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الكفاءة ف
وتغ� المناخ:
الموارد
استخدام
�
ي
ي

ت
اس�اتيجيات تحقيق الكفاءة ف ي� استخدام المواد من أجل مستقبل منخفض الكربون
عام 0502
المنازل ف ي�
االنبعاثات المتعلقة بدورة
حياةعند أ
ت
الخذ باس�اتيجيات
ف ي� بلدان مجموعة الدول السبع
تحقيق الكفاءة ف� استخدام المواد وبدون أ
الخذ بها
ي

ت
تأث�اً شديداً
ال� يدير بها االقتصاد العالمي الموارد الطبيعية ي
الطريقة ي
تؤثر مناخ أ
رض .فالكيفية ت
ال� نستخرج بها هذه الموارد وكيفية إنتاجنا
ال
عىل
ي
واستخدامنا لها هي ت
ال� تحدد انبعاثات غازات الدفيئة .وما فتئت الجهود
ي
تغ� المناخ عىل الصعيد العالمي تركز بشكل
المبذولة للتخفيف من آثار ي
ين
تحس� كفاءة الطاقة وترسيع االنتقال إىل مصادر الطاقة
تقليدي عىل
أساس ،فإننا نحتاج إىل إيالء المزيد
أمر
هذا
أن
من
الرغم
وعىل
المتجددة.
ي
ف
البقاء عىل
من االهتمام لتحقيق الكفاءة ي� استخدام المواد ،وإال فإن إ
مستوى ت
االح�ار العالمي دون درجة مئوية ونصف سيكون أمراً مستحيال ً
ث
ً
بكث�.
تقريباً ،وسيكون أيضا أك� تكلفة ي

استخدام المواد
زيادة الكفاءة ف ي�
ض
للم� قدم اً نحو
فرصة رئيسية
ي
الدرجة والنصف
تحقيق هدف
المئوية المحدد ف ي� اتفاق باريس

بال�امات ث
يجب عىل واضعي السياسات التعهد ت ز
أك� طموحاً فيما يتعلق
بخفض االنبعاثات إذا كانوا جادين ف ي� سعيهم إىل تحقيق أهداف اتفاق
باريس .فقد زاد مقدار انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن إنتاج المواد
من  ٪51من المجموع العالمي النبعاثات غازات الدفيئة لعام  5991إىل
 ٪32من المجموع العالمي النبعاثات غازات الدفيئة لعام  .5102ويعادل
انبعاثات غازات أالدفيئة
مقدار االنبعاثات الناجمة عن إنتاج
المواد مقدار ف
ض
ا�
الناتجة عن عمليات الزراعة والحراجة
ي
والتغي� ي� استخدام الر ي
تبط ما يقارب ٪08
بكث� .وار
مجتمعة ،ومع ذلك فقد حظيت باهتمام أقل ي
من االنبعاثات الناجمة عن إنتاج المواد باستخدام المواد ف ي� البناء والسلع
المصنعة .ويمكن لخفض انبعاثات غازات الدفيئة فالمتعلقة بالمواد
المطلوبة للمنازل والسيارات ،وهي أهم المنتجات ي� قطاعي البناء
ن
والتصنيع ،أن يؤدي إىل خفض انبعاثات دورة الحياة ت
لثا�
الم�
اكمة ي
ف
أكسيد الكربون ف� ت
بلدان
الف�ة  0602-6102بما يصل إىل  52غيغاطن ي�
ي
الكفاءة �ف
مجموعة الدول السبع .وتتوفر حالياً التقنيات الالزمة لزيادة
ي
استخدام المواد.

 ٪8و ٪01ف� عام  0502ف� بلدان مجموعة الدول السبع) ،وقطع أ
الخشاب
ي
ي
االستدامة (ما تي�اوح ي ن
ب�  ٪1و ٪8ف ي� عام  0502ف ي� بلدان
عىل نحو تراعى فيه
مجموعة الدول السبع) .ويمكن أن يؤدي ي ن
مواد
إعادة تدوير
تحس� عمليات
� 0502ف
ف
البناء إىل تقليل غازات الدفيئة بنسبة تت�اوح ي ن
ب�  ٪41و ٪81ي� عام
ي
مجموعة الدول السبع .وعموماً ،قد يؤدي استخدام هذه
بلدان
ت
االس�اتيجيات ف ي� بلدان مجموعة الدول السبع إىل تحقيق وفورات تم�اكمة
مكا� ثا�ن
ت
ت
ن
فئ
ف ي� الف�ة  0502-6102تصل إىل ما ي�اوح يب�  5و 7غيغاطن من
ي
أكسيد الكربون.
ف
ويمكن أيضاً أن تؤثر ت
اس�اتيجيات الكفاءة ي� استخدام المواد عىل مراحل
ن
المبا� السكنية ،مما يؤدي إىل تخفيضات ناجمة عن
أخرى من دورة حياة
التآزر ف� استخدام الطاقة.ي وعند النظر إىل دورة حياة ن
المب� بأكملها ،يمكن
ت ي
الس�اتيجيات الكفاءة ف ي� استخدام المواد أن تقلل ف ي� عام  0502من
االنبعاثات الناجمة عن فأعمال البناء وعن العمليات وتفكيك المنازل بنسبة
تت�اوح ي ن
تصل
ب�  ٪53و ٪04ي� بلدان مجموعة الدول السبع .ويمكن
 ٪05أنو� ٪07ف
الوفورات المتأتية من هذه المراحل إىل ما تت�اوح نسبته يب�ن
ي
ين
الص� والهند.
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ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا
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انبعاثات
كب�ة لخفض
هناك فرص ي
ن
بالمبا�
المرتبطة
غازات الدفيئة
ي
السكنية.

كب�ة لخفض انبعاثات
هناك فرص ي
غازات الدفيئة المرتبطة بسيارات
الركاب.

ف� بلدان مجموعة الدول السبع ،يمكن ت
الس�اتيجيات الكفاءة ف ي� استخدام
ي
المواد ،بما ف ي� فذلك استخدام المواد المعاد تدويرها ،أن تقلل من انبعاثات
ن
ت
غازات الدفيئة � دورة المواد الخاصة بالمبا� السكنية بنسبة ت�اوح ي ن
ب� ٪08
ي
ي
 .0502ويمكن ،ف
التخفيضات المحتملة إىل
تصل
أن
،0502
عام
�
و ٪001ف ي� عام
ي
ف
ف
ن
ن
ن
وب�  ٪05و ٪07ي� الهند.
الص�؛ ي
ما تت�اوح نسبته يب�  ٪08و ٪001ي� ي
ت
ت
يل:
لخفض
كب�ة
ال� تُظهر إمكانيات ي
االنبعاثات ما ي
وتشمل االس�اتيجيات ي
ف
ف
االستخدام المكثف للمنازل (تخفيض يصل إىل  ٪07ي� عام  0502ي� بلدان
مجموعة الدول السبع) ،وتصميم مبان تستخدم مواد أقل (ما تي�اوح ي ن
ب�

ت
ال� تتحقق عن طريق
إ
بالضافة إىل وفورات انبعاثات غازات ت الدفيئة ي
الهيدروج�،ن
ال� تعمل بالكهرباء أو
والمركبات
النظيفة
الطاقة
إىل
التحول
أي
ي
استخدام المواد المزيد من الوفورات ال بك�
يمكن أن تحقق الكفاءة ف ي�
ف
حجماً .ت
فاس�اتيجيات تحقيق الكفاءة ي� استخدام المواد يمكن أن تقلل فمن
انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن دورة فالمواد الخاصة بسيارات الركاب ي�
عام  0502بنسبة تت�اوح ي ن
ب�  ٪75و ٪07ي� بلدان مجموعة الدول السبع؛
وب�  ٪04و ٪06ف� ي ن
ين
الص� والهند.
ي
1
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السيارات ف ي� عام 0502
فاالنبعاثات المتعلقة بدورة
حياةعند أ
الخذ ت
باس�اتيجيات
السبع
ي� بلدان مجموعة ف الدول
استخدام المواد وبدون أ
الخذ بها
تحقيق الكفاءة ي�

الحكومات ل ُنظم إصدار شهادات البناء ،وفرض رسوم عىل تسجيل
ت
المش�يات العامة
المركبات ورسوم تتعلق باالزدحام ،واالتجاه نحو
الخ�ض
كب�ة عىل تحقيق
تأث�ات ي
اء ،وفرض ض�ائب عىل المواد الخام ،ي
ف
الكفاءة ي� استخدام المواد ،ولكن التقديرات الكمية يغ� متوفرة إىل حد
كب�.
ي

السياسات ُس بل
توجد عىل صعيد
غ� ش
مبا�ة،
متعددة ،وقد تكون ي
تغي�ات فيما يخص
إلحداث
ي
الكفاءة ف ي� استخدام المواد.

المستخدم� إىل تحويل السياسات من ت
ال� ي ز
ين
ك� عىل
تؤدي زيادة كثافة
أ
ت
ز
اختيار المواد واستخدامها إىل ال� يك� عىل طريقة عيش الناس .أولدوات
ض
�ض
ا�،
السياسات ،مثل ال ائب وتقسيم المناطق وتنظيم استخدام الر ي
دور تؤديه ،لكن تفضيالت المستهلك وسلوكياته لها دورها أيضاً.
استخدام المواد آثاراً ارتدادية ألن الوفورات
ويمكن أن تشهد الكفاءة ف ي�
ف
النقدية يمكن أن تؤدي إىل زيادة ي� االستهالك .ويمكن التقليل من هذه
آ
ت
مبا� أو يغ� ش
ال� تزيد بشكل ش
مبا� من
الثار باستخدام أدوات السياسات �ض ي
النتاج أو االستهالك ،ومنها ال ائب ونُظم تحديد سقف االنبعاثات
تكلفة إ
وتداولها ،عىل سبيل المثال.
أ
ت
سلوكها عىل صعيد فالسياسات دمج
ال� يمكن
وتضم ُ
السبل الخرى ي
ف
االعتبارات المتعلقة بتحقيق الكفاءة ي� استخدام المواد ي� المساهمات
المحددة وطنياً لمختلف البلدان تنفيذاً التفاق باريس .وال ترد حالياً ت
ح�
فمجرد إشارة إىل الكفاءة ف ي� استخدام الموارد ،أو إىل إدارة أالموارد ،أو الكفاءة
ي� استخدام فالمواد ،أو االقتصاد الدائري ،أو الدوات المتعلقة
ين
والص� والهند
باالستهالك ،إال ي� المساهمات المحددة وطنياً تل�كيا
واليابان.

ويمكن أيضاً ت
الس�اتيجيات تحقيق الكفاءة ف ي� استخدام المواد أن تقلل من
انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن استخدام الطاقة فالتشغيلية .وكذلك
إجمال انبعاثات غازات الدفيئة ي ف� عمليات تصنيع
يمكنها أن تقلل من
االف� ض
السيارات وتشغيلها وإدارة يمرحلة نهاية عمرها ت
ا� ي� بلدان مجموعة
ي
الدول السبع بنسبة تت�اوح ي ن
ب�  ٪03و ٪04ف ي� عام .0502
المتعلقة بدورة الحياة عن
أك� التخفيضات ف ي� االنبعاثات
ويمكن تحقيق ب
ف
ت
تغي� أنماط استخدام المركبات (االش�اك ي� ركوب السيارات،
طريق
واالش�اك ي ف
ت
حجماً
أصغر
مركبات
نحو
والتحول
ات)
ر
السيا
استخدام
�
ي
أ
ف
ف
الرحالت المطلوبة منها .ويرجع السبب ي� ذلك ي� المقام الول
تتناسب مع
تغي� تلك أ
النماط ال يقلل من الطلب عىل المواد فحسب ،بل يقلل
إىل أن ي
أيضاً من استخدام الطاقة أثناء تشغيل المركبات.
ويمكن تحقيق وفورات مماثلة عن طريق أ
الخذ ت
باس�اتيجيات تحقيق
الكفاءة ف� استخدام المواد ف� ي ن
الص� والهند.
ي
ي

ينبغي تقييم السياسات استناداً
إىل دورة الحياة للكشف فعن نقل
أ
التآزر ي� كل
العباء وعن أوجه
ف
و� جميع
مراحل دورة الحياة ي
القطاعات الصناعية.

يتطلب قياس المكاسب المحققة بفضل السياسات فيما يخص الكفاءة ف ي�
تقييم لدورة حياة المنتجات من أجل
استخدام المواد إجراء عمليات
الكشف عن أوجه التآزر والمفا›ضلة ف� مختلف المراحل ي ن
توف� المواد
ب� ي
ي
واستخدام الطاقة التشغيلية ،عىل سبيل المثال .ويمكن لسياسات إدارة
مرحلة نهاية العمر أن تستفيد من تعزيز ت
ال� ي ز
ش
المبا� عىل خفض
ك�
انبعاثات غازات الدفيئة ،بدال ً من ت
ال� ي ز
ك� عىل فتحويل مدافن النفايات
فقط .ويمكن لتوخي المزيد من الدقة والشمول ي� تحليل السياسات أن
يقود إىل وضع سياسات ناجحة.

تاﺮﯿﺛﺄﺘﻟاﺻﺎﺨﻟا ﺔ
تازﺎﻏ تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﺎﺑ
ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا

ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻲﻌﺴﻟا
ﻰﻟإ ﻖﯿﻘﺤﺗ
ﻲﻓ ةءﺎﻔﻜﻟا
داﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا

تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا
ةءﺎﻔﻜﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ
ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ
داﻮﻤﻟا

جﺎﺘﺤﻳﻮﻌﺿاو ءاﺮﺟﻹ ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﻰﻟإ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤتﺎﯿﻠﻤﻋ
ةﺪﻳﺪﺠﻟاو ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ،ﻦﯿﺴﺤﺗو ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻠﺗ ﻚ
،تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ا ﻞﺟأ ﻦﻣﺑ دﺎﺷﺮﺘﺳﻻﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨ ﻰﻠﻋ و ﻞﻀﻓأ ﻪﺟ
ﻦﻜﻤﻣﺎﻤﯿﻓ ﺺﺨﻳﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺛﺎﻌﺒﻧا ﻰﻠﻋ تﺎ تازﺎﻏ
ﺔﺌﯿﻓﺪﻟا

يتطلب تحقيق منافع الكفاءة ف ي�
تداب� عىل
استخدام المواد اتخاذ
ي
صعيد السياسات.

والمركبات كمية المواد المستخدمة فيها ،والطاقة
تصميم المنازل
يحدد
تصنيعها ف
المستخدمة ف
و� العمليات الخاصة بها ،وقوة تحملها ،وسهولة
�
ي
استخدامها وإعادة يتدويرها .وتربط ي ن
ومعاي�ه تصميم
قوان� البناء
إعادة
في
ن
ين
القوان� عىل الكفاءة ي� استخدام
المبا� بالسياسات .ويمكن أن تشجع
ي
تحد منها.
المواد أو أن ّ
ومن المحتمل أن يكون للسياسات الشاملة لمختلف أ
المور ،ومنها عىل
معاي� البناء وقوانينه ،واستخدام
سبيل المثال ال الحرص تنقيح أو تعديل ي

ﺳﺎﯿﺴﻟاتﺎ
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ف
ن
التال:
الدول
لالطالع عىل مزيد من المعلومات يرجى االتصال بأمانة الفريق
المع� بالموارد ي� العنوان ي
ي
ي
resourcepanel@unep.org

نز
التال:
ويمكن ت�يل التقرير الكامل وموجز لواضعي السياسات عىل الرابط ي

https://www.resourcepanel.org/reports/resource-efficiency-and-climate-change
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