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   تمويل تدمير المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيهابشأندراسة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
 أن تصادق على خطة 54/10في اجتماعها الرابع والخمسين قّررت اللجنة التنفيذية، بواسطة المقّرر   .1

ختصاصات لدراسة عن كيفية وضع استراتيجية ، وعلى إعداد اال2010-2008أعمال البنك الدولي لفترة 
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للحصول على تمويل بواسطة أسواق الكربون الطوعّية من أجل تدمير المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب 
فيها، الذي يشمل أيضاً منهجية للتحقق والتدقيق في التخلّص من المواد المستنفدة لألوزون، مع التسليم بأن البنك 

  :الدولي
  

اون تعاوناً وثيقاً مع أعضاء اللجنة التنفيذية والوكاالت المنفذة، ويدعو هؤالء إلى المساهمة سيتع  ) أ(
  في إعداد االختصاصات؛

 
   في اجتماعها الخامس والخمسين؛ و إلى اللجنة التنفيذية لتنظر فيهاالختصاصاتمشروع سيرفع   ) ب(

 
 . اجتماعها السادس والخمسينأن يرفع الدراسة النهائية إلى اللجنة التنفيذية لتنظر فيها في  ) ج(
  

، أجرى البنك الدولي تنسيقاُ مع عدد كبير من األفرقاء المعنيين حول 54/10استجابة للمقّرر   .2
  . طلباً للتمويل إلى االجتماع الخامس والخمسين للجنةلمثل هذه الدراسة، وقّدماالختصاصات 

  
 الموافقة على االختصاصات 55/34قّرر االجتماع الخامس والخمسون للجنة التنفيذية، من خالل المقّرر   .3

للدراسة عن كيفية وضع استراتيجية للحصول على تمويل بواسطة أسواق الكربون الطوعية، من أجل تدمير المواد 
االختصاصات مدرجة في الملحق األول من وهذه . المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها، مع التمويل المشترك

  .هذه الوثيقة
  
 خالل االجتماع السادس اً يتعلّق بحالة الدراسة قد يجريأفاد البنك الدولي األمانة أن عرضاً موجز  .4

تح الوقت الكافي من أجل تموز فقط، لم تُُ/األموال، في يوليووالخمسين للجنة التنفيذية، حيث أن الموافقة على 
 إلى  في وضع لتقديم الوثائق ذات الصلةونتيجة لذلك، لم يكن البنك الدولي أيضاً. بالدراسة وإتمامهاالتكليف 

  .األمانة في الوقت المناسب لتوّزع على اللجنة التنفيذية
  
 راسة على ضوء التقديم الذي سيرفعه البنك الدولي إلىقد ترغب اللجنة التنفيذية في البدء بالنظر في الد  .5

  .والخمسينع السادس االجتما
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 األولالمرفق 
  

  المواد إتالفعناصر الشروط المرجعية لدراسة حول 
  غير المرغوب فيها المستنفدة لألوزون

  الهدف

نفذت كل من البلدان المتقدمة والنامية ، أو هي بصدد تنفيذ، عملية إزالة إنتاج واستهالك اشد المواد المستنفدة                -1
غير أن تعريف استهالك المواد المسـتنفدة       . 1987يال لسنة   بة بروتوكول مونتر  اقرملألوزون قدرة التي تندرج تحت      

 يعني أن البروتوكول ال يراقب المواد المستنفدة لألوزون         – االستيراد زائدا اإلنتاج مطروحا منه التصدير        –لألوزون  
المسـتنفدة  المواد  ويشمل هذا   ). سواء كان في المعدات أو االسطوانات     ( والبنوك في البلدان     المخزوناتالموجودة في   

  .لألوزون غير المرغوب فيها التي لم يعد باإلمكان استردادها أو استعمالها

عـدد   اردة في المرفقين ألف وباء، يجري سحبونظرا إلى اقتراب تاريخ اإلزالة الكاملة للمواد الكيميائية الو -2
المـواد المسـتنفدة لـألوزون      ويمكن أن تشكل    . متزايد من المعدات والمنتجات المستخدم فيها الكلوروفلورو كربون       

ونظرا إلى أن هذه المواد     . ، إذا ما تركت دون إدارة، تهديدا لحماية طبقة األوزون         من هذه المنتجات المهجورة   الناتجة  
ع درجة حرارة األرض مقارنة بثاني أكسيد الكربون، فإنها تشكل أيضا           نطوي أيضا على قدرات عالية لرف     الكيميائية ت 

ردا على هذا التهديد زادت األطراف في بروتوكول مونتريال والصندوق المتعدد األطراف فـي              و. خطرا على المناخ  
. السنوات األخيرة جهودها للحيلولة دون إطالق هذه المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها في الغالف الجوي               

 جمـع  من أجل     الحالية والمستقبلية  لباتجتماعا للخبراء لتقدير مدى المتط    ا"وعقدت أمانة الصندوق المتعدد األطراف      
المـادة   المشمولة ب بلدانالفي  غير الصالحة إلعادة االستعمال وغير المرغوب فيها،         المواد المستنفدة لألوزون     وإتالف

، كما عقدت سلسلة من االجتماعات اإلقليمية لمناقشة الجوانب المختلفـة           2006آذار   / مارس 15 – 13في الفترة   " 5
، واألمانـة، والوكـاالت الثنائيـة       5البلدان المشمولة بالمادة    ها، اشتركت فيها    إتالفخلص من هذه المواد و    لقضايا الت 
وأجرى الصندوق المتعدد األطراف دراسة بتكليف حول الخيارات الفعالة إلدارة المواد المستنفدة لـألوزون              . والمنفذة

ة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف في اجتماعهـا        وعرضت مسودة تقرير الدراسة على اللجن     . غير المرغوب فيها  
وصدقت اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف بالتالي على مقترح تقدم بـه البنـك الـدولي                . الرابع والخمسين 

 المواد  إلتالفخالل أسواق الكربون الطوعية     إلجراء دراسة حول سبل إعداد استراتيجية للحصول على التمويل من           
 الـتخلص مـن المـواد المسـتنفدة          من صالحية  تلمرغوب فيها، تشمل أيضا منهجية للتثب     تنفدة لألوزون غير ا   المس

 .لألوزون والتحقق منه

 خلفية

 في الوقت الراهن في فترة االمتثال لبروتوكول مونتريال ويتوقـع أن تنفـذ              5البلدان المشمولة بالمادة    تعتبر   -3
. 2010اد الكلوروفلورو كربونية، والهالونات ورابع كلوريد الكربون بحلول سنة          اإلزالة الكاملة إلنتاج واستهالك المو    

طالمـا أكـدتها     تقدم هذه البلدان في تنفيذ التزاماتها تجاه بروتوكول مونتريال، تواجه بشكل متزايد الحقيقة التي                عوم
وتستمر في البقاء لتشـكل بـذلك        اثر وهي أن بنوك المواد المستنفدة لألوزون ستتك       – 5 بالمادة   البلدان غير المشمولة  
 غير القابلـة     أو ة لألوزون غير القابلة لالسترداد    ويصدق هذا بشكل خاص على المواد المستنفد      . تهديدا مستمرا للبيئة  

 .  إما ألسباب تقنية أو بطريقة تحقق الجدوى التكاليفيةلالستصالح

 أو  اإلتالفرغوب فيها والحاجة إلى القدرة على       ونتيجة لذلك، فقد اصبحت المواد المستنفدة لألوزون غير الم         -4
 موضوعا للمناقشة بشكل متزايد في اجتماعات األطـراف واللجنـة التنفيذيـة للصـندوق المتعـدد          اإلتالفخيارات  
 المـواد المسـتنفدة     إتالفوكلفت الهيئتان من يقوم بإعداد الشروط المرجعية الالزمة للدراسات الخاصة ب          . األطراف

، طلبت األطراف من اللجنة التنفيذية إجراء دراسة واحدة عـن           2006وفي سنة   . قة تحافظ على البيئة   لألوزون بطري 
 بهـذه    والبلدان غير المشمولة   5البلدان المشمولة بالمادة    جمع ومعالجة المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها         

 .2008تموز  /مل المفتوح العضوية في يوليويق العهذه الدراسة لعرضها على اجتماع فرويتوقع االنتهاء من . المادة
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 .إلى ما وراء طبقة األوزون     المطلقة لالنبعاثات    لمواد المستنفدة لألوزون     الستخدامات ا  تمتد األخطار البيئية   -5
 يعترف باالرتباط   ، اتخذت األطراف قرارا   2007أيلول  / وفي االجتماع التاسع عشر لألطراف، الذي عقد في سبتمبر        

 وطلبت األطـراف، بشـكل خـاص، أن يـولي           .ر بين المواد المستنفدة لألوزون وآثارها السلبية على المناخ        المباش
 بما فـي    ،الصندوق المتعدد األطراف أولوية للمشاريع التي تركز على البدائل التي تحد من اآلثار األخرى على البيئة               

 . اآلثار على المناخذلك

لمسـاعدة فـي إدارة المـواد       طلـب ا   ل 5البلدان المشمولة بالمادة    ة من   فإلى جانب النداءات المتزايد   وهكذا،   -6
كانت الوكـاالت   المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها المتراكمة في المعدات، والموانئ، ومراكز االستصالح، إلخ،             

 وتتيح  .غير المناخ  بموجب نظام ت    المواد المستنفدة لألوزون   إتالف/ المنفذة تنظر في نهج ابتكارية لتمويل التخلص من       
 ال تتقيـد بأسـواق       المواد المستنفدة لألوزون حيث أنها     تالف التمويل الالزم إل   أسواق الكربون الطوعية فرصة لتوليد    

 سـتكون   ع درجة حرارة األرض   عالية للغاية لرف  قدرات  تنفدة لألوزون التي قد تحتوي على       االمتثال وألن المواد المس   
 انبعاثـات   ة خفض رصدأوحتى اليوم، يوجد سوق واحد فقط يصدر        . ت الكربون انبعاثاخفض   ةرصدأجذب  ل امصدر
فـإن أسـواقا     المواد المستنفدة لألوزون، هو سوق األوراق المالية المناخية في شيكاغو؛ ومع ذلك،              تالف إل الكربون

 ويمكن  الستة ال تقتصر بالضرورة على غازات كيوتو        2007أخرى كتلك التي اعتمدت معيار الكربون الطوعي لسنة         
تمـت  ولذلك  إذا ما اقترحت منهجية لذلك أن تصبح أسواقا للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها           

 . عليهاةفقاوالم

أسـواق  عشـرة   تذكر التحاليل المقارنة لألسواق الطوعية أنه في السنوات القليلة الماضية تم تطوير نحـو                -7
 معـايير أسـواق      وتعكس بعض األسواق بشكل مباشر     .فة ومناطق تركيز مختلفة   طوعية، يمثل كل منها معايير مختل     

ونهجا تتسم بالمرونة لتخفيف األعبـاء اإلداريـة، وتكـاليف          االمتثال، بينما اعتمدت أسواق أخرى قواعد أقل تشددا         
لدراسات المقارنة   وهذه ا  .في السوق  انبعاثات الكربون    ةرصدأ، والمساعدة على توليد أكبر عدد ممكن من         المعامالت

  التي ال  أو احتماال، غازات الدفيئة   لم تنظر حتى اآلن بشكل محدد في الطريقة التي تواجه بها األسواق المختلفة فعال،               
كـدورات  معينـة    وثمة حاجة، بشكل خاص، إلى النظر في عناصر          .تخضع بشكل مباشر لمراقبة بروتوكول كيوتو     

 الجديدة، والموافقة على المنهجيات الجديدة، والبلدان المؤهلة للمشاريع المقابلة       وقواعد قبول أنواع المشاريع   المشاريع،  
المتطلبات الخاصة المحيطة بالمواد المسـتنفدة لـألوزون وبروتوكـول          / إدماج القضايا لتقرير الكيفية التي يمكن بها      

ي الحسبان عند استطالع الفـرص       من ناحية، ومن ناحية أخرى، االعتبارات التي يجب أن تضعها البلدان ف            مونتريال
 . في شيكاغويةلمناخئمة كسوق األوراق المالية االماثلة للتمويل من خالل أسواق قا

 األهداف

 صدقت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الرابع والخمسين، على مقترح وارد في خطة أعمـال البنـك الـدولي           -8
يخطط البنك لمـا    ووفقا لهذا المقترح،    . لمستنفدة لألوزون  المواد ا  إتالف إلجراء دراسة حول     2010 – 2008للفترة  

 غيـر    المواد المستنفدة لـألوزون    تالف إل  وصف الفرص الماثلة للتمويل من خالل أسواق الكربون الطوعية         )1يلي  
إعـداد  ) 3 التخلص من المواد المستنفدة لألوزون والتحقـق منـه           إدراج منهجية للتثبت من صحة    ) 2 المرغوب فيها 

 .ت حالة معينةدراسا

، وضعت هذه الشروط المرجعية بالتعاون مع أعضاء اللجنة التنفيذية والوكـاالت            )د(54/10بموجب المقرر    -9
 .المنفذة بالصندوق المتعدد األطراف والبنك الدولي

 مجال العمل

 ومادي، وبسيط، حـول وسـيلة       عملي، سوف تنظر الدراسة في فرص أسواق الكربون الطوعية من منظور          -10
لتخلص من المواد المستنفدة لألوزون     المقترحة ل مشاريع  ال وينبغي أن تعرض الدراسة بالتفصيل لهيكل     .  معينة اراستثم

 .، واإلجراءات التشغيلية لهذه المشاريعالمواد المستنفدة لألوزون التي يتم إتالفها التي تعظم كمية غير المرغوب فيها
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 تتسـم بالمرونـة   شـاملة   أو استراتيجيات    نهج   إعداد و بحث) 1سوف يكون الخبير االستشاري مسؤوال عن        -11
اقتراح منهجيـات   ) 2  للحصول على التمويل من خالل أسواق الكربون الطوعية        5البلدان المشمولة بالمادة    لشركات  

حيثمـا  (حها من خالل دراسات الحالـة       ويتم توضي  ارسات من بين النهج القائمة    مقابلة للتخلص تقوم على أفضل المم     
 ).ينطبق ذلك

، ينبغي أن تشمل الدراسة تحليال قصيرا وموجزا ألسـواق الكربـون             الالزمة هذا العمل بالمعلومات  لتزويد   -12
 المواد المستنفدة   تالف إل إلضافة إلى العمل المكرس   با، وقواعد األسواق الطوعية، وأسواق الكربون األخرى،        الطوعية

 باألعمال الدنيا التي انظر المرفق األول حيث ترد قائمة).  القائمةالبنوك/سايي المقتقييمالخيارات، التكاليف، (لألوزون 
 بما في ذلك الكفاءة التشغيلية لدراسات الحالـة          وسوف تشمل الدراسة عناصر يتوقع التثبت من صحتها        .يعتمد عليها 

المصـلحة،  وسوف تستطلع الدراسة، بالتشاور مـع أصـحاب         . )سوق األوراق المالية المناخية في شيكاغو     (القائمة  
 في البلدان   ، الفرص اإلضافية إلطالق المشاريع الرائدة     5البلدان المشمولة بالمادة    ووحدات األوزون الوطنية في أهم      

 .5 بالمادة األخرى المشمولة

  عناصر الدراسة

اعتماد عدد مختار من منهجيات خفض االنبعاثات تستخدم في التخلص من المـواد المسـتنفدة               أو  / إعداد و  •
 ن غير المرغوب فيها؛لألوزو

أو /  القائمـة و   االستفادة من الخبرات العملية الموجودة في مشاريع خفض انبعاثات المواد المستنفدة لألوزون            •
 تصميم االستراتيجية    في إعداد  غير  المشمولة بهذه المادة      والبلدان 5البلدان المشمولة بالمادة    المخطط لها في    

 ؛والمنهجيات

التخلص من المـواد المسـتنفدة      عملية  من  والشفافية والدقة    التجانست تتسم  ب   نبعاثالالعمليات خفض   توليد   •
 لألوزون غير المرغوب فيها؛

 مؤسسات بروتوكول مونتريال بما فيهـا أمانـة الصـندوق           استطالع السبل الالزمة لالستفادة من مصداقية      •
 .برنامج األمم المتحدة للبيئةب تصاديولجنة التقييم التكنولوجي واالقالمتعدد األطراف، وأمانة األوزون، 

 المشاريع/  نهج العمليات

 وربما التنفيذ المشترك، والقواعد المحددة في األسـواق الطوعيـة            آلية التنمية النظيفة   )تحليل مقارن (ادرس   •
محفظـة   المواد المستنفدة لألوزون فـي       تالفالمختلفة، بما فيها أي سوق يحتوي حتى اآلن على مشاريع إل          

 :بهدف تعيين ومقارنةيعه لخفض االنبعاثات، مشار

o ونموهمجال السوق، وحجمه، وحصته ، 
o الهيكل اإلداري وأصحاب المصلحة 
o وسعر المبادالت)بالدوالر األمريكي عن كل طن من ثاني أكسيد الكربون (تكلفة المعامالت ، 
o وحدات المعامالت 
o فئات المشاريع المؤهلة/ نوع 
o وتوكول كيوتو أو غير قاصرة عليهاإذا كانت قاصرة على غازات بر 
o دورة المشروع والقوى الفاعلة المشتركة في كل خطوة 
o  انبعاثات الكربونةصدرأمتوسط الوقت المطلوب قبل توليد  
o   الصالحية، والتكرار، واحتياجات اسـتعراض       من ت، بما فيها آليات التحقق والتثب     أنظمة مراقبة الجودة 

 الطرف الثالث
o  تجاه عناصر كعملية صنع القرار، والمعامالت، إلخمثال(شفافية النظام ( 
o عملية الموافقة على نشاط المشروع 
o بلدان المؤهلة للمشاريع المقابلةال 
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o قواعد الموافقة على المنهجية الجديدة 
o النهج وإلدخال أنواع جديدة من المشاريع/  للتكيف مع المنهجياتدرجة المرونة في األسواق الطوعية 
o  أو المعايير المستخدمة إلثبات أن نشاط المشروع ليس هو خط األساس، بما فـي              / فة و احتياجات اإلضا

 ذلك استخدام تحليالت االستثمار، وتحليالت الحواجز، والمعايير المرجعية القطاعية
o أو عمليات المراقبة المنفذة لتجنب الحساب المزدوج لخفض االنبعاثات/ تسجيل االنبعاثات و 

 التي تغطي مشاريع المواد المستنفدة لألوزون، صف وقارن بتفصيل أكبـر القواعـد،              بالنسبة إلى األسواق   -13
والعوامل المحسـوبة   والمنهجيات المستخدمة في مثل هذه المشاريع بما فيها عناصر من قبيل معايير أهلية المشروع،               

 .، إلخاإلتالففنية لمرافق ، واالحتياجات المبادلة خفض االنبعاثاتحصة عند حساب تخفيضات االنبعاث بما في ذلك 

 :بناء على البحث والمقابالت، فإن الدراسة سوف -14

ت المنهجيات الموحدة بما في ذلك  واختيارا وممكنة؛  سيناريوهات عملية وبسيطة ومادية    /تعين وتبحث وسائل   •
  في ضوء المتغيرات؛د المستنفدة لألوزون والتحقق منه صالحية التخلص من الموا منتالتثب

 ؛والشروط الدنيا لألهلية/ جودةالو/ مواتيةال عناصرالقتراح تعيين وا •

غير  المشـمولة      والبلدان 5البلدان المشمولة بالمادة    تعيين مدى إمكانية تطبيق األسواق القائمة والمحتملة في          •
البلـدان   لتطبيقها علـى شـركات       التي تتعامل في المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها        بهذه المادة 

 ؛)القدرة المؤسسيةالسياساتي، / شروط السوق، طبيعة اإلطار التنظيمي (5لمشمولة بالمادة ا

ت التحليل المقارن وقواعد كل سوق، حدد جدوى األسواق التـي ال تتعامـل مـع المـواد                  باستخدام معلوما  •
 لوبة؛المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها إلدراج هذه األنواع من المشاريع ووصف العملية المط

 كالصندوق  قيم القدرة على التنبؤ وتوفر الموارد من أسواق الكربون الطوعية مقارنة بوسائل التمويل األخرى              •
 المتعدد األطراف؛

قدم توصيات حول التدابير الرئيسية للحماية ضد أي تسرب للمواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها في           •
مـن الـنهج    الستمدة  خلص النهائي بناء على أفضل الممارسات       كل خطوة من خطوات المعامالت باتجاه الت      

 القائمة والثابتة خالل دراسات الحالة؛

 السيطرة على عملية اإلضافة والتسويق الفعال للخطة؛قدم توصيات حول  •

اقترح فرصا لألسواق المحتملة إلدارة المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها لكفالة استخدام المكاسب               •
 . لتجنب أي حوافز شاذةبالجمع، والنقل، واالستخراج، إلخمالية لتغطية التكاليف األخرى المتصلة ال

 اعتبارات التكلفة/ التمويل 

 بنـاء علـى     )التكاليف اإلداريـة، النقـل     (والخطط المحتملة لتمويل التكاليف القبلية    حدد الخيارات واآلليات     •
  المستقبل، واألموال الدوارة، إلخ؛الممارسات الحالية في السوق الطوعية كأسواق

 ؛)جدول المدفوعات/ الخيارات(قنوات التمويل  •

  مع الوضع في الحسبان للمواد المسـتنفدة لـألوزون،          المرشحة لإلتالف  المواد المستنفدة لألوزون    تصنيف •
 ؛)فيما يتعلق بالتكلفة(الجودة، والمصدر، واألخطار البيئية / والنقاء
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وتلـك    شروع في أسواق الكربون الطوعيـة       تعلق باألهلية للم  اعد والمنهجيات التي ت   أبرز أي فرق بين القو     •
 .التي يطلبها الصندوق المتعدد األطراف لتمويل إزالة المواد المستنفدة لألوزون

  منهجية التخلص

كربـون  رابع كلوريد ال  (استفد من دراسة الحالة القائمة الخاصة بسوق األوراق المالية المناخية في شيكاغو              •
 أو أي دراسات أخرى لتوضيح المنهجية بالتفصيل؛) باألرجنتين

ويفضل أن تكون من البلدان     ( من بلدان أخرى، إذا توفرت،        الواردة  بناء على المعلومات الموجودة    استعرض •
 لتطوير دراسات الحالة لمساندة إعداد المنهجية؛) ذات االستهالك المنخفض

عبئة إلـى النقـل،     من الت  (اإلتالف المشاريع لكفالة النتائج المثلى في       دورةحدد أفضل الممارسات من خالل       •
 .)التسجيل والشهادات، إلخ/ ، وأنواع المرافقاإلتالف نقاء المادة، وكفاءة إزالة والتخزين، والتثبت من

  خطة العمل والجدول التجريبيان

  التاريخ التجريبي  المهمة
  2008تشرين األول / أكتوبر  التقرير االستهاللي

  2009كانون الثاني / يناير  مسودة التقرير
  2009آذار / مارس  التقرير النهائي
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  التذييل األول

 وثائق أساسية 
  )تستخدم كأساس للدراسة ولجمع مزيد من البيانات(

البلـدان  مسودة الدراسة النهائية حول جمع ومعالجة المواد المستنفدة لألوزون غير المرغـوب فيهـا فـي                 " -1
 ,ICF International, March 2008 " والبلــدان غيــر العاملــة بهــذه المــادة5 بالمــادة المشــمولة

UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/Inf.3.  

) لجنة تقييم التكنولوجيا واالقتصـاد    (،  "اإلتالف لفرقة العمل الخاصة المعنية بتكنولوجيات       2002تقرير سنة   " -2
 .الصلةوتقارير اللجنة األخرى ذات 

 لتقدير حجم االحتياجات الحالية والمستقبلية لجمع المواد المستنفدة لألوزون التي ال يمكن             تقرير لجنة الخبراء   -3
، الصـندوق المتعـدد     5البلدان المشمولة بالمـادة     إعادة استعمالها وغير المرغوب فيها والتخلص منها في         

 .2006األطراف 

مواد المستنفدة لألوزون في جدول أعمال       ال إتالفحيث أدرج   ( الجتماعات األطراف المتعددة     التقارير المعنية  -4
 ).االجتماع

 : تحليالت مقارنة ألسواق الكربوندراسات مع -5

 WWF Germany, March" مقارنة لمعايير مبادلة الكربـون : إضفاء المعنى على سوق الكربون الطوعي"
2008.  

  .Capoor and Ambrosi, World Bank, 2008" 2007واتجاهات سوق الكربون في البنك الدولي حالة "

 Hamilton, Sjardin, Marcello, Xu, Ecosystem Marketplace" 2008حالة أسواق الكربون الطوعية "
& New Carbon Finance, 2008.  

 :معايير وقواعد كيوتو واألسواق الطوعية -6

“Voluntary Carbon Standard - Specification for the project-level quantification, monitoring 
and reporting as well as validation and verification of greenhouse gas emission reductions or 
removals”, VCS 2007. 

 
CCX rules and protocols for destruction of ODS, available at: 
http://www.chicagoclimatex.com/ 

 
CDM rules and protocols, available at: www.unfccc.int.  

------- 
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