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هاي   پروتكل الحاقي، تأمين مالي پروژه، روش توسعه پاك، سي دي ام، روش            : كليدي ه هاي واژ
     .انعطاف پذير

  

  
كـشورهاي صـنعتي عـضو    ) پروتكل كيوتـو  (ل الحاقي به كنوانسيون چارچوب تغييرات آب و هوا    مطابق با پروتك  

اي خـود بـه ميـزان          نسبت به كاهش گازهاي گلخانه     2012 و   2008اند كه در فاصله زماني بين         پروتكل متعهد شده  
ن هزينـه سـنگيني بـراي ايـن         تواند متضم   ها مي   از آنجا كه هزينه كاهش اين ميزان از آالينده        . مشخص اقدام نمايند  

هاي انعطاف پذيري پيش بينـي شـده اسـت كـه بـر اسـاس آن كـشورهاي                     كشورها باشد، در پروتكل كيوتو روش     
تـرين روش مقـرر در        مهـم . هاي برون مرزي بـه تعهـدات خـود عمـل كننـد              توانند از طريق اجراي پروژه      مزبور مي 

هاى خـارجي و   عه به ويژه ايران در جذب سرمايه گذارى تواند براي كشورهاى در حال توس       پروتكل كيوتو كه مي   
از طريـق ايـن روش   . اسـت “ سـى دى ام ”يـا  “ روش توسـعه پـاك   ” هاي اقتـصادي مفيـد واقـع شـود،         اجراي پروژه 

كشورهاي توسعه يافته ضمن اجراى تعهدات خود در چارچوب پروتكل به پيشبرد توسعه پايدار در كشورهاي در                 
در اين نوشتار ضمن بيان مختـصري از كنوانـسيون چـارچوب تغييـرات آب و هـوا و                   . نندرسا  حال توسعه ياري مي   

و گرفتـه   هاي تأمين مالي سي دي ام مورد بررسي قرار و شيوه) سي دي ام(پروتكل الحاقي آن، روش توسعه پاك  
  . گردد هاي سي دي ام و نحوه مقابله با آن بيان مي هاي موجود در پروژه ريسك

 چكيده
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  مقدمه
جديدي است كه  نسبتاًپديده انساني هاي  افزايش ميانگين دماي زمين در نتيجه فعاليت

وجود ه فراواني بجوي در اثر گرم شدن زمين تغييرات  .موجب نگراني عمومي شده است
هاي يخ و در نتيجه  در ميزان و نوع بارش، ذوب كوه اتيتغيير و باعث ايجاد خواهد آمد

بر ديگري ها و تاثيرات وسيع   كاهش سطح آب درياچه،افزايش سطح آب درياهاي آزاد
و هاي صنعتي  ش دما به فعاليتبخش اعظم اين افزاي. ها خواهد شد انسانوانات و گياهان، حي

اي در  گازهاي گلخانهغلظت شود كه باعث افزايش  مربوط ميهاي فسيلي  استفاده از سوخت
از بخشي شود كه  اي از گازها اطالق مي اي به مجموعه گازهاي گلخانه. شود جو زمين مي

  1.شوند يمزمين باعث گرم شدن جو داشته و در نتيجه انرژي خورشيد را در جو زمين نگه 
گرم شـدن زمـين     تبعات   عمومي نسبت به     هاي فزاينده   نگرانيو  شواهد علمي    1980در دهه   

هـا لـزوم      در اين نشـست   . اي و بين المللي شد      هاي منطقه  منجر به تشكيل يك سري از نشست      
اي ناشـي از   يك پيمان بين المللي جهت مقابله با خطـر فزاينـده انتـشار گازهـاي گلخانـه              تهيه  

ها  ها از يك طرف در صدد كاهش آالينده  اين فعاليت.اي انساني مورد تأكيد قرارگرفته فعاليت
تشويق ها  در سطح جهاني است و بنابراين كشورهاي توسعه يافته و صنعتي را به كاهش آالينده

 از طرف ديگر در صدد است از ايـن رهگـذر ترتيبـاتي فـراهم                ؛كند  متعهد مي در مواردي   بلكه  
د با ياري و مساعدت مالي و تكنولوژيكي كـشورهاي          ني در حال توسعه بتوان    سازد كه كشورها  

   .گردندصنعتي به رشد پايدار نايل 
در اين تحقيق ابتدا كنوانسيون چارچوب تغييـرات آب و هـوا و الحاقيـه آن يعنـي پروتكـل                    

ر مـذكور د هـاي انعطـاف پـذير        سـپس روش  . گيرد  كيوتو به طور اجمالي مورد بررسي قرار مي       
هـاي     كـه بـراي پـروژه      2)سي دي ام  ( روش توسعه پاك   به اختصار تبيين شده و       روتكل كيوتو پ

آنهـا  و نحوه تـأمين مـالي       اقتصادي و محيط زيستي در كشورهاي در حال توسعه طراحي شده            
هـاي سـي دي ام و نحـوه         هاي موجـود در پـروژه       در نهايت ريسك  . گيرد  مورد بررسي قرار مي   
  . رددگ مقابله با آن بيان مي

  

                                                 
 ،(CO2) ، دي اكسيدكربن(NO2)وژن نيتر ، دي اكسيد(H2O)بخار آب :عبارتند ازاصلي اي  گازهاي گلخانه .1

 .(O3) و اوزن (CH4) متان
  

2. Clean Development Mechanism (CDM) 
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  كنوانسيون چارچوب تغييرات آب و هوا
توانـد روي     هاي انساني مـي     اذعان نمود كه فعاليت    1988در سال   مجمع عمومي سازمان ملل     

قطعنامه سـازمان   ( بايد تحت كنترل قرارگيرد   و بنابراين   داشته باشد    وءستأثير   الگوي آب و هوا   
كميتـه مـذاكرات     ”1990در سال   تحدد  مجمع عمومي سازمان ملل م    متعاقباً   .1)1988ملل متحد   

تـشكيل و بـه آن       را    2“ آب و هـوا    اتبين دولتي براي كنوانسيون چارچوب مربـوط بـه تغييـر          
در مـورد   را   ي چـارچوب  كنوانـسيون با مشاركت كشورهاي عضو سازمان ملـل        د كه   موريت دا ام

 امضاء كـشورها    براي 1992 به نحوي كه تا ماه ژوئن        ،نمايدتصويب  تهيه و    آب و هوا     اتتغيير
   3.شده باشدآماده 

كنوانـسيون چـارچوب سـازمان ملـل         ”1992كه در ماه مـي سـال        گرديد  كميته مزبور موفق    
 UN Framework Convention on Climate]“ آب و هـوا اتمتحدد در مـورد تغييـر  

Change (UNFCC)]  1992 دسـامبر  22در كنوانسيون مزبور . تهيه و به تصويب رساند را 
پـس  نود روز   ). 1992قطعنامه سازمان ملل متحد     (تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد     به  
الزم بـين اعـضاء      1994 مـارس    21در تاريخ    چارچوب   كنوانسيون،  اهمين كشور پنجالحاق  از  

 تمـام كـشورهاي     تقريبـاً  امـروزه    .)357، ص   1995،  (Halvorssen)هالورسن (گرديداالجرا  
كنوانسيون در ششم خـرداد  اين با تصويب . اند پيوستهكنوانسيون به اين  كشور 192جهان يعني  

توسـط  در سـيزدهم خـرداد همـان سـال          تأييـد آن    مجلس شوراي اسالمي و     توسط   1375ماه  
  4.ملحق شدوانسيون به اين كن 1375در سال ، ايران نيز شوراي نگهبان

 چـارچوب   در زمان مذاكره و تنظيم كنوانسيون اين بحث مطرح شد كه آيا كنوانسيون صـرفاً              
يـا حـاوي   كنـد  اي را ترسـيم    در خصوص كـاهش گازهـاي گلخانـه      هاهاي كشور   كلي فعاليت 

پـس از مباحـث      .)493، ص   1993،  5بدانـسكي  (و معيني براي اعضاء باشـد     تعهدات مشخص   
، عبـارت   مجمع عمـومي سـازمان ملـل متحـد مقـرر كـرده بـود              از ابتدا   گونه كه   فراوان، همان   

                                                 
1. UN General Assembly Resolution, A/RES/43/53, dated 6 December 1988 
2. [Intergovernmental 2Negotiating Committee for a Framework Convention on 
Climate Change (INC)] 
3. UN General Assembly Resolution, A/RES/45/212, dated 21 December 1990.  

   ديدن متن انگليسي كنوانسيون به سايتبراي . 4
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf  مراجعه و براي ترجمه رسمي آن به زبان

  .مراجعه شود5/4/1375 مورخ 14944فارسي به روزنامه رسمي، شماره 
5. Bodansky 
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بيـشتر  قيد گرديد كه نشان از آن داشت كه كنوانسيون مزبور           در عنوان كنوانسيون     1“چارچوب”
بيان اصول كلي و ترسيم چارچوب تعهدات اعضاء در مواجهه با تغييـرات آب و هـوا       در صدد   

   2.شده استحقوقي بعدي موكول جزئيات بيشتر به اسناد بوده و 
شامل كليه كشورهاي عضو اعـم از توسـعه         مندرج در اين كنوانسيون     كلي  تعهدات  برخي از   

نسبت بـه اعـضاء توسـعه يافتـه         تنها   ديگر   برخي در حالي كه     ؛باشد  يافته و در حال توسعه مي     
مقـرر  نـسيون   كنوا 4)2 (ضـميمه و يا كشورهاي توسعه يافته مذكور در         3)1 (ضميمهمذكور در   
  .  شده است

اعم از توسعه يافته و در حال توسعه برقرار شـده  تعهداتي كه نسبت به كليه كشورهاي عضو     
ايـن تعهـدات    . باشـد   مـي گيـري     بوده و فاقد تعهدات مشخص و قابل انـدازه        بسيار كلي و عام     

؛ تعيـين   هـوا آب و   هاي ملي جهت كاهش تغييرات        ها و سياست    اتخاذ برنامه : عبارتند از   عمدتاً
براي كاهش تغييرات آب و هوا؛ اعمال مديريت الزم براي جلـوگيري از             انطباقي  هاي    استراتژي

هـاي اجتمـاعي،      تغييرات آب و هوا در اتخاذ سياسـت       كردن  اي؛ لحاظ     افزايش گازهاي گلخانه  
اقتصادي و زيست محيطي؛ همكاري با ساير اعضاء در مورد مـسايل فنـي، علمـي و آموزشـي                   

 4مـاده   ( و همكاري با ساير اعضاء در مورد انجام تحقيقات علمـي و تبـادل اطالعـات              مربوط؛
  .)كنوانسيون چارچوب سازمان ملل متحدد در مورد تغييرات آب و هوا

نـسبت بـه    انـد،     كنوانسسيون نام برده شـده    ) 1 (ضميمهدر  كه  صنعتي   كشورهايآن دسته از    
ايـن دسـته از     . ي هـستند  تـر   و مـشخص  تر    ينيعتعهدات    داراي   تغييرات آب و هوا   مواجهه با   

لزم  و بنابراين م    پيشگام شناخته شده  ول و   ئمسكشورهاي عضو در مبارزه با تغييرات آب و هوا          
بـه صـورت   كنند و اي اتخاذ   هاي مشخصي را جهت كاهش گازهاي گلخانه        سياستاند كه     شده

                                                 
1. Framework 

در ترجمه اين كنوانسيون كه به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است، عنوان كنوانسيون تحت نام . 2
از آن حذف “ چارچوب”ترجمه شده است و كلمه “ كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد تغييرات آب و هوا”

هاي   راهكارهاي كلي و هماهنگي در اتخاذ سياستهاي چارچوب به بيان از آنجا كه در كنوانسيون. شده است
گردد، حذف كلمه  شود و اصوالً تعهدات مشخصي به اعضاء تحميل نمي مربوط توسط اعضاء تأكيد مي

  .     از عنوان فارسي كنوانسيون صحيح نبوده است» چارچوب«
 ،ك واسلواكيچ ،كانادا، انبلغارست، لژيكالروس، بب،  اتريش،استرالياعبارتند از ) 1(كشورهاي ضميمه . 3

، ژاپن، ايتاليا، ايرلند، ايسلند، مجارستان، يونان، آلمان، رانسهف ، فنالند، استوني،جامعه اقتصادي اروپا، دانمارك
، سوئد، اسپانيا، فدراسيون روسيه، روماني، پرتقال، لهستان، نروژ، زالندنو، هلند، لوكزامبورگ، ليتوانيتوني، ل
  . اياالت متحده آمريكا و بريتانياي كبير و ايرلند شمالي، يناوكرا، تركيه، ويسس
 ، فنالند،جامعه اقتصادي اروپا،  دانمارك،كانادا، لژيك، ب اتريش،استرالياعبارتند از ) 2(كشورهاي ضميمه . 4
، ويس، سسوئد، پانيااس، پرتقال، نروژ، زالندنو، هلند، لوكزامبورگ، ژاپن، ايتاليا، ايرلند، ايسلند، يونان، آلمان، رانسهف

    .اياالت متحده آمريكا و بريتانياي كبير و ايرلند شمالي، تركيه
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اين دسته از كشورهاي عضو را      هر چند كنوانسيون    . ارائه نمايند مرتب گزارش اقدامات خود را      
كند كـه ايـن كـاهش          مشخص نمي  كند ولي دقيقاً    ميمتعهد  اي    به كاهش انتشار گازهاي گلخانه    

 كنوانـسيون چـارچوب سـازمان ملـل متحـدد در مـورد              2مـاده    (بايد به چه ميزاني انجام شود     
  ).تغييرات آب و هوا

انـد،   كنوانسيون نام بـرده شـده  ) 2 (ضميمهدر كه صنعتي كشورهاي آن دسته از    عالوه بر آن،    
كه به كشورهاي در حال توسعه كمك مالي و تكنولوژيكي ارائه كنند كه اين كـشورها                ند  متعهد

اي   بتوانند تعهدات ناشي از كنوانسيون را انجام داده و نسبت به كاهش انتشار گازهـاي گلخانـه                
  . اقدام نمايند

منابع مـالي مـورد نيـاز كـشورهاي در حـال            توسعه يافته به تأمين     صنعتي و   تعهد كشورهاي   
اي از جمله موارد بحث انگيز در زمان تنظـيم كنوانـسيون              توسعه جهت كاهش گازهاي گلخانه    

 كـه در صـورتي     سـتدالل مـي كردنـد     ا از يك طرف كشورهاي در حال توسـعه          .چارچوب بود 
 افته نيـز متقـابالً    پذيرند كه كشورهاي توسعه ي      تعهدات كلي مربوط به تغييرات آب و هوا را مي         

به طور اصولي اذعان    كشورهاي توسعه يافته    از طرف ديگر هرچند     . هاي آن را تقبل كنند      هزينه
ولـي معتقـد    و تكنولوژيكي ارائه شود،     كمك مالي   داشتند كه بايد به كشورهاي در حال توسعه         

 كـشورهاي در    ها تعيين شود و ثانيـاً        بايد مكانيزم مشخصي جهت ارائه اين كمك       بودند كه اوالً  
حال توسعه نيز متقابال نهادهاي ملي صاحب اختيـاري را تأسـيس كننـد كـه بتواننـد تعهـدات                    

پـس از   . )524، ص   1993بدانـسكي،    (مندرج در كنوانسيون را به صورت مـؤثر اجـرا نماينـد           
طور كلـي  هاي مالي به كشورهاي در حال توسعه به   موضوع ارائه كمكباالخرهمباحث فراوان،  

 . پيش بيني شدوانسيون در كن

) 2(مــذكور در ضــميمه  كنوانــسيون، كــشورهاي توســعه يافتــه 4مــاده ) 3(بــر اســاس بنــد 
هاي اضافي كشورهاي در حال توسعه براي انجـام تعهـدات             هزينهموظف شدند كه    كنوانسيون  

 كنوانـسيون يعنـي ارائـه گزارشـات و اطالعـات بـه              12مـاده   ) 1(اجراي موضوع بند    ناشي از   
مـالي  مكانيـسم   هـا توسـط       ميزان اين هزينه   مشروط به اين كه       را تأمين كنند   “انس اعضاء كنفر”

موظف شـدند كـه منـابع مـالي     همچنين اين كشورها   . شود كنوانسيون تأييد    11مندرج در ماده    
  . هاي عمومي را تأمين كنند مورد نياز كشورهاي در حال توسعه جهت آموزش، تربيت و آگاهي
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هايي كه در كشورهاي در حال توسعه منجر به كاهش            تأمين مالي پروژه  وع  موضعالوه بر آن،    
توسـعه  ”و ضرورت دسـتيابي ايـن كـشورها بـه           شود    ميها    و آالينده اي    انتشار گازهاي گلخانه  

  : در مقدمه كنوانسيون آمده است. قرارگرفته استتوجه به طور كلي در كنوانسيون مورد 1“پايدار
به منابعي براي  كشورهاي در حال توسعه، مامي كشورها، مخصوصاًو با تصديق به اين كه ت”

باشند و اين كه پيشرفت كشورهاي در  مينيازمند توسعه پايدار اجتماعي و اقتصادي نيل به 
با در نظر بيشتر خواهد شد كه مصرف سوخت  مستلزم ذكورمحال توسعه براي نيل به هدف 

جمله از طريق  مناي  نترل گازهاي گلخانهازدهي بيشتر انرژي و كبگرفتن امكان حصول 
هايي از جهت اقتصادي و  اتخاذ چنين روشمشروط به اين كه  هاي جديد كنولوژيتاستفاده از 
   “.مقرون به صرفه باشداجتماعي 

توسـعه  ”المللـي بـه        كنوانـسيون ضـمن تأكيـد بـر اقتـصاد آزاد بـين             3ماده  ) 5(بند  همچنين  
  :   اشاره كرده استكشورهاي در حال توسعه “رپايدا
المللي كه  بايست براي ايجاد يك سيستم حمايت كننده و آزاد اقتصادي بين  ميءاعضا”
 مخصوصا كشورهاي در حال ،اعضادر كليه  اقتصادي پايدار  و توسعهتواند منجر به رشد مي

 مواجه شوندمشكالت تغييرات آب و هوا به نحو بهتري با د نبتوان، گرديده و اعضاء توسعه
جمله  ، منگردد تغييرات آب و هوا معمول ميقابله با اقداماتي كه براي م. همكاري نمايند

نبايد به ابزاري خودسرانه و غير معقول براي اعمال تبعيض منجر شود و  ،جانبه اقدامات يك
  “.گرددالملل  در تجارت بينهاي پنهان  محدوديتيا باعث 

هـاي   هـايي كـه بـه كـاهش انتـشار گـاز       الي پروژه تعهدات كشورهاي توسعه يافته به تأمين م      
 كنوانـسيون   4مـاده   از  ي  يدر بنـدها  اي در كشورهاي در حال توسـعه منجـر مـي شـود                گلخانه

 كنوانـسيون كـشورهاي توسـعه يافتـه مـذكور در            4مـاده   ) 3(بند  . مطرح شده است  چارچوب  
را  به تكنولـوژي     در حال توسعه  هاي دسترسي كشورهاي      هزينهكرده كه   موظف  را  ) 2(ضميمه  

در ايـن بنـد ميـزان ايـن         . تـأمين كننـد   شـود     اي مـي    كه منجر به كاهش انتشار گازهاي گلخانـه       
افي  كـ  ،ين تعهـدات  ااجراي  بيان شده است كه در      به طور كلي    هاي مالي معين نشده ولي        كمك

توسـعه  كشورهاي  مالي  اهميت مشاركت   تسهيالت مالي و    جريان  بودن  يش بيني    پ قابلبودن و   
 كنوانسيون نيز كشورهاي توسـعه      4ماده  ) 4( بند   .مورد توجه قرار گيرد   . مد نظر قرار گيرد   افته  ي

هـاي    هزينـه نسبت بـه كمـك بـه جبـران          را متعهد كرده كه     ) 2(مذكور در ضميمه شماره     يافته  
                                                 

شود كه ضمن تأمين نيازهاي نسل فعلي بتواند نيازهاي  اي اطالق مي به توسعه“ توسعه پايدار”منظور از . 1
  ).  622، ص 2003نلسون، ( هاي بعدي را نيز تأمين كند  نسل
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انطباق صنايع در كشورهاي در حال توسعه و به ويژه در كشورهايي كه در مقابل اثـرات سـوء                   
 نيز به طور كلي كـشورهاي       4ماده  ) 5(بند  . اقدام نمايند ب و هوا آسيب پذير هستند       تغييرات آ 

را متعهد كرده است كه به كشورهاي در حال توسعه          ) 2(توسعه يافته مذكور در ضميمه شماره       
ها به طور مشخص تعيين نشده        هر چند در اين بند ميزان اين كمك       . تسهيالت مالي ارائه نمايند   

ها به ميزاني باشد كه كـشورهاي در حـال توسـعه              است كه بايد اين كمك       شدهاست، ولي قيد    
  : دارد بند مزبور مقرر مي. بتوانند تعهدات خود را مطابق با كنوانسيون انجام دهند

تمامي بايد ) 2 (ضميمهمذكور در توسعه يافته ساير كشورهاي پيشرفته و كشورهاي ”
انتقال يا دسترسي به مالي يب، تسهيل و تامين براي ترغرا به نحو مقتضي اقدامات الزم 

 به كشورهاي در حال ، مخصوصاً و دانش فني مناسب محيط زيست به ساير اعضاء تكنولوژي
كنوانسيون را ز ا، انجام دهند به نحوي كه آنها را قادر سازند كه بتوانند تعهدات ناشي توسعه
ها و  از توسعه و ارتقا تكنولوژيد توسعه يافته بايدر اين روند، كشورهاي . دهندانجام 
 يا سازمان هايي كه ءساير اعضا. كنندكشورهاي در حال توسعه حمايت داخلي هاي  قابليت

گونه  به تسهيل انتقال ايننسبت توانند  باشند نيز مي در موقعيت انجام چنين كاري مي
    1“.اقدام نمايندها  تكنولوژي

ب به ايـن موضـوع اذعـان كـرده كـه كـشورهاي       به طور خالصه، هرچند كنوانسيون چارچو  
ايـن  پيشرفته و صنعتي بايد به كشورهاي در حال توسعه كمك مالي ارائه نماينـد و چـارچوب                  

ميزان اين تعهـدات و سـهم هركـدام از كـشورهاي پيـشرفته در               ها را ترسيم كرده است،        كمك
تـر بـه     تعهدات مـشخص   و تعيين    مشخص نشده است  به طور دقيق    تأمين منابع مالي مورد نياز      

    ).540-1، ص 1993، 2پنجابي (موكول شده استبعدي اسناد الحاقي 
  

  پروتكل كيوتو
از آنجا كه كنوانسيون چارچوب تغييرات آب و هوا اصول كلي و تعهـدات عـام كـشورهاي                  

اي    فاقد تعهدات مشخص و معيني جهت كاهش گازهاي گلخانـه          عمدتاًكرده و   عضو را ترسيم    
ورت داشت كه در يك سند الحاقي تعهدات مشخصي براي اعضاء و به خصوص              ضرباشد،    مي

سـال پـس از الزم االجـرا          يعني يك  1995در سال   . كشورهاي توسعه يافته در نظر گرفته شود      
شدن كنوانسيون چارچوب تغييرات آب و هوا، اعضاء مذاكرات را جهت تنظـيم يـك پروتكـل     

                                                 
  http://www.unfccc.int: مورد اين كنوانسيون به سايت اينترنتي زير مراجعه شود دربراي اطالعات بيشتر.1

2. Panjabi 
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خـود سـند    ولـي     مربوط به كنوانسيون مزبور بـوده،     اين پروتكل هر چند     . الحاقي شروع كردند  
 .طـي كنـد   بايـد   را  ترتيبات الزم    تصويب و الزم االجرا شدن        تنظيم،براي  تلقي شده كه     مستقل

 10بـه اتفـاق آراء در   ادامه پيدا كرد و متن پروتكل        1997مذاكرات براي تنظيم پروتكل تا سال       
 كـه بـه     بـه تـصويب رسـيد      كشور   159ندگان   در ژاپن توسط نماي    تودر شهر كيو   1997دسامبر  

 روز پس از تـصويب حـداقل        90مزبور   پروتكل   24 بر اساس ماده     .پروتكل كيوتو معروف شد   
 كـل   %55اي آنهـا از       كه ميـزان انتـشار گازهـاي گلخانـه        چارچوب   كشور عضو كنوانسيون     55

شد، اين پروتكل  توسط كشورهاي صنعتي بيشتر با1990اي منتشر شده در سال   گازهاي گلخانه
الزم االجـرا    2005 فوريـه    16در تـاريخ     تـو پروتكـل كيو  بر اين اسـاس،     . گردد  الزم االجرا مي  

 بـه ايـن   1384 و ايـران نيـز در سـال    انـد   كشور به اين پروتكل ملحق شده 175تاكنون  . گرديد
  1.ملحق شدپروتكل 

كنوانـسيون  ) 1(ضـميمه   بر اساس اين پروتكل اعضاي توسـعه يافتـه بـه شـرح منـدرج در                 
در حالي كه تعهـد     . با اعضاي در حال توسعه به صورت متفاوت برخورد شده است          چارچوب  

اي و تـشويقي دارد،   اي بيـشتر جنبـه توصـيه    اعضاي در حال توسعه به كاهش گازهاي گلخانـه  
اعضاي توسـعه يافتـه را      كيوتوپروتكل  . باشد  ميتعهدات اعضاي توسعه يافته عيني و مشخص        

اين كـشورها حـسب     . اي خود اقدام نمايند     سازد كه نسبت به كاهش گازهاي گلخانه       متعهد مي 
اي خود را كاهش دهند بـه نحـوي            درصد گازهاي گلخانه   10 تا   8اند كه بين      مورد موظف شده  

 1990تر از سطح انتشار آنها در سال           درصد پايين  5كه انتشار اين گازها در آن كشورها حداقل         
 اعضاي توسعه يافته براي رسـيدن بـه اهـداف مـورد نظـر در كـاهش          در جهت كمك به   . باشد

 كـه بـر      را طراحـي كـرده اسـت       2“هاي انعطاف پذير   روش” كيوتواي، پروتكل     گازهاي گلخانه 
هاي بـرون مـرزي تعهـدات خـود را انجـام        اساس آن كشورهاي صنعتي بتوانند از طريق پروژه       

  . گيرد  كه در ذيل مورد بررسي قرار ميدهند
  
  
  

                                                 
به تصويب رسيد و سپس به تأييد جلس شوراي اسالمي  م1384اين پروتكل در جلسه مورخ دهم خرداد . 1
تن انگليسي براي ديدن م. منتشر شد8/4/1384 مورخ 17573 رسيد و در روزنامه رسمي شماره وراي نگهبانش

 مراجعه و براي ترجمه  http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdfكنوانسيون به سايت
  .مراجعه شود8/4/1384 مورخ 17573رسمي آن به زبان فارسي به روزنامه رسمي، شماره 

2. flexible mechanisms 
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  هاي انعطاف پذير وشر
شود كـه بـر اسـاس آن          هايي اطالق مي     در پروتكل كيوتو به روش     “انعطاف پذير هاي    روش”

 مبنـي بـر كـاهش انتـشار گازهـاي      خـود توانند بخـشي از تعهـدات    كشورهاي توسعه يافته مي   
وه شـي سـه   كيوتودر پروتكل . كنند مييفاء هاي برون مرزي ا پروژهاجراي  اي را از طريق       گلخانه

و  2“تجـارت انتـشار   ”،  1“اجـراي مـشترك   ”: انعطاف پذير مطرح شده است    هاي    روشبه عنوان   
  . “روش توسعه پاك”
  

  اجراي مشترك 
اجـازه  كنوانـسيون چـارچوب     ) 1(ضميمه  در  صنعتي مندرج   كشورهاي  به  “ اجراي مشترك ”
انتـشار  بـه كـاهش     كـه    صنعتي عضو كشورهاي  ساير  در  ها    پروژهاجراي مشترك   دهد كه با      مي

دليل استفاده  . انجامد اعتبار الزم را براي تحقق تعهدات خود بدست آورد           اي مي   گازهاي گلخانه 
ها ممكـن  كـشور سـاير  اي در  از اين روش اين است كه اجراي پروژه كاهش گازهـاي گلخانـه        

تر از اجراي آن در خود كشور عضو بوده و بنابراين به نفع كشور عضو خواهد بـود                   ارزاناست  
از آنجـا كـه چنـين       .  عضو اجرا نمايـد    هايكشورها را در ساير       كاهش آالينده پروژه  اجراي  كه  

 .گرفته اسـت   شود مورد حمايت پروتكل قرار      توافقاتي باعث كاهش انتشار در سطح جهاني مي       
 بـا   توانند مشتركاً    اگر در استراليا كاهش آالينده ارزانتر از اروپا باشد، كشورهاي اروپايي مي            مثالً
ها در استراليا اقدام كنند و از اين طريق تعهد خـود بـه كـاهش                  تراليا نسبت به كاهش آالينده    اس

    .ها را تأمين كننند آالينده
اجراي مـشترك  .  پروتكل كيوتو بيان شده است6اين روش در ماده شرايط و راهكار اجرايي    

) 1(ضميمه  درج در    اعضاي توسعه يافته به شرح من      وجزدر ضمن   پروتكل كه   اعضاي  بين  تنها  
 بايـد طـي انعقـاد يـك         هاي مزبـور  بنـابراين كـشور   . باشد  امكان پذير مي  كنوانسيون چارچوب   

گـذار موافقـت      نامه رسمي به انتقال مقادير مشخصي از كاهش انتشار به كشور سرمايه            موافقت
هـاي مـشترك شـركت        تواند در اين پـروژه        هم بخش خصوصي و هم بخشي دولتي مي       . نمايند
-508، ص 1998،  3نفـي ح (باشد  هر چند كه مشاركت بخش خصوصي بيشتر مد نظر ميكنند
441.(     

                                                 
1. Joint Implementation (JI) 
2. Emission Trading (ET) 
3. Hanafi 
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  تجارت انتشار 
شود كه بر اساس آن كـشورهاي صـنعتي و توسـعه يافتـه      تجارت انتشار به روشي اطالق مي   

تعهـدات  اي    گازهـاي گلخانـه   توانند از طريق خريد و فروش اعتبار ناشي از كاهش انتـشار               مي
ميـزان  يكي از كشورهاي عـضو بتوانـد   انچه نچ ).1834، ص 2002،  1بتلهيم (ايفاء كنند  راخود  

تـري برسـاند، در ايـن         بـه سـطح پـايين     ها     آالينده پايهاز حد   خود را   اي    انتشار گازهاي گلخانه  
اعتبار حاصله از ايـن كـاهش انتـشار بـه سـاير             نسبت به فروش    تواند    كشور مزبور مي  صورت  

تواند به سـقف     كشور خريدار نيز از طريق خريد اعتبار حاصله مي        .  نمايد اقدامكشورهاي عضو   
ساير ها در     اجراي پروژه خريد اعتبار حاصله از     . ل گردد يمبني بر كاهش انتشار نا    تعهدات خود   

كـاهش انتـشار در كـشور       هاي    اجراي پروژه تر از    كشورها ممكن است از جهت اقتصادي ارزان      
بـا پرداخـت    و  تواننـد از طريـق ايـن روش           ورهاي توسعه يافته مي   كشخريدار باشد و بنابراين     

 را  در سـطح جهـاني    اي    كاهش غلظت گازهـاي گلخانـه     مبني بر   كنوانسيون  هزينه كمتر اهداف    
برخي از تحقيقات نشان داده است كه تجارت انتشار بهترين روش براي نيل بـه               . محقق سازنند 

تـر و سـريعتر بـراي         هـاي كـم هزينـه       حل  اذ راه  بوده و باعث تشويق اتخ     كيوتواهداف پروتكل   
“ اجـراي مـشترك   ”بر خالف روش     ).209، ص   2000،  2متيوز (كاهش آلودگي هوا خواهد شد    

كنوانسيون چارچوب مجاز شمرده شده است،      ) 1(كه توسط كليه كشورهاي مندرج در ضميمه        
چـارچوب مجـاز    كنوانسيون  ) 2(تنها بين كشورهاي مندرج در ضميمه       “ تجارت انتشار ”روش  

  . شود شمرده شده است كه شامل كشورهاي بلوك شرق سابق نمي
است كـه در ذيـل بـه طـور          “ سي دي ام  ”يا  “ روش توسعه پاك  ”،  پذير   انعطاف روشسومين  

  . گيرد تفصيلي مورد بررسي قرارمي
  

  روش توسعه پاك 
هـاي كـاهش     كشورهاي صنعتي و پيشرفته با تأمين مالي پروژه        “روش توسعه پاك  ”از طريق   

انتشار در كشورهاي در حال توسعه بخشي از تعهدات خود را كه از پروتكل ناشي شـده ايفـاء                   
به بخش دولتي و خصوصي كـشورهاي توسـعه يافتـه امكـان             از يك طرف    اين روش   . كنند  مي
تـر اسـت     اي از جهان كه با صـرفه        اي در هر نقطه     كه نسبت به كاهش گازهاي گلخانه     بخشد    مي

از دهـد كـه       امكـان مـي    حـال توسـعه       از طرف ديگر ايـن روش بـه كـشورهاي در           .اقدام كنند 
                                                 

1. Bettelheim 
2. Mathews 
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مند شده  بهرهدر جهت رشد پايدار گذاري خارجي و تأمين منابع مالي كشورهاي صنعتي   سرمايه
  .هاي زيست محيطي اقدام كنند هاي اقتصادي با رعايت جنبه و نسبت به راه اندازي پروژه

شود بايد به كشورهاي در حال توسـعه          ه پاك هدايت مي   منابع مالي كه به سمت روش توسع      
از اي    توسعهاقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و      كمك كند كه اين كشورها بتوانند به اهداف         

هاي شغلي،  تر، استفاده بهينه از منابع طبيعي، توسعه شهري، ايجاد فرصت       قبيل آب و هواي پاك    
روش توسعه پاك به كشورهاي در حـال  . وندهاي فسيلي نايل ش فقرزدايي و كاهش در سوخت   

دهد كه در عين توجه به نيازهاي اجتمـاعي و اقتـصادي بـه نيازهـاي زيـست                    توسعه امكان مي  
يي كه در كشورهاي در حال توسعه اجرا        ها  منابع مالي به پروژه   تزريق  . محيطي نيز توجه نمايند   

هاي اقتصادي خـود بـه    جراي پروژهكند كه در ا شود براي اين كشورها انگيزه قوي ايجاد مي  مي
  . مسايل زيست محيطي نيز توجه نمايند

دهـد    اجازه مـي  كنوانسيون چارچوب   ) 1(ضميمه  روش توسعه پاك به كشورهاي مذكور در        
منجـر بـه كـاهش گازهـاي        در كـشورهاي در حـال توسـعه         كـه   را  ي  هـاي   پروژهكه تأمين مالي    

 اعتبـار  را به عهـده گرفتـه و متقـابالً    دشو ينده ميباعث كنترل انتشار گازهاي آالو يا اي   گلخانه
  .ه كندئبه عنوان بخشى از تعهدات خود ارااي را  حاصل از كاهش انتشار گازهاى گلخانه

هايي كه ممكن است موضوع ايـن روش قـرار            در جهت تبيين روش توسعه پاك، ابتدا پروژه       
ها توضـيح داده خواهـد        اين پروژه سپس رويه اجرايي نحوه تأمين مالي       . گردد  گيرند تشريح مي  

روش توسـعه پـاك مـورد       هـاي     گذاري در پروژه    هاي سرمايه    مخاطرات و ريسك   ،در ادامه . شد
گـذاري    سـرمايه قراردادهـاي   در پايان برخي از نكات قراردادي مربوط به         . گيرد   مي  بررسي قرار 

  .بيان خواهد شدمربوط 
  

   روش توسعه پاكهاي واجد شرايط پروژه) الف
 به رشد پايدار در كشورهاي   ،تواند موضوع روش توسعه پاك قرارگيرد كه اوالً         ميي  يها  روژهپ

، اجراي پروژه مزبور از جهت تغييرات آب و هـوا داراي منـافع              ثانياً. در حال توسعه منجر شود    
هـا    ، اجراي پروژه منجر به كاهش انتشار آالينده       ثالثاً. گيري باشد   واقعي، بلند مدت و قابل اندازه     

 1ويلـدر  (كـرد  شد، كاهش مزبور تحقق پيـدا نمـي   شده به نحوي كه اگر پروژه مزبور اجرا نمي

،2001 ،579.(   

                                                 
1. Wilder 
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. تلقي شوند روش توسعه پاك واجد شرايط      هاي گوناگون و متنوعي ممكن است براي          پروژه
  : باشند ها شامل موارد زير مي اين پروژه
انرژي خواهد شد مثـل     ى مصرف كننده نهايى از      گير راندمان بهره هايي كه باعث بهبود       پروژه

منجـر  بـر     انرژييا ساير وسايل خانگي      و   هاخودروهايي كه به كاهش مصرف در         اجراي پروژه 
 .شود مي

 . شود  ميدر واحدهاى توليدى و صنعتي بهينه سازى مصرف انرژىهايي كه منجر به  پروژه

ند انرژى خورشيدي، بادى و زمين هايي كه باعث توليد انرژى هاى تجديدپذير مان پروژه
 . شود گرمايي مي

هايي كه باعث انتقال از يك سوخت به سوخت ديگر كه در نهايت منجر به كاهش  پروژه
كنند و يا  هايي كه با ذغال سنگ تغذيه مي گاز سوز كردن نيروگاهها خواهد شد مثل  آالينده

هاي كشاورزي كه منجر به  پروژه. كنند گازسوز كردن خودروهايي كه از بنزين استفاده مي
گردد كه چرخه توليد  هايي كه باعث مي  پروژه.شوند كاهش تصاعد گازهاي متان و نيتروژن مي

 . هاي صنعتي كاهش پيدا كند گازكربنيك در فرآيند

 شده و )مثل گاز كربنيك (اي  گلخانههايكه منجر به جذب مواد متشكله گاز ييها پروژه
ها و يا احياي آنها  تنها در صورتي كه به افزايش سطح جنگلشود   مي باعث كاهش آننهايتاً

الزم به توضيح است كه . منجر شود براي روش توسعه پاك واجد شرايط خواهند بود
   ).8- 9، 2002، 1پي ايي ان يو (باشند اي براي روش توسعه پاك واجد شرايط نمي هسته هاي پروژه

  
   توسعه پاكطرفهاي درگير در تأمين مالي روش) ب

ها،  ، بانككارفرماهايي كه در يك روش تأمين مالي معمول درگير هستند، مثل      عالوه بر طرف  
هاي بيـشتري   سازنندگان و عرضه كنندگان تجهيزات، در تأمين مالي به روش توسعه پاك طرف          

  : به شرح زير مشاركت و دخالت دارند
شود كه در كشور در حـال توسـعه           ق مي اي اطال    به شركت، نهاد و يا مؤسسه      2“ميزبان پروژه ” .1

ميزبـان پـروژه    . سي دي ام را به عهده دارد       تسهيالت و منابع مورد نياز پروژه     وظيفه تهيه زمين،    
  .تواند شخص يا اشخاص حقيقي و يا حقوقي از بخش خصوصي يا دولتي باشد مي

                                                 
1. UNEP 
2. project host 
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 سـي دي    شود كه متخصص در امر      به شركت و يا واحدي اطالق مي      1“متصدي پيشبرد پروژه  ” .2
گرفته و كليه مراحل اجرايي جهت اخـذ مجوزهـاي الزم و ثبـت                ام بوده و از تجارب خود بهره      

 ممكن است ميزبان پروژه خود رأسـاً      . گيرد  پروژه به عنوان يك پروژه سي دي ام را به عهده مي           
مراحل اجرايي اخذ مجوزها را تقبل كند كه در اين صورت نيازي بـه متـصدي پيـشبرد پـروژه                    

  . هد بودنخوا
ممكن است يك دولت عـضو پروتكـل كيوتـو، يـا يـك شـركت                2“مشاركت كنندگان پروژه  ” .3

  . خصوصي باشد كه از طرف دولت عضو مجاز شده كه در پروژ مزبور مشاركت نمايد
) 1(اي است متعلق به يكي از كشورهاي مندرج در ضـميمه              مؤسسه 3“خريدار كاهش انتشار  ” .4

هاي حاصل از اجراي پروژه را خريداري كـرده و            ار آالينده كنوانسيون چارچوب كه كاهش انتش    
  . گردد اين كاهش به حساب آن مؤسسه و كشور متبوع وي ثبت مي

هـاي    اي تخصصي است كه از طرف هيأت اجرايي براي تأييـد پـروژه              موسسه 4“نهاد اجرايي ” .5
  . استهاي ناشي از پروژه ذيصالح اعالم شده سي دي ام و تأييد ميزان كاهش آالينده

شود كه در كـشور در حـال توسـعه وظيفـه تأييـد                 ملي اطالق مي    به يك مؤسسه  5“نهاد ملي ” .6
دار بوده و بايد صالحيت پروژه پيشنهادي براي روش توسعه پاك صـادر را قبـل                    پروژه را عهده  

  .  از ارسال به نهاد اجرايي تأييد نمايد
وتكل كيوتو تشكيل شـده و وظيفـه        شود كه بر اساس پر      به هيأتي اطالق مي    6“هيأت اجرايي ” .7

ها و تأييد صـالحيت نهـاد         هاي مربوط به ثبت پروژه، صدور گواهي كاهش آالينده          تعيين روش 
  .باشد دار مي اجرايي را به عهده

  
  هاي روش توسعه پاك     روش اجرايي تأمين مالي پروژه) ج

 ترسيم كرده است،     پروتكل كيوتو اصول كلي مربوط به روش توسعه پاك را          12هرچند ماده   
 روش .قرارگرفـت پـذيرش   مـورد   “ مـراكش  توافـق ” در   2001دستورالعمل اجرايي آن در سال      
اين هيأت اجرايي از ده     . گردد  اجرا مي تعريف و    “هيأت اجرايي ”توسعه پاك تحت نظارت يك      

                                                 
1. project developer 
2. project participant 
3. CER buyer 
4. operational entity 
5. national authority 
6. Executive Board 
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يـك عـضو   آسـيا،  يـك عـضو از    فريقـا،   آاز  يـك عـضو     : شده است به شرح زير تشكيل     عضو  
يـك عـضو از اروپـاي شـرقي و مركـزي، يـك عـضو از كـشورهاي صـنعتي                     ن،  مريكاي التي آ

 يك عضو از كـشورهاي كوچـك مجمـع الجزايـري، دو عـضو از كـشورهاي           1ي،سي،دي،ياو،ا
و دو عـضو از كـشورهاي عـضو غيـر منـدرج در              كنوانسيون چارچوب   ) 1(ضميمه  مندرج در   

ها را به عهده      يزان كاهش آالينده  كه وظيفه تأييد م    “نهادهاي اجرايي ”صالحيت  . )ضميمه مزبور 
بـه روش توسـعه     براي اجرايي كردن يك پروژه      . شوند  دارند توسط اين هيأت اجرايي تأييد مي      

؛ 580-1، ص 2001ويلــدر،  (گــرددزيــر بايــد انجــام ي بــه شــرح  اقــدامات)ســي دي ام(پــاك 
  ). 10-15، ص 2002پي،  ايي يوان

  
  تعريف پروژه

از طريـق روش توسـعه      بنا اسـت    اي است كه      پروژهعريف   ت اولين گام در روش توسعه پاك     
كـه بتـوان نـشان داد كـه         اسـت   اجرا  قابل  از طريق روش توسعه پاك      اي   پروژه. پاك اجرا شود  

ميـزان  بـدين منظـور،     . ها خواهد شـد     آاليندهانتشار   طور مشخص منجر به كاهش       آن به اجراي  
 و نـشان داده شـود   قرارگيردمقايسه  پايه مورد مبناي يك  يد با بامزبور  هاي پروژه     آاليندهانتشار  

توسـط  مبناي پايه   . ها بيشتر خواهد بود     كه اگر پروژه مورد نظر اجرا نشود، ميزان انتشار آالينده         
 ) حسب مـورد   گذار  سرمايهشامل شركت مجري، كشور ميزبان و        (پروژه  شاركت كنندگان در    م

بـر اسـاس توافـق مـراكش،        .  خواهـد شـد    تعيـين و ارائـه     مورد تأييد    هاي  بر اساس متدولوژي  
انتـشار  ميزان  : روند بر سه پايه استوار هستند       هايي كه براي تعيين مبناي پايه بكار مي         متدولوژي

كه  يتكنولوژآن نوع   ها از     ؛ ميزان انتشار آالينده    آن ها در وضعيت فعلي و سابقه تاريخي        آالينده
هـاي    هـا از پـروژه       و متوسط انتشار آالينده     گذاري جذاب باشد؛    براي سرمايه از جهت اقتصادي    

  .مشابه در پنج سال گذشته در شرايط مشابه
روش  حـاوي يـك   اي كه بنا است بر اساس روش توسعه پاك اجرا شـود بايـد                 هر پروژه در  

ايـن  . ها را انـدازه گيـري كنـد     باشد كه بتواند به طور دقيق ميزان انتشار آالينده         كنترلنظارت و   
بايد به نحوي طراحي شود كه اطمينان حاصل نمايد كـه اهـداف مـورد               ترل  روش نظارت و كن   

روش نظـارت و    ايـن   . خواهد كرد تحقق پيدا     واقعاًها    نظر پروژه از جهت كاهش انتشار آالينده      
  . هاي مستقل اجرا شود ممكن است توسط مجريان پروژه و يا به وسيله شركتكنترل 

                                                 
1. OECD 
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  تأييد ملي 
تمايل دارند از امتيازات روش توسعه پاك برخوردار شوند بايد       كشورهاي در حال توسعه كه      

هـاي روش توسـعه پـاك را          را ايجاد كنند كه ارزيابي و تـصويب پـروژه         ي  صالح ذيملي  نهاد  
و هـا     آالينـده مبناي پايـه    كنوانسيون و پروتكل و بر اساس       هر كشور در چارچوب     . متقبل شود 

هاي روش توسعه پاك مشخص و اعالم   را براي پروژه  شرايط الزم  ندتوان   مي آنهامحاسبه انتشار   
شامل انجام دهند كه    روژه را به نحوي     طراحي پ  اًگذار و كشور ميزبان بايد مشترك       سرمايه. نمايد

تعريف كلي پروژه؛ توصيف متدولوژي تعيين مبناي پايه؛ مدت زمان استفاده از         : موارد زير باشد  
هـا؛    لوژي كنترل انتشار؛ محاسبه ميـزان كـاهش آالينـده         ها؛ طراحي و متدو     اعتبار كاهش آالينده  

صالح بايد تأييـد     نهاد ملي ذي  . هاي ذينفع   تأثيرات زيست محيطي پروژه؛ و نظرات ساير گروه       
  . كند كه اجراي پروژه مزبور به اين كشور كمك خواهد كرد كه به رشد پايدار نايل گردد

  
  تصديق و ثبت 

بايد اسناد طراحـي پـروژه را       ط هيأت اجرايي تأييد شده      كه صالحيت آن توس    “نهاد اجرايي ”
اظهار نظر بر اساس سي دي ام مورد بررسي قرار داده و در خصوص اجرا يا عدم اجراي پروژه     

از قبيل شركت مشاوره، حسابرسي و يـا      (هاد اجرايي معموال يك شركت خصوصي     اين ن . نمايد
هـا را دارا بـوده و         كـاهش انتـشار آالينـده     است كه توانايي ارزيابي مـستقل از ميـزان          ) حقوقي

نهاد اجرايي بايد تأييد كند كـه چـه         . تواند ارزيابي قابل اعتمادي را در اين رابطه ارائه نمايد           مي
پـس از تأييـد   . از طريق اجراي پروژه مزبور كاهش پيـدا خواهـد كـرد   ها  آاليندهميزان از حجم   
نهـايي  ه صورت سي دي ام بايد بـه تأييـد           ، موضوع اجراي پروژه ب    نهاد اجرايي موضوع توسط   
  .  برسدهيأت اجرايي 

  
   تأمين مالي 

كنوانـسيون  ) 1 (ضـميمه هاي مندرج در      متعلق به يكي از دولت    ان  گذار  در اين مرحله سرمايه   
ممكن است يك شـركت      گذار  سرمايه. د كرد ننسبت به تأمين مالي پروژه اقدام خواه      چارچوب  

    .هاي مزبور باشد ته و يا يكي از دولتخصوصي در كشورهاي توسعه ياف
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1390، بهار 32فصلنامه پژوهش حقوق و سياست، سال سيزدهم، شماره /222

  نظارت
شـامل شـركت    (برداري رسيد، مشاركت كنندگان در پـروژه  بهرهتكميل و به زماني كه پروژه  

و كنتـرل   بايد طي يك گزارش نحوه نظارت       ) گذار حسب مورد    مجري، كشور ميزبان و سرمايه    
انتشار را جهت تأييد به نهـاد اجرايـي         ها و ميزان تخميني كاهش        كاهش انتشار آالينده  ميزان  بر  

  .ارائه كنند
  

  تأييد و گواهي
ها را بر اسـاس دسـتورالعمل و شـرايطي كـه در         نهاد اجرايي بايد ميزان كاهش انتشار آالينده      

تأييد ميـزان   ارزيابي و   پس از   . ارزيابي و تعيين نمايد   زمان شروع پروژه مورد توافق قرار گرفته        
  . كند اجرايي ميزان كاهش انتشار حاصل از پروژه را گواهي ميها، نهاد  كاهش آالينده

  
  ثبت 

و منتـشر   گواهي ميزان كاهش انتشار يك تأييديه كتبي است كه توسط نهـاد اجرايـي تنظـيم                 
دهد كه پروژه مزبور توانسته به ميزاني كه در گواهي قيد شده به كاهش                شده است كه نشان مي    

 زماني كه اين گواهي صادر شد، هيـأت اجرايـي دسـتور ثبـت               .ها دست پيدا كند     انتشار آالينده 
 روز مشاركت كنندگان در پروژه يـا سـه          15در مدت   . كند   را صادر مي   1“گواهي كاهش انتشار  ”

ميـزان كـاهش انتـشار بـه        . يندعضو از هيأت اجرايي ممكن است به گواهي مزبور اعتراض نما          
گـذار بـراي      تواند توسط شـركت سـرمايه       نحوي كه در گواهي كاهش انتشار قيد شده است مي         

المللـي    ايفاي تعهدات كاهش انتشار ناشي از پروتكل مورد استفاده قرار گيرد و يا در بازار بـين                
  . فروش كربن به فروش رود

هاي سي دي ام كوچـك بـراي صـرفه            وژهاي جهت پر    در توافق مراكش، روش اجرايي ساده     
هاي كوچك شامل طرحهاي توليد انـرژي تجديدپـذير تـا             پروژه. ها برقرار شد    جويي در هزينه  

هاي مربـوط بـه بهبـود مـصرف انـرژي، و سـاير                 مگا وات، فعاليت   15ميزان خروجي حداكثر    
هالورسـن،  ( گـردد    هزار تن دي اكـسيد كـربن در سـال مـي            15هايي كه منجر به كاهش        پروژه
   ).372، ص 2005

  

                                                 
1.Certified Emission Reductions (CERs) 
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  منافع روش توسعه پاك براي كشورهاي در حال توسعه) د
همانطور كه در باال توضيح داده شد، روش توسعه پاك بـه كـشورهاي توسـعه يافتـه امكـان            

ـ تر در كـشورهاي در حـال توسـعه بتوان           هاي كم هزينه    گذاري در پروژه    دهد كه با سرمايه     مي د ن
در حالي كه ايـن روش هزينـه رعايـت          . اي تعهدات خود بدست آورند    اعتبار الزم را جهت ايف    

دهد، كشورهاي در حال توسعه نيـز   تعهدات پروتكل را براي كشورهاي توسعه يافته كاهش مي       
اين روش براي كشورهاي در حـال توسـعه داراي          . شوند  مند مي   به نوبه خود از اين روش بهره      

     ؛ هـاي اقتـصادي     هاي خـارجي بـراي اجـراي پـروژه         جذب سرمايه   :امتيازاتي به شرح زير است    
مشاركت فعال بخش دولتـي و      ؛  ها  هاي اقتصادي با حداقل ميزان انتشار آالينده        راه اندازي پروژه  

كمك به تعيين   ؛ و   انتقال تكنولوژي به كشورهاي در حال توسعه      ؛  ها  خصوصي در اجراي پروژه   
  . پايدارگذاري در جهت رشد و توسعه  هاي سرمايه اولويت

 هـا   ي اجرايـي پـروژه    هـا    افـزايش هزينـه    باعثمالحظات زيست محيطي    رعايت  از آنجا كه    
كند كه اين افزايش هزينه       روش توسعه پاك به كشورهاي در حال توسعه كمك مي         شد،  خواهد  

بنـابراين روش توسـعه پـاك داراي        . دريافت كننـد  را به نحو مناسبي از كشورهاي توسعه يافته         
دسترسي در عين حال،    . ي و زيست محيطي براي كشورهاي در حال توسعه است         منافع اجتماع 
هاي  كند كه فرصت هاي جديد و منابع مالي به كشورهاي در حال توسعه كمك مي    به تكنولوژي 

شغلي زيادتري ايجاد كنند و سطح درآمد عمومي را افزايش دهند و در نتيجـه بـا فقـر مبـارزه                     
كند كه اين كشورها به آب و   كشورهاي در حال توسعه كمك مي      ها همچنين به    اين پروژه . كنند

تري دسترسي پيدا كنند و از آلـودگي خـاك جلـوگيري كننـد و در مـصرف انـرژي                      هواي پاك 
 .صرفه جويي كنند

  
  هاي روش توسعه پاك نيازهاي مالي پروژه) ه

  يعنـي   پروژه سه گانه مراحل  توان بر اساس      هاي روش توسعه پاك را مي       نيازهاي مالي پروژه  
طراحـي، مطالعـات امكـان سـنجي،        مرحلـه   در  . برداري طبقه بندي كرد     طراحي، ساخت و بهره   

       بـه عنـوان   ثبـت پـروژه     نهايتـا   هـا و      اخذ مجوزها و تأييديـه    پايه، تهيه شرح كار فني،      مهندسي  
باشـد   گذاري در اين مرحله بسيار مخاطر آميز و ريسكي مـي             سرمايه .گيرد  انجام مي سي دي ام    

به عنوان يك طرح سي دي ام صـالح تـشخيص داده            زيرا به داليل متعددي پروژه ممكن است        
ثل اين كه منابع مالي مورد نياز آن به داليل گوناگوني شروع نگردد ماجرايي نشود و يا عمليات 
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  از طريـق آورده معمـوالً مرحله منابع مالي مورد نياز براي اين    . براي ساخت پروژه تأمين نگردد    
   .شود تأمين ميداخلي و يا بين المللي هاي مالي  پروژه يا با استفاده از كمكمتصديان ) سهام(

ها كـل يـا بخـشي از          تعهد به فروش كاهش آالينده    اخذ   در ازاي    صنعتيهاي    از دولت رخي  ب
هـا بـه      ايـن دولـت   . دكننـ  مـي را تـأمين    پروژه سـي دي ام      مرحله طراحي   براي  منابع مورد نياز    

داده و  انجـام   را  كنند كـه مطالعـات امكـان سـنجي و طراحـي اوليـه                 كمك مي پروژه   انمتصدي
شود كه كل يـا بخـشي از كـاهش     متعهد مي انمتصدي و در مقابل نماينداخذ را هاي الزم     مجوز

خصوصي هاي    برخي از شركت  ممكن است   همچنين  . دبفروشمزبور  صنعتي  دولت  را به   انتشار  
 انانتـشار از متـصدي    تعهد بـه فـروش كـاهش        اخذ  در مقابل   ه  مستقر در كشورهاي توسعه يافت    

عالوه بر آن، كشور ميزبـان  . هاي مرحله طراحي اقدام كنند    نسبت به تأمين مالي بخشي از هزينه      
هـاي مرحلـه      بوده و بخـشي از هزينـه      در اين رابطه    نيز ممكن است داراي منابع مالي و بودجه         

  . نمايدطراحي را تقبل 
مربوط بـه مرحلـه سـاخت        دي ام     هاي سي   پروژهدر  مورد نياز   گذاري    رمايهبيشترين ميزان س  

، مهندسـي   در اين مرحله  . باشد   بسيار زيادتر مي   هاي مرحله طراحي    در مقايسه با هزينه   كه   است
ماشين آالت و تجهيزات الزم خريداري، نصب و و شود  ميساختماني انجام و كارهاي ي تفصيل

هـاي    از منابع متعـدد و بـه شـيوه        ممكن است   براي اين مرحله    يه الزم   سرما. گردد   اندازي مي   راه
هـاي سـي دي ام مـشابه تـأمين مـالي سـاير                روش تـأمين مـالي پـروژه      . تأمين گردد گوناگوني  

هـا   آاليندهانتشار  ها باعث كاهش      هاي اقتصادي است ولي با اين تفاوت كه اوال اين پروژه            پروژه
محـيط  المللـي فعـال در زمينـه          دها و مؤسسات داخلي و بـين       نها  شده و بنابراين مورد حمايت    

. توانند از تسهيالت مالي اين نهادها و مؤسـسات برخـوردار شـوند              گيرند و مي    زيست قرار مي  
توانـد بـه فـروش رفتـه و           ها خود ذيقيمـت بـوده و مـي          ، موفقيت پروژه در كاهش آالينده     ثانياً

  . درآمدي را براي پروژه تحصيل كند
بخشي از منـابع     پروژه معموالً تصديان  مهاي سي ام دي،        مالي منابع مورد نياز پروژه     در تأمين 
كنـد  ممكن است تفـاوت     پروژه  در هر   متصديان  ميزان آورده   . كنند  ميرا تأمين   پروژه  مورد نياز   
از سـاير   زيادتر باشد، امكان اخذ وام يا تـأمين مـالي پـروژه              متصديان هر چه آورده     ولي اصوالً 

 تمام منابع مالي مورد نياز پروژه را خود         متصدياندر برخي از مواقع،      .كند ميفزايش پيدا   منابع ا 
 از طريق آورده نقدي و غير نقدي تأمين كنند كه در اين صورت كليـه منـافع پـروژه از                     شخصاً
تواند بـه    مييرد و آنها    گ ميقرار  متصديان  در اختيار   نيز  ها   كاهش آالينده درآمد حاصل از    جمله  

 هرچند اين روش سرعت اجراي پروژه و تصميم         .فروشندآن را ب  د  ندان  مير نحوي كه مناسب     ه
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 آورده نقدي و غيـر نقـدي      دهد، ولي اصوال تأمين منابع مالي از طريق           گيري الزم را افزايش مي    
باشد زيرا سـهامداران از خريـد سـهام           تر مي   هاي تأمين مالي گران     نسبت به ساير روش    )سهام(

  . ها دارند د بيشتري نسبت به سود حاصل از سپرده گذاري نزد بانكانتظار سو
هاي   كه در زمينه پروژه   برخي از موارد يك شركت يا كنسرسيومي متشكل از چند شركت            در  

تمام منابع مورد نياز يك پروژه سي دي ام را تأمين كرده و كنتـرل     سي دي ام متخصص هستند      
 كارها بـا سـرعت انجـام        ،ازات اين روش اين است كه اوالً      امتي. گيرند كامل آن را در اختيار مي     

. آمـد   بوجـود مـي    ي بيشتر ها كاهش آالينده بري و نتيجتاً      براي افزايش بهره  شده و انگيزه بااليي     
بنابراين از پيچيدگي روابـط قـراردادي كاسـته         شده و    قراردادهاي كمتري مذاكره و منعقد       ،ثانياً
از . خواهـد داشـت   مخاطره را براي كشور ميزبـان بـه همـراه           كمترين ريسك و   ،شود و ثالثاً   مي

 باعث خواهد شد كه كنترل كشور ميزبان بر پروژه از دست برود در        ،روش اوالً طرف ديگر اين    
مين مالي پروژه بر آن كنترل أت كه دولت ميزبان با مشاركت در ت  حالي كه اين امكان وجود داش     

تأمين منابع مالي از طريـق      همانطور كه گفته شد     ،  ثانياً. داشته و حتي بخشي از آن را تملك كند        
  . ها خواهد شد ز تأمين مالي از طريق ساير روشتر ا انتشار سهام گران

ترين شيوه تـأمين      ها و مؤسسات اعتباري و مالي يكي از رايج          استفاده از تسهيالت مالي بانك    
پـروژه از    متـصديان ر صـورتي كـه      د. باشد  هاي سي دي ام مي      منابع مالي مورد نياز براي پروژه     

و بـا   آنهـا     شخـصي  اعتباراتكاي  ها و مؤسسات مالي به        اعتبار مالي الزم برخوردار باشند، بانك     
ايـن  در  . اعطـاي وام خواهنـد كـرد      مبادرت به    شخصي آنها     دارايياموال  حفظ حق مراجعه به     

عتبـار  وجه نمايند بـه ا    تپروژه و اقتصادي بودن آن      نوع   بيش از آن كه به       گان، وام دهند  صورت
برخـي از مـوارد مؤسـسات       در  . كنند   مي و اخذ تصمينات كافي از آنها توجه       متصديانشخصي  

ه تـأمين مـالي     آن ب درآمد حاصل از    هاي پروژه و      اموال و دارايي  ها صرفا به اتكاي       مالي و بانك  
پروژه و  ي بودن    صورت مؤسسات مزبور بايد از اقتصاد       در اين  .كنند مياقدام  پروژه سي دي ام     

سرمايه اطمينان حاصل كنند و چنانچه در چنين مواردي عوايد حاصل از پروژه             امكان بازگشت   
هـاي    توانند با مراجعه به اموال و دارايي        براي بازپرداخت كفايت نكند، مؤسسات مزبور تنها مي       

را از طريق   كمبود احتمالي   پروژه مطالبات خود را در صورت كفايت جبران كنند و حق ندارند             
  .جبران نمايندپروژه  متصديانبه اموال شخصي مراجعه 
 نيز ممكن اسـت در      آنهاهاي خصوصي     و يا شركت  از كشورهاي صنعتي    خارجي  هاي    دولت

هاي حاصل از اجراي پروژه سي دي ام بخشي از منـابع مـالي مـورد                  ازاي خريد كاهش آالينده   
تمـام و  ها پيش خريد شده و   كاهش آالينده ست   ممكن ا  اين روش در  . نياز پروژه را تأمين كنند    



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1390، بهار 32فصلنامه پژوهش حقوق و سياست، سال سيزدهم، شماره /226

برداري از پروژه و      پس از بهره  . بخشي از ثمن معامله نقدا جهت اجراي پروژه پرداخت گردد         يا  
هـا تـسويه خواهـد      ها، مبالغ پرداختي با ميزان خريد واقعي كاهش آالينـده           تحقق كاهش آالينده  

پروژه بـه فـروش     تصديان  شود بلكه م     نمي ها پيش خريد    در برخي از موارد، كاهش آالينده     . شد
و متعهدله در ازاي اين تعهد مبلغـي   شوند در آينده متعهد ميها به مبلغ مشخصي      كاهش آالينده 

اين اختيار معامله   . گويند  مي 1“اختيار معامله  ”اصطالحاًكند كه به آن        پرداخت مي  متصديانرا به   
 اعتبار حاصل از فروش اختيـار       .ش قرارگيرد ثانويه مورد خريد و فرو     ممكن است در بازارهاي   

   .  تواند براي تأمين بخشي از منابع مالي پروژه مورد استفاده قرارگيرد معامله مي
هـاي مرحلـه سـاخت ممكـن اسـت توسـط عرضـه كننـدگان تجهيـزات و                     بخشي از هزينه  

ط در اين صورت، فروشندگان ممكن است به صـورت اجـاره بـه شـر              . شودآالت تأمين     ماشين
قرار دهند و پس از پرداخت       متصديانماشين آالت و تجهيزات را در اختيار         2)ليزينگ(تمليك  
 متـصديان مجانا يا در ازاي دريافت مبلغي بـه         ماشين آالت مزبور را     مالكيت  ) اجاره بها  (اقساط

آالت و     در اين روش نياز به نقدينـدگي فـوري جهـت پرداخـت بهـاي ماشـين                 .كنند  منتقل مي 
 همچنين اين امكان وجـود  .كند  تضمين ميتجهيزات را  و كاركرد بهينه  دادهكاهش  را  تجهيزات  

مالكيـت   لـي آالت با فروش اقساطي موافقت كرده و        دارد كه عرضه كنندگان تجهيزات و ماشين      
 Retention of) .آالت و تجهيزات را تا زمان تسويه حساب بـراي خـود حفـظ كننـد     ماشين

title)   ت از طريق امكانات و روابطي كه با بازارهاي مالي دارنـد، منـابع               فروشندگان ممكن اس
 در ايـن روش يـك بانـك يـا           .تأمين كنند  3“اعتبار فروشنده ”طريقمورد نياز جهت خريد را از       

 منـابع مـالي    پـروژه   با تملك ماشين آالت و تجهيـزات       مؤسسه مالي به اعتبار فروشنده يا صرفاً      
   . كند مورد نياز را تأمين مي

بـرداري از پـروژه نيـز بـه           هاي مربوط به مرحله طراحي و ساخت، براي بهره          وه بر هزينه  عال
هاي نگهداري از تأسيسات، انجام تعميرات الزم، تهيه مواد اوليـه و              هزينه. منابع مالي نياز است   

تـأمين منـابع مـالي الزم       . شود  برداري محسوب مي    هاي مرحله بهره     از جمله هزينه   مواد مصرفي 
هـاي    بر خالف هزينه  . شود  اين مرحله معموال از درآمد و عوايد حاصل از پروژه تأمين مي           براي  

هـاي    برداري به صورت جاري بوده و در طـول سـال            هاي بهره   مراحل طراحي و ساخت، هزينه    

                                                 
1. options 
2. lease purchase agreement 
3. supplier credit 
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 بـه   برداري باال باشد، اين عمـالً       ها بهره   چنانچه هزينه . گيرد  برداري به طور مستمر انجام مي       بهره
  . كند تر مي گذاري انجام شده را مشكل د پروژه منجر شده و جبران سرمايهكاهش سو

دو نمونـه اشـاره     بـه   هاي سي دي ام در اينجا         هاي تأمين مالي پروژه     براي درك بهتر از روش    
  : شود مي

 پروژه مزبور از تعدادي نيروگاه كوچك تشكيل        -تأمين مالي نيروگاه آبي در امريكاي مركزي      
از ايـن   مزبـور   پروژه  . شد  مي مگا وات برق     15ظرفيت توليدي   منجر به ايجاد    شده كه مجموعاً    

كـه ايـن ميـزان بـرق        رديـد   گ  سي دي ام شناسايي شده بود كه باعث مي        پروژه  ت به عنوان    جه
ه  سـرماي  بخـشي از .شد ميتأمين از طريق سوخت فسيلي    ود كه   توليدي جايگزين برق شبكه ش    

روژه و بخـشي توسـط       پ متصديتوسط  ) سهام(ق آورده   مورد نياز جهت مرحله طراحي از طري      
قـرارداد دراز  . تأمين شده بودوام اعطايي توسط يك مؤسسه غير انتقاعي به اتكاي درآمد پروژه          
. ها با بانك جهاني امضاء شـد  مدت فروش برق با مقامات محلي و قرارداد خريد كاهش آالينده 

پنج بانك از طريـق يـك وام        داد،    نشان مي ه را   پروژاقتصادي بودن   بر اساس اين دو قرارداد كه       
بع مالي دوره ساخت را تقبل كردند و پذيرفتند كه اصل وام و سـود مربـوط             منا% 70سنديكايي  

پروژه كه يك متصدي منابع مالي مورد نياز اين مرحله توسط       % 11. از عوايد پروژه جبران گردد    
ين كننده مالي كه داراي سهام ترجيحـي        دو تأم باقيمانده توسط   % 19شركت محلي بود تأمين و      

  ).63، ص 2007پي،  ايي ان يو (بودند تأمين گرديد
هـاي    از جريـان آب  1“بيوگـاز ”و استحـصال     پروژه توليد    -پروژه بي او او تي بيوگاز در آسيا       

يك شركت توليدي به عنوان يك پـروژه سـي دي ام شـناخته               2“فضوالت حيواني ”فاضالب و   
 محصول طبيعي حاصل از تجزيه بي هوازي مواد آلي بـه وسـيلة ميكـرو          گاز  از آنجا كه بيو   . شد

، عنوان منبع انرژي مورد استفاده قرار گيـرد       ه  تواند ب  مياز آن   استحصالي   بوده و متان  ها   ارگانيزم
اين گاز جايگزين مصرف فرآوردهاي باعث توليد گاز متان شده و تواند    مياجراي پروژه مزبور    

اي را به     ت متخصص در سي دي ام، به كشور ميزبان پيشنهاد داد كه پروژه            يك شرك . نفتي گردد 
طراحي و ضـمن تـأمين منـابع مـالي          3)بي او او تي   (برداري و انتقال      شيوه ساخت، تملك، بهره   

 سال به طور انحـصاري مـورد بهـره بـرداري قـرار              10و براي مدت    نمايد   پروژه را اجرا     ،الزم

                                                 
1. biogas    
2. biomass  )زيست توده نيز معنا شده است(  
3. [build-own-operate-transfer (BOOT)] 
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 مخاطرات و ريسكهاي مربوط بـه پـروژه را تقبـل كـرده و               كليهمزبور   شركت متخصص    1.دهد
دولت ميزبان نيز به نوبه خـود زمـين         . تأمين كرد ) سهام(كليه منابع مورد نياز را از طريق آورده         

 سـال پـس از راه انـدازي         10الزم را در اختيار شركت مزبور قرار داد و متعهد شد كه به مدت               
ان و مشخصات مقرر جهـت استحـصال گـاز متـان در              فاضالب و زيست توده را به ميز       ،پروژه

 سـال بيوگـاز     10دولت ميزبان همچنين متعهـد گرديـد كـه در طـول              .اختيار شركت قرار دهد   
 پـروژه   .توليدي را به قيمت ترجيحي جهت جايگزين كردن با فرآوردهاي نفتي خريداري كنـد             

زاي هـر واحـد كـاهش       برداري توسط شركت سازننده تملك شده و بـه ا           در طول سالهاي بهره   
، ص  2007پـي،     ايـي   ان  يو (گردد به عنوان حق االمتياز به دولت ميزبان پرداخت          يها مبلغ   آالينده

66(.  
  هاي روش توسعه پاك ها و مخاطرات پروژه ريسك) و

هاي پروژه از  هزينه مثل اين كه ها و مخاطراتي وجود دارد گذاري ريسك در هر پروژه سرمايه 
تر گردد و يا به دليل تغييرات سياسي          يادتر شود و يا دوره اجراي كار طوالني       برآوردهاي اوليه ز  
هـاي    ها و مخـاطرات معمـول در پـروژه          عالوه بر ريسك  . ها افزايش پيدا كند     و يا قانوني هزينه   

اي نيـز وجـود دارد كـه          ها و خطرات عليحـده      هاي سي دي ام ريسك      گذاري، در پروژه    سرمايه
  :شود در ذيل بيان ميبرخي از مهمترين آنها 

 دولت ميزبان بايد پروژه سي دي ام را مطابق با مقررات داخلي خـود تأييـد                 -ريسك سياسي 
تأثير پروژه مزبور بر رشد پايدار كشور ميزبان يكي از عواملي اسـت كـه در ايـن بررسـي                    . كند

نجي، دولت  هاي امكان س    اين خطر وجود دارد كه پس از انجام هزينه        . گيرد  مورد توجه قرار مي   
  .ميزبان با اجراي پروژه موافقت نكند

ها صادر شود، ابتدا بايـد         براي اين كه گواهي كاهش آالينده      -ها  ريسك اخذ گواهي و تأييديه    
اين اعتبار سنجي در مرحله طراحي پروژه و در زمان          . ها اعتبار سنجي شود     ميزان كاهش آالينده  

گـذاران و     سـرمايه . شـود    نظـارتي آن انجـام مـي       ها و برنامه    تعيين روش محاسبه كاهش آالينده    
ها بر مبناي اين اعتبار سنجي اقدام بـه تـأمين مـالي پـروژه و                  همچنين خريداران كاهش آالينده   

برداري رسيد، يك نهاد مستقل بايد        پس از اين كه پروژه به بهره      . كنند  ها مي   خريد كاهش آالينده  

                                                 
طراحي، تأمين مالي و توسط يك شركت خصوصي ميزبان اي با مجوز دولت   پروژه او تي او بي روش در. 1

آن قرار انحصاري برداري   مورد بهرهتملك شركت مزبور درآمده و به پس از ساخت براي مدتي شود و  ساخته مي
 ميزبان واگذار به دولتمجاناً يا با دريافت مبلغ ناچيزي ، پروژه برداري بهرهگيرد و پس از انقضاي مدت   مي
  ).17ص ، 1384شيروي، (شود  مي
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بر اساس تأييد ميزان واقعي كـاهش       . ا را تأييد كند   ه  اي ميزان واقعي كاهش آالينده      به طور دوره  
 بـراي خريـدار     توانـد واقعـاً     شود و مي    ها صادر مي    ها در هر دوره، گواهي كاهش آالينده        آالينده

ها ممكن است از برآوردهاي اوليـه كمتـر           بنابراين ميزان تأييد شده كاهش آالينده     . منظور گردد 
گـذاران و     سـرمايه در ايـن صـورت      . ا محقـق سـازنند     آن ميـزان كـاهش ر      نتوانند عمالً بوده و   

خواهند متضرر اند  ها سرمايه گذاري كرده كه به اتكاي درآمد حاصل از كاهش آالينده    خريداران  
  ).41-42، ص 2006، 1هارت (شد

هايي كه به باد، بارش، جريـان آب و يـا گرمـا وابـسته             اجراي پروژه  -ريسك شرايط محيطي  
هـا    كاهش در توليد عمال ميزان كاهش آالينـده       . دنگير  ر خطر قرار مي   است با تغييرات محيطي د    

توانـد درآمـد حاصـل از پـروژه را            اين امر مـي   . دهد  را تحت تأثير قرار داده و آن را كاهش مي         
  .   تحت تأثير قرار دهد و خريداران كاهش انتشار را با مخاطره مواجه كندشديداً

از هـم  . باشـد  ها وابسته به عرضه و تقاضـا مـي         ه قيمت كاهش آاليند   -ريسك عرضه و تقاضا   
گـذاران    چنانچه سرمايه . ها بوجود آمده است     اكنون بازاري جهت خريد و فروش كاهش آالينده       

گذاري كرده باشند با اين خطر روبرو خواهنـد شـد كـه در زمـان              بر اساس قيمت فعلي سرمايه    
انعقـاد  . ده و آنهـا متـضرر شـوند       ها، قيمـت آن در بـازار افـت كـر            تحقق واقعي كاهش آالينده   

    .تواند خطرات كاهش قيمت را جبران نمايد ها مي قراردادهاي دراز مدت فروش كاهش آالينده
  

    گيرينتيجه
) پروتكـل كيوتـو   ( انـسيون چـارچوب تغييـرات آب و هـوا         پروتكل الحاقي بـه كنو    مطابق با   

انـد    شـده متعهد  پروتكل  ) ب(به شرح ليست مذكور در پيوست       توسعه يافته   صنعتي و   عضاي  ا
بـه ميـزان    اي خـود      نسبت به كـاهش گازهـاي گلخانـه        2012 و   2008در فاصله زماني بين     كه  

توانـد بـراي ايـن        هـا مـي     هزينه كاهش اين ميـزان از آالينـده       از آنجا كه     .اقدام نمايند مشخص  
ـ ندر پروتكل پيش بيني شـده اسـت كـه كـشورهاي مزبـور بتوا      ،كشورها بسيار سنگين باشد     دن

روش مقـرر در    ترين   مهم. هاي برون مرزي محقق سازند      تعهدات خود را از طريق اجراي پروژه      
كشورهاى در حال توسعه بـه ويـژه ايـران در جـذب سـرمايه               براي  تواند    كيوتو كه مي   پروتكل
از طريق ايـن روش     . است “سى دى ام  ”يا  “ توسعه پاك روش  ”يارى كند،    خارجي   هاى گذارى

پيـشبرد توسـعه     بـه    در چارچوب پروتكـل   خود  جراى تعهدات   افته ضمن ا  كشورهاي توسعه ي  

                                                 
1. Hart 
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دهـد كـه      تحقيقات انجـام شـده نـشان مـي        . كنند  ي در حال توسعه كمك مي     پايدار در كشورها  
 گـذاري مـستقيم كمـك كنـد         تواند بـه جريـان جـذب سـرمايه          استفاده از روش سي دي ام مي      

  ).1-41، ص 2005، 1نايدربرگر(
هاي مالي و تكنولوژيكي بـه كـشورهاي در حـال             تي در ارائه كمك   مشاركت كشورهاي صنع  

هـاي اقتـصادي مـستلزم ايجـاد يـك بـستر         و اجراي پروژه  كيوتوتوسعه در چارچوب پروتكل     
هـاي زيـادي      هـاي سـي دي ام داراي ريـسك          گذاري در پروژه    سرمايه. باشد  حقوقي مناسب مي  

ايجاد بستر حقوقي الزم بـراي      . اطره اندازد گذاري انجام شده را به مخ       تواند سرمايه   است كه مي  
ها و مؤسسات    هاي دولتي، تشويق بانك     ها، ارائه كمك    تسهيل در ارزيابي و تأييد ملي اين پروژه       
هـاي سـي      تواند روند تصويب و اجراي پـروژه        ها مي   مالي به ارائه تسهيالت مالي در اين پروژه       

هايي كه    تواند پروژه   رراتي در كشور ميزبان مي    به عنوان نمونه چنين مق    . كند  دي ام را تسريع مي    
  . شود را تعريف نمايد و عناصر آن را معين نمايد باعث رشد پايدار مي

هـاي زيـادي    شـوند طـرف     هايي كه بر اساس روش سي دي ام اجرا مـي            از آنجا كه در پروژه    
ن آنهـا عبارتنـد     تري  كه برخي از مهم    دخيل هستند، بنابراين قراردادهاي زيادي بايد تنظيم شود       

مـشاركت  ”و يـا    2“شـركت پـروژه   ” پروژه جهت تـشكيل يـك        متصديانقرارداد داخلي بين    : از
بـين   قـرارداد    ؛ دولت ميزبـان   و) و يا كنسرسيوم  (بين شركت پروژه  قرارداد  ؛  3)كنسرسيوم (مدني

 قـرارداد بـا عرضـه       ؛آالت  عرضه كنندگان تجهيزات و ماشين    و  ) و يا كنسرسيوم  (شركت پروژه   
 قرارداد با خريـداران   جهت تأمين مالي؛ قرارداد با مؤسسات مالي و اعتباري؛دگان مواد اوليه  كنن

 قرارداد بـا پيمانكـاران جهـت        ؛ها   قرارداد با خريداران كاهش آالينده     ؛محصوالت توليدي پروژه  
 برداري از پـروژه پـس   بردار جهت بهره هاي بهره   و قرارداد با شركت    ؛اندازي پروژه   ساخت و راه  

  . تكميل پروژهاز 
اي كه در اين قراردادها مطرح است اين است كه به طـور واضـح حقـوق و                    ترين مسئله  مهم

تعهدات طرفين تعريف شود و هماهنگي و پيوستگي بين اين قراردادها به نحو مناسـبي حفـظ                 
 وقتي اطراف متعددي در يك پروژه سي دي ام دخالت دارند، سهم آنها از عوايد پروژه و                . شود

به عنوان نمونه حق فـروش كـاهش        . مشاركت آنها در سود حاصله بايد به دقت مشخص شود         

                                                 
1. Niederberger 
2. project company 
3. joint venture 
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ها در بازارهاي اوليه و ثانويه و اين كه اين حق متعلق به چه كسي است از جمله مسايل                     آالينده
   .عمل آمده بايد به روشني تعيين شوده مهمي است كه در توافقات ب

هـاي زيـادي مواجـه      با خطرات و ريـسك هاي سي دي ام   تأمين مالي پروژه  گذاري و     سرمايه
يكي . حتي المقدار تحت كنترل قرار گيرند     ها    اين ريسك است كه بايد در زمان انعقاد قراردادها        

. ها توزيع ريسك در شبكه قراردادي است كه به برخي از آنها اشاره شـد                طرق كنترل ريسك  از  
بان قبل از شروع عمليات اجرايي يك پروژه سي دي          انعقاد قرارداد با دولت ميز    به عنوان نمونه    

و يـا خريـد محـصوالت       پـروژه   مواد اوليـه و خـوراك       عرضه  ،   مورد نياز  زمين جهت تأمين    ام
امكان اخذ تسهيالت مالي    ها را كاهش داده و        تواند بسياري از خطرات و ريسك       توليدي آن مي  

ان كـاهش انتـشار نيـز بـه نوبـه خـود              انعقاد قراردادهاي دراز مدت با خريـدار       .سازدفراهم  را  
امـروز بانـك جهـاني      . تواند جريان قابل پيش بيني از نقدينگي را براي پروژه تضمين نمايد             مي

كند كـه     ها اقدام مي    روشي را تعريف كرده است كه بر اساس آن نسبت به خريد كاهش آالينده             
  . ها مورد استفاده قرارگيرد تواند براي پوشش برخي از ريسك مي

هاي گوناگوني وجود دارد كه نوع مـدل بايـد بـا              هاي سي دي ام مدل      براي تأمين مالي پروژه   
هـا كـاهش و نقدينـدگي بـا سـرعت            گردد كه ريسك  طراحي  لحاظ شرايط هر پروژه به نحوي       

. توانـد بـسيار سـودمند باشـد         تجربه ساير كشورها در تنظيم اين مدل مي       . بيشتري جذب گردد  
 در )169، ص 1998، 1نيل (“معاوضه دين در مقابل طبيعت”تي يا روش .او.استفاده از روش بي   

  . هاي سي دي ام از جمله اين مدلها است كه مستلزم تحقيقات بيشتري خواهد بود اجراي پروژه
  

                                                 
1. Neal 
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