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نظرة تحليلية

ر  ر بالضرورة عن وجهة نظر أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية، باعتبارها جهة اتحادية مستقلة، وكذلك ال تعبَّ بيان إخالء المسؤولية: اآلراء الواردة في هذه الوثيقة ال ُتعبَّ
عن وجهة نظر حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة. 



ملخص تنفيذي

بالرغــم مــن أن جميــع الــدول وافقــت فــي اتفــاق باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ لعــام 2015 علــى المســاهمة فــي تقليــل انبعاثــات غــازات الدفيئــة للحيلولــة   •
دون ارتفــاع درجــة الحــرارة بمــا يزيــد عــن درجتيــن مئويتيــن إال أن أنشــطة الطيــران الدولــي ُأعفيــت حتــى اآلن مــن أي تدابيــر لتقليــل انبعاثــات غــازات 

الدفيئــة.

تصــل االنبعاثــات العالميــة مــن أنشــطة الطيــران فــي الوقــت الحالــي إلــى 0.8 مليــار طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون بنســبة %2 مــن إجمالــي انبعاثــات   •
ثانــي أكســيد الكربــون، وتزيــد بمعــدل 50 مليــون طــن تقريبــًا كل ســنة. ومــن المتوقــع أن تتســارع هــذه الزيــادة لتتــراوح بيــن 67 إلــى 200 مليــون طــن 

فــي الســنة فــي الفتــرة مــن 2020 إلــى 2050.
 

توصلــت المنظمــة الدوليــة للطيــران المدنــي )إيــكاو( بعــد مناقشــات ومفاوضــات امتــدت لعــدة ســنوات إلــى إحــدى آليــات الســوق لتعويــض الزيــادة   •
فــي االنبعاثــات الناتجــة مــن النقــل الجــوي الدولــي بعــد عــام 2020. ومــن المقــرر أن يبــدأ تطبيــق هــذه اآلليــة، وتســمى بخطــة تعويــض وخفــض الكربــون 
ألغــراض الطيــران الدولــي )CORSIA(، اعتبــارًا مــن 2021 ولكــن بصــورة طوعيــة حتــى عــام 2027 ثــم يســتمر تطبيقهــا حتــى 2035. بعــد عــام 2027، 

ســتغطي هــذه اآلليــة الــدول التــي تســهم مجتمعــة بنســبة %89 تقريبــًا مــن إجمالــي حركــة الطيــران الدولــي.
 

وافقــت 66 دولــة تســهم بنســبة %86.5 مــن حركــة الطيــران الدولــي علــى المشــاركة فــي خطــة تعويــض وخفــض الكربــون ألغــراض الطيــران الدولــي   •
“كورســيا” منــذ بدايــة تطبيقهــا، بمــا فــي ذلــك دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودولــة قطــر. وينبغــي علــى شــركات الطيــران مــن الــدول المشــاركة فــي 
الخطــة شــراء أرصــدة دائنــة تعويضيــة فــي المشــاريع أو البرامــج التــي تقلــل انبعاثــات غــازات الدفيئــة لتغطيــة أي زيــادات فــي االنبعاثــات عــن المســتوى 

المحــدد لعــام 2020. 

تشــمل آليــات التعويــض المغطــاة آليــة التنميــة النظيفــة )CDM( والتنفيــذ المشــترك فــي بروتوكــول كيوتــو عــاوة علــى اآلليــات الجديــدة المنصــوص   •
عليهــا فــي المــادة )6( مــن اتفــاق باريــس. ولــم يتــم االتفــاق حتــى اآلن علــى معاييــر بجــودة محــددة لبرامــج التعويــض أو مــا إذا كان يمكــن اســتخدام 

أرصــدة التعويــض مــن البرامــج التــي يتــم تنفيذهــا طواعيــًة. 

عندمــا نســتخدم نطــاق أســعار محتمــل يتــراوح بيــن 1 إلــى 5 يــورو لــكل نقطــة تعويــض، فــإن التكاليــف علــى مســتوى العالــم لشــراء نقــاط التعويــض   •
ســتتراوح بيــن 60 إلــى 850 مليــون يــورو فــي عــام 2021 وتزيــد بعدهــا بنســبة ثابتــة. وبمــا أن شــركات الطيــران اإلماراتيــة والقطريــة تســتحوذ علــى 
%11.5 مــن حجــم حركــة الطيــران علــى مســتوى العالــم، فــإن التكاليــف التــي ســتدفعها هــذه الشــركات لشــراء نقــاط التعويــض قــد تتــراوح بيــن 7 إلــى 

100 مليــون يــورو فــي 2021 ومبلــغ يتــراوح بيــن 70 إلــى 1000 مليــون يــورو فــي 2030.
 

ــر علــى نطــاق برامــج  ــكاو( للتأثي ــران المدنــي )إي ــة للطي ــة المتحــدة اســتخدام عضويتهــا فــي مجلــس المنظمــة الدولي ــة اإلمــارات العربي تســتطيع دول  •
ــز بيــن مختلــف وحــدات  ــر المســتخدمة فــي التميي التعويــض التــي تســتحق اإلدراج فــي خطــة تعويــض وخفــض الكربــون عــاوة علــى صياغــة المعايي
التعويــض. وينبغــي أن تســعى الدولــة لضمــان أن تدخــل المشــاريع المنفــذة ضمــن آليــة التنميــة النظيفــة وغيرهــا مــن برامــج التعويــض التــي تــم إعدادهــا 
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ضمــن البرامــج التــي ينتــج عنهــا نقــاط تعويــض وتنطبــق عليهــا شــروط اإلدراج فــي خطــة خفــض وتعويــض الكربــون.

تســعى هــذه الورقــة البحثيــة لطــرح الحجــج المؤيــدة الســتبعاد البرامــج التطوعيــة فــي هــذا الصــدد مــن الدخــول ضمــن خطــة خفــض وتعويــض   •
الكربــون لتجنــب ردود األفعــال الســلبية مــن منظمــات المجتمــع المدنــي ووســائل اإلعــام تجــاه خطــط التعويــض التــي ال ترقــى جودتهــا إلــى المعاييــر 
المطلوبــة. عنــد إضافــة نتائــج األعــوام الســابقة مــن األرصــدة الدائنــة التعويضيــة فــي آليــة التنميــة النظيفــة فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى االســتفادة مــن 

القــدر المعــروض مــن األرصــدة التعويضيــة وتغطيــة مشــكلة انخفــاض الطلــب لمــدة قــد تصــل إلــى عشــر ســنوات.
 

إذا كانــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي ترغــب فــي تعزيــز قــدرات صناعاتهــا التــي تقــدم حلــواًل لتخفيــف آثــار غــازات الدفيئــة ومنهــا مصــادر الطاقــة   •
الشمســية، فإنهــا يمكــن أن تشــترط أن تشــتري شــركات الطيــران التابعــة لهــا نقــاط تعويــض للكربــون مــن مشــاريع آليــة التنميــة النظيفــة التــي يتــم 
تنفيذهــا فــي منطقــة الخليــج وذلــك فــي المرحلــة األولــى مــن تطبيــق خطــة خفــض وتعويــض الكربــون. وســيحقق ذلــك انتشــارًا واســعًا وســمعًة طيبــًة 
للمنهــج الــذي تطبقــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي. كمــا يعنــي أن العائــدات الناتجــة مــن مبيعــات نقــاط التعويــض لــن تخــرج مــن دول الخليــج العربــي، 
وكذلــك تســاعد فــي الجهــود الراميــة لتحقيــق التنويــع االقتصــادي. علــى الجانــب اآلخــر فــإن أســعار نقــاط التعويــض قــد تكــون أعلــى إذا ُأتيحــت حريــة 

الدخــول إلــى األســواق العالميــة لشــراء نقــاط التعويــض. 

الدكتور إكسل مهايلوفا 
 ،Perspectives المدير العام لمؤسسة

باحث في معهد العلوم السياسية بجامعة زيورخ
الدكتــور إكســل مهايلوفــا يحمــل درجــة الدكتــوراه فــي االقتصــاد، ويشــارك فــي صياغــة السياســات المتعلقــة 
بتغيــر المنــاخ علــى المســتوى الدولــي ومفاوضــات األمــم المتحــدة بشــأن تغيــر المنــاخ منــذ 1994، وهــو 
المديــر العــام لمؤسســة Perspectives للخدمــات االستشــارية وباحــث غيــر متفــرغ فــي معهــد العلــوم 
الرابــع  التقييــم  لتقريــري  الرئيســيين  المؤلفيــن  أحــد  هــو  مهايلوفــا  والدكتــور  زيــورخ.  بجامعــة  السياســية 
والخامــس للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ، ونشــر أكثــر مــن 100 مقــال بحثــي ودراســة بحثيــة 

عــن مختلــف جوانــب اآلليــات المطبقــة فــي بروتوكــول كيوتــو وسياســات تغيــر المنــاخ.



تفاصيل الموضوع
اســتحدثت المنظمــة الدوليــة للطيــران المدنــي “إيــكاو” سياســات جديــدة 
علــى المســتوى الدولــي للتصــدي النبعاثــات غــازات الدفيئــة الناتجــة عــن 
الطيــران الدولــي، وذلــك بصفتهــا الجهــة المســؤولة فــي منظمــة األمــم 
الطيــران  الطيــران. ويســهم قطــاع  المتحــدة عــن اإلشــراف علــى قطــاع 
ــًا مــن إجمالــي انبعاثــات غــاز  الدولــي فــي الوقــت الحاضــر بنســبة %2 تقريب
ثانــي أكســيد الكربــون علــى مســتوى العالــم وكانــت هــذه النســبة تعــادل 
0.8 مليــار طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون  فــي 2015. 1 ومــن المتوقــع أن 
تــزداد االنبعاثــات زيــادة ســريعًة؛ فبحلــول عــام 2020 مــن المنتظــر أن تزيــد 
االنبعاثــات بنســبة %70 مقارنــة بمــا كانــت عليــه فــي 2005 بمــا يعــادل 1 
مليــار طــن تقريبــًا مــن ثانــي أكســيد الكربــون، وفــي الفتــرة مــن 2020 إلــى 
2050 قــد تزيــد بنســبة تتــراوح بيــن 300 إلــى %700 أي بمــا يعــادل 3 إلــى 
7 مليــار طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون.2 ويعنــي ذلــك أن قطــاع الطيــران 
سيســهم بنســبة تتــراوح بيــن 4 إلــى %8 مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة علــى 

مســتوى العالــم. 

منــذ عــام مضــى، اتفقــت الــدول علــى اتفــاق باريــس ضمــن اتفاقيــة األمــم 
المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ )UNFCCC( وتضمــن هــذا االتفــاق 
هدفــًا طويــل األجــل للحــد مــن متوســط ارتفــاع درجــة الحــرارة حــول العالــم 
عنــد مســتوى درجتيــن مئويتيــن والســعي الحثيــث للحــد مــن ارتفــاع درجــة 
الحــرارة عنــد 1.5 درجــة مئويــة. وســارعت العديــد مــن الــدول خــال العــام 
الماضــي - بخــاف كل التوقعــات - إلــى التصديــق علــى اتفــاق باريــس، ومــن 
َثــمَّ دخــل اتفــاق باريــس حيــز التنفيــذ مبكــرًا فــي 4 نوفمبــر 2016. وبالرغــم 
ــَا أيضــًا  ــران إال أن َخ ــح عــن قطــاع الطي ــَا مــن نــص صري مــن أن االتفــاق َخ
مــن نــص صريــح -  بخــاف مــا كان الحــال عليــه فــي بروتوكــول كيوتــو - 
حــول اســتثناء قطــاع الطيــران. وهنــاك إدراك بــأن اتفــاق باريــس يشــير إلــى 
انبعاثــات غــازات الدفيئــة الناتجــة عــن أنشــطة اإلنســان ممــا يعنــي بالتبعيــة 

أنهــا تشــمل انبعاثــات قطــاع الطيــران.

تناقــش المنظمــة الدوليــة للطيــران المدنــي منــذ ســنوات عديــدة كيفيــة 
التصــدي النبعاثــات غــازات الدفيئــة، ووضعــت هدفــًا طموحــًا للوصــول إلــى 
ــارًا مــن 2020. وبعــد جــوالت مكثفــة  ــد الكربــون اعتب نمــو اقتصــادي محاي
مــن المفاوضــات قــررت الجمعيــة العموميــة للمنظمــة الدوليــة للطيــران 
المدنــي فــي دورتهــا الثامنــة والثاثيــن فــي 2013 أنهــا ســتنتهي مــن إعــداد 
آليــة دوليــة قائمــة علــى قــوى الســوق فيمــا يخــص االنبعاثــات فــي عــام 
2016. وتتيــح اآلليــة القائمــة علــى قــوى الســوق تحديــد أقــل الخيــارات 
تكلفــة فــي تقليــل االنبعاثــات مــن خــال تحويــل وحــدات خفــض االنبعاثــات، 
الوســائل  تشــمل  التدابيــر  مــن  مجموعــة  مــن  جــزء  هــي  اآلليــة  وهــذه 
التكنولوجيــة لخفــض الكربــون وتحســين النظــم التشــغيلية وتوفيــر بدائــل 

مســتدامة للوقــود.3  

دورتهــا  فــي  المدنــي  الطيــران  لمنظمــة  العموميــة  الجمعيــة  ووافقــت 
التاســعة والثاثيــن المنعقــدة فــي أكتوبــر 2016 علــى التصميــم الخــاص 
باآلليــة القائمــة علــى قــوى الســوق أو مــا يســمى بخطــة تعويــض وخفــض 
الكربــون ألغــراض الطيــران الدولــي “الكورســيا” بعــد مفاوضــات مكثفــة. 
ــد  ــات التــي تزي وتســعى خطــة تعويــض وخفــض الكربــون للتصــدي لانبعاث
عــن المســتوى المحــدد فــي 2020 ومــن َثــمَّ فإنهــا تســهم فــي تحقيــق 
هــدف النمــو محايــد الكربــون مــن عام 2020 فصاعدًا. وســوف يبدأ تطبيق 
2021 وبعدهــا تصبــح ملزمــة لمعظــم  اعتبــارًا مــن ســنة  الخطــة طوعــًا 
ــات الناتجــة مــن  ــة مــن ســنة 2027. وســتكون وحــدات االنبعاث الــدول بداي
آليــات الســوق الحاليــة أو المقــرر تطبيقهــا فــي المســتقبل بموجــب اتفاقيــة 
ــاخ مســتوفية للشــروط الازمــة  ــر المن ــة بشــأن تغي األمــم المتحــدة اإلطاري
إلدراجهــا فــي برامــج تعويــض الكربــون فــي خطــة “الكورســيا” بحســب مــا 

اتفــق عليــه األطــراف.

تحلــل هــذه الورقــة البحثيــة التحديــات والفــرص الناتجــة مــن خطــة تعويــض 
وخفــض الكربــون وتداعياتهــا علــى دول مجلــس التعــاون الخليجي وشــركات 

الطيــران التابعــة لهــا.

العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  الموضــوع  أهميــة 
الخليجــي التعــاون  مجلــس  ودول  المتحــدة 

االتفــاق علــى خطــة تعويــض وخفــض الكربــون ألغــراض الطيــران الدولــي لــه 
تداعيــات عديــدة علــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وبقيــة دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي ومنهــا مــا يلــي:

بمجــرد أن تقــرر دول مجلــس التعــاون الخليجــي االنضمــام إلــى خطــة   • 
تعويــض وخفــض الكربــون فــإن شــركات الطيــران التابعــة لهــا ال بــد أن    
تحصــل علــى نقــاط تعويــض النبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون فــي الطــرق    
الجويــة التــي تربــط بيــن دولتيــن مشــاركتين فــي الخطــة إذا كانــت هــذه    
ــات المحــدد لعــام 2020. وال بــد  ــات تزيــد عــن مســتوى االنبعاث االنبعاث   
طيــران  شــركة  مثــل  والقطريــة  اإلماراتيــة  الطيــران  شــركات  تتخــذ  أن    
اإلمــارات وشــركة طيــران االتحــاد وشــركة طيــران القطريــة هــذه الخطــوة    
اعتبــارًا مــن عــام 2023 لمعظــم الطــرق الجويــة التــي تســتخدمها. إذا    
افترضنــا أن الحصــة فــي االنبعاثــات علــى مســتوى العالــم تســاوي الحصــة    
فــي حجــم حركــة الطيــران علــى المســتوى الدولــي فــإن ذلــك يعنــي    
الســنة  يورو/فــي  مليــون   100 إلــى   7 بيــن  تتــراوح  نفقــات  تخصيــص    
لتغطيــة احتياجــات نقــاط التعويــض لســنة 2021. ولمــا كانــت احتياجــات    
نقــاط تعويــض الكربــون تــزداد ســنويًا بنفــس نســبة الزيــادة فــي حجــم    
حركــة الطيــران، فــإن النفقــات الازمــة للحصــول علــى نقــاط التعويــض قــد    

تزيد بمعدل 10 أضعاف حتى عام 2030.  

ينبغــي علــى الحكومــات أن تضــع اللوائــح الازمــة لضمــان التــزام شــركات   • 
الطيــران التابعــة لهــا بخطــة تعويــض وخفــض الكربــون، كمــا يجــب عليهــا    

وضع نظام للرصد واإلباغ والتحقق اعتبارًا من 2019.   

إذا حدثــت زيــادات ملحوظــة فــي أســعار نقــاط تعويــض الكربــون فــإن   • 
تــدرس  ربمــا  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  مــن  الطيــران  شــركات    
االســتثمار فــي شــراء طائــرات أكثــر كفــاءًة فــي اســتهاك الوقــود لتقليــل    
ــى أبحــاث  ــاك حاجــة إل ــون. وهن ــة شــروط تعويــض الكرب ــات وتلبي االنبعاث   

تفصيلية لتحديد مستوى األسعار الذي قد يحدث عنده هذا التحول.  

اســتحداث اآلليــة القائمــة علــى قــوى الســوق 
للطيــران الدولــي

التطــور التاريخــي: تجــري المفاوضــات حــول التوصــل آلليــة دوليــة قائمــة 
علــى قــوى الســوق ألغــراض الطيــران الدولــي منــذ ســنوات طويلــة ســواء 
المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  أو  المدنــي  للطيــران  الدوليــة  المنظمــة  فــي 
المنــاخ، وكانــت هنــاك محــاوالت عديــدة لتغطيــة  اإلطاريــة بشــأن تغيــر 
االنبعاثــات الناتجــة عــن شــركات الطيــران ولكنهــا بــاءت بالفشــل. وناقشــت 
لجنــة الحمايــة البيئيــة التابعــة للمنظمــة الدوليــة للطيــران المدنــي منــذ عشــر 
ســنوات عــدة خيــارات لمثــل هــذه اآلليــة.4  وتســارعت وتيــرة المناقشــات 
والمحادثــات بعدمــا قــرر االتحــاد األوروبــي إضافــة انبعاثــات الطيــران إلــى 
خطــة تــداول االنبعاثــات األوروبيــة، وعارضــت العديــد مــن الــدول هــذا القــرار 
معارضــًة شــديدًة. ونتيجــة لذلــك قــرر االتحــاد األوروبــي “تأجيــل موعــد” 
إضافــة االنبعاثــات الناتجــة مــن كافــة رحــات الطيــران القادمــة والمغــادرة 
فــي خطــة التــداول الخاصــة بــه حتــى انعقــاد الجمعيــة العموميــة للمنظمــة 

الدوليــة للطيــران المدنــي فــي 2013. 
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فــي عــام 2013 قــررت الجمعيــة العموميــة للمنظمــة الدوليــة للطيــران 
المدنــي اســتحداث آليــة دوليــة قائمــة علــى قــوى الســوق وقــررت أن يتــم 
االنتهــاء مــن إعــداد هــذه اآلليــة فــي تاريــخ انعقــاد الــدورة التاليــة للجمعيــة 
وجــرت   5”....2020 مــن  اعتبــارًا  الخطــة  “لتنفيــذ   2016 فــي  العموميــة 
مفاوضــات مكثفــة بيــن مختلــف األطــراف. وكانــت التنبــؤات تشــير فــي 
البدايــة إلــى أن المنظمــة ســتضع نظامــًا إجباريــًا بــه معاييــر متعلقــة بالتنميــة 
االقتصاديــة ونشــاط الطيــران6 اعتبــارًا مــن 2020 ولكــن الضغــوط العامــة 

ــذه علــى مراحــل. ــم تنفي ــى نظــام تدريجــي يت أســفرت عــن التوصــل إل

التاســعة والثالثيــن للجمعيــة العموميــة  الــدورة  المســتجدات فــي 
دة شــبه مكتملــة لآلليــة القائمــة  2016: بالرغــم مــن أنــه كانــت هنــاك ُمســوَّ
علــى قــوى الســوق قبــل انعقــاد الجمعيــة العموميــة إال أنــه كانــت هنــاك 
أيضــًا موضوعــات جوهريــة ال بــد مــن التفــاوض عليهــا.  ومــن بيــن هــذه 
شــركات  بيــن  الكربــون  تعويــض  شــروط  توزيــع  كيفيــة  الجوهريــة  النقــاط 
الطيــران )التوزيــع بحســب القطــاع مقارنــة بالنظــام الفــردي - انظــر التفاصيــل 
أدنــاه( ألن الــدول الناميــة مســاهمتها محــدودة فــي تراكــم االنبعاثــات فــي 
الفتــرات التاريخيــة الماضيــة ولكــن شــركات الطيــران التابعــة لهــا تتوقــع نمــوًا 

أكبــر ومــن َثــمَّ ســتكون أكثــر تأثــرًا بالنظــام الفــردي. 

وحــدات  أن  قــررت  العموميــة  الجمعيــة  فــإن  ســبق  مــا  إلــى  باإلضافــة 
األمــم  اتفاقيــة  المندرجــة ضمــن  الســوق  آليــات  مــن  الناتجــة  االنبعاثــات 
المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ تفــي بشــروط خطــة تعويــض وخفــض 
الكربــون ألغــراض الطيــران الدولــي وســيتم إدراجهــا تلقائيــًا في هذه الخطة. 
وأتاحــت آليــات الســوق هــذه الفرصــة للحكومــات للحصــول علــى وحــدات 
للشــروط  المطابقــة  االنبعاثــات  تقليــل  وبرامــج  مــن مشــاريع  االنبعاثــات 
لتلبيــة أهــداف االنبعاثــات الخاصــة بهــا بموجــب بروتوكــول كيوتــو وإكمــال 
مقــدار مســاهمتها بموجــب اتفــاق باريــس. ووضعــت الجمعيــة العموميــة 
أيضــًا شــرطًا لتجنــب الحســاب المــزدوج لمقاديــر تقليــل االنبعاثــات. ورغــم 
دة األوليــة تضمنــت إشــارة إلــى أن حصــة الطيــران مــن ميزانيــة  أن المســوَّ
أن  يجــب  العالــم  مســتوى  علــى  الكربــون  أكســيد  ثانــي  لغــاز  االنبعاثــات 
تتوافــق مــع أهــداف الحــد مــن ارتفــاع درجــات الحــرارة الــواردة فــي اتفــاق 
باريــس إال أن هــذه اإلشــارة تــم حذفهــا. وال تــرد أهــداف الحــد مــن ارتفــاع 
درجــة الحــرارة التفــاق باريــس فــي الوقــت الحاضــر إال فــي التمهيــد الخــاص 

بقــرار إقــرار اتفــاق باريــس.7 

ســوف ينظــر االتحــاد األوروبــي فــي النتيجــة التــي توصلــت إليهــا المنظمــة 
الدوليــة للطيــران المدنــي فــي أوائــل العــام القــادم قبــل أن يتخــذ قرارًا بشــأن 
إضافــة الطيــران الدولــي فــي خطــة تــداول االنبعاثــات الخاصــة بــه مجــددًا.8 

المواقــف التــي تتبناهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وبقيــة دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي: أشــارت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي 
عــام 2013 إلــى أن التوصــل إلــى آليــة قائمــة علــى قــوى الســوق “لــه أهميــة 
بالغــة” فــي تحقيــق الهــدف الطمــوح الــذي وضعتــه المنظمــة الدوليــة 
للطيــران المدنــي لتقليــل االنبعاثــات، وأنــه يجــب تطبيــق نظــام تدريجــي 

يقــوم علــى تقديــم إعفــاءات بنــاء علــى الطريــق الجــوي المســتخدم ليعكــس 
يراعــي االحتياجــات  َثــمَّ  مبــدأ المســؤوليات المشــتركة والمتفاوتــة ومــن 
الخاصــة للــدول الناميــة.9  ورغبــًة مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي 
تحقيــق المســاواة بيــن الجميــع وتجنــب التمييــز فإنهــا شــددت علــى ضــرورة 
تطبيــق القواعــد نفســها علــى جميــع شــركات الطيــران التــي تســتخدم نفــس 
الطريــق الجــوي. وتــرى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أيضــًا أن تطبيــق 
قاعــدة الحــد األدنــى علــى شــركات الطيــران بمعنــى إعفــاء شــركات الطيــران 
التــي تقــل حركــة الطيــران الخاصــة بهــا عــن مســتوى معيــن يخالــف ويناقــض 
مبــدأ عــدم التمييــز والمســاوة بيــن الجميــع. ولكــن فــي الوقــت نفســه فإنــه 
طالمــا هنــاك التــزام بمبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز فــإن دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة ســتؤيد اســتثناء شــركات الطيــران التــي تســهم بنســبة غيــر 

مؤثــرة فــي االنبعاثــات.10

ــا فيمــا يتعلــق بقــرار الجمعيــة العموميــة لعــام 2013 فقــد وجهــت قطــر  أمَّ
بــادرت بهــا  التــي  القــرار بســبب عــدم تقديــره لإلجــراءات  انتقــادات لهــذا 
الجهــات والشــركات قبــل التوصــل إلــى اآلليــة ومــن َثــمَّ فــإن ذلــك قــد يثبــط 
عزيمــة شــركات الطيــران علــى االســتثمار مبكــرًا فــي نظــم تحســين كفــاءة 
التاســعة  الــدورة  فــي  االنتقــادات  هــذه  وتكــررت  الوقــود.11  اســتهاك 
والثاثيــن للجمعيــة العموميــة وأيدتهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودولــة قطــر همــا الدولتــان الخليجيتــان 
الوحيدتــان حتــى اآلن اللتــان أعلنتــا نيتهمــا المشــاركة فــي خطــة تعويــض 
ــة تطبيقهــا.12  ومــع  ــران الدولــي منــذ بداي وخفــض الكربــون ألغــراض الطي
هــذا فــإن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة طلبــت إجــراء دراســة اقتصاديــة 
متكاملــة حــول تداعيــات االنتقــال مــن التوزيــع علــى أســاس القطــاع إلــى 
التوزيــع علــى أســاس الحصــص الفرديــة )انظــر المناقشــة أدنــاه( وأشــارت 
إلــى أن الحصــة الخاصــة بالقطــاع يجــب أن تظــل عنــد نســبة %50 علــى 

األقــل.

وخفــض  تعويــض  لخطــة  الرئيســية  المالمــح 
الكربــون ألغــراض الطيــران الدولــي “الكورســيا”

الوظيفــة والتنظيــم العــام: تقــوم شــركات الطيــران بمقتضــى خطــة تعويــض 
وخفــض الكربــون ألغــراض الطيــران الدولــي “الكورســيا” بتعويــض االنبعاثات 
الناتجــة مــن رحــات الطيــران بيــن دولتيــن مشــاركتين فــي الخطــة إذا كانــت 
هــذه االنبعاثــات تزيــد عــن مســتوى االنبعاثــات المحــدد لعــام 2020 طبقــًا 
لنظــام تدريجــي يطبــق علــى مراحــل. وتشــارك الــدول طوعــًا فــي المرحلــة 
2026( ولكنهــا  - التجريبيــة )2021 - 2023( و/أو المرحلــة األولــى )2024
ال بــد أن تشــارك فــي المرحلــة الثانيــة )2027 - 2035( مــا لــم يتــم إعفاؤهــا 
مــن ذلــك )انظــر أدنــاه(.13  ويمكــن تمديــد فتــرة ســريان الخطــة لمــا بعــد عــام 
2035. وأرســلت 66 دولــة تســهم بنســبة %86.5 مــن إجمالــي انبعاثــات 
الطيــران الدولــي مــا يفيــد نيتهــا فــي االنضمــام إلــى خطــة تعويــض وخفــض 

الكربــون اعتبــارًا مــن المرحلــة التجريبيــة )انظــر المربــع األول(.

المربــع األول: الــدول التــي تنــوي االنضمــام إلــى خطــة تعويــض وخفــض الكربــون ألغــراض الطيــران الدولــي اعتبــارًا مــن المرحلــة التجريبيــة 
.2023 - 2021

أفريقيا: بوركينا فاسو، كينيا، زامبيا.  •
األمريكتان: كندا، كوستا ريكا، جواتماال، المكسيك، الواليات المتحدة األمريكية.    •

منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ: أســتراليا، الصيــن، إندونيســيا، إســرائيل، اليابــان، ماليزيــا، جمهوريــة جــزر مارشــال، نيوزيانــدا، بابــوا غينيــا الجديــدة،   • 
قطر، كوريا الجنوبية، سنغافورة، تاياند، دولة اإلمارات العربية المتحدة.  

أوروبا: الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وغيرها من الدول األعضاء في المؤتمر األوروبي للطيران المدني )44 دولة(.  •

Source: ICAO. ‘Response to SL ENV 6/1-16/87: Voluntary Participation of States in the Global MBM Scheme from 2021’. 
Accessed on 29 September 2016. (Note: the regions are listed for presentational purposes only.)
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ســوف يشــرف مجلــس المنظمــة الدوليــة للطيــران المدنــي علــى الخطــة 
بمســاعدة مــن لجنــة الحمايــة البيئيــة للطيــران أو الهيئــة االستشــارية الفنيــة 
الدائمــة،14 ويضــع المجلــس معاييــر لوحــدات االنبعاثــات ومعاييــر الرصــد 
واإلبــاغ والتحقــق )MRV( عــاوة علــى إنشــاء ســجل مركــزي للمنظمــة 
ــد نظــام الرصــد واإلبــاغ والتحقــق مــن  الدوليــة للطيــران المدنــي15. وُيعَّ
نقــاط  الطيــران فعــًا بشــراء  تقــوم شــركات  الهامــة لضمــان أن  األدوات 
تعويــض كافيــة لتغطيــة النمــو والزيــادة فــي انبعاثاتهــا. وتتحمــل حكومــات 
الــدول المشــاركة فــي خطــة تعويــض وخفــض الكربــون ألغــراض الطيــران 
الدولــي مســؤولية ضمــان االلتــزام بشــروط ومتطلبــات الخطــة.16 ومــع 
ــم يحــدد مســؤوليات التنظيــم واإلدارة علــى المســتوى  هــذا فــإن القــرار ل
الوطنــي. وتنــوي ألمانيــا، باعتبارهــا إحــدى الــدول الرائــدة فــي هــذا المجــال، 
تكليــف مكتــب تــداول االنبعاثــات الخــاص بهــا بتنســيق مشــاركة شــركات 

الطيــران فــي خطــة تعويــض وخفــض الكربــون.

توزيــع شــروط التعويــض: ينبغــي علــى شــركات الطيــران )وتســمى رســميًا بـ 
“مشــغلي الطائــرات” فــي خطــة تعويــض وخفــض الكربــون( التابعــة للــدول 
ــون فــي  ــات تعويــض الكرب المشــاركة فــي الخطــة الوفــاء بشــروط ومتطلب
 17  .2021 عــام  مــن  اعتبــارًا  ثــاث ســنوات  التــزام مــدة كل منهــا  فتــرات 
الصيغــة العامــة لحســاب شــروط تعويــض الكربــون لــكل شــركة طيــران هــي 

كمــا يلــي:

 x متطلبــات التعويــض لشــركة تشــغيل الطائــرات = ]%بحســب القطــاع   
)انبعاثــات شــركة تشــغيل الطائــرات التــي تغطيهــا خطــة تعويــض وخفــض    
الكربــون ألغــراض الطيــران فــي عــام مــا x معــدل النمــو للقطــاع فــي    
عــام مــا([ + ]% النظــام الفــردي x انبعاثــات شــركة تشــغيل الطائــرات    
التــي تغطيهــا خطــة تعويــض وخفــض الكربــون ألغــراض الطيــران الدولــي    
فــي عــام مــا x معــدل النمــو لشــركة تشــغيل الطائــرات المحــددة فــي    

عام ما(18  

تحــددت نســبة النهــج القطاعــي بحلــول عــام 2030 بنســبة %100. وتــم 
اتخــاذ قــرار بأنــه فــي الفتــرة مــن 2030 إلــى 2032 لــن تقــل نســبة النهــج 
الفــردي عــن %20 وفــي الفتــرة مــن 2033 إلــى 2035 لــن تقــل نســبة النهــج 
الفــردي عــن %70. وســوف تحــدد الجمعيــة العموميــة المقــرر انعقادهــا 
للقطــاع  النمــو  نســبة  كانــت  لمــا  المقــررة.19  الحصــة  نســبة   2028 فــي 
تنطبــق فقــط علــى نمــو االنبعاثــات التــي تنــدرج فــي خطــة تعويــض وخفــض 
الكربــون ألغــراض الطيــران الدولــي فإنهــا لــن تعكــس نســبة النمــو كاملــًة 
فــي قطــاع الطيــران. ومــع هــذا فــإن اســتخدام نظــام حصــة القطــاع يضمــن 
أن شــركات الطيــران المشــاركة فــي خطــة تعويــض وخفــض الكربــون ال 
تتحمــل تكاليــف االنبعاثــات الناتجــة مــن شــركات الطيــران المســتثناة مــن 

الخضــوع للخطــة.

بالرغــم مــن أن تطبيــق النهــج القطاعــي ال يقــدم إال القليــل مــن الحوافــز 
لشــركات الطيــران لتقليــل انبعاثاتهــا مقارنــة بالنظــام الفــردي إال أن هــذا 
األخيــر قــد يســفر عــن حوافــز عكســية لتشــغيل خطــوط طيــران تفتقــر إلــى 
الكفــاءة قبــل 2020 أو التركيــز علــى طــرق جويــة محليــة.20  وقــد يكــون 
ــر تطبيــق النظــام الفــردي حتــى عــام 2030. ذلــك أحــد األســباب وراء تأخي

ويتــراوح الحســاب التقريبــي الحتياجــات التعويــض الســنوية لجميــع الــدول 
المشــاركة فــي الخطــة بيــن 60 إلــى 170 مليــون طــن مــن ثانــي أكســيد 
الكربــون لعــام 2021 ويزيــد بعدهــا بنســبة ثابتــة بمــرور الوقــت. تصــل كميــة 
الكربــون المطلــوب تعويضهــا بحلــول عــام 2035 إلــى 1 مليــار طــن مــن ثانــي 
أكســيد الكربــون طبقــًا لســيناريو النمــو البطــيء، ولكنهــا تصــل إلــى هــذا 

المعــدل فــي 2027 طبقــًا لســيناريو النمــو الســريع.

أنــواع برامــج التعويــض المطابقــة للخطــة: لــم يحــدد مجلــس المنظمــة 
برامــج  أنــواع  علــى  المطبقــة  المعاييــر  بعــد  المدنــي  للطيــران  الدوليــة 
الكربــون ألغــراض  تعويــض وخفــض  المطابقــة لشــروط خطــة  التعويــض 
الطيران الدولي. ويمكن اســتخدام برامج التعويض الناتجة من آليات تنفيذ 
اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ للوفــاء بااللتزامــات 
الــواردة فــي خطــة تعويــض وخفــض الكربــون ألغــراض الطيــران الدولــي 
ــة  “بشــرط أن تتوافــق مــع القــرارات الصــادرة مــن مجلــس المنظمــة الدولي
للطيــران المدنــي ]…[ بمــا فــي ذلــك النقــاط المتعلقــة بتجنــب الحســاب 
اإلدراج  لشــروط  المســتوفية  االنبعاثــات  تخفيــض  وســنوات  المــزدوج 
والجــدول الزمنــي”.21 ومــن َثــمَّ فــإن ذلــك ينطبــق علــى برامــج التعويــض 
الناتجــة عــن آليــة التنميــة النظيفــة أو “التنفيــذ المشــترك” أو آليــات الســوق 
المقــرر تطبيقهــا فــي المســتقبل ضمــن المــادة السادســة مــن اتفــاق باريــس 
مثــل “الُنهــج التعاونيــة” )المــادة 2-6( و”آليــة التنميــة المســتدامة” )المــادة 
تعويــض  برامــج  مــن  التعويضيــة  الدائنــة  األرصــدة  قبــول  تــم  إذا   .)6-4
 Verified Carbon“ أخــرى مثــل برنامــج رصــد معاييــر االنبعاثــات الكربونيــة
Standard” فــإن ذلــك ســيقلل أســعار نقــاط التعويــض بصــورة ملحوظــة. 
وســيتم تحديــد المعاييــر الازمــة لتحديــد مــدى أحقيــة برامــج التعويــض فــي 
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أكســيد  ثانــي  مــن  يورو/للطــن   0.4 بيــن  التعويــض  نقــاط  أســعار  تتــراوح 
ثنائيــة  وأســعار  النظيفــة  التنميــة  آلليــة  الثانــوي  الســوق  فــي  الكربــون 
الرقــم فــي بعــض األســواق المتخصصــة الطوعيــة. وتتــراوح أســعار الســوق 
األساســية لألرصــدة الدائنــة التعويضيــة ضمــن آليــة التنميــة النظيفــة بيــن 
األرصــدة  مــن  المتراكــم  الضخــم  العــرض  ضــوء  وفــي  يــورو.   4 إلــى   2.5
مليــار  مــن  يقتــرب  الــذي  النظيفــة  التنميــة  آليــة  فــي  التعويضيــة  الدائنــة 
نقطــة فيمكــن أن نفتــرض بســهولة أن األســعار ســتتراوح بيــن 1 إلــى 5 يــورو 
لــكل نقطــة تعويــض حتــى تزايــد الطلــب علــى نقــاط التعويــض ضمــن اتفــاق 

باريــس. ومــن غيــر المتوقــع أن يحــدث ذلــك قبــل 2030.

اإلعفــاءات مــن تطبيــق الخطــة: مــا لــم تقــرر الــدول المشــاركة فــي الخطــة 
طوعــًا، فــإن رحــات الطيــران مــن / إلــى الــدول الناميــة والــدول الناميــة 
الصغيــرة المكونــة مــن جــزر والــدول غيــر الســاحلية ســيتم إعفاؤهــا أيضــًا مــن 
االنضمــام إلــى المرحلــة الثانيــة مــن خطــة تعويــض وخفــض الكربــون ألغراض 
الطيران الدولي.23 باإلضافة إلى ما ســبق فإن الدول التي تســهم شــركات 
الطيــران التابعــة لهــا بنســبة تقــل عــن %0.5 مــن حجــم حركــة النقــل الجــوي 
الدولــي ســتعفى أيضــًا مــن الخضــوع للخطــة. وينطبــق نفــس الوضــع علــى 
جميــع الــدول التــي ليســت علــى قائمــة الــدول المحــددة كمــا يلــي: كافــة 
بــة فــي القائمــة ترتيبــًا تنازليــًا بحســب نســبة مســاهمتها فــي حجــم  الــدول ُمرتَّ
حركــة النقــل الجــوي الدولــي حتــى يصــل مجمــوع المســاهمات إلــى 90%. 
وبعدهــا تنتهــي هــذه القائمــة.24  وال توجــد الكثيــر مــن الــدول التــي تنافــس 
شــركات الطيــران التابعــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر فــي فئــة 
ــا، حيــث  ــة األقــرب هــي أثيوبي اإلعفــاء مــن تطبيــق الخطــة. ويبــدو أن الحال
تنافــس شــركات الطيــران األثيوبيــة شــركات الطيــران الشــرق أوســطية علــى 

الطــرق الجويــة فــي قــارة أفريقيــا.

الســالمة البيئيــة: بحســب مــا ُذِكــر آنفــًا، فــإن نطــاق االنبعاثــات المغطــاة 
تــم تقليلــه نظــرًا للحقائــق التاليــة:

ال تغطــي الخطــة إال مقــدار الزيــادة فــي االنبعاثــات مقارنــة بالمســتوى   • 
المحدد لعام 2020 وليس إجمالي االنبعاثات.  

تأخر تاريخ بدء السريان لمدة عام )2021 بداًل من 2020(.   •

فترة التطبيق الطوعي الطويلة للغاية.   •
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ــرت عــن رغبتهــا فــي االنضمــام إلــى  فــي حيــن أن العديــد مــن الــدول عبَّ
الخطــة منــذ بدايــة تطبيقهــا إال أن الــدول التــي تشــارك طوعــًا لهــا مطلــق 
الحريــة فــي اتخــاذ قــرار باالنســحاب مــن الخطــة فــي موعــد أقصــاه 1 ينايــر 
مــن أي عــام بعــد إرســال إخطــار بذلــك فــي نهايــة شــهر يونيــو مــن العــام 
ــر الحكوميــة ومنهــا مجموعــة منظمــات  الســابق.25 وتوجــه المنظمــات غي
النقــل والبيئــة األوروبيــة انتقــادات حــادة لخلــو الخطــة مــن شــروط للســامة 
بعــد  يتــم صياغتهــا  لــم  المعاييــر  فــإن  االنتقــادات  البيئيــة.26 ورغــم هــذه 
ومــن َثــمَّ هنــاك مجــال لضمــان تطبيــق قواعــد قويــة فــي الســامة البيئيــة 
ضمــن برامــج التعويــض. وينبغــي أن يضــع القــرار المتعلــق بنوعيــة مشــاريع 
اتفاقيــة األمــم  التطــورات فــي  التعويــض المســموح بهــا فــي الحســبان 
المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ بمــا فــي ذلــك الموضوعــات المتعلقــة 
بقواعــد آليــات الســوق المنصــوص عليهــا فــي المــادة السادســة مــن اتفــاق 
االنبعاثــات  وحــدات  معاييــر  فــي  بانتظــام  النظــر  إعــادة  وســيتم  باريــس. 

ــود القــرارات المتخــذة فــي اتفــاق باريــس.27 لضمــان مطابقتهــا لبن

فــي  المدنــي  المجتمــع  مــن منظمــات  80 منظمــة  مــن  أكثــر  وانتقــدت 
ســبتمبر 2016 خطــة تعويــض وخفــض الكربــون ألنهــا فــي المرحلــة الحاليــة 
المســتوى  تحــت  الحــرارة  درجــة  ارتفــاع  مــن  الحــد  علــى  قدرتنــا  “تقــوض 
المتفــق عليــه فــي منظمــة األمــم المتحــدة بأقــل مــن درجتيــن مئويتيــن 
بكثيــر، مــع الســعي للحــد مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة عنــد 1.5 درجــة ونصــف 
مئويــة”.28  ومــن بيــن األســئلة الجوهريــة التــي تطفــو علــى الســطح هــو مــا 
إذا كانــت برامــج التعويــض التــي ســيتم إعدادهــا فــي المســتقبل هــي التــي 
يمكــن اســتخدامها أو أنهــا تشــمل أيضــًا برامــج التعويــض التــي تــم تنفيذهــا 
األخيــر  النهــج  يتيــح  االمتثــال.  إلغاؤهــا ألغــراض  يتــم  ولــم  الماضــي  فــي 
االســتفادة مــن المقــدار الكبيــر المعــروض مــن األرصــدة الدائنــة التعويضيــة 
فــي آليــة التنميــة النظيفــة التــي تــم تجميعهــا منــذ 2012 ولــم تدخــل خطــة 

تــداول االنبعاثــات األوروبيــة.

مراجعــة الخطــة: اعتبــارًا مــن عــام 2022 ســيتم مراجعــة خطــة تعويــض 
وخفــض الكربــون ألغــراض الطيــران الدولــي كل ثــاث ســنوات.29 وتشــمل 
محايــد  النمــو  هــدف  تحقيــق  نحــو  التقــدم  مســتوى  تقييــم  المراجعــة 
الكربــون، واألهــم مــن ذلــك أنهــا تشــمل أيضــًا اعتبــارات تحســين الخطــة 
والتــي قــد تســهم فــي تحقيــق أهــداف اتفــاق باريــس.30 وال تتطابــق فتــرة 
المراجعــة هــذه مــع فتــرة الجــرد والحصــر العالمــي فــي اتفــاق باريــس والتــي 

تتــم للمــرة األولــى فــي 2023 وبعدهــا تتــم كل خمــس ســنوات.31 

تطبيــق خطــة تعويــض وخفــض الكربــون علــى أرض الواقــع: رغبــًة فــي 
ضمــان تطبيــق خطــة تعويــض وخفــض الكربــون اعتبــارًا مــن عــام 2021، فــإن 
مجلــس المنظمــة الدوليــة للطيــران المدنــي تــم تكليفــه - مــن بيــن أمــور 
أخــرى - باســتحداث المعاييــر المطبقــة علــى وحــدات االنبعاثــات فــي موعــد 
أقصــاه 2018، وإنشــاء لجنــة فنيــة استشــارية دائمــة لوضــع معاييــر وحــدات 
االنبعاثــات وصياغــة المعاييــر والممارســات الموصــى بهــا )SARPs( لنظــام 
الســجات  حــول  اإلرشــادات  وإعــداد   ،MRV والتحقــق  واإلبــاغ  الرصــد 
المقــرر إنشــاؤها بحلــول عــام 2018، وإنشــاء ســجل مركــزي خاضع للمنظمة 
الدوليــة للطيــران المدنــي، وتقديــم العــون فــي بنــاء القــدرات والمســاعدات 
الماليــة المتعلقــة بنظــم الرصــد واإلبــاغ والتحقــق والســجات إلــى الــدول 
التــي تحتــاج إلــى تلــك المســاعدة.32 وينبغــي علــى الــدول أن تحــدد جهــة 
التابعــة لهــا وتضــع كافــة  الطيــران  البيانــات مــن شــركات  تتولــى تجميــع 
الترتيبــات الضروريــة لتنفيــذ نظــام الرصــد واإلبــاغ والتحقــق بمــا يتوافــق 
ــر 2019 وضمــان  مــع المعاييــر والممارســات الموصــى بهــا وذلــك فــي يناي
صياغــة كافــة السياســات علــى المســتوى الوطنــي لتنفيــذ خطــة خفــض 
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التداعيات على دول مجلس التعاون الخليجي
التداعيــات علــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي: أثبتــت دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة ودولــة قطــر دورهما الريادي من خال االلتزام باالنضمام 
إلــى خطــة تعويــض وخفــض الكربــون ألغــراض الطيــران الدولــي “كورســيا” 
منــذ بدايــة تطبيقهــا. ومــن الجديــر بالذكــر أن الدولتيــن همــا األكثــر مســاهمًة 
مــن بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي حجــم حركــة الطيــران الدولــي. 
ــل أن تحــذو بقيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي حذوهمــا وتنضــم  وُيفضَّ

إلــى الخطــة منــذ بدايــة تطبيقهــا.

المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  تحــت  المندرجــة  االنبعاثــات  وحــدات  أن  وبمــا 
لتلبيــة  اســتخدامها  يمكــن  باريــس  واتفــاق  المنــاخ  تغيــر  بشــأن  اإلطاريــة 
وخفــض  تعويــض  خطــة  فــي  عليهــا  المنصــوص  والمتطلبــات  الشــروط 
ــران الدولــي طالمــا أن هــذه الوحــدات تتوافــق مــع  الكربــون ألغــراض الطي
معاييــر وحــدات االنبعاثــات التــي ســيتم اســتحداثها، فقــد يتــم اســتخدام 
خطــة تعويــض وخفــض الكربــون لتحريــك الطلــب علــى برامــج التعويــض 
 9.6 فعــًا  صــدرت  وقــد  النظيفــة.  التنميــة  آليــة  برامــج  مثــل  اإلقليميــة 
مليــون نقطــة تعويــض ضمــن آليــة التنميــة النظيفــة لمشــاريع فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي ويصــل إجمالــي الحجــم المتوقــع لنقــاط وبرامــج 
اإليــرادات  فــإن  33 مليــون.34 ولهــذا  إلــى   2020 عــام  بحلــول  التعويــض 
لمطــوري المشــروع قــد تزيــد عــن 150 مليــون يــورو بســعر 5 يورو/لــكل 

تعويــض. نقطــة 

التداعيــات علــى شــركات الطيــران فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي: 
التعــاون الخليجــي علــى  تعتمــد التداعيــات المحتملــة فــي دول مجلــس 
العــام الــذي تقــرر فيــه معظــم الــدول - التــي تســهم مســاهمة قويــة فــي 
أنشــطة الطيــران - االنضمــام إلــى خطــة تعويــض وخفــض الكربــون ألغــراض 
الطيــران الدولــي. وبمــا أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودولــة قطــر 
تنويــان االنضمــام إلــى الخطــة منــذ بدايــة تطبيقهــا، فــإن شــركات الطيــران 
التابعــة لهمــا ســتكون فــي مقدمــة شــركات الطيــران التــي تتأثــر بتنفيــذ 
الخطــة. وأســهمت الدولتــان مجتمعتــان بنســبة %11.5 مــن إجمالــي حجــم 
حركــة الطيــران الجــوي علــى مســتوى العالــم فــي 2014، ومــن َثــمَّ فــإن 
التكاليــف المتعلقــة بنقــاط وبرامــج التعويــض قــد تتــراوح بيــن 7 إلــى 100 

مليــون يــورو فــي 2021 وتزيــد بنفــس المعــدل كل عــام. 

وبمــا أن الــدول التــي قــررت االنضمــام إلــى الخطــة منــذ بدايــة تطبيقهــا 
وعددهــا 66 دولــة تســهم مســاهمة مؤثــرة فــي حجــم حركــة الطيــران علــى 
ــا يمكــن أن نقــول  ــد فإنن ــم مثــل الصيــن وســنغافورة وتايان مســتوى العال
الطيــران  المنافســة فــي األســواق لشــركات  الناتجــة عــن  التشــوهات  إن 
اإلماراتيــة والقطريــة مــا تــزال محــدودة. باإلضافــة إلــى مــا ســبق، لــم يتضــح 
بعــد مــا إذا كانــت تكاليــف نقــاط وبرامــج التعويــض ســتكون ذات تأثيــر كبيــر 
مقارنــة بالتكاليــف األخــرى التــي تتحملهــا شــركات الطيــران نظــرًا ألن أســعار 
نقــاط وبرامــج التعويــض مــن المحتمــل أن تظــل منخفضــة فــي المســتقبل 
القريــب بســبب المقاديــر المتراكمــة الكبيــرة مــن المعــروض. وســتتحقق 
المتراكــم  الفائــض  ُأتيحــت إمكانيــة اســتخدام  لــو  النتيجــة خصوصــًا  هــذه 
مــن األرصــدة الدائنــة التعويضيــة فــي آليــة التنميــة النظيفــة ضمــن خطــة 
تعويــض وخفــض الكربــون ألغــراض الطيــران الدولــي. وربمــا تحــدث أقــوى 
منافســة مــن جانــب تركيــا والهنــد وال يحتمــل أن تنضــم هاتــان الدولتــان إلــى 

خطــة خفــض الكربــون فــي أي وقــت قريــب.

ــن والكويــت وُعمــان مــن  ــران التابعــة للبحري قــد يتــم اســتثناء شــركات الطي
الخضــوع لخطــة خفــض الكربــون، ألنــه طبقــًا إلحصائيــات عــام 2014 فــإن 
مســاهمات كل دولــة منهــا فــي حجــم حركــة الطيران الدولــي كانت 0.19% 
األدنــى  الحــد  عــن  تقــل  35 ولهــذا فإنهــا  التوالــي  و%0.2 و%0.24 علــى 
شــركات  شــهدت  لــو  وحتــى   .0.5% وهــو  للخطــة  للخضــوع  المطلــوب 
طويــًا  زمنيــًا  وقتــًا  تســتغرق  ســوف  فإنهــا  ســريعًا  نمــوًا  هــذه  الطيــران 
للوصــول إلــى الحــد األدنــى المنصــوص عليــه فــي خطــة خفــض الكربــون.
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اعتبــارًا مــن 2030 فــإن مقــدار نقــاط وبرامــج التعويــض المطلوبــة لــكل 
الشــركة.36   لهــذه  المتوقــع  النمــو  علــى  أيضــًا  ســتعتمد  طيــران  شــركة 
وبالتالــي كلمــا زادت نســبة نمــو شــركة الطيــران زادت كميــة نقــاط التعويــض 

التــي ينبغــي أن تحصــل عليهــا. 

تداعيــات خطــة تعويــض وخفــض الكربــون علــى المســؤولين والمعنيين 
ــة اإلمــارات  ــة دول ــة المتحــدة: بمــا أن عضوي ــة اإلمــارات العربي فــي دول
العربيــة المتحــدة فــي مجلــس المنظمــة الدوليــة للطيــران المدنــي ســتظل 
مســتمرة حتــى عــام 2019، فــإن هنــاك مجــااًل أمــام الدولــة للمشــاركة 
الــة فــي المهــام المحــددة أعــاه لمجلــس المنظمــة وخصوصــًا لضمــان  الفعَّ
وضــع معاييــر بيئيــة ســليمة لوحــدات االنبعاثــات وصياغــة شــروط قويــة 

الــة لنظــم الرصــد واإلبــاغ والتحقــق. وفعَّ

ــا علــى المســتوى الوطنــي، فــإن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ينبغــي  أمَّ
أن تضمن وضع جميع السياســات الازمة لالتزام ببنود الخطة وتطبيقها. 
كمــا تحتــاج أيضــًا إلــى وضــع كافــة الترتيبــات الضروريــة لتنفيــذ نظــام الرصــد 
واإلبــاغ والتحقــق بمــا يتوافــق مــع المعاييــر والممارســات الموصــى بهــا 
وذلــك فــي ينايــر 2019. 37 ولتحقيــق هــذه األهــداف، فــإن دولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة وكذلــك بقيــة الــدول ينبغــي أن تحــدد مــا يلــي:

الجهــة التــي تقــوم شــركات الطيــران بتقديــم البيانــات ذات الصلــة إليهــا 38    • 
ومواعيد هذا التقديم.   

الوزارة المسؤولة عن متابعة مدى التزام شركات الطيران بالمتطلبات.   •

مــا إذا كانــت شــركات الطيــران ســتلتزم بتقديــم مســودة لخطــة االلتــزام   • 
بالمتطلبات إلى أي وزارة أم ال.  

كيفيــة قيــام دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بإلــزام شــركات الطيــران   • 
بالتقيــد بالشــروط فــي حالــة عــدم التــزام شــركة مــا بشــروط تعويــض    

الكربون.  

مــا إذا كانــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو دول مجلــس التعــاون   • 
الخليجــي ترغــب فــي إعــداد وتقديــم أي توصيــات فيمــا يتعلــق بمصــادر    
نقــاط التعويــض لشــركاتها الجويــة )علــى ســبيل المثــال التركيــز علــى نقــاط    
المنطقــة  النظيفــة فــي  التنميــة  آليــة  الناتجــة مــن مشــاريع  التعويــض    

والتي لم يتم حسابها بعد(.  

فضــًا عمــا ســبق يجــب أن تراقــب دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة عن كثب 
إعــداد المعاييــر والممارســات الموصــى بهــا، وتســتعد مقدمــًا لتنفيذهــا 
حتــى تســتطيع تطبيــق نظــام الرصــد واإلبــاغ والتحقــق فــي غضــون فتــرة 

زمنيــة وجيــزة.

وفــي الغالــب فــإن آليــات اإلبــاغ مــن الجهــة الوطنيــة إلــى الســجل المركــزي 
التــي  بنــاًء علــى اإلرشــادات  المدنــي ســيتم تحديدهــا  الطيــران  لمنظمــة 

ســيصدرها مجلــس المنظمــة بخصــوص إنشــاء الســجات.

التوصيــات للجهــات الحكوميــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة: 
توصــي هــذه الورقــة البحثيــة بــأن تقــوم حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة بمــا يلــي:

إجــراء تحليــل تفصيلــي حــول االحتياجــات المحتملــة مــن نقــاط وبرامــج   • 
التعويــض لشــركات الطيــران التابعــة لهــا حتــى عــام 2030، عــاوة علــى    
معاييــر  علــى  بنــاء  التعويــض  نقــاط  ألســعار  المختلفــة  الســيناريوهات    
الكربــون  المطابقــة لشــروط خطــة خفــض  التعويــض  الجــودة وخطــط    
الخاصــة  المفاوضــات  تجــاه  الدولــة  أجــل صياغــة مواقــف  مــن  وذلــك    

بمعايير جودة برامج التعويض.  

المبــادرة فــي التواصــل والتعــاون مــع القائميــن على مشــروع آليــة التنمية   • 
النظيفــة فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي لضمــان توفيــر    
القــدر الكافــي مــن نقــاط التعويــض بأســعار تنافســية لتغطيــة احتياجــات    

شركات الطيران الخليجية.  

مواصلــة الــدور الريــادي الــذي تقــوم بــه الدولــة فعــًا مــن خــال االلتــزام   • 
باالنضمــام إلــى خطــة تعويــض وخفــض الكربــون فــي المرحلــة التجريبيــة    
الدوليــة  للمنظمــة  التاليــة  العموميــة  الجمعيــة  انعقــاد  موعــد  قبــل    
مجلــس  مــع  والتواصــل  التعــاون  فــي  والمبــادرة  المدنــي،  للطيــران    
المنظمــة الدوليــة للطيــران المدنــي لضمــان أن تحظــى خطــة خفــض    
البيئيــة.  الســامة  ناحيــة  مــن  الازمــة  بالمصداقيــة  الكربــون  وتعويــض    
بالرغــم مــن أن بعــض الــدول ترغــب فــي إدخــال نقــاط وبرامــج التعويــض    
مــن ســوق برامــج التنفيــذ الطوعــي إال أن بعــض هــذه المشــاريع كان    
يشــوب ســمعتها اللغــط فــي الماضــي. ولــذا يــرى المؤلــف أن اقتصــار    
برامــج ونقــاط التعويــض علــى تلــك الناتجــة مــن آليــات اتفاقيــة األمــم    

المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ مسألة جوهرية.  

التنســيق مــع بقيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي فيمــا يتعلــق بصياغــة   • 
ألغــراض  الكربــون  وخفــض  تعويــض  خطــة  تجــاه  الوطنيــة  المواقــف    
الطيــران الدولــي. وتتحقــق أفضــل نتيجــة عندمــا تتبــادل دول مجلــس    
الوطنيــة  الســجات  إنشــاء  كيفيــة  حــول  خبراتهــا  الخليجــي  التعــاون    

وصياغة اللوائح المنظمة لالتزام بشروط الخطة وإنفاذها.  
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Endnotes 

ر بالضرورة عن وجهة نظر أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية، باعتبارها جهة اتحادية مستقلة،  بيان إخاء المسؤولية: اآلراء الواردة في هذه الوثيقة ال ُتعبَّ
ر عن وجهة نظر حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.  7وكذلك ال تعبَّ


