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كشف علماء األمم املتحدة النقاب عن خطة يُعتقد أبهنا ميكن أْن حتدَّ من األسباب اجلذرية 
للتغري املناخي اخلطري. وذكرت اهليئة الرئيسة التابعة لألمم املتحدة يف تقريٍر أنه جيب إجراء ختفيضات 

»سريعة وعميقة وعاجلة« يف انبعااثت اثين أكسيد الكربون.

جيب أْن تبلغ االنبعااثت العاملية من اثين أكسيد الكربون ذروهتا يف غضون ثالث سنوات 
لدرء آاثر وخيمة.

أكسيد  اثين  المتصاص  حديثة  تكنولوجيا  إىل  أيضاً  العامل  سيحتاج  احلني،  ذلك  وحىت 
الكربون من طبقات السماء حبلول منتصف القرن.

• توفر طاقة الرايح والطاقة الشمسية اآلن 10٪ من الكهرابء يف العامل.	

• يتم مكافأة املزارعني على استخدام السماد األخضر.	

• إعادة حتديد موجات احلر يف إجنلرتا بسبب تغري املناخ.	

بعد جلسة املوافقة املثرية للجدل حيث قام العلماء واملسؤولون احلكوميون مبراجعة التقرير، 
نشرت اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ )IPCC( التابعة لألمم املتحدة إرشاداهتا بشأن 

ما ميكن أْن يفعله العامل لتجنب مستقبل شديد اخلطورة.

أواًل : حىت لو مت تنفيذ مجيع سياسات خفض الكربون اليت وضعتها احلكومات حبلول هناية 
عام 2020 ابلكامل، سيظل العامل دافئاً مبقدار 3.2 درجة مئوية هذا القرن.

وقد أاثر هذا االكتشاف حفيظة األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو جوترييش.

يكذبون.  إهنم  ببساطة،  يفعلون.  ال  ما  يقولون  األعمال  ورجال  احلكومات  قادة  »بعض 
وستكون النتائج كارثية«.

هذا النوع من االرتفاع يف درجة احلرارة الذي سيشهده كوكبنا سيؤدي إىل »موجات حرٍّ غري 
مسبوقة، وعواصف مرعبة، ونقص واسع النطاق يف املياه«.

ولتجنب هذا املصري، وكما يقول الباحثون جيب على العامل أْن حيافظ على ارتفاع درجات 
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احلرارة عند 1.5 درجة مئوية أو أقل يف هذا القرن، أّما اخلرب اجليد فهو أنَّ أحدث ملخص للهيئة 
الدولية املعنية بتغري املناخ يوضح أنه ميكن القيام بذلك، فيما يسميه السيد جوترييش »بطريقة قابلة 

للتطبيق وسليمة ماليًا«.

يؤثر اجلفاف يف العديد من البلدان مبا يف ذلك بنغالديش

لكن احلفاظ على درجات احلرارة منخفضة سيتطلب تغيريات هائلة يف إنتاج الطاقة والصناعة 
والنقل وأمناط استهالكنا والطريقة اليت نتعامل هبا مع الطبيعة.

املناخ، يعين  املعنية بتغري  الدولية  للهيئة احلكومية  َوفقاً  البقاء حتت 1.5 درجة مئوية،  إنَّ 
أنَّ انبعااثت الكربون النامجة من كل ما نقوم به، أو نشرتي، أو نستخدم، أو أنكل جيب أْن تبلغ 
ذروهتا حبلول عام 2025، وأْن تنخفض بسرعة بعد ذلك، لتصل إىل صايف الصفر حبلول منتصف 

هذا القرن.

ولوضع املسألة يف سياقها، فإنَّ كمية اثين أكسيد الكربون اليت أطلقها العامَل يف العقد املاضي 
هي نفس الكمية اليت تُركت لنا للبقاء حتت عتبة درجة احلرارة الرئيسة هذه.

»أعتقد أنَّ التقرير خيربان أننا وصلنا إىل نقطة اآلن أو لن يتم أبداً للحد من االحرتار إىل 1.5 
درجة مئوية«، هذا ما قاله املؤلف الرئيس للهيئة احلكومية الدولية املعنية ابلتغري املناخي، هيلني دي 
كونينك، أستاذة االبتكار االجتماعي والتقين والتغريات املناخية يف جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا. 
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ويف حديثها إىل يب يب سي نيوز قالت: »علينا أْن نصل إىل ذروة انبعااثت غازات االحتباس 
احلراري قبل عام 2025 وبعد ذلك، جيب خفضها بسرعة كبرية«.

»وسيتعني علينا القيام ابنبعااثت سلبية أو إزالة اثين أكسيد الكربون يف النصف الثاين من 
القرن، بعد عام 2050 بوقت قصري، من أجل احلدِّ من االحرتار إىل 1.5 درجة مئوية«.

ستحتاج احلكومات إىل النظر يف توفري وسائل نقل منخفضة الكربون

يقول الباحثون إنَّ السنوات القليلة املقبلة حامسة، ألنه إذا مل يتم كبح االنبعااثت حبلول عام 
2030، فسيكون من املستحيل احلد من ارتفاع درجة احلرارة يف وقت الحق من هذا القرن.

سيكون مفتاح ذلك على املدى القصري هو كيفية توليد الطاقة. حلسن احلظ، مل تكن األلواح 
الشمسية وتوربينات الرايح أرخص من أي وقت مضى، حيث اخنفضت التكلفة بنحو 85٪ خالل 

العقد املاضي.

وقالت كيسا كوسونني من منظمة السالم األخضر، اليت كانت مراقباً يف جلسة موافقة اهليئة 
يغذي  الذي  للوقود األحفوري  اللعبة ابلنسبة  انتهت  املناخ: »لقد  بتغري  املعنية  الدولية  احلكومية 
للوقود األحفوري، وحمطات  املناخية«. ال يوجد مكان أليِّ تطورات جديدة  احلروب والفوضى 

الفحم والغاز اليت حنتاج ابلفعل إىل إغالقها مبكراً.
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لكنَّ األنظمة الغذائية وأمناط احلياة ستحتاج أيضاً إىل التغيري، مع وجود جمال كبري لتحقيق 
خمزون كبري يف الكربون، َوفقاً للمؤلفني.

برايدارشي شوكال، الرئيس املشارك للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يقول: »إنَّ 
أمناط  التغيريات يف  لتمكني  املعمول هبا  التحتية والتكنولوجيا  الصحيحة والبنية  السياسات  وجود 
االحتباس  غازات  انبعااثت  يف  بنسبة ٪40-70  اخنفاض  إىل  يؤدي  أْن  ميكن  وسلوكنا  حياتنا 
احلراري حبلول عام 2050. وهذا يوفر إمكاانٍت كبريًة غرَي مستغَلة«. تظهر األدلة أيضاً أنَّ هذه 

التغيريات يف منط احلياة ميكن أْن حتسن صحتنا ورفاهيتنا.

من الناحية العملية، يعين هذا أْن تبذل احلكومات املزيد من اجلهد لتشجيع املشي وتناول 
الطعام الصحي، وإنشاء البنية التحتية ملزيد من املركبات الكهرابئية.

كما و أنَّ أحد أكثر اجلوانب إاثرة للجدل يف التقرير تتعلق إبزالة اثين أكسيد الكربون من 
الغالف اجلوي.

وميكن القيام بذلك بعدة طرق خمتلفة، مبا يف ذلك زراعة األشجار وإجراء تغيريات على 
ممارسات الزراعة.

اخنفضت أسعار الطاقة الشمسية بشكل كبري يف العقد املاضي.
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لكنَّ التقرير وجد أنه ملنع االحرتار املناخي من جتاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، سنحتاج إىل 
أكثر من غاابت جديدة. سيتطلب خفض درجات احلرارة من اآلالت إزالة اثين أكسيد الكربون 
الوقت  للغاية يف  للجدل ألهنا تكنولوجيا جديدة ومكلفة  الغالف اجلوي. هذا مثري  مباشرة من 

احلايل.

يشكُّ بعض املشاركني يف عملية اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ بشدة يف أنَّ هذه 
األساليب ستنجح. الربوفيسور آرثر بيرتسن، من جامعة كاليفورنيا، والذي كان مراقباً يف جلسة 
هي  الكبرية  السلبية  االنبعااثت  وتقنيات  لالنبعااثت  السريعة  التخفيضات  »فكرة  قال:  املوافقة 

مصدر قلق«.
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مالحظة:

اآلراء الواردة يف هذا البحث ال تعرب بالرضورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها



عن املركز 

تأسس سنة  ربّحية،  عراقية غري حكوميّة، وغري  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظامت غري الحكومية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء.

ويسعى املركز للمساهمة يف بناء الدولة، عن طريق طرح الرؤى والحلول العملية للمشاكل 

السياسات  ورسم  العام،  القطاع  إدارة  آليات  وتطوير  الدولة،  تواجهها  التي  الرئيسة  والتحديات 

البيانات  عىل  املستندة  الرصينة  الدراسات  طريق  عن  وذلك  االسرتاتيجية،  الخطط  ووضع  العامة 

واملعلومات املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع الجهات املعنية يف الدولة واملنظامت الدولية 

املساعدة  وتقديم  املستدامة  والتنمية  االقتصادية  اإلصالحات  لدعم  املركز  ويسعى  العالقة.  ذات 

الفنية للقطاعني العام والخاص، كام يسعى املركز لدعم وتطوير القطاع الخاص، والنهوض به لتوفري 

فرص عمل للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتامدهم عىل 

املؤسسة الحكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمساهمة يف بناء االنسان، باعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 

إلعداد وتطوير الشباب الواعد، وعقد دورات لصناعة قيادات قادرة عىل طرح وتبني وتطبيق رؤى 

وخطط مستقبلية، تنهض بالفرد واملجتمع وتحافظ عىل هوية املجتمع العراقي املتميزة ومنظومته 

القيمية، القامئة عىل االلتزام مبكارم االخالق، والتحيل بالصفات الحميدة، ونبذ الفساد بأنواعه كافة، 

إدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النرش محفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط


