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شكر وتقدير

يود البنك الدولي، ومعه املبادرة الدولية املعنية مبناخ الغالف اجلليدي، ُشكر كلٍّ من الفرق التي وضعت النماذج، وأعضاء 
مجموعة التفسير رفيعة املستوى، واملؤلفني الذين قّدموا مساهمات، والعلماء الذين قاموا بعملية االستعراض، واحملررين الذين 

قاموا بالتدقيق اللغوي، وذلك على مساهماتهم جميعاً في إعداد هذا التقرير. 
كما تود املبادرة الدولية املعنية مبناخ الغالف اجلليدي شكر مؤسسة ويليام وفلورا هيوليت على املساندة السخّية التي 

ساعدت في تسهيل عمل املبادرة وعملية وضع هذا التقرير. 
ونخص بالذكر أعضاء فرق وضع النماذج التالية أسماؤهم على مساهمتهم القيمة واملهمة في إعداد هذا التقرير. 

فرق وضع النماذج: 
 )NASA/GISS( مؤسسة غودارد لدراسات الفضاء التابعة لهيئة الطيران والفضاء الوطنية األمريكية :NASA

JRC: مركز البحوث املشترك )JRC( التابع للمفوضية األوروبية 
Luca Pozzoli :جامعة اسطنبول التقنية

Laura Baker ،William Collins :جامعة ردينغ
Markus Amman ،Zbigniew Klimont :(IIASA( املعهد الدولي لتحليل األنظمة التطبيقية

Lisa Emberson :(SEI-York( معهد ستوكهولم للبيئة في جامعة يورك
 Amod Pokhrel ،Kirk Smith :جامعة كاليفورنيا في بركلي

Neal Fann ،Charles Fulcher ،Susan Anenberg :(USEP( الوكالة األمريكية حلماية البيئة
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مسرد امللطلحات 

Albedo: مقياس قدرة سطح األرض على عكس األشعة. وهو اجلزء اللغير من طاقة الشمس )إشعاع قلير املوجات( الذي 
ترجعه األرض إلى الفضاء. علما بأن للجليد السميك والثلوج قدرة عالية على عكس تلك الطاقة إلى الفضاء. 

Alpine: مناطق جبلية. 

Anthropogenic: بشري أو من صنع اإلنسان. 

Baseline/Baseline Projections: التوقعات واإلسقاطات األساسية تتعلق مبستوى غازات الدفيئة أو األثر االحتراري املتوقع 
مبوجب افتراض عدم حدوث تخفيف/ تخفيض آخر.

Biofuels: الوقود احليوي هوالوقود غير األحفوري، وهو عادة سائل أو غاز )مثل: الغاز احليوي، وزيت الديزل احليوي، واإليثانول احليوي(. 

Biomass: الكتلة احليوية هياملواد العضوية الللبة مثل احلطب، والعشب، وروث البهائم، والنفايات الزراعية األخرى. 

)Black Carbon (BC: الكربون األسود هو جزيء أسود صغير يرفع درجة حرارة األرض. ومع أنه جزيء وليس غازاً من الغازات 
املسببة لالحتباس احلراري، يعتبر ثاني أكبر عوامل احترار املناخ بعد ثاني أكسيد الكربون. وبخالف ثاني أكسيد الكربون، يختفي 

سريعاً وميكن إزالته من الغالف اجلوي إذا توقفت انبعاثاته. ويؤدي تخفيضه إلى حتسني صحة البشر. 

Boreal: شمالي، يتعلق ب أو يقعفي املنظومات اإليكولوجية القريبة من القطب الشمالي.

)Carbon Dioxide (CO2: ثاني أكسيد الكربون هو غاز الدفيئة الذي يتسبب في أكبر تأثير لالحترار العاملي. وعلى الرغم من 
التخلص من أكثر من نلف كمياته من الغالف اجلوي في غضون قرن واحد، يبقى جزء من انبعاثاته )حوالي 20 في املائة( في 

الغالف اجلوي آلالف السنني. 

Carbon Flux: انطالق غاز الكربون إلى البيئة، وهو ميكن أن يحدث بأشكال مختلفة )أي غاز امليثان، وغاز ثاني أكسيد الكربون(. 

Celsius: الدرجة املئوية الواحدة تعادل حوالي 1.8 درجة على مقياس فارنهايت. 

Cryosphere: الغالف اجلليدي هو عناصر من منظومة كوكب األرض تتضمن املاء املتجمد، شامالً: جليد البحار، وجليد البحيرات 
واألنهار، والغطاء الثلجي والهطوالت الللبة، واجلليديات )األنهار اجلليدية(، والغطاء اجلليدي، وصفائح اجلليد، والرفوف اجلليدية، 

واألراضي املتجمدة، واألرض التي تتجمد موسمياً. 

Enteric Fermentation: التخّمر املعوي هو عملية الهضم عند احليوانات اجملترّة )األبقار واألغنام( التي متكنها من أكل النباتات 
القاسية ذات األلياف. وينجم عن تلك العملية انطالق انبعاثات غاز امليثان. 

Euro-6/VI: املعايير األوروبية بشأن انبعاثات الغاز من العربات )املعايير األوروبية( التي تبنّي احلدود املقبولة بالنسبة 
 لالنبعاثات من عوادم العرباتاجلديدة التي تباع في الدول األعضاء في االحتاد األوروبي 

 .)http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/environment/eurovi/ انظر(
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Feedbacks/Feedback Mechanisms: يتعلق الرجع /آليات الرجع بآثار تغّير املناخ التي تؤدي إلى دورة من ازدياد االحترار، إما 
من خالل انطالق الغازات املسببة لالحتباس احلراري أو تغّير األوضاع املادية الطبيعية من أجل االحترار )مثالً: اجلزء اللغير من 

طاقة الشمس الذي ترجعه األرض إلى الفضاء أو تركيبة احمليطات(. 

Glaciers/Land Glaciers: اجلليديات أو "األنهار اجلليدية" على اليابسة، التي تتشكل من الثلوج املتراصة على مدى قرون أو 
ألفيات، وهي تتحرك ببطء إلى أن تذوب أو تخرج )كجبال جليدية( إلى احمليطات.

 Global Burdens of Disease: عبء األمراض العاملي. دراسة لوضع تقديرات عدد الوفيات في العالم سنوياً نتيجة 
 خملتلف األمراض أو األسباب البيئية. ميكن أيضاً تقسيمه إلى مناطق ومجموعات مختلفة. 

.http://www.healthmetricsandevaluation.org/gbd أنظر

 Ice Sheets: صفائح الغطاء اجلليدي عبارة عن جليد سميك جداً وكبير وقدمي )حتى من ماليني السنني( ومستمر 
)3-4 كم في غرينالند أو القطب اجلنوبي(، وميكن أن يغطي إما اليابسة أو ما ميكن بخالف ذلك أن يكون مياهاً مفتوحة.

Mass Balance/Glacial Mass Balance: توازن كتلة الغطاء اجلليدي هو الفرق بني الكميات املتراكمة والكميات الذائبة 
التراكمي،  الكتلة  توازن  الفاقد )متوسط  إما من حيث كمية  التعبير عنه  الغطاء اجلليدي. ويتم  أو صفائح  في اجلليديات 
كيلوغرام باملتر املربع – كغ/كم2( أو املساهمة النسبية في ارتفاع مستوى سطح البحر )مكافئ سطح البحر باملليمتر – مم 

مكافئ سطح البحر(. 

)Measures (reduction measures: إجراءات )إجراءات التخفيض( تشير في هذا التقرير إلى األعمال أو اللوائح التنظيمية 
أو التكنولوجيات التي تؤدي لتخفيض انبعاثات مختلف امللوثات، مبا في ذلك الكربون األسود وغاز امليثان. ويتم اختيار اإلجراءات 
بحيث تكون لها منافع صحية ومناخية معاً، وال تشمل سوى التكنولوجيات أو األعمال املستخدمة حالياً في بعض مناطق 

العالم )ولكن قد ال تكون فعالة التكاليف وقابلة للتطبيق في كافة أوضاع البلدان املعنية(. 

)Methane (CH4: امليثان هو غاز دفيئة ال يدوم سوى فترة متوسطها 12 سنة في الغالف اجلوي. وهو فعال جداً في رفع درجات 
احلرارة في تلك الفترة. فاجلزيء الواحد من امليثان يعطي حرارة أكبر بنسبة 25 مرة مما يعطيه ثاني أكسيد الكربون في فترة 

100 سنة و 27 مرة في فترة 20 سنة. 

Mitigation: التخفيف هو إجراءات ملعاجلة تغّير املناخ من خالل تخفيض الغازات املسببة لالحتباس احلراري والعوامل األخرى 
املؤثرة في املناخ.

Modeling: النمذجة هي محاكاة حاسوبية لسلوك الغالف اجلوي العاملي، مبا في ذلك درجة احلرارة وعوامل معقدة والتفاعل 
بني اليابسة واملياه والغالف احليوي.

Monsoon: الرياح املوسمية هي التغيرات املوسمية في دوران الرياح في الغالف اجلوي والهطوالت امللاحبة للتسخني غير 
املتناظر للبرّ والبحر )السيما في منطقة جنوب شرق آسيا(. 

)Ozone (O3: األوزون هو من الغازات التي تسبب التلوث واالحتباس احلراري وهو ال يتشكّل إال من خالل تفاعالت كيميائية 
معقدة مع مواد أخرى في الغالف اجلوي، شاملة امليثان، وهو يضرّ صحة اإلنسان واحملاصيل معاً.

Permafrost: األراضي املتجمدة)التربة اللقيعية( هي تربة تظل عند أو أدنى من نقطة جتّمد املياه ملدة سنتني أو أكثر. وهي 
حتتجز الكربون الذي ميكن أن ينطلق عند ذوبانها كغاز امليثان أو ثاني أكسيد الكربون و/أو غازات أخرى. 

Radiative Forcing: التأثير اإلشعاعي هو مقياس صافي التغّير في توازن الطاقة بني األرض والفضاء، أي تغّير إشعاع الشمس 
الوارد مطروحاً منه اإلشعاع اللادر عن األرض. على اللعيد العاملي، يتم قياس املتوسط السنوي للتأثير اإلشعاعي عند أعلى 
الغالف اجلوي، أو الطبقة الفاصلة بني الطبقتني العليا والسفلى من الغالف اجلوي. ويعّبر عنه بوحدات معدل االحترار )واط( 

في وحدة املساحة )املتر املربع(. 

OECD/IEA 450 Scenario: سيناريو 450 ملنظمة التعاونوالتنميةفيامليداناالقتلادي/وكالة الطاقة الدولية يتعلق بسير 
االنبعاثات استناداً إلى توقعات استهالك الطاقة والوقود التي تلدر عن وكالة الطاقة الدولية )IEA( في مطبوعة آفاق الطاقة 

العاملية، والتي تؤدي إلى تركّزثانيأكسيدالكربونعندمستوى 450 جزيءباملليون.

Sea Ice: اجلليد البحري هو طبقة اجلليد الرقيقة واحلديثة العهد )بضعة سنتمترات وحتى بضعة أمتار سماكة، وعادة عمرها 
أقل من عشر سنوات(، وهو خاضع للترقق أو الذوبان موسمياً. 
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)Short-lived Forcers/Short-lived Climate Pollutants (SLCPs: املؤثرات قليرة األجل/ملوثات املناخ قليرة األجل 
هي مواد مثل امليثان أو الكربون األسود أو أوزون طبقة الغالف اجلوي السفلى وبعض مواد الهيدروفلوروكربونات، التي لها أثر 
كبير على تغّير املناخ في األمد القلير وفترة حياة قليرة نسبياً في الغالف اجلوي مقارنة بثاني أكسيد الكربون والغازات 

األخرى األطول أجال. 

Tropospheric Ozone: أوزون الطبقة السفلى )التروبوسفير( من الغالف اجلوي ويدعى أحياناً باسم أوزون مستوى سطح 
األرض، وهو األوزون الذي يتشكّل أو يستقر في ذلك اجلزء من الغالف اجلوي الواقع بني سطح األرض والطبقة الفاصلة بني الطبقة 

السفلى والطبقة العليا من الغالف اجلوي )أدنى 10-20 كيلومتر من الغالف اجلوي(. 

)West Antarctic Ice Sheet (WAIS: صفيحة جليد غرب القطب اجلنوبي هي الغطاء اجلليدي السميك الذي يغطي مساحة 
مليوني كيلومتر مربع من غرب قارة القطب اجلنوبي، مع كون الكثير من تلك املنطقة في الواقع أرخبيالً مغطى باجلليد ولذلك 

خاضعاً لدرجة ما من عدم االستقرار. 

Win-Win Measures: اإلجراءات التي يفوز فيها اجلميع هي إجراءات التخفيف التي من املرّجح أن تسفر عن تخفيض االحترار 
العاملي وفي الوقت نفسه تتيح منافع نظافة الهواء من خالل تخفيض تلوث الهواء.
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متهيد )البنك الدولي(

قال العلم كلمته وباتت املشكلة واضحة جلية. واآلن، علينا أن نتحرك بأقلى درجة ممكنة من السرعة والذكاء والفعالية. 
فعاملنا بات في مأزق وأمام خطر عظيم مع استمرار ذوبان اجلليد. 

يتناول هذا التقرير كيفية تأثير تغّير املناخ على الغالف اجلليدي- السالسل اجلبلية املغطاة بالثلوج، واجلليديات الالمعة، 
واألراضي الشاسعةاملتجّمدة التي عليها نعتمد جميعاً. وهو يُدرج 14 إجراء محددا ميكن القيام بها بحلول العام 2030 بغية 
تخفيض ملوثات املناخ قليرة األجل وإبطاء ذوبان الغطاء اجلليدي والثلجي الذي ينبغي أن يظّل متجمداً لكي يحافظ على 

درجة حرارة احمليطات وبالتالي درجة احلرارة العاملية ويحول بذلك دون تزايد سرعة ارتفاعها. 
علماً بأن من شأن إجراءات حتقيق استقرار الغالف اجلليدي احلفاظ على احلياة اآلن. فمن خالل تخفيض ملوثات املناخ قليرة 
األجل مثل الكربون األسود)السخام( وغاز امليثان، سيتم حتسني أوضاع اللحة في اآلالف من اجملتمعات احمللية، التي يقع العديد 

منها في بلدان العالم النامية. 
فإذا قمنابتكثيف استخدام أربعة حلول فقط من حلول الطهي النظيف، على سبيل املثال، من املمكن إنقاذ حياة مليون 
شخص في كل سنة. أي ربع عدد الذين ميوتون ومعظمهم من النساء واألطفال نتيجة تعرضهم لدخان الطهي داخل وخارج 
املنازل سنوياً. وتتضاعف املنافع حيث أن: املدن التي تزداد نظافة هوائهايزداد إنتاجها، صحة األطفال تتحّسن، ويلبح من املمكن 
زراعة املزيد من املنتجات الغذائية. ونقوم على الدوام بتخفيض االحتباس احلراري الذي ينجم عن الكربون األسود)السخام( 

الناشئ عن مواقدالطهي تلك فهو يؤثر في املناطق القطبية واجلبلية، والسيما في جبااللهيمااليا. 
وتشكّل سالسل جبال الهيمااليا أكبر ملدرٍ من ملادر املياه العذبة خارج منطقتي القطبني الشمالي و اجلنوبي،وهي 
منطقة يسكنها أكثر من مليار ونلف املليار إنسان. ومبا أن درجة حرارة سطح األرض في عموم تلك املنطقة هي أعلى اآلن 
بواقع 1.5 درجة مئوية مما كانت عليه قبل الثورة اللناعية، فقد أصبحت صحة ورفاهة مئات ماليني األشخاص عرضة للخطر. 
فذوبان اجلليد والثلوج يُسّبب حالياً فيضانات كارثية في منطقة ما واحتباس األمطار في منطقة أخرى – وهذا منط سيزداد 

تواتراً مع استمرار ارتفاع درجة حرارة كوكب األرض. 
ونرى القلة نفسها تتكرّر في جبال األنديز في أمريكا اجلنوبية، حيث تغذي اجلليديات أحواض األنهار التي يعتمد عليها 

ماليني البشر في الزراعة وإنتاج الكهرباء. كما نراها تتكرر في منطقة شرق أفريقيا. 
فتخفيض حرائق احلقول والغابات – وهي ملدر رئيسي آخر من ملادر الكربون األسود - بواقع 50 في املائة فقط ميكن 
الناجمة  190 ألف شخص. ومن خالل تخفيض االنبعاثات  الهواء بواقع  الناجمة عن تلوث  الوفيات  أن يسفر عن تخفيض 
عن وسائط النقل التي تعمل على الديزل، ميكن تفادي حدوث 340 ألف حالة وفاة ُمبكّرة، فضالً عن حتقيق حتسن سريع في 

مكافحة تغّير املناخ. 
ونقوم في البنك الدولي باتخاذ خطوات بغية التأكّد من أن مشروعاتنا وأنشطتنا تؤدي إلى تخفيض ملوثات املناخ قليرة 
األجل. ويتضح من حتليلتم إجراؤه مؤخرا من أجل مجموعة الثمانية أنه في الفترة 2007-2012 كانت نسبة 7.7 في املائة من 
ارتباطات البنك الدولي – أي حوالي 18 مليار دوالر أمريكي - في قطاعات: الطاقة، والنقل، والطرق، والزراعة، والغابات، والنفايات 
ومعاجلة املياه املستعملة في املناطق احلضرية "ذات صلة بتخفيض ملوثات املناخ قليرة األجل" )أي لها أثر على كمية ملوثات 
املناخ قليرة األجل التي يتم إطالقها إلى الغالف اجلوي(. ونهدف في املرحلة املقبلة إلى حتويل أكبر مقدار ممكن من حافظة 

عمليات البنك الدولي إلى أنشطة "ذات صلة بتخفيض ملوثات املناخ قليرة األجل". 
لن يكون أي من تلك األنشطة سهالً، وهنالك معوقات حقيقية جداً أمام تنفيذها تتعلق بكل من: التكلفة، والسلوك، 

والتكنولوجيا، واالستدامة. 
وأود أيضاً أن أوضح أن: اخلطوات التي نقترحها في هذا التقرير ليست حالً سريعاً ملشكلة االحترار العاملي. فجهود تخفيض 
الكربون األسود وغاز امليثان ال ميكن أن حتل محل التخفيض الطويل األمد لغاز ثاني أكسيد الكربون )CO2(، الذي يتطلب حتّول 
العالم إلى اقتلادات منخفضة انبعاثات غاز الكربون وعالية الكفاءة في استخدام موارد الطاقة. ويتطلب ذلك التحّول عقوداً 

من التعاون والعمل اجلاد على اللعيد الدولي. 
ولكن من خالل مكافحة ملوثات املناخ قليرة األجل، سنجني بعض املنافع املناخية الهامة مع الوفاء في الوقت نفسه 

باحتياجات التنمية البشرية. 
وتتمثل االستفادة من هذه احلاالت التي يفوز فيها اجلميع هذه، مع التلدي في الوقت نفسه ألشد التحديات التي تواجهنا 
إحلاحاً، في كيفية تخضير عملية النمو بدون إبطائها وكيفية حتقيق التنمية املستدامة. وأمامنا فرصة سانحة حالياً للعمل 

واتخاذ ما يجب، إال أنها لنتدوم طويال. فلنبدأ العمل إذا. 

راشيل كايت
نائب الرئيس، لشؤون شبكة التنمية املستدامة
البنك الدولي
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متهيد )املبادرة الدولية املعنية مبناخ الغالف اجلليدي(

يطلق هذا التقرير رسالةحتذيروأمل. 
حتذير من أن التغّيرات السريعة في مناطق الثلج واجلليد على كوكب األرض – "الغالف اجلليدي" – تؤدي يومياً إلى زيادة 
مخاطر تغّيرات البيئة العاملية: وهي تغّيرات لم ترها البشريّة طوال فترة وجودها. ورسالة أمل ألن األدوات الالزمة لتخفيض 

تلك اخملاطر متوفرة حالياً ومن شأنها حتسني احلياة واملستقبل ملن هم األشّد ضعفاً وتعرّضاً للمعاناة من بني سكان العالم.
أوالً التحذير: الغالف اجلليدي آخذ بالتغّير سريعاً نتيجة لتغّير املناخ، فهو يتغّير حالياً، مما يؤدي إلى ازدياد اخملاطر على املنظومات 
اإليكولوجية واجملتمعات البشرية. ويوثّق هذا التقرير كيف أن ذلك النمط يتكرّر عبرمناطق الغالف اجلليدي سواء في القطب 
الشمالي أو القطب اجلنوبي أو جبال الهيمااليا "القطب الثالث" أو جبال األنديز: فدرجة احلرارة ترتفع مبعدل ضعفي أو ثالثة 
أضعاف املعّدل العاملي الرتفاع درجة احلرارة، واجلليديات آخذة بالتقهقر، والغطاء اجلليدي يُظهر عالمات عدم االستقرار، واألراضي 
املتجّمدةآخذة في الذوبان. مما يعني أن الغالف اجلليدي دخل في احترار يزداد سرعة، علماً بأن بعض تلك التغّيرات ميكن أن تزيد 
سرعة تغّير املناخ لدرجة تفوق مدى جاهزية العالم للتلّدي له ومعاجلته. فإذا استمر االحترار دون تخفيض، سيؤدي ذلك إلى 
ازدياد سريع في مخاطر: استمرار ارتفاع مستوى سطح البحر، والفيضانات، واضطراب املوارد املائية. وكذلك تزداد مخاطر ازدياد 
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز امليثان من األراضي املتجّمدة، مما يؤدي إلى تقويض اجلهود العاملية الرامية لتخفيض 

التلوث بغاز الكربون. علماً بأن الفرصة السانحة إلبطاء بعض تلك العمليات قد تكون آخذة في اخلفوت واالختفاء سريعاً. 
إال أن هذا التقرير يحمل معه األمل نظراً لتوّفر مجموعة من أدوات إدارة التلّوث التي ميكنها إبطاء تغّيرات الغالف اجلليدي 
وفي الوقت نفسه حتقيق منافع اقتلادية، ونذكر منها حتسني اللحة، وزيادة غّلة احملاصيل، وزيادة القدرة على احللول على موارد 
الطاقة. فإجراءات مكافحة التلّوث املوجهة مللادر التلّوث – مثل مواقد الطهي، مواقد التدفئة العاملة على الفحم احلجري 
واحلطب، وزيت الديزل، وبدائل حرق احملاصيل، واحتجاز الغازات احليوية التي تنطلق من مكبات القمامة – تسفر عن منافع مباشرة 
للمجتمعات احمللية التي تقوم بتلك اإلجراءات، علماً بأن من املمكن جداً حتقيق ذلك. على الرغم من أن تخفيضات انبعاثات 
غاز ثاني أكسيد الكربون ال ميكن وال ينبغي إحاللها، فإن لدى العديد من اجملتمعات احمللية القدرة على األقل على إبطاء فقدان 
الثلوج واجلليديات في املناطق اجملاورة. وجتّسد األدوات التي يناقشها هذا التقرير حالً عاملياً حقيقياً، مع توفر إجراءات بالنسبة 
لبلدان العالم املتقدمة والنامية على حد سواء: حتسني مواقد التدفئة التي تعمل على احلطب في البلدان اإلسكندنافية 

وحتسني مواقد الطهي في نيبال يساعدان في احلفاظ على الثلوج واجلليد في املناطق اجملاورة. 
تبنّي النماذج املُدرجة في هذا التقرير ضرورة التركيز خلوصاً ومبزيد من اإلحلاح على التلوث الناجم عن مواقد الطهي. 
وثبت أن إدخال مواقد الطهي املتقدمة هو اإلجراء الوحيد ذو املنافع املناخية القابلة لإلدراك في كل منطقة من مناطق الغالف 
اجلليدي في العالم، مبا في ذلك منطقة القطب اجلنوبي. وتعتبر التكاليف البشرية التي تنجم عن عدم القيام مبا يجب القيام 
به هائلة: موت أربعة ماليني شخص سنوياً نتيجة التلوث الناجم عن مواقد الطهي، أي أكثر من الذين ميوتون سنوياً نتيجة 
فيروس ومرض اإليدز واملالريا والسل معاً. لقد حان الوقت للنظر في حملة مناسبة الستبدال تلك املواقد املسّببة للتلّوث واملضرة 
باللحة، وذلك باستخدام األدوات نفسها التي أدت إلى تخفيض أزمة اإليدز على اللعيد العاملي – تنسيق اجلهود من جانب 

القطاعني العام واخلاص،ودقّة الرصد والتقييم، والبرامج السريعة التي يتم تكييفها مع األوضاع احمللية. 
كما تُبنّي النماذج كيف تؤدي انبعاثات غاز امليثان والكربون األسود امللاحبان الستخراج الوقود األحفوري "عند االستخراج" 
إلى زيادة درجة حرارة األرض جنباً إلى جنب مع انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون "عند االستهالك" نتيجة حرق الوقود األحفوري، 

مما يُبرز ضرورة التحّول إلى اقتلادات منخفضة انبعاثات غاز الكربون في املستقبل القريب. 
النتيجة هي ضرورة حماية الغالف اجلليدي ومساندة التنمية البشرية معاً. ومن شأن تنفيذ إجراءات حتسني نوعية الهواء 
هذه عاجالً وليس آجالً حتسني نوعية حياة ماليني البشر في كل سنة، مع تخفيض مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر واآلثار 
األخرى التي تنجم عن سرعة تغّير الغالف اجلليدي. ولتحقيق تلك املكاسب، من الضروري جداً ترافق إجراءات حتسني نوعية 

الهواء املُدرجة مناذجها في هذا التقرير مع إجراءات خاصة بغاز ثاني أكسيد الكربون. 

هذه إذاً هي رسالة التحذير واألمل اخلاصة بالغالف اجلليدي – األهمية احلاسمة اجلديدة للغالف اجلليدي والتنمية. 

بام بيرسون
مدير
املبادرة الدولية املعنية مبناخ الغالف اجلليدي 





لتغّير املناخ أثر متفاوت على مناطق الثلوج واجلليد التي تعرف باسم الغالف اجلليدي، مع ما لذلك من انعكاسات خطيرة على التنمية البشرية واملناطق 
البيئية في جميع أرجاء املعمورة. ويعطي هذا التقرير نظرة عامة على سبب الضرورة احلاسمة إلبطاء معدالت تغّير الغالف اجلليدي. كما يتناول كيف 
ميكن لتعجيل إجراءات تخفيض امللوثات قليرة األجل، الناشئة عن القطاعات الرئيسية، أن يُسفر عن فرق حقيقي من خالل إبطاء تلك التغّيرات اخلطيرة 

واخملاطر التي تواجه عملية التنمية، مع حتسني اللحة العامة واألمن الغذائي. 

التغّيرات غير املسبوقة في الغالف اجلليدي تشكل 
مخاطر عاملية

ال تزال التغّيرات السريعة في الغالف اجلليدي التي شوهدت في العقد 
األول من سنوات هذا القرن مستمرة أو أنها تزداد سرعًة. وباستثناء ازدياد 
بواقع واحد في املائة في جليد بحر القطب املتجمد اجلنوبي وزيادة طفيفة 
جداً في اجلليديات، ليست هنالك في األدبيات التي استعرضها النظراء أية 
شواهد على تباطؤ االحترار السريع الذي مت توثيقه في الغالف اجلليدي في 
بداية تسعينيات القرن العشرين. وفي معظم احلاالت، تزداد سرعة االحترار 

وذوبان الثلوج واجلليد )الشكل 1(. 
من املمكن أن يتسبب ارتفاع معدالت االحترار في الغالف اجلليدي – 
بوتيرة لم يسبق لها مثيل في السجالت التاريخية – في آليات رجع كارثية 
تنجم عن الغالف اجلليدي وتؤثر في منظومة املناخ العاملية. تشمل األمثلة 
على ذلك فقدان بياض سطح جليد البحار والغطاء الثلجي وفقدان األراضي 
الغالف اجلوي )السيما  إلى  الكربون  ازدياد دخول غاز  إلى  املُتجّمدة، مما يؤدي 

حيثما كانت االنبعاثات تلك هي غاز امليثان(. 

أن  املتجّمدة ميكن  األراضي  الكربون احملتجز في  انطالق غاز  أن  كما 
يسهم بزيادة غاز الكربون في الغالف اجلوي بنسبة 5 – 30 في املائة بحلول 
نهاية القرن احلالي إذا لم يتم إبطاء احترار الغالف اجلليدي احلالي. من شأن 
ذلك عندها أن يتطلب زيادة في تخفيض امللادر البشرية لغاز ثاني أكسيد 
الكربون أكبر من الزيادة املوصى بها حالياً بغية إبقاء ارتفاع درجة حرارة كوكب 

األرض دون درجتني مئويتني. 
يشكل ارتفاع درجة حرارة الغالف اجلليدي أخطارا شديدة على مدى 
االستعداد للتصّدي آلثار الكوارث، واملوارد املائية في بعض املناطق عالية 
اإليكولوجية.  املنظومات  وصون  التأقلم  وعملية  السكانية،  الكثافة 
ومن الضروري تكثيف رصد ومتابعة مناطق الغالف اجلليدي بغية حتسني 
اإلنذار والتحذير املبكّر من التغّيرات. وتكتسي عملية رصد ومتابعة استقرار 
صفائح الغطاء اجلليدي أهّمية خاصة بسبب إمكانية مساهمتها في تسريع 
ارتفاع مستوى سطح البحر على اللعيد العاملي، ومع ذلك ال توجد في أجزاء 
كبيرة من القطب واملناطق اجلبلية العالية محطات مراقبة تستحق الذكر. 

الرسائل الرئيسية  
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الشكل 1: فقدان اجلليديات البرّية، مع بيان مجموع الكتلة التي جرى فقدانها مبرور الوقت )يساراً( ومساهمته النسبية في كل منطقة في ارتفاع مستوى 
 .))2007( ,IPCC AR4 سطح البحر )مييناً(. )امللدر:الفريق احلكومي الدولي املعني بتغّير املناخ
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استراتيجيات تخفيض تغّيرات الغالف اجلليدي لها 
منافع كبيرة وأكيدة

)SLCPs( في العقدين  ميكن لتخفيض ملوثات املناخ قصيرة األجل 
القادمني – خصوصاًالكربون األسود وغاز امليثان – إبطاء تلك التغيرات وفي 
نفس الوقت حتقيق املنافع للمجتمعات البشرية. ومن شأن تنفيذ إجراءات 
العام  األربعة عشر بحلول  األسود  والكربون  امليثان  انبعاثات غاز  تخفيض 
2030 )اجلدول 1( التي جرى وضع مناذجها من أجل هذا التقرير أن يحققمنافع 
مضاعفة لللحة واحملاصيل واملنظومات اإليكولوجية، مع تخفيض اخملاطر 
التي تواجهها عملية التنمية نتيجة تغيرات املوارد املائية، شاملة الفيضانات 

واآلثار األخرى أو االرجتاعات املناخية التي ال ميكننا التنبؤ بها حالياً. 
تقل أوجه عدم اليقني للمنافع املناخية التي تتحقق ملناطق الغالف 
اجلليدي من تخفيض الكربون األسودعما ميكن أن تكون عليه في مناطق 
العالم األخرى، وهي أحياناً كبيرة جداً. ويرجع ذلك إلى أن االنبعاثات الناجمة 
عن امللادر التي تنتج الكربون األسود – ولو مع ملوثات أخرى – تؤدي دائماً تقريباً 

إلى ازدياد درجة احلرارة فوق اجلليد والثلوج العاكسة لألشعة. 
إذا لم  وستتعرض أوجه التحسن للضياع بحلول نهاية هذا القرن 
ترافقها تخفيضات قوية في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. من غير 
املمكن إجراء تخفيضات مللوثات املناخ قليرة األجل مبعزل عن جهود تخفيض 
غازات الدفيئة األخرى. أما الدور الذي تسهم به تلك التخفيضات فهو إبطاء 
معدل التغّيرات الفورية، السيما في الغالف اجلليدي، ولكن ال ميكنها احللول 

محل اجلهود الطويلة األمد لتخفيض ثاني أكسيد الكربون. 

بعض املناهج القطاعية يتيح منافع هائلة

املنافع  أكبر  الطهي عن  انبعاثات مواقد  إجراءات تخفيض  تُسفر 
احملتملة سواء لصحة البشر أو إلبطاء احترار الغالف اجلليدي. وميكن أن 
يؤدي التوسع في استخدام أربعة حلول حالية تتيح مواقد الطهي النظيفة 
آثار تلوث الهواء خارج  إنقاذ حياة حوالي مليون شخص سنوياً،2 من  1 إلى 

املنازل وحده. فتقديرات عبء األمراض العاملي )GBD( احلالية تضع مجموع 
الوفيات السنوي نتيجة كافة حوادث التعرّض لدخان مواقد الطهي في املنازل 
)سواء داخل املنزل أو خارجه( عند مستوى أربعة ماليني سنوياً، أي أعلى من 
الوفيات السنوية نتيجة اإلصابة بفيروس ومرض اإليدز واملالريا والسل معاً. 
إال أن من الضروري أن تستعني أية استجابات قطاعية فعالة بنماذج تتناسب 
مع األوضاع احمللية واحلضارية املعنية، فضالً عن إدماج الدروس املستفادة من 
أن تكون بتكلفة مقدور عليها وتستخدم  وقائع الفشل في املاضي، على 
أفضل ممارسات اللحة العامة )مبا في ذلك عملية رصد وتقييم مستقلة(. 
أسفرت اإلجراءات املتعلقة مبواقد الطهي عن منافع مناخية لكافة 
مناطق الغالف اجلليدي اخلمس التي تناولتها النماذج،3 شاملة منطقتي 
القطب املتجمدتني. أما أقوى املنافع فكانت في منطقة جبال الهيمااليا. 
وكان أداء مواقد الطهي التي تستخدم وقود الكتلة احليوية مبساعدة مراوح 
مماثالً تقريباً ألداء مواقد الغاز احليوي/غاز البترول املسال )LPG( في مناذج املنافع 
اللحية واملناخية املعنية )بالنسبة للتعرض لها خارج املنزل(، ولكنها تثير 

حتديات ينبغي التغلب عليها ميدانياً. 

ميكن ملواقد التدفئة العاملة على الكتلة احليوية )احلطب( والفحم 
احلجري احملّسنة إنقاذ حياة 230 ألف شخص سنوياً، حيث تظهر غالبية 
املنافع اللحية تلك في بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتلادي 

 .)OECD(
وميكن لتخفيض حرائق احلقول املفتوحة والغابات بواقع 50 في املائة 
فقط أن يؤدي إلى تقليل الوفياتالناجتة عن تلوث الهواء بحوالي 190 ألف 
الثانية بعد  املرتبة  حالة سنوياً، مما يضع ذلك من منظور الصحة في 
حتسني مواقد الطهي، وهو اإلجراء األكثر فعالية في هذا الشأن. وتتسبب 
أو  الغابات واحلقول، سواء عن عمد  أنشطة البشر تقريباً في كافة حرائق 
باللدفة. وهنالك بدائل غير اإلحراق بالنسبة ملعظم استخدامات النار في 
النتائج التي يُدرجها هذا التقرير إلى إمكانية إجراء  الزراعة، وتشير  قطاع 

تخفيض في حدود 90 في املائة في بعض املناطق. 
واملعدات  النقل  االنبعاثات من وسائط  أن تسفر تخفيضات  ميكن 
الغالل  من  مليون طن   16 على  يزيد  ما  عن  الديزل  زيت  على  العاملة 
اإلضافية للمحاصيل األساسية مثل األرز وفول الصويا والقمح، السيما 
في منطقة جنوب شرق آسيا، فضالً عن تفادي 340 ألف وفاة مبكرة. ومن 
كافة اإلجراءات، شاملة تلك اخلاصة بغاز امليثان، يبلغ مجموع الزيادة اإلضافية 

في غلة احملاصيل حوالي 34 مليون طن متري. 
رئيسية  امليثان بصورة  غاز  انبعاثات  إجراءات تخفيض  تستهدف 
بينما تنجم  الوقود األحفوري.  الناجمة في بداية استخراج  االنبعاثات 
الوقود  رئيسية عن استخدام  الكربون بلورة  أكسيد  ثاني  غاز  انبعاثات 
األحفوري، تنشأ انبعاثات كبيرة من غاز امليثان والكربون األسود في سلسلة 
إنتاج النفط والغاز والفحم احلجري )حوالي 65 في املائة من املنافع من كافة 
إجراءات تخفيض غاز امليثان(، مما يدعم ضرورة التحّول إلى اقتلادات منخفضة 

انبعاثات غاز الكربون. 

التخفيضات تؤدي إلى هبوط كبير ألخطار التغّير 
السريع في الغالف اجلليدي

ميكن أن تؤدي إجراءات تخفيض الكربون األسود وغاز امليثان التي جرى 
استعراضها إلى إبطاء احترار القطب املتجمد الشمالي بأكثر من درجة 
مئوية واحدة بحلول العام 2050، مما يسفر عن خفض فقدان جليد البحار 
صيفا مبا يصل إلى 40 في املائة، وخفض فقدان الغطاء الثلجي في فصل 
الربيع بنسبة 25 في املائة مقارنة مبستوى خط األساس )الشكل 2(. عالوة 
على ذلك، ميكن أن يشهدالغالف اجلليدي في جبااللهيمااليا هبوط درجة حرارته 
بواقع درجة مئوية واحدة عن التوقعات األساسية )رغم زيادةأوجه عدم اليقني(. 
يشمل هذا الهبوط الكبير في درجة احلرارة نتيجة إلجراءات التخفيض 
األراضي املتجّمدة في مناطق سيبيريا، وأمريكا الشمالية، ومنطقة التبت، 
وهذا ما يشير إلى احتمال زيادة احلفاظ على األراضي املتجّمدة. وميكن أن 
يؤدي هذا في املستقبل إلى تخفيض مخاطر ومدى انطالق غاز امليثان وغاز 

ثاني أكسيد الكربون نتيجة ذوبان األراضي املتجّمدة. 

مواقد الطهي املتقدمة التي تستخدم الغاز احليوي أو غاز البترول املسال أو اإليثانول أو مواقد الهواء املدفوع )ذات املراوح املساعدة( التي تستخدم الكتلة احليوية )احلطب، والبقايا الزراعية،   1

أو روث البهائم(. أنظر الفلل الرابع لالطالع على التفاصيل. 
يطرح هذا التقرير االفتراضات التالية فيما يتعلق باخملاطر النسبية على اللحة التي تنجم عن تلوث الهواء وهي مختلفة عن تقديرات عبء األمراض العاملي )GBD(: )1( ألي كمية من امللوثات   2

التي قطرها 2.5 مايكرومتر )PM2.5( آثار على اللحة، )2( معدالت الوفيات من كافة األسباب تُستخدم الستنتاج اخملاطر اللحية في مناطق أخرى من العالم، )3( اآلثار اخلّطية توجد في تركزات 
عالية. وميكن أن تؤدي هذه االفتراضات إلى فرط أو بخس تقديرات النتائج النهائية، ويتضمن الفلل السادس موجزاً تفليلياً لها في منت التقرير الكامل. 

جبال الهيمااليا، ومنطقة القطب املتجمد الشمالي، وجبال األنديز، ومرتفعات شرق أفريقيا، والقطب املتجمد اجلنوبي.   3
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وانبعاثات  األسود  الكربون  إجراءات تخفيض  تنفيذ  يؤدي  أن  ميكن 
مما يخفض  غاز امليثان إلى تخفيض االضطرابات املتوقعة في دورة املياه، 
الهبوط املتوقع في األمد القلير في تدفقات نهر األمازون بحوالي النلف 
في أحد النماذج. كما ميكن أن يؤدي إلى تخفيض كبير في مخاطر اضطراب 
الرياح املوسمية في جنوب  األمناط التقليدية لهطول األمطار في: منطقة 
آسيا، ومنطقة الساحل، واملناطق التي تقع على مسار العواصف الشتوية 

)أي البحر املتوسط(. 
وميكن إلى حد كبير إبطاء معدالت ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول 
2050، مع احتمال توقفه تقريباً قبل نهاية القرن احلالي إذا اقترنت  عام 
إجراءات تخفيض ملوثات املناخ قصيرة األجل مع إبقاء مستوى انبعاثات 
غاز ثاني أكسيد الكربون عند 450جزيء باملليون )ppm). هذا الهبوط في 
ارتفاع مستوى سطح البحر ميكن أن يتراوح بني 10 سم ونلف متر أو يزيد. 
املناطق القطبية  ورمبا كان األهم من ذلك أن من شأن هبوط درجات حرارة 
نتيجة تلك اإلجراءات املساعدة في تخفيض مخاطر فقدان الغطاء اجلليدي 
غير املمكن عكس مساره أو تفككه في غرب منطقة القطب املتجمد اجلنوبي 
وغرينالند، وهذا ما ميكن في آخر املطاف أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات سطح 
احمليطات بواقع عدة أجزاء من املتر بحلول العام 2100 – وبأمتار كثيرة في فترة 

قرون أو آالف السنني. 
وفي جبال الهيمااليا، ميكن أن يؤدي تخفيض انبعاثات الكربون األسود 
إلى تخفيض كبير في اختالل توازن األشعة القادمة والراجعة وبالتالي احلفاظ 
على جزء أكبر من منظومات جليديات جبال الهيمااليا. ومن الضروري وضع 
املزيد من النماذج التفليلية ودراسة املشاهدات بغية حتسني فهم تلك اآلثار 

على اللعيد احمللي املعني نتيجة لتباين مناطق جليديات جبال الهيمااليا. 
وتُظهر منطقة القطب املتجمد اجلنوبي أيضاً إمكانية حتقيق منافع 
مناخية قوية نتيجة إجراءات تخفيض انبعاثات الكربون األسود، ليست أدنى 
بكثير من املنافع في القطب املتجمد الشمالي، والسيما في شبه جزيرة 
وفي غرب القطب املتجمد اجلنوبي. وميكن أن يؤدي هذا إلى تخفيض مخاطر 
فقدان صفيحة جليد منطقة غرب القطب املتجمد اجلنوبي )WAIS( ومخاطر 
ارتفاع مستوى سطح البحر. وكما هو احلال في املناطق األخرى، تنجم املنافع 
األساسية عن إجراءات حتسني مواقد الطهي، رمبا فينلف الكرة اجلنوبي، مما 
يخفض كمية الكربون األسود التي يحملها الهواء فوق قارة القطب اجلنوبي. 

وميكن أن يكون أفضل أسلوب لتناول املنافع املناخية التي تنجم عن 
تخفيض الكربون األسود في منطقة جبال األنديز هو من خالل دراسات 
قائمة على املشاهدات. مع أن كافة مناطق اجلبال العالية تثير حتديات لواضعي 
النماذج، فإن النتائج اخلاصة حتديداً بجبال األنديز صعبة على نحو خاص نتيجة 
النهج األكثر  أن ينطوي  العمودي احلاد. وميكن  وارتفاعها  النسبي  لضيقها 
فعالية وسرعة بشأن تقييم اآلثار على قياس مستويات الكربون األسود التي 

تلل إلى اجلليديات والثلوج، ولو أن املنافع اللحية كبيرة حقاً. 
من غير املرّجح أن تؤدي إجراءات تخفيض ملوثات املناخ قصيرة األجل في 
شرق أفريقيا إلى احلفاظ على اجلليديات في تلك املنطقة. االمتداد اللغير 
)أقل من 4 كيلومترات مربعة( ملنظومة جليديات منطقة شرق أفريقيا الثالث 
يجعل احلفاظ عليها يشكّل حتدياً ولو مع اجلهود القوية لتخفيض انبعاثات 
الكربون األسود. إال املنافع التي تتعلق باللحة في تلبك املنطقة كانت كبيرة 
جداً نتيجة إجراءات تخفيض انبعاثات الكربون األسود، وهو ما يبدو أنه حافظ 

على مستويات هطول األمطار قريبة من النمط التاريخي. 
وتشير النماذج املعنية إلى الضرورة امللّحة إلجراء املزيد من الدراسة 
بغية حتسني فهم املنافع املمكنة. وتشمل هذه النماذج: تقديرات أكثر دقًّة 
بغية تفادي األثر املتعلق باألراضي املتجّمدة وبارتفاع مستوى سطح البحر؛ 
ودراسات وضع مناذج أكثر تركيزاً على املناطق، خلوصاً بغية حتسني تشخيص 
األثر املتعلق بهطول األمطار وباملوارد املائية؛ وحتسني فهم انتقال امللوثات في 
األمد البعيد إلى املناطق القطبية؛ وأسباب واحتماالت تخفيض احلرق املكشوف 
خارج منطقة شمال أوراسيا؛ ومنافع اإلجراءات اخلاصة مبواقد الطهي بغية 

حتسني نوعية الهواء في املنازل على صعيد املناطق والبلدان. 
هذه  السانحة للعمل تضيق شيئا فشيئا سريعاً.  الفرصة  أخذت 
الدراسة تتناول بإيجاز حسب الضرورة فقط قضايا: التنفيذ، واجلدوى احمللية، 
وفعالية التكاليف وجميعها حتديات كبيرة أمام اإلجراءات األربعة عشر، ولو 
أنها جميعاً قيد االستخدام حالياً في مناطق مختلفة حول العالم. وتفترض 
هذه النماذج اتخاذ اإلجراءات بحلول عام 2030. ومع توقعات ظهور اآلثار الكبيرة 
على الغالف اجلليدي مثلما في جليد البحر املتجمد الشمالي بحلول منتلف 
هذا القرن، تلبح السرعة ضرورة قلوى في معاجلة وتنفيذ التلّدي لهذه 

التحديات املاثلة أمام الغالف اجلليدي وعملية التنمية. 

الشكل 2: النسبة املئوية لتغّير جليد صيف القطب املتجمد الشمالي وثلوج الشمال الربيعية في العام 2050 نتيجة التنفيذ التام إلجراءات تخفيض 
الكربون األسود وانبعاثات غاز امليثان بحلول العام 2030 )األرقام غير معّدلة مبا يأخذ في االعتبار املزيد من اإلجراءات في الغالف اجلليدي. ومع التعديل، 

يشير النموذج بتحفظ إلى تخفيض أكبر بنسبة الضعفني في فقدان الثلوج/اجلليد(.  
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اجلدول 1: مناذج إجراءات التخفيض

الكربون األسود 

العربات التي تسير على الطرق بزيت الديزل تتقّيد مبعايير أوروبا VI/6 )تتضمن فلترات فلل اجلزيئات(زيت الديزل على الطرق

العربات التي تسير خارج الطرق بزيت الديزل تتقّيد مبعايير أوروبا VI/6 )وتتضمن فلترات فلل اجلزيئات(زيت الديزل خارج الطرق

استبدال مواقد احلطب احلالية في املساكن مبواقد ومراجل حرق الكريّاتوقود التدفئة احليوي

استبدال قطع الفحم اخلام الكبيرة بقوالب الفحم احلجري من أجل تدفئة املساكنفحم التدفئة احلجري

مواقد الطهي

استبدال مواقد الطهي احلالية املستخدمة للوقود احليوي مبواقد الهواء املدفوع )تساعدها مراوح(، أو      الوقود احليوي

 استبدال مواقد الطهي احلالية املستخدمة للوقود احليوي مبواقد تستخدم الغاز احليوي )50%( 
أو غاز البترول املسال )50%(      الغاز احليوي/غاز البترول املسال

اإلحراق املكشوف

تخفيض كافة اإلحراق املكشوف على صعيد العالم بنسبة 50 في املائة، أو     50% إحراق كتلة حيوية

تخفيض احلرق املكشوف في أوراسيا إلى املستويات املعتمدة في االحتاد األوروبي     90% عمليات اإلحراق في أوراسيا

إحراق الغاز امللاحب للنفط
تخفيض انبعاثات الكربون األسود الناجت عن إحراق الغاز امللاحب للنفط في حقول النفط إلى مستويات 

أفضل املمارسات 

امليثان 

ااحتجاز غاز امليثان أو التخلص من الغاز قبل عملية التعدينالتعدين

احتجاز أو إعادة حقن انبعاثات غاز امليثان الهاربة، إعادة االستخدام حيثما كانت ممكنة عملياًإنتاج النفط والغاز

تخفيض التسريبات من خالل حتسني الرصد واإلصالحاتأنابيب نقل النفط والغاز

مكبات القمامة
 إعادة استخدام النفايات، والكمر للتحويل إلى سماد، أو الهضم الالهوائي واحتجاز غاز امليثان 

بغية إعادة استخدامه

حتسني معاجلتها لتشمل احتجاز غاز امليثان وضبط وإيقاف طفحهااملياه املستعملة

الهضم الالهوائي واحتجاز غاز امليثاناملواشي

التهوية املتقطعة: احلقول مغمورة دائماً باملياه وال تتعرض للهواء إال نادراًحقول األرز
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