
 
 
 
 
 

الرسائل الرئیسیة - 2021 لعام تقر�ر فجوة االنبعاثات  
 

مظ  ئكدغنظئكحدخ   :ئكصحئ
الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ من أن  وتحذیرتأثیرات المناخ في جمیع أنحاء العالم،  تزایدمع  ،2021في عام 

درجة مئو�ة في غضون عقدین من الزمن، ال یزال هناك أمل في أن �صبح  1.5في المائة لتجاوز  50لدینا فرصة بنسبة 
حدثة �موجب نقطة تحول في العمل المناخي. ومع ذلك، فشلت االلتزامات الجدیدة والم) 26السادس والعشر�ن ( مؤتمر األطراف

 .اتفاق �ار�س في التعهد �التخفیضات الشاملة والفور�ة الالزمة النبعاثات غازات االحتباس الحراري 
 
أن المساهمات الجدیدة المحددة وطنیًا، جنًبا  مشكلة االحتباس الحراري مازالت قائمة: 2021تقر�ر فجوة االنبعاثات لعام ُ�ظهر و 

درجة  2.7إلى جنب مع تعهدات التخفیف األخرى، تضع العالم على المسار الصحیح الرتفاع درجة الحرارة العالمیة �مقدار 
إلضافي ألهداف �مكن أن یؤدي التنفیذ او مشروطة. الجدیدة غیر الالتزامات تم الوفاء �جمیع  إذا مئو�ة �حلول نها�ة القرن، حتى

 غیر واضحةدرجة مئو�ة أخرى، ولكن هذه الخطط  0.5إلى تقلیل االحترار العالمي �مقدار تحقیق صافي االنبعاثات الصفر�ة 
درجة مئو�ة هذا القرن،  1.5للحفاظ على االحتباس الحراري دون و حالًیا وال تنعكس �الكامل في المساهمات المحددة وطنًیا. 

ع سیاسات و�جراءات إضافیة �شكل عاجل لخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري إلى النصف تقر�ًبا �حتاج العالم إلى وض
 .في السنوات الثماني المقبلة

 
 تتبع التحدیثات على المساهمات المحددة وطنًیا �موجب اتفاق �ار�س مسار الوعود الضعیفة التي لم یتم الوفاء بها �عد.

 
، تعمل �شكل 2030المساهمات المحددة وطنًیا الجدیدة والمحدثة، جنًبا إلى جنب مع تعهدات التخفیف المعلنة لعام  •

للوفاء �أهداف اتفاق  2030طفیف على تضییق الفجوة بین المكان الذي �جب أن تكون فیه االنبعاثات في عام 
 بها التعهدات.  وما ستحدثه�ار�س 

مقارنة  2030في المائة من انبعاثات غازات االحتباس الحراري المتوقعة لعام  7.5دیدة هذه االلتزامات الجتخفض  •
لدرجتین في المائة للبقاء على المسار األقل تكلفة  30هناك حاجة إلى تخفیضات بنسبة و  �االلتزامات القد�مة.

 درجة مئو�ة. 1.5لمسارفي المائة  55مئو�ة و مئو�تین



في المائة من انبعاثات غازات االحتباس  51تمثل حوالي  ،دولة 120، أبلغت 2021سبتمبر  30اعتباًرا من  •
المحددة وطنیا الجدیدة أو المحدثة. �اإلضافة إلى ذلك، أعلنت ثالث دول عن شكل من أشكال  االحراري، مساهماته

 .2030العمل المناخي الجدید لعام 
في  66ُ�قدر أن تحدیثات المساهمات المحددة وطنًیا التي تم تقد�مها رسمًیا والمعلن عنها مًعا تعطي فرصة بنسبة  •

 درجة مئو�ة �حلول نها�ة القرن. 2.7االحتباس الحراري بنحو  للتأثیر علىالمائة 
جیجا طن  28لخفض ت درجة مئو�ة، لدینا ثماني سنوا 1.5�فرصة الحد من االحترار العالمي إلى  لكي نحظى •

) من االنبعاثات السنو�ة، �اإلضافة إلى ما تم التعهد �ه في GtCO2eإضافیة من مكافئ ثاني أكسید الكر�ون (
أي ما �عادل تقر�ًبا خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري  -المساهمات المحددة وطنًیا وااللتزامات األخرى 

 الحالیة إلى النصف.
، تكون الحاجة اإلضافیة أقل: انخفاض في االنبعاثات السنو�ة �مقدار ل إلى درجتین مئو�تینالوصو  �النسبة لهدف •

 .2030جیجا طن من مكافئ ثاني أكسید الكر�ون �حلول عام  13
 

 انبعاثات ما �عد الجائحة وارتفاع تر�یزات ثاني أكسید الكر�ون في الغالف الجوي.في ضوء عودة تأتي األخبار السیئة 
 

في المائة في عام  5.4إلى انخفاض في انبعاثات ثاني أكسید الكر�ون العالمیة بنسبة  19-ت جائحة �وفیدأد •
ثاني  واالنبعاثات الناجمة من غازات غیر. ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع انبعاثات ثاني أكسید الكر�ون 2020

 .2019لمستوى القیاسي المسجل في عام مرة أخرى إلى مستوى أقل قلیًال من ا 2021أكسید الكر�ون في عام 
تر�یزات ارتفعت . و 2020استمرت تر�یزات جمیع غازات الدفیئة الرئیسیة في الغالف الجوي في االرتفاع في عام  •

 ثاني أكسید الكر�ون مما �انت علیه في أي وقت خالل الملیوني سنة الماضیة.
 

لتحفیز االقتصاد مع تعز�ز التحول  19-من جائحة �وفید والتعافيلقد ضاعت فرصة استخدام اإلنفاق المالي لإلنقاذ 
 منخفض الكر�ون في معظم البلدان حتى اآلن.

 
�مثل عدد صغیر من االقتصادات ذات الدخل المرتفع غالبیة اإلنفاق األخضر، مع تعرض االقتصادات النامیة  •

 واألسواق الناشئة لخطر التخلف عن الر�ب.
إلى تقلیل  2021حتى مایو  التعافيفي المائة فقط من إجمالي استثمارات  19-17ة من المرجح أن تؤدي نسب •

نفاق اإلتر�لیون دوالر أمر�كي في  2.28ملیار دوالر أمر�كي من إجمالي  438انبعاثات غازات االحتباس الحراري (
 وفًقا لمرصد التعافي العالمي). على التعافي

 المائة �مثله ستة أعضاء في مجموعة العشر�ن وضیف دائم واحد.في  90من هذا اإلنفاق، فإن ما �قرب من  •
للفرد) مقارنة  اً أمر�كی اً دوالر  60أقل �كثیر في االقتصادات منخفضة الدخل (  19-جائحة �وفیدكان اإلنفاق على  •

 دوالر أمر�كي للفرد). 11800�االقتصادات المتقدمة (
 



وغیر  غیر واضحة، لكن الخطط الحالیة اً �بیر  اً فرقالتخلص النهائي من االنبعاثات ووصولها لمستوى الصفر �مكن أن �حدث 
 ًا.مدرجة في المساهمات المحددة وطنی

 
التخلص النهائي من االنبعاثات ووصولها لمستوى �اإلضافة إلى االتحاد األورو�ي بهدف  بلداً  49تعهد ما مجموعه  •

من نصف انبعاثات غازات االحتباس الحراري العالمیة، وأكثر من نصف الناتج المحلي  . �غطي هذا أكثرالصفر
في المائة من االنبعاثات  12اإلجمالي وثلث سكان العالم. یوجد أحد عشر هدفًا منصوصًا علیه في القانون، تغطي 

 العالمیة.
االحترار  نبعاثات ووصولها لمستوى الصفرالتخلص النهائي من االإذا تم تنفیذها �شكل فعال، �مكن أن تقلل أهداف  •

غیر  اً درجة مئو�ة �النسبة للتوقعات التي تأخذ في االعتبار فقط المساهمات المحددة وطنی 0.5العالمي بنحو 
المشروطة وااللتزامات األخرى، و�التالي تقترب من النطاق األعلى لهدف درجة الحرارة التفاق �ار�س. ومع ذلك، فإن 

 .2030ط المناخ الوطنیة تؤخر العمل إلى ما �عد عام العدید من خط
، لكنهم التخلص النهائي من االنبعاثات ووصولها لمستوى الصفرتعهد اثنا عشر من أعضاء مجموعة العشر�ن بهدف  •

تم تقییمها في التقر�ر، و أعضاء في مجموعة العشر�ن  قام بوضعها للغا�ة. من بین تسعة خطط غیر واضحینما زالوا 
 .التخلص النهائي من االنبعاثات ووصولها لمستوى الصفرعلى مسار خطي للوصول إلى  خطط هناك خمسكانت 

 
الوقود األحفوري وقطاعات النفا�ات والزراعة في سد فجوة االنبعاثات الناجم عن �مكن أن �ساهم الحد من انبعاثات المیثان 

 وتقلیل االحترار على المدى القصیر.
 

مرة من  80ان هي ثاني أكبر مساهم في االحتباس الحراري. الغاز لد�ه احتمالیة االحترار العالمي أكثر انبعاثات المیث •
 .اً عام 20ثاني أكسید الكر�ون على مدى 

اثني عشر عاًما فقط، مقارنة �ما �صل إلى  -المیثان له عمر أقصر في الغالف الجوي من ثاني أكسید الكر�ون  •
لذا فإن خفض غاز المیثان سیحد من ز�ادة درجة الحرارة �شكل أسرع  -أكسید الكر�ون  �النسبة لثاني السنین مئات

 من خفض ثاني أكسید الكر�ون.
أو منخفضة التكلفة أن تقلل من انبعاثات المیثان البشر�ة المنشأ غیر المكلفة �مكن لتدابیر التخفیف التقنیة المتاحة  •

 .اً في المائة سنو� 20بنحو 
، إلى تقلیل انبعاثات تنفیذ جمیع التدابیر المتاحة، إلى جانب التدابیر الهیكلیة والسلو�یة األوسع نطاقاً و�مكن أن یؤدي  •

 في المائة. 45المیثان البشر�ة المنشأ بنحو 
 

ندما تكون القواعد محددة ولن �حدث ذلك إال ع، اتلالنبعاثات وتحفز الطموح اً حقیقی اً �مكن ألسواق الكر�ون أن تقدم خفض
ضوح، ومصممة لضمان أن تعكس المعامالت التخفیضات الفعلیة في االنبعاثات، وتكون مدعومة بترتیبات لتتبع التقدم بو 

 وتوفیر الشفافیة.المحرز 
 



�مكن أن توفر أسواق الكر�ون فرصة للبلدان والشر�ات والجهات الفاعلة األخرى لتحقیق وتعز�ز طموحهم مع قدر  •
 والمساواة على المدى القر�ب والبعید.أكبر من الكفاءة االقتصاد�ة 

إلى الحد من االنبعاثات القابلة  اً تقدر دراسات النمذجة العالمیة أنه إذا تم تحو�ل جمیع المساهمات المحددة وطنی •
جیجا طن من مكافئ ثاني  5-4للتداول، و�ان لدى جمیع البلدان أهداف على مستوى االقتصاد، فیمكن تداول حوالي 

 .2030في عام  اً ن سنو�أكسید الكر�و 
�اإلضافة إلى احتمال خفض تكلفة الطموح اإلضافي في �ل مكان، �مكن أن تؤدي األسواق إلى تحول في االستثمار  •

، ومقاییس االستدامة، وتكالیف والعمالةالهواء المحلي،  نوعیةالرأسمالي نحو مناطق البیع، و�هذه الطر�قة تؤثر على 
 التحول.


