تخفيف االنبعاثات
الغابات

۱.۱مقدمت
ُٖؾختر كعبؽب اهغبتبح ّاألراظٕ ؽوٓ أٌِّيب تبهّػ خب اٌتؾبذبح غبزاح اهدفٖئج؛ ؽوٓ شتٖل اهيذبل ،ؽبى

 ۲۰۰٤خى دجز يب

ٖلبرة ال  605جغ يً ينبفئ ذبٌٕ أّنشٖد اهنرتًّ (ّفلبً هشجل دضر اٌتؾبذبح غبزاح اهدفٖئج)ّ .خرد فٕ ُذا اهجزء
شوشوج أٌشعج /خّضٖبح خِدف إهٓ خلوٖص يشبُيج هتٌبً فٕ خغّٖر اهيٌبذ ؽً عرٖق اشخخداى األراظٕ ّتخبضجٍ أٌشعج فٕ
كعبػ اهغبتبح .أيب اهِدف اإلجيبهٕ يً أٌشعج خخفٖف االٌتؾبذبح فِّ خلوٖص يشخّٖبح اٌتؾبذبح غبزاح اهدفٖئج فٕ اهجّ ؽتر
زٖبدث دجز اهنرتًّ فٕ اهغبتبح ّاهخرتجّ .اٌعالكبً يً اهتؾد اٖٗل إهٓ خدلٖق ُذا اهِدفٖ ،ينً اهٌغر فٕ اهخٖبرًٖ اهخبهًٖٖ:
 اهدفبغ ؽوٓ تبهّؽبح اهنرتًّ فٕ اهغبتبح :ؽتر ديبٖج اهغبتبح ّاهخرتجّ ،اؽخيبد اهييبرشبح اإلدارٖج ّخفبدٔ
خدُّر اهخرتج.
 خدشًٖ ؽيوٖج دجز اهنرتًّ فٕ اهغبتبح ّاهخرتج ؽتر اهخدرٖج ّإؽبدث اهخدرٖج تغٖج خؾزٖز اهغعبء اهدرجٕ.

 1.1.1سٌهبرٌو قبعدي
ّظؾح ّزارث اهتٖئج خعج خدرٖج ّإؽبدث خدرٖج خِدف إهٓ زٖبدث ٌشتج اهغعبء اهدرجٕ فٕ هتٌبً يً  %13إهٓ  .%20أيب
ٌشتج اٌتؾبذبح غبزاح اهدفٖئج اهٌبجيج ؽً كعبػ اهغبتبح فِٕ شوتٖج ٌغراً إهٓ أًّ األشجبر عّر اهٌيّ خؾزل اهنرتًّ ؽً
اهجّ فخدتشَ األشجبر اهنتٖرث فٕ اهلشرثّ .خرد فٕ اهجدّل  1يشبدج اهغبتبح تبهنٖوُّٖنخبر ّؽدد األشجبر اهيذيرث فٕ هتٌبً
هشٌج  2004إظبفجً إهٓ خّكّؾبح هوؾبى ّ 2030فلبً هشٌٖبرّٖ كبؽدّٔ .نبً شجلّ دضر اٌتؾبذبح غبزاح اهدفٖئج كد كدّر
اهزٖبدث اإلجيبهٖج ؽوٓ يشخّْ ايخضبص اهنرتًّ شٌّٖبً ؽبى  2004فٕ هتٌبً تدّاهٓ ال 249.19نٖوّعً يً اهنرتًّ.
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الجدول  1.1المسبحت الحرجٌت وعدد األشجبر المثمرة وفقبً لمسٌهبرٌو القبعدي
اهيجيّػ هشٌج
2004

اهخّجَّ اهيرخلة

2004

يشبدبح األشجبر
ذاح األّراق غٖر

134,298

اهيخشبكعج

206,612
زٖبدث فٕ اهغعبء

(تبهِٖنخبر)
يشبدج األشجبر

اهيجيّػ
اهيخّكّؼ هشٌج
2030

إشلبعبح اهؾبى
2030

اهدرجٕ يً %13

139,522

ذاح األّراق
اهيخشبكعج

إهٓ %20

211,836

5,224

5,224

(تبهِٖنخبر)
ؽدد األشجبر اهيذيرث غٖر اهدرجٖج ذاح
األّراق غٖر اهيخشبكعج (‘)000

ؽدد األشجبر اهيذيرث األخرْ (‘)000
اهزٖبدث اإلجيبهٖج ؽوٓ يشخّْ ايخضبص
اهنرتًّ (تبهنٖوّعً)

زٖبدث تٌشتج %10
فٕ ؽدد األشجبر

25,492

اهيذيرث

28,041

20,056

زٖبدث تٌشتج %10
22,061
فٕ ؽدد األشجبر
اهيذيرث

249.19

347.32

 1.1.2خٌبراث الجخفٌف وكمفجهب
ٖنيً اهخددّٔ فٕ إينبٌٖج رفؼ ٌشتج اهغعبء اهدرجٕ إهٓ

 %20فٕ إعبر خعج ّزارث اهتٖئج نيب اهيدبفغج ؽوٓ يدزًّ

األشجبر اهدبهٕ ّاهيشخلتوّٕٖ .ينً خدلٖق ذهم يً خالل يب ٖوٕ:
المحبفظت عمى ببلوعبث الكربون الحرجٌت الحبلٌت
إدارث اهيديٖبح اهعتٖؾٖج ّاهيٌبعق اهيديٖج
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خدخلّ اهيديٖبح اهعتٖؾٖج فٕ هتٌبً دّاهٓ

 %5يً اهيشبدج اإلجيبهٖج (ّزارث اهتٖئج،

ُٖنخبرٌٖ .ص اهِدف  ،1اهغبٖج  1.1يً اخفبكٖج اهخٌّّػ اهتّٖهّجٕ ؽوٓ ّجّة ديبٖج

 )2006أٔ يب ٖؾبدل 52،260
 %10يً "يٌبعق اهؾبهى اهتٖئٖج"

(ّزارث اهتٖئج .)2009 ،إظبفجً إهٓ ذهم ،ددّد اهعرح اهّعٌٕ األّل اهيلدّى هأليى اهيخددث إلؽداد اخفبكٖج إعبر ٖج تشأً خغّٖر
اهيٌبذ ُدفًٖ ٖينً خدلٖلِيب يً خالل إؽبدث اهخدرٖج – غبتبح زراؽٖج ّغبتبح يدٌٖجّ -ذهم ؽوٓ يشخًّٖٖ:
 خّشٖؼ اهيشبدبح اهدرجٖج يً ُٖ 75000نخبر إهٓ ُٖ 200000نخبر (اهِدف األدٌٓ) خّشٖؼ اهيشبدبح اهدرجٖج يً ُٖ 200000نخبر إهٓ ُٖ 282000نخبر (اهِدف األؽوٓ)خخعوّة اهيدبفغج ؽوٓ اهغبتبح ّيٌؼ خدُّرُب اهوجّء إهٓ اهييبرشبح اإلدارٖج اهخبهٖج:
 اؽخيبد ييبرشبح يشخدايج إلدارث اهغبتبح خفبدٔ خدُّر اهغبتبح ّخفنم اهيّائل إؽبدث خأُٖل األراظٕ اهيِجّرث ّاهيٌبعق اهيخدُّرثفٕ يب ٖخؾوّق تخنبهٖف إؽبدث اهخدرٖج فِٕ خخظيًّ اهخنبهٖف األشبشٖج ّخنبهٖف اهضٖبٌج اهيخنررث ّخنبهٖف اهيراكتج ّخُؾختر
نوِب خنبهٖف كبؽدٖج .أيب اهخنبهٖف اإلظبفٖج هديبٖج اهغبتبح ّإدارخِب يذل خنبهٖف اهيدبفغج ؽوٓ تبهّؽبح اهنرتًّ ّخنبهٖف
يراكتج اهخشرّة فِٕ خنبهٖف خخفٖفٖج ٖجة أٖظبً أخذُب تؾًٖ االؽختبر.
ّخرد فٕ اهجدّل  1.2نوفج اهلٖيج اهدبهٖج (تأشؾبر خضى يخخوفج) إلدارث اهيشبدبح اهدرجٖج ّاألراظٕ اهدرجٖج األخرْ
ّديبٖخِب إظبفجً إهٓ إدارث اهيشبدبح اهيؾبد خدرٖجِب ّاهخأنّد يً أًّ اهيدزًّ ٖشخيرّ فٕ دجز اهنرتًّّ .خؾنس اهخنبهٖف
االشخذيبراح ّاهخنبهٖف اهخشغٖوٖج اهظرّرٖج هخٌفٖذ شٌٖبرّٖ اهخخفٖف اهلبؽدٔ اهيلخرح هوفخرث اهييخدث يب تًٖ اهؾبيًٖ

2011

ّ.2030
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الجدول  1.2الجكبلٌف اإلجمبلٌت لحمبٌت الغبببث وإدارجهب
اهلٖيج اهدبهٖج

اهنوفج (تبهدّالر األيٖرنٕ) هوعً

اهنوفج (تبهدّالر األيٖرنٕ)

شؾر اهخضى

(اهنوفج تبهدّالر

اهّادد يً اهنرتًّ اهلبتل

هوعً اهّادد يً ذبٌٕ أّنشٖد

األيٖرنٕ) هغبٖج

هاليخضبص اهيدجّز (هغبٖج

اهنرتًّ

2030

)2030

5%

242,899,386

39.4

10.76

10%

162,550,434

26.3

7.20

15%

117,495,326

19.0

5.21

جقمٌص اهبعبثبث الكربون عبر جحسٌن حجز الكربون فً الغبببث
ٖرد خددٖد اهخدرٖج ّإؽبدث اهخدرٖج فٕ إعبر آهٖج اهخٌيٖج اهٌغٖفج اهذٔ ٖشخيل أٖظبً ؽوٓ أٌغيج زراؽٖج درجٖج رؽّٖج.
ّٖؾخيد يؾدّل ٌجبح اهغرشبح تؾد إؽبدث اهخدرٖج ؽوٓ ّجّد أٌّاػ أضوٖج نيب ؽوٓ ؽير اهغرشج هدْ االزدراػ أّ اهزرػ.
ّكد ٖنًّ يً اهخعأ ّظؼ فرظٖبح ّخّكّؾبح تشأً اهيشبدج اهيزرّؽج خالل اهخدرٖج إؽبدث اهخدرٖج ّاشلبعِب ؽوٓ
اهيشبدج اهيخعع هخشجٖرُب .تبهخبهّٕ ،تغٖج خدلٖق أؽوٓ ٌشتج يً اهٌجبح فٕ ديالح اهخدرٖجٌ ،ضّح اهخعج اهّعٌٖج إلؽبدث
اهخدرٖج فٕ هتٌبً ؽوٓ اشخخداى أٌّاػ أضوٖج فٕ نل يّكؼ ّفلبً هيؾبٖٖر تٖئٖج نيب هخضبئص اهتٖئج ّاهخرتج فٕ اهٌغبى اهتٖئٕ
ذٔ اهضوج.
إظبفجً إهٓ ذهم ،أشبرح اهتراًُٖ اهؾويٖج (  )2004 ،Castro et al ،2005 ،Benayas et alإهٓ أًّ اهعرق اهزراؽٖج
يذل اشخخداى اهتذّر أّ االؽخيبد ؽوٓ األشجبر أّ األٌّاػ األضوٖج هخدلٖق دٌٖبيٖنٖبح درجٖج ٌبجدج ُٕ اهعرق األنذر
ٌجبدبً إهّب أٌِّب خخعوّة ّكخبً أنذر هخدلٖق خٌيٖج فبؽوج ؽوٓ يشخّْ اهٌغبى اهتٖئّٕٖ .خراّح يؾدّل ٌجبح إؽبدث خدرٖج اهيشبدبح
اهضٌّترٖج ّيشبدبح األشجبر اهيخشبكعج األّراق نيب اهيشبدبح اهيخخوعج تًٖ ٌشةٍ يرخفؾج كد ختوغ ال  %90فٕ اهيدٖعبح
اهشيبهٖج اهرعتج يذل تؾط أٌدبء اهّالٖبح اهيخددث (ّزارث اهتٖئج األيٖرنٖج،

ٌّ )2011شةٍ يٌخفظج ال خخؾدّْ ال  20أّ

ال )2004 ،Castro et al ( %30فٕ اهيدٖعبح اهخبظؾج هوظغع نبهٌغى اهتٖئٖج فٕ يٌعلج اهيخّشع تيب فٕ ذهم هتٌبً.
ّهنً ال ّٖجد أٔ خلٖٖى يتبشر يؾٌٕ توتٌبً ّٖؤنّد ؽوٓ ُذٍ اهفرظٖجّٖ .تلٓ يً اهيِى جداً اهرتع تًٖ اهغبتبح ّاألراظٕ
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اهدرجٖج األخرْ تّاشعج ييراح (أشجبر يذيرث ّأٌّاػ يدوٖج) تغٖج خؾزٖز اهغعبء األخظر ّاهيدبفغج ؽوٓ اهيّجّداح
اهدبهٖج.
اسجبدال الوقود األحفوري بوقود إحٌبئً مرجكز عمى الغبببث :خٌبر ٌجمبشى مع آلٌت الجهمٌت الهظٌفت
إظبفجً إهٓ اهيشبُيج فٕ خلوٖص يؾدالح ينبفئ اهنرتًّ اإلجيبهٖجٖ ،ينً هوغبتبح أً خؤدّٔ دّراً إٖجبتٖبً فٕ اهخخفٖف يً
آذبر خغّٖر اهيٌبذ تبشختدال اهّكّد األدفّرٔ تّكّد يرخنز ؽوٓ اهغبتبح.
إًّ يؾدّل ٌيّ اهغبتبح يٌخفط ٌشتٖبً فٕ هتٌبً يلبرٌجً يؼ اهعوة اهشٌّٔ ؽوٓ اهّكّد اهخشتٕ؛ ّإذا هى ٖخى اؽخيبد ييبرشبح
درجٖج يشخدايجّٖ ،ضٓ تبهٌغر فٕ ظرّرث زٖبدث اهؾرط ؽوٓ اهّكّد اهيرخنز ؽوٓ اهغبتبحّ .كد خنًّ األراظٕ
اهدرجٖج األخرْ يضدراً أشبشٖبً هوّكّد اإلدٖبئٕ يً خالل كص اهخشة ّاهتشخٌج .نيب ٖينً خخفٖف نذبفج اهغبتبح
ّاألراظٕ اهدرجٖج األخرْ هخّفٖر اهّكّد اإلدٖبئٕ نيب هخلوٖص خعر اهدرائق.

فٕ اهخخبى ،ضدٖخٌ أً اهفبئدث اهيتبشرث هوغبتبح فٕ هتٌبً ال خغِر جوٖجً يً خالل يشبُيخِب فٕ اهخخوّص يً اٌتؾبذبح غبزاح
اهدفٖئج ،إهّب أًّ اهلٖيج اإلكخضبدٖج هِذٍ اهغبتبح يً دٖد خديبح اهٌغى اهتٖئٖج ّغٖرُب يً اهخديبح اهذبٌّٖج (اهرفبٍ ّاهفّائد
اهذلبفٖجٖ )...جة أً خؤخذ تؾًٖ االؽختبر هدْ خلٖٖى غبتبح يٌعلج اهيخّشع.
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