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المستقبلية بموجب المادة السادسة
الكربون العالمية ُ

عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز عالمي غير ربحي يجري
بحوثًا مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات
البيئية المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه
العالم اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح
المجتمع ،ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
إشعار قانوني
© حقوق النشر  2019محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) .ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه
دون نسبته بشكل مالئم لكابسارك .كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه
دون إذن خطي من كابسارك .وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي
ضمان أو تعهد أو أي مسؤولية قانونية –سواء مباشرة أو غير مباشرة -تجاه دقتها أو
اكتمالها أو فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر هذا المستند–أو أي جزء منه -أو أن يفسر
كنصيحة أو دعوة التخاذ أي قرار.
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المستقبلية
قواعد المادة السادسة ( :)6إرساء أسس أسواق الكربون العالمية ُ
أهم النتائج التي من المتوقع أن تخرج بها مداوالت
يعد تصميم الئحة قواعد المادة السادسة من اتفاقية باريس أحد ّ
ُ
المزمع عقدها في مدينة مدريد بإسبانيا في شهر
الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الدول األطراف (ُ )COP 25
تنص على ضرورة
ديسمبر من عام 2019م .وتمثل المادة السادسة ( )6جزءا أساسي ًا من بنية اتفاقية باريس التي ُّ
تتسم
التعاون الطوعي بين الدول األطراف لمساعدتهم على الوفاء بمساهماتهم المحددة وطني ًا بطريقة اقتصادية
ُ
المستدامة.
بالفعالية ،وهي بالتالي تتيح مستويات أعلى من التخفيف اإلجمالي لالنبعاثات ُمتزامن ًا مع تعزيز التنمية ُ
كما أنها تلعب دور ًا بالغ األهمية في دعم تطور المساهمات المحددة على المستوى الوطني صوب تحقيق التغطية
المعزز ،إضافة لتعزيزها ألوجه التآزر وتقوية الروابط العالمية عبر خطط وأدوات تسعير
االقتصادية الشاملة والطموح ُ
الكربون.
المستقبلي ألسواق الكربون العالمية ،وتتضمن أحكام هذه المادة
بالتالي ّ
فإن المادة السادسة ُترسي أسس التطوير ُ
النهج السوقية وغير السوقية ،كما يجوز للدول األطراف المشاركة في التعاون التطوعي بموجب المادة ( )6.2استخدام
"ال ُنهج التعاونية" في شكل محصالت التخفيف القابلة للتداول دولي ًا ( ،)ITMOsفي حين تنص المادة ( )6.4على
وضع آلية لتحقيق التخفيف العام في االنبعاثات العالمية ( – )OMGEالتي تضم في جوهرها :آلية لتسجيل األرصدة
العالمية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة ( .)A6.4ERsكما تنص المادة ( )6.8على النهج غير السوقية التي تهدف إلى
بديال لالنخراط في التعاون الطوعي باستخدام اآلليات القائمة على
أن تكون "متكاملة وشاملة ومتوازنة" -بوصفها
ً
السوق -وتغطي مجاالت مثل التخفيف والتك ّيف والتمويل وخطط كفاءة استخدام الطاقة وتجنب انبعاثات الغازات
1
الدفيئة ونقل وتطوير التكنولوجيا وبناء القدرات أو اإلدارة المتكاملة للمياه واإلدارة المتكاملة والمستدامة للغابات .

التفاوض على المادة ( :)6التحديات الفن ّية والسياس ّية
عجزت الدول األطراف المشاركة في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الدول األطراف التفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ ( )COP 24المنعقدة في مدينة كاتوفيتشي ببولندا عن التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن قواعد
المادة السادسة ،وقد كان ذلك جزئي ًا نتيجة للطبيعة الفنية العالية لعملية التفاوض نفسها ،ال سيما فيما يتعلق
بتصميم اآلليات القائمة على السوق للمادتين ( 6.2و .)6.4فيما كانت المسائل الحافلة بالتحديات من الناحية الفنية
توافق بشأنها متمثلة في :اختيار المقاييس لتحديد محصالت التخفيف
التي يتعين عن الدول األطراف التوصل إلي
ٍ
القابلة للتداول دولي ًا ( )ITMOsوآلية تسجيل األرصدة العالمية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة ( )A6.4ERsفي
سياق المساهمات المحددة على المستوى الوطني وغير المتجانسة (بما فيها المساهمات المحددة على المستوى
مزيج من االثنين معا) وتحديد
الوطني األحادية والمتعددة السنوات ،بالتزامن مع أهداف الغازات الدفيئة وغير الدفيئة أو
ٍ
التعديالت المقابلة ومسائل النطاقات والضمانات والقيود والتتبع والتحقق واإلبالغ وحصة العائدات .كما يعد تحديد
المبادئ التوجيهية والقواعد والمنهجيات المحاسبية القوية لتفادي االزدواج في الحصر والتوصل إلى تفاهم مشترك
حول المفاهيم األساسية مثل السالمة البيئية أو مبدأ التخفيف العام في االنبعاثات العالمية ( )OMGEمن الجوانب
األساسية لهذه العملية. 2
 1نص اتفاقية باريس ومشروع النص التفاوضي بشأن البند (11ج) من جدول أعمال الدورة الخمسون ( )50للهيئة الفرعية للمشورة العلمية
والتكنولوجية ،اإلصدار الثاني ،المؤرخ بتاريخ  26من شهر يونيو لعام 2019م.
تفاوضي بشأن البندين (11أ) و(11ب) من جدول أعمال الدورة الخمسين ( )50للهيئة الفرعية للمشورة العلمية
 2مشروع نص
ّ
والتكنولوجية ،اإلصدار الثاني المؤرخ بتاريخ  26من شهر يونيو لعام 2019م.
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أن عدد ًا من العوامل السياسية قد أعاق االختتام الناجح إلكمال قواعد المادة السادسة في مؤتمر
إضافة إلى ّ
كاتوفيتشي ،حيث تقدم نشأة األحكام المستندة إلى السوق في المادة السادسة نظرة فاحصة إلى العوامل
نص اتفاقية باريس نتيجة
األساسية المؤثرة بين الدول األطراف .ولقد كان إدراج اآلليات القائمة على السوق في ّ
للحل التوفيقي الذي تم التوصل إليه في اللحظة األخيرة بين البرازيل واالتحاد األوروبي .يوجد خط فاصل عريض
يفصل بين مؤيدي النهج المركزي التصاعدي التفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ (،)UNFCCC
ُ
(تضم  77عضو ًا ُمؤسسا)-
وبخاصة البرازيل ومجموعة الـ- )G77( 77عبارة عن تحالف يضم عدد  134دولة نامية
ُ
وأولئك الذين يؤيدون اتباع النهج التنازلي المعتمد على القواعد المحاسبية القوية ،مثل االتحاد األوروبي .وضعت
البرازيل -باعتبارها دولة مستفيدة من المشاريع بموجب آلية التنمية النظيفة التابعة لبروتوكول كيوتو (-)CDM
تصور ًا آلليات السوق الجديدة المنصوص عليها في المادة السادسة كتحديث آللية التنمية النظيفة الخاصة
بروتوكول كيوتو ،في حين رأت العديد من الدول المتقدمة -مثل دول االتحاد األوروبي -في المادة السادسة فرصة
لالقرار بالمبادرات الحالية مثل مشاريع تداول االنبعاثات المحلية واإلقليمية (.)Muller 2018
حل وسط بين الرقابة التنازلية والمركزية والتصاعدية بخصوص اتفاقية
تعتبر مسائل تحقيق التوازن أو التوصل إلى ٍ
المقيدة" (أو االختيار ضمن حدود) موضوعات رئيسية
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،وبين "المرونة ُ
أن مواقفهما تعتبر أفضل وسيلة للحفاظ على
أن البرازيل واالتحاد األوروبي يريان ّ
بالنسبة للمفاوضات .نجد ّ
فإن بوسع الطريقة التي يتم بها حسم
السالمة البيئية ومصداقية النظام الدولي لتغير المناخ .عالوة على ذلكّ ،
المفاوضات سواء في الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر األطراف أو ما بعدها ،أن تحدد شكل أسواق الكربون
أن بإمكان القواعد الموضوعة بعناية تحقيق
العالمية بموجب المادة السادسة خالل العقود القادمة .في حين ّ
بنحو متزايد ،إال أنه من الصعب
لسوق عالمي يزداد ترابطا
االستفادة القصوى من اإلمكانات االقتصادية الهائلة
ٍ
ٍ
المستقبلية للمخاطر.
تدارك وتصحيح مجموعة القواعد المختلة وظيفي ًا التي ربما تعرض اإلنجازات الحالية والفرص ُ

المادة السادسة ( :)6تحقيق مكاسب الكفاءة االقتصادية وتعزيز إجراءات
نطاق واسع
التخفيف على
ٍ
تكمن القيمة األساسية للمادة السادسة في قدرتها على تحقيق انخفاض ملموس في تكاليف التخفيف من
قدر تقرير
االنبعاثات عن طريق استخدام التكاليف الحد ّية المتباينة للدول لتحقيق مكاسب عن طريق زيادة الكفاءةُ .ي ّ
حديث نشرته الرابطة الدولية لتداول االنبعاثات ( )IETAأن المادة السادسة لديها القدرة على خفض التكلفة اإلجمالية
سهل فعلي ًا إزالة أكثر من
لتنفيذ المساهمات المحددة وطني ًا بنحو  250مليار دوالر سنوي ًا في عام 2030م ،مما ُي ّ
 ٪50من االنبعاثات (حوالي  5غيغا طن من ثاني أكسيد الكربون سنوي ًا في عام 2030م من دون أي تكلفة إضافية)،
( .)Edmonds et al. 2019أما في الوقت الحاضر ،فقد أعربت حوالي نصف الدول األطراف الموقعة على اتفاقية
باريس عن استعدادهم الستخدام آليات السوق الدولية لتحقيق أهداف مساهماتهم المحددة على المستوى الوطني
(.)WRI 2019
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كما ستكون اآلليات الجيدة التصميم القائمة على السوق بمثابة أداة فعالة لتشجيع الدول على تعزيز جهودها
للتخفيف من االنبعاثات الكربونية ،ومن المقرر تكثيف المساهمات المحددة وطنيا بصفة دورية كل خمس سنوات
تكثيفا غير مسبوق
بموجب شروط اتفاقية باريس .وتعتبر هذه العملية ضرورية لسد فجوة االنبعاثات مما سيتطلب
ً
لجهود الدول الرامية لخفض االنبعاثات .ومن ناحية أخرى ،ووفق ًا لـ"تقرير فجوة االنبعاثات لعام 2018م" الصادر عن
سد فجوة االنبعاثات بحيث يبقى
برنامج األمم المتحدة للبيئة ( ،)UNEPفإنه ال يزال باإلمكان من الناحية التقنية ّ
االحترار العالمي أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي ،بالتزامن مع تحقيق هدف
الـ 1.5درجة مئوية إذا زادت المساهمات المحددة على الصعيد الوطني بما فيه الكفاية بحلول عام 2030م .وقد بلغ
اإلجمالي السنوي النبعاثات الغازات الدفيئة في عام 2017م مقدار  53.5غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
( ،)GtCO2eمع المساهمات المحددة على الصعيد الوطني التي من المقدر لها خفض االنبعاثات العالمية في عام
2030م بنسبة تصل إلى  6غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ( )GtCO2eمقارنة بسيناريو العمل االعتيادي.
وسيحتاج هذا المستوى من الطموح -وفق ًا لبرنامج األمم المتحدة للبيئة -إلى ثالثة أضعاف تقريب ًا من أجل تحقيق
هدف الدرجتين المئويتين ( )2°Cوزيادته بمقدار خمسة أضعاف لبلوغ هدف الـ 1.5درجة مئوية (.)UNEP 2018, xv
يعتبر التعجيل بنشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة في كافة أنحاء العالم متزامن ًا مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام
تقدر أن سبعة فقط من أصل  39من التقنيات
شرط ًا الزم ًا لتحقيق هذا الطموح ،غير أن الوكالة الدولية للطاقة (ّ )IEA
المستدامة (بما فيها تحقيق هدف
والقطاعات الحيوية تسير اآلن على درب الوصول إلى تحقيق معايير سيناريو التنمية ُ
اتفاقية باريس المتمثل في اإلبقاء على االرتفاع في درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين ،وأهداف الحصول على
الطاقة العالمية والحد من تلوث الهواء بدرجة كبيرة) ( .)IEA 2019كما تمثل اتفاقية باريس وآليات السوق الخاصة
بالمادة السادسة فرصة للتعجيل بنشر التقنيات النظيفة من خالل زيادة كفاءتها من حيث التكلفة والمساعدة في
التغلب على العوائق التاريخية التي تحول دون نشرها.
حيث يتم تطوير المفاهيم إليجاد مساحة آلليات
والجدير بالذكر أن االبتكار في مجال السياسة يلعب دور ًا حاسماًُ ،
مبتكرة بموجب المادة السادسة وقد يمثل ذلك فرصة لتطوير تقنيات حيوية منخفضة الكربون ال تزال متوقفة حاليا،
مكن لهذه التكنولوجيا االستفادة من وجود آلية خاصة بتكنولوجيا
مثل آلية احتجاز الكربون وتخزينه ( .)CCSكما ُي ُ
احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بموجب المادة السادسة في شكل فئة أصول جديدة قابلة للتداول أو وحدة تخزين
تمثل طن ًا واحد ًا تم التحقق منه من ثاني أكسيد الكربون المخزن أو المفصول جيولوجي ًا من دون
الكربون ( )CSUالتي
ُ
أن هذا المفهوم المبتكر الذي طوره باحثو
ألي انبعاثات جوهرية ( .)Zakkour and Heidug 2019ونجد ّ
وجود قيمة ّ
بدال من أن تكون مجرد
كابسارك ُي
ساعد على إعادة صياغة تحديات المناخ بوصفها أحد عوامل إدارة مخزونات الكربون ً
ُ
تدفقات لالنبعاثات ،وهو يؤكد بذلك على أهمية العمل المناخي في جانب العرض والدور الذي يمكن أن تلعبه الدول
الغنية بالمواد الهيدروكربونية في المساعدة على حل مشكلة تغ ّير المناخ وذلك تمشي ًا مع فكرة االقتصاد الدائري
للكربون.
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تصميم الئحة قواعد المادة السادسة ( )6من اتفاقية باريس لنشر بواليع
الكربون والمحافظة عليها
المقرر أن تحل اتفاقية باريس محل بروتوكول كيوتو في عام 2020م ( ،)c2019, b2019, UNFCC 2019aذلك
من ُ
فضال عن كونها ال تقتصر على فترة زمنية محددة ،ترسي اآلليات
تتسم بها اتفاقية باريس،
ألن الطبيعة العالمية التي
ّ
ً
ُ
يمكن آلليات
القائمة على السوق في المادة السادسة على أسس أقوى من سابقاتها بموجب بروتوكول كيوتو .كما
ُ
تقدر بنحو 222
السوق الخاصة بالمادة السادسة أن تؤدي إلى إنشاء سوق عالمي للكربون ذي قيمة اقتصادية ُمحتملة ّ
مليار دوالر في عام 2030م ،ونحو  572مليار دوالر في عام 2050م بل وتصل حتى نحو  1.43تريليون دوالر في عام
فإن هذه االتفاقية تأتي في وقتٍ بدأت فيه سياسات المناخ وآليات تسعير
2100م ( .)Yu et al. 2018وفي واقع األمر ّ
الكربون في الظهور والترابط في كافة أنحاء العالم ،وعندما بدأت خيارات التخفيف مثل بواليع الكربون تصبح ذات
أهمية متزايدة.
أن تصميم آليات عالمية متكاملة ومدمجة وشاملة يمكن أن يولد فرصا اقتصادية كبيرة للوافدين الجدد،
والجدير بالذكر ّ
ال سيما بالنسبة للدول المنتجة للنفط التي يخطط بعضها مثل المملكة العربية السعودية إلدخال نظمهم الخاصة
لتدوال الكربون ( .)El Gamal 2019ويمكن توصيل هذه النظم بموجب القواعد الموضوعة بعناية بشبكة عالمية
من آليات تسعير الكربون العاملة ضمن نطاق المادة السادسة .كما سيتم تحفيز الدول التي تتمتع بإمكانياتٍ كبيرة
لتخزين الكربون الجيولوجي في مجال نشر الكربون وحجزه واستخدامه وتخزينه (.)CCUS
إن تصميم قواعد ألسواق تجارة الكربون العالمية بفعالية بموجب المادة السادسة يمكن أن يؤدي كذلك إلى
أخيراًّ ،
توفير حوافز اقتصادية فعالة للمحافظة على بواليع الكربون الطبيعية مثل الغابات المطيرة التي تتعرض للخطر في
أن النتائج التي يتم التوصل إليها في مفاوضات المادة
الوقت الراهن بسبب الحوافز االقتصادية السلبية .وال شك ّ
السادسة في الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الدول األطراف وما يليها قد تتضمن ُجزءا من حل "مأساة المشاعات
العالمية" التي تميز مشكلة تغ ّير المناخ.
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