
نظرة تحليلية

هــذه النظــرة التحليليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية هــي ملخــص للعــروض اإليضاحيــة والمناقشــات فــي ورشــة عمــل نظمتهــا أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية. وقــد أعدتهــا 
الدكتــورة مــاري لومــي، باحــث أول فــي أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية، وهــي تســتند إلــى العــروض اإليضاحيــة التــي قدمهــا الدكتــور أكســل مايكلوهوفــا مــن جامعــة زيــورخ ومؤسســة 
ر  Perspectives. ال يجــوز نســخ المحتــوى أو األفــكار الــواردة فــي الوثيقــة دون موافقــة مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية/الدكتور مايكلوهوفــا أو اإلشــار إليهمــا بشــكل مناســب. ال ُتعبَّ
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ملخص تنفيذي 

تعــرض هــذه النظــرة التحليليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية نظــرًة عامــًة عــن آخــر المســتجدات فــي آليــات الســوق   •
الدوليــة لخفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة، وتحلــل أهميــة هــذه اآلليــات بالنســبة لبلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي وال ســيما 

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

تســتند هــذه الورقــة البحثيــة إلــى النقاشــات التــي تمــت فــي إحــدى ورش العمــل التــي نظمتها أكاديمية اإلمارات الدبلوماســية   •
لألطــراف المعنيــة بأســواق الكربــون فــي ينايــر 2018، وهــي تعتمــد اعتمــادًا كبيــرًا علــى العــروض اإليضاحيــة التــي قدمهــا 
م هــذه النظــرة التحليليــة ملخصــًا للعــروض  الدكتــور أكســل مايكلوهوفــا مــن جامعــة زيــورخ ومؤسســة Perspectives. وُتقــدِّ
اإليضاحيــة فــي ورشــة العمــل، وبعضــًا مــن أبــرز النقــاط فــي هــذه النقاشــات. وال ينبغــي النظــر إلــى هــذه الورقــة البحثيــة 

باعتبارهــا ُتمّثــل وجهــة النظــر المتفــق عليهــا بيــن المشــاركين أو المحرريــن. 

الحاجــة الماســة للخفــض الســريع النبعاثــات غــازات الدفيئــة علــى مســتوى العالــم لــم يســبق لهــا مثيــل. ولــذا ُيمِكــن أن تكــون   •
آليــات الســوق لخفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة إحــدى الُســبل للتصــدي لتغيــر المنــاخ بكفــاءة مــن خــال تركيــز جهــود تخفيــف 

حــدة آثــار تغيــر المنــاخ فــي المجــاالت التــي تنخفــض فيهــا كلفــة تقليــل االنبعاثــات إلــى أدنــى حــد ممكــن.

علــى المــدى القريــب، هنــاك ســببان علــى األقــل يبــرران بــدء دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وغيرهــا مــن دول مجلــس التعــاون   •
الخليجــي فــي نقاشــات أكثــر نشــاطًا بشــأن تســعير الكربــون بيــن الجهــات المعنيــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة وهمــا:

تكويــن رؤيــة أكثــر شــمواًل عــن تأثيــر تســعير الكربــون واتجاهــات الســوق علــى المســتوى الدولــي علــى الميــزة التنافســية    
     للمنطقة في الفترة المقبلة وبحث الفرص المترتبة على ذلك. 

الــة فــي المناقشــات الجاريــة بشــأن آليــات أســواق الكربــون علــى المســتوى الدولــي  اكتســاب القــدرة علــى المشــاركة الفعَّ  
     وذلك في ضوء الدروس المستفادة من تجربة المنطقة حتى تاريخه.

بالنســبة للمشــاركة فــي آليــة التنميــة النظيفــة ضمــن بروتوكــول كيوتــو، فــإن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن الــدول   •
الرائــدة علــى الصعيــد اإلقليمــي فــي المشــاريع المســجلة. ولكــن فــي الوقــت الحاضــر فــإن انخفــاض أســعار الســوق هــو 
التحــدي الرئيســي أمــام مشــاريع آليــة التنميــة النظيفــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمنطقــة ككل. وتشــير األطــراف 
الفاعلــة فــي الســوق بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الضــوء إلــى أهميــة صياغــة رؤيــة بعيــدة المــدى ألســواق الكربــون.

عندمــا نضــع ذلــك فــي الحســبان وفــي الفتــرة التــي تســبق 2020، فــإن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وغيرهــا مــن دول   •
الخليــج يمكنهــا بحــث عــدد مــن اإلجــراءات المتعلقــة بالتحضيــر للجولــة التاليــة مــن التعهــدات الوطنيــة “المســاهمات المعتزمــة 
المحــددة وطنيــًا NDCs” فــي إطــار اتفــاق باريــس، ووضــع أهــداف فــي مجــال تخفيــف حــدة آثــار تغيــر المنــاخ، وتوزيــع العمــل 

بيــن الجهــات الحكوميــة، وزيــادة الوعــي والتشــاور والتنســيق مــع األطــراف المعنيــة بالكربــون علــى المســتوى الوطنــي.

ال يــزال هنــاك عــدد كبيــر مــن القضايــا التــي ينبغــي االتفــاق عليهــا فيمــا يتعلــق بتصميــم آليتــي الســوق المنصــوص عليهمــا فــي   •
اتفــاق باريــس واللتــان مــن المتوقــع أن يبــدأ تنفيذهمــا بعــد 2020. كمــا ال يــزال هنــاك متســع مــن الوقــت، وقــد يعــود ذلــك 
بفائــدة علــى كل دولــة، فــي تحديــد أبــرز مجــاالت االهتمــام )والمواقــف المتعلقــة بهــا( فيمــا يخــص ســير عمــل هاتيــن اآلليتيــن. 

م هــذه الورقــة البحثيــة عــددًا مــن االقتراحــات المبدئيــة حــول بعــض مــن هــذه المجــاالت. ُتقــدِّ

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن األطــراف الرئيســية فــي خطــة خفــض وتعويــض الكربــون فــي مجــال الطيــران الدولــي   •
“كورســيا” الصــادرة مــن المنظمــة الدوليــة للطيــران المدنــي. وتســهم شــركات الطيــران التابعــة لدولــة اإلمــارات فــي الوقــت 
ــز عليهــا دولــة  الحالــي بثالــث أكبــر نســبة فــي حركــة الطيــران الدولــي. وتشــمل أبــرز الموضوعــات المحتملــة التــي ينبغــي أن ُتركِّ
اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى المــدى القريــب، بجانــب الــدول األخــرى المشــاركة فــي خطــة كورســيا، وضــع األطــر القانونيــة 
الازمــة والتفكيــر فــي االحتياجــات المطلوبــة للتعويــض علــى المســتوى الوطنــي، والقــدر المعــروض مــن األرصــدة التعويضيــة 

علــى المســتوى الدولــي، واألســعار علــى المــدى البعيــد.



تفاصيل الموضوع 
تعــرض هــذه النظــرة التحليليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية نظــرًة 
عامــًة عــن آخــر المســتجدات فــي آليــات الســوق الدوليــة لخفــض انبعاثــات 
مجلــس  لبلــدان  بالنســبة  اآلليــات  هــذه  أهميــة  وتحلــل  الدفيئــة،  غــازات 

التعــاون الخليجــي وال ســيما دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
 

الكربــون و”مــا هــي  البحثيــة ماهيــة أســواق  الورقــة  البدايــة، تشــرح  فــي 
اإلمــارات  تجربــة مشــاركة دولــة  تناقــش  ُثــمَّ  المنطقــة.  لــدول  أهميتهــا” 
آليــة  الكربــون، ضمــن  لتعويــض  أول خطــة دوليــة  فــي  المتحــدة  العربيــة 
م أيضــًا  التنميــة النظيفــة، وتســتخلص الــدروس المســتفادة مــن ذلــك. وُتقــدِّ
اقترحــات حــول كيــف يمكــن لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وغيرهــا مــن 
ــة لتكــون فــي أفضــل موقــع يؤهلهــا  ــاء علــى هــذه التجرب دول الخليــج البن
لفتــرة مــا بعــد 2020 حيــن تدخــل آليتــا ســوق جديدتــان فــي إطــار اتفــاق 

باريــس حيــز التنفيــذ.
 

المفاوضــات  بشــأن  المســتجدات  آخــر  كذلــك  التحليليــة  النظــرة  تعــرض 
حــول “القواعــد المنظمــة” لهاتيــن اآلليتيــن الجديدتيــن فــي إطــار اتفــاق 
م بعــض االقتراحــات حــول الفــرص الممكنــة لتحديــد وصياغــة  باريــس، وُتقــدِّ
الورقــة  وُتخَتَتــم  وضوحــًا.  أكثــر  بصــورة  الوطنيــة  والمواقــف  األولويــات 
البحثيــة بنظــرة عامــة عــن الروابــط بيــن انبعاثــات الطيــران الدولــي وآليــات 
لدولــة  األهميــة  ذات  المجــاالت  بعــض  علــى  الضــوء  ط  وُتســلَّ الســوق، 

المجــاورة لهــا. المتحــدة والــدول  العربيــة  اإلمــارات 
 

تســتند هــذه الورقــة البحثيــة إلــى ورشــة عمــل لألطــراف المعنيــة بهــذا 
الشــأن نظمتهــا أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية فــي أبــو ظبــي فــي ينايــر 
تغيــر  آثــار  حــدة  لتخفيــف  الســوق  آليــات  مــن  االســتفادة  بعنــوان   2018
المنــاخ: الفــرص والتحديــات أمــام دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.i  شــهدت 
ورشــة العمــل حضــور 25 شــخصًا مــن العديــد مــن المؤسســات الحكوميــة 
وشــبه الحكوميــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة وكذلــك مؤسســات القطــاع 
الخــاص والمؤسســات األكاديميــة والمنظمــات الدوليــة. وتمحــورت ورشــة 
العمــل حــول أربعــة عــروض إيضاحيــة ألقاهــا  الدكتــور أكســل مايكلوهوفــا، 
رئيــس قســم سياســات المنــاخ الدوليــة فــي جامعــة زيــورخ وشــريك مؤســس 
فــي مؤسســة Perspectives االستشــارية ألســواق الكربــون وسياســات 
المنــاخ.ii  وأعقــب كل عــرض إيضاحــي مناقشــة القضايــا المطروحــة مــن 

منظــور دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

تعتمــد هــذه الورقــة البحثيــة اعتمــادًا كبيــرًا علــى األفــكار والبيانــات التــي 
بيــن  المناقشــات  علــى  عــاوة  مايكلوهوفــا،  أكســل  الدكتــور  عرضهــا 
المشــاركين فــي ورشــة العمــل. وتعــرض ملخصــًا للعــروض اإليضاحيــة فــي 
ورشــة العمــل، وبعضــًا مــن أبــرز النقــاط فــي هــذه النقاشــات. وال ينبغــي 
النظــر إلــى هــذه الورقــة البحثيــة باعتبارهــا ُتمّثــل وجهــة النظــر المتفــق عليهــا 

بيــن المشــاركين. 
 

 أسواق الكربون وأهميتها 
مــا هــي أبــرز االتجاهــات ذات األهميــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
فــي تســعير وأســواق الكربــون الدوليــة؟ مــا الســبب وراء أهميــة المشــاركة 

فــي هــذا الموضــوع؟

الضــرورة العاجلــة للخفــض الســريع النبعاثــات غــازات الدفيئــة علــى مســتوى 
العالــم لــم يســبق لهــا مثيــل. فقــد اســتنفد المجتمــع الدولــي حتــى تاريخــه 
مــا يصــل إلــى ثلثــي ميزانيــة الكربــون المتبقيــة )وهــي كمية انبعاثــات الغازات 

الدفيئــة بحســب تقديــرات العلمــاء(  لإلبقــاء علــى ارتفــاع درجــة الحــرارة تحــت 
مســتوى 2 درجتيــن مئويتيــن. وبحســب بعــض التقديــرات، فــإن الميزانيــة 
كاملــًة قــد يتــم اســتنفادها فــي فتــرة قصيــرة تتــراوح بيــن 20 إلــى 25 ســنة. 

التصــدي لتغيــر المنــاخ يقتضــي التعــاون بيــن دول العالــم أجمــع. فتخفيــف 
حــدة تغيــر المنــاخ هــو فــي األســاس مصلحــة عامــة دوليــة، ألن تخفيــض 
انبعاثــات غــازات الدفيئــة والــذي يــؤدي إلــى تخفيــف حــدة تغيــر المنــاخ 
ســيعود بالفائــدة علــى جميــع ســكان العالــم. وكمــا تشــير الهيئــة الحكوميــة 
الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ، فــإن “األفــراد والــدول التــي تعمــل بمفردهــا 
ســتحقق نتائــج أقــل مقارنــة بمــا يمكــن تحقيقــه عنــد تعــاون جميــع األفــراد 

والــدول معــًا”.1

يمكــن أن تكــون آليــات الســوق لخفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة إحــدى 
الُســبل للتصــدي لتغيــر المنــاخ بكفــاءة مــن خــال تركيــز جهــود تخفيــف حــدة 
آثــار تغيــر المنــاخ فــي المجــاالت التــي تنخفــض فيهــا كلفــة خفــض االنبعاثــات 
إلــى أدنــى حــد ممكــن. وبالرغــم مــن أن آليــات الســوق تواجــه انتقــادات ألنهــا 
“إحــدى الســبل للخــروج مــن المشــكلة عــن طريــق الدفــع” وقــد ال تخــدم 
كافــة األغــراض )حشــد التقنيــات الجديــدة والتــي تكــون مكلفــة فــي البدايــة( 

إال أنهــا لهــا العديــد مــن المزايــا. فهــي يمكــن أن تكــون:

الة لتخفيف حدة آثار تغير المناخ للتقنيات الناضجة. أحد الخيارات الفعَّ  •
إتاحة نقل التقنيات والتمويل إلى البلدان النامية.  •

التشــجيع علــى وضــع أهــداف أكثــر طموحــًا فــي تخفيــف حــدة آثــار تغيــر   • 
المنــاخ )ألنهــا تتيــح الوصــول إلــى مجموعــة أوســع وأقــل تكلفــة مــن    

أنشطة تخفيف حدة آثار تغير المناخ( و  
إتاحــة خفــض غــازات الدفيئــة بتكاليــف أقــل ضــررًا للصناعــات، وِمــْن َثــمَّ   • 
تخفيــف حــدة المعارضــة مــن جماعــات الضغــط التــي تمثــل المتســببين    

في االنبعاثات تجاه سياسات تخفيف حدة آثار تغير المناخ.  

ُتنّفــذ الــدول آليــات الســوق منــذ منتصــف العقــد األول مــن األلفيــة الثانيــة 
علــى اســتقال وكذلــك مــن خــال التعــاون الدولــي، وكان هــذا الجانــب 
األخيــر يتــم مــن خــال آليــات الســوق المنصــوص عليهــا فــي بروتوكــول 
الدولــي  والتــداول  المشــترك،  والتنفيــذ  النظيفــة،  التنميــة  )آليــة  كيوتــو 
لانبعاثــات(. وبجانــب ضرائــب الكربــون )وضــع ســعر ثابــت للكربــون( هنــاك 
آليتــان اقتصاديتــان رئيســيتان لتســعير انبعاثــات غــازات الدفيئــة مــن خــال 

وضــع نتيجــة محــددة مســبقًا لخفــض االنبعاثــات:

ــات وتداولهــا: وهــو نظــام يتضمــن وضــع حــد  ــد ســقف االنبعاث تحدي  •
 لانبعاثــات وتخصيــص وحــدات للصناعــات، علــى ســبيل المثــال مــن خــال 
 المــزادات. وأفضــل نظــام معــروف هــو نظــام االتحــاد األوروبــي لتــداول 

.)EU-ETS( االنبعاثات

يتــم  بموجبــه  نظــام  وهــو   :“ والرصيــد  األســاس  التعويض/”خــط   •
 حســاب خــط أســاس لانبعاثــات وإدراجــه فــي أدوات السياســات األخــرى أو 
التــي  االنخفاضــات  علــى  إيجــاد طلــب خارجــي  أخــرى هــو ضــرورة   بعبــارة 
 يتــم تحقيقهــا مــن خــال نظــم التعويــض  علــى ســبيل المثــال عــن طريــق 
أو  للكربــون  ضريبــة  أو  والتــداول  الســقف  تحديــد  علــى  يعتمــد   نظــام 
آليــة  التعويضيــة لانبعاثــات. وُتعــدُّ  المباشــر لألرصــدة  الحكومــي   الشــراء 

التنمية النظيفة هي خطة التعويض األكثر انتشارًا.

أهميــة الموضــوع لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة: تبــدي الحكومــات 
فــي جميــع أنحــاء العالــم اهتمامــًا متزايــدًا بفــرض ســعر للكربــون. وفرضــت 
العديــد مــن الــدول ذات االقتصــادات الناشــئة، ومنهــا تشــيلي وكولومبيــا 
والمكســيك، ضريبــًة علــى الكربــون فــي حيــن أن ســنغافورة وجنــوب أفريقيــا 
تــدرس جديــًا القيــام بذلــك. ورفعــت الهنــد مــن ســعر الضريبــة المفروضــة 

علــى الفحــم عــدة مــرات.

1

هــاوس.  تشــاتام  لقاعــدة  طبقــًا  العمــل  ورشــة  ُعِقــدت  الدبلوماســية.  اإلمــارات  أكاديميــة  فــي  أول  باحــث  لومــي،  مــاري  الدكتــورة  التحليليــة  النظــرة  هــذه  أعــدت   i
نتوجــه        كمــا  مســاهماتهم.  علــى  العمــل  ورشــة  فــي  والمشــاركين  مايكلوهوفــا  أكســل  الدكتــور  مــن  لــكل  الشــكر  بخالــص  الدبلوماســية  اإلمــارات  أكاديميــة  تتوجــه   ii 

مة.     أيضًا بالشكر للدكتور أكسل مايكلوهوفا لمراجعته لمخطوط هذه الورقة البحثية وتعليقاته وتعدياته القيَّ



 
وفــي اآلونــة األخيــرة فــي ديســمبر 2017، دشــنت الصيــن نظامــًا وطنيــًا 
لتحديــد ســقف االنبعاثــات وتداولهــا، وسيســري هــذا النظــام فــي البدايــة 
علــى قطاعــي الكهربــاء والتدفئــة فقــط، ولكنــه أكثــر شــمواًل فــي تغطيــة 
االنبعاثــات مقارنــًة بخطــة االتحــاد األوروبــي لتــداول االنبعاثــات. وفــي ذات 
للتعــاون اإلقليمــي  11 حكومــة وطنيــة ومحليــة شــراكة  أعلنــت  الشــهر 
فــي تســعير الكربــون بعنــوان “إعــان باريــس بشــأن تســعير الكربــون فــي 

األمريكيتيــن”.

 ويقــود البنــك الدولــي “تحالــف قيــادة لتســعير انبعاثــات الكربــون”. وتتبنــى 
الشــركات أيضــًا آليــات تســعير داخليــة للكربــون كأحــد الســبل لزيــادة الميــزة 
ــود. ففــي 2017، كشــفت  ــون لقي ــه الكرب ــم يخضــع في التنافســية فــي عال
العالميــة  الشــركات  مــن   شــركة   100 مــن  أكثــر  )منهــا  شــركة   1,400
الخمســمائة المدرجــة فــي قائمــة مجلــة فورتشــن( عــن اســتخدامها لســعر 
ــر البنــك الدولــي أن  داخلــي للكربــون. وقبــل اإلعــان الصينــي، ذكــرت تقاري
نســبة إجماليــة وقدرهــا %15 مــن االنبعاثــات علــى مســتوى العالــم تغطيها 
نظــم تســعير الكربــون بالرغــم مــن التبايــن الشــديد فــي مســتويات التســعير 

)انظــر أيضــًا الشــكل 1(.2

قــد تكــون ضرائــب الكربــون مفيــدة للغايــة كأدوات داخليــة وال ســيما فــي 
المصــادر ذات االنبعاثــات المتناثــرة كالنقــل. وال تبــدي منطقــة الخليــج حتــى 
ــال  ــر فــي تطبيقهــا. ولكــن كنــدا علــى ســبيل المث اآلن حماســًا تجــاه التفكي
بــدأت فــي تطبيــق نظــام يتيــح لألقاليــم الكنديــة اختيــار آليــة تســعير الكربــون 
ســقف  لتحديــد  نظــام  وضــع  بشــأن  النقاشــات  أن  كمــا  لهــا.  المفضلــة 
االنبعاثــات وتداولهــا ليســت نشــطة بدرجــة كبيــرة بالتشــابه مــع مــا ســبق، 
وقــد ال يكــون مــن الســهل الترويــج لــه فــي ضــوء سياســات التصنيــع كثيفــة 

الكربــون التــي ال تــزال العديــد مــن الــدول تتبعهــا.

علــى المــدى القريــب هنــاك ســببان علــى األقــل يبــرران بــدء دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة وغيرهــا مــن دول الخليــج فــي نقاشــات أكثــر نشــاطًا بشــأن 

تســعير الكربــون بيــن األطــراف المعنيــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة وهمــا:

تكويــن رؤيــة أكثــر شــمواًل عــن تأثيــر تســعير الكربــون واتجاهــات الســوق   • 
ــرة  ــزة التنافســية للمنطقــة فــي الفت علــى المســتوى الدولــي علــى المي   

المقبلة والفرص الناتجة عن ذلك.  
الــة فــي المناقشــات الجاريــة بشــأن  اكتســاب القــدرة علــى المشــاركة الفعَّ  • 
ضــوء  فــي  وذلــك  الدولــي  المســتوى  علــى  الكربــون  أســواق  آليــات    

الدروس المستفادة من تجربة المنطقة حتى تاريخه.  
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التجارب اإلقليمية في آلية التنمية النظيفة
اإلمــارات  دولــة  تجربــة مشــاركة  مــن  المســتفادة  الــدروس  أبــرز  هــي  مــا 

النظيفــة؟ التنميــة  آليــة  فــي  المتحــدة  العربيــة 

آليــة التنميــة النظيفــة المنصــوص عليهــا فــي بروتوكــول كيوتــو هــي أول 
وأكبــر خطــة دوليــة لتعويــض االنبعاثــات حتــى تاريخــه )انظــر المربــع 1 (. فــي 
بدايــة 2018، كان إجمالــي عــدد مشــاريع آليــة التنميــة النظيفــة المســجلة 
هــذا  بيــن  مــن  مشــروع.   7,792 العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  )المعتمــدة( 
الرقــم 27 مشــروع )بنســبة %0.4( فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
ومــن هــذه المشــاريع الســبع وعشــرين 15 مشــروعًا )بنســبة %0.2( فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. الــدول التــي يوجــد فيهــا أكبــر عــدد مــن 
المشــاريع هــي الصيــن )%63( والهنــد )%10( والبرازيــل )%5(. وأكثــر مــن 
ثلثــي مشــاريع آليــة التنميــة النظيفــة هــي مشــاريع للطاقــة المتجــددة. وتــم 
إصــدار 1.9 مليــار وحــدة خفــض انبعاثــات معتمــد فــي جميــع أنحــاء العالــم 
)كل CER تعــادل طنــًا واحــدًا مــن كميــة ثانــي أكســيد الكربــون التــي تــم 
تجنبهــا( حتــى اآلن. وتســهم الصيــن بنســبة %58 مــن هــذا العــدد اإلجمالــي 
علــى مســتوى العالــم، فــي حيــن تســهم دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
اآلن  حتــى  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  ُتصــدر  ولــم   .0.5% بنســبة 
ســوى 1.1 مليــون وحــدة خفــض انبعاثــات معتمــد، بمــا يعــادل %0.05 مــن 

ــم إصدارهــا. وحــدات الخفــض التــي ت

وانخفــض كل مــن تســجيل مشــاريع آليــة التنميــة النظيفــة وإصــدار وحــدات 
خفــض االنبعاثــات المعتمــد )CERs( انخفاضــًا ملحوظــًا منــذ 2012 بســبب 
انهيــار أســعار وحــدات خفــض االنبعاثــات مــن حوالــي 11 يــورو إلــى 0.3 يــورو 
لــكل طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون، وبمــا يتماشــى مــع هــذا االتجــاه فــإن 
معظــم المشــاريع بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي ســجل آليــة التنميــة 
التنميــة  آليــة  مشــاريع  وتتــوزع   .2013 قبــل  تســجيلها  تــم  قــد  النظيفــة 
النظيفــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى أنواع/قطاعــات متنوعــة 
ومنهــا كفــاءة اســتهاك الطاقــة فــي منشــآت الصناعــة، وجانــب التوليــد 
والتوريــد، واالنبعاثــات المتســربة، والغــاز فــي مقالــب القمامــة، والطاقــة 
الشمســية وطاقــة الريــاح. وهنــاك ســبعة مشــاريع مــن هــذه المشــاريع فــي 
 iii3.إمــارة أبــو ظبــي، وســتة فــي إمــارة دبــي، واثنــان فــي إمــارة رأس الخيمــة

 
فيمــا يخــص النجــاح فــي اإلصــدار، حققــت المشــاريع القائمــة فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة معــدالت جيــدة نســبيًا حيــث تراوحــت معظمهــا 
بيــن 70 إلــى %180. وتعتبــر هــذه النســبة جيــدًة مقارنــًة بمتوســط النســبة 
فــي  الوحيــدة  التحديــات  وتتمثــل   4.86% وهــي  العالــم  مســتوى  علــى 
يــزال  ال  حيــث  الصناعــة  قطــاع  فــي  الطاقــة  اســتهاك  كفــاءة  مشــاريع 
متوســط نســبة النجــاح للمشــروعين عنــد %30 تقريبــًا. كمــا أن التأخيــر فــي 
التأخيــر  أيضــًا؛ فمتوســط  التحديــات  ينــدرج ضمــن  الوحــدات  هــذه  إصــدار 
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي الوقــت الحاضــر هــو ثــاث ســنوات. 
غيــر أن ذلــك يرجــع فــي معظمــه إلــى انخفــاض أســعار الســوق لوحــدات 

خفــض االنبعاثــات المعتمــد. 

ــة المتحــدة فــي حقبــة  ــة اإلمــارات العربي وبــدأت عــدد مــن المشــاريع بدول
“التهافــت الســريع” علــى آليــة التنميــة النظيفــة فــي الفتــرة قبــل 2008. 
ونهــض مطــورو المشــاريع األولــى بــدور فــي بنــاء القــدرات الحكوميــة بمــا 
فــي ذلــك إنشــاء ســلطة وطنيــة معينــة )DNA( العتمــاد المشــاريع القائمــة 
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. شــركة مصــدر، والتــي تمتلــك حتــى 
تاريخــه أكبــر نســبة مــن مشــاريع آليــة التنميــة النظيفــة فــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، لديهــا المشــاريع الخاصــة بهــا وتعمــل أيضــًا مــع شــركاء 
آخريــن فــي اإلمــارة ومنهــم شــركة بتــرول أبــو ظبــي الوطنيــة )أدنــوك( فــي 
تطويــر المشــاريع. فــي ذات الوقــت شــارك المطــورون أيضــًا فــي اســتحداث 

منهجيــات عمــل للمشــاريع الجديــدة. 

وتضمنــت التحديــات تحديــد خطــوط األســاس وإثبــات األنشــطة اإلضافيــة 
نظــرًا لقلــة البيانــات ذات الصلــة عــن االنبعاثــات فــي ذلــك الوقــت، وقضــى 
هــذه  لتجميــع  الحكوميــة  الجهــات  مــع  التواصــل  فــي  وقتــًا  المطــورون 
البيانــات. وكان انخفــاض الوعــي فــي المنطقــة بشــأن آليــة التنميــة النظيفــة 
ــًا آخــر. وبالرغــم مــن “العمــل اإلضافــي” الــذي تــم، إال أن هــذه الفتــرة  تحدي

المبدئيــة شــهدت عــددًا مــن النجاحــات.

فــي الوقــت الحالــي ال يــزال انخفــاض أســعار الســوق هــو التحــدي الرئيســي 
أمــام مشــاريع آليــة التنميــة النظيفــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
والمنطقــة ككل. منــذ أواخــر 2013 اســتقرت األســعار األساســية لوحــدات 
مشــاريع  باســتثناء  يــورو   2 مســتوى  تحــت  المعتمــد  االنبعاثــات  خفــض 
التنميــة المســتدامة ذات المنافــع المشــتركة العاليــة مــن الــدول الفقيــرة. 
وفــي ضــوء الفتــرة الطويلــة النخفــاض األســعار فــإن العثــور علــى الخبــرات 
ــح أحــد  ــال المراجعيــن فــي طريقــه ليصب المناســبة ومنهــا علــى ســبيل المث
التحديــات أيضــًا. وال تــزال األطــراف الفاعلــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
قدمــًا  للمضــي  خطــط  لديهــا  ليســت  ولكنهــا  الســوق  تراقــب  المتحــدة 
نحــو التحقــق )وهــي الخطــوة التــي تســبق اعتمــاد وإصــدار وحــدات خفــض 
االنبعاثــات المعتمــد( وذلــك فــي ضــوء نقــص الطلــب علــى وحــدات خفــض 
المشــاريع  مــن  العديــد  أن  ســبق  مــا  إلــى  يضــاف  المعتمــد.  االنبعاثــات 
القائمــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تــم تنفيذهــا فــي حوالــي 
2010 ممــا يعنــي أن فتــرة إضافتهــا للرصيــد ومدتهــا 10 ســنوات تشــارف 

علــى االنتهــاء. وبعــض المشــاريع لــم يتــم تنفيذهــا إطاقــًا.
 

العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  الكربــون  ســوق  فــي  الفاعلــة  األطــراف  تشــير 
المتحــدة إلــى أهميــة صياغــة رؤيــة بعيــدة المــدى بشــأن أســواق الكربــون، 
والتــي ينبغــي أن تمتــد لمــا بعــد الثــاث ســنوات القادمــة أو مــا يقاربهــا. 
ويقــول الخبــراء ومطــورو المشــاريع مــن منطقــة الخليــج أن إعــادة إحيــاء 
ســعر  يتــراوح  أن  يســتلزم  المعتمــد  االنبعاثــات  خفــض  وحــدات  ســوق 
وحــدات خفــض االنبعاثــات المعتمــد بيــن 3 إلــى 5 دوالرات أمريكيــة، فــي 
حيــن يقــول البعــض أن ذلــك ســيغطي بالــكاد تكاليــف التعــادل المالــي.

ك العوائــد االقتصاديــة مــن تدابيــر كفــاءة اســتهاك الطاقــة والميــزة  وُتحــرِّ
التنافســية لبعــض التقنيــات، ومنهــا الطاقــة الشمســية، الكثيــر مــن أنشــطة 
تشــير  ذلــك  المتحــدة. ومــع  العربيــة  اإلمــارات  فــي دولــة  التنفيــذ فعــًا 
إلــى  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  بالشــأن  المهتمــة  األطــراف 
أن آليــات الســوق يمكــن أن تنهــض بــدور فــي تســريع وتيــرة نشــر بعــض 
التقنيــات منخفضــة االنبعاثــات ومنهــا تركيــب لوحــات الطاقــة الشمســية 

فــوق أســطح المنــازل.

هــذا  فــي  الحاليــة  الخبــرات  مــن  لاســتفادة  المشــترك  العمــل  أن  كمــا 
تــرى األطــراف المهتمــة بالشــأن فــي  التــي  المجــال هــو أحــد المجــاالت 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بأنــه يتيــح إمكانــات كبيــرة. ويقتضــي ذلــك 
التحديــد الواضــح لــألدوار بيــن مختلــف الجهــات الحكوميــة واتخاذ قرار بشــأن 
تعييــن جهــة واحــدة لتتولــى القيــادة النشــطة للتنســيق بيــن األطــراف ذات 
العاقــة علــى المســتوى الوطنــي. وهنــاك أيضــًا ضــرورة لتعزيــز القــدرات 

الفنيــة وكذلــك تدعيــم تبــادل البيانــات بيــن مختلــف الجهــات.

أهميــة الموضــوع لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة: فــي الفتــرة التــي 
تســبق 2020، يمكــن أن تبحــث دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وغيرهــا 

مــن دول الخليــج النقــاط التاليــة:

أن  يمكــن   :NDC المحــددة وطنيــًا  المعتزمــة  المســاهمات  إعــداد   • 
تســعى الحكومــات إلــى تحديــد الــدور بصراحــة )إن وجــد( الــذي يتوقعــون    
مــن آليــات الســوق أن تنهــض بــه فــي تحقيــق مســاهماتها المعتزمــة    
المحــددة وطنيــًا فــي المســتقبل )المســاهمات الوطنيــة أو الخطــط التــي    
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تقــوم  نهــج  وهــي  أنشــطة،  برنامجــي  الســعودية  العربيــة  والمملكــة   )PoAs( أنشــطة  برامــج  أربعــة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  ســجلت  ســبق،  مــا  إلــى  باإلضافــة   iii   
برامــج     310 تســجيل  تــم  العالــم،  دول  لجميــع  بالنســبة  النظيفــة.  التنميــة  آليــة  مظلــة  تحــت  األهــداف(  أو  اإلجــراءات  أو  للسياســات  المنســق  )التنفيــذ  البرامــج  علــى      

       أنشطة )PoAs( حتى يناير 2018.



المربع األول التجارب الدولية في آليات كيوتو

تــم إنشــاء ثــاث آليــات تتســم بالمرونــة )وهــي آليــة التنميــة النظيفــة، والتنفيــذ المشــترك، والتــداول الدولــي لانبعــاث( فــي إطــار بروتوكــول كيوتــو، 
وتســتخدم هــذه اآلليــات بدرجــات متفاوتــة.

يتمثــل الغــرض الرئيــس آلليــة التنميــة النظيفــة فــي التمكيــن مــن خفــض االنبعاثــات ودعــم التنميــة النظيفــة فــي البلــدان الناميــة، والتــي ليــس 
عليهــا التزامــات بتخفيــف حــدة االنبعاثــات بموجــب بروتوكــول كيوتــو. وهنــاك فــي الوقــت الحاضــر أكثــر مــن 300 منهجيــة معتمــدة إلنشــاء خطــوط 
األســاس لمشــاريع آليــة التنميــة النظيفــة )أي انبعاثــات غــازات الدفيئــة مــن األنشــطة التــي كان ســيتم تنفيذهــا فــي حالــة عــدم وجــود أحــد مشــاريع 
آليــة التنميــة النظيفــة( والتــي تهــدف إلــى تجنــب “الخفــض الوهمــي”. وُيعــدُّ الخفــض الناتــج عــن آليــة التنميــة النظيفــة خفضــًا “حقيقيــًا” عندمــا تكــون 
األنشــطة التــي يقــوم عليهــا الخفــض “إضافيــة” أو بعبــارة أخــرى أنهــا مــا كانــت لتحــدث فــي غيــاب العائــد مــن األرصــدة التعويضيــة التــي تــم إنشــاؤها.

 
وصعوبــة تقديــر مــا إذا كانــت مشــاريع آليــة التنميــة النظيفــة هــي “إضافيــة” حقــًا مــن بيــن التحديــات أيضــًا. وتجــدر اإلشــارة علــى وجــه التحديــد إلــى 
أنــه فــي أثنــاء الســنوات األوليــة )2004 إلــى 2007( كان نظــام آليــة التنميــة النظيفــة يعانــي مــن االحتيــال فــي هــذا الصــدد جــراء نقــص القــدرات 

التنظيميــة. ولكــن فــي الفتــرة الاحقــة عولجــت هــذه الموضوعــات بوســائل منهــا التعليــق المؤقــت للمراجعيــن.
 

وكانــت درجــة تعقيــد العمليــة التنظيميــة مــن بيــن التحديــات األخــرى فــي الســنوات األوليــة آلليــة التنميــة النظيفــة. وأســفرت الجهــود عــن إحــراز 
بعــض التقــدم فــي هــذا الصــدد، وتــم اتخــاذ عــدد مــن اإلجــراءات لتبســيط دورة المشــاريع ومنهجيــات عملهــا عــاوة علــى كافــة الوثائــق المطلوبــة.

علــى مــدار العقــد الماضــي عانــى ســوق آليــة التنميــة النظيفــة مــن انخفــاض األســعار بســبب قلــة الطلــب  مــن البلــدان الصناعيــة علــى األرصــدة 
التعويضيــة. ونتــج عــن األزمــة االقتصاديــة والماليــة فــي 2008 انخفــاض فــي اإلنتــاج الصناعــي فــي االتحــاد األوروبــي وبالتالــي تســبب ذلــك فــي 
تدهــور فــي أســعار وحــدات خفــض االنبعاثــات المعتمــد. ووضــع االتحــاد األوروبــي أيضــًا حــدًا علــى عــدد األرصــدة التــي يمكــن اســتخدامها للتــداول 
حتــى 2020، وتــم الوصــول إلــى هــذا الحــد فــي حوالــي 2013. بجانــب مــا ســبق رفــض االتحــاد قبــول األرصــدة التعويضيــة ضمــن آليــة التنميــة 

النظيفــة مــن المشــاريع التــي تقــع خــارج أقــل البلــدان نمــوًا والتــي تــم تســجيلها بعــد 2012.

 وبمــا أنــه لــم تخلــق أي دول صناعيــة أخــرى طلبــًا يمكــن أن يحــل محــل انخفــاض الطلــب مــن أوروبــا، فقــد انخفضــت أســعار خفــض االنبعاثــات 
المعتمــد بشــدة. باإلضافــة إلــى مــا ســبق قامــت كل مــن أســتراليا واليابــان أيضــًا بتقليــل مشــترياتها مــن وحــدات خفــض االنبعاثــات المعتمــد فــي حيــن 
أن نيوزلنــدا أغلقــت ســوقها تمامــًا أمــام وحــدات خفــض االنبعاثــات المعتمــد. ولــم يتبــق أي مشــترين ســوى الــدول االســكندنافية والبنــك الدولــي. 
وتســمح بعــض االقتصــادات الناشــئة )الصيــن، وكولومبيــا، والمكســيك، وكوريــا الجنوبيــة( باســتخدام وحــدات خفــض االنبعاثــات المعتمــد مقابــل 

التزامــات ضريبــة الكربــون المحليــة أو نظــام تــداول االنبعاثــات.

 وفــي حيــن أن الخبــراء ال يتفقــون علــى المــدى الــذي أســفرت فيــه آليــة التنميــة النظيفــة عــن انخفاضــات حقيقيــة فــي االنبعاثــات إال أن معظمهــم 
يتفقــون علــى أن هــذه اآلليــة أســهمت فــي إضفــاء الشــفافية علــى أســواق الكربــون.

ويمكن استخاص عدد من الدروس المستفادة من التجارب في آليات كيوتو على مستوى العالم ومنها: 

الرقابة الدولية والحوكمة الجيدة شرطان ضروريان لسير العمل السلس آلليات السوق؛ وهذا الدرس ينطبق تحديدًا على آلية التنفيذ المشترك   • 
فــي بروتوكــول كيوتــو والتــي نتــج عنهــا نتائــج ســلبية فــي المجــاالت التــي حــدث فيهــا تــداول مباشــر بيــن الحكومــات دون تدقيــق خارجــي علــى    

ذلك.  
أظهــرت آليــة التنميــة النظيفــة الكيفيــة التــي يمكــن مــن خالهــا حشــد جهــود القطــاع الخــاص لدعــم خفــض االنبعاثــات وتحويلهــا إلــى وحــدات      • 
نقديــة.  تشــير التجربــة الخاصــة بآليــة التنميــة النظيفــة فــي جميــع أنحــاء العالــم إلــى أن القطــاع الخــاص يحتــاج )1( تدخــل حكومــي محــدود؛ فــي آليــة    
التنميــة النظيفــة كل مــا كان مطلوبــًا هــو رســالة موافقــة مــن الحكومــة المضيفــة و)2( حوافــز واضحــة؛ إدخــال آليــات الســوق ثــم “التخلــي عنهــا”    

بعد سنوات قليلة ال يسمح بوجود الوضوح بعيد المدى الذي تحتاج إليه االستثمارات الخاصة.  
الحمائيــة )علــى ســبيل المثــال قــرار االتحــاد األوروبــي ونيوزلنــدا بإيقــاف واردات وحــدات خفــض االنبعاثــات المعتمــد( والمخاطــر السياســية )علــى   • 

سبيل المثال قرار أستراليا بإيقاف نظام تداول االنبعاثات الخاص بها( من عوامل الغموض اإلضافية التي تحول دون المشاركة.  

Sources: Axel Michaelowa, 2018; UNFCCC. ‘CDM’, website, accessed in February 2018
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يتــم تقديمهــا كمســاهمات فــي إطــار اتفــاق باريــس(. فمــن المتوقــع    
م دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مســاهمًة  علــى ســبيل المثــال أن ُتقــدِّ   
االســتخدام  فــي  التفكيــر  يمكــن  ولــذا   ،2020 بحلــول  جديــدًة  وطنيــًة    

المحتمل لتسعير الكربون أو آليات السوق كجزء من ذلك.   

المشــاورات مــع األطــراف المعنية بالمســاهمة المعتزمــة المحددة   • 
المعتزمــة  مســاهماتها  تحديــث  فــي  الــدول  تشــرع  عندمــا  وطنيــًا:     
المحــددة وطنيــًا وتفكــر فــي االســتخدام المحتمــل لتســعير الكربــون/   
األطــراف  مــع  المشــاورات  مــن  تســتفيد  قــد  فإنهــا  الســوق،  آليــات    

المعنيــة بســوق الكربــون علــى المســتوى الوطنــي وال ســيما مطــورو    
عــن منهجيــات  المشــاورات مناقشــات  هــذه  تشــمل  المشــاريع. وقــد    
العمــل واالفتراضــات والخطــط والتوقعــات المتعلقــة بالبيانــات علــى كا    
الجانبيــن. فــإذا قــررت الــدول إدراج هــذه اآلليــات، فــإن الخطــوة التاليــة    

هي تحديد األنشطة التي سيتم تنفيذها.  

وضــع أهــداف واضحــة: تشــير األطــراف المهتمــة بالكربــون إلــى أن وضــع   • 
فــي  يســاعد  أن  يمكــن  واضحــة  عمــل  ذات منهجيــات  كميــة  أهــداف    

توضيح الرؤية على المدى البعيد.  



المهتمــة  للجهــات  رؤيــة واضحــة  تقديــم  إن  تحديــد األدوار بوضــوح:   • 
مختلــف  بهــا  تضطلــع  التــي  والمســؤوليات  األدوار  عــن  الشــأن  بهــذا    
إلدارة  المختلفــة  )التنظيميــة(  بالجوانــب  المعنيــة  الحكوميــة  الجهــات    
يســاعد  أن  يمكــن  الكربــون  تســعير  )وربمــا(  الدفيئــة  غــازات  انبعاثــات    
األطــراف المعنيــة غيــر الحكوميــة أيضــًا فــي التعــاون النشــط )المبــادرة    

بالتعاون( مع هذه الجهات.  

الجهــات  تتواصــل  أن  يمكــن  المعنيــة:  األطــراف  بيــن  الوعــي  زيــادة   • 
األطــراف  مــع  نشــطًا  تواصــًا  الجهــود  هــذه  فــي  الرائــدة  الحكوميــة    
المعنيــة الحاليــة أو المحتملــة المهتمــة بســوق الكربــون لزيــادة الوعــي    

وتبادل المعلومات حول المستجدات الدولية في هذا الصدد.  

الحكوميــة  الجهــات  تقــوم  قــد  المعنيــة:  األطــراف  بيــن  التنســيق   • 
ــة  ــة لألطــراف المعني ــات دوري ــم منتدي ــدة فــي هــذه الجهــود بتنظي الرائ   
بالكربــون علــى المســتوى الوطنــي مــن الجهــات الحكوميــة والقطــاع    
الخــاص والمؤسســات األكاديميــة لتبــادل الخبــرات وتوضيــح األولويــات    

واالحتياجات والتوقعات.  

المــادة  بشــأن  وآفاقهــا  المفاوضــات  حالــة 
باريــس اتفــاق  فــي  السادســة 

العربيــة  اإلمــارات  دولــة  أمــام  المحتملــة  والتحديــات  الفــرص  هــي  مــا 
المنصــوص  باآلليــات  يتعلــق  فيمــا  الخليــج  دول  مــن  وغيرهــا  المتحــدة 
المجاالت/القضايــا محــل االهتمــام  باريــس؟ مــا هــي  اتفــاق  عليهــا فــي 
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فيمــا يخــص سياســات تغيــر المنــاخ علــى 

الدولــي؟ المســتوى 

تنفيــذه  2016 وســيتم  بــدأ ســريانه فــي  باريــس، والــذي  اتفــاق  يتضمــن 
اعتبــارًا مــن 2020، آليتيــن جديدتيــن ألســواق الكربــون وهمــا يــردان فــي 
المادتيــن 6.2 و6.4 ويعرفــان عمومــًا بـــ “النهــج التعاونيــة” و”آليــة التنميــة 
ــرة حتــى  المســتدامة” )لــم يتــم االتفــاق علــى تســمية رســمية لآلليــة األخي
اآلن(. وال تــزال القواعــد المحــددة لكلتــا اآلليتيــن محــل تفــاوض فــي اتفاقيــة 
األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ حيــث اتفقــت الــدول علــى 
االنتهــاء منهــا ومــن المجموعــة األوســع إلرشــادات التنفيــذ فــي اتفــاق 
باريــس بنهايــة عــام 2018. فضــًا عــن ذلــك، تتفــاوض الــدول حــول القواعــد 
6.8( لانتهــاء  المنظمــة “للنهــج غيــر المعتمــدة علــى الســوق” )المــادة 

 iv.منهــا بحلــول الموعــد نفســه

 )ITMOs( ”تتضمــن النهــج التعاونيــة نقــل “نتائــج التخفيــف المنقولــة دوليــًا
بيــن دولتيــن أو أكثــر، بنــاء علــى اتفاقــات ثنائية/متعــددة األطــراف. وال يــزال 
هنــاك نقــاش حــول مــا إذا كان هــذا النقــل )بجانــب تلــك المتعلقــة بـــ “آليــة 
التنميــة المســتدامة”( ســتخضع لضريبــة لتمويــل صنــدوق التكيــف مــع تغيــر 
المنــاخ، والــذي اتفقــت الــدول علــى أنــه ســيخدم اتفــاق باريــس، والــذي 
ــًا بروتوكــول كيوتــو ويتــم تمويلــه مــن خــال مزيــج مــن العوائــد  يخــدم حالي

مــن آليــة التنميــة النظيفــة والمســاهمات الطوعيــة.

ــر إلــى “آليــة التنميــة المســتدامة” بصفــة عامــة باعتبارهــا خلفــًا آلليــة  وُينظَّ
التنميــة النظيفــة. وســوف تخضــع آليــة التنميــة المســتدامة للرقابــة الدوليــة 
مثلمــا هــو الحــال فــي آليــة التنميــة النظيفــة. وفــي الحقيقــة فــإن الــدول 
التنميــة المســتدامة” تعتمــد  القواعــد المنظمــة “آلليــة  عنــد اســتحداث 
التنميــة  )آليــة  كيوتــو  بروتوكــول  آليــات  مــن  المتراكمــة  الخبــرات  علــى 
النظيفــة والتنفيــذ المشــترك(. وبخــاف النظــام الــذي كان ســائدًا فــي آليــة 
التنميــة النظيفــة، فــإن االنضمــام إلــى “آليــة التنميــة المســتدامة” ســيكون 
متاحــًا لجميــع الــدول وقــد يشــمل علــى األرجــح أدوات سياســات وُنهجــًا 

للقطاعــات، عــاوة علــى المشــاريع والبرامــج )مثــل آليــة التنميــة النظيفــة(.

فــي مؤتمــر األمــم المتحــدة لتغيــر المنــاخ الــذي ُعِقــد مؤخــرًا فــي بــون 
بألمانيــا )مؤتمــر األطــراف 23( فــي نوفمبــر 2017 أحــرزت الــدول بعــض 
التقــدم فــي صياغــة القواعــد المنظمــة لهاتيــن اآلليتيــن.  ويتــم تدويــن 
وجهــات النظــر القائمــة فــي الوقــت الحالــي فــي “مذكــرات غيــر رســمية 
للوســطاء” والتــي تتضمــن عناصــر التوجيــه واإلرشــاد ومعظمهــا فــي صيغــة 
رؤوس مواضيــع وأوصــاف للمحتــوى بإجمالــي 26 صفحــة للنهــج التعاونيــة 

و13 صفحــة “آلليــة التنميــة المســتدامة”.5

ولمــا كانــت المفاوضــات المتعلقــة بصياغــة القواعــد المنظمــة لآلليــات 
الــواردة فــي المــادة السادســة تســير ببــطء، فــإن البعــض يــرى أن هنــاك 
احتمــااًل أن يتأخــر إعــداد القواعــد الخاصــة “بآليــة التنميــة المســتدامة” )وهــي 
أكثــر تعقيــدًا( بعــد 2018 إلتاحــة المجــال لاتفــاق علــى النهــج التعاونيــة 
هــذا العــام. وفــي أســوأ الســيناريوهات فقــد تتفــق الــدول فقــط علــى قــرار 
مؤقــت بشــأن القواعــد المتعلقــة بالمــادة السادســة، وتواصــل النقــاش 

ــا اآلليتيــن بعــد عــام 2018. حــول كلت

التنميــة  و”آليــة  النظيفــة  التنميــة  آليــة  بشــأن  المفتوحــة  األســئلة 
المســتدامة”: هنــاك عــدد مــن األســئلة المفتوحــة المتعلقــة بمســتقبل 
آليــة التنميــة النظيفــة فــي الفتــرة بعــد 2020، فضــًا عــن تصميــم “آليــة 
التنميــة المســتدامة” وعاقتهــا بالمســاهمات المعتزمــة المحــددة وطنيــًا 

)NDCs(. وتشــمل الموضوعــات التــي ال تــزال عالقــة مــا يلــي:

مــا إذا كانــت آليــة التنميــة النظيفــة ستســتمر بعــد 2020، ومــا إذا كان   • 
يمكــن تحويــل مشــاريع آليــة التنميــة النظيفــة ووحــدات خفــض االنبعاثــات    
2020 وإدراجهــا  بعــد  مــا  إلــى فتــرة  الماضــي  الصــادرة فــي  المعتمــد    
وتتــراوح  باريــس.  اتفــاق  إطــار  فــي  المســتدامة”  التنميــة  “آليــة  ضمــن    
وجهــات نظــر البلــدان بيــن دعــم التحويــل الكامــل لهــا )علــى ســبيل المثــال    
التامــة لتحويلهــا )االتحــاد األوروبــي علــى ســبيل  البرازيــل( والمعارضــة    

المثال(.  

إذا كانــت المســاهمات المعتزمــة المحــددة وطنيــًا للــدول يمكنهــا إعــادة   • 
إنعــاش الطلــب علــى األرصــدة التعويضيــة للكربــون، فمتــى يمكــن أن    
يحــدث هــذا اإلنعــاش ومــا الــدور الــذي يمكــن أن ينهــض بــه القطــاع    
الخــاص فــي هــذا اإلنعــاش؟ بصفــة عامــة، هنــاك مخاطــرة مــن عــبء    
األرصــدة  علــى  الطلــب  نمــو  ينبــع  أن  يمكــن  العــرض.  فائــض  اســتمرار    

التعويضية من:   

)1( الشــراء الحكومــي المباشــر. تــدرس سويســرا هــذا النــوع مــن الشــراء.    
غيــر أن االتحــاد األوروبــي علــى ســبيل المثــال ال يتوقــع فــي الوقــت    
الحالــي اســتخدام األرصــدة التعويضيــة الدوليــة بعــد 2020 .6  بجانــب    
ذلــك، أشــارت العديــد مــن الــدول فــي مســاهماتها المعتزمــة المحــددة    
وطنيــًا التــي قدمتهــا فــي الفتــرة التجريبيــة إلــى أن لديهــا خطــط لبيــع    

األرصدة التعويضية؛  

)2(  مــن ضرائــب الكربــون فــي الــدول المضيفــة )علــى ســبيل المثــال    
تشيلي، كولومبيا، المكسيك(؛  

)3(  من نظم تداول االنبعاثات في الدول الصناعية واالقتصادات    
الناشــئة )حيــث ســيتمثل التحــدي فــي ضمــان التخصيــص الصــارم بمــا فيــه    

الكفاية( للوحدات؛ و  

)4( من آلية تعويض انبعاثات الطيران الدولي “كورسيا”.   

5

علــى  تعتمــد  ال  آليــة  إدخــال  تــم  إذا  إال  الســوق  آليــات  علــى  لتوافــق  تكــن  لــم  والتــي  أمريكيــة  الجنــوب  االشــتراكية  الحكومــات  اقترحتهــا   6.8 المــادة  بــأن  التنويــه  ينبغــي   iv   
      السوق.



هنــاك  يكــون  لــن  المســتقبل  فــي  بأنــه  بالقــول  الخبــراء  بعــض  يجــادل   • 
ــدان تســهم فــي تخفيــف  ــع البل ــات التعويــض ألن جمي معــروض مــن آلي   
حــدة آثــار المنــاخ ولــن يكــون أحــد لديــه الرغبــة لبيــع أرصــدة تعويضيــة.    
درجــات  تبايــن  ضــوء  فــي  ذلــك  يحــدث  أن  المحتمــل  غيــر  مــن  ولكــن    
ــرح آخــرون  ــًا. ويقت الصرامــة فــي المســاهمات المعتزمــة المحــددة وطني   
أنــه ســيكون هنــاك “بعــض مصــادر العــرض” علــى ســبيل المثــال فــي    
الــدول التــي تنخفــض فيهــا أســعار الكربــون والتــي ســيقل حجمهــا بمــرور    

الوقت.  

أهميــة الموضــوع لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة: ال يــزال هناك عدد 
كبيــر مــن الموضوعــات التــي ينبغــي االتفــاق عليهــا فيمــا يخــص تصميــم 
ــزال هنــاك  آليتــي الســوق المنصــوص عليهمــا فــي اتفــاق باريــس. كمــا ال ي
متســع مــن الوقــت، وقــد يعــود ذلــك بفائــدة علــى كل دولــة، فــي تحديــد 
أبــرز مجــاالت االهتمــام )والمواقــف المتعلقــة بهــا( فيمــا يخــص ســير عمــل 

هاتيــن اآلليتيــن. وربمــا يشــمل ذلــك مــا يلــي:

مــا إذا كانــت آليــة التنميــة النظيفــة ستســتمر فــي فتــرة مــا بعــد 2020   • 
وكيفيــة حــدوث ذلــك، وإلــى أي مــدى يمكــن اســتخدام وحــدات خفــض    

االنبعاثات المعتمد التي تم إصدارها فعًا.  

مــا هــي الصيغــة التــي ينبغــي أن تكــون عليهــا قواعــد اســتخدام آليــات   • 
كان  إذا  )ومــا  وطنيــًا  المحــددة  المعتزمــة  المســاهمات  فــي  الســوق    
ينبغــي الســماح باســتخدام األســواق ألجــزاء مشــروطة فقــط مــن هــذه    

المساهمات أو أجزاء غير مشروطة أيضًا(.  

المبــادئ  بــه  تتســم  أن  ينبغــي  الــذي  والتحديــد  التفصيــل  مــدى  مــا   • 
يتعلــق  فيمــا  ســيما  وال  التعاونيــة  النهــج  بشــأن  الدوليــة  التوجيهيــة    

بالسامة والشفافية البيئية.  

مــا إذا كان يجــب أن يكــون هنــاك ســجل مركــزي واحــد “آلليــة التنميــة   • 
المستدامة” أو سجات ُقطِرية متعددة.  

أيضــًا  يشــمل  أن  يجــب  المســتدامة”  التنميــة  “آليــة  نطــاق  كان  إذا  مــا   • 
أدوات للسياسات وُنهجًا للقطاعات.  

 )ITMO( كيــف يمكــن حســاب تحويــات نتائــج التخفيــف المنقولــة دوليــًا  • 
علــى ســبيل المثــال مــن خــال ســجل منفصــل أو أشــكال أو أشــكال أخــرى    

من “التعديل المناظر” في المساهمات المعتزمة المحددة وطنيًا.  

آليات السوق وانبعاثات الطيران الدولي
الــواردة  الدولــي وآليــات الســوق  انبعاثــات الطيــران  بيــن  مــا هــي الصلــة 
فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ؟ مــا هــي بعــض 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  المحتملــة  الرئيســية  التركيــز  مجــاالت 

وغيرهــا مــن الــدول المشــاركة؟
 

المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  عــادًة  تغطيهــا  ال  الدولــي  الطيــران  انبعاثــات 
اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ وال تــرد كذلــك فــي المســاهمات المعتزمــة 
المحــددة وطنيــًا التــي تقدمهــا الــدول فــي إطــار اتفــاق باريــس. وتســهم 
االنبعاثــات مــن هــذا القطــاع فــي الوقــت الحالــي بنســبة %2 فــي انبعاثــات 
غــازات الدفيئــة علــى مســتوى العالــم، ولكنهــا قــد ترتفــع لتتــراوح بيــن 4 
إلــى %8 بحلــول 2050. فــي 2016، وافقــت المنظمــة الدوليــة للطيــران 
المدنــي )إيــكاو( علــى خطــة لخفــض وتعويــض الكربــون فــي مجــال الطيــران 
الدولــي )كورســيا( “للتصــدي ألي زيــادة ســنوية فــي إجمالــي انبعاثــات ثانــي 
أكســيد الكربــون مــن الطيــران المدنــي الدولي...بمــا يزيــد عــن المســتويات 

المحــددة لـــ 2020 مــع وضــع الظــروف الخاصــة والقــدرات الفرديــة فــي 
الحســبان”.7

ســيتم تنفيــذ خطــة كورســيا علــى ثــاث مراحــل؛ وتبــدأ المرحلــة الملزمــة 
فــي 2027 وفيهــا مــن المتوقــع أن يتــم تغطيــة مــا يقــرب مــن %90 مــن 
إجمالــي حركــة الطيــران الدولــي. وانضمــت 66 دولــة فــي المجمــل )ومنهــا 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة( إلــى الخطــة منــذ بدايتهــا، وتســهم الــدول 
بــد  الدولــي. وال  الطيــران  مــن حركــة   86.5% بنســبة  األعضــاء مجتمعــًة 
ــران مــن هــذه الــدول بشــراء أرصــدة تعويضيــة فــي  أن تقــوم شــركات الطي
المشــاريع أو البرامــج التــي تقلــل انبعاثــات غــازات الدفيئــة لتغطيــة أي نمــو 
فــي االنبعاثــات مقارنــة بمســتوياتها فــي 2020. ويتــم حســاب احتياجــات 
التعويــض لشــركات الطيــران علــى أســاس معــدالت النمــو لقطــاع الطيــران 

كامــًا ومعــدالت النمــو لــكل شــركة طيــران بمفردهــا.8  
 

المتحــدة وغيرهــا مــن  العربيــة  الموضــوع لدولــة اإلمــارات  أهميــة   
الــدول األعضــاء فــي خطــة كورســيا: دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن 
الــدول الرائــدة فــي خطــة خفــض وتعويــض الكربــون فــي مجــال الطيــران 
الدولــي، وتحتــل شــركات الطيــران التابعــة لهــا فــي الوقــت الحالــي المرتبــة 
الصيــن والواليــات  بعــد  الدولــي  الطيــران  مــن حيــث حجــم حركــة  الثالثــة 
وتشــمل  وألمانيــا.  بريطانيــا  المرتبــة  فــي  وتليهــا  األمريكيــة  المتحــدة 
ــز عليهــا دولــة اإلمــارات  الموضوعــات الرئيســية المحتملــة التــي ينبغــي أن ُتركِّ
العربيــة المتحــدة فــي المــدى القريــب، بجانــب الــدول األخــرى المشــاركة في 
ــر  خطــة خفــض وتعويــض الكربــون، وضــع األطــر القانونيــة الازمــة والتفكي
فــي االحتياجــات المطلوبــة للتعويــض علــى المســتوى الوطنــي، والقــدر 
المعــروض مــن األرصــدة التعويضيــة علــى المســتوى الدولــي، واألســعار 

علــى المــدى البعيــد.

فــي اللحظــة الراهنــة فإنــه مــن أجــل دخــول خطــة تعويــض الكربــون حيــز 
علــى:  تعمــل  المشــاركة  الحكومــات  جميــع  فــإن   2021 بحلــول  التنفيــذ 
تحديــد جهــة علــى المســتوى الوطنــي الســتام تقاريــر البيانــات الازمــة 
مــن شــركات الطيــران، ووضــع الترتيبــات الضروريــة إلعــداد نظــام وطنــي 
علــى  )بنــاء   2019 ينايــر  فــي  تنفيــذه  يتــم  والتحقــق  واإلبــاغ  للقيــاس 
المعاييــر والممارســات الموصــى بهــا فــي االيــكاو، ال تــزال قيــد اإلعــداد(، 
ــر  وضمــان وجــود جميــع السياســات الوطنيــة للخطــة بحلــول 2020. ويعتب
هــذا الموعــد الزمنــي طموحــًا إلــى حــد بعيــد آلليــة الســوق الدوليــة، ويضــع 
الكثيــر مــن الضغــوط علــى جميــع األطــراف المشــاركة. ولــذا مــن المتوقــع 

حــدوث بعــض التأخيــر.

وتنــدرج كل مــن آليــة التنميــة النظيفــة وآليتــي الســوق المنصــوص عليهمــا 
فــي اتفــاق باريــس ضمــن آليــات التعويــض التــي تنطبــق عليهــا الشــروط 
األرصــدة  كانــت  إذا  مــا  بعــد  يتضــح  )ولــم  كورســيا.  خطــة  فــي  لــإلدراج 
التعويضيــة مــن األســواق الطوعيــة وأنشــطة التصحــر التــي يتــم تجنبهــا 
تدخــل ضمــن الخطــة(. وتشــير بعــض التقديــرات إلــى أنــه نظــرًا للقــدر الكبيــر 
المعــروض مــن األرصــدة التعويضيــة فــي آليــة التنميــة النظيفــة فــإن أســعار 
تدابيــر المعاوضــة ربمــا ال تتجــاوز 6 دوالر أمريكي/للطــن قبــل 2030. وال 
تــزال هنــاك إمكانيــة أيضــًا إلضافــة أكثــر مــن 23 مليــون مــن نقــاط المعاوضــة 
الخليجــي حتــى  التعــاون  بلــدان مجلــس  النظيفــة فــي  التنميــة  آليــة  فــي 
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التنميــة  آليــة  مــن  التعويضيــة  األرصــدة  اســتخدام  إتاحــة  تعتمــد  ســوف 
 )1( علــى  كورســيا  بخطــة  المتعلقــة  المعاوضــة  تدابيــر  ضمــن  النظيفــة 
المــدى الــذي يتــم فيــه اســتمرار ســريان آليــة التنميــة النظيفــة إلــى فتــرة 
مــا بعــد 2020 و)2( كيفيــة تفســير منظمــة ايــكاو لهــذا النظــام الجديــد 
ضمــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ. بصفــة عامــة 
مــن غيــر المحتمــل أن يكــون نقــص المعــروض أحــد المخــاوف علــى مــدار 
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العقــد المقبــل مــا لــم تفــرض الحكومــات قواعــد صارمــة بشــأن الحســاب 
المــزدوج لتدابيــر التعويــض فــي ســياق المســاهمات المعتزمــة المحــددة 
وطنيــًا. غيــر أن هــذا الوضــع قــد يتغيــر فــي أواخــر العشــرينات مــن هــذا 
القــرن مــع احتمــال حــدوث “فتــرة أزمــة” حيــث يرتفــع الطلــب علــى تدابيــر 
المعاوضــة ارتفاعــًا كبيــرًا فــي نفــس الوقــت الــذي يصبــح فيــه االمتثــال فــي 
المســاهمات المعتزمــة المحــددة وطنيــًا ذا أهميــة جــراء انتهــاء فتــرة أول 

مســاهمة وطنيــة فــي 2030.

المشــكات  آثــار  حــدة  لتخفيــف  المحتملــة  التدابيــر  تشــمل  أن  يمكــن 
يلــي:  مــا  بذلــك  المتعلقــة 

المحتملــة  التعويضيــة  األرصــدة  مــن  االحتياجــات  حــول  إجــراء دراســات   • 
وإعــداد ســيناريوهات لتقديــر كميــة العــرض الدوليــة مــن تدابيــر المعاوضة    

وما يتصل بها من خطوات حتى 2030.  

آليــة  مشــروع  علــى  القائميــن  مــع  والتعــاون  التواصــل  فــي  المبــادرة   • 
التنميــة النظيفــة لضمــان توفيــر القــدر الكافــي مــن األرصــدة التعويضيــة    

بأسعار تنافسية لتغطية احتياجات شركات الطيران.  

تقييــم التفضيــات فيمــا يخــص شــراء األرصــدة التعويضيــة مــن الســوق   • 
المحلي.  
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