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 التحدي املناخي 
في القرن الواحد والعشرين



“جتلس أجيال املستقبل في ظل األشجار التي 
زرعتها األجيال السابقة.”

مثل صيني

“لديك ولدي ما يكفي من املعلومات، وال 
ينقصنا املعرفة أو إدراك ما يحدث، لكن ما 
ينقصنا هو اجلرأة والشجاعة لالعتراف مبا 

نعرفه واجلرأة للوصول إلى احلقيقة.”
سفني ليندكفيست



1

ين
شر

الع
 و

دي
حا

 ال
رن

الق
ي 

ي ف
اخ

لمن
ي ا

حد
الت

تقرير التنمية البشرية 2008/2007   19

وجه  على  النائية  املواقع  أكثر  من  واحدة  الهادئ  احمليط  في  الفصح  جزيرة  تُعتبر 
راراكو هي كل  رونو  بركان  املوجودة في حفرة  العمالقة  احلجرية  والتماثيل  األرض، 
األوقات حضارًة معقدة. لقد اختفت هذه احلضارة  تبقى مما كان في وقت من  ما 
بسبب االستهالك الزائد للموارد البيئية، حيث أدى الصراع بني العشائر املتنافسة 
إلى تصحر واسع وتآكل للتربة وتدمير ألنواع الطيور مما أضعف األنظمة الغذائية 
والزراعية التي كانت حتافظ على احلياة البشرية.1 ومت إدراك اشارات التحذير عن الدمار 

الوشيك في وقت متأخر بحيث لم يكن من املمكن تفادي الكارثة. 

التحدي املناخي في القرن احلادي والعشرين

الفشل  لعواقب  منوذجا  الفصح  جزيرة  قصة  تُعتبر 
يتجه  حيث  املشتركة  اإليكولوجية  املوارد  إدارة  في 
تغير املناخ في القرن الواحد والعشرين إلى أن يكون 
قصة مشابهة لقصة جزيرة الفصح لكن مع اختالف 
هام حيث باغتت األزمة سكان جزيرة الفصح الذين 
لم يتوقعوا حدوثها - إضافة إلى عدم قدرتهم على 
التحكم فيها. أما اليوم فال ميثل اجلهل إال ذريعة حيث 
لتفادي  الالزمة  واملوارد  الكافي  الدليل  لدينا  يتوفر 
األزمة ونعلم عواقب مواصلة احلياة بنفس الطريقة.

قال الرئيس جون إف كينيدي ذات مرة إن ”الواقع 
وأننا  العالم  هذا  في  معاً  أننا  هو  زمننا  في  األبرز 
نتشارك في ضعفنا على هذا الكوكب“2 في خطاب 
ألقاه عام 1963 عقب أزمة الصواريخ الكوبية في ذروة 
احلرب الباردة حيث كان العالم يعيش مع شبح اإلبادة 
املناخ  تغير  شبح  يُعتبر  عقود  أربعة  وبعد  النووية. 

الواقع األبرز في زمننا هذا.
متالزمتني  بكارثتني  الشبح  هذا  ويواجهنا 
تهددانا، األولى هي التهديد املباشر للتنمية البشرية 
حيث يؤثر تغير املناخ على كل البشر في كل الدول. 
لكن أفقر الناس في العالم يقفون على خط املواجهة. 
إنهم األكثر تعرًضا للضرر بشكل مباشر - وميلكون 
املوارد األقل جملاراة ذلك. والكارثة األولى هذه ال تشكل 
سيناريو مستقبلًيا بعيًدا بل هي قيد التطور والظهور 
اليوم ينجم عنها إبطاء التقدم نحو األهداف اإلمنائية 
وفيما  الدول  داخل  املساواة  عدم  وتعميق  لأللفية 
بينها. وستؤدي هذه الكارثة في حال عدم االنتباه لها، 
إلى عكس اجتاه التنمية البشرية طوال القرن احلادي 

والعشرين. 
أما الكارثة الثانية فتقع في املستقبل. ومتاما مثل 
تهديد املواجهة النووية أثناء احلرب الباردة، يفرض تغير 
املناخ مخاطر ال على فقراء العالم وحسب وإمنا على 
املستقبلية.  األجيال  على  وأيضاً  بأكمله -  الكوكب 
كارثة  نحو  االجتاه  أحادي  هو طريق  احلالي  إن مسارنا 

إيكولوجية. هناك أمور غير مؤكدة فيما يتعلق بسرعة 
لكن  التأثيرات.  وأشكال  الدقيق  والتوقيت  االحترار 
اخملاطر املرتبطة بالتحلل املتسارع للصفائح الثلجية 
العظمى على األرض واحترار احمليطات وانهيار أنظمة 
احملتملة هي مخاطر  األخرى  والنواجت  املطيرة  الغابات 
حقيقية. وهناك احتمال أن تقع على شكل عمليات 
البشرية  اجلغرافيا  صياغة  تعيد  أن  ميكن  متسارعة 

والطبيعية لكوكبنا. 
املسؤولية  يتحمل  - كما  الوسائل  جيلنا  ميلك 
الفورية بشدة  اخملاطر  تتجه  النتيجة.  لتفادي هذه   -
نحو الدول األفقر في العالم ومواطنيها األكثر ضعفا. 
البعيد.  املدى  على  مخاطر  بال  مالذات  توجد  ال  لكن 
األغنياء  والناس  الغنية  الدول  ستتأثر  النهاية  وفي 
التي  الكارثة  مع  املواجهة  خط  على  ليسوا  الذين 
الوقائي  التقليل  أن  السبب في  اآلن. هذا هو  تظهر 
لتغير املناخ ضمانة ضرورية ضد الكوارث املستقبلية 
لإلنسانية ككل، مبا في ذلك األجيال املستقبلية في 

العالم املتقدم.
يتمثل لب مشكلة تغير املناخ في أنه يتم إرباك 
الكربون  أكسيد  ثاني  امتصاص  على  األرض  قدرة 
وغازات االحتباس احلراري األخرى. حيث تعيش اإلنسانية 
بشكل يتجاوز وسائلها البيئية ويؤدي إلى زيادة الديون 
اإليكولوجية التي لن تكون األجيال املستقبلية قادرة 

على سدادها.
بشكل  بالتفكير  حتدي  إلى  املناخ  تغير  يدفعنا 
وأيًا  مختلف وبعمق في االعتماد املتبادل بني البشر. 
كانت األشياء األخرى التي تفرقنا، تشترك اإلنسانية 
في كوكب واحد متاًما كما كان سكان جزيرة الفصح 
الروابط التي جتمع  يشتركون في جزيرة واحدة. ومتتد 
اجملتمع اإلنساني على األرض عبر الدول واألجيال. وال 
تستطيع اية أمة سواء كانت كبيرة أو صغيرة أن تكون 
غير مهتمة مبصير األمم األخرى أو أن تتغافل عن عواقب 

أعمال اليوم بالنسبة إلى الناس في املستقبل. 
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ستنظر األجيال املستقبلية إلى استجابتنا لتغير 
وستوفر  األخالقية.  لقيمنا  مقياًسا  باعتبارها  املناخ 
تلك االستجابة شهادة على الكيفية التي حترك بها 
تعهداتهم  تلبية  أجل  من  اليوم  السياسيون  القادة 
مبكافحة الفقر وبناء عالم أكثر شموالً. إن ترك أجزاء 
عالمًة  سيكون  تهميًشا  أكثر  اإلنسانية  من  كبيرة 
على االستخفاف بالعدالة االجتماعية واملساواة بني 
الدول. كما يثير تغير املناخ أيًضا أسئلًة صعبة حول 
في  الناس  مع  روابطنا  في  بها  نفكر  التي  الكيفية 
املستقبل. ستمثل أعمالنا مقياًسا اللتزامنا بالعدالة 
واملساواة االجتماعيني عبر األجيال - وسجالً ستحكم 

األجيال املستقبلية على أساسه على أعمالنا. 
كان  فقد  مشجعة.  عالمات  هناك  لكن 
رائجة منذ خمس  املناخ مسألة  التشكيك في تغير 
سنوات. وبسبب متويل املتشككني بكرم من الشركات 
الكبرى واالستشهاد بأقوالهم في اإلعالم على نطاق 
بعض  جانب  من  باهتمام  إليهم  واالستماع  واسع 
الفهم  على  مشروع  غير  تأثير  لهم  كان  احلكومات، 
العام. أما اليوم فإن كل عالِم مناخ يتمتع باملصداقية 
وأنه مرتبط  وأنه خِطر  املناخ حقيقي  بأن تغير  يؤمن 
بانبعاث ثاني أكسيد الكربون.  وتتفق احلكومات عبر 
أن  العلمي  اإلجماع  يعني  وال  الرأي.  ذلك  العالم مع 
اجلدل حول أسباب وعواقب االحترار العاملي قد انتهى. 
فعلم تغير املناخ يتعامل مع االحتماالت وليس األمور 
دليل  على  اآلن  يقوم  السياسي  اجلدل  لكن  املؤكدة. 

علمي على األقل. 
الدليل  املشكلة هي أن هناك فجوة كبيرة بني 
معظم  تفشل  حيث  السياسي.  والتحرك  العلمي 
املناخ.  تغير  تقليل  اختبار  في  اآلن  حتى  احلكومات 
التقييمي  لقد استجابت معظم احلكومات للتقرير 
الرابع الذي صدر مؤخرًا عن الفريق احلكومي الدولي 
تغير  على  الدليل  بأن  باالعتراف  املناخ  بتغير  املعني 
املناخ “ال لبس فيه” وأن العمل السريع مطلوب. وقد 
الثمانية  البلدان  جملموعة  التالية  االجتماعات  أكدت 
الصناعية على احلاجة إلى اتخاذ إجراءات مادية. وقد 
اعترفوا بأن السفينة تتجه نحو شيء ينذر بأنه جبل 
جليدي. لكن مازال عليهم لألسف أن يبدأوا في عمل 
وقائي حاسم عن طريق وضع حصص جديدة النبعاثات 

الغازات احلرارية. 
هناك إحساس حقيقي متاًما بأن الوقت واشك 
التعامل  يجب  حتديًا  املناخ  تغير  ويُعتبر  النفاذ،  على 
معه خالل القرن احلادي والعشرين بسبب عدم توفر 
األفق  هذا  ميثل  ال  لكن  متاحة  سريعة  تقنية  حلول 
حيث  واملراوغة  للتردد  مجاالً  الطويل  الوقت  من 
احلل مشكالت  وضع  أثناء  احلكومات  تواجه  أن  يجب 
يتدفق  وما  العالم  في  الكربون  كميات  من  اخملزونات 
إليها بسبب تتراكم مخزونات غازات االحتباس احلراري 
بسبب االنبعاثات املتزايدة. لكن حتى لو أوقفنا كافة 
إال  اخملزونات  االنبعاثات غًدا فلن يتم خفض مستوى 
ثاني  غاز  أن  هو  والسبب  فقط  جًدا  بطيء  بشكل 
أكسيد الكربون عند إطالقه يبقى في اجلو ملدة طويلة 
هذه  ملثل  ببطء  إال  املناخ  أنظمة  تستجيب  ال  بينما 
النظام  في  املندمج  الذاتي  القصور  وهذا  التغيرات. 
يعني أن هناك فجوة زمنية كبيرة بني تقليل الكربون 

اليوم وآثاره على املناخ في الغد.

تناقص  في  الناجح  التقليل  فرصة  مجال  إن 
الكربون  أكسيد  ثاني  لكمية  حد  وهناك  مستمر،  
الذي تستطيع األرض امتصاصه من دون خلق تأثيرات 
تغيير خطرة على املناخ - وإننا نقترب من تلك احلدود 
لنضمن  الزمن  من  عقد  من  أقل  إال  لدينا  وليس 
أن لدينا  الفرصة. لكن ال يعني هذا  استمرارية هذه 
عقًدا لنقرر ما إذا كنا سنتخذ أية خطوات بهذا الشأن 
أو إذا ما كنا سنضع خطة جملابهة الوضع، وإمنا لدينا 
عقداٌ من الزمن نبدأ فيه التحول نحو أنظمة طاقة 
منخفضة الكربون. الشيء الوحيد املؤكد في مجال 
إذا  أنه  هو  اليقني  عدم  من  عالية  مبستويات  يتميز 
العالم  القادم مثل العقد املاضي فإن  أصبح العقد 
سينحصر في طريق يتجه نحو ”الكارثتني املتالزمتني‘ 
التنمية  اجتاه  انعكاس  وهما  جتنبهما  ميكن  الذين 
البشرية في املدى القريب وخطر الكارثة اإليكولوجية 

بالنسبة إلى األجيال املستقبلية.
الفصح  جزيرة  التي ضربت  الكارثة  مثل  ومتاما 
حيث  املصير  هذا  مثل  حدوث  منع  املمكن  من  فإنه 
يوفر انتهاء فترة االلتزام احلالية ببروتوكول كيوتو عام 
األطراف  متعددة  إستراتيجية  لوضع  فرصًة   2012
إدارتنا لالعتماد املتبادل  ميكن أن تعيد تعريف كيفية 
تفاوض  في  األولوية  وتُعتبر  العاملي.  اإليكولوجي 
حكومات العالم على تلك االتفاقية هي حتديد كمية 
ووضع  والعشرين  احلادي  للقرن  املستدامة  الكربون 
في  يضع  الذي  التحديد  هذا  لتطبيق  إستراتيجية 

حسبانه املسؤوليات ”املشتركة واملتمايزة” للدول.
دول  حتمل  العملية  هذه  في  النجاح  ويتطلب 
العالم الغنية لدور قيادي ألنها تتحمل األثر األكبر في 
بصمة الكربون وألنها تتمتع بالقدرات الفنية واملالية 
لتحقيق تخفيض كبير ومبكر في االنبعاثات. لكن ال 
غنى عن مساهمة كل الدول التي تتسبب في هذه 
االنبعاثات، مبا فيها الدول النامية، لتحقيق اطار عمل 

ناجح ومتعدد األطراف.
يحدد هذا الفصل نطاق التحدي القادم، حيث 
املناخ  تغير  بني  التفاعل  إلى  األول  القسم  ينظر 
األدلة  الثاني فيسرد  القسم  أما  البشرية،  والتنمية 
املمكنة  والسيناريوهات  املناخ  علم  لنا  يوفرها  التي 
تفاصيل  الثالث  القسم  يوفر  بينما  احلرارة،  لتغير 
بصمة الكربون في العالم، ومن ثم نقارن في القسم 
الرابع اجتاهات االنبعاثات احلالية مع اجتاهات االنبعاثات 
سلوك  بنماذج  باالستعانة  والعشرين  الواحد  للقرن 
املناخ- كما ننظر إلى تكاليف االنتقال إلى مستقبل 
بني  اخلامس  القسم  يباين  بينما  استدامة،  أكثر 
االنبعاثات املستدامة ومنوذج عدم االكتراث  أساليب 
السائد حاليا. وينتهي الفصل بتحديد احلالة األخالقية 
واالقتصادية للعمل العاجل من أجل تقليل تغير املناخ 

والتكيف معه.

تتجاوز انبعاثات غاز ثاني 

أكسيد الكربون وغازات الدفيئة 

األخرى قدرة األرض املعتادة 

على استيعاب هذه الغازات
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تتعلق التنمية البشرية بالناس، كما تتعلق بتوسيع 
احلريات  وتوفر  الناس  أمام  احلقيقية  اخليارات  مدى 
ممارسة  من  الناس  متكن  التي  )القدرات(  امللموسة 
واحلرية  اخليار  لكن  بالتقدير.  نحوها  يشعرون  حياة 
غياب  مجرد  من  أكثر  يعنيان  البشرية  التنمية  في 
املرض  أو  بالفقر  تتأثر حياتهم  الذين  فأولئك  القيود3 
أو األمية ليسوا أحرارًا بأي معنى مقبول في ممارسة 
حياة يشعرون حيالها بالتقدير، كذلك األمر بالنسبة 
ألولئك احملرومون من احلقوق املدنية والسياسية التي 
يحتاجونها من أجل التأثير على القرارات التي تؤثر في 

حياتهم.
تشكل  التي  احملددة  القوى  أحد  املناخ  تغير  سيكون 
مؤشرات التنمية البشرية في القرن احلادي والعشرين 
حيث سيؤثر االحترار العاملي على كافة الدول بشكل 
املطر  وهطول  البيئة  على  تأثيره  خالل  من  مباشر 
واحلرارة وأنظمة الطقس. ولن يكون أحد معصوما من 
عواقبه، لكن ستكون بعض الدول واألشخاص عرضة 
بشكل أكبر من اآلخرين كما وتواجه اإلنسانية كلها 
على املدى البعيد مخاطر لكن على املدى األقرب متيل 
اخملاطر ومواطن الضعف إلى أن تصيب الناس األفقر 

في العالم.
وسيواكب تغير املناخ عجزاً كبيراً في التنمية البشرية. 
ومع أن هناك الكثير من األمور غير املؤكدة بالنسبة 
إلى توقيت التأثيرات املستقبلية وطبيعتها وحجمها، 
بسبب  انطلقت  التي  القوى  من  املتوقع  من  أنه  إال 
تزيد من حجم األضرار. وستظهر  أن  العاملي  االحترار 
هياكل املوقع واملعيشة كمؤشرات قوية على الضرر. 
إيكولوجية  مناطق  في  الفقراء  وجود  تركز  وبسبب 
ومناطق  للجفاف  معرضة  قاحلة  وأراٍض  هشة 
فقيرة  حضرية  وأحياء  للفيضانات  معرضة  ساحلية 
غير مستقرة، فإنهم معرضون بشدة خملاطر تغير املناخ 

- ويفتقدون املوارد إلدارة تلك اخملاطر.

اخللفية
التنمية  ونتائج  املناخ  تغير  بني  العالقة  ستتشكل 
البشرية على أساس االختالفات في التأثيرات املناخية 
االقتصادي  التوافق  قدرات  في  واالختالفات  احمللية 
أخرى.  عوامل  جانب  إلى  العامة  السياسة  وخيارات 
الكيفية  في  تفكير  أي  في  البداية  نقطة  وتُعتبر 
التي قد تسير بها سيناريوهات تغير املناخ كخلفية 

للتنمية البشرية. 
تشمل تلك اخللفية بعض األخبار اجليدة التي يتم 
إهمالها في الغالب. فمنذ نشر تقرير التنمية البشرية 
األول عام 1990، حدثت تطورات مذهلة - وإن كانت 
فقد  البشرية.  التنمية  في   - كبير  بشكل  متفاوتة 
الدول  الذين يعيشون في  انخفضت نسبة السكان 
النامية على أقل من دوالر واحد يومًيا من 29 باملائة 
عام 1990 إلى 18 باملائة عام 2004. كما انخفضت 
معدالت وفيات األطفال في نفس الفترة من 106 وفاة 
لكل ألف مولود حي إلى 83 وارتفع العمر املتوقع عند 
امليالد بثالث سنوات. وسار التطور في التعليم بنفس 

السرعة. وارتفع معدل إكمال التعليم األساسي على 
مستوى العالم من 83 باملائة إلى 88 باملائة بني عامي 

1999 و4.2005
لقد تسارع النمو االقتصادي، وهو شرط التنمية 
من  كبيرة  مجموعة  في  الفقر،  لتقليل  املستدامة 
الدول. وعلى أساس هذا النمو القوي، هبطت األعداد 
بني  مليون   135 مبعدل  مدقع  فقر  في  تعيش  التي 
عامي 1999 و2004. وقاد شرق آسيا عموًما والصني 
على وجه اخلصوص جزًء كبيرًا من هذا التطور. ثم إن 
ظهور الهند كاقتصاد سريع النمو مع ارتفاع نصيب 
الفرد من الدخل الوطني مبتوسط يبلغ 4-5 باملائة منذ 
منتصف التسعينيات قد خلق فرًصا ضخمًة لتنمية 
الصحراء  جنوب  إفريقيا  أن  ومع  متسارعة.  بشرية 
أنه  تتأخر في الكثير من نواحي التنمية البشرية إال 
توجد هنا أيًضا عالمات على التطور. فقد ارتفع النمو 
وبدأت نسبة األشخاص  االقتصادي منذ عام 2000 
الذين يعيشون في فقر مدقع باملنطقة في التراجع 
لم  للفقراء  املطلق  العدد  أن  من  الرغم  على  أخيرًا 

ينخفض.5
أما األخبار السيئة فهي أن القوى التي تولدت 
بعجز  يتسم  عالم  مع  ستتواكب  املناخ  تغير  عن 
وبالتفاوتات  البشرية  التنمية  في  ومتغلغل  عميق 
أن  ومع  ميلكون.  ال  ومن  ميلكون  من  بني  تفصل  التي 
آخرون  أن هناك  إال  للبعض  فرًصا  العوملة قد خلقت 
ـ  الدول  النمو االقتصادي في بعض  أدى  تأخروا. لقد 
مثل الهند - إلى تقدم معتدل في تقليل الفقر وفي 
التغذية. وفي دول أخرى - مبا في ذلك معظم إفريقيا 
جنوب الصحراء - يكون النمو االقتصادي بطيًئا وغير 
متكافئ بحيث يحافظ على تطور سريع في تقليل 
الفقر. وعلى الرغم من النمو السريع في أجزاء كبيرة 
احلالية فإن معظم  أنه وفًقا لالجتاهات  إال  من آسيا، 
اإلمنائية  األهداف  حتقيق  طريق  على  تسير  ال  الدول 
في  واحلرمان  املدقع  الفقر  بتقليل  واخلاصة  لأللفية 

املناطق األخرى بحلول عام 2015.
بتفصيل  البشرية  التنمية  حلالة  التعرض  يتم 
أكبر في مكان آخر من هذا التقرير. املهم في سياق 
تغير املناخ هو أن اخملاطر املنبثقة ستؤثر بشكل مباشر 
الفقر  عالية من  بالفعل مبستويات  تتسم  دول  على 

والضعف:
. مازال هناك حوالي مليار شخص  الفقر في الدخل	 
يعيشون على حافة البقاء على أقل من دوالر أمريكي 
 40  - شخص  مليار   2.6 يعيش  بينما  يومًيا،  واحد 
دوالرين  من  أقل  على   - العالم  سكان  من  باملائة 
الفقر  يقل  آسيا،  وبعيًدا عن شرق  يومًيا.  أمريكيني 
معدل   - بطئ  مبعدل  النامية  املناطق  معظم  في 
لأللفية  اإلمنائية  األهداف  أحد  يحقق  أن  من  أبطأ 
وهو الهدف اخلاص باحلد من الفقر املدقع إلى النصف 
بحلول عام 2015. وإذا لم يكن هناك تسارع في احلد 
أن  فيبدو  بعده،  وما   2008 عام  من  بدًء  الفقر  من 

الهدف لن يتحقق حلوالي 380 مليون شخص.6
كل  من  باملائة   28 حوالي  أن  املقدر  من   . التغذية	 
األطفال في الدول النامية سيكونون أقل من الوزن 

1.1 تغير املناخ والتنمية البشرية
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املنطقتان  وتُعتبر  النمو.  مكتملي  غير  أو  املطلوب 
اللتان متثالن معظم العجز هما جنوب آسيا وإفريقيا 
جنوب الصحراء - وكلتاهما بعيدتان عن املسار من 
وهو  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  أحد  حتقيق  ناحية 
إلى  التغذية  املصابني بسوء  بتقليل  اخلاص  الهدف 
النصف بحلول عام 2015. وإذا كان النمو االقتصادي 
الكبير في الهند ميثل أخبارًا جيدة ال لبس فيها، إال أن 
األخبار السيئة هي أن هذا النمو لم يتحول إلى تطور 
متسارع في تقليل سوء التغذية. فنصف األطفال 
الريفيني أقل من الوزن املطلوب بالنسبة إلى عمرهم 

- وهي نفس نسبة عام 1992 تقريًبا.7
وفيات  مجال  في  التطور  يتأخر   . األطفال	  وفيات 
األطفال عن التطور في اجملاالت األخرى. وميوت حوالي 
10 مليون طفل كل عام قبل سن اخلامسة، وميوت 
التغذية. حوالي 32  الفقر وسوء  غالبيتهم بسبب 
دولة فقط من 147 دولة يراقبها البنك الدولي تسير 
في طريق حتقيق أحد األهداف اإلمنائية لأللفية وهو 
بنسبة  األطفال  وفيات  من  باحلد  اخلاص  الهدف 
آسيا  جنوب  وتًُعتبر    8.2015 عام  بحلول  الثلثني 
عن  عام  بشكل  بعيدتان  الصحراء  جنوب  وإفريقيا 
حتقيق الهدف. ولن تتحقق األهداف اإلمنائية لأللفية 
وفًقا لالجتاهات احلالية بهامش ميثل 4.4 مليون وفاة 

إضافية عام 9.2015
. تستمر األمراض املعدية في اإلضرار بحياة  الصحة	 
الفقراء حول العالم. من املقدر أن 40 مليون شخصا 
البشرية/متالزمة  املناعة  نقص  بفيروس  مصابون 
حالة  ماليني   3 جانب  إلى  املكتسب،  املناعة  نقص 
وفاة في 2004. وهناك 350 - 500 مليون حالة مالريا 
كل عام، إضافة إلى 1 مليون وفاة: وتضم إفريقيا 90 
ما  ميثلون  إفريقيا  وأطفال  املالريا  وفيات  من  باملائة 
يزيد على 80 باملائة من وفيات املالريا في جميع أنحاء 

العالم.10
يجذب هذا العجز في التنمية البشرية االنتباه 
إلى عدم املساواة العميقة حول العالم. حيث حتصل 
نسبة األربعني باملائة التي تعيش على أقل من دوالرين 
أمريكيني يومًيا من سكان العالم على 5 باملائة من 
الدخل العاملي. وحتصل نسبة العشرين باملائة األغنى 
على ثالثة أرباع الدخل العاملي. وفي حالة إفريقيا جنوب 
متأخرة: وستشكل  بالكامل  املنطقة  فإن  الصحراء، 
حوالي ثلث الفقر في العالم عام 2015 بعد أن كانت 

تشكل اخلمس عام 1990.
يتزايد عدم املساواة في الدخل داخل الدول. ويؤثر 
إلى  النمو االقتصادي  الدخل على معدل حتول  توزيع 
احلد من الفقر. ويعيش أكثر من 80 باملائة من سكان 
الدخل.  في  التفاوتات  فيها  تتسع  دول  في  العالم 
وتُعتبر أحد العواقب أن املزيد من النمو مطلوب من 
أجل حتقيق تقليل مكافئ في الفقر. ويجب أن تنمو 
الدول النامية طبًقا ألحد التحليالت مبعدل يزيد على 
أجل  من   1990 لعام  السابق  املعدل  أضعاف  ثالثة 

حتقيق نفس اخلفض في مدى الفقر.11
يتقاطع التوزيع املنحرف للدخل مع جوانب أوسع 
من عدم املساواة. حيث تهبط معدالت وفيات األطفال 
النامي  العالم  في  فقرًا  األكثر  السكان  خمس  بني 
بنصف متوسط معدل الهبوط لدى اجلزء األكثر غنى، 
مما يعكس تباينات عميقة في التغذية وفي احلصول 
على اخلدمات الصحية.12  وفي عالم يتزايد التحضر 
فيه، تبقى التباينات بني سكان احلضر والريف كبيرة. 

وتضم املناطق الريفية ثالثًة من كل أربعة أشخاص 
اليوم  واحد في  أمريكي  دوالر  أقل من  يعيشون على 
وتضم نصيًبا مشابًها من سكان العالم الذين يعانون 
من سوء التغذية.13  لكن التحضر ليس مرادًفا للتطور 
البشري، فنمو أحياء الفقراء في احلضر يزيد على النمو 

احلضري بهامش كبير.
متثل حالة البيئة في العالم رابًطا حيويًا بني تغير 
املناخ والتنمية البشرية. وجذب تقييم األلفية للنظم 
 2005 في  املتحدة  األمم  عن  والصادر  اإليكولوجية 
االنتباه إلى التدهور العاملي في النظم اإليكولوجية 
واألراضي  املنغروف  مستنقعات  ذلك  في  مبا  احليوية، 
اإليكولوجية  وتُعتبر هذه األنظمة  والغابات.  الرطبة 
ضعيفة بدرجة عالية أمام تغير املناخ - وكذلك الناس 

الذين يعتمدون على اخلدمات التي توفرها.
املناخ  تغير  من  القلق  فيه  يتزايد  وقت  في 
السيناريوهات  في  التفكير  املهم  من  العالم،  حول 
األولية  الظروف  سياق  في  املعقدة  املستقبلية 
للتنمية البشرية. إن تغير املناخ ظاهرة عاملي لكن ال 
التنمية البشرية  آثار تغير املناخ على  ميكن استنتاج 
مت  التي  التغيرات  من  أو  العاملية  السيناريوهات  من 
العالم.  في  احلرارة  درجات  متوسط  في  بها  التنبؤ 
على  وقدرتهم  مرونتهم  في  )والدول(  الناس  ويتنوع 
كما  املناخ.  بتغير  املرتبطة  اإلضافية  اخملاطر  إدارة 

يتنوعون في قدرتهم على التكيف. 
سيؤدي عدم املساواة في القدرة على التعامل 
مع هذه اخملاطر إلى عدم مساواة أكبر في الفرص. ومع 
تكثف اخملاطر املتراكمة بسبب تغير املناخ مع الوقت 
فإنها ستتفاعل مع هياكل العيوب القائمة. وسيتم 
التهديد بشكل مباشر للتنمية البشرية املستدامة 
في السنوات والعقود التالية لعام 2015 وهو العام 

املستهدف لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

تغير مناخي خِطر - خمس ‘نقاط محددة’ في 
التنمية البشرية

مقياًسا  العاملية  احلرارة  درجة  متوسط  أصبح  لقد 
املقياس  هذا  ويخبرنا  العاملي.14  املناخ  حلالة  شائًعا 
بشيء مهم. فنحن نعلم أن حرارة العالم ترتفع وأن 
بحوالي  ازداد  قد  العالم  في  احلرارة  درجة  متوسط 
عصر  حلول  منذ  فهرنهايت(   1.3( مئوية  درجة   0.7
الصناعة. ونعلم أيًضا أن االجتاه يتسارع، حيث يرتفع 
متوسط درجة احلرارة في العالم مبعدل 2 درجة مئوية 
في املتوسط في كل عقد. ومع االرتفاع العاملي في 
درجة احلرارة تتغير األمناط احمللية لسقوط املطر وتتبدل 
وتذوب  البحار  حرارة  وترتفع  اإليكولوجية  املناطق 
تغير  مع  اإلجباري  التكيف  ويحدث  الثلجية.  القمم 
املناخ بالفعل حول العالم. ففي القرن اإلفريقي يعني 
التكيف أن النساء يضطررن إلى السير ملسافة أكبر 
ليجدن املاء في موسم اجلفاف. ويعني في بنغالديش 
التعامل  إلى  يضطرون  الفالحني  صغار  أن  وفيتنام 
والفيضانات  العواصف  تسببها  التي  اخلسائر  مع 

وتدفقات البحر األكثر حدوثًا.
لقد مرت خمس عشرة سنًة اآلن منذ أن حددت 
املناخ  تغير  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية 
وتشمل  األطراف.  متعدد  للعمل  العريضة  األهداف 
تلك األهداف تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في اجلو 

سيشكل تغير املناخ أحد القوى 

احلاسمة في صياغة فرص التنمية 

البشرية في القرن الواحد والعشرين
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في  اخلِطر  البشري  التدخل  سيمنع  “مستوى  عند 
نظام املناخ” كما تشمل مؤشرات منع اخلطر التثبيت 
اإليكولوجية  لألنظمة  يسمح  زمني  إطار  حدود  في 
األنظمة  انقطاع  وجتنب  طبيعي،  بشكل  بالتكيف 
االقتصادية  التنمية  شروط  على  واحلفاظ  الغذائية 

املستدامة.

تعريف كلمة ‘خِطر’
ذلك  يثير  خِطرًا؟  املناخ  تغير  يصبح  نقطة  أية  عند 
السؤال سؤاالً آخر: خِطر بالنسبة إلى من؟51 ما يكون 
خِطرًا بالنسبة إلى مزارع صغير يعيش في مالوي قد 
ال يبدو خِطرًا متاًما بالنسبة إلى مزرعة ضخمة مميكنة 
في الغرب األوسط من الواليات املتحدة. ميكن النظر 
وراء  من  جأش  برباطة  املناخ  تغير  سيناريوهات  إلى 
أنظمة حواجز األمواج في لندن أو مانهاتن السفلى 
لكن سيتم النظر إليها بانزعاج طبيعي في بنغالديش 

أو في دلتا نهر ميكونغ في فيتنام.
تعطي مثل هذه األفكار حتذيرًا من رسم خطوط 
محددة وسريعة تفصل بني تغير املناخ ‘اآلمن‘ و‘اخلِطر‘. 
فال ميكن استنتاج تغير املناخ اخلِطر من مجموعة من 
هو  ما  حد  يعتمد  حيث  فقط.  العلمية  املالحظات 
خِطر على األحكام ذات القيمة على ما ميثل تكلفًة 
واالقتصادية  االجتماعية  الناحية  من  مقبولة  غير 
االحترار.  من  محدد  مستوى  أي  عند  واإليكولوجية 
من  الكثير  وإلى  األشخاص  ماليني  إلى  وبالنسبة 
اخلطر  حد  العالم  جتاوز  فقد  اإليكولوجية  األنظمة 
ومستهدف  مقبول  أعلى  حًداً  حتديد  وإن  بالفعل. 
للزيادات املستقبلية في درجة احلرارة في العالم يثير 
أسئلة أساسية عن السلطة واملسؤولية. من املهم 
إلى حد كبير إدراك مدى امكانية أولئك الذين يواجهون 

أكبر األخطار التعبير عن قلقهم ووزن صوتهم.
جهد  أي  فإن  اإلنذارات،  هذه  كافة  مع  أنه  بيد 
ناجح لتقليل تغير املناخ يجب أن يبدأ بتحديد هدف. 
وتُعتبر نقطة البداية لدينا هي اإلجماع املتنامي بني 
علماء املناخ على حتديد حافة تغير املناخ اخلِطر. ويحدد 
أعلى  حًدا  باعتبارهما  مئويتان  درجتان  اإلجماع  ذلك 

معقوالً.16
املستقبلية  اخملاطر  تزيد  النقطة،  وبتجاوزهذه 
لتغير املناخ الكارثي بحدة. فيمكن أن يطلق الذوبان 
وغرب  غرينالند  في  اجلليدية  للصفائح  املتسارع 
في  تؤدي  وقفها  ميكن  ال  عمليات  اجلنوبي  القطب 
النهاية إلى ارتفاع مستويات البحر بعدة أمتار - وهي 
إجبارية  بشرية  توطني  إعادة  في  ستتسبب  نتيجة 
على نطاق واسع. وميكن أن تتحول مناطق ضخمة من 
األنهار  أعشاب سافانا. وستبدأ  إلى  املطيرة  الغابات 
اجلليدية التي تنكمش بالفعل في العالم في التدهور 
السريع. بعد حافة 2 درجة مئوية سيتكثف الضغط 
على أنظمة إيكولوجية مثل الشعاب املرجانية وعلى 
التنوع احليوي. وستؤدي آثار التغذية الراجعة املعقدة 
وفقدان  احمليطات  باحترار  واملرتبطة  الكربون  من 
الغابات املطيرة وذوبان الصفائح الثلجية إلى تسارع 

معدل تغير املناخ.
سيكون جتاوز حد 2 درجة مئوية )3.6 فهرنهايت( 
خطوًة عبر احلد متثل خطورًة كبيرًة ذات نتائج كارثية 

املدى  على  ستضع  كما  املستقبلية،  األجيال  على 
األقرب عقبات أمام التنمية البشرية، ومن هذا اجلانب 
في  تقع  حيث  مزدوج  لضرر  النامية  الدول  تتعرض 
املبكرة  اآلثار  أكثر  لبعض  تتعرض  استوائية  مناطق 
القطاع   - الزراعة  وتلعب  املناخ،  تغير  من  قسوًة 
بكثير  أكبر  واقتصاديًا  اجتماعًيا  دورًا   - تأثرًا  األسرع 
النامية تتسم قبل كل هذا مبستويات  فيها. والدول 
عالية من الفقر وسوء التغذية وسوء الوضع الصحي 
وخدمة  ناحية  من  الشديد  احلرمان  بني  اجلمع  ويدل 
التحتية  البنية  وقدرة  الضعيفة  االجتماعي  التأمني 
احملدودة على احتواء مخاطر املناخ من الناحية األخرى 

إلى إمكانية عالية النتكاس التنمية البشرية.

آليات   - املتباطئ  البشري  التطور  إلى  املناخ  تغير  من 
االنتقال 

محلية  ستكون  آثاره  لكن  عاملًيا  املناخ  تغير  يُعتبر 
اجلغرافيا  طريق  عن  املادية  اآلثار  حتديد  وسيتم 
والتفاعالت على املستويات الدنيا بني االحترار العاملي 
وأمناط الطقس القائمة. ويجعل النطاق الهائل لهذه 
التأثيرات التعميم صعًبا: فاملناطق املعرضة للجفاف 
مشكالت  ستواجه  الصحراء  جنوب  إفريقيا  في 
للفيضانات في جنوب  املعرضة  املناطق  تختلف عن 
أيًضا  ستتنوع  البشرية  التنمية  آثار  أن  كما  آسيا. 
األوضاع  مع  املناخ  أمناط  في  التغيرات  تفاعل  مع 
مسبًقا.  املوجودة  الهشة  واالقتصادية  االجتماعية 
اخملاطر  من  محددة  أنواع  خمسة  حتديد  ميكن  لكن 

املضاعفة النتكاس التنمية البشرية:
ثالثة  حوالي  يعتمد   . الزراعية	  اإلنتاجية  انخفاض 
من  أقل  على  يعيشون  الذين  العالم  سكان  أرباع 
دوالر أمريكي واحد يومًيا بشكل مباشر على الزراعة. 
إلى خسائر ضخمة  املناخ  تغير  وتشير سيناريوهات 
بتبادالت  املرتبطة  الغذائية  املنتجات  إنتاجية  في 
إفريقيا جنوب  أجزاء من  املطر في  اجلفاف وسقوط 
الصحراء وجنوب وشرق آسيا. وتصل اخلسائر املتوقعة 
في العوائد بالنسبة إلى األراضي اجلافة في إفريقيا 
 2060 عام  بحلول  باملائة   25 إلى  الصحراء  جنوب 
دوالر  مليار   26 يبلغ  العوائد  في  خسائر  بإجمالي 
أمريكي )باألسعار الثابتة لعام 2003( - وهو ما يزيد 
الثنائية احلالية في املنطقة. وميكن  عن املساعدات 
الزراعة  أن يتسبب تغير املناخ، من خالل تأثيره على 
شخص  مليون   600 يواجه  أن  في  الغذائي  واألمن 
آخرون سوء تغذية حاد بحلول عام 2080 فوق العدد 

الطبيعي في حالة عدم حدوث تغير في املناخ.17 
. سيؤدي جتاوز حافة 2 درجة  انعدام أكبر لألمن املائي	 
املياه  موارد  توزيع  في  أساسي  تغيير  إلى  مئوية 
املتسارع  اجلليدي  الذوبان  فسيتواكب  العالم.  في 
اإليكولوجية  املشكالت  مع  الهيمااليا  جبال  في 
ستزيد  حيث  وباكستان  والهند  الصني  شمال  في 
الفيضانات في البداية قبل أن يقل تدفق املياه إلى 
في  أما  للري.  واحليوية  األساسية  األنهار  أنظمة 
أمريكا الالتينية فإن الذوبان املتسارع لألنهار اجلليدية 
احلضر  لسكان  املياه  إمدادات  سيهدد  االستوائية 
والزراعة والكهرباء املائية وخاصًة في منطقة أنديز، 
وبحلول عام 2080، ميكن أن يرفع التغير املناخي عدد 
الناس الذين يواجهون شح املياه حول العالم مبعدل 

1.8 مليار شخص.18 
وحوادث  الساحلية  للفيضانات  املتزايد  	 التعرض 
الطقس القوية. يتنبأ الفريق احلكومي الدولي املعني 

لقد فتحت العوملة أبواب الفرص 

للبعض، لكنها أغلقتها 

أيضا في وجه البعض اآلخر



1

التحدي المناخي في القرن الحادي والعشرين

تقرير التنمية البشرية 2008/2007   24

بتغير املناخ بزيادة في حوادث الطقس القوية.19  وتأتي 
مقدمة  في  بالفعل  والفيضانات  اجلفاف  موجات 
الزيادة الثابتة في الكوارث املتعلقة باملناخ. حيث تأثر 
حوالي 262 مليون شخص سنويًا بني عامي 2000 
و2004 يعيش ما يزيد على 98 باملائة منهم في دول 
مئويتني  درجتني  من  بأكثر  احلرارة  زيادة  ومع  نامية. 
ستكون البحار األكثر حرارة وقودًا لعواصف استوائية 
أكثر عنًفا. وستزيد املناطق املتأثرة باجلفاف من حيث 
ويضر  للخطر  املعيشة  مصادر  يعرض  مما  املساحة 
العالم  تسبب  لقد  والتغذية.  الصحة  في  بالتطور 
احلادي  القرن  في  البحار  مستويات  رفع  في  بالفعل 
وستؤدي  السابقة،  االنبعاثات  بسبب  والعشرين 
زيادة درجة احلرارة بأكثر من 2 درجة مئوية إلى تسارع 
االرتفاع مما سيتسبب في نزوح واسع للناس في دول 
مثل بنغالديش ومصر وفيتنام وغرق عدة دول من دول 
اجلزر صغيرة. وميكن أن يؤدي ارتفاع مستويات البحار 
إلى  االستوائية  للعواصف  كثافة  األكثر  والنشاط 
زيادة عدد الذين يتعرضون لفيضانات ساحلية بعدد 

يتراوح ما بني 180 مليون و230 مليون.20
كافة  ستتسارع   . اإليكولوجية	  األنظمة  انهيار 
بعد  األنواع  النقراض  بها  التنبؤ  مت  التي  املعدالت 
حافة 2 درجة مئوية، ومتثل ثالث درجات مئوية نقطة 
كبير‘من  لـ”خطر  األنواع  من  باملائة   30-20 تعرض 
املرجانية  الشعاب  أنظمة  وستعاني  االنقراض.21  
إلى  يؤدي  واسع  من”انكماش‘  بالفعل  تتدهور  التي 
تغير اإليكولوجيات البحرية مع خسائر كبيرة للتنوع 
احليوي وخلدمات النظام اإليكولوجي. وسيؤثر هذا في 
املقابل على مئات املاليني من البشر الذين يعتمدون 

على األسماك في معيشتهم وتغذيتهم.
. سيؤثر تغير املناخ على الصحة  مخاطر صحية أكبر	 
عدد  سيتعرض  مستويات.  عدة  على  البشرية 
شخص  مليون   400-220 يبلغ  الناس  من  إضافي 

أن  املتوقع  ومن  أكبر.  بشكل  باملالريا  اإلصابة  خلطر 
بالنسبة  اجلوية  للعوامل  التعرض  معدالت  تزيد 
والتي متثل حوالي 90  الصحراء،  إفريقيا جنوب  إلى 
باملائة من الوفيات، بنسبة 16-28 باملائة في إحدى 

الدراسات.22
ال ميكن النظر بشكل منعزل إلى هذه العوامل 
البشرية  التنمية  انتكاس  إلى  تؤدي  التي  اخلمسة 
البعض  بعضها  مع  ستتفاعل  إنها  كبير.  بشكل 
قبل  من  املوجودة  البشرية  التنمية  مشكالت  ومع 
العمليات  أن  ومع  قوية.  هبوط  اجتاهات  سيخلق  مما 
واضحة بالفعل في كثير من الدول، إال أن جتاوز حافة 
2 درجة مئوية سيمثل حتوالً نوعًيا، حيث سيمثل حتوالً 
إلى دمار إيكولوجي واجتماعي واقتصادي أكبر بكثير.

سيكون لهذا التحول آثار كبير ذات مدى طويل 
على إمكانيات التنمية البشرية. وتقدم سيناريوهات 
تغير املناخ لقطة واقعية للمستقبل املنظور. لكنها 
لوقوع  احملتمل  املكان  أو  باملوعد  التنبؤ  من  متكننا  ال 
حادث مناخ معني، وإمنا مبتوسط االحتماالت املرتبطة 

بأمناط املناخ الناشئة.
من منظور التنمية البشرية، ميكن لهذه النتائج 
األضرار.  من  وتراكمية  ديناميكية  عمليات  تطلق  أن 
ونضع في الفصل الثاني منوذًجا يرصد هذه العملية 
لبيانات استقصاء محلي.  من خالل حتليل تفصيلي 
النتائج بقوة بعًدا خفًيا للتكاليف البشرية  وتوضح 
يتعرض  أن  احتمال مثالً  املناخ. هناك  بتغير  املرتبطة 
عام جفاف إلعاقة  في  املولودون  اإلثيوبيون  األطفال 
بنسبة  سنوات  بخمس  بعدها  الطبيعي  النمو  في 
أكبر بـ 41 باملائة من نظرائهم املولودين في عام لم 
يكن فيه جفاف. ويتحول هذا بالنسبة إلى 2 مليون 
طفل إثيوبي إلى فرص أقل لتنمية القدرات البشرية. 

تشهد األمطار احمللية مع ارتفاع 

درجات احلرارة العاملية تغيراً في أمناط 

سقوطها، كما تشهد املناطق 

اإليكولوجية تزحزحاً في مواقعها 

حيث تشهد البحار ارتفاعاً في درجات 

احلرارة بينما تذوب الصفائح اجلليدية 

التغير  فيه  بدأ  وقت  في   2007/2008 لعام  البشرية  التنمية  تقرير  يأتي 
املناخي - بعد أن مكث لفترة طويلة على األجندة الدولية- في تلقي أعلى 
قدر من االهتمام الذي يستحقه. وكانت النتائج األخيرة التي أوردها الفريق 
أكدت  فقد  مدوية،  عالية  خرجت  قد  املناخ  بتغير  املعني  الدولي  احلكومي 
املناخي وربطته بشكل مباشر  على نحو ال رجعة فيه على إحترار نظامنا 

باألنشطة البشرية اجلارية.
هذا  تقرير  وكان  ازدياد.  في  وهى  بالفعل  الوخيمة  آثارها  التغييرات  ولهذه 
يهدد  املناخي  التغير  أن  ذلك  احملك،  على  بأنهم  للجميع  قوياً  تذكيراً  العام 
بـ “كارثة مزدوجة”، لها انتكاساتها املبكرة التي تؤثر على التنمية البشرية 
التي ستؤثر أكثر ما تؤثر على الفقراء والضعفاء في هذا العالم ليعقبها 

بعد ذلك أخطار بعيدة األمد تطال اإلنسانية جمعاء.
فمع  الكوارث.  هذه  بعض من  عن  يتكشف  النقاب  نرى  بالفعل  بدأنا  وقد 
ارتفاع منسوب أسطح البحار وزيادة القوة التدميرية لألعاصير االستوائية، 
يواجه ماليني البشر االضطرار لهجر منازلهم والنزوح منها. كما سيضطر 
سكان األراضي اجلافة، وهم يشكلون بعضاً من ضعفاء كوكبنا، للتكيف 
مع أشكال القحط التي ستتخذ طابعاً استمرارياً ومتكرراً. ومع ذوبان األنهار 

والكتل اجلليدية، سوف تكون موارد املياه عرضة للخطر. 
وهذا احلصاد املبكر لإلحترار العاملي له تأثيره غير املتجانس على فقراء العالم، 
كما يعوق كذلك أية جهود مبذولة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية. بيد 
أنه لن يكون مبقدور أميا شخص على املدى البعيد- غنياً كان أو فقيرا- أن 

يدفع عن نفسه األخطار التي سيجلبها التغير املناخي.
إنني على قناعة بأن ما نفعله حيال هذا التحدي سوف يحدد معالم العصر 

الذي نعيشه بقدر ما سيحدد معاملنا نحن.
الذي  الطراز  من  عاملي  حتد  هو  املناخي  التغير  أن  كذلك  اإلميان  ويتملكني 

ولعل  معه.  والتعامل  مواجهته  على  الكيانات  كأقدر  املتحدة  األمم  تنهض 
هذا هو السبب الذي حدا بي أن أضع على رأس أولوياتي الشخصية العمل 
مع الدول األعضاء لضمان أن تلعب األمم املتحدة دورها فيه على أكمل وجه. 
إن التعامل مع التغير املناخي يتطلب حتركاً على اثنتني من اجلبهات. األولى، 
العالم في حاجة ملحة لزيادة السعي نحو تخفيف آثار االنبعاثات الغازية 
لالحتباس احلراري، ويقع على عاتق البلدان الصناعية مهمة إجراء تخفيضات 
البلدان  جانب  من  أكبر  ملشاركة  احلاجة  تبرز  كما  االنبعاثات.  لهذه  أعمق 
الغازية  انبعاثاتها  من  للحد  لها  احلوافز  توفير  مع  الصدد  هذا  في  النامية 
الرامية  النمو االقتصادي واجلهود  ذاته على  الوقت  بالتوازي مع احلفاظ في 

الستئصال الفقر.
فالعديد  األهمية.  في  التالية  العاملية  الضرورة  باعتباره  التكيف  ويطالعنا 
في  للمساعدة  حاجة  في  ضعفاً،  األكثر  النامية  األمم  خاصة  البلدان،  من 
حتسني قدرتها على التكيف. كذلك ثمة حاجة لدفعة كبرى لتوليد تقنيات 
جديدة ملكافحة التغيرات املناخية، وجلعل التقنيات املتجددة القائمة قادرة 

على االستمرار اقتصادياً، وكذلك للنشر السريع للتكنولوجيا. 
إن التغيرات املناخية تهدد كامل العائلة اإلنسانية. بيد أنها في الوقت ذاته 
العاملية.  املشكلة  لهذه  جماعية  استجابة  وصوغ  للتجمع  الفرصة  تتيح 
وإني آلمل أننا سوف ننهض كفرد واحد في مواجهة هذا التحدي ونترك عاملاً 

أفضل لألجيال القادمة.

بان كي مون
األمني العام لألمم املتحدة

التغير املناخي- معاً نربح املعركة إسهام خاص 
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ميكن لتغير املناخ من خالل آثره 

على الزراعة واألمن الغذائي 

أن يتسبب بنقص التغذية 

حلوالي 600 مليون شخص 

إضافي بحلول عام 2080

اإلضافية  اخملاطرة  حتى  أنه  املهم  املعنى  ويُعتبر 
البسيطة بحدوث املزيد من موجات اجلفاف ميكن أن 
تؤدي إلى تراجعات كبيرة في التنمية البشرية. إن تغير 

املناخ سيخلق مخاطرً إضافية كبيرة.
البشرية  التنمية  خسائر  كل  قياس  ميكن  ال 
املرتبطة بتغير املناخ على شكل نتائج كمية. فالتنمية 
البشرية تتعلق أيًضا على املستوى األساسي بأناس 
لهم دور في القرارات التي تؤثر على حياتهم. وعندما 
يتحدث أمارتيا سني احلائز على جائزة نوبل عن النظر 
إلى التنمية باعتبارها احلرية فإنه يجذب االنتباه إلى 

دور الكائنات البشرية كعوامل للتغيير االجتماعي مع 
التأكيد على كل من “العمليات التي تسمح بحرية 
األعمال والقرارات والفرص الفعلية التي ميلكها الناس 
باعتبار ظروفهم الشخصية واالجتماعية”.32  ويُعتبر 
ومصدرًا  العمل  حرية  من  عميًقا  مانًعا  املناخ  تغير 
 - البشرية  من  جزء  على  سيكون  التمكني.  لعدم 
نطاق  على  العالم  في  األفقر  شخص  مليار  الـ6.2 
واسع - االستجابة لقوى تغير املناخ التي ال يتحكمون 
فيها والتي تتم إدارتها من خالل خيارات سياسية في 

دول ليس لهم فيها صوت.

1.2 علم املناخ وميزانية الكربون العاملية

نقطة  املناخ  تغير  على  العلمي  الدليل  فهم  يُعتبر 
بداية لفهم حتديات التنمية البشرية في القرن احلادي 
العلمية  األدبيات  من  ضخم  قدر  هناك  والعشرين. 
حول املوضوع. نركز هنا على اإلجماع الذي مت التوصل 
إليه من جانب الفريق احلكومي الدولي املعني بتغير 
من  الضخمة  املساحات  إلى  االنتباه  لفت  مع  املناخ 
عدم اليقني بشأن النتائج املستقبلية. عند النظر إلى 
املستقبل في ظل تغير املناخ، هناك الكثير من-األمور 
املعروفة بعدم معرفتها“ - حوادث ميكن التنبؤ بها لكن 
من دون أي تأكد من حيث توقيتها أو حجمها. وليس من 
املفاجئ أن العلماء ال يستطيعون التأكد من الكيفية 
الدقيقة التي ستستجيب بها األنظمة اإليكولوجية 
في األرض النبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن نشاط 

بشري. إننا نعيش مع جتربة لم تتم أبًدا من قبل.
طريق  على  نسير  أننا  والواضح   املعروف  من 
سيقود، لو لم يتم تصحيحه، إلى احتمال كبيرٍ جًدا 
من نتائج تغير املناخ اخلِطرة والتي ستؤدي إلى سلسلة 
من التراجعات في التنمية البشرية على املدى القريب 

وصوالً إلى كوارث إيكولوجية على املدى البعيد.

التغير املناخي الناجم عن البشر 
لقد مرت األرض طوال تاريخها بتأرجحات بني الفترات 
الدافئة والباردة. وقد مت تتبع هذه التحوالت في املناخ 
ومت التوصل إلى مجموعة من ‘احلتميات املناخية‘ مبا 
الشمسية  والتقلبات  املدارية  التنويعات  ذلك  في 
لغازات  اجلوي  والتركيز  املاء  وبخار  البركاني  والنشاط 
الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون. تقع التغيرات التي 

نراها حتدث اليوم مبعدل أسرع وبأحجام وأمناط أقوى ال 
ميكن تبريرها بالدورات الطبيعية.

األرض  سطح  حرارة  درجة  متوسط  يُعتبر 
املقياس األكثر أهمية لتغير املناخ. ورمبا كانت درجات 
فترة  أية  في  األعلى  املاضي  القرن  نصف  في  احلرارة 
نصف قرن طوال 1300 عاماً املنصرمة ويعيش العالم 
اآلن أو يقارب من أكثر املستويات القياسية حرارًة في 
بدأت  والتي  اجلليدية  العصور  بني  ملا  احلالية  الفترة 
قوي  دليل  وهناك  مضت.  عاماً   12000 حوالي  منذ 
شهدت  حيث  مستمر  تسارع  في  العملية  أن  على 
إحدى عشرة سنة من بني االثني عشرة سنة األكثر 
حرارة منذ عام 1850 بني عامي 1995 و2006. وقد 
ارتفعت درجة حرارة األرض على مدى املائة عام املاضية 
7 درجات مئوية، إضافة إلى التنوعات الهائلة ما بني 
يبلغ  العقود  املقارنة بني  السنوات. لكن على أساس 
املاضية  االجتاه اخلطي لالحترار طوال اخلمسني سنًة 
حوالي ضعف االجتاه اخلطي اخلاص باملائة عام املاضية 

)الشكل 1.1(.24
درجات  ارتفاع  بني  تربط  ساحقة  علمية  أدلة  هناك 
التركيزات اجلوية لثاني أكسيد الكربون  احلرارة وزيادة 
الغازات  هذه  تأثير  ويكمن  األخرى.  الدفيئة  وغازات 
اإلشعاع  من  بجزء  االحتفاظ  في  اجلو  في  املوجودة 
الصادر ومن ثم رفع درجة حرارة األرض. وإن ‘تأثير ظاهرة 
الدفيئة‘ الطبيعية هذه هو الذي يجعل كوكبنا قابالً 
الكوكب  فإن  التأثير  هذا  دون  من  حيث  فيه،  للحياة 
الدورات  وطوال  مئوية.  درجة   30 مبعدل  أبرد  سيكون 
األربع السابقة من اجلليد واالحترار على األرض، كانت 
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ارتفاعات غير مسبوقة في  وأطلق  ثورًة صناعيًة  بدأ 
اإلنتاجية.

حدث التحول الثاني الكبير بعدها مبائة وخمسني 
عاًما. لقد كان البترول مصدرًا للطاقة البشرية منذ 
ألف سنة، حيث كان لدى الصني آبار بترول في القرن 
الرابع. لكن تطويع البترول حملرك االحتراق الداخلي في 
أوائل القرن العشرين كان بداية ثورة في النقل. لقد أدت 
احملروقات من فحم وبترول، إلى جانب الغاز الطبيعي، 
إلى تغيير اجملتمعات البشرية مع توفير الطاقة التي 
الثروة واإلنتاجية. وقد أدت  زيادات كبيرة في  إلى  أدت 

أيًضا إلى تغير املناخ.
األخيرة  السنوات  في  مطول  جدل  هناك  كان 
احلرارة  درجة  في  العاملية  التغيرات  عالقة  حول 
أن  العلماء  بعض  رأى  وقد  البشرية.  بالنشاطات 
أهمية. لكن  أكثر  األخرى  والقوى  الطبيعية  الدورات 
البركاني  النشاط  مثل  الطبيعية  العوامل  أن  مع 
من  كبيرًا  جزًء  تفسر  أن  ميكن  الشمسية  والكثافة 
االجتاه العاملي لدرجات احلرارة في أوائل القرن التاسع 
عشر، إال أنها ال تفسر االرتفاع منذ ذلك الوقت. كما 
مت رفض عوامل أخرى مرشحة لتفسير االحترار العاملي. 
درجات  في  األخيرة  التغيرات  بأن  مثالً  القول  مت  فقد 
احلرارة ميكن أال تكون بسبب غازات االحتباس الدفيئة 
وإمنا بسبب الزيادات في اخملرجات واإلشعاعات الكونية 
القادمة من الشمس. وأظهر البحث التفصيلي في 
هذا االدعاء أنه في العقدين املاضيني هبطت مخرجات 
الشمس في احلقيقة بينما ارتفعت درجات احلرارة على 

األرض.26 
العلماء  لكن  األسباب.  حول  اجلدل  يستمر  قد 
منذ  اجلوهرية  املسائل  بخصوص  قرار  على  أجمعوا 
تقييمي  تقرير  آخر  في  القرار  ذلك  تأكيد  ومت  فترة. 
والذي  املناخ  بتغير  املعني  الدولي  احلكومي  للفريق 
توصل إلى أنه “من املستبعد متاًما تفسير تغير املناخ 
العاملي بعيًدا عن وجود قوى خارجية”.27  ومبعنى آخر 
يكون معظم  أن  باملائة   90 بأكثر من  احتمال  هناك 
االحترار امللحوظ راجًعا إلى غازات الدفيئة الناجتة عن 

نشاط بشري.

الكميات   - العالم  في  الكربون  حسابات 
والتدفقات والبالوعات

لقد أعطى تغير املناخ إشارة مهمة إلى حقيقة تكون 
البشرية  األنشطة  تقع  األحيان.  بعض  في  منسية 
في أنظمة إيكولوجية ال تتميز بحدود وطنية. وتكون 
على  عواقب  األنظمة  لهذه  املستدامة  غير  لإلدارة 
البيئة وعلى رفاهية الناس اليوم وفي املستقبل. ومع 
حدوده  إلى  اخلِطر  املناخ  تغير  تهديد  تقليل  افتراض 
الدنيا فإنه سيكون من أعراض اإلدارة غير املستدامة 

للموارد اإليكولوجية على نطاق عاملي.
األنظمة  مع  البشرية  الطاقة  أنظمة  تتفاعل 
يطلق  حيث  معقدة.  بطرق  العاملية  اإليكولوجية 
استخدامات  وتغييرات  األحفوري  الوقود  احتراق 
الكربون  أكسيد  ثاني  األخرى  والنشاطات  األراضي 
الذي يتم تدويره باستمرار بني اجلو واحمليطات واحمليط 
احليوي لألرض. ومتثل التركيزات احلالية لغازات الدفيئة 
النتائج الصافية لالنبعاثات السابقة ومتت موازنتها 

تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو
(جزء في المليون) غاز ثاني أكسيد الكربون

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون
غيغا طن ثاني أكسيد الكربون
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المصدر:  مركز تحليل بيانات غاز ثاني أكسيد الكربون 2007، 
.2007a الفريق الحكومي المعني بتغير المناخ

الشكل 1.1   تزيد انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المتزايدة 
ارتفاع  في  وتتسبب  الجو  في  الغاز  تركز  من 

درجات الحرارة

هناك عالقة كبيرة بني التركيزات اجلوية لثاني أكسيد 
الكربون ودرجة احلرارة.25

املعدل  هو  احلالية  االحترار  دورة  في  يختلف  ما  لكن 
السريع الذي تزيد به تركيزات ثاني أكسيد الكربون، 
اجلوية منذ  الكربون  ثاني أكسيد  زادت كميات  حيث 
عصور ما قبل الصناعة مبعدل الثلث - وهو معدل زيادة 
املاضية على  العشرين ألف سنة  ال سابق له طوال 
األقل. وتشير األدلة املأخوذة من املقاطع املستعرضة 
للجليد إلى أن التركيزات اجلوية احلالية تتجاوز املعدل 
الطبيعي للـ650 ألف سنة املاضية. وقد كانت الزيادة 
في كميات ثاني أكسيد الكربون مصحوبًة بتركيزات 

متزايدة من غازات الدفيئة األخرى.
من  متفردًة  ليست  احلالية  االحترار  دورة  أن  مع 
ناحية التغير في درجة احلرارة، إال أنها فريدة في جانب 
البشرية  فيها  تقوم  مرة  أول  إنها  وهي  مهم  واحد 
البشري يطلق  اجلنس  لقد كان  الدورة عمًدا.  بتغيير 
االحتراق  طريق  عن  اجلو  في  الكربون  أكسيد  ثاني 
األراضي ألكثر من 500  استخدامات  والتغيرات في 
حتولني  إلى  املناخ  تغير  إيعاز  ميكن  لكن  سنة.  ألف 
استبدال  مت  حيث  الطاقة  استخدام  في  كبيرين 
الطاقة املائية بالفحم في التحول األول - وهو مصدر 
للطاقة أنتجته الطبيعة على مدى ماليني السنوات. 
وكان الفحم الذي مت تطويعه لتقنيات جديدة هو الذي 
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بعمليات إزالة كيميائية وفيزيائية. وتقوم تربة األرض 
وحياتها النباتية ومحيطاتها بدور ”بالوعات الكربون‘. 
وميثل ثاني أكسيد الكربون املصدر الرئيسي للتركيزات 
املتزايدة، أما غازات الدفيئة املعمرة األخرى مثل امليثان 
النشاطات  عن  والناجمة  النيتروز  أكسيد  وثاني 
الزراعية والصناعة فتختلط مع ثاني أكسيد الكربون 
أثر”اإلرغام  أو  االحترار  إجمالي  قياس  ومت  اجلو.  في 
أكسيد  ثاني  غاز  مكافئ  أساس  على  اإلشعاعي‘  
الكربون.28  ويبلغ املعدل املستدام للزيادة في اإلرغام 
األربعة  الدفيئة طوال  غازات  الناجم عن  اإلشعاعي 
عقود املاضية ستة أضعاف سرعته على األقل في أي 

وقت قبل الثورة الصناعية.
ميكن التعبير عن دورة الكربون على أساس نظام 
بسيط من التدفقات اإليجابية والسلبية. وبني عامي 
ثاني  من  كلية  حمولة   26 إطالق  مت  و2005،   2000
أكسيد الكربون في اجلو في كل عام. ومع هذا التدفق، 
مت امتصاص حوالي 8 حموالت كلية من ثاني أكسيد 
الكربون في احمليطات ومتت إزالة 3 حموالت كلية أخرى 
من ثاني أكسيد الكربون من جانب احمليطات واألرض 
سنوية  زيادة  هناك  الصافي:  التأثير  النباتية.  واحلياة 
الكربون في  ثاني أكسيد  تبلغ 15 حمولة كلية من 

اخملزونات اجلوية من غازات الدفيئة في األرض.
التركيز العاملي من ثاني أكسيد  كان متوسط 
عام  في  املليون  في  جزء   379 حوالي  يبلغ  الكربون 
2005. وتضيف غازات الدفيئة املعمرة األخرى حوالي 
75 جزًء في املليون لهذا اخملزون عند قياسه على أساس 
آثار اإلرغام اإلشعاعي. لكن األثر الصافي لكل انبعاثات 
غازات الدفيئة الناجمة عن البشر يقل بسبب التأثير 
من  كبيرة  درجات  وهناك  الضبابية.29   للغازات  املبرد 
عدم اليقني فيما يتعلق بهذه التأثيرات املبردة، وطبًقا 
تعادل  املناخ،  بتغير  املعني  الدولي  احلكومي  للفريق 
الناجم عن الغازات الدفيئة  التأثيرات تقريًبا االحترار 

غير ثاني أكسيد الكربون.30 
الكربون  أكسيد  لثاني  اجلوية  التركيزات  تسير 
في اجتاه تصاعدي حاد.31  وتزيد مبعدل يبلغ حوالي 1.9 
جزًء في املليون في كل عام. لقد كان معدل منو التركيز 
العشر  طوال  فقط  الكربون  أكسيد  لثاني  السنوي 
سنوات املاضية أسرع بحوالي 30 باملائة من متوسط 
األربعني سنة املاضية.32  وفي الواقع زاد ثاني أكسيد 
التصنيع  اجلو طوال 8000 عام سبقت  الكربون في 

مبعدل 20 جزًء في املليون.
لالمتصاص  احلالية  املعدالت  فهم  يختلط 
مع  األحيان  بعض  في  الكربون  بالوعات  جانب  من 
املعدل”الطبيعي‘. ويتم التجني على بالوعات الكربون 
 - العالم  في  بالوعة  أضخم  مثالً  خذ  الواقع.  في 
احمليطات والتي متتص كمية من ثاني أكسيد الكربون 
تزيد على ما تطلقه بـ0.1 حمولة كلية فقط سنويًا. 
ويتم غمرها اآلن بكمية 2 حمولة كلية سنويًا - أي 
أكثر من املعدل الطبيعي بعشرين مرة.33  والنتيجة 
هي تدمير إيكولوجي خطير مما يؤدي إلى كون احمليطات 
أكثر احترارًا وحمضية. وتهاجم احلمضية املتصاعدة 
للشعاب  األساس  أحجار  أحد  هي  التي  الكربونات 
تقع  التي  الصغيرة  العضوية  والكائنات  املرجانية 
عند بداية سلسلة الغذاء البحرية. وطبًقا لالجتاهات 
احلالية، ميكن أن تؤدي االنبعاثات املستقبلية من ثاني 
احمليطات  في  كيميائية  أوضاع  إلى  الكربون  أكسيد 

لم حتدث طوال 300 مليون عام املاضية إال في أثناء 
احلوادث الكارثية القصيرة.34 

في  للتراكم  املستقبلي  املعدل  حتديد  سيتم 
بني  العالقة  طريق  عن  الدفيئة  غازات  مخزونات 
سيئة  أخبار  وهناك  الكربون.  وبالوعات  االنبعاثات 
على كال اجلبهتني. فمن املتوقع أنه بحلول عام 2030 
ستزيد انبعاثات غازات الدفيئة مبعدل يتراوح بني 50 
و100 باملائة على مستويات عام 35.2000  وفي نفس 
أن تنكمش قدرة األنظمة اإليكولوجية  الوقت ميكن 
االنبعاثات. وهذا ألن  في األرض على امتصاص هذه 
عمليات التغذية الراجعة بني املناخ ودورة الكربون قد 
تؤدي إلى إضعاف القدرة االمتصاصية حمليطات وغابات 
األكثر  احمليطات  متتص  املثال  سبيل  وعلى  العالم. 
وميكن  الكربون  أكسيد  ثاني  من  أقل  كميات  حرارة 
أن تنكمش الغابات املطيرة مع درجات احلرارة األعلى 

والسقوط األقل للمطر.
بشأن  املؤكدة  غير  األمور  وضع  بدون  وحتى 
فإننا  االعتبار  في  املستقبل  في  الكربون  امتصاص 
غازات  مخزون  تراكم  في  سريعة  زيادة  نحو  نتجه 
تدفق  لنزيد  احلنفيات  نفتح  فإننا  وبالتالي  الدفيئة. 
املياه إلى حمام مغمور بالفعل. وينعكس الغمر على 
إلى جو  الكربون  ثاني أكسيد  به  يدخل  الذي  املعدل 

األرض ويتم حبسه فيه.

واملعروف  املعروف   – املناخ  تغير  سيناريوهات 
بعدم معرفته وغير املؤكد

املناخ  تغير  مواجهة  بالفعل  عليه  يتعني  العالم  إن 
في املستقبل، حيث ترتفع اخملزونات اجلوية من غازات 
الدفيئة مع الزيادات في االنبعاثات. وبلغت االنبعاثات 
اإلجمالية لكل غازات الدفيئة حوالي 48 حمولة كلية 
الكربون عام 2004 - وهي  ثاني أكسيد  من مكافئ 
زيادة بحجم اخلمس منذ عام 1990. وتعني التركيزات 
العاملية  احلرارة  درجات  أن  الدفيئة  املتزايدة من غازات 
ستستمر في الزيادة مع الوقت. وسيتم حتديد معدل 
التغير في درجة احلرارة  النهائي من  الزيادة واملستوى 
وغازات  الكربون  أكسيد  ثاني  تركيزات  طريق  عن 

الدفيئة األخرى. 
التنبؤ بحوادث معينة  املناخ  أمناط  ال تستطيع 
ترتبط باالحترار العاملي. ما تستطيع فعله هو محاكاة 
نطاقات االحتماالت ملتوسط التغير في درجة احلرارة. 
ومع أن عمليات وضع األمناط نفسها معقدة بشدة، 
تبًعا  أنه  وهو  يظهر  بسيًطا  واحًدا  استنتاًجا  أن  إال 
احلالية  التركيزات  تدفع  أن  ميكن  احلالية  لالجتاهات 
لغازات الدفيئة العالم نحو تغير في املناخ مبستويات 

تزيد كثيرًا على حافة 2 درجة مئوية. 

حرارة العالم في تزايد
الفيزيائي  املناخ،  لعلم  األوائل  الرواد  أحد  تنبأ 
السويدي سفانتي آرينيوس، بدقة مذهلة بأن مضاعفة 
مخزونات ثاني أكسيد الكربون في جو األرض سترفع 
املتوسط العاملي لدرجات احلرارة بني 4 و5 درجات مئوية 
- وهناك مغاالة بسيطة في التقدير طبًقا للنماذج 
احلديثة للفريق احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ.36  
وافترض آرينيوس بدقة أقل أن األمر سيستغرق حوالي 
3000 سنة لتتضاعف التركيزات اجلوية بالنسبة إلى 
مستويات عصر ما قبل الصناعة. وباالجتاهات احلالية 
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في  والتغير  الثبات  نقطة  بني  العالقة  تُعتبر 
درجة احلرارة غير مؤكدة. لقد مت استخدام سيناريوهات 
الفريق احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ من أجل 
حتديد مجموعة من النطاقات املمكنة لتغير درجات 
احلرارة في القرن احلادي والعشرين مع مؤشر لـ”أفضل 
 .)1.2 والشكل   1.1 )اجلدول  نطاق  كل  داخل  تقدير‘ 
يتراوح ذلك التقدير األفضل ما بني 2.3 درجة مئوية 
و4.5 درجة مئوية )باإلضافة إلى زيادة بخمس درجات 
مئوية منذ بداية احلقبة الصناعية حتى عام 1990(38، 
األعلى  القيم  استبعاد  “ال ميكن  أنه  الرغم من  على 
بكثير من 4.5 درجة مئوية”.39  ومبعنى آخر ال تشير اية 
من سيناريوهات الفريق احلكومي الدولي املعني بتغير 
املناخ إلى وجود مستقبل لتغير املناخ اخلِطر حتت حافة 

2 درجة مئوية.

من املمكن بحلول عام 2080 أن 

يؤدي تغير املناخ إلى زيادة عدد 

األشخاص الذي يواجهون شح 

املياه إلى حوالي 1.8 بليون نسمة
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توقعات درجات الحرارة العالمية: سيناريوهات الفريق الشكل 1.2  
الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ

متوسط توقعات زيادة الحرارة (درجة مئوية)

مدى عدم الثقة

تغير مناخ خطر

نسبة لمستويات ما قبل التصنيع نسبة لمستويات 1999

سيناريو الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
سيناريو الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
سيناريو الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ

مالحظة: تصف سيناريوهات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ 
إلى أنماط مستقبلية ممكنة لنمو السكان والنمو االقتصادي والتغير التقني 

 A1 وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناجمة عنها. ويفترض السيناريو
نموا متسارعًا في نمو السكان واالقتصاد مع االعتماد على الوقود األحيائي 

(A1F1)، والطاقة غير المعتمد على الوقود األحيائي (A1T) أو على 
مزيج من اإلثنين (A1B). أما السيناريو A2 فيفترض نموا اقتصاديًا أبطأ 

يصحبه عولمة أقل مع تزايد كبير في عدد السكان، بينما يضم السيناريو 
B2 و B1 تخفيضًا في االنبعاثات مع تزايد في كفاءة استغالل الموارد 

.(B2) مع تزايد في الحلول المحلية (B1) وتحسين التقنيات

2007a المصدر: الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ

مقارنة بدرجات احلرارة لفترة ما قبل عصر 
التصنيع )درجة مئوية(

مقارنة مبتوسط درجات احلرارة )درجة مئوية(
ألعوام 1980-1999

سيناريوهات الفريق احلكومي الدولي املعني 
بتغير املناخ

1.1 )0.9–0.3( 0.6 ثابت التركيزات لعام 2000

2.3 )2.9–1.1( 1.8 B1 سيناريو

2.9 )3.8–1.4( 2.4 A1T سيناريو

2.9 )3.8–1.4( 2.4 B2 سيناريو

3.3 )4.4–1.7( 2.8 A1B سيناريو

3.9 )5.4–2.0( 3.4 A2 سيناريو

4.5 )6.4–2.4( 4.0 A1F1 سيناريو

مالحظة:تصف سيناريوهات الفريق احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ إلى أمناط مستقبلية ممكنة لنمو السكان والنمو االقتصادي 
والتغير التقني وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناجمة عنها. ويفترض السيناريو A1 منوا متسارعاً في منو السكان واالقتصاد مع 
االعتماد على الوقود األحيائي )A1F1(، والطاقة غير املعتمد على الوقود األحيائي )A1T( أو على مزيج من اإلثنني )A1B(. أما السيناريو 

زايد كبير في عدد السكان، بينما يضم السيناريو B1 و B1 تخفيضاً في  اً أبطأ يصحبه عوملة أقل مع ت A2 فيفترض منوا اقتصادي
.)B2( زايد في احللول احمللية زايد في كفاءة استغالل املوارد وحتسني التقنيات )B1( مع ت االنبعاثات مع ت

املصدر: الفريق احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ

ميكن الوصول إلى هذه النقطة، أي حوالي 550 جزًء 
في املليون، بحلول منتصف ثالثينيات هذا القرن.

احلرارة  درجة  املستقبلية في  الزيادات  ستعتمد 
غازات  مخزونات  عندها  تثبت  التي  النقطة  على 
الدفيئة. وأيًا كان املستوى، يتطلب االستقرار تقليل 
مكافئة  عندها  تكون  التي  النقطة  إلى  االنبعاثات 
خالل  من  الكربون  أكسيد  ثاني  امتصاص  ملعدل 
عمليات طبيعية ومن دون تدمير األنظمة اإليكولوجية 
االنبعاثات فوق هذا  الكربون. وكلما بقيت  لبالوعات 
املستوى ارتفعت النقطة التي تثبت عندها اخملزونات 
املتراكمة. رمبا تبلغ قدرة األرض الطبيعية على املدى 
البعيد على إزالة غازات الدفيئة من دون إحداث دمار 
الكربون  لبالوعات  اإليكولوجية  لألنظمة  مستدام 
أكسيد  ثاني  و5 حمولة كلية من مكافئ   1 بني  ما 
االنبعاثات حالًيا حول معدل 48  دوران  الكربون. ومع 
حمولة كلية من مكافئ ثاني أكسيد الكربون تقريًبا، 
زائدًة على قدرة األرض على  فإننا نضع حالًيا حمولًة 

احلمل مبعامل يتراوح ما بني 10 و50.
طبًقا  االرتفاع  في  االنبعاثات  استمرت  إذا 
لالجتاهات احلالية فإن اخملزونات ستزيد مبعدل 4-5 أجزاء 
في املليون بحلول عام 2035 - أي ضعف املعدل احلالي 
 550 إلى  بذلك  املتراكمة  اخملزونات  وسترتفع  تقريًبا. 
جزًء في املليون. وحتى من دون زيادات أخرى في معدل 
ما  إلى  الدفيئة  غازات  االنبعاثات، ستصل مخزونات 
يزيد على 600 جزء في املليون بحلول عام 2050 و800 

جزء في املليون بنهاية القرن احلادي والعشرين.37 
لقد وضع الفريق احلكومي الدولي املعني بتغير 
اجتاهات  املناخ مجموعًة من ستة سيناريوهات حتدد 
تختلف  والعشرين.  احلادي  للقرن  املقبولة  االنبعاثات 
التغير  افتراضات  حيث  من  السيناريوهات  هذه 
السكاني والنمو االقتصادي وأمناط استخدام الطاقة 
وتقليل استخدامها. وال تشير اية من السيناريوهات 
املليون  في  جزء   600 من  أقل  حد  عند  الثبات  إلى 
لغازات  بتركيزات  السيناريوهات  من  ثالثة  وترتبط 

الدفيئة تبلغ 850 جزًء في املليون أو أعلى. 

معدالت ارتفاع درجات احلرارة مع توقعات مخزون الكربون للعام 2080اجلدول 1.1 
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االجتاه نحو تغير مناخ خِطر
احلكومي  للفريق  األفضل  التقدير  نطاق  يقلل  قد 
والعشرين  احلادي  للقرن  املناخ  بتغير  املعني  الدولي 
على  املناخ  تغير  تقتصر ظاهرة  ال  أوالً  املشكلة.  من 
القرن احلادي والعشرين فقط. بل ستستمر التغيرات 
في درجات احلرارة مع التركيزات املتزايدة لثاني أكسيد 
الكربون وغازات الدفيئة األخرى في احلدوث في القرن 
الثاني والعشرين. ثانًيا ال تستبعد التقديرات األفضل 
احتمال  املناخ  بتغير  املعني  الدولي  للفريق احلكومي 
نطاق  فهناك  املناخ.  تغير  من  أعلى  وقوع مستويات 
الثبات  من  معني  مستوى  أي  عند  االحتماالت  من 
بتجاوز درجة احلرارة احملددة. وتشمل نطاقات االحتماالت 

التوضيحية احملددة في عمل وضع األمناط ما يلي: 
	 سيؤدي الثبات عند معدل 550 جزًء في املليون، وهو 
أقل من أقل نقطة في سيناريوهات الفريق احلكومي 
بنسبة  احتمال  إلى  املناخ،  بتغير  املعني  الدولي 
املناخ  لتغير  مئوية  درجة   2 حافة  بتجاوز  باملائة   80

اخلِطر.40
إلى  املليون  في  جزًء   650 معدل  عند  الثبات  	 يؤدي 
احتمال يتراوح ما بني 60 و95 باملائة بتجاوز 3 درجات 
بنسبة  باحتمال  الدراسات  بعض  وتتنبأ  مئوية. 

35-68 باملائة بتجاوز 4 درجات مئوية.41 
ما  وهو  تقريًبا،  املليون  في  جزًء   883 معدل  	 عند 
التقليل اخلاص  يقع متاًما داخل نطاق سيناريو عدم 
بالفريق احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ، ستكون 
هناك فرصة بنسبة 50 باملائة لتجاوز زيادة مبعدل 5 

درجات مئوية.42
متثل نطاقات االحتماالت أداًة معقدًة لرصد شيء ذي 
أهمية كبيرة بالنسبة إلى مستقبل كوكبنا. فالزيادة 
في املتوسط العاملي لدرجة احلرارة مبعدل يفوق 2-3 
إيكولوجية  تأثيرات  معه  سيجلب  مئوية  درجات 
واجتماعية واقتصادية مدمرة بشكل كبير. وسيخلق 
أيًضا خطرًا أكبر من تأثيرات كارثية عن طريق القيام 
بدور مطلق تأثيرات التغذية الراجعة القوية من التغير 
في درجات احلرارة إلى دورة الكربون. ستؤدي زيادات درجات 
تضخيم  إلى  مئوية  درجة   4-5 يفوق  مبعدل  احلرارة 
اآلثار مع زيادة كبيرة الحتمال حدوث نتائج كارثية في 
العملية. في ثالثة على األقل من سيناريوهات الفريق 
احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ، تزيد فرص جتاوز 
الزيادة مبعدل 5 درجات مئوية على 50 باملائة. ومبعنى 
آخر، هناك طبًقا للسيناريوهات احلالية احتمال أقوى 
بكثير أن يتجاوز العالم حافة 5 درجات مئوية من أن 

يبقى داخل حافة تغير املناخ بـ2 درجة مئوية.
إن أحد طرق فهم هذه اخملاطر هي التطلع إلى ما قد 
تعنيه حلياة الناس العاديني. ال تخلو حياتنا جميعا من 
اخملاطر. فأي شخص يقود سيارة أو يسير في الشارع 
يواجه مخاطرًة صغيرًة جًدا بوقوع حادث سيؤدي إلى 
إصابة خطيرة. وإذا زادت خطورة مثل هذا احلادث إلى 
ما فوق 10 باملائة فإن معظم الناس سيفكرون كثيرًا 
قبل القيادة أو التمشي، أي أن فرصة حدوث اإلصابة 
اخلطيرة بنسبة واحد إلى عشرة ليست مخاطرة قابلة 
للتجاهل. إما إذا زادت احتماالت وقوع حادث خطير إلى 
جادة  إجراءات  اتخاذ  في  الشروع  فإن مسألة   50:50
على  نسير  أننا  إال  ملحة.  ستصبح  اخملاطر  لتقليل 
انبعاثات غازات الدفيئة يجعل تغير املناخ  طريق من 
اخلِطر أمرًا مؤكًدا فعلًيا إلى جانب مخاطرة عالية جًدا 

في عبور حافة الكارثة اإليكولوجية. إنها سبب ملح 
لتقليل اخملاطرة لكن العالم ال يتحرك.

هناك احتمال حقيقي متاًما أنه في خالل قرن واحد أو 
أكثر قليالً ستشهد االجتاهات احلالية زيادًة في درجات 
احلرارة العاملية بأكثر من 5 درجات مئوية. ويقارب ذلك 
احلرارة  درجة  متوسط  في  حدثت  التي  الزيادة  الرقم 
منذ نهاية آخر عصر جليدي منذ حوالي 10000 سنة 
مضت. وخالل هذه الفترة كانت معظم كندا ومناطق 
واسعة من الواليات املتحدة مغطاة باجلليد، بينما كان 
نهر لورينتايد اجلليدي العمالق يغطي جزًء كبيرًا من 
وكان  املتحدة  الواليات  وسط  وشمال  شرق  شمال 
عمق اجلليد يبلغ عدة أمتار. ونتيجة لتراجع ذلك اجلليد، 
وانكشف عن تشكيالت  العظمى  البحيرات  تكونت 
أرضية جديدة مبا في ذلك جزيرة لوجن آيالند. كما كان 
جزء كبير من شمال أوروبا وشمال غرب آسيا مغطى 

أيًضا باجلليد.
ال تنبغي املبالغة في املقارنات بني تغير املناخ في القرن 
احلادي والعشرين والتحول من العصر اجلليدي األخير. 
التي  االحترار  عمليات  مع  مباشر  تشابه  يوجد  فال 
جتري اآلن. لكن الدليل اجليولوجي يشير بقوة إلى أن 
التغيرات في درجة احلرارة على نطاق واسع وبالسرعة 
جغرافية  في  حتوالت  إلى  تؤدي  اآلن  بها  جتري  التي 
األرض إلى جانب تغييرات ملحوظة في توزيع األنواع 

واجلغرافيا البشرية.
احلرارة  درجة  في  للتغير  االحتماالت  نطاقات  تساعد 
أهداف  حتديد  في  الدفيئة  غازات  بتركيزات  املرتبط 
التقليل. ونستطيع عن طريق تغيير تدفق االنبعاثات 
تغيير معدل تراكم مخزونات غازات الدفيئة وبالتالي 
احلرارة.  لدرجات  معينة  أهداف  جتاوز  احتماالت  تغيير 
واخملزونات  الدفيئة  غازات  تدفقات  بني  العالقة  لكن 
املستقبلية  احلرارة  درجات  وسيناريوهات  املتراكمة 
بني  الطويلة  الزمنية  فاملساحة  بسيطة.  ليست 
أعمال اليوم ونتائج الغد مندمجة في النظام. ويجب 
بالتالي أن تتعامل سياسات تقليل تغير املناخ مع قوى 
على  تأثيرًا مهًما  متلك  التي  الكبيرة  الذاتي  القصور 

توقيت التقليل.
متثل   . املستقبلية	  اخملزونات  حتدد  احلالية  االنبعاثات 
الذاتي.  القصور  قوى  إحدى  األساسية  الكيمياء 
يبقى  اجلو  الكربون في  ثاني أكسيد  ينطلق  عندما 
هناك لفترة طويلة. حيث يبقى النصف من كل طن 
مت إطالقه في اجلو لفترة تتراوح ما بني عدة قرون وعدة 
آالف من السنوات. ويعني هذا أن بقايا ثاني أكسيد 
الكربون الذي مت إطالقه عند تشغيل أول محرك بخاري 
يعمل بالفحم من تصميم جون نيوكومني في أوائل 
القرن الثامن عشر مازالت موجودة في اجلو. وكذلك 
بقايا االنبعاثات الناجتة عن أول محطة كهرباء تعمل 
إديسون  توماس  تصميم  من  العالم  في  بالفحم 
والتي مت افتتاحها في مانهاتن السفلى عام 1882، 
التي  الدفيئة  غازات  اليوم مع عواقب  نعيش  ونحن 
مت إطالقها من جانب األجيال السابقة - وستعيش 

األجيال املستقبلية مع عواقب انبعاثاتنا. 
تراجع  أزرار  توجد  ال   . واالستقرار	  والتدفقات  اخملزونات 
ولن  الدفيئة،  غازات  مخزونات  لتقليل  سريعة 
احلادي  القرن  أواخر  في  يعيشون  الذين  الناس  يجد 
عالم  إلى  حياتهم  أثناء  للعودة  الفرصة  والعشرين 
من 450 جزًء في املليون إذا واصلنا مسيرتنا املعتادة. 
الذي  الدفيئة  غازات  من  املتراكم  اخملزون  سيعتمد 

مير العالم حالياً بأدفئ فترة 

شهدها وفقا للسجالت 

املتوفرة والتي تغطي عصرنا 

اجلليدي احلالي والذي بدأ 

قبل حوالي 12 ألف سنة
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احلاضر  تربط  التي  االنبعاثات  سير  على  يرثونه 
باملستقبل. ولن يؤدي االستمرار في إطالق االنبعاثات 
باملستويات احلالية إلى تقليل اخملزونات ألنها تتجاوز 
الكربون في األرض على االمتصاص.  بالوعات  قدرة 
وسيؤدي ثبات االنبعاثات عند مستويات عام 2000 
إلى زيادة اخملزونات مبا يزيد على 200 جزًء في املليون 
العمليات  وبسبب  والعشرين.  احلادي  القرن  بنهاية 
املطلوب  االنبعاثات  تقليل  معدل  يُعتبر  التراكمية 
جًدا  حساًسا  االستقرار  أهداف  من  أي  لتحقيق 
العاملية.  االنبعاثات  في  الذروة  وملستوى  للتوقيت 
زمنًيا وأعلى كان مطلوبًا  أبعد  الذروة  فكلما كانت 
حتقيق تخفيضات أعمق وأكثر سرعة لتحقيق هدف 

التثبيت احملدد.
القرن  أواخر  بحلول   . ببطء	  تستجيب  املناخ  أنظمة 
احلادي والعشرين، ستكون األعمال التي يتم القيام 
رئيسًيا في التأثير على تغير املناخ.  بها اليوم عامالً 
تأثيرات  إلى  تؤدي  لن  اليوم  التقليل  جهود  لكن 
ملحوظة إال بعد عام 43.2030  والسبب هو انه ال 
يؤدي تغيير مسارات االنبعاثات إلى استجابة متزامنة 
في أنظمة املناخ. ستستمر احمليطات التي امتصت 
حوالي 80 باملائة من الزيادة في االحترار العاملي في 
الذوبان  في  اجلليدية  الصفائح  وستستمر  األرتفاع 

طبًقا ألي سيناريو متوسط املدى.

مستقبل غير مؤكد و‘مفاجآت بغيضة’ - مخاطرة كارثية 
في ظل تغير املناخ

إن ارتفاع متوسط درجة احلرارة في العالم ميثل نتيجًة 
متوقعة لتغير املناخ. إنها أحد ”األمور املعروفة‘ التي 
أيًضا  وهناك  املناخ.  مناذج  وضع  عمليات  من  تظهر 
مجموعة كبيرة من ”األمور املعروفة بعدم معرفتها‘. 
هناك حوادث ميكن التنبؤ بها إلى جانب وجود مساحات 
وحجمها.  بتوقيتها  ترتبط  اليقني  عدم  من  واسعة 
ومتثل اخملاطر غير املؤكدة وامللحوظة للنتائج الكارثية 

جزًء من سيناريو تغير املناخ الذي يظهر.
يلفت التقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي 
الدولي املعني بتغير املناخ االنتباه إلى مجموعة كبيرة 
أن  احملتمل  باحلوادث  املرتبطة  املؤكدة  غير  األمور  من 
تكون كارثية. لقد برز حادثان من هؤالء أثناء اجلدل حول 
الزوالي  تغير املناخ. أولهما هو انتكاس دورة االنقالب 
في  الدافئة  املياه  تنقل  التي  الضخمة  الدورة  وهي 
احمليط األطلنطي. وتعادل احلرارة التي يتم نقلها من 
جانب تيار اخلليج الدافئ حوالي 1 باملائة من استخدام 
هذا  احلرارة  لنقل  نتيجًة  للطاقة.44   احلالي  البشرية 
وتكون  مئوية  درجات   8 مبعدل  زيادة  نحو  أوروبا  تتجه 
ملناخ  تهديد  إنه  الشتاء.  في  واضحة  األضخم  اآلثار 
من  قلق  نقاط  إلى  باإلضافة  نسبًيا  املعتدل  أوروبا 
مستقبل  حول  القلق  أثارت  أخرى  مناطق  في  املناخ 

دورة االنقالب الزوالي. 
تتدفق  التي  اإلضافية  العذبة  املياه  حتديد  مت 
باعتبارها  اجلليد  ذوبان  نتيجة  األطلنطي  احمليط  إلى 
الزوالي.  االنقالب  دورة  إبطاء  أو  قوًة محتملًة إلغالق 
شمال  سيضع  الدافئ  اخلليج  تيار  توقف  أن  حيث 
أوروبا على طريق عصر جليدي مبكر. ومع أن الفريق 
أنه  إلى  توصل  املناخ  بتغير  املعني  الدولي  احلكومي 
من غير احملتمل حدوث حتول مفاجئ ضخم في القرن 
احلادي والعشرين، إال أنه يحذر من أنه “ال ميكن تقييم 
التغيرات ذات املدى األطول في دورة االنقالب الزوالي 

احملتمل  النطاق  أن  إلى  باإلضافة  موثوق”.  بشكل 
قد  هذا  أن  ومع  باملائة.   10-5 مازال  مفاجئ  لتحول 
اإلحصائية  احلسابات  أساس  يكون “مستبعًدا” على 
أن  إال  املناخ،  بتغير  املعني  الدولي  احلكومي  للفريق 
حجم التهديد وعدم اليقني الكبير اللذان يحيطان به 
ميثالن سبًبا قويًا إلتباع سلوك وقائي لصالح األجيال 

املستقبلية.
البحر  مستويات  على  الشيء  نفس  ينطبق 
احلكومي  الفريق  سيناريوهات  تشير  حيث  املرتفعة. 
الدولي املعني بتغير املناخ إلى زيادات تتراوح ما بني 20 
و60 سنتيمترًا بحلول نهاية القرن احلادي والعشرين. 
وذلك أكثر من تغير هامشي. باإلضافة إلى أن التقرير 
القيم  استبعاد  ميكن  “ال  بأنه  يُقر  الرابع  التقييمي 
اجلليد  تشكيالت  على  النتائج  ستعتمد  األكبر”. 
وعمليات الذوبان املعقدة وعلى التأثيرات املعقدة لدورة 
الكربون. ويتوقع الفريق احلكومي الدولي املعني بتغير 
الضخمة  اجلليدية  الصفائح  تقلص  استمرار  املناخ 
إلى  املتزايدة  البحار  ملستويات  كمصدر  غرينالند  في 
اجلليدية  الصفائح  اليقني من مستقبل  جانب عدم 
للقطب اجلنوبي. لكن بالنسبة إلى القطب اجلنوبي 
بأن  املناخ  بتغير  املعني  الدولي  احلكومي  الفريق  يُقر 
النماذج احلديثة توفر دليالً يشير إلى العمليات التي 
اجلليدية  الصفائح  تعرض  “زيادة  إلى  تؤدي  أن  ميكن 

لالحترار”.45 
تزيد عن  املؤكدة مشكلة  األمور غير  متثل هذه 
الدليل  في  أوالً  نفكر  دعونا  عابر.  أكادميي  قلق  مجرد 
البحر  ومستويات  اجلليدية  الصفائح  ذوبان  على 
اآلن  حتى  البحر  مستوى  في  االرتفاع  كان  املتزايدة. 
يتحكم به التوسع احلراري بسبب درجات احلرارة املتزايدة 
وليس ذوبان اجلليد - لكن ميكن أن يتغير هذا. بالنسبة 
إلى البشرية ككل رمبا يكون التفكك املتسارع والزوال 
النهائي للصفائح اجلليدية في غرينالند وغرب القطب 
اجلنوبي هما األكبر بني كل التهديدات املرتبطة بتغير 
املناخ. وتشير أدلة حديثة إلى أن مياه احمليط التي ترتفع 
حرارتها تعمل اآلن على تآكل بعض األرفف اجلليدية 
لغرب القطب اجلنوبي مبعدل عدة أمتار في العام. وقد 
زادت مساحة غرينالند التي يحدث فيها ذوبان اجلليد 
اخلمسة  أثناء  باملائة   50 تتجاوز  بنسبة  الصيف  في 
القلق على مصير  تزايد  املاضية. لقد  وعشرين عاًما 
األرفف اجلليدية في القطب اجلنوبي منذ أن انهار جرف 
الرسن بي اجلليدي الضخم عام 2002. وانفصلت عدة 

ُجرف جليدية أخرى بسرعة في السنوات األخيرة.46 
يُعتبر أحد أسباب عدم اليقني من املستقبل هي 
أن تفكك الصفائح اجلليدية ميكن أن يحدث بسرعة 
شديدة أكبر من سرعة تكوينها. وحسبما ورد عن أحد 
وكالة  في  يعمل  والذي  العالم  في  املناخ  علماء  أبرز 
الفضاء األمريكية الشمالية )ناسا( فانه ميكن أن يؤدي 
االستمرار في السيناريو املعتاد من تفكك الصفائح 
اجلليدية في القرن احلادي والعشرين إلى ارتفاعات في 
القرن.  هذا  في  أمتار   5 حدود  في  البحار  مستويات 
الذوبان املتسارع  والحظ أن هذا ال يضع في االعتبار 
للصفائح اجلليدية في غرينالند والزوال الكامل الذي 
البحار.47   مستويات  إلى  أمتار   7 حوالي  سيضيف 
ويحدد الفريق احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ ما 
اإلجماع. لكن  األدنى من  املشترك  احلد  اعتباره  ميكن 
تقييمه للمخاطر واألمور غير املؤكدة ال يشمل الدليل 
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احلديث على الذوبان املتسارع كما أنه ال يسهم في 
توضيح احتمال حدوث تأثيرات واسعة النطاق لكنها 
أن  هي  واحملصلة  الكربون.  لدورة  متاًما  مفهومة  غير 
التقليل  جانب  إلى  متيل  قد  الرئيسية  اخملاطر  أعداد 

اخلاطىء لقيمتها احلقيقية.
واحمليطة  معرفتها‘  بعدم  املعروفة  ”األمور  متثل 
صارًخا  مثاالً  ارتفاعا”  املتزايدة  البحر  مبستويات 
البشرية  تواجه  التي  التهديدات  على  خاص  بشكل 
جمعاء. ويُعتبر الشيء الوحيد املؤكد هو أن االجتاهات 
احلالية واألدلة السابقة تعطي إرشاًدا ضعيًفا بشأن 
املستقبل. فمن املمكن أن يطلق تغير املناخ عدًدا من 
”املفاجآت‘ مثل االستجابات السريعة غير اخلطية من 

نظام املناخ لإلرغام الناجم عن البشر )املربع 1.1(. 
لقد وضع علماء املناخ حًدا فاصالً بني ”املفاجآت 
اآلن  إليها  النظر  يتم  التي  وتلك  تخيلها  املمكن 
باعتبارها ممكنة لكنها غير محتملة )ذوبان الصفائح 
الزوالي  االنقالب  دورة  انتكاس  أو  القطبية  اجلليدية 
التي  أو اخملاطر  و”املفاجآت احلقيقية‘  يُعتبران مثاالن( 
لم يتم حتديدها بسبب تعقد أنظمة املناخ.48  ويعتبر 
تأثيرالتغذية املرجتعة بني تغير املناخ ودورة الكربون )مع 
إمكانيًة  التي تعطي  احلرارة  درجة  تغييرات في  وجود 
املفاجآت  هذه  مصدر  متوقعة(  غير  لنتائج  أكبر 

احملتملة.
امتصاص  بأن  تفيد  متزايدة  أدلة  لدينا  ويتوفر 
الكربون سيضعف مع ارتفاع درجات احلرارة، كما تشير 

النماذج التي قام بها مركز هادلي إلى أن تأثيرالتغذية 
االمتصاص  قدرة  من  يحد  قد  لتغيراملناخ  املرجتعة 
مساوية إلى استقرار بدرجة 450 جزء باملليون مبقدار 
من  سنوات  تسعة  مقدار  أو  كلية  حمولة   500
االنبعاثات العاملية وفقاً ملستويات االنبعاثات احلالية.49  
والعواقب العملية آلثارالتغذية املرجتعة لدورة الكربون 
مستويات  على  ذروتها  إلى  تصل  قد  األنبعاثات   ان 
منخفضة أو ميكن تخفيضها بشكل أسرع خصوصاً 

عند توفر تركيزات مرتفعة من غازات الدفيئة.
تكون  أن  يُحتمل  التي  النتائج  أال جتذب  ينبغي 
فهناك  قربًا.  األكثر  اخملاطر  عن  بعيًدا  االنتباه  كارثية 
التفكك املتقدم  البشرية لن ينتظر  قسم كبير من 
هذه  ظل  في  بالكارثة  ليشعر  اجلليدية  للصفائح 
الظروف. ميكن اجلدل حول األرقام احملددة، لكن بالنسبة 
أي   - العالم  سكان  بني  األفقر  باملائة  األربعني  إلى 
فإننا على حافة حوادث   - مليار شخص   2.6 حوالي 
البشرية  التنمية  إمكانيات  ستعّرض  مناخ  تغير 
للخطر. وسنتحدث حول هذه النقطة بكم أكبر من 

التفاصيل في الفصل الثاني.

متيل اجتاهات نسب تركيز غاز 

ثاني أكسيد الكربون اجلوية 

إلى االرتفاع بشكل كبير

تبديل  بإمكانها  التي  اإليجابية  املرجتة  التغذية  تأثيرات  من  الكثير  هناك 
قدر كبير من  أن  بيد  والعشرين،  احلادي  للقرن  املناخي  التغير  سيناريوهات 
عدم اليقني يحوم حول تأثيرات التغذية املرجتة اإليجابية في السيناريوهات 

التي طرحها الفريق احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ.
الغطاء  تفكك  عمليات  في  االرجتاعات  من  العديد  لوحظت  قد  كانت 
اجلليدي. وأحد األمثلة على ذلك هو إنقالب األلبيدو - وهى عملية تظهر 
بالثلج  املغطى  اجلليد  يقوم  حيث  الذوبان.  في  والثلج  اجلليد  يبدأ  عندما 
يذوب  وعندما  الفضاء.  إلى  عليه  الساقط  الشمس  ضوء  معظم  بإعادة 
الطاقة  من  اكبر  قدر  إعتاما  األكثر  اجلاف  اجلليد  ميتص  السطحي،  اجلليد 
يجعل  ومبا  اجلليد،  طبقة  خالل  الناجت  املُذاب  املاء  يتسلل  ثم  الشمسية. 
قاعدتها زلقة فُيعجل من انفصال اجلبال اجلليدية وهبوطها داخل احمليط. 
ومع انفصال املزيد من اجلبال اجلليدية عن الطبقة اجلليدية إلى داخل احمليط، 
تفقد الطبقة اجلليدية كتلتها ويغرق سطحها إلى ارتفاع أقل، حيث تكون 
درجة احلرارة أكثر دفئاً، فيجعلها بذلك تذوب بشكل أسرع. وفى أثناء ذلك، 
تضيف احمليطات الدافئة ارجتاعاً إيجابياً لهذه العملية، حيث تذيب التراكم 
بني  حاجزاً  دائماً  التي تشكل   - اجلليدية  اجلُرف   - الشواطئ  على  اجلليدي 

الطبقات اجلليدية وبني احمليط. 
نتيجة  سيبيريا  في  التجمد  دائمة  لألراضي  املتسارع  الذوبان  ويطالعنا 
لإلحترار العاملي كشيء يبعث على القلق، فذلك من شأنه أن يطلق كميات 
كبيرة من امليثان - وهو أحد غازات االحتباس احلراري الفعالة- في الغالف 
اجلوى، وهو ما من شانه أن يزيد من االحترار واملعدل الذي تذوب به األراضي 

دائمة التجمد.
وينهض التفاعل بني التغير املناخي والقدرة اإلغراقية للكربون التي تتمتع 
بها الغابات املطيرة كأحد األمثلة على أشكال عدم يقني التغذية املرجتة 
كربونية”  “بنوك  باعتبارها  إليها  النظر  ميكن  املطيرة  فالغابات  األيجابية. 
واسعة. فاألشجار في منطقة األمازون في البرازيل تخزن وحدها 49 مليار 
ومع  أخرى.  طن  مليار   6 اندونيسيا  غابات  تختزن  بينما  الكربون،  من  طن 
ارتفاع درجات احلرارة العاملية، ميكن ألمناط التغير املناخي أن تولد العمليات 
املستودعات  هذه  من  الكربون  من  كبيرة  إطالق كميات  إلى  التي ستؤدى 

الكربونية.
مواجهة  في  مزعجة  مبعدالت  لالنكماش  حالياً  املطيرة  الغابات  وتتعرض 
الضغوط التجارية الستغاللها من أعمال تقطيع األخشاب غير املشروعة 
فإن  احلالي،  منوالها  نفس  على  األمور  سارت  وإذا  األنشطة.  من  وغيرها 
منطقة  أجزاء  معظم  في  احلرارة  درجات  ترتفع  بأن  تتنبأ  املناخية  النماذج 
األمازون مبقدار 6-4 درجة مئوية بحلول عام 2100. وهذا من شأنه أن يحول 
30 باملائة من غابات األمازون املطيرة لنوع من أنواع السافانا اجلافة، وذلك 
في  الوطني  الفضاء  أبحاث  رعاية معهد  أُجريت حتت  التي  لألبحاث  وفقاً 
البرازيل. وهذه النتيجة بدورها سوف تزيد من إجمالي االنبعاثات العاملية لغاز 
ثاني أكسيد الكربون. ونظراً ألن الغابات املطيرة تقوم بإعادة تدوير نصف 
وتيرة  تسارع  فإن  أخرى،  مرة  اجلوى  الغالف  إلى  األقل  على  الساقط  املطر 

جتريف الغابات سوف يزيد من القحط ويدفع بانتشار مناطق السافانا.

.FAO 2007b; Hansen 2007a, 2007b; Houghton 2005; Nobre 2007; Volpi 2007 :المصدر

تأثيرات التغذية املرجتة ميكن أن تسّرع من تغير املناخ املربع 1.1  
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اخملاطرة وعدم اليقني كسببني للتحرك 
كيف ينبغي أن يستجيب العالم لألمور غير املؤكدة 
أسلوب  املعلقني  بعض  يؤيد  املناخ؟  بتغير  املرتبطة 
ضوء  في  التقليل  جهود  توجيه  مع  ونرى‘  ”ننتظر 
للفريق  التقييمي  التقرير  إلى  النظر  يتم  التطورات. 
احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ وإلى إشارة علم 
إلى مخاطر غير مؤكدة مع احتماالت  املناخ األوسع 
املتوسط  املدى  في  عاملية  كارثة  لوقوع  ضعيفة 

باعتبارهما أساًسا لتأجيل التحرك. 
عدد  جتاوز  في  االستجابات  هذه  مثل  تفشل 
بوضع  املتعلقة  العامة  السياسة  اختبارات  من 
في  أوالً  فكر  املناخ.  تغير  لتقليل  استراتيجيات 
التي حددها علم  االستجابة لنطاق من االحتماالت 
املناخ. وال متثل هذه النطاقات مبررًا للتراخي. إنها دعوة 
استراتيجيات  وتطوير  احملددة  اخملاطر  طبيعة  لتقييم 
لتقليل اخملاطر. وكما يقول عدد من القادة العسكريني 
البارزين في الواليات املتحدة، لن ينظر قائد في امليدان 
إلى مخاطر بحجم تلك اخملاطر التي يفرضها تغير املناخ 
ويقرر أال يقوم بعمل بسبب عدم اليقني: “ال ميكننا أن 
ننتظر التأكد. إن عدم القيام بعمل ألن التحذير ليس 

محدًدا مبا فيه الكفاية أمر غير مقبول”.05 
تعيد طبيعة اخملاطر املرتبطة باألمور غير املؤكدة 
ثالث  من  التقييم  ذلك  على  التأكيد  املناخ  تغير  في 
نواح: أوالَ، هذه مخاطر تهدد كل األجيال املستقبلية 
مستوى  ارتفاعات  تتغلب  فقد  بالكوارث  للبشرية 
البحر املصاحبة النهيار الصفائح اجلليدية في غرينالند 
وغرب القطب اجلنوبي على دفاعات الفيضانات حتى 
في أغنى الدول مع غمر مساحات ضخمة من فلوريدا 
وجزء كبير من هولندا إلى جانب إغراق دلتا نهر الغاجن 
النتائج  عكس  ميكن  ال  ثانًيا،  وشانغهاي.  والجوس 
املرتبطة باخملاطر، فال ميكن استعادة الصفائح اجلليدية 
لغرب القطب اجلنوبي من جانب األجيال املستقبلية. 
ثالًثا، يقف عدم اليقني في كال الطريقني، حيث هناك 
فرصة أن تكون النتائج أكثر إهالًكا بنفس قدر أن تكون 

أكثر اعتداالً. 
يسكنها  واحدة  دولة  من  يتكون  عالم  في 
مواطنون يشتركون في القلق بشأن رفاهية األجيال 

املستقبلية سيكون تقليل تغير املناخ أولويًة ملحًة. 
ميكن النظر إليه باعتباره سياسًة تأمينيًة ضد اخملاطر 
الكارثية وأمرًا إلزامًيا يقوم على اعتبارات املساواة عبر 
األجيال. سيتم النظر إلى عدم اليقني في هذا العالم 
أساًسا  باعتباره  ليس  واحدة  دولة  من  يتكون  الذي 
مع  التحرك  سبب  على  دليالً  باعتباره  وإمنا  للتراخي 

التصميم على تقليل اخملاطر. 
في عالم يتكون من دول كثيرة على مستويات 
سبب  هناك  التنمية،  من  كبير  بشكل  مختلفة 
أي  قبل  السبب  ذلك  يأتي  العاجل.  للعمل  إضافي 
وحقوق  االجتماعية  العدالة  اعتبارات  من  شيء 
اإلنسان واالهتمام األخالقي بأكثر سكان العالم فقرًا 
وأكثرهم ضعفا أمام اخملاطر. ويتعامل املاليني من هؤالء 
الناس بالفعل مع اآلثار املبكرة لتغير املناخ. وتؤدي هذه 
اآلثار بالفعل إلى إبطاء التطور البشري وتشير كافة 
املزيد من األمور نفسها  إلى  املقبولة  السيناريوهات 
بل وأسوأ. وألن التقليل سيكون له تأثير محدود على 
تغير املناخ لعدة عقود، يجب النظر إلى االستثمار في 
التكيف باعتباره جزًء من السياسة التأمينية لفقراء 

العالم. 
والتكيف  التقليل  من  كل  إلى  النظر  يجب 
باملعنى  البشري  لألمن  حتميني  أمرين  باعتبارهما 
الذي  اإليكولوجي  والدمار  املناخ  تغير  يهدد  األوسع. 
هائل  بشري  نزوح  في  بالتسبب  أعقابه  في  سيأتي 
وستمتد  واسع.  نطاق  على  املعيشة  أسباب  وانهيار 
األمور  من  بكثير  أبعد  هو  ما  إلى  التأثيرات  موجات 
احمللية ألولئك الذين تأثروا على الفور. ستمتد النتائج 
املرتبطة من حركة الناس النازحني عبر احلدود الوطنية 
إلى االنهيار احملتمل للدول الهشة. وفي عالم متبادل 
االعتماد، لن تكون هناك دولة محصنة من العواقب. 
حماية  إلى  بالطبع  كثيرة  غنية  دول  تسعى  قد 
مواطنيها من عدم األمن املناخي من خالل االستثمار 
في دفاعات الفيضانات واألعمال األخرى. لكن الغضب 
واالستياء الذي سيكون سائًدا عند أولئك الذين تأثروا 

على الفور سيخلق إحساًسا أكبر بعدم األمان.

1.3 من العاملي إلى احمللي – قياس أثر الكربون في عالم غير متساوٍ

بالنسبة ألغراض قياس الكربون العاملي، ميثل العالم 
دولًة واحدًة. وميثل جو األرض موردًا مشتركا بدون حدود. 
اجلو عبر  بحرية في  الدفيئة  غازات  انبعاثات  وتختلط 
الوقت واملساحة. وال يوجد فرًقا من ناحية تغير املناخ ما 
إذا كان الطن الهامشي من غاز ثاني أكسيد الكربون 
يأتي من محطة كهرباء تعمل بالفحم أو من سيارة أو 
من فقدان بالوعات الكربون في الغابات املدارية املطيرة. 
وعلى نفس املنوال عندما تدخل غازات الدفيئة إلى جو 
األرض فإنها ال تنقسم حسب دولة املنشأ، فالطن من 
وزن  بنفس  يكون  الكربون من موزمبيق  أكسيد  ثاني 

الطن من ثاني أكسيد الكربون من الواليات املتحدة.
بينما يحمل كل طن من ثاني أكسيد الكربون 
وزناً متساوياً فإن السجل العاملي يخفي تنوًعا ضخًما 

مصادر  من  االنبعاثات  في  الكلية  املساهمات  في 
وكل  الدول  وكل  النشاطات  كل  وتتواجد  مختلفة. 
البعض  لكن   - العاملي  الكربون  سجل  في  الناس 
يسجلون قدرًا أكبر بكثير من اآلخرين. نبحث في هذا 
القسم أثر الكربون الذي تتركه انبعاثات ثاني أكسيد 
أثر  عمق  في  االختالفات  تساعد  أن  ميكن  الكربون. 
الكربون على حتديد املسائل املهمة املتعلقة باملساواة 

والتوزيع في مناهج التقليل والتكيف.

اآلثار الوطنية واإلقليمية – حدود التقارب
الوقود  حرق   - البشرية  األنشطة  معظم  عن  ينتج 
وتغييرات  والنقل  الطاقة  توليد  أجل  من  األحفوري 
 - الصناعية  والعمليات  األراضي  استخدامات 
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انبعاثات من غازات الدفيئة. ذلك هو أحد األسباب في 
أن التقليل يفرض مثل هذه التحديات املروعة. 

الدفيئة  غازات  انبعاثات  توزيع  تصنيف  يشير 
إلى نطاق املشكلة )الشكل 1.3(. كان ما يزيد على 
النصف قليالً من مجموع االنبعاثات في عام 2000 
الطاقة  توليد  وكان  األحفوري.  الوقود  حرق  من  يأتي 
ربع  أو حوالي  عن حوالي 10 حموالت كلية  مسؤوالً 
اإلجمالي. وميثل النقل ثاني أكبر مصدر النبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون املتعلقة بالطاقة. وعلى مدى العقود 
الثالثة املاضية، زاد إمداد الطاقة والنقل من انبعاثات 

غازات الدفيئة اخلاصة بهما بنسبة 145 و120 باملائة 
على الترتيب. وال يتم رصد الدور املهم لقطاع الطاقة 
أساس  على  كامل  بشكل  العاملية  االنبعاثات  في 
نصيبه احلالي. تسيطر على توليد الطاقة استثمارات 
في البنية التحتية ذات رأس مال مكثف. وتخلق تلك 
االستثمارات أصوالً ذات عمر طويل، فمنشآت الطاقة 
ثاني  إطالق  في  ستستمر  اليوم  افتتاحها  يتم  التي 

أكسيد الكربون طوال 50 عاًما.
مهًما  دورًا  األرض  استخدام  تغيير  يلعب  كما 
مصدر  أضخم  كبير  حد  إلى  التصحر  ميثل  أيًضا. 

1.5

7.6

5.6

1.4

24.7
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الشكل 1.3  تسود تغيرات استعمال الطاقة واألراضي أسباب انبعاثات غاز الدفيئة  

توزع االنبعاثات الحالية لكل قطاع، عام 2000 (غيغا طن 
مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

%من االنبعاثات المتعلقة بالطاقة

التغيرات في استخدام 
األراضي والغابات

الفضالت

الزراعة

األعمال الزراعية

الطاقة

انبعاثات متسربة

غيرها من حرق الوقود

النقل

التصنيع والبناء

الكهرباء والتدفئة

2007a المصدر: معهد الموارد العالمية

النبعاثات ثاني أكسيد الكربون في هذا السياق، حيث 
ينطلق الكربون املعزول إلى اجلو نتيجة احتراق وفقدان 
الكتلة البيولوجية. وتُعتبر البيانات في هذا اجملال أقل 
تأكيًدا من القطاعات األخرى. لكن أفضل التقديرات 
كلية  حموالت   6 حوالي  إطالق  يتم  أنه  إلى  تشير 
للفريق  وطبًقا  سنويًا.51   الكربون  أكسيد  ثاني  من 
احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ تتراوح حصة ثاني 
أكسيد الكربون الناجمة عن التصحر ما بني 11 و28 

باملائة من إجمالي االنبعاثات.52 
أحد النتائج التي تظهر من التحليل القطاعي 
آلثار الكربون هي أن التقليل الذي يستهدف انبعاثات 
والنقل  الطاقة  توليد  من  الكربون  أكسيد  ثاني 

والتصحر من املرجح أن يوّلد عوائد كبيرة.  
ناحية  من  الوطني  الكربون  أثر  قياس  ميكن 
الوطني  والتدفقات. حيث يتعلق عمق األثر  اخملزونات 
بشدة باألمناط السابقة واحلالية الستخدام الطاقة. 
ومع أن األثر التراكمي الناجم عن العالم النامي يصبح 
أعمق، إال أن املسؤولية التاريخية عن االنبعاثات تقع 

بقوة على عاتق العالم املتقدم. 
الكمية  معظم  على  الغنية  الدول  وتسيطر 
الكلية لالنبعاثات )الشكل 1.4(. وتُعتبر الدول الغنية 
أطنان  7 من كل 10  مجتمعًة مسؤولًة عن حوالي 
بداية  منذ  إطالقها  مت  الكربون  أكسيد  ثاني  من 
إلى  السابقة  االنبعاثات  وتصل  الصناعي.  العصر 
حوالي 1100 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل فرد 
فرد  لكل  طًنا   66 مقابل  في  وأمريكا  بريطانيا  في 

وتُعتبر  الهند.53  في  فرد  لكل  طًنا  و23  الصني  في 
أوال،ً  ناحيتني.  من  مهمة  السابقة  االنبعاثات  هذه 
من  أشرنا  كما  املتراكمة  السابقة  االنبعاثات  تقود 
امتصاص  غالف  ميثل  وثانًيا،  اليوم.  املناخ  لتغير  قبل 
االنبعاثات املستقبلية بقايا عمل االنبعاثات املاضية. 
وبالتالي يتم حتديد ”الفضاء‘ اإليكولوجي لالنبعاثات 

املستقبلية على أساس العمل السابق.

الشكل 1.4  تهيمن الدول الغنية في مجال االنبعاثات التراكمية

حصة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية % 1840-2004
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التدفقات  إلى  اخملزونات  من  االنتقال  يعطي 
تلك  الالفتة في  املالمح  أحد  وتُعتبر  صورًة مختلفًة. 
الصورة أن االنبعاثات تتركز بشكل كبير في مجموعة 
صغيرة من الدول )الشكل 1.5(. ومتثل الواليات املتحدة 
أكبر املطلقني حيث إنها مسؤولة عن حوالي خمس 
اإلجمالي. ويطلق اخلمسة الكبار مًعا - الصني والهند 
واليابان واالحتاد الروسي والواليات املتحدة - أكثر من 
النصف، بينما يطلق العشرة الكبار أكثر من 60 باملائة. 
ومع أن تغير املناخ ميثل مشكلًة عامليًة، إال أن التحرك 
الوطني ومتعدد األطراف الذي يضم مجموعًة صغيرًة 
نسبًيا من الدول أو التجمعات - مثل مجموعة البلدان 
الثمانية واالحتاد األوروبي والصني والهند - سيشمل 

نصيًبا ضخًما من إجمالي تدفقات االنبعاثات.  

مت حتقيق الكثير من التقارب في االنبعاثات بني 
الدول املتقدمة والنامية. حيث تكون عملية التقارب 
حقيقيًة عند أحد املستويات. فالدول النامية مسؤولة 
وكانت  العاملية.  االنبعاثات  من  متزايد  نصيب  عن 
انبعاثات  باملائة من  مسؤولة في عام 2004 عن 42 
مقابل  في  بالطاقة  املتعلقة  الكربون  أكسيد  ثاني 
وقد  امللحق(.  )اجلدول   1980 عام  باملائة   20 حوالي 
تكون الصني على وشك جتاوز الواليات املتحدة كأكبر 
رابع أكبر مطلق  مطلق في العالم ومتثل الهند اآلن 
في العالم. ومن املتوقع في عام 2030 أن تكون الدول 
النامية مسؤولًة عما يزيد قليالً على نصف إجمالي 

االنبعاثات.54
إعادة  إلى  الغابات  فقدان  عامل  إضافة  تؤدي 
العاملية  االنبعاثات  في  املساهمني  قائمة  تشكيل 
املطيرة  الغابات  كانت  إذا  الكربون.  أكسيد  ثاني  من 
في العالم تشكل دولًة فإن تلك الدولة ستحتل قمة 
قائمة املساهمني في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
في العالم. عند الوضع في االعتبار االنبعاثات الناجمة 
إندونيسيا مرتبة  الغابات فقط، ستحتل  عن فقدان 
ثالث أكبر مصدر لالنبعاثات السنوية من ثاني أكسيد 
الكربون )2.3 حمولة كلية من ثاني أكسيد الكربون( 
وستحتل البرازيل املرتبة اخلامسة )1.1 حمولة كلية 
من ثاني أكسيد الكربون(.55 وهناك تنوعات كبيرة في 
االنبعاثات بني السنوات مما يجعل من الصعب املقارنة 
بني الدول. في عام 1998، عندما أطلقت حوادث إلنينو 
إطالق  مت  آسيا،  حادة في جنوب شرق  موجات جفاف 
اجلو من  في  الكربون  مليار طن من   2.5-0.8 حوالي 
خالل حرائق في غابات املستنقعات.56 ومن املتوقع أن 
 2.5 حوالي  والتصحر  األرض  استخدام  تغيير  يطلق 
أي   - الكربون سنويًا  أكسيد  ثاني  من  كلية  حمولة 
حوالي ستة أضعاف االنبعاثات الناجمة عن الطاقة 
البرازيل فإن  والزراعة مجتمعني.57  أما بالنسبة إلى 
متثل  األرض  استخدام  بتغييرات  املرتبطة  االنبعاثات 

70 باملائة من إجمالي االنبعاثات الوطنية. 
إجمالي  في  التقارب  إلى  أحياناً  النظر  يتم 
النامية  الدول  أن  على  دليالً  باعتباره  االنبعاثات 
تقليل سريعة.  البدء في جهود  إلى  حتتاج مجتمعًة 
ويتغاضى ذلك التقييم عن بعض االعتبارات املهمة. 
لنجاح  مطلوبًة  النامية  الدولة  مشاركة  وستكون 
في  بشدة  املغاالة  متت  لكن  العاملية.  التقليل  جهود 

درجة التقارب. 
إن الدول الغنية التي تضم 15 باملائة فقط من 
انبعاثات  من  باملائة   45 عن  مسؤولة  العالم  سكان 
جنوب  إفريقيا  تضم  بينما  الكربون  أكسيد  ثاني 
العالم،  باملائة من سكان  أيًضا حوالي 11  الصحراء 
لكنها تطلق 2 باملائة من االنبعاثات العاملية. وتضم 
الدول منخفضة الدخل مجتمعًة ثلث سكان العالم 

لكنها مسؤولة عن 7 باملائة فقط من االنبعاثات. 

آثار الكربون – ميشي البعض  عدم املساواة في 
أكثر خفة من البعض االخر 

بتاريخ  الكربون  بصمة  مدى  في  االختالفات  ترتبط 
”دين  أيًضا  تعكس  لكنها  الصناعية،  التنمية 
 - الغنية  الدول  راكمته  الذي  الضخم  الكربون‘ 
األرض.  جلو  الزائد  االستغالل  من  ينبع  دين  وهو 
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الشكل 1.5  انبعاثات ثاني أكسيد الكربون متركزة بشكل كبير

الحصة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية 2004%

غيرها

إيطاليا
جمهورية كوريا
المملكة المتحدة

كندا

ألمانيا

اليابان

الهند

االتحاد الروسي

الصين

الواليات المتحدة

أستراليا
النمسا

كندا
كندا

جمهورية التشيك
الدنمارك

فنلندا
فرنسا
ألمانيا

اليونان
هنغاريا
آيسلندا
إيرلندا
إيطاليا
اليابان

جمهورية كوريا
اللوكسمبورغ

المكسيك
هولندا

نيوزيلندا
النرويج

بولندا
البرتغال
سلوفاكيا

إسبانيا
السويد

سويسرا
تركيا

المملكة المتحدة
الواليات المتحدة

كندا
فرنسا
ألمانيا
إيطاليا
اليابان

االتحاد الروسي
المملكة المتحدة

الواليات المتحدة

النمسا
بلجيكا
بلغاريا
قبرص

جمهورية التشيك
الدنمارك

إستونيا
فنلندا

فرنسا
ألمانيا

اليونان
هنغاريا
إيرلندا
إيطاليا
التفيا

ليتوانيا
اللوكسمبورغ

مالطا
هولندا
بولندا

البرتغال
رومانيا

سلوفاكيا
سلوفينيا
إسبانيا

المملكة المتحدة

أفغانستان
أنغوال

بنغالديش
بنين

بوتان
بوركينا فاسو

بروندي
كمبوديا

الرأس اآلخضر
إفريقيا الوسطى

تشاد
جزر القمر 

الكونغو
جيبوتي

غينيا اإلستوائية
أريتيريا

إثيوبيا
غامبيا
غينيا

غينيا بيساو
هايتي

جمهورية الو
ليسوتو
ليبيريا

مدغشقر
مالوي
مالديف

مالي
موريتانيا
موزامبيق

ميانمار
نيبال

النيجر
رواندا
ساموا

سان تومي 
وبرنسيبي

السنغال
سيراليون

جزر سليمان
الصومال
السودان

تيمور ليشته
توغو
توفالو
أوغندا
تنزانيا
فانوتاو

اليمن
زامبيا

منظمة التنمية 
والتعاون 

في الميدان 
االقتصادي دول الثمانية 8

االتحاد 
األوروبي

الدول األقل نموًا

المصدر: مركز تحليل بيانات ثاني أكسيد الكربون 2007.
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متزايد  بشكل  الغني  العالم  في  الناس  يقلق 
الدول  عن  الناجمة  الدفيئة  غازات  انبعاثات  من 
ملكانهم إدراًكا  أقل  يكونوا  أن  إلى  ومييلون  النامية. 

 

أكسيد  ثاني  النبعاثات  العاملي  التوزيع  في  اخلاص 
الكربون )اخلريطة 1.1(. فكر في األمثلة التالية:

 60 سكانها  عدد  )يبلغ  املتحدة  اململكة  	 تطلق 
مليونًا( ثاني أكسيد كربون أكثر من مصر ونيجيريا 
وباكستان وفيتنام مجتمعني )بإجمالي عدد سكان 

يبلغ 472 مليونًا(. 
	 تطلق هولندا ثاني أكسيد كربون أكثر من بوليفيا 
وكولومبيا وبيرو وأوروجواي والدول السبع في أمريكا 

الوسطى مجتمعني. 
)يبلغ  املتحدة  الواليات  في  تكساس  والية  	 تسجل 
ثاني  انبعاثات من  عدد سكانها 23 مليون نسمة( 
أو 12  تبلغ حوالي 700 طن متري  الكربون  أكسيد 
باملائة من إجمالي انبعاثات الواليات املتحدة. ويُعتبر 
هذا الرقم أكبر من إجمالي آثار ثاني أكسيد الكربون 
التي تتركها إفريقيا جنوب الصحراء - وهي منطقة 

يبلغ عدد سكانها 720 مليون نسمة. 
عدد  )يبلغ  أستراليا  في  ويلز  ساوث  نيو  والية  	 متلك 
سكانها 6.9 مليون( أثر كربون يبلغ 116 طن متري. 
وكمبوديا  بنغالديش  إجمالي  الرقم  هذا  ويعادل 
وإثيوبيا وكينيا واملغرب ونيبال وسريالنكا مجتمعني. 
	 يترك 19 مليون نسمة يعيشون في والية نيويورك أثر 
كربون أكبر من الـ146 طن متري الذين يتركهم 766 
مليون نسمة يعيشون في اخلمسني دولة األقل منًوا.  
تعكس عدم املساواة الكبيرة في آثار الكربون الوطنية 
التفاوتات في نصيب الفرد من االنبعاثات. وعند ضبط 
كميات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أجل إضافة 

هذه التفاوتات تتضح احلدود الواضحة متاًما للتقارب 
في الكربون )الشكل 1.6(.

عمليًة  الكربون  أثر  في  التقارب  كان  لقد 
محدودًة وجزئيًة بدأت مبستويات مختلفة لالنبعاثات. 
وعلى الرغم من أن الصني قد تكون على وشك جتاوز 
لثاني  العالم  في  مطلق  كأكبر  املتحدة  الواليات 
االنبعاثات  من  الفرد  نصيب  أن  إال  الكربون  أكسيد 
يبلغ فقط خمس حجمه في الواليات املتحدة. وبينما 
تسير انبعاثات الهند في اجتاه تصاعدي إال أن نصيب 
الفرد فيها من أثر الكربون أقل من ُعشر نصيب الفرد 
في الدول مرتفعة الدخل. ويبلغ متوسط نصيب الفرد 
من أثر الكربون في إثيوبيا 0.1 طن في مقابل 20 طناً 
في كندا. وتُعتبر زيادة نصيب الفرد من االنبعاثات منذ 
عام 1990 في الواليات املتحدة )1.6 طن( أعلى من 
عام  الهند  في  االنبعاثات  من  الفرد  نصيب  إجمالي 
2004 )1.2 طن(. وتتجاوز الزيادة الكلية في االنبعاثات 
الصادرة عن الواليات املتحدة إجمالي انبعاثات إفريقيا 
جنوب الصحراء.   وتُعتبر زيادة نصيب الفرد في كندا 
منذ عام 1990 )5 أطنان( أعلى من نصيب الفرد من 

االنبعاثات في الصني عام 2004 )3.8 طن(.
عالقة  إلى  احلالية  االنبعاثات  توزيع  يشير 
عكسية بني خطر تغير املناخ واملسؤولية، حيث يسير 
الناس األفقر في العالم على األرض بأثر كربون خفيف 
شخص  مليار  بأفقر  اخلاص  الكربون  أثر  ونقدر  جًدا. 
على الكوكب بحوالي 3 باملائة من إجمالي أثر العالم. 
وألن املليار األفقر يعيشون في مناطق ريفية وأحياء 
حضرية فقيرة مكشوفة أمام اخلطر فإنهم معرضون 

 1

المصدر: مابينغ ورلدز 2007 وفقا لبيانات صادرة عن مركز تحليل بيانات غاز ثاني أكسيد الكربون
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بشدة لتهديدات تغير املناخ وهم غير مسؤولون عنها 
إال بقدر ضئيل.  

تقسيم الطاقة العاملية
آثار الكربون ونصيب  ترتبط عدم املساواة في إجمالي 
إنها  أوسع.  مساواة  بعدم  وثيق  بشكل  منها  الفرد 
تعكس العالقة بني النمو االقتصادي والتنمية الصناعية 
واحلصول على خدمات الطاقة احلديثة. جتذب هذه العالقة 
االنتباه إلى جانب مهم في التنمية البشرية. قد يكون 
تغير املناخ وتقييد االستخدام الزائد للوقود األحفوري 
هما أكبر حتٍد في القرن احلادي والعشرين، لكن التحدي 
امللح بنفس القدر واألكثر قربًا هو التوفير الواسع خلدمات 

الطاقة متاحة التكلفة لفقراء العالم.
في  كثيرة  أبعاد  على  كهرباء  بدون  احلياة  تؤثر 
التنمية البشرية، وتلعب خدمات الطاقة دورًا مهًما 
ليس فقط في دعم النمو االقتصادي وتوليد الوظائف 
وإمنا أيًضا في حتسني جودة حياة الناس. ويفتقد حوالي 
1.6 مليار شخص في العالم احلصول على مثل هذه 
اخلدمات )الشكل 1.7(. يعيش معظمهم في إفريقيا 
جنوب الصحراء وفي جنوب آسيا،58  حيث يستخدم 

حوالي ربع الناس فقط خدمات الطاقة احلديثة.
في  الضخم  العاملي  العجز  في  التفكير  يجب 
جانب  إلى  األساسية  الطاقة  على خدمات  احلصول 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من  ارتفاع  القلق من 
الدول النامية. رمبا تكون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
من الهند قد أصبحت مسألًة مقلقًة عاملًيا بالنسبة 
حيث  متاًما،  متحيز  املنظور  وذلك  املناخي.  األمن  إلى 
يبلغ عدد الناس الذين يعيشون من دون احلصول على 
كهرباء حديثة في الهند حوالي 500 مليون - أي أكثر 
من إجمالي سكان االحتاد األوروبي املوسع. إنهم أناس 
يعيشون من دون أشياء كثيرة مثل مصباح كهربائي 
في منازلهم ويعتمدون على احلطب أو روث احليوانات 
في الطهي.59  ومع أن احلصول على الطاقة يزداد في 
العالم النامي إال أن التقدم يبقى بطيًئا وغير متعادل 
مما يعوق التطور في تقليل الفقر، بينما سيبقى هناك 
1.4 مليار شخص على مستو ى العالم من دون خدمات 
االجتاهات  استمرت  إذا   2030 عام  في  حديثة  طاقة 
احلالية )املربع 1.2(.60  وحاليا يعتمد حوالي 2.5 مليار 

نسمة على الكتلة األحيائية )الشكل 1.8(.
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الشكل 1.7  أشخاص يعيشون بدون كهرباءة

أشخاص ال يحصلون على الكهرباء (ماليين، 2004)

غيرها

شرق آسيا

جنوب آسيا

إفريقيا جنوب الصحراء

2006c المصدر:  وكالة الطاقة الدولية

يُعتبر تغيير هذه الصورة حيويًا من أجل التنمية 
البشرية، والتحدي هو توسيع إمكانيات احلصول على 
الزيادات في  خدمات الطاقة األساسية مع احلد من 
عمق نصيب الفرد من أثر الكربون في العالم النامي. 
الطاقة  استخدام  كفاءة  حتسني  في  احللول  وتكمن 
وتطوير تقنيات منخفضة اإلنتاج للكربون كما نوضح 

في الفصل الثالث.
هناك أسس عملية وعادلة نافذة ملنهج يعكس 
مسؤولية املاضي والقدرات احلالية. ال ميكن اشتقاق 
مسؤوليات وقدرات التقليل من حسابات أثر الكربون. 
بعض  فعالً  احلسابات  تلك  توفر  ذلك  مع  وحتى 
االستبصار الواضح. فإذا كان كل شيء متعادالً على 
سبيل املثال فإن خفًضا بنسبة 05 باملائة من انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون من جنوب آسيا وإفريقيا جنوب 
الصحراء سيقلل االنبعاثات العاملية بنسبة 4 باملائة. 
بينما سيؤدي التقليل بنفس النسبة في الدول عالية 
الدخل إلى تقليل االنبعاثات بنسبة 02 باملائة. تُعتبر 
القدر. حيث  بنفس  بالعدالة مقنعة”ً  املتعلقة  اآلراء 
تطلق وحدة تكييف هواء متوسطة في فلوريدا ثاني 
أكسيد كربون في السنة أكثر مما يطلقه شخص في 
وتطلق غسالة  حياته.  أو كمبوديا طوال  أفغانستان 
أكسيد  ثاني  من  قدرًا  أوروبا  في  متوسطة  أطباق 
إثيوبيني.  ثالثة  يطلقه  ما  يعادل  العام  في  الكربون 
ومع أن تقليل تغير املناخ هو حتٍد عاملي إال أن مكان بدء 
جهود التقليل هو الدول التي حتمل معظم املسؤولية 

التاريخية والناس الذين يتركون أعمق اآلثار.

إجمالي: 1.6 مليار
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دولي.  إلى حل  حتتاج  عامليًة  املناخ مشكلًة  تغير  ميثل 
ويجب أن تكون نقطة البدء اتفاقيًة دوليًة حول احلد 
من انبعاثات غازات الدفيئة. ويجب تطوير استراتيجيات 
احلد على املستوى الوطني. إن املطلوب على املستوى 
الدولي هو إطار يضع حدودًا لالنبعاثات الكلية. ويجب 
أن يرسم ذلك اإلطار مسارًا لالنبعاثات بهدف جتنب تغير 

املناخ اخلِطر. 
نبدأ  القسم.  هذا  في  املسار  هذا  مثل  نوضح 
احلادي  للقرن  العاملية  الكربون  ميزانية  بتحديد 
جديًدا.  ليس  الكربون  ميزانية  ومفهوم  والعشرين. 
فقد مت تطويره من جانب مهندسي بروتوكول كيوتو 
الفصل  )انظر  احلكومات  إتباعه من جانب بعض  ومت 
الثالث(. وبالتالي متاثل ميزانية الكربون امليزانية املالية. 
اإلنفاق  بني  توازن  أن  يجب  املالية  امليزانيات  أن  وكما 
توازن  أن  الكربون كذلك  ميزانيات  يجب على  واملوارد، 
اإليكولوجية.  والقدرة  الدفيئة  غازات  انبعاثات  بني 
ألفق  وفًقا  تعمل  أن  يجب  الكربون  ميزانيات  لكن 
زمني طويل جًدا. وألن االنبعاثات التي تؤدي إلى تراكم 
مخزونات غازات الدفيئة هي انبعاثات تراكمية وطويلة 
األمد، فإننا يجب أن نضع إطارًا للنفقات ميتد إلى عقود 

وليس سنوات.
هناك تشابهات أخرى بني امليزانية املالية وميزانية 
ميزانيات  احلكومات  أو  األسر  الكربون. فعندما تضع 
ويجب  األهداف.  من  مجموعة  يستهدفون  فإنهم 
املستدامة  غير  اإلنفاق  أمناط  تتجنب  أن  األسر  على 
وإال ستواجه احتمال االستدانة. ويتم توجيه ميزانيات 
احلكومة نحو مجموعة من أهداف السياسة العامة 
والنمو  والتضخم  التوظيف  مثل  مجاالت  في 
بكثير  العوائد  العام  اإلنفاق  جتاوز  وإذا  االقتصادي. 
كبير  مالي  عجز  شكل  على  العواقب  ستنعكس 
في  امليزانيات  تستهدف  للديون.  وتراكم  وتضخم 

النهاية العيش في حدود االستدامة املالية.

ميزانية الكربون لكوكب هش
حتدد ميزانيات الكربون حدود االستدامة اإليكولوجية. 
ويوجد لدى ميزانية الكربون اخلاصة بنا هدف واحد هو: 
اإلبقاء على الزيادات في املتوسط العاملي لدرجة احلرارة 
)على أساس مستويات ما قبل الصناعة( حتت 2 درجة 
مئوية. ويأتي أساس هذا الهدف كما رأينا من علم املناخ 
واحتياجات التنمية البشرية احملتملة. يحدد علم املناخ 
معدل 2 درجة مئوية باعتباره ”نقطة محددة‘ محتملة 
لنتائج كارثية على املدى البعيد. ومتثل على املدى األقرب 
التنمية  في  النطاق  واسع  النتكاس  محددة‘  ”نقطة 
البشرية أثناء القرن احلادي والعشرين. يجب اعتبار أن البقاء 
في حدود 2 درجة مئوية هدف معقول وحكيم على املدى 
الطويل لتجنب تغير املناخ اخلِطر. لقد تبنت حكومات 
املستدامة  اإلدارة  أن  اعتبار  ويجب  الهدف.  ذلك  كثيرة 

مليزانية الكربون وسيلة للوصول إلى ذلك الهدف. 

1.4 جتنب تغير املناخ اخلِطر – مسار مستدام لالنبعاثات

الدفيئة في عالم ملتزم  للغازات  ما هو احلد األعلى 
السؤال  هذا  مع  نتعامل  اخلِطر؟  املناخ  تغير  بتجنب 
معهد  في  تنفيذها  مت  محاكاة  مناذج  باستخدام 

بوتسدام لبحوث التأثيرات املناخية. 
يتطلب تثبيت مخزونات غازات الدفيئة توازنًا بني 
هدف  حتقيق  وميكن  واالمتصاص.  احلالية  االنبعاثات 
التثبيت احملدد من خالل عدد من مسارات االنبعاثات 
احملتملة. ومبعنى أوسع، ميكن أن تصل االنبعاثات إلى 
إلى  تصل  أن  ميكن  أو  تدريجًيا  وتهبط  مبكرًا  قمتها 
قمتها متأخرًا وتهبط بسرعة أكبر. وإذا كان الهدف 
هي  البداية  نقطة  فإن  اخلِطر  املناخ  تغير  جتنب  هو 
حتديد هدف للتثبيت يتوافق مع بقاء العالم في حدود 

2 درجة مئوية لتغير املناخ اخلِطر. 

البقاء في حدود 2 درجة مئوية - نقطة التساوي 
وضعنا في محاكاتنا حاجزًا عند أقل مستوى معقول. 
املتوافق  الدفيئة  غازات  نحدد مستوى مخزون  أننا  أي 
اخلِطر،  املناخ  تغير  لتجنب  تقريًبا  متعادلة  فرصة  مع 
وهذا املستوى يقارب 450 جزء في املليون من غاز ثاني 
أكسيد الكربون. وميكن القول بأن هذا هدف غاية في 
الطموح وغير مالئم، حيث أن معظم الناس لن يتخلوا 
عن رفاهيتهم املستقبلية بسبب قرعة، إال أن التثبيت 
عند حوالي 450 جزًء في املليون من مكافئ ثاني أكسيد 

الكربون يتطلب جهًدا عاملًيا مستداًما. 
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تشير البيانات إلى التقديرات األعلى واألخفض والوسطى الناتجة عن 
عدد من نماذج المناخ المختلفة. لمزيد من التفاصيل يرجى االطالع 

علت ماينزهاوزن 2007

المصدر:   ماينزهاوزين 2007

الشكل 1.9  تزداد مخاطر تغير المناخ الخطر مع زيادة 
تراكم غازات الدفيئة
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إن وضع احلاجز عند حد أعلى من هدفنا سيزيد صعوبة 
حتقيق جتنب تغير املناخ اخلِطر. عند مستوى 550 جزءً في 
املليون من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في مخزون غازات 
الدفيئة يزيد احتمال جتاوز حافة 2 درجة مئوية لتغير املناخ 
اخلِطر إلى حوالي 80 باملائة )الشكل 1.9(. إن ترجيح هدف 
550 جزًء في املليون من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 
سيمثل مراهنًة على صعوبات كبيرة جًدا أمام مستقبل 
الكوكب وإمكانيات التنمية البشرية في القرن احلادي 
والعشرين. ستكون هناك في احلقيقة فرصة واحد مقابل 

ثالثة لتجاوز 3 درجات مئوية.
اإلجماع الظاهر على أن تغير املناخ يجب أن يكون 
درجة مئوية يضع هدًفا طموًحا  في حدود سقف 2 
الهدف  ذلك  للتحقيق. سيتطلب حتقيق  قابل  لكنه 
مخزونات  تراكم  من  للحد  متناسقة  استراتيجيات 
غازات الدفيئة بحيث ال تتجاوز 450 جزًء في املليون. 
ومع أن هناك عدم تأكد من الهامش، يبقى هذا هو 

التقدير األكثر معقولية مليزانية كربون مستدامة.
حالًيا  سيدير  كان  واحدًة،  دولًة  العالم  كان  لو 
ميزانية كربون مفرطة بشكل مهمل وغير مستدام. 
حكومة  فإن  ماليًة  ميزانيًة  امليزانية  تلك  كانت  فلو 
يعرض  مما  كبير  مالي  الدولة ستعاني من عجز  تلك 
مواطنيها لتضخم جامح وديون ال ميكن حتملها. ميكن 
بالشكل  الكربون  ميزانية  احلكمة في  افتقاد  وصف 

األفضل عن طريق التطلع عبر القرن بالكامل.
مبعهد  اخلاصة  احملاكاة  مناذج  نستخدم  إننا 
بوتسدام لبحوث التأثيرات املناخية من أجل التعامل 

ثاني  انبعاثات  على  منهجنا  ويركز  الهدف.  هذا  مع 
ألنها  األحفوري  بالوقود  املتعلقة  الكربون  أكسيد 
سياسة  حول  باجلدل  مباشر  بشكل  ارتباًطا  األكثر 
تقليل تغير املناخ. إنها حتدد مستوى انبعاثات يتوافق 
مع جتنب تغير املناخ اخلِطر. وبشكل موجز، تصل ميزانية 
القرن احلادي والعشرين إلى 1456 حمولة كلية من 
ثاني أكسيد الكربون أو حوالي 14.5 حمولة كلية من 
ثاني أكسيد الكربون على أساس املتوسط السنوي 
احلالية حول ضعف هذا  االنبعاثات  وتدور  البسيط.  
املالية،  امليزانية  وباستخدام مصطلحات  املستوى.61 

تفوق املصروفات الدخل مبعدل الضعف.
تبدو  مما  أسوأ  األمور  أن  هي  السيئة  األخبار 
عليه ألن االنبعاثات تتصاعد مع منو السكان والنمو 
االقتصادي. وباستخدام سيناريوهات الفريق احلكومي 
ميزانية  تنتهي  أن  ميكن  املناخ،  بتغير  املعني  الدولي 
القرن احلادي والعشرين املتوافقة مع جتنب تغير املناخ 
وضعنا  إذا   2042 عام  أو   2032 عام  بحلول  اخلِطر 

افتراضات أكثر اعتداالً )الشكل 1.10(.

سيناريوهات األمن املناخي – الوقت ينفذ
تروي هذه اإلسقاطات قصًة مهمًة من جزأين. يتعلق 
نفشل  إننا  حيث  املالية.  امليزانية  بإدارة  األول  اجلزء 
كمجتمع دولي في أكثر االختبارات أهميًة ملمارسات 
أجرنا  شيكات  بالتالي  وننفق  املقبولة.  امليزانية 
الشهري في 10 أيام. وتقضي أمناط استهالك الطاقة 
وانبعاثاتها اليوم على أصول األرض اإليكولوجية وترفع 
سترث  حتملها.  ميكن  ال  التي  اإليكولوجية  الديون 
عليها  وسيكون  الديون  تلك  املستقبلية  األجيال 
تعويضها بتكلفة بشرية ومالية كبيرة بسبب أفعالنا 
أيًضا التهديدات التي يفرضها تغير املناخ  وستواجه 

اخلِطر. 
صارًخا  امليزانية  قصة  من  الثاني  القسم  و 
تعني  وال  الوقت.  مرور  حول  يدور  إنه  الدرجة.  بنفس 
الكربون  ميزانية  تنتهي  أن  املتوقع  من  أنه  حقيقة 
ثالثة  أو  عقدان  لدينا  أننا  و2042   2032 عامي  بني 
تكون  لن  احلرج  احلد  إلى  الوصول  فبمجرد  للتحرك. 
أمًنا.  أكثر  مناخي  خيار  إلى  للتراجع  طريقة  هناك 
االنبعاثات  تغيير مسارات  ال ميكن  أنه  إلى  باإلضافة 
بني عشية وضحاها. إنها تتطلب إصالحات موسعة 
في سياسات الطاقة وسلوكياتها التي يتم إتباعها 

على مدى عدة سنوات. 

كم عدد الكواكب؟
عما  الهند  استقالل  عشية  غاندي  املهامتا  سؤال  مت 
النموذج  تتبع  أن  ميكن  الدولة  أن  في  يفكر  كان  إذا 
صدى  لرده  كان  وقد  الصناعية.  للتنمية  البريطاني 
عالقته  تعريف  يعيد  أن  عليه  يجب  عالم  في  قوي 
بإيكولوجية األرض: “لقد استهلكت بريطانيا نصف 
عدد  فكم  رفاهيتها.  لتحقيق  الكوكب  هذا  موارد 

الكواكب التي ستحتاجها الهند للتنمية؟”
نحو  يتجه  السؤال على عالم  إننا نطرح نفس 
السنوي  السقف  على  بناء  اخلِطر.  املناخ  تغير  حافة 
الذي يبلغ 41.5 حمولة كلية من ثاني أكسيد الكربون، 
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من المتوقع أن تنفذ ميزانية الكربون للقرن الواحد والعشرين مبكرًا. الشكل  

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التراكمية

ميزانية الكربون الضرورية 
لتفادي تغير المناخ الخطر.

مالحظة: تصف سيناريوهات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ إلى أنماط مستقبلية ممكنة لنمو السكان والنمو االقتصادي 
والتغير التقني وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناجمة عنها. ويفترض السيناريو A1 نموا متسارعًا في نمو السكان واالقتصاد 

 .(A1B) أو على مزيج من اإلثنين (A1T) والطاقة غير المعتمدة على الوقود األحيائي ،(A1F1) مع االعتماد على الوقود األحيائي
 B2 و B1 فيفترض نموا اقتصاديًا أبطأ يصحبه عولمة أقل مع تزايد كبير في عدد السكان، بينما يضم السيناريو A2 أما السيناريو

.(B2) مع تزايد في الحلول المحلية (B1) تخفيضًا في االنبعاثات مع تزايد في كفاءة استغالل الموارد وتحسين التقنيات

المصدر: ماينزهاوسين 2007.

A1FI 1 سيناريو الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
A2 2 سيناريو الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ

A1B 3 سيناريو الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
B2 4 سيناريو الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ

A1T 5 سيناريو الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
B1 6 سيناريو الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ

7 سبل اإلنبعاثات المستدامة

1.10
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عام  بحلول   1990 عام  مستويات  من  باملائة   20
.2050

التقلص والتقارب - االستدامة مع املساواة
إننا نؤكد على أن هذه مسارات قابلة للتحقيق. إنها 
ليست مقترحات محددة لدول منفردة. إال أن املسارات 
تخدم غرًضا مهًما بالفعل. وتبدأ احلكومات في التفاوض 
حول إطار متعدد األطراف من أجل إجناح بروتوكول كيوتو 
احلالي بعد انتهاء فترة االلتزام احلالية في عام 2012. 
وحتدد مناذج محاكاة معهد بوتسدام لبحوث التأثيرات 
املناخية نطاق تقليل االنبعاثات الذي سيكون مطلوبًا 
من أجل وضع العالم على مسار جتنب تغير املناخ اخلِطر. 
هناك عدة مسارات ميكن تبنيها من أجل حتقيق أهداف 
عام 2050. وما تفعله املسارات املستدامة اخلاصة بنا 
لالنبعاثات هو التأكيد على أهمية ربط أهداف كل من 

املدى القريب واملدى البعيد. 
كما أن مسارات االنبعاثات تقوم أيًضا بدور إلقاء 
الضوء على أهمية العمل املبكر واملنسق. ميكن التبكير 
بنقاط البدء النظرية لتقليل انبعاثات الكربون. لكن 
بكثير  أعمق  تخفيضات  أن  هي  الطبيعية  النتيجة 
ستكون مطلوبة في إطار زمني أقل. سيكون ذلك من 
التكاليف سترتفع  للفشل ألن  وجهة نظرنا وصفة 
وستصبح التسويات حتى أكثر صعوبة. ميكن صياغة 
ملنظمة  الكبيرة  الدول  فيه  تشارك  ال  آخر  سيناريو 
التعاون االقتصادي والتنمية في وضع امليزانية الكمية 
للكربون. ولن يؤدي مثل هذا املنهج إلى شيء سوى 
الفشل. وإذا ما نظرنا إلى حجم تخفيضات االنبعاثات 
املطلوبة في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
فإنه من غير املرجح أن الدول املشاركة ستكون قادرًة 
على تعويض عدم مشاركة املُطلقني الكبار. وحتى إذا 
فعلوا فمن غير املرجح أنهم سيتبعون اتفاقيًة تسمح 

بـ”ركوب مجاني‘. 

العدد المقابل لميزانيات الكربون 
المستدامة

 كمية انبعاثات ثاني
 أكسيد الكربون المكافئة 

b)غيغا طن(

 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
  )طن لكل فرد(

2004

 2 29  4.5 dالعالم

 7 104 أستراليا 16.2 

 9 129 كندا 20.0 

 3 39 فرنسا 6.0 

 4 63 ألمانيا 9.8 

 3 50 إيطاليا 7.8 

 4 63 اليابان 9.9 

 4 56 هولندا 8.7 

 3 49 إسبانيا 7.6 

 4 63 المملكة المتحدة 9.8 

 9 132 الواليات المتحدة 20.6 

مقاسة وفقًا لميزانيات الكربون المستدامة  .a
يشير إلى حجم االنبعاثات الدولية لو تسببت كل دولة بانبعاثات لكل نسمة تعادل تلك في الدولة المذكورة في المثال  .b

وفقًا لمسارات انبعاثات مستدامة بمستوى 14.5 غيغا طين ثاني أكسيد الكربون في السنة   .c
بصمة الكربون العالمية الحالية   .d

المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية بناًء على جدول المؤشرات 24

إذا جتمدت االنبعاثات عند املستوى احلالي الذي  فإنه 
يبلغ 29 حمولة كلية من ثاني أكسيد الكربون فإننا 
تستخدم  الدول  بعض  لكن  كوكبني.  إلى  سنحتاج 
وتستخدم  األخرى.  الدول  من  استدامًة  أقل  كمية 
الدول الغنية، التي يبلغ عدد سكانها 15 باملائة من 
املستدامة.  امليزانية  من  باملائة   90 العالم،  سكان 
فكم عدد الكواكب التي سنحتاجها إذا سارت الدول 
النامية على نهج هذه الدول؟ إذا امتلك كل شخص 
يعيش في العالم النامي نفس متوسط أثر الكربون 
عند الدول عالية الدخل، فسترتفع االنبعاثات العاملية 
من ثاني أكسيد الكربون إلى 85 حمولة كلية - وهو 
مستوى سيتطلب ستة كواكب. وبناء على استخدام 
نصيب عاملي للفرد من أثر الكربون باملستوى األسترالي 
سنحتاج إلى سبعة كواكب والتي ترتفع إلى تسعة 
إذا ما استخدمنا مستويات نصيب الفرد من انبعاثات 

الكربون في الواليات املتحدة وكندا )اجلدول 2.1(. 
األسئلًة  غاندي بعض  اإلجابة على سؤال  تثير 
تقليل  جهود  في  االجتماعية  العدالة  حول  األوسع 
تغير املناخ. إننا ندير كمجتمع عاملي دين كربون ضخًما 
ومستداًما، لكن معظم ذلك الدين تراكم من جانب 
وضع  في  التحدي  ويكمن  العالم.  في  الدول  أغنى 
ميزانية كربون عاملية ترسم مسارًا عادالً ومستداًما 

لالبتعاد عن تغير املناخ اخلِطر. 

رسم مسار لالبتعاد عن تغير املناخ اخلِطر
إننا نستخدم منوذج معهد بوتسدام لبحوث التأثيرات 
املناخية لتحديد املسارات املقبولة للبقاء في حدود 2 
درجة مئوية. يتعامل أحد املسارات مع العالم باعتباره 
كميات  حساب  حيث  من  كذلك  وهو  واحدًة،  دولًة 
“املشاركة في  أو  للترشيد  أهداًفا  الكربون، ثم يحدد 
العبء  في  مشاركة  نظام  أي  قابلية  لكن  العبء”. 
يعتمد على املشاركني في النظام بافتراض أن توزيع 
املتحدة  األمم  “اتفاقية  وتُقر  عادالً.  سيكون  احلصص 
خالل  من  بهذا  نفسها  املناخ”  تغير  بشأن  اإلطارية 
توصية بـ”حماية نظام املناخ... على أساس من املساواة 
في  واملتمايزة  املشتركة  املسؤوليات  مع...  وبالتوافق 

نفس الوقت والقدرات اخلاصة”. 
مع أن تأويل تلك التوصية أمر خاضع للتفاوض، 
النامية  والدول  الصناعية  الدول  بني  مّيزنا  أننا  إال 
وميكن  للمجموعتني.  منفصلة  مسارات  ووضعنا 
تلخيص النتائج في الشكل 1.11. تُعتبر تخفيضات 
للعام  طبًقا  لالنبعاثات  بنا  اخلاص  املستدام  املسار 

األساس 1990 كالتالي: 
. ستكون هناك ضرورة لتقليل انبعاثات العالم  العالم	 
بنسبة تبلغ حوالي 50 باملائة بحلول عام 2050 مع 
بلوغ القمة حوالي عام 2020. وستهبط االنبعاثات 
بحلول  الصافية  القيمة  ناحية  من  الصفر  باجتاه 

نهاية القرن احلادي والعشرين. 
. سيكون على الدول مرتفعة الدخل  الدول املتقدمة	 
أن تستهدف الوصول إلى ذروة االنبعاثات بني عامي 
2012 و2015 مع خفض مبقدار 30 باملائة بحلول عام 

2020 و80 باملائة على األقل بحلول عام 2050. 
هناك  ستكون  أنه  من  الرغم  على   . النامية	  الدول 
اختالفات ضخمة بني املطلقني الرئيسيني، إال أنهم 
املتصاعدة  االنبعاثات  من  مسار  على  سيحافظون 
حتى عام 2020 مع الوصول إلى الذروة عند مستوى 
80 باملائة تقريًبا فوق املستويات احلالية مع تخفيض 

اجلدول 1.2    بصمة الكربون مبستويات دول منظمة التنمية والتعاون 
في امليدان االقتصادي سيتطلب أكثر من كرة أرضية
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إن مشاركة العالم النامي في تخفيضات ذات 
”الدولتني‘  منوذج  يبالغ  القدر.  بنفس  حيوي  أمر  كم 
املسائل  تبسيط  في  اجلوانب  بعض  في  بنا  اخلاص 
التي سيتم تناولها في املفاوضات. إن العالم النامي 
ليس متشابًها، فليست جمهورية تنزانيا املتحدة في 
نفس موقف الصني مثالً. باإلضافة إلى أن املهم هو 
احلجم الكلي للتخفيضات في االنبعاثات. من منظور 
ميزانية الكربون العاملية، متثل التخفيضات العميقة 
مقابل  في  مهمالً  وزنًا  الصحراء  جنوب  إفريقيا  في 

التخفيضات في كبرى الدول املطلقة.
 لكن الدول النامية مسؤولة عن حوالي نصف 
أية  في  مشاركتهم  وتُعتبر  العالم  حول  االنبعاثات 
اتفاقية دولية مهمًة بشكل متزايد. وفي نفس الوقت، 
احتياجات  لديها  النمو  عالية  النامية  الدول  حتى 
االعتبار.  في  وضعها  يجب  البشرية  للتنمية  ملحة 
”دين الكربون‘ الضخم جًدا الذي  ويجب كذلك وضع 

يتطلب  االعتبار.  في  للعالم  الغنية  الدول  به  تدين 
في  اإللزامية  باألمور  واالعتراف  الدين  ذلك  تسديد 
التنمية البشرية أن تخفض الدول الغنية االنبعاثات 
بعمق أكبر وأن تدعم التحول إلى وسائل منخفضة 

اإلنتاج للكربون في العالم النامي.
أخرى  انبعاثات  مسارات  هناك  بأن  نعترف  إننا 
كثيرة ممكنة التحقيق. وترى أحد املدارس الفكرية أن 
كل شخص في العالم يجب أن يتمتع بحق متساوٍ في 
إطالق غازات الدفيئة، وتدفع الدول التي تتجاوز حصتها 
مخصصاتها.  من  أقل  تستغل  التي  لتلك  تعويًضا 
وعلى الرغم من أن املقترحات في هذا اإلطار غالًبا ما 
تكون مرتبطة مبسائل احلقوق واملساواة، إال أنه من غير 
الواضح ما إذا كانت تقوم على أساس احلقوق أم ال، فمن 
الواضح أن ”حق اإلطالق‘ املفترض هو شيء مختلف 
عن احلق في التصويت أو احلق في احلصول على التعليم 
أو احلق في التمتع باحلريات املدنية األساسية.16  ومن 
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مالحظة: تصف سيناريوهات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ إلى أنماط مستقبلية ممكنة لنمو السكان والنمو االقتصادي والتغير التقني وانبعاثات غاز 
ثاني أكسيد الكربون الناجمة عنها. ويفترض السيناريو A1 نموا متسارعًا في نمو السكان واالقتصاد مع االعتماد على الوقود األحيائي (A1F1)، والطاقة غير 

المعتمد على الوقود األحيائي (A1T) أو على مزيج من اإلثنين (A1B). أما السيناريو A2 فيفترض نموا اقتصاديًا أبطأ يصحبه عولمة أقل مع تزايد كبير في عدد 
.(B2) مع تزايد في الحلول المحلية (B1) تخفيضًا في االنبعاثات مع تزايد في كفاءة استغالل الموارد وتحسين التقنيات B2 و B1 السكان، بينما يضم السيناريو

المصدر: ماينزهاوسين 2007.

خفض االنبعاثات بمقدار النصف بحلول عام 2050 لتفادي تغير المناخ الخطر  1.11 الشكل 

سيناريوهات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ

A1FI 1 سيناريو الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
A2 2 سيناريو الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ

A1B 3 سيناريو الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
B2 4 سيناريو الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ

A1T 5 سيناريو الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
B1 6 سيناريو الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ

انبعاثات غازات الدفيئة 
وغاز ثاني أكسيد الكربون

% من انبعاثات 1990

مسارات االنبعاثات 
المستدامة

الدول النامية

العالم

الدول 
المتقدمة

فرصة %50 < 2 مئوية
ترتفع حتى 500 جزء بالمليون من ثاني أكسيد الكربون
تستقر على 450 جزء بالمليون من ثاني أكسيد الكربون
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غير املرجح على املستوى العملي أن حتصل محاوالت 
التفاوض على منهج ”حقوق التلوث‘ على دعم واسع. 
هدف  بتحقيق  االلتزام  أساس  على  مسارنا  يقوم 
عملي هو بالتحديد جتنب تغير املناخ اخلِطر. ويتطلب 
املسار املتبع عملية تقليص كلية في تدفقات غازات 
االنبعاثات من  الفرد  نصيب  في  والتقارب   الدفيئة 

)الشكل 1.12(. 

التحرك امللح واالستجابة املتأخرة - قضية التكيف
طريًقا  واملبكرة  العميقة  التقليل  جهود  تقدم  ال 
مسارنا  يوضح  اخلِطر.  املناخ  تغير  لتجنب  مختصرًا 
لالنبعاثات املستدامة أهمية الفجوة الزمنية بني حتركات 
التقليل والنتائج. يرصد الشكل 1.13 الفجوة. إنه يقارن 
درجة االحترار فوق مستويات ما قبل الصناعة واملرتبطة 
بالفريق احلكومي  التقليل اخلاصة  بسيناريوهات عدم 
الدولي املعني بتغير املناخ مع االحترار املتوقع إذا ثبتت 
اخملزونات العاملية من غازات الدفيئة عند 450 جزًء في 
املليون من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. يبدأ التباعد 

في درجة احلرارة بني عامي 2030 و2040 ويصبح واضًحا 
بشكل أكبر بعد عام 2050 وهو الوقت الذي تتجاوز فيه 
كل سيناريوهات الفريق احلكومي الدولي املعني بتغير 
املناخ حد 2 درجة مئوية لتغير املناخ اخلِطر ماعدا سيناريو 

واحد.
يجذب توقيت التباعد في درجة احلرارة االنتباه إلى 
مسألتني مهمتني في السياسة العامة. أوالً، حتى جهود 

التقليل الصارمة التي يتم تطبيقها في مسارنا املستدام 
لالنبعاثات لن تصنع فرًقا في االجتاهات العاملية لدرجة 
احلرارة إال بعد عام 2030. وحتى ذلك الوقت سيكون على 
العالم بشكل عام وعلى فقراء العالم بشكل خاص أن 
يتعايشوا مع عواقب االنبعاثات السابقة. إن التعامل 
مع هذه العواقب مع احلفاظ على التقدم نحو األهداف 
اإلمنائية لأللفية والبناء على ذلك التقدم بعد عام 2015 
ثانًيا،  بالتقليل.  وليس  بالتكيف  يُعتبر مسألًة خاصًة 
النصف  طوال  للتقليل  احلقيقية  الفوائد  ستتراكم 

الثاني من القرن احلادي والعشرين وما وراءه. 
الدافعية  أن  املهمة  التداعيات  أحدى  تُعتبر 
اعتبارها مسألًة  امللحة يجب  التقليل  للقيام بجهود 
هامًة لرفاهية أجيال املستقبل. حيث سيواجه فقراء 
العالم اآلثار السلبية األسرع للتباعد في درجة احلرارة. 
وبحلول نهاية القرن احلادي والعشرين، ومع إشارة بعض 
سيناريوهات الفريق احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ 
مئوية  درجات   4-6 تبلغ  احلرارة  درجات  في  زيادات  إلى 
)وأعلى(، ستواجه البشرية ككل تهديدات يُحتمل أن 

تكون كارثية. 

اإلنتاج  الوسائل منخفضة  إلى  التحول  تكلفة 
للكربون – هل ميكن حتمل تكلفة التقليل؟

يُعتبر وضع ميزانيات الكربون ممارسًة لها تداعياتها 
بالنسبة إلى امليزانيات املالية. وعلى الرغم من أنه كانت 
تكلفة  في  تبحث  التي  الدراسات  من  الكثير  هناك 
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الشكل 1.12  العمل والتحويل تجاه مستقبل مستدام

االنبعاثات لكل فرد بحيث تبقى على مستوى 450 جزء في المليون من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (طن 
ثاني أكسيد الكربون لكل فرد)

الدول المتطورة وتلك في المرحلة االنتقالية

الدول النامية
العالم

مالحظة:تصف سيناريوهات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ إلى أنماط مستقبلية ممكنة لنمو السكان والنمو االقتصادي 
والتغير التقني وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناجمة عنها. ويفترض السيناريو A1 نموا متسارعًا في نمو السكان واالقتصاد مع 
االعتماد على الوقود األحيائي (A1F1)، والطاقة غير المعتمد على الوقود األحيائي (A1T) أو على مزيج من اإلثنين (A1B). أما 

السيناريو A2 فيفترض نموا اقتصادياً أبطأ يصحبه عولمة أقل مع تزايد كبير في عدد السكان، بينما يضم السيناريو B1 و B2 تخفيضًا 
.(B2) مع تزايد في الحلول المحلية (B1) في االنبعاثات مع تزايد في كفاءة استغالل الموارد وتحسين التقنيات

المصدر:   ماينزهاوزين 2007

الشكل 1.13  الن تؤدي إجراءات التخفيض الصارمة 
إلى نتائج مبكرة

 2007a المصدر:   الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
وماينزهاوزين 2007

A1B 
A2 
B1
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توقعات زيادة حرارة السطح (درجة مئوية)

مدى عدم الثقة

تغير المناخ الخطر

نسبة بمستويات ما قبل فترة التصنيع

سيناريو الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
سيناريو الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
سيناريو الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
سيناريو الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ

مالحظة:تصف سيناريوهات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ إلى 
أنماط مستقبلية ممكنة لنمو السكان والنمو االقتصادي والتغير التقني وانبعاثات 
غاز ثاني أكسيد الكربون الناجمة عنها. ويفترض السيناريو A1 نموا متسارعًا 
في نمو السكان واالقتصاد مع االعتماد على الوقود األحيائي (A1F1)، والطاقة 
 .(A1B) أو على مزيج من اإلثنين (A1T) غير المعتمد على الوقود األحيائي
تزايد  أقل مع  أبطأ يصحبه عولمة  اقتصاديًا  نموا  فيفترض   A2 السيناريو  أما 
كبير في عدد السكان، بينما يضم السيناريو B1 و B2 تخفيضًا في االنبعاثات 
في  تزايد  مع   (B1) التقنيات  وتحسين  الموارد  استغالل  كفاءة  في  تزايد  مع 

.(B2) الحلول المحلية
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“إن يومنا يبدأ قبل اخلامسة صباحاً حيث نذهب جلمع احتياجاتنا من املياه وحتضير 
اإلفطار للعائلة وإعداد أطفالنا للذهاب إلى مدارسهم. وفي حوالي الثامنة، نبدأ 
في جمع احلطب. ويصل طول الرحلة إلى مكان جمع احلطب إلى عدة كيلومترات. 
وعندما نعجز عن جلبها فإننا نلجأ بدالً منها الستخدام روث احليوانات للطهي 

- ولكن روث احليوانات سيء للعني ولألطفال”. 
إليزابيث فاي، مزارعة، 32 عاماً، مبور، السنغال.

مسلم  أمر  أنه  على  الغنية  البلدان  معظم  في  يؤخذ  الكهرباء  توافر  إن 
املاء ويُطهى الطعام. وتدعم  زر واحدة تنطلق األضواء، ويُسخن  به. فبضغطة 
العمالة والرخاَء أنظمُة الطاقة التي حتافظ على استمرارية الصناعة احلديثة 

وتشغل أجهزة الكمبيوتر وشبكات النقل.
وبالنسبة ألناس من أمثال إليزابيث فاى فإن احلصول على الطاقة له معنى 
ومستنزفاً  شاقاً  نشاطاً  يُعد  كوقود  الستعماله  احلطب  فجمع  مختلف.  جد 
للوقت، حيث يستغرق فيما بني ساعتني إلى ثالثة ساعات يومياً. وعندما تعجز 
عن جمع احلطب، فإنها ال جتد خياراً سوى استخدام روث البهائم للطهي - وهذا 

الروث أمر خطر للغاية على الصحة. 
وفي الدول النامية، ثمة 2.5 مليار إنسان مثل إليزابيث فاي واملرغمون على 
البهائم  النباتي وروث  الوقود والفحم  االعتماد على الكتلة األحيائية - حطب 
جنوب  وفى   .)1.8 )شكل  للطهي  الالزمة  الطاقة  من  احتياجاتهم  لتلبية   -
الصحراء الكبرى األفريقية، يعتمد أكثر من 80 باملائة من السكان على الكتلة 
السكان في  أكثر من نصف  احلال مع  التقليدية للطهي، مثلما هو  األحيائية 

الهند والصني.
إن التفاوت في القدرة على احلصول على الطاقة احلديثة يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بأشكال التفاوت وعدم املساواة األوسع نطاقاً في احلصول على الفرص للتنمية 
الطاقة  أنظمة  نشر  على  القدرة  في  األقل  املستويات  ذات  فالبلدان  البشرية. 
احلديثة تبرز ضمن قائمة البلدان األدنى في مستويات التنمية البشرية لديها. 
الطاقة  احلصول على خدمات  التفاوت في  تتفاعل أشكال  البلدان  وداخل كل 
احلديثة بني األغنياء والفقراء واملناطق احلضرية والريفية مع أشكال عدم املساواة 

األوسع في الفرص
إن الشعوب الفقيرة والبلدان الفقيرة تسدد ثمناً باهظاً لعجزها عن توفير 

الطاقة متمثالً في:
الصحة. فتلوث الهواء داخل املنزل والناجم عن استخدام الوقود الصلب يعد   -
أحد اكبر العوامل املسببة للوفاة، حيث يحصد هذا النوع من التلوث املنزلي 
حياة 1.5 مليون شخص كل عام، نصفهم لم تتجاوز أعمارهم سن اخلامسة، 
أي 4000 حالة وفاة كل يوم. ولوضع هذا الرقم في سياقه الصحيح، نقول 
بأنه يفوق إجمالي الوفيات الناجمة عن املالريا وينافس أرقام الوفاة الناجمة 
التلوث من النساء واألطفال والفقراء  عن السل. ومعظم الضحايا لهذا 
الرئيسية  املنزلي يعد أحب املسببات  الهواء  تلوث  األرياف. كذلك فإن  في 
الرئوي لدى األطفال. وفي  وااللتهاب  السفلي  التنفسي  اجلهاز  اللتهابات 
أوغندا، ترد التقارير بأن األطفال دون سن اخلامسة يعانون من 3-1 نوبات من 
التهابات اجلهاز التنفسي السفلي احلادة سنوياً. وفي الهند، وحيث يعتمد 

وروث  الوقود  حطب  على  الريفية  املناطق  في  عائالت  أربعة  كل  من  ثالثة 
البهائم من أجل الطهي والتسخني، جند أن التلوث الناجم من الوقود احليوي 
غير املُعالج وراء 17 باملائة من وفيات األطفال. ويأتي إدخال الكهرباء للمنازل 
بنغالديش،  املثال في  الصحية. فعلى سبيل  احلالة  بتحسن  غالباً  مرتبطاً 
باملائة -   11 الدخل مبقدار  يزيد  الريفية  الكهرباء للمناطق  إدخال  أن  يُقدر 

ويتفادى 25 حالة وفاة لألطفال لدى كل 1000 أسرة متصلة بالكهرباء. 
اجلنسانية. جُتبر النساء والفتيات الصغيرات على اقتطاع مساحة كبيرة من   -
أوقاتهم من أجل جمع حطب الوقود، وهو ما يضاعف من أشكال الظلم بني 
اجلنسني في فرص احلياة والتعليم. فجمع حطب الوقود وروث البهائم يُعد 
أمراً مستنزفاً للوقت ومرهقاً- حيث يصل متوسط حمولة اخلشب الواجب 
املناطق  في  أجريت  التي  األبحاث  وجدت  وقد  كيلوجراماً.   20 إلى  حمله 
الريفية من تنزانيا أن النساء في بعض املناطق يسرن مسافة تتراوح بني 5 
إلى 10 كيلومترات يومياً جلمع وحمل حطب الوقود، وحيث تتراوح حمولة 
اخلشب بني 20 و 38 كيلوجراماً. وفي املناطق الريفية من الهند، ميكن أن 
ملا  وإضافة  يومياً.  ثالثة ساعات  أكثر من  إلى  اجلمع  أوقات  يصل متوسط 
يستتبعه ذلك من استنفاد للوقت وطاقة اجلسد، فإن جمع حطب الوقود 

ينجم عنه عادة إبقاء الفتيات الصغيرات بعيداً عن املدرسة.
التكاليف االقتصادية. تنفق األسر الفقيرة غالباً قسما كبيرا من دخولها   -
على حطب الوقود أو الفحم النباتي. ففي غواتيماال ونيبال، تشكل نفقات 
اخلشب 15-10 باملائة من النفقات اإلجمالية لألسر في املناطق األكثر فقراً. 
النساء  فرص  حتجيم  في  أثره  الوقود  حطب  جميع  في  املُستنفد  وللوقت 
في العمل على األنشطة املدرة للدخل. كما أن التفاوت في احلصول على 
خدمات الطاقة احلديثة يحد من اإلنتاجية ويبقى الفقراء على حالهم من 

الفقر 
البيئة. ميكن للعجز في احلصول على الطاقة احلديثة أن يخلق دائرة مفرغة   -
البيئية واالقتصادية واالجتماعية. فاإلنتاج غير املستدام  من االنتكاسات 
للفحم النباتي استجابة لتزايد الطلب احلضري قد سبب ضغطاً شديداً 
على املناطق احمليطة بكبرى املدن مثل لواندا في أجنوال وأديس أبابا في إثيوبيا. 
التجريف  إلى  النباتي وجمع احلطب  الفحم  إنتاج  أدى  احلاالت،  وفي بعض 
احمللى للغابات. ومع انكماش املوارد، فإن الروث ومخلفات احليوانات يتم حتويلها 

لوقود بدالً من حرثها ثانية في احلقول، ومبا يقلل من إنتاجية التربة.
إن توسيع احلصول على الكهرباء بالنسبة للفقراء يظل أحد األولويات امللحة 
الكتلة  املعتمدين على  أعداد األشخاص  أن  احلالية  التوقعات  للتنمية. وتظهر 
في منطقة  وراءه، خاصة  وما  القادم  العقد  امتداد  على  يزيد  األحيائية سوف 
جنوب الصحراء الكبرى. وسوف يضر ذلك بالتقدم احلاصل في حتقيق األهداف 
وتوفير  واألمهات  األطفال  أعمار  بزيادة  املتعلقة  تلك  شاملة  لأللفية،  اإلمنائية 

التعليم وخفض الفقر وحتقيق االستدامة البيئية.

املاليني محرومون من خدمات الطاقة احلديثة املربع 1.2 

.IEA 2006c; Kelkar and Bhadwal 2007; Modi et al. 2005; Seck 2007b; WHO 2006; World Bank 2007b :المصدر

حتقيق أهداف تقليل محددة، إال أن حد 2 درجة مئوية اخلاص 
بنا يُعتبر هدًفا أكثر صرامة بكثير من تلك األهداف التي 
مت تقييمها في هذه الدراسات. ومع أن مسارنا املستدام 

للمناخ قد يكون مرغوبًا، لكن هل ميكن حتمل تكلفته؟
إننا نتناول ذلك السؤال باالعتماد على منهج يجمع النتائج 
الكمية من عدد ضخم من النماذج من أجل البحث في 
تكاليف حتقيق نتائج التثبيت احملددة.63  جتمع هذه النماذج 
واالستثمار،  التقنية  بني  الديناميكية  التفاعالت  بني 

أهداف  لتحقيق  السيناريوهات  من  نطاق  واستكشاف 
التقليل احملددة.64  إننا نستخدمها في حتديد التكاليف 
العاملية لتحقيق هدف 450 جزًء في املليون من مكافئ 

ثاني أكسيد الكربون.
ميكن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بعدة طرق. 
زيادة كفاءة الطاقة وتقليل الطلب على املنتجات كثيفة 
اإلنتاج للكربون وتغيير مزيج الطاقة - كلها أساليب لها 
حتقيق  لكيفية  طبًقا  التقليل  تكاليف  ستتنوع  دور. 
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وتأتي  لتحقيقها.  الزمني  واإلطار  التخفيضات 
جديدة  تقنيات  ونشر  التنمية  متويل  من  التكاليف 
للتحول  املستهلكون  يتحملها  التي  التكلفة  ومن 
إلى سلع وخدمات ذات انبعاثات أقل. حيث ميكن حتقيق 
احلاالت،  بعض  في  قليلة  بتكلفة  كبيرة  تخفيضات 
تولد  أن  وميكن  مثاالً.  الطاقة  كفاءة  زيادة  وتُعتبر 
التكاليف املبدئية في حاالت أخرى فوائد على املدى 
األطول. وقد يتناسب مع هذا اجملال نشر جيل جديد 
من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ومنخفضة 
تكلفة  ستكون  وبالتدريج  كفاءة.  وذات  االنبعاثات 
خفض تدفق غازات الدفيئة مع الوقت أقل من خيار 

التغيير املفاجئ. 
من خالل عمل وضع النماذج الذي مت لصالح هذا 
التقرير مت تقدير تكاليف التثبيت عند مستوى 450 
جزًء في املليون من مكافئ ثاني أكسيد الكربون طبًقا 
عند  جًدا  ضخمًة  األرقام  تكون  سيناريوهات.  لعدة 
التحرك  تكاليف  توزيع  يتم  بالدوالرات. لكن  حتديدها 
للمقارنة،  بسيط  سيناريو  وفي  كثيرة.  سنوات  على 
ينتج وضع متوسط لهذه التكاليف رقًما يبلغ حوالي 
في  السنوي  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من  باملائة   1.6

العالم من اآلن وحتى عام 65.2030 
ليس ذلك استثمار ضئيل. قد يكون من اخلطأ 
لتثبيت  املطلوب  الضخم  اجلهد  أهمية  التقليل من 
من  بالقرب  الكربون  أكسيد  ثاني  مكافئ  انبعاثات 
450 جزًء في املليون. لكن يجب وضع التكاليف في 
حلكومات  بقوة  ستيرن  تقرير  يقول  وكما  االعتبار. 
تكاليف  مقابل  في  التكاليف  تقييم  يجب  العالم، 
عدم التحرك. ومتثل نسبة 1.6 باملائة من الناجت احمللي 
 450 هدف  لتحقيق  املطلوبة  العالم  في  اإلجمالي 
جزًء في املليون من ثاني أكسيد الكربون أقل من ثلثي 
النفقات العسكرية العاملية. وفي سياق دول منظمة 
النفقات  متثل  حيث  والتنمية،  االقتصادي  التعاون 
احمللي  الناجت  من  حتديًدا  باملائة   50 إلى   30 احلكومية 
تبدو  الصارمة  التقليل  أهداف  تكاد  فال  اإلجمالي، 
مكلفة، خاصًة إذا أمكن تقليل النفقات في مجاالت 

أخرى - مثل امليزانية العسكرية والدعم الزراعي.
واإليكولوجية  البشرية  التكاليف  ال ميكن رصد 
لتغير املناخ اخلِطر على الفور في حتليل بسيط للتكلفة 
والعائد. لكن عند قياس مسألة جهود التقليل الصارمة 
من الناحية االقتصادية فإنها تُعتبر منطقيًة من الناحية 
املدى  على  التحرك  عدم  تكاليف  وستكون  التجارية. 
البعيد أضخم من تكاليف التقليل. يُعتبر تقدير تكاليف 
آثار تغير املناخ صعًبا في حد ذاته. فمع االحترار بدرجة

 

التي  االقتصادية  النماذج  تشير  مئوية،  درجات    6-5
إلى  النطاق  وواسع  املفاجئ  املناخ  تغير  تشمل خطر 
احمللي  الناجت  من  باملائة  و10   5 بني  ما  تتراوح  خسائر 
اإلجمالي في العالم. وميكن أن تعاني الدول الفقيرة 
اآلثار  تدفع  أن  ميكن  باملائة.66   10 تتجاوز  من خسائر 
الكارثية لتغير املناخ اخلسائر إلى مستوى أعلى من هذا. 
ويُعتبر تقليل مخاطر النتائج الكارثية أحد أكثر اآلراء 
قوًة والذي يقول باالستثمار املبكر في التقليل من أجل 

حتقيق هدف 450 جزًء في املليون.
ضخمًة  هوامش  هناك  أن  على  التأكيد  يجب 
التقليل.  لتكاليف  تقييم  أي  في  اليقني  عدم  من 
واألمر األكثر وضوًحا هو أن هياكل التكلفة للتقنيات 
املستقبلية منخفضة اإلنتاج للكربون وتوقيت تقدميها 
والعوامل األخرى غير معروفة. ومن املمكن متاًما حدوث 
ويحتاج   - عالًيا  إليها  املشار  تلك  من  أعلى  تكاليف 
املؤكدة  غير  باألمور  اإلبالغ  إلى  السياسيون  القادة 
في متويل حد 2 درجة مئوية لتغير املناخ. ومن املمكن 
أيًضا في نفس الوقت أن تكون التكاليف أقل. إن االجتار 
العاملي برخص إطالق االنبعاثات ودمج ضرائب الكربون 
يحققان  األوسع  البيئية  الضريبية  اإلصالحات  في 

احتمال خفض تكاليف التقليل.67 
يجب على كل احلكومات أن تقوم بتقييم اجلوانب 
املالية لتحقيق أهداف تقليل تغير املناخ. سيتم ترك 
هيكل حماية املناخ متعدد األطراف على أساس غير 
آمن إذا لم ينبني على التزامات مالية. وتفرض نسبة 
1.6 باملائة من متوسط الناجت احمللي اإلجمالي في العالم 
املطلوبة من أجل تقليل صارم ضغوًطا على موارد نادرة. 
لكن البدائل ليست بال تكلفة. ويجب أن يتناول اجلدل 
السياسي حول التمويل أيًضا مسألة ما إذا كان تغير 

املناخ اخلِطر خيارًا ميكن حتمل تكلفته أم ال.
املزدوجة  القضية  قلب  إلى  السؤال  هذا  ينفذ 
وبالنظر  الفصل.  هذا  في  واملطروحة  امللـِّح  للتحرك 
إلى الطبيعة اخلطيرة للمخاطر اإليكولوجية الكارثية 
 1.6 اعتبار  ميكن  اخلِطر،  املناخ  تغير  ستصحب  التي 
باملائة من الناجت احمللي اإلجمالي في العالم ثمًنا صغيرًا 
رفاهية  أجل حماية  تأمينية من  دفعه لسياسة  يتم 
أجيال املستقبل. وإذا ما وجدنا أن نفس االستثمار ميلك 
إمكانية منع االنتكاس واسع النطاق والفوري متاًما في 
األكثر  الناس  من  للماليني  البشرية  التنمية  عملية 
ضعفا حول العالم، فإن مسائل العدالة االجتماعية 
امللزمة عبر األجيال وعبر الدول حتمل نفس القدر من 

األهمية. 

إن مليزانية الكربون التي نضعها 

هدف واحد وحسب وهو احلفاظ 

على زيادة ارتفاع درجة احلرارة 

)مقارنة بعصر ما قبل التصنيع( 

أدنى من 2 درجة مئوية

1.5 ترك األمور على ما هي عليه - كل الطرق تؤدي ملستقبل مناخي غير مستدمي

للمناخ  احلالية  التوجهات  إلى  االحتكام  ميكن  ال 
املناخي  األداء  أن  كما  النهائي  مصيره  تقرير  في 
السابق ليس له دالالته القوية املوثوقة على النتائج 
املستقبلية. وفي حالة التغيرات املناخية، جند أن هذا 
أمر جيد متاماً، ذلك أنه إذا تشابهت التغيرات املناخية 
خالل  أمناطها  مع  القادمة  عاماً  العشرين  خالل 

املاضية فحتماً سوف نخسر املعركة  العشرين عاماً 
ضد التغيرات املناخية اخلطيرة.

نظرة إلى الوراء- العالم منذ عام 1990
يعطينا ما مررنا به من جتارب مبوجب بروتوكول كيوتو 
ميزانية  بتطوير  تتعلق  التي  املهمة  الدروس  بعض 
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هذا  لنا  ويضع  والعشرين.  احلادي  للقرن  الكربون 
البروتوكول إطاراً للعمل متعدد األطراف يضع قيوداً 
على االنبعاثات الغازية الناجمة عن ظاهرة االحتباس 
احلراري. وقد استغرق األمر خمس سنوات من املفاوضات 
املتعلقة  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  رعاية  حتت 
بتغير املناخ للتوصل إلى اتفاق- وثماني سنوات أخرى 
قبل أن يحظى االتفاق بتصديق عدد كاف من الدول 
لتفعيله.68 وكان الهدف الرئيسي لعمليات احلد من 

–40

–55.3
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كيوتو  التفاق  وفقا  الدفيئة  غاز  انبعاثات  هدف 
2008 - 2012  (% من انبعاثات 1990)

من   %)  2004 عام  الدفيئة  غاز  انبعاثات 
انبعاثات 1990)

إسبانيا

كندا

أستراليا

الواليات المتحدة

إيطاليا

إيطاليا

هولندا

بلجيكا

االتحاد األوروبي

فرنسا

الدنمارك

ألمانيا

بولندا

االتحاد الروسي

أوكرانيا

a. باستثناء االنبعاثات من التغير في استعمال األرض. b. لقد وقعت كل 
من أستراليا والواليات المتحدة على بروتوكول لكنها لم تصدق عليها 

وبالتالي هي غير ملزمة بأهدافها.

المصدر:  الوكالة األوروبية للطاقة 2006

الشكل 1.14  بعض الدول المتقدمة بعيدة كل البعد عن 
تحقيق أهداف والتزامات كيوتوة

المملكة المتحدة

االنبعاثات الغازية لالحتباس احلراري هو تقليلها مبقدار 
5 باملائة عن املستويات املسجلة في عام 1990.

وبالنظر من زاوية االنبعاثات العاملية اإلجمالية، 
جند أن بروتوكول كيوتو لم يضع أهدافا على مستوى 
األسقف  فإن  ذلك،  على  وعالوة  الطموح.  من  خاص 
على  تطبيقها  يتم  لم  وضعها  مت  التي  الكمية 
وأستراليا  املتحدة  الواليات  وقرار  النامية،  الدول 
حتجيم  من  زاد  قد  البروتوكول  على  التصديق  بعدم 
لتداعيات  توضيحاً  ونرى  املرغوب.  اخلفض  مقدار 
ثاني  غاز  انبعاثات  إلى  النظر  عند  االستثناءات  هذه 
وكان  الطاقة.  باستهالك  املرتبطة  الكربون  أكسيد 
يقضي  كيوتو  بروتوكول  مبوجب  صدر  الذي  التعهد 
باحلد بنسبة 2.5 باملائة من انبعاثات غاز ثاني أكسيد 
عام  ابتداءاًمن  الطاقة  باستهالك  املرتبطة  الكربون 

1990 وحتى عام 69.2012/2010
حتى  املوضوعة  األهداف  إجناز  معدل  وكان 
كانت   ،2004 عام  ففي  اإلحباط.  على  يبعث  اآلن 
احلراري لدول  الغازية اإلجمالية لالحتباس  االنبعاثات 
عام  باملائة من مستويات   3 أقل مبقدار  األول  امللحق 
على  ينطوي  املرغوب  الرقم  فإن  ذلك،  ومع   70.1990
اإلجمالية  االنبعاثات  أوالً، كانت  مشكلتني كبيرتني. 
منذ عام 1999 تتخذ منحى متصاعداً، وعلى نحو يثير 
أن يتحقق الهدف  إذا كان من املمكن  تساؤالت عما 
اإلجمالي املأمول. ثانياً، ثمة تفاوتات كبيرة بني جهود 
كل دولة وأخرى في حتقيق أهداف البروتوكول )الشكل 
1.14(، وميكن عزو ُجل التراجع اإلجمالي إلى اخلفض 
الكبير لالنبعاثات في االحتاد الروسي وغيرها من دول 
االقتصاديات االنتقالية- والتي يتجاوز معدل اخلفض 
فيها نسبة الـ 30 باملائة. وال ترجع هذه احملصلة إلى 
ما يجرى من إصالحات على صعيد سياسة استهالك 
الطاقة بقدر ما ترجع إلى الركود االقتصادي العميق 
الذي وقع في عقد التسعينات. أما اآلن، فاالنبعاثات 
دول  وكانت  االقتصادي.  االنتعاش  تزايد  تزايد مع  في 
امللحق األول ذات االقتصاديات غير االنتقالية إجماالً 
- أي دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي- قد 
زادت  وقد  اإلحتباسية.  الغازية  االنبعاثات  فيها  زادت 
االنبعاثات لدى هذه الدول بنسبة 11 باملائة منذ عام 

1990 وحتى عام 2004 )املربع 1.3(.

مسار  على  مغلق  املستقبل-  إلى  التطلع 
متصاعد

بنظرة إلى الوراء، جند أن االجتاهات الذي سارت عليها 
مرجعية  نقطة  متثل  والتي   ،1990 عام  منذ  األمور 
إلى  وبالنظر  القلق.  على  تبعث  كيوتو،  لبروتوكول 
مبستقبل  اخلاصة  السيناريوهات  أن  جند  املستقبل، 
إلى  محالة  ال  تقودنا  واالنبعاثات  الطاقة  استهالك 
العالم  يغير  لم  ما  مستقبالً  خطير  مناخي  وضع 

مساره.
وسوف يتطلب تغيير ذلك املسار حتوالً في أمناط 
ثورة  إليه  أدت  الذي  القدر  بنفس  الطاقة  استهالك 
الطاقة التي شكلت مالمح عصر الثورة الصناعية. 
وحتى إذا نحينا التغيرات املناخية جانباً، فإن مستقبل 
األحفوري  الوقود  على  القائمة  الطاقة  أنظمة 
ومن  وحامية،  مناقشات مستفيضة  وحده  يستحق 
ضمن القضايا التي تستحق املناقشة قضية تأمني 
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كان بروتوكول كيوتو خطوة أولى في طريق التحرك متعدد األطراف إزاء التغير 
احلراري  االحتباس  غازات  انبعاثات  خفض  في  تتمثل  أهدافاً  يضع  وهو  املناخي. 
مباشرة  ومع   .2012-2010 عام  بحلول  وذلك   1990 عام  ملستويات  بالنسبة 
احلكومات للمفاوضات إلطار العمل متعدد األطراف ملا بعد عام 2012 الذي سوف 

يبنى على فترة التعهدات احلالية، فإنه من املهم اخلروج بدروس مستفادة.
ثمة ثالث دروس تكتسب أهمية خاصة. األول هو أهمية مستوى الطموح. 
يدور  كان  حيث  متواضعة،  كانت  األولى  االلتزام  فترة  وفق  املُتبناة  فاألهداف 
أهمية  هو  الثاني  والدرس  املتقدمة.  للدول  بالنسبة  باملائة   5 متوسطها حول 
في  التزاماتها  مسار  عن  خرجت  البلدان  فمعظم  األهداف.  بزمام  اإلمساك 
أن  ينبغي  األطراف  املتعدد  العمل  إطار  أن  الثالث هو  والدرس  بروتوكول كيوتو. 
يغطي كبرى الدول التي تنبعث منها الغازات جمعاء. ومبوجب االتفاقية احلالية، 
فإن اثنني من كبريات الدول املتقدمة - أستراليا والواليات املتحدة- قد صادقتا 
على االتفاقية ولكن صادقتا عليها فحسب، ومبا خلق نوعاً من اإلعفاء من حتقيق 

األهداف. كذلك فليس هناك أهدافاً كمية للدول النامية. 
وفي حني أنه من السابق ألوانه إصدار حكم نهائي على النتائج املتحققة 
على ضوء بروتوكول كيوتو، فإن سجل اإلجنازات في احلد من االنبعاثات بدون تغيير 
في استخدام األراضي حتى تاريخه ال يبعث على التفاؤل حيث حتيد معظم الدول 
الـ68 عن اخلط املفترض، وإضافة إلى ذلك فقد زادت االنبعاثات بانتظام منذ عام 

2000، ومن بني النتائج األولية مايلي:
باملائة   8 بنسبة  االنبعاثات  بالتعهد بخفض متوسط  األوروبي  االحتاد  قام   -
مبوجب بروتوكول كيوتو. وقد وصل حجم التخفيض الفعلي إلى أقل من 1 
باملائة وتشير توقعات وكالة البيئة األوروبية إلى أن السياسات احلالية سوف 
تترك هذه الصورة بال تغيير حتى عام 2010. وقد زادت نسبة االنبعاثات من 
قطاع النقل مبقدار الربع. أما االنبعاثات الناجمة عن أنشطة توليد الكهرباء 
زيادات كبيرة في  األمر  يتطلب  باملائة. وسوف   6 بنسبة  زادت  واحلرارة فقد 
يفتقد  األوروبي  االحتاد  ولكن  أهداف كيوتو،  لتلبية  املتجددة  الطاقة  موارد 
لالستثمارات الالزمة لتلبية هدفه بإجراء خفض بنسبة 20 باملائة بحلول 

عام 2020.
االنبعاثات  بخفض  كيوتو  هدف  تتخطى  أن  املتحدة  اململكة  استطاعت   -
بنسبة 12 باملائة، ولكنها أخفقت في حتقيق هدفها الوطني املتمثل في 
وكان   .1990 عام  ملستويات  بالنسبة  باملائة   20 بنسبة  االنبعاثات  تقليل 
الهيكلة  إلعادة  كنتيجة   2000 عام  قبل  حتقق  قد  اخلفض  هذا  معظم 
الصناعية وإجراءات حترير السوق التي أدت إلى التحول من استخدام الفحم 
زادت االنبعاثات في عامي  ذي الكثافة الكربونية إلى الغاز الطبيعي. وقد 
إلى  النووية  والطاقة  الطبيعي  الغاز  من  للتحول  كنتيجة   2006 و   2005

استخدام الفحم )انظر الفصل الثالث(.
كانت انبعاثات أملانياً أقل بنسبة 17 باملائة في عام 2004 عنه في عام 1990.   -
ويعكس هذا التقليل التخفيضات العميقة من عام 1990 حتى 1995 في 
ما  )وهو  الشرقية  أملانيا  في  الصناعة  هيكلة  وإعادة  توحيد  إعادة  أعقاب 
بعمليات خفض  ويأتي ذلك مدعوماً  باملائة من إجمالي اخلفض(،   80 ميثل 

االنبعاثات من قبل القطاع اإلسكاني.
ففي  كيوتو.  في  اللتزاماتها  حتقيقاً  الدول  أبعد  وأسبانياً  إيطاليا  تعد   -
أسبانيا، زادت االنبعاثات بنسبة 50 باملائة منذ عام 1990، وذلك نتيجة للنمو 
االقتصادي القوى واالستخدام املتزايد لطاقة الفحم بعد أحداث اجلفاف. 

وفي إيطاليا، كان احملرك الرئيسي لزيادة االنبعاثات هو قطاع النقل.
وافقت كندا مبوجب بروتوكول كيوتو على إجراء خفض بنسبة 6 باملائة في   -
االنبعاثات. ولكن االنبعاثات زادت بنسبة 27 باملائة وتقف كندا حالياً على 
بروتوكول كيوتو.  التزمت بها في  التي  النسبة  باملائة أعلى من  مؤشر 35 

وعلى حني أن كثافة غازات االحتباس احلراري قد قلت، إال أن املكاسب في 
الكفاءة قد غطت عليها زيادة في االنبعاثات نتيجة التوسع في إنتاج النفط 
والغاز الطبيعي. وكان إجمالي االنبعاثات املرتبط بصادرات النفط والغاز قد 

زاد عن الضعف منذ عام 1990.
كانت انبعاثات اليابان في عام 2005 أعلى بنسبة 8 باملائة من مستويات عام   -
1990. وكان الهدف في كيوتو هو إجراء خفض بنسبة 6 باملائة. وقياساً على 
التوجهات احلالية، من املتوقع أن تبعد البالد عن حتقيق هدفها التخفيضي 
بفارق 14 باملائة. وفي حني أن االنبعاثات من قطاع الصناعة قد هبط هامشياً 
منذ عام 1990، إال أنه املؤشرات قد سجلت زيادات كبيرة في االنبعاثات من 
قطاع النقل )50 باملائة منها من عربات نقل الركاب( والقطاع اإلسكاني. 

وكانت انبعاثات املنازل قد منت بشكل أسرع من منو أعداد املنازل.
تُعد الواليات املتحدة إحدى األطراف املوقعة على بروتوكول كيوتو إال أنها لم   -
تصادق على املعاهدة. فلو كانت صادقت عليها، لكان يتوجب عليها خفض 
انبعاثاتها إلى أقل من مستويات 1990 بنسبة 7 باملائة بحلول عام 2010. 
وكانت االنبعاثات اإلجمالية قد زادت فعلياً بنسبة 16 باملائة. وبحلول عام 
زيادة  كلية  حمولة   1.8 إلى  املتوقعة  االنبعاثات  كمية  تصل  سوف   2010
على مستويات عام 1990 في منحى تصاعدي. وقد تنامت االنبعاثات على 
بنسبة 25  تراجع  الرغم من حدوث  القطاعات على  مستوى جميع كبرى 
كما  املتحدة،  الواليات  ألقتصاد  احلراري  االحتباس  غازات  كثافة  في  باملائة 
احمللي  للناجت  بالنسبة  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  بنسبة  مقاس  هو 

اإلجمالي.
على غرار الواليات املتحدة، لم تصادق أستراليا على بروتوكول كيوتو. وقد   -
تنامت االنبعاثات اإلجمالية ملا يقرب من ضعف النسبة التي كانت ستكون 
مطلوبة لو كانت أستراليا قد شاركت في البروتوكول، مع زيادة االنبعاثات 
من  املرتفعة  املستويات  ساهمت  وقد   .1990 عام  منذ  باملائة   21 بنسبة 
الزيادات الكبيرة في قطاع  املتولدة من الفحم في  االعتماد على الطاقة 

الطاقة، مع تصاعد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مبا يزيد عن 40 باملائة.

عقد  في  حينها  التحدي  سيتمثل   ،2010 عام  بعد  ما  فترة  إلى  نتطلع  عندما 
الغازية  االنبعاثات  منها  تخرج  التي  البلدان  كبرى  مبشاركة  دولية  اتفاقية 
وتلتزم الدول مبقتضاها ببذل مجهودات طويلة األمد لتحقيق ميزانية كربونية 
مستدامة للقرن احلادي والعشرين. وهناك القليل مما يسع احلكومات فعله اليوم 
االنبعاثات فيما بني عامي 2010 و 2012:  الكبيرة على  آثاره  له  والذي ستكون 

فمثل صهاريج النفط، تشتمل أنظمة الطاقة على دوائر لف كبيرة.
املناخي اخلطر، وسيستدعى هذا  التغير  اآلن هو إطار عمل ملكافحة  واملطلوب 
اإلطار توفير أفق زمني أطول مدة لصناع القرار، مع فترات التزام قصيرة األجل 
ترتبط باألهداف متوسطة وطويلة األجل. وبالنسبة للدول املتقدمة، ينبغي أن 
تشمل هذه األهداف تخفيضات لالنبعاثات بنسبة 30 باملائة بحلول عام 2020 
وبنسبة 80 باملائة على األقل بحلول عام 2050 - ومبا يتسق مع مسار انبعاثاتنا 
النامية من  الدول  االنبعاثات من قبل  املُستدام. وميكن تسهيل عملية خفض 

خالل تسهيل عمليات نقل التمويالت والتكنولوجيا )انظر الفصل الثالث(.

عجز الدول املتقدمة عن تنفيذ التزاماتها في بروتوكول كيوتو املربع 1.3 

.EEA 2006; EIA 2006; Government of Canada 2006; IEA 2006c; Government of the United Kingdom 2007c; Ikkatai 2007; Pembina Institute 2007a :المصدر
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القدرة  عامة  بصفة  تعنى  والتي   - الطاقة  مصادر 
تكون  والتي  اجليدة  الطاقة  على احلصول على موارد 
الدولية  األجندة  اقتصادياً- وهى تتصدر  املتناول  في 

بشكل متزايد.
ومنذ عام 2000، كانت أسعار النفط قد زادت 
 70 حوالي  إلى  إلى  لتصل  أضعاف  اخلمسة  بنسبة 
دوالر أمريكي للبرميل. ورغم أنه من اجلائز أن تنخفض 
األسعار، إال أن انخفاضها إلى املستويات املنخفضة 
ليس  التسعينات  أواخر  في  عليها  كانت  التي 
باالحتمال الوارد. ويفسر بعض املعلقني هذه االجتاهات 
في سوق النفط كدليل يؤكد على نظريتهم بشأن 
بأن  تقضي  التي  النظرية  وهى   - النفطية”  “ألذروة 
إنتاج النفط مييل لالنخفاض على األمد الطويل وحتى 
مع  وبالتوازي  النفط.71  النهائي الحتياطي  النضوب 
تأمني  السياسية حول  اخملاوف  أن  هذه االجتاهات، جند 
إمدادات الطاقة قد ارتفعت في مواجهة اخملاوف من 
التهديدات اإلرهابية والقالقل السياسية في املناطق 
املصدرة للنفط واالنقطاعات الهائلة في اإلمدادات 

والنزاعات بني املوردين واملصدرين.72

أمن الطاقة وأمن املناخ - ّشدُّ في اجتاهني مختلفني؟
ألمن مصادر الطاقة أهمية كبيرة في اية استراتيجيات 
ذلك،  ورغم  املناخية.  التغيرات  حدة  لتخفيف  رامية 
فإن اآلمال املعقودة على أن األسعار املتزايدة ألشكال 
الوقود األحفوري سوف تؤدي تلقائياً للبدء في مرحلة 
االستهالك  على  يقوم  مستقبل  إلى  املبكر  التحول 
احملدود للكربون قد تثبت كونها آمال واهية. فمؤيدي 
عن  الدفاع  في  يبالغون  النفطية”  “الذروة  نظرية 
محالة  ال  تزيد  سوف  اجلديدة  فاإلمدادات  نظريتهم. 
ما  وهو  وتسليمها،  استخراجها  وصعوبة  تكاليفها 
الوقت.  مع  النفط  لبرميل  الربح  هامش  من  سيزيد 
لكن ليس من املتوقع أن ينفد النفط من العالم على 
املدى القريب، فاالحتياطي املؤكد من النفط ميكن أن 
يغطي أربعة عقود من نفس معدل االستهالك احلالي 
كما أن باإلمكان اكتشاف املزيد من حقول النفط.73  
إذن فالقضية األساسية هي أن هناك وفرة هائلة من 
إلى  العالم  ليصل  يكفي  مبا  املتاح  األحفوري  الوقود 

عتبة التحول إلى التغيرات املناخية اخلطيرة. 
وبواسطة التقنيات احلالية، جند أنه من املمكن 
أن يؤدي استهالك ولو نسبة ضئيلة من االحتياطي 
ضمان  إلى  األحفوري  الوقود  من  لكوكبنا  الكبير 
حدوث هذه الكارثة. ومهما تكن ضغوط االستهالك 
أرقام االحتياطي  على مصادر النفط التقليدية، فإن 
املؤكد للنفط تتجاوز بشكل طفيف الرقم املُستهلك 
منذ عام 1750. وفي حالة الفحم، جند أن االحتياطي 
املعلوم منه يزيد 12 مرة على استهالك ما بعد عام 
النفط  احتياطي  نصف  الستغالل  وميكن   .1750
احلادي  القرن  خالل  العالم  مستوي  على  املعلوم 
والعشرين أن يؤدي إلى إضافة 400 جزء في املليون إلى 
ما يحتويه الغالف اجلوى من غازات االحتباس احلراري، 
ومبا يضمن تغيرات مناخية خطرة في أثناء ذلك.74 ومن 
ثم فإن توافر احتياطي الوقود األحفوري يدعو إلى إدارة 

حصيفة مليزانية الكربون.

وتؤكد التوجهات السوقية احلالية على أهمية 
توافر هذا النوع من اإلدارة، وأحد االحتماالت املمكنة 
التي يتم اللجوء إليها في مواجهة تزايد أسعار النفط 
إلى الفحم”، فالفحم  والغاز الطبيعي هو “االندفاع 
على  وينتشر  رخصاً  األحفوري  الوقود  أنواع  أكثر  هو 
رقعة جغرافية كبيرة كما أنه األكثر إاحتواًء على غاز 
ثاني أكسيد الكربون، فلكل وحدة طاقة يتم إنتاجها، 
يولد الفحم مقداراً من ثاني من أكسيد الكربون يزيد 
عن املقدار املنبعث من النفط بنسبة %40 وبنسبة 
الطبيعي.  الغاز  من  املنبعث  املقدار  من   100%
في  كبير  بشكل  يبرز  الفحم  فإن  ذلك،  على  وعالوة 
لكبرى  واملستقبلية  احلالية  الطاقة  استهالكيات 
الكربون  أكسيد  ثاني  غاز  منها  ينبعث  التي  الدول 
ويشير  املتحدة.  والواليات  والهند  وأملانيا  الصني  مثل 
مزيد  إلى  االنتقالية  االقتصاديات  في  التجربة  واقع 
من املشاكل. ولنتأمل معاً اجتاهات سياسة استهالك 
السنوات  مدار  فعلى  كمثال.  أوكرانيا  في  الطاقة 
العشر أو اخلمسة عشر عاماً املنصرمة، جرى بشكل 
الطبيعي  الغاز  بواسطة  الفحم  استبدال  متزايد 
املستورد األقل تكلفة )واألقل تلويثاً(. ومع ذلك، فمع 
 2006 عام  مطلع  في  روسيا  من  الواردات  انقطاع 
وتضاعف أسعار االستيراد، تفكر احلكومة األوكرانية 
في التحول مرة أخرى إلى استهالك الفحم.75 ويوضح 
لنا املثال السابق كيف تتضارب أهداف تأمني مصادر 

الطاقة الوطنية مع أهداف تأمني املناخ العاملي.
على  بالطلب  اخلاصة  السيناريوهات  وتؤكد 
لن  احلفري  الوقود  أسعار  تصاعد  أن  الطاقة  مصادر 
يقود العالم نحو منحى مستدام لتقليل االنبعاثات، 
حيث من املتوقع أن يزيد الطلب مبقدار النصف فيما 
العام احلالي وحتى عام 2030، خاصة وأن 70%  بني 
النامية.76   الدول  من  هي  الزيادة  هذه  مصدر  من 
وتشير التوقعات احلالية إلى أن العالم سوف ينفق ما 
يقدر بـ 20 تريليون دوالر فيما بني عام 2000 و 2030 
حاليا  يتم  يزال  وال  هذه.  الطاقة  متطلبات  لتلبية 
البنى  نحو  االستثمارات  هذه  من  كبير  قدر  توجيه 
للكربون  املكثف  االستهالك  على  القائمة  التحتية 
وبالتالي ستواصل   - الطاقة  توليد  والتي ستواصل 
الثاني  النصف  في   - الكربون  أكسيد  ثاني  إطالق 
العواقب  تقييم  وميكن  والعشرين.  احلادي  القرن  من 
الناجمة عن ذلك من خالل مقارنة سيناريوهات توليد 
والتي  بالطاقة  املرتبطة  الكربون  أكسيد  ثاني  غاز 
والفريق احلكومي  الدولية للطاقة  الوكالة  وضعتها 
الدولي املعني بتغير املناخ بأنظمة احملاكاة لالنبعاثات 

املستدامة التي وضعناها:
	 يشير منحى االنبعاثات املُستدامة إلى ضرورة خفض 
االنبعاثات الغازية لالحتباس احلراري عاملياً بنسبة 50 
باملائة عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2050. 
في  للطاقة  الدولية  الوكالة  سيناريو  يشير  بينما 
الفترة  وخالل  باملائة.   100 بنحو  زيادة  إلى  املقابل 
فيما بني عامي 2004 و 2030 وحدها، من املتوقع أن 
الطاقة  املرتبطة باستهالك  الغازية  االنبعاثات  تزيد 
مبقدار14 مليار طن من غاز ثاني أكسيد الكربون أو 

55 باملائة. 
املُستدام  االنبعاثات  منحنى  منا  يتطلب  حني  	 في 
األقل  على  باملائة   80 نطاق  في  انخفاضات  إجراء 
االقتصادي،  والتعاون  التنمية  منظمة  دول  ضمن 
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يشير السيناريو املرجعي لوكالة الطاقة الدولية إلى 
زيادة ضرورية بنسبة 40 باملائة - وبزيادة كلية مقدارها 
4.4 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون. وسُتطلب 
أكثر من نصف هذه الزيادة من الواليات املتحدة، ومبا 
سيتحتم عليها معه خفض حجم االنبعاثات بنسبة 

48 باملائة عن مستويات عام 1990 )شكل 1.15(.
	 وفقاً للوكالة الدولية للطاقة، سوف تنشأ ثالثة أرباع 
الزيادة في االنبعاثات العاملية لثاني أكسيد الكربون 
االنبعاثات  منحى  يشير  بينما  النامية،  الدول  من 
 20 مبقدار  االنبعاثات  خلفض  احلاجة  إلى  املستدام 
باملائة بحلول عام 2050 بالنسبة ملستويات 1990. 
وسوف يزيد التوسع املتوقع مبقدار أربعة أضعاف عن 

مستويات عام 1990.
	 بينما ستزيد االنبعاثات لكل نسمة بشكل متسارع 
في الدول النامية، فإن التقارب سوف يكون محدوداً. 
حجم  يصل  أن   2030 عام  بحلول  املتوقع  ومن 
االنبعاثات الغازية من دول منظمة التنمية والتعاون 
االقتصادي إلى 12 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل 
الكربون  أكسيد  ثاني  بـ 5 طن من  نسمة، مقارنة 
للدول النامية. وفي عام 2015، من املتوقع أن يصل 
حجم االنبعاثات لكل نسمة من الصني والهند إلى 
طناً   19.3 بـ  مقارنة  التوالي،  على  طناً   1.1 و   5.2

للواليات املتحدة.
	 تتسم سيناريوهات الفريق احلكومي الدولي املعني 
نظيرتها  من  شمولية  أكثر  بكونها  املناخ  بتغير 
ألنها  نظراً  للطاقة  الدولية  بالوكالة  اخلاصة 
الزراعة،  شاملة  االنبعاثات،  من  أخرى  مصادر  تدرج 
ونطاق  والنفايات  األراضي  استغالل  في  والتغيرات 
هذه  وتشير  احلراري.  االحتباس  غازات  من  أوسع 
السيناريوهات إلى مستويات انبعاث تتراوح بني 60 
و 79 جيجاطناً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 
2030، وذلك في منحى يتسم بالتصاعد احلاد. أما 
الطرف األدنى لهذا املدى فيصل إلى 50 باملائة فوق 
تضم  بينما  هذا   .1990 لعام  القاعدية  املستويات 
التخفيض  حلدوث  املستبعدة  السيناريوهات  إحدى 
بتغير  املعني  الدولي  الفريق احلكومي  التي طرحها 
املناخ زيادة في االنبعاثات مبقدار الضعف في العقود 

الثالثة حتى عام 77.2030

دوافع االنبعاثات املتزايدة
موضوعة  سيناريوهات  أية  مع  احلال  هو  كما 
للمستقبل، ينبغي التعامل مع األرقام بحذر، ذلك أنها 
ال تعدو أن تكون مجرد أفضل تقدير ممكن قائم على 
فرضيات بشأن النمو االقتصادي والتغير في التعداد 
السكاني وأسواق الطاقة والتكنولوجيا والسياسات 
احلالية. ومن ثم فإن هذه السيناريوهات ال متثل شيئاً 
جذب  هو  السيناريوهات  هذه  من  فالهدف  مصيرياً. 
االنتباه إلى حقيقة قاسية هي أن العالم اآلن يسير 
على مسار انبعاثات يضمن حدوث تصادم بني البشر 

وبني كوكبهم. 
وسوف يكون تغيير هذه املسارات أمراً صعباً. وهناك 
ثالث محركات دافعة قوية لتصاعد االنبعاثات سوف 
تتفاعل مع التكنولوجيا والتغيرات في أسواق الطاقة 

والسياسات العامة التي سيتم تبنيها.
. تشير التوقعات احلالية إلى أن  النزعات الدميوغرافية	 
التعداد السكاني العاملي سيزيد من 6.5 مليار اليوم 
املستوي  وعلى   .2030 عام  بحلول  مليار   8.5 إلى 
العاملي، فإن إبقاء االنبعاثات اإلجمالية على منوالها 

من  باملائة   30 مبقدار  خفضاً  يتطلب  سوف  احلالي 
بأن  العلم  مع   - نسمة  لكل  االنبعاثات  متوسط 
لتجنب  كافياً  يكون  لن  احلالي  املنوال  على  البقاء 
معظم  تكون  وسوف  اخلطيرة.  املناخية  التغيرات 
والتي  النامية،  الدول  في  السكانية  الزيادة  هذه 
الطاقة لم يتم  تتسم بقدر كبير من الطلب على 
استهالك  كفاءة  من  أدنى  ومستويات  تلبيته  بعد 

الطاقة.
والكثافة  االقتصادي  النمو  يعد   . االقتصادي	  النمو 
الطاقة  مزيج  في  دالة  وهى  للنمو-  الكربونية 
العوامل  أقوى  من  اثنني  القطاعي-  والتركيب 
توقعات  وأي  الغازية.  االنبعاثات  لتوجهات  الدافعة 
في هذا اجملال تكون خاضعة للتخمني وعدم اليقني. 
ككابح  تعمل  أن  ميكن  نفسها  املناخية  فالتغيرات 
ارتفاعات  وجود  حالة  في  خاصة  املستقبلي،  للنمو 
مفاجآت  حدوث  أو  البحار  سطح  ملستوى  كارثية 
املتوقع  من  فليس  ذلك،  ومع  متوقعة.  غير  مدمرة 
ظهور هذا الكبح خالل العقدين القادمني، فمعظم 
على  كبير  أثر  للمناخ  يكون  أن  تتوقع  ال  النماذج 
محركات النمو العاملي حتى قرب نهاية القرن احلادي 
والعشرين.78 واألكثر من ذلك، أن االقتصاد العاملي مير 
بواحدة من أطول فترات النمو املستدام في التاريخ. 
زادت  قد  اإلجمالي  احمللي  الناجت  في  العاملي  فالنمو 
متوسطاته إلى 4 باملائة كل عام على مدى العقد 
األخير.79 وعلى هذا املعدل، فإن اإلنتاج يتضاعف كل 
81 شهراً، ومبا يزيد بالتالي من الطلب على الطاقة 
وزيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. وكان مقدار 
ثاني أكسيد الكربون الذي تولد نتيجة لكل دوالر من 
النمو في االقتصاد العاملي - أي الكثافة الكربونية 
للناجت احمللي اإلجمالي عاملياً- قد شهد تراجعاً على 
مدار العقدين ونصف العقد املنصرمة، ومبا يضعف 
واالنبعاثات  اإلجمالي  احمللي  الناجت  بني  االرتباط 
الكربونية. ويعكس هذا حدوث حتسينات في كفاءة 
الطاقة، وتغيرات في الهياكل االقتصادية - مع تراجع 
نصيب الصناعات التحويلية املعتمدة على الكربون 
في مواجهة تنامي القطاعات اخلدمية في العديد 
الطاقة. ومع ذلك،  والتغيرات في مزيج  الدول-  من 
التراجع في الكثافة االستهالكية في الكربون  فإن 
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الشكل 1.15  االستمرار في اتجهات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية المتزايدةة
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قد ثبت محله منذ عام 2000، ومبا يزيد من الضغوط 
التصاعدية على االنبعاثات )شكل 1.16(.

كانت  منصرمة،  قرن  ربع  مدار  على   . الطاقة	  مزيج 
باستهالك  املرتبطة  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات 
الطاقة قد زادت مبعدالت أقل سرعة من الطلب الرئيسي 
على الطاقة. بيد أنه ووفقاً لسيناريو الوكالة الدولية 
للطاقة من املمكن أن تشهد الفترة من اآلن وحتى عام 
2030 تصاعد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على نحو 
أسرع من الطلب الرئيسي على الطاقة. والسبب في 
ذلك يرجع إلى زيادة حصة الفحم في الطلب الرئيسي 
على الطاقة. ومن املتوقع أن تزيد انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون الناجمة من الفحم بنسبة 2.7 باملائة سنوياً 
في العقد حتى عام 2015- وهو معدل يرتفع بنسبة 

50 باملائة عن نفس املعدل للنفط. 

املدى  ضمن  املناخية  التغيرات  تخفيض  حتقيق  إن 
يتطلب  الضغوط سوف  هذه  مواجهة  في  املطلوب 
العامة  السياسات  صعيد  على  مستدامة  جهوداً 
يدفعها في ذلك اتفاقيات التعاون الدولية. والتوجهات 
احلالية في أسواق الطاقة وحدها لن تكون قادرة على 
ومع  الكربون.  مستويات  خفض  نحو  بالعالم  الدفع 
على  واخملاوف  احلالية  السوقية  التوجهات  فإن  ذلك، 
تأمني مصادر الطاقة ميكن أن توفر احلافز نحو مستقبل 
أسعار  على  اإلبقاء  ومع  الكربون.  على  اعتماداً  أقل 
مرتفعة،  مستويات  على  الطبيعي  والغاز  النفط 

جند أن الدوافع احملفزة لتنمية ذات سعة طاقة قليلة 
جيداً.  مساراً  لها  اتخذت  قد  الكربون  على  االعتماد 
وباملثل، فإن اخملاوف بشأن “اإلدمان على النفط” وتأمني 
بالبرامج  للدفع  قوياً  حافزاً  تتضمن  الطاقة  مصادر 
للطاقة  االستهالكية  الكفاءة  تعزيز  نحو  املوجهة 
منخفضة  التقنيات  وتطبيق  لتنمية  احلوافز  وخلق 
االعتماد على الكربون وزيادة االعتماد على الذات من 
بقدر  نناقش  وسوف  املتجددة.  الطاقة  مصادر  خالل 
في  االستهالك  تخفيض  أطر  التفصيل  من  أكبر 
الفصل الثالث. ولكن فلنعلم أن لُبنات النجاح األربع 

هي:
	 وضع رسوم على االنبعاثات الكربونية من خالل فرض 

الضرائب وأنظمة االلتزام بحد أعلى لالنبعاثات.
استغالل  كفاءة  من  يزيد  تنظيمي  إطار  	 إنشاء 
ويخلق  االنبعاثات  لتقليل  املعايير  ويضع  الطاقة، 
الطاقة  ملصادر  املوردة  للجهات  بالسوق  فرصا 

منخفضة الكربون.
	 االتفاق على تعاون دولي متعدد األطراف لتمويل نقل 
التكنولوجيا إلى الدول النامية من أجل دعم االنتقال 

إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون.
	 إنشاء إطار متعدد األطراف ملا بعد عام 2102 يبنى 
على الطور األول من بروتوكول كيوتو ولكن يشمل 

أهدافاً أكثر طموحاً للحد من غازات الدفيئة.
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انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

المصدر:  مركز تحليل بيانات ثاني أكسيد الكربون 2007، والبنك الدولي

الشكل 1.16  إن كثافة الكربون تتناقص بشكل بطيء غير كاف 
للحد من االنبعاثات

1.6 ملاذا ينبغي علينا العمل على جتنب التغيرات املناخية اخلطيرة

إننا نعيش في عالم شديد االنقسام، وحيث التفاوت 
الهائل بني مناطق الفقر ومناطق الرخاء، يصدم املطلع 
الدينية  الهويات  في  االختالفات  فإن  كذلك  عليه. 
للتوتر بني الدول والشعوب.  والثقافية يخلق مصدراً 
كما أن املذاهب الوطنية املتنافسة تشكل تهديدات 

التغيرات  تأبى  اخللفية،  هذه  وعلى  اجلماعي.  لألمن 
املناخية إال أن تعلمنا درساً قاسياً حول أحد احلقائق 
األساسية في حياة اإلنسان، وهي أننا جميعاً نشترك 

في نفس الكوكب. 
الناس  فيها  يعيش  التي  البقع  تنوعت  ومهما 
ومهما تنوعت معتقداتهم، فإنهم جميعاً يشكلون 
جزءاً من عالم يتسم باالعتماد املتبادل بيئياً. فكما أن 
الناس ببعضهم في أي  التجارة واملال تربط  تدفقات 
اقتصاد عاملي متكامل، نرى كذلك التغيرات املناخية 
تلفت انتباهنا إلى الروابط البيئية التي تربط بيننا في 

مستقبل مشترك. 
جميعاً  أننا  على  دليالً  املناخية  التغيرات  وتعد 
خير  هو  املناخ  فتأمني  املستقبل.  هذا  إدارة  نسيء 
لعاملنا  اجلوي  الغالف  أن  حيث  جمعاء،  لإلنسانية 
اإلمكان  في  ليس  أنه  يعني  ومبا  اجلميع  فيه  يشترك 
“استبعاد” أميا شخص منه. وفي املقابل، فإن التغيرات 
أيضاً.  جمعاء  لإلنسانية  شر  هي  اخلطيرة  املناخية 
الدول  وبعض  العالم(  )فقراء  الناس  بعض  أن  فرغم 
العالم  في  فرد  كل  أن  إال  غيرها،  من  بأسرع  تخسر 
ومبا  البعيد،  املدى  على  ولو  حتماً  اخلسارة  ستطاله 
يضع مستقبل األجيال القادمة عرضة ألخطار كارثية 

متزايدة.
وكان الفيلسوف أرسطو الذي عاش في القرن 
الرابع امليالدي قد سجل مالحظة يقول فيها “إن ما 
إال  يحظى  ال  الناس  من  األعظم  للسواد  شائع  هو 
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تنطبق  مالحظة  وهى  به”.  العناية  من  نصيب  بأقل 
على الوضع احلالي اخلاص بالغالف اجلوي لألرض وغياب 
العناية بقدرة كوكبنا احملدودة على استيعاب الكربون. 
وسوف يتطلب إنشاء الظروف املناسبة للتغير طرقا 
أفراد  بني  املتبادل  االعتماد  بشأن  للتفكير  جديدة 
اإلنسانية في عالم يندفع صوب عواقب خطرة نتيجة 

للتغير املناخي.

 العناية باملناخ في عالم متبادل االعتماد
احلكومات  يضع  املناخي  التغير  موضوع  معاجلة  إن 
في مواجهة خيارات صعبة، كما أن هناك عدة قضايا 
تشمل األخالقيات والتوزيع العادل للموارد بني األجيال 
املتعاقبة والدول واالقتصاديات والتقنيات والسلوكيات 
الشخصية جندها على احملك عند صوغ هذه اخليارات. 
ومن شأن اية سياسات رامية خلفض االنبعاثات الغازية 
لالحتباس احلراري أن تتطلب تغييرات واسعة النطاق 

في سياسات الطاقة وسلوكيات االستهالك. 
وفي هذا الفصل، تناولنا مجموعة من القضايا 
املهمة في وضع اإلطار املالئم للتصرف حيال التغيرات 
املناخية. وثمة أربعة موضوعات تستحق تأكيداً خاصاً 
هاهنا نظراً ألنها تقع في صميم اجلوانب األخالقية 
واالقتصادية ألي إطار سياسي عام يرمي إلى خفض 

االنبعاثات:
لثاني  الغازية  االنبعاثات  تتسم   : الالإنعكاسية	 
احلراري  االحتباس  غازات  من  وغيره  الكربون  أكسيد 
جميع  على  وذلك  لالنعكاس،  قابلة  غير  بكونها 
الغالف  في  بقاءها  مدة  وتٌقاس  العملية.  األصعدة 
اجلوى لكوكب األرض بالقرون. ونفس املنطق ينطبق 
من  الكثير  خالف  فعلى  املناخية.  التأثيرات  على 
القضايا البيئة األخرى، والتي ميكن فيها إزالة األضرار 
أن  أعلى نسبياً، جند  احلادثة بسرعة  الدمار  وأشكال 
الدمار الذي يسببه تغير املناخ ميكن أن تستمر تبعاته 
إلى  وتتجاوزهم  لكوكبنا  احلاليني  السكان  لتصيب 
في  اإلنسانية  جميع  على  يؤثر  مبا  القادمة  األجيال 

املستقبل البعيد. 
جراء  املتولدة  املناخية  التغيرات  إن   . العاملي	  النطاق 
تراكم غازات االحتباس احلراري ال تفرق بني األمم، حتى 
ثاني  غازات  تنبعث  فعندما  تأثيراتها.  تفاوتت  ولو 
يتدفق  الغاز  فإن  معينة،  دولة  من  الكربون  أكسيد 
االنبعاثات  وليست  األرض.  كامل  على  تؤثر  بكمية 
الوحيد  الشكل  هي  احلراري  لالحتباس  الغازية 
للملوثات البيئية العابرة للحدود، فاألمطار احلمضية 
تعبر  جميعها  األنهار  وتلوث  النفطية  والتسربات 
التغير  في  االختالف  مربط  أما  الوطنية.  احلدود 
املناخي هو حجم النطاق والعواقب الناجمة حيث ال 
تستطيع اية دولة أن حتل هذه املشكلة مبفردها )رغم 
أكبر من  إجنازات  أن حتقق  الدول تستطيع  أن بعض 

الدول األخرى في ذلك(.
املناخي  التغير  مناذج  تتعامل   . والكارثة	  اليقني  عدم 
حتمل  بدورها  واالحتماالت  احتماالت-  محض  مع 
من  املزيج  وهذا  والشك.  اليقني  عدم  داخلها  في 
عدم اليقني واجملازفة الكارثية التي تقع أمام األجيال 
في  لالستثمار  مقنع  من  أكثر  سبب  لهو  القادمة 
التأمني ضد هذا اخلطر من خالل خفض االنبعاثات 

الكربونية.
 . البشرية	  التنمية  في  األجل  قريبة  االنتكاسات 
قبل أن تؤثر األحداث الكارثية الناجمة عن التغيرات 
املناخية العاملية على اإلنسانية بوقت طويل، سوف 

يتأثر ماليني الناس تأثراً عميقاً بهذه التغييرات. فقد 
وكوبنهاجن  أمستردام  حماية  املمكن  من  يكون 
ومانهاتن من ارتفاع منسوب سطح البحر في القرن 
احلادي والعشرين، رغم ما يتطلبه ذلك من تكاليف 
باهظة. ولكن الدفاعات ضد الفيضانات الساحلية 
لن حتمي حياة أو منازل مئات املاليني من الناس الذين 
يعيشون في بنغالديش وفيتنام أو النيجر أو دلتا النيل. 
واإلسراع من أجل احتواء التغير املناخي سوف يقلل 
التنمية  من أخطار االنتكاسات التي سوف تصيب 
على  والعشرين،  احلادي  القرن  امتداد  على  البشرية 
الرغم من أن معظم الفوائد سوف تظهر فيما بعد 
عام 0302. وسوف يتطلب خفض اخلسائر اإلنسانية 

قبل هذا التاريخ دعماً للتكيف. 

البيئية  واالعتمادية  االجتماعية  العدالة 
املتبادلة

هنالك العديد من نظريات العدالة االجتماعية ومناهج 
الكفاءة التي ميكن إيرادها في اية نقاشات دائرة حول 
تلك  مالئمة  أفضلها  يكون  ورمبا  املناخية.  التغيرات 
الشهير  واالقتصادي  التنوير  فيلسوف  صاغها  التي 
ما  تصرفاً  أن  إقرار  لكيفية  تأمله  ففي  سميث.  آدم 
ميثل تصرفاً أخالقياً وعادالً من عدمه، افترض سميث 
مثلما  اخلاص  مسلكنا  نختبر  أن  بسيطاً:”  اختباراً 

نتخيل أن مراقبا عادالً ومحايداً يقوم باختباره”80
ينظر  سوف  احملايد”  العادل  “املراقب  هذا  ومثل 
مع  التعامل  في  أخفق  جليل  متشائمة  بنظرة 
القادمة  األجيال  تعريض  أن  ذلك  املناخية.  التغيرات 
خملاطر كارثية محتملة بهذا الشكل ال يتسق مع أي 
التزام نحو احلفاظ على القيم اإلنسانية األساسية. 
فاملادة الثالثة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان تؤكد 
واألمن  واحلرية  احلياة  ميلك حق  “كل شخص  أن  على 
والالمباالة حيال  التقاعس  فإن  ثم  ومن  الشخصي”. 

خطر التغير املناخي ميثل انتهاكاً لهذا احلق العاملي. 
ويقع مبدأ املساواة بني األجيال في صميم فكرة 
االستدامة.وقد مر إلى اآلن عقدان من الزمان منذ أن 
والتنمية  البيئة  لشؤون  الدولية  املفوضية  وضعت 
الدولية.  األجندة  قلب  املستدامة في  التنمية  فكرة 
واملبدأ اجلوهري للتنمية املستدامة يستحق اقتباسه 
هنا، إلبراز مدى االنتهاك الشامل الذي قد يحدث نتيجة 
التغيرات  حدة  تخفيف  وضع  في  الفشل  استمرار 
املناخية على قائمة األولويات: “إن التنمية املستدامة 
تسعى لتلبية احتياجات وتطلعات احلاضر دون أن يضر 

ذلك بالقدرة على تلبيتها في املستقبل”81 
ولهذه الرؤى صدى قوي وإمكانية للتطبيق على 
املناقشات السياسية العامة حول التغيرات املناخية. 
يترك  أن  تعني  ال  املُستدامة  التنمية  فإن  وبالطبع 
تسلمها  الذي  الشكل  نفس  على  البيئة  جيل  كل 
عليه من اجليل الذي قبله، وإمنا يعني أن تتم احملافظة 
على فرص أجيال املستقبل على االستمتاع بحريات 
كبيرة وعدم التقيد مبصير معني وأن حتيا احلياة التي 
ترغبها.82 ومن شأن التغيرات املناخية أن حتد من هذه 
احلريات واالختيارات، حيث ستحرم البشر من متلك زمام 

السيطرة على مصائرهم. 
إن التفكير في املستقبل ال يعنى أن نقلل من 
التفكير بشأن العدالة االجتماعية أثناء فترة حياتنا. 
يعنيها  التي  الداللة  ستسترعيه  احملايد  واملراقب 

إن اتخاذ خطوات صارمة لتخفيف 

االنبعاثات يشكل خطوة جيدة 

من وجهة النظر االقتصادية
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التقاعس والالمباالة حيال التغيرات املناخية بالنسبة 
للموقف من قيم مثل العدالة االجتماعية ومكافحة 
األساس  يُقاس  أن  وينبغي  اليوم.  والالمساواة  الفقر 
أساس  على  منه  جانب  في  مجتمع  ألي  األخالقي 
الكيفية التي يتعامل بها مع أفراده األكثر ضعفاً، ذلك 
أن السماح بأن يتحمل فقراء العالم املصير الوخيم 
ملشكلة تغير املناخ والتي ال دخل لهم بإنشائها سوف 
إزاء قضايا عدم  والتقاعس  التهاون  يدلل على مدى 

املساواة والظلم. 
احلاضر  أن  جند  البشرية،  التنمية  زاوية  ومن 
واملستقبل تربط بينهما وشائج كثيرة. فليس هناك 
خطر  تخفيف  بني  األمد  طويلة  صعبة  خيارات  اية 
وكما  اإلنسانية.  اإلمكانيات  وتنمية  املناخي  التغير 
)آمارتيا سني( للقول في إسهامه اخلاص في  يذهب 
هذا التقرير، فإن التنمية البشرية واإلستدامة البيئية 
لبني  الدائمة  احلرية  في  متكامالن  عنصران  هما 

اإلنسان. 
من  املناخي  التغير  مع  التعامل  شان  من  إن 
خالل سياسات محكمة التصميم أن يعكس التزاماً 
البشر  بها  يتمتع  التي  األساسية  احلريات  بتوسيع 
اليوم دون اإلضرار بقدرة أجيال املستقبل على البناء 
هو حتقيق  القائم  فالتحدي  إذن  احلريات.83  على هذه 

الوقت  نفس  وفى  اليوم  اإلنساني  التقدم  استدامة 
التغيرات  حتدثها  التي  التراكمية  األخطار  مواجهة 

املناخية في حياة قطاع عريض من اإلنسانية. 
الذي  التحدي  عليه  ينطوي  عميق  معنى  ثمة 
املناخي والذي يدفعنا للتفكير  التغير  يضعه أمامنا 
بشكل مختلف حول مفهوم االعتمادية املتبادلة بني 
البشر. فقد ذهب الفالسفة اإلغريق إلى أن الصالت 
اإلنسانية ميكن فهمها بالنظر إليها كدوائر متحدة 
لتشمل  تتسع  ثم  العائلة  من  أصغرها  تبدأ  املركز 
الصالت  وأن هذه  بأسره-  فالعالم  فالدولة  املنطقة 
تضعف مع االبتعاد عن املركز. وقد استعان اقتصاديو 
ديفيد هيوم  آدم سميث وفالسفة مثل  التنوير مثل 
بهذا اإلطار الفكري أحياناً لشرح الدوافع اإلنسانية. 
تبادالً  أكثر  بكونه  يتسم  الذي  اليوم  عالم  وفي 
واالقتصادي،  البيئي  الصعيدين  على  لإلعتمادية 
بعضها.  من  قرباً  أكثر  املركز  متحدة  الدوائر  أضحت 
وكما كتب الفيلسوف )كوام أبياه(: “إن كل شخص 
مسؤوليات  تتحمل  شخص  هو  عليه  وتؤثر  تعرفه 
األخالق”.84  فكرة  جوهر  يؤكد  بهذا  والقول  حياله: 
واليوم فإننا “نعرف” أناساً في مناطق شديدة البعد 
جغرافياً - كما نعرف كيف “يؤثر” استهالكنا للطاقة 

على حياتهم من خالل التغير املناخي. 

ال شك في أن سيناريوهات 

استخدام الطاقة املستقبلية 

تشير إلى مناخ مستقبلي خطر 

ما لم يغير العالم مساره احلالي

اإلضرار  دون  احلاضرة  األجيال  احتياجات  تلبية  املستدامة  بالتنمية  يُقصد 
بقدرة أجيال املستقبل على تلبية احتياجاتهم اخلاصة، وهى إضافة لذلك 
اإلنسانية  احلقوق  واحترام  واملساواة  االجتماعية  العدالة  حتقيق  تتناول 

لألجيال املستقبلية.
وقد انقضى عقدان من الزمان منذ أن نلت شرف رئاسة املفوضية الدولية 
رسالة  اجتماعاتنا يحمل  الذي متخضت عنه  التقرير  وكان  البيئة.  لشؤون 
بأن  فيه  جادلنا  وقد  املشترك.  مستقبلنا  التقرير،  عنوان  شملها  بسيطة 
اإلنسانية باتت تتجاوز حدود االستدامة وتأتي فيه على األصول اإليكولوجية 
لعاملنا على نحو يضر مبعيشة أجيال املستقبل. وقد كان واضحاً كذلك أن 
األغلبية الساحقة من سكان العالم لم يكن لها سوى نصيب ضئيل في 
االستغالل املفرط ملواردنا احملدودة. وكان عدم تساوى الفرص وعدم تساوي 

التوزيع يقعان في صميم املشاكل التي قمنا بتحديدها.
واليوم نحن في حاجة ألن نفكر على نحو أكثر تفصيالً في التغير املناخي. 
غير  بشكل  احلياة  تعنيه  ما  لتوضيح  قوة  أكثر  وسيلة  ثمة  هل  ولكن 

مستدمي؟
يطرح تقرير التنمية البشرية لعام 2007/2008 ما يصفه بأنه “ميزانية 
تستقي  التي  امليزانية  هذه  وحتدد  والعشرين.  احلادي  للقرن  الكربون” 
غازات  كمية  املناخية  العلوم  إليه  توصلت  ما  أفضل  من  معلوماتها 
االحتباس احلراري التي ميكن إطالقها في اجلو دون أن يتسبب ذلك في إحداث 
احلالي،  االنبعاثات  نفس مسار  استمررنا على  ما  فإذا  تغير مناخي خطير. 
فإن ميزانية الكربون للقرن احلادي والعشرين سوف تنفذ في الثالثينات من 
هذا القرن. وأمناط استهالكنا للطاقة تراكم ديوناً إيكولوجية كبيرة سترثها 

األجيال القادمة - ديوناً سوف يعجزون عن سدادها.
إن التغير املناخي يُعد تهديداً غير مسبوق، وستصيب آثارها الفورية أفقر 
بالفعل  تعيش  الشعوب  هذه  إن  بل  البداية،  في  العالم  شعوب  وأضعف 
يقوم  بالفعل،  النخاع  حتى  املنقسم  عاملنا  وفي  العاملي.  االحترار  عواقب 
االحترار العاملي بتعميق الفجوة بني األغنياء والفقراء، ومبا يحرم الناس من 
فرصة حتسني حياتهم. وبالتطلع إلى املستقبل، جند التغير املناخي يشكل 

خطر حلدوث كوارث بيئية.

نحو  التحرك على  بواجب  القادمة  ولألجيال  احلالي  عاملنا  لفقراء  ندين  إننا 
عاجل وحاسم إليقاف التغير املناخي. وما يبعث على التفاؤل أن األمر لم 
يفلت من زمامنا بعد، فلم تزل تلوح لنا بارقة فرصة، ولكن لنكن واضحني: 

إن عقارب الساعة تتحرك والوقت ينفذ.
يجب على األمم الغنية أن تثبت لنا قدرتها على القيادة وتعترف مبسؤوليتها 
التاريخية. إن مواطنيها يضخون أكثر كمية كربون في الغالف اجلوي لألرض. 
املطلوبة  والتكنولوجية  املالية  اإلمكانيات  لديهم  فإن  ذلك،  على  وعالوة 
للحد العميق واملبكر من انبعاثات الكربون. وال يعنى أياً مما سبق أن جهود 
تخفيف آثار التغير املناخي ينبغي أن تُناط مسؤولياتها بدول العالم الغنى 
وحدها، بل إن أحد أكثر األولويات إحلاحاً هو التنسيق للتعاون الدولي على 
نقل التكنولوجيا لتمكني الدول النامية من حتقيق االنتقال إلى استخدام 

األنظمة الصناعية ذات االستهالك األقل من الكربون.
واليوم، يعلمنا تغير املناخ بعض الدروس القاسية التي حاولنا توصيلها في 
بل  التجريدية،  بالفكرة  ليست  االستدامة  إن  املشترك”.  تقرير “مستقبلنا 
هي احملاولة امللموسة إلحداث التوازن بني البشر وبني الكوكب الذي يعيشون 
عليه - وهو توازن يتناول التحديات الهائلة للفقر اليوم، وفي نفس الوقت 

حماية مصالح األجيال القادمة.

جرو هارليم بروندتالند 
رئيس املفوضية الدولية لشؤون التنمية املستدامة

رئيس الوزراء السابق لدولة النرويج

مستقبلنا املشترك والتغير املناخي إسهام خاص 
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تقاليد  ثمة  املناخي بصفة خاصة؟  وبالتغير  البيئية عموماً  باهتماماتنا  البشرية  التنمية  تربط  التي  الصلة  ما 
راسخة في مناقشات السياسات جتعلنا نفكر في متطلبات التنمية واحلفاظ على البيئة على نحو عدائي إلى 
حد ما. حيث تتحول دفة املناقشات غالباً إلى التركيز على كون أن العديد من النزعات البيئية املدمرة في العالم، 
مبا فيها االحترار العاملي وغيرها من الدالئل املزعجة على التغير املناخي، ترتبط بارتفاع النشاط االقتصادي، مثل 
النمو الصناعي وزيادة استهالك الطاقة والري الكثيف والقطع التجاري لألشجار وغيرها من األنشطة التي ترتبط 

بالتوسع االقتصادي. وعلى املستوي الظاهري، قد يبدو لنا أن عملية التنمية هي املسؤولة عن األضرار البيئية.
البيئة يُتهمون كثيراً من قبل املتحمسني للتنمية بأنهم “معادين للتنمية” نظراً  وعلى اجلانب اآلخر، فإن أنصار 
ألن أنشطتهم غالباً ما تتخذ طابع عدم الترحيب بالعمليات التي من شأنها زيادة الدخول واحلد من الفقر-ألثرها 
الضار على البيئة في زعمهم. وقد ال يتسنى لنا تعيني اخلطوط الفاصلة حلجتي طرفي النزاع، بيد أنه من الصعب 
تفادي حالة التوتر القائمة، وبدرجات متفاوتة، بني أنصار خفض الفقر و أنصار التنمية من ناحية، وبني املدافعني عن 

البيئة واحملافظة عليها من ناحية أخرى.
النزاع  إذا كان هذا  ما  نفهم  أن  على  تساعدنا  أشياًء  لنا  يجلى  أن  البشرية  بالتنمية  املتعلق  التوجه  بوسع  هل 
الواضح بني التنمية وبني االستدامة البيئية هو نزاع حقيقي أم محض أوهام؟ ثمة إسهامات هائلة يتسنى لتوجه 
التنمية البشرية أن يسديها من خالل احلض على النظر للتنمية كامتداد للحرية اإلنسانية األساسية والتي متثل 
في الواقع منطلق فكر التنمية البشرية. وضمن إطار هذا املنظور األوسع، ال ميكن فصل تقييم مقدار التقدم 
احلاصل على صعيد التنمية وعزلها عن االعتبارات اخلاصة بشكل احلياة التي يستطيع الناس أن يحيوها واحلريات 
احلقيقية التي بوسعهم التمتع بها. إن التنمية ال ميكن قصر النظر إليها باعتبارها مجرد تعزيز للمنافع اجلامدة 
التي ال حياة فيها، مثل الزيادة في الناجت احمللي اإلجمالي )أو في الدخول الشخصية(. وتلك هي احلقيقة األساسية 
التي ألقى توجه التنمية البشرية الضوء عليها في األدبيات املتناولة للتنمية منذ بداية نشأة هذا الفكر، ولهذه 

احلقيقة أهميتها الهائلة اليوم لتوضيح املفاهيم احمليطة باالستدامة البيئية.
ومبجرد أن نتفهم احلاجة للتطلع إلى العالم ضمن املنظور األوسع للحريات األساسية لبني البشر، يتجلى لنا على 
الفور أن التنمية ال ميكن عزلها عن االهتمامات البيئية واإليكولوجية. وفي الواقع، فإن املكونات املهمة للحريات 
اإلنسانية - وهى نفس الوقت املقومات املهمة للحياة الكرمية- تعتمد بشكل كبير على سالمة البيئة، شاملة 
الهواء الذي نتنفسه واملاء الذي نشربه واحمليط الصحي الذي نحيا داخله ومدى خلوه من األمراض الوبائية وهلم 
التنمية والبيئة هما مفهومان متصادمان على  بأن  البيئة ضمنها، واالعتقاد  أن تدرج  جرا. لذا فالتنمية ينبغي 

الدوام ال يتفق مع العقائد األساسية لفكر التنمية البشرية.
ويُنظر إلى البيئة وبشكل مضلل أحياناً على أنها حالة “الطبيعة” كما تعكسها بعض املقاييس مثل مساحة 
املياه اجلوفية الخ. وتلك النظرة هي نظرة ناقصة ومعيبة بشكل خطير على  الغطاء الغاباتي وعمق مساحات 

ضوء اثنني من األسباب.
أوالً، أن قيمة البيئة ال تقتصر على ما هو كائن، بل تتخطاها إلى ماهية الفرص التي تقدمها على أرض الواقع. ذلك 
تأثير البيئة على حياة البشر ينبغي أن يكون- من بني أشياء أخرى- أحد االعتبارات املهمة في تقييم ثراء البيئة. 
وفي الواقع، فإن التقرير التنبؤى الذي أوردته املفوضية الدولية لشؤون البيئة والتنمية التي يرأسها )جرو برونتدالند( 
واملعنون مستقبلنا املشترك )1987(، قد أوضح ذلك بشكل جلي بتركيزه على إضفاء الطابع املستدام على تلبية 
وإدراج  اإلنسانية  االحتياجات  على  برونتدالند  تقرير  تركيز  نتخطى  أن  الواقع  في  وبإمكاننا  اإلنسانية.  “احلاجات” 
باعتبارهم  النظر للبشر ليس  البشرية يتطلب منا  التنمية  احلريات اإلنسانية، نظراً ألن توجه  املدى األوسع من 
مجرد “كائنات محتاجة”، وإمنا كبشر تكتسب حريتهم في فعل ما لديهم من اسباب لفعله أهمية كبيرة وينبغي 

استدامتها )بل وتوسيعها إن أمكن(.
إن لدى البشر سبب مقنع في تلبية احتياجاتهم بالطبع، كما أن التطبيقات االبتدائية لتوجه التنمية البشرية 
تركز حتديداً على ذلك )ينهض كمثال على ذلك ما نحصل عليه من مؤشر التنمية البشرية(. ولكن مجال احلريات 
ميكن أن يذهب ألبعد من ذلك، كما أن االستفادة القصوى من كامل املنظور الذي توفره التنمية البشرية ميكن 
أن تأخذ في احلسبان حرية البشر في فعل أشياء ليست محكومة حصرياً باحتياجاتهم. فالكائنات اإلنسانية قد 
البوم املنقط بأي شكل من األشكال، ومع ذلك فإذا كان لدى البشر من األسباب ما يحدوهم لرفض  ال “حتتاج” 
انقراض مثل هذا النوع احليواني، فإن تقدير أهمية حريتهم في حتقيق هذا الهدف املتعمد لهو من احلكمة. وميكن 
أن يصبح منع انقراض األنواع احليوانية التي نرغب نحن الكائنات اإلنسانية في احملافظة عليها )ليس ألننا “نحتاج” 
لهذه احليوانات بأي من األشكال، وإمنا ألننا نرتأي أنه من السيء أن ندع األنواع املوجودة تختفي( جانباً مكمالً من 
توجه التنمية البشرية ومنظورها للعالم. وفي احلقيقة، فإن احملافظة على التنوع احليوي من الوارد أن يكون من بني 

االهتمامات التي ينبغي وضعها في االعتبار عند تفكيرنا املسؤول عن التغير املناخي.
ثانياً، إن البيئة ليست مجرد مسألة عملية محافظة ذات طابع سلبي، وإمنا كذلك مسعى نشط فعال. فعلينا أال 
ننظر للبيئة في إطار األوضاع الطبيعية املوجودة قبالً فقط، نظراً ألن الطبيعة ميكن أن تضم كذلك نواجت اإلبداع 
اإلنساني. فعلى سبيل املثال، إن تنقية املاء هي أحد جوانب حتسني البيئة التي نعيش فيها. ومحو األمراض الوبائية 
مثل اجلدري )وهو ما حدث فعالً( واملالريا )والتي ينبغي محوها سريعاً إذا حشدنا قوانا( هي مثال طيب على نوعية 

التحسينات البيئية التي يتسنى لنا إحداثها.
وهذا اإلدراك اإليجابي ال يغير بالطبع من حقيقة أن آلة التنمية االقتصادية واالجتماعية ميكن أن يكون لها، في 
العديد من الظروف، تبعات شديدة التدمير على البيئة. وهذه اآلثار البغيضة ينبغي توصيفها على نحو واضح 
ومقاومتها بشكل حازم، وذلك بالتوازي مع جهود أخرى لتقوية اإلسهامات اإليجابية والبناءة للتنمية. وعلى الرغم 
من أن العديد من األنشطة اإلنسانية التي تصاحب آلة التنمية تكون لها توابعها املدمرة بيئياً، إال أن لدى اإلنسان 

القدرة على مقاومة وعكس الكثير من هذه التوابع السيئة إذا ما اتخذ اإلجراءات املناسبة.

السياسة املناخية كقضية مرتبطة بالتنمية البشرية إسهام خاص    



1

التحدي المناخي في القرن الحادي والعشرين

تقرير التنمية البشرية 2008/2007   52

هناك ما يكفي واملزيد من 

الوقد األحيائي لدفع العالم 

فوق حافة تغير املناخ اخلطير
عند التفكير في اخلطوات التي ميكن اتخاذها إليقاف تدمير البيئة علينا أن نبحث عن أشكال التدخل اإلنساني 
املثال، يسهم االرتقاء مبستوى تعليم اإلناث وتوظيفهن في تقليل نسبة اخلصوبة، والذي  البناءة. فعلى سبيل 
ميكن على األمد البعيد أن يقلل من الضغط على اإلحترار العاملي والتدمير املتزايد للبيئات الطبيعية. وباملثل، فإن 
انتشار التعليم املدرسي وحتسني جودته يجعلنا أكثر وعياً بالبيئة حولنا، وعلى ذات الغرار يجعلنا األتصال األفضل 

واإلعالم األكثر ثراءاً أكثر وعياً باحلاجة للتفكير املبني على سالمة البيئة. 
وفي الواقع، فإن احلاجة للمشاركة العامة في ضمان االستدامة البيئية تكتسي أهمية حيوية، كما هو حيوي 
عدم التقليل من شأن القضايا املهمة اخلاصة بالتقييم اإلنساني، والتي تتطلب تفكيراً وتقييما اجتماعياً متأنياً، 
وحصرها في دائرة تكنوقراطية شديدة الضيق ال تشتمل سوى على احلسابات البحتة. فعلى سبيل املثال، تأمل 
تأمني  التضحيات احلاضرة وبني  التوازن بني  ينبغي تطبيقها إلحداث  التي  الدائر حول “نسبة اإلسقاط”  النقاش 
للمكاسب  االجتماعي  التقدير  في  تتمثل  اإلسقاط  لهذا  احملورية  اجلوانب  أحد  إن  القادمة.  لألجيال  املستقبل 
جوهرها  في  والتأمل  التفكير  على  تقوم  عملية  إال  هي  ما  التقديرية  العملية  وهذه  الوقت،  مرور  مع  واخلسائر 

وتخضع للنقاش العام املتأني، وليست قرارا ميكانيكيا يقوم على معادلة حسابية بسيطة. 
رمبا تأتي أبرز اخملاوف هنا من حالة عدم اليقني التي تكتنف بشكل ال مفر منه اية توقعات مستقبلية. وأحد األسباب 
الداعية للحذر واالحترا س حيال اية تخمينات بخصوص املستقبل هو أنه من املمكن إذا أخطأت توقعاتنا أن ينتهي 
بنا املآل إلى عالم يتسم بدرجة كبيرة من التخبط والشك. بل أن هناك اخلوف بأن يتحول ما يسعنا التدخل مبنعه 
اآلن إلى حالة ال ميكننا معها إعادته إلى سيرته األولى إذا لم يتم اتخاذ إجراء وقائي اآلن وبال تأخير، وبغض النظر عن 
مقدار ما ستنفقه األجيال املستقبلية لعكس آثار الكارثة. وبعض هذه احملن قد تتأثر بها أكثر ما تتأثر بلدان العالم 

النامي )مثل غرق أجزاء من بنغالديش أو كامل جزر املالديف نتيجة الرتفاع منسوب سطح البحر(.
وثمة أمور على درجة كبيرة من األهمية ألخذها في االعتبار واملناقشة العامة، وتنمية مثل هذا احلوار العام يعد 
أحد اجلوانب املهمة لتوجه التنمية البشرية. واحلاجة ملثل هذه املناقشة الشعبية املتأنية لألمور لهى مهمة عند 
التعامل مع مشكلة التغير املناخي واألخطار البيئية مثلما هي مهمة في معاجلة املشاكل ذات الطبيعة األكثر 
تقليدية مثل احلرمان واستمرار الفقر. وإن أخص الصفات التي تتميز بها الكائنات اإلنسانية - ورمبا على نحو أكثر 
من أميا شيء آخر- هو قدرتنا على التفكير واحلديث إلى بعضنا البعض، وتقرير ما نريد فعله وانتهاًء بفعله. إننا 
بحاجة لالستفادة من هذه القدرة اإلنسانية اجلوهرية في مسعانا لتحقيق االستدامة املعقولة للبيئة بقدر ما 
نحتاجها في االستئصال املنسق ملشاكل الفقر واحلرمان التي طالت فأمعنت في الطول. فالتنمية البشرية هي 

عامل حاسم في كال األمرين. 

أمارتيا سين 

السياسة املناخية كقضية مرتبطة بالتنمية البشرية )تابع( إسهام خاص    
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التغير  أن  الزاوية، جند  املوضوع من هذه  إلى  وبالنظر 
املناخي يطرح بعض التساؤالت األخالقية القاسية. 
من  انبعاثات  من  به  يرتبط  وما  الطاقة  فاستغالل 
التجريدية،  باملفاهيم  ليس  احلراري  االحتباس  غازات 
اإلعتمادية  من  ملموسة  جوانب  تشكل  فهي 
اإلنسانية املتبادلة. فعندما يضغط شخص ما على 
تكييف  جهاز  يشغل  أو  أوروبا  في  اإلضاءة  مفتاح 
يرتبطون من  هواء في أمريكا، فإن هؤالء األشخاص 
الناس ضعفاً  أكثر  ببعض  خالل نظام مناخي عاملي 

وافتقاداً للحول والقوة في العالم - أي بعض املزارعني 
لقمة  على  يحتالون  الذين  احملدودة  األراضي  ذوي  من 
العيش في إثيوبيا، أو قاطني األحياء القذرة في مانيال، 
يرتبطون  الغاجن. كما  نهر  دلتا  في  القاطنني  والبشر 
أطفالهم  فقط  ليس  املستقبلية،  باألجيال  كذلك 
في  الناس  وأحفاد  أطفال  كذلك  ولكن  وأحفادهم 
احملققة  التداعيات  ضوء  وعلى  العالم.  أنحاء  جميع 
للتغيرات املناخية اخلطيرة فيما يتعلق بالفقر واخملاطر 
أن  لألخالق  تنكراً  يُعد  فسوف  املستقبلية،  الكارثية 

“إننا ال نرث )كوكب( األرض من أسالفنا، وإمنا نستعيره من أبنائنا”
مثل هندى أمريكي

لم تكن االستدامة مفهوماً أُخترع في قمة األرض في عام 1992. فاإلميان 
بقيم الرعاية والعدالة بني األجيال واملسؤولية املشتركة عن بيئة مشتركة 
ولدى  واألخالقية.  الدينية  األنظمة  من  عريض  ملدى  عقائد  تشكل  كلها 
األديان دور كبير لتلعبه في تسليط الضوء على القضايا التي أثارها التغير 

املناخي.
وحشد  للتغيير  دافعة  كعوامل  العمل  على  القدرة  األديان  لدى  أن  كما 
ذات  إجراءات في قضية  املشتركة التخاذ  القيم  الناس على أساس  ماليني 
أهمية أخالقية رئيسية. وفي حني تتنوع األديان في تفسيرها العقائدي أو 
الروحي ملعنى الرعاية واالهتمام، إال أنها تتشارك في محافظتها على املبادئ 

اجلوهرية في حتقيق العدالة بني األجيال واالهتمام بالضعفاء.
كمصدر  الدينية  االختالفات  على  بكثرة  يركز  العالم  فيه  بات  وقت  وفى 
للنزاع، يتيح التغير املناخي العديد من الفرص للحوار والتفاعل بني األديان. 
وفيما عدا بعض االستثناءات، لدى الزعماء الدينيني القدرة على فعل املزيد 
في  الفعل  لهذا  الداعية  األسباب  أحد  وتتمثل  اجلماهيري،  الصعيد  على 
نقص التفكير األخالقي حيال القضايا التي يثيرها التغير املناخي. وإن دعائم 
التفاعل بني األديان جتد لها جذوراً في النصوص املقدسة والتعاليم احلالية:

البوذية. إن املصطلح الذي تطلقه البوذية على الفرد هو )سانتانا( أو   -
التيار. ويهدف هذا املصطلح إلى التعبير عن فكرة الترابط والتواصل 
على  تؤكد  البوذية  والتعاليم  األجيال.  وبني  وبيئتهم،  الناس  بني 
تغيير  خالل  من  العالم  في  التغيير  حتقيق  في  األشخاص  مسؤولية 

السلوكيات الشخصية.
قد  املسيحية  املذاهب  مختلف  من  الالهوتيون  كان  املسيحية.   -
الكاثوليكي،  املذهب  منظور  فمن  املناخي.  التغير  بقضية  اضطلعوا 
فإن املراقب الدائم لألسقف املقدس باألمم املتحدة قد دعا إلى “حتويل 
التغير  لتكافح بشكل فعال مشكلة  و“التزامات محددة  إيكولوجي” 
املناخي”. وكان مجلس الكنائس العاملي قد أصدر دعوة قوية للتحرك 
مع تأصيل الدعوة في االهتمامات الالهوتية: “سوف تعاني اجملتمعات 
الفقيرة والضعيفة في العالم وسوف تعانى أجيال املستقبل بشكل 
نصيبها  من  أكثر  تستخدم  الغنية  األمم  إن   ... املناخ  تغير  جراء  أكبر 
العادل من املوارد العاملية املشتركة. وعليها أن تسدد هذا الدين البيئي 
تكاليف  عن  كامالً  تعويضاً  تعويضها  خالل  من  األخرى  للشعوب 
لالنبعاثات  كبير  خفض  يتطلب  األمر  إن  املناخ.  تغيرات  مع  التكيف 
التنموية  االحتياجات  تلبية  إمكانية  لضمان  العالم  أغنياء  قبل  من 

املشروعة لفقراء العالم”.
الهندوسية. إن فكرة الطبيعة كبنيان مقدس جتد لها جذوراً عميقة   -
في الهندوسية. فقد اعتمد املهامتا غاندى على التقاليد الهندوسية 
التقليدية للتأكيد على أهمية نبذ العنف واحترام جميع أشكال احلياة 
واالنسجام بني البشر والطبيعة. وتنعكس أفكار الرعاية في مقوالت 
سوامي  الروحي  الزعيم  كتب  وقد  البيئة.  بشأن  الهندوسية  الديانة 
فيبودهيشا يقول: “ليس جليلنا احلالي احلق في استغالل كامل خصوبة 

األرض مخلفاً وراءه أرضاً غير منتجة ألجيال املستقبل.”
البيئة  حول  اإلسالمية  للتعاليم  الرئيسية  املصادر  إن  اإلسالم.   -
الطبيعية هي القرآن ومجموعات األحاديث - وهى الروايات املنفصلة 

ألن  ونظراً  اإلسالمية.  والشريعة  الرسول  وأفعال  أقوال  عن  املتواترة 
التي  الفكرة  فإن  الطبيعة،  من  جزءاً  باعتبارهم  إليهم  يُنظر  البشر 
تطالعنا بشكل متكرر في هذه املصادر هي مقاومة اإلسراف ومقاومة 
الوصايا  من  هائالً  عدداً  اإلسالمية  الشريعة  وتضم  البيئة.  تخريب 
التي حتض على حماية املوارد البيئية املشتركة على أساس املشاركة 
اجلماعية في ذلك. واملفهوم القرآني عن “التوحيد” يعبر عن فكرة وحدة 
اخللق عبر األجيال. كذلك فإن هناك احلض على ضرورة احملافظة على 
املوارد الطبيعية ألجيال املستقبل، مع اضطالع اإلنسان بدوره كحارس 
للعالم الطبيعي. وقياماً على هذه التعاليم، صرح اجمللس األسترالي 
التمتع بسخاء  البشر على  يأمتن  اهلل  “إن  قائالً:  اإلسالمية  للمجالس 
الطبيعة شريطة أن يحافظوا عليها .. إن الوقت ينفد، فعلى أصحاب 
األديان اخملتلفة نسيان اختالفاتهم العقائدية والعمل معاً على احلفاظ 

على العالم من اخلراب املناخي”.
مفهوم  مع  اليهودية  املعتقدات  أعمق  من  الكثير  تتسق  اليهودية.   -
احلماية البيئية. وكما جاء على لسان أحد رجال الدين اليهودي، في حني 
اخمللوقات،  سلم  على  لإلنسانية  متميزة  مكانة  تضفي  قد  التوراة  أن 
والكثير   - االستبدادية  سيطرته  اإلنسان  ميارس  أن  يعنى  ال  هذا  فإن 
من الوصايا تتناول احملافظة على البيئة الطبيعية. وبتطبيق الفلسفة 
اليهودية على التغير املناخي، كان املؤمتر املركزي للحاخامات األمريكيني 
قد أورد ما يلي: “إن لدينا التزاماً مقدساً بفعل كل ما بإمكاننا فعله 
واحملافظة  واملستقبلية  احلالية  لألجيال  الضرر  ملنع  املعقول  إطار  في 
.. وتفويت فرصة القيام بذلك في الوقت الذي  على سالمة اخمللوقات 
منلك فيه اإلمكانيات التكنولوجية - كما هو في حالة طاقة الوقود 
غير األحفوري وتقنيات النقل - يعد تنازالً ال ميكن التسامح حياله عن 

مسؤولياتنا”.

الرعاية واألخالق والدين – أرضية مشتركة للتغير املناخي املربع  1.4 

.Climate Institute 2006; IFEES 2006; Krznaric 2007 :المصدر
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هذه  تستتبعها  التي  املسؤوليات  عن  التغاضي  يتم 
اإلعتمادية البيئية البينية احملركة للتغير املناخي. 

التغير  الدافع األخالقي للتعامل مع قضية  إن 
املناخي له جذوره املنبثقة من األفكار اخلاصة بالقيام 
واملسؤولية  االجتماعية  والعدالة  الرعاية  بواجبات 
بني  املعتقدات  تقسم  عالم  وفي  األخالقية. 
مجتمعاته، جند ثمة أفكار تتخطي وتتجاوز جميع هذه 
األساس  تضع  وهى  والثقافية.  الدينية  االنقسامات 
للتحرك اجلماعي من قبل الزعماء الدينيني للجماعات 

البشرية وغيرهم. )املربع 1.4(.

املبررات االقتصادية للتحرك العاجل
اليوم  املناخية  التغيرات  تتطلب جهود تخفيف حدة 
املنخفض  االستهالك  إلى  التحول  أجل  من  نفقات 
للكربون. وسوف تقع أعباء هذه التكاليف على عاتق 
اجليل احلالي حيث سيسدد العالم الغنى أكبر فاتورة 
تلقاها في التاريخ. لكن سوف تتوزع العوائد الناجمة 
التالية.  األزمنة  وبني  البلدان  بني  التحول  هذا  عن 
أقل  قدراً  ذلك  جراء  املستقبل  أجيال  حتصد  وسوف 
العالم من اآلفاق  من اخملاطر كما سيستفيد فقراء 
املوسعة للتنمية البشرية في الوقت احلاضر. فهل تبرر 
تكاليف وعوائد تخفيف حدة التغير املناخي اتخاذ آلية 

عمل عاجلة؟
تقرير  في  تناوله  جرى  قد  التساؤل  هذا  كان 
التغير  “اقتصاديات  عنوان  يحمل  الذي  )ستيرن( 
به  التكليف  الذي صدر  التقرير  املناخي”. وقد أعطي 
لهذا  قوية  إجابة  املتحدة  اململكة  حكومة  قبل  من 
التساؤل. فباستخدام حتليل التكلفة- العائد املبني 
البعيد،  املدى  على  االقتصادية  النماذج  وضع  على 
انتهى التقرير إلى أن التكاليف املستقبلية لالحتباس 
احلراري سوف يحتمل أن تتراوح بني 5 و 20 باملائة من 
املمكن  ومن  العاملي.  السنوي  اإلجمالي  احمللي  الناجت 
للتحليل  وفقاً  املستقبلية،  التكاليف  هذه  حتاشي 
التكاليف  التقرير، من خالل جتشم بعض  أورده  الذي 
والتي  املشكلة  حلل هذه  نسبياً  املتواضعة  السنوية 
تبلغ 1 باملائة من الناجت احمللي اإلجمالي العاملي لتحقيق 
في  جزء   550 عند  احلراري  االحتباس  غازات  استقرار 
املليون من غاز ثاني أكسيد الكربون )بدالً من قيمة 
عنها  دافع  التي  الطموحة  املليون  في  جزء   450 الـ 
األسباب  بالفعل  تتوافر  أنه  هي  واخلالصة  التقرير(. 
السريعة  التخفيض  عمليات  في  بالبدء  املقنعة 
والفورية والعاجلة النبعاثات غازات االحتباس احلراري 
إهمال  من  وأرخص  أفضل  الوقاية  أن  خلفية  على 

املوضوع والتقاعس فيه.
وكان بعض منتقدي تقرير ستيرن قد انتهوا إلى 
البعض  إليه، حيث يذهب  انتهي  نتائج تختلف عما 
منهم إلى القول بأن حتليل التكلفة والعائد ال يؤيد 
اتخاذ إجراءات تخفيض مبكرة وموسعة لالنبعاثات. 
يبدأ  حيث  بشموليتها.  املضادة  حجتهم  وتتسم 
تقرير ستيرن ومنتقديه انطالقاً من نفس الفرضية، 
عن  الناجمة  احلقيقة  العاملية  األضرار  أن  فرضية  أي 
التغير املناخي، ومهما يكن مستواها، لن حتدث إال في 
الوحيدة  االختالف  نقطة  وتكمن  البعيد.  املستقبل 
منهم  كل  تقييم  مدى  في  ومنتقديه  التقرير  بني 
لهذه األضرار. ويذهب منتقدو التقرير إلى أن رفاهية 

البشر الذين سيعيشون في املستقبل يجب أن يتم 
أنها  يعنى  مبا  أكبر.  بنسبة  التقييم  من  إسقاطهم 
تقرير  لها  يوليه  عما  أقل  اهتماماً  تتلقي  أن  ينبغي 

ستيرن مقارنة بالتكاليف الناشئة في احلاضر. 
والدعوات السياسية الناشئة عن هذه املواقف 
تقرير  خالف  فعلى  باختالفها.85  تتسم  املتقابلة 
االنبعاثات مبعدالت  النقاد عن خفض  يدافع  ستيرن، 
متواضعة في املستقبل القريب، على أن يليها خفض 
أكثر على املدى األطول مع تزايد منو االقتصاد العاملي - 

ومع تطور اإلمكانيات التكنولوجية مع الوقت.86
وللجدل الدائر في أعقاب تقرير ستيرن أهميته 
أهميته  اجلدل  ولهذا  املستويات.  من  العديد  على 
التي  املشكلة  صميم  إلى  ينفذ  ألنه  نظراً  الفورية 
تواجه صناع القرار اليوم: أي هل ينبغي علينا التحرك 
بشكل فوري لتخفيف حدة التغيرات املناخية؟ وجانب 
آخر من جوانب األهمية ينشأ انطالقا من أن هذا األمر 
يطرح تساؤالت تتعلق بالصلة بني االقتصاد واألخالق 
الذي  األسلوب  على  تداعياتها  لها  تساؤالت  وهى   -
نفكر به حول االعتماد اإلنساني املتبادل في مواجهة 

التهديدات التي يفرضها التغير املناخي اخلطير.

إسقاط املستقبل من االعتبار - األخالقيات واالقتصاد
كان جل اجلدل الدائر قد تركز حول مفهوم اإلسقاط 
االجتماعي. فألن تخفيف حدة التغير املناخي سيتبع 
بالضرورة أن تدر التكاليف احلالية عائدات مستقبلية، 
فإحدى اجلوانب اجلوهرية من التحليل تتعلق بكيفية 
التعامل مع العائد املستقبلي بالنسبة للعائد احلالي. 
فبأي نسبة ينبغي إسقاط التأثيرات املستقبلية من 
حسابات احلاضر؟ ونسبة اإلسقاط هنا هي األداة التي 
النسبة  تقرير  إن  املسألة.  هذه  حلل  بها  سيستعان 
يتضمن إسناد قيمة للحياة املستقبلية ويرجع ذلك 
باملستقبل  تتعلق  النسبة  هذه  كون  إلى  ببساطه 
)نسبة التفضيل الزمني احملض(. كما تتضمن كذلك 
وضع قرار بشأن القيمة االجتماعية لكل دوالر اضافي 
فكرة  يرصد  الثاني  العنصر  وهذا  االستهالك.  من 

تناقص املنفعة الهامشية مع زيادة الدخول.86
ومنتقديه  ستيرن  تقرير  بني  اخلالف  عزو  وميكن 
حول تكاليف وعائدات تخفيض االنبعاثات - وتوقيت 
أهمية  ولتفّهم  اإلسقاط.  نسبة  إلى  اإلجراء-  هذا 
املناهج اخملتلفة في تخفيض حدة التغيرات املناخية، 
تأمل املثال التالي. عند نسبة إسقاط قدرها 5 باملائة، 
اليوم  أمريكية  دوالرات  إنفاق 9  األمر  سوف يستحق 
ملنع خسائرفي الدخل قدرها 100 دوالر يسببها التغير 
فسوف  إسقاط،  أي  وبدون   .2057 عام  في  املناخي 
فعند  ولذلك،  اليوم.  دوالر   100 إنفاق  األمر  يستحق 
اخلسائر  فإن  الصفر،  من  تنطلق  إسقاط  نسبة  أي 
املستقبلية جراء مقدار االحتباس احلراري املقيم اليوم 
الزمني  األفق  على  ذلك  وبتطبيق  تنكمش.  سوف 
املناخية  التغيرات  تأثيرات  لوضع  والضروري  الطويل 
في االعتبار، فإن سحر الفائدة املركبة عكسياً ميكن 
أن يولد دفاعاً قوياً من زاوية التكلفة والعائد عن تأجيل 
أي إجراءات خاصة بتخفيف االنبعاثات، إذا كانت نسب 

اإلسقاط كبيرة. 
أن تقرير  البشرية، نعتقد  التنمية  ومن منظور 
الرئيسي  اختياره  في  الصواب  حالفه  قد  ستيرن 
لقيمة أقل لنسبة التفضيل الزمني احملض - وهو أحد 

لن تؤدي اجتاهات أسواق الطاقة 

احلالية لوحدها إلى خفض 

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون
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مكونات نسبة اإلسقاط التي تقارن بني أهمية حياة 
ورخائها  أهمية حياتنا  ورخائها وبني  املستقبل  أجيال 
جملرد أنهم يعيشون في املستقبل.88 إن إسقاط حياة 
قياماً  املستقبل  في  سيعيشون  الذين  أولئك  ورخاء 
أمر  هو  املستقبل  في  يعيشون  أنهم  حجة  على 
جائر.89 إن أسلوب تفكيرنا بشأن حياة ورخاء األجيال 
املستقبلية يخضع لألحكام األخالقية. وبالفعل، فإن 
األب املؤسس لإلسقاط قد وصف النسبة اإليجابية 
عنها  الدفاع  “يتعذر  كُممارسة  الزمني  للتفضيل 
وتنشأ فقط نتيجة لضعف اخليال”.90 فكما  أخالقياً 
أننا ال نسقط احلقوق اإلنسانية لألجيال املستقبلية 
نظراً ألن حياتهم ال تقل شأناً عن حياتنا، فإننا باملثل 
ينبغي أن نقبل مبسؤولية “رعاية كوكب األرض” إلعطاء 
املماثل  األخالقي  الثقل  نفس  املستقبلية  األجيال 
لنظيره لدى اجليل احلالي. فاختيار نسبة 2 باملائة من 
الثقل  يشطر  أن  شأنه  من  احملض  الزمني  التفضيل 
األخالقي املعطي ألي شخص ولد في عام 2043 إلى 

النصف مقارنة بشخص ولد في عام 91.2008
إن رفض التحرك احلاضر على أساس أن األجيال 
عبئاً  تتحمل  أن  ينبغي  أقل  قيمة  ذات  املستقبلية 
التي  بالفرضية  ليس  التخفيض  تكاليف  من  أكبر 
ميكن تبريرها أخالقياً - كما ال تتسق مع املسؤوليات 
إنساني  مجتمع  في  بالعضوية  املناطة  األخالقية 
املبادئ األخالقية هي  إن  أجياله.  بالترابط بني  يتسم 
مصالح  وضع  عليها  يتم  التي  األساسية  احملركات 
أو  املستقبل(  )جيل  السوق  في  املُمثلني  غير  البشر 
في  الصغار(  )األطفال  فيه  مؤثر  لصوت  يفتقدون 
االعتبار عند صياغة السياسات. وذلك هو السبب وراء 
ضرورة مناقشة قضية األخالقيات بصراحة وشفافية 

عند وضع أساليب تخفيض االنبعاثات.92

عدم اليقني واجملازفة والالانعكاسية - دفاعاً عن التأمني ضد 
اجملازفات الكارثية

التحرك  ضد  أو  مع  سواء  يُتخذ  موقف  ألي  ينبغي 
تقييم  من  يبدأ  أن  املناخي  التغير  بشأن  العاجل 
لطبيعة وتوقيت األخطار املتضمنة. وهنا تبرز األهمية 

احليوية لعامل عدم اليقني في النقاش.
وكما أوضحنا من قبل في هذا الفصل، يرتبط 
عدم اليقني حول التغير املناخي ارتباطاً وثيقاً باحتمال 
نشوء النتائج الكارثية. وفي عالم يواجه احتماالً أكبر 
عن  مئوية  درجات   5 من  ألعلى  حرارته  درجة  بارتفاع 
احتمال بقاءه عند أقل من 2 درجة مئوية، جند املفاجآت 
البغيضة ذات الطبيعة الكارثية تزيد احتماالت حدوثها 
مع الوقت. والتأثير الذي ميكن أن حتدثه هذه املفاجآت 
ال يصل أبداً إلى مرتبة اليقني. ومع ذلك، فهي تشمل 
التفكك احملتمل للغطاء اجلليدي في القطاع الغربي 
من القطب اجلنوبي، مع ما يصحب ذلك من تداعيات 
االقتصادي.  والنشاط  اإلنسانية  املستوطنات  على 
وميكن تبرير تخفيض االنبعاثات كدفعة مقدمة على 

التأمني ضد اخملاطر الكارثية لألجيال املستقبلية.93
أن  ميكن  التي  النوعية  من  الكارثية  اخملاطر  إن 
حتدثها التغيرات املناخية تعطي سبباً أكثر من مقنع 
الفكرة  وأن  تالفيها.  حملاولة  مبكر  إجراء  في  للبدء 
اليوم  املكلفة  اإلجراءات  تأجيل  ينبغي  بأنه  القائلة 
على  تنطبق  ال  املعلومات  من  املزيد  لنا  تصل  حتى 
اجملاالت األخرى. فعند التعامل مثالُ مع مجاالت الدفاع 

احلكومات  ترفض  اإلرهاب، فال  واحلماية ضد  الوطني 
اجملاالت  هذا  في  اليوم  استثماراتها  تضع  أن  أبداً 
املستقبلية  العوائد  بشأن  متيقنة  غير  أنها  بسبب 
للمخاطر  الدقيقة  الطبيعة  أو  االستثمارات  لهذه 
املستقبلية. ولكنها تسعى بدالً من ذلك إلى تقييم 
إذا كان  ما  لتقرر  االحتماالت  وتوازن بني  وتقرر  اخملاطر 
ثمة احتماالت كافية حلدوث أضرار مستقبلية عميقة 
األثر لكي تقرر اتخاذ إجراء استباقي موجه نحو خفض 
بني  توازن  احلكومات  هذه  أن  يعنى  وهذا  اخملاطر.94 
وحتاول  اخملاطر،  وبني  الناجمة  العوائد  وبني  التكاليف 

تأمني مواطنيها ضد النتائج الكارثية احملتملة.
 إن محاولة الدفاع عن عدم اتخاذ أي إجراء فوري 
وضوحاً.  أكثر  عيوب  تنتابها  املناخي  بالتغير  خاص 
فهناك العديد من مجاالت السياسة العامة التي قد 
تكون فيها سياسة “انتظر وانظر” سياسة معقولة 
- إال أن التغير املناخي ليس إحداها. فنظراً ألن عملية 
جتمع غازات االحتباس احلراري هي عملية تراكمية وال 
اية أخطاء سياسية لن يكون هناك  إنعكاسية، فإن 
سبيل لتصحيحها إذا ثبت خطؤها. فمجرد أن تصل 
إلى  الكربون، فلنقل، مثالً  ثاني أكسيد  انبعاثات غاز 
لن  املستقبلية  األجيال  فإن  املليون،  في  جزء   750
لعالم  التعبير عن تفضيلها  اختيار  باحلق في  تتمتع 
فاالنتظار  املليون.  مستقر على نسبة 450 جزء في 
حتى رؤية ما إذا كان انهيار الغطاء اجلليدي للقطاع 
نتائج  تنجم عنه  اجلنوبي سوف  القطب  الغربي من 
أبداً  ميكن  ال  أنه  ذلك  االجتاه،  أحادي  خيار  هو  كارثية 
ثم  ومن  البحر.  بقاع  اجلليدية  الغطاءات  ربط  إعادة 
فإن هذه اخلاصية الالإنعكاسية للتغير املناخي تضع 
كلفة كبيرة على تطبيق أسس اإلجراءات االحتياطية. 
منطقة  في  كارثية  نتائج  حدوث  إمكانية  أن  كما 
من  اليقني جتعل  عدم  فيها  يسود  التي  املناطق  من 
إطار عمل مقيد عند  الهامشي  التحليل  استخدام 
صوغ استجابة للتحدي الذي يفرضه التخفيف من 
التغير املناخي. وبتعبير آخر، فإن أي احتمال ولو  حدة 
صغير بحدوث خسارة غير محدودة ال يزال ميثل خطراً 

شديداً للغاية.

فيما وراء عالم واحد- ملاذا أهمية التوزيع
كان هناك نقاش موسع حول اجلانب الثاني من نسبة 
اإلسقاط. كيف ينبغي لنا أن نزن قيمة دوالر إضافي 
من االستهالك في املستقبل إذا كان املقدار اإلجمالي 
لالستهالك مستقبالً يختلف عن مقدار االستهالك 
اليوم؟ إن معظم الناس الذين سيميلون إلسناد نفس 
القيمة األخالقية لألجيال املستقبلية سوف يتفقون 
على أنه إذا كانت هذه األجيال سوف تصبح أكثر ازدهاراً، 
فإن أية زيادة في استهالكهم سوف تساوي اقل عما 
هي عليه اليوم. ومع تزايد الدخل مع مرور الزمن، فإن 
ثمة تساؤل ينشأ حول قيمة كل دوالر إضافي. وسوف 
يعتمد مقدار ما سنسقطه من االستهالك املتزايد 
في املستقبل على التفضيل االجتماعي وهي القيمة 
املرتبطة بكل دوالر إضافي. وقد ذهب نقاد تقرير ستيرن 
إلى القول بأن اختياره للباراميتر كان منخفضاً جداً، 
نسبة  نظرهم-  في   - يُعد  ملا  املقابل  في  أدى  ومبا 
وتتفاوت  واقعية.  غير  منخفضة  إجمالي  إسقاط 
النقاش عن تلك  املتعلقة بذلك اجلانب من  القضايا 

تتطلب سياسات تخفيف 

انبعاثات غاز االحتباس احلراري 

تغيرات كبيرة في سياسات 

وسلوك استهالك الطاقة
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املرتبطة بالتفضيل الزمني وتتضمن سيناريوهات منو 
متوقعة حتت ظروف من عدم اليقني.

فلو كان العالم دولة واحدة حتمل مخاوف أخالقية 
بشأن مستقبل مواطنيها، فينبغي عليها أن تصب 
استثماراتها في التأمني ضد اخملاطر الكارثية من خالل 
الواقعي، لن  التغيرات املناخية. وفي العالم  تخفيف 
تكون تكاليف التخفيف املؤجلة موزعة بالتساوي بني 
الدول والناس، وسوف تقع وطأة التأثيرات االجتماعية 
واالقتصادية للتغير املناخي بشكل أكبر على كاهل   
اخملاوف  وتزيد  الضعفاء.  وسكانها  الفقيرة  الدول 
احلاجة  من  البشرية  بالتنمية  املرتبطة  التوزيعية 
لدعم التحرك الفوري. في الواقع، فإن هذه اخملاوف متثل 
إحدى أهم جوانب التحرك الفوري. وقد مت جتاهل هذه 
املدافعني عن  أولئك  قبل  واسع من  النقطة بشكل 

نسب اإلسقاط في مناذج “العالم الواحد”.
أوزان  بدون  التكلفة-العائد  حتليل  شأن  من  إن 
عند  الناشئة  القضايا  على  يطمس  أن  التوزيع 
التفكير حول التغير املناخي. فالتأثيرات الصغيرة على 
)أو الناس األغنياء( تُسجل  اقتصاديات الدول الغنية 
للتكلفة  العامة  امليزانية  على  أكثر  بشكل  ايجابا 
والعائد نظراً ألنها أكثر غنى. وميكن أن تتضح لنا هذه 
النقطة من خالل مثال بسيط. إذا رأى 2.6 مليار من 
البشر األكثر فقراً في العالم دخولهم تنقص مبقدار 
لكل  العاملي  اإلجمالي  احمللي  الناجت  فإن  باملائة،   20
إذا  نسمة سوف ينخفض بأقل من 1 باملائة. وباملثل، 
أدى التغير املناخي إلى جفاف يؤدى إلى هبوط دخول 
أفقر 28 مليون شخص في إثيوبيا إلى النصف، فإنها 
بالكاد سوف تُسجل في امليزانية العامة العاملية، ذلك 
العاملي سوف يهبط مبقدار  الناجت احمللي اإلجمالي  أن 
تنشأ  ثمة مشاكل  فإن  باملائة فقط. كذلك   0.003

التكلفة-العائد.  يغفل قياسه في حتليل  ما  بسبب 
فالقيمة التي نضيفها على األشياء التي تعد مهمة 
في جوهرها ال ترصدها بسهولة أسعار السوق )املربع 

.)1.5
يتم  بالتوزيع  اخلاصة  امللحة  الضروريات  إن 
التغافل عنها غالباً في حالة التحرك من أجل تخفيف 
النقاش  مع  احلال  هو  فكما  املناخية.  التغيرات  آثار 
مناقشة  تتم  أن  ينبغي  اإلسقاط،  حول  األوسع 
املوازنة بني مكاسب وخسائر استهالك البشر والدول 
ذات املستويات املتفاوتة من الدخل مناقشة صريحة. 
بيد أن هناك فارقاً أساسياً بني قضايا التوزيع املتعلقة 
بني  بالتوزيع  املتعلقة  وتلك  األجيال  بني  بالتوزيع  
التجمعات السكانية احلالية. ففي احلالة األولى، فإن 
املناخية  للتغيرات  الطموحة  التخفيف  دعم عملية 
ذات  اخملاطر  ضد  التأمني  على  احلاجة  على  يقوم 
الطبيعة الكارثية وإن تكن غير يقينية. أما في احلالة 
الثانية اخلاصة بتوزيع الدخل أثناء فترة حياتنا احلاضرة، 
للتغيرات  “اليقينية”  التكاليف  على  تقوم  فهي 

املناخية بالنسبة حلياة أفقر الناس في العالم.95 
اخملاوف على النتائج التوزيعية بني الدول والبشر 
ليست  تنموياً  التفاوت  شديدة  املستويات  على 
مقتصرة على تخفيف آثار التغييرات املناخية. ذلك أن 
جهود التخفيف اليوم سوف تنشيء دفقاً مستمراً من 
العوائد اخلاصة على التنمية البشرية التي ستقوى في 
النصف الثاني من القرن احلادي والعشرين. وفي غياب 
التخفيف الفوري، سوف تعانى جهود خفض معدالت 
كارثية.  عواقب  البشر  ماليني  يواجه  وسوف  الفقر 
النزوح  عمليات  العواقب  هذه  على  كأمثلة  وتنهض 
مثل  دول  في  للفيضانات  نتيجة  العريضة  اجلماعي 

لقد استندت العديد من احلجج التي برزت للدفاع مع أو ضد إجراء التخفيف 
ذلك  أثناء  ُطرحت  وقد  التكلفة-العائد.  االنبعاثات على حتليل  ألثار  الفوري 
عدة قضايا هامة. وفي نفس الوقت، مت االعتراف باحلدود التي ينبغي أن تُوضع 
في إطارها مناهج التكلفة-العائد. ولهذه األطر أهميتها في املساعدة في 
عمليات صناعة القرار العقالنية، بيد أن عليها حدوداً صارمة في سياق حتليل 
ذاتها املسائل األخالقية األساسية  املناخي وال ميكن أن حتل في حد  التغير 

املتضمنة.
وتتمثل واحدة من الصعاب التي جنابهها عند تطبيق حتليل التكلفة-العائد 
على التغير املناخي هو األفق الزمني، فأي حتليل للتكلفة-العائد هو دراسة 
أن  املناخي، جند  التغير  آثار  تخفيف  وبالتطبيق على  اليقني.  يكتنفها عدم 
مدى عدم اليقني كبير للغاية. وميكن لوضع اية توقعات بخصوص التكاليف 
حتد  على  تنطوي  أن  سنة   20 أو   10 بني  تتراوح  فترة  امتداد  على  والعوائد 
حتى بالنسبة ملشروعات استثمارية بسيطة مثل بناء طريق مثالً. أما مد 
أمد التوقع على مدى 100 سنة وأكثر فلن يزيد عن محض تخمينات. وكما 
علق أحدهم قائالً: “إن محاولة التنبؤ بتكاليف وعوائد سيناريوهات التغير 
قائمة  تخرج عن كونها مجرد تخمينات  لن  اآلن  بعد مئة عام من  املناخي 

على اإللهام والتناظر وليست من العلم في شيء”.
احمللى  الناجت  في  فالتغير  قياسه،  يتم  مبا  تتعلق  جوهرية  األكثر  واملشكلة 
االقتصادية  الصحة  من  مهم  جانب  لقياس  محكاً  يعطيناً  اإلجمالي 
تسجل  الوطني  الدخل  فحسابات  القيود،  بعض  تطالعنا  هنا  وحتى  لألمم. 
ال  وهي  إنشاءها،  في  املستخدم  املال  رأس  واستهالك  الثروة  في  التغيرات 
أو  الغابات  مثل  البيئية  األصول  استهالك  أو  البيئي  الضرر  تكاليف  ترصد 
موارد املياه. وعند تطبيقه على التغير املناخي، جند أن الثروة املتولدة نتيجة 

الستغالل الطاقة تظهر في الدخل الوطني، بينما ال تظهر الضرر املرتبط 
باستنفاد املستودعات الكربونية لألرض.

كان أبراهام ماسلو، عالم النفس العظيم، قد قال ذات مرة: “إذا كانت األداة 
الوحيدة التي لديك هي مطرقة، فإن كل مشكلة يخيل إليك أنها مسمار”. 
وعلى ذات الغرار، فإذا كانت األداة الوحيدة املستخدمة في قياس التكلفة 
هي سعر السوق، فإن األشياء التي تفتقد لبطاقة تسعير - مثل جناة األنواع 
يخيل   - حالها  على  الغابات  وبقاء  األنهار  ونظافة  االنقراض  من  احليوانية 
إليك أنها بال قيمة. إذن فالبنود التي ال جتد لها مكاناً في امليزانية العمومية 
أن لها قيمة جوهرية هائلة  بالرغم من  ميكن أن تصبح غير منظورة، حتى 
ال  نفقدها،  إن  ما  التي  األشياء،  بعض  وهناك  واملستقبل.  احلاضر  ألجيال 
يستطيع أي قدر من األموال استرجاعها ثانية. وهناك بعض األشياء التي ال 
تخضع نفسها ألسعار السوق. وبالنسبة لهذه األشياء، ميكن أن يؤدي طرح 

األسئلة بشأنها ومن منظور حتليل التكلفة-العائد إلى إجابات خاطئة. 
واألنظمة  البشر  بني  العالقة  جوهري  نحو  على  يلمس  املناخ  وتغير 
بأنه “شخص  الساخر  املتشائم  عرَّف  قد  وايلد  أوسكار  وكان  اإليكولوجية. 
يعرف سعر كل شيء ولكنه ال يعرف قيمة أي شيء”. والعديد من التأثيرات 
سوف  احتواءها  محاولة  بدون  تُركت  إن  املناخي  التغير  ترافق  سوف  التي 
قيمة-  جوهرها  في  تعد  التي  والبيئة  اإلنسانية  احلياة  من  جوانب  تلمس 
وراء  السبب  هو  وهذا  األستاذ.  دفتر  القتصاديات  إخضاعها  ميكن  ال  ولكن 
التغير  آثار  بتخفيف  اخلاصة  االستثمارية  القرارات  معاملة  إمكانية  عدم 
املناخي بنفس األسلوب الذي نتعامل به مع القرارات االستثمارية )أو نسب 

اإلسقاط( اخلاصة بالسيارات واملاكينات الصناعية أو غساالت األطباق.

.Broome 2006b; Monbiot 2006; Singer 2002; Weitzman 2007 :المصدر
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بنغالديش وكذلك اجملاعات الكبيرة املرتبطة بالقحط 
واجلفاف في جنوب الصحراء الكبرى األفريقية. 

احلاضر  بني  فاصل  خط  ثمة  فليس  ذلك،  ومع 
واملستقبل. فالتغيرات املناخية تؤثر بالفعل على حياة 
التعامل مع  التزام  يقع حتت  العالم  أن  الفقراء كما 
النظر عن جهود  املناخية بصرف  التغيرات  املزيد من 
التخفيف. وما يعنيه ذلك هو أن عمليات التخفيف 
غير  التوزيعية  النتائج  ضد  احلماية  تؤمن  لن  وحدها 
مع  التكيف  وأن   - املناخي  بالتغير  املرتبطة  املالئمة 
احلادي  القرن  األول من  النصف  املناخي - في  التغير 
والعشرين، ينبغي أن يكون على رأس األولويات، جنباً 

إلى جنب مع جهود التخفيف الطموحة. 

حشد التحركات العامة 
احلكومي  الفريق  بها  قام  التي  األعمال  خالل  من 
املنظمات،  من  وغيرها  املناخ  بتغير  املعني  الدولي 
كانت العلوم املناخية قد ساعدت على حتسني فهمنا 
التي  املناقشات  أفادتنا  العاملي. وقد  لظاهرة اإلحترار 
تناولت اقتصاديات التغيرات املناخية في تعيني اخليارات 
املتاحة فيما يتعلق بتخصيص املوارد. وفوق كل ذلك 
فإن هذه الظاهرة تعد أحد االهتمامات العامة املتوقع 

أن تقود إلى تغييرات في السياسات.

 الرأي العام - قوة دافعة للتغير
للرأي العام أهميته على العديد من املستويات. فمن 
التغيرات  كون  وراء  للسبب  العامة  لتفهم  املمكن 
خلق  إلى  يؤدي  أن  امللحة  األولوية  هذه  متثل  املناخية 
طرح  من  احلكومات  مُيّكن  الذي  السياسي  املتسع 
اإلصالحات اجلذرية في مجال الطاقة. وكما هو احلال 
على  اجلماهيري  اإلشراف  فإن  اجملاالت،  من  غيره  في 
سياسات احلكومة يقع على نفس الدرجة من األهمية. 
حتل  بأن  خطر  ثمة  اإلشراف،  هذا  مثل  غياب  ففي 
األعالنات التي تبدو جيدة النوايا  في محل السياسات 
تواجهها  دائمة  مشكلة  وهى   - امللموسة  الفعلية 
التزامات مجموعة الثمانية بتقدمي املساعدات للدول 
النامية. ويفرض التغير املناخي حتدياً فريدا نظراً ألنه 
ينبغي إضفاء الطابع املستدمي على عملية اإلصالح 
على مدى أفق زمني طويل، رمبا على نحو أكبر من أي 

مجال آخر تتناوله السياسات العامة. 
ففي  للتغير.  قوية  جديدة  حتالفات  اآلن  وتنشأ 
الواليات املتحدة، قام حتالف تغير املناخ بالتأليف بني 
املنظمات غير احلكومية وكبرى الشركات واملؤسسات 
البحثية ذات الثنائية احلزبية. وفي أوروبا، تقوم املنظمات 
حمالت  بإطالق  الكنسية  واجلماعات  احلكومية  غير 
هائلة للدفاع عن التحرك الفوري. وكانت عبارة “أوقفوا 
فوضى املناخ” قد أصبحت تعبيراً عن التصميم ودعوة 
للتعبئة العامة. وعلى املستوي الدولي، تقوم )حملة 
املناخ العاملية( ببناء شبكة للحشد والتعبئة تتخطي 
احلدود الوطنية، لتمارس ضغوطها على احلكومات قبل 
وأثناء وبعد االجتماعات رفيعة املستوى بني احلكومات 
وبعضها. وقبل خمس سنوات، كانت معظم احلمالت 
الكبيرة متعددة الوطنيات تبدي إما المباالة أو معاداة 

للدفاع عن قضية التغير املناخي, أما اآلن، فنجد أن 
أعداداً متزايدة منها تضغط من أجل التحرك الفوري 
وتدعو لتحركات حكومية واضحة لدعم تخفيف آثار 
التغير املناخي. وقد أدركت العديد من كبرى الشركات 
بحاجة  وأنها  مستدامة  غير  احلالية  التوجهات  أن 
لتوجيه قراراتها االستثمارية في اجتاه أكثر استدامة.

التاريخ قوة رهيبة   وكانت احلمالت العامة عبر 
للدفع نحو التغيير. فبدءاً من إلغاء الرق، ومروراً بأشكال 
النضال من أجل الدميقراطية واحلقوق املدنية واملساواة 
)اجعلوا  حملة  وحتى  اإلنسان،  وحقوق  اجلنسني  بني 
واحلشد  التعبئة  حركات  كانت  ولَّى(،  تاريخاً  الفقر 
اإلنسانية.  للتنمية  جديدة  فرصاً  قد خلقت  العامة 
على  احلمالت  يواجه  الذي  الرئيسي  التحدي  ويكمن 
التغير املناخي في طبيعة املشكلة نفسها. فالوقت 
ميكن  ال  انتكاسات  إلى  يؤدي  سوف  واإلخفاق  ينفذ، 
مقاومة آثارها في التنمية البشرية، وتغير السياسات 
ينبغي أن يكون مستداماً عبر العديد من البلدان على 
سيناريو  هناك  وليس  الزمن.  من  طويلة  فترة  مدى 

للحل السريع لألمور. 

مسوحات الرأي تعطى نبأ مقلقاً 
أجل  املعركة من  أن  إال  تقدم،  رغم كل ما حتقق من 
قلوب وعقول العامة لم يتم كسبها بعد. إن تقييم 
حالة هذه املعركة أمر عسير. واستطالعات الرأي من 
جانبها تذيع لنا نبأ مقلقاً - خاصة في أكثر األمم غنى 

في العالم.
إن التغير املناخي يبرز بشكل كبير في املناقشات 
التغطية  وكانت  املتقدم.  العالم  أنحاء  في  العامة 
مسبوقة.  غير  مستويات  إلى  قفزت  قد  اإلعالمية 
فقد وصل فيلم “حقيقة مزعجة” ملاليني املشاهدين. 
ضيق  قد  ستيرن-  تقرير  أبرزها   - املتتابعة  والتقارير 
التحليل  البسيط وبني  الشعبي  الفهم  الفجوة بني 
كوكب  صحة  حول  والتحذيرات  املعقد.  االقتصادي 
األرض التي أطلقها الفريق احلكومي الدولي املعني 
للشك  مجاالً  يدع  ال  مبا  دليالً  تقدم  املناخ  بتغير 
املناخي. وفي مواجهة كل ذلك،  التغير  على حقيقة 
جتمع  بعقلية  احملكومة  اجلماهير  توجهات  فتطالعنا 

بني الالمباالة والتشاؤم. 
واألرقام الرئيسية من املسوحات احلالية توضح 
هذه النقطة. فقد اكتشفت إحدى كبرى املسوحات 
في  الشعوب  أن  البلدان  من  عدد  على  أجريت  التي 
العالم املتقدم تنظر للتغير املناخي باعتباره تهديداً 
النامية. فعلى سبيل  أقل إحلاحاً عن شعوب البلدان 
املثال، جند أن %22 فقط من البريطانيني يرون التغير 
تواجه  التي  القضايا”  أكبر  من  “واحد  كـ  املناخي 
الهنود.  وثلثي  الصينيني  بنصف  مقارنة  العالم، 
التي  الدول  ترتيب  النامية  الدول  تصدرت  وبالتالي 
املقلقة  اخملاوف  املناخي كأكبر  التغير  يرى مواطنوها 
املكسيك  القائمة  هذه  تتصدر  وحيث  العالم،  في 
أعلى  مستوى  وجد  املسح  ونفس  والصني.  والبرازيل 
من اإلميان باجلبرية )القضاء والقدر( في الدول الغنية، 
مع مستوى عال من الشكوكية بشأن التطلعات عن 

جتنب التغير املناخي.96

إن التحدي الذي يواجهنا هو 

احلفاظ على التقدم البشري 

اليوم مع مواجهة اخملاطر املتزايدة 

التي يتسبب بها تغير املناخ في 

حياة قسم كبير من البشر
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وتؤكد املسوحات املفصلة على املستوي الوطني 
حتظى  املتحدة،  الواليات  ففي  العاملية.  النتائج  هذه 
مبناقشات  املناخي  التغير  آثار  من  التخفيف  قضية 
احلالي  الوضع  فإن  ذلك،  ومع  الكوجنرس.  في  حامية 

للرأي العام ال يعطي أساساً مأموناً للتحرك الفوري:
	 يعتقد أربعة من بني كل عشرة أمريكيني أن النشاط 
العاملي،  اإلحترار  ظاهرة  عن  املسؤول  هو  اإلنساني 
ميكن  اإلحترار  أن  األمريكيني  من  مماثلة  نسبة  وترى 
املناخية  األنظمة  في  الطبيعية  األمناط  إلى  عزوه 
أو أنه ال يوجد دليل على  لألرض وحدها )21 باملائة( 

اإلحترار العاملي )20 باملائة(.97
	 في حني يرى 41 باملائة من األمريكيني التغير املناخي 
يرونها  باملائة   33 فإن  خطيرة”،  “مشكلة  باعتباره 
“غير  باملائة   24 يراها  بينما  ما”  حد  إلى  “خطيرة 
قدر  عن  منهم  باملائة   19 سوى  يعبر  ولم  خطيرة”. 
أقل  مستوى  وعلى   - الشخصي  القلق  من  كبير 
بكثير عنه في دول أخرى من مجموعة الثمانية والذي 
بدوره أقل بشكل هائل عنه في العديد من البلدان 

النامية.98
اخلطوط  طول  على  منقسماً  االهتمام  يزال  	 ال 
السياسية احلزبية. فالناخبون الدميقراطيون يسجلون 
عن  املناخي  التغير  إزاء  اخملاوف  من  أعلى  مستويات 
الناخبني اجلمهوريني، رغم أن أياً من الفريقني ال يضع 
التغير املناخي على رأس قائمة أولوياته. وعلى قائمة 
الناخبني،  تتألف من 19 قضية متثل قضايا  ترتيبية 
احتل التغير املناخي الترتيب الثالث عشر بني القضايا 
الترتيب  املهمة بالنسبة للدميقراطيني، بينما احتل 

التاسع عشر بالنسبة للجمهوريني. 
	 تأتى املستويات املعتدلة من االهتمام العام متصلة 
نتيجة  املتضررة  واملواضع  باملناحي  العامة  بإدراك 
العواقب الكارثية للظاهرة. ففي ترتيب لالهتمامات 
كانوا  املسح  باملائة فقط ممن شملهم  العامة، 13 
اجملتمع  أو  العائلة  على  ذلك  تأثير  على  قلقاً  أكثر 
ارتأت نسبة النصف أن اآلثار املدمرة  األضيق، بينما 

الفورية ستصيب الشعوب في دول أخرى.99

يجب اتخاذ احليطة عند تفسير األدلة املستمدة من 
مسوحات الرأي العام. فالرأي العام ليس كياناً ساكناً 
وقد يخضع للتقلب. وهناك بعض األخبار اإليجابية. 
سبق  الذي  األمريكيني  من  باملائة   90 يعتقد  حيث 
على  أن  العاملي  االحترار  أن سمعوا عن ظاهرة  لهم 
بالدهم أن تخفض من انبعاثات غازاتها من االحتباس 
احلراري، وبصرف النظر عن اإلجراء الذي ستتخذه الدول 
األخرى.100 ومع ذلك، فحتى لو كان الشعب هو الذي 
يدفع بسياسة بالده، فعندها ليس من الوارد أن يوفر 
التقديرات اجلماهيرية احلالية خلطورة الظاهرة الدافع 
السياسي القوى. ذلك أن التغير املناخي ال يزال يُنظر 
إليه كخطر متوسط األهمية وبعيد احلدوث وسيؤثر 

على أناس وأماكن بعيدة في املكان والزمان.101
الرأي  أن  العام  الرأي  تدعم دالئل مسوحات  وال 
األمريكي  العام  الرأي  على  يتقدم  األوروبي  العام 
بخصوص قضية تغير املناخ. فأكثر من ثمانية من بني 
كل عشرة من مواطني دول اإلحتاد األوروبي يعون بأن 
األسلوب الذي يستهلكون وينتجون من خالله الطاقة 

تأثير سلبي على املناخ.102 ومع ذلك فإن النصف  له 
فقط يقولون بأنهم “مهتمون إلى درجة ما” - ونسبة 
أعلى بكثير من ذلك تعبر عن قلقها بشأن حاجة أوروبا 

ألن حتظى بتنوع أكبر في موارد الطاقة. 
وتتسم التوجهات الشعبية في بعض البلدان 
األوروبية بدرجة غير معتادة من التشاؤم. فعلى سبيل 
املثال، جند في فرنسا وأملانيا واململكة املتحدة أن نسبة 
الناس املتفقون على عبارة أننا “سوف نستطيع إيقاف 
يبعث  وما  باملائة.  و 11   5 بني  تتراوح  املناخي”  التغير 
على القلق أن أربعة من بني كل عشرة أشخاص في 
أملانيا يرون أن األمر ال يستحق حتى محاولة القيام بأي 
شيء ملواجهة التغير املناخي، ويعلل معظمهم ذلك 
أنه لن يكون في اإلمكان فعل شيء.103  باعتقادهم 
على  أكبر  لتأكيد  احلاجة  على  يدل  سبق  ما  وكل 

تثقيف العامة وإطالق حمالت التوعية.
وتبعث األدلة املستقاة من مسوحات الرأي العام 
أول ما  على القلق على عدة مستويات. حيث تطرح 
الغنية  األمم  في  الناس  فهم  حول  تساؤالت  تطرح 
لتبعات ما يتخذونه من حتركات. فإذا كان لدى العامة 
فهم أوضع لتبعات ما يتخذونه من حتركات لألجيال 
املستقبلية، وللبشر الضعفاء ممن ال حول لهم وال قوة 
في البلدان النامية، لكان من املتوقع عندها أن يكون 
الدافع للتحرك أكثر بروزاً وقوة عما هو عليه اآلن. وكون 
العديد من الناس يرتأون التغير املناخي كمشكلة ال 
ميكن معاجلتها يعد عائقاً آخر أمام التحرك نظراً ألنه 

يخلق حالة من اخلمول والتراخي.

 دور وسائل اإلعالم 
تضطلع وسائل اإلعالم بدور غاية في األهمية لتلعبه 
في إطالع الرأي العام على احلقائق واملعلومات ومن ثم 
تغييره. وبغض النظر عن دورها في مراقبة التحركات 
احلكومية ومساءلة صناع القرار، فإن وسائل اإلعالم 
متثل املصدر الرئيسي للمعلومات اخلاصة بالتفاصيل 
العلمية للتغيرات املناخية بالنسبة للجمهور العام. 
على  للقضايا  الهائلة  األهمية  االعتبار  في  وباألخذ 
احملك بالنسبة للبشر والكوكب، فإن هذا دور له تبعات 

ومسؤوليات عظيمة.
والشبكات  اجلديدة  التقنيات  تطور  أدى  لقد 
العاملية إلى تعزيز قوة وسائل اإلعالم في جميع أنحاء 
العالم. فليس بوسع اية حكومة في أي بلد دميقراطي 
ال  واملسؤولية  النفوذ  أن  بيد  اإلعالم.  وسائل  جتاهل 
)كارل  لسان  على  جاء  فكما  معاً.  دائماً  يجتمعان 
بيرنشتاين( في عام 1998: “إن الواقع يقول أن وسائل 
بني  من  مؤسسة  أقوى  هي  تكون  رمبا  اليوم  اإلعالم 
جميع املؤسسات في زماننا هذا وأنها أيضاً-أو باألحرى 
ونتجاهل  قوانا  نبدد  ما  غالباً  الصحفيون-  نحن 
على  قوية  أصداء  امللحوظة  ولهذه  التزاماتنا”104 

املناقشات اخلاصة بالتغير املناخي. 
وهناك قدر هائل من التفاوت في األسلوب الذي 
البلدان قضية  وعبر  داخل  اإلعالم  وسائل  به  تناولت 
الصحفيني  من  العديد  أسدى  فقد  املناخي.  التغير 
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والهيئات اإلعالمية خدمة غير معتادة في احلفاظ على 
بالقضية.  اإلملام  وتعميق  العامة  املناقشات  حيوية 
فحتى  أيضاً.  السيء  جانبه  لذلك  فكان  ذلك،  ومع 
فترة قريبة، كان مبدأ “التوازن التحريري” يتم تطبيقه 
فقد  املطلعة.  النقاشات  تعرقل  كانت  بوسائل 
اكتشفت إحدى الدراسات في الواليات املتحدة105 أن 
هذا التوازن قد جنم عنه أن أعطت أكثر من نصف أعداد 
املقاالت في أكثر اجلرائد انتشاراً وشهرة في البالد بني 
عامي 1990 و 2002 أهمية متساوية لنتائج الفريق 
احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ ومجتمع علماء 
املناخ من جهة وكذلك آراء املتشككني - والذين متول 
أخرى.  من جهة  املصالح-  منهم جماعات  الكثيرين 
التشوش  وبالطبع كان أحد تبعات ذلك هو استمرار 

واخللط لدى الرأي العام بخصوص القضية.106
وجدير  رئيسي  هدف  هو  التحريري  التوازن  إن 
بالثناء في اية صحافة حرة، إال أن السؤال هو التوازن 
بني ماذا؟! فإذا كان هناك رأي “أغلبية” ساحقة وقوية 
التغير  لقضية  املتناولني  العالم  علماء  كبار  بني 
يتم  أن  يتوقعوا  أن  احلق في  للمواطنني  فإن  املناخي، 
إخبارهم بهذا الرأي. وبالطبع، فإن لديهم حق اإلطالع 
على آراء األقلية التي ال تعكس اإلجماع العلمي. بيد 
أنه ال سبيل للتوصل حلكم صائب قائم على احلقائق 
الرأيني  كال  تعامل  أن  التحريرية  للخيارات  كان  إذا 

باعتبارهما متوازنني. 
املناخي  للتغير  اإلعالمية  التغطية  عانت  لقد 
التي ينبغي  من مشاكل أكبر. فالكثير من القضايا 

توصيلها  وصعوبة  املفرط  بتعقيدها  تتسم  تناولها 
لألذهان. كما أن بعض اإلذاعات العلمية قد شوشت 
الفهم العام. فعلى سبيل املثال، كان هناك تركيز أكثر 
قوة على اخملاطر الكارثية عنه على التهديدات الفورية 
للتغير املناخي على التنمية البشرية، وفي كثير من 

احلاالت، كان هناك خلط بني هذين الُبعدين.
حجم  كان  املاضيني،  العامني  مدار  وعلى   
وحتسنت  زاد  قد  املناخي  للتغير  اإلعالمية  التغطية 
املعاجلة  أسلوب  أن  بيد  ملموس.  بشكل  نوعيته 
اإلعالمية لم يزل في بعض اجلوانب يعمل على عرقلة 
واالنتباه  االهتمام  املطلع. فذروات  العقالنى  النقاش 
أو  بالطقس  املتصلة  الكوارث  خالل  احلادة  اإلعالمي 
قرب إصدار التقارير املهمة يعقبها غالباً تدنى وتراخ 
على  للتركيز  امليل  فهذا  التغطية.  طويل في حجم 
ذات  املستقبل  أحداث  وعلى  اليوم  الطارئة  احلوادث 
يحجب  املثيرة  الطبيعة  وذات  الكارثية  الطبيعة 
التفكير في حقيقة مهمة، وهى أن معظم التأثيرات 
تأخذ  سوف  املناخي  للتغير  األمد  متوسطة  املدمرة 
بالتدريج شكالً ضاغطاً هائالً على البشر ممن ال حول 
لهم وال قوة. وفي هذه األثناء، جند مسؤولية الشعوب 
واحلكومات في البلدان الغنية حيال هذه الضغوط ال 
يُكترث لها. وأحد تبعات ذلك هو أن يظل الوعي العام 
هذه  مع  التكييف  إلجراءات  الدعم  تقدمي  بأهمية 
هو  مثلما   - محدوداً  واحتواءها  ملواجهتها  التأثيرات 

احلال من املساعدات التنموية الدولية للتكيف.

هل تؤيد نفقات وفوائد 

التخفيف من تغير املناخ احلاجة 

إلى اتخاذ خطوات عاجلة؟

اخلالصة

لقد وضع علم التغير املناخي هدفاً واضحاً ومعقوالً 
لكي تتجه إليه التحركات الدولية. فالهدف هو وضع 
حد معني ملتوسط الزيادات في درجة احلرارة وهو 2 درجة 
للجانب  وافياً  عرضاً  ستيرن  تقرير  قدم  وقد  مئوية. 
االقتصادي للتحرك. كما حازت مسألة إمكانية احتواء 
املعركة ضد التغير املناخي والفوز بها مصداقية قوية 

لدى صناع القرار.
ويعطنا الدفاع عن التحرك للتأمني ضد اخملاطر 
الكارثية على املدى الطويل وضرورة استمرار مسيرة 
للبدء  مقنعة  من  أكثر  أسباباً  البشرية  التنمية 
املناخي  التغير  آثار  تخفيف  ويفرض  التحرك.  في 
والتكنولوجية  املالية  األصعدة  على  حقيقة  حتديات 
والسياسية. بيد أنها تطرح كذلك تساؤالت أخالقية 
األدلة  مواجهة  وفي  احلالي.  جيلنا  عن  عميقة 
الساطعة التي تفيد بأن التخاذل سوف يضر مباليني 
عن  والضعف  الفقر  مهب  في  بهم  ويلقي  البشر 

مواجهة الكوارث، فعندها هل ميكننا تبرير التخاذل؟ 
ال يستطيع أي مجتمع متحضر يدعى متسكه بأدنى 
يجيب  أن  بدائية  أكثرها  حتى  األخالقية  القواعد 
بالفقيرة  ليست  التي  اجملتمعات  خاصة  باملوافقة، 
في التكنولوجيا وال املوارد املالية مبا يحول بينها وبني 

القيام بتحرك حاسم. 
إن التغيرات املناخية اخلطيرة أزمة قابلة للتنبؤ 
وتلوح معها فرصة احتواءها. وهذه الفرصة سانحة 
كيوتو.  بروتوكول  يتناولها  التي  املفاوضات  من خالل 
عام  بعد  ملا  األطراف  متعدد  العمل  إطار  فبموجب 
في  أهدافه  يحقق  أن  البروتوكول  يستطيع   ،2102
تخفيض حجم االنبعاثات الغازية، بالتوازي مع خطة 
االنبعاثات  تبعات  مع  التكيف  اجل  من  للتحرك 

السابقة.
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انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

إجمالي اإلنبعاثات )طن مترى 
ثاني أكسيد الكربون(

 معدل النمو
)%(

 احلصة من إجمالي العالم
)%(

 حصة السكان
)%(

إنبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون لكل نسمة )طن 

ثاني أكسيد الكربون(

إنبعاثات أو احتباس ثاني أكسيد 
الكربون من الغابات )طن متري/

سنة(

1990–1990199020042004199020042005–199020042004أكبر 30 مطلق لثاني أكسيد الكربون

500-4,8186,0462521.220.94.619.320.6الواليات املتحدة1
2c 335-2,3995,00710910.617.320.02.13.8الصني

d 1,9841,524d -23d 8.75.32.2d 13.410.672االحتاد الروسي3

41-6821,342973.04.617.10.81.2الهند4

118-1,0711,257174.74.32.08.79.9اليابان5

75-184.32.81.312.39.8-980808أملانيا6

..416639541.82.20.515.020.0كندا7

4-57958712.62.00.910.09.8اململكة املتحدة8

32-241465931.11.60.75.69.7جمهورية كوريا9

52-390450151.71.60.96.97.8إيطاليا10

..41343861.81.51.65.04.2املكسيك11

).(332437321.51.50.79.19.8جنوب إفريقيا12

2-218433991.01.51.14.06.4إيران )اجلمهورية اإلسالمية(13

214378770.91.33.41.21.72,271إندونيسيا14

44-36437331.61.30.96.46.0فرنسا15

210332580.91.12.81.41.81,111البرازيل16

28-212330560.91.10.75.57.6إسبانيا17

d 600330d -45d 2.61.10.7d 11.57.0-60أوكرانيا18

..278327171.21.10.316.316.2أستراليا19

).(255308211.11.10.415.913.6العربية السعودية20

44-121.51.10.69.18.0-348307بولندا21
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جدول امللحق 1.1         قياس بصمة الكربون العاملية - دول وأقاليم مختارة

مالحظات
بيانات إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من  تشير ال  a
استهالك الوقود األحيائي الصلب والسائل والغازي ومن 

احتراق الغاز الناجم عن إنتاج اإلسمنت.
ائية فوق  بيانات إلى وقود الكتلة األحي تشير هذه ال  b

وتحت األرض لكن ال تشمل على الكربون في الحطب 
أو التربة أو النفايات. يرجى االطالع على معدل صافي 

اإلنبعاثات السنوي لالنحباس بسبب التغيير في مخزونات 
الكربون في الكتلة األحيائية في الغابات. ويدل الرقم 

اإليجابي على انبعاثات الكربون بينما يدل الرقم السلبي على 
احتباس الكربون.

إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الصين ال تشمل تلك من   c
تايوان، مقاطعة من الصين، والتي بلغت 124 طن متري 

عام 1990 و241 طن متري عام 2004
بيانات إلى عام 1992 وقيم معدالت النمو إلى  تشير ال  d

الفترة 2004-1992.
تنمية والتعاون في الميدان االقتصادي  تضم منظمة ال  e

الدول التالية المشمولة في األقاليم الفرعية الواردة هنا: 
جمهورية التشيك، هنغاريا، المكسيك، بولندا، جمهورية 

كوريا وسلوفاكيا، وبالتالي قد يكون مجموع األقاليم لوحدها 
أكبر من تلك الواردة للعالم بأجمعه. 

م انبعاثات ثاني أكسيد  ال يضم مجموع انبعاثات العال  f
الكربون الواردة في مجموع االنبعاثات الوطنية مثل 

تلك الواردة من خزانات الوقود أو تأكسد منتجات غير 
الوقود الهيدروكربوني )اإلسفلت مثال(، واالنبعاثات الناتجة 

عن دول غير واردة في جداول المؤشرات. وتساوي هذه 
المؤشرات تقريبا %5 من إجمالي العالم. 
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