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ال زالت التزامات المناخ المحدثة قبل انعقاد االجتماع السادس والعشرین لألطراف بعیدة عن الھدف المنشود، لكن تعھدات
تحقیق صاف صفري لالنبعاثات…

Pixabay / 26 Oct 2021

وجد تقریر فجوة االنبعاثات األخیر لبرنامج األمم المتحدة للبیئة أن المساھمات المحددة وطنیاً الجدیدة والمحدثة ال تخفض سوى 7.5% إضافیة من انبعاثات 2030 المتوقعة، بینما ھناك
حاجة إلى الوصول إلى نسبة 55% لتحقیق ھدف اتفاق باریس 1.5 درجة مئویة

أحدث وعود المناخ لعام 2030 تضع العالم على مسار یؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة ھذا القرن بما ال یقل عن 2.7 درجة مئویة
یمكن تحقیق صاف صفري لالنبعاثات أن تقلص 0.5 درجة مئویة أخرى، إذا تم تقدیم ھذه التعھدات بشكل قوي وإذا تم تقدیم وعود 2030 بما یتفق مع التزامات تحقیق صاف صفري

لالنبعاثات

نیروبي، 26 أكتوبر/ تشرین األول 2021 - االلتزامات المناخیة الجدیدة والمحدثة تبعد كثیراً عن الھدف المنشود المطلوب لتحقیق أھداف اتفاق باریس، مما یضع العالم على مسار یؤدي إلى
ارتفاع درجة الحرارة العالمیة بما ال یقل عن 2.7 درجة مئویة ھذا القرن، وفقًا ألحدث تقریر عن فجوة االنبعاثات لعام 2021 الصادر عن برنامج البیئة: درجة حرارة األرض مازالت ترتفع.

ووجد التقریر، وھو اآلن في عامھ الثاني عشر، أن المساھمات المحددة وطنیاً المحدثة للبلدان - وااللتزامات األخرى التي تم التعھد بھا لعام 2030 ولكن لم یتم تقدیمھا بعد في المساھمات
المحددة وطنیاً - ال تخفض سوى 7.5 في المائة إضافیة من انبعاثات غازات االحتباس الحراري السنویة المتوقعة في 2030، مقارنة بجولة االلتزامات السابقة. وھناك حاجة إلى تخفیضات

بنسبة 30 في المائة للبقاء على المسار األقل تكلفة لیبقى االرتفاع دون درجتین مئئویتین و55 في المائة لیبقى دون 1.5 درجة مئویة.

وصدر التقریر قبل تنعقاد مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغیر المناخ (االجتماع السادس والعشرین لمؤتمر األطراف)، أحدث جولة من محادثات المناخ التي تجري في جالسكو، ویخلص التقریر
إلى أن التعھدات المتعلقة بتحقیق صاف صفري لالنبعاثات یمكن أن تحدث فرقًا كبیًرا. وإذا تم تنفیذ ھذه التعھدات بالكامل، فقد تؤدي إلى ارتفاع متوقع في درجة الحرارة العالمیة إلى 2.2 درجة
مئویة، مما یفتح آفاق األمل في أن المزید من اإلجراءات یمكن أن تستمر في تجنب اآلثار األكثر كارثیة لتغیر المناخ. ومع ذلك، ال تزال التعھدات بتحقیق صاف صفري لالنبعاثات غیر واضحة

وغیر كاملة في كثیر من الحاالت وغیر متسقة مع معظم المساھمات المحددة وطنیًا لعام 2030.

وقالت إنغر أندرسن المدیرة التنفیذیة لبرنامج األمم المتحدة للبیئة ’’تغیر المناخ لم یعد مشكلة مستقبلیة، إنھا مشكلة تحدث في الوقت الراھن‘‘ ولنحظى بفرصة الحد من ظاھرة االحتباس الحراري
إلى 1.5 درجة مئویة، لدینا ثماني سنوات لخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري إلى النصف تقریبًا: ثماني سنوات لوضع الخطط، ووضع السیاسات موضع التنفیذ، وتنفیذ التخفیضات في

نھایة المطاف. إن الساعة تدق بصوت عاٍل".

واعتباًرا من 30 سبتمبر 2021، أبلغت 120 دولة، تمثل ما یزید قلیالً عن نصف انبعاثات غازات االحتباس الحراري العالمیة، عن المساھمات المحددة وطنیًا الجدیدة أو المحدثة. باإلضافة إلى
ذلك، أعلن ثالثة أعضاء في مجموعة العشرین عن تعھدات تخفیف جدیدة أخرى لعام 2030.

ومن أجل الحصول على أي فرصة للحد من االحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئویة، أمام العالم ثماني سنوات لتخفیض 28 جیجا طن إضافیة من مكافئ ثاني أكسید الكربون (GtCO2e) من
االنبعاثات السنویة، باإلضافة إلى ما تم التعھد بھ في المساھمات المحددة وطنیا المحدثة وااللتزامات األخرى لعام 2030. لوضع ھذا الرقم في االعتبار، من المتوقع أن تصل انبعاثات ثاني أكسید

الكربون وحدھا إلى 33 جیجا طن في عام 2021. وعندما یتم أخذ جمیع غازات االحتباس الحراري األخرى في االعتبار، فإن االنبعاثات السنویة تقترب من 60 جیجا طن من مكافئ ثاني
أكسید الكربون. لذلك، للحصول على فرصة للوصول إلى ھدف 1.5 درجة مئویة، فإننا نحتاج إلى خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري إلى النصف تقریبًا. وبالنسبة لھدف درجتین

مئئویتین، تكون الحاجة اإلضافیة أقل: انخفاض في االنبعاثات السنویة بمقدار 13 جیجا طن من مكافئ ثاني أكسید الكربون بحلول عام 2030.

https://www.unep.org/ar/resources?f%5B0%5D=category%3A451&f%5B1%5D=type%3A52
https://www.unep.org/ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%B9/tghyr-almnakh
https://pixabay.com/photos/windmills-wind-turbines-farm-1209335/
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs
https://ukcop26.org/
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وقال ألوك شارما، رئیس االجتماع السادس والعشرین القادم لمؤتمر األطراف، إن التقریر شدد على سبب حاجة البلدان إلى إظھار إجراءات مناخیة طموحة في االجتماع السادس والعشرین
لمؤتمر األطراف: ’’كما یوضح ھذا التقریر، إذا أوفت البلدان بتعھداتھا فیما یتعلق بالمساھمات المحددة وطنیًا لعام 2030 والتزاماتھا المتعلقة بتحقیق صاف صفري لالنبعاثات التي تم اإلعالن

عنھا بحلول نھایة سبتمبر، سوف نتجھ نحو ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمیة بما یزید قلیالً عن درجتین مئویتین. وتشیر التحلیالت التكمیلیة إلى أن االلتزامات التي تم التعھد بھا في اتفاق
باریس كانت ستحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل من 4 درجات مئویة.

وأضاف: ’’لذلك كان ھناك تقدم محرز لكن لیس بما یكفي‘‘. وھذا ھو السبب في أننا نحتاج بشكل خاص إلى أكبر الدول المسببة لالنبعاثات، وھي دول مجموعة العشرین، للتقدم بالتزامات أقوى
حتى عام 2030 إذا أردنا الحفاظ على 1.5 درجة مئویة في متناول الید خالل ھذا العقد الحرج .‘‘

التركیز على تحقیق صاف صفري لالنبعاثات

 وجد مؤلفو التقریر أن التعھدات المتعلقة بتحقیق صاف صفري لالنبعاثات - وتنفیذھا الفعال - یمكن أن تحدث فرقًا كبیًرا، لكن الخطط الحالیة غامضة وال تنعكس في المساھمات المحددة وطنیًا.
وقد تعھد ما مجموعھ 49 دولة باإلضافة إلى االتحاد األوروبي بھدف تحقیق صاف صفري لالنبعاثات. ویغطي ھذا أكثر من نصف انبعاثات غازات االحتباس الحراري العالمیة، وأكثر من

نصف الناتج المحلي اإلجمالي وثلث سكان العالم. ویوجد أحد عشر ھدفاً منصوصاً علیھ في القانون، تغطي 12 في المائة من االنبعاثات العالمیة.

وإذا ما تم جعلھا قویة ونُفذت بشكل كامل، فیمكن ألھداف تحقیق صاف صفري لالنبعاثات أن تقلل 0.5 درجة مئویة إضافیة من االحتباس الحراري، مما یؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة
المتوقعة إلى 2.2 درجة مئویة. ومع ذلك، فإن العدید من خطط المناخ الوطنیة تؤخر العمل إلى ما بعد عام 2030، مما یثیر الشكوك حول إمكانیة الوفاء بالتعھدات المتعلقة بتحقیق صاف

صفري لالنبعاثات. وتعھد اثنا عشر من أعضاء مجموعة العشرین بھدف تحقیق صاف صفري لالنبعاثات، لكنھم ما زالوا غیر واضحین للغایة. ویجب أیًضا أن یكون العمل في مقدمة األولویات
لجعلھ یتماشى مع أھداف عام 2030.

وأضافت أندرسن: ’’على العالم أن یستیقظ ویالحظ الخطر الوشیك الذي نواجھھ كأنواع‘‘ ’’تحتاج الدول إلى وضع سیاسات للوفاء بالتزاماتھا الجدیدة والبدء في تنفیذھا في غضون أشھر. إنھا
بحاجة إلى جعل تعھداتھا المتعلقة بتحقیق صاف صفري لالنبعاثات أكثر واقعیة، وضمان تضمین ھذه االلتزامات في المساھمات المحددة وطنیًا، والمضي قُدما في اتخاذ اإلجراءات. ثم تحتاج

الدول بعد ذلك إلى وضع السیاسات لدعم ھذا الطموح المتزاید، ومرة أخرى، البدء في تنفیذھا بشكل عاجل.

’’من الضروري أیًضا تقدیم الدعم المالي والتكنولوجي للدول النامیة - حتى تتمكن من التكیف مع تأثیرات تغیر المناخ الموجودة ھنا بالفعل واالنطالق نحو مسار نمو منخفض االنبعاثات.‘‘

إمكانات غاز المیثان وآلیات السوق

في كل عام، یبحث تقریر فجوة االنبعاثات في إمكانات قطاعات معینة. وفي ھذا العام، یركز على غاز المیثان وآلیات السوق. ویمكن أن یساھم الحد من انبعاثات غاز المیثان الناجمة عن الوقود
األحفوري وقطاعات النفایات والزراعة في سد فجوة االنبعاثات وتقلیل االحترار على المدى القصیر.

انبعاثات المیثان ھي ثاني أكبر مساھم في االحتباس الحراري. الغاز لدیھ احتمالیة االحترار العالمي أكثر 80 مرة من ثاني أكسید الكربون على مدى 20 عاماً. كما أن المیثان لھ عمر أقصر في
الغالف الجوي من ثاني أكسید الكربون - اثني عشر عاًما فقط، مقارنة بما یصل إلى مئات السنین بالنسبة لثاني أكسید الكربون - لذا فإن خفض غاز المیثان سیحد من زیادة درجة الحرارة بشكل

أسرع من خفض ثاني أكسید الكربون.

یمكن لتدابیر التخفیف التقنیة المتاحة غیر المكلفة أو منخفضة التكلفة أن تقلل من انبعاثات المیثان البشریة المنشأ بنحو 20 في المائة سنویاً. ویمكن أن یؤدي تنفیذ جمیع التدابیر المتاحة، إلى جانب
التدابیر الھیكلیة والسلوكیة األوسع نطاقاً، إلى تقلیل انبعاثات المیثان البشریة المنشأ بنحو 45 في المائة.

وفي الوقت نفسھ، فإن أسواق الكربون أن تقدم خفضاً حقیقیاً لالنبعاثات وتحفز الطموحات، ولن یحدث ذلك إال عندما تكون القواعد محددة بوضوح، ومصممة لضمان أن تعكس المعامالت
التخفیضات الفعلیة في االنبعاثات، وتكون مدعومة بترتیبات لتتبع التقدم المحرز وتوفیر الشفافیة.

ویمكن لإلیرادات المكتسبة من ھذه األسواق أن تمول حلول التخفیف والتكیف محلیًا وفي الدول الضعیفة حیث أعباء تغیر المناخ ھي األكبر.

ضیاع فرصة التعافي من جائحة كوفید-19 إلى حد كبیر

أخیًرا، وجد التقریر أن فرصة استخدام اإلنفاق المالي لإلنقاذ والتعافي من جائحة كوفید-19 لتحفیز االقتصاد مع تعزیز التحول منخفض الكربون في معظم البلدان حتى اآلن، قد ضاعت.

وأدت جائحة كوفید-19 إلى انخفاض في انبعاثات ثاني أكسید الكربون العالمیة بنسبة 5.4 في المائة في عام 2020. ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع انبعاثات ثاني أكسید الكربون واالنبعاثات
الناجمة من غازات غیر ثاني أكسید الكربون في عام 2021 مرة أخرى إلى مستوى أقل قلیالً من المستوى القیاسي المسجل في عام 2019.

ومن المرجح أن یقلل 20 في المائة فقط من إجمالي استثمارات التعافي حتى مایو 2021 من انبعاثات غازات االحتباس الحراري. ومن ھذا اإلنفاق، فإن ما یقرب من 90 في المائة یمثلھ ستة
أعضاء في مجموعة العشرین وضیف دائم واحد.

أن تؤدي نسبة 20 في المائة فقط من إجمالي استثمارات التعافي حتى مایو 2021 إلى تقلیل انبعاثات غازات االحتباس الحراري، ومن ھذا اإلنفاق ، فإن ما یقرب من 90 في المائة یمثلھ ستة
أعضاء في مجموعة العشرین وضیف دائم واحد.

وكان اإلنفاق على جائحة كوفید-19  أقل بكثیر في االقتصادات منخفضة الدخل (60 دوالراً أمریكیاً للفرد) مقارنة باالقتصادات المتقدمة (11800 دوالر أمریكي للفرد). ومن المرجح أن تؤدي
الفجوات في التمویل إلى تفاقم الفجوات في الدول الضعیفة بشأن القدرة على الصمود في مواجھة تغیر المناخ وتدابیر التخفیف.

نبذة عن برنامج األمم المتحدة للبیئة

یعد برنامج األمم المتحدة للبیئة الصوت العالمي الرائد في مجال البیئة. فھو یوفر القیادة ویشجع إقامة الشراكات في مجال رعایة البیئة عن طریق إلھام وتنویر وتمكین األمم والشعوب لتحسین
نوعیة حیاتھم دون المساس بأجیال المستقبل.

لمزید من المعلومات، یرجى التواصل مع:

rukikaire@un.orgكیشامازا روكیكیر، رئیسة قسم األخبار واإلعالم في برنامج األمم المتحدة للبیئة
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