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ملخص الرسالة

تعالج هذه الدراسة دور البنك الدولي كمؤسسة تنمویة متعددة األطراف في حمایة المناخ ومواجهة 

الناجمة عن تغیره ،فتبحث في البدایة في مبحث تمهیدي عن األهمیة المتزایدة للتنمیة المستدامة في االخطار 

القانون الدولي، إذ تقوم التنمیة المستدامة على ثالث ركائز أساسیة وهي النمو االقتصادي وحمایة البیئة(بما فیها 

حمایة المناخ) والرفاه االنساني .

لرسالة ببحث مساهمة البنك الدولي في النظام الدولي المناخي، فنتطرق أوًال ثم نبدأ الفصل األول من ا

للحدیث عن مدى التزام البنك بالقواعد القانونیة الخاصة بحمایة المناخ بشقیها التعاهدي والعرفي ،ثم نركز الدراسة 

ئة العالمیة.ثانیًا على عالقة البنك الدولي بمؤسسات النظام الدولي المناخي وخصوصًا مرفق البی

أما الفصل الثاني للرسالة سنبحث في جهود البنك لحمایة المناخ ،وتنقسم جهود البنك إلى ثالثة أقسام 

،أوًال: تمویل المشاریع الصدیقة للمناخ في الدول النامیة ،وثانیًا إنشاء صنادیق الكربون التي تمول مجموعة 

كربون النموذجي ،وثالثًا: دمج االعتبارات المناخیة والبیئة متنوعة من المشاریع الصدیقة للمناخ، مثل صندوق ال

في أنشطة البنك من خالل تبني البنك للسیاسات واإلجراءات البیئة واالجتماعیة الوقائیة.

نختم الدراسة في النهایة بمجموعة من النتائج والتوصیات التي تمثل الجوهر الذي انتهینا إلیه.  و 



شكر وتقدیر

إن أول الناس الذین أجد نفسي ملزمًا بتقدیم الشكر له والثناء علیه، هو أستاذي العزیز األستاذ الدكتور علي 

كما كان لتوجیهاته ومالحظاته القّیمة أبعد األثر ملحم الذي قبل االشراف على رسالتي لنیل درجة الماجتسیر، 

ضفاء المزید من القیمة على بحثي المتواضع.إفي 

م بخالص الشكر والعرفان ألعضاء لجنة الحكم الذین قبلوا مناقشة هذه الرسالة ، الدكتور جمعة شباط، كما أتقد

والدكتور حمود تنار.

كل إنسان ساعد بأي جهد ولو بسیط إلخراج هذه الرسالة على هذا النحو متمنیًا أشكرأن كما أود في النهایة 

ید من البحث والمعرفة لدى الباحثین العرب.أن تساهم هذه الرسالة في فتح أبواب جدیدة لمز 

اهللا
 
آلهوصلى

 
وعلى

 
حممد

 
سيدنا
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الطيبني
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المقدمة

عمار البلدان التي دمرتها إنشأ البنك الدولي بعد الحرب العالمیة الثانیة، بغیة المساعدة على إعادة 

الحرب ،وتنمیة البلدان المتخلفة، وبالفعل ساعد البنك الدولي على إعادة إعمار بلدان أوربا والیابان بعد الدمار 

مجموعةساعد بلدان العالم الثالث على تنمیة اقتصادها عبر الذي أصابها من جراء الحرب العالمیة الثانیة، كما

من المشاریع مثل بناء المدارس والطرق والجسور وتدریب الموظفین الحكومیین.

وخالل سنوات عمل البنك مول البنك قائمة من المشاریع واالنشطة ،التي لم یكن في مخیلة مؤسسي 

مثل مشاریع حمایة البیئة والمناخ، فالبنك الدولي ةنك مشاریع جدیدالبنك االوائل أن یمولها البنك ،فقد مول الب

ف من دوره لیلبي حاجات ومصالح دوله االعضاء.كیَّ 

ومع تشكل النظام الدولي لحمایة المناخ، تأثر وأثر البنك الدولي بالقواعد القانونیة والمؤسسات التي 

لم یكن طرفًا في أي من المعاهدات المناخیة ،لذلك بحسب البنك الدولي أنشأها هذا النظام، فعلى الرغم من أنَّ 

البنك ال یلتزم بالتزامات المعاهدات المناخیة وال یتمتع بالحقوق التي تنص علیها.قاعدة نسبیة أثر المعاهدة ،فإنَّ 

تنتهك التزامات البلد العضو المقترض الواردة فيقدلزم نفسه بعدم تمویل المشاریع التيأالبنك ولكن

المعاهدات البیئیة الدولیة مثل المعاهدات المناخیة، كما یراعي البنك في المشاریع الصدیقة للمناخ التي یمولها، 

القواعد القانونیة التي أقرتها المعاهدات المناخیة والمقررات التي یصدرها كل من مؤتمر أطراف االتفاقیة االطاریة 

تو الملحق باالتفاقیة االطاریة.بشأن تغیر المناخ ومؤتمر أطراف برتوكول كیو 

كما ساهم البنك الدولي في إنشاء مرفق البیئة العالمیة ،الذي أصبح المشغل لأللیة المالیة للنظام الدولي 

البنك من الوكاالت الرئیسیة في تنفیذ مشاریع المرفق المتعلقة بحمایة المناخ في البلدان النامیة، یعدالمناخي ،كما 

ق البیئة قناة التمویل الرئیسیة لتمویل مشاریع حمایة المناخ في العالم.مرفأصبحوحالیًا 

،یقوم على ثالث ركائز أساسیة وهي:لحمایة المناخیتبنى البنك الدولي نهجًا متكامالً و

تمویل المشاریع الصدیقة للمناخ ،التي تحقق خفضًا حقیقیًا في انبعاثات غازات الدفیئة، مثل مشاریع -

تمتاز هذه المشاریع بتوفیرها فوائد مزدوجة للبلدان النامیة فهي إذ، تجددة ومشاریع كفاءة استخدام الطاقةالطاقة الم

من جهة تساهم في حمایة المناخ وتخفیض انبعاثات غازات الدفیئة فیها ،ومن جهة أخرى تساهم في تشجیع 

التنمیة االقتصادیة في هذه البلدان.
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مول حافظة مشاریع صدیقة للمناخ  متنوعة، مثل صندوق الكربون إنشاء صنادیق الكربون التي ت-

الدول النامیة والمتقدمة من تمتاز هذه الصنادیق بتقدیمها فوائد لكلإذالنموذجي وصندوق الكربون البیولوجي، 

مواطنیها، على السواء ، فالدول النامیة تساعدها على تحقیق التنمیة االقتصادیة وتوفیرها االحتیاجات المتنوعة ل

مثل زیادة الحصول على خدمات الطاقة، أما الدول المتقدمة فتساعدها هذه الصنادیق على الوفاء بالتزاماتها 

التعاهدیة الخاصة بخفض انبعاثات غازات الدفیئة.

تضمین ومراعاة  اعتبارات حمایة المناخ في جمیع انشطة البنك الدولي ، من خالل تبني البنك -

ب أو تقلیل االثار السلبیة للمشاریع جنُّ ت البنك البیئیة واالجتماعیة الوقائیة ،والتي تهدف إلى تَ لسیاسات وٕاجراءا

على االفراد والبیئة والمناخ.

أهمیة الدراسة:

تتلخص أهمیة هذه الدراسة في النقاط اآلتیة: 

هذا الفرع العلمي، حتى أنَّ تعاني هذه المكتبة من فقر بالنسبة لإذإثراء المكتبة العربیة بهذا البحث ، -أ

االبحاث المكتوبة باللغة االنكلیزیة والتي تطرقت إلى دور المنظمات الدولیة وخصوصًا البنك الدولي في حمایة 

المناخ هي قلیلة جدًا .

تمویل البنك الدولي لمشاریع حمایة البیئة والمناخ یقع في صلب أهداف البنك التأكید على أنَّ -ب

فاقیة إنشائه ،فتمویل البنك لهذه المشاریع یعتبر ضروري للقیام بوظائف البنك الدولي في تشجیع ویتوافق مع ات

التنمیة في البلدان النامیة، ویساعد الدول االعضاء على تنفیذ التزاماتها الخاصة بحمایة المناخ.

ولي لسیاسته التأكید على دور هیئة تفتیش البنك الدولي التي انشئت لضمان تطبیق البنك الد-ج

.واجراءاته الوقائیة البیئیة واالجتماعیة، في مراعاة اعتبارات حمایة المناخ في جمیع انشطة البنك

إشكالیة الدراسة:

مع تطور االهتمام الدولي بحمایة المناخ، وبروز المشاكل التي یسببها التغیر المناخي للدول النامیة ،لم 

شكلة التغیر المناخي ، وانما اتجه نحو تمویل المشاریع والبرامج الصدیقة یقف البنك الدولي مكتوف الیدین تجاه م

للمناخ مثل مشاریع كفاء الطاقة والطاقة المتجددة، رغبة من البنك بمساعدة الدول االعضاء فیه على تطبیق 

من أجله.البنك ئالتزاماتها الخاصة بحمایة المناخ ،وتشجیع التنمیة التي تعتبر الهدف الرئیسي الذي أنش
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البحث عن دور البنك الدولي في مواجهة التغیر المناخي ، یثیر مجموعة من اإلشكالیات وبالتالي فإنَّ 

حاول البحث اإلجابة عنها وهي :

هل یلتزم البنك الدولي بالمعاهدات المناخیة ،التي تعتبر من المعاهدات المفتوحة التي تسمح بانضمام -١

معینة؟أطراف جدیدة إلیها وفق شروط 

لیة المالیة للنظام ماهي العالقة التي تربط البنك الدولي بمرفق البیئة العالمیة الذي یعتبر المشغل لآل-٢

الدولي المناخي ،وماهي المسؤولیات والواجبات التي یتحملها البنك تجاه مرفق البیئة؟

ما هو النهج الذي یسیر علیه البنك في جهوده لحمایة المناخ؟-٣

ة:هدف الدراس

تسعى هذه الدراسة لتحقیق عدة أهداف وهي:

التعرف على الوثائق القانونیة الدولیة التي سعت لتوفیر حمایة  دولیة المناخ، فنبین في البدایة القواعد -١

القانونیة التي أقرتها هذه الوثائق ،ثم نتطرق للمؤسسات التي أنشأتها هذه الوثائق ودور هذه المؤسسات في تطبیق 

واعد حمایة المناخ الدولیة.وتطویر ق

البنك الدولي من حیث المبدأ ال یلتزم بالمعاهدات المناخیة ،باعتباره لیس طرفًا في التأكید على أنَّ -٢

أي من المعاهدات المناخیة ،ولكنه یتأثر بقواعد حمایة المناخ بعدة طرق.

المناخي وهو مرفق البیئة العالمیة، بیان العالقة التي تربط البنك الدولي بأهم مؤسسات النظام الدولي-٣

البنك أیضًا دوالذي ساهم البنك الدولي بإنشائه ویتولى مهمة القوامة على الصندوق االستئماني لمرفق البیئة ،ویع

من الوكاالت الرئیسیة التي تنفذ مشاریع المرفق المتعلقة بحمایة البیئة.

تبنى البنك الدولي نهجا شامًال یإذحمایة المناخ، التعرف على النهج الذي یتبعه البنك في جهوده ل-٤

لحمایة المناخ یقوم على ثالث ركائز أساسیة ،وهي:

أوًال: تمویل المشاریع الصدیقة للمناخ مثل مشاریع الطاقة المتجددة.

ثانیًا: إنشاء صنادیق الكربون التي تهدف لتمویل حافظة مشاریع متنوعة لحمایة المناخ مثل صندوق 

ن النموذجي.الكربو 

ثالثًا: تضمین اعتبارات حمایة المناخ في جمیع انشطة واعمال البنك.
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منهجیة الدراسة:

،فقمنا بالبدایة بجمع عدد كبیر من المراجع التحلیليالدراسة على المنهج الوصفيهذه لقد اعتمدنا في 

بحاث ودراسات بطریقة أجمعناه من ذات صلة بدراستنا، ثم قمنا بعدها بتحلیل ما دجنبیة التي تعالعربیة واأل

فهم واضح لدور البنك الدولي في حمایة المناخ ومعرفة مدى التزام البنك بمعاهدات حمایة تكوینبغیة،موضوعیة

المناخ ومعرفة العوامل التي تؤثر على هذه االلتزامات، وبیان العالقة التي تربط البنك الدولي بمؤسسات النظام 

لتوصل إلى النتائج والتوصیات التي تمثل جوهر وخالصة الرسالة.الدولي المناخي ، وا

الدراسات السابقة:

على صعید األبحاث المنشورة باللغة العربیة والتي تطرقت إلى دور المنظمات الدولیة في حمایة البیئة 

،توجد ندرة في هذه األبحاث ومنها:

نظمات الدولیة في حمایة البیئة، بحث مقدم إلى عبد المعز عبد الغفار نجم، دور القانون الدولي والم-أ

.١٩٩٩مؤتمر "نحور دور فعال للقانون في حمایة البیئة" في اإلمارات العربیة المتحدة،

محمد المصالحة، دور التنظیم الدولي في حمایة البیئة ،مجلة السیاسة الدولیة ،مؤسسة األهرام: -ب

.١٩٩٦، ١٤٠القاهرة، عدد

ة التي تطرقت لدور البنك الدولي في مواجهة تغیر المناخ فلم أجد أي بحث عربي أما األبحاث العربی

تطرق لهذا الموضوع، على الرغم من البحث العمیق الذي قمت به.

قد قمت باستعراض لألبحاث المنشورة في عشرات فأما األبحاث األجنبیة التي تطرقت لذات الموضوع 

فلم ٢٠١٢وحتى عام ١٩٩٠ئي المكتوبة باللغة االنكلیزیة ابتداًء من عام من مجالت القانون الدولي والقانون البی

تطرق للعالقة بین البنك الدولي وتغیر المناخ وهو :أجد اال بحث واحد

Wen Chen Shih ,(2000),The World Bank And Climate Change, Journal Of
International Economic Law, Oxford University Press.

د ساعدني هذا البحث كثیرًا في رسالتي، أما االبحاث االجنبیة التي تناولت عمومًا دور البنك الدولي في حمایة وق

البیئة فهي عدیدة.

كما استعرضت مئات من الكتب المتعلقة بالقانون الدولي المكتوبة باللغة االنكلیزیة ،فلم أجد إال فصل في كتاب 

المناخ والكتاب هو :تناول دور البنك الدولي في حمایة 

David Freestone,(2012),The World Bank and sustainable development , The
Netherlands :Martinus Nijhoff Publishers.

أما الفصل الذي تناول دور البنك الدولي في حمایة المناخ من منظور القانون الدولي فهو بعنوان:

The World Bank And Climate Change.
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تقسیم الدراسة:

لقد قمنا بتنظیم هذه الدراسة وفق الشكل التالي:

المبحث التمهیدي: بروز أهمیة التنمیة المستدامة في القانون الدولي-

الفصل األول: مساهمة البنك الدولي في النظام الدولي المناخي-

الفصل الثاني: جهود البنك الدولي لحمایة المناخ-

توفیقواهللا ولي ال
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المبحث التمهیدي

أهمیة التنمیة المستدامة في القانون الدولي

في حدیثنا عن أهمیة التنمیة المستدامة في القانون الدولي سوف نتطرق في البدایة إلى مفهوم التنمیة 

یة المستدامة وتغیر المناخ المستدامة ،ثم نظرة القانون الدولي للتنمیة المستدامة ،ثم نتحدث عن العالقة بین التنم

لعالقتها بموضوع الدراسة ،لنتختم المبحث التمهیدي بالحدیث عن العالقة بین البنك والتنمیة المستدامة.

المطلب االول

مفهوم التنمیة المستدامة

The(١اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیةعرفت  World Commission on Environment and

Development ساومة على قدرة المحاجات الحاضر من دون التي تلبيالتنمیةه:(م التنمیة المستدامة بأنَّ ) مفهو

.)قبلة في الوفاء بحاجاتهالماألجیال ا

طرائق للحیاة ضمن حدود رفاهاً ي أن یتبنى أولئك األكثرلمالعاالصعیدعلىالمستدامة تتطلب التنمیة إذ 

.٢اإلمكانات البیئیة للكرة األرضیة

(development that meets the needs of the present generation without compromising

the ability of future generations to meet their own needs).

التعریف السابق للتنمیة المستدامة یعني أنه یجب أن یكون كل مواطن في ):أنَّ Schrijverویرى الدكتور (

یأخذهذا التعریف نَّ إویتابع قائًال ،وأي شخص في العالم قادرًا على تلبیة حاجاته االساسیةیال المقبلة واألجالبلدان النامیة 

ن الوالموارد الطبیعیة التي یجب ألألرضبالحسبان حاجات كل من االجیال الحاضرة والمقبلة وایضًا القدرة المحدودة 

.٣تقدمة)قلة من الناس (الدول الصناعیة المقبلستنزف منتُ 

یة والبیئة، وتعتبر هذه اللجنة جهازًا مستقًال مرتبطًا بالحكومات وبنظام اللجنة العالمیة للتنم١٩٨٣شكلت الجمعیة العامة لألمم المتحدة في عام -١

هیئة األمم المتحدة ولكنه خارج نطاق سیطرتها.

تعزیز و وقد جرى تفویض اللجنة بتحقیق ثالثة أهداف: إعادة النظر في القضایا الحرجة للبیئة والتنمیة من أجل صیاغة مقترحات واقعیة لمعالجتها،

بمستویات الفهم وااللتزام بالعمل أن تغیر األنماط القائمة، واالرتفاع یمكندولي حول البیئة والتنمیة وتقییم واقتراح أشكال جدیدة من التعاون التعاون ال

لدى األفراد ، والمنظمات الطوعیة ،والمؤسسات، والحكومات....للمزید أنظر:

، ١٤٢،ترجمة: محمد كامل عارف ،مراجعة: د. علي حسین حجاج ، عالم المعرفة ، الكویت،عدداللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة، مستقبلنا المشترك

.٢٤،ص١٩٨٩أكنوبر
.٣١+٣٠،ص١٩٨٩اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة، المرجع السابق،-٢

3 - Nico Schrijver,(2007),The Evolution Of Sustainable Development In International Law :Inception, Meaning
And Status, Recueil Des Cours,329 , Leiden: Martinus Nijhoff ,p231.
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دبي للجیل الحالي بضمان أن تتمتع االجیال المقبلة بنوعیة جیدة للحیاة فالتنمیة المستدامة تؤكد على االلتزام األ

تماثل على األقل نوعیة الحیاة الطیبة التي یتمتع بها الجیل الحالي اآلن(یعرف هذا االلتزام بمبدأ االنصاف ما بین 

.٤االجیال)

Philippeویرى الدكتور ( Sands َّتعریف اللجنة العالمیة یتضمن مفهومین رئیسیین هما:)أن

الحاجات وخصوصًا الحاجات االساسیة لفقراء العالم التي یجب أن تحوز على األولویة لتلبیتها.-١

القیود المفروضة من المؤسسات االجتماعیة وحالة التكنولوجیا على قدرة البیئة على تلبیة الحاجات الحالیة -٢

.٥قبلةوالم

Philippeكما یرى الدكتور( Sands یتطلب من الدول أن تضمن استخدامها ): أن مبدأ التنمیة المستدامة

إذ تسعى التنمیة المستدامة إلى تحقیق أربعة أهداف رئیسیة وهي:لمواردها الطبیعیة وتنمیتها بأسلوب مستدام ،

.ة والمقبلةالطبیعیة لمنفعة االجیال الحالیالمواردااللتزام بحفظ -١

rationalاالستغالل العقالني والحكیم للموارد الطبیعیة(-٢ exploitation of natural resources.(

equitableاالستخدام العادل والمنصف للموارد الطبیعیة (-٣ use of natural resources وهذا یعني أن(

تراعي كل دولة حاجات الدول والشعوب األخرى.

كما یجب أن تراعى الحاجات التنمویة عند تنفیذ ومشاریع التنمیة،وبرامجالبیئة في خطط دمج االعتبارات -٤

.٦االهداف البیئیة

اإلدارة البیئیة والتنمیة و تقوم على ركائز ثالث: النمو االقتصاديالتنمیة المستدامةوعمومًا یرى البنك الدولي أن

االنتباه التام إلى هذه العناصر الثالثة، ال نستطیع خلق عالم دون و -أو الرخاء وكوكب األرض والبشر–االجتماعیة 

.٧مستدام

theوترى رابطة القانون الدولي( International Law Association( َّهدف التنمیة المستدامة ینطوي على أن

ستدام للموارد الطبیعیة واالجتماعیة والسیاسیة یرمي إلى االستخدام الماالقتصادیةشامل ومتكامل في العملیاتنهجاتباع 

بعنوان: التنمیة المستدامة في عالم متغیر التحول في المؤسسات والنمو ونوعیة الحیاة، ٢٠٠٣البنك الدولي ، تقریر عن التنمیة في العالم -٤

.١٤،ص٢٠٠٣قاهرة،ترجمة مركز األهرام للترجمة والنشر، مصر، ال
5 - Philippe Sands,(2003), Principles Of International Environmental Law, Cambridge University Press,p253.
6 - Philippe Sands,(2000), Environmental Protection In The Twenty-First Century :Sustainable Development
And International Law ,In: Richard L. Revesz ,Philippe Sands, Richard B. Stewart, Environmental Law ,The
Economy And Sustainable Development The United States, The European Union And The International
Community, UK :Cambridge University Press,p374+375.

.٢٠/٥/٢٠١٢أخر زیارة بتاریخ http://go.worldbank.org/MKB0TPFQO0انظر الرابط: -٧
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واالقتصادیة، ویسعى إلى إعمال البیئة التي تعتمد علیها الطبیعة وحیاة اإلنسان، وكذلك التنمیة االجتماعیةوحمایةلألرض

دیة في التنمیة، والتوزیع العادل للفوائد لمجمشاركتهم النشطة والحرة واحق جمیع البشر في مستوى معیشة مالئم على أساس

.٨إیالء االعتبار الواجب الحتیاجات األجیال المقبلة ومصالحهاعن ذلك معالناتجة

المطلب الثاني

نظرة القانون الدولي للتنمیة المستدامة

١٩٨٧عام اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیةمع إصدار يالدولصعیدظهر مبدأ التنمیة المستدامة على ال

Ourمستقبلنا المشترك(بتقریرها المعروف  Common Futureعرف مبدأ التنمیة المستدامة ألول مرة في ي) والذ

.١٠، ولكن العالقة المتشابكة بین التنمیة والبیئة تم االعتراف بها منذ فترة بعیدة٩العالم

مع عقد مؤتمر االمم المتحدة للبیئة والتنمیة في ریو في اهتمامًا متزایداً وقد كسب مبدأ التنمیة المستدامة 

من أجل تحقیق تنمیة ،فقد تم تبني اعالن ریو للبیئة والتنمیة ،الذي نص في قفرته الرابعة على(١٩٩٢ام البرازیل ع

)،كما تبنت زل عنهاعیجب أن تكون حمایة البیئة جزء ال یتجزأ من عملیة التنمیة وال یمكن النظر فیها بممستدامة،

لألطراف (أنهریو على مبدأ التنمیة المستدامة ،فنصت في مؤتمر الموقعةاتفاقیة االمم المتحدة بشأن تغیر المناخ 

وینبغي أن تكون السیاسات والتدابیر، المتخذة لحمایة النظام ،حق تعزیز التنمیة المستدامة وعلیها هذا الواجب 

المناخي من التغیر الناجم عن نشاط بشري، مالئمة للظروف المحددة لكل طرف، كما ینبغي لها أن تتكامل مع 

.١١)التنمیة االقتصادیة ضروریة التخاذ تدابیر لتناول تغیر المناخالتنمیة الوطنیة، مع مراعاة أنَّ برامج 

ما تمیز به مؤتمر ریو هو االتحاد الوثیق بین البیئة والتنمیة، ویعتبر هذا في حد ویرى بعض الفقهاء أنَّ 

لعشرات السنین، وكان ینظر إلیهما كضدان ال فقد كان هناك صراع عنیف بین البیئة والتنمیةذاته إنجازًا عظیمًا،

مصالحة، وأنصارهما غالبًا ما یتحدثون لغات مختلفة إلى حد ما ،أما اآلن وألول مرة في القانون الدولي یقبالن ال

.١٢،تم تطویر لغة واحدة مشتركة، واالتجاه إلى هدف واحد مشترك

.A/CONF.199/8من الدیباجة، الوثیقة رقم:١٤إعالن نیودلهي لمبادئ القانون الدولي المتصلة بالتنمیة المستدامة، الفقرة -٨
المتعلقة بمشروع القاضي في محكمة العدل الدولیة في رأیه المستقل في القضیة)WEERAMANTRYفي حین یرى ویرامانتري(-٩

أن البشریة عاشت آالف السنین مع الحاجة إلى التوفیق بین مبدأ التنمیة ومبدأ العنایة بالبیئة، فالتنمیة :١٩٩٧ناغیماروس لعام -غابتشیكوفو

ي)واالنظمة القانونیة التقلیدیة في أسیا والشرق االوسط وأفریقیا و أوربا وامریكا واسترالیا المستدامة تعود جذورها إلى الممارسات (في الزراعة والر 

والتي قادت إلى التنمیة المستدامة.....أنظر:

Nico Schrijver, OP CIT,(2007),p238.
10 - Nico Schrijver, IBID,(2007),p238.

یة.من اتفاقیة االمم المتحدة االطار ٤فقرة ٣المادة -١١
.١٦٩،ص١٩٩٨رضوان الحاف ،حق األنسان في بیئة سلیمة في القانون الدولي العام، القاهرة ،-١٢
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جرى تبني مبدأ التنمیة ١٩٩٢في ریو دي جانیرو عام وبعد مؤتمر االمم المتحدة للبیئة والتنمیة المنعقد 

foundingالمستدامة  في عدد كبیر من المعاهدات العالمیة واالقلیمیة، مثل المیثاق المنشئ( charter لمنظمة (

.١٣التجارة العالمیة، واالتحاد االوربي، وفي قرارات الجمعیة العامة ومجلس االمن

Commission(١٤ة لجنة التنمیة المستدامةت االمم المتحدأومن جانب أخر أنش on Sustainable

Development وبرنامج االمم المتحدة للبیئة، كما تبنت المنظمات الدولیة مثل البنك الدولي ومنظمة التجارة (

ددة العالمیة ومرفق البیئة العالمیة ومنتدى میاه العالم، مفهوم التنمیة المستدامة ،وعملوا بجد لتحدید مؤشرات مح

.١٥لقیاس التقدم نحو التنمیة المستدامة

World(القمة العالمي للتنمیة المستدامةعقدت٢٠٠٢وفي عام  Summit on Sustainable

Development التأكید على ةعادإسعت االمم المتحدة من المؤتمر قد و جنوب أفریقیا،بجوهانسبرغ) في مدینة

كما ركزت الدول على أفضل الطرق لتنفیذ التنمیة المستدامة في سیاق ،االلتزام العالمي بالتنمیة المستدامة

إعالن جوهانسبرغ بشأن ، وكان حصیلة المؤتمر إقرار لتزام بالمساعدات االنمائیة الدولیةاالالعولمة واعادة تجدید 

.١٦خطة تنفیذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامةو التنمیة المستدامة،

جماعیة بتعزیز وتقویة أركان التنمیةالالمسؤولیة في فقرته الخامسة على ن جوهانسبرغإعالوقد نص 

المستدامة المترابطة والمتداعمة وهي التنمیة االقتصادیة والتنمیة االجتماعیة وحمایة البیئة، على الصعد المحلي 

.١٧والوطني واإلقلیمي والعالمي

مبدأ التنمیة المستدامة هو مبدأ عرفي جدید، مما یعني وترى بعض الدول والمنظمات غیر الحكومیة أنَّ 

الزامیته لكل الدول باستثناء الدول التي عارضت باستمرار الممارسة التي یراد تحویلها إلى عرف ونتائجها 

.١٨القانونیة

) القاضي في محكمة العدل الدولیة في رأیه المستقل في القضیة WEERAMANTRYویرامانتري(

هو مبدأ معترف به في مبدأ التنمیة المستدامة:أكد أنَّ ١٩٩٧ناغیماروس لعام -روع غابتشیكوفوالمتعلقة بمش

13 - Nico Schrijver, OP CIT,(2007),p232.
.١٩٩٣انشئت الجمعیة العامة لألمم المتحدة بناء على طلب من المجلس االقتصادي واالجتماعي لجنة التنمیة المستدامة في عام -١٤

انظر:

Nico Schrijver, IBID,(2007),p265.
15 - Christina Voigt,(2009), Sustainable Development As A Principle Of International Law Resolving Conflicts
Between Climate Measures And WTO Law, Leiden :MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS,P18+19.
16 - Marie-Claire Cordonier Segger,(2009), Sustainable development in international law ,in: David
Armstrong,and others, Routledge Handbook of International Law, New York:Routledge,p357+358.

.٢،صA/CONF.199/20:،تقریر مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة، رقم الوثیقة٢٠٠٢األمم المتحدة،-١٧
18 - Marie-Claire Cordonier Segger ,OP CIT,(2009),p359.



١٠

على قبول عالمي عام حیازة هذا المبدأثانیًا:،الحتمیةضرورته المنطقیةلسببین :أوالً المعاصرالقانون الدولي 

.١٩وواسع من المجتمع الدولي

"The principle of sustainable development is thus a part of modern

international law by reason not only of its inescapable logical necessity, but also by

reason of its wide and general acceptance by the global community20.

نشئت رابطة القانون الدولي ابغیة تعزیز عملیة تطویر وتطبیق التنمیة المستدامة في القانون الدولي،و 

Committee(الجوانب القانونیة للتنمیة المستدامةلجنة دراسة  on Legal Aspects of Sustainable

Development إعالن ،وكانت الحصیلة النهائیة لعمل اللجنة هو،٢٠٠٢)،وقد أكملت اللجنة عملها عام

.٢١تدامةنیودلهي لمبادئ القانون الدولي المتصلة بالتنمیة المس

أن التنمیة المستدامة مقبولة على نطاق واسع حالیاً وفي هذا اإلعالن الحظت رابطة القانون الدولي 

الفكرة تم التسلیم بها باستفاضة في مختلف الصكوك القانونیة الدولیة والوطنیة، بما في ذلك كهدف عالمي، وأن

.٢٢قانون وفقه المعاهدات على الصعیدین الدولي والوطني

ا ترى رابطة القانون الدولي، أن تطبیق عدد من مبادئ القانون الدولي سیساعد في السعي إلى تحقیق كم

هدف التنمیة المستدامة بصورة فعالة ،وهذه المبادئ هي:

Theواجب  الدول فیما یتصل بضمان االستخدام المستدام للموارد الطبیعیة(-١ duty of States to

ensure sustainable use of natural resources.(

Theمبدأ العدالة والقضاء على الفقر(-٢ principle of equity and the eradication of

poverty.(

Theمبدأ المسؤولیات المشتركة المتمایزة(-٣ principle of common but differentiated

responsibilities(.

Theبیعیة والنظم األیكولوجیة(مبدأ النهج الوقائي لصحة اإلنسان والموارد الط-٤ principle of the

precautionary approach to human health, natural resources and ecosystems.(

Ironفي قضیة (٢٠٠٥أكدت محكمة التحكیم الدائمة في عام -١٩ Rhine بین بلجیكا وهولندا ،ان القانون الدولي واالوربي یتطلب تضمین تدابیر(

،للمزید انظر:بیئیة مالئمة عند تصمیم وتطبیق االنشطة التنمویة االقتصادیة

Marie-Claire Cordonier Segger, OP CIT,(2009),p360.
20 - Marie-Claire Cordonier Segger, IBID,(2009),p360.
21 - Christina Voigt, OP CIT,(2009),p28+29.

إعالن نیودلهي لمبادئ القانون الدولي المتصلة بالتنمیة المستدامة.من ٢الفقرة -٢٢
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The(مبدأ مشاركة الجمهور ووصوله إلى المعلومات والعدالة-٥ principle of public

participation and access to information and justice.(

Theدأ الحكم الرشید(مب-٦ principle of good governance.(

والسیما فیما یتصل بحقوق االنسان واألهداف االجتماعیة مبدأ التكامل واالعتماد المتبادل،-٧

The(واالقتصادیة والبیئیة principle of integration and interrelationship, in particular in

relation to human rights and social, economic and environmental objectives(٢٣.

المطلب الثالث

العالقة بین تغیر المناخ والتنمیة المستدامة

إذا استمر إطالق غازات الدفیئة بدون تخفیض فیمكن ،فخطر یهدد التنمیة المستدامةالمناخیعد تغیر

.٢٤لى الصعید العالمي مع بدایة القرن المقبلفي المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ع٢٠إلى ٥خسارة نسبة

development(االنمائيفإنه سیعكس اتجاه التقدمما لم یتم مواجهة تغیر المناخ،و  progress(

في المتوسط حتراراً أاالرض ستزداد فمن المؤكد أنَّ ،جیال في الحاضر وفي المستقبلویعرض للخطر رفاهیة األ

من الضرر سیقع في لكن كثیراً ثار ستكون محسوسة في كل مكان،،ذلك أن اآلولكن بسرعة غیر مسبوقةالعام،

مما یغرق ،مستوى سطح البحرارتفاعوسیعاني مالیین من الناس من بنغالدیش إلى فلوریدا مع البلدان النامیة،

ار وتفاقم وستعرقل زیادة تغیر هطول االمط)،freshwater(ویلوث المیاه العذبة)settlements(المستوطنات

.٢٥)malnourishment(شدة الجفاف ،الجهود المبذولة لتعزیز األمن الغذائي ومكافحة سوء التغذیة

وتساهم حمایة المناخ في تعزیز التنمیة المستدامة، ففي أكثر االحیان تكون سیاسات تغیر المناخ ذات 

وتحسن أمن الطاقة وتقلل من انبعاثات الصلة بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة مجدیة من الناحیة االقتصادیة، 

الملوثات المحلیة ،ومن الممكن أن یؤدي التقلیل من إزالة األشجار إلى منافع كبیرة في مجاالت التنوع األحیائي 

.٢٦،وحفظ المیاه والتربة

إعالن نیودلهي لمبادئ القانون الدولي المتصلة بالتنمیة المستدامة.في ٧وحتى ١انظر المواد من لتفصیل أوفى عن هذه المبادئ-٢٣
،الوثیقة ٢٠٠٧لجنة التنمیة المستدامة، الخیارات المتاحة على صعید السیاسات و اإلجراءات الممكن اتخاذها لإلسراع بالتنفیذ: تغیر  المناخ،-٢٤

.٥،صE/CN.17/2007/5رقم: 
.٣٧،ص٢٠٠٩بعنوان التنمیة وتغیر المناخ، القاهرة،٢٠١٠نك الدولي ومركز األهرام للنشر والترجمة والتوزیع، تقریر عن التنمیة في العالم الب-٢٥
.٦١،ص٢٠٠٨التقریر التجمیعي ،السوید، الطبعة األولى،٢٠٠٧الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ ،تغیر المناخ -٢٦
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من ناحیة أخرى تؤكد المعاهدات المناخیة على أهمیة التنمیة المستدامة في سیاق التدابیر واالجراءات

ولى التي تتخذ لمواجهة تغیر المناخ، ففي االتفاقیة االطاریة جرى استخدام مصطلح التنمیة المستدامة مرتین، األ

لألطراف حق تعزیز ) التي تحدثت عن مبادئ النظام الدولي المناخي إذ نصت هذه المادة على(٣في المادة (

) الفقرة الخامسة ، فنصت هذه الفقرة  ٣في المادة ()،أما الثانیة أیضاً ٢٧التنمیة المستدامة وعلیها هذا الواجب

"مستدامینبغي أن تتعاون األطراف لتعزیز نظام اقتصادي دولي مساند ومفتوح یفضي إلى نمو اقتصاديعلى(

sustainable economic growth"وتنمیة مستدامة لدى جمیع األطراف، وال سیما البلدان النامیة األطراف.(

)أن االتفاقیة االطاریة هي بال شك واحدة من الوثائق القانونیة االساسیة في Schrijverویرى الدكتور(

.٢٨حقل التنمیة المستدامة

وقد أشار برتوكول كیوتو الملحق باالتفاقیة االطاریة إلى مصطلح التنمیة المستدامة أیضًا ،فقد نصت 

فق األول(اي الدول المتقدمة)، في أداء من برتوكول كیوتو على" یقوم كل طرف مدرج في المر ١فقرة٢المادة

، بتنفیذ و/ أو صیاغة التنمیة المستدامة،بغیة تعزیز ٣التزاماته بتحدید وخفض االنبعاثات كمیًا بموجب المادة 

عدد من السیاسات منها:

تعزیز كفاءة الطاقة في قطاعات االقتصاد الوطني ذات الصلة.-١

وء االعتبارات المتصلة بالتغیرات المناخیة.   تعزیز أشكال الزراعة المستدامة في ض-٢

Christinaوترى( Voigt َّالنهج الذي یتبعه برتوكول كیوتو تجاه التنمیة المستدامة ،یعتبر محاولة من ) أن

.٢٩المجتمع الدولي لتفعیل وتعزیز التنمیة المستدامة في سیاق الجهود لحمایة المناخ

GERHARDیرى الدكتور(كما  LOIBL َّبصلة وثیقة،یرتبطانالتنمیة المستدامة والنظام المناخي )أن

والتدابیر التي تتخذ وفقًا للمعاهدات المناخیة تدعم أهداف التنمیة المستدامة ،فكل الجهود التي تبذل فاإلجراءات

.٣٠تعد خطوة نحو تحقیق التنمیة المستدامةالتكّیفا وتدابیر تقییدهللحد من انبعاثات غازات الدفیئة أو

من اتفاقیة االمم المتحدة االطاریة بشأن تغیر المناخ.٤فقرة ٣المادة -٢٧
28 - Nico Schrijver, OP CIT,(2007),p290.
29 - Christina Voigt, OP CIT,(2009),p113.
30 - Gerhard Loibl,(2004), THE EVOLVING REGIME ON CLIMATE CHANGE AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT ,In: NICO SCHRIJVER & FRIEDL WEISS International Law and Sustainable Development
Principles and Practice, Leiden :MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS,p108.
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Marrakesh(فقد أكد إعالن مراكش الوزاري Ministerial Declaration( الصادر عن مؤتمر

ن من شأن التصدي للتحدیات العدیدة التي یثیرها تغیر المناخ أن إ"٢٠٠١أطراف االتفاقیة االطاریة في عام 

.٣١"یسهم في تحقیق التنمیة المستدامة

المطلب الرابع

والتنمیة المستدامةالعالقة بین البنك الدولي 

بالكامل  للتنمیة المستدامة تشجیعهفي اتفاقیة إنشائه إلىوالتعمیر صراحةً لإلنشاءیشیر البنك االوربي 

promote(في كافة أنشطتهوالسلیمة بیئیاً  in the full range of its activities environmentally

sound and sustainable developmentدولي فال تتضمن اتفاقیة إنشائه ال مصطلح التنمیة )،أما البنك ال

تنمیةإعمار وعلىالمساعدة "حمایة البیئة، فهذه االتفاقیة ال تشیر إال إلى دور البنك فيوال مصطلحالمستدامة

.٣٢"أراضي الدول األعضاء فیه بتیسیر استثمار رؤوس األموال ألغراض إنتاجیة

،إنشائهلحرفیة التفاقیة ایتجاوز النصوص وأهداف، بمامن وظائفه ومع ذلك طور البنك الدولي باستمرار 

ویتبنى البنك الدولي حالیًا رؤیة جدیدة للتنمیة، یرى فیها أن التنمیة عملیة عامة وشاملة ذات أبعاد اقتصادیة 

.وبیئیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسة وأخالقیة مترابطة"

(development as a comprehensive and holistic process that involves intertwined

economic, environmental ,social, cultural, political, and even ethical dimensions)33.

عماله بتمویل مشاریع البنیة األساسیة فقط ،وٕانما أخذ یساعد البلدان األعضاء أفلم یعد البنك الدولي یقید 

معقدة مثل اإلصالح القانوني والقضائي وٕاصالح القطاع الثقافي ومساعدة على معالجة القضایا االجتماعیة ال

المجموعات السكانیة الضعیفة والعنایة الصحیة، كما یساعد البنك الدول األعضاء على مواجهة التحدیات البیئیة 

.٣٤مثل تغیر المناخ والطاقة المستدامة واألمن الغذائي واستراتیجیات المیاه

.FCCC/CP/2001/13/Add.1:من إعالن مراكش الوزاري الوارد في الوثیقة رقم٣فقرة -٣١
32 - Gunther Handl,(1998),The Legal Mandate of Multilateral Development Banks as Agents for Change Toward
Sustainable Development, The American Journal of International Law, Vol. 92, No. 4,p643.
33 - Daniel D. Bradlow ,(2012), The Reform Of The Governance Of The International Financial Institutions, In
:Hassane Cissé,Daniel D. Bradlow,Benedict Kingsbury (Ed), International Financial Institutions And Global
Legal Governance ,The World Bank Legal Review Volume 3,USA ,Washington :The World Bank.,p44.
34 - Daniel D. Bradlow ,IBID,2012,p39
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كانت مفوضة  صراحة أوال سواء–التنمیة متعددة األطراف ومن ضمنها البنك الدولي كل بنوككما أنَّ 

(وهذه االعتبارات هي المكونات بدأت بدمج االعتبارات االجتماعیة واالقتصادیة والبیئة -بدعم التنمیة المستدامة 

.٣٥األعضاءإلى أنشطتها في الدول النامیةاألساسیة للتنمیة المستدامة)

البنك الدولي منذ أوائل ثمانینیات القرن الماضي  بإدخال حمایة البیئة في مشاریعه التنمویة لذلك بدأ 

مناألولىفالمادةفي األغراض واألهداف البیئیة هو استثمار ألغراض إنتاجیة(ت،فقبل بمسألة أن االستثمارا

أیضًا بمشروعیة مراعاة االعتبارات ) كما أقر إنتاجیةألغراضالبنكأموالرؤوساستثمارتشترطالبنكاتفاقیة

موظفیهأوالبنكعلىتحظرالبنكاتفاقیةمنالعاشرالبند٤فالمادةالبیئیة عند تقییم مالئمة مشروع لالستثمار(

االعتباراتعلىبناءإالقراراتهمتصدرأالعلیهمتوجبكما،عضودولةألیةالسیاسیةالشؤونفيالتدخل

).وحدهااالقتصادیة

وقد أصدر البنك الدولي أول تعلیمات بخصوص السیاسات البیئیة، وهي بیان دلیل العملیات بشأن 

تأسیس البنك الدولي لمرفق البیئة العالمیة عام ، كما أنَّ ١٩٨٤في عام ٢,٢٦الجوانب البیئیة لعمل البنك 

.٣٦بشر بزیادة التزام البنك الدولي لتمویل المشاریع البیئیة١٩٩١

،لعب دورًا أساسیًا في تمویل التنمیة ١٩٩١دكتور(فریستون) أنَّ البنك الدولي ومنذ عام ویرى ال

،فعلى مدى الخمسة عشر الماضیة أراد غیر المناختالمستدامة وحشد الموارد المالیة لتمویل التكیف والتخفیف من 

د موارد مالیة میسرة هامة شحعمل على البنك أن یتخذ خطوات إیجابیة لموجهة تغیر المناخ ،فالبنك الدولي

.٣٧في التحول نحو مسار تنموي منخفض االنبعاثاتةلمساعدة الدول الراغب

فيالمنعقدوالتنمیةبالبیئةالمعنيالمتحدةاألمموخالل هذه الفترة ،أكدت الوثائق المتبناة في مؤتمر 

لى دور المؤسسات الدولیة في تحقیق على العالقة الوثیقة بین التنمیة والبیئة وعجانیروديریوفي١٩٩٢

أنیجب، فعلى سبیل المثال المبدأ الرابع من إعالن ریو للبیئة والتنمیة الذي نص على " ٣٨التنمیة المستدامة

."عنهازلعبمفیهاالنظریمكنوالالتنمیةعملیةمنیتجزأالجزءالبیئةحمایةتكون

35 - Gunther Handl, OP CIT,(1998) ,p646.
36 - David Freestone,(2011),The World Bank and sustainable development ,in: Research handbook on
international environmental law UK :Edward Elgar,p139
37- David Freestone,(2013), The World Bank and Climate Change,in David Freestone, The World Bank and
Sustainable Development Legal Essays, Leiden:Martinus Nijhoff Publishers,p183+185.
38 - Fiona Mucklow,(2000), The Integration Of Environmental Principles Into The World Bank , Review Of
European Community And International Environmental Law , Blackwell Publishers Ltd ,9(2),p101.
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بدعم التنمیة المستدامة في االسیويمیة إلى تعهد البنكأشار رئیس البنك االسیوي للتن١٩٩٤في عام و 

قائمة أولویات البنك بالنمو االقتصادي الكفء وتخفیض الفقر وحمایة البیئة وتعزیز اً محددنطقة الباسفیك،مأسیا و 

.٣٩دور المرأة في التنمیة

Programme(١٩٩٧لعام ٢١وقد دعا برنامج مواصلة تنفیذ جدول أعمال القرن  for the Further

Implementation of Agenda"( المالیة الدولیة بالتنمیة المستدامة،المؤسساتإلى مواصلة تعزیز تنفیذ التزام

، آخذًا بعین االعتبار الخبرات التي یملكها والحجم اإلجمالي للموارد وثمة دور مهم یتعین أن یؤدیه البنك الدولي

.٤٠التي یتحكم فیها"

39 - Gunther Handl, OP CIT,(1998), ,p642.
في صورة قرار صادر عن الجمعیة A/RES/S-19/2،الوارد في الوثیقة رقم :٢١من برنامج مواصلة تنفیذ جدول أعمال القرن ١٢٨الفقرة -٤٠

العامة لألمم المتحدة.
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األولالفصل

مساهمة البنك الدولي في النظام الدولي المناخي

یتكون النظام الدولي المناخي من عنصرین أساسیین هما:

مبادئ التي تسترشد بها االطراف الالقواعد القانونیة التي تضمنت التزامات أطراف النظام المناخي، و 

لنظام المناخي التي تساهم في تطویر هذا ، أما العنصر الثاني فهو مؤسسات االمناخيلتحقیق أهداف النظام

النظام، واالشراف على تطبیق معاهدات النظام المناخي، ومساعدة االطراف على االمتثال اللتزاماتها القانونیة 

الخاصة بحمایة المناخ.

أنه من المجتمع الدولي ،فهو یؤثر ویتأثر بقواعد النظام الدولي المناخي ،كمااً جزءوضعهوالبنك الدولي ب

یرتبط بعالقة وثیقة مع مؤسسات النظام الدولي المناخي وخصوصًا مرفق البیئة العالمیة المشغل لأللیة المالیة لهذا 

النظام.

لذلك سوف نقسم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث ،نخصص المبحث األول لدراسة مفهوم وماهیة النظام 

زامات البنك بمعاهدات النظام الدولي المناخي، أما الدولي المناخي ،فیما نخصص المبحث الثاني لدراسة الت

المبحث األخیر سوف نخصصه لدراسة عالقة البنك مع مؤسسات النظام المناخي وخصوصًا مرفق البیئة 

العالمیة.

المبحث األول

المناخيالدوليالنظاممفهوم

International(الدوليالنظامأنمن المنظور القانوني الدولي، فإن السائد Regime(مجموعة:هو

تنظیمأو،إدارةتنسیقبغرضالدولتنشهاالتيوالترتیباتبالمنظماتأوبهالمتصلةوالمؤسساتالقواعد

، وبالتالي یمكننا تعریف النظام الدولي المناخي بأنه : مجموعة من القواعد ٤١محددمیدانفيعالقاتها

العالم من خطر تغیر المناخ .والمؤسسات الدولیة أنشأتها الدول بغرض حمایة 

مجلة الدبلوماسي ،السعودیة، الریاض: معھد الدراسات ،لعالقات الدولیةباسل عبد الرؤوف الخطیب، النظام في ا-٤١

.٣٣،ص٣٩،٢٠٠٨الدبلوماسیة،عدد
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وبالفعل فقد تفاوض المجتمع الدولي على وثیقتین قانونیین مهمتین یشكالن جوهر النظام الدولي 

، وقد احتوت االتفاقیتین على قواعد قانونیة ةالمناخي، هما االتفاقیة اإلطاریة وبرتوكول كیوتو الملحق باالتفاقی

ومؤسسات لتعزیز حمایة المناخ.

، فنستعرض ما احتوته من قواعد وأحكام ةكل وثیقة على حددراسة وف نخصص هذا المبحث للذلك س

ومؤسسات لحمایة المناخ العالمي، ولكننا قبل أن نتطرق إلى هاتین الوثیقتین سوف نتطرق إلى بحث ماهیة التغیر 

.المناخي وأسبابه وأثاره فیما نطلق علیه األساس العلمي للنظام الدولي المناخي

لمطلب األولا

األساس العلمي للنظام الدولي المناخي

لفهم ظاهرة التغیر المناخي، سوف نتطرق إلى تعریف تغیر المناخ، ثم نسرد أسباب هذا التغیر ،لننتهي 

ثار هذا التغیر.آإلى بیان 

الفرع األول

تعریف تغیر المناخ

Intergovernmentalالمناخ(بتغیرالمعنیةالدولیةالحكومیةالهیئةعرفت Panel on Climate

Change(لفترةیمتدوهوتقلبیته،أوالمناخحالةمتوسطفيسواءإحصائیاً مهمتغیر المناخ بأنه" تغیر،٤٢

.")العادةفيأكثرأوعقوداً تبلغ(طویلة

غیراتتإلىأوخارجیةتأثیراتأوطبیعیةداخلیةعملیاتإلىیعزىقدالمناختغیرأن:كما قالت الهیئة

.٤٣األرضاستخدامأوالجويالغالفتكوینفيمستمرةالمنشأبشریة

بمبادرة مشتركة بین المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة وبرنامج االمم المتحدة ١٩٨٨انشئت الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ عام -٤٢

وتقوم الهیئة بمهمة بتقییم أفضل ما هو متاح في ،لعامة لألمم المتحدة بالتصدیق على هذا اإلنشاء بقرار صادر عنهالجمعیة االلبیئة، ثم قامت 

وللهیئة أمانة ،جمیع أرجاء العالم عن تغیر المناخ من معلومات علمیة وفنیة واجتماعیة واقتصادیة على أساس شامل وموضوعي وعلني وشفاف

...للمزید أنظر:عالمیة لألرصاد الجویة في سویسراالمنظمة ال،في مقرة صغیر 

- Farhana Yamin And Joanna Depledge,(2004), The International Climate Change Regime A Guide To Rules
Institutions And Procedures, Cambridge University Press,p466+473.

.١٨٩،ص٢٠٠١: التقریر التجمیعي، جنیف،سویسرا،٢٠٠١تغیر المناخ المناخ،الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر-٤٣
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فيتغیربأنه:("المناختغیر"مصطلحبشأن تغیر المناخاإلطاریةاألمم المتحدةبینما عرفت اتفاقیة

جويالالغالفتكوینفيتغیرإلىیفضيالذيالنشاط البشريإلىمباشرةغیرأومباشرةبصورةیعزىالمناخ

.٤٤متماثلة)زمنیةفتراتمدىعلىالطبیعي للمناخ،التقلبإلىباإلضافةظ،الحَ یُ والذيالعالمي

(المناختغیر"بیناالتفاقیة اإلطاریةتفرقوهكذا "Climate change(،بشریةأنشطةإلىیعزىالذي

Climate"(المناختقلبیة"والجويالغالفتكوینتغییرإلىتفضي variability(أسبابإلىتعزى،التي

.٤٥طبیعیة

الفرع الثاني

أسباب التغیر المناخي

الرئیسي علىالمقامفيتأتيالشمسمنطاقةهواً نممكاألرضكوكبعلىالحیاةوجودیجعلما

الجويالغالففعلبالفضاءإلىعائًدایتناثرالشمسضوءمنتقریباً في المائةثالثونفثمةمرئي،ضوءشكل

ارجي.الخ

الذي یعكسها على شكل نوع من الطاقة أكثر هدوءًا األرضسطحإلىتصلالباقیةالنسبةأنَّ غیر

وأبطأ تحركًا یسمى األشعة تحت الحمراء، وتحمل التیارات الهوائیة هذه األشعة إلى األعالي ببطء ولكن تسربها 

د یاس الحراري ، مثل بخار الماء وغاز ثاني أكسإلى الفضاء في نهایة األمر یتأخر بفعل غازات الدفیئة / االحتب

الكربون  واألوزون والمیثان .

تكون غازات الدفیئة نحو واحد في المائة فقط من الغالف الجوي، لكنها تعمل "كبطانیة" تحیط بالكرة 

تأثیراللوال ذ إ،٤٦درجة مئویة، مما یكون علیه لوالها٣٠األرضیة، إذ تحبس الحرارة وتبقي الكوكب أدفأ  بنحو  

greenhouseغازت الدفیئة(لالطبیعي gases درجة مئویة ٣٣) النخفضت درجة حرارة سطح األرض بمقدار

٤٧عن مستواها الحالي ، أي لهبطت إلى ما دون مستوى تجمد الماء .

–از الغ–النشاطات البشریة تجعل تلك "البطانیة أكثف"، فعملیة حرق الوقود األحفوري ( النفط غیر أنَّ 

، وتبقى نسبة تتراوح ملیار طن سنویاً ٥الفحم) تطلق كمیات إضافیة هائلة من ثاني أكسید الكربون ، تقدر بحوالي 

من االتفاقیة اإلطاریة.١مادة ٢انظر الفقرة -٤٤
.١٨٩ص،٢٠٠١الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ، مرجع السابق،-٤٥
لعالقة بین سیاسات تغیر المناخ  والتنمیة البشریة  مذكرة إرشادیة إلى فرق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  مكتب تقریر التنمیة البشریة ، ا-٤٦

.٤١، ص٢٠٠٩الترجمة العربیة، غسان غصن، ،تقاریر التنمیة البشریة 
.٤٨،ص ٢٠٠٨دیسمبر،  -أكتوبر٣٧مجلد ٢سفیان التل، االحتباس الحراري، عالم الفكر، الكویت، عدد -٤٧
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،بینما تعمل األحواض الطبیعة والبحار والمحیطات على امتصاص ٤٨بالمائة من هذا الغاز في الجو٦٠و٤٠بین 

البقیة الباقیة.

یر كثیر من النباتات األخرى في اإلخالل بهذا التوازن الطبیعي وقد ساهمت عملیة تدمیر الغابات وتدم

، وتقدر بعض الدراسات أن إزالة الغابات في المناطق االستوائیة قد تؤدي إلى إطالق ما بین لهذه الغازات أیضاً 

تنتجهاالتيالنتروزوأكسیدالمیثانمن، وباإلضافة لكمیات إضافیة٤٩ملیون طن كربون سنوي١٣٠٠و٣١٠

.٥٠األراضياستعمالفيوالتغیراتفي الزراعةالعملنشاطات

تتسبب في حدوث انحباس فویعتقد معظم العلماء أن زیادة مستویات انبعاثات غازات الدفیئة سو 

حراري ستؤثر عواقبه على كل شخص على سطح الكوكب ، لیكون كوكبنا كالفرن ، كما هو الحال في كوكب 

عیان جمیًال ، ولكن باطنه خبیث، إذ تحبس غازات ثاني أكسید الكربون السمیكة في الزهرة الذي یبدو ظاهره لل

.٥١غالفه الجوي حرارة البراكین وحرارة الشمس على سطحه لیكون كالفرن

فيالبدءمنذالحرارة،درجاتفيارتفاعاً األكثرالعقد٢٠٠٩إلى٢٠٠٠منالسنواتوقد شكلت

أجراهاالتيللتحلیالتوطبقاً عشر،التاسعالقرنمنتصففياألجهزةاستخدامبالعالمیةالحرارةدرجاتتسجیل

٥٢الحرارة.درجاتفيارتفاعاً األكثرالعامالتسجیالتفيیظل٢٠٠٥عامفإنالفضاء،غودارد ألبحاثمعهد

الفرع الثالث

ثار تغیر المناخآ

وتالحظ آثار تغیر المناخ على عدة مستویات وهي:

المناخ، إلىبتغیرالمعنیةالدولیةالحكومیةالهیئةتقدیراتتشیرلساحلیة : المناطق ا-أ

.٥٣والعشرینالحاديالقرننهایةبحلولسنتیمتًرا٦٠و٢٠بینماتتراوحالبحر،مستویاتفيزیادات

، ٢٠٠٧جیجا طن من الكربون، وقد بلغ أجمالي انبعاثات الكربون التي تسبب فیه البشر في ٨٢٤على نحو لیاً یحتوي الغالف الجوي حا-٤٨

للمزید أنظر:،جیجا طن نتجت عن إحراق الوقود االحفوري ، وجاء الباقي من التغیرات بالغطاء األرضي٧،٧نحو 

.٧١ص٢٠٠٩بعنوان التنمیة وتغیر المناخ، القاهرة،٢٠١٠ر عن التنمیة في العالم البنك الدولي ومركز األهرام للنشر والترجمة والتوزیع، تقری
.٥٠مرجع السابق صبعنوان التنمیة وتغیر المناخ، ٢٠١٠البنك الدولي ومركز األهرام للنشر والترجمة والتوزیع، تقریر عن التنمیة في العالم -٤٩
.٤١،ص ٢٠٠٩برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،مرجع سابق ،-٥٠
مارس –ینایر ٣٢مجلد ٣یت، عدد و وهیب عیسى الناصر، مقالة تثقیفیة حول : الدفء العالمي وارتفاع حرارة مناخ األرض، عالم الفكر، الك-٥١

.١٤٠، ص ٢٠٠٤
.٣٣،ص٢٠١٠برنامج األمم المتحدة للبیئة، الكتاب السنوي لبرنامج األمم المتحدة للبیئة ،نیروبي ، كینیا ،-٥٢
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دة)الجلیدیة(لذوبانها بفعل الحرارة الزائوالقلنسواتاألنهار الجلیدیةفياالنخفاضاتبسببوذلك

بنحوالبحرمستوىرفعفيیسهمالمذابالجلیدأنإلىحالیًا،العالمیةالتقدیرات،حیث تشیر٥٤%٢٨بنحو

.٥٥العامفيمللیمتر٢٫٠إلى١٫٨

ومن الواضح أن مثل هذه التغیرات المناخیة بسبب ما تحدثه من فیضانات وكوارث تنتهك عدد من 

.٥٦الصحة والملكیةحقوق اإلنسان مثل حق اإلنسان في الحیاة و 

وقد أظهرت دراسة أجراها لمصلحة" المنتدى العربي للبیئة والتنمیة" مركز االستشعار عن بعد في 

جامعة بوسطن أن ارتفاعًا، في مستویات البحار مقداره متر واحد سوف یؤثر بشكل مباشر على 

ر خطرًا الرتفاع مستویات البحار، كیلو متر مربع من األراضي الساحلیة العربیة ، والتأثیرات األكث٤١،٥٠٠

.٥٧ستكون في مصر وتونس والمغرب والجزائر والكویت وقطر والبحرین واألمارات

أشارت الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغییر المناخ، إلى أن اإلنتاج الزراعي اإلنتاج الغذائي :-ب

لخطر بفعل التقلبیة المناخیة والتغیر المناخي ، في كثیر من البلدان األفریقیة یتوقع أن یتعرض إلى حد كبیر ل

.٢٠٢٠% مع حلول ٥٠خفض محاصیل الزراعة البعلیة في أفریقیا بنسبة تصل إلى نویمكن أن ت

وبالنسبة إلى العالم العربي، تشیر خالصة معظم الدراسات إلى توجه عام نحو انخفاض في معظم 

اسات التي أجریت في أفریقیا عالقة قویة بین موجات ظهر عدد من الدر تُ محاصیل الحقول األساسیة ،و 

َمَطریَّةاالرتفاعات المتوقعة في درجات الحرارة مقرونة بتساقطاتالجفاف ونفوق الحیوانات ، كما أنَّ 

.٥٨منخفضة في شمال أفریقیا من شأنها أن تؤدي إلى خسارة متزایدة في الحیوانات الداجنة

العالم،فيالمائياألمنانعدامطبیعةفيالمؤثرةالعواملمنلمناخاتغیریعدالموارد المائیة:-د

المیاه.منأقلقدرعلىتحصلسوفالمائيباإلجهادإصابةاألكثرالعالممناطقمعظمف

محاربة تغیر المناخ: التضامن اإلنساني في عالم منقسم ، نیویورك:٢٠٠٨/٢٠٠٧برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقریر التنمیة البشریة -٥٣

Palgrave Macmillan ،٣٠، ص ٢٠٠٧، الطبعة األولى.
.٣٠،ص٢٠٠٨ي ،السوید، الطبعة األولى التقریر التجمیع٢٠٠٧الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ ،تغیر المناخ -٥٤
٣٥،ص٢٠١٠الكتاب السنوي لبرنامج األمم المتحدة للبیئة ، مرجع سابق ،-٥٥

56-John H. Knox ,Climate Change And Human Rights Law, Virginia Journal Of International Law, Vol. 50(1),
2009, p164.

إغراق المناطق الساحلیة وزیادة ملوحة التربة والمیاه العذبة المتوافرة مثل الخزانات الجوفیة ...أنظر تقریر یؤدي ارتفاع مستویات البحر إلى -٥٧

صعب، المنتدى العربي للبیئة والتنمیة ،البیئة العربیة وتغیر المناخ أثر تغیر المناخ على البلدان العربیة، تحریر مصطفى كمال طلبة ونجیب 

.VIIIص +VII، ص٢٠٠٩بیروت، لبنان ،
ف اإلنتاج الغذائي ، في: مصطفى كمال طلبة ونجیب صعب ،البیئة العربیة وتغیر المناخ أثر أیمن أبو حدید ، تغیر المناخ: التأثر والتكیّ -٥٨

.٦٩+٦٨، ص٢٠٠٩بیروت، لبنان ،یر المناخ على البلدان العربیة ،تغ
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المیاهتوفرمعدلانخفاض-أ:یليمالتغیر المناخ على الموارد المائیةالمتوقعةالنتائجأبرزومن

وارتفاعاألمطار،سقوطمعدالتالنخفاضنظًراأفریقیا،وجنوبوالساحلق أفریقیاشر فيملحوظبشكل

التوقعاتوتشیراألساسیة،الغذائیةالمحاصیلإنتاجیةفيكبیرةخسائرإلىیؤديمماالحرارةدرجات

٣٣إلىتصلاإلنتاجیةالقدرةفيمحتملةخسائرإلىأفریقیاشرقفيالمطربماءبالمناطق المرویةالخاصة

.الرفیعةالذرةفي%٢٠منوأكثرالشامیة%الذرةفي%

وذلكوتایالند،ومصربنغالدیشمثلبلدانفياألنهاردلتافيالعذبةالمیاهفيخسائرحدوث-ب

.٥٩البحارمناسیبارتفاعبسبب

سیتعرضإذمستویات،عدةعلىالبشریةالصحةعلىالمناختغیرسیؤثر:٦٠الصحة البشریة -ج

، وقد أعلنت ٦١أكبربشكلبالمالریااإلصابةلخطرشخصملیون٤٠٠-٢٢٠یبلغالناسمنإضافيعدد

كل من الیمن والسودان وجزر القمر عن كثافة اإلصابة بمرض بالمالریا.

شرة ثار ضارة مباآسیكون للتغیر المناخي هُ وأفاد التقریر األول لجمهوریة مصر إلى أمانة اإلطاریة، انَّ 

وغیر مباشرة على صحة اإلنسان في مصر، وتتضمن اآلثار المباشرة االضطرابات الفیزیولوجیة وسرطان الجلد 

وٕاعتام عدسة العین وضربات الشمس والوفیات، واألضرار التي ستلحق بالبنى التحتیة الصحیة، أما اآلثار غیر 

جتماعیة واقتصادیة وبیئیة باإلضافة غلى تلوث المباشرة فتشمل عوامل مثل التشرد الدیموغرافي وعوامل أخرى ا

.٦٢الهواء

حدثت،إنتكالیفها،،فإناالحتمالبعیدةأحداثهيتغیر المناخعنالناجمةالمدمرةالعواقبأنَّ رغمو 

اإلجراءاتلمبدأووفقاً ،لذلك،الفقراءعبئهامناألعظمالقسطیتحملوسوف، كارثيبشكلمرتفعةستكون

.٦٣األخطارتلكمنالتخفیففيقویةمصلحةالدوليالمجتمعلدىنَّ إ،فاالحترازیة

المطلب الثاني

ما هو أبعد من الندرة: القوة والفقر وأزمة المیاه العالمیة ، ،نیویورك ٢٠٠٦ة للعام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،تقریر التنمیة البشری-٥٩

:MERIC١٦+١٥، ص.
من األمراض المقترنة بالمناخ ،سوء التغذیة وأمراض اإلسهال ، واألمراض  التي یحملها ناقل وخاصة المالریا للمزید أنظر:-٦٠

.٩٥،ص٢٠٠٩بعنوان التنمیة وتغیر المناخ، القاهرة،٢٠١٠مة والتوزیع، تقریر عن التنمیة في العالم البنك الدولي ومركز األهرام للنشر والترج
.٢٤، ص٢٠٠٧، ٢٠٠٨/٢٠٠٧برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مرجع سابق، تقریر التنمیة البشریة -٦١
صحة البشریة ،،في: مصطفى كمال طلبة ونجیب صعب ،البیئة لاف ،إیمان نویهض، رین یوسف،ریما ر. حبیب، تغیر المناخ: التأثر والتكیّ -٦٢

.٩٠، ص٢٠٠٩العربیة وتغیر المناخ أثر تغیر المناخ على البلدان العربیة ، بیروت، لبنان ،
المؤسسة العربیة ماركو فیروني و اشوكا مودي(محرر )، السلع العامة الدولیة الحوافز ،القیاس، والتمویل ،ترجمة هشام عبد اهللا ،لبنان ،بیروت :-٦٣

.٢٨،ص٢٠٠٤للدراسات والنشر،
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االتفاقیة اإلطاریة

سوف نتحدث في هذا المطلب عن بدایات االستجابة الدولیة لمشكلة تغیر المناخ التي توجت بعقد 

،اف ومبادئ النظام الدولي المناخي، ثم نتطرق إلى أهم قواعد اإلطاریة، التي تحدثت عن أهداالتفاقیة اإلطاریة

اإلطاریةونختم هذا المطلب بالحدیث عن مؤسسات ،بعد ذلك للحدیث عن التزامات األطراف في االتفاقیةلننتقل

وأدوارها.

الفرع األول

التغیر المناخيمشكلةاالستجابة الدولیة ل

كانت قضیة التغیر ١٩٨٨حتى عام نقطة التحول في والدة النظام الدولي المناخي ، ف١٩٨٨عام یعد

التوجهات البیئة ، ولكن مع العلماء ذويمن قبل فاعلین من غیر الحكومات وخصوصاً المناخي متداولة أساساً 

اتخذت الجمعیة العامة لألم ١٩٨٨ففي عام ظهرت قضیة تغیر المناخ كقضیة حكومیة دولیة ، ١٩٨٨عام 

.٦٤المناخ مصدر قلق مشترك للبشریة"سلمت فیه أن "تغیر٤٣/٥٣المتحدة القرار

بإنشاء لجنة التفاوض الحكومیة الدولیة ١٩٩٠وقد تبع هذا القرار قرار أخر في عام 

Intergovernmental Negotiating) للتوصل لنص اتفاقیة لمجابهة تغیر المناخ، وعقدت اللجنة خمس ،(

-خاصة الدول المتقدمة–التزامًا على الدول ،محاولة التوصل إلى اتفاقیة تفرضشهراً ١٥دورات على مدار 

بخفض انبعاثاتها من غازات الدفیئة.

وكانت حصیلة عمل اللجنة ما عرف باتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة لتغیر المناخ، وهي اتفاقیة إطاریة 

ت المبادئ الرئیسیة ها ال تنص على تدابیر ملزمة خاضعة آللیات تضمن تنفیذ التزاماتها ، ولكنها وضعبمعنى أنَّ 

على أساس أن یستمر التفاوض إلبرام حول حمایة المناخ،التي جسدت اإلجماع الدولي السائد في ذلك الحین

الصلة المباشرة بین األنشطة البشریة وظاهرة ظهر یقیناً تتيالةالعلمیاألدلةر المزید من فُ وَ بعد تُ ،برتوكول محدد

.٦٥التغیر المناخي

١٩٩٢االتفاقیة لمؤتمر األمم المتحدة للبیئة والتنمیة المنعقد في ریو في البرازیل عام ت هذهمَ دِ وقُ 

رسمیًا ، وأرسل المجتمع الدولي إشارة واضحة برغبته ى االتفاقیة اإلطاریةافتتح باب التوقیع علوخالل المؤتمر،

64- Daniel Bodansky,(2001), The History of the Global Climate Change Regime, in: Urs Luterbacher and Detlef
F. Sprinz, International Relations and Global Climate Change Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, p27-
28.

.١٩٦ص ١٩٩٧أبریل، ،القاهرة،١٢٨،عد٣٣یوسف ناصف ،تغیر المناخ والمصالح الدولیة المتعارضة ، مجلة السیاسة الدولیة، السنة-٦٥
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وقعت علیها ما یزید على إذ،تفاقیةفي معالجة فعالة للتحدي المناخي من خالل التوقیع الواسع السریع على اال

طرف في الوقت ١٩٢، مع ١٩٩٤آذار عام ٢١فيدولة خالل عدة أشهر، لتدخل االتفاقیة حیز النفاذ٨٠

الحالي من بینهم االتحاد األوربي ودوله األعضاء .

تشمل طیف وقد أكدت العضویة الواسعة في اإلطاریة، على أنها تمثل وثیقة حقیقة ذات تطبیق عالمي و 

واسع من المشاركین من مختلف أصحاب المصلحة من دول ومنظمات دولیة غیر حكومیة ومنظمات دولیة 

.٦٦أخرى

وتمتاز االتفاقیة اإلطاریة بعدد من المزایا منها :

بأيالملحق باتفاقیة فیینا لحمایة طبقة األوزون مونتلایربرتوكولمثلاالتفاقیةتسمحال-١

) أنَّ التحفظ على علي ملحم(ویرى أستاذنا الدكتور ،من اإلطاریة )٢٤(مقیةاالتفاعلىتحفظات

المعاهدات الدولیة هو إعالن من جانب الدولة ،أیا كانت تسمیته، تلحقه وقت توقیعها على المعاهدة أو 

وقت إعالنها قبول االلتزام بها (باالنضمام أو القبول أو التصدیق) والذي تقصد الدولة بمقتضاه أن 

.٦٧تستبعد أو أن تعدل األثر القانوني لبعض نصوص المعاهدة في تطبیقها علیها

no(التحفظاتبإبداءالسماحعدموقاعدة reservations rule،(لعدد مشتركةمزیةهي

في هذه األطرافالتزاماتةوحدضمانهوذلكمنوالغرض،الدولیةالبیئةمتزاید من المعاهدات

،تكامل المعاهدةبمبدأ في المعاهدات الدولیةبإبداء التحفظاتسماح اعدة عدم ال،وتسمى ق٦٨المعاهدات

.٦٩ویعني أنَّ على الدول الراغبة في أن تكون طرفًا المعاهدة أن تقبل أحكام المعاهدة برمتها

،المصدربشریةالدفیئةغازاتانبعاثاتتلتثبیتهدفةیبیئاتفاقیةمجرداالتفاقیةهذهتعدال-٢

، البد الدفیئةغازاتبانبعاثاتالتحكمفبغیةاألطراف،ةمتعدداقتصادیة أساسیةمعاهدةأیضاً تشكلهاولكنَّ 

(مثًال ٧٠والنقلوالطاقةوالصناعةالزراعةقطاعاتفيالحالیةوالممارساتالسیاساتفيتغیراتمن إجراء

.قة المتجددة الصدیقة للمناخ)التحول من االعتماد على الطاقة كثیفة غازات الدفیئة إلى الطا

66 - Massimiliano Montini ,(2010),The Kyoto Protocol in the International Environmental Law Context and the
Post-2012 Scenario ,in :M. Montini (ed.), Developing CDM Projects in the Western Balkans: Legal and
Technical Issues Compared ,Springer, p7.

رسالة دكتوراة ،جامعة القاهرةعلي ملحم، دور المعاهدات الدولیة في حمایة االستثمارات األجنبیة الخاصة في الدول النامیة،-٦٧

.٣٦٧،ص١٩٩٨القاهرة،
68 -Daniel Bodansky,(1993), united nations framework convention united nations framework convention: a
commentary, Yale Journal International law,vol:18, p552.

.٣٦٦،ص١٩٩٨مرجع سابق،علي ملحم، -٦٩
70 - Wen chen Shih ,(2000),The World Bank and climate change, journal of international economic law, Oxford
University Press , P634.
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الفرع الثاني

هداف ومبادئ االتفاقیة اإلطاریةأ

تثبیت انبعاثات :حددت اإلطاریة في المادة الثانیة منها هدف النظام الدولي المناخي، وهولقد 

جانبمنخطیرتدخلدونیحولمستوىالجوي عند مستویات أمنة ، أي عندالغالففيالدفیئةغازات

فتتكیّ أن(أي النظم البیئیة)اإلیكولوجیةللنظمتتیحكافیةزمنیةفترةإطارفيالمناخيالنظامفياناإلنس

فيقدماً بالمضي وتسمحللخطر،األغذیةإنتاجتعّرضعدموتضمنالمناخ،تغیرمعطبیعیةبصورة

.٧١مستدامنحوعلىاالقتصادیةالتنمیة

ض فِ خَ ت أو حتى تُ بِ ثَ ت بتضمن اإلطاریة اللتزامات واضحة تُ على الرغم من وجود آمال مبكرة تفاءل

، أال أنها احتوت فقط على هدف مرحلي غیر واضح وملتبس، وهو قیام الدول غازات الدفیئةمن انبعاثات

.٢٠٠٠٧٢بحلول عام ١٩٩٠الصناعیة بالعودة بانبعاثاتها لمستویات 

التياإلجراءاتدئ تسترشد بها األطراف فيمن اإلطاریة مجموعة من المبا٣أوردت المادة لقد 

:هذه المبادئومن٧٣أحكامهاوتنفیذاالتفاقیةهدفلبلوغتتخذها

ویقر هذا المبدأ بوجود شراكة عالمیة بین الدول، ولكن مبدأ المسؤولیات المشتركة ولكن المتمایزة :-أ

تها مجتمعاتهم على البیئة العالمیة یلقي بعضًا من المسؤولیة على الدول المتقدمة في الضغوط التي وضع

.٧٤،في التكنولوجیة والموارد المالیة التي تحتاجها هذه المجتمعات

مكاناألطرافأن تأخذ البلدان المتقدمة في نطاق القانون الدولي المناخيهذا المبدأویعني

من االنبعاثات العالمیة في علیه ،ألن أكبر قسط المترتبةالضارةواآلثارالمناختغیرمكافحةفيالصدارة

البلدان النامیة من نصیبنشأ في البلدان الصناعیة المتقدمة ، وأنَّ الدفیئةالماضي والحاضر لغازات 

من االتفاقیة اإلطاریة. ٢المادة -٧١
72 -Daniel Bodansky,(2001), International Law and the Design of a Climate Change Regime, in: by Urs
Luterbacher and Detlef F. Sprinz(ed),International Relations and Global Climate Change, Cambridge,
Massachusetts The MIT Press, p201.

والصین (وهي مجموعة ٧٧خالل الدورة الرابعة  للجنة التفاوض الحكومیة الدولیة لوضع اتفاقیة  إطاریة  بشأن تغیر المناخ  قدمت مجموعة  -٧٣

بالحق في التنمیة یضاف إلى مبادئ اإلطاریة وفق الصیغة التالیة "إن الحق في التنمیة حق من حقوق بلد نامي) مقترح یتعلق ١٢٠تمثل أكثر من 

والتنمیة االقتصادیة ،اإلنسان غیر القابلة للتصرف ، ولجمیع الشعوب الحق، على قدم المساواة ، في المسائل المتصلة بمستویات المعیشة المقبولة 

ویتعین أن ینمو صافي انبعاثات الدول النامیة لتلبیة احتیاجات تنمیتها االجتماعیة ،للتصدي لتغیر المناخهي الشرط المسبق العتماد تدابیر

:واالقتصادیة" إال أن هذه الصیاغة لم تضمن في الشكل النهائي لالتفاقیة اإلطاریة....انظر

-Wen chen Shih ,OP CIT,2000,P636.

.١٦٥،ص١٩٩٨رضوان الحاف ،مرجع سابق،٧٤-
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مدىإلىأساساً یستندكانوٕانالمسؤولیات،بینالتمییزن، وإِ ٧٥نسبیاً االنبعاثات العالمیة ما زال منخفضاً 

٧٦للدولةواإلنمائياالقتصاديالوضعیراعيأنأیضاً یجبلبیئیة،االمشاكلنشأةفيالدولةمساهمة

David(ویرى Takacs(بتمویلقانونيالتزامالمتقدمةالدولعلىفإنَّ ،المبدأهذابموجبهنَّ أ

الكوارثتجنبعلىستساعدهمي الت،النامیةبلدانالفيهمعالتكّیفو تغیر المناخمنالتخفیفاستراتیجیات

ویضیف، المناخيالتغیرمشكلةنشوءعنالمتقدمةالدوللمسؤولیةنظراً اإلنسان،حقوقعلىوالكوارثةالبیئ

القانون فيناشئكمبدأمبدأ المسؤولیات المشتركة ولكن المتمایزةوضععنناجمالقانونيااللتزامهذانَّ إقائًال:

ملیون١٩(كیوتووبرتوكولاإلطاریةلالتفاقیةالقانونيساألسالكِّ شَ یُ لكونهباإلضافة،العرفيالبیئيالدولي

.٧٧)ناميبلد٥٠حواليفيیعیشوننسمةملیون٧٦٦منأكثردفیئةغازاتیطلقوننیویوركوالیةفيشخص

أومنهاالوقایةأوالمناختغیرأسبابالستباقوقائیةتدابیراتخاذاألطرافیجبالمبدأ الوقائي : -ب

لتأجیلكسببقاطععلميیقینإلىباالفتقارالتذرعینبغيالضارة، والآثارهمناألدنى وللتخفیفالحدإلىتقلیلها

.التدابیرهذهاتخاذ

الدولیةوالمنظماتالدولیلزمهألنَّ المستدامة،للتنمیةبالنسبةجوهریةمسألةالوقائيبالنهجاألخذعدوی

فيیتسببقدالذياإلنسانيبتفادي النشاطالتجاریةاألعمالودوائریةالعلماألوساطوخاصةالمدني،والمجتمع

.٧٨العلميالیقینغیابإلىذلكفيبالنظر،بیئیةالنظم الأوالطبیعیةالمواردأواإلنسانلصحةبالغةأضرار

،١٩٩٠الذي عقد في جنیف عام للمناخالعالميالمؤتمرعنالصادرالوزارياإلعالنكما اعترف

.٧٩المناختغیربشأنالتكلفةحیثمنفعالةإجراءاتاتخاذلتأجیلیشكل سبباً الالتامالعلميالتیقنعدمبأن

ضةالمعرَّ تلكوالسیمااألطراف،النامیةللبلدانالخاصةوالظروفالمحددةلالحتیاجاتالتامهتماماالإیالء-ج

األطراف التيالنامیةالبلدانوالسیماولألطراف،المناخ،تغیرعنالناجمةالضارةبالنتائجللتأثرخاصبشكل

االتفاقیة.بمقتضىعاديغیرأومتناسبغیرعبئاً تتحملأنعلیهاسیتعین

مارس ٣٩خالد السید المتولي محمد ، نظرات في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ ، مجلة الدبلوماسي ، الریاض، العدد  -٧٥

.٢١، ص٢٠٠٨،
.إعالن  نیودلهي لمبادئ القانون الدولي المتصلة  بالتنمیة المستدامة  ورد في الوثیقة ٣من المادة٢الفقرة -٧٦ A/CONF.199/8

77 - David Takacs ,(2009),Carbon into Gold: Forest Carbon Offsets, Climate Change Adaptation, and
International Law، Hastings West-Northwest Journal of Environmental Law and Policy،p45-46.

.A/CONF.199/8لي المتصلة  بالتنمیة المستدامة  ورد في الوثیقة إعالن  نیودلهي لمبادئ القانون الدو ٤من المادة١الفقرة -٧٨
.٧ص،A/AC.237/6الوثیقة رقم:تقریر لجنة التفاوض الحكومیة الدولیة لوضع اتفاقیة إطاریة بشأن تغیر المناخ عن أعمال دورتها األولى،-٧٩



٢٦

الحق في التنمیة المستدامة : أي التنمیة التي تضمن االستجابة لحاجات الحاضر من دون المساومة على -د

.٨٠تهقدرة األجیال المقبلة في الوفاء بحاجا

Greenhouse(الحراريلالحتباسالمسببةبالغازاتالمتعلقةالتنمیةحقوقمناصريویرى

Development Rights(، َّعلىالمحدودةمواردهمیركزواأنمنهمتوقعیُ ال،الفقرضدیكافحونالذینأولئكأن

موارد مالیة ضخمة ،أن الدیهلتيوا،ثراءً األكثرالبلدانیطالبونذلكعن،وعوضاً المناختغیرآثارتفادي

تتحمل القدر األكبر من المسؤولیة عن مشكلة تغیر المناخ، وتتحمل الجزء األكبر من تكلفة أي جهود دولیة 

.٨١لحمایة المناخ

هم رأوا أنها ستعمل كمنارة أو بوصلة في اإلطاریة ،ألنَّ ٣وقد دعمت معظم الدول النامیة، إیراد المادة 

ك ترَ تُ و ،فقطو تطویر وتطبیق االتفاقیة، حتى أن البعض نادوا أن تتضمن االتفاقیة المبادئترشد األطراف نح

ة الدول المتقدمة وخصوصًا الوالیات المتحدة عارضت بشدَّ نَّ أغیرإلى برتوكوالت مستقبلیة ، مسألة االلتزامات

.٨٢تضمین هذه المبادئ في اإلطاریة ورأت أن وضعها القانوني غیر واضح

رع الثالثالف

التزامات أطراف االتفاقیة اإلطاریة

في المرفق األول، ویشمل الدول ةمدرجدولمت االتفاقیة الدول األطراف إلى ثالثة أنواع ، األولسَّ قَ 

المرفق مدرجة فيالصناعیة باإلضافة إلى الدول االشتراكیة السابقة المتجهة نحو اقتصاد السوق ، والثانیة دول

دول الصناعیة فقط أي دول المرفق األول مخصومًا منها الدول االشتراكیة المتحولة القتصاد الثاني، وهي ال

.٨٣السوق ، أما النوع الثالث فهو بقیة األطراف التي اعتبرت جمیعًا دوًال نامیة وٕان اختلفت في مراحل النمو

یًال وتكرارًا ( أنظر المادة تلتزم هذه الدول بتقدیم بالغات وطنیة أكثر تفصو أوًال: دول المرفق األول:

تلتزم أیضًا بالعمل على تحقیق هدف غیر ملزم، وهو العودة بانبعاثاتها إلى كما )، من اإلطاریة٢الفقرة١٢

،من خالل إجراءات منها :٢٠٠٠٨٤بحلول عام ١٩٩٠مستویات 

د كامل عارف ،مراجعة: د. علي حسین حجاج ، عالم المعرفة ، اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة، مستقبلنا المشترك ،ترجمة: محم-٨٠

٣٠،ص١٩٨٩، أكنوبر١٤٢الكویت،عدد
.٢٣٨، ص٢٠٠٩البنك الدولي ومركز األهرام للنشر والترجمة والتوزیع، مرجع سابق،-٨١

82 - Daniel Bodansky ,OP CIT,1993, p501.
.٢٠٦، ص٢٠٠١، یولیو ١٤٥مجلة السیاسة الدولیة ، القاهرة ، عدد نیرمین السعدني، برتوكول كیوتو وأزمة تغیر المناخ ،-٨٣

84- FRIEDRICH SOLTAU ,(2009),Fairness in International Climate Change Law and Policy, United States
,Cambridge University Press,p56.
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المناخ،تغیرمنالتخفیفبشأنمناظرة٨٥تدابیرویتخذوطنیة،سیاساتاألطرافهؤالءمنكلیعتمدو 

وخزانات غازاتمصارفوتعزیزوحمایةقبلهمنالمصدرالبشریةالدفیئةغازاتانبعاثاتمنالحدطریقعن

.٨٦لدیهالدفیئة

باإلضافة إلى االلتزامات السابقة، فعلى دول المرفق الثاني مسؤولیات خاصة ثانیًا: دول المرفق الثاني:

النامیةالبلدانتتكبدهاالتيعلیهاالكاملة المتفقالتكالیفلتغطیةٕاضافیةو جدیدةمالیةمواردمنها، توفیر

reporting(٨٧اللتزامات اإلبالغاالمتثالفياألطراف obligations(.

التكنولوجیاتنقلوتمویلوتیسیربتعزیزمالئمًا،یكونحسبماعملیًا،الممكنةالخطواتجمیعواتخاذ 

إلیها،الوصولإتاحةأواألطراف،النامیةالبلدانوبخاصةاألخرى،األطرافإلىالفنیةوالدرایةبیئیاً السلیمة

٨٨.االتفاقیةأحكامتنفیذمنلتمكینها

اقتراح نقل الموارد المالیة من الدول المتقدمة إلى الدول النامیة یهدف ویردى الدكتور بودانسكي: أنَّ 

لتحقیق غرضین هما:

النامیة عن مختلف التكالیف التي تتكبدها في سبیل تطبیق التعهدات العامة في : تعویض الدول أوالً 

االتفاقیة اإلطاریة.

مع التأثیرات السلبیة لتغیر المناخ، في حال فشلت اإلطاریة التكّیف: مساعدة الدول النامیة على ثانیاً 

.٨٩في منع تغیر المناخ بشكل كاف

ن انبعاثات غازات الدفیئة أو تأثیراتها إلى ما دون المستویات المتوقعة في تعرف التدابیر بأنها: تكنولوجیات وعملیات وممارسات تحد م-٨٥

ستخدام وسائل المستقبل، ومن األمثلة على هذه التدابیر تكنولوجیات الطاقة المتجددة، وعملیات تقلیل النفایات إلى الحد األدنى، وممارسات التنقل با

النقل العام، وغیر ذلك.

تعتمدها و/أو تقتضي اعتمادها الحكومة باالشتراك التياقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ فهي، السیاساتأما السیاسات: في لغة اتف

اسات، غالبًا مع قطاعي األعمال والصناعة داخل بلدها، أو باالشتراك مع بلدان أخرى، لتسریع إجراءات التخفیف والتكیف، ومن األمثلة على السی

و غیرها من ضرائب الطاقة، ومقاییس كفاءة السیارات في استهالك الوقود، وما إلى ذلك.ضریبة الكربون أ

انظر...الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ، التقریر الخاص بشأن مصادر الطاقة المتجددة والتخفیف من آثار تغیر المناخ 

.١٧١+١٧٠،ص٢٠١٢،
من اإلطاریة ٢فقرة ٤المادة -٨٦
كامل ویرى الدكتور دانیال بودانسكي أن الدول النامیة قد قبلت تعهدات اإلبالغ عن االنبعاثات المحدودة مقابل أن تقوم الدول المتقدمة بدفع-٨٧

:أنظر،تكالیف هذه التدابیر

- DANIEL BODANSKY ، OP CIT,1993,p509.
من االطاریة٥و٣فقرة ٤المادة -٨٨

89 - DANIEL BODANSKY ,OP CIT,1993, p523.
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اریة مجموعة من االلتزامات العامة التي تطبق على جمیع أطراف تتضمن اإلطثالثًا: الدول النامیة :

:اإلطاریة، ومن ضمنها الدول النامیة، ، وتشمل هذه االلتزامات عدة قضایا منها 

الالتيالدفیئةغازاتجمیعمصادرمنالمصدرالبشریةاالنبعاثاتلحصروطنیةقوائموضع-١

.دوریاً واستكمالهاالغازات،لهذهارفالمصوٕازالةمونتلایر،بروتوكولیحكمها

اتهوٕاجراءااتهسیاسافيعملیًا،الممكنالحدإلىالحسبان،فيالمناختغیراعتباراتأخذ-٢

الصلة. ذاتوالبیئیةواالقتصادیةاالجتماعیة

.٩٠ناخالمتغیرمنللتخفیفتدابیرتتضمنإقلیمیة،مالئمًا،ذلكیكونوحیثماوطنیة،برامجإعداد-٣

النظام الدولي المناخي ال یفرض على الدول النامیة أیة التزامات بتخفیض انبعاثاتها أو تقییدها أنَّ َبیدَ 

وقد ناضلت الدول النامیة خالل المفاوضات الدولیة المناخیة، ضد فرض أي تعهدات علیها لتخفیض أو تقیید ، ٩١

ولة عن ظهور مشكلة التغیر المناخي وأن لدیه أولویات ؤ سانبعاثاتها من غازات الدفیئة، ألنها رأت أنها غیر م

.٩٢أخرى أهمها تنمیتها االقتصادیة

ویرى فقهاء فشل مجهودات الدول النامیة ،وباألخص منها الدول الجزریة في تضمین االتفاقیة اإلطاریة 

منیة وكانت االتفاقیة أقرب أهدافًا محددة لتخفیض انبعاثات الغازات الدفیئة، حیث خلت االتفاقیة من أیة جداول ز 

.٩٣إلى المبادئ منها إلى التعاقد على انجاز مجهودات محددة للحد من مخاطر تغیر المناخ

الفرع الرابع

مؤسسات اإلطاریة

أنشئت االتفاقیة االطاریة عدد من المؤسسات وهي:

الالزمةالقراراتوالیته،حدودفيالمؤتمر،ویتخذ،االتفاقیةلهذهالعلیا: وهو الهیئةمؤتمر األطراف -١

:بعدد من المهام منها على سبیل المثالاألطرافمؤتمریقومالغایة،لهذهوتحقیقاً لالتفاقیة،الفعالالتنفیذلتعزیز

١فقرة٤المادة -٩٠
91 -Wen chen Shih ,OP CIT,P641.
92 - Daniel Bodansky ,OP CIT, International Law and the Design of a Climate Change Regime2001,p209.

السیاسة الدولیة ، القاهرة، عدد احمد دسوقي محمد إسماعیل ، نمط اإلدارة الدولیة  لقضایا البیئة وقضیة تغیر المناخ ،مجلة -٩٣

.٢١٦، ص٢٠٠١،یولیو١٤٥
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هدفضوءفياالتفاقیة،بموجبالمؤسسیةوالترتیباتاألطرافاللتزاماتالدوريالفحص-أ

والتكنولوجیة.العلمیةالمعارفوتطورتنفیذها،فيالمكتسبةوالخبرةاالتفاقیة،

نشرها.وتأمینالتقاریرهذه،واعتماداالتفاقیةتنفیذعنبانتظامالمقدمةالتقاریرفيرالنظَ -ب

االتفاقیة.لتنفیذتلزمأمورأیةبشأنتوصیاتتقدیم-ج

االتفاقیة.لتنفیذالفرعیةالهیئاتمناً یضرور یرىماإنشاء-د

بموجبإلیهالموكلةالمهامسائروكذلكاالتفاقیةهدفلتحقیقتلزمأخرىمهامأيمارسةم-ه

.٩٤االتفاقیة

ویمثل مؤتمر األطراف الهیئة العامة في االتفاقیة، حیث تمثل الدول فیها تمثیًال متساویًا، ویتم العمل في 

بدء كل دورة من دورات مؤتمر األطراف مؤتمر األطراف من خالل مكتب مؤتمر األطراف الذي یتم اختیاره، في 

من المجامیع اإلقلیمیة الخمس في األمم المتحدة، ویقوم مكتب مؤتمر األطراف بتأمین استمراریة عمل المؤتمر 

.٩٥بعد انتهاء دورات انعقاده ، ولكل دولة طرف في االتفاقیة ، صوت واحد في مؤتمر األطراف

لمؤتمر األطراف، ، بعد نفاذ اإلطاریة، أنَّ ١٩٩٤انونیة في عام وقد أكد مكتب األمم المتحدة للشؤون الق

شخصیة قانونیة دولیة بدلیل تمتعه بأهلیة عقد اتفاقیة دولیة ملزمة مع البنك الدولي فیما یتعلق باآللیة المالیة التي 

.٩٦البیئة العالمي مرفقغلها شَ یُ 

ذلك، ویمكنخالفاألطرافمؤتمریقررملماسنة،كلمرةاألطرافلمؤتمرالعادیةوتعقد الدورات

دولةأيعنفضالً الذریة،للطاقةالدولیةوالوكالةمثال))،الدوليالمتخصصة((البنكاتهوكاالوالمتحدةلألمم

مؤتمردوراتفيمراقببصفةممثلینیكونواأناالتفاقیة،فياألطرافغیرمنلدیهاالمراقبینأوفیهاعضو

.٩٧األطراف

من اإلطاریة.٧م-٩٤
لى ، سالفة طارق عبد الكریم الشعالن ، الحمایة الدولیة للبیئة من ظاهرة االحتباس الحراري، بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة األو -٩٥

.٢٢٧، ص٢٠١٠
96 - Farhana Yamin And Joanna Depledge ,OP CIT,2004,P402.

من اإلطاریة .٦+٤فقرة٧المادة -٩٧
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األولكانون٧إلىنوفمبر/الثانيتشرین٢٦منالفترةت الدورة الثامنة عشر لمؤتمر األطراف في وعقد

.٩٨في الدوحة بقطر٢٠١٢دیسمبر/

تقوم بإدارة وتنسیق أنشطة اإلطاریة ، وعلیه تقوم بالمهام إذوهي الهیئة اإلداریة الرئیسیة ، األمانة:-٢

التالیة :

االتفاقیةبموجبالمنشأةالفرعیةهیئاتهودوراتاألطراف،مؤتمربدوراتعلقةالمتالترتیباتاتخاذ-أ

إلیها.الالزمةالخدماتوتقدیم

تجمیعفيطلبها،علىبناءاألطراف،النامیةالبلدانسیماالاألطراف،إلىالمساعدةتقدیمتیسیر-ب

االتفاقیة.ألحكاموفًقاالمطلوبةالمعلوماتوٕابالغ

یحددهاأخرىمهاموأياتهبروتوكوالمنأيوفياالتفاقیةفيالمحددةلألمانةاألخرىلمهاماأداء-ج

.٩٩مؤتمر األطراف

وتربط بین أمانة اإلطاریة ومنظمة األمم المتحدة صلة مؤسسیة ، إذ قرر مؤتمر األطراف في االتفاقیة، 

دمج هذه األمانة دمجًا كلیًا في برنامج العمل أو إقامة صلة مؤسسیة تربط أمانة اإلطاریة باألمم المتحدة، مع عدم 

الهیكل التنظیمي ألي أدارة أو برنامج من برامج األمم المتحدة ، وعلى الرغم من هذه الصلة فان مؤتمر األطراف 

ال یتلقى أي توجیهات من منظمة األمم المتحدة ، أو من أیة جهة دولیة أخرى ، لكن وجود هذه الصلة یوفر 

تتم تغطیة نفقات فمًا ألداء أمانة اإلطاریة لمهامها وٕادارتها، كما أنها توفر الدعم المالي لإلطاریة، أساسًا سلی

.١٠٠خدمات مؤتمر األطراف من المیزانیة العادیة لألمم المتحدة 

وهي هیئة تساعد مؤتمر األطراف على أداء مهامه والتكنولوجیة:العلمیةللمشورةالفرعیةالهیئة-٣

بتقدیم المعلومات والمشورة العلمیة ، وتتألف من ممثلین عن الحكومات من ذوي الخبرة في قضایا تغیر ، فتقوم 

الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر و ین مؤتمر األطراف ب، وتقوم هذه الهیئة بدورها كحلقة وصل ١٠١المناخ

الوارد في الوثیقة  رقم ١٧-أ-/م١٩المقرر تقریر مؤتمر األطراف عن دورته السابعة عشرة، المعقودة في دیربان،انظر -٩٨

:FCCC/CP/2011/9/Add.2.
من اإلطاریة. ٨المادة -٩٩

.٢٣٨+٢٣٧، ص٢٠١٠بق، سالفة طارق عبد الكریم الشعالن ، مرجع سا-١٠٠
101- Elli Louka, (2006),International Environmental Law Fairness, Effectiveness, and World Order, United
States ;Cambridge university press,p364.
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لقیام بالدراسات الالزمة لتمكین مؤتمر األطراف االهیئة الحكومیةأن تطلب من الفرعیة، إذ أن لهذه الهیئةالمناخ

.١٠٢من اتخاذ قرار بشأن موضوع معین

، لالتفاقیةالفعالالتنفیذواستعراضتقییمفياألطرافمؤتمرتساعدوهيللتنفیذ:الفرعیةالهیئة-٤

:األطراف، بعدة مهام منهامؤتمرمنبتوجیهالهیئة،هذهوتقوم

للخطواتاإلجماليالعاماألثرلتقییم،١٢١٠٣المادةمن١للفقرةوفًقالمبلغةاالمعلوماتفيالنظر-أ

.المناختغیربشأنالعلمیةالتقییماتآخرضوءفياألطرافاتخذهاالتي

.١٠٤وتنفیذهاقراراتهإعدادفيمالئًما،یكونحسبمااألطراف،مؤتمرمساعدة-ب

للهیئةعقد الدورة األولىفتمرتین سنویًا لمدة أسبوع واحد، والتعامل الجاري حالیًا، أن الهیئة تجتمع 

.١٠٥اإلطاریةألمانیا مقر أمانة-بالتزامن مع عقد مؤتمر األطراف ، والدورة األخرى غالبًا ما تعقد في بون 

المطلب الثالث

برتوكول كیوتو

ق على برتوكول في هذا المطلب سوف نتحدث في البدایة عن سیر المفاوضات التي قادت إلى االتفا

كیوتو ، ثم ننتقل إلى الحدیث عن التزامات أطراف البرتوكول ، ثم نفصل الحدیث عن اآللیات التي أتى بها 

عن المؤسسات التي أنشأها نختم المطلب بالحدیثالبرتوكول لتسهیل امتثال األطراف اللتزامات البرتوكول، ثم 

البرتوكول.

الفرع األول

توكیو تاریخ برتوكول

ات من القرن العشرین، أقنعت المجتمع یاألدلة العلمیة المتزایدة عن تغیر المناخ في بدایات التسعینإنَّ 

الدولي بعد دخول اإلطاریة مرحلة النفاذ، بأن یبدئ النظر في ضرورة بناء نظام أكثر كفاءة وصرامة في تخفیض 

.١٠٦انبعاثات غازات الدفیئة

.٢٣٢، ص٢٠١٠سالفة طارق عبد الكریم الشعالن ، مرجع سابق، -١٠٢
ات الوطنیة لألطراف و التي تشمل عرضًا لقوائم تحصر االنبعاثات والتدابیر المتخذة لمعالجة التغیر المناخي تتحدث هذه المادة عن البالغ-١٠٣

وغیرها. 
من اإلطاریة .١٠المادة -١٠٤

105 - Farhana Yamin And Joanna Depledge OP CIT, p418.
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في برلین على إنشاء ١٩٩٥أطراف اإلطاریة األول المعقود عام ،وعلیه اتفق المشاركون في مؤتمر 

أسندت إلیها مهمة وضع صیغ قانونیة لبرتوكول یشدد ویقوي التزامات و "المجموعة المؤقتة وفقًا لتفویض برلین"، 

.٢٠٠٠١٠٧للمدة التي تلي عام غازات الدفیئةتخفیض انبعاثاتالمتعلقة بالدول المتقدمة 

لمفاوضات التي اتسمت بتعدد وتعقد المقترحات المقدمة من الدول المختلفة ،تم في وبعد عامین من ا

الیابان إقرار "برتوكول كیوتو الملحق باتفاقیة -في مؤتمر أطراف اإلطاریة الثالث المنعقد في كیوتو١٩٩٧عام 

.١٠٨األمم المتحدة اإلطاریة لتغیر المناخ "

مرتبطة باإلطاریة، وملزمة قانونیًا أیضًا للدول المتقدمة بتخفیض والبرتوكول هو عبارة عن وثیقة قانونیة 

.٢٠١٢١٠٩-٢٠٠٨انبعاثاتها من غازات الدفیئة في الغالف الجوي في فترة التعهد األولى الممتدة بین عامي 

هذه االتفاقیة تمثل انجازًا متمیزًا، فبعد مرور ثالث سنوات فقط على دخول اإلطاریة حیزویرى فقهاء أنَّ 

، تم إعداد ١٩٩٥، وبعد مرور عامین على أول مؤتمر للدول األطراف في برلین عام ١٩٩٤التنفیذ عام 

البرتوكول الذي تضمن أهدافًا وبرامج زمنیة بشأن تقلیص االنبعاثات في الدول الصناعیة ، وسوف تساعد هذه 

.١١٠إلطاریةاألهداف قصیرة المدى في الوفاء بااللتزامات بعیدة المدى لالتفاقیة ا

یومًا من تقدیم االتحاد الروسي ٩٠، بعد٢٠٠٥فبرایر من عام ١٦وقد دخل البرتوكول حیز النفاذ في 

، ویهدف بروتوكول ١١١)من البرتوكول١فقرة٢٥وثیقة التصدیق على البرتوكول إلى أمانة اإلطاریة وفقًا للمادة (

% عن ٥.٢غازات الدفیئة الثالثة األساسیة بنسبة كیوتو إلى أن یتم تخفیض مجمل انبعاثات الدول المتقدمة من 

base(عام األساس ١٩٩٠مستوى عام  year وأن تخفض االنبعاثات لغازات ثالثة أخرى بنفس النسب ولكن (

، على أن یقسم توزیع التزامات هذه الدول ٢٠١٢–٢٠٠٨، وأن تحقیق هذه األهداف من ١٩٩٥مقارنة بعام 

% (مثل الوالیات ٧% (مثل الیابان)  والثانیة بنسبة ٦م بتخفیض انبعاثاتها بنسبة ثالث مجموعات : مجموعة تقو 

% (مثل االتحاد األوربي ) بینما تم السماح لبعض الدول األخرى مثل أسترالیا وأیسلندا ٨المتحدة ) واألخیرة بنسبة 

.١١٢% على التوالي١٠% و٨بزیادة انبعاثاتها  بنسبة 

106 - Leonardo Massai ,(2011),The Kyoto Protocol in the EU European Community and Member States under
International and European Law The Hague, The Netherland: T.M.C. ASSER PRESS, p39.

.٢٣٥، ص٢٠١٠سالفة طارق عبد الكریم الشعالن ، مرجع سابق،-١٠٧
.٢٣٧ص١٩٩٨یوسف ناصف ،مرجع سابق، -١٠٨

109 - Leonardo Massai, OP CIT,2011,p40.
، ٢٠٠٢،مارس ١١١كریستیان فرولیك ، مقدمة ونظرة عامة في أمور البیئة، ترجمة شهرت العالم، مجلة الثقافة العالمیة، الكویت ،عدد-١١٠

.٢٥ص
111 - - Leonardo Massai ,OP CIT,2011,p40.

.٢٧٥-٢٧٣،ص١٩٩٨یوسف ناصف ،مرجع سابق، -١١٢
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التأكیدأعادأنهغیرالنامیة،البلدانعلىتقعجدیدةالتزاماتأیةیستحدثملكیوتوبروتوكولأنَّ غیر

تلكغیراألطرافعلىتقعوالتياإلطاریةاالتفاقیةمن،١الفقرة،٤المادةبموجبفعالً القائمةااللتزاماتعلى

.١١٣األولالمرفقفيالمدرجة

الفرع الثاني

التزامات أطراف برتوكول كیوتو

برتوكول كیوتو مع االتفاقیة اإلطاریة في األهداف والمبادئ اإلرشادیة التي ترشد األطراف في یشترك 

سعیها لتحقیق أهداف النظام الدولي المناخي، وأیضًا في تقسیم األطراف إلى عدة فئات حسب التزاماتها المختلفة 

وهي :

اإلضافة إلى الدول االشتراكیة السابقة ویشمل هذا المرفق الدول الصناعیة بأوًال : دول المرفق األول :

وثیقة قانونیة (في مجال الحمایة لبرتوكول كیوتو هو أو "فرحانة یمین": أنَّ وترى،المتجهة نحو اقتصاد السوق

الدولیة للمناخ)، یحتوي على أهداف ملزمة لخفض االنبعاثات البشریة المصدر من أجل التغلب على التهدید 

من البرتوكول) بخفض انبعاثاتها اإلجمالیة من غازات ١فقرة٣ول المرفق األول(مادة تلتزم دإذ، ١١٤المناخي

-٢٠٠٨في فترة االلتزام األولى الممتدة بین عامي ١٩٩٠الدفیئة بخمسة بالمائة على األقل عن مستویات عام 

٢٠١٢.

برتوكول كیوتو وضع ولكن بعكس اإلطاریة التي وضعت هدفًا مرحلیًا موحد لكل الدول الصناعیة، فإنَّ 

% ألعضاء االتحاد األوربي إلى ٨أهدافًا خاصة (تسمى الكمیة المسندة)، لكل طرف تتراوح بین نسبة تخفیض 

% (وضعت ١٠% وایسلندا٨% للوالیات المتحدة في حین سمح بزیادة االنبعاثات لبعض الدول مثل استرالیا ٧

.١١٥هذه األهداف الخاصة في المرفق ب من البرتوكول)

ولهذه الدول من أجل تحقیق هذا الهدف تنفیذ سلسلة من السیاسات والتدابیر الوطنیة منها:*   تعزیز

االعتباراتضوءفيالمستدامةالزراعةأشكال* تعزیزالصلةذاتالوطنياالقتصادقطاعاتفيالطاقةكفاءة

فاقیة األمم المتحدة اإلطاریة المتعلقة بتغیر المناخ. مكتبة األمم المتحدة السمعیة البصریة لورانس بواسون دي شازورن، بروتوكول كیوتو الت-١١٣

.٢،ص٢٠١٢للقانون الدولي،
114 -Farhana Yamin,(1998), The Kyoto Protocol: origins ,Assessment and future Challenges Review of European
Community and International Environmental Law, 7 (2), UK Blackwell Publishers Ltd,p113.
115 - Daniel Bodansky,OP CIT, International Law and the Design of a Climate Change Regime,2001,p208+209.
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التحریج. ولهذه وٕاعادةو التحریجلإلحراجالمستدامةاإلدارةممارساتالمناخیة *  تعزیزبالتغیراتالمتصلة

.١١٦الدول االستعانة باآللیات المرنة لتنفیذ التزاماتها

ال یحتوي برتوكول كیوتو أي التزامات على الدول النامیة، سوى التزامات عامة ثانیًا: الدول النامیة:

،وهذه االلتزامات تتراوح بین إعداد ٤ن المادةأعادت التأكید على تعهدات سابقة أوردتها اإلطاریة في الفقرة األولى م

قوائم جرد وطنیة لالنبعاثات بشریة المصدر، وصیاغة وتنفیذ برامج وطنیة لتخفیض تغیر المناخ ، والتشجیع 

والتعاون على نقل التقنیة السلیمة مناخیًا، وتعزیز التنمیة المستدامة، والتعاون في البحث العلمي والتقني ، وتسهیل 

من البرتوكول).١٠العام وٕامكانیة الوصول العام إلى المعلومات المتعلقة بتغیر المناخ(مالوعي 

broadوهذه التعهدات عامة جدًا وغامضة( and vague أما دول المرفق األول فعلیها التزامات ،(

specificمحددة وواضحة بخفض االنبعاثات( obligationsقیة فیینا )، فبعكس برتوكول مونتلایر الملحق باتفا

لحمایة طبقة األوزون، الذي احتوى على التزامات محددة على الدول النامیة ، "على الرغم من وجود فترة سماح"، 

فإن كیوتو لم یتضمن أي التزامات بتخفیض االنبعاثات على الدول النامیة ،وهذا كان أحد األسباب التي دعت 

.١١٧رتوكولحكومة الوالیات المتحدة إلى عدم التصدیق على الب

الفرع الثالث

اآللیات المرنة في برتوكول كیوتو

تعد السمة األساسیة لبرتوكول كیوتو، أنه لم یلزم الدول األطراف بوسیلة محددة دون غیرها لتخفیض 

االنبعاثات، لذا تقوم كل دولة بإتباع الوسائل األكثر مالئمة لظروفها ، وحسب خطة عمل وطنیة بحتة، كذلك قدم 

وسائل إضافیة لخفض االنبعاثات یمكن للدول إتباعها لتنفیذ التزاماتها ، على أن ، ألغراض تسهیلیةالبرتوكول

تكون مكملة للبرامج الوطنیة ، التي تعتبر الجزء األساس في تنفیذ االلتزامات بموجب بروتوكول كیوتو .

المرونة الالزمة للدول وتسمى هذه الوسائل اإلضافیة باآللیات المرنة ، ألن الهدف منها هو توفیر

األطراف في تنفیذها اللتزاماتها ، لكي ال تؤدي تدابیر االستجابة للتغیر المناخي إلى تحملهم أعباء اقتصادیة 

.١١٨مكلفة عند تنفیذهم اللتزاماتهم

.من البرتوكول٢مادة -١١٦
117 - Sumudu Atapattu,(2009), Climate change, differentiated responsibilities and state responsibility: devising
novel legal strategies for damage caused by climate change, in; Benjamin J. Richardson and others(ed ), Climate
Law and Developing Countries Legal and Policy Challenges for the World Economy ,uk, Edward Elgar,
p41+42.

.١٥٩،،ص ٢٠١٠الفة طارق عبد الكریم الشعالن، مرجع سابقس-١١٨
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األخرىالبلدانفيللمناخمواتیةاستثماراتخاللمناالمتثالتحقیقمناألطرافاآللیاتهذهوتمّكن

التفصیلمنمزیدإلىتحتاج،البروتوكولفيالواردةاآللیاتفإنذلك،ومعاالنبعاثات،رخصتبادلخاللنوم

اعتمداألطرافمؤتمرعقدهاالتيالسابعةالدورةفيلذلك،وٕاجراءاتهالهاالموجهةوالمبادئتشغیلهاقواعدفي

مؤتمراتخذهاقراراً ٣٩منمراكشاتفاقاتفوتتأل،٢٠٠١نوفمبر/الثانيتشرینفيمراكشاتفاقاتفیها

.١١٩اإلیهالحاجةاشتدتالتيالتنفیذوقواعدالطرائقإطارتوفروهياألطراف

وهذه اآللیات هي:

وتسمح هذه اآللیة بتبادل االنبعاثات بین الدول الصناعیة من خالل شراء أوًال : آلیة تجارة االنبعاثات: 

نبعاثاتها الحدود القصوى المسموح بها، حصصًا من الدول التي لم تصل بعد إلى الدول والشركات التي تتجاوز ا

.١٢٠المستوى األقصى

شراء شهادات انبعاث من الخارج بدًال من خفض االنبعاثات من الداخل، یمكن أن یعرقل ویرى فقهاء أنَّ 

.١٢١الوقود األحفورياالبتكارات التقانیة الخاصة بالمناخ التي تمهد الطریق لقیام اقتصاد متحرر من

و تنص على قیام الدول المتقدمة بمشروعات في الدول النامیة ،بغرض :١٢٢ثانیًا :آلیة التنمیة النظیفة

مساعدة الدول النامیة في تحقیق التنمیة المستدامة مع المساهمة في تحقیق الهدف األساسي من اتفاقیة التغیر 

ة في االلتزام بتخفیض االنبعاثات إلى الحد المقرر لها.المناخي، وفي نفس الوقت مساعدة الدول المتقدم

فهذه اآللیة تفید كل من الدول النامیة والدول المتقدمة على حد سواء ،فالدول النامیة ستستفید من 

االستثمارات األجنبیة ، أما الشركات في الدول المتقدمة فستتمكن من استخدام االنبعاثات المتأتیة من أنشطة هذه 

.١٢٣عات لإلسهام في االمتثال لجزء من التزاماتها بتحدید وخفض االنبعاثات كمیاً المشرو 

.٣-٢،.ص٢٠١٢لورانس بواسون دي شازورن، مرجع سابق،-١١٩
.٤٨،ص٢٠١٠،ینایر ٤٥مجلد ١٧٩محمد مصطفى الخیاط ، تغیر المناخ مواقف دولیة متباینة ،مجلة السیاسة الدولیة، القاهرة، عدد -١٢٠
.٦١ص٢٠٠٢،مارس ١١١ضیة مهمة في السیاسة الخارجیة، مجلة الثقافة العالمیة ،الكویت ،عددهیرمان أي.اوت ، تغیر المناخ ق-١٢١
الطاقة المائیة، الكتل اإلحیائیة، طاقة الریاح، الطاقة الشمسیة –أكثر من نصف مشاریع اآللیة هي مشاریع خاصة بمصادر الطاقة المتجددة -١٢٢

% من المشاریع تتضّمن إتالفًا ٥% من عملیات الخفض المرتقبة، وفي المقابل، أقّل من ٣٠ّكل سوى غیر أنها ال تش–والطاقة الحراریة األرضیة 

لعلم أنها تمّثل أكثر للمركبات الكربونیة الفلوریة الهیدرولوجیة،  وأكسید النیتروز، ومیثان الطبقة الفحمیة، والمركبات الكربونیة الفلوریة المشبعة، مع ا

أنظر:  إیریك هایتس، المفاوضات بشأن زیادة التدفقات االستثماریة والمالیة لمواجهة تغّیر ..ي االنبعاثات المرتقبة.% من التخفیضات ف٤٠من 

.١٧،ص٢٠٠٨المناخ في البلدان النامیة، ترجمة غادة حیدر ومراجعة قبل رأفت عاصي، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
.٢٠٧، ص٢٠٠١نیرمین السعدني ، مرجع سابق، -١٢٣
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لكن هذه الطریقة واجهت عوائق إداریة وفنیة ویعتبر مستقبلها غائمًا، بسبب عدم الیقین من ماهیة النظام 

رة على بعض ، وقد كانت المشاریع األولى في آلیة التنمیة النظیفة مقتص٢٠١٢المناخي الذي سوف یسود بعد 

.١٢٤الدول وبعض الغازات ، وعطلتها العملیات البیروقراطیة ، ولم تساهم إال بشكل محدود في التنمیة المستدامة

)النموذجي(األوليصندوق الكربونبفضلالنظیفة،التنمیةآلیةتمویلمجالفيالرائدالدوليالبنكدویع

فيمعتمدةكسب تخفیضاتمنالمستثمرینیمكنانواللذینالبنك،أنشاهمااللذینالبیولوجيالكربونوصندوق

.١٢٥النامیةالبلدانفيالدفیئةغازاتانبعاثاتتخفیفمشروعاتفياالستثمارطریقعناالنبعاثات

١٠إلىبالیین٥بینماتتراوحالنامیةللدولموارداآللیة ،هذهتطبیقعنیتمخضأنالمتوقعمنو

.١٢٦أیضاتستفیدقدأخرىدوالكنل،وروسیاوالهندالصینهمالرئیسیونالمستفیدونو ،سنویاً دوالربالیین

Designated(المعتمدةالوطنیةالسلطاتتنشأأنالنامیةالدولعلىیجبو  National Authority(

project(مشاریعمطوريستساعدوالتي developers(رفضأوالموافقةإلىباإلضافة،النظیفةالتنمیةآلیة

.١٢٧المقترحةالنظیفةالتنمیةآلیةمشاریع

١) من البرتوكول، على أنه یجوز ألي طرف مدرج في المرفق ٦: تنص المادة (ثالثا: التنفیذ المشترك

،بغرض الوفاء بالتزامات خفض انبعاثاته أن ینقل إلى أي طرف آخر أو یحصل منه على وحدات خفض ناجمة 

االنبعاثات البشریة المصدر من غازات الدفیئة أو تعزیز إزالتها بواسطة البوالیع عن المشروعات الهادفة لخفض 

في أي قطاع من قطاعات االقتصاد شریطة ما یلي :

ان یحظى المشروع بموافقة األطراف المعنیة .-أ

.١٢٨إلزالتها بالبوالیعأن یوفر المشروع خفضًا في االنبعاثات أو تعزیزاً -ب

والمادة ٥ي وحدات خفض لالنبعاثات إذا لم یمتثل اللتزاماته بموجب المادة أال یحصل طرف على أ-ج

المتعلقتین بوضع نظام وطني لتقدیر االنبعاثات، وتقدیم قائمة جرد سنویة لالنبعاثات وٕازالتها بواسطة البوالیع.٧

محمد العشري ،المفاوضات الدولیة لمرحلة ما بعد كیوتو، في: مصطفى كمال طلبة ونجیب صعب ،البیئة العربیة تغیر المناخ أثر تغیر -١٢٤

.١٣٤،ص٢٠٠٩المناخ على البلدان العربیة، المنتدى العربي للبیئة والتنمیة ، بیروت ،
تدیرة الرفیع المستوى بشأن اآللیات السوقیة الالزمة لتمویل االتفاقیات البیئیة العالمیة. الواردة انظر.. مذكرة مناقشة معدة الجتماع المائدة المس-١٢٥

٩.صGEF/A.3/Inf.2/Rev.1في الوثیقة رقم  
.٢٩،.ص٢٠٠٤ماركو فیروني واشوكا مودي،مرجع سابق،-١٢٦

127 - David Takacs, OP CIT,2009, p46.
ة أو نشاط أو آلیة تزیل غازَا من غازات الدفیئة من الغالف الجوي...أنظر:) بأنها: أیة عملیSinkتعرف البالوعة(-١٢٨

.٨٦،ص٢٠٠٨التقریر التجمیعي ،السوید، الطبعة األولى،٢٠٠٧الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ ،تغیر المناخ -
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االلتزامات أن یكون الحصول على وحدات خفض االنبعاثات مكمًال إلجراءات محلیة ألغراض تلبیة -د

.١٢٩بخفض االنبعاثات

وحداتتولیدفيبالمشاركةالخاصالقطاعلكیاناتتأذنأن،األولالمرفقفيالمدرجةلألطرافویمكن

.١٣٠األطرافهذهسلطةإطارفيشرائها،أونقلهاأوالتخفیض

األطرافدوتع،بینهافاقاالتبشروطاالتفاقیةأمانةتبّلغفإنهاالمشترك،التنفیذعلىاألطرافاتفقتفإذا

أساسعلىلهاالمخصصةالكمیاتمجموعملهاكبأالمجموعةانبعاثاتتتجاوزلمإذا،بالتزاماتهاأوفتقد

.من برتوكول كیوتو١٣١باءللمرفقوفقاً وتخفیضهااالنبعاثاتمنللحدمیاً كالمحددةةكالمشتر األطرافالتزامات

التيالمجاالتعلىالمجموعةضمنبینهافیمالالتفاقالمرونةةكر المشالألطرافاآللیةهذهوتعطي

تخفیضالتزاماتفصلخاللمنالتكلفةاعتباراتمراعاةیتیحمماوالعزل،التخفیضإجراءفیهایتعین

مافیأنشأتوقداآللیةهذهمناألوروبياالتحادفياألعضاءالدولوتستفید،باءالمرفقیحددهعمااالنبعاثات

European(األوروبیة"الفقاعة"یسمىمابینها bubble(١٣٢.

لیات كیوتو لم تحل بعد، مثل الدرجة التي یمكن لفاعلین من غیر الدول آولكن هناك قضایا مرتبطة ب

.١٣٣(مثل فاعلي القطاع الخاص  والمنظمات الدولیة مثل البنك الدولي ) أن تشارك في هذه اآللیات المرنة

الفرع الرابع

سسات برتوكول كیوتومؤ 

بالنسبة لمؤسسات كیوتو تقول "فرحانة یمین" :كان هناك اتفاق عام على مبدأ االقتصاد "التوفیر" 

institutionalالمؤسساتي ( economy(١٣٤وضرورة تجنب إنشاء أي مؤسسات جدیدة.

لالتفاقیةالعلیاالهیئةهوالذياألطرافمؤتمرفلبرتوكول كیوتو ذات اإلطار المؤسساتي لإلطاریة ،حیث یعمل

البروتوكول ،وله وظائف وادوار وواجبات ومسؤولیات مشابهة لتلك التي یقوم هذافياألطرافاجتماعبوصفه

بها مؤتمر أطراف اإلطاریة ، ویعقد مؤتمر أطراف كیوتو في نفس المكان ونفس الفترة التي یعقد فیها مؤتمر 

.٢٠٧، ص٢٠٠١نیرمین السعدني، برتوكول كیوتو وأزمة تغیر المناخ ، مرجع سابق ،--١٢٩
.٤،ص٢٠١٢لورانس بواسون دي شازورن،-١٣٠
% ألعضاء ٨بینتخفیضالو تتراوح نسبة ویحدد هذا المرفق األهداف الخاصة بخفض االنبعاثات  لكل طرف مدرج في المرفق األول،-١٣١

.%١٠% وایسلندا٨یا ول مثل استرالفي حین سمح بزیادة االنبعاثات لبعض الد،% للوالیات المتحدة٧االتحاد األوربي إلى 
.٤،ص٢٠١٢لورانس بواسون دي شازورن،المرجع السابق،-١٣٢

133 - Daniel Bodansky,OP CIT, International Law and the Design of a Climate Change Regime,p211.
134- Farhana Yamin,OP CIT,1998,p123.
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ن األطراف في االتفاقیة غیر األطراف في البرتوكول ،ال یملكون حق ، مع مالحظة أ١٣٥أطراف اإلطاریة دورته

التصویت في القرارات المتعلقة بتنفیذ البرتوكول ، ولكن لهم المشاركة في دورات انعقاد مؤتمر أطراف كیوتو بصفة 

.١٣٦مراقبین

ویقوم المؤتمر بمجموعة من المهام والمسؤولیات منها:

لتنفیذالبروتوكولهذاألحكاموفقاً لهتتاحالتيالمعلوماتعجمیأساسعلىتقییمإجراء-أ

األطراف.قبلمنالبروتوكول

البروتوكول.هذابموجباألطرافاللتزاماتالدوريالفحص-ب

مع وآثارهالمناخ،تغیرلتناولاألطرافیعتمدهاالتيالتدابیرعنالمعلوماتتبادلوتیسیرتعزیز-ج

بموجب هذاطرفكلیتحملهاالتيوااللتزاماتلألطرافالمختلفةوالقدراتوالمسؤولیاتروفالظمراعاة

.١٣٧البرتوكول

بموجب  المادتین المنشأتینللتنفیذالفرعیةوالهیئةوالتكنولوجیةالعلمیةللمشورةالفرعیةالهیئةوتكون

مشورة العلمیة والتكنولوجیة لهذا البرتوكول والهیئة الفرعیة من االتفاقیة هما، على التوالي، الهیئة الفرعیة لل١٠و٩

.١٣٨لتنفیذ هذا البرتوكول

البشريالمنشأذاتاالنبعاثاتتخفیضعلىكیوتوبروتوكولأثرأنَّ البدایةمنذالواضحمنوكان

٢٠١٢بعامالمحددالقانونيالمدىأنلمجردال،١٣٩النطاقمحدودسیكونالعالمفيالمناختغیرعلىوتأثیراتها

التزاماتأیةفرضعدمعلىاتفاقلوجودكذلكبلفحسب،مؤقتةصفةذوفیهاالنبعاثاتتخفیضاللتزامات

المسؤولیاتلمبدأإعماالً االتفاقیةمن)النامیةالدول(األولالمرفقفيالمدرجةغیراألطرافعلىجدیدة

.)من اإلطاریة١٠المادة(المتمیزةولكنالمشتركة

135 - Leonardo Massai,OP CIT,2011,p43.
.٢٢٨-٢٢٧،ص٢٠١٠الكریم الشعالن مرجع سابق،سالفة طارق عبد-١٣٦
من البرتوكول.١٣مادة -١٣٧
من البرتوكول.١٥مادة -١٣٨
في المائة منذ التفاوض على ٢٥لقد فشل النظام الدولي المناخي في الحد من انبعاثات غازات الدفیئة بنسبة جوهریة ،إذ زادت بنسبة -١٣٩

ملیار دوالر في مشروعات المناخ وهو مبلغ ٢.٧للدول النامیة ، فقد استثمر مرفق البیئة العالمیة جداً اً دمحدو اً برتوكول كیوتو ،ولم یقدم سوى دعم

یقل كثیر عن التدفقات المطلوبة.

.٢٣٣،ص٢٠٠٩انظر.... البنك الدولي ومركز األهرام للنشر والترجمة والتوزیع، مرجع سابق،
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(مثل الصین السریعبالتصنیعآخذةبلدانهياألولالمرفقفيالمدرجةغیراألطراففبعض

إضافة،الحالیةااللتزامفترةخاللاالنبعاثاتتولیدحیثمنالنموالمتقدمةالبلدانبركبتلحقأنوُیرجحوالهند)

والحالیةالتاریخیةالمستویاتعنلىاألو المسؤولةدُتعالتيالبلدانجمیعالبرتوكولفيتشاركاللذلك،

تخفیفعلىهذا الصكیحققهأنالممكناألثرمنأیضاً یحدّ مما،مثل الوالیات المتحدة األمریكیةلالنبعاثات

.١٤٠المناختغیروطأة

المبحث الثاني

بمعاهدات النظام الدولي المناخيالتزامات البنك الدولي

أهلیة البنك لالنضمام إلى معاهدات النظام الدولي مدىحدیث عنسوف نبدأ الدراسة في هذا البحث بال

طرفًا فیها، ثم نتطرق إلى أن یكونهذه المعاهدات للمنظمات الدولیة وخصوصًا البنكسماحالمناخي، وعن مدى

اسة أثر االثار المترتبة على اعتبار البنك من الغیر بالنسبة إلى معاهدات النظام الدولي المناخي ،ثم ننتهي بدر 

تداخل عضویة الدول في البنك والمعاهدات المناخیة على التزامات البنك بحمایة المناخ. 

المطلب األول

نضمام لمعاهدات النظام المناخيأهلیة البنك الدولي لال مدى 

بغیة تحدید أهلیة البنك لالنضمام للمعاهدات المناخیة، سوف نتحدث في البدایة عن أهلیة البنك 

لالتفاقیات الدولیة عمومًا، ثم نختم بالحدیث عن موقف المعاهدات المناخیة من اي انضمام محتمل لالنضمام 

للبنك الیها.   

الفرع األول

معاهدات الدولیة واالنضمام إلیهاأهلیة البنك إلبرام ال

أهلیة عقد لما كانت المنظمات الدولیة تتمتع بشخصیة قانونیة دولیة، فقد بات أمرًا مسلمًا به تمتعها ب

من اتفاقیة فیینا لعام ٦المعاهدات الدولیة مع االشخاص القانونیة الدولیة االخرى، وهذا ما تؤكده ضمنیًا المادة 

.٦ص٢٠١٢لورانس بواسون دي شازورن، مرجع سابق،-١٤٠
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، التي تقضي بأن أهلیة المنظمة الدولیة ١٤١،الخاصة بالمعاهدات المعقودة  بین الدول والمنظمات الدولیة١٩٨٦

.١٤٢بالمنظمةفي ابرام المعاهدات تحددها القواعد الخاصة

فمواثیق إنشاء المنظمات الدولیة نادرًا ما تشیر إلى منح المنظمات ألهلیة إبرام المعاهدات الدولیة ،ولكن 

حتى ولو لم تمنح المنظمة أهلیة إبرام المعاهدات صراحة في مواثیق إنشائها، فإنها تمتع بهذه السلطة ضمنیًا، 

.١٤٣أساسیة إلداء وظائف المنظمةاباعتباره

ومعظم المعاهدات التي تعقدها المنظمات الدولیة هي ذات طبیعة ثنائیة، وهذه المعاهدات أما تعقدها 

المنظمة مع الدول، وتعالج مسائل عملیاتیة مثل تقدیم المساعدات للدول النامیة، أو قضایا مؤسساتیة مثل 

الدولیة االخرى تنشأ عادة عالقات الحصانات واالمتیازات والمقرات، كما تعقد المنظمة معاهدات مع المنظمات

.١٤٤رسمیة بینهما

البنك الدولي شخصًا من أشخاص القانون الدولي، ویتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة وفقًا لما دویع

، ومن الرأي االستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولیة عام ١٤٥استقر علیه رأي غالبیة فقهاء القانون الدولي

األهلیةمنتتمتعالدولیةالمنظمات"أنالمتحدةاألممنفقاتبعضبشأنهافتو أكدت المحكمة في ، حیث ١٩٤٩

.١٤٦"بأغراضهاوالوفاءوظائفهاألداءضروريهوبماالمعاهداتلعقد

internationalوالشخصیة القانونیة التي یتمتع بها البنك هي شخصیة دولیة موضوعیة( objective

personality ال یعترف بهذه الشخصیة تجاه الدول األعضاء فقط، وٕانما لها أثار تجاه غیر الدول )، أي

األعضاء.

(الثانیة)،الخاصة بالمعاهدات المعقودة  بین الدول والمنظمات الدولیة على تمتع المنظمات الدولیة ١٩٨٦اتفاقیة فیینا لعام نصت دیباجة -١٤١

بأهلیة عقد المعاهدات الضروریة ألداء وظائفها والوفاء بأغراضها.

That international organizations possess the capacity to conclude treaties which is necessary for the exercise of
their functions and the fulfillment of their purposes.

.١٢٨-١٢٧، ص٢٠٠٧قانون التنظیم الدولي،القاهرة،٢٠٠٧محمد سامح عمرو واشرف عرفات أبو حجازة،-١٤٢
143 -Karl Zemanek،(1983),International Organizations, Treaty-Making Power, In Rudolf Dolzer And Others:
Encyclopedia Of Public International Law, Amsterdam :Elsevier Science Publisher, p168.
144 - Karl Zemanek ,IBID,1983,p169.

Hungdah(فقد  رأى البروفیسور -١٤٥ Chiu بمثابة قاعدة عرفیة من عدالمعاهدات یأن تمتع المنظمات الدولیة بأهلیة ابرام١٩٦٦) ومنذ عام

قواعد القانون الدولي.

"that organizations had been granted treaty-making capacity by virtue of a rule of customary international law"
-Jan Klabbers,(2002),An Introduction To International Institutional Law , United Kingdom :Cambridge
University Press, p279.

٣ص،٢٠١٢اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات بین الدول والمنظمات الدولیة أو فیما بین المنظمات الدولیة ،كارل زامانیك،-١٤٦

www.un.org/law/avl.
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ویتفرع عن هذه الشخصیة قدرة البنك على عقد أو االنضمام إلى االتفاقات الدولیة مع المنظمات الدولیة 

نشاء البنك منحته أهلیة إ، هذا باإلضافة إلى أن اتفاقیة١٤٧األخرى  ومع الدول األعضاء و الدول غیر األعضاء

)١(:تكون للبنك شخصیة قانونیة كاملة وتكون له على وجه الخصوص أهلیة"التعاقد صراحة حیث نصت 

.١٤٨التعاقد "

ویشهد تاریخ البنك على عقده عدد من االتفاقیات الدولیة مع دول ومنظمات ، و أكثرها شیوعًا هي 

ات التعاون مع المنظمات الدولیة، واتفاقیات القروض واالعتماد مع اتفاقیات المقر مع الدول المضیفة، واتفاقی

الدول األعضاء، وأیضًا االتفاقیات مع الدول غیر األعضاء، مثل االتفاق الذي عقده البنك مع سویسرا عام 

، وسمحت للبنك بموجبه حق الوصول ألسواقها المالیة، كما اعترفت للبنك صراحًة بالشخصیة القانونیة ١٩٥١

.١٤٩لدولیةا

المعاهدات الدولیة عنصر ضروري لنشاط المنظمة الدولیة ،وصممت لتنظیم قضایا مثل التعاون دتعو 

.١٥٠والحصانات واالمتیازات وجوانب معینة من اتفاقیات القروض واالئتمان

أال أنهم ،  بأهلیة المنظمات الدولیة بعقد المعاهدات، Bekkerوعلى الرغم من تسلیم بعض الفقهاء أمثال 

functionalیرون أن المنظمة لیست حرة في عقد أي معاهدة، فأهلیتها محدودة بالضرورات الوظیفیة 

necessity فما دامت المعاهدة تقع التي تعقدها المنظمة تدخل ضمن أهداف المنظمة فإنه ال غبار على ،

.١٥١مشروعیتها

مادامت ضروریة ألداء لى أي معاهدة دولیة واخیرًا نرى أن البنك الدولي یستطیع عقد أو االنضمام إ

وظائفه والوفاء بأغراضه، وبالنسبة لالنضمام للمعاهدات الدولیة حتى یستطیع البنك الدولي االنضمام لهذه 

أي تجیز االنضمام إلیها وفق الشروط التي ،فیجب أن تكون هذه المعاهدات من المعاهدات المفتوحة ،اتالمعاهد

في البنك الدولي شروط االنضمام التي تنص علیها المعاهدة. تتوافرتحددها، وثانیًا أن 

الفرع الثاني

م المناخي من انضمام البنك الیهاموقف معاهدات النظا

.١١٩، ص١٩٧٦عبد المعز عبد الغفار، مرجع سابق،-١٤٧
.١٩٨٩بتاریخ تعدیلها عام ٢بند ٧اتفاقیة إنشاء البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر  المادة -١٤٨

149 - Andres Rigo Sured,Op Cit,(2004),P153.
150 - Sigrun I Skogly, (2001),The Human Rights Obligations Of The World Bank And The International
Monetary Fund , United Kingdom ,Cavendish Publishing Limited , P82.
151 - Sigrun I Skogly,Ibid,2001 P81+82.
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البنك الدولي لیس طرفًا في معاهدات النظام الدولي المناخي وال في أي معاهدة بیئیة أخرى كون

ه، هل البنك الدولي أهل لالنضمام لمعاهدات النظام الدولي ، فالسؤال الذي یطرح نفس١٥٢متعددة األطراف 

، خصوصًا مع وجود اتفاقیات دولیة عقدتها الدول، وتسمح لمنظمات دولیة باالنضمام إلیها، مثل ١٥٣المناخي

اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار التي نصت في المرفق التاسع منها " یجوز لمنظمة دولیة أن توقع على هذه 

، (مثل االتحاد األوربي ودوله االعضاء)تفاقیة إذا كانت أغلبیة الدول األعضاء فیها من الدول الموقعة علیهااال

وتصدر المنظمة الدولیة عند التوقیع تصریحًا یحدد المسائل الخاضعة لهذه االتفاقیة والتي نقل االختصاص بشأنها 

؟١٥٤التفاقیة ، وطبیعة ومدى ذلك االختصاص إلى تلك المنظمة من الدول األعضاء فیها الموقعة على ا

تعد المعاهدات من أكثر الوسائل الشائعة  لخلق قواعد دولیة ملزمة بشأن البیئة، فهي المصدر األساسي 

االتفاقیة اإلطاریة ، ومن بین هذه المعاهدات االتفاقیات المتعلقة بحمایة المناخ وهي :١٥٥للقانون الدولي البیئي

في أهلیة البنك لالنضمام لإلطاریة ثم أهلیته ناخ، وبرتوكول كیوتو، وبالتالي سنبحث أوالً المتعلقة بتغیر الم

لالنضمام لكیوتو.

متعددة األطراف، أي تلك التي تجیز االنضمام إلیها ١٥٦االتفاقیة اإلطاریة من المعاهدات المفتوحةدتع

االنضمام إلى المعاهدة واألشخاص الدولیین من اإلطاریة شروط٢٢وفق الشرائط التي تحددها، وقد حددت المادة 

اإلقلیمیةوالمنظماتالدوللتصدیقاالتفاقیةهذهالذین یحق لهم االنضمام للمعاهدة، حیث صرحت " تخضع

152 - Alix Gowlland Gualtieri ,(2001),The Environmental Accountability Of The World Bank To Non-State
Actors: Insights From The Inspection Panel, British Yearbook Of International Law, Oxford University Press,
P221.

multilateralالمبدأ العام في المعاهدات المتعددة االطراف(-١٥٣ treaties َّمشاركة المنظمات في عقد هذه المعاهدات رهن بموافقة االطراف ) أن

أو عالمیةة من أن تصبح أطرافًا في أي من المعاهدات الاالخرى المشاركة في عقد المعاهدات، فإلى الوقت الحاضر المنظمات الدولیة محروم

لالتفاقیة االوربیة للحقوق االنسان والحریات ١٤من البرتوكول رقم ١٧االقلیمیة المتعلقة بحمایة حقوق االنسان، واالستثناء الوحید هو المادة  

في االتفاقیة  االوربیة للحقوق االنسان والحریات االساسیة.....انظر:االساسیة ،ففي حال نفاذ البرتوكول سیعبد الطریق امام دخول االتحاد طرفاً 

- Thilo Rensmann,(2009), International Organizations Or Institutions, External Relations And Co-Operation ,In
:R. Wolfrum , Max Planck Encyclopedia Of Public International Law, Max Planck Institute For Comparative
Public Law And International Law, Heidelberg And Oxford University Press.

ANTHONYویقول الفقیه ٢م –المرفق التاسع –اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار -١٥٤ AUST عندما تصبح المنظمات الدولیة والدول

ما تحتوي على نصوص خاصة تبین كیفیة ممارسة الحقوق وتحمل االلتزامات الخاصة هذه المعاهدة غالباً ، فإنَّ في معاهدةاألعضاء فیها أطرافاً 

.المنظمات الدولیة والدول األعضاء فیهابكل من

"When an international organization and its member states both become parties to a treaty, the treaty will usually
make special provision as to how the organization and its member states are to exercise their rights and perform
their obligations." Anthony Aust ,(2000),Modern Treaty Law And Practice , United Kingdom , Cambridge
University Press. ,p55.

.٧٥،ص٢٠١٠بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة،د الرحمن عبد الحدیثي، النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة،صالح عب-١٥٥
یصف معاهدة متعددة األطراف ال تختلف في أثارها القانونیة عن المعاهدات مصطلح االتفاقیة اإلطاریة هو مصطلح حدیث نسبیاً إنَّ -١٥٦

( عادة تسمى برتوكوالت ) أو تشریعات لمعاهدات الحقة أكثر تفصیالً ثر من وصف لمعاهدة تقدم إطاراً األخرى أال أن هذا المصطلح لیس أك

Anthony:في المعاهدات البیئیة . انظروطنیة تفصل في المبادئ التي تضمنتها االتفاقیة اإلطاریة ویستخدم هذا المصطلح خصوصاً 

Aust,Ibid,2000, P97.
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لتاریخالتاليالیوممناالتفاقیةإلىاالنضمامبابویفتحانضمامها،أوموافقتهاأوقبولهاأواالقتصاديللتكامل

.١٥٧الودیع"لدىاالنضمامأوالموافقةأوالقبولأوصكوك التصدیقعلیها، وتودعالتوقیعبابإقفال

و یتبین من هذا النص أن األشخاص الدولیین الذین یحق لهم االنضمام للمعاهدة هم :

الدول ومع تسلیمنا بأن وصف الدولة ال ینطبق على البنك، و أیضًا ال یتمتع البنك الدولي بكل –أ 

والواجبات المعترف بها للدول في القانون الدولي ، وٕانما یمتع البنك بالقدر الضروري لتحقیق أهدافه الحقوق

.١٥٨ووظائفه كما هو موضح صراحة أو ضمنًا في اتفاقیة إنشائه وما جرى علیه البنك من ممارسات

موظفي األمم وقد نبهت محكمة العدل الدولیة في رأیها االستشاري حول تعویض األضرار التي تصیب

إلى أنَّ االعتراف بالشخصیة القانونیة الدولیة لمنظمة ما، ال ١٩٤٩المتحدة أثناء تأدیتهم ألعمالهم وظائفهم لعام 

یمكن ان یعني اعتبارها بمثابة الدولة فیما لها من حقوق وما عیها من التزامات ،وأن كل ما یعنیه مثل ذلك 

لممارستها لوظائفها عل النحو الزمبالقدر البااللتزاماتقوق وتحملها المنظمة للحاكتساباالعتراف هو إمكان 

.١٥٩اء من وراء إنشائهاالدول األعضاستهدفتهلذي 

"و یثیر الدكتور "  Wen chen Shih مسألة التداخل في العضویة بین البنك الدولي ومعاهدات النظام

كیوتو هم أعضاء في البنك الدولي  وهذا ما دعا الدولي المناخي ، فغالبیة الدول األعضاء في اإلطاریة و 

الدول األعضاء فیه تتحمل التزامات البعض، إلى القول بالتزام البنك بمواجهة التغیر المناخي، على اعتبار  أنَّ 

باتخاذ إجراءات وتدابیر والقیام بسیاسات لمعالجة التغیر المناخي ، ویجیب الفقیه على هذه اإلشكالیة  بمثال هو 

ممارسات هذه المنظمة اإلقلیمیة تبین " أن المنظمات الدولیة ال تقبل عمومًا أن ربة االتحاد األوربي حیث أنَّ تج

.١٦٠هم أطراف في هذه االتفاقیة "ها الدول األعضاء فیتلتزم بمعاهدة دولیة لمجرد أنَّ 

٢٢حدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ م اتفاقیة األمم المت-١٥٧
الرأي االستشاري لمحكمة العدل الخاص بحق األمم المتحدة في المطالبة بتعویضات عن األضرار  التي تحدث لموظفیها بسبب الخدمة في -١٥٨

عبد المعز عبد الغفار نجم ،مرجع سابق.ورد في  ١٩٤٩عام ,األمم المتحدة 
.٢٢٧+٢٢٦،ص١٩٧٨شروع الدولي العام دراسة تحلیلیة تأصیلیة ،القاهرة :دار الفكر العربي،صالح الدین عامر، الم-١٥٩

160-" international organizations, as a rule, do not accept the argument that the terms of an international treaty are
binding on the organization itself simply because the member states are parties to that agreement" Wen chen
Shih ,OP CIT,2000, P643.
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االقتصادي اإلقلیمیة إما الشخص الثاني الذي یحق له االنضمام لإلطاریة ،فهي منظمات التكامل–ب 

European)الجماعة األوربیة تعد و  Community)حیث ١٦٢دولة١٨٩عضو في اإلطاریة بهذه الصفة مع ١٦١،

تلتزم الجماعة األوربیة ودولها األعضاء معًا بتخفیض مستویات انبعاثاتهم من غازات الدفیئة.

إلى ي النظام الدولي المناخي یستند أوالً األساس القانوني لمشاركة الجماعة األوربیة فویرى الفقهاء أنَّ 

٣٠٠من المادة ١الفقرة من معاهدة الجماعة األوربیة التي منحت الجماعة الشخصیة القانونیة، وثانیاً ٢٨١المادة

من معاهدة الجماعة التي أعطت للجماعة حق الدخول في اتفاقات دولیة مع دولة أو أكثر ومع المنظمات 

.١٦٣الدولیة

منظمةاالقتصادي بأنها(للتكاملاإلقلیمیةالمنظمة"المادة األولى من اإلطاریة، مصطلحوقد عرفت 

أواالتفاقیةهذهتنظمهاالتيبالمسائلیتعلقفیمااختصاصلهاویكونمنطقة معینةفيسیادةذاتدولانهتكو

أوالمعنیةالصكوكعلىقیعبالتو الداخلیة،اتهإلجراءاوفقاً األصول،حسب مفوضةوتكونا،تهبروتوكوال

إلیها) .أو االنضمامإقرارهاأوقبولهاأوعلیهاالتصدیق

ولكن البنك الدولي ال یحق له االنضمام للمعاهدة االطاریة بهذه الصفة لسببین وهما:

ة لیس منظموه:وثانیاً ه لیس منظمة تكامل اقتصادي وٕانما منظمة تنمویة متعددة األطراف، ألنَّ :أوالً 

مفتوحة لجمیع الدول دون اشتراط أي قیود جغرافیة.اإقلیمیة وٕانما عالمیة تكون العضویة فیه

وحتى بنوك التنمیة اإلقلیمیة مثل البنك األفریقي للتنمیة ، الذي یشترط قیود جغرافیة في شأن العضویة 

ها على الرغم من طاریة ،ألنَّ یحق لها االنضمام لإلمؤداها حصر العضویة على الدول اإلفریقیة المستقلة، ال

كونها منظمات إقلیمیة ولكنها لیست منظمات للتكامل االقتصادي وٕانما هي منظمات تعنى بتمویل التنمیة في 

دولها األعضاء.

Europeanتأسست الجماعة االوربیة للفحم والفوالذ (١٩٥٢في عام -١٦١ Coal and Steel Community وقد استمرت عملیة تحقیق ،(

جرى الدمج بین عدة مؤسسات هي: الجماعة ١٩٦٧ففي عام ،وربیةالتكامل واالتحاد االوربي بغیة تحقیق مصالح وحاجات الدول والشعوب اال

European(االوربیة للفحم والفوالذ، والجماعة االقتصادیة األوربیة Economic Community)والجماعة األوربیة للطاقة الذریة،(European

Atomic Energy Communityاألوربیینوتم تأسیس لجنة مشتركة ومجلس للوزراء ،هي :الجماعة االقتصادیة األوربیةمؤسسة واحدة) في

األوربیة عرفت بالدول المؤسسة وهي: بلجیكا وألمانیا االقتصادیةدول أعضاء في الجماعة وفي ذلك الوقت كان هناك ستوالبرلمان األوربي،

Europeanمیة الجماعة األوربیة (سم الجماعة االقتصادیة االوربیة إلى تساوایطالیا وهولندا، ثم تغیر وفرنساولوكسمبورغ Community( مع عقد

Europeanخلف االتحاد األوربي (٢٠٠٩،وفي كانون األول عام ١٩٩٢معاهدة ماستریخت في عام  Unionانظر:)الجماعة األوربیة...

- Leonardo Massai ,OP CIT,2011,p13.
162 - Farhana Yamin And Joanna Depledge ,OP CIT,2004,P30.
163 - Leonardo Massai ,OP CIT,2011, p51,61.



٤٥

هذه الشروط ال یمكن أن وبناء على شروط العضویة الواردة في االتفاقیة اإلطاریة، نستطیع القول أنَّ 

أن تكون العالمیةي إال في حالة تعدیل االتفاقیة اإلطاریة بشكل یسمح للمنظمات الدولیةتنطبق على البنك الدول

أطرافًا فیها.

المتحدةاألممفياألعضاءللدولوبسبب الطبیعة العالمیة لمشكلة التغیر المناخي فقد سمحت االتفاقیة

الدولیةالعدللمحكمةاألساسيمالنظافياألطرافأوالمتخصصةمن الوكاالتوكالةأيفياألعضاءأو

ولكنها لم تعطي للمنظمات الدولیة١٦٤االقتصادي التوقیع واالنضمام لالتفاقیةللتكاملاإلقلیمیةوللمنظمات

هذا الحق.العالمیة

ولكن هل یحق للبنك الدولي االنضمام لبرتوكول كیوتو ؟

یعتمدأنعادیة،دورةأيفياألطراف،لمؤتمرمن اإلطاریة على انه یجوز١٧تصرح المادة 

، وبعد مفاوضات شاقة تبنى مؤتمر ١٩٩٧من دیسمبر عام ١١لالتفاقیة، وبناء على ذلك وفي بروتوكوالت

األطراف الثالث المنعقد في كیوتو ، برتوكول كیوتو الذي شدد من التعهدات والتزامات الواردة في اإلطاریة ، حیث 

في دول المرفق األول وحدد أهداف ثابتة یجب تحقیقها خالل فترة التعهد وضع جدول زمني لتخفیض االنبعاثات 

.١٦٥)٢٠١٠-٢٠٠٨المتفق علیها (

القانونمجالفيسابقةلیستأكثرأوبروتوكولالحقوقتفيیتبعهإطارياتفاقوعملیة إنجاز

فیینااتفاقیةبالملحقمونتلایربروتوكولمنها،الممارسةهذهعلىاألمثلةمنعددالبیئي، و إنما توجدالدولي

.١٦٦البیولوجيالتنوعباتفاقیةالملحقالبیولوجیةللسالمةقرطاجنةاألوزون وبروتوكوللحمایة طبقة

من البرتوكول ،شرط االنضمام الوحید للبرتوكول ٢٤من اإلطاریة، والمادة ١٧هذا وقد حددت المادة 

تفاقیة االطاریة على اعتبار أن البرتوكول ملحق باإلطاریة ، وبالتالي وهو أن تكون الدولة أو المنظمة طرفًا في اال

ال یحق للبنك أیضا االنضمام لبرتوكول كیوتو على أساس أن اإلطاریة سدت الطریق أمام دخول البنك عضوا 

فیها .

إال أن ما یتمیز به كیوتو عن اإلطاریة هو أشارته الصریحة إلى دور منظمتین دولیتین في النظام

المناخي الدولي، وهما منظمة الطیران المدني الدولیة والمنظمة البحریة الدولیة خصوصًا وان النقل البحري والجوي 

164 - Daniel Bodansky ، OP CIT,1993,p551.
165 - David Freestone and Charlotte Streck (Ed),(2009), Legal Aspects of Carbon Trading, Kyoto, Copenhagen,
and beyond , OXFORD University, p11.

فاقیة فیینا لحمایة طبقة األوزون وبروتوكول مونتلایر المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة األوزون. مكتبة األمم ).ات٢٠٠٩إدیث براون وایس، (-١٦٦

.المتحدة السمعیة البصریة للقانون الدولي
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% عام ٨% من انبعاثات الكربون العالمیة مع توقعات أن تتضاعف هذه النسبة إلى ٤بالدولي یساهم 

٢٠٢٠١٦٧.

األطراف المدرجة في المرفق األول للحد أو تسعىمن كیوتو على " ٢نص البند الثاني من المادة وقد

التخفیض من انبعاثات غازات الدفیئة غیر الخاضعة لبروتوكول مونتلایر من وقود الطائرات ووقود النقل البحري  

عاملة من خالل "منظمة الطیران المدني الدولي والمنظمة البحریة الدولیة" على التوالي .

خاضعةوغیروسریعمتنامتزایدفي،هي١٦٨والبحریةالجویةبالمالحةةالمتصلالدفیئةغازاتوانبعاثات

والبحریةالجویةالمالحةفيالمستخدمالوقودعنالناجمةالكربونأكسیدثانيانبعاثاتتنظیمللتنظیم، ویمكن

الطیراننظمةمجانبإلى(تاریخ انتهاء العمل ببرتوكول كیوتو)،٢٠١٢بعدمالفترةمناخينظامالدولیة بموجب

.١٦٩الدولیة(أي بالتعاون مع هذه المنظمتین)البحریةوالمنظمةالدوليالمدني

وٕاذا كان النظام المناخي الحالي یسد الطریق أمام البنك الدولي لیكون طرفًا في معاهداته ، فإن فقهاء 

Ramgopalأمثال    Agarwala أي بعد االنتهاء من یدعون المتفاوضین على النظام المناخي لما بعد كیوتو)

العمل ببرتوكول كیوتو) لالتفاق على معاهدة جدیدة تطبقها مؤسسات بریتون وودز وخصوصًا البنك الدولي 

وصندوق النقد الدولي .

فتطبیق مثل هذه االتفاقیة یتطلب موارد مالیة ضخمة وصیاغة مشاریع وبرامج جدیة ، وصندوق النقد 

تعراض وبحث  قضایا مثل مساعدات الكربون وضرائب الكربون ، أما البنك الدولي الدولي هو الوكالة المثالیة الس

.١٧٠فهو الوكالة المثالیة لدعم مشاریع وبرامج تخفیض الكربون

المطلب الثاني

هدات النظام الدولي المناخيالبنك الدولي من الغیر بالنسبة لمعا

167-Farhana Yamin And Joanna Depledge ,OP CIT(,2004),P83.
حدث ضمن حدود أراضیها؛ لذا فاالنبعاثات الناجمة عن المالحة الجویة والبحریة بموجب االتفاقیة، األطراف مسؤولة عن االنبعاثات التي ت-١٦٨

.٣٧،ص٢٠٠٨الدولیة هي انبعاثات دولیة ولیس انبعاثات خاصة بالبلدان المتقدمة النمو أو النامیة. انظر: إیریك هایتس، مرجع سابق،
.٣٠،.ص٢٠٠٨إیریك هایتس، المرجع السابق،-١٦٩

170 "- The agreement should be negotiated at the United Nations, but should be implemented using Bretton
Woods Institutions, namely the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank. The UN system is the
appropriate forum for negotiations and agreements on a global program for climate change. However,
implementation of the agreements is likely to require substantial financial resources as well as formulation of
concrete projects and programs. The IMF could be an ideal agency for reviewing the issues of carbon subsidies
and carbon taxation at national and global levels The World Bank could serve as an ideal agency for supporting
projects and programs for carbon reduction." See Ramgopal Agarwala, (2009),Towards a global compact for
managing climate change,in: Joseph E. Aldy and Robert N. Stavins, Post-Kyoto International Climate Policy
Summary for Policymakers -Research from the Harvard Project on International Climate Agreements,
Cambridge University Press, p 77.
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ذات اثر نسبي، اثارها ونتائجها القانونیة المعاهدات الدولیة ومن ضمنها معاهدات حمایة المناخ دتع

محصورة ضمن دائرة أطرفها وال تمتد إلى الغیر سواء دول أو منظمات دولیة، لذلك سوف نتحدث في البدایة عن 

ثار القانونیة المترتبة على اعتبار البنك من الغیر بالنسبة لمعاهدات ،ثم نكمل بالحدیث عن اآلمفهوم نسبیة أثر ا

مناخیة.  للمعاهدات ال

الفرع األول

مفهوم مبدأ نسبیة أثر المعاهدات

المعاهدات ال تلزم سوى أطرافها، فالدول أو المنظمات القاعدة العامة في االتفاقیات الدولیة هي أنَّ إنَّ 

.١٧١قبل أن تصبح ملزمة بهاةالدولیة یجب أن توافق على القواعد القانونی

ر المعاهدات الدولیة فالغیر ال یتأثر بها ال سلبًا وال إیجابًا، وتسمى القاعدة السالفة بمبدأ نسبیة أث

فالمعاهدة ذات أثر نسبي، ال یمكنها أن تضر الغیر وال تنفعه، آثارها القانونیة محصورة تمامًا داخل دائرة الدول 

ن أبرموها والمنظمات المتعاقدة، فالذین یحصلون على الحقوق ویتحملون بااللتزامات هم األطراف وحدهم الذی

الدستوریة الداخلیة، وأحكام دساتیر المنظمات الدولیة أو ما جرى علیه العرف عهمألوضاوصدقوا علیها وفقاً 

داخل هذه المنظمات.

فالدولة الغیر أو المنظمة الغیر ال یمكنها إثارة معاهدة دولیة بین دول أخرى من أجل جني المكاسب 

طراف ال یمكنهم في نفس الوقت االحتجاج بالمعاهدة في مواجهة هذه الدولة واألرباح من وراء إبرامها، وهؤالء األ

أو تلك المنظمة من أجل وضع التزامات على عاتقها وتكلفتها بأدائها رغمًا عنها، وهذا أمر غیر جائز وغیر 

ومبدأ تخصص مقبول في ظل الوضع الحالي للعالقات الدولیة، ألنه یخل بمبدأ المساواة في السیادة بین الدول، 

.١٧٢المنظمات الدولیة واستقاللها عن غیرها من الدول والمنظمات األخرى

المعاهدات المناخیة هي معاهدات معقودة بین دول، فإنها تخضع التفاقیة فیینا لقانون وعلى اعتبار أنَّ 

ات المناخیة ال تلزم ،وبالتي تخضع الهم مبدأ فیها وهو االثر النسبي للمعاهدات، فالمعاهد١٩٦٩المعاهدات لعام 

إال أطرافها، وال تنشئ حقوقًا أو التزامات على الغیر دون رضاه. 

الفرع الثاني

یةاالثار القانونیة المترتبة على اعتبار البنك من الغیر بالنسبة للمعاهدات المناخ

171- MALCOLM N. SHAW,(2008),INTERNATIONAL LAW ،New York :Cambridge University Press,p928.
.١٠١٦-١٠١٥،ص ١٩٩٥علي ابراهیم، الوسیط في المعاهدات الدولیة، القاهرة، الطبعة األولى، -١٧٢
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یحق له أن یكون البنك الدولي طرفًا في معاهدات النظام الدولي المناخي، وال دكما أسلفنا سابقًا ال یع

التفاقیة فیینا لقانون المعاهدات التي تبرمها من الغیر بالنسبة لهذه المعاهدات وفقاً دطرفًا، وبالتالي فإن البنك یع

.١٩٨٦الدول والمنظمات لعام 

رضیتالتيالمنظمةأوالدولةمن اتفاقیة فیینا الطرف في االتفاقیة الدولیة بأنه:٢وقد عرفت المادة 

، أما الغیر فقد عرفته المعاهدة  " الدولة الغیر أو المنظمة إلیهابالنسبةنافذةالمعاهدةوكانتبالمعاهدةزامااللت

الغیر تعني: الدولة أو المنظمة التي لیست طرفا في المعاهدة ".

ولم تكنبالمعاهدةااللتزامرضیتالتي) أن الدولة أو المنظمة Fitzmaurice(كما تقول  الدكتورة 

أسهمتالتيالمعاهدة نافذة بالنسبة إلیها هي أیضًا من الغیر، كما أن الطرف المتفاوض وهو المنظمة أو الدولة

فعندما تفشل المنظمة أو الدولة المتفاوضة في أن الغیرمنأیضاً هي،واعتمادهالمعاهدةنصصیاغةفي

المعاهدةكانتالتيالمنظمةفقطلذلكیة الدولیة،تصبح طرفًا في المعاهدة فإنها غیر مسؤولة وفق قواعد المسؤول

.١٧٣المعاهدةفياً طرفدتعهيإلیهابالنسبةنافذة

وعلیه فإن البنك ال یلتزم بقواعد النظام المناخي إال تلك التي ارتضى االلتزام بها صراحة وبشكل 

جوا بهذه المعاهدات في مواجهة مكتوب، وال یحق ألطراف في المعاهدات المناخیة سواء دول أو منظمات أن یحت

عنه .البنك من أجل وضع التزامات أو تعهدات على عاتق البنك رغماً 

دونفالمعاهدات المناخیة ال تنشئ للبنك الدولي والمنظمات الدولیة غیر االطراف فیها أي حقوق 

المعاهدات المناخیة مثل ، فالبنك الدولي ال یتمتع على سبیل المثال بحق التمثیل والعضویة في هیئات رضاها

مؤتمر أطراف االتفاقیة االطاریة، الن هذا الحق مقصور على االطراف في المعاهدات المناخیة ،فحتى عندما 

ال یتمتع بحقوق التصویت.مراقبعضو بصفتهفإنه یحضر فاألطرامؤتمردوراتیحضر البنك الدولي 

ك الدولي أي التزامات (على سبیل المثال ومن جانب أخر ال تفرض المعاهدات المناخیة على البن

، ولكن حتى عندما وكتابةصراحةیض مقدار معین من االنبعاثات في المشاریع التي یمولها البنك) دون رضاه فتخ

،فاألسس١٧٤تفرضها المعاهدات المناخیة فإنه ال یصبح طرف في هذه المعاهدات تیقبل البنك الدولي بأي التزاما

173 -M Fitzmaurice,(2002), Third Parties and the Law of Treaties ,Max Planck Yearbook of United Nations
Law,VOLUME:6,p40-41.
174 - ANTHONY AUST,OP CIT,2000,p208.
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القانونیةالعملیةفيمشاركغیرأخرشخصعلىقانونیةاثارحداثإبكاناً یألحتسمال للرضاالمنطقیة

.١٧٥االخرینعلىإرادتهفرضیأنشخصأليلیسالمساواةمجتمعففيالمعنیة، 

الدول االعضاء في المنظمة الدولیة تجد أنفسها في عالقات وثیقة مع  یجب أن یغیب عن بالنا أنَّ الو 

.١٧٦ظمة هي إلى حد معین ولیدهم ،ویستخدمون المنظمة لتعزیز مصالحهمالمنظمة، فالمن

على البنك الدولي، ولكن هذا ال توحالیًا ال تنشئ ال االتفاقیة االطاریة وال برتوكول كیوتو أي التزاما

تضمن یمنع في المستقبل في حال اعتماد أي معاهدة مستقبلیة بشأن المناخ وال تسمح بانضمام البنك إلیها، أن ت

مثل هكذا معاهدة نافذة بحق البنك ال بد أن یتوافر فیها دنصًا بفرض التزامات على البنك الدولي، ولكن حتى تع

شرطان حسب قانون المعاهدات وهما:

البنكعلىااللتزامإلنشاءوسیلةالنصهذایكونأنالمعاهدةفياألطرافقصد-أ

باعتباره من الغیر.

.وكتابةصراحةمااللتزاهذاالبنكقبول-ب

و في قانون المنظمات الدولیة بعض المنظمات الدولیة مثل االتحاد االوربي،، یمكن ان تصبح ملزمة 

functionalبالمعاهدات الدولیة التي یعقدها الدول االعضاء بوسیلة الخالفة الوظیفیة( succession والمثال،(

قبل انضمام ١٩٤٧التفاق العام للتعریفات والتجارة لعام االواضح في هذا المجال هو وضع االتحاد بالنسبة إلى 

أنَّ االوربیةالعدلمحكمةأكدتإذ،١٩٩٤االتحاد التفاقات الغات التي أسست منظمة التجارة العالمیة لعام 

قاً ساببهایتمتعوناالعضاءالدولكانالتيبالسلطاتیتمتعألنه١٩٤٧لعامالغاتباتفاقملزماالوربياالتحاد

.االتفاقیةاهفیتنطبقالتيجاالتمالفي

Thiloویحدد الدكتور( Rensmannاالتحاد االوربي بالمعاهدات التي تعقدها الدول م) عدة شروط اللتزا

االعضاء وهي:

المعنیةالمعاهدةفيأعضاءاالعضاءالدولجمیعیكونأنیجب-أ

تنطبقالتيجاالتمالفيسابقاً بهاتعونیتماالعضاءالدولكانالتيالسلطاتیجب أن تكون-ب

التيالمجاالتفيالتصرفعلىالقادرالوحیدهویكونبحیث، قد نقلت بالكامل إلى االتحاد االتفاقیةاهفی

.االتفاقیةتغطیها

175 - Christian Tomuschat,(2011),International Organizations as Third Parties under the Law of International
Treaties,in: Enzo Cannizzaro, The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention , OXFORD UNIVERSITY
PRESS ,p207.
176 - Christian Tomuschat,IBID,2011,p212.
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یجب ان یتصرف االتحاد في إطار االتفاقیة لصالح الدول االعضاء وباتفاق مع الدول األعضاء في -ج

.١٧٧دول االخرى االطراف في االتفاقیة المعنیةاالتحاد وال

تخر هل المعاهدات الدولیة التي یعقدها البنك و تتضمن حقوق أو التزاماآولكننا نتساءل من جانب 

بخصوص حمایة المناخ یمكن في ظل ظروف معینة أن تعطي الدول االعضاء في البنك حقوق أو تحملها 

بالتزامات؟

Thiloیرى الدكتور ( Rensmann أن الممارسة الدولیة تقول أن الدول االعضاء هي من الغیر (

إال على بالنسبة للمعاهدات التي تعقدها المنظمة، فهذ المعاهدات من حیث المبدأ  ال تنشئ حقا وال تفرض التزاماً 

.١٧٨عاتق الدول أو المنظمات التي ارتضت بها صراحة

المواد(هذه٣٧إلى٣٤منالموادفيتقول : لیس١٩٨٦من اتفاقیة فیینا الثانیة لعام ٣٨ولكن المادة 

للدولةملزمةمعاهدةفيواردةقاعدةتصبحأندونیحولما)الغیرالطرفوالتزاماتحقوقعنتتحدثالتي

.١٧٩الصفةبهذهلهامعترفالدوليالقانونقواعدمنعرفیةقاعدةباعتبارهاالغیرالمنظمةأوالغیر

وعام ١٨٩٩لدولي مثاًال عن الحالة السابقة قواعد الحرب البریة في اتفاقیات الهاي لعام ویورد الفقه ا

أكدت المحكمة العسكریة في نورمبرغ  في فالتي تحولت من قواعد تعاقدیة إلى قواعد ذات طبیعة عرفیة، ١٩٠٧

اعتبارها إعالنًا لقوانین كان ینظر الیها ب١٩٠٧و١٨٩٩"أن قواعد اتفاقیات الهاي لعام ١٩٣٩قرار لها عام 

١٨٠.وأعراف الحرب" 

ویرى أستاذنا الدكتور رضوان الحاف أنَّ العالقة بین المعاهدات الدولیة والعرف تتخذ أحد صور ثالث 

وهي:

قد تقنن القواعد العرفیة في معاهدة دولیة ،وهنا یكون دور المعاهدة كاشفًا لما سبق أن وجد بالفعل.-١

،بشأن الحرب البحریة ،إذ ألغى ١٨٥٦لغي العرف، مثال ذلك تصریح باریس لعام یمكن للمعاهدة أن ت-٢

ما كان یجري علیه العمل الدولي بخصوص المطاردة .

177 - Thilo Rensmann, OP CIT,2009.
178 - Thilo Rensmann, IBID,2009.

،وقد اقترح الوفد السوري خالل ١٩٦٩من اتفاقیة فیینا لعام ٣٨ال تختلف في صیاغتها عن المادة ١٩٨٦من اتفاقیة فیینا لعام ٣٨إن المادة -١٧٩

recognised(" معترف لها بهذه الصفة "إضافة عبارة ١٩٦٨م مؤتمر فیینا لقانون المعاهدات لعا as such( الن هذه ٣٨في نهایة المادة،

أخرین...انظر:١٥صوتًا ومعارضة ٥٩العبارة  برأي الوفد السوري تعكس النهج االختیاري في القانون العرفي، وقد تم تبني هذ المقترح بموافقة 

- Mark E. Villiger,(2009),Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties ,The Netherlands
:Martinus Nijhoff Publishers,p502.
180 - Anthony Aust ,OP CIT,2000,p210.
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.١٨١من معاهدة دولیةقد ینشأ العرف انطالقاً -٣

ه في مجال المعاهدات البیئیة ،توجد عدد من القواعد التي یمكن أن  ینظرویرى الدكتور فیلیب ساند أنَّ 

المتحدةاألمملمیثاقوفقاً الدولي، ومن هذه القواعد حق الدول القانونقواعدمنعرفیةالیها باعتبارها قاعدة

مسؤولیةوعلیهاواإلنمائیة،البیئیةاتهسیاسابمقتضىابهالخاصةمواردهااستغاللفيالدولي،القانونومبادئ

خارجتقعأخرىمناطقأودوللبیئةضرراً اتهسیطرتحتأوداخل والیتهاتقعالتياألنشطةتسببأالكفالة

بشأنالتعاونلتزامامن دیباجة االتفاقیة االطاریة)،٧،(تم التأكید على هذا المبدأ في الفقرة الوطنیةوالیتهاحدود

عادلبأسلوبركةالمشتالدولیةالمیاهباستخدامااللتزام،المشتركةالطبیعیةبالمواردالمتعلقةةیالبیئالمشاكل

.١٨٢الكبریتأكسیدمثلالغازاتبعضانبعاثمنبالحدالمتقدمةالدولعلىالمفروضالعامااللتزام،ومعقول

ذا تحولت قاعدة معینة أو مبدأ معین وارد في معاهدات النظام المناخي إلى قاعدة عرفیة فإنَّ إوبالتالي 

لمادة السابقة فالمنظمات الدولیة ملتزمة بالقانون الدولي العرفي الطرف الغیر(مثل البنك الدولي) یلتزم بها حسب ا

.

(في حال تحولت نصوصها أو بعض نصوصها فیمكن للمعاهدات الدولیة بما فیها المعاهدات المناخیة

،أن ترتب حقوقًا والتزامات على غیر األطراف فیهما، وال یعني هذا خرقًا لمبدأ عام یقضي بأنَّ لقواعد عرفیة)

صدره مااللتزام یجد هذاولكن أساس،ال ترتب حقوقًا والتزامات على عاتق الغیر دون موافقتهعاهدات الدولیةالم

لمعاهدة تجاه ل،ویرى أحد فقهاء القانون الدولي ،أنَّه یمكن الحدیث عن آثار في العرف ،ولیس في المعاهدات

ضاء وقت معین، بالقواعد التي تم النص علیها ألول مرةهذه الحالة ،باعتبار أنَّ الغیر سیلتزم، بعد انقالغیر في

یلزم أشخاص القانون الدولي بغض النظر عن وجود نص ،عرفيااللتزاملي سیكون أساس اوبالت،المعاهدةفي

.١٨٣اتفاقي

وقد أكدت محكمة العدل األوربیة في عدد من القضایا، على مسألة التزام الجماعة األوربیة بالقانون 

Rackeأصدرت المحكمة حكمًا في قضیة ١٩٩٨حزیران عام ١٦العرفي ففي الدولي GmbH & Co and

Hauptzollamt Mainz أكدت فیه " على الجماعة األوربیة أن تحترم قواعد القانون الدولي أثناء ممارستها

.٨٢،ص١٩٩٨رضوان الحاف ،مرجع سابق،-١٨١
182 - Philippe Sands,(2003), Principles Of International Environmental Law .Cambridge University Press,p148.

.٨٣،ص١٩٩٨رضوان الحاف ،مرجع سابق،-١٨٣
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أومن بمزایا تجاریة ممنوحة لسلطاتها ، وان تمتثل لقواعد القانون الدولي العرفي عندما تتبنى تشریعات توقف منح 

.١٨٤خالل اتفاقیة معقودة مع دولة لیست عضو في الجماعة"

وال تتضمن اإلطاریة أو كیوتو أي نصوص تبین عالقات هذه المعاهدات مع القواعد الدولیة العرفیة ، 

smallوقد دعا غیاب مثل هذه النصوص بعض من الدول الجزریة الصغیرة" island statesة فیجي " ( مثل دول

وتوفالو .....) إلى إصدار إعالنات عند توقیعها على اإلطاریة تبین فهمهم للعالقة القائمة بین قواعد القانون 

الدولي الحالیة ومن ضمنها قواعد القانون الدولي العرفي والنظام المناخي الذي إقامته اإلطاریة باإلضافة إلى 

ة عند تصدیق هذه الدول على برتوكول كیوتو.مماثل)declarationsإصدار هذه الدول إعالنات(

توقیعها أو تصدیقها على االتفاقیة اإلطاریة ال یعني بأي حال من األحوال تنازل أكدت هذه الدول أنَّ ف

عن حقوقها بموجب القانون الدولي ذات الصلة بمسؤولیة الدول عن اآلثار السلبیة لتغیر المناخ ،وأن أي نص في 

.١٨٥أن یفسر على نحو یتعارض مع القواعد العامة للقانون الدولياالتفاقیة ال ینبغي

القانون الدولي العرفي في مجال حمایة البیئة هي قواعد ویرى الدكتور صالح عبد الحدیثي أنَّ 

همالها، وقد تكهن ایان براونلي بأنَّ هذ الموقف قد یتغیر أفي مراحل تطورها األولى ،ومع ذلك ال یمكن 

ك فمن الممكن أن نتبین من االعراف الحالیة المرعیة ما یمكن اعتبارها بمثابة قانون دل ومع ذلعاجًال،

.١٨٦علیه تواتر االستعمال ، رغم انقضاء زمن قصیر على والدتها

وبرى بعض الفقهاء أنَّ العرف الدولي بطيء التطور وغامض في تحدید االلتزامات التي یفرضها،

دولي كبیر إال في الفترة اهتمامالبیئیة ،التي لم تصبح مثار ویتجلى ذلك بشكل خاص في المسائل 

.١٨٧األخیرة

ولكن عدم وجود التزامات محددة على البنك الدولي بحمایة المناخ ، ال یمنع من تأثیر التعهدات في 

النظام الدولي المناخي على االعمال العادیة للبنك من خالل ثالث طرق وهي:

عملیات المتبناة من المدیرین التنفیذیین تتطلب أن تأخذ إدارة البنك إن سیاسات البنك الخاصة بال-

المعاهدات المناخیة عند تصمیم مشروع أو برنامج قرض معین.تبالحسبان التزاما

184 - " the European Community must respect international law in the exercise of its powers. It is therefore
required to comply with the rules of customary international law when adopting a regulation suspending the
trade concessions granted by, or by virtue of, an agreement which it has concluded with a non-member country
" – see Sigrun I Skogly ,OP CIT,2001, p85.
185 - Farhana Yamin And Joanna Depledge ,OP CIT,2004,P13.

.٨٥،ص٢٠١٠الرحمن عبد الحدیثي، مرجع سابق،صالح عبد-١٨٦
.٨٩،ص٢٠١٠صالح عبد الرحمن عبد الحدیثي، المرجع سابق،-١٨٧
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من المحتمل أن تطلب الدول النامیة من البنك دمج التعهدات التي یفرضها النظام الدولي المناخي  إلى -

بحیث تستفید هذه الدول من قروض البنك من جهة ومن المساعدات المالیة والفنیة التي االعمال العادیة للبنك، 

یقدمها النظام الدولي المناخي من جهة أخرى.

إن صنادیق الكربون التي أنشأها البنك الدولي ال یمكن أن تعمل بشكل یتعارض مع برتوكول كیوتو -

.١٨٨نمیة النظیفة التي یقرها مؤتمر أطراف البرتوكول،وخصوصًا الطرائق واالجراءات التشغیلیة أللیة الت

المطلب الثالث

التزاماتعلىالدوليالبنكإنشاءواتفاقیةالمناخيالنظاممعاهداتفيالعضویةتداخلمسألةأثر

المناخبحمایةالدوليالبنك

،في معظم المعاهدات الدولیةاً الدولیة غیر مؤهلة لتصبح أطرافالمنظماتیقول الدكتور جون هید إن 

فيأطرافهيالعالمدولغالبیةولكن،١٨٩الن هذه المعاهدات تقصر المشاركة فیها على الدول حصراً 

األطرافالمتعددةالمعاهداتفيأطرافهمذاتهالوقتوفي)الدوليالبنكمثل(الدولیةالمالیةالمؤسسات

)الطفلحقوقواتفاقیة،والسیاسیةالمدنیةقبالحقو الخاصالدوليلعهدااإلنسان (مثل بحقوقةالمتعلقالرئیسیة

) والقانون الدولي االقتصادي المناختغیربشأناإلطاریةواالتفاقیةاألوزونطبقةلحمایةفیینااتفاقیةوالبیئة (مثل 

بناء على المشاركة الواسعة يبالتال)، و الخدماتفيللتجارةالعامةواالتفاقیةالعالمیةالتجارةمنظمةإنشاءاتفاقیة(

في المؤسسات المالیة الدولیة ما هو الموقف الذي ینبغي أن للدول في هذه المعاهدات والتي هي أعضاء أیضاً 

تتخذه المؤسسات المالیة الدولیة من المعاییر والقواعد التي تضعها هذه المعاهدات ؟

:ؤسسات المالیة  بثالث أموریحدد الدكتور هید الدور الذي یجب أن تلعبه الم

: ینبغي على المؤسسات المالیة أال تطلب من دولها األعضاء القیام بأفعال تتناقض مع التزامات هذه أوالً 

، فال یجب على البنك الدولي مثًال خالل ممارسة نشاطه اإلقراضي، ١٩٠الدول بالمعاهدات التي تحدثنا عنها سابقاً 

عضاء شروطًا تتنافى مع التزمت به هذه الدول األعضاء من التزامات في أن یفرض على الدول المقترضة األ

معاهدات النظام المناخي التي هي أطراف فیها.

188 - Wen chen Shih ,OP CIT,2000,P653.
189 - John W. Head,(2008), Losing the Global Development War A Contemporary Critique of the IMF, the
World Bank, and the WTO ,The Netherlands ,Leiden :Martinus Nijhoff Publishers,p210.
190 - John W. Head, IBID,(2008). Law And Policy In International Financial
Institutions: The Changing Role Of Law In The IMF And The Multilateral Development Banks ,P211+212.
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فعلى سبیل المثال ال یجب البنك الدولي أن یفرض على الدول المقترضة الملتزمة بخفض انبعاثاتها من 

ز نفط") تشل قدرة هذه الدول على الوفاء بالتزاماتها غازات الدفیئة شروط (مثل دعم مشاریع الطاقة األحفوریة "غا

هذهو ،النامیةالدولفياألحفوریةالطاقةلمشاریعمقرضأكبریزالماالبنكأنوخصوصاً في النظام المناخي ، 

.١٩١الدفیئةغازاتمنهائلةانبعاثاتعنولةؤ مسالمشاریع

على وثیقة إنشاء مرفق البیئة العالمیة المعاد هیكلته، البنك الدوليةویرى  الدكتور "بیتر ساند" أن موافق

.١٩٢وضعت قیدًا على البنك الدولي في تمویل المشاریع التي تتناقض مع أهداف االتفاقیة اإلطاریة

التي تقدم إرشادات )٤.٠١(رقمالبیئيالتقییمبشأنالعملیاتسیاسةمنشورمن٣الفقرةنصتكما 

أحكامبمقتضىالقطریةااللتزاماتتخرقالتيالمشروعاتأنشطةالبنك یمولال"یليماعلىلموظفي البنك

.١٩٣(مثل اتفاقیات المعاهدات المناخیة)الصلةذاتالدولیةالبیئةواالتفاقیاتالمعاهدات

: یجب على المؤسسات المالیة الدولیة أن تشجع وتسهل على دولها األعضاء االمتثال للتعهدات ثانیاً 

.١٩٤االتفاقیات المشار إلیها في الصفحة السابقة، ومن بینها معاهدات النظام الدولي المناخيالواردة في 

loan"القرضالتزاماتفينمِ ضَ یُ أنللبنكیمكنالمثالسبیلفعلى obligations"التكّیفقروضفي

تخفیض /مثالً الطاقةالمجفيسیاساتههیكلةإعادةالمقترضالبلدمنتستلزمشروط، الطاقة قطاعفيالهیكلي

غازاتمنانبعاثاتهمستویاتعلىیؤثربشكل/ةوالبنزین مقابل زیادة الدعم للطاقة المتجدددیزلالالدعم عن 

الدوليالبنكأنوخصوصاً ،المناخيالنظامفياللتزاماتهالعضوالبلدتطبیقفيبعیدحدإلىویؤثر،الدفیئة

.العالمفيمؤسسةأيمنددةالمتجالطاقةلمشاریعمقرضأكبر

النموذجي الكربونوصندوقالعالمیةالبیئةمرفقمثلابتكاریهآلیاتعدةالدوليالبنكطوركما

.١٩٥وكیوتوبرتوكولاإلطاریةاالتفاقیةتطبیقعلىللمساعدة

:یليماعلىالنموذجيالكربونصندوقإنشاءوثیقةدیباجةأ منالفقرةنصتفقد

یقدمأنالدولي،البنكقبلمنیدارالذي،النموذجيالكربونصندوقإنشاءمنالدوليالبنكیأمل(

إلنتاجانتقالیة،بمرحلةاقتصادیاتهاتمرالتيوالبلدانالنامیةالبلدانفيالمشاریعلتمویلفرصةفیه،للمشاركین

191 - Wen chen Shih, OP CIT,2000,P639.
192 - Wen chen Shih ,IBID,2000, P640.

).٤.٠١من منشور سیاسة العملیات بشأن التقییم البیئي رقم (٣انظر الفقرة -١٩٣
194 - John W. Head, OP CIT, (2008). Law And Policy In International Financial
Institutions: The Changing Role Of Law In The And The Multilateral Development Banks,p213.
195 - Wen chen Shih, OP CIT,P639.
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سواءبالتزاماتهمالوفاءعلىلمساعدتهمینالمشاركهؤالءإلىتحویلهایتم،الدفیئةغازاتانبعاثاتفيتخفیضات

.)١٩٦الوطنیةالتشریعاتفي تلك الواردةأوبهامرتبطةأخرىدولیةمعاهدةةوأیاإلطاریةاالتفاقیةفيالواردة

استثماراتهطریقعنسیدعمالبنكأنَّ ،والتعمیرلإلنشاءاألوربيللبنكالبیئةالسیاسةوثیقةتعلنكما 

اإلطاریةاالتفاقیةمثلالمستدامةوالتنمیةبالبیئةالمتعلقةواإلقلیمیةالعالمیةواالتفاقیات٢١لقرناأجندةتطبیق(

العابرالبیئيالتقییمبشأنألوربااالقتصادیةاللجنةواتفاقیةالبیولوجيالتنوعواتفاقیةكیوتو،وبرتوكول

.١٩٧)للحدود

المعاهداتفيالرئیسیةالنصوصإلىتشیربحیث،ولیةالدالمالیةالمؤسساتمواثیقتعدیل:ثالثاً 

هذهفيعضویتهاباستمرارترغبالتياألعضاءالدولأنعلىأیضاً النصمع،سابقاً إلیهاالمشارالدولیة

.النصوصلهذهتمتثلأنالمؤسسات

عندماالملكیة ،حقوقنمبالتجارةالمتصلةالجوانباتفاقیةفيهایتبنتمفقد،جدیدةلیستالمقاربةوهذه

ال(:یليماعلىاالتفاقیةمن٢فقرة٢المادةنصت،حیث١٩٨األساسیةالفكریةالملكیةاتفاقیاتنصوصدمجت

منأيمناالتفاقیةهذهمنالرابعوحتىاألولمناألجزاءفيعلیهاالمنصوصاألحكاممنأيینتقصال

ومعاهدةباریس،معاهدةبموجباألخرىتجاهبعضهااألعضاءنالبلداعلىتترتبقدالتيالحالیةااللتزامات

)المتكاملةبالدوائریتصلفیماالفكریةالملكیةومعاهدةروما،ومعاهدةبرن

وكنبإنشاءاتفاقیاتلتعدیلحاجةأي)Handl(هاندلالدكتوریرىوبالنسبة للمعاهدات البیئة الدولیة ال

علیهاوٕانماالمستدامةالتنمیةباعتباراتباألخذحرةغیرفقطلیستالبنوكهذهالنَّ ،األطرافمتعددةالتنمیة

.١٩٩أنشطتهافيالمستدامةالتنمیةاعتباراتبأخذدولیةقانونیةالتزامات

دور أخر للبنك في مجال حمایة البیئة، فهم یتهمون )(Werksmanولكن یرى فقهاء آخرون أمثال 

عبرالناميالعالمفيواالقتصادیةالبیئیةالكوارثبتمویل،الدوليالبنكرأسهالىوعالدولیةالمالیةالمؤسسات

غیرالطاقةمواردعلىاالعتمادمنوتزید،التربةوتستنزف،الغاباتتدمرالتيالتنمویةالمشاریعتشجیعها

.٢٠٠المستدامة

196 - see…. Instrument Establishing the Prototype Carbon Fund.
197 - Andres Rigo Sureda.(2004), The Law Applicable To The Activities Of International Development Banks,
Recueil Des Cours,308, Leiden: Martinus Nijhoff,P92.
198 - John W. Head, Op Cit, (2008). Law And Policy In International Financial
Institutions: The Changing Role Of Law In The IMF And The Multilateral Development Banks,P213.
199 - Wen chen Shih ,OP CIT,2000,P644.
200 Malgosia A. Fitzmaurice, OP CIT, (2001),p70.
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المبحث الثالث

نموذجاً العالمیةلبیئةاالمناخي مرفقالدوليالنظاممؤسساتمعالبنكعالقة

المناخلتغیرالعالميالطابعوهذاالنامیة،أوالمتقدمةسواءالبلدانلكافةتهدیداً المناختغیریشكل

دولیةاستجابةفيومشاركتهاالدولیةوالمنظماتالبلدانجمیعجانبمنالتعاونمنیمكنماأقصىیتطلب

.٢٠١ومالئمةفعالة

ك البنك الدولي الدول والمنظمات الدولیة  في االستجابة العالمیة لمشكلة التغیر ومنذ وقت مبكر جدًا یشار 

االمموبرنامجالدوليالبنكانشأ(أي قبل اقرار االتفاقیة االطاریة بشأن تغیر المناخ)١٩٩١عامالمناخي، ففي

لمساعدتهاالنامیةللدولالمالیةالمواردلیقدمالعالمیة،البیئةمرفقاالنمائيالمتحدةاالمموبرنامجللبیئةالمتحدة

العالم.مناخحمایةوخصوصاً العالمیةالبیئةحمایةعلى

وقد أصبح المرفق أحد أهم مؤسسات النظام الدولي المناخي، عندما أسندت االتفاقیة االطاریة لمرفق 

ئیسیة لتمویل انشطة حمایة المناخ في القناة الر دتفاقیة االطاریة ،التي تعألالبیئة مهمة تشغیل االلیة المالیة ل

العالم.

لذلك سنبحث في عالقة البنك مع مرفق البیئة العالمیة المؤسسة االهم في النظام المناخي ،فنتطرق في 

الجدیدةالمهام والمسؤولیاتعنالحدیثفينسهبثمالعالمیة،البیئةلمرفقالقانونيالنظامالبدایة للحدیث عن

فيالبیئةمرفقنشاط،لنختم الدراسة بالتركیز علىالعالمیةالبیئةمرفقإنشاءبموجبالدوليبنكالعلىالمترتبة

المناخ.حمایةمجال

المطلب االول

یةالعالمالبیئةلمرفقالقانونيالنظام

فة ووظییشمل الحدیث عن تاریخ مرفق البیئة العالمیة سوفالحدیث عن النظام القانوني لمرفق البیئةإنَّ 

القانوني للمرفق ثم نختم بالكالم عن هیئات المرفق.توصیفالمرفق والوأهداف 

الفرع االول

من الحكومات والمنظمات الحكومیة الدولیة   التعاون في بذل ١٩٨٨لعام ٤٣/٥٣طلبت الجمعیة العامة لألمم المتحدة في قررها رقم -٢٠١

.(البیئي)قصارى الجهود من أجل منع االثار الضارة بالمناخ واالنشطة االخرى المؤثرة في التوازن االیكولوجي
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تاریخ مرفق البیئة العالمیة

بدأت الدعوة إلنشاء برنامج أو صندوق یقدم التمویل الالزم لحمایة البیئة العالمیة، مع مقترح أورده تقریر 

اقترح التقریر " إنشاء برنامج مصرفي دولي خاص أو مرفق یرتبط إذ، ١٩٨٧اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة عام 

بالبنك الدولي ویمكن لمثل هذا البرنامج أو المرفق من اجل المحافظة على الطبیعة واستراتیجیات المحافظة علیها 

.٢٠٢وطنیًا، أن یمنح قروضًا ویسهل عقد الترتیبات التمویلیة المشتركة"

اقترح إنشاء صندوق فوتطویرًا إضافیًا من معهد الموارد الدولیة في واشنطن وقد القت هذه الفكرة دعماً 

.١٩٨٩البیئة الدولي ، ثم راجت هذه الفكرة في أروقة االجتماع السنوي للبنك وصندوق النقد عام 

یة، اقترح رئیس الوزراء الفرنسي أثناء االجتماع إنشاء صندوق یقدم منح لمعالجة القضایا البیئیة العالمف

هذا المقترح تأییدًا من جمهوریة ىملیون فرنك فرنسي على مدى ثالث سنوات، وقد الق٩٠٠وتعهدت فرنسا بتقدیم

ألمانیا االتحادیة.

في ١٩٩٠وعقدت لهذا الغرض سلسة من االجتماعات اختتمت باجتماع  في تشرین الثاني من عام 

لبیئة لاالمم المتحدةلعدد من الدول النامیة وبرنامجباریس، حضره  عدد من المانحین المحتملین باإلضافة 

اإلنمائي، وانتهى االجتماع بمقترح تأسیس مرفق البیئة العالمیة مع تعهد الدول المانحة االمم المتحدةوبرنامج 

ملیون دوالر ) على مدى فترة تجریبیة مدتها ١,٢ملیون من حقوق السحب الخاصة ( حوالي ١بتقدیم حوالي 

.٢٠٣)١٩٩٤-١٩٩١نوات ( ثالث س

المرحلة التجریبیة للمرفق هي مرحلة تعلم وكسب خبرة وٕاجراء سابق على إنشاء وترى الدول األوربیة أنَّ 

منظمة مستقبلیة، ورأوا أیضًا أن هذه اآللیة یراد لها أن تنمو وتتوسع لتصبح هیئة أكثر قوة وفاعلیة في معالجة 

أت دول أخرى ومنها الوالیات المتحدة أن المرفق هو مؤسسة مؤقتة سینتهي القضایا البیئیة العالمیة، في حین ر 

.٢٠٤دورها مع دمج االعتبارات البیئیة في حافظة مشاریع البنك

، وافق مجلس المدیرین التنفیذیین في البنك على تأسیس الصندوق ١٩٩١وفي الرابع عشر من آذار من 

الدولي وبرنامج االمم المتحدة االنمائي وبرنامج االمم المتحدة االستئماني لمرفق البیئة ،وقد عقد كل من البنك

.٤١٣، ص ١٩٨٩اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة، مرجع سابق،-٢٠٢
203 - David Freestone,(2007), The Establishment, Role and Evolution of the Global Environment Facility:
Operationalising Common but Differentiated Responsibility?, In :Tafsir Malick Ndiaye & Rüdiger Wolfrum
(ed), Liber Amicorum Judge Thomas A. Mensah Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of
Disputes, Netherlands: Koninklijke Brill, p 1078.
204 - Laurence Boisson de Chazournes,(2005), The Global Environment Facility (GEF): A Unique and Crucial
Institution, Review of European Community and International Environmental Law, 14 (3), p194.
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كان االتفاق بمثابة صفارة و،اتفاقًا ثالثیًا للتعاون من أجل تنفیذ مهام المرفق، ١٩٩١للبیئة في أكتوبر من عام 

.٢٠٥االنطالق الرسمیة لبدایة المرحلة التجریبیة من عمر المرفق

ام إدارة المرفق وتنفیذ مشاریعه، باإلضافة لمهمة أخرى للبنك الدولي هي تقوم هذه األطراف الثالثة بمهو

.٢٠٦م على الصندوق االستئماني للمرفقاعتباره قیّ 

دارته وافتقاره للشفافیة إوقد وجهت  الدول النامیة انتقادات للمرفق، بسبب سیطرة الدول المانحة على 

ات أطراف االتفاقیات البیئیة على غرار ما هو حاصل في ،وفضلوا إنشاء صنادیق جدیدة تدار مباشرة من مؤتمر 

.٢٠٧ظل برتوكول مونتلایر الملحق باتفاقیة فیینا لحمایة طبقة األوزون 

فعلى سبیل المثال في مجال تغیر المناخ، عارضت الدول النامیة في البدایة إسناد اآللیة المالیة لمرفق 

دیره مؤتمر األطراف في اإلطاریة ،وبنت الدول النامیة البیئة، واقترحت إنشاء صندوق مناخي مستقل ، ی

٢٠٨بالبنك ونظام التصویت الذي یقوم على أساس المساهمات المالیة .مرفقاعتراضاتها على أساس تعلق ال

واستجابة لمطالب الدول النامیة اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر األمم المتحدة للبیئة والتنمیة المنعقد في 

واتفاقیة التنوع البیولوجي لمرفق ٢١٠، على إسناد اآللیة المالیة في كل من اإلطاریة ١٩٩٢٢٠٩رازیل عام ریو في الب

البیئة على أساس مؤقت، حتى یتم إعادة هیكلته بما یضمن العضویة العالمیة وتمثیل لألطراف تمثیًال عادًال 

.٢١١ومتوازنًا ضمن نظام شفاف إلدارة شؤون المرفق

مشروعًا بتمویل من المرفق بلغ ١١٦تمت الموافقة على ١٩٩٤و١٩٩١وخالل المرحلة التجریبیة من عمل المرفق التي استمرت بین عامي -٢٠٥

بلیون دوالر من موارد التمویل المشترك.٢,٢٤قدمت الهیئات المسؤولة عن تنفیذ عملیات المرفق أو عبأت ملیون دوالر،  بینما٧٣٢مجموعه 

.١٨+١،ص١٩٩٨مرفق البیئة العالمیة، دراسة عن األداء العام لصندوق البیئة العالمیة، الوالیات المتحدة األمریكیة،واشنطن،انظر...
206 - David Freestone, OP CIT, 2007, p 1078-1079.
207 - Farhana Yamin And Joanna Depledge,OP CIT,2004, P265.
208 - Roda Verheyen,(2005), Climate Change Damage and Climate Change Damage and Prevention Duties and
State Responsibility, , Leiden, The Netherlands: Koninklijke Brill NV, p94.

إلى إعادة هیكلة مرفق البیئة العالمیة  بما ١٩٩٢التي تم تبنیها في مؤتمر األمم المتحدة للبیئة والتنمیة المنعقد في ریو ٢١أجندة القرن دعت٢٠٩

ف أ ١٤دة یضمن تشجیع المشاركة العالمیة، والمرونة في توسیع تغطیته و إدارة  ذات طابع دیمقراطي وٕامكانیة التنبؤ بتدفق موارده ....انظر الما

٢١من أجندة القرن ٣٣من الفصل 
من اإلطاریة على "  یكون مرفق البیئة العالمیة التابع لكل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة ٣فقرة ٢١تنص المادة -٢١٠

بصورة مؤقتة  وفي هذا ١١لیة المالیة المشار إلیها في المادة للبیئة والبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر، الكیان الدولي الذي یعهد إلیه بتشغیل اآل

"، و ١١الصدد، یعاد تشكیل هیكل مرفق البیئة العالمیة على النحو المناسب وتصبح عضویته ، لتمكینه من الوفاء بالمتطلبات الواردة في المادة 

ناً ومتواز عادالً فراها في اآللیة المالیة وهي " تمثل جمیع األطراف تمثیالً من االطاریة على المتطلبات التي ینبغي توا٢في الفقرة١١تنص المادة 

ا".نهفي اآللیة المالیة ضمن نظام شفاف إلدارة شؤو
211 - Markus Ehrmann,(1997), Die Globale Umweltfazilität (GEF), zaoerv, Max-Planck-Institut für ausländisches
öffentliches Recht und Völkerrecht ,p 613.
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دولة، وبعد سنتین وسبع ٧٣إعادة هیكلة المرفق بمفاوضات شاركت فیها وبالفعل بدأت عملیة

اتفقت الدول المشاركة على نص جدید و، ١٩٩٤اجتماعات اختتمت هذه المفاوضات في جنیف آذار من عام 

هیكلته"  وفي نفس الوقت اتفقت الدول المعادةالعالمیةالبیئةمرفقإنشاءیحكم عمل الصندوق هو " وثیقة

.١٩٩٨٢١٢-١٩٩٤ملیون دوالر للفترة من عام ٢بمانحة على تجدید موارد المرفق ال

، حیث تم وٕانصافاً ومع هیكلة مرفق البیئة أصبح كیان أكثر استقاللیة مع نظام للتصویت أكثر عدالً 

ق بشفافیة ، ومع ذلك مازالت الدول النامیة توجه انتقادات للمرفق تتعل٢١٣األخذ بنظام" أغلبیة مضاعفة الترجیح"

.٢١٤وكفاءة عمله ،ولكن توقفت مطالب الدول النامیة بإنشاء مؤسسة جدیدة

الفرع الثاني

العالمیةالبیئةمرفقوظیفة

واالتفاقیاتالعالمیةالبیئیةالقضایالمعالجةالرئیسیةاألطرافالمتعددةالتمویلآلیةمرفق البیئة دیع

المساعدات المقدمة من المرفق أساسیة، لالرتقاء وتعزیز أهداف دتعإذ،٢١٥المقابلةاألطرافالمتعددةئیةیالب

االتفاقیات البیئة الدولیة في الدول النامیة ، وتشجیع قضایا الحوكمة البیئیة ،ومساعدة الدول النامیة على دمج 

.٢١٦واستراتیجیاتهم للتنمیة المستدامة،وسیاساتهم،اعتبارات حمایة البیئة العالمیة في أنشطتهم

في البدایة وجه المرفق تمویله نحو أربع مجاالت (یسمیها المرفق مجاالت تركیز) وهي :تغیر المناخ، ف

المیاه الدولیة ، حفظ التنوع البیولوجي ،وحمایة طبقة األوزون.

هذه المجاالت تتوافق بشكل كبیر مع األولویات البیئة الرائدة لدبلوماسیین من ویرى دیفید فیكتور أنَّ 

لصناعیة، ولكنها ال تنسجم مع االهتمامات الملحة للدول (النامیة أساسًا )التي یعنى مرفق البیئة بتقدیم األمم ا

التغیر المناخي والتنوع البیولوجي في رأس األولویات لدى معظم الدول التمویل لها، ویتابع فیكتور قائًال :نجد أنَّ 

212 - David Freestone,OP CIT,2007, p 1081.
تتخذ القرارات في المجلس والجمعیة العمومیة لمرفق البیئة باتفاق اآلراء، وٕاذا تعذر التوصل التفاق في المجلس  یجوز ألي من أعضاء -٢١٣

تطلب تصویتًا رسمیًا بأغلبیة مضاعفة الترجیح أي بأصوات مؤیدة المجلس طلب التصویت على الموضوع رسمیًا أي "  یتم اتخاذ القرارات التي ت

% من مجموع المساهمات ."٦٠% من مجمل عدد  المشتركین  وأغلبیة بنسبة ٦٠تمثل أغلبیة بنسبة 

دولیة، ومن جهة أخرى على ویقوم هذا النظام على ركیزتین فمن جهة یقوم على القوة االقتصادیة للدولة حسب النظام السائدة في المنظمات المالیة ال

أسلوب أن لكل دولة صوت واحد حسب ما هو سائد في األمم المتحدة .للمزید أنظر:

- Laurence Boisson de Chazournes , OP CIT, 2005, p197.
214 - Roda Verheyen ,OP CIT, 2005 p 94.

٤،صGEF/A.3/6االستئماني لصندوق البیئة العالمیة ، الوثیقة موجز المفاوضات الخاصة بالعملیة الرابعة لتجدید موارد الصندوق -٢١٥
216 - Laurence Boisson De Chazournes, (2007), Technical And Financial Assistance, In: Daniel Bodansky, Jutta
Brunnée, Ellen Hey (Eds.),The Oxford Handbook Of International
Environmental Law. Oxford : Oxford University Press.P964.
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ي موارد مرفق البیئة ،لكن هاتین المسألتین منفصلتان عن الصناعیة ،ولهذا تستهلك هاتان المسألتان وحدهما ثلث

.٢١٧في البلدان النامیةأولویات التنمیة الحقیقیة ألكثر السكان فقراً 

وبتعدیل لوثیقة إنشائه ، ٢٠٠٢وبالتزامن مع جهود المرفق لتعزیز حمایة البیئة العالمیة قام المرفق عام 

التصحروالسیمااألراضي،تدهورتفویض المرفق وهما  ىإلنیأضاف بموجب هذا التعدیل مجالي تركیز جدید

.الثابتةالعضویةالملوثات، وأیضاً الغاباتوٕازالة

إلىالرامیةلألنشطةعلیهاالمتفقاإلضافیةالتكالیفمن وثیقة إنشاء المرفق على " ٣كما تنص المادة 

األنفةالتركیزبمحاورصلتهاقدرللتمویلمؤهلةالكیماویاتبإدارة شؤونیتعلقفیماالعالمیةالبیئیةالمنافعتحقیق

.(أي مجاالت التركیز الستة)"الذكر

ویمتاز التمویل الذي یوفره مرفق البیئة بعدد من المزایا وهي:

یعرف ،و ٢١٨میسرةبشروطالتمویلیةوالمواردتمویل میسر: من خالل تقدیم المنح -١

Gerdالدكتور ( Droesseبالحد ه كل أنواع التمویل التي تتضمن عنصر منحةبأنَّ :)التمویل المیسر

.الفنیة المقدمة للمشروعات و/أو البرامجفیه منح المساعدةبمااالدنى

the term “concessional financing” is used for all types of financing which have

such a minimum grant element, including grants for technical assistance and/or

projects or programs219.

التكالیفلتغطیةمواردالعالمیةالبیئةمرفقیقدمتمویل یغطي التكالیف اإلضافیة : -٢

مشروعإلىوطنیةمنافعذيمشروعبتحویلالمرتبطةالتكالیفأنذلكویعني،للمشروعاتاإلضافیة

.المرفقمنودعممساندةعلىتحصلأنیمكنالتيفالتكالیوحدهاهيعالمیةبیئیةمنافعلتحقیق

المجتمعتفیدالتيلألنشطةاختیارهفيالمعنيالبلدیقبلهالذيالعبءذلكاإلضافیةالتكالیفدوتع

.٢٢٠ذاتهالبلدببساطةتفیدالتيتلكمنالً دبالدولي

بتغیرالمعنيالمشروعةحالفيولنشرح مفهوم التكالیف اإلضافیة، سنسوق مثال عن تغیر المناخ، 

في»البدیل«السیناریوتكالیفبینالفرقأنهاعلىالمرفقیتحملهاالتياإلضافیةالتكالیفاحتسابیتمالمناخ،

».المعتادةالروتینیةبالطریقةالعمل«وسیناریوالمرفقمشاركةظل

في: عصام الزعیم ،التنمیة المستدامة مقاربة نقدیة عربیة: مدخل جدید إلى حق التنمیة ومحاولة ,دیفید فیكتور ،استعادة التنمیة المستدامة-٢١٧

.١١٦+١١٥ص٢٠٠٦:المركز العربي للدراسات اإلستراتیجیة،سوریا،دمشق،ترداد للتنمیة المستدامة المضیعةاس
من وثیقة إنشاء المرفق.٢انظر المادة -٢١٨

219 -Gerd Droesse,(2011),Modalities of Multilateral Concessional Financing, In :Gerd Droesse(Ed),Funds For
Multilateral Channels Of Concessional Financing, Philippines, Manila: Asian Development Bank,p179.

.١٥٧،ص١٩٩٨البیئة العالمیة، مرجع سابق،مرفق -٢٢٠
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الطاقةتولیدبشأنوطنيإنمائيهدفلتلبیةمتعددةتقنیاتاستخدامیمكنالمثال،سبیلفعلى

الدفیئةغازاتانبعاثاتوتفاديإضافیةتكلفةفیستلزمالفحممنبدالً ةالمتجددالطاقةتقنیاتاختیارأما،الكهربائیة

تولیدمثل(تكلفةاألقلالخیاربینالزیادةأوالفرقمرفقالمنالمنحوتغطي،ذلكبخالفإطالقهاسیتمكانالتي

.٢٢١)المتجددةالطاقةتقنیاتمثل(العالمیةللبیئةمفیدولكنهتكلفةأكثروخیار)الفحمبحرقالكهرباء

للمساعدةالمستهدفالمستوىإلىباإلضافةتوفیرهایتممالیةمواردأيتمویل جدید وٕاضافي: -٣

في اشتراط أن والسبب .٢٢٢اإلجماليالقوميالناتجمنالمائةفي٠,٧وقدرهاالمتحدة،لألممالرسمیةاإلنمائیة

یكون التمویل جدید وٕاضافي هو الرغبة بعدم توجیه الدول المتقدمة لموارد المساعدة اإلنمائیة الرسمیة القلیلة 

.٢٢٣،للوفاء بالتزاماتها في المعاهدات البیئة الجدیدة التي عقدت في ریو

لمنفعة متقدمة وتقدم تمویالً من دول الدول هذه اآللیة المالیة(المرفق) التي تمول أساساً ئولكن لماذا تنش

Boisson(أمثال الدكتورة الدول النامیة، یورد الفقهاء De Chazournes:عدد من األسباب وهي كالتالي (

مبدأ المسؤولیات المشتركة ولكن المتمایزة : والذي یعني أن جمیع الدول تتقاسم مسؤولیات مشتركة -١

على الدول المتقدمة مسؤولیة خاصة فهي إال أنَّ ،حالیة والمستقبلیةفي حمایة البیئة والمناخ لصالح األجیال ال

.٢٢٤وحدها من یلتزم بتقدیم مساعدات مالیة وفنیة للدول النامیة

تمویل المشاریع المرتبطة بحمایة المناخ ومكافحة ثقب األوزون وحفظ التنوع الحیوي یفید المجتمع إن -٢

واضح على السلع العامة الدولیة ،فالتدهور في الغالف الجوي وطبقة ، فالبیئة العالمیة هي مثال٢٢٥الدولي بأسره

األوزون والمحیطات یهدد حیاة البشر أینما كانوا ، كما أن حمایتهم تمثل منفعة لجمیع األجیال حاضراً 

"أن إدارة ٢٠٠٢أشار إعالن بیجین الصادر عن الجمعیة العمومیة الثانیة لمرفق البیئة في ،فقد٢٢٦ومستقبالً 

شؤون البیئة العالمیة تحقق المنافع لكافة البشر، ألننا نعیش في عالم متكامل یعتمد كل من أجزائه على األجزاء 

.األخرى"

حاجة كل من الدول النامیة والمتقدمة التخاذ خطوات جدیة لحمایة السلع العامة الدولیة(البیئة -٣

المالیة والفنیة من اجل التطبیق الفعال لالتفاقیات البیئة )،فالدول النامیة یعوزها في بعض األحیان المواردمثاالً 

مرفق البیئة العالمیة، صندوق البیئة العالمیة من األلف إلى الیاء دلیل صندوق البیئة العالمیة المُعّد لمنظمات المجتمع الدولي -٢٢١

.٥٣-٥٢،ص٢٠١١،
الوثیقة: ،مسردان للمصطلحات الرئیسیة،لجنة التفاوض الحكومیة الدولیة إلعداد صك عالمي ملزم قانونًا بشأن الزئبقانظر-٢٢٢

UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/14٢٩ص.
223 - Farhana Yamin and Joanna Depledge ,OP CIT,p276.
224 -Laurence BOISSON DE CHAZOURNES,OP CIT,2007, p948.
225 - Laurence BOISSON DE CHAZOURNES,IBID,2007,p949.
226 - Laurence BOISSON DE CHAZOURNES,IBID,2007,p959.
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الدولیة، ومن جانب أخر هناك المساهمة التاریخیة لدول المتقدمة في التراجع البیئي ومقدراتها المالیة والفنیة ، كل 

التقنیة والموارد هذه األمور تجعل تطبیق الدول النامیة لالتفاقیات البیئیة الدولیة یعتمد بالمقام األول على نقل

.٢٢٧المالیة من الدول المتقدمة إلى الدول النامیة

الفرع الثالث

القانوني لمرفق البیئة العالمیةتوصیفال

، حیث اختتمت مفاوضات إعادة هیكلة ١٩٩٤حضرت ثالث وسبعون دولة اجتماع جنیف في آذار 

ة المعاد هیكلته".المرفق، بقبول الدول المشاركة وثیقة "إنشاء مرفق البیئة العالمی

وتبنى تباعًا كل من البنك الدولي وبرنامج االمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج االمم المتحدة للبیئة هذه 

،وبالتالي هذه ٢٢٨الوثیقة بقرارات صادرة عن هیئاتهم المختصة وفقًا لقواعد وٕاجراءات هذه المؤسسات الثالث

ى نحو دائم بعد الموافقة المسبقة للدول على هذا اإلنشاء.المؤسسات هي التي أنشئت هذه اآللیة المالیة عل

أنَّ ذلكالبنك الدولي هو المنظمة الدولیة الوحید التي تستطیع إنشاء المرفق، ومن الجدیر بالذكر أنَّ 

لك عبارة عن برامج تابعة لألمم المتحدة ال تممابرنامج االمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج االمم المتحدة للبیئة ه

مؤسسات جدیدة .ةاالختصاصات القانونیة إلنشاء أی

ضروري إلظهار تضامنها وتعاونها دوتبني هذه المؤسسات لوثیقة إنشاء المرفق بقرارات صادرة عنها یع

consent"رضًا منها بااللتزام بالوثیقة "دفي سبیل تعزیز أهداف المرفق ، أما قبول الدول بالوثیقة ال یع to be

boundقًا لقانون المعاهدات، فهذا القبول مجرد من أي قیمة قانونیة، ولیس سوى شرط أولي لقرارات وف

.٢٢٩المنظمات التي أنشئت أو شجعت إنشاء المرفق

االعتماد الالحق لهذه -٢قبول الدول وثیقة إنشاء المرفق-١وعلیه فإن تشكیل المرفق قد مر بمرحلتین (

من ٣٤لذي یؤكد هذا التحلیل هو إجراءات التعدیل واإلنهاء الواردة في الفقرة الوثیقة من المؤسسات الثالث )، وا

227 - Laurence BOISSON DE CHAZOURNES,IBID,2007,p970.
أیار  ١٣في DP/1994/4اعتمد المجلس التنفیذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان الوثیقة في القرار  -٢٢٨

، واعتمد  مجلس المدیرین ١٩٩٤حزیران ١٨في SS.IV.1في القرار ، واعتمد  مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبیئة  الوثیقة١٩٩٤

١٩٩٤تموز ٧في ٤٨٧ووافق مجلس المحافظین على هذا االعتماد  في القرار١٩٩٤أیار عام ٢٤في ٩٤-٢التنفیذیین الوثیقة في القرار رقم  
229 - Laurence Boisson de Chazournes ,(1999),The Global Environment Facility Galaxy: Linkages among
Institutions , Max Planck Yearbook of United Nations Law,3, p 255.
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تمر هذه اإلجراءات بمرحلتین فهیئات المرفق ( المجلس + الجمعیة ) التي تتألف من ممثلي الدول إذ، ٢٣٠الوثیقة

قة من المؤسسات یجب ان توافق على التعدیل أو اإلنهاء وال یسري مفعول التعدیل أو اإلنهاء إال بعد مواف

.٢٣١الثالث

فظروف إنشاء المرفق تختلف عن تلك التي رافقت تشغیل المرحلة التجریبیة من عمر المرفق، ففي تلك 

الحالة نشأ المرفق كبرنامج تجریبي في كنف البنك الدولي، وبعدها دخل البنك في اتفاقات للتعاون على تحقیق 

.٢٣٢لبیئةلاالمم المتحدةائي وبرنامجاإلنماالمم المتحدةأهداف المرفق مع برنامج

أما بعد إعادة هیكلة المرفق، هناك ثالث مؤسسات شاركت في إنشاء المرفق المعاد هیكلته ( على الرغم 

من اختالف مراكزها القانونیة )، بعد أن تلقت موافقة وتأییدًا من الدول التي شاركت في مفاوضات إعادة الهیكلة .

:منظمة منشأة بموجب معاهدة أو صك هاالدولي مصطلح المنظمة الدولیة بأنَّ عرفت لجنة القانون وقد 

المنظماتویمكن أن تشمل العضویة في،ابهیحكمه القانون الدولي وتملك شخصیة قانونیة دولیة خاصة آخر

.٢٣٣الدولیة، باإلضافة إلى الدول، كیانات أخرى

ة دولیة وذلك لألسباب التالیة:مظلهذا التعریف السابق ال یعد مرفق البیئة منووفقاً 

فالمرفق لم ینشأ بموجب ،ال تعد وثیقة إنشاء المرفق معاهدة دولیة بین الدول منشئة لمنظمة دولیة-١

معاهدة دولیة بین دول، بما یشیر إلى عدم وجود نیة لهذه الدول بمنح المرفق شخصیة قانونیة متمایزة، تؤهله لعقد 

فعدد من الدول وخصوصًا الدول الصناعیة المتقدمة، عارضت وتحفظت ،٢٣٤همعاهدات دولیة ضمن مجال عمل

.٢٣٥على إنشاء منظمة جدیدة ،وعلیه استجاب التكوین القانوني للمرفق لهذه التحفظات 

legalال یملك المرفق الشخصیة القانونیة الدولیة(-٢ personality،( في المرفق لم األعضاءفالدول

.٢٣٦اختصاصهیة قانونیة خاصة به تعطیه أهلیة عقد اتفاقیات دولیة في مجال تكن راغبة بمنح المرفق شخص

من الوثیقة "یجوز للجمعیة العمومیة الموافقة باتفاق اآلراء على تعدیل أو إنهاء الوثیقة الحالیة بناء على توصیة من المجلس، ٣٤تنص الفقرة -٢٣٠

االعتبار وجهات نظر الهیئات التي تتولى إدارة الصندوق وتنفیذ مشروعاته ووجهات نظر القیم على الصندوق االستئماني، وذلك بعد أن تؤخذ في 

ماني ویسري مفعول التعدیل أو اإلنهاء بعد االعتماد من الهیئات التي تتولى إدارة الصندوق وتنفیذ مشروعاته ومن القیم على الصندوق  االستئ

وتنطبق أحكام هذه الفقرة على تعدیل أي ملحق لهذه الوثیقة ما لم ینص الملحق نفسه على خالف ذلك. "،ءات كل منهابموجب قواعد وٕاجرا
231 - Laurence Boisson de Chazournes ,OP CIT,1999, 256.

٩٤-٢أنظر الفقرة أ من قرار المدیرین التنفیذیین رقم -٢٣٢
.٢،صA/CN.4/L.778ولیة المنظمات الدولیة ،الوثیقة رقم :،مسؤ ٢٠١١أنظر لجنة القانون الدولي،-٢٣٣

234- Laurence Boisson de Chazournes ,OP CIT ,256.
235 - Laurence Boisson de Chazournes ,IBID,1999, 257.
236 - Laurence Boisson de Chazournes ,IBID ,256
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ق ال في إطار النظام فضمنًا بتوافر الشخصیة القانونیة للمر فوثیقة إنشاء المرفق ال تقر صراحة أو

م القانوني ال في إطار لنظاو الداخلي لدولة معینة (مثًال دولة مقر المرفق :الوالیات المتحدة األمریكیة)القانوني

الدولي.

لشخصیة اتمتع المرفق بالشخصیة القانونیة الدولیة یحرمه من المزایا التي تترتب على توافر هذه موعد

ومنها:

حق إبرام المعاهدات واالتفاقیات الدولیة في الحدود الالزمة لتحقیق أهداف الشخص الدولي.-أ

حق تحریك دعوى المسؤولیة الدولیة.-ب

في إطار النظم القانونیة الداخلیة للدول الحق في التعاقد مع األفراد العادیین ،وحق للشخص الدولي -ج

.٢٣٧تملك المنقوالت والعقارات 

، لم تكن هناك رغبة في إنشاء مؤسسات ١٩٩٢ویقول الدكتور "دیفید فریستون" في مؤتمر ریو في 

.٢٣٨المستقلةدولیة جدیدة ،فالمرفق ال یتمتع بوصف المنظمة الدولیة وال بالهیئة

Rodaوتؤكد على هذه الرؤیة الدكتورة ( Verheyen َّالمرفق لیس منظمة دولیة، وعلیه )، عندما تقول إن

فوثیقة إنشاء المرفق لیست معاهدة منشئة لمنظمة دولیة ، ،فإنه ال یحوز األهلیة القانونیة لعقد معاهدات ملزمة

یق من جانبها باإلضافة إلى أن الوثیقة ال تمنح المرفق أي فهذه الوثیقة قبلتها الدول ولكنها لم تخضع للتصد

.٢٣٩شخصیة قانونیة 

في النظام الدولي، وٕانما توجد حاالت متعددة لمؤسسات جدیدة أنشئت من فریدةوحالة المرفق لیست حالة 

النقد خالل تعاون منظمات دولیة دون تدخل من الدول، مثل معهد فیینا المشترك الذي أنشأه البنك وصندوق 

ومنظمة التنمیة والتعاون االقتصادي والبنك األوربي لإلنشاء والتعمیر وبنك التسویات الدولیة في فیینا ، ولكن 

functional)بالرغم من عدم تمتع المرفق بالشخصیة القانونیة إال أنه یتمتع بدرجة كبیرة من االستقالل الوظیفي 

autonomy)٢٤٠.

الفرع الرابع

.٢٣٣+٢٣٢،ص١٩٧٨صالح الدین عامر، مرجع سابق،-٢٣٧
238-" The Rio Conference did not want to create new institutions. Consequently, the GEF is not an international
organization nor even is it a separate legal entity." See - David Freestone ,OP CIT,2007, p 1088.
239 - Roda Verheyen, OP CIT, p95.
240 - Laurence Boisson de Chazournes ,OP CIT ,258.
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ة العالميهیئات مرفق البیئ

وفنیة.علمیةاستشاریةوهیئة، عامةوأمانةومجلسعمومیةجمعیةتتكون هیئات المرفق من

أوًال : الجمعیة العمومیة :

بلغ عدد الدول األعضاء وقدالمرفق، فيالمشتركةالدولكافةعنمندوبینمنالعمومیةالجمعیةتتألف

.٢٠١٠٢٤١حتى أیار عضواً ١٨١

كلمرةاجتماعاتهاالعمومیةالجمعیةوتعقدمناوب،ومندوبعنهواحدمندوبتعیینمشتركلكلویجوز

في نیودلهي، واالجتماع الرابع كان في ١٩٩٨كان االجتماع األول للجمعیة في نیسان و، ٢٤٢سنواتثالث

.٢٠١٠٢٤٣األرغواي في أیار 

:بالعامة ،المرفقیاساتس: استعراضأمن الوثیقة صالحیات الجمعیة وهي ١٤وقد حددت الفقرة 

.المجلسمنالمرفوعةالتقاریرأساسعلىالمرفقعملوتقییماستعراض

بناءالحالیةالوثیقةعلىالتعدیالتفيالنظرد:المرفق ، وعضویةأعضاءاستعراضفياالستمرارج:

.٢٤٤اآلراءاتفاقطریقعنعلیهاالموافقةبهدفالمجلسمنتوصیاتعلى

لس المرفق:ثانیًا: مج

عضوًا، یمثلون مجموعات المشتركین ٣٢هو الهیئة التنفیذیة الرئیسیة في المرفق ، ویتألف المجلس من 

من الدول المتقدمة وعضوین من ١٤عضوًا مع ١٦یجب أن یبلغ عدد الدول النامیة والتي یمثلها األعضاء ، 

.٢٤٥البلدان التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد سوقي

ع المجلس مرتین سنویًا عادة في الربیع و أواخر الخریف في "مقر األمانة"،  وقد تم إیراد هذا ویجتم

النص من أجل تجنب التكالیف الزائدة والمصاریف اإلداریة الناجمة عن عقد كل دورة في بلد مختلف.

/GEFالوثیقة  ،البیئة العالمیةمرفقالجمعیة العمومیة الرابعة لانظر -٢٤١ A.4/2٤ص
من وثیقة إنشاء مرفق البیئة العالمیة المعادة هیكلته١٣انظر الفقرة -٢٤٢
المجلس اتفق على عقد الجمعیة ثالث سنوات ، فانَّ من وثیقة المرفق  تنص على أن الجمعیة  تجتمع مرة كل ١٣الفقرة على الرغم من أنَّ -٢٤٣

.أنظرالعمومیة  بعد اختتام مفاوضات تجدید موارد المرفق التي تتم كل أربع سنوات مما یعني وجوب عقد اجتماعات الجمعیة كل أربع سنوات  ....

Laurence Boisson De Chazournes ,(2005),The Global Environment Facility (GEF): A Unique and Crucial
Institution, Review of European Community and International Environmental Law, 14 (3),p197.

٢٠٠٦والثاني في ٢٠٠٢من الوثیقة وقد جرى تعدیالن للوثیقة األول في ٣٤حول إجراءات تعدیل الوثیقة أنظر الفقرة -٢٤٤
من الوثیقة١٦الفقرة -٢٤٥
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حد أعضاء المجلس تأشیرة دخول لحضور أرفضت الوالیات المتحدة إعطاء ٢٠٠٣وفي عام 

بداء الرأي في هذه القضیة ، إب من نائب رئیس البنك الدولي للشؤون القانونیة لِ جتماعات المجلس، وقد طُ ا

أعضاء المجلس لیس لهم وضع دبلوماسي خاص، وبالتالي یخضعون لمتطلبات منح التأشیرة العادیة فأوضح أنَّ 

في الوالیات المتحدة .

من الوثیقة بما یسمح ١٧، على تعدیل الفقرة ٢٠٠٦یة في وعلى اثر هذه القضیة وافقت الجمعیة العموم

.٢٤٦للمجلس باالنعقاد في مكان أخر غیر مقر األمانة إذا قرر  ذلك المجلس

ویمارس المجلس مجموعة من االختصاصات منها:

.وأهدافهعملهونطاقبأغراضهیتعلقفیماالمرفقعملاستعراضعلىالمواظبةأ:

تخضعومشروعاتهعملیاتهواستراتیجیاتوبرامجهالعالمیةمرفق البیئةتسیاساأنمنالتأكدب:

المنتظمین.والتقییمللمتابعة

الصندوقمنالمالیةالمواردتوفرمدىواستعراضالعالمیة،البیئةمرفقأموالاستخداماتتوجیهج:

المالیةدالموار تعبئةفيالقّیممعوالتعاونالعالمیة،البیئةلمرفقاالستئماني

.٢٤٧أغراض المرفقلتحقیقمالئمةتكونقدالتياألخرىبالوظائفالقیامد:

تتخذ القرارات في المجلس والجمعیة العمومیة باتفاق اآلراء، وٕاذا تعذر التوصل التفاق في المجلس  

تتطلبالتيالقراراترسمیًا أي "  یتم اتخاذالموضوععلىالتصویتطلبالمجلسمن أعضاءأليیجوز

المشتركینعددمجمل% من٦٠بنسبة أغلبیةتمثلمؤیدةبأصواتبأغلبیة مضاعفة الترجیح أيرسمیاً تصویتاً 

".٢٤٨المساهماتمجموعمن%٦٠بنسبةوأغلبیة

ویقوم هذا النظام على ركیزتین فمن جهة یقوم على القوة االقتصادیة للدولة حسب النظام السائدة في 

لدولیة، ومن جهة أخرى على أسلوب أن لكل دولة صوت واحد حسب ما هو سائد في األمم المنظمات المالیة ا

.٢٤٩المتحدة

ثالثًا : األمانة العامة :

246 - David Freestone ,OP CIT,2007, p 1090-1091.
من الوثیقة ٢٠الفقرة -٢٤٧
من الوثیقة ٢٥الفقرة -٢٤٨

249- Laurence Boisson de Chazournes , OP CIT, 2005, p197.
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وعلى الرغم من مساندة والمجلس،العمومیةالجمعیةإلىالتقاریروترفعالخدماتالعامةاألمانةتقدم

وفعالیتها وال تخضع ألي رقابة أو وظائفهااستقاللیةإطاريفتعمل، فإنها٢٥٠إداریاً العامةالبنك الدولي لألمانة

.٢٥١إشراف منه 

فياألولالتنفیذيالمسؤولالمجلسالمرفق ، وُیعینرئیس/٢٥٢األولالتنفیذيویرأس األمانة المسؤول

رةإداتتولىالتيالهیئاتمنمشتركةتوصیةعلىبناءوذلك،٢٥٣سنواتثالثلمدةالتفرغأساسعلىمنصبه

٢٥٤.مشروعاتهوتنفیذالصندوق

وصرفهمالعامةاألمانةموظفيجهازعناصروتعیینتنظیماألول، مسؤولیةالتنفیذيالمسؤولویتولى

.لوظائفهاالعامةاألمانةأداءعنالمجلسأماممسئوالً األولالمسؤول التنفیذيویكونالخدمة،من

العمومیةالجمعیةلقراراتالفعالالتنفیذ-١:التالیة منهائفبالوظاعن المجلسنیابةالعامةاألمانةوتقوم

االتفاقیات المشارسكرتاریاتوخاصةالصلة،ذاتاألخرىالدولیةالهیئاتسكرتاریاتمعالتنسیق-٢والمجلس 

المتعددوصندوقهلطبقة األوزونالُمستنفدةبالموادالمتعلقمونتلایربروتوكول، و سكرتاریات٦الفقرة فيإلیها

والسیماخطیر،تصحرأو/وجفافتعاني منالتيالبلدانفيالتصحرلمكافحةالمتحدةاألممواتفاقیةاألطراف

.٢٥٥بمسؤولیاتهاالضطالعمنلتمكینهالصلةذاتالمعلوماتبكافةالقّیمتزوید-٣أفریقیا في

الكیمیائیة، وفریقوالموادلمناخاالمعني بتغیرالفریقمنهامختلفة،عملفرقالعامةاألمانةوتضم

.العملواستراتیجیةبالعملیاتالمعنيوالفریقالخارجیة،وفریق الشؤونالطبیعیة،الموارد

:والفنیةالعلمیةاالستشاریةرابعًا : الهیئة

حصولها على االستقاللیة بعض اآللیات المالیة الجدیدة تعتمد على الخدمات اإلداریة  لمنظمات دولیة قائمة،  باعتبارها خطوة مؤقتة نحو -٢٥٠

دخل الصندوق في اتفاقیة خدمات إداریة  مع منظمة ٢٠٠٢الصندوق العالمي  لإلیدز ومرض السل و المالریا عام ئعندما انشالكاملة ، فمثالً 

اقیة من البدء بأنشطته بسرعة ، مكنته هذه االتفوقدتقدم المنظمة بموجب هذه االتفاقیة عدد من الخدمات اإلداریة للصندوق، والصحة العالمیة ، 

عن  إلغاء االتفاقیة لیصبح مؤسسة مستقلة كانون أول١٩دوق أراد من هذه االتفاقیة أن تكون مؤقتة ،وبالفعل فقد أعلن الصندوق في نولكن الص

للمزید أنظر: ،٢٠٠٩كانون الثاني ١ابتداء من إداریاً 
251 - Laurence Boisson de Chazournes , OP CIT, 2005, p 197.

٢٠٠٦كان المسؤول التنفیذي للمرفق المصري محمد العشري  ثم خلفه الكندي  لین كود ثم في عام ٢٠٠٣منذ تأسیس المرفق وحتى عام -٢٥٢

Moniqueالفرنسیة   Barbut:أنظر

David Freestone ، OP CIT,2007,p 1089 .
" یعین المجلس المسؤول التنفیذي األول في ٢٠١٠م للجمعیة العمومیة المنعقدة في البارغواي  دِ بموجب تعدیل مقترح لوثیقة إنشاء المرفق قُ -٢٥٣

/GEFمنصبه على أساس التفرغ لمدة أربع سنوات، ویجوز للمجلس إعادة تعیین المسؤول التنفیذي األول لمدة إضافیة واحدة"  انظر الوثیقة   

A.4/9
من الوثیقة. ٢١الفقرة -٢٥٤
من الوثیقة .٢١قرة الف-٢٥٥
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وهي هیئة استشاریة للمرفق، تقدم له استشارت علمیة وفنیة فیما یتعلق ببرامج واستراتیجیات المرفق، 

خبیر معترف بهم دولیًا في المجاالت الرئیسیة لعمل المرفق وهي التنوع الحیوي واألمن الحیوي ١٥تتألف من و 

وٕادارة المیاه العذبة والساحلیة واإلدارة المستدامة لألرض والملوثات العضویة الدائمة وٕادارة النظم البیئیة المتكاملة 

٢٥٦.

وعلىالدوليوالبنكاإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجمعاوربالتشللبیئة،المتحدةاألممبرنامجو یقوم

للمرفق، استشاریةكهیئةوالفنیةالعلمیةاالستشاریةیضعها المجلس بإنشاء الهیئةالتيوالمعاییراإلرشاداتأساس

.٢٥٧الهیئةلهذهالالزمةالسكرتاریةللبیئةالمتحدةاألممبرنامجویتیح

المطلب الثاني

ؤولیات الجدیدة المترتبة على البنك الدولي بموجب إنشاء مرفق البیئة العالمیةالمهام والمس

لقد أدى إنشاء البنك الدولي لمرفق البیئة العالمیة ،إلى ترتیب مسؤولیات وواجبات جدیدة على البنك 

على القّیمته الدولي، وتنقسم هذه المسؤولیات إجماًال، إلى نوعین: أوًال: المسؤولیة المترتبة على البنك بصف

الصندوق االستئماني لمرفق البیئة ،وثانیًا: المسؤولیة المترتبة على البنك بصفته أحد الوكاالت المنفذة لمشاریع 

المرفق.

الفرع األول

م على الصندوق االستئماني لمرفق البیئةالبنك الدولي بصفته قیّ مسؤولیات 

صنادیق االستئمانیة في القانون الدولي العام ،ثم في هذا الفرع سوف نتطرق لدراسة المبادئ العامة لل

.البنك الدولي بصفته قیم على الصندوق االستئماني لمرفق البیئةواجباتنركز الحدیث على 

:٢٥٨أوًال: المبادئ العامة للصنادیق االستئمانیة في القانون الدولي

256-David Freestone ، OP CIT,2007, p 1096.
من الوثیقة .٢٤الفقرة -٢٥٧

إلى بالنسبة لهذا الموضوع توجد ندرة في األبحاث التي تناولته، فقد بحث كثیرا عن مراجع لهذا الموضوع ولكنني لم أجد إال باحث واحد تطرق ٢٥٨-

ILIASفي القانون الدولي وهو"المبادئ العامة للصنادیق االستئمانیة  BANTEKAS أما األبحاث التي تناولت الصنادیق االستئمانیة  كال على ،"

بعنوان BANTEKASفهي كثیرة ومتنوعة ،وبناء علیه فقد اعتمدنا في هذا الجزء  من البحث بشكل شبه كامل  على بحث للدكتورةحد

BANTEKASللقانون الدولي العام. وألجل الفائدة العلمیة سأذكر بعض من أبحاث الدكتور "الصنادیق االستئمانیة " في موسوعة ماكس بالنك

حول الصنادیق االستئمانیة في القانون الدولي وهي كالتالي:
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تشكلت بغالبیتها عن طریق ها: صنادیقتعرف الصنادیق االستئمانیة بأنَّ المفهوم والخصائص:-أ

ینشأ الصندوق باتفاق بین مدیر أو ومن النشاطات والفعالیات، مجموعةمساهمات من مانح أو أكثر ، لدعم 

على الصندوق والمانحین ،دون ضرورة تحدید المنتفع أو المنتفعین من الصندوق باالسم، والمانح قد یكون القّیم

دولة أو منظمة دولیة أو كیان خاص.

وغالبیة الصنادیق االستئمانیة الدولیة حالیًا ترتبط بالتنمیة الدولیة ،ومدارة من البنك الدولي أو مجموعة 

تقدر الصنادیق االستئمانیة المدارة إذالبنك أو األمم المتحدة أو بنوك التنمیة لصالح مانحین متعددي األطراف ،

باآلالف.ىمن البنك الدولي وبنوك التنمیة األخر 

writtenالرغم من أن معظم الصنادیق تشكلت من خالل تعهدات مكتوبة (وعلى pledges من الهیئة (

التي تتولى إدارة الصندوق ،فإن بعض هذه الصنادیق تأسس بمعاهدات متعددة األطراف كما في حالة الصندوق 

لطریقة اإلضافیة األخرى ،أما ا٢٥٩الدولیةالجنائیةللمحكمةاألساسيرومانظاممن ٧٩للمادة الذي نشأ وفقاً 

Iraqصندوق تعویض العراق(ئالذي أنش٦٨٧إلنشاء الصنادیق فهي قرارات مجلس األمن مثل القرار 

Compensation Fund.(

:يوتمتاز الصنادیق االستئمانیة بعدد من المزایا المشتركة وهي كالتال

وجود اتفاقیة رسمیة، ةالرغم من عدم ضرور علىالقّیم: تستند الصنادیق على اتفاقیة بین المانحین و أوالً 

فمذكرة تفاهم كافیة إلنشاء الصندوق.

.ال ینشئ الصندوق االستئماني حقوق وال یفرض التزامات على الطرف الغیرثانیًا:

البنكأصول(الموارد) الصندوق باألمانة ، فهو لیس المالك الحقیقي لهذه األصول ، "فالقّیمیحوز ثالثًا:

التيوالمبالغواألصولاألموالباألمانةقانونيكمالكیحفظالبیئةلمرفقاالستئمانيقالصندو علىمقیبصفته

1- Ilias Bantekas,( last updated October 2010), Trust Funds. Max Planck encyclopedia of Public
International Law , Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law,
Heidelberg and Oxford University Press.

2- I BANTEKAS ‘Trust Funds under International Law: Trustee Obligations of the United Nations and
International Development Banks’ (TMC Asser Press The Hague 2009).

3- I BANTEKAS ‘Natural Resource Revenue Sharing Schemes (Trust Funds) in International Law’
(2005) 52 NILR 31–56.

4- Ilias Bantekas,2011-the emergence of the intergovernmental trust in international law. The British Year
Book of International Law, Oxford University Press

صندوق استئماني بقرار من جمعیة الدول األطراف ئمن نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة " ینش٧٩من المادة ١تنص الفقرة -٢٥٩

لصالح المجني علیهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ولصالح أسر المجني علیم".
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،كما أن هذه األصول تبقى منفصلة عن بقیة أصول ٢٦٠"العالمیةالبیئةلمرفقاالستئمانيالصندوقمنهایتكون

الذي یتولى إدارته ، فالمساعدة المالیة المقدمة ، فموارد مرفق البیئة تبقى منفصلة عن موارد البنك ٢٦١القّیموموارد 

.٢٦٢من المرفق للدول النامیة تبقى منفصلة ومتمایزة عن تلك التي یقدمها البنك

ال یتمتع ة، فمرفق البیئ٢٦٣لیس بالضرورة أن یحوز الصندوق الشخصیة القانونیة(دولیة أو وطنیة)رابعًا:

انة المرفق عقد اتفاقیات قانونیة ملزمة تتعلق باستخدام موارد أمعبالشخصیة القانونیة، وبناء علیه ال تستطی

.٢٦٤لك القانوني لموارد المرفقا(البنك) باعتباره المالقّیممنحت هذه األهلیة إلى إذالمرفق، 

التطور التاریخي وأهداف الصنادیق االستئمانیة:

یات المتحدة بعد نهایة الحرب العالمیة على الرغم من أن من منح إعادة األعمار الثنائیة التي قدمتها الوال

ات من یالثانیة إلى حلفائها األوربیین حملت بعض خصائص الصنادیق االستئمانیة ، فانه فقط مع بدایة الستین

multi-donorالقرن المنصرم بدأت الترتیبات متعددة المانحین( arrangements وبإدارة البنك الدولي بالظهور (

من ١٩٦٠تنمویة معینة في البلدان النامیة، وأول صندوق من هذا النوع انشأ في عاممن اجل معالجة مشاكل 

Indusحوض السند (تطویراجل التمویل المشترك لمشروع  Basin Project٢٦٥) في الباكستان.

ثم تبعه في نفس الفترة أن قام البنك الدولي بالتصرف كوكالة منفذة لمشاریع المساعدة الفنیة المقدمة من 

نجم عنها إنشاء فات فقد شهدت والدة مبادرات كبرى متعددة األطرایرنامج االمم المتحدة اإلنمائي، أما السبعینب

تحت إدارة وقوامة مشتركة للبنك الدولي ووكاالت األمم المتحدة ذات الصلة منها استئمانیهعدة صنادیق 

).الدولیةالزراعیةللبحوثاالستشاریةالمجموعةمثال(

دور القیم على الصندوق االستئماني لمرفق البیئة العالمیة  ومسؤولیاته االئتمانیة)  لوثیقة إنشاء بملحق ب (المعنون من ال١انظر المادة -٢٦٠

المرفق المعاد هیكلته.  
إنشائه على م(البنك) بموجب اتفاقیة نه تطبق االمتیازات والحصانات المعطاة للقیّ إعلى الرغم من هذا االنفصال بین موارد البنك والمرفق ف-٢٦١

من الملحق ب من الوثیقة).١٣أموال وأصول ومحفوظات ودخل وعملیات ومعامالت الصندوق االستئماني(المادة 
262 - Sophie Smyth,(2010), A Practical Guide to Creating a Collective Financing Effort to Save the World: The
Global Environment Facility Experience , in: Gerd Droesse (ed), Funds for Development Multilateral Channels
of Concessional Financing, Philippines ,Manila :Asian Development Bank,p502.
263 - Ilias Bantekas,OP CIT,( last updated October 2010).
264 - Sophie Smyth, OP CIT,2010,p507.

ووضع التوقیع على قع كل من الهند وباكستان والبنك الدولي معاهدة میاه السند، التي تحكم استغالل میاه النهر المذكور،و ١٩٦٠في أیلول -٢٦٥

ملیون دوالر (زید ٩٠٠لنزاع طویل بین الهند وباكستان ،وبموجب المعاهدة تم تأسیس صندوق تطویر حوض السند برأس مال مقداره المعاهدة حداً 

ملیون دوالر)لتمویل إقامة مرافق للري وأعمال أخرى ضروریة في باكستان لتمكینها من استغالل حصتها من میاه ٣٠٠ضافي مقداره فیما بعد بمبلغ أ

النهر. انظر.....

.٢١٦ص،٢٠٠٤ماركو فیروني واشوكا مودي،مرجع سابق،
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االستئمانیة قات فقد شهدت انطالقة الصنادیق االستئمانیة االستشاریة والصنادییات والتسعینیلثمانینأما ا

free-standingوحیدة الهدف( single purpose trust funds، (مكنت االولى البنك من طلب مساعدات و

فقیات إنشائها مثل صندوق التثقیفقد أنشئت لتمویل أنشطة معینة في اتفاةمن المستشارین والخبراء أما الثانی

االستئماني النرویجي.

حالین أو مستقبلیین في مجاالت معینة، وقد یكون نتقدم الصنادیق االستئمانیة مساعداتها إلى منتفعیو 

هؤالء المنتفعین دوًال أو كیانات أخرى( أفراد أو منظمات).

technicalداف الفنیة واإلجرائیة(وتتنوع أهداف الصنادیق االستئمانیة، بین صنادیق ذات األه or

procedural functions.أو تلك الصنادیق ذات األهداف المادیة الموضوعیة ،(

والمثال على الفئة األول من هذه  الصنادیق هو الصندوق الذي أنشأه األمین العام لألمم المتحدة 

، أما الفئة الثانیة من ٢٦٦البحارلقانونةالدولیالمحكمةطریقعنمنازعاتهاتسویةفيالدولمساعدةألغراض

تهدف هذه الصنادیق إذهذه الصنادیق فتندرج ضمنها الصنادیق االستئمانیة البیئة ذات األجندة الموضوعیة، 

ئة، وهكذا فالمعاهدات البیئیة إما أن تنشیالمعاهدات البیئتلاللتزاماللمساعدة الدول النامیة على تطبیق واالمتثا

ئمانیة جدیدة ومستقلة أو تستفید من صنادیق قائمة ، والمثال على الحالة األخیرة مرفق البیئة العالمیة صنادیق است

الذي أسندت كل من االتفاقیة اإلطاریة واتفاقیة التنوع الحیوي إلیه مهمة آلیة تقدیم مساعدات التطبیق واالمتثال 

إلیهم.

تخفیض -ستئمانیة وفي مجاالت متعددة منها: أویدیر البنك الدولي مجموعة كبیرة من الصنادیق اال

البیئة والزراعة المستدامة (مرفق البیئة -) ببالدیونالمثقلةالفقیرةالبلداندیونتخفیضمبادرةالدیون وأعبائها(

تخفیض الفقر والتنمیة -الصحة والتنمیة البشریة(البرنامج اإلفریقي للقضاء على شلل األطفال) د-العالمیة) ج

بناء القدرات والخدمات االستشاریة الفنیة -الجتماعیة (الصندوق االستئماني الستراتیجیة تخفیض الفقر) ها

يأنشطة ما بعد النزاعات و إعادة اإلعمار ( الصندوق االستئمان-(صندوق تنمیة الموارد البشریة والسیاسات) و

برنامج المیاه والصحة).تطویر البنیة التحتیة والقطاع الخاص(-إلعمار أفغانستان) ز

الفرع الثاني

الصندوق االستئماني لمرفق البیئةم على واجبات البنك الدولي بصفته قیّ 

.٢٦. صA/56/58/Add). الوثیقة رقم ٢٠٠١تقریر األمین العام ، المحیطات وقانون البحار (-٢٦٦
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المستمدة وفقًا لمجموعة من القواعد القانونیة ةلمرفق البیئ٢٦٧االستئمانيالصندوقیدیر البنك الدولي 

من:

.بمقتضاهاالمرفقلسمجا یتخذهأنیمكنالتيوالقراراتالمرفقإنشاءوثیقة-أ

القّیمقواعد، والتي تسمى ب :"وقراراتهوقواعدهالداخليونظامهء البنك الدولي لإلنشاء والتعمیرإنشااتفاقیة-ب

.٢٦٨"االستئمانيالصندوقعلى

:خاصةبصفةالصندوقعلىالقّیممسؤولیاتوتتضمن

(عملیة تجدید ٢٦٩الغرضلهذاالالزمةتیباتوالتر الدراساتوٕاعداداالستئمانيللصندوقالمواردتعبئة-أ

هذهتجدیدویتم،٢٧٠المانحةالبلدانمساهماتمنالمشروعاتالمرفقبهندیساالذيالتمویلویأتيالموارد): 

.سنواتأربعكلمرةالمالیةالمساهمات

١٩٩١عامفيمن عمر المرفق التجریبیةللمرحلةدوالرملیاربلغتالتيالمبدئیةالمساهمةبأنعلماً 

.٢٧١المرفقمواردلتجدید)٢٠١٤-٢٠١٠(الخامسةالدورةفيدوالرملیار٤،٢٥إلىكبیرةبدرجةارتفعتقد

بعملیة تجدید موارد المرفق بناء على طلب من مجلس المرفق القّیممن الوثیقة، یبادر ١٠ووفقًا للمادة 

.٢٧٢وارد الالزمة للمرفقمن اجل تعبئة المالقّیمالذي یتحمل مسؤولیة التعاون مع 

ففي عملیة تجدید الموارد الخامسة للمرفق طلب مجلس المرفق بالتعاون مع المسؤول التنفیذي األول 

على الصندوق االستئماني البدء في القّیم، من البنك الدولي بصفته ٢٠٠٨تشرین الثاني ٢٨رئیس المرفق في 

وأمانة القّیمصندوق االستئماني للمرفق ، وبناء على ذلك دعا المفاوضات بشأن العملیة الخامسة لتجدید موارد ال

في واشنطن بغیة وضع خطة ٢٠٠٨تشرین الثاني ١٤المرفق المشتركین المحتملین إلى اجتماع أولي في 

باریس في آذارفيجتماعابابتدأت مواردتجدیدتم عقد عدة اجتماعات ومفاوضات تجدید موارد المرفق، 

.٢٧٣٢٠١٠٢٧٤أیار١٢ضًا في باریسوانتهت أی٢٠٠٩

أي إشارة فیما بعد  للصندوق االستئماني(في هذه الفقرة فقط) فإنها تعني الصندوق االستئماني لمرفق البیئة العالمیة.   -٢٦٧
من الملحق ب لوثیقة إنشاء المرفق المعاد هیكلته.٣انظر المادة -٢٦٨
هیكلته.  فقرةأ من الملحق ب لوثیقة إنشاء المرفق المعاد٤انظر المادة -٢٦٩
تعتبر المساهمات في الصندوق االستئماني إحدى الطرق أمام الحكومات للوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقیات البیئة العالمیة.و-٢٧٠
.٨،ص٢٠١١مرفق البیئة العالمیة ،مرجع سابق،-٢٧١

272 - Sophie Smyth ,OP CIT,2010,p514-515.
تشرین ١٣في باریس و ٢٠٠٩في واشنطن ،وتشرین األول ٢٠٠٩في باریس ،وحزیران ٢٠٠٩ذار عقدت ستة اجتماعات تجدید موارد: في آ٢٧٣

.في باریس٢٠١٠أیار ١٢و ،في روم٢٠١٠آذار ١٠-٩و ،في واشنطن ٢٠٠٩الثاني 
.٣، صGEF/A.4/7موجز مفاوضات العملیة الخامسة لتجدید موارد الصندوق االستئماني لصندوق البیئة العالمیة ، الوثیقة -٢٧٤
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ویحضر اجتماعات تجدید الموارد ممثلین عن الدول األعضاء التي ستساهم في عملیة تجدید الموارد 

ولهذه الدول حق المشاركة في المناقشات واتخاذ القرارات، كما یحضر أیضًا ممثلین عن الدول األعضاء في 

.٢٧٥)observersارد فهؤالء یحضرون بصفة مراقبین(المرفق ولكن لیسوا مساهمین في عملیة تجدید المو 

المواردتجدید(قرار)وثیقةعلىالمشتركونیوافقوبعد االنتهاء من هذه االجتماعات 

)Replenishment Resolution(،للبنكویقدمالمرفقمجلسیبحثهالدولي،البنكمنقرارشكلیأخذالذي

للبنكالتنفیذیینالمدیرینجانبمنالعتمادهتمهیداً للمرفق،مانياالستئالصندوقعلىالقّیمبصفتهالدولي،

تجدیدعملیةإطارفيتتاحالتيالمواردبإدارةالمرفق،علىالقّیمبصفتهالدولي،البنكتخویلوبالتالي، الدولي

.٢٧٦الموارد

التيللهیئاتاألموالودفعالسائلةأصولهاستثمارشاملةاالستئماني،للصندوقالمالیةباإلدارةالقیام-ب

(وهي ثالث وكاالت منفذة البنك الدولي وبرنامج البیئة والبرنامج العالمیةالبیئةمرفقمشروعاتوتنفیذإدارةتتولى

األفریقيوالبنكللتنمیةاالسیويالبنك(وهي عدة هیئات منهالهاالفعليبالتنفیذتقومالتيوالهیئاتاإلنمائي)

والزراعةلألغذیةالمتحدةاالممومنظمةالزراعیةللتنمیةالدولیةوالصندوقوالتعمیرلإلنشاءألوربياوالبنكللتنمیة

.٢٧٧االستئمانيالصندوقمواردواستخدامباستثماریتعلقفیماالمالیةالتقاریروٕاعدادـخرون )،آو 

رى  ألسباب منها:مرفق البیئة مفهوم جدید ومتمایز عن باقي الصنادیق االستئمانیة األخدویع

(البنك) حریة التصرف فیما یتعلق بتخصیص موارد المرفق، وبدًال من ذلك القّیمأوًال: ألنه ال یعطي 

یعطي هذا الحق لهیئة جماعیة تمثل أعضاء المرفق (مجلس المرفق).

یم) ،ومهمة ثانیًا: وجود تمییز واضح بین اإلدارة المالیة للصندوق (وهذه اإلدارة مسندة للبنك بصفته ق

تحدید وتقییم والرقابة و اإلشراف على المشاریع الممولة من الصندوق(وهذا الدور مسند إلى ثالثة وسطاء یعرفون 

.٢٧٨بالوكاالت المنفذة أحداها البنك الدولي)

علىالقّیملقواعدوفقاً مراجعتهاوٕاتاحةاالستئمانيللصندوقالمالئمةوالحساباتالسجالتمسك-ج

.٢٧٩االستئمانيالصندوق

275 - Sophie Smyth ,OP CIT,2010, p514.
.٩-٧،صGEF/A.3/6موجز المفاوضات الخاصة بالعملیة ا لرابعة لتجدید موارد الصندوق االستئماني لصندوق البیئة العالمیة ، الوثیقة -٢٧٦
فقرة ب من الملحق ب لوثیقة إنشاء المرفق المعاد هیكلته.٤انظر المادة -٢٧٧

278- Sophie Smyth ,OP CIT,2010,p503.
فقرة ج من الملحق ب لوثیقة إنشاء المرفق المعاد هیكلته.  ٤انظر المادة -٢٧٩
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المجلسقراراتبیناختالفوجود،االستئمانيالصندوقعلى"أي البنك"القّیمأوللمجلسظهرٕاذاو 

.٢٨٠االختالفتفاديبهدفبعضهمامعالقّیمو المجلسیتشاوراالستئماني،الصندوقعلىالقّیموقواعد

الفرع الثاني

صفته وكالة منفذة لمشاریع المرفقالبنك ب

وتنفیذالمرفقإدارةتتولىهیئاتثالثتوجدمن وثیقة إنشاء المرفق ،٢٢للفقرة وفقاً 

implementing(مشروعاته agencies(والبنكللبیئةالمتحدةاألمموبرنامجاإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجهي

.الدولي

فيبماالعالمیة،البیئةقمرفیمولهاالتيأنشطتهاعنالمرفقمجلسأماممسؤولةالهیئاتهذهوتكون

.المجلسوقراراتواالستراتیجیاتالعملیاتسیاساتتنفیذوعنالصندوق،مشروعاتتكالیفوفعالیةإعدادذلك

area(اختصاصمجالهیئةلكلیكونالمرفقإنشاءوثیقةوبحسب  of competence(مرفقداخلمعین

وثیقةمندالالملحقعلیهاینصالتيالتعاونمبادئأساسىعلعقدهیتمالهیئاتبین٢٨١التفاقوفقاً ، البیئة

.المرفقإنشاء

مجال اختصاص كل هیئة وهي المرفقإنشاءوثیقةمندالالملحقمن ١١وبالفعل فقد حددت الفقرة 

:يكالتال

القدراتیةتنملبرامجوخاصةالفنیة،المساعدةتقدیمفيالمتخصص: وهواإلنمائيالمتحدةاألممبرنامج-١

.الفنیةبالمساعدةالمعنیةوالمشروعات

مستمدةووالیةتفویضاً الممنوحةالمتحدةاألممفيالوحیدةالمنظمةهو:للبیئةالمتحدةاألممبرنامج-٢

هذاویقدم.بالبیئةاألساسيعملهاأنشطةوترتبطالبیئة،مجالفيالمتحدةاألممعمللتنسیقالعامةالجمعیةمن

العلميالتحلیلتطویرو تحفیزخاللمنوالسیماالصلة،ذاتالخبراتمنمجموعة العالمیةالبیئةلمرفقنامجالبر 

.٢٨٢المرفقیمولهاالتياألنشطةفيالبیئیةاإلدارةتقدموتحقیقوالفني

من الملحق ب لوثیقة إنشاء المرفق المعاد هیكلته.    ١٢انظر المادة -٢٨٠
، حدد دور كل منها في المرفق ، جریبیة اتفاقاً وقعت الهیئات الثالث المسؤولة عن إدارة المرفق في المرحلة الت١٩٩١تشرین الثاني من عام -٢٨١

١٩٩١وعندما أعید هیكلة المرفق، وافقت الهیئات الثالث على ضرورة إعادة النظر في دور كل منها في وقت ما في المستقبل، ولكن اتفاق عام 

أضیف كملحق في وثیقة إنشاء المرفق ، هو الملحق د.

.١٢٩،ص١٩٩٨سابق،مرفق البیئة العالمیة، مرجع انظر....
.١٤، ص٢٠١١مرفق البیئة العالمیة، مرجع سابق،-٢٨٢
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،االستثماریةالمشروعاتشؤونوٕادارةوضعضمانفيالرئیسيبالدوریسهمالبنك الدولي: -٣

المشروعاتمجالفيخبرةأكبرالبنكلدىالنذلك،)دخالً یخلقمشروعبأنهاالستثماريالمشروعیعرف(

.االقتصادیةالخبرةذلكفيبما،االستثماریة

الطبیعةذاتالمشروعاتأواألساسیةالبنیةمشروعاتعلىنفسهیقصرلمالدوليالبنكأنَّ غیر

الفنیةالمساعدةتقدیمذلكفيبمااألساسیةالمكوناتمنمجموعةعادةمشروعاتهوتشمل،االستثماریة

لألوزونالمستنفذةالموادمجاالتفيسوىموجودةغیرفهيالخالصةاالستثماریةالمشروعاتأما،والمساندة

.٢٨٣بالمناخالمعنيالتركیزومجال

وتنفیذإدارتهتتولىالتيالهیئاتحسبالعالمیةالبیئةمرفقتمویلحیثمنالبارزةاالتجاهاتبینمنو 

حصةشكلتالعالمیة،البیئةمرفقمنالتجریبیةالفترةفخالل،التمویلمنالدوليالبنكحصةهبوط،مشروعاته

تشكلوال،الحینذلكمنذبالهبوطآخذةالحصةتلكولكن،المالیةالصندوقمواردمن٥٨،٣الدوليالبنك

بأنعلماً ،العالمیةالبیئةمرفقیتیحهاالتيالمالیةالمواردمجموعربعمنأقلوىسحالیاً الدوليالبنكحصة

.٢٨٤العالمیةالبیئةمرفقعملتركیزمجاالتكافةعلىمنتشرالتمویلمنالدوليالبنكحصةتناقص

المباشرالحصولحقلها،هیئاتثالثسوىكنم تل،١٩٩٩عاموحتىالبیئةمرفقعمل بدایةذمنو 

الفرص"بالخاصةالسیاسةتطبیقفیهالمرفقبدأالذيالعام(١٩٩٩عاممن،إال أنه ابتداءً ،المرفقمواردعلى

policy"المتزایدة of expanded opportunitiesالحصوللهایتاحجدیدةهیئاتإضافة" التي تسمح ب

أموالعلىالمباشرالحصوللمیةعاهیئاتلسبعأتیح، ٢٠٠٦عاموحتى)،مرفقالمواردعلىالمباشر

Executingالمرفق(وتسمى هذه الهیئات بالهیئات المنفذة ( Agencies الفاو(والزراعةاألغذیةمنظمة)،وهي(،

والبنكللتنمیة،اآلسیويوالبنكللتنمیة،األفریقيوالبنك،)الیونیدو(الصناعیةللتنمیةالمتحدةاألممومنظمة

تستخدمو)،إیفاد(الزراعیةللتنمیةالدوليوالصندوقاألمریكیة،للبلدانالتنمیةوبنكعمیر،والتلإلنشاءاألوروبي

.٢٨٥المرفقمشاریعلتنفیذبهاالخاصةوٕاجراءاتهاقواعدهامنفذةهیئةكل

المطلب الثالث

نشاط مرفق البیئة في مجال حمایة المناخ

.١٣٠،ص١٩٩٨مرفق البیئة العالمیة، مرجع سابق،-٢٨٣
.١٠،ص٢٠١١مرفق البیئة العالمیة، مرجع سابق،-٢٨٤

285 - Gerd Droesse,(2011), Introductory Remarks and Overview of Publication :Proliferation, Fragmentation, and
Earmarking of Concessional Financing ,in: Gerd Droesse(ed),Funds for Multilateral Channels of Concessional
Financing, Philippines, Manila: Asian Development Bank,p23.
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أصبح المرفق قناة یة إلى مرفق البیئة العالمیة، و مالاسندت االتفاقیة االطاریة مهمة تشغیل االلیة ال

مشاریع حمایة المناخ في العالم.لالتمویل الرئیسة 

متنوعة من المشاریع تتراوح بین تمویل مشاریع التخفیف من تغیر المناخ مثل دعم قائمةویمول المرفق 

یر المناخ مثل زراعة المحاصیل المقاومة مع تغالتكّیفأنشطة كفاءة الطاقة وتكنولوجیا الطاقة المتجددة، إلى دعم 

للجفاف.

لیة المالیة لالتفاقیة االطاریة، إدارة عدة صنادیق مناخیة تم إنشائها ویتولى البنك باإلضافة لتشغیله اآل

.المناخبتغیرالخاصالصندوقونمواً البلدانأقلتحت عباءة مؤتمر أطراف االتفاقیة االطاریة وهي صندوق

الجزء من البحث سوف نركز في البدایة على الحدیث عن مهمة المرفق بصفته مشغل لذلك في هذا

لأللیة المالیة للنظام الدولي المناخي، ثم نتحدث عن أنواع المشاریع المناخیة التي یدعمها ،ثم نختم الفصل 

بالحدیث عن الصنادیق المناخیة التي تولى المرفق إدارتها.

الفرع االول

ته مشغل لأللیة المالیة للنظام الدولي المناخيمهمة المرفق بصف

لنظام المناخي سوف نتطرق إلى الحدیث عن لفي حدیثنا عن مهمة المرفق في تشغیل االلیة المالیة 

تعین المرفق كمشغل لآللیة المالیة، ثم نتحدث عن الموارد المالیة لآللیة والملتزم بتقدیم الموارد والمستفید من هذه 

نختم بالحدیث عن تقییم االلیة المالیة.الموارد،  ثم 

أوًال: تعیین مرفق البیئة كمشغل لآللیة المالیة للنظام المناخي:

مواردبتوفیرمن اإلطاریة ٣فقرة ٤تلتزم البلدان المتقدمة (المدرجة في المرفق الثاني) حسب المادة 

من اجل النامیةالبلدانتتكبدهاالتيعلیهاالمتفقالكاملةالتكالیفتغطیةمن اجل -: أوٕاضافیةجدیدةمالیة

للبلدانالالزمةالتكنولوجیا،لنقلمواردذلكفيبماالمالیة،المواردتوفیر-ب٢٨٦إعداد وتقدیم بالغاتها الوطنیة

،٤المادةمن١بالفقرةالمشمولةالتدابیرلتنفیذعلیهاالمتفقالكاملةاإلضافیةالتكالیفلتغطیةاألطرافالنامیة

المعرضةاألطرافالنامیةالبلدانبمساعدةمن اإلطاریة ٤فقرة ٤باإلضافة لذلك تلتزم هذه البلدان حسب المادة 

.الضارةاآلثارتلكمعالتكّیفتكالیفتغطیةفيالضارةالمناختغیُّرآلثارخاصةبصفة

من اإلطاریة. ١فقرة ١٢حول عناصر هذه البالغات والمعلومات التي یجب أن تتضمنها، انظر المادة -٢٨٦
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-٤-٣فقرات (٤تي نصت علیها المادة وهذه التدفقات المالیة من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامیة ال

.٢٨٧من اإلطاریة١١) یفترض أن تمر عبر آلیة مالیة أنشأتها المادة ٥

، إال ٢٨٩اإلطاریةمن١١المادةفيإلیهاالمشار٢٨٨المالیةاآللیةتشغیلمهمةالبیئةلمرفقأسندتوقد

یئة واقترحت إنشاء صندوق مناخي مستقل أن الدول النامیة عارضت في البدایة إسناد اآللیة المالیة إلى مرفق الب

فیینااتفاقیةبالملحقمونتلایرلبروتوكولاألطرافمتعددالصندوقغرارعلى،٢٩٠یدار من قبل مؤتمر األطراف

، وقد استندت الدول النامیة في ٢٩١في البرتوكولاألطرافسلطةتحتیعملالذياألوزونطبقةلحمایة

دارته ونقص الشفافیة في عمله.إوثیق بالبنك الدولي وسیطرة الدول المتقدمة على معارضتها للمرفق إلى ارتباطه ال

لذلك رغبة في إرضاء الدول النامیة تم التوصل إلى تسویة، تقوم على أساس أن یتولى المرفق تشغیل 

المالیة إلى أن اآللیة المالیة لإلطاریة بصفة مؤقتة، على أن یتم تأجیل القرار حول مستقبل تشغیل المرفق لإللیة

یتم إعادة هیكلة المرفق بما یتوافق مع مطالب الدول النامیة.

عادالً تمثیالاألطرافجمیعلیتمثبشكل یضمن١٩٩٤وبالفعل تمت إعادة هیكلة المرفق في عام 

ثم تبعه .من اإلطاریة٢فقرة ١١، كما تتطلب المادة انهشؤوإلدارةشفافنظامضمنالمالیةاآللیةفيومتوازناً 

أصبح المرفق الكیان المشغل لإللیة و في مؤتمر األطراف الرابع إنهاء الوضع المؤقت للمرفق، ١٩٩٨في عام 

.٢٩٢المالیة لإلطاریة بصورة نهائیة

اتهسیاسایقررالذيالمؤتمرهذاأماممسؤولةوتكون،األطرافمؤتمرإرشادتحتالمالیةاآللیةوتعمل

.٢٩٣االتفاقیةذهبهالمتعلقةاألهلیةومعاییرالبرنامجیةاتهوأولویا

Memorandumویحكم العالقة بین مؤتمر األطراف ومرفق البیئة مذكرة تفاهم ( of

(Understanding)ثم اتبعت بملحق تم االتفاق علیه في مؤتمر ١٩٩٦، تم االتفاق علیها في مؤتمر الثاني (

.١٩٩٨٢٩٤تموز ١عول ابتداء من )،وأصبحت المذكرة ساریة المف١٩٩٧األطراف الثالث (

287 -Vicente Paolo B. Yu III,(2010) ,The UN Climate Change Convention and developing countries: towards
effective implementation,In: JULIO FAUNDEZ,CELINE TAN(ed), International Economic Law, Globalization
and Developing Countries, UK, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited,p 294.

هو مشغل لآللیة المالیة لكیوتو.باإلضافة لكون المرفق هو المشغل لآللیة المالیة في االتفاقیة اإلطاریة أیضاً -٢٨٨
من اإلطاریة.٣فقرة ٢١انظر المادة -٢٨٩

290 - Roda Verheyen ,OP CIT,2005,p94.
برتوكول مونتلایر.من٤فقرة ١٠انظر المادة -٢٩١

292 - Farhana Yamin And Joanna Depledge,OP CIT,2004,p265-266.
من اإلطاریة.١فقرة ١١انظر المادة -٢٩٣

294 -Farhana Yamin And Joanna Depledge,OP CIT,2004, p284.
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سیقومإذ،  ٢٩٥البیئةومرفقاألطرافمؤتمرمنبكلالخاصةتوالمسؤولیااألدوارالمذكرةهذهوتبین

التيالمالیةلآللیةباالتفاقیةالمتعلقةاألهلیةومعاییرالبرنامجیةواألولویاتالسیاساتفيبالبتاألطرافمؤتمر

مندورةكل،بعداألطرافمؤتمریبلغكما،٢٩٧أمامهمسؤولةوتكون٢٩٦افاألطر مؤتمرإرشادتحتتعمل

.٢٩٨المالیةاآللیةأنبشـالمؤتمریقرهالعامةبالسیاسةیتعلقإرشادبأيالمرفقمجلس،دوراته

لتمویلمصدراً بوصفهالعالمیةالبیئةلمرفقالفعالالتشغیلالمرفقمجلسیكفلأخرجانبمنو 

بانتظاماألطرافمؤتمر(أي مجلس المرفق)ویبلغ،األطرافمؤتمرإلرشادامتثاالً التفاقیةاألغراضاألنشطة

.٢٩٩األطرافمؤتمرمنالمقدماإلرشادعماألنشطةهذهوبتوافقباالتفاقیةالمتصلةبأنشطته

Neleویرى( Matz النامیة ) أن ارتباط ومحاسبة مرفق البیئة أمام مؤتمر األطراف أدى لزیادة تأثیر الدول

والذي تسیطر علیه أغلبیة من -الهیئة العلیا لالتفاقیة-الن اإلرشادات المقدمة للمرفق تصدر من مؤتمر األطراف

oneصوت واحد(–یسود في المؤتمر المبدأ التقلیدي "دولة واحدة إذالدول النامیة،  state, one vote ،"(ولكن

ه ال م نفسها ال تفرض أي التزامات قانونیة على المرفق ألنَّ هذه اإلرشادات غیر ملزمة للمرفق، ومذكرة التفاه

المرفق وال مؤتمر األطراف یتمتع بوصف المنظمة الدولیة مما یحرمهم من أهلیة عقد معاهدات دولیة ملزمة ، 

من٤وهكذا فالتزام المرفق بأن یعمل بالتوافق مع اإلرشادات المقدمة من مؤتمر األطراف حسبما یرد في الفقرة 

.٣٠٠مذكرة التفاهم هو التزام ذو طابع سیاسي ال قانوني

وتعارض بعض الدول المتقدمة التمویل المقدم عبر اإلطاریة(أي عبر اآللیة المالیة )، الن اإلطاریة لم تنشأ 

المؤسسات التي تستطیع التعامل مع التدفقات المالیة الضخمة، في حین توجد مؤسسات متعددة األطراف كالبنك 

.٣٠١هي أكثر قدرة وجاهزیة على التعامل مع هذه التدفقاتالدولي 

ثانیًا الموارد المالیة لآللیة المالیة : الملتزم والمستفید:

من مذكرة التفاهم .١انظر الفقرة -٢٩٥

من عبارة " تعمل تحت إرشاد مؤتمر كرة عبارة "تعمل تحت سلطة مؤتمر األطراف" بدالً اقترحت الدول النامیة أن توضع في المذ-٢٩٦طراف

ها یمكن أن تقید من حریة عمل المرفق ..انظراألطراف" ولكن الدول المتقدمة عارضت هذه اللغة القویة ألنَّ 

Farhana Yamin And Joanna Depledge,OP CIT,2004,p285.
التفاهم .من مذكرة ٢انظر الفقرة -٢٩٧
من مذكرة التفاهم .٣انظر الفقرة -٢٩٨
من مذكرة التفاهم .٤انظر الفقرة -٢٩٩

300- Nele Matz,(2005), Financial Institutions between Effectiveness and Legitimacy – A Legal Analysis of the
World Bank, Global Environment Facility and Prototype Carbon Fund, International Environmental
Agreements: Politics, Law and Economics, Springer,(5), p21.
301 - Vicente Paolo B. Yu III,OP CIT,(2010),p400.
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النموالمتقدمةواألطرافاألطرافالنموالمتقدمةالبلدانإن مانحي الموارد المالیة لآللیة المالیة هم 

ألطراف المتقدمة النمو األخرى إلى االتحاد األوربي"، وبالتالي ، "وتشیر عبارة االثانيالمرفقفيالمدرجةاألخرى

حسب اإلطاریة و كیوتو تبقى االلتزامات القانونیة بتقدیم الموارد المالیة محصورة بأطراف المرفق الثاني فقط، 

فق الثاني، واسعة من الدول لیست كلها مدرجة في المر مجموعةولكن عملیًا تقدم المساهمات في اآللیة المالیة من 

ففي عملیة تجدید الموارد الثالثة لمرفق البیئة ،التزمت تسع دول لیست مدرجة في المرفق الثاني بتقدیم 

.٣٠٢مساهمات

الدول موال كیوتو حددا حجم التمویل الذي یجب أن تقدمه دول المرفق الثاني، فمعظةلكن ال اإلطاری

ها تقدم مبالغ معینة وضمن جداول محددة خصوصًا مع المانحة تقاوم وجود أي التزامات قانونیة تفرض علی

.٣٠٣ضخامة التكالیف

المؤهلةوحدهاهياألطراف،النامیةالبلدانوتبین اإلرشادات التي أصدرها مؤتمر األطراف األول، أن 

ول حق الوصحصرانو كیوتو تة، وعلى الرغم من أن االتفاقیة اإلطاری٣٠٤المالیةاآللیةطریقعنالتمویللتلقي

لتلقي التمویل عن ٣٠٥إلى التمویل بالدول النامیة، فإنه عملیًا كل الدول التي لیست أطراف في المرفق األول مؤهلة

مرفق البیئة.لالسالفةممارسةالطریق اآللیة المالیة، وقد صدق مؤتمر األطراف الثامن على 

على الرغم من أنها مؤهلة ومن المهم أن نالحظ أن عدد من الدول غیر مدرجة في المرفق األول، 

نظریًا لتلقي تمویل المرفق ، ولكنها ال تسعى للحصول على هذا التمویل، ومن هذه البلدان جمهوریة كوریا 

.٣٠٦وسنغافورة

:ثالثًا: محاسبة وتقییم اآللیة المالیة

معلومات األطراف یتضمن المؤتمرإلىسنويتقریربتقدیمالبیئةمرفقالتزامعلىالتفاهممذكرةتنص

التالیة:

محددة،معلوماتالمالیةاآللیةإطارفيالمرفقمنالممولةاألنشطةعنتقریرهفيیدرجأنللمرفقینبغي:أوال

.باالتفاقیةالمتصلةأعمالهعلىمقرراتهواألطرافمؤتمرإرشادتطبیقهكیفیةعن

302 - Farhana Yamin And Joanna Depledge, OP CIT,2004,p266-267.
303 - Farhana Yamin And Joanna Depledge,IBID,2004,p267.

.٢فقرة ج ١،م١-/م أ١١انظر المقرر -٣٠٤
في الحقیقة توجد عدد من األطراف غیر مدرجة في المرفق األول، مثل المكسیك وكوریا الجنوبیة وقبرص ومالطا "وٕاسرائیل" وعدد من دول -٣٠٥

:التي تضم الدول النامیة.... انظر٧٧جموعة بدول مأنفسها دول نامیة وال ترتبط سیاسیاً دعُ وال تَ دعَ أوربا الوسطى والشرقیة واسیا الوسطى ال تُ 

Farhana Yamin And Joanna Depledge, OP CIT,2004,p274.
306 - Farhana Yamin And Joanna Depledge,IBID,2004,p273.
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المتعلقالرئیسيالمجالفيالمجلساقرهاالتيشاریعبالموقائمةالتنفیذقیدالمشاریعمختلفبقائمةإدراجثانیا:

.المشاریعلهذهالمطلوبةالمالیةالمواردإلىإشارةیتضمنماليریر تقعنفضالً المناخ،تغیرب

الرئیسيالمجالفيالمشاریعوتقییمرصدفيأنشطتهعنتقریراً أیضاً المجلسیقدمأنینبغيثالثا:

.٣٠٧المناخبتغییرالمتعلق

، والهدف من المناسبةالتدابیرواتخاذالمالیةاآللیةباستعراضاألطرافمؤتمریقومسنواتأربعوكل

هذه االستعراضات هو معرفة:

.االطرافمؤتمرتوجیهاتمعالمالیةلیةاآلعملتوافقمدى-أ

.یةاالطار االتفاقیةتنفیذأجلمنالمالیةلیةاآلتمولهاالتينشطةاألفعالیةمدى-ب

.٣٠٨تساهليأساسعلىأومنحشكلفيالمالیةالمواردتوفیرفيالمالیةلیةاآلفعالیةمدى-ج

لتمویل المناخي عمومًا ومرفق البیئة خصوصًا عدة انتقادات منها:لوتوجه 

أوًال : إن كمیة ما تلتزم وتتعهد به الدول المتقدمة ألجل التمویل المناخي، تبقى عاجزة عن الوفاء 

مع تغیر المناخ والتخفیف منه، فبینما قدرت اإلطاریة أن مقدار التمویل التكّیفت الدول النامیة المتعلقة ببحاجا

،في حین وصل ٣٠٩ملیار دوالر٦١٥,٦٥إلى ٢٦٢,١٥هو ما بین ٢٠٣٠المناخي الضروري سنویًا وحتى عام 

ملیار دوالر، أما التمویل من مصادر ١٠,٢٥إلى ١٠,٠٣التمویل المقدم من المرفق ألنشطة تغیر المناخ ما بین 

ملیار ١٢,٢٧ملیار دوالر من خالل مبادرات ثنائیة و٦,٦٨ملیار دوالر(تشمل ١٨,٩٥أخرى  فقد وصل إلى 

دوالر من خالل مبادرات متعددة األطراف)، فالتمویل المناخي المتوفر أو الذي قد یتوفر في المستقبل القریب من 

.٣١٠شر الحد األدنى من التمویل الضروري الذي قدرته اإلطاریةالدول المتقدمة هو أقل من عُ 

ثانیًا: في التمویل المناخي تستجیب الدول المتقدمة ألولویاتها ومصالحها الخاصة المرتبطة بالتمویل 

المناخي أكثر من استجابتها لحاجات وأولویات الدول النامیة، وهذا ما یتنافى مع اإلطاریة التي توجب أن یحترم 

.٣١١لتمویل المناخي حاجات الدول النامیةا

من مذكرة التفاهم.٧انظر الفقرة -٣٠٧
الفقرة أ الواردة في الوثیقة رقم :٤-/م أ٣فق المقرر  مر ،تقریر مؤتمر األطراف عن دورته الرابعة المعقودة في بوینس آیرسأنظر-٣٠٨

FCCC/CP/1998/16/Add.1
309 - Vicente Paolo B. Yu III,OP CIT,(2010),p295.
310 - Vicente Paolo B. Yu III,IBID,(2010),p297.
311 - Vicente Paolo B. Yu III,OP CIT,(2010),p299.
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-لیة في عدة أمور منها: أامشغل لآللیة المالكیان الثالثًا: تتمثل االنتقادات ألداء مرفق البیئة باعتباره 

الدول النامیة األطراف وخصوصًا بینالتوزیع العادل لتمویل المرفق -ضرورة تبسیط وكفاءة إجراءات التمویل ب

.٣١٢دمًا والبلدان الجزریة الصغیرة النامیةالبلدان األقل تق

الفرع الثاني

المناخلحمایةالبیئةمرفقأنشطة

یمثل مرفق البیئة في الوقت الحالي قناة التمویل الرئیسیة لمشاریع حمایة المناخ في الدول النامیة ،فمن 

تتنوع و،٣١٤والرد٣١٣ملیار١,٦قدم المرفق ألنشطة حمایة المناخ حوالي ٢٠٠٣وحتى عام ،١٩٩١عام 

خرى تستهدف التصدي لألثار أمشاریع المرفق لحمایة المناخ بین مشاریع تستهدف التخفیف من تغیر المناخ ،و 

معه.   التكّیفالضارة لتغیر المناخ و 

أوًال: أنشطة التخفیف من تغیر المناخ:

البیئةمرفقساندیوتخفیضها،الجويالغالففيالدفیئةغازاتتركیزاتمستوىتثبیتسبیلفي

Strategicمجموعة من اإلجراءات تعرف باألهداف االستراتیجیة( Objectives:منها (

Promote(الكربونانبعاثاتمنخفضةالمبتكرةالتكنولوجیاتونقلونشرعرضتشجیع-١ the

demonstration, deployment, and transfer of innovative low-carbon technologies:(ن وصف یمكف

حافظة المرفق المعنیة بتغیر المناخ بأنها مساندة لنقل التكنولوجیا في مجاالت كفاءة استخدام الطاقة، والطاقة 

المتجددة، ووسائل النقل الحضري المستدامة.

بماالخارجیةتكییف التكنولوجیاتعلىالمحلیةالقدراتتنمیةالمشروعاتأنشطةأن تشملویمكن

.٣١٥المحلیةفي التكنولوجیاتودمجهاالمحلیةاألوضاعمعیتالءم

312 -Vicente Paolo B. Yu III,IBID,(2010),p299.
313 - Farhana Yamin And Joanna Depledge,OP CIT,2004,p271

% من مجمل التمویل المناخي ٦٣بلد نامي هم أطراف في االتفاقیة االطاریة ،ولكن فقط عشرین بلد من هذه الدول تلقى ١٣٠أكثر من -٣١٤

ق معظم  التخفیض في االنبعاثات من مشاریع مقامة قَ حَ تُ و اخ ،% من مجمل التمویل المرصود لحمایة المن٢٥الهند والصین لوحدهما تلقیا حوالي ف،

في الصین. أنظر:

M.J. Mace,(2005),Funding for Adaptation to Climate Change: UNFCCC and GEF Developments since COP-7,
Review of European Community and International Environmental Law ,14 (3),p228.

.٢١،ص٢٠١١مرفق البیئة العالمیة ،مرجع سابق،-٣١٥
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Promote(البناءوقطاعالصناعةفيالطاقةاستخدامكفاءةتحقیقأجلمناألسواقتحّولتشجیع-٢

market transformation for energy efficiency in industry and the building sector:(سیستهدفإذ

:وهماأساسیینقطاعینفيالطاقةكفاءةمشاریعتمویلالمرفق

التيالتقنیات والممارساتتشجیععلىالتأكیدسیعمل المرفق على وفي هذا القطاعالصناعي: القطاع-أ

الزراعیةذلك الصناعاتفيبماالتحویلیةالصناعاتوعملیاتاإلنتاج الصناعيفيالطاقةاستخدامكفاءةتحقق

.الصغیرة والمتوسطةالمشروعاتفيوخاصة

السكنیةالمبانيفي سیعمل المرفق على تشجیع كفاءة الطاقةوفي هذا القطاعالبناء: قطاع-ب

والعامة،والتجاریة

فيوالمستخدمةللطاقةالمستهلكةتجهیزها، واألجهزةالمعادالقائمةوالمبانيالجدیدةالمبانيذلكفيبما

.٣١٦واإلضاءةوالتبریدالتدفئةمن أجلالمباني

٢٠٠في مجال دعم أنشطة كفاءة  استخدام الطاقة، ٢٠١١مرفق البیئة منذ إنشائه وحتى عام وقد مول

٨,٥) وصل إلى co-financingملیار دوالر باإلضافة إلى حشد تمویل مشترك(١,٢مشروع بتمویل بلغ قدره 

و أوربا الشرقیة واسیا % من تمویل المرفق المخصص لكفاءة الطاقة في إفریقیا وأسیا ٨٥ملیار دوالر ،حیث تركز 

الوسطى ،وهذا انعكاس لحاجة هذه المناطق المتزاید للطاقة، باإلضافة لمعدالت النمو االقتصادي المرتفع والتعداد 

.٣١٧السكاني الضخم

Promote(المتجددةالطاقةتكنولوجیاتفياالستثمارتشجیع-٣ investment in renewable energy

technologies:(المیاهتسخین:منهاالمتجددة،تقنیات الطاقةمنعریضةمجموعةالمرفقیلتمو یغطيو

غازوتجمیعالصغیرة،والطاقة الكهرومائیةاألرضیة،الحراریةوالطاقةالریاح،الشمسیة، وتوربیناتبالطاقة

.٣١٨المخلفاتمنالمیثان

.٢٢،ص٢٠١١مرفق البیئة العالمیة، المرجع السابق،-٣١٦
317 - Global Environment Facility,(2011),Report Of The Global Environment Facility To The Seventeenth
Session Of The Conference Of The Parties To The United Nations Framework Convention On Climate
Change,p7+8.

.٢٢،ص٢٠١١مرفق البیئة العالمیة، مرجع سابق،-٣١٨
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٢٢٩لطاقة المتجددة في مجال دعم أنشطة ا٢٠١١وقد مول مرفق البیئة منذ إنشائه وحتى عام 

ملیار دوالر على شكل تمویل ٨,٣،باإلضافة إلى حشد رملیار دوال١,٣مشروعًا، بتمویل بلغت قیمته 

.٣١٩مشترك

الطاقة المتجددة بصفة في أنَّ إال أن مرفق البیئة یعاني في المجال السابق من عدد من التحدیات، تتمثل 

.٣٢٠ها مقارنة بمصادر الطاقة من الوقود األحفوريعامة أكثر تكلفة، وأقل سهولة في الحصول علی

انبعاثاتوانخفاضالطاقةاستخدامبكفاءةالمتسمةالحضریةوالشبكاتالنقلوسائلتشجیع-٤

Promote(الكربون energy efficient, low-carbon transport and urban systems:( األنشطة وقد تضمنت

مثل الحافالت التي الحضري المستدام تقنیات جدیدة للسیارات والمركبات،الممولة من المرفق في مجاالت النقل 

لوسائل النقل الكهربائیة ذات ثالث العجالت؛ واالستثمار في البنیة األساسیةتعمل بنظام خالیا الوقود، والمركبات

.٣٢١النبعاثات غازات الدفیئةوالتحول إلى استخدام وسائل النقل األقل تكثیفاً ،العامة 

النقلوسائلمشروعًا في مجال تشجیع٢٠١١،٤٦قد مول مرفق البیئة منذ إنشائه وحتى حزیران و 

ملیون دوالر ،باإلضافة إلى ٢٧٤، بتمویل بلغت قیمته الطاقةاستخدامبكفاءةالمتسمةالحضریةوالشبكات

.٣٢٢ملیار دوالر على شكل تمویل مشترك٢,٨

لفة الذكر في االطنان من مكافئ ثاني أكسید الكربون التي وتتمثل مؤشرات النجاح في المشروعات السا

سیتم تجنب انبعاثها، واعتماد/وضع سیاسات نقل مستدامة، وعدد الرحالت التي یقوم بها الشخص سنویًا باستخدام 

.٣٢٣خیارات النقل المستدام 

فإن،٢٠٠٤عاممجيءمعأنه،المناختغیرمشاریعبخصوصالبیئةلمرفقدراسةأظهرتوقد

ثانيمكافئمنطنملیون٢٢٤مقدارهانخفاضاً حققتقدالمناخبتغیرالخاصةالمنجزةالمرفقمشروعات

معمستدامةلتنمیةأساسإرساءفيدوراً لعبقدمرفقالأنمفادهاحقیقةتبرزاألرقاموهذهالكربون،أكسید

.٣٢٤الحرارياالحتباسغازاتانبعاثاتفيانخفاض

319 - GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY,OP CIT,2011,p9.
.٢٠ص،٢٠١١مرفق البیئة العالمیة، مرجع سابق،-٣٢٠
.٢٢،ص٢٠١١مرفق البیئة العالمیة، المرجع سابق،-٣٢١

322 -GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY,OP CIT,2011,p10.
صندوق مرفق البیئة العالمیة. استراتیجیة مجال التركیز الخاص بتغیر المناخ ووضع البرامج االستراتیجیة لفترة العملیة الرابعة لتجدید موارد-٣٢٣

.١٢البیئة العالمیة.ص
ائدة المستدیرة الرفیع المستوى بشأن التغیرات المناخیة: التخفیف من ،مذكرة مناقشة معدة الجتماع المالجمعیة العمومیة لمرفق البیئة العالمیة-٣٢٤

.٣.صGEF/A.3/Inf.3/Rev.1، الوثیقة رقم ٢٠٠٦آثار مخاطر هذه التغیرات والتكیف معها،
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تتفقمرفقالیدعمهاالتيالمناخیةالتغیراتآثاربتخفیفالمعنیةاألنشطةأنَّ أیضاً ظةالمالحوتجدر

:وهماالذي تبنها البنك الدوليالنظیفةطاقةبالالمعنياالستثمارياإلطارعلیهمایرتكزدعامتینأولمعتماماً 

باستخدامالمرتبطةالحراريتباساالحغازاتانبعاثاتوتقلیلللطاقةنظیفةمصادرعلىالحصولفرصزیادة

.٣٢٥الطاقة

دت إلى مشاریع تتعلق بالتخفیف من سنِ فأكبر حصة من موارد مرفق البیئة التي تم رصدها لتغیر المناخ أُ 

أثار تغیر المناخ ،فقد تصور مرفق البیئة ،أن یكون لهذه المشاریع تأثیر كبیر ألنها سوف تقلل من التكالیف 

في وضع التكنولوجیات التي یمكن أن تؤدي في نهایة االمر إلى تفادي انبعاثات غازات ،وتبني القدرات ،وتسرع

.٣٢٦الدفیئة

Rodaو ترى الدكتورة( Verheyen أن الدول المانحة في مرفق البیئة تواقة لالستمرار في تخصیص (

یمكن أن یعبد الطریق معظم موارد المرفق المرصودة لحمایة المناخ ألجل تمویل انشطة التخفیف ،ألن هذا االمر

نحو فرض تعهدات ملزمة في المستقبل على الدول النامیة لحمایة المناخ ،بل حتى بدون فرض مثل هكذا 

تعهدات، فإن تمویل المرفق ألنشطة التخفیف یمكن الدول النامیة من التوجه نحو مسار تنموي یساعد المجتمع 

.٣٢٧من اإلطاریة٢للمادة الدولي على حمایة النظام المناخي وفقاً 

مع تغیر المناخ:التكّیفثانیًا: أنشطة 

معالتكّیفتكالیفتغطیةفيالنامیةالبلدانبمساعدةاالطاریةاالتفاقیةبموجبالمتقدمةالدولتتعهد

.٣٢٨العالمیةالبیئةمرفقخاللمنالمساعدةهذهتحقیقویتمالمناخ،لتغیرالضارةاالثار

الرغمعلىوذلكالمناخ،المرتقبة لتغیراآلثارمعفللتكیّ استعداداً األقلهيوالنامیةشد فقراً األفالبلدان

.٣٢٩التغیرهذاإحداثفيیذكركبیًرادوراً تلعبلمالبلدانهذهمعظمأنمن

التي یمولها المرفق حسب القطاعات وهي:التكّیفوتتنوع تدابیر 

المجمعةاألمطارمیاهاستخدامفيالتوسعفي هذا القطاع :فالتكیّ وتتضمن تدابیر :المائیةالموارد-أ

.المیاهمصادروحمایةمحلیة،میاهومصادرللريمیاهمصادرلتكونوالمخزنة

.٥،ص٢٠٠٦الجمعیة العمومیة لمرفق البیئة العالمیة، المرجع السایق،-٣٢٥
لتمویل الالزم لمساعدة البلدان النامیة في الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقیة فیما یتعلق بدورة تجدید االمانة العامة لالتفاقیة االطاریة ،تقدیر ا-٣٢٦

.٥،صFCCC/SBI/2007/21،الوثیقة رقم:٢٠٠٧موارد مرفق البیئة العالمیة،
327 - Roda Verheyen, OP CIT,2005, p96.

.١١،ص٢٠٠٨التحدي الجدید للتنمیة في العالم النامي،إي. لیزا.أف.شیبیر وأخرون،التكیف مع تغیر المناخ :-٣٢٨
.١،ص٢٠٠٦الجمعیة العمومیة لمرفق البیئة العالمیة، مرجع السایق،-٣٢٩
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علىتقومالالتيالزراعةأسالیباستخدامزیادةفي هذا القطاع : التكّیفوتتضمن تدابیر :الزراعة-ب

فيالتقلبلتقلیلالتقلیدیةاستخدام المحاصیلوزیادةوالمناطق المطیرة،،،والجزرالمدمناطقفيوذلكالحرث،

.األمطارسقوطواختالف معدلالحرارة،درجاتلزیادةاستجابةوذلكالمحاصیلإنتاج

التركیززیادةفي هذا القطاع :التكّیفوتتضمن تدابیر :األزماتوٕادارةللكوارثللتصدياالستعداد-ج

البرامجهذهوتطویرالجفاف،وموجاتالقاسیة،الطقسمواجهة حاالتفيالمبكراإلنذارنظمتطویرعلى

.المناخمخاطرلمواجهةاالستعدادومزایاضرورةبشأنالمحلیةالمجتمعاتفهموعي ووزیادة

الخاصةالمساندةأعمالتعزیزفي هذا القطاع :التكّیفوتتضمن تدابیر :الطبیعیةالمواردإدارة-د

في تعیشأنیمكنهاالتياألسماكأنواعبزراعةالخاصةالتجاربوزیادةمنها،والوقایةالغاباتحرائقبإدارة

.٣٣٠البحرسطحمنسوبالرتفاعتتعرضالتيالمناطقفيالمالحةالمیاه

ثار تصدي لآلبأنه :مساعدة البلدان النامیة في التحكم في كیفیة الالتكّیفوقد عرف مرفق البیئة مهمة 

،والحد التكّیفالمناسبة وتنفذها ،وبناء القدرة على التكّیفالضارة لتغیر المناخ ،بواسطة برامج داعمة تحدد تدابیر 

.٣٣١ثار الضارة لتغیر المناخمع اآلالتكّیفمن القابلیة للتأثر ،وزیادة قدرة النظام البیئي على 

یة السابع المنعقد في مراكش، دعا مؤتمر االطراف، االطار ةفي مؤتمر اطراف االتفاقی٢٠٠١وفي عام 

pilot(إیضاحیةأونموذجیةمشاریعإقامةالمرفق إلى  or demonstration projects(تخطیطترجمةكیفیةلتبیان

التنمیةوتخطیطسیاساتفيامادماجهامكانیة،وتبینحقیقیةبفوائدتعودمشاریعإلىعملیةترجمةالتكّیفوتقییم

.٣٣٢الوطنيالمستوىعلىمستدامةال

األموالمنجزءبتخصیصالعالمیةالبیئةمرفقمجلسالتزموفي استجابة من المرفق للدعوة السالفة،

فيالمحلیةاالحتیاجاتتتناولالتيوالتجریبیةالرائدةالمشروعاتإلى،المناخبتغیرالمتعلقالتركیزل مجامن

.٣٣٣عمل المرفقمجالفيعالمیةبیئیةعمنافتحقق، والتيالتكّیفعملیة

التكّیفبةخاصاستراتیجیة أولویةعلىالبیئةمرفقمجلسوافق٢٠٠٣عاممنالثانيتشرینفيو 

Piloting(فلتكیّ لالتشغیليالتجریبيالنهجبعرفت  an Operational Approach to Adaptation(باإلضافة،

.٣٣٤األولویةهذهلدعمسنواتعلى مدى ثالثدوالرملیون٥٠تخصیصإلى

.٩+٨،ص٢٠٠٦الجمعیة العمومیة لمرفق البیئة العالمیة، المرجع السایق،-٣٣٠
.٩،ص٢٠٠٧االمانة العامة لالتفاقیة االطاریة، مرجع سابق،-٣٣١
الوارد في الوثیقة رقم:٧-/م أ٦،ب من المقرر ١الفقرةالجزء الثاني ؤتمر األطراف عن دورته السابعة المعقودة في مراكش،تقریر مانظر -٣٣٢

FCCC/CP/2001/13/Add.1.

.٧،ص٢٠٠٦الجمعیة العمومیة لمرفق البیئة العالمیة، مرجع السایق،٣٣٣-
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یجب أن تساعد البلدان على تحقیق أهدافها التكّیففالمشاریع في ظل االولویة االستراتیجیة الخاصة ب

یمكن أن تتضمن و، ٣٣٥الوطنیة ،وتدمج خطط التنمیة المستدامة الوطنیة واستراتیجیات تخفیض الفقرةاإلنمائی

التي تحقق التكّیفیعیة في سیاق تحقیق المنافع البیئة العالمیة، وتدابیر هذه المشاریع: أنشطة إدارة الموارد الطب

.٣٣٦منافع تنمویة أخرى  مثل المیاه والصحة والطاقة

االستراتیجیةاألولویةمنتمویلتلقيأجلمنالموافقةعلىمشروعاً ١١،حصل٢٠٠٧أبغایةوٕالى

موافقةعلىللحصولالمقدمةالمشاریعجمیععلىفیجب،دوالرملیون٢٩,٦مجموعهیبلغ،التكّیفبالمتعلقة

علىتهر قدمنلتزیدتصمیمهاتعدلوأننتائجهاعلىالمناختغیرأثارفيتنظرأن،للمرفقالتنفیذيالمدیر

.٣٣٧المناختغیرمعالتكّیف

الصندوقونمواً البلدانأقلصندوقمن خالل صندوقین هما:التكّیفوحالیًا یدیر المرفق تمویل 

النامیة البلدانمساندة، یتمثل هدفها في التكّیف،كما تبنى المرفق استراتیجیة جدیدة بشأن المناخبتغیرالخاص

التنمیة،سیاساتفيأمداً واألطولالفوریةالتكّیفتدابیراتخاذخاللمن،المناختغیرتجاهالمرونةلزیادة

نفسهالقدرلهماهدفین فرعیینخاللمنالهدفهذاتحقیقویتم،واإلجراءاتوالبرامج، والمشروعاتوالخطط،

:األهمیةمن

لمخاطراإلیكولوجیةالمحلیة واألنظمةوالمجتمعاتوالبلدانوالمناطقالقطاعاتتعّرضمنالحد-١

Reduce(المناختغیروآثار vulnerability to the adverse impacts of climate change(القدرةزیادة-٢

Increase(التكّیفو على التأقلم adaptive capacity to respond to the impacts of climate change(٣٣٨.

Marcoویرى الدكتور ( Grasso ًأن الدول النامیة االطراف في النظام المناخي، وخصوصًا االقل تقدما (

رعایة وتحكم المرفق ،فهذه الدول ف خارج ال تثق بالمرفق ،ألن هذه الدول ترید وضع التمویل المخصص للتكیّ 

.٣٣٩ترى أن إجراءات صرف موارد المرفق معقدة جداً 

في البلدان النامیة ال یمكن التنبؤ به ،ولیس من الواضح أن الموارد التكّیففالدول النامیة ترى أن تمویل 

كما ترى هذه الدول أن ن اختیاریة،ف ستزداد مستقبًال ،فالمساهمات في مرفق البیئة إلى حد اآلالمخصصة للتكیّ 

334
- M.J. Mace, OP CIT,2005,p234.

بیئة أن هدف المرفق في مجال التكیف، هو مساعدة البلدان على تعمیم تمویل  التكیف في خططها التنمویة...انظر:مانة مرفق الأأوضحت -٣٣٥
336- M.J. Mace, OP CIT,2005,p235.

.٩+٧،ص٢٠٠٧االمانة العامة لالتفاقیة االطاریة، مرجع سابق،-٣٣٧
.٢٣،ص٢٠١١مرفق البیئة العالمیة، مرجع سابق،-٣٣٨

339 -Marco Grasso,(2010),Justice in Funding Adaptation under the International Climate Change Regime,
Heidelberg :Springer,p85.
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تحصل على التمویل من النظام المناخي ،أما أنالمصدقة علیها من الحكومات هي التي یمكنتالمبادرا

مبادرات المجتمع المحلي والقطاع الخاص فهي مستثناة من هذا التمویل ،وهذا االمر یضر خصوصًا بالبلدان 

.٣٤٠سیاسيالنامیة التي تعاني ضعفًا في نظامها االداري وال

الفرع الثالث

ة مرفق البیئة للصنادیق المناخیةإدار 

إلىالحاجةعلى ٢٠٠١في مؤتمر األطراف السابع المنعقد في مراكش ةاتفقت األطراف في اإلطاری

بتغیرالمتعلقالرئیسيللمجالالمخصصةالتبرعاتعلىعالوةجدیدةمالیةمواردذلكفيبمامالیة،موارد

.٣٤١(أي اإلطاریة)االتفاقیةتنفیذجلأمن،األطرافوالمتعددالثنائيالتمویلوعلىالبیئةمرفقفيالمناخ

وبناء علیه تم إنشاء ثالثة صنادیق مناخیة جدیدة، اثنان منهما تم إنشائهما بموجب االتفاقیة اإلطاریة 

یلهما مرفق البیئة بتوجیه من ویتولى مهمة تشغالمناخبتغیرالخاصالصندوقونمواً البلدانأقلصندوقوهما 

بموجب كیوتو.ئالذي انشالتكّیف، أما الصندوق الثالث فهو صندوق ٣٤٢مؤتمر األطراف

الصندوقعنمنفصلةبصورةیدیرهمعلى هذه الصنادیق الثالثة، ولكنالقّیمویتولى البنك الدولي مهمة 

التيالبیئةمرفقمواردتجدیدعملیةخاللمنتتمالالصنادیقهذهمواردتعبئةأنكما،البیئةلمرفقاالستئماني

.٣٤٣البیئةمرفقأمانةتدیرهامنفصلةعملیةخاللمنوٕانما)الدوليالبنكویدیرها(سنواتأربعكلتجري

FRIEDRICHویرى الدكتور ( SOLTAU َّمن موارد هذه الصنادیق الجدیدة كبرحصة األال) أن

.٣٤٤مع تغیر المناخالتكّیفالبلدان النامیة على خصصت لتمویل األنشطة التي تساعد

ونمواً البلدانأقلصندوقولن نتطرق هنا إال لبحث فقط الصندوقین اللذین یتولى مرفق البیئة إدارتهما وهما 

.المناخبتغیرالخاصالصندوق

Least(الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً :أوالً  Developed Countries Fund:(

340 - Marco Grasso .OP CIT,2010,p85.
ارد في الوثیقة رقم الو ٧-/م أ٧من المقرر ١الفقرة ،الجزء الثاني تقریر مؤتمر األطراف عن دورته السابعة المعقودة في مراكش،انظر-٣٤١

FCCC/CP/2001/13/Add.1.
من ذات المقرر  السابق.٦و٣انظر الفقرة ٣٤٢

343 - David Freestone ,OP CIT, 2007,p1104.
344 - Friedrich Soltau,(2009),Fairness In International Climate Change Law And Policy ,United States
:Cambridge University Press,P214.



٨٨

اعتباراً األطرافیوليمن اإلطاریة  التي تنص على" ٤,٩ألساس القانوني للصندوق نجده في المادة اإنَّ 

ونقلبالتمویلتتعلقإجراءاتمنتتخذهفیمانمواً البلدانألقلالخاصةواألوضاعالمحددةلالحتیاجاتكامالً 

."التكنولوجیا

موارد مالیة وبشریة ضئیلة ،األمر الذي یضعف من قل البلدان نموًا، من خمسین دولة ذات أتتألف فئة و

لبدءوعاجلمباشردعمإلىحاجةفيیجعلهاممامع اآلثار السلبیة لتغیر المناخ ، التكّیفقدرة هذه البلدان على 

.٣٤٥المناخلتغیروالمتوقعةالجاریةالضارةاآلثارمعالتكّیف

إلنشاء الصندوق الن هذه بالبلدان بالمقارنة مع الملحةةوقد شددت البلدان األقل نموًا على الضرور 

.٣٤٦البلدان النامیة األخرى لم تتلقى إال تمویال ضئیًال من مرفق البیئة منذ إنشائه 

والذي یشمل عدد من األنشطة نمواً البلدانأقللصالحالعملبرامجدعمهووالغرض من الصندوق 

منها: 

أجلمن،الضرورةعندوٕانشاؤهاالمناخ،بتغیرالمعنیةالقائمةالوطنیةالتنسیقمراكزأو/واألماناتتعزیز-أ

.نمواً البلدانأقلمناألطراففيفعاالً تنفیذاً كیوتووبرتوكولاالتفاقیةتنفیذ

تنمیةأجلمن،لذلكالضرورةتدعوحیثما،التفاوضولغةمهاراتعلىمتواصلة،،بصورةالتدریبتوفیر-ب

.المناختغیرعملیةفيالفعالةالمشاركةعلىنمواً البلدانأقلمنضینالمفاو قدرات

المتفقالكاملةالتكالیفالصندوقتمویلیغطيبحیث،٣٤٨فللتكیّ ٣٤٧الوطنیةالعملبرامجإلعدادالدعمتقدیم-ج

علىالقدرةناءبفيسیساعدهذهالعملبرامجإعدادأنإلىبالنظرفكیّ تللالوطنیةالعملبرامجإلعدادعلیها

.٣٤٩من اإلطاریة١٢المنصوص علیها في المادة الوطنیةالبالغاتإعداد

345 - Friedrich Soltau, Ibid,(2009),p217-218.
346 - Roda Verheyen,OP CIT,p132.

ة تتولى برامج العمل الوطنیة للتكیف اإلبالغ عن األنشطة ذات األولویة للتصدي لالحتیاجات الملحة والمباشرة ألقل البلدان نموا المتعلق-٣٤٧

١فقرة ،ریر مؤتمر األطراف عن دورته السابعة المعقودة في مراكش ،الجزء الثاني ،المجلد الرابعتقبالتكیف مع اآلثار الضارة لتغیر المناخ. انظر..

.FCCC/CP/2001/13/Add.4الوارد في الوثیقة رقم٧-/م أ٢٨من مرفق المقرر 
الوارد في الوثیقة رقم ٧-/م أ٥قررمن الم١١الفقرة،،الجزء الثاني تقریر مؤتمر األطراف عن دورته السابعة المعقودة في مراكشانظر-٣٤٨

FCCC/CP/2001/13/Add.1.
الوارد في ٧-/م أ٢٧من المقرر١الفقرة ،تقریر مؤتمر األطراف عن دورته السابعة المعقودة في مراكش ،الجزء الثاني ،المجلد الرابع انظر -٣٤٩

.FCCC/CP/2001/13/Add.4الوثیقة رقم 
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كما أن عدد منها ف،للتكیّ الوطنیةعملهابرامجنمواً البلدانأقلمنطرفاً ٣٩قدم٢٠٠٨وحتى عام 

.٣٥٠شرع في تنفیذ هذه البرامج

تقدیماجلمننمواً البلدانبأقلالمعنيالخبراءفریقإنشاء ٢٠٠١السابع فيفكما تم في مؤتمر األطرا

المشهوداألشخاصمنخبیراً ١٢منالفریقیتألفو ، فللتكیّ وطنیةعملاستراتیجیةوتنفیذإعدادبشأنالمشورة

.٣٥١المناسبةوالخبرةبالكفاءةلهم

ا:وبالنظر إلى أن مرفق البیئة هو الكیان المشغل للصندوق فإن علیه مجموعة من الواجبات منه

بتغیرالخاصالصندوقمثل(األخرىوالصنادیقنمواً البلدانأقلصندوقبینالتمویلتكاملضمان-أ

.البیئةمرفقإلىبهاالمعهود)المناخ

.البیئةمرفقإلىبهاالمعهوداألخرىالصنادیقعننمواً البلدانقلأصندوقفصلضمان-ب

منالسرعةوجهعلىاالستفادةنمواً البلدانألقلتتیحالتيالترتیباتواتخاذمبسطةإجراءاتاعتماد-ج

.ذاتهاآلنفيالسلیمةالمالیةاإلدارةضمانمعالصندوق

.٣٥٢الصندوقبتشغیلالمتعلقةالخطواتجمیعفيالشفافیةضمان-د

ر مطبقة وعلى الرغم من إدارة مرفق البیئة لهذا الصندوق فإن بعض اإلجراءات العادیة لمرفق البیئة غی

مثل مبدأ تمویل التكالیف اإلضافیة لتحقیق المنافع البیئیة العالمیة ، وٕاطار تخصیص ،على الصندوق

Resourceالموارد( Allocation Framework(ولكن مبدأ أغلبیة مضاعفة الترجیح مطبق على الصندوق.٣٥٣

الوارد في الوثیقة ١٤-/م أ٥دیباجة المقرر،رته الرابعة عشرة، المعقودة في بوزنانتقریر مؤتمر األطراف عن دو انظر-٣٥٠

FCCC/CP/2008/7/Add.1.
٧-/م أ٢٩من مرفق المقرر ٢و١الفقرة ،تقریر مؤتمر األطراف عن دورته السابعة المعقودة في مراكش ،الجزء الثاني ،المجلد الرابعانظر-٣٥١

.FCCC/CP/2001/13/Add.4الوارد في الوثیقة
الوارد في ٧-/م أ٢٧من المقرر١الفقرة ،تقریر مؤتمر األطراف عن دورته السابعة المعقودة في مراكش ،الجزء الثاني ،المجلد الرابع انظر -٣٥٢

.FCCC/CP/2001/13/Add.4الوثیقة رقم 
تعزیز إمكانیة التنّبؤ بطریقة تخصیص موارده ، اعتمد مجلس مرفق البیئة العالمیة إطار تخصیص الموارد من أجل٢٠٠٥في العام -٣٥٣

ألربع یحدد اإلطار الموارد التي یمكن لكّل بلد مؤّهل أن یتوّقعها من مرفق البیئة العالمیة منذ بدایة فترة إعادة تجدید الموارد التي تدومووشفافیتها، 

سنوات، مع إمكانیة التحدیث في منتصف هذه الفترة.

% من الموارد المتوّفرة، ضمن نطاق هذا الهامش، ُیستخدم ١٥أدنى من المخصصات بقیمة ملیون دوالر، مع حّد أقصى یبلغ یتلّقى كّل بلد حدًا 

تاج منافع مؤشر منافع ومؤشر أداء مرفق البیئة العالمیة لتحدید الموارد المخّصصة لكّل بلد، ُیستخدم مؤشر المنافع لقیاس إمكانیة بلد ما على إن

(خفض االنبعاثات)في حین أن مؤشر األداء ُیستخدم لقیاس قدرات البلد وسیاساته وممارساته المرتبطة بالتنفیذ الناجح لمشاریع مرفق بیئیة عالمیة 

.١٤،ص٢٠٠٨البیئة العالمیة....أنظر..  إیریك هایتس، ترجمة غادة حیدر ومراجعة قبل رأفت عاصي، مرجع سلبق،
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الج بالفعل حاجات البلدان ونجاح الصندوق في عمله سیكون أحدى الدالئل على أن النظام المناخي سیع

.٣٥٤مع آثارهالتكّیفالتي من المحتمل أن تكون األكثر عرضة لتغیر المناخ، والتي هي األضعف قدرة على 

Special(المناخبتغیرالخاصلصندوقثانیًا: ا Climate Change Fund:(

لتلكتكمیلیةتعتبرتيالو ،المناخبتغیرالصلةذاتوالتدابیروالبرامجاألنشطةبتمویلالصندوقیعنى

الثنائيالتمویلوبواسطةالعالمیةالبیئةمرفقفيالمناخبتغیرالمتعلقالرئیسيللمجالالمخصصةالموارد

:هيمجاالتأربعفيوذلكاألطرافوالمتعدد

.٧٣٥٥-أم/٥من المقرر ٨للفقرة وفقاً التكّیف-١

.٧-أم/٤للمقرر نقل التكنولوجیا وفقاً -٢

.النفایاتوتصریفوالحراجةوالزراعةوالصناعةوالنقلالطاقة-٣

علىكبیراً اعتماداً اقتصادهایعتمدالتيالنامیةالبلدانمناألطرافلمساعدةبهاالمضطلعاألنشطة-٤

الطاقةكثیفةوالمنتجاتاألحفوريالوقودمنأنواعاستهالكأو/ووتصدیروتجهیزإنتاجعنالناشئالدخل

.٣٥٦على تنویع اقتصاداتهابهالمرتبطة

FRIEDRICHویرى الدكتور ( SOLTAU أن المجال الرابع واألخیر من تمویل الصندوق تفعیل (

إجراءاتمنیلزمماالتخاذالتاماالهتماماألطرافمن اإلطاریة ،والتي تنص على إیالء ٤,٨للفقرة ح من المادة 

واالهتماماتاالحتیاجاتلتلبیةالتكنولوجیاونقلوالتأمینبالتمویلالمتعلقةاإلجراءاتفیهابمااالتفاقیة،بموجب

وتجهیزإنتاجعنالناشئالدخلعلىكبیراً اعتماداً اقتصادهایعتمدالتياألطرافالنامیةللبلدانالمحددة

اآلثارعنالناشئةبهالمرتبطةالطاقةكثیفةوالمنتجاتاألحفوريالوقودمنأنواعاستهالكأو/ووتصدیر

.٣٥٧المناخلتغیراالستجابةتدابیرتنفیذأثرالتي تتحملھاالضارة

354 - FRIEDRICH SOLTAU,OP CIT,(2009),p220.
دعم بناء القدرات ، ألغراض التدابیر الوقائیة والتخطیط -١وتتحدث هذه الفقرة عن عدد من أنشطة التكیف التي یدعمها الصندوق منها :-٣٥٥

.تحسین رصد األمراض وناقالت المرض التي تتأثر بتغیر المناخ-٢والتأهب للكوارث المتعلقة بتغیر المناخ وٕادارتها. 
الوارد في الوثیقة رقم٧-/م أ٧من المقرر ٢الفقرة ،الجزء الثانيمؤتمر األطراف عن دورته السابعة المعقودة في مراكش،تقریرانظر -٣٥٦

FCCC/CP/2001/13/Add.1.
357 - FRIEDRICH SOLTAU,OP CIT,(2009),p215.
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التمویلفيعلیاأولویةإعطاءعلى٢٠٠٣وقد اتفقت األطراف في مؤتمر األطراف التاسع المنعقد في 

التكنولوجیانقلاعتبارعلى، كما اتفقواالمناختغیرعنالناشئةالضارةاآلثارمعالجةإلىالرامیةالتكّیفألنشطة

.٣٥٨الصندوقمنالتمویلتقتضيالتياألساسیةاالتلمجامنالقدراتبناءأنشطةمنبهیتصلوما

واألطراف،الثانيالمرفقفيالمدرجةاألطرافوتتألف موارد الصندوق من مساهمات مالیة طوعیة من 

المرفقفيالمدرجةاألطرافوعلى، ٣٥٩بذلكلهاحیسموضعفيهيالتياألولالمرفقفيالمدرجةاألخرى

لهذهباستعراضاألطرافمؤتمریقومو،الصندوقفيالمالیةمساهماتهاعنسنویةتقاریرتقدیمالثاني

.٣٦٠التقاریر

ملیون٩٠المناخلتغّیرالخاصالصندوقإلىبالتبّرعالتعّهداتمجموعبلغ،٢٠٠٨مارس/آذاروحتى

١٤والتكّیفلبرنامجدوالرملیون٦٠بالتعّهدتمّ المبلغ،هذاومن،منهادوالرملیون٧٤استالمتمّ وقددوالر،

بتمویلتكّیفمشاریعتسعةعلىالموافقةتّمت،٢٠٠٨مارس/آذاروحتى،التكنولوجیانقللبرنامجدوالرملیون

.٣٦١دوالرملیون٣٣,٥بقیمةالصندوقمن

تمن یتولى مسؤولیة تشغیل الصندوق فإن یتحمل عدد من المسؤولیاوباعتبار أن مرفق البیئة هو

والمهام منها:

مرفقإلىبهاالمعهوداألخرىالصنادیقعنالمناخبتغیرالخاصللصندوقالماليالفصلضمان-١

.البیئة

مرفقىإلبهاالمعهوداألخرىوالصنادیقالمناخبتغیرالصندوق الخاصبینالتمویلتكاملتعزیز-٢

.البیئة

.الصندوقتشغیلفيالشفافیةضمان-٣

الوارد في الوثیقة  ٩-/م أ٥المقرر من١الفقرة ،تقریر مؤتمر األطراف عن دورته التاسعة المعقودة في میالنوانظر-٣٥٨

FCCC/CP/2003/6/Add.1.
الوارد في الوثیقة رقم ٧-/م أ٧من المقرر ٣الفقرة ،الجزء الثاني تقریر مؤتمر األطراف عن دورته السابعة المعقودة في مراكش،انظر -٣٥٩

FCCC/CP/2001/13/Add.1.
الوارد في الوثیقة ٧-/م أ٧(ه)و(د)من  المقرر ١الفقرة،الجزء الثاني معقودة في مراكش،تقریر مؤتمر األطراف عن دورته السابعة الانظر -٣٦٠

.FCCC/CP/2001/13/Add.1رقم 
.١٥ص٢٠٠٨إیریك هایتس، ترجمة غادة حیدر ومراجعة قبل رأفت عاصي، مرجع سلبق،-٣٦١
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.٣٦٢ذاتهالوقتفيالسلیمةالمالیةاإلدارةضمانمعالصندوقلتشغیلمتسقةإجراءاتاعتماد-٤

التي تحقق باألصل التكّیفالصندوق مكمل لمرفق البیئة ألن الصندوق یمكن أن یدعم أنشطة دویع

localمنافع وطنیة( benefitsالتي ینتج عنها منافع التكّیفس مرفق البیئة الذي ال یدعم سوى أنشطة )، بعك

globalبیئیة عالمیة( environmental benefits(٣٦٣.

الوارد في الوثیقة رقم:٨-/م أ٧من المقرر ١رة الفقتقریر مؤتمر األطراف عن دورته الثامنة المعقودة في نیودلهي،انظر-٣٦٢

FCCC/CP/2002/7/Add.1.
363 - FRIEDRICH SOLTAU,OP CIT,(2009),p216.
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خاتمة الفصل األول

ال یلتزم البنك الدول قانونیًا بأي تعهدات قانونیة للحد أو تخفیض انبعاثات غازات الدفیئة في المشاریع 

ة التي یمولها، ویعود ذلك لسببین رئیسیین هما:التنموی

أوًال: ال تلزم المعاهدات الدولیة الخاصة بحمایة المناخ إال الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقلیمیة 

بالحد من انبعاثات غازات الدفیئة أو تخفیضها ،أما المنظمات العالمیة العضویة مثل البنك الدولي فال یحق له أن 

رفًا في هذه المعاهدات .یكون ط

ثانیًا : ال یوجد حتى اآلن عرف دولي یلزم المنظمات الدولیة وخصوصًا العاملة في مجال التنمیة الدولیة 

بالحد أو تخفیض انبعاثات غازات الدفیئة ،ولكننا نرى أنه مع تطور القانون الدولي لحمایة المناخ ستنشأ ممارسات 

ن بمثابة الشرط المسبق لقیام عرف دولي یلزم أشخاص القانون الدولي بمراعاة دولیة خاصة بحمایة المناخ، لتكو 

اعتبارات حمایة المناخ في أنشطتها.

عد البنك الدولي رائد في مجال التعاون الدولي لحمایة المناخ فهو الذي أنشأ بالتعاونیومن جهة أخرى 

مایة المناخ، كما أنَّ هذا البرنامج یعد حالیًا مع مؤسسات األمم المتحدة أول برنامج دولي متعدد األطراف لح

المشغل لآللیة المالیة للنظام الدولي المناخي، كما یعد أقوى برنامج دولي لتمویل المشاریع الصدیقة للمناخ في 

العالم.
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الفصل الثاني

جهود البنك الدولي لحمایة المناخ

مایة المناخ ،یقوم على ثالث ركائز أساسیة وهي:یتبنى البنك الدولي نهجًا متكامًال في جهوده لح

تمویل المشاریع الصدیقة للمناخ ،والتي تحقق خفضًا حقیقیًا في انبعاثات غازات الدفیئة، مثل مشاریع -

الطاقة المتجددة ومشاریع كفاءة استخدام الطاقة.

صندوق الكربون إنشاء صنادیق الكربون التي تمول حافظة مشاریع صدیقة للمناخ  متنوعة، مثل-

تمتاز هذه الصنادیق بتقدیمها فوائد لكل من الدول النامیة والمتقدمة إذالنموذجي وصندوق الكربون البیولوجي، 

على السواء ، فالدول النامیة تساعدها على تحقیق التنمیة االقتصادیة وتوفیرها االحتیاجات المتنوعة لمواطنیها، 

، أما الدول المتقدمة فتساعدها هذه الصنادیق على الوفاء بالتزاماتها مثل زیادة الحصول على خدمات الطاقة

التعاهدیة الخاصة بخفض انبعاثات غازات الدفیئة.

تضمین ومراعاة  اعتبارات حمایة المناخ في جمیع انشطة البنك الدولي ، من خالل تبني البنك -

تهدف إلى تجنب أو تقلیل االثار السلبیة للمشاریع لسیاسات وٕاجراءات البنك البیئیة واالجتماعیة الوقائیة ،والتي

الممولة من البنك على االفراد والبیئة والمناخ.

،ثم نتجه لدراسة المناخلحمایةالبنكمشاریعلدراسةلذلك في هذا الفصل سوف نتطرق في البدایة

ر سیاسات البنك البیئیة دو صنادیق الكربون التي أنشائها البنك لحمایة المناخ، ثم نختم الفصل بدراسة  

واالجتماعیة الوقائیة في تضمین اعتبارات حمایة المناخ في عملیات البنك.

المبحث األول

المناخلحمایةالبنكمشاریع

اعتمد البنك الدولي منذ نشأته وبصفة رئیسیة على المشاریع لتحقیق المهام الموكلة إلیه ، فالبنك ال 

االقتصادیة بصفة عامة ، بل یجب أن تخصص القروض لمشروعات محددة یعطي قروضًا بقصد تحقیق التنمیة

ومعینة بالذات.
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ومع بزوغ االهتمام الدولي بحمایة المناخ، بدأ البنك بمساعدة الدول االعضاء على تخفیض انبعاثات 

ة السالفة ،و اریع لتحقیق هذه المهممع تغیر المناخ ،وقد أعتمد في البدایة على المشالتكّیفغازات الدفیئة و 

تمیزت مشاریع البنك الدولي الصدیقة للمناخ بتنوعها واستجابتها لحاجات الدول النامیة المتلقیة لمساعدات البنك.

لذلك في هذا المبحث سنبدأ بدراسة ماهیة المشروع عند البنك الدولي ،ثم نختم المبحث بدراسة أنواع 

مشاریع البنك لحمایة المناخ. 

المطلب األول

الدوليالبنكعندالمشروعیةماه

فيمشروعإلىالمستنداالستثمارنهجفي حدیثنا عن ماهیة المشروع عند البنك سوف نتطرق إلى دراسة

المشروع.التفاقیةالقانونیةالطبیعةثمالبنكعندالمشروعدورةوالدولي،البنكإنشاءاتفاقیة

الفرع األول

الدوليالبنكإنشاءاتفاقیةفيالمشاریعتمویل

فكرةمحددةمشروعاتهیئةعلىوتنفیذهاتخطیطها)ویجببل(یمكناالستثمارعملیاتأنَّ فكرةتعتبر

أوتصمیمأوخطةعلىللداللةللكلمةالعامبالمعنى"مشروع"عبارةاستخدامأنَّ ،ومعذاتهاحدفينسبیاً جدیدة

علىالتنمیةعملیة،ومنفذياألكادیمیینتركیزیبدألمه فإنَّ ،خلتعدیدةقرونقبلبدأقد،ماشيءلفعلمخطط

.الثانیةالعالمیةالحرببعدإالفیهاكحزماالستثماراتتجمیعیمكنكوحداتالمشروعات

فقد،٣٦٤المشروعمفهومواستخدامتطویرفيرئیسيبدورأسهمالدوليالبنكأنَّ القولاإلنصافومن

یمنحهاالتيالقروضتكون"أنوجوبعلىالبنكإنشاءاتفاقیةمن٣المادةمنالرابعالبندمن٧الفقرةنصت

، وهذا یعني أن البنك ال "خاصةأحوالفيإالالتعمیرأواإلنشاءمجالفيمحّددةمشروعاتتنفیذبقصدالبنك

ستخصص لمشروعات بقصد تحقیق التنمیة االقتصادیة بصفة عامة ، بل یجب أن تكون القروضیعطي قروضاً 

.٣٦٥محددة ومعینة بالذات

یات وارین س.بوم وستوكس م.تولبرت، االستثمار في التنمیة دروس من خبرة البنك الدولي، ترجمة  البنك الدولي ولجنة االتحاد األوربي، الوال-٣٦٤

.٢١+٢٠ص،١٩٩٤،كیة، واشنطن: البنك الدوليالمتحدة األمری
.٢٠٠ص،١٩٧٩صادیة ،القاهرة: عالم الكتب،عبد الواحد محمد الفار ،أحكام التعاون الدولي في مجال التنمیة االقت-٣٦٥
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حصیلةاستخدمتحینوالثالثینات،العشریناتفيالدولياإلقراضلتجربةفعلردالشرطذلكوكان

حاالتعن،ونجمعلیهااإلشرافكفایةوعدمالتبذیرقوامهامالئمةغیربصورةكثیرةأحیانفيالدولیةالقروض

منكانولذلكبرمته،الدوليالمجتمعفيواإلحباطالضغینةمشاعرذلك،ىعلالمترتبةالسدادعنالتخلف

.المستثمرینثقةاستعادةبهدفاإلقراضمنمختلفنوعإیجادالضروري

ه یتعین وقد كان وفد المملكة المتحدة إلى مؤتمر بریتون وودز، هو من ادخل الصیغة التي نصت على أنَّ 

وعات محددة"، وثبتت هذه العبارة في كافة جوالت الصیاغة المتعاقبة التي أن تقدم القروض بصفة عامة "لمشر 

.٣٦٦انتهت بالصیغة النهائیة التفاقیة إنشاء البنك

أول إشارة  إلى االستثناء من هذه القاعدة العامة وهو استثناء "األحوال الخاصة" التي من الممكن كما أنَّ 

") ،كان أیضًا من Non-Projectsي قروض لغیر المشاریع"أن یتم في إطاره منح أنواع أخرى من القروض(أ

الوفد البریطاني في مسودة االتفاقیة التي قدمها إلى االجتماع الذي عقد في مدینة اتالنتیك سیتي ( في الجنوب 

.١٩٤٤٣٦٧حزیران عام ٢٩الشرقي من والیة نیو جرسي) في 

(اإلقراضالمعنونالقانونيرأیهفي،١٩٨٤عامالدوليللبنكالعامالقانونيالمستشارعرفوقد

المواردتخصیص"ه بأنالمحددالمشروعمصطلح)،الدوليالبنكنشاءإاتفاقیةفيالمشاریعوغیرللمشاریع

allocation"(محددةإنتاجیةألهداف of resources for specific productive purposes(وقد أكد ٣٦٨،

ى العنصرین األساسیین في تعریف المشروع وهما التخصیص أو المستشار القانوني العام في رأیه عل

لالتفاقیة أي عناصر أخرى لتحدید مفهوم )ألنه لیس مطلوب وفقاً productivity) واإلنتاجیة(specificityالتحدید(

Price(،أما٣٦٩المشروع Gittinger(لخلقالمالیةالمواردفیهتنفقاستثمارينشاط"هبأنَّ المشروعفقد عرف

.٣٧٠الزمنمنممتدةفترةعبرمنافعتنتجرأسمالیةأصول

فقد عرف المشروع بأنَّه :"وحدة تتكون من عناصر إنسانیة ووسائل مادیة صالح الدین عامرأما الدكتور 

توجه نحو تحقیق غایة معینة".

.٢١ص،١٩٩٤مرجع سابق،وارین س.بوم وستوكس م.تولبرت،٣٦٦
367 - Andres Rigo Sureda ,OP CIT,2004,p63.
368 - Ibrahim F.I. Shihata ,(2000). The Dynamic Evolution Of International Organizations: The Case Of The
World Bank, Journal Of The History Of International Law,2, Netherlands: Kluwer Law International,p232
369 - Andres Rigo Sureda ,OP CIT,2004,p63.

.٣٨٧ص،١٩٩٤مرجع سابق،لبرت،وارین س.بوم وستوكس م.تو -٣٧٠
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ظة على هو ما یحقق المحافو فالمشروع وحدة لها طابعها المتمیز نتیجة اجتماع عناصرها المختلفة ،

یعد من أهم المستقلة،كما أن توافر الذمة المالیة كوحدة في مواجه المتغیرات المحیطة والطارئةواالستمرارالثبات 

الوحدة.هذهمظاهر 

،كما تمثل جهد اإلنسان وفكرهرمه بغیالقیاستمرارو العنصر االنساني بارزًا في المشروع فال دویب

،وتشمل المشروع من حیز األفكار إلى واقع العملقلخاللها وبها ینتنملمشروع فد الفقري لو العناصر المادیة العم

وغیرها.االختراعالعناصر المادیة األموال من عقارات ومنقوالت ،ومعدات لإلنتاج وبراءات 

ت ایة والمادیة توجه وتدار من أجل تحقیق غایة معینة أو غاینالوحدة بعناصرها اإلنساكوأخیرًا فإن تل

.٣٧١اها أو القیام على إدارة مرفق منج سلع معینة أو تقدیم خدمات بعیانتإ،مثل نةمعی

أحدهماشیليتلمتزامنانقرضانماوه،١٩٤٨عامفيمحددةلمشروعاتهقروضأولالبنكمنحوقد

لشراءعيزراائتمانلمشروعدوالرملیون٢,٥واألخر بمبلغ،الكهرباءتولیدلمشروعدوالرملیون١٣,٥بمبلغ

.٣٧٢زراعیةآالت

والتساؤل الذي یمكن إثارته في هذا المقام هو، هل تدخل أنشطة حمایة المناخ والبیئة ضمن المشاریع 

یمكن أن یمولها البنك؟

اإلجابة هي نعم ونستند في ذلك لألسباب التالیة:

التي تندرج في إطاره تطور مفهوم المشروع عند البنك الدولي، على مر الزمن ،واتسع نطاق األنشطة -أ

وازداد تنوعها، فخالل السنوات األولى لعمل البنك كان تركیز البنك منصبًا على مشاریع البنیة 

والنقل وٕامدادات المیاه.ة)، فحوالي نصف قروض البنك مولت مشاریع الطاقة الكهربائیInfrastructureاألساسیة(

ذلك یسمح الستثمارات فبنك هو دعم البنیة األساسیة وكان هذا األمر انعكاس للفكرة القائلة أن دور ال

القطاع الخاص باالزدهار، باإلضافة إلى التأكید المبكر على العوائد المالیة للمشاریع الن عوائد المشروع هي التي 

repaymentتضمن مباشرة رد مبالغ القرض( of the loan(٣٧٣.

األولى نحو حمایة البیئة بتمویل مشاریع بیئیة وبدأ البنك الدولي منذ ستینات القرن الماضي، خطواته

صغیرة مثل مشاریع تحسین الصرف الصحي وتخفیض تلوث المدن ومنع تأكل التربة وٕادارة األحیاء البریة، وفي 

٣٢تغ٧

.٢٣،ص١٩٩٤وارین س.بوم وستوكس م.تولبرت، مرجع سابق،-٣٧٢
373 -Katherine Marshall,(2008), The World Bank From reconstruction to development to equity, USA ,New York
: Routledge.p31.
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السبعینات في ظل رئاسة ماكنمار للبنك الدولي انتقل البنك من مؤسسة استثماریة تقلیدیة إلى وكالة تنمویة ،ونجم 

بالمائة من مجمل مشاریع البنك إلى ٦٥خفاض هائل في مشاریع البنیة األساسیة الكبیرة من عن هذا ان

مشاریع ات ) واتجاه من البنك لدعم مشاریع الزراعة والتنمیة الریفیة وأیضاً یإلى السبعینتایبالمائة(من الستین٣٥

.٣٧٤تنمیة الموارد البشریة

نشاطًا في معالجة القضایا البیئة العالمیة (مثل حمایة ات أكثریوأصبح البنك الدولي مع مطلع التسعین

وهما –المناخ وطبقة األوزون)،فمشاركته بإنشاء مرفق البیئة العالمیة والصندوق االستئماني لبرتوكول مونتلایر 

واعدة للبنك في تبین األهمیة ال–آلیتین رئیسیتین صممتا لتمكین البلدان النامیة من الوفاء بالتزاماتها البیئیة الدولیة 

٣٧٥صندوق الكربون النموذجي٢٠٠٠المجال البیئي الدولي ،كما شغل البنك الدولي في كانون الثاني عام 

)Prototype Carbon Fund الذي یهدف لتوضیح كیف یمكن لتخفیض انبعاثات غازات الدفیئة القائمة على (

تكلفة االمتثال لبرتوكول كیوتو.أساس المشروعات أن تشجع، وتسهم في ،التنمیة المستدامة وتخفض

وقد مول الصندوق في مشروعه األول عملیة تجمیع غاز المیثان وتولید الكهرباء من مقلب للقمامة تابع 

Liepajaألحد المجالس البلدیة في التفیا( Solid Waste Management Project وسیسفر هذا المشروع،(

غاز المیثان من الغازات القویة في ت الدفیئة، ونظرًا النَّ طن من انبعاثات غازا٦٨١٠٠٠عن تخفیض مقداره 

استخدامه لتولید الكهرباء ال یقلل االنبعاثات بصورة مباشرة فحسب ، بل یخفض أیضًا من احتباس الحرارة ،فإنَّ 

.٣٧٦بیئیةإحراق الوقود األحفوري ،كما یوفر المشروع أیضًا للمدینة مقلبًا للقمامة بني وفقًا ألعلى المعاییر ال

،وهو ما ٢٠٠٥ملیار دوالر في سنة ٢,٥وقد بلغ استثمار البنك في مشاریع إدارة البیئة والموارد الطبیعیة 

.٣٧٧في المائة من إقراض البنك١١یمثل نسبة 

تطور مفهوم التنمیة عند البنك الدولي لیشمل في نهایة المطاف حمایة المناخ:-ب

،الثانیةالعالمیةالحربخربتهاالتيالبلدانتعمیرعادة، على إلىاألو سنواتهفيالدوليالبنكركزلقد

إلعادةمارشالبمشروعالبدءمنذ،وجیزةفترةبعد،االقتصادیةالتنمیةمسائلعلىبالتركیزأخذالبنكأنَّ بید

.٣٧٨أورباأعمار

374 -Fiona Mucklow,(2000), The Integration of Environmental Principles into the World Bank , Review of
European Community and International Environmental Law , Blackwell Publishers Ltd ,9(2), p103.
375 - Fiona Mucklow,OP CIT,(2000),p110.

ستدامة في عالم متغیر التحول في المؤسسات والنمو ونوعیة الحیاة، بعنوان: التنمیة الم٢٠٠٣البنك الدولي ، تقریر عن التنمیة في العالم -٣٧٦

.١٧٨،ص٢٠٠٣مصر، القاهرة،ترجمة مركز األهرام للترجمة والنشر،
.١٥،ص٢٠٠٥الوالیات المتحدة األمریكیة،واشنطن،البنك الدولي،التقریر السنوي للبنك الدولي،-٣٧٧
.١١٢+١١١،ص٢٠٠٨،دمشق: منشورات جامعة دمشق،القانون الدولي االقتصاديیاسر الحویش،یاسر -٣٧٨
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المفهومكانفقدلنامیة، وقد ارتكز نموذجه لتحقیق التنمیة على تشجیع النمو االقتصادي في البلدان ا

عبراإلجماليالمحليالناتجزیادةخاللمناالقتصاديالنموتشجیععلىیقومالفترةتلكفيللتنمیةالسائد

.٣٧٩األساسیةوالبنیةالكبیرةالصناعاتفيتاستثمارا

ألساسیة المادیة للدول دور البنك الدولي یقوم على تقدیم الدعم المالي أساسًا إلى البنیة اوفهم من ذلك أنَّ 

التنمیةمنالنوعهذهولكن، ٣٨٠األعضاء التي ال تستطیع أن تحصل على التمویل الكافي من المصادر الخاصة

جانبومن، البیئةتدهورإلىأیضاً أدىكمالألذىعرضةأكثروجعلهمالناسمنمتزایدةأعدادإفقارإلىأدى

تآكلإلىیؤديالبیئيفالتدهوراتجاهها،عكسأواالقتصادیةنمیةالتإخمادإلىالبیئيالتدهوریؤديأخر

)ال یمكن للنمو االقتصادي لوحده أن یقود Caviglia-Harris،فكما یقول (٣٨١أخرىبعدمنطقةالتنمیةإمكانات

economicإلى التنمیة المستدامة،"  growth alone cannot lead to sustainable development"٣٨٢.

البنك الدولي منذ أوائل ثمانینیات القرن الماضي  بإدخال حمایة البیئة في مشاریعه التنمویة لذلك بدأ 

مناألولىفالمادةفي األغراض واألهداف البیئیة هو استثمار ألغراض إنتاجیة(تاالستثمارا،فقبل بمسألة أنَّ 

ر أیضًا بمشروعیة مراعاة االعتبارات ) كما أقإنتاجیةألغراضالبنكأموالرؤوساستثمارتشترطالبنكاتفاقیة

موظفیهأوالبنكعلىتحظرالبنكاتفاقیةمنالعاشرالبند٤فالمادةالبیئیة عند تقییم مالئمة مشروع لالستثمار(

االعتباراتعلىبناءإالقراراتهمتصدرأالعلیهمتوجبكما،عضودولةألیةالسیاسیةالشؤونفيالتدخل

).وحدهااالقتصادیة

وقد أصدر البنك الدولي أول تعلیمات بخصوص السیاسات البیئیة، وهي بیان دلیل العملیات بشأن 

، كما أن تأسیس البنك الدولي لمرفق البیئة العالمیة عام ١٩٨٤في عام ٢,٢٦رقمالجوانب البیئیة لعمل البنك

.٣٨٣بشر بزیادة التزام البنك الدولي لتمویل المشاریع البیئیة١٩٩١

فيالمنعقدوالتنمیةبالبیئةالمعنيالمتحدةاألممل هذه الفترة ،أكدت الوثائق المتبناة في مؤتمر وخال

على العالقة الوثیقة بین التنمیة والبیئة وعلى دور المؤسسات الدولیة في تحقیق جانیروديریوفي١٩٩٢

379- Joyeeta Gupta and Michael Thompson,(2010),Development and development cooperation theory, In: Joyeeta
Gupta and Nicolien van der Grijp (ed),mainstreaming climate change in development cooperation theory,
practice and implications for the european union.
United kingdom :cambridge university press,p34.
380 - Daniel D. Bradlow ,(2012), The Reform of the Governance of the International Financial Institutions, in
:Hassane Cissé,Daniel D. Bradlow,Benedict Kingsbury (ed), International Financial Institutions and Global
Legal Governance, The World Bank Legal Review Volume 3,USA ,Washington :The World Bank,p38.

.٦١+ص٢٤ص ،١٩٨٩،مرجع سابق،اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة-٣٨١
382 - Joyeeta Gupta and Nicolien van der Grijp ,OP CIT,2010, p14.
383 - David Freestone,(2011),The World Bank and sustainable development ,in: Research handbook on
international environmental law UK :Edward Elgar,p139
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أنیجبللبیئة والتنمیة الذي نص على " ، فعلى سبیل المثال المبدأ الرابع من إعالن ریو ٣٨٤التنمیة المستدامة

من دیباجة ٦الفقرة " وأیضاً عنهازلعبمفیهاالنظریمكنوالالتنمیةعملیةمنیتجزأالجزءالبیئةحمایةتكون

الطابع(أي االتفاقیة اإلطاریة)بأنتعترفوٕاذاالتفاقیة اإلطاریة أكدت على أهمیة التعاون الدولي لحمایة المناخ "

دولیةاستجابةفيومشاركتهاالبلدانجمیعجانبمنالتعاونمنیمكنماأقصىیتطلبالمناخلتغیرلميالعا

االجتماعیةوظروفهامنهاكللقدراتووفقاً متباینة،كانتوٕانالمشتركة،اتهلمسؤولیاوفقاً ومالئمة،فعالة

".واالقتصادیة

بنك على أول استراتیجیة للبنك معنیة بالبیئة صدق مجلس المدیرین التنفیذیین لل٢٠٠١وفي تموز 

،أبرزت الصالت التي تربط بین الفقر والبیئة ،واسترعت االنتباه إلى تضرر الفقراء من جراء تدهور البیئة وٕالى 

(هيلالستراتیجیةالرئیسیةالثالثةاألهدافوكانتأهمیة الموارد البیئیة للنمو االقتصادي ، نوعیةتحسین)١:

Improving(الحیاة the quality(

Improving(النمونوعیةتحسین)٢( the quality of growth(،

مثل حمایة المناخ والتخلص من المواد المستنزفة لطبقة والعالمیةاإلقلیمیةالمشاعاتنوعیةحمایة)٣(

Improving(األوزون  the quality of global commons(٣٨٥.

التنمیة عملیة عامة وشاملة ذات أبعاد رؤیة جدیدة للتنمیة، یرى فیها أنَّ ویتبنى البنك الدولي حالیاً 

اقتصادیة وبیئیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسة وأخالقیة مترابطة،"

(development as a comprehensive and holistic process that involves intertwined

economic, environmental ,social, cultural, political, and even ethical dimensions)386.

فلم یعد البنك الدولي یقید إعماله بتمویل مشاریع البنیة األساسیة فقط ،وٕانما أخذ یساعد البلدان األعضاء 

على معالجة القضایا االجتماعیة المعقدة مثل اإلصالح القانوني والقضائي وٕاصالح القطاع الثقافي ومساعدة 

الضعیفة والعنایة الصحیة، كما یساعد البنك الدول األعضاء على مواجهة التحدیات البیئیة المجموعات السكانیة 

.٣٨٧مثل تغیر المناخ والطاقة المستدامة واألمن الغذائي واستراتیجیات المیاه

الفرع الثاني

384 - Fiona Mucklow, OP CIT,(2000,p101.
.٤،ص٢٠٠٩نیة بالبیئة مذكرة التصّورات،البنك الدولي ، استراتیجیة مجموعة البنك الدولي المع-٣٨٥

386 - Daniel D. Bradlow ,OP CIT,2012,p44.
387 - Daniel D. Bradlow ,IBID,2012,p39
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البنكعنددورة المشروع

المراحلهذهإلىاإلشارةالشائعومناألخر، البعضعنبعضهامتمیزةعدیدةمراحلبیمر المشروع

Project(المشروعدورةبمصطلح Cycle(تعاقباً تتبعهاوأنَّ وثیق،نحوعلىبینهافیماترتبطهاأنَّ ،لتأكید

،وهذه المرحل هي:٣٨٨منطقیا

):Identification(التحدیدمرحلةأوًال: 

لهالبلدلموارداستخدامهاأنَّ یبدوالتيالمشروعأفكاربتحدید،المشروعدورةمناألولىالمرحلةتهتمو 

.٣٨٩هامأنمائيهدفتحقیقبهدفمرتفعة،أولویة

منكجزءتمویلهایمكنالتيالمشروعاتلتحدید،الحكومةمعالبنكفرقتتعاونالتحدید،مرحلةوخالل

مفهومورقةبإعدادالبنكفریقیقومالمشروع،تحدیدوبمجرد،٣٩٠علیهاالمتفقاإلنمائیةاألهداف

Project(المشروع Concept Note(العناصرتبین،صفحاتخمسأوأربعمنداخلیةوثیقةعنعبارة، وهي

مرجحزمنيوجدولالمشروعإلدارةالبدیلةوالسیناریوهاتالمحتملةوالمخاطرالمقترحوهدفهللمشروعاألساسیة

.٣٩١المشروعاعتمادلعملیة

Project)(اإلعدادةثانیًا: مرحل Preparation:

بضعةبینتتراوحفترةیأخذأنیمكنالذيالعملیةمنالجزءهذا،البنكمعهیتعاونالذيالبلدیتولى

.اقتراحهیتمالذيالمشروعصعوبةحسبوذلكسنوات،ثالثوحتىشهور

دراسةیتمالفترة،هذهوخالل،منهطلبمتىوالمشورةالتحلیلیقدمحیثالداعمدورالبنكویلعب

الطرقذلكفيبما-معهاوالتعاطيالمشروعتواجهالتيوالمالیةوالبیئیةواالقتصادیةوالمؤسسیةالفنیةالمسائل

.٣٩٢ذاتهااألهدافلتحقیقالممكنةالبدیلة

.٣٨٨ص،١٩٩٤، مرجع سابق،وارین س.بوم وستوكس م.تولبرت-٣٨٨
.٣٨٨ص،١٩٩٤، المرجع سابق،وارین س.بوم وستوكس م.تولبرت-٣٨٩
ان متعاملة مع مجموعة البنك الدولي وضعت تغیر المناخ على قائمة أولویاتها الرئیسیة في خططها المعنیة أربعة من بین كل خمسة بلدإنَّ -٣٩٠

،١٩٩٠في المائة من هذه البلدان كانت قد أدرجت تغیر المناخ ضمن خططها التنمویة في عام ١٠نسبة ال تتعدى نحو علمًا بأنَّ ،بالحد من الفقر

في المائة.٨٠الراهن إلى أكثر من وارتفعت هذه النسبة في الوقت

بعنوان رئیس البنك یشارك في مؤتمر كانكون حول تغیر المناخ، بیان صحفي http://go.worldbank.org/ECXC6EAWG0انظر الرابط 

.SDN/٢٠١١/٢١٨رقم:
بعنوان دورة المشروع.http://go.worldbank.org/I59Y4NVHA0أنظر الرابط  -٣٩١
بعنوان دورة المشروع.http://go.worldbank.org/I59Y4NVHA0أنظر الرابط  -٣٩٢
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البیئيالتقییمونوعنطاقلتحدید،مقترحمشروعلكلبیئيتصنیفبإجراءالبنكیقوموخالل هذه المرحلة 

وحجمه، وحساسیتهوموقعهالمشروعلنوعتبعاً فئاتثالثمنفئةفيالمقترحالمشروعالبنكنفویص، لهالمالئم

، وهذه الفئات هي:المحتملةالبیئیةآثارهوحجمطبیعةعنفضالً 

سلبیةبیئیةآثارعلیهتترتبأنالمرجحمنكانإذا)أ(الفئةضمنالمقترحالمشروعیصنف:أالفئة

معللتشاورفرصعمكاملبیئيبتقییمالقیامالبد منوهنا،ةمسبوقغیرأومتنوعة،أوحساسةتكونهامة

.المتأثرةالمجموعات

علىالمحتملةالسلبیةالبیئیةآثارهكانتإذا)ب(الفئةضمنالمقترحالمشروعیصنف:بالفئة

األعشاب،ومراعي،)األحراج(والغاباتالرطبةاألراضيشاملة-الهامةالبیئیةالمناطقأوالسكانیةالتجمعات

أنالمحتملومن، أالفئةمنالمشروعاتعنهاتسفرالتياآلثارتلكمنشدةأقلالطبیعیةالموائلمنوغیرها

التقییمنطاقمنأضیقیكونلكنهآخر،إلىمشروعمنبالفئةمنللمشروعالبیئيالتقییمنطاقیتفاوت

.أبالفئةالخاص

السلبیةالبیئیةآثارهتكونأنالمرجحمنكانإذا)ج(الفئةفيالمقترحالمشروعیصنف:جالفئة

البیئيالتقییممنمزیدإجراءجالفئةمنللمشروعبالنسبةالمطلوبمنولیس،معدومةأوجداً ضئیلةالمحتملة

.٣٩٣التصنیفعملیةیتجاوز

من مشاریع البنك صنفت %٥٧، بینماأالفئةضمنالبنكمشاریعمن%١٠صنفت٢٠٠٥عامفيو 

،أالفئةضمنیصنفأنالبدالمناختغیرفيجوهریاً یساهممقترحمشروعأين، ویرى فقهاء أبالفئةضمن

الحكومیةغیرالمنظماتومعبالمشروعالمتأثرةالمجموعاتمعوالتشاوركاملبیئيتقییمإجراءیستلزممما

.٣٩٤راالعتبابعینآراءهماوتأخذللمشروعیئیةالبالجوانبحولالمحلیة

عنهایسفرالتيالمحتملةالبیئیةاآلثاروتقییملتحدیدأداة:هبأنَّ البیئياألثرتقییمالدوليالبنكویعرف

.٣٩٥ورصدهاوٕاداراتهاالبیئیةاآلثارمنللتخفیفمالئمةإجراءاتوتصمیمالمتاحة،البدائل،وتقییممقترحمشروع

مسؤولیة إعداد التقییم البیئي للمشروع المقترح لتمویل البنك الدولي على عاتق المقترض ،ویساعد وتقع 

.٣٩٦موظفو البنك المقترض، حسبما هو مالئم

.٨فقرة٤,٠١ي رقم منشور سیاسات العملیات الخاص بالتقییم البیئ-٣٩٣
394 - Jennifer Gleason and David B. Hunter,(2009),Bringing Climate Change Claims to the Accountability
Mechanisms of International Financial Institutions, IN: William C. G. Burns,Hari M. Osofsky, Adjudicating
Climate Change state, national, and international approaches, UK: Cambridge University Press,p299.

.٢ملحق أ فقرة ٤,٠١منشور سیاسات العملیات الخاص بالتقییم البیئي رقم -٣٩٥
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النَّ ،المناخعلىالمشروعأثارالبیئيالتقییمیعالجأنبیئيالبالتقییمالخاصةالبنكسیاسیةتتطلبو

الحدودتتجاوزالتيوتلكالعالمیةالبیئیةالجوانباالعتباربعینالبیئيتقییمالویأخذ(على تنصالسیاسةهذه

واآلثارالدولیة،المیاهوتلوثاألوزون،لطبقةالمستنفدةوالموادالمناخ،تغیرالعالمیةالبیئةقضایاوتشمل)الوطنیة

.٣٩٧البیولوجيالتنوععلىالسلبیة

فعلى، المناخيالتغیرعلىالمقترحللمشروعالمستقبلیةاآلثاریقیمواأن، المقترضینعلىالبنكیوجبف

المناطقفيللفیضاناتالمتوقعةوالزیادة،البحرمیاهمنسوبفيالمتوقعاالرتفاعدراسةیجبالمثالسبیل

.٣٩٨المستعملةوالمیاهالساحلیةالمیاهصرفشبكاتتصمیمعندوذلك،الساحلیة

Project(سبقالمالتقییممرحلةثالثًا:  Appraisal:(

الذيالعملباستعراضالبنكموظفویقومحیث ،العملیةمنالجزءهذاعنمسئوالً الدولي یعدالبنكو

معالمتعاملالبلدفيأسابیعأربعةأوثالثةقضاءذلكیقتضيماغالًبا، وواإلعدادالتحدیدمرحلتيخاللتم

.البنك

Project"المشروعتقییموثائقبإعدادیقومونثم Appraisal Document") االستثماریةالمشروعاتفي(

.٣٩٩للمشروعالمالیةالنواحيبتقییمالمالیةاإلدارةفریقیقومالبنك، كماإلدارة)التكّیفلعملیات(البرنامجوثائقأو

وثائقإعدادوعندعلى")٤,٠١(رقمالبیئيالتقییمبشأنالبنكإجراءاتمنشورمن١٩فقرةو تنص ال

المسبقالتقییموثیقةفيالعملفریقیوجز،التنفیذیینالمدیرینمجلسإلىلرفعهاتوطئةالقرض

project(للمشروع appraisal(بموجبالمقترضالبلدبالتزاماتمرتبطةقضایاأیةبینها،منأمور،عدة

البلداتمالتزاالوثیقةهذهتتضمنأنلالمثاسبیلعلىیمكن،ف"فیهاطرفهودولیةاتفاقیاتأومعاهدات

.المناخبحمایةالخاصة

فيالمناختغیراعتبارات،منتظمنحوعلىتدمجلمالتنمیةبنوكأنالدولیة،المواردمعهدتقریرویرى

.٤٠٠عیر االمشاتتقییمفيالمناختغیرمسائلفيالنظرعدمإلىباإلضافةأنشطتها،

Project(موافقةوالالتفاوضرابعًا: مرحلة Approval:(

.١فقرة ٤,٠١منشور إجراءات البنك الخاصة بالتقییم البیئي رقم -٣٩٦
.٣فقرة ٤,٠١منشور سیاسات العملیات الخاص بالتقییم البیئي رقم -٣٩٧
المرجع األساسي للتقییم البیئي، المجلد األول: السیاسات، واإلجراءات، والقضایا المشتركة بین دارة البیئة،االبنك الدولي ،-٣٩٨

.١٢٢ص،١٩٩٥واشنطن،،القطاعات
بعنوان دورة المشروع.HA0http://go.worldbank.org/I59Y4NVأنظر الرابط  ٣٩٩

400 - Jennifer Gleason and David B. Hunter, OP CIT,2009,p294.
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فيیرغبالذيالبلدمعالبنكالمقترح، یتفاوضللمشروعالتقییمإجراءمنالبنكموظفوانتهاءفورو 

دارة القروض في البنك إ، ویباشر المفاوضات أحد موظفي للمشروعالنهائيالشكلبشأنمالیةاعتماداتاقتراض

ثم،٤٠١مكانیة تنفیذ المشروع الذي قام من أجله القرضإالتي قررت ،تعاونه لجنة فنیة عادة ما تكون اللجنة 

.وشروطهالقرضأحكامحولاتفاقإلىالطرفانیتوصل

الرئیسمذكرةإلىباإلضافة،البرنامجوثیقةأوالمشروعتقییموثیقةتقدیمفي،التالیةالخطوةتتمثلو 

project(المشروعالعتمادبنكللالتنفیذیینالمدراءمجلسإلى،القانونیةوالوثائق approval،(تقدیمأیًضایتمكما

أووزراءمجلسمنإقرارهایتضمنقدممالهاالنهائيبالترخیص،المقترضةالحكومةلتقومالصحیحةالوثائق

.للبلدالتشریعیةالهیئة

، وبالنسبة لتوقیع رسمیاً القرضاتفاقبتوقیعالطرفینممثلوالطرفین، یقوممنالقرضاعتمادوعقب

البنك على اتفاقیة القرض، یقوم مدیر البنك بالتوقیع نیابة عن البنك ،بمقتضى سلطة التفویض التي منحها له 

المدیرون التنفیذیون، وفي حال غیابه یقوم بالتوقیع عنه أحد نوابه ،أما بالنسبة للدول األعضاء ،فقد حددت اتفاقیة 

لبنك نیابة عن حكومات الدول األعضاء، وهذه الجهات هي وزارت المالیة، بنوك البنك الجهات التي تتعامل مع ا

.٤٠٢دارة مالیة مماثلةإاإلصدار أو أي 

الوفاءبعددفعهإمكانیةأو،االئتمان/القرضسریانبدءإعالنیتم،التوقیع على القرضحدوثوبمجرد

.٤٠٣للجمیعمتاًحااالتفاقیصبحثمالمتصلة،بالشروط

Wenویرى( Chen Shih َّالمدیرین مجلسیستطیع،قرضبرنامجأومشروععلىالموافقةعنده )أن

هذهولكن،المناخيالدوليالنظامتعهداتبالحسبانالبنكیأخذأنضمانفيهاماً دوراً یلعبأنالتنفیذیین،

بتخفیضتتعلقالتزاماتبأيةملتزمغیراآلنحدإلىالنامیةالبلدانأنَّ وخصوصاً ،المشاكلتثیرقدالمسألة

.٤٠٤الدفیئةغازاتمنانبعاثاتها

Project(واإلشرافالتنفیذمرحلةخامسًا:  Implementation:(

وبمجرد،علیهاإلشرافمسئولیةالبنكیتولىحینفيالمقترض،البلدمسئولیةمنالمشروعتنفیذیعتبر

لتوریدالعطاءاتوتقییمالمواصفاتالفنیة، بإعدادالبنكدةمساعظلفيالمقترضة،الحكومةتقومالقرض،اعتماد

.٢٢١ص،١٩٧٦الجوانب القانونیة لنشاط البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر، القاهرة: المصریة العامة للكتاب،،عبد المعز عبد الغفار نجم-٤٠١
.٢٢٢-٢٢١،صبق،المرجع سا١٩٧٦عبد المعز عبد الغفار نجم،-٤٠٢
بعنوان دورة المشروع.http://go.worldbank.org/I59Y4NVHA0أنظر الرابط  -٤٠٣

404 -- Wen Chen Shih ,OP CIT ,2000, P648.
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الخاصةإرشاداتهإتباعمنبهدف التأكدالنشاطهذاالبنكیستعرضو ،للمشروعالالزمةوالخدماتالسلع

.االعتماداتصرفیتم،إتباعهاحالةفيو ،بالتوریدات

Implementation(المشروعإتمامرتقریتقدیمیتم،)سنوات١٠-١من(القرضدفعفترةنهایةفي

Completion Reports(والدروسوالمشكالتتحققتالتياإلنجازاتیوضح،للبنكالتنفیذیینالمدراءلمجلس

.٤٠٥معلوماتیةألغراضالمستفادة

هوقبله،منالممولةالمشاریعتنفیذعلىالبنكاشرافمنالهدفأنَّ شحاتهبراهیمإالدكتورویرى

،التنفیذواثناءقبلالناشئةوالمسائلالمشاكلومعالجةتحدیدعبر،للمشاریعالفعالالتنفیذن ضماعلىالمساعدة

یضمناالمروهذاراض،قاإللشروطواالمتثالالتنفیذفيالتقدمیراقبأنیجبإقراضیة،مؤسسةباعتبارهفالبنك

.٤٠٦البنكإنشاءتفاقیةامعیتفقوبماالمشروعألهداففحسبالقرضحصیلةاستخدام

):Evaluation(التقییممرحلة

Independent(بالبنكالعملیاتتقییمإدارةتقومالمشروعات،أحدمناالنتهاءعقبو  Evaluation

Group(،األصلیةأهدافهمقابلفيالمشروعهذاحققهاالتيالنتائجلقیاستدقیقبإجراء.

المشروع إتماملغ من حصیلة القرض أو االعتماد)،یتم إعداد تقریر فمع انتهاء المشروع (بعد دفع أخر مب

عن تقدیم المعلومات التي تشكل األساس الالزم لهذا ویرفع إلى إدارة تقییم العملیات، ویعتبر البلد المقترض مسؤوالً 

ین عملیة التقریر ،ومن المهم تضمین التقریر معلومات عن البیئة لكي یصبح من الممكن حسب الضرورة، تحس

المحرز في تمویل مشاریع سلیمة وقابلة مالتي یقوم بها البنك وتسهیل رصد ومواصلة التقدياالستعراض البیئ

.٤٠٧لالستمرار بیئیاً 

اإلضرارتفاديأجلمنالتصمیمجیدةالدوليالبنكمشروعاتأنَّ العملیاتتقییمإدارةأكدتوقد

التقییماتإجراءعلىالمحلیةالقدراتتدعیمفيأسهمتهاوأنَّ لبیئة،اشؤونإدارةخططبجودةوتتمتع،بالبیئة

.٤٠٨البیئةشؤونإدارةخططوتنفیذالبیئیة

بعنوان دورة المشروع.orldbank.org/I59Y4NVHA0http://go.wأنظر الرابط  -٤٠٥
406 - Ibrahim F. I Shihata,(2000),The World Bank Inspection Panel : In Practice, New York: Oxford University
Press, Second Edition,p11.

.١٨+١٧،ص١٩٩٥مرجع سابق،البنك الدولي، المرجع االساسي للتقییم البیئي،-٤٠٧
.٥ص،٢٠٠٢واشنطن،،لبنك الدولي، السیاسات الوقائیة: إطار لتحسین الفعالیة اإلنمائیةا-٤٠٨
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Independent)(وقد وجد تقییم لمجموعة التقییم المستقلة Evaluation Group مشاریع ،أنَّ ٢٠١٠في

مزیة محلیة إضافیة بتخفیض تلوث الهواء البنك للطاقة المتجددة، تخفض من انبعاثات غازات الدفیئة ،وتوفر 

.٤٠٩المحلي ، وتعزز أمن الطاقة

الفرع الثالث

الطبیعة القانونیة التفاقیة المشروع

في الفرع السابق تحدثنا عن مراحل المشروع، وقد تحدثنا في احد مراحل المشروع عن مرحلة التفاوض 

ض حول أحكام القرض وتنتهي بالتوقیع على اتفاقیة والموافقة ،التي تبدأ بمفاوضات بین البنك والبلد المقتر 

القرض، والتساؤل الذي یمكن أثارته في هذا المقام هو، ما هي الطبیعة القانونیة التفاقیات قروض البنك؟ وهل تعد 

ها مجرد عقود دولیة یحكمها القانون اتفاقات قروض البنك اتفاقیات دولیة یحكمها القانون الدولي العام ،أم أنَّ 

لدولي الخاص؟ا

ال یقتصر نشاط البنك اإلقراضي، على منح القروض والضمانات لحكومات الدول األعضاء ،وٕانما یمتد 

،لذلك فالطبیعة القانونیة التفاقیة القرض ٤١٠هذا النشاط لیشمل األشخاص غیر الحكومیین من رعایا تلك الدول

غیر الدول.تختلف بحسب هویة المقترض فیما إذا كان دول عضو أو كیان من 

أوالً :المقترض هو دولة عضو:

اتفاقات القروض التي یعقدها البنك الدولي مع حكومات الدول یرى كثیر من فقهاء القانون الدولي، أنَّ 

ARONاألعضاء ،هي معاهدات دولیة تخضع للقانون الدولي، فالدكتور ( BROCHES َّاتفاقیات )یرى، أن

ك الدولي مع الدول األعضاء، هي معاهدات دولیة یحكمها القانون الدولي، القروض والضمانات التي یعقدها البن

البنك من أشخاص القانون الدولي، ویتمتع بـأهلیة عقد المعاهدات الدولیة ومن بینها عقد اتفاقیات على اعتبار أنَّ 

الروض والضمانات.

"the Bank's loan and guarantee agreements with its members are international

agreements governed by international law. The steps by which I reached this conclusion were

that the Bank is a subject of international law, that it has treaty-making capacity, that that

capacity extends to the conclusion of loan and guarantee agreements.411"

409 - The Independent Evaluation Group ,world bank,(2010), Phase II: The Challenge of Low-Carbon
Development Climate Change and the World Bank Group ,USA, Washington :The World Bank ,p X.

.٢٠٥،ص١٩٧٩مرجع سابق،عبد الواحد محمد الفار ،-٤١٠
411 - ARON BROCHES.(1959),INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS OF THE OPERATIONS OF THE
WORLD BANK, Leiden, Martinus Nijhoff,,p353.
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Danielوفي نفس االتجاه یرى الدكتور( D. Bradlow َّاتفاقیات القرض لدى البنك الدولي واتفاقیات )،أن

االعتماد لدى مؤسسة التمویل الدولیة المعقودة مع الدول األعضاء تعامل نفس معاملة المعاهدات الدولیة التي 

.٤١٢یحكمها القانون الدولي

ات، إلسباغ صفة المعاهدات الدولیة على اتفاقیات قروض البنك ویستند الفقهاء إلى مجموعة من االعتبار 

مع الدول األعضاء، وهذه االعتبارات هي:

إن كل اتفاقیة قرض أو ضمان بین البنك الدولي والدولة العضو في البنك، هي اتفاقیة دولیة یحكمها -١

.٤١٣یة الدولیةطرفي االتفاقیة یتمتعان بالشخصیة القانونالقانون الدولي، باعتبار أنَّ 

فمن جهة تتمتع الدول بكامل الحقوق وااللتزامات الدولیة المعترف بها وفقًا للقانون الدولي، حیث تتمتع 

.٤١٤الدول كاملة السیادة بأهلیة غیر محدودة لعقد المعاهدات الدولیة

ه في ومن جهة أخرى یمتع البنك الدولي بالشخصیة الدولیة ،األمر الذي یترتب علیه إمكانیة دخول

اتفاقیات دولیة مع أشخاص القانون الدولي اآلخرین، سواء الدول أو المنظمات الدولیة األخرى، وبالتالي فإنه 

.٤١٥في إنشاء قواعد القانون الدولي-برام تلك االتفاقیاتإعن طریق –یساهم 

المتحدة تخضع اتفاقیات القرض والضمان التي یبرمها البنك الدولي مع الدول األعضاء في األمم -٢

اتفاقوكلمعاهدةكلمن میثاق األمم المتحدة، حیث تنص هذه المادة على" ١٠٢للتسجیل وفقًا لمتطلبات المادة 

تقوموأنالهیئةأمانةفيیسجلأنیجباالتفاقبهذاالعملبعدالمتحدةاألممأعضاءمنعضوأيیعقدهدولي

ها البنك مع غیر األعضاء في األمم المتحدة فأنها تخضع للقید "، أما االتفاقات التي یبرمیمكنمابأسرعبنشره

.٤١٦والحفظ

ARONویرى الدكتور( BROCHES َّتسجیل هذه االتفاقیات أو قیدها وحفظها یؤكد على طبیعتها )،أن

والتي ال تعتبر –كمعاهدات دولیة ،باإلضافة إلى أن معاهدات القرض التي تبرم مع كیانات من غیر الدول 

412 - Daniel D. Bradlow), International Law and the Operations of the International Financial Institutions ,OP
CIT,2010,p10.
413 -John W. Head,(1996), Evolution of the Governing Law for Loan Agreements of the World Bank and Other
Multilateral Development Banks, American Journal of International Law,90,p221
414 - ARON BROCHES,OP CIT,1959,p319+335.

.٢٠٣،ص١٩٧٩مرجع سابق،عبد الواحد محمد الفار ،-٤١٥
.٢٨٥+٢٨٤ص،١٩٧٦، مرجع سابق،عبد المعز عبد الغفار نجم-٤١٦



١٠٨

الضمان ،حیث تخضع األخیرة تال یتم تسجیلها أو حفظها وقیدها وٕانما تنشر كمالحق التفاقیا-دولیةمعاهدات 

.٤١٧للتسجیل أو القید والنشر

والمعدلة ٢٠٠٥من الشروط العامة لإلقراض الصادرة عن البنك الدولي في عام ٨,٠١ینص القسم -٣

للتنفیذوقابلةساریةالقانونیةاالتفاقیاتبموجبضالقر وطرفيالبنكوالتزاماتحقوقتبقىعلى "  ٢٠٠٦عام 

".السیاسیةوحداتهاإحدىأودولةأیةقوانینمعالتعارضعنالنظربصرفلشروطهااً قوف

تنفیذ الحقوق وااللتزامات نیة األطراف قد اتجهت إلى وضع مبدأ أساسي مقتضاه أنَّ وهذا یعني أنَّ 

وف تتم بما یتفق ونصوص اتفاقیة القرض دون نظر أي قانون أي دولة المتبادلة بین البنك والمقترضین س

یتعارض مع هذه النصوص.

عندما كان البنك في سبیله نحو القیام بنشاطه اإلقراضي، ١٩٤٧هذا المبدأ كان قد أقترح سنة والواقع أنَّ 

ها المنظمات الدولیة ،استنادًا ومن المعلوم أنه في ذلك الوقت لم تكن الطبیعة القانونیة لالتفاقیات التي تبرم

ألهلیتها إلبرام المعاهدة قد تكشف بوضوح كما هي علیه اآلن.

"حقوق والتزامات األطراف سوف تحكمها قواعد القانون ومن هنا جاء النص غیر واضح الداللة على أنَّ 

بل اكتفى النص باإلشارة إلى حقوق والتزامات األطراف سوف تكون بمثابة حقوق والتزامات دولیة، الدولي "أو أنَّ 

سوف تنفذ فیما بین أطرافها حسب نصوصها ولن تخضع أو تتأثر بالقانون الداخلي ألي تالحقوق وااللتزاماأنَّ 

دولة طرف.

ه بال شك یعتبر النص جاءت صیاغته غیر عادیة وسلبیة في آن واحد، أال أنَّ ورغم ما قد یبدو من أنَّ 

بیق القوانین الداخلیة للدول األعضاء على اتفاقیات القروض والضمانات التي تبرمها قاطع الداللة في استبعاد تط

تلك الدول مع البنك.

النظام القانوني لتلك االتفاقیات البد وأن یخضع ومن ثم فمن الیسیر علینا أن ندرك من جهة أخرى، أنَّ 

االتفاقیات تعقد بین شخصین من أشخاص لنظام قانوني أخر غیر القوانین الداخلیة لتلك الدول ،ومادامت تلك

القانون الدولي، إذًا فأحكام ذلك القانون هي التي یجب أن تنطبق على تلك االتفاقیات، وهذا هو ما ذهبت إلیه 

.٤١٨أراء كثیر من الفقهاء

417 - ARON BROCHES,OP CIT,1959,p354+355.
.٢٠٤،ص١٩٧٩مرجع سابق،عبد الواحد محمد الفار ،-٤١٨
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أوالقرضاتفاقیةطرفيبینخالفمن الشروط العامة لإلقراض على إحالة أي ٨,٠٤و ینص القسم

أوالقرضاتفاقیةإطارفيتنشأآخرطرفأيتجاهطرفأيجانبمنمطالبةوأیةالضمانات،یةاتفاقطرفي

.تحكیمهیئةأمامالتحكیمإلىالطرفین،بینباالتفاقتسویتهیتمولمالضمانات،اتفاقیة

القواعد ویعتبر التحكیم وسیلة عامة لتسویة المنازعات بین البنك الدولي والمقترضین ،بدًال من إتباع

المنصوص علیها في القوانین الوطنیة ،حتى ولو نصت علیها االتفاقیة كنظام احتیاطي لتسویة النزاع، ومن ثم 

.٤١٩إلزامیًا یتعین على األطراف إتباعه لتسویة المنازعات الناشئة بینهمقاً یعتبر التحكیم طری

یق على عمل محكمة التحكیم، بعكس الشروط العامة لإلقراض لم تبین القانون الواجب التطبغیر أنَّ 

الشروط واألحكام المعیاریة المطبقة على قروض القطاع العام الصادرة عن البنك األوربي لإلنشاء والتعمیر في 

.٤٢٠، التي حددت القانون الواجب التطبیق على عمل محكمة التحكیم وهو القانون الدولي العام١٩٩٤آذار عام 

غیر الدول:ثانیًا: المقترض هو كیان من 

ال یقتصر نشاط البنك اإلقراضي، على منح القروض والضمانات لحكومات الدول األعضاء ،وٕانما یمتد 

هذا النشاط لیشمل األشخاص غیر الحكومیین من رعایا تلك الدول، غیر أنه في حالة تمویل المشروعات الخاصة 

تلك الدولة بالوفاء بأصل القرض المقدم منه في إقلیم إحدى الدول األعضاء ،فالبد من حصول البنك على ضمان 

وفوائده واألعباء األخرى المقررة علیه.

ویعني ذلك أن تتعهد حكومة الدولة الضامنة، بأن تكون مسئولة عن الوفاء بأصل القرض وملحقاته في 

ون إزاء وثیقتین:حال تقصیر المقترض األصلي في الوفاء به أو التأخیر في هذا الوفاء، وفي هذه الحالة فإننا نك

والتي یتم توقیعها بین البنك وبین المقترض غیر الحكومي ،وهي تشتمل على وثیقة القرض األصلي: -أ

حقوق والتزامات الطرفین، وفي الغالب تتضمن تلك الوثیقة بعض الضمانات الخاصة التي یجب على المقترض 

ثاراها أو انتهائها آال تخضع في إبرامها أو تنفیذها أو تقدیمها للبنك باإلضافة إلى الضمان الحكومي، وهذه الوثیقة

.٤٢١لقواعد القانون الدولي، وٕانما تحكمها القواعد التي یتم االتفاق علیها بین الطرفین

فاتفاقیة القرض بین البنك الدولي ومقترض من غیر الدول، ال تتمتع بصفة المعاهدة الدولیة التي تحكمها 

أحد طرفي هذه االتفاقیة، وهو الكیان المقترض غیر الحكومي ال یتمتع اعتبار أنَّ ى علقواعد القانون الدولي، 

.٢٨٨ص،١٩٧٦، مرجع سابق،عبد المعز عبد الغفار نجم-٤١٩
420 - John W. Head ,OP CIT,1996,p214+215.

.٢٠٥،ص١٩٧٩مرجع سابق،عبد الواحد محمد الفار ،-٤٢١
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هذه االتفاقیة ال تخضع للتسجیل في أمانة األمم المتحدة ،وٕانما بالشخصیة القانونیة الدولیة، باإلضافة إلى أنَّ 

.٤٢٢تنشر كملحق التفاقیة الضمان

برامها بین البنك وبین الحكومة التي یتبعها المقترض وهي تلك التي یتم إوثیقة الضمان الحكومي: -ب

الخاص، وهذه الوثیقة تعتبر بمثابة اتفاق دولي بین طرفین خاضعین إلحكام القانون الدولي، ومن ثم یسري علیها 

أحكام القانون الدولي.

مة في مواجهة وتعد هذه االتفاقیة مكملة التفاقیة القرض األصلي ،وان كان الضمان الذي تلتزم به الحكو 

بموجب هذه االتفاقیة تصبح الدولة ملتزمة بصفة شخصیة ومباشرة بأصل عیًا، و البنك یعتبر التزامًا أصلیًا ولیس تب

القرض وملحقاته بنفس الدرجة التي یكون المقترض األصلي ملتزمًا بها .

میثاق األمم المتحدة، بینما من١٢وهذه الوثیقة تخضع للقید والحفظ في أمانة األمم المتحدة طبقًا للمادة 

.٤٢٣اتفاق القرض األصلي ینشر كملحق التفاقیة الضمان

المطلب الثاني

المناخلحمایةالبنكمشاریعأنواع

یمول البنك الدولي طائفة واسعة من المشاریع الصدیقة للمناخ في الدول النامیة تلبي حاجات هذه الدول 

ات الضارة بالبیئة والمناخ من جهة أخرى.في تعزیز التنمیة من جهة وتخفض التأثیر 

لذلك في هذا الجزء من الدراسة سوف نتطرق إلى دراسة أنواع مشاریع البنك لحمایة المناخ، فنتحدث أوًال 

المطلبنختمثمللغاباتالمستدامةلإلدارةمشاریعهعنثمالطاقةوكفاءةالمتجددةمشاریع البنك في الطاقةعن

المناخ.تغیرمعفللتكیّ البنكمشاریععنبالحدیث

الفرع األول

الطاقةوكفاءةةدالمتجدالطاقةفيالبنكمشاریع

ونقلوتعزیز اإلنتاجیة،المعیشي،المستوىلتحسینالطاقةإلىاالقتصادیة-االجتماعیةالتنمیةتحتاج

الممارسات الحالیة غیر  أنَّ ،إال٤٢٤األخرىاالقتصادیةاألنشطةمنكبیرةلمجموعةوكمدخلاألسواقإلىالسلع

422 - John W. Head ,OP CIT,1996,p212.
.٢٠٦+٢٠٥،ص١٩٧٩مرجع سابق،عبد الواحد محمد الفار ،-٤٢٣
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یعدإذتغیر المناخ:-١أدت إلى بروز عدد من المشاكل البیئیة منها:،المستدامة في إنتاج واستهالك الطاقة

ماعلىالطاقةالستهالكالحالیةاألنماطظلتوٕاذا،٤٢٥الدفیئةغازاتانبعاثاتثلثيعنمسئوالً الطاقةقطاع

بحلولالمائةفي١٣٠بنسبةزیادةالكربونأكسیدثانيانبعاثاتتشهدأنتقدرولیة الدلطاقةاوكالةفعلیه،هي

ةالمعنیةالدولیللهیئة الحكومیةوفقاً یزید،قدالكربونأكسیدثانيانبعاثاتفيالحجمبهذاوارتفاع،٢٠٥٠عام

التغیرحدوثاحتمالإلىیؤديممامئویة،درجات٦بمعدلالعالمیةالحرارةدرجاتارتفاعمنالمناخ،بتغیر

Acidاألمطار الحامضیة(-٤٢٦،٢الطبیعیةالبیئةفيفیهرجعة rain ًتزاید عملیة -٣،حرق الفحم)التي یسببها أساسا

عملیات االستخدام غیر المستدام للوقود الخشبي في التدفئة والطبخ في الدول نتیجة)desertificationالتصحر (

.٤٢٧بسبب أعمال استكشاف وٕانتاج النفطتلوث التربة -٤،النامیة 

،البلدانكافةفيفوریةبإجراءاتالقیامالمناختغیرمشكلةوخصوصاً البیئیةالمشاكلهذهحلیتطلبو 

والكبیرالسریعوالتّحولالطاقة،استخداماتلكفاءةالكبیرالتحسینمن خالل،الطاقةألنظمةالجذريوالتغییر

تحولتمویلفيالمساعدةالمتقدمةالبلدانعلىالنوویة، ویجبالطاقةوربماتجددةالمالطاقةمصادرباتجاه

وقد أكدت معاهدات النظام الدولي المناخي على ،٤٢٨النظیفةالطاقةعلىقائمةتنمیةمساراتإلىالنامیةالبلدان

الوفاءأجلمنالمتقدمةدولالخیاراتفي حمایة المناخ ،فمنالطاقةكفاءةتعزیزو المتجددةالطاقةدور مصادر 

الوطنياالقتصادقطاعاتفيالطاقةكفاءةتعزیز-: أالدفیئةغازاتمنانبعاثاتهاوخفضبتحدیدبالتزاماتها

.)الكهرباءوٕانتاجالصناعةقطاعاتفيالطاقةاستهالكتخفیضمثل(الصلةذات

الكربونأوكسید ثانيتنحیةوتكنولوجیاتاقةالطمنوالمتجددةالجدیدةاألشكالبشأنالبحوثإجراء-ب

.٤٢٩استخدامهاوزیادةوتطویرهاوتشجیعهابیئًیاالسلیمةوالمبتكرةالمتقدمةوالتكنولوجیات

إلى(هذه النوع من الطاقة یقوم على حرق النفط والغاز والفحم)٤٣١التقلیدیةالطاقةمصادرمن٤٣٠التحولویرتبط

وث الهواء/الغالف الجوي وتغیر المناخ : لجنة التنمیة المستدامة، تسخیر الطاقة ألغراض التنمیة المستدامة والتنمیة الصناعیة وتل-٤٢٤

٢١وبرنامج مواصلة تنفیذ جدول أعمال القرن ٢١االستعراض المتكامل للتقدم المحرز في تحقیق أهداف ومقاصد والتزامات جدول أعمال القرن 

.٧،ص٢٠٠٦وخطة تنفیذ مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة، تقریر االمین العام،
، ٢٠١١مرجع لواضعي السیاسات،-م المتحدة للبیئة، نحو اقتصاد أخضر مسارات إلى التنمیة المستدامة والقضاء على الفقربرنامج األم-٤٢٥

.١٥ص
.٤صUNEP/GCSS.XI/10/Add.1,االقتصاد األخضر، الوثیقة رقم ،)٢٠٠٩برنامج األمم المتحدة للبیئة،(-٤٢٦

427 - Rosemary Lyster and Adrian Bradbrook,(2006), Energy Law and the Environment ,Cambridge ,UK:
Cambridge University Press ,P XX .

بعنوان التنمیة وتغیر المناخ ،مرجع سابق، ٢٠١٠البنك الدولي ومركز األهرام للنشر والترجمة والتوزیع تقریر عن التنمیة في العالم -٤٢٨

١١،ص٢٠٠٩
كول كیوتو .من برتو ٢من المادة١انظر الفقرة -٤٢٩
اني تتوقع وكالة الطاقة الدولیة أن ینتج عن التحول إلى الطاقة النوویة والطاقة المتجددة والتقنیات األخرى منخفضة الكربون تقلیل كمیة ث-٤٣٠

:....أنظر٢٠٣٥و٢٠٠٨أكسید الكربون لكل وحدة كهرباء یتم تولیدها بمقدار الثلث بین عامي 
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والرفاه،الصحةتحسین:تشملالتياالجتماعیةالمكاسبمنمتنوعةوعةبمجمالحدیثةالطاقةمصادر

فياالجتماعیةوالخدماتوالتعلیمالعملعلىالحصولفرصوتیسیر،للمرأةالدخلتولیدوفرص،االجتماعي

عملیةفيأساسیاً عنصراً األنظفالطاقةعلىللحصولالفرصتوسیعیعتبروبالتالي،والریفیةالحضریةالمناطق

خفضفيللجمیعالنجاحفرصالطاقةاستهالكءةكفاتكنولوجیاتتتیحكما،واالجتماعیةاالقتصادیةالتنمیة

.٤٣٢واحدآنفيالدفیئةغازاتانبعاثاتوالهواءتلوثمنوالحدالطاقةمجالفياألمنوتعزیزاإلنتاجتكالیف

٢٠٣٥أعوامإلى٢٠٠٨أعوامبینمراتثالثیتضاعفأنیتوقعالدولیةالطاقةلوكالةوفقاً و 

األرضیةالحراریةوالطاقةالشمسیةوالطاقةالریاحوطاقةالمائیةالطاقةوتشمل(الحدیثةالمتجددةالطاقةاستخدام

إلى٧%مناألولیةالطاقةعلىالطلبمنحصتهاارتفاعیعنيمما)البحریةوالطاقةالحدیثةالعضویةوالكتلة

%٤٣٣١٤.

Pollution(أثارهوتخفیضالتلوثمنعفدلیل Prevention and Abatement Handbook( الصادر

هذایظهرلمما، بلدأليالطاقةقطاعفيتستثمرالأنالدوليالبنكمجموعةعلىأنَّ علىینصعن البنك،

.٤٣٤السیاساتإصالحأوالقطاعهیكلةإعادةخاللمنسواءالطاقةقطاعكفاءةبتحسینالتزاماً البلد

التزمت،٢٠٠٤یونیه/حزیرانفيبونفيالمعقودالمتجددةالطاقةلمصادرالدوليالمؤتمروفي أثناء 

الطاقةمنتتألفالتي(الجدیدةالمتجددةوالطاقةالطاقةكفاءةلتحقیقالمقدمالتمویلبزیادةالدوليالبنكمجموعة

منالمولدةالكهرومائیةالطاقةوكذلكاألرضیة،الحراریةوالطاقة،اإلحیائیةوالكتلةوالریاح،الشمس،منالمستمدة

.٤٣٥القادمةالثالثالسنواتمدىعلىسنویاً المائةفي٢٠بنسبة)میغاواط١٠عنقدرتهامنشآت تقل

المتجددةالطاقةتطویربزیادةالتزامهیوطدأنفيالدوليالمجتمعرغبةمعوینسجم هذا االلتزام 

المستدامةالتنمیةأجلمنالمتجددةالطاقةبشأنبیجینإعالن، فقد حث النامیةالبلدانفيالسیمااستعمالها،و 

.٩ص،٢٠١٠، باریس،موجز تنفیذي-٢٠١٠عات الطاقة في العالم لعام توقوكالة الطاقة الدولیة،
المنافع المتعددة التي تعود بها زیادة كفاءة الطاقة واستعمال المصادر عدد إعالن بیجین بشأن الطاقة المتجددة من أجل التنمیة المستدامة،-٤٣١

سهم في استئصال الفقر على نحو ما دعت إلیه أهداف األمم المتحدة المتجددة للطاقة ومنها :زیادة فرص الحصول على خدمات الطاقة، مما ی

عن الحد من انبعاثات غاز الدفیئة، ومكافحة تغیر اإلنمائیة لأللفیة، وفي زیادة فرص العمل، و تحسین  نوعیة الهواء والصحة العامة، فضالً 

من إعالن بیجین بشأن الطاقة المتجددة من أجل التنمیة ٣ر الفقرة المناخ، وتعزیز أمن الطاقة، وتوفیر نموذج جدید للتعاون الدولي....انظ

.E/CN.17/2006/9المستدامة الوارد في الوثیقة رقم 
لجنة التنمیة المستدامة، تسخیر الطاقة ألغراض التنمیة المستدامة والتنمیة الصناعیة وتلوث الهواء/الغالف الجوي وتغیر المناخ : -٤٣٢

٢١وبرنامج مواصلة تنفیذ جدول أعمال القرن ٢١تقدم المحرز في تحقیق أهداف ومقاصد والتزامات جدول أعمال القرن االستعراض المتكامل لل

.٨ص،٢٠٠٦، مرجع سابق،وخطة تنفیذ مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة، تقریر األمین العام
.٥ص،٢٠١٠مرجع سابق،وكالة الطاقة الدولیة،-٤٣٣

434 - Jennifer Gleason and David B. Hunter,(2009), OP CIT,2009,p301.
.١١ص،٢٠٠٩،الوالیات المتحدة األمریكیة،واشنطن،وثیقة نهج استراتیجیة الطاقة،مجموعة البنك الدولي-٤٣٥
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فضالً العالمیة،البیئةومرفق،اإلقلیمیةاإلنمائیةالدولي، والمصارفالبنكفیهابمالیة،و الدالمالیةلمؤسسات،ا

.٤٣٦المتجددةالطاقةتكنولوجیاتفيتثماراتهااسقاعدةتوسیعزیادةعلىالحكومات،فرادىعن

المتجددةالطاقةفيدوالرملیار٢٠١٠،١٤,٢عاموحتى٢٠٠٣عاممنذالدوليالبنكاستثمرقدو 

البلدانفيالطاقةاستخداماتوكفاءةالمتجددةالطاقةوبرامجمشروعاتتمویلوزادة،الطاقاستخداموكفاءة

.٤٣٧دوالرملیار٣,٦قدرهقیاسيمبلغإلىلیصل٢٠١٠المالیةالسنةخاللالمائةفي٧بنسبةالنامیة

٠,٨فمشاریع البنك للطاقة المتجددة التي تحل محل طاقة الوقود األحفوري( النفط، الغاز، الفحم) تخفض 

طاقة كغ من انبعاثات غازات الدفیئة لكل كیلو واط ساعي تولده من الكهرباء ،فعلى سبیل المثال في مشروع ال

Turkeyالمتجددة ( Renewable Energy Project  ملون ٢٠٠،قدم البنك الدولي حوالي ٢٠٠٤)التركي عام

وطاقة ةمشروع استثماري في قطاع الطاقة المتجددة (تركز معظم هذه المشاریع على الطاقة الكهرومائی٢٢لدوالر 

میغاواط ساعي من الكهرباء ٦٠٥المشاریع حوالي من المتوقع أن تولد هذه و الریاح والطاقة الحراریة األرضیة) ،

.٤٣٨باإلضافة لتخفیض حوالي ملیون طن من انبعاثات غازات الدفیئة

بدأ البنك الدولي ومؤسسة التمویل الدولي باالنتقال نحو تشجیع ،ومع بدایة تسعینیات القرن المنصرم

ي تبني االقتصاد المخطط وأسعار الطاقة الرخیصة كفاءة الطاقة في الصین وروسیا و أوربا الشرقیة ذات التاریخ ف

التي شجعت الصناعات والمساكن على تبذیر الطاقة ،وقد مولت معظم هذه الجهود األهداف الرامیة لتخفیض 

، فعلى سبیل المثال بدأ البنك الدولي منذ عام ٤٣٩انبعاثات غازات الدفیئة بمنح مقدمة من مرفق البیئة العالمیة

تلقى عدد إذ،بلداً ٢٠اللمبات ذات الكفاءة في استهالك الطاقة في المساكن في أكثر من دعم مشاریع١٩٩٤

الدعم المالي من مرفق البیئة العالمیة أو من صنادیق الكربون التي أنشأها البنك، ویبني البنك ،من هذه المشاریع

incandescentتوهجة(التحول من لمبات اإلضاءة المالدولي دعمه لهذه المشاریع على أساس أنَّ  lamps إلى (

Compactاللمبات ذات الكفاءة في استهالك الطاقة( fluorescent light bulb یخفض من استهالك الطاقة(

.٤٤٠ویؤدي إلى خفض انبعاثات غازات الدفیئة

والبنك الدولي لیس هو المؤسسة الوحیدة التي تمول مشاریع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، فهناك عدد

من بنوك التنمیة اإلقلیمیة یمول مثل هكذا مشاریع ، فعلى سبیل المثال یركز البنك األوربي لإلنشاء والتعمیر في 

قطاع الطاقة على مشاریع كفاءة الطاقة مثل تحسین شبكات الكهرباء والتدفئة وٕاعادة تأهیل محطات تولید 

E/CN.17/2006/9من إعالن بیجین بشأن الطاقة المتجددة من أجل التنمیة المستدامة الوارد في الوثیقة ٦،٩انظر فقرة -٤٣٦
.٢٠١١آخر تحدیث في أبریل/نیسان المعنون ب الطاقة ،http://go.worldbank.org/LNKVE8DQP0انظر الرابط -٤٣٧

438 - The Independent Evaluation Group ,world bank ,OP CIT, 2010,p21.
439 -The Independent Evaluation Group ,world bank ,IBID, 2010,p34.
440 - The Independent Evaluation Group ,world bank ,OP CIT, 2010,p41+42.
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استثمار أو إقراض ملیار دوالر في هوتحقیق هدفالكهرباء في أوربا الشرقیة ، كما تعهد البنك األوربي على 

.٢٠١٠٤٤١إلى عام ٢٠٠٦مشاریع الطاقة المتجددة خالل الفترة من عام 

في قطاع الطاقة -وخصوصًا البنك الدولي-وتأتي ضرورة التمویل المقدم من المؤسسات المالیة الدولیة

في قطاع الطاقة وخصوصًا المتجددة منها، فقد إلى الدول النامیة ،من حاجة هذه الدول إلى استثمارات ضخمة 

البلدان النامیة والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق، تحتاج إلى قدرت وكالة الطاقة الدولیة أنَّ 

تریلیون دوالر ٥دوالر باإلضافة إلى نتریلیو ١٦حوالي ٢٠٣٠و٢٠٠٨استثمارات في قطاع الطاقة بین  عامي

low-carbonالتحول إلى مسار منخفض االنبعاثات (ذا أرادت إ path(٤٤٢.

باإلضافة إلى التمویل المقدم من البنك الدولي لمشاریع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ،یوفر البنك المساعدات 

برنامج :الفنیة واالستشاریة والتحلیلیة في هذه المجاالت ،ویمول عدد من هذه األنشطة برنامجین اثنین هما

Energyالمساعدة على إدارة قطاع الطاقة( Sector Management Assistance Program وبرنامج (

Asiaالطاقة البدیلة والمستدامة في أسیا( Sustainable and Alternative Energy Program(یركز إذ

.٤٤٣خدمات الطاقةالبرنامج األخیر على كفاءة الطاقة وتعزیز استخدام الطاقة المتجددة وزیادة الحصول على

والتساؤل الذي یمكن أثارته بالنسبة لتمویل البنك لمشاریع الطاقة المتجددة هو ،هل یستطیع البنك إجبار 

دولة معینة تطلب مثًال تمویًال لمشروع تولید الطاقة الكهربائیة بالفحم(وهذا النوع من الطاقة كثیف انبعاثات 

مشاریع الطاقة المتجددة استنادًا إلى المنافع البیئیة وخصوصًا الكربون) أن تتحول عن هذا المشروع إلى أحد

حمایة المناخ للطاقة المتجددة ؟

االتفاقیةأنَّ ، فهو یرىالدوليالبنكفيالعالمیةالبیئةشؤونتنسیققسمیجیب على هذا التساؤل،

أساسعلىأعلىبتكلفةمتجددة)(مثل مشروع الطاقة البدیلبولقعلىمادولةبإجبارللبنكتسمحالاإلطاریة

التيالكهرباءلمشروعاتالقروضبعضمنحرفضأنَّ یقولوهو، العالمیةالبیئةعلىأثراً أقلالبدیلهذاأن

غیرالبلدانمنتتطلبالالتياإلطاریةمبادئمعیتعارضبیئیةاألحفوري(مثل الفحم) ألسباببالوقودتعمل

نصاالتفاقیةهذهفيولیس،الدفیئةغازاتانبعاثاتعلىالسیطرةلبلدان النامیة) األول(االمرفقفيالمدرجة

.٤٤٤القروضمننوعأيعلىبالموافقةالبنكیلزم

441 - Dennis Tirpak1,Helen Adams,(2008), Bilateral and multilateral financial assistance for the energy sector of
developing countries, Climate Policy, Earthscan,8,p144-145.
442 -The Independent Evaluation Group ,world bank ,OP CIT, 2010,p3.
443 - The Independent Evaluation Group ,world bank ,IBID, 2010,p17.

.١٠٢+١٠١ص،١٩٩٨مرجع سابق،مرفق البیئة العالمیة،-٤٤٤
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الثمانیةالبلدانلمجموعةالسنويالقمةمؤتمرفيالدوليالبنكإلىطلب،٢٠٠٥حزیران/یونیوفيو 

هذهحولدوليحوارإجراءتشجیعفيواإلسهام،والتنمیةیفةالنظالطاقةبشأناستثماريإطارإعدادتسهیل

.القضایا

Investment(والتنمیةالنظیفةللطاقةاالستثمارياإلطارالدوليالبنكمجموعةأعدتوقد

Framework for Clean Energy and Development(استثماراتخطىإلسراع٢٠٠٦عامفي

التكّیفو ذلك،عنالناجمةاآلثاروتخفیضالطاقةعلىالحصولإمكانیةتوفیرفيوالعامالخاصالقطاعین

.٤٤٥معها

ووفقًا لهذا اإلطار یمارس البنك الدولي أربعة أنشطة رئیسة هي:

أفریقیاوجنوبوالهندوالصینالبرازیلفيوخصوصاً الكربونمنخفضاقتصادإلىالتحولتشجیع-أ

.واالستثماراتمعارفوالالتحلیليالدعمخاللمنوالمكسیك

.النظیفةالطاقةإمداداتزیادةعلىتساعدالتيباالستثماراتالتعجیل-ب

.أفریقیافيوخصوصاً تحملهایمكنبتكلفةالطاقةخدماتعلىالفقراءحصولتحسین-ج

دواتأوتطویرمن خالل العمل التحلیليالمناختغیرأثارمعالتكّیفعلىالنامیةالبلدانمساندة-د

.٤٤٦المخاطردارةإ

تحتالعاملةالصنادیقأكبرمنهو و ،النظیفةالتكنولوجیاصندوقالدوليالبنكئأنش٢٠٠٨تموزوفي

Climate(المناخیةاألنشطةفياالستثمارصنادیقمظلة Investment Funds بتعزیز) ،ویضطلع الصندوق

إمكاناتمنلهابماالكربونالمنخفضةالتكنولوجیاتلونقوانتشارتجریبألنشطةالمتاحةالتمویلمواردزیادة

، ومن األنشطة التي یدعمها الحراريلالحتباسالمسببةالغازاتانبعاثاتفياألمدطویلةوفوراتلتحقیقهائلة

الصندوق:

نبعاثاكثافةمنللحدالكفاءةالعالیةوالتكنولوجیاتالمتجددةالطاقةمصادر:الكهربائیةالطاقةقطاع-أ

.الكربون

.النقلأنماطوتغییرالقطاعیةالكفاءةتحقیق:النقلقطاع-ب

.١١ص،٢٠٠٩جع سابق،، مر الطاقةاستراتیجیةمجموعة البنك الدولي، وثیقة نهج -٤٤٥
446 - bank information center,(2009), world bank energy sector lending :encouraging the worlds addiction to
fossil fuels,USA,Washington,p18.
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.٤٤٧والزراعةوالصناعة،المباني،في الطاقةاستخدامكفاءة-ج

فيالتوسعبرنامجأجلمندوالرملیون٧٥٠قدرهاللمغربمنحةبتقدیم٢٠٠٩وقد قام الصندوق عام 

تمویلیشملالذيالبرنامجوهوأفریقیا،وشمالاألوسطالشرققةمنطفيالمركزةالشمسیةالطاقةاستغالل

معالشمسیةالطاقةالمحطةوتنتج،المغرببشرقورزازاتفيالشمسیةالطاقةلتركیزالعالمفيمحطةأضخم

.٤٤٨وتشغیلهالمرفقهذامثلبناءمنیتمكنكيالمغربفيالمهاراتقاعدةوتوسیععملفرصتوفیر

ك الدولي تعرض النتقادات حادة في مجال اإلقراض لقطاع الطاقة، فمعظم المشاریع التي أثارت جدًال إال أن البن

Chad-Cameroonكامیرون(–في السنوات األخیرة، كانت في قطاع الطاقة ،مثل مشروع خط أنابیب تشاد 

pipeline.(

طراف تركز تمویلها بدرجة كبیرة على بنوك التنمیة متعددة األفقد وجد تقریر لمعهد الموارد الدولیة ،أنَّ 

%٢٧القطاعات ذات االنبعاثات الكربونیة الضخمة، مثل النقل والنفط والغاز والطاقة الكهربائیة والتعدین ،فحوالي 

اتجه إلى هذا النوع من المشاریع .٢٠٠٤من مجمل إقراض البنك الدولي عام 

قدمت مجموعة البنك الدولي تمویًال یزید عن ٢٠٠٤ومنذ التوقیع على االتفاقیة اإلطاریة وحتى عام 

،أما مركز ٤٤٩ملیار طن من غازات الدفیئة٤٣,٣ملیار دوالر لمشاریع الطاقة األحفوریة ،أدت إلى انبعاث ٢٨,٤

تمویل البنك لقطاع الطاقة ال یؤدي أجماًال إلى انتقال العالم معلومات البنك(وهو منظمة غیر حكومیة) ، یرى أنَّ 

زاد إقراض البنك لمشاریع الطاقة الناجمة ٢٠٠٨و فعال إلى مسار تنموي منخفض االنبعاثات ، ففي عام على نح

ة% فقط لمشاریع الطاقة المتجددة ،وتتابع المنظم١١% مقابل زیادة بنسبة ١٠٢عن حرق الوقود األحفوري بنسبة 

وري وخصوصًا الفحم والنفط ،تهمش من جهود المستویات الحالیة إلقراض البنك لمشاریع الوقود األحفأنَّ :القول

.٤٥٠البنك من أجل التحول إلى اقتصاد منخفض انبعاثات الكربون

الفرع الثاني

ملیون ٧٥٠المعنون ب  صندوق التكنولوجیا النظیفة یقّدم تمویًال قدره D0http://go.worldbank.org/VCTRK3O8انظر الرابط: -٤٤٧

دوالر أمریكي لتدعیم إنتاج الطاقة الشمسیة المركزة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا .

.٢٠١١آخر تحدیث في أبریل/نیسان المعنون ب الطاقة ،0http://go.worldbank.org/LNKVE8DQPانظر الرابط -٤٤٨
449 - Kirk Herbertson and David Hunter,(2007), EMERGING STANDARDS FOR SUSTAINABLE FINANCE
OF THE ENERGY SECTOR, SUSTAINABLE DEVELOPMENTLAW & POLICY ,Volume VII, (3),p5-6.
450 - bank information center ,OP CIT,(2009), p3-4-14.
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٤٥١للغاباتالمستدامةفي اإلدارةالبنكمشاریع

المائةفي٣١قدرهانسبةمثلت،و هكتارملیارات٤عنقلیالً العالمفيغاباتالمساحةیزید أجمالي

:هيبالغاباتبلدانخمسةأغنىو ،فردلكلهكتار٠,٦المتوسطفيیبلغماأوالیابسةساحةمأجماليمن

.الغاباتمساحةأجمالينصفمنأكثرتمثلوالصینالمتحدةوالوالیاتوكنداوالبرازیلالروسياالتحاد

ملیون٦٠فحوالي، طائفة واسعة من الخدمات والسلع البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة ٤٥٢وتقدم الغابات

على)القبلیةوالمجموعاتاألصلیینللسكانالمحلیةالمجتمعاتوخاصة(ونیعتمدالنامیةالبلدانفيإنسان

الكثیفةالغاباتمنبالقربأوداخلیعیشونشخصملیون٣٥٠نحویعتمد، كما تقریباً تامةبصورةالغابات

الرسمیة(الغاباتعلىالقائمةالصناعاتوفرتوقد،٤٥٣لوالدخللعیشوسیلةعلىللحصولالغاباتهذهعلى

للطاقةمصدراً الغاباتتمثلكما،شخصملیون٥٠لحواليعملفرصالعالمأنحاءمختلففي)الرسمیةوغیر

الكتلةمنأفریقیافياألولیةالطاقةإمداداتإجماليمنالمائةفي٦٥نحوویأتي،البلدانمنالعدیدفي

.٤٥٤والفحمالحطبمثلالصلبةاإلحیائیة

التكّیفو المناختغیرآثارمنالتخفیففيرئیسیاً دوراً تلعبالغاباتأما في مجال حمایة المناخ، ف

-الجويالغالففيالموجودالكربونإجماليمنأكثر-الكربونمنهائلةكمیةالعالمغاباتتختزنإذ، معها

الكربونأكسیدثانيمكافئمنطنملیارنصفمنیقربمامتصتالروسياالتحادفيالموجودةفالغابات

٤٥٥.سنویاً 

: عملیة إدارة أراضي الغابات الدائمة من أجل تحقیق أنَّهاللمنظمة الدولیة لألخشاب المداریة، ُتَعرَّف اإلدارة المستدامة للغابات علىوفقاً -٤٥١

طلوبة من دون خفض غیر فیما یتعلق بإیجاد تدفق مستمر من السلع والخدمات الحرجیة الم،هدف محدد بوضوح أو أكثر من أهداف اإلدارة

أو إلنتاجیتها في المستقبل، ومن دون أي آثار ضارة ال داعي لها على البیئة المادیة واالجتماعیة. انظر ،ضروري للقیمة األصیلة في الغابات

١٠.صE/CN.18/2009/6م الوثیقة رق، الغابات وحفظ التنوع البیولوجي بما في ذلك المناطق المحمیةمنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات،
یمثل نقطة التحول في الحوار الدولي بشأن ،١٩٩٢المعقود في ریو دي جانیرو في عامكان مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة -٤٥٢

عن التوافق العالمي بشأن إدارة ،ناً غیر الملزم قانو عندما أكدت البلدان التزامها بالتنمیة المستدامة للغابات ،باعتماد بیان المبادئ الرسمي،الغابات،

أنشأ المجلس االقتصادي واالجتماعي ،الفریق جمیع أنواع الغابات وحفظها وتنمیتها المستدامة ، ولمتابعة نتائج مؤتمر ریو فیما یتعلق بالغابات،

Theالحكومي الدولي المخصص المعني بالغابات " Intergovernmental Panel on Forests")ثم أنشأ المنتدى )، ١٩٩٧-١٩٩٥

Intergovernmentalالحكومي الدولي المعني الحكومي الدولي المعني بالغابات" Forum on Forests) )،وكانت والیتهما ٢٠٠٠-١٩٩٧"

و، حالة الغابات في حرز نحو التنمیة المستدامة للغابات. للمزید انظر .. الفامواستعراض التقدم التنص على تشجیع وتیسیر تنفیذ مبادئ الغابات،

.٥٧ص،٢٠٠٥،منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة :،روما٢٠٠٥العالم 

453- Gerhard Dieterle ,(2010),Sustaining the World’s Forests: Managing Competing Demands for a Vital
Resource – The Role of the World Bank,in: P. Spathelf (ed.), Sustainable Forest Management in a Changing
World: A European Perspective, Managing Forest Ecosystems 19,Springer Science + Business Media B.V,p9.

٢٠١٠أیلول أخر تحدیثhttp://go.worldbank.org/5I58JUF1K0انظر الرابط التالي  -٤٥٤
.٥٩-٥٨،ص٢٠١١،روما: منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة ،٢٠١١الفاو، حالة الغابات في العالم -٤٥٥
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١٨عنمسؤولین،األرضاستخدامفيتغییرمنحدثوما،٤٥٦الغاباتإزالةتعتبر خرآجانبومن

یعزىالذي-الغاباتفقدانمعدلاستمرفقد،٢٠٠٤٤٥٧عامالعالمفيالدفیئةغازاتانبعاثاتمنالمائةفي

غیر،سنويهكتارملیون١٣بنحویقدربما-زراعیةأراضيإلىالغاباتضياأر تحویلإلىاألولامالمقفي

عنقلیالً یزیدبماالمفقودةالمساحةصافيتقلصالطبیعيوالنموالطبیعیةالمناظروٕاصالحالغاباتغرسأنَّ 

.٤٥٨النصف

فيالمتردیة،الغاباتوٕاصالحالموجودةاتالغابحمایةفیهابماللغابات،المستدامةاإلدارةوتساعد

الغاباتبالمعنیةالدوليالبنكاستراتیجیةوتؤكد،٤٥٩الكربوناحتجازطریقعنالعالميالمناختغیرمنالتخفیف

قیادیاً دوراً یأخذأنللبنكویمكن،القریبالمستقبلفيالمناختغیرمنالتخفیففيكبیردورللغابات(أنَّ على

.٤٦٠)األمرهذاحدوثمنستمكنالتيالعادلةالسوقیةالترتیباتوتسهیلطویرتفي

الغاباتوبإزالةللكربونكمصرفللغاباتالعالمیةباألهمیة،بدایتهامنذاإلطاریةاالتفاقیةاعترفتوقد

عامانكونكفيالمنعقدعشرالسادساإلطاریةأطرافمؤتمرفياتفقوقد،٤٦١الدفیئةغازاتالنبعاث كمصدر

طریقعنالغاباتقطاعفيالتخفیفعملیاتفيالمساهمةعلىالنامیةطرافاألالبلدانتشجیععلى٢٠١٠

:منهالكلالوطنیةوالظروفلإلمكانیاتووفقاً مناسباً األطرافتراهحسبماالتالیة،األنشطةتنفیذ

-٣الغاباتتدهورعنالناجمةثاتاالنبعاخفض-٢الغاباتإزالةعنالناجمةاالنبعاثاتخفض-١

فيالكربونمخزونتعزیز-٥للغاباتالمستدامةاإلدارة-٤الغاباتفيالكربونمخزونعلىالمحافظة

.٤٦٢الغابات

جماعیاً األمریكیةالمتحدةوالوالیاتالمتحدةوالمملكةوالنرویجوالیابانوفرنسااسترالیاهيبلدانستةوافقتوقد

إزالة الغطاء النباتي من المراعي الطبیعیة أو األشجار ینتج عنه تربة ضعیفة تتحلل وتتعرى بسرعة (تتصحر) بجانب اختفاء حوالي مائة إنَّ -٤٥٦

دور القانون الدولي والمنظمات ،عبد المعز عبد الغفار نجم:ائنات الحیة من التربة وبالتالي تنخفض خصوبتها. للمزید أنظرنوع یومیا من الك

١٦ص١٩٩٩،بحث مقدم إلى مؤتمر "نحور دور فعال للقانون في حمایة البیئة" في اإلمارات العربیة المتحدة، الدولیة في حمایة البیئة
المعنونة نظرة عامة على التقدم المحرز نحو تحقیق التنمیة المستدامة : استعراض لتنفیذ جدول أعمال E/CN.17/2008/2انظر الوثیقة -٤٥٧

٢١، ص.٢٠٠٨، وخطة جوهانسبرغ للتنفیذ لعام٢١، وبرنامج مواصلة تنفیذ جدول أعمال القرن ٢١القرن 
.٢٠ص،٢٠٠٦دة للتنمیة المستدامة،الصادرة عن لجنة األمم المتحE/CN.17/2006/2انظر الوثیقة -٤٥٨
المعنونة نظرة عامة على التقدم المحرز نحو تحقیق التنمیة المستدامة : استعراض لتنفیذ جدول أعمال E/CN.17/2008/2انظر الوثیقة -٤٥٩

.٢١، ص٢٠٠٨، وخطة جوهانسبرغ للتنفیذ لعام٢١، وبرنامج مواصلة تنفیذ جدول أعمال القرن ٢١القرن 
460 - Gerhard Dieterle ,OP CIT, 2010,p26.

.٦١ص،٢٠١١مرجع سابق،الفاو،-٤٦١
الوارد في الوثیقة  ١٦-/م أ١من المقرر ٧٠الفقرة ،تقریر مؤتمر األطراف عن دورته السادسة عشرة التي ُعقدت في كانكونانظر-٤٦٢

FCCC/CP/2010/7/Add1.
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تلكووقف،النامیةالبلدانفيالغاباتإزالةإلبطاءأوليعامكتمویلدوالرملیار٣,٥قدرهلغمبتخصیصعلى

.المطافنهایةفيوانحسارهااإلزالة

التنمیةآلیةلمشاریعالمؤهلةاألنشطةبینمن٤٦٣التحریجوٕاعادةالتحریجیعتبرهفإنَّ كیوتوبرتوكولأما

إزالةعنالناجمةاالنبعاثاتتخفیضلیشملالنطاقلتوسیعتدعومقترحاتبشأنحالیاً نقاش،ویدورالنظیفة

.٤٦٤ااستنفاذهیجريالتيالغاباتتحریجوٕاعادةالمستدامةالحرجیةواإلدارةالرطبةواألراضيوتدهورهاالغابات

،الدوليالبنكموعةمجرسالةتحقیقفياألهمیةبالغأمراً ٤٦٥للغاباتالمستدامةاإلدارةأنالدوليالبنكویرى

عنفضالً االقتصادیة،للتنمیةإمكاناتمنتتیحهوماللفقراء،العیشكسبسبلتوفیرفيالغاباتإلسهامنظراً 

إجماليوصل٢٠٠٧عامففي،٤٦٦تقدمهاالتيالحیویة(مثل حمایة المناخ)والعالمیةالمحلیةالبیئیةالخدمات

الشرقیةأسیامنطقةحصلت،دوالرملیون٥١٢إلىالغاباتلقطاعللتنمیةالدولیةوالمؤسسةالدوليالبنكتمویل

.٤٦٧الصینفيكبیرةمشاریعلوجودجزئیاً ذلكویعود، التمویلهذا مناألكبرالحصةعلىالهادئوالمحیط

do(الضررمنعبمبدأ،الغاباتقطاعفيالبنكأنشطةتسترشدو  no harm(بعیدحدإلىیركزالذي

هذه،اعترفتالغاباتبشأن١٩٩١عامالبنكاستراتیجیةففي،لغاباتاحمایةوخیاراتالبیئیةلقضایااعلى

قطعالحتواءالسیاساتإصالحوأهمیة،الفقرتخفیضفيالغاباتتلعبهأنیمكنالذيبالدوراالستراتیجیة

القطعتمویلبعدمالبنكجانب منقويالااللتزامهياالستراتیجیةهذهفياألساسیةالركیزةالغابات، ولكن

Primary(٤٦٨األولیةللغاباتالتجاري forests(٤٦٩المطیرةاالستوائیةالمناطقفي.

:هيأساسیةركائزثالثعلىتقوم٢٠٠٢،عامالغاباتبشانجدیدةاستراتیجیةالدوليالبنكتبنىكما

شرة لتحویل أراض لم تشجر لمدة خمسین عاًما على األقل إلى أراض حرجیة عن طریق ا اإلنسان مبابهیعرف التحریج بأنه: عملیة یقوم -٤٦٣

ا اإلنسان بهالغرس و /أو زرع البذور و /أو تدخل اإلنسان في تعزیز مصادر البذور الطبیعیة، أما إعادة التحریج فإنه یعرف بأنه: عملیة یقوم 

الغرس و /أو زرع البذور و /أو تدخل اإلنسان في تعزیز مصادر البذور الطبیعیة مباشرة لتحویل أراض غیر حرجیة إلى أراض حرجیة عن طریق

وذلك في أراض كانت حرجیة لكنها حولت إلى أراض غیر حرجیة.

سة تقریر الفریق العامل المخصص المعني بااللتزامات اإلضافیة لألطراف المدرجة في المرفق األول بموجب بروتوكول كیوتو عن دورته الخامأنظر

.٣٣،صFCCC/KP/AWG/2010/18/Add.1، الوثیقة رقم:عشرة المعقودة في كانكون
.٦٣،ص٢٠١١الفاو، مرجع سابق،-٤٦٤
منه على ضرورة تكثیف الجهود ٢٣في المادة ٢٠٠٠أكد إعالن األمم المتحدة بشأن األلفیة الذي اتخذته الجمعیة العامة لألمم المتحدة عام -٤٦٥

A/RES/55/2ت بجمیع أنواعها وحفظها وتنمیتها تنمیة مستدامة.....انظر الوثیقة رقم الجماعیة إلدارة الغابا
http://go.worldbank.org/5I58JUF1K0انظر الرابط التالي -٤٦٦

467 - Gerhard Dieterle ,OP CIT, 2010,p24.
ا : غابات تتكون من أنواع محلیة ولیس بها دالئل واضحة على النشاط البشري ولم تتعرض العملیات البیئیة بها تعرف الغابات األولیة بأنه-٤٦٨

.٥ص،٢٠١١مرجع سابق،الفاو،:انظرالضطراب..
469 - Gerhard Dieterle ,OP CIT, 2010,p20.
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Harnessing(مستدامةبطریقةءالفقراأعدادتخفیضفيالغاباتإمكاناتمناالستفادة-١ the

potential of forests to reduce poverty(

Integrating(المستدامةاالقتصادیةالتنمیةفيالغاباتإدماج-٢ forests into sustainable

economic development(

Protecting(الحیویةوالعالمیةالمحلیةالبیئیةالقّیمو الخدماتحمایة-٣ vital local and global

environmental services and values(مثل دور الغابات في حمایة المناخ.

طائفةةساندإنه یعمل على مفالعالمیة،البیئةمرفقلمشاریعالمنفذةالهیئاتإحدىباعتبارهالدوليوالبنك

المستدامةاإلدارة"لمثال مشروعاسبیلفعلىالمرفق،مواردباستخدامعلیهاوالحفاظالغاباتإدارةأنشطةمن

هذایهدفو،الدوليالبنكوینفذهالبیئةمرفقیمولهالذي"والغاباتالطبیعةحفظمشروع:الكونغوحوضلغابات

مساعدةخاللمن،الدیمقراطیةالكونغوجمهوریةفيالغاباتلمواردالمستدامةواإلدارةالحمایةلتعزیزالمشروع

فيالطبیعةوالغابةعلىالمحافظةسیاساتلتنفیذالمحلیةوالمجتمعاتالمدنيوالمجتمعالعامةالمؤسسات

المیدانیةوالعملیات)مایكو(الحرجةللمنطقةالدعمتوفیرإلىالمشروعوسیهدف،الدیمقراطیةالكونغوجمهوریة

.٤٧٠)تدهورهاو الغاباتإزالةعنالناتجةاالنبعاثاتتخفیض،الحفظامتیازات(المبتكرة

البیولوجيالكربونصندوقانشأ البنك،المناخحمایةفيالغاباتألهمیةالدوليالبنكإدراكسیاقوفي

)The BioCarbon Fund:(اإلیكولوجیةوالنظمالغاباتمشاریعتمویلبغیة،٢٠٠٤عامأنشئصندوقوهو

.٤٧١التحولطریقعلىالسائرةنالبلداوفيالنامیةالبلدانفيالكربونتحتجزالتيالزراعیة

لتنحیةمشروعاتأیضاً تشمل، والغاباتزرعإعادةمشروعاتفيللصندوقالرئیسیةاألنشطةوتتمثل

الخاصةوالشركاتالمجتمعمجموعاتوتستطیع،٤٧٢وتدهورهاالغاباتإزالةدونوالحیلولةالتربةفيالكربون

التمویلالمجموعاتهذهتتلقىكماوتطبیقها،المشروعاتاقتراحالمدنيالمجتمعومنظماتالعامةوالوكاالت

emission-reduction(الكربونتخفیضاعتماداتمقابل credits(٤٧٣المشروعاتتحققهاالتي.

منهكتار٢٠٠٠٠تشجیرأوحراجةإعادة،البیولوجيلكربوناصندوق خاللمنیتممولدوفاففي

تآكل منیقللأنشأنهمنوهووالتآكل،للتدهورتعرضتوالتي،والمجتمعلةللدو المملوكةالزراعیةاألراضي

لتنوع البیولوجي االجتماع العاشر الوارد في الوثیقة تقریر مرفق البیئة العالمیة إلى مؤتمر األطراف في االتفاقیة المتعلقة با-٤٧٠

UNEP/CBD/COP/10/6،٩٢ص.
471 - Gerhard Dieterle ,OP CIT, 2010,p27.

http://go.worldbank.org/LDT2W786L0انظر الرابط -٤٧٢
473 - Gerhard Dieterle ,OP CIT, 2010,p27.
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منطنملیون٢.٥امتصاصعلىالمشروعیعملأنالمتوقعومن،الغاباتبمنتجاتالمجتمعاتویزودالتربة 

.٢٠١٧٤٧٤عامبحلولالكربونأكسیدثانيمكافئ

إزالةمسألة،الدولیةالحفظومنظمةالوطنیةمةالحكو معللصندوق بالتعاونمشروعیعالجمدغشقر،وفي

أنالمتوقعومن،جدیدمحمیةمنطقةفيالمستدامةالعیشكسبسبلأنشطةعلىالتشجیعخاللمنالغابات

.٤٧٥الجويالغالففيالكربونأكسیدثانيمنطنمالیینثمانیةانبعاثتجنبعلىالمشروعهذایساعد

عامالدوليالبنكقامالكربون البیولوجي،صندوقبإنشاءالبنكحققهاالتيالناجحةالتجاربعلىوبناء

Forest(الغاباتكربونشراكاتبرنامجبإنشاء٢٠٠٨ Carbon Partnership Facility(،هذاویهدف

لناجمةااالنبعاثاتلتخفیضجهودهافيالتحولطریقعلىالسائرةالبلدانة و النامیالبلدانمساعدةإلىالبرنامج

خططإعدادفيالنامیةالبلدان،البرنامجفيالفنیةالمساعدةمنحتساعدكما،وتدهورهاالغاباتأشجارقطععن

.٤٧٦وتدهورهاالغاباتإزالةعنالناجمةاالنبعاثاتلتخفیضوطنیة

Readiness(االستعدادصندوق-١:هماعنصرانالغاباتربونالكاتكشر ولبرنامج Fund(الرامي

Carbon(الكربونصندوق-٢وفیهةكالمشار البلدانفيمحددةتنفیذقدراتناءلب Fund(لتمویلالرامي

،وتدهورهاالغاباتإزالةعنالناجمةاالنبعاثاتتخفیضعنالتعویضاتإطارفياألداءإلىالمستندةالمدفوعات

.٤٧٧دوالرملیون٣٠٠قلاألعلىفهوالغاباتربونكتكاشر لبرنامجالمستهدفالمالرأسأما

الفرع الثالث

المناختغیرمعفللتكیّ الدوليالبنكمشاریع

الغالففيالدفیئةغازاتبتراكمالمرتبطةالتأثیراتتظهربالفعلبدأتقد، و تغّیرفيالعالميالمناخإنَّ 

وتشمل هذه التأثیرات:البشریة،النشاطاتبفعلالجوي

.المداریةوشبهالمداریةالمناطقمعظمفيالمحتملةلالمحاصیغالتفيعامانخفاض*

فيوخاصةالمیاهالشحیحةالمناطقمنكثیرفيالسكانیةالمجموعاتلدىالمیاهتوافرتناقص*

.المداریةشبهالمناطق

.١٢٨ص،٢٠٠٩،مرجع سابق،البنك الدولي ومركز األهرام للنشر والترجمة والتوزیع -٤٧٤
١٠ص،٢٠٠٨،المؤسسة الدولیة للتنمیة على أرض الواقع التدابیر المناخیة والتنمیة تضافر الجهودالمؤسسة الدولیة للتنمیة،-٤٧٥

476 - Gerhard Dieterle ,OP CIT, 2010,p28.
.٧ص،٢٠٠٨،ات التمویل وضرورة تنفیذ الصك غیر الملزم قانونًا بشأن كافة أنواع الغاباتتدفق، ماركو سیموال-٤٧٧
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التيواألمراض)المالریامثل(النواقلتحملهاالتيباإلمراضلإلصابةالمعرضینالناسعددزیادة*

).الكولیرامثل(المیاهتحملها

التهطاللظواهرنتیجةعدیدةبشریةلمستوطناتالفیضاناتاجتیاحخطرفيواسعنطاقعلىزیادة*

.٤٧٨البحرسطحمستوىوارتفاعالشدید

السلوكتكییفیتعّینهأنَّ یعنيمماواالقتصاد،والبیئةالمجتمعأوجهكافةعلىالمناخریتغسیؤثركما

، ٤٧٩المرتقبةأوالسابقةالمناخیةللظواهراستجابةوالمؤسسات،والسیاساتوالقوانینالتحتیةنىوالبالعیشوسبل

.المفیدةتأثیراتهوتعزیزالضارةالمناختأثیراتمنالحدإمكانیةعلىالتكّیفینطويإذ

ه الوثائق لم هذ، إال أنَّ التكّیفوعلى الرغم من استخدام االتفاقیة اإلطاریة وبرتوكول كیوتو لمصطلح 

قدمت تعریفًا شامًال لهذا المناخبتغیرالمعنیةالدولیةالحكومیةالهیئةتعطي تعریفًا لهذا المصطلح ،ولكن 

اآلثارمعأومتوقعةأوحقیقیةمناخیةمحفزاتمعتجاوباً البشریةأوالطبیعیةالنظمتعدیلالمصطلح وهو: 

.المفیدةالفرصاستغاللإلىیؤديأوالنظمبتلكحقالالالضرروطأةمنیخففمماعنهاالناجمة

Adaptation(التكّیفأما القدرة على  Capacity :علىمانظامقدرة) فقد عرفتها الهیئة الحكومیة بأنها

أوالمتاحةالفرصمناالستفادةأوالمحتملةاألضراروطأةمنالتخفیفأجلمنالمناختغیرمعالتكّیف

.٤٨٠العواقبمواجهة

التي تخفف من تأثیرات تغیر المناخ بحسب القطاعات التكّیفتوقد حددت الهیئة الحكومیة خیارا

المتأثرة:

استخدام،إعادةوحفظهاالمیاهتخزینتقنیات،األمطارمیاهعیجمتنطاقتوسیع:المیاهقطاعففي-

.والريالمیاهاستخدامكفاءةالمیاه،

دارةإتحسین، المحاصیلمواقعتغییرالمحاصیل،وتنوعالمحاصیلزراعةمواعیدتعدیل:الزراعة-

.األشجارزراعةخاللمنالتربةوحمایةالتحاتفيالتحكممثلبطرقاألراضي

ونقلبحریة،دفاعاتبناءالرملیة،الكثبانتثبیتالبحار،،مصداتالمواقعتغییر:األساسیةالبنیة-

.یضانللفالمعرَّضةالمناطقمنالسكان

.٧،ص٢٠٠١التأثیرات والتكیف وسرعة التأثر،جنیف،سویسرا،٢٠٠١الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ، تغیر المناخ -٤٧٨
.٨،ص٢٠٠٨د. إي. لیزا. أف وأخرون، مرجع سابق،-٤٧٩
.١٠١، ص٢٠٠١التأثیرات والتكیف وسرعة التأثر، مرجع سابق،٢٠٠١ة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ، تغیر المناخ الهیئ-٤٨٠
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كافحةمو مراقبةتحسینالطبیة،الطوارئخدماتالحر،لحاالتالصحیةالعملخطط:البشریةالصحة-

.٤٨١محسنصحيوصرفمأمونة،میاهالمناخبتغیرالمتصلةاألمراض

ف منها:ویمكننا التمییز بین عدة أنواع للتكیّ 

.المناختغیرعنالناجمةثیراتالتأمالحظةقبلیحدثالذيالتكّیفوهو:االستباقيالتكّیف-١

.المناختغیرعنالناجمةالتأثیراتمالحظةبعدیحدثالذيوهو:التفاعليالتكّیف-٢

أوإلیهالخاصةالشركاتأواألسرأواألفرادلمبادرةنتیجةیأتيالذيالتكّیفوهو:الخاصالتكّیف-٣

.لشؤونهوترشیداً بهقومیمنصالحفيالعادة،،فيهوالخاصالتكّیفو لتنفیذه،

التكّیف،ویتجهالمستویاتجمیععلىالحكوماتوتنفذهإلیهتبادرالذيالتكّیفوهو:العامالتكّیف-٤

.٤٨٢الجماعیةتاالحتیاجاتلبیةإلىالعادة،،فيالعام

ینمعمستوىیوجدولكن ال،بنسبة كبیرةالمناختغیرثارآلالتعرضمدىضیخفتفيالتكّیفویساهم 

.٤٨٣كلیاً عنهالناجمةواألضرارالمناختغیرثارآتجنبإلىیؤديالتكّیفمن

من االتفاقیة اإلطاریة، على أن تقوم جمیع األطراف في االتفاقیة ٤،ب من المادة ١وقد نصت الفقرة 

.دوریةبصفةهاواستكمالونشرهاالبرامجتلكوتنفیذالمناخ،تغیرمعمالئمبشكلالتكّیفلتیسیرتدابیرباتخاذ 

بالغاتهافيااللتزاماتلهذهامتثالهاعدمأوامتثالهاعناإلبالغاألطرافوأوجبت االتفاقیة على

national(الوطنیة communications(بتنفیذاألطرافتلتزمالمع ذلك و ، اإلطاریةأمانةإلىتقدمهاالتي

.٤٨٤االلتزاماتهذهلتنفیذزمنیاً جدوالً االتفاقیةتحددالكما،التكّیفخیاراتمنمعینخیارأوتدبیر

تغیرآثارمعالتكّیفإلعدادالتعاونمن االتفاقیة اإلطاریة على ٤،ه من المادة ١كما تنص الفقرة 

ولحمایةوالزراعة،المائیةوالمواردالساحلیة،المناطقإلدارةومتكاملةمالئمةخططوٕاعدادوتطویرالمناخ؛

.وبالفیضاناتوالتصحر،بالجفافمتضررةأفریقیا،فيالسیمامناطق،وٕانعاش

.٥٧،ص٢٠٠٨الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ، مرجع سابق،-٤٨١
.١٠١،ص٢٠٠١ت والتكیف وسرعة التأثر، مرجع سابق،التأثیرا٢٠٠١الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ، تغیر المناخ -٤٨٢

483 - Roda Verheyen,(2002),Adaptation to the Impacts of Anthropogenic Climate Change: The International
Legal Framework, Review of European Community and International Environmental Law, 11(2),p130.
484 -Roda Verheyen ,OP CIT,2002,p131-132.
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البلدانبمساعدة،المناختغّیربشأناإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیةبموجبالنموالمتقدمةالبلدانتتعهدو 

منأوليبشكلالمساعدةهذهتحقیقیتمو،المناخلتغّیرالضارةاآلثارمعالتكّیفتكالیفتغطیةفيالنامیة

.٤٨٥العالمیةالبیئةمرفققبلمنحالیاً تشغیلهایتمالتياالتفاقیة،تمویلآلیةخالل

:وهماالتكّیفلدعماإلطاریةاالتفاقیةبموجبخاصّینصندوقیناإلطاریةاالتفاقیةأطرافمؤتمروأنشأ

العملبرامجتحضیرعلىنمواً البلدانأقلحالیاً یساعدالذينمواً البلدانألقلالخاصالصندوق-أ

وتنفیذهاللتكّیفالوطنیة

القدرات،وبناءالتكنولوجیاونقلالتكّیفبمرتبطةمشاریعلتمویلالمناخلتغّیرالخاصالصندوق-ب

االقتصاديوالتنّوعالنفایات،وٕادارةوالحراجة،والزراعة،والصناعة،والنقل،والطاقة،

الملموسةالتكّیفوبرامجمشاریعلتمویلكیوتوبروتوكولبموجبالتكّیفصندوقاألطرافأنشأكذلك

.٤٨٦بروتوكولفياألطرافالنامیة،البلدانفي

التيالمناخیةالتغیراتعمفللتكیّ الطرقإیجادعلىومواطنیهاالنامیةالبلدانالدوليالبنكویساعد

للجفافالمقاومةالمحاصیل،فتطویرفالتكیّ علىالقدرةمنالتنمویةاألنشطةتعززمافغالباً ، بالفعلبدأت

المعرضةالمجموعاتمساعدةفيتساهمهاكل،الطاقةعلىالحصولنی،وتحسالشحیحةالمیاهإمداداتوٕادارة،

.البقاءعلىالمناخيالتغیرألثار

مع التغیر المناخي بعدة طرق منها :التكّیفویساعد البنك الدولي البلدان على 

انات والتنبؤات عن أحوال الطقس(ألهمیتها للمزارعین مثًال)،ویستطیع البنك الدولي أن تحسین جمع البی-١

من خالل التكّیفیلعب دورًا هامًا في مساعدة البلدان المتعاملة معه، على دعم وتوسیع قدراتها فیما یخص علوم 

.٤٨٧برامج التدریب والمساعدة الفنیة وٕادارة المعرفة

(مثًال مساعدة النظم الصحیة على معالجة األمراض الجدیدة)،فقد أعد معهد تقدیم المساعدات الفنیة-٢

البنك الدولي عدد من الحلقات الدراسیة عن تغیر المناخ وتخفیض مخاطر الكوارث الناجمة عنها في عدة بلدان 

في أمریكا الالتینیة وأفریقیا.  

.١١ص،٢٠٠٨د. إي. لیزا. أف وأخرون، مرجع سابق،-٤٨٥
.١٢ص،٢٠٠٨مرجع سابق،الد. إي. لیزا. أف وأخرون، -٤٨٦

487 -Ian Buxton, Maarten van Aalst,(1999), Come Hell or High Water Integrating Climate Change Vulnerability
and Adaptation to Bank Work, the world bank environment department,p7.
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شر البنك الدولي دراسة بعنوان ن٢٠٠٩تقییم المخاطر المناخیة ومدى التأثر بها، ففي عام -٣

ستساعد هذه الدراسة صناع القرار في البلدان النامیة على فهم وتقییم و، التكّیف" عن تكالیف التكّیف"اقتصادیات 

أفضل للمخاطر التي یفرضها التغیر المناخي.

.٤٨٨المساعدة على تطویر محاصیل مقاومة للجفاف والملوحة-٤

القروضمن،وأنواعالمیسرةواالعتماداتالمنح،مثلاألدوات،منعددالدوليالبنكویستخدم

، ففي منطقة غوایا في األكوادور، النامیةالدولفيالتكّیفعلىالمساعدةأجلمننالكربو ،وتمویلوالضمانات

Lowerیمول البنك مشروع حمایة غوایا المنخفضة من الفیضانات ( Guayas Flood Protection

Project،(إذالمشروع مثاًال بارزًا على العالقة المترابطة بین األنشطة التنمویة العادیة والمخاطر المناخیة، ویعد

یتضمن المشروع تدابیر للتحكم بالفیضانات مثل الخنادق والقنوات ،وسوف تحمي البنى التحتیة التي تصرف المیاه 

.٤٨٩هكتار من الفیضانات في منطقة المشروع٢٠٠،٠٠٠حوالي 

ى ضرورة التمویل والمساعدة المقدمة من البنك الدولي للدول النامیة على عدد من الضرورات وتبن

منها:

واألشخاصالتكنولوجیاوتوافر)الثروة(المالیةالمواردتوافرتشمل،التكّیفعلىالقدرةمحدداتإن-١

الفقرفإنأخرىجهةومن،لوماتالمعإلىوالوصولبفعالیة،التكنولوجیاهذهاستخدامعلىالقادرینالمدربین

.التكّیفعلىالقدرةتكبحالمتخلفةاالجتماعیةوالمؤسساتالمهاراتونقص

والثقافةالتكنولوجیاإلىوالوصولالفقرعلىوالقضاءالناجحةاالقتصادیةالتنمیةأنالدوليالبنكویرى

.٤٩٠المناخبتغیرالتأثرسرعةلتخفیضهامةوسائلهيوالتدریب

المتحدةاألمماتفاقیةسرأمانةقّدرت، فقد مرتفعةالتقریبیةالتكّیفتكالیفالتقدیرات،لكافةوفقاً -٢

دوالرملیار٦٧و٢٨بینماإلىالنامیةالبلدانستحتاج،٢٠٣٠العامبحلولأنهالمناخ،تغّیربشأناإلطاریة

٠,٠٦فقطأوالعالمیةاالستثمارتدفقاتمن%٠,٨ىإل٠,٢یعادلماالمناخ،تغّیرمعالتكّیفتكالیفلتغطیة

.٢٠٣٠٤٩١للعامالمتوقعالعالمياإلجماليالمحليالناتجمن%٠,٢١إلى

Climateانظر العنوان :-٤٨٨ Change Adaptation :على الرابطhttp://climatechange.worldbank.org:٢٢/٥/٢٠١٢تاریخ الزیارة

.
489 - Ian Buxton, Maarten van Aalst ,OP CIT,1999, p13.
490 - Ian Buxton, Maarten van Aalst,IBID,1999,p5.

.٧ص،٢٠٠٨مرجع سابق،الد. إي. لیزا. أف وأخرون، ٤٩١
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عامنشرت"المناختغیرمعالتكّیفاقتصادیات"بعنوانالدوليللبنكدراسةأظهرتأخرىجهةومن

ملیار٩٠إلىدوالرملیار٧٥بینماالنامیةلدولایكلفأنالمحتملمنالمناختغیرمعالتكّیف،أنَّ ٢٠٠٩

الدوليالبنكفيالبیئةشؤونإدارةمدیر، إیفانزوارنوقال، ٢٠٥٠وحتى٢٠١٠عاممنالفترةفيسنویاً دوالر

جنوبوٕافریقیاالالتینیةأمیركاتلیها، الهادئوالمحیطآسیامنطقةفيأعلىستكوناإلجمالیةالتكالیف"إن

البنیةهماالتكّیفكلفةمناألكبرالحصةعلىسیحصالناللذینالقطاعینأنالدراسةوذكرت"،الكبرىلصحراءا

.٤٩٢سنویادوالرملیار٣٠,١وملیار٢٩,٥بقیمةاستثماراتسیحتاجانإذ، الساحلیةوالمناطقالتحتیة

the(المناختغیرمعفالتكیّ لمرونةالتجریبيالبرنامجأنشأ البنك الدولي ٢٠٠٨وفي عام  Pilot

Program for Climate Resilience(،التخطیطمع تغیر المناخ في التكّیفسیعمل البرنامج على دمج و

وكمبودیاوبولیفیابنغالدش(بلدانتسعةفيتجریبیةمشروعاتبتنفیذیقومكما س،النامیةلبلدانلاإلنمائي

منطقتيفيإقلیمیینتجریبیینبرنامجینإلىباإلضافةوزامبیا،الیمنو وطاجیكستانوالنیجرونیبالوموزامبیق

.٤٩٣)الهادئوالمحیطالكاریبيالبحر

ویعمل البنك الدولي مع عدد من المنظمات والمؤسسات الدولیة وخصوصًا مرفق البیئة العالمیة لدعم 

كوكالة منفذة للخطة الكاریبیة للتكیف مع  في الدول النامیة، ففي منطقة الكاریبي مثال، یعمل البنك الدوليالتكّیف

Caribbeanتغیر المناخ ( Planning for Adaptation to Climate Change وهي عبارة عن برنامج،(

یتضمن المشروع عدد من العناصر تشمل تقییم مدى التأثر بتأثیرات تغیر وإقلیمي ممول من مرفق البیئة ، 

.٤٩٤لتكّیفاالمناخ، وخطط للتكیف وبناء قدرات 

المبحث الثاني

الدوليالبنكلدىالكربونصنادیق

لم یكتفي البنك الدولي بتمویل المشاریع الصدیقة للمناخ ،ولكنه عمل أیضًا على تعزیز جهوده الرامیة  

غازاتانبعاثاتتحقق خفضًا فيالتيحافظة متنوعة من المشاریعلحمایة المناخ  بإنشاء عدة صنادیق لتمویل

عرفت بصنادیق الكربون.الدفیئة

.٧٧٨١،٢٠٠٩عدد ، ملیار دوالر٩٠إلى ٧٥البنك الدولي: التكیف مع تغیر المناخ یكلف ، صحیفة العرب القطریة-٤٩٢
٢٠١٠أیلول آخر تحدیث:بعنوان تغیر المناخ،http://go.worldbank.org/INRYSUDYH0أنظر الرابط: -٤٩٣

494 - Ian Burton ,Maarten van Aalst,(2004), Look Before You Leap: A Risk Management Approach for
Incorporating Climate Change Adaptation in World Bank Operations, The World Bank,p17.
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لذلك سوف نخصص دراستنا في هذا المبحث لبیان طبیعة صنادیق الكربون ،ثم ننتقل بعد ذلك لنركز 

الحدیث على االسس القانونیة التي استند البنك إلیها إلنشاء صنادیق الكربون، ثم نختم هذا المبحث بدراسة خاصة 

الكربون النموذجي .عن أول صندوق كربون أنشائه البنك وهو صندوق 

المطلب االول

الكربونصنادیقطبیعة

بغیة تحدید طبیعة صنادیق الكربون سوف نتطرق إلى الحدیث عن نشأة وتطور هذا الصنادیق ،ثم نفرد 

الحدیث عن أهداف صنادیق الكربون ،لنختم البحث بدراسة عن الخصائص المشتركة لصنادیق الكربون.

الفرع األول

الكربوندیقصناوتطورنشأة

Independentعرفت مجموعة التقییم المستقلة ( Evaluation Group التابعة للبنك الدولي ،صندوق(

ها وثیقة مالیة تمثل تخفیضًا لشراء اعتمادات الكربون (وتعرف اعتمادات الكربون بأنَّ ئالكربون بأنه: صندوق أنش

للوفاء بالقیود القانونیة أو االختیاریة على انبعاثاتهم في انبعاثات غازات الدفیئة ،وتستخدم من  جانب المشترین

.٤٩٥من غازات الدفیئة)

وتقوم صنادیق الكربون على مفهوم بسیط جدًا، وهو جمع مساهمات مالیة من كیانات تابعة للقطاع العام 

بعاثات تستخدم هذه المساهمات المالیة في تمویل المشاریع التي تحقق خفضًا في انووالخاص أو أحدهما ،

الكربون ،ثم یجري توزیع التخفیضات المحققة على الكیانات المشاركة في صنادیق الكربون بنسبة تتوافق مع 

.٤٩٦مقدار المساهمة المالیة التي قدموها لصنادیق الكربون

الكربون هم:صنادیقفيفاألطراف

الدفیئة غازاتمنانبعاثاتهابتخفیضالملتزمةالمتقدمةالدولمنوحكوماتشركاتوهمالمشتریینأوًال:

المساعدةالصنادیق فيمنالممولةالمشاریعمنالمحققةالكربوناعتماداتاستخدامالسابقالطرفیستطیعو،

االنبعاثات.بخفضالخاصةبالتزاماتهالوفاءعلى

495 -Independent Evaluation Group(,2009),Climate Change and the World Bank Group Phase I: An Evaluation of
World Bank Win-Win Energy Policy Reforms ,P I X.
496 -Christopher Carr, Flavia Rosembuj ,(2007),World Bank experiences in contracting for emission reductions,
Environmental Liability ,LAWTEXT Publishing Limited,p114.
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االنبعاثاتفیضاتتخلشراءومتعاقدالكربونصنادیقعلىمقیّ باعتبارهیتصرفالذيالدوليثانیًا: البنك

المشترین.لصالح

الدولفيانبعاثات غازات الدفیئةفيخفضاً تحققالتيوالبرامجالمشاریعمطوريوهمالبائعین:ثالثاً 

.٤٩٧السوقاقتصادإلىانتقالبمرحلةتمرالتيوالدولالنامیة

Carbonویدخل إنشاء البنك الدولي لصنادیق الكربون ضمن ما یعرف بتمویل الكربون( Finance ،(

عرف البنك تمویل الكربون بأنه :الموارد  المالیة المقدمة للمشاریع المنتجة(أو من المتوقع أن تنتج) وقد 

.٤٩٨لتخفیضات في انبعاثات غازات الدفیئة ،من أجل شراء هذه التخفیضات

ق كربون وهو ، ألول صندو ١٩٩٩وقد بدأت مساهمة البنك في تمویل الكربون مع إنشاء البنك في تموز 

Prototypeصندوق الكربون النموذجي ( Carbon Fund بهدف تشجیع شراء تخفیضات انبعاثات الكربون في (

.٢٠٠٠٤٩٩البلدان النامیة والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق، ثم جرى تشغیل الصندوق في عام 

التنمیةآللیةهولنداة إلنشاء  صندوقتوصل البنك التفاق  مع الحكومة الهولندی٢٠٠٢وفي أیار 

Theالنظیفة( Netherlands Clean Development Facility بهدف شراء اعتمادات خفض االنبعاثات (

الكربونیة ،وقد ارادت الحكومة الهولندیة من إنشاء الصندوق،  تطبیق الیة التنمیة النظیفة بتوفیر التمویل للمشاریع 

.٥٠٠ات من  خالل الیة التمیة النظیفةلالنبعاثالتي تحقق خفضاً 

Theالمجتمع (تنمیةكربونصندوقبتشغیل٢٠٠٣ثم قام البنك الدولي في عام تموز  Community

Development Carbon Fund الذي صممه البنك بالتعاون مع جمعیة االتجار باالنبعاثات (

Internationalالدولیة( Emissions Trading Association یهدف الصندوق وة االتفاقیة االطاریة ،مانأ) و

.٥٠١لتمویل مشاریع تخفیض االنبعاثات صغیرة الحجم في المناطق الریفیة الفقیرة في البلدان النامیة

أیضًا، توصل البنك الدولي التفاق مع وزارة البیئة االیطالیة إلنشاء صندوق الكربون ٢٠٠٣وفي عام 

Theاالیطالي( Italian Carbon Fundیة شراء تخفیضات االنبعاثات التي تحققها المشاریع الصدیقة للمناخ ) بغ

النفایات) في الدول النامیة والدول التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق.وٕادارةالمائیةالطاقة(مثل

497 - Amy Horton ,and Tom Fry,(2011),The role of the World Bank in carbon finance, Bretton Woods Project,p4.
498 - Carbon Finance Unit ,world bank,(2010),carbon finance for sustainable development,2010 a1nnual report
,p92.
499 -Christopher Carr, Flavia Rosembuj, OP CIT,2007,p114.
500 - Martijn Wilder,(2005), Implementing the Clean Development Mechanism and emissions trading beyond
Europe ,in: F. Yamin (Editor),A Handbook of Emission Reduction Mechanisms,UK:Earthscan,p260.
501 - Martijn Wilder, OP CIT,2005,p260.
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،افتتح باب المشاركة  في صندوق الكربون ٢٠٠٣تشرین الثاني من عام ٢٦وفي 

BioCarbonالبیولوجي( Fund یهدف الصندوق لتمویل و،٢٠٠٤أیار من عام ١٤)الذي بدأت اعماله في

علىالحفاظتشجیعمعوالزراعیةالحراجیةاإلیكولوجیةالنظمفيالكربونعلىتحافظأوالمشاریع التي تحتجز

.٥٠٢الفقرمنوالحدالبیولوجيالتنوع

وصندوقاألوروبيهولنداكربونقكما أنشأ البنك الدولي عدة صنادیق كربون أخرى منها ،صندو 

األوروبي والكربونالشامل وصندوقالكربونتسهیالتوبرنامجاإلسبانيالكربونوصندوقالدانماركيالكربون

The(الغاباتمناطقفيالكربونیةاالنبعاثاتبخفضالمعنيالشراكةصندوق Forest Carbon

Partnership Facility(االنبعاثاتبخفضنيالمعالشراكةوصندوق،٥٠٣)الكربونیةThe Carbon

Partnership Facility(٥٠٤.

التيوالدولالنامیةالدولمنالكربوناعتماداتلشراءومرفقكربونصندوق١٢البنكیدیروحالیاً 

ر یاأفحتى ،٥٠٥المتقدمةالدولفيوالخاصالعامالقطاعمنكیاناتلصالحالسوقاقتصادإلىانتقالبمرحلةتمر

وهذه الوحدة هي المسؤولة عن إدارة صنادیق الكربون المنشأة من (تدیر وحدة تمویل الكربون التابعة للبنك ٢٠١٠

ملیون طن من اعتمادات الكربون ٢٢٨ملیار دوالر ،كما وقعت الوحدة اتفاقیات شراء ٢,٣٥٨حوالي )قبل البنك

٨,٠٧زات الدفیئة یجري تخفیضه یبلغ حوالي وهذا یعني أن سعر  كل طن من غا(ملیار دوالر ١،٨٤بقیمة 

.٥٠٦)دوالر

)وقد وجهت عدد من المنظمات غیر الحكومیة ومنها منظمة( Bretton Woods Project عدة

انتقادات لصنادیق الكربون منها:

الكربون.منخفضاقتصادنحوالتحولیؤخرمماالفحمطاقةمثلالتلوثكثیفةللصناعاتتمویلها-أ

.والصغیرةالفقیرةللدولالمحدودالتمویل-ب

502 - Martijn Wilder,IBID,2005,p260-261.
یركز الصندوق على خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها واالدارة المستدامة و،٢٠٠٨تم تشغیل هذا الصندوق في حزیران -٥٠٣

..انظر:مراقبین. ٦عضوًا و٢٨هذا الصندوق لجنة من دیرللغابات، وی

- Carbon Finance Unit ,world bank, OP CIT,2010,p71.
٢٠٠٩أیلول أخر تحدیث :http://go.worldbank.org/LDT2W786L0انظر الرابط :-٥٠٤

505 - Amy Horton ,and Tom Fry, OP CIT,2011,p3.
506- Independent Evaluation Group, OP CIT,2010,p73.



١٣٠

المنافعتقاسمعلىالنزاعاتمثلالكربونوبرامجبمشاریعالمرتبطةالسلبیةاالجتماعیةاالثار-ج

.٥٠٧المواردعلىوالحقوق

الفرع الثاني

الكربونصنادیقومهامأهداف

دة خصائص وفي تصمیمها على الرغم من أن صنادیق الكربون التي أنشأها البنك الدولي، تتشابه في ع

:االهدافهذهالصندوق ،ومنبحسبأهدافهاوطریقة تشغیلها ،أال أنها تتنوع في

co-benefits(المشتركةالمنافعمقاربةتشجیع-١ approach(تحققالمشاریع التيتمویلخاللمن

فقراء ،والمساعدة في تحسین نوعیة النامیة(المساهمة في تخفیض أعداد الالبلدانفيفقراً كثراألللمجتمعاتمنافع

صندوقیسعىالسالفالهدفلالنبعاثات وهذامعتمدةتخفیضاتعنهایصدرحیاة المجتمعات المحلیة ) ،والتي

Theالمجتمع(تنمیةكربون Community Development Carbon Fund(إلى٢٠٠٣٥٠٨عامئأنشالذي

.٥٠٩تحقیقه

ات المحلیة في البلدان النامیة وخصوصًا البلدان االقل تقدمًا فقد صمم الصندوق لیقدم  فرصة للمجتمع

لالنتفاع من االستثمارات الجدیدة في مجال التكنولوجیا النظیفة والطاقة المتجددة التي تهدف لتخفیض انبعاثات 

.٥١٠غازات الدفیئة وتخفف من تأثیرات تغیر المناخ

من تمویل الكربون ،كما في صندوق الكربون ضمان انتفاع المناطق الریفیة في البلدان النامیة -٢

Theالبیولوجي( BioCarbon Fundأوتحتجزیمول الصندوق  المشروعات التي و،٢٠٠٤عام ئ) الذي أنش

منوالحدالبیولوجيالتنوععلىالحفاظتشجیعمع٥١١المناطق الزراعیة والغاباتفيالكربونعلىتحافظ

.٥١٢الفقر

507 - Amy Horton ,and Tom Fry, OP CIT,2011,p2.
صندوق كربون تنمیة ٢٠٠٣اذار ٢٥البنك الدولي بالتعاون مع أمانة االتفاقیة االطاریة وجمعیة االتجار باالنبعاثات في ئانش-٥٠٨

المجتمع.....انظر

-Community Development Carbon Fund.2004-CDCF ANNUAL REPORT 2004.p20.
509 - Amy Horton ,and Tom Fry.2011-The role of the World Bank in carbon finance. Bretton Woods Project.p5.
510 -Community Development Carbon Fund,(2004),CDCF ANNUAL REPORT 2004,p9.

% من مجمل انبعاثات غازات الدفیئة الحالیة...انظر٢٠بمة وٕازالة الغابات تساهم االنبعاثات بمقتضى الممارسات الزراعیة غیر المستدا-٥١١

BioCarbon Fund,(2004),Environmental and Social Benefits in the BioCarbon Fund,p1
512 - Carbon Finance Unit ,world bank ,OP CIT,2010,p36.
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Soil(التربةلحفظمشروعقالصندو یمولمولدوفاففي Conservation(،فيالمشروعسیساهمو

تعرضتوالتيوالمجتمعللدولةالمملوكةالزراعیةاالراضيمنهكتار٢٠٠٠٠منتشجیر أكثروٕاعادةتشجیر

soilالتربة(نتاجیةإمنویعززالتربةتعریةمنیقللأنشأنهمنوهوللتدهور، productivity،(ویزود

مكافئمنطنملیون٢،٥امتصاصأیضًا علىالمشروعیعملأنالمتوقعومنالغابات،بمنتجاتعاتالمجتم

.٢٠١٧٥١٣عامبحلولالكربونأكسیدثاني

آلیةواهمأحدثالنامیةالبلدانفيالغاباتوتدهورالحراجإزالةعنالناتجةاالنبعاثاتخفضیمثلو

إزالةمعالتإلبطاءالنامیة،للبلدانمالیةتحویالتشكلعلىإیجابیةحوافزتوفرفهيالمناخي،للتغیرمالیة

.٥١٤الدفیئةغازاتانبعاثاتمنللتخفیفالحراجتدهور/

بغیةوالخاصالعامالقطاعمعبالتعاونیعملأنلإلنشاء والتعمیرالدوليللبنكیمكنكیفتوضیح-٣

.٥١٥البیئیة العالمیةلمعالجة المشاكلءالمقترضة األعضاللبلدانجدیدةمالیةمواردحشد

Prototypeوهذا الهدف السابق من االهداف االساسیة لصندوق الكربون النموذجي( Carbon Fund ،(

الطاقةمثلمختلفةقطاعاتفيمتنوعةمشروعاتالصندوقیدعمو،١٩٩٩الذي أنشائه البنك الدولي عام 

.٥١٦)afforestation/reforestation(التحریجوٕاعادةالتحریجومشاریعالطاقةوكفاءةالمتجددة

ضمان انتقاع البلدان الفقیرة والصغیرة  من سوق الكربون ،وهذه المهمة یقوم إلى حد كبیر بأدائها كل -٤

% من ٣٩من صندوقي كربون تنمیة المجتمع وصندوق الكربون البیولوجي ،فقد خصص كال الصندوقین 

بعاثات من المشاریع صدیقة المناخ في البلدان منخفضة الدخل ،على عكس مواردهما لشراء تخفیضات االن

.٥١٧% من مواردها٠,٠٣صنادیق الكربون االخرى التي لم تخصص سوى 

ومع ذلك تسعى صنادیق الكربون إلى تحقیق عدد من االهداف العامة المشتركة وهي:

باإلضافة إلى مساهمته في تحقیق ضمان أن یساهم تمویل الكربون في تحقیق التنمیة المستدامة )١

المنافع البیئة العالمیة.

.٥١٨المساعدة في بناء واستمرار وتوسیع السوق الدولیة لتخفیضات انبعاثات الكربون)٢

513 - Carbon Finance Unit ,world bank ,IBID,2010,p41.
.٢١٣ص،٢٠١١،عمان،االردن،دلیل تدریبي حول النوع االجتماعي والتغیر المناخي،االتحاد الدولي لحمایة الطبیعة واخرون-٥١٤
الفقرة ب من دیباجة وثیقة إنشاء صندوق الكربون النموذجي.-٥١٥

516 -Carbon Finance Unit ,world bank ,OP CIT,2010, p24.
517 - Independent Evaluation Group, OP CIT,2010,p76.

...انظر الرابط: سوق الكربون أداة قویة للحد من انبعاث غازات الدفیئة، ونقل الموارد المالیة والتكنولوجیا النظیفة إلى البلدان النامیة.ویعد -٥١٨

http://go.worldbank.org/LDT2W786L0٢٠٠٩ول أخر تحدیث أیل.
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.٥١٩دعم قدرات البلدان النامیة لالنتفاع من السوق الناشئة العتمادات تخفیضات االنبعاثات)٣

الفرع الثالث

خصائص ومهام صنادیق الكربون

ى الرغم من تنوع وتعدد صنادیق الكربون التي أنشأها البنك الدولي فإنها تتمتع بعدة خصائص عل

مشتركة وهي:

إن البنك الدولي هو المنظمة الدولیة التي أنشئت صنادیق الكربون ،كما أن البنك هو نفس الجهة -١

الدولیة توجد عدد من الصنادیق التي التي تتولى إدارة أموال هذه الصنادیق والقوامة علیها ،في حین على الساحة

والقوامة علیها جهة أخرى.اتهدف إلى حمایة المناخ أنشأتها جهة معینة، وتتولى إداراته

بقرار من مجلس المدیرین ١٩٩٩تموز ٢٠فعلى سبیل المثال، نشأ صندوق الكربون النموذجي في 

لقوامة علیه وٕادارة موارده المالیة، في حین من جانب التنفیذیین في البنك الدولي، كما تولى البنك بنفسه مهمة ا

بقرار من مؤتمر أطراف االتفاقیة اإلطاریة المنعقد في مراكش، التكّیفإنشاء صندوق ٢٠٠١أخر، تم في عام 

مع اآلثار السلبیة لتغیر المناخ في البلدان النامیة األطراف في برتوكول التكّیفبغرض تمویل مشاریع وبرامج 

، أما الجهة التي تولت مهمة القوامة على الصندوق ، فلم یكن مؤتمر أطراف االتفاقیة اإلطاریة، وٕانما ٥٢٠كیوتو

.٥٢١جهة مستقلة عن مؤتمر األطراف وهي البنك الدولي

على صنادیق الكربون التي ینشئها بدًال من القّیموتوجد عدة أسباب تدعو البنك الدولي إلى تولي مهام 

علیها إلى جهة أخرى ومنها:إسناد مهمة القوامة 

الدولمع،وصالتهالمالیةواألصولالمواردإلىالوصولعلى،وقدرتهالدوليالبنكوتجاربخبرات-أ

بمهامالبنكقیامتسهیلفيتساهمكلهاالعوامل،فهذهالصنادیقهذهإلىمالیةمواردتقدیمبغیةالمانحةاألعضاء

.ینشئهاالتيالكربونصنادیقعلىالقوامة

519 - World Bank,(2005),The Role of the World Bank in Carbon Finance :An Approach for Further
Engagement,p1

الوارد في الوثیقة رقم ٧-/م أ١٠المقرر رقم ،الجزء الثاني تقریر مؤتمر األطراف عن دورته السابعة المعقودة في مراكش،انظر-٥٢٠

FCCC/CP/2001/13/Add.1
الوارد في الوثیقة  رقم   ٣-/م أإ١من المقرر  ٢٣دعا مؤتمر أطراف كیوتو البنك إلى أداء دور القیم على صندوق التكیف(الفقرة -٥٢١

FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.1.وقد قبل البنك الدولي هذه المهمة بقرار صادر عن مجلس المدیرین التنفیذیین للبنك ،
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تخفیضتعالجالتيالبرامجتعزیزاجلمنأنشئتالصنادیقهذهأنإلىتعودعملیةأسبابوهناك-ب

فيتقعالقضایاهذه،وكلالمهشمةالمجموعاتومساعدةوالمناخالبیئةوحمایةالغاباتوحمایةالفقراءأعداد

.٥٢٢الدوليللبنكاالستراتیجیةاألهدافصلب

شاریع التي تمولها صنادیق الكربون ضمن آلیة التنمیة النظیفة وآلیة التنفیذ المشترك تندرج حافظة الم-٢

المتقدمةالدولامیقتهدف آلیة التنمیة النظیفة إلىوأو احدهما اللتان أنشأهما برتوكول كیوتو، 

التنمیةقتحقیفيالنامیةالدولمساعدةبغرضالنامیة، الدولفي(مشاریع الطاقة المتجددة)بمشروعات

األساسيالهدفتحقیقفيالمساهمةمع(مثل زیادة حصول المجموعات الفقیرة على خدمات الكهرباء)المستدامة

الحدإلىاالنبعاثاتبتخفیضماااللتز فيالمتقدمةالدولمساعدةالوقتنفسوفيالمناخي،التغیراتفاقیةمن

.٥٢٣لهاالمقرر

المدرجةاألطرافبینفیمااالنبعاثاتتخفیضوحداتنقلدف إلى في حین أن آلیة التنفیذ المشترك ته

وتنقل.(أي البلدان المتقدمة والبلدان التي تمر اقتصادیاتها بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق)األولالمرفقفي

إلىیهدفروعمشفیهینفذالذيالتي تمر اقتصاداتها  بمرحلة انتقالیة)ن(ویكون من البلداالبلدمنالوحداتهذه

.٥٢٤الوحداتهذهیشتري(ویكون من البلدان المتقدمة) بلدإلىاالنبعاثاتتخفیض

فالفارق األساسي بین آلیة التنمیة النظیفة والیة التنفیذ المشترك أن األولى تمول مشاریع صدیقة للمناخ 

مناخ في البلدان التي تمر في البلدان النامیة فقط ،أما آلیة التنفیذ المشترك فهي تمول مشاریع صدیقة لل

بمرحلة انتقالیة فقط.ااقتصادیاته

فعلى سبیل المثال یمول صندوق الكربون النموذجي المشروعات التي تخفض من انبعاثات غازات الدفیئة 

ن في البلدان النامیة(أي المشروعات التي تندرج في إطار آلیة التنمیة النظیفة) مثل البرازیل والصین وتشیلي والفلبی

،كما یمول الصندوق المشروعات صدیقة المناخ في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق(أي 

.٥٢٥المشروعات التي تندرج في إطار آلیة التنفیذ المشترك) مثل التفیا ورومانیا وبولندا وبلغاریا

The(النظیفةالتنمیةآللیةهولنداصندوقأما  Netherlands Clean Development

Mechanism Facility آلیةإطارفإنه ال یمول إال المشاریع التي تدخل في  ٢٠٠٢) الذي بدأ عمله عام

.النظیفةالتنمیة

522 - Ilias Bantekas,(2011),the emergence of the intergovernmental trust in international law ,The British Year
Book of International Law, Oxford University Press,p52-53.

.٢٠٧، ص ٢٠٠١، مرجع سابق،نیرمین السعدني-٥٢٣
.٤ص،٢٠١٢مرجع سابق،لورانس بواسون دي شازورن، -٥٢٤

525 - Carbon Finance Unit -world bank ,OP CIT,2010,p26.
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The(األوروبيهولنداكربونصندوقوختامًا فإن  Netherlands European Carbon Facility(

وروسیاأوكرانیافياألساسفيویعمل، لمشتركاالتنفیذآللیةةتابع، یمول فقط المشاریع ال٢٠٠٤الذي نشأ عام 

.٥٢٦وبولندا

ال تمتع هذه الصنادیق بوصف الكیانات المستقلة عن البنك الدولي ،وبالتالي ال تتمتع بأي شخصیة -٣

قانونیة، وٕانما من یتمتع بالشخصیة القانونیة هو البنك الدولي الذي یتولى مهمة القوامة على هذه الصنادیق وٕادارة 

ها مما یرتب مجموعة من النتائج منها:أموال

وأصولامتداد الحصانات واالمتیازات التي یتمتع بها البنك الدولي بموجب اتفاقیة إنشائه إلى أموال -أ

،فقرة فرعیة ب من وثیقة إنشاء صندوق ١فقرة ٨صنادیق الكربون(مادة ومعامالتوعملیاتودخلومحفوظات

الكربون النموذجي).

أموال وموجودات صنادیق الكربون بالحصانة من التفتیش والمصادرة ونزع الملكیة وأي شكل وهكذا تتمتع

من أشكال الحجز سواء تمت وفقًا إلجراء تشریعي أو تنفیذي، على اعتبار أن البنك الدولي یتمتع بهذه 

.٥٢٧الحصانات

ماالعقود،كافةوعقدعمالاألبكافةبالقیامعلى هذه الصنادیق القّیمیخول البنك الدولي باعتباره -ب

واإلعداد،والمشاریعالمستفیدینفتحدیدوبالتاليهذه الصنادیق، أغراضلتحقیق،فیهامرغوبأوضروریةدامت

فقرة ٨(المادة  لوحدهالقّیمةمسؤولیمنهي،المشاریععلىواإلشرافوالرقابة،المشروعاتفاقیةعلىوالتفاوض

نشاء صندوق الكربون النموذجي).،فقرة فرعیة ه من وثیقة إ١

هي صنادیق استئمانیة غالبیتها متعددة المانحین:-٤

وتعرف الصنادیق االستئمانیة بأنها: صنادیق تتكون من رأسمال یساهم به مانح أو أكثر(قد یكون المانح 

-مایة المناخمن النشاطات والفعالیات(حمجموعةلدعم دولة أو منظمة دولیة أو احد كیانات القطاع الخاص) 

إعادة إعمار المناطق بعد النزاعات)،وتسند إدارة الموارد المالیة لهذه -تنمیة المناطق الریفیة–تخفیف أعباء الدیون 

الصنادیق إلى قّیم وهو عادًة منظمة دولیة مثل األمم المتحدة أو البنك الدولي.

تمویل خفض االنبعاثات الكربونیة والتنمیة والبنك الدولي، أخر زیارة بعنوان:http://go.worldbank.org/LDT2W786L0انظر الرابط -٥٢٦

٩/٢/٢٠١٠.
.١٣٢ص ،١٩٧٦ق،مرجع سابعبد المعز عبد الغفار نجم،-٥٢٧
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trustئمانیة "والمانحین) في هذه العالقة االستالقّیموقصد األطراف األساسیة( relationship هو نقل "

على استثمار وصرف هذه األصول إلى القّیمتقتصر مسؤولیة و،القّیمملكیة أصول الصندوق االستئمانیة إلى 

identifiedمستفیدین محددین( beneficiaries(٥٢٨.

وهي صنادیق وبإمكاننا أن نمیز بین نوعین من صنادیق الكربون االستئمانیة من حیث تعدد المانحین 

كربون متعدد المانحین من جانبین ،وصنادیق كربون متعددة المانحین من جانب واحد.

ونقصد بصنادیق الكربون متعددة المانحین من جانبین: هي تلك الصنادیق التي تضم عدة مساهمین من 

القطاع العام وأیضًا عدة مساهمین من القطاع الخاص

Communityیة المجتمع(فعلى سبیل المثال صندوق كربون تنم Development Carbon

Fund واسبانیاوهولنداوالدنماركغولوكسمبور وكنداالنمساحكومات)یضم ثماني دول تمثل القطاع العام وهي

شركة تمثل القطاع الخاص ١٦،كما یضم بلجیكافيالعاصمةوبروكسیلالوالونمنطقتيوحكوماتوٕایطالیا

.٥٢٩هامثل شركة فوجي فیلم وغیر 

أما قصدنا من مفهوم صنادیق الكربون متعددة المانحین من جانب واحد فهو: تلك الصنادیق التي تضم 

مساهم واحد یمثل القطاع العام مع عدة مساهمین من القطاع الخاص

The(اإلیطاليالكربونصندوقفمثًال  Italian Carbon Fundومة االیطالیة كمساهم ك) یضم فقط الح

.٥٣٠لعام ،وست شركات تمثل القطاع الخاصیمثل القطاع ا

المطلب الثاني

یة إلنشاء البنك لصنادیق الكربونألسس القانونا

internationalتحتاج المنظمات الدولیة دومًا إلى أساس  قانوني ألنشطتها،( organizations always

need to have a legal basis for their activities األساسیوجدأنالبدأي قرار )،فقبل المبادرة باتخاذ

فالإنشائها، میثاقمنحهاالتياالختصاصاتبتلكفقطودةدمحالدولیةالمنظماتكل فاختصاصاتله،القانوني

.٥٣١للمنظمةالممنوحةالسلطاتنطاقخارجقرارأياتخاذیمكن

528 - Ilias Bantekas, OP CIT,2011,p1.
529 - Carbon Finance Unit -world bank, OP CIT,2010,31.
530- Carbon Finance Unit -world bank, IBID,2010,p54.
531 -Henry G. Schermers and Niels M. Blokker,(2011),International Institutional Law, The Netherlands :Martinus
Nijhoff Publishers , p180.
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شاء الصنادیق االستئمانیة البنك الدولي بإنتوالتساؤل الواجب طرحه هنا، ما هو األساس القانوني لقرارا

في نالهادفة لحمایة المناخ ،فعلى سبیل المثال ما هو األساس القانوني الذي استند إلیه مجلس المدیرین التنفیذیی

القاضي بإنشاء صندوق الكربون النموذجي ؟١٩٩٩لعام ١-٩٩البنك الدولي التخاذ القرار رقم 

ادیق الكربون إلى المبدأ التالي وهو:في الحقیقة یستند البنك في تبریر إنشاء صن

implied(مبدأ االختصاصات الضمنیة powers doctrine:( تلكویقصد باالختصاصات الضمنیة

منبدفي المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولیة، ولكنها تستخلص منها ضمنًا والصراحةً رهاكذیردلمالتيالسلطات

.٥٣٢تحقیقھابهاالمنوطالمهامواألهدافتحقیقطیعتستحتىاالعتراف بها للمنظمة الدولیة 

وقد قبلت محكمة العدل الدولیة بنظریة السلطات الضمنیة في فتواها المتعلقة بالتعویض عن األضرار 

Reparationsالمتكبدة في خدمة األمم المتحدة( for injuries suffered in the service of the United

Nations،(بأنه : طبقًا لقواعد القانون الدولي، یجب ١٩٤٩نیسان لعام ١١في الفتوى الصادرة أكدت المحكمةو

ه بناء على مقتضیات أن تعتبر المنظمة مالكة للسلطات التي، وان لم یتم النص علیها صراحة في المیثاق ،إال أنَّ 

الضرورة تعتبر أساسیة لممارسة المنظمة لوظائفها.

"Under international law, the Organization must be deemed to have those powers

which, though not expressly provided in the Charter, are conferred upon it by necessary

implication as being essential to the performance of its duties.533"

وٕان كان ذلك قد تم -االختصاصات الضمنیةوقد استندت محكمة العدل األوربیة بدورها إلى نظریة 

لكي تسند إلى الجماعة االقتصادیة األوربیة اختصاصات لم یرد ذكرها صراحة -بصورة أكثر تحفظًا وأقل اتساعاً 

.٥٣٤في المعاهدة المنشئة

وقد استند البنك إلى حد كبیر على نظریة االختصاصات الضمنیة في التفسیرات الرسمیة وغیر الرسمیة 

ق إنشائه، فالمثال المبكر الستخدام البنك لهذه النظریة كان في حالة تقدیم البنك المساعدة الفنیة للدول لمیثا

صرف البنك لكمیة معتبرة من الوقت أو الجهد أو المال على األشكال : أنَّ ناألعضاء ،فقد أقر المدیرین التنفیذیی

أي مادة من مواد اتفاقیة إنشاء البنك، ومع ذلك یقر المختلفة للمساعدة الفنیة، غیر مفوض بها البنك صراحة ب

القیام بمثل هذه العملیات.أن البنك یمتلك ضمناً نالمدیرین التنفیذیی

.٣٩ص،٢٠٠٧، القاهرة ،قانون التنظیم الدولي،محمد سامح عمرو واشرف عرفات أبو حجازة-٥٣٢
533- Henry G. Schermers and Niels M. Blokker, OP CIT,2011,p183.

.٧٥+٧٤صبدون تاریخ،الجامعیة،الدار، بیروت: التنظیم الدولي،محمد السعید الدقاق-٥٣٤



١٣٧

the Bank to spend a considerable amount of time, effort and money on ... various

forms of technical assistance ... none of which is expressly authorized or contemplated by any

specific provision of the Articles, the directors implicitly decided that the Bank had the power

to undertake such operations.

اء البنك أما المثال الثاني لتبني البنك لنظریة االختصاصات الضمنیة فهو تقدیم البنك للمنح، فاتفاقیة إنش

بتقدیم منح مساعدة فنیة إلى الدول ،كما قدم ومنذ ١٩٦١ال تعطیه هذه األهلیة، ومع ذلك فقد بدأ البنك منذ عام 

منح إلى مؤسسة التنمیة الدولیة وٕالى مرفق البیئة العالمیة  ومنظمات دولیة أخرى والمنظمات غیر ١٩٦٣عام 

الحكومیة فیما بعد.

أشار المستشار القانوني العام صراحة إلى ١٩٩٢ین التنفیذیین للبنك عام ففي إعالن إلى مجلس المدیر 

قال:إذمبدأ االختصاصات الضمنیة ،

إن اتفاقیة إنشاء البنك صامتة عن تقدیم البنك للمنح، فال توجد نصوص فیها تسمح للبنك على وجه 

لصلة بالمنظمات الدولیة(نظریة الخصوص بتقدیم المنح، ومع ذلك طبقا للمبدأ العام للقانون الدولي ذو ا

االختصاصات الضمنیة)،تمتلك المنظمات الدولیة السلطات الطارئة الضروریة لتمكینها من أداء مهامها وأهدافها، 

وحتى ولو لم یتم النص صراحة على هذه السلطات في مواثیق إنشائها.

موجب مواد اتفاقیة إنشاء البنك : حقیقة كون البنك غیر مفوض صراحة بویرى الدكتور أرون بروجز أنَّ 

بعملیة أو معاملة معینة، ال یعني أن البنك ال یملك سلطة القیام بهذه العملیة أو المعاملة، فتحدید اختصاص 

.٥٣٥معین للبنك من عدمه، یجب أن یبنى على ضوء أغراض البنك، التي یسترشد البنك في كل قراراته بها

ق االستئمانیة ذات األهداف الخاصة بحمایة المناخ(صنادیق وتدخل قرارات البنك بإنشاء الصنادی

الكربون) ضمن السلطات الضمنیة للبنك وذلك لألسباب التالیة:

إن سلطة البنك بإنشاء صنادیق الكربون غیر منصوص علیها صراحة في أي من مواد اتفاقیة إنشاء -١

صراحةً تشیرالواختصاصاتهووظائفهأهدافهوتبینالبنكنشاطتحكمالتيالدوليالبنكإنشاءاتفاقیةفالبنك: 

مصطلح حمایة المناخ وال لسلطته بإنشاء الصنادیق االستئمانیة الكربونیة، حتى ال تشیر االتفاقیة لمصطلح إلى

حمایة البیئة في أي من نصوصها. 

أساساً ١٩٤٤عامفيتأسسالدوليلبنكاإلى أنمرده،البنكاتفاقیةعنالمفاهیمهذهوغیاب

علىاألخرىالبلدانلمساعدةبعدهاتحولثمالثانیةالعالمیةالحرببعدأورباأعمارإعادةتمویلفيللمساعدة

535 -Andres Rigo Sureda,Op Cit,2004,155.
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إستكهولممؤتمرمعالدولیةالسیاسةأجندةعلىظهرتالبیئیةالقضایاأنحینفي،٥٣٦ةاالقتصادیالتنمیةتحقیق

مثال(التاریخهذاقبلاألطرافمتعددأوثنائيبیئيتعاونوجودمنالرغموعلى،١٩٧٢عامالبشریةللبیئة

مناألخیرةالعقودولكن حتى ,)الدانوبنهرفيالمالحةحقوقلتنظیماتفاقاوتركیاالنمساعقدت١٦١٦عام

شهدفقد، أیضاً عالمیةوٕانماوحسب إقلیمیةأومحلیةلیستالبیئیةالمشاكلبأنَّ االعترافتمالعشرینالقرن

عابرةأوإقلیمیةإلىمحلیةبیئیةمشاكلتحولتوالبیئیةالمشاكلمنعددنطاقفيسریعةزیادةالعشرینالقرن

حامضيمطرلیسقطانكلترافيالكبیرةالمداخنتطلقهالذيالكبریتأكسیدثانيتحملالتيالریاحمثل(للحدود

.٥٣٧)هناكلیةالمحالغاباتعلىویقضيأورباشمالفي

نظمتهالذيالنمسافيVillachمؤتمرمع١٩٨٥عامالمناخبتغیرالدولياالهتمامبدأحینفي

المناخلحمایةعالمیةاتفاقیةبتطویرللبدءالدولدعاالذي،للبیئةالمتحدةاألمموبرنامجالعالمیةاألرصادمنظمة

المتعلقاألولقرارهاالمتحدةلألممالعامةالجمعیةاتخذتمالعانفسوفي١٩٨٨عامكنداتورنتومؤتمرتبعهثم

.٥٣٨"للبشریةمشتركقلقمصدر"المناختغیرأنعلىأكدالذيمالطاحكومةمنمبادرةعلىبناءبالمناخ

البنك غیر مفوض صراحة بموجب مواد اتفاقیة إنشاء البنك بنشاط معین أو عملیة معینة، أعتبارإال أنَّ 

أن البنك ال یملك سلطة القیام بهذه بهذا النشاط أو العملیة، فلیس من الممكن أن نضع قائمة شاملة بكافة ال یعني 

تحتاج إلى مسایرة التطورات التي ال یمكن التنبؤ بها وقت إنشاء ةسلطات المنظمة في میثاق إنشائها، الن المنظم

.٥٣٩ةالمنظم

necessaryتقوم سلطة البنك بإنشاء صنادیق الكربون على مقتضیات الضرورة(-٢ implication إن :(

الرابط بین األساس القانوني واالختصاصات الضمنیة هو بإثبات توافر الضرورة ،فعدم ضرورة النشاط للمنظمة 

بررها األفكار التالیة:،وبالتي ضرورة صنادیق الكربون ت٥٤٠الدولیة ینفي وجود أي اختصاص ضمني بممارسته

تلتزم البلدان المتقدمة والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق وفقًا لمعاهدات النظام الدولي 

المناخي بالحد من انبعاثات غازات الدفیئة لدیها، أما الدول النامیة فال تتحمل وفقًا للمعاهدات المناخیة الحالیة أي 

عاثاتها، فالدول النامیة بغیة تلبیة احتیاجاتها االجتماعیة واإلنمائیة ستزید من انبعاثاتها من التزامات بالحد من انب

غازات الدفیئة، فقد قدرت وكالة الطاقة الدولیة أن الدول النامیة والدول التي تمر بمرحلة انتقال لالقتصاد السوقي 

536 - John W. Head,(2008), Losing the Global Development War A Contemporary Critique of the IMF, the
World Bank, and the WTO,The Netherlands ,Leiden :Martinus Nijhoff Publishers,p92.
537 - Kate O’Neill,(2009),The Environment and International Relations, New York:Cambridge University Press,p
25-26.
538 - Daniel Bodansky ,OP CIT,2001,The History of the Global Climate Change Regime, p25.
539 - Henry G. Schermers and Niels M. Blokker, OP CIT,2011,p181.
540 - Viljam Engström,(2003), Implied Powers of International Organizations: On the Character of a Legal
Doctrine, Finnish Yearbook of International Law,v14, The Netherlands; Koninklijke Brill NV, p142.



١٣٩

في ظل سیناریو العمل ٢٠٣٠-٢٠٠٨عامي ملیار دوالر بین ١٦في قطاع الطاقة حوالي تتحتاج الستثمارا

businessكالمعتاد( as usual ملیار من أجل التحول ٥) أي بدون العمل على تخفیض االنبعاثات ،باإلضافة إلى

.٥٤١إلى مسار تنموي منخفض االنبعاثات

لي، وٕانشاء صنادیق الكربون ضروري لكل من للبلدان المتقدمة والنامیة األعضاء في البنك الدو 

فالمشاركین في صنادیق الكربون من قطاع عام وخاص تابعین للدول المتقدمة یحصلون مقابل المساهمات المالیة 

certificatedالتي یضعونها في هذه الصنادیق، على وحدات خفض معتمدة لالنبعاثات( greenhouse gas

emission reductionیمكن للبلدان المتقدمة أن تستخدم وق، ) التي تحققها المشاریع الممولة من هذه الصنادی

یتلقى كل إذهذه الوحدات لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالحد من انبعاثاتها من غازات الدفیئة، 

مشارك في هذه الصنادیق حصة من وحدات خفض االنبعاثات الناجمة عن المشاریع الممولة من الصنادیق 

.٥٤٢الكربونقها لصنادیتتناسب مع المساهمة التي قدم

أما أهمیة صنادیق الكربون بالنسبة للدول النامیة، فهذه الصنادیق تخصص مواردها المالیة لتمویل 

المشاریع التنمویة في البلدان النامیة والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق، فصندوق كربون تنمیة 

Theالمجتمع( Community Development Carbon Fund یخصص ٢٠٠٣) الذي بدأ البنك بتشغیله عام،

یمول الصندوق إذالنسبة األكبر من موارده المالیة للمشاریع صغیرة الحجم في البلدان األكثر فقرًا في العالم، 

مشروعًا بقیمة إجمالیة تبلغ ٢٩مول الصندوق ٢٠١٠مشاریع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، فحتى نهایة عام 

.٥٤٣ملیون طن من انبعاثات الكربون٧,٢لون دوالر مع تخفیض ملی٨٢,٦

Streetففي الهند یمول الصندوق مشروع كفاءة استخدام الطاقة في إنارة الشوارع( Lighting Energy

Efficiency Project،(انبعاثات غازات الدفیئة من خالل یخفضسیخفض المشروع من استهالك الكهرباء و و

)،وتتلخص منافع المشروع على المجتمع المحلي municipalitiesلشوارع في ثماني بلدیات(تحسین شبكة إنارة ا

في تدریب وتثقیف عمال البلدیات على االستخدام الكفء للكهرباء ،وهذا العمل سیخفض من قیمة فواتیر الكهرباء 

طن من انبعاثات ٧٩,٠٠٠بشكل یجعلها تحملها أیسر على الفقراء، أما منافع المشروع البیئة فهي تخفیض 

.٥٤٤الكربون

541 - The Independent Evaluation Group ,world bank, OP CIT, 2010,p3.
542 -David Freestone,(2003),The Instrument Establishing The World Bank Prototype Carbon Fund (PCF) And
The First Pcf Emission Reductions Purchase Agreement, The World Bank Legal Review: Law and Justice for
Development ,Volume 1, Kluwer Law International,p433-434.
543 - Carbon Finance Unit -world bank, OP CIT,2010,p29-30.
544 - Carbon Finance Unit -world bank, IBID,2010,p33.



١٤٠

تساهم صنادیق الكربون في تحقیق أغراض وأهداف البنك الدولي: حدد البنك الدولي أغراض إنشاء -٣

أراضيوتنمیةإعمارفيالمساعدةالبنك في المادة األولى من اتفاقیة إنشائه، واهم هذه األغراض إجماًال هو:

للوفاءاإلنتاجمرافقتحویلوٕاعادةإنتاجیةألغراضاألموالرؤوساستثماربتیسیرفیهاألعضاءالدول

.٥٤٥تقدماً األقلالدولفياإلنتاجیةوالمواردالمرافقتنمیةوتشجیعالسلمباحتیاجات

البنك الدولي اعتمد بشكل أساسي في توسیع أنشطته على دوره كمساعد ویرى الدكتور إبراهیم شحاته: أنَّ 

وقت إنشاء البنك أن یكون للبنك دور في ١٩٤٤للتنمیة، فلم یكن أحد یتوقع عام ومشجع تومیسر لالستثمارا

تقع هذه المسائل على قمة إذتطویر المؤسسات أو التنمیة البشریة أو حمایة البیئة (ومن ضمنها حمایة المناخ)،

أولویات البنك.

( Expansion in the Bank’s activities relied primarily on its role as a facilitator and

promoter of investment and encourager of development No one in 1944 might have thought

specifically of a role for the Bank in institutional development، human development or the

environment – topics which are now at the top of the list of Bank priorities.)546

.

على تحقیق أغراض البنك بتشجیعها للتنمیة في البلدان النامیة والبلدان وتساعد صنادیق الكربون أیضاً 

التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق، فأحد أهم األهداف االستراتیجیة لصندوق الكربون النموذجي هو: 

project-basedض االنبعاثات القائمة على المشاریع(إثبات كیف یمكن أن تساهم معامالت تخفی Emission

Reductions transactions في التشجیع والمساهمة في تحقیق التنمیة المستدامة في البلدان النامیة والبلدان ،(

.٥٤٧التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق

انیة تقع ضمن سلطات البنك الدولي الضمنیة وما یؤكد رؤیتنا أن إنشاء البنك للصنادیق الكربون االستئم

Gerd،ما قاله الدكتور( Droesse بأنه في ظل غیاب أي تفویض صریح ،فإن المنظمات الدولیة أنشئت (

الصنادیق االستئمانیة (طبعًا ومن بینها الصنادیق االستئمانیة ذات األهداف الخاصة بحمایة البیئة والمناخ) 

.٥٤٨ها الضمنیةباعتباره جزءًا من اختصاصات

من اتفاقیة إنشاء البنك.١المادة ١انظر الفقرة -٥٤٥
546 - Ibrahim F.I. Shihata, OP CIT,2000,The Dynamic Evolution of International Organizations: The Case of the
World Bank,p231
547 - Instrument Establishing The Prototype Carbon Fund .
548 - Gerd Droesse ,(2011),Concessional Financing of the Asian Development Bank The Asian Development and
Other Channels of ADB Concessional Financing Fund ,IN :Gerd Droesse(ed),Funds for Multilateral Channels of
Concessional Financing, Philippines, Manila: Asian Development Bank.



١٤١

أما الهیئة المختصة في البنك الدولي بإنشاء صنادیق الكربون فهي  مجلس المدیرین التنفیذیین ،وهو 

الهیئة التنفیذیة في البنك الدولي، ومسئول عن التوجیه العام لعملیات البنك، فعلى سبیل المثال نشأ صندوق 

.١-٩٩تنفیذیین رقم بقرار من مجلس المدیرین ال١٩٩٩الكربون النموذجي عام 

المطلب الثالث

خاصة لصندوق الكربون النموذجيةدراس

في هذا المطلب سنبحث في أهم صندوق كربون أنشائه البنك الدولي لحمایة المناخ ،وهو صندوق 

هذا الكربون النموذجي ،ویعود سبب اختیارنا لهذا الصندوق، إلى كونه أول صندوق كربون أنشائه البنك، كما أنَّ 

الصندوق أصبح بمثابة النموذج الذي اتبعته باقي صنادیق الكربون األخرى، سواء تلك التي أنشائها البنك الدولي 

أو المؤسسات الدولیة األخرى أو القطاع الخاص.

لذلك سنتطرق بدایًة للحدیث عن نشأة وأهداف الصندوق ،ثم نتطرق بعد ذلك للحدیث عن هیئات 

البنك الدولي تجاه هذا الصندوق.تعماله، ثم نختم الحدیث بسرد سلطات ومسؤولیاالصندوق التي تتولى تسییر أ

الفرع األول

ينشأة وأهداف صندوق الكربون النموذج

Global،أنشئت اإلدارة البیئیة في البنك الدولي مبادرة الكربون العالمیة(١٩٩٧في شباط  Carbon

Initiativeي تلك القائمة على االتجار في تخفیضات االنبعاثات" أن )،الستكشاف كیف یمكن آللیات السوق "أ

تساعد على تخفیض التركیزات العالمیة النبعاثات غازات الدفیئة وان تساهم في تشجیع التنمیة المستدامة للدول 

.٥٤٩المقترضة األعضاء في البنك الدولي

ي الدورة االستثنائیة للجمعیة وقد قادت هذه المبادرة إلى اإلعالن عن تشغیل صندوق الكربون النموذجي ف

في ذات العام.التي عقدتالعامة لألمم المتحدة

عندما اصدر مجلس المدیرین ١٩٩٩تموز عام ٢٠اإلنشاء الرسمي للصندوق لم یتم إال في ولكن

.٥٥٠بموجبه صندوق الكربون النموذجيئالذي انش١-٩٩التنفیذیین للبنك القرار رقم 

549-David Freestone , OP CIT,2009,p147.
550-Nele Matz, OP CIT,2005,p286.
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والخاص،العامللقطاعتابعةكیاناتمنمالیةمواردتجمیعهوو بسیط،مفهومعلىالصندوقویقوم

إطالقهابكثافةالمشاریعهذهتعرفو (التقلیدیةالطاقةمشاریعمنالتحوللتمویلاألموال هذهتستخدمحیث

الطاقةفاءةوكالمتجددةالطاقةمشاریعمثل(للمناخصدیقةمشاریعإلى )المناخلتغیرالمسببةالدفیئةلغازات

.الدفیئةغازاتانبعاثاتفيخفضحداث إلىإیؤدي،مما)المعروفة بقلة إطالقها لغازات الدفیئة

فيالمشتركینعلىللمناخ الصدیقةالمشاریععنالناتجةفي االنبعاثات التخفیضاتهذهتوزیعیجريثم

وللدول المتقدمة أن تستخدم هذه ،٥٥١للصندوققدموهاالتيالمالیةالمساهماتمعیتناسببماالصندوق

التخفیضات المعتمدة لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها في برتوكول كیوتو المتعلقة بخفض انبعاثاتها من غازات 

الدفیئة. 

ویمتاز صندوق الكربون النموذجي عن غیره من الصنادیق االستئمانیة التي أنشأها البنك الدولي سابقًا 

public–private(والخاصالعامالقطاعبینالشراكةشكلیأخذالدوليالبنكبإدارةمانيئستاصندوقأول،بأنه 

partnerships(٥٥٢)وبحسب وثیقة إنشاء صندوق الكربون النموذجي،INSTRUMENT

ESTABLISHING THE PROTOTYPE CARBON FUND( یحق للقطاع العام والخاص المساهمة

Public(العامقطاعالمنالمشاركیكونوقدفي الصندوق ، Sector Participant(أووزارةأووكالةأوحكومة

واناإلطاریة، االتفاقیةفيطرفلدولةتابعةالحكومیةالهیئاتهذهتكونأن بشرط، أخرىرسمیةهیئةأي 

،أما المشارك من القطاع العامةالهیئات هذهمشاركةعلىالصندوقعلىمقیّ بصفتهالدوليالبنكیصدق

Private(الخاص Sector Participant فهو غیر هؤالء األشخاص السابق ذكرهم، شریطة أن یكون نشاطه (

مشاركةعلىالصندوقعلىمقیّ بصفتهالدوليالبنكیصدقوانمنظم في دولة طرف في االتفاقیة اإلطاریة ،

.٥٥٣هذا الشخص

د األدنى لمساهمة المشارك من القطاع من وثیقة إنشاء الصندوق الح١وقد حددت المادة الرابعة فقرة 

ملیون دوالر.٥ملیون دوالر أمریكي، أما الحد األدنى لمساهمة المشارك من القطاع الخاص فهي ١٠العام وهي 

551- David Freestone , OP CIT,2009,p148.
على دور الشراكات بین القطاعین العام والخاص في تخفیف ٢٠٠٢مة المنعقد في جنوب إفریقیا وقد أكد مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدا-٥٥٢

ة یجب أن ال اآلثار البیئیة السلبیة، وتعزیز التحالفات من اجل الوصول إلى األهداف البیئة المشتركة، وقد اعترف المؤتمر ان المسؤولیة تجاه البیئ

هما. للمزید انظر..تحمل على القطاع العام أو الخاص لوحد

Nele Matz, OP CIT,2005,p287.
553-Instrument Establishing The Prototype Carbon Fund .Art 1,16-Art 1,17.
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فنلنداو كنداحكومات تمثل القطاع العام وهي حكومات٦ویبلغ حالیًا عدد المشاركین في الصندوق 

شركة مثل ١٦أما المشاركین من القطاع الخاص فقد بلغوا الیابانیةالتعاونووكالةالسویدو النرویجو هولنداو 

.٥٥٤أخرىلشركاتباإلضافة ةالكهربائیللطاقةطوكیوشركةدویتشه بنك، و 

Charlotte(وترى Streck( أن مصالح القطاع العام بالمشاركة في صندوق الكربون أكثر وضوحًا من

ه الصندوق، فالبلدان التي وافقت على الحد من انبعاثاتها من غازات مصالح القطاع الخاص بالمشاركة في هذ

للقانون الدولي بالوفاء بأهدافها المتعلقة بخفض االنبعاثات، أما القطاع لكیوتو ،هي ملزمة وفقاً الدفیئة وفقاً 

المتقدمة، یلزم ، إال انه في كثیر من الدول٥٥٥لمعاهدة لكیوتوالخاص فهو غیر ملتزم مباشرة بأي التزامات وفقاً 

القانون الوطني، شركات القطاع الخاص بوضع حد أقصى النبعاثاتها من غازات الدفیئة ،كما في حالة الشركات 

المشمولة بنظام االتجار باالنبعاثات في االتحاد األوربي، فالشركات التي ترغب في بإطالق كمیة أكبر من الحد 

ء تراخیص إضافیة إلطالق االنبعاثات (مثل شراء وحدات خفض المسموح لها به من االنبعاثات، تستطیع شرا

لالنبعاثات الناجمة عن مشاریع صدیقة للمناخ) أو تتحمل مخاطر تجاوز حصتها من االنبعاثات وهي تشمل 

.٥٥٦تحملها مسؤولیة جزائیة و/أو مدنیة

في إنشائهاً أساسمساهمة ومشاركة الدولواقعةویكتسب صندوق الكربون وصف الصندوق الدولي من

،هكذا تبدو مساهمة الدول مباشرة أو بطریق غیر مباشر شرطًا أساسیًا والزمًا للقول بتوافر الطابع الدولي 

االعتباریةفي إمكان مساهمة بعض االشخاص الطبیعیة أو نتلك المساهمة األساسیة ال تللصندوق ،بید أنَّ 

.٥٥٧الخاصة في مثل هذا الصندوق

:ومنهاالصندوقأهداف الصندوقإنشاء وثیقةدیباجةمنبالفقرةحددتوقد

project-based(المشاریعأساس علىالقائمةالدفیئةغازاتانبعاثاتلتخفیضیمكنكیفتوضیح-أ

Emission Reductions(اقتصاداتها تمرالتيوالدولالنامیةللدولالمستدامةالتنمیة،م فيوتسهتشجع،أن

اد السوق األعضاء في البنك الدولي.إلى اقتصانتقالبمرحلة

بغیةوالخاصالعامالقطاعمعبالتعاونیعملأن والتعمیرلإلنشاء الدوليللبنكیمكنكیفتوضیح-ب

.العالمیةالبیئیة المشاكللمعالجةاألعضاء المقترضةللبلدانجدیدةمالیةمواردحشد

554-Carbon Finance Unit -world bank, OP CIT,2010,p24.
555-Charlotte Streck,(2004),New Partnerships in Global Environmental Policy :The Clean Development
Mechanism ,Journal of Environment & Development, 13, (3),p317.
556-Jolene Lin,(2009), Private Actors in International and Domestic Emissions Trading Schemes ,IN :David
Freestone and Charlotte Streck ,Legal Aspects of Carbon Trading, UK : Oxford University Press, p137.

.١٧٦+١٧٥،ص١٩٧٨صالح الدین عامر، مرجع سابق،-٥٥٧
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ملیون١٧٢قیمتهاتبلغ،مشروعاً ٢٤منق)(أي مجمل مشاریع الصندو الصندوقحافظةتتألفا وحالیً 

the% من مجمل مشاریع الصندوق في منطقة شرق أسیا والمحیط الهادئ(٦٥یتركز و، دوالر East Asia

and Pacific region.(

وكفاءة الطاقة ومشاریع التحریج وٕاعادة التحریج ةویدعم الصندوق قطاعات مختلفة مثل الطاقة المتجدد

)afforestation/reforestation(٥٥٨.

Charlotteوترى( Streck أن إنشاء البنك الدولي لصندوق الكربون، یعتبر مثاًال واضحًا على الدور (

الذي یمكن أن تلعبه المنظمات الدولیة في تجمیع فاعلین متعددین بغیة بناء شراكات تساهم في تحقیق التنمیة 

المستدامة.

ا، على نحو یشمل تشجیع التنمیة المستدامة، وفي سوق الكربون فالمنظمات الدولیة تعید تعریف أدواره

الناشئة ،یمكن للمنظمات الدولیة أن تلعب دور الوسیط بین بائعي ومشتري وحدات خفض االنبعاثات، ومساعدة 

ت البلدان النامیة على تطویر مشاریع آلیة التنمیة النظیفة، ومساعدة المشترین المحتملین لوحدات خفض االنبعاثا

.٥٥٩د المشاریع أو حزمة المشاریع التي تهمهمیعلى تحد

الفرع الثاني

هیئات صندوق الكربون النموذجي

توجد عدد من الهیئات التي تتولى إدارة الصندوق وتسییر أنشطته وهي :

'PARTICIPANTSاجتماع المشتركین(-أ MEETINGS:( وهو هیئة اتخاذ القرارات الرئیسیة في

"البنك"، ویتمتع االجتماع القّیمفي المكان والزمان الذي یحدده ٥٦٠نعِقد االجتماع مرة سنویاً الصندوق ،ویجب أن ی

بعدد من السلطات والمسؤولیات منها:

.المقبلةالمالیةللسنةومیزانیتهالصندوقعملخطةوتصدیقاستعراض-١

.المشاریعاختیاربشأنالقّیملىإعامةإرشادات تقدیم-٢

558-Carbon Finance Unit -world bank, OP CIT,2010,p24.
559-Charlotte Streck, OP CIT,2004,p319.

وثیقة إنشاء الصندوق.م أن یدعو اجتماع المشتركین الجتماعات استثنائیة في أي وقت وألي هدف مادام یتوافق مع یستطیع القیّ -٥٦٠
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الدورةحتىتستمرلوالیةالمشتركینلجنةأعضاء انتخابیتمالثاني،المشتركیناجتماعمنابتداء-٣

.المشتركینالجتماعالمقبلة

اختیارلمعاییرتعدیالتأيعلى، الصندوقفياألصوات ثلثيبأغلبیةوالتصدیقاالستعراض-٤

هذهتتوافقأن بشرط، فنیةطبیعةذاتأنها القّیمیرىتعدیالتأي أوالمشاریعحافظةمعاییرأوالمشاریع

.٥٦١القّیما یقبلهأنأوتبالعملیاالخاصةالبنكوٕاجراءات سیاساتمعالتعدیالت

sovereignوباعتبار أن الدول المشاركة في الصندوق ال تشارك فیه ككیانات سیادیة( entities وٕانما (

فيبهِ ماهَ سَ مُ دوالركلعنواحدصوتهي، صویتالتفيالمطبقةفالقاعدةذلككمشترك تابعة للقطاع العام، ل

.٥٦٢المشتركیناجتماععلىالمعروضةالقضایاعلىالتصویتعند، الصندوق

ویعتبر هذا االجتماع وفقا لقانون المنظمات الدولیة ،بمثابة الجهاز العام الذي ُیَمثل فیه جمیع المشتركین 

في الصندوق ،وتتمثل أهم وظائفه، عادًة، في :

حث وإِقرار المیزانیة، وانتخاب أعضاء األجهزة األخرى للصندوق، ورسم السیاسة العامة للصندوق ب

.٥٦٣وممارسة االختصاص العام فیه

Iliasویقول الدكتور ( Bantekas:( إن اجتماع المشتركین هو بمثابة جمعیة عامة تتألف من ممثلین عن

یحوز هذا االجتماع سلطة إذدوًال أو شركات خاصة ،كافة المشتركین المساهمین في الصندوق ،سواء كانوا 

على الصندوق باالمتثال لهذه القّیممطلقة التخاذ القرارات في الصندوق ،ویلتزم البنك الدولي عملیًا بصفته 

.٥٦٤القرارات

'PARTICIPANTSلجنة المشتركین(-ب COMMITTEE:( وتتألف هذه اللجنة من سبعة أعضاء

ركین، وتنتخب اللجنة بدورها أحد أعضائها لیتولى منصب رئیس اللجنة، كما تجتمع اللجنة ،ینتخبهم اجتماع المشت

.٥٦٥القّیمبدعوة من رئیسها أو 

وتتمتع اللجنة بعدد من السلطات والمسؤولیات منها:

.الصندوقبأعمالة المتعلقالمسائلبخصوصللقیمعامةنصائحتقدیم-١

561-Instrument Establishing The Prototype Carbon Fund .Art 5,1.
562-Nele Matz,OP CIT,2005,p289.

.٦٥ص،١٩٩٨،الطبعة الخامسة،دار النهضة العربیة:القاهرةالوسیط في قانون المنظمات الدولیة،أحمد أبو الوفا،-٥٦٣
564-Ilias Bantekas, OP CIT,2011,p52-53.
565-Instrument Establishing The Prototype Carbon Fund .Art 6,1 Art6,3.
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ریدت تكانإذا فیماا موقفهتحدیداجلمن، مشروعترحمقلكلالمشروعمفهومورقةاستعراض-٢

.الصندوقمشاریعحافظةفيالمشروعهذا تضمینعلىاالعتراض

من١٢للمادةووفقاً ط فقرة٨,١للقسموفقاإنفاقها یجريالتيتلكء باستثنا–النفقاتعلىالموافقة-٣

هذهتزیدالأن طر بشمسبقًا، علیهاالمشتركینصدقالتيالسنویةالمیزانیةتتجاوزالتي-الصندوقإنشاء وثیقة

.٥٦٦المیزانیةمن%١٠عنالنفقات

وتعتبر هذه اللجنة وفقا لقانون المنظمات الدولیة، بمثابة الجهاز محدود العضویة، الذي یتكون من بعض 

.٥٦٧یتولى هذا الجهاز مهمة الجهاز التنفیذي للصندوقإذالمشاركین في الصندوق ولیس كلهم ،

HOST(لجنة البلد المضیف-ج COUNTRY COMMITTEE:(

یعرف البلد المضیف بأنه: البلد العضو في البنك الدولي الذي یقع المشروع الذي یموله الصندوق على 

.٥٦٨أراضیه

مضیفبلدكل، وأیضًا مضیفبلدكلدعوةالقّیمعلىالصندوقإنشاء وثیقةمن١,٧المادةب وتوج

البلدلجنةفيلهمممثلتعیینإلى، الصندوقبشأنأو خطاب تصدیق تفاهممذكرةمالقیّ معوقعوامحتمل، 

.المضیف

وتتمتع اللجنة بجملة من االختصاص والسلطات منها:

معاییرأوالمشاریعاختیارلمعاییرمقترحةتعدیالتأي بشأنوالمشتركینالقّیمإلى المشورةقدیمت-١

.المشاریعحافظة

ا نظرهوجهةوتقدیمالصندوق،مشاریعحافظةمكوناتبشأنوالمشتركینالقّیمإلىةالمشور تقدیم-٢

اإلطاریة.لالتفاقیةالتنظیمياإلطار معالصندوقمشاریعحافظةتوافقبشأن

والتحقق٥٦٩المصادقةعملیاتشاملةالمشروعتنفیذبشأنوالمشتركینالقّیمإلىالمشورةتقدیم-٣

.٥٧٠واالعتماد

566-Instrument Establishing The Prototype Carbon Fund .Art6,4.
٦٥مرجع سابق،،ص١٩٩٨أحمد أبو الوفا،-٥٦٧

568 -Instrument Establishing The Prototype Carbon Fund .Art 1,1,29.
یمولها صندوق الكربون النموذجي، أما ضمن آلیة التنمیة النظیفة أو آلیة التنفیذ المشترك، اللتان أنشأهما برتوكول كیوتو، تدخل المشاریع التي-٥٦٩

وتمر مشاریع آلیة التنمیة النظیفة بعدة مراحل منها المصادقة والتحقق واالعتماد.
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ل ؤو مسیعدفهو، الكربونصندوقعلىقیمبصفتهالدوليالبنكإنَّ ):ADMINISTRATIONاإلدارة(

Fund(الصندوقإدارة وحدةخاللمنوذلكللصندوق،الیومیةاألعمال تسییرعن Management Unit(التي

Fund(الصندوقإدارة لجنةوأیضًا الصندوقمدیریرأسها Management Committee(٥٧١.

الصندوقمدیراحدهم،أعضاءخمسةمنتتألفالتي، الصندوقإدارة لجنةینشئأن مالقیّ علىویجب

.الدوليالبنكرئیسیعینهمإدارة البنك، منوأربعة آخرون 

منها:المهامعدد من بتقومفهيلذلك،الصندوقلى إعمال عاإلشراف عنمسئولة اللجنةوهذه

.المشروعهذاالمشتركینلجنةرضتستعأن قبلمشروعمقترحكلعلىالموافقة-١

اجتماعهمفيالمشتركینعلىعرضهالبقالسنویةومیزانیتهالصندوقعملخطةعلىلموافقةا-٢

.السنوي

المیزانیةقیمةمن%١٠عنتزید،والتيالصندوقلصالحإنفاقها یجريالتيالنفقاتعلىلموافقةا-٣

.٥٧٢الصندوقعملالستمرارضروریةتكونأن،بشرطمسبقاً المشتركینعلیهاوافقالتي،السنویة

مسؤولیةول ؤ مسوهوالصندوقمدیریرأسهاالتي،الصندوقإدارة وحدةأیضاً ئینشأن القّیمعلىویجب

:ومنهاللصندوقاألعمال الیومیة عنشاملة

.موظفیهاتعیینشاملةالصندوقإدارة وحدةعملیاتعلىشرافإلا-١

منوالمستفیدینالمشتركینمعالتواصلعلى،واإلبقاء الدولیةلمحافلافيصندوقالمصالحتمثیل-٢

.الصندوق

.٥٧٤المشاریعحافظةمعاییرأو٥٧٣المشاریعاختیارلمعاییراالمتثالضمان-٣

یقوم به كیان تشغیلي معین على أساس شروط آلیة التنمیة النظیفة كماهي وتعرف عملیة المصادقة بأنها :هي عملیة إلجراء تقییم مستقل لمشروع 

إلى وثیقة تصمیم ألطراف بروتوكول كیوتو، استناداً والقرارات ذات الصلة لمؤتمر أطراف االتفاقیة العامل بوصفه اجتماعاً ٧-/م أ١٧القرارمبینة في

المشروع.

یجریهما الكیان التشغیلي المعین للتخفیضات التي جرى رصدها ري المستقل والتحدید الالحق اللذانأما عملیة التحقق فتعرف بأنها: االستعراض الدو 

النبعاثات غازات الدفیئة البشریة المنشأ حسب المصادر التي حدثت نتیجة لنشاط مشروع مسجل في آلیة التنمیة النظیفة خالل فترة التحقق.

ید الخطي الذي یصدرها الكیان التشغیلي المعین خالل فترة زمنیة محددة بأن نشاط مشروع ما قد حقق أما عملیة االعتماد فتعرف بأنها: هو التأك

التخفیضات في انبعاثات غازات الدفیئة البشریة المنشأ حسب المصادر كما تم التحقق منها.

.٣٩ص+٢٩ص،بدون تاریخ،لعربیة المصدرة للبترولمنظمة األقطار ا،انظر روال فؤاد نصر الدین ، آلیة التنمیة النظیفة في بروتوكول كیوتو
570-Instrument Establishing The Prototype Carbon Fund .Art 7,2.
571-CHARLOTTE STRECK, OP CIT,2004,p315.
572-Instrument Establishing The Prototype Carbon Fund .Art 8,7.
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الفرع الثالث

اه صندوق الكربون النموذجيمسؤولیات وواجبات البنك الدولي تج

القّیمبمهمةالدوليالبنكیضطلعاستئمانیًا متعدد المانحین ، و صندوق الكربون النموذجي صندوقاً دیع

منها:تمن الواجبات والمسؤولیاةعلى هذا الصندوق، لذلك فهو یتحمل مجموع

كما، المشتركینلصالحالصندوقأموالباألمانة قانونيكمالك"یحفظ"٥٧٥یحوزأنالقّیمعلى  یجب-١

األصول عنمنفصلةیبقیهاأنعلى، الوثیقةهذهأحكاموبموجبدوق،  ألغراض الصنإالیستخدمهاوالیدیرها

.٥٧٦الدولیةالتنمیةومؤسسة، الدولیةالتمویلومؤسسة، والتعمیرلإلنشاء الدوليللبنكاألخرى 

من النص السابق أن نستنتج أن البنك الدولي یتبنى قاعدة الفصل بین نستطیع

SEPARATIONالعملیات( of OPERATIONSلتي تعني أن یقوم البنك بتحدید نوع العملیة التي یقوم بها )وا

عملیات صنادیق استئمانیة" بحیث تمول العملیات العادیة للبنك من الموارد المالیة العادیة -مشاركة -"إقراض

للبنك ،وتمول عملیات الصنادیق االستئمانیة من موارد الصنادیق االستئمانیة.

العملیات جملة من النتائج وهي :ویترتب على قاعدة الفصل بین 

المشروع منها:وقد حددت وثیقة إنشاء الصندوق عدة معاییر الختیار -٥٧٣

واإلجراءات الحالیة، م أن یضمن، توافق المشروع مع اإلرشادات والطرائقتوافق المشروع مع االتفاقیة اإلطاریة وبرتوكول كیوتو :فیجب على القیّ -

إقراراها،عندالمستقبلیةءاتواإلجراوالطرائقاإلرشاداتالتي أقرها مؤتمر أطراف االتفاقیة اإلطاریة و/أو مؤتمر أطراف برتوكول كیوتو، وأیضاً 

واإلضافیة.المستدامةبالتنمیةالمتعلقةتلكوخصوصاً 

م أن یسعى، لضمان أن یتوافق، ویدعم ،تصمیم المشروع، استراتیجیة البنك الدولي التوافق مع استراتیجیة البنك للمساعدة القطریة :فیجب على القیّ -

وأیضا األهداف التنمویة للبلد المضیف.الحالیة للمساعدة القطریة في البلد المضیف،

كما حددت وثیقة إنشاء الصندوق عدة معاییر لكیفیة تكوین حافظة مشاریع الصندوق منها:

%من كامل هذه األصول.١٠% من مجمل أصول الصندوق وال تزید عن ٢یجب أن ال تقل الموارد المالیة المستثمرة في المشروع الواحد عن -

%من مجمل أصول الصندوق في نفس البلد المضیف.٢٠كثر من ال یجب استثمار أ-

%من مجمل أصول الصندوق في مشاریع تستخدم نفس التكنولوجیا.٢٥ال یجب استثمار أكثر من -

- Instrument Establishing The Prototype Carbon Fund. SCHEDULE 1
574- Instrument Establishing The Prototype Carbon Fund .Art 8,8.

إلى خبرته االقتصادیة بإدارة األموال التي یتولى مهمة القوامة علیها أو اإلشراف علیها ،دون أن یكون مالكا لها یقوم البنك الدولي ،استناداً -٥٧٥

سة في إطار التنظیم درا–البنك اإلسالمي للتنمیة ،وهذا ما یمیزها عن موارد الصنادیق الخاصة التي یمتلكها البنك.....انظر ماجد إبراهیم علي،

.٣٦٣ص،١٩٨٢دار النهضة العربیة،، القاهرة:الدولي االقتصادي واالقتصاد اإلسالمي
576-Instrument Establishing The Prototype Carbon Fund .Art 8,1 a.
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الموارد المالیة العادیة وموارد الصنادیق االستئمانیة یجب أن تكون منفصلة عن بعضها البعض دائمًا -أ

ومن جمیع الوجوه سواء من حیث حیازتها أو استخدامها أو التزاماتها أو استثمارها أو أي تصرف أخر یتعلق بكل 

منها.

الناشئة عن تلیة العادیة للبنك بأي حال من األحوال الخسائر وااللتزاماال تتحمل الموارد الما-ب

.٥٧٧األنشطة التي استخدمت فیها أو خصصت لها أصًال موارد الصنادیق االستئمانیة

صندوقإنشاء وثیقةأي "الوثیقةهذهبمقتضىبوظائفهالقیامفيالكربونصندوقعلىالقّیمیتوخى-٢

تنطبقكما، تجاههأخرىمسؤولیةیتحملوال، الخاصةبقضایاهیتعلقفیمایتوخاهاالتينفسهاالعنایة"الكربون

وعملیاتودخلومحفوظاتوأصولأموالعلىه نشائاتفاقیة إبموجبللقیمالمعطاةوالحصاناتاالمتیازات

.٥٧٨الصندوقومعامالت

ولي إلى أموال وعملیات صندوق ویعود سبب امتداد الحصانات واالمتیازات التي یتمتع بها البنك الد

الكربون إلى حقیقة أن صندوق الكربون ال یتمتع بأي شخصیة قانونیة مستقلة عن البنك الذي یتولى مهمة القوامة 

.٥٧٩علیه

لتحقیق، فیهامرغوبأوضروریةمادامتالعقود،كافةوعقداألعمال بكافةبالقیامالقّیمیخول-٣

والرقابة، المشروعاتفاقیةعلىوالتفاوضواإلعداد والمشاریع،المستفیدینیدفتحدوبالتالي، الصندوقأغراض 

.٥٨٠لوحدهالقّیمةمسؤولیمنهي، المشاریععلىواإلشراف 

وهذه السلطات الواسعة للبنك الدولي بصفته قیم على صندوق الكربون، نابعة من حقیقة أن صندوق 

separate(منفصالً الكربون ال یشكل كیانًا "كائن" قانونیاً  legal entity عن البنك ،فعملیات وأنشطة الصندوق (

البنكمعللصندوقالوثیقةالصلةوتبدوهي بمثابة أنشطة إضافیة للبنك عن األنشطة اإلقراضیة العادیة للبنك، 

التي تنص على سریان سیاسات وٕاجراءات البنك الدوليالصندوقإنشاءوثیقةمن٣،٤المادةفيواضحةالدولي

.٥٨١الخاصة بالعملیات على عملیات الصندوق

.٣٨٣ص،١٩٨٢مرجع سابق،ماجد إبراهیم علي،-٥٧٧
578-Instrument Establishing The Prototype Carbon Fund .Art 8,1 b.
579-Ilias Bantekas,OP CIT,2011,p48.
580-Instrument Establishing The Prototype Carbon Fund .Art 8,1 e.
581-Nele Matz, OP CIT,2005,p288.
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الصندوقفيالمحفوظةاألموال استثمارللقیمیجوز،المستحقیهالصندوقأموال صرفیتمریثما-٤

اإلیراداتهذهتستخدمأنعلى، الصندوقحسابفياالستثمارهذاإیراداتجمیعالقّیمویقید، یقررهالذيبالشكل

.٥٨٢الصندوقغراضًا ألحصر 

یمول صندوق الكربون المشاریع التي تحقق خفضًا في انبعاثات غازات الدفیئة (مثل مشاریع كفاءة -٥

االطاقة والطاقة المتجددة)،في البلدان النامیة والبلدان التي تمر اقتصادیاتها بمرحلة انتقالیة(مثل أوكرانیا لیتوانی

sponsorوغیرها)،ثم یقوم رعاة هذه المشاریع( projectsل التمویل المقدم لهم من الصندوق، بتسلیم )،مقاب

الصندوق وحدات الخفض التي تحققها هذه المشاریع، ثم یقوم البنك الدولي بصفته قیم على صندوق الكربون 

قدموهاالتيالمالیةالمساهماتمعیتناسببمابتوزیع هذه التخفیضات على المشتركین المساهمین في الصندوق، 

.٥٨٣للصندوق

أوالخصومكافةالكربون، عن صندوقحسابفيالمودعةاألصولمنتاما،تعویضاً مالقیّ ویعوض 

بأيتنشأالتيأوكقیمبأنشطتهیتصلفیماالقّیمیتكبدهاالتي، النفقاتأوالتكالیفأوالخسائرأوالمطالبات

أوتكالیفأوخسائرأومطالباتأوخصومأیةالتعویضهذایشملوال، األنشطةهذهعناألشكالمنشكل

gross(السافرإلهمالهمباشرةكنتیجةالقّیمیتكبدهانفقات negligence(المتعمدتصرفهسوءأو)willful

misconduct(٥٨٤.

ولكن  على الرغم من تخصیص وثیقة إنشاء الصندوق مادة طویلة تسهب في الحدیث عن سلطات 

إداریة بحتة ،وال تتجاوز إدارة وتنفیذ المهام والوظائف اإلداریة ، إال أن هذه السلطات ذات طبیعة القّیمومسؤولیات 

.٥٨٥الیومیة للصندوق

ثالثالمبحث ال

دور سیاسات البنك البیئیة واالجتماعیة الوقائیة في تضمین اعتبارات حمایة المناخ في 

عملیات البنك

582-Instrument Establishing The Prototype Carbon Fund .Art 8,1 f.
583- Sophie Smyth,(2005),The Prototype Carbon Fund: Anew Departure In International Trusts And Securities
Law, Sustainable Development Law & Policy,5(1),p29.
584-Instrument Establishing The Prototype Carbon Fund.art12,1.
585- Ilias Bantekas, OP CIT,2011,p53.
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مجموعة الكربون التي تمولباإلضافة لتمویل البنك الدولي للمشاریع الصدیقة للمناخ، وٕانشائه لصنادیق

من المشاریع الصدیقة للمناخ، یسعى البنك الدولي لمراعاة اعتبارات حمایة المناخ في جمیع المشاریع واألنشطة 

صدراه للسیاسات واالجراءات البیئة واالجتماعیة الوقائیة.إالتي یمولها، وذلك عبر 

السلبیةواالجتماعیةالبیئیة والمناخیةواآلثاراطرالمخمنوالبیئةاألفرادتهدف هذه السیاسات لوقایةو

.٥٨٦البنك الدوليیمولهاالتيالمشروعاتعنتنجمقدالتي

وقد تضمنت هذه السیاسات البیئة واالجتماعیة الوقائیة مجموعة من االدوات التي یمكن ان تساعد على 

والحصول على المعلومات البیئیة والمناخیة.تضمین اعتبارات حمایة المناخ في عمل البنك ،مثل التقییم البیئي 

إال أن المخاوف على تطبیق هذه السیاسات، قاد المجموعات البیئیة ومجموعات حقوق اإلنسان إلى 

المناداة لتأسیس آلیات محاسبة في المؤسسات المالیة الدولیة ،وبالفعل بدأ األمر بإنشاء البنك الدولي لهیئة تفتیش 

Worldالبنك الدولي ( Bank Inspection Panel أجلمنمستقالً منبراً الهیئةهذه،وتتیح١٩٩٣) عام

أخرىمجموعةأیةأوجمعیةأورابطةأوكمنظمة–األفرادمنجماعةتقدمهاأنیمكنالتيالشكاوىاستعراض

نتیجةمباشرةصورةبكثیراً تتضّررأنیمكنأوتضّررتمصالحهمأوحقوقهمأنیعتقدون–مابلدفيمن األفراد

.٥٨٧عملیاتهبشأنوٕاجراءاتهسیاساتهإتباعفيالدوليالبنكإخفاق

لذلك في هذا المبحث سوف نتطرق للحدیث عن ماهیة سیاسات وٕاجراءات البنك البیئیة واالجتماعیة 

مناخ في سیاسة البنك البیئیة واالجتماعیة لتضمین اعتبارات حمایة التأدواالوقائیة ،ثم نتحدث بعدها عن 

هیئة تفتیش البنك في مراعاة اعتبارات حمایة المناخ في عمل البنك دورعملیات البنك، ثم سنختم بالحدیث عن

.من خالل الرقابة على تطبیق سیاسیات وٕاجراءات البنك

المطلب األول

نك البیئیة واالجتماعیة الوقائیةماهیة سیاسات وٕاجراءات الب

جراءات البنك البیئة واالجتماعیة الوقائیة، سوف نتطرق في البدایة وإ تفي حدیثنا عن ماهیة سیاسا

للحدیث عن مفهوم وتطور هذه السیاسات، ثم ننتقل للحدیث عن دواعي وأسباب تبني البنك لهذه السیاسات، ثم 

بیعة نتحدث عن االهداف التي یسعى البنك لتحقیقه من وراء تبنیه لهذ السیاسات، لنختم المطلب بالحدیث عن الط

القانونیة الدولیة لهذه السیاسات.  

٦/٣/٢٠١١بعنوان السیاسات واإلجراءات. أخر زیارة بتاریخ http://go.worldbank.org/DXB7E93WH0أنظر الرابط  --٥٨٦
587 - Jennifer Gleason and David B. Hunter, IBID,2009,p292
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الفرع األول

بنك البیئة واالجتماعیة الوقائیةمفهوم وتطور سیاسات وٕاجراءات ال

ات القرن الماضي بمعالجة المسائل البیئیة في أنشطته، فأصدر في عام یبدأ البنك الدولي منذ سبعین

Operationalأول سیاسة بیئیة عرفت ب بیان دلیل العملیات(١٩٨٤ Manual Statement رقم (

ات البیئة الدولیة التي یتنتهك االتفاققدبعدم تمویل المشاریع التي،الذي أكد على التزام البنك الدولي٢,٣٦٥٨٨

.٥٨٩طرفًا فیهافي البنكیكون البلد العضو

Operationalمنشور عملیات توجیهي(١٩٨٩ثم أصدر البنك في عام  Directive بشأن التقییم (

دورة المشروع، وتحدید أسالیب تحسین بدایة إدراك كافة العواقب البیئیة للمشروع في تطلبالبیئي الذي ی

.٥٩٠المشروعات بیئیاً 

doعشرة سیاسات وٕاجراءات تقوم على مبدأ منع الضرر(٥٩١١٩٩٧ثم حدد البنك في عام  no harm(

عدد من القضایا البیئیة وهي: مسألة التقییم تعرف بالسیاسات الوقائیة، وهذه السیاسات ست منها بیئي یعالج 

٤,٠٤)،والموائل الطبیعیة(منشور رقم ١٩٩٩عام ٤,٠١البیئي (منشور سیاسة العملیات بشأن التقییم البیئي رقم 

)،والموارد ١٩٩٨عام ٤,٠٩)،ومكافحة اآلفات(منشور رقم ٢٠٠٢عام ٤,٣٦)،والغابات (منشور رقم ٢٠٠١عام 

)،كما تتألف هذه ٢٠٠١عام ٤,٣٧)،وسالمة السدود(منشور رقم ٢٠٠٦عام ٤,١١شور رقم الحضاریة المادیة(من

٤,١٢السیاسات الوقائیة من سیاستین تعنیان بالقضایا االجتماعیة وهما: إعادة التوطین القسري (منشور رقم 

قضایا القانونیة في )،وأخیرًا توجد سیاستین تعالجان ال٢٠٠٥عام ٤,١٠)،والشعوب األصلیة(منشور رقم ٢٠٠١عام

فيتتمالتي) وأیضًا المشروعات٢٠٠١عام ٧,٥٠الدولیة(منشور رقم المائیةالممراتعلىتتمالتيالمشروعات

.٥٩٢)٢٠٠١عام ٧,٦٠علیها(منشور رقم متنازعمناطق

588 - Mohammed Abdelwahab Bekhechil,(1999),Some Observations Regarding Environmental Covenants and
Conditionalities in World Bank Lending Activities, Max Planck Yearbook of United Nations Law,(3),p290.
589-Laurence Boisson De Chazournes, (2000),Policy Guidance and Compliance: The World Bank Operational
Standards, In :Dinah Shelton (Ed.);Commitment and Compliance: The Role of Non-Binding Norms in the
International Legal System, Oxford and New York: Oxford University Press, p298.
590 -Mohammed Abdelwahab Bekhechil, OP CIT,1999, p291.

فترة تحدیث لسیاسة معینة ،فكان أخر تحدیث  في ولكن یجري كل١٩٩٧على الرغم أن تحدید هذه السیاسات  كسیاسات وقائیة جرى عام -٥٩١

لسیاسة البنك بشأن الموارد الحضاریة المادیة.٢٠٠٦عام 
592 - The World Bank,(2010),Safeguards and Sustainability Policies in a Changing World An Independent
Evaluation of World Bank Group Experience, Washington, D.C,p7.
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فراداألوقایةفيتساهمالسیاساتهذهلكونویعود سبب تسمیة هذه السیاسات السالفة الذكر بالوقائیة، 

البنك یمولهاالتيالمشروعاتعنتنجمقدالتيالسلبیةواالجتماعیةالبیئیةواآلثارالمخاطرمنوالبیئة

.٥٩٣الدولي

Stefanieوتقول الدكتورة( Ricarda Roos إن معظم هذه السیاسات الوقائیة طورها البنك ردًا على:(

بعض الحكومات المانحة إلى البنك، بسبب اآلثار االنتقادات العالمیة وخصوصًا من المنظمات غیر الحكومیة و 

العكسیة للمشاریع على البیئة ،وتهجیر الناس وحرمانهم من مصادر رزقهم، فهذه السیاسات بال شك لها دور فعال 

.٥٩٤في تخفیف األضرار التي قد(وغالبًا ما تسبب هذه األضرار ) تسببها التنمیة االقتصادیة التي یشجعها البنك

القضایامنعددمعالجةالدوليالبنكموظفيمنالوقائیةواإلجراءاتالسیاساتههذتتطلبو

منها:والمسائل

التقییمبشأنالبنكعملیاتسیاسةلمنشوروفقاً المقترحةللمشاریعواالجتماعیةالبیئیةاآلثارتقییم-١

،وتخفیفواستدامتهاللمشاریعلبیئیةاالسالمةمنالتأكدإلىیهدفالذي١٩٩٩عامالصادر٤,٠١رقمالبیئي

)المنشورمن٢و١فقرة(المشروعتنفیذفترةطولالسلبیةالبیئیةاآلثاروٕادارة

الموائلبشأنالبنكعملیاتسیاسةلمنشوروفقاً )الطبیعیةالمحمیاتمثل(الطبیعةالموائلحمایة-٢

والحفاظتؤدیهاالتيالطبیعیة والوظائفلموائلاحمایةیساند،والذي٢٠٠١عامالصادر٤,٠٤رقمالطبیعیة

للموائلهامتدهورأوتغییرعلىتنطويأنهایرىالتيالمشروعاتالبنكیساندالكماوٕاصالحها،علیها

critical"الحرجة الطبیعیة natural habitats)"المنشورمن٤و١الفقرة.(

البنكعملیاتسیاسةمنشورفيكماالبنك،اریعمشبسببقسریاً توطینهمیعادالذینالناستعویض-٣

حیثماالقسریةالتوطینإعادةإلى تجنبیهدفوالذي٢٠٠١عامالصادر٤,١٢رقمالقسریةالتوطینإعادةبشأن

یكونالالسلیمة، وحیثماالبدیلةالمشروعاتتصامیمجمیعحد، وبحثأدنىإلىتقلیلهاعملیًا ،أوممكناً ذلككان

ومستویاتأرزاقهممصادرلتحسینجهودهمفيالمهجرینمساعدةالتوطین، یجبإعادةتجنبعملیاً ممكنًا 

قبلالسائدةالمستویاتإلىللتهجیر أوالسابقةمستویاتهاالحقیقیة، إلىةالقّیم،بإعادتهااألقلعلىأومعیشتهم

.)المنشورمن٢الفقرة(،أعلىأیهما،المشروعتنفیذبدء

٦/٣/٢٠١١بعنوان السیاسات واإلجراءات. أخر زیارة بتاریخ http://go.worldbank.org/DXB7E93WH0أنظر الرابط  -٥٩٣

594 -Stefanie Ricarda Roos ,(2001),The World Bank Inspection Panel in its Seventh Year: An Analysis of its
Process, Mandate, and Desirability with special reference to the China (Tibet) case, Max Planck Yearbook of
United Nations Law (5),p502.
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األصلیةالشعوببشأنالبنكعملیاتسیاسةمنشورفيكمااألصلیةالشعوبحقوقحمایة-٤

الكاملاالحترامتعزیزإلىالتنمیةعملیةتؤديأنإلى ضمانیهدفوالذي٢٠٠٥تموزفيالصادر٤,١٠رقم

المواردعلىالمعتمدةعیشهاكسبوسبلوتطلعاتها وثقافاتهاوكرامتهااألصلیةللشعوباإلنسانیةللحقوق

أواآلثارهذهمنالتقلیلأواألصلیة،الشعوبمجتمعاتعلىللمشروعاتالسلبیةاآلثاروتفاديتوقعو ،الطبیعیة

.٥٩٥ممكنغیرتفادیهایكونعندماعنها،أو التعویض/واستعادتها

أن وعلى الرغم من أن البنك الدولي لم یصدر إلى حد اآلن أي سیاسة خاصة بالتغیر المناخي ،إال

السیاسات الوقائیة وخصوصًا البیئیة تحتوي عدة نصوص یمكن أن تشكل أساسًا لحمایة الدول النامیة المقترضة 

من أفات التغیر المناخي. 

الفرع الثاني

قائیة البیئیة واالجتماعیةدواعي تبني البنك الدولي السیاسات واإلجراءات الو 

إلى إصدار السیاسات واإلجراءات الوقائیة منها على توجد عدد من األسباب التي دفعت البنك الدولي

سبیل المثال:

انتقاد الجماعات البیئیة وبعض حكومات الدول األعضاء في البنك الدولي لبعض مشاریع البنك ذات -أ

Malgosia(التأثیر السلبي على البیئة والبشر: فالدكتورة  A. Fitzmaurice(تقول: إن المؤسسات المالیة الدولیة

وخصوصًا البنك الدولي، متهمة بتمویل الكوارث البیئیة واالقتصادیة في العالم النامي، عبر تشجیعها المشاریع 

التنمویة التي تدمر الغابات، وتستنزف التربة، وتزید االعتماد على مصادر الطاقة غیر المتجددة ،وتهجر 

.٥٩٦البشر

بنك ،على الرغم من تشجیعها لألهداف التنمویة بعض مشاریع الیرى أنَّ فالدكتور إبراهیم شحاتة أما 

.٥٩٧طویلة األمد ،فإنها حملت معها بض اآلثار االجتماعیة السلبیة

) الذي موله البنك الدولي Polonoroeste(٥٩٨فعلى سبیل المثال مشروع بولونورویست في البرازیل

لیون إنسان إلى منطقة هجرة حوالي نصف مإلى،أدى١٩٨٣و١٩٨١ملیون دوالر بین عامي ٤٤٣بحوالي 

595 - Jennifer Gleason and David B. Hunter, OP CIT,2009,p298.
596-Malgosia A. Fitzmaurice,(2001),International Protection Of The Environment, Hague Academy of
International Law ،Recueil des cours ،293,p70.
597 - Dire Tladi,(2004),Sustainable development, integration and international law and policy: Sombre reflections
on World Bank efforts, South African Yearbook of International Law,(29),p171-173.
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المشروع ،إال أن الوعود بتقدیم القروض والخدمات إلى المستوطنین الجدد لم تجد تطبیقًا لها على أرض الواقع، 

مما دفع هؤالء المستوطنین، من اجل البقاء، إلى حرق أجزاء كبیرة من غابات منطقة المشروع في محاولة لزراعة 

) ،وهي منطقة بحجم والیة أوریغون أو بریطانیا العظمى، تحولت Rondoniaمحاصیل زراعیة، فمنطقة روندونیا(

%إلى ١,٧زادت نسبة قطع األشجار من فإلى منطقة ذات أعلى معدل في تدمیر الغابات في األمازون البرازیلي ، 

.١٩٩١٥٩٩%في عام ١٦,١

بالمائة من ٢٠إلى ١٥إزالة الغابات وتدهورها حالیًا، یتسبب في ومن جانب أخر تشیر التقدیرات أنَّ 

.٦٠٠انبعاثات العالم من غازات الدفیئة سنویًا، مما یعني ضمنًا أن البنك یساهم في تفاقم مشكلة التغیر المناخي

تشادأنابیبوخطسیحان،-تبلیسي-باكوأنابیبخطالدولي مشروعالبنكدعماألخیرةالسنواتوفي

النفط، وبالتالي حدوث انبعاثات ألسواقالمستقبليالتوسعفيتساهمألنهاالمشاریعهذهانتقدتوقدكامیرون،–

.٦٠١ضخمة من غازات الدفیئة

قامت ثالث منظمات غیر حكومیة وهي مجلس الدفاع عن الموارد ١٩٨٣ففي بدایات عام 

Naturalالطبیعیة( Resources Defense Council)ومعهد السیاسة البیئیة،(the Environmental

Policy Institute)واتحاد الحیاة البریة الوطني،(the National Wildlife Federation بحملة بیئیة دولیة،(

.٦٠٢تستهدف البنك الدولي

لبنوكواالجتماعيالبیئياألداءحولاجتماعجلسةعشرینمنأكثرعقدت١٩٨٧و١٩٨٣عاميوبین

) للكونغرس األمریكي، sub-committeesفرعیة(األطراف وخصوصًا البنك الدولي، أمام ستة لجان متعددةالتنمیة

وقد صدق الكونغرس األمریكي على مساهمة الوالیات المتحدة األمریكیة في موارد البنك الدولي ولكن مع وضع 

شروط جدیدة ،منها أمر المدیر التنفیذي عن الوالیات المتحدة في البنك ،الطلب من إدارة البنك الدولي إجراء 

في حال رفض إدارة البنك لهذا الطلب ، سیقوم الكونغرس بتخفیض مساهمة الوالیات المتحدة إصالحات بیئیة ،و 

.٦٠٣في موارد البنك في السنوات المقبلة

كیلو متر في البرازیل، یصل بین منطقة جنوب وسط ١٥٠٠كان الهدف الرئیسي من مشوع بولونورویست  في البرازیل هو بناء طریق بطول -٥٩٨

جانبي الطریق ، مع إعادة تأهیل البرازیل المكتظة بالسكان بالمنطقة الشمالیة الغربیة قلیلة السكان في نفس الدولة، مع بناء طرق فرعیة على

المستوطنات الزراعیة وبناء مستوطنات أخرى جدیدة وتقدیم الخدمات الصحیة. أنظر:

Robert Wade,(2004),The World Bank and the environment, In :Morten Bøås and Desmond McNeill:, Global
Institutions and Development Framing the world?, New York :Routledge,p75-76.
599 -Dire Tladi, Op CIT,2004,p171-172

.٢٠١٠بعنوان الغابات ،أخر تحدیث أیلول http://go.worldbank.org/5I58JUF1K0انظر الرابط  -٦٠٠
601 - Jennifer Gleason and David B. Hunter, OP CIT,2009,p294.
602 - Robert Wade, OP CIT,2004,p79.
603- Robert Wade, IBID,2004,p79.
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رفض المدیر التنفیذي عن الوالیات المتحدة الموافقة على قرض لقطاع الطاقة ١٩٨٦وفي حزیران عام 

ق البنك على تقدیم القرض )،وفي نفس الوقت ضغطت بقوة الكهربائیة في البرازیل ألسباب بیئیة (ومع ذلك واف

مجموعة من المدیرین التنفیذیین عن عدة دول متقدمة في البنك ،مثل كندا وهولندا واسترالیا والمملكة المتحدة من 

أجل تحقیق إصالح بیئي في البنك، إال أن عدد من الدول المقترضة النامیة الكبیرة مثل الهند والبرازیل عارضت

.٦٠٤بقوة إخضاع مشاریع البنك للمعاییر البیئیة ،مدعیة أن هذا االمر سیقوض من سیادتها على مواردها الطبیعیة

تبني البنك الدولي لمفهوم التنمیة المستدامة:-ب

تبنى المجتمع الدولي مبدأ التنمیة المستدامة في عدة وثائق قانونیة غیر ملزمة تم تبنیها في مؤتمر األمم 

،وأیضًا في عدد من المعاهدات البیئة األساسیة(االتفاقیة اإلطاریة ١٩٩٢للبیئة والتنمیة المنعقد في ریو المتحدة 

.٦٠٥بشأن تغیر المناخ) ،وتمت اإلشارة إلى هذا المبدأ في قرارات المحاكم الدولیة

یة المالیة الضوء على دور المنظمات الدول١٩١-٤٧كما ألقى قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم 

البنك الدولي ومنظمات دولیة أخرى والمنظمات اإلقلیمیة ودون هذا القراردعاففي تحقیق التنمیة المستدامة، 

٢١اإلقلیمیة إلى تقدیم تقاریر إلى لجنة األمم المتحدة المعنیة بالتنمیة المستدامة بخصوص تطبیقها ألجندة القرن 

.٦٠٦التنمیةوهي وثیقة تعني بحمایة البیئة و تشجیع 

تهدف التنمیة المستدامة إلى الموازنة(أو مراعاة) بین ثالثة قیم یمثلها مفهوم االستدامة وهي النمو و

economicاالقتصادي( growth)والسالمة البیئیة،(ecological integrity)و الرفاه البشري،(well-being of

humans(٦٠٧.

عتبارات البیئیة واالجتماعیة في أنشطته، تبنى عدد من وفي محاولة من البنك الدولي لمراعاة اال

السیاسات البیئیة واالجتماعیة الوقائیة، فهذه السیاسات توجب على البنك، عند النظر في تمویل المشاریع التنمویة 

في البلدان األعضاء، مراعاة ثالثة قیم أساسیة وهي النمو االقتصادي وحمایة البیئة والرفاه البشري.

Direالدكتور (ویرى  Tladi َّتبني هذه السیاسات یشیر إلى جهد صادق من البنك إلى معالجة المسائل )أن

االجتماعیة والبیئیة في أنشطته ،فقبل تبني هذه السیاسات كان البنك الدولي متهمًا بعدم دمج االعتبارات البیئة 

شاء هیئة تفتیش البنك(التي تتولى الرقابة واالجتماعیة إلى أنشطته االقراضیة، ولكن بإصدار هذه السیاسات وٕان

604 - - Robert Wade, IBID,2004,p82.
605 -Alix Gowlland Gualtieri,(2002),The Environmental Accountability of the World Bank to Non-State Actors:
Insights from the Inspection Panel, British Yearbook of International Law,72,p216-217.
606 -Alix Gowlland Gualtieri, IBID,2002, p217.
607 - Dire Tladi, Op CIT,2004,p185.
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على تطبیق هذه السیاسات) أظهر إشارات لدمج االعتبارات البیئیة واالجتماعیة في أعماله األساسیة كما تتطلبها 

.٦٠٨التنمیة المستدامة

الفرع الثالث

البنك الخاصة بالعملیاتوٕاجراءاتأهداف سیاسیات 

ومنها:في مجال حمایة المناخ والبیئة عموماً أهدافتحقیق عدة إلى واإلجراءاتوتهدف هذه السیاسات 

أصدر البنك بیان دلیل العملیات بشأن الجوانب ١٩٨٤تشجیع االمتثال لالتفاقیات الدولیة، ففي عام -١

Operational"٦٠٩البیئة لعمل البنك Manual Statement Environmental Aspects of Bank" الذي یلتزم

بموجبه بعدم تمویل المشاریع التي تنتهك االتفاقات البیئة الدولیة التي یكون البلد العضو طرفًا البنك الدولي

.٦١٠فیها

Wen)(ویرى الدكتور chen Shih َّالداخلي، یجب أن یمنع البنك من تمویل المشاریع اإلجراءهذا أن

.٦١١المقترضة من البنكاألعضاءلدان النظام المناخي على البالتي قد تنتهك االلتزامات المفروضة من معاهدات

) التي حلت محل بیان دلیل ٤,٠١من منشور سیاسة البنك بشأن التقییم البیئي رقم (٣كما نصت الفقرة 

المشروعات التي تخرق أنشطة،على"امتناع البنك الدولي عن تمویل١٩٩٩ذكره منذ عام األنفالعملیات 

.٦١٢ات واالتفاقیات البیئة الدولیة ذات الصلة"االلتزامات القطریة بمقتضى أحكام المعاهد

لمبدأ في معاهدات النظام المناخي،  وفقاً ومن جانب أخر فإن على الدول المقترضة من البنك األطراف

pacta"حسن النیة sunt servanda"أن تقوم بتنفیذ ٢٦(ماألولى لقانون المعاهداتالوارد في اتفاقیة فیینا (

.٦١٣ات بحسن نیة وال تقوم بأي أنشطة تتعارض مع أهداف هذه المعاهداتالتزامات هذه المعاهد

وبالتالي عندما تقبل دولة ما التزامات قانونیة بیئیة دولیة أو ثنائیة ،فإنه یجب أخذ هذه االلتزامات في 

إن االعتبار أثناء وضع تصامیم المشروعات المزمعة، بغیة منع خرق لتلك االلتزامات ،وتشجیع االنصیاع لها

608 -Dire Tladi, OP CIT,2004,p191.
.٤,٠١البنك بشأن بالتقییم البیئي رقم وٕاجراءاتمنشور سیاسات ١٩٩٩وقد حل محل هذه السیاسة في عام -٦٠٩

610 - Laurence BOISSON DE CHAZOURNES,OP CIT,2000, p298.
611 - Wen chen Shih, OP CIT ,2000, p646.

.٣فقرة ٤,٠١انظر منشور سیاسة العملیات بشأن التقییم البیئي رقم -٦١٢
613 - Wen chen Shih, OP CIT ,2000, p648.
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أمكن، وهكذا فإن من شأن التقییم البیئي أن یحدد إذا ما كانت هناك التزامات قانونیة بیئیة دولیة یجب أن یفي بها 

.٦١٤البلد المقترض وقد تؤثر على المشروع أو تتأثر به

السلبیة لألنشطة التنمویة للبنك على مجموعات معینة من البشر (مثل اآلثار٦١٥تجنب أو تقلیل-٢

.٦١٦صلیة) أو البیئةالشعوب األ

البیئة السلبیة طوال فترة تنفیذ اآلثارفسیاسة البنك بشأن التقییم البیئي تهدف إلى تخفیف وٕادارة 

السلبیة على البیئة العالمیة مثل اآلثارالبیئة التي یجري تجنبها أو تخفیفها، تشمل أیضا واآلثار،٦١٧المشروع

.٦١٨السلبیة على التنوع الحیويواآلثارالمیاه الدولیة ،تلوثو تغیر المناخ ،والمواد المستنزفة لألوزون، 

،تحدث رئیس البنك الدولي ،روبرت ماكنمار، في خطابه السنوي أمام المجلس ١٩٧٠ففي عام 

البیئیة التي یسببها النمو األضراراالقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة عن حاجة الدول النامیة لتخفیف 

.٦١٩االقتصادي

)تهدف إلى تقیید تصرفات الحكومات normsتضع قواعد ومعاییر(واإلجراءاته السیاسات إن هذ-٣

خالل تنفیذ المشاریع المقترضة(مثل واجب إجراء تقییم بیئي لكل مشروع مقترح تمویله من البنك) ،وخصوصاً 

بوسائل أكثر سالمة رافاألطالممولة من البنك ،ففي عدة بلدان، تنفذ المشاریع الممولة من بنوك التنمیة متعددة 

من الناحیة البیئة واالجتماعیة ،بالمقارنة مع تلك المشاریع التي ال تشارك فیها هذه البنوك.

اإلشراففي هاماً للقول، في عالم الیوم یلعب البنك الدولي دوراً شحاتةدفع الدكتور إبراهیم األمرهذا 

.٦٢٠المقترضةاألعضاءلدان على حمایة البیئة في المشاریع التي یمولها في الب

"In today's world, the World Bank is in fact playing the role of a monitor for

the protection of the environment with respect to the projects it finances in its

borrowing Member Countries"

الفرع الرابع

.٩٩+٩٨ص،١٩٩٥،للتقییم البیئياألساسيالمرجع مرجع سابق،البنك الدولي،-٦١٤
تتباین الخیارات المقبولة للحد من المخاطر واآلثار وتتضمن: تخفیف اآلثار وتصحیحها وٕاصالحها واستعادتها، أو أي منها-٦١٥

616 - Laurence BOISSON DE CHAZOURNES,OP CIT,2000, p283.
.٢فقرة ٤,٠١انظر منشور سیاسة العملیات بشأن التقییم البیئي رقم -٦١٧
.٣فقرة ٤,٠١منشور سیاسة العملیات بشأن التقییم البیئي رقم انظر-٦١٨

619 - Robert Wade, OP CIT,2004,p72.
620 - David B. Hunter,(2008),Civil Society Networks and the Development of Environmental Standards at
International Financial Institutions, Chicago Journal of International Law,8(2),469-470.
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اءات البنك الوقائیةلسیاسات وٕاجر الطبیعة القانونیة 

إن هذه السیاسات واإلجراءات هي بمثابة إرشادات داخلیة صادرة عن البنك ملزمة لموظفي البنك ، ومع 

inherentذلك فإن لهذه السیاسات أثر خارجي مالزم( external effect(تعهد البنك بمراعاة هذه نتیجة

ال یرتبطون بعالقة مباشرة مع البنك) مثل المجموعات السیاسات واإلجراءات في عالقاته مع فاعلین خارجین(أي 

المتأثرة بمشاریعه.

) وعلنًا في عالقاته مع فاعلین unilaterallyفالبنك الدولي یصدر هذه اإلرشادات من جانب واحد(

.٦٢١خارجیین ،وبالتي لهذه اإلرشادات أثر في ترتیب التزامات قانونیة على البنك وفقا للقانون الدولي

Nuclearفي قضیة التجارب النوویة(١٩٧٤ت محكمة العدل الدولیة عام وقد أكد Tests case أن،(

األفعال الصادرة عن شخص قانوني علنًا ،ومن جانب واحد ،قد یكون لها أثر في إیجاد التزامات قانونیة على ذلك 

.٦٢٢الشخص

Alexanderوتقول( Orakhelashviliوهرها مع بعض ):إن سیاسات وٕاجراءات البنك تتشابك في ج

القواعد االتفاقیة وبعض قواعد ومبادئ القانون الدولي العرفي مثل تلك المتعلقة بحمایة البیئة وحمایة حقوق 

الشعوب األصلیة ،وأحد هذه المبادئ هي مبدأ تجنب الضرر البیئي القطري وأیضًا الضرر البیئي متعدي الحدود"" 

الدول إجراء تقییم بیئي للمشاریع المقترحة التي یحتمل أن تكون لها فسیاسة البنك بشأن التقییم البیئي تتطلب من

.٦٢٣یشكل هذا المبدأ جزء من القانون الدولي العرفيوأثار سلبیة على البیئة ،

Laurenceكما ترى الدكتورة( Boisson De Chazournes َّهذه السیاسات واإلجراءات التي طورها )،أن

ه إداریة ،وتطبق داخل البنك الدولي لترشد موظفي البنك في األنشطة التي یمارسونها البنك الدولي ذات طبیعة شب

.٦٢٤(مثال عندما یقومون بإجراء الفحص البیئي للمشاریع المزمع تمویلها من البنك)

كما أن لهذه السیاسات واإلجراءات بعد خارجي ،یؤثر على سلوك المقترضین، عندما یجري أدمجها في 

أو االعتماد بین البنك الدولي والمقترضین، مما یعني إلزامیة هذه السیاسات ألطراف االتفاقیة وفقًا اتفاقیات القرض

البنك الدولي والدولة –لقانون المعاهدات الدولیة، وبنفاذ اتفاقیة القرض فإن على األطراف في هذه االتفاقیة 

621 -Alexa-Nder Orakhelashv1li,(2005),The World Bank Inspection Panel In Context Institutional Aspects Of
The Accountability Of International Organizations ,International Organizations Law Review,2,p58.

.١٣١ص،١٩٩١،١٩٩٢-١٩٤٨م والفتاوى واألوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة موجز االحكااالمم المتحدة،-٦٢٢
623 - Alexa-Nder Orakhelashv1li, OP CIT,2005,p69-70.
624 - Laurence Boisson De Chazournes, OP CIT, 2000, p281.
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contractualااللتزامات التعاقدیة(التزام باتخاذ كافة التدابیر الضروریة لالمتثال لهذه-المقترضة

obligations(٦٢٥.

Laurenceوتتابع الدكتورة( Boisson De Chazournes(على المقترض أن یلجأ إلى كافة الوسائل نَّ أ

الضروریة لالمتثال اللتزاماته العقدیة، وفي حال لم یرضى البنك عن أداء المقرض، یحق للبنك إیقاف صرف 

هذا النوع من اإلجراءات نادرًا ما یلجأ إلیه البنك ، بسبب الحوار والنقاش الذي یجري بین نولكالقرض أو إلغائه، 

.٦٢٦البنك والبلد المقرض للوصول إلى امتثال المقرض اللتزاماته بشكل مرضٍ 

هذه السیاسات واإلجراءات ملزمة لموظفي البنك، ولكن إلزامیتها ال كما یرى الدكتور إبراهیم شحاتة أنَّ 

externalإمكانیة تقدیم شكاوى عن عدم االمتثال لهذه السیاسات أمام المحاكم الخارجیة"تعني tribunal مثل)"

.٦٢٧المحاكم الوطنیة أو الدولیة)،فهذه السیاسات مجردة من أي نتائج قانونیة على مستوى النظام القانوني الدولي

Mohammedویقول( Abdelwahab Bekhechil(ت بقواعد قانونیة دولیة، أن هذه السیاسات لیس

ولكنها أثرت على بعض المؤسسات الدولیة والدول التي أدخلت بعض من مزایاها في أنظمتها القانونیة، فسیاسة 

كانت بمثابة النموذج لمشاریع قوانین في عدد من البلدان النامیة ،كما تم ٤,٠١البنك بشأن التقییم البیئي رقم 

األنظمة القانونیة لعدد من البلدان النامیة لمساعدة هذه البلدان على االمتثال لسیاسة إدخال مبدأ التقییم البیئي في 

.٦٢٨البنك البیئیة

المطلب الثاني

عملیات البنكسیاسة البنك البیئیة واالجتماعیة لتضمین اعتبارات حمایة المناخ في تأدوا

من االدوات التي تساعد على دمج تضمنت سیاسة واجراءات البنك البیئة واالجتماعیة الوقائیة عددًا 

وتضمین اعتبارات حمایة البیئة والمناخ في أعمال البنك ومشاریع البنك، لذلك في هذا المطلب سوف نتطرق إلى 

هذه االدوات، فنبحث في الفرع االول مبدأ التقییم البیئي ثم نتطرق في الفرع الثاني إلى مبدأ الحصول على 

.المعلومات البیئیة والمناخیة

الفرع االول

625 - Laurence Boisson De Chazournes, IBID, 2000, p289.
626- Laurence Boisson De Chazournes, OP CIT, 2000, P291.
627 -Dire Tladi,(2007), Sustainable Development In International Law: An Analysis Of Key Enviroeconomic
Instruments, South Africa :Pretoria University Law Press,P60.
628 -Mohammed Abdelwahab Bekhechil, OP CIT,1999, p292.
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التقییم البیئي

في بحثنا عن دور التقییم البیئي في تضمین اعتبارات حمایة المناخ في نشاط البنك سوف نتطرق إلى 

لنتحدث بعد ذلك عن ، الحدیث عن مفهوم وهدف التقییم البیئي ثم نركز على نظرة القانون الدولي للتقییم البیئي

ثم ننهي هذا المبحث بالحدیث عن مساهمة التقییم البیئي بحمایة المناخ في التقییم البیئي عند البنك الدولي، 

مشاریع البنك.   

وهدف التقییم البیئي:٦٢٩أوًال: مفهوم

أداة لتحدید وتقییم اآلثار البیئیة المحتملة التي یسفر عنها مشروع عرف البنك الدولي التقییم البیئي بأنه:

.٦٣٠امیم إجراءات مالئمة للتخفیف من اآلثار البیئیة وٕاداراتها ورصدهوتصوتقییم البدائل المتاحة،مقترح،

Astridأما الدكتور ( Epiney:لمشروعالبیئیةاآلثاروتحلیلتحدیدعملیة) فقد عرف التقییم البیئي بأنه

و/أو السلبیة،البیئیةاآلثارلتخفیفالممكنةللتدابیراقتراحالبیئيالتقییمیتضمنوقدمعین،برنامجأوخطةأو

.٦٣١وصف البدائل األقل ضررًا بالبیئة

ویحدد الفقهاء عدة أهداف للتقییم البیئي منها:

تقوم الفكرة األساسیة للتقییم البیئي على تحلیل اآلثار البیئیة المحتملة للمشاریع(ومنها اآلثار المناخیة)  -١

ین على اتخاذ القرار بشأن المشروع بعد تفحص لكل ، بغیة أن نكون قادر المشروععلىبالموافقةالقرارإعطاءقبل

اآلثار المحتملة للمشروع.

فمن أجل منع األضرار البیئیة للمشاریع، من الضروري معرفة وأدارك اآلثار البیئیة للمشروع في وقت 

.٦٣٢مبكر ما أمكن

ن سالمة واستدامة أما البنك الدولي فیهدف من التقییم البیئي للمشاریع المقترح تمویلها من قبله، ضما

عملیات التنمیة المزمعة من الوجهة البیئیة ،وٕادراك العواقب البیئیة في مرحلة مبكرة بغیة أخذها بعین االعتبار 

.٦٣٣أثناء وضع تصامیم المشروع المعني

informللمشروع" باإلبالغ والتشاور(ةارتباط التقییم البیئي بالتزام الدولة "المضیف-٢ and to consult(

الدول األخرى قبل تشغیل المشاریع التي قد تسبب أثار بیئیة سلبیة على هذه الدول، ولكن حتى تتمكن هذه مع

علىمامشروعآثاروتقییموتقدیرتحدید:بأنَّهالبیئياألثرتقییمفي مادته الثانیة ٢٠٠٢ف قانون حمایة البیئة اللبناني الصادر عام عر -٦٢٩

بالموافقةالقرارإعطاءقبلوذلك،الطبیعیةوالمواردالبیئةعلىاالیجابیةاآلثاروزیادة،السلبیةاآلثارمنللتخفیفالالزمةالتدابیروتعیین،البیئة

.رفضهأوالمشروععلى
.٢،الملحق أ:التعریفات،فقرة١٩٩٩لعام ٤,٠١رقم أنظر منشور سیاسة العملیات بشأن التقییم البیئي-٦٣٠

631 - Astrid Epiney(,2009),Environmental Impact Assessment. Max Planck Encyclopedia of Public International
Law, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg and Oxford
University Press, http://www.oup.com/.
632 - Astrid Epiney, IBID,2009.

.١، ص١٩٩٥البنك الدولي، المرجع األساسي للتقییم البیئي،٦٣٣
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الدولة من اإلبالغ والتشاور مع الدول المجاورة ،البد أن یتوافر لدیها المعرفة الكافیة باآلثار البیئة للمشروع، ومن 

.٦٣٤لتي ربما تسبب أضرارًا ببیئة الدول األخرىثمَّ یجب أن تمتنع عن مباشرة أو السماح باألنشطة ا

التنمیةبأن مشروعاتالیقینطریقعنالمستدامةالتنمیةتحقیقإلىالبیئيالتقییمیهدفكما-٣

ومعیشةالحیاةأسلوبعلىتؤثربدورهاوالتيبالبیئةالحرجةالمصادرأحدأوالبیئّیةاألنظمةتقوضالالمقترحة

، وذلك من خالل:حیاتهميفالمصادرتلكعلىیعتمدوننالذیالمجتمعات

ووقایةحمایة-بالبیئةإلىالبالغوالضررالمعكوسةغیرالبیئیةالتغییراتحدوثتفادىعلىالعمل-أ

.٦٣٥المقترحللمشروعاالجتماعیةالمظاهرنیحست-جبیئيالالنظامومكّوناتالطبیعیة،والمناطقلمصادرا

قانون الدولي للتقییم البیئي:ثانیًا: نظرة ال

بموجب قانون حمایة البیئة ١٩٧٢أقر التقییم البیئي ألول مرة في الوالیات المتحدة األمریكیة عام

Nationalالوطنیة( Environmental Protection Act ثم جرى تبني هذا المبدأ تدریجیًا في عدد كبیر من،(

األنظمة القانونیة الوطنیة.

،وحالیًا تم ١٩٧٢الدولي فقد ظهر هذا المبدأ، بعد مؤتمر استكهولم للبیئة البشریة عام على المستوىأما 

إقرار مبدأ التقییم البیئي باعتباره أداة قانونیة على المستوى الدولي والوطني، لدمج االعتبارات البیئیة إلى عملیة 

.٦٣٦التنمیة االقتصادیة االجتماعیة وٕالى عملیات صنع القرار

رار مبدأ التقییم البیئي في عدد كبیر من االتفاقیات الدولیة والوثائق غیر الملزمة ،فعلى مستوى فقد تم إق

االتفاقیات الدولیة یحتوي عدد كبیر منها على نصوص تستلزم من أطرافها إجراء تقییم بیئي، فمثًال اتفاقیة تقییم 

Conventionاألثر البیئي في إطار عبر حدودي( on Environmental Impact Assessment in a

Transboundary Context تهدف إلى التزام كل أطرافها باتخاذ جمیع التدابیر المالئمة والفعالة لمنع أي أثر (

بیئي معاكس وملحوظ عبر حدودي ناجم عن األنشطة المقترحة والحد منه والسیطرة علیه، كما تضمن أطراف 

ر بعة لوالیتها والتي قد یحتمل أن تتسبب في تأثیر معاكس ملحوظ عاالتفاقیة إجراء تقییم بیئي لألنشطة الخاض

حدودي ،باإلضافة إلى واجب هذه الدول باإلبالغ والتشاور مع الدول المتأثرة بالنشاط المقترح والذي یحتمل أن 

.٦٣٧یتسبب في تأثیر معاكس ملحوظ عبر حدودي

أخذ"بقیام جمیع األطراف في االتفاقیةكما نصت االتفاقیة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ على ضرورة 

واالقتصادیةاالجتماعیةاتهوٕاجراءااتهسیاسافي،عملیاً الممكنالحدإلىالحسبان،فيالمناختغیراعتبارات

634 - Astrid Epiney, OP CIT,2009.
.١٠٥ص،٢٠٠٠،كتیب تدریب تقییم التأثیر البیئي،لمتحدة للبیئةبرنامج األمم ا-٦٣٥

636 - PHILIPPE SANDS QC, OP CIT,2003,p799-800.
اتفاقیة تقییم األثر البیئي في إطار عبر حدودي.من ٢أنظر المادة -٦٣٧
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بغیةالوطني،الصعیدعلىوتحددتصاغ،األثرتقییماتمثلمالئمة،أسالیبواستخدامالصلة،ذاتوالبیئیة

أوالمشاریعجراءمنالبیئةونوعیةالعامةوالصحةباالقتصادتلحقالتيالضارةاآلثارمنحدأدنىإلىالتقلیل

.٦٣٨معهالتكّیفأوالمناختغیرمنالتخفیفأجلمنابهیضطلعونالتيالتدابیر

أما على مستوى الوثائق غیر الملزمة التي احتوت على نصوص تتطلب إجراء تقییم بیئي ،فإن المثال 

األثربتقییمیضطلعمنه على"١٧الذي نص في المادة ١٩٩٢ز علیها، هو إعالن ریو للبیئة والتنمیة لعام األبر 

مرهونةتكونوالتيالبیئة،علىكبیرةسلبیةآثارلهاتكونأنیحتملالتيالمقترحةلألنشطةوطنیة،،كأداةالبیئي

".المختصةالوطنیةالسلطاتإلحدىبقرار

رأیهفيیرىویرامانتريالقاضيلمركز القانوني لتقییم األثر البیئي في القانون الدولي، فإن أما بالنسبة ل

قوةیكتسبالبیئياألثرتقییممبدأ،أن١٩٩٥أیلول عام ٢٢في الصادرالدولیةالعدلمحكمةلحكمالمعارض

.٦٣٩المحكمةتالحظهأنینبغيبحیثالعاماالعترافمنمستوىبلغ،وانهدولیینوقبوالً 

Astridأما الدكتور( Epiney الممارسةفيحالیاً ومستقر راسخالبیئيالتقییمجراءإمبدأ) فإنه یرى أن

العابرةالبیئیةالتأثیراتذاتعیار شالمفياألقل،علىالعرفيالدوليالقانونمنجزءیعتبرفإنهوهكذاالدولیة،

.للحدود

the principle to undertake an EIA is nowadays well established in international

practice .Hence, it can be considered as international customary law, at least as projects with

transboundary effects are concerned640 .

ثالثًا: التقییم البیئي عند البنك الدولي:

لعام ٤,٠١البنك الدولي سیاسة وٕاجراءات البنك بشأن التقییم البیئي رقم یحكم عملیة التقییم البیئي لدى

تستهدف و ،١٩٨٩،والتي حلت محل سیاسات سابقة بشأن التقییم البیئي جرى تبنیها ألول مرة عام ١٩٩٩

وٕادراك ة التي یطلبها البنك ضمان سالمة واستدامة عملیات التنمیة المزمعة من الوجهة البیئیة، یالبیئتالتقییما

.٦٤١العواقب البیئیة في مرحلة مبكرة بغیة أخذها عین االعتبار أثناء وضع تصامیم المشروع المعني

من  اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ.٤انظر الفقرة و من المادة -٦٣٨
إعالن ریو بشأن البیئة والتنمیة :التطبیق والتنفیذبعنوان:E/CN.17/1997/8نظر الوثیقة رقم ا-٦٣٩

640 - Astrid Epiney, OP CIT,2009.
641 -Neil Craik,(2008),The International Law of Environmental Impact Assessment Process, Substance and
Integration, New York :Cambridge University Press,p108-109.
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وقبل إجراء التقییم البیئي للمشاریع المقترح تمویلها من البنك، یقوم البنك الدولي بتصنیف المشروع 

آثارهوحجمطبیعةعنفضالً جمه،وحوحساسیتهوموقعهالمشروعلنوعتبعاً فئاتثالثمنفئةالمقترح في 

، وذلك بغیة تحدید نوع التقییم البیئي المطلوب إجراءه وهذه الفئات هي:المحتملةالبیئیة

سلبیةبیئیةآثارعلیهتترتبأنالمرجحمنكانإذاأالفئةضمنالمقترحالمشروعیصنف:)أ(الفئة

significant(هامة adverse environmental impacts(وهناة،مسبوقغیرأومتنوعة،أوحساسةكونت

.المتأثرةالمجموعاتمعللتشاورفرصمعكاملبیئيتقییمإجراءمنالبد

علىالمحتملةالسلبیةالبیئیةآثارهكانتإذابالفئةضمنالمقترحالمشروعیصنف:)ب(الفئة

األعشاب،ومراعي،)األحراج(والغاباتالرطبةاألراضيشاملة-الهامةالبیئیةالمناطقأوالسكانیةالتجمعات

أنالمحتملومن، أالفئةمنالمشروعاتعنهاتسفرالتياآلثارتلكمنشدةأقل-الطبیعیةالموائلمنوغیرها

التقییمنطاقمنأضیقیكونلكنهآخر،إلىمشروعمنبالفئةمنللمشروعالبیئيالتقییمنطاقیتفاوت

).أ(بالفئةالخاص

السلبیةالبیئیةآثارهتكونأنالمرجحمنكانإذاجالفئةفيالمقترحالمشروعیصنف:)ج(الفئة

البیئيالتقییممنمزیدإجراءجالفئةمنللمشروعبالنسبةالمطلوبمنولیس،معدومةأوجداً ضئیلةالمحتملة

.٦٤٢التصنیفعملیةیتجاوز

البیئي، وبالنسبة للمشروعات من الفئة أ، یستعین المقترض ویتحمل المقترض مسؤولیة إجراء التقییم

.٦٤٣بخبراء في شؤون التقییم البیئي یكونون مستقلین وغیر تابعین للمشروع إلجراء التقییم البیئي

ة،والصحة والسالم)واألرضوالماء،الهواء،(الطبیعیةالبیئةاالعتباربعینالبیئيالتقییمویأخذ

والجوانب)الحضاریةوالممتلكاتاألصلیة،والشعوبالقسریة،التوطینإعادة(االجتماعیةوالجوانب، البشریتین

(مثل تغیر المناخ).الوطنیةالحدودتتجاوزالتيوتلكالعالمیةالبیئیة

فيأیضاً ویأخذ،متكاملةبطریقةواالجتماعیةالطبیعیةالجوانباالعتباربعینالبیئيالتقییمیأخذكما

العملوخططالقطریة؛البیئیةالدراساتنتائجوكذلك، المعنیةوالبلدانالمشروعاتأوضاعفيالتفاوتاالعتبار

بالجوانبالمتصلةالمؤسسیةوالقدراتالوطنیة؛والتشریعاتالقطریةللسیاساتالعامواإلطارالوطنیة؛البیئیة

.٨،الفقرة٤,٠١أنظر منشور سیاسات العملیات بشأن بالتقییم البیئي رقم -٦٤٢
.٤،الفقرة٤,٠١أنظر منشور سیاسات العملیات بشأن بالتقییم البیئي رقم -٦٤٣
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المعاهداتأحكامبمقتضىالمشروعبأنشطةالمتصلةالبلدالتزاماتیراعيكماالمعني،للبلدواالجتماعیةالبیئیة

.٦٤٤الصلةذاتالدولیةالبیئیةواالتفاقیات

رابعًا: مساهمة التقییم البیئي بحمایة المناخ في مشاریع البنك :

Jenniferًال من الباحثین(كُ یقول Gleason)و(David B. Hunter(یساهم،مقترحمشروعأينَّ إ

یستلزممما،)أ(الفئةضمنیصنفأنالبدمثل مشروعات الطاقة األحفوریة كالنفط،خالمناتغیرفيجوهریاً 

حولالمحلیةالحكومیةغیرالمنظماتومعبالمشروعالمتأثرةالمجموعاتمعوالتشاوركاملبیئيتقییمإجراء

اآلثارذاتللمشروعاتالنسبةب، ویتابع الباحثان قولهما االعتباربعینآراءهماوتأخذللمشروعالبیئیةالجوانب

عدةبهمو تقأي(إقلیميبیئيتقییمإجراءیطلبأنللبنكیجوز،المناخعلىاآلثارومنهااإلقلیمیةالبیئیة

regional)(دول environmental assessment(التراكمیةباآلثارخاصاً اهتماماً التقییمهذایوليو

.٦٤٥متعددةألنشطةالمحتملة

هذهالنَّ ٦٤٦للمشروعالمناخیةاآلثارالبیئيالتقییمیعالجأن،بیئيالبالتقییمبشأن البنكسیةسیاوتتطلب

الحدودتتجاوزالتيوتلكالعالمیةالبیئیةالجوانباالعتباربعینالبیئيالتقییمویأخذ(:تنصالسیاسة

transboundary"الوطنیة and global environmental aspects"(تغیرالعالمیةالبیئةاقضایوتشمل

.٦٤٧البیولوجيالتنوععلىالسلبیةواآلثارالدولیة،المیاهوتلوثاألوزون،لطبقةالمستنفدةوالموادالمناخ،

فعلى،المناخيالتغیرعلىالمقترحللمشروعالمستقبلیةاآلثاریقیمواأنالمقترضینعلىالبنكیوجبو

المناطقفيللفیضاناتالمتوقعةوالزیادةالبحرمیاهمنسوبفيوقعالمتاالرتفاعدراسةیجبالمثالسبیل

.٦٤٨المستعملةوالمیاهالساحلیةالمیاهصرفشبكاتتصمیمعندوذلك، الساحلیة

اریع المشأثرعنالتقییماتبعضعلىاشتملتالتيالمشاریعمنفقطقلیلعددهنالكلكن عملیًا 

أنهایبدووال،المناختغیرأثارإلىعابرةإشارةأشارالتقییماتهذهمندعدنإ، بلالمناختغیرعلىالمقترحة 

قطاعهیكلةإعادةوإنتاجمشروعففي،المناختغیرأثارضوءعلىبدیلنهجتقییمضرورةحولبجدیةتنظر

.٣،الفقرة٤,٠١أنظر منشور سیاسات العملیات بشأن بالتقییم البیئي رقم -٦٤٤
645 - Jennifer Gleason and David B. Hunter, OP CIT,2009,p299.

ا تها وٕاجراءاتهفي سیاسا،تدعو االتفاقیة اإلطاریة األطراف فیها، إلى أخذ اعتبارات تغیر المناخ في الحسبان، إلى الحد الممكن عملیاً -٦٤٦

بغیة التقلیل إلى أدنى حد ،أي تقییم األثر المناخي"ر"تقییمات األثاالجتماعیة  واالقتصادیة والبیئیة ذات الصلة، واستخدام أسالیب مالئمة، مثل 

ر التي من اآلثار الضارة التي تلحق باالقتصاد والصحة العامة ونوعیة البیئة من جراء  المشاریع(مثل المشاریع التي یمولها البنك) أو التدابی

ا من أجل التخفیف من تغیر المناخ أو التكیف معه.بهیضطلعون 
.٣،الفقرة٤,٠١سیاسات العملیات بشأن بالتقییم البیئي رقم أنظر منشور-٦٤٧
.٩٦ص،١٩٩٥المرجع األساسي للتقییم البیئي،مرجع سابق،البنك الدولي،-٦٤٨
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Power(الكهرباءتولید Sector Generation & Reconstruction Project(البیئيمالتقییقدر،ألبانیافي

وقدألبانیا،انبعاثاتمجملمن%٠,٠٥بتااالنبعاثتلكقدرتإذ،المشروعلهذاالمحتملةالكربونانبعاثات

.٦٤٩بعدكیوتوبرتوكولعلىصدقتقدتكنلمالتقییمهذاإعدادوقتألبانیاأنَّ ،البیئيالتقییمأشار

الفرع الثاني

لمناخیةو االحصول على المعلومات البیئیةمبدأ 

بغیة تحدید دور الحصول على المعلومات البیئة  والمناخیة في حمایة المناخ في مشروعات البنك سوف 

نتطرق إلى مفهوم الحصول عل المعلومات البیئة، ثم نظرة القانون الدولي لهذا المبدأ، وننتهي بتطبیق البنك 

الدولي لمبدأ الحصول على المعلومات البیئة. 

ق الحصول على المعلومات البیئیة والمناخیة:أوال": مفهوم ح

Access(یشیر حق الحصول على المعلومات  البیئیة to Information on Environmental

Matters(: بما فیه حق الجمهور في الحصول)إلى حق الجمهور في الحصول على المعلومات  المتعلقة بالبیئة

.٦٥٠لدى الهیئات والسلطات العامةعلى المعلومات المتعلقة بالمناخ) الموجودة 

مهور المتأثر بمشاریع ج:حق الالحصول على المعلومات  البیئیةحقیعني،وفي سیاق مشاریع البنك

.البنك  في الحصول على المعلومات البیئة والمناخیة الموجودة لدى سلطات البنك

أنه شرط مسبق كما ، والمناخیةةالحصول على المعلومات البیئیة یعزز شفافیة اإلدارة الرشیدة البیئیف

PUBLIC(لمشاركة الجمهور PARTICIPATION(والمناخ الفعالة في صنع القرار المتعلق بالبیئة ،

.٦٥١مشاركة الجمهور في صنع القرار في المسائل البیئیة یحسِّن عمومًا عملیة اتخاذ القرارات ویعزز شرعیتهاو 

Nikolaosویرى الدكتور( Lavranosحصل على المعلومات تطور بسرعة منذ أوائل)أن حق ال

السلطات العامة أداة مهمة لزیادة شفافیة عملیة اتخاذ القرارات التي تتخذهاحلیصب،من القرن الماضيالتسعینات

.٦٥٢بًا على البیئةلبشان المشاریع التي قد تؤثر س

649 - Jennifer Gleason and David B. Hunter, OP CIT,2009,p301.
650 - Jonas Ebbesson,(2009), Access to Information on Environmental Matters, in :R. Wolfrum, Max Planck
Encyclopedia of Public International Law, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International
Law, Heidelberg and Oxford University Press.

على المعلومات والمشاركة العامة والوصول إلى العدالة في مشروع المبادئ التوجیهیة بشأن وضع التشریعات الوطنیة المتعلقة بالحصول-٦٥١

UNEP/GCSS.XI/8.القضایا البیئیة الوارد في الوثیقة رقم:
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جمع واتاحة التي تملكها،والمناخیةِبشأن المعلومات البیئیة أو المؤسسات الدولیةویتضمن التزام الدول

,collection(ونشر accessibility, and dissemination( سواء لصالح الدول االخرى أو المعلوماتهذه

االفراد ،حیث تنص معظم المعاهدات البیئة على تبادل  المعلومات  بین الدول ،واإلبالغ عن حالة البیئة، والقیام 

.٦٥٣بأبحاث جدیدة

ظرة القانون الدولي لحق الحصول على المعلومات البیئیة:ثانیًا: ن

المعلومات البیئة بصلة وثیقة بمبدأ المشاركة العامة علىصول حبط مبدأ التیر وفي سیاق القانون الدولي

هذه المبادئ وسائل رئیسیة لدعم إذ تعدواالحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلقة بها، في المسائل البیئیة ،

environmentalمقراطیة البیئة(الدی democracy(٦٥٤.

،١٩٧٢عام البشریةإلى مؤتمر استكهولم للبیئة ،فكرة واجب نشر المعلومات البیئیة إلى العامةدوتعو 

بشكل دقیق ال واجب الدول في نشر معلومات معینة إلى العامة وال حق العامة اً لم یكن محددتلك األثناءلكن في 

مؤتمر ریو للبیئة معالبیئة تبلورت أكثرتالمعلوماالحصول على،ولكن فكرةك المعلوماتفي الوصول إلى تل

في مادته العاشرةدولة١٥٠أكد إعالن ریو للبیئة والتنمیة  الذي تبنته أكثر من وقد،١٩٩٢٦٥٥والتنمیة عام

لطات العامة من معلومات وتوفر لكل فرد فرصة مناسبة على الصعید الوطني للوصول إلى ما في حوزة الس"على

.٦٥٦"متعلقة بالبیئة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمواد واألنشطة الخطرة في المجتمع

ویرى الدكتور رضوان الحاف أنَّ الحق في الحصول على المعلومات البیئیة التي بحوزة السلطات العامة 

صول إلى اإلجراءات القضائیة واإلداریة یعبر عن ، والمشاركة في عملیة صنع القرارات البیئیة ،وٕاقامة فرص الو 

.J.P،وهذا ما عبر عنه الفقیهلحق االنسان في بیئة سلیمةاإلجرائيالجانب  Jacque:بقوله

"إنَّ الحق في البیئة یتخذ شكل حق یتمسك به المواطنون تجاه سلطة الدولة ویكون أداؤه رهنًا بإجراء من 

.٦٥٧د الجانب اإلجرائيوهذا یعقبل السلطات العامة"،

المعلومات البیئیة مع إقرار االتفاقیة الخاصة بإتاحة المعلومات عن البیئة علىصول حقد تعزز مبدأ الو 

ا والمعروفة باتفاقیة ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات بشأنها واالحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلقة به

652 - Nikolaos Lavranos ,(2011),The OSPAR Convention the Aarhus Convention and, EC Law: Normative and
Institutional Fragmentation on the Right of Access to Environmental Information ,IN: T Broude and Y Shany
(eds), Multi-Sourced Equivalent Norms in International Law ,Oxford :Hart Publishing,p143.
653 - Jonas Ebbesson, OP CIT,(2009).
654 - Jonas Ebbesson, OP CIT,(2009).
655 - Jonas Ebbesson, IBID,(2009).

.١٠انظر إعالن ریو بشأن البیئة والتنمیة،المادة-٦٥٦
.١٦٧،ص١٩٩٨رضوان الحاف ،مرجع سابق،-٦٥٧
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هذه المعاهدة  أول اتفاقیة بیئیة وتعد،٢٠٠١حیز النفاذ عام ودخلت١٩٩٨،والتي عقدت في عام ٦٥٨ارهوس

.٦٥٩متعددة االطراف تركز حصریًا على التزامات االطراف المتعاقدة فیها تجاه مواطنیهم

من اتفاقیة ارهوس على" یكفل كل طرف، قیام السلطات العامة، استجابة لطلب ٤وقد نصت المادة 

.٦٦٠إتاحة هذه المعلومات للجمهور ،في إطار أحكام التشریع الوطني"للحصول  على معلومات عن البیئة ،ب

من ٦أكدت المادة ف،كما تبنت معظم االتفاقیة البیئة الدولیة معاییر دنیا للوصول إلى المعلومات البیئیة

ة بتغیر إتاحة إمكانیة حصول الجمهور على المعلومات المتعلق"باالتفاقیة االطاریة على قیام أطراف االتفاقیة

.٦٦١"المناخ وآثاره

تسهیل الوعي العام وٕامكانیة الوصول العام ،على كما نص برتوكول كیوتو على التزام جمیع أطرافه ب

.٦٦٢إلى المعلومات المتعلقة بتغیر المناخالصعید الوطني،

ثالثًا: سیاسة البنك الخاصة بإتاحة الحصول على المعلومات البیئة والمناخیة:

ئیسي في أنشطة البنك الدولي على السریة في عالقات البنك مع عمالئه، وقد منع هذا یقوم المبدأ الر 

المبدأ من المشاركة الواسعة لمنظمات المجتمع المدني في عملیات اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاریع الممولة من 

.٦٦٣البنك

، أصدر البنك الدولي في عام ةالحوكمة الرشیدة والمساءلة وفعالیة التنمیولكن رغبة من البنك بتعزیز

،أول تعلیمات له إلى جهاز موظفیه بشأن االفصاح عن المعلومات تحت اسم "منشور توجیهي بشأن ١٩٨٥

االفصاح عن المعلومات"، وارسى بمقتضاه مبدأ: أن االفصاح عن المعلومات هو االصل عند عدم وجود أسباب 

.٦٦٤حتمیة توجب عدم االفصاح

مجلس المدیرین التنفیذیین للبنك على أول سیاسة للبنك بشان االفصاح عن وافق ١٩٩٣وفي عام 

قام مجلس المدیرین التنفیذین وقدالمعلومات، وقد تطورت هذه السیاسة على مدى الخمسة العشرة الماضیة ، 

٢٠٠١وجهاز االدارة في البنك ، باستعراض ومراجعة هذه السیاسة بصورة دوریة ،وتوسیع نطاقها في أعوام 

658 - Jonas Ebbesson, OP CIT,(2009).
659 - Nikolaos Lavranos , OP CIT(2011),p150.

شأنها واالحتكام إلى القضاء في المسائل من االتفاقیة الخاصة بإتاحة المعلومات عن البیئة ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات ب٤المادة -٦٦٠

المتعلقة بها.
من االتفاقیة االطاریة.٦المادة -٦٦١
،فقرة ه.١٠انظر برتوكول كیوتو، المادة -٦٦٢

663 - Malgosia A. Fitzmaurice, OP CIT,2001,p70.
.١٤/٢/٢٠١٣أخر زیارة ank.org/HG7Z4218K0http://go.worldbانظر الرابط: -٦٦٤
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صادق مجلس المدیرین التنفیذین في البنك ٢٠٠٩تشرین الثاني من عام ١٧،وفي ٢٠٠٢،٢٠٠٣،٢٠٠٥،

.٦٦٥معنیة بإتاحة الحصول على المعلوماتعلى سیاسة جدیدة 

یتیُح البنك إمكانیة الحصول على أیة معلومات في حوزته غیر ُمدرجة في قائمة وبموجب هذه السیاسة 

باإلضافة إلى ذلك، یقوم البنك مع ،في الجزء الثاني، القسم ألف من بیان السیاسة هذا)(المبّینة٦٦٦االستثناءات

مرور الوقت برفع السّریة عن معلومات محددة وٕاتاحتها للجمهور العام بعد أن كانت ُمدرجة في قائمة 

.٦٦٧االستثناءات

رارات االساسیة التي یتخذها وبموجب هذه السیاسة سیتیح البنك قدرًا أكبر من المعلومات المتعلقة بالق

تقاریر إنجاز التنفیذ و وثائق المشروعات، و ووثائق التقییم المسبق للمشروعاتأثناء أعداد وتنفیذ المشاریع ،مثل

.٦٦٨مداوالت مجلس المدیرین التنفیذیینو ونتائج المشروعات

یبین بالتفصیل المعلومات التي وهذه السیاسة الجدیدة للبنك تمثل تغییرًا للنهج المعتمد من البنك ،من نهج

یتم نشرها للجمهور بموجب سیاسة االفصاح، الى نهج أخر یمكن الجمهور من االطالع على كافة المعلومات 

.٦٦٩التي في حوزة البنك طالما أنها ال تندرج في قائمة واضحة من استثناءات النشر واالتاحة

متنوعة من المعلومات ومن بینها مجموعةباإلضافة إلى السیاسة السابقة للبنك التي توجب نشر

المعلومات البیئة والمناخیة، تبنى البنك الدولي سیاسة التقییم البیئي التي توجب المشاركة العامة ونشر المعلومات 

البیئة والمناخیة للعامة.

ة أ ، أن  توجب سیاسة عملیات البنك  بشأن التقییم البیئي، على المقترض بالنسبة للمشروعات من الفئو

یجعل مسودة تقریر التقییم البیئي متاحة في مكان عام یسهل على المجموعات المتأثرة بالمشروع والمنظمات غیر 

.٦٧٠الحكومیة المحلیة الوصول إلیه

.١٤/٢/٢٠١٣أخر زیارة http://go.worldbank.org/GFH3A3UIF0أنظر الرابط : -٦٦٥
بأطراف معینة أو مصالح، ومن هذه ال یتیُح البنك إمكانیة الوصول إلى معلومات یمكن أن یترتب على اإلفصاح عنها إلحاق ضرر -٦٦٦

المعلومات الخاضعة المتیاز العالقة بین -المراسالت والمكاتبات بین مكاتب المدیرین التنفیذیین، ج-المعلومات الشخصیة، ب-المعلومات :أ

مة أي شخص أو المعلومات التي من المحتمل أن اإلفصاح عنها سوف ُیعّرض للخطر حیاة أو صحة أو سال-المحامي وموكله ،د

.٥+٤،سیاسة البنك الدولي المعنیة بإتاحة الحصول على المعلومات،ص٢٠١٠البنك الدولي،البیئة......أنظر:
.٢،سیاسة البنك الدولي المعنیة بإتاحة الحصول على المعلومات، مرجع سابق ص٢٠١٠البنك الدولي،-٦٦٧
.١٤/٢/٢٠١٣أخر زیارة http://go.worldbank.org/GFH3A3UIF0أنظر الرابط :-٦٦٨
.١٤/٢/٢٠١٣أخر زیارة http://go.worldbank.org/I0CQ0TK0500أنظر الرابط : -٦٦٩
.١٧سیاسة عملیات البنك  بشأن التقییم البیئي،الفققرة-٦٧٠
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وتوجب سیاسة التقییم على البنك حالما یرسل المقترض تقریر التقییم البیئي لمشروع من الفئة أ، أن یرفع 

.٦٧١المدیرین التنفیذیین ویجعل التقریر متاحًا في دار المعلومات التابعة لهموجز المشروع إلى

وفي حالة مخالفة البنك لسیاسة التقییم البیئي الخاصة بنشر المعلومات البیئیة ومنها المعلومات المتعلقة 

تفتیش البنك ،التي بالمناخ للجمهور، تستطیع المجموعات المتأثرة سلبًا من هذا الخرق، أن تقدم شكوى أمام هیئة

أنشأها البنك الدولي كألیة مستقلة بغیة المساعدة في ضمان تقید عملیات إقراض البنك الدولي بسیاساته وٕاجراءاته 

الخاصة بالعملیات.

ساعد المجتمعات المحلیة المتأثرة وأصحاب المصلحة یاإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمشروع ف

.٦٧٢والفرص المحیطة بالمشروع(ومنها المخاطر المحیطة بالبیئة والمناخ)آلثاراآلخرین على فهم المخاطر وا

دار ١٩٩٧وبغیة تعزیز تطبیق سیاسة البنك باالنفتاح واتاحة المعلومات للجمهور، انشأ البنك في عام 

Publicالمعلومات العامة( Information Centre٦٧٣) في واشنطن.

المطلب الثالث

لى في مراعاة اعتبارات حمایة المناخ في عمل البنك من خالل الرقابة عهیئة تفتیش البنكوظیفة

تطبیق سیاسیات وٕاجراءات البنك

مع بدایات تسعینیات القرن الماضي دفعت الضغوط من المجموعات البیئیة ومجموعات حقوق اإلنسان 

إذلتي تسببها المشاریع التي تمولها ،المؤسسات المالیة الدولیة وخصوصًا البنك الدولي، إلى معالجة اآلثار البیئیة ا

زاد تبني هذه المؤسسات للسیاسات البیئیة واالجتماعیة التي تتطلب ،من بین عدة أمور، اخذ االهتمامات البیئیة 

.٦٧٤واالجتماعیة بالحسبان، وقد عالجت بعض من هذه  السیاسات اآلثار المرتبطة بتغیر المناخ

المجموعات البیئیة ومجموعات حقوق اإلنسان نفسسات قاد المخاوف على تطبیق هذه السیاولكن

سالفة الذكر إلى المناداة لتأسیس آلیات محاسبة في المؤسسات المالیة الدولیة ،وبالفعل بدأ األمر بإنشاء البنك 

Worldالدولي لهیئة تفتیش البنك الدولي ( Bank Inspection Panel منبراً الهیئةهذهتتیحو ،١٩٩٣) عام

أوجمعیةأورابطةأوكمنظمة–األفرادمنجماعةتقدمهاأنیمكنالتيالشكاوىاستعراضأجلمنقالً مست

.١٩سیاسة عملیات البنك  بشأن التقییم البیئي،الفققرة-٦٧١
:تقییم وٕادارة المخاطر واآلثار ١معیار األداء رقم ،٢٠١٢مؤسسة التمویل الدولیة ،معاییر األداء المعنیة باالستدامة البیئیة واالجتماعیة،-٦٧٢

.٢٩االجتماعیة والبیئیة، فقرة
673 - Malgosia A. Fitzmaurice, OP CIT,2001,p78.
674 - Jennifer Gleason and David B. Hunter, OP CIT,2009,p292
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كثیراً تتضّررأنیمكنأوتضّررتمصالحهمأوحقوقهمأنیعتقدون–مابلدفيمن األفرادأخرىمجموعةأیة

.٦٧٥عملیاتهبشأناتهوٕاجراءسیاساتهإتباعفيالدوليالبنكإخفاقنتیجةمباشرةبصورة

والتساؤل الذي یمكن التطرق إلیه إذا أخرق البنك الدولي أحدى سیاساته الخاصة بالعملیات مثل سیاسته 

المتعلقة بشأن التقییم البیئي ، وأدى هذى الخرق إلى تفاقم مشكلة التغیر المناخي في البلد المقترض موقع 

بهذا الخرق للسیاسات، أن ترفع شكوى أمام هیئة تفتیش البنك؟المشروع ، هل تستطیع الجماعات المتأثرة سلبًا 

في إجابتنا على هذا التساؤل ،سوف نتطرق إلى  الحدیث عن النظام القانوني لهیئة تفتیش البنك، ثم 

وٕاجراءاته البیئیة همعالجة الهیئة للشكوى المناخیة التي یقوم اساسها القانوني على انتهاك البنك لسیاسات

عیة.  واالجتما

الفرع األول

نظام القانوني لهیئة تفتیش البنكال

في حدیثنا عن النظام القانوني لهیئة تفتیش البنك سنتحدث بدایًة عن إنشاء الهیئة والظروف التي 

ساهمت في إنشائها ،ثم نتطرق إلى تكوین الهیئة وضرورة استقالل أعضائها عن إدارة البنك، ثم ننطلق للحدیث 

هذا الجزء من البحث أال وهي اختصاصات وسلطات الهیئة، ثم نختم حدیثنا بالحدیث عن عن أهم نقطة في

الهیئة هي بمثابة نَّ إالطبیعة القانونیة للهیئة والخالفات بین فقهاء القانون الدولي حول طبیعة الهیئة بین من قال 

.الهیئة بمثابة جهاز شیبه قضائي نَّ إجهاز فرعي تابع للبنك وبین من قال 

أوال: نشأة هیئة تفتیش البنك

١٠-٩٣أصدر مجلس المدیرین التنفیذیین في  البنك الدولي القرار رقم ٦٧٦١٩٩٣أیلول عام ٢٢في 

الذي  نشأ بموجبه هیئة تفتیش البنك الدولي، لتكون بمثابة المنتدى الذي یستعرض الشكاوى التي یقدمها مجموعة 

و من المتوقع أن یعانوا من اآلثار السلبیة الناشئة عن أخفاق البنك الدولي من األفراد الذین یدعون أنهم یعانون أ

لإلنشاء والتعمیر أو مؤسسة التنمیة الدولیة في إتباع سیاساتهم وٕاجراءاتهم الخاصة بالعملیات في األنشطة 

.٦٧٧الجاریة

675 - Jennifer Gleason and David B. Hunter, IBID,2009,p292
قبل هذا التاریخ أقترح مجموعة من المدیرین التنفیذیین في البنك  الدولي  أن یؤسس البنك هیئة تفتیش تجري تحقیقات بناء على طلب -٦٧٦

التنفیذیین، لكن هذا المقترح لم یمنح األفراد حق تقدیم شكاوى أمام هذه الهیئة.  المدیرین 
677 -Daniel D. Bradlow and Sabine Scblemmer,Scbulte,(1994),The World Bank's New Inspection Panel: A
Constructive Step in the Transformation of the International Legal Order, Zeitschrift f¨ur ausl¨andisches
¨offentliches Recht und V¨olkerrecht,p392-393.
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األول ألعضاء وقد نص قرار إنشاء الهیئة على استعراض أنشطة الهیئة بعد سنتین من تاریخ التعین 

.١٩٩٩٦٧٨،أما االستعراض الثاني ألعمال الهیئة جرى عام ١٩٩٦الهیئة ،وقد جرى االستعراض األول في عام 

وقد أنشأ البنك الدولي هیئة تفتیش البنك أساسًا، ردًا على الضغوط الداخلیة والخارجیة التي مورست على 

ته، فقد صدر في أوائل تسعینات القرن المنصرم تقریرین عن البنك بسبب التأثیرات البیئة السلبیة الناشئة عن أنشط

Morseالبنك، وهما تقریر لجنة موریس ( Commission Report)وتقریر وبینهانس (Wapenhans

Report اللذان ألقیا الضوء على وجود عیوب خطیرة في عملیة تقدیم القروض، أما الضغوط الخارجیة على (

لغیر حكومیة والدول األعضاء المؤثرة في البنك وخصوصًا الوالیات المتحدة ،بغیة البنك فقد قادتها المنظمات ا

أثناء اختتام عملیة إعادة التجدید ١٩٩٣تحسین األنشطة التنمویة للبنك، وقد بلغت هذه الضغوط ذروتها عام 

دة على تقدیم مساهمتها وافقت الوالیات المتحإذالعاشرة لموارد مؤسسة التنمیة الدولیة من قبل الدول المانحة، 

.٦٧٩آللیة تدقیق مستقلةالمالیة في المؤسسة بشرط إنشاء البنك

Danielویرى البروفسوران ( D. Bradlow()وSabine Scblemmer-Scbulte(قرار مجلس نَّ أ

ظمات المدیرین التنفیذیین للبنك بإنشاء الهیئة یعتبر تطور هام في القانون الدولي ،فهو یعترف صراحة بأن للمن

من المركز القانوني الدولي زالدولیة عالقات قانونیة غیر تعاقدیة مهمة مع األطراف الخاصة ،فهذا القرار سیعز 

لألفراد ألنه یعترف بحق هؤالء األفراد برفع شكاوى ضد المنظمات الدولیة  دون أن یتطلب مشاركة من  الدول 

ر ألول منتدى ُیمِكن األطراف الخاصة (األفراد) من محاسبة كما یؤسس القرا،التي یتمتع هؤالء األفراد بجنسیتها

،فتقلیدیًا لم یكن لدى المؤسسات المالیة الدولیة وخصوصًا البنك ٦٨٠المنظمات الدولیة مباشرة عن نتائج أفعالها

الدولي أي عالقات مباشرة مع األفراد والمجتمعات المحلیة في البلدان المقترضة، وهكذا لم یكن البنك مسئول

مباشرة أمامهم، وأیضا لم یكن لهؤالء أي أمكانیة لرفع شكاویهم أمام أي من المنتدیات القضائیة أو شبه القضائیة 

.٦٨١الدولیة

وقد تبعت عدد من بنوك التنمیة اإلقلیمیة ، نموذج البنك الدولي في إنشاء آلیات تفتیش مستقلة ،فأنشأ  

Independentة التحقیق المستقلة (آلی١٩٩٤عام األمریكیةللبلدانالتنمیةبنك Investigation

Mechanism ،تتهدف إلى توفیر منتدى للجماعاو) وهي آلیة تشبه هیئة تفتیش البنك في أهدافها وتفویضها

678- David Freestone, OP CIT,2011,The World Bank and sustainable development,p143
679-Alix Gowlland Gualtieri, OP CIT,2002,226.
680 - Daniel D. Bradlow and Sabine Scblemmer-Scbulte, OP CIT,1994,p395-401.
681 - Alix Gowlland Gualtieri, OP CIT,2002,p230.
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عن عدم امتثال البنك لقواعده وٕاجراءاته االمحلیة في البلدان المقترضة، ترفع أمامه هذه الجماعات شكاویه

.٦٨٢آلیة تفتیش مشابهة١٩٩٥عام للتنمیةاآلسیويالبنكشأ الداخلیة ،كما أن

ثانیًا: تكوین هیئة تفتیش البنك:

رئیسمنتوصیةعلىبناءالبنكفيالتنفیذیونالمدیرونیعّینهمأعضاءثالثةمنالهیئةهذهتتألف

ات مختلفة وتابعین )،على أن یكونوا من جنسیnon-renewableلمدة خمسة سنوات غیر قابلة للتجدید(البنك

.٦٨٣للدول األعضاء في البنك، ویتمتع أعضاء الهیئة باالمتیازات والحصانات التي یتمتع بها موظفي البنك

ویختار أعضاء الهیئة أحدهم رئیسًا للهیئة لمدة سنة واحدة، ولكن ال یحدد قرار إنشاء الهیئة فیما إذا كان 

عضاء الهیئة من مناصبهم بقرار من مجلس مدیري البنك نفس الشخص یجوز إعادة انتخابه، ویمكن إقالة أ

.٦٨٤التنفیذیین فقط

في البنك مباشرة، وبالتالي فهم مستقلین عن نویقدم أعضاء الهیئة تقاریرهم إلى مجلس المدیرین التنفیذیی

وایكونأنیجوزفالالهیئة،أعضاءاستقاللیةتعزیزوبغیةإدارة البنك المسئولة عن تعزیز وتطویر المشاریع،

عملأيیتولواأنیجوزالكمااختیارهم،علىالسابقتینالسنتینحتىالدوليالبنكداخلوظیفةأيفيموظفین

.٦٨٥الهیئةتحقیقات،أعضاءخمسةمنالمؤلفةالبنكتفتیشهیئةأمانةتدعمكمام،مهامهانتهاءبعدالبنكفي

ثالثًا: اختصاصات هیئة تفتیش البنك:

ئة تفتیش البنك وتحقق في شكاوى المجموعات المتأثرة سلبًا بأنشطة ومشاریع البنك، عندما تنظر هی

تنتهك هذه األنشطة سیاسات وٕاجراءات البنك الخاصة بالعملیات.

أو عملموضوع الشكاوى هي انتهاك البنك لسیاسات وٕاجراءات البنك، فال یمكن أن تنظر الهیئة بأي 

مقترضـ ،ویجب أن ینسب انتهاك السیاسات واإلجراءات إلى البنك كلیًا أو امتناع عن عمل صادر عن ال

،وبالتالي فالشكاوى المقبولة للنظر فیها أمام الهیئة، هي تلك الشكاوى التي تثبت وجود عالقة سببیة بین ٦٨٦جزئیاً 

.٦٨٧الضرر الذي تدعیه الجهات المشتكیة وانتهاك البنك لسیاسات وٕاجراءاته

682 - Alix Gowlland Gualtieri, IBID,2002,p225.
683 -David Freestone, OP CIT,2011,The World Bank and sustainable development.p143
684 - Alexa-Nder Orakhelashv1li, OP CIT,2005,p65-66.
685 - Jennifer Gleason and David B. Hunter, OP CIT,2009,p295-296.
686 - Alexa-Nder Orakhelashv1li, OP CIT,2005,p90.
687 -Alix Gowlland Gualtieri, IBID,2002,p233.
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ة جمیع المشاریع الممولة من البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر ومؤسسة التنمیة الدولیة وتشمل والیة الهیئ

أي مشاریع مؤسسات البنك التي تمول القطاع العام .

أنشطة مؤسسات البنك المعنیة بالقطاع الخاص وهي الوكالة الدولیة لضمان االستثمار ومؤسسة في حین

/االستشاريت هذه المؤسسات آلیة تحقیق مستقلة هي أغطیها وٕانما أنشالتمویل الدولیة فإن والیة الهیئة ال ت

Complianceااللتزام (شكاوىفيالمحقِّق Adviser/Ombudsman(أوالمتأثرةوالمجتمعاتاألفرادلتمكین

أوثماراالستلضمانالدوليالوكالةمنالممولةاریعللمشوالبیئیةاالجتماعیةباآلثارتتأثرأنالمحتملمن

.مستقلةإشرافجهةإلىورفعهاتساورهمالتيالقلقدواعيمناقشةمنالدولیةالتمویلمؤسسة

تشمل والیة الهیئة أنشطة البنك عندما یتصرف بصفته قیم على الصندوق االستئماني باإلضافة لذلك

رفق البیئة ،وتشمل والیة الهیئة لمرفق البیئة وأیضًا عندما یتصرف البنك كوكالة منفذة للمشاریع الممولة من م

أنشطة البنك عندما یتصرف بصفته قیم على الصنادیق االستئمانیة ذات األهداف البیئیة مثل صنادیق الكربون 

.٦٨٨التي أنشأها البنك

أما األشخاص الذین یحق لهم تقدیم الشكوى أمام الهیئة فهم نوعین:

Communityجماعة من األفراد(-أ of personsمتأثرین سلبًا ومباشرًة نتیجة أخفاق البنك بإتباع )ال

بلدفياألفرادمنأخرىمجموعةأیةأوجمعیةأورابطةأومنظمةسیاساته وٕاجراءاته، و قد تكون هذه الجماعة 

ال یستطع فرد لوحده تقدیم شكوى أمام الهیئة.ي، وبالتالما

قوقهم أو مصالحهم قد تأثرت سلبًا نتیجة عمل ولكن یجب على جماعة األفراد المشتكین أن یثبتوا أن ح

أو امتناع عن عمل صادر عن البنك.

في البنك أو  مجلس المدیرین ،أما المقترض فال یمكن أن یقدم شكوى أمام نأحد المدیرین التنفیذیی-ب

دول ،كما أن من قرار إنشاء الهیئة قیدت من له حق تقدیم الشكوى، باألشخاص من غیر ال١٢الهیئة ،الن الفقرة 

اتفاقیة القرض بین البنك والمقترض تنص على أن المنازعات الناجمة عن هذه االتفاقیة یجب أن تحل 

.٦٨٩بالمفاوضات أو التحكیم

فالهیئة ال تستعرض سلوك البلد المقترض في التعامل مع البنك أو في التعامل مع مواطنیه ،الن هذا 

.٦٩٠القانونیة للدول األعضاءیتوافق مع التزام البنك باحترام السیادة 

688 -Alix Gowlland Gualtieri, IBID,2002,p227-228.
689 - Alexa-Nder Orakhelashv1li, OP CIT,2005,p88-89.
690 - Daniel D. Bradlow and Sabine Scblemmer-Scbulte, OP CIT,1994,p408-409.
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ولكن اإلفراد الذین یستطیعون رفع شكاوى أمام الهیئة ،لهم الحق برفع هذه الشكوى أمام هذا المنتدى 

الدولي دون حاجة لموافقة أو مشاركة من دولهم، وهذا التطور یمثل تحدي مباشر لسلطات الدول السیادیة في أن 

دولیة، ففي ظل المفاهیم التقلیدیة للسیادة ،للدول السلطة الحصریة في تتمثل في شكاوى مواطنیها على الساحة ال

.٦٩١تمثیل مواطنیها على الساحة الدولیة

وتمتع الهیئة بثالث سلطات رئیسیة هي:

: تستطیع الهیئة أن تحقق في الشكاوى التي تتضمن فشل البنك من خالل عمل أو ٦٩٢إجراء التحقیقات-أ

یاساته وٕاجراءاته، ثم تقدم الهیئة نتائج تحقیقاتها بتقریر إلى مجلس المدیرین امتناع عن عمل في االمتثال لس

ورئیس البنك.نالتنفیذیی

السلطات االستشاریة: تقوم الهیئة باستعراض جمیع الشكاوى ،وتقدم توصیاتها بشأنها إلى مجلس -ب

.نالمدیرین التنفیذیی

اعد اإلجرائیة التي تحكم سیر الشكاوي وأیضًا إصدار القواعد القانونیة: للهیئة سلطة صیاغة القو -ج

.٦٩٣سلطة إصدار القواعد التي تحل المسائل التي لم توضح في قرار إنشاء الهیئة

وتخضع والیة الهیئة لثالث قیود زمنیة هي :

mechanismأوًال: تمثل الهیئة ما یعرف بآلیة المالذ األخیر( of last recourse فال تنعقد والیة (

ة أال بعد یستنفذ المشتكي طرق التظلم األخرى داخل البنك، فینبغي على المشتكي أن یكون قد سبق ورفع الهیئ

تظلمه إلى إدارة البنك، وٕاذا لم یرضه رد إدارة البنك یمكنه التقدم مباشرة إلى الهیئة.

وصیات بشأنها ثانیًا: لیس للهیئة أهلیة تسلم شكاوى تتعلق بمسألة أو مسائل معینة سبق وان أصدرت ت

بناء على شكوى سابقة، ما لم تظهر أدلة أو ظروف جدیدة لم تكن معروفة وقت تقدیم الشكوى.

التي تتضمن أدعاء بوجود ضرر حقیقي أو محتمل نتیجة لمشروع ىثالثًا: ال تتلقى الهیئة سوى الشكاو 

ال تمتد والیة الهیئة إلى الشكاوى يالتال، وبذمقترح أو مشروع حالي وذلك خالل مرحلة اإلعداد أو التقییم أو التنفی

691 -Daniel D. Bradlow and Sabine Scblemmer-Scbulte, IBID,1994,,p413
راء ك بإجوفقًا لقرار إنشاء الهیئة ،فإن مسألة البدء بالتحقیق في الشكاوى ال تقرره الهیئة لوحدها ،فهي توصي مجلس المدیرین التنفیذیین بالبن-٦٩٢

ن تحقیق بالشكوى، ویقرر المجلس بدوره ما إذا كان یوافق على توصیة هیئة التفتیش ،وبالتي منح أهلیة التفویض بالتحقیق إلى مجلس المدیری

لمزید أنظرل،یقوض من استقاللیة وفعالیة  ومصداقیة هیئة التفتیش

-Alix Gowlland Gualtieri, OP CIT,2002,p234.
693 - Daniel D. Bradlow and Sabine Scblemmer-Scbulte, OP CIT,1994,p397.
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التي تتعلق بمشاریع بعد أقفال(أي بعد صرف التمویل) القرض أو االعتماد الذي یمول المشروع، أو في حال تم 

.٦٩٤% من التمویل المخصص للمشروع٩٥إنفاق ما یزید على 

الطبیعة القانونیة لهیئة تفتیش البنك:رابعًا:

ن هیئة تفتیش البنك الدولي هي بمثابة جهاز فرعي تابع للبنك الدولي ،ووفقًا لقانون یرى بعض الفقهاء أ

المنظمات الدولیة یعرف الجهاز الفرعي بأنه : ذلك الجهاز الذي یتم إنشائه بقرار من أحد األجهزة الرئیسیة في 

تحتل الفروع اآلن مكانًا هاما في تسییر أنشطة المنظمات الدولیة.والمنظمة ،

تحكم القواعد اآلتیة األجهزة الفرعیة للمنظمات الدولیة :و 

فمن حیث المبدأ تظل هذه الفروع خاضعة للجهاز الذي أنشأها ،بما یترتب علیه من ضرورة -

إرسال تقاریر عن أعمالها إلیه.

یمكن للجهاز المنشئ أن یقرر إنهاء تلك األجهزة ووضع حد لنشاطها-

الدولیة التي أنشئت في إطارها ولو كانت متمتعة بقدر من ةنظمتعد األجهزة الفرعیة جزء من الم-

.٦٩٥االستقالل قبلها

ویورد الفقهاء على رأیهم القائل أن هیئة التفتیش بمثابة جهاز فرعي للبنك مجموعة من الحجج وهي:

نشاء الهیئة إنشاء هیئة تفتیش البنك یتوافق تمامًا مع األهداف الرئیسیة للبنك ،بل أبعد من ذلك إإنَّ -أ

هو ضروري لتحقیق هذه األهداف، فالهدف الرئیسي للبنك هو تشجیع التنمیة ،وكل المشاریع والعملیات یجب أن 

تحقق هذا الهدف ،ومن جانب أخر حمایة حقوق اإلنسان والحفاظ على البیئة وخصوصًا حمایة المناخ تعتبر من 

بنك أن یدعي تحقیق أهدافه بدون مراعاة هذه العناصر، العناصر األساسیة في العملیة التنمویة، وال یمكن لل

فالتقییم المستقل الذي تقوم به هیئة تفتیش البنك المتثال البنك لمتطلبات حمایة حقوق اإلنسان وحفظ البیئة 

البشریة(هذه المتطلبات منصوص علیه في سیاسات وٕاجراءات البنك الخاصة بالعملیات) هي مكون جوهري 

.٦٩٦تنمویةألنشطة البنك ال

ینص قرار إنشاء الهیئة على واجب منح هیئة التفتیش المیزانیة الضروریة ألداء أعمالها ،ووفقًا -ب

للمبادئ العامة لقانون المنظمات الدولیة فإن على البنك الدولي واجب أن یوفر للهیئة المیزانیة الكافیة ألداء 

ضروریة لعمل الهیئة ال یشمل فقط النفقات مهامها ،وواجب البنك الدولي بتقدیم الموارد المالیة ال

694 - Alix Gowlland Gualtieri, OP CIT,2002,p229-230.
.٦٤-٦٣،ص١٩٩٨، مرجع سابق،أحمد أبو الوفا-٦٩٥

696 -Alexa-Nder Orakhelashv1li, OP CIT,2005,p81.
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administrativeاإلداریة( expenses(وٕانما أیضًا النفقات التشغیلیة)operative expenses مثل تلك النفقات (

.٦٩٧محل مشاریع البنكنلزیارة البلداةالالزم

:٦٩٨في حین یرى بعض الفقهاء أن هیئة التفتیش بمثابة جهاز شبه قضائي

ر إنشاء الهیئة ،فإنه ال یفترض أن تتصرف الهیئة باعتبارها هیئة قضائیة أو تحوز وظائف فوفقًا لقرا

explanatory(تفسیریةمذكرةفي، للبنكالعامالقانونيالمستشارشحاتة،إبراهیملدكتورقضائیة، وقد أكد ا

memorandum،القانونيالتفویضلىعبناءقضائيجهازلیستالهیئةأن،١٩٩٥عامالثانيكانون٣في) له

.٦٩٩إنشائهاقرارفيوالواردللهیئةالممنوح

) أو جهاز شبه قضائي، fact-findingولكن تصف عدد من التعلیقات الهیئة بجهاز تقصي الحقائق(

فتفویض الهیئة ال یشمل فقط التحقیق في الوقائع وٕانما أیضًا إصدار التوصیات بشأن امتثال البنك لسیاساته 

.وٕاجراءاته 

والمزایا الرئیسیة للهیئات شبه القضائیة: هي استقاللیتها وبعدها عن تأثیر الدول ، واختصاصها بتطبیق 

القواعد على الوقائع، وقدرتها على التوصل إلى قرارات نهائیة ضمن التفویض الممنوح لها بعض النظر عن 

.٧٠٠إلزامیة هذه القرارات

أسباب منها،والطبیعة شبه القضائیة للهیئة ثابتة لعدة 

أوًال: استقالل أعضاء الهیئة عن الدول األعضاء وأجهزة البنك، فصحیح أن الهیئة ال تستطیع إجراء 

، ولكن من  لحظة بدایة إجراء التحقیق وحتى نالتحقیقات في الشكاوى دون إذن من مجلس المدیرین التنفیذیی

ي جهة.تسلیمها تقریرها ، ال یجوز التدخل في عمل الهیئة من جانب أ

ثانیًا: قدرة الهیئة على اتخاذ قرارات نهائیة وفقًا للتفویض الممنوح للهیئة حسب قرار إنشاءها، وعلى الرغم 

من أن مجلس المدیرین حر في تطبیق هذا القرار ،ولكنه ال یملك سلطة استعراضه وتعدیله، فالطابع غیر الملزم 

697 - Alexa-Nder Orakhelashv1li, IBID,2005,p84.
الهیئة ،للهیئة وظائف شبه قضائیة خالل مرحلتي فحص أهلیة الشكوى والتحقیق ،مثل تحدید والیة الهیئة ،وفحص أهلیة یمنح قرار إنشاء -٦٩٨

للقواعد واستحقاق الشكوى من خالل تطبیق القواعد القانونیة على الوقائع، ثم تحدید مسألة عدم االمتثال البنك لسیاساته بعد تحقیق یجري وفقًا 

اس مبادئ العدالة والمساواة.....للمزید أنظر:القانونیة وعلى أس

- Alix Gowlland Gualtieri, OP CIT,2002,p252.
699 - stefanie Ricarda Roos, OP CIT,2001,p497.
700 - Alexa-Nder Orakhelashv1li, OP CIT,2005,p84-85.
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عض أجهزة األمم المتحدة شبه القضائیة مثل لجنة األمم لقرارات الهیئة ال یقوض طبیعتها شبه القضائیة ،فب

.٧٠١المتحدة لحقوق اإلنسان ال تصدر قرارات ملزمة

الفرع الثاني

٧٠٢معالجة هیئة التفتیش للشكوى المناخیة

هذهأمامأثیرتولكنهیئة تفتیش البنك،أمامإلى حد اآلن تقدملمالمناخبتغیرالمتعلقةالشكوىإن 

التي الطاقةمشاریعمنوغیرهاالنفطأنابیبخطوطلمشاریعواالجتماعیةالبیئةاآلثارولحمخاوفاآللیة، 

تعرف بإطالقها كمیات ضخمة من الغازات المسببة لظاهرة تغیر المناخ.

سیحان،-تبلیسي-باكواأنابیبخطمشروعاألخیرة، مشاریع مثلالسنواتالدولي فيالبنكدعمفقد 

و، النفطألسواقالمستقبليالتوسعفيتساهمهاألنَّ عیالمشار هذهانتقدتوقد،كامیرون–تشادانابیبوخط

%٣٧الدوليالبنكخصصالعالمیةالمواردلمعهدوفقاً سیؤدي هذا التوسع النبعاثات هائلة من غازات الدفیئة، و 

ةالكهربائیالطاقةوالغازطوالنفالنقلمثلضخمةكربونیةانبعاثاتذاتلقطاعات٢٠٠٤عامفيقروضهمن

.٧٠٣والتعدین

دواعيإلثارة المناخحمایةعنللمدافعینهامةفرصة،البنكتفتیشهیئةتقدمفي ظل هذه الظروف و

رفعتهاحالفيالمناخیةالشكوىفيتنظرأنللهیئةیمكنإذ، المناختغیرمسائلحولتساورهمالتيالقلق

.٧٠٤وٕاجراءات البنكالبنكسیاساتبانتهاكوتعلقتلبنكبمشاریع االمتأثرةالمجتمعات

وبغیة تحدید كیفیة معالجة هیئة تفتیش البنك للشكاوى المناخیة التي یدعي أطرافها تعرضهم أو من 

المحتمل تعرضهم ألثار سلبیة تتعلق بمشكلة التغیر المناخي(مثل تهجیرهم بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر في 

یر المناخ) بسبب انتهاك البنك لسیاساته وٕاجراءاته في المشاریع الممولة من قبله، سوف نحدد مناطقهم نتیجة لتغ

في البدایة موضوع الشكوى المناخیة وفحواها، ثم ننتقل بعد ذلك للحدیث عن شروط تقدیم الشكوى ،ویعقبه بعد 

701 -Alexa-Nder Orakhelashv1li, IBID,2005,p86.
:مل في هذا الجزء من الرسالة على بحث قیم بعنوانلقد اعتمدنا بشكل شبه كا-٧٠٢

Jennifer Gleason and David B. Hunter,(2009),Bringing Climate Change Claims to the Accountability
Mechanisms of International Financial Institutions, In: WILLIAM C. G. BURNS and HARI M. OSOFSKY
,Adjudicating Climate Change state, national, and international approaches, New York: Cambridge University
Press.

ویعود اعتمدنا على ھذا البحث بشكل أساسي إلى ندرة األبحاث التي تطرقت إلى ھذه المسائل.
703 - Jennifer Gleason and David B. Hunter, OP CIT,2009,p293-294.
704 -Jennifer Gleason and David B. Hunter, IBID,2009,p303.
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وجهة إلى الهیئة لقصورها في ذلك حدیث عن إجراءات سیر الشكوى ،لننهي الحدیث بالتطرق إلى االنتقادات الم

تخفیف اآلثار المناخیة السلبیة للمشاریع الممولة من البنك وكیفیة تالفي هذه االنتقادات.

:البنكتفتیشهیئةأمامالمناخیةالشكوىموضوعأوًال: 

تنظر هیئة تفتیش البنك وتحقق في شكاوى المجموعات المتأثرة سلبًا بأنشطة ومشاریع البنك، عندما 

نتهك هذه األنشطة سیاسات وٕاجراءات البنك الخاصة بالعملیات.ت

فموضوع الشكاوى هي انتهاك البنك لسیاسات وٕاجراءات البنك، فال یمكن أن تنظر الهیئة بعمل أو امتناع 

.٧٠٥عن عمل صادر عن المقترضـ ،ویجب أن ینسب انتهاك السیاسات واإلجراءات إلى البنك كلیًا أو جزئیا

كوى المناخیة فهي انتهاك البنك لسیاساته وٕاجراءاته ذات الصلة بحمایة المناخ في أما موضوع الش

المشاریع الممولة من البنك ،والتي تؤدي إلى تفاقم مشكلة تغیر المناخي والتأثیر سلبًا على المجتمعات المحلیة في 

منطقة المشروع.

هي سیاسات البنك المتعلقة بحمایة ي بغیة تحدید موضوع الشكوى المناخیة البد أن نحدد ما الوبالت

.المناخ، التي یؤدي انتهاك البنك لها، إلى إعطاء المجموعات المتأثرة سلبًا حق رفع شكوى أمام هیئة تفتیش البنك

البیئیةواإلجراءاتالسیاساتمنمجموعة،الماضیةسنةالعشرینمدىعلىالدوليالبنكتبنىقدل

safeguard""الوقائیةالبنكبسیاساتمیعاً جإلیهایشارالتيواالجتماعیة policies،منتستلزمالسیاساتفهذه

البیئيالتقییمبشأن العملیاتسیاساتمنشور(المقترحةللمشروعاتواالجتماعیةالبیئیةاآلثارتقییمالبنكموظفي

الناسوتعویض،)٤,٠٤ةالطبیعیالموائلبشأنالعملیاتسیاساتمنشور(الطبیعیةالموائل، وحمایة)٤,٠١

الشعوبحقوقوحمایة)٤,١٢القسریةالتوطینإعادةبشأنالعملیاتسیاساتمنشور(قسریاً توطینهیعادالذین

مقاربةالسیاساتهذهتتضمنالذلكومع)٤,١٠األصلیةالشعوببشأن العملیاتسیاساتمنشور(األصلیة

التغیرمشكلةبخطورةالواضحالبنكاعترافمنالرغمعلى،اخيالمنالتغیرقضیةمعللتعاملوشاملةواضحة

.٧٠٦المناخیةبالشكوىالصلةذاتالبیئیةالبنكسیاساتمنعددتوجدولكن،المناخي

المحتملةالمناخیةبالشكوىصلةأكثر سیاسات البنك البیئیةهي، البیئيبالتقییموسیاسة البنك بشأن

البیئيالتقییمونوعنطاقلتحدیدمقترحمشروعلكلبیئيتصنیفبإجراءبنكالیقوم،وبموجب هذه السیاسة  

.لهالمالئم

705 - Alexa-Nder Orakhelashv1li, IBID,2005,p90.
706 - Jennifer Gleason and David B. Hunter, OP CIT,2009,p298.
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وحجمه،وحساسیتهوموقعهالمشروعلنوعتبعاً فئاتثالثمنفئةفيالمقترحالمشروعالبنكویصنف

وهذ الفئات هي:المحتملةالبیئیةآثارهوحجمطبیعةعنفضالً 

سلبیةبیئیةآثارعلیهتترتبأنالمرجحمنكانإذاأالفئةضمنلمقترحاالمشروعیصنف:)أ(الفئة

significant(هامة adverse environmental impacts(وهناة،مسبوقغیرأومتنوعة،أوحساسةتكون

.المتأثرةالمجموعاتمعللتشاورفرصمعكاملبیئيتقییمإجراءمنالبد

علىالمحتملةالسلبیةالبیئیةآثارهكانتإذابالفئةضمنحالمقتر المشروعیصنف:)ب(الفئة

األعشاب،ومراعي،)األحراج(والغاباتالرطبةاألراضيشاملة-الهامةالبیئیةالمناطقأوالسكانیةالتجمعات

أنحتملالمومن، أالفئةمنالمشروعاتعنهاتسفرالتياآلثارتلكمنشدةأقل-الطبیعیةالموائلمنوغیرها

التقییمنطاقمنأضیقیكونلكنهآخر،إلىمشروعمنبالفئةمنللمشروعالبیئيالتقییمنطاقیتفاوت

).أ(بالفئةالخاص

السلبیةالبیئیةآثارهتكونأنالمرجحمنكانإذاجالفئةفيالمقترحالمشروعیصنف:)ج(الفئة

البیئيالتقییممنمزیدإجراءجالفئةمنللمشروعبالنسبةبالمطلو منولیس،معدومةأوجداً ضئیلةالمحتملة

.٧٠٧التصنیفعملیةیتجاوز

عدةتوجدو ،بالفئةضمن%٥٧) وأ(الفئةضمنالبنكمشاریعمن%١٠صنفت٢٠٠٥عامفيف

لىإتشیرالنصوصفبعضالمناخیة،الشكوىعلىتطبیقهایمكنالبنك بشأن التقییم البیئي،سیاسةفينصوص

وضرورةالطبیعیةوالمواردالحیويالتنوععلىاآلثارإلىعموماً أخرىتشیربینما،للمشروعالمناخیةاآلثار

))من منشور سیاسة العملیات بشأن التقییم البیئي١(الفقرة(للمشروعالبیئیةالسالمة

فیمكن،٧٠٨)اسة التقییم البیئيمن سی٣فقرة(الوطنیةوالتشریعاتالدولیةالبیئةللتعهداتاالمتثالوضرورة

تفتیش هیئةأمامللمشروعالمناخیةاآلثارحولالشكوىتقدیملدعماألساستشكلأنالنصوصلهذهفیمكن

البنك.

Jenniferمن الباحثین(كالً ویقول Gleason)و(David B. Hunter( َّیساهممقترحمشروعأيإن

یستلزممما،)أ(الفئةضمنیصنفأنالبدفوریة كالنفط،مثل مشروعات الطاقة األحالمناختغیرفيجوهریاً 

.٨،الفقرة٤,٠١أنظر منشور سیاسات العملیات بشأن بالتقییم البیئي رقم -٧٠٧
ویأخذ التقییم البیئي بعین االعتبار التشریعات الوطنیة و على "٤,٠١العملیات بشأن بالتقییم البیئي رقم من منشور سیاسات٣تنص الفقرة -٧٠٨

ن تغیر المناخ"التزامات البلد المتصلة بأنشطة المشروع بمقتضى أحكام المعاهدات واالتفاقیات البیئیة الدولیة ذات الصلة مثل االتفاقیة اإلطاریة بشأ
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حولالمحلیةالحكومیةغیرالمنظماتومعبالمشروعالمتأثرةالمجموعاتمعوالتشاوركامل٧٠٩بیئيتقییمإجراء

ثاراآلذاتللمشروعاتبالنسبة، ویتابع الباحثان قولهما االعتباربعینآراءهماوتأخذللمشروعالبیئیةالجوانب

عدةبهمو تقأي(إقلیميبیئيتقییمإجراءیطلبأنللبنكیجوز،المناخعلىاآلثارومنهااإلقلیمیةالبیئیة

regional)(دول environmental assessment(التراكمیةباآلثارخاصاً اهتماماً التقییمهذایوليو

.٧١٠متعددةألنشطةالمحتملة

هذهالن٧١١للمشروعالمناخیةاآلثارالبیئيالتقییمیعالجأن،بیئيلاالتقییمبشأن البنكسیاسیةوتتطلب

الحدودتتجاوزالتيوتلكالعالمیةالبیئیةالجوانباالعتباربعینالبیئيالتقییمویأخذ(:تنصالسیاسة

transboundary"الوطنیة and global environmental aspects"(تغیرالعالمیةالبیئةقضایاوتشمل

.٧١٢البیولوجيالتنوععلىالسلبیةواآلثارالدولیة،المیاهوتلوثاألوزون،لطبقةالمستنفدةوالمواداخ،المن

فعلى،المناخيالتغیرعلىالمقترحللمشروعالمستقبلیةاآلثاریقیمواأنالمقترضینعلىالبنكیوجبو 

المناطقفيللفیضاناتالمتوقعةیادةوالز البحرمیاهمنسوبفيالمتوقعاالرتفاعدراسةیجبالمثالسبیل

.٧١٣المستعملةوالمیاهالساحلیةالمیاهصرفشبكاتتصمیمعندوذلك، الساحلیة

اریع المشأثرعنالتقییماتبعضعلىاشتملتالتيالمشاریعمنفقطقلیلعددهنالكلكن عملیًا 

أنهایبدووال،المناختغیرأثارإلىعابرةةإشار أشارالتقییماتهذهمنعددنإ، بلالمناختغیرعلىالمقترحة 

قطاعهیكلةإعادةوإنتاجمشروعففي،المناختغیرأثارضوءعلىبدیلنهجتقییمضرورةحولبجدیةتنظر

Power(الكهرباءتولید Sector Generation & Reconstruction Project(البیئيالتقییمقدر،ألبانیافي

وقدألبانیا،انبعاثاتمجملمن%٠,٠٥بتااالنبعاثتلكقدرتإذ،المشروعلهذامحتملةالالكربونانبعاثات

.٧١٤بعدكیوتوبرتوكولعلىصدقتقدتكنلمالتقییمهذاإعدادوقتألبانیاأنَّ ،البیئيالتقییمأشار

:البنكتفتیشهیئةأمامالمناخیةالشكوىسیرإجراءاتثانیًا:

،وتقییم البدائل المتاحة،أداة لتحدید وتقییم اآلثار البیئیة المحتملة التي یسفر عنها مشروع مقترحلدولي التقییم البیئي بأنه:یعرف البنك ا-٧٠٩

وتصمیم إجراءات مالئمة للتخفیف من اآلثار البیئیة وٕاداراتها ورصدها.

710
- Jennifer Gleason and David B. Hunter, OP CIT,2009,p299.

ا تها وٕاجراءاتهفي سیاسا،و االتفاقیة اإلطاریة األطراف فیها، إلى أخذ اعتبارات تغیر المناخ في الحسبان، إلى الحد الممكن عملیاً تدع-٧١١

حد ،بغیة التقلیل إلى أدنىتقییم األثر المناخي""أيتقییمات األثراالجتماعیة  واالقتصادیة والبیئیة ذات الصلة، واستخدام أسالیب مالئمة، مثل 

ر التي من اآلثار الضارة التي تلحق باالقتصاد والصحة العامة ونوعیة البیئة من جراء  المشاریع(مثل المشاریع التي یمولها البنك) أو التدابی

ا من أجل التخفیف من تغیر المناخ أو التكیف معه.بهیضطلعون 
.٣لفقرة،ا٤,٠١أنظر منشور سیاسات العملیات بشأن بالتقییم البیئي رقم -٧١٢
.٩٦ص،١٩٩٥المرجع األساسي للتقییم البیئي،مرجع سابق، البنك الدولي،-٧١٣

714 - Jennifer Gleason and David B. Hunter, OP CIT,2009,p301.
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منهانسخةوٕارسالبتسجیلها،تقوم(بعد تأكدها من استیفائها لشروط تقدیمها)شكوىالهیئةتتلقىعندما

ردالهیئةتستعرضالمدةهذهانتهاءوبعد،یوماً ٢١غضونفياعلیهللردالبنكإدارةفيالمعنیینإلى

Management’sاإلدارة( response(،بإجراءالبنكبالتنفیذیینالمدیرینمجلستوصيكانتإذافیماوتقرر

.األمرفيتحقیق

أصحابالهیئة،وتبلغالبنكتفتیشهیئةتوصیةعلىیوافقكانما إذابدورهالمدیرینمجلسویقرر

الشكوىتقدیمشروطتوافرمدىعنالهیئة،وتقریرالشكوىوتنشرللجمهوروتفصح،المجلسبقرارالشكوى

علىاهموقععلىالشأنبهذادیرینمالمجلسقرارعلیه، ومضمونالدوليالبنكإدارة،ورد)لشكوىاأهلیةمدى(

.االنترنتشبكة

الهیئةاستعراضتشمل،واسعةتحقیقبسلطاتالهیئة،تتمتعالتحقیقإجراءعلىالمجلسوافقٕاذاو 

ثم،بالشكوىواتقدمبالذینلاللتقاءعادةالمشروعمواقعوزیارة،المعنیینالبنكموظفيومقابلة،المعنیةللوثائق

.وتحدد مدى امتثال البنك لسیاساتهإلیهاتوصلتالتيالنتائجعنالمجلسإلىمكتوباً تقریراً الهیئةترسل

Alexanderوترى( Orakhelashvili أن عدم مقدرة هیئة التفتیش على البدء بالتحقیق في الشكاوى (

ح من الدور المستقل للهیئة في التحقیق وتقصي ، یضعف بشكل واضنبدون موافقة من مجلس المدیرین التنفیذیی

.٧١٥الحقائق

الخاصةخططهاتوضح،وأنأسابیع٦غضونفيالتقریرهذاعلىتردأنالبنكإدارةعلىویجب

الهیئةتقریرعلىبناءقرارهالتنفیذیینالمدیرینمجلسویتخذ،الهیئةإلیهاتوصلتالتيالنتائجبمعالجة

.بشأنهاإلدارةوتوصیات

شكوى ( تسمى هیئة تفتیش البنك الشكوى بطلب ٤٣الهیئةتلقت،٢٠٠٧بدایةومنذ إنشاء الهیئة وحتى 

requestتفتیش" for inspectionأوصتوقدمنها،٣٨تسجیلتم،الدوليالبنكیمولهابمشروعاتتعلق") ت

.٧١٦السابقةالشكاوىمن١٧يفقالتحقیإجراءعلىالمدیرین مجلسووافقشكوى،٢١ببالتحقیقالهیئة

Chad-Cameroon(كامیرونتشادأنابیبخطبمشروعالمتعلقةالشكوىوهي،الشكاوىاحدفيو  oil

pipeline(،بالمشروعالمتأثرةالمحلیةالمجتمعاتأثارتو، المناختغیرتأثیراتمنالمخاوفبوضوحأثیرت

البیئيالتقییمكفایةعدمفادعواالزراعیة،وأراضیهمغاباتهمعلىشروعللمالمحلیةالتأثیراتمنمخاوفهاالمقترح،

combustion"النفط)إشعال(حرقاثرتقدیرفيفشلوجود، وأیضاً للمشروع of the oil"علىالمشروعفي

715 - Alexa-Nder Orakhelashv1li, OP CIT,2005,p94.
716 - Jennifer Gleason and David B. Hunter, OP CIT,2009,p296-297.
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معقیتفوبماللمشروعالمباشرةاالنبعاثاتكافبشكلقیمتأنها"ردهافياإلدارةأكدتالمناخ، وقدتغیر

إلىتصلضئیلةمساهمةهي،الكربونانبعاثاتفيالمشروعمساهمةأنوجدتالهیئةأنكما،"البنكسیاسات

.للكربونالعالمیةاالنبعاثاتمجملمن%٠,١٥حوالي

منالالكافياالهتمامتلقىلمأنهاكماالشكوى،فيصغیرةجزئیةتمثلكانتالمناختغیرمسألةولكن

أمامالمناخيالتغیرقضایااستعراضإمكانیةتؤكدالتجربةهذهفإنذلكومعاألهلیة،المجتمعاتمنوالالهیئة

.٧١٧الهیئة

البنكتفتیشهیئةأمامالمناخیةشكوىالتقدیمشروطثالثا: 

توجد مجموعة من الشروط التي یجب أن تتوافر في مقدمي الشكوى أو الشكوى ذاتها حتى تستطیع هیئة 

البنك قبولها وهي:تفتیش 

البلدإقلیمفيالمتأثرةاألطرافمنأكثرأوشخصینقبلمنالمناخیةالشكوىتقدیمالبد منأوًال:

، المتأثرةاألطرافتمثلالتيالحكومیةغیرالمحلیةالمنظماتقبلمنبالشكوىالتقدمكذلكالمقترض، ویجوز

أناألجنبیةالجمعیاتأوالحكومیةغیرللمنظماتیجوزالمحلي،التمثیلیتوافرالعندمااالستثنائیةحاالتفيو 

.٧١٨المتأثرةاألطرافعنالممثلتكون

األطرافمصالحتتأثرأنالمحتملمنأوتأثرتكیفوتبینمكتوبة،الشكوىتكونأنیجبكماثانیًا:

تنفیذأو/و،تقییمبتصمیم،یتعلقفیمابالعملیاتالخاصةوٕاجراءاتهسیاساتهإتباعفيالبنكفشل، نتیجةالمتأثرة

.٧١٩بتمویلهاالبنكقامالتيالعملیاتإحدى

البنكمشاریععلىالمطبقةوٕاجراءاتهلسیاساتهالبنكانتهاكهوالشكوىموضوعیكونأنیجبثالثًا:

.٧٢٠المشروعمنطقةفيالمحلیةالمجتمعاتسلبًا علىتؤثر،بحیث

717 - Jennifer Gleason and David B. Hunter, OP CIT,2009,p297.
فبعض المدیرین التنفیذیین بالبنك إمكانیة أن یمثل األطراف المتأثرة المحلیة طرف خارجي ،أثار جدًال بین البلدان النامیة والبلدان المتقدمة،إنَّ -٧١٨

وعلى ا المدیرین التنفیذیین الممثلین للبلدان النامیة المقترضة  فقد عارضوا هذا التمثیل،الذین یمثلون البلدان المتقدمة رحبوا بهذا التمثیل الخارجي ،أم

حد قول الدكتور (إبراهیم شحاته) فمسألة التمثیل تعتبر قضیة هامة لبعض حكومات البلدان المقترضة ،لخوفها من تدخل األطراف الخارجیة 

.وتدویل القضایا الوطنیةتسیسن بالعالقات بین هذه الحكومات ومواطنیها ،والخوف م

یرین وبغیة تخفیف حدة الخالف بین البلدان النامیة والمتقدمة تم التوصل إلى صفقة تم تضمینها بقرار إنشاء الهیئة  تشترط موافقة مجلس المد

......للمزید أنظر:التنفیذیین بالبنك على التمثیل الخارجي

-stefanie Ricarda Roos, OP CIT,2001,p486.
719 -Jennifer Gleason and David B. Hunter, OP CIT,2009,p296.
720 - Alexa-Nder Orakhelashv1li, OP CIT,2005,p90.
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على)٤,٠١(رقمالبیئيالتقییمبشأنالعملیاتسیاسةمنشورمن٣الفقرةفعلى سبیل المثال تنص 

واالتفاقیاتالمعاهداتأحكامبمقتضىالقطریةااللتزاماتتخرقالتيالمشروعاتأنشطةالبنكیمولال"اآلتي

حمایة المناخ.تومن هذه االلتزاما"الصلةذاتالدولیةالبیئة

الطاقةمشاریعالدوليالبنكفیهایمولالتيالحاالتفيحدوث ،وانتهاك البنك لهذه السیاسة ممكن ال

غازاتمنانبعاثاتهابتخفیضكیوتوبرتوكولبموجبتلتزمالتيالشرقیةأوربابلدانفيغاز)-األحفوریة(نفط 

وفاءالعلىةر قادغیرالبلدانهذهتجعلمستویاتإلىالبلدانبعاثاتمنتزیدسوفالمشاریع، فهذهالدفیئة

التيالدولیةالبیئةاالتفاقیاتوصریحواضحبشكلتنتهكسوفالمشاریعهذهوبالتالي، كیوتوبالتزاماتها بموجب

ه، أي أن هذه المشاریع تنتهك في هذه الحالة االتفاقیة اإلطاریة بشان تغیر المناخ فیطرفاً المقترضالبلدیعتبر

.٧٢١وبرتوكول كیوتو

ف الذي تحدثنا عنه یمكن أن یشكل موضوع للشكوى المناخیة أمام هیئة تفتیش وبالتي فإن االنتهاك السل

البنك. 

:البنكمشاریعفيالمناخبحمایةالبنكتفتیشهیئةقصورانتقادرابعًا:

منالممولةللمشاریعالمناخیةالتأثیراتمنالمخاوفإلثارة،هامةفرصالدوليالبنكتفتیشهیئةتقدم

ب، وهذه الجوانللمناخالفعالةالحمایةتوفیرمنتمنعهاقصورجوانبعدةمنتعانياآللیةههذ، ولكنالبنك

تشمل:

remedial(عالجیةتدابیرفرضسلطةالبنكتفتیشهیئةتملكال-أ actions(،البنكتعویضمثل

project(المشاریعمطوريأوالدولي sponsors(السلبیةاآلثارمنخفیفالتبغیةسلبًا،المتأثرةالمجموعات

تدابیرفرضسلطةتعودو،ملزمةغیرتوصیاتإصدارحولتدورالهیئةسلطاتمفمعظالمشاریع،لهذه

.٧٢٢نالتنفیذییالمدیرینمجلسإلىعالجیة

ولكن على من الرغم من االنتقاد السالف، فإن حوالي نصف الشكاوى المقدمة للهیئة، نتج عنها بعض 

ة ،ولم تقتصر هذه االیجابیات على المشتكین وحدهم ،ولكن امتدت لتنفع الناس المتأثرین بالمشروع النتائج االیجابی

بتبني البنك أو البلد المقترض إلجراءات عالجیة مثل تطویر خطط عمل ىوالبیئة أیضًا، فقد انتهت بعض الشكاو 

.٧٢٣ةأو تعیین محققین مستقلین غیر محققي الهیئة أو إنشاء هیئة مراقبة محلی

721 - Wen chen Shih, OP CIT,2000,P647.
722 - Jennifer Gleason and David B. Hunter, OP CIT,2009,p311-312.
723 - stefanie Ricarda Roos, OP CIT,2001, p514.
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إن والیة الهیئة وفقًا لقرار إنشائها ،محدودة فقط باستعراض امتثال البنك لقواعده الداخلیة (أي -ب

سیاساته وٕاجراءاته)،فقرار إنشاء الهیئة یمنع صراحًة أن یكون موضوع الشكوى المقامة أمام الهیئة ،ادعاء األطراف 

بعدم امتثال البنك لقواعد القانون الدولي.

یش البنك لیست كالمحاكم الوطنیة أو الدولیة ،ألن الهیئة تطبق القواعد الداخلیة للبنك، دون أن فهیئة تفت

.٧٢٤تطبق القانون الوطني ـأو القانون الدولي العام

انعكاس للمبادئ العامة للقانون الدولي دبعض سیاسات وٕاجراءات البنك تعولكن بعض الفقهاء یرى أنَّ 

prior، ومبدأ اإلخطار المسبق(٧٢٥البیئي مثل المبدأ الوقائي notification(البیئي الذي ،ومبدأ تحریم الضرر ٧٢٦

the(یتجاوز حدود الوالیة الوطنیة prohibition of environmental harm beyond national

jurisdiction(٧٢٧.

ئیة الواردة في القانون ویتابع هؤالء الفقهاء أنه یمكن لهیئة تفتیش البنك أن تستند إلى المبادئ والقواعد البی

والوثائق غیر الملزمة(مثل إعالن ریو للبیئة والتنمیة لعام والمبادئ العامة للقانون الدولي،الدولي العرفي واالتفاقي،

) بغیة ملء النواقص المحتملة في سیاسات وٕاجراءات البنك، وتفسیر الحقوق والمسؤولیات الناشئة عن هذه ١٩٩٢

.٧٢٨الوثائق

یة تعزیز دور الهیئة في حمایة المناخ ،یجب على البنك أن یصدر قرارًا جدیدًا بخصوص بغبالتاليو 

.الهیئة، یتالفى االنتقادات السالفة ویعزز من استقاللیتها

724- stefanie Ricarda Roos, OP CIT,2001, p498.
نهجًا ویتوقع من المقترضین أن یطبقوا،ویساند البنك،بشان الموائل على"٢٠٠١لعام ٤,٠٤من منشور سیاسة البنك رقم ١تنص الفقرة -٧٢٥

إزاء إدارة الموارد الطبیعیة لضمان إتاحة فرص للتنمیة القابلة لالستمرار بیئیًا"وقائیا

من االتفاقیة اإلطاریة بشان تغیر المناخ على" تتخذ ٣نصت المادة فقدوالمبدأ الوقائي تم تبنیه في عدد من وثائق ومعاهدات القانون الدولي البیئي 

دیدات تهوحیثما توجد ،الستباق أسباب تغیر المناخ أو الوقایة منها أو تقلیلها إلى الحد األدنى وللتخفیف من آثاره الضارةتدابیر وقائیةاألطراف 

بحدوث ضرر جسیم أو غیر قابل لإلصالح، ال ینبغي التذرع باالفتقار إلى یقین علمي قاطع كسبب لتأجیل اتخاذ هذه التدابیر".
ة التي على الدول المستفیدفي فقرتها الرابعة،٢٠٠١لعام ٧,٥٠توجب سیاسة البنك بشأن المشروعات التي تقام على الممرات الدولیة رقم -٧٢٦

الدول المشاطئة األخرى بالمشروع المقترح وتفاصیل مشروعها.تنوي إقامة مشاریع على ممر مائي دولي أن تخطر رسمیاً 
على "ال یمول البنك المشاریع التي قد تسبب ضررًا ١٩٨٤لعام ٢,٣٦من بیان دلیل العملیات الجوانب البیئیة لعمل البنك رقم ٩تنص الفقرة -٧٢٧

البیئیة أو البلدان المجاورة بدون موافقة من هذه البلدان"خطیرًا على 

دیباجة وقد تم تبني مبدأ تحریم الضرر البیئي فیما یتجاوز حدود الوالیة الوطنیة في عدد من وثائق ومعاهدات القانون الدولي البیئي ،فقد نصت 

لمیثاق األمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، الحق السیادي في استغالل   إذ تشیر إلى أن للدول، وفقاً منها على"٨االتفاقیة اإلطاریة  في الفقرة 

ا ضررًا تها البیئیة واإلنمائیة، وعلیها مسؤولیة كفالة أال تسبب األنشطة التي تقع داخل والیتها أو تحت سیطرتها بمقتضى سیاسابهمواردها الخاصة 

وطنیة".لبیئة دول أو مناطق أخرى تقع خارج حدود والیتها ال
728

- Alix Gowlland Gualtieri, OP CIT, 2002, p225.
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خاتمة الفصل الثاني

إنَّ ممارسات ومشاریع البنك الدولي لحمایة المناخ، یجب أن تكون بمثابة النموذج للدول والمنظمات 

ي الجهود التي تبذلها لحمایة المناخ، فالبنك الدولي هو أكبر جهة دولیة لتمویل مشاریع الطاقة المتجددة األخرى ف

ملیار دوالر في الطاقة المتجددة ١٤,٢، ٢٠١٠وحتى عام ٢٠٠٣في العالم، فقد استثمر البنك الدولي منذ عام 

وكفاءة أستخدم الطاقة.

مثل الطاقة المستمدة مویل البنك لمشاریع الطاقة األحفوریة(ج یحتذى به هو تذمو یجب أن یكون نوماال 

والتي تعرف بإطالقها كمیات ضخمة من غازات الدفیئة ،مما یعرقل من الجهود الدولیة لمكافحة ،)من الفحم والغاز

یزید قدمت مجموعة البنك الدولي تمویالً ٢٠٠٤التغیر المناخي، فمنذ التوقیع على االتفاقیة اإلطاریة وحتى عام 

ملیار طن من غازات الدفیئة.٤٣,٣ملیار دوالر لمشاریع الطاقة األحفوریة أدت إلى انبعاث ٢٨,٤عن 

غیر أننا ال ندعو أن یتوقف البنك عن تمویل مشاریع الطاقة األحفوریة نهائیًا ألن هذه الطاقة هي الطاقة 

تقنیاتها غیر تجاریة وأكثر تكلفة من الطاقة ،كما أن الطاقة المتجددة كثیر مناألكثر یسرًا في الحصول علیها 

األحفوریة، ولكننا ندعو أن یتبنى البنك في مشاریع الطاقة األحفوریة تدابیر صارمة لتخفیض انبعاثات غازات 

.الدفیئة
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الخاتمة

ًا في نشوء إنَّ ممارسات ومشاریع البنك الدولي تعتبر خطوة نحو قیام ممارسة دولیة تعتبر عنصرًا أساسی

قانون عرفي دولي مناخي یلزم الدول والمنظمات الدولیة لدمج اعتبارات حمایة المناخ في انشطتها، ونشوء هكذا 

عرف سیساهم في تحقیق التنمیة المستدامة مناخیًا، والتي تقوم على ثالث ركائز أساسیة وهي النمو االقتصادي 

االجتماعیة التي تعتبر أساسیة لتحقیق العدالة بین الناس، وثالثًا الذي ال غنى عنه لتلبیة حاجة البشر، والتنمیة 

حمایة المناخ التي تعتبر شرط مسبق لعیش االجیال الحاضرة والمستقبلیة.

توصلنا إلى مجموعة من النتائج تمثل جوهر وخالصة الرسالة، وهذه النتائج هي:لقد :النتائج

لمعاهدات المتعلقة بالمناخ ،الحمایة الفعالة للمناخ، وذلك ال یوفر القانون الدولي البیئي وخصوصًا ا-١

لعدة أسباب منها :

عدم انضمام عدد من الدول المتقدمة التي تعتبر من الدول الرئیسیة في إطالق غازات الدفیئة المسببة -أ

ف فیه التزامات لتغیر المناخ مثل الوالیات المتحدة إلى برتوكول كیوتو الذي یفرض على الدول المتقدمة االطرا

بالحد أو تخفیض انبعاثاتها من غازات الدفیئة، مما یضعف من جهود الدول االخرى في تخفیض انبعاثات 

الكربون والحد من فاعلیتها.

عدم فرض التزامات بالحد من انبعاثات الكربون على الدول النامیة الكبرى مثل الصین والهند -ب

االخرى ذات االنبعاثات الكربونیة البسیطة ،على الرغم من أن انبعاثاتها والبرازیل، ومساواتها بالدول النامیة

أصبحت تساوي أو تزید عن انبعاثات كبرى الدول المتقدمة.

البنك الدولي طرفًا في أي من المعاهدات المناخیة، كما تمنع هذه المعاهدات المنظمات دال یع-٢

ال لذلك حسب مبدأ نسبیة أثر المعاهدات فإن البنك یجب أن  مثل البنك من االنضمام الیها،العالمیةالدولیة

،ال یمكنها أن تضر الغیر وال تنفعه،فالمعاهدة ذات أثر نسبي، وال إیجاباً ال سلباً یتأثر بالمعاهدات المناخیة

.داخل دائرة الدول والمنظمات المتعاقدةآثارها القانونیة محصورة تماماً 

تنتهك التزامات البلد العضو المقترض الواردة في قد بعدم تمویل المشاریع التي البنك الزم نفسه ومع ذلك ف

المعاهدات البیئیة الدولیة مثل المعاهدات المناخیة، كما یراعي البنك في المشاریع الصدیقة للمناخ التي یمولها، 

القواعد القانونیة التي أقرتها المعاهدات المناخیة.
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لمنظمات الدولیة والدول في توفیر الحمایة الفعالة للمناخ، فقد ساهم البنك یتعاون البنك الدولي مع ا-٣

في الوقت الحالي قناة دالدولي مع مؤسسات االمم المتحدة في إنشاء وتشغیل مرفق البیئة العالمیة ،الذي یع

التمویل متعددة االطراف الرئیسیة لتمویل مشاریع حمایة المناخ في العالم.

جاه المرفق تحمل مسؤولیتین متمایزتین وهما: تولي البنك لمهمة القوامة على الصندوق یتولى البنك تإذ

البنك من الوكاالت األساسیة في تنفیذ مشاریع المرفق.یعد االستئماني لمرفق البیئة العالمیة ،وثانیاً 

وهي:،یقوم على ثالث ركائز أساسیةلحمایة المناخیتبنى البنك الدولي نهجًا متكامالً -٤

تمویل المشاریع الصدیقة للمناخ ،التي تحقق خفضًا حقیقیًا في انبعاثات غازات الدفیئة، مثل مشاریع -أ

تمتاز هذه المشاریع بتوفیرها فوائد مزدوجة للبلدان النامیة فهي و، الطاقة المتجددة ومشاریع كفاءة استخدام الطاقة

ازات الدفیئة فیها ،ومن جهة أخرى تساهم في تشجیع من جهة تساهم في حمایة المناخ وتخفیض انبعاثات غ

التنمیة االقتصادیة في هذه البلدان.

إنشاء صنادیق الكربون التي تمول حافظة مشاریع صدیقة للمناخ  متنوعة، مثل صندوق الكربون -ب

یة والمتقدمة النموذجي وصندوق الكربون البیولوجي، حیث تمتاز هذه الصنادیق بتقدیمها فوائد لكل الدول النام

على السواء ، فالدول النامیة تساعدها على تحقیق التنمیة االقتصادیة وتوفیرها االحتیاجات المتنوعة لمواطنیها، 

مثل زیادة الحصول على خدمات الطاقة، أما الدول المتقدمة فتساعدها هذه الصنادیق على الوفاء بالتزاماتها 

دفیئة.التعاهدیة الخاصة بخفض انبعاثات غازات ال

تضمین ومراعاة  اعتبارات حمایة المناخ في جمیع انشطة البنك الدولي ، من خالل تبني البنك -ج

لسیاسات وٕاجراءات البنك البیئیة واالجتماعیة الوقائیة ،والتي تهدف إلى تجنب أو تقلیل االثار السلبیة للمشاریع 

على االفراد والبیئة والمناخ.

السلبیة لتغیر المناخ في اآلثاربغیة تأمین حمایة فعالة للمناخ وتجنب ونحن نقترح أیضًا التوصیات:

في المشاریع الممولة من أن یتبنى البنك سیاسة خاصة بشأن حمایة المناخالبلدان النامیة المتعاملة مع البنك،

تتضمن عدد من المبادئ التالیة:قبله

ن هذا التقییم تحدید وتقییم اآلثار ضرورة إجراء تقییم أثر مناخي لكل مشروع مقترح ،و یتضم-

المناخیة المحتملة التي یمكن أن یسفر عنها المشروع المقترح، وتقییم البدائل المتاحة ،وتصمیم إجراءات 

مالئمة للتخفیف من اآلثار المناخیة وٕادارتها ورصدها والتكّیف معها.
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بمقتضى الدولة العضوات تعهد البنك الدولي بعدم تمویل أنشطة المشاریع التي تخرق التزام-

أحكام المعاهدات واالتفاقیة المناخیة ذات الصلة.

حیثمنوفعالةومالیةفنیةجدوىذاتخیاراتتنفیذالمقترضة من البنك، الجهةعلىیتعین-

المشروعتصمیمأثناءبالمشروعالمرتبطةالحراريلالحتباسالمسببةالغازاتانبعاثاتمنللحدالتكلفة

.وتشغیله

مواقعفيالمشروعاتإقامةدراسةعلىالحصر،الالمثالسبیلعلىالخیارات،هذهتشتملوقد

إلدارةالمستدامةوالممارساتالكربون،منخفضةالطاقةأوالمتجددةالطاقةمصادراستخدامواعتمادبدیلة،

حرقمنوالحدالهاربةثاتاالنبعاتخفیضوتدابیرالماشیة،وتربیةالغاباتوأنشطةالزراعیةاألنشطة

.٧٢٩الغازات

تنتجأنیتوقعأوحالیاً تنتجالتيبالمشروعاتیتصلفیماالمقترضة من البنك،الجهةتقوم-

كمیةبقیاسسنویًا،الكربونأكسیدثانيلغازالمعادلةالغازاتمنطنألف٢٥علىتزیدكمیات

المادیةالحدودضمنلسیطرتهاالخاضعةأولهاكةالمملو المرافقتصدرهاالتيالمباشرةاالنبعاثات

.المشروعیستخدمهاالتيالموقعخارجالطاقةبإنتاجالمرتبطةالمباشرةغیراالنبعاثاتوكذلك،للمشروع

الحراريلالحتباسالمسببةالغازاتالنبعاثاتالكميالقیاسالمقترضة من البنك،الجهةوُتجري

.٧٣٠دولیاً بهاالمعترفالسلیمةلممارساتواللمنهجیاتطبقاً سنویاً 

على الرغم من تعدد الموضوعات التي عالجناها في هذه الدراسة وتشعبها، إال أنَّ بعض 

الدولیة المترتبة على الدولة نتیجة ةالموضوعات تحتاج لدراسة معمقة ودراسات مستقلة ،فمثًال المسؤولی

ثار القانونیة المترتبة على هذا الخرق، وخصوص التزام الجبر الخاصة بحمایة المناخ واآلاخرقها اللتزاماته

والتعویض وٕاعادة الحال إلى ما كانت علیه سابقًا، وأیضًا تعویض الجئي التغیر المناخي واآللیات القانونیة 

التي یمكن أن تساعدهم على استعادة حقوقهم. 

:كفاءة استخدام الموارد ومنع ٣معیار األداء رقم، معاییر األداء المعنیة باالستدامة البیئیة واالجتماعیة،مؤسسة التمویل الدولیة -٧٢٩

.٧الفقرة،٢٠١٢التلوث،
:كفاءة استخدام الموارد ومنع ٣معیار األداء رقم، ستدامة البیئیة واالجتماعیةمعاییر األداء المعنیة باال،مؤسسة التمویل الدولیة -٧٣٠

.٨الفقرة،٢٠١٢التلوث،
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لتمویل الالزم لمساعدة البلدان النامیة في الوفاء بالتزاماتها بموجب االمانة العامة لالتفاقیة االطاریة ،تقدیر ا-٣

.FCCC/SBI/2007/21،الوثیقة رقم:٢٠٠٧االتفاقیة فیما یتعلق بدورة تجدید موارد مرفق البیئة العالمیة،

لمستوى بشأن مذكرة مناقشة معدة الجتماع المائدة المستدیرة الرفیع االجمعیة العمومیة لمرفق البیئة العالمیة،-٤

، الوثیقة رقم ٢٠٠٦معها،التكّیفالتغیرات المناخیة: التخفیف من آثار مخاطر هذه التغیرات و 

GEF/A.3/Inf.3/Rev.1.

/GEFالجمعیة العمومیة الرابعة لمرفق البیئة العالمیة ،الوثیقة  -٥ A.4/2.

.نمیة :التطبیق والتنفیذبعنوان: إعالن ریو بشأن البیئة والتE/CN.17/1997/8الوثیقة رقم -٦

المعنونة نظرة عامة على التقدم المحرز نحو تحقیق التنمیة المستدامة : E/CN.17/2008/2الوثیقة -٧

، وخطة جوهانسبرغ ٢١، وبرنامج مواصلة تنفیذ جدول أعمال القرن ٢١استعراض لتنفیذ جدول أعمال القرن 

٢٠٠٨للتنفیذ لعام

.E/CN.17/2006/9المتجددة من أجل التنمیة المستدامة الوارد في الوثیقة إعالن بیجین بشأن الطاقة -٨

.FCCC/CP/2001/13/Add.1إعالن مراكش الوزاري الوارد في الوثیقة رقم: -٩

A/CONF.199/8الوثیقة رقم: إعالن نیودلهي لمبادئ القانون الدولي المتصلة بالتنمیة المستدامة،-١٠

والتنمیة.إعالن ریو بشأن البیئة-١١

االتفاقیة الخاصة بإتاحة المعلومات عن البیئة ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات بشأنها واالحتكام إلى -١٢

القضاء في المسائل المتعلقة بها.

.اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ-١٣

اتفاقیة تقییم األثر البیئي في إطار عبر حدودي.-١٤
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.UNEP/GCSS.XI/10/Add.1). االقتصاد األخضر، الوثیقة رقم :٢٠٠٩امج األمم المتحدة للبیئة،(برن-١٥

.A/RES/S-19/2،الوارد في الوثیقة رقم : ٢١برنامج مواصلة تنفیذ جدول أعمال القرن -١٦

.برتوكول كیوتو الملحق  باتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ-١٧
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.٢٠٠٦العام،االمینتقریر

مسردان للمصطلحات لجنة التفاوض الحكومیة الدولیة إلعداد صك عالمي ملزم قانونًا بشأن الزئبق،-٢١

UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/14.، الوثیقة رقم:الرئیسیة

صندوق البیئة العالمیة ، موجز المفاوضات الخاصة بالعملیة ا لرابعة لتجدید موارد الصندوق االستئماني ل-٢٢

.GEF/A.3/6الوثیقة رقم: 

.٤,٠١رقمالبیئيبالتقییمالخاصالعملیاتسیاساتمنشور-٢٣
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.E/CN.18/2009/6الوثیقة رقم 
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Abstract

This study Addresses the role of the World Bank as a multilateral development

institution In climate protection ,and the role of the World Bank in handling the dangers

resulting from the climate change, so we initially search for the growing importance of

sustainable development in international law, as the sustainable development on three basic

pillars which economic growth ,and environmental protection (including climate protection)

,and human welfare.

Then, we start the first chapter of the thesis, examining the World Bank's contribution

in the international system of climate, so we will talk about the bank's commitment to legal

rules for the protection of the climate in both its treaty and customary law, then we Secondly

focus on the relationship World Bank with institutions of the international system of climate

and especially the Global Environment Facility.

In The second chapter of the thesis, we will look at the Bank's efforts to protect the

climate, and will divide the Bank's efforts into three sections: First, project financing is

friendly climate in developing countries, secondly, the establishment of carbon funds that

finance a variety of projects is friendly climate, such as the Prototype Carbon Fund, and

thirdly the integration of climate and environmental considerations in the activities of the

bank through the adoption of Bank's safeguard environmental social policies and procedures.

We conclude this study with a set of findings and recommendations that represent the

essence that we finished it.
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