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    Countries of the world 
has realized the importance 
of confronting the likelihood 
of climate change during the 
first conference of the 
World Climate Programme 
in 1979 which emphasized 
the need for cooperation of 
countries of the world to 
monitor and reduce climate 
change, the star from human 
activities. International 
efforts have culminated in 
the preparation of United 
Nations Framework 
Convention on Climate 
Change, opened for 
signature by States parties 
on the sidelines of the 
United Nations Conference 
on Environment and 
Development (Earth 
Summit) in Brazil in 1992. 
This agreement, in fact, 
designed to stabilize the 
concentration of greenhouse 

gases, greenhouse gases in 
the atmosphere at a level 
that would prevent 
dangerous interference by 
human activities in the 
climate system which 
confirmed the Convention to 
achieve this level within a 
time frame sufficient to 
allow ecosystems to adapt to 
change climate and ensure at 
the same time not to 
endanger food production 
and characterize risk to 
move forward in sustainable 
development that are 
intended to "development 
that meets the needs of the 
present without 
compromising the ability of 
future generations to meet 

their needs  
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  :المقدمة

دركــــت دول العــــالم أهمیـــــة ألقــــد 

مواجهـــــــة احتمـــــــاالت حـــــــدوث التغیـــــــر 

المنـــاخي خـــالل انعقـــاد المـــؤتمر األول 

١٩٧٩لبرنـــامج المنـــاخ العـــالمي عــــام 

الــــذي أكــــد علــــى ضــــرورة تعــــاون دول 

حـــــــد مــــــــن التغیــــــــر العـــــــالم لمراقبــــــــة وال

. المناخي النجم عن األنشطة البشریة 

فقـــــد توجـــــت الجهـــــود الدولیـــــة بإعـــــداد 

اتفاقیــة األمـــم المتحــدة اإلطاریـــة بشـــان 

تغیـــر المنـــاخ التـــي فـــتح بـــاب التوقیـــع 

علیهـــا مـــن قبـــل الـــدول األطـــراف علـــى 

هــــامش مــــؤتمر األمــــم المتحــــدة للبیئــــة 

فــي البرازیـــل ) قمـــة األرض ( والتنمیــة 

إن هــــذه االتفاقیــــة فــــي .١٩٩٢عــــام 

حقیقــة األمــر تهــدف إلــى تثبیــت تركیــز 

الغــــــازات الدفیئــــــة  غــــــازات االحتبــــــاس 

الحـــــراري  فـــــي الغـــــالف الجـــــوي عنـــــد 

مســــتوى یحــــول دون التــــدخل الخطیــــر 

من جانب األنشطة البشریة في النظام 

المنـــاخي حیـــث أكـــدت االتفاقیـــة علـــى 

بلوغ هذا المستوى في إطار فترة زمنیة 

للـــــــنظم االیكولوجیـــــــة إن كافیـــــــة تتـــــــیح 

تتكیــف مــع تغیــر المنــاخ وتضــمن فــي 

الوقــــــت نفســــــه عــــــدم تعــــــریض إنتــــــاج 

األغذیـــة للخطـــر وتســـم بالمضـــي قـــدما 

فــي التنمیــة المســتدامة التــي یقصــد بهــا 

التنمیــة التــي تلبــي حاجــات الحاضــر " 

دون مســــــــاومة علــــــــى قــــــــدرة االجیــــــــال 

  .)١(" المقبلة في تلبیة حاجاتهم

ت حیـــــز إن هــــذه االتفاقیـــــة دخلــــ

وهـــي اتفاقیـــة ١٩٩٤التنفیـــذ فـــي عـــام 

إطاریــــة تتضــــمن تعهــــدات مــــن الــــدول 

بتحقیق الهدف مـن االتفاقیـة أكثـر مـن 

تكــــون التزامــــات تلتــــزم بهــــا الــــدول أن

لقــــد عقــــدت . األطــــراف فــــي االتفاقیــــة 

خالل السـنوات التـي تلـت دخولهـا دور 

النفـــاذ عـــدة مـــؤتمرات للـــدول األطـــراف 

فـــي عـــام فـــي االتفاقیـــة والتـــي أســـفرت

فــــي المــــؤتمر الــــذي عقــــد فــــي ١٩٩٧

الیابـــان فـــي مدینـــة  كیوتـــو عـــن إقـــرار 

بروتوكــــــول كیوتــــــو بشــــــأن االحتبــــــاس 

إن هــذا البروتوكــول تضــمن . الحــراري 

ــــدول  وبشــــكل محــــدد التزامــــات علــــى ال

األطـــراف مـــن اجـــل خفـــض مســـتویات 

االنبعــــاث لغــــازات االحتبــــاس الحــــراري 

ولكــي تــتمكن الــدول وخاصــة المتقدمــة 

ررة ـا مـــــن الوفـــــاء بالتزاماتهـــــا المقـــــمنهـــــ
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د اقـــــــــــر ـــــــــــــول فقـموجب البروتوكــــــــــــــــــــــــب

ـــــــــیاتوكول ــــــــــالبروت ا ـعلیهــــــــأطـــــــــلقآلـ

 Flexibility(ة ـالمرنــــــــــــاآللـــــــــــــیات

Mechanisms ( ــــــــــــــدول لمســــــــــــــاعدة ال

بـــالخفض بأقـــل أهـــدافهاإلـــىللوصـــول 

أقل وربما مـن دون فوبتكالیالخسائر 

ـــــة ولقـــــد تـــــم اختیـــــار هـــــذه . خســـــائرأی

ألهمیتـهموضوعا لهذا البحـث اآللیات

في الوقت الحاضر لدراستها ولبیان ما 

والقواعــد التــي اآللیــاتالمقصــود بهــذه 

فمــــا هــــي هــــذه . تحكمهــــا وتطبیقاتهــــا 

اآللیـــات والمقصـــود بهـــا والقواعـــد التـــي 

تنظمها ومواقف الدول منها وتطبیقاتها 

ستكون المحـاور التـي سـیتم بحثهـا فـي 

ثـــــة هـــــذا البحـــــث الـــــذي قســـــم علـــــى ثال

مباحـــــــث تنـــــــاول األول منهـــــــا ماهیـــــــة 

اآللیــــات المرنــــة وفــــي المبحــــث الثــــاني 

تنــاول التعریــف باآللیــات الــثالث الــذي 

تضـــــــمنها البروتوكـــــــول أمـــــــا المبحـــــــث 

الثالث فقد تناول بعض من التطبیقـات 

التــــي تــــوافرت لنــــا علــــى هــــذه اآللیــــات 

وخــتم البحــث بخاتمــة تضــمنت بعـــض 

  .االستنتاجات والتوصیات

اآللیــــاتإلــــىلوصــــول ا/ تمهیــــد

  :المرنة

إن هــــــــذا البروتوكــــــــول تضــــــــمن 

ــــدول  وبشــــكل محــــدد التزامــــات علــــى ال

األطـــراف مـــن اجـــل خفـــض مســـتویات 

االنبعــــاث لغــــازات االحتبــــاس الحــــراري 

–٢٠٠٨فـــــــــي الفتـــــــــرة بـــــــــین عـــــــــامي 

% ٥بنســـــــــــبة ال تقـــــــــــل عـــــــــــن ٢٠١٢

بالمقارنـــــــة مـــــــع مســـــــویاتها فـــــــي عـــــــام 

إن غــــــــــــاز ثــــــــــــاني اوكســــــــــــید . ١٩٩٠

لمســـــــؤول األول عـــــــن الكربـــــــون یعـــــــد ا

ظاهرة االحتباس الحراري بنسبة تقارب 

إلــى هــذا الغــاز هنــاك إضــافة، % ٥٠

غازات أخـرى تعـد هـي األخـرى مسـببة 

لهـــــذه الظـــــاهرة كغـــــاز المیثـــــان وغـــــاز 

النتـــــروز والهیـــــدروكاربونات المهلجنـــــة 

  .وهیكسا فلوریدات الكبریت

إن بروتوكـــــــول كیوتـــــــو تضـــــــمن 

فـــي قواعـــد أساســـیة تـــم االتفـــاق علیهـــا 

مـــــــؤتمر األطـــــــراف الـــــــذي عقـــــــد عـــــــام 

في بون ومـراكش فـي حـین إن ٢٠٠١

الوالیـــات المتحـــدة والتـــي تعـــد المســـاهم 

األكبــر فــي ظــاهرة االحتبــاس الحــراري 

مـــن نســـبة % ٢٥بنســـبة انبعـــاث تقـــدر 
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االنبعـــــاث العالمیـــــة قـــــد تملصـــــت مـــــن 

التزاماتهــا المقــررة بموجــب البروتوكــول 

  . ورفضت التصدیق على البروتوكول

مــــــــن أهــــــــم مــــــــا جــــــــاء فــــــــي إن

البرتوكــــول هــــو إقــــرار اآللیــــات المرنــــة 

التــــــــي ســــــــتكون مــــــــدار البحــــــــث هــــــــذا 

  :والمتمثلة 

تجـــــــــــــــــــــــــــــارة االنبعاثـــــــــــــــــــــــــــــات .١

)Emission Trading (

وهــــــــــي االتجــــــــــار بحصــــــــــص 

. انبعــــاث الغــــازات لكــــل دولــــة

حیــــــث بموجــــــب هــــــذه اآللیــــــة 

یحـق لدولــة مـن األطــراف مــن 

شراء الحقوق مـن دولـة أخـرى 

ممــــا طــــرف فــــي البروتوكــــول 

یــؤدي بالتــالي إلــى عــدم إلـــزام 

الدولـــــة المشـــــتریة لالنبعاثـــــات 

بخفـــــــــض كمیــــــــــات الغــــــــــازات 

  .المنبعثة من أراضیها 

  آلیـــــــــــــــة التنمیـــــــــــــــة النظیفـــــــــــــــة .٢

)clean development 

mechanism ( ویقصـــــــــــد

بهــــــــا العمــــــــل علــــــــى تطــــــــویر 

مشــــاریع تهــــتم بالحفــــاظ علــــى 

البیئــــــــة فــــــــي الــــــــدول الفقیــــــــرة 

كمشـــــاریع تولیـــــد الطاقـــــة مـــــن 

متجـــددة فضـــال عـــن مصـــادر 

حمایــــــة الغابــــــات فــــــي الــــــدول 

.النامیة 

 joint( التنفیـــذ المشـــترك .٣

implementation    (

ویقصـــــــد بهـــــــا العمـــــــل علـــــــى 

مشــــــــاریع تقــــــــوم بهــــــــا الــــــــدول 

الصـناعیة لصـالح دول أخـرى 

علــى ســبیل المثــال تقـــوم دول 

أوربـــا الغربیـــة لمشـــاریع تولیـــد 

الطاقـــة أكثـــر كفـــاءة فـــي دول 

.أوربا الشرقیة

البروتوكــــــــــــول جــــــــــــاء إن هــــــــــــذا

ــــــى عــــــاتق الــــــدول  بالتزامــــــات تقــــــع عل

األطـــراف وألـــزم الـــدول المتقدمـــة منهـــا 

والصـــــناعیة الكبـــــرى فـــــي العـــــالم إلـــــى 

خفض انبعاثاتها من غازات االحتباس 

% ٥الحراري وبصورة جماعیة وبنسبة 

-٢٠٠٨على األقـل للفتـرة بـین عـامي 

إن نســب الخفــض التــي اقرهــا . ٢٠١٢

فــــة مــــن دولــــة البروتوكــــول كانــــت مختل

  :إلى أخرى فقد ألزم البرتوكول 
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دول االتحــــــاد األوربــــــي ودول .١

وســــط أوربــــا وسویســــرا بنســــبة 

  % ٨خفض قدرها 

الوالیــات المتحــدة فقــد ألزمهــا .٢

% .٧بنسبة خفض 

كنــدا والمجــر والیابــان وبولنــدا .٣

٦.%

% .١النرویج .٤

تحــــــــافظ كــــــــل مــــــــن  روســــــــیا .٥

ونیوزلنــــــــــدا وأوكرانیــــــــــا علــــــــــى 

نبعثـــــة مســـــتویات الغـــــازات الم

.لدیها 

% .٨استرالیا  .٦

)٢(%.١٠أیسلندا .٧

فقــــد ألــــزم البروتوكــــول بضــــرورة 

تحقیـــق ذلـــك بالمقارنـــة مـــع مســـتویاتها 

ومـــن جهـــة أخــــرى . ١٩٩٠فـــي عـــام 

فقــد مــنح البروتوكــول هــذه الــدول حــق 

اســـــــتدام اآللیـــــــات المرنـــــــة التـــــــي اقـــــــره 

البروتوكــــول لكــــي تــــتمكن مــــن تحقیــــق 

أهــــدافها فــــي الخفــــض بأقــــل التكــــالیف

والخسـائر أي بعبــارة أخـرى بأقــل تكلفــة 

إن هـــــــذه اآللیـــــــات تعـــــــد . اقتصـــــــادیة 

المحفــــــــز والــــــــدافع للــــــــدول الصــــــــناعیة 

والمســـــبب األكبـــــر لظـــــاهرة االحتبـــــاس 

الحــــراري لكــــي تكــــون إطرافــــا فــــي هــــذا 

البروتوكـــــول ومـــــن ثـــــم المســـــاهمة فـــــي 

الحد من هذه الظاهرة واآلثـار الخطیـرة 

یكــون تطبیــق أنالناجمــة عنهــا بشــرط 

مكمــــــال لبــــــرامج الــــــدول اآللیــــــاتهــــــذه 

الوطنیـــة لخفـــض انبعاثاتهـــا التـــي تعـــد 

  . )٣(للوفاء بالتزاماتهااألساسيالجزء 

أنإلـىاإلشـارةال بد مـن واخبرا

اكتســــبت شــــرعیتها مــــن اآللیــــاتهــــذه 

١٩٩٧خـــالل بروتوكـــول كیوتـــو لعـــام 

تصــــــــمم وتســــــــتخدم أنوالتــــــــي یجــــــــب 

خفــض حقیقــي النبعــاث إلــىللوصــول 

ساالحتبـــــاالمســـــببة لظـــــاهرة الغـــــازات 

فــي حقیقــة اآللیــاتهــذه إن. الحــراري 

لكـــي تـــؤدي الغـــرض منهـــا البـــد األمـــر

علـى جملـة مـن المبـادئ تعتمـدأنمن 

المتمثلـــــة بمبـــــدأ الشـــــفافیة فـــــي تحدیـــــد 

دات الخفــض والــى أي مــدى یمكــن حــو 

البروتوكــول االتجـــار ألطــرافالســماح 

بهـــا ومـــن هـــو المســـؤول عـــن تحدیـــدها 

  )٤(.هاواالتجار ب

  المبحث األول

  ماهیة اآللیات المرنة
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المرنــــــة التــــــي اآللیــــــاتإن     

األكبـراقرها البروتوكول تمثـل المحفـز 

لموافقة الـدول علـى االتفاقیـة واالمتثـال 

المقـــررة بموجـــب البروتوكـــول ألهـــدافها

فمــــــا هــــــو . فــــــي خفــــــض االنبعاثــــــات 

ومـــــــا هـــــــي اآللیـــــــاتالمقصـــــــود بهـــــــذه 

ة للمشـــاركة القواعـــد والشـــروط المطلوبـــ

إقرارهـافیها ومـا هـو موقـف الـدول مـن 

في البروتوكول هـو مـا سـیتم بحثـه فـي 

المطالـــــــــب الثالثــــــــــة التـــــــــي تضــــــــــمنها 

  .المبحث

اآللیــاتتعریــف / األولالمطلــب 

  .المرنة

القواعـــــــــــــد / المطلـــــــــــــب الثـــــــــــــاني

المرنـــــــة وشـــــــروط لآللیـــــــاتالمشـــــــتركة 

  .المشاركة فیها 

موقـــف الـــدول / المطلـــب الثالـــث

المرنــــــــــة فــــــــــي لیــــــــــاتاآلإقــــــــــرارمـــــــــن 

  .البروتوكول 

تعریف اآللیات / المطلب األول

  :المرنة

ن اآللیات المرنة تعد مـن أكثـر إ

النقـــــــــــاط حساســـــــــــیة ومحوریـــــــــــة فـــــــــــي 

، فقـــد كانـــت ١٩٩٧بروتوكـــول كیوتـــو 

مدار نقاش واسـع بـین الـدول اإلطـراف 

فكــــان مــــؤتمر اإلطــــراف الســــابع الــــذي 

لـه القـول ٢٠٠١عقد في مـراكش عـام 

توصــل إلــى اتفــاق حــول الفصــل فــي ال

حیـث . الصـیغة النهائیـة لهـذه اآللیـات 

إن صفة المرونة التي تطلق على هذه 

اآللیـــــــــات تـــــــــأتي مـــــــــن خـــــــــالل أنهـــــــــا 

مخصصـــــــة لــــــــدعم جهـــــــود الــــــــدول أو 

الشـــركات فـــي الحـــد مـــن انبعـــاث غـــاز 

إن هـذه . ثاني اوكسید الكـاربون لـدیها 

اآللیــــات تتــــیح للــــدول أو الشــــركات أن 

ث غــــاز ثــــاني تختــــار الحــــد مــــن انبعــــا

اوكســــید الكــــاربون فــــي أي مكــــان مــــن 

الممكــن أن یحقــق لهــا اكبــر تــوفیر فــي 

الـدول إحـدىالنفقات كأن یتم ذلك في 

ـــــا  النامیـــــة مـــــن خـــــالل نقـــــل التكنولوجی

الصـــــدیقة للبیئـــــة والتمویـــــل والمهـــــارات 

  )٥(.إلى هذه الدولة

فهــــــي آلیــــــات اقتصــــــادیة قائمــــــة 

ــــى مبــــادئ الســــوق یمكــــن إلطــــراف  عل

مـــن اســـتخدامها للحـــد مـــن البروتوكـــول

التــــأثیرات االقتصــــادیة المحتملــــة التــــي 

مــــن الممكــــن أن تواجههـــــا الــــدول فـــــي 

مواجهــة متطلبــات البروتوكــول لخفــض 
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انبعاث غـازات االحتبـاس الحـراري فقـد 

حــدد البروتوكــول هــذه اآللیــات الثالثــة 

ــــــــة بتجــــــــارة االنبعاثــــــــات والیــــــــة  المتمثل

التنمیـــــــــــــة النظیفـــــــــــــة والیـــــــــــــة التنفیـــــــــــــذ 

  )٦(.كالمشتر 

لقــــد عرفــــت اآللیــــات المرنــــة     

بأنهــــــا طــــــرق مختلفــــــة للوصــــــول إلــــــى 

خفــــــــض النبعــــــــاث الغــــــــازات الدفیئــــــــة 

كجزء مـن ) غازات االحتباس الحراري(

. الجهود الرامیة لمواجهة تغیر المنـاخ 

إذ إن هــــــذه اآللیــــــات تســــــمح بخفــــــض 

االنبعاثـــــــــــات مـــــــــــع مراعـــــــــــاة التكلفـــــــــــة 

االقتصـــــــادیة، فهـــــــي وســـــــیلة لتحقیـــــــق 

لــــوب مــــن اتفاقیــــة األمــــم الغــــرض المط

المتحـــدة اإلطاریـــة بشـــأن تغیـــر المنـــاخ 

١٩٩٧وبروتوكـــــــــــول كیوتـــــــــــو ١٩٩٤

بأقــل الخســائر وربمــا دون أیــة خســائر 

ویمكن أن تحقـق المكاسـب للـدول عـن 

فقد مكن بروتوكول . طریق األخذ بها 

كیوتــــو إطرافــــه مــــن الوفــــاء بالتزامــــاتهم 

المقررة بموجبـه باسـتخدام هـذه اآللیـات 

ط أن یكون استخدامها مكمـال على شر 

لبـــرامج الدولـــة الوطنیـــة لكـــل دولـــة فـــي 

إطار خفض انبعاثاتها التي تعد الجزء 

  . )٧(األهم من تنفیذ االلتزام

ـــــــــات  فقـــــــــد ســـــــــمحت هـــــــــذه اآللی

إلطراف البروتوكـول باالسـتثمار خـارج 

حدودها الوطنیة من خـالل بیـع وشـراء 

االنبعاثـات الفائضــة عنـد بعــض الــدول 

ـــــول األقـــــل كطریقـــــة للبحـــــ ث عـــــن الحل

تكلفــــة للوفــــاء بالتزاماتهــــا، ومــــن جهــــة 

أخرى ستكون محفزا للدول علـى القیـام 

باالســـــتثمارات الصـــــدیقة للبیئـــــة أو مـــــا 

یعــــــرف باالســــــتثمارات الخضــــــراء فــــــي 

الــــــدول النامیــــــة وبــــــدون األخــــــذ بهــــــذه 

اآللیــات ســـتكون االســتثمار التـــي تقـــوم 

فـــــــي البلـــــــدان النامیـــــــة ذات انبعاثـــــــات 

ممـــــا یجعلهـــــا تـــــؤدي دورا عالیـــــة جـــــدا 

ســلبیا فــي الحــد مــن ظــاهرة االحتبــاس 

  .  الحراري

إن تطبیـــق هـــذه اآللیـــات ضـــمن 

األطــــر المحــــددة لهــــا مــــن المتوقــــع أن 

  : تحقق فوائد عدة منها 

  .خفض االنبعاثات بشكل عام .١

تــدفع حكومــات الــدول باالســتمرار .٢

فـــــــــي تنفیـــــــــذ التزاماتهـــــــــا الخاصـــــــــة 
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بخفض االنبعاثات المقـررة بموجـب 

.البروتوكول في السنوات القادمة 

تكون محفزا للدول المتقدمـة لـدعم .٣

االســتثمارات بالتكنولوجیــا الصــدیقة 

.للبیئة في البلدان النامیة

سیكون تطبیقها ذو فائدة مزدوجـة .٤

لكل من الدول المتقدمة لمساعدتها 

علــــــــى خفــــــــض انبعــــــــاث الغــــــــازات 

وللـــــدول النامیـــــة مـــــن جهـــــة أخـــــرى 

ا للحصـــــــــــــول علـــــــــــــى التكنولوجیـــــــــــــ

الصــــــدیقة للبیئــــــة لســــــاعدتها علــــــى 

المســاهمة فــي تحقیــق مبــدأ التنمیــة 

. )٨(المستدامة 

وال بد من اإلشارة هنـا إلـى أن   

هــــذه اآللیــــات تتســــم بســــمات مشــــتركة 

  : والتي تتمثل 

إن تنفیــذ هــذه اآللیــات واســتخدامها .١

یجــب أن یكــون مكمــال لإلجــراءات 

المحلیــــــــــة للــــــــــدول فــــــــــي خفــــــــــض 

  .انبعاثاتها 

هـــذه اآللیـــات ســـیعطي إن تطبیـــق .٢

ـــــــربط القطـــــــاع الخـــــــاص  فرصـــــــة ل

.االنبعاثاتبخفضوٕالزامه

إن اآللیـــــات الثالثــــــة المقــــــررة فــــــي .٣

البروتوكـــــول تــــــرتبط مـــــع بعضــــــها 

البعض بتنفیذ إجراءات المصداقیة 

المنصوص علیهـا فـي البروتوكـول 

والمتمثلــة بكتابــة التقــاریر والمراقبــة 

. )٩(والتحقق وعدم االمتثال 

القواعد المشتركة / نيلمطلب الثاا

  :لآللیات المرنة وشروط المشاركة فیها

المرنـــــــــــة اآللیـــــــــــاتتطبیـــــــــــق إن

یتطلب وضـع قواعـد مشـتركة لتطبیقهـا 

لكـــي ال یحصــــل التقــــاطع عنــــد العمــــل 

بها، ولكي تتمكن الدول من العمل بها 

ال بــد مــن تــوافر بعــض الشــروط التــي 

لكــي یســمح تنفیــذهایجــب علــى الــدول 

فقـد قسـم . المرنـة یـاتباآلللها بالعمل 

  :فرعینإلىهذا المطلب 

  .القواعد المشتركة/ األولالفرع 

  . شروط المشاركة/ الفرع الثاني

  :القواعد المشتركة/ الفرع األول

إن وجــــــود التقــــــاطع عنــــــد تنفیــــــذ 

اآللیـات المرنـة فـان هـذا األمـر یتطلــب 

وجــــود قواعــــد أو مبــــادئ مشــــتركة یــــتم 

تـؤدي بموجبها تنفیذ هذه اآللیـات لكـي

  :الغرض منها وهذه القواعد تتمثل
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إن األعمــــــــال المحلیــــــــة یجــــــــب أن .١

تكـــــون لهــــــا األســــــبقیة عنــــــد تنفیــــــذ 

ــــــــــــررة بموجــــــــــــب  االلتزامــــــــــــات المق

  .البروتوكول

ـــــــــى قواعـــــــــد الســـــــــوق .٢ االتفـــــــــاق عل

لتصــــــــــریف وحــــــــــدات الخفــــــــــض ، 

فیجـــــــب ضـــــــمان تحدیـــــــد كمیـــــــات 

الخفض ووحدات خفض االنبعـاث 

لمشــــــاریع آلیــــــة التنفیــــــذ المشــــــترك 

دقة علــى وحــدات الخفــض والمصــا

مــــن خــــالل مشــــاریع آلیــــة التنمیــــة 

النظیفــة واعمــل بشــفافیة واالمتثــال 

لاللتزامـــــــــــــات المقـــــــــــــررة وكـــــــــــــذلك 

مســؤولیة البــائع والمشــتري وتعزیــز 

.األغراض البیئیة في البروتوكول

االمتثـــال لاللتـــزام القاضـــي بكتابــــة .٣

التقــاریر عــن االنبعاثــات والكمیــات 

.المحددة لوحدات الخفض

نظـــام االمتثـــال یجـــب أن یمنـــع إن .٤

نقـــــل وحـــــدات خفـــــض االنبعاثـــــات 

ألي طـــــــــــــرف یكـــــــــــــون متجـــــــــــــاوزا 

اللتزاماتــه المقــررة فــي البروتوكــول 

.

ومـــــن جهـــــة أخـــــرى فقـــــد وضـــــع 

مــؤتمر األطــراف الخــامس المنعقــد فــي 

بعــــــــض ٢٠٠٠بــــــــون والهــــــــاي عــــــــام 

القواعـــــد التـــــي تحكـــــم وتســـــیطر علـــــى 

  :سوق اآللیات المرنة وهي 

وســیطرة دولیــة الحاجــة إلــى مراقبــة .١

  .تشرف على تنفیذ هذه اآللیات 

ــــــــى .٢ وضــــــــع جــــــــزاءات تفــــــــرض عل

الطـــــرف الـــــذي یفشـــــل فـــــي تنفیـــــذ 

.التزاماته 

تحدید السقف الالزم لوفاء الطـرف .٣

.بالتزاماته 

.تحدید دور القطاع الخاص .٤

تحدید أساس لالنبعاثات عند تنفیذ .٥

المشــــاریع المعــــدة للقیــــام بخفــــض 

.االنبعاثات 

زمـــة االنبعاثـــات تحدیـــد كوتـــه أو ح.٦

.)١٠(الوطنیة للدول

  

شــــروط المشـــــاركة فـــــي / الفــــرع الثـــــاني

  :اآللیات المرنة

كي تتمكن الدول مـن المشـاركة ل

في اآللیات المرنة واالستفادة منهـا فـي 

خفــض انبعاثاتهـــا فــان الـــدول المدرجـــة 
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في المرفق األول یجب أن تتوافر فیهـا 

  :األهلیة الالزمة للمشاركة والتي تتمثل

تكـون الـدول قـد صـادقت أنیجب.١

  .على البروتوكول 

یجـــــب أن تكـــــون هنـــــاك حســـــابات .٢

دقیقــــة للكمیــــة المخصصــــة للدولــــة 

مقـــدرة بـــالطن مـــن انبعاثـــات ثـــاني 

.اوكسید الكاربون أو ما یعادلها 

یجــب أن تعمــل الــدول علــى إیجــاد .٣

ـــــــي لتقـــــــدیر انبعاثـــــــات  نظـــــــام محل

غــازات االحتبــاس الحــراري والعمــل 

.على إزالتها 

علــى الــدول أن تتخــذ ســجل یجــب .٤

وطنـــي لتســـجیل وحـــدات الكمیـــات 

المخصصة لإلزالة ویجب أن تقدم 

تقریــرا ســنوبأ عــن هــذه المعلومــات 

.)١١(إلى األمانة العامة لالتفاقیة 

إن جمیـــــع اآللیـــــات المرنـــــة فـــــي 

حقیقة األمر تعمل على أسس حسابیة 

لوحــدات الخفــض التــي یجــب تســجیلها 

فــــــــي ســــــــجالت وطنیــــــــة تنشــــــــئها دول 

المرفــــق األول مــــن البروتوكــــول وعلــــى 

هــــذه الــــدول تقــــع مســــؤولیة المحافظــــة 

إن مشـــــاریع التنفیـــــذ المشـــــترك . علیهـــــا

ومشـــــاریع آلیـــــة التنمیـــــة النظیفـــــة فـــــي 

حقیقـــة األمـــر تقومـــان باألســـاس علـــى 

ومن جهة أخرى فـان . هذه الحسابات 

تجـــارة االنبعاثـــات هـــي األخـــرى تعتمـــد 

لـة، على كمیة االنبعاثات الفائضة للدو 

لهـــــــذا یجـــــــب أن تتضـــــــمن الســـــــجالت 

كمیــــــــــات الخفــــــــــض المقــــــــــررة للدولــــــــــة 

لالمتثـــــــــــال ألهـــــــــــدافها المقـــــــــــررة فـــــــــــي 

.البروتوكول فـي نهایـة فتـرة االلتزامـات

إن الســـــــــــجالت الوطنیـــــــــــة یجـــــــــــب أن 

ــــــتم عقــــــده مــــــن  تتضــــــمن كــــــذلك مــــــا ی

صــــفقات بــــین الــــدول األطــــراف وعلــــى 

األمانـــة العامـــة لالتفاقیـــة هـــي األخـــرى 

مة لقید الصفقات مسك السجالت الالز 

التي تبرم بین األطـراف وتحدیـد مـا إذا 

كانـــــــــت الصـــــــــفقة ضـــــــــمن الضـــــــــوابط 

.    )١٢(المنصوص علیها في االتفاقیة 

موقف الدول من / المطلب الثالث

  :أقرار اآللیات المرنة

لقــــــد أفـــــــرزت المناقشــــــات التـــــــي 

دارت بشـــــــأن اآللیـــــــات المرنـــــــة ثالثـــــــة 

  :اتجاهات تمثلت

اد موقـــــــــــــــــف دول االتحـــــــــــــــــ/ أوالً 

  :األوربي
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لقد ركزت هذه الدول بدایة علـى 

أن یكــون الخفــض مــن خــالل األعمــال 

ـــــدول، وان اآللیـــــات المرنـــــة  المحلیـــــة لل

یجـــب أن تكـــون مكملـــة لتلـــك األعمـــال 

فأســـــاس الفــــــض  وفقــــــا لهــــــذا االتجــــــاه 

  .یكمن غي العمل الداخلي للدول

  :موقف دول المظلة/ ثانیاً 

حیـــــــث تمثـــــــل هـــــــذه المجموعـــــــة 

المتقدمـة مـن غیــر دول الـدول األخـرى 

االتحاد األوربي ، حیث أن هذه الـدول 

لـــم تـــر فـــي اآللیـــات المرنـــة أیـــة فائـــدة 

ترجى منها فـي خفـض نسـبة االنبعـاث 

علـــى أســـاس أن الخفـــض ســـیكون اقـــل 

ممـــا یجـــب وال یـــوازي كمیـــة االنبعــــاث 

للغــــازات ومــــن ثــــم ال یكــــون هنــــاك أي 

  .خفض باستخدام هذه اآللیات

٧٧مجموعــــــــــــــــــة دول / ثالثــــــــــــــــــاً 

  :والصین

لقد عدت هذه الدول آلیة التنمیة 

النظیفــة األســاس الــذي یجــب أن تقــوم 

إن هــذه الــدول . المرنــة اآللیــاتعلیــه 

تــرى انــه مــن خــالل هــذه اآللیــة یمكــن 

تحجــیم وتحدیــد اآللیتــین االخــرتین آلیــة 

التنفیـــــــــــــذ المشـــــــــــــترك والیـــــــــــــة تجـــــــــــــارة 

  .تاالنبعاثا

ویمكن إجمال مواقف الدول مـن 

فاالتجـاه : إلـى اتجـاهینخالل تقسیمها

األول یمثل الدول التي هي مـع العمـل 

باآللیـــــات المرنـــــة ویـــــرون إن اآللیـــــات 

المرنـــة یمكـــن أن تكـــون وســـیلة ناجحـــة 

  :للحد من االنبعاثات وبتمثل موقفهم

إن آلیــة تجــارة االنبعاثــات یمكنهــا .١

أن تقلــل مــن التحــول فــي خطــوط 

األساس ومن تسرب الكاربون من 

لــــى دول أخــــرى إBدول المرفــــق 

.Bمن دول المرفق 

إن التكـــــــــــالیف الكلیـــــــــــة لخفـــــــــــض .٢

االنبعاثـــات ســـتقل بمقـــدار یتــــراوح 

% .٨٠-% ٥٠بین 

إن اآللیــــات المرنــــة ســــتؤدي إلــــى .٣

اآلثـارإیجاد نوع مـن التـوازن بـین 

الضـــارة الناجمـــة عـــن االنبعاثـــات 

والفوائــد التــي تنــتج عنهــا فــي دول 

.Bمن غیر دول المرفق

اثـــات ســتدفع بقـــوة إن تجــارة االنبع.٤

نحـــو إیجـــاد اختراعـــات وابتكـــارات 
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ســریعة وبكلفــة اقــل وطــرق أفضــل 

.لخفض االنبعاثات 

إن آلیــــــــة التنمیــــــــة النظیفــــــــة مــــــــن .٥

الممكن أن تؤدي إلى زیادة مهمـة 

.في االستثمار في الدول النامیة 

أمـــا االتجـــاه الثـــاني یمثـــل الـــدول 

التـــي تقـــف بالضـــد مـــن إقـــرار والعمـــل 

  : یرون فهم.بهذه اآللیات

إن االهتمـــــــام بتجـــــــارة االنبعاثـــــــات .١

سیعطي للدول الصناعیة التي تعد 

ـــــــــر فـــــــــي ظـــــــــاهرة  المســـــــــاهم األكب

االحتبـــــاس الحـــــراري فائـــــدة مالیــــــة 

  .وخفض اقل 

إن دول مثـــــــــل روســـــــــیا وأوكرانیـــــــــا .٢

ستتمكن من بیع كمیات كبیـرة مـن 

االنبعاثــــات الفائضـــــة لــــدیها لـــــذلك 

.فان الخفض لن یحدث 

تتطلـــب ابتـــداء إن اآللیـــات المرنـــة.٣

أعمـــــال محلیـــــة اكبـــــر مـــــن الـــــدول 

المتقدمة لكي تكون لها القیادة من 

قبــل الــدول األغنــى ومــن المحتمــل 

إن یــــؤدي هــــذا إلــــى أن یقلــــل مــــن 

االختراعـــــات أكثـــــر مـــــن االتجـــــار 

باالنبعاثـــات وبطــــرق تكـــون بعیــــدة 

.عن ل المشكلة االنبعاثات 

إن تكالیف الخفـض یمكـن أن تقـل .٤

ع ولـذلك تكــون إلـى اقــل مـن المتوقــ

.اآللیات المرنة لیست ضروریة 

إن تجـــارة االنبعاثـــات تمیـــل بشـــكل .٥

اكبـــر إلـــى المحافظـــة علـــى الحالـــة 

الراهنــة فــي االنبعاثــات بــین الــدول 

  .)١٣(النامیة والدول المتقدمة

  

  

  :أنواع اآللیات المرنة/ المبحث الثاني

لقــد أقــر بروتوكــول كیوتــو ثالثــة 

مثـل بتجـارة المرنـة تتاآللیاتمن أنواع

االنبعاثــات والیــة التنمیــة النظیفــة والیــة 

التنفیــذ المشــترك التــي ســیتم بحثهــا فــي 

  :اآلتیةالمطالب الثالثة 

  تجارة االنبعاثات / المطلب األول

  آلیة التنمیة النظیفة/ المطلب الثاني

  التنفیذ المشترك  / المطلب الثالث

تجارة االنبعاثات / المطلب األول

)Emission Trading(:  

إن هــــذه اآللیــــة یقتصــــر تنفیــــذها 

ــــــــــــــــي  ــــــــــــــــى دول المرفــــــــــــــــق األول ف عل
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. البروتوكول وهي الدول المتقدمـة فقـط

فقــد ســمح البرتوكــول لهــذه الــدول ببیــع 

وشـــــــراء وحـــــــدات خفـــــــض االنبعاثـــــــات 

الفائضة عند الدولة ، وكذلك فیما بـین 

الشركات داخل الدولة الواحدة ن حیث 

یشــــتري مــــن لدیــــه انبعــــاث أكثــــر مــــن 

مســـموح بـــه مـــن الطـــرف الـــذي لدیـــه ال

  . )١٤(انبعاث اقل

لقـد تـم إقـرار هـذه اآللیـة بموجـب 

المــادة الســابعة عشــرة مــن البروتوكــول 

التــي أكــدت علــى أن مــؤتمر األطــراف 

فـــي االتفاقیـــة یجـــب أن یحـــدد المبـــادئ 

والطرق والقواعد ذات الصـلة باالتجـار 

باالنبعاثـــــات خاصـــــة تلـــــك اإلجـــــراءات 

واإلبــــــالغ وكتابـــــــة المتعلقــــــة بـــــــالتحقق 

إن دول . التقــــاریر عــــن هــــذا االتجــــار 

المرفــــق الــــذي ســــمح البروتوكــــول لهــــا 

بالمشاركة في هذه اآللیات لكي تتمكن 

مــن الوفــاء بالتزاماتهــا المقــررة بموجــب 

المادة الثالثة من البروتوكـول و اوجـب 

أن تكـــون هـــذه اآللیـــة مكملـــة لمـــا تقـــوم 

محلیـة وٕاجـراءاتبه الـدول مـن أعمـال 

  . فض انبعاثاتها لخ

إن المؤیـــدین لهـــذه اآللیـــة یـــرون 

  :لها مزایا ال بمكن إغفالها المتمثلة

تشـــــــــجیع الـــــــــدول علـــــــــى خفـــــــــض .١

انبعاثاتهــــــــــــــا باتخــــــــــــــاذ التـــــــــــــــدابیر 

واإلجــــراءات الوطنیــــة ممــــا یجعــــل 

تنفیـــــذها اقـــــل كلفـــــة مـــــن اآللیـــــات 

األخــــــرى كآلیــــــة التنمیــــــة النظیفــــــة 

)CDM.(  

مســــاعدة الــــدول التــــي تعجــــز عــــن .٢

لتزاماتهــــــــــــــا بموجــــــــــــــب الوفــــــــــــــاء با

البروتوكـــول مـــن خـــالل االســــتفادة 

مـــن الفـــائض فـــي انبعاثـــات الـــدول 

.األخرى 

إن هــــــذه اآللیــــــة یمكــــــن أن تكــــــون .٣

محفــــــــــزا للــــــــــدول لحمایــــــــــة البیئــــــــــة 

ولتحقیــــق المكاســــب مــــن الفــــائض 

.من جهة أخرى 

إقرار هذه اآللیـة سـیؤدي إلـى الحـد .٤

مـــــــن معارضـــــــة الـــــــدول المتقدمـــــــة 

للبروتوكــــــول مــــــن خــــــالل خفــــــض 

كــــــالیف تنفیــــــذ التزاماتهــــــا بشــــــكل ت

)١٥(.واضح 

فمــن خــالل هــذه اآللیــة ســتتمكن 

الـــــدول مـــــن الحصــــــول علـــــى كمیــــــات 
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محددة من وحدات الخفض من طـرف 

أخــر مــن دول المرفــق األول یمكــن أن 

یكـــون أیســـر وأســـهل للوفـــاء بالتزاماتهـــا 

بهــــــــداف االنبعاثــــــــات المقــــــــررة علــــــــى 

فقـــــد . األطـــــراف بموجـــــب البروتوكـــــول

ناقشــات التــي دارت بشــأن جــاء فــي الم

اآللیـــــــــات المرنـــــــــة للمصـــــــــادقة علـــــــــى 

مســـــــؤولیة البـــــــائع لوحـــــــدات الخفـــــــض 

والمشتري لهذه الوحدات من اجـل منـع 

البیع االحتیالي لرخص االنبعاث ومـن 

جهــة أخــرى تجنــب الضــعف فــي تنفیــذ 

هـذه اآللیـة فـي الحالـة التـي تكـون فیهـا 

الــــــــــــدولتان خــــــــــــار نظــــــــــــام االمتثــــــــــــال 

تان تقعــــــان تحــــــت النبعاثاتهــــــا، فالــــــدول

طائلــة المســؤولیة الــذي شــبهها الــبعض 

ـــــذي یتحمـــــل فیـــــه  بالمـــــال المســـــروق ال

المســــؤولیة كــــل مــــن البــــائع والمشــــتري 

  . لهذا المال

حیـــــث یرجــــــع الســـــبب الرئیســــــي 

إلقـــــرار االتفاقیـــــة لهـــــذه اآللیـــــة نتیجـــــة 

للضغط القوي من قبل الـدول المتقدمـة 

الصـــناعیة واألكثـــر غنـــى التـــي عـــدتها 

ة وقلیلـــــــــة التكـــــــــالیف وســـــــــیلة رخیصـــــــــ

ـــــــررة بموجـــــــب  لمواجهـــــــة أهـــــــدافها المق

البروتوكـــول مـــن خـــالل شـــراء الفـــائض 

أكثـــــــر مـــــــن أن تعمـــــــل علـــــــى خفـــــــض 

.)١٦(انبعاثاتها 

آلیة التنمیة النظیفة/ المطلب الثاني

)Clean Development Mechanism(:

إن هذه اآللیة تتیح لدول المرفق 

األول خفـــــض انبعاثاتهـــــا مـــــن غـــــازات 

س الحـــــــــراري النامیـــــــــة عـــــــــن االحتبـــــــــا

صـــــــــــناعتها للوصـــــــــــول إلـــــــــــى نســـــــــــب 

التخفـــــــیض المحـــــــددة لهـــــــا مـــــــن خـــــــال 

المشـــــــــــاركة فـــــــــــي مشـــــــــــاریع خفـــــــــــض 

االنبعاثـــــات فــــــي الــــــدول النامیــــــة عــــــن 

  :طریق

نقـــــل وتــــــوطین تكنولوجیــــــا نضــــــیفه .١

لخفـــض انبعـــاث غـــازات االحتبـــاس 

  .الحراري على الدول النامیة

إصــدار أو تحریــر شــهادات تعــادل .٢

ل بطاقــات نســب الخفــض علــى شــك

تســـــــــــــمى ) Credits( ائتمـــــــــــــان 

ــــــــــــض االنبعاثــــــــــــات  شــــــــــــهادات خف

.المصدقة

تســــــــــــــــــتخدم دول المرفــــــــــــــــــق األول .٣

شــــــهادات الخفــــــض لإلســــــهام فــــــي 

االمتثـــــــال لبلـــــــوغ نســـــــب الخفـــــــض 
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المحـــددة لهـــا فـــي البروتوكـــول مـــن 

خـــــــالل شـــــــرائها بأســـــــعار تحـــــــددها 

.أسواق الكاربون 

الشــــروع یكــــون مشــــروعا اســــتثماریا .٤

شــروع ویمیــز طرفــاه شــركاء فــي الم

الطــــرف المضــــیف للمشــــروع باســــم 

)Hosting Country (

والطــــــــرف األخــــــــر وهــــــــو الطــــــــرف 

المســــــتثمر ویســــــمى بالشــــــریك فــــــي 

المشروع 

)ProjectParticipant()١٧( .

إن آلیــــــة التنمیــــــة النظیفــــــة فــــــي 

حقیق األمر تسمح لدول المرفق األول 

بتنفیــذ مشــاریع لخفــض االنبعاثــات فــي 

دول المرفـــــق أقـــــالیم الـــــدول مـــــن غیـــــر 

األول ، حیــث یضـــمن تحقــق الخفـــض 

من خالل هذه المشاریع لمساعدة دول 

المرفـــــــق األول لمواجهـــــــة التزاماتهـــــــا ، 

وتســــاعد مــــن جهــــة أخــــرى الــــدول مــــن 

دول المرفــــــــــق األول للوصــــــــــول إلــــــــــى 

التنمیـــــــة المســـــــتدامة والمســـــــاهمة فـــــــي 

. تحقیق الغرض النهائي من االتفاقیـة 

٢٠٠١فقـــد ركـــز مـــؤتمر مـــراكش عـــام 

علـــــــــى الــــــــــدول أن تتبنــــــــــى األنشــــــــــطة 

والمشـــاریع فـــي هـــذا اإلطـــار والمتمثلـــة 

فــــي زراعــــة الغابــــات وٕاعــــادة زراعتهــــا 

ضـــمن المشـــاریع التـــي تقـــام فـــي إطـــار 

آلیــة التنمیــة النظیفــة فیمــا یتعلــق بفتــرة 

قـــــــــررة بموجـــــــــب االلتـــــــــزام األولـــــــــى الم

–٢٠٠٨البروتوكــــــــــول للفتــــــــــرة مــــــــــن 

إن هـــذه المشـــاریع یجـــب أن . ٢٠١٢

تتضــــمن علــــى ســــبیل المثــــال مشــــاریع 

كهربـــــــة األریــــــــاف باســــــــتخدام الطاقــــــــة 

الشمسیة ن فمن المتوقـع أن تتـیح هـذه 

ـــــــــة اســـــــــتثمارات للـــــــــدول النامیـــــــــة  اآللی

وخاصــــــــــــة فــــــــــــي القطــــــــــــاع الخــــــــــــاص 

ــــــــا  وتشــــــــجیعها علــــــــى نقــــــــل التكنولوجی

)١٨(.ئة الصدیقة للبی

إن الهـدف الــذي تبغـي األطــراف 

  :تحقیقه من إقرار هذه اآللیة یتمثل

تحقیــق الغــرض مــن االتفاقیــة فــي .١

خفـــــض االنبعـــــاث للوصـــــول إلـــــى 

تــوازن فــي تركیبــة الغــالف الجــوي 

.  

إیجـاد نـوع مـن التـوازن بـین الـدول .٢

المتقدمــــــــة التــــــــي تعــــــــد المســــــــبب 

الرئیســـــــــــي لظـــــــــــاهرة االحتبـــــــــــاس 

مـن خـالل الحراري والدول النامیة
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إنشاء مشاریع التنمیة النظیفة فـي 

ــــدول النامیــــة ومســــاعدتها علــــى  ال

ــــــــــــدول  التطــــــــــــور ، ومســــــــــــاعدة ال

المتقدمــة لتنفیــذ التزاماتهــا بخفــض 

إن هــذه المشــاریع فــي . االنبعــاث 

حقیقـــة األمـــر ال بـــد مـــن أن تقـــوم 

وتعتمـــــد علـــــى المبـــــادئ القانونیـــــة 

المتمثلــــــة باإلنصــــــاف والشــــــمولیة 

شــاركة الطوعیــة وعــدم التمیــز والم

للــدول النامیــة واســتقاللیة التمویــل 

)١٩(.المالي 

أمـــا الشـــروط الالزمـــة للمشـــاركة 

فــــــي مشــــــاریع آلیــــــة التنمیــــــة النظیفـــــــة 

  :تتمثل

موافقــــــــــة األطــــــــــراف علــــــــــى هــــــــــذه .١

المشـــــاریع التـــــي یمكـــــن الحصـــــول 

. علیهــــا مــــن التــــراخیص الوطنیــــة 

حیـــث أن هـــذه المشـــاریع یجـــب أن 

دى في تكون ذات فائدة وبعیدة الم

الحـــــــــد مـــــــــن ظـــــــــاهرة االحتبـــــــــاس 

  .الحراري 

إن مشــاریع التنمیـــة النظیفــة یجـــب .٢

أن تســــــتند إلــــــى مشــــــاریع محــــــددة 

وشـــــــــفافة وواضـــــــــحة مـــــــــع حفـــــــــظ 

وصیانة خطـوط األسـاس النبعـاث 

.الغازات 

یجــــــب أن تعتمــــــد هــــــذه المشــــــاریع .٣

علــــى نظــــام للمراقبــــة دقیــــق لجمــــع 

.البیانات عن االنبعاثات الحقیقیة 

ین فـــي تنفیـــذ یجـــب علـــى المشـــارك.٤

المشــــــــــــروع أن یقومــــــــــــوا بوضــــــــــــع 

التصــامیم التـــي یجــب أن تتضـــمن 

وصـــف لخطـــوط األســـاس  وخطـــة 

المراقبــــة وتــــدلیل التــــأثیرات البیئیــــة 

ووصـــف الفائـــدة المرجـــوة مـــن هـــذا 

.)٢٠(المشروع

مـــع ذلـــك فـــان هنـــاك مـــن ینتقـــد 

هــــــذه اآللیــــــة علــــــى أســــــاس إن الــــــدول 

المتقدمة من خاللها یمكنها أن تتجنب 

لیة فــي بلــدانها ممــا یــؤدي إلــى المســؤو 

زیــــادة االنبعاثــــات مـــــن خــــالل كســـــبها 

الفـــائض المتـــوافر لـــدي الـــدول النامیـــة 

بعبـــارة أخـــرى ســـتكون انبعاثـــات الـــدول 

المتقدمـــة المنفـــذة لهـــذه المشـــاریع اكبـــر 

ممــــا هـــــي علیـــــه فـــــي حـــــین إن الـــــدول 

النامیــة غیــر ملزمــة بــالخفض فــي هــذه 

–٢٠٠٨( المرحلة أي الفتـرة مـا بـین 

ومـــن الجـــدیر بالـــذكر فقـــد ) . ٢٠١٢
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٢٠٠٧ســـجل حتـــى حزیـــران مـــن عـــام 

مشـروعا آللیـة التنمیـة ٦٤٥ما یقـارب 

  )٢١(.بلدا ٤٤النظیفة في 

وأخیــرا ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن هــذه 

اآللیــة تمــنح الــدول المتقدمــة مــن إقامــة 

المشــاریع التنمویـــة فــي البلـــدان النامیـــة 

لخفض وفقا لتكنولوجیا الصدیقة للبیئة

االنبعاثات بدال مما كانت متجهـه إلیـه 

الــــــــدول النامیــــــــة لتكنولوجیــــــــا العالیــــــــة 

االنبعاثــــــــــات ویحســــــــــب الفــــــــــرق فــــــــــي 

االنبعاثــــات لصــــالح الدولــــة الصــــناعیة 

  )٢٢(.لخفض نسبة انبعاثاتها 

التنفیذ المشترك  /المطلب الثالث

)Joint Implementation(:  

إن الـــــــــدول الصـــــــــناعیة تمتلـــــــــك 

مكـن أن تسـتثمرها فـي تقنیات متقدمة ی

دولــــــــة صــــــــناعیة أخــــــــرى فــــــــي تقلیــــــــل 

االنبعاثـــــــات فیحســـــــب لصـــــــالحها فـــــــي 

مقابلــــــــة التزاماتهــــــــا المقــــــــررة بموجــــــــب 

فقــد عرفــت المــادة الثالثــة . البروتوكــول

مـــن البرتوكـــول التـــي تســـم مـــن خاللهـــا 

للدول الصناعیة إلـى خفـض انبعاثاتهـا 

مـــــــن خــــــــالل التعــــــــاون فــــــــي مواجهــــــــة 

مثـــــال تقـــــوم التزاماتهـــــا فعلـــــى ســـــبیل ال

ألمانیـــا بتمویـــل مشـــاریع كفـــاءة الطاقـــة 

فــــي روســــیا أو النــــرویج هــــي األخــــرى 

یمكنها تمویل مشاریع الطاقة المتجددة 

فـــــــــي هنغاریـــــــــا التـــــــــي تولـــــــــد خفـــــــــض 

االنبعاثــــات فــــي ظــــل ظــــروف محــــددة 

یمكن أن تسب على الدول التـي تمـول 

منها ، إن هذه الوسیلة یمكن أن تكون 

د نســـــب أكثـــــر كفـــــاءة اقتصـــــادیة لتولیـــــ

تخفـــیض االنبعاثـــات اإلجمالیـــة للـــدول 

ففـــــــــي هــــــــذه اآللیـــــــــة إن . الصــــــــناعیة 

صــاحب المشــروع هــو   األولالطــرف 

الــــذي یســــتفید مــــن التكلفــــة المنخفضــــة 

لتحقیــق التزاماتــه ، أمــا الطــرف األخــر 

وهــــــــو الطــــــــرف المضــــــــیف للمشــــــــروع 

فیســتفاد مــن االســتثمار األجنبــي علــى 

ئة أرضه ونقل التكنولوجیا الصدیقة للبی

فقد نصت المـادة السادسـة ، إلى أرضه

مـــن البروتوكـــول علـــى جـــواز أن یقـــوم 

أي طــــــرف مــــــدرج فــــــي المرفــــــق األول 

لغــــرض الوفــــاء بالتزاماتــــه فــــي خفــــض 

االنبعاثات أن ینقل إلى طرف أخر أو 

یحصــــــل منــــــه علــــــى وحــــــدات خفــــــض 

انبعاثاتــــــه الناجمــــــة عــــــن المشــــــروعات 

الهادفة إلى خفض االنبعاثـات البشـریة 
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ن غـــــــــازات االحتبـــــــــاس المصـــــــــدر مـــــــــ

الحــــــراري أو تعزیــــــز إزالتهــــــا بواســـــــطة 

البوالیــع فــي أي قطـــاع مــن القطاعـــات 

  : االقتصادیة وبشروط

یجـــــب أن یتـــــیح المشـــــروع خفضـــــا .١

ـــــات أو علـــــى  حقیقیـــــا فـــــي االنبعاث

األقـــــل تعـــــزز مـــــن عملیـــــات إزالـــــة 

الغــــازات الدفیئــــة بواســــطة البوالیــــع 

  ).الغابات(والمستودعات 

قـــــة الدولـــــة أن یـــــتم المشـــــروع بمواف.٢

. المضیفة

أال یصــل طــرف علــى أیــة وحــدات .٣

خفــــض االنبعاثــــات إذا لــــم یمتثـــــل 

اللتزاماتــه بموجــب المــادة الخامســة 

والمــــادة الســــابعة المتعلقــــة بوضــــع 

نظـــــام وطنـــــي لتقـــــدیر االنبعاثـــــات 

وتقدیم قائمة رد سـنویة لالنبعاثـات 

.وٕازالتها

إن یكـــــون الصـــــول علـــــى وحـــــدات .٤

الخفــــــــــــض االنبعاثــــــــــــات مكمــــــــــــال 

جــراءات محلیــة تقــوم بهــا الدولــة إل

لغــــرض تلبیــــة االلتزامــــات المقــــررة 

)٢٣(.بخفض االنبعاثات 

إن األســـــاس القـــــانوني العتمـــــاد 

هذه اآللیة یرجع فـي حقیقـة األمـر إلـى 

اتفاقیــة األمـــم المتحــدة اإلطاریـــة بشـــأن 

التــي ســمت ١٩٩٤تغیــر المنــاخ لعــام 

ألطرافهــــا فــــي العدیــــد مــــن نصوصــــها 

ابیر مختلفـــــــــة بتنفیـــــــــذ سیاســـــــــات وتـــــــــد

ومشــــــــــتركة لتحقیــــــــــق الغــــــــــرض مــــــــــن 

حیــــــث یــــــتم تنفیــــــذ هــــــذا . )٢٤(االتفاقیـــــة

المشــــروع مــــن خــــالل تقــــدیم األطــــراف 

المعنیـــــة معلومـــــات تتعلـــــق بالمشـــــروع 

المــراد قیامــه مــن حیــث االســم والمكــان 

الـــذي ســـیتم تنفیـــذه فیـــه وســـنة تســـجیله 

لغــرض الصــول علــى موافقــة األطــراف 

المعنیــــــــة والتأكــــــــد مــــــــن أن المشــــــــروع

ومـن . سیؤدي إلـى خفـض االنبعاثـات 

جهة أخرى یجـب علـى المشـاركین فـي 

المشــــروع أن یقــــدموا الوثــــائق المتعلقــــة 

هـــذا النشـــاط علـــى البیئـــة آثـــاربتحلیـــل 

العـــابرة للـــدود وفقـــا آثـــارهبمـــا فـــي ذلـــك 

التـــــــــي یقررهـــــــــا الطـــــــــرف لإلجـــــــــراءات

  .المضیف

فقــــد أجــــاز البروتوكــــول للطــــرف 

افیة المضــیف الطلــب مــن اللجــة اإلشــر 

وهـــــي لجنـــــة أنشـــــأت بموجـــــب المـــــادة (
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السادســـة مـــن البروتوكـــول تتـــألف مـــن 

عشــــــــــــــرة أعضــــــــــــــاء مــــــــــــــن أطــــــــــــــراف 

مـــــــــــن التحقـــــــــــق مـــــــــــن ) البروتوكـــــــــــول

التخفیضــــــات التــــــي أنجزهــــــا وبعــــــد أن 

ینهـي التحقـق یجـوز للطـرف المضــیف 

أن یصدر وینقل وحـدات الخفـض بـین 

المشـاركین فـي المشـروع أو ینقلهـا إلـى 

ق المشاركین في المستثمرین وفقا التفا

إن قـــرار اللجنـــة یعـــد قـــرار . المشـــروع 

یــوم مــن التــاریخ الــذي ١٥نهائیــا بعــد 

. لعامـــة الجمهـــور االطـــالع علیـــهأتـــیح

إلتاحــةحیــث یعــد هــذا األمــر ضــروریا 

الفرصة للتعلیق علـى النتـائج المتحققـة 

والتأكـــد مـــن تحقیـــق المشـــروع لخفـــض 

االنبعاثــــــات وحمایــــــة البیئــــــة وضــــــمان 

فیضـــات إلـــى أســـس عادلـــة اســـتناد التخ

أمــــا إذا لــــم .قابلــــة للمراجعــــة والتعــــدیل 

یـوف الطـرف المضــیف بالتزاماتـه فیــتم 

التحقــــــق مــــــن قبــــــل اللجنــــــة اإلشــــــرافیة 

مباشـــــــرة وال یجـــــــوز ألي طـــــــرف مـــــــن 

المشـاركین فـي المشـروع أن یصــدر أو 

ینقـــــل وحـــــدات خفـــــض االنبعاثـــــات إال 

.)٢٥(عند الوفاء بالتزاماته 

  المبحث الثالث

  ات اآللیات المرنةتطبیق

فــي إقرارهــابعــد اآللیــاتهــذه إن

البروتوكـــول بـــدأت الـــدول العمـــل بهـــا، 

عالمشــــــاریفقــــــد تــــــم تنفیــــــذ عــــــدد مــــــن 

بالیـــة التنمیـــة النظیفـــة وتجـــارة المتعلقــة

االنبعاثــــــات التــــــي ســــــیتم بحثهــــــا فــــــي 

  : اآلتیةالمطالب الثالثة 

اتفــــاق البنــــك الــــدولي / المطلــــب األول

  .یةمع شركة ایكارو المصر 

ـــــــب الثـــــــاني اإلمـــــــارات العربیـــــــة / لمطل

  .المتحدة وتطبیق آلیة التنمیة النظیفة

سوق الكاربون وتجارة / المطلب الثالث

  .االنبعاثات

اتفاق البنك الدولي / المطلب األول

  :مع شركة ایكارو المصریة

فقد وقع البنك الدولي أول اتفـاق 

لشـــــراء تخفیضـــــات غـــــازات االحتبـــــاس 

ل مشـروع الحراري مـن مصـر مـن خـال

لطمـــر المخلفـــات الصـــلبة فـــي المـــدن، 

حیث أن هذا المشروع سیساعد منطقة 

القاهرة علـى تفـادي تولیـد غـاز المیثـان 

التـــي تعـــد قدرتـــه علـــى المســـاهمة فـــي 

ظــاهرة االحتبــاس الحـــراري بمــا یقـــارب 

  .ضعفا أكثر من الكاربون٢١
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فبموجـــــــب هـــــــذا االتفـــــــاق تبیـــــــع 

الجهـــة المنفـــذة للمشـــروع وهـــي الشـــركة 

ـــــــات ایكـــــــارو ا لمصـــــــریة لتـــــــدویر النفای

)ECARU ( لصــــــــــــندوق الكــــــــــــاربون

والمشــاركین فیــه هــم كــل مــن (األوربــي 

ایرلندا، لوكسمبورغ، البرتغال، المنطقة 

الفلمنكیـــــــــة، وشـــــــــركة ســـــــــتاكر التـــــــــت 

الــــذي یشــــرف علــــى إدارتــــه )  النــــرویج

طنـــــــا مـــــــن ٣٢٥٤٨٠البنـــــــك الـــــــدولي 

مكافئ الكاربون من تخفیضات غازات 

حیــث قــال رئـــیس ، ارياالحتبــاس الحــر 

فریق العملیات لمشروعات آلیة التنمیة 

النظیفــــــة فــــــي البنــــــك الــــــدولي لتمویــــــل 

خفض الكاربون، إن هذا المشروع یعـد 

نموذجـــــا لمـــــا یمكـــــن انجـــــازه فـــــي دول 

أخــرى ویــذكر إن هنــاك مــا یقــارب مــن 

مدینـــة فـــي الـــدول النامیـــة یمكنهـــا ٢٠

االســتفادة مــن هــذا المشــروع لتخفــیض 

ففـي عـام . ن غاز المیثـان انبعاثاتها م

بـــــــدأ المشـــــــروع بالعمـــــــل وبـــــــدا ٢٠٠٨

بإنتـــــاج األســـــمدة مـــــن هـــــذه المخلفـــــات 

  .التي یتم بیعها إلى المزارعین

ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى فقـــــــد قـــــــال 

الـــدكتور هشـــام شـــریف رئـــیس الشـــركة 

إن مشــــــــروع النفایــــــــات هــــــــذا ســــــــیعود 

بالمنـــــــــافع االجتماعیـــــــــة واالقتصـــــــــادیة 

قـد سـل باإلضافة إلى المنافع البیئیـة ول

هــــذا المشــــروع بعــــد أن وافقــــت الدولــــة 

المضیفة مصر علیه لیسـجل كمشـروع 

  ..من مشاریع آلیة التنمیة النظیفة 

إن صــندوق الكــاربون هــو الــذي 

یعد مشتریا للكاربون من هذا المشـروع 

ولقــد وقــع البنــك الــدولي لإلنشــاء علــى 

المشـــروع بوصـــفه القـــیم علـــى صـــندوق 

ت الكـــــاربون األوربـــــي لشـــــراء تخفیضـــــا

االنبعاثـــات مـــن شـــركة ایكـــارو المنـــوط 

فقد تم العمل بهذا . بها تنفیذ المشروع 

وبقــــــدرة ٢٠٠٧الصــــــندوق منــــــذ عــــــام 

ملیـــون یـــورو وســـیقوم ٥٠مالیـــة تقـــدر 

هــــــذا الصــــــندوق بشــــــراء التخفیضــــــات 

لغـــــــــازات االحتبــــــــــاس الحــــــــــراري مــــــــــن 

المشــــــــــروعات التــــــــــي تقــــــــــام بموجــــــــــب 

البروتوكــــــــول للتخفیــــــــف مــــــــن اآلثــــــــار 

  )٢٦(.ة عن تغیر المناخالضارة الناجم

اإلمارات العربیة / المطلب الثاني

  :المتحدة وتطبیق آلیة التنمیة النظیفة

أولفقــــــد أقامــــــة إمــــــارة الشــــــارقة 

مشــروع لهــا فــي إطــار مشــاریع التنمیــة 
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النظیفــــة، فكــــان هــــذا المشــــروع حقیقــــة 

مفعوال لالتفاقیات الدولیـة  التـي تهـدف 

أساســـــا إلـــــى حمایـــــة البیئـــــة ومواجهـــــة 

إن آللیــة . ار الضــارة لتغیــر المنــاخاآلثــ

مـن حیـث أنهـا أهمیتهاالتنمیة النظیفة 

األداة التـــــي تنقـــــل عبرهـــــا التكنولوجیـــــا 

الصـــــدیقة للبیئـــــة لتخفیـــــف االنبعاثـــــات 

وامتصــــــــــاص غــــــــــاز ثــــــــــاني اوكســــــــــید 

  . الكاربون من الغالف الجوي

لقــد اعتمــدت اللجنــة العلیــا آللیــة 

ــــــــة فــــــــي عــــــــام  ٢٠٠٧التنمیــــــــة النظیف

علـــــى مطمـــــر نفایـــــات إمـــــارة الموافقـــــة 

الشـــارقة الـــذي اســـتخدمت فیـــه معـــدات 

 (Smell Well System)تعـرف

إن مــــــــن أهــــــــم مــــــــا تتمیــــــــز بــــــــه هــــــــذه 

التكنولوجیـــا أنهـــا تســـاعد علـــى تحویـــل 

المحــیط الحیــوي داخــل مرمــى النفایــات 

وتهویتـــه والحفـــاظ علـــى نســـبة مالئمـــة 

مـــن بخـــار المـــاء فـــي مرمـــى النفایـــات 

قیقــة األمــر فتســاعد هــذه التقنیــة فــي ح

على الحد من األبخرة المتصـاعدة مـن 

وبهــدف االســتفادة مــن . هــذه النفایــات 

آلیــــــة التنمیــــــة النظیفــــــة شــــــكلت دولــــــة 

اإلمــــــــارات العربیــــــــة المتحــــــــدة اللجنــــــــة 

الوطنیــــة الدائمــــة العلیــــا آللیــــة التنمیــــة 

النظیفــــــة التــــــي تعــــــد نقطــــــة االرتبــــــاط 

إن هـــذه اللجـــة تخـــتص بمـــا . الوطنیـــة 

  : یلي

أن نشــاط  أي مشــروع التأكــد مــن.١

فــي إطــار التنمیــة النظیفــة یســاعد 

فــي تحقیــق التنمیــة المســتدامة فــي 

  . الدولة

التأكـــد مــــن أنشـــطة مشــــاریع آلیــــة .٢

التنمیــــة النظیفــــة تــــؤدي إلــــى نقــــل 

ـــــــــــة  ـــــــــــا الصـــــــــــدیقة للبیئ التكنولوجی

  .)٢٧(السلیمةو المأمونة 

سوق الكاربون وتجارة / المطلب الثالث

: االنبعاثات

تــي أجریــت لتقیــیم إن األبحــاث ال

آلیـــــة ٢٠٠فعالیـــــة وتكلفـــــة أكثـــــر مـــــن 

مختلفة للحد مـن االنبعاثـات بدایـة مـن 

زیــــادة كفــــاءة الســــیارات إلــــى اســــتخدام 

الطاقـــة النوویـــة تشـــیر إلـــى أن ضـــمان 

الوصـــول إلـــى المســـتویات التـــي یؤكــــد 

ــــدولي أنهــــا الزمــــة لتجنــــب  المجتمــــع ال

العواقب المأسـاویة المترتبـة علـى تغیـر 

تقــوم إال مــن خــالل العمــل المنــاخ لــن 

العـــالمي المنســـق وان كـــل منطقـــة فـــي 
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العــــالم یمكنهــــا المســــاهمة فــــي تحقیــــق 

األهداف المطلوبة في الحد من اآلثـار 

إن العـــالم فـــي .الضـــارة لتغیـــر المنـــاخ 

حقیقـــة األمـــر قـــادر علـــى تحقیـــق هـــذا 

الهــــــدف وتحمــــــل التكــــــالیف مــــــن دون 

وطبقـــا . الحاجــة إلـــى الحـــد مــن النمـــو 

راســات فــان الفــرص لتثبیــت ألحــدث الد

ـــــــة عنــــــــد  حجــــــــم االنبعاثــــــــات الكاربونیـ

ســیكون بحلــول ١٩٩٠مســتویات عــام 

فـــــي حقیقـــــة األمـــــر إن . ٢٠٣٠عـــــام 

ــــــــةتحســــــــن  الكــــــــاربون یتطلــــــــب إنتاجی

تحســـین إنتاجیـــة األرض مـــن الغابـــات 

التـــــي تمـــــتص الكربـــــون مـــــن الغـــــالف 

% ٤٠الجـــوي وربمـــا تشـــكل أكثـــر مـــن 

مـــــــن فـــــــرص الحـــــــد مـــــــن االنبعاثـــــــات 

٢٠٢٠اربونیة من اآلن وحتى عـام الك

إن عدم الحـرص علـى إدارة الغابـات . 

ـــــــالزم التـــــــي یقـــــــع  ـــــــة بالقـــــــدر ال المداری

معظمهـــــا فـــــي البلـــــدان النامیـــــة والتـــــي 

تتعـــــرض لضـــــغوط تـــــدفعها إلـــــى إزالـــــة 

الغابـــــــات لتـــــــوفیر األراضـــــــي الالزمـــــــة 

إلغــراض اقتصــادیة أخــرى فلــن نــتمكن 

آبـــدا مـــن الحـــد مـــن االنبعاثـــات ، لهـــذا 

بــــد مــــن مســــاعدة المــــزارعین مــــن  فــــال 

البرازیــــل إلــــى جنــــوب شــــرق آســــیا فــــي 

استخدام األراضـي بإنتاجیـة اكبـر ومـن 

ثم للحـد مـن الضـغوط التـي یتعرضـون 

لهــــا وال بــــد مــــن یكــــون هــــذا جــــزء مــــن 

  .)٢٨(الحل

إن شــــراء األرصــــدة الدائنــــة فــــي 

آلیـــــة تجـــــارة االنبعاثـــــات ســـــیكون مـــــن 

الســهل علــى الــدول الغنیــة شــرائها مــن 

خفض انبعاثاتها اال هذه الطریقـة اجل

. ســـــــتكون مجـــــــرد تـــــــرخیص للتلـــــــوث 

وبســـــــبب انهیـــــــار االتحـــــــاد الســـــــوفیتي 

الســــــابق فــــــان االنبعاثــــــات فــــــي بلــــــدان 

االتحـــــاد الســـــوفیتي الســـــابق هـــــي اقـــــل 

بكثیــــــر، وبموجــــــب بروتوكــــــول كیوتــــــو 

ســـــیكون لهـــــا فـــــائض فـــــي االنبعاثـــــات 

–٢٠٠٨للفتــــرة األولــــى مــــن االلتــــزام 

لك فــــان كــــل مــــن نتیجــــة لــــذ. ٢٠١٢

روسیا وأوكرانیا سیكون لها فـائض فـي 

االنبعاثــات الن انبعاثاتهــا ســتكون اقــل 

حیـــــث . ١٩٩٠مـــــن مســـــتویاتها لعـــــام 

ســتتمكن هــذه الــدول مــن بیــع الفــائض 

-% ٥٠مـــــــــــن انبعاثاتهـــــــــــا بنســــــــــــبة 

فقـــــــد . ٢٠١٢بحلـــــــول عـــــــام % ١٢٠

الوالیـــات المتحـــدة عزمهـــا شـــراء أبـــدت
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هـــذا الفـــائض مـــن اجـــل التوصـــل إلـــى

نســبة كبیــرة مــن التزاماتهــا فــي مواجهــة 

  . )٢٩(الحد من انبعاثاتها

مـــــن جهـــــة أخـــــرى فقـــــد اشـــــترت 

٤مـا یقـارب ٢٠٠١هولندا في نیسان 

میكــــا طــــن مــــن انبعاثــــات غــــاز ثــــاني 

اوكســید الكــاربون مـــن بولنــدا ورومانیـــا 

فتجارة االنبعاثات تعد نظامـا .والتشیك 

للحصـــص قابـــل للتـــداول ویعتمـــد علـــى 

محـــددة فـــي المرفـــق الثـــاني الكمیـــات ال

مــــــن البروتوكــــــول والخاصــــــة بخفــــــض 

  )٣٠(.االنبعاثات والحد منها

صـــدر تقریـــر ٢٠٠٧ففـــي عـــام 

عـــن البنـــك الـــدولي أشـــار فیـــه إلـــى أن 

الـــدول النامیـــة كانـــت قـــد اســـتفادة مـــن 

٥سوق الكاربون مالیا بمـا یقـارب مـن 

ومـن . ٢٠٠٦ملیارات دوالر فـي عـام 

فیـــــذي جهـــــة أخـــــرى أشـــــار األمـــــین التن

التفاقیــــة تغیــــر المنــــاخ إلــــى أن إذا مــــا 

ــــــــــة بخفــــــــــض  التزمــــــــــت البلــــــــــدان الغنی

بحلـــــول عـــــام % ٦٠انبعاثاتهـــــا بنســـــبة 

١٩٩٠قیاســا بمســتویاتها عــام ٢٠٥٠

وقامـــــــت بشــــــــراء نصــــــــف تخفیضــــــــات 

االنبعاثات في البلدان النامیة فان ذلك 

ســـــــــیؤدي إلـــــــــى تـــــــــدفق مـــــــــالي یقـــــــــدر 

ملیار دوالر لخیـارات آلیـة التنمیـة ١٠٠

إن تجــارة الكــاربون تتضــمن . یفــة النظ

ســـــوقا دولیـــــا للكـــــاربون وفیهـــــا أســـــعار 

محددة لطن الكاربون الذي یتم إطالقه 

.في الو من قبل الدول الصناعیة

في هذه الحالـة یكـون البـائع مـن 

الـدول ذات االنبعاثـات المنخفضـة إلـى 

المشـــــــــتري الـــــــــذي ســـــــــیكون صـــــــــاحب 

ـــــــات المتزایـــــــدة بینمـــــــا الســـــــلعة  االنبعاث

ز ثــــاني اوكســــید الكــــاربون ســـتكون غــــا

والســعر ســیكون حســب قواعــد العــرض 

فقد تعاقدت الدول النامیة في . والطلب

علـــى خفـــض لالنبعاثـــات ٢٠٠٧عـــام 

لغــازات االحتبــاس الحــراري بمــا یقــارب 

ملیــــار طــــن وهــــو یمضــــي قــــدما علــــى 

المســـار الصـــحیح إلضـــافة تخفیضـــات 

أخـــرى قـــدرها ملیـــار طـــن بحلـــول عـــام 

٣١(٢٠١٢(.  

  

  

  

  : الخاتمة
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اآللیــاتبعــد ان تــم البحــث فــي 

عــرض إلــىالمرنــة فــال بــد فــي الختــام 

بعــــــــــــض االســــــــــــتنتاجات التــــــــــــي تــــــــــــم 

استخالصــــــها مــــــن البحــــــث ومــــــن ثــــــم 

  .بعض التوصیات إلىاإلشارة

آلیـــــــاتالمرنـــــــة تعـــــــد اآللیـــــــاتإن.١

اقتصــــادیة تمكــــن الــــدول المتقدمــــة 

بالتحدیــــــــد مــــــــن تنفیــــــــذ التزاماتهــــــــا 

بخفــــــــض انبعاثاتهــــــــا بكلفــــــــة أقــــــــل 

  .ر اقل وخسائ

علـــى الـــرغم مـــن اآللیـــاتهـــذه إن.٢

أنهـاالسلبیات التي تم تأشیرها من 

مـــن أكثـــرســـتكون داعمـــة للتلـــوث 

انهـــا مـــع ذلـــك ال بـــد إالتحـــد منـــه 

منهـــــا لكـــــي تكــــــون محفـــــزا للــــــدول 

.المتقدمة للمصادقة على االتفاقیة

المرنـة علـى الـرغم مــن اآللیـاتإن.٣

ســـتحد مـــن النمـــو فـــي الـــدول أنهـــا

انهـــا فـــي الوقـــت نفســـه إالالنامیـــة 

ســتكون داعمــة للــدول النامیــة مــن 

الصــــدیقة االتكنولوجیــــخــــالل نقــــل 

واالســــتثمار بمــــا هــــو إلیهــــاللبیئــــة 

فـــــائض مـــــن انبعاثاتهـــــا باســـــتخدام 

. التنمیة النظیفة إلیة

وخاصــة فــي فتــرة اآللیــاتهــذه إن.٤

٢٠١٢–٢٠٠٨األولــــىااللتــــزام 

لن تكون مساعدة األمرفي حقیقة 

الن الــدول المتقدمــة علــى الخفــض

وهـــــي المســـــبب الرئیســـــي لظـــــاهرة 

ستشــتريألنهــااالحتبــاس الحــراري 

.األخرىالفائض من الدول 

اآللیــــاتومــــن خــــالل دراســــة هــــذه .٥

وصــــــي بالعمــــــل علــــــى أنیمكــــــن 

ـــــة علـــــى  المراقبـــــة والســـــیطرة الدولی

تنفیـــــذها وتعـــــدیلها بالشـــــكل الـــــذي 

.حقیقة للخفضآلیاتیجعل منها 

المصادقة على على الدول النامیة.٦

هـــذا البروتوكـــول لكـــي تســـاهم فـــي 

وللضــــغط علــــى أوالحمایــــة البیئــــة 

الـــــــــــــــــدول المتقدمـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــالقبول 

.بالبروتوكول وخفض لنبعاثاتها 

یقـــــوم بالمصـــــادقة علـــــى أنعلـــــى .٧

االتفاقیـــــة وان یصـــــب طرفـــــا فیهـــــا 

علــــى لصــــو حلكــــي یــــتمكن مــــن ال

للبیئـــة ولكـــي الصـــدیقةالتكنولوجیـــا 

لحد من یكون من المساهمین في ا

الضــــــــارة واآلثــــــــارتغیــــــــر المنــــــــاخ 

  .الناجمة عنه 
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–ة بتفعیل الیة التنمیة النظیفـ

/ ٩–الـــركن االخضـــر البیئـــة 

٢٠٠٧/ ٨

)

emadsaad@yahoo.

com(.

ــــــــدة الشــــــــرق االوســــــــط .٤ –جری

ســــــــــوق الكــــــــــاربون / تقریــــــــــر 

ملیار دوالر ٣٠العالمیة تبلغ 

١٠٣٩٨منشور فـي العـدد –

  .٢٠٠٧مایو 

  


