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تماش��يا مع الس��نوات الس��ابقة، ولكن مع حدة على مس��توى التحدي، تندرج الطبعة 2016 من »األرقام الرئيس��ية 
للمناخ« في س��ياق المؤتمر ال� 21 لألطراف حول تغير المناخ )COP 21( الذي س��يعقد في باريس من 30 نوفمبر 

إلى 11 ديسمبر 2015.

لق��د تّم تحدي��ث و إغناء هذه الطبعة بالنس��بة إلص��دار 2015. وهكذا، تّم اس��تكمال التحليل القطاع��ي النبعاثات 
غازات الدفيئة بصفحة مزدوجة عن الزراعة واالنبعاثات الناجمة عن اس��تخدام األراضي، وتغّير اس��تخدام األراضي، 
والحراجة )UTCF(. وعالوة على ذلك، تم إضافة صفحة عن تسعير الكربون على مستوى العالم. وأخيرًا، تّم تكرار 

بعض الصفحات المخصصة للبيانات العالمية حتى تكون قراءتها أسهل. 
غير أّن جميع البيانات 2013 عن انبعاثات غازات الدفيئة على المس��توى الدولي ليس��ت متاحة بعد. خالفًا للس��نوات 

الماضية، ستقوم وكالة البيئ�ة األوروبية )EEA( بتوفيرها في وق�ت الح�ق هذا العام.

وتهدف هذه النش��رة، من خ��الل طريقة تنظيمها والمواضي�ع المختارة، إلى إط��الع أكبر عدد ممكن من الناس على 
تغير المناخ، آلياته، أسبابه وآثاره، فضاًل عن اآلليات الدولي�ة التي أنش�ئت لمكافحته. 

وباإلضافة إلى هذه الطبع�ة الورقية، تّم وضع تطبي�ق للهواتف الذكية هو StatClimat. ويقدِّم األرقام الرئيس��ية 
لتغّي�ر المناخ ف�ي فرنسا والعال�م.

المـؤّلفـون
 وزارة البيئة والتنمية المستـدامة والطاقـة – المـفّوضيـة العامـة 
للتنميـة المستدامـة – مـصلحـة الرصـد والإحـصـاء

فرانسـوا كـزافييه دوّسو 
إيـرينيـه جواّسار 
فلوريـن وونـغ

 وزارة البيئـة والتنمية المستدامة والطاقة – المديرية العامـة 
 للطاقـة والمنـاخ – مصـلحـة المـنـاخ وكفـاءة الطاقـة 
ي لآثـار الحـتبــاس الحـراري

المرصـد الوطـ�ن
جيـروم دوفـرنوا

I4CE: معهــد اقـتصادات المـنـاخ
رومـان مـوريـل

مـة مقـدِّ
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اإلحت�ب�اس الح�راري

تغير درجـة حـرارة الغـالف الجوي على سطــح األرض

 2015 ،Met Office و NASA و NOAA :المصدر

المصدر: األرصاد الجوية الفرنسية، 2015 

< في العام 2014، بلغ متوسط درجة الحرارة على سطح األرض نسبة تفوق 0,57 ± 0,09 درجة مئوية مقارنة 
مع معّدل الحرارة العادية للفترة 1961-1990 )14 درجة مئوية(.

يتجاوز هذا المعّدل بنسبة 0,08 متوسط درجات الحرارة للسنوات العشر األخيرة )2014-2005(.
إنها السنة األكثر حّرًا التي تّم تسجيلها منذ 1880. 

< على المستوى العالمي، السنوات العشر األكثر حّرًا منذ 1880 أتت بعد عام 1998. 

< في فرنس��ا المتروبولية وللقرن العش��رين، بلغ معّدل ارتفاع حرارة الجو 0,7 درجات مئوية للقرن في ش��مال 
شرق البالد. وهو أكثر وضوحًا في الجنوب الغربي حيث بلغ أكثر من 1,1 درجة مئوية.

 < أم��ا على الصعيد العالمي، فإّن عام 2014، مع وجود فارق من 1,9 درجة مئوية مقارنة بمعّدل 1990-1961، 
هو أدفأ عام على االطالق، ضاربًا بذلك الرقم القياسي السابق لعام 2011 )+ 1,8 درجة مئوية(.

 تغّيـر معـّدالت درجـات الـحرارة العالمية من 1850 إلى 2014، 
بالنسبـة للفـتـرة المرجـعية 1990-1961

 تغّيـر معـّدالت درجـات الـحرارة في فرنـسا من 1900 إلى 2014، 
بالنسبـة للفـتـرة المرجـعية 1990-1961

المتوس�ط الع��امالف�ارق في الح�رارة
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آرجنـتييـر
الجليد البحـري

جبـروالز
سان سـورالن

األعـوام

 تغّيـر التـوازن الكـتلي ألنـهـر الجليـد المعـتـدلـة 
في جـبـال األلـب الفرنسيــة منـذ 1904

< إّن تضاؤل األنهار الجليدية ليس متجانسًا خالل هذه الفترة التي تشتمل على مرحلتين من االضمحالل القوي: 
1942-1953 وانطالقًا من 1985. إّن التراجع الحاد في العقد األربعين هو قبل كل ش��يء نتيجة لفصول الش��تاء 

قليلة الثلوج ومواسم الصيف شديدة الحر. الخسارة الكبيرة في كتل األنهار الجليدية المسجلة منذ عام 1982 هي 
نتيجة لزيادة كبيرة جدًا في الذوبان خالل الصيف. تزايد تضاؤل الكتل منذ عام 2003. 

< ارتفع متوسط مستوى سطح البحر بمعدل 1,7 ± 0,3 ملم / سنة خالل الفترة 2010-1901.
< وكان��ت الزي��ادة أعلى في العقود األخيرة إذ بلغت 3,2 ± 0,4 ملم/ س��نة خالل الفترة 1993-2010 )قياس��ات 

األقمار الصناعية(.

المصدر: Giec، فريق العمل األول، 2013 

نت�ائ��ج ت�غي�ر المن��اخ

تغّيـر معـّدل مستـوى البحـار بالنسبة للفتـرة المـرجعيـة 1905-1900

ارتـفـاع مستـوى ميـاه البحــر

 2015 ،)CNRS-UJF( مختبر علم الجليد والجيوفيزياء البيئية ،GLACIOCLIM المصدر: مصلحة الرصد

مالحظة: بيانات النصف األول للقرن العشرين )بالنقاط( متأتية من عملية نمذجة. 
الخطوط المكتملة متأتية من عمليات الرصد. 

ملم
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المصدر: اللجنة الدولية لحماية بحيرة جنيف، 2015

المصدر: Giec، فريق العمل األول، 2013 

 < ارتفع��ت درج��ة ح��رارة المي��اه الس��طحية لبحي��رة جني��ف بنس��بة 1,5 درج��ة مئوي��ة بي��ن 1970 و 2013. 
في عام 2013 بلغ معّدل الحرارة الس��نوية 11,8 درجة مئوية. إّن عامّي 2009 و 2011 هما إلى حد بعيد األكثر 

ح�رًا على السط�ح إذ بلغت درجة حرارة الماء 13,3 درجة مئوية في 2011 على عمق 5 أمتار.

< في نصف الكرة الش��مالي لقد انخف��ض الغطاء الثلجي خالل القرن العش��رين. وتزايدت وتيرة هذا االنخفاض 
خ��الل العق��ود األخيرة. وتش��ير تقدي��رات الفري��ق الحكومي الدول��ي المعني بتغي��ر المناخ Giec إل��ى أّن الغطاء 
 الثلجي في الربيع قد انخفض س��طحيًا بنس��بة 8% خ��الل الفترة 1970-2010 مقارن��ة بالفترة 1970-1922. 
ويقل��ل انخفاض الس��طح الثلجي من البي��اض – أو القدرة على عكس الطاقة الشمس��ية – ويس��اهم في ارتفاع 

درجات الحرارة.
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 )Giec( تغّير مستوى البحار وفقًا لسيناريوهات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ

السيناري�وهات المناخي�ة ومي�زان�يات الك��ربون 

 )RCP( االنبعاثات المتوقعة من الوقود األحفوري وفقًا ألنماط التطّور األربعة لغازات الدفيئة 
)Giec( للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ

 التوقـعات بالنـسبـة لمعّدل ارتـفاع مسـتوى البـحار 
بالنسبـة لفـتــرة 2005-1986

 )Giec( تطّور انبعاثات غازات الدفيئة وفقًا لسيناريوهات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ

Giec2013 :المصدر

المصدر: Giec، فريق العمل األول، 2013 

< العوامل الرئيس��ية الرتفاع مس��توى البحار هي التمدد الحراري للمحيطات وذوبان الخزانات األرضية من الجليد 
)أنهر الجليد، الغطاء الجليدي القطبي...(. 

< من المرّجح أن يكون ارتفاع مستوى البحار السبب في الهجرة القوية للسكان، ألّن أكثر من مليار شخص يعيش 
في المناطق الساحلية المنخفضة.

< وعلى الرغم من الكثير من التقدم في السنوات األخيرة، فإّن نماذج التنبؤ المتعلقة بذوبان الجليد ال يزال فيها 
هامش كبير من الشك. 

< نش��ر الفريق الحكوم��ي الدولي المعني بتغير المن��اخ )Giec بالفرنس��ية أو IPCC باالنكليزية( تقريره األول 
)تقرير التقييم األول: FAR( في عام 1990 وتقريره الخامس )AR5( في نهاية عام 2014. في كل منشور يقوم 
فريق Giec بنشر التوقعات المناخية التي تستند إلى سيناريوهات مختلفة. بالنسبة لل� AR5، تّم اختيار 4 أنماط 
لتط��وّر تمركز غ��ازات الدفيئ��ة )RCP ل��� Representative Concentration Pathways(. انطالقا من هذه 

األخيرة، تّم وضع محاكاة مناخية وسيناريوهات اجتماعية – اقتصادية.
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RCP 
2.6

450
(480-430)

-550
1 300

-630
1 180

 بين – 72 
و – 41

 بين – 118 
1,5 - 1,7و – 78

RCP 
4.5

(650-580)
-1 260
1 640

-1 870
2 440

 بين – 38 
و + 24

 بين – 134 
2,3 - 2,6و – 50

(720-650)
-1 310
1 750

-2 570
3 340

 بين – 11 
و + 17

 بين – 54 
2,6 - 2,9و – 21

RCP 
6.0

(1 000-720)
-1 570
1 940

-3 620
4 990

 بين + 18 
و + 54

 بين – 7 
3,1 - 3,7و + 72

** RCP 
8.5

1 000 <
-1 840
2 310

-5 350
7 010

 بين + 52 
و + 95

 بين + 74 
**4,1 - 4,8و + 178

السيناري�وهات المناخي�ة ومي�زان�يات الك��ربون 
ميزانـيات الكـربون على أســاس ارتـفاع درجـات الحــرارة

 نـتائـج السيناريوهــات بشـأن إمـكانيـة الحـد 
مـن ارتـفــاع درجـات الحـرارة

)GtCO2 البشرية المتراكمة منذ 1870 )جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون CO2 انبعاثات

المصادر: I4CE انطالقا من الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ Giec، فريقّي العمل األول والثالث، 2014

المصدر: Giec، ف�ريق الع�مل الث�ال�ث، 2014

مالحظة: ال يجوز تفس��ير النس��ب على أنها احتماالت. ُيقرأ الرس��م البياني على النحو اآلتي: عندما تعتبر المحاكاة أّن االنبعاث التراكمي هو 5000 جيغا طن 
من ال� CO2 منذ عام 1870، فقط 33% منها تعرف ارتفاعًا في الحرارة يقل عن 3 درجات مئوية.

محتمل
غير محتمل

االحتمال أقوى من عدم االحتمال
عدم االحتمال أقوى من االحتمال

* شرائح ال تأخذ في الحسبان عددًا معينًا من الشكوك
** لم تعطي أية محاكاة نتيجة تتقيد بالحد في الحرارة. 

< تقابل ميزانية الكربون الحد األقصى من انبعاثات CO2 لتجنب ارتفاع درجة الحرارة ارتفاعًا شديدًا. على سبيل 
المثال، يشير فريق Giec إلى أن السيناريو الذي يتيح تحقيق 66% من المحاكاة التي تراعي حد 2 درجة مئوية 
يعن��ي انبعاث��ات أدنى من 1000 جيغا طن من ال��� CO2 انطالقًا من عام 2011 أي أقل من ثالثين عامًا بقليل من 

االنبعاثات على وتيرة 2011.

< ومن بين الس��يناريوهات الرئيس��ية األربعة لفريق Giec، فقط السيناريو األكثر طموحًا – RCP 2.6 – يعطي 
 )RCP 8.5( احتمااًل أعلى من 50% بالحد من االرتفاع إلى درجتين مئويتين. يفوق احتمال الس��يناريو االتجاهي

نسبة 50% بتحقيق زيادة أعلى من 4 درجات مئوية.
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1.4

األلب
كليرمون 
ماسيف فيران

سنترال

أميان

رينس
لو هافر

ليل

روان

ديجون

ليموج

جورا

َدنكيرك

أورليان

تور

باريس

رين

ميس
ستراسبورغ

نانسي

فوجمولوز

مونبولييه
تولون

تولوز

بيرينيه

بيزانسون

غرونوبل

ليون

مرسيليا

نيس

نيم

بوردو

غارون

رون

بريست

أنجيه
نانت

آكيتان

منطقة «باكا»

نوربادكاليه

نورماندي

الوسط األطلسي

كامارغ

النغدوك 
روسّيون

كورسيكا

فالندر

نورماندي

منطقة نانت

فانديه

سانتونج

لوار

السين

سوم

األلب
كليرمون 
ماسيف فيران

سنترال

أميان

رينس
لو هافر

ليل

روان

ديجون

ليموج

جورا

َدنكيرك

أورليان

تور

باريس

رين

ميس
ستراسبورغ

نانسي

فوجمولوز

مونبولييه
تولون

تولوز

بيرينيه

بيزانسون

غرونوبل

ليون

مرسيليا

نيس

نيم

بوردو

غارون

رون

بريست

أنجيه
نانت

آكيتان

منطقة «باكا»

نوربادكاليه

نورماندي

الوسط األطلسي

كامارغ

النغدوك 
روسّيون

كورسيكا

فالندر

نورماندي

منطقة نانت

فانديه

سانتونج

لوار

السين

سوم

Loire

Seine

Somme

R
hô

ne

Garonne

Dunkerque

Le Havre
Rouen

Lille

Amiens

Clermont
Ferrand

Limoges

Paris

Reims

Metz

Nancy

Mulhouse

Dijon
Besançon

Orléans

Rennes

Angers

Tours

Brest

Nantes

MASSIF 
CENTRAL

PYRÉNÉES

Saintonge

Corse

Camargue

Languedoc-
Roussillon

Flandres

Vendée

Pays nantais

Normandie

Centre-Atlantique

Aquitaine

Normandie

Nord-Pas-de-Calais
Picardie

PACA

ALPES

JURA

VOSGES

Bordeaux

Strasbourg

Lyon

Grenoble

Marseille
Montpellier

Toulon

Nice

Nîmes
Toulouse

 على المدى القريب 
2050-2021

 على المدى المتوسط 
2070-2041

 على المدى البعيد 
2100-2071

كل المـناطـق: 
 ارتفاع أقوى لدرجات الحرارة في الصيف وفي الربع 

الجنوبي الشرقي: 
-  ارتفاع شديد لعدد أيام موجات الحر في الصيف

 -  تبخر مع انخفاض منسوب المياه والموارد المائية 
المخصصة للزراعة

-  تأثيرات على المردود الزراعي
-  انتقال المناطق السياحية

المدن الكبرى:
 -  تضخيم موجات الحرارة مع عواقب صحية وعواقب 

على استهالك الطاقة
 -  ارتفاع مخاطر الفيضانات في المدن: 

 طفح أنظمة الصرف الصحي وحدوث فيضانات 
في البنى التحتية تحت األرض

الغـابات:
-  تمدد خطر حرائق الغابات إلى شمال فرنسا

الجـبال: 
-  الح�د من مساح�ة مناط�ق التزل�ج

 -  المخاطر الطبيعية� المتزايدة: ت�دفقات أن�قاض 
الحجارة في بعض الك�تل الصخري�ة

-  ال�ت�نوع البيولوجي: تغيرات في توزي�ع األجن�اس

السواحل:
 -  ارتفاع مخاطر التآكل واالنغمار وتملح المياه الجوفية 

نتيج�ة الرتف�اع منسوب مي�اه البح�ر
-  ازدياد خطر االنغم�ار الج�زئي لألراضي المستصلحة

 -  ازدياد خطر الفيضانات البحرية في المرافئ والتأثير 
على الصناع�ات الم�رتبطة به�ا

 -  تغيي�ر في توزي�ع الث�روة السمكية م�ع ان�تقال�ها 
بات�جاه الش�م�ال

الت�وقع��ات المناخ�ي��ة
النتائــج لفـرنـسا

 عدد األيـام اإلضافيـة الحـارة بشكـل غيـر طبيعـي فـي المسـتقـبل 
)2014، Giec لـفـريـق RCP 4.5 السـيـناريـو(

 خريـطـة تخـطيطيـة لآلثـار المحـتملـة لتـغيـر المـنــاخ 
في فرنـسا بحلـول عـام 2050 وما بعـده 

المصدر: Drias، مستقبل المناخ، 2014

المصادر: I4CE، 2015، وفقًا لفريق Giec )2014(، وزارة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة )2014 و2015(، Onerc )2010( واألرصاد الجوية الفرنسية 

– 50– 40– 30– 20– 100102030405060708090100110120

NBJ
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1.4 

%100 <

50 إلى %100

20 إلى %49

5 إلى %19

0 إلى %4

50 إلى %100

– 5 إلى – %1

– 20 إلى – %6

– 50 إلى – %21

%50 – >

19001950200020502100

7,6

7,7

7,8

7,9

8,0

8,1

8,2

(°70N <) القطب الشمالي

(°60S >) المحيط الجنوبي

(°20N - °20S) المدار اإلستوائي

الفـتـرة

الرقم الهيدروجيني على السطح

RCP8.5 RCP2.6 

الت�وقع��ات المناخ�ي��ة
التغيـرات في المـوارد السمكيـة لمنـتصف القـرن الواحـد والعشريــن

 تحمـض المحـيـطــات

 تغيير في الحد األقصى المحتمل لكميات الصيد بين معّدالت 2010-2001 
 RCP 6.0 و 2051-2060 وفـقًا للسـينـاريـو

RCP 8.5 و RCP 2.6 تطـّور تحمـض المحيـطـات وفقـًا للسيـناريـو

المصدر: Giec، فريق العمل الثاني، 2014 

المصدر: Giec، فريق العمل األول، 2013 

البحري��ة والح��د  إع��ادة توزي��ع األن��واع  إّن  الواح��د والعش��رين،  الق��رن  المن��اخ لمنتص��ف   < وفق��ًا لتوقع��ات 
 م��ن التن��وع البيولوج��ي في بعض المناطق س��وف يش��كل عقبة تعت��رض إنتاج مصايد األس��ماك ويش��دد على 

النظم اإليكولوجية.

< يذوب جزء من غاز CO2 المنبعث في الجو في المحيطات. ويزيد هذا من حمضية المحيطات عن طريق خفض 
نسبة pH وتركيز أيونات الكرب�ونات المفي�دة جدًا لنمّو األصداف.

< وباإلضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤّثر تغير المناخ على تكوين المحيطات، مثل خفض تركيزات األكسجين.
وسيكون لهذه التغييرات وقع كبير على التنوع البيولوجي البحري.
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1.5

342

20

84

0,6

79

76

340

100

185

161

24
398

239

االشـعــاع الصـادر

التفاعالت 
الكيميائية

االشعـاع المعـكـوس

االشـعـاع 
الذي يمتصه الجو

االشـعـاع 
الذي يمتصه السطح

التبخر النتحي

الغطاء الثلجي / الجليدي

االمتصاص الصافي

تـغـّيـر 
الغطاء النباتي

االشعاع 
المرتد

الحرارة 
المحسوسة

لون المحيط تـغـّيـر 
البياض السطحي

اإلشعاعـات 
المنبعثـة 

من السطـح

انبعاثات الغازات 
والهباء الجوي

التفاعالت بين الهباء الجوي والغيوم

التفاعالت 
الكيميائية

أشـعـة 
الشمـس

الهباء الجوي الغيـوم األوزون غازات الدفيئة / 
الهباء الكبير

ظاه�رة الدفي�ئ��ة
دور الغــالف الجـوي في ظاهــرة االحـتبـاس الحـراري الطبيـعـي

النشـاط البشـري وظـاهــرة الـدفيئــة

تدفقـات الطاقـة الحالـية بالـواط/م2

المصدر: Giec، فريق العمل األول، 2013 

 تمّد أش��عة الش��مس األرض بالطاقة. وينعكس جزء منها مباش��رة أو غير مباش��رة باتجاه الفضاء بينما يمتص معظمها الغالف الجوي أو س��طح األرض. 
الحرارة الحالي��ة على سطح األرض سببها وجود غ�ازات الدفيئ�ة التي ترّد باتجاه األرض معظم االشع�اع السطح�ي.

< الزيادة في انبعاثات غازات الدفيئة بش��رية المنش��أ في الغالف الجوي تزيد من عودة الطاقة إلى األرض. وينتج 
عن ذلك عدم توازن في النظام مما يؤدي إلى ارتفاع حرارة األرض. 

< التغيي��ر، بالنس��بة لس��نة مرجعية، في اإلش��عاع الناجم عن عنصر، ُيس��مّى التأثير اإلش��عاعي. يش��ير التأثير 
اإلشعاعي اإليجابي إلى المساهمة اإليجابية في ظاهرة االحتباس الحراري.

 < تس��اهم بعض األنش��طة البش��رية مث��ل انبعاث��ات الهباء الجوي ف��ي التقليل م��ن عودة الطاق��ة إلى األرض. 
 ف��ي ع��ام 2013 مقارن��ة بع��ام 1750، ُيق��دَّر هذا التأثي��ر اإلش��عاعي الس��لبي بنح��و – 0,45 ± 0,5 واط / م2، 
بينما التأثير اإلش��عاعي لغازات الدفيئة بشرية المنش��أ هو + 2,90 ± 0,29 واط / م2. وبالتالي فإّن مجمل التأثير 

االشعاعي بشرّي المنشأ يبلغ + 2,55 ± 1,1 واط / م2 في عام 2013 بالنسبة لعام 1750. 
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1.6 

 CO2CH4N2OHFCPFCSF6NF3

التركيز في الغالف 
 الـجـوي في العـام 

2013 )في عام 2005 
بين القوسين(

395 ppm
)379 ppm(

1 814 ppb
)1 774 ppb(

326 ppb
)319 ppb(

123 ppt <
)67 ppt <(

83 ppt <
)79 ppt <(

7,9 ppt
)5,6 ppt(

1 ppt <

 مـدة بـقائــها 
 بين 0,1  131 سنة~ 9 سنواتفي الغالف الجوي

و 270 سنة
بين 000 2 
و 000 50 

سنة
 500 سنة 3 200 سنة

إمـكانـات االحتـرار 
 العالمي )متراكمة 

على مدة 100 سنة(
130-28265

]1,4؛
]14 800

]630 6؛
]11 100

23 50016 100

 أصل االنبعاثات 
بشرية المنشأ

حرق الوقود 
 األحفوري 

وإزالة الغابات 
االستوائية

مقالب القمامة، 
والزراعة، 

وتربية الماشية، 
والعمليات 
الصناعية

الزراعة، 
والعمليات 
الصناعية، 
واستعمال 

األسمدة

 البخاخات، والتبريد، 
والعمليات الصناعية

صناعة المكوّنات 
االلكترونية

تغّير التأثير اإلشعاعي 
 فـي عـام 2013 
منـذ 1750 من 

االنبعاثات بشريـة 
 المنشأ )واط/م2( 

 )في عام 2005 
بين القوسين(

 1,88 + 
)1,66 +(

 0,50 + 
)0,48 +(

 0,18 + 
)0,16 +(

 0,12 + 
)0,09 +(

غازات الدفي�ئ��ة
غـازات الدفيـئـة

غـازات الدفيـئـة بشريـة المنـشأ

< باس��تثناء بخار الماء، تش��غل غ��ازات الدفيئة أقل من 0,1% من حجم الغالف الج��وي. يتراوح بخار الماء ما بين 
0,4 و 4%، وهو من أصل طبيعي، ويش��كل غاز الدفيئة الرئيس��ي. األنش��طة البش��رية لها تأثير ضئيل جدًا على 

تقلبات تركيز بخار الماء.

 )2015( Agage و ،)2015( NOAA فريق العمل األول، 2013، و ،Giec :المصدر  Ppm = جزء بالمليون، ppb = جزء بالمليار، 
ppt = جزء بالتريليون. 

< إّن إمكانيـة االحترار العالـمي )GWP( هي العالقة بين الطاقة الُمرتدة إلى األرض خالل 100 سنة من 1 كلغ من 
الغاز وتلك التي من ش��أنها أن يرس��لها 1 كلغ من غاز CO2. وترتبط بتركيزات الغازات وبمدة حياتها. على س��بيل 
المث��ال، 1 كل��غ من غاز CH4 وما بين 28 و 30 كيلوغرامًا من غاز CO2 تس��بب نف��س االرتفاع في درجة حرارة 

الجو خالل القرن الذي يلي انبعاثها.
 < األوزون – وخاصة في طبقة التروبوس��فير – هو أيضًا أحد غازات الدفيئة التي ازداد تأثيره اإلش��عاعي بنس��بة 

+ 0,35 واط/م2 منذ عام 1750 بسبب تركيزه الشديد.

< الغازات التي يش��ملها بروتوكول مونتريال المتعلقة بالمواد التي تس��تنفد طبقة األوزون )بما في ذلك مركبات 
الكربون الكلورية الفلورية و مركبات الكربون الهيدروكلورية الفلورية( هي أيضًا من غازات االحتباس الحراري. ازداد 

تأثيرها االشعاعي بنسبة + 0,33 واط/م2 منذ عام 1750. 
 إذا كان غ��از CO2 ه��و الغاز الذي يحت��وي على أقل إمكانية باالحترار العالمي )GWP(، فإنه هو أكثر غاز س��اهم 

في االحترار العالمي منذ عام 1750.



11

1.7

   

 

 

8,4
2,6 6,2 5,528,6

الغالف الجوي [160 2 + 880]

المحيط 
 142 000]

[568 +
الغالف الحيوي 

[110 – 17 000 – 13 000]

احتـراق 
الـوقـود 

األحـفوري 
وصناعة 

االسمـنت

الترّسـب
0,7

النشاط 
البركاني
0,4 >

تغيـيـر 
استخـدام 
األراضي 
والتخـزيـن 
في األرض

احتياطيـات الطـاقـة األحـفوريـة 

[700 3 – 100 7 – 375 1] بما في ذلك:

الغاز  [400 1 – 200 4]

النفط  [600 – 000 1]

الفحم  [600 1 – 000 2]

خزانات وتدفقات غازات الدفيئة: مثال عن غاز ثاني أكسيد الكربون
دورة مبسطة لغاز CO2 خالل عقد األلفين

< أربعة خزانات كبرى تسمح بتخزين الكربون بأشكال مختلفة: 
- في الجو: ثاني أكسيد الكربون الغازي ؛

- في الغالف الحيوي: مادة عضوية للكائنات الحية بما في ذلك الغابات ؛
- في المحيط: الكلس، وغاز CO2 المنحل ؛

- تحت األرض: الصخور والترسبات والمحروقات األحفورية.
< يش��ّكل تدفق الكربون بين هذه الخزانات دورة الكربون الطبيعية التي اضطربت من انبعاثات CO2 البش��رية 

التي تعدِّل في التدفقات المتبادلة أو تنتج غيرها. مثال: حرق احتياطيات الكربون العضوي األحفوري.
 < خ��الل عق��د األلفي��ن ص��در حوالى 340 جيغا ط��ن من غاز CO2 عن األنش��طة البش��رية من الغ��الف الحيوي 
 والغ��الف الصخ��ري، وق��د اس��ت��وع�ب الغ��الف الج���وي 160 والم�ح�يط��ات اس��ت�وع�ب��ت 90. الغ��الف الج���وي 
 ه��و األكث��ر تضررًا م��ن األنش��طة البش��رية: زادت كمية الكرب��ون المخزن��ة بما يق��رب 40% بالنس��بة للعصر 

ما قبل الصناعي.

المصدر: بحسب Giec، فريق العمل األول، 2013

الوح�دات: 
 التدفق: جيغا طن من 
 غاز ثاني أكسيد الكربون 
الم�كاف�ئ / الس�ن�ة

المخزون: جيغا طن من غاز 
ثاني أكسيد الكربون المكافئ

يبّين هذا الرسم البياني: )أ( بين القوسين، حجم الخزانات ما قبل العصر الصناعي بمليارات األطنان المكافئة لغاز CO2 باألسود وتفاوتها على فترة 1750-
2011 باألحمر ؛ )ب( على شكل أسهم، تدفقات الكربون بين الخزانات بمليارات األطنان المكافئة لغاز CO2 في السنة. تدفقات ما قبل العصر الصناعي هي 

باألسود. وتلك المرتبطة بتطّور األنشطة البشرية بين عامّي 2000 و 2009 هي باألحمر.
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احتـراق 
الوقـود 

األحـفـوري 
وصناعة 
االسمـنت

28,6

تغييـر 
استخـدام 
األراضي

4,0

الخزانات 
األرضيـة
9,5 –

الخزان 
المحيطي

8,4 –

نتيجـة 
التدفقات 

إلى الغالف 
الـجــوي
14,7

شّك

ارتفاع المخ�زون الجوي من غ�ازات الدفيئ�ة
CO2 اختالل التوازن بين االنبعاثات والقدرة على تخزين غاز

 التدفقات السنوية الصافية من غاز CO2 في الغالف الجوي حسب المصدر 
وحـسـب الخـزان فـي الفتـرة 2009-2000

المصدر: Giec، فريق العمل األول، 2013 

< من��ذ تط��وّر األنش��طة الصناعي��ة، امتّصت الخزان��ات األرضي��ة والمحيطية نصف االنبعاثات بش��رية المنش��أ. 
واالنبعاثات المتبقية تستمر في الغالف الجوي، مما يؤدي إلى زيادة تركيزات غاز CO2 فيه. 

< الغابة هي الخزان األرضي األكبر للكربون. تحبس 9,2 جيغا طن من االنبعاثات الصافية لغاز CO2 في السنة، 
ما يعاِدل 33% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية. 

< ف��ي فرنس��ا، يقدر احتباس الكربون الصافي في الكتلة األحيائي��ة للغابات ب� 57,3 مليون طن CO2، أي %12 
.)CITEPA ،2014( من االنبعاثات الوطنية من الكربون األحفوري

< ت��ؤدي إزال��ة الغابات إلى صدور انبعاثات من غازات الدفيئة من خالل احت��راق المواد العضوية وتفككها. وتمثل 
 هذه االنبعاثات االجمالية 11% من المصادر بش��رية المنش��أ الس��نوية لغ��ازات الدفيئة )المص��در: فان دير ورف 

ومن شاركه في التأليف، 2009، مجلة نايتشر جيوساينس(. 
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2.1 

N2O
(4)

CO2
(52)

CH4
(42)

الغازات المفلورة
PFC + HFC + SF6

(2)N2O
(2)

CO2
(73)

CH4
(20)

الغازات المفلورة
PFC + HFC + SF6

(2)

Afat3  0,9المجموع: جيغا طن من غاز CO2 المكافئ

االنبعاثات غير المباشرةاالنبعاثات المباشرة

البـنـاء
آخـر 0,3

الطاقـة 1,4

الصناعة 10,6

وسائل النقل 0,3

المباني السكنية 7,1

مباني قطاع الخدمات 5,1  

قطاع الخدمات 1,7
قطاع السكن 4,4

آخـر 3,9

النفايات 2,9
الصناعة 18,0

الطاقـة

النقل البري 10,2

آخـر 3,6
حرق الغازات واالنبعاثات الهاربة 6,0

النـقـل
إنتـاج الكهـرباء 

الحـرارة و
25,0

Afat3  23,0

 تتوافق االنبعاثات 
 غ�ي�ر المب�اش�رة 

مع انبعاثات القطاعات 
 المرتبط استهالك�ها 
بالكه�رباء والح�رارة. 

بحسب إمكانية االحترار العالمي2 على فترة 100 عامبحسب إمكانية االحترار العالمي2 على فترة 20 عامًا

 بالنسبة 
المئوية

بالنسبة المئوية

 بالنسبة 
المئوية

البان�وراما العالمي النبع�اثات غ�ازات الدفيئ�ة
توزيـع االنبـعاثات العالميـة لغـازات الدفيئـة1 بحسـب الغـازات في العــام 2010

توزيـع االنبـعاثات العالميـة لغـازات الدفيئـة بحسب القطاعات في العــام 2010

المصدر: Giec، فريق العمل الثالث، 2014 

المصدر: Giec، فريق العمل الثالث، 2014  Afat .3: الزراع�ة والحراج�ة واالستخ�دامات األخ�رى لألراض�ي. 

< ازدادت انبعاث��ات غازات الدفيئة الس��تة التي يغطيها بروتوكول كيوتو بنس��بة 80% منذ عام 1970 وبنس��بة 
45% منذ عام 1990، لتصل إلى 54 جيغا طن من غاز CO2 المكافئ في عام 2013.

CO2: غ��از ثاني أكس��يد الكربون ؛ N2O: أكس��يد النيت��روز ؛ CH4: الميث��ان ؛ HFC: المركبات الكربونية الفلوري��ة الهيدروجيني��ة ؛ PFC: الهيدروكربونات 

المشبعة بالفلور ؛ SF6: سادس فلوريد الكبريت
.)UTCF( 1. بما في ذلك االنبعاثات المرتبطة باستخدام األراضي، وتغيّر استخدام األراضي، والحراجة

2.  تس��مح إمكاني��ة االحترار العالم��ي )GWP( على فترة من الوقت، مقارنة مس��اهمات الغازات المختلفة المس��ببة لظاهرة الدفيئ��ة، باالحتباس الحراري. 
الفت��رة المخت��ارة غالب��ًا ما تكون فترة 100 عام. ومع ذل��ك، هذا االختيار يقلل من تأثير بع��ض الغازات على المدى القصير. هذا هو الس��بب في بعض 

األحيان الختيار فترة 20 عامًا.
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الواليات المتحدة األميركية 
%

وكندا – 13,9

صادات االنتقالية 
االقت

%
8,1 – I للمرفق

 %
4,4 JA

N
Z

I غيـر المدرجة في المرفق
شـرق آسـيا

%25,8

أميركا 
الالتينية
افريقيا%10,9

%10,8
جنـوب 

شرق آسـيـا
جنـوب آسـيـا – %5,4%6,9

دول أوروبا الُمدرجة 
%

7,3 – I في المرفق

%1,7 – I دول أخرى غير مدرجة في المرفق: I المعّدل لبلدان المرفق
14,6 طن  CO2 مكافئ للفرد

 : I المعّدل للبلدان غير المدرجة في المرفق
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%1,7 – I دول أخرى غير مدرجة في المرفق
I المرفق

I خارج المرفق

الحصة من الناتج 
المحلي اإلجمالي

غازات الدفيئة / الناتج المحلي 
اإلجمالي كلغ CO2 المكافئ/دوالر

I غيـر المدرجة في المرفق
شـرق آسـيا

%25,8

أميركا الالتينية
%

10,9

صادات االنتقالية 
االقت

%
5,4 – I في المرفق

%
جنـوب افريقيا – 10,8

شرق آسـيـا
%

5,4

جنـوب 
آسـيـا
%6,9

الواليات المتحدة األميركية 
وكنــدا
%13,9

JANZ
 %4,4

الشرق 
األوسط
%4,6

دول أوروبا الُمدرجة 
%7,3 – I في المرفق

  47,4 %
  52,6 %

 0,39
0,69

البان�وراما العالمي النبع�اثات غ�ازات الدفيئ�ة 2.1
التوزيـع االقليمي النبـعاثات غازات الدفيئـة1 بحسب الفرد الواحد في عام 2012

التوزيع االقليمي النبعاثات غازات الدفيئـة1 بحسب وحدة الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2012

C مكافئ / فرد
O

طن 2
C مكافئ/ دوالر أمي�ركي 2005 

O
 كلغ 2

�رائي�ة س تع�ادل القوة الش
على أس�ا

مجم�وع الس�ك�ان )بالملي��ار(

الناتج المحلي اإلجمالي المتراكم )بمليارات الدوالرات األميركية 2005 على أساس تعادل القوة الشرائية(

المصدر: I4CE )معهد اقتصادات المناخ( انطالقًا من JRC EDGAR والبنك الدولي، 2015 

المصدر: I4CE )معهد اقتصادات المناخ( انطالقًا من JRC EDGAR والبنك الدولي، 2015 

.ISO 3166 تمت تسمية البلدان وفقا للمعيار

.ISO 3166 تمت تسمية البلدان وفقا للمعيار

< في عام 2012، كانت بلدان المرفق 2I تمثل 17% من الســكان، و 47% من الناتج المحلي اإلجمالي، وتصدر 
34% مــن غــازات الدفيئة في العال��م. كان متوس��ط انبعاثات غازات الدفيئ��ة 14,6 طن من غ��از CO2 المكافئ 

 للف��رد الواح��د، أي أكثر بقليل من ضعف مثيله في البل��دان غير المدرجة في المرفق B، وقد صغر هذا الفرق منذ 
عام 2004 حيث كان 4.

 I ُمقاس��ة بال��دوالرات 2005 على أس��اس تعادل القوة الش��رائية، كان يؤدي إنتاج وحدة رفاه ف��ي دول المرفق > 
.I إلى انبعاثات من غازات الدفيئة تبلغ نصف تلك الموجودة في البلدان غير المدرجة في المرفق

.)UTCF( 1. بما في ذلك االنب��عاثات المرتبط�ة باستخ�دام األراضي، وتغّي�ر استخدام األراضي، والحراج�ة
2.  بلدان المرف�ق I هي البل�دان المتقدم�ة وتقابل تقريبًا بلدان المرفق B من بروتوكول كي�وتو )راجع الصفحة 41(.
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جيغا طن 2

الغاز الطبيعيالنفطالفحم

الطاقة 
الكهربائية 
المائــيـة
(2)

مصادر الطاقة المتجددة 
األخرى والنفايات

(11)

الطاقة 
الكهربائية 
النووية
(1)

الفحم
(26)

النفط
(44)

الطبيعيالغاز 
(16)

 في عام 2013 (553 13 مليون طن من المكافئ النفطي) في عام 1971 (528 5 مليون طن من المكافئ النفطي)

الطاقة 
الكهربائية 
المائــيـة
(2)

مصادر الطاقة المتجددة 
األخرى والنفايات

(11)

الطاقة 
الكهربائية 
النووية
(5)

الفحم
(29)

النفط
(31)

الطبيعيالغاز 
(21)

2.2
 CO2 ان�بع�اث�ات غ�از ث�ان�ي أكس�ي��د الك��رب��ون 
في العال�م الن�اتج�ة عن اح�ت�راق ال�وق��ود

انبعـاثـات غـاز CO2 في العالــم بحسـب أنـواع المـحـروقـات

المصدر: الوكالة الدولية للطاقة، سبتمبر 2015

المصدر: الوكالة الدولية للطاقة، سبتمبر 2015 

 بالنسبة 
المئوية

 بالنسبة 
المئوية

مزيـج الطاقـة األولـيـة في العالــم

 < يمث��ل الوق��ود األحفوري )الفح��م والغاز الطبيع��ي والنفط( 81% من مزي��ج الطاقة العالمي ف��ي عام 2013 
)أقل بخمس نقاط من عام 1971(، و 74% من ذاك الخاص باالتحاد األوروبي )28 بلدًا( و 49% من ذاك الخاص 
بفرنس��ا بس��بب حجم انتاجها النووي. على الصعي��د العالمي، بين عام��ي 1971 و 2013 انخفضت حصة النفط 
ف��ي هذا المزيج بنس��بة 13 نقطة لصالح الغ��از )+ 5 نقاط(، والطاقة النووية )+ 4 نق��اط( والفحم )+ 3 نقاط(. 
م��ع 29% من مزيج الطاقة، كان الفحم يش��ّكل ف��ي عام 2013 المصدر الثاني للطاقة بع��د النفط، ولكن األّول 
من حيث انبعاثات غاز ثاني أكس��يد الكربون )45%(. في الواقع، عامل االنبعاثات الخاص بالفحم أعلى بكثير من 
عامل االنبعاثات الخاص بالغاز أو النفط )راجع الصفحة 54(. ازداد إنتاج الطاقة المتجددة بوتيرة قريبة من االنتاج 

االجمالي، ولم تتطوّر حصته في مزيج الطاقة العالمي منذ 40 عامًا.
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2.2

 حصة 2013 199020122013
)%(

 التطّور )%(
2012 / 2013

 التطّور )%(
199 / 2013

+ 11,4+ 2,0 5 4815 9896 10819,2أميركا الشمالية

+ 28,0+ 2,4 4195245361,7بما في ذلك: كندا

+ 6,6+ 1,7 4 8025 0325 12016,1الواليات المتحدة

+ 107,6+ 2,6 5831 1791 2103,8أميركا الالتينية

+ 145,5+ 7,2 1844224521,4بما في ذلك: البرازيل

– 21,9– 1,9 7 8416 2446 12619,3أوروبا واالتحاد السوفياتي السابق

– 17,0– 2,5 4 0243 4253 34010,5بما في ذلك: االتحاد األوروبي )28 بلدًا(

– 11,4– 2,1 3 0382 7512 6928,5االتحاد األوروبي السابق )15 بلدًا(

– 19,2+ 2,0 9407457602,4بما في ذلك: ألمانيا

+ 16,3– 9,5 2032602360,7إسبانيا

– 8,7+ 1,2 3463123161,0فرنسا

– 13,1– 7,8 3893673381,1إيطاليا

– 18,1– 2,8 5484624491,4المملكة المتحدة

– 34,2– 3,8 139866746482,0 دولة عضو جديدة 

– 28,7– 0,5 2 1631 5511 5434,9بما في ذلك: روسيا

+ 103,2+ 1,9 5291 0541 0753,4إفريقيا

+ 202,0+ 1,6 5681 6891 7165,4الشرق األوسط

+ 197,2+ 5,4 4 71113 27713 99944,1الشرق األقصى

+ 287,3+ 7,0 2 2178 0218 58527,0بما في ذلك: الصين

+ 147,0– 0,5 2325755721,8كوريا الجنوبية

+ 249,9+ 5,0 5341 7801 8695,9الهند

+ 17,7+ 1,5 1 0491 2171 2353,9اليابان

+ 49,1+ 0,3 2814184191,3أوقيانوسيا

I 6,2+ 0,0 13 72112 87212 87440,5بلدان المرفق –

I 183,5+ 4,7 6 27216 97917 77856,0البلدان غير المدرجة في المرفق +
+ 75,1+ 0,7 6301 0961 1033,5مستـودعات الوقود الدوليـة البحرية والجوية2

+ 54,0+ 2,6 20 62330 94731 755100,0العالم

CO2 بمليون طن

 CO2 ان�بع�اث�ات غ�از ث�ان�ي أكس�ي��د الك��رب��ون 
في العال�م الن�اتج�ة عن اح�ت�راق ال�وق��ود

انبعـاثـات غـاز ثاني أكسيد الكربون CO2 في العالـم الناتجـة عـن احتــراق الوقـود1

المصدر: الوكالة الدولية للطاقة، سبتمبر 2015  

 1.  االنبعاث��ات الناتج��ة عن احتراق الوقود األحفوري لالس��تخدام النهائ��ي )النقل والتدفئة ...( أو ال )تولي��د الطاقة وتكرير النفط ...(. وتق��دَّر هذه البيانات 
من قبل الوكالة الدولية للطاقة على أس��اس موازين الطاقة. هناك اختالفات في النطاق وطريقة الحس��اب )ال س��يما بالنسبة لعوامل االنبعاثات( مقارنة 
 بقوائ��م ج��رد انبعاث��ات غ��ازات الدفيئة المنقولة ف��ي إطار إتفاقية األم��م المتحدة اإلطارية بش��أن تغير المن��اخ CCNUCC، والمس��تخدمة في ما بعد 

في الفصلين 3 و 4.
2.  لم ُتحَسب انبعاثات مستودعات الوقود الدولية البحرية والجوية في المجموع الوطني.

 CO2 التي تع��ود الحتراق الوق��ود31,8 ملي��ار طن CO2 ف��ي ع��ام 2013، بلغ��ت االنبعاث��ات العالمي��ة لغ��از > 
 ،CO2 وهو ارتفاع بنسبة 2,6% بالنسبة لعام 2012. مع مستوى انبعاثات يبلغ 8,6 جيغا طن ،)CO2 جيغا طن( 
 الصي��ن ه��ي إلى حد بعيد البلد األول من حيث نس��بة االنبعاثات على المس��توى العالمي، قب��ل الواليات المتحدة. 

في العام 2013، هذان البلدان أصدرا 43% من االنبعاثات العالمية لغاز CO2 بسبب احتراق الطاقة. 
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االتحاد األوروبي 
بـ 28 بلدًا

انبعـاثـات غـاز ثاني أكسيد الكربون CO2 في العالـم الناتجـة عـن احتــراق الوقـود1

المصدر: الوكالة الدولية للطاقة، سبتمبر 2015  

< بي��ن عام��ي 1990 و 2013، زادت االنبعاث��ات العالمي��ة من احتراق الوقود بنس��بة 50%. ول��دى الصين أعلى 
مع��دل نم��و:  تضاعفت االنبعاثات بنس��بة أربع م��رات خالل هذه الفترة. ف��ي االتحاد األوروب��ي االنبعاثات متجهة 
 ال��ى االنخف��اض )– 15% من��ذ 1990(. خف��ت أيض��ا االنبعاثات الفرنس��ية على الفت��رة الطويل��ة، ولكنها ثابتة 

منذ ثالث سنوات.
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2.2

 التطّور )%(199020122013
2012 / 2013

 التطّور )%(
1990 / 2013

– 13,5+ 15,012,913,01,1أميركا الشمالية

+ 0,8+ 15,115,115,31,2بما في ذلك: كندا

– 15,7+ 19,216,016,21,0الواليات المتحدة

+ 50,7+ 1,62,42,51,6أميركا الالتينية

+ 84,1+ 1,22,12,36,6بما في ذلك: البرازيل

– 26,9– 9,37,06,82,2أوروبا واالتحاد السوفياتي السابق

– 22,0– 8,46,76,62,7بما في ذلك: االتحاد األوروبي )28 بلدًا(

– 19,5– 8,36,86,72,4االتحاد األوروبي السابق )15 بلدًا(

– 21,9+ 11,89,19,31,7بما في ذلك: ألمانيا

– 2,6– 5,25,65,19,2إسبانيا

– 19,3+ 5,94,84,80,8فرنسا

– 18,7– 6,96,15,68,3إيطاليا

– 26,8– 9,67,27,02,8المملكة المتحدة

– 30,9– 138,86,46,14,7 دولة عضو جديدة 

– 26,0 –14,610,810,8بما في ذلك: روسيا

+ 15,7– 0,81,01,00,6إفريقيا

+ 76,0– 4,37,67,60,4الشرق األوسط

+ 124,3+ 1,63,43,64,5الشرق األقصى

+ 224,5+ 1,95,96,36,2بما في ذلك: الصين

+ 110,8– 5,411,511,41,0كوريا الجنوبية

+ 143,2+ 0,61,41,54,1الهند

+ 14,3+ 8,59,59,71,6اليابان

+ 10,4– 13,715,315,11,3أوقيانوسيا

I 15,2– 11,79,99,90,3بلدان المرفق –

I 100,0+ 1,53,03,13,2البلدان غير المدرجة في المرفق +

+ 15,6+ 3,94,44,52,5العالم

 CO2 ان�بع�اث�ات غ�از ث�ان�ي أكس�ي��د الك��رب��ون 
في العال�م الن�اتج�ة عن اح�ت�راق ال�وق��ود

انبـعاثـات غــاز CO2 في العالـم الناتجــة عن الطاقــة بحسـب الفـرد الواحـد

طن CO2 / الفرد الواحد

المصدر: الوكالة الدولية للطاقة، سبتمبر 2015  

< ف��ي ع��ام 2013، ارتفع��ت االنبعاثات العالمية من احت��راق الوقود إلى 4,5 طن CO2 للف��رد الواحد. إنها ثابتة 
بعض الشيء في بلدان المرفق I )– 0,3%( بينما تستمر في االرتفاع في البلدان األخرى )+ %3,2(. 

< نس��بة االنبعاث��ات بحس��ب الفرد هي األعل��ى في أميركا الش��مالية )أكثر م��ن 15 طن CO2 / الف��رد في كندا 
 .CO2 والوالي��ات المتحدة( وأوقيانوس��يا. في قارة أوروب��ا، يبلغ نصيب الفرد من االنبعاثات في روس��يا 10,8 طن
وه��ذه القيم��ة هي أكثر بكثير من المعّدل في االتحاد األوروبي بال� 28 بلدًا )6,9 طن CO2 / الفرد(، وتتعدى هذه 
القيمة تلك التي تعرفها فرنس��ا )5,1  طن CO2 / الفرد(. في عام 2012، قيمة انبعاثات CO2 بحس��ب الفرد في 

فرنسا هي أقل بثالث مرات من القيمة نفسها في الواليات المتحدة )16,1 طن CO2 / الفرد(.
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االتحاد األوروبي 
بـ 28 بلدًا

الصين
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إفريقيا

انبـعاثـات غــاز CO2 في العالـم الناتجــة عن الطاقــة بحسـب الفـرد الواحـد

المصدر: الوكالة الدولية للطاقة، سبتمبر 2015  

< منذ عام 1990، ينحسر نصيب الفرد من االنبعاثات الناتجة عن حرق الوقود في االتحاد األوروبي )– %22,0(، 
وموقع فرنس��ا هو مباش��رة تحت هذا المعدل )– 19,3%(. في أميركا الالتينية، وال س��يما في الش��رق األقصى، 
ارتفع��ت بش��كل كبير االنبعاثات بحس��ب الف�رد خ��الل 20 عامًا: تضاعف��ت أكثر من 3 مرات ف��ي الصين إذ بلغت 

6,1 طن CO2 / الفرد في عام 2013، وبلغت أكثر من الضعف في الهند وكوريا الجنوبية. 
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2.2 

 التطّور )%(199020122013
2012 / 2013

 التطّور )%(
1990 / 2013

– 36,7– 0,1 352 352 555أميركا الشمالية

– 25,3+ 0,4 405 403 542بما في ذلك: كندا

– 39,2– 0,5 354 356 583الواليات المتحدة

– 4,0– 0,7 207 209 216أميركا الالتينية

+ 26,0+ 4,6 174 167 138بما في ذلك: البرازيل

– 45,6– 2,6 307 316 565أوروبا واالتحاد السوفياتي السابق

– 42,9– 2,6 228 234 399بما في ذلك: االتحاد األوروبي )28 بلدًا(

– 38,0– 2,1 211 215 340االتحاد األوروبي السابق )15 بلدًا(

– 41,6+ 1,9 259 254 443بما في ذلك: ألمانيا

– 26,2– 8,4 191 209 259إسبانيا

– 35,9+ 1,0 154 153 240فرنسا

– 25,6– 6,2 208 221 279إيطاليا

– 47,6– 4,4 201 211 385المملكة المتحدة

– 59,8– 5,1 346 364 13860 دولة عضو جديدة 

– 39,5– 1,8 699 712 1 155بما في ذلك: روسيا

– 15,6– 1,9 241 246 285إفريقيا

+ 21,5+ 0,1 378 378 311الشرق األوسط

– 16,3– 0,4 422 423 504الشرق األقصى

– 55,4– 0,5 602 605 1 351بما في ذلك: الصين

– 25,0– 3,3 368 380 490كوريا الجنوبية

– 17,7– 1,8 320 326 389الهند

– 5,3– 0,1 303 304 320اليابان

– 27,6– 2,2 413 422 571أوقيانوسيا

I 38,5– 1,3 323 327 526بلدان المرفق –

I 15,5– 0,4 382 384 453البلدان غير المدرجة في المرفق –

– 28,7– 0,5 368 370 516العالم

 CO2 ان�بع�اث�ات غ�از ث�ان�ي أكس�ي��د الك��رب��ون 
في العال�م الن�اتج�ة عن اح�ت�راق ال�وق��ود

انبـعاثـات غــاز CO2 في العالـم الناتجــة عن الطاقــة بحسـب الناتـج المحـلي اإلجمالــي
طن CO2 / مليون دوالر 2005 على أساس تعادل القوة الشرائية1

المصدر: الوكالة الدولية للطاقة، سبتمبر 2015   PPA: تعادل القوة الشرائية.

 < انبعاث��ات CO2 ل��كل وح��دة م��ن النات��ج المحل��ي اإلجمال��ي ه��ي األكث��ر ارتفاع��ًا ف��ي الش��رق األقص��ى، 
م��ع تفاوت��ات كبي��رة: تبل��غ 320 غ CO2 / دوالر ف��ي الهن��د، بينم��ا تتج��اوز 600 غ CO2 / دوالر ف��ي الصي��ن. 
 ولكنه��ا أكث��ر ارتفاع��ًا بعد في روس��يا )699 غ CO2 / دوالر(. بينما المعدَّل في االتحاد األوروبي منخفض نس��بيًا 
)228 غ CO2/ دوالر(، وتوج��د ف��ي فرنس��ا إحدى القيَم األكثر انخفاضًا: 154 غ CO2 / دوالر، وتتقّدمها الس��ويد 

)108 غ CO2 / دوالر(.
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2.2

انبـعاثـات غــاز CO2 في العالـم الناتجــة عن الطاقــة بحسـب الناتـج المحـلي اإلجمالــي

المصدر: الوكالة الدولية للطاقة، سبتمبر 2015  

< من��ذ 1990، تتراج��ع كمي��ة غاز CO2 الت��ي تصدرها كل وحدة م��ن الناتج المحلي اإلجمالي ف��ي كل المناطق 
 في العالم )– 29%( إاّل في الش��رق األوس��ط )+ 21,5%(. االنخفاض شديد بش��كل خاص في االتحاد األوروبي 
 )– 42,9%( وف��ي أمي��ركا الش��مالية )– 36,7%(. الصي��ن ه��و البل��د ال��ذي ش��هد أكثر نس��بة انخف��اض خالل 
23 عامًا: انخفضت االنبعاثات بحسب كل وحدة من الناتج المحلي اإلجمالي أكثر من النصف. ولكنها كانت ما زالت 

مرتفعة جدًا في عام 2013.
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2.2 

199020122013
 حصـة االنبعـاثات 

 التي تسببـها الطاقــة 
في عام 2013 )%(2

 التطّور )%(
2012 / 2013

 التطّور )%(
1990 / 2013

+ 14,4+ 2 0622 3582 38438,61,1أميركا الشمالية

+ 6,4+ 9710310519,31,5بما في ذلك: كندا

+ 11,6+ 1 9012 1202 12841,40,4الواليات المتحدة

+ 172,6+ 9726528921,99,3أميركا الالتينية

+ 331,7+ 13557712,239,1بما في ذلك: البرازيل

– 13,4– 2 8142 4362 34339,83,8أوروبا واالتحاد السوفياتي السابق

– 11,8– 1 4541 2831 20738,45,9بما في ذلك: االتحاد األوروبي )28 بلدًا(

– 5,9– 1 02696690735,96,1االتحاد األوروبي السابق )15 بلدًا(

– 13,6+ 38233033243,40,7بما في ذلك: ألمانيا

+ 37,8– 66916938,624,2إسبانيا

– 8,7– 45413913,14,4فرنسا

+ 3,6– 12412811137,913,4إيطاليا

– 19,2– 21817616339,27,2المملكة المتحدة

– 25,9– 1342831730048,95,3 دولة عضو جديدة 

– 15,0– 81168968044,71,4بما في ذلك: روسيا

+ 102,3– 21543543540,50,1إفريقيا

+ 264,2+ 18366868038,91,8الشرق األوسط

+ 324,5+ 1 4186 0196 32243,05,0الشرق األقصى

+ 503,6+ 5873 5423 78641,36,9بما في ذلك: الصين

+ 437,4– 5730830053,72,4كوريا الجنوبية

+ 318,7+ 21891394548,93,5الهند

+ 53,4+ 37157058446,22,4اليابان

+ 58,9– 13221020550,12,3أوقيانوسيا

I 3,6– 5 0435 2235 14740,61,5بلدان المرفق +

I 281,6+ 1 8797 1697 51140,34,8البلدان غير المدرجة في المرفق +

+ 79,0+ 6 92212 39212 65839,02,2العالم

 CO2 ان�بع�اث�ات غ�از ث�ان�ي أكس�ي��د الك��رب��ون 
في العال�م الن�اتج�ة عن ان�ت�اج الطاق��ة

CO2 بمليون طن

انبـعاثـات غــاز ثانـي أكسيـد الكربـون CO2 في العالـم1 النـاتجـة عن انتـاج الطاقـة

المصدر: الوكالة الدولية للطاقة، سبتمبر 2015  

 1.  وه��ي تش��مل االنبعاث��ات الناتجة عن توليد الكهرباء )بما في ذلك التوليد المش��ترك للطاقة( كنش��اط رئيس��ي، ولكن أيضا انبعاث��ات محطات الكهرباء 
 التابع��ة للمنتجي��ن الذاتيي��ن. تنت��ج ه��ذه األخي��رة الكهرب��اء باالضافة إلى نش��اط آخ��ر، ال س��يما صناعي. يوص��ي الفري��ق الحكومي الدول��ي المعني 
بتغي��ر المن��اخ Giec بتس��جيل انبعاثات المنتجين الذاتيين في القطاع النهائي الذي أنتجها. إنه أحد األس��باب التي تفسِّ��ر الف��رق بين هذه األرقام وتلك 

الواردة في الصفحة 28.
2.  العالقة بين االنبعاثات الناتجة عن انتاج الكهرباء )بما في ذلك التوليد المشترك( واالنبعاثات المرتبطة باحتراق الطاقة )الصفحتان 16 و 17(.

< ف��ي ع��ام 2013، بلغت انبعاث��ات CO2 الناتجة عن انتاج الكهرب��اء في العالم )بما في ذلك التوليد المش��ترك( 
12,6 مليار طن CO2 )جيغا طن CO2(. ألمانيا، التي يوفر الفحم فيها 46% من مزيج الكهرباء، هي السبب في 

ربع غاز CO2 المنبعث من محطات الكهرباء في االتحاد األوروبي بال� 28 بلدًا؛ وفرنسا 3% فقط على الرغم من 
أّن إنتاجها للكهرباء )بما في ذلك التوليد المشترك( يشّكل 17% من اإلنتاج األوروبي.
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2.2

انبـعاثـات غــاز ثانـي أكسيـد الكربـون CO2 في العالـم1 النـاتجـة عن انتـاج الطاقـة

المصدر: الوكالة الدولية للطاقة، سبتمبر 2015  

 1.  وه��ي تش��مل االنبعاث��ات الناتجة عن توليد الكهرباء )بما في ذلك التوليد المش��ترك للطاقة( كنش��اط رئيس��ي، ولكن أيضا انبعاث��ات محطات الكهرباء 
 التابع��ة للمنتجي��ن الذاتيي��ن. تنت��ج ه��ذه األخي��رة الكهرب��اء باالضافة إلى نش��اط آخ��ر، ال س��يما صناعي. يوص��ي الفري��ق الحكومي الدول��ي المعني 
بتغي��ر المن��اخ Giecبتس��جيل انبعاثات المنتجي��ن الذاتيين في القطاع النهائي الذي أنتجها. إنه أحد األس��باب التي تفسِّ��ر الفرق بين ه��ذه األرقام وتلك 

الواردة في الصفحة 28. 

< إّن انبعاث��ات CO2 الناتج��ة ع��ن إنت��اج الكهرباء ما زالت في ازدي��اد منذ 1990، مع زيادة تبل��غ أكثر من%2,7 
ف��ي الس��نة كمع��دّل، أي +79% لمجم��ل الفت��رة. وتضاعفت س��ت مرات في الصي��ن، وخمس م��رات في كوريا 
الجنوبي��ة، وأكث��ر من أربع مرات في الهند والبرازيل. غير أنه على مس��توى االتحاد األوروبي بال� 28 بلدًا، تراجعت 
هذه االنبعاثات بنس��بة –12% منذ 1990، بالغة 1,1 جيغا طن CO2 في عام 2011. إيطاليا، وال س��يما إس��بانيا 

تشّكالن استثناًء لهذه النزعة مع ارتفاع من 3,6% و 37,8% على التوالي لهذه االنبعاثات بين 1990 و 2013.
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3.1 

الزراعــة
(10,3)

صـناعـة الطاقــة (32,8)

النـقــل (19,7)

الصـناعـات التحويليــة و الـبـنــاء (11,7)
المباني السكنية لقطاع الخدمات (13,2)
أخـرى، بـما في ذلك الزراعة و الحراجـة 

و صيــد األسـمــاك (1,9)

استخدام 
الطـاقــة

(79,3)

المـذيــبات 
والمنتجات األخرى

(0٫2)

العـمليـات 
الصناعيـة
(7,1)

النـفايـات1
(3,1)

CO2CH4N2Oاألعوامالمصدر
الغــازات 
المجموعالمـفلـورة

19904 136,1155,533,50,04 325,1استخدام الطاقــة

20123 495,576,432,40,03 604,3

1990284,31,4116,160,3462,1العمليات الصناعية

2012212,31,112,195,2320,7

 استخدام المذيبات 
والمنتجات األخرى

199011,80,05,10,016,9

20126,80,03,10,09,9

19900,0257,6360,30,0617,9الزراعة

20120,0198,8271,90,0470,6

19904,9191,713,50,0210,1النفايات1

20122,9125,514,40,0142,8

)2(UTCF 19904 437,1606,1528,660,35 632,1المجموع خارج

20123 717,5401,8333,895,24 548,4

UTCF2
1990267,6 –5,55,60,0258,5 –

2012313,5 –5,27,00,0301,3 –

19904 169,5611,7534,260,35 375,7المجموع

20123 404,0406,9340,895,24 247,1

الب�ان��وراما األوروب��ي لغ�ازات الدفيئ��ة
انبعـاثـات االتحاد األوروبي مع 28 بلــدًا في عـام 2012

مليون طن من غاز CO2 المكافئ

المصدر: الوكالة األوروبية للبيئة، يونيو 2014

المصدر: الوكالة األوروبية للبيئة، يونيو 2014

2)UTCF( انخفضت االنبعاثات األوروبية لغازات الدفيئة خارج اســتخدام األراضي وتغّير استخدام األراضي، والحراجة >
بنسبة 19% على فترة 2012-1990.

< في االتحاد األوروبي، ُيعد استخدام الطاقة مصدر االنبعاثات الرئيسي لغازات الدفيئة )%79(.
 < القط��اع األكث��ر تس��ببًا النبع��اث غ��ازات الدفيئ��ة ه��و صناع��ة الطاق��ة )33% م��ن االنبعاث��ات(، وذل��ك قبل 

قطاع النقل )%20(.
< خف��ت انبعاث��ات االتحاد األوروبي بنس��بة 1,3% بين 2011 و 2012. ويرجع ذلك بش��كل خ��اص إلى التباطؤ 

االقتصادي، ال سيما في قطاعّي النقل البري والصناعات التحويلية.
التوزيـع بحسب مصـدر االنبـعاثات لغـازات الدفيئـة فـي االتـحاد األوروبـي في عــام 2012

)UTCF2 المكافـئ خارج CO2 548 4 مليـون طن من غـاز(  بالنسبة 
المئوية

1. باستثناء حرق النفايات مع استعادة الطاقة )المدرجة في »صناعة الطاقة«(. التفصيل صفحة 32.
UTCF .2: استخدام األراضي، وتغّير استخدام األراضي، والحراجة.
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3.2

استخدام 
الطـاقــة

(69,4)

صـناعـة الطاقــة (11)

النـقــل (28)

الصـناعـات التحويليــة 
و الـبـنــاء (13)

المباني السكنية لقطاع الخدمات (20)
أخـرى، بـما في ذلك الزراعة و الحراجـة 

و صيــد األسـمــاك (3)

الزراعــة
(16)

المـذيــبات والمنتجات 
األخرى (0٫2)

العـمليـات 
الصناعيـة
(5)

النـفايـات1 (4)

CO2CH4N2Oاألعوامالمصدر
الغــازات 
المجموعالمـفلـورة

1990369,412,33,50,6385,8استخدام الطاقــة

2013344,63,14,115,6367,3

199024,90,123,611,259,8العمليات الصناعية

201317,60,10,95,223,7

 استخدام المذيبات 
والمنتجات األخرى

19901,80,00,00,01,8

20130,90,00,00,00,9

19901,842,142,60,086,4الزراعة

20131,939,038,50,279,5

19902,114,30,90,017,3النفايات1

20131,517,11,00,019,6

)2(UTCF 1990399,968,770,611,8551,1المجموع خارج

2013366,559,244,421,0491,1

UTCF2
199039,0 –1,30,20,037,5 –

201348,0 –1,30,10,046,6 –

1990360,970,170,811,8513,6المجموع

2013318,560,544,521,0444,5

الب�ان��وراما الفرنسي لغ�ازات الدفيئ��ة
انبعـاثـات فرنسا في عام 2013

المصدر: Citepa، يونيو 2015

المصدر: مركز Citepa، قائمة جرد خطة المناخ )إطار كيوتو(، أبريل 2015.

2)UTCF( انخفضت االنبعاثات الفرنســية لغازات الدفيئة خارج استخدام األراضي وتغّير استخدام األراضي والحراجة >
بنسبة 11% على فترة 2012-1990.

< وكما في مجمل بلدان االتحاد األوروبي، ُيعد اس��تخدام الطاقة مصدر االنبعاثات الرئيس��ي لغازات الدفيئة في 
فرنس��ا )74%(. غير أنه في فرنس��ا أكثر قطاع مس��بب لالنبعاثات هو قطاع النقل )27,6%(، في حين أن قطاع 

الطاقة هو نسبيًا مصدر صغير لالنبعاثات )11,5%( نظرًا ألهمية اإلنتاج الكهربائي النووي.
ظلت االنبعاثات الفرنسية ثابتة بين عامّي 2012 و 2013.

التوزيـع بحسب مصـدر االنبـعاثات لغـازات الدفيئـة فـي فرنسا في عام 2013 )بما في ذلك محافظات ما وراء البحار(
)UTCF2 المكافـئ خارج CO2 491,1 مليـون طن من غـاز(  بالنسبة 

المئوية

1. باستثناء حرق النفايات مع استعادة الطاقة )المدرجة في »صناعة الطاقة«(. التفصيل صفحة 32.
UTCF .2: استخدام األراضي، وتغّير استخدام األراضي، والحراجة.
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10,5 

2012p 

391 

59 

91 

 9,6 

1990 

404 

59 

78 

 9,2 

2000 

376 

52 
60 

 7,8 

2010 

353 

50 
57 

 7,3 

2012 

البصمة الكربونية بحسب الفرد
(p): مؤقت

مجموع CCNUCC* لكل فرد

النهــج االقليمـينهج البصمة الكربونية

C المكافئ
O

مليون طن من غاز 2

C مكافئ لكل فرد
O

طن 2

N2OCH4CO2N2OCH4CO2

 المص��ادر: حساب�ات مصلح�ة الرص�د واإلح�صاء بحس�ب الوك�الة الدول�ي�ة للطاق��ة، والم�ركز الفن�ي المهني 
للدراس�ات ع�ن التل�وث الج�وي، والجم��ارك، ويوروس�تات، والمع�ه�د الوط�ني لالحص�اءات

< يتي��ح النه��ج االقليمي تس��جيل انبعاثات غازات الدفيئ��ة حيث تصدر. يس��مح نهج البصمة الكربونية بحس��اب 
االنبعاثات الصادرة بس��بب الطل��ب المحلي النهائي، مع إضاف��ة االنبعاثات المرتبطة بالمنتجات المس��توردة، ومع 
ط��رح االنبعاث��ات الصادرة عن المنتجات المصنعة على األراضي الفرنس��ية ثم المص��دَّرة. وبالتالي، فإّن البصمة 
الكربونية للطلب النهائي للفرنسيين تمثل انبعاثات غازات الدفيئة التي يسببها، في فرنسا والخارج، استهالكهم.
< في عام 2012 كانت مطابقة تقريبًا للبصمة الكربونية لعام 1990. ومع ذلك، نظرًا للزيادة في عدد السكان، 
 CO2 )t إذ تُحس��ب بحس��ب الف��رد، انخفض��ت البصم��ة الكربونية بنس��بة 10% لتبل��غ 10,5 طن مكافئ لغ��از
)CO2éq. بالنس��بة للفترة نفس��ها، انخفضت االنبعاثات على األراضي الفرنسية بنسبة 15%، والمعّدل بحسب 

الفرد الواحد بنسبة 24%، لبلوغ 7,3 طن من غاز CO2 المكافئ في عام 2012.
< يتم الحفاظ على مس��توى البصمة الكربونية من خالل تحقيق ش��به استقرار في االنبعاثات المباشرة المنزلية 
)التدفئ��ة والمركبات الش��خصية، أي 19% من البصم��ة الكربونية( التي كانت في عام 2012 أعلى بنس��بة %4 
مما كانت عليه في عام 1990، وفي زيادة ال� 51% مقارنة بعام 1990 بالنس��بة لالنبعاثات المرتبطة بالواردات 
)االس��تهالك الوس��يط للش��ركات والطلب النهائي لألس��ر، 50% من البصمة الكربونية( وفي الح��د من انبعاثات 

الشركات في فرنسا )– 36%( المتعلقة باإلنتاج المخصص لتلبية الطلب المحلي.

البصم��ة الكربوني�ة واالنب�عاث�ات المست��وردة
 انـبعـاثات غـازات الدفيـئـة في فـرنسا بحسـب النهــج االقـليمـي 

وبحسـب نهــج البصمـة الكـربونيـة
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النهــج

 OCDE دول
في عام 1990

 OCDE دول
في عام 1990

آسـيـا 
خـارج 
 OCDE

آسـيـا 
خـارج 
 OCDE

االتحاد األوروبي بـ 28 بلدا

االتحاد األوروبي 
بـ 28 بلدا

االقتصادات االنتقالية

االقتصادات 
االنتقالية

أميـركا الالتيـنيــة 
ومنطقة البحر الكاريبي

أميـركا الالتيـنيــة 
ومنطقة البحر الكاريبي

الشرق األوسط 
وإفريقيا

الشرق األوسط 
وإفريقيا

البصمة الكربونية
االقليــم

التوريد الصافي
التصدير الصافي

CO2 انتـقال غـاز

C
O

جيغا طن  2

لكل فرد  C
O

طن 2

االنبعاثات لكل فرداالنبعاثات المطلقة

 )OCDE( في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي CO2 بين عامي 1990 و 2012، ارتفعت >
بنس��بة %3 وفقًا للنهج االقليمي، مقابل 13% وفقًا لنهج البصمة الكربونية. في البلدان اآلس��يوية خارج منظمة 
التع��اون والتنمية في الميدان االقتص��ادي، وفقًا للنهج االقليمي، تضاعفت أكثر من ث��الث مرات في ثالثين عامًا، 
وتج��اوزت في عام 2008 مس��توى انبعاثات بل��دان منظمة التع��اون والتنمية في الميدان االقتص��ادي. وفقًا لنهج 
البصمة الكربونية، تجاوزت البلدان اآلس��يوية )باس��تثناء بلدان منظمة التع��اون والتنمية في الميدان االقتصادي( 
انبعاث��ات بل��دان منظمة التعاون والتنمية في المي��دان االقتصادي في عام 2011. وفقًا لنه��ج البصمة الكربونية 
ارتفعت االنبعاثات آلس��يا )باس��تثناء بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي( وفقًا لوتيرة س��نوية 

متوسطة من 7% منذ عام 2000.
< م��ن حيث نصيب الفرد من االنبعاث��ات، يظل الفارق واضحا بين مجموعات البل��دان المتقدمة والبلدان النامية. 
في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية – بش��كل رئيس��ي أوروبا الوسطى والشرقية – تلتقي االنبعاثات 
بحسب الفرد مع تلك الخاصة ببلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وفقًا للنهج االقليمي. ووفقًا 
لنه��ج البصم��ة الكربونية، يظ��ل الفارق بين المجموعتين أعلى من 30%. في البلدان اآلس��يوية )باس��تثناء دول 
منظم��ة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي(، إنها 2,6 إلى 3,6 مرات أقل مما هي في بلدان منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان االقتصادي، وفقًا للنهج الُمستخَدم.

 CO2 مـقـارنة دوليـة النـبعـاثــات غـاز 
بسـبــب احـتـراق الوقــود وفـ قًا للنـهجيــن

المصادر: I4CE بحسب ميزانية الكربون العالمية، 2015
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المؤشر األساسي 100 في عام 1990

تكرير النفط

إنتاج الكهرباء 
وتدفئة األحياء2

4.1

19902000200520112012
 1990/2012

)TCAM بالنسبة 
المئوية(1

– 1 4371 2931 3731 2151 2250,7إنتـاج الكهربـاء وتدفئـة األحيـاء2
1231331431321270,1تكريـر النفـط

– 116827866563,2تحويـل الـ CMS3 وغيـرها
– 1561129681813,0االنبعـاثات الهـاربة لصناعـة الطاقـة4

– 1 8321 6201 6901 4941 4890,9المجموع

19902000200520122013
 1990/2012

)TCAM بالنسبة 
المئوية(1

– 49,744,350,141,341,10,8إنتـاج الكهربـاء وتدفئـة األحيـاء2
– 12,013,713,48,78,11,7تكريـر النفـط

– 4,84,43,83,03,11,9تحويـل الـ CMS3 وغيـرها
– 10,68,35,54,44,24,0االنبعـاثات الهـاربة لصناعـة الطاقـة4

– 77,270,672,857,556,61,3المجموع

المصدر: الوكال�ة األوروبي�ة للبيئ�ة، يونيو 2014

عند تحرير هذه النشرة لم تكن بيانات العام 2013 متوفرة.

المصدر: مركز Citepa، يونيو 2015 1. معدل النمو السنوي. 
2. وهذا يشمل حرق النفايات مع استعادة الطاقة.

3. المحروقات المعدنية الصلبة )الفحم ومشتقاته(.
انبعاثات مرتبطة بشكل خاص بنشاطات مصانع فحم الكوك.

4. مرتبطة بشكل أساسي باستخراج الوقود األحفوري )النفط والغاز والفحم(. 

انبعاث�ات غازات الدفيئ�ة الناتج�ة عن صناعة الطاق��ة
انبعـاثات غــازات الدفيئـة الناتجـة عن صنـاعـة الطاقـة في االتـحاد األوروبــي

 انبعــاثات غـازات الدفيئـة الناتـجـة عن صناعـة الطاقـة في فـرنسا 
)بمــا في ذلك مـحافظـات ما وراء البحـار(

مليون طن من غاز CO2 المكافئ

مليون طن من غاز CO2 المكافئ
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المملكة المتحدة

إيطاليا

االتحاد األوروبي بـ 28 بلدًا

فرنسا

السويد

لكل كيلوواط  CO
غ 2

4.1 

 التطّور )%(1990200020102011
2010 / 2011

 التطّور )%(
1990 / 2011

– 4934013503500,029,0االتحاد األوروبي بـ 28 بلدًا
– 4423633093141,828,9االتحاد األوروبي بـ 15 بلدًا

– 6075264734750,621,7بما في ذلك: ألمانيا
– 30,7– 23817021016521,5النمسا
– 3472911962128,238,9بلجيكا
– 4274322923054,428,5إسبانيا
– 28,8– 18817319113429,6فنلندا

– 10575616913,434,1فرنسا
– 33,0– 5754984023854,1إيطاليا
– 6074784054418,927,4هولندا

– 67247243547910,328,7المملكة المتحدة
6,1– 1222171228,0السويد

– 24,4– 137456265905634,5 دولة عضو جديدة
– 23,5– 9888667837563,4بما في ذلك: بولندا

– 25,8– 7447285905526,5جمهورية التشيك

المصدر: الوكال�ة الدولية للطاق�ة، م�ارس 2014

< تختلف االنبعاثات الوحدوية لغاز CO2 بالنسبة النتاج الكهرباء )بما في ذلك التوليد المشترك( اختالفًا كبيرًا من 
بلد إلى آخر داخل االتحاد األوروبي بال� 28 بلدًا. إنها مرتفعة جدًا )أكثر من 400 غ من غاز ثاني أكسيد الكربون / 
الكيلوواط( في البلدان حيث قطاع الفحم ما زال مهمًا مثل في ألمانيا أو بعض بلدان أوروبا الوسطى أو الشرقية. 
وه��ي منخفض��ة في الدول حيث تّم تطوي��ر الطاقة المتجددة و/أو الطاقة النووية، مثل في فرنس��ا )76% طاقة 

نووية و10% طاقة مائية( والسويد )47% طاقة مائية و 38% طاقة نووية(.

انبعـاثات CO2 إلنتاج 1 كيلوواط من الكهرباء في االتـحاد األوروبــي
بالغرام من غاز ثاني أكسيد الكربون / كيلوواط 



30

50

70

90

110

130

150

199019952000200520102012

المؤشر األساسي 100 في عام 1990

المجموع

النقل الجوي

النقل البحري 
والنهري

النقل بالسكك 
الحديدية

40

60

80

100

120

140

199019952000200520102013
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النقل الجوي

النقل البحري 
والنهري

المجموع

النقل بالسكك 
الحديدية

4.2 

19902000200520112012 TCAM( 1990/2012 
بالنسبة المئوية(2

14201917160,6النقل الجوي
7228609138758430,7النقل البري

– 13108772,8النقل بالسكك الحديدية
– 23202117171,3النقل البحري والنهري

– 10910990,1النقل بطرق أخرى
7839189719268930,6المجموع

19902000200520122013 TCAM( 1990/2012 
بالنسبة المئوية(2

4,36,25,05,15,10,7النقل الجوي
114,6131,1133,3125,3124,50,4النقل البري

– 1,10,80,60,50,53,0النقل بالسكك الحديدية
1,11,31,31,41,41,0النقل البحري والنهري

0,20,50,90,50,53,7النقل بطرق أخرى
121,3139,9141,2134,2132,80,4المجموع

المصدر: الوكال�ة األوروبي�ة للبيئ�ة، يونيو 2014

1. انبعاثات غازات الدفيئة بالطن – كلم من البضائع المنقولة.
2. انبعاثات غازات الدفيئة بالكلم – مسافر منقول.

3. هذا يشمل فقط النقل داخل فرنسا المتروبولية.

انبعاث�ات غازات الدفيئ�ة الناتج�ة عن النق��ل
انبعـاثات غــازات الدفيئـة الناتجـة عن النقل1 في االتـحاد األوروبــي

انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن النقل3 في فرنسا )بما في ذلك محافظات ما وراء البحار(

مليون طن من غاز CO2 المكافئ

مليون طن من غاز CO2 المكافئ

 مالحظة: ال يظهر منحنى النقل البري ألسباب تتعلق بسهولة القراءة: إنه مختلط إلى حد كبير مع منحنى المجموع.

عند تحرير هذه النشرة لم تكن بيانات العام 2013 متوفرة.

المصدر: مركز Citepa، يونيو 2015
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المؤشر األساسي 100 في عام 1990

النقـل البــري 
للبضائـع1

النقـل الداخلي 
للرّكــاب2

الشاحنات
(21,8)

المركبات الخاصة
(52,6)

المركبات التجارية
المركبات بعجلتين(19,1)

(1,0)

النقل الجوي (3,0)

النقل النهري (0,9)

النقل البحري (0,9)
النقل بالـسـكك 
الحديديــة (0,4)

المركبات األخرى
(5,2)

4.2 

19902000200520102013
10092,787,982,482,0النقل الداخلي للرّكـاب1
10083,977,576,277,9النقل البـري للبضائــع2

المصدر: مركز Citepa، يونيو 2015، ومصلحة الرصد واإلحصاء

1. باستثناء النقل الدولي. 
2. معدل النمو السنوي. 

3. هذا يشمل النقل بين فرنسا المتروبولية ومحافظات ما وراء البحار ولكن ليس النقل الدولي. 

االنبعاثات الوحدوية لغازات الدفيئة

 بالنسبة 
المئوية

 انبعاثات غازات الدفيئة بحسب وسيلة النقل3 في فرنسا المتروبولية 
)131,4 مليون طن من غاز CO2 المكافئ في عام 2013( 

كثافة انبعـاثات غــازات الدفيئـة في فرنـسا المتروبوليــة
المؤشر األساسي 100 في عام 1990

المصدر: مركز Citepa، يونيو 2015
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المؤشر األساسي 100 في عام 1990
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199019952000200520102013

المؤشر األساسي 100 في عام 1990

الكيمــياء

الصناعات الغذائية، 
وصناعة المشروبات 

والتبغ

الصنــاعـات 
التحويلية والبناء

صناعة الحديد 
والصلـب

4.3

19902000200520112012)%( 1990/2012

– 38 533 553 663 707 861المجموع
– 36 118 123 140 152 185بما في ذلك: صناعة الحديد والصلب

– 32 90 92 109 113 133الكيمياء
– 27 39 40 51 56 54الصناعات الغذائية، وصناعة المشروبات والتبغ

19902000200520122013)%( 1990/2013

 – 26 63,7 64,7 85,2 84,3 86,3المجموع
غير محددغير محدد 13,0 17,6 19,7 21,5بما في ذلك: صناعة الحديد والصلب

غير محددغير محدد 19,2 21,2 21,6 19,8الكيمياء
غير محددغير محدد 8,9 9,4 10,6 9,3الصناعات الغذائية، وصناعة المشروبات والتبغ

انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الصناعات التحويلية والبناء
انبعـاثات غـازات الدفيئـة الناتجـة عـن الصناعـات التحويليـة والبنـاء في االتحاد األوروبي

 انبعـاثات غـازات الدفيئـة الناتجـة عن الصناعـات التحويليـة والبنـاء في فـرنسا 
)بما في ذلك محافظات ما وراء البحار(

مليون طن من غاز CO2 المكافئ

مليون طن من غاز CO2 المكافئ

عند تحرير هذه النشرة لم تكن بيانات العام 2013 متوفرة.

المصدر: الوكال�ة األوروبي�ة للبيئ�ة، يونيو 2014

المصدر: مركز Citepa، يونيو 2015
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199019952000200520102013

المؤشر األساسي 100 في عام 1990

4.3

19902000200520102013

10075,363,455,150,5انبعاثات غازات الدفيئة / القيمة المضافة من حيث الحجم

199020002005201020132013/1990 )%(

– 19,021,019,515,415,717االنتاج )مليون طن(الصلب الخام 
– 1,41,21,11,21,1024طن CO2 / طن من الصلب الُمنتج

– 4,85,55,64,64,56االنتاج )مليون طن(الزجاج
– 0,800,750,720,700,6420طن CO2 / طن من الزجاج الُمنتج

– 20,916,317,314,913,834االنتاج )مليون طن(خبث المعادن )كلينكر(1
0,860,850,860,870,90طن CO2 / طن من الكلينكر الُمنتج

كثافـة CO2 في بعـض المـنـتجات كثيفـة االستـهالك للطاقـة في فـرنسا

كثافة انبعاثات غازات الدفيئة في الصناعات التحويلية والبناء في فرنسا
المؤشر األساسي 100 في عام 1990

المصدر: المعهد الوطني لالحصاءات )القيمة المضافة(، مركز Citepa )انبعاثات غازات الدفيئة(، يونيو 2015

انبعاثات غازات الدفيئة لكل وحدة من القيمة المضافة

CO2 انبـعاثـات محـددة من غـاز

1. عنصر من عناصر االسمنت ينتج من طهو خليط من السيليس )رمل الصّوان( وأكسيد الحديد والجير.

 المصادر: االتح�اد الفرن�سي للصل�ب )FFA(، ات�حاد الجم�عي��ات التج�اري�ة 
)SFIC( االت�حاد الفرنس�ي لصناع�ة االسمن�ت ،)FCSIV( لصناع��ة الزج�اج
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المؤشر األساسي 100 في عام 1990

قطاع الخدمات
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199019952000200520102013

المؤشر األساسي 100 في عام 1990

قطاع الخدمات

القطاع السكني

مؤشر حدة المناخ

الزراعـة والغابـات 
ومصايد األسماك

4.4 

19902000200520112012 TCAM( 1990/2012
بالنسبة المئوية(2

– 8497597786696881,0المجموع
– 5234834954084250,9بما في ذلك: القطاع السكني

– 2011771851711760,6قطاع الخدمات )باستثناء البناء(
– 97878680781,0الزراعة والغابات ومصايد األسماك

19902000200520122013 TCAM( 1990/2013
بالنسبة المئوية(2

100,6104,4113,395,799,50,0المجموع
– 60,161,568,257,958,90,1بما في ذلك: القطاع السكني

– 28,730,432,125,827,90,1قطاع الخدمات )باستثناء البناء(
11,712,513,012,012,60,3الزراعة والغابات ومصايد األسماك

المصدر: الوكالة األوروبية للبيئة، يونيو 2014

المصادر: مركز Citepa، يونيو 2015، ومصلحة الرصد واإلحصاء، وفقًا لألرصاد الجوية الفرنسية. 

< تعتمد االنبعاثات الناتجة عن القطاع الس��كني وقطاع الخدم��ات بظروف الطقس. كانت درجات الحرارة معتدلة 
جدًا في األعوام 1994 و 2002 و 2007 و 2011. وقد أتاح هذا األمر الحد من استهالك التدفئة وبالتالي انبعاثات 

غاز CO2. وعكس ذلك، كانت السنوات 1991 و 1996 و 2010 باردة بشكل استثنائي. 
1. االنبعاثات المباشرة لقطاعات أخرى غير قطاعات الطاقة والنقل والتصنيع والبناء.

2. معدل النمو السنوي.

انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن القطاعات األخرى 
انبعاثات غازات الدفيئة الناتجـة عن الطاقـة في القطاعات األخرى1 في االتـحاد األوروبي

مليون طن من غاز CO2 المكافئ

عند تحرير هذه النشرة لم تكن بيانات العام 2013 متوفرة.

 انبعـاثات غـازات الدفيئـة الناتجـة عن الطاقة في القطاعات األخرى1 في فرنسا 
)بما في ذلك محافظات ما وراء البحار(

مليون طن من غاز CO2 المكافئ
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(2)
الفحمالفحم
(5)

الغاز النفطي
الُمسال
(28)

الغاز النفطي
الُمسال
(17) الغاز

(40)
الغاز
(62)

زيت الوقود
(27)

زيت الوقود
(18)

19902011

الغاز النفطي
الُمسال

(2)

الغاز النفطي
الُمسال

(2)

الغاز
الغاز(35)

(58)

زيت الوقود
(50)

زيت الوقود
(37)

(3)
الفحمالفحم
(12)

19902011

4.4 

199019952000200520102011

 58 59 52 45 42 35غاز ما عدا غاز النفط الُمسال
 37 37 42 45 46 50زيت الوقود 

)GPL( 2 2 3 3 3 2غاز النفط الُمسال 
 3 3 3 6 9 12الفحم

199019952000200520102011

 62 61 54 45 42 40غاز ما عدا غاز النفط الُمسال
 18 19 23 28 28 27زيت الوقود 

)GPL( 17 18 21 24 26 28غاز النفط الُمسال 
 2 2 2 3 4 5الفحم

 Ceren وفقًا لمركز )SOeS( المصدر: مصلحة الرصد واإلحصاء

 Ceren وفقًا لمركز )SOeS( المصدر: مصلحة الرصد واإلحصاء

< خ��الل ه��ذه الفترة، ح��ّل الغاز الطبيع��ي محل الفحم وزي��ت الوقود في تدفئ��ة المباني، وهذا ما يفس��ر زيادة 
.CO2 مساهمته في انبعاثات

1. تؤخذ في الحسبان فقط انبعاثات CO2 الناتجة عن احتراق الوقود األحفوري. محتوى الكربون في الكهرباء غير ُمحتسب.

 CO2 مساهمــة كل نوع مـن أنــواع المـحروقــات في انـبعاثــات غـاز 
المرتبطـة بتدفـئـة1 المـباني السكـنيـة في فـرنسا المتـروبولية

 CO2 مساهمــة كل نوع مـن أنــواع المـحروقــات في انـبعاثــات غـاز 
المرتبطــة بالمـاء الساخـن الصحـي1 وبـالطـهو1 في فرنـسا المتروبـوليـة

بالنسبة المئوية – البيانات المصّححة للتقلبات المناخية

بالنسبة المئوية

 بالنسبة 
المئوية

 بالنسبة 
المئوية
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1990 1995 2000 2005 2010 2012

إدارة الروث
التخمر المعوي

استخدام األسمدة
الزراعة (المجموع)

المؤشر األساسي 100 في عام 1990

110 

90 

100 

80 
1990 1995200020052010 2012

إدارة الروث
التخمر المعوي

استخدام األسمدة
الزراعة (المجموع)

المؤشر األساسي 100 في عام 1990

4.5 

19902000200520102012)%( 1990/2012

– 61852149447647124المجموع
– 19516215314714725بما في ذلك: التخمر المعوي

– 1038784807924إدارة الروث
– 31626925424624124استخدام األسمدة

19902000200520102012)%( 1990/2012

– 86,486,981,380,879,58المجموع
– 36,636,233,734,033,29بما في ذلك: التخمر المعوي

– 8,58,88,38,48,24إدارة الروث
– 41,141,639,038,137,78استخدام األسمدة

انبعاثات غازات الدفيئة غير المتعلقة باستخدام الطاقة 
انبعـاثـات غازات الدفيئـة الناتجــة عن الزراعة في االتحاد األوروبي

انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الزراعة في فرنسا )بما في ذلك محافظات ما وراء البحار(

مليون طن من غاز CO2 المكافئ

مليون طن من غاز CO2 المكافئ

عند تحرير هذه النشرة لم تكن بيانات العام 2013 متوفرة.

عند تحرير هذه النشرة لم تكن بيانات العام 2013 متوفرة.

المصدر: الوكالة األوروبية للبيئة، يونيو 2014
 ملحوظة: ألسباب تتعلق بسهولة القراءة، إّن منحنى 

تط�ور االنبع�اثات المتعلق�ة بالمروج غير ممث�ل.

المصدر: مركز Citepa، يونيو 2015

< انخفضت االنبعاثات الناتجة عن الزراعة بش��كل مس��تمر في االتحاد األوروبي بوتيرة متوس��طة من – %0,8 
س��نويًا. التطور في فرنسا هو أقل انتظامًا بحس��ب المكوِّنات ولكنه أيضًا في تراجع بشكل عام )بمعّدل – %0,6 

سنويًا منذ عام 2000(.
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1990 19952000200520102012
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110

الزراعـة
الغـابـات

اسـتخـدام األراضـي، 
وتغّير استخدام األراضي، 

والحراجة (المجمـوع)

المؤشر األساسي 100 في عام 1990

1990 19952000200520102012
0
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20

الزراعـة
الغـابـات

المروج
اسـتخـدام األراضـي، 

وتغّير استخدام األراضي، 
والحراجة (المجمـوع)

المؤشر األساسي 100 في عام 1990
4.5 

19902000200520102012)%( 1990/2012

– 21– 310– 310– 300– 299– 256المجموع
– 13– 447– 441– 425– 427– 397بما في ذلك: الغابات

+ 92938990931الزراعــة
– 188– 9– 10– 13– 1010المروج

199020002005201020122012/1990 )%(

– 55– 44,3– 36,8– 40,8– 25,5– 28,6المجموع

 انبعـاثـات غازات الدفيئـة الناتجــة عن استخـدام األراضـي، 
وتغّير استخدام األراضي، والحراجة1 في فرنسا )بما في ذلك محافظات ما وراء البحار(

 انبعـاثـات غازات الدفيئـة الناتجــة عن استخـدام األراضـي، 
وتغّير استخدام األراضي، والحراجة1 في االتحـاد األوروبي

مليون طن من غاز CO2 المكافئ

مليون طن من غاز CO2 المكافئ

عند تحرير هذه النشرة لم تكن بيانات العام 2013 متوفرة.

عند تحرير هذه النشرة لم تكن بيانات العام 2013 متوفرة.

 ملحوظة: ألسباب تتعلق بسهولة القراءة، إّن منحنى 
المصدر: الوكالة األوروبية للبيئة، يونيو 2014تط�ور االنبع�اثات المتعلق�ة بالمروج غير ممث�ل.

المصدر: مركز Citepa، يونيو 2015

< االنبعاثات الناتجة عن استخدام األراضي، وتغّير استخدام األراضي، والحراجة هي سلبية سواء في االتحاد األوروبي 
أو في فرنسا. وهذا يعني أّن قطاع »استخدام األراضي وتغّير استخدام األراضي والحراجة« يحبس من الغازات الدفيئة 
أكثر مما يصدر. ويعود هذا األمر بشكل أساسي إلى دور الغابات. لقد بدأت هذه االحتباسات في الزيادة منذ عام 1990.

.)UTCF( 1. االنبعاثات المرتبطة باستخدام األراضي، وتغّير استخدام األراضي، والحراجة
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النـفــايات1

الزراعـة

المذيبات والمنتجات األخرى

العمـليـات الصناعيـة

المؤشر األساسي 100 في عام 1990

19902000200520112012 TCAM( 1990/2012
بالنسبة المئوية(2

– 1,5 944 966 1 086 1 129 1 307المجموع
– 1,2 471 476 494 521 618الزراعة

– 1,6 321 332 403 394 462العمليات الصناعية
 – 1,7 143 147 176 200 210النفايات1

– 2,4 10 10 12 14 17استخدام المذيبات ومنتجات أخرى

19902000200520102013 TCAM( 1990/2013
بالنسبة المئوية(2

– 1,2 124,3 130,3 140,0 151,6 165,6المجموع
– 0,4 79,5 80,8 81,3 86,9 86,4الزراعة

– 3,9 24,3 27,2 35,6 41,5 60,1العمليات الصناعية
 0,6 19,6 21,3 21,9 21,7 17,3النفايات1

– 2,9 0,9 1,0 1,3 1,6 1,8استخدام المذيبات ومنتجات أخرى

انبعاثات غازات الدفيئة غير المتعلقة باستخدام الطاقة 
انبعاثات غازات الدفيئة غير المتعلقة باستخدام الطاقة في االتحاد األوروبي

 انبعاثات غازات الدفيئة غير المتعلقة باستخدام الطاقة في فرنسا 
)بما في ذلك محافظات ما وراء البحار(

مليون طن من غاز CO2 المكافئ

مليون طن من غاز CO2 المكافئ

عند تحرير هذه النشرة لم تكن بيانات العام 2013 متوفرة.

المصدر: الوكالة األوروبية للبيئة، يونيو 2014

المصدر: مركز Citepa، يونيو 2015
1. باستثناء حرق النفايات مع استعادة الطاقة )المدرجة في »صناعة الطاقة«(.

2. معدل النمو السنوي. 
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5.1 

Panorama mondial des prix du carbone en 2015

سعر CO2e باليورو / طن CO2e في:

نظام حصص انبعاثات 
CO2e الحالية

نظام حصص انبعاثات 
CO2e المستقبلية

الضريبة على الكربون 
الحالية

الضريبة على الكربون 
المستقبلية

 
4,1

 
NC

 
29,6-37

 

 

 
 

7,4 – 3,4

 
 

7,1

1,9
الصيـن 

(نـظــام وطني 
في عام 2016)

كازاخستان

الصين 
(أنظمة رائدة)*

كوريا 
الجنوبية

نيوزيلندا

سايتاما

طوكيو

2,7اليابان

NC             

جـنـوب 9
إفـريقـيا**

2,4

 

RGG

 

 

كولومبيا
البريطانية

ألبرتا

تشيلي

كاليفورنيا

المكسيك

10,9كيبيك
21,8

4,5

11 

5,411

41,8

123

30,1-
113,6

24,6

34,2-
48,6

20

56,7
EU 7

11,3

12,1 3,5

5

17,3 14,5 

1,8

0,9

إيسلندا** النرويج**

التفيا**

السويد

فنلندا

الدنمارك

إيرلندا

فرنسا
البرتغال

إستونيا

بولندا
سلوفينيا

سويسرا

المملكة 
المتحدة

* تشونغتشينغ، وقوانغدونغ، وهوبي، وبكين، وشانغهاي، وشنتشن، وتيانجين
** األسعار وفقا لمختلف القطاعات المشمولة و/أو منتجات الطاقة

المصدر: معهد اقتصادات المناخ I4CE، يونيو 2015.

< لتشجيع الفاعلين االقتصاديين على االستثمار أكثر في التكنولوجيات النظيفة أو التكنولوجيات قليلة الكربون، 
واالس��تثمار أق��ل ف��ي التكنولوجي��ات التي تعزز انبعاث��ات غ��ازات الدفيئة، لقد ق��ررت بعض ال��دول إعطاء قيمة 
اقتصادية النبعاث طن من غاز CO2 المكافئ. توجد عدة أدوات اقتصادية في صندوق األدوات الخاص بالسياسات 
العامة المناخية لنشوء سعر كربون صريح أو ضمني. ويقوم البعض منها على األسعار )الضرائب(، والبعض اآلخر 
عل��ى مس��توى كثافة الكربون )معايير االنبعاثات( أو على أحجام خف��ض االنبعاثات )أنظمة حصص أو »ETS« أي 

»مخطط تبادل حقوق إطالق االنبعاثات«(.
< ف��ي ع��ام 2015، وضع 54 بلدًا و 15 إقليمًا أو والية و 7 مدن، س��عرًا للكربون. انبعاثات غازات الدفيئة العالمية 
التي تغطيها أدوات لتسعير الكربون في عام 2015 هي: 8,77% تخضع لمخطط تبادل حقوق إطالق االنبعاثات 

و 4,26% للضرائب على الكربون و 4,18% لمعايير االنبعاثات.

تسعي�ر الكرب�ون في جمي�ع أنح�اء العال��م

البانورامـا العالـمي ألسعـار الكـربون في تاريـخ 30 يـونيـو 2015

افريقيا

أميركا

أوروبا

آسيا و أوقيانوسيا
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1987198819921997

 

2005200820132015 20112020

تقريـر برونتالنـد
والدة مفهوم تقرير 
التنمية المستدامـة

اتفــاقيـة األمـم المـتحـدة 
اإلطارية بشأن تغير المناخ 

(CCNUCC)

مـؤتـمـر األطـراف 21 
في باريـس للوصـول 

إلى اتفاق عالمي جديد

االلتــزامات الطوعيـة 
بالحد من االنـبعاثات 
والتـزامات بالتمويـل إنشاء منّصة 

ديــربان
بدء تنـفيـذ 

بروتوكول كيوتو

تأسيـس الفريق الحكومي 
الدولـي المعـنـي بتغـيـر 

(IPCC) المناخ

فـتــرة االلـتــزام األولى 
لبروتـوكـول كـيوتــو

فـتــرة االلـتــزام الثانية 
لبروتـوكـول كـيوتــو

التـوقـيـع 
على بروتوكول 

كيوتو

المفاوض��ات الدولي��ة 5.2

المصدر: I4CE )معهد اقتصادات المناخ(

< أول معاه��دة دولي��ة تهدف إلى تجنب التأثيرات البش��رية الخطيرة على المناخ، اعُتم��دت اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشأن تغير المناخ )CCNUCC( في عام 1992 في ريو دي جانيرو. وتعترف بثالثة مبادئ:

 - المبدأ الوقائي: الشك العلمي حول تأثيرات تغير المناخ ال يبرر تأجيل العمل ؛
 -  مبدأ المســؤولية المشــتركة ولكــن المتفاوتة: جمي��ع االنبعاثات لها تأثي��ر على تغير المن��اخ ولكن البلدان 

الصناعية الكبرى تتحمل مسؤولية أكبر عن التركيز الحالي لغازات الدفيئة ؛ 
-  مبــدأ الحــق في التنمية االقتصادية: إج��راءات مكافحة تغير المناخ ال ينبغي أن يكون لها تأثير س��لبي على 
 االحتياج��ات ذات األولوي��ة للبل��دان النامي��ة التي هي، م��ن بين أمور أخ��رى، النمو االقتصادي المس��تدام 

والقضاء على الفقر.
< تجتم��ع ال��دول األعضاء في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بش��أن تغير المناخ ف��ي نهاية كل عام في »مؤتمر 
 األط��راف« )COP(. وخ��الل ه���ذه المؤت�مرات تتخ��ذ القرارات المهم��ة التفاقي�ة األم��م المتحدة اإلطارية بش��أن 
تغي��ر المن��اخ. ُعق��د المؤتم��ر ال� 21 لألط��راف في باريس )فرنس��ا( عل��ى موق��ع Bourget م��ن 30 نوفمبر إلى 

11 ديسمبر 2015.

< من��ذ مؤتم��ر كانكون )2010( يتمثل هدف المفاوضات النهائي في تحقيق االس��تقرار ف��ي ارتفاع معدل درجة 
الحرارة على + 2 درجة مئوية بحلول نهاية القرن. منذ انعقاد مؤتمر ديربان )2011( والمفاوضات تطمح للوصول 

إلى اتفاق دولي لما بعد 2020، بحلول عام 2015.
< يمث��ل ش��كل هذا االتفاق تحّول نمطي بالنس��بة لبروتوكول كيوتو الذي تقرر تمدي��ده حتى عام 2020. تدور 

المفاوضات حول أربع ركائز:
- البحث عن اتفاق دولي ؛

- التزام البلدان ال سيما من خالل مساهمتها الوطنية ؛ 
 -  التزام��ات مالي��ة، وخاص��ة فيما يتعلق به��دف الوصول إل��ى 100 مليار دوالر س��نويًا بحل��ول عام 2020 

تتم تعبئتها من قبل البلدان المتقدمة من أجل البلدان النامية ؛
- التزام الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل السلطات المحلية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية.

1. باالنكليزية: UNFCCC )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ(.

1)CCNUCC( اتـفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيــر المنــاخ

آخــر التطـورات المحـرزة في المفاوضـات الدوليـة
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بلدان المرفـق B - لم توّقـع على البروتوكول أو نـددت بــه
بلدان المرفـق B - وّقعـت على البروتوكول وشاركـت بالفـترة األولى
بلدان المرفـق B - وّقعـت على البروتوكول وشاركـت بالفـترة الثانية

وّقـعـت على البروتـوكول
لم توّقـع على البروتـوكـول

بروت�وكول كي��وتو  5.3

المصدر: اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

< تــمّ التوقيــع علــى بروتوكول كيوتو في عام 1997، وقد دخــل حيز النفاذ في عام 2005 بع��د التصديق عليه من 
 B قب��ل روس��يا مما أتاح الوصول إلى النصاب القانوني من 55 دولة تمث��ل 55% على األقل من انبعاثات المرفق

في عام 1990.
< عندم��ا ت��ّم اعتماد بروتوكول كيوت��و، كان يجب أن يتم تخفي��ض انبعاثات ال� 38 دولة الت��ي تعتبر أكبر الدول 
 الصناعي��ة )المدرج��ة ف��ي المرفق B م��ن البروتوكول( بنســبة 5% على األقــل خالل فتــرة 2008-2012 مقارنة 
مع 1990. الهدف مختلف بحسب البلدان. ليس للبلدان غير المدرجة في المرفق B أية التزامات من حيث االنبعاثات.

 < ف��ي ديرب��ان، في عام 2011، وافق��ت الدول على تمدي��د البروتوكول إلى ما بعد عام 2012. وهذا ما يس��مى 
بفترة االلتزام الثانية لبروتوكول كيوتو )راجع الصفحة 43(. 

< ولتك��ون ممتثل��ة، ينبغ��ي أن يك��ون لبل��دان المرف��ق B القدر نفس��ه من الحص��ص )وحدات الكمية المســندة 
 »UQA«( وم��ن ائتمان��ات الكربون عن االنبعاثات الفعلية المتراكمة طوال فترة معينة )بين عامي 2008 و 2012 

للفترة األولى(.

 .SF6 ،PFC ،HFC ،N2O ،CH4 ،CO2 :وتش��مل االنبعاثات المعتبرة ســتة من غازات الدفيئة بشــرية المنشــأ >
انطالقًا من عام 2013، غاز NF3 هو أيضًا معني.

< فق��ط الوالي��ات المتح��دة لم تص��ّدق عليه من بي��ن بلدان المرف��ق B وبالتالي لي��س لديها التزامات بالنس��بة 
لالنبعاثات. في ديس��مبر 2011 انس��حبت كندا من بروتوكول كيوتو. وهذا االنس��حاب نافذ في ديس��مبر 2012. 

وبالتالي لم تعد كندا ملزمة بالتزاماتها للفترة األولى من بروتوكول كيوتو.

الدول الموّقعـة علـى بـروتوكـول كيـوتو في 30 سبتمبـر 2013
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5.4 

البلدان
هدف كيوتو 

 للفترة 
 2012-2008

)بالنسبة المئوية(1

المعّدل السنوي 
من وحدات الكمية 
المسندة المستلمة 
لفترة 2012-2008 

)بالماليين(

 المعدّل السنوي لفترة 2012-2008 
بما في ذلك االئـتمانـات واألرصـدة المدينة 

 بموجب استـخـدام األراضـي وتغّير 
المسافة إلى هدف كيوتو استـخـدام األراضي والحراجـة

)بالنقاط(
مليون طن من غاز 

CO2 المكافئ

 التطّور 
)بالنسبة المئوية(1

4– 3 9243 75412– 8االتحاد األوروبي بـ 15 بلدًا
45– 1226253– 8بلغاريا
6– 302811– 5بلغاريا

46– 392054– 8إستونيا
38– 1086544– 6هنغاريا

53– 241061– 8التفيا
50– 452158– 8ليتوانيا
24– 53039630– 6بولندا

23– 17913531– 8جمهورية التشيك
49– 25612057– 8رومانيا

29– 664537– 8سلوفاكيا
2– 191810– 8سلوفينيا
859257144أستراليا
– 16– 10436إيسلندا
– 3– 1 1861 2303– 6اليابان

– 412< 01– 8ليختنشتاين
4– 12< 01– 8موناكو
– 1505254النرويج

2– 062602نيوزيلندا
36– 03 3232 11736روسيا

– 4– 49514– 8سويسرا
57– 092139557أوكرانيا

20– 11 5289 15324– 4المجموع
– 6 7591017ال ُيطّبق– 7الواليات المتحدة2

– 7041925ال ُيطّبق– 6كندا3
28– 8936ال ُيطّبق– 8بيالروس4

25– 27125ال ُيطّبق0كازاخستان4

المصدر: I4CE )معهد اقتصادات المناخ( وفقًا التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 2015  

أول ف��ت�رة م�ن بروت�وكول كي��وت�و )2012-2008(
< الهدف األّولي بالحد بنس��بة 5% من انبعاثات غازات الدفيئ��ة للبلدان المدرجة في المرفق B موّزع بين البلدان 

وفقًا لوضعها االقتصادي وإمكانية تنميتها.
< تلقت بلدان أوروبا الوسطى والشرقية »وحدات كمية مسندة« تفوق انبعاثاتها الفعلية الحياء اقتصادها. ُيدعى 

 .)hot air( »هذا الفائض »هواء ساخن
< عمومًا، حتى من دون األخذ بعين االعتبار لتأثير الهواء الساخن، تجاوزت الدول المتقدمة على نحو واسع هدفها. 

غير أّن سعة التجاوز )20 نقطة( ترجع أساسًا إلى تأثير الهواء الساخن.

< منذ عام 2008 يمكن لبلدان المرفق B أن تتبادل وحدات الكمية المس��ندة بش��رط الحفاظ دائمًا على ما ال يقل 
عن 90% من الكمية المستلمة أو ما يعادل خمس مرات آخر جرد قامت به للغازات الدفيئة.

 < كان لجمي��ع بل��دان الملح��ق B في نهاي��ة عام 2013 م��ا يكفي من الحصص وم��ن ائتمان��ات الكربون لتكون 
في حالة امتثال.

بلدان االتحاد األوروبي، وبلدان المرفق B خارج االتحاد األوروبي، وبلدان المرفق B التي ال ينطبق عليها بروتوكول كيوتو في الفترة األولى.
1. بالنسبة للسنة المرجعية، عادة 1990. 

2. لم توّقع على البروتوكول.
3. انسحبت من البروتوكول في نهاية عام 2011. 

4. لم يتم التوقيع على التعديالت التي أضافت بيالروس وكازاخستان إلى المرفق B وبالتالي ال يمكن تطبيقها.
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5.5 

البلدان

االلتزام بالفترة 
األولى من 

البروتوكول 
)CP1( 

 )2012-2008( 
مقارنة مع السنة 

المرجعية1

االلتزام بالفترة الثانية 
 )CP2( من البروتوكول

)2013-2020( الذي 
تعهدت به البلدان 
مقارنة مع السنة 

المرجعية1

الهدف الذي التزمت به 
البلدان للفترة الثانية 
 )CP2( من البرتوكول

)2013-2020( بالنسبة 
لالنبعاثات بين 

2010-2008

 االلتزام بالفترة 
الثانية من 

 )CP2( البروتوكول
بالمقارنة مع السنة 

المرجعية1 بعد 
تطبيق تعديالت 

الدوحة

 االلتزام بالفترة الثانية 
 )CP2( من البروتوكول

بالنسبة النبعاثات الفترة 
2008-2012 بعد تطبيق 

 تعديالت الدوحة 
ونقل الفائض2

+ 2,3 %– 1,0 %+ 0,5 %– 0,5 %+ 8 %أستراليا
0,4 %– 36 %+ 37 %– 12 %ال ُيطّبقبيالروس3

– 13,5 %– 20 %– 16,3 %– 20 %– 5 %كرواتيا4
– 13,4 %– 20 %– 26 %– 20 %+ 10 %إيسلندا4

– 2,6 %– 27 %+ 30 %– 5 %ال ُيطّبقكازاخستان3

– 18,0 %– 16 %– 21 %– 16 %– 8 %ليختنشتاين

– 7,7 %– 22 %– 13 %– 22 %– 6 %موناكو

– 21,9 %– 16 %– 22 %– 16 %+ 1 %النرويج

– 15,1 %– 15,8 %– 17 %– 15,8 %– 8 %سويسرا
االتحـاد األوروبي 

– 1,5 %– 20 %– 3 %– 20 %– 7,9 %بـ 27 بلداً 5

+ 81,1 %6 – 57 %+ 77 %– 24 %% 0أوكرانيا

+ 3,4 %– 23,5 %+ 3,2 %– 18,2 %– 5,6 %المجموع
المجموع 

 3EET باستثناء
خـارج االتـحاد 

األوروبظي
% 6,4 –% 18,3 –% 2,4 –% 18,8 –% 2,1 –

المصدر: I4CE )معهد اقتصادات المناخ( وفقًا التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 2015  

ثاني ف��ت�رة م�ن بروت�وكول كي��وت�و )2020-2013(
 < ت��مّ االنته��اء م��ن قواع��د الفترة الثانية م��ن بروتوك��ول كيوت��و )2013-2020( في الدوحة في ع��ام 2012. 
 .)CP2( أعلنت دول اليابان وروسيا ونيوزيلندا عدم رغبتها بالمشاركة في فترة االلتزام الثانية ببروتوكول كيوتو
 البل��دان التي أعلن��ت التزامها بالفترة الثاني��ة من بروتوكول كيوت��و )CP2( تمثل 13% م��ن االنبعاثات العالمية 

في عام 2010.
< ته��دف بع��ض التعدي��الت المتف��ق عليها ف��ي الدوحة إل��ى الحد من تأثي��ر الهواء الس��اخن في الفت��رة الثانية. 
إح��دى ه��ذه القواعد تُل��زم البلدان باعتماد التزام��ات ال يمكن أن تتضم��ن ارتفاع في االنبعاثات بالنس��بة للفترة 
 2008-2010. وتدعو هذه القاعدة إلى التش��كيك في المش��اركة النهائية لدول بيالروس وكازاخس��تان وأوكرانيا 

ف��ي ال��� CP2، على الرغم من أّن لهذه األخيرة فائض حصص تراكم خالل الفترة األولى س��يمكنها عن التعويض 
عن وقع هذه القواعد الجديدة.

< تسّهل آلية جديدة إجراءات البلدان الراغبة في تشديد هدفها خالل الفترة.
 < لتنفيذه��ا، يج��ب أن يت��م التصدي��ق عليه��ا م��ن قب��ل 75% عل��ى األق��ل م��ن ال��دول الت��ي صدق��ت عل��ى 
بروتوكول كيوتو. في تاريخ 2 سبتمبر 2015، 43 طرفًا، أي أكثر بقليل من 20%، كان قد أكمل عملية التصديق 

.CP2 �على ال
بالنسبة المئوية

1.  عادة عام 1990.
2.  ُيحسب الفائض ابتداًء من انبعاثات 2008-2012 وال يأخذ في الحسبان تبادل الحصص وائتمانات الكربون. 

3.  اقتصادات تمر بمرحلة انتقالية. هنا تّم إدراج البلدان غير األوروبية فقط. إّن اشتراك دول بيالروس وكازاخستان وأوكرانيا غير مؤّكد بعد. 
4.  بالنسبة للفترة الثانية )CP2( ترغب كرواتيا وإيسلندا في الوفاء بالتزاماتهما باالشتراك مع االتحاد األوروبي تطبيقًا للمادة 4 من بروتوكول كيوتو.

5.  تتف��اوت التزامات دول االتحاد األوروبي ال� 27 بالنس��بة للفت��رة األولى CP1. البيانات الموّفرة تخّص إذا البلدان المعني��ة. في إطار اتفاق الطاقة والمناخ 
األوروبي، يتعهد االتحاد األوروبي بالتقيد بهذه األهداف بغض النظر عن وحدات الكمية المسندة الناتجة عن الفترة األولى.

6.  هذه النسبة صحيحة فقط إذا راجعت أوكرانيا رسميًا التزامها بالنسبة للفترة الثانية CP2 ليتناسب مع مستوى انبعاثاتها لفترة 2010-2008.
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5.6

البلدان

هدف كيوتو 
 للفترة 

 2012-2008
)بالنسبة 
المئوية(1

المعّدل السنوي 
من وحدات الكمية 
المسندة المستلمة 
لفترة 2012-2008 

)بالماليين(

 المعدّل السنوي لفترة 2012-2008 
بما في ذلك االئـتمانـات واألرصـدة المدينة 

 بموجب استـخـدام األراضـي وتغّير 
المسافة إلى هدف كيوتو استـخـدام األراضي والحراجـة

)بالنقاط(
مليون طن من غاز 

CO2 المكافئ

 التطّور 
)بالنسبة المئوية(1

3,4– 97493224,4– 21,0ألمانيا

– 15,9+ 69812,9– 13,0النمسا

6,4– 13512613,9– 7,5بلجيكا

– 3,2– 555817,8– 21,0الدنمارك

– 4,3+ 33334619,3+ 15,0إسبانيا

5,7– 0,071675,7فنلندا

10,6– 0,056450410,6فرنسا

13,6+ 13411911,4+ 25,0اليونان

9,1+ 63583,9+ 13,0إيرلندا

1,0– 4834787,5– 6,5إيطاليا

– 18,6– 9129,4– 28,0لوكسمبورغ

0,2– 2002006,2– 6,0هولندا

24,5+ 76622,5+ 27,0البرتغال

10,6– 68260023,1– 12,5المملكة المتحدة

22,8– 755918,8+ 4,0السويد

الت�زامات االت�ح��اد األوروب�ي
أهــداف كيـوتو للـدول األعضـاء للفـتـرة األولى من بـروتوكـول كـيوتو )2012-2008(

تـقـاسـم الجهــود

 < لق��د حص��ل االتح��اد األوروب��ي )EU( عل��ى إمكانيــة توزيع هدفــه العــام أيّ – 8% فيمــا بين الــدول األعضاء 
الخمسة عشر. ومنذ ذلك الحين توسع االتحاد األوروبي إلى 13 دولة إضافية، وتعهدت كلها بالتزامات في بروتوكول 

كيوتو، باستثناء قبرص ومالطا.

 < بموج��ب بروتوك��ول كيوت��و، يتخ��ذ االتح��اد األوروب��ي التزام��ا باس��مه ع��ن جمي��ع البل��دان الت��ي تؤلف��ه 
عن��د اعتم��اد االلتزام��ات )15 دولة لفترة االلت��زام األولى، و 27 دول��ة للفترة الثانية(. ويجب أن يق��وم بتوزيع هذا 
االلت��زام بي��ن الدول األعضاء. للفترة األولى هذا ما حدث في التوجيه المعروف باس��م تقاس��م الجهود الذي اعتمد 

في عام 2002.
 < ه��ذه المرونة المتاح��ة لالتحاد األوروبي تدعى »bubbling«. داخل االتح��اد األوروبي، يمكن لبلد لديه فائض 
 ف��ي الحص��ص واألرص��دة التعويض عن بل��د في حالة عج��ز. في ه��ذه الحالة يك��ون االتحاد األوروب��ي بمجمله 

بوض�ع ام�تث�ال.

المصدر: I4CE )معهد اقتصادات المناخ( وفقًا للمفوضية األوروبية واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 2015  
1. بالنسبة للسنة المرجعية، عادة 1990.
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5.6 

تطور انبعاثات غازات الدفيئة 
بحلول عام 2020 مقارنة 

بعام 2005 للقطاعات غير 
المعنية بنظام االتجار برخص 
إطالق االنبعاثات في االتحاد 
األوروبي )بالنسبة المئوية(

 حصة الطاقة المتجددة 
في االستهالك اإلجمالي 

 النهائي للطاقة 
 بحلول عام 2020 
)بالنسبة المئوية(

التطوّر السنوي الستهالك 
الطاقة األوّلي )% / السنة(

التطوّر السنوي الستهالك 
الطاقة النهائي )% / السنة(

 هــدف البلدان
2020

ما تحقق في 
2012

 هــدف 
2020

ما تحقق في 
2012

 هــدف 
2020

ما تحقق في 
2012

 هــدف 
2020

ما تحقق في 
2012

– 0,36– 0,78– 0,91– 18120,91– 4– 14ألمانيا
– 0,42– 0,46– 0,37– 34320,24– 11– 16النمسا
– 0,06– 0,82– 0,71– 1371,05– 8– 15بلجيكا
– 1,33– 0,68– 0,88– 20516161,19بلغاريا
– 1381,140,021,250,53– 21– 5قبرص
– 2,541,01– 1,14ال ُيطّبق2017– 119كرواتيا

– 1,33– 0,31– 1,09– 30260,53– 15– 20الدنمارك
– 2,29– 1,32– 1,61– 20140,83– 18– 10إسبانيا
– 0,03– 25261,261,620,18– 117إستونيا

– 0,350,04– 38340,490,14– 13– 16فنلندا
– 1,09– 1,42– 0,85– 23130,68– 9– 14فرنسا

– 2,84– 0,15– 1,76– 18140,82– 20– 4اليونان
– 2,91– 0,01– 13100,302,26– 1021هنغاريا
– 2,32– 0,51– 1,17– 1670,37– 12– 20إيرلندا
– 1,74– 0,44– 1,99– 17140,82– 18– 13إيطاليا
0,710,03– 17140361,190,18التفيا

0,71– 0,48– 4,20– 23221,31– 154ليتوانيا
– 0,99– 0,36– 1,08– 1130,42– 5– 20لوكسمبورغ

2,252,37– 2,00– 1011,79– 54مالطا
– 0,070,14– 0,28– 1450,80– 15– 16هولندا
141115110,610,851,261,25بولندا

– 2,30– 0,59– 2,48– 31250,67– 112البرتغال
– 1,12– 0,43– 0,73– 13110,42– 92جمهورية التشيك

– 1,371,21– 24231,051,25– 197رومانيا
– 0,221,86– 1,86– 1541,50– 9– 16المملكة المتحدة

– 1,57– 0,70– 1,71– 14100,61– 138سلوفاكيا
– 0,260,12– 25200,280,28– 47سلوفينيا

– 0,55– 0,70– 0,22– 49510,77– 20– 17السويد
االتحـاد األوروبي 

– 1,04– 0,60– 1,08– 20140,95– 9– 9بـ 28 بلدًا

اتـفـاق الطاقـة والمـنـاخ )2020(
< أعلن المجلس األوروبي لمارس 2007 ثالثة أهداف بحلول 2020 ُتسمى »3 × 20«:

- دفع حصة الطاقة المتجددة إلى 20% من مصادر الطاقة المستهلكة ؛
- تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة بنسبة 20% ؛

- الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 20% بالنسبة لعام 1990. 
إذا كان االتفاق الدولي بشأن المناخ مرضيًا، فإن الهدف األخير سيصبح – %30. 

< يحدد اتفاق الطاقة والمناخ لمارس 2009 طرقًا أكثر دقة لبلوغ هذه األهداف ويوزعها بين الدول األعضاء. وهذه 
األخيرة حرّة باعتماد قواعد وطنية أكثر تقييدًا.

< خالل عام 2014 ركزت المناقشات األوروبية على تحديد اتفاق جديد للطاقة والمناخ بحلول 2030 )راجع الصفحة 
49(. يجب أن يكون أساس االلتزام األوروبي لالتفاق العالمي الجديد المتوقع في باريس في ديسمبر 2015.

المصادر: المفوضية األوروبية، 2009، والوكالة األوروبية للبيئة، 2015  

مالحظة: لم تقّدم كرواتيا أي التزام في مس��ألة اس��تهالك الطاقة األولية. تمثل ألوان المربعات موقف الدول فيما يتعلق باألهداف الوس��يطة وفقا للوكالة 
األوروبي��ة للبيئ��ة: الدول التي حقق��ت بالكامل )باألخضر(، تلك الت��ي حققت جزئيا )باللون البرتقال��ي الفاتح(، وتلك التي لم تحق��ق على اإلطالق )باللون 

البرتقالي الداكن( أهدافها الوسيطة.
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بدء العــام «ع» 

31 ديسمبر15 مايو30 أبريل30 مارس28 فبراير1 ينايـر

نشر المفوضية األوروبية 
النـبعاثات العـام ع-1

تـوزيـع الحصـص المجانيـة 
للعـام «ع» على حسابـات 
الُمنشآت في السجل الوطني

تقـدم الُمـنشــآت 
تقرير انبعـاثاتها 
التي تّم التحقق منها 
للعــام «ع-1» 
للسلطـة الوطنيـة

تـعيــد الُمـنـشـآت القـدر نـفسـه 
مـن حصــص / ائـتمانـات كيـوتـو 

كانبـعاثاتـها للعــام «ع-1» 
إلى حسابها في السجل الوطني

نهايـة العــام «ع» 

5.7 

أخرى (9)مصانع الزجاج (1)

انتاج الطاقة / التوليد 
المشترك (52)

مصانع الورق (2)

االنتاج الكيميائي (4)
مصانع الحديد والصلب (6)

مصافي التكرير (7)

مصانع االسمنت (6)

عمليات االحتراق األخرى (13)

)EU ETS( النظام األوروبي لحصص غاز ثاني أكسيد الكربون
مـبدأ العمــل

االنبعـاثات المشـمولــة

< يف��رض نظ��ام االتحاد األوروبي لت��داول انبعاثات غازات الدفيئ��ة منذ عام 2005 س��قفًا لالنبعاثات هو حوالي 
 400 11 منشــأة فــي قطاعي الطاقة والصناعة، مس��ؤولة عن نحــو 50% من انبعاثات CO2 فــي االتحاد األوروبي. 

منذ عام 2013، توّس��ع النطاق ليشمل قطاعات جديدة وغازات الدفيئة، ما يقرب 16400 منشأة ومجمل الرحالت 
داخل االتحاد هي مقّيدة اآلن بهذه السياسة.

< يج��ب أن ترّد هذه المنش��آت كل عام العدد نفس��ه من الحصص )حصة واحدة = 1 طن م��ن CO2( كانبعاثاتها 
المثبتة للس��نة الس��ابقة. منذ عام 2008، ُيس��مح لها أيضًا باس��تخدام كمية من أرصدة كيوتو )URCE: شهادات 
خف��ض االنبعاث��ات أو URE : وحدات خف��ض االنبعاثات، راجع مس��رد المصطلحات( المح��دودة إلى13,5% كحد 

متوسط من مخصصاتها بين عامّي 2008 و 2012. وقد تّم بلوغ هذه العتبة تقريبًا. 

< ف��ي البداي��ة كان نظام االتحاد األوروبي لتداول انبعاثات غازات الدفيئة EU ETS يش��مل انبعاثات CO2 فقط. 
منذ عام 2013 تُشمل أيضًا انبعاثات N2O و SF6 لقطاعات إنتاج المواد الكيميائية واأللومنيوم.

< قط��اع الطاق��ة )إنت��اج الكهرب��اء 
والح��رارة، التكري��ر، مصان��ع فح��م 
الكوك( هو القطاع الرئيس��ي لنظام 
االتح��اد األوروب��ي لت��داول انبعاثات 
EU ETS. منتج��و  الدفيئ��ة  غ��ازات 
حوال��ى  ع��ن  مس��ؤولون  الكهرب��اء 

نصف االنبعاثات.
< وفي عام 2008، انضمت النرويج 
وإيســلندا وليختنشــتاين إل��ى الدول 
األوروبية األعض��اء ال� 27 في نظام 
EU ETS. وانضمت إليها كرواتيا في 

عام 2013. 

EU ETS الرزنامة السنوية لنظام االتحاد األوروبي لتداول انبعاثات غازات الدفيئة

 توزيـع االنبعـاثات بحسب القطـاعات في العـام 2014 
)المجموع: 1865 مليـون طن من غـاز CO2 المكافئ(

المصدر: I4CE )معهد اقتصادات المناخ(

I4CE و CITL :المصدر

 بالنسبة 
المئوية
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5.7 

توزيــع الحــصص

تـخصيصـات تقـل تدريجـيًا مجانيـتـها

 EU ETS خ��الل المرحلتي��ن األول��ى والثاني��ة من نظ��ام االتح��اد األوروبي لت��داول انبعاثات غ��ازات الدفيئ��ة > 
 )2005-2007 مرحل��ة االختب��ار و 2008-2012 فترة االلتزام بكيوتو(، تتلقى المنش��آت المش��مولة كمية معينة 
من الحصص المجانية كل س��نة تم تحديد س��عرها من قبل الخطة الوطنية لتوزيع الحصص )PNAQ( لكل دولة 

عضو وذلك تحت مراقبة المفوضية األوروبية.
< ف��ي المرحل��ة الثالث��ة )2013-2020(، يت��م تخصيص الحصص مركزيًا على مس��توى المفوضي��ة األوروبية. 
 ت��م تعيي��ن هدف خف��ض االنبعاثات الناتجة عن قطاع��ات »EU ETS« على – 21% بي��ن عامي 2005 و 2020 

أّي – 1,74% سنويًا. 

< بلغ نصيب الحصص التي وُضعت في المزاد العلني 0,13% في المرحلة األولى و3,6% في المرحلة الثانية. 
< ابتداًء من عام 2013، يخص الوضع في المزاد العلني: 

-  100% من س��قف االنبعاثات لقط��اع الكهرباء ما عدا اإلعفاء المؤقت لثمانية بلدان في أوروبا الوس��طى 
والشرقية ؛

-  20% من س��قف االنبعاثات للقطاعات األخرى في عام 2013، وهي قيمة سوف تزداد تدريجيًا حتى بلوغ 
70% في عام 2020 ثم 100% في عام 2027. 

< وتح��دد التخصيصات المجانية وفقًا لمعايير مرجعية م��ن كثافة الكربون المحددة لكل قطاع أو منتج. القطاعات 
والقطاعات الفرعية الصناعية التي يتم الرجوع إليها من قبل المفوضية األوروبية بوصفها خاضعة لخطر تس��رب 
الكربون1 ستستفيد بنسبة 100% من قيمة الحصص المجانية، المحددة وفقًا للنظام المرجعي، حتى عام 2020. 
< ف��ي النهاي��ة، مع إعادة النظر في رزنامة المزاد العلني للمرحل��ة الثالثة التي صدرت في يوليو 2012، تّم وضع 

30% من الحصص في المزاد في عام 2013، وُي�توقع وضع 75% منها في عام 2027.

< يمكن أن تك�ون المبي�عات في الم�زاد م�شتركة ولك�ن س�وف ت�دار اإلي�رادات من ق�بل ال�دول.

المصدر: I4CE )معهد اقتصادات المناخ( وفقًا لبيانات المفوضية األوروبية

تقدير تطور توزيع الحصص في المرحلتين 2 و 3 )باستثناء الطيران(

1. يوافق تسرب الكربون عمليات التوريد الخارجي بهدف التهّرب من القيود على الكربون.



48

20082009201020112012201320142015
O

5

10

15

20

25

30

السعر الفوري للحصة في المرحلة 2 والمرحلة 3

السعر الفوري لشهادة خفض االنبعاثات

5.8 
 سع�ر الكرب�ون في نظ�ام االتح�اد األوروبي 

)EU ETS( لت�داول انب�ع�اث�ات غ�ازات الدف�ي�ئ�ة
تبادل حصص غاز ثاني أكسيد الكربون

مالحظة: االنقطاعات في المنحنى سببها اإلغالق المؤقت لبورصات التبادل والسجل.

ICE و BlueNext :المصدر

< الحصص )أو EUA أّي European Union Allowances( هي قابلة للتبادل: إذا كانت منش��أة من المنش��آت 
 تص��در انبعاث��ات أكث��ر م��ن حصته��ا، يمكنها ش��راء حصص في الس��وق؛ ويمك��ن لمنش��أة قللت م��ن انبعاثاتها 
أن تبيع حصصها غير المس��تخدمة. يرتبط قرار المشاركة في التبادالت بشكل أساسي بسعر الحصة في السوق. 

بالتالي يتم خفض االنبعاثات حيث هي األقل كلفة.
 < تت��م التب��ادالت بي��ن مقدم��ي الحص��ص وبين طالب��ي الحصص عن طري��ق االتف��اق المتب��ادل، أي من خالل 
 عق��ود ثنائي��ة بي��ن الصناعيي��ن، أو ف��ي األس��واق وعل��ى البواب��ات اإللكتروني��ة التي تنش��ر األس��عار والكميات 

المتبادل��ة.

< تتواف��ق األســعار الفورية مع س��عر عقد تب��ادل الحصص أو االئتمانات للتس��ليم الفوري للحصص أو لش��هادات 
خف��ض االنبعاثات ؛ تمثل األســعار اآلجلة س��عر عقد تبادل الحصص أو االئتمانات التي س��يتم تس��ليمها في وقت 

الحق محدد في العقد.
< يتأث��ر س��عر الحصة بالعديد من العوامل مثل الوضع االقتصادي، وسياس��ات الطاقة م��ن حيث تحقيق الكفاءة، 
ومص��ادر الطاق��ة المتجددة، بحلول ع��ام 2020، والتغيرات في المعروض من الحص��ص ولكن أيضًا عدم وضوح 
الرؤي��ة بالنس��بة لقيود خفض االنبعاث��ات بعد عام 2020. إّن مبال��غ ائتمانات كيوتو )ش��هادات خفض االنبعاثات 
 ووح��دات خفض االنبعاثات( التي يردّها المش��غِّلون هي على وش��ك بلوغ الحد األقصى المس��موح باالس��تخدام 

)راجع الصفحة 46(، وهذا ما يفسّر غياب االرتباط مع سعر الحصة األوروبية ابتداًء من 2012.

مـنحنـيات األسـعـار
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سقـف االنبعـاثبيـع بالمـزاد

أهـداف االتفـاق بحلـول 2030

اتف�اق الطاق��ة والمن��اخ 2030

المصدر: I4CE )معهد اقتصادات المناخ( وفقًا لبيانات المفوضية األوروبية

< وافق رؤساء دول وحكومات الدول األعضاء ال� 28 على إطار عمل سياسات المناخ والطاقة للفترة 2030-2020 
في مؤتمر القمة األوروبي في 23-24 أكتوبر 2014. يش��ّكل هذا اإلطار أس��اس المساهمة األوروبية في الجهود 

العالمية المبذولة للحد من غازات االحتباس الحراري )غازات الدفيئة(. يقترح إطار العمل 3 أهداف: 
- الخفض الجماعي والمُلِزم ل� 40% على األقل من انبعاثات غازات الدفيئة بالنسبة لعام 1990 ؛

 -  ه��دف أوروب��ي وه��و التوص��ل إل��ى 27% م��ن الطاق��ة المتج��ددة ف��ي االس��تهالك النهائ��ي للطاق��ة 
في االتحاد األوروبي ؛

- هدف أوّلي بتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة بنسبة ال تقل عن 27% بحلول عام 2030.

< في استمرار إلطار العمل بحلول 2020، تنقسم انبعاثات غازات الدفيئة إلى مجموعتين من القطاعات:
 < القطاع��ات كثيف��ة االس��تهالك للطاق��ة الت��ي يش��ملها نظ��ام EU ETS، والت��ي هدفه��ا خف��ض االنبعاث��ات 
بنس��بة 43% مقارن��ة بع��ام 2005 بالنس��بة لالتح��اد األوروب��ي كل��ه. يق��دم المجل��س األوروب��ي المب��ادئ 
 التوجيهي��ة المتعلقة بقواعد اش��تغال نظام: EU ETS تراجع س��نوي لس��قف 2,2% بعد ع��ام 2020، ومواصلة 
 التخصي��ص المجان��ي، وع��رض ج��زء ثاب��ت م��ن الحصص ف��ي الم��زاد، ووض��ع أداة ته��دف لتحقيق االس��تقرار 
في س��عر السوق. ومن المتوقع صدور التوجيه الذي يحدد قواعد س��ير العمل لالتحاد األوروبي في النصف الثاني 

من 2015.

 < القطاع��ات غي��ر المش��مولة بنظ��ام EU ETS هدفها خفض االنبعاثات بنس��بة 30% بالنس��بة لع��ام 2005.
 وسيتم تقاسم هذا الهدف بين الدول األعضاء في عام 2016 لعكس إمكانيات خفض االنبعاثات للدول باالضافة 

إلى مستويات التنمية لكل منها.

توزيـع الجهـود بيـن القطــاعات

تقدير تطور ما بعد 2020 من سقف االنبعاثات لنظام االتحاد األوروبي لالتجار باالنبعاثات 
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يمـثـل الشـريـط البــرتقالي
النـطـاق األعلى للتـقديــر

تـمويــالت 
المنـاخ

شمال - جنــوب

التنقيــب 
عن النفط والغاز 

والفحــم

توليـد الكهرباء 
مــن الـوقــود 

األحـفـوري

الطـاقــة
المتجددة

كفاءة 
الطـاقــة

الدعـم المالـي 
لمشاريــع 

الطاقة المتجددة

الدعـم المالـي 
لـمــوارد 

الطاقة األحفورية

مليون دوالر أميركي
تموي��ل عملي�ات مكافح�ة تغّي��ر المن�اخ 5.10

تقديــر االستثـمارات واإلعانـات السنويـة في العالــم

المصادر: الوكالة الدولية للطاقة، يونيو 2014 واللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، 2014

< يجم��ع تموي��ل المن��اخ – أو تمويل أنش��طة مواجه��ة تغير المن��اخ – كل التدفق��ات المالية التي تس��مح بتنفيذ 
 إج��راءات له��ا تأثير إيجابي على التخفيف – الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري – أو التكيف مع تغير المناخ. 
وفقًا للمنظمات والتعاريف، قد توجد فروق وفقًا لمس��توى التأثير وس��واء كانت منفعة مش��تركة أو هدف رئيسي 

للعم�ل الم�م�ول.

 < قواع��د قي��د االلت��زام ال��ذي ت��ّم التعّهد به ف��ي كانك��ون لتعبئة 100 ملي��ار دوالر س��نويًا بحلول ع��ام 2020 
م��ن قب��ل ال��دول المتقدمة في البل��دان النامي��ة )راجع الصفح��ة 40( ل��م ُتنجز بعد. وم��ع ذلك، تش��ير تقديرات 
 CCNUCC اللجن��ة الدائم��ة المعني��ة بالتموي��ل التابعة التفاقي��ة األمم المتح��دة اإلطارية بش��أن تغير المن��اخ
 أّن تموي��الت المن��اخ الص��ادرة من البلدان المتقدم��ة إلى البلدان النامية ق��د بلغت ما بي��ن 40 و 175 مليار دوالر 

وفقًا ألنواع التمويالت. 
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2013بتريليونات الدوالر األميركي

سيـناريـو 450
37,9 تيرا دوالر أميركي 2013

5.10 

 االستثمارات العالميـة في الطاقـة الضروريـة بين عامي 2015 و 2030 
وفـقًا لسينـاريـو 450 للوكالـة الدوليـة للطاقـة 

االستثمارات العالميـة الضرورية بين 2015 و 2030

المصدر: الوكالة الدولية للطاقة، يونيو 2015

المصدر: اللجنة العالمية لالقتصاد والمناخ، 2015

< الفرق بين السيناريو االتجاهي والسيناريو ppm 450 )450 جزء بالمليون( – الذي يعطي فرصة %50 بالحد 
من ارتفاع درجة الحرارة إلى 2 درجة مئوية – يكمن بشكل أساسي بتوزيع االستثمارات. في الواقع، أيًا كانت نماذج 
وكال��ة الطاق��ة الدولية أو نماذج اللجن��ة العالمية لالقتصاد والمناخ – الذي نطاقها أوس��ع – تقدَّر التكلفة االضافية 

لالستثمار بسيناريو 2 درجة مئوية بحوالى %5.

< يتطل��ب بل��وغ ه��دف 2 درج��ة مئوي��ة 
تعبئة مبالغ كبي��رة – تريليون واحد أو عدة 
تريليونات من الدوالرات سنويًا بحلول عام 

2030 – لجميع القطاعات.

الطاق��ة  بانت��اج  التعبئ��ة  ه��ذه  وتتعل��ق 
وباستخدامها في الوقت نفسه.

اس��تمرارية  عل��ى  يعتم��د  س��يناريو  إّن 
اس��تثمارات  يتطّل��ب  الحالي��ة  االحتياج��ات 
كبيرة في ضوء الزي��ادة على طلب الطاقة 
بغض النظر عن مستوى االجهاد المناخي. 
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السياسة المناخي��ة للدول: مثال عن فرن��سا 5.11
األهــداف طويلـة األجـل

< فرنس��ا ه��ي من بين االقتصادات الصناعية األق��ل إنتاجًا النبعاثات غازات الدفيئة م��ن حيث نصيب كل فرد من 
االنبعاثات ولكل وحدة من الناتج المحلي اإلجمالي، ويرجع ذلك إلى توليد الكهرباء الخالي إلى حد كبير من الكربون.
< وفق��ًا لتوصي��ات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، وضعت فرنس��ا لنفس��ها هدفًا هو التقليل أربع 
م��رات م��ن انبعاثاتها لغازات الدفيئة بحلول عام 2050 مقارنة بع��ام 1990. حدد قانون التحّول في مجال الطاقة 

من أجل النمو األخضر هدفًا مرحليًا من – 40% لعام 2030.
< ف��ي ع��ام 2013، كان��ت انبعاثات غ��ازات الدفيئة أقل بنس��بة 11% من مس��تواها في ع��ام 1990. يمكن أن 
يص��ل التراجع إلى 18% وفقا للنتائج المؤقتة لع��ام 2014. بيد أنه يجب وضع هذه النتيجة الجيدة في منظورها 
الصحي��ح، إذ كان الطق��س معتداًل إلى حد اس��تثنائي في كافة المناطق الفرنس��ية في ع��ام 2014، مع عدد أيام 

صقيع أقل بكثير من المعتاد.

الحد من استهـالك الطاقـة في قـطاع البنـاء وفي المجـال العــام: 
-  عملي��ات التوفير في الطاقة من قبل األفراد: اس��تبدال الس��خانات الحرارية الكهربائية المس��تهلكة بش��كل كبير 
للطاقة، توزيع لمبات ذات استهالك منخفض، عزل سقوف المنازل، تجديد المساكن، استبدال المراجل القديمة ؛

-  بسط الخدمات والشبكات المرتبطة بالعّدادات الذكية ؛
-  إنش��اء جه��ة واحدة لتوفير المعلومات والمش��ورة بش��أن تجديد المس��اكن والطاقة فيها: توفي��ر خصوم ضريبية 
للمساعدة بالقيام بالتحّول في مجال الطاقة، توفير قروض بيئية من دون فائدة )éco-PTZ(، تقديم مساعدات 

من الوكالة الوطنية للسكن )Anah(، توفير المشورة للراغبين بالقيام بأعمال تجديد وترميم ؛
-  تحديث االضاءة العامة ؛

-  إجراء تدقيق في الطاقة لواحد أو أكثر من المباني العامة من أجل تجديدها ؛
-  تطوير مصادر الطاقة المتجددة.

الحـد من انبعاثـات غازات الدفيئـة والتلـوث المرتبـط بوسائـل النـقل:
-  تجديد أسطول مركبات وسائل النقل العام واستبدالها بمركبات تعمل بالطاقة النظيفة ؛ 

-  تنظيم المجال العام لتس��هيل التنقل بوس��ائل نقل تعتم��د الطاقة النظيفة: توفير مواقف مخصصة للس��يارات 
 الكهربائي��ة، إنش��اء مس��ارات للدراج��ات الهوائي��ة ومس��احات آمن��ة لرك��ن الدراجات الهوائية، إنش��اء مس��احات 

لتشارك السيارات ؛ 
-  مرافقة الشركات في وضع خطط التنقالت لموظفيها. 

تطويـر االقـتـصاد الدائـري واإلدارة المسـتدامـة للنفـايات:
-  مساعدة على الحذف المبكر لألكياس البالستيكية ذات االستخدام الوحيد ؛

-  وضع خطط لمكافحة التبذير في المواد الغذائية ؛ 
-  فرز النفايات من المصدر ووضع معدات مبتكرة لمعالجتها. 

إنتـاج مـصـادر طاقـة متجـددة محليــة: 
-  برنام��ج لتطوي��ر الطاقة المتجددة المحلية: ش��بكات ح��رارة من الكتل األحيائي��ة، مصانع للغ��از الحيوي للزراعة 
والصناع��ة، تكنولوجيا شمس��ية حرارية، مزارع توليد طاقة الرياح والطاقة الشمس��ية الضوئية، توليد مش��ترك 

للطاقة، استرداد الحرارة المفقودة والطاقة الحرارية األرضية ؛
-  نهج »صفر مبيدات« على شكل مشروع »األرض الصحية« )Terre saine(، بلدات من دون مبيدات ؛

-  إنشاء أركان طبيعية في المدارس وحدائق خضروات عضوية ؛
حات(. -  المناحل التعليمية وأعشاش الحشرات )الخطة الوطنية للملقِّ

تنمية التربية البيئية والمواطنة البيئية والتعبئة المحلية:
- برنامج خدمة مدنية عن التحّول في مجال الطاقة ؛

- تنظيم مسابقات للمواطنين مثل التحدي »أسر ذات طاقة إيجابية« ؛
- تمويل جماعي للمشاريع. 
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بع�ض عوام�ل االنب�عاث�ات
النقــل

انتاج الكهربـاء واسـتهـالكها

الصناعــة

الحراجـة والزراعــة

1000 كلم )رحلة ذهاب وإياب بين باريس وأمستردام تقريبًا( =

<  0,21 طن CO2 في الســيارة )معدّل فرنســي(، أي 213 غ CO2 / كلم1. إّن زيادة عدد الرّكاب يخفف نس��بيًا من 
هذه االنبعاثات ؛ 

<  0,31 طــن من غــاز CO2 المكافئ في الطائــرة )بمعّدل ملء بنس��بة 80%(. كلما قصرت الرحل��ة كلما ازدادت 
االنبعاثات بالكليومتر ألّن االقالع والهبوط هما نسبيًا أكثر استهالكًا للوقود1؛

 <  0,07 طــن مــن غــاز CO2 المكافئ فــي القطار. ترتب��ط االنبعاث��ات بمصدر الطاقة. في فرنس��ا إنه��ا ضعيفة 
)9 غ CO2 / كلم( ألّن الكهرباء منتجة بشكل رئيسي انطالقًا من الطاقة النووية1. 

إّن محطة كهربائية نموذجية ذات سعة 250 ميغاواط تعمل على أساس 000 8 ساعة / السنة تُصدِر: 
<  1,7 مليون طن CO2 في السنة لمحطة تعمل بالفحم )0,87 طن CO2 لكل ميغاواط ساعة، مع  مع��ّدل كفاءة 

حرارية من 04%(2 ؛
<  0,72 مليون طن CO2 في الســنة لمحطة تعمل بالغاز )0,36 طن CO2 لكل ميغاواط س��اعة، مع معدّل كفاءة 

حرارية من 55%(2 ؛
<  ينبعث 1,5 طن CO2 في السنة من االستهالك الكهربائي ألسرة أوروبية2 لإلضاءة والتدفئة واستهالك األجهزة 

الكهربائية واالنبعاثات الرئيسية للمباني.

إّن مصنع صلب نموذجي ينتج 1 مليون طن من الصلب سنويًا يصدر معدّل االنبعاثات التالية: 
<  1,8 مليون طن CO2 في السنة لمصنع صلب تقليدي )1,8 طن CO2 لكل طن من الصلب(3 ؛

<  0,5 مليون طن CO2 في السنة لمصنع صلب من القطاع الكهربائي )إعادة صياغة النفايات( )0,5 طن CO2 لكل 
طن من الصلب الموافق لالنبعاثات غير المباشرة التي تسببها الكهرباء(3 ؛ 

من بين الصناعات األخرى المسببة النبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون: 
<  0,35 مليون طن CO2 في الســنة لمصنع اســمنت نموذجي ينتج 000 500 طن / الس��نة )0,7 طن CO2 لكل 

طن من األسمنت(4 ؛
<  0,09 مليون طن CO2 في الســنة لمصنع زجاج نموذجي ينتج 000 150 طن / الس��نة )0,6 طن CO2 لكل طن 

من الزجاج(5.

<  580 طن من غاز CO2 المكافئ المنبعث لكل هكتار من الغابات االستوائية التي اقتلعت أشجارها )الحرق والتحلل(6.
معدّل انبعاثات الزراعة في فرنسا: 

< 3  طن من غاز CO2 المكافئ في السنة بسبب التخمر المعوي و 2,2 طن من غاز CO2 المكافئ في السنة بسبب 
الروث الناتج عن كل بقرة حلوب7 ؛

< 0,5 طن من غاز CO2 المكافئ في السنة لكل خنزيز بسبب الروث7. 
1. المص��در: وكال��ة البيئ��ة وإدارة الطاق��ة )ADEME(، قاع��دة الكرب��ون. 2. المص��در: الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة. 3. المص��در: المفوضي��ة األوروبي��ة. 
4. المصدر:  مبادرة االس��تدامة في قطاع االس��منت )CSI(. 5. المصدر: اتحاد الغرف التجارية لصناعة الزجاج. 6. المصدر: الفريق الحكومي الدولي المعني 

.)Citepa( 7. المصدر: المركز الفني المهني للدراسات عن التلوث الجوي .)Giec( بتغير المناخ
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غاز الفرن العالي 

غاز األفران

فحم الكوك

الَطَفل الزيتي

النفط الرملي

الخث
ليغنيت

فحم اإلنتراسيت

 كوك البترول

الكتل
الفحم

قطران الفحم

القار
زيت الوقود المترسب

أوريمولسيون

غازول / ديزل

النفط الخام

زيت الَطَفل 

النافتا
مواد التشحيم

كيروسين

بنزين
الغاز الطبيعي المسال

سال
الغاز النفطي المُ

إيثان
غاز التكرير

الغاز الطبيعي

غاز مصانع الكوك

ط 
C لكل طن مكافئ للنف

O
  طن 2

 10,9 غاز الفرن العالي 

 4,5 فحم الكوك

 4,5 النفط الرملي

 4,4 الخث

 4,2 الليغنيت وقوالب الليغنيت

 4,1 الكتل

 4,1 فحم اإلنتراسيت

 4,1  كوك البترول

 4,0 الفحم )الكوك، القطران، أو أي نوع آخر من البيتومين(

 3,4 القار

 3,1 غازول/ديزل

 3,1 زيت الَطَفل 

 3,1 النفط الخام ومنتجات نفطية أخرى

 3,0 كيروسين

 2,9 بنزين

)GNL( 2,7 الغاز الطبيعي المسال 

)GPL( 2,6 غاز النفط الُمسال 

 2,4 غاز التكرير

 2,3 غاز طبيعي

 1,9 غاز مصانع الكوك

CO2 عوامل مسببة النبعاثات غاز

المصدر: الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ )Giec(، المبادئ التوجيهية لقوائم الجرد الوطنية لغازات الدفيئة، 2006. 

 ،)Giec( المصدر: الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ 
المبادئ التوجيهية لقوائم الجرد الوطنية لغازات الدفيئة، 2006. 

طن CO2 لكل طن مكافئ للنفط

< تشير عوامل انبعاثات غاز CO2 إلى متوسط كمية غاز CO2 المنبعث من احتراق أحد أنواع الوقود إلنتاج وحدة 
.)TEP من الطاقة )هنا طن مكافئ للنفط أو

يتم حسابها عن طريق ربط انبعاثات CO2 الُمقاسة بكمية الطاقة المنتجة.
< عوامل االنبعاثات هذه هي قيم قياسية ويمكن جعلها أكثر تحديدًا بحسب البلدان. 

< الحالة الخاصة للكتلة األحيائية غير معالجة هنا: ُيعتبر أن انبعاثات غاز CO2 المرتبطة باحتراق الكتلة األحيائية 
يقابلها امتصاص غاز CO2 الذي يتم خالل إعادة تشكيل هذه الكتلة األحيائية.

بخالف ذلك، يتم تسجيل االنبعاثات التي لم يعوَّض عنها في قطاع »استخدام األراضي، وتغّير استخدام األراضي، 
 .)UTCF( »والحراجة
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 بشرية المنشأ: 
متعلقة باألنشطة البشرية )الصناعة، الزراعة...(.

 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 
:CCNUCC تغيـر المنــاخ 

 Convention-cadre des Nations:بالفرنسية
 unies sur les changements climatiques

 United Nations أّي UNFCCC :وباالنك�ليزي��ة
 .)Framework convention on Climate Change

 غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ: 
طريقة لقياس انبعاثات غازات الدفيئة تأخذ في االعتبار 

.CO2 قدرة التسبب باالحترار لكل غاز بالنسبة لغاز

 :)GES( غازات الدفيئة 
 غازات ظاهرة الدفيئة أو غازات االحتباس الحراري: 

عناصر غازية مكوِّنة للغالف الجوي، طبيعية وبشرية 
المنشأ، تمتص األشعة تحت الحمراء وتبعثها مجددًا.

 :Giec فريق 
فريق من الخبراء حكومي دولي معني بتغير المناخ. 
فريق بحث بقيادة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )UNEP(، مسؤول عن 

تنظيم نتائج األبحاث العلمية المعنية بتغير المناخ 
 Intergovernmental :باللغة اإلنكليزية IPCC(

)Panel on Climate Change

:KP-CP1 / KP-CP2 
فترة االلتزام األولى وفترة االلتزام الثانية لبروتوكول 

كيوتو. 

 :)MDP( آلية التنمية النظيفة 
 Mécanisme pour un :بالفرنسية

développement propre وباالنكليزية CDM أي 
Clean Development Mechanism

 :)MOC( تنفيذ مشترك 
بالفرنسية Mise en œuvre conjointe وباالنكليزية 

.Joint Implementation أي JI

:B وبلدان المرفق I بلدان المرفق 
تتألف بلدان المرفق I التفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

بشأن تغير المناخ CCNUCC من البلدان المتقدمة 
ومن البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية باتجاه االقتصاد 

 السوقي.
وهي تشّكل معظم بلدان المرفق B لبروتوكول كيوتو 
الذي يهدف إلى تحديد االلتزامات )باألرقام( التي يتعيّن 

 على هذه البلدان اتخاذها. 
االختالفات الوحيدة: إدراج كرواتيا وليختنشتاين وموناكو 
وسلوفينيا في بلدان المرفق B . غياب بيالروس وتركيا.

 :)PIB( الناتج المحلي اإلجمالي 
.Produit intérieur brut بالف�رنسي�ة 

 قياس الثروة التي ينتجها بلد خالل فترة ما. 
قياسه بحسب تعادل القوة الشرائية )PPP باالنكليزية 
أو PPA بالفرنسية( يسمح بإجراء مقارنات ذات معنى 

بين الدول. 

 حصة من االنبعاثات:
 وحدة حسابية لنظام السوق.

.CO2 تمثل طن واحد من غاز

 مستودعات الوقود الدولية:
النقل الدولي الجوي والبحري. 

 :)tep( طن مكافئ للنفط 
  أطنان من المكافئ النفطي )أي مكافئة ل� 

)كذا( طن من النفط(. وحدة لقياس الطاقة.

 :)UQA( وحدات الكمية المسنـدة 
بالفرنسية Unité de quantité attribuée ؛ 

 .Assigned Amount Unit أي AAU :باالنكليزية

 :)URCE( شهادة خفض االنبعـاثات 
 Unité de réduction certifiée des بالفرنسية
émissions وهي وحدة القيام بالمعامالت في آلية 
 Certified أي CER التنمية النظيفة )وباالنكليزية

 .)Emission Reduction

 :)URE( وحدة خفض االنبعـاثات 
 Unité de réduction des émissions بالفرنسية

وهي وحدة للقيام بالمعامالت في إطار التنفيذ المشترك 
 .)Emission Reduction Unit أي ERU باالنكليزية(

 استخدام األراضي، وتـغيّر استخـدام 
 :)UTCF( األراضـي، والحراجـة 

 Utilisation des terres, leur بالفرنسية
changement et la forêt )باالنكليزية LULUCF أي 
 .)Land Use, Land Use Change and Forestry

مس�رد مصطلحات

الوحــدات
1 M  1 G  1 T  

1 مليون 1 مليار  1000 مليار   

1 ppt  1 ppb  1 ppm  
جزء من جزء من   جزء من    
تريليون مليار  مليون   

وحـدة قيـاس الطاقـة
مراجع��ة: »األرقام الرئيسية للطاقة، إصدار 2014 - 

.SOeS المعالم«، التي تنشرها مصلحة الرصد واإلحصاء
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Ademe
www.ademe.fr ........................................................................................................وكالة البيئة وإدارة الطاقة

AEE
www.eea.europa.eu ................................................................................................... الوكالة األوروبية للبيئة

AIE
www.iea.org ............................................................................................................... الوكالة الدولية للطاقة

CCNUCC
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

http://unfccc.int .........................................................................................................................................

www.i4ce.org ..................................................................................................معهد اقتصادات المناخ :I4CE

الكرسي الجامعي القتصاد المناخ 
www.chaireeconomieduclimat.org .........................................................وجامعة باريس دوفين CDC Climat

Citepa
www.citepa.org ...................................................................... المركز الفني المهني للدراسات عن التلوث الجوي

http://ec.europa.eu .........................................................................................................المفوضية األوروبية
http://ec.europa.eu/environment/ets .....................................................سجل معامالت المجتمع الدولي – CITL
http://ec.europa.eu/clima .................................................................»المديرية العامة ل� »العمل من أجل المناخ

 Drias les futurs du climat
www.drias-climat.fr ..............................................................................Météo-France, IPSL, CERFACS

Giec
www.ipcc.ch ................................................................................ الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ 

Medde
 www.developpement-durable.gouv.fr .................................................وزارة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة

 المفوضية العامة للتنمية المستدامة – 
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr ........................................  SOeS مصلحة الرصد واإلحصاء
www.developpement-durable.gouv.fr/energie ..................................................المديرية العامة للطاقة والمناخ

NOAA
www.noaa.gov ................................................................................... اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي

www.uneprisoe.org ....................... Risø المختبر الوطني للطاقة المستدامة – PNUE برنامج األمم المتحدة للبيئة

بوابة التكيف
www.onerc.gouv.fr .......................................................................المرصد الوطني المعني بآثار االحترار العالمي

CGEMP – جامعة باريس دوفين
www.dauphine.fr/cgemp  ......................................................... المركز الجغرافي السياسي للطاقة والمواد الخام

www.wri.org .........................................................................................................معهد الموارد العالمية WRI

مواق��ع مفي��دة



الرسومات والمعلومات التي مص�درها »Giec، فريق العمل الثال�ث، 
2014« مستقاة من:

 Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. 
 Contribution of Working Group III to the Fifth
 Assessment Report of the Intergovernmental Panel
.on Climate Change

وه��ذا ينطبق بش��كل خاص على الرس��ومات 1.3 )الصفحة 13 من 
هذه النش��رة( والجداول SPM1.1 )الصفحة 6( و 1.1 )الصفحة 13( 

للتقرير.
الرس��ومات والمعلوم��ات التي مصدره��ا ه��و »Giec، فريق العمل 

األول، 2013« مستقاة من:
 Climate Change 2013: The Physical Science Basis.
 Working Group I Contribution to the Fifth Assessment
 Report of the Intergovernmental Panel on Climate
 Change.
وهذا ينطبق بشكل خاص على الرسومات SPM )1.3( )الصفحة 3 
من هذه النش��رة(، و4.17 )الصفح��ة 4(، و TS.22 )ص. 5(، و6.28 
 SYR 2.2والج��داول  ،)11 6.1 )ص.  و   ،)9 8(، و2.11 )ص.  )ص. 

)الصفحة 6( و 2.1 )الصفحة 10( و 6.1 )ص. 12( للتقرير.


