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  ىلدخل اإلضافي من القروض والمصادر األخرمرفق ل

  )55/2المقرر (

  

  مقدمة 

المتعدد نشاء مرفق تمويلي في إطار الصندوق تبحث هذه الورقة المفاهيمية في المسائل المتصلة بإ  - 1
الذي يطلب إلى األمانة أن تبحث  للجنة التنفيذية، وهو المقرر 55/2تابتها تنفيذا للمقرر وقد تمت ك. األطراف

 مليون دوالر أمريكي، على أن 1.2االستخدامات الممكنة لهذا المرفق الذي وصلت المبالغ الموجودة فيه حاليا إلى 
الستخدام جزءا من ميزانية االستعواض والخمسين على أال يكون هذا اتقرر ماهية االستخدام في االجتماع السابع ت

 وفي سياق XIX/6وقد أعدت هذه الورقة أيضا في سياق المقرر .  مليون دوالر أمريكي490التي يبلغ حجمها 
والجدير بالذكر أن ). 54/39المقرر (ية الهيدروكلوروفلورمركبات الكربون دريجية لإعداد خطط إدارة اإلزالة الت
فوائد ينطوي على ) XIX/6المقرر  (لمركبات الكربون الهيدروكلوروفلوريةية لة التدريجاالتفاق على تسريع اإلزا

ولما كان تحقيق فوائد مناخية ليس مما يتفق حاليا على أنه جزء من . تتعلق باألوزون وفوائد محتملة بالنسبة للمناخ
 فإن الهدف من المرفق الخاص يمكن لمركبات الكربون الهيدروكلوروفلوريةالة التدريجية التكاليف اإلضافية لإلز

أن يكون هو تعزيز التمويل لتغطية التكاليف اإلضافية غير الموافق عليها والمرتبطة بالفوائد المناخية، والمزايا 
  . البيئية اإلضافية األخرى، التي ليست مطلوبة لالمتثال لبروتوكول مونتريال

ي مجال التمويل المشترك، الذي أدى إلى توفير مبالغ يمتلك الصندوق المتعدد األطراف خبرة كبيرة ف  - 2
وتتضمن المصادر السابقة للتمويل . كبيرة، وهي الخبرة التي يمكن استخدامها للمساعدة في إنشاء مرفق خاص

؛ وتمويل الكربون )لمشروعات في الهند والبرازيل وكولومبيا ومنطقة الكاريبي(مرفق البيئة العالمي : المشترك
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؛ ووكاالت )مقترحة لمشروعات التبريد في البرازيل(وشركات الخدمات الكهربائية ) العالمي للمبرداتللمشروع (
ومن بين المصادر المحتملة األخرى األموال المردودة .  لوكاالت التنفيذةالتنمية الدولية، والصناديق الداخلية التابع

. اإلضافية من الحكومات أو كيانات القطاع الخاص، والتعهدات )مثل تلك التي ردها مشروع التبريد في تايلند(
ومع ذلك ينبغي مالحظة أن مشروع التبريد في تايلند هو مشروع القرض الوحيد الذي أقدم عليه الصندوق المتعدد 
األطراف والذي قام المستفيدون فيه برد القرض وإعادته عن طريق الحكومة ووكالة التنفيذ إلى الصندوق مرة 

  . أخرى

في هذا اإلطار العريض، تقترح األمانة أربع استخدامات ممكنة للمرفق الخاص تتراوح بين خيار أولي و  - 3
يمكن تنفيذه في األجل القصير وبين اقتراحات أكثر طموحا قد تتطلب تحليال إضافيا من قبل األمانة ومناقشة في 

التنسيق المشترك بين الوكاالت الذي عقد يومي وقد تمت مناقشة االستخدامات الممكنة في اجتماع . اللجنة التنفيذية
وفي كل األحوال، فإن الهدف هو إنشاء مرفق خاص يمكنه اإلسهام في تنفيذ المشاريع . 2009 فبراير 27 و 26

رويج لمزايا بيئية تالتي تتم في ظل بروتوكول مونتريال، وفي توقيت جيد، وااللتزام بجداول االمتثال مع ال
  . إضافية

 بحث المسائل المالية المرتبطة بإنشاء مرفق خاص ألموال إضافية تحت كل خيار من الخيارات يجري  - 4
وهي المسائل التي تتصل أساسا بعالقة المرفق بالصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك استراتيجيات . المطروحة

ال، فإنه من األهمية بمكان أال وفي كل األحو. عقيد الرقابة واإلدارة المطلوبةإنهاء المرفق، ومستوى ومدى ت
  . يتدخل التمويل من مصادر أخرى في توفير األموال الالزمة إلجراءات االمتثال في إطار اآللية القائمة

قد ترغب اللجنة التنفيذية في تأكيد الهدف المقترح للمرفق باتخاذ قرار يفيد بأن األموال المتاحة لدى   - 5
 تحقيق فوائد بيئية باإلضافة إلى الفوائد المطلوبة لالمتثال لبروتوكول المرفق الخاص ينبغي أن توجه نحو

أطراف بروتوكول مونتريال والهيئات (إضافة إلى أن أية مبالغ يتلقاها المرفق من أطراف مهتمة . مونتريال
بالغ التي يجب أن تكون إضافة إلى تلك الم). األخرى المملوكة ملكية مشتركة بين القطاع الخاص والقطاع العام

  . أعلنت بشأنها تعهدات لضمان االمتثال إلجراءات الرقابة في ظل البروتوكول

 مليون دوالر أمريكي، موجودة حاليا بالفعل، وذلك لتنفيذ مشاريع 1.2المرفق الخاص سوف يوفر   -ألف 
  تجريبية لصياغة ترتيبات للتمويل المشترك 

إنه يمكن استخدام الموارد اإلضافية الموجودة، لصياغة يقول احات التي تم طرحها اقتراح من بين االقتر  - 6
تقرير بشأن المسائل الرئيسية التي "وقد جرت اإلشارة إلى هذا السيناريو في . ترتيبات تمويل مشترك أكثر تطورا

)" 55/44المقرر  (2011 إلى 2009أسفر عنها تقييم التكاليف اإلدارية المطلوب لفترة السنوات الثالث من 
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/19 (ويمكن في البداية . الذي قدمته األمانة إلى االجتماع السادس والخمسين

استخدام المرفق الموجود لتغطية تكاليف الوكالة المنفذة المتصلة بصياغة ترتيبات التمويل المشترك مع المؤسسات 
في محاولة لزيادة " أوليةبذرة رأسمالية "ة كـ وقد ينطوي ذلك على استخدام األموال الموجودة في البداي. األخرى

تعظيم المزايا المتعلقة بتغير المناخ، المترتبة على فاعلية األموال اإلضافية لتحقيق أهداف بيئية متعددة بما في ذلك 
أو تعظيم الموارد ) كما حدث في مشاريع مبردات المباني(مشاريع الصندوق عن طريق تحقيق كفاءة الطاقة 

  . لمركبات الكربون الهيدروكلوروفلورية لخطط إدارة اإلزالة التدريجية المتاحة

، تقدم األمانة سطرا 55/2 مليون دوالر أمريكي، وعلى سبيل متابعة المقرر 1.2وبالنسبة لمبلغ الـ   - 7
عكس تحت بند الدخل، لي" حالة االشتراكات والمصروفات"منفصال في جدول حالة الصندوق في الوثيقة المعنونة 

أما المبلغ المساوي والمقابل فهو مذكور باعتباره مخصصا لـ . رد قرض مشروع مبردات المباني التايلندي
في انتظار مزيد من النقاش وقرار من اللجنة التنفيذية بشأن المرفق، ومن " مشاريع غير محددة ذات فوائد مناخية"

 المتعدد األطراف لتغطية جيل جديد من المشاريع ذات هنا فإنه يكون قد تم بالفعل إنشاء مرفق في نطاق الصندوق
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وحيث أن مصدر أموال المشروع التايلندي كان الصندوق المتعدد . الفوائد البيئية المتنوعة مثل الفوائد المناخية
ن وفي هذه الحالة يمكن أ.  مالي داخل الصندوق القائم بدون تعديل الترتيب القائمإطاراألطراف، فأنه يمكن إنشاء 
 عمود تمويل يضم كل المشاريع ذات الصلة التي وافقت عليها لمشاريع للمرفق مقابليخصص رمز من رموز ا

  .  الخاص أمريكي  مليون دوالر1.2اللجنة التنفيذية والممولة من مرفق الـ 

على مزايا  واليونيدو والبنك الدولي بإدخال قيود في وثائقهم بشأن تعبئة الموارد للحصول يبقام اليونيد  - 8
وقد . ، وقدمت اقتراحات بشأن برنامج العمل2011-2009مناخية إضافية في خطط األعمال الخاصة بها لألعوام 

وفي ظل هذا الخيار، . تؤدي هذه األنشطة إلى إنشاء منهجيات، وإجراءات وترتيبات مع مصادر التمويل األخرى
 لتنفيذ مشاريع تجريبية تعالج األمور المذكورة أعاله، يمكن للجنة التنفيذية أن تقرر تخصيص األموال الموجودة

 بدءا من ويمكن تخصيص هذه األموال). XX/7المقرر (وربما أيضا مشاريع تدمير المواد المستنفدة لألوزون 
  . االجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية

 بعد صرف األموال، وما تجريبية، فإنهولو أن اللجنة التنفيذية خصصت هذه األموال لمثل هذه المشاريع ال  - 9
  . يلي ذلك من تقييم للنتائج المحققة، يمكن إغالق المرفق بغير أي استعواض جديد للموارد

بصفة مستمرة أو لمرة (ة ـة أو خاصـات من هيئات عامـالمرفق الخاص يمكن أن يطلب مساهم  -باء 
  )واحدة فقط

يد المرفق المؤقت، حيث يجري بذل جهود الستعواض األموال وهناك خيار ثان يمكن أن يكون هدفه تمد  - 10
جزء (عن طريق المساهمات الطوعية التي يقدمها مساهمون معينون، وشراكات، وهيئات عامة أو خاصة لتغطية 

. المقترحات التي تتلقاها اللجنة التنفيذية والتي تتمتع بالجدارة وإمكانية التكرار وتعبئة دخل إضافي) من أو كل
لمركبات الكربون ذ خط إدارة اإلزالة التدريجية ينفلتمكن أيضا استخدام المرفق لجمع مساهمات وي

ويتوقف حجم استخدام مثل هذا المرفق على حجم الموارد اإلضافية المطلوبة لتحقيق الفوائد ). الهيدروكلوروفلورية
 بمساهمات ثم التعهد ن الهيدروكلوروفلوريةلمركبات الكربوالمناخية التي ال تغطيها حاليا عمليات إزالة تدريجية 

  . بها بالفعل

ترى الوكاالت المنفذة أن زيادة فاعلية األموال التي تم الحصول عليها من مصادر مؤسسية مختلفة قد   - 11
وقد ترغب اللجنة التنفيذية، ربما ). زيادة عن المستويات الحالية للتعهدات باإلسهام(يتطلب موارد إدارية إضافية 

هيئات بطلب إسهامات إضافية من الحكومات وعطي الرئيس تفويضا تفي االجتماع السابع والخمسين، في أن 
مكن اعتبار هذا النوع من النشاط يو. تمويل أخرى، بمساعدة من األمانة، وذلك بهدف تحقيق فرص تمويل إضافية

  . دة سنة أو سنتينفرصة في األجل المتوسط، تتفق فيها األموال على استخدامات محددة، لم

إذا أمكن ضمان الحصول على مثل هذه األموال اإلضافية خالل المرحلة األولية، فإن اللجنة التنفيذية   - 12
يمكن أن تبحث مشاريع يكون لها مصدران للتمويل على األقل، مثل الصندوق المتعدد األطراف والمرفق موضع 

وإذا تم . والتكاليف المرتبطة بالمرفق بطريقة منفصلةوفي هذه الحاالت سوف يتم تسجيل الدخل . الحديث
فسوف يترتب على ذلك أعباء ) تتطلب إبالغا محددا عن أنشطة محددة(تخصيص أرصدة المرفق ألنشطة معينة 

إدارية إضافية، وفي حالة وجود أعباء إضافية على األمانة فإن هذه المبالغ يمكن تسجيلها على أنها تكاليف دعم 
كما أن تكاليف الدعم البرنامجي سيجعل من الممكن الوفاء . وفير بعض العائد في موارد الموظفينبرنامجي لت

  . بالتزامات اإلبالغ التي يطالب بها المانحون

إذ لو كانت المبالغ . وهناك عامل آخر يجب أن يؤخذ في االعتبار وهو حجم وتنفيذ المساهمات المتوقعة  - 13
ومع ذلك لو .  بغير قيدها على أنها تكاليف دعم برنامجي أو صندوق استئماني منفصلمحدودة فإنه يمكن استيعابها
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أن حجم الموارد في المرفق بلغ مستويات كبيرة أو درجة عالية من التعقيد فقد تكون هناك حاجة إلى إنشاء 
فيين المطلوبين اإلضا. صندوق استئماني منفصل مع شيء من تكاليف الدعم البرنامجي لتغطية تكاليف الموظفين

  . لتغطية الجوانب اإلدارية وجوانب اإلبالغ

 تقييم ما إذا كان 2010استراتيجية اإلغالق المرتبطة بهذا السيناريو، تعني أن يتم في االجتماع األول لعام   - 14
المرفق قد تم الحصول على تمويل إضافي، وتقييم أثر هذه الجهود بعد مرور عام وذلك من أجل تقرير ما إذا كان 

  . يمكن أن يتحول إلى مرفق أكثر دواما

قد ترغب اللجنة التنفيذية في تفويض األمانة في إعداد استراتيجية لتعبئة الموارد للحصول على موارد   - 15
تمويل إضافية، وأن تطلب من الرئيس بمساعدة األمانة أن يسعى للحصول على أموال إضافية لتعزيز الموارد 

  . فق الخاصالمتاحة حاليا للمر

المرفق الخاص يمكن أن يكون أساسا إلعداد اتفاقات مع وكاالت وهيئات التمويل األخرى، عن طريق   -جيم 
ة، لتنفيذ مشاريع تعود بفوائد في مجاالت بخالف المجاالت التي يتطلبها بروتوكول يعمليات الموافقة المتواز

  مونتريال

تيح الفرصة لكيانات ياك تمويل بَّق إلعداد اتفاقات لتوفير شُينطوي هذا السيناريو على استخدام المرف  - 16
 مع تحقيق فوائد في زون المستنفدة لألوالموارد المخصصة لمواجهة الموادأخرى للتعهد بتقديم أموال لتنسيق 

وقد أظهرت الخبرة المكتسبة من مشاريع تبريد المباني وجود فجوة زمنية كبيرة بين . المناخ في نفس الوقت
 للمشاريع وبين الحصول على الموافقات المختلفة وإعداد أساسيةافقة اللجنة التنفيذية على تخصيص أموال مو

  . المنهجيات بالمشاركة مع الهيئات األخرى لتحقيق فوائد مشتركة للمناخ والطاقة

ن اللجنة التنفيذية ومن أجل تجنب مثل هذا التأخير، هناك حاجة إلى إنشاء وتنفيذ عملية موافقة متوازية بي  - 17
ويمكن استخدام المبادئ التوجيهية للجنة التنفيذية وقراراتها إلدارة عملية للمراجعة . ووكاالت التمويل األخرى
ل في اتفاقات مع هيئات أخرى للموافقة المتوازية وومن شأن ذلك أن ينطوي على الدخ. والموافقة في خطوة واحدة
ومن شأن المنهج المستخدم أن  ركبات الهيدروكلوروفلوريةزالة التدريجية لمة مسائل اإلعلى مكونات خطة لمعالج

يستفيد من االتفاقات الموجودة مثل مذكرة التفاهم الموجودة من أمانة الصندوق وبين مرفق البيئة العالمي وبموجبها 
ولعملية الموافقة . لألوزونتقوم األمانة بمراجعة مشاريع مرفق البيئة العالمي التي تتعامل مع المواد المستنفدة 

ة ميزة هي أنها تساعد في ضمان أن يتم موافقة اللجنة التنفيذية والهيئة األخرى على األموال في عملية يالمتواز
  . متوازنة تؤدي إلى تجنب التأخير

استقبال يمكن إعداد هذا الخيار، رهنا باالتفاق مع وكاالت التمويل المتعاونة، لتمكين المرفق الخاص من   - 18
األموال المقدمة بغرض تحقيق فوائد مناخية وفوائد أخرى، الستخدامها على نحو يرتبط بالتنفيذ المعتاد لمشاريع 

و عن ـويمكن استكشاف مثل هذا السيناري. الصندوق المتعدد األطراف في مجال المواد المستنفدة لألوزون
لمشترك كما هو منصوص عليه في المقرر ق االتصاالت مع المؤسسات األخرى كمصادر للتمويل اـطري
  ). 1(، الفقرة 55/43

باإلضافة إلى التوصل إلى اتفاقات مع وكاالت التمويل الدولية األخرى، هناك فرصة لتعزيز إقامة   - 19
ولهذا سابقة تتمثل في الشراكة بين برنامج األمم . شراكات بين القطاعين العام والخاص عن طريق المرفق الخاص

وشركات الكهرباء في مشروع تبريد المباني في البرازيل حيث أدى تغليف المشروع ) يونيدبي(ة اإلنمائي المتحد
أو /ويمكن إقامة عالقة بين اللجنة التنفيذية والمشروعات الخاصة و. إلى توليد أموال تزيد عما قدمه الصندوق

ي يتم اإلسهام بها في الجهد العالمي المتعلق المرافق العامة للدخول في عملية موافقة متوازية على المبالغ الت
  . بالتغير في المناخ
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وهناك أيضا احتمال لزيادة فاعلية الموارد اإلضافية من المرافق الداخلية الخاصة بالكربون والطاقة كتلك   - 20
المنفذة إلى وفي هذا الصدد سوف تحتاج الوكاالت . الموجودة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي

لمركبات الكربون والطاقة المرتبطة باإلزالة التدريجية / التنسيق والتعاون فيما بينها لتعظيم فوائد الكربون
   وأنشطة تدمير المواد المستنفدة لألوزون التي يقوم بها الصندوق الهيدروكلوروفلورية

 في إعداد المشاريع التي يترتب عليها على مشاركة أكبر من جانب الوكاالت المنفذة) ج(ينطوي الخيار   - 21
إذ أن المشروعات المقدمة يجب إعدادها . أنشطة ذات تكاليف، بحيث تشمل الفوائد المناخية والفوائد البيئية األخرى

  . بحيث تأخذ في االعتبار السياسة واإلجراءات والمبادئ التوجيهية لكل من اللجنة التنفيذية والهيئة األخرى

ستراتيجية إغالق المرفق المرتبطة بهذا الخيار أن تطلب من األمانة إبالغ كل اجتماع من ويمكن ال  - 22
ويمكن . اجتماعات اللجنة التنفيذية بمدى نجاحها في السعي إلبرام اتفاقات بشأن كل من عملية اإلعداد والموافقة

ولو أن مرفق . بية في األجل القصيرمحاولة الوصول إلى اتفاقات مع وكاالت التمويل اإلضافية في المرحلة التجري
يستحق مزيدا الصندوق المتعدد األطراف استوعب األرصدة األولية فإن هذا الخيار يمكن أن يستمر لفترة أطول 
  . من البحث من قبل األمانة في إطار أنواع الموارد الداخلية واالتفاقات الالزمة لتطويره بشكل أكبر

  

عى للحصول على ائتمانات يستوعبها ويديرها لتحقيق فوائد تتعلق بالتغير المرفق الخاص يمكن أن يس  -دال 
  ناخ أو تدمير المواد المستنفدة لألوزون من أسواق الكربون العالمية مفي ال

يمكن استخدام ائتمانات الكربون كمصدر متكرر للدخل وتقديم حوافز إضافية ألنشطة اإلزالة التدريجية   - 23
 عن ائتمانات الكربون يمكنه  كما أن وجود مرفق يستطيع النفاذ إلى األموال التي تولدهاوزونللمواد المستنفدة لأل

في نهاية األمر أن يكون بمثابة نوع من الصناديق الدوارة لتغطية األنشطة المناخية التي قد ال يغطيها بروتوكول 
 إضافي من خالل آلية التنمية النظيفة ويقدم المرفق الثاني معلومات إضافية عن إمكانية توليد دخل. مونتريال

  . وأسواق الكربون األخرى

في ظل هذا السيناريو، وهو الذي يحتمل أن يكون أكثر السيناريوهات ربحا وتعقيدا، يمكن للمرفق أن   - 24
 يسعى، ربما مع شركاء له، للحصول على ائتمانات من آلية التنمية النظيفة، وائتمانات أخرى من أسواق الكربون

على سبيل (الطوعية لتغطية الفوائد المناخية التي يمكن أن تتحقق عن طريق مشاريع المواد المستنفدة لألوزون 
 وتخفيض لمركبات الكربون الهيدروكلوروفلورية واإلزالة التدريجية الهيدروفلوروكربونالمثال خفض انبعاثات 
. أو لتدمير المواد المستنفدة لألوزون) الطاقة في مشاريع معينة عن طريق زيادة كفاءة ثاني أكسيد الكربون

وتتجاوز فوائد مثل هذه المشاريع بالنسبة للتغير المناخي، تلك الفوائد المطلوب تحقيقها حاليا لالمتثال مع 
  . بروتوكول مونتريال

أن يحدث لو أن كل وحدات االئتمان التي جرى تلقيها تم بيعها فإن االنخفاض في االنبعاثات الذي يمكن   - 25
وبالتالي قد تنظر . رىخ زيادة االنبعاثات التي تحدث في أماكن أيعوضعن طريق مثل هذا المشروع يحتمل أن 

  . اللجنة التنفيذية في االستغناء عن جزء من وحدات االئتمان لضمان حدوث انخفاض صاف في االنبعاثات العالمية

بر مؤهال للحصول على وحدات ائتمان بموجب آلية التنمية ومع أن تدمير المواد المستنفدة لألوزون ال يعت  - 26
النظيفة ألن عمل اآللية قاصر على غازات كيوتو الستة كما أن اإلزالة التدريجية للمواد المستنفدة لألوزون هي 
ق من األعمال المفوض بها في بروتوكول مونتريال وبالتالي ال تعتبر شيئا إضافيا، إال أنه يمكن تمويلها عن طري

والقضية الرئيسية بالنسبة لتدمير المواد المستنفدة لألوزون هي الحاجة إلى ضمان . أسواق الكربون الطوعية
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ويمكن لنظم الرصد القوية المنشأة في الصندوق المتعدد األطراف، . حدوث فائدة مناخية ليتحقق لها قيمة سوقية
ف والتنفيذ في الوقت المحدد، أن تسهل وجود سوق إلى جانب سمعة الصندوق بأنه مؤسسة مشهورة بكفاءة التكالي

  . لهذا النشاط مع احتمال تحقيق فوائد مناخية مشتركة

 مواد خاضعة للرقابة في ظل بروتوكول مونتريال، فسوف يكون HFCلو حدث أن أصبحت مواد الـ   - 27
ونية مقابل خفض انبعاثات من الممكن بالنسبة للمرفق الخاص أن يسعى للتأهل للحصول على وحدات ائتمان كرب

  . ، من أسواق الكربون الطوعية وليس من آلية التنمية النظيفةHFCالـ 

هذا الخيار يمكن أن يولد مبالغ كبيرة تضاف إلى الصندوق كما يتضح من مشروع الهند لمبردات األماكن   - 28
 من مرفق البيئة  أمريكيين دوالروسبعة ماليأمريكي   أمريكيحيث كان التمويل األولي هو بمقدار مليون دوالر

وسوف يجري .  مليون دوالر أمريكي في شكل وحدات ائتمان آلية التنمية النظيفة13العالمي، وحقق ما قيمته 
 الخاصة بآلية التنمية النظيفة إلى االجتماع السابع والخمسين في سياق بحث HFCتقديم قائمة بمشاريع تدمير الـ 

  . HCFCتاج للمبادئ التوجيهية الخاصة بقطاع إنتاج الـ الفريق الفرعي لقطاع اإلن

وفي هذا الصدد، وفي ضوء حجم الصندوق وحجم النشاط، يمكن أن تكون هناك حاجة إلى دعم إداري   - 29
، لكي ينفذ ليس فقط متطلبات اإلبالغ، بل أيضا لمواجهة الصعوبات )ب(إضافي يتجاوز ذلك المحدد في الخيار 

  . بيع أو صرف وحدات االئتمان المرتبطة بالمتطلبات الماليةالمرتبطة بإدارة 

لو قامت اللجنة التنفيذية بمواصلة استكشاف السيناريوهات المتصلة بأسواق الكربون الدولية، فينبغي أن   - 30
 طويل األجل للصناديق دتبحث في الوقت المناسب، استراتيجية إلغالق المرفق الخاص تأخذ في االعتبار األم

  .  تتعلق بمستقبل آلية التنمية النظيفةغموضومن المهم أيضا أن يؤخذ في االعتبار أية جوانب . دوارةال

  مناقشة 

واستطاع .  قائمة على التعهد بتقديم اشتراكاتبيئيةأثبت الصندوق المتعدد األطراف أنه نموذج آللية مالية   - 31
ل امتثال البلدان من خالل تقديم تمويل يكاد يكون كله في أن يستوعب التكاليف اإلضافية التي يتفق عليها، لتسهي

وربما يتعين على اللجنة التنفيذية أن تأخذ هذه الحقيقة في االعتبار عند النظر في أي تعديالت على . شكل منح
  . أسلوب العمل الحالي

ة، ووظيفة بيت المقاصة من سداد التكاليف اإلضافيمع أن السلطة القانونية للجنة التنفيذية، التي تمكن   - 32
والخدمات التي تقدمها األمانة، تسمح أيضا بتلقي دخل إضافي، فإن اللجنة التنفيذية يمكن أن تنظر في إمكانية 
استخدام الدخل اإلضافي لتمويل التكاليف اإلضافية غير المتفق عليها كما فعلت عندما سمحت للمشاريع التي 

  . لتمويل النظير لتغطية التكاليف اإلضافية غير المتفق عليهاتستفيد من موارد الصندوق باستخدام ا

بالنسبة للتمويل المحتمل من أسواق الكربون، فإن فرص تغطية الفوائد وفي نفس الوقت تعويض التكاليف   - 33
وهناك قدر كبير . 1المطلوبة للحصول على فوائد لكل من المناخ واألوزون، هذه الفرص موجودة في نفس الوقت

د إمكانية إسهامها في االحترار العالمي عن طريق آليات زيالغموض فيما يتعلق بتمويل المواد الكيميائية التي تمن 
وفي . 2012تمويل الكربون، وهذا الغموض يحتمل أن يستمر حتى يمكن التوصل إلى اتفاق يغطي فترة ما بعد 

على بروتوكول مونتريال تغطي عملية خفض اآلونة األخيرة، جرت أيضا مناقشات حول احتمال إدخال تعديالت 

                                                 
  . 45، المجلد 2009 يناير 29 عدد Natureمجلة " التخلص من المواد الكيميائية" انظر مجلة  1
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 التي يمكن أن يكون لها تأثير على مدى رغبة اللجنة التنفيذية أن تعلن أن الفوائد المناخية الهيدروكلوروكربون
ومع ذلك فإنه عند إعداد هذه الورقة، لم تكن اللجنة التنفيذية قد قررت بعد إلى أي حد . تعتبر تكاليف إضافية

 ولكن الفرصة لذلك قائمة كما اتضح من خالل ع مقابل الفوائد المشتركة المتعلقة بالتغير المناخييمكنها أن تدف
  . مشاريع تبريد األماكن

ظيم الفوائد عسوف تبحث اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع والخمسين اقتراحات لتعبئة الموارد لمحاولة ت  - 34
وقد تقوم اللجنة .  الموجود حاليا في المرفقأمريكي  مليون دوالر1.2لـ المناخية التي يمكن أن تستفيد من مبلغ ا

 كما هو في انتظار اتخاذ قرار حول مدى تغطية  أمريكي مليون دوالر1.2بشيء بديل هو اإلبقاء على مبلغ الـ 
افية ورد مبلغ الفوائد المناخية المشتركة من الصندوق المتعدد األطراف أو اإلعالن عن تعبئة للموارد كتكلفة إض

  . إلى الصندوق إلعادة برمجتهأمريكي  مليون دوالر 1.2الـ 

إذا اختارت اللجنة اإلبقاء على المرفق الخاص لغرض تمويل التكاليف غير اإلضافية، فقد تختار أيضا   - 35
ير السعي للحصول على تمويل إضافي للمرفق يمكن استخدامه لمزيد من تعبئة الموارد أو لتكاليف أخرى غ

ومن شأن ذلك أن يمكن األمانة من إعداد الترتيبات المالية والقانونية األولية التي قد تكون . إضافية تحددها اللجنة
  . في هذه الورقة) د(و ) ج(مطلوبة للخيارين 

 بيئةينبغي العمل على استعمال عمليات أو إجراءات موافقة متوازية وخاصة في البداية مع مرفق ال  - 36
والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية ووحدة تمويل الكربون التابعة .  وبنك التنمية المشترك بين األمريكتينالعالمي،

ويمكن أيضا الدخول في اتفاقات مع . حيث أن هذه الهيئات قد أعربت عن اهتمامها بهذا التعاون. للبنك الدولي
ة الوارد في المقرر ـب على طلب اللجنة التنفيذياـهيئات أخرى مع إيالء أولوية لتلك الهيئات التي ترد باإليج

55/43) 1 .(  

 لتنظيم – في األجل الطويل –وبالمثل يمكن أن يستمر العمل اإلضافي المتعلق بتمويل الكربون كفرصة   - 37
الفوائد المناخية المشتركة، في ضوء غموض طبيعة تمويل الكربون في حالة الغازات ذات اإلمكانيات الكبيرة في 

  . HFC وبدائلها من الـ HCFC’sجال االحترار العالمي مثل الـ م

  توصيات 

  : قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما إذا كان من الممكن  - 38

تأكيد أن أموال المرفق الخاص ينبغي توجيهها إلى تحقيق فوائد بيئية باإلضافة إلى تلك الفوائد   )أ(  
ول مونتريال، وأن أية أموال يتلقاها المرفق ينبغي أن تكون المطلوبة ألغراض االمتثال لبروتوك

باإلضافة إلى تلك المبالغ التي جرى التعهد بتقديمها لضمان االمتثال إلجراءات الرقابة في 
  . البروتوكول

التعيين المحدد لألموال التي تخصص للمرحلة األولى من عمل المرفق بغرض التنفيذ في الوقت   )ب(  
 عن طريق لمركبات الكربون الهيدروكلوروفلورية إدارة اإلزالة التدريجية المناسب، لخطط

ظيم الموارد المتاحة عن طريق تلقي مساهمات إضافية لفائدة عصياغة ترتيبات مالية تؤدي إلى ت
  . ها مشاريع الصندوق المتعدد األطرافققالمناخ تح
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د تستهدف السعي إلى تلمس مصادر أن تفوض األمانة في أن تعد استراتيجية لتعبئة الموار  )ج(  
للتمويل بما في ذلك شراكة مالية وبرنامجية مع آليات التمويل اإلقليمية والعالمية وتطلب من 

لتعزيز ما هو متاح حاليا الرئيس، بمساعدة األمانة، أن يسعى للحصول على أموال إضافية 
  . للمرفق الخاص

ع ترتيبات مع آليات التمويل األخرى لالتفاق على أن تطلب من األمانة أن تواصل جهودها لوض  )د(  
لدعم عملية الموافقة المتوازية، عند الضرورة، لمتوازية، وإمكانية توفير مبالغ عملية للموافقة ا

  . يجري تقديمها إلى المرفق الخاص

أن تطلب من األمانة مواصلة جمع المعلومات بشأن إمكانية السعي للحصول على وحدات   )ه(  
  . ية لفوائد التغير المناخي من أسواق الكربون العالمية، وإيداعها وإدارتهاائتمان
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   األوللمرفقا   
 

  الخلفية
  

 الترويج الختيار تشجيع األطراف على" اتفقت األطراف على XIX/6في مقرر اجتماع األطراف رقم   - 1
ن األثر المترتب في البيئة وال سيما في بدائل لمركبات الكربون الهيدروكلوروفلورية التي من شأنها أن تقلل م

التفاق على أن تعمل اللجنة التنفيذية على إيالء األولوية للمشاريع والبرامج التي تكون فعالة من ا "و ..." المناخ
في حيث التكاليف والتي تركز من جملة أمور على بدائل ومواد استعاضة تقلل من اآلثار األخرى على البيئة بما 

  ...". لمناخ ذلك على ا

 مليون دوالر أمريكي والذي كان قد 1.2 الخامس والخمسين للجنة التنفيذية تم اعتبار مبلغ في االجتماع  - 2
تمت إعادته من قرض ميسر لمشروع مبردات في تايلند دخال إضافيا يمكن استخدامه إلنشاء مرفق خاص من 

رت روباإلضافة إلى ذلك، ق. بموجب المادة الخامسةشأنه أن يوفر مساندة إضافية لمشروعات البلدان العاملة 
 لدخل إضافي من القروض ومصادر أخرى يتم  إنشاء مرفقأن تدرس خالل االجتماع السابع والخمسين"اللجنة 

وهذا الطلب بني على أساس حاالت ). ، الفقرة باء2/55المقرر ". (اإلبقاء عليه واحتماالت استخدام هذه األموال
اعات سابقة، حيث ذكرت اللجنة قضايا متعلقة بالمساندة اإلضافية للمشروعات من خالل التمويل عديدة، في اجتم

  . المشترك

وفي االجتماع الرابع والخمسين درست اللجنة مسألة المساندة اإلضافية للمشروعات في إطار الخطوط   - 3
وكجزء من تطوير هذه الخطط . وفلوريةلمركبات الكربون الهيدروكلورط إدارة اإلزالة التدريجية التوجيهية لخط

نفذة متشجع الخطوط التوجيهية البلدان العاملة بموجب المادة الخامسة والوكاالت ال) ، الفقرة حاء54/39المقرر (
لتحقيق ) من خالل التمويل المشترك مثال(على استكشاف حوافز مالية محتملة وفرص إليجاد موارد إضافية 

  . XIX/6من مقرر مؤتمر األطراف رقم ) ب (11اإلزالة هذه، بموجب الفقرة االستفادة القصوى من خطط 

في االجتماع الخامس والخمسين، طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة أن تتصل بمؤسسات أخرى بغرض   - 4
 للتمويل تحديد آليات ثنائية أو إقليمية أو متعددة األطراف للتمويل والتي يمكن أن تكون مناسبة أو تتوافق كمصدر

وطلب . لى تمويل الصندوق متعدد األطراف لتحقيق مزايا مناخية إضافيةإالمشترك في الوقت المناسب كي تضاف 
  ). ، الفقرة طاء55/43المقرر ( تقريرا إضافيا حول ذلك الجتماع مقبل عدأيضا من األمانة أن ت

تبريد أيضا على مزايا التمويل في االجتماع السادس والخمسين، أكدت المناقشات حول مشروعات ال  - 5
والحظت اللجنة التنفيذية أن الموارد من الصندوق متعدد األطراف فيما يخص برنامج التبريد الهندي . المشترك

ويعني هذا أن استخدام موارد الصندوق .  ضعفا من خالل التمويل المشترك20للبنك الدولي قد تم تعزيزه بحوالي 
  . مزايا أكبر يعتبر خيارا مقبوالإليجاد تمويل إضافي وتوفير 

كما أكدت المناقشات في االجتماع السادس والخمسين على ضرورة أن تؤخذ في االعتبار المزايا الخاصة   - 6
لاللتزام بجدول االمتثال لبروتوكول (بحماية األوزون وتغير المناخ، وضرورة تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد 

  . تراتيجية اإلنهاءوضرورة إعداد اس) مونتريال
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  لمرفق الثانيا

  إمكانات التعاون بين الصندوق وآلية التنمية النظيفة وأسواق الكربون الطوعية

 

  المقدمة 

 دوالر أمريكي بليون 118ثاني أكسيد الكربون بقيمة معادل  مليار طن من 4تداولت أسواق الكربون   - 1
من % 84 بنسبة 2007العالمي، يمثل هذا الرقم زيادة عن  من االنخفاض االقتصادي وبالرغم. 20082خالل عام 
وتمثل أسواق الكربون قوة اقتصادية كبيرة يتوقع بعض المحللين أنها سوف تستمر في . من القيمة% 42الحجم و 
  . التزايد

 تم إعداد هذه الوثيقة على ضوء طلب مقدم ألمانة الصندوق لتوفير ملخص للمعلومات المتاحة بصفة عامة  - 2
 22مركبات الكربون الهيدروكلوروفلورية حول العناصر ذات الصلة لعملية آلية التنمية النظيفة وكميات إنتاج 

 في آلية الهيدروفلوروكربون، وهي بالتالي تستكمل الجدول الخاص بمشروعات تدمير 3المتاحة لمقابلة القروض
 اإلنتاج في االجتماع الحالي التنمية النظيفة في الورقة التي يدرسها الفريق الفرعي لقطاع

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/62 .(4كما تكمل أيضا الورقة التي تحدد خيارات لمرفق خاص لدخل إضافي .
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/64( يمكن أيضا أن تكون ذات فائدة في إعداد خطط اإلزالة  هذه الوثيقة

ن الخطوط التوجيهية تشجع البلدان العاملة بموجب المادة ، ذلك أللمركبات الكربون الهيدروكلوروفلوريةالتدريجية 
الخامسة والوكاالت المنفذة على استكشاف حوافز وفرص تمويل محتملة لموارد إضافية لالستفادة القصوى من 

   XIX. 5/6من مقرر مؤتمر األطراف رقم ) باء (11مزايا هذه الخطط، وفقا للفقرة 

ويقوم المشاركون . المتثال والتبادالت الطوعية على أساس المشروعاتننكون أسواق الكربون من نظم ا  - 3
ويتم . وعناصر األسواق األخرى بالتبادل في مخصصات محددة وتعويضات على أساس المشروعات أو كالهما

ادل الدول في وحدات تصميم أسواق االمتثال كنظم لتحديد الحدود القصوى والتبادل مثل بروتوكول كيوتو حيث تتب
.  وسوق مخصصات االتحاد األوروبي حيث يتبادل األعضاء في مخصصات االتحاد األوروبيكميات محددةب

ام من شراء تعويضات الكربون، أو ائتمانات وتمكن األسواق الطوعية األفراد وكيانات القطاع الخاص أو الع
 بشراء أرصدة على أساس  تنظيمي أن يقومواإطاركما يمكن أيضا للمشاركين في . الكربون على أساس طوعي

  . المشروعات لتحقيق أهدافهم بمعادلة االنبعاثات

ويمكن للصندوق المتعدد األطراف ووكاالته المنفذة وشركاؤه اآلخرين أن يحقق دخال إضافيا من خالل   - 4
  . مشروعات آلية التنمية النظيفة أو السوق الطوعي أو كالهما

فأسعار . ذ في االعتبار أن أسعار الكربون تتقلب وقد يكون من الصعب التنبؤ باإليراداتمن المهم أن نأخ  - 5
السوق لتخفيضات االنبعاثات المشهود رسميا بتحققها في إطار آلية التنمية النظيفة في بروتوكول كيوتو، وبدرجة 

                                                 
% 86سوق الكربون يرتفع بنسبة  " تتضمن هذه األرقام المعامالت في آل من االمتثال واألسواق الطوعية، رجاء مراجعة النشرة الصحفية المعنونة 2

، وهي موجودة New Carbon Financeوهذا مأخوذ من موضوع بعنوان مالية الكربون الجديدة "  بليون دوالر أمريكي118 قيمتها 2008في عام 
  . com.Newcarbonfinance.wwwعلى شبكة االنترنت تحت عنوان 

  ). ج(، الفقرة 56/64 المقرر  3
  ). الفقرة ب( الفقرة 55/2 المقرر  4
  ). ج( الفقرة 54/39 المقرر  5
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د األحفوري، وأحوال الطقس وإلى ، تتبع مسار سوق الوقو6أقل ائتمانات الكربون الطوعية في أسواق عدم االمتثال
ة من ـة النظيفـار آلية التنميـدة خفض االنبعاثات في إطـ سعر وحانخفضوقد . حد ما االتجاهات االقتصادية

أما أسعار وحدة ائتمانات الكربون . 20097 في يناير  أمريكي دوالر13 إلى 2008 دوالر أمريكي في يناير 22
 وهو المتوسط في أمريكي دوالر6.10في السوق الطوعية الحرة فقد زادت من الطوعية في أسواق عدم االمتثال 

  دوالر7.5 ثم انخفضت بعد ذلك واستقرت عند 2008أكتوبر / في سبتمبر أمريكي دوالر8.7 إلى 2007عام 
 شهدت بورصة شيكاغو للمناخ ما يقرب من االنهيار في األسعار فيوفي الوقت نفسه . 8 في نهاية العامأمريكي

وهناك عامل هام آخر بالنسبة .  دوالر أمريكي1.7 إلى 2008السنة الماضية ووصل سعر التبادل في نهاية 
  . 20129ألسعار سوق الكربون هو غموض الموقف فيما بعد 

ومع أنه من المحتمل . ومما يستحق الذكر أيضا أن معادلة الكربون ال يحتمل أن يحسن التغير في المناخ  - 6
من المشتروات في السوق الطوعية، هي مشتروات تتم بغرض التخلص من % 70صل إلى أن يكون ما ي

وتمثل األسواق الطوعية جزءا صغيرا من أسواق الكربون، كما أن الشركات الداخلة في مخططات . 10االئتمانات
لمعادلة مشاريع ائتمانات قائمة على أساس االمتثال، مثل تلك الموجودة في السوق األوروبية المسيطرة، تستخدم 

ويمكن لمنفذ مشروع ما يهتم بالتأثير على البيئة أن ينظر في التعامل مع سمسار أو بائع تجزئة تتعامل . انبعاثاتهم
  ". الخضر"مع المستهلكين 

  آلية التنمية النظيفة

مد  مليون شهادة تعت250 كان مجلس إدارة آلية التنمية النظيفة قد أصدر 2009اعتبارا من يناير   - 7
 مرحلة – على األقل –ويمكن القول بأن مشاريع آلية التنمية النظيفة التي بلغت . التخفيضات في االنبعاثات

 بليون من شهادات اعتماد تخفيضات االنبعاثات حتى 2.9االعتماد، التي تؤدي إلى التسجيل، قد تولد ما يصل إلى 
 فإن هذا الكم سوف 12كي لكل تخفيض مجاز دوالر أمري12.6وعلى أساس متوسط سعر قيمته . 201211عام 

  . 13 أمريكي بليون دوالر36يكون له قيمة سوقية تزيد على 

تعطي آلية التنمية النظيفة البلدان الصناعية بعض المرونة في كيفية تحقيق أهدافها في مجال االنبعاثات   - 8
                                                 

  .  خفض طوعي أو تم التحقق منه، لالنبعاثات 6
 واألسعار على تلك المواقع على شبكة com.pointcarbon.www  و com.Newcarbonfinance.www األسعار التي اعتمدها السماسرة على 7 

  . 2009 دوالر في يناير 1.26 و 2008 دوالر في يناير 1.5االنترنت محسوبة باليورو على أساس اليورو يساوي 
  . com.Newcarbonfinance.www موجود على 2006ديسمبر / نوفمبر– مؤشر الكربون الطوعي 8 

 المعلومات الخاصة باألسعار والواردة في هذه الفقرة تعكس السعر في السوق الثانوية أو سوق التجزئة، التي عادة ما تتيح أسعارا أعلى من السوق  9
المشترين والتي عادة ما تكون متعلقة بتخفيضات في االنبعاثات لم يصدر بشأنها شهادة األولية أي القائمة على أساس عقود بين أصحاب المشاريع و

  . رسمية بعد
، آاثرين هاميلتون، ومايلو جاردان، توماس مارسيللو، جوردون شو عن مطبوعة سوق النظام 2008 إقامة حدود، حالة أسواق الكربون الطوعية  10

  . 27اإليكولوجي ومالية الكربون الجديدة، ص 
  .int.unfccc.cdm.www على  2009 فبراير 1 تحليل وقاعدة بيانات خط األنابيب CDM ريزو الـ – يونيب 11 

ذه الورقة واعتبارا  وآانت ال تزال آخذة في التناقص عند االنتهاء من آتابة ه2009 وأوائل 2008 تناقصت أسعار الكربون بشكل آبير قرب نهاية  12
 دوالر 12.6 وهو ما يعادل www.pointcarbon.com يورو حسب ما هو وارد على 10 آان السعر في السوق المفتوحة 2009 يناير 22من 

، حيث يجري 2008 وأوائل 2007 يورو في عام 8 - 13ن أمريكي وقد حدد البنك الدولي أسعار وحدات التخفيضات المجازة رسميا بما يتراوح بي
 يورو بينما المشاريع المسجلة بالفعل والتي تعمل بتكنولوجيا مبسطة 10 إلى 8التعامل في المشاريع في مراحلها المبكرة من األعداد على أساس حوالي 

، من تأليف 2008انظر حالة واتجاهات سوق الكربون .  يورو11- 13 ذو خيار التخزين آان يجري التعامل فيها على أساس يتراوح بين HFCمثل الـ 
 يورو 9.25 و 2008 يورو 11.61وآان متوسط سعر وحدة تخفيضات االنبعاثات المجازة هو . 32آاران آايور وفيليب أمبروزي، البنك الدولي، ص 

  . 2009 فبراير 12 اعتبارا من IDEA Carbon ومقال 2009في أوائل 
وهي (خفيضات المجازة رسميا مؤهلة لالمتثال مقابل أهداف االنبعاثات القصوى بموجب بروتوآول آيوتو وقواعد االتحاد األوروبي  وحدات الت 13

ويجري أيضا . وفي ظل الظروف المحدودة في إطار المبادرة اإلقليمية للغازات الدفيئة في شمال شرقي الواليات المتحدة) مجرد فقاعة داخل نظام آيوتو
  . ل وحدات التخفيضات المجازة في األسواق الطوعيةتباد
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 تحقيق التنمية هداف اإلضافيةومن بين األ. ومساهماتها في تحقيق هدف بروتوكول كيوتو على نحو اقتصادي
  . 14)األولق رفغير المدرجة في الم(المستدامة في البلدان المضيفة 

مع أنه تم تصميم آلية التنمية النظيفة للدول أي األطراف في بروتوكول كيوتو، فإنه يجوز لهيئات القطاع   - 9
الصندوق المتعدد األطراف القدرة القانونية ويتوفر لدى . الخاص والقطاع العام أن تشترك فيها لدعم مشاريع معينة

الالزمة لممارسة وظائفه وحماية مصالحه، بما في ذلك الدخول في عقود، وحيازة والتصرف في الممتلكات 
ومن ناحية المبدأ فإن الصندوق المتعدد األطراف أو أحد وكاالته المتعددة يمكن تعيينها . 15المنقولة والثابتة

  . توليد وحدات تخفيض مجازة يمكن التعاقد عليها في أي مرحلة من مراحل العمليةكمشارك في المشاريع ل

، يهناك سبل عديدة يمكن من خاللها ألي منهج خاضع آللية التنمية النظيفة أن ينجح في الواقع العمل  - 10
لى سبيل وع. وهذه سبل قد تتطلب بدرجات متفاوتة، تمويال من مرفق خاص تابع للصندوق المتعدد األطراف

  : المثال يمكن للصندوق المتعدد األطراف أو أحد وكاالته أن

بلدان العاملة بموجب المادة اليدخل في مشروع منفرد من مشاريع آلية التنمية النظيفة في بلد من   )أ(  
 اتبيع كل أو جزء من االئتمانية ثم الخامسة، وأن يدع المرفق يمول الفوائد المتاحة في البداي

  . على ذلك للحصول على دخل إضافيالمترتبة 

مثل بلد من بلدان (يدخل في مشروع ثنائي من مشاريع آلية التنمية النظيفة مع ممول مشترك   )ب(  
حيث يجري تمويل الفوائد المناخية من جانب ) المرفق األول في بروتوكول كيوتو أو هيئة أخرى

جري اقتسام االئتمانات على نفس التمويل مشتركا بين الجهتين وي الممول المشترك أو يكون
  . األساس

يقوم بتسهيل مشاريع آللية التنمية النظيفة حتى يستطيع بلد من بلدان المرفق األول لبروتوكول   )ج(  
كيوتو، أو هيئة خاصة من ذلك البلد أو خليط بين االثنين، تمويل الفوائد المناخية من خالل 

الة سيكون مشروع آلية التنمية النظيفة مجرد جزء من وفي هذه الح. مشروع آلية التنمية النظيفة
مشروع لوكالة منفذة تابعة للصندوق المتعدد األطراف، يقوم فيه الصندوق بتقديم التكاليف 

  . التمهيدية وتكاليف االمتثال لبروتوكول مونتريال

النبعاثات يكون عنصرا ض ايمن المتطلبات الهامة ألي مشروع من مشاريع آلية التنمية النظيفة أن تخف  - 11
لتخفيضات المقدرة، وأن النشاط المقترح، ضمن جملة أمور ليس لإضافيا، وأن يكون المشروع ال غنى عنه بالنسبة 

  . 16البديل الوحيد المتاح أو المقرر

ال تقبل سوى المشاريع التي تؤدي إلى خفض أو تجنب االنبعاثات من غازات كيوتو، وإن كان هذا األمر   - 12
  . 17يء من الخالفشر مثا

                                                 
    . ومع ذلك جرى اإلبالغ عن فشل بعض المشاريع في آثير من األحيان في تحقيق االستدامة في التنمية. 2 الفقرة 12 بروتوآول آيوتو، المادة  14
  ). أ (VI/16 المقرر  15

  . html.index/tools/Reference/int.unfccc.cdm.www لمعرفة المزيد عن معايير عناصر اإلضافة انظر 16 
يكون الغرض من آلية التنمية النظيفة هو مساعدة األطراف غير المدرجة في المرفق األول على تحقيق "من بروتوآول آيوتو تقول ) 2 (12 المادة  17

ة واإلسهام في الهدف النهائي لالتفاقية، ومساعدة األطراف المدرجة في المرفق األول على االمتثال اللتزاماتها بتحديد وخفض االنبعاثات التنمية المستدام
ض انبعاثات  مجاال ما لفسير أآثر اتساعا، بحيث ينطبق على المشاريع التي تخف– فيما يبدو –ومع أن اإلشارة إلى االتفاقية تترك ". 3آميا وفقا للمادة 

  . ثاني أآسيد الكربون فإن المادة ربما ينبغي قراءتها في سياقها وبالتالي على أن آلية التنمية النظيفة تقتصر على غازات آيوتو الستة
  . Risoeقاعدة بيانات خط أنابيب :  يونيب 17
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ال بد أن تقوم سلطة وطنية معتمدة باعتماد مقترحات المشاريع وأن يصادق على سالمتها هيئة تنفيذية   - 13
والتسجيل شرط مسبق للتحقيق من جانب هيئة تنفيذية معتمدة تشهد بأن . معتمدة قبل المضي نحو التسجيل

  . دار ائتماناتتخفيضات االنبعاثات قد تحققت، وعندئذ يمكن طلب إص

ستغرق عامين تالفترة من فحص المشروع وإعداده إلى تسجيله قد : يمكن أن تكون دورة المشروع طويلة  - 14
التنفيذية المعتمدة، وما إذا كان مجلس إدارة آلية التنمية  أو أكثر وهذا يتوقف على سبيل المثال على سرعة الهيئة

انت هناك حاجة إلى خط أساس جديد أو منهجية رصد جديدة ينبغي أن وإذا ك. ر النظر في المشروعقرالنظيفة قد 
وتستغرق الفترة من . 18 يوما بدءا من تقديم المنهجية حتى اعتمادها300يضاف إلى تقدير المدة الزمنية المطلوبة 

ل ومع ذلك فإن وحدات التخفيضات المجازة تباع قب. التسجيل حتى إصدار االئتمانات حوالي ستة شهور أخرى
  . صدورها

ها من جانب الصندوق المتعدد األطراف في تنفيذ بعض منهجية معتمدة يمكن استخدام 112يوجد حاليا   - 15
  . 19مشاريع ذات فوائد مناخية

يحتمل أال يكون التنفيذ المشترك، وهو اآللية األخرى التي تستند إلى المشاريع بموجب بروتوكول كيوتو،   - 16
تنفذه أطراف الملحق األول لبروتوكول كيوتو في البلدان غير المؤهلة للحصول على ذو صلة هنا، حيث أن ذلك 

  . 20تمويل بموجب بروتوكول مونتريال
 

 األسواق األخرى العاملة على أساس االمتثال
  

هناك نظم عديدة قائمة على االمتثال، بخالف تبادل االنبعاثات بموجب بروتوكول كيوتو وسوق تخفيضات   - 17
لغازات الدفيئة النبعاثات، والمبادرة اإلقليمية  ويلز لتخفيف اثوهذه تتضمن خطة نيوسو. األوروبياالتحاد 

وبعض هذه النظم لديه برامج خط أساس . والمبادرة الغربية للمناخ باإلضافة إلى خطط أخرى يجري إعدادها
من داخل الدولة أو اإلقليم، ومن وإن كان معظمها، برغم ذلك، يقتصر على تعويضات ناشئة . وائتمان مرتبطة بها

ولكن حيث أن هذه النظم . هنا فإنها ال تمثل أسواق محتملة لمشاريع مكافئة يقوم بها الصندوق المتعدد األطراف
  . جديدة وبعضها ال تزال في طور اإلعداد، فهي مثيرة لالهتمام في هذا السياق وأبرزها يستحق عرضا موجزا

ي حكومي يستهدف لزامإ وهو برنامج 2003أنشئ في عام  NSW GHGASالمشروع االسترالي   - 18
فإذا زادت االنبعاثات لدى شركة ما عن الهدف المحدد، . غازات الدفيئة من قطاع الكهرباءتخفيض انبعاثات 

وتعتبر استراليا أكبر سوق . فيمكنها إما أن تدفع غرامة أو أن تعوض االنبعاثات بأنشطة قائمة على أساس مشاريع
مخصصات االتحاد األوروبي ولكن تحديد حدود معنوي لالنبعاثات والتبادل خارج بروتوكول كيوتو وسوق ل

  . 21التعويضات يسمح بها فقط من مشاريع موجودة داخل الدولة

                                                                                                                                                             
  

  . Risoeقاعدة بيانات خط أنابيب :  يونيب 18
 في HFC-134a آفاءة الطاقة والـ AMSIII.X في تصنيع رغاوي البوليوريثين الصلبة و HFCعاثات الـ تجنب انب. AMSIIIN  على سبيل المثال 19

ويمكن العثور على آل المنهجيات المعتمدة على . مبردات المنازل، يمكن بشيء من التعديل أن يكون مثار اهتمام مشاريع الصندوق المتعدد األطراف
methodologies/int.unfccc.cdm.www .  

 وحتى لو آان الصندوق المتعدد األطراف يمكنه التعاون مع بلد من بلدان المرفق األول لكيوتو في مشروع من مشاريع التنفيذ المشترك، فال يوجد  20
ي نفس الوقت من بلدان المرفق األول لبروتوآول آيوتو آما أن ترآيا ال يوجد لديها سوى بلدين اثنين من بلدان المادة الخامسة هما آرواتيا وترآيا هما ف

  . هدف محدد لخفض االنبعاثات
 21 au.gov.nsw.greenhousegas.www .  
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لغازات الدفيئة هي نظام تحديد الحدود القصوى والتبادل في شمال شرق الواليات المبادرة اإلقليمية   - 19
 واالستخدام المسموح به للتعويضات يستند 2009ومن المقرر أن يبدأ تنفيذه في عام . طاع الكهرباء في ق22المتحدة

كل وحدة تعادل طن أمريكي من (إلى أسعار السوق، وفقط عند االرتفاع إلى ما يزيد عن عشرة دوالرات للوحدة 
مثال في ظل (ج الواليات المتحدة يمكن تعويض االنبعاثات على أساس أنشطة مشاريع خار) ثاني أوكسيد الكربون
  . 23)آلية التنمية النظيفة

، ويقوم على أساس التعاون بين واليات الواليات المتحدة األمريكية 2007 أنشئ في عام WCIالـ   - 20
 بحلول 2005 عن مستويات ةالغازات الدفيئمن انبعاثات % 15ويلتزم المشاركون بتخفيض بمقدار  24وأقاليم كندا

  . 25ي أيضا وضع خطط لوضع نظام تحديد حدود قصوى وتبادل ويجر2020

الغازات في كاليفورنيا حدودا قصوى النبعاثات ) AB32(يضع قانون حلول ظاهرة االحترار العالمية   - 21
. 2012وسوف يبدأ إنفاذ القانون في عام . من الصناعات الكبرى ويفرض غرامات في حاالت عدم االمتثال الدفيئة

  . 26 إعداد آليات سوقية لتسهيل الوصول إلى األهدافويجري حاليا

  أسواق الكربون الطوعية

وإذا .  أمريكي مليون دوالر800 وصلت قيمتها إلى 2008حدثت تبادالت في األسواق الطوعية في عام   - 22
 ومع .ح أن األسواق الطوعية شهدت تطورا سريعاتض ي2007في عام أمريكي  مليون دوالر 330قارنا ذلك بمبلغ 

  . 27فقط من حجم التبادل في األسواق العاملة على أساس االمتثال% 2.2ذلك فهي حتى اآلن تمثل 

سوق شيكاغو لتبادل المواد المتعلقة بالمناخ : أنها ذات جانبينبوغالبا ما توصف أسواق الكربون الطوعية   - 23
ثنائية وعلى عكس سوق شيكاغو يعمل  على أساس صفقات ة السوق قائمهوهذ. والسوق األوسع للتبادل المفتوح

طن متري من ثاني أكسيد الكربون التي تم تبادلها من األسواق الطوعية ومن بين الخمسة وستون . 28السوقخارج 
 طن في سوق شيكاغو 23و  السوق المفتوح ها فيتبادلتم  باطن متري من السنة السابقة 42 هناك 2007عام 
 من ثاني أكسيد  متري طن10 طن متري وسوق شيكاغو في 14 فتوح في السنة السابقة عمل السوق المفيو

  . الكربون

 أي سنوات قبل دخول بروتوكول كيوتو 1988وعلى حين تواجدت األسواق الطوعية في الواقع منذ عام   - 24
وجزء من .  السنوات القليلة الماضيةفي، إال أنها لم تصبح عامال فاعال في عالم تبادل الكربون إال 29حيز النفاذ

أي المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير (فالرواد : ذلك أو باألحرى نتيجة لذلك حدث تغير في طبيعتها
وظهر السماسرة ومشترون لما قبل االمتثال وللربح . تراجعت ليحل محلها كيانات تعمل للربح) الربحية والخيرية

                                                 
  . ونيوجيرسي ونيويورك ورود أيالند وفيرمونت واليات آونيتيكت وديالوير وماريالند، وما ساشوسيتس ونيوهامبشاير  22

 23 org.rggi.www .  
  .  آاليفورنيا، ونيومكسيكو وأوريجون وواشنطن وأريزونا ويوتا ومونتانا وبريتيش آولومبيا وماينتوبو وأونتاريو وآيبيك 24

 25 org.westernclimateinitiative.www .  
 26 org.solutionsforglobalwarming.www .  

العاملة على أساس من حجم التبادالت في األسواق % 2.2في التبادل ) سوق شيكاغو والسوق الحرة( وصل نصيب األسواق الطوعية 2007 في عام  27
 وقد زادت القيمة 26، ص 2008إنشاء حدود، حالة أسواق الكربون الطوعية، : انظر موضوع. من قيمة تبادالت تلك األسواق% 0.5االمتثال بقيمة 

 بليون 118 إلى  ووصلت القيمة2002في عام % 86سوق الكربون زاد بنسبة "انظر النشرة الصحفية %. 0.7 إلى 2008النسبية بعض الشيء في عام 
  أمريكي  مالية الكربون الجديدة .دوالر

هناك أيضا عدد من برامج الخفض والمعادلة الطوعية لالنبعاثات قامت بها الحكومات مثل خطة العمل اليابانية الطوعية آيدانرن حول البيئة والتي  28
  . VERوالتي تسمح فقط بائتمانات الكربون الطوعية " ةتحدي غازات الدفيئ"تسمح فقط بمعادالت من آليات آيوتو والخطة االسترالية 

  . 2005 ودخل حيز النفاذ عام 1997اعتمد بروتوآول آيوتو عام  29



UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/64 
Annex II 

 
 

6 

كان التبادل في العادة . 2006وقبل عام . 2007 عام 3.9من معدل حركة ائتمانات الكربون الطوعية إلى زادت 
  . 30يعني التقاعد

 نظام تحديد حدود قصوى وتبادل طوعي ولكنه ملزم 31ويعتبر سوق شيكاغو لتبادل المواد المتعلقة بالمناخ  - 25
التي  التعويض ومشروعات. 32قانونا ويرتبط به برنامج للتعويضات له وحدته الخاصة وهي الصك المالي للكربون

يمكن قبولها هي أساسا مشروعات تجميع الميثين ومشروعات عزل الكربون، باإلضافة إلى الكفاءة في الطاقة 
ولكن ما هو أهم من ذلك هو أنه قد تمت . والتي يمكن أن تكون مهمة لمشروعات الصندوق متعدد األطراف

ويصدر سوق شيكاغو تعويضات . قبولهامؤخرا إضافة تدمير المواد المستنفدة لألوزون للمشروعات التي يمكن 
الحتمال زيادة االحترار للمادة المستنفدة عام لتدمير االنبعاثات على أساس معادل ثاني أكسيد الكربون في المائة 

 طنا من معادل 144ومثال ذلك طن واحد من كلوروفورم الميثيل الذي تم تدميره يعادل %. 25لألوزون بأقل من 
 طن من ثاني 144 أي(  طن108 ويكون من حق صاحب المشروع أن يحصل على تعويض ثاني أكسيد الكربون،
  . 33%)75 أكسيد الكربون بقيمة

من التعويضات المباعة % 17فحوالي : واألسواق الطوعية والمنظمة ليست بمعزل عن بعضها البعض  - 26
ا أن بعض برامج االمتثال تسمح  جاءت من مشروعات آلية التنمية النظيفة، كم2006في األسواق الطوعية عام 

  فيما بعد . 34للمشاركين بأن يشتروا تعويضات من األسواق الطوعية

. وألن األسواق الطوعية غير منظمة وتنقصها المعايير المشتركة فهي غالبا أسواق مفتتة وأحيانا فوضوية  - 27
ديدة والتي يمكن استخدامها في األسواق إال أنها تفيد في أنها تعتبر مجال لتجربة التكنولوجيات والمنهجيات الج

  . وباإلضافة لذلك فإن تكاليف المعامالت تكون منخفضة ويمكن للمشروعات الصغيرة أن تستمر. المنظمة

ومن الناحية السلبية فإن غياب المعايير المشتركة المتفق عليها سمح بظهور عدد كبير من ائتمانات   - 28
  ). مثال من المشروعات التي ال تتوفر فيها إضافات(نخفضة الكربون الطوعية ذات النوعية الم

  األسعار

والسبب في ذلك . تميل ائتمانات الكربون الطوعية ألن تكون أقل تكلفة من مثيالتها من أسواق االمتثال  - 29
 أساسا هو خاصية الحد األقصى في العرض في أسواق االمتثال في مقابل العرض غير المتناهي من حيث المبدأ

 دوالر أمريكي 6.10 لمعامله ائتمان من السوق المفتوح 2007وكان متوسط السعر عام . من األسواق الطوعية
  35 دوالر أمريكي لطن معادل ثاني أكسيد الكربون في سوق شيكاغو3.15لكل طن معادل ثاني أكسيد الكربون و 

                                                 
30  Forging a Frontier, State of the Voluntary Carbon Markets 2008, p. 27 .  
  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/45 انظر في مزيد من المعلومات حول سوق شيكاغو  31
 ويمكن أن يكون إما ائتمان على أساس الكمية المسموح بها أو التعويض من TCOe طن معادل ثاني أآسيد الكربون 100 يمثل CFI صك واحد  32

  . مشروعات مقبولة
 33 com.chicagoclimatex.www .  

34   Making sense of the Voluntary Carbon Market, A comparison of Carbon Market Offset Strandards, Anja 
Kollmus, Helge Zink, Clifford Polycarp, 2008, p. 6 .  

35  Forging a Frontier, State of the Voluntary Carbon Markets 2008, p.24 .  
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 بينما أمريكي من األسواق األولية دوالر 13.5 على حين أن تخفيضات االنبعاثات المجازة كانت تباع بـ
  . 36 دوالر أمريكي22معامالت الفورية يمكن أن يصل عائدها إلى ال

 أو ألسباب أخالقية أو  بدرجة كبيرةللعالقات العامةغراض وما زال المشترون الطوعيون يشترون أل  - 30
وهذا هو . 37لمشروعات دون غيرها دائما ميالين أكثر لنوعية معينة من انخيرية بدال من إعادة البيع وسيكونو

 الطوعية خصوصا في السوق أحد األسباب الرئيسية في اختالف األسعار بين أنواع المشروعات في األسواق
  . المفتوح

ريكي  دوالر 7-8  وصلتأدت مشروعات الطاقة المتجددة والغابات إلى أعلى أسعار للتعويضات  - 31  أم
دمير الميثين تسود السوق ة إلى الفئات المتزايدة في مجال كفاءة الطاقة وت، وهذه الفئات باإلضاف2007للطن عام 
أمريكي  دوالر 3.7وكانت مشروعات الغاز الصناعي من أقل المشروعات ربحا ومتوسط التعويض فيها . المفتوح

  . 200738عام 

نوات القليلة وانخفض نصيب السوق من مشروعات تدمير الغاز الصناعي انخفاضا كبيرا على مر الس  - 32
والسبب في ذلك يمكن أن يكون الخالف حول تدمير . 2007عام % 2 إلى 2006عام % 20الماضية، من 

الهيدروفلوروكربون وقلة المزايا اإلضافية مثل التنمية المستدامة وألن الكثيرين يتراجعون أمام فكرة الدفع لتدمير 
ع ذلك أيضا للعرض وألن هناك قلة قليلة من الشركات ويمكن أن يرج. شيء كان ينبغي عدم إنتاجه من البداية

إال أن العنصر الجذاب ال يمكن أن يفسر . 39األمريكية التي تنتج غازات صناعية عالية إمكانيات االحترار العالمي
 أن مشروعات الميثين يمكن أن  هوتفسيرالويمكن أن يكون . لماذا يزداد الطلب على مشروعات تدمير الميثين

ن نظام امتثال فدرالي أمريكي محتمل بحيث أن كثير من المشتريات تكون من قبل مشترين أمريكيين قبل تندرج م
ولكن يمكن أن يرجع ذلك أيضا للوعي ولمسألة تتعلق بالعالقات العامة وهي أيضا ينبغي أن تؤخذ في . االمتثال

  . االعتبار بالنظر إلى مشروعات المواد المستنفدة لألوزون المحتملة

فمعدي المشروعات سيحصلوا بالقطع على أقل من : وهناك عامل آخر مهم يتعلق بالسعر يأتي من المورد  - 33
 حصل OTC في السوق المفتوح 2007 دوالر أمريكي عام 6.10وبمتوسط سعر . السمسار أو البائع بالتجزئة

ا البائع بالتجزئة فقد حصل  أم أمريكي دوالر5.40دوالر أمريكي وحصل السمسار على % 5.0معد مشروع على 
  . 40 دوالر أمريكي11.3على 

  معايير السوق 

وبسبب نقاط ضعف ائتمانات الكربون الطوعية، تم تطوير مجموعة من المعايير الطوعية، مثل المعيار   - 34
 الذهبي أو معيار الكربون الطوعي على مر السنوات القليلة الماضية ولقد اعتمدت بدرجات متفاوتة إجراءات

                                                 
36  State and Trends of the Carbon Market 2008, p. 3رو المذآورة في تلك الورقة قد تم حسابها لمقابلة الدوالر األمريكي  األسعار باليو

  ). se.di.wwwوفقا لـ  (1.35 وهو 2007باستخدام متوسط سعر عام 
مل أن يسأل مشتري االمتثال عن أصل  وحتى الصك المالي الكربوني بطبيعتها أآثر قبوال لالستبدال ومن غير المحت تخفيضات االنبعاثات المجازة 37

  . االئتمان
38  Forging a Frontier, State of the Voluntary Carbon Markets 2008, p. 39 .  
من ائتمانات الكربون من مشروعات في الواليات % 43 آان 2006 آانت الواليات المتحدة المصدر السائد الئتمانات الكربون الطوعية؛ وفي عام  39

، إال أن نصيب السوق األمريكي انخفض إلى 2007عام % 58وبالرغم من أن االئتمانات التي أوجدت من الواليات المتحدة قد زادت بالفعل . المتحدة
  . Forging a Frontier, State of the Voluntary Carbon Markets 2008, p.33 and 43% 39وتملك أسيا اآلن أآبر نصيب بنسبة % 27
40  Forging a Frontier, State of the Voluntary Carbon Markets 2008, p. 30 .  
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ومتطلبات شبيهة بآلية التنمية النظيفة مثل اختبار اإلضافة أو التحقق من جانب طرف ثالث بما يصاحبها من 
وبالرغم من أن المواد المستنفدة لألوزون تحمل إمكانية احترار عالمي عالية إال أن إزالتها . تكاليف وأعباء إدارية

وألن المشترين المحتملين أصبحوا أكثر . فض الكربونالكاملة أو تدميرها ال يسهم بالضرورة في اقتصاد منخ
اهتماما بنوعية ومصدر التعويضات أكثر من سعرها، فإن مختلف المعايير وعناصرها ينبغي أن تؤخذ في 

  . االعتبار من مرحلة مبكرة عند التخطيط لمشروع ما

ا بموجب آلية التنمية النظيفة وتقبل غالبية المعايير الخطوط األساسية والمنهجيات التي تم اعتماده  - 35
ولكنها تختلف من نوعية المشروعات التي يمكن لها قبولها، . باإلضافة إلى استعراض واحتمال اعتماد غيرها

ونقدم بإيجاز . باإلضافة إلى معدل األسعار التي سوف تؤدي له ائتمانات الكربون الطوعية المجازة الخاصة بها
  . أكثرها شيوعا

 في المملكة المتحدة WWF-UK من قبل فرع مؤسسة 2006ل بالمعيار الذهبي الطوعي عام وبدء العم  - 36
وهي هيئة إجازة بمساندة منظمة غير حكومية تستخدم منهجيات آلية التنمية النظيفة لتمنح رتب نوعية 

اقة والتي لها وهي تقبل مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات ذات كفاءة من االستخدام النهائي للط. للمشروعات
وهذه المشاريع األخيرة يمكن أن تكون لها أهمية في اجتذاب المزايا المناخية في . 41مزايا تنموية مستدامة قوية

وقد تم تطوير المعيار الذهبي للمرة األولى لمشروعات آلية التنمية . مشروعات الصندوق متعدد األطراف المحتملة
  . 42شروع وهو التصنيف الوحيد لذلك في سوق االمتثالالنظيفة إلجازة عنصر االستدامة في الم

 والمنتدى معية الدولية لتبادل االنبعاثاتوقد تم تطوير معيار الكربون الطوعي من جانب فريق المناخ والج  - 37
وينبغي لخفض االنبعاثات . 2008 النسخة الحالية أواخر عام ت وصدر2005االقتصادي العالمي في أواخر عام 

وهو يستبعد مشروعات يمكن . مزايا بيئية أخرى ي من غازات كيوتو الست وليس من المطلوب إضافةأن يشمل أ
مثال (صدر عنها انبعاثات غازات الدفيئة بغرض الخفض التالي أو اإلزالة أو التدمير أن أن يفترض أنها قد سبق 

كربون الطوعي به سجل سيقوم باعتماد كما أن معيار ال). مركبات الكربون الهيدروكلوروفلوريةالمرافق الجديدة ل
برامج كانت حتى اآلن محصورة في آلية التنمية النظيفة والتنفيذ المشترك ومؤخرا سجل كاليفورنيا ألنشطة المناخ 

  الهيدروكلوروكربونكما يمكن لمشروعات كفاءة الطاقة وتدمير مواد. 43)وهي أيضا محدودة في غازات كيوتو(
  . وعات مؤهلةأو تالفيها أن تشكل مشر

. 2007الكربون في يونيه   من قبل الهيئة الدولية لمستثمري وخدماتوأطلق معيار التعويض الطوعي  - 38
ويقبل حاليا مقاييس المعيار . وهو يفحص تعويضات الكربون من معايير أخرى ويسانده بعض الكبار في الصناعة

تنمية النظيفة والتي تتم في دول من غير األطراف في الذهبي الطوعي والمشروعات التي تستخدم إجراءات آلية ال
 حيث يمكن الهيدروكلوروكربونكما يستبعد تبديل أو تدمير مواد ). وبالتالي ال تتأهل آللية التنمية النظيفة(كيوتو 

  . 44تحفيز إنتاج أو استخدام مواد مستنفدة لألوزون

وهي إدارة البيئة في آلية التنمية  (TUV SUD من قبل 2007 في منتصف عام +VERوأطلق معيار   - 39
دون االنتظار، حتى يتم تسجيل رييال أو االنتظار ، وتم تطويره لمعدي المشروعات الذين ال يستطيعون )النظيفة

وبالرغم من أنه تنقصه . 45وهو يطبق قواعد اآللية ومنهجياتها. مشروعاتهم من جانب مجلس آلية التنمية النظيفة

                                                 
 41 org.cdmgoldstandard.www .  

عاملة آربون وآان أعلى سعر لم.  مشروع من آلية التنمية النظيفة فقط على هذه اإلجازة وتلك المشروعات تستطيع أن تعتمد على أرباح12 حصل  42
  . State and Trends of the Carbon Market 2008, p. 36انظر .  يورو16 لمشروع معيار ذهبي 2007أولية في بيانات البنك الدولي لعام 

 43 org.s-c-v.www .  
 44 org.storscarboninve.www .  
 45 climatechange/de.sued-tuev.www .  
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، VOS أو VCS أو VGSأو من المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بها المعايير األخرى المساندة الصناعية 
  .  يبدو أنه في تزايد+VERإال أن الطلب على معيار 

وستختلف األسعار بين مختلف معايير التعويضات وأيضا بين مختلف أنواع المشروعات داخل نفس   - 40
 إيراد لتخفيضات االنبعاثات المجازة واالئتمانات الكربونية  تحققVOSو  VGSفعلى حين أن معيار . المعيار

 قد تم تبادلهما +VER  وVCS، إال أن معياري VOS وأقل لمعيار VGSمن معيار % 25الطوعية تصل إلى 
  . 200746 عام  دوالر أمريكي أواخر24 إلى 8بسعر 

دما يتم الوفاء بمعايير الفحص وعن. يفحص سوق شيكاغو مقترحات المشروعات وفقا لقواعده الموحدة  - 41
كما يتطلب سوق شيكاغو أيضا تحقق من طرف ثالث قبل أن . األولية هذه، يمكن تقديم المشروعات للموافقة عليها

  . 47يتم تسجيل االئتمانات في السوق

ة في كلمة أخيرة، نظرا ألن أسواق الكربون تتطور بسرعة كبيرة، فإن أي معلومات وردت في هذه الورق  - 42
  . ينبغي تحديثها قبل دراسة أي مشروع واألسعار مذكورة فقط كمؤشر

____  

                                                 
46  Making sense of the Voluntary Carbon Market, A comparison of Carbon Market Offset Standards, p. 44 .  

  . com.chicagoclimateexchange.www انظر 47 
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