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يشرفنا أف أتقدـ بالشكر كالعرفاف إلي االستاذة المحترمة زيد الماؿ 
صفية إلشرافيا عمي ىذا العمؿ كدعميا الكثير لنا بالنصائح الثمينة 

ل  كؿ المدافعيف عف البيئة. ىكالمالحظات القيمة كا 
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 ىار حٍاحً و غزص فً أعماقً طهب انعهمإنى مه أوار نً مش

 –انىانذٌه انكزٌمٍه  -

 إنى إخىحً بالل، بىجمعت .

 إنً كم أصذقائً و انشمالء .

 –رومان كمال  -

 –حباوً كمال  -

 إنً سوجً انذي كان سىذي فً مشىاري .

إنً أعش مه أمهك أخخً انغانٍت انخً حقاسمج معً عىاء انمذكزة جشاها هللا خٍزا، انغانٍت  

 ٍبت" ."وه

 إنً كم عائهت " سىان " .

 وانكخكىث انغانً " هالل".

 إنٍكم جمٍعا أهذي ثمزة هذا انعمم انمخىاضع .
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 إهداء
 .إنى أعش شخصٍه أبً وأمً انهذان ٌحزصان عهى راحخً 

 و سوجخه . سعٍذ إنى أخً

 إنً أخخً حزكٍت و سوجها انهذان كاوا دوما عىوا نً و قذما نً انىصائح.

 ً أخخً صىوٍت و دٌهٍت .إن

 إنى عمخً و سوجها و أوالدها و عمً 

 و إنى كم عائهت واصزي .

 إنى صذٌقخً سامٍت انخً حعبج معً إنى انىهاٌت . 

 إنً كمال حباوً .
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 مقدمة:
منذ ك  إف ما يميز البيئة الطبيعية ىك ذلؾ التكازف الدقيؽ القائـ بيف عناصرىا المختمفة،

مؼ اهلل تعالى االنساف عمي ىذه األرض بدأ في استغالؿ مكاردىا الطبيعية لتمبية أف استخ
تطمعاتو، إال أف كتيرة استغاللو ليذه المكارد قد ازدادت بصكرة مذىمة ك  احتياجاتوك  رغباتو

خالؿ القركف المتعاقبة كخصكصا مع بداية الثكرة الصناعية، حتي بمغت ذركتيا في القرف 
 لمحياة. لتكازف الطبيعيالعشريف فأخمت با

الدكؿ النامية، فالدكؿ المتقدمة تكاصؿ تحقيؽ ك  ظير خالؼ بيف الدكؿ المتقدمة
لك عمى حساب تمكيث البيئة بكاسطة االنشطة الصناعية، أما الدكؿ ك  مصالحيا االقتصادية

لكف بكتيرة بطيئة كعمى ك  النامية فتسعى إلي مكاكبة التطكر الحاصؿ لدم الدكؿ المتقدمة
 حساب استنزاؼ المكارد الطبيعية.

المناخ، لذا جاء ك  أثر ىذا الخالؼ كثيرا عمى تحقيؽ التعاكف الدكلي لمحفاظ عمي البيئة
، لدعكة الدكؿ لحماية المكارد الطبيعية باعتبارىا 1972مؤتمر ستككيكلـ لمبيئة البشرية سنة 

 دـ التكافؤ االقتصادمع التغمب عمي مظاىرك  تراثا مشتركا لإلنسانية، كتحقيؽ التنمية
 الدكؿ النامية.ك  االجتماعي بيف الدكؿ المتقدمةك 

 ارتفاع درجة الحرارة،ك  البحكث بحدكث التغيرات المناخيةك  قد أثبت العديد مف الدراسات
حثت عمى ضركرة ك  أكدت عمى أف االنشطة البشرية ىي السبب الرئيسي ليذه التغيراتك 

 مف ىذه الظاىرة.تعاكف المجتمع الدكلي لمحد ك  تضافر

نطاؽ كاسع، عندما اكتشؼ  ىانتشر عمك  كبرز االىتماـ الدكلي بمشكمة تغير المناخ
بعدىا تحرؾ ك  أف طبقة األكزكف في الغالؼ الجكم بدأت بالتأكؿ، 1974عمماء المناخ سنة 

التقارير لمتصدم ليذه الظاىرة، حيث انتيت ك  اعدكا الدراساتك  باحثيف كفقياءك  عمماء البيئة
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، كتـ فيو استعراض نتائج ىذه الدراسات 1979عقد مؤتمر المناخ العالمي األكؿ في سنة ب
 ارتفاع حرارة كككب األرض.ك  تزايد كاضح في غازات الدفيئة ىالتي أشارت إل

حدكث ظاىرة االحتباس الحرارم، ك  بازدياد الدالئؿ العممية بإمكانية ارتفاع درجة الحرارة
 ذلؾ مف خالؿ عقد الندكاتك  تصدم لمتغيرات المناخيةظيرت االستجابة الدكلية لم

براـ االتفاقيات،ك  المؤتمراتك  بذلؾ تـ تشكيؿ الييئة الحككمية المعنية بتغير المناخ سنة ك  ا 
، كالتي أعدت تقارير أثبتت مف خالليا حقيقة ىذه التغيرات، كلمكاجية ظاىرة تغير 1988

، كبركتكككؿ (1)1985لحماية طبقة األكزكف  ناالمناخ أبرمت عدة اتفاقيات منيا، اتفاقية في
 (2) .1987مكنتلاير  بشأف المكاد المستنفذة لطبقة األكزكف عاـ 

الذم صدر ك  التنميةك  ، عقد مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة1992في ريك دم جانيرك سنة 
 .(3)1992اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لتغير المناخ سنة ك  عنو إعالف قمة األرض،

قد أجمعت دكؿ العالـ بأسرىا عمي ضركرة التصدم ليذه المشكمة التي باتت تيدد 
مرحمة ىامة مف مراحؿ  1992مف ثـ تعد اتفاقية تغير المناخ لسنة ك  الدكلي،ك  األمف الكطني

حددت ك  كالمبادئ القانكنية العمؿ الدكلي لمكاجية التغيرات المناخية، ككنيا كضعت القكاعد
الدكؿ النامية ك  خمصت في األخير أف الدكؿ المتقدمةك  ية عف ىذه التغيراتالمسؤكلية الدكل

تتقاسـ ىذه المسؤكلية، لكف مسؤكلية الدكؿ المتقدمة أكبر ألف نشاطيا الصناعي المتزايد ىك 
 سبب الغازات الممكثة لمغالؼ الجكم.

                                                           

مرسـك انضمت إلييا الجزائر بمكجب ال ،1985مارس  23اتفاقية فينا لحماية طبقة األكزكف المبرمة في فينا يـك  - 1
 .1992سبتمبر  27فيصادر   69، العدد ج.ر، 1992سبتمبر  23مؤرخ في ال 354-92رئاسي رقـ ال

لى تعديالتو  1987سبتمبر  16في مكنتلاير يـك  بركتكككؿ مكنتلاير  بشأف المكاد المستنفذة لطبقة األكزكف الذل أبـر - 2 كا 
سبتمبر  23مؤرخ في ال 355-92رئاسي رقـ المرسـك ، التي اضمت إليو الجزائر بمكجب ال1990يكنيك  29ك 27)لندف 
  .1992سبتمبر  27في صادر 69، العدد ج ر، 1992

انضمت إلييا الجزائر بمقتضى التي  09/05/1992اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ المبرمة في  - 3
 1993-4-21بتاريخ  ، الصادر24ج.ر، عدد  ،1993-4-10المؤرخ في  99-93المرسـك الرئاسي رقـ 
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تمثمت في  ةطنيك  كأدكلية نالت اتفاقية تغير المناخ العديد مف المبادرات، سكاء كانت 
عداد التقاريرك  الندكاتك  عقد المؤتمرات البرامج اإلنمائية، ككاف أبرزىا بركتكككؿ كيكتك ك  ا 

يعد ىذا األخير بمثابة الصيغة التنفيذية ك  ،1997الممحؽ باتفاقية األمـ المتحدة لتغير المناخ 
 (1)لالتفاقية.

كلإلحاطة بمكضكعنا تمحكرت دراستنا عمى اتفاقية تغير المناخ كبركتكككؿ كيكتك، 
إلى أم مدل ساىمت االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ  ىذا، قمنا بطرح اإلشكالية التالية:

 في حماية المناخ؟ 1997كبركتكككؿ كيكتك 

غير إلى تقسيـ بحثنا إلى فصميف، تناكلنا في الفصؿ األكؿ االتفاقية اإلطارية لتطرقنا ت
نمية المستدامة )حماية مكضكعية(، كفي الفصؿ الثاني تناكلنا ألية لتحقيؽ الت 1992 المناخ

 )حماية إجرائية(. 1997بركتكككؿ كيكتك 

 
 
 

                                                           
1
، الذم 1997-12-21بكيكتك يـك  لمبـرشأف تغير المناخ امـ المتحدة االطارية باتفاقية األب الممحؽبرتكككؿ كيكتك  - 

، 29ج ر عدد ، 2004ريؿ سنة فأ 28المؤرخ في  144-04الجزائر بمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ  صادقت عميو
 .09/05/2004الصادر بتاريخ 



 
 

 الفصل األول
 آلية 2991 المناخ لتغير اإلطارية االتفاقية
 )حماية موضوعية( المستدامة التنمية لتحقيق
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دعاءات التي ظيرت في الثمانينات حكؿ إمكانية تغير المناخ، كدكر نتيجة لال
غازات الدفيئة الناتجة عف النشاط اإلنساني كالمتجمعة في الغالؼ الجكم في ارتفاع 

( كبرنامج األمـ WMOدرجة حرارة سطح األرض، قامت منظمة األرصاد الجكية )
مية لتغير المناخي بإنشاء الييئة الحكك  1988( عاـ UNCPالمتحدة لمبيئة )

(IPAC.) 

قررت الجمعية العامة لألمـ المتحدة بجمستيا الخامسة  1990-12-11في 
كاألربعيف تككيف المجنة الحككمية لمتفاكض عمى اتفاقية إطارية لمتغير المناخي، 
مدعكمة مف قبؿ منظمة األرصاد الجكية العالمية كبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة، كذلؾ 

ية إطارية فعالة حكؿ التغير المناخي، كقد عقدت ىذه المجنة المعركفة إلعداد اتفاق
إلى مايك  1991( خمسة اجتماعات خالؿ الفترة مف فبراير INCاختصارا باسـ )

دكلة، كناقشت الصعكبات كالطركحات  150، شارؾ فييا مندكبكف مف أكثر مف 1992
ض انبعاث غاز ثاني الضمنية لتحديد التزامات كاىداؼ كجدكؿ زمني محدد، لخف

أكسيد الكربكف كااللية المالية كنقؿ التكنكلكجيا كالمسؤكلية المشتركة كالمتفاكتة لدكؿ 
 العالـ الصناعية كالنامية.

عمى االتفاقية االطارية لمتغير المناخي التي  1992-5-9تـ االتفاؽ في  
خالؿ الفترة كضعت لمتكقيع في مؤتمر قمة األرض الذم انعقد في ريك دم جانيرك، ك 

دكلة عمى ىذه االتفاقية، حيث  155كحتى نياية المؤتمر كقعت  2-13/6/1992
يكما مف استالـ كثائؽ  90نصت االتفاقية االطارية عمى أنيا ستصبح نافذة بعد 
كأصبحت  1993-12-21التصديؽ عمييا مف الدكؿ الخمسيف، كقد تحقؽ ذلؾ في 
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حيث أف الدكلة التي تصادؽ عمى المعاىدة ، 1994-3-21االتفاقية نافذة اعتبارا مف 
 (1)يكما عمى التصديؽ. 90تصبح ممتزمة بيا كالتي يحؽ ليا التصكيت بعد مركر 

األكؿ مفيكـ تغير  إلى مبحثيف، تناكلنا في المبحث ىذا الفصؿتطرقنا إلى تقسيـ 
اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لتغير المناخ المناخ كأسبابو، كفي المبحث الثاني تناكلنا 

1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
، 1ST( CPO/UNFCCC) تقرير عف المؤتمر األكؿ ألطراؼ االتفاقية االطارية لألمـ المتحدة حكؿ التغير المناخي-- 

 174-173ص ، ص7/4/1995-28/3ألمانيا، برليف، 
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 المبحث األول
 وأسبابه مفهوم تغير المناخ 

ت التي تكاجو اإلنساف  كالبيئة تعد التغيرات المناخية كاحدة مف أبرز المشكال
بعناصرىا، كقد أصبحت مف أخطر التحديات الحاضرة كالمستقبمية، كالتي تعد ظاىرة مرافقة 
لنشاطات اإلنساف الحضارية، في حيف فيما مضى نتاج طبيعي لما شيدتو الكرة األرضية 

 (1)مف تغيرات عبر العصكر الجيكلكجية.

أسبابو ك  تغير المناخ )المطمب األكؿ(مفيكـ ريؼ تطرؽ في ىذا المبحث إلى تعكيتـ ال
 )المطمب الثاني(.

 المطمب األول
 تعريف تغير المناخ 

تميزت ظاىرة التغيرات المناخية عف المشكالت البيئية األخرل بأنيا عالمية الطابع، 
حيث أنيا تعدت حدكد الدكؿ لتشكؿ خطكة عمى العالـ أجمع، فقد تـ التأكد مف االزدياد 

 (2)د في درجة حرارة اليكاء عمى الكرة األرضية.المطر 

 المغكية )الفرع األكؿ( الناحيةتعريؼ تغير المناخ مف يتـ التعرض في ىذا المطمب إلى 
 القانكنية )الفرع الثاني(.مف الناحية ك 

                                                           
1
نى فاضؿ عمي، التغيرات المناخية في الغالؼ الجكم كتأثيراتيا الحيكية عمى الكائنات الحية ثعمي صاحب المكسكم، م - 

 .15ص، 2009، العراؽ، أكت ناتجامعة الككفة، كمية التربية لمب، 11)النباتية كالحيكانية(، مجمة البحكث الجغرافية، العدد 

2
امعة المنصكرة، ، 67لعدداالبيئة كالتغيرات المناخية، مجمة كمية التربية،  ،عايده  عبد الحميد سركر، حمقة نقاشية - 

 .164-163ص ص ، 2008،مصر
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 الفرع األول
 التعريف المغوي 

المناخ لغة ك  ة،التغّير في المغة العربية ىك إخالؿ، فتغير المناخ لغة ىك محؿ اإلقام
 يعني قياس حالة الجّك في مدة زمنية طكيمة.

 الفرع الثاني
 التعريف القانوني  

قد بدأ االىتماـ بيذه الظاىرة مع نياية ك  يعتبر تغير المناخ تحدم عظيـ يكاجو البشرية،
األرض مف التأكيد عمى أف مناخ ك  باحثيف في مجاؿ عمـ المناخك  أيف تمكف عمماء 19القرف 
 (1)عمى نمط حياة لسكاف األرض... بطريقة سيككف تأثيرىا سمبيك  في تغير مستمر األرض

يمكف تعريؼ التغير المناخي بأنو: "أم تغيير أك إخالؿ طكيؿ األمد يحصؿ في حالة 
 يككف مؤثرا في النظـ البيئيةك  سريانيا،ك  المناخ نتيجة لمتغير الحاصؿ في تكازف الطاقة

مناخي أيضا إلى التغير المستمر في مناخ الكرة األرضية الناتج يشير التغير الك  الطبيعية،ك 
تؤدم لكقكع ك  عف أسباب ككنية أك طبيعية أك بشرية التي تؤثر سمبا عمى المحيط الجكم،

 (2)ككارث مدمرة .

كقد عرفت اتفاقية األمـ المتحدة االطارية بشأف تغير المناخ في المادة األكلى كما يمي: 
يعني تغيرا في المناخ يعزل بصكرة مباشرة أك غير مباشرة إلى النشاط  "مصطمح تغير المناخ

                                                           
 ىالممتقالجزائر،  أثر التغيرات المناخية عمى االقتصاد كالتنمية المستدامة مع اإلشارة إلى حالةتسعديت، " بكسبعيف - 1

، عمى 03ص الكطني األكؿ حكؿ البيئة كالتنمية المستدامة"، كمية العمـك االقتصادية، التجارية كعمـك التسيير، جامعة بكيرة،
 .17/08/2015يـك . تـ التطمع عميو www.univ.bouira.dzمكقع األنترنت 

2
عيسى لعالكم،" النظاـ القانكني الدكلي لمكافحة التغيرات المناخية"، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في الحقكؽ فرع  -- 

 .29-28ص ص، 2012، 1الحقكؽ، جامعية الجزائر القانكف الدكلي كالعالقات الدكلية، كمية 

http://www.univ.bouira.dz/
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الذم يالحظ، ك  البشرم الذم يفضي إلى تغير المناخ في تككيف الغالؼ الجكم العالمي
 (1)باإلضافة إلى التقمب الطبيعي لممناخ عمى مدار فترات زمنية متماثمة.

ر المناخ كما يمي: "تغير المناخ ىي كقد عرفتيا الييئة الحككمية الدكلية المعنية بتغي
أنشطة ك  مجمكعة التغيرات التي تحدث عمى النظاـ المناخي الناتجة عف ظكاىر ككنية

 (2)تتسبب في حدكث الككارث الطبيعية ".ك  الطبيعيةك  تؤثر سمبا عمى النظـ البيئيةك  بشرية،

 المطمب الثاني 
 أسباب تغير المناخ 

مناخ ىك اإلشعاع الشمسي، كاختالؼ كمية ىذا إف العامؿ األساسي المتحكـ بال
مناخيا، ليذا يمكف لممناخ أف يتبدؿ  ؼاإلشعاع الكاصؿ إلى أية منطقة يؤدم إلى اختال

سباب األك  )الفرع األكؿ( في ىذا المطمب إلى األسباب الطبيعيةكسنتطرؽ  ،(3)كثيرةألسباب 
 البشرية )الفرع الثاني(.

 الفرع األول
 األسباب الطبيعية

 ىناؾ عدة أسباب طبيعية التي تؤدل إلى تغير المناخ منيا: 
 االنفجارات البركانية ىي أسباب طبيعية تحدث تغيرات مناخية.-
 (4)التغير في مككنات الغالؼ الجكم.-

                                                           
1
 .1992( مف اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ 1المادة )-- 

2
 29عيسى لعالكم، مرجع سابؽ، ص.-- 

3
 .19، مرجع سابؽ، صعمي صاحب المكسكم، منى فاضؿ عمي. - 

مكقع األنترنت ، عمى 02بالككارث"، ص المديرية العامة لمدفاع المدني،" دراسة حكؿ التغير المناخي كالبيئي كعالقتو - 4
www.cdd.gov.jo.  13/07/2015يـك تـ التطمع عميو 

http://www.cdd.gov.jo/
http://www.cdd.gov.jo/
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 تغير المناخ عمى كجو التحديد في عناصر الطقس مثؿ درجة الحرارة، الضغط-
 (1)تأخذ شكؿ تذبذبات.ك  الرطكبة، الرياح

ألسباب الطبيعية لتغير المناخ ىي األسباب التي ال دخؿ لإلنساف فييا، أم أنو لـ فا
حرائؽ ك  ىي تمؾ الغازات الناتجة عف البراكيفك  يصعب التحكـ بيا،ك  يتسبب في حدكثيا

ىذه المصادر عادة تككف محدكدة في ك  ،الرمميةك  األتربة مف العكاصؼ الترابيةك  الغابات
أضرارىا ليست جسمية مثؿ: غاز ثاني أكسيد الكبريت، فمكريد ك  ة،مكاسـ معينك  مناطؽ معينة

غاز كبريت ك  األيدركجيف، أكاسيد النتركجيف الناتجة عف التفريغ الكيربائي لمسحب الرعدية،
 (2)الييدركجيف الناتج عف انتزاع الغاز الطبيعي مف جكؼ األرض أك بسبب البراكيف.

 الفرع الثاني
 األسباب البشرية  

مف اإلحترار العالمي يعكد لمعامؿ  %90( أف IPCCار تقرير األمـ المتحدة )فقد أش
 البشرم كمف أىـ العكامؿ البشرية التي أدت إلى التغيرات المناخية ما يمي:

التي تنتج مف جراء تكليدىا لكميات ك  تزايد االستيالؾ البشرم مف الطاقة الكيربائية -
  كبيرة مف الممكثات.

بالتالي تكسع المدف عمى حساب المساحات ك  في إعداد السكاف الزيادة اليائمة -
 الخضراء، مما يشكؿ عبئ عمى البيئة الطبيعية لتمبية احتياجات السكاف.

                                                           
1
سمة الحداد، " ظاىرة التغير المناخي العالمي كاالحتباس الحرارم )األىمية، بمحـر الحداد، عبد المنعـ عبد الرحمف،  -  

، 2013، جكاف 84، العدد لمحاكاة كتقيميا الفني("، المجمة المصرية لمتنمية كالتخطيطت االختالؼ، نماذج اساسيا
   .126ص

2
عمى مكقع . 02ص، ناصر كالي فريج، " أثر العناصر المناخية في التمكث اليكائي"، كمية التربية، جامعة كاسط - 

  .10/70/2015. تـ التطمع عميو يـك doc-2-www.kurdgf.com/file/1418836990األنترنت: 

http://www.kurdgf.com/file/1418836990-2-doc
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زالة معظـ الغابات لمحصكؿ عمى األخشاب،ك  قطع االشجار - ينتج عف ذلؾ تقمص ك  ا 
ؤدم إلى زيادة انعكاس ارتفاع درجات الحرارة ألف قمة الغطاء النباتي يك  المساحات الخضراء

 األشعة الحرارية األرضية إلى الغالؼ الجكم.

 استخداـ المفرط لألسمدة الكيمياكية مما يزيد مف انبعاث غاز أكسيد النيتركز. -

حرؽ مميارات األطناف مف الكقكد االحفكرم في السنكات األخيرة لتسخيرىا ك  استخراج -
 التي أدت إلى التغير المناخي.لخدمة التطكر الصناعي كاف مف أىـ األسباب 

فالعامؿ البشرم ىك المسؤكؿ عف التغيرات المناخية الحديثة، إذ أدت النشاطات البشرية 
تضخـ ك  ازدياد النشاط الصناعيك  المختمفة إلى اإلسراع في حدكث التغير لمنمك السكاني،

 (1)المدف.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 ، ص60/2013مركج ىاشـ الصالحي، كاظـ عبد الكىاب حسف األسدم، "التغيرات المناخية"، مجمة ديالي، العدد  -  

 15/07/2015ـك التطمع عميو ي تـ www.eos.org.egمكقع األنترنت ، عمى 10-9ص

http://www.eos.org.eg/
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 المبحث الثاني
   2991ية لتغير المناخ اتفاقية األمم المتحدة اإلطار 

الخطكة األكلى في إطار  1992تعتبر اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لتغير المناخ 
مكافحة تغير المناخ، كتيدؼ إلى تثبيت تركيز الغازات الدافئة في الغالؼ الجكم عند 

اقية مستكل يحكؿ دكف تدخؿ خطير مف جانب اإلنساف في النظاـ المناخي. كىذه االتف
تتضمف مبادئ كالتزامات كااللتزاـ بتمكيميا، كتقييـ ىذه االتفاقية مف الناحية اإليجابية 

  (1)كالسمبية.

مبادئ اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لتغير المناخ  سنتطرؽ في ىذا المبحث إلىك 
 )المطمب الثالث(. ثـ تقييمياالتزاماتيا )المطمب الثاني( ك  )المطمب األكؿ( 1992

 لمطمب األولا
 2991مبادئ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ  

مف االتفاقية اإلطارية عدة مبادئ تعتبر مف أىـ المبادئ في مجاؿ  3تضمنت المادة 
االتفاقيات البيئية الدكلية، كبالرغـ مف أف بعض االتفاقية اإلقميمية قد نصت عمى بعض تمؾ 

كص اتفاقية دكلية ذك فائدة كبيرة في مجاؿ البيئة، كقد بينت المبادئ، إال أف تضمينيا لنص
بالنسبة ألم  تمؾ المادة أف الغرض مف تمؾ المبادئ أنيا تعد بمثابة "الدليؿ" لألطراؼ 

 .(2)إجراءات تتخذ لتحقيؽ ىدؼ االتفاقية كتنفيذ أحكاميا

، مبدأ دأ إنصاؼ التنمية المستدامة )الفرع األكؿ(سنتناكؿ في ىذا المطمب مبك 
 مبدأ الكقاية )الفرع الثالث(.ك المتباينة )الفرع الثاني(، ك  المسؤكلية المشتركة

                                                           
1
مجمة البحكث  عسكر، "الحماية الدكلية لممناخ، دراسة في إطار القانكف الدكلي اإلتفاقي"،حسف محمد عادؿ محمد  - 

 .158ص، 2010، كمية الحقكؽ، جامعة المنصكرة القانكنية كاالقتصادية،

2
 .166المرجع نفسو، ص - 
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 الفرع األول
 التنمية المستدامةو  مبدأ اإلنصاف

 التنمية المستدامة.ك  سنتناكؿ في ىذا الفرع كؿ مف مبدأ اإلنصاؼ

 مبدأ اإلنصاف-أوال
في العديد مف أحكاميا  نصت االتفاقية اإلطارية عمى ضركرة إعماؿ مبدأ اإلنصاؼ

الذم يقضي بأف "تحمي األطراؼ  03منيا ما ذكر صراحة كنص الفقرة األكلى مف المادة 
ىك بمثابة ك  المقبمة عمى أساس اإلنصاؼ"،ك  النظاـ المناخي لمنفعة أجياؿ البشرية الحاضرة

 تكجيو مباشر يكضح أف العمؿ بمكجب ىذا المبحث يساعد عمي بمكغ أىداؼ االتفاقية.

لـ يكف مف الممكف كاقعيا خمؽ أم نمكذج قانكني دكلي لحماية المناخ دكف أف يتأسس 
ىك يعني في سياؽ الحماية القانكنية لممناخ قبكؿ الدكؿ ك  عمى مبدأ اإلنصاؼ بيف الدكؿ،

 تحمؿ تكاليؼك  المتقدمة المسؤكلة عف حدكث مشكمة تغير المناخ بأخذ زماـ المبادرة
أثارىا السمبية تصيب الدكؿ ك  خاصة أف تداعياتياك  حة تمؾ المشكمة،التزامات التصدم لمكافك 

 (1)ثارىا.آمكاجية ك  النامية بشدة مع عجزىا عف التصدم ليا

 مبدأ التنمية المستدامة )في مجال حماية المناخ(:-ثانيا
 تتزايد قيمة ىذا المبدأ في مجاؿ الحماية القانكنية لممناخ، ألف اإلدارة المثمي لممكارد ىي

عدـ استفاد المكارد ك  مفتاح التغمب عمى ىذا التغير مف خالؿ العمؿ عمى تحسيف نكعية البيئة
شأنو أف يحقؽ المعنى الذم  المحافظة عمييا مف أجؿ األجياؿ المقبمة مما مفك  المتاحة

( مف االتفاقية االطارية، " ينبغي بمكغ ىدؼ حماية المناخ في إطار 02أكدت عميو المادة )
تضمف ك  ية كافية تتيح لمنظـ اإليككلكجية أف تتكيؼ بصكرة طبيعية مع تغير المناخفترة زمن

                                                           
1
 167 ص مرجع سابؽ، محمد عادؿ محمد عسكر، - 
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تسمح ىذه النظـ بالمضي قدما في التنمية االقتصادية ك  لمخطر، عدـ تعرض انتاج األغذية
 (1)مستداـ". عمى نحك

( مف االتفاقية التغيرات المناخية عمى الحؽ في 03( مف المادة )04نصت الفقرة )
عمييـ إتباع ك  المستدامة، حيث تضمنت أف لمدكؿ الحؽ في التنمية المستدامة، التنمية

اإلجراءات التي تكفؿ اتخاذ ما يناسبيا مف اإلجراءات كفقا لمظركؼ الخاصة ك  السياسيات
التي يجب أف تتكامؿ مع برامج التنمية الكطنية فييا، مع األخذ بعيف االعتبار بأف ك  لكؿ منيا

 (2)ركف أساسي في تبني تدابير لمحد مف التغير المناخي. التنمية االقتصادية

 الفرع الثاني
 المتباينة و  مبدأ المسؤولية المشتركة

أكدت االتفاقية اإلطارية عمى إعماؿ ىذا المبدأ ألىمية القصكل في مجاؿ مكافحة 
سكاء المتقدمة أك النامية لمكصكؿ لذلؾ  تغير المناخ، ألنو يعني تعاكف كؿ دكؿ العالـ

 مسؤكلية كؿ مف ىذه الدكؿ في حدكث المشكمة،ك  لكف بنسب تراعي مساىمةك  الحماية،
كذلؾ فتراتيا عمى تمبية متطمبات ىذه الحماية السيما بالنسبة لمدكؿ المعرضة ألثار ىذا ك 

 (3)التغير بشدة.

كيككف تطبيؽ ىذا المبدأ بكجو عاـ في االتفاقات الدكلية مف خالؿ تقسيـ التزامات أم 
تمتـز بيا الدكؿ ك  قية بيئية دكلية إلى ثالثة أنكاع، األكؿ يمثؿ االلتزامات الرئيسية لالتفاقيةاتفا

الجداكؿ الزمنية المقررة لذلؾ، ك  الدكؿ النامية مثؿ االلتزاـ بتحقيؽ ىدؼ االتفاقيةك  المتقدمة
زامات مثؿ النامية فيما يتعمؽ بتنفيذ االلتك  الثاني األحكاـ التي تفرؽ بيف الدكؿ المتقدمة

                                                           
1
 .170 صمرجع سابؽ،  محمد عادؿ محمد عسكر، - 

2
حسكنة عبد الغني، "الحماية القانكنية لمبيئة في إطار التنمية المستدامة"، مذكرة  لنيؿ درجة الدكتكراه عمـك في الحقكؽ، - 

 .33، ص2012تخصص قانكف أعماؿ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 .171 ادؿ محمد عسكر، مرجع سابؽ، صع محمد- 3
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المركنة ك  التأخر في تقديـ التقاريرك  السماح باعتماد قاعدة السنكات الالحقة،ك  مكاعيد االمتثاؿ
 الثالث األحكاـ التي تنظـ منح المساعدات التي تشمؿ التمكيؿ الماليك  الخاصة باالمتثاؿ،

 (1)المساعدة التكنكلكجية.ك 

 الفرع الثالث
 مبدأ الوقاية

حدة االطارية لتغير المناخ تضمنت ثالث مبادئ نذكر منيا مبدأ إف اتفاقية االمـ المت
 الكقاية.

تتخذ الدكؿ عمى مبدأ الكقاية في اتفاقية تغير المناخ كما يمي: "  3/3جاء نص المادة 
االطراؼ تدابير كقائية الستباؽ أسباب تغير المناخ أك الكقاية منيا أك تقميميا الى الحد 

الضارة، كحيثما تكجد تيديدات بحدكث ضرر جسيـ أك غير قابؿ  األدنى، كلمتحقيؽ مف اثاره
لإلصالح، ال ينبغي التذرع باالفتقار إلي يقيف عممي قاطع كسب لتأجيؿ اتخاذ ىذه التدابير، 
عمى أف يكجد في االعتبار أف السياسات كالتدابير المتعمقة بمعالجة تغير المناخ ينبغي أف 

حقيؽ منافع عالمية بأقؿ كمفة ممكنة، كلتحقيؽ ذلؾ ينبغي تتسـ بفعالية الكمفة، بما يضمف ت
أف تتخذ ىذه السياسات كالتدابير في االعتبار مختمؼ السياسات االجتماعية كاالقتصادية، 
كأف تككف شاممة كأف تغطي جميع مصادر كمصارؼ كخزانات غازات الدفيئة ذات الصمة، 

االقتصادية، كيمكف تنفيذ جيكد تناكؿ كالتكيؼ مع تغير المناخ كأف تشمؿ جميع القطاعات 
 (2)تغير المناخ بالتعاكف بيف االطراؼ الميتمة".

أخذ  " عمى األطراؼأف (: 03( مف المادة )02لقد نصت االتفاقية اإلطارية في القفرة )
اإلجراءات االحترازية لمكاجية كمنع أك خفض أسباب تغير المناخ كالتمطيؼ مف أثاره 

                                                           
1
 .173صادؿ محمد عسكر، مرجع سابؽ، محمد ع - 

2
 .1992مف اتفاقية تغير المناخ لسنة  3/3المادة - 
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ليقيف العممي يجب أال يؤخذ كسبب لتأخير مثؿ ىذه اإلجراءات عندما الضارة، إذ أف عدـ ا
تككف األضرار الناجمة عف تغير المناخ خطرة، فعمى دكؿ األطراؼ أف تأخذ في حسابيا 
السياسيات كاإلجراءات لمتعامؿ مع تغير المناخ، التي يجب أف تككف فعالة كأف تحقؽ 

لى مثؿ ىذه النتائج ال بد أف تأخذ ىذه السمبيات المنفعة كبأقؿ كمفة ممكنة، إذ أف الكصكؿ إ
 (1)في حسابيا لمختمؼ القطاعات االجتماعية كاالقتصادية.

المتعمؽ  10-03مف قانكف  3/5نص المشرع الجزائرم عمى مبدأ الكقاية في المادة 
 نص عمى:  حيثبحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 

مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح األضرار البيئة باألولوية عند المصدر، يكون ذلك " 
تعمال أحسن التقنيات المتوفرة وبتكمفة اقتصادية مقبولة ويمزم كل شخص يمكن أن يمحق باس

 (2)". نشاطه ضررا كبيرا بالبيئة، مراعاة مصالح الغير قبل التصرف

 تصحيح األضرار البيئية باألكلكية عند المصدرك  ربط المشرع الجزائرم بيف مبدأ الكقاية
 .ع لـ يصب في تعريؼ مبدأ الكقاية، لذا فالمشر لـ يضع تعريفا لمبدأ الكقايةك 

 مب الثانيالمط
 التزامات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ

إف اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لتغير المناخ أكردت التزامات لألطراؼ، كلكف ما ىي 
في الحقيقة إال مسؤكليات ينبغي لألطراؼ القياـ بيا. فيي لـ تفرض لألطراؼ االلتزاـ بيا 

 رة إلييا.خشية مف عدـ انضماـ ىذه األخي

                                                           
1
، جامعة 5مجمة الحقكؽ، مجمد  عدناف عباس النقيب، "الحماية الدكلية مف ظاىرة مف ظاىرة اإلحتباس الحرارم"، - 

 10-9ص  ، ص2013المستنصرية، العراؽ، 

2
تعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج.ر، ممل، 19/07/2003مؤرخ في  10-03مف القانكف  3/5المادة - 

 .20/07/2003 صادر في ، 43العدد 
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سنتناكؿ في ىذا المطمب التزامات األطراؼ كفؽ االتفاقية األمـ المتحدة لتغير المناخ ف
 االلتزاـ بتمكيؿ االتفاقية )الفرع الثاني(.ك  )الفرع األكؿ(، 1992

 الفرع األول
 2991التزامات األطراف وفقا التفاقية األمم المتحدة لتغير المناخ 

 ىناؾ ثالثة التزامات كىي:

 التزامات خاصة بكل األطراف في االتفاقية )الدول النامية، الدول المتقدمة(  -الأو 
 التي تتمثؿ في:ك  ( عمى عدة مف مسؤكلياتيـ4/1نصت المادة )

 تبادؿ المعمكمات المتعمقة بالغازات المنبعثة.ك  نشر-

 كضع برامج كطنية تستيدؼ الحد مف المتغيرات المناخية.-

ة لألماكف التي يحفظ بيا الغازات الدفيئة التي لـ يشمميا تقرير اإلدارة المستدام-
 بركتكككؿ مكنتلاير 

عادة ك  الزراعة،ك  مصادر المياهك  إعداد الخطط الالزمة إلدارة المناطؽ الساحمية- ا 
 الفيضانات خاصة في إفريقيا.ك  تأىيؿ المناطؽ المعرضة لمتصحر

كاجية تغير المناخ عمى الصحة اتخاذ ما يمـز لمكاجية األثار الناجمة عف تدابير م-
 الجكانب االقتصادية.ك  العامة

أرشيؼ  تطكيرك  االقتصادمك  االجتماعيك  الفنيك  التكنكلكجيك  التعاكف العممي-
 (1)البيانات المتعمقة لنظـ المناخ.ك  المعمكمات

                                                           
1
 فية، "حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة عمى ضكء أحكاـ القانكف الدكلي"، رسالة لنيؿ شيادة دكتكراهازيد الماؿ ص- 

 109، ص2013تخصص القانكف الدكلي، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك،  ،في العمـك
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التزامات خاصة بالدول الواردة في المرفق األول من االتفاقية )الدول الصناعية، -ثانيا
 المحولة إلى اقتصاد السوق( و  ل االشتراكيةالدو

 ىذه المسؤكليات خاصة بالدكؿ الصناعية الكاردة في المرفؽ األكؿ مف االتفاقية،
ىدفيا األساسي ىك الحد مف كمية الغازات المنبعثة لمكصكؿ بيا إلى المستكيات التي كانت ك 

مف  4/2( في المادة مكجكدة مف قبؿ، كقد كرد النص عمى ىذه المسؤكليات )االلتزامات
 اتفاقية تغير المناخ كما يمي:

 تقميؿ انبعاثات الغازات الدفيئة فييا دكف تحديد مدل التخفيض.-
المالية لمدكؿ النامية ك  تحمؿ الدكؿ مسؤكلية إضافية المتمثمة في تقديـ المعكنة الفنية -

إلييا عمى اعتبار أف  كذلؾ نقؿ التكنكلكجياك  أثارىا السمبية،ك  لمكاجية مشكمة تغير المناخ
عمييـ العمؿ عمى مكاجيتيا ليس ىذا ك  الدكؿ المتقدمة ىي المسؤكؿ األكبر عف المشكؿ،

نما عمييـ أيضا تقديـ العكف لمدكؿ الناميةك  فحسب،   .ا 
منحت االتفاقية كضعا خاصا لمدكؿ األقؿ نمكا، إذ نصت عمى ضركرة أخذ -

 (1)نقؿ التكنكلكجيا إلييا.ك  ؽ بتمكيؿاحتياجاتيا الخاصة بعيف االعتبار فيما يتعم

 التزامات دول المرفق الثاني من االتفاقية )الدول الصناعية( -ثالثا
( مف االتفاقية 02ىذه المسؤكليات خاصة بالدكؿ المتقدمة فقط الكاردة في المرفؽ )

ديـ مف االتفاقية بأف تق 4/3/5االطارية لتغير المناخ، حيث تتعيد ىذه الدكؿ طبقا لممادة 
لمدكؿ النامية الكسائؿ الالزمة لمكفاء بالتزاماتيا بتقديـ المعمكمات، كذلؾ لمدكؿ المتضررة مف 

 ذلؾ )الدكؿ الجزرية( الميددة بارتفاع منسكب مياه المحيطات

 الدكؿ المصدرة أك المستكردة لمبتركؿ نتيجة الحد مفك  نتيجة لمتغيرات المناخية،
 (2)اقة.استخداـ البتركؿ كمصدر أساسي لمط

                                                           
1
 .110زيد الماؿ صافية، مرجع سابؽ، ص-  

2
 .110، صنفسومرجع ال - 
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تتخذ البمداف المتقدمة األطراؼ جميع الخطكات الممكنة عمميا حسبما يككف مالئما، 
باألخص ك  الدراية الفنية إلى أطراؼ أخرلك  تمكيميا بيئيا،ك  بتعزيز نقؿ التقنيات السميمة

 (1)البمداف النامية األطراؼ، أك إتاحة الكصكؿ إلييا لتمكينيا مف تنفيذ أحكاـ االتفاقية .

 رع الثانيالف
 2991االلتزام بتمويل االتفاقية االطارية لتغير المناخ  

التي ك  أنشأت اتفاقية تغير المناخ ألية المالية أك)تمكيؿ االتفاقية( لتكفير المكارد المالية،
تعمؿ ك  يتـ تقديميا كمنحة أك عمى أساس تساىمي لمدكؿ النامية بما في ذلؾ التكنكلكجية،

أكلكياتيا ك  ىك الذم يقرر سياساتياك  تككف مسؤكلة أماموك  األطراؼ االلية تحت إرشاد مؤتمر
كياف كاحد أك أكثر مف الكيانات الدكلية  في تسيير المكارد المالية، كيعيد بتشغيميا إلى

بإرادة األلية المالية بصكرة (3)( GEFكقد تـ تكميؼ مرفؽ البيئة العالمية ) ،(2)القائمة
 (4)مؤقتة.

ليو أف الكيانات المسؤكلة عف إدارة األلية المالية التفاقية تغير كما تجدر اإلشارة إ
 (5)المناخ مسؤكلة أيضا عف إدارة اإللية المالية لبركتككؿ كيكتك الممحؽ بيا.

كلقد تـ تحديد نظاـ عمؿ مرفؽ البيئة العالمي بخصكص اتفاقية تغير المناخ، حيث 
 ىي:ك  تكيؼيتضمف ىذا المرفؽ ثالثة صناديؽ لتمكيؿ مشاريع ال

                                                           
1
المركز اإلقميمي التفاقية  خالد السيد المتكلي محمد، " نظرات في االتفاقية األمـ المتحدة االطارية بشأف تغير المناخ "، - 

 .02، ص2008، مارس  سكيسرا، 39العدد بازؿ، 

2
 .1992مف اتفاقية تغير المناخ سنة  11/1المادة - 

3
تـ إنشاء ىذا المرفؽ مف طرؼ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي كالبنؾ الدكلي إلنشاء كالتعمير كبرنامج األمـ المتحدة - 

 لمبيئة.

4
 .1992فاقية تغير المناخ مف ات 21/3المادة  - 

5
، 2001تقرير مؤتمر األطراؼ عف دكرتو السابعة، الجزء الثاني، المجمد الثاني، الذم يتضمف اتفاقيات مراكش، - 

 .48ص
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 الصندوق الخاص لتغير المناخ: -أوال
مف  2001لقد تـ تأسيس الصندكؽ الخاص لتغير المناخ بمكجب االتفاقية في العاـ 

 النقؿك  الطاقةك  بناء القدراتك  نقؿ التكنكلكجياك  أجؿ تمكيؿ المشاريع المتعمقة بالتكيؼ
دارة النفاياتك  الزراعةك  الصناعةك  بيذا الصندكؽ أف يكمؿ أليات  التنكع االقتصادم، يجدرك  ا 

 التمكيؿ األخرل مف أجؿ تنفيذ االتفاقية .

لقد عيد إلى مرفؽ البيئة العالمية بكصفو لكياف التشغيمي إللية المالية بميمة تشغيؿ 
الصندكؽ، فكافؽ مجمس المرفؽ عمى برنامج مقترح يرصد الخطط الستخداـ مكارد الصندكؽ 

ة لتنفيذ اإلرشادات المقدمة إلى الصندكؽ الخاص ، "البرمجGEFف/12/24في المستند 
 لتغير المناخ المعتمد مف قبؿ مؤتمر األطراؼ في االتفاقية في دكرتو التاسعة".

التدابير المرتبطة بتغير ك  البرامجك  تمكيؿ الصندكؽ الخاص لتغير المناخ لألنشطة
قنكات ك  العالمية، لبيئةالمكممة لتمؾ الممكلة بكاسطة مركز تغير المناخ في مرفؽ اك  المناخ

 (1)المتعددة األطراؼ في المجاالت التالية: ك  التمكيؿ الثنائية

دارة النفايات.ك  الزراعةك  النقؿ كالصناعةك  التكيؼ، نقؿ التكنكلكجيا، الطاقة-  ا 

المدخكؿ  أنشطة لمساعدة البمداف النامية التي يعتمد اقتصادىا إلى حد كبير عمى-
الشديدة  ذات الصمة المنتجاتك  أك استيالؾ الكقكد األحفكرم، معالجةك  الناجـ عف إنتاج

 لمطاقة عمى تنكع اقتصادىا.

بمغ مجمكع التعيدات بالتبرع إلى الصندكؽ الخاص لتغير  2008ابتداء مف مارس -
 مميكف دكالر منيا.74مميكف دكالر، كقد تـ استالـ  90المناخ 

                                                           
إيريؾ ىايتس، " المفاكضات بشاف زيادة التدفقات االستثمارية المالية لمكاجية تغير المناخ في البمداف النامية"، ترجمة غادة - 1

 .06/09/2015يـك تـ التطمع عميو  ، www.undbcc.orgمكقع األنترنت ، عمى 15-14 ص ، ص2009، حيدر

http://www.undbcc.org/
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برع إلى الصندكؽ الخاص لتغير بمغ مجمكع التعيدات بالت 2008ابتداء مف مارس -
 مميكف دكالر منيا.74مميكف دكالر، كقد تـ استالـ  90المناخ 

تمت المكافقة عمى تسعة مشاريع تكيؼ بتمكيؿ مف  2008ابتداء مف مارس -
مميكف  45.4مميكف دكالر، كثمة ثمانية مشاريع تكيؼ أخرل بقيمة  33.5الصندكؽ بقيمة 

ا يطمب مف المانحيف االستعجاؿ في اإلسياـ بمزيد مف دكالر في انتظار المكافقة، لذ
 (1)التبرعات إلى برنامج التكيؼ التابع لمصندكؽ الخاص لتغير المناخ.

 :الصندوق الخاص بالدول االقل تطورا أو نموا-ثانيا

لقد تـ تأسيس ىذا الصندكؽ مف أجؿ دعـ برنامج عمؿ لمساعدة أطراؼ البمداف األقؿ 
لتنفيذىا إلى جانب أمكر أخرل، لقد ك  عداد خطط عمؿ كطنية لمتكيؼنمكا أك تطكرا عمى إ

عيد مرفؽ البيئة العالمية بكصفو الكياف التشغيمي لأللية المالية بميمة تشغيؿ ىذا الصندكؽ، 
فالصندكؽ الخاص ألقؿ البمداف نمكا فيك مصمـ لدعـ المشاريع التي تحاكؿ تمبية 

بمداف نمكا، كما ىي محددة في خطط عمميا الكطنية المباشرة ألقؿ الك  االحتياجات الطارئة
 القدرة التكيفية لمكاجية أثار تغير المناخ الضارة. لمتكيؼ، يساىـ ىذا الصندكؽ في تعزيز

إف القطاعات ذات األكلكية المتكقع أف تحظي بمعظـ االىتماـ في خطط العمؿ 
 الصحةك  الزراعةك  الغذائيباألمف ك  الكطنية لمتكيؼ، ىي تمؾ المرتبطة بالمكارد المائية

دارة المخاطرك  التأىب لمككارثك  دارة المكارد الطبيعية، كما يمكف لمتكيؼ ك  البني التحتيةك  ا  ا 
 (2)المجتمعي أف يشكؿ قضية متداخمة القطاعات.

 92مميكف دكالر كقد دفع منيا  183تـ التعيد بالتبرع ب 2008ابتداء مف مارس 
بمدا مف أقؿ البمداف نمكا  49مف أجؿ  46خفيض أمكاؿ ؿمميكف دكالر، في الكقت نفسو تـ ت

                                                           
1
 .15إيريؾ ىايتس، مرجع سابؽ، ص- 

 .15، صنفسومرجع ال- 2
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أنجز خطة عممو،  بمدا قد 29، مع اإلشارة إلى أف (1)إلعداد خطط عمميا الكطنية لمتكيؼ
مشاريع لتنفيذ خطط العمؿ الكطنية لمتكيؼ كىي  10باإلضافة إلى ذلؾ تمت المكافقة عمى 

 (2)مميكف دكالر. 29.6داف نمكا بقيمة تشتمؿ عمى تمكيؿ مف قبؿ الصندكؽ الخاص ألقؿ البم

 صندوق التكيف مع التغيرات المناخية : -ثالثا
مشاريع، نقؿ التكنكلكجيا، كيككف ذلؾ ك  برامجك  تـ إنشاء ىذا الصندكؽ لتمكيؿ نشاطات

 (3)باالستعانة بخبراء معنييف دكلييف في مجاؿ نقؿ التكنكلكجيا.

برامج التكيؼ ك  كيكتك لتمكيؿ مشاريع كما تـ إنشاء ىذا الصندكؽ بمكجب بركتكككؿ
المممكسة في البمداف النامية األطراؼ في البركتكككؿ، السيما تمؾ المعرضة بصكرة خاصة 

دارة ك  ألثار تغير المناخ الضارة، يعمؿ صندكؽ التكيؼ مع التغيرات المناخية بإشراؼ ا 
فو اجتماع تكجييات مؤتمر األطراؼ العامؿ بكصك  مجمس صندكؽ التكيؼ، تحت سمطة

كىيئة  -مرفؽ البيئة العالمية–ىك يعمؿ مف خالؿ أمانة ك  األطراؼ في بركتكككؿ كيكتك،
 ك ذلؾ بشكؿ مؤقت .-البنؾ الدكلي-أمناء

يتـ تمكيؿ صندكؽ التكيؼ مع التغيرات المناخية مف خالؿ حصة مف عائدات مشاريع 
مف  %6الحصة مف العائدات تبمغ نسبة ك  غيرىا مف مصادر التمكيؿ،ك  الية التنمية النظيفة

التنمية النظيفة مع إعفاءات  كحدات خفض االنبعاثات المصدفة الممنكحة لمشاريع ألية
 ، تعتمد اإليرادات التي يتمقاىا (4)لبعض أنكاع المشاريع

سعرىا، إذ ما افترضنا قيمة المبيعات ك  صندكؽ التكيؼ عمى كمية الكحدات الممنكحة
أم  17.5مميكف دكالر بسعر  450ك 300ات المصدفة بيف سنكيا لكحدات خفض االنبعاث
                                                           

1
 .16-15ص إيريؾ ىايتس، مرجع سابؽ، ص- 

2
 .16، صنفسومرجع ال- 

3
 .96ابؽ، صعيسي لعالكم، مرجع س- 

4
 .21إيريؾ ىايتس، مرجع سابؽ، ص- 
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مميكف دكالر في  300ك 80 يكرك(، يتمقى صندكؽ التكيؼ بيف 25إلى  10)يكرك مف 
 (1).2012ك 2008السنة لمفترة الممتدة بيف 

كفقا لكافة التقديرات لتكاليؼ التكيؼ مع التغيرات المناخية التقريبية مرتفعة، لذا قدرت 
ستحتاج  2030ية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ أنو بحمكؿ العاـ أمانة اتفاق

مميار دكالر لتغطية تكاليؼ التكيؼ مع تغير المناخ، ما  37ك 28البمداف النامية إلى ما بيف 
مف  %0.21إلى  0.06مف تدفقات االستثمار العالمية، أك فقط  %0.8إلى  0.2يعادؿ 

مميار  40إلى  10مع تغير المناخ المرتقب في البمداف النامية، التكاليؼ اإلضافية لمتكيؼ 
(، فضال عف ذلؾ كفقا لتقرير "ستريف" بشأف األثار 2006الدكلي  دكالر في السنة )البنؾ

االقتصادية لتغير المناخ في حالة عدـ اتخاذ أم إجراء لتخفيؼ أثر لتغير المناخ سيعادؿ 
اإلجمالي  عمى األقؿ مف الناتج المحمي%0.5تكاليؼ الضرر اإلجمالي خسارة بنسبة 

 (2)(.2008 العالمي سنكيا، كتكمؼ معظـ البمداف النامية خسارة أكبر )تقرير ستريف

متعددة الجكانب تنطكم عمى عدد مف التحديات ك  التكيؼ مع تغير المناخ مسألة معقدة
لبمداف النامية السيما السيما في العالـ النامي، بدأت تأثيرات تغير المناخ تؤثر سمبا عمى ا

االجتماعية المحدكدة المتكفرة ك  التكنكلكجيةك  األكثر ضعفا، نظرا لمكاردىا الماليةك  الفقيرة منيا
متعددة الجكانب ك  التكيؼ مع تغير المناخ مسألة معقدة لمتكيؼ، كما يؤثر تغير المناخ عمى

يرات تغير المناخ تؤثر تنطكم عمى عدد مف التحديات السيما في العالـ النامي، بدأت تأث
 األكثر ضعفا، نظرا لمكاردىا الماليةك  سمبا عمى البمداف النامية السيما الفقيرة منيا

التنمية  االجتماعية المحدكدة المتكفرة لمتكيؼ، كما يؤثر تغير المناخ عمىك  التكنكلكجيةك 
ئية لأللفية بحمكؿ المستدامة لمبمداف فضال عف قدرتيا عمى تحقيؽ أىداؼ األمـ المتحدة اإلنما

                                                           
1
 .179اتفاقية األمـ المتحدة االطارية بشأف تغير المناخ، ص- 

إم. ليزا. أؼ. شيبير، ماريا باز سيغاراف، مارليف مكنزم ىايدجر، " التكيؼ مع تغير المناخ،  التحدم الجديد لمتنمية - 2
  www.undpcc.orgمكقع األنترنت ، عمى  07، ص2004اتيا عنيسي، في العالـ النامي"، النسخة النيائية، ترجمة لك

   6/7/2015يـك تـ االطالع عميو 

http://www.undpcc.org/
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مف أف تحقيؽ عدد مف  2007/2008، حذر تقرير التنمية المستدامة البشرية 2015عاـ 
الفقر ميدد بعكامؿ خمس لتغير المناخ، بشرية  األىداؼ اإلنمائية لأللفية السيما تقميص

ىي تتمثؿ في انخفاض اإلنتاجية في القطاع الزراعي، انعداـ األمف المتزايد عمى ك  المنشأ
 المخاطر الصحيةك  انييار النظاـ اإليككلكجيك  صعيد تكفر المياه، كالتعرض لمظكاىر الشديدة

 (1)(.2007المتزايدة )تقرير التنمية البشرية المعد مف قبؿ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي 

 كمف ىنا استفادت الجزائر مف خالؿ التصديؽ عمى االتفاقية االطارية ما يمي:

اليياكؿ المؤسساتية المساعدة عمى مكاجية التغيرات ك  البشريةتعزيز القدرات -
 المناخية.

 النظيفة.ك  الحصكؿ عمى التكنكلكجيا الجديدة-

التي ك  الحصكؿ عمى المساعدات بالنسبة لمدكؿ األكثر تضررا مف التغيرات المناخية-
 تعتبر الجزائر مف ضمنيا، كذلؾ مف أجؿ تقميؿ التكاليؼ التكيؼ بيا.

 االجتماعية.ك  االقتصاديةك  بؿ تبادؿ المعمكمات المناخيةتطكير س-

كمف تتعيد الدكؿ المتقدمة بالتنسيؽ مع ىيئات األمـ المتحدة لتكفير التمكيؿ الالـز 
أف كاقع األمر غير ذلؾ ك  غيرىا مف االستفادة مف ىذه الفرص، إالك  الذم يسمح لمجزائر

 (2)تضرر كتيرة نمكىا االقتصادم.حيث تمتـز أغمبية ىذه الدكؿ بتعيداتيا حتي ال ت

                                                           
1
 .07إم. ليزا. أؼ. شيبير، ماريا باز سيغاراف، مارليف مكنزم ىايدجر، مرجع سابؽ، ص- 

2
تنمية المستدامة في الجزائر"، دراسة استشرافية، أطركحة مقدمة لنيؿ تسعديت، "أثار التغيرات المناخية عمى ال بكسبعيف- 

عمـك التسيير، تخصص تسيير منظمات، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة  ةشيادة الدكتكراه في شعب
 .235، ص2015أحمد بكقرة، بكمرداس، 
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 المطمب الثالث
 2991تقييم االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ 

اإلطارية يستكجب أف نتعرض ألىـ نقاط الضعؼ كالقكة ليا، إف الحديث عف تقييـ االتفاقية 
كمدل  مف خالؿ تبياف جكانبيا السمبية كاإليجابية، حتى يتسنى لنا أف نقؼ عمى حقيقة ىذه االتفاقية

 (1) قدرتيا عمى حماية المناخ.

 )الفرع األكؿ(، نتعرض  في ىذا المطمب إلى الجكانب اإليجابية لالتفاقية اإلطارية لتغير المناخ
 (2).السمبية )الفرع الثاني(الجكانب ك 

 الفرع األول
 الجوانب اإليجابية 

ا ألف ذلؾ يعني كجكد يعد إبراـ االتفاقية االطارية لتغير المناخ في حد ذاتيا نجاحا كبير 
امتصاصيا ك  غازات الدفينة األساس لمكاصمة العمؿ لبمكغ األىداؼ المحددة في مجاؿ انبعاث

 (3)عف طريؽ المصاريؼ.

ضركرة سف تشريعات كطنية بيئية لتستكمؿ ىدؼ الحماية االتفاقية اإلطارية بالبت ط
مثؿ تمؾ  اييجب أف تتأسس عمالقانكنية الدكلية لممناخ، كنصت عمى المبادئ القانكنية التي ي

التشريعات لما يجعؿ ىذه الحماية المستيدفة دكليا أك كطنيا ذات طابع متطكر ألف اعتمادىا 
أم متغيرات  ة  كالتجريد يجعميا قابمة لمتعامؿ مععمى تمؾ المبادئ التي ليا صفة العمكمي

يمكف أف تطرأ عمى أساليب عالج المشكمة، سكاء عممية أـ اقتصادية أـ سياسية، سكاء عمى 

                                                           
1
 .190محمد عادؿ محمد عسكر، مرجع سابؽ، ص- 

2
 .07ليزا. أؼ. شيبير، ماريا باز سيغاراف، مارليف مكنزم ىايدجر، مرجع سابؽ، صإم. - 

3
 .111-110ص زيد الماؿ صافية، مرجع سابؽ، ص- 
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المستكل الكطني أك الدكلي، كىك ما تقرره جانب مف الفقو حينما أكرد أف مثؿ ىذه الصفات 
 (1) ا يتفؽ مع مقتضيات حماية البيئة.يمكف أف تجعؿ االتفاقية تنمك كتتطكر ككائف حي بم

الطبيعة العممية لمشكمة تغير المناخ، فأنشأت جيازيف لمبحث العممي االتفاقية تفيمت 
التساؤالت المثارة منيا، ليككف بمثابة المرجع في كؿ  13ك 9كالتكنكلكجي بمكجب المادتيف 

 (2) .تطكر المعرفة عف المشكمةراؼ بكتطكير فيـ األط عف ىذه الظاىرة

( منيا عمى ضركرة اعتماد مؤتمر 2نجحت االتفاقية عندما نصت في المادة )  
 (3)األطراؼ لصككؾ قانكنية الحقة ليا.

إلييا، كما  مبادئ عامة لتسيؿ انضماـ الدكؿك  ى قكاعدتضمنت اتفاقية تغير المناخ عم
 (4)ىي ما يطمؽ عميو بالقانكف المرف.ك  تسمح ىذه القكاعد بإمكانية تعديميا

اتبعت االتفاقية منيجا شديد الكاقعية في صياغة أحكاميا كفقا لمبدأ المسؤكلية 
يجب تزكيدىا ك  ،المتباينة الذل يعكس الكاقع الفعمي لمشكمة تغير المناخك  المشتركة

بالمساعدات المالية لتعزيز قدرتيا عمى الكفاء بما يتعمؽ بيذه االلتزامات الدكلية، كما أعمنت 
 (5)حممت الدكؿ المتقدمة بجميع تكاليؼ حماية المناخ.ك  مبدأ اإلنفاؽ

تشمؿ االتفاقية عمى نظاـ يستيدؼ متابعة تنفيذ أىدافيا في مجاؿ انبعاث الغازات 
لكنيا ك  االتفاقية ألجيزة القائمة عمى ىذه الميمة ليست قاصرة فقط عمى نصكصأف اك  الدفينة

                                                           
1
 .191-190ص  محمد عادؿ محمد عسكر، مرجع سابؽ، ص- 

2
 .191-190 ص ، صالمرجع نفسو- 

3
 .191، صالمرجع نفسو- 

4
 .86-85ص عيسى لعالكم، مرجع سابؽ، ص- 

5
 .192-191ص محمد عادؿ محمد عسكر، مرجع سابؽ، ص- 
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الفنية في ىذا المجاؿ ... كمف االجيزة المكمفة ك  تجاكزت ذلؾ إلى متابعة التطكرات العممية
   (1)بذلؾ نجد:

 (cop)  مؤتمر األطراف :-أوال
دم تصادؽ االتفاقية نقصد بكممة أطراؼ كؿ دكلة أك منظمة إقميمية لمتكامؿ االقتصا

ف عيسالتفاقية بعد تا يصبح الطرؼ ممتزما بأحكاـك  أك تكافؽ عمييا أك تنظـ إلييا، أك تقبميا
 (2)صؾ التصديؽ أك االنضماـ. وعيدايكما مف إ

يعد ك  فمؤتمر األطراؼ ىك جياز أنشئ بمكجب المادة السابعة مف االتفاقية االطارية،
 الجياز األعمى فييا.
تككف ك  اقية إلى مؤتمر األطراؼ ميمة متابعة كمراجعة تنفيذ االتفاقيةانسدت االتف
في برليف الذم اتفؽ فيو عمى  1995عقد أكؿ اجتماع لألطراؼ في عاـ ك  اجتماعاتو سنكية

 (3).2000البدئ في كضع الخطط الطكيمة األمد بشأف تغير المناخ لما بعد عاـ 

مناخ عمى أىمية التعاكف بيف ىيئات كلقد أكد مؤتمر األطراؼ في اتفاقية تغير ال
الفريؽ الحككمي الدكلي المعنى تغير المناخ، الذم يقـك بالدراسات العممية لألزمة ك  االتفاقية

 ليتـ اتخاذ القرارات المتعمقة لتخفيض االنبعاثات عمى أساس عممية صحيحة.

 التكنولوجية:و  الجهاز الفرعي لممنشورة العممية-ثانيا
ز في األطراؼ مف خالؿ ممثمييـ المتخصصيف في مجاؿ المناخ، يشترؾ ىذا الجيا

ارتفاع ك  المناخية التكنكلكجية لمؤتمر األطراؼ المعنية بالتغيراتك  كىك يقدـ المشكرة العممية
 (4)درجة الحرارة.

                                                           
 .24، ص2002، ، بيركتدار النيضة العربية يمي، التنظيـ الدكلي لتغير المناخ كارتفاع درجة الحرارة،سعيد سالـ جك - 1
2
 .176تقرير عف المؤتمر األكؿ ألطراؼ االتفاقية االطارية لألمـ المتحدة حكؿ التغير المناخي، مرجع سابؽ، ص- 

3
 .11عدناف عباس النقيب، مرجع سابؽ، ص- 

4
 .111جع سابؽ، صزيد الماؿ صافية، مر - 
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 التكنكلكجية لتزكيد مؤتمرك  نشأ بمكجب ىذا ىيئة أك جياز فرعي لممشكرة العممية
المشكرة في الكقت ك  ىيئاتو الفرعية األخرل بالمعمكمات،ك  ئمااألطراؼ حسبما يككف مال

يككف باب االشتراؾ في ك  التكنكلكجية المتصمة باالتفاقية،ك  المناسب بشأف المسائؿ العممية
تّضـ ممثميف ك  ىذه الييئة مفتكحا أماـ جميع األطراؼ، كتككف متعددة التخصصات

ة، كتقدـ الييئة تقارير بانتظاـ  إلي مؤتمر لمحككمات ذكم الكفاءة في مجاؿ الخبرة ذم الصم
 (1)األطراؼ بشأف جميع جكانب أعماليا.

لصالح  استندت اتفاقية تغير المناخ عمى مجمكعة مف المبادئ كحماية نظاـ المناخ
المتباينة، مبدأ الكقاية، مبدأ ك  المستقبؿ منيا مبدأ المسؤكليات المشتركةك  االجياؿ الحاضر

التي جاءت لتحقيؽ اليدؼ النيائي المنصكص عميو في ك  مية المستدامة،اإلنصاؼ، مبدأ التن
 ( مف االتفاقية االطارية.02المادة )

 الفرع الثاني
 الجوانب السمبية

لكف كاف ىناؾ نكع مف اإلجماع مف جانب غالبية ك  كجو لالتفاقية الكثير مف أكجو النقد
ىك ما نبدأ بتناكلو ك  مبادئياك  اتياالفقو عمى أف أىـ نقطة ضعؼ ليا تمثؿ في صياغة التزام

 (2)كالتالي:

 الخاصة بالدكؿ المتقدمة بشكؿ يبدكك  تمت صياغة بعض التزامات االتفاقية االطارية-
/ب( حيث كردت بيما عبارات 4/1كذلؾ المادة )ك  (4/5كأنو تخييرم مثؿ نص المادة)ك 

 حيثما يككف ذلؾ مالئما..."ك  "إعداد برامج كطنية

 

                                                           
1
 .13( مف اتفاقية االمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ، ص09المادة )- 

2
 .86-85ص عيسي لعالكم، مرجع سابؽ، ص- 
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 (1)ق( التي نصت عمى "ينسؽ حسبما يككف ذلؾ مالئما..."/4/2كالمادة )

تستطيع الدكؿ النامية التممص مف عدـ تطبيؽ االتفاقية، بدعكل عدـ قياـ الدكؿ -
 (2)الدعـ المالي.ك  المتقدمة بتنفيذ التزاماتيا الخاصة بنقؿ التكنكلكجيا

 ى التنسيؽعدـ كضكح الجكانب المالية في أنشطة الدكؿ النامية التي تعتمد عم-

مع الصندكؽ العالمي لمبيئة الذم يعمؿ خارج إطار االتفاقية، بمعني أنو يعمؿ بعيدا 
عالكة عمي أف بعض االنشطة المنصكص عمييا في االتفاقية ك  عف سمطات أجيزة االتفاقية

ال يمكف تعديميا مف قبؿ ىذا الصندكؽ )عمي أساس أف ىذه األنشطة تخص دكال معينة كما 
لكف ينبغي أف تستفيد مف ك  كؿ الجزرية الميددة بارتفاع منسكب المياه حكليا(،في حالة الد

 (3)ىذا الصندكؽ باعتبارىا جزء مف المجتمع الدكلي.

المتباينة، لـ تفرض التزامات جديدة عمى الدكؿ ك  إعماال لمبدأ المسؤكليات المشتركة-
 طراؼ غيراألطراؼ غير المدرجة في المرفؽ األكؿ لالتفاقية، رغـ كجكد أ

مدرجة في ىذا المرفؽ، يرجع أف تمحؽ بمركب الدكؿ المتقدمة مف حيث تكليد 
 (4)البرازيؿ.ك  اليندك  االنبعاثات كالصيف

 (5)غمكض النصكص المنتظمة لمبادئ االتفاقية االطارية .-

                                                           
1
 .193-192 ص محمد عادؿ محمد عسكر، مرجع سابؽ، ص- 

2
 .86 عيسي لعالكم، مرجع سابؽ، ص- 

3
 .112 زيد الماؿ صافية، مرجع سابؽ، ص- 

4
 .86م، مرجع سابؽ، صعيسي لعالك - 

5
 .194-193ص محمد عادؿ محمد عسكر، مرجع سابؽ، ص- 
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قد دفعت كؿ ىذه الجكانب سكاء اإليجابية أـ السمبية منيا المجتمع الدكلي خالؿ عاـ 
يمحؽ بيا، كمف ثـ فإننا نعرض ليذا ك  اكض عمى بركتكككؿ كيكتك ليكمؿ االتفاقيةلمتف 1998

 البركتكككؿ بمزيد مف التفاصيؿ في الفصؿ الثاني.

 

 

 



 

 

 

 الفصل الثاني
 )حماية إجرائية( 2991بروتوكول كيوتو  
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إلى  1انعقد بركتكككؿ كيكتك برعاية األميف العاـ لألمـ المتحدة في الفترة الممتدة مف 
 قكاعدك  في الياباف، ككاف اليدؼ األساسي لمبركتكككؿ ىك تحديد الطرؽ 1997برديسم 11
المتصمة بالتغيرات ك  مبادئ تكجييية لمعرفة كيفية احتكاء النشاطات التي يقـك بيا اإلنساف،ك 

المناخية مف جراء انبعاثات الغازات الدفيئة التي تشكؿ خطرا مباشرا عمى الكرة األرضية 
الفيضانات ك  تغير المناخ، ما يؤدم إلى الزالزؿك  رجة حرارة األرضمسببة ارتفاع في د
 المدمرة في العالـ.

نتيجة النعقاد اتفاقية األمـ المتحدة االطارية لتغير المناخ نجد أف ىذه االتفاقية تبنت 
ممحقيف ك  مادة، 28ك بركتكككؿ كيكتك الممحؽ بيا، كىذا البركتكككؿ يحتكم عمى ديباجة

دكلة صناعية بتخفيض  38ف أىـ ما تضمنو ىذا البركتكككؿ ىك إلزاـ مك  لمبركتكككؿ،
انبعاثاتيا مف غازات االحتباس الحرارم بنسب تختمؼ مف دكلة ألخرل كفقا لمبدأ مسؤكليات 

متباينة، كقد تـ االتفاؽ فيو عمى أف تقـك دكؿ االتحاد األكربي بتخفيض انبعاثاتيا ك  مشتركة
، أما %7الكاليات المتحدة األمريكية بنسبة ك  ،1990كأقؿ مف مستكل سنة  %8بنسبة 

، كتجدر اإلشارة ىنا إال أف الكاليات المتحدة %6الياباف فكانت نسبتيا مف التخفيض 
يشكؿ خطرا ك  األمريكية اعتبرت أف الحد مف تصاعد الغازات يمحؽ ضررا بإستراتيجيتيا،

 المتحدة األمريكية التصديؽ عمىبالتالي رفضت الكاليات ك  القكمي،ك  عمى أمنيا االجتماعي
 (1)بركتكككؿ كيكتك.

التفاكض عمى بركتكككؿ كيكتك مف خالؿ مؤتمرات األطراؼ في االتفاقية اإلطارية،  تـ
الذم انعقد في  األكؿ بمدينة برليفالمؤتمر  ، ككانت كالتالي:1995كالتي بدأت منذ عاـ 

، عندما بمغ عدد األطراؼ المصدقيف عمى 1995أفريؿ عاـ  7مارس إلى  28الفترة مف 
إلى الدكؿ األعضاء في االتحاد األكركبي، كأصدر دكلة، باإلضافة  126االتفاقية اإلطارية 

                                                           

 
، تـ االطالع عميو  www.droitentreprise.orgمكقع األنترنت ، عمى كاقي حاجة، االىتماـ الدكلي بحماية البيئة -1

 07/09/2015يـك 

http://www.droitentreprise.org/
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 ىذا المؤتمر قرارا عرؼ بػ "تكصية برليف"، كالذم بمكجبو يتـ التفاكض عمى  بركتكككؿ دكلي
منيا، مف خالؿ كضع  4زامات االتفاقية اإلطارية الكاردة في المادة لتأكثر إلزاما لتعزيز ا

ضكعية المتطمبة اؼ، ككذلؾ حدكد لمتخفيضات المك حدكد ممزمة لنسب انبعاثات الدكؿ األطر 
الثاني فقد انعقد في مدينة جنيؼ  المؤتمرأما محددة.  أطر زمنيةليا عمى أف يككف ذلؾ كفقا 

، كطالب أطرافو بضركرة التفاكض عمى بركتكككؿ يمحؽ باالتفاقية عمى النحك 1996عاـ 
، كعمى أف يتـ ذلؾ في اجتماع األطراؼ في الدكرة الثالثة لمدينة يفصية برلك الذم كرد بت

، التقى في ىذا 1997الثالث انعقد بمدينة كيكتك بالياباف عاـ المؤتمر ك كيكتك بالياباف. 
بالياباف، دكلة طرؼ في االتفاقية اإلطارية في شير ديسمبر بمدينة كيكتك  160المؤتمر 

لمتكصؿ إلى صؾ قانكني يتأسس عمى نفس مبادئ االتفاقية، ككافؽ كجرت عممية التفاكض 
كككؿ كيكتك"، مع إضافة التزامات تفصيمية عمى إبراـ "بركت 1997ديسمبر  11األطراؼ في 

ير مف أش 3بمكجبو، تتمثؿ في كضع أىداؼ محددة كجداكؿ زمنية خاصة بتنفيذىا، كبعد 
بمقر األمـ المتحدة في نيكيكرؾ،  1998مارس  16تح باب التكقيع عميو في اعتماده، تـ ف
في اليكـ  اذز النف، عمى أف يدخؿ حي1999مارس  15تى ميو حة التكقيع عكاستمرت ماكن

طرفا مف أطراؼ االتفاقية بالتصديؽ عميو،  55التسعيف مف تاريخ قياـ ما ال يقؿ عف 
 60األكؿ، كال تقؿ نسبة انبعاثاتو عف كباشتراط أف يككف ىؤالء األطراؼ مف المرفؽ 

 .1990مستكيات عاـ كفؽ  CO2العالمية لغاز إجمالي مف االنبعاثات 

التزامات بركتكككؿ إلى  المبحث األكؿفتطرقنا في  إلى مبحثيف،ىذا الفصؿ  كقسمنا
سعي ك  تقييـ بركتكككؿ كيكتك تطرقنا إلى المبحث الثانيكفي ، تحقيقوكاألليات المرنة ل كيكتك

 (1) .كؿبدال مف البرتكك الدكؿ لمكصكؿ الى االتفاؽ

 

                                                           
1
 .200-197ص  ، مرجع سابؽ، صعسكرمحمد عادؿ محمد حسف  - 
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 المبحث األول
 تحقيقهاألليات المرنة لو  بروتوكول كيوتو التزامات

يعتبر بركتكككؿ كيكتك صيغة تنفيذية، لذا اىتـ ىذا األخير بتنظيـ حماية المناخ كذلؾ 
مف خالؿ النص عمى التزامات محددة لتخفيض انبعاثات الغازات الدافئة كفؽ أطر زمنية 

 محددة.

ث البركتكككؿ ثالثة آليات لتيسير الكفاء بتمؾ االلتزامات، كأخيرا سنتعرض كقد استحد
 (1).بركتكككؿ كيكتك إلى مدل امتثاؿ األطراؼ ألحكاـ

)المطمب األكؿ(، األليات  كسنقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف، التزامات بركتكككؿ كيكتك
 نظاـ االمتثاؿ لو )المطمب الثاني(. ك  المرنة لمبركتكككؿ

 ب األولالمطم
 التزامات بروتوكول كيوتو 

أعفى بركتكككؿ كيكتك الدكؿ النامية مف تحمؿ االلتزامات الخاصة بتخفيض الغازات 
الدفيئة، بينما أكرد نسبا محددة لتخفيض ىذه الغازات يمتـز بيا األطراؼ مف الدكؿ المتقدمة، 

ى الدكؿ المتقدمة تفرض عم فااللتزامات التي أكردىا بركتكككؿ كيكتك تعتبر التزامات
 .(2))الصناعية( كلـ يفرض التزامات عمى الدكؿ النامية

لذا سنتعرض في ىذا المطمب إلى االلتزامات العامة لجميع األطراؼ في البركتكككؿ 
 التزامات الدكؿ المتقدمة في بركتكككؿ كيكتك )الفرع الثاني(.ك الفرع األكؿ(، )

                                                           
1
 197عسكر، مرجع سابؽ، ص محمد عادؿ محمد حسف - 

2
 196، صالمرجع نفسو - 
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 الفرع األول
 طراف في البروتوكول االلتزامات العامة لجميع األ

كذلؾ دراسة األثار السمبية ك  مناىج بحث لتقدير انبعاثات الغازات الدفيئةك  إقامة نظـ-
 االجتماعية لمختمؼ سياسات مكاجية المشكمة.ك  الناجمة عنيا، كالتبعات االقتصادية

العمؿ عمى زيادتيا مف ك  التربة،ك  المحافظة عمى مستكم الغازات الدفيئة كالغابات-
 امتصاص الغازات الدفيئة المسببة لظاىرة التغير المناخي. أجؿ

التكعية العامة في مجاؿ التغير المناخي ك  برامج التدريبك  المشاركة في تطكير التعميـ-
 (1)بما ييدؼ إلى تقميؿ انبعاثات الغازات الدفيئة.

قميمية لمتخفيؼ مف انبعاث غازات االحتباس ك  تشريعات كطنيةك  كضع برامج- ا 
ارم، عمى أف يتضمف ىذه التدابير القطاعات المختمفة في الدكؿ األطراؼ فتشمؿ الحر 

 )الطاقة، الصناعة، الزراعة، إدارة النفايات، التكيؼ التكنكلكجي مع التغيرات البيئية.

تشجيع البركتكككؿ دكؿ األطراؼ عمى استخداـ التدابير االقتصادية لمحد مف انبعاث -
لغاء ك  ف خالؿ فرض الضرائب عمى انبعاثات ىذه الغازاتغازات االحتباس الحرارم، م ا 

 الدعـ المالي لمقطاعات التي تصدر عنيا ىذه االنبعاثات.

أعاد البركتكككؿ تأكيد تنفيذ الدكؿ النامية اللتزاماتيا بمكجب البركتكككؿ حيث يعتمد -
المكارد المالية إلى ك  ا،عمى مدل تنفيذ الدكؿ المتقدمة اللتزاماتيا بنقؿ التكنكلكجيا السميمة بيئي

 (2)الدكؿ النامية.

                                                           
1
 .113زيد الماؿ صافية، مرجع سابؽ، ص- 

2
 .13-12ص عدناف عباس النقيب، مرجع سابؽ، ص- 



 )حماية إجرائية( 1997بركتكككؿ كيكتك   الفصؿ الثاني 
 

36 
 

ذلؾ بنسب ك  دكلة متقدمة بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة لتأثير الدفيئة، 38قياـ -
محددة يبدأ في عاـ  تختمؼ مف دكلة ألخرل عمى أف يجرم ىذا التخفيض خالؿ فترة زمنية

 (1).2012يستمر حتى عاـ ك  2008

 الفرع الثاني
 المتقدمة في بروتوكول كيوتو التزامات الدول 

 ( بما يمي:03تمتـز ىذه الدكؿ بمكجب المادة )

سنة 150خفض انبعاثات الغازات الدفيئة )التي تزايدت درجة انبعاثاتيا في الجك منذ -
عمى األقؿ عمى أف يتـ تخفيض  %5نسبة ك  بسبب التطكر الصناعي( كذلؾ بصكرة جماعية

إلى  2008يتـ ىذا التخفيض خالؿ الفترات مف عاـ  عمى أفك  ىذه الغازات بنسب مختمفة،
 .2010عاـ 

 (2)تسييؿ نقؿ التكنكلكجيا صديقة لمبيئة لمدكؿ النامية.ك  تمكيؿ-

إلزاـ بركتكككؿ كيكتك الدكؿ المتقدمة أك دكؿ األطراؼ أف تقدـ إثبات تبيف فيو ما تـ -
 (3).2005ىذا بحمكؿ عاـ ك  الكفاء بو مف التزامات كفؽ ىذا البركتكككؿ

ىدؼ ك  اإلعانات التي تتنافيك  الحكافز الضريبيةك  اإلنياء التدريجي لنقائص السكؽ-
 (4)االتفاقية في جميع قطاع الغازات الدفيئة.

                                                           
، تـ االطالع s.nethttp://agynewمكقع األنترنت ، عمى عنكاف "قمة المناخ...كالصراع بيف الدكؿ المتقدمة كالدكؿ النامية"-1

 04/08/2015يـك عميو 
2
 .101عيسى لعالكم، مرجع سابؽ، ص- 

3
 .مف بركتكككؿ كيكتك 3/2المادة - 

4
 .114زيد الماؿ صفية، مرجع سابؽ، ص- 

http://agynews.net/


 )حماية إجرائية( 1997بركتكككؿ كيكتك   الفصؿ الثاني 
 

37 
 

السعي ك  التقني،ك  ألـز بركتكككؿ كيكتك الدكؿ المتقدمة تحمؿ تكاليؼ البحث العممي-
كذلؾ تمكيؿ نقميا إلى ك  بيئيا،التكنكلكجيا السميمة ك  مف أجؿ إيجاد مصادر جديدة لمطاقة

 (1)الدكؿ النامية.

 المطمب الثاني

 نظام االمتثال لهو  بروتوكول كيوتوتحقيق ليات المرنة لاآل 

بركتكككؿ كيكتك تضمف قكاعد أساسية تـ االتفاؽ عمييا في مؤتمر األطراؼ الذم إف 
كالتي تعد المساىـ األكبر  اليات المتحدةفي بكف كمراكش، في حيف أف الك  2001انعقد عاـ 

مف نسبة االنبعاثات العالمية، كقد  25بنسبة انبعاث تقدر بػ ي ظاىرة االحتباس الحرارم ف
تممصت مف التزاماتيا المقررة بمكجب البركتكككؿ كرفضت التصديؽ عميو، كمف أىـ ما جاء 

تعتبر ىذه اآلليات المرنة بمثابة كسائؿ ف ،(2) ىك إقرار اآلليات المرنة لتحقيقوفي البركتكككؿ 
اقتصادية لتيسير امتثاؿ األطراؼ لمبركتكككؿ، فتأسست نصكص االمتثاؿ لبركتكككؿ كيكتك 

الصرمة، فيعمؿ نظاـ االمتثاؿ في البركتكككؿ مف خالؿ إعداد عمى ما يطمؽ عميو بالقكاعد 
قكاعد جرد االنبعاثات كلجنة االمتثاؿ كىما يمثالف أىـ العناصر التي يعتمد عمييا ىذا النظاـ 

 (3) في تحديد حاالت االمتثاؿ أك عدـ االمتثاؿ.

نظاـ ك  بركتكككؿ كيكتك)الفرع األكؿ(، تحقيؽسنتناكؿ في ىذا المطمب األليات المرنة ل
 االمتثاؿ بيا )الفرع الثاني(.

                                                           
1
 .101عيسى لعالكم، مرجع سابؽ، ص- 

2
ليات المرنة  التي نص عمييا بركتكككؿ كيكتك الحد مف تغير المناخ باستخداـ اآل، الكبيسيبار جبشير جمعة عبد ال- 

، 2010العراؽ، ، الفمكجة-العدد األكؿ، كمية القانكف، 1مجمة جامعة األنبار لمعمـك القانكنية كالسياسية، المجمد "، 1997
 .4-3ص ص 

3
 .210محمد عادؿ محمد حسف عسكر، مرجع سابؽ، ص - 



 )حماية إجرائية( 1997بركتكككؿ كيكتك   الفصؿ الثاني 
 

38 
 

 الفرع األول
 بروتوكول كيوتوتحقيق األليات المرنة ل

 ىناؾ ثالثة أليات المرنة لبركتكككؿ كيكتك تتمثؿ في:

 لية التنمية النظيفة ونقل التكنولوجيا:آ-أوال
يقصد بألية التنمية النظيفة أف تقكـ الدكؿ المتقدمة بمشركعات في الدكؿ النامية  
 ؽ التنمية المستدامة مع المساىمة في تحقيؽ اليدؼ األساسي مف اتفاقية تغير المناخ،لتحقي

 تمكيف الدكؿ المتقدمة مف االلتزاـ بتخفيض االنبعاثات إلى الحد المقرر ليا.و في الكقت نفسك 

الدكؿ النامية عمى حد سكاء، فالدكؿ النامية ك  ىذه األلية تقيد كؿ مف الدكؿ المتقدمة
الشركات أما الدكؿ المتقدمة فتتمكف مف الحصكؿ عمى ك  االستثمارات األجنبيةتستفيد مف 

في االمتثاؿ بجزء مف  أرصدة االنبعاثات المتتالية مف أنشطة ىذه المشركعات، لإلسياـ
 (1)خفض االنبعاثات كميا.ك  التزاماتيا بتحديد

اس الحرارم في ىذه األلية تتيح لدكؿ المرفؽ األكؿ خفض انبعاثاتيا مف غازات االحتب
صناعتيا لمكصكؿ إلى نسب التخفيض المحدد ليا، مف خالؿ المشاركة في مشاريع خفض 

 االنبعاثات في الدكؿ النامية عف طريؽ:

 تكطيف تكنكلكجيا نظيفة لخفض انبعاثات غازات االحتباس الحرارم .ك  نقؿ-

ي إصدار أك تحرير شيادات تعادؿ نسب الخفض عمى شكؿ بطاقات ائتماف تسم-
 شيادات خفض االنبعاثات المصدقة.

تستخدـ دكؿ المرفؽ األكؿ شيادات الخفض لإلسياـ في االمتثاؿ لبمكغ نسب الخفض -
 المحدد ليا في البركتكككؿ مف خالؿ شراءىا بأسعار تحددىا أسكؽ الكاربكف. 

                                                           
1
 .115زيد الماؿ صافية، مرجع سابؽ، ص-  
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يميز الطرؼ المضيؼ ك  المشركع يككف مشركعا استثماريا طرفاه شركاء في المشركع،-
يسمى بالشريؾ ك  المستثمر ىك الطرؼك  الطرؼ األخرك  (Hasting countryكع باسـ )لممشر 

 (1)(.Project participantفي المشركع )

 إف اليدؼ الذم يريده األطراؼ مف خالؿ ىذه األلية يكمف: 

تخفيض الغرض مف االتفاقية في خفض االنبعاثات لمكصكؿ إلى تكازف في تركيبة -
 (2)الغالؼ الجكم.

د نكع مف التكازف بيف الدكؿ المتقدمة التي تعد المسبب الرئيسي لظاىرة االحتباس إيجا-
مساعدتيا ك  الدكؿ النامية مف خالؿ إنشاء مشاريع التنمية النظيفة في الدكؿ الناميةك  الحرارم،

 مساعدة الدكؿ المتقدمة لتنفيذ التزاماتيا بخفض االنبعاث.ك  عمى التطكر،

تعتمد عمى المبادئ القانكنية ك  األمر ال بد مف أف تقـك إف ىذه المشاريع في حقيقة
استقاللية ك  المشاركة الطكعية لمدكؿ الناميةك  عدـ التمييزك  الشمكليةك  المتمثمة باإلنصاؼ

 (3)التمكيؿ المالي.

 لية التنفيذ المشترك : آ-ثانيا
كؿ مف البركتكك 06ىي ألية خاصة ببعض بنكد البركتكككؿ، حيث يجكز طبقا لممادة 

لغرض الكفاء بالتزامات خفض انبعاثاتو أف ينفذ طرؼ  -أ–ألم طرؼ مدرج في المرفؽ 
االنبعاثات البشرية المصدرة مف الغازات الدفيئة أك تعزيز  أخر، أك يحصؿ منو عمى كحدات

 (4)إزالتيا.

                                                           
1
 06ص مرجع سابؽالكبيسي،  عبد الجبار بشير جمعة - 

2
 .15-14ص ، صالمرجع نفسو - 

3
 .18-17ص ، صنفسومرجع ال- 

4
 .115زيد الماؿ صافية، مرجع سابؽ، ص- 
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كفي ىذه األلية إف الطرؼ األكؿ صاحب المشركع ىك الذم يستفيد مف التكمفة 
التزاماتو، أما الطرؼ االخر ىك الطرؼ المضيؼ لممشركع فيستفيد مف  المنخفضة لتحقيؽ

 نقؿ التكنكلكجية الصديقة لمبيئة إلى أرضو .ك  االستثمار األجنبي عمى أرضو،

إف األساس القانكني العتماد ىذه األلية يرجع في حقيقة األمر إلى اتفاقية األمـ 
لتي سمحت ألطرافيا في العديد مف ، ا1994المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ لعاـ 

تدابير مختمفة كمشتركة لتحقيؽ الغرض مف االتفاقية، حيث يتـ ك  نصكصيا بتنفيذ سياسات
تنفيذ ىذا المشركع مف خالؿ تقييـ األطراؼ المعنية بالمعمكمات التي تتعمؽ بالمشركع المراد 

لغرض الحصكؿ عمى سنة تسجيمو ك  المكاف الذم سيتـ تنفيذه فيوك  قيامو مف حيث االسـ
 التأكد مف أف المشركع سيؤدم إلى خفض االنبعاثات.ك  مكافقة األطراؼ المعنية،

كمف جية أخرل يجب عمى المشاركيف في المشركع أف يقدمكا الكثائؽ المتعمقة بتحميؿ 
أثار ىذا النشاط عمى البيئة، بما في ذلؾ أثاره العابرة لمحدكد كفقا لإلجراءات التي يقررىا 

  (1)المضيؼ. الطرؼ

 ( :21لية اإلتجار في وحدات خفض االنبعاثات )المادة آ-ثالثا
  االتجار بحصص انبعاث الغازات لكؿ دكلة، حيث بمكجب ىذه اآللية يحؽ لمدكؿكىي 

الحقكؽ مف دكلة أخرل طرؼ في البركتكككؿ، مما يؤدم بالتالي إلى عدـ  األطراؼ مف شراء
 .(2)اضيياأر  نبعاثات بخفض كميات الغازات المنبعثة مفإلزاـ الدكلة المشترية لال

إف ىذه األلية يقتصر تنفيذىا عمى دكؿ المرفؽ األكؿ في البركتكككؿ كىي الدكؿ  
شراء كحدات خفض االنبعاثات ك  المتقدمة فقط، فقد سمح البركتكككؿ ليذه الدكؿ ببيع

ركات داخؿ الدكلة الكاحدة حيث يشترم مف لديو الفائضة عند الدكلة، كذلؾ فيما بيف الش

                                                           
1
 .12بشير جمعة الكبيسي، مرجع سابؽ، ص- 

2
 .4، صالمرجع نفسو- 
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انبعاثات أكثر مف المسمكح بو مف الطرؼ الذم لديو انبعاثات أقؿ. لقد تـ إقرار ىذه األلية 
بمكجب المادة السابعة عشرة مف البركتكككؿ التي أكدت عمى أف مؤتمر األطراؼ في 

القكاعد ذات الصمة باإلتجار االنبعاثات، خاصة تمؾ ك  االتفاقية يجب أف يحدد المبادئ
 كتابة التقارير عف ىذا اإلتجار.ك  اإلبالغك  اإلجراءات المتعمقة بالتحقؽ

إف دكؿ المرفؽ الذم يسمح البركتكككؿ ليا بالمشاركة في ىذه األليات لكي تتمكف مف 
أكجب أف تككف ىذه األليات ك  الكفاء بالتزاماتيا المقررة بمكجب المادة الثالثة مف البركتكككؿ

جراءات محمية لحفض انبعاثاتيا.ك  مكممة لما تقكـ بو الدكؿ مف اعماؿ  ا 

 إف المؤيديف ليذه األلية يركف فييا مزايا تتمثؿ في: 

اإلجراءات الكطنية مما جعؿ ك  تشجيع الدكؿ عمى خفض انبعاثاتيا باتخاذ التدابير-
 التنمية النظيفة. تنفيذىا أقؿ كمفة مف األليات األخرل كألية

مساعدة الدكؿ التي تعجز عف الكفاء بالتزاماتيا بمكجب البركتكككؿ مف خالؿ -
 االستفادة مف الفائض في انبعاثات الدكؿ األخرل.

لتحقيؽ المكاسب مف ك  إف ىذه األلية يمكف أف تككف محفزا لمدكؿ لحماية البيئة-
 الفائض مف جية أخرل.

الحد مف معارضة الدكؿ المتقدمة لمبركتكككؿ مف خالؿ إقرار ىذه األلية سيؤدم إلى -
 (1)خفض تكاليؼ تنفيذ التزاماتيا بشكؿ كاضح.

كمف ىنا استفادت الجزائر مف ىذه األليات كذلؾ مف خالؿ التكقيع عمى البركتكككؿ 
 كما يمي:

                                                           
1
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تحقيؽ التنمية ك  برامج التنمية النظيفة لمحصكؿ عمى التقنيات اإلنتاج األنظؼ-
ة، كتمكؿ ىذه األخيرة مف قبؿ مرفؽ البيئة العالمية، كبالفعؿ فقد تحصمت الجزائر المستدام
مميكف دكالر مف ىذا المرفؽ، لذا استثمرتو الجزائر في إنجاز مركز لمطاقات  20عمى 

 (1)معيد لمتككيف في ذات المجاؿ.ك  المتجددة

 الفرع الثاني
 نظام االمتثال في بروتوكول كيوتو

ات لتحديد مفيـك االمتثاؿ في االتفاقيات الدكلية، فمنيا النظرية لقد ظيرت عدة نظري
تستند كؿ ىذه النظريات عمى فكرة السيادة المطمقة التي ك  منيا النظرية الحديثة،ك  التقميدية

تفترض بأف الدكلة ال تدخؿ في اتفاقية بيئية مالـ تحقؽ ىذه االتفاقية مصمحتيا الذاتية، 
لي القائـ عمى التعاكف لتحقيؽ مصالح مشتركة، فإف ىذه الدكؿ فالدكؿ جزء مف النظاـ الدك 

مصمحة المجتمع الدكلي، كىي تمثيؿ ك  مصمحتيا تمارس سمطتيا عمى إقميميا بما يحقؽ
 (2)اللتزاماتيا في االتفاقيات البيئية لتحقيؽ ىذه المصمحة.

نية أك عدـ تكفر أما عدـ امتثاؿ الدكلة اللتزاماتو بركتكككؿ كيكتك فال يعكد إلى سكء ال
نما قد يعكد إلى عدـ امتالكيا لمقدرة عمى التنفيذ االمتثاؿ ك  الرغبة لدييا باالمتثاؿ، كا 

يعرؼ االمتثاؿ لالتفاقيات البيئية كفقا لمفيـك النظريف بأنو "تنفيذ الدكؿ ك  اللتزاماتيا،
ليس اإلكراه عمى ك  اللتزاماتيا الدكلية القائـ ابتداء عمى االمتثاؿ لقكاعد القانكف الدكلي،

 ما يجدر اإلشارةك  تنفيذىا، أم أنو تقيد الدكلة اللتزاماتيا طكعا"،

إليو أف اتفاقية تغير المناخ لـ يرد بيا نص صريح يتعمؽ بامتثاؿ الدكؿ األطراؼ، كقد 
التي نصت عمى ما يمي: ك  ( مف اتفاقية تغير المناخ13اكتفت بما جاء في نص المادة )

                                                           
1
 .13صبشير جمعة الكبيسي، مرجع سابؽ،  - 

2
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في دكرتو األكلى في إنشاء عممية استشارية متعددة األطراؼ، تتاح  "ينظر مؤتمر األطراؼ
 (1)ذلؾ كؿ المسائؿ المتعمقة بتنفيذ االتفاقية".ك  بناء عمى طمبياك  لألفراد

( مف اتفاقية تغير المناخ تـ صياغة نصكص 13كتنفيذا لما نصت عميو المادة )
( مف بركتكككؿ كيكتك 16ادة )االمتثاؿ في بركتكككؿ كيكتك عمى ىذه المادة حيث نصت الم

" ينظر مؤتمر األطراؼ بكصفو اجتماع األطراؼ في ىذا البركتكككؿ في أقرب  يمي: عمى ما
كقت ممكف عمميا في تطبيؽ العممية النشاكية المتعددة األطراؼ المشار إلييا في المادة 

عمى ضكء أم  يعدؿ ىذه العممية حسب االقتصادك  ( مف االتفاقية عمى ىذا البركتكككؿ،13)
يؤخذ بأم عممية تشاكرية متعددة ك  قرارات ذات صمة يتخذىا مؤتمر األطراؼ في االتفاقية،

فقا ك  األليات المنشأةك  األطراؼ قد تطبؽ عمى ىذا البركتكككؿ دكف المساس باإلجراءات
 (".18لممادة )

فرعيتف  يفىيئتك  مف بركتكككؿ كيكتك إنشاء لجنة االمتثاؿ (2)(18كقد تـ كفقا لممادة )
 الييئة الفرعية لإلنفاذ.ك  ىما الييئة الفرعية لمتسييرك  مساعدتيف،

ريح يتعمؽ بامتثاؿ نص ص يرد بيا تجدر اإلشارة إليو أف اتفاقية مغر المناخ لـكما 
، كالتي نصت عمى ما يمي: "ينظر 13، كقد اكتفت بما جاء في نص المادة الدكؿ األطراؼ

طراؼ، تتاح لألفراد مؤتمر األطراؽ في دكرتو األكلى في إنشاء عممية استشارية متعددة األ
 (3).بناء عمى طمبيا، كذلؾ لحؿ المسائؿ المتعمقة بتنفيذ االتفاقية"

                                                           
1
 .1992المناخ سنة ( مف اتفاقية تغير 13المادة )- 

2
عمى ما يمي: "يعمد مؤتمر األطراؼ العامؿ بكصفو اجتماع األطراؼ  1997( مف بركتكككؿ كيكتك 18تنص المادة )- 

في ىذا البركتكككؿ في دكرتو األكلى إلى إقرار اإلجراءات كاألليات المناسبة كالفعالة لتحديد كمعالجة عدـ االمتثاؿ ألحكاـ 
عف طريؽ األطراؼ المدرجة في المرفؽ األكؿ بكسائؿ تشمؿ كضع قائمة إرشادية باألثار المترتبة  ىذا البركتكككؿ الصادر

عمى ذلؾ، مع مراعاة سبب عدـ االمتثاؿ كنكعو كدرجتو كتكاتره، كأية إجراءات تكخي بمقتضى ىذه المادة كتترتب عمييا 
 .عكاقب ممزمة تعتمد بكاسطة التعديؿ عمى ىذا البركتكككؿ "

3
 .1992المناخ سنة ( مف اتفاقية تغير 13المادة )- 



 )حماية إجرائية( 1997بركتكككؿ كيكتك   الفصؿ الثاني 
 

44 
 

مف اتفاقية تغير المناخ، تـ صياغة نصكص  13لما نصت عميو المادة كتنفيذا 
تكككؿ كيكتك مف برك  16االمتثاؿ في بركتكككؿ كيكتك عمى ىذه المادة، حيث نصت المادة 

عمى ما يمي: "ينظر مؤتمر األطراؼ بكصفو اجتماع األطراؼ في ىذا البركتكككؿ في أقرب 
 13كرية المتعددة األطراؼ المشار إلييا في المادة كقت ممكف عمميا في تطبيؽ العممية التشا

مف االتفاقية عمى ىذا البركتكككؿ، كتعدؿ ىذه العممية حسب االقتضاء عمى ضكء أم 
األطراؼ في االتفاقية، كيؤخذ بأم عممية تشاكرية متعددة ت ذات صمة يتخذىا مؤتمر قرارا

اءات كاآلليات المنشئة كفؽ األطراؼ قد يطبؽ عمى ىذا البركتكككؿ دكف المساس باإلجر 
 (1)".18المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .1992المناخ سنة ( مف اتفاقية تغير 16المادة )- 
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 المبحث الثاني
 بدال من البروتوكول  سعي الدول لموصول إلى االتفاقو  تقييم بروتوكول كيوتو 

يعتبر بركتكككؿ كيكتك خطكة أكلى ميمة كضركرية لحماية المناخ، لكف ىذا 
ي لمكاجية مشكمة تغير المناخ، لذا يرل الفقياء بضركرة اتخاذ خطكات البركتكككؿ ال يكف

الحقة لتدارؾ فشؿ ىذا البركتكككؿ، كذلؾ مف خالؿ سعي الدكؿ لمكصكؿ إلى االتفاقية بدال 
 (1) مف ىذا البركتكككؿ.

سعي الدكؿ ك  سنتطرؽ في ىذا المبحث إلى تقييـ بركتكككؿ كيكتك )المطمب األكؿ(،
 بدال مف البركتكككؿ )المطمب الثاني(. تفاؽلمكصكؿ إلى اال

 المطمب األول
 تقييم بروتوكول كيوتو

اتفاقية تغير المناخ أّكؿ كثيقة قانكنية دكلية عالجت التغيرات المناخية كسبؿ تعتبر 
لتقييـ بركتكككؿ كيكتك، يستكجب تقييـ نقاطو السمبية كاإليجابية لمعرفة مدل  مكافحتيا، ك 

لزامية األحكاـ التي جاء بيا، كسنتناكؿ في ىذا المطمب تقييـ بركتكككؿ كيكتك مف  فعالية كا 
 الجكانب اإليجابية )الفرع الثاني(.كتقييمو مف حيث  الفرع األكؿ(،حيث الجكانب السمبية )

 الفرع األول
 الجوانب السمبية

يرل أخركف أنيا مقبكلة ك  يرل بعض الفقو أف اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية معينة،
أكائميا تمثؿ خطكة أكلى ميمة ضركرية لحماية المناخ، إال أف غالبيتيـ يتفقكف عمى أف 

ضركرة اتخاذ خطكات الحقة  ؿ كيكتك ال يكفي لمكاجية مشكمة تغير المناخ، كيركفبركتككك 

                                                           
1
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 تتدارؾ فشؿ ىذا البركتكككؿ خاصة فيما يتعمؽ بنكاحي الضعؼ أك جكانبو السمبية فيو
 أىميا:ك 

غفاؿ معالجة االنبعاثات - ترجيح كفة التنمية االقتصادية عمى حساب حماية المناخ، كا 
 الجكم.المتراكمة في الغالؼ 

 عدـ كجكد حكافز لزيادة عدد الدكؿ المشاركة في بركتكككؿ كيكتك.-

اعتماد أىداؼ قصيرة األجؿ لتخفيض االنبعاثات ك  ضعؼ تنظيـ األليات المرنة-
 (.GHGالدفيئة )

التغاضي عف فرص جزاءات صارمة عمى حاالت عدـ االمتثاؿ ألحكاـ بركتكككؿ -
اليدؼ منو عالج  كصؿ التفاؽ قانكني دكلي يككفكيكتك، كبعبارة مكجزة يجب أف يتـ الت

 (1)ليس مجرد إدارتيا.ك  مشكمة تغير المناخ بفعالية

األمريكي التصديؽ عمى بركتكككؿ كيكتك كالمفاكضة عميو عمى الرغـ  فض البرلمافر  -
النصكص السياسية )آليات المركنة( لمبركتكككؿ جاءت بناء عمى تكصيات أمريكية منيا  أف

لنسب تخفيض سنكية كحجتيا خمس سنكات بدال مف تحديد  5أف يككف التخفيض عمى مدل 
، اتخذ الرئيس في ذلؾ إعطاء مركنة لمكاجية تقمبات اآلراء االقتصادية مف عاـ آلخر

 معاديا لمبركتكككؿ في ثالث اعتبارات أساسية: جكرج بكش مكقفااألمريكي 
مف دكؿ  80ككنيا غير عادلة لمدكؿ الصناعية مف جية نظره، ألنيا تستبعد  -1

 كاليند.العالـ، كىي الدكؿ النامية، خاصة الصيف 
 تكاليؼ تنفيذ بنكد بركتكككؿ كيكتكارتفاع  -2
 (2)كد بالذم يحيط بالمشكمة كخطكرتيا مف الناحية العمميةعدـ التأ -3

                                                           
1
 234-223محمد عادؿ محمد عسكر، مرجع سابؽ، ص.- 

2
 .123-122ص ص  زيد الماؿ صافية، مرجع سابؽ، - 
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عما كانت في سنة  5يحقؽ البركتكككؿ أىدافو، فبدال مف تخفيض االنبعاثات بػ لـ  -
بالنسبة لمدكؿ  64مقابؿ  80لى إالغربية  ، فقد ارتفعت انبعاثات الدكؿ1990

، كأف الدكؿ األكثر فقرا 35إجمالي لالنبعاثات بػ النامية، فيذا يعني ارتفاع 
 رة األكلى.كالجزرية ىي المتضر 

 كجكد ألية ردع أك عقاب مما قد يعزم الدكؿ األطراؼ بخرؽ البركتكككؿ.عدـ  -
يحدد البركتكككؿ كيفية االمتثاؿ ألحكاـ البركتكككؿ، خاصة آليات المركنة التي لـ  -

 .قررىا
مرنة، مما سمح لبعض الدكؿ  اتفاقية تغير المناخ عمى التزامات قانكنيةتضمنت  -

 (1).المتقدمة بتفسيرىا لما يخدـ مصالحيا االقتصادية

 الفرع الثاني
 الجوانب اإليجابية

حساب ك  اليات لبركتكككؿ كضعت معيار لمجيكد الدكلية إلزامية إلى قياسك  إف قكاعد-
 االنبعاثات.

 مناخي كقت اعتماده.إف بركتكككؿ كيكتك يمثؿ خطكة ىامة في النظاـ ال-

إف الطابع الممـز قانكنا لمبركتكككؿ كيكتك أمرا بالغ األىمية، ألنو أرسى أساسا دكليا -
 متينا يمكف تبني عميو اإلجراءات الكطنية.

                                                           
1
 .123-122ص  زيد الماؿ صافية، مرجع سابؽ، ص - 
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 المطمب الثاني
 بدال من البروتوكول. سعي الدول لموصول إلى االتفاق 

كؿ كيكتك خمؽ نظاـ لممعاينة لعدـ يتطمب استمرارية االنبعاثات كانتياء سرياف بركتكك 
التزاـ الممتزميف ببنكد البركتكككؿ كالمزيد مف التطكر في المستقبؿ بما يحقؽ مصمحة لمجميع، 

 (1) كذلؾ ما أدل بالدكؿ األطراؼ إلى عقد أربعة مؤتمرات بدال مف بركتكككؿ كيكتك.

تمر كانككف مؤ ك  2009ككبنياجف  سنتناكؿ في ىذا المطمب المؤتمرات منيا مؤتمر
)الفرع الثاني(، مؤتمر  2012مؤتمر الدكحة ك  2011)الفرع األكؿ(، مؤتمر درباف  2010
 )الفرع الثالث(. 2014مؤتمر ليما ك  2013كارسكا 

 الفرع األول
 1020مؤتمر كانكون و  1009مؤتمر كوبنهاجن  

 : 1009مؤتمر كوبنهاجن -أوال
بحضكر معظـ دكؿ العالـ برعاية  2009ديسمبر  19-12انعقد مؤتمر ككبنياجف بيف 

األمـ المتحدة، كاختتـ المؤتمر لمتغير المناخي أعمالو باتفاقية تدعـ مبدأ مسؤكليات مشتركة، 
بركتكككؿ كيكتك ك  لكف الذم كضعتو اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية حكؿ التغير المناخي

العمؿ التطكعي مف جانب ك  اجراءات خفض االنبعاثات بشكؿ إجبارم بالنسبة لمدكؿ المتقدمة
تضمنت تكافقا كبيرا بشأف القضايا الرئيسية ألىداؼ خفض االنبعاثات ك  الدكؿ النامية،

ذكر أف االرتفاع في درجة ك  الشفافيةك  التمكيؿ كالدعـ التكنكلكجيك  العالمية طكيمة األجؿ،
أف تمتـز  أف الدكؿ المتقدمة يجبك  حرارة العالـ يجب أف تككف أقؿ مف درجتيف مئكيتيف،

مف أجؿ  2020مميار دكالر أمريكي بشكؿ مشترؾ كؿ عاـ حتى  100بيدؼ تخصيص 
 تمبية احتياجات الدكؿ النامية.
                                                           

1
 .123زيد الماؿ صافية، مرجع سابؽ، ص - 
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عندما اجتمع  2009-09-18ككاف مف المقرر أف ينتيي المؤتمر يكـ الجمعة في 
مف زعماء الدكؿ في ككبنياجف في محاكلة مف أجؿ التكصؿ إلى اتفاقية  100أكثر مف 

ة قانكنيا كلكف ىذا لـ يحصؿ، كالجدير بالذكر أف معاىدة ككبنياجف مفتكحة األف مف ممزم
أجؿ التكقيع، لـ تكمؿ بعد المصادقة عميو في ظؿ تصاعد خراب البيئة، حيث عقد مؤتمر 

دكلة، ككاف اليدؼ منو إبراـ 193ككبنياجف لمتغيرات المناخية التابع لألمـ المتحدة بمشاركة 
تخفيض انبعاثات الغازات ك  د لحماية البيئة مف مخاطر التغيرات المناخيةاتفاؽ عالمي جدي

 الدفيئة، حيث اختتـ االجتماع بنتائج مخيبة بعد مفاكضات مكثفة بيف ممثمي الدكؿ.

كانتيت المحادثات بإقرارىا التفاؽ الصيني األمريكي معمنة أف االتفاؽ صاغتو الكاليات 
 لحرارم، كىذا االتفاؽ تـ تكقيعو بيف الكاليات المتحدةالمتحدة لمحاربة ظاىرة االحتباس ا

جنكب إفريقيا، كأعمنت الكاليات المتحدة األمريكية أنو قد تـ ك  البرازيؿك  الصيفك  اليندك 
في الكقت ك  التكصؿ إلى اتفاؽ معقكؿ خالؿ المحادثات الجارية حكؿ التغيرات المناخية،

يضع االتفاؽ ىدفا بتحديد ك  ر المقبكؿ،نفسو كصفت بعض كفكد الدكؿ النامية باتفاؽ غي
الزيادة في حرارة األرض عند حد أقصى يبمغ درجتيف مئكيتيف عمى الفترة التي سبقت عصر 
الصناعة، كىك الحد الذم يعتبر بمثابة البداية لحدكث تغيرات خطيرة مثؿ المزيد مف 

مناسيب البحار، لكف ارتفاع ك  العكاصؼ الرمميةك  االنييارات الطينيةك  الجفاؼك  الفيضانات
ذ لـ يكف ممزما فيك فشؿ  ك  االتفاؽ لـ يكضح كيفية تحقيؽ ذلؾ ىركب مف المسؤكلية ك  ا 

 الدكلية.

مميار دكالر لألعكاـ الثالثة المقبمة لمدكؿ الفقيرة  30كتضمف االتفاؽ تخصيص 
 ،2020مميار دكالر بحمكؿ 100لمكاجية مخاطر تغيرات المناخ، عمى أف ترتفع إلى 
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 أكباما أف التكصؿ إلى االتفاقية ممزمة قانكنيا حكؿ المناخ سيككف صعبا جدا، أكضحك 
 (1)سيحتاج مزيدا مف الكقت.ك 

 كتمحكرت النقاط األساسية لنمكذج االتفاؽ المعد التفاكض عميو فيما يمي:

الحد مف ارتفاع حرارة األرض بمقدار درجتيف مؤكيتيف عف مستكاىا في فترة ما قبؿ -
 .2020ذلؾ بحمكؿ عاـ ك  عيةالثكرة الصنا

  صياغة أليات االمتثاؿ المتطمبة لضماف تنفيذ ىذا االلتزاـ.-

بخاصة األكثر تعرضا ألثار التغيرات ك  تكفير الدعـ المالي الكافي لمدكؿ النامية-
 المناخية، مف أجؿ تعزيز قدرتيا عمى مكاجية ىذه األثار.

يا لباقي الدكؿ النامية لتدعيـ مشاركتيا تكفير التمكيؿ اإلضافي الالـز لنقؿ التكنكلكج-
 (2)في حماية المناخ.

ككؿ كيكتك يضع االتفاؽ التزامات قانكنية كال يمـز الدكؿ بكضع اتفاقية بدؿ بركتك ال 
متحدة كمؤتمر األطراؼ في ، يعد ذلؾ فشؿ آخر لألمـ ال2012الذم سينتيي سريانو في 

ة تغير المناخ، إذ أف الدكؿ الغربية ترغب في التكصؿ إلى إبراـ اتفاقية جديدة تنظـ اتفاقي
يما الدكؿ ذات االقتصاديات الصاعدة، كأف الدكؿ الصناعية الكبرل ال إلييا كؿ الدكؿ، الس

، في الحقيقة الدكؿ الفقيرة ىي التي ستعاقب اـ الدكؿ الصاعدةجحترغب في التحرؾ بسبب إ
 (3) ألنيا تركت لتدفع ثمف عدـ تحرؾ الدكؿ الصناعية.

                                                           
1
عامر طراؼ، "المسؤكلية الدكلية كالمدنية في قضايا البيئة كالتنمية المستدامة"، المؤسسات الجامعية لمدراسات كالنشر - 

 156-155ص ، ص2011كالتكزيع، بيركت، 

2
 .202-201ص محمد عادؿ محمد عسكر، مرجع سابؽ، ص- 

3
 .125زيد الماؿ صافية، مرجع سابؽ، ص - 
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 :1020مؤتمر كانكون -ايثان
الذم يمثؿ ك  (cop16انعقد مؤتمر األطراؼ السادس عشر ألطراؼ االتفاقية االطارية )

أيضا المؤتمر السادس ألطراؼ بركتكككؿ كيكتك في مدينة كانككف بالمكسيؾ في الفترة 
دكلة طرؼ  194 ذلؾ بمشاركة ممثميك  ،2010ديسمبر  10ر إلى نكفمب 29الممتدة مف 

االتفاقية االطارية، كقد تمخص جدكؿ أعماؿ المؤتمر في مناقشة إبراـ صؾ دكلي يمي 
، كلـ تختمؼ مكاقؼ أطراؼ االتفاقية االطارية 2012بركتكككؿ كيكتك بعد نيايتو في عاـ 

 سكاء مف الدكؿ النامية أـ المتقدمة عف سابقتيا.

 الدول النامية:-1

أصرت الدكؿ النامية عمى إثبات مسؤكلية نظريتيا المتقدمة عف مشكمة تغير المناخ 
بتنفس ك  فقا لنصكص بركتكككؿ كيكتكك  طالبت بتمديد العمؿك  نتيجة أنشطتيا الصناعية،

االلتزامات الكاردة فيو، كما أكدت عمى رفضيا فيما يتعمؽ بتحمؿ أم التزامات لتخفيض 
ألف مف شأف ذلؾ اإلضرار ك  مشكمة تغير المناخ الدفيئة نظرا لعدـ مسؤكليتيا عف الغازات

تجحيـ قدراتيا الخاصة بتخفيض نسبة ممف يعيشكف في فقر مف بيف ك  بنمكىا االقتصادم،
 مكاطنييا.

 الدول المتقدمة: -2

نياءه فكر ك  كندا بعدـ تمديد العمؿ بمكجب بركتكككؿ كيكتك،ك  طالبت الياباف، ركسيا ا 
مع صياغة اتفاقية دكلية جديدة تضـ أكثر الدكؿ  2012نتياء مدة االلتزاـ بمكجب عاـ ا

 . اليندك  الصيفك  ىي الكاليات المتحدة األمريكيةك  مساىمة في تفاقـ مشكمة تغير المناخ،
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 وجه اإلخفاق بالنسبة لممؤتمر : -3

ينتيي في لـ يستطع األطراؼ التكصؿ إلى اتفاؽ بديؿ يخمؼ بركتكككؿ كيكتك الذم س
الذم انعقد المؤتمر ك  الجكىرمك  أجمت الكفكد المشاركة ىذا االتفاؽ األساسيك  ،2012عاـ 

جاء ذلؾ التأجيؿ نتيجة الخالفات ك  مف أجمو إلى العاـ المقبؿ لمنظر فيو في جنكب إفريقيا،
 دفيئة.النامية فيما يتعمؽ بالتحمؿ بالتزامات تخفيض الغازات الك  الجكىرية بيف الدكؿ المتقدمة

 وجهة النجاح بالنسبة لممؤتمر: -4

قد قضت بإنشاء صندكؽ تحت مسمى  2009( مف اتفاؽ ككبنياجف 09كانت المادة )
 صندكؽ ككبنياجف لحماية المناخ ككياف مساعد في تشغيؿ األلية المالية لالتفاقية االطارية،

األنشطة األخرل ك  السياسياتك  البرامجك  يعني تدعيـ الدكؿ النامية فيما يخص المشركعاتك 
كذلؾ بناء قدرات الدكؿ النامية فيما ك  ذات الصمة بتخفيؼ أثار تغير المناخ أك التكيؼ معيا،

 تنظيـ نقؿ التكنكلكجيا إلييا.ك  يتعمؽ بذلؾ

كجاء مؤتمر كانككف ليحدد التفاصيؿ المتعمقة بيذا الصندكؽ حيث أصدر المؤتمر قرارا 
 اؼ أطمؽ عمييا "الصندكؽ األخضر لحماية المناخ"يتضمف تفاصيؿ ألية دكلية متعددة األطر 

مميار دكالر حتى عاـ 30بما يقدر بحكالي ك  يختص بجمع التمكيؿ مف الدكؿ المتقدمة،ك 
عمى أف يتـ تكزيع ىذا المبمغ  2020مميار دكالر بحمكؿ عاـ  100زيادتو إلى ك  2012

التكيؼ مع أثاره أك  كمساعدات سنكية لمدكؿ النامية فييا يخص مجاؿ حماية المناخ أك
اإلشراؼ عميو بشكؿ مؤقت خالؿ ك  يتكلى البنؾ الدكلي إدارة ىذا الصندكؽك  التخفيؼ منيا،

 (1)ثالثة أعكاـ. مرحمة انتقالية تستمر لمدة

                                                           
1
 .623-620ص محمد عادؿ محمد عسكر، مرجع سابؽ، ص- 
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 الفرع الثاني
 1021مؤتمر الدوحة و  1022مؤتمر دربان 

 1022مؤتمر دربان -أوال
خ في درباف جنكب إفريقيا في الفترة مف عقد مؤتمر األمـ المتحدة المعني بتغير المنا

، كيغطي نتائج مؤتمر درباف مكضكعات كثيرة منيا، 2011ديسمبر  11نكفمبر حتى  28
قرار حكؿ العمؿ التعاكني ك  االتفاؽ عمى تحديد فترة التزاـ ثابتة بمكجب بركتكككؿ كيكتك،

لممناخ، كما كافقت الصندكؽ األخضر  االتفاؽ عمى تشغيؿك  طكيؿ األجؿ بمكجب االتفاقية،
األطراؼ عمى بدء عمؿ الفريؽ العامؿ المخصص المعني بمنياج درباف لمعمؿ المعزز 
ليكمؼ بميمة "إعداد بركتكككؿ أك أداة قانكنية أخرل أك نتيجة متفؽ عمييا ذات قكة قانكنية 

 مف المخطط أف يستكمؿ فريؽ عمؿ ىذهك  بمكجب االتفاقية يتـ تطبيقيا عمى كؿ األطراؼ "،
، 2020، كيجب أف تدخؿ األداة الجديدة حيز التنفيذ بحد أقصى عاـ 2015المفاكضات في 

باإلضافة إلى ذلؾ تـ تكميؼ الفريؽ العامؿ المخصص المعني بمنياج درباف لمعمؿ المعزز 
 02التي تتعمؽ بيدؼ ك  2020بالنظر في اإلجراءات الخاصة بغمؽ فجكة طمكح ما قبؿ 

 (1)درجة مؤية.

 : 1021مر الدوحة مؤت-ثانيا
 تـ عقد مؤتمر األمـ المتحدة المعني بتغير المناخ في الدكحة، قطر في نكفمبر 

"بكابة ػ، كقد نتج عف ىذا المؤتمر حزمة مف القرارات يشار إلييا ب2012كديسمبر 
الدكحة لممناخ"، كتتضمف ىذه القرارات تعديالت عمى بركتكككؿ كيكتك لتحديد فترة التزاـ 

المعني بالنظر في االلتزامات  تفاؽ عمى إنياء عمؿ الفريؽ العامؿ المحصصاالك  ثابتة،

                                                           
، بيرك، 3122/:72، رقـ 23نشرة مفاكضات األرض، " تقرير صادر عف المعيد الدكلي لمتنمية المستدامة"، المجمد  - 1

ػ، تـ التطمع عميو بتاريخ http//:www.iisd.ca/vol12/enenb12619a-html مكقع األنترنتليما، عمى 
22/19/3126 
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بمكجب بركتكككؿ كيكتك في الدكحة، كما  اإلضافية لألطراؼ المدرجة في المرفؽ األكؿ
الفريؽ العامؿ المخصص المعني بالعمؿ التعاكني  كافقت األطراؼ أيضا عمى إنياء عمؿ
ا تـ تحكيؿ عدد مف األمكر التي تتطمب المزيد مف الطكيؿ األجؿ بمكجب االتفاقية، ككم

 2015-2013التكنكلكجية مثؿ : مراجعة ك  الدراسة إلى الييئة الفرعية لممنشكرة العممية
اليات مركنة ك  الدكؿ الناميةك  أعماؿ التخفيؼ بكاسطة الدكؿ المتقدمةك  لميدؼ العالمي،
المبادرة ك  اليات أخرلك  التحقؽ،ك  الغاإلبك  القياسك  خطط التكيؼ الكطنية،ك  بركتكككؿ كيكتك،

 (1)تدىكر الغابات في البمداف النامية.ك  المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عف إزالة اإلحراج

 الفرع الثالث
 1023مؤتمر ليما و  1022مؤتمر وارسو 

 : 1022مؤتمر وارسو -أوال
في كارسك،  2013نكفمبر  11تـ عقد مؤتمر كارسك المعني بتغير المناخ في الفترة مف 

 بكلندا، كقد تركز بالمفاكضات حكؿ تنفيذ االتفاقيات التي تـ الكصكؿ إلييا في االجتماعات السابقة
تشمؿ استكماؿ عمؿ الفريؽ العامؿ المخصص المعني بمنياج درباف لمعمؿ المعزز، كقد أقر ك 

أك تكييؼ الذم يدعك األطراؼ إلى البدء في ك  االجتماع القرار الخاص بالفريؽ العامؿ
بالمساىمات المحددة عمى المستكم الكطني، كما قرر المؤتمر  االستعدادات المحمية الخاصة

، كما أقرت األطراؼ قرارا بإنشاء 2020طمكح ما قبؿ عاـ ك  اإلسراع في تنفيذ خطة عمؿ بالي
طار كارسك لممبادرة المعززة لخفض االنبعاك  األضرار،ك  كارسك الدكلية حكؿ الخسائر ألية ثات ا 

ىي سمسمة مككنة مف سبعة قرارات ك  تدىكر الغابات في الدكؿ النامية،ك  الناجمة عف إزالة األحراج
القضايا المنيجية الخاصة بالمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات ك  الترتيبات المؤسسةك  حكؿ التحكيؿ

 (2)تدىكر الغابات في البمداف النامية.ك  الناجمة عف إزالة اإلحراج
                                                           

 مرجع سابؽ.نشرة مفاكضات األرض، " تقرير صادر عف المعيد الدكلي لمتنمية المستدامة"، - 1
 .المرجع نفسو- 2
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 : 1023ر ليما مؤتم-ثانيا
انعقد مؤتمر األمـ المتحدة المعنى بتغير المناخ في ليما بيرك في ديسمبر كانكف األكؿ 

قد تركزت المفاكضات في ليما عمى نتائج أعماؿ الفريؽ العامؿ المخصص المعني ك  ،2014
مؤتمر العشركف لك  الالزمة لمتقدـ نحك اتفاؽ أثناء الدكرة الحاديةك  بمنياج درباف لمعمؿ المعزز

العمميات الخاصة بتقديـ ك  ، كتشمؿ ىذه النتائج تحديد المعمكمات2015األطراؼ في 
التقدـ ك  ،2015المساىمات المقررة المحددة عمى المستكل الكطني في أقرب كقت ممكف في 

نحك عناصر مستكده نص تفاكضي كبعد منافسات مطكلة، اعتمدت الدكرة العشركف لمؤتمر 
يشمؿ ك  2015الذم يدفع المفاكضات نحك اتفاؽ عاـ ك  لمعمؿ المناخي"،األطراؼ " نداء ليما 

مراجعة المساىمات المقررة المحددة عمى المستكل الكطني، كما تناكؿ القرار ك  عممية تقديـ
 .2020تعزيز طمكح ما قبؿ 

اثنيف بمكجب ك  منيـ بمكجب مؤتمر األطراؼ 17قرارا،  19كما اعتمدت األطراؼ 
تشمؿ ىذه القرارات عدة أمكر مف بينيا: المساعدة في تفعيؿ ألية ك  امؿ،مؤتمر األطراؼ الع

 البدء في برنامج عمؿ ليما حكؿ النكع االجتماعي،ك  األضرارك  كارسك الدكلية لمخسائر
زيادة الكعي، كقد استطاع مؤتمر ليما لتغير المناخ كضع ك  اعتماد إعالف ليما حكؿ التعميـك 

تبع التقدـ الذم يتـ في كضع عناصر نص تفاكضي ذلؾ عف طريؽ تك  األساس لباريس
يشمؿ ك  اعتماد قرار حكؿ المساىمات المقررة المحددة عمى المستكم الكطنيك  ،2015التفاؽ 

الخطكات التي يجب اتخاذىا بكاسطة األمانة بعد ك  المعمكمات المسبقةك  نطاؽ ىذه المساىمات
 (1)تقديـ ىذه المساىمات.

 

 

                                                           
1
، بكف، 639/2015، رقـ 12ير صادر عف المعيد الدكلي لمتنمية المستدامة"، المجمد نشرة مفاكضات األرض، " تقر  - 

 22/18/3126تـ التطمع عميو بتاريخ  .http//:www.iisd.ca/climate/sd42 مكقع األنترنتألمانيا، عمى 
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 المناخ مشكمة معقدة ليا أثار عمى جميع مجاالت الحياة عمى كككبنا، إف
التي ك  لمكاجية خطر التغيرات المناخية انعقدت االتفاقية اإلطارية لتغير المناخك 

االلتزامات منيا، التزامات البمداف الصناعية، كبإعداد ك  تضمنت العديد مف األحكاـ
أف األحكاـ المتعمقة بخفض  2005البرامج الكطنية. أدركت الدكؿ بحمكؿ سنة 

االنبعاثات في االتفاقية ليست كافية، إذ استيدفت االتفاقية االطارية حماية الغالؼ 
الجكم الذم يعتبر تراث عالمي، كحددت ىدفيا بأف تركيز الغازات الدفيئة في ىذا 

كاعتمدت عمى  الغالؼ لمحيمكلة دكف حدكث تدخؿ أكثر خطكرة في النظاـ المناخي،
 التنمية المستدامةك  اإلنصاؼك  دة مبادئ قانكنية لتحقيؽ ذلؾ، أىميا مبدأ الكقايةع
التي مف شأنيا أف يجعؿ االتفاقية قابمة لمتعامؿ مع ك  المتباينةك  المسؤكلية المشتركةك 

أم متغيرات يمكف أف تطرأ عمى أساليب عالج ىذه المشكمة سكاء عممية أـ اقتصادية 
ء عمى المستكل الكطني أـ الدكلي، كما جاءت نصكص أـ سياسية أـ غيرىا، كسكا

 مما أدل إلى االنتقاض مف قكة ىدؼ االتفاقية االتفاقية االطارية بالتزامات غامضة،
، جاء بركتكككؿ يعزز تمؾ االلتزاماتك  تعمؽ األمؿ بإبراـ صؾ دكلي يمحؽ بياك 

لمرجك منو، كما لـ كافية لحماية المناخ كتحقيؽ اليدؼ ا كيكتك أيضا بالتزامات غير
 كأنيا ييتـ بتشجيع التنميةك  بدلك  المتراكمة في الغالؼ الجكم الغازات الدفيئة يعالج

يجعؿ حماية المناخ في المرتبة الثانية، كما اىتـ البركتكككؿ بتنظيـ ثالث اليات ك 
يحث عمى  مراقبة ك  عمى ضماف تخفيض نسبة تمؾ الغازات مف جية اقتصادية تعمؿ

متثاؿ مف جية أخرل، كما أغفؿ البركتكككؿ تقرير جزاءات فاعمة عمى تحقؽ اال مدل
عدـ االمتثاؿ ألحكامو، كلـ يكفر البركتكككؿ أم حكافز ايجابية أك سمبية لتفعيؿ 

 اللتزاماتو. االمتثاؿ
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كيتصؼ بالعجز حياؿ أية حالة يتـ فييا خرؽ ىذا االمتثاؿ، كىك ما يؤدم لعدـ 
كأنو عمؿ عمى ك  بدلك  اليدؼ الذم اعتمد مف أجموقدرة البركتكككؿ عمى تحقيؽ 

 ليس محاكلة حميا.ك  إدارة مشكمة تغير المناخ،
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 قائمة المراج
 الكتب: -أوال
 

كارتفاع درجة الحرارة، دار النيضة سعيد سالـ جكيمي، التنظيـ الدكلي لتغير المناخ  -2
 .3113، ، بيركتالعربية

عامر طراؼ، "المسؤكلية الدكلية كالمدنية في قضايا البيئة كالتنمية المستدامة"،  -3
 .3122المؤسسات الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت، 

 الرسائل والمذكرات -ثانيا

 الرسائل - أ
اخية عمى التنمية المستدامة في الجزائر"، دراسة تسعديت، "أثار التغيرات المن بكسبعيف -2

عمـك  ةاستشرافية، أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه في شعب
التسيير، تخصص تسيير منظمات، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية 

 .3126كعمـك التسيير، جامعة أحمد بكقرة، بكمرداس، 

في إطار التنمية المستدامة"، مذكرة  لنيؿ حسكنة عبد الغني، "الحماية القانكنية لمبيئة  -3
درجة الدكتكراه عمـك في الحقكؽ، تخصص قانكف أعماؿ، كمية 

 .3123الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

فية، "حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة عمى ضكء أحكاـ القانكف االماؿ صزيد  -4
تخصص القانكف الدكلي،  ،راه في العمـكالدكلي"، رسالة لنيؿ شيادة دكتك 

كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 
3124. 

 المذكرة - ب

عيسى لعالكم،" النظاـ القانكني الدكلي لمكافحة التغيرات المناخية"، مذكرة لنيؿ  -5
شيادة الماجستير في الحقكؽ فرع القانكف الدكلي كالعالقات الدكلية، 

 .3123، 2حقكؽ، جامعية الجزائركمية ال
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 المقاالت -ثالثا

ليات المرنة  الكبيسي، "الحد مف تغير المناخ باستخداـ اآل عبد الجبار بشير جمعة -4
مجمة جامعة األنبار لمعمـك "، 8::2التي نص عمييا بركتكككؿ كيكتك 

، الفمكجة-العدد األكؿ، كمية القانكف، 2القانكنية كالسياسية، المجمد 
 .3121، العراؽ

خالد السيد المتكلي محمد، " نظرات في االتفاقية األمـ المتحدة االطارية بشأف تغير  -5
، مارس  سكيسرا، :4العدد المناخ "، المركز اإلقميمي التفاقية بازؿ، 

3119. 

البيئة كالتغيرات المناخية، مجمة كمية التربية،  ،عايده  عبد الحميد سركر، حمقة نقاشية -6
 .3119،لمنصكرة، مصرامعة ا، 78لعددا

 عدناف عباس النقيب، "الحماية الدكلية مف ظاىرة مف ظاىرة اإلحتباس الحرارم"، -7
 .3124، جامعة المستنصرية، العراؽ، 6مجمة الحقكؽ، مجمد 

نى فاضؿ عمي، التغيرات المناخية في الغالؼ الجكم ثعمي صاحب المكسكم، م -8
تية كالحيكانية(، مجمة كتأثيراتيا الحيكية عمى الكائنات الحية )النبا

، جامعة الككفة، كمية التربية لمبنات ،22البحكث الجغرافية، العدد 
 .:311العراؽ، أكت 

سمة الحداد، " ظاىرة التغير المناخي العالمي بمحـر الحداد، عبد المنعـ عبد الرحمف،  -9
ت االختالؼ، نماذج المحاكاة ساكاالحتباس الحرارم )األىمية، سيا

، جكاف 95، العدد ("، المجمة المصرية لمتنمية كالتخطيطكتقيميا الفني
3124. 

عسكر، "الحماية الدكلية لممناخ، دراسة في إطار القانكف حسف محمد عادؿ محمد  -:
كمية الحقكؽ،  مجمة البحكث القانكنية كاالقتصادية، الدكلي اإلتفاقي"،
 .3121، جامعة المنصكرة

األسدم، "التغيرات المناخية"، مجمة  مركج ىاشـ الصالحي، كاظـ عبد الكىاب حسف -21
 . www.eos.org.egمكقع األنترنت . عمى ،71/3124ديالي، العدد 

 

http://www.eos.org.eg/
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 مواقع األنترنت -رابعا

إم. ليزا. أؼ. شيبير، ماريا باز سيغاراف، مارليف مكنزم ىايدجر، " التكيؼ مع تغير  -2
لمتنمية في العالـ النامي"، النسخة النيائية، المناخ،  التحدم الجديد 
مكقع األنترنت ، عمى  18، ص3115ترجمة لكاتيا عنيسي، 

www.undpcc.org  .   
إيريؾ ىايتس، " المفاكضات بشاف زيادة التدفقات االستثمارية المالية لمكاجية تغير  -3

-25 ص ، ص:311، ترجمة غادة حيدر، المناخ في البمداف النامية"
 . www.undbcc.orgمكقع األنترنت ، عمى 26

أثر التغيرات المناخية عمى االقتصاد كالتنمية المستدامة مع تسعديت، " بكسبعيف -4
الكطني األكؿ حكؿ البيئة كالتنمية  ىالممتقاإلشارة إلى حالة الجزائر، 

امة"، كمية العمـك االقتصادية، التجارية كعمـك التسيير، جامعة المستد
 . www.univ.bouira.dzمكقع األنترنت ، عمى 14ص بكيرة،

مكقع األنترنت ، عمى عنكاف "قمة المناخ...كالصراع بيف الدكؿ المتقدمة كالدكؿ النامية" -5
http://agynews.net. 

المديرية العامة لمدفاع المدني،" دراسة حكؿ التغير المناخي كالبيئي كعالقتو  -6
  .www.cdd.gov.joمكقع األنترنت ، عمى 13بالككارث"، ص

مية التربية، جامعة ناصر كالي فريج، " أثر العناصر المناخية في التمكث اليكائي"، ك -7
، عمى مكقع األنترنت: كاسط
doc-2-www.kurdgf.com/file/1418836990.    

نشرة مفاكضات األرض، " تقرير صادر عف المعيد الدكلي لمتنمية المستدامة"، المجمد  -8
 مكقع األنترنتى ، بكف، ألمانيا، عم2015/:74، رقـ 23

http//:www.iisd.ca/climate/sd42 
نشرة مفاكضات األرض، " تقرير صادر عف المعيد الدكلي لمتنمية المستدامة"، المجمد  -9

 مكقع األنترنت، بيرك، ليما، عمى 3122/:72، رقـ 23
http//:www.iisd.ca/vol12/enenb12619a-html 

http://www.undpcc.org/
http://www.undpcc.org/
http://www.undbcc.org/
http://www.univ.bouira.dz/
http://agynews.net/
http://agynews.net/
http://www.cdd.gov.jo/
http://www.kurdgf.com/file/1418836990-2-doc
http://www.kurdgf.com/file/1418836990-2-doc
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مكقع األنترنت عمى  ،كاقي حاجة، االىتماـ الدكلي بحماية البيئة -:
www.droitentreprise.org . 

 الوثائق -خامسا

تقرير عف المؤتمر األكؿ ألطراؼ االتفاقية االطارية لألمـ المتحدة حكؿ التغير  -2
-39/4، ألمانيا، برليف، 1ST( CPO/UNFCCCالمناخي )

8/5/2::6. 

ؼ عف دكرتو السابعة، الجزء الثاني، المجمد الثاني، الذم يتضمف تقرير مؤتمر األطرا -3
 .3112اتفاقيات مراكش، 

نشرة مفاكضات األرض، "تقرير صادر عف المعيد الدكلي لمتنمية المستدامة"، المجمد  -4
 ، بكف، ألمانيا.3126أغسطس/أ.ب  42، :74، رقـ 23

 النصوص القانونية -سادسا

 االتفاقيات الدولية-أ

انضمت  ،2:96مارس  34ة في فينا يـك اتفاقية فينا لحماية طبقة األكزكف المبرم -2
 34مؤرخ في ال 465-3:رئاسي رقـ المرسـك إلييا الجزائر بمكجب ال

 .3::2سبتمبر  38فيصادر   :7، العدد ج.ر، 3::2سبتمبر 
 ٌالفي مكنتر بشأف المكاد المستنفذة لطبقة األكزكف الذل أبـر  ٌالؿ مكنتربركتككك  -3

لى تعديالتو )لندف  2:98سبتمبر  27يكـ  ، 1::2يكنيك  :3ك 38كا 
 466-3:رئاسي رقـ المرسـك التي اضمت إليو الجزائر بمكجب ال

 38في صادر :7، العدد ج ر، 3::2سبتمبر  34مؤرخ في ال
  .3::2سبتمبر 

التي  3::16/2/:1اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ المبرمة في  -4
المؤرخ  ::-4:لرئاسي رقـ انضمت إلييا الجزائر بمقتضى المرسـك ا

 4::2-5-32، الصادر بتاريخ 35، ج.ر، عدد 4::2-5-21في 

http://www.droitentreprise.org/
http://www.droitentreprise.org/
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 لمبـرمـ المتحدة االطارية بشأف تغير المناخ ااتفاقية األب الممحؽكيكتك برتكككؿ  -5
الجزائر بمقتضى  ، الذم صادقت عميو8::2-23-32بكيكتك يكـ 

ج ، 3115ريؿ سنة فأ 39المؤرخ في  255-15المرسـك الرئاسي رقـ 
 .16/3115/:1، الصادر بتاريخ :3ر عدد 

 قوانينال-ب

 تعمؽ بحماية البيئة في إطار التنميةالم، 18/3114/:2مؤرخ في  21-14القانكف  -2
 .31/18/3114صادر في  ، 54المستدامة، ج.ر، العدد 
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