
 

حان الوقت من أجل العمل على تقليل 

  ملوثات المناخ قصيرة األجل

 
 ائتالف المناخ والهواء النظيف

 

 



المنظمات يعد ائتالف المناخ والهواء النظيف لتقليل ملوثات المناخ قصيرة األجل بمثابة شراكة طوعية توحد الحكومات و

دي لتحالحكومية الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في أول جهود عالمية لمعالجة ملوثات المناخ قصيرة األجل 

ويعد ريب.  الق المدىتغير المناخ على  وتعالجاألمن الغذائي والطاقة، ة وتعزز لح، بطرق تحمي البيئة والصحة العامجماعي م  

 تفاقية األممإطار ا في جهود خاصة في، الكربون ثاني أكسيد انبعاثات لحد منعمل العالمي المتعلق باللعمل االئتالف مكمال 

  . المناخ بشأن تغير المتحدة اإلطارية

 

 لمزيد من المعلومات:

 األمانة

 ائتالف المناخ والهواء النظيف لتقليل ملوثات المناخ قصيرة األجل

برنامج األمم المتحدة للبيئة يستضيفه  

15 rue de Milan 
75441 Paris Cedex 09 

France 

+33 (0)1 44 37 14 50 : تليفون  
ccac_secretariat@unep.org  

www.ccacoalition.org  

وتقدير اعتراف  

نشثال  –)بارنيل  ؛ائتالف المناخ والهواء النظيف -أمانة برنامج األمم المتحدة للبيئة  )صوفي بونارد(   :تنسيق التحرير

 ائتالف المناخ والهواء النظيفاستشاري في أمانة  بورغفورد(

ئتالف المناخ والهواء النظيفالالفريق االستشاري العلمي  : والمساهمونالمراجعون   

برنامج األمم  ، )جون كرامب(;(أريندال -قاعدة بيانات الموارد العالمية ) )هيلينا مولين فالدين( المساهمون الخاصون:

  ائتالف المناخ والهواء النظيف -المتحدة للبيئة 

المركز الدولي  )أرنيكو باندي(؛ ائتالف المناخ والهواء النظيف -أمانة برنامج األمم المتحدة للبيئة  )جيمس موريس( األمانة:

  للتنمية المتكاملة للجبال

)كافي  ؛اإلدارة والتنمية المستدامة معهد )دوروود زاإركي(؛ غالف الجليديوال المبادرة الدولية للمناخ،  )بام بيرسون(

 اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ المكتببرنامج األمم المتحدة للبيئة  زاهيدي(

 ، )مارتا يخشز هيناريخوس( أريندال –قاعدة بيانات الموارد العالمية الجرافيك والصور: 

 أريندال –قاعدة بيانات الموارد العالمية  -برنامج األمم المتحدة للبيئة ، )جوديث ماريتشال(  محرر النسخ:

 

ISBN: 978-82-7701-130-1 
 4102مايو  –الطبعة الثانية 

 

mailto:ccac_secretariat@unep.org
http://www.ccacoalition.org/


 إخالء مسؤولية

 

ائتالف المناخ  شركاء مصادقةأو  كس بالضرورة وجهات نظر أو سياساتتع المحتوى واآلراء الواردة في هذا المنشور ال

التعبير عن أي رأي مهما  المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذا المنشور التسمياتوال تعني . والهواء النظيف أو أمانته

ي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو أل قانونيةال الحالة بشأن أمانتهأو  ائتالف المناخ والهواء النظيف شركاءقبل  كان من

 .حدودها أو تخومها بتحديدفيما يتعلق  ، أوسلطاتها

 يشكل ، والأمانتهأو ائتالف المناخ والهواء النظيف شركاء لأو السياسة المعلنة  قرارالاآلراء المعرب عنها بالضرورة ال تمثل 

 أية إقرار لها.األسماء التجارية أو العمليات التجارية أي من  نقل

ائتالف المناخ شركاء ال يقبل ، بصورة واقعية المشار إليها المنشورمحتويات هذا صحة في حين تم بذل جهود معقولة لضمان 

عن أي خسارة وال يجوز تحملها أي مسؤولية  ،المنشورهذا  محتوياتالمسؤولية عن دقة أو اكتمال  والهواء النظيف أو أمانته

 على محتويات هذا المنشور. ستخدام أو االعتماداالبشكل مباشر أو غير مباشر من خالل  ناجمة أو ضرر

إذن خاص، بشرط  شكل لألغراض التعليمية أو غير الهادفة للربح دون وبأييجوز إعادة نشر هذا المنشور كليا أو جزئيا 

يستخدم هذا المنشور  منشور تلقي نسخة من أيائتالف المناخ والهواء النظيف قدر أمانة تو  المصدر.ذكر اسم ب االعتراف

 كمصدر.

من  مسبق كتابي الحصول على إذنغرض تجاري آخر مهما كان دون  أو ألي إلعادة بيعهال يجوز استخدام هذا المنشور 

  .ائتالف المناخ والهواء النظيفأمانة 

  



 

 

 

مليون  5.2 أنه يمككنا إنقاذ ما يقرب منإذا اقترح شخص ما "

في المحاصيل العالمية  المتكبدة شخص سنويا، وخفض الخسائر

تغير المناخ  جماح مليون طن سنويا وكبح 03حوالي  بنسبة

  بنحو نصف درجة مئوية،

 

 "؟فماذا يمكنكم القيام به

 

 بالطبع..." إجراء ما سنتخذ"

 

 أكيم شتاينر

 المدير التنفيذي

  برنامج األمم المتحدة للبيئة
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 حان الوقت للعمل

لحماية  الجميع" يستفيد منها" التي  تدابيرال من اعدد برنامج األمم المتحدة للبيئة التي نسقهاالتقييمات العلمية األخيرة حددت 

 (  WMO 2011; UNEP 2011a, UNEP 2011b UNEP ) وفوائد الهواء النظيفالقريب على المدى المناخ 

في  متاحة بسهولة، انبعاثات ملوثات المناخ قصيرة األجلالتي تعد التكلفة  فعاليةالتدابير  سريع لهذهوسوف يستهدف التنفيذ ال

 لرفاه اإلنسان.  المتعددة السريعة و تجلب الفوائدالتي من شأنها أن القطاعات الرئيسية، 

 

والعديد من  ، واألوزون في طبقة التروبوسفير،الميثان، وغاز األسودمثل الكربون  المناخ قصيرة األجل يكون لملوثاتو 

هي ملوثات هوائية  هذه الملوثاتومعظم على المناخ،  أثرا احتراريا مركبات الكربون )مركبات الكربون الكلورية فلورية(،

  خطيرة لها تأثيرات ضارة على صحة اإلنسان والزراعة والنظم اإليكولوجية.

 

الميثان انبعاثات  تخداميمكن اس حيث إدارة النفايات، بدءا منمن القطاعات،  وتنتشر هذه التدابير عبر مجموعة متنوعة

 وصوال، انبعاثات الكربون األسودللحد من  للَمركباتالنبعاثات العالية ا يمكن التخلص من لنقل، حيثاقطاع وكمصدر للطاقة، 

االحترار  إحتمالية استخدام مركبات الكربون مع التكنولوجيات الجديدة لتجنب إلى قطاع الصناعة حيث يمكن تخفيض استخدام

  (.53الصفحة  في )انظر القائمة الكاملة للتدابير العالمي

 

أنه يمككنا إنقاذ ما يقرب من إذا اقترح شخص ما  " شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئةوقد كتب السيد أكيم 

تغير  جماح مليون طن سنويا وكبح 03حوالي بنسبة مليون شخص سنويا، وخفض الخسائر في المحاصيل العالمية  5.2

أكثر من عقد حالة ال وقد بنى العلم منذ  "بالطبع."  إجراء ما  سنتخذ فماذا يمكنكم القيام به؟ بنحو نصف درجة مئوية،المناخ 

كربون األسود، ومركبات الكربون الكلورية المتعددة لل مصادرال بشأن ةسريعوهي أن اتخاذ أية إجراءات  يمكن تجاهلها،

 ".القريب على المدى المناخحماية ومن حيث الصحة العامة واألمن الغذائي  حقق فوائد غير عاديةتيمكن أن فلورية، والميثان 
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 ونوعية الهواء لدينا. تأثيرات هامة على نظام مناخناالمشتركة والملوثات المنبعثة  يكون لملوثات المناخ قصيرة األجل

 

في ظاهرة االحتباس  الغازات المساهمة من أهم واألوزون في طبقة التروبوسفير، ،الكربون األسود، والميثانغاز يعد كل من 

صغيرة حاليا، ومن المتوقع  ثاني أكسيد الكربون. في حين أن انبعاثات مركبات الكربون الكلورية فلورية الحراري الحالي بعد

 .(b UNEP 2011) 5323بحلول عام بون ثاني أكسيد الكرانبعاثات  من ٪91إلى  7يعادل  ترتفع هذه المركبات بماأن 

 

هطول األمطار وأنماط الدوران على  واألوزون في طبقة التروبوسفير ،الكربون األسوديؤثر على المستوى اإلقليمي، و

في  المناطق المدارية أعاصير التدميرية للعواصف، مثل من القوة زيديويمكن أن الرياح الموسمية اآلسيوية،  اإلقليمية، مثل

 ذوبان ويفاقم من عمليةشعة الشمس آامتصاص  ويزيد منسطح الثلوج والجليد،  كما يؤثر الكربون األسود على بحر العرب. 

  ، وخاصة في منطقة القطب الشمالي وغيرها من المناطق الجليدية والتي تغطيها الثلوج.الجليد

 

األسباب البيئية  واحدة من أبرزوهي ،  5.2 تلوث الجسيمات في الهواء  غالبية المشتركة الملوثاتيشكل الكربون األسود و

 التعرض بسببقبل األوان  شخص مليون 0.5و  0.2حيث يموت سنويا ما بين . الصحة والوفاة المبكرة العتاللالمسببة 

األوزون في طبقة كما يعد  .(Lim S. et al. 2012)على التوالي  خارجيةالداخلية وال 5.2 تلوث الجسيمات في الهواءل

هيكل النظام البيئي  الذي يدمر ملوثات الهواء الرئيسية،أيضا من السالئف،  من أهما واحد الذي يعد الميثانو ،التروبوسفير

ثاني أكسيد  المحاصيل، مما يهدد األمن الغذائي. كما يقلل من قدرة النباتات على امتصاص صحة وإنتاجيةالظائف ووالو

  . وتنوعهاتغيير نموها ، والكربون

 

مع تأثير كبير بصورة أجزاء جوهرية من تغير المناخ على المدى القريب، عن األجل مسؤولة  قصيرةوتعد ملوثات المناخ 

والتأثيرات  ةالصحية والزراععلى كبيرة،  لها تأثيرات ضارة ويمكن أن يكونخاصة على المناطق الحساسة في العالم، 

 أن يعترف المجتمع الدولي بصورة كاملة بالتحديات الماثلة. البيئية. ومع ذلك، ال بد 
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  الرقابة تدابيرالناجمة عن 

 

 قصيرةالمتعلقة بملوثات المناخ  الرقابةتدابير لإلى أن التنفيذ السريع وذي النطاق الواسع الحجم تشير األدلة العلمية الدامغة 

 واألمن الغذائي وأمن الطاقة.يمكنه أن يوفر فوائد متعددة وقريبة األجل لحماية المناخ، والصحة العامة األجل 

البشري لرفاه كبيرة لالتي يمكن أن توفر فوائد تدبيرا تتعلق بالكربون األسود وغاز الميثان  91وقد حددت التقارير األخيرة 

  تعزيز األمن الغذائي وأمن الطاقة، والتصدي لتغير المناخ على المدى القريب.و البيئة والصحة العامة، من خالل حماية

 الحاالت مجدية من حيث التكلفة. في معظموالتي تكون موجودة بالفعل الممارسات الالتقنيات و على مل هذه التدابيرتوتش

من تقليل انبعاثات غاز الميثان العالمية ، ستستطيع هذه التدابير 5303بصورة كاملة بحلول عام وإذا ما تم تنفيذ هذه التدابير 

حالة" اإلوالتي تعد ذات الصلة بمذكرة "  % 03من  وتقليل انبعاثات الكربون األسود بما يقرب %03بما يقرب من 

 (UNEP & WMO 2011)تصورية ال

معالجة االنبعاثات الناجمة عن مناجم الفحم وإنتاج النفط أما بالنسبة لغاز الميثان، فسيتم تقليل االنبعاثات الرئيسية من خالل 

الناجم عن هواء  الميثان غاز وأكسدة وإنعاش إزالة الغاز من الطبقة الفحميةما قبل مرحلة من خالل والغاز، بما في ذلك 

 النفط وإنتاج الغاز الطبيعي.الناجمة عن غير المقصودة  تحسين السيطرة على االنبعاثاتمناجم الفحم، و التهوية من

الكربون أكبر إمكانية لتخفيض انبعاثات  وسائل النقلوالتدابير التي تستهدف القطاعات السكنية توفر ، على المستوى العالميو

، ونشر االنبعاثات المرتفعة للمركباتركبات، والقضاء على المَ  الناجمة عن معايير للحد من الملوثات ، بما في ذلك تنفيذاألسود

 نصف االنبعاثات من خالل هذه الوفوراتخفض ما يقرب من  ويمكن تحقيق  كثر كفاءة.األنظف واألمواقد الطهي والتدفئة 

  ( ..5399A UNEP) لهذه التدابير خالل مدى الحياةالصافية للتكلفة 

( مليون حالة وفاة مبكرة الناجمة 4.6–0.7) 5.0نحو  5303الواسع لهذه التدابير بحلول عام  ومن المحتمل أن يمنع التنفيذ

( مليون طن، وهو ما 902-03) 23خسائر المحصول السنوي من أكثر من وتجنب عن حاالت تلوث الهواء الداخلي سنويا 

أيضا إبطاء االحترار المتوقع بحلول كما يمكن للتنفيذ  من إجمالي إنتاج المحصول العالمي السنوي.  ٪0صل إلى ت يمثل زيادة

درجة مئوية في القطب الشمالي بحلول عام  3.7وبنحو  -( &WMO 2011 UNEPدرجة مئوية ) 3.2بنحو  5323عام 

أنماط سقوط  اضطرابفي المناطق الحساسة من العالم، والحد من  كبيرة له فوائد مناخية إقليميةويمكن أن يكون  - 5303

 المناخ آثار للحد من التي تتخذ جراءاتوقد توفر اإل(.  WB &ICCI 2013) األنهار الجليدية بعض األمطار وتباطؤ ذوبان

ووحدات تكييف الهواء  والمبردات مركبات الكربون، مثل استخدام المبردات الهيدروكربونية في الثالجات المنزلية، على

  .على المدى القريبفوائد إضافية لتخفيف تغير المناخ الصغيرة، 

 إبطاء معدل األجل على  قصيرةمن ملوثات المناخ اإلجراءات السريعة للتخفيف  يمكن أن يساعد اتخاذفي حين وومع ذلك، 

 حماية المناخستكون ف المدى القريب، المتعلق بخفض درجتين مئويتين علىوتحسين فرص البقاء تحت الهدف  المناختغير 

   ة.ومستمر كبيرة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بصورةتم تحقيق إذا  ممكنة فقطعلى المدى األطول 
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 -قليلةعقود  تتراوح ما بين أيام قليلة إلى -هي مواد ذات عمر قصير نسبيا في الغالف الجويقصيرة األجل ملوثات المناخ 
األجل الرئيسية في كل من الكربون  قصيرةاري على المناخ على المدى القريب.  وتتمثل ملوثات المناخ ولها أثر احتر

  . الكربون الكلورية فلورية، والعديد من مركبات التروبوسفيرواألوزون في طبقة األسود، وغاز الميثان، 
 
 
 

ما  غضونفي اتها وتعني ملوثات المناخ قصيرة األجل التي تعيش في الغالف الجوي لفترات قصيرة أنه يمكن تقليل تركيز
لقادمة.  وفي ، مع تأثيرات ملحوظة على درجات الحرارة العالمية خالل العقود اخفض االنبعاثاتبين أسبوع إلى سنوات بعد  

بعد  تتحققلة عدة عقود الغالبية العظمى من الفوائد المناخي ستستغرقوبالتالي أطول،  يعيش ثاني أكسيد الكربون فترةالمقابل، 
ثاني  نبعاثاتإجمالي ا من قبل يةأساسبصورة على المدى الطويل،  -االحتباس الحراري وسيتم تحديد  . تخفيض االنبعاثات

 ا علىعة فيهال رج وستكون –في نهاية المطاف  األجل قصيرةخفض ملوثات المناخ افتراض مع  – التراكمي أكسيد الكربون
الكربون  قصيرة األجل وثاني أكسيدولكل من ملوثات المناخ  دون إزالة الكربون. البشريةنحو فعال على الجداول الزمنية 

  إال أن هذا يحدث في فترات زمنية مختلفة جدا.تأثيرات هامة على المناخ، 
  
 
 
 جيات مختلفة،استراتيصيرة األجل وثاني أكسيد الكربون من خالل قملوثات المناخ يتحقق تخفيف سفي بعض الحاالت، و

فوائد هو  لفي المقام األواألجل  قصيرةخفض العديد من ملوثات المناخ وراء  تستهدف قطاعات مختلفة، وربما يكون الدافع
د الكربون األجل وثاني أكسي قصيرةملوثات المناخ الحد من انبعاثات يعد ، . وبالتاليبهذه الملوثاتنوعية الهواء الخاصة 

من آثار تغير  إبطاء معدل تغير المناخ على المدى القريب إلى فوائد متعددة، بما في ذلك الحدويؤدي  أهداف تكميلية.  بمثابة
كيف مع المناخ، لوقت للت، والحد من فقدان التنوع البيولوجي، وتوفير المزيد من اعلى حياة األشخاص هذه األيام المؤثرالمناخ 

ملوثات  ليلتقل يكونمن المحتمل أن  باإلضافة إلى ذلكوال رجعة فيها.  التي المناخ تقييمات مؤشراتوالحد من مخاطر عبور 
في/  والثلج المناطق المغطاة بالجليدوغيرها من  فوائد معززة في تخفيف االحترار في القطب الشمالي األجل قصيرةالمناخ 

 عضب كما أن هناكقليمي ألنماط هطول األمطار التقليدية. اإلضطراب االوفي الحد من  مناطق التبت في جبال الهيمااليا
   حار.استجابات دورة الكربون وتقليل ارتفاع منسوب سطح الب طريقالتي تتوفر عن الفوائد على المدى الطويل 
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من الملوثات الذي ينبعث  5.2 تلوث الجسيمات في الهواءلمكون رئيسي و)أو السخام( هو جسيم أسود صغير الكربون األسود 
     وقود األحفوري والكتلة الحيوية.االحتراق غير الكامل للمن خالل  مشتركة األخرىال
 
 

شعة آ في ظاهرة االحتباس الحراري عن طريق امتصاص الغالف الجويفي  تعلقعندما وتساهم جسيمات الكربون األسود 
طح، مما السفيؤدي إلى إظالم على الجليد والثلج،  الكربون األسود عندما يترسبو الشمس الواردة وتحويلها إلى حرارة. 

  والجليد. الثلوج ويزيد من معدل ذوبانوء، والذي يسبب ظاهرة االحتباس المحلي امتصاصا للض وأكثر انعكاسايجعله أقل 
.آلثار الكربون األسود المناطق الجليدية في القطب الشمالي مثل جبال الهماليا بشكل خاصوتتعرض   

 
 

ن أن يكون لها ، مثل الكربون العضوي والكبريتات، والتي يمكالملوثات المشتركة جسيماتينبعث الكربون األسود دائما مع 
در االنبعاثات تبعا لمصالملوثات المشتركة إلى  األسود نسبة الكربونوتراوح  على المناخ.  تبريدي أثرحتى  أثر محايد أو

 الناجمة عن اثاتاالنبعوي تحت. على سبيل المثال، سلبيةأو  ةإيجابي صافية احترارية تكانسواء المصدر آثار وونوع الوقود، 
 الناجمة عن االنبعاثات تحتوي، في حين المشتركة نسبة عالية من الكربون األسود لتبريد الملوثات علىمحركات الديزل 

ي في االعتبار أخذ تأثير المناخ الصافنمن المهم أن و  مفتوحة على نسبة أكثر توازنا.الالحيوية  الكتلحرائق الغابات وحرق 
   .عند تقييم تدابير الحد من انبعاثات الكربون األسود

   
 

أو  يةتكون من جزيئات  ميكرومترالتي ت 5.2 تلوث الجسيمات في الهواء  غالبية يشكل الكربون األسود والملوثات المشتركة
 المبكرة.  والوفياتصحة تدهور الالرئيسي ل البيئي من حبة ملح الطعام(، وهو السبب مرة 03حوالي أصغر أقل في القطر )

الموجودة في تلوث الجسيمات و  5.2 المنزلية تلوث الجسيمات في الهواءهناك تقديرات تشير إلى أن  تكان  5393في عام و
 من حاالت الوفاة المبكرةحالة مليون  0.5و  0.2أكثر من تتسبب في وفاة  5.2الهواء الطلق 

 (Lim S. et al. 2012). 
 
 

أوراق  التواجد فيعدة طرق: عن طريق  من خاللأيضا على صحة النظام اإليكولوجي  األسود الكربون ويمكن أن يؤثر
 ويمكن أنأنماط هطول األمطار.  واضطراب صل إلى األرض،ي الذيضوء الشمس  أو تعتيموزيادة درجة حرارتها،  النباتات
على سبيل ومنها ، لإلنسانالعيش  كسب وسبلتؤثر على النظم اإليكولوجية  عواقب بعيدة المدى تعتيم ضوء الشمس في يتسبب
    تعتبر بالغة األهمية للزراعة في أجزاء كبيرة من آسيا وأفريقيا. الرياح الموسمية، التي واضطراب، المثال

 
 

النقل وسائل السكنية والتجارية و في األماكن االحتراق االنبعاثات الناجمة عن علىللكربون األسود وتشمل المصادر الرئيسية 

مهمة الخرى األمصادر ال. وتشمل (&WMO 2011 UNEP) 5332من االنبعاثات البشرية في عام  ٪03والتي تمثل 
مثل استخراج الوقود األحفوري،  الحجم هناك أيضا مصادر صغيرةو العمليات الصناعية وحرق المخلفات الزراعية.على 

كما تظهر . في الهواء الطلق قمامةالالصناعية( وحرق  واالحتراق على نطاق واسع )بما في ذلك محطات الطاقة والمراجل
  مصابيح الكيروسين قد تكون مصدرا هاما من مصادر الكربون األسودأن بيانات جديدة أيضا 

(Jacobson A. et al. 2013). اختالفات إقليمية هامة في االنبعاثات في العقود المقبلة، مع  ظهور ومن المتوقع
تصل إلى النصف في أمريكا الشمالية وأوروبا نتيجة لتدابير التخفيف في قطاع النقل وزيادات كبيرة في آسيا  اتانخفاض
  وأفريقيا.
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وتعد  عاما.  95 لما يقرب منلفترة تمتد الغالف الجوي  يتواجد فيقد القوي الذي هو أحد غازات الدفيئة  الميثانغاز 
مباشرة  غاز الميثان يؤثرو  تغير المناخ. المسببات لعن األنشطة البشرية هي واحدة من أهم  ةالناجم غاز الميثان انبعاثات

على النظام المناخي ولكن له أيضا تأثيرات غير مباشرة على صحة اإلنسان والنظم اإليكولوجية، بما في ذلك اإلنتاج 
وملوثات  غازات الدفيئةوهو إحدى التروبوسفير،  الموجود في طبقةة لألوزون أساسي كسالئف من خالل دورهالزراعي، 

  األوزون في طبقة التروبوسفير هواءتلوث وهناك تقديرات تشير إلى أن   .(&WMO 2011 UNEP) القوية الهواء
العديد من اآلخرين.   يؤثر على صحةكما أنه حالة وفاة سنويا في جميع أنحاء العالم  923،333حوالي  يتسبب في وفاة

(Lim S. et al. 2012).  
 
 
 

)تربية الماشية وإنتاج األرز(،  الزراعةكانت ، 5332في عام .  فغاز الميثان من األنشطة البشرية من ٪13حوالي وينبعث 
من  ٪10 انبعاث، مسؤولة عن وإدارة مياه الصرف الصحي اتالبلدي التي تفرزها النفاياتوالوقود األحفوري،  وتززيع وإنتاج

 انبعاثات المتوقع أن تزداد فإنه من، فقا لالتجاهات المتوقعةو. وةالبشري الناجمة عن األنشطة الميثان العالمية لغاز نبعاثاتاال
مزيد إذا لم يبذل ال  .(&WMO 2011 UNEP) 5303بحلول عام  ٪52بنحو  ةالبشري الناجمة عن األنشطة الميثان غاز
 . من انبعاثات الميثان التخفيفمن أجل جهود المن 
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 الناجمةعن طريق األكسدة  ه يتكونمباشرة، ولكنبصورة بعث ينال  ألنه الثانوي يعرف األوزون في طبقة التروبوسفير بالغاز
  أكسيد النيتروجينو ةميثانيالمتطاير غير ال ةعضويال اتمركبال"غازات السالئف" مثل  شعة الشمسعن آ

 .(U.S. EPA 2013; UNEP & WMO 2011) 
 
 

شعة فوق اآل من لكوكب األرضستراتوسفير( بمثابة درع وحماية الالغالف الجوي العلوي )طبقة ويعمل األوزون الموجود في 
غازات االحتباس  منمن الغالف الجوي )التروبوسفير(  السفليالجزء  يعد األوزون الموجود في البنفسجية الضارة. ولكن

   الحراري القوية وملوثات الهواء الضارة التي تؤثر سلبا على الصحة العامة والنظم البيئية.
 
 

نموها  ويحد من، ثاني أكسيد الكربونالتروبوسفير من قدرة النباتات على امتصاص كما يقلل األوزون الموجود في طبقة 
صحة وإنتاجية المحاصيل، مما يهدد األمن الغذائي. ال فضال عن، اإليكولوجيالنظام  هياكل ووظائف وتنوعها.  كما يضر
صافي امتصاص الكربون في النظم  يقلل من التروبوسفيرالمعروف أن األوزون الموجود في طبقة ونتيجة لذلك، من 

كون مسؤوال عن أن ي ات،يمكن، وفقا للتقدير الذياإليكولوجية األرضية وذلك بسبب انخفاض اإلنتاجية األولية الصافية، 
 .التروبوسفيرلألوزون الموجود في طبقة مثل ظاهرة االحتباس الحراري  راالحتراالكثير من 

 
 

لضباب الدخاني الكيميائي الضوئي في المناطق ل ةالرئيسي اصرالعن واحدا منالتروبوسفير ويعد األوزون الموجود في طبقة 
تفاقم التهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة  يتسبب في عند استنشاقه، يمكن أن الذي كسدة شديدة التفاعل،األالحضرية، و

يقدر بنحو   عمامسؤوالالتروبوسفير لألوزون الموجود في طبقة التعرض ويعد ، وتلف أنسجة الرئة بشكل دائم. الربوحاالت و

كبار السن والمصابين بأمراض الرئة أو و األطفال،ويتعرض . (Lim S. et al. 2012)سنويا حالة وفاة مبكرة  923،333
   خطر اآلثار الصحية الضارة.لالقلب واألوعية الدموية بشكل خاص 
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 صناعة في المقام األول فيالتي تنتجها المصانع والتي تستخدم  غازات الدفيئة القويةمن هيدرو فلورو كربون مركبات التعد 
 بسببويتزايد استخدام هذه المركبات  والهباء الجوي.  ، وإخماد الحرائق، والمذيبات،، وعامل اإلرغاءوالتبريدتكييف الهواء 

ومركبات  هيدروكلوروفلوروكربونال بما في ذلك مركبات لألوزونبدائل للمواد المستنفدة ك اعتمادها على نطاق واسع
  بموجب بروتوكول مونتلاير بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون. خفضها تدريجياالكربون الهيدروكلورية فلورية، والتي يتم 

 
 
 

يصل  ما)حمولة(، استخدام ب المقاسةأو ، خليط من مركبات الكربون الكلورية فلورية في االستخدام الحالي يبلغ متوسط وجود

 إال تمثل حالياهذه المركبات ال  على الرغم من أنو  .(Velders G.J.M. et al 2009)عاما في الغالف الجوي  92 إلى
(، هم من بين تلك األسرع نموا )بالنسبة المئوية( ٪9جزء صغير من مجموع الغازات المسببة لالحتباس الحراري )أقل من 

 إلحتماليةعالية النبعاثات وترتفع اال في العديد من البلدان، بما فيها الواليات المتحدة، واالتحاد األوروبي، والصين، والهند. 
 .(UNEP 2011bأو أكثر سنويا ) ٪0لكربون بسرعة كبيرة عند مركبات الاالحترار العالمي 

 
 

ببدائل المركبات ذات  ذات إمكانية االحترار العالمي يةهيدرو فلوروال الكربون مركباتوخلصت دراسة حديثة إلى أن استبدال 
   5323ية من االحترار بحلول عام درجة مئو 3.9سوف يجنبنا نحو  إمكانية االحترار العالمي المنخفضة

 (Xu Y. . 2013). 
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تدبيرا من  91 العالمية لألرصاد الجويةالمنظمة األمم المتحدة للبيئة و نسق من قبل برنامجعلمي تقييم حدد   5399في عام 
، 5303بحلول عام  يمستوى العالمالإذا ما نفذت على ويمكن لهذه التدابير  . قصيرة األجلملوثات المناخ  الرقابة على تدابير

 .(&WMO 2011 UNEP) وحماية نوعية الهواء فوائد كبيرة للمناخ على المدى القريب أن توفر
 
 
 

التي التكنولوجيات والممارسات الموجودة بالفعل والتي تم تنفيذها في جميع أنحاء العالم،  هذه على ةوتشمل تدابير الرقاب
الوقود األحفوري ؛  وتوزيع ، بما في ذلك إنتاجالتي تنبعث منها ملوثات المناخ قصيرة األجل القطاعات األساسية تستهدف

 إدارة النفايات؛ والزراعة.و النقل؛وسائل ة، وياستخدام الطاقة في القطاعات السكنية، والصناعو
 
 
 العالمية االنبعاثات  من تقليل فستتمكن التدابير الستة عشر، 5303على مستوى العالم بحلول عام هذه التدابير إذا ما نفذت و

  " "المرجع ذات الصلة بسيناريو، ٪03بنحو  العالمية للكربون األسود االنبعاثاتو، ٪03بنحو  لغاز الميثان
(WMO 2011 UNEP&).   االنبعاثات من خالل تحقيق وفورات التكلفة الصافية هذه ما يقرب من نصف خفضويمكن 

   التدابير.خالل مدة 
 
 
غير  ية ذات إمكانية االحترار العالمي ببدائلهيدرو فلوروال الكربون مركبات ينطوي استبدالباإلضافة إلى هذه التدابير، و

من هذا  للقسر المناخيالقدرة على التصدي بفعالية يكون لها  االحترار العالمي المنخفضة سوفمركبات ذات إمكانية عينية لل
الخفض خالل من مركبات الكربون بشكل فعال فيمكن السيطرة على ، مركبات ناجمة عن المصانعألن هذه الو القطاع. 

 على للتخفيف من مركبات الكربون المباشرةباإلضافة إلى الفوائد .  و(UNEP 2011b)نتاجها واستهالكها التدريجي إل
وفر فوائد غير مباشرة من خالل إدخال تحسينات في كفاءة أن ي للخفض التدريجي العالمي لمركبات الكربون يمكنف، المناخ

 لمكاسبلويمكن  الطاقة للثالجات ومكيفات الهواء والمنتجات والمعدات األخرى التي تستخدم هذه المواد الكيميائية. استخدام 
  (.UNEP  &CCAC 5390) ثاني أكسيد الكربونمن انبعاثات  أيضا أن تقلل االناجمة عن هذه الكفاءة

 
 

 ، والميثان،الكربون األسود، بما في ذلك ملوثات المناخ قصيرة األجل تخفيفلتدابير سريع التنفيذ ال يساعد يمكن أن حينفي 
الهدف التروبوسفير والعديد من مركبات الكربون، في إبطاء معدل تغير المناخ وتحسين فرص البقاء تحت  واألوزون في طبقة

على  ومستمر تم تحقيق خفض كبيرإذا إال  حماية المناخفلن يمكن المدى القريب،  علىدرجتين مئويتين  خفض المتمثل في
 .(&WMO 2011 UNEP) ثاني أكسيد الكربونفي انبعاثات  وجه السرعة
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   في أنحاء العالم.  انبعاثات غاز الميثان والكربون األسودللتحكم في التي تم تحديدها  91ال  تنفيذ تدابير الرقابة بالفعل لقد تم
على سبيل  ،المتصلة تدابيرللالتكاليف غير المباشرة  ويعد تقييمتكاليف التنفيذ المباشرة لمعظم التدابير. يمكن تقدير وبالتالي 
  تقييم الفوائد الصحية وإنتاج المحاصيل أكثر صعوبة.بالمثال، 

 
 
 المتعلقة فوائدالنصف  يقرب منما  يمكن تحقيق ،االعتباربعين  قيمة الفوائد الصحية وإنتاج المحاصيل أخذ بدونحتى و
وفورات التكلفة الصافية )كمتوسط من خالل  الكربون األسود وغاز الميثانتدابير مراقبة بحرارة المرتبطة الخفض درجة ب

وفورات في التكاليف الالحقة )من باالستثمار األولي  سيعوض على سبيل المثال،فللتدابير،  الفترة الفنية الكاملةعالمي( خالل 
    (.المستخلصخالل استخدام الغاز 

 
 

ركبات ، مثل القضاء على المَ اإلدارةعلى تغيير  أيضا تكاليف بعض اإلجراءات فقط على تنفيذ تكنولوجيا جديدة ولكنال تعتمد 
. وتمثل تعد األكثر صعوبة من حيث الكموالتي ، في الهواء الطلق لمخلفات الزراعيةاأو حظر حرق  ذات االنبعاثات العالية

 .(UNEP 2011a) درجات الحرارةالمتعلقة بمن إجمالي الفوائد  ٪93هذه التدابير ما يزيد قليال على 
 
 

قيد التنفيذ.  ويمكن أن ترتبط بدائل مركبات الكربون ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة وتعد التقييمات المتعلقة بتكاليف 
هامة لالستخدام الفعال للطاقة في عدد من القطاعات، مثل عمليات التبريد المحلية والتجارية وبعض التدابير بمنافع  مثل هذه

 . (UNEP & CCAC 2014) أنظمة تكييف الهواء
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 االحترار العالمي تجنب : األجل

 
 
 

 5303بحلول عام  للتحكم في انبعاثات غاز الميثان والكربون األسود 91تدابير الرقابة ال لمن الممكن أن يمنع التنفيذ الكامل 
وتشير الدراسات   .(&WMO 2011 UNEP) 5323بحلول عام  من االحترار اإلضافي درجة مئوية 3.2ما يصل إلى 
ببدائل المركبات ذات إمكانية  المرتفع ية ذات إمكانية االحترار العالميهيدرو فلوروال الكربون مركباتاستبدال  أن الحديثة إلى

 .(Xu Y. et al. 2013)  5323ية من االحترار بحلول عام درجة مئو 3.9االحترار العالمي المنخفضة سوف يجنبنا نحو 
 
 
ليل انبعاثات ثاني اقترن بتدابير عميقة ومستمرة لتقملوثات المناخ قصيرة األجل، ما إذا  رقابةسيعمل التنفيذ السريع لتدابير و

ألقل من درجتين مئويتين ذات الصلة  الحفاظ على زيادة درجة حرارة األرضأكسدي الكربون، بصورة كبيرة على تحسين 
  العصر الصناعي.بمستويات ما قبل 

 
 

قد  ملوثات المناخ قصيرة األجلخفض ، إال أن يمكن تحقيقها على المدى القريب العظيمةالفوائد  أن وعلى الرغم منوأخيرا، 
  دورة الكربون وخفض ارتفاع مستوى سطح البحر.باالستجابات لالمدى الطويل أيضا، فيما يتعلق  لها منافع علىيكون 

 
 

بشأن ثاني وقت للعمل  يوفر لنا أيال  األجللملوثات المناخ قصيرة ومع ذلك، فمن المهم أن نالحظ أن تنفيذ تدابير الرقابة 
العلماء أنه سيكون من المستحيل تقريبا يخبرنا  ،ملوثات المناخ قصيرة األجل اتبغض النظر عن اتجاهأكسيد الكربون.  و

 . ثاني أكسيد الكربون بصورة سريعةانبعاثات تم تقليص ووقف تزايد ما لم يدرجتين مئويتين حدود الحفاظ على 
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 المناخ

 

 
 في تأخرحيث أن الونتخذ إجراًء.   علينا أن نتحرك اآلنالكاف. فاألمر ليس ب من حدة المناخ إن اتخاذ إجراء بشأن التخفيف

 سلبية كبيرة على كون له عواقبثاني أكسيد الكربون أو ملوثات المناخ قصيرة األجل سي بشأنتدابير الرقابة سواء كان  تنفيذ
  الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر التراكمي ورفاه اإلنسان. اتدرج

 
 

من  التخفيفتحقق بسرعة بعد تأن المنافع المناخية يمكن أن نسبيا لملوثات المناخ قصيرة األجل  قصيرةالتعني الفترة الزمنية 
 في االنبغاثات توقيت التخفيضاتال يؤثر باإلضافة إلى ذلك، وأو في نهاية القرن.  في أيامنا هذه، سواء حدث ذلك االنبعاثات

تخفيضات قد يؤدي إلى الفشل في جني فوائد متعددة على المدى اللكن التأخير في   بشكل كبير على ذروة االحترار الناجم.
 عاما 52لملوثات المناخ قصيرة األجل بعد مرور  تدابير الرقابةتنفيذ في  تأخيرالالدراسات الحديثة أن وتوقعت إحدى  القريب.

  . (Hu. A. . 2013)ي خالنظام المنا قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة ال رجعة فيها على

 
 

، من حدة المناخ التخفيف عملية تأخرعني ت المناخاالستجابة البطيئة للتخفيف من حدة  أكسيد الكربون، فإن أما بالنسبة لثاني
  .أيضا اآلثار الناجمة عن ذلك ازدات حدةالمدى الطويل  االحترار علىفكلما زادت حدة 

 
 
 

الجمود في النظام المناخي في تجاوز درجات الحرارة سقف الدرجتين يتسبب فقد ، اآلن وإذا لم يتم اتخاذ أية إجراءات
ق لعدم توافر الوقت المناسب من أجل التكيف مع هذه التغييرات.  األمر الذي يضع الشعوب في مأزقرن، خالل هذا الالمئويتين 

نقطة تتصاعد فيها سلسلة من األحداث بصورة سريعة  وهو – قد يضع المناخ في مأزقالوضع وعالوة على ذلك، فإن هذا 
    والتي يستحيل بعدها العودة إلى المرحلة السابقة.
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 األنهار الجليديةازدياد ذوبان ، بسبب  مليمترات سنويا في السنوات األخيرة 0حوالي يتسارع ارتفاع مستوى سطح البحر 
 الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لتقييم الهيئة)وفقا  االحترار العالمي للمحيطات أيضا اديازدوالثلجية الصفائح و األرضية

أن معدل ارتفاع مستوى سطح البحر منذ  التقييم األخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخويشير .  (5390لعام 
   خالل األلفي سنة الماضية.ارتفاع سطح البحر  كان أكبر من معدل متوسط 91منتصف القرن 

 
 

العديد من المدن الكبرى تقع بتغير المناخ.  حيث من أكثر اآلثار المتعلقة  اواحدالمحيطات  سطح المحتمل الرتفاعالتأثير ويعد 
ما إذا و  طوكيو في المناطق الساحلية المنخفضة.و ، شنغهايدكا، ميامي، نيويورك كلكتا،، بانكوك، في العالم، مثل أمستردام

هذا  خالل متر لمقدار يصل إلىستويات سطح البحر يتسبب هذا في ارتفاع م قد ف، في االرتفاعاستمرت درجات الحرارة 
القادمة )وفقا لتقييم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام القرون خالل أكثر من ذلك قد يصل إلى القرن، و
  .المفاجئة لعواصفلتتعرض عندما   سيماال، المكتظة بالسكان غرق المجتمعات الساحليةتالزيادة أن ويمكن لهذه (.  5390

 
 

المناطق الساحلية الكبيرة حيث ستغمر المياه بشكل دائم ارتفاع مستوى سطح البحر مع التهديدات المختلفة للسكان:  ويأتي
تكاليف وستكون هناك  . المناطق الداخلية للمدن إلى مزيد من هاالعواصف ووصول حدة ارتفاع، ويتوقع بالسكان المأهولة

. خرىإلى أماكن أ السكاننحتاج إلى نقل عدد هائل من ربما الدول الجزرية، ووقد تتالشى بعض ، في انتظارناأضرار هائلة و
وقدر متر واحد فقط، بنحو ارتفاع مستوى البحر جراء للخطر من  من المدن المعرضة مدينة على عشرينألصنف تقرير وقد 

    5373 عام للخطر في هذه المدن في مليون شخص  923األصول و  تريليون دوالر من 02التقرير أنه قد يتعرض نحو 
التي أكبر عشر مدن  بين من مدن ثمانيالوتقع  (.  5393لعام  منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديوفقا لتقرير ) 

  آسيا. قارة في ،فيها السكان لخطرالتي يتعرض  دنأكبر عشر م بين من مدن تسعوال، تتعرض فيها األصول لخطر
 
 

يمكن أن تقلل من معدل ارتفاع  لملوثات المناخ قصيرة األجلوقدرت إحدى الدراسات الحديثة أن التنفيذ الفوري لتدابير الرقابة 
قد ، 5933بحلول عام .  و""المرجع سيناريو من هذا القرن، بالمقارنة مع في النصف األول ٪53مستوى سطح البحر بنحو 

من معدل ارتفاع مستوى سطح البحر  وملوثات المناخ قصيرة األجل ثاني أكسيد الكربون من انبعاثات كل منالتخفيف يقلل 
  بالمقارنة مع نفس السيناريو ٪03مستوى سطح البحر بنحو تراكمي ل ارتفاعو، ٪23بنسبة تصل إلى 

(Hu A. . 2013).  

 
 
في غرينالند والقطب الجنوبي،  األرضية الضخمة ذوبان الصفائح الجليدية ال سيماألن بعض عمليات النظام المناخي، و
 وملوثات المناخ قصيرة األجل ثاني أكسيد الكربون انبعاثات خفيفت ، حتى معتما إذا بدأ ال يمكن وقفه ايكون لها زخمس

معدل أن يخفض  هتخفيف المبكر يمكنإال أن ال ال مفر منه.  الذي ثلثي سطح البحر المتوقعالكبيرة فسيكون من المحتمل ارتفاع 
مجتمعات الساحلية إتاحة الوقت للمن خالل  التعرض للخطرنصف، والذي من شأنه أن يقلل البنسبة تصل إلى هذا االرتفاع 

 .(Hu A. . 2013)مع آثار المناخ المنخفضة للتكيف الساحلية والدول
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ملوثات الهواء من أيضا ، تعد هذه الغازات لتروبوسفيرللكربون األسود واألوزون في طبقة ا باإلضافة إلى التأثيرات المناخية
 تأثيرات ضارة على الصحة العامة. التي لهاقوية ال
 
 
 

ملوثات  مناألوزون في طبقة التروبوسفير ، ويعد 2.5 الجسيمات في الهواء تلوثلالمكون األساسي األسود  الكربونيعد 
 للوفاة المبكرة.  ة المسببةعالميمن بين األسباب الرئيسية ال واحدا 2.5 تلوث الجسيمات في الهواء عد يكما   الهواء الرئيسية.

عوامل الخطر  2.5 اخلي والخارجيالد تلوث الجسيمات في الهواءعد ي، 5393عن عبء المرض لعام أجريت وفقا لدراسةف

 . (Lim S. . 2012)على مستوى العالم وفيات المبكرة التي تؤدي إلى الالرابعة والسابعة 

 
 
 

 األماكنفي  2.5 تلوث الجسيمات في الهواءمثل يعلى سبيل المثال، ف. قفي بعض المناطأكثر بكثير  رهيويمكن أن يكون تأث
، بينما في شرق ووسط وغرب مكن الوقاية منهي الذيعامل الخطر الرئيسي لعبء المرض وحدها آسيا  في جنوبالمغلقة 
  حتل المرتبة الثالثةي في جنوب شرق آسياوحتل المرتبة الثانية، يفجنوب الصحراء الكبرى وأفريقيا 

 (Lim S. . 2012). 

 
 

المنبعثة  2.5تلوث الجسيمات عد يكما يتعرض أيضا بعض السكان على وجه الخصوص لهذا الخطر.  فعلى مستوى العالم، 
 األيام الستة األولى من والدتهم طفال خاللن للمخاطر التي تتسبب في وفاة األرئيسيالعنصرين بمثابة الفي الهواء 

 (Lim S. . 2012).  

 
 
سبب قد يتلوث الجسيمات في الهواء الطلق وتلوث الهواء في األماكن المغلقة  نتشير التقديرات إلى أكانت  5393في عام و

بسبب مليون حالة وفاة  3.92 نحو بينما أرجع على التوالي، من حاالت الوفاة المبكرة مليون حالة 0.5و  0.2أكثر من في 

  .(Lim S. . 2012)تلوث األوزون الموجود في الهواء المحيط 
 
 

األسود وغاز الميثان )وسالئف غاز  كربونال انبعاثات حد مناللتدابير سريع التنفيذ الوقد أظهرت التقديرات األخيرة إلى أن 
القدرة على منع أكثر من الذي لديه لوقود النظيف، الواسع على ا عتماداالالتروبوسفير(، مثل وزون الموجودة في طبقة األ

 مع أهمية إضافية الهواء الطلقتلوث الهواء في  الناجمة عن 5303سنويا بحلول عام من حاالت الوفيات المبكرة  مليوني حالة

 . (UNEP & WMO 2011)ةفي األماكن المغلقفوائد تقليل تلوث الهواء ل
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جودة الهواء بشأن تقليل انبعاثات الكربون األسود بصورة جوهرية على تحسين  91لتدابير الرقابة ال يعمل التنفيذ العالمي س

 الخارجيحاالت تلوث الهواء ب المرتبطة( مليون حالة وفاة مبكرة 4.6–0.7) 5.0نحو يجنبنا ما يقرب من أن  كما يمكنه
  5303دءا من عام األمراض المزمنة بر أكبر أيضا على يسنويا، كما سيكون له تأث

(WMO 2011; Shindell D. et al. 2012  UNEP&)   . كما ستوفر هذه التدابير أيضا فوائد صحية إضافية كبيرة
 تدابيرالكما يمكن تحقيق فوائد أقل فيما يتعلق بتقليل تلوث األوزون بما في ذلك من خالل من خالل تقليل التلوث الداخلي، 

  المتعلقة بغاز الميثان.
 
 
 

أن تشهد آسيا بتوقع المع ، جوهريةاألكثر  بالفوائدأو المناطق القريبة منها  وستشعر المناطق التي يتم فيها تنفيذ هذه التدابير
 الحياة وتجنب اإلصابة باألمراض المزمنة.   بنوعيةفوائد صحية كبرى، في عدد األرواح التي تم إنقاذها وفيما يتعلق 

 
 
 

تنفيذ تدابير أفريقيا، وآسيا وأمريكا الالتينية وذلك عقب  التي تعم على مواقد الطهي أكبر الفوائد استخدام نتحسيل وسيكون
فوائد عظيمة في شمال  على جلب الكريات بمواقداستبدال تكنولوجيات حرق األخشاب المحلية  وسيعملتستهدف قطاع النقل.  

 فوائد صحية هامة في جميع المناطقحظر حرق النفايات الزراعية في الهواء الطلق  سيجلب أيضا، في حين أمريكا وأوروبا
(WMO 2011 UNEP&).  
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ملوثات  تعمليسية التي تشغلنا خالل هذا القرن، سكان العالم المتنامي واحدا من القضايا الرئل توفير الغذاءفي حين أصبح 
 غلة المحاصيل.على تدمير النظم األيكولوجية، بما في ذلك المناخ قصيرة األجل 

 
 

إحدى ملوثات الهواء الرئيسية المسؤول عن تكبد خسائر في غلة المحاصيل.   طبقة التروبوسفيريعد غاز األوزون الموجود في 
، إذا كانت ، كما أنه يسببعلى القيام بعملية التمثيل الضوئيمن خالل الحد من قدرة النباتات فغاز األوزون يؤثر على النباتات 

بسبب لفقدان غلة المحاصيل  النسبية العالميةتقدر الخسائر خالل الوقت الحاضر .  وذبول أوراق األشجار تركيزاته عالية،
 % 1-91للقمح، و % 7-95حاصيل رئيسية تتراوح ما بين ألربعة م طبقة التروبوسفيرالتعرض لغاز األوزون الموجود في 

  . (Harmens H. et al. 2011)للذرة  % 0-2لألرز، و % 0-0لفول الصويا، و

 
 

طبقة لألوزون الموجود في فقد أظهر التعرض الطويل األمد  تقليالت جودة المحاصيل على األمن الغذائي أيضا.  تؤثر 
وتقليل البروتين وزيت  البروتين في القمح والبطاطستركيزات نقصا في المركبات الكربوهيدراتية وزيادة في  التروبوسفير

.   كما (Harmens H. et al. 2011; U.S EPA 2013) ) وهو أكبر ثالث مصدر في العالم للزيوت النباتية(  الشلجم
ي يضر بالسكان لقيمة الغذائية للنباتات العلفية، والذي يمكن أن يؤدي إلى إنتاج أقل من الحليب واللحم، األمر الذايمكنه تقليل 

 األكثر ضعفا في العالم.
 
 
 

فحينما تتعرض أوراق الشجر للكربون األسود فيؤدي كما يمكن أن يؤثر الكربون األسود أيضا على المحاصيل بطرق عدة.  
ية ساإلشعاعات الشم كميةمن خالل الحد من ها.   وتقل عمليات التمثيل الضوئي للنباتات ويعوق نمو حرارتهاذلك إلى ارتفاع 

على تكوين السحب ويؤثر على دوران لتي تصل إلى األرض.  كما يمكن أن يؤثر الكربون األسود والملوثات المشتركة ا
التي تعتمد عليها أجزاء كبيرة ، واضطراب أنماط سقوط األمطار، على سبيل المثال، الرياح الموسمية الغالف الجوي اإلقليمي

 من آسيا وأفريقيا.  
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الخسائر لتقليل انبعاثات غاز الميثان والكربون األسود على احتمالية تجنب  91ينطوي التنفيذ السريع لتدابير الرقابة ال 
 (.&WMO 2011 UNEP) 5303غلة المحاصيل سنويا بحلول عام مليون طن متري من  23السنوية لما يزيد عن 

غاز األوزون.   تكوينعلى مماثل بشكل والتي تؤثر بالتساوي بين تدابير مراقبة غاز الميثان والكربون األسود وتنقسم الفوائد 
آسيا، ومن إنتاج النفط  ، خاصة فيمعالجة االنبعاثات الناجمة عن مناجم الفحمللتدابير المتعلقة بغاز الميثان، فإن  النسبةوب

بالنسبة لتدابير الكربون األسود،  فسينجم  أما.  معالجة النفايات في تحسين يعقبهاأكبر قدر من الفوائد سوف تجلب والغاز، 
بعيدا عن  غاز األوزون تكويني لقطاع النقل.  ويميل غاز الميثان إلى التأثير على من خالل تدابير التصدأكبر قدر من الفوائد 

ومن ثم يمكن الشعور بالفوائد الناجمة عن التي تعد أيضا من سالئف األوزون.  مصدر الملوثات المشتركة للكربون األسود، 
 تعلقة بغاز الميثان. مبالقرب من مصدر االنبعاثات عن تلك التدابير التنفيذ تدابير تقليل الكربون األسود 

 
 
 
في الصين، والهند، والواليات المتحدة، تليها باكستان  في غلة المحاصيلخسائر الأكبر تجنب  سيتم تحقيقفحيث الحمولة، من و

وهناك  وجنوب آسيا.  وسط يليهالتحسينات الرئيسية في الشرق األوسط،  تحقيقسيتم فحيث النسبة المئوية،  أما منوالبرازيل. 
عكس تأثير والتي تة، محاصيل الزراعية في المكسيك، تختلف تماما عن البلدان المجاورالنسبة المئوية لل تأثير كبير على

 .(Shindell D. et al. 2012) االنبعاثات المحلية تغييرات
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مناطق  - لألرضخرى من "الغالف الجليدي" األجزاء األالقطب الشمالي والعديد من تعرض على مدى القرن الماضي، 

 تغييرات جذريةب والتي تمرمتوسط المعدل العالمي،  أسرع من وهي مرتين إلى ثالث مراتما بين الحترار ل -الجليد والثلج 

(WB & ICCI 2013)  . فإنه يقلل على سطح الثلج أو الجليد،  يترسبعندما ويتسارع معدل احترار الكربون األسود ألنه

خفض درجات أيضا فيما يتعلق ب غاز الميثان لها فوائد كبيرة كما أن تقليل انبعاثاتمن البياض ويسارع من ذوبان الجليد.  

 الحرارة في القطب الشمالي.  

 

، ظالماكثر المناطق األكشف  من خالل زيادة ذوبان الغالف الجليدي يجعل هذه المناطق تمتص المزيد من الحرارةإن 

 وسيلة الستقصاء اآلراءك والذوبان اإلضافيان االحترار ووضعمياه الموجودة أسفل الجليد، للأكثر حرارة  وامتصاص

    السبعينياتحد األدنى بمقدار النصف تقريبا منذ في فصل الصيف لل جليد البحر القطبيتغطية  توقد تراجع.  اإليجابية

(WB & ICCI 2013). 

 

القطب الشمالي من شبه وباإلضافة إلى ذلك، تتكون مساحات شاسعة من األراضي والمياه الساحلية في القطب الشمالي و

عن جميع  االنبعاثات الناجمة، والتي تحتوي على كميات كبيرة من الكربون تساوي على األقل كمية دائمة التجمداألراضي 

في و . دائمة التجمد بصورة تدريجيةهذه األراضي ذوبان االحتباس الحراري أيضا كما يسبب  األنشطة البشرية حتى اآلن. 

فهناك بعض انبعاثات من غير مؤكد للغاية،  دائمة التجمداألراضي  الكربون في وانبعاثاتمعدل ذوبان الجليد  ال يزالحين 

   أبعد من ذلك. إلى في تسريع ظاهرة االحتباس محتمال اكبير اخطر هو ما يمثلثان وثاني أكسيد الكربون والمي غازي

 

والتي يمكن أن تذوب األنهار الجليدية األرضية جميعها تقريبا بصورة سريعة.  القطب الشمالي،  ما فيما يتعلق بما وراءأ

على السفن يشكل نحت الجبال الجليدية تهديدا كما لموارد المياه.  تصف القرن، ومن ثم ستشكل تهديدا نتختفي تماما بحلول م

   .(IPCC 2013)الخاصة بعمليات اإلنقاذ  الستجاباتواالستعدادات وا

 

العيش التقليدية للسكان األصليين  كسب مجتمعات الساحلية والبنية التحتية وسبلعلى الهذه التغييرات تهديدات مختلفة وتشكل 

ذوبان  الناجم عنالبنية التحتية  وإحداث ضرر في ساحلي أسرع )تآكل( تحاتحدوث ومن خالل زيادة مخاطر العواصف 

 ال يمكن التنبؤ بها.  خطورةل ةبحريالجليد الطرق تعرض مزيد من و دائمة التجمداألراضي 

  

معدل االحترار في القطب الشمالي  من مجموعة محددة من تدابير الرقابة لمولوثات المناخ قصيرة األجل أن تقللويمكن لتنفيذ 

جليدية األخرى تمل أن يوفر فوائد مناخية متشابهة في مناطق الكتل البحلول منتصف القرن، والذي من المحليصل إلى الثلثين 

 . طرق الجليد البحرية.  (Shindell D. et al. 2012)أيضا 

  



ملوثات المناخ قصيرة األجل في المناطق جبال الهيمااليا:  -19

 عالية االرتفاع 

 

المتعلقة بملوثات المناخ قصيرة األجل يمكنه أن يقلل معدل االحترار في المناطق عالية  الرقابةن التنفيذ السريع لتدابير إ 

وتقليل مخاطر وقوع لصحة العامة واألمن الغذائي هضبة التبت، األمر الذي سيكون مفيدا ل – االرتفاع في جبال الهيمااليا

 .(WB & ICCI 2013)الكوارث في المنطقة 

 

كاراكورام، موطنا ألكبر مساحة من األنهار وهندو كوش منطقتي إلى جنب مع هضبة التبت، و جبال الهيمااليا، جنباتعد 

هذه المنطقة حساسة تعد القطب الشمالي، كما هو الحال في و خارج المناطق القطبية.  واألراضي دائمة التجمدالجليدية 

المياه العذبة في هندو كوش في جبال الهيمااليا وتلعب   .لالحتباس الحراري والتلوث الناجم عن انبعاثات الكربون األسود

هذه عشرة من أكبر األنهار في آسيا عبر حيث تتدفق  . على حد سواء العالمياإلقليمي و األمن الغذائي فيدورا كبيرا 

من نصف  ألكثرالمياه  توفرهذه األحواض النهرية، التي  شخص سبل كسب عيشهم فيمليار  9.0 أكثر منويجد  المنطقة. 

في  تحدثالتغيرات المناخية السريعة التي وتؤثر من اإلجمالي العالمي.  ٪52ما يقرب من أي ، في قارة آسياإنتاج الحبوب 

رات شخص مليا 0 لنحو المنطقة بشكل مباشر على الموارد المائية، فضال عن الخدمات، مثل الكهرباء، واإلمدادات الغذائية 

(WB & ICCI 2013). 

 

وتقع جبال الجليدية.  البحيرات زيادة ذوبان األنهار الجليدية أيضا إلى زيادة الفيضانات النهرية وزيادة خطر فيضاناتيؤدي 

االحتباس الحراري،  من ، والتي قد تزيدللكربون األسودهضبة التبت بالقرب من مصادر االنبعاثات الكبيرة  -الهيمااليا

غاز والعالمية للكربون األسود  أكثر من نصف االنبعاثاتوتحدث  وج والجليد. وخاصة في تلك المناطق التي تغطيها الثل

    (.Bond T.C et al. 2013) الميثان في آسيا

 

تلوث في  التي تسهم للكربون األسودالمصادر الرئيسية  منأفران الفحم ومصابيح الكيروسين المحتملة ومواقد الطهي تعد 

                   في جنوب آسيا )بما في ذلك الهند(عامل الخطر الرئيسي لعبء المرض بمثابة يعد ، والذي يالمنزلالهواء 

(Lim S. et al. 2012).   دورات الرياح الموسمية في المنطقة، والذي بدوره له آثار في  أيضاالكربون األسود  يؤثركما

   (.UNEP 2008) المياه والمحاصيل الزراعية على فيما يتعلق بالحصول

  



ائتالف المناخ والهواء النظيف لتقليل ملوثات المناخ قصيرة  -21

 األجل

 

المناخ والهواء النظيف تم تأسيس ائتالف ، 5395 من عام في فبرايرو، فيما يزيد عن عقد من الزمن الجهود العلمية بعد بذل

باعتباره أول جهد عالمي  األمم المتحدة للبيئةباإلضافة إلى برنامج  ست حكوماتمن قبل  لتقليل ملوثات المناخ قصيرة األجل

اآلن أكثر من  لدى االئتالفعامين أصبح  مرور . وبعدوجماعيا عاجالتحديا باعتبارها  ملوثات المناخ قصيرة األجللمعالجة 

ملوثات  على االنخراط في العمل الهادف إلى الحد من ووافقت، أقرت إطار هذا االئتالف دولة 03، بما في ذلك شريكا 03

  .المناخ قصيرة األجل

 

في جميع  ينمؤثرمن ال، من ذوي الخبرة، وشركاء متنوعين بين جمعيغير ملزم وهو شراكة دولية طوعية،  االئتالفويعد 

إجراءات ملموسة وجوهرية لتسريع الجهود التخاذ و المستوى ةرفيعال واإلرادة السياسية المشاركةلالرتقاء بأنحاء العالم 

 وتعالجالغذاء والطاقة،  وتعزز أمنالبيئة والصحة العامة،  تحميبطرق  قصيرة األجلمن ملوثات المناخ الرامية إلى الحد 

ثاني انبعاث  مكمل للجهود العالمية للحد من مأن عمله االئتالف جميع الشركاء فيعترف وي . تغير المناخ على المدى القريب

 .األمم المتحدة اإلطارية المعنية بتغير المناخ اتفاقية إطار بموجبعلى وجه الخصوص  أكيد الكربون

 

ملوثات المناخ قصيرة الحد من كبير في تحفيز وتوسيع نطاق إجراءات ذات أثر  اتمبادر 01وتتمثل أنشطة االئتالف في 

 :، وهي كالتالييقودها الشركاء التي األجل

 التي تعمل بالديزل الثقيلة المركبات والمحركات الكربون األسود من خفض انبعاثات .9

 الطبخ المنزلي والتدفئة المنزليةالناتجة عن  الحد من ملوثات المناخ قصيرة األجل  .5

 التي تفرزها البلديات النفايات الصلبةالناجمة عن  ملوثات المناخ قصيرة األجل تخفيف .0

 ركبات الكربون الكلورية فلوريةتكنولوجيات ومعايير بديلة لم تعزيز  .0

 الطوبالناتجة عن إنتاج تخفيف ملوثات المناخ قصيرة األجل والملوثات األخرى  .2

 الزراعةالناتجة عن معالجة ملوثات المناخ قصيرة األجل  .1

 إنتاج النفط والغاز الطبيعياألسود الناجمة عن الكربون والميثان انبعاثات  الحد من تسريع .7

 التخفيف من ملوثات المناخ قصيرة األجل عمليات تمويل .0

 ملوثات المناخ قصيرة األجللتقييمات إقليمية إجراء  .1

 مبادرة ملوثات المناخ قصيرة األجل بشأندعم التخطيط الوطني للعمل  .93

 

 عن االئتالف، يرجى زيارة الموقع التالي: لمعرفة المزيد

www.unep.org/ccac 

  



 مصطلحاتالمسرد 

 

 الهباء الجوي

الهباء  مصطلحوللتبسيط، ي ستخدم  الغالف الجوي لعدة ساعات على األقل.  العالقة فيسائلة الصلبة أو الجسيمات الهي 

 جسيماتالجمع ليعني  صيغةفي هذا التقرير في غالبا ، العالقة في الهواءضم كال من الجسيمات والغازات الذي ي، الجوي

 الهباء الجوي.

 (انعكاسية السطح)البياض

 3البياض بأعداد تتراوح ما بين يتم التعبير عن و . الواردعلى عكس اإلشعاع الشمسي  بياض السطح قدرة السطحيعني 

 كلما ازداد، شعاعات المنعكسةدادت اإلكلما ازف  (.الذي تم انعكاسه)اإلشعاع الكلي  9كل اإلشعاع( و امتصاص )الظالم، 

 على البياض.قدرة عالية جدا الجليد والثلوج ولدى  البياض. 

 الكتلة الحيوية

ويعد  . الميتة الكتلة الحيويةضمن يمكن تضمين المواد النباتية الميتة ؛ ومجموع كتلة الكائنات الحية في منطقة معينةهي 

  الميتة.الحية و لنباتاتلحرق  بمثابةحرق الكتلة الحيوية 

 الكربون األسود

/ أو و والتفاعل الكيميائيلى قياس امتصاص الضوء الهباء الجوي القائم عأنواع أنه نوع من يعرف ب من الناحية العملية

 أحيانا باسم السخام. إليه االستقرار الحراري. ويشار

 المعايير الستة في منطقة اليورو

اع في التي تب الجديدة السياراتالناجم عن معايير االنبعاثات األوروبية التي تحدد الحدود المقبولة النبعاثات العادم هي 

  الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.

 إمكانية االحترار العالمي

 سنة(، مقارنة مع ثاني أكسيد الكربون. 933غاز يمتص على مدى فترة من الزمن )عادة لمجموع الطاقة هي 

 األوزون

ي نشأ والتروبوسفير،  طبقة الغالف الجوي الغازي. في مكوناتأحد  وهوألكسجين، لشكل ثالثي الذرات هو األوزون، 

التي تنطوي على الغازات الناتجة عن األنشطة البشرية  على حد سواء الضوئية الكيميائية التفاعالتطبيعيا ومن خالل 

 رئيسيادورا  ويلعب األوزون . التروبوسفير طبقة في غازات الدفيئةك التروبوسفيري يعمل األوزونو)الضباب الدخاني(. 

   حمي األرض من األشعة فوق البنفسجية المفرطة.يوفي التوازن اإلشعاعي 

 

 



 الملوثة للهواء (الجسيماتالمواد الجسيمية )

 العالقة فيسائلة الصلبة أو الالجسيمات ملوثات الهواء سريعة االنتشار، التي تتكون من خليط من  منالجسيمات تعد 

 ةكبير اتبأنها ذات صلة بالصحة وتشير إلى تركيزالجسيمات وتصف المؤشرات المستخدمة بشكل شائع ، الغالف الجوي

 ميكرومتر 5.2( وجسيمات يبلغ قطرها أقل من 93) الجسيمات ميكرومتر  93قطرها أقل من من الجسيمات التي يبلغ 

 .(5.2) الجسيمات 

  دود الفعل اإليجابيةر

مثل  -الحراري  التأثيريمكن أن يضع المناخي، وي حالة النظام فف  .التأثيراتإلى ستجابات نظام اال أنهيقصد برد الفعل 

، الثانية برد الفعل اإليجابي الحالةوتعرف  مزيد من االحترار. لمعاكس )تبريد(، أو للتأثير الشروط إما ال -االحترار 

 .بردود الفعل اإليجابيةعلى وجه الخصوص فيما يتعلق ومنطقة القطب الشمالي غنية 

 اإلشعاعي تأثير اإلختالل

أو تغير استخدام ) مثل غازات االحتباس الحراري )غازات الدفيئة(، الهباء الجوي،  مقياس لتأثير عامل معين هو

  .األرض على كوكب الطاقة توازن على صافي التغير فياألراضي( 

  



 األسماء المختصرة

 

 المختصر باإلنجليزية الكلمة باإلنجليزية الترجمة بالعربية

 Black Carbon BC الكربون األسود

 Chlorofluorocarbons CFCs مركبات الكلورفلوركربون

 Methane CH4 غاز الميثان

 Carbon monoxide CO أول أكسيد الكربون

 Carbon dioxide CO2 ثاني أكسيد الكربون

 Green-House Gas GHG غازات الدفيئة

 Global Warming Potential GWP إمكانية االحترار العالمي

 Hydrochlorofluorocarbons HCFCs الهيدرو كلورو فلورو كربون

 Hydrofluorocarbons HFCs الهيدرو فلورو كربون

 Non-Methane Organic Volatile مركبات عضوية متطايرة غير ميثانية
Compounds 

NMVOCs 

 Nitrous Oxides NOx أكسيد النيتروجين

 Ozone O3 األوزون

 Ozone-Depleting Substances ODS لألوزونالمواد المستنفدة 

 Particulate Matter PM الجسيمات

 Radiative Forcing RF اإلختالل اإلشعاعي

 Short-Lived Climate Pollutants SLCPs ملوثات المناخ قصير األجل

 Sea-level Rise SLR ارتفاع مستوى سطح البحر

 United Nations Environment برنامج األمم المتحدة للبيئة
Programme 

UNEP 

 World Meteorological المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
Organisation 

WMO 

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المعنية 
 بتغير المناخ

United Nations Framework 
Convention on Climate Change 

UNFCCC 
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