
3.0القیادةوطرقالبدایة/االنطالقنقطة -
الحد األدنى من المعاییر المطلوبة للمشاركة في حملة "السباق لصفر (رایس تو زیرو)"

الجددللمتقدمین2022یونیو15منبدایة-
وأعضائھمالحالیینللشركاء2023یونیو15منبدایة-

"السباق للصفر" ھو حملة عالمیة مدعومة من األمم المتحدة تحشد مؤسسات فاعلة غیر حكومیة - بما في ذلك شركات،
مدن، مناطق، ومؤسسات مالیة، تعلیمیة وصحیة - في إتخاذ إجراءات صارمة وفوریة لخفض االنبعاثات العالمیة بالنصف

خالل ھذا العقد ولخلق عالم أكثر صّحة وعدالة وخالي من الكربون في الوقت المناسب لتحقیق أھداف اتفاّقیة باریس. كل
األعضاء ملتزمون للتسابق تجاه نفس الھدف الرئیسي: تخفیض االنبعاثات على جمیع المستویات في الحال وبعدالة تمشیا
مع العلم، مع خطط عمل واضحة، أھداف راسخة في المدى القریب والمدى الطویل، وتقریر سنوي لمدى تقدمھم.  بقیادة

التغیرمواجھةفيالمستوىرفیعالبطوليدورھمو)27(كوبالدینمحیيمحموددكتورو)26(كوبتوبنجنایجل
المناخي، واتباعا لتوصیاتھم من المؤتمر اإلطاري للدول أعضاء األمم المتحدة للتغیر المناخي، "السباق للصفر" یحّرك

الجھات الفاعلة على اتساع االقتصاد العالمي للتعاون الجّدي إلزالة الكربون، و معطیا الحكومات الوطنیة الثقة للتقدم بشكل
أسرع.

تضعالحملة،نزاھةولتأكید2030عامبحلولبالنصفالعالمیةاالنبعاثاتخفضنحوالحقیقيالتقدمتسریعلمساعدة
"السباق للصفر" حداً أدنى لاللتزامات فعالة لصفر كربون، وتضع أیضا ممارسات قیادیة جریئة لألعضاء للسعي لتحقیقھا.
مجموعة مستقلة خبیرة لمراجعة النظراء تراجع التزام كل شركاء "السباق للصفر"  بھذه المعاییر، وبدورھم، كل الشركاء

مسؤولون عن ضمان استیفاء أعضائھم للمعاییر. في نفس الوقت، تطور "السباق لصفر" آلیة مساءلة لضمان إبعاد
األعضاء الذین یفشلون باستمرار في االمتثال لھذه المعاییر، من السباق.

معاییر "السباق للصفر" محددة في فئتین:
المطلوب استیفائھا لجمیع األعضاء، ال یمكن لألعضاء أنتحّدد الحد األدنى من المتطلبات"نقطة البدایة"معاییر-

ینخفضوا إلى ما دونھا إذا كانوا یرغبون في االنضمام والبقاء في الحملة.
لعالم خالي من الكربون.تشیر كیف لكیانات رائدة أن تضيء الطریق"ممارسات قیادیة"-

ھذه المعاییر مدعمة بثالث وثائق تكمیلیة:
ألعضاء مجموعة بایبالین األوروبیة للبحث، ُنشرألول مرة السنة الماضیة، یقدم إرشادات"دلیل تفسیري"-

)ERPG(المعاییر.ھذهلتنفیذمنھاللتعلّملألعضاءأفكاروتقدیمالشركاءمنطلباتتقییملكیفیةوشركائھا
(الكربوني) ، بھدف تقدیم تطابق في استخدامیسرد تعبیرات أساسیة في مساحة الصفر الصافي"لیكسیكون"-

اللغة وتشجیع الدّقة في استخدام المصطلحات المھمة.



ممارسات قیادیةخط البدایة

التعھد على مستوى قمة المنظمة للوصول إلى الصفر الصافي-التعھد
(الكربوني) من غازات االحتباس الحراري في أقرب وقت ممكن،

اإلجماعمعیتماشىبماتقدیر،أبعدعلى2050عاموبحلول
العلمي على الجھد العالمي الالزم للحد من ارتفاع الحرارة إلى

معمحدود،تجاوزأوالتجاوزعدممعمئویةدرجة1.5
االعتراف بأن ھذا یتطلب التخلص التدریجي والنھائي من جمیع
أنواع الوقود األحفوري بال ھوادة كجزء من تغییر عالمي عادل.

تحدید ھدف انتقالي لتحقیقھ في العقد المقبل، الذي یعكس أقصى-
50%بنسبةالعالميالتخفیضمنعادلةحصةنحوأكثرأوجھد
.2030عامبحلولالكربونأكسیدثانيفي

یجب أن تغطي األھداف جمیع انبعاثات االحتباس الحراري:-
األخرىوالمؤسساتللشركات3و2و1النطاقاتذلكفيبما-
بما في ذلك جمیع االنبعاثات المحلیة للمدن واألقالیم-
لجمیع الكیانات المالیة، بما في ذلك جمیع انبعاثات الحافظة /-

الممولة / الُمیسرة / المؤمنة
بما في ذلك االنبعاثات من األرض-

استھداف الصفر المطلق أو إلى صافي االنبعاثات السلبیة
تقلیل االنبعاثات إلى الصفر المطلق مع عدم وجود انبعاثات متبقیة، أو الذھاب إلى أبعد من ذلك للتأكد أن-

أنشطتك تتخلص من غازات االحتباس الحراري أكثر مما تنتج. راجع "لیكسیكون" لمزید من التفاصیل.

اتباع حدود أشمل
توسیع نطاق ھدفك لیشمل االنبعاثات التراكمیة، خاصة عندما تكون مھمة (لجمیع الجھات الفاعلة) و / أو-

انبعاثات االستھالك (للمدن والوالیات واألقالیم). راجع "لیكسیكون" لمزید من التفاصیل.

وضع أھداف مزدوجة للتخفیضات وعملیات اإلزالة
باإلضافة إلى أھداف خفض االنبعاثات، یجب تعویض أي انبعاثات مستمرة على أساس سنوي من خالل االستثمار في-

إئتمان الكربون العالي الجودة، وكشف معالم التحیید التي توضح سالمة االلتزامات بتحیید االنبعاثات المستمرة واألعالن
الجودة.عالیةمستدیمةإزالةعملیاتخاللمن2050عامبحلولالمتبقیةلالنبعاثاتالنھائیةالتحییدخططعن

وضع أھداف محددة على المدى القصیر لخفض غاز المیثان وغازات االحتباس الحراري األخرى
للجنةالسادسالتقریرمعیتماشىبما،2030عامبحلولاألقلعلى٪34بنسبةالمیثانغازانبعاثاتبخفضالتعھد-

الناتجةالحرارياالحتباسانبعاثاتلتقلیلالقریبالمدىعلىتعھداتوتقدیم،)IPCC(المناخیةللتغیراتالحكومیة
من زیادة درجات الحرارة العالمیة.

حمایة الطبیعة
تعھد بوقف إزالة الغابات وحمایة التنوع البیولوجي، مما یجعل أنشطتك متوافقة مع تنمیة مقاومة المناخ. التعھد بجعل-

التمویل متسًقا مع تنمیة مقاومة المناخ بما في ذلك إنھاء إزالة الغابات وإیقاف تغییر النظم البیئیة الطبیعیة األخرى،
واحترام التنوع البیولوجي.

2030إنجازاتفيالمساھمة
استخدمالمالیة،للمؤسساتبالنسبةطموًحا.أكثرقطاعیةأھدافأو2030انفراجاتمعتتماشىقطاعیةأھداًفاوضع-

أھداًفا قطاعیة محددة تؤدي إلى خفض االنبعاثات وال تقوم ببساطة بتحویل االستثمار من القطاعات عالیة االنبعاثات إلى
القطاعات منخفضة االنبعاثات.

الخطةعنعلنااإلفصاحیجباالنضمام،منشھرا12غضونفيالخطة
االنتقالیة، خطة المدینة / المنطقة، أو ما یعادلھا والتي تحدد كیفیة تلبیة جمیع
المعاییر األخرى 'لسباق الصفر'، بما في ذلك اإلجراءات التي سیتم اتخاذھا

.2030وبحلولسنوات،2-3خاللالقادمة،شھرا12الغضونفي

دعم انتقال عادل
شرح كیفیة دعم المجتمعات المتضررة من تأثیرات المناخ والتحول المناخي، وتعزیز مشاركتھا في تحقیق الھدف العالمي-

أكثرمستقبلنحووالبناءالمظالممعالجةإلىالسعي،2030عامبحلولالنصفإلىاالنبعاثاتخفضفيالمتمثل
إنصاًفا.

دمج الطبیعة
باالعتماد على اتفاقیة التنوع البیولوجي، دمج الوقایة واالستخدام المستدام للتنوع البیولوجي في الخطط والبرامج-



والسیاسات القطاعیة أو الشاملة لعدة قطاعات.

تمكین أصحاب المصلحة
اشرح اإلجراءات التي ستتخذھا لتمكین أصحاب المصلحة اآلخرین في مجتمعك وخارجھ لتحقیق أھدافھم، مع تبني روح-

التعاون الجوھري. اذكر كیف ستدعم أھداف التنمیة المستدامة. حدد في خطتك كیف ستساعد في بناء قدرة البلدان النامیة
ودفع التمویل إلیھا لتحقیق انتقال عادل وشامل.

اتخاذ إجراءات فوریة من خالل جمیع المسارات المتاحة نحو-االستمرار
تحقیق (صافي) الصفر، بما یتفق مع تحقیق أھدافك االنتقالیة.
عندما یكون ذلك مناسبا، المساھمة في االنجازات القطاعیة.

المساھمة خارج منطقتك / زیادة القیمة
باإلضافة إلى اتباع مسار صافي صفر متماشیا مع العلم لتقلیل انبعاثاتك وتحیید أي انبعاثات متبقیة أخرى، والمساھمة في-

تحقیق صافي الصفر العالمي إلى ما بعد زیادة القیمة/جھود التخفیف اإلقلیمیة، مثل شراء توقیف أرصدة الكربون عالیة
الجودة (تخفیضات االنبعاثات أو تجنبھا أو إزالتھا) التي ال تحل محل تخفیضات االنبعاثات الالزمة للوفاء بالتعھد وال

تؤخرھا.

إعطاء األولویة للقطاعات كثیفة االنبعاثات
اتخاذ إجراءات فوریة لحمایة الغابات القائمة وتجنب وخفض االنبعاثات في األنشطة والقطاعات األكثر كثافة في استخدام-

القطاعیة.األھداف2030عامانجازاتمعالتوافقاألجل.الطویلةالجھودإھمالعدممعالحراري،االحتباسغازات

توسیع نطاق الحلول المناخیة
بذل المجھود لتنمیة األنشطة التي تساھم في تحقیق صافي الصفر العالمي، مثل التقنیات الجدیدة ونماذج األعمال الناجحة-

ونھج السیاسات والممارسات المجتمعیة.

تمكین النظام البیئي
إعطاء أولئك الذین في نظامك البیئي القّوة لتنفیذ خطط "السباق لصفر"، من خالل التمویل وبناء القدرات وتبادل المعرفة-

والحصول على الموارد. على وجھ الخصوص بالنسبة للمؤسسات المالیة، زیادة االستثمار في األسواق الناشئة والبلدان
النامیة.

تقدیم تقریر معلن عن التقدم المحرز في تحقیق األھداف االنتقالیة-النشر
وطویلة األجل، باإلضافة إلى اإلجراءات التي یتم اتخاذھا، على

األقل سنوًیا. اإلعالن بطریقة موحدة، وشكل مفتوح، وعبر
منصات تغذي بوابة العمل المناخي العالمیة التابعة التفاقیة األمم

المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ.

تقریر عن التقدم في وما وراء دائرتك أو اإلقلیم
تحدید التقدم فیما یتعلق خفض االنبعاثات المحلیة / واإلقلیمیة واالستثمارات التي تمت / اإلجراءات المتخذة خارج-

منطقتك المحلیة / اإلقلیمیة. قدم تقریر عن كیف خصصت الموارد والقدرات لتحقیق األھداف قصیرة األجل وطویلة
األجل.

معوالتالؤموالتوافقاالنضمام،منشھًرا12غضونفي-اإلقناع
السیاسة الخارجیة والمشاركة، متضمنا العضویة في الجمعیات،

2030عامبحلولالنصفإلىاالنبعاثاتخفضھدفمع
.2050عامبحلول(الصافي)العالميالصفرإلىوالوصول

فعیل حلقة الطموح
تنفیذأنكیفوّضحمئویة.درجة1.5معوإجراءاتھاأھدافھالمواءمةوالحكوماتالمعنیةوالجھاتلزمالئكبقّوةدعم-

أھدافك الطموحة تخلق فرًصا لآلخرین التباعھا.

تطبیع مواءمة الصفر الصافي
الجھاتلجمیعتلقائیةمئویةدرجة1.5معالمواءمةتصبحأنلضمانتیسیریةوتدابیرمناسبةإجراءاتإلىالدعوة-

الفاعلة.


