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  اإلطار القانوني لبيع حصص التلوث

دراسة تحليلية في ضوء بروتوكول اتفاقية كيوتو بشأن   (

)  االحتباس الحراري وتغير المناخ  
 

 
 

 
  

Summary : 

The Kyoto protocol is an 
international treaty GHG emissions 
blamed for global warming, the protocol 
was been in force in 2005 and it is 
signed by 141 counties. According to 
the protocol each country makes 
emission carbon reduction by any 
project, has a right to sell their carbon 
credits which provided by clean 
development mechanism and 
international emission trading in united 
nation to another country which need it 
because of its high commercial and 
industrial act. This research is aimed to 
study the legal nature of contract subject 
and the situation of Iraqi law and 
comparative law about this kind of 
contracts. 

 

 

 

  :ملخص 
االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة بشأن  ربعد إقرا

تغري املناخ،ومصادقة عدد كبري من الدول على هذه االتفاقية 
وعلى بروتوكول كيوتو، أصبح لتلك الدول ومبوجب اآلليات اليت 
ا بروتوكول كيوتو احلق يف إبرام عقود ترد على حصص من  جاء 

دولة منظمة ومصادقة على وتتلخص الفكرة يف أن كل . التلوث
االتفاقية ملزمة بتخفيض انبعاثات الكربون إىل نسب معينة مقارنة 

فإذا حصل وأن . 2012وهذا االلزام ميتد ملا بعد  1990بالعام 
من  -كانت هناك دولة قد انتجت فائضًا يف حصص التلوث 

 -خالل إقامة مشاريع مثًال تعتمد على الطاقة النظيفة أو البديلة
ا أن تقدم طلبًا إىل جلنة آلية البيئة النظيفة يف األمم فإن  بإمكا

املتحدة، وعند حتقق اللجنة عن صحة الطلب وعن التخفيض 
ا متنح ائتمانات  الفعلي النبعاثات الكربون يف تلك الدولة، فإ
الكربون هلذه الدولة عن كل طن مرتي من االنبعاثات، وهذه 

. وبورصات ويف اإلمكان بيعها االئتمانات هلا قيمة وهلا أسواق
ولقد تصدى هذا البحث ملاهية العقد الوارد على حصص 
الكربون والطبيعة القانونية حملل العقد ومدى مشروعيته وموقف 

  . الدول من هذا املوضوع
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  :مقدمة  

العال    املناخ غ من وخشية باألرض، املحيط وي ا الغالف حرارة درجة الرتفاع
ً
نظرا

تّمبو  ثم راري، ا حتباس شأن ة إطار اتفاقية بوضع املتحدة مم قامت فقد امللوثات، اسطة

لتنفيذ ووضعت ون، الكر أوكسيد ي ثا غاز
ً
وتحديدا الغازات، انبعاث من د ل كيوتو ول بروتو وضع

املصادقة الدول ام ال ع عتمد آلية ا بي من عدة آليات السابقة تفاقية تفاقيةبنود ع

صة ا من أقل ا لد ون الكر انبعاث ان فان ا، ل املحددة سب لل ون الكر انبعاث بتخفيض

د ا من أك صص تحتاج أخرى دولة إ حصص من رتھ
ّ
وف ما يع ت أن ا ل أمكن ا، ل املحددة

معلوم عوض مقابل التلوث من ا ل   . املسموح

القانوني الكتابات ت ك أولقد ، البي التلوث عن املدنية املسؤولية مثل مواضيع تبحث ال ة

ات والشر الدول أن و خصوصية من البحث ذا عطي ما لكن التلوث، مخاطر من ئة الب حماية

محل ع ترد ا و يتعلق التم ذا و ، مم ع طا ذات عقود بإبرام ن بدأت ة والتجار الصناعية

بحصص وفيھمتمثل مشروعية، الال قبيل من و لة للو ء ال ذا مثل يبدو وقد التلوث،

اتفاقية ضوء أنھ و مر حقيقة لكن العام، للنظام ل) كيوتو(مخالفة ل فإن ا، تنفيذ وآليات

و بما اكتفت فإن و، ا امللوثة الغازات باطالق تقوم أن ا بموج ا ل يحق معينة حصص دولة

ادون ل املحدد التلوث-القدر لتقليل البديلة للطاقة خاصة ع مشار باقامة واحتاجت-وذلك

الصناعية–دولةأخرى ا شاطا ة صص-لك ا يع ب تقوم أن ا ل جاز التلوث، ا حص عن د يز ملا

البحث لة ومش ا، ف امللوثة الغازات انبعاث
ً
با س ك الدولة أو للشركة حيثالزائدة نا، تكمن

رت ظ ال العقود من ونھ ل نظرا عليھ، يرد الذي املحل حقيقة تحديد أو العقد، ذا تكييف يصعب

 
ً
  .حديثا

حصة شراء يتمثل و ف التعاقد، موضوع خصوصية املوضوع ذا اختيار أسباب من ولعل

و نا والسؤال اتلوث، أجازت قد الدولية تفاقيات انت وإذا فما العقد، ذا مثل برام

تفاقيات ذه من العراق انة م وما ذلك، من العرا املشرع م. موقف امل من يبدو كما

ة؟ التجار أم املدنية العقود من و ل الدراسة محل للعقد القانونية الطبيعة وكذلك. تحديد

عي بحق أو ال أم ملموس بمال و ل العقد، محل طبيعة حقتحديد أو حق أو

  .  معنوي؟

العقود ذه مثل بحداثة فتتعلق ا م العلمية أما وعملية، علمية مية أ املوضوع ذا ول

الدقيقة واجراءاتھ ا إبرام يتم. وخصوصية ما أن ل و ومحلھ العقد أطراف ع التعرف ا حي فوجب

معنوي؟ حق أم مادي ء عليھ ف. التعاقد ا م العملية خاللوأما من مة املسا ما أول ن ئ ش تتعلق

مما امللوثة، الغازات انبعاث معدل تقليل خالل من نظيفة ئة ب خلق ع يع ال العقود ذه

راري  ا حتباس لة ملش جزئية ة معا ذلك م خالل. سا من اح ر وتحقيق ة املضار ما ثان

عاملي سوق بمثابة ت أ ال ون الكر موالتجارة لتداول التعاقدية. ة العالقة أن سبق ملا ضاف و
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ع فالبا ة، التجار ة وا املالية املوارد حيث من خاصة افئة مت غ ون ت قد ي واملش ع البا ن ب

مجال قليلة ة خ لديھ ون ت ما ور ذلك غ أو مصنع أو زراعية ألرا
ً
ا مال ون ي ما

ً
غالبا

ة، التجار ةالتعامالت تجار ات شر يتمثلون ما عادة ون الكر انبعاثات صص ين املش أن ن ح

معتمدين ون كر سماسرة ا ول
ً
اقتصاديا ومتطورة   . عمالقة

متطورة دول ن ب م ت ا و ل ذلك دولية،
ً
عقودا عد ون الكر حصص شراء عقود غالبية إن

لد نامية دول ن و صص ا ذه ل تحتاج التلوثصناعيا حصص من فائض املمكن. ا فمن ذلك وع

اص ا الدو القانون مجال املعروفة ن القوان تنازع مسألة العقود ذه تث ذه. أن أن غ

بل التلوث، حصص عقود منازعات ع التطبيق الواجب القانون تحديد إ تتطرق لن الدراسة

ا ذا ل ي القانو التنظيم إطار ذادراسة شأنھ، الناجمة واملسؤولية وتنفيذه ابرامھ وكيفية لعقد

خالل من يتم العاملية سواق ا يع و ون الكر أرصدة تداول فإن أخرى ناحية ومن ناحية، من

من معينة دولة فائض وتتمثل أك ل ش البحث ا عل كز ي ال ف و الوسيلة أما ن، وسيلت

التلوث الثانية)carbon credits(حصص أما أخرى، لدولة منظمة عاملية بورصات تباع وال

فرد ح أو شركة أو دولة قيام من) مالك(فتتمثل ا يحد ع مشار باقامة معينة زراعية أرض

ائتمانات ع حصل و ون الكر سواقcarbon offset) (انبعاثات ا يع و ومتھ ح من ا شأ

ة    .ختيار

ن اثن ن مبحث بحثنا موضوع   :  سنعا

ول  ابرامھ: املبحث وكيفية التلوث حصص يع ب ف   .التعر

ي الثا التلوث:  املبحث حصص بيع ام   .أح

التلوث حصص لبيع خية التار ذور ا فيھ نبحث يدي تم مطلب ن املبحث ذين سبق أن  .ع

يدي تم   مطلب

ال حصص لبيع خية التار ذور   تلوثا

بأنھ التلوث ئة،: عرف الب عناصر من عنصر أي من ينال الذي املستقب أو ال ا الضرر

، البي بالتوازن خالل واملتمثل الطبيعة فعل أو املعنوي، أو الطبي سان شاط عن والناجم

ا عل
ً
واردا أو امللوثة ئة الب داخل من

ً
صادرا ان بروت.)1(سواء عد كيوتوو اتفاقية ول لسنة- اليابان–و

راري - 1997 ا حتباس لة مش ة ومعا البي التلوث من د با اصة مستمرة-ا ود ج حصاد

ي ر لظا ة ط ا السلبية التبعات باق اس دف املتحدة مم ا إل دعت موسعة ومناقشات

سنة البي والتلوث راري ا قم1992حتباس ليةوذلك از ال و ديجان و ر بمدينة رض . )2(ة

ئة ب وزراء اتفاق مع جديدأ
ً
منعطفا كيوتو اتفاقية  140ودخلت

ً
املتحدة)3(بلدا الواليات ناء باست

كية عد-مر ملا كيوتو اتفاقية لتمديد ق طر خارطة حتباس2012ع رة ظا افحة م ملواصلة
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املناخ غ و راري ال2005اطشب16و. ا الدول تلزم و التنفيذ ح تفاقية ذه دخلت

سبة ب يع التص عملية عن الناتجة الغازات انبعاث بتخفيض ا عل عام% 5صدقت ا مستوا من

سبة. 1990 تفاقية و% 8وحددت ي ورو واليابان% 7لالتحاد كية مر املتحدة % 6للواليات

سبة ب أسا% 0وروسيا منع أك ا لد نبعاثات سبة خفضت قد روسيا أن مقارنة% 30س

العام منذ التلوث سب ا1990ب م املطلوب وحققت التلوث حصص من
ً
فائضا ولضمان. محققة

داف ا تحقيق ا بموج يتم معينة آلية وضعت فقد الغازات، انبعاث من د وا ئة الب حماية

بـ لية ذه س و ق cap and trade)(تفاقية ا صناعية شأة م ل ل فإن ا موج و

أخرى ع مصا من إضافية حصص شراء ا عل تحتم ا عد فإذا املنبعثة، الغازات من محددة حصة

ا ل املسموح الغاز أو ون الكر كمية اقتصدت ال شآت فامل كذا و ا، ل يحق مما أقل غازات أطلقت

ال صص ا بيع ا ا بام ةبات املضار بقصد ا تحتاج ومنذ.)4(ال بالفعل بدأ التجارة من النوع ذا و

العام ي2014مطلع ورو تحاد اتفاقية. دول ول بروتو مبادىء م أ ا نا شارة م امل ومن

و   : كيوتو

ول -1 مم)كيوتو(بروتو سنھ عال ع شر حكمھ و الدول ومات ح قبل من كتب ،

 . املتحدة

م -2 تل ال املتطورة الدول تلك و الفئة ن، فئت إ ا تقسيم تم ومات وا الدول

الدفيئة أو امللوثة الغازات بخفض ام ال ا عل س ل نامية ودول الدفيئة، الغازات انبعاث  .بخفض

عاقب -3 املطلوب، د ا إ ا ل املحددة ة الف ا غازا انبعاث خفض تفشل ومة ح أية

إ نبعاث بخفض ا بموج تلزم ال سبة ال عد% 30برفع ما أي املقبلة، ة  .2007الف

أن ومات ل يحق ا موج و التلوث، سبة تخفيض إ ا مجموع دف مرنة آليات كيوتو وضعت

التلوث بموجبھ يقلل مشروع أي خالل من أو النامية، الدول من الفائضة التلوث ص ي ش

مم من مختصة ان اشراف و العاملية سواق للتداول القابلة ون الكر ائتمانات ع حصل و

 . )5(املتحدة

آخر سوق أي مثل ون الكر تجارة سوق أصبح فقد كيوتو، اتفاقية ول بروتو ظل إذن،

و  و، ا ا إطالق يتم ال امللوثة الغازات من الواحد للطن محددة أسعار الةوفيھ ا ذه ون

ع القول –البا تقدم ون،- كما الكر أوكسيد ي ثا من املنخفض نبعاث ذات ات ا أو الدول من

من النوع ذا اقت كما امللوثة، الغازات ائتمانات والسلعة ايدة، امل نبعاثات صاحب ي واملش

بـ م سمي يمكن ثالثة طبقة وجود الكر(التجارة بحسب)ون سماسرة تحديده فيتم السعر، عن أما ،

البورصة داخل ونات و ق طر عن فيتم نبعاثات أو ون الكر بيع كيفية عن وأما والطلب، العرض

ذلك وغ ب والذ والنقد النفط بورصة مثل ا انبعاثات. )6(مثل تجارة آلية ة رك أن العلماء أحد قول و

ال  امللكية حقوق إعطاء تكمن ون بالتداولالكر م ل السماح ثم ومن بالتلوث يقومون الذين ولئك

نبعاثات)7(التجاري  حصص تجارة أن بالذكر دير وا ون (، الكر ا) تجارة مقر
ً
سوقا ا ل أوسس قد
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حوا بلغت قد واحد لعام ا عائدا انت و ا خفض) 12(أورو من طن مليون أن كما دوالر، مليار

تج يتم ون الكر نانبعاث ب ما ن اوح ي الواحد ئتمان وسعر الواحد، اليوم دوالر) 35-20(ارتھ

الدفيئة الغازات من عادلھ ما أو ون الكر من . )8(لطن
ً
دوليا ون الكر بتجارة تمام بدأ كذا، و

عض و وكندا ولندا و ن والص طانيا ر و أملانيا من ل ايد ت أصبحت التجارة ذه ف ،
ً
يا الوالياتوعر

كية لبنان،. مر ا بي من ون الكر لتجارة ن قوان سن الدول عض بدأت ية العر الدول صعيد وع

رقم قانون إصدار تم ي2006لسنة) 738(حيث رد الوزراء مجلس وافق ردن و الغرض، ذا ل

إ اء ر الك لتوليد والسمراء ة رار ا العقبة محطات من ون الكر بيع سع تأس وتم عاملية، ات شر

التلوث تقليل ع عمل خاصة ات كيوتو. شر ول بروتو ع املصري الشعب مجلس وافق كما

سيارات جميع بيع ع ا خالل من عمل خطة باعتماد مصر قامت موجبھ القديمة) التاك(و

وإحالل للتلوث اص(كمصدر املشروعفي) امليكرو ذا يل وطلبت ا، النظيفةمحل التنمية نة

 
ً
ماليا

ً
مردودا ا ل تحقق اذونات ع صول ا غية املتحدة يمكن. مم كيف نا يثار الذي والسؤال

ا ل يمكن
ً
فارقا واحدثت نبعاثات من قللت قد كيوتو ول بروتو ع صادقت دولة ون من التحقق

أخرى  لدولة التلوث حصص من ا ل بقي ما يع ت أن ا كيوتو. صناعية؟بموج ول بروتو إن قيقة ا

املادة جاء حيث تفاقية، طراف الدول ع امات ال ي) 3(وضع يأ ما ول وتو ال - 1: (من

ي ثا ء ا م مجمل يتعدى ال أن مجتمعة، او منفردة ول، املرفق املدرجة عضاء الدول تكفل

الن املصدر شري ال ون الكر املرفقأوكسيد املدرجة الدفيئة الغازات من ا املسندة) أ(بعاثا الكميات

املرفق املقيدة
ً
كميا ا وخفض نبعاثات من د با ا اما الل

ً
وفقا ة املحسو ا، ام) ب(إل الح

ً
وفقا

بـ الغازات ذه مثل من جمالية ا انبعاثا خفض غية املادة، ات% 5ذه مستو دون قل عامع

من1990 املمتدة ام ل ة حقق-2. 2012وا2008ف قد ول املرفق مدرج طرف ل ون ي

عام ول 2005بحلول وتو ال ذا بموجب اماتھ بال الوفاء اثباتھ يمكن
ً
ات- 3. تقدما التغ إن

البوال بحسب ا وإزال املصادر من الدفيئة الغازات انبعاثات عنالصافية تج ت ال ات التغ ذه يع،

مباشرة سان فيھ ب س ي الذي را استخدام غ شطة التحقق...ا املمكن ات التغ وتقاس ،

ام ال ة ف ل ون الكر أرصدة ا تحدد-4. م بيانات بتقديم ملزم ول املرفق مدرج طرف ل

لعام ون الكر أرصدة من سمح1990مستواه ونو الكر أرصدة ات غ من أحدثھ ما بتقدير

التالية مم. )9(...)السنوات ل ال ع املشار ع ن دولي ن مراقب باشراف يتم لھ ذا وتحقيق

  . املتحدة

ول  ابرامھ: املبحث وكيفية التلوث حصص يع ب ف   التعر

لذا للبيع، حديثة صورة التلوث حصص بيع عقد عيمثل التعرف ضرورة ستلزم ذلك فإن

حصص يع ب ف للتعر ما أحد ن مطلب ع املبحث ذا سنوزع ذا وع إبرامھ، وكيفية يتھ ما

العقد البرام ما وثان   . التلوث

ول  التلوث: املطلب حصص يع ب ف   التعر
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الع ذا داثة التلوث حصص بيع لعقد ف عر وضع ان بم ة الصعو من ولبيانيبدو قد،

سنو فھ  –عر
ً
خصائص-أوال العقد ذا ل أن كما العقد، ذا إبرام ا خالل من يتم ال جراءات

ي الثا املطلب أما ول، املطلب ديث ا محور ون سي لھ ذا العقود، من ه غ من يتم تجعلھ

العقد إلبرام   . فسنخصصھ

ول  التلوث: الفرع حصص بيع عقد   حقيقة

 
ً
عقدا بوصفھ التلوث حصص بيع آخر خاص قانون أي وال العرا ي املد القانون عرف ال

إال كيوتو اتفاقية إ العراق ينضم فلم بدي أمر ذا و ية، العر ن القوان أغلبية عرفھ لم كما ، مس

ية 2008سنة العر الدول تصادق ولم كما ،
ً
يا س حديث املوضوع ذا فإن ذا وع ع، خرى

العقود ذه مثل تواجھ ن قوان لسن الالزم الوقت ن للمشرع سن ي فلم ،
ً
مؤخرا إال أن. تفاقية غ

إبرام يتم ا يموج ال طوات ا من مجموعة تو املوضوع ذا تبحث ال املقارنة الدراسات

العقد ي. ذا اآل جراءات ذه   :و

ما -1 دولة ا- تقوم إ أوكسيدمنتمية ي ثا انبعاث بتقليل ا بموج وملزمة كيوتو تفاقية

ون  التلوث-الكر ا ل يجوز الذي القدر عن تلك، الدفيئة الغازات انبعاثات  . بخفض

وسيط -2 خالل من أو ا بنفس ا حص من الفائض عرض الدولة أو-تقوم قسائم ل ش

ونية الكر نبعاثات خفض ائتمانات بـ س عاملية)10(اعتمادات سوق ،) 
ً
مثال مالية ) بورصة

بما التلوث ا حصص من أك سب ل تحتاج ال الصناعية ية جن والدول ات الشر فيھ ك ش

قتصادية و الصناعية ا شط أ مع ناسب  .ي

القسائم -3 تلك سعر بدفع وتقوم الطلب عد العرض تقبل أن ا عل الشراء، الراغبة الدولة

ا حسب ي و امل  . لطن

عن -4 الغازات سب بخفض قيامھ ت تث ال ندات واملس وراق جميع سليم ب ع البا م يل

كيوتو اتفاقية ول بروتو وفق ا ل املحددة سب ائتمان. ال ادات ش وراق ندات املس ذه ومثال

نبعاثات امل)CER(لتخفيض لألمم عة التا النظيفة ئة الب مؤسسة ا تصدر خاللوال من تحدة

ون للكر الدو شركة)ICEB()11(البنك أو دولة ل ل عطي ة ا ذه أن يقلل-حيث مشروع ذات

ائتمانات وفر و ونية الكر الغازات انبعاث تلك–من اب أل يح ي ئتمانات لتلك
ً
سلسليا

ً
رقما

املنظمة ون الكر أسواق ا أئتمانا أو ا ونا و بيع ع أنفاق. )12(املشار و م أن بالذكر دير ا ومن

لـ ديدية ا خفض) نيودل(السكك ائتمان ادات ش ع حصلت حديدية سكك شبكة أول

ع تحصل و املتحدة، مم من عادل) 470(نبعاثات ما أي ية رو ونصف) 9(مليون دوالر مليون

العام من وذلك
ً
ا خالل)13(2018ولغاية2011سنو التلوثومن حصص بيع ف عر يمكننا تقدم ما

يقوم: بأنھ بموجبھ ، كب صنا شاط ذات خرى و للتلوث خافضة ما أحد ن دولت ن ب اتفاق

التلوث حاجتھ عن الزائدة صص ا ملكية بنقل ول ون -الطرف الكر انبعاثات خفض خالل -من
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سياس تحدده النقود من ن مع مبلغ مقابل ي الثا أوللطرف العاملية البورصات والطلب العرض ة

ة اختيار سوق طراف   .إرادة

بأنھ فھ عر فيمكننا ون الكر ائتمان أو اعتماد شأن ا: أما تصدر وثيقة ل ش رخصة

ساوي ما يع ت أن ا ل يح وت ما، شركة أو لدولة ت تث و املتحدة مم النظيفة ئة الب آلية نة

م  ون طن الكر انبعاثات خفض من واحد أو. ي ر لتطو كيان ع ستحوذ وحدات ا بأ آخر ا عرف و

مالية أدوات و وي، ا الغالف الدفيئة الغازات انبعاث من د ا ع ساعد ال ع املشار ل تمو

النظي ئة الب آلية و مختلفة دولية آليات ثالث من ي وتأ للتداول، قابلة ملموسة )CDM( فةغ
ك املش التنفيذ نبعاثات)IJ(وآلية تجارة أو. )ET()14(وآلية ائتمان ل ساوي عام ل ش و

الدفيئة الغازات من او ون ار ال من ي م طن ون ار فإن. )15(قسيمة الكتاب أحد قول حد وع

و  ا الغالف ث لتلو سعر إ العملة قيمة ن عي بمثابة ون الكر ماوالسؤال. )16(ي ائتمانات و

حق ل أو ملموس؟ غ أو ملموس بمال ل ونية الكر ئتمانات أو عتمادات ذه طبيعة

؟ حق أو   . عي

ناك أن غ الطبيعة، ذه مثل إ صراحة ش ما دولة قانون نص يوجد ال الواقع

و كية مر املحاكم إحدى قضائية انا(واليةسابقة ز بت) لو قضية-ذ  Roseland)شأن
plantation LLC vs. United States fish and wildlife service)2006 –إ

ون الكر اعتمادات بيع أو ونقل ر تقر ق ا املنخفضة(أن ون الكر من) حصص حزمة من جزء و

عت ذه أن
ً
حة مق موال بملكية املرتبطة قوق أوا ة عقار ملكية استغالل عن عبارة مادات

عي ملموسة. )17(حق غ ا أ عتمادات ذه خصائص من أن و منا ما قيقة منقول(وا

ا) معنوي  تداول يمكن ال والسندات م باألس مقارنة والتداول، للملكية
ً
محال ون ي الذي ء ال و و

ا. السوق  يرادات دائرة خلصت يةولقد ورو املناخ بورصة أرصدة2006لداخلية أن إ

الضرائب شأن ا شأ ملموسة غ ات ممتل ون الكر اعتمادات أو ون أن. )18(الكر املمكن ومن

ع مطالبات أو حقوق وال خاص نوع من مالية أصول أو خيارات ا بأ ون الكر ائتمانات نصف

قتصادية، واملوارد النقودالسلع املالية فاألصول للتداول، القابلية من عالية بدرجة تتمتع و

ذلك غ أو عاقدات أو خيارات من ديثة ا املالية واملنتجات ة التجار وراق و والسندات م س و

للتداول  ة كب بقابلية تتمتع ا بأ تتم ا ل ذه و املالية، املشتقات بإسم عرف بالرغم. مما منو

ا ع
ً
بديال وتتداول قتصادية املوارد ع حقوق ا فإ ملموسة

ً
سلعا ست ل ا أنھ. أ مالحظة مع ذا

العمالت أسواق أو الدولية السلع تيار وراء لق ي سوف ون الكر سوق أن ن إ يت   .لم

العاصمة   أقليم ومة ح بت ذ باملقابل ند) دل(لكن أك–ال من عد عال ن املضار

ون  الكر أن-ائتمانات سلع((إ ا أ أساس ع ا واملتجارة ا مع التعامل يتم ون الكر ائتمانات

سلعة كأية ا نقل أو ا تداول تم و ن ع ا و ين مش ا ول السوق قيمة ئتمانات ذه ل أن إ وإشارت

السوق  تك. أخرى أن يجب ون الكر ائتمانات فإن كذا أوو أشياء ا بأ القانون) سلع(ّيف حسب
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تاجر و ون الكر أرصدة وشراء بيع شطة أ شارك شركة أو ص وأي سبة. )19())الضر بال أما

ا، شأ نظر ات وج ثالث طرح إ ون الكر ائتمانات لتكييف ب ذ فقد املقارن الفقھ من آخر انب

س عن عبارة ئتمانات ذه ون ت قد صولوعنده و شياء من خاص نوع أو للتداول عملة أو لعة

  . املالية

وأسمھ الكتاب أحد ب ذ فقد و للفكرة سبة ل(فبال و لدر ائتمانات)20()و أن إ

عد ون جديدة(الكر بائتمانات)سلعة املتاجرة يتم أن يتطلب ما القانون س ل أنھ من بالرغم ،

سلعة ا أ ع ون ةإض. الكر الفور الصفقات خالل من ا املتاجرة يتم ئتمانات ذه فإن لذلك افة

التقليدية خرى السلع مثل ا مثل جلة العقود مدى. أو حول ساؤل ال إ ب فتذ الثانية الفكرة أما

ية س ال القيمة حيث من ان شا ي ما ا اعتبار ع عملة، بمثابة ون الكر ائتمانات عد انية إم

آلخرو وقت من ما ل سبة بال ا بائتمان. غ أو عملة الغ باقراض البنوك قيام انية إم وكذلك

 
ً
تماما ة شا م فالعملية ي، و ي.ار يطا ال ئة الب ر وز عنھ دافع ما ذا ميليباند(و ب) ديفيد ذ حيث

بأن ديدة: بالقول ا العملة قبيل من إال ما ون الكر  )21(وحدات
ً
ا وأخ ون، الكر أرصدة وصف تَم

التلوث(أو ق للتداول ) ا القابلة املالية وراق من ا أ ) 22(ع
.  

ال   ون، الكر ائتمانات قيمة ملكية و البيع عليھ يرد ما بأن عتقد أننا تقدم ما خالصة

للتداو 
ً
قابال مالية قيمة ذو

ً
حقا تحوي خاص نوع من مالية وأصول سندات عن وإنعبارة السوق، ل

ملموسة غ وراق. انت ن ب لط ل
ً
تجنبا وذلك خاص نوع من مالية أصول لمة ذكر آثرنا ولقد

والسندات م س ألن ذلك ون، الكر ائتمانات ن و والسندات م س املتمثلة التقليدية املالية

ئ أن ن ح ،
ً
مثال كشركة تجاري كيان من حصة ون ت أن اليمكن و شركة من تصدر ال تمانات

ما مشروع حصة   . تمثل

ي يأ ما ون الكر اعتمادات منح شروط   :ومن

لالعتماد -1 املمنوحة ة ا لية  .أ

كيوتو -2 ول بروتو وفق ا ع ملشار املانحة ة ا ر  .تطو

ون  -3 الكر انبعاثات خفض يتم بموجبھ الذي املشروع ع شراف و  .الرقابة

ا -4 من طلب ون تقديم الكر انبعاثات بخفض تقوم ال  .ة

تلك -5 لدى املشروع يل دون املتحدةو مم النظيفة ئة الب آلية نة لدى يل ال

انبعاث بخفض
ً
فعال املشروع ذا تنفيذ تم ولو ح ائتمانات أية املشروع يمنح لن سوف ة ا

ون   . )23(الكر

ال   البنك دور برز فقد لھ ذا أجل تخفيضومن ادات لش العاملية السوق تحف دو

عام النموذ ون الكر صندوق شاء إ خالل من وذلك ونية، الكر البنك1999نبعاثات يقوم واليوم

ع القيم بدور صناديق) 15(الدو عشرة اول مال رأس بلغ و ، ون الكر خفض مبادرات من
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قيمتھ ما ا شاؤ ا تم يالت س د2،3و نمليار املشارك د تزو دف الصناديق ذه ت ش ا وقد والر،

امات ل من و ة الف إطار م اما بال الوفاء مقابل ونية الكر نبعاثات تخفيض ادات ش ا ف

كيوتو ول بروتو بموجب ا د النظيفة. )24(املتع ئة الب آلية نة أن
ً
فحص–علما من اء ن عد

طلب نبعاثاتوتدقيق سبة تقليل تم بموجبھ الذي املشروع بخصم-مالك ادات% 2تقوم ش من

السلبية لآلثار عرضة ك البلدان رعاية صندوق لصا املشروع ا ستحق ال ون الكر ائتمانات

نقدية سيولة إ ا ل وتحو ا ل وحدات تحديد فيتم ئتمانات تلك من البا أما املناخ، لتغ

الصلة ذات ة ا أو للبلد الوطنية سابات ا أو ا   .حسابا

ي الثا التلوث: الفرع حصص بيع عقد   خصائص

ي يأ بما يتم التلوث حصص بيع بأن القول ستطيع السابق ف التعر خالل   :من

م -1 يل ع فالبا معينة، امات ال عليھ تقع العقد اطراف من طرف ل ف ن انب ل ملزم عقد إنھ

ثمن بدفع ي املش قيام مقابل ي، للمش ون الكر ائتمانات أو اذونات ملكية بنقل العقد بموجب

محدد وقت ع للبا ئتمانات  . تلك

يحصل -2 ي املش فإن تقدم فكما ، دفعھ ملا
ً
مقابال يأخذ طرف ل ألن وذلك معاوضة عقد إنھ

البا أخذ و ون الكر انبعاث خفض اعتمادات ملكية ذلكع مقابل الثمن  .ع

العمل -3 فنوعية آخر، وجھ من
ً
ا وتجار وجھ من

ً
مدنيا ون ي فقد املختلطة، العقود من عقد إنھ

ً
ا تجار ع والبا ي للمش سبة بال العمل ون ي قد إذ مزدوجة طبيعة ذات التلوث حصص بيع عقد

وأوراق سندات مجرد ع
ً
واردا ونھ و ة املضار بقصد ان ما مناذا ي املش غرض ون ي وقد مالية،

من د مز ع صول ا يقت الصنا شاطھ ان ما إذا
ً
مدنيا التلوث حصص اعتمادات شراء

ع للبا سبة بال
ً
ا وتجار لھ سبة بال

ً
مدنيا ا حي العقد ون في التلوث، صص  .  ا

ع -4 يحددا أن ي واملش ع البا من
ً
كال ستطيع فال ، احتما عقد ماإنھ مقدار التحديد وجھ

بورصة سعار بتقلبات يتعلق العقد ذا ون ل وذلك بھ، مان يل وما البعض ما لبعض يدفعانھ

املالية  .وراق

ذا -5 ع التطبيق الواجب القانون اختيار مسألة انت ذا ول ، الدو عھ بطا
ً
غالبا سم ي عقد

ال املسائل من التعاقدية العالقات من العقدالنوع ا عل تفاق  . واجب

ي الثا ون : املطلب الكر حصص بيع عقد   إبرام

خفض شراء اتفاق باسم عرف ثنائية عقود خالل من عادة تباع ون الكر ائتمانات إن

ون الكر التبادل)ERPA(انبعاث ق طر عن ا ف املتجارة يتم ما
ً
نادرا العقود ذه ن. و ع البا ان كما

يقومو  ن ف ناملح ثمر مس أو ن منظم ين مش إ م ائتمانا يع ب ام. ن أح العقود ذه من شأ وت

عد فيما ا نناقش سوف مختلفة   . قانونية
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وتارخ العقد طر أسماء ون الكر من حصة وشراء يع ب اص ا تفاق يحوي أن الضروري من

م سا ال ة الضرور املعلومات ل ل طرف ل إعطاء مع إدراجتفاق ذلك و العقد، ابرام

ون  الكر انبعاثات خفض تم بموجبھ الذي ع البا مشروع حول املعلومات تفاق. جميع فإن ذلك عد

من يتحقق أن ي للمش مكن و ي، القانو نائبھ أو ع البا ص تتعلق التفاصيل من مجموعة ناول ي

املنازع لتجنب وذلك ي القانو ممثلھ أو ع البا لية التعاقدأ مشروع تعطل الت املحتملة يحق. ات كما

، موال غسيل افحة م ن لقوان
ً
وفقا ل مؤ ص أو كيان مع يتعاقد ونھ يتأكد أن ي للمش

عدمھ من شغيل ال طور لھ ئتمان منح تم بموجبھ والذي ع البا مشروع أن ل . )25(والتأكد

أن العقد م ي أن قبل كذلك ي وطنيةوللمش سلطة خالل من مشروعھ اثبات ع البا من يطلب

يتم عندما ئتمانات ثمن دفع شأن رسالة ع يحصل أن ي للمش يحق كما ع، البا لبلد معينة

ع البا من يطلب أن لھ وكذلك اليھ، ا ع–سليم البا مشروع اء ان قبل الدفع د ير ان لو فيما

ون  الكر انبعاثات ب-فض ده وذلكتزو ا دفع ال اموالھ ا خالل من د س ي ل اخرى اثبات رسالة

نفذتإذا قد ائتماناتھ انت او النظيفة ئة الب الية نة موافقة ع صول ا املشروع   .فشل

تحديد وكذلك ا عل املتعاقد ون الكر ائتمانات نوع بيان ع العقد شتمل أن جب و

ئتم ذه اصدار خ توار يت تموتث الذي ما
ً
ا وا ون ي ي ل

ً
ما م ء ال ذا عد و ، العقد انات

السنة ائتمانات أن واملفروض سنة سنة تصدر ائتمانات ناك الدول معظم ألنھ ذلك ، بيعھ

الصالحية ية من ون ت ا فا ا بيع يتم لم ان التوقيت(Vintage of credits)الواحدة عد لذلك

فال
ً
ما م الصالحيةاملناسب ية من ون ت ائتمانات أحد ي   .)26(ش

ول  القانونية: الفرع م لي وأ العقد   أطراف

يتعلق   العقد ذا ابرام لكن ي، واملش ع البا بالتأكيد ما التلوث حصص بيع عقد اطراف إن

ا لد جراءات عض يل يتم ال ة ا تلك و ثالثة ة   . بج

فيتمثل ع البا آليةأما نة لدى ا يل و ون، الكر انبعاثات فض ع مشار شاء با قامت دولة

ائتمانات ع صول وا املتحدة مم النظيفة ئة ادات(الب ون ) ش الكر ي. )27(أرصدة املش وأما

شراء ا ستضطر مما ون الكر انبعاثات خفض الدولية ا اما بال الوفاء ستطيع ال دولة ون في

ما ذا و النظيفة، ئة الب آلية نة من ا عل صول ا سبقت ال للدول منحت ال ئتمانات تلك

قطر لدولة وائتماناتھ ون الكر ارصدة جميع لشراء بطلب ولندية ال ومة ا تقدمت عندما حصل

بـ س مشروع خالل من ون الكر س ح تمثلت ن(ال  . )28()الشا

تحدث لو فيما أماذا متثال، أو املنطمة سواق ون الكر ائتمانات بيع عقود عن نا

ة ج أو ص أي ا ف ك ش أن ستطيع ف ة ختيار فرد–سواق أو
ً
مثال ة-شركة املضار غية

اح ر العقد. وتحقيق ع ا ال ام أح تختلف عنھ-وال العقد ذا ن رادت وتطابق لية أ من

، ن ئ ش يتمثل العقود ذه مثل ابرام وراء من ب الس أن كما املعروفة، التقليدية العقود سائر
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إ دف ألنھ وإما وتاجر، ثمر مس ونھ ل اح ر ع حصولھ إما و العقد بابرام ع البا قيام ب فس

التلوث من أ. التقليل دولة يتمثل ألنھ إما و ف ي املش عاقد ب وس الوفاءوإما عن عاجزة ومة ح و

التلوث من د أز صص فتحتاج الغازات انبعاث خفض من كيوتو ول بروتو وفق الدولية ا ام . بال

ة نظر وفق لھ ذا ا، وأسعار ون الكر ائتمانات قيمة ع فيضارب يع ي ي ل ي ش
ً
ايضا و واما

التعاقد ع الدافع بيع. الباعث عقد بمحل يتعلق فيما خالفأما محل يزال ال و ف ون الكر ائتمانات

ي الثا الفرع فيھ بحث وس ن املختص ن   .  ب

ي   الثا التلوث: الفرع حصص بيع عقد   محل

و التلوث، من حصص أو حصة و عام ل ش بحثھ بصدد نحن الذي العقد محل إن

ا ق ا ملكية و املتعاقدين قبل من وشرائھ بيعھ يتم ما إن قيقة املتمثلةا ون الكر ئتمانات

انبعاث خفض ائتمانات من تتمخض ال القيمة ملكية أخرى عبارة أو التلوث، من معينة سبة

ا نفس ون الكر ائتمانات س ول ون، قوق)29(الكر ا ن ب انتھ م شأن
ً
جدال يث أن شأنھ من الذي ،

ا ف للتعامل حقوق. القابلة من حق ناك أن فالدولةفاملعروف نظيفة، ئة ب ش ع أن سان

د ا عن زائدة سب ب بالتلوث القيام انية إم ا ل ون سي ون الكر أرصدة ي ش ال الشركة أو

كيوتو اتفاقية ول بروتو بموجب ا ل تلك. املقرر يقطنون الذين اص ع
ً
سلبا ذلك يؤثر مما

 .الدولة

أن و مر حقيقة أن بخفضغ
ً
قانونا ملزمة ا ول روتو و كيوتو اتفاقية وقعت دولة ل

ا تمتد زمنية ة ف خالل وذلك دولة ل ل تفاقية ا حدد ال سب ال تلك إ ون الكر انبعاثات

أخرى 2020 دولة من ي ش أن ا فل سب ال بتلك تكتف لم وان باقامة. ، ا نفس الدولة تقوم وقد

ئ الب آلية ضمن ع امشار شأ ة باملضار وتقوم ون الكر ائتمانات ع وتحصل النظيفة ة

العاملية من. البورصات ئة الب حماية الفعالة ليات من التلوث حصص بيع الية أن ع ذا و

عي. التلوث حق عن عبارة ون الكر ائتمان الوارد ق ا أن ل و ن الذ إ بادر ي الذي والسؤال

حق أن. ؟أو غ التلوث، حصص وشراء بيع ينظم ن إ خاص ع شر وجود لعدم
ً
نظرا

لوالية داري دا(القانون البند) فلور وتحت كية املتعلقة215-341- 62مر الرخص أن إ ب يذ

ون  الكر ائتمانات ع
ً
يا عي

ً
حقا أو ملكية حق تخلق ال ية البي املصادر القض. باستخراج عض ايالكن

والية محاكم ت أث ال انا(القانونية ز الفدرالية) لو املحكمة قررت فقد ذلك، عكس ت أو

انا(لوالية ز السلطات2006سنة) لو من جزء و ون الكر حصص بيع أو نقل ق ا أن إ

أو عي حق عن عبارة ئتمانات بأن حة مق يازة، وا بامللكية قة م(امل ن)30()لكيةحق ح ،

تحوي ون الكر انبعاثات خفض ائتمانات بأن املجال ذا ن املختص ن الكندي الكتاب أحد يقول

ينقل أن ا حامل تخول خاص نوع من يع–ملكية الغ- ي إ ئتمانات ذه تتضمنھ الذي ق ا

املوارد من ه غ بھ يقايض أو النقود من مبلغ أحدوتجد. )31(مقابل وموقف رأي إ نا شارة ر

حيث ون، الكر انبعاثات خفض ائتمانات بيع عقد محل شأن سالمي الفقھ ن املختص الكتاب
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حقوق وتخصيص منح إ دف النظيفة ئة الب آلية أن إ ب ثذ التلو كملكية ات للشر

ذا ونقل ات، الشر ذه ا ل بع ت ال والبلدان
ً
ثا البنكتلو ن السابق ن قتصادي أحد من الرأي

النظام ذا ع
ً
معلقا الولئك((الدو امللكية حقوق اعطاء نبعاثات لتداول ساسية ة الرك إن

اح ر تكدس و ل ا ذا ل الطبيعية يجة والن التجاري، بالتداول م ل السماح ثم ومن يلوثون، الذين

ار حت ذا)) و ئةوعند الب وم فمف ، العامة امللكية من ء تملك ع ث التلو ملكية فإن الرأي

أن فراد أو ات للشر يجوز ال بموجبھ والذي
ً
جميعا الناس ملك و العامة، امللكية ضمن يقع

بالتلوث اليھ ء أن أو عا. تتملكھ فقال منكرة، مة جر رض فساد سالم جعل : (( حيث

الفسادوإذ يحب ال وهللا سل وال رث ا لك و ا ف ليفسد رض س تو و))ا ئة الب ث وتلو ،

الشرعية بالقاعدة الضرر رفع بوجوب سالم حكم وقد سل، وال رث ا الك ا باب وال(من ضرر ال

يزال(وقاعدة) ضرار الرأي-لكننا. )32()الضرر ذا ة وجا من ناك-بالرغم أن عدمنرى من
ً
نوعا

التلوث حصص ي ش ال ومات وا ات الشر ذه بأن سليم ال تم وإن ح ألنھ ذلك فيھ، الدقة

تتجاوز لن سوف نفذت ال وتلك ا شراء يتم ال صص ا ذه أن إال ث، التلو ملكية حق ا ل

كيوتو ول بروتو بموجب للدول املحددة سب ال حال سبة. بأي انت لو
ً
حصص) أملانيا( فمثال من

إ% 8التلوث مثل% 2واحتاجت دولة من ي ش سوف ا فإ صناعية دولة ا و ) العراق(ل
ً
مثال

التلوث من ا حص أن ض فائض% 3ولنف لديھ ان سبة% 2و يتجاوز لم ا وحي صص، ا من

حوال ل ب سب%11التلوث ال نفس بقيت وإنما لديھ. ، سان أن نظيفةيبقى ئة ب ق ا

تلك أو الدولة ذه
ً
ساكنا ان أرصدة. سواء تداول أمام الفرصة اتاحة ون من املخاوف أن ثم

مراكش واتفاق كيوتو ول بروتو ألن ا، تبديد تم قد التلوث للدول
ً
فعال ق ا عطي قد ون الكر

ث التلو ق ا عطي ال ول وتو ال أن ع ما ف   .نص

ال  الغازاتوا انبعاثات سبة تخفيض ع قادرة السابقة لية أن ذلك. صة، إ
ً
إضافة

عض من ض فال التلوث، من ا منع ن و نتاج والدول ات الشر حق ن ب مطلوب التوازن فإن

سواء حد ع ن واملنتج ن لك املس حياة ملتطلبات تلبية
ً
قائما نتاج مادام التلوث   .  من

انبعاثأما خفض ائتمانات بيع عقد والثمن الثمن، و ف العقد محل من ي الثا الشق

قبل من عليھ تفاق يتم أو ، سو مؤشر بمثابة ا حي ون و والطلب العرض قواعد تحكمھ ون الكر

ة ختيار سواق العقد مؤشر. طر ئتمانات ذه ألصول أصبحت أنھ بالذكر دير وا

املعادنس من ا وغ والفضة ب والذ النفط مؤشرات مثل العاملية تب. واق عندما أنھ يذكر

ون الكر تجارة نظام ي ور التأث2002تحاد ذلك ع مما ذونات إصدار باالفراط قام

التلوث حدود. عملية إ الواحد ئتمان سعر لذلك يجة ن و 11وانخفض ،
ً
قيمةدوالرا اوح ي ن

ن ب ما  30- 20ئتمان
ً
 . )33(دوالرا

تمثل ة معنو بأموال نظرنا، ة وج يتمثل التلوث، حصص بيع عقد محل إن سبق مما

اتھ ممتل عض الستخدامھ املالك تقييد عن
ً
ا كث يختلف نراه ال التلوث، حصص من معينة سبا
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املتم نا املالك أن أي بمقابل، الغ ة سيماثملص ال ملكيتھ، سلطات عض د
ّ
ٌيقيـ ، ع البا ل

بديلة وسائل أو طرقا استخدامھ أو لھ، العائدة ع واملصا املعامل املتمثلة ستغالل، و ستعمال

ة ج ة ملص لھ، املقررة سبة ال مستوى دون ون، الكر انبعاثات خفض ع عمل ئة للب صديقة

ذا و ، ما مقابل و الغأخرى، ة ملص امللكية ع إرتفاقية قوق املالك ر تقر   .شبھ

ي الثا التلوث: املبحث حصص بيع ام   أح

ع تب ي كما طرفيھ، ع متقابلة امات ال التلوث حصص بيع عقد ابرام من ينجم

بحث يدخل كما اماتھ، بال املخل عاتق ع يقع ي قانو جزاء امات ل ذه بأحد خالل

ذه البيع عقود تنفيذ بمناسبة
ً
أحيانا يحصل الذي ئة، الب حماية بقواعد خالل   .املسؤولية

ائتمانات بيع عقد طر امات الل ول املطلب يخصص ن، مطلب ع املبحث ذا شتمل ذا وع

باالل خالل عن الناجمة للمسؤولية فسيخصص ي الثا املطلب وأما ون، الكر انبعاث اماتخفض

  .التعاقدية

ول العقد: املطلب طر امات   ال

التلوث أرصدة أو حصص بيع عقد أن القول ون (سبق الكر انبعاث خفض العقود) بيع من و

املطلب ذا سنخصص ذلك ع
ً
ناءا و طرفيھ، عاتق ع امات ال يفرض حيث ن، انب ل امللزمة

و  الفرع ع البا امات ال يلبحث الثا الفرع ي املش امات وال   . ل

ول  ع: الفرع البا امات   ال

نفيذ ب امھ ال و امات، ال عدة ون الكر أو التلوث حصص بيع عقد ع البا م يل

انبعاثات خفض تم بموجبھ الذي املشروع يل ب وقيامھ ، ائتمانات سيمنح بموجبھ الذي املشروع

آلية مكتب لدى ون النظيفةالكر ئة ذات)CDM(الب يع ب القيام عن باالمتناع ع البا م ل و كما ،

ون الكر انبعاثات خفض من صص ون (ا الكر ثان) ائتمانات ي بنقل. ملش يقوم أن ع البا وع

ون الكر أرصدة ادات ش سليم و ي للمش ئتمانات ذه ع الواردة القانونية قوق ا افة ملكية

ايةكما. إليھ ئتمانات وكذلك املشروع وتدقيق ة ب رخصة ع صول با ع البا م يل

ون  الكر ائتمانات ع صول ا الفشل وتبعة مسؤولية عليھ وتقع يقوم. املطاف، أن ع البا وع

ذلك تبعة عليھ وتقع ، ون الكر ائتمانات ادات ش إصدار   .بتعقب

ك ع البا امات ال تتضمن أن مكن يو يأ ما   :ذلك

بموجبھ -1 تم س الذي املشروع ع للدولة الرسمية املوافقة فيھ ت يث ي للمش تأييد تقديم

ا أرصد يع و وشراء ون الكر انبعاث  . خفض

ون  -2 الكر ائتمانات تصديق حول أو ر بتقر ي املش د  .تزو

ون  -3 الكر انبعاث خفض مشروع ومشروعية ة تدقيق اجراءات  .إكمال
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وتنف -4 ون وضع الكر انبعاثات رصد خطة  .يذ

انبعاث -5 خفض ادات ش ع صول ا من للتأكد ووثائقھ املشروع تنفيذ من التحقق

النظيفة ئة الب آلية بموجب ون كيوتو) CDM(الكر ول بروتو  . من

ن -6 خر سالمة ع وعناية حرص وفيھ خاص باسلوب املشروع عمل  . ضمان

انبعاث -7 خفض ائتمانات نقل أو ي سليم املش إ ون   .)34(الكر

ء ال ذلك ع ق ا نقل بالضرورة ع ال ء ال سليم فإن املبدأ حيث ) ملكيتھ(ومن

ع امللكية حقق صاحب بأنھ حيازتھ ع ال ء ال يحوز الذي ص وال مختلفتان، فالعمليتان

ء ال سلي. ذلك وقت ع تفاق املة ال ة ر ا العقد الطراف والوقتان ون الكر ائتمانات م

مع التعامل يتم فيما تو لم املوضوع ذا حول الكتابات أن من بالرغم ا، ملكي فيھ تقل ت الذي

ة معنو أم ملموسة اشياء ا أ أساس ع ئتمانات ست. ذه ول ة معنو أموال ا أ إ خلصنا ولكننا

مادية أشياء أو  .  سلع

و  الكر ائتمانات كمية منإن ذلك ستلزم و العقد، تذكر أن يجب ا سليم الواجب ن

أن ي املش وع سنة، ل ون الكر ائتمانات من املحددة النوعية سليم ع يوافق أن ع البا

ام ال أي ع البا ع س ل ا وحي ئتمانات ل أو ئتمانات، تلك من املحددة الكمية شراء ع يوافق

ائتمانات سليم يب املش ان إذا الناقص سليم ال مخاطر ي املش ع يفرض ب ت ال ذا و محددة،

املثال يل س ع كيوتو، ملتطلبات متثال ألغراض ئتمانات من محدد لعدد عام. )35(يحتاج ل ش و

املستقبل ئتمانات سليم ع وال جلة العقود من التلوث حصص بيع عقود أن. فإن حيث

فعادة ذا ول ون، الكر انبعاثات تخفيض تم س بموجبھ الذي املشروع إنجاز قبل بدأ قد ون ي العقد

 
ً
مستقبال سليم ال ون ي أن ع مة م ون ت ا ا. أ صياغ تمت قد العقود ذه ون ت أن املمكن ومن

عقود ل ائتمانا) خيارات(ش من كمية شراء ق ا املحتمل ي للمش ون ي ا ونوحي الكر ت

سنوي  أساس ع أو واحد لم. )36(وقت فإنھ ، ون الكر ائتمانات ملكية سندات نقل ملسألة سبة ال و

أن ب ي املسألة ذه و ئتمانات، ا تتضم الذي ق ا ملكية نقل كيفية إ كيوتو ول بروتو ش

 
ً
مثال ما بي تفاق يتم بأن ي، واملش ع البا ن ب العقد عتنظم ق ا أو السند ملكية نقل أن ع

سليم ال بحسب او ي املش قبل من الثمن امل دفع عد تم س  .ئتمانات

ذه عد ال قيقة ا و ون، الكر ائتمانات و البحث محل العقد بموجب بيعھ يتم ما إن

معنو 
ً
ماال أو

ً
ا معنو

ً
منقوال ا اعتبار يمكن بل مادية،

ً
سلعا ئتمانات

ً
خاص(ا نوع من جديدة سلعة

(New Commodity) عبارة و ئتمانات ذه بمزايا التمتع يخولھ للمنتفع
ً
حقا تحوي و ،

ق ا ذا ملكية بنقل ع البا م يل ذا وع الرصيد، ذا مثل يمتلك أنھ طاملا التلوث حقھ عن

بھ باالنتفاع ي للمش ح والتصر سنده سليم خالل من   . وذلك
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وإنما مادي ء ست ل ئتمانات ذه ون ل
ً
نظرا أ إ بون فيذ للبعض سبة بال أما

ونية، الك ي -وحدات املش إ ع البا من ا سليم كيفية حول ساؤل ال يثار نا يتم-و سليم ال بأن

امل حساب وإدخالھ ع البا حساب من ون الكر ائتمانات يل ق ا نقل خالل ومن ي ش

ي  املش امللكية)37(موطن تقل ت ھ   . و

وقت   و ذلك فالرا ، ا ف والتجارة للتداول قابلة ئتمانات ذه ون ت م أما

ا لصاح امللكية صفة إلعطاء ضروري جراء ذا و ، املختصة ات ا لدى ا إخطار. يل جب و

التعا يتم أو املالك يتغ عندما ات ا ئتماناتتلك ذه آلية. )38(مل العقد ت يث أن جب و

اذا ما مسألة ع تفاق من بد ال كما ا، ف لة امل الدولة تنظيم حسب و ئتمانات ق ا نقل

الدفع عد أو قبل ي املش إ تقل ت ئتمانات ذه بالثمن(انت بالثمن)الوفاء الوفاء ع
ً
واعتمادا ،

ا جانب ونمن الكر انبعاث خفض بائتمانات املتعلقة قوق ا جميع عن تخ قد ع البا ون ي ي ملش

ا ف املتاجرة أو ا استعمال يخص فيما قوق ا ذه جميع ي املش كسب عند. و الدفع يتم ما وعادة

ء ال  )39(استالم
ً
الحقا أك ھ سنو وكما ، . 

ك ون الكر ائتمانات سليم ان تقدم، ما ا،وجملة ملكي نقل بالضرورة ع ال جديدة سلعة

ذا الفيصل و ي واملش ع البا اتفاق فإن املوضوع، ذا ل شارة عن كيوتو ول بروتو وت ولس

ئتمانات ذه ملكية نقل أن ع ي املش مع ع البا يتفق فقد ساس و تفاق ومادام املوضوع،

يت أو الثمن، جميع سداد ع ستقبليتوقف أو سلم ي عندما ي للمش تقل ت امللكية أن ع فقان

الوط اص ا حسابھ ئتمانات ذه ي   . املش

فإن ون الكر ائتمانات ملكية نقل آلية ع ي واملش ع البا اتفاق من بالرغم ولكن

ل ونية لك الوحدات نقل مسألة ا عل يتوقف أخرى بألية جاء قد كيوتو ول ئتمانات،بروتو ذه

وط حساب وجود ع عتمد امللكية نقل الدولة) مح(فاجراءات ذه ل عة التا الشركة أو للدولة

لشراء تحتاج وال ون الكر انبعاث بتقليل مة املل للدولة آخر وحساب ئتمانات، بيع تنوي وال

ا حصص من د أز ألية. حصص كة مش دولة ل ان أخرى عبارة بفتحو ملزمة النظيفة ئة الب

ون الكر ائتمانات وشراء بيع معامالت أمام ا ل ا،. حساب خاص ل النظيفة ئة الب آلية أن كما

يتضمن ل ال ذا و ، ون الكر ائتمانات خفض وحدات واقتناء وحيازة إصدار ع شرف موجبھ و

ونقل ون الكر انبعاث خفض وحدات إصدار فيھ يو واحد وحسابحساب آخرى، حسابات إ ا

قل ع واحد وحساب النظيفة، ئة الب آلية ع مشار الستضافة لة املؤ بالدول قائمة يضم آخر

وتلك صص، ا مع ا ومساوا ئتمانات شأن الصادرة ادات والش ون، الكر وحدات الغاء لبيان

املعلقة ادات الطا. الش نة تقرر عندما ل ال ذا عمل خفضيبدأ من ة املطلو الكمية بأن قة
ً
را تقر وتكتب تحققت، قد ون الكر لتأييد–انبعاث ئة-ش الب آللية التنفيذي املجلس إ بذلك

ون  الكر ائتمانات فيھ وتطلب فسوف. النظيفة الطلب النظر إعادة دعوات وجود عدم حال و
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ا املجلس سلطة تحت النظيفة ئة الب آلية نة مدير نبعاثيقوم خفض ادات ش باصدار لتنفيذي

النظيفة ئة الب آللية ي و لك ساب ا   .  وتوضع

كأدوات املتعاقدين اتفاق ل و النظيفة ئة الب آلية ل و الوط ل ال من ل عمل و

كيوتو ول بروتو وحسب املخصصة، الكميات ووحدات التلوث ازالة ووحدات ئتمانات إصدار بع لت

ب سلسي رقم ائتمان ل ل عطى و ونية، الك بيانات قاعدة ل ش ل ئتمانات توضع أن

ا سا اك أو ا حذف أو الدول حسابات ن ب للنقل زة جا ون خصم. وت يتم ادات% 2ثم الش من

من البا أما املناخ، غ ب س السلبية لالثار عرضة ك الدول مساعدة صندوق ة ملص

ون الش الكر انبعاث بتخفيض قامت ال الدولة ساب مباشرة ا ل تحو فيتم بالذكر. ادات دير وا

يوجد لم لو ح الت ال وتحفظ ون الكر ائتمانات اصدار تم و تتم ا ل السابقة جراءات أن

شرا دون ئتمانات ا ف تبقى ال املدة إ كيوتو ول بروتو ش ولم ، ا ل   .)41(امش

ي الثا ي : الفرع املش امات   ال

ا سلم ال ون الكر انبعاثات خفض ائتمانات ثمن دفع قبول ع عادة تنطوي ي املش امات ال إن

ع البا   .إليھ

 
ً
الثمن: أوال بدفع ام جلة(ل العقود   ) نظام

نوعان ون الكر انبعاثات خفض بيع عقود و: الثمن ثابتول سعر يتمثل  Fixed(ثمن

price(،ون الكر سوق أسعار تقلبت ما م يتغ ال والذي ي، واملش ع البا ن ب عليھ تفاق يتم الذي

السوق  تقلبات مخاطر من م يحم حيث ي واملش ع البا من ل ل ضمانة و يتمثل. و ثمن و ي والثا

عائم و) Floating price(سعر بالسوق غيةيرتبط ن الطرف كال بھ يجازف الذي الثمن و

ة   . املضار

و والثمن ع، البا إ صص ا ذه ثمن بدفع التلوث حصص بيع عقد ي املش م ل و

ة فور صفقة إما دفعھ يتم النقود من مبلغ عن عقود)Direct contracts(عبارة بموجب أو

ال).Forward contracts(آجلة إ سبة بال ماأما ولكن ، وا ا فأمر ة الفور صفقات

جلة؟ بالعقود   .املقصود

بأنھ املستقب أو جل العقد بيع: عرف أو لشراء ع با خر و ي مش ما أحد ن طرف ن ب اتفاق

العقد شاء ا عند عليھ متفق سعر و الحق مستقب خ تار خدمة او بأنھ. سلعة كذلك عرف اتفاق: و

ب بتحديدعاقدي ي واملش ع البا يقوم أن ع الحق، خ تار بنقد أصل ملبادلة ي ومش ع با ن

ن مع خ تار ة سو وال التعاقد عند والكمية إ)41(السعر ص من تقل ي جل العقد تداول و ،

سل أو سندات أو
ً
ما أس ون ي قد والذي العقد محل املا صل سليم أو سلم ق ا غآخر أو

ً
عا

املنقولة املالية صول من  . )42(ذلك
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ة ختيار سواق إما تباع ون الكر انبعاث خفض ائتمانات بأن شارة تقدمت إطار(ولقد خارج

املتحدة مم ول املنظمة) بروتو سواق كيوتو( أو ول بروتو العقود)وفق تداول مجال عد و ،

ا املستقبليات أو اجلة م املنظمة أي سواق من ي الثا اتفاق.  لنوع ضرورة ا أشرنا أن وسبق

وجدارة مية أ مدى ع عتمد قد بالثمن والوفاء الدفع، ووقت الدفع آلية ع ي واملش ع البا

ي للمش ون الكر عد. ائتمانات
ً
مثال الدفع ون ي فقد ثمر مس أو شركة عن عبارة ي املش ان وإذا

سليمعشرة ال خ تار قبل داء مستحق ون ي الثمن فأن وإال ، ون الكر ائتمانات استالم من  .)43(أيام

و الثمن ا يتأثر ال العوامل من مجموعة ناك   :و

والتكنولوجيا -1 مھ، و ونوعھ ثماري س املشروع وجدوى ع، البا ا أنفق ال النفقات

ون  الكر انبعاث خفض بطبيعةوإذ. املستخدمة يرغب بالتأكيد و ف املشروع صاحب و ع البا ان ا

ا شرا يرغب سوف السوق
ً
ثمرا مس ان واذا نتاج، اليف ت من بأك ئتمانات يع ب ال ا

ثانية ا بيع أجل من ممكن سعر  .بأقل

ائتما -2 سوق السائدة سعار لوا يتجا أن العقد الطراف يمكن فال السوق، ناتعوامل

خالل من السوق معلومات ع صول ا م ا ام و اتھ، وتوج ون الكر انبعاث ) سماسرة(خفض

ذلك وغ نت ن ومصادر ون  .  الكر

وتوف -3 للمشروع فعالة ادارة تحقيق ع البا كقدرات العقد، طر بظروف الثمن يتأثر قد

ون  الكر انبعاث فض الالزمة ليات و منوكذلك. املحطات
ً
مثال عد ل ف ي، للمش سبة بال ال ا

ن ثمر املس من و أم التلوث سب بتقليل دو ام ال ا لد ال  . الدول

العقد -4 وشروط شروط: بنود بأن رأى إذا ع فالبا ، الثمن مقدار ع العقد بنود تؤثر قد

منا الثمن ان إذا العقد يقبل فقد عليھ، ة كب املسؤولية واعباء نفسالعقد وع لھ،
ً
وجاذبا

ً
سبا

تحت العقد يقبل فقد أك مسؤولية يتحمل تجعلھ قد العقد شروط بأن رأى إذا ي فاملش املنوال

 
ً
اقتصاديا مجدية العقد ع موافقتھ يجعل منخفض  . سعر

املستقبل، -5 سليم ال يتم أن ع التلوث أرصدة وشراء بيع عقود م ت ما
ً
فغالبا املخاطر،

و  ي نفقد اليق عدم من ة كب درجة ع العقد ينطوي إذ العقد، الدخول
ً
ددا م ي املش ن

املحدد الوقت ا وكمي صص ا ذه تلقي العقد. شأن السعر ع تنعكس ا ل ذه  . و

ناك أن غ الثمن، بدفع فقط م يل أن ع ع البا مع ي املش يتفق فقد آخر عقد وكأي

م أنواع منعدة ان سواء ا تحمل شأن العقد ا عل تفاق يجب ال ف واملصار النفقات ن

النظيفة، ئة الب آلية يلھ ورسوم املشروع، شغيل كنفقات ي، املش أو ع البا ا يتحمل

  .)44(والضرائب

ون       الكر ائتمانات سليم عند دفعھ يتم أن فيھ فاألصل الثمن دفع وقت شأن  Cash)أما
on delivery)ل يدفع فإنھ ، واحدة مرة من أك الثمن يدفع أن جواز ع العقد نص واذا ،
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آخر سعر أو عليھ املتفق ئتمان سعر بنفس ئتمانات، من كمية أو عدد سليم ا ف يتم وقد. مرة

ي للمش ئتمانات سليم قبل الثمن دفع طورة(Advance payment)يتم و ء، ال ذا

سليم ع البا فشل لو املدفوع املبلغ داد اس حقھ ع ع البا مع تفاق ي للمش املمكن فمن

لھ كضمان للمشروع. ئتمانات سة الرئ املعالم أساس ع الثمن دفع ون ي قد
ً
ا وأخ

(payments based on key milestones) .  

املش  امات ال تتضمن أن املمكن يومن يأ ما
ً
أيضا   :ي

ئتمانات -1 ذه ألن ذلك ، ع البا من إليھ املرسلة ئتمانات الستالم حساب شاء إ

 
ً
سابقا نا و كما مالية أصول او ونية الك وحدات عن عبارة ا  . مجمل

عامالت -2 النظيفة ئة الب آلية نة ل التنفيذي املجلس مع التواصل و ئتمانات ثمن دفع

عدمھائتمانات من ا ونقل ا باصدار يتعلق فيما ون الكر انبعاث  .)45(خفض

العائدة -3 ون الكر انبعاثات خفض لتكنولوجيا ة الفكر امللكية حقوق ع عتداء عدم

ئتمانات تلك صدرت بموجبھ الذي املشروع صاحب ع  .)46(للبا

ائت -4 ثمن دفع املالية القدرة امتالكھ ع ع للبا ضمانات نتقديم ب ة الف ون الكر مانات

ون  الكر ارصدة سليم و العقد للدخول. ابرام استعداده ي املش ا ف ت يث أخرى ضمان ورسالة

كيوتو متطلبات وتنفيذ   . العقد

 
ً
بة: ثانيا الضر بدفع ام   ل

عليھ تفاق يتم أن يجب الضرائب بدفع يقوم سوف ن الطرف من أي تحديد إن

ا)47(دالعق يتحمل أن املمكن فمن املضافة، القيمة ع بة بالضر س ما نا املعنية بة والضر

ع البا س ول ع البا إليھ املنت البلد إ ا بدفع قوم و ي املش ا يتحمل أن والغالب ي، املش أو ع البا

ي. نفسھ عندما ي القضا النظام بموجب مفروضة ون ت أن يمكن بة الضر ذه ائتماناتو ن و ت تم

ي  املش إ ع البا من ا سليم عند أو ون ع. الكر محلية ضرائب ن الص مثل دولة تفرض
ً
فمثال

ذه و ا، ل ثابت كدخل ئتمانات تلك ا حص إ ا ش و ون الكر انبعاث خفض ائتمانات

ي اآل ون ت   : الضرائب

 65 %املشبع ون الكر و ون ار يدروفلور  .بالفلور ل

 30 % وز الن  .ألوكسيد

 2 %ر والتطو املتجددة الطاقة استغالل تتضمن وال ن الص النظيفة ئة الب آلية ع ملشار

ا   . )48(وغ

ي الثا التلوث: املطلب حصص بيع عقد من الناشئة امات باالل خالل   جزاء
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ب اماتھ بال العقد أطراف أحد أخل إذا أنھ البدي خطأمن ل ش ذلك فإن العقد، موجب

تنفيذ عدم و التعاقدية املسؤولية مجال طأ ا أخرى عبارة العقدية، مسؤوليتھ ستوجب

ا تنفيذ التأخر أو التعاقدية امات ون. ل الكر ائتمانات عض سليم ع البا رفض عد
ً
فمثال

التعا مسؤوليتھ ستوجب الذي طأ ا قبيل من ي بالثمن. قديةللمش بالوفاء ي املش إخالل عد و

العامة القواعد حسب و مسؤوليتھ يوجب فإن. خطأ ون الكر ائتمانات سلم ي املش رفض اذا كما

الذي ع والثمن العقد عليھ متفق و الذي الثمن ن ب ئتمانات ذه سعر فرق ستحق ع البا

ين املش من ه غ   . عرضھ

ع ل ش التاليةو االت ا يتضمن الذي ض التعو ي املش حق ا يؤدي قد ع البا خطأ فإن   :ام

ان -1 ي للمش ق ا اعطاء أو ي ا العي بالتنفيذ املختصة املحاكم من حكم إصدار

ض بالتعو واملطالبة الثمن سداد عن فرض. يتخلف انية إم و كيوتو ول بروتو ظل بھ واملعمول

تا اغرامة مقدار ية يوم0.20خ ل عن سليمھ ع البا تأخر ائتمان ل ل ي امر  .  دوالر

ض -2 فالتعو املعنية، ات ا موافقة ع صول ا أو املشروع اء وإ تكملة ع البا فشل

ون الكر ائتمانات سليم لعدم يجة ن ي املش ا تكبد ال النفقات دفع و العقد ف
ً
متمثال ون ي

  .لھ

إ -3 ي املش واضطرار العقد بموجب منھ حصة أو ي و كر ائتمان أي سليم ع البا فشل

ق ا عطي ، ع البا خطأ ب س اضافية نفقات تكبد مع آخر مصدر من ون الكر ائتمانات شراء

أخرى  ة ج من ئتمانات شراء ف مصار بدفع ع البا الزام و العقد ف ي  .)49(للمش

عأم البا ض عو جانب-ا من بالثمن الوفاء عدم يتضمن اماتھ بال ي املش إخالل ب س

العقد إلغاء ع للبا ق ا فيعطي ي، ھ(املش ع) ف بالبا قت ال سارة ا عن ض التعو مع

البيع فرصة فقدان أو فوات ب املد. س القانون املعروفة العامة للقواعد تطبيق لھ ذا  . )50(يو

  : خاتمة

ما م أ نا ل فإننا التلوث حصص لبيع ي القانو طار موضوع الكتابة من ينا ان أن عد

ي اال و وتوصيات نتائج من إليھ   :توصلنا

 
ً
  النتائج: أوال

س -1 ما أو التلوث حصص ون (بيع الكر انبعاث خفض ن) اتفاق طرف ن ب اتفاق و

شرك أو دولة ما أوأحد دولة ما وثان صص ا
ً
فائضا منتجة التلوث سب بتخفيض مت ال ة

ملكية بنقل ول الطرف م يل تفاق ذا بموجب ا، ل املحددة ا س عن أك صص تحتاج شركة

من مبلغ مقابل ن مع آجل أو التعاقد عند ي الثا الطرف إ لھ املمنوحة ون الكر خفض ائتمانات

 . املال
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البيعي -2 ع ن الطرف ن ب تفاق يتم فقد ، صورة من أك العقد ذا مثل صياغة تم

املستقبل العقد محل سليم ون ي أن ع ن مع سعر جل(والشراء صياغة) العقد يتم قد أو

يار ا باعطاء ام(العقد ل س ول ق و) ا ن مع سعر ئتمانات من كمية شراء ي خللمش تار

ن يار(مع ا  ). عقد

من -3 تقل ت ال التلوث حصص ملكية أن إال الرضائية، العقود من التلوث حصص بيع عد

النظيفة ئة الب آلية نة يل بال إال ي املش إ ع الناشئة. البا امات ل جميع أن ع ذا و

امللكية بنقل ام ل عدا يل ال ع تتوقف ال العقد بيع.عن ام أح
ً
تماما شبھ العملية ذه و

رقم املصري ي املد القانون  .  1948لسنة) 131(العقار

التلوث -4 حصص بيع عقد محل رأينا–إن خفض-بحسب ائتمانات تتضمنھ الذي ق ا و

ما أصل يتمثل حق و و ا، ذا حد ئتمانات س ول ون الكر مالية(انبعاث قيم) مشتقات ا ةل

والطلب العرض قواعد بموجب سعر ا ول والسندات م س مثل للتداول وقابلة مكن. السوق و

الدولية السوق جديدة سلعة ا بأ ا  . تكييف

يجة -5 ن ئتمانات ذه ع ما دولة تحصل فقد متنوعة، ألسباب ون ي ئتمان ذا منح

بدي طاقات استخدام أو الغابات ار الشمسيةلزراعة الطاقة ولية، الب واملواد للفحم لة

سب إ ون الكر انبعاثات بتخفيض الدولة ام ال مقابل ون ي فاالئتمان حال ل وع ا، وغ

املناخ غ و راري ا حتباس شأن املتحدة لالمم ة طار تفاقية طراف ا عل اتفق محددة

كيوتو ول روتو  .و

م -6 نوعان عمليوجد منظمة أسواق التلوث، حصص بيع عقود ا ف م ت ال سواق ن

مم نطاق خارج ة اختيار وأسواق بالدول، خاصة و كيوتو ول روتو و املتحدة مم مظلة تحت

ي(املتحدة ور تحاد دولة) كبورصة أو شركة أو فرد ا ف شارك أن  . ستطيع

الد -7 ع املوزعة التلوث سب الإن الدول فقط تلزم سب ال ذه و ة، مئو سب ول

قتصادي شاط ال بحسب والنقصان ادة للز قابلة ة دور سب و كيوتو، ول بروتو ع صادقت

ما دولة  . والصنا

او -8 السوق ا ف ة للمضار إما التلوث صص دولة شراء وراء من ساسية الغاية

نتا ملسايرة ا ااج لد الوافر الصنا  .ج

ئتمانات -9 سليم ب م يل
ً
مثال ع فالبا امات، ل من مجموعة طرفيھ كال ع العقد يفرض

ي املش م يل املقابل و تھ، ملص ئتمانات تلك يل ب م يل كما ا ل ملكيتھ لھ ضمن و ي للمش

ات وجود حال ئتمان قيمة ع بة والضر الثمن سديد بذلكب  . فاق

عد - 10 و املتحدة مم النظيفة ئة الب آلية ا اعتمد ال الوسائل من عد العقد ذا إن

للدول
ً
ا–حافزا م النامية ن-وخاصة مالي إ تصل اح أر يحقق أنھ طاملا التلوث تقليل ع

 . الدوالرات
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ست - 11 ل ف جديدة، سلعة عن عبارة ون الكر انبعاث خفض ائتمانات النفطان مثل مادية

امللموس غ املنقول املعنوي للمال أقرب بل ب،  . والذ

 
ً
  التوصيات: ثانيا

كيوتو -1 ول روتو و املناخ لتغ ة طار املتحدة مم اتفاقية إ العراق النضمام بالنظر

ان الس عدد والزدياد تدر ل ش العراق الصنا شاط ال لتوسع
ً
نظرا و ا ق ندعوامل فاننا

املشرع ا ف ينظم بحيث ون، الكر انبعاثات خفض ائتمانات عامالت نظيم ب خاص قانون صياغة إ

ذا و املسائل، ذه ة ملعا ئة الب بحماية اصة ا ن القوان إ فصل إضافة أو العقود، من النوع ذا

املشار  من فراد وح ات الشر أو الدولة تتمكن ي ل ضروري ْ سال ول العاملية سواق كة

ثمار س قبيل من لھ ذا و فقط،  . املحلية

ى  -2 الك ات الشر ان-دعوة الط ات ئة-كشر الب حماية جتماعية ا بمسؤلي القيام إ

الغرض ذا ل عد ة اختيار أسواق من ئتمانات ذه ل ا  . وشرا

ال -3 شر ا بدور لك املس حماية جمعيات ذهقيام خالل من ئة الب بحماية املتعلق و

العقود من  . نماط

ول -4 بروتو ا اعتدم ال النظيفة ئة الب آلية ضمن يقع الدراسة محل العقد ون ل
ً
نظرا

ن ثمر املس ندعو عليھ خضر، قتصاد سياسة نحو للتوجھ الدول فيھ دعت والذي كيوتو

ذه بمثل البدء الدولة ومؤسسات ات كبوالشر لعدد املستقبل
ً
بديال ون ست ال ثمارات س

والوطنية الدولية التجارة أنواع  .من
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