى عليها الطلب هبط لذلك، ونتيجة
كانت أسعارها أن لو يكون أن ح املرجّ من كان ما
أسعار  وباملثل، املتحدة.61 الواليات في قريبة مما
في ضعفي أسعارها تبلغ في أوروبا الكهرباء
بنسبة استهالكها أن كما املتحدة الواليات
في  تساعد فاألسعار  النصف.62 هو الفرد
الفرد بنسبة االنبعاثات كون سبب إيضاح 
أكسيد  ثاني  مكافئ من  طن  10) أوروبا في
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إبقاء  على مسار العالم ضرورية لوضع - السحري احلل ليست أنها ولو املتقدمة – والتكنولوجيات اإلجراءات من احلالية احلافظة الكاملة  8 الشكل
مئويتني درجتني مستوى االحترار عند

 .IIASA 2009 من والبيانات العالم في التنمية عن تقرير املصدر: فريق
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اجلديدة:  التكنولوجيات  من بد ال  ولكن
التقرير أجل هذا من مت استعراضه منوذج فكل
إلى الوصول  املستحيل  من أن إلى يخلص
مئويتني بواقع درجتني احترار املوصل إلى املسار
وانتشار الطاقة استخدام كفاءة خالل من
احلاسمة األمور بني التكنولوجيا احلالية. فمن
الناشئة أو اجلديدة التكنولوجيات األهمية 
الثاني واجليل غاز الكربون، وحتزين احتجاز مثل:
التي الضوئية واخلاليا احليوي، الوقود من أنواع

الشمسية. بالطاقة تعمل
تُذكر  جديدة تكنولوجيات حالياً تتوفر ال
احتجاز فمشروعات لالستخدام.  جاهزة
تنفيذها اجلاري اإليضاحية الكربون وتخزين غاز
ثاني  غاز من طن ماليني 4 سوى تختزن ال حالياً
اإلثبات  شأن ومن اً.68 سنوي الكربون أكسيد
مختلف في التكنولوجيا هذه التام لسالمة
مصنعاً   30 يتطلب أن ــاع واألوض املناطق 
دوالر  مليار 100-75 تبلغ بتكلفة كامل بحجم
االستطاعة  تكون أن الضروري ومن أمريكي.69
ثاني من السنة في طن مليار التخزينية
أجل  من  2020 العام بحلول الكربون أكسيد

مئويتني. مستوى درجتني االحترار عند إبقاء
بحوث  في االستثمار أيضاً الضروري ومن 
احلالي اجليل  إنتاج فتوسيع احليوي. الوقود
مساحات ــة إزال إلى ــؤدي ي الوقود ذلك من 
العشبية واألراضـــي  الغابات من واسعة
الغذائية.70  املواد إنتاج ومزاحمة الطبيعية 
التي احليوي الوقود أنواع من الثاني اجليل أما 
فهو الغذائية غير احملاصيل على تعتمد
الزراعة مع املزاحمة تلك يخفض أن  ميكن
جداً. الهامشية األراضي  استخدام خالل من
فقدان إلى تؤدي  أن املمكن من مازال ولكن
األراضي في  اإليكولوجية واملنظومات املراعي

املوارد املائية.71 على املزاحمة مع العشبية
في التكنولوجيات  حتقيق اختراقات ب يتطلّ
على اإلنفاق في كبيرة زيادة باملناخ املعنية
والتعميم والعرض والتطوير البحوث أنشطة
من اإلنفاق آنفاً، ورد وحسبما .(RD&D)
العالم صعيد على واخلاص العام القطاعني
سواء متواضع، الطاقة وتطوير بحوث ألغراض
مبا مقارنة أو االحتياجات بتقديرات قياساً
تواضع  ويعني  مبتكرة.72  صناعات تنفقه
م،حيثأنبراءاتاالختراع التقدّ اإلنفاقبطءإحراز
سوى ال تشكل املتجددة الطاقة مجاالت في
البلدان  اموع.73 وستحتاج  من املائة في 0.4
تلك على احلصول على القدرة  إلى النامية 
القدرات تعزيز ما يتطلب وهو التكنولوجيات،
التكنولوجيات وتعديل حتديد على احمللية
نقل أجل من دولية آليات عن فضالً اجلديدة 

.(7 الفصل (أنظر التكنولوجيا

وإدارة واملياه شؤون األراضي إدارة شكل لتغيير
العام  فبحلول الطلب.  جانب  في التزاحم 

قطاعات في بالطاقة املتعلقة األدائية
على القدرة وتزيد االبتكار فتحفز الصناعات

هي  العام النفع مرافق أن ومبا املنافسة.66
زيادة أجل من تقدمي اخلدمات فعالة في مرافق
واملباني املنازل في الطاقة استخدام كفاءة
لتلك احلوافز خلق ينبغي واملصانع، التجارية
الطاقة. استخدام في تقتصد لكي املرافق
أرباحها الفصل بني خالل من ذلك وميكن حتقيق
مع النجاح ازدياد األرباح مبيعاتها، مع وإجمالي
وهذا الطاقة. استخدام في االقتصاد في
كاليفورنيا برنامج والية املسؤول عن هو النهج
الطاقة، وأصبح استخدام في لالقتصاد الرائع
أمريكية والية أية  الستالم شرطاً اعتماده
ألغراض الفدرالية من احلكومة املساعدة منح
من احملفزات إطار في الطاقة استخدام كفاءة

.2009 العام في العامة املالية
االتفاقيات  فإن املتجددة، للطاقة بالنسبة
إطار ضمن الكهرباء لشراء األمد الطويلة
واملفتوحة املنصفة القدرة يضمن تنظيمي
املستقلني الكهرباء  منتجي وصول  على
اجتذاب إلــى ــؤدي ت توزيعها شبكات إلــى 
خالل من بهذا القيام وميكن املستثمرين. 
املتجددة الطاقة من اإللزامية املشتريات
التغذية) تعريفة  باسم (يعرف ثابت  بسعر
خالل من وإسبانيا، أو أملانيا في يحدث مثلما
تكون أن تشترط متجددة حافظة معايير
متجددة، مصادر من الكهرباء من دنيا نسبة
األمريكية.67  الواليات من العديد في  مثلما
املرجح من الطلب ارتفاع توقعات أن املُهمّ ومن
مصادر الطاقة تكاليف تخفيض تؤدي إلى أن
منافع من ذلك  عن ينجم ما مع املتجددة، 

العملية تبنيّ اخلبرة والواقع أن البلدان. لكافة
أثر أعلى في املتوقع للطلب أن يكون ميكن أنه
التكنولوجي لالبتكار مما األسعار تخفيض

.(9 الشكل (أنظر
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تعمل  الضوئية التي تكاليف اخلاليا هبوط عن املتوقع أسفر الطلب ارتفاع  9 الشكل
واسع نطاق على إنتاجها  الشمسية بتسهيل بالطاقة

.Nemet 2006 من املصدر: بتصرّف
من  – الشمسية بالطاقة تعمل الضوئية التي اخلاليا من الكهرباء تكلفة في التخفيض من اجلزء األعمدة مالحظة: تبنيّ
(نتيجة  الكفاءة ن وحتسّ املتوقع) الطلب (يحدده حجم احملطة مثل مختلفة عوامل نتيجة العام 2001 – 1979 إلى العام
(12 في  السليكون وهو الرئيسي املستلزم تخفيضات أسعار األخرى ” العوامل ” فئة تشمل والتطوير). االبتكار والبحوث

وانخفاض محدد من الطاقة، مقدار إلنتاج الالزمة السليكون كميات تخفيض الصغيرة (شاملة العوامل من آخر وعدد املائة)
التصنيع). في خطأ نتيجة النفايات في املُلقاة املنتجات معدالت
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املصاحبة للزراعة الكثيفة البيئية التكاليف
من املزيد بذل اتمعات على وينبغي حالياً. 
اإليكولوجية. املنظومات حماية في اجلهود
الزراعة في األراضي  من  املزيد  وضع ولتفادي
اخلاضعة والغابات "غير األراضي في وانتشارها
رمبا الزراعة إنتاجية تزداد أن ينبغي ــإلدارة"، ل

بواحد  مقارنة سنوياً املائة في 1.8 بنسبة
أن  املناخ.74 وينبغي ر تغيّ بدون اً سنوي املائة في
النامية البلدان في الزيادة تلك معظم يحدث
فعالً قريبة املتقدمة  البلدان في الزراعة ألن
وحلسن الغالل. من املمكن األقصى  احلد من
جديدة وممارسات تكنولوجيات أخذت احلظ، 
ن يحسّ وبعضها .(5 (اإلطار حالياً الظهور في
الكربون غاز حتتجز ألنها واملرونة اإلنتاجية 
من السطحي اجلريان وتخفض التربة  في 
اإليكولوجية باملنظومات تضر التي املغذيات
من باملزيد القيام الضروري من ولكن املائية.

تصعيدها. كيفية فهم بغية البحوث
صون  جهود زيادة توافق حتقيق من الضروري
إنتاج مع اإليكولوجية واملنظومات السالالت
في مصائد أو الزراعة في (سواء املواد الغذائية
تبلغ وهي  - ة احملميّ فاألراضي  األسماك).

اليابسة  مساحة من املائة في 12 مساحتها
جزء ليست سوى ولكنها األرض على كوكب
املياه وشبكة أنظمة باحمليطات صغير مقارنةً
الوحيد ملشكلة احلل تكون أن ال ميكن - العذبة

مليارات   3 إلطعام  العالم سيحتاج 2050
الغذائي الطلب تغيرات ومواكبة آخر شخص
يأكلون (فاألغنياء السكان بني من لألغنياء
كثيفة طريقة  ــذه وه اللحوم، من املزيد
البروتينات). على للحصول املوارد استخدام
قساوة أكثر  مناخ في ذلك يتم أن وينبغي 
وباحتباس العواصف من باملزيد متسم
زيادة يستدعي وهو وبالفيضانات. األمطار
االنبعاثات في أجندة تخفيض الزراعة تضمني
ألن - احلراري لالحتباس املسببة الغازات  من 
جتري إزالته نصف ما سبب حوالي هي الزراعة
مباشرة وتسهم سنة  كل في  الغابات من
االنبعاثات  مجموع  من املائة  في 14 بنسبة
أن كما احلراري. لالحتباس املسببة الغازات من
التي املنظومات اإليكولوجية يهدد املناخ تغير
وفرط السكاني والضغط  التلوث  أضعفها
وحتسني اإلنتاج زيادة بأن علماً استخدامها.
تخفيض مع قاس وبالتزامن مناخ في احلماية
أمر احلراري لالحتباس املسببة الغازات انبعاثات
في التزاحم  إدارة  يتطلب فهو املنال.  صعب
جانب: من واملياه األراضي على الطلب جانب 
اإليكولوجية واملنظومات والغابات الزراعة،

الطاقة. إنتاج وقطاعات األخرى، واملدن،
إنتاجية  أكثر الزراعة تصبح أن إذاً ينبغي  
من نقطة كل مقابل احملصول يزداد بحيث
ازدياد دون ولكن - الواحد الهكتار في املياه

للمزارعني وللبيئة  جيدة واعدة منهجيات 5 اإلطار

الواعدة املمارسات
(وهي التربة فالحة بدون الزراعية املمارسات

التربة في مباشرة البذور إقحام على تنطوي
مقترنة مفلوحة) حقول على بذرها من بدالً

الصحيح واالستخدام الفضالت بإدارة
على احلفاظ في: تساعد أن ميكن لألسمدة
فيها، املياه تغلغل وتعظيم رطوبة التربة،

اجلريان وتقليل الكربون، غاز تخزين وزيادة
فهذه الغالل. املغذيات، وزيادة من السطحي

على حالياً استخدامها يجري األساليب
الصاحلة  العالم أراضي من املائة في 2 حوالي
معظم انتشر ع. تتوسّ أن ح املرجّ ومن للزراعة،
ولكنه الدخل عالية البلدان في الفالحة عدم

ففي الهند. مثل بلدان في التوسع في آخذ
نظام زراعة  في املزارعون اعتمد 2005 العام

والغاجن نهري الهندوس في سهل والقمح األرز
1.6 مليون  تبلغ الفالحة في مساحة عدم

نسبة كانت ،2008 هكتار؛ وبحلول العام
القمح في  محاصيل من املائة في 25-20
ناجمة والبنجاب) (هاريانا هنديتني واليتني
فالحة من أدنى حد باستخدام الزراعة عن

 45 حوالي زراعة البرازيل في تتم كما التربة.
احملاصيل باستخدام زراعة أراضي من املائة في

واألساليب. املمارسات تلك

واعدة تكنولوجيات
أجل من قة احملكمة الدّ الزراعة أساليب

لألسمدة األمثل بالتوقيت املوجه االستخدام
كثيفة املزارع تساعد أن ميكن الالزمة واملياه

في املستلزمات استخدام وعالية الزراعة
وأمريكا آسيا وفي الدخل العالية البلدان

الغازات من االنبعاثات تخفيض في الالتينية
زيادة وفي من املغذيات السطحي واجلريان

فالتكنولوجيات املياه. استخدامات كفاءة
النتروجني غاز انبعاثات من التي حتد اجلديدة

النتروجني غاز انطالق السيطرة على تشمل
األسمدة حبيبات مواضع تعميق خالل من -

أن كما موانع بيولوجية إليها. إضافة أو
من بعد االستشعار عن تكنولوجيات

رطوبة دقيقة عن إرسال معلومات أجل
ميكنها إلغاء الري من واحتياجاتها التربة
أن وميكن للمياه. الضروري غير االستخدام

باهظة التكنولوجيات تلك بعض يظل
في املزارعني ملعظم بالنسبة التكلفة

تتطلب أن النامية (ومن املمكن البلدان
على احلفاظ مقابل خطة مدفوعات

املياه). ولكن أسعار تغيير أو التربة كربون
البيولوجية املوانع مثل األخرى التكنولوجيات
إلى تؤدي أنها مع العمل من تتطلب املزيد ال

اإلنتاجية. ن حتسّ

فات مما م التعلّ
من تكنولوجيا  يستفيد نهج آخر  هنالك
غابات في األصليون يستخدمها السكان

غاز الكربون يحتجز ميكن أن املطيرة األمازون
حتسني إنتاجية التربة. مع واسع نطاق على

أو السماد الرطبة احملاصيل حرق فضالت وهو
بدرجات حرارة البيولوجية) العضوي (الكتلة

تقريباً األكسجني غياب منخفضة في
من نوع - البيولوجي الفحم إنتاج بغية

الكربوني محتواه الصلب النباتي الفحم
شديد وهذا الفحم البيولوجي جداً. عالٍ
الكربون غاز يحتجز التربة، مما في الثبات

الكتلة حرق طريق ينطلق عن ذلك لوال الذي
البلدان وفي خ. تتفسّ تركها أو البيولوجية

إلى العملية هذه تؤدي الصناعية، واملناطق
الوقود من أنواع إلى الكربون نصف حتويل
بيولوجي. فحم إلى والنصف اآلخر احليوي

الفحم بأن العهد التحليالت احلديثة وتوحي
اختزان على قادراً يكون أن ميكن البيولوجي

ولرمبا السنوات، من قرون ملدة الكربون
من املزيد إجراء حالياً ويتم السنوات، آالف

هذه اخلاصية. الدراسات للتحقق من

 de la Torre, Fajnzylber, and :املصدر 
 Nash 2008; Derpsch and Friedrich 2009;

 Erenstein 2009; Erenstein and Laxmi
 2008;  Lehmann 2007; Wardle, Nilsson,

.and Zackrisson 2008

التنمية 17 أجل من املناخ تغيير عام:  عرض



بالكهرباء تعمل كانت إذا الساحلية، والسيما
.(3 الفصل (أنظر متجددة مصادر من

والتكنولوجيات  املمارسات تغيير لكن
املناطق في  والسيما اً، حتدي ل يشكّ أن ميكن
يتطلب حيث املعزولة، الفقيرة الريفية
العمل املمارسات من  جديدة  طرق ــال  إدخ
اإلحجام شديدي فاعلني من كبير عدد  مع
الطرقات عن بعيدة  مواقع في ااطرة  عن
وحوافز مختلفة. قيوداً يواجهون املألوفة وهم
الزراعي اإلرشاد  هيئات موارد تكون ما وعادة
وموظفوها محدودة املزارعني مساندة ألغراض
من ليسوا زراعيون ومهندسون مهندسون
فاالستفادة التواصل. مهارات على املدرّبني
أيضاً ستتطلب الناشئة التكنولوجيات من
اتمعات إلى العليا الفنية الثقافة جلب
اجلديدة والنماذج  الريفية. املناطق في احمللية
مشروعات تنظيم لثقافة املؤدي التعليم من
األرض جامعة  اعتمدته كالذي - احلر العمل
اجلامعات أوائل إحدى وهي كوستاريكا في
تسفر أن ميكن - املستدامة بالتنمية املعنية
للمجتمعات الفنية التوعية منافع عن
املعرفة مالءمة  وحتقيق الزراعية احمللية

احمللية. لألوضاع العلمية

صنع - القرارات اتخاذ  عملية  شكل تغيير
لبيئة للتصدي في تكيّ نحو على السياسات

إلى  املناخ ر تغيّ أدى .ً وتعقيدا ً مخاطرا أكثر
وهي ة، السكونيّ على كبير حد إلى القضاء
ضمن تتذبذب  الطبيعية األنظمة أن فكرة
وذلك رة، املتغيّ غير التقلبات من مجموعة
تصاميم وضع عمليات صميم في كان ما هو
وأسعار األساسية، البنية مشروعات وخطط:
القطاع قرارات من  والعديد التأمني،  خدمات
وانتهاء واجلني الزرع بتواريخ بدءاً  - اخلاص
تصاميمها.79  ووضع املصانع مواقع بتحديد
ر تغيّ مراعاة اآلن القرارات صانعي فعلى
التي اهولة االحتماالت يفاقم الذي املناخ
اتخاذ اآلن الواجب  من وأصبح يواجهونها. 
رة متغيّ اجتاهات إطار في القرارات من املزيد
التي القيود ذكر عن ناهيك التقلبات، وازدياد

الكربون. غاز يفرضها أن ميكن
وتطبقها  تضعها التي املنهجيات
واملدن واخلاص  العام  القطاعني هيئات حالياً
من - العالم مناطق مختلف في والبلدان
أن تبنيّ  - املتحدة اململكة وحتى أستراليا 
وجود عند عدم حتى املرونة زيادة املمكن من
املناخ بشأن ومعقدة  التكلفة باهظة  مناذج
وتقليل  التوقعات  وحتسني  املستقبل.80 في
تلك ولكن طبعاً، يساعد اهولة االحتماالت
على التركيز إلى متيل اجلديدة املنهجيات
مبجموعة يتعلق فيما "قوية"  استراتيجيات
وليست املمكنة، املستقبلية النواجت من
محددة مجموعة ــل أج من مثلى   فقط
فاالستراتيجيات  81.(6 (اإلطار التوقعات من

ألن وذلك البيولوجي، التنوع على احلفاظ
تنتقل أن املرجح من والسالالت األنواع  موائل 
وبدالً من احملمية. املناطق تلك حدود خارج إلى
- اإليكولوجية الزراعية لألراضي ميكن ذلك،
األراضي من املزارعون فسيفساء يخلق حيث
هجرة تسهيل - الطبيعية واملوائل الزراعية
تفيد الذي الوقت وفي ــواع. واألن السالالت
فهي البيولوجي، التنوع  الزراعة  تلك فيه
الزراعة جتاه زيادة مرونة في  مبمارساتها تفيد
إنتاجية ودخل مع جنب إلى جنباً املناخ ر تغيّ
املزارع تعرّضت الوسطى، أمريكا ففي املزارع.
نصف إلى  املمارسات هذه تستخدم التي
أقل األخرى أو املزارع لها التي تعرضت اخلسارة

ممارسات  وأدى حتسني اإلعصار ميتش.75 نتيجة
استخدام شاملة زامبيا، في األراضي إراحة

إلى  الغطائية، واحملاصيل البقولية76 األشجار
مما تعريتها - وتخفيض التربة زيادة خصوبة
ثالثة حوالي إلى املزارع دخل صافي ضاعف 

أمثال.77
ألغراض  املياه حتسني إدارة شؤون من الضروري
املناخ. فأحواض ر ف مع تغيّ التكيّ بغية الزراعة
في للمياه الطبيعي التخزين ستفقد األنهار
إعادة انخفاض  نتيجة وأيضاً والثلوج اجلليد 
يؤدي كما  متاماً اجلوفية، املياه مكامن تغذية
ومن املياه. ر تبخّ زيادة إلى احلرارة درجات ارتفاع
خالل من املياه استخدام كفاءة زيادة املمكن 
حالية، وأخرى  جديدة تكنولوجيات من  مزيج
من مبزيد واستخدامها املعلومات وحتسني
في البلدان حتى بذلك القيام وميكن ل. التعقّ
والية في املزارعني: صغار  بني  وفيما الفقيرة
بسيطة خطة أسفرت الهند، في براديش أندرا
واملياه األمطار برصد  مبوجبها املزارعون يقوم 
جديدة وري زراعة أساليب م وبتعلّ اجلوفية
بتخفيض طوعياً  ــزارع م مليون قيام عن 
قابلة إلى مستويات اجلوفية املياه استهالك

لالستدامة.78 
السدود،  بناء املائية املوارد زيادة جهود تشمل
من جزء تكون سوى أن ميكن  ال السدود ولكن
يتسم نحو  على تصميمها  ويتعنيّ  احلل،
هطول تقلبات الزدياد التصدي بغية باملرونة
من املزيد تخزين في واالستثمارات األمطار. 
تغذية مكامن وإعادة األرض سطح حتت املياه
التي النامية البلدان في شائعة اجلوفية املياه
في والسيما املياه، شحة  ضغوط من تعاني
تشمل سدود وهي األوسط. وفي الشرق الهند
صغيرة (هياكل  املياه جريان إعاقة  أو وقف
قنوات أو خنادق في املياه إلى إبطاء جريان تؤدي
ومنهجيات التخزين، وبرك سطحي)، صرف
السيول ملياه املباشر احلقن تعتمد  أخــرى 
املياه مكامن في املعاجلة املستعملة واملياه
املنهجيات األخرى استعمال وتشمل اجلوفية.
رغم والتي املياه وحتلية تدويرها املعاد املياه
جديرة تكون أن ميكن التكلفة  باهظة  أنها
املناطق في القيمة عالية  لالستخدامات
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التشاركية  والعتماد املستقبل.82 احتماالت 
ألنها حاسمة أهمية والتنفيذ التصميم في
نقاط بشأن  احمللية املعرفة استخدام ل تسهّ
املنتفعني التزام تشجع كما الراهنة الضعف

لها. باإلستراتيجية وملكيتهم
صنع  عملية تكون أن ــروري ــض ال مــن   
نفسها هي ف التكيّ أجل من السياسات
ــة دوري استعراض  عمليات مع فية،  تكيّ
ومتابعة املعلومات، ورصد إلى جمع مستندة
بتكلفة متزايد حد إلى ممكناً أصبح ما  وهو
التكنولوجيات ن حتسّ بفضل منخفضة
املشاكل بني املثال، من سبيل فعلى املعنية.
االفتقارُ املياه شؤون إدارة عملية الرئيسية في
أو اجلوفية،  باملياه  يتعلق فيما املعرفة إلى
علماً بأن يستهلك. وماذا يستهلك بشأن من
االستشعار مجال في اجلديدة التكنولوجيا
مقدار استنتاج  املمكن:  من جتعل بعد عن
الذين وحتديد املزارعني اجلوفية، املياه استهالك
متى وحتديد منخفضة، لديهم املياه إنتاجية
املياه استخدامات تخفيض أو زيادة ينبغي
في غلة التأثير إنتاجيتها بدون بغية تعظيم

.(3 الفصل (أنظر احملاصيل

انتقاء مثل بسيطة  تكون أن ميكن  القوية 
مجموعة في كثيراً تنجح  التي  البذور أنواع

املناخات. من متنوعة
في  القوية االستراتيجيات تبني ما عادة
والتنويع، املرونة، من: كالً االستجابة قدرات
(أنظر يجب عما االستجابة ــدرات ق وكثرة
"ال التي ـــراءات اإلج ذ حتبّ وهي .(2 الفصل
(مثل كفاءة املنافع  تتيح والتي ندم" يتبعها
ر املناخ. تغيّ بدون ولو والطاقة) املياه استخدام
وبإمكانية باملرونة تتسم خيارات ذ  حتبّ كما
القرارات تكلفة إبقاء  بغية  مسارها عكس
(خطط ممكن حد ألكبر منخفضة اخلاطئة
للمناطق بالنسبة قيوداً نة املتضمّ العمران 
قيودها تخفيف بسهولة  ميكن  الساحلية
أن ميكن احلماية القسري أو زيادة التراجع بينما
وهي بالصعوبة والتكاليف الباهظة). يتسما
(دفع املرونة زيادة بغية سالمة هوامش تشمل
أو ارتفاعاً أعلى جسر لبناء ية احلدّ التكاليف
توسيع أو املياه،  فيضانات حتمل ميكنه جسر 
تقع وفئات لتشمل مجموعات األمان شبكات
طويلة خطط على تعتمد وهي احلافة). على
وتقييم السيناريوهات حتليل إلى تستند األمد
من واسعة في إطار مجموعة لالستراتيجيات

ومعرفة جديدة  جديدة أدوات يتطلب ف التكيّ - اإلبداع ضرورة 6 اإلطار

االنبعاثات، جهود تخفيض عن النظر بغض
رات تغيّ ف مع على البشرية التكيّ سيتعنيّ
العديد وفي مكان كل في - املناخ في كبيرة

اتلفة. امليادين من

الطبيعي املال رأس
متنوعة طبيعية أصول إلى احلاجة ستمسّ

إنتاجية وضمان املناخ ر تغيّ على للتغلب
فعلى األسماك. ومصائد واحلراجة الزراعة

احملاصيل من ألنواع حاجة هنالك املثال، سبيل
وازدياد واحلرارة اجلفاف أوضاع في األداء جيدة

اختيار عملية ولكن الكربون. أكسيد ثاني
اخلاص القطاع يتصدرها التي احملاصيل

أوضاع مع ف املتكيّ التجانس ذ حتبّ واملزارعون
على القادرة وليس األنواع راهنة أو  سابقة

ارتفاع يسودها أوضاع في عالية ة غلّ  إنتاج
ومتس انحباسها. أو األمطار كثرة أو احلرارة
بغية االستيالد برامج تعجيل إلى احلاجة

اجلينية املوارد مجمع على توسيع واحلفاظ
احلالية للمحاصيل والسالالت احلالي
للمنظومات وميكن ية. وقريباتها البرّ

- نسبياً السليمة اإليكولوجية
وأشجار الغابية األمطار كمستجمعات

الوقاية إتاحة - الرطبة واألراضي املانغروف
رة املتغيّ املناخ أوضاع ففي املناخ. ر تغيّ أثر من

ولذا للمخاطر، املنظومات تلك تتعرّض
وأساليب إدارتها أكثر تكون طرق ينبغي أن

يكون أن ف. وميكن التكيّ تفاعلية وقدرة على
املناطق الوصول بني طرق الضروري إتاحة من

تسهيل بغية املهاجرة كممرات الطبيعية
املناخ. ر تغيّ ملواكبة السالالت حركات

املادي املال رأس
البنية املناخ في ر تغيّ يؤثر أن ح املرجّ من

التنبؤ من السهل بطرق ليس األساسية
اجلغرافية. املواقع بتفاوت كثيراً متفاوتة بها،

األساسية البنية تتعرّض املثال، سبيل فعلى
ألخطار املنخفضة املناطق في الواقعة

البحار مياه مستويات وارتفاع األنهار فيضان
أو نيويورك طنجة أو مدينة خليج في سواء

عن تسفر احلرارة فموجات شانغهاي. مدينة
تستدعي إغالق أن وميكن اإلسفلت طراوة

نقل خطوط استطاعة في تؤثر وهي الطرق،
لتبريد املياه الالزمة دفء وتسبب الكهرباء

والنووية احلرارية الكهرباء توليد محطات
على الكهرباء. الطلب عند تزايد متاماً

اهولة االحتماالت تؤثر ال أن ح ومن املرجّ
في بل أيضاً فحسب، االستثمار في قرارات

أن يجب التي األساسية تصاميم البنية
املناخ في املستقبل. أجل من قوية تكون

بشأن املماثلة اهولة االحتماالت أن كما
حالياً تؤدي املياه إمدادات التعويل على مدى

متكاملة إدارة استراتيجيات اعتماد إلى
باملياه املتعلقة وحتسني التكنولوجيات

وسيصبح املناخ. ر تغيّ ضد مبثابة احتياطات
والقدرات املعرفة الفنية زيادة الضروري من

البنية تصاميم وضع بغية الهندسية
املناخ. ر تغيّ ضوء في املستقبلية األساسية

البشر صحة
أنظمة تعديالت من سيشمل العديد

ر تغيّ مع فها تكيّ لتحقيق الصحية الرعاية
عملية تعتمد خيارات البداية املناخ في

ولكن احلالية. املعارف من على وتستفيد
جديدة. مهارات تتطلب األخرى التعديالت

اخلريطة علوم في احملرز م التقدّ علماً بأن
أدوات املمكن تصميم من جتعل أخذت اجلينية

األمراض اكتشاف ميكنها جديدة تشخيص
واقترانها األدوات، وهذه املُعدية اجلديدة.

ميكنها االتصاالت، تكنولوجيات في م بالتقدّ
الناشئة في مجال االجتاهات عن الكشف

الصحية الرعاية في العاملني وتزويد الصحة
في االبتكارات أن ل. كما للتدخّ رة مبكّ بفرص
التكنولوجيا أنظمة من متنوعة مجموعة
فعلى الطب. ر شكل علوم تغيّ أخذت فعالً
التشخيص أجهزة ظهور أخذ املثال، سبيل

عن الطبية واالستشارات باليد احملمولة
آفاق توسيع في والصورة الصوت طريق

اتصال اتمعات وتسهيل بعد بابة عن الطّ
املعنية العاملية األساسية بالبنية املعزولة

الصحية. بالرعاية

 Burke, Lobell, and Guarino :املصدر
 forthcoming; Ebi and Burton 2008;

 Falloon and Betts forthcoming; Guthrie,
 Juma, and Sillem 2008; Keim 2008; Koetse

 and Rietveld 2009; National Academy of
.Engineering 2008; Snoussi and others 2009
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منافع لتحقيق  السعي يعتبر كما السوق. 
ونقل الهواء،  نظافة مثل:  - إضافية محلية 
األمور من - الطاقة ــن وأم التكنولوجيا،
املساندة حتقيق أجل من األهمية احلاسمة

والتأييد الكافي.
تُعنى  التي  السياسات على أيضاً ينبغي   
سلوك األفراد في احلركة معاجلة سكون باملناخ
جزء سوى فرض أسعار ل وال يشكّ واملؤسسات.
املشاكل إلى النظر  فطريقة املشكلة.  من
استخدام وقف ويتطلب أيضاً. أهميتها لها
وزيادة األحفوري للوقود احلديثة االقتصادات
كل سلوك تغيير املناخ ر تغيّ جتاه مرونتها
األعمال، مؤسسات وقادة  املستهلكني،  من:
املاثلة التحديات وتتطلب  القرارات.  وصانعي
خاصاً أنواع السلوك الراسخ تأكيداً تغيير في
لها عالقة ال تدخلية وإجراءات سياسات على

بالسوق.
في  الكوارث مخاطر إدارة برامج ز تركّ  
تغيير على العالم وبلدان مناطق مختلف
فمدينة احمللية للمخاطر. اتمعات تصورات
والتوعية التواصل  برامج جعلت  لندن
العمل خطة نات  مكوّ أهــمّ من املوجهة
مؤسسات أن كما لندن". "احــتــرار بشأن 
الواليات مناطق  مختلف في الكهرباء 
االجتماعية املعايير باستخدام بدأت املتحدة
لتشجيع النظيرة احمللية اتمعات وضغط
من ببساطة الطاقة: على الطلب تخفيض
وبني بينها  مقارنة  على األسر إطالع خالل
املوافقة عالمات إعطاء أن كما أخرى، أسر
كافٍ االستهالك متوسط تخفيض على 
الكهرباء استخدامات تخفيض لتشجيع

.(8 الفصل (أنظر
في  املاثل للتحدي التصدي يتطلب
عمل طريقة تغيير أيضاً املناخ ر تغيّ
املتعلقة فالسياسات احلكومية. األجهزة 
للعديد املمنوح  التفويض تالمس باملناخ
ألي تعود ال ولكنها  احلكومية الهيئات من
بتخفيض القيام من  فبالنسبة لكل منها.
مع ف التكيّ بأنشطة والقيام  االنبعاثات
ــراءات اإلج من العديد يتطلب املناخ، ر تغيّ
كثيراً يتخطى  األمد طويل منظوراً الالزمة
من البرازيل وقام كل أية إدارة منتخبة. منظور
املتحدة واململكة واملكسيك والهند والصني
املناخ، ر بتغيّ معنية رئيسية هيئات بإنشاء
تنسيق هيئات البلدان تلك أنشأت كما
املعلومات استخدام نت وحسّ املستوى رفيعة
(أنظر السياسات صنع عملية في العلمية

.(8 الفصل
الفضاء  واملناطق واألقاليم املدن تتيح
االنبعاثات إلى مصادر األقرب واإلداري السياسي
وباإلضافة املناخ. ر  تغيّ عن  الناجم ــر واألث
واللوائح السياسات  وإيضاح تنفيذ  إلى
بوظائف تقوم فهي الوطنية، التنظيمية
التنظيمية واللوائح السياسات ــع وض

احلدوث: تسهيل
اجلديدة، واألدوات الضغوط اجلديدة،

اجلديدة واملوارد
العديدة اخلطوات السابقة الصفحات تصف
والتصديللتحديالذييثيرهتغير الالزمةإلدارة
معيارية نصوصاً يبدو  منها  والكثير  املناخ.
إدارة حتسني  والبيئة: التنمية  علوم كتب في
استخدامات كفاءة وزيادة املائية، املوارد شؤون
املستدامة، الزراعة ممارسات وتشجيع الطاقة،
أن ثبت ولكن السلبي.  املالي الدعم وإلغاء 
يثير مما املاضي، في سهلة تكن لم األمور هذه
اإلصالحات الالزمة يجعل أن ميكن عما تساؤالً
ويكمن ممكنة. الالزمة السلوك وتغييرات
واألدوات اجلديدة، الضغوط من: مزيج في اجلواب

واملوارد اجلديدة. اجلديدة،
الوعي  ازدياد من اجلديدة الضغوط  تأتي 
احلالية وتكاليفه املناخ  بتغير يتعلق فيما
إلى دائماً يؤدي ال الوعي ولكن واملستقبلية.
حتقيق يتم  فلكي الالزمة: اإلجــراءات اتخاذ 
التنمية سياسات تتصدى أن يجب النجاح،
سلوك في املاثل للسكون باملناخ املعنية
احمللية التصورات أن كما  واملؤسسات.  األفراد
جناح مدى حتديد أيضاً شأنها من املناخ لتغير
ومع تنفيذه. وأيضاً اعتماده - العاملي االتفاق
مبشكلة املتعلقة األجوبة من العديد أن
البلدان صعيد على ستكون والتنمية املناخ
التوصل الضروري من الصعيد احمللي، على أو
ومــوارد أدوات  خلق  بغية عاملي  اتفاق إلى
الفصل يلزم (أنظر مبا القيام أجل جديدة من
الضغوط أن من الرغم  على  وهكذا، .(5
تغيير خالل من محلياً تبدأ أن يجب اجلديدة
يتم أن يجب العام، الرأي وحتويل السلوك أنواع
خالل اتفاق دولي من اإلجراءات اتخاذ تسهيل
يراعي اتفاق والفعالية، بالكفاءة متسم
عمليات مختلف واقع االعتبار في ويأخذ

التنمية.

النجاح يتوقف حتقيق اجلديدة: الضغوط
العام الرأي وحتويل السلوك تغيير على

البلدان بسياسات الدولية األنظمة تؤثر
محلية. عوامل عن نفسها ناجتة ولكنها هي
احلوكمة وهياكل السياسية املعايير أن  كما
لتحويل الدافع تشكل املكتسبة واملصالح
مع محلية، سياسات إلى الدولية القوانني

لعدم  ونتيجة الدولي.83  النظام شكل حتديد
الوفاء حوافز تبقى عاملية، إنفاذ آلية وجود

ية. محلّ حوافز هي العاملية بااللتزامات
املعنية  التنمية سياسات تنجح لكي
دات ــدِّ احمل تلك مراعاة عليها يجب باملناخ،
التي االنبعاثات تخفيض فسياسات احمللية.
عوامل على  تعتمد  البلدان من بلد  يتبعها 
ومصادر الطاقة، أنواع  مزيج  مثل: محلية
سياسات وأفضلية واحملتملة، احلالية الطاقة
باعتبارات املدفوعة السياسات  أو  الدولة
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النجاحات ومن السابقة  االتفاقيات  من
الدولية املوارد حتويل في السابقة واإلخفاقات
متسماً يكون أن ينبغي أخيراً، النطاق. الواسع
الكافي التمويل يتطلب  ما  وهو بالكفاءة
أماكن بني الفصل التي ميكنها املالية واألدوات
يقوم من وبني االنبعاثات تخفيض حدوث
التخفيض ذلك حتقيق يتم وبذلك بتمويله -

تكلفة. بأقل

التعاون  يحدث أن  ميكن ال املنصف. االتفاق
أساس على كان إذا الالزمإال العاملي على النطاق
التي والقيود  االحتياجات يعالج عاملي اتفاق
كان ميكنه إذا وإال النامية، البلدان منها تعاني
تخفيض فيه يجري الذي املكان بني  الفصل
وإال ذلك اجلهد، من يحمل عبء وبني االنبعاثات
الالزمة لتشجيع املالية األدوات يخلق  كان إذا
حتى االنبعاثات تخفيض عملية وتسهيل
والفقيرة احلجري بالفحم الغنية البلدان في
تسهم لم أو قليالً أسهمت التي أو بالدخل
إذا ما يتأثر أن من بد ر املناخ. وال في تغيّ تاريخياً
في السير فرصة ستغتنم البلدان تلك كانت
تأثراً لالستدامة قابلية أكثر للتنمية سبيل
أن ميكن التي والفنية املالية باملساندة شديداً
ذلك، فبخالف الدخل. عالية البلدان تقدمها
أن ميكن لها بالنسبة ل التحوّ عملية تكاليف

له. حتمّ ميكن تكون أكبر مما
يتطلب  أن العاملي التعاون ولكن من شأن
ضح ويتّ املالية. اإلسهامات من أكثر هو  ما
والسيكولوجية السلوكية االقتصاديات من
رفض ــى إل مييلون  الناس أن االجتماعية
وذلك منصفة، غير يعتبرونها التي االتفاقات

فإن  مفيدة.85 ولذا، كانت إذا عما النظر بغض

في رئيسي ر  دوْ لها قطاعات في  واخلطط
واملواصالت، (النقل االنبعاثات تخفيض
والدفاع العامة، واخلدمات والتشييد، والبناء 
الصعيد على االنبعاثات تخفيض ضرورة عن
(احلماية املناخ ر تغيّ مع ف والتكيّ احمللي) 
الكوارث، وقوع مخاطر وتخفيض االجتماعية،
من للقرب ونظراً الطبيعية). ــوارد امل وإدارة
العام اجلمهور وعي زيادة  ميكنها  املواطنني،
القطاع في الفاعلني من التأييد وتعبئة 
احلكومية  اجلهات تقاطع نقاط وفي اخلاص.84
الذي الفضاء هي تصبح  العام،  واجلمهور
عن احلكومية  األجهزة مساءلة فيه تتم
هو وذلك املناخ. ر لتغيّ املناسبة االستجابة
احلكومية الهيئات  من العديد قيام  سبب
بشأن بإجراءات الوطنية احلكومات قبل احمللية

.(7 (اإلطار املناخ ر تغيّ

االتفاقية دور جديدة: وموارد جديدة أدوات
الدولية

وشاملة إجراءات فورية اتخاذ املمكن  غير  من
اتفاقاً يتطلب ما وهو الدولي، التعاون بدون
البلدان عالية منصفاً: األطراف كافة تعتبره
اجلهود أشد تبذل  أن ينبغي التي  الدخل
الدخل املتوسطة والبلدان الفور، صرامة على
في كبيرة  بعمليات القيام يجب حيث 
والبلدان الغازات، انبعاثات وتخفيض ف التكيّ
املساعدة هي  وأولويتها الدخل املنخفضة 
نقاط على التغلب بغية واملالية الفنية
عن ناهيك احلالية، ــاع األوض أمام ضعفها
ينبغي كما حالياً. اجلارية املناخية  التغيرات 
حتقيق األهداف في فعاالً االتفاق ذلك يكون أن
املكتسبة الدروس  من واالستفادة املناخية

الكربون غاز انبعاثات من عنها يصدر ملا املدن تخفيض 7 اإلطار

أماكن املدن باجتاه جعل التحرك من ضح يتّ
كيف غاز الكربون عنها انبعاثات تصدر ال

تتخذ احمللية احلكومية اإلدارة أجهزة أن
أو االلتزامات الدولية غياب في حتى إجراءات
الواليات صرامة. ففي وطنية أكثر سياسات
وافق كيوتو، تبرم بروتوكول لم التي املتحدة،
بالهدف الذي على الوفاء مدينة حوالي ألف

اتفاقية مبقتضى البروتوكول ذلك اعتمده
بلدياتها. رؤساء أبرمها التي املناخ حماية

سكانها عدد ريزهاو التي يبلغ مدينة وفي
جمعت  الصني، شمال في نسمة ماليني 3
التشريعية واألدوات بني احلوافز البلدية إدارة

الواسع املتجددة الطاقة لتشجيع استخدام
ناطحات بناء ويتم بالكفاءة. النطاق واملتسم

الكهرباء وتزويدها بأجهزة توليد السحاب
99 في  وتستخدم نسبة بطاقة الشمس،
تعمل التي األُسر سخانات املياه من املائة

املرور إشارات كافة أن كما الشمس. بطاقة
املتنزهات تستمد وإضاءة الشوارع وإنارة

تعمل بالطاقة ضوئية خاليا من الكهرباء
املدينة هذه متتلك وباإلجمال، الشمسية.

وشائع  مربع من 500000 متر على يزيد ما
ما أي الشمسية، بالطاقة تسخني املياه

تسخني  من أجهزة ميغاواط 0.5 حوالي يعادل
لتلك ونتيجة بالكهرباء. تعمل التي املياه

الثلث بحوالي الطاقة استخدام هبط اجلهود،
النصف. إلى الكربون غاز انبعاثات تخفيض ومت

املدن  جعل باجتاه التحرّك األمثلة على
غاز الكربون انبعاثات عنها ال تصدر أماكن

الصني. يتخطى فيما التكاثر في آخذة
سدني مدينة أصبحت ،2008 العام ففي
عنه ال تصدر اً أسترالية مكان أول مدينة

كفاءة خالل: من وذلك الكربون، غاز انبعاثات
وإجراءات املتجددة، والطاقة الطاقة، استخدام
وتخطط الكربون. انبعاثات غاز عن التعويض

االنبعاثات لتخفيض كوبنهاغن مدينة
بحلول العام إلى الصفر غاز الكربون من

في استثمارات اخلطة تلك وتشمل .2025
وتشجيع الكهرباء بطاقة الرياح توليد

الكهرباء على تسير التي السيارات استخدام
في وقوفها مجانية خالل من والهيدروجني

بالكهرباء. شحنها وإعادة املواقف

اإلدارة  وأجهزة املدن من من 700 أكثر يشارك  
وبلدان مناطق في مختلف احمللية احلكومية

املناخ" حماية تؤيد املدن "حملة العالم قي
قابلة إجراءات وتنفيذ سياسات اعتماد بغية

الغازات انبعاثات تخفيض أجل من للقياس
احمللي الصعيد احلراري على لالحتباس املسببة

مع جنب إلى وجنباً .(http://www.iclei.org)
مجموعة مثل اجلمعيات احلكومية احمللية

 C40 املناخ بشأن القيادية األربعني املدن
العاملي الس و ،Climate Leadership Group

مت املناخ، ر بتغيّ البلديات املعني لرؤساء
اإلدارة أجهزة صعيد على عملية في االنخراط

املدن وأجهزة لتمكني تسعى احلكومية احمللية
القوة أسباب من احمللية احلكومية اإلدارة

اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية في واشتمالها
املناخ. ر بتغيّ املتعلقة

 Bai 2006; World Bank 2009d C40; :املصدر
 Cities Climate Leadership Group, 

القراءة  http://www.c40cities.org (حسب
1 أغسطس/آب 2009). في
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خالفات هنالك ولكن والنظيفة، بااطر
تكنولوجيا نظيفة. ل ما يشكّ بشأن

املناخ  بشأن العاملي االتفاق لتضمني ميكن
يعزز أن بالتكنولوجيا  متعلقة اتفاقيات 
قدرة البلدان يضمن وأن االبتكار التكنولوجي
التكنولوجيا. على احلصول على النامية
أجل من األهمية حاسم الدولي فالتعاون
باملناخ. املعنية التكنولوجيات وتبادل إنتاج
اتفاقات وجود من الضروري اإلنتاج، جانب وعلى
للتكنولوجيات بالنسبة التكاليف تقاسم
كتكنولوجيا ااطر وعالية النطاق واسعة
الفصل (أنظر  الكربون غاز وتخزين احتجاز 
املعايير بشأن الدولية االتفاقيات أن كما .(7
أن وميكن لالبتكار.  أسواقاً تخلق القياسية
التكنولوجيا لنقل الدولية املساندة تتخذ
التكنولوجيات وتبادل املشترك اإلنتاج شكل
اإلضافية التكلفة مقابل املالية املساندة أو -
نظافة أكثر جديدة تكنولوجيا مع ف للتكيّ
األطراف املتعدد الصندوق خالل من جرى (كما
املواد بشأن  مونتريال بروتوكول لتنفيذ 

األوزون). لطبقة املُستنفدة
مقبوالً  الدولي االتفاق  يكون أن ينبغي 
قلقة فهي الدخل. عالية للبلدان بالنسبة
منها تُطلب أن املالية التي ميكن من املطالب
التحويالت املالية تعطي أن من التأكد وتريد
تغير مع التكيف حيث من  ة املرجوّ النتائج 
قلقة وهي الغازات. انبعاثات وتخفيض املناخ
تسمح التي  املراحل منهجية أن من أيضاً
أن ميكن ــراءات  اإلج بتأخير النامية للبلدان
البلدان مع املنافسة على قدرتها في  تؤثر

الرئيسية. الدخل املتوسطة

املعونات فعالية من  دروس الفعال:  االتفاق
بشأن الفعال االتفاق الدولية. واالتفاقيات 
عليها املتفق  األهداف يحقق  الذي هو املناخ
املسببة الغازات انبعاثات تخفيض بشأن
املناخ. ر تغيّ مع والتكيف  احلراري  لالحتباس
من املكتسبة الدروس من االستفادة وميكنه
الدولية. االتفاقيات ومن  املعونات فعالية
ملعونات، متويالً ليس باملناخ اخلاص  التمويل
تتيح املعونات من املكتسبة التجربة  ولكن
خاصة، وبصورة  األهمية. حاسمة  ــاً دروس
يتم ما  نادراً  االلتزامات  أن الواضح من أصبح
البلد أهداف مع تتطابق لم ما احترامها
مقابل في  الشروط بشأن النقاش - املعني 
التمويل تنظيم ينبغي ولذا، امللكية وااللتزام.
وتخفيض املناخ ر  تغيّ مع التكيف  ألغراض 
تشجع البلدان خطوات حول انبعاثات الغازات
بأجندة للتمويل على وضع وااللتزام املتلقية
كما الكربون. غاز انبعاثات منخفضة تنمية
أن املعونات مجال في العملية تلك اخلبرة تُبنيّ
باهظة تكاليف التمويل يفرض مصادر تعدد
للتمويل املتلقية البلدان على للتعامالت
التمويل مصادر أن ومع فعاليتها. ض ويخفّ

اجلميع مصلحة في التعاون كون حقيقة
فهنالك النجاح. لتحقيق اً ضمان ليست
من النامية البلدان بني حقيقية هواجس
مع والتنمية املناخ تغير إلدماج الدافع أن
املسؤولية من قدراً ينقل أن ميكن بعضهما
البلدان عاتق  إلى االنبعاثات تخفيض عن

النامية
واإلنصاف  العدالة مبدأ تضمني شأن  من
لتبديد الكثير يفعل أن العاملي االتفاق في
وميكن الثقة. وخلق وااوف الهواجس تلك 
وهو - األمــد الطويلة ــداف األه من  لواحد
نطاق إلى  الفرد بنسبة االنبعاثات تقارب
في نسبة أي بلد وقوع ضمان عدم معلوم -
اجلوي. الغالف مشاعات من مساوية غير
أنها األخيرة  اآلونة في الهند أعلنت  وهكذا
بنسبة االنبعاثات متوسط أبداً تتخطى لن
الدخل.86  عالية البلدان  في السائد  الفرد
الدخل عالية البلدان قيام الضروري من ولذا،
من عنها يصدر ما لتخفيض جذرية بجهود
قابلة مستويات إلى الكربون غاز من انبعاثات
روح عن يبرهن أن هذا شأن ومن لالستدامة.
املمكن من ويجعل االبتكار يحفز وأن القيادة
للنمو منخفض إلى طريق التحول للجميع 

الكربون. غاز انبعاثات
هي  التكنولوجيا على احلصول على القدرة
النامية. االهتمامات الرئيسية للبلدان بني من
ر بتغيّ املتعلقة اــاالت  في االبتكار فمازال
أن ولو الدخل، عالية البلدان في زاً متركّ املناخ
هذا في حضورها  تزيد أخذت النامية البلدان 
في مجموع السابع املركز احتلت (فالصني اال
املتجددة،87  بالطاقة املتعلقة االختراع  براءات 
السيارات إنتاج تصدرت هندية شركة وهنالك

البلدان  أن الكهرباء).88 كما بطاقة تسير التي
الفقيرة أو الصغيرة األقل  على - النامية 
إلنتاج املساعدة حتتاج أن ميكن - بينها من
تكنولوجيا جديدةأوتعديلهالتناسب أوضاعها.
بالنسبة خاص نحو على مشاكل يخلق وهذا
ميكن حيث أن التكنولوجيات التعديل لقضية

جداً. محددة ملواقع تكون أن
على  النظيفة التكنولوجيا نقل عمليات  
فهي طفيفة. اآلن حتى هي الدولي الصعيد
التي املشروعات من ثلث أفضل في حدثت 

وهي  - (CDM) النظيفة التنمية آلية متولها
التكنولوجيات لتمويل الرئيسية القناة
البلدان في الكربون غاز  انبعاثات منخفضة

العاملية  البيئة صندوق بأن علماً النامية.89
دوالر  مليون 160 مبلغ دائماً خصص الذي -
حدة تخفيف لبرامج السنة في أمريكي

تقييم  عمليات حالياً يساند املناخ90 - ر  تغيّ
ومت  بلداً. 130 في التكنولوجيا من االحتياجات
مليارات   5 بحوالي التعهد األخيرة اآلونة في
التكنولوجيا صندوق  مبوجب  أمريكي دوالر
من النامية مساعدة البلدان بغية النظيفة
واحلافلة الكبيرة االستثمارات مساندة خالل
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إلى حيث ف التكيّ إجراءات متويل مت توجيه وإذا
املعاناة تفادي من املمكن أشدها، على احلاجة
األنشطة فتمويل الالزمني. غير  واخلسارة
التوفيق وسيلة  يتيح املناخ ر بتغيّ املتعلقة
والفعالية في والكفاءة واإلنصاف العدالة بني

ر املناخ. ي لتغيّ التصدّ
متويل  ــن  م احلالية املستويات ولكن 
عن تقلّ املناخ  ر بتغيّ املتعلقة العمليات
االحتياجات فتقديرات  املتوقعة. االحتياجات
انبعاثات تخفيض ــراض ألغ التمويل  من
 400 حوالي تبلغ النامية البلدان في الغازات
العام بحلول السنة في  أمريكي  دوالر مليار 

اجلدول  لتقديرات الوسيط (باستخدام 2030
تخفيض متويل ألغراض احلالية فالتدفقات .(1
متوسطها يبلغ  والتي الغازات انبعاثات 

العام  حتى السنة في دوالر مليارات 8 اً حالي
تلك  مع باملقارنة يُذكر شيئاً ل ال تشكّ 2012

التام ينبغي الدمج تكون منفصلة، أن ميكن
وتخفيض ف للتكيّ اصصة املوارد إلنفاق

التنمية. عمليات في االنبعاثات
أن  أيضاً توضح الدولية االتفاقيات
طريقة تكون  أن ميكن  املراحل منهجية
في جداً مختلفة أطراف بني للجمع مناسبة
التجارة إلى منظمة واحدة. فلننظر اتفاقية
للبلدان واتلفة اخلاصة املعاملة العاملية:
لنظام احملددة السمات بني من هي النامية
بعد فترة ما ملعظم املتعددة األطراف التجارة
مقترحات تظهر وأخذت الثانية. العاملية احلرب
متعدد إطار حول املناخ بشأن املفاوضات في
التي العمل خطة  في طرحه مت  املسارات
األمم اتفاقية مبوجب بالي مؤمتر اعتمدها
املتعلقة باملناخ.91 ومن شأن  اإلطارية املتحدة
تلتزم البلدان املتقدمة االقتراحات جعل تلك
"ارجات" حيث رجات،  ُبا متعلقة بأهداف
لالحتباس املسببة الغازات انبعاثات هي
بتغييرات تلتزم النامية والبلدان ــراري، احل
اخلاصة ــداف األه من ــدالً ب السياسات في

باالنبعاثات.
أوالً،  لثالثة أسباب. مقبولة هذه املنهجية
ماًفرصتخفيضاالنبعاثات دُ أنتدفعقُ ميكنها
ثانياً، مشتركة. تنموية منافع ن تتضمّ التي
تؤدي النامية، حيث للبلدان مناسبة جداً هي
ع التوسّ إلى  واالقتصاد السكان منو سرعة
هيمنة فرص  (مع املال رأس لرصيد السريع
الضرورة وزيادة سيئة)  أو جيدة  تكنولوجيات
الطاقة وشبكات  أنظمة لدفع ة  امللحّ
للسير واملواصالت والنقل احلضرية واملناطق
كما غاز الكربون. منخفض انبعاثات طريق في
إتاحة السياسات إلى املستند  للمسار ميكن
من العالية النسبة ذات للبلدان جيد إطار
األراضي، الناجمة عن: استخدامات االنبعاثات
من ثالثاً، واحلراجة. االستخدامات، تلك وتغيير
املنهجية هذه تتطلب أن  كثيراً  ح املرجّ غير
حتدياً ما يعتبر وهو - املعقدة التدفقات رصد
الرصد العام بعض ولكن البلدان. للعديد من
األهمية حاسم املنهجيات لهذه والتقييم

رد فهم مدى فعاليتها.92  ولو

متويل ر دوْ بالكفاءة: املتسم االتفاق
ر املناخ بتغيّ املتعلقة العمليات

ر بتغيّ املتعلقة العمليات لتمويل ميكن
جهة من والعدالة اإلنصاف التوفيق بني املناخ
بني بالفصل وذلك أخرى،  جهة  من والكفاءة
ر بتغيّ اإلجراءات املتعلقة فيه تتم الذي املكان
اإلجــراءات. تلك مقابل يدفع من وبني املناخ
البلدان النامية إلى الكافي املتدفق فالتمويل
على وحصولها قدراتها ببناء اً مقترن -
النمو حتقيق يساند  أن ميكن - التكنولوجيا
الكربون. غاز انبعاثات منخفضي والتنمية
االنبعاثات تخفيض إجراءات متويل توجيه مت فإذا
الكفاءة. األخفض، تزداد هي تكاليفه حيث إلى
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الالزم  التمويل تقديرات واسعة: الفجوة 10 الشكل
لالحترار املؤدي أجل املسار املناخ من ألغراض سنوياً

احلالية املوارد مع مقارنة درجتني مئويتني بواقع

 UNFCCC 2008; IIASA 2009; :التخفيض لعمليات املصادر: بالنسبة
من إضافية بيانات IEA 2008c; McKinsey Global Institute 2009a؛

هو باستخدام سعر صرف لليورو للعام 2030، McKinsey بالنسبة
بالنسبة .Jae Edmonds من إضافية بيانات مع أمريكي دوالر 1.5

 Agrawala and Fankhauser 2008; World Bank ف: التكيّ لعمليات
  .2009c; and Project Catalyst 2009

عمليات  احتياجات لة نطاق تقديرات املُظلّ األعمدة ل متثّ مالحظة:
وأيضاً الوسيط. ،2030 العام في والتخفيض ف التكيّ
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وقلق النقل)، قطاع  مثل رئيسية  قطاعات
 93.2012 العام بعد السوق هذا استمرارية بشأن
اإلجراءات املتعلقة باملناخ، لفعالية وبالنسبة
التنمية آلية فهم أن تعامالت أيضاً املُهمّ من
الكربون غاز انبعاثات تخفض ال النظيفة 
ببساطة تتغير فهي - العاملي الصعيد على
وليس البلدان النامية البلدان حتدث (في حيث
تلك تخفيض تكلفة وتخفض املتقدمة)

(مما يزيد الكفاءة). االنبعاثات
مبوجب  ف التكيّ ــدوق  ــن ص يستخدم  
هيئة على جديدة متويل أداة بروتوكول كيوتو 
تخفيضات  على املائة في 2 بواقع ضريبة
التعويض (وحدات عليها املصادق االنبعاثات
في إطار الكربون انبعاثات غاز مقابل تخفيض
بوضوح يؤدي وهذا النظيفة). التنمية آلية
األخرى، املــوارد إلى إضافة أموال تعبئة إلى
لهذه ،6 الفصل في إليه أُشير حسبما ولكن
فهذه مرغوبة. غير خصائص عدة املنهجية
تخفيض (متويل  على ضريبة تفرض األداة
(انبعاثات من بدالً جيد أمر وهو االنبعاثات)
ضريبة، أية ومثل سيئة.  وهي  الكربون) غاز
(عدم منها  بد  ال كفاءة عدم أوجه هنالك
سوق حتليل ويوحي املوارد). تخصيص كفاءة
الزيادات معظم بأن النظيفة التنظيم آلية
تقع للضريبة نتيجة التداول  من الضائعة
البلدان في الكربون اعتمادات  مورّدي على
عمليات  متويل سيتطلب كما النامية.94
مثالياً اعتماد من شأنها توزيع ف آلية التكيّ
ومن - والعدالة والكفاءة الشفافية مبادئ
توجيه بالكفاءة املتسمة املنهجيات شأن
وتلك ومعاناة ضعفاً البلدان ألشد التمويل
عملية إدارة على ــدرة ق أكبر لديها التي
وزن إعطاء العدالة تتطلب بينما ف، التكيّ

.ً فقرا البلدان ألشد محدد
متويل  نظام نطاق وتوسيع تدعيم يتطلب
إصالح األدوات املناخ ر بتغيّ املتعلقة األنشطة
(أنظر جديدة متويل مصادر وتطوير احلالية
النظيفة التنمية آلية إلصالح .(6 الفصل
في الذي تسهم به للدور ية خاصة نظراً أهمّ
انبعاثات تخفيض ألغراض التمويل تعبئة
البلدان في املشروعات  أجل من الكربون غاز
املقترحات مجموعات إحدى وتهدف النامية.
تبسيط خالل من التكاليف تخفيض إلى
شاملة املشروعات، على  املوافقة  ــراءات إج
وتركز واإلدارة. االستعراض وظيفتي حتسني
على املقترحات من رئيسية ثانية مجموعة
القيام النظيفة التنمية آلية مساندة
من بدالً والبرامج  السياسات في بتغييرات 
وتعتبر املشروعات. مبساندة وظيفتها حتديد 
مثاالً النجاح" املؤكدة القطاعية "األهداف
ميكن حيث األداء إلى  مستندة  خطة  على 
في الواضحة التخفيضات عن التعويض
عن محدد قطاع  في الكربون غاز انبعاثات 
بيع خالل من وذلك عليه، متفق أساس خط

متويل تقديرات تبلغ وباملثل، االحتياجات.
البلدان في املناخ ر تغيّ مع ف التكيّ أنشطة
 75 إليها احلاجة متس  أن ميكن التي النامية
التمويل ضآلة تبنيّ السنة، في دوالر مليار
في دوالر مليار من  أقل البالغ  حالياً  املتوفر

.(10 (الشكل السنة
كيفية  في كبير حد إلى الكفاءة عدم  
متويل نقص  يفاقم ــوال األم وتوزيع تعبئة
وتشمل املناخ. بتغير املتعلقة العمليات
التمويل، مصادر جتزؤ الرئيسية: املشاكل
آلية مثل السوق آليات تنفيذ تكلفة وارتفاع
وعدم كفاءة أدوات ،(CDM) النظيفة التنمية
املناخ. ر تغيّ مع ف التكيّ أنشطة تعبئة متويل

ثنائياً  20 صندوقاً  6 حوالي  الفصل  يحدد  
حالياً عامالً أو مقترحاً  ــراف  األط متعدد أو
هذا ويسفر املناخ. ر بتغيّ متعلقة ألغراض
بشأن باريس إعالن حددها تكلفة عن التجزؤ
نظام وجهاز املعونات: فلكل صندوق فعالية
التعامالت تكاليف  يرفع مما به، خاص إدارة
ال أن ميكن كما النامية، للبلدان بالنسبة
التنموية ــداف األه مع التصويب يتحقق
ضيقة. التمويل مصادر كانت إذا للبلد املعني
عليها ينص التي األخرى املبادئ تعاني كما
شاملة - بشأن فعالية املعونات إعالن باريس
حني - املشتركة واملساءلة والتنسيق االلتزام
الواضح ومن التجزئة. شديد التمويل يكون

محدود. في عدد توحيد الصناديق ضرورة
يعتبر  املستقبل، استشراف ــار إط في  
الكربون (سواء من انبعاثات فرض أسعار على
هو وتداول) عليا حدود خطة أو ضريبة خالل
ألغراض املوارد لكل من تعبئة املُثلى الطريقة
توجيه أو الكربون غاز انبعاثات تخفيض
ولكن بالكفاءة. املتسمة الفرص إلى املوارد
آلية بقاء املرجح من القريب،  املستقبل في
املستندة األخرى واآلليات النظيفة التنمية
تخفيض مقابل التعويض ألغراض األداء إلى
الرئيسية املستندة األداة الكربون غاز انبعاثات
تخفيض عمليات متويل ألغراض السوق إلى
فهي ولذلك النامية،  البلدان في االنبعاثات 
املباشرة التحويالت ردف في األهمية حاسمة

الدخل. عالية البلدان من
التوقعات  النظيفة التنمية آلية تخطت  
وحفزت بسرعة منت حيث  عديدة،  بطرق
تخفيض بشأن خيارات وزادت التوعية م التعلّ
احلراري لالحتباس املسببة الغازات انبعاثات
العديد أيضاً لها ولكن القدرات الالزمة. وبنت
املنافع انخفاض شاملة  ــات،  ــدودي احمل من
املشكوك واإلضافات التنموية، املشتركة
نقاط النظيفة حتقق التنمية (ألن آلية فيها
انبعاثات تخفيضات مقابل تسب حتُ إيجابية
واختيار أساس، خط إلى منسوبة الكربون غاز
خاضعاً يكون أن دائماً ميكن ــاس األس خط
كفاءة وعدم  حوكمتها،  وضعف  للشك)، 
تشمل (ال نطاقها ومحدودية  عملها،
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املناخ ر تغيّ إدارة في واحلراجة والزراعة األراضي استخدامات دور 8 اإلطار

واحلراجة والزراعة األراضي الستخدامات
الغازات انبعاثات تخفيض في كبيرة إمكانات

نقاط كانت ولكنها لالحتباس احلراري، املسببة
املناخ. هل ميكن بشأن املفاوضات في خالف
ة بِدقّ امتصاصها ومقدار االنبعاثات قياس

التذبذبات بشأن به القيام ميكن ماذا كافية؟
عن واخلسائر الناجمة النمو في الطبيعية

العاملي؟ املناخ لتفاوت املصاحبة احلرائق
نقاط إيجابية البلدان ينبغي إعطاء هل

اتخاذها قبل مقابل إجراءات مت لها حتسب
هل السنوات؟ قرون من بعقود أو املفاوضات

أنشطة مقابل اإليجابية النقاط منح يؤدي
غاز انبعاثات سوق إغراق إلى اليابسة على

وبالتالي الكربون أسعار وهبوط الكربون
انبعاثات تخفيض من املزيد حوافز انخفاض
حتقيق لالحتباس احلراري؟ مت املسببة الغازات

وضعت كما القضايا، من العديد في م التقدّ
ر بشأن تغيّ بني احلكومات املشتركة الهيئة

املسببة الغازات قياس أجل من إرشادات املناخ
من األراضي. احلراري لالحتباس

الغابات 7.3 مليون  إزالة صافي متوسط بلغ  
العام  2000 حتى العام من السنة في هكتار

من  طن 5 غيغا بحوالي أسهم مما ،2005
السنة، في الكربون أكسيد ثاني انبعاثات

كما الالزم. االنبعاثات تخفيض ربع أو حوالي
طن من التخفيض  0.9 غيغا ينجم أن ميكن

شؤونها إدارة وحتسني الغابات تشجير إعادة من
حتسني ليس حالياً ولكن النامية. البلدان في

قطع الغابات وتخفيض إدارة شؤون عملية
من جزءاً النامية البلدان في وإزالتها أشجارها
إطار اتفاقية األمم آلية التنمية النظيفة في

املناخ. ر بتغيّ املتعلقة اإلطارية املتحدة
مناسبة  خلق آلية أيضاً اهتمام في هنالك  

حتسني إدارة ألغراض مدفوعات أجل من
املسببة األخرى والغازات التربة كربون شؤون

األنشطة عن الناجمة احلراري لالحتباس
الفنية الوجهة من ومن املمكن الزراعية.

من  آخر طن 6 غيغا حوالي يعادل ما تخفيض
من االنبعاثات الكربون ثاني أكسيد مكافئ

وحتسني التربة، فالحة أنشطة تقليل خالل: من
األرز، وحتسني زراعة وحقول الرطبة األراضي إدارة
عنها. العضوي الناجم إدارة املواشي والسماد
 1.5 حوالي بواقع تخفيض حتقيق ميكن كما

قطاع في السنة في االنبعاثات غيغا طن من
للطن  أمريكياً دوالراً 20 هو الزراعة مقابل سعر

الكربون أكسيد غاز ثاني مكافئ من الواحد
(الشكل).

من احلراجة  االنبعاثات تخفيض شأن من
املنافع من العديد عن يسفر أن والزراعة

عليها واحلفاظ الغابات فصون املشتركة.
واسعة ومتنوعة مجموعة على انفتاح يبقي

التنوع يحمي كما الرزق، كسب خيارات من
التطرف شديدة وقائع من ويقي البيولوجي

وميكن وانزالقات األراضي. مثل الفيضانات
وحتسني إدارة الفالحة أنشطة لتخفيض

زيادات عن يسفر أن استخدامات األسمدة
يتم التي املوارد بأن علماً اإلنتاجية. في كبيرة

األقل على - كبيرة تكون أن ميكن حتقيقها
إذا كبيرة: غابات لديها التي للبلدان بالنسبة
قطع من االنبعاثات تخفيض استوفت أسواق

إمكاناتها. كامل وتدهورها الغابات أشجار
400 مليون  بني ما إندونيسيا تكسب أن ميكن

وبالنسبة  السنة. في دوالر مليار 2 و دوالر
تغطي حيث أفريقيا في حتى التربة، لكربون
تلك نصف حوالي بالكربون الفقيرة األراضي
تبلغ الكربون غاز احتجاز إمكانات فإن القارة،

ثاني أكسيد  مكافئ من 100-400 مليون طن
دوالرات  10 مستوى فعند السنة. في الكربون

هذا سيكون الطن الواحد، مقابل أمريكية
التي الرسمية اإلمنائية للمساعدات معادالً

ألفريقيا. تقدميها يتم
مجموعة  جهود من خالل كبير حد وإلى

االئتالف بتشكيل قامت النامية البلدان من
حسابات إعادة متت املطيرة، الغابات أجل من

تلك وتغيير األراضي، استخدامات من: كل
اتفاقية أجندة إلى واحلراجة االستخدامات،

املناخ. ر بتغيّ اإلطارية املتعلقة املتحدة األمم
للعثور على فرصة وتسعى تلك البلدان
مبوجب االنبعاثات تخفيض في اإلسهام

وتعبئة املتمايزة ولكن املشتركة مسؤولياتها
الكربون بغية غاز انبعاثات متويل تخفيض

املفاوضات وتتواصل غاباتها. شؤون إدارة حتسني
االنبعاثات يعرف باسم تخفيض بات ما بشأن

ولكن ،(REDD) وتدهورها الغابات إزالة من
عناصر بعض أن تكون معظمها يتوقع

وتدهورها الغابات إزالة من االنبعاثات تخفيض
في التوصل إليه يتم اتفاق من أي جزءاً

كوبنهاغن.
ليست  التربة كربون بشأن املبادرات

غاز احتجاز فبينما احلد. إلى ذلك متقدمة
التكلفة باهظ غير الزراعة في الكربون

الفنية الوجهة بسيطة من استجابة وهو
عمالً أسواقه تطوير ليس بالكفاءة، ومتسمة
كينيا (أنظر في جتريبياً ولكن مشروعاً سهالً.

التربة كربون عن الناجم والتعويض (3 الفصل
وجود إلى يشيران بورصة شيكاغو املناخية في

املساعدة اخلطوات لتلك وميكن الفرص. تلك

إلى التربة كربون احتجاز مسيرة دفع في
األمام.

نهجاً  رصد الكربون عملية أن تتبع يجب أوالً،
التوصل يتم حيث النشاط"، إلى "مستنداً

استناداً االنبعاثات لتخفيضات تقديرات إلى
بدالً املزارعون بها يقوم التي إلى األنشطة

تكلفة. أكثر فهي التربة حتليل عمليات من
انبعاثات تخفيض عوامل تطبيق وميكن

الزراعة ملناطق بالنسبة ومعتدلة محددة
نهج وهذا اتلفة. واملناخية اإليكولوجية

معلومية وأكثر تكلفة وأرخص بساطة أكثر
ما مسبقاً للمزارع، فهو سيعرف بالنسبة

ألي بالنسبة املمكنة والغرامات املدفوعات هي
محدد. نشاط

من  التعامالت تكلفة تخفيض ميكن ثانياً،
يدمجون الذين اإلجماليات" "محددي جانب
احليازات أصحاب مزارع من العديد أنشطة

التجريبي املشروع يجري في الصغيرة، مثلما
خالل العمل فمن كينيا. في تنفيذه اجلاري

اإلجماليات حملددي ميكن املزارع، من العديد مع
انتكاسات متوسط وإلى دائم واقٍ إلى ل التوصّ
من مجموعة لتجميع الغازات. وميكن احتجاز
جتعل أن لألداء تقديرات معتدلة مع املشروعات

لتخفيض متاماً معادالً كربون التربة احتجاز
األخرى. القطاعات الكربون في أكسيد ثاني

اللوجستية  املساعدة تشمل أن يجب ثالثاً،
الفقراء بالنسبة للمزارعني والسيما -

التكاليف لتمويل املساعدة يحتاجون الذين
اإلرشاد الزراعي. خدمات تدعيم - املسبقة

تعميم املعرفة عن في العنصر الرئيسي فهي
التمويل. احتجاز الغازات وفرص ممارسات
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بتقدمي تقوم  التي اخلاص القطاع لشركات
اإلطار تعتبر مرونة األساسية، خدمات البنية
احلوافز إتاحة في األهمية بالغة التنظيمي
والعمليات االستثمارات  أجل من الصحيحة
أنه ومع املناخ. ر تغيّ من باحلماية املعنية
من التمويل استقطاب املمكن من سيكون
محددة استثمارات  أجل من اخلاص القطاع
ات (كمصدّ املناخ ر تغيّ مع ف التكيّ ألغراض
املكتسبة العملية اخلبرة فإن  الفيضانات)،
العام القطاع بني الشراكات في اآلن حتى
البنية خدمات  تقدمي  في اخلاص والقطاع
بأن توحي النامية البلدان في األساسية

متواضعاً. سيكون الشراكات تلك نطاق
ف  التكيّ ألغراض إضافي متويل تعتبر تعبئة
الرئيسية، األولويات بني من  املناخ ر تغيّ مع
وحدات مزادات  مثل املبتكرة: اخلطط  أن كما
املُلزمة القصوى (احلدود  اصصة الكميات
األمم اتفاقية  مبقتضى البلدان تقبلها  التي
املناخ)، بتغير املتعلقة اإلطارية املتحدة
عن الصادرة االنبعاثات على الضرائب وفرض
العاملية والضريبة الدولي، النقل وسائل
إمكانية لها الكربون  غاز انبعاثات  على
التمويل الدوالرات من مليارات عشرات تعبئة
لتخفيض وبالنسبة سنة. كل في اجلديد
متسم سعر أن وجود الواضح من  االنبعاثات،
إما ــالل خ من  - الكربون لغاز  بالكفاءة
أو فرض حدود قصوى على االنبعاثات الضرائب
تغييري. أثر له سيكون - تداولها ثم ومن
اخلاص سيقوم القطاع يتحقق ذلك، وعندما
مع التمويلية االحتياجات  من الكثير بإتاحة
سعر بأخذ  واملستهلكني املستثمرين قيام
الضرائب ولكن االعتبار. في الكربون غاز
أسواق أو الكربون غاز انبعاثات على الوطنية
التدفقات الالزمة بالضرورة تتيح الكربون لن
يكون النامية. ولكي البلدان التمويل في من
يتيح ما من  فإن عــادالً،  املناخ مشكلة  حل
آلية إصالح ما يلي: للبلدان النامية التمويل
املستندة األخرى واخلطط النظيفة التنمية
الوطنية، الكربون أسواق بني والربط األداء، إلى
اصصة الكميات  وحدات وبيع وتخصيص 

العامة.  املالية من والتحويالت (AAUs)

لم إن عقوبة عدم وجود الكربون، مع اعتمادات
التخفيضات. حتقيق يتم

للتمويل  فيه  آخر ميكن هي مجال  احلراجة
االنبعاثات تخفيض املناخ ر بتغيّ املتعلق
املفاوضات تسفر أن املرجح ومن .(8 ــار (اإلط
إضافية آليات  ظهور عن املناخ بشأن  احلالية
الغابات. الكربون في غاز حتديد أسعار أجل من
شراكات برنامج شاملة - مبادرات عدة وتقوم
الدولي البنك اعتمده  الذي الغابات  كربون
املالية للحوافز ميكن كيف  باستطالع -
البلدان في وتدهورها  الغابات إزالة  تخفيض
غاز انبعاثات تخفيض يتم وبذلك النامية،
ضرورة الرئيسية التحديات وتشمل الكربون.
أجل من إطار وطنية وتنفيذ: إستراتيجية وضع
تخفيضاالنبعاثاتالتيتنجمعنإزالةالغابات
االنبعاثات، بشأن مرجعي وسيناريو وتدهورها،

والتحقق. التقارير ورفع للرصد ونظام
إلى جهود  املالية احلوافز توجيه أيضاً ميكن
(من التربة الكربون من انبعاثات غاز تخفيض
األراضي فالحة ممارسات لتغيير حوافز خالل
لضمان ضرورية وهي - املثال) سبيل على
أراض إلى الطبيعية  املساحات  حتويل عدم 
الوقود ومحاصيل الغذائية  احملاصيل  إلنتاج
الالزمة ولكن الطريقة املنهجية البيولوجي.
الغابات، بالنسبة لكربون  هي  مما نضجاً أقل
واملتابعة الرصد مشاكل حل الالزم من كما
نحو على وينبغي .(8 اإلطار (أنظر الرئيسية
زيادة لتشجيع جتريبية برامج وضع سريع
من املزيد وجلب واستدامتها، الزراعة مرونة
إلى كليهما افتقر قطاع إلى واالبتكارات املوارد

عقود السنوات األخيرة.95  في
يسهم  الذي  الدور يعتبر البلدان، داخل   
خلق في: األهمية حاسم  العام  القطاع به
تغير بشأن يجب  مبا  القيام أجل من احلوافز
أو الضرائب أو املالي الدعم خالل (من املناخ
اللوائح أو االنبعاثات على القصوى احلدود
املعلومات وإتاحة  املعنية)، التنظيمية
حتول التي السوق  إخفاقات وإزالة والتوعية، 
معظم سيأتي ولكن باإلجراءات. القيام  دون
من والسيما اخلــاص،  القطاع من التمويل
وبالنسبة املناخ. تغير مع ف التكيّ أجل

في حتسني أن النجاح وأعتقد البيئة. حلماية إجراءات حالياً الناس من العديد يتخذ

ميكنهم فاألطفال أيضاً واحد. كفريق العمل خالل إال من يتحقق ال البيئة أوضاع

البيئة اعتبار وعليهم القادم اجليل املساعدة ألنهم العمل بغية إلى االنضمام

لهم. كنزاً الطبيعية
8 سنوات  العمر الو تسن ين، الصني، أدريان -

سنوات 8 أنوشكا بهاري، كينيا، العمر
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1 أغسطس/آب 2009). في القراءة (حسب
الدوالر  بنسبة الكربون غاز بانبعاثات تعرّف .4

احمللي. الناجت من إجمالي الواحد األمريكي
تخفيض  هذا شأن من العاملي، الصعيد على .5
4-6 غيغاطن  بواقع الكربون أكسيد ثاني انبعاثات
من مصادر احلالي املزيج ضوء في سنوياً طن) (مليار
والصناعة الطاقة  إنتاج قطاعي في  الطاقة
مماثل تخفيض حتقيق املمكن ومن .(IAEA 2008e)
أنظر الدخل. العالية البلدان في البناء قطاع في
Mills 2009 http://cx.lbl.gov/ املثال سبيل على
documents/2009-assessment/LBNL-Cx-Cost-

يوليو/   24 في القراءة (حسب ،Benefit-Pres.pdf
.(2009 متوز

.World Bank 2009b .6
.de la Torre, Fjanzylber, and Nash 2008 .7

احلراري  لالحتباس  املسببة  الغازات من لكل .8
وميكن ـــرارة.  احل احتجاز  على  مختلفة ــدرات ق
أكسيد ثاني غاز من املكافئ تركزات  استخدام
تلك الناجم عن األثر مجمل عن لإلعراب الكربون
غاز يعادلها من مبا العاملي االحترار حيث من الغازات
احتجاز على له القدرة الكربون الذي أكسيد ثاني

محددة. زمنية في غضون مدة نفسها احلرارة
أداة  من بيانات إلى استناداً املؤلفني، حسابات .9
النطاق .(WRI2008) املناخية التحليالت مؤشرات
صغيرة جزيرية بلدان تضمني عند بكثير أكبر

أكسيد  ثاني  مكافئ من  طن  4.6) بربادوس مثل
مثل للنفط منتجة وبلدان الفرد) بنسبة الكربون

الكربون  أكسيد  ثاني  مكافئ  من  طناً  55) قطر
(39 طناً  املتحدة العربية أو اإلمارات الفرد) بنسبة

الفرد). بنسبة الكربون أكسيد ثاني مكافئ من
.IEA2008c .10

Edmonds and others 2008؛ يُبنيّ  كما .11
 Blandford, Richels, and و Hamilton 2009؛ و
البلدان  إعالن وفورات كبيرة من  Rutherford 2008
التقليص أعمال في انخراطها تاريخ عن مسبقاً
رة أن معمّ أصول في للمستثمرين ل يسهّ ألن ذلك
مستقبالً احملتملة التغييرات االعتبار في يأخذوا
كميات أسعار وفي املعنية التنظيمية اللوائح في
يقلل ما وذلك تقليصها، يتم التي الكربون غاز

احملتجزة. األصول عدد
البلدان  بني  التزامن شديدة املالية األزمات .12
مماثلة انتعاش عمليات وتتبعها املدة وتدوم لنفس

املائة  في 5) أكثر شدة تكون عادة ما اخلسائر أن مع
 IMF 2009, املتوسط) في الناجت احمللي إجمالي من
املتحدة الواليات في الكبير الركود table 3.1.وحتى
أغسطس/آب من ونصف سنوات ثالث سوى يدم لم
املكتب بيانات (قاعدة .1933 مارس/آذار  حتى  1929
وانكماش في توسع االقتصادية للبحوث الوطني
http://www.nber.org/cycles. األعمال أنشطة دورة

  .2009 1 أغسطس/آب في القراءة حسب ،html
.Mathews and Caldeira 2008 .13

.Schaeffer and others 2008 .14
مناخياً  تغيراً ل يشكّ ما مسألة أن ومع  .15
مواجز فإن  تقديرية، أحكاماً تتطلب خطيراً 
املناخ بتغير  املعنية الهيئة عن الصادرة البحوث

االحترار  بأن توحي (IPCC) بني احلكومات املشتركة
كانت التي املستويات عن مئويتني درجتني يفوق مبا
في حادة زيادة إلى تؤدي الصناعية الثورة قبل قائمة
تقييد عن تنجم الكبيرة "املنافع ااطر، بحيث أن

و  مئوية درجة  1.6 بني مستوى إلى احلرارة  درجات

طباعة  عملية فيه تبدأ الذي الوقت في  
مفاوضات في البلدان انخرطت  التقرير، هذا
برعاية العاملي باملناخ متعلقة اتفاقية بشأن
املتعلقة اإلطارية املتحدة  األمم اتفاقية من
البلدان تلك من العديد أن كما املناخ. ر بتغيّ
املالية األزمــات أشد إحدى من أيضاً تعاني
األخيرة. السنوات عقود في شهدتها التي
واالحتياجات العامة املالية صعوبات بأن علماً
الهيئات على من الصعب جتعل العاجلة قد
ما على املوارد إنفاق على املوافقة التشريعية

البعيد. األمد في خطراً خطأً عتبر مُ هو
ولكناعتمد عددمنالبلدان مجموعاتمن   
االنتعاش ألغراض حتقيق عامة مالية إجراءات
النمو، إنعاش مع تستهدف تخضير االقتصاد
ما العاملي  الصعيد على مجموعه بلغ مبا
فترة  في أمريكي دوالر مليار 400 على يزيد 
حفز أمل على القادمة، القليلة السنوات
فاالستثمارات  العمل.96 فرص وخلق االقتصاد
ميكن الطاقة استخدامات كفاءة حتقيق في
زيادة وفورات في: مكاسب ثالثية عن تسفر أن
املسببة الغازات  انبعاثات الطاقة، وتخفيض
العمل فرص من املزيد وخلق لالحتباس احلراري،
غاز انبعاثات منخفضة التكنولوجيات ألن -
استخدام أكثر كثافة تكون غالباً ما الكربون
عالية التكنولوجيات  من العاملة لأليدي 

الكربون. غاز انبعاثات
التي  املناخ، بشأن حالياً اجلارية املفاوضات
ديسمبر/كانون في كوبنهاغن مبؤمتر ستتوج
في السكون - بطيئاً تقدماً حترز ،2009 األول
األسباب كافة  أجل فمن السياسية. الدوائر 
النظام في السكون - التقرير هذا في نة املُبيّ
األساسية، البنية في  والسكون  السياسي،
االجتماعية ــظــمــة  األن ــي ف ــون ــك ــس وال
اتفاق إلى التوصل الضروري من - واالقتصادية
ينبغي ولكنه العاجل. القريب في املناخ بشأن
الدافعة احلوافز يخلق  ذكياً اتفاقاً  يكون  أن
وتدفقات بالكفاءة، املتسمة احللول من: لكل
املوارد التمويلية، وتطوير تكنولوجيات جديدة.
ومنصفاً عــادالً اتفاقاً يكون أن يجب كما
النامية. البلدان وطموحات باحتياجات يفي
املناخ خلق ميكنه الوحيد الذي األمر وهذا هو

عملية التنمية. من أجل الصحيح

ختامية حواشي
 1.25 على  العيش بأنه املُدقع الفقر يُعرّف .1
 Chen and Ravallion اليوم. في أقل أو أمريكي دوالر

.2008
.FAO 2009b .2

اإلطارية  املتحدة األمم اتفاقية من 2 املادة  .3
إلى  تدعو  (UNFCCC) املناخ ر بتغيّ املتعلقة
في احلراري لالحتباس املسببة الغازات زات تركّ تثبيت
"منع تدخالت من شأنه عند مستوىً اجلوي الغالف
http:// املناخي". النظام في اخلطيرة اإلنسان
،unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
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مع .Tol (2008) و ،Smith and others (2009) أيضاً
مما تقديرات أقل تكون ميكن أن أن هذه إلى التنويه
خدمات قيمة االعتبار  في  تأخذ  ال ألنها ينبغي
الفصل أنظر الضائعة. اإليكولوجية املنظومات
النماذج  قدرات  حملدوديات مناقشة على  لالطالع 1

الناجمة. قياس تكاليف اآلثار على
بلدان  مع املشاورات أثناء التنويه ذلك مت .27

الالتينية. وأمريكا أفريقيا شرق
 Barbera and McConnell 1990; Barrett .28
 2003; Burtraw and others 2005; Jaffe and others

.1995; Meyer 1995
.Hope 2009; Nordhaus 2008 .29

.Nordhaus 2008 .30
يذكر من  عدد التكيف تكاليف ال يتضمن .31
 de Burin, Dellink and Agrawala أنظر النماذج.

لالطالع على املناقشة. (2009)
وهو .Nordhaus 2008, p.86, Figure 5.3  .32
عند االحترار لتثبيت اإلضافية التكلفة أن وجد
األمثل الهدف من  بدالً مئويتني  درجتني مستوى
في   0.3 تبلغ  مئوية  درجة   3.5 عند وضعه  الذي 
والتكلفة اً.  سنوي احمللي الناجت إجمالي من املائة 
من  بدالً مئوية درجة 2.5 مستوى عند اإلضافية

اً. سنوي املائة في 0.1 من أقل درجتني مئويتني
هو  النامية للبلدان بالنسبة املتوسط .33
ذلك  في مبا احمللي  الناجت إجمالي من املائة في 1.5
على التأمني استثناء  مع الصحة على  التأمني

.Swiss Re (2007) احلياة.
إلجمالي  Maddison توقعات  إلى استناداً  .34
http://www.ggdc./ ،2030 العام في  احمللي الناجت

مايو/أيار   6 في  القراءة (حسب  net/maddison
باستخدام الدولي بالدوالر تقوميها إعادة مع (2009

الدولي. البنك في املعتمد التكميش معامل
النهائي  اإلصدار في حتديثه  يتم أن على .35

.World Bank 2009c إلى استناداً
.Adger and others 2009 .36

.IPCC 2001 .37
صحيح هذا  .Mignone and others 2008  .38
جيولوجية هندسة تكنولوجيا وجود عدم عند

.(7 (أنظر الفصل مقبولة وفعالة
وفورات احلجم  عن ناجماً هذا يكون ميكن أن .39
بالنسبة: احلال كان (مثلما إتاحة التكنولوجيا في
قضية أنه ويبدو الفرنسي  النووي  للبرنامج
الكهرباء بطاقة ز توليد لتركّ ومشكلة بالنسبة
لبرنامج (بالنسبة الشبكات ــر وأث الشمس)،
أو حديدية)، سكك خط  أو  رئيسي  طريق تشييد
استناداً الفقرة وبقية هذا الدميوغرافية. الصدمات

.Shalizi and Lecocq 2009 إلى
.Shalizi and Lecocq 2009 .40

.Folger 2006; Levin and others 2007 .41
Anderer and others 1981 as cited in Ha- .42

.Duong, Grubb, and Hourcade 1997
 Davis and Owens 2003; IEA 2008a; .43
 Nemet and Kammen 2007; Scientific Expert
 Group on Climate Change (SEG) 2007; Stern

.2007
.Repetto 2008 .44

.Stern 2007 Part VI .45
في  مستخدمة صيغ ــى إل ــاداً ــن اســت  .46 

.Nordhaus 2008
صحيح  رقم أقرب إلى بة مقرّ قيم هذه  .47

 IPCC (Fisher and others 2007؛ مئوية"  2.6 درجة
.(Parry and others 2007 IPCC 2007c؛ 2007b؛
العهد تساند احلديثة العلمية املطبوعات أن كما
ما أقرب ليصبح اجلو احترار تخفيض ضرورة فكرة
احلرارة درجة فوق مئويتني مستوى درجتني إلى يكون
 Science Focus;) الصناعية الثورة قبل السائدة
واستنتج .(Mann 2009; Smith and others 2009
باملناخ املعني الدولي  العلمي  املؤمتر  منظمو

أن  على  متزايد اتفاق "هنالك أن   2009 العام في
جداً سيصعب مئويتني درجتني يفوق  مبا االحترار 
اإليكولوجية واملنظومات املعاصرة اتمعات على
 http://climatecongress.ku.dk/ له". حتمّ احلالية
أما .(2009 أغسطس/آب   1 في القراءة (حسب
يزيد باحترار السماح  لعدم يدعون الذين  اآلخرون
European Com- فيشملون: مئويتني درجتني على
Scientific Expert Group on Cli- mission 2007؛
International Scien- mate Change (SEG) 2007؛
قادة بأن علماً .tific Steering Committee 2005
األوروبي واالحتاد  والصني وكندا والبرازيل أستراليا
واليابان وإيطاليا وإندونيسيا والهند وأملانيا وفرنسا
الروسي ــاد واالحت واملكسيك كوريا وجمهورية
املتحدة والواليات املتحدة واململكة أفريقيا وجنوب
املعني الرئيسية االقتصادات منتدى في اتمعون

"الرأي  أقروا  2009 يوليو/متوز في واملناخ بالطاقة
متوسط ازدياد  جتاوز  عدم بضرورة القائل العلمي
كانت قبل عما مئويتني درجتني العالم حرارة درجة
http://usclimatenetwork.org/ الصناعية". الثورة
،resource-database/MEF_Declarationl-0.pdf

1 أغسطس/آب 2009). في القراءة (حسب
.IPCC 2007c .16

.Raupach and others 2007 .17
 Lawrence and others 2008; Matthews and .18
,Keith 2007; Parry and others 2008; Scheffer 
 Brovkin, and Cox 2006; Torn and Harte 2006;

.Walter and others 2006
.Horton and others 2008 .19

حدة  ــاد ازدي التقديرات هذه في يدخل ال  .20
واألنشطة السكان عدد على تقتصر بل العواصف
يتم لم وما احلالة، هذه  وفي  حالياً.  االقتصادية 
تكون أن ح املرجّ النطاق، من واسع  بتعديل القيام
 Dasgupta and يجب. مما أقل تقديرات األرقام هذه 

.others 2009
.Stern 2007 .21

 Easterlings and others 2007, Table 5.6, .22
.p299

.Parry and others 2007, able TS3, p66 .23
 (Stern 2007) .Nordhaus and Boyer 2000 .24
املناخ لتغير املصاحبة اخلسائر أن يخلص أيضاً إلى
بكثير أكبر آسيا وجنوب شرق الهند في ستكون

العاملي. املتوسط من
 Nordhaus 2008; Stern 2007; Yohe and .25

.others 2007, figure 20.3
استعراض  في خدم استُ الذي  PAGE منوذج  .26
تبلغ  بأن تقديرات يعطي املناخ لتغير Stern
النامية البلدان ستتحملها التي األضرار تكاليف
توزيع من املزيد  مع  Hope (2009) املائة  في 80
 (Nordhaus and منوذج املؤلفني. حسب البيانات
 de Bruin,له يفصّ حسبما ،Boyer 2000) RICE
ل  بتحمّ يوحي  Dellink and Argawala (2009)
أنظر األضرار. أرباع ثالثة حوالي النامية البلدان
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بنسبة لالنبعاثات تراجعية معادلة متبقيات
لتلك التراجعي  وبالتحليل الدخل. على الفرد 
املرونة تقديرات تبلغ البنزين، أسعار على املتبقيات
تؤدي احملروقات أسعار مضاعفة أن يعني وهذا ،0.5 -
النصف، إلى الغازات من االنبعاثات تخفيض إلى

إبقاء الدخل بنسبة الفرد ثابتاً. مع
الكهرباء  أسعار  متوسط إلى استناداً   .62
من   2007-2006 الفترة في املنزلي لالستهالك 
http://www.) األمريكية الطاقة معلومات هيئة
،eia.doe.gov/emeu/international/elecprih.html

1 أغسطس/آب 2009). حسب القراءة في
الدولية،  املوارد من معهد بيانات االنبعاثات .63

 .WRI (2008) املناخية التحليالت مؤشرات أداة
الصادر التقرير .IEA 2008d; UNEP 2008 .64
 EEA) األوروبية  البيئة  وكالة  عن 2004 العام في
ــي  األوروب املالي للدعم تقديرات ن تضمّ  (2004
في العام 2001، 30 مليار يورو بلغت الطاقة ألسعار
الطاقة ملصادر والباقي األحفوري  للوقود  ثلثان 

واملتجددة. النووية
http://www.eia.doe.gov/emeu/international .65 
يوليو/متوز 2009) في القراء (حسب /elecprih.html

.Price and Worrel 2006 .66
.ESMAP 2006 .67

http://co2captureandstorage.info/index. .68
في 1 أغسطس/آب 2009). القراءة htm (حسب

 Calvin and others forthcoming; IEA .69
.2008a

 Gurgel, Reilly, and Paltsev 2008; IEA .70
.2006; Wise and others 2009

 NRC 2007; Tilman, Hill, and Lehman .71
.2006; WBGU 2009

.IEA 2008c; IEA 2008d .72
.OECD 2008 .73

 Lotze-Campen and others 2009; Wise .74
على  لالطالع 3 الفصل أنظر  ،and others 2009

املناقشة.
.Scherr and McNeely 2008 .75

الغالف  نيتروجني تثبت البقولية األشجار .76
وفي النبتة في املغذيات حمل يعزز مما  ــوي، اجل

التربة.
.McNeely and Scherr 2003 .77

.World Bank 2007b .78
.Milly and others 2008 .79

 Fay, Block, and Ebinger 2009; Ligeti, .80
 Penney, and Wieditz 2007; The Heinz Center

.2007
.Lempert and Schlesinger 2000 .81
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