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  دراسة نظرية عن تقييم مشروعات تبريد المباني       

  موجز تنفيذي

إلى الوثائق المتوفرة بغية تحسين تفھم . إن ھدف ھذه الدراسة النظرية ھو التبليغ عن فعالية المشروعات الثمانية التدليلية الرئيسية، استناداً 1
التقدم المحرز، والمشاكل التي ما زالت مصادفة، ومختلف الصفات و/أو النواقص آلليات التمويل المشترك والنھوج المتبعة في تنفيذ 

استبدال ّكز الدراسة على أن المشروعات مع تر. و2008وتعتمد الدراسة وتحّدث ناتج تقرير تقييم سابق عام  مشروعات تبريد المباني.
جھازاً لتبريد المباني،  2,544من  103ظلّت قليلة العدد، ( 2009المركزي المستكملة منذ  دفعلي لعدد كبير لمبّردات المباني الكبيرة بالطر

  بالمئة). 4أو 

. وقد تبيّن اآلن بمزيد من الوضوح سبب إحداث ھذا . إن ھذه االستبداالت تحصل في ظل ظروف وآليات مختلفة مع حوافز محلية مختلفة2
  ولماذا تُغري بعض اآلليات والحوافز عدداً قليالً فقط من مالكي أجھزة تبريد المباني في أي بلد. ،التقدم البطيء

شجيع االستبداالت. ولكن . في العديد من البلدان اعتُبر أن وفورات الطاقة مشتركة مع توريد كلورو فلورو كربون المتضائل حافز كاٍف لت3
ذلك ليس فاعالً في جميع البلدان، وھو ليس بالسرعة المطلوبة في المواقع التي يعمل فيھا. وثمة تنّوع كبير من اآلليات والتعزيزات 

ً في المشروعات التدليلية الثمانية ولكن ھذه المشروعات بط يئة البداية، والحوافز، على النحو الموصوف في ھذا التقرير، تستعمل حاليا
وقات التشغيل، كانت الوفورات ألنية ده، نظراً للنسب المئوية المتقد أٌفيد بأنولذلك فإن التبليغ المرحلي محدود جداً حتى ھذا التاريخ. و

 دبالطر بالمئة من االستثمار اإلجمالي لجھاز تبريد المباني 80-60لتسديد المالية على مدى فترة قصيرة نسبياً، أصغر بكثير من قرض 
ً بالنس بة المركزي زائد المعدات الملحقة الضرورية. واستناداً إلى الوثائق المتوافرة ال يتّضح ما إذا كانت ھذه القضية تلعب دوراً ھاما
اتج لممانعة العديد من المالكين الستبدال أجھزة تبريد المباني بالطرد المركزي. إضافة إلى ذلك ليست ھنالك بيانات متوافرة لتحديث ن

دراسة نظرية سابقة بأن استبدال جھاز تبريد مباٍن بالطرد المركزي بوحدات أصغر غير عاملة بالطرد المركزي (عاملة بمضغط لولبي 
ً (مع أنھا تستخدم النشادر في بعض الحاالت). وما زالت الوثائق حول ھذا الموضوع الخاّص غير  مخروطي) ما زالت خياراً مغريا

عن نقص في تفھّم ما إذا كانت أجھزة تبريد المباني مغطاة من جھة  2009ذلك أبلغت الدراسة النظرية السابقة عام متوافرة. وفضالً عن 
خطط اإلزالة الوطنية وخطط إدارة اإلزالة النھائية، وعّما إذا كانت أجھزة تبريد المباني بنظر البلدان ھي من خارج ھذه المشروعات 

ت المستعرضة يبقى ذلك أمراً مجھوالً. والبلدان ال تبلغ حتى اآلن عن الصعوبات المصادفة في عملية اإلزالة المظلية. واستناداً إلى البيانا
 اإلجمالية، بسبب استھالك كلورو فلورو كربون المتبقي في أجھزة تبريد المباني بالطرد المركزي المعتمدة على كلورو فلورو كربون.

نه من المنطقي عدم متابعة مداخالت الصندوق المتعدد األطراف، أو مداخالت الكيانات المالية أ 2009واستنتجت الدراسة النظرية لعام 
دليالً ملزماً بأن تأثير آليات  5للمبالغ الدّوارة من أجل استبدال أجھزة تبريد المباني، إال إذا قدمت بلدان المادة  حأجل تقديم المن ناألخرى، م

تُستھدف. ولم تكن  فھزة تبريد المباني التي ما زالت قيد التشغيل (بما في ذلك تاريخ تشغيلھا) التي سوكھذه يمكن أن تتحملھا الئحة من أج
  ھنالك معلومات متوافرة بشأن ھذا الجانب من أجل تحديث ھذه المالحظة. 
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اعتبار األجھزة المستبدلة لمعدات  ، أثير الموضوع عّما إذا يتوجب5ومع اإلزالة الناشئة لھيدرو كلورو فلورو كربون في بلدان المادة . 4
سبة. وھذا االستنتاج ما زال ساري ا، للبقاء قيد العمل إلى أن يتم تحديد البدائل المن22-تبريد المباني العاملة بھيدرو كلورو فلورو كربون

  المفعول.

باني بالطرد المركزي، من أجل آلية التنمية أن تواصل الوكاالت المنفذة تحديد مشروعات تبريد المب 2009. أوصت الدراسة النظرية لعام 5
) باالعتراف بأن ھذا النھج قد تكون له، رغم ذلك، عوائق إدارية. وھذه ھي القضية VCSربون المحقق (كومعيار ال )CDMالنظيفة (

  مبينة في ھذا التقرير.  دتماماً، والخبرات اإليجابية والسلبية بھذا الصد

  ة، على النحو التالي:. وثمة بعض المالحظات الرئيسي6

  التدابير والحوافز المالية

بالنسبة للنتائج السريعة، وحيث تكون  لةكون مفضّ تلمساعدة اإلنمائية الرسمية قد خيارات التمويل المشترك لمنحة الجھة النظيرة و. إن 7
ية أخرى فإن تدابير التمويل المستحدثة حالحاجة المجّمعة أكبر بكثير ألموال كھذه من توافرھا في نطاق المساعدة اإلنمائية الرسمية. ومن نا

، وبنوع خاص حين تولّد المشروعات ربون) لديھا إجماالً طاقة تعزيز مرتفعة بوضوحك(مساعدة إنمائية رسمية + قطاع عام و/أو تمويل ال
  مكاسب ملموسة للكيانات المشاركة في التمويل.

وبالنسبة للمشروعات السورية  . تبيّن المشروعات التدليلية أن الحوافز قد تأّمنت استناداً إلى معّدل المردود العتبارات االستثمار.8
تبريد المباني الشامل ومشروع البنك الدولي لمشروع  .بالمئة 30في حدود الستثمارات اواألوروبية، تم تحديد الحافز حسب معّدل مردود 
بالمئة من تكلفة شراء جھاز جديد لتبريد المباني، باستعمال األموال من الصندوق  20يقّدم حوافز لمالكي أجھزة تبريد المباني بمعدل 

الشراء المتدنية إلى حد بعيد، ألجھزة تبريد المباني المستبدلة غير فق البيئة العالمية. ومن الحوافز األخرى تكاليف رالمتعدد األطراف وم
  ).وسوريا المعتمدة على كلورو فلورو كربون (مشروع أوروبا الشرقية

لى االتحاد . وبالنسبة للمشروع األوروبي اإلقليمي كان ھنالك حافز إضافي وھو الضغط التنظيمي الناشئ عن ارتقاء بضعة بلدان إ9
  زام باالمتثال بتنظيمات الجماعة األوروبية بشأن كلورو فلورو كربون.التالي االلتاألوروبي، وب

. ھنالك حاجة قليلة (أو ال حاجة في بعض الحاالت) لقرار استبدال عندما تكون كيانات كبيرة، عامة وخاصة أو تجارية لديھا أموال 10
رتفعة، وأجھزة تبريد المباني تقترب من نھاية حياتھا العملية. ومع ذلك، متوافرة حاالً متداخلة أو في بلدان حيث تكون تكاليف الطاقة م

كاسب الحّدية، فإن الحوافز العاّمة حاسمة موبالنسبة لحال أجھزة تبريد المباني للمصالح الصغيرة الحجم، أو أجھزة تبريد مباٍن في أوضاع ال
  من أجل نجاح المشروع.

ة للطاقة الكھربائية ھي دافع اقتصادي قوي من أجل استبدال أجھزة تبريد المباني. ولكن ليس ھنالك . وظاھرياً، فإن تكلفة مرتفعة ومتقلب11
  دليل ملموس لدعم ھذا الجزم.

  كفاءة استخدام الطاقة

خياراً استبدال أجھزة تبريد المباني القديمة  ه. مع أن وفورات الطاقة لھا عالقة نموذجية بتخفيضات استھالك الطاقة، مما يجعل وحد12
افز خارجية إضافية. إضافة إلى ذلك، فإن وفورات وتحتاج إلى ح صالحاً، فإن الدليل من تنفيذ المشروعات بيّن أن أجھزة االستبدال كثيراً ما

وفورات  تكلفة الطاقة ليست دافعاً في بلدان حيث تكون تكاليف الطاقة مرتفعة جداً. رغم ذلك، فإن تحسينات كفاءة استخدام الطاقة تؤول إلى
  في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنطلق إبان توليد الكھرباء.

عھّد أكبر لتشجيع استثمارات كفاءة استخدام الطاقة في ت. والبرازيل ھي حالة جديرة  باالھتمام حيث أُدمج مشروع تبريد المباني ضمن 13
استخدام الطاقة ألجھزة تبريد المباني غير المعتمدة على كلورو فلورو  المباني الخاصة والعامة. وكان التركيز على تبيين إمكانية كفاءة

  كربون بمعالجة العوائق التقنية والمالية. ومع األسف، ليست ھنالك معلومات كافية بالنسبة لتقّدم ھذا المسعى.

  االتصاالت

جحة للمشروعات الحسنة التصميم في مشروعات مستقبلية النا ت.  إن الشبكية اإلقليمية تلعب دوراً ھاماً في المساعدة على تكرار الميزا14
أو جارية. وخالل االجتماعات وحلقات العمل يناقش مدراء المشروعات وموظفو المكتب القطري القضايا التقنية واإلدارية، ويتبادلون 

د المتعدد منذ البداية للجھات المعنية ويكتسبون فكرة عن كيفية عمل النھج على المستوى اإلقليمي. والتعھّ الخبرات وأفضل الممارسات، 
ً مطلوب من أجل تبديد النسبة العالية غال ً من تشكيك مالكي بضروري لكّل من مشكلة الملكية واستدامة النتائج. واالتصال الفعلي ھو أيضا ا

ح واضحة مكاسب البديل لجھاز تبريد أجھزة تبريد المباني، وبنوع خاص خالل بدء المرحلة. وبيّنت المشروعات التدليلية بأنه، بعد أن تصب
  المباني، يزول ھذا التشكيك.
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ً في الغالب لعوامل التغيير . 15 ً وإقليميا ً واسعا إن المشروعات التدليلية، وبنوع خاص المشروعات اإلقليمية والشاملة، قد أوجدت تعميما
وغير ذلك من عوامل االھتمام لمالكي أجھزة تبريد المباني  المباني المستبدلة، ومواصفات التشغيلتبريد وأمثلة العمل المنظور ألجھزة 

  األساسية المعتمدة على كلورو فلورو كربون.حاجة لالبتعاد عن أجھزة تبريد المباني  نالذين يواجھو

قة بالمواد الكيميائية للمرفق لتلبية التزاماتھا المتعل 5. إن التعميم الواسع االنتشار والتوعية المعززة، ال تعّزز فقط إمكانية بلدان المادة 16
  الطلب المستدام للمواد الكلورو فلورو كربونية الذي يشّكل حافزاً لوجود األسواق غير الشرعية. كبحألف، ولكنه أيضاً يلعب دوراً في 

  وأسباب التأخيرات اتالحواجز والعوائق في تنفيذ المشروع

التي تُعنى باستبدال أجھزة تبريد المباني إلى مجموعة من العوامل مثل أسعار  اجز والعوائق في تنفيذ المشروعاتوالح ت. لقد أُعزي17
  رأس المال وتكاليف التمويل المرتفعة؛ وكذلك التكلفة المرتفعة لالستثمار المسبق.إلى صل المحدود والطاقة المنخفضة، والت

المشروع والمتطلبات بالنسبة لكيانات التنفيذ والتمويل . إضافة إلى ذلك، واجھت المشروعات تأخيرات عند محاولتھا مزامنة دورات 18
ً لكفاءة استخدام الطاقة؛ التوافر المحدود  المختلفة. ومن العوامل األخرى: نقص معلومات أصحاب القرار عن التدابير المغرية ماليا

  يذ المشروع.للموظفين ذوي الكفاءة الالزمة لتحديد وتنفيذ وإدارة تدابير كفاءة استخدام الطاقة، وتنف

وكذلك ضعف و/أو عدم وجود إطار عمل تنظيمي وغياب منظمة رئيسية قوية، . وفي بعض الحاالت، فإن غياب سياسة عامة للطاقة، 19
أعاق تنفيذ المشروع، وكذلك عدم وجود استراتيجية إلرشاد مختلف الجھات المعنية بشأن مكاسب أجھزة تبريد المباني ذات الطاقة الفعالة. 

وحظ بأنه، عندما اعتبر اإلداريون بأن بديل أجھزة تبريد المباني ھو بمثابة محيط ذي قيود قاسية للموارد، أعطيت األولوية وقد ل
فندق للسيّاح) وفُصلت على مشروعات وفورات التكلفة  َمحرقلمشروعات تولّد عائدات ھامة محتملة (على سبيل المثال تحسين درجة 

  تبريد المباني). الحّدية (مثل استبدال أجھزة

  وتوقيع اتفاقات المنح. (ERPA)الضروري التفاقات شراء تخفيض االنبعاثات  التأخيرات الوقتُ  لقد سبّب بعضَ  .20

حسب يجب تذليله وھو مقترن بالجھود التحضيرية المطلوبة نظراً للتصميم المعقد للتمويل المشترك الذي أّخر،  ثمة حاجز رئيسي . 21
عدة تأخيراً كبيراً. وصادف بعض المشروعات صعوبات في مزامنة دورات المشروع، في تدابير وجداول بين مختلف  ، مشروعاتالتبليغ

شركاء التمويل والتنفيذ. ويفترض ذلك أن مزيداً من التحسينات في مجال التعاون والتنسيق بين ھيئات التمويل، ضروري، وبإمكانه 
 بصورة زمنية مالئمة. وكذلك، فإن الوقت الطويل غير المتوقّع والمطلوب لتنظيم التمويل تخفيض التأخيرات وتسھيل تنفيذ للمشروعات

  في مجال عالقات العمل مع مالكي أجھزة  تبريد المباني، وبالتالي بالنسبة للتنفيذ.المشترك قد أوجد إجھاداً إضافياً 

تريال أن كال إدارة جھة التوريد وإدارة جھة الطلب ضروريان. ولكن ن عاماً تقريباً من تنفيذ بروتوكول مونيخمسة وعشرتبيّن من . لقد 22
جھة الطلب له شرط مسبق، أي تقييم دقيق ومستمّر للطلب المتغيّر. والمؤسف أن التقدير الوحيد المتوافر لمجمل أجھزة تبريد المباني قد 

تحديد الكّمي يحول دون إجراء تحليل لالستبدال الصعب ، ولم يكن ھنالك أي تحديث جديد لھذه األرقام. وعدم وجود ال2004أجري عام 
  ق ألجھزة تبريد المباني، ويحول أيضاً دون التبليغ بطريقة واقعية عن التقدم، ويتيح فقط ألفضل التقييمات الضعيفة.المعلَّ 

التالي فإن الحاجة تقضي بتبليغ مفّصل الوحيد المتوقع للمشروع. وبناتج . إضافة إلى ذلك، فإن استبدال أجھزة تبريد المباني لم يكن ال23
  المتوقعة واإليجابية األخرى، بحيث أنھا تشكل عوامل نجاح إضافية. نواتجومتكرر بالنسبة لل

  أوالً: اإلجراءات للدراسة النظرية المحّدثة بشأن تقييم مشروعات تبريد المباني

 نظراً لخبرته ومعرفته للموضوع ولعملية عمل بروتوكول مونتريال. فقد حلّل. لقد تولّى الدراسة النظرية خبير استشاري تّم التعاقد معه 24
بيانات المشروع اإلفرادية والتقارير والتعليقات التي أوردتھا أمانة الصندوق المتعدد األطراف، وتقارير اجتماعات اللجنة التنفيذية،  الخبير

الموافقة على المشروع، وكذلك  إبانبين اللجنة التنفيذية والحكومات الوطنية  وموجز المقررات، والتقارير المرحلية، واالتفاقات المعقودة
  والئحة البيانات المراجعة مدرجة في المرفق األول.الصالحيات. التفاوض بشأن إعادة 

ثنائية والمنفذة. تقرير تمت مناقشته مع أعضاء من أمانة الصندوق المتعدد األطراف، والوكاالت ال . أعّد الخبير االستشاري مشروع25
ويتضمن التقرير تحديداً لمواضيع التقييم الرئيسية والقضايا المقترنة بھا التي يمكن مالحقتھا بواسطة عدد صغير من الدراسات القطرية 

  اإلفرادية.
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  خلفيةثانياً: 

26 ً من مالكي أجھزة تبريد المباني: (أ) مالكون تجاريون ذوو طاقات استثمارية جيدة، مثل الفنادق نوعين . إن في القطاع الخاص أساسا
الممتلكات المحلية األقدم عھداً والھامشية في الغالب من  أصحابوالمصارف؛ و(ب) مالكون خاّصون ذوو طاقة استثمار منخفضة، مثل 

ريد المباني يجب أن تأخذ بالحسبان، من كلتا ناحينَي التصميم والتنفيذ، ھذه الفوارق الناحية االقتصادية. والمشروعات التي تتناول قضايا تب
  بين القطاعات العامة والخاصة، وكذلك من ضمن القطاع الخاص.

مليون دوالر أمريكي لقطاع تبريد المباني. إضافة إلى ذلك  15.2اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الخامس واألربعين تمويالً قدره  قّدمت. 27
للجنة التنفيذية على سبعة مشروعات تدليلية لتبريد المباني (البرازيل، المنطقة الكاريبية، كولومبيا، كوبا، المنطقة  47/26وافق المقرر 

بلغت  االستبدال أجھزة تبريد المباني). واألموال الموافق عليھ وعلى مشروع شامل 1 الشرقية، الجمھورية العربية السورية األوروبية
 211مليون دوالر أمريكي كانت تھدف لتغطية استبدال  16.2الخارجية البالغة  دمليون دوالر أمريكي. وھذه المبالغ، مع الموار 12.5

ً على تخصيص جھاز تبريد مباٍن على األ دوالر  200,000قل، وتحويل تسعة أجھزة إضافية لتبريد المباني. ووافقت اللجنة التنفيذية أيضا
ً مبلغ يأمريكي للمساعدة التقنية الشاملة للتوعية التي  نفذھا يونيب. وفضالً عن ذلك، وفي االجتماع الثامن واألربعين وضع جانبا

دوالر أمريكي من أجل مشروعات تدليلية في منطقة أفريقيا، بمعية مشروع مساعدة تقنية شاملة معّدل لوينيب كوكالة رئيسية.  2,000,000
  مشروعات تبريد المباني.جميع م المحرز في (أ) نّوھا بالتقدّ  56/10(د) و 55/5 نوالمقررا

موارد الخارجية المقترنة بالمقترحات فقط ألنشطة تعتبر جزءاً من بشروط: يمكن استعمال العلى المشروعات لقد حصلت الموافقات . 28
ً بتأكيد توافر الموارد الخارجية؛ ولن يكون ھنالك تمويل إضافي الستبدال أجھزة  تكاليف المشروعات؛ إن صرف األموال سيكون رھنا

  تبريد المباني توافق عليه اللجنة التنفيذية.

اً من مصادر مختلفة، وبخاصة من مرفق البيئة العالمية، وتمويل الكربون، والوكالة الكندية للتنمية ركتالمشروعات تمويالً مش ت. اقترح29
  )، وتمويل من الوكاالت المنفذة والجھات النظيرة.FFEM، والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية ()CIDAالدولية (

إلى االجتماع الثامن والخمسين  (UNEP/.OzL.Pro/Excom/58/9)أن تقييم مشروعات تبريد المباني شد تّم تقديم دراسة نظرية بق. ل30
إلى الحاجة لتقييم نھائي لمشروعات تبريد المباني، وبخاصة المشروعات التدليلية، الدراسة )، وأشارت 58/7للجنة التنفيذية  (المقرر 

خطوات عملية  إلىشاد بالنسبة رقد تّم إنجازه، والدروس المكتسبة، وللمساعدة في تقديم اإل المستقبل، لتوفير نظرة عامة لما يحّدد فيتاريخ ب
  ظّل مطلوبة.ت

  ثالثاً: أھداف الدراسة النظرية ومداھا

  ، ركزت الدراسة النظرية على فعالية ثمانية مشروعات تدليلية رئيسية، بغية تحسين فھم ما يلي: 2009عتماد على نتائج تقييم عام الاب. 31

التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات وفي عمل اآلليات المختلفة للتمويل المشترك (نجاح و/أو نواقص تدابير التمويل المشترك (أ)  
وما ھي الصعوبات التي تمت مجابھتھا في مزامنة  ،ير كان لھا على التعاون بين المؤسسات وشركاء التنفيذالمختلفة)؛ وأي تأث

  حلقات المشروع، واإلجراءات والجداول بين مختلف شركاء التمويل والتنفيذ؛ 

ز والعوائق الرئيسية التي (ب) وفضالً عن ذلك، تحاول الدراسة النظرية شرح أسباب التأخيرات وكيفية معالجتھا، وكذلك الحواج
اختُبرت في عملية تنفيذ المشروعات. وھي تحقق فيما إذا كانت المشروعات قد أنشأت بنية تحتية خاصة يمكن أو يجب تكرارھا 
لمشروعات في المستقبل. وھي تحلّل أيضاً الجھود التي تبذلھا الوكاالت المنفذة (حاالت النجاح واإلخفاق) بالنسبة لتحسين كفاءة 
استخدام الطاقة عندما يجري استبدال أجھزة تبريد المباني من أجل تخفيض الطلب على المواد الكلورو فلورو كربونية، وكذلك 

  بالنسبة للتعزيزات والدوافع والحوافز الضرورية بالنسبة لتنفيذ ناجح.

البلدان إفرادية قطرية المنحى، ويوصي بلى مزيد من التحليل بواسطة دراسات إلقد أدرج التقرير القضايا التي قد تحتاج  (ج)
  للمتابعة.المختارة 

 

                                                 
1  SYR.REF.47.DEM.93 البحرين ربون في مشروع تدليلي بشأن استبدال أجهزة تبريد المباني بالطرد المركزي المعتمدة على كلورو فلورو ك

 في هذه الوثيقة تحت "مشروع سوريا اإلقليمي". هوسوريا مشار إلي
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  رابعاً: النتائج الرئيسية

  نظرة عامة على آليات التمويل المشترك

  ا يلي:م. لقد استعملت فئات خيارات عّدة للتمويل المشترك في المشروعات التدليلة الثمانية، وھي ك32

أجھزة تبريد المباني (مشروعات في أوروبا الشرقية وفي الجمھورية العربية أموال جھات نظيرة من مالكي أو مستعملي  (أ) 
  السورية وفي البحرين)؛

في كوبا ائية رسمية (فرنسا وكندا) لمشروعات نإنمائية ث) مناخية التوّجه/ بما في ذلك مساعدة ODA(ب) مساعدة إنمائية رسمية (
  أمريكا الجنوبية ومشروع التبريد الشامل للمباني)؛ ووأفريقيا، ومرفق البيئة العالمية (مشروعات في 

(ج) أموال قطاع خاص للطرف الثالث بواسطة بيع القروض المعتمدة لتخفيض االنبعاثات في أسواق الكربون (آلية التنمية النظيفة 
)CDM( ات الخدمات العامة (المشروع الشامل لتبريد المباني) أو بواسطة تمويل مستحدث مثل المساھمات المعتمدة من شرك

  (مشروع البرازيل).

  كانت ھنالك مالحظات عدة بشأن ھذه اآلليات: 2008. وابتداء من شھر نوفمبر/تشرين الثاني 33

) إن أموال المساعدة اإلنمائية الرسمية متوافرة بطريقة نموذجية من 1التمويل المشترك يتغيّر: ( تأمينإن الوقت الضروري ل (أ) 
ً بعد الموافقة على المشروع؛ و(2(ضمن ثالثة أشھر؛  ) 3) وتوافر األموال من مرفق البيئة العالمية كان يستغرق سنتين أحيانا

ستة عشر شھراً تقريباً. والموافقة على منھجية شاملة لتطبيق آلية التنمية مّدة  وأموال القطاع الوطني الخاص كانت تؤّمن بمعّدل
كانت تستغرق نحواً من ثالثين شھراً، ولكن بمقابل ھذا التباطؤ في الوقت، أوجدت  -وھي خطوة معقدة ولكن حيوية  -النظيفة 

  االحتمال للتمويل من سوق الكربون من وفورات طاقة محققة في المستقبل.

للنتائج عھا حيث تكون ھنالك حاجة ابتّ ارة والمساعدة اإلنمائية الرسمية يمكن يظنال ة(ب) إن خيارات التمويل المشترك لمنحة الجھ
من ثالث إلى أربع سنوات للتخطيط الستكمال المشروعات (من أجل مشروعات تحويل/استبدال). ويُعترف بأن  -السريعة 

الحاجة الشاملة المجمعة ألموال كھذه تكون أكبر بكثير من توافرھا في نطاق المساعدة اإلنمائية الرسمية. كذلك، فإن تدابير 
أو تمويل كربون) لديھا طاقة تعزيزية مرتفعة، وبنوع خاص حيث /ائية رسمية + قطاع خاص والتمويل المستحدثة (مساعدة إنم

قيمة المكاسب اإلضافية على فقط قتصر موال متولّد للمشروعات مكاسب ملموسة لكيانات التمويل المشترك. وتوافر ھذه األ
    التي يمكن أن يولّدھا المشروع.

ً قليلة العدد للحصول على إن السبب لكون أموال المساعدة اإل. 34 نمائية الرسمية محدودة التوافر ھو أن البلدان المانحة تختار بلدانا
و المساعدة اإلنمائية الرسميةـ وأسباب اختيار البلدان ھي تخمينيّة فقط ولكنھا تأخذ على األرجح باالعتبار مواضيع كالتجارة، والدفاع أ

المانح الحالية. ومبالغ المساعدة اإلنمائية الرسمية تكون متوافرة سنوياً لدعم البلدان النامية، مما األمن الوطني وغير ذلك من أولويات البلد 
يعني أنه يمكن تمويل المشروعات الموافق عليھا بسرعة. ومن حوافز البلدان المانحة الستعمال المساعدة اإلنمائية الرسمية لتمول 

نفقات كھذه تخفّض المبلغ الذي يتوّجب على خزينة البلد تسديده في مجال دعمھا للصندوق  مشروعات بروتوكول مونتريال الثنائية، ھو أن
  المتعدد األطراف.

إن البلدان المانحة الرئيسية تعمل في غالبيتھا على أساس مماثل. وبعض المساھمين للصندوق المتعدد األطراف ال يشاركون في . 35
مائية الرسمية، ربما ألنھا تعتقد أن تكاليف الصفقات مرتفعة جداً وھي تفوق قيمةً المكاسب مشروعات ثنائية معتمدة على المساعدة اإلن

  المكاسب المكملة. اتّجاهي فسبة لتفّرعھا نالمحتملة؛ وليست لديھا اآلليات الداخلية لإلدارة؛ أو أن مساھمتھا صغيرة لدرجة بال

لوقت الضروري لتحضير مشروعات بتدابير تمويل مستحدثة: الوقت الضروري من أجل اإلعداد ھنالك عنصران اثنان بالنسبة ل. 36
البرازيل)، واحتياجات تحضير  وضععلى منھجية آلية التنمية النظيفة أو تنمية نظام ضمان مالي كما بالنسبة لمثالً الرئيسي (الموافقة 

تمويل المشترك من القطاع الخاص بالتوافق مع المساعدة اإلنمائية الرسمية، قد متكررة لكل مشروع. وبعد تنمية اإلعداد الرئيسي، فإن ال
  االستبدال)./حتى استكمال المشروع (بالنسبة لمشروعات التحويل من أربع سنوات إلى ست سنواتيؤول بصورة واقعية إلى أفق 

ً مع عملية خطوة. إن التعجيل النسبي لمشروعات الصندوق المتعدد األطراف بمقابل ُمھل االمت37 - ثال القصيرة المدى ھو متّسق حاليا
يص الموارد") ودورة مشروع مرفق البيئة العالمية. ومع التدابير الحالية، يبدو واقعياً أفق تنفيذ صخطوة لألولوية الوطنية ("إطار عمل تخ

ة عرض ألنظمة التمويل المشترك المستعملة االستبدال). وثم/مدته ست سنوات أو أكثر يؤؤل إلى استكمال المشروع (لمشروعات التحويل
  في المشروعات التدليلية الثمانية مدرج في المرفق الثاني.
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ورغم العوائق والتحديات وفوارق الوقت، كانت الوكاالت الثالث  UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/9. وعلى النحو المبيّن في الوثيقة 38
المختلفة التي استعملتھا لتاريخه. وھي توصي بتكرار االختبار  المشترك لتدابير التمويل بالنسبة(يوئنديبي ويونيدو والبنك الدولي) راضية 

  في المستقبل.

  التقدم المحرز منذ التقييم السابق

  اآلليات المالية  

ً . إن 39 ملموساً  المشروعات التي لديھا مدى أوسع، وبنوع خاص المشروع الشامل لتبريد المباني ومشروع البرازيل، قد حققت تقّدما
لتأمين التمويل المشترك وزادت في الواقع، جوھرياً، كمية التمويل المشترك. وعلى سبيل المثال، فإن اإلقراض لجزء التمويل الملتمس من 

ت مليون دوالر أمريكي، قد استكمل. والمستوى اإلجمالي للتمويل المشترك لمشروعا 20مرفق البيئة العالمية، الذي يبلغ مجموعه أكثر من 
مليون دوالر أمريكي، مع أن ثمانية وسبعين بالمئة من التمويل كان ذا صلة بمشروع واحد (البرازيل)،  174تبريد المباني قد ارتفع إلى 

  بالمئة أخرى للمشروع الشامل لتبريد المباني؛ وقد تقاسمت األنشطة األخرى األربعة بالمئة الباقية من التمويل المشترك. 18و

مليون دوالر أمريكي، فإن  14.5ر أن التمويل اإلجمالي الذي قدمه الصندوق المتعدد األطراف لمشروعات تبريد المباني بلغ ااعتبوب. 40
  مليون دوالر أمريكي). 188.5ألموال المتوافرة (من اضعفاً  13التمويل المشترك قد أسفر حتى اآلن عن زيادة 

ستثمار البدئي للصندوق المتعدد األطراف، تجدر اإلشارة إلى أن توافر األموال الذي بلّغت . بالنسبة لكمية األموال التي ُرفّعت من اال41
عنه الوكاالت على أنه ُجمع بواسطة التمويل المشترك يجب تثبيته من جانب أمانة الصندوق بالنسبة لعدد من المشروعات، وبخاصة 

ومبيا والمنطقة الكاريبية (الجمھورية الدومينيكية، وجامايكا وترينيداد مشروع تبريد المباني الشامل، والمشروعات في البرازيل، وكول
وتوباغو) وإلى نطاق محدود، للمشروعات في المنطقة األوروبية الشرقية. وعلى أساس تقدير الوكاالت حتى الساعة، يمكن االستنتاج بأن 

ً لخيار التمويل المشترك المستعمل،تكمية األموال المرفّعة  مصادر جھات نظيرة مؤمنة من مع أدنى كمية من التّرفيع  تراوح وفقا
  ومستويات أعلى باعتدال من الوكاالت الثنائية.

، الرسميةيد أن الوقت الذي استغرق لتأمين التمويل المشترك من الجھات النظيرة وكذلك منح المساعدة اإلنمائية ف. إن ھذه الخبرات ت42
مع  أنه بالنسبة للمشروعات التي تستعمل تدابير تمويل مستحدثة، مثل مرفق البيئة العالمية بالتوافق كان في الغالب قصيراً باعتدال، في حين

ً من الوقت. ل الوطنية، استغرقت العملية مزيداً مآلية التنمية النظيفة أو العوا وقد أسفر ذلك عن نموذج مماثل بالنسبة للمنجزات واضحا
اني التي استُبدلت بالفعل، بحيث أن المشروعات التي تمكنت من الحصول على األموال بسرعة نسبية التشغيلية بمعنى عدد أجھزة تبريد المب

كانت قادرة بصورة طبيعية على البدء مبكراً في أنشطة المشروعات. وإنما تجدر اإلشارة إلى أن المشروعات التي أمنت تمويالً مشتركاً 
وسيناريوھات تدابير التمويل المستحدثة تمكنت من ذلك في سياق جديد نسبياً  رسميةئية البعد مفاوضات مطّولة بشأن منحة المساعدة اإلنما

للصندوق المتعدد األطراف، وبخاصة، األساس المشترك بين تحقيق كفاءة استخدام الطاقة وحماية طبقة األزون. وعقد شراكة ناجحة 
  األطراف. مستندة إلى ھذا التفھّم سّجل خطوة ھامة أولى للصندوق المتعدد

ً الستكمال مشروع البرازيل، ديسمبر/كانون األول 43 مع تعديل تاريخ االستكمال بالتأخير أربع  ،2008. لقد كان التاريخ المقرر أساسا
ك التاريخ لم تكن أي أموال قد ُصرفت لھذا ابلّغ يوئنديبي أنه حتى ذ 2011). وفي يونيو/حزيران 2012سنوات (ديسمبر/كانون األول 

، بلّغت األمانة أنه تّم في النھاية الحصول على التمويل المشترك وأنه قد قتّم توقيع أخيراً . و2005لموافقة عام اوع الذي حصل على لمشر
وثيقة مشروع مرفق البيئة العالمية. وقد أُبلغ عن إجراء جرد ألجھزة تبريد المباني، بغية النظر في صالحية استعمال تكنولوجيات بديلة 

  . 2011نية احترار عالمي متدنية. وبقي التقّدم مجھوالً منذ أواسط عام ذات إمكا

مشروعات تبريد المباني كان التقّدم ملموساً، ولكنّه معظم أو أكثر بعد الموافقة على التمويل ل وات. أفادت أمانة الصندوق أنه بعد سبع سن44
ً كليّاً. وكان التوقّع بأن عدداً أكبر بكثير  ل و/أو يُستبدل في ذاك الوقت. إنما، وبالنسبة  فمن أجھزة تبريد المباني سولم يكن ُمرضيا يُحوَّ

  لجميع الطبقات والفئات بدون استثناء، حظيت األمانة بتعاون ممتاز وناشط؛ وبدرجة عالية جداً من المبادرة من طرف الوكاالت المنفذة.

   2عملية االستبداالت

انت ھنالك مؤشرات إيجابية عديدة بشأن ك) 2005ث سنوات على موافقات المشروعات عام (بعد مرور ثال 2008اخر عام و. في أ45
بادرة المرتفعة جداً التي مارستھا الوكاالت مالفعالية استبدال أجھزة تبريد المباني مثل التعاون الممتاز والناشط بين الجھات المعنية، ودرجة 

افة إلى ذلك، ولدى مقارنته بمشروعات حاصلة على تمويل منحة كامل من الصندوق المتعدد األطراف، كان تنفيذ المشروعات ضالمنفذة. إ
د من التدليلية الثمانية ذات التمويل المشترك مع الجھات النظيرة، أبطأ بقليل، وكان التمويل المشترك من الجھات النظيرة أعلى إلى حّد بعي

                                                 
، والنتائج التي ُعّززت بالوثائق استجابة الستمارة من 2008التبليغ عن تقّدم المشروعات التدليلية الثمانية الرئيسية، بدأ في أكتوبر/تشرين األول    2

 .1، الضميمة رقم  UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/11األمانة، مدرجة في الوثيقة
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وعات األساسية قبل االجتماع رير المكّرس للتحضير للمشصورغم الوقت الق لوب إبان الموافقة على المشروعات. وأيضاً،الحّد األدنى المط
بالمشروعات كما ھو متوقع في التقديمات األساسية، رغم قّدم تتالساع واألربعين، كانت الوكاالت المنفذة قادرة، في معظم الحاالت، أن 

إنما بالنسبة لعدد من المشروعات، وبعد مرور ثالث سنوات  ) في مرفق البيئة العالمية.RAFد (رصيص الموامثل إحالل إطار تخ اتالعثر
لم يكن استبدال أول جھاز لتبريد المباني قد حصل، في حين أن المھلة القصوى إلزالة كلورو فلورو كربون أوشكت على على الموافقة، 

  االستحقاق.

ھذه المشروعات. وفي التقرير المرحلي بواسطة تبريد المباني كانت مستھدفة من أجھزة   2,544ھنالك مجموع. 46
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/10) ، أُفيد بأن تنفيذ المشروعات التدليلية قد تقّدم بشكل حَسن: فقد تّم استبدال عدد من أجھزة تبريد

أجھزة تبريد مباٍن ھي قيد التحويل؛  4د مباٍن؛ كولومبيا = ال شيء: كوبا = أجھزة تبري 7المباني (البرازيل = ال شيء؛ المنطقة الكاريبية: 
أجھزة ُحّولت وواحد  3أجھزة تبريد مباٍن ُحّولت وواحد ھو قيد التحويل؛ الجمھورية العربية السورية =  10المنطقة األوروبية الشرقية = 

 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/9)مل = ال شيء). ووفقاً لتقرير تنفيذ قيد التحويل؛ المنطقة األفريقية = جھاز واحد ُحّول؛ مشروع شا
بالمئة فقط. وبلّغ البنك الدولي  4من مجموع أجھزة تبريد المباني المستھدفة قد استُبدلت، أو  103كان  2000بتاريخ نوفمبر/تشرين الثاني 

أول جھاز تبريد كانت الفلبين قد رّكبت  2012في األردن. وعام جھازاً لتبريد المباني قد استُبدلت  11أن  2011في تقريره المرحلي لعام 
  لفلبين.مجموع العمليات في اجھازاً إضافياً لتبريد المباني في  50. وھنالك 2012يوليو/تموز  8مباٍن في 

وأنه لم يكن ھنالك تحديث إضافي لھذه  2004عام  يأُجر قد. وتجدر اإلشارة إلى أن التقرير الوحيد لمجموع أجھزة تبريد المباني 47
األرقام. وھذا يشير على األرجح إلى مشكلة تحديد غير دقيقة تعجل التحديد الكّمي للتقدم الفعلي لالستبدال في سياق شامل أفضل تقدير 

ً للطلب الشامل المستمرممكن ولكن غير مدعوم بدليل. وإبطال البيانات بھذه الطريقة يعوق، ويجعل بالتالي مستحيالً، ت ً دقيقا للمواد  قييما
  الكلورو فلورو كربونية.

  تعاون ومساھمات للبنية التحتية واالستدامة

. إن مشروعات تدليلية عديدة قد حققت حسب التقارير مساھمة رئيسية بالنسبة لجعل البنية التحتية عصرية في البلدان والمناطق حيث 48
ً وأكثر استدامة مع جرت فيھا المشروعات، مؤثرة على التنمية وتحّول السوق ورسمت حسب التقرير،  ً أقل كثافة كربونيا  انتشارطريقا

  .متوقع (مشروعات البرازيل وكولومبيا لمجمل أمريكا الالتينية)محتمل لألثر ال

إن المساعدة التقنية للجمعيات التجارية والصناعية وصانعي أجھزة تبريد المباني وللمشاركين في الصناعة، قد شملت الحصول على  . 49
ً أن يسھم ذلك في جوانب"التعلّم بواسطة االختبار"تدريب حسب مبدأ  المشروعات الشاملة لتبريد و االستدامة (كولومبيا، ، وكان متوقعا

  المباني).

  اإلسھام في تعھّد وشراكات الجھات المعنية

ً حققت . لقد 50 ً في إيجاد الشراكات المطلوبة بين الجھات المعنية. ومن ناحية بالغة اإليجابية، تّم تثبيت ھالمشروعات التدليلية إسھاما اما
والصندوق الفرنسي للبيئة  ))CIDAع وكاالت المساعدة اإلنمائية الرسمية (الوكالة الكندية للتنمية الدولية (الشراكات الجديدة والمعززة م

  )). FFEMالعالمية (

حتى اآلن أن مشروعات عديدة قد أوجدت عالقة متبادلة قوية ومعّززة بين الوكاالت الحكومية، والقطاع رير المرحلية المقّدمة ا. تفيد التق51
)؛ Prozonوالكيانات األخرى. وعلى سبيل المثال فإن الجھات المعنية المتداخلة في مشروع البرازيل تشمل: وزارة البيئة (الخاص 

صانعي المعدات وجمعية الموّردين؛ وزارة التعدين والطاقة؛ وزارة التجارة والصناعة؛ المرافق الكھربائية؛ الموّردين والصانعين 
باني؛ الجمعيات الرئيسية التي تمثّل الشركات الكيميائية وموّردي الكيميائيات البديلة لكلورو فلورو كربون د الميالرئيسيين ألجھزة تبر

)ABIQUIM.؛ وزارة المال؛ والمصارف التي تسلّف مصروفات قرض(  

ً متبادلين بين: 52 (وزارة  MINSAPاحة)؛ ي(وزارة الس - MINTUR. بالنسبة لوضع كوبا أوجد مشروع تبريد المباني عالقة وتعاونا
(وزارة الثقافة). والجدير باالھتمام أن كل واحدة من الوزارات تنظّم MINCULT (المجلس العلمي)؛ و Polo Científicoالصحة)؛ 

وحدة  MINSAPإضافة إلى ذلك، فإن لدى  حلقة عمل واحدة على األقّل تصلح وتقدم الخدمات ألنظمة تكييف الھواء وتبريد المباني.
  عامة تصلح المضاغط التوربينية (أجھزة تبريد المباني) في المستشفيات. وكانت ھذه جميعھا جزءاً من التوعية الخارجية. صيانة

. بالنسبة لموضوع المشروع اإلقليمي في سوريا، أُفيد أن إنماء الشراكة كان ضرورياً منذ بدء المشروع. وفي مجال مالحقة ھذا الھدف 53
ية على إيجاد التوعية بين الكيانات الحكومية المعنية، والمستعلمين النھائيين والصانعين. ويؤؤل ذلك إلى تعھّد عملي رّكز المشروع في البدا

  للجھات المعنية.
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. وفي حين أن المشروعات التدليلية لتبريد المباني قد حّددت احتياجات خاّصة بشأن التعاون بين الوكاالت، وبصورة ملحوظة الصندوق 54
ً للجدا المتعدد ل واألطراف ومرفق البيئة العالمية، ما زال ھنالك تنسيق غير كاٍف واتفاق لضمان االمتثال والتدفق النقدي الضروري وفقا

  لبروتوكول مونتريال. ُمحكمةالزمنية ال

  اعتبارات كفاءة استخدام الطاقة

عھداً وأكثر جدوى لكفاءة استخدام الطاقة يسفر عن وفورات ھامة د المباني الحالية بأجھزة تبريد مباٍن أحدث يإن استبدال أجھزة تبر. 55
ً في حدود األربعين بالمئة) وبالتالي إلى تخفيض تكاليف الطاقة. ووفورات التكاليف كانت من االعتبارات ف ي في استھالك الطاقة (اعتياديا

تيجة لتخفيض االنبعاث وبالتالي بتخفيض اآلثار السلبية جميع المشروعات وبنوع خاص، مع تلك المشروعات الراغبة في تأمين األموال كن
ً في التقرير المرحلي لشھر نوفمبر/تشرين الثاني  ، أن جميع الوكاالت كانت ترّكز على استبدال 2009للتغيّر المناخي. وقد لوحظ أيضا

تقبة في استھالك الطاقة. وجميع المشروعات أجھزة تبريد المباني المعتمدة على كلورو فلورو كربون وفي آن معاً، على التخفيضات المر
 التدليلية لتبريد المباني الممّولة من الصندوق المتعدد األطراف، اختارت خيارات تقنية وعملية آخذة بالحسبان اعتبارات كفاءة استخدام

  في معظم الحاالت، فترة الفائدة الناتجة. ،الطاقة و

الھام ھو أن التمويل المشترك قد تأمن في معظم الحاالت، باالستناد إلى التوقّع بأن أجھزة تبريد  جومن وجھة نظر التقّدم، فإن االستنتا. 56
ووفورات الطاقة  سوف تنتج تخفيضات كثيفة في استھالك الطاقة وتخفيضاً مالزماً لتكاليف الطاقة واآلثار المناخية السلبية. ةالمباني الجديد

مجموعة  16,000فقط (حسب أحدث البيانات المبلغة) من جملة  103عرف كميّتھا بعد. ونظراً لكون أو وفورات التكلفة الملحقة بھا لم تُ 
  شاملة من أجھزة تبريد المباني، قد استُبدلت، يستحيل تقدير كمية التقّدم اإلجمالي في سياق وفورات تكلفة الطاقة.

ً في 57 البلدان حيث تكاليف الطاقة منخفضة جداً (مثل الجمھورية العربية . لقد أُفيد رغم ذلك أن وفورات تكاليف الطاقة ليست دافعا
  .السورية والبحرين). ومع ذلك فإن تحسينات كفاءة استخدام الطاقة تسفر عن وفورات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إبان توليد الكھرباء

لة. والھدف لھذا التعھّد األوسع كان تعزيز استثمارات كفاءة . أدمجت البرازيل مشروع تبريد المباني ضمن تعھّد أوسع ولكنه وثيق الص58
غير استخدام الطاقة في المباني الخاصة والعامة. وقد ُوضع تركيز خاص للتدليل على القدرة الكامنة لكفاءة استخدام الطاقة ألجھزة المباني 

ة الموجودة في البلد. إضافة إلى ذلك اعتُبر بأن لدى مشروع طريق معالجة الحواجز التقنية والمالي نالمعتمدة على كلورو فلورو كربون، ع
ً قوياً. ويشمل ذلك بناء القدرة وكذلك طريقة حصول محّسنة على التمويل لمبادرات كفاء ً تناسخيا استخدام الطاقة، بھدف  ةالبرازيل ھدفا

ً في اتجاه مسيرة استھالك "التأثير والتحويل واإلنماء على السوق من أجل إنشاء عمليات كفاءة استخدام الطا قة في البرازيل، والسير قُدما
  أقل كثافة للكربون واستھالك أكثر استدامة للطاقة في البلد".

. في كولومبيا، أدمج يوئنديبي أنشطة إضافية ضمن المشروع األساسي، مما أسفر عن مبادرة أوسع تسعى لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة 59
الحواجز المؤسسية والشرعية والتنظيمية والتقنية التي تحّد حالياً اعتمادھا الواسع في البلد. ومن النواتج المتوقعة  في المباني بواسطة إزالة

مباني وتعزيز القدرة بشأن الحفاظ على الطاقة. ويتوقع أن يلعب القطاع الخاص لإنشاء وتشريع تنظيمات لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في ا
  خ اليوم أي تبليغ عن التقّدم بالنسبة لھذا المنحى.ناتج األولي، كمقّدم للمعّدات وكالمشتري في آن معاً. ولم يكن ھنالك لتاريدوراً رئيسياً في ال

  التعزيز والبواعث والحوافز

 أجھزة تبريد المباني. وقد استھدفتاستبدال . لقد تضمنت جميع المشروعات حلقات عمل وحمالت توعية، من أجل تعزيز وحفز 60
بمكاسب االستبدال المبكر ألجھزة تبريد المباني، كتحسين كفاءة  منية، ولكن بنوع خاص عالم األعمال إلقناعھعالحمالت جميع الجھات الم

استخدام الطاقة، وبالتالي تخفيض التكاليف التشغيلية وغيرھا من التكاليف الجارية بما في ذلك تلك المرتبطة بالتسّرب المتدنّي. وھذه 
رات وحلقات عمل الجھات المعنية أغرت عالم األعمال الذي يستطيع اآلن أن يعمل كقيّمين على استدامة المشروع، وعوامل تشجيع المشاو

  وتغيير لمشروعات مستقبلية معتمدة على خبراتھم اإليجابية.

ان حيث تكون تكاليف الطاقة مرتفعة، . بالنسبة للكيانات الكبيرة، ولقطاع عام أو خاص أو تجاري، مع أموال جاھزة فوراً وفي بلد61
باني توشك أن تنتھي بسرعة مدة عملھا المفيد، كان ھنالك حافز قليل (أو ال حافز في بعض الحاالت) بالنسبة لالنتقال إلى موأجھزة تبريد ال

ً ضئيالً أو ال حافز بالنسبة الستبدال  أجھزة تبريد المباني الصغيرة في مؤسسات قرار استبدال. وإنما أفادت الخبرة بأن ثّمة حافزاً اقتصاديا
 مصغيرة، أو أجھزة تبريد مباٍن في ظروف مكاسب حّديّة، وحيث يكون الحصول على األموال عائقاً حقيقياً وحيث تكون ھنالك ممارسة لعد

  القروض.

افز المالية وغير المالية. وبالنسبة . في البرازيل استھدفت حملة تسويق مستعملي أجھزة تبريد المباني وأدمجت حسب التقارير، الحو62
ً من أجل استبدال تبريد المباني، معتمداً على معّدل عائد االستثمار ف ي للمشروعات التدليلية األوروبية، كان الحافز الذي اعتبر ضروريا

ً بواسطة قروض خضرو بالمئة من خالل آلية مالية مستحدثة. وقد تضمن ذلك عنصراً  30حدود  ل من الصندوق المتعدد ء، وأموااطنيا
م. إضافة واألطراف،  لى ذلك بُلّغ بأنه في الحاالت التي كان صاحب جھاز تبريد إمساھمات عينية، وكفاءة استخدام طاقة مضمونة من المقدِّ

يد المباني الباقية. المباني يملك أكثر من جھاز تبريد مباٍن واحد معتمد على كلورو فلورو كربون، اعتُبرت المنحة كحافز لتحويل أجھزة تبر
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ارات مستناد إلى معّدل عائد االستثالابوبالنسبة لمشروع سوريا اإلقليمي، بُلّغ بأن الحافز الستبدال أجھزة تبريد المباني كان يتطلّب تحديداً 
  مماثلة. ةبالمئة بواسطة آلية مالية مستحدث 30في مرتبة 

مشروعاتھا في أوروبا الشرقية، وفي البلدان التي يشملھا مشروع سوريا اإلقليمي، حيث ر في ي. لقد استعملت يونيدو خيار التمويل النظ63
توافرت الحوافز لمالكي أجھزة تبريد الباني بشكل تكاليف شراء منخفضة بصورة جذرية ألجھزة تبريد المباني المستبدلة، غير المعتمدة 

الذين كانوا على استعداد لتقديم وھم تبريد المباني المشروعات باھتمام كبير، استقبل مالكو أجھزة حسب التبليغ على كلورو فلورو كربون. و
التمويل المشترك دون تأخير. وفي بعض بلدان أوروبا الشرقية ُوصف الضغط التنظيمي على أنه قّدم حافزاً إضافياً في سياق انضمامھا إلى 

  ات الجماعة األوروبية بشأن كلورو فلورو كربون.االتحاد األوروبي، والحاجة المترتبة بالنسبة لالمتثال بتنظيم

بليغ دافع اقتصادي قوي متوقع من أجل تكان ھنالك حسب الألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  ي. وبالنسبة للمشروع التدليل64
اً ي(والكھرباء في المنطقة الكاريبية تعمل نموذج وتقلّبھا.المرتفعة لتكلفة الكھرباء  المباني في المنطقة الكاريبية نظراً  استبدال أجھزة تبريد

استبدال أجھزة تبريد  نبواسطة مولّدات تعمل بالغازولين وأسعار الكھرباء تميل ألن تكون مرتبطة بتقلبات أسعار النفط الخام.) ومع أ
ربون قُّدر بأنه يسفر عن وفورات طاقة المباني المعتمدة على كلورو فلورو كربون بأجھزة تبريد مباٍن غير معتمدة على كلورو فلورو ك

ً دوالر أمريكي سنوياً للقطاع الخاص/ فإن ھذه الوفورات كانت معّوض 30,000دوالر أمريكي إلى  20,000بقيمة تتراوح بين  عنھا أكثر  ا
  بالتكلفة اإلضافية للمعّدات والضرائب.

حوافز لمالكي أجھزة تبريد المباني المعتمدة على كلورو فلورو كربون لتجاوز لقد ُصّمم المشروع الشامل لتبريد المباني من أجل تقديم . 65
االقتصادية وتحقيق النتيجة المرغوبة لالستبدال السريع لتبريد المباني. وقد حصل المشروع على الموافقة ليُنفّذ في سبعة  -ز التقنية جالحوا

ً على تأمين التمويل المشترك  كين وتونس). وقد رّكزت أنشطة البنبلدان (الصين، الھند، إندونيسيا، األردن، ماليزيا، الفلب الدولي أساسا
. ويھدف المشروع إلى تقديم حوافز لمالكي أجھزة ستبداالتلمشروعات استبدال أجھزة تبريد المباني في الھند والفلبين، ومن ثّم لتسھيل اال

، باستعمال األموال من الصندوق المتعدد األطراف ومرفق البيئة العالمية. ةٍن جديدبالمئة من تكلفة شراء تبريد مبا 20معّدلھا تبريد المباني، 
ية النظيفة، فإن مربون المسموح بھا للمشروع. وبموجب آلية التنكوبالمقابل يحّول مالكو أجھزة تبريد المباني ملكية رصيد انبعاثات ال

ن أجل استبدال أجھزة مالمسموح بھا، قد استخدمت، حسب التقرير، كحوافز ربون كالمتوقعة من ھذه الملكية لرصد انبعاثات ال العائدات
  تبريد مباٍن إضافية، وكذلك لتمويل تكاليف المشروع اإلدارية.

  الحواجز والعوائق واألسباب للتأخيرات

معرفة الجرد القائم لتبريد المباني  يونيدو أن التأخيرات في التنفيذ طرأت ألن المشروعات تعتمد بكثافة على القدرة المحلية وعلى. بلّغت 66
باني في البلد. وثمة بلدان عديدة ليست لديھا االمكانات أو التشريعات لرصد التغيير في الصناعة وال التغيير في عدد وفئات أجھزة تبريد الم

  العاملة أو التي أُزيلت من الخدمة.

كة في المشروع اإلقليمي في أفريقيا، لم يكن تدبير منحة مشروع الجھة النظيرة . بالنسبة لغالبية أجھزة تبريد المباني في البلدان المشار67
قة قابالً للتطبيق ألن الشركات المعنية كان لھا نقص في رأس المال. ومن األسباب الرئيسية للتأخير في التنفيذ التكلفة الرأسمالية المسب

  ة المؤسسات المالية المحلية.المرتفعة لالستبدال وفقدان تسھيالت التمويل المشترك بواسط

منة دورات المشروع ا) الصعوبة في محاولة مز2010نوفمبر/تشرين الثاني  UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/9 )4 . أكد التقرير68
إضافة إلى  والمتطلبات بين مرفق البيئة العالمية، وآلية التنمية النظيفة والصندوق المتعدد األطراف التي لديھا أُطُر وُمھل سياسة مختلفة.

، قد أضاف تعقيدات سابقة غير 2005ذلك كان إطار تخصيص الموارد المعتمدة من جانب مجلس مرفق البيئة العالمية في سبتمبر/أيلول 
  متوقّعة، وبنوع خاص في تنفيذ العمليات الجديدة في البلدان المستفيدة.

ً إلى الصعوبات التي ووجھت بالنسبة ل69 مزامنة حلقات المشروع والتدابير والجداول الزمنية بين مختلف شركاء . لقد أشار التقرير أيضا
التمويل والتنفيذ. ويفترض ذلك الحاجة إلى مزيد من التحسينات للتعاون والتنسيق بين أجھزة التمويل، مما قد يخفض التأخيرات ويسھّل 

ً للمشروعات. وعلى سبيل المثال فإن آلية التنمية ال نظيفة ومرفق البيئة العالمية يطلبان من البلدان والوكاالت أن تلتزم تنفيذاً أكثر انضباطا
ً بالتدابير الثابتة، والتي ليس منّسقة بين ھذه المؤسسات. والجھود التحضيرية المطلوبة والتصميم المعقد للتمويل المشترك أّخرت  تتماما

  المشروعات إلى حّد بعيد.

ً أحداثٌ . 70 الوسطاء الماليّين. ومع انسحاب  ال يمكن التكھّن بھا مثل إعسار المستفيدين من المشروعات، أو وقد سبّبت التأخيرات أيضا
وب فارق الوقت المتزايد بين الموافقة على المشروع األساسي والتنفيذ، تميل ھذه الصعوبات إلى الزيادة. والوقت الطويل غير المتوقع المطل

ً إضافي ً على عالقات العمل مع مالكي أجھزة لتنظيم التمويل المشترك أوجد ضغطا ، وبالتالي على التنفيذ. وأخيراً فإن تبريد المبانيا
 إجراءات تنفيذ المشروع الوطني ُذكرت كسبب محتمل للتأخيرات. وفي أحد البلدان لم تخلق اآللية التي اختارتھا الحكومة بالنسبة للتمويل

  ين، مما أسفر عن ضرورة إعادة تصميم المشروع.المشترك اھتماماً كافياً بين المستفيدين المحتمل
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فإن اإلمكانية المحدودة للوصول إلى الموارد المالية لالستثمار، وعدم وجود معرفة بالنسبة لمشروع تبريد المباني األفريقي اإلقليمي، . 71
ً في وجه استبدال أجھزة تبريد  المباني. وكانت ھنالك توعية قليلة بالنسبة للحاجة تقنية والتكاليف الرأسمالية المرتفعة، خلقت حاجزاً رئيسيا

إلى تغيير وإلى خيارات االستبدال.وفضالً عن ذلك فإن كالّ من البلدان في مشروع أفريقيا اإلقليمي كان لديه قيود بشأن صرف العمالت 
على المھارات المطلوبة من أجل تصميم  األجنبية، ودعم أسعار الطاقة والماء، ونواقص الطاقة، وكانت ھنالك شركات قليلة جداً حاصلة

  وتنفيذ استبدال تبريد المباني المطلوب.

ألفريقية المشاركة، بما في ذلك مصر، ھو من ناحية المفاوضات مع السلطات ا. إن السبب الرئيسي للتأخيرات في كل من البلدان 72
المشترك، حسب ما ھو مطلوب في االتفاقات الثنائية. وحسب يونيدو جل تحديد نظام مناسب للتمويل أالمحلية والمصارف، الضرورية من 

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/13 )13  تّم التعاقد بين مصرف مصر الوطني، في حين أن االتفاق مع 2011يونيو/حزيران ،((
عن عطاءات للمصارف المحلية في  المصرف النيجيري للصناعة كان ما زال قيد المفاوضة. وفي الكاميرون وناميبيا والسودان كان سيُعلن

ولكنھا لم تحصل بسبب الوضع السياسي في  ،2011. وقد تّم التخطيط لحلقات عمل وطنية لفبراير/شباط 2011الربع األول من عام 
  المنطقة.

ً تن لمشروعات كھذه الوفي أوروبا ھي الشركاء المثالي )ESCOs. في حين أن شركات خدمات الطاقة (73 معّدات لھا،  ي يركبون، وفقا
ة، أو مجدية الطاقة ويقبلون الدفع بواسطة وفورات تكاليف الطاقة في المستقبل، ففي أفريقيا ال وجود عادة لھذه الكيانات، أو أنھا ليست مؤھل

قروض كان بواسطة ال هذات خبرة كافية لتناول مشروعات بھذه المرتبة. وفي الوقت الراھن فإن مصدر رأس المال الوحيد المعترف ب
  المصرفية، ولھذه المؤسسات خبرة محدودة لمعالجة الحدود االئتمانية ألجھزة تبريد المباني.

ة بالنسبة للمشروع السوري الستبدال أجھزة تبريد المباني اإلقليمية، كانت الحواجز والعوائق الرئيسية التي أُفيد عنھا ھي نفسھا بالنسب. 74
ومات عن المكاسب االقتصادية الستبدال أجھزة تبريد المباني، والقيود االقتصادية حول االستثمار لجميع البلدان: وبنوع خاص لنقص المعل

  والتمويل لالستبدال الرأسمالي. وھذه العوائق تفاقمت بسبب ثقافة ممانعة أخذ القروض.

ومع استھالل . إن مشروع البرازيل مشروع تدليلي ھام نظراً للعدد المطلق ألجھزة تبريد المباني المعتمدة على كلورو فلورو كربون. 75
ً من المجموع الشامل المقّدر) مع  8وحدة (  1,250المشروع، كان مجموع أجھزة تبريد المباني في البرازيل مقّدراً بنحو من بالمئة تقريبا

وحدة في القطاع العام. ومحتمل جداً أن يتجاوز العدد اإلجمالي في البرازيل ھذا  500رة مستعملة في القطاع الخاص ودّ ة مقوحد 750
  التقدير الحِذر.

. لقد كانت المشاكل الرئيسية بالنسبة لتنفيذ المشروعات ذات عالقة بعدم وجود سياسة للطاقة من أجل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في 76
عدم  كذلكاع أجھزة تبريد المباني؛ وضعف و/أو عدم وجود إطار تنظيمي؛ وعدم وجود منظمة رئيسية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة؛ وقط

ة. ومن العناصر اإلضافية في ھذا المجال: عدم وجود أسواق لخدمات كفاءة قوجود استراتيجية للفت الجھات المعنية إلى كفاءة استخدام الطا
  د المباني العاملة، وتكلفة معدات كفاءة استخدام الطاقة المرتفعة أساساً، ونقص الموظفين المختصين المدّربين.يقة ألجھزة تبراستخدام الطا

واجھھا مشروع تبريد المباني في كولومبيا شبيھة بتلك التي واجھتھا البرازيل. وبتاريخ يوليو/تموز  العوائق التيالحواجز و. لقد كانت 77
ً من مجموع  167ُصرف مبلغ  كان قد 2011 دوالر أمريكي الموافق عليه. وأفاد يوئنديبي أنه تّم التعاقد مع  1,000,000دوالراً أمريكيا

ً ودراسة اقتصادية عن التحويالت. والتقييم التقني ألجھزة ً ألجھزة تبريد المباني الموجودة حاليا ً تقنيا تبريد  خبراء محليين ليُجروا تقييما
ً أن يستكمل بحلول يناير ً الذي كان مفروضا قد تّم استكماله اآلن حسب التبليغ. ومنذ الموافقة  2012/كانون الثاني المباني الموجودة حاليا

  ، تبقى مجموعة األسباب الكاملة لتأخيرات طويلة كھذه، غير واضحة.1995على المشروع عام 

ك تأمين التمويل حين تّم آنذا 2007وُحّول إلى يوئنديبي عام  2005. إن مشروع كوبا قد حصل على الموافقة في نوفمبر/تشرين الثاني 78
العوائق الرئيسية بشأن التحويل في كوبا كانت التكلفة المرتفعة لالستثمار المسبق. ودور القطاع الخاص والمشترك مع كندا. والحواجز 

كائنة في  محدود جداً والمشروع مرّكز على القطاع العام لكال االستبدال وخيار التحويل األقل تكلفة. وبما أن معظم أجھزة تبريد المباني
ً نطاق سلطة حكومة كوبا، كان الحصول على التمويل من أجل استبدال ھذه المعدات، محدوداً. وكان ھنالك أي "خطر الوقت الضائع"  ضا

ير معتمد على كلورو فلورو كربون يتطلب تعديل جميع التجھيزات الكھربائية والسباكية غ(إن العمل الموقعي لتحويل جھاز تبريد مباٍن 
ً في تأمين الخدمات الصحية للمبنى ). وأكثر من نصف أجھزة تبريد المباني الحكومية كائنة في المستشفيات، التي تلعب دوراً حيويا

الضرورية. وعدم وجود معرفة مختصة للصيانة والبدائل، وعدم وجود توعية بشأن الجدول الزمني لبروتوكول مونتريال وھكذا للوقت 
 ً   في سبيل التقّدم. المتبقي للتحويالت كان عائقا

، وخاصة ألجھزة تبريد ھنالك تاريخ معروف إلھمال صيانة تبريد المبانيكان . بالنسبة لمشروع تبريد المباني اإلقليمي األوروبي، 79
إبان شراء  تدابير وقائية لتجنّب التسّرب. وكان قم تّم تدريب عدد قليل من الموظفينلعدم وجود المباني بالطرد المركزي وفي الوقت نفسه 

أجھزة تبريد المباني، وفضالً عن ذلك، فإن مالكين كثيرين رفضوا تخصيص األموال من أجل الصيانة المنتظمة، وقطع الغيار والخدمة في 
ن أعطال الوقت المناسب. ونتيجة لذلك، فإن أجھزة تبريد مباٍن عديدة كانت في حالة تقنية سيئة، وتعمل بمعّدل أداء أكثر تدنّياً، مما أسفر ع

بالمئة). وقد تسببت ھذه العوامل بعوائق قاسية في مجال تنفيذ ھذا المشروع بحيث أنه  100متكررة ونسبة مرتفعة لتسّرب غاز تبريد (لغاية 
ن بالمئة). ومن أسباب التأخيرات في واحد من البلدا 60بالمئة) والصندوق المتعدد األطراف ( 40كان مشروع منحة: أموال من المالكين (
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المحلية. ويحتمل أن يكون ھنالك مزيد  ESCOاألحوال الجوية السائدة التي أوجدت فترة استرداد طويلة كانت بمثابة حافز سلبي لتعھدات 
  من األسباب غير الموثُقة للتأخير.

المعلومات وإدراك وجود  . لقد صادف المشروع اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي مشاكل مماثلة. وإضافة إلى نقص80
تدابير كفاءة استخدام طاقة جّذابة من الناحية المالية، كان ھنالك توافر محدود للموظفين الحاصلين على مھارات مناسبة من أجل تحديد، 

 تفال تصلحه" أو "ليسوتنفيذ وإدارة تدابير كفاءة استخدام الطاقة؛ وعقبات الجمود الداخلي أو المشترك وكذلك عقلية "إن لم يكون مكسوراً 
  مسألة ذات أھمية". هھذ

ومن المشاكل عملية تصنيف رأس المال مقابل ميزانيات العمليات والصيانة. وتدابير كفاءة استخدام الطاقة تُصنّف عادة على أنھا من . 81
المال العامل أو حوافز رأس المال العمليات والصيانة، وليس من رأس المال، وبالتالي فإنھا تواجه حواجز مالية مختلفة. وغياب رأس 

  في القطاع العام. قضايا الرئيسية والضغوط لامن نفقات الطاقة سوف تُخفض ميزانية السنة التالية وفقاً لذلك)، كانت فّضت خالضاّرة (إذا 

ا  اعتبر المدراء استبدال أجھزة لقد واجه المشروع الشامل لتبريد المباني عوائق ذات صلة بالمنطق السليم والممارسة السليمة. وعندم .82
(ترفيع درجة المحرق في فندق  تبريد المباني في محيط له ضغوط موارد قاسية، أُعطيت األولوية لمشروعات أھم وذات عائدات محتملة

(استبدال أجھزة تبريد المباني مثالً). والمردود الحّدي على االستثمار، مقروناً  سياحي مثالً) على حساب مشروعات وفورات التكلفة الحّدية
ف بتكلفة مسبقة أكبر، شكال كالھما العائق الرئيسي أمام زيادة االعتماد الواسع االنتشار لبدائل كفاءة استخدام الطاقة. وقد خّصص المصر

  لمتوقعة من أجل معالجة ھذه القضية.بالمئة من مجموع التكاليف ا 30و 20تمويالً يتراوح بين 

  . أفاد البنك الدولي أيضاً أن بعض التأخيرات سببھا الوقت الضروري لشراء تخفيض االنبعاثات، وتوقيع اتفاقات المنح.83

  التبليغ المرحلي (تقديم التقارير)

التدليلية إلى االجتماع الخامس والستين  . طُلب من يوئنديبي ويونيدو والبنك الدولي أن تقّدم تقارير مرحلية عن المشروعات84
). وقّدم البنك الدولي تقريره، ولكن لم تكن ھنالك تقارير مفصلة عن المشروعات التدليلية من يوئنديبي 2011(أكتوبر/تشرين األول 

ً على النظرة العامة كجزء من تبليغھما المرحلي العام، بالنسب ويونيدو. ة ليوئنديبي عن التقدم المتعلق رغم ذلك أوردت الوكالتان تعليقا
ا بمشاريعھا فلي البرازيل وكولومبيا وكوبا ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي؛ وعلى غرار ذلك، وبالنسبة ليونيدو عن مشروع سوري

  اإلقليمي وأوروبا الشرقية وكلتاھما عن المانحين الثنائيين في أفريقيا.

كان مفترضاً من جديد على يوئنديبي ويونيدو أن تبلغا عن مشروعات تبريد المباني ولكن لم تكن ھنالك  . وفي االجتماع السادس والستين85
عن مشروعاته في االجتماع الثامن والستين. والمھلة  غأي تقديمات في ذاك االجتماع من يوئنديبي وال من يونيدو وعلى البنك الدولي أن يبلّ 

  ).2012، كان بداية أكتوبر/تشرين األول تداولتسھيل الالقصوى لتقديم ھذه المشروعات، بھدف 

سيحتاج التبليغ المرحلي إلى إبراز أوجه النجاح أو الضعف في مجال إنجاز جميع أھداف المشروعات والنواتج . بالنظر إلى المستقبل، 86
ً المرتقبة. والمؤشر الوحيد الھام والقابل لقياس  المباني التي تّم استبدالھا لتاريخه. وليس ھنالك حتى اآلن أجھزة تبريد في ھو المضي قُدما

المرتقبة. والحاجة تدعو إلى  دليل واضح في التقارير المرحلية المتوافرة من أجل تقييم النجاح بوضوح في سياق النواتج األخرى الرئيسية
  قب على النحو المبيّن في وثائق المشروعات.بيان واضح ودقيق من الوكاالت المنفذة بشأن المنجزات لتاريخه لكل ناتج خاص مرت

  خامساً: االستنتاجات والتوصيات

ً من تنفيذ بروتوكول مونتريال أن ثمة حاجة إلدارة العرض والطلب. أما إدارة ناحية الطلب يخمس وعشرفترة . لقد بيّنت 87 ن سنة تقريبا
ولألسف، فإن التقييم المتوافر الوحيد لمجموع أجھزة تبريد المباني قد فلديھا طلب مسبق: وبخاصة تقييم دقيق ومتواصل للطلب المتغيّر. 

ً في التحليل المجّسم ، وليس ھنالك أي تحديث لھذه األرقام منذ ذلك الحين. 2004عام  يأُجر وھذا العجز في البيانات الكميّة يخلق نقصا
ً دون التب ليغ بطريقة واقعية عن التقدم في سياق شامل، بأفضل التقديرات وأقلّھا للتحّدي المعلّق الستبدال أجھزة تبريد المباني ويحول أيضا

جوھرية. وعلى األطراف أن يعيّنوا ما إذا كانت أجھزة تبريد المباني جزءاً من خطتھم الوطنية إلدارة اإلزالة أو إذا كان ھنالك جرد 
  .2004التقني واالقتصادي من أجل تحديث تقريرھم لعام  مجّمعة للجنة خبراء التقييممتوافر، وتأمين بيانات 

. إن المشروعات لم تستبدل حتى اآلن عدداً يُذكر من أجھزة تبريد المباني الكبيرة المركزية الطرد زيادة عن تلك التي بّلّغ عنھا في 88
ّ لتبريد المباني 2,544فقط من أصل  103الدراسة النظرية السابقة ( بالمئة بّلّغ على أنھا قد استُبدلت). وليس ھنالك  4ي ، أجھازاً مستھدفا

شرح مناسب النخفاض ھذه األعداد بھذه الطريقة بعد سبع سنوات أو أكثر من التنفيذ. ويوصى بإجراء تقارير مرحلية متكررة بھذا الشأن. 
نظرية بأن استبدال جھاز تبريد مباٍن مركزي ال 2009إضافة إلى ذلك ليست ھنالك حالياً أي بيانات متوافرة من أجل تحديث نتيجة دراسة 

) ما زال خياراً أكثر جاذبية (حتى مع استعمال النشادر في يير مركزية الطرد (بواسطة مضغاط لولبي مخروطغبوحدات أصغر  دالطر
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  بعض الحاالت). ويبقى أن الوثائق حول ھذا الموضوع الخاص غير موجودة.

ً لدان عديدة، مقترنة بتدنّي الطلب على كلورو فلورو كربون، ليست . إن وفورات الطاقة المحتملة في ب89 ً العتماد االستبداالت. دافعا كافيا
ً في  ومع أن تشكيلة واسعة من اآلليات ووسائل الترويج والحوافز والدوافع، على النحو الذي ُوصفت به في ھذا التقرير، مستعملة حاليا

  لبدء بھذه المشروعات بطيئاً، وھذا ھو على األرجح السبب في التبليغ المرحلي المحدود جداً لتاريخه.المشروعات التدليلية الثمانية، ما زال ا

ً من سنتين إلى ه، مع النسب المئوية من وقت التشغيل المتدنية نسبيّ ن. لقد لوحظ بأ90 اً، فإن الوفورات المالية على مدى فترة قصيرة نسبيّا
وثمانين بالمئة من مجموع االستثمار لجھاز  60أصغر بكثير من قرض يُعاد تسديده يتراوح بين الحجم نسبيّاً،  ةصغير تثالث سنوات، كان

ً ما إذا كانت ھذه المسالة الجديد لتبريد المباني  مركزي الطرد زائد المعدات الملحقة الضرورية. واستناداً إلى وثائق متوافرة، ليس واضحا
بأن يطلب إلى الوكاالت المنفذة أن  ىستبدال أجھزة تبريد المباني المركزية الطرد. ويوصوالالعديد من المالكين  تلعب دوراً ھاماً في ممانعة

  البلدان. نتوضح ھذه النقطة مع زبائنھا م

يانات مالية مداخالت الصندوق المتعدد األطراف أو تلك التي لدى ك تتبّعأنه من المنطقي عدم  2009. استنتجت الدراسة النظرية لعام 91
ن أخرى، من أجل تأمين منح لرؤوس األموال الّدائرة الستبدال أجھزة تبريد المباني المعتمدة على كلورو فلورو كربون، إال إذا قّدمت بلدا

ما في ذلك تاريخ دليالً اضطرارياً بأن تأثير آليات كھذه يمكن أن تتحملھا الئحة من أجھزة تبريد المباني التي ما زالت قيد العمل (ب 5المادة 
  ولم تكن ھنالك معلومات متوافرة عن ھذا الجانب لتحديث ھذه المالحظة. .عملھا) التي يمكن أن تكون مستھدفة

وال سوق الكربون، والتمويل التجاري، والمنح من لدى المشروع الشامل لتبريد المباني أربعة عناصر: تمويل مرفق البيئة العالمية، وأإ. 92
ً بحيث أن مجموع األموال من الصندوق الم تعدد األطراف. ولكن جزء منحة الصندوق المتعدد األطراف ال يمكن أن تكون مفتوحة كلّيا

محدود بالنسبة لمشروعات كھذه. وقد يتساءل البعض عن مدى استدامة المشروع الشامل لتبريد المباني. وإذا أصبح ھذا النھج بالغ المتاحة 
  ن دون أن يؤّمن التمويل الصندوق المتعدد األطراف؟الشعبية، عل تمكن استدامته م

، كان سؤال عّما إذا كان يتوّجب التفكير في استبداالت معّدات تبريد المباني المعتمدة 2009إبان الدراسة النظرية لتبريد المباني عام . 93
ً للّسعة من تلك المعتمدة على  22-على ھيدرو كلورو فلورو كربون ھيدرو كلورو فلورو كربون أو ھيدرو فلورو التي ھي أصغر حجما

يجب أن  22-كربون، وبأي طريقة يمكن حّل ھذه المسألة تقنياً. فقد استُنتج من دون حلول واضحة بأن معدات ھيدرو كلورو فلورو كربون
  تبقى قيد العمل حتى يتّم تحديد بدائل مناسبة. ويبقى ھذا االستنتاج ساري المفعول.

افز في المشروعات التدليلية التي ھي قيد االستعراض، استناداً إلى معّدل المردود عن اعتبارات استثمارية. وبالنسبة لقد تأمنت الحو. 94
بالمئة. ومشروع البنك الدولي لتبريد  30للمشروع اإلقليمي السوري واألوروبي، تّم تحديد الحافز بمعدل مردود االستثمارات في مرتبة الـ 

بالمئة من تكلفة شراء جھاز جديد لتبريد المباني، باستعمال األموال من  20معدل بمالكي أجھزة تبريد المباني المباني يقدم حوافز ل
ً لمالكي أجھزة تبريد المباني  بشكل تكاليف شراء منخفضة الصندوق المتعدد األطراف ومرفق البيئة العالمية. وقد قٌّدمت الحوافز أيضا

ً لشراء أجھزة تبريد مباٍن  غير معتمدة على كلورو فلورو كربون (مشروعا أوروبا الشرقية وسوريا اإلقليميان). وتّم االستنتاج بأن جذريا
  الحوافز المطلوبة يجب أن تُحّدد على أساس كل حالة على حدة.

اعدة اإلنمائية الرسمية حيث . استناداً إلى الوثائق التي تّم استعراضھا، يجب اتّباع خيارات التمويل المشترك للمنحة النظيرة ومنحة المس95
تكون ثمة حاجة إلى نتائج سريعة وحيث تكون الحاجة المجمعة الشاملة ألموال كھذه أكبر إلى حّد بعيد من توافرھا من ضمن المساعدة 

ربون) حاصلة كو تمويل الاإلنمائية الرسمية الثنائية. وكذلك فإن تدابير التمويل المستحدثة (المساعدة اإلنمائية الرسمية + القطاع الخاص و/أ
وحسب التبليغ  .على طاقة ترفيع واضحة التفّوق، وبنوع خاص حين تُنتج المشروعات مكاسب ملموسة بالنسبة لكيانات التمويل المشترك

  قيمة المكاسب اإلضافية التي يمكن أن يولّدھا المشروع.على فقط مقتصر فإن توافر ھذه األموال 

عّززت المشروعات التدليلية االتصاالت في ما بين الجھات المعنية. وحلقات العمل وحمالت التوعية كانت وما استناداً إلى الوثائق، . 96
زالت موجھة إلى جميع الجھات المعنية، وبنوع خاص عالم األعمال. وموظفو القطاع الخاص يلعبون دوراً وھم قادرون اآلن على العمل 

  عوامل تغيير لمشروعات مستقبلية نظراً لخبراتھم اإليجابية.ككأمناء على استدامة المشروع وكمرّوجين و

ً في الغالب 97 ً وإقليميا . إن المشروعات التدليلية، وبنوع خاص مشروعات تبريد المباني اإلقليمية والشاملة، قد أوجدت انتشاراً واسعا
التكلفة المحتملة والتصديق على فترات االسترداد، ومواصفات لعوامل التغيير واألمثلة العملية الملحوظة التي تثبت الفعالية ووفورات 

على التشغيل وغير ذلك من وجوه االھتمام لمالكي أجھزة تبريد المباني الذين يواجھون الحاجة إلى التخلي عن أجھزة تبريد المباني المعتمدة 
  كلورو فلورو كربون.

ضات استھالك الطاقة، التي تجعل وحدھا استبدال أجھزة تبريد المباني ومع أن وفورات الطاقة ذات صلة بصورة نموذجية بتخفي. 98
ً مغرياً، بيّنت ھذه المشروعات أن بدائل كھذه ال تحصل في الغالب من دون حوافز خارجية إضافية. ووفورات  القديمة خياراً اقتصاديا

البحرين، إلخ). مع ذلك فإن  ،مثال، الجمھورية العربية السوريةالطاقة ليست دافعاً في بلدان تكاليف الطاقة فيھا منخفضة جداً (على سبيل ال
سب تحسينات كفاءة استخدام الطاقة تؤول إلى وفورات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنطلق خالل توليد الكھرباء، فتوجد بالتالي مكا
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  مناخية وتتيح مجاالت لعائدات مستقبلية محتملة.

ً على تعزيز استثمارات كفاءة استخدام الطاقة في المباني الخاصة والعامة، مع تركيز خاص على . لقد رّكز مشروع البرا99 زيل أيضا
 التدليل على قدرة كفاءة استخدام الطاقة ألجھزة تبريد المباني غير المعتمدة على كلورو فلورو كربون، عن طريق معالجة الحواجز التقنية

  المرحلي بھذا الشأن ليس متوافراً حتى اآلن.  والمالية الكائنة في البلد. والتبليغ

أجھزة تبريد  قالمساعدة التقنية ألقت في معظم الحاالت نظرة متكاملة على السوق واستھدفت ّكال من جانبَي العرض والطلب لسو إن. 100
المباني، وعّززت بذلك البنية التحتية وزادت من احتمال نجاح المشروعات واآلثار المالزمة بشأن تخفيض استھالك الطاقة وانبعاثات 

  غازات الدفيئة.

المواد . لقد كان تصّور بأن بعض أجھزة تبريد المباني التي يطول عمرھا أكثر والتي ستستمر في العمل سوف تحصل على خدمة 101
ً ما إذا كانت ھذه الحال قائمة حالياً، وإذا كانت الحال ھكذا، ھل ما زالت التوريدات المخزونة الكلورو فلورو كربونية . وليس واضحا

  . ووضع المخزون في ھذا السياق يحتاج إلى تبليغ.قد يخلق الطلب مجاالً لالتجار غير المشروعوبخالف ذلك سبة؟ امن

إن محاولة مزامنة حلقات المشروعات والمتطلبات فيما بين مرفق البيئة العالمية وآلية التنمية النظيفة والصندوق المتعدد األطراف . 102
تبقى كثيرة المشاكل. وسبب ذلك جزئياً الضرورة العاجلة لمشروعات األموال مقابل المھل القصوى لالمتثال القصيرة المدى. ومع التدابير 

ن أفق تنفيذ مدته ست سنوات أو أكثر يُفضي إلى استكمال المشروع، يبدو واقعياً (من أجل مشروعات التحويل/االستبدال). ويتوقع الحالية فإ
ً في الناتج األولي، بصفته كموّرد للمعدات وكمشتٍر. وفي مشروع البرازيل مثالً، كان لمفعول  أن يلعب القطاع الخاص دوراً رئيسيا

ً على سوق تبريد المباني في ألمتوقعة االتداعيات  ً عديدة في المنطقة احتفظت بمراقبة  مريكاأنھا أثرت إيجابيا الالتينية ككّل، إذا أن بلدانا
  مختصرة على تطّور وتنفيذ ھذا المشروع. وليس واضحاً ما إذا كان ذلك حاصالً، وإلى أي مدى.

المشروع في غياب موارد تناسخ  وعات تبريد المباني لتحديد مدى احتمالقرار اللجنة التنفيذية تمويل مشرالرئيسية لجوانب المن . 103
ً لخيار التمويل المشترك الذي حصل. وفي حال  إضافية من الصندوق المتعدد األطراف. وتفيد االستنتاجات حتى اآلن أن ذلك يختلف وفقا

صى على أي أجھزة تبريد مباٍن إضافية يملكھا المستفيدون وجود تمويل من جھة نظيرة، فإن االحتمال للتناسخ يبدو وكأنه مقتصر كحّد أق
 ويريدون استبدالھا. وفي حال استعمال تمويل المساعدة اإلنمائية الرسمية، يبدو أنه كانت ھنالك نيّة معلنة بأن مشروعات استبدال أجھزة

ً لمبادرات مماثلة في  ً ما قيمة تدليلية وستكون نموذجا زيد من مالبلد. أما الناتج المحتمل لھذا األمر فلم يخضع لتبريد المباني ستقّدم نوعا
ً بواسطة تدابير تمويل التطوير  ً لذلك، وحيث كان التمويل المشترك مقّدما ً بعض الشيء. وخالفا في تقديمات الوكاالت المنفذة، وبقي مبھما

اية القصوى من ھذه المشروعات التدليلية ليست فقط استبدال مستحدثة، فإن تناسخ النتائج فيما بعد الھدف األساسي يشكل ھدفاً رئيسياً. والغ
ً تقديم حافز يؤول إلى محيط متغيّر للسوق، حيث تكون أجھزة تبريد المبانيالمحّدد والتبريد المباني من أجھزة  عددٍ   محدود، ولكن أيضا

  ت المفضلة.المباني ذات كفاءة الستخدام الطاقة، ھي الخياراالمالئمة للبيئة، وزيادة عن ذلك 

ال مقّدرة وھي خاضعة للتثبيت، ھنالك قدرة ترفيعية متفّوقة واضحة حيث يكون التمويل المشترك الذي ُحّصل مو. بالّرغم من أن األ104
من مرفق البيئة العالمية مكّمالً بتمويل مشترك يؤّكد عن طريق تقديم الحوافز لمستفيدي الفريق الثالث بشكل عوامل صناعية أو سوق 

  انبعاثات الكربون المسموح بھا.

ً في تطوير االستراتيجيات بالنسبة الستبدال أجھزة تبريد المباني على 105 ً أن تلعب نواتج المشروع دوراً مفيداً حاسما . لقد كان متوقعا
ماعات بروتوكول مستوى إقليمي واسع النطاق (مشروعات يوئنديبي). ويتّضح من خالل البيانات والمالحظات العامة في مختلف اجت

رير المرحلية دليالً عن ذلك وإشارة إلى المواضع التي حصلت امونتريال، أن العديد من ھذه النواتج قد أُنجز، ولكن ينبغي أن تتضمن التق
  فيھا النواقص، وتحديد سبب ذلك.

  سادساً: الدروس المكتسبة

سنة، ھو أن شبكية  14فق البيئة العالمية على مستوى المشروعات عمرھا امر -من خبرة يوئنديبي  ةلقد بُلّغ بأن أحد الدروس المكتسب. 106
ً للتأكد من أن خصائص المشروعات الجيدة التصميم مدمجة في تصميم مشروعات جارية  المشروعات والشبكية اإلقليمية تلعب دوراً ھاّما

طري لفئات مشروعات محددة، باستطاعة أولئك ومستقبلية. ومن خالل اجتماعات مستھدفة لمدراء المشروعات وموظفي المكتب الق
المتعاطين بإدارة المشروعات أن يناقشوا مسائل تقنية وإدارية على حّد سواء، وأن يتبادلوا الخبرات وأفضل الممارسات، وأن يكتسبوا 

ً عن طريقة عمل ھذ ختلف الجھات المعنية لكّل من على المستوى اإلقليمي. وضروري أن يكون ھنالك منذ البداية تعھّد لما النھج مفھوما
  مشكلة الملكية واستدامة النتائج، وضمان إيجاد مستوى للعمل الميداني.

ً بتبديد االنطباعات الخاطئة بشأن استبدال أجھزة تبريد المباني. وبالفعل، فإن . 107 باستطاعة المشروعات التدليلية أن تلعب دوراً ھاما
ع مالكي أجھزة تبريد المباني بفائدة االستبدال، وبنوع خاص خالل مرحلة االبتداء، ومن الدروس أنشطة االتصال القوية قادرة على إقنا
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ي الرئيسية أن المشروع والشبكية اإلقليمية يلعبان دوراً رئيسياً في التأكد من أن خصائص النجاح في المشروعات الحسنة التصميم، مدخلة ف
البرازيل لتشجيع تبادل المعلومات تّم تنظيم شبكة لمعرفة تبريد المباني برعاية مشروع تصميم المشروعات الجارية والمستقبلية. وقد 

  والسوق الفعلية، وتسھيل تناسخ أنشطة المشروع في مختلف أنحاء المنطقة.

من خالل النتائج حتى اآلن، يمكن التقدير بمقتضى خيارات تمويل المنحة النظيرة والمساعدة اإلنمائية الرسمية، أن طول مدة دورة . 108
فق ألأي مشروع من اإلعداد إلى االستكمال تكون من ثالث إلى أربع سنوات (من أجل مشروعات التحويل/االستبدال)، مّما ھو مماثل 

 ً لمشروعات ممّولة من الصندوق المتعدد األطراف وحده. وبالنسبة لعنصر القطاع الخاص لتدابير التمويل المستحدث،  الوقت المتّبع حاليا
فإن الوقت الضروري إلعداد المشروعات له، على ما يبدو، عنصران: أوالً، الوضع الرئيسي (مثل الموافقة على منھجية آلية التنمية 

  لنسبة للبرازيل)، وثانياً، احتياجات اإلعداد المتكررة لكل مشروع.النظيفة، وإنماء جھاز ضمان مالي با

يمكن التقدير بأن التمويل المشترك من القطاع الخاص، بالتوافق مع المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية، وھو توافق لم يُستعمل حتى . 109
ت سنوات حتى استكمال المشروع. وبالنسبة لتدابير التمويل اآلن، قد يؤول بصورة واقعية إلى أفق زمني يتراوح بين أربع سنوات وس

المستحدث التي تستعمل التمويل المشترك لمرفق البيئة العالمية، فإن الوقت الضروري لتأمين األولوية الوطنية يقترح دورة مشروع 
  تستغرق من ست سنوات إلى ثماني سوات.

مرتفعة من المرونة، ضرورية لتكييف برنامج ما مع االحتياجات في بلدان  االستبدال، بدرجةمخططات . إن مختلف المنھجيات و110
من أجل استبدال أجھزة تبريد المباني الموجودة حالياً، غير الحاصلة على تمويل  ظروف مختلفة لدرجة كبيرة. والدعم مختلفة حيث تسود
ا والقروض للمالكين والتعاقد من أجل األداء؛ وحيث يضمن ومات المسموح بھحسيمكن الحصول عليه بطرق شتى مثل ال ،لالستبدال الكامل

التوعية  مقّدم التكنولوجيا كفاءة الستخدام الطاقة؛ والسياسات الوطنية بشأن اإلزالة النھائية للمواد الكلورو فلورو كربونية ليست فقط لتعزيز
مشروعات تّباع ة تبريد المباني بالطرد المركزي، الأو حافزاً ضرورياً، ولكنھا على األرجح شرط مسبق لعدد كبير من مالكي أجھز

  االستبدال.

لقد بيّنت المشروعات التدليلية أن استبدال أجھزة تبريد المباني المعتمدة على كلورو فلورو كربون يمكن تمويله بنجاح بمنح مشتركة . 111
أجل استبدال أجھزة تبريد المباني سيختلف وفقاً للظروف أو غير مشتركة بقروض وتدابير أخرى غيرھا. وكمية الدعم المالي المطلوب من 

 الوطنية السائدة، مثل التعريفات، والتنظيمات وتكاليف الطاقة، إلخ. وقد تبيّن أن التمويل المشترك مع مرفق البيئة العالمية ھو شراكة
ق البيئة العالمية، قد يوجد تأخيرات رئيسية. إنما ضرورة مزامنة مصدرين رئيسيين للتمويل، الصندوق المتعدد األطراف ومرف

  للمشروعات تتراوح بين السنتين والثالث سنوات، ولكنھا في النھاية قد توجد سبالً للعائدات تشّجع التعھّد الوطني.

تكون مالئمة . إن خيارات التمويل المشترك للجھة النظيرة والمساعدة اإلنمائية الرسمية، نظراً لمدة تجھيزھا القصيرة الواقعية، قد 112
ويتبيّن بالنسبة لكمية  بمزيد من السھولة لألوضاع التي تكون فيھا حاجة إلى النتائج المبكرة (على سبيل المثال، تلبية المھل النھائية لإلزالة).

  صر مدى.األموال المتدنية التي يُرّجح ترفيعھا بھذه الطريقة أنھا ستكون أكثر وقعاً بالنسبة للمشروعات األصغر حجماً واألق

توليد تمويل إضافي ذي  ىمعنب. وبخالف ذلك، فإن الخيار للتمويل المشترك بواسطة تدابير تمويل مستحدثة لديه قدرة احتمال أكبر 113
بعد األھداف األساسية الموضوعة بمقتضى موافقة المشروع ما أھمية (البرازيل، المشروع الشامل لتبريد المباني)، ولتناسخ المشروع 

ل المشترك، أكان ذلك من ناحية ية للصندوق. وحجم التمويل اإلضافي ھو أكبر نظراً للمكاسب المحتملة الھامة ألطراف التمواألساسي
  وآلية التنمية النظيفة). ESCO وضعالمكاسب البيئية (بالنسبة لموضوع مرفق البيئة العالمية) أو زيادة الكسب إلى أقصى حد (بالنسبة ل

تمويل المشترك يكون ناجحاً على األرجح عندما يكون ھنالك تقارب بين أھداف الصندوق المتعدد األطراف والشركاء وتتبّع خيار كھذا لل
ھذه المحتملين. من ناحية ثانية، وبما أن قدراً كبيراً من الوقت والجھد مستعمل إلحالل تفاھم مشترك، فالنتيجة المرغوبة اللتماس تدابير ك

مكن استعماله في المستقبل كقاعدة لمشروعات متعددة، أو من أجل إنجاز أھداف استراتيجية طويلة األجل. تكون في إطار عملي ثابت ي
  وخط األساس ومنھجية الرصد الموافق عليھما، واللذان تّم تطويرھما من جانب البنك الدولي آللية التنمية النظيفة، مثل لنتيجة كھذه.

  زيارات قطريةسابعاً. مسائل خاضعة للتحقق بواسطة 

زون الوطنية، والوزارات الحكومية وشركاء وھنالك دائماً مزيد من التبّصر يمكن اكتسابه بواسطة المناقشات المباشرة مع وحدات األ. 114
القطاع الخاص، بالنسبة لوجھات نظرھم حول العديد من الموضوعات التي تغطيھا ھذه الدراسة النظرية المحدثة، وإدراكھم المتعلق بإزالة 

  تبريد المباني. وقد يكون وصف التبّصر الضروري أفضل بواسطة مجموعة من األسئلة.أجھزة 

  ي بعض األسئلة التي يمكن طرحھا على بلدان الدراسة النظرية:. فيما يل115

  ون والباقية قيد العمل؟بلمعتمدة على كلورو فلورو كرالدى البلد جرد/قاعدة بيانات لجميع أجھزة تبريد المباني  (أ) ھل 

ل أو تُستبدل حتى اآلن؟   (ب) لمحة عن تاريخ وجود أجھزة تبريد المباني التي لم تُحوَّ
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  ، وما ھو العدد المتبقي؟من مجموع األجھزة  ھو عدد أجھزة تبريد المباني التي استبدلت حتى اآلن(ج) ما 

ھل سبب ذلك تناقص توريد  (د) ھل يباشر القطاع الخاص باالستبداالت من دون مساعدة، وفي مثل ھذه الحال ما ھو السبب؟
  كلورو فلورو كربون، أو العتبارات أخرى؟

  رو كربون الذي أنجزت إزالته حتى اآلن؟(ھـ) ما ھو كلورو فلو

  (و) ما ھو الطلب المتبقي ألجھزة تبريد المباني المعتمدة على كلورو فلورو كربون في بلدك؟

  (ز) كيف ومتى تتوقع أن يّمحي ھذا الطلب؟

  ؟المتبقي (ح) كيف ستتّم تلبية الطلب

  بحاجة إلى التداخل؟(ط) ھل جميع الجھات المتداخلة (بما في ذلك الوزارات الحكومية) 

  (ي) من ھي المؤسسة/المؤسسات التي تنّسق الستبدال أجھزة تبريد المباني (السياسات والتمويل)؟

  (ك) ھل ھنالك استراتيجية وطنية قائمة من أجل إزالة جميع أجھزة تبريد المباني المعتمدة على كلورو فلورو كربون؟

  ولماذا تّم اختيار ھذه الوسيلة، وھل ھي تعمل بطريقة جيدة؟ ولماذا إن لم تكن ھكذا؟ ، ما ھي االستراتيجيةحاصالً (ل) وإذا كان ذلك 

المشروعات التدليلية المختلفة في تصميم وتنفيذ استراتيجيات إزالة أجھزة تبريد الذي لعبته ما ھو الدور، في حال وجوده،   (م)
  المباني؟

ويل المشترك التي كانت أو التي ما زالت قائمة والتي استكشفتھا؟ ما ھي ل فّكرت يمختلف طرق التمويل وما ھي مصادر التمھ(ن) 
  االستجابات التي تلقيتھا؟ وما الذي تفضله من بينھا ولماذا؟ وما ھي الحواجز والعوائق التي تتوقعھا؟

  ه متوقع؟تّم تدبير التمويل المشترك أم أن لھ  (س)

كانت ضرورية والتي ُعقدت (لماذا كانت ثمة حاجة إليھا، ومع من، وما ھي ھي أو  ما ھي االتفاقات الرسمية الضرورية التي (ع) 
  تلك التي تمت تغطيتھا)؟

حاصلة من خارج المشروع، أي أن مالكي أجھزة تبريد المباني والعاملين ينفذون الأجھزة تبريد المباني  استبداالت(ف) ھل 
  ، لماذا؟بمبادرتھم الشخصية؟ إذا كان ذلك صحيحا االستبداالت

  (ص) ھل األحكام التنظيمية المطلوبة قيد العمل من أجل دفع إزالة أجھزة تبريد المباني؟ في حال النفي ما الذي ما زال مطلوباً؟

جھزة تبريد المباني، ھل طرأت حواجز وعقبات أّدت إلى تأخيرات ذات اھمية؟ إذا حدث ذلك، ألستبداالت االتحويالت وال(ق) مع 
  كيف؟

  األسباب الرئيسية للمسؤولين عن عمل أجھزة تبريد المباني في القطاعين الخاص والعام، لتأخير عملية االستبدال؟ (ر) ما ھي

  وكيف عولجت وتّم تجاوزھا؟ ى(ش) إلى أي مد

وكيف تّمت  (ت) بالنسبة ألجھزة تبريد المباني التي استُبدلت حتى اآلن، ما ھي تكاليف االستبدال الفعلية (بالمقارنة مع التوقعات)
  سّدد، وما قيمة حّصة التسديد)؟الذي ن تلبية ھذه التكاليف؟ (مَ 

(ث) ماذا كان دور (أو الدور المحتمل في المستقبل) وفورات الطاقة في كّل من تصميم المشروع وتنفيذه؟ ھل يمكنك استعمال 
  شركات خدمة الطاقة؟ في حال النفي، لَم ال؟

ختلف تدابير وآليات التمويل (القروض الميّسرة، المنح، مأجھزة تبريد المباني بشأن فعالية (خ) ما ھي وجھات نظر/ آراء مالكي 
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  ّددة، إلخ)؟جرؤوس المال المت

  ھل كانت ھنالك أي مواد كلورو فلورو كربونية مسترّدة من مشروع/مشروعات تبريد المباني؟ (ذ) 

  فلورو كربونية المسترّدة؟(ض) ھل ھنالك، أو ھل سيكون ھنالك أي رصد للمواد الكلورو 

  إعادة استعمال أو إتالف؟)(أ) ھل ھنالك خطة جاھزة لمعالجة المواد الكلورو فلورو كربونية المسترّدة؟  (أ

  حداث االستبداالت؟إلب) ھل وفورات الطاقة حالياً دافع كاٍف  (ب

  اسة العامة في المستقبل؟نظرك التي يمكن أن تسھم في تطوير السي ةج) ما ھي الدروس المكتسبة من وجھ (ج

  اختيار البلد للدراسة اإلفرادية ثامناً.

. إن تقييمات الدارسة اإلفرادية يجب أن تُضفي مزيداً من الوضوح على األسئلة والمسائل التي قد تساعد بأفضل طريقة ممكنة اللجنة 116
 .متطلبات التخصيص المستقبلية للصندوق المتعدد األطرافالتنفيذية على فھم أفضل لوجھات نظر البلد بشأن مواضيع رئيسية تؤثر على 

األصعب اختيار بلدان الدراسات  منوفي غياب المعلومات الواقعية المحّدثة عن مشروعات االستبدال في معظم البلدان النامية تقريباً، 
  اإلفرادية.

يُرّجح توافرھا في المستقبل بالنسبة لمواصلة المساعدة  التي ات. ومن األسئلة الشاملة المتواصلة للجنة التنفيذية: ما ھي كمية الدوالر117
مع في استبداالت أجھزة تبريد المباني، ولمتى؟ وما ھي الحاجة الشاملة المتبقية ألموال تبريد المباني من الصندوق المتعدد األطراف؟ أو، 

الستبداالت من دون أموال الصندوق المتعدد األطراف؟ ومع ھل ستكون ھنالك حوافز كافية من أجل حفز ا ،المشروعات التدليلية الجارية
بالنسبة لغالبية أجھزة تبريد المباني للقطاع الخاص، فھل يكون معظم المشكلة في ھذا  عيّرة،التوريدات المتالشية بسرعة لغازات التبريد الم

م في البلدان حيث تكون األموال الستبداالت تبريد المباني لعنصر ذاتي التصحيح؟ وماذا عن استبداالت أجھزة تبريد المباني في القطاع العا
  محدودة التوريد؟

ومع أن القطاع الخاص يظل ھاماً، فالشاغل الدقيق ھو القطاع العام حيث ال تكون أجھزة تبريد المباني من مظاھر البذخ بل حاجة . 118
من الضروري إجراء دراسة إفرادية لبلد كھذا للتقّصي بعمق ضرورية (المؤسسات، المختبرات، المستشفيات، إلخ.). ومع تذّكر ذلك، 

  الحاجة لمعالجة مشكلة استبدال أجھزة تبريد المباني (كوبا).

ن بلد لديه مشروع استبدال ألجھزة تبريد المباني يعمل بكامل قدرته، وحيث تكون على األرجح ي. وقد يكون أيضاً من قبيل الحذر تضم119
  شروعات الجارية نموذجاً إقليمياً لحفز االستبداالت المبكرة (البرازيل وكولومبيا).مقعات بأن تكون الدروس تُكتسب، وحيث التو

. ولربما يكون ھنالك معيار آخر الختيار البلد عن طريق تقييم البلد حيث تكون متوافرة مدخالت مالية متعددة، مثل المنحة التجارية 120
ومنحة الصندوق المتعدد األطراف. وسيتيح ذلك تقييماً بمزيد  ،مالية النبعاثات الكربون المسموح بھاومنحة مرفق البيئة العالمية؛ وأرصدة 

  ھذه المعالجة (األرجنتين؟). ةمن التفضيل بشأن فعالي

أن تكون مشروعات والعوامل والظروف المؤثرة العديدة التي تحتاج إلى تحقيق، يجب ل. ومع األخذ بالحسبان الطابع المعقد لھذه ا121
الزيارات الميدانية كافية المّدة إلتاحة الوقت واألثر من مجموعة واسعة من الجھات المعنية (الوزارات المختلفة، اإلدارات، وحدات 

م، جوالمتوسطة الح ؤسسات التدريب، والمؤسسات الصغيرةاألوزون الوطنية، ووحدات إدارة المشروع، القطاع العام، والجمعيات وم
  لمالية، إلخ.).والمؤسسات ا

فرادية. ولألسباب المذكورة آنفاً، تقّرر إلود المتعلقة بالميزانية، يمكن زيارة عدد قليل جداً من البلدان ألغراض الدراسة اي. ونظراً للق122
  من أجل متابعة الدراسة اإلفرادية الخاصة بھذه الدراسة النظرية. بااختيار األرجنتين والبرازيل وكولومبيا وكو

- - - - 
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  تدابير التمويل المشترك للمشروعات التدليلية -  الثاني المرفق

  
  المشروعات التدليلية الثمانية المجملة، وھي تشمل: مغطاة فيرك والطرق المالية تالتمويل المشھنالك مجموعة من تدابير 

 
  AFR.REF.48.DEM.34&35&36&37 . وثيقة المشروع (يونيدو)1

نطاق ھنالك ستة مصادر تمويل لالستعمال، المصارف التجارية، مصرف التنمية األفريقي، (تمويل خدمات الطاقة لمستعملي الطاقة على 
، الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية أو مرفق البيئة الفرنسي الشامل )GEF"، برنامج أفريقيا)، مرفق البيئة العالمية (FINESSEصغير "

)FGEF والدخل من شھادات إثبات خفض االنبعاثات بمقتضى بروتوكول كيوتو ودعم الصندوق المتعدد األطراف. وبالنسبة للجزء ،(
ً تأمين مساھمة عينية مالية من خارج الصندوق المتعدد األطراف، من أجل الحصول على  الثنائي الياباني للمشروع، كان ضروريا

خل أفريقيا، بواسطة مكتب يونيدو في طوكيو لترويج االستثمار والتكنولوجيا. وكانت ھذه المساعدة تكنولوجيا جديدة لتبريد المباني لدا
ل تستعمل من أجل تحويل التكنولوجيا البديلة لتبريد المباني للمشروعات الفرعية لالستثمار المحدد من أجل تحويل أجھزة تبريد المباني مث

لوجيا مقتصر على مطلب كل مشروع فرعي في البلدان المتلقية، ومجموع المساھمة ھو في برنامج االعتماد. وحجم نشاط تحويل التكنو
  دوالر أمريكي.100,000 حدود الـ 

، وھو يھدف إلى مساعدة حماية البيئة بواسطة مشروعات إنمائية 1994إن مرفق البيئة الفرنسي الشامل ھو صندوق ثنائي أُنشئ عام 
  مرحلة انتقالية.في تي تمّر ك الدامة في البلدان النامية وتلمست

تكتسب نتيجة تبريد المباني مؤھل كمشروع تنمية نظيفة صغير الحجم بمقتضى بروتوكول كيوتو. وكفاءة استخدام الطاقة جھاز لواستبدال 
  المباني.يمكن بيعھا من أجل المساھمة في تمويل استبدال أجھزة تبريد التي منجزة في شھادات إثبات خفض االنبعاثات 

بالمئة من تكاليف أجھزة تبريد المباني. والسبب األولي لھذا  80و 20وقيمة الدعم الكاملة للدعم من الصندوق المتعدد األطراف تتراوح بين 
تفعة مع التراوح كان ممثاّلً في أسعار الكھرباء. فبالنسبة لبلد أسعار الكھرباء فيه مرتفعة تسفر وفورات الطاقة عن صافي قيمة حالية مر

نسبة قليلة من دعم الصندوق المتعدد األطراف. في حين أنه في البلدان التي لديھا أسعار كھرباء منخفضة وبنوع خاص قيود عملة أجنبية 
  قاسية، تكون نسبة أكبر من دعم الصندوق المتعدد األطراف ضرورية.

األطراف واليابان ومرفق البيئة الفرنسي الشامل لكل جھاز تبريد ر الجزء المضبوط لدعم منحة الصندوق المتعدد القد كان ضرورياً اختي
البارامتر ألنه يبيّن معايير  اث يكون الستثمار االستبدال فترة استرجاع لرأس المال مدتھا ثالث سنوات. وقد تّم اختيار ھذيمباٍن مستبدل، بح

  االستثمار األكثر استعماالً على العموم.

بالمئة من تكلفة المشروع المطلوبة في  5مرفق البيئة الفرنسي الشامل أن يكفي ليغطي التمويل الخارجي لـ كان على اإلسھام المقترح ل
بالمئة  19دوالراً أمريكياً، زائد تكلفة الدعم، وھي تشكل 447,876  د الخارجية المتوقعة في وثيقة المشروع تبلغر؛ والموا47/26المقرر 

مصادر عدة للتمويل المشترك، وبنوع خاص مساھمة مالية عينية من اليابان، بواسطة مكتب وعرضت يونيدو  من تكاليف المشروع.
م الطابع النقدي لھذه المساھمة، لم تؤخذ باالعتبار كجزء من تمويل اعدنيونيدو في طوكيو لترويج االستثمار والتكنولوجيا. ونظراً ال

  المشروع.

تّم  51/14وعمالً بالمقرر  ،ومصر وناميبيا ونيجيريا ومالوي والسنغال والسودان، ولكن لقد ُصّمم ھذا المشروع أصالً ليشمل: الكاميرون
  .2009تحويل مشروع تبريد المباني في كوت ديفوار إلى يونيدو عام 

  BRA.REF.47.DEM.275 -. وثيقة مشروع (يوئنديبي) 2

(مطلب مرفق البيئة العالمية) كي تقّدم إلى أمانة مرفق   )PDFاستكملت وثيقة إبراء المفاھيم لمرفق إعداد المشروعات وتطويرھا (لقد 
. ويوئنديبي، بواسطة مكتبھا في مرفق البيئة العالمية، 2005مرفق إعداد المشروعات وتطويرھا عام جذب المال من البيئة العالمية لتأمين 

التمويل المشترك  معدل من 0.35:1 وتطويرھا الذي سيتيح وتمويل مرفق إعداد المشروعات تتفاوض حالياً مع أمانة مرفق البيئة العالمية.
لب التمويل الذي حصل من تدليل الصندوق المتعدد األطراف (ماذا كان الناتج بشان مرفق إعداد المشروعات وتطويرھا والتدابير طمع 

  المالية النھائية)؟

  COL.REF.47.DEM.65 -. وثيقة مشروع (يوئنديبي) 3

مرفق إعداد المشروعات وتطويرھا من مرفق البيئة العالمية. وإذا تبيّن أن التقديم ناجح، من  "ألف" جزءالبع تقديم تتّ  اختارت كولومبيا أن
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مع طلب تمويل حاصل من شباك تدليل الصندوق المتعدد  1:1المشروعات المتوسطة الحجم نسبة تمويل مشترك قد تبلغ  يلسيتيح تمو
  األطراف.

ً طرح مبلغ ضمان جزئي على أنه وسيلة كفاءة استخدام طاقة ويركز على السوق بالنسبة لدعم االستثمارات من الناحية المالية،  كان لزاما
الخالية من كلورو فلورو كربون وذات كفاءة استخدام طاقة. وھذا النھج يھدف مباشرة إلى تخفيض العديد من  تبريد المبانيفي أجھزة 

ً فترة استرجاع مدتھا من مخاطر المشروع الحقيقية والمنظورة سنوات لمالكي المباني الذي يعيدون تھيئة أو  5إلى  3، وأن يضمن فعليا
  استبدال أجھزة تبريد المباني المعتمدة على كلورو فلورو كربون.

  CUB.REF.47.DEM.275 -ندا ويوئنديبي) ك. وثيقة مشروع (4

مقتصر فقط على أجھزة تبريد المباني في القطاع العام، وبما أن بيانات السوق تحويالت أجھزة تبريد المباني ھو على إن تركيز كوبا 
 محدودة، فإن نھج التمويل لالستراتيجية الشاملة لقطاع تبريد المباني يرتكز على المساھمات المجانسة والعينية. ومن أجل تنفيذ مشروعھا

  ت جھات نظيرة من أجل التمويل بالنّسب التقريبية التالية:الحكومي الواسع لتبريد المباني القطاعي، طالبت كوبا بالتزاما

  التزام الجھة النظيرة  مصدر تمويل من أجل تنفيذ قطاعي واسع
 12.0%  الصندوق المتعدد األطراف

 11.0%  حكومة كندا (عام وخاص) *
 TTF(  %0.5صندوق يوئنديبي االستئماني المواضيعي للطاقة (

 76.5%  حكومة كوبا

  

أو التمويل من أجل استبدال وإعادة /بالمئة تقريباً من التمويل الشامل و 77تمويل الجھة النظيرة بتقديم  عادلةمالتزمت حكومة كوبا ب بالمقابل
 مضّمنة في مشروع التدليل المقترح، والتكاليف المغطّية، مثل المنشآت الكھربائية والمائية الجديدة، إعادةالتھيئة أجھزة تبريد المباني غير 

تكييف المواقع، سحب ُرخص تشغيل أجھزة تبريد المباني القديمة، وغير ذلك من العوامل المطلوبة الستبدال األجھزة الحكومية لتبريد 
  المباني بتكنولوجيات غير معتمدة على مواد مستنفدة لألوزون.

إسھام عيني. وبالنسبة للمشروع التدليلي وحده فإن و ةمعادلبواسطة استراتيجية لمنحة أيضاً إن التمويل للمشروع التدليلي سوف يُعالج 
  توزيع األموال الملتزم بھا ھو على النحو التالي:

مبلغ بالدوالرات األمريكية للمشروع  نسبة مئوية من مبالغ التدليل
 التدليلي

 مصدر التمويل للمشروع التدليلي

دوالر أمريكي  %32.9 1,000,000.00 يوئنديبي -الصندوق المتعدد األطراف 
دوالر أمريكي  %2.5  75,000.00  تكاليف دعم الوكالة -الصندوق المتعدد األطراف 

دوالر أمريكي  %32.9  1,000,000.00  حكومة كندا (عام وخاص) *
دوالر أمريكي  %32.9  1,000,000.00  حكومة كوبا **

دوالر أمريكي  %1.2  40,000.00  المواضيعيالصندوق االستئماني  -يوئنديبي 
المجموع دوالر أمريكي  3,040,000.00 

دوالر أمريكي من أجل معدات تبريد المباني بمقتضى   850,000تقديم من أجل التمويل بالمبلغ المحّدد. ومن جملة المليون دوالر الواحد، طُلب مبلغ * لقد تّم إجراء
 دوالر أمريكي بواسطة القطاع الخاص. 150,000) وسوف يمنح مبلغ 6.4.2و 6.3.2(العودة إلى القسمين   )TEAMإجراءات العمل المبكر للتكنولوجيا (

ذلك المنشآت الكھربائية والمائية ** على وجه التقريب مليون دوالر واحد بشكل مساھمة عينية لتغطية التكاليف المقترنة بالترخيص المحلّي ألجھزة تبريد المباني، بما في 
  ، إعادة تكييف المواقع وسحب رخص تشغيل أجھزة تبريد المباني القديمة، والتعويض عن وقت العطل خالل عمليات التحويل، إلخ.الجديدة

بالمئة من مجمل المبالغ الملتزم بھا لمشروع قطاع تبريد المباني في كوبا.  23وبھذه الطريقة فإن أموال المشروع التدليلي تشكل قرابة 
بالمئة المتبقية من األموال المطلوبة من أجل استبدال وإعادة تھيئة جميع أجھزة تبريد المباني المتبقية  77ال لحفز الـ وموستستخدم ھذه األ

  في القطاع العام في كوبا.

إضافة إلى ذلك، ومن أجل ضمان أن تُنجز إعادات التھيئة واالستبداالت وفقاً لالحتياجات والمواصفات المصممة حسب الظروف الكوبية، 
ً بشكل مساعدة عينية من أجل تأمين سحب رخصة التشغيل  من المحلّي وافقت حكومة كوبا أن تساھم بمبلغ مليون دوالر أمريكي تقريبا

وتتضمن المساعدة العينية، ولكنھا ال تقتصر فق على ذلك، المنشآت المھربائية  .ني التي تعاد تھيئتھا ويتّم استبدالھاأجھزة تبريد المبا
  والمائية الجديدة، وإعادة التكييف، وسحب رخص التشغيل من أجھزة تبريد المباني القديمة.
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  EUR.REF.48.DEM.06 -. وثيقة مشروع (يونيدو) 5

بالمئة من التمويل  40مدعوماً بـ  يجھازاً لتبريد المباني بالطرد المركز 12بالمئة من التكاليف من أجل استبدال  60المشروع ھذا يتضمن 
 100,000دوالر أمريكي)، والمساعدة التقنية ( 100,000وتكاليف إدارة األموال ( دوالر أمريكي)، 2,220,000المشترك للجھة النظيرة (

واألموال من أجل دوالر أمريكي)،  50,000من أجل تعزيز المبادرات المحلية الستبدال أجھزة تبريد المباني ( موالدوالر أمريكي)، واأل
عمل إقليمية في نھاية المشروع التدليلي من أجل تبادل المعلومات بشأن نتائج المشروع التدليلي مع بلدان أخرى في المنطقة.  حلقةتنظيم 

جھازاً لتبريد المباني وتحويلھا إلى مرحلة تدليلية بمبلغ ثالثة ماليين دةالر أمريكي وأن كوبا  20تھيئة  وكان االفتراض بأنه سيتّم إعادة
ً جھاز تبريد مباٍن إضافي 40ستتابع في وقت الحق التحويل وإعادة التھيئة لـ    في البلد بتكلفة مماثلة.قياً متب ا

عات المختارة للحصول على التزامھم من أجل التمويل المشترك. وفي حين أن لقد اتصلت وحدات األوزون الوطنية بمالكي مواقع المشرو
لالستبدال، وكان البعض اآلخر ما زال  ھمالبعض كانت لديھم األموال الالزمة، كانت لدى البعض اآلھر أموال غير كافية، فسحبت خطط

ً مناقشة النسبة  40والشركات مستعدة لتأمين  المئوية للتمويل المشترك. بحاجة لتخصيص األموال الضرورية لالستبدال. وقد تّمت أيضا
  بالمئة من التمويل المشترك.

  تتكوّن اآللية المالية من العناصر التالية:

  . استثمار الجھة النظيرة1
  . المساھمة العينية (وطنية)2
  . التمويل المشرتك الوطني بواسطة قرض أخضر من صندوق الطاقة3
  لي). التعاقد (الوطني والدو4
  ن المقّدمين (الئحة مرجعية)م. ضمان كفاءة استخدام الطاقة 5
  . التمويل المشترك الدولي بواسطة مرفق البيئة العالمية و/أو آلية التنمية النظيفة6
  . األموال من الصندوق المتعدد األطراف7
  

سنوات من االئتمان التجاري. ومع األخذ باالعتبار نسبة  بالمئة من الفوائد لفترة ثالث 14.5إن تحويالً واحداً يكلّف أحد المالكين قرابة 
ً باالعتبار بأن وفورات الطاقة قد تختلف بنسبة  8بالمئة، وتكاليف االئتمان  6.3التضّخم المنخفضة وقدرھا  بالمئة  50بالمئة، واألخذ أيضا

بالمئة على  15ّد بعيد من معّدل الّدين، وأن يصل إلى لالستثمار، أعلى إلى ح  )IRRمن حالة إلى أخرى، يكون معّدل العائدات الداخلي (
 17مباني لة تبريد ازاألقّل من أجل أن تكفي لتغطية المخاطرة االقتصادية. وبنوع خاص، في الحاالت حيث تكون مدة الحياة المتبقية ألجھ

  بكسب مردود مالي. يلوذات كفاءة استخدام الطاقة كف سنة وما فوق، وحده االستثمار في االستراتيجية العصرية

معادالً له. وال يُرّجح بأن المالكين، في  وم بسعر السوق أحسومن دون مشروع يكون معّدل العائدات الداخلي للتحويل أقّل من معدل نسبة ال
م مثل ھذه الحال سيولون األولوية الستبدال أجھزة تبريد المباني قبل استثمارات أخرى لھا معّدل عائد أعلى. وحتى في حاالت كفاءة استخدا

  ال يكاد يحقق تحصيل الدين.جھزة الجديدة لتبريد المباني، فإن معّدل العائد كيلوات/طن تبريد لأل 0.59 الطاقة األعلى مثل

مليون دوالر أمريكي تقريباً. وسيستخدم ھذا المبلغ إلنشاء  2.4ومن أجل استھالل مشروع التحويل، ينبغي طلب منحة أساسية قدرھا 
تقييم  شھراً سيجري 12كمشروع تدليلي. وبعد مرور فترة  تبريد المبانيمن أجھزة  12في المرحلة األولى تحويل  يمّول رأسمال دائر

ً للتقدير، سيجري استھال مرحلة ثانية يؤخذ فيھا باالعتبار تحويل  لالمشروع التجريبي للتأكد من نجاحه. فإذا تبيّن أن المشروع يعمل وفقا
  جھازاً آخر لتبريد المباني. 80

ً مثل  . والنھج Traneو Carrier و Grasso و Yorkإن يونيدو ستعّد صيغة التعاون مع صانعي أجھزة تبريد المباني األكبر حجما
ميع البلدان األوروبية. وسيعقد التشاور فوراً جاإلقليمي يُعطى بواسطة تعميم وشرح النتائج من المشروعات التدليلية واآللية المالية الوطنية ل

  بعد إجراء المشروعات التدليلية. 

ً في المشاركة بالمشروعات التدليلية لتبريد المبانيلقد تّم االتصال بممثلي الموّردين في المنطقة األوروبية. وقد أظھر جم ، يعھم اھتماما
) ESPCو"التعاقد على أداء وفورات الطاقة " ( تبريد المبانيوعرضوا خيارات عدة من إعطاء الحسومات إلى الخيارات الستئجار أجھزة 

مّما يعني تسديد تكلفة تبريد المباني على مدى سنوات عدة عن طريق تسديد تكلفة وفورات الطاقة. وفي حاالت كھذه تُطلب فيھا كفالة 
 10دعم وتأمين الكفالة، ألن معدالت الفائدة لمصارف بلدان البلقان ھي أعلى (أكثر من من مصرفية، يقترح أن تتمكن مؤسسة حكومية 

ث تطلب كفالة للرھن قيمتھا مضاعفة للقيمة الحقيقية. وستُعطى العروض الرسمية في ھذا السياق بواسطة عملية مناقصة بالمئة) ومن حي
  عامة بين المتنافسين التي يتّم االختيار بموجبھا. 
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ات الطاقة. والتعاقد يتوقع حصول وفورات طاقة كبيرة، ينبغي إنشاء نموذج شراء للتعاقد على أداء وفور في المشروعات الفرعية حيث
فاءة استخدام الطاقة وأنظمة من دون تكلفة مسبقة. كعلى أداء وفورات الطاقة يتيح للنشاط مرونة في شراء أجھزة تبريد مباٍن جديدة ذات 

تبريد المباني الجديدة ذات القدرة ألجھزة تبريد المباني القديمة. وبعد تركيب  )COPوفي البداية ينبغي إجراء قياس الستھالك الطاقة (
يسّدد الشاري للموّرد (أو لمتعھد شركات خدمة الطاقة)  المرتفعة على كفاءة استخدام الطاقة وقياس استھالك الطاقة في األجھزة الجديدة، 

  و.مستوى تكلفة وفورات الطاقة. ويجب أن يتحقق من القياسات فريق ثالث، وفي ھذه الحال خبير تعيّنه يونيد

تبريد المباني المتبقية، في محاولة الستعمال األموال من مرفق البيئة العالمية،  اسة استبدال أجھزة ياستناداً إلى نتائج المشروع، ستُعّد س
مكانيات أخرى للتمويل المشترك من وكاالت طاقة وطنية إوعلى وجه االحتمال، إعداد مشروع آلية تنمية نظيفة. وسوف تستكشف السياسة 

  أو صناديق وطنية لحفظ الطاقة مثل:

  صربيا والجبل األسود/ مركز كفاءة استخدام الطاقة، من ضمن وزارة التعدين والطاقة -

  الة الرومانية لحفظ الطاقة، من ضمن وزارة الصناعة والتجارةكرومانيا: الو -

  شركات خدمة الطاقة Hrvatska Elektroprivredaكرواتيا:  -

  طاقة، من ضمن وزارة االقتصادة الرمقدونيا: دائ-

  LAC.REF.47.DEM.36 -. وثيقة مشروع (يوئنديبي) 6

مرفق البيئة العالمية، بغية إتاحة إعداد مشروع  - لقد ُرفع طلب للموافقة على مرفق إعداد المشروعات وتطويرھا (ألف) إلى إدارة يوئنديبي 
). ويھدف المشروع إلى إزالة الحواجز 2006قفل في يونيو/حزيران يُ العالمية (لتمويل مرفق البيئة  3متوسط الحجم من ضمن شباك رقم 

استخدام الطاقة في أنظمة المباني ككّل.  ةمن وجه إنماء كفاءة استخدام الطاقة في المنطقة الكاريبية، مع تركيز خاص على تعزيز كفاء
ز على رسملة العائد من اآلليات المالية، والتوّصل إلى التمويل الذي من خالل التركيوبواسطة العمليات الخاصة لتخطّي الحواجز المالية، 

يتيح تقديم ضمانات قروض جزئية، وكذلك السياسة الملحقة، وبناء القدرة، واإلنماء المؤسسي وحواجز التوعية، يُقّدر بأن إسھام كفاءة 
أجھزة تبريد المباني تشكل جزءاً من أنظمة المباني، فإن تعزيز يرتفع بصورة جذرية. وبما أن  داستخدام الطاقة لرصيد الطاقة اإلقليمية ق

كفاءة استخدام الطاقة في ھذا المجال، بواسطة شراكة في سياق المشروع التدليلي للصندوق المتعدد األطراف، يشّكل خطوة أولى منطقية 
وأھداف اتفاقية األمم المتحدة لتلبية أھداف بروتوكول مونتريال  لبرنامج بناء الكفاءة اإلقليمية، كما يُعتمد لبناء التآزر بين األنشطة المتخذة

وإذا تبيّن أن التقديم ناجح، قد يتيح تمويل المشروع المتوسط الحجم معّدل تمويل مشترك  ).UNFCCCبتغيّر المناخ ( ةاإلدارية المتعلق
  طلب التمويل من شباك تدليل الصندوق المتعدد األطراف. ع، م1.1لغاية 

وقد التمس المشروع التدليلي العمل باالشتراك مع مركز تنسيق الصندوق االستئماني المواضيعي للطاقة التابع ليوئنديبي لحشد مبلغ 
  دوالر أمريكي لدعم جھود المرحلة التدليلية. 160,000

  SYR.REF.47.DEM.93 -. وثيقة مشروع (يونيدو) 7

من بالمئة  25أجھزة لتبريد المباني بالطرد المركزي بدعم  7لتبريد المباني والستبدال  أجھزة 4يشمل المشروع التكاليف إلعادة تھيئة 
يرة، واألموال لتعزيز المبادرات المحلية الستبدال أجھزة تبريد المباني لتنظيم حلقة عمل ظالمساعدة التقنية للتمويل المشترك للجھة الن

راً وجود آلية تمويل مستحدثة مكّونة من عنصر وطني بواسطة قروض خضراء، وأموال إقليمية في نھاية المشروع التدليلي. وقد كان منتظ
  من الصندوق المتعدد األطراف، ومساھمة عينية وكفاءة استخدام طاقة مضمونة من المقّدم. (كيف يتّم تحقيق التمويل؟)

  لقد كان منتظراً أن تكون اآللية المالية مؤلفة من:

  بالمئة 15. استثمار جھة نظيرة، 1
  بالمئة 10حلي أو دولي)، م. تعاقد (2

ل المالكون المساھمة نقداً في المشروع. وكان على وزارة الصحة ووزارة ضّ وفي غرب آسيا ليست العادة في الغالب في اتّجاه القروض ويف
  ال/إعادة تھيئة أجھزة تبريد المباني. الميزانية المطلوبة للتمويل المشترك الستبد 2007-2006تضّمنا في خطة أعمالھما لفترة  نالسايحة أ

بالمئة أو أن  10الدولية للموّردين. وكان متوقعاً أن يقدموا معّدل حسومات قدره  لقد تّم االتصال بالموّردين في البحرين ودبي كما بالمكاتب
م يكن خياراً صالحاً للتطبيق في غرب آسيا نظراً ليقّدموا خدمات تقنية مجانية. (ما الذي قدمه الموّردون؟). والتعاقد على أداء كفاءة الطاقة 

  ألسعار الكھرباء والطاقة.الذي يُمنح لعون المالي المرتفع معّدل ال
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  GLO.REF.47.DEM.265 -. وثيقة مشروع (البنك الدولي) 8

بالمئة) فيما  20ل مالية دولية (إن الھيكلية المالية لھذا المشروع مرتكزة على أربعة مصادر تمويل. وثالثة من ھذه المصادر ھي من وسائ
بالمئة). ويجب أن تحشد المبالغ من الصندوق المتعدد  80أن المصدر الرابع واألھم من ناحية المنظور المالي، ھو تمويل تجاري (

ي البلد التي تّم األطراف، ومرفق البيئة العالمية بواسطة صندوق ائتمان جامع، تُجعل منه التخصيصات الخاصة لمؤسسات الذروة المالية ف
ً ركة المحّددة ااختيارھا لھذه الغاية في البلدان المش ، والتي لديھا مجموعة كبيرة من أجھزة تبريد المباني المعتمدة على كلورو فلورو مسبقا

التي من خاللھا يؤمن طلب البلدان األصغر حجماً  )CAFIكربون وتخصيص واحد مجّمع لمؤسسة ذروة شاملة مالية واحدة أو الثنتين (
، بصفته الوكالة المنفذة سيدخل في اتفاقات على مستوى مؤسسات الذروة المالية ومؤسسات الذروة المالية بنك الدوليوغير المحددة. وال

، ستكون ھنالك حاجة للدخول في اتفاقات الشاملة في البلد، حسب طبيعة الوضع. وفي حال اتفاقات مستوى مؤسسات الذروة المالية في البلد
ً للمعاھدات والبروتوكوالت، والمانحين المسندين  ةمتوازية مع حكومات البلدان المعنية، التي تكون المتلقية النظري ألموال المنحة، وفقا

في البلد في كّل من الحاالت.  بآخرين للمستفيدين النھائيين، ومالكي أجھزة تبريد المباني، من خالل وساطة مؤسسات الذروة المالية
  وسيدخل البلد و/أو مؤسسة الذروة االلية في البلد، فضالً عن ذلك، في اتفاق شراء مع صندوٍق لتمويل الكربون.

وھذا الصندوق سوق يشتري تخفيضات االنبعاثات المسموح بھا التي تولّدھا استبداالت أجھزة تبريد المباني. وسوف تستخدم المنح من 
بالنسبة ويُقّدم زائد التكاليف اإلدارية إلدارة البرامج.  فق المتعدد األطراف ومرفق البيئة العالمية، لتمويل منتج الحفز الذي سوالصندو

جھزة تبريد المباني، فيما أللبلدان المسبقة التعيين، ستدخل حكومة البلد أو مؤسسة الذروة االلية في البلد، في اتفاقات مشروعات مع مالكي 
  المعيّنة في اتفاقات مشروعات مع مالكي أجھزة تبريد المباني.غير ل مؤسسة الذروة الشاملة المعنية بالنسبة للبلدان المشتركة تدخ
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ANNEX III – List of Acronyms 
 
CAFIs  Country Apex Financial Institutions 
CER  Certified Emission Reduction 
CDM  Clean Development Mechanism (GEF) 
COP  Coefficient of performance (chillers) 
ERPA  Emission Reduction Purchase Agreement (WB) 
ESCOs  Energy Service Companies 
FIs  Financial Intermediaries 
GAFIs  Global Apex Financial Institutions 
GEF  Global Environment Facility 
IA  Implementing Agency (UNEP, UNDP, UNIDO, WB) 
IBRD  International bank for Reconstruction and Development (World Bank) 
LAC  Latin America and the Caribbean 
LVCs  Low Volume Consuming countries 
MLF  Montreal Protocol’s Multilateral Fund 
MLFS  Multilateral Fund Secretariat 
MOP  Meeting of the Parties (to the Montreal protocol) 
MP  Montreal Protocol 
MT  Metric Tonnes 
NOU  National Ozone Unit 
NPP  National Phase-out plan 
ODA  Official Development Assistance 
ODS  Ozone depleting substances 
OEWG Open-Ended Working Group meeting (OEWG) 
O&M  Operating and maintenance  
PMU  Programme management unit 
RAF  Resource Allocation Framework (GEF) 
SMEs  Small and medium size enterprises 
TA  technical assistance (projects) 
TEAP   Technology and Economic Assessment Panel  
TPMP  Terminal Phase-out Management Plan 
UNDP  United Nations Development programme 
UNEP  United Nations Environment Programme 
UNIDO  United Nations Industrial Development Organization 
VCS  Voluntary Carbon Standard 
WB  World Bank 
 
 




