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  )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  
  الطاقةلجنة 

  السابعةالدورة 
  2009فبراير /شباط 6-5بيروت، 

  
  من جدول األعمال المؤقت )ب( 5البند 

  
  دور قطاع الطاقة في مواجهة اآلثار المحتملة لتغير المناخ

  
  لتجارة االنبعاثات جاذبة منطقة اإلسكوا كسوق نهج لترويج

  من خالل آلية التنمية النظيفة
  

  موجـز

اً على بلد 159في إطار السعي إلى تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة في مختلف أنحاء العالم، اتفق   
، 1997إصدار ما سمي بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في عام 

كانون  10إلى  1وذلك أثناء ثالث مؤتمر لألطراف في االتفاقية، الذي عقد في كيوتو، اليابان في الفترة من 
هي في امية للبلدان الصناعية والبلدان التي وتضمن بروتوكول كيوتو أهدافاً إلز . 1997ديسمبر /األول

في المائة من  5بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة لديها بما ال يقل عن  مرحلة االنتقال إلى االقتصاد السوقي
وأسس البروتوكول ثالث آليات لمساعدة  . 2012- 2008، في فترة االلتزام 1990مستوى االنبعاثات لعام 
تكلفة الناتجة عن تنفيذ التزاماتها في إطار البروتوكول، ومنها آلية التنمية النظيفة هذه البلدان على خفض ال

  .عن طريق تنفيذ مشاريع إنمائية في البلدان النامية وشراء وحدات خفض االنبعاثات المعتمدة من هذه البلدان
صادية واالجتماعية لغربي آسيا اللجنة االقتوعلى الرغم من أن البلدان العربية، بما فيها البلدان األعضاء في 

، لديها من المشاريع المتاحة ما يمكن أن تتوفر له مقومات االعتماد لدى آلية التنمية النظيفة، مما )اإلسكوا(
يجعل منها سوقاً جاذبة لتجارة االنبعاثات، إال أن مشاركة هذه البلدان في مشاريع اآللية على المستوى 

  .كبيرالعالمي تعتبر منخفضة إلى حد 

وتعرض هذه الوثيقة األطر والمعايير واإلجراءات التي تحكم صياغة واعتماد وتنفيذ المشاريع   
اإلنمائية في إطار آلية التنمية النظيفة، والمجاالت المتاحة في المنطقة العربية إلقامة مثل هذه المشاريع، 

نهجاً مقترحاً لترويج المنطقة كسوق كما تتضمن الوثيقة  . والوضع الحالي للمشاريع المسجلة لدى اآللية
  .جاذبة لتجارة االنبعاثات

وتقديم أفكار وآراء حول صياغة وتنفيذ مشاريع  مضمون هذه الوثيقةولجنة الطاقة مدعوة إلى مناقشة   
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  ةـمقدم

  
لدعم جهود ) اإلسكوا(في إطار األنشطة التي تنظمها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   - 1

تي تحقق أهداف التنمية البلدان األعضاء في بناء قدراتها الوطنية لصياغة وتنفيذ المشاريع اإلنمائية ال
المستدامة، ومنها المشاريع التي تتوفر فيها المقومات الالزمة العتمادها لدى آلية التنمية النظيفة في إطار 
تنفيذ بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، سبق أن نظمت اإلسكوا 

يل المشاريع من خالل آلية التنمية النظيفة، وإمكانية استفادة بلدان ورشة عمل إقليمية حول إجراءات وتمو
  .)1(2006ديسمبر /كانون األول 21و 20منطقة اإلسكوا منها، عقدت في عمان، يومي 

  
واستكماالً لهذه األنشطة، تعرض اإلسكوا هذه الوثيقة على لجنة الطاقة في دورتها السابعة المنعقدة   - 2

، والتي تتضمن عرضاً لألطر والمعايير واإلجراءات التي تحكم 2009فبراير /باطش 6و 5في بيروت يومي 
 . صياغة واعتماد وتنفيذ المشاريع اإلنمائية في إطار آلية التنمية النظيفة والبرامج الالزمة لدعم هذه اآللية

والوضع الحالي كما تستعرض الوثيقة المجاالت المتاحة لتنفيذ مثل هذه المشاريع في المنطقة العربية، 
نهجاً مقترحاً لترويج المنطقة كسوق جاذبة لتجارة أيضاً تتضمن الوثيقة و . للمشاريع المسجلة لدى اآللية

االنبعاثات، وذلك من خالل تحديد اإلجراءات والبرامج الالزمة لدعم صياغة وتنفيذ مشاريع قابلة لالعتماد في 
تحسين كفاءة استخدام الطاقة والتحول إلى استخدام الوقود إطار آلية التنمية النظيفة، وال سيما مشاريع 

  .األنظف والطاقة المتجددة
  
وتقديم أفكار وآراء حول صياغة وتنفيذ مشاريع  مضمون هذه الوثيقةولجنة الطاقة مدعوة إلى مناقشة   - 3

  .االنبعاثاتا كسوق جاذبة لتجارة يمكن اعتمادها من خالل آلية التنمية النظيفة لترويج منطقة اإلسكو
  

 )2(برتوكول كيوتو، منظور عام وآليات التنفيذ  -أوالً
  

  منظور عام  -ألف
  
بلداً على  159في إطار السعي إلى تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة في مختلف أنحاء العالم، اتفق   - 4

، 1997اخ في عام إصدار ما سمي بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المن
 10إلى  1، الذي عقد في كيوتو، اليابان في الفترة من (COP-3)وذلك أثناء ثالث مؤتمر لألطراف في االتفاقية 

هي في وتضمن بروتوكول كيوتو أهدافاً إلزامية للبلدان الصناعية والبلدان التي   .1997ديسمبر /كانون األول
بلدان المرفق "مدرجة في المرفق األول لالتفاقية ويطلق عليها  وهي( مرحلة االنتقال إلى االقتصاد السوقي

 10+في المائة و 8-بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة في كل من هذه البلدان بنسبة تتراوح ما بين ") األول
تخفيض االنبعاثات ، بحيث يتم 1990لة في تلك البلدان في عام في المائة من مستوى االنبعاثات المسج

                                                           
  .على موقع اإلسكوا E/ESCWA/SDPD/2006/WG.2/9لالطالع على التقرير عن ورشة العمل، يمكن مراجعة الوثيقة )  1(

 :World Coal Institute, ECoal newsletter, volume 52, January 2005.  Available at :أعد هذا الفصل استناداً إلى  )2(
                                                         .                                                                                                                            coal.com-www.wci 
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في فترة االلتزام الممتدة  1990في المائة من مستويات عام  5ة لبلدان المرفق األول بما ال يقل عن اإلجمالي
  .2012إلى عام  2008من عام 

  قيام تسعين من تاريخ فإنه يدخل حيز النفاذ في اليوم ال، من هذا البروتوكول 25للمادة  ووفقاً  - 5
، تضم أطرافاً مدرجة في المرفق األول تستأثر في طرفاً من األطراف في االتفاقية 55ما ال يقل عن 

بإيداع صكوك  1990لعام ثاني أكسيد الكربون انبعاثات  من إجمالي في المائة 55 المجموع بما ال يقل عن
 إلى البروتوكولطراف في األوقد وصل عدد   .إلى البروتوكول نضمامالأو ا ةموافقالقبول أو التصديق أو ال

عليه، بينما لم تصبح األطراف المنضمة مسؤولة  يسلنداصدقت آعندما  2002مايو /رأيا 23طرفاً في  55
إال عند  1990المسجلة في عام ثاني أكسيد الكربون انبعاثات مجموع من  في المائة 55 عن ما ال يقل عن

كول ، وبالتالي دخل البروتو2004نوفمبر /تشرين الثاني 18في  البروتوكولعلى روسي االتحاد التصديق 
أكتوبر /وقد وصل عدد األطراف في البروتوكول حتى تشرين األول  .2005 فبراير/شباط 16في  النفاذحيز 

  .)3(طرفاً ومنها االتحاد األوروبي 181إلى  2008
  

  آليات التنفيذ  -باء
  
حدد برتوكول كيوتو ثالث آليات لمساعدة بلدان المرفق األول على الحد من تكلفة تخفيض   - 6

التنفيذ : وهذه اآلليات هي . ات، وذلك عن طريق االستفادة من فرص خفض انبعاثات غازات الدفيئةاالنبعاث
وبينما تتباين تكلفة تنفيذ برامج الحد من االنبعاثات من منطقة  . المشترك، والتنمية النظيفة، وتجارة االنبعاثات

ويمكن ألي بلد  . م تطبيق هذه البرامجإلى أخرى، فإن األثر اإليجابي على المناخ هو نفسه في أي مكان يت
من بلدان المرفق األول والتي صادقت على االتفاقية بشأن تغير المناخ أن تطبق هذه اآلليات في إطار 
جهودها لخفض االنبعاثات، وفي الوقت ذاته يتوقع من هذه البلدان أن توفر البراهين على أن اآلليات هي 

  .للعمل المحلي لةمكم
  
آلية التنمية النظيفة إلى مساعدة األطراف غير المدرجة في المرفق األول، أي البلدان النامية، تهدف و  - 7

على تحقيق التنمية المستدامة واإلسهام في تحقيق الهدف النهائي لالتفاقية، ومساعدة األطراف المدرجة في 
 . من البروتوكول 3قاً للمادة المرفق األول على االمتثال اللتزاماتها بتحديد وخفض االنبعاثات كمياً وف

ولتحقيق ذلك يمكن أن تستخدم أطراف المرفق األول أو الشركات المستثمرة، خفوضات االنبعاثات المعتمدة 
(Certified Emissions Reductions-CERs)  وأن تحتسبها ضمن مستهدفاتها الخاصة، على أن تكون مكملة لما
  .خل حدودهاتتخذه هذه البلدان من إجراءات محلية دا

  
وفي ضوء ما تقدم، يتضح أن آلية التنمية النظيفة، من بين اآلليات الثالث في بروتوكول كيوتو، هي   - 8

التي يمكن لبلدان المنطقة العربية االستفادة منها عن طريق إدراج مشاريع للتنمية المستدامة في إطار هذه 
ة اإلسكوا في سوق تجارة االنبعاثات الناشئة على منطق اآللية لتحقيق عوائد اقتصادية وبيئية وتعزيز دور

وتعرض هذه الوثيقة أهداف آلية التنمية النظيفة وشروط االستفادة منها، وتخلص إلى اقتراح  . مستوى العالم

                                                           
 _http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Kyoto: ألطراف في البروتوكول، يرجى زيارة الموقعلالطالع على قائمة ا  )3(

                                                        .                                                                                                                            riesProtocol_signato 
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نهج لتعزيز دور المنطقة كسوق جاذبة لتجارة االنبعاثات من خالل تنفيذ مشاريع للتنمية في إطار آلية التنمية 
  .النظيفة

  
  

  )4(ومتطلبات التطوير شروطوال هدافاأل: لية التنمية النظيفةآ  -ثانياً
  

  األهداف  -ألف
  
غير المدرجة في (البلدان النامية مساعدة في  التنمية النظيفة الغرض من آليةكيوتو  حدد بروتوكول  - 9

 اإلنمائيةاألهداف تحقيق وإحراز تقدم في  على تحقيق التنمية المستدامة، )المرفق األول لالتفاقية اإلطارية
 االستدامة المعني بكفالة 7المعني بالقضاء على الفقر المدقع والجوع، والهدف  1الهدف ، وال سيما لأللفية
من خالل  ناميةال البلدانفي  دعم التنمية المستدامةفي  وبشكل عام، تسهم مشاريع آلية التنمية النظيفة  .البيئية

  :ثالثة محاور
  

  ؛الحياة نوعيةتحسين والتخفيف من الفقر : يجتماعالالمحور ا  )أ(  
  

تأثير وال ،توفير عائدات مالية للكيانات المحليةو تدفق االستثمارات األجنبية: قتصاديالمحور اال  )ب(  
، وإقامة مشاريع إنمائية جديدة، وإعادة تأهيل بعض الوحدات االقتصادية على ميزان المدفوعات ياًإيجاب

  فرص عمل جديدة؛القائمة، وتوفير 
  

حفظ ي، والوقود األحفور استخدام خفيضتو ،نبعاثات غازات الدفيئةاتقليص : بيئيالمحور ال  )ج(  
  .، ونقل التكنولوجيا النظيفة والمتقدمةالصحة والمزايا البيئية األخرى وتحسين ،الموارد المحلية

  
  القانونية واالعتباراتشروط ال  -باء

  
لى التسجيل إ وصوالًة التنمية النظيفة عبر عملية صارمة من اإلعداد والتحقق مشاريع آلييمر اعتماد   -10
 ولة عن اإلشراف على اآلليةؤالهيئة الرسمية المس ووه ،المجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة لدى

ء نبعاثات المعتمدة بعد الرصد والتحقق من أداعملية إصدار وحدات خفض اال تنفَذ . )5(واالستراتيجية
حيث يتم التأكد من صحة مشاريع آلية التنمية النظيفة من الخارج وإثباتها من قبل كيانات تشغيلية  ،المشروع
وفي هذا اإلطار، تخضع هذه المشاريع لشروط حاكمة يتم اعتمادها لدى اآللية والتزامات تقع   .نةمستقلة معي

 .نونية تحكم عقود المشاريععلى البلد المضيف والبلد المستثمر، فضالً عن اعتبارات قا
  

  الشروط الحاكمة لمشاريع آلية التنمية النظيفة  - 1
  

                                                           
التأسيس : اللجان الوطنية  آللية التنمية النظيفة"أعد هذا الفصل استناداً إلى ورقة أعدها الدكتور صبري منصور بعنوان   )4(
شروع آلية األبعاد التمويلية والقانونية لم"ماهر عزيز بعنوان  المهندس، وورقة أعدها (E/ESCWA/SDPD/2006/WG.2/6) "والسياسات

، قدمتا في ورشة العمل اإلقليمية حول إجراءات وتمويل المشاريع من خالل آلية التنمية (E/ESCWA/SDPD/2006/WG.2/7) "التنمية النظيفة
2006ديسمبر /كانون األول 21-20ان، النظيفة، وإمكانية استفادة بلدان منطقة اإلسكوا منها، عم.  

  .http://cdm.unfccc.int: ارة موقع آلية التنمية النظيفةلمزيد من المعلومات، يمكن زي  )5(
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 المدىر المناخ على تغي آثارمن  التخفيففي  تُعتمد في إطار آلية التنمية النظيفةالتي  اريعمشتساهم ال  -11
  :، وينبغي أن تستوفي عدة شروط، أهمهاالبعيد

  
  ؛ينفذ فيها يالت )النامية(المضيفة  بلدانمية المستدامة للتحقيق التنفي  أن يساهم المشروع  )أ(  
هذا أن يكون ، على غازات الدفيئةانبعاثات في  للقياس وقابالً مؤكداً خفضاًالمشروع أن يحقق   )ب(  
  ؛المتقدمةالبلدان في  للخفض الذي يتم تحقيقه ضافياًإالخفض 

  
، ألنه ال يكون قابالً للحياة اقتصادياً دون ظيفةآلية التنمية الن اعتماده لدىنفذ المشروع بأن ي  )ج(  

  إيرادات خفض االنبعاثات المعتمدة؛
  

ه تحول دون تنفيذ عقبات التي يمكن أنالتنمية النظيفة لتفادي ال في إطار آليةالمشروع ينفذ ن أ  )د(  
 ا في البلدالتكنولوجيولى رأس المال، ونقص الخبرة إعدم إمكانية الوصول  خارج إطار اآللية، ومنها

 .المضيف
  

  التزامات البلدان المشاركة في مشاريع آلية التنمية النظيفة  - 2
  

  :تتطلب المشاركة في مشاريع آلية التنمية النظيفة أن تلتزم البلدان بما يلي  -12
  

  ) المتقدمةمن البلدان (المستثمر البلد و) الناميةمن البلدان (البلد المضيف  أن يكون كل من  )أ(  
  ؛فق وصادق على بروتوكول كيوتوقد وا

  
 (Designated National Authority–DNA) المعينة وطنيةال الهيئةأن ينشئ البلد المضيف   )ب(  

ية، وعن تحديد ما إذا كانت أنشطة المشروع تسهم اآللاالعتماد الوطني للمشاريع التي تقدم إلى ولة عن ؤمسال
 في تحقيق التنمية المستدامة في البلد؛

  
لمتابعة قياس  واإلرشاداتضع الخطوط العريضة البلد المضيف بوفي  ينظام وطن أن يقوم  )ج(  

فيها الذي يحدث ر تحديد كمية االنبعاثات والتغياآللية، وع يراحالة تنفيذ مشفي  كمية االنبعاثات وكمية الخفض
  .اًسنوي

  
  لآللية االعتبارات القانونية  - 3

  
آلية التنمية النظيفة بصورة عامة على نحو يراعي الظروف الخاصة  صاغ عقود المشاريع في إطارت  -13

العقد المتعلق في  يتوجب معالجتهاالتي  بالمشروع واألطراف المنخرطين فيه، على أن تشمل القضايا الكبرى
  : بأي مشروع ما يلي

  
فوضات خفوضات االنبعاثات المعتمدة أو خ(يتعين أن يباع بمقتضى العقد  يتعريف ما الذ  )أ(  

  ؛)االنبعاثات المحققة
  

لخفوضات االنبعاثات المعتمدة، وتأكيد تحويل هذا  يتحديد الجهة التي تملك االستحقاق القانون  )ب(  
  االستحقاق على نحو مالئم إلى الطرف الذي يقوم بشراء الخفوضات؛
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لشراء بشأن تباع بها خفوضات االنبعاثات المعتمدة، وشروط الدفع واالتي  تعيين الطريقة  )ج(  
  الحقوق، وكذلك الضمانات والتعويضات المالئمة؛

  
  توريد خفوضات االنبعاثات المعتمدة؛في  إدارة العجز واإلخفاق  )د(  

  
  .حل النزاعات وإدارة المخاطر  )•(  

  متطلبات إعداد استراتيجية وطنية لآللية  - 4
  

مساهمة المشروع في تحقيق التنمية لشروط التحقق من ينبغي أن تتضمن هذه االستراتيجية تحديداً   -14
ويتطلب .  لمصادر االنبعاثات يحصر مبدئالمستدامة، وترتيباً ألولويات المشاريع المقترحة، باإلضافة إلى 

  : إعدادها عدداً من اإلجراءات، أهمها
  

 تحديد مؤشرات التنمية المستدامة الالزمة لتقييم مشاريع اآللية؛  )أ(  
  

 والقابلة لالعتماد لدى اآللية؛ ،واقتصادي لمشاريع الحد من االنبعاثاتإجراء تقييم كمي   )ب(  
  

 دراسة السوق الدولية بهدف الترويج لتلك المشاريع؛  )ج(  
  

 تحديد المتطلبات المؤسسية والتنظيمية والبشرية المحلية الالزمة لتنفيذ مشاريع اآللية؛  )د(  
  

 لوضع أولويات تنفيذ مشاريع اآللية؛المعايير المرتبطة بالظروف المحلية  تحديد  )•(  
  

إعداد حزم متكاملة للمشاريع القابلة للتنفيذ من خالل اآللية والتي يمكن أن تسهم في تحقيق  ) و(
  .التنمية المستدامة

  
  مؤتمر الرابع عشرإطار الفي  متطلبات تطوير عمل آلية التنمية النظيفة  -جيم

  )6(مناخر التغياالتفاقية اإلطارية بشأن  طرافأل    
  

مؤتمر الرابع عشر ألطراف الحظي موضوع تطوير عمل آلية التنمية النظيفة بمناقشات هامة خالل   -15
   12إلى  1الذي عقد في بوزنان، بولندا في الفترة من  )COP-14(االتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ 

ي لآللية، حيث كان لعدة منظمات ، وذلك عبر مناقشة تقرير المجلس التنفيذ2008ديسمبر /كانون األول
وقد أكد مجمل  . ، تعقيبات ومالحظات عديدة على التقرير77ومجموعات دولية وال سيما مجموعة الـ 

التعقيبات والمالحظات عدم الرضا عن أداء اآللية وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة النظر في 
                                                           

   :المصادر التاليةأعد هذا الجزء استناداً إلى   )6(
تقرير الفريق العامل المخصص للنظر في االلتزامات اإلضافية لألطراف المدرجة في المرفق األول بموجب بروتوكول   -  

متوفر على .  (FCCC/KP/AWG/2008/3) 2008يونيو /حزيران 12-2كيوتو عن أعمال دورته الخامسة المستأنفة، بون، 
  .http://documents.un.org :الموقع

  التقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع األطراف في بروتوكول   -  
متوفر على .  (FCCC/KP/CMP/2008/4) 2008ديسمبر /كانون األول 12- 1ابعة، بوزنان، بولندا، كيوتو في دورته الر

  .http://documents.un.org :الموقع
  -  Climatico – Independent analysis of climate policy.  Simon Billett, Jean- Benoit Fournier, Gaurav Monga, Ian Ross 

                                                                          . 2008-http://www.climaticoanalysis.org/oizbab  and Chris Wright, 13 December 2008.  
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لية، من أجل تحسين كفاءة تسجيل المشاريع وجودتها، بما إدخال إصالحات على اآللية في فترة االلتزام الحا
  :في ذلك ما يلي

  
  إدخال تعديالت جوهرية على إجراءات تنفيذ مشاريع آلية التنمية النظيفة؛  )أ(  
  اقتراح منهجية جديدة للتطبيق والعمل على تبسيط اإلجراءات؛  )ب(  
  دعم بناء القدرات في البلدان النامية؛  )ج(  
  لنظر في انتقاء المشاريع وتوزيعها اإلقليمي؛إعادة ا  )د(  
  إدراج مشاريع تجميع وتخزين الكربون ضمن مشاريع اآللية؛  )•(  
  .إدراج مشاريع تحريج الغابات واحتساب نسبة خفض االنبعاثات الناتج عنها  )و(  

  
لتعديالت وعلى الرغم من موقف البلدان والمجموعات المختلفة الداعي إلى اتخاذ قرار بإدخال ا  -16

مؤتمر في  المشار إليها على آلية التنمية النظيفة، إال أنه قد تم تأجيل اتخاذ القرار على أن تجري مناقشة ذلك
كما أشارت المناقشات  . 2009ديسمبر /كوبنهاغن في كانون األولفي  األطراف الخامس عشر الذي سيعقد

وتخزين الكاربون أثر إيجابي أساسي في  احتجازع التي دارت في مؤتمر بوزنان إلى إمكانية أن يكون لمشاري
خفض االنبعاثات عالمياً، إال أن تلك المشاريع تعتبر بعيدة المدى وعالية التقنية والتكاليف، وغير متطابقة 

 .بشكل دقيق مع أهداف آلية التنمية النظيفة، لذلك تم أيضاً تأجيل اتخاذ قرار بشأنها حتى اجتماع كوبنهاغن
  

  )7(دورة مشاريع آلية التنمية النظيفة وخطوات تقييمها  -ثالثاً

  
اتفاقات مراكش، التي صدرت عن مؤتمر األطراف في االتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ حددت   -17

، كما آلية التنمية النظيفةمتطلبات تأسيس مشاريع ، )8(2001في دورته السابعة التي عقدت في المغرب عام 
وبمقتضى ذلك فإن  . طراف التي تلت ذلك القواعد األخرى إلجراءات اعتماد المشاريعحددت مؤتمرات األ

  :وهي 1ة اإلجراءات الموضحة في الشكل ليمر بسلس آلية التنمية النظيفةاعتماد مشروع في إطار 
  

يقوم بذلك مطور المشروع، ويكفل التصميم الجيد والصياغة : تصميم المشروع وصياغته  )أ(  
 مشروع فرصةً أكبر لتحقيق النجاح النهائي لمجمل المشروع؛الدقيقة لل

  
آللية التنمية النظيفة بمراجعة المشاريع  (DNA)الوطنية المعينة  الهيئةتقوم : االعتماد الوطني  )ب(  

المقترحة من حيث مالءمتها لمتطلبات االعتماد لدى اآللية ولالستراتيجية الوطنية المتعلقة بذلك، وتعتبر 
ذه اللجنة على أن المشروع يساند التنمية المستدامة بمثابة ترخيص حكومي للمشروع واعتماده على موافقة ه

 المستوى الوطني؛
  

                                                           
التأسيس : وطنية  آللية التنمية النظيفةاللجان ال"أعد هذا الفصل استناداً إلى ورقة أعدها الدكتور صبري منصور بعنوان   )7(
ورشة العمل اإلقليمية حول إجراءات وتمويل المشاريع من خالل آلية التنمية النظيفة، وإمكانية استفادة بلدان منطقة وقدمت في " والسياسات

2006ديسمبر /كانون األول 21- 20، اناإلسكوا منها، عم (E/ESCWA/SDPD/2006/WG.2/6).  

: على الموقع Add.3و Add.2و FCCC/CP/2001/13/Add.1الطالع على اتفاقات مراكش في الوثائق يمكن ا  )8(
http://documents.un.org.  
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، (Designated Operational Entity-DOE)يقوم الكيان التشغيلي المعين : التسجيل/المصادقة الرسمية  )ج(  
لمجلس التنفيذي العالمي لآللية، بمراجعة جرى تفويضه من قبل شركاء المشروع واعتماده من قبل االذي 

فإذا ما صدق الكيان   .، ويقرر ما إذا كان يتعين المصادقة رسميا عليها)9(وثيقة تصميم المشروع التفصيلية
التشغيلي المعين على الوثيقة، يقوم بتوجيهها إلى المجلس التنفيذي لآللية لتسجيلها رسمياً، مرفقاً معها الموافقة 

 على المشروع؛الوطنية 
يشكل التمويل جزءاً حاسماً من تنفيذ أي مشروع، وهناك مصادر تعددية أو  :تمويل المشروع  )د(  

ثنائية لتمويل إنشاء مشاريع اآللية وتطويرها، ويشترط أن يكون رأس المال الذي توفره األطراف المدرجة 
لهذه األطراف تجاه البلدان النامية في إطار  في المرفق األول لمشاريع اآللية مستقالً عن االلتزامات المالية

 المساعدات الرسمية للتنمية، وغير محتسب تجاهها؛
  

بمجرد أن يدخل المشروع طور التشغيل يعد المشاركون فيه تقرير الرصد : الرصد والمراقبة  )•(  
ى الكيان التشغيلي المعين والمراقبة مشتمالً على تقدير خفوضات االنبعاثات المعتمدة التي تحققت، ويرفعونه إل

)DOE( للتحقق منه وتأكيد صحته؛ 
  

التحقق بإجراء مراجعة دورية مستقلة لنتائج الرصد يقضي : التحقق وإصدار بيان اإلثبات  )و(  
بيان إثبات  (DOE) والمراقبة، وتقييم الخفوضات المحرزة في االنبعاثات؛ ثم يصدر الكيان التشغيلي المعين

 المطلوبة في االنبعاثات؛ اتأحرزت في خالل فترة زمنية محددة الخفوض بأن أنشطة المشروع
  

يصدر المجلس التنفيذي لآللية شهادات بشأن خفوضات : إصدار شهادة خفض انبعاثات الكربون  )ز(  
  .يوماً من تاريخ تلقي طلب اإلصدار 15لشركاء المشروع خالل  (CERs) ةاالنبعاثات المعتمد

  
  آلية التنمية النظيفة دورة مشروع  -1الشكل 

  

                                                           
بناء على االعتماد الوطني، يقوم مطور المشروع بإعداد وثيقة تصميم المشروع التفصيلية وفقاً للنموذج المطلوب من قبل   )9(

لى تفاصيل أنشطة المشروع، ومنهجية الرصد والمراقبة المقترحة، واألساس القاعدي، والمدى الزمني لآللية، مشتملة ع يالمجلس التنفيذ
  .لية، وشركاء المشروع، والنهج الذي يتصل شركاء المشروع عن طريقه بالمجلس التنفيذي لآل)فترة االعتماد(للمشروع 
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  )10(وأسعار الخفوضات وطرق بيعها اتتجارة االنبعاث  -رابعاً

  
  لتجارة االنبعاثاتذج انم  -ألف

  
شراء رئيسيين  في المرفق األولأطراف ك المدرجةالحكومات وشركات القطاع الخاص عتبر ت  -18

  :التاليةثة ثالال رئيسيةالنماذج ال وذلك وفقلخفوضات االنبعاثات المعتمدة، 
  

خفوضات  أو يخضعبيع يو، ستثمر فيه، ويالمضيف مشروعاً البلدطور ي :يالنموذج األحاد  )أ(  
وهنا يتحمل مطور المشروع جميع المخاطر والمنافع المرتبطة  للعمليات المصرفية؛دة ماالنبعاثات المعت

  ؛بإعداد وبيع خفوضات االنبعاثات المعتمدة
  

، األول وأحد البلدان األطراف في المرفقشراكة بين مطور المشروع  تقام :يالنموذج الثنائ  )ب(  
األول خفوضات االنبعاثات المعتمدة المتحققة من  البلد الطرف في المرفقتلقى يالشراكة  وبموجب هذه

   (Emission reduction purchase agreement-ERPA) شراء خفض االنبعاثاتلالمشروع من خالل اتفاق 
  ؛آخر ياعتبار مال يأل أو كنتيجة

                                                           
انونية لمشروع آلية التنمية األبعاد التمويلية والق"بعنوان ماهر عزيز  المهندسأعد هذا الفصل استناداً إلى ورقة أعدها  )10(

ورشة العمل اإلقليمية حول إجراءات وتمويل المشاريع من خالل آلية التنمية وقدمت في  (E/ESCWA/SDPD/2006/WG.2/7) "النظيفة
2006ديسمبر /كانون األول 21-20ان، النظيفة، وإمكانية استفادة بلدان منطقة اإلسكوا منها، عم.  
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خفوضات االنبعاثات  فيه ، وتباعالثنائيعتبر مغايراً للنموذج ي :النموذج متعدد األطراف  )ج(  

في  االستثمارب مخاطرالالصندوق يوزع هذا النموذج  يوفاريع، المعتمدة إلى صندوق يدير محفظة من المش
  .صناديق مختلفةفي  رمخاطر باالستثماالع المستثمرون زبينما يو عدة مشاريع،

  
  طرق البيع  -باء

  
  :السوق وفق طرق البيع المرجحة التاليةفي  خفوضات االنبعاثات المعتمدةيمكن بيع   -19
  

التي تم إحرازها بالفعل بواسطة مشروع  خفوضات االنبعاثات المعتمدةالبيع المباشر والفوري ل  )أ(  
  معين خالل فترة معينة؛

  
المتوقعة من نشاط مستقبلي للمشروع، أو  خفوضات االنبعاثات المعتمدةمجمل البيع مقدماً إما ل  )ب(  

  لكمية معينة كل فترة تحقق؛
  

  .في تاريخ متأخر خفوضات االنبعاثات المعتمدةبيع خيارات لشراء كميات متفق عليها من   )ج(  
  

وتجدر اإلشارة إلى أن  . كما يمكن بيع خفوضات االنبعاثات المعتمدة وفق مزيج من الطرق المذكورة  -20
يقومان بدور إيجابي في تقديم ضمانات للمشاريع  والبنك األوروبي لالستثمار لإلنشاء والتعميرالبنك الدولي 

  .التي تعتمدها آلية التنمية النظيفة
  أسعار البيع  -جيم

  
مالية، ولذلك يعتبر تسعير وحدات خفض االنبعاثات المعتمدة عملية معرضة للمضاربات التجارية وال  -21

اعتباره عدداً من العوامل لدى تحديد في  (Prototype Carbon Fund-PCF)يضع صندوق الكربون النموذجي 
وتستلزم عوامل معينة للمشاريع تميزات سعرية خاصة  . يبرمهاالتي  اتفاقات شراء الكربونفي  السعر

توليد منافع اجتماعية من ) ب(ة؛ وجود ضمانات حكومي) أ: (بمقتضى برنامج الصندوق، وتشمل ما يلي
وتشكل خفوضات االنبعاثات المعتمدة   .استبعاد تكاليف اإلعداد من التكلفة اإلجمالية للمشروع) ج(المشروع؛ 

يورو لكل  11و 10يتراوح الحد األقصى للسعر حالياً بين (من مشاريع الطاقة المتجددة السعر المرجعي 
  ).وحدة خفض انبعاثات معتمدة

  
  مشاريع آلية التنمية النظيفة في المنطقة العربية  -اًخامس

  
  مجاالت المشاريع  -ألف

  
ويمكن  . يمكن تقسيم مشاريع آلية التنمية النظيفة بشكل عام ومن حيث الحجم إلى صغيرة وكبيرة  -22

  يغاواط؛ م 15مشاريع الطاقة المتجددة التي ال تتجاوز قدرتها ) أ: (توصيف المشاريع التالية بأنها صغيرة
ميغاواط ساعة  45سنوياً و) كهرباء(ميغاواط ساعة  15ال تتجاوز التي  مشاريع تحسين كفاءة الطاقة) ب(
ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد  15ال تتجاوز التي  مشاريع تخفيض االنبعاثات) ج(سنوياً؛ ) حراري(

  .ها فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرةالكربون؛ وتعتبر المشاريع كبيرة الحجم إذا تجاوزت القيم المشار إلي
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وبالنظر إلى خصوصية المنطقة العربية من حيث توفر مصادر الطاقة وأنماط اإلنتاج واالستهالك   -23

السائدة في القطاعات المختلفة، فإن هناك العديد من مشاريع الطاقة التي يمكن أن تتوفر لها مقومات االعتماد 
لما يمكن أن ينتج عن تنفيذها من خفوضات كبيرة في انبعاثات غازات الدفيئة، في آلية التنمية النظيفة، وذلك 

ومن أهم المجاالت التي يمكن   .فضالً عن أن تنفيذها خارج إطار اآللية قد يواجه صعوبات اقتصادية وتقنية
  :أن تنفذ فيها هذه المشاريع

  
الشمسية، في مشاريع إنتاج  استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وال سيما الرياح والطاقة  )أ(  

  الكهرباء بالقدرات الكبيرة؛
  

  في الصناعة؛ إعادة استخدام فواقد الطاقة، وال سيما الحرارة المفقودة  )ب(  
  

  مشاريع معالجة النفايات الحضرية والبلدية إلنتاج الغاز والكهرباء؛  )ج(  
  

  سيما في قطاعي الصناعة والنقل؛مشاريع وبرامج تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهالكها، وال   )د(  
  

  .الوقود النفطي والتحول إلى الوقود األنظف، مثل الغاز الطبيعي تحسين مواصفات  )•(  
  

وتخزين الكربون في مواقع إنتاج النفط  احتجازويمكن إضافة مجاالت أخرى لتنفيذ المشاريع مثل   
  .)11(والغاز، وذلك في حالة إقرارها ضمن مشاريع اآللية

  )12(لمشاريعل الحاليالوضع   -باء
  

، 2009يناير/كانون الثاني 23حتى  ن تغير المناخأشبطبقاً لمعلومات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية   - 24
ومن  . في آلية التنمية النظيفة (Pipeline projects)مشروع في مسار التقييم  4200 ييوجد على المستوى العالم

 1340بلداً، بلغ عدد المشاريع المسجلة لدى المجلس التنفيذي لآللية  54 بين هذه المشاريع التي تعود إلى
ورغم اإلمكانات والفرص المتاحة لدى البلدان العربية، فإنها  . مشاريع قيد التسجيل 105و) 2الشكل (مشروعاً 

، وذلك في )في المائة من المشاريع المسجلة 1أقل من (مشروعاً مسجالً من تلك المشاريع  12تشارك فقط في 
 ).الجدولانظر (كل من مصر، واألردن، وقطر، والمغرب، وتونس 

  
 على مستوى العالم بحسب البلدان المضيفةمشاريع آلية التنمية النظيفة المسجلة توزيع   -2 الشكل

  
  
  
  
  
  

                                                           
اإلمكانية والفرص في البلدان العربية، تقرير استشاري مقدم لإلسكوا، : الكربون وتخزينه احتجازماهر عزيز،  )11(

  .2007أغسطس /آب

  .nfccc.inthttp://cdm.u: المعلومات المتوفرة على موقع آلية التنمية النظيفةأعد هذا الجزء استناداً إلى  )12(
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  )13(مشاريعالالتحديات والمخاطر التي تواجه   -جيم
  

  التحديات والمعوقات  - 1
  

  :بلدان المنطقة بجملة من التحديات والمعوقات أهمهافي  شاريع آلية التنمية النظيفةتصطدم م  -25
  

نقص المعلومات الالزمة حول الفرص والمكاسب التي يمكن أن يحققها تنفيذ المشاريع المعتمدة   )أ(  
  لدى آلية التنمية النظيفة؛

  
تلك المتعلقة بالسعر والجوانب  نقص المعرفة بالقواعد التي تحكم العمل باآللية، وال سيما  )ب(  

  القانونية والفنية لسوق الكربون؛
عدم توفر أو محدودية عدد الخبراء في مجال إعداد وتطوير المشاريع التي تُعتمد من خالل   )ج(  

  آلية التنمية النظيفة، مما يؤكد الحاجة إلى بناء القدرات الوطنية في هذا المجال؛
  

حة لتقييم المشاريع وعالقتها بأهداف التنمية المستدامة، مما يؤثر عدم وجود استراتيجية واض  )د(  
  على فاعلية إعداد المشاريع المقدمة إلى اآللية؛

  
عدم إيالء المشاريع واالعتبارات البيئية األولوية التي تحظى بها المشاريع التي تفي   )•(  

  .حتياجات األساسية للتنميةاالب
  

  )أ(النظيفةى المجلس التنفيذي آللية التنمية ة المسجلة لدمشاريع البلدان العربي  -الجدول

                                                           
  .10المرجع المذكور في الحاشية  )13(
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  .http://www.iges.or.jp/en/cdm/report.html: المصدر

  
  .2009يناير /الثانيكانون  23طبقاً لمعلومات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ حتى   )أ(  
  .2012الكلي خالل الفترة من بداية التشغيل حتى عام  يحتسب الخفض  )ب(  

  

الكلي حتى  الخفض
   )ب(2012عام 

أكسيد  يطن ثان(
  )الكربون

  فترة االعتماد
  )سنة(

شركاء المشروع 
من البلدان 

 بلدال المشروع تاريخ التسجيل الصناعية المتقدمة

168 706 6  7  
  النمسا
 2006- 10-7 ألمانيا

من عادم  N2Oكسيد النيتروز إنشاء وحدة إلزالة أ
 لألسمدة) 2(غازات مصنع الحامض بمصنع أبو قير 

 مصر

 942 980 1 10  
  إسبانيا
 2006-12- 15 فرنسا

 يف حصر غازات مدافن القمامةمشروع أونيكس ل
  إحراقهاو اإلسكندرية

 مشروع توليد الطاقة من الرياح في الزعفرانة  2007-06- 22 اليابان  7 1 491 654

830 488 7  26 -07-2008  
مشروع التوليد المشترك للغاز المهدور في شركة 

 اإلسكندرية للكربون األسود

  2008-09- 30 المتحدة المملكة  10  2 158 490
في ) الغاز(مشروع التحول إلى الوقود األنظف 

  األردن  معمل إنتاج كهرباء العقبة الحراري

894 997 14  7  -  30 -05-2007  
دام الغاز المنبعث من حقل مشروع تدوير واستخ

  قطر  الشاهين للنفط

 2005-09- 23 فرنسا  7 28 651
مشروع مزرعة رياح تطوان لشركة إسمنت الفارج 

)Lafarge( 

  10 156 026 المغرب
  سويسرا
 مشروع الصويرة لطاقة الرياح 2005-10- 29 فرنسا

  2006-04- 28 فرنسا  7 38 636
ب باستعمال مشروع إنارة المنازل الريفية في المغر

 )كهروضوئيةال(الطاقة الشمسية 

481 32 7 - 26 -11-2007  
 غازات مدافن القمامةلحصر ) أوجال(مشروع 
  وإحراقها

  2006- 10-6 إيطاليا    369 664
 غازات مدافن القمامةمشروع جبل شاكر لحصر 

  تونس  وإحراقها
  

  2006-11- 23  إيطاليا  10  317 909
دفن واقع لفي تسعة م غازاتمشاريع لحصر ال

  وإحراقها القمامة
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  تواجه تنفيذ المشاريع من خالل آلية التنمية النظيفةالتي  المعوقات  -3الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 S. Nishida, Public and Private Investments and CDM Projects Prospective.  Paper presented at the First International Conference :المصدر
on the Clean Development Mechanism in Saudi Arabia and the EU-OPEC Round table on Carbon Dioxide Capture and Storage, Riyadh, 

                                                                              .                             http://www.IISD.CA/YMB/CDMSA/20 September 2006.  Available at: -19  
  

ونظراً إلى تعدد الشركاء داخل البلد المضيف والطرف المستثمر في تنفيذ المشاريع من خالل آلية  -26
كن هذه ، يمكن أن تختلف المعوقات باختالف الشركاء، ول3موضح في الشكل كما هو التنمية النظيفة، 

  :المعوقات ترتبط بالعالقة بين مطور المشروع وأي من الشركاء اآلخرين، ويمكن أن تشمل النماذج التالية
  

، مشاريع الصديقة للبيئةال بمواصفات المعرفةمستوى  انخفاض: مطور المشروع فيما يخص  )أ(  
ى التكنولوجيا إلفتقار اال، ولى التمويلإاالفتقار الربحية، و وانخفاض ،صغر المشروعو ضعف الحافزو
  ؛المهاراتو
  

لمطور  االئتمانيةالجدارة ضعف : مطور المشروعالمضيفة والحكومة  فيما يخص العالقة بين  )ب(  
الحسابية والقانونية  واألنظمة نظام المكافآتو القوانين الحكومية، وعدم مالءمة مع المخاطر وتكيفه المشروع
  ؛والضريبية

  
، عدم استقرار الطلب: مطور المشروعو المضيفةالحكومة في  لتجاريفيما يخص الشريك ا  )ج(  

، وتوزيع من الصناعة، والسوق، ومستوى التشغيل التأكدعدم ، و)االنبعاثات( جعدم استقرار سعر المنتَو
  المخاطر؛
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عدم التأكد من تحقيق الربحية : مطور المشروعالمضيفة والحكومة في  ممولفيما يخص ال  )د(  
مشاريع الصديقة ال بمواصفات المركز المالي، وضعف المعرفةتدهور ، وجذب التمويل وعدم إمكانيةالمقدرة، 

  المالية؛ السيولة، وعدم توافر للبيئة
عدم توافر العمالة الماهرة، : مطور المشروعو لتكنولوجيافيما يخص المورد الخارجي ل  )•(  

مخاطر أكد من الجدارة اإلنمائية لمورد التكنولوجيا، ووصعوبة وصول التكنولوجيا، وارتفاع التكلفة، وعدم الت
  .متعلقة بالتكنولوجيامحتملة حوادث غير ، ووقوع  البلد المضيف فيسعر الصرف 

  
  المخاطر  - 2

  
البلدان النامية، من منظور المستثمرين ومطوري المشاريع، في  آلية التنمية النظيفةتواجه مشاريع   -27

البلدان الصناعية، إذ أنه وبصفة عامة كلما ضعفت في  رنة بالمشاريع المماثلةدرجة أعلى من المخاطر مقا
ة مثلومن األ . البنية القانونية والسياسية للدولة زاد التخوف من أن هذه المشاريع قد تسبب مخاطر للمستثمرين

التنمية النظيفة،  مشروع آلية) الموافقة على(اعتماد في  القوانين، واإلخفاقفي  التغير: رالمخاط على هذه
درجة  آلية التنمية النظيفةوبشكل عام تتضمن مشاريع  . ووجود أعباء إدارية، وتذبذب عملة البلد المضيف

أعلى من المخاطر على صعيد وضع السياسات، مقارنة بالمشاريع العامة األخرى، وذلك ألنها تقتضي 
 .جوانب قانونية جديدة وقيد التطوير

  
  لتجارة االنبعاثاتجاذبة منطقة اإلسكوا كسوق  لترويجنهج   -سادساً

  من خالل آلية التنمية النظيفة
  

بناء على االستعراض الوارد في هذه الوثيقة حول األطر والمعايير واإلجراءات التي تحكم صياغة   -28
ح فرصاً للبلدان واعتماد وتنفيذ مشاريع إنمائية من خالل آلية التنمية النظيفة، يتضح أن هذه اآللية يمكن أن تتي

النامية، ومنها البلدان العربية، لصياغة وتنفيذ مشاريع تخدم أهداف التنمية المستدامة وتخفيف اآلثار المترتبة 
على تغير المناخ في هذه البلدان، إال أن ذلك يتطلب أن تتخذ البلدان النامية عدداً من اإلجراءات التي تؤهلها 

  تتوفر في المشاريع التي يتم تقديمها إلى اآللية الشروط المناسبة العتمادها؛  لالستفادة من مشاريع اآللية، وأن
  

بلداً  17وقد شرع عدد من البلدان العربية فعالً في استيفاء متطلبات االستفادة من اآللية، حيث صادق   -29
عضاء في من البلدان األ 12بينها ( 2008أكتوبر /على بروتوكول كيوتو حتى تشرين األول )14(عربياً
الوطنية المعينة  الهيئةإنشاء ) منها تسعة بلدان أعضاء في اإلسكوا( )15(بلداً عربياً 12كما أتم   ).اإلسكوا
(DNA) وشرعت هذه البلدان في صياغة المشاريع وتقديمها إلى اآللية العتمادها، )16(آللية التنمية النظيفة ،

في المائة من المشاريع  1ية، وهو ما يمثل أقل من مشروعاً في خمسة بلدان عرب 12وأسفر ذلك عن تسجيل 

                                                           
المغرب، جيبوتي، األردن، تونس، اليمن، السودان، قطر، مصر، عمان، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة العربية  )14(

  .السعودية، الجزائر، الكويت، الجمهورية العربية السورية، البحرين، الجماهيرية العربية الليبية، لبنان

الجزائر، البحرين، مصر، األردن، الكويت، لبنان، المغرب، قطر، السودان، الجمهورية العربية السورية، تونس،  )15(
  .اإلمارات العربية المتحدة، الجماهيرية العربية الليبية

)16( http://cdm.unfccc.int/DNA/index.html#S؛ وhttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Kyoto_Protocol_signatories.  
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، مما يؤكد ضرورة حفز العمل على الترويج لهذه 2009يناير /كانون الثاني 23المسجلة لدى اآللية حتى 
  .المشاريع

  
وفي ضوء ما تقدم، هناك حاجة إلى تضافر جهود بلدان المنطقة والمنظمات اإلقليمية، وال سيما   -30

نهج يستند إلى تبادل الخبرات ويهدف إلى الترويج لبلدان المنطقة كسوق لتجارة االنبعاثات من اإلسكوا، لتبني 
يتطلب تأهيل المشاريع اإلنمائية القابلة لالعتماد من خالل آلية التنمية النظيفة، و . خالل آلية التنمية النظيفة

الستراتيجيات والتشريعات لمشاريع آلية تهيئة البنية المؤسسية ووضع ا :العمل على ثالثة محاور أساسية وهي
 .التنمية النظيفة، وتشجيع االستثمار في هذه المشاريع، وإعداد برامج لبناء القدرات

  
 البنية المؤسسية واالستراتيجيات والتشريعات المشجعة لالستثمار في مشاريع اآللية  -ألف

  
  تهيئة البنية المؤسسية  - 1

  
  :ية لمشاريع آلية التنمية النظيفة ما يليتشمل تهيئة البنية المؤسس  -31
  

آللية التنمية  (DNA)الوطنية المعينة  الهيئةلم تنشئ بعد التي  قيام البلدان العربية التسعة،  )أ(  
انشاء هذه اللجنة وتفعيل عملها، وتوفير التشريعات القانونية الالزمة للقيام بمهامها، وإنشاء الكيان النظيفة، ب

 الدالئلمن ممارسة مهامها، خاصة ما يتعلق بتقييم مشاريع اآللية على نحو شفاف، ووضع  الالزم لتمكينها
  جراءات الالزمة العتماد المشروع؛اإلرشادية واإل

  
إجراءات لرصد ومراقبة إنجاز  آلية التنمية النظيفةأن يضع البلد العربي الذي تقام فيه مشاريع   )ب(  

 .معايير التنمية المستدامة وأن يدرجها في االستراتجيات ذات العالقة وأداء هذه المشاريع وفقاً الشتراطات
  

  وضع االستراتيجيات والسياسات  - 2
  

  :يشمل وضع االستراتيجيات والسياسات الالزمة لمشاريع آلية التنمية النظيفة ما يلي  -32
  

جيات وبرامج التنمية االستراتيجية الفاعلة لصياغة وتنفيذ المشاريع استناداً إلى استراتي وضع  )أ(  
المستدامة في البلد المعني، مع إيالء األولوية لتلك التي يمكن أن تسهم في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، 

  وبما يستوفي متطلبات االعتماد في اآللية؛
  

صياغة حزم من السياسات القطاعية التي تتناسب ومعايير التنمية المستدامة في البلد المعني   )ب(  
 .تشجع التوجه إلى تفنيذ المشاريع من خالل اآلليةو
  

  إصدار التشريعات  - 3
  

على إنجاز هذه  آلية التنمية النظيفةتؤثر البنية األساسية القانونية والتنظيمية للبلد المضيف لمشاريع   -33
ية المشاريع وأدائها، وخصوصاً فيما يتعلق بالحصول على التصديقات والموافقات من الجهات الوطن

وإليجاد بيئة تنظيمية مواتية إلنجاز المشاريع، يتعين على   .المختصة، وحل ما يمكن أن ينشأ من نزاعات
  :حسبانه العوامل التاليةفي  البلد المضيف أن يضع
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ضرورة ضمان فاعلية التخطيط العام لتنمية المشاريع وأن تكون اإلجراءات مهيكلة على نحو   )أ(  
 تصديقات والموافقات؛يسهل الحصول على ال جيد
  

 أنسبية اعتماد المركزية في تخطيط وتنمية المشاريع؛  )ب(  
حالة تعرض المشروع إلى  يللبلد المضيف نافذ المفعول، وف يضرورة أن يكون النظام القانون  )ج(  

 .حل النزاع سريعاً، أن ييأو تعاقد يتوقف األداء بمقتضى نزاع تشييد
  

  ليةاريع اآلمشفي  تشجيع االستثمار  -باء
  

ة واالقتصادية يتحتاج بلدان منطقة اإلسكوا إلى أن تبرهن للمستثمرين المحتملين أن البيئة السياس  -34
 :مستقرة على نحو كاف لتزكية االستثمار، مما يتطلب تحقيق ما يلي

  
  ، مثل الحوافز الضريبية،آلية التنمية النظيفةمشاريع في  لالستثمارتوفير حوافز مشجعة   )أ(  

 وضمانات البلد المضيف للمقاولين المحليين، والتأمين السيادي؛
  

للحصول على ضمانات ائتمان التصدير  يمتعددة األطراف كالبنك الدولالالسعي لدى المنظمات   )ب(  
 للمشاريع؛

  
منافع  تحقيقتستهدف المباشر في البلد المضيف  يالتأكيد أن البنية التنظيمية لالستثمار األجنب  )ج(  

 أو اقتصادية للبلد؛/جتماعية وا
  

الوطنية  الهيئةإزالة أو تقليص العقبات البيروقراطية أمام االستثمار عن طريق إطالق يد   )د(  
  ، وتيسير تدفق عمليات المصادقة على االستثمار األجنبي؛(DNA)المعينة 

  
زالة ما يشغلهم من المحتملين إلى البلد لمقابلة مطوري المشاريع إل دعوة وفود المستثمرين  )•(  

 .شكوك وهواجس
  

  بناء القدرات  -جيم
  

يشمل بناء القدرات في مجال تعزيز منطقة اإلسكوا كسوق لتجارة االنبعاثات من خالل آلية التنمية   -35
  :النظيفة ما يلي

  
مع المؤسسات متعددة األطراف أو المنظمات غير الحكومية، وكيانات  أن يعمل البلد المضيف  )أ(  
  ؛آلية التنمية النظيفةلبناء القدرات الوطنية في مجال تعزيز المهارات الالزمة لصياغة وتنمية مشاريع  أخرى،

  
أن تضطلع المنظمات اإلقليمية، ومنها اإلسكوا، بتصميم برامج إقليمية لبناء القدرات في كافة   )ب(  

  خبرات المتوفرة في البلدان األعضاء؛المجاالت ذات العالقة بآلية التنمية النظيفة، وتنظيم االستفادة من ال
  

  .إيجاد آلية لتبادل الخبرات والمعلومات بين البلدان العربية في هذا المجال  )ج(  
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وفي إطار ما تَقدم، فإن اإلسكوا تضع إمكاناتها في خدمة البلدان األعضاء لتنفيذ ما قد يراه أعضاء   -36
نهج المقترح وتقديم الدعم الفني إلى البلدان األعضاء في هذا لجنة الطاقة من أنشطة يمكن أن تسهم في تنفيذ ال

  .المجال
  

 -----  


