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 الخلفية
   

جھزة التبريد المبينة أل يةتدليلال مشروعاتالللجنة التنفيذية تناول دراسة حول معايير وأساليب  46االجتماع الـ .1
من االجتماع  XIV/13مقرر، والتي تم تحضيرھا وفقا للUNEP/OzL.Pro/ExCom/46/37في الوثيقة 

     .للجنة التنفيذية 45الجتماع الـ) د( 45/4 مقررالسادس عشر لألطراف وال

 مشروعاتمليون دوالر أمريكي ل15,2تمويل بقيمة  نافذةعقب المناقشات، قررت اللجنة التنفيذية استغالل  .2
 .نافذةلك اللت مشروعاتتدليلية إضافية في القطاع الفرعي ألجھزة التبريد، وللطلب من الوكاالت تحضير وتقديم 

للجنة التنفيذية حول  47األمانة رفع تقرير إلى االجتماع الـمن  ، فقد طلب46/33 قررمجزء من الكو ،كما أنه
  .خالل التحضير للمشروع وأي تغييرات في أو تعديالت على المعايير واألساليب كتسبةالخبرات الم

المتحدة للتنمية  منظمة األممو ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائيتم تلقي ما مجموعه سبعة عشر مشروعا تدليليا من  .3
 االقتراحات والتقييم الذي تم عمله مبين في الوثيقة .دولة 17في  لتنفيذھا، والبنك الدولي وكندا الصناعية

وتقترح على ذلك األساس إجراء تعديالت  كتسبةالمتنظر ھذه الوثيقة، وكما ھو مفروض، في الخبرات . 47/21
  .التمويل نافذةضمن  التدليلية ألجھزة التبريد مشروعاتعلى ظروف ال

قترحات مالخبرات العامة وتركز على قضايا معينة محددة خالل مراجعة من تبدأ الوثيقة بوصف لعدد  .4
وتتعلق ھذه القضايا باختيار الدول، والموارد الخارجية واألنشطة غير  .التدليلية ألجھزة التبريد مشروعاتال

ظرة عامة على قضايا تتعلق بالسياسة العامة ذات صلة تختتم الوثيقة بن .االستثمارية والمسائل الفنية
 مشروعاتومجموعة من التوصيات للنظر فيھا من قبل اللجنة التنفيذية، بما فيھا حول عدد ال مشروعاتبال

 .المطروحة للموافقة عليھا

 
 الخبرات العامة

 
 مشروعاتسبة للتحضير للتحضير منھجيات منا 46/33مقررتم الطلب من الوكاالت المنفذة والثنائية في ال .5

 2005أيلول /آب وسبتمبر/وتم إبالغ األمانة من قبل الوكاالت في أغسطس .ذاتھا مشروعاتوكذلك للتحضير لل
وقد غطت قائمة  .بشأن الطبيعة العامة للتحضيرات الجارية، والدول التي يتم تنفيذ التحضير للمشروع من أجلھا

 .محتملة في أفريقيا مشروعاتر من عشرين بلدا، بما في ذلك ثالثة المخطط لھا في ذلك الوقت أكث مشروعاتال
أيلول /ومنذ سبتمبر .مشروعاتبعض المؤشرات على المنھجية للتحضير لل 46قدم البنك الدولي قبل االجتماع الـ

ة وأرسلت منظم .طريقتھاقش عددا من المسودات المفصلة للمنھجيات ونا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أرسل
وفي جميع الحاالت، وفرت األمانة تعليقات  .مخططا عاما لمقترحات المشروع األمم المتحدة للتنمية الصناعية

  .واقتراحات

المعنيين وكافة الوكاالت  ھافي ا، دع2005أيلول /سبتمبر 27نظم البنك الدولي ورشة عمل في واشنطن في  .6
في ورشة العمل، والتي  ألمم المتحدة للتنمية الصناعيةوقد شاركت جميع الوكاالت باستثناء منظمة ا .المنفذة

عالمية ومرفق البيئة الحضرھا أيضا خبراء من الدول النامية، والصناعة، واالتحادات، وبنوك الصادرات 
(GEF) أثبتت ورشة العمل أنھا منتدى ممتاز لتبادل وجھات  .ووحدة تمويل الكربون في البنك الدولي وغيرھا

في القطاع الفرعي  مشروعاتنقاش حول إمكانيات التمويل، والحاجات الفنية وقضايا شبيھة بھا للالنظر ولفتح ال
استغلت األمانة الفرصة للدخول في مناقشات ثنائية في اليوم التالي، حيثما لزم األمر؛ وتم عقد  .ألجھزة التبريد

  .والبنك الدولي م المتحدة للبيئةبرنامج األمو مثل ھذه االجتماعات مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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تشرين األول، فھما ممتازا /أكتوبر 14، والتي تم استالمھا في اتعوأظھرت النسخ األولى من مقترحات المشر .7
وقد نجحت جميع الدول في حشد مجموعات  .لحجم وظروف القطاع الفرعي ألجھزة التبريد في الدول المعنية

وقد اختار  .ظفي بروتوكول مونتلایر وذلك في وقت قصير جداالعمل ضمن منظمتھا بمشاركة تخطت مو
عددا كبيرا من الخبراء في عدد من الدول  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
ؤسسات في مناقشات مكثفة مع م برنامج األمم المتحدة اإلنمائيدخل البنك الدولي و  .لتجميع بيانات فنية مفصلة

حددت   .مناھج مبتكرة لقطاع أجھزة التبريد في عدد من الدول ت ھاتان الوكالتانتمويل مشترك محتملة، وطور
قدمت جميع  .حكومة كندا تقنيات مجدية وجديدة للقطاع، وعملت على تمويل مشترك ثنائي لمشروع واحد

التعبير عن رأيھا بأن النتائج التي وتود األمانة  .مفصلة مع بيانات مفصلة وعاتالوكاالت مقترحات مشار
حصلتھا جميع الوكاالت، المنفذة والثنائية على حد سواء، ضمن ھذا اإلطار الزمني القصير جدا وبمنھج 

  .اإليجابي العترافرض وجديد ھي محل إعجاب وتستحق امستع

فقد تبين أن كل وكالة  .مسبقاوفر تقييم المقترحات فھما أفضل بكثير لقطاع أجھزة التبريد أكثر مما كان معروفا  .8
وقد أقرت جميع الوكاالت في معظم المقترحات بأن الھدف  .المقترحة مشروعاتقد طورت منھجيتھا الفريدة لل

واستبدالھا بأنظمة تقدم  CFCأجھزة التبريد المعتمدة على  التخلص منالتدليلية ھو تسريع  مشروعاتمن ال
إلى كما أنه في الخطوة الثانية، فإن ھذه المزايا اإلضافية يجب أن تدفع  .مزايا إضافية، وتوفر في الطاقة طبعا

عندما ال يتم توفير تمويل من وذلك حتى  CFCاستبدال أو تحويل أجھزة التبريد األخرى المعتمدة على 
  .الصندوق متعدد األطراف

ية بين سيناريو خط األساس لعدد من الدول الفرق في التكاليف السنو برنامج األمم المتحدة اإلنمائيل حلّ  .9
واستعمال أجھزة التبريد الجديدة بصورة منفصلة لكل من القطاعين العام والخاص، وفي الكثير من الحاالت 

تم تحديد مصادر عديدة من التمويل لجسر  .في ھذه القطاعات األطراف ومرة أخرى بالتمييز ما بين مختلف
، وكذلك احتماالت عالميةدوق متعدد األطراف، ومرفق البيئة الالھوة، منھا في إحدى الحاالت تمويل من الصن

منظمة األمم اقترحت  ).بالتنازل عن ضرائب االستيراد وتوفير قروض أرخص وغير ذلك(تمويل محددة بدول 
منھجا يتم فيه دفع الموارد الخارجية بصورة مباشرة من قبل مالكي المعدات، وبصورة  المتحدة للتنمية الصناعية

من خمس دول، باھتمام  اقترح البنك الدولي مشروعا عالميا بدءاً  .ة من خالل منظومة قروض لدول محددةجزئي
يھدف المشروع إلى  .صريح بعدد من الدول اإلضافية واحتمال انضمام المزيد من الدول في مرحلة الحقة

ة التبريد في العالم، من أجھز% 30مكن على أساس أسلوب األولوية الفورية لقرابة تخلص متحقيق أقصى 
  .وتمويل الكربون عالميةمرفق البيئة الباستعمال موارد خارجية كبيرة من 

ويمكن حل مسائل  .أن المعلومات الفنية المتوفرة كانت جيدة جدا وكافية مشروعاتأظھر تحليل مقترحات ال .10
جية ھو الشرط األكثر صعوبة، وقد تبين أن توفر الموارد الخار .الكلفة في مناقشات بين الوكاالت واألمانة

لذا فإن األمانة يمكنھا أن توصي في ھذه  .مشروعاتوتحديدا نظرا لإلطار الزمني القصير جدا للتحضير لل
وبالنسبة الجتماع اللجنة  .التمويل نافذةالمرحلة بموافقات تصل إلى جزء من إجمالي التمويل فقط وذلك ضمن 

  .لوية للتمويل بين المقترحات المختلفةالتنفيذية ھذا تبين عدم ضرورة وضع أو
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 مسائل متعلقة باختيار الدول
 

عددا من المعايير، تضمنت أھمية القطاع  46/33 مقرر، حدد المشروعاتيات محتملة للووللسماح لوضع أول .11
تم  CFCالفرعي ألجھزة التبريد بالنسبة المتثال البلد، والذي ُيعبر عنه بحصة ھذا القطاع في آخر استھالك لـ

 CFCلھا من حيث استھالك  مشروعاتيقدم الجدول أدناه مقارنة بين الدول المختلفة التي تم تقديم ال .التبليغ عنه
، إلى أن األرقام المبينة في 47/21 وتجدر المالحظة، كما جاء في الوثيقة .في القطاع الفرعي ألجھزة التبريد

 كما ھي مبين من قبل 5جھزة التبريد في دول المادة الجدول التالي ھي على أساس متوسط معدل التسرب أل
  .أجھزة التبريد فرقة عملفي تقرير  فريق التقييم التقني واالقتصادي

أحدث ألجھزة التبريد كحصة من  CFCاستھالك  المشروع اإلقليمي  البلد
 )2004(استھالك 

 %19.8شرق أوروباجمھورية مقدونيا اليوغسالفية سابقا
 %13.9ريبيالكاجامايكا
 %5.0 -البرازيل
جنوب و جنوب /عالمي ماليزيا

شرق آسيا
4.5% 

 %4.1غرب آسياالبحرين
 %3.6شرق أوروباكرواتيا
جنوب و جنوب  /عالمي الھند

شرق آسيا
3.5% 

 %3.4 -كوبا
جنوب و جنوب  /عالمي إندونيسيا

شرق آسيا
1.4% 

جنوب و جنوب  /عالمي الفلبين
شرق آسيا

1.0% 

 %0.9شرق أوروبا صربيا والجبل األسود
 %0.6الكاريبي داد وتوباغويترين

جنوب و جنوب  /عالمي الصين
شرق آسيا

0.6% 

 %0.5 -مبيالوكو
 %0.4شرق أوروبارومانيا
 %0.3غرب آسياسوريا

 %0.1الكاريبي يةنيكيجمھورية الدومال
 %1.61   )ميثرالوغ(معدل 

 
التمويل لھذا االجتماع تبين أنھا كافية للموافقات المحتملة، فلم تكن ھناك حاجة إلى  ذةنافوحيث أن الموارد ل .12

لكن البيانات مع ذلك تقدم نظرة  .مشروعاتاستعمال حصة االستھالك بغرض وضع أسلوب أولويات بين ال
  .عامة مثيرة على مدى اختالف التأثير

، فقد ترغب اللجنة التنفيذية نافذةل المتوفر ضمن المستقبلية تتعدى التموي مشروعاتل عروض ةوفي حال أي .13
بالتفكير اآلن في التعبير عن تفضيلھا للدول على أساس مستوى معين من االستھالك في القطاع الفرعي ألجھزة 

 .بلدا، فإنه يمكن النظر إلى المعلومات على أنھا تمثل الواقع 17وحيث أن البيانات المعقولة متوفرة عن  .التبريد
وحيث  .17في أجھزة التبريد في ھذه البلدان الـ CFCد يكون المؤشر ھو متوسط قيمة الحصة من استھالك وق
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، فقد يكون المعدل الحسابي مضلال فقد يضر كثيرا 200أنه وجد أن الحصة األدنى دون المستوى األعلى بعامل 
رثمي، حيث يتجنب ھذه المسألة الوغفبدال منه، يقترح استعمال معدل  .في تمثيل الدول ذات الحصة المتدنية

  .%1,61فيكون المعدل الناتج ھو   .بصورة كبيرة

عن رغبة قوية في العدالة بين المناطق، وحددت أربع مناطق لھذا 46/33 ھا رقممقررعّبرت اللجنة التنفيذية في  .14
للمؤشرات التي تلقتھا  وخالفا .بين المناطق وقت التقديم فقط مشروعاتوقد ُعرف التوزيع النھائي لل  .الغرض

وعليه فقد تضررت أفريقيا جدا في  .الوكاالت، فقد أخفقت عدد من المقترحات، وبالذات ألفريقيا، في التحقق
  .، كما يبين الجدول أدناهمشروعاتالتمثيل في مقترحات ال

الموافق  مشروعاتال المنطقة
 عليھا سابقا

 مشروعاتطلبات ال
 الحالية

 اإلجمالي

 6 5 1 جنوب آسياشرق آسيا و
 8 6 2غرب آسيا ووسط آسيا وشرق أوروبا

 1 0 1أفريقيا
 7 6 (*1+) 1 أمريكا الالتينية والكاريبي؛

 
الوطنية لنشاط أجھزة التبريد مع البنك الدولي كوكالة  التخلصطلبا لتخصيص تمويل ضمن خطة  47قدمت األرجنتين إلى االجتماع الـ*

   .منفذة
 

لذا فقد ترغب اللجنة  .صية بالموافقة، فقد تتضرر منطقة شرق آسيا وجنوب آسيا بشدة في التمثيلاستنادا إلى التو .15
  .من ھاتين المنطقتين مشروعاتالتنفيذية بالتفكير في التعبير عن تفضيل لل

تدليلية ألجھزة التبريد، إال أن أربعا منھا مذكورة  مشروعاتومع أن ھناك ست دول فقط تلقت إلى اآلن  .16
مذكورة في مقترح البنك الدولي على ) األرجنتين والمكسيك وتركيا(ثالث منھا  .في وثائق المشروع ةفيدكمست
ً أن منظمة األمم المتحدة للتنمية في مشروع ) سوريا(في االنضمام إلى المشروع، واحدة منھا ھا أبدت إھتماما

 مشروعاتتعبير عن تفضيل متدن لمزيد من الوقد ترغب اللجنة التنفيذية في التفكير في ال .لغرب آسيا الصناعية
أو قيد  مشروعاتتدليلية ألجھزة التبريد وكانت إما أكملت ھذه ال مشروعاتمن بلدان تلقت مسبقا تمويال ل

  .تنفيذھا

تدليلية على أساس إقليمي للسماح ألكبر  مشروعاتعلى تقديم 46/33مقررشجعت اللجنة التنفيذية الوكاالت في ال .17
لكن  .منھا ُسميت إما إقليمية أو عالمية ةالسبعة المقدمة، أربع مشروعاتومن ال .االنضمامبالدول  عدد ممكن من

مزيد من لبين األنشطة في البلدان وال تسمح قليلة روابط ديھا اإلقليمية ل مشروعاتاألمانة وجدت أن معظم ال
ً المشروع الوحيد الذي كان فيه التمويل بين  .النضمام بسھولةباالدول  أو كان بإمكان بلدان أخرى /و البلدان مرنا

المتبقية  مشروعاتلل .تبديل مبردات المباني المقدم من قبل البنك الدوليلاالنضمام بسھولة أكثر ھو مشروع 
  .غير االستثمارية، لكنھا ال تنص على توسيع عدد البلدان المغطاة خالل مرحلة التنفيذ اإلقليمية بعض األنشطة

18.  ُ  صعب جداً يكون من ال قد اإلقليمية التي تسمح بمثل ھذا التوسيع على أساس الدول مشروعاتالقر بأن وقد أ
حدد البنك الدولي في  .تجھيزھا، بسبب حاجتھا إلى آلية محددة مسبقا لتخصيص التمويل على أساس الحصص

لذا  .موارد خارجية مقترحه منھج األولوية حسب تاريخ الطلب؛ ويمكن استعمال مناھج أخرى بالذات بدمجھا مع
تسمح، كحد أدنى، بتخصيص مرن ألموال  مشروعاتاإلقليمية ك مشروعاتفقد تفكر اللجنة التنفيذية في تحديد ال

 االستثمار ھذه التي أسھم فيھا الصندوق متعدد األطراف بين الدول المعنية، ولديھا آلية توزيع محددة، ويمكنھا
إقليمية مثل  مشروعاتترغب اللجنة التنفيذية أيضا بالتعبير عن تفضيل ل وقد .تقبل بلدان إضافية من المنطقة أن
   .ھذه
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 مسائل متعلقة بالموارد الخارجية

 
يمكن تقليدھا في بلدان أخرى  مشروعاتبأن تقدم الوكاالت مقترحات  46/33 ھامقررطلبت اللجنة التنفيذية في  .19

في المستقبل من خالل استعمال موارد خارجة عن لبيان مرونة وأساليب لتبديل أجھزة التبريد المركزية 
  .الصندوق متعدد األطراف

استعملت الموارد الخارجية أيضا من أجل تمويل أنشطة خارج نطاق ھذه  مشروعاتوحيث أن عددا من ال .20
واستعملت ھذه المستويات المعدلة في  .، فقد تم احتساب مستويات معدلة من الموارد الخارجيةمشروعاتال

باستعمال المستويات  .يمكن النظر فيھا في مشروع تبديل مبردات ممول من الصندوق متعدد األطرافأنشطة 
  .كأساس، فإن الموارد الخارجية مبينة في الجدول التالي ھذه المعدلة

الموارد الخارجية  المنطقة/البلد
  )المعدلة(

 دوالر أمريكي

من ) المعدلة(حصة الموارد الخارجية 
 جماليةكلفة المشروع اإل

%20,13  252.000          البرازيل
%27,90  416.175           شرق آوروبا

%29,41  410.125          كوبا
%40,83  690.000          الكاريبي
%41,35  705.000          كولمبيا

%82,35  70.000.000     المباني مبرداتتبديل العالمي ل مشروعال
غير منطبقمنطبق غيرياغرب آس
%31,92  4.494.660         *المعدل

 
  مبردات المبانيتبديل ل مشروع العالميالمع عدم األخذ في الحسبان مشروع غرب آسيا و* 
 

 أيا من المقترحاتم يصل سوى مقترح المشروع من البنك الدولي، حيث الموارد الخارجية غير مؤكدة حاليا، فل .21
معدل كلفة المشروع المغطى بموارد  .الموارد الخارجية، مما يشكل تمويال متوازنا من% 50إلى مستوى 
من % 30وعلى أساس ما يبدو قابال لإلنجاز، فإن اللجنة التنفيذية قد تنظر في تحديد  .تقريبا% 30خارجية ھو 

 .الموارد الخارجية كمستوى أدنى إلجمالي تمويل المشروع

، وتتضمن الصندوق متعدد األطراف، مشروعاتة عن اليبطريقتين، خارجيمكن تحديد الموارد الخارجية  .22
وفي حين أن األخير يعني أن طرفا ثالثا  .ة فقط عن الصندوق متعدد األطرافيوالوكالة والمستفيد، أو خارج

وال  .الدول المستفيدة حصريا ىحدإوفره تسيوفر تمويال مشتركا، فإن األول سيتضمن أيضا تمويال محتمال 
لشرق أوروبا وغرب آسيا التزام  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةد لكال المشروعين المقدمين من قبل يوج

وقد فھمت األمانة أن على  .الدول المستفيدة فقط ىبتمويل من طرف ثالث، مما يبين وجود تمويل من أحد
، والمقترح لشرق مقرريح لللكن ھذا ليس المتطلب الصر  .الوكاالت محاولة سحب موارد من طرف ثالث

كما ورد في  46/33 مقرروللمستقبل، واستنادا إلى نية ال. 46/33 مقررأوروبا، كما تقدم، متساوق مع شروط ال
، فقد ترغب اللجنة التنفيذية في توضيح الموارد الخارجية التي سيتم توفيرھا لتتضمن تمويال من 19الفقرة 

  .األطراف والمستفيد المباشرطرف ثالث من جھة غير الصندوق متعدد 

  :، تم اقتراح تمويل مشترك من خمس مصادر مختلفةمشروعاتفي مقترحات ال .23

 مبردات المبانيتبديل ل العالمي مشروعالكمصدر لتمويل  عالميةمرفق البيئة ال اقترح )أ (
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 مبيا ومنطقة الكاريبي؛وفي البرازيل، وكول مشروعاتو

 ؛المبانيجھزة تبريد المي ألالع مشروعلتم اقتراح تمويل الكربون ل )ب (

 الكھرباء لمشروع في البرازيل؛خدمة تم اقتراح أموال من شركات  )ج (

  اقترح أخذ تمويل من الوكالة الكندية للعون اإلنمائي لمشروع في كوبا؛ و )د (

 .للكاريبي وكوبا برنامج األمم المتحدة اإلنمائيل تمويل من األموال الداخلية )ه (

مرفق البيئة منح يو .وبرامج تحمي البيئة العالمية مشروعاتلدول النامية في تمويل ا ةمرفق البيئة العالميساعد ي .24
 2005 تشرين األول/وفي أكتوبر .المتعلقة بتغير المناخ إلى جانب مواضيع أخرى مشروعاتدعما لل ةالعالمي

ا لتمويل تحضير مفھوما لمشروع وطلب برنامج األمم المتحدة اإلنمائيمن  ةمرفق البيئة العالميتلقت أمانة 
 من أمريكي دوالر 250.000تطلب خطة التمويل لمقترح البرازيل  .في البرازيل المباني مشروع أجھزة تبريد
من الصندوق متعدد  أمريكي مليون دوالر 1لتحضير المشروع وتطويره، تضمنت  ةمرفق البيئة العالمي

سوى   .ةمرفق البيئة العالميمن  أمريكي والرمليون د 20-5األطراف وطلب تمويل الحق بقيمة تتراوح ما بين 
برنامج األمم من  المباني أية مقترحات ألجھزة تبريد ةمرفق البيئة العالميمقترح البرازيل، لم تتلقى أمانة 

والوكاالت بخصوص  ةمرفق البيئة العالميأو البنك الدولي، ولم تتم مناقشة رسمية بين أمانة  المتحدة اإلنمائي
 .أخرى مباني زة تبريدمقترحات أجھ

 مشروعاتفي ال" قائمة االحتياط"سوف تضعه على  ةمرفق البيئة العالميوبالنسبة لمقترح البرازيل، فإن أمانة  .25
) فترة التعويض الحالية، إلى منتصف السنة القادمة( 3-ةمرفق البيئة العالميالتي سوف ينظر فيھا للتمويل خالل 

جارية، ولن تنتھي قبل  4-ةمرفق البيئة العالميھذا وال تزال مفاوضات تعويض  .فقط إذا توفرت موارد كافية
، فإنه يتم حاليا تطوير مقترحات المشروع لكولمبيا والكاريبي برنامج األمم المتحدة اإلنمائيلووفقا . 2005نھاية 

     .خالل ھذه السنة 3-ةمرفق البيئة العالميوسيتم تقديمھا للتمويل ضمن 

ويل الكربون ھي وحدة تابعة للبنك الدولي تشتري حقوق انبعاث الكربون ضمن آلية التنمية النظيفة إن وحدة تم .26
ً تصدر حقوق االنبعاث ھذه  .لبروتوكول كيوتو على أساس مدخرات الطاقة المقاسة فعليا من خالل مثال  الحقا

 .بتوليد الطاقة المرتبطلكربون والتخفيض المصاحب في انبعاثات ثاني أكسيد ا المباني تحويالت أجھزة تبريد
وفي حين  .حاليا ال توجد منھجية لقياس مدخرات الطاقة، وتطوير مثل ھذه المنھجية والموافقة عليھا يھدر الوقت

مية النظيفة لبروتوكول كيوتو قد يكون طريقة ممتازة فعال لتسديد االستثمارات في تنأن التمويل من خالل آلية ال
الظروف الممكنة من ذلك مثل االتفاق الرئيس على تمويل مدخرات طاقة باستھالك  قطاع التبريد، إال أن

منخفض، واالفتقار إلى منھجية القياس تمنع ھذه األداة من اعتبارھا مصدرا محتمال للتمويل المشترك في الوقت 
  .الحالي

 .في صناديق ادخار الطاقة دورة رأسمالھامن المساھمة في حصة بالكھرباء خدمة شركات  ُتلزم في البرازيل،  .27
وحتى تاريخ كتابة ھذه  .أشارت البرازيل إلى أن واحدة من ھذه الصناديق مستعد للمساھمة في ھذا المشروع

ومثل ھذه المساھمة قد تشكل التمويل المشترك  .الوثيقة، ال تزال الوثائق المكتوبة حول وضع التمويل عالقة
  .مشروعاتي من الالوطني الوحيد أل) الخامسةدول المادة (

 ه، وقد عبر عن استعداد (TTF)لمواضيع الطاقة داخليا صندوقا ائتمانيا برنامج األمم المتحدة اإلنمائيشغل ي .28
  .مشروعاتبعض الصالح موارد إضافية لبللمساھمة 
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 كنولوجيتمبادرة استثمار  (TEAM) تكنولوجياالفي ميدان المبكر  العمل الكندي الخاص بتدابير برنامجاليعتبر  .29
وعات مشارھذا البرنامج يدعم  .متعدد الدوائر تم تأسيسه ضمن خطة عمل تغير المناخ التابعة للحكومة الفدرالية

وقد تم تحضير مالحظة  .الدفيئة محليا ودوليا اتالتي تخفف من انبعاث الغاز التكنولوجيامصممة لتنمية 
بصفة ھذا البرنامج طلب ل وان النظر .لھذا البرنامجالتنفيذية مفاھيمية من قبل بيئة كندا للنظر فيھا من قبل الھيئة 

وقد أشارت كندا   .تدليليالمشروع المن جھة حكومة كندا باتجاه تنفيذ  أمريكي دوالر 850.000يرفع  ناجحة قد
     .للجنة التنفيذية 47قبل االجتماع الـ TEAMبرنامج إلى أنھا تتوقع ردا مبدئيا من 

متوفرة في جميع الحاالت كافية لتصنيف احتمالية التمويل، بانتظار تقديم معلومات مكتوبة عن تبدو المعلومات ال .30
وستبلغ األمانة اللجنة التنفيذية خالل االجتماع المقبل عن أية تطورات جديدة بخصوص الموارد  .الوضع الحالي
 .المباني أجھزة تبريد مشروعاتالخارجية ل

بما فيه (اإلجمالي  مويل المشتركالت تمويل النظير المنطقة/البلد
) تمويل النظير

 بالدوالر األمريكي
المستوى 
بالدوالر 
األمريكي

المستوى  المصدر
بالدوالر 
األمريكي

 ***التصنيف

 البرازيل
(115.005)* 

    
GEF PDF140.000   مجموعةIIa  

 367.005  
ESCO 112.000   المجموعةIV 

  III  1.284.960المجموعة   GEF MSP 705.000 *(579.960)  مبياوكول

 الكاريبي
 (44.199)* 

    
GEF MSP 408.284   المجموعةIII 

 517.809  
UNDP TTF 65.325   المجموعةII 

  كوبا
-  TEAM المجموعة   370.125 كنداIII 

 410.125  
    UNDP TTF 40.000   المجموعةII 

  -  غير متوفر  -  -غير متوفر  غرب آسيا
  416.175  غير متوفر  -  -  416.175 شرق آوروبا

العالمي مشروع ال
 تبديل أجھزة تبريدل

 المباني
 غير متوفر

GEF FS 70.000.000  المجموعةV 
 152.000.000  

 Vالمجموعة  82.000.000 تمويل الكربون
  1.155.339 **:اإلجمالي

  
 1.840.735  

  
 2.996.074  

  499.346   306.789   192.557  *المعدل
 .لم ُيذكر تمويل النظير في المقترح، لكنه موجود في حال استعمال نفس التعريفات لغرب آسيا وشرق أوروبا* 

  المباني تبديل أجھزة تبريدالعالمي ل مشروعالغرب آسيا و مشروعاتمحسوب بدون ** 
الموارد الخارجية الموافق  :UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/21/Add.1 :Iثيقة مخصصات المجموعة كما ھي مبينة في الو*** 
؛ .ال يوجد توضيح :IIb؛ توضيح الحالة المفضلة؛ الثانية IIa :الموارد الخارجية المتاحة والتي يمكن الوصول إليھا، الطلب مقدم II؛ عليھا

III ؛ ديم طلب بعدالموارد الخارجية المتاحة والتي يمكن الوصول إليھا، لم يتم تقIIIa ؛ توضيح الفرص المفضلةIIIb::  لم يتم تقديم
توافر وإمكانية وصول غير أكيدتين  V؛ الموارد الخارجية المتاحة، إمكانية الوصول غير واضحة، لم يتم تقديم طلب بعد :IV؛ توضيح 

 .ال توجد موارد خارجية متوقعة :VI؛ للموارد الخارجية، لم يتم تقديم تطبيق بعد
 
الذي قدمه المباني  مبرداتتبديل العالمي ل لمشروعلما ھو مبين في الجدول أعاله، فإن توفر الموارد الخارجية ك

-ةمرفق البيئة العالميال يمكن تقديم المشروع بعد ضمن  .البنك الدولي غير مؤكد حاليا، واإلتاحة غير معروفة أيضا
بعد، ويحتمل أن يتضمن إطارا لتخصيص المورد  4-ةيمرفق البيئة العالمولم يتم التقرير بشأن تعويض . 3

لذا فال يمكن التوصية بالموافقة على المشروع في ھذه   .اإلقليمية والعالمية مشروعاتبمخصص صغير فقط لل
واألمانة اتفقتا على أن المشروع في غرب آسيا سيظل  كما أن منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية .المرحلة

لكال الدولتين لم يتحقق بعد حتى وقت ) من النظير(ومات فقط في الوثائق، حيث أن التمويل الخارجي ألغراض المعل
  .كتابة ھذه الوثيقة
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 األنشطة غير االستثمارية

 
على الطلب من اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف  XVI/13 مقررلل ااألطراف في االجتماع وفق تاتفق .31

 التخلصمن  5من المادة  1ل لزيادة وعي المستخدم في البلدان التي تعمل وفق الفقرة لنظر في أعمال التمويا
فيھا، ولمساعدة الحكومات وصناع  المبانيالوشيك والخيارات التي يمكن توفرھا للتعامل مع أجھزة تبريد 

  .مقررال

تدليلية ألجھزة  مشروعاتبفي الدول التي تقوم  :الوعي واألنشطة غير االستثمارية ضرورية على مستويين ھما .32
، وبالطريقة المحدودة لتمكين )وحيثما كان منطبقا، لقلة الموارد األخرى(لضمان نجاحھا  المباني تبريد

لذلك  دعا بمجملھا كما  CFC المباني القائمة على االستراتيجية العامة إلدارة القطاع الفرعي ألجھزة تبريد
رھا للحكومات والمستخدمين للتعامل مع أجھزة التبريد لديھم، والتي والخيارات التي يمكن توف. 46/33 مقررال

  .التدليلية، بحاجة إلى التواصل الدولي بشأنھا، بما يشكل مستوى ثان ألنشطة التوعية مشروعاتھي نتيجة لل

يل اتفقت األمانة والوكاالت على الحد من التمو .تبين أن مستوى األنشطة المطلوب على أساس وطني ھام جدا .33
اإلقليمية لھذه الجولة من  مشروعاتمن ال% 20من دورة رأس المال للدولة الواحدة و% 15عند مستوى 

  .أمرا ممكنا% 15و% 10كما يبدو زيادة تخفيض ھذه الحدود إلى  .العروض

، نفذت اللجنة التنفيذية الھدف من اجتماع األطراف المتمثل في ضمان أن المستخدمين 33/46 مقررفي ال .34
تقديم مقترح مشروع  برنامج األمم المتحدة للبيئةانھم الحصول على المعلومات والخبرة، وذلك بالطلب من بإمك

بخصوص المعلومات ذات الصلة، والنشر وأنشطة التوعية على المستوى العالمي بھدف نشر الخبرة المكتسبة 
  .التدليلية عالميا مشروعاتفي ال

م مقترح مشروع، تمت مراجعته من قبل األمانة على أساس ما ذكر أعاله قدّ و برنامج األمم المتحدة للبيئةأعّد  .35
إلى أن المشروع، وحسب ما  برنامج األمم المتحدة للبيئةوقد استرعت األمانة انتباه . 46/33مقررفي جزء من ال

لى ھذا ع. 46/33مقررھو مقدم، يبدو واسع النطاق وليس موجھا بصورة معينة إلى المتطلبات المحددة في ال
ونظرا  .بمراجعة مقترح المشروع وفقا لذلك برنامج األمم المتحدة للبيئةقوم ياألساس، أوصت األمانة بأن 

   .48لإلطار الزمني فإن ھذا األمر يستلزم تقديما إلى االجتماع الـ

 
 مسائل فنية

 
اليب الستبدال أجھزة عرض الجدوى واألس مشروعاتمن مقترحات ال 46/33 مقررالطلبت اللجنة التنفيذية في  .36

طلبات تمويل إلعادة التھيئة إضافة إلى ) كوبا، غرب آسيا(كما تضمن مقترحي مشروع  .ريد المركزيالتب
  .استبدال أجھزة التبريد

حسب تصميم جھاز التبريد، بعض  :ألجھزة التبريد المركزي بإحدى طريقتين ايمكن عمل مثل إعادة التھيئة ھذ .37
ھذا الحل  .الموجودة الضاغطةوذلك بتعديل  CFCسھولة نسبية إلى مواد التبريد غير األجھزة يمكن تحويلھا ب

  .قترح لسوريامُ ھذا مثل إعادة التھيئة   .ليس عالميا لكنه محدد في بعض النماذج

يقدم ھذا الحل  .، المحرك واإللكترونياتالضاغطةيمكن استبدال المكون الرئيسي للنظام،  هوكبديل، فإن .38
بأخرى الضاغطة كما أن التقنيات الجديدة والمثبتة يمكنھا أيضا السماح باستبدال  .الة محدودة للطاقةمردودات فع

اقترحت ھذا الحل  .مقارنة بالنظام الحالي% 10خالية من الزيت، مما يزيد من تحسن فعالية الطاقة على قياس 
  .في كوبا المباني المبتكر حكومة كندا لعدد من أجھزة تبريد
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 .مردودات طاقة فعالة، فإنه يجب تحديد االدخار المصاحب لذلكإدعاء نه في كال الحالتين ھناك وحيث أ .39
ال يجب االكتفاء بمعرفة االدخارات السنوية المحتملة في الكلفة فقط، بل والوقت الذي سيتم فيه  هوكأساس، فإن

يئتھا ال تزال تحتوي على أكثر من الجديدة، فإن األنظمة المعاد تھضاغطة وعلى الرغم من ال .عمل االدخارات
وحيث  .سنة 15األنظمة التي تقوم بإعادة تھيئة عادة ما يكون عمرھا أكثر من  .من القطع القديمة القّيمة% 70

سنة فإنه يمكن احتساب الحياة المتبقية لھذه األنظمة القديمة بأنه نصف مدة النظام الجديد، واحتساب  15أنه بعد 
  .سنوات قد يكون الطريقة األكثر مالءمة 5سنة بدال من  2.5معدل خصم  االدخارات على أساس

أجھزة التبريد  .، مقترحات لتبديل أجھزة التبريد المركزي46/33ھا رقممقررطلبت اللجنة التنفيذية، في  .40
ع ونفس النو .مركزية ضاغطة، مكّونھا الرئيسي )أو المحلول الملحي(لماء لالمركزي عبارة عن وحدات تبريد 

تطبيقات التبريد الصناعي تختلف عن أجھزة التبريد من  .يستخدم في تطبيقات التبريد الصناعي اتطالضاغمن 
منظمة األمم طلبت  .حيث تصميمھا لتطبيق واحد، بينما أجھزة التبريد قياسية ولذا لھا كلفة استثمارية أقل جدا

دوالر  540.000ن في كرواتيا ورومانيا، عند مستوى بديل التطبيقين الصناعييلتمويل  المتحدة للتنمية الصناعية
وفي حين نجد أن الرقم موثوق، نجد أن  .أمريكي لكل تطبيق، أي أكثر بثالث مرات من أجھزة التبريد القياسية

قد ترغب  .التمويل، وبذا ال تقع ضمن ھذا المجال نافذةھذه التطبيقات غير مدرجة في توصية اللجنة التنفيذية ل
لتنفيذية في اخذ ھذا في االعتبار عند النظر في المشروع من شرق أورويا، والتفكير في التأكيد على أن اللجنة ا

  .التمويل ھذا نافذةتطبيقات التبريد الصناعية لن تمّول ضمن 

 
 مشروعاتنظرة عامة على قضايا تتعلق بالسياسة العامة متعلقة بال

 
المختلفة  مشروعاتعلق بالسياسة العامة محددة في مقترحات الالجدول التالي يوفر نظرة عامة على قضايا تت .41

لكن تجدر المالحظة بانه بناء على المعلومات الواردة من اجتماع مجلس  .وقد تخدم كدليل لتوصيات األمانة أدناه
 ، فإن تحديث موقف2005تشرين الثاني /نوفمبر 10-8على سبيل المثال المنعقد ما بين  ةمرفق البيئة العالمي

 .لالمانة 47الموارد الخارجية قد يتم تقديمه في االجتماع الـ

 توصية األمانة قضايا ثانويةقضايا حرجةالوكالة المنطقة/البلد
  موافقة %)30أدنى من (موارد خارجية متدنية  ال يوجداليوئنديبي البرازيل

 موافقة ال يوجديوجد اليوئنديبيمبياوكول
 موافقة ال يوجديوجدال اليوئنديبيالكاريبي

 كوبا
/ كندا 

اليوئنديبي
 ال يوجد

 متضمنة المباني إعادة تھيئة أجھزة تبريد
 موافقة

 %)30أدنى من (موارد خارجية متدنية 

 غرب آسيا
 اليونيدو

 

تمويل النظير غير 
كاف

  متضمنة المباني إعادة تھيئة أجھزة تبريد

ال توجد استراتيجية  وجد اعتباريال 
لوكالة للقطاع ل

الفرعي ألجھزة 
المباني تبريد

 ال يوجد تمويل من طرف ثالث

 شرق أوروبا
 اليونيدو

 
 

ال توجد استراتيجية 
للوكالة للقطاع 
الفرعي ألجھزة 

المباني تبريد

إعادة النظر في  ال يوجد تمويل من طرف ثالث
المقترح المنقح 
في االجتماع 

االفتقار إلى االلتزام   المقبل
التمويل  نافذةبحدود 

)التبريد الصناعي(
 %)30أدنى من (موارد خارجية متدنية 
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 العالمي مشروعال
 تبديل أجھزة تبريدل

 المباني

البنك 
 الدولي

الموارد الخارجية 
 غير محتملة

 ال يوجد

إعادة النظر في 
المقترح المنقح 
في االجتماع 

 المقبل
 
  

 توصيات األمانة
 

 :ية النظر فيقد ترغب اللجنة التنفيذ .42

المتلقاة من الوكاالت المنفذة والثنائية وتقرير  مشروعاتاإلشارة بتقدير إلى مقترحات ال )أ (
 األمانة؛

والبنك  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةالطلب من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، و )ب (
 نافذةھا ضمن لتقديمالمباني استثمار أجھزة تبريد  مشروعاتالدولي بمواصلة التحضير ل

والمزيد من  46/33 مقرر، حيث المعايير موافق عليھا في ال45/4مقررب ةالتمويل المؤسس
 ؛مقررالمواصفات مبينة في ھذا ال

 تمويل أجھزة تبريد نافذةضمن  مشروعاتالموافقة على المعايير اإلضافية التالية لمزيد من ال )ج (
 :45/4 مقررب ةالمؤسس المباني

% 30المقدمة لنظر اللجنة التنفيذية، سيتم توفير الحد األدنى  مشروعاتوفي جميع ال )1(
من خالل موارد خارجية، حيث الموارد الخارجية محددة  مشروعاتمن تكاليف ال

  ؛ھاأو مالكي المباني كموارد مالية من ھيئات غير مستخدمي أجھزة تبريد

 :، عند الحد األدنىمشروعاتاإلقليمية محددة ك مشروعاتال )2(

 يص مرن لصناديق االستثمار التي يساھم فيھا الصندوق متعدد تسمح بتخص
  األطراف بين البلدان المعنية؛

 تحدد آلية التوزيع لھذه الصناديق المرنة؛ و  

 ؛يمكنھا قبول بلدان إضافية من المنطقة غير واردة في المقترح األصلي 

ة عند مستوى التدليلية االستثماري مشروعاتسيتم إتمام المكون غير االستثماري لل )3(
% 15المتعلقة ببلد واحد وعند مستوى  مشروعاتمن تكلفة المشروع لل% 10
  اإلقليمية؛ مشروعاتلل

 :من المعايير التالية االتي تستوفي واحد مشروعاتلا ستفّضل )4(

  البلدان التي استھالكھا اإلجمالي في أجھزة التبريد المركزي، والمحددة على
الوطني  CFCبيانات استھالك تبليغ ء من جھاز تبريد، وكجز/سنة/كغ75أساس 

 ؛% 1,61، أكبر من 7ألخيرة ضمن المادة ا

 البلدان في مناطق أفريقيا وشرق آسيا وجنوب آسيا؛ 
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 أعاله؛) 2(اإلقليمية كما ھي محددة في  مشروعاتال 

 مشروعاتالمصاحبة للدول التي تلقت تمويال مسبقا لل مشروعاتُتعطى أولوية أدنى لل )5(
يد تنفيذھا، ولن قأو  مشروعاتوالتي إما أكملت ھذه ال المباني جھزة تبريدالتدليلية أل

 مشروعاتالتمويل في  نافذة تإن استنفذ مشروعاتُينظر في التقرير بشان ھذه ال
 ؛49أخرى، أو على أي حال قبل االجتماع الـ

 شريطة المباني لتمويل إعادة تھيئة أجھزة تبريد مشروعاتالسماح بتقديم مقترحات  )6(
المعاد  المباني المتوفرة بأخرى ذات كفاءة أكبر وأن جھاز تبريدضاغطة استبدال ال

سنة، وأن يظل إجمالي االستثمار بما فيه تمويل النظير دون  15تھيئته عمره أقل من 
دوالر لكل إعادة تھيئة، وأن يتم احتساب المدخرات على أساس تطبيق معدل  45.000

 سنة؛ 2.5لمدة الخصم المحدد 

 المنقحة؛ مشروعاتعادة النظر في اجتماع مقبل في مقترحات الإ )د (

لشرق آوروبا شريطة تقديم استراتيجية عامة للقطاع الفرعي للبلدان المعنية واستثناء  )1(
 تطبيقات التبريد الصناعي؛

شريطة توفر الموارد المالية خارج المباني  تبديل أجھزة تبريدل العالمي لمشروعل )2(
 ؛46/33 مقرركما جاء في ال الصندوق متعدد األطراف

مصاحبة عند  مساندةللبرازيل وكولمبيا وكوبا والكاريبي، بكلفة  مشروعاتالموافقة على  )ه (
المحددة  المباني مستويات تمويل مبينة في الجدول أدناه، بفھم أنه سيتم تبديل عدد أجھزة تبريد

بأن الوكالة  اعالن  انةد األمتأكأن تعويض قبل  أي ه لن يكون ھناكفي مقترح المشروع، وأن
  .في ورقة تقييم المشروع مؤمنالمذكور ارجي التمويل الخ

تمويل المشروع اسم المشروع 
بالدوالر (

 )األمريكي

تكاليف المساندة 
)بالدوالر األمريكي(

الوكالة 
 المنفذة

للقطاع الفرعي ألجھزة التبريد المتكاملةمشروع تدليلي لإلدارة  )أ(
زيل، بالتركيز على تطبيق تقنيات خالية منالمركزي في البرا

CFC  المعتمدةالمباني وفعالة من حيث الطاقة لتبديل أجھزة تبريد
 .CFCعلى 

 اليوئنديبي 75.000 1.000.000

للقطاع الفرعي ألجھزة المتكاملةمشروع تدليلي إقليمي لإلدارة  )ب(
خالية التبريد المركزي في الكاريبي، بالتركيز على تطبيق تقنيات

المباني وفعالة من حيث الطاقة لتبديل أجھزة تبريد CFCمن 
.CFCالمعتمدة على 

 اليوئنديبي 75.000 1.000.000

تبريدالللقطاع الفرعي ألجھزة  المتكاملةمشروع تدليلي لإلدارة  )ج(
CFCالمركزي في كولمبيا، بالتركيز على تطبيق تقنيات خالية من 

المعتمدة على المباني ديل أجھزة تبريدوفعالة من حيث الطاقة لتب
CFC. 

 اليوئنديبي 75.000 1.000.000

للقطاع الفرعي ألجھزة التبريد المتكاملةمشروع تدليلي لإلدارة  )د(
CFCالمركزي في كوبا، بالتركيز على تطبيق تقنيات خالية من 

المعتمدة على مباني وفعالة من حيث الطاقة لتبديل أجھزة تبريد
CFC. 

 كندا 102.373 787.482
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للقطاع الفرعي ألجھزة التبريد المتكاملةمشروع تدليلي لإلدارة  )ھـ(
CFCالمركزي في كوبا، بالتركيز على تطبيق تقنيات خالية من 

المعتمدة على المباني وفعالة من حيث الطاقة لتبديل أجھزة تبريد
CFC. 

 اليوئنديبي 14.765 196.871

 


