التعاون الدولي لمواجية ظاىرة اإلحتباس الحراري

بحث مقدـ لممؤتمر العممي الخامس
لكمية الحقوؽ – جامعة طنطا

بعنوان

القانون والبيئة
 32 – 32ابريل 3102
مقدم من

دكتور /سعيد فتوح مصطفى النجار
دكتور في الحقوؽ  -جامعة المنوفية

0

التعاون الدولي لمواجية ظاىرة اإلحتباس الحراري
مقدمة
إف مشكمة التموث البيئي ليست مشكمة جديدة أو طارئة بالنسبة لؤلرض ,وانما الجديد ىو إزدياد شدة التموث,
كما وكيفا ,فمف شدة التموث في عصرنا المعاصر أثر سمبا عمى الغبلؼ الجوي المحيط بالكرة األرضية ,مما
ينذر بعواقب وخيمة عمى المستقبؿ البيئي لكوكب األرض وعمى مستقبؿ األجياؿ القادمة.
فالتموث أضحى مشكمة عالمية تؤرؽ العالـ كمو؛ ويرجع ذلؾ الى النيضة الصناعية والتقدـ التكنولوجي في تمؾ
اآلونة المعاصرة ,وخصوصا لما نتج عنو مف آثار وخيمة كظاىرة اإلحتباس الحراري ,تمؾ الظاىرة التي تيدد
العالـ بمخاطر ال تقؿ عما قد تمحقو الحروب واألوبئة والنزاعات المسمحة مف أضرار بيئية ومخاطر بشرية.
أىمية الموضوع :تعد مشكمة التغيير المناخي مشكمة ذات طابع عالمي؛ ويسبب اإلرتفاع الشامؿ لدرجات
الح اررة تيديدا لمبشرية ,فيتعيف التكاتؼ الدولي لمحد مف تمؾ األخطار ,وعمى المجتمع الدولي أف يسعى لمحد
مف ظاىرة األحتباس الحراري ,وأف يتخذ خطوات حقيقية لمواجية تمؾ الظاىرة ,وىو ما سنوضحو في الدراسة
مبينيف لمجيود الدولية لمواجية تمؾ الظاىرة.
إشكالية البحث :تعد ظاىرة اإلحتباس الحراري تيديدا بيئيا واقتصاديا يتعدى نطاؽ اإلقميمية ليتسـ بالعالمية ,وال
تقتصر العواقب الوخيمة عمى األجياؿ الحالية بؿ ستتحمؿ األجياؿ القادمة أوزار تمؾ الظاىرة لما ستخمفو مف
أضرار ,كندرة المياة ,والتصحر ,وانقراض الكثير مف الكائنات الحية ,وذوباف الجميد القطبي ,وارتفاع منسوب
مياة البحار والمحيطات ,إضافة الى األحداث المناخية كالعواصؼ ,والجفاؼ ,والفيضانات ,وكؿ تمؾ التغييرات
تؤثر عمى وجود البشرية لما تمثمو تيديدا لحياة اإلنساف.
منيج الدراسة:
اعتمدت الدراسة عمى أكثر مف منيج عممي كما يمي:
-

المنيج النظري الوصفي :وذلؾ بتتبع المعمومات واألفكار ,وتعريؼ الظاىرة وأسبابيا وآثارىا.

-

المنيج التحميمي :وذلؾ لبياف الحقائؽ بعضيا ببعض ,واستعراضا لمقواعد القانونية الحامية لمبيئة مف

ظاىرة اإلحتباس الحراري.
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خطة الدراسة :التعاوف الدولي لمواجية ظاىرة اإلحتباس الحراري.
يعد موضوع البحث مف أىـ الموضوعات المطروحو عمى الساحة الدولية لما يمثمو مف أىمية ,وبالرغـ مف ذلؾ
سنتكتفي بالتعرض لبعض جوانبو في تمؾ الدراسة آمميف مف المولى عز وجؿ أف يعيننا عمى عمؿ دراسة شاممة
تغطي كافة جوانب الموضوع ,وخطة البحث ستكوف كما يمي:
الفصؿ األوؿ :التعريؼ بظاىرة اإلحتباس الحراري والجيود الدولية المبذولة لمواجيتيا.
المبحث األوؿ :التعريؼ بظاىرة اإلحتباس الحراري.
المبحث الثاني :الجيود الدولية المبذولة لمواجية ظاىرة اإلحتباس الحراري.
الفصؿ الثاني :القواعد القانونية الدولية لحماية البيئة مف ظاىرة اإلحتباس الحراري.
المبحث األوؿ :اتفاقية فيينا بشأف حماية طبقة األوزوف 5891ـ وبرتوكوؿ مونتريااؿ بشأف المواد المستنفدة
لطبقة األوزوف 5891ـ.
المبحث الثاني :اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لتغيير المناخ عاـ 5881ـ وبرتوكوؿ كيوتو الممحؽ بيا عاـ
5881ـ.
الخاتمة.
النتائج والتوصيات .
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الفصل األول
التعريؼ بظاىرة اإلحتباس الحراري والجيود الدولية المبذولة لمواجيتيا.
اإلحتباس الحراري ىو ظاىرة عالمية تتمثؿ في ازدياد ح اررة الغبلؼ الجوي لمكرة األرضية .ىذا االحتباس ىو
نتيجة ارتفاع مفرط لمغازات الدفيئة ,وىي عمى األرجح نتاج الثورة الصناعية ,ويعد أوؿ مف تكمـ في ظاىرة
االحتباس الحراري ,ىو العالـ الذي ابتكر مصطمح (االحتباس الحراري) ,عالـ الكيمياء السويدي سفانتى
أرينيوس عاـ  ,5981حيث إنو قاؿ “ :إف النفط ومشتقاتو تعمؿ عمى زيادة درجة الغبلؼ الجوي مف ثبلث إلى
أربع درجات.
وسيمقي الباحث الضوء في ىذا الفصؿ عمى تعريؼ ظاىرة اإلحتباس الحراري ,وكذلؾ الجيود الدولية المبذولة
لمواجية ظاىرة اإلحتباس الحراري ,وذلؾ كما يمي-:
المبحث األوؿ :التعريؼ بظاىرة اإلحتباس الحراري.
المبحث الثاني :الجيود الدولية المبذولة لمواجية ظاىرة اإلحتباس الحراري.

المبحث األول
التعريؼ بظاىرة اإلحتباس الحراري.
تتسبب العديد مف المشاكؿ البيئية نتيجة االنبعاثات الناتجة عف النشاطات البشرية والعممية والتكنولوجية القائمة
والتقنيات الحديثة ,فقد غيرت وما زالت تغير المزيج المتشعب مف الغازات الموجودة في جو األرض( ,)5إضافة
الى تغيرات مناخية.
ويعرؼ المناخ بأنو مجموعة العوامؿ والظروؼ المييمنة عمى الوسط الطبيعي لمكرة األرضية ,وتعد الشمس
المصدر الوحيد لمطاقة المنظمة لمناخ األرض ,كما أف آشعة الشمس ليست واحدة عمى سطح األرض ,فيي

( )5د/محمد رضواف خولي ,التصحر في الوطف العربي ,مركز دراسات الوحدة العربية ,ط ,1بيروت5888 ,ـ ,ص.03
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تقؿ في المناطؽ القطبية ,وتزداد في المناطؽ اإلستوائية ,ويؤدي ىذا اإلختبلؼ في درجة الح اررة الى حدوث
الرياح ,التي تقوـ بدورىا بإعادة نوزيع الح اررة والرطوبة حوؿ الكرة األرضية.
ويتكوف النظاـ المناخي لمكرة األرضية مف مجموعة مف العناصر المتداخمة ,والشمس ىي العنصر المحرؾ فييا
وا لتي تؤدي الطاقة المنبعثة منيا الى تدفئة األرض ,كما أنيا ىي األساس في حركة الطقس ,والمحيطات,
واألمطار ,أما العناصر التي يتكوف منيا المناخ فتشمؿ األراضي ,والمحيطات ,والنباتات ,والجميد ,والكائنات
الحية ,واألنشطة اإلنسانية وغيرىا.
ويؤدي تداخؿ العنا صر التي يتكوف منيا المناخ الى إحداث نوع مف التوازف المناخي بيف آشعة الشمس ودرجة
الح اررة المنبعثة في الجو ,ويؤدي ذلؾ الى استقرار مناخ الكرة األرضية ,فإذا حدث تغير في إحدى ىذه
العناصر؛ فإنو يؤدي الى إحداث حالة مف عدـ التوازف؛ تؤدي بدورىا الى حدوث تغييرات مناخية قد تكوف
وقتية أو دائمة ,وتؤدي بعض أشكاؿ التموث الجوي الناجمة عف األنشطة اإلنسانية الى إحداث تغييرات
محسوسة بالمناخ ,تؤدي الى ارتفاع درجة ح اررة األرض ,األمر الذي يؤثر عمى النظاـ البيئي وكذلؾ عمى
(.)1

البشرية بأسرىا

وسوؼ نتعرض في ىذا المبحث لمتعريؼ بظاىرة اإلحتباس الحراري في مطب أوؿ ,يميو مطمب ثاف يوضخ
أسباب حدوث ظاىرة اإلحتباس الحراري ,ثـ مطمب أخير يتعرض لآلثار الناتجة عف تمؾ الظاىرة.
المطمب األوؿ :مفيوـ اإلحتباس الحراري.
يقوـ غاز ثاني أكسيد الكربوف وغازات اإلحتباس األخري بدورىا في ظاىرة اإلحتباس الحراري ,فتشير الدراسات
العممية الى أنيا تحدث بتمقي المحيط اليوائي لؤلرض آشعة الشمس التي تخترؽ الغبلؼ الجوي لتدخؿ إلى
األرض ,فيسمح لثمثي اآلشعة بالدخوؿ عبر الغبلؼ الجوي إالى األرض أما الثمث المتبقي والفائض عف حاجة
األرض فيرتد إلى الفضاء لتقوـ غازات اإلحتباس الحراري بامتصاصو ,ولكوف ىذه الغازات غير قادرة عمى

( )1د /سعيد سالـ جويمي ,التنظيـ الدولي لتغير المناخ وارتفاع درجة الح اررة ,بحث مقدـ الى المؤتمر الدولي لمتنمية والبيئة في
الوطف العربي والذي نظمو مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط ,الفترة مف  19 – 11مارس 1331ـ ,ص 1وما

بعدىا.
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االحتفاظ بتمؾ األشعة الى األبد؛ فإنيا تعيد القسـ األكبر منيا إلى األرض مرة أخرى مسببة ارتفاع درجة ح اررة
(.)0

األرض ,مف خبلؿ منعيا لؤلشعة الفائضة عف حاجة األرض مف اختراقيا والعودة الى الفضاء

ويعرؼ البعض ظاىرة اإلحتباس الحراري بأنو" :ظاىرة ارتفاع درجة الح اررة في بيئة ما نتيجة تغير في سيبلف
الطاقة الح اررية في البيئة والييا" ,وحسب المجنة الدولية لتغير المناخ ( )IPCCفإف أغمب الزيادة في درجات
الح اررة العالمية منذ منتصؼ القرف العشريف تبدو بشكؿ كبير نتيجة لزيادة اإلحتباس الحراري (غازات البيت
الزجاجي) التي تبعثيا النشاطات التي يقوـ بيا البشر.
فظاىرة اإلحتباس الحراري تعني إذا الزيادة التدريجية في درجة ح اررة أدنى طبقات الغبلؼ الجوي المحيط
()4

باألرض

(.)1

كنتيجة لزيادة انبعاثات الغازات المموثة (غازات اإلحتباس الحراري) منذ بداية الثورة الصناعية

المطمب الثاني
اسباب حدوث ظاىرة االحتباس الحراري
ترجع المشاكؿ التي يعانييا الغبلؼ الجوي الى الى تآكؿ طبقة األوزوف مف خبلؿ إطبلؽ مركبات
الكموروفموركاربوف ,إضافة الى تغير المناخ وما يترتب عميو مف احتباس حراري.

( )0د /نصر الحايؾ ,تموث اليواء ,دار الحصاد لمنشر والتوزيع ,الطبعة األولى ,دمشؽ5885 ,ـ ,ص.41

( )4الغبلؼ الجوي ىو حزاـ مف الغازات يحيط بالكرة األرضية ,حتى ارتفاع مف  933إلى  53333كيمو متر مف سطحيا,
كتمتو  53154مميوف كيمو جراـ ,ولقد قسـ عمماء الجو الغبلؼ الجوي إلى طبقات ,ومف قبؿ التبسيط فإنو مف الممكف أف تميز
بينيا داللة التغيرر في درجة الح اررة مع اإلرتفاع ,إال أنو ال توجد حدود فاصمة دقيقة بيف ىذه الطبقات ,فالغازات تختمط بعضيا

البعض ارتفاعا وانخفاضا خبلؿ حدود ىذه الطبقات ,انظر في ذلؾ تفصيبل :جوف جرييف ,ثقب األوزوف ,ترجمة د /محمد محمود
عمار ,دار الكتب ,القاىرة5885 ,ـ ,ص.51 -50

وانظر أيضا :د /توفيؽ محمد قاسـ ,اإللتزامات المصرية لحماية طبقة األوزوف ,جياز شئوف البيئة ,وحدة األوزوف ,ص ,5الييئة
المصرية العامة لمكتاب5888 ,ـ ,ص 04وما بعدىا ,وانظر د /محمد عبدالرحمف الدسوقي ,اإللتزاـ الدولي بحماية طبقة
األوزوف في القانوف الدولي ,دار النيضة العربية ,القاىرة ,1331 ,ص 51وما بعدىا.

( )1د /أماني أحمد مصطفى عبدالدايـ ,التعاوف الدولي لمحد مف ظاىرة اإلحتباس الحراري ,رسالة دكتوراة ,جامعة المنوفية,
1351ـ ,ص 15وما بعدىا.
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ومف أىـ أسباب تموث الغبلؼ الجوي ىي تمؾ المموثات التي تنبعث مف المصادر الصناعية بسبب احتراؽ
الوقود مف فحـ ونفط وغاز ,ونتيجة لزيادة تركيز ىذه الغازات في الغبلؼ الجوي فإنيا تسبب األضرار بو؛
فكانت نتيجة زيادة تمؾ الغازات في الغبلؼ الجوي إلحاؽ األضرار بو ,وزيادة اإلنبعاثات الخطيرة ,وىطوؿ
األمطار الحامضية ,واستنفاد طبقة األوزوف ,وتغير المناخ(.)1
وترجع التغيرات المناخية إلى أسباب طبيعية واخرى غير طبيعية ,وذلؾ كما يمي:
األسباب الطبيعية لظاىرة اإلحتباس الحراري:
تعد البراكيف ,وحرائؽ الغابات ,والمموثات العضوية ضمف األسباب الطبيعية لمتغيرات المناخية وحدوث ظاىرة
اإلحتباس الحراري ,فالتغيرات التي تحدث لمدار األرض حوؿ الشمس وما ينتج عنيا مف تغير في كمية
اإلشعاع الشمسي الذي يصؿ إلى األرض تأثي ار سمبيا عمى البيئة متمثبل في ظاىرة اإلحتباس الحراري.
األسباب غير الطبيعية لظاىرة اإلحتباس الحراري:
تتمثؿ ا ألسباب غير الطبيعية لظاىرة اإلحتباس الحراري فيما تقترفو يد البشرية مف نشاطات مختمفة ,كإزالة
الغابات وقطع األخشاب( ,)1واستعماؿ اإلنساف لموقود الحفري ,كالنفط والفحـ والغاز؛ ويؤدي ىذا االستخداـ إلى
زيادة غاز ثاني أكسيد الكربوف في الجو مما يؤدي إلى زيادة درجة ح اررة الجو محدثا ظاىرة اإلحتباس الحراري
وكأف اإلنساف يعيش في بيت زجاجي(.)9
وتزداد ظاىرة اإلحتباس الحراري بزيادة الغازات الدفيئة والتي تتمثؿ في غاز ثاني أكسيد الكربوف ,وأوؿ أكسيد
الكربوف ,وبخار الماء ,وأكسيد النيتروز ,والميثاف ,واألوزوف ,والكموروفموركربوف.

المطمب الثالث
اآلثار الناتجة عن ظاىرة اإلحتباس الحراري
( )1د /أحمد عبدالكريـ سبلمة ,قانوف حماية البيئة ,دراسة تأصيمية في األنظمة الوطنية واإلتفاقية ,دار النيضة العربية,1339 ,
ص111ـ.

( )1الباحث /محمد نبيؿ بمبؿ ,المواجية القانونية واإلدارية لمحد مف تفاقـ ظاىرة اإلحتباس الحراري ,رسالة ماجستير ,جامعة عيف
شمس ,1338 ,ص 19وما بعدىا.

(Prue Taylor < An Ecological Approach to International Law< Rouledge< New Yourk< 1998< )9
1st< edition< p.12.13.
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لظاىرة اإلحتباس الحراري آثار وخيمة قد تؤدي إلى ىبلؾ البشرية ,فبل يجب أف يستييف العالـ بنتائج تمؾ
الظاىرة والتي منيا(:)8
-5

تغير نظاـ األمطار والرياح نتيجة لزيادة سرعة التبخر مما يؤدي لجفاؼ التربة( ,)53وىذا سيؤثر قطعا

عمى الدوؿ التي تعتمد عمى مياه األمطار في الزراعة ومياه الشرب وىي أساسا الدوؿ الفقيرة التي ال تممؾ
توفير البدائؿ وتطوير أساليب الزراعة فييا(.)55
-1

ارتفاع منسوب البحار بسبب ذوباف الجميد؛ مما ييدد المناطؽ الساحمية المنخفضة والجزر الصغيرة,

فيتوقع أف يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر ما بيف ( )81-51سنتيمتر إلى اختفاء مدنا ميولة بالسكاف مف
خارطة العالـ ,وذلؾ بسبب تناقص سمؾ الثموج في القطبيف المتجمديف بنسبة  %43مف إجمالي حجميا في
الفترة التي سبقت عصر الثورة الصناعية.
-0

تيديد موارد المياه العذبة ,وزيادة ظاىرة التصحر ,وتيديد األمف الغذائي في العالـ.

-4

الحد مف التنوع الحيوي ,وانتشار األمراض ,وذلؾ ألف المناخ يؤثر عمى كؿ الكائنات الحية ,وذلؾ ألنو

ينظـ الدائرة الحيوية لمنباتات والحيوانات التي تؤثر عمى تزايدىا وعمى حيويتيا.
-1

انتقاؿ مناطؽ الزراعة في اتجاه القطبيف ,ويرى العمماء أنو مف المتوقع أف يؤدي ارتفاع درجة ح اررة

األرض درجة واحدة إلى انتقاؿ مناطؽ الزراعة مف  133إلى  033كيمومتر ,ويترتب عمى ذلؾ اإلضرار
بمناطؽ الزراعة التقميدية.
-1

سيؤدي تغيير المناخ إلى الحاؽ أضرار صحية فادحة بالبشرية وانتشار األمراض المعدية ,باإلضافة

إلى احتماؿ ظيور أمراض جديدة ( , )51وأثبتت الدراسات العممية العبلقة بيف التغير المناخي وتدىور الصحة
البشرية ,فأكدت تقارير عممية أف التموث البيئي يؤدي إلى زيادة معدالت اإلصابة بالمبلريا والكولي ار والتيفود
واألمراض المعوية واألمراض القمبية الوعائية ,باإلضافة إلى أمراض الجياز العصبي والتنفسي وتشوىات
األجنة والسرطانات وغير ذلؾ مف األمراض الخبيثة(.)50

( )8د /سعيد سالـ جويمي ,المرجع السابؽ ,ص.1

(Paul Hoffman< Warming Up< British meteorologists Repot< P2< 1996. )53
(FAO< An Introduction on climate change 2001 )55
( )51د /أماني أحمد مصطفى عبدالدايـ ,المرجع السابؽ ,ص.41

( )50برنامج األمـ المتحدة :مجمة المتحدة لمبيئة ,وادي الرافديف ,الكتاب اإلقميمي لغرب آسيا ,البحريف لسنة  ,1335ص.551
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فالتغيرات المناخية والبيئية التي حدثت خبلؿ العقديف الماضييف وخصوصا في السنوات األخيرة لـ تشيدىا
الكرة األرضية مف قبؿ ,وعمى ذلؾ يتوجب عمى المجتمع الدولي أف يكوف حذ ار ألنو قد تصؿ األرض لظروؼ
بيئية ومناخية سريعة مدمرة؛ فالمعدالت الحرارية العالمية مستمرة في اإلرتفاع.

المبحث الثاني
الجيود الدولية المبذولة لمواجية ظاىرة اإلحتباس الحراري.
يوجد العديد مف الجيود الدولية المبذولة لمواجية ظاىرة اإلحتباس الحراري وذلؾ مف خبلؿ دور بعض
الوكاالت المتخصصة في منظمة األمـ المتحدة وبعض المنظمات اإلقميمية والمؤتمرات الدولية ,إضافة إلى
جيود مصر المبذولة لمواجية تمؾ الظاىرة ,وىو ما سنتعرض لو في المطالب اآلتية:
المطمب األوؿ :دور المنظمات الدولية في مواجية ظاىرة اإلحتباس الحراري.
المطمب الثاني :دور المؤتمرات الدولية لمتصدي لظاىرة اإلحتباس الحراري.
المطمب الثالث :جيود مصر لمواجية ظاىرة اإلحتباس الحراري.

المطمب األول
دور المنظمات الدولية في مواجية ظاىرة اإلحتباس الحراري.
أشار مؤتمر المناخ العالمي المنعقد سنة 5818ـ إلى أف آثار تغير المناخ عمى النظاميف العالمي واإلقميمي
ستبدأ بالظيور نياية القرف العشريف ,وأف تأثيرىا سيزداد قبؿ انتصاؼ القرف الحادي والعشريف ,لذا ازدادت
الجيود الدولية التخاذ التدابير البلزمة لمتغير المناخي مف خبلؿ عقد االتفاقيات المعنية بذلؾ ,وزاد االىتماـ
لدرجات قصوى بأف قامت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بمناقشة موضوع تغير المناخ في الجمعية العامة
لؤلمـ المتحدة عاـ 5899ـ؛ وأصدرت قرارىا بتشكيؿ الفريؽ الحكومي الدولي المعني بالتغير المناخي
(.)IPCC
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وتـ تشكيؿ ىذا الفريؽ بالتعاوف مع منظمة األرصاد الجوية ( )WMOوبرنامج األمـ المتحدة ( )UNEPلمقياـ
بإجراء البحوث العممية وتقييـ المعمومات المتعمقة بالتغير المناخي مف النوحي العممية والفنية واالقتصادية
واالجتماعية ,وقد توصؿ ىذا الفريؽ في سنة  5883ـ إلى أف ثمة تدابير ممكنة التنفيذ فنيا وفعالة بالقياس إلى
التكمفة لتقميؿ انبعاثات ثاني أكسيد الكربوف مف خبلؿ إجراءات وطنية واقميمية(.)54
وقد توصمت األمـ المتحدة في دورتيا الرابعة واألربعيف إلى إجماع دولي عمى الحاجة إلى إعداد إتفاقية إطارية
لتغير المناخ تنص عمى التزامات محددة عمى سبيؿ اإلستعجاؿ لمواجية التغيرات التي تط أر عمى البيئة
الطبيعية أو الحيوية مف جراء تغير المناخ والتي ليا آثار ضارة كبيرة عمى تكويف أو مرونة إنتاجية النظـ
االيكولوجي الطبيعية أو عمى عمؿ النظـ االجتماعية واالقتصادية وعمى صحة اإلنساف ورفاىيتة ,وكافة السبؿ
لمواجية ظاىرة اإلحتباس الحراري.
وقد تـ إعداد اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لتغير المناخ في مايو 5881ـ ,تييئة لعرضيا والتوقيع عمييا مف
قبؿ الدوؿ المشاركة في مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة والتنمية (قمة األرض) الذي انعقد في ريودي جانيرو في
الفترة مف  54-0يونيو عاـ 5881ـ ,ويأتي انعقاد (مؤتمر قمة األرض) مواكبا الحتفاؿ المجتمع الدولي
بمرور عشريف عاما عمى انعقاد أوؿ مؤتمر عالمي لمبيئة البشرية الذي انعقد في أستوكيمـ عاـ 5811ـ ,وقد
حضر مؤتمر قمة األرض  513رئيس دولة 519 ,مف ممثمي الحكومات ,وأكثر مف  53آالؼ موظؼ
حكومي ودولي ,عبلوة إلى أعداد كبيرة مف ممثمي الصحافة واإلعبلـ ,والعمماء ,ورجاؿ األعماؿ ,والمنظمات
غير الحكومية ,القادميف مف  511دولة ,ومف أدوار المنظمات الدولية لمواجية ظاىرة اإلحتباس الحراري ما
يمي-:
منظمة األمم المتحدة لمتنمية الصناعية (:)UNIDO
بدأت أعماؿ منظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية عاـ 5881ـ بالتعاوف مع أجيزة اتفاقية األمـ المتحدة
اإلطارية لتغير المناخ كوكالة دولية متخصصة بشئوف التنمية الصناعية لما تممكو مف وعي ألىمية اتفاقية
تغير المناخ ,ويتـ التعاوف بيف كمييما مف خبلؿ تشجيع التنمية الصناعية المستدامة ومراقبة إنبعاثات غازات
ثاني أكسيد الكربوف الناتجة عف المشاريع الصناعية ,ومحاولة استخداـ التقنيات الحديثة لمحد مف تمؾ
االنبعاثات الضارة بالبيئة.
( )54د /أماني أحمد مصطفى عبدالدايـ ,المرجع السابؽ ,ص.515
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كما تشارؾ تمؾ المنظمة في برنامج األمـ المتحدة لمبيئة لمحصوؿ عمى التكنولوجيا النظيفة ,وكذلؾ توفير
التدابير البلزمة لتقميؿ التموث الصناعي وتقديـ الدراسات المتعمقة بالتطوير وآلية التنمية النظيفة وذلؾ لمحفاظ
عمى البيئة.
كما يوجد تعاوف أيضا بيف منظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية ومنظمة التجارة العالمية في التغمب عمى
الصعوبات التي تواجو تطبيؽ بروتوكوؿ مونتريااؿ بشأف المواد المستنفدة لطبقة األوزوف عاـ 5890ـ ,حيث
أوجب ىذا البروتوكوؿ عدـ تجاوز مستوى االستيبلؾ واإلنتاج لممواد المستنفدة لؤلوزوف لحد معيف.
وقد تـ إدراج جميع بدائؿ مركبات الكربوف الكمورية فمورية في قائمة محددة ,واشتراط تقديـ تقارير سنوية عف
إنتاجيا واستيبلكيا ومبادئ توجييية صارمة الستخداميا ,إضافة إلى االتزاـ بالقضاء التدريجي عمييا خبلؿ
فترة محددة ,وتعتبر ىذه المواد أقؿ استنفادا لؤلوزوف ,إال أنيا منتجة لمواد كيميائية يتعيف القضاء عمييا خبلؿ
الفترة مف 1343 – 1313ـ.
دور منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (:)OECD
تشمؿ ىذه المنظمة الدوؿ الصناعية والمسئولة عف أكبر نسبة انبعاثات في العالـ ويقتضي تطبيؽ مبادئ
العدالة ,ووضع التزامات ,وترتيب مسؤوليات عمى ىذه الدوؿ تجاه المحافظة عمى البيئة والحد مف االنبعاثات
الح اررية ,وتتمثؿ ىذة الدوؿ في الواليات المتحدة األمريكية ,والياباف ,وكندا ,واستراليا ,وبمجيكا ,وىولندا,
والمممكة المتحدة ,والمانيا ,والدنمارؾ ,وسويسرا.
وتعد الواليات المتحدة األمريكية مف أكبر مموثي العالـ وذلؾ بالرغـ مف كبر سواحميا والتي مف الممكف أف
تتأثر بالظروؼ المناخية التي التي يسببيا اإلحتباس الحراري ,ومف بيف التدابير التي اتخذتيا ىذه المنظمة
لمحد مف ظاىرة اإلحتباس الحراري المبادرة الضريبية لحماية البيئة في المممكة المتحدة ,فقد أعمف عاـ 5888ـ
عف عدة إصبلحات ضريبية لحماية البيئة وتخفيض انبعاثات غازات االحتباس الحراري(.)51
وتتجو الدوؿ إلى الدعـ الزراعي ,فتنفؽ دوؿ المنظمة حوالي  001مميوف دوالر أمريكي سنويا لدعـ اإلنتاج
الزراعي ,فتعمؿ الدوؿ عمى زيادة المساحات الخضراء والتي تعمؿ عمى استيبلؾ الغازات الدفيئة المسببة
لئلحتباس الحراري.

( )51د /أماني أحمد مصطفى عبدالدايـ ,المرجع السابؽ ,ص.518
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جيود دول اإلتحاد األوربي:
تشكؿ انبعاثات دوؿ اإلتحاد األوربي  %1,9مف انبعاثات العالـ ,تمؾ النسبة ليست بالقميمة ,لذا تشجع معظـ
دوؿ اإلتحاد األوربي اتباع سياسات مف شأنيا تقميؿ انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لظاىرة اإلحتباس
الحراري؛ فسعت تمؾ الدوؿ إلى تطوير التكنولوجيا ,واإلتجاه لمصادر الطاقة المتجددة واإلعتماد عمييا حفاظا
عمى البيئة ,وتوسيع الغطاء النباتي.
جيود الدول ذات االقتصاد المتحول:
تعرؼ الدوؿ ذات االقتصاد المتحوؿ بأنيا الدوؿ التي خرجت مف عباءة الدوؿ النامية ليمر اقتصادىا بمرحمة
تحوؿ نحو التقدـ ,فاقتصاد تمؾ الدوؿ ال يمكف تصنيفو عمى أنو مف الدوؿ النامية وال مف االقتصاديات
المتقدمة ,فتمؾ االقتصاديات تمر بفترة انتقالية؛ ليذا ال تممؾ كامؿ القدرة عمى توجيو قضايا تغير المناخ,
وتحتاج إلى المساعدة في تكويف إمكانياتيا لضماف إنجازىا لتعيداتيا بموجب االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ
وبروتوكوؿ كيوتو الممحؽ بيا(.)51
دور منظمة الدول المصدرة لمنفط (:)OPEC
تـ إنشاء منظمة ( )OPECسنة 5813ـ مف مجموعة مف الدوؿ الكبرى المنتجة لمنفط بيدؼ توحيد السياسات
البترولية لمدوؿ األعضاء ,وتوفير أفضؿ السبؿ لممحافظة عمى مصالحيا مجتمعة ومنفردة(.)51
وقد أثر إنتاج البتروؿ في اقتصاديات دوؿ عربية (الخميج) ,وفي ظؿ ما تعانية منظمة أوبؾ مف انقسامات؛
فإف الدوؿ الصناعية ما زالت تمارس ضغوطيا عمى الدوؿ المنتجة لمنفط لمحصوؿ عميو بأرخص األسعار,
وفي الوقت نفسو يتـ العمؿ عمى الحصوؿ عمى الطاقة النظيفة المتجددة حفاظا عمى البيئة؛ وبيذا تتمكف الدوؿ
مف تطبيؽ بروتوكوؿ كيوتو الذي يمزـ األطراؼ بتخفيض االنبعاثات عمى المستوى الوطني ,مف خبلؿ زيادة

()51

Joy Hyvarinen< In defense of the Kyoto Protocol< Journal if the pace center of

Environmental< Legal Studies< Vol.4<n0 1.2000<p.2.

( )51د /جماؿ خطاب ,النظاـ القانوني لمنظمة الدوؿ المصدرة لمبتروؿ "أوبؾ" ,رسالة دكتوراة ,جامعة المنوفية ,1354 ,ص.19
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الغابات والمساحات الخضراء المستيمكة لغاز ثاني أكسيد الكربوف ,دوف اإلخبلؿ بمسيرة التنمية وآليات تطوير
تكنولوجيا الطاقة لمتحوؿ إلى األنواع المتجددة لمطاقة(.)59
وقد أكدت دراسات بأف الطاقة اإلنتاجية ألوبؾ لف تكفي لسد اإلحتياجات العالمية مف الطاقة وخصوصا بحموؿ
عاـ 1343ـ ,ومع المساعي الدولية لمحفاظ عمى البيئة مف خطر التموث واإلحتباس الحراري؛ دعى بروتوكوؿ
كيوتو الدوؿ األطراؼ في البروتوكوؿ إلى القياـ بفرض ضرائب عمى استيبلؾ الكربوف وعدـ تشجيع
الصناعات المضرة بالبيئة وقطع الدعـ المالي عف أي مشاريع ضارة بالبيئة.
دور منظمة التجارة العالمية:
تعمؿ منظمة التجارة العالمية عمى تنظيـ شؤوف التجارة بيف الدوؿ ,وقد بدأ نشاط ىذه المنظمة عاـ 5881ـ
لتحؿ محؿ اتفاقية الجات العالمية ( )GATTوالتي كانت تعتمد عمى التكتبلت اإلقميمية ,خاصة الواليات
المتحدة األمريكية والياباف واإلتحاد األوروبي ,وقد أصبحت منظمة التجارة العالمية اإلطار الوحيد لتنفيذ
االتفاقيات الدولية متعددة األطراؼ

(.)58

وقد أنشئت لجنة التجارة والبيئة  ,)C T E ( Committee Trade Environmentوىي لجنة تابعة لمنظمة
التجارة العالمية معنية بمناقشة مشاكؿ التجارة وتأثيرىا عمى البيئة في محاولة لمتوفيؽ بيف المصالح التجارية
المتضاربة وحماية البيئة.
إعالن نيروبي لسنة 0823م:
نص إعبلف نيروبي لسنة  5891ـ في المبدأ الرابع منو عمى أف اإلستراتيجية اإلنمائية الدولية لعقد األمـ
المتحدة اإلنمائي الثالث واقامة النظاـ االقتصادي الدولي الجديد مف أىـ الوسائؿ في الجيد المبذوؿ عمى
النطاؽ العالمي مف أجؿ عكس اتجاه التدىور البيئي ,فتدىور البيئة الناتج عف التنمية االقتصادية قد تؤدي إلى
عواقب وخيمة ال يمكف تداركيا.
مؤتمر ريو لسنة 0883م:

( )59د /حسيف عبداهلل ,آثار حماية البيئة عمى عوائد النفط العربي ,مجمة وجيات نظر ,الشركة المصرية لمنشر العربي والدولي,
العدد  ,1335 ,19ص.48

( )58د /صباح تعوش ,العرب ومنظمة التجارة العالمية ,1335 ,ص 1وما بعدىا.
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نص إعبلف قمة مؤتمر ريو لسنة 5881ـ عمى أ نو ينبغي عمى الدوؿ أف تتعاوف لمنيوض بنظاـ اقتصادي
دولي داعـ ومنفتح يؤدي إلى النمو االقتصادي والتنمية المستديمة في جميع البمداف ,وتحسيف معالجة مشاكؿ
تدىور البيئة ,وينبغي أف ال تكوف تدابير السياسة التجارية الموجية ألغراض بيئية وسيمة لتمييز تعسفي أو ال
مبرر لو أو لغرض تقييد مقنع عمى التجارة الدولية ,وينبغي تبلفي اإلجراءات التي تتخذ مف جانب واحد
لمعالجة التحد يات البيئية التي تعالج مشاكؿ بيئية عبر الحدود أو عمى نطاؽ العالـ مستندة قدر المستطاع إلى
توافؽ الدوؿ(.)13
فالنظاـ التجاري الدولي يجب أف يؤدي إلى تحقيؽ العدالة بيف الشعوب فضبل عف دعـ النمو االقتصادي لمدوؿ
لمتوصؿ إلى تحقيؽ التنمية المستديمة عمى أف ال يكوف النمو االقتصادي عمى حساب حماية موارد البيئة
والحفاظ عمى قدرتيا عمى التجدد التمقائي.
كما ينبغي أف يؤدي التقدـ االقتصادي بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية إلى التعامؿ مع مشكمة المناخ
بشكؿ أفضؿ عند اتخاذ تدابير الحد مف تأثيره.
ويجب تشجيع القطاع الخاص عمى تنفيذ المشاريع التي ال تضر البيئة ,واالشتراط عمييا اإلحتياط ومراعاة
حماية البيئة والحفاظ عمييا مف خبلؿ اتباع التكنولوجيا الحديثة لمحد مف إنبعاث الغازات الضارة بالبيئة.

المطمب الثاني
دور المؤتمرات الدولية لمتصدي لظاىرة اإلحتباس الحراري.
نستعرض في ىذا المطمب دور المؤتمرات الدولية لمتصدي لظاىرة اإلحتباس الحراري وذلؾ كما يمي:
مؤتمر ستوكيولم لمبيئة البشرية سنة 0893م:
عقد مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة البشرية سنة 5811ـ في ستوكيولـ ,ىدؼ ىذا المؤتمر إلى إيقاؼ التدىور
البيئي ,وصدر عف ىذا المؤتمر وثيقة ىامة تضمنت عدة مبادئ وتوجييات ليتوجب عمى الدوؿ إتباعيا لوقؼ

( )13المبدأ رقـ ( )50مف إعبلف قمة األرض لسنة 5881ـ.
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التدىور البيئي وما ينتج عنو مف آثار وخيمة؛ وكاف ىذا المؤتمر نتيجة لتبمور المفاىيـ القانونية لقانوف البيئة
الدولي ,وتتجسد أىمية المؤتمر في دعوتو لحماية موارد البيئة الطبيعية ,والتي تعد ممكا لئلنسانية(.)15
مؤتمر نيروبي سنة 0823م:
عقد مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة سنة 5891ـ في نيروبي ,وضع ىذا المؤتمر أسس ومبادئ محددة لمعبلقة بيف
اإلنساف والبيئة ,ومف مبادئ ىذا المؤتمر أنو عبر بشكؿ واضح عما يمحؽ البيئة مف تدىور وتغير المناخ,
إضافة إلى أف المؤتمر أوضح ما تقترفو يد البشرية مف اإلضرار بالبيئة والمياه والتصحر ,وما يمحؽ البيئة مف
أضرار بسبب التغيرات المناخية وثقب األوزوف وزيادة تركيز الغازات الدفيئة كثاني أكسيد الكربوف ,إضافة إلى
األمطار الحامضية وتموث البحار والمياة الداخمية واستعماؿ المواد الخطرة وانقراض أنواع مف النباتات
والحيوانات والتيديدات التي تمحؽ بالبشرية(.)11
الميثاؽ العالمي لمطبيعة سنة 0823م:
أصدرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عاـ 5891ـ الميثاؽ العالمي لمطبيعة والذي تضمف المبادئ األساسية
لحماية الطبيعة وتوازنيا والحفاظ عمى مواردىا الطبيعية لصالح األجياؿ الحاضرة والقادمة وذلؾ مف خبلؿ
اتخاذ تدابير مبلئمة عمى المستوى الدولي والوطني لحماية الطبيعة ودعـ التعاوف الدولي.
مؤتمر األمم المتحدة لمبيئة والتنمية لسنة 0883م:
عقد مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة والتنمية في الب ارزيؿ عاـ 5881ـ والذي صدر عنو إعبلف قمة األرض (إعبلف
ريو) وجدوؿ أعماؿ القرف  ,15ومبادئ حماية الغابات ,ومبادئ حماية الغبلؼ الجوي ,ونقؿ التكنولوجيا,
واالتفاقية اإلطارية لؤلمـ المتحدة لتغير المناخ ,واتفاقية التنوع البيولوجي ,ونتعرض فيما يمي سريعا لبعض
نتائج ىذا المؤتمر كما يمي:
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ ()UNCCC

تـ

التوقيع عمى ىذه االتفاقية في مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة والتنمية عاـ 5881ـ ,وتستيدؼ ىذه االتفاقية تنبيو

( )15د /سمير محمد فاضؿ ,االلتزاـ الدولي بعدـ تموث بيئة اإلنساف في ضوء اإلعبلف الصادر عف مؤتمر البيئة ,المجمة
المصرية لمقانوف الدولي ,العدد 5819 ,04ـ ,ص 111وما بعدىا.

( )11د /أماني أحمد مصطفى عبدالدايـ ,المرجع السابؽ ,ص.130
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البشرية بالمخاطر الناجمة عف تغير المناخ وارتفاع درجات الح اررة ,كما تضع نظاما لمسيطرة عمى انبعاث
الغازات الدفيئة في الجو لمستوى دوف المساس بالنظاـ المناخي العالمي ,وىو المستوى الذي كاف سائدا عاـ
5883ـ ,وحددت االتفاقية عاـ  1333كميمة زمنية لموصوؿ إلى ىذا المستوى.
أجندة القرن الحادي والعشرين:
ىي وثيقة تشمؿ خطة تفصيمية تتعمؽ بمكافحة الفقر والحفاظ عمى اإلنساف وصحتو وبيئتو وكذلؾ الحفاظ عمى
موارد المياه العذبة وحث الحكومات عمى التنمية المستديمة(.)10
إعالن قمة األرض (إعالن ريو) حول البيئة والتنمية لسنة 0883م:
ىي وثيقة اختيارية تحتوي عمى مبادئ تعبر عف حقوؽ الدوؿ ومسئولياتيا في مجاؿ التنمية ورفاىية الشعوب,
ومف بيف تمؾ المبادئ حؽ الكائنات البشرية في الحياة في بيئة نظيفة وسميمة ومنتجة ,وذلؾ بالتوافؽ والتناسؽ
مع الطبيعة ,وأف متطمبات التنمية لؤلجياؿ الحالية ال ينبغي أف تضر أو تنقص مف متطمبات واحتياجات البيئة
والتنمية لؤلجياؿ في المستقبؿ ,وحؽ الدوؿ في استغبلؿ ثرواتيا الطبيعية بشرط عدـ اإلضرار بالبيئة خارج
حدودىا اإلقميمية ,واعترؼ اإلعبلف بالعبلقة الوثيقة بيف التقدـ االقتصادي وحماية البيئة(.)14
إعالن المبادئ المتعمقة بالغابات:
ىي وثيقة إلدارة الغابات والمحافظة عمييا ,وذلؾ حيث أف الغابات تساىـ في تحقيؽ التوازف البيئي ,وتمتص
الغازات المنبعثة مف األنشطة اإلنسانية والتي تعمؿ عمى إحداث ظاىرة اإلحتباس الحراري والتغير المناخي.
اتفاقية األمم المتحدة لمتنوع الحيوي:
تستيدؼ ىذه اإلتفاقية قياـ الدوؿ بإعداد النماذج البلزمة لممحافظة عمى التنوع الحيوي ,عمى أف تراعى أف
تكوف المزايا النابعة مف التنوع الحيوي متمتعة بالحماية بصورة عادلة ,ويقع عمى عاتؽ الدوؿ المتقدمة اإللتزاـ

()23

https://ar.wikipedia.org/wiki

( )14د /سعيد سالـ جويمي ,المرجع السابؽ ,ص.54
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بالمحافظة عمى التنوع الحيوي والتنمية المستدامة لو ,أما الدوؿ النامية فيي معنية باليدؼ الثالث ليذه االتفاقية
وىو االقتساـ العادؿ لممزايا التي يمكف الحصوؿ عمييا مف الموارد الحيوية(.)11
لجنة األمم المتحدة لمتنمية المستدامة:
أنشئت ىذه المجنة عاـ 5881ـ بوصفيا إحدى المجاف الفنية لممجمس االقتصادي واالجتماعي ,ومف مياـ ىذه
المجنة متابعة تنفيذ أجندة القرف  ,15واعبلف ريو الخاص بالبيئة والتنمية ,واعبلف المبادئ المتعمؽ بالغابات,
واإلىتماـ بإقامة حوار يستيدؼ إيجاد أنصار لمتنمية المستدامة مع الحكومات ,والمجتمع الدولي.
وقد عممت مجموعة مف المنظمات الدولية والتي تمارس أنشطة متعمقة بالمناخ العالمي بإنشاء برنامج عمؿ
مشترؾ مف أجؿ المناخ ,وىذه المنظمات ىي-:
منظمة األمـ المتحدة لؤلغذية والزراعة ( ,)FAOالمركز الدولي لئلتحادات العممية ,منظمة األمـ المتحدة
لمتربية والعموـ والثقافة ( ,)UNESCOوالمجنة المنبثقة عنيا المعنية بشئوف المحيطات ,ومنظمة الصحة
العالمية ,ومنظمة األرصاد الجوية.
وبرنامج عمؿ المناخ ىو إطار شامؿ لمعمؿ المتكامؿ لمختمؼ البرامج المناخية ,بما يساىـ في تحديد وتقدير
المتغيرات المناخية ,ويستيدؼ ىذا البرنامج قياـ الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية
الحكومية بتعزيز مساىمتيـ في البرامج الوطنية والدولية المتعمقة بالمناخ ,وذلؾ مف خبلؿ القياـ بعدة مياـ
ومنيا ما يمي-:
-

تحقيؽ التقدـ في مجاؿ عمـ المناخ والتنبؤ بو.

-

تحقيؽ خدمات مناخية في إطار التنمية المستدامة.

-

تقويـ أثر التغيرات المناخية واالستراتيجيات المواجية ليا.

-

رصد ومبلحظة النظاـ المناخي.
(.)11

وتعد ىذه المحاور األربعة (العمـ ,الخدمة ,التقويـ ,المبلحظة) حجر الزاوية في موضوع المناخ العالمي

(http//www.UNFC.org/resource/docs.html )11
( )11د /سعيد سالـ جويمي ,المرجع السابؽ ,ص.51
وانظر أيضا:

http://www.iisd.ca/linkages/climate/ba/index.html
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وعقدت األمـ المتحدة عدة مؤتمرات بشأف تغيير المناخ واإلحتباس الحراري وذلؾ خبلؿ السنوات السابقة,
كمؤتمر بانكوؾ بتايبلند عاـ 1355ـ ,ومؤتمر ديرباف سنة 1355ـ بجنوب أفريقيا ,ومؤتمر بوف بشأف تغير
المناخ عاـ 1351ـ بألمانيا ,ومؤتمر وارسو عاـ 1350ـ ببولندا ,ومؤتمر ليما سنة 1354ـ
اتفاقية باريس لممناخ
تعد اتفاقية "باريس لممناخ" والتي وقعت عمييا  584دولة ومنيـ مصر مف االتفاقيات اليامة؛ فنادت بمجموعة
مف اإلجراءات والق اررات المتعمقة بالمناخ ,وأبرزىا تعيد المجتمع الدولى بحصر ارتفاع درجة ح اررة األرض
وابقائيا "دوف درجتيف مئويتيف" ,قياسا بعصر ما قبؿ الثورة الصناعية ,وبمتابعة الجيود لوقؼ ارتفاع الح اررة
عند  5,1درجة مئوية ,والسعى لتقميص انبعاثات الغازات المسببة لبلحتباس الحرارى ,واتخاذ إجراءات لمحد مف
استيبلؾ الطاقة واالستثمار فى الطاقات البديمة واعادة تشجير الغابات ,والسعى لوضع آلية مراجعة كؿ 1
سنوات لمتعيدات الوطنية.
مؤتمر المناخ 3109م
اختتـ مؤتمر األمـ المتحدة لممناخ في دورتو الثالثة والعشريف أعمالو في مدينة بوف وسط ألمانيا ,وبحسب
البياف الختامي لممؤتمر ,فإف ممثمي  581دولة مشاركة في المؤتمر اتفقوا عمى المساىمة المالية في تأسيس
صندوؽ تابع لؤلمـ المتحدة لتخفيؼ عواقب التغيير المناخي في الدوؿ النامية ,كما جرى االتفاؽ عمى إجراء
مراجعة شاممة لمساىمات جميع الدوؿ في إطار مكافحة التغيير المناخي ,العاـ المقبؿ.
واتفؽ المشاركوف عمى وضع خطة لدعـ الشفافية في ممؼ مكافحة المناخ ,وتقديـ كؿ الدوؿ تقري ار عف مستوى
التزاميا بواجباتيا ,في مسعى إلى التمكف مف قياس انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربوف في كؿ دولة عمى حده,
ورغـ ذلؾ ,قالت منظمة "السبلـ األخضر" وىي منظمة دولية غير حكومية معنية بحماية المناخ ,في بياف اف
المشاركيف في المؤتمر "افتقروا لمشجاعة والحماس ,لوضع آليات واضحة لتنفيذ اتفاقية باريس لممناخ"
(.(1351
فيما قالت منظمتا "الرعاية" و"الخبز مف أجؿ العالـ" ,وىما منظمتاف دوليتاف غير حكوميتاف معنياف بتقديـ
العوف لمناس في المناطؽ األشد فقرا ,في بيانيف منفصميف إنو ال توجد حتى اليوـ التزامات قوية وممموسة
بمكافحة عواقب تغيير المناخ في الدوؿ األكثر فق ار ,ومف المقرر أف تعقد الدورة ( )14مف المؤتمر العاـ
الحالي في مدينة كاتوفيسو البولندية.
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ودعت "اتفاقية باريس" إلى العمؿ عمى الحد مف انبعاثات الغازات وخاصة ثاني أكسيد الكربوف ,عف طريؽ
التحوؿ إلى استخداـ الطاقة النظيفة بدال مف المحروقات وأبرزىا الفحـ ,مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ االتفاقية وىو
خفض زيادة درجة ح اررة األرض إلى درجتيف مئويتيف.

()11

ونخمص مما سبؽ؛ أف منظمة األمـ المتحدة قد بذلت جيودا حثيثة في مجاؿ الحد مف ظاىرة اإلحتباس
الحراري ,وعقدت الكثير مف المؤتمرات واالجتماعات عمى الصعيد الدولي بغية الوصوؿ لسبؿ الحد مف ظاىرة
اإلحتباس الحراري وذلؾ مف خبلؿ أجيزتيا ,واستحداث أجيزة أخرى لمحد مف تمؾ الظاىرة ,كالييئة الحكومية
الدولية المعنية بتغير المناخ.
وتبقى كؿ المحاوالت العالمية لمحد مف ظاىرة اإلحتباس الحراري دوف صدى فعاؿ عمى أرض الواقع ,وغير
مثمرة بالطريقة المأمولة ,ما لـ تتخذ خطوات فعمية وتطبيؽ التوصيات النظرية لمحد مف انبعاثات الغازات
الدفيئة وتحجيـ ظاىرة اإلحتباس الحراري.

المطمب الثالث
جيود مصر في مواجية ظاىرة اإلحتباس الحراري
يتفاوت حجـ االنبعاثات الضارة في البمداف العربية ,فترتفع المستويات في الدوؿ المنتجة لمبتروؿ والمصدرة لو,
فنجد تمؾ النسبة مرتفعة في دوؿ الخميج ,وأيضا في مصر والجزائر ,ويمثؿ حجـ االنبعاثات مف المنطقة
العربية  ,%4,1واف كانت تمؾ النسبة ليست مرتفعة بالمقارنة بمناطؽ أخرى في العالـ إال أنيا تزيد مف ظاىرة
اإلحتباس الحراري لما تمثمو انبعاثات غازات الميثاف وأكسيد النتروجيف مف تفاقـ تمؾ الظاىرة.
وأشارت تقارير ودراسات عدة وباألخص تقرير التنمية اإلنسانية 1339/1331ـ إلى أف مصر والسوداف ولبناف
ودوؿ شماؿ أفريقيا ىي الدوؿ األكثر تأث ار بتغير المناخ ,ذلؾ أف اإلحتباس الحراري الناجـ عف ارتفاع درجة
ح اررة األرض ثبلث أو أربع درجات سيرفع منسوب سطح البحر نحو متر واحد مخمفا وراءه ستة مبلييف نازح

(http://enb.iisd.org/vol12/enb12692a.html )27
http://www.iisd.ca/linkages/climate/ba/index.html
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في مصر ,إضافة إلى فيضانات تغمر  4133كييمو متر مربع مف األراضي الزراعية في الدلتا ,إضافة إلى
الخسائر المادية الفادحة التي تقدر بمميارات الدوالرات(.)19
أيضا لمتغير المناخى عمى مصر ,أعدتو المجنة الدولية لمتغيرات
كما حذر تقرير دولى آخر ,مف آثار كارثية ً

المناخية ,وأكد أف التغير المناخى يمكف أف يؤدى إلى نوع مف عدـ االستقرار الناتج عف انعداـ القدرة عمى
الزراعة فى العديد مف األماكف التى ستتأثر باالنعكاسات المترتبة عمى التغير المناخى مثؿ ارتفاع درجة الح اررة
وارتفاع منسوب البحر ,وىو ما سيؤدى بدوره إلى ىجرة السكاف لتمؾ األماكف والبحث عف أماكف أخرى سواء
داخؿ مصر أو خارجيا ,وسنوضح فيما يمي جيود مصر لمحد مف ظاىرة اإلحتباس الحراري ,وذلؾ كما يمي-:
الجيود المصرية لمواجية ظاىرة اإلحتباس الحراري
تمثؿ الدلتا في مصر  %1,1مف اجمالي مساحة مصر ,ويقطف تمؾ المساحة ثمث عدد السكاف ,ووفقا
لدراسات حديثة لمبنؾ الدولي فإنو في حالة ذوباف الجميد في جريف الند غرب القطب الشمالي سيؤدي إلى
ارتفاع مستوى البحر المتوسط إلى نحو خمسة أمتار؛ وسيؤدي ذلؾ إلى تدمير المنطقة ,وحتى في أكثر
الحاالت تفاؤال فإف أي ارتفاع ولو طفيؼ سيؤدي إلى غرؽ مناطؽ بالكامؿ وتكبد الببلد آثار بيئية واقتصادية
وخيمة(.)18
وقد بات الطقس متطرفا ,ما بيف الصقيع الحاد والعواصؼ الترابية والح اررة المرتفعة ,لتشيد محافظات أمطا ار
غزيرة وترتفع األمواج ومحافظات أخرى تشيد سيوال وعواصؼ ترابية ,وىو ما يطمؽ عميو خبراء المناخ تأثيرات
"التغير المناخى" ,وآخرىا العاصفة الترابية التي ضربت مصر يوـ  19مارس .1359
واستشعرت مصر بمخاطر التغيرات المناخية ,خبلؿ أعماؿ قمة المناخ فى باريس منذ عاميف ,عندما أشار
مطالبا باتفاؽ عادؿ وواضح
الرئيس المصري لمخاطر زيادة درجة ح اررة األرض أكثر مف درجة ونصؼ مئوية,
ً
فيما يتعمؽ بالحفاظ عمى المناخ وضرورة التوصؿ التفاؽ دولى يضمف تحقيؽ ىدفا عالميا يحد مف االنبعاثات

الضارة.

( )19د /أماني أحمد مصطفى ,المرجع السابؽ ,ص.110
(http://www.fco.gov.uk )18
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وطالبت مصر المجتمع الدولى بدعـ جيودىا فى مساىماتيا الطموحة لمواجية التغير المناخى والتركيز عمى
الدوؿ النامية فيما يتعمؽ بتغييرات المناخ وتوفير  533مميار دوالر سنويا لمتصدى لمتغييرات المناخية بحموؿ
عاـ  1313ومضاعفتو بعد ذلؾ.
وقد حذر الرئيس مف تأثير التغيرات المناخية قائبل" :اليوـ نحف أماـ لحظة فارقة فى العالـ ألنو يشيد تحديات
متزايدة ,مما يتطمب تكاتفا دوليا لتحقيؽ آماؿ شعوبنا لمتوصؿ التفاؽ دولى طموح ومتوازف لمواجية تحديات
المناخ ,وافريقيا األكثر تضر ار مف تغير المناخ وأى تدابير نحو تقميؿ مخاطر تغيرات المناخ البد أف تشمميا".
وعمى الصعيد المحمى ,اىتـ الرئيس خبلؿ مؤتمر الشباب ,فى شرـ الشيخ ,بمستقبؿ تغير المناخ بالعالـ وتأثيره
عمى مصر ,وعرض خبللو وزير البيئة ,المشاريع التى تـ إنجازىا منذ حديث الرئيس خبلؿ "قمة باريس
لممناخ" ,ومنيا مشروع الستبداؿ وسائؿ النقؿ القديمة بأخرى حديثة تعمؿ بالغاز الطبيعى ,وترشيد الطاقة
وأبرزىا استخداـ الغاز فى األتوبيسات والتاكسيات القديمة بدال مف البنزيف ,ومراجعة قانوف البيئة الستحداث
التغييرات المناخية ,وأعمف أف المستخدـ مف مصادر الطاقة البلزمة لمكيرباء مف الطاقة الجديدة والمتجددة فى
حدود  ,%1وسيرتفع لػ %13بحموؿ  ,1311و %41بحموؿ  ,1301وأف مشروعات الطرؽ والعاصمة اإلدارية
الجديدة ومشروع الػ  5.1مميوف فداف ,ومشروعات عديدة تعمؿ عمى حماية سواحؿ الدلتا مف أثار التغييرات
المناخية ,وكميا فى إطار حماية مصر مف التغيرات المناخية.
وتتخد مصر عددا مف السبؿ لمتخفيؼ مف مخاطر التغيرات المناخية ,يقوؿ الدكتور مجدى عبلـ ,الخبير
البيئى" :بدء استخداـ الطاقة الشمسة فى الزراعة والصناعة والكيرباء ,واستخداـ طاقة الرياح ,كبديؿ لموقود
األحفورى ,وىى طاقة وفيرة وقابمة لمتجدد ,وتغير نظـ الرى بطريقتيف الرش أو التنقيط ,والبدء باستخداـ
السيارات الكيربائية وىى التى تعمؿ بطاقة الييدروجيف وتعمؿ باستخداـ الطاقة الكيربائية ,وتشجيع العمارة
الخضراء ,وىى العمارة صديقة البئية وتستخدـ فييا عوامؿ بناء مف الحجارة التى ال تضر بالبيئة ,وىى نموذج
جيد فى تقميؿ انبعاث الغازات ,وتعمؿ عمى تقمؿ استخدامات التكييؼ واإلضاءة وترشيد استيبلؾ الكيرباء".
وال بد أف يتـ إنشاء ىيئة قومية ,مجمس وطنى لرصد الخسائر المتوقعة ,واعداد كيفية التكيؼ ,ثـ كيفية تخفيؼ
االنبعاثات الصادرة عنا ,وتبدأ اآلف و ازرة الزراعة فى تنفيذ المشروع التجريبى لمتكيؼ مع آثار المناخ فى
لبنا أكثر.
القطاع الزراعى ,بحيث يتـ توزيع بذور تتحمؿ الجفاؼ لمزراعة ,وماعز يتحمؿ الجفاؼ ,ويعطى ً
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دور مصر لمتكيؼ
فى إطار سعى مصر لمتكيؼ ,استضافت أعماؿ المؤتمر الػ 59لصندوؽ المناخ األخضر ,نياية العاـ
نموا "الصندوؽ
الماضى ,لمناقشة ما يقرب مف 51
ً
مشروعا ً
مقدما لدوؿ إفريقيا ,وأمريكا البلتينية ,والدوؿ األقؿ ً
األخضر لممناخ تابع لؤلمـ المتحدة وييدؼ إلى مساعدة الدوؿ النامية عمى مكافحة تغير المناخ ,ويمعب
الصندوؽ دو ار محوريا فى خطة تـ االتفاؽ عمييا عاـ  ,1338ومف خبللو الدوؿ الغنية بموجبيا بمنح الدوؿ
النامية  533مميار دوالر سنويا مف الموارد العامة والخاصة لمكافحة انبعاثات الكربوف".
وحصمت مصر عمى تمويؿ حتى اآلف مف صندوؽ المناخ األخضر 433 ,مميوف دوالر لصالح قطاع الكيرباء
والطاقة المتجددة فى مصر ,لتنفيذ مشروعات منيا تحسيف التكيؼ مع التغيرات المناخية فى الساحؿ الشمالى
والدلتا ,المزمع تنفيذه مف خبلؿ و ازرة الموارد المائية والرى بالتعاوف مع برنامج األمـ المتحدة اإلنمائى بإجمالى
 05,4مميوف دوالر ,وييدؼ إلى إنشاء أنظمة حماية بطوؿ  18كـ لؤلراضى المنخفضة فى سواحؿ دلتا نير
النيؿ الميددة بالغرؽ ,نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر المصاحب لظاىرة التغيرات المناخية.
كما حصمت مصر عمى تمويميف لمشروعيف لمطاقة لصالح و ازرة الكيرباء كمنحة تمويمية تقدر بػ 011مميوف
دوالر ,وىما مشروع "برنامج توسيع نطاؽ تمويؿ المناخ لدى القطاع الخاص" ,مف خبلؿ المؤسسات المحمية
بالتعاوف مع و ازرة الكيرباء والطاقة لمتوسع فى تمويؿ مشروعات تخفيؼ االنبعاثات فى شكؿ قروض ميسرة
لمقطاع الخاص لمدخوؿ فى مجاؿ الطاقة الجديدة والمتجددة ,و"مشروع اإلطار التمويمى لمطاقة المتجددة" فى
مصر ,حيث ييتـ المشروعاف بالتخفيؼ مف آثار التغيرات المناخية مف خبلؿ إحبلؿ مصادر الطاقة التقميدية
بالجديدة والمتجددة لتقميؿ االنبعاثات الناتجة.
وبذلؾ تكوف مصر قد حصمت عمى  % 13مف إجمالى ما تـ تخصيصو مف صندوؽ المناخ األخضر لمدوؿ
النامية ,فى شكؿ منح وقروض ,باإلضافة إلى  0مبلييف دوالر مف المقرر الحصوؿ عمييـ إلعداد الخطة
الوطنية لمتكيؼ ,عمما بأف إجمالى المنصرؼ مف صندوؽ المناخ األخضر حتى اآلف ىو  1,1مميار دوالر
عمى  10مشروعا لجميع الدوؿ
التشريعات البيئية
أصدرت مصر العديد مف التشريعات البيئية ,كالقوانيف الخاصة بحماية البيئة المائية ,مثؿ قانوف صرؼ
المخمفات السائمة عمى شبكات الصرؼ الصحي والمسطحات المائية رقـ  80لسنة 5811ـ والئحتو التنفيذية
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بقرار و ازرة اإلسكاف رقـ  148لسنة 5811ـ ,والقرار الجميوري رقـ  003لسنة 5811ـ بإنشاء المجنة العميا
لممياه ,وكذلؾ القانوف رقـ  94لسنة 5891ـ والمعني بحماية نير النيؿ والمجاري المائية مف التموث.
وقد أصدرت مصر قوانيف لحماية البيئة اليوائية ,كالقانوف رقـ  15لسنة 5811ـ ,والقرار الوزاري رقـ  15لسنة
5811ـ ,والقرار الوزاري رقـ  914لسنة 5818ـ بشأف إنشاء المجنة العميا لحماية البيئة مف التموث ,والقرار
الوزاري رقـ  41لسنة 5813ـ والذي حدد النسب التي ال يجوز أف يتعداىا التموث داخؿ أجواء العمؿ وفي
الجو العاـ الخارجي مف غازات وأبخرة وأتربة وجسيمات عالقة ,والقرار الوزاري رقـ  143لسنة 5818ـ بإضافة
مستوى التموث السنوي في الجو العاـ مف غاز ثاني أكسيد الكربوف ,والقانوف رقـ  501لسنة 5895ـ ,والقانوف
رقـ  18لسنة  5813ـ في شأف تنظيـ العمؿ باإلشعاعات المؤينة والوقاية مف أخطارىا ,وقرار وزير الصحة
رقـ  444لسنة  5811ـ بشأف تنظيـ العمؿ في اإلشعاعات المؤينة ,وقرار وزير الصناعة رقـ  093لسنة
 5891ـ لضماف أف ال يترتب عمى استخداـ التكنولوجيا الحديثة تموث لمبيئة ,والقانوف رقـ  09لسنة 5811ـ,
والقرار الوزاري رقـ  504لسنة 5819ـ والخاص بالمخمفات الصمبة ,والقانوف رقـ  4لسنة 5884ـ بشأف بعض
السموكيات الخاطئة المضرة بالبيئة والئحتة التنفيذية الصادرة مف رئيس مجمس الوزراء بالقرار رقـ  009لسنة
5881ـ ,وقرار وزير الزراعة رقـ  100لسنة 5889ـ في شأف مبيدات اآلفات الزراعية.

()03

وفي مجاؿ الحد مف ظاىرة اإلحتباس الحراري قامت مصر باتخاذ عدة خطوات عممية لمحد مف ظاىرة
اإلحتباس الحراري ,ومف تمؾ اإلجراءات ما يمي-:
وزارة الدولة لشؤون البيئة
تـ تكميؼ أوؿ وزير متفرغ لشؤوف البيئة عاـ 5881ـ ,ىدؼ تمؾ الو ازرة استراتيجي يتمثؿ في إدخاؿ البعد
البيئي في جميع السياسات ,الخطط ,البرامج القومية ,وسمبيات وسموؾ المجتمع ,كما تيدؼ و ازرة البيئة إلى
حماية موارد البيئة الطبيعية ,والتنوع البيولوجي ,والتراث الثقافي والتاريخي في إطار التنمية المتواصمة ,إضافة
إلى العمؿ عمى خفض معدالت التموث والمحافظة عمى البيئة والصحة العامة واالرتقاء بنوعية الحياة (,)05
وتعتمد سياسة وزارة البيئة في مصر عمى-:
 تعميؽ مفاىيـ المشاركة والتنسيؽ والتعاوف المجتمعي لخدمة البيئة.( )03د /أماني أحمد مصطفى ,المرجع السابؽ ,ص 111وما بعدىا.
()05

http://www.eeaa.gov.eg/arabic/main/about.asp
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 تطبيؽ أحكاـ القانوف رقـ  4لسنة 5884ـ. تطوير السياسة البيئية. دعـ نظـ اإلدارة البيئية المستخدمة . تنمية المحميات البيئية وتطويرىا وحماية التنوع البيولوجي. دعـ القدرة المؤسسية لجياز شؤوف البيئة ودوره في األقميـ والمحافظات.دور جياز شؤون البيئة
أنشئ جياز شؤوف البيئة برئاسة مجمس الوزراء بموجب القانوف رقـ  4لسنة 5884ـ ,ويختص بالمياـ التالية:
 إعداد الخطط القومية لحماية البيئة. إعداد خطة الطوارئ البيئية ضد الكوارث. إعداد مشروعات القوانيف المتعمقة بالبيئة. تنفيذ المشروعات التجريبية. إعداد سياسات التدريب البيئي وخططو. الموافقة عمى المعدالت والنسب البلزمة لضماف عدـ تمويث البيئة. صياغة أسس واجراءات تقييـ التأثير البيئي لممشروعات. اإلشراؼ عمى صندوؽ حماية البيئة وتنميتيا.وفي إطار الجيود المصرية لمحفاظ عمى البيئة واستقرار المناخ والحد مف ظاىرة اإلحتباس الحراري؛ قامت
مصر باتخاذ عدة تدابير ,ومنيا (:)01
 التصديؽ عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمتغيرات المناخية. إصدار القانوف رقـ  4لسنة 5884ـ. التصديؽ عمى بروتوكوؿ كيوتو ,وتشكيؿ المجنة الوطنية آللية التنمية النظيفة عاـ 1331ـ. قياـ و ازرة الكيرباء والطاقة في مصر بعمؿ مشروعات عديدة في مجاؿ الطاقة المتجددة (الرياح,الشمس ,الماء.)... ,
 تنفيذ العديد مف المشروعات لحماية البيئة والحفاظ عمى البيئة مف مخاطر اإلحتباس الحراري.( )01د /أماني أحمد مصطفى ,المرجع السابؽ ,ص 113وما بعدىا.
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 إنشاء وحدة التغيرات المناخية بجياز شئوف البيئة المصري عاـ 5881ـ. تقديـ مصر تقرير اإلببلغ الوطني األوؿ إلى سكرتارية اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لمتغيراتالمناخية ,ويوضح في ىذا التقرير مدى تأثر مصر بالتغيرات المناخية ,وردود ذلؾ عمى البيئة ,وذلؾ
عاـ 5888ـ.
 التوقيع عمى بروتوكوؿ كيوتو ,والذي يفرض عمى الدوؿ الكبرى الصناعية تقميؿ انبعاثاتيا مف الغازاتالدفيئة والمسببة لظاىة اإلحتباس الحراري وذلؾ عاـ 5888ـ ,والتصديؽ عميو عاـ 1331ـ ليدخؿ
حيز التنفيذ.
 إنشاء المجنة الوطنية آللية التنمية النظيفة بالقرار الوزاري رقـ  40لسنة 1331ـ ,والمكتب المصريآللية التنمية النظيفة بالقرار الوزاري رقـ  41لسنة 1331ـ ,والمجنة الوطنية لمتغيرات المناخية بقرار
رئيس مجمس الوزراء رقـ  111لسنة 1331ـ.

الفصل الثاني
القواعد القانونية الدولية لحماية البيئة من ظاىرة اإلحتباس الحراري
تساىـ معظـ دوؿ العالـ عمى حماية البيئة مف ظاىرة اإلحتباس الحراري ,ومف سبؿ تمؾ المساىمات التزاـ
الدوؿ ببعض القواعد القانونية واالتفاقيات الدولية التي مف شأنيا الحفاظ عمى البيئة ,كاتفاقية فيينا بشأف حماية
طبقة األوزوف سنة 5891ـ وبروتوكوؿ مونتريااؿ بشأف المواد المستنفدة لطبقة األوزوف سنة 5891ـ ,وكذلؾ
اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لمتغيرات المناخية سنة 5881ـ والمنبثؽ عنيا بروتوكوؿ كيوتو لسنة 5881ـ
لتقميؿ انبعاثات الغازات المسببة لئلحتباس الحراري ,وسوؼ نتعرض لتمؾ الجيود في مبحثيف بإيجاز بما يثري
البحث ويمقي الضوء عمى تمؾ الجيود ,وذلؾ كما يمي:
المبحث األوؿ :اتفاقية فيينا بشأف حماية طبقة األوزوف سنة 5891ـ ,وبروتوكوؿ مونتريااؿ 5891ـ.
المبحث الثاني :اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لمتغيرات المناخية سنة 5881ـ ,وبروتوكوؿ كيوتو لسنة
5881ـ.
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المبحث األول
اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة األوزون سنة 0821م
وبروتوكول مونترياال 0829م.
بعد إكتشاؼ الحقائؽ العممية التي أثبتت عبلقة بعض المواد الكيميائية المصنعة بإستنزاؼ طبقة األوزوف ,فقد
تزايدت الجيود الداعية إلى ضرورة إيجاد حؿ مناسب ليذه المشكمة التي تيدد جميع أشكاؿ الحياة عمى كوكب
األرض( ,)00ونتج عف تمؾ الجيود إبراـ اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزوف في عاـ 5891ـ ,والتي اتفقت مف
خبلليا الدوؿ األطراؼ عمى ضرورة التعاوف مف أجؿ حماية طبقة األوزوف ووقؼ استنزافيا ,وكذلؾ التأكيد
عمى ضرورة إيجاد بروتوكوؿ يحدد التزامات الدوؿ بشأف إنتاج واستخداـ المواد المستنفدة لطبقة األوزوف ,وقد
توجت الجيود العالمية في ىذا الشأف بإقرار بروتوكوؿ مونتريااؿ بشأف المواد المستنفدة لطبقة األوزوف في عاـ
5891ـ ,والذي دخؿ حيز التنفيذ في يناير مف عاـ 5898ـ (.)04
وقد أكدت ديباجة االتفاقية عمى أنو :واذ أف الدوؿ تدرؾ التأثير الضار المحتمؿ عمى الصحة البشرية وعمى
البيئة مف جراء حدوث تعديؿ في طبقة األوزوف ,واذ تشير إلى األحكاـ ذات الصمة مف إعبلف مؤتمر األمـ
المتحدة لمبيئة البشرية ,وخاصة المبدأ ( )15الذي ينص عمى أف «لمدوؿ ,وفقا لميثاؽ األمـ المتحدة ومبادئ
()33

وقد وجد أف عدداً مف المواد الكيميائية الشائعة االستخداـ يضر بشدة بطبقة األوزوف .مركبات اليالوكربونات ىي مواد

كيميائية ترتبط فييا ذرة كربوف أو أكثر بذرة واحدة أو أكثر مف اليالوجيف (الفمور ,الكمور ,البروـ أو اليود) .وعادة ما تكوف
اليالوكربونات التي تحتوي عمى البروـ أعمى بكثير مف استنفاد األوزوف مف تمؾ التي تحتوي عمى الكمور .والمواد الكيميائية التي
صنعيا اإلنساف والتي وفرت معظـ الكمور والبروـ مف أجؿ استنفاد طبقة األوزوف ىي بروميد الميثيؿ وكموروفورـ الميثيؿ ورابع
كموريد الكربوف وأسر المواد الكيميائية المعروفة باسـ اليالونات ومركبات الكربوف الكمورية فمورية ومركبات
الييدروكموروفموروكربوف.
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القانوف الدولي ,الحؽ السيادي في استغبلؿ مواردىا الخاصة عمبل بسياساتيا البيئية الخاصة ,وعمييا مسؤولية
ضماف أال تسبب األنشطة التي تقع داخؿ واليتيا أو تحت سيطرتيا ضر اًر لبيئة الدوؿ األخرى أو لبيئة مناطؽ
تقع خارج حدود واليتيا الوطنية» ,واذ تأخذ في اعتبارىا ظروؼ البمداف النامية واحتياجاتيا ,واذ تضع في
اعتبارىا ما يجري مف عمؿ ودراسات داخؿ كؿ مف المنظمات الدولية ,والوطنية ,وبوجو خاص خطة العمؿ
العالمية لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة ,بشأف طبقة األوزوف ,واذ ال يغيب عف باليا أيضا التدابير االحتياطية
لحماية طبقة االوزوف التي اتخذت بالفعؿ عمى الصعيديف الوطني والدولي ,واذ تدرؾ أف تدابير حماية طبقة
األوزوف مف التعديبلت الناجمة عف األنشطة البشرية تتطمب تعاوناً وعمبلً دولييف ,وينبغي أف تبنى عمى
االعتبارات العممية والتقنية ذات الصمة ,واذ تدرؾ أيضا الحاجة إلى إجراء مزيد مف البحث والرصد المنتظـ
لمواصمة تطوير المعرفة العممية بطبقة األوزوف واآلثار الضارة المحتممة الناجمة عف حدوث تعديؿ فييا ,وقد
عقدت العزـ عمى حماية الصحة البشرية والبيئة مف اآلثار الضارة الناجمة عف حدوث تعديبلت في طبقة
األوزوف؛ اتفقت الدوؿ عمى نصوص االتفاقية.
وتعد اتفاقية فيينا 5891ـ لحماية طبقة األوزوف اإلتفاقية اإلطارية ,فيي وثيقة ليا ىدؼ ,وال تضع قواعد
تفصيمية ,بؿ تقيـ إطار دستوري أو تأسيسي ينتج ىذه القواعد.
وتنص المادة الثانية مف تمؾ اإلتفاقية عمى اإللتزامات العامة الواقعة عمى عاتؽ أطراؼ اإلتفاقية فنصت عمى
أف :تتخذ األطراؼ التدابير المناسبة  ,وفقاً ألحكاـ ىذه اإلتفاقية وأحكاـ البروتوكوالت السارية ,التي ىي أطراؼ
فييا ,مف أجؿ حماية الصحة البشرية والبيئة مف اآلثار الضارة التي تنجـ أو يرجح أف تنجـ عف األنشطة
البشرية التي تحدث تعديبلً في طبقة األوزوف ,وتحقيقاً ليذه الغاية عمى األطراؼ  ,وطبقاً لموسائؿ المتاحة ليا
وإلمكانياتيا أف تقوـ بما يمي:
(أ)

التعاوف عف طريؽ الرصد المنظـ والبحث وتبادؿ المعمومات مف أجؿ زيادة تفيـ وتقييـ آثار

األنشطة البشرية عمى طبقة األوزوف وآثار تعديؿ طبقة األوزوف عمى الصحة البشرية وعمى البيئة.
(ب)

اتخاذ التدابير التشريعية أو اإلدارية المناسبة ,والتعاوف مف أجؿ تنسيؽ السياسات المناسبة

لمراقبة أو تحديد أو خفض أو منع األنشطة البشرية ,التي تقع في نطاؽ واليتيا ,أو تحت سيطرتيا,
إذا ما اتضح أف ليذه األنشطة ,أو مف المرجح أف تكوف ليا  ,آثار ضارة ناجمة عف حدوث تعديؿ أو
رجحاف حدوث تعديؿ في طبقة األوزوف.
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(ج)

التعاوف مف أجؿ وضع تدابير واجراءات ومعايير متفؽ عمييا لتنفيذ ىذه اإلتفاقية بغية إعتماد

بروتوكوالت ومرفقات.
(د) التعاوف مع الييئات الدولية المختصة مف أجؿ تنفيذ ىذه اإلتفاقية والبروتوكوالت التي ىي طرؼ
فييا ,تنفيذاً فعاالً.
-1

ال تؤثر أحكاـ ىذه االتفاقية ,بأي حاؿ مف األحواؿ ,عمى حؽ األطراؼ في أف تعتمد ,طبقاً لمقانوف
الدولي ,تدابير محمية إضافية لمتدابير المشار إلييا في الفقرتيف  5و  1أعبله ,كما ال تؤثر ىذه األحكاـ
عمى التدابير المحمية اإلضافية ,التي اتخذىا بالفعؿ طرؼ ما ,شريطة أال تتعارض ىذه التدابير مع
التزاماتيا بموجب ىذه اإلتفاقية.

-0

يكوف تطبيؽ ىذه المادة عمى أساس االعتبارات العممية والتقنية ذات الصمة .

كما تتعيد األط ارؼ في اإلتفاقية بأف تشجع أو تنشئ ,حسب االقتضاء ,مباشرة أو عف طريؽ ىيئات دولية
مختصة ,وآخذة في كامؿ اعتبارىا التشريعات الوطنية واألنشطة ذات الصمة عمى الصعيديف الوطني والدولي,
برامج مشتركة أو تكميمية لمرصد المنتظـ لحالة طبقة األوزوف والبارامترات األخرى ذات الصمة وفؽ ما ىو
مبيف تفصيبلً في المرفؽ األوؿ.
وتتعيد األطراؼ بأف تتعاوف ,مباشرة أو عف طريؽ ىيئات دولية مختصة ,لضماف تجميع األبحاث وبيانات
الرصد والتحقؽ مف صحتيا ونقميا عف طريؽ مراكز البيانات العالمية المناسبة وذلؾ عمى نحو منتظـ وفي
حينو ,وتعمؿ األطراؼ عمى تسييؿ وتشجيع تبادؿ المعمومات العممية ,والتقنية ,واالجتماعية االقتصادية,
والتجارية ,والقانونية ذات الصمة بيذه االتفاقية ,وذلؾ عمى النحو المبيف تفصيبلً في المرفؽ الثاني ,وتقدـ ىذه
المعمومات إلى الييئات التي تتفؽ عمييا األطراؼ ,وعمى أي مف ىذه الييئات ,التي تتمقى معمومات يعتبرىا
الطرؼ المقدـ ليا سارية ,ضماف عدـ إفشاء ىذه المعمومات وتجميعيا ,عمى نحو يكفؿ حماية سريتيا قبؿ
إتاحتيا لكؿ األطراؼ.
بروتوكول مونترياال:

اف اليدؼ الرئيسي لبروتوكوؿ مونتريااؿ ىو حماية طبقة األوزوف مف خبلؿ اتخاذ

تدابير لمراقبة اإلنتاج العالمي واستيبلؾ اإلجمالي لممواد المستنفدة لبلوزوف ,مع االبقاء عمى اليدؼ النيائي
المتمثؿ في القضاء عمى ىذه المواد عف طريؽ تطوير المعارؼ العممية والتكنولوجية البديمة.
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كما يتمحور بروتوكوؿ مونتريااؿ حوؿ عدة مجموعات مف المواد المستنفدة لؤلوزوف ,والتي تـ تصنيفيا
لمجموعات مف المواد الكيميائية وفقا لمعائمة الكيميائية المدرجة تحتيا في مرفقات نص بروتوكوؿ مونتريااؿ,
ويتطمب ىذا البروتوكوؿ العمؿ لمقضاء عمى ما يقرب مف مائة مف المواد الكيميائية في عدة فئات ,وتحدد
المعاىدة لكؿ مجموعة مف ىذه المواد جدوالً زمنياً لمتخمص التدريجي مف إنتاجيا واستيبلكيا ,وذلؾ بيدؼ
القضاء عمييا في نياية المطاؼ تماما.
والجدوؿ الزمني الذي حدده بروتوكوؿ مونتريااؿ ينطبؽ عمى استيبلؾ المواد المستنفدة لؤلوزوف ,ويتـ تعريؼ
االستيبلؾ بأنو مجموع الكميات المنتجة والمستوردة منقوص منيا الكميات التي يتـ تصديرىا في أي سنة مف
السنوات مف نفس المواد ,اضافة الى المواد التي تـ التحقؽ مف التخمص منيا وتدميرىا.
كما اف خفض نسبة االستخداـ لمدة معينة متعمؽ بنسبة استخداـ ىذه المادة خبلؿ العاـ الواحد ,فالبروتوكوؿ ال
يحظر استخداـ المواد الخاضعة لمرقابة المعاد تدويرىا أو الموجودة خارج مواعيد التخمص التدريجي(.)01
وىناؾ بعض االستثناءات القميمة لبلستخدامات األساسية حيث لـ يتـ العثور عمى بدائؿ مقبولة ,عمى سبيؿ
المثاؿ ,في أجيزة االستنشاؽ بالجرعات المقننة المستخدمة لعبلج الربو وغيرىا مف مشاكؿ في الجياز التنفسي
أو اجيزة اطفاء الحرائؽ الناجمة عف الماسات الكيربائية المستخدمة في الغواصات والطائرات.
تنفيذ بروتوكول مونترياال
اف التقدـ في تنفيذ بروتوكوؿ مونتريااؿ يتـ بوتيرة جيدة في البمداف المتقدمة والبمداف النامية عمى السواء ,وقد تـ
االل تزاـ بجميع الجداوؿ الزمنية لمتخمص التدريجي مف المواد المستنفذة لطبقة األوزوف ,وحتى قبؿ الموعد
المحدد في بعض الحاالت ,وفي ضوء التقدـ المطرد المحرز في إطار البروتوكوؿ ,صرح األميف العاـ األسبؽ
لؤلمـ المتحدة كوفي عناف في عاـ  1330اف بروتوكوؿ مونتريااؿ" واحد مف أنجح المعاىدات الدولية حتى
اآلف" .ويشارؾ الكثيروف وجية نظره عمى نطاؽ واسع في المجتمع الدولي.
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وتـ تركي ز االىتماـ في البداية عمى المواد الكيميائية ذات الضرر العالي المسببة إلستنفاد األوزوف بما في ذلؾ
مركبات الكربوف الكمورية فمورية واليالونات ,وكاف الجدوؿ الزمني لمتخمص التدريجي مف مركبات الكربوف
الييدروكمورية فمورية أكثر استرخاء بسبب ضعؼ إمكانية ىذه المواد عمى استنفاد األوزوف ,كما جرى استخداـ
ىذه المواد كبدائؿ انتقالية لممركبات الكربوف الكمورية فمورية.
وتـ عرض جدوؿ زمني لمتخمص التدريجي مف مركبات الييدروكموروفموروكربوف في عاـ  5881عمى البمداف
المتقدمة والنامية بغرض تجميد التداوؿ بيذه المواد نيائيا في عاـ  ,1351والتخمص النيائي مف ىذه المواد
بحموؿ عاـ  1303في البمداف المتقدمة وفي عاـ  1343في البمداف النامية.
وفي عاـ  , 1331قررت األطراؼ الموقعة عمى بروتوكوؿ مونتريااؿ تسريع الجدوؿ الزمني لمتخمص التدريجي
مف مركبات الييدروكموروفموروكربوف لكؿ مف البمداف المتقدمة والبمداف النامية عمى السواء.
وقد توصمت األطراؼ في بروتوكوؿ مونتريااؿ بشأف المواد المستنفدة لطبقة األوزوف إلى اتفاؽ في اجتماعيا
الثامف والعشريف لؤلطراؼ في  51أكتوبر  1351في كيغالي ورواندا لمتخمص التدريجي مف مركبات الكربوف
الييدروفمورية.
وفي سبتمبر  ،3118أصبحت اتفاقية فيينا وبروتوكول مونترياال أول معاىدتين في تاريخ األمم المتحدة
لتحقيؽ التصديؽ العالمي.

المبحث الثاني
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لمتغيرات المناخية سنة 0883م
وبروتوكول كيوتو لسنة 0889م.
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغير المناخي :يرمز ليا  UNFCCCمف United Nation
 ,Framework Convention on Climate Changeوىي اتفاقية دولية َّ
صدؽ عمييا  585بمداً والتزمت
تمؾ البمداف بوضع استراتيجيات وطنية لمواجية االحترار العالمي.
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االلتزامات بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (:)26
تحدد اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ إطا اًر عاماً لمجيود الدولية الرامية إلى التصدي لمتحدي
الذي يمثمو تغير المناخ ,وتنص االتفاقية عمى أف ىدفيا النيائي ىو تثبيت تركيزات غازات اإلحتباس الحراري
في الغبلؼ الجوي عند مستوى يحوؿ دوف إلحاؽ ضرر بالنظاـ المناخي ,وتحظى االتفاقية بعضوية عالمية
تقريباً؛ فحتى يونيو  1331كاف  585بمداً قد َّ
صدؽ عمييا ,وىذه البمداف يشار إلييا باسـ "أطراؼ االتفاقية".
اإلبالغ عن االنبعاثات
اتفقت األطراؼ في االتفاقية عمى عدد مف االلتزامات لمتصدي لتغير المناخ؛ إذ يجب عمى جميع األطراؼ أف
تعد وبصفة دورية تقري اًر يسمى "الببلغات الوطنية" ,وىذه الببلغات الوطنية يجب أف تحتوي عمى معمومات
عف انبعاثات غازات االحتباس الحراري في ذلؾ الطرؼ ,وأف تصؼ الخطوات التي اتخذىا وما يعتزـ اتخاذه
مف خطوات لتنفيذ االتفاقية.
البرامج الوطنية
تقتضي االتفاقية مف جميع األطراؼ تنفيذ برامج وتدابير وطنية لمتحكـ في انبعاثات غازات االنحباس الحراري
والتكيؼ مع تأثيرات تغير المناخ ,واتفقت األطراؼ أيضاً عمى تشجيع استحداث واستخداـ تكنولوجيات ال تمحؽ
ضر اًر بالمناخ ,والتثقيؼ والتوعية العامة بشأف تغير المناخ وتأثيراتو ,واإلدارة المستدامة لمغابات وغيرىا مف
النظـ اإليكولوجية التي يمكف أف تؤدي إلى إزالة غازات االحتباس الحراري مف الغبلؼ الجوي ,والتعاوف مع
األطراؼ األخرى في ىذه األمور.
التزامات البمدان الصناعية
تقع التزامات إضافية عمى عاتؽ البمداف الصناعية ,التي تسمى أطراؼ المرفؽ األوؿ بموجب االتفاقية ,وىذه
األطراؼ اتفقت أصبلً عمى االضطبلع بسياسات وتدابير بيدؼ محدد ىو إعادة حجـ انبعاثاتيا مف غازات
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االحتباس الحراري إلى المستويات التي كانت عمييا في عاـ  5883بحموؿ عاـ  ,1333ويجب أيضاً عمى
األطراؼ المدرجة في المرفؽ األوؿ تقديـ ببلغات وطنية أكثر توات اًر ويجب أف تقدـ عمى حدة تقارير سنوية عف
انبعاثاتيا الوطنية مف غازات االحتباس الحراري.
ويجب أيضاً عمى البمداف المتقدمة األغنى (التي تسمى األطراؼ المدرجة في المرفؽ الثاني) تشجيع وتيسير
نقؿ التكنولوجيات غير الضارة بالمناخ إلى البمداف النامية والى البمداف التي تمر اقتصاداتيا بمرحمة انتقاؿ,
ويجب أيضاً أف تقدـ موارد مالية لمساعدة البمداف النامية عمى تنفيذ التزاماتيا عف طريؽ مرفؽ البيئة العالمية,
الذي يمثؿ اآللية المالية لبلتفاقية ,عف طريؽ القنوات الثنائية أو القنوات األخرى المتعددة األطراؼ.

()01

انضمام مصر
وقعت مصر عمى اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لتغير المناخ ( United Nation Framework
 )Convention on Climate Change UNFCCCفي  ,5881/1/8والتي دخمت حيز التنفيذ في
.5884/0/15

()09

ونصت المادة الثالثة مف اإلتفاقية عمى مجموعة مف المبادئ ,فتنص عمى أف" :تسترشد األطراؼ ,في
اإلجراءات التي تتخذىا لبموغ ىدؼ االتفاقية وتنفيذ أحكاميا ,بما يمي ,في جممة أمور:
-5تحمي األطراؼ النظاـ المناخي لمنفعة أجياؿ البشرية الحاضرة والمقبمة ,عمى أساس اإلنصاؼ ,ووفقاً
لمسؤولياتيا المشتركة ,واف كانت متباينة ,وقدرات كؿ منيا ,وبناء عمى ذلؾ ,ينبغي أف تأخذ البمداف المتقدمة
األطراؼ مكاف الصدارة في مكافحة تغير المناخ واآلثار الضارة المترتبة عميو.
-1يولى االعتبار التاـ لبلحتياجات المحددة والظروؼ الخاصة لمبمداف النامية األطراؼ ,وال سيما تمؾ
المعرضة بشكؿ خاص لمتأثر بالنتائج الضارة الناجمة عف تغير المناخ ,وال سيما البمداف النامية األطراؼ التي
ّ

سيتعيف عمييا أف تتحمؿ عبئاً غير متناسب أو غير عادي بمقتضى االتفاقية.

(http://unfccc.int/index.html )01
()09
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-0تت خذ األطراؼ تدابير وقائية الستباؽ أسباب تغير المناخ أو الوقاية منيا أو تقميميا إلى الحد األدنى
ولمتخفيؼ مف آثاره الضارة ,وحيثما توجد تيديدات بحدوث ضرر جسيـ أو غير قابؿ لئلصبلح ,ال ينبغي
التذرع باالفتقار إلى يقيف عممي قاطع كسبب لتأجيؿ اتخاذ ىذه التدابير ,عمى أف يؤخذ في االعتبار أف
السياسات والتدابير المتعمقة بمعالجة تغير المناخ ينبغي أف تتسـ بفعالية الكمفة ,بما يضمف تحقيؽ منافع
عالمية بأقؿ كمفة ممكنة ,ولتحقيؽ االقتصادية ,وأف تكوف  ذلؾ ,ينبغي أف تأخذ ىذه السياسات والتدابير في
االعتبار مختمؼ السياقات االجتماعية شاممة ,وأف تغطي جميع مصادر ومصارؼ وخزانات غازات الدفيئة
ذات الصمة ,والتكيؼ ,وأف تشمؿ جميع القطاعات االقتصادية ,ويمكف تنفيذ جيود تناوؿ تغير المناخ بالتعاوف
بيف األطراؼ الميتمة.
-4لؤلطراؼ حؽ تعزيز التنمية المستدامة وعمييا ىذا الواجب ,وينبغي أف تكوف السياسات والتدابير,
المتخذة لحماية النظاـ المناخي مف التغير الناجـ عف نشاط بشري ,مبلئمة لمظروؼ المحددة لكؿ طرؼ ,كما
ينبغي ليا أف تتكامؿ مع برامج التنمية الوطنية ,مع مراعاة أف التنمية االقتصادية ضرورية التخاذ تدابير لتناوؿ
تغير المناخ.
-1ينبغي أف تتعاوف األطراؼ لتعزيز نظاـ اقتصادي دولي مساند ومفتوح يفضي إلى نمو اقتصادي مستداـ
وتنمية مستدامة لدى جميع األطراؼ ,وال سيما البمداف النامية األطراؼ ,ومف ثـ يتيح ليا المزيد مف القدرة عمى
تناوؿ مشاكؿ تغير المناخ ,وينبغي أال تكوف التدابير المتخذة لمكافحة تغير المناخ ,بما في ذلؾ التدابير
المتخذة مف جانب واحد ,وسيمة لتمييز تعسفي أو غير مبرر أو تقييد مقنع لمتجارة الدولية".
بروتوكول كيوتو لسنة 0889م
بروتوكوؿ كيوتو ( ,)Kyoto Protocolيمثؿ ىذ البروتوكوؿ خطوة تنفيذية التفاقية األمـ المتحدة المبدئية
بشأف التغير المناخي ( ,)UNFCCC or FCCCونص ىذا البروتوكوؿ عمى التزامات قانونية لمحد مف
انبعاث أربعة مف الغازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربوف ,والميثاف ,وأكسيد النيتروس ,وسداسي فموريد الكبريت),
ومجموعتيف مف الغازات (ىيدروفموروكربوف ,والييدروكربونات المشبعة بالفمور ( ))perfluorocarbonالتي
تنتجيا الدوؿ الصناعية "المرفؽ األوؿ" ,ونصت أيضا عمى التزامات عامة لجميع البمداف األعضاء ,واعتبا ار
مف عاـ  1339ـ ,صادؽ  590طرفا عمى االتفاقية ,التي كاف قد اعتمد استخداميا في  55ديسمبر 5881
في كيوتو في الياباف ,والتي دخمت حيز التنفيذ في  51فبراير .1331
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ووافقت الدوؿ الصناعية في إطار بروتوكوؿ كيوتو عمى خفض االنبعاث الكمي لمغازات الدفيئة بنحو ٪1,1
مقارنة بعاـ  ,5883وألزـ االتحاد األوروبي بتخفيض قدره  ,٪ 9والواليات المتحدة بنسبة  ,%1والياباف بنسبة
 ,٪ 1وروسيا بنسبة  .٪ 3وسمحت المعاىدة بزيادة انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة  ٪ 9ألستراليا و ٪53
آليسمندا.
ويتضمف اتفاؽ كيوتو مجموعتيف مف االلتزامات المحددة تحقيقاً لممبادئ العامة التي أقرتيا اتفاقية األمـ المتحدة
اإلطارية بشأف تغير المناخ ,تتضمف المجموعة األولى االلتزامات التي تتكفؿ بيا جميع األطراؼ المتعاقدة ,في
حيف تختص المجموعة الثانية بمجموعة االلتزامات التي تتحمميا الدوؿ المتقدمة حياؿ الدوؿ النامية.
وتكفؿ األطراؼ المدرجة في المرفؽ األوؿ مف اإلتفاقية ,منفردة أو مجتمعة ,أالّ يتعدى مجمؿ مكافئ ثاني
أكسيد الكربوف البشري المصدر النبعاثاتيا مف الغازات الدفيئة المدرجة في المرفؽ عف الكميات المسندة إلييا,
المحسوبة وفقا اللتزاماتيا بالحد مف االنبعاثات ,وخفضيا كميا ,بغية خفض انبعاثاتيا اإلجمالية مف مثؿ ىذه
الغازات بخمسة في المائة عمى األقؿ دوف مستويات عف  5883في فترة االلتزاـ الممتدة مف  1339الى
. 1351
االلتزامات في بروتوكول كيوتو لسنة 0889م.
وفيما يختص بااللتزامات التي تتكوف منيا المجموعة األولى فإنو يمكف القوؿ أف البروتوكوؿ يمزـ الدوؿ الموقعة
عميو بقائمة محددة مف االلتزامات ال يتـ التفرقة فييا بيف الدوؿ المتقدمة والدوؿ النامية ,فيي التزامات مشتركة
تتكفؿ بتنفيذىا كافة األطراؼ المتعاقدة .ىذه االلتزامات ىي :
-5قياـ  09دولة متقدمة بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة لتأثير الدفيئة وذلؾ بنسب تختمؼ مف دولة
ألخرى ,عمى أف يجرى ىذا التخفيض خبلؿ فترة زمنيو محددة تبدأ في عاـ  1339وتستمر حتى عاـ .1351
-1الحفاظ عمى مستودعات الغازات الدفيئة  sinks and reservoirsكالغابات ,والعمؿ عمى زيادتيا مف أجؿ
امتصاص انبعاثات الغازات الدفيئة  Green House Gasesالمسببة لظاىرة التغير المناخى.
 -0إقامة نظـ ومناىج بحث لتقدير انبعاثات الغازات الدفيئة ,وكذلؾ دراسة اآلثار السمبية الناجمة عنيا,
والتبعات االقتصادية واالجتماعية لمختمؼ سياسات مواجية المشكمة.
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-4التعاوف الفعاؿ في مجاالت تطوير التعميـ وبرامج التدريب والتوعية العامة في مجاؿ التغير المناخى بما
ييدؼ إلى تقميؿ انبعاثات الغازات الدفيئة.
-1العمؿ عمى إنتاج وتطوير تقنيات صديقة لمبيئة مف خبلؿ التركيز عمى األنواع األقؿ استيبلكا في الوقود,
وبالتالى أقؿ مف حيث احتراؽ الوقود وانبعاثات الغازات الضارة.
وبما أف نص المادة  51مف البرتوكوؿ قد أجاز لؤلطراؼ تحديد المبادئ التوجييية والقواعد الخاصة باالتجار
في اإلنبعاثات ,فإنو قد تـ االتفاؽ عمى ما يمي(:)11
 -5الغرض مف اإل تجار في وحدات خفض اإلنبعاثات ىو تمكيف أي طرؼ مدرج في المرفؽ األوؿ مف نقؿ
جزء مف الكمية المسندة إليو إلى طرؼ آخر مدرج في نفس المرفؽ ,وىذا إذا كاف الطرؼ الناقؿ قد تمكف
بوفائو اللتزاماتو مف الحد مف إنبعاثاتو أو خفضيا إلى حد يتجاوز التزامو بالحد مف اإلنبعاثات وخفضيا ,األمر
الذي ينتج عنو توافر جزء لـ يستعمؿ مف الكمية المسندة إليو ,والذي يمكف نقمو إلى طرؼ آخر مدرج في
المرفؽ األوؿ يسعى إلى حيازة جزء مف كمية مسندة لتغطية عجز إنبعاثات محمية تتجاوز الكمية المسندة
إليو(.)19
 -1إف اإلتجار في وحدات خفض اإلنبعاثات بموجب المادة  51ىو فقط لحساب عمميات النقؿ والحيازة
ألجزاء الكميات المسندة لغرض الوفاء بااللتزامات ,وال يمكف أف ينشأ عف ىذا اإلتجار أي حؽ أو سند ممكية
أو استحقاؽ ألي طرؼ كاف.
 -0يجب أف تسترشد األطراؼ في اإلجراءات التي تتخذىا لتحقيؽ غرض اإلتجار في وحدات خفض
اإلنبعاثات بالمادة  1مف االتفاقية ,وبالمبادئ الواردة في المادة  0مف نفس االتفاقية ,باإلضافة إلى جممة
اإلعتبارات األخرى التي تـ تناوليا ضمف آلية التنمية النظيفة ,وىذا كاإلنصاؼ والشمولية والشفافية.
-4

يجوز ألي طرؼ مدرج في المرفؽ األوؿ ,وبشرط أف يكوف مؤىؿ لممشاركة في اإلتجار في وحدات
خفض اإلنبعاثات أف يفوض كياناتو القانونية بنقؿ أو حيازة وحدات خفض اإلنبعاثات بموجب المادة
.51
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-1

عمى كؿ طرؼ مدرج في المرفؽ األوؿ ,ويكوف خاضعا اللتزاـ تحديد أو خفض كمي لئلنبعاثات,
ويشارؾ في اآلليات وفؽ المواد  51 ,51 ,1مف البروتوكوؿ أف ينشئ سجبل وطنيا لضماف دقة حساب
وحدات خفض اإلنبعاثات الخاصة بو (.)08

انسحاب الواليات المتحدة من إتفاقية باريس لممناخ

()43

مما الشؾ فيو أف قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب االنسحاب مف اتفاقية باريس سيعقد جيود العالـ في
تحقيؽ األىداؼ التي وضعيا لنفسو بموجب االتفاقية المذكورة ,والتي تتمخص في تجنيب ارتفاع درجات الح اررة
بأكثر مف درجتيف مئويتيف ,فالواليات المتحدة مسؤولة عف  51في المئة مف مجموع االنبعاثات الكربونية
عالميا ,ولكنيا ايضا مصدر رئيسي لمتمويؿ والتكنولوجيا التي تعتمد عمييا الدوؿ النامية في محاربة ارتفاع
درجات الح اررة ,كما أف ىناؾ موضوع القيادة األخبلقية التي قررت الواليات المتحدة التخمي عنيا؛ سيكوف لذلؾ
عواقب لمجيود الدبموماسية األمريكية األخرى التي ال عبلقة ليا بالمناخ ,فقرار ترامب "خطأ تاريخي سينظر
اليو احفادنا بحزف صادـ وحيرة حوؿ كيفية اف يكوف زعيـ عالمي جاىبل الى ىذه الدرجة بالواقع ومتخميا عف
األخبلؽ".
الخاتمة
أسفرت الدراسة في الصفحات السابقة عف أف المجتمع الدولي بدأ ييتـ بمشكمة تغير المناخ وارتفاع درجة
الح اررة ,فظاىرة اإلحتباس الحراري تمثؿ واحدة مف أخطر المشاكؿ البيئية لما ينتج عنيا مف أضرار بيئية
جسيمة ,ومف تمؾ األضرار ما توصمت إليو الدراسات مف خطر إرتفاع درجة ح اررة العالـ ما بيف ()431-5.1
( )08سبلمة طارؽ عبد الكريـ الشعبلف ,الحماية الدولية لمبيئة مف ظاىرة االحتباس الحراري ,منشورات الحمبي الحقوقية ,بيروت,
الطبعة األولى , 1353 ,ص.513 :
()43

اتفاؽ باريس (بالفرنسية )Accord de Paris :أو "كوب  "15ىو أوؿ اتفاؽ عالمي بشأف المناخ .جاء ىذا االتفاؽ

عقب المفاوضات التي عقدت أثناء مؤتمر األمـ المتحدة  15لمتغير المناخي في باريس في  .1351حسب لوراف فابيوس الذي

قدـ مشروع االتفاؽ النيائي في الجمسة العامة ,فإف ىذا االتفاؽ مناسب ودائـ ومتوازف وممزـ قانونيا .صدؽ عمى االتفاؽ مف قبؿ
كؿ الوفود  581الحاضرة في  51ديسمبر .1351
ييدؼ االتفاؽ إلى احتواء االحترار العالمي ألقؿ مف  1درجات وسيسعى لحده في  5.1درجة .سيتـ إعادة النظر في األىداؼ
المعمنة بعد خمس سنوات ,وأىداؼ خفض االنبعاثات ال يمكف استعراضيا عمى نحو أعمى .ووضع كحد أدنى قيمة  533مميار

دوالر أمريكي كمساعدات مناخية لمدوؿ النامية سنويا وسيتـ إعادة النظر في ىذا السعر في 1311ـ عمى أقصى تقدير.
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درجة مئوية؛ مما يسبب آثار بيئية خطيرة عمى الحياة البشرية جميعيا ,وىذا ما دفع العالـ لمتحرؾ لمواجية تمؾ
الظاىرة.
النتائج:
مف خبلؿ البحث توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج ,أىميا ما يمي-:
 -5عدـ إعتماد دوؿ العالـ عمى التنمية المستديمة كقاعدة أساسية إلستغبلؿ الموارد الطبيعية مما
أدى إلى التدىور البيئي وتفاقـ ظاىرة اإلحتباس الحراري.
 -1أكدت الدراسة بأف ظاىرة اإلحتباس الحراري تمثؿ مشكمة عالمية عابرة لمحدود ,وال تقتصر
عمى دولة محددة ,بؿ أف العواقب ستكوف وخيمة عمى العالـ أجمع.
 -0مف أىـ الجي ود الدولية لمواجية ظاىرة اإلحتباس الحراري اتفاقية فيينا بشأف حماية طبقة
األوزوف سنة 5891ـ ,وبروتوكوؿ مونتريااؿ سنة 5891ـ ,وكذلؾ إتفاقية األمـ المتحدة
اإلطارية لمتغيرات المناخية سنة 5881ـ ,وكذلؾ بروتوكوؿ كيوتو لسنة 5881ـ.
 -4أدانت الدراسة موقؼ الواليات المتحدة األمريكية إلنسحابيا مف إتفاقية باريس لممناخ بالرغـ مف
مسئوليتيا عف مسؤولة عف  51في المئة مف مجموع االنبعاثات الكربونية عالميا
التوصيات:
توصمت الدراسة إلى عدة توصيات ,ومنيا ما يمي-:
-5

حث جميع دوؿ العالـ عمى التعاوف لمحد مف ظاىرة اإلحتباس الحراري ,واإلنضماـ لئلتفاقيات
الدولية واإلقميمية التي تيدؼ لحماية البيئة ,والتصديؽ عمى تمؾ اإلتفاقيات.

-1

مناشدة دوؿ العالـ لمجوء الى التنمية المستديمة ,والطاقة النظيفة ,حفاظا عمى البيئة.

-0

عمى كؿ دوؿ العالـ سف التشريعات الصارمة حفاظا عمى البيئة ,وتوقيع أقصى العقوبات عمى
المتسببيف في تموث البيئة ,وتفعيؿ دور اإلعبلـ والمناىج الدراسية وكؿ مؤسسات الدولة
لمتوعية البيئية.

-4

توصي الدراسة بإنشاء ىيئة خاصة باتفاقية األمـ المتحدة لمتغير المناخي تختص بالنظر في
مخالفات الدوؿ لقواعد الحد مف اإلحتباس الحراري.
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الفيرس
الموضوع

رقم الصفحة

مقدمو

0

الفصل األول :التعريؼ بظاىرة اإلحتباس الحراري والجيود الدولية

2

المبحث األوؿ :التعريؼ بظاىرة اإلحتباس الحراري.

2

المطمب األوؿ :مفيوـ اإلحتباس الحراري.

2

المطمب الثاني :أسباب حدوث ظاىرة اإلحتباس الحراري

1

المبذولة لمواجيتيا.

المطمب الثالث :اآلثار الناتجة عف ظاىرة اإلحتباس الحراري
المبحث الثاني :الجيود الدولية المبذولة لمواجية ظاىرة اإلحتباس الحراري.
المطمب األوؿ :دور المنظمات الدولية في مواجية ظاىرة اإلحتباس

الحراري.

6
2
2

المطمب الثاني :دور المؤتمرات الدولية لمتصدي لظاىرة اإلحتباس الحراري.

02

المطمب الثالث :جيود مصر لمواجية ظاىرة اإلحتباس الحراري.

02

الفصل الثاني :القواعد القانونية الدولية لحماية البيئة مف ظاىرة

32

المبحث األوؿ :اتفاقية فيينا بشأف حماية طبقة األوزوف 5891ـ

31

المبحث الثاني :اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لتغيير المناخ عاـ 5881ـ

38

اإلحتباس الحراري.

وبرتوكوؿ مونتريااؿ بشأف المواد المستنفدة لطبقة األوزوف 5891ـ.
وبرتوكوؿ كيوتو الممحؽ بيا عاـ 5881ـ.
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المؤىػل
الدراسات العميا

 دكتوراه في الحقوؽ جامعة المنوفية ،تخصص قانون المرافعات المدنية والتجارية وعنوان الرسالة(نطاؽ والية القضاء الوطني عمى األجانب – دراسة مقارنة )

 ماجستير القانوف الدولى عاـ 2012كميو الحقوؽ _ جامعو المنوفية -ماجستير حقوؽ االنساف عاـ 2014كميو الحقوؽ _ جامعو المنوفية

 دبموـ القانوف الخاص عاـ 2011كميو الحقوؽ _ جامعو المنوفية دبموـ القانوف الدولى عاـ 2012كميو الحقوؽ _ جامعو المنوفية دبموـ حقوؽ االنساف عاـ 2014كميو الحقوؽ _ جامعو المنوفية -محاـ حر منذ عاـ 2010

الخبػػػرات

خبرات العمل الحكومي

 العمؿ بو ازرة التمويف والتجارة الداخمية بمديرية التمويف والتجارة الداخمية بمحافظة المنوفية الفترة مف يونيو 1354حتى ديسمبر . 1351

 -العمؿ

بالييئة القومية لمتأمينات اإلجتماعية صندوؽ العامميف بقطاع األعماؿ العاـ والخاص بمنطقة

المنوفية منذ ديسمبر  1351حتى اآلف .
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