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برنامج دراسة حاالت البلدان ذات النمو املنخفض في االنبعاثات الكربونية 



التركيز على التنمية منخفضة انبعاثات غاز الكربون

وإندونيسيا،   تقوم  والهند،  والصني،  البرازيل،   − صاعدة  اقتصادات  ستة  حالياً 
هو  وما  الفرص  لتحديد  تفاعلية  مبساعي   − أفريقيا1  وجنوب  واملكسيك، 
ذو  صلة من املتطلبات املالية والفنية والسياسات بغية االنتقال إلى سبيل 
النمو منخفض انبعاثات غاز الكربون. ومبساعدة من برنامج املساعدة على إدارة قطاع الطاقة 
(ESMAP)، شرعت حكومات تلك البلدان بتنفيذ دراسات خاصة ببلدانها بغية تقييم أهدافها 
احلراري  لالحتباس  املسببة  الغازات  انبعاثات  تخفيف  فرص  مع  بالترافق  التنموية،  وأولوياتها 
غاز  انبعاثات  ازدياد  تخفيض  على  املترتبة  واملنافع  اإلضافية  التكاليف  في  والنظر   ،(GHG)
املستقبل  في  اإلنفاق  تخفيض  إلى  حالياً  التخفيف  إجراءات  تؤدي  أن  املتوقع  ومن  الكربون. 
على أنشطة التكيّف والتأقلم. وميكن لهذه اإلجراءات املساعدة في اجتذاب التمويل الدولي 
رة من أجل التمويل املشترك لبرامج في قطاعات: الطاقة، والصناعة، والنقل،  بشروط ميسّ

وإدارة املوارد الطبيعية، وهي برامج لها انعكاسات على تخفيض انبعاثات غاز الكربون. 

املنافع  تبنيّ  معاً  الستة  النامية  البلدان  تلك  من  املستفادة  والتجربة  العملية  فاخلبرة 
م في مختلف مناحي اقتصاد البلد املعني في حتقيق النمو  التي تنجم عن االنخراط املنظّ
إطار  في  النتيجة  وتتمثّل  احلراري.  لالحتباس  املسببة  الغازات  انبعاثات  ة  حدّ وتخفيف 

للسياسات واخلطط واتخاذ القرارات ميكن أن:

يساند النمو منخفض انبعاثات غاز الكربون االستراتيجي املستدام والفعال التكاليف  •

يحد من أثر املناخ وتكاليف اإلدارة املصاحبة له  •
يساعد في االستفادة من فرص متويل األنشطة املناخية ومساندة تنفيذها  •

زيادة قدرة البلدان على املنافسة في مواجهة ثورة خضراء  •
بناء احلوار والقدرات واملعارف احمللية   •

الطاقة  ضرورة  النطاق [أي  الواسعة  الرسائل  بعض  بتحديد  جماعياً  الدراسات  هذه  تقوم 
املتجددة (RE) ومساندة كفاءة استخدام الطاقة (EE)] وبعض املفاجآت (أي خيارات النقل 
والطاقة)،  للكهرباء  املشترك  التوليد  في  املُستغلّة  غير  واالستثمارات  التكلفة  منخفض 
مما يسفر عن ثروة معرفية تتيح سلعة نفع عام. ويتمثّل الهدف في استخدام تلك املعرفة 
في خلق سبل منخفضة انبعاثات غاز الكربون وحتديد االستثمارات في تخفيض انبعاثات 

الغازات املسببة لالحتباس احلراري فيما يتخطى تلك البلدان. فعلى سبيل املثال:

البداية: 
اخلبرة العملية من ستة بلدان 

1جرى في اآلونة األخيرة الشروع بالقيام بدراسة في بولندا (2009).
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تفصيلية  قطاعية  منهجيات  استخدام  وبدأ  بالفعل.  واضحاً  األثر  أصبح  البرازيل،  في   •
ق حتسني تبادل املعلومات فيما بني القطاعات وفي  وأخذت النتائج الفنية في الظهور. وحتقّ
والهيئات  والوزارات  الفنية  البحوث  مجموعات  بني  الصالت  مع  جنب  إلى  جنباً  العام،  اال 

احلكومية املقابلة. 

تتيح الدراسة اخلاصة بالصني مساندة من السياسات لتحسني فهم الغايات من الطاقة   •
املتجددة وحتقيق كفاءة استخدام الطاقة والنمو ذات االنبعاثات الكربونية املنخفضة.

مما  نسبي  حد  إلى  املنخفضة  الكربونية  االنبعاثات  ذات  الهند  في  االقتصادية  األنشطة   •
يعكس كثافة في الطاقة أدنى من املتوسط العاملي بنسبة 20 في املائة وانبعاثات بنسبة 
الفرد هي من بني األدنى على الصعيد العاملي. ولكن من بني األمور التي تتيح فرص التخفيض 
أدنى  إغالق  أو  تأهيل  وإعادة  والتوزيع  النقل  في  الفاقد  من  احلد  الغازات:  النبعاثات  الكبير 
لكفاءة  إلزامية  معايير  واعتماد  كفاءة  احلجري  الفحم  على  العاملة  الكهرباء  محطات 
قطاع  في  املكاسب  من  املزيد  حتديد  مت  كما  املنزلية.  لألدوات  بالنسبة  الطاقة  استخدام 
وتخفيض  للوقود،  املركبات  استخدام  كفاءة  حتسني  املثال،  سبيل  واملواصالت (على  النقل 

االعتماد على وسائل املواصالت اخلاصة).

رة على أدوات السياسات الضريبية واملالية  تتيح الدراسة اخلاصة بإندونيسيا نظرة متبصّ  •
وسياسات الضرائب واإلنفاق بغية تشجيع االنتقال إلى اقتصاديات ذات انبعاثات كربونية 
منخفضة. كما جرى النظر في مناهج االستثمار االستراتيجي ومصادر متويله، فضالً عن 

حتسني احلوافز الضريبية في قطاع احلراجة.

منخفضة  ”اإلقحامات“  بشأن:  املعارف  من  جملة  باملكسيك  اخلاصة  الدراسة  وتتيح   •
انبعاثات غاز الكربون في املستقبل، ومشروعات محددة منخفضة انبعاثات غاز الكربون، 
واألجندة املستمرة إلصالح السياسات. وفورات الطاقة الرئيسية تنجم خاصة عن التوليد 
املشترك للكهرباء وحتسني كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة، كما يتمتع قطاع 

احلراجة بإمكانات غير مستغلة في تخفيف حدة االنبعاثات.

وتساعد حالياً الدراسة اخلاصة بجنوب أفريقيا في خلق البيئة التسهيلية وإتاحة املساندة   •
استخدام  إجراءات حتقيق كفاءة  ومنظمات القطاع اخلاص في اتخاذ  الوطنية  للمنظمات 
الطاقة وإدارة جانب الطلب (DSM) التي مت حتديدها كأولويات في السيناريو طويل األمد الذي 

اعتمدته احلكومة لتخفيف حدة انبعاثات غاز الكربون.

ومن بني أمور أخرى، أسفرت تلك الدراسات عن التزام في تلك البلدان باستراتيجيات لتخفيض 
انبعاثات غاز الكربون، وأسفرت أيضاً عن القيمة: 

إجراءات ناجحة من أجل حتديد سبل ذات انبعاثات كربونية منخفضة، و   (i)
البلدان  مساعدة  في  استخدامها  ميكن  املفيدة  والبيانات  املعارف  من  متزايدة  مجموعة   (ii)
األخرى في تخفيض انبعاثاتها من الغازات املسببة لالحتباس احلراري وأيضاَ في تخفيض 

تكلفة إجراءات تخفيف حدة انبعاثات غاز الكربون. 

النمو  ذات  بلدان  حاالت  دراسات   − الناجتني  هذين  من  ناجت  أول  على  التالية  الصفحات  ستركز 
املنخفض في االنبعاثات الكربونية . ويستند إطار تلك الدراسات إلى اخلبرة العملية والتجارب 
املستفادة في السنتني املاضيتني من دراسات ساندها برنامج دعم إدارة قطاع الطاقة في تلك 
حدة  تخفيف  خليارات  شامل  تقييم  إجراء  وخطوات  اإلطار   1 الشكل  ويبنيّ  الستة.  البلدان 
أصحاب  مع  املستمر  للتواصل  املركزية  األهمية  إبراز  مع  احلراري،  لالحتباس  املسببة  الغازات 
توصلت  النتائج التي  منفصلة  مطبوعات  الدراسات. وستصف  إجراء  أثناء  املباشرة  املصلحة 

إليها تلك الدراسات. 
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الشكل 1: إطار دراسات حاالت بلدان منوها منخفض انبعاثات غاز الكربون 
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املؤسسات األكادميية/البحثيةحكومة (وطنية ومحلية)املنظمات غير احلكومية/اتمع املدني

إنشاء دراسة حالة بلد ذات النمو املنخفض في االنبعاثات الكربونية: 
خطوة بعد خطوة

مساندة األهداف الوطنية اخلطوة 1. 

في  التوافق  تبني  عملية  هي  الكربون  غاز  انبعاثات  منخفض  منو  أجل  من  البلد  حالة  دراسة 
انبعاثات  ذات  النمو  سبل  بشأن  املباشرة  املصلحة  وأصحاب  السياسات  صانعي  بني  الرأي 
كربونية منخفضة. فأولويات وأهداف البلدان بشأن التنمية هي التي حتدد ما إذا كانت الدراسة 
املعنية تستهدف كافة القطاعات الرئيسية التي تصدر عنها انبعاثات الغازات أو بعض ااالت 
تكاليف  من  يصاحبها  وما  االنبعاثات  حدة  تخفيف  فرص  عادة  الدراسة  وحتدد  ة.  الهامّ احملددة 
ومنافع، وهي أيضاً تثري خطط القطاعات وحتدد خصائص السياسات املساندة املالئمة. وهي 
 ً تضع األساس الالزم إلجراءات التخفيف املالئمة على الصعيد الوطني (NAMAS) وتتيح إطارا
جديدة  موارد  اجتذاب  في  الدراسة  تساعد  كما  والتحقق.  واإلبالغ  القياس  عمليات  أجل  من 
خالل  من  الكربون  غاز  انبعاثات  منخفض  النمو  على  تترتب  التي  اإلضافية  بالتكاليف  للوفاء 

التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات. 

انخرطت البلدان الستة جميعاً في احلوار الدولي بشأن تغيّر املناخ منذ بدايته (2007−2006). 
ولكن مع تباين كبير في سياساتها الوطنية والتحديات التي تواجه منوها االقتصادي وأنشطة 
تخفيف انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري، أثر في حتديد نطاق ومدى اتساع كل من تلك 
الدراسات. ويقرر البلد املعني الدراسة اخلاصة به − احلكومة وأصحاب املصلحة املباشرة احملليني 
− ويتم وضعها مبا يتناسب مع أوضاعه االقتصادية. ويشير االستعراض املسبق لبعض النتائج 
الناشئة إلى اختالف نقاط البدء وحتليالت القطاعات التي يتم القيام بها في كل من تلك البلدان 

(اجلدول 1). 
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اجلدول 1: النتائج الناشئة عن ست دراسات بلدان منوها منخفض انبعاثات غاز الكربون 

النتائج الناشئة  محور التركيز املشترك 

املتجددة  في مختلف نواحي البرنامج،هنالك إقرار بأن موارد الطاقة املتجددة − الطاقة الكهرومائية صغيرة النطاق، وطاقة   الطاقة 

الرياح وتسخني املياه بالطاقة الشمسية والكهرباء من اخلاليا الضوئية الشمسية واإليثانول الخ...− لديها إمكانات 
غير مستغلة. وتخطط الهند لتصعيد كبير في استخدام الطاقة الشمسية مع أن إمكانات الطاقة املتجددة 

صغيرة إذا قورنت باحتياجاتها من الطاقة. كما حددت املكسيك إمكانات كبيرة لتخفيض انبعاثات غاز الكربون 
بتكلفة منخفضة في تطوير وتنمية قطاع توليد الكهرباء بطاقة الرياح. صادرات البرازيل من اإليثانول ميكن أن 

تساند تخفيض االنبعاثات من الغازات على الصعيد العاملي. وتهدف الصني إلى تصعيد الطاقة املتجددة من 8 إلى 
15 في املائة في الفترة 2008−2020، ويعتبر توليد الطاقة الكهرومائية على نطاق صغير أكثر اخليارات اقتصاديةً 

كما أن توليد الكهرباء بطاقة الرياح تنافسي. وترى الصني أيضاً إمكانات كبيرة لتصدير الطاقة املتجددة (أي: أجهزة 
توليد الكهرباء بطاقة الرياح، وتوليد الطاقة الكهرومائية على نطاق صغير، وسخانات املياه بالطاقة الشمسية، 

والكهرباء من اخلاليا الضوئية الشمسية). وتهدف جنوب أفريقيا إلى تخليص قطاع الكهرباء من انبعاثات غاز 
الكربون بحلول العام 2050 ويجري القيام بخطوات لتصعيد الطاقة املتجددة في إطار الغاية احلكومية وهي الوفاء 

بنسبة 4 في املائة من الطلب على الكهرباء مبوارد طاقة متجددة بحلول العام 2013. وتخطط مؤسسة كهرباء 
جنوب أفريقيا العامة Eskom لتركيب منشآت تسخني املياه بالطاقة الشمسية في مليون منزل ومنشأة أعمال 

بغية تخفيض ذروة الطلب على الكهرباء. كما تساند جنوب أفريقيا تعريفة رسوم مقابل كميات الكهرباء التي ترد 
من املستهلكني feed−in tariffs من أجل الطاقة املتجددة. 

هنالك متسع كبير لتحسني كفاءة جانبي العرض والطلب على الطاقة في مختلف نواحي البرنامج، وكافة اإلجراءات   كفاءة استخدام الطاقة/ 

ً أرخص تكلفة من االستثمار   إدارة جانب الطلب   تقريباً فعالة التكاليف. ففي املكسيك، يعتبر حتقيق كفاءة استخدام الطاقة خيارا

في قدرات جديدة لتوليد الكهرباء، وهنالك إمكانية لتحقيق صافي منافع في معاجلة جانب الطلب املنزلي وغير 
املنزلي على الكهرباء. وفي الصني، ميكن أن يسفر حتسني نقل الكهرباء عن تخفيض ضرورة توليد الكهرباء حرارياً 

على النطاق الصغير واملتوسط. وهنالك أيضاً مكاسب كبيرة في حتقيق كفاءة جانب العرض من الطاقة في الهند 
من خالل تخفيض الفاقد في نقل وتوزيع الكهرباء. كما ميكن ملعايير الطاقة اإللزامية حتقيق وفورات كبيرة في قطاع 

املباني السكنية والتجارية. وعلى نقيض ذلك، حددت إندونيسيا إمكانيات حتقيق وفورات طاقة من خالل املعدات 
والتجهيزات التي تستخدمها مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة احلجم ونظرت في الدور الذي ميكن أن تسهم 

ل إلى معدات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة في الصناعات ذات األولوية.  به احلوافز الضريبية في مساندة التحوّ

ميكن إلجراءات حتسني إنتاجية الزراعة وإدارة املواشي املساعدة في إبطاء إزالة الغابات في البرازيل. ويتمتع قطاع احلراجة   استخدامات األراضي، وتغيّر 

 استخدامات األراضي، واحلراجة   في املكسيك بإمكانات تخفيف انبعاثات غير مستغلة. وتعتبر إجراءات تخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة وتدهور 

ً ملساندة ممارسات احلراجة املستدامة وحتسني اإلدارة املالية  الغابات (REDD) فرصة في إندونيسيا، مما يتيح حافزا
والضريبية في هذا القطاع.  

 النقل واملواصالت  مت حتديد فرص تخفيض االنبعاثات بتكلفة منخفضة في قطاع النقل واملواصالت وميكن استغاللها من خالل إجراءات 

وحتقيق  وخلق  (إندونيسيا)،  املرور  حركة  على  الطلب  جانب  وإدارة  واملواصالت  النقل  خطط  حتسني  مثل  متنوعة، 
صيانة  وحتسني  واملكسيك)،  (الهند  احلضري  العمران  ومناطق  املدن  في  اجلماعي  النقل  لوسائل  األمثل  االستخدام 
السريع  النقل  مثل  موجهة  خدمات  وإدخال  وإندونيسيا)،  (الهند  الطاقة  استخدام  كفاءة  معايير  و/أو  املركبات 

بالباصات (املكسيك). 

 تنفيذ السياسات  يعتبر حتليل وحتديد وتطوير إجراءات سياسات ملساندة تنفيذ سبل تنمية أكثر تخفيضاً النبعاثات غاز الكربون محاور تركيز 

شائعة في مختلف أنشطة برنامج الدراسات هذا. وينبغي تصميم أنشطة املساندة مبا يتالءم مع السياق احمللي والقطاع 
املعني. وحتتاج الصني إلى املساندة في النظر في آليات األسعار والسوق والضرائب بغية تشجيع االبتكار وإنتاج وتصدير 
تكنولوجيات ”خضراء“ جديدة. وحتتاج جنوب أفريقيا إلى مساندة في التنفيذ بغية حتقيق إستراتيجيتها لتحقيق كفاءة 
استخدام الطاقة على الصعيد الوطني. كما حتتاج إندونيسيا إلى املساعدة في إدماج قضايا تغيّر املناخ في خطط 
التنمية ووضع املوازنة الوطنية ووضع منهجيات تخفيض االنبعاثات من الصناعات التحويلية، وحتديد تعديالت أسعار 
الكهرباء وأنواع الوقود األحفوري. وحتتاج املكسيك إلى املساعدة في إنفاذ معايير كفاءة استخدام الطاقة والتنسيق فيما 

بني اجلهات احلكومية لالستفادة من وفورات مشتركة بني القطاعات.  

 التمويل  تواجه كافة البلدان حتديات في متويل االستثمارات واعتماد سياسات وبرامج مساندة. وتعتبر مصادر استثمارات القطاع العام 

ماً. فعلى سبيل املثال، يعتبر متويل برنامج حتسني  والقطاع اخلاص على السواء هامة، شاملة استثمارات األسر، في املضيّ قُدُ
كفاءة استخدام الطاقة في جنوب أفريقيا بنسبة 12 في املائة بحلول العام 2015 حتدياً رئيسياً، وجرى تقدمي املساعدة 

الفنية لها من خالل دراسة نظرت في آليات التمويل ألغراض كفاءة استخدام الطاقة. وعلى نقيض ذلك، تعتبر إندونيسيا 
ً مالياً وفرصة لتخفيض نشوء غاز الكربون في قطاع احلراجة.  تخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة وتدهور الغابات حافزا

 القدرات واملعرفة   هنالك طلب كبير في مختلف جوانب البرنامج على بناء القدرات ونقل املعارف بغية مساندة التحليالت الفنية واملشتركة 

بني القطاعات وحتليالت السياسات وأيضاً تنفيذها. ولكن االحتياجات كانت واسعة النطاق. فالهند احتاجت املساندة في 
تطوير أداة تخطيط من القاعدة إلى القمة بغية تقييم إمكانات تخفيف حدة االنبعاثات على أساس مستمر. واحتاجت 

جنوب أفريقيا املساندة في تدعيم املؤسسات اجلديدة واملؤسسات القائمة املكلفة بتنفيذ برامج حتقيق كفاءة استخدام 
الطاقة/وإدارة جانب الطلب عليها. كما احتاجت إندونيسيا املساندة من أجل وضع سياسات االستدامة التي تدمج قضايا 

البيئة وتغيّر املناخ في العمل السنوي على: اخلطط، واملوازنات، وعمليات التنمية املتوسطة األمد. 
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حتديد نطاق دراسة النمو املنخفض في االنبعاثات الكربونية  اخلطوة 2.  

بدون استثناء تقريباً، اعتبرت العوامل التالية حاسمة األهمية في جناح الدراسات الست: 

حتديد الدراسة باعتبارها نشاطاً ذا أولوية بالنسبة للحكومة املعنية  •

النهج املتسم باملرونة بشأن تصاميم وتنفيذ الدراسات الذي يستجيب ألولويات البلدان   •
املعنية

التحليل املتسم بالشفافية واملوضوعية الذي ”يبنيّ األمور كما هي“ بدون أفكار متصورة   •
مسبقاً

خطوات الدراسة تعاونية وتتمتع بااللتزام على الصعيد احمللي   •

حتديد رائد محلي — منظمة، أو جلنة، أو شخص — دون أن تكون له صالحية 
الدعوة لعقد اجتماعات 

االنبعاثات  حدة  تخفيف  فرص  استطالع  وخطوات  عملية  في  الستة  البلدان  دخول  مع 
واملتطلبات املالية والفنية والسياسات ذات الصلة، ظهرت أهمية العمل مع جهة تنسيق 
على الصعيد الوطني كعامل رئيسي في جناح الدراسة. وأصبح مندوبون عن هيئة التخطيط 
ووزارات املالية والبيئة واخلارجية − من بني آخرين − جهات تنسيق ألغراض هذه الدراسات تتيح 
التواصل مع اللجان احمللية املعنية بتغيّر املناخ (اجلدول 2). فبعض اللجان موجودة أصالً، ولكن 

ن عدد منها مندوبني مشتركني بني الوزارات.  جرى إنشاء أخرى أثناء إجراء الدراسة، وتضمّ

ضرورة تصويب نطاق وأهداف الدراسة مع سياسات البلد املعني بشأن تغير املناخ
من:  بكل  املتعلقة  واألهداف  الوطنية  السياسات  وثيقة/وثائق  من  الدراسات  استفادت 
الدراسات  ونطاق  أهداف  حتديد  بغية  وذلك  القطاعات،  وتنمية  والنمو،  املناخ،  تغيّر 
(اإلطار 1). وأدى هذا إلى فتح حوار بشأن النمو املنخفض في االنبعاثات الكربونية استفاد 
املناخ،  تغيّر  بشأن  الوطني  الصعيد  على  واملناقشات  القائمة،  التواصل  خطوط  من: 
واألنشطة القطاعية ذات الصلة. ومع أن التحليل املشترك بني القطاعات صعب − شامالً 
التواصل واملفاضالت بني: الزراعة، واستخدامات األراضي، وإمدادات الطاقة، واالستخدامات 
أخرى  قطاعات  بني  من  النفايات  من  التخلص  وإدارة  والنقل،  للطاقة،  والصناعية  املنزلية 
غاز  انبعاثات  حدة  تخفيف  لفرص  الشامل  التقييم  أجل  من  األهمية  حاسم  كان  فقد   −

الكربون (اجلدول 3). 

اجلدول 2: الشراكات الوطنية في دراسات حاالت بلدان منوها منخفض انبعاثات غاز الكربون

جهة التنسيق املؤسسة/املؤسسات الرئيسية   البلد 

اللجنة املشتركة بني الوزارات واملعنية بتغيّر املناخ (1999) وزارة اخلارجية، وزارة البيئة، وزارة العلوم والتكنولوجيا   البرازيل 

هيئة التنمية واإلصالح الوطنية هيئة التنمية واإلصالح الوطنية   الصني 

مجلس رئيس الوزراء املعني بتغيّر املناخ (2007) هيئة التخطيط، وزارة البيئة والغابات، وزارة الكهرباء    الهند 

الس الوطني املعني بتغيّر املناخ (2008) وزارة املالية، الس الوطني املعني بتغيّر املناخ    إندونيسيا 

اللجنة املشتركة بني الوزارات واملعنية بتغيّر املناخ (2005) اللجنة املشتركة بني الوزارات: الطاقة، البيئة، املالية    املكسيك 

وزارة البيئة والسياحة وزارة البيئة والسياحة، وزارة الطاقة، الهيئة الوطنية   جنوب أفريقيا 
لكفاءة استخدام الطاقة   
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اجلدول 3: دراسات حاالت بلدان منوها منخفض انبعاثات غاز الكربون: نقطة البدء، والنطاق، وأبرز السمات

نطاق دراسة حالة بلد منوه منخفض   

أبرز سمات الدراسة انبعاثات غاز الكربون  وثيقة/وثائق السياسات الوطنية   

منوذج استخدامات األراضي  تقييم إمكانية تخفيض احملتوى الكربوني   اخلطة الوطنية املعنية بتغير    البرازيل 
وتغيرات استخدامات األراضي في عملية التنمية   املناخ (2008)   

الطاقة املتجددة وكفاءة  وضع إستراتيجية/سياسة مساندة التنمية بغية   البرنامج الوطني بشأن تغيّر املناخ    الصني 
استخدام الطاقة تخفيض كثافة استخدام الطاقة  (2007)، اخلطة اخلمسية احلادية عشرة    

  (2010−2006)  

وضع مناذج من القاعدة إلى  تفصيل إستراتيجية فعالة التكاليف بغية   سياسة الطاقة املتكاملة (2006)، اخلطة    الهند 
القمة لقطاعات محددة وبناء  تخفيض كثافة غاز الكربون وتعزيز  اخلمسية احلادية عشرة (2012−2007)،    

قدرات النمو االقتصادي  خطة العمل الوطنية املعنية بتغيّر    
املناخ (2008)     

اخليارات اإلستراتيجية من  معاجلة قضايا اقتصاد كلّي متعلقة بتكاليف   خطة العمل الوطنية املعنية بتغيّر    إندونيسيا 
أجل التنمية وأثر التنمية منخفضة انبعاثات غاز الكربون   املناخ (2007)   

على النمو االقتصادي     

برنامج شامل لتخفيض  حتديد وحتليل خيارات منخفضة انبعاثات غاز   اإلستراتيجية الوطنية بشأن تغيّر    املكسيك 
انبعاثات غاز الكربون الكربون، والسياسات واستراتيجيات ذات الصلة   املناخ (2007)   

مساندة تنفيذ إستراتيجية  استعراض سيناريوهات طويلة األمد بشأن تخفيف   اإلستراتيجية الوطنية لالستجابة لتغيّر    جنوب أفريقيا 
كفاءة استخدام الطاقة حدة االنبعاثات ووضع استراتيجيات التنفيذ في   املناخ (2004)، سيناريو تخفيف حدة    

القطاعات الرئيسية   االنبعاثات طويل األمد   

ضرورة االنخراط باكراً مع أصحاب املصلحة املباشرة في عملية وضع اخلطط 
أصحاب  ويشمل  املباشرة.  املصلحة  أصحاب  من  واسعة  مجموعة  بني  الدراسة  هذه  جتمع 
البيئة،  ووزارة  الطاقة،  وزارة  مثل:  التنفيذية  احلكومية  الوزارات  احلكوميون  املباشرة  املصلحة 
تصدر  قطاعات  متثّل  التي  األخرى  والهيئات  الوزارات  عن  فضالً  املالية،  ووزارة  الصناعة،  ووزارة 
عنها انبعاثات غازات مسببة لالحتباس احلراري مشمولة بالدراسة. وتشمل هذه العملية غالباً 
مؤسسات قطاع عام وقطاع خاص، وقيادات اتمع املدني، ومجموعات في مركز حفز العمل 
في عدة قطاعات من االقتصاد (اإلطار 2). علماً بأن املنظمات غير احلكومية (NGOs) ومندوبي 
القوى العاملة والنساء واألقليات واملصالح الريفية يساندون االستجابة املتكاملة لتغيّر املناخ، 

بينما تساند مشاركة وسائل اإلعالم تدفق املعلومات وااللتزام الواسع النطاق بالنتائج. 

انخراط أصحاب املصلحة املباشرة منذ البداية مهمّ من أجل القضايا التالية:

األهداف والغايات ومعايير النجاح بالنسبة للدراسة  •
اخلبرة الوطنية املتوفرة واملساهمات الدولية الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة  •

حتليل األفق الزمني، شامالً االفتراضات الرئيسية وحدود الدراسة  •
يرتكزان  التي  واالفتراضات  التنمية  بشأن  املرجعي  والسيناريو  األساس  خط  سيناريو   •

إليها

قطاعات:  كافة  أو  بعض  تشمل  (عادة  التحليل  عمليات  تستهدفها  التي  القطاعات   •
الطاقة، والنقل، والصناعة، واحلراجة، واستخدامات األراضي، واألُسر)

االحتياجات من املوارد البشرية واملالية والفنية  •

وبعد  الدراسات.  أجل  من  العمل  ترتيبات  ويضع  الرأي  في  واالتفاق  االلتزام  يبني  االنخراط 
املباشرة،  املصلحة  وأصحاب  احلكوميني  النظراء  مع  منتظمة  اجتماعات  عقد  يتم  ذلك، 

وذلك بغية احلفاظ على التواصل وعرض النتائج األولية وطلب املعلومات التقييمية. 
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ل اخلطط الوطنية الصني والهند: الدراسات عن انخفاض انبعاثات غاز الكربون تسهّ

تستجيب دراسات النمو منخفض انبعاثات غاز الكربون لبيئة سياسات البلد املعني. فاخلطة اخلمسية احلادية عشرة 

في الصني وضعت هدفاً يتمثّل في تخفيض كثافة استخدام الطاقة بنسبة 20 في املائة بحلول العام 2011. وتساند 

هذه الدراسة تأكيد البرنامج الوطني املعني بتغير املناخ على كثافة استخدام الطاقة من خالل التركيز على التقييم 

والتحسني ووضع السياسات في ثالثة مجاالت محددة هي: إعادة تقييم الغايات احملددة للطاقة املتجددة، وسبل النمو 

والقضايا املتصلة بها، وحتسني كفاءة نقل وتوزيع الكهرباء وإنتاج اإلسمنت. 

بتغيّر  املتعلقة  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  أطراف  مؤمتر  أجل  من  الدولي  البنك  أعدها  دراسة  قارنت  الهند،  في 

املناخ الذي عقد في بالي (2007) أوضاع انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري بأوضاعها في بلدان أخرى، وحظيت 

بالثناء من وزارة اخلارجية الهندية. وفيما بعد، طلبت هيئة التخطيط الهندية مساندة دراسة انخفاض انبعاثات غاز 

اخلمسية  واخلطة  املتكاملة (2006)  الطاقة  سياسة  مع  العمل  هذا  تصويب  في  الدراسة  فريق  مع  وتعاونت  الكربون 

احلادية عشرة (2007−2012). واكتسبت الدراسة الزخم الحقاً بني الوزارات األخرى مع بداية ظهور النتائج األولى. 

البرازيل:التعاون في ااالت العامة

نت بداية انخراط أصحاب املصلحة املباشرة سلسلة من املشاورات وثالثة اجتماعات مع منظمات.  تضمّ

سلسلة املشاورات: فبراير/شباط − مايو/أيار 2007. جرى عقد مناقشات مكثفة مع حوالي 60 شخصاً من جهات: 
احلكومة، والقطاع اخلاص، واألكادمييني، واملنظمات غير احلكومية، وذلك بغية إيضاح واختبار وتعديل فكرة الدراسة. ومت 

تشكيل جلان من أصحاب املصلحة املباشرة لوضع خطوات الدراسة شاملة: حتديد أحدث املعلومات واألدوات الفنية، 

وإعداد جرد للمعارف احلالية احمللية، ووضع أولويات استثمار املوارد، وحتديد املوارد البشرية (سواء على الصعيد الوطني 

وضمن جماعة العاملني في التنمية). كما مت حتديد اخلطط احلكومية الرسمية جنباً إلى جنب مع مجاالت التخفيف 

الكبير املمكن في االنبعاثات (محور الدراسة وحدود املشروع) وأين يتطلب األمر املزيد من الدراسة في ضوء املعلومات 

املتوفرة حالياً (املعلومات اإلضافية). 

أيام  ثالثة  مدى  على  االجتماع  وامتد  للدراسة.  األساس  االجتماع  هذا  وضع   .2007 سبتمبر/أيلول  األول:  االجتماع 
ببناء  قام  وهو:  وأكادمييني.  حكومية،  وزارات  و 10  حكومية،  غير  منظمات  ذلك:  في  مبا  شخصاً،  فيه 70−60  واشترك 

التزام احلكومة بالدراسة، ودعم الشراكات مع وزارات اخلارجية والعلوم والتكنولوجيا والبيئة، وساعد في جعل الدراسة 

عملية تفاعلية حتدث في اال العام البرازيلي. وعرض اخلبراء احملليون في هذا االجتماع وجهات نظرهم بشأن تصاميم 

الدراسة.

االجتماع الثاني: أبريل/نيسان 2008. مت تنفيذ عرض للجنة اخلاصة املكلفة بإعداد اخلطة الوطنية املعنية بتغيّر املناخ 
ة في هذا االجتماع  في مناسبة جرت في يوم واحد اشترك فيها خبراء محليون رئيسيون. ومت جمع معلومات تقييمية هامّ

الذي ناقش أيضاً سيناريو الشرعية القانونية: ما هي املكاسب التي تتحقق من تخفيف حدة االنبعاثات إذا مت إعمال كافة 

القوانني ذات الصلة؟ وجرى تكليف الفريق بتسليم نتائج باكرة إلى اللجنة من أجل املعلومات التقييمية. 

االجتماع الثالث: مارس/آذار 2009. مت عرض النتائج الناشئة ملندوبني عن 10 وزارات. 

اإلطار 1. 

اإلطار 2. 
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حتديد االحتياجات من املوارد

مالءمة  محلي،  التزام   − كبيرة  مكاسب  عن  تسفر  العملية  لهذه  التفاعلية  الطبيعة 
عن  تسفر  ولكنها   − البشرية  املوارد  وتنمية  نفسها،  الدراسة  بعد  االستدامة  الدراسة، 
 − دوالر  مليون   0.5) الدراسات  تكاليف  تباينت  املالية.  والتكلفة  الوقت  حيث  من  تكاليف 
أمام:  اال  أفسح  ما  وهذا   .ً شهرا حوالي 30  تنفيذها  واستغرق  أمريكي)  دوالر  مليون   1.5
املشاركة املفيدة من جانب أصحاب املصلحة املباشرة، وحتقيق شفافية واستدامة عملية 
الدراسة، وبناء القدرات احمللية. فعلى سبيل املثال، انقضت السنة األولى من فترة الدراسة 
اخلاصة باملكسيك في االتفاق على أهداف ونطاق الدراسة والتعاقد مع أعضاء الفريق، بينما 
مت تكريس السنة الثانية لعمليات التحليل وتسليم النتائج. وفي حالة البرازيل والهند، مت 
تكريس جهود كبيرة لوضع مناذج التحليل بشأن استخدامات األراضي وخطط الطاقة، على 
التوالي، التي لم تكن متوفرة عند بدء الدراسة املعنية. وفي عدد من الدراسات، تطلب األمر 
عمليات  التمويلية املتعددة التي أدت إلى تعقيد  وقتاً إضافياً من أجل إدارة تدفقات املوارد 

إدارة الدراسات واإلبالغ عنها وتسليم نتائجها. 

إقامة فريق قوي

انخراط  على  احلفاظ  على  وتعمل  التحليالت،  وإجراء  البيانات  بجمع  الدراسات  فرق  تقوم 
أصحاب املصلحة املباشرة طوال الفترة الالزمة وحتى مرحلة التنفيذ. علماً بأن لتشكيلة 
بغية  البداية  في  احلكوميني  النظراء  مع  رئيسي  مناقشة  موضوع  وهي  أهميتها  الفريق 
العملية  اخلبرة  فجوات  حتديد  عن  فضالً  املرغوب،  احمللي  التمثيل  على  اتفاق  إلى  الوصول 
خبرات  على  للحصول  احلكومة  سعت  الهند،  في  الدولية.  املساندة  متطلبات  وحتديد 
كانت  البرازيل،  وفي  الكربون.  غاز  انبعاثات  منخفض  النمو  تقييمات  وردف  لتكميل  دولية 
تضمنت  الستة،  البلدان  وفي  (اإلطار 3).  احملليني  اخلبراء  استخدام  بشأن  صريحة  احلكومة 
ً لطبيعة  فرق الدراسة في معظم األحيان خبراء محليني ساندتهم مساعدات فنية. ونظرا
تطلب  مما  الدراسات،  من  كل  في  متعددة  فرق  انخرطت  القطاعات،  بني  املشترك  العمل 
أجل  من  ضرورياً  القوي  التواصل  ويعتبر  النواجت.  تسليم  وجدولة  النتائج،  وتكامل  تنسيقاً 

حتقيق كفاءة الدراسة. 

تعبئة املوارد   اخلطوة 3.  
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اختيار فرق دراسة النمو منخفض انبعاثات غاز الكربون 

في البرازيل، كانت احلكومة صريحة في مرحلة حتديد نطاق الدراسة بشأن ضرورة حتديد الفرق التي يتم اختيارها لكل 

جزء من الدراسة من خالل عملية تشاور مع أصحاب املصلحة املباشرة ومن قاعدة عريضة من اخلبراء احملليني. وبناء على 

ذلك، متت دعوة اخلبراء احملليني لتقدمي عروض في اجتماعات أصحاب املصلحة املباشرة بشأن رؤيتهم فيما يتعلق بكيفية 

استخدامات األراضي (7 فرق) والطاقة (6 فرق).  سير العمل. وهذا أدى إلى خلق 19 فريقاً غالبيتها تعمل على قضايا 

وعملت الفرق الستة الباقية على قضايا النقل والتخلص من النفايات والقضايا املشتركة بني القطاعات. وجرى اختيار 

املشاركني من وزارات وهيئات حكومية، وأيضاً من: مؤسسات أكادميية، ومؤسسات، ومنظمات غير حكومية، وشركات 

استشارات. وأتاح مزيج املشاركني هذا اخلبرة احمللية والشرعية في اال العام. 

بناء قدرات االنخراط املشترك بني القطاعات 
في الدراسات الست، سعت الوزارات احلكومية وأصحاب املصلحة املباشرة من القطاعني 
احلوار  أجل  من  وإستراتيجية،  فنية  قدرات  بناء  في  املساعدة  على  للحصول  واخلاص  العام 
والتفكير في سياسات تخفيض انبعاثات غاز الكربون وإستراجتيات تخفيف حدة االنبعاثات 
فيما بني القطاعات وفيما يتخطى احلدود التقليدية. فوزارات االقتصاد واملالية على سبيل 
املثال احتاجت إلى حتسني فهم قطاعاتها التي تصدر عنها االنبعاثات والتفاعالت فيما بني 

القطاعات. 

يتم تسهيل بناء القدرات من خالل تفاعالت منظمة ومجدولة عادة فيما بني: أعضاء 
فضالً  املباشرة،  املصلحة  وأصحاب  واخلبراء،  املعنية،  احلكومية  والوزارات  املعني،  الفريق 
بني  فيما  مشتركة  مناقشات  أجل  من  واحليّز  الوقت  تتيح  واجتماعات  عمل  حلقات  عن 
الكربون  غاز  انبعاثات  منخفض  النمو  دراسات  جتلب  بذلك،  القيام  خالل  ومن  القطاعات. 
احلوار بشأن املناخ من وزارة البيئة (وهي املسؤولة تاريخياً عن احلوار الدولي) إلى أجزاء أخرى 
من احلكومات (على الصعيد الوطني وفي األقاليم)، والسيما تلك الوزارات والهيئات التي 
تتعامل مع التمويل والقطاعات التي لديها فرص كبيرة لتخفيف حدة أو الحتجاز انبعاثات 
في  واملعرفة  اخلبرة  من  ويستفيد  القطاعات  بني  فيما  التواصل  هذا  ويبني  الكربون.  غاز 
قطاعات منفردة كالطاقة والنقل، وذلك في مساندة تهيئة نظرة متكاملة عن فرص النمو 

منخفض انبعاثات غاز الكربون وعن األولويات في مختلف قطاعات االقتصاد. 

ل االجتماعات واملؤمترات اإلقليمية والدولية للفرق في البلدان التعلم وتبادل  كما تسهّ
غير  التبادل  يكمله  ما  وهذا  العاملي.  الصعيد  على  ونظرائهم  جيرانهم  مع  العمل  خطط 
شاركت  املثال،  سبيل  فعلى  بلدان.  ستة  عن  دراسات  ست  بني  فيما  للمعرفة  الرسمي 
الطويل  األمد  االنبعاثات في  حدة  تخفيف  لسيناريوهات  الزمالي  االستعراض  البرازيل في 
النقل  خطط  منوذج  والبرازيل  إندونيسيا  تستخدم  بينما  أفريقيا،  بجنوب  اخلاصة   (LTMS)
الهندي. ويتم تنظيم ومتويل الدورات والتعاون الفني من خالل مؤسسات ثنائية ومؤسسات 
القدرات  بناء  خطة   4 اإلطار  ويوجز  مركزة.  تعليمية  فرص  إتاحة  بغية  األطراف  متعددة 
املستخدمة في إندونيسيا بينما يروي اإلطار 5 خبرات عملية في مختلف جوانب برنامج 

لتخفيض انبعاثات غاز الكربون في حتقيق استدامة انخراط أصحاب املصلحة املباشرة. 

اإلطار 3. 

بناء القدرات   اخلطوة 4.  
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بناء القدرات في دراسة خيارات التنمية منخفضة 
انبعاثات غاز الكربون في إندونيسيا 

املؤدية إلى  الفترة  الدراسة. ففي  خطوات  محددة في  قدرات  بناء  أنشطة  بدمج  إندونيسيا  قامت 

مؤمتر األطراف الذي عقد في بالي في العام 2007 والفترة التي أعقبت ذلك املؤمتر، سعت احلكومة 

الدراسة  فريق  مع  املالية  وزارة  وتعاونت  وأثره.  املناخ  تغيّر  بقضايا  يتعلق  فيما  قدراتها  تدعيم  إلى 

بشأن أنشطة لتطوير املعرفة واخلبرة العملية في األوضاع الوطنية والدولية: 

التعلّم من خالل املمارسة − اجتماعات منتظمة مع مجموعة العمل بغية التوصل إلى نتائج   •
ز. موجزة في إطار بناء املعرفة على نحو سريع ومركّ

التعلّم من خالل االنخراط على الصعيد الدولي − في العام 2007 والعام 2008، شارك موظفون   •
نظراء  مع  وتعاونوا  وعرضوا  عاملية،  مناسبات  في  املالية  وزارة  من  عمل  ومجموعات  رئيسيون 

دوليني.

التعلّم من خالل التعاون الفني − إضافة إلى التعاون بشأن دراسات النمو منخفض انبعاثات   •
برنامج  مانحة:  جهات  متولها  التي  والدراسات  االستشاريني  مع  التفاعل  ن  تضمّ الكربون،  غاز 

األسترالية  والوكالة   ،(JICA) الدولي للتعاون  اليابانية  والوكالة   ،(UNDP) اإلمنائي املتحدة  األمم 

جهات  بني  من   (DANIDA) الدولية  للتنمية  الدامنركية  والوكالة   ،(AUSAID) الدولية  للتنمية 

أخرى. 

االقتصاد  ووزارة  املالية  وزارة  من  موظفون  شارك   − البيئة  اقتصاديات  دورات  خالل  من  التعلّم   •
معهد  تنفيذها  في  اشترك  البيئة  باقتصاديات  مختصة  دورة  في  التنسيق  بعملية  القائمة 

البنك الدولي والبنك اآلسيوي للتنمية. 

 World Bank, “Low Carbon Development Options for Indonesia: Phase 1 Status Report and بتصرف عن
 .Findings,” November 2008

اإلطار 4. 
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إدامة انخراط أصحاب املصلحة املباشرة: أمثلة من امليدان 

احلكومة  إستراتيجية  من  كجزء  سريعاً  القبول  الكربون  غاز  انبعاثات  منخفض  النمو  دراسة  لقيت  املكسيك،  في 
املستمرة بشأن تغيّر املناخ. وحافظ استمرار احلوار طوال خطوات الدراسة على مستوى عال من التفاعل. وجرى عقد 
ل التحادث واملعلومات التقييمية. وكانت  اجتماعات منتظمة مع وزارة املالية واللجنة املشتركة بني الوزارات، مما سهّ
حلقات العمل لفائدة أصحاب املصلحة املباشرة سمة منتظمة في خطة العمل ووسيلة فعالة جلمع األفكار والتحقق 

من خيارات تخفيف حدة االنبعاثات مع مجموعة واسعة من مجموعات املصالح. 

أكثر  نهج  اعتماد  ومت  املباشرة  املصلحة  أصحاب  قدرات  بناء  على  محدد  طلب  هنالك  كان  وإندونيسيا،  الهند  وفي 
تنظيماً في التعاون مع املنظمات الثنائية واملتعددة األطراف بغية عقد دورات موجهة وحلقات عمل ومؤمترات أو أنشطة 
نقل معرفة فنية بشأن تغيّر املناخ والتنمية. وفي جنوب أفريقيا، أدمجت احلكومة مستويات عالية من انخراط أصحاب 
املصلحة املباشرة طوال مراحل وضع التصاميم واالستعراض من أجل سيناريو التخفيف طويل األمد. وفيما يلي تبيان 

ألداة أفريقيا اجلنوبية بشأن اخلطط الوطنية.

فريق بناء السيناريو من بني 
أصحاب املصلحة املباشرة 

مبا في ذلك مندوبني عن: احلكومة، والعمال، واتمع املدني، 
والقطاع اخلاص، ومؤسسة كهرباء جنوب أفريقيا العامة، ومؤسسة 

“ Sherpa جنوب أفريقيا للفحم احلجري والنفط والغاز ”مجموعة

فريق اإلدارة والتسهيل

فرق البحوث برئاسة جامعة 
مدينة الكاب

عملية حتديد أصحاب 
املصلحة املباشرة

 مجموعة رفيعة
املستوى

”مجموعة سياسية“
مجلس الوزراء

اعتماد

 حددت سيناريوهات االنبعاثات
 التي تناسب السياق على

أفضل نحو سيناريوهات من وضع أصحاب املصلحة املباشرة:
1. طوّرت أطر خلفية مرجعية

2. خلقت سيناريوهات انبعاثات

 .World Bank, “Low Carbon Study: South Africa,” Presentation, April 2009 :املصدر

سيناريوهات تخفيف حدة االنبعاثات في األمد الطويل

اإلطار 5. 
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انبعاثات  جرى استخدام أربع خطوات منهجية رئيسية في أكثر دراسات النمو منخفض 
غاز الكربون شمولية، وذلك بغية إقامة تنمية منخفضة انبعاثات غاز الكربون ووضع صورة 

ألوضاع االنبعاثات في االقتصاد املعني:

الغازات  انبعاثات  مستقبل  تقديرات  وضع  املرجعي.  أو  األساس  خط  سيناريو  حتديد   .1
املسببة لالحتباس احلراري باالتساق مع األهداف التنموية طويلة األمد في البلد املعني 

والتنمية دون تغيير في املنهجية. 

حتديد نوع وكمية خيارات منخفضة انبعاثات غاز الكربون. استخدام خيارات تخفيف   .2
حدة االنبعاثات واحتجازها باالتساق مع األهداف التنموية. 

استخدام  الكربون.  غاز  انبعاثات  منخفضة  للخيارات  املصاحبة  التكاليف  تقييم   .3
معدالت العائدة السارية املفعول، وحتليل التكاليف واملنافع، وحتليل احلساسية (والسيما 

بالنسبة لالستثمارات كثيفة استخدام رؤوس األموال)، وأدوات التحليل األخرى. 

وضع سيناريو/سيناريوهات منخفض/منخفضة انبعاثات غاز الكربون. احلفاظ على   .4
االتساق مع أهداف التنمية الوطنية طويلة األمد. 

الفروق  تعكس  التي  واالفتراضات  املقاربات  من  مجموعة  إلى  األربع  اخلطوات  هذه  ترتكز 
مناذج  وضع  أو  القطاعات  حتليل  في  املستخدمة  واملنهجيات  املعنية  الدراسات  أهداف  في: 
لها، والتنوعات في تاريخ البدء واالنتهاء بالنسبة للنماذج منخفضة انبعاثات غاز الكربون 
(العديد يعمل حتى العام 2030 باالتساق مع الهيئة الدولية املعنية بتغيّر املناخ)، واملناهج 
البديلة بشأن حتديد السيناريوهات املرجعية أو سيناريوهات التنمية دون تغيير في املنهجية. 
قيمة  حتديد  أجل  من  خصم  معدل  اإلندونيسية  الدراسة  تستخدم  ال  املثال،  سبيل  وعلى 
االنبعاثات من الغازات املسببة لالحتباس احلراري. بينما تطبق املكسيك معدالً ثابتاً هو 10 
في املائة وتستخدم الدراسة الهندية معدل خصم هو 12 في املائة يهبط مع مرور الزمن 
إلى 10 في املائة. أما الدراسة البرازيلية فتنظر بدالً من ذلك في العوامل احلقيقية بشأن 
التنفيذ، والقطاع اخلاص، ومعدالت العائد اخلاصة بها بغية تقييم السعر التعادلي بالنسبة 
لغاز الكربون، وهذا نهج مت وضعه بالتعاون مع مؤسسة مالية محلية. وهذه الفروق تؤثر 
في النتائج − مما يؤثر في تقديرات التكاليف اإلضافية لتخفيض انبعاثات الغازات املسببة 
لالحتباس احلراري على سبيل املثال − وحتد من إمكانية املقارنة بني الدراسات التي تقوم بها 
هيئات مختلفة في البلد نفسه وبني الدراسات في بلدان مختلفة. وهذه قضايا ميكن أن 

تزيد معوقاتها اهتمامات مناذج لها أصحابها أو قضايا شفافية البيانات. 

انبعاثات غاز  منخفضة  السيناريوهات  املرجعية أو  السيناريوهات  الدراسات  يضع معظم 
الكربون اخلاصة بها، وتختار أدوات وضع مناذج ذات صالحية دولية ميكن تعديلها على أفضل نحو 
حسب احتياجات القطاعات املعنية وأهداف البلدان املعنية. ويتوقف اختيار النموذج − اقتصادي 
كلي، أو من القاعدة إلى القمة، أو مالي − على: نطاق التحليل املعني، والقطاع اخلاضع للدراسة، 
واملوارد والبيانات املتوفرة محلياً (اجلدول 4). فالدراسة اإلندونيسية ركزت على النماذج االقتصادية 
فكرة  إتاحة  بغية   (CGE) للحساب  القابل  العام  التوازن  باستخدام  السيناريو  ووضع  الكلية 
عامة عن انعكاسات بدائل السبل منخفضة انبعاثات غاز الكربون (اإلطار 9). وفي املكسيك، 
استخدمت الدراسة نهج من القاعدة إلى القمة بغية تقييم وحتديد أولويات 40 من اخليارات 

منخفضة انبعاثات غاز الكربون بالنسبة للفترة من العام 2007 وحتى العام 2030 (اإلطار 10). 

استخدامات  وتغيّر  األراضي،  استخدامات  بشأن:  جديدة  مناذج  وضع  مت  البرازيل،  وفي 
األراضي، واحلراجة، وخطط الطاقة − على التوالي − نتيجة لالفتقار إلى أدوات متوفرة في 
األساسية  لألوضاع  الدقيق  التوثيق  ل  سهّ وهذا  الدراسة.  أهداف  تستوفي  العام  القطاع 
القطاعات  سيناريوهات  مناذج  حالياً في وضع  القائمة  الوطنية  اخلطط  وتضمني  املرجعية 
من  والتأكد  البيانات،  جمع  بغية:  واملوارد  الزمن  حيث  من  بتكلفة  ولو  و7)،   6 (اإلطاران 

شفافيتها، وتسهيل القدرة على احلصول على املعلومات وفهمها والتحقق منها. 

وضع سبل منخفضة انبعاثات غاز الكربون منوذجية   اخلطوة 5.  
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منوذج النمو منخفض انبعاثات غاز الكربون في الهند

عملت حكومة الهند مع فريق الدراسة في وضع منوذج منو منخفض انبعاثات غاز الكربون (LCG) ميكن استخدامه كأداة 

تخطيط من أجل حتليل القطاعات الرئيسية وتقييم أثر خيارات السياسات على مستويات انبعاثات الغازات املسببة 

يجعله  مما   ،Excel/ Visual Basic برنامجي على  مبني  القمة  إلى  القاعدة  من  هندسة  منوذج  وهو  احلراري.  لالحتباس 

سهل االستخدام ومنخفض التكلفة وجاهز لالستخدام املستمر. 

وغير  السكنية  واملباني  والنقل،  الكهرباء،  نقل  االقتصاد:  في  رئيسية  قطاعات  خمسة  في  النموذج  هذا  وينظر 

لت معاً 60 في املائة من انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري في الهند  السكنية، والصناعة، وهي قطاعات شكّ

ن ذلك النموذج واضعي اخلطط من: حتليل الطلب  في العام 2004، وأكثر من 400 من اإلجراءات التدخلية املمكنة. وميكّ

الغازات  انبعاثات  وحساب  املصاحبة،  التكاليف  تقديرات  ووضع  انبعاثات،  عن  تسفر  التي  األنشطة  على  املستقبلي 

منخفض  الهندي  النموذج  ويضع  العام 2030.  حتى  اتلفة  التنمية  سيناريوهات  مبوجب  احلراري  لالحتباس  املسببة 

انبعاثات غاز الكربون توقعات الطلب على الطاقة من القاعدة إلى القمة ويقابل جانب العرض مع جانب الطلب. ويتم 

تقييم الطلب في كل من القطاعات من حتليل محاكاة عدد من املتغيرات، شاملة: إجمالي الناجت احمللي، وعدد السكان، 

والتوزّع العمري، وحجم األسرة، والدخل، واملوقع (مناطق حضرية أو ريفية). 
ً إلى خطط  جرى استخدام ذلك النموذج في الهند للتوصل إلى سيناريوهات منخفضة انبعاثات غاز الكربون استنادا

في  االختصاصيني  مع  واملشاورات  الالحقة  اخلمسية  واخلطط  عشرة  احلادية  اخلمسية  اخلطة  الهند،  في  القطاعات 

القطاعات. ومن املفترض أن يكون معدل النمو السنوي للطلب التجاري على الطاقة للمباني غير السكنية وقطاعي 

ً إلى التوقعات في سياسات الطاقة املتكاملة للعام 2006. كما مت  الصناعة والزراعة ما بني 4.3 و 5.1 في املائة استنادا

أخذ مختلف توقعات النمو وعدد السكان في االعتبار. وفي إطار استشراف املستقبل، ميكن حلكومة الهند صقل ذلك 

هيئة  إلى  النموذج  ذلك  نقل  وسيتم  الهند.  واقع  باستمرار  يعكس  مبا  البيانات  وحتديث  االفتراضات،  وتغيير  النموذج، 
التخطيط بعد إجناز الدراسة. 

 .“India: Strategies for Low Carbon Growth,” Preliminary Report, World Bank, June 2009 بتصرف عن

اجلدول 4: مناذج دراسات بلدان منوها منخفض انبعاثات غاز الكربون 

التعليق املنشأ  النموذج   البلد 

مع استخدام مناذج إضافية قائمة حالياً  وضعه فريق   منوذج توازن جزئي واقتصاد كلي مصمم خصيصاً    البرازيل 
من أجل قطاعات: الطاقة، والنقل،  الدراسة  لقطاعات: استخدام األراضي، وتغير استخدام    

والتخلص من النفايات األراضي، واحلراجة    

مصمم ألغراض االستخدام املستمر  وضعه فريق  منوذج من القاعدة حتى القمة    الهند 
بتكلفة رخيصة، وسهولة حتديث وصقل  الدراسة   سهل االستخدام معتمد على    

التوقعات    Visual Basic وبرنامج Excel برنامج  

استخدم النموذج  بني على أساس العمل على مناذج التوازن العام    إندونيسيا 
القائم حالياً  القابل للحساب القائمة حالياً   

تضمن نواجت من نظام خطط بدائل  استخدم النموذج     − LEAP نظام خطط بدائل الطاقة طويل األمد  املكسيك 
الطاقة طويل األمد في منوذج التوازن  القائم حالياً  منوذج مدخالت/مخرجات من القاعدة إلى القمة    

العام القابل للحساب اخلاص وضعه معهد ستوكهولم للبيئة من أجل خطط     
باملكسيك بدائل الطاقة طويلة األمد    

قام بتحليل االنعكاسات على مسارات  منوذج قائم حالياً   مبني على أساس إطار ماركال بشأن وضع   جنوب أفريقيا  
انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس  استخدمه فريق   مناذج الطاقة الوطنية   

احلراري على الصعيد الوطني  البحوث الوطني    
بشأن االستعراض     

الزمالي لسيناريوهات  
تخفيف حدة االنبعاثات  

في األمد الطويل  

اإلطار 6. 
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وضع مناذج بشأن استخدامات األراضي وإزالة الغابات في البرازيل في املستقبل

في  إزالتها  مدى  توقع  الغابات  إزالة  عن  الصادرة  االنبعاثات  حدة  تخفيف  خيارات  استطالع  يتطلب 
املستقبل. ومن أجل محاكاة استخدامات األراضي وتغير استخدامات األراضي مستقبالً في البرازيل، 

دمج فريق دراسة النمو منخفض انبعاثات غاز الكربون بني منوذجني: 

مفاوضات  معهد  طوره  الذي   ،(BLUM) البرازيل  في  األراضي  استخدامات  منوذج  اقتصادي:  1.  منوذج 
تغيّر  وتقيس  البرازيل  مساحة  توزّع  تقديرات  تضع  منذجة  عملية  وهو   (ICONE) الدولية  التجارة 
الرئيسية  املنتجات  لكافة  بالنسبة  والطلب  العرض  لديناميكيات  نتيجة  األراضي  استخدامات 
والقطن،  والبقوليات،  واألرز،  والذرة،  الصويا،  محاصيل:  ومنها  األراضي  استخدام  على  املتزاحمة 

وقصب السكر، واملراعي، والغابات اإلنتاجية. 

مركز  وضعه  الذي   ،(SIM Brazil) البرازيل  محاكاة  جغرافية:  مبرجعية  الفضاءات  حتديد  2.  منوذج 
االستشعار عن بعد التابع إلدارة رسم اخلرائط في جامعة ميناس غيرايس، وهو يسهل التوقعات 
وفقاً  بكاملها  للبرازيل  بالنسبة  الزمن  مرور  مع  املستقبل  في  األراضي  الستخدامات  الفضائية 

لسيناريوهات مختلفة. 

جرى وضع كال النموذجني بغية الوفاء باحتياجات هذه الدراسة. علماً بأن النموذج ”محاكاة البرازيل“ 
ال يغيّر البيانات املأخوذة من النموذج االقتصادي بشأن توقعات استخدام األراضي، بل يجد مكاناً لها 
العمراني،  واجلذب  الطرق،  عن  والبعد  الزراعي،  االستعداد  مثل:  االعتبار،  في  مختلفة  معايير  أخذ  مع 
وتكلفة النقل إلى املوانئ، واالنحدار، واملسافة عن املناطق التي مت حتويلها. ويعمل البرنامج ”محاكاة 
ل إلى خرائط ديناميكية شديدة التفصيل.  ل التوصّ البرازيل“ على مستوى حتديد عند 1 كم2، مما يسهّ

وميكن وصف تلك املنهجية كما يلي: 

حتديد املناطق املناسبة للتوسع.    اخلطوة 1:  

اخلطوة 2:   وضع منوذج اقتصادي بغية توقع مقدار تغير استخدامات األراضي ضمن كل من األنشطة 
(إزالة الغابات، وتربية املواشي، والزراعة). 

اخلطوة 3:   وضع منوذج جغرافي من أجل توزّع فضاءات األراضي الالزمة لكل من األنشطة سنوياً، ومن 
هنا تخصيص أين وكيف حتدث تغيرات استخدامات األراضي. 

اخلطوة 4:  حساب االنبعاثات الصادرة عن تغيرات رصيد الكربون من خالل تغيير الغطاء النباتي األصلي 
والعمليات  املواشي  تربية  عمليات  عن  تصدر  التي  املباشرة  االنبعاثات  وأيضاً  التربة  وأنواع 

الزراعية.

يتم إجراء احلسابات مرتني، أوالً من أجل السيناريو املرجعي ومن ثم من أجل السيناريو منخفض انبعاثات 
غاز الكربون. فانخفاضات االنبعاثات الذي يتم مبوجب السيناريو منخفض انبعاثات غاز الكربون ميكن 

مقارنتها باالنبعاثات املتوقعة مبوجب السيناريو املرجعي.

 .World Bank, “Brazil Low Carbon Country Case Study,” June 2009 بتصرّف عن

حدة  تخفيف  لسيناريوهات  الزمالي  االستعراض  على  أفريقيا  جنوب  دراسة  ركزت 
االنبعاثات في األمد الطويل، فضالً عن املساعدة في تنفيذ توصياتها (اإلطار 8). كما سعت 
دراسة املكسيك للحصول على استعراض ”خارجي“ لتحليالت قطاعات: النقل، والطاقة، 

والنفط، والغاز من خالل منظمات بحثية غير حكومية عاملة في جنوب أفريقيا. 

اإلطار 7. 
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سيناريوهات تخفيف حدة االنبعاثات في األمد الطويل في جنوب أفريقيا

طلبت إدارة شؤون البيئة والسياحة في جنوب أفريقيا املساندة في إجناز استعراض زمالي لسيناريوهات 

حدة  تخفيف  سيناريو  بوضع  وقام   .2050−2000 للفترة  الطويل  األمد  في  االنبعاثات  حدة  تخفيف 

االنبعاثات في األمد الطويل فريق وطني في جامعة مدينة الكاب وعملية تشاور مستفيضة مع أصحاب 

املصلحة املباشرة من هيئات حكومية ومؤسسات أعمال ومجتمع مدني. وهي تتضمن أربعة أجزاء: 

الفحم  وتكنولوجيات  البديلة  (الطاقة  الكهرباء  توليد  بشأن  وسيناريوهات  الطاقة  بشأن  مناذج   .1

احلجري النظيفة) وإجراءات كفاءة استخدام الطاقة/وإدارة جانب الطلب؛ 

مناذج غير الطاقة، شاملة: عمليات الصناعات، وقطاعات النقل والزراعة واحلراجة؛   .2

مناذج اقتصاد كلي بغية وضع تقديرات تكاليف تخفيف حدة تغير املناخ وأثرها على االقتصاد وخلق   .3

فرص العمل؛ و 

أثر تغيّر املناخ والتكيّف معه.   .4

بلدان  من  مساهمات  ن  وتضمّ محليني  وخبراء  دوليني  خبراء  من  الزمالي  االستعراض  فريق  تألف 

تنفيذ  بشأن  توصيات  االستعراض  فريق  ووضع  كالبرازيل.  مماثلة  دراسات  على  عاملة  أخرى  نامية 

السياسات  خيارات  ضرورة  ذلك  في  مبا  الطويل،  األمد  في  االنبعاثات  حدة  تخفيف  سيناريوهات 

بالنسبة  وعرض  وتطوير  وبحوث  وتطوير  وبحوث  القطاعات  واستراتيجيات  التنظيمية،  واللوائح 

للتكنولوجيات املتقدمة بغية حتقيق املكونات اخلاصة بتخفيف حدة االنبعاثات. وأكد االستعراض 

على أهمية وضع تقديرات االحتياجات من االستثمارات الكلّية والتعاون الدولي بشأن التمويل ونقل 

التكنولوجيا. 

 .World Bank, “South Africa: Low Carbon Growth Strategy Concept Note,” October 2007 بتصرّف من

يتم حتديد إجراءات التخفيف ذات األولوية − التي تركز على اإلجراءات التدخلية التكنولوجية 
وأيضاً السياسات واللوائح التنظيمية واألطر املؤسسية املساندة − باالستفادة من نتائج 

النماذج وحتليل التكاليف واملنافع/واحلساسية. 

يجري استخدام مناهج ومقاربات مختلفة من أجل حتديد أولويات اإلجراءات التدخلية من 
حيث إمكانية تخفيض انبعاثات غاز الكربون وتكاليف تنفيذه. ويستخدم معظم الدراسات 
تكاليف  منحنى   (2 (الشكل  االنبعاثات  تخفيف  خيارات  أولويات  حتديد  في  تساعد  التي 
التخفيف الهامشية، الذي يحدد إمكانية تخفيض انبعاثات غاز الكربون مقابل تكاليف 
التخفيف (دوالر/طن غاز ثاني أكسيد الكربون) بالنسبة موعة من التكنولوجيات، علماً 
بأن محدوديته الرئيسية هي التركيز الوحيد على تكاليف التكنولوجيا. وتتم إتاحة تكاليف 
معوقات  ومعاجلة  التنظيمية  واللوائح  السياسات  إجراءات  وضع  مثل  األخرى−  التنفيذ 

التنفيذ وهيكلة احلوافز − من خالل حتليالت إضافية لهيكل السوق وأطر السياسات. 

اإلطار 8. 

حتديد خيارات تخفيف حدة انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري   اخلطوة 6.  
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إطار حتليل األثر االقتصادي في إندونيسيا

ً إلى منوذج املدخالت/ارجات  مت وضع منوذج توازن اقتصادي عام متكامل من القاعدة إلى القمة استنادا
للعام 2005 اخلاص بكل من: قطاع التجارة، وتدفقات عوامل اإلنتاج، والتحويالت احلكومية. وهو من 
أستراليا  وجامعة   (CSIRO) أستراليا  في  والصناعية  العلمية  للبحوث  الكومنولث  مؤسسة  وضع 
اعتماد نهج  للتنمية الدولية (AUSAID) ومت  األسترالية  متويلية من الوكالة  مبساندة   (ANU) الوطنية
من القاعدة إلى القمة مستند إلى اإلنفاق بشأن توزّع الدخل، مع أخذ االستهالك املستند إلى الوقود 
األحفوري فقط في االعتبار في وضع منوذج بشأن انبعاثات غاز الكربون. وهو منوذج ديناميكي حتى العام 
2050 ويلقي نظرة على مختلف سيناريوهات السياسات مثل: انخفاض معدالت إزالة الغابات، وضرائب 
انبعاثات غاز الكربون، وإعادة توزيع اإليرادات بغية تخفيض اجلانب السلبي، وارتفاع أسعار الوقود وآليات 
إعادة التوزيع/التعويض، وتنفيذ إجراءات كفاءة قطاع الصناعة وقطاع الطاقة. وبصورة عامة، يتناول 

ً بشأن: الفقر، والنمو، واإليرادات احلكومية، واملكاسب، واخلسائر.  النموذج 35 قطاعاً ومؤشرا

 ,World Bank, “Low Carbon Development Options: Indonesia Country Study,” Presentation :املصدر
 .August 2009

الشكل 2: منحنى تكلفة التخفيف الهامشية من دراسة النمو منخفض انبعاثات غاز الكربون في املكسيك

التخفيف املتراكم 2009−2030 [ماليني األطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون]

WorldBank, “Low Carbon Development for Mexico (MEDEC),” Presentation, September 2009 :املصدر

اإلطار 9. 
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انبعاثات  منخفضة  االستثمارات  تنفيذ  في  البلدان  تواجه  التي  التحديات  أكبر  بني  من 
من  تنظيمية  ولوائح  مساندة  وسياسات  متماسك  مؤسسي  إطار  وضع  (أ)  الكربون:  غاز 
على  املترتبة  األولية  التكاليف  متويل  (ب)  القطاعات،  من  العديد  في  الفعال  التنفيذ  أجل 
اإلجراءات التدخلية منخفضة انبعاثات غاز الكربون، و (ج) خلق شراكات من أجل التنفيذ. 

إقامة البيئة التسهيلية
يتطلب االنتقال إلى سيناريو منخفض انبعاثات غاز الكربون سياسات جديدة أو تعديالت 
التدخلية  اإلجراءات  تنفيذ  خطى  تعجيل  بغية  وذلك  حالياً،  القائمة  السياسات  على 
حسب أولوياتها. ويبني الشكالن 3 و 4 عيّنة من أدوات سياسات املالية العامة التي حتتاجها 
وكيف  الكربون  غاز  انبعاثات  منخفض  سيناريو  إلى  التحول  مساندة  أجل  من  إندونيسيا 
ميكن تطبيقها في قطاع الصناعات التحويلية. وتساند جهود موازية تغييرات السياسات 
أن  وميكن  الصلة،  ذات  املؤسسية  والترتيبات  التنفيذ  وخطط  استراتيجيات  صقل  بغية 
التنفيذ  خطط  تشمل  أن  الضروري  ومن  الدولية.  املمارسات  ألفضل  استعراض  يثريها 
احملددة  املواعيد  عن  التنفيذ  تأخر  مثل  تغييرات  بيان  باإلمكان  يصبح  لكي  تنقيح  خطوات 
(اإلطار 11). وتساند دراسة جنوب أفريقيا تنفيذ برامج حتقيق كفاءة استخدام الطاقة وإدارة 
جانب الطلب جنباً إلى جنب مع مشروع تغيير سوق الطاقة املتجددة الذي ميوله صندوق 
الطاقة العاملي ويوضح نوع املساندة الالزمة للتنفيذ (اإلطار 12). ومع دخول دراسات أخرى 
بشأن:  الدولية  واملمارسات  العملية  اخلبرة  على  الطلب  ازدياد  ح  املرجّ من  التنفيذ،  موضع 
واملؤسسية،  التنفيذية  الترتيبات  آليات  وأيضا:  التنظيمية  واللوائح  السياسات  إجراءات 

وبناء القدرات، والتمويل. 

تنفيذ االستراتيجيات اخلطوة 7.  
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حتليل اإلجراءات التدخلية منخفضة انبعاثات غاز الكربون في املكسيك

مت في املكسيك حتديد 40 من إجراءات التخفيف ذات األولوية وقصيرة األمد، وذلك باستخدام ثالثة معايير رئيسية من 

أجل التصنيف الترتيبي للخيارات: 

بواقع لالنبعاثات  تخفيض  عن  التدخلي  اإلجراء  يسفر  أن  يجب  الكربون.  أكسيد  ثاني  انبعاثات  تخفيض  1.  إمكانية 

5 ماليني طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول العام 2030. 

2.  تكلفة منخفضة للطن الذي يتم إنقاصه من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. لم يجر النظر إال في اإلجراءات التدخلية 

ذات العائد االقتصادي واالجتماعي ايجابي (عند معدل خصم محدد أو تكلفة رأسمال محددة) وتكلفة تخفيف أثر 

عند 25 دوالر أمريكي أو أقل للطن الواحد الذي يتم إنقاصه من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. علماً بأن اإلجراءات 

التدخلية ذات صافي املنافع اإليجابي هي إجراءات ”ال ندم منها“ ألن املنافع املالية واالقتصادية الناجمة عنها تفوق 

تكاليفها.

3.  إمكانية التنفيذ. يحددها خبراء القطاعات الذين أخذوا في االعتبار: اإلمكانية الفنية، وتطور السوق، واالحتياجات 

املؤسسية. كما يحددها املسؤلون احلكوميون الذين نظروا في اإلمكانية السياسية واملؤسسية لتصعيد اإلجراءات 

خبراء  مع:  عامة  مناقشة  إجراء  سيتم  تدخلي،  إجراء  أي  اعتماد  وقبل  االقتصاد.  جوانب  مختلف  في  التدخلية 

القطاعات املعنية، واملسؤولني احلكوميني املعنيني، والقطاع اخلاص، واتمع املدني. 

 

 World Bank, “MEDEC (Mexico: Estudio sobre la Disminucion de Emisiones de Carbono): Mexico Low Carbon :املصدر
.Study,” June 2009

يبرز هذا التحليل إمكانية التخفيض الكبير النبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري في املكسيك بتكلفة مالية واقتصادية منخفضة 

نسبياً. وميكن حتقيق ذلك من خالل تنفيذ خيارات مت عرضها على نطاق محدد في املكسيك أو على الصعيد الدولي. وفي األمد القصير، تكمن 

األولويات في النقل في املدن ومناطق العمران احلضري، وكفاءة استخدام الطاقة، والطاقة املتجددة، واحلراجة. 

السيناريو املرجعي والسيناريو منخفض انبعاثات غاز الكربون مبوجب التنمية منخفضة انبعاثات غاز 

(MEDEC) الكربون من أجل املكسيك

اخلطوة 1. 
اإلمكانات فيما يتعلق 

بتخفيض االنبعاثات من 
الغازات املسببة لالحتباس 

احلراري

اخلطوة 2. 
صافي تكلفة تخفيض 
االنبعاثات من الغازات 

املسببة لالحتباس احلراري

اخلطوة 3. 
إمكانية التنفيذ 

اإلجراءات التدخلية منخفضة 
انبعاثات غاز الكربون
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الزراعة واحلراجة 

كفاءة االستخدام النهائي
النفط والغاز
النقل
الكهرباء

ميكن للمكسيك إبقاء انبعاثاتها ثابتة فعالً من خالل اعتماد 
ً تدخلياً حسب التنمية منخفضة انبعاثات غاز الكربون  40 إجراءا

من أجل املكسيك  

االنبعاثات املرجعية

 .World Bank, “Low Carbon Development for Mexico (MEDEC),” Presentation, September 2009 :املصدر

اإلطار 10. 
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الشكل 3. دور وزارة املالية اإلندونيسية في إدارة سياسة املالية العامة من أجل النمو 
منخفض انبعاثات غاز الكربون

الشكل 4: خيارات سياسات تخفيض انبعاثات الغازات في قطاع الصناعات التحويلية في إندونيسيا

أدوات سياسات وزارة املالية اإلندونيسية في التأثير في تخفيف حدة تغيّر املناخ/التكيّف مع تغير املناخ

نقطة الدخول في وزارة املاليةالهدفالنهج

إدارة كل من: 
• مناخ االستثمار

• سياسات األسعار (الضرائب)
• اإلنفاق املباشر

• ااطر واألسواق املالية
• قواعد وقوانني القطاعات

السياسات املالية/سياسات 
االستثمار

•  مناخ االستثمار (اجتذاب 
رؤوس األموال)

• القطاع املصرفي
•  مؤسسات التمويل غير 

املصرفية 
• قواعد التمويل من البلديات 

سياسات املوازنة/اإلنفاق
•  أولويات املوازنة 
اإلستراتيجية

•  االستثمار املباشر والطويل 
األجل

• التوريدات اخلضراء
• التوعية التعليمية

سياسات املالية العامة 
• ضرائب/رسوم/مكوس

• إتاوات/ريوع
•  دعومات مالية/إعفاءات 

ضريبية
•  األسعار النسبية/احلوافز

•  تبادل حقوق إصدار انبعاثات 
غازات

لوائح التنظيم املباشر
• اإلنفاذ/احلوافز

•  التنظيم املساحي/
استخدامات األراضي

• إدارة البيئة
• معايير البناء/التصاميم
• معايير انبعاثات الغازات

ميكن أن تؤثر في: 
• احلوافز

• االستثمارات
• الصناعة

• التدفقات املالية الدولية
• املناهج احملبذة للفقراء

 .World Bank, “Low Carbon Development Options for Indonesia: Phase 1 Status Report and Findings,” November 2008 :املصدر

 .World Bank, “Low Carbon Development Options: Indonesia Country Study,” Presentation, August 2009 بتصرف عن

• االستثمار في التكنولوجيا
•  خطط وزارة الصناعة/حكومة 

إندونيسيا

• غايات كفاءة استخدام الطاقة
•  حتديد غايات كفاءة استخدام 

الطاقة

• معايير احلد األدنى من الكفاءة
• جتهيزات مشتركة

• استثمار كثيف
• شركات كبيرة

• صناعة متوسطة
• شركات خدمات الطاقة

• تبريد، أضواء، موتورات
•  مؤسسات أعمال صغيرة 

ومتوسطة

• تخفيضات ضريبية 
• سوق الكربون (آلية التنمية النظيفة)

• حافز االهتالكات

•  إعفاءات ضريبية لشركات 
خدمات الطاقة

•  قروض بشروط ميسرة ألغراض كفاءة 
استخدام الطاقة

•  برنامج املنح ألغراض التكنولوجيات 
الرئيسية

•  حوافز ضريبية ألغراض املشتريات 
عالية الكفاءة
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تقييم االحتياجات التمويلية
للعديد من اإلجراءات التدخلية منخفضة انبعاثات غاز الكربون صافي قيمة حالية إيجابي 
ولكنها تتطلب مصادر متويل جديدة من أجل االستثمارات األولية اجلديدة. ونظر معظم تلك 
الدراسات في االحتياجات من االستثمارات اإلضافية وقارنها مع خطط االستثمار الوطنية. 
من  واستثمارات  ودولية)  (وطنية  عامة  استثمارات  من  املساندة  زيادة  ضرورة  أبرز  ما  وهذا 
القطاع اخلاص من أجل تنفيذ السيناريو املرجعي والسيناريو منخفض انبعاثات غاز الكربون. 
ومت حتديد استثمارات القطاع اخلاص باعتبارها هامة على نحو خاص من أجل قطاعات مثل 

النقل والصناعة والكهرباء. 

خلق شراكات من أجل التنفيذ
تساعد املساهمة في دراسة بشأن تخفيض انبعاثات غاز الكربون في إقامة شراكات وتعاون على 

التنفيذ،  لتحديات  والتصدي  السياسات،  مبادرات  مسيرة  دفع  بغية:  والدولي  الوطني  الصعيد 

ومعاجلة معوقات التمويل. فالصني والهند وجنوب أفريقيا على سبيل املثال لديها جميعاً قطاعات 

طاقة شديدة االعتماد على الفحم احلجري، وهي جميعاً حتتاج تنفيذ استراتيجيات للتوسع الكبير 

أسفرت  أيضاً،  أفريقيا  جنوب  وفي  الكربون.  غاز  انبعاثات  منخفض  سبيلٍ  في  الكهرباء  إنتاج  في 

املشاورات مع أصحاب املصلحة املباشرة عن توصية بأن تكون القيمة املضافة التي تنجم عن دراسة 

النمو منخفض انبعاثات غاز الكربون مساعدة احلكومة في وضع خطط التنفيذ القطاعية بشأن 

استخدام  كفاءة  حتقيق  بشأن  املعياري  العرض  نهج  مثل  االنبعاثات،  حدة  تخفيف  خيارات  أولويات 

الطاقة (اإلطار 12). 

 

األثر على تأخر تنفيذ اخلطط: مثال من الدراسة اخلاصة بالهند 

مع ظهور الطاقة كقيد معيق للنمو، تعتبر جهود الوفاء بالغايات في خطط الطاقة الوطنية حاسمة 

العاملية  املالية  األزمة  أثر  االعتبار  في  يؤخذ  وحني  الهند.  في  النمو  إستراتيجية  مساندة  في  األهمية 

جانب  متطلبات  تقديرات  فإن  احمللي،  الناجت  إجمالي  منو  معدالت  انخفاض  مع  جنب  إلى  جنباً  املتطورة 

 2008−2007 الفترة  في  مستوياتها  أمثال   4 تبلغ   2032−2031 الفترة  بحلول  الطاقة  من  العرض 

ومستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 3.4 أمثال مستوياتها في العام 2007. 

مبوجب هذا السيناريو، مازالت محطات توليد الكهرباء بطاقة الفحم احلجري تهيمن على شبكة 

بة و 73−76 في املائة من إمدادات الطاقة في  إمدادات الكهرباء، 53−55 في املائة من االستطاعة املُركّ

تلك الفترة. وإذا تأخر برنامج تخفيض الفاقد من نقل وتوزيع الكهرباء مبدة 5 سنوات، تصبح االنبعاثات 

املسببة لالحتباس احلراري كبيرة (56 مليون طن آخر من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياُ إلى تقريباً 

عشر االنبعاثات من قطاع الكهرباء في العام 2004). وإذا لم يتوسع جانب العرض من شبكة الكهرباء 

في الهند بالسرعة املتوقعة، ميكن أن يتأثر منو إجمالي الناجت احمللي. ومع أن الهند وضعت سبيل النمو 

املرجح  غير  من  بأن  األداء  يوحي  وطنية،  خطط  إلى   ً استنادا الكربون  غاز  انبعاثات  منخفض  الشامل 

مستندة  ومهارات  ومؤسسية  وفنية  مالية  موارد  شاملة  كبيرة  موارد  تخصيص  الغايات بدون  حتقيق 

إلى املعرفة. 

 World Bank, “Low Carbon Growth in India: Bottom−up Capacity Building,” Presentation, September :املصدر
 .2009

اإلطار 11. 
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إدخال كفاءة استخدام الطاقة وإدارة جانب الطلب في جنوب أفريقيا

كفاءة  حتقيق  لتسهيل  متويل  وآليات  مؤسسية  ترتيبات  إنشاء  في  الفنية  املساعدة  أفريقيا  جنوب  حكومة  طلبت 

املساندة  تقدمي  مت  ذلك،  ولتحقيق  الشمسية.  بالطاقة  املياه  وتسخني  عليها  الطلب  جانب  وإدارة  الطاقة  استخدام 

للمؤسسات التالية: 

1.  وزارة الطاقة بغية وضع استراتيجيات شاملة لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة (ترتيب مؤسسي وآليات متويل)

2.  الهيئة الوطنية لوضع اللوائح التنظيمية للطاقة في جنوب أفريقيا بغية وضع األطر التنظيمية املناسبة ألغراض 

كفاءة استخدام الطاقة

3.  صندوق مؤسسة كهرباء جنوب أفريقيا العامة ألغراض كفاءة استخدام الطاقة/إدارة جانب الطلب على الطاقة 

بغية تدعيم العمليات باستخدام منوذج العرض املعياري (أدناه)

4.  الهيئة الوطنية لكفاءة استخدام الطاقة (NEEA) بغية حتديد االحتياجات املؤسسية واحتياجات خطط العمل

5.  الهيئة الوطنية لكفاءة استخدام الطاقة ووزارة األشغال العامة بغية وضع منوذج عمل جديد ألغراض التوريدات 

العامة املستوفية لكفاءة استخدام الطاقة في املباني احلكومية

مع  السوق،  إلى  املستند  الطاقة  تقنني  بشأن  الدولية  املمارسات  أفضل  على  قائمة  مناهج  واقتراح  6.  استعراض 

إدماجها الحقاً في برنامج االقتصاد في استخدام الطاقة في جنوب أفريقيا

خيار العرض املعياري − عمل فريق دراسة النمو منخفض انبعاثات غاز الكربون وخبراء من مؤسسة كهرباء جنوب 
طة من أجل احلصول على موارد جانب الطلب  أفريقيا العامة معاً على وضع خيار العرض املعياري الذي يتيح آلية مبسّ

وفورات  و/أو  الطاقة  عامة)  هيئة  أو  عام  نفع  (مرفق  الصندوق  إدارة  ”تشتري“  احلمل).  وإدارة  الطاقة  استخدام  (كفاءة 

جانب الطلب باستخدام سعر محدد أو معلن مسبقاً. وتستند تلك األسعار إلى قيمة الطاقة ووفورات جانب الطلب 

بالنسبة لشبكة مرافق النفع العام وليس إلى تكلفة التنفيذ. ويُدفع جلهة استخدام الطاقة أو شركة خدمات الطاقة 

التي ميكنها تقدمي خدمات الطاقة وحتقيق وفورات جانب الطلب مبلغ ثابت لكل كيلو واط/ساعة وكيلو واط عند إجناز 

املشروع واملصادقة على وفورات الطاقة التي مت حتقيقها. وحسب التصميم املعني، يفتح نهج العرض املعياري املنافع 

التالية أمام جنوب أفريقيا: 

تبسيط إجراءات املوافقة على املشروعات وتعجيل خطى تنفيذها  •

حتسني النفاذ إلى األسواق، فشركات خدمات الطاقة تقترح مشروعات بسرعة أكبر وترى اجلهات املتعاملة معها   •
منافع تقصير دورة إجناز املشروعات

تبسيط كافة الترتيبات التعاقدية (مؤسسة كهرباء جنوب أفريقيا العامة − مستثمر، صاحب األصول − مستثمر،   •
جهة إقراض − مستثمر)

متطلبات  إلغاء  أو  تخفيض  مع  العامة،  أفريقيا  جنوب  كهرباء  مؤسسة  موظفي  جهاز  ألعباء  الكبير  التخفيض   •
العناية الواجبة (مثالً التقييم التفصيلي للعناصر الفنية وعناصر التكلفة بالنسبة للمشروعات املقترحة)

قيام شركات خدمات الطاقة بتحمل ااطر  •

تسهيل استقطاب القروض التجارية، مع تقصير دورة املشروع وإلغاء مخاطر املوافقات والدعومات املالية   •

وقامت مؤسسة كهرباء جنوب أفريقيا العامة بتجريب مشروع عرض معياري بشأن اإلنارة التجارية وتقوم وزارة الطاقة 

حالياً باعتماد نهج العرض املعياري في إدارة متويل اخلزينة ملشروعات حتقيق كفاءة استخدام الطاقة وإدارة جانب الطلب 

على الطاقة. 

 .World Bank, “Low Carbon Study: South Africa,” Presentation, April 2009 بتصرف عن

اإلطار 12. 
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املُضي إلى ما بعد تلك اخلبرات العملية 

مت اكتساب خبرة عملية ومعرفة كبيرتني من خالل برنامج دراسات النمو منخفض انبعاثات 
موجودة  الكربون  غاز  انبعاثات  منخفضة  سبل  باتباع  النمو  حتقيق  ففرص  الكربون.  غاز 
املسببة  الغازات  انبعاثات  لتخفيض  كبيرة  إمكانية  وجود  مع  الستة  البلدان  كافة  في 
عليها  الطلب  جانب  وإدارة  الطاقة  استخدام  كفاءة  حتقيق  خالل  من  احلراري  لالحتباس 
وإدارة  والزراعة،  واحلراجة،  املستدام،  والنقل  الكهرباء،  توليد  أجل:  من  املتجددة  والطاقة 
مع   − البلدان  في  الدراسات  وساعدت  الخ...  للكهرباء  املشترك  والتوليد  املواشي،  شؤون 
اهتمامها بالتفاصيل على الصعيد الوطني − في حتديد خيارات تخفيف حدة االنبعاثات 
وضع  في  العاملية  اجلهود  في  عنها  التغاضي  مت  يكون  أن  ميكن  التي  التكلفة  منخفضة 
غاز  انبعاثات  حدة  تخفيف  استراتيجيات  لتنفيذ  خطوات  اتخاذ  حالياً  ويجري  النماذج. 
واملؤسسات  السوق  في  واملعوقات  القدرات  ومحدوديات  العملية  املشاكل  ولكن  الكربون، 
منتشرة ومستمرة. وألصحاب املصلحة املباشرة من قطاعات االقتصاد املتعددة − شاملة 
القطاعني العام واخلاص واألوساط األكادميية واتمع املدني − أهمية مركزية لهذه الدراسة. 
فالزمن الذي ينقضي في االنخراط في العمل مع اجلهات الرئيسية يساند االستدامة واحلوار 
الالزمة  الزمنية  املدة  ومتوسط  الكربون.  غاز  انبعاثات  منخفضة  التنمية  بشأن  الوطني 
ً أما التكلفة فتتراوح ما بني 0.5 مليون دوالر أمريكي  لتنفيذ كل من الدراسات هي 30 شهرا

و 1.5 ملبون دوالر أمريكي أو يزيد. 
يطرح السؤال التالي نفسه: كيف نتعلم من تلك التجارب العملية وننقلها إلى البلدان 
تتفاوت  احلراري  لالحتباس  املسببة  الغازات  انبعاثات  حدة  تخفيف  فرص  أن  ومع  األخرى؟ 
الفرص  من   ً عددا يبرز  الكربون  غاز  انبعاثات  منخفضة  البلدان  دراسات  برنامج  فإن   ،ً كثيرا

لتبسيط وتوحيد أدوات التحليل بالتعاون مع اجلهات األخرى العاملة في هذا اال: 

صقل وتبادل األدوات واملنهجيات  •

وضع إرشادات لضمان االتساق بني الدراسات (مثالً: توحيد أسعار اخلصم، ووضع خطوط   •
األساس، وفهم االحتياجات من البيانات ومصادرها)

من  مجزية  تبدو  األمد  متوسطة  وإجراءات  األجل  قصيرة  محددة  استثمارات  حتديد   •
املستدام)  والنقل  الطاقة،  استخدام  كفاءة  حتقيق  (مثالً:  حالياً  االقتصادية  الوجهة 

وقابلة للتطبيق فيما بني البلدان املعنية

بناء القدرات، وإطالع اآلخرين على خطوات الدراسة املعنية، ومشاطرة أفضل املمارسات   •
بشأن التنفيذ. 

ميكن حتقيق ذلك باالستفادة من: املناهج واملقاربات، واألدوات، واملنهجيات التي يتم وضعها 
نتائج  واستعراض  الدروس  واستخالص  حالياً،  القائمة  الدراسات  بني  فيما  اختبارها  و/أو 
على  تطبيقها  ميكن  التي  املشتركة  املمارسات  أو  العناصر  حتديد  بغية  اجلارية  الدراسات 

دراسات أخرى (اإلطار 13). 

بالنسبة للبلد الراغب في الشروع بالقيام بدراسة النمو منخفض انبعاثات غاز الكربون، 
تتيح اخلبرة العملية اجلماعية املستفادة من هذا البرنامج ما يلي:

التعلّم باملمارسة. االبتداء بتحديد خطوات عملية إعادة التقييم.  •

التعاون مع اآلخرين العاملني في هذا اال والتعلّم من خبرتهم العملية (مثالً البلدان،   •
واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغيّر املناخ، وبنوك التنمية املتعددة األطراف، 

الخ...).

التواصل عبر القطاعات واحلدود التقليدية وإشراك وزارات االقتصاد واملالية في العملية   •
اآلثار  استعراض  مع  القطاعات  إلى  املستندة  القمة  إلى  القاعدة  من  اخلطط  لتكميل 

على االقتصاد الكلي واالنعكاسات على املالية العامة.

الكربون  غاز  انبعاثات  تخفيف  خيارات  اكتشاف  بغية  القدرات  بناء  في  االستثمار   •
وضمان  والتنفيذ  املستقبل  في  العمل  أجل  من  القدرات  وبناء  التكلفة،  منخفضة 

االستدامة. 
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ماذا جنح؟ 

مع  القائمة  العالقات  العمل  فرق  استقطبت  الثقة.  عالقة   •
وموضوعية  بشفافية  الثقة  بناء  بغية  احلكوميني  النظراء 

دراسات النمو منخفض انبعاثات غاز الكربون.

−  من بني ما ينجح شفافية النهج، ووضع النماذج، والبيانات 
واالفتراضات. 

موضوعية ومرونة النهج تشجع التعاون وامتالك البلدان   −
للنتائج.

املشاركة النشطة من جانب أصحاب املصلحة املباشرة   − 
تضمن االستدامة.

فرق الدراسة التي يتم اختيارها بالتعاون مع أصحاب   − 
املصلحة املباشرة في البلدان تساند شرعية ومصداقية 

النتائج.

الصالت بني أصحاب املصلحة املباشرة واملشاركني في   − 
ل احلوار املشترك بني  الدراسات والوزارات احلكومية تسهّ

القطاعات، وهو أحد املدخالت البالغة األهمية عند وضع 
استراتيجيات تخفيف انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس 

احلراري وحتديد أولويات اإلجراءات التدخلية.

ة حيث  أتاحت اخلدمات االستشارية قيمة مضافة هامّ  •
أدخلت أفضل املمارسات الدولية بغية إثراء سبيل/سبل 

النمو منخفض/منخفضة انبعاثات غاز الكربون. 

−  بناء القدرات وتبادل املعارف يخلق اخلبرة فيما يتعلق 
بسياسة البلد املعني بشأن تغيّر املناخ.

املساعدات الفنية بشأن كفاءة استخدام الطاقة وإدارة   −
جانب الطلب جنحت أثناء أزمة الطاقة على الصعيد 

الوطني في جنوب أفريقيا.

استخدمت بلدان في جنوب آسيا والبرازيل النموذج الهندي   −
اجلديد بغية وضع منوذج انبعاثات الغازات من قطاع النقل.

بشأن  االستخدام  وسهل  التكلفة  منخفض  النهج  جنح   •
حتليل منو انبعاثات غاز الكربون وهو مفيد في القيام باملزيد من 

أنشطة تخفيف حدة انبعاثات الغازات. 

اعتبارات الطلب هي الدافعة. الدراسات املصممة حسب   −
األوضاع املعنية تستجيب الحتياجات وحساسيات البلد 
املعني، وخاصة ببلد متعامل جارٍ العمل معه، في إطار 

التزام منظم.

حتديد خيارات تخفيف حدة انبعاثات الغازات املسببة   −
لالحتباس احلراري يتم من خالل املشاركة النشطة من 

جانب أصحاب املصلحة املشتركة في أوضاع حتاكي حلقات 
العمل.

الدراسات تتيح دروس سريعة وقصيرة في نواجت الدراسات.    −

ماذا يتطلب توخي احلذر؟ 

تصور أو نطاق الدراسة.   •
فرط طموح هدف أو نطاق الدراسة.  −

ر  املناقشة السائدة على الصعيد الدولي بشأن تغيّ   −
املناخ ميكن أن تعيق اجلهود التعاونية بني البلدان.

ميكن أن يفضل بعض البلدان − ألسباب متعددة    −
ومتنوعة − عدم إشراك مؤسسات خارجية.

اختيار النموذج، وخلق النموذج، وجمع بيانات املدخالت   •
غاز  انبعاثات  منخفض  النمو  دراسة  بشأن  خصوصاً 

الكربون صعب ويتطلب الكثير من الوقت. 

النماذج من القاعدة إلى القمة ال تتيح كافة نواحي   −
املعلومات التقييمية التي يتيحها منوذج التوازن العام.

من الصعب احلصول على بيانات جيدة النوعية،   −
وخصوصاً بشأن قطاعي استخدامات األراضي 

واحلراجة.

عدم كفاية املوازنة املساندة يضر نتائج الدراسات.   −

من الضروري أن تكون املساعدات الفنية عملية وجيدة   •
التوجيه والتركيز ومرنة لكي تساند التنفيذ.

وضع التوصيات بشأن السياسات فيما يتعلق بنتائج   −
الدراسات صعب وذو حساسية سياسية.

ميكن أن تأتي النتائج على عكس النواجت املتوقعة.    −

التمويلية  التدفقات  تنسيق  الصعب  من  يكون  قد   •
والتوقعات وشروط اإلبالغ بالنسبة لألطراف املتعددة.

ميكن أن يقع العمل املشترك بني القطاعات ضحية    −
لتزاحم األولويات.

من الصعب دراسة قطاع النقل مع انتشار ملكيته    −
وصنع السياسات على نحو مشترك بني وزارات 

وبلديات متعددة. 

دراسة النمو منخفض انبعاثات غاز الكربون حتتاج    −
مساندة عريضة النطاق من وزارات كبيرة والسيما 

وزارتي الطاقة والصناعة.

قد تهبط أنشطة كفاءة استخدام الطاقة حني يتم   − 
تفادي أزمة الكهرباء.

خبرات عملية من امليدان

مع أن كالً من الدراسات الست فريدة من نوعها، كان هنالك العديد من اخلبرات العملية املشتركة. 

اإلطار 13. 
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