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  موجز اإلستنتاجات
  
  

  .الزال هناك وقتاً لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، إذا إتخذنا إجراءاً حاسماً اآلن
  
 عالمیة استجابة ُیھدد عالمنا بشدة ویتطلب تغیر المناخ خطر: یة اآلن طاغیةالشواھد العلمف

  .عاجلة
  

 المناخ وعن التكالیف ولقد تم في ھذا العرض تقییم مجموعة كبیرة من اإلثباتات عن آثار تغیر
ومن كل . اإلقتصادیة ولقد إستخدم عدد من األسالیب التقنیة المختلفة لتقییم التكالیف والمخاطر

:  بسیطاستنتاجإلى   بتجمیعھاThis Review ھذه السمات المنظوریة، تؤدي اإلثباتات التي قامت
 عدم اتخاذلمتكبدة في حالة  ااالقتصادیةمزایا اإلجراء القوي والمبكر تفوق بكثیر التكالیف 

  .إجراء حاسم
  

 من ناحیة –لشعوب بشتى أنحاء العالم یر المناخ على العناصر األساسیة لحیاة اوسوف یؤثر تغ
وقد تعاني مئات المالیین من الناس من . الحصول على المیاه وإنتاج األغذیة والصحة والبیئة
  . إرتفاع درجة حرارة األرضالجوع ونقص المیاه والسیول الساحلیة باإلضافة إلى

  
لم نتخذ إجراءًا إذا  بأنھ This Review وبإستعمال النتائج من النماذج اإلقتصادیة الرسمیة، ُتقدر

% ٥قل عن فإن التكالیف الشاملة ومخاطر تغیر المناخ سوف تكون معادلة لفقدان ما ال یاآلن 
حالة إذا أخذنا في الحسبان مجموعة وفي . العالمي كل عام اآلن وإلى األبدمن إجمالي النتاج 

من إجمالي النتاج % ٢٠أوسع من المخاطر وآثارھا، فإن تقدیرات الخسائر قد ترتفع إلى نسبة 
  . العالمي كل عام أو أزید

  
وعلى نقیض ذلك فإن تكالیف إتخاذ اإلجراء، للحد من إنبعاثات غاز بیوت النباتات الزجاجیة 

من إجمالي النتاج العالمي كل % ١یمكن أن یكون محدودًا لحد تغیر المناخ، آثار لتجنب أسوأ 
  .عام
  

ستثمار الذي یتم في السنوات العشرة إلى العشرین المقبلة تأثیره الجوھري على وسوف یكون لإل
فإن أفعالنا اآلن وعبر العقود المقبلة . المناخ في النصف الثاني من ھذا القرن وفي القرن التالي

طر األعطال واإلضطرابات الجسیمة لألنشطة اإلقتصادیة واإلجتماعیة، على یمكن أن توّلد مخا
 في النصف األول  التي حدثتنطاق مماثل لتلك المرتبطة بالحروب العظمى والكساد اإلقتصادي

 بل من المستحیل أن نعكس إتجاه ھذه ،وسوف یصبح من الصعب. من القرن العشرین
  .التغیرات

  
ونظرًا ألن تغیر . إتخاذ إجراء سریع وقويوري بصورة جلیة لذلك فمن المؤكد ومن الضر

ویجب أن تعتمد على . المناخ مشكلة عالمیة فاإلستجابة یجب أن تكون أیضًا على الصعید الدولي
رؤیة مشتركة لألھداف على المدى الطویل واإلتفاق على إطارات العمل التي سوف ُتعجل من 

ویجب أن تبني على األسالیب المنھجیة المدعمة بصورة اإلجراء عبر السنوات العشرة المقبلة 
  .والدولیةمتبادلة على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة 
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  .تغیر المناخ قد یكون لھ أثاره الضارة جدًا على النمو والتنمیة

  
  للحد من إنبعاثات الغاز، فإن تركیز غازات البیوت النباتیة الزجاجیةفي حالة عدم إتخاذ إجراء

في الجو یمكن أن یصل إلى ضعف تركیزه ما قبل الصناعة خالل فترة قریبة تصل ) دفیئةال(
وفي الواقع سنواجھ بإرتفاع عالمي في متوسط درجات الحرارة لما یزید عن . ٢٠٣٥ إلى عام 

ن ، فإ%٥٠احتمال لزیادة تصل إلى  ھناك إذا كانوعلى المدى األطول . تین مئویتیندرج
وھذه الزیادة في درجة الحرارة سوف .  مئویة درجات٥ سوف یتخطى إرتفاع درجة الحرارة

إذ أنھا تعادل التغیر في متوسط درجات الحرارة من العصر . تكون خطیرة للغایة بالتأكید
بد وأن ري في جغرافیة العالم الطبیعیة الوإن مثل ھذا التغیر الجذ. الجلیدي األخیر حتى الیوم

  . حیث یعیش الناس وكیف یعیشون حیاتھم–جغرافیا اإلنسانیة یؤدي إلى تغیرات رئیسیة في ال
  

وحتى على مستویات التدفئة األكثر إعتداُال فإن كل الشواھد، من الدراسات التفصیلیة لآلثار 
 توضح أن تغیر – العالمیة لجویة المتغیرة وحتى نماذج التأثیراتاإلقلیمیة والقطاعیة لألنماط ا
الضارة والخطیرة على اإلنتاج العالمي وعلى حیاة الناس وعلى المناخ سوف یكون لھ آثاره 

  .البیئة
  

 ال حول لھم وال قوة في البلدان والشعوب فالفئات األكثر ضعفًا ممن. لبلدانسوف تتأثر كل ا
 بأقل قدر في أقرب فرصة رغم أنھم ربما ساھموااألكثر فقرًا سوف یكونوا أكثر من یعانون و

 بما في ذلك السیول والجفاف ف تطرف األحوال الجویة فإن تكالی.نحو أسباب تغیر المناخ
  .والعواصف ترتفع بالفعل، حتى بالنسبة للبلدان الغنیة

  
 ھذا أمر – أي إتخاذ الخطوات لبناء المرونة والحد من التكالیف –التكیف مع تغیر المناخ 

ن إلى الثالثین عامًا  فلم یعد ممكنًا منع تغیر المناخ الذي سوف یحدث خالل العشری.ضروري
 فعلى سبیل – ما نظمتنا اإلقتصادیة من آثاره لحدالمقبلة ولكن الزال ممكنًا حمایة مجتمعاتنا وأ

 وزراعة مزید من المحاصیلالمثال عن طریق توفیر معلومات أفضل وتحسین التخطیط 
لتكیف عشرات المتكیفة مع أحوال الطقس ومرافق البنیة التحتیة الصامدة، وسوف تكون تكلفة ا

 وحدھا وسوف تستمر في فرض ضغوط البالیین من الدوالرات كل عام في البلدان النامیة
ویجب تعجیل جھود التكیف وبصفة خاصة في البلدان . إضافیة على الموارد النادرة بالفعل

  .النامیة
  

 تكالیف إستقرار وترسیخ المناخ ھائلة ولكن یمكن السیطرة علیھا، والتأخیر سوف یكون
  .أكثر بكثیرعلى نحو خطیرًا ولكن مكلفًا 

  
إن مخاطر أسوأ آثار تغیر المناخ یمكن الحد منھا بصورة ملموسة في حالة إمكانیة تحقیق 

 جزء ٥٥٠ و ٤٥٠النباتات الزجاجیة بین ما یعادل بیوت اإلستقرار والترسیخ لتركیزات غاز 
 جزء في ٤٣٠لحالي للتركیز ھو  والمستوى ا . (CO2e)في الملیون من ثاني أكسید الكربون

 جزء في الملیون كل ٢ الیوم ویرتفع بمعدل یزید عن CO2eالملیون من ثاني أكسید الكربون 
وسوف یحتاج ترسیخھا وإستقرارھا في ھذه الحدود إلى تخفیض إنبعاثات الغاز على األقل . عام

  .كثر بكثیر وربما أ٢٠٥٠إلى مادون المستویات الحالیة مع حلول عام % ٢٥بنسبة 
  

 تخفیض اإلنبعاثات السنویة  عند مستوى ما، یحتاج إلى–وفي النھایة، اإلستقرار والرسوخ 
  .ما دون المستویات الحالیة% ٨٠للغاز إلى ما یزید عن 
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وُیعد ھذا من التحدیات الجسیمة ولكن بالعمل المستدام على المدى الطویل یمكن تحقیق ذلك 

 فإن التقدیرات المركزیة للتكالیف .خاطر التراخي والتكاسلبتكالیف منخفضة إذا قورنت بم
% ١ ھي حوالي CO2e جزء في الملیون ٥٥٠ و ٥٠٠السنویة لتحقیق اإلستقرار في حدود من 

  .من إجمالي النتاج العالمي إذا بدأنا أن نتخذ إجراءًا قویًا اآلن
  

اءة أو في حالة قیاس المزایا وقد تكون التكالیف أقل عنھ إذا كانت ھناك مكاسب كبیرة في الكف
وسوف تكون التكالیف أعلى في حالة إذا كان . المشتركة القویة فمثًال الحد من تلوث الھواء

معدل اإلبداع في تقنیات تخفیض الكربون أبطأ مما ھو متوقع أو إذا أخفق أصحاب القرار في 
نبعاثات الغاز أینما ومتى اإلستفادة ألقصى درجة من األدوات اإلقتصادیة التي تسمح بتخفیض إ

  .وكیفما كان من األرخص تنفیذ ذلك
  

 جزء في الملیون ٤٥٠ أن نستھدف تثبیت التركیز عند وسوف یصعب للغایة بل یكون مكلفًا
CO2e .جزء في الملیون ٥٥٠ إلى ٥٠٠ الفرصة لتثبیت التركیز عند ، قد تضیعإذا توانیناو 
CO2e.   

  
ضع حدًا لطموحات النمو ومطلوب إجراء لمواجھة تغیر المناخ بكافة البلدان ویحتاج األمر أال ی

  في البلدان الغنیة أو الفقیرة
  

فحتى إذ تحمل . تكالیف إتخاذ اإلجراء غیر موزعة بالتساوي بین القطاعات أو بأنحاء العالم
مع % ٨٠ إلى ٦٠غازات بنسبة عالم األغنیاء المسئولیة تجاه تخفیضات مطلقة في إنبعاث ال

ولكن البلدان .  فیجب أن تتخذ البلدان النامیة إجراءات ملموسة ضخمة أیضًا٢٠٠٥حلول عام 
 اإلجراء بمفردھا، وھم غیر مرغمین على النامیة غیر مطالبة بتحمل عبء التكالیف الكلیة لھذا

قات التمویل لمساندة التنمیة غنیة بدأت بالفعل تحقق تدفالفإن أسواق الكربون في البلدان . ذلك
مطلوب اآلن تحوًال في ھذه التدفقات الف. خالل آلیة التنمیة النظیفةأیضًا ذلك بون ومنخفضة الكر

  .لمساندة اإلجراء على النطاق المطلوب
  

كما أن اإلجراء المتخذ بشأن تغیر المناخ سوف یولد أیضًا فرص عمل ھائلة مع ظھور األسواق 
.  الطاقة منخفضة الكربون والسلع والخدمات األخرى منخفضة الكربونالجدیدة في تقنیات

ویمكن لھذه األسواق أن تنمو لتحقق مئات البالیین من الدوالرات كل عام كما سوف تحظى 
  .فرص العمل في ھذه القطاعات بتوسعات وفقًا لذلك

  
ركز على تشجیع النمو ُی وأفالعالم ال یحتاج إلى اإلختیار بین أن یحول بصره عن تغیر المناخ 

ًا لفصل النمو فالتغیرات في تقنیات الطاقة وفي ھیكل األنظمة اإلقتصادیة قد أتاح فرص. والتنمیة
وبالتأكید فإن تجاھل تغیر المناخ سوف یؤدي في . بیوت الدفیئة الزجاجیةعن إنبعاثات غاز 

  .النھایة إلى اإلضرار بالنمو اإلقتصادي
   
 ُیعد إستراتیجیة مدعمة مؤیدة للنمو على المدى األطول ویمكن أن یتم التعامل مع تغیر المناخف

  .ذلك بطریقة ال تعرقل طموحات النمو للبلدان الغنیة أو الفقیرة
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توجد مجموعة من الخیارات للحد من اإلنبعاثات إذ أنھ مطلوب إجراء سیاسة قویة متعمدة 

  .لتحفیز ھذا اإلتجاه
  

 تبني تقنیات ل الطاقة وتغیرات الطلب ومن خالخالل زیادة كفاءةویمكن الحد من اإلنبعاثات من 
إذ أن قطاع الطاقة في أنحاء العالم یحتاج إلى تخفیض نسبة . الطاقة والحرارة والنقل النظیفة

 تستقر  حتى٢٠٥٠مع حلول عام % ٦٠الكربون المستخدم لتولید الطاقة بنسبة ال تقل عن 
 أو أقل كما سوف یتطلب األمر أیضًا إلى CO2eالملیون  جزء في ٥٥٠التركیزات الجویة عند 

  .تخفیضات شدیدة في اإلنبعاثات في قطاع النقل
  
  

وحتى مع التوسعات القویة جدًا إلستخدام مصادرالطاقة المتجددة ومصادر الطاقة األخرى ذات 
ت ما یزید عن نصف إمدادا أنواع الوقود الحفریة مسئولة عنسبة كربون منخفضة، فالزالت

وسوف یستمر الفحم في أن یكون مصدرًا ھامًا في خلیط الطاقة . ٢٠٥٠الطاقة العالمیة في 
وسوف تستلزم الضرورة إستحواذ . بأنحاء العالم، ومنھا البلدان اإلقتصادیة سریعة النمو

وتخزین موسع للكربون للسماح باإلستخدام المستمر ألنواع الوقود الحفریة بدون اإلضرار 
  .بالجو

  
 النقاط األساسیة أیضًا تحقیق تخفیضات في إنبعاثات الغاز في مجاالت غیر الطاقة كتلك ومن

  .الناتجة عن التصحر ومن العملیات واألنشطة الزراعیة والصناعیة
  

ومع إختیار السیاسة القویة المتعمدة یمكن الحد من اإلنبعاثات في كل من األنظمة اإلقتصادیة 
ق الالزم لترسیخ التركیزات خالل المدى المطلوب مع اإلستمرار المتقدمة والنامیة على النطا

  .في النمو
  

كما أنھ یتفاعل مع عیوب المختلفة وُیعد تغیر المناخ ھو أكبر إخفاق واجھ العالم في األسواق 
. ویتطلب األمر ثالثة عناصر في السیاسة لتحقیق إستجابة عالمیة فعالة. األسواق األخرى

یر الكربون، ویتم تنفیذه من خالل الضریبة أو التجارة أو اللوائح العنصر األول ھو تسع
. أما العنصر الثاني فھو السیاسة لمساندة اإلبتكار ونشر التقنیات منخفضة الكربون. التشریعیة

جراء المتخذ إلزالة العوائق لكفاءة الطاقة وإحاطة الناس علمًا وتثقیفھم والعنصر الثالث ھو اإل
  .ن أن یفعلوه إستجابة لتغیر المناخوإقناعھم عما یمك

  
 إستجابة عالمية تعتمد على مشاركة فهم األهداف طويلة المدى واإلتفاق يتطلب تغير المناخ

  على إطارات العمل لإلجراء المتخذ
  

فاإلتحاد األوروبي وكالیفورنیا والصین ضمن : تقوم عدة بلدان ومناطق بإتخاذ إجرائتھم بالفعل
.  أكثر السیاسات طموحًا للحد من إنبعاث غازات بیوت النباتات الزجاجیةأولئك الذین ینھجون

كما أن معاھدة األمم المتحدة إلطار العمل بشأن تغیر المناخ وبروتوكول كویوتو ُیزود األساس 
ولكن مطلوب اآلن . للتعاون الدولي مع مجموعة من الشراكات واألسالیب المنھجیة األخرى

  .تى أنحاء العالمإجراءًا أكثر طموحًا بش
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فالبلدان التي تواجھ ظروفًا متنوعة سوف تستخدم أسالیب منھجیة مختلفة لتحقیق مساھمتھم في 

فإن كل . ولكن اإلجراءات التي تتخذھا البلدان بصفة فردیة لیست كافیة. التصدي لتغیر المناخ
ة لألھداف على بلد رغم إتساعھ ھو جزء من المشكلة فمن الضروري خلق رؤیة دولیة مشترك

المدى الطویل وبناء إطارات عمل دولیة تساعد كل بلد في أن یلعب دوره في تحقیق ھذه 
  .األھداف المشتركة

  
  :ویجب أن تشتمل العناصر الرئیسیة إلطارات العمل الدولیة في المستقبل على

  
ھا بأنحاء  اإلنبعاثات النامیة وربطاجرةتمالتوسع في عدد من أنظمة :  اإلنبعاثاتمتاجرة  ●

 قویة لتشجیع التخفیضات إقتصادیة التكلفة في اإلنبعاثات ولدفع عجلة ُیعد وسیلةالعالم و
اإلجراءات اإلیجابیة في البلدان النامیة كما أن األھداف القویة في البلدان الغنیة یمكن أن 

تقالیة تدفع تدفقات األموال بعشرات البالیین من الدوالرات كل عام لمساندة المرحلة اإلن
  . مسارات التنمیة منخفضة الكربوننحو

  
إن التعاون الغیر رسمي باإلضافة إلى إتفاقیات رسمیة یمكن أن : التعاون التكنولوجي  ●

وعلى الصعید العالمي .  في اإلبداع واإلبتكار بأنحاء العالمُتعزز من فاعلیة اإلستثمارات
أن تتضاعف كحد أدنى كما یجب فإن المساندة ألعمال البحث والتطویر في الطاقة یجب 

اد المساندة إلبتكار تقنیات جدیدة منخفضة التكلفة بنسبة تصل إلى خمسة دأن تز
 مقاییس المنتج ُیعد طریقة قویة لتعزیز كفاءة في مجالكما أن التعاون الدولي . أضعاف

  .الطاقة
  
ساھم بصورة أكثر إن فقدان الغابات الطبیعیة بأنحاء العالم ُی: اإلجراء للحد من التصحر  ●

والحد من التصحر .  قطاع النقلعلى نحو یفوقنحو إنبعاث الغازات في العالم كل سنة 
  الرائدةن البرامج الدولیةغایة للحد من اإلنبعاثات، كما أُیعد طریقة إقتصادیة فعالة لل

على نطاق كبیر إلستكشاف أفضل السبل لتحقیق ذلك یمكن أن تجري على قدم وساق 
  .دیدةبسرعة ش

  
فمن الضروري أن یكون تغیر . إن أفقر البلدان ھي أكثرھا عرضة لتغیر المناخ: التكیف  ●

حجم المناخ مندمجًا تمامًا في سیاسة التنمیة وأن تفي البلدان الغنیة بتعھداتھا في زیادة 
ویجب أن یدعم التمویل الدولي . المساندة من خالل مساعدات التنمیة فیما وراء البحار

 تحسین المعلومات على الصعید اإلقلیمي من ناحیة آثار تغیر المناخ والبحث في أیضًا
  . أكثر صمودًا للجفاف والسیولأنواع المحاصیل الجدیدة التي سوف تكون

  
   

  
  
  
  
  
  
  
 


