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  إضافة 

  تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددة
  

 :تصدر هذه اإلضافة من أجل

  مكرر2 الفقرة إضافة •

مشروعات رحلي متعلق بوباإلضافة إلى ذلك، قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في تقرير م  -مكرر2
  .أجهزة تبريد المباني

  : يليبما 59 الفقرة استبدال •

بالنيابة عن حكومة الهند، سحبت حكومة ألمانيا الطلب المتعلق بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الخطة   -59
برنامج عمل الوطنية إلزالة استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية في الهند التي تركز على قطاع خدمة التبريد و

  .، نتيجة التأخيرات في إعداد تقرير التحقق2009عام 

  :ةرات التاليق الفإضافة •

  التقدم المحرز في مشروعات أجهزة تبريد المباني

  موجز

  :فيما يليتوجز المباني تبريد المسائل الرئيسية الواردة في التقرير المتعلق بمشروعات أجهزة إن   -88

 التنفيذية الذي طُلب فيه إلى األمانة أن تقدم تقريرا عن التقدم المحرز للجنة) د(55/5المقرر : األساس •
المباني، وأن تتشاور مع مرفق البيئة العالمية والوكاالت المنفذة تبريد في جميع مشروعات أجهزة 
  .بشأن حل المسائل ذات الصلة
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د المباني موافق عليه في  مليون دوالر أمريكي لقطاع أجهزة تبري15.2شباك تمويل يبلغ : يةتاريخنبذة  •
االجتماع الرابع والخمسين، الموافقة على سبعة مشروعات في االجتماعين السابع واألربعين والثامن 

التمويل المشترك واستخدام  توافرواألربعين، تقديم التمويل النهائي لقطاع أجهزة تبريد المباني إلثبات 
  . الطاقةاستهالك تحسينات في استنادا إلى المنافع اإلضافية المتعلقة بتحقيق

 عدد من خالل التمويل المشترك لمشروعات الصندوق المتعدد األطراف لتدبيرنهج واسع النطاق أول  •
 خطوة أولية هامة يشكل استنادا إلى هذا التفاهم شراكاتإقامة عدة في نجاح وال. من النهوج المختلفة

  :ركمجموعات للتمويل المشتيمكن تحديد ثالث و. للصندوق

o المباني، أي، أموال الجهة النظيرة للمشروعات في أوروبا تبريد أجهزة و أو مستخدمومالك 
  ؛)سورية(سورية العربية الجمهورية الالشرقية وفي 

o  المناخ، بما في ذلك المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية التي تستهدفالمساعدة اإلنمائية الرسمية 
في أمريكا للمشروعات مرفق البيئة العالمية وبا وأفريقيا، للمشروعات في كو) فرنسا وكندا(

  الجنوبية والمشروع العالمي ألجهزة تبريد المباني؛ و

o في أسواق يةنبعاثات الكربوناال سندات القطاع الخاص كطرف ثالث من خالل بيع أموال 
 أو من خالل أجهزة تبريد المباني، العالمي الخاص بلمشروعل) آلية التنمية النظيفة(الكربون 

رصد الوفورات الناتجة عن تخفيض الحاجة إلى االستثمار في الهياكل األساسية المتعلقة 
  .في البرازيل وكولومبيا)  قطاع الكهرباءالشركات الفرعية في(بالكهرباء 

محتمال بدرجة /يعتبر أكيداالنجاح من حيث الحصول على مصادر بديلة للتمويل : بالنسبة للمشروعات •
  ).منطقة البحر الكاريبي(احتمال عدم مواصلة مشروع واحد وهناك حاالت؛ ي ست كبيرة ف

  الخبرات والمالحظات الرئيسية

سبعة  وفي حين ال يمكن أن تقدم .هناك عدة مالحظات رئيسية يمكن أن تُستمد من هذه المشروعات السبع  -89
تطبيقها على نطاق ومن المحتمل ؤشرات هامة مشروعات حلوال نهائية، فإن األمانة تعتقد أن هذه النتائج توفر م

  :واسع، وإيجازها كالتالي

وكانت أموال المساعدة اإلنمائية الرسمية، .  التمويل المشتركتدبيرل الوقت المطلوب فاختال  )أ(
 بعدما بين ثالثة أشهر وسنتين تتراوح بخالف أموال مرفق البيئة العالمية، متاحة في فترة 

ا، فال يزال يتاح مسبق، وفي حين أن كل تمويل مرفق البيئة العالمية عالموافقة على المشرو
 ما  أموال القطاع الخاص الوطني خاللتدبيرويمكن .  شهرا36التصديق النهائي عليه معلقا بعد 

لية التنمية النظيفة يمكن ذات صلة آلواستغرقت الموافقة على منهجية .  شهرا16 يقرب من
 شهرا، ووفرت إمكانية 30 ما يقرب من - ة معقدة ولكن حيوية وهي خطو-تطبيقها عالميا 

  ؛منهاتم التحقق في الطاقة في المستقبل تمويل أسواق الكربون من الوفورات 

التمويل المشترك من الجهة النظيرة ومنح المساعدة اإلنمائية الرسمية خيارات  النظر في ويمكن  )ب(
من ثالث إلى أربع سنوات حتى إكمال مدة زمنية  -في الحاالت التي تتطلب تحقيق نتائج سريعة 

نطاق، قد يكون إجمالي الواسع الوفي حالة االستخدام ). االستبدال/لمشروعات التحويل(المشروع 
ن األموال المتاحة في إطار المساعدة اإلنمائية مهذه األموال أكبر بكثير من الحاجة العالمية 

  الثنائية؛الرسمية 

أو /تمويل القطاع الخاص و +المساعدة اإلنمائية الرسمية ( التمويل اإلبتكارية وتتميز ترتيبات  )ج(
موال، وال سيما في حالة المشروعات التي تؤدي إلى األعلى توفير أعلى بقدرة ) الكربونتمويل 

يكون توافر هذه األموال و. هيئات التي تقدم التمويل المشتركتحقيق نتائج ملموسة بالنسبة لل
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وإذا تكررت ألهداف أخرى، .  المشروعيقدمها بقيمة المنافع اإلضافية التي يمكن أن فقطمحدودا 
 بين أهداف الصندوق وأهداف هيئات تحقيق تقاربلقد يسعى الصندوق المتعدد األطراف إما 

في في الحسبان في سياسات التمويل وهذه الهيئات ، أو أخذ أهداف ةالتمويل المشترك المحتمل
  شروعات واستعراضها؛إعداد المعملية 

الوقت : لتمويل من عنصرينإبتكارية ل الوقت الالزم إلعداد المشروعات ذات ترتيبات ويتكون  )د(
 نظام ضمان مالي في ووضعالموافقة على منهجية آلية التنمية النظيفة، (الالزم للتحضير األولي 

اد التحضير األولي، قد وفور إعد. ، واحتياجات اإلعداد المتكررة لكل مشروع)حالة البرازيل
من الناحية يؤدي التمويل المشترك من القطاع الخاص مع المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية 

لمشروعات (أربع إلى ست سنوات تتراوح بين  ة زمنيمدةإكمال المشروع في إلى العملية 
  ؛)االستبدال/التحويل

ن الجهود الرامية إلى تقليل الوقت المطلوب لتحديد وبالنسبة لتمويل مرفق البيئة العالمية، فقد تكو  )ه(
 صعبة تكونقد من الناحية العملية مفيدة، ولكنها ) على المستوى الوطني(أولويات المشروعات 

 لمشروعات الصندوق المتعدد الحاجة العاجلة نسبياأن بوينبغي اإلحاطة علما . بعد نقطة معينة
يرة المدى ال تتوافق في الوقت الحالي مع عملية تحديد أهداف االمتثال قصب فيما يتعلقاألطراف 

ال تتوافق مع و") إطار تخصيص الموارد(" خطوة بخطوة تتماألولويات الوطنية الثنائية التي 
 من ست إلى ثماني مدة زمنية فإنومع الترتيبات الحالية، . دورة مشروعات مرفق البيئة العالمية

  ؛)االستبدال/يللمشروعات التحو(سنوات أكثر واقعية 

المباني باإلضافة إلى إزالة تبريد المشروعات التدليلية ألجهزة هذه إلى تمويل الوقدم شباك   )و(
االستهالك المؤهل للتمويل من خالل مشروعات وخطط وطنية لإلزالة وخطط إدارة اإلزالة 

ني التي تستخدم المواد  المباتبريدلقطاع الفرعي ألجهزة المقدم إلى االنهائية، ويمثل الدعم األخير 
 أجهزة لمالكي، يمكن 5 الحالة في بلدان غير بلدان المادة أثبتتوكما . الكلوروفلوروكربونية

 المباني في كثير من األحيان تخزين وإعادة تدوير كميات كافية من المواد تبريد
لمذكورة ، ولتكرار النهوج االكلوروفلوروكربونية لمواصلة العمل لعدة سنوات أو حتى عقود

 الوقت المشار إليه مقبوال لجميع خيارات التمويل فإن المباني، تبريدمشروعات أجهزة في أعاله 
  .المختلفة

  مقدمة

أن تتشاور مع "للجنة التنفيذية، الذي طُلب فيه إلى األمانة ) د(55/5هذه الوثيقة استجابة للمقرر  عدتُأ  -90
 حل القضايا المتعلقة بالموافقة على مشروعات أجهزة تبريد المباني، مرفق البيئة العالمية والوكاالت المنفذة حول

وصرف التمويل حيث يكون ذلك ممكنا، وإبالغ اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والخمسين بالتقدم المحرز في 
   1.الوثيقةوترد في المرفق األول قائمة بالمشروعات المشمولة في هذه ". مشروعات أجهزة تبريد المبانيجميع 

  الخلفية

الصادر في اجتماعها الرابع والخمسين إلى األمانة أن تعد ) د(45/4طلبت اللجنة التنفيذية في مقررها   -91
مدى  التي تُظهر أجهزة تبريد المباني مشروعات عن معايير ومنهجيات ، بمساهمة من الوكاالت المنفذة،دراسة

من خالل استخدام موارد ، في المستقبل زية ومنهجيات االستبدالاستبدال أجهزة تبريد المباني المركإمكانية 
 لالجتماع السادس عشر لألطراف، أنشأت 16/13وفي ضوء المقرر . خارجية عن الصندوق المتعدد األطراف
، 2005 المباني في عام تبريد مليون دوالر أمريكي لقطاع أجهزة 15.2اللجنة التنفيذية أيضا شباكا للتمويل قدره 

                                                 
ال يشير هذا التقرير إلى األنشطة المتعلقة بأجهزة تبريد المباني المدرجة في الخطط الوطنية لإلزالة، مثل إكوادور والمكسيك واألرجنتين حيث   1

وبالتالي، لم تتم مراجعة المشروعات المتعلقة بأجهزة تبريد المباني التي أكملت منذ عدة . تتعلق بأجهزة تبريد المبانيأنها ليست مشروعات فردية 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/Inf.4سنوات؛ غير أنه يمكن االطالع على المعلومات المتعلقة بتلك المشروعات في الوثيقة 
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مشروعات في اجتماعها السابع واألربعين الم مشروعات تدليلية وإعداد يت الوكاالت المنفذة والثنائية إلى تقدودع
  .في إطار شباك التمويل

وقدمت األمانة إلى االجتماع السادس واألربعين ورقة سياسات عامة تبين خصائص القطاع الفرعي   -92
طراف في هذا القطاع ألالقائمة وخبرات الصندوق المتعدد ا، وتصف السياسات العامة ألجهزة تبريد المباني

واستنادا إلى الدروس المستفادة والمناقشات التي جرت مع الوكاالت المنفذة، قدمت الورقة أيضا معايير . الفرعي
 ومنهجيات مقترحة للمشروعات التدليلية تحتوي على اعتبارات من ضمنها التشريعات المتعلقة بالمواد المستنفدة

وبعد االتفاق على . ى للتمويل لكل بلد على حدةود القصدو المسبق للموارد الخارجية، والحوالضمانلألوزون، 
الشروط، وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل إعداد المشروعات للوكاالت المنفذة والثنائية، ووجهت األمانة إلى 

وطُلب أيضا إلى اليونيب تقديم مقترح مشروع بشأن . إبالغ اجتماعها السابع واألربعين عن الخبرات المكتسبة
  .  والنشر ورفع الوعي على المستوى العالميبالمعلوماتاألنشطة غير االستثمارية، أي، إعداد أنشطة متعلقة 

سبعة وعه مما مجأنها تلقت بوقامت األمانة بإبالغ اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع واألربعين   -93
بلد، خاصة بكل ات تدليلية من اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي وكندا تشمل مشروعات مقترحات لمشروع

ولدى تحليلها للمقترحات، وجدت األمانة أنه تم تقديم معلومات تقنية جيدة . ومشروعات إقليمية، ومشروع عالمي
 المباني التي تستخدم المواد  وكان هناك اعتراف، في معظم المقترحات، بهدف التعجيل بإزالة أجهزة تبريد.جدا

أن هذه المنافع ب وفورات في الطاقة، وفي العادةالكلوروفلوروكربونية واستبدالها بنظم تقدم منافع إضافية، 
تبريد المباني التي تستخدم المواد األخرى لجهزة األمواصلة استبدال أو تحويل عملية اإلضافية سوف تدفع 

 تدبير الموارد ه اتضح أنغير أن. ب تمويل الصندوق المتعدد األطرافالكلوروفلوروكربونية، حتى في غيا
  .التحديات التي يجب التغلب عليهار ب أكمنالخارجية 

 2ووضعت اللجنة جانبا مبلغ . ، قررت اللجنة التنفيذية الموافقة على جميع المقترحاتوعقب المناقشات  -94
حتى اآلن، وطلبت إلى اليونيب إعادة  فريقيا، التي لم تُقدممليون دوالر أمريكي للمشروعات القادمة في منطقة أ

. تقديم مقترح مشروع ُمعدل بشأن نشر المعلومات المتعلقة بمشروعات أجهزة تبريد المباني على مستوى عالمي
 مليون دوالر أمريكي من التمويل 2ووافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن واألربعين على تخصيص مبلغ 

كما تمت . شروع تدليلي خاص بأجهزة تبريد المباني في منطقة أفريقيا، قدمته اليونيدو بوصفها الوكالة الرئيسيةلم
  . دوالر أمريكي200 000الموافقة على برنامج عالمي ُمعدل للمساعدة التقنية قدمه اليونيب بمبلغ تمويل قدره 

ة ئمرفق البيتمويل مصادر التمويل المشترك، أي ات المشروعات الموافق عليها إلى تنوع حوأشارت مقتر  -95
 وتمويل المنفذةالوكالة و، ومرفق البيئة العالمية الفرنسي، الوكالة الكندية للتنمية الدوليةوالعالمية، وتمويل الكربون، 

مستوى المحدد ووفقا لمقرر اللجنة التنفيذية، طُلب إلى األمانة تأكيد توافر الموارد الخارجية على ال. الجهة النظيرة
ويوجز المرفق األول حافظة المشروعات االستثمارية التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية في اجتماعيها . في المقرر

  .السابع واألربعين والثامن واألربعين

  التقرير المرحلي

هزة تبريد للجنة التنفيذية الذي طُلب فيه إعداد تقرير مرحلي عن مشروعات أج) د(55/5عمال بالمقرر   -96
بيانا يتكون من ثالثة أجزاء إلى الوكاالت المنفذة الرئيسية الثالث للمشروعات تالمباني، وزعت األمانة اس

وطُلب إلى الوكاالت في . االستثمارية في مجال أجهزة تبريد المباني، أي اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي
ى اليوم والنتائج التي تحققت، ووصف آللية تحالمكتسبة ت تقييم مختصر عن الخبرا: االستبيان تقديم ما يلي

  .، وموجز عن األنشطة المضطلع بها المستخدمةالتمويل المشترك

الجهات النظيرة، : عريضةوتنقسم مصادر التمويل المشترك الموصوفة في المشروعات إلى ثالث فئات   -97
وقدمت البرازيل أيضا بعض التمويل لمشروع أجهزة . يةالمساعدة اإلنمائية الرسمية، وترتيبات التمويل اإلبتكارو

  .هذه الفئات أدناهلوصف المزيد من الويرد . تبريد المباني لديها
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 في المقترحةخيارات التمويل المشترك ب أن الوكاالت احتفظت في أغلب األحيان وأشارت الردود إلى  -98
 الناتجة عن هذا التمويل المشترك أو المتوقعة منه، غير أن بعض المشروعات تشير إلى زيادة في المبالغ. األصل

ويبين المرفق الثاني الموقف  . في األصلالتي وافقت عليها اللجنة التنفيذيةمقارنة بالحد األدنى من المستويات 
  .الحالي لخيارات ومستويات التمويل المشترك القائمة حسبما وردت في الردود على االستبيان

 على الخبرات الُمبلغ عنها في المشروعات المختلفة، وفقا للفئات  مختصرةالي نظرة عامةويقدم القسم الت  -99
قدم تحليال للنتائج األولية لكل خيار من خيارات التمويل المشترك كما ي. ركتالرئيسية الثالث لخيارات التمويل المش
؛ والمدة اي تم تدبيرهت الواألموالدامته؛ مدى إمكانية تكرار المشروع واست: فيما يتعلق بالعوامل األربعة التالية

  . لتدبير التمويل؛ والمستوى الحالي من اإلنجاز التشغيلي الالزمةالزمنية

  )أوروبا الشرقية وسورية(تمويل من الجهات النظيرة : 1خيار التمويل المشترك 

 مالكيا حوافز إلى مت فيهها في أوروبا الشرقية وسورية، وقدميفي مشروعاستخدمت اليونيدو هذا الخيار   -100
تبريد مباني ال تستخدم المواد بديلة لجهزة ألمنخفضة جدا شراء  تكاليف شكلأجهز تبريد المباني في 

 أجهزة تبريد المباني، الذين كانوا على مالكياهتمام كبير من بوحظيت هذه المشروعات . الكلوروفلوركربونية
عن قد نتج  الضغط التنظيمي أشير إلى أنبعض بلدان أوروبا الشرقية، وفي . استعداد لتقديم التمويل المشترك فورا
 الجماعة للوائحلالمتثال المترتبة على ذلك التحاد األوروبي والحاجة إلى احوافز إضافية في سياق انضمامها 

  .األوروبية المتعلقة بالمواد الكلوروفلوروكربونية

تائج بدون مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف تبدو غير وبالنسبة للمشروعين، فإن احتمال تكرار الن  -101
وبالنسبة . ولم تكن هناك أي إشارة إلى ذلك في الردود الواردة على االستبيان بالنسبة لمشروع سورية. واضحة

يمتلك أكثر من جهاز المباني أوروبا، أشير إلى أنه في الحاالت التي كان فيها مالك جهاز تبريد في لمشروع ل
 فإنوبالتالي، . خدم المواد الكلوروفلوروكربونية، كانت المنحة تعتبر حافزا لتحويل باقي أجهزة تبريد المبانييست

وفيما . أنفسهمالمباني هزة تبريد ج أمالكياحتمال إجراء استبداالت أخرى ألجهزة تبريد المباني يعتمد على إرادة 
 في المائة من 31من التمويل المشترك نحو  التي تم تدبيرها فقد بلغت األموال، اي تم تدبيرهت الباألمواليتعلق 

األموال  توفي حالة سورية، تجاوز.  في المائة لمشروع سورية32إجمالي التمويل للمشروعات في أوروبا، و
 دوالر أمريكي مقارنة 270 000( بصورة كبيرة المبلغ المتوقع في األصل  المشتركالتي تم تدبيرها من التمويل

  ). متوقعا في األصلا دوالرا أمريكي27 165 بمبلغ

وُصرفت المبالغ .  شهرا من الموافقة على المشروع12وبالنسبة للمشروعين، ُصرف الجزء األول بعد   -102
 خمسة منوفي أوروبا، تم استبدال . إيجابية إلى حد ماالتشغيلية وتعتبر نتائج المشروع .  شهرا28الالحقة خالل 

وفي . استبدال خمسة أجهزة أخرىيجري العمل على  جهازا مستهدفا لالستبدال، و12من أصل أجهزة تبريد مباني 
 إعادة العمل على ي، ويجر2008تشرين األول /سورية، تم استبدال جميع األجهزة الثالثة المستهدفة في أكتوبر

 لمشروع أوروبا  المتبقيوقدمت اليونيدو طلبا إلى األمانة لصرف التمويل. تهيئة أربعة أجهزة تبريد مستهدفة
  .زال قيد البحثيي ال ذفي كرواتيا وصربيا، الالمباني الشرقية، وبالتحديد ألجهزة تبريد 

  )كوبا، وأفريقيا، ومنطقة البحر الكاريبي(منح المساعدة اإلنمائية الرسمية : 2خيار التمويل المشترك 

  كوبا

ليوئنديبي على تمويل مشترك من حكومة كندا فقط، كان من المزمع أن يحصل مشروع كوبا الذي ينفذه ا  -103
وفي كوبا، تمتلك الحكومة أجهزة تبريد . التي لعبت مع ذلك دورا أساسيا في تأمين مشاركة القطاع الخاص

  .المباني

يشجع " أن أنه من المتوقع، لم تشر الردود على االستبيان سوى  المشروعومن حيث مدى قابلية تكرار  -104
استبدال أجهزة تبريد المباني في كوبا عن طريق إثبات أن التكنولوجيا الجديدة والمتقدمة تعمل في المشروع على 
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 التمويل المشترك الذي تم تدبيره فإنوفيما يتعلق باألموال التي تم تدبيرها، ."  الطاقةفيكوبا وتولد وفورات كبيرة 
  . في المائة من إجمالي التمويل48يوازي 

وفي حين صادف المشروع بعض . مويل المشترك خالل شهر من الموافقة على المشروعوتم تدبير الت  -105
ومن المتوقع قرب تحقيق هدف . الرغم من ذلكبفقد تحقق تقدم ملموس " أيكي"التأخيرات في التنفيذ نتيجة إعصار 

تشرين الثاني /سيتم تركيب أربعة أجهزة في نوفمبرحيث المشروع وهو توفير تسعة من أجهزة تبريد المباني، 
  .2009  عامفي أوائلسيتم تركيبها  والخمسة المتبقية 2008

  منطقة أفريقيا

 وألمانيا واليابان اتنفذ اليونيدو مشروع منطقة أفريقيا بوصفها الوكالة الرئيسية، بالتشارك مع فرنس  -106
وتم تدبير . مسة في األصل ستة بلدان بدال من خل ليشموتوسع المشروع منذ الموافقة عليه. كوكاالت متعاونة

التمويل الخارجي من مرفق البيئة العالمية الفرنسي، الذي يشجع المشروعات التي تُخفض استهالك الكربون من 
ربط الويشير التقرير المرحلي إلى أن تقديم مفهوم . ، بوصفها من المسائل ذات األولويةكفاءة الطاقةخالل تحسين 

 إلى مرفق البيئة العالمية الفرنسي من خالل استبدال أجهزة تبريد المباني التي بروتوكولي كيوتو ومونتريالبين 
.  كان من التحدياتتستخدم المواد الكلوروفلوركربونية بأجهزة ال تستخدم هذه المواد وفعالة من حيث الطاقة

 .له" متحمسان"كانا و مفهوملل" الدعم "ئة العالمية الفرنسي ووزارة البيئة الفرنسيةي مرفق البقدملرغم من ذلك، وبا
 مرفق البيئة العالمية الفرنسي، ات منهجية مشروعإلىوواجهت الوكاالت أيضا تحديات في توجيه البلدان المشاركة 

  .التي تختلف عما اعتادت عليه البلدان في إطار بروتوكول مونتريال

ة تبريد المباني وتكرار نتائج ويشتمل المشروع على عنصر لصياغة سياسة عامة خاصة باستبدال أجهز  -107
 تكرارغير أنه لم تُقدم تفاصيل إضافية في الردود على االستبيان، وال سيما فيما يتعلق بكيفية . شروع التدليليمال

الذي تم تدبيره نحو المشترك ويمثل التمويل . هذه التجربة في غياب تمويل إضافي من الصندوق المتعدد األطراف
  .الي تمويل المشروع في المائة من إجم34

وتم االنتهاء من شراء أجهزة تبريد المباني البديلة .  شهرا16وتمت الموافقة على التمويل المشترك خالل   -108
  .في مصر، ولكن لم يتم تشغيل المشروع بصورة كاملة حتى اآلنإقليمية في ناميبيا، وعقدت حلقة عمل 

  منطقة البحر الكاريبي

 االستبيان إلى أنه لم يعد ينفذ مشروعات منطقة البحر الكاريبي نتيجة عدم تحديد سوى أشار اليوئنديبي في  -109
وبالتالي، قد ال يستوفي . زين من أجهزة تبريد المباني التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية في المنطقةاجه
تين ونصف عن التمويل زيد بالفعل بمرت ا الموافق عليهاألموالروع شرط التمويل المشترك حيث أن شالم

  .المطلوب الستبدال جهازي تبريد المباني

  )البرازيل، وكولومبيا، والمشرع العالمي الستبدال أجهزة تبريد المباني(ترتيبات التمويل اإلبتكارية : 3الخيار 

الدولي ره البنك اه في البرازيل وكولومبيا، واختيلمشروعالمشترك هذا لتمويل ااختار اليوئنديبي خيار   -110
مرفق البيئة : اآلليات/، بمشاركة مجموعة متنوعة من الفاعلينالخاص بهجهزة تبريد المباني العالمي أللمشروع ل

  .العالمية، والقطاع الخاص، وآلية التنمية النظيفة

  البرازيل

ي وافق عليه أدمجت البرازيل، بدعم من الوكالة المنفذة وهي اليوئنديبي، مشروع أجهزة تبريد المباني الذ  -111
والهدف من هذا العمل األكبر حجما . يرتبط عن كثب بالمشروعالصندوق المتعدد األطراف في عمل أكبر حجما 

إظهار  على ةخاصبصفة تركيز مع الالعامة، الخاصة وهو تشجيع االستثمارات الفعالة من حيث الطاقة في المباني 
، عن طريق الطاقة الكلوروفلوروكربونية الفعالة من حيث  أجهزة تبريد المباني التي ال تستخدم الموادقدرات
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وعلى شركات توزيع الكهرباء في البرازيل صرف ما ال يقل .  التقنية والمالية الموجودة في البلدالحواجز معالجة
ووافق عدد .  في المائة من دخلها الجاري التشغيلي على البحث والتطوير وبرامج الفعالية من حيث الطاقة1عن 
 ات مليون دوالر أمريكي، لتنفيذ المشروع من خالل شركات خدم50نها على استخدام هذه الموارد، البالغة م

وواجهت الشركات . التابعة لها، التي تدر الدخل عن طريق تقديم خدمات فعالة من حيث الطاقةالفرعية الطاقة 
في، وقدم اليوئنديبي مقترح مشروع إلى في الماضي حواجز في الحصول على االئتمان من النظام المصرالفرعية 

وسيستخدم هذا التمويل إلنشاء آلية .  مليون دوالر أمريكي13.75 قدره تمويالفيه مرفق البيئة العالمية يطلب 
أداة للتخفيف من حدة الخطر من شأنها أن تشجع البنوك على قبول ضمانات إعداد جزئي، واألداء الضمان 

 تم تحديد مؤسسة ،وبناء على طلب مرفق البيئة العالمية.  كضمان لهذه القروضوفورات الطاقة لهذه الشركات
 وتطلب هذا األمر إعادة صياغة .جزئياألداء المالية، هي مصرف التنمية للبلدان األمريكية، إلدارة آلية ضمان 

  .حكومة موافقة الإدخال إطار تخصيص الموارد الخاص بمرفق البيئة العالميةتطلب المقترح، في حين 

وللمشروع هدف أساسي من حيث التكرار، يشمل بناء القدرات، وتحسين الحصول على التمويل   -112
فعالة من حيث الطاقة وبنائه المباني الالتأثير على سوق عمليات "ة من حيث الطاقة من أجل لفعااللمبادرات ل
جة أقل على الكربون ويكون أكثر استدامة بدر في البرازيل والتحرك قدما نحو استهالك من الطاقة يعتمد طويرهوت

  ". في البلد

 شهرا للحصول على تمويل مشترك في شكل موافقة مجلس مرفق البيئة العالمية 19وتطلب األمر   -113
مرفق البيئة العالمية في  ين التنفيذيلكبير الموظفينوالتمويل المشترك من القطاع الخاص؛ غير أن التصديق النهائي 

المحددة في إطار الصندوق استبدال أجهزة تبريد المباني تنفيذ أي من مشروعات بعد  ولم يتم .قاال يزال معل
  .  مشروعا12 ةالمتعدد األطراف والبالغ

  كولومبيا

الموافق عليه األصلي  المشروع في أنشطة إضافية ياليوئنديب مشروع البرازيل، أدرج ما حدث فيومثل  -114
الطاقة في المباني استخدام  كفاءةوتهدف المبادرة الجديدة إلى تشجيع . ة أوسع نطاقالكولومبيا، مما نتج عن مبادر

عن طريق إزالة الحواجز المؤسسية والتنظيمية والتقنية والحواجز المرتبطة بالقدرات التي تحد في الوقت الحالي 
 الخدمات علىتحفيز الطلب  وباإلضافة إلى النتيجة األولية المتمثلة في . على نطاق واسع في البلداتطبيقه

التي تشمل استبدال أجهزة تبريد المباني، تشتمل النتائج والفعالة من حيث الطاقة والعرض منها، والتكنولوجيا 
 الطاقة في المباني؛ وتعزيز القدرات كفاءة استخداماألخرى على وضع قواعد وإنشاء مؤسسات وتفعيلها لتشجيع 

رئيسيا في تحقيق النتائج األولية، بوصفه مورد  قع أن يلعب القطاع الخاص دوراومن المتو. المتعلقة بحفظ الطاقة
مرفق ويسعى اليوئنديبي إلى الحصول على تمويل مشترك يبلغ مليون دوالر أمريكي من . المعدات ومشتريها
أمين مشاركة القطاع وال تزال آليات الحوافز المالية الممكنة لت. القطاع الخاص مليون دوالر من 3البيئة العالمية و

  .الخاص قيد المناقشة

كفاءة وسعيا إلى إحداث تغيير في الظروف القائمة في السوق والظروف المؤسسية الالزمة لتشجيع   -115
المتمثل في ولي األهدف الأهداف إضافية بخالف  ولتحقيق كي يمكن تكراره أساسا ، ُصمم المشروعاستخدام الطاقة

 في 80وإذا تم الحصول على التمويل المشترك المتوقع، فإنه سيمثل . ة تبريد المباني جهازا من أجهز13استبدال 
  .المائة من إجمالي التمويل

مرفق البيئة العالمية؛ غير أن الموافقة النهائية ال األولية لموافقة ال شهرا للحصول على 14وتطلب األمر   -116
رك للقطاع الخاص تما أشير سابقا، ال يزال التمويل المشوك 2.تزال معلقة ريثما يتم صياغة مقترح مشروع كامل

ومن المتوقع أن . ت التمويل المشتركولم تبدأ بعد األنشطة التشغيلية، ريثما يتم االنتهاء من ترتيبا. قيد المناقشة

                                                 
ة مرفق البيئالمشروعات ذات الصلة ب"لية موافقة مرفق البيئة العالمية في القسم الوارد في هذه الورقة بشأن  يرد المزيد من المعلومات المتعلقة بعم 2

  ".العالمية
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ا إكمال ي ضمنمما يعن، 2008إلى مرفق البيئة العالمية الوثائق الكاملة للمشروع في نهاية عام يقدم اليوئنديبي 
  .جميع ترتيبات التمويل

  جهزة تبريد المباني ألالعالمي مشروع ال

جهزة تبريد المباني التابع للبنك الدولي في سبعة بلدان العالمي ألمشروع تنفيذ التمت الموافقة على   -117
اليزيا التي ليس ومنذ ذلك الوقت، ألغيت مشاركة م). الصين والهند وإندونيسيا واألردن وماليزيا والفلبين وتونس(

 تونس بعد مشاركتها، في حين تؤكد ولم .لديها سوى أجهزة تبريد مباني تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
  .ويل المشترك ال تزال قيد المناقشة للتنفيذ في الصين وإندونيسيامأن منهجيات الت

 استبدال أجهزة تبريد المباني في يمشروعوركزت أنشطة البنك حتى اآلن على تدبير التمويل المشترك ل   -118
 في 20ويهدف المشروعان إلى تقديم حوافز إلى مالكي أجهزة تبريد المباني تبلغ في المتوسط . الهند والفلبين

باستخدام أموال من الصندوق المتعدد األطراف ومرفق وذلك ، المبانيتبريد جديد ل جهاز المائة من تكاليف شراء
 في يةالكربونسندات االنبعاثات وفي المقابل، سيسلم مالكو أجهزة تبريد المباني ملكيتهم في . البيئة العالمية

سندات االنبعاثات  من ةالمتوقعاإليرادات ستخدم توفي إطار آلية التنمية النظيفة، س. المستقبل إلى المشروع
وهناك .  تكاليف إدارة المشروع كحوافز الستبدال المزيد من أجهزة تبريد المباني، فضال عن تمويلالكربونية

 Energy Starعنصر مساعدة تقنية مدرج في شكل ممارسات حفظ الطاقة في المباني الكبيرة، يتقاسمه برنامج 
وأبدى مالكو أجهزة تبريد المباني والمؤسسات المالية . التابع لوكالة حماية البيئة بالواليات المتحدة األمريكية

  . لهذا المشروعكبيرا واستجابوا بإيجابيةوالشركاء اآلخرين اهتماما 

 عن بموجبهيتم اإلبالغ وآلية التنمية النظيفة هي آلية اكتسبت الطابع المؤسسي في بروتوكول كيوتو، الذي   -119
مجلس آلية التنمية النظيفة وحدات  التخفيضات الفعلية في االنبعاثات ويتم التحقق منها، ووفقا لذلك، يصدر

ويمكن التجارة في هذه الوحدات بوصفها سلعة تجارية ويمكن استخدامها مقابل .  لالنبعاثاتاالنخفاض المحقق
وهناك سعر في السوق لهذه الوحدات، . التزامات البلدان الصناعية لتخفيض االنبعاثات بموجب بروتوكول كيوتو

افقة على ما تسمى وقبل إصدار هذه الوحدات، يجب المو. يعتمد على العرض والطلب، مثل أي سلعة أخرى
العالمية، وهي بمنهجية تحديد التخفيضات من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالتفصيل من جانب مجلس مرفق البيئة 

استخدامها تكرار وعقب الموافقة على هذه المنهجية، يمكن . الهيئة المسؤولة في إطار بروتوكول كيوتو
ة عامة على أنها المرحلة األساسية في عملية إعداد مشروعات آلية للمشروعات المماثلة؛ وُينظر إلى الموافقة بصف

 .واإلجراء المبين أعاله يعني ضمنا أن هذه الوحدات ال تصدر إال بعد التخفيض الفعلي لالنبعاثات. التنمية النظيفة
أن المستوى  يوهذا يعني ضمنا أن كل التمويل استعادي بالنسبة للمشروعات المماثلة، وأن خصائص االتجار تعن

حديد حد أقصى تالرغم من أن البيانات والخبرات السابقة تسمح ببالصحيح للدخل ال يمكن توقعه قبل إتمام البيع، 
  .وأدنى ألسعار البيع في المستقبل بدرجة عالية من االحتمال

من األهداف  هما كفاءة استخدام الطاقةتكرار النتائج النهائية والمساهمة في زيادة من الواضح أن و  -120
من المتوقع أن قطاع أجهزة تبريد المباني بأكمله في البلد سيتحول بأموال بداية " للمشروع، حيث أنه األساسية

من سيكون التحول  التشغيل المقدمة من الصندوق المتعدد األطراف ومرفق البيئة العالمية، ولكن في نهاية األمر
 ومن المأمول أيضا أن يؤدي استبدال أجهزة تبريد المباني إلى أن .فة الذي تدره آلية التنمية النظياإليرادخالل 

إلى تدابير أخرى فعالة من حيث الطاقة في مبانيهم، سواء بصورة فردية أو تبريد المباني يسعى مالكو أجهزة 
  ". في البلدكفاءة استخدام الطاقة بمعنيةبمشاركة برامج أخرى 
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 ما اي تم تدبيرهة الت اإلضافياألموال تمثلق البيئة العالمية وحده، ومع األخذ في الحسبان تمويل مرف  -121
  تقدير في المائة حين يتم إدراج94غير أن هذه النسبة تزيد إلى .  في المائة من إجمالي التمويل82يقرب من 
  3. آلية التنمية النظيفةإيرادات

 لالستبدال في الهند والفلبين اا مستهدف جهاز160وهناك مجموعة أولية من أجهزة تبريد المباني تشمل   -122
.  من الصندوق المتعدد األطراف ومرفق البيئة العالمية، ولكن لم تبدأ األنشطة التشغيليةالمقدمة بدء التشغيل بأموال
وعملية موافقة مرفق البيئة . لوقتمستهلكة لللحصول على تمويل مشترك عملية ت التحضيرات الالزمة وكان

وباإلضافة إلى .  للمرفقين التنفيذيكبير الموظفين لم تصل بعد إلى مرحلة التصديق من جانب تمويل على الالعالمية
وحدات لمشروع، على أقل تقدير، وبيع الجزئي لتنفيذ الذلك، لن تتحقق إيرادات آلية التنمية النظيفة إال بعد 

ويقدم القسم أدناه تفاصيل إضافية بشأن عملية التمويل من . المشروعب المرتبطة االنخفاض المحقق لالنبعاثات
  .جانب مرفق البيئة العالمية

 تحديد أن هناك عدد أقل من أجهزة تبريد بعدك أنه تم تخفيض نطاق بعض المشروعات، اوينبغي إدر  -123
 األصل في المشروع أجرت  ويبدو أن بعض البلدان المستهدفة في. في األصلاالمباني مستخدمة عما كان متوقع

على سبيل المثال في منطقة (التحول من أجهزة تبريد المباني التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية بنفسها 
  أدىوقدويعزى ذلك إلى عزم البلدان نفسها على االمتثال لشروط بروتوكول مونتريال، ). البحر الكاريبي وماليزيا

  .إلى عدم توافرها في األسواقالمطاف الكلوروفلوروكربونية وسيؤدي في نهاية  إلى زيادة أسعار المواد ذلك

  فق البيئة العالميةرالمشروعات ذات الصلة بم

ر مع مرفق البيئة العالمية والوكاالت المنفذة بشأن حل المشاكل وطلبت اللجنة التنفيذية إلى األمانة أن تتشا  -124
 بالموافقة على مشروعات أجهزة تبريد المباني، وحين ينطبق األمر، صرف المتعلقة بالتمويل المشترك فيما يتعلق

  .المتصل بذلكالتمويل 

 فإنه يؤثر علىوفيما يتعلق بالتمويل المشترك أو التمويل المشترك المتوقع المرتبط بمرفق البيئة العالمية،   -125
تشرين /اع السابع واألربعين في نوفمبرأربعة من مشروعات الصندوق المتعدد األطراف التي وافق عليها االجتم

  :هيهذه المشروعات و. 2007الثاني 

،  المركزيةالمبانيجهزة تبريد أللقطاع الفرعي في امدمجة الإلدارة لمشروع تدليلي : "البرازيل  )أ(
وفعالة من حيث استهالك الطاقة  المواد الكلوروفلوركربونية  على تطبيق تقنيات خالية منيركز

  ؛)اليوئنديبي" (ألجهزة التي تستخدم المواد الكلوروفلوركربونيةاالستبدال 

لقطاع في امدمجة الإلدارة لمشروع تدليلي : "المشروع اإلقليمي في منطقة البحر الكاريبي  )ب(
 المواد على تطبيق تقنيات خالية من يركز،  المركزيةالمباني تبريد جهزةألالفرعي 

األجهزة التي تستخدم المواد ستهالك الطاقة الستبدال وفعالة من حيث االكلوروفلوركربونية 
  ؛)اليوئنديبي" (الكلوروفلوركربونية

،  المركزيةالمبانيتبريد جهزة أللقطاع الفرعي في امدمجة الإلدارة لمشروع تدليلي : "كولومبيا  )ج(
لطاقة وفعالة من حيث استهالك ا المواد الكلوروفلوركربونية على تطبيق تقنيات خالية من يركز

  ؛)اليوئنديبي" (األجهزة التي تستخدم المواد الكلوروفلوركربونيةالستبدال 

الصين والهند وإندونيسيا  ( أجهزة تبريد المبانيالستبدالالمشروع العالمي : "مشروع عالمي  )د(
  .)البنك الدولي)" (وماليزيا والفلبين وتونس واألردن

                                                 
ولذا، تستند هذه .  من التمويل األصلي الموافق عليه للمشروع، يعتزم البنك الدولي تخصيص مبلغ مليون دوالر أمريكي لكل من الهند والفلبين 3

 في ةولم يتم احتساب النسب المرتبطة بذلك لألموال المتبقي.  مليون دوالر أمريكي من الصندوق المتعدد األطراف2إجمالي تمويل يبلغ لى إالحسابات 
  .شامل، نتيجة عدم كفاية المعلوماتالنهج الإطار المشروع، أو في حالة 
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وقف الحالي متماثل إلى حد ما في مشروعات البرازيل مل افإنومن منظور مرفق البيئة العالمية،   -126
جهزة ألالمشروع العالمي جزء من (والفلبين ) جهزة تبريد المبانيألالمشروع العالمي جزء من (وكولومبيا والهند 

نموذج تحديد "ومن األجزاء الهامة في دورة مشروعات مرفق البيئة العالمية هي الموافقة على ). تبريد المباني
. مستوى التمويل ومفهوم المشروع، ويسمح للوكالة بإعداد الوثيقة النهائية للمشروعفيه ، الذي يحدد "مشروعال

وبالنسبة لما تسمى المشروعات الكاملة الحجم، عادة ما تتمم الموافقة حين يناقش مجلس مرفق البيئة العالمية 
ما يماثل اللجنة (مجلس مرفق البيئة العالمية  وافقفقد وبالنسبة للبرازيل والهند، .  في أحد اجتماعاتهالمشروع

 ؛ وبالنسبة للفلبين، من المتوقع الموافقة)ما يماثله(نموذج تحديد المشروع  على )التنفيذية في مرفق البيئة العالمية
 تنفيذ وبالنسبة لكولومبيا التي ُيعتزم. أيلول/ في سبتمبره عقب تقديم2008تشرين الثاني / في نوفمبرجعلى النموذ

 إعداد وبعد.  أيضا على النموذجةالموافقتمت وإجراء أبسط، ب أقل وبالتالي بتمويلمشروع متوسط الحجم فيها 
المشروع بالكامل، تقدم الوثائق ذات الصلة إلى أمانة مرفق البيئة العالمية، وبعد اإلصدار واستنادا إلى إجراء عدم 

قف الحالي لهذه المشروعات وويبين الجدول التالي الم.  للمرفقين التنفيذيكبير الموظفيناالعتراض، يصدق عليه 
  :إلى تمويل مرفق البيئة العالمية ةبالعالق

  
وفقا لموافقة  (المنطقة/البلد العنوان في مرفق البيئة العالمية

الصندوق المتعدد 
 )األطراف

التمويل المشترك 
 من مرفق المطلوب

 البيئة العالمية

وط المتبقية المتعلقة بتمويل مرفق البيئة رالش/الحالة
 العالمية

تمويل الصندوق المتعدد 
 حالة التأكيد: األطراف

 )اليوئنديبي (البرازيل تحويل السوق لفعالية استخدام الطاقة في المباني: العنوان في مرفق البيئة العالمية
  دوالر13 500 000

 أمريكي
 تقديم وصف ريثما يتم؛ معلق 01/07موافق عليه في 

 المشروع

 دوالر 1 000 000
أمريكي؛ لم ُيطلب التأكيد 

 حتى اآلن
 منطقة البحر الكاريبي

 )اليوئنديبي(
 دوالر 1 000 000 من غير المحتمل تقديم المشروع -0-

  أمريكي
 تحسين فعالية استخدام الطاقة: الفعالية المشتركة: العنوان في مرفق البيئة العالمية

 في المباني في كولومبيا من خالل التضافر بين االتفاقيات البيئية
 )اليوئنديبي (كولومبيا

 دوالر 975 000
 أمريكي

معلق : 01/08 في نموذج تحديد المشروعالموافقة على 
 تقديم وصف المشروع، مزمع في نهاية عام ريثما يتم

2008 

 دوالر 1 000 000
لم ُيطلب التأكيد  ؛أمريكي

 حتى اآلن

مشروع فعالية استخدام الطاقة في أجهزة تبريد : العنوان في مرفق البيئة العالمية
  بموجب اإلطار البرنامجي لفعالية استخدام الطاقة–المباني 

 مشروع عالمي
 )البنك الدولي/الهند(

 دوالر 6 300 000
 أمريكي

تقديم وصف  ريثما يتم؛ معلق 04/08موافق عليه في 
 المشروع

 مشروع عالمي مشروع فعالية استخدام الطاقة: العنوان في مرفق البيئة العالمية
 دوالر 2 600 000 )البنك الدولي/الفلبين(

 أمريكي
من المتوقع : 09/08 في نموذج تحديد المشروعقُدم 

 11/08الموافقة على نموذج وصف المشروع في 
 مشروع عالمي

 ) الدوليالبنك/األردن(
استخدمت األردن مخصصاتها بالكامل بموجب إطار  -

تخصيص الموارد وال تستطيع الحصول على تمويل 
مرفق البيئة العالمية في فترة التجديد الحالية لموارد 

 المرفق
الصين،  (مشروع عالمي

ماليزيا، وإندونيسيا، و
 )البنك الدولي/تونسو

ى أنه ال يوجد في أشارت أمانة مرفق البيئة العالمية إل -
الحوار مع البلدان ما يشير إلى أنها ترغب في إدراج 

مشروعات فعالية استخدام الطاقة في أجهزة تبريد المباني 
تغير بفي مخصصاتها لدى مرفق البيئة العالمية المتعلقة 

 المناخ

 دوالرا 6 884 612
قيد /أمريكيا؛ طُلب التمويل

 النظر

 المطلوب إلعداد وناقشت أمانتي الصندوق المتعدد األطراف ومرفق البيئة العالمية مسألة الوقت  -127
  .متعلقة بالصندوق والمرفق، في ضوء الخبرات التي أبلغت عنها الوكاالت المنفذةالمشروعات ال

ربعين والثامن وقدمت مشروعات أجهزة تبريد المباني الموافق عليها في االجتماعين السابع واأل  -128
 على التوالي، إلى الصندوق 2006نيسان /يل وأبر2005تشرين الثاني /واألربعين للجنة التنفيذية، أي في نوفمبر
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المتعدد األطراف استنادا إلى طلبات وحدة األوزون الوطنية المقدمة بالنيابة عن الحكومة، ومن خالل فرع الوكالة 
  .وتوكول مونتريال والصندوق المتعدد األطرافرالمنفذة المسؤول عن ب

ارد مرفق البيئة العالمية، وتم اعتماد إطار ، تمت الموافقة على تجديد مو2006آب /وفي أغسطس  -129
ووضع إطار تخصيص الموارد منهجية جديدة لتحديد أولويات التمويل في .  في نفس الوقتتخصيص الموارد

أحد هذه (المرفق، أي تخصيص تمويل ثابت إلى بلد ما لكل مجال بؤري من مجاالت مرفق البيئة العالمية 
مسؤولة الحكومات المعنية هي ال وتكون).  بمشروعات أجهزة تبريد المبانيتصلالذي يالمجاالت هو تغير المناخ 

والفرص المتاحة . مرفق البيئة العالميةل التابعةة بالتشاور مع الوكاالت المنفذة دعافي ال، تحديد األولوياتعن 
ل مونتريال، في إطار العنوان تغير المناخ أوسع نطاقا من الفرص المتاحة في إطار بروتوكوللمشروعات 

وال توجد أهداف قصيرة المدى يمكن قياسها من . ويتجاوز الطلب على المشروعات بدرجة كبيرة التمويل المتاح
خفيضات في اإلنتاج أو االستهالك المحددة في بروتوكول تالناحية الكمية في إطار معاهدات تغير المناخ مثل ال

وكان على ممثلي الوكاالت المنفذة لمشروعات الصندوق المتعدد . مونتريال التي قد توجه عملية تحديد األولويات
بتحديد األطراف ووحدات األوزون الوطنية إقناع الجهات النظيرة التي تنفذ مشروعات مرفق البيئة العالمية 

لذا،  و. مشروعات أجهزة تبريد المباني مقابل المشروعات الممكنة لمرفق البيئة العالمية المتعلقة بالمناخأولويات
  .مستهلكة للوقت بدرجة كبيرة العمليات ذات الصلة كانت

ولوية لمشروع من مشروعات أجهزة تبريد المباني، يجب االلتزام بإجراءات األ منحوبعد االتفاق على   -130
وشروط مرفق البيئة العالمية الناتجة عن استعراض الطلبات، والتي كانت تتعارض في بعض الحاالت مع 

وعلى سبيل المثال، . سبقة التي قامت بها الوكاالت المنفذة خالل المراحل السابقة من إعداد المشروعالترتيبات الم
  .لمشروع في حالة البرازيل، وهو مصرف التنمية للبلدان األمريكيةل إضافينفذ  إدراج ُمفقد اشتملت على

وقت في إعدادها قدر كبير من ال  الخبرات المكتسبة من خالل هذه المشروعات إلى أنه يمكن توفيروتشير  -131
 في  معاصانعي القرارات المتعلقة باألوزونو المتعلقة بتغير المناخ تصانعي القراراكل من إذا أمكن إشراك 

في  أي مسألة تحديدومن منظور الصندوق المتعدد األطراف، يمكن .  على مستوى البلد والوكاالتالمبكرةالمرحلة 
تعوق تحديد األولويات في وقت التي خرى األمحتملة الحواجز ال أو غير المتسقةات مبكر، وال سيما األولويوقت 

وعلى سبيل المثال، فإن إضفاء . طلبات التمويل إلى مرفق البيئة العالمية وأي مؤسسة تمويل أخرىتقديم الحق و
لمشروع بمقترح ابعض أصحاب المصلحة المعنيين طابع مؤسسي على هذه الشروط عن طريق طلب اعتراف 

تعارض مع عملية تحديد األولويات في الصندوق المتعدد ي النقاط البؤرية لمرفق البيئة العالمية، الخ، قد مثل
نسبيا للرد من جانب قصيرة تطلب مدة من الوقت تي تالوإعداد نموذج االمتثال، أساس  على المبنياألطراف 

  . البلدان والوكاالت

وثائق المشروعات لجميع إعداد  االنتهاء من نة مرفق البيئة العالميةظر أماتوفي الوقت الحالي، تن  -132
، باستثناء المشروع الفرعي في الفلبين المنتظر موافقة مجلس المرفق عليه في وقت ذات الصلةالمشروعات 

 بالموافقات على مشروعات أجهزة تبريد المباني في الخاصوال توجد مسائل متعلقة بالتمويل المشترك . قريب
  .حاجة إلى حل

  االستنتاج

  :يوجز الجدول أدناه االتجاه حتى اآلن لخيارات التمويل المشترك الثالثة فيما يتعلق بالعوامل األربعة  -133
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 المشترك التمويل خيارات 
منح المساعدة اإلنمائية  الجهة النظيرة العوامل

 الرسمية القياسية
 ترتيبات التمويل اإلبتكارية

 
كوبا وأفريقيا ومنطقة البحر  أوروبا الشرقية وسورية المناطق/البلدان

 الكاريبي
المشروع العالمي ألجهزة تبريد 

  البرازيل وكولومبيا فيالمباني
 إمكانية التكرار بدون استثمار أموال إضافية .1
 

 التعاريف
ال يمكن التكرار وال توجد أنشطة : ةمنخفض

 لدعم التكرار
 اريشتمل على أنشطة لعدم التكر: ةمتوسط
 يمكن تكراره: ةمرتفع

في بعض ( ةمتوسط ةمنخفض
 ةمرتفع ةمنخفض/)الحاالت

لتمويل الذي تم تدبيره من النسبة المئوية ل .2
 التمويلإجمالي 

 
 التعاريف
 %35أقل من : ةمنخفض
 %65 -% 35: ةمتوسط
 %65أكثر من : ةمرتفع

 ةمرتفع ةمنخفض/ةمتوسط ةمنخفض

 سرعة تدبير التمويل بعد الموافقة على .3
 المشروع

 
 التعاريف
  شهرا24أكثر من : منخفضة
  شهرا24 – 12: متوسطة
  شهرا12أقل من : مرتفعة

 ةمنخفض/ةمتوسط ةمرتفع/ةمتوسط ةمتوسط

اإلنجازات التشغيلية من حيث استبدال أجهزة  .4
 في مرحلة االستبدال/تبريد المباني

 
 التعاريف
 %35أقل من : منخفضة
 %65 -% 35: متوسطة
 %65 من أكثر: مرتفعة

 منخفضة متوسطة مرتفعة

 

تمويل مشروعات  بالمتعلقة اللجنة التنفيذية اتفي قرار الجوانب الرئيسية أحدأن اإلشارة إلى وينبغي   -134
 في غياب موارد إضافية من لتكرارإمكانية ابداخله  لمشروع ايوفرأجهزة تبريد المباني هو تحديد إلى أي مدى 

ففي .  األمر يختلف وفقا لخيار التمويل المشترك الذي تم اختيارها اآلن إلى أن هذ وتشير النتائج حتى.الصندوق
  بأجهزة تبريد المباني اإلضافية التي يمتلكها المستفيدونة التكرار محدودإمكانيةفإن حالة تمويل الجهة النظيرة، 

هناك نية فرسمية اإلنمائية القياسية،  فيها منح المساعدة التالحاالت التي استخدمفي و .غبون في استبدالهاريالتي و
معرب عنها مفادها أن مشروعات استبدال أجهزة تبريد المباني ستقدم قيمة تدليلية وتعمل كنموذج لألنشطة المماثلة 

ال تزال هي في األنحاء األخرى من البلد، ولكن لم يتم مواصلة صياغة النتائج المحتملة في طلبات الوكاالت و
، في الحاالت التي قدم فيها التمويل المشترك من خالل ترتيبات تمويل وعلى العكس من ذلك. تحتاج إلى توضيح

 من هذه المشروعات األساسيوالهدف .  الهدف األصلي يمثل هدفا أساسياالتي تتجاوزإبتكارية، فإن تكرار النتائج 
 ،ذي سيؤدي إلى تحول بيئة السوقل، بل توفير الحافز ا فحسبليس استبدال عدد محدود من أجهزة تبريد المباني

 المباني الفعالة من حيث استخدام الطاقة من هابعدمن أجهزة تبريد المباني الصديقة لألوزون وبحيث تكون 
  .الخيارات المتاحة

 من االستثمار األولي للصندوق المتعدد األطراف، ينبغي بمبلغ التمويل الذي تم تدبيرهوفيما يتعلق   -135
 عن طريق التمويل المشترك، ال تزال تنتظر اإلى أنه تم تدبيرهي أشارت الوكاالت تر األموال المالحظة أن تواف

في مشروعات ال المشروع العالمي ألجهزة تبريد المباني، ووهيالتأكيد من جانب األمانة لعدد من المشروعات، 
أنشطة في كرواتيا ( أوروبا الشرقية البرازيل وكولومبيا ومنطقة البحر الكاريبي، وإلى حد محدود، المشروعات في
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تختلف   التي تم تدبيرهااألموالرير التي قدمتها الوكاالت حتى اآلن، يمكن استنتاج أن اتقالوعلى أساس ). وصربيا
التمويل مستويات كانت ن أقل مبلغ من مصادر الجهات النظيرة واحسب خيار التمويل المشترك المستخدم، وك

وعلى الرغم من أن هذه المبالغ تقديرية وال تزال تتطلب التأكيد، هناك . أعلى بقليلثنائية المقدمة من الوكاالت ال
 تمويل مرفق البيئة العالمية بتمويل ايستكمل فيهالتي  أعلى واضحة في الفئة الثالثة من المشروعات، رقدرة تدبي

فاعلين في الصناعة أو شكل فيدة في مشترك ناتج عن تقديم حوافز قائمة على الربح إلى األطراف الثالثة المست
  .سوق وحدات االنبعاثات الكربونية

 من الجهات النظيرة فضال عن ركتالوقت الالزم لتدبير التمويل المش إلى أن اآلنوتشير الخبرات حتى   -136
روعات  بكثير في المشأطول، في حين استغرقت العملية وقتا رسمية كان قصيرا نسبيال ااإلنمائيةمنح المساعدة 

، مثل مرفق البيئة العالمية مع آلية التنمية النظيفة أو الفاعلين الوطنيين اإلبتكاريةالتي تستخدم ترتيبات التمويل 
  .اآلخرين

اني التي تم ب من حيث عدد أجهزة تبريد المباإلنجازات التشغيليةوترجم ذلك إلى نمط مماثل فيما يتعلق   -137
لمشروعات التي حصلت على التمويل في وقت سريع نسبيا أن تبدأ في تنفيذ استبدالها بالفعل، حيث استطاعت ا

 المشروعات التي دبرت التمويل إن:  وهيغير أنه من الهام مالحظة حقيقة واحدة. أنشطة المشروع مبكرا
 القياسية وترتيبات التمويل الرسميةمنح المساعدة اإلنمائية سيناريوهات ترك بعد مفاوضات مطولة في شالم

القاعدة المشتركة بين تحقيق للصندوق المتعدد األطراف، أي بالنسبة في سياق جديد نسبيا قد قامت بذلك  اإلبتكارية
 خطوة أولى يشكل التفاهم ا على هذقائمة كاتاشرنجاح إقامة و.  وحماية طبقة األوزونالفعالية في استخدام الطاقة

  .هامة للصندوق

اإلعداد إلى اإلكمال مرحلة  دورة المشروع من تكوناآلن، من المتوقع أن ومن النتائج التي تحققت حتى   -138
 أربعمن ثالث إلى مدتها الجهة النظيرة ومنح المساعدة اإلنمائية الرسمية التمويل المشترك من بالنسبة لخيارات 

ي ال تُمول سوى عن  الزمنية الحالية للمشروعات التالمدة، وهي مدة تماثل )االستبدال/لمشروعات التحويل(سنوات 
 الوقت فإن ترتيبات التمويل اإلبتكارية، فيوبالنسبة لعنصر القطاع الخاص . ريق الصندوق المتعدد األطرافط

مثل الموافقة على منهجية آلية التنمية (أوال، اإلعداد األولي : المطلوب إلعداد المشروعات يتكون من عنصرين
ومن . ، وثانيا، احتياجات اإلعداد المتكررة لكل مشروع)في حالة البرازيلمالية الضمانات الالنظيفة، وإعداد نظام 

 الرسمية الثنائية، وهو مزيج لم يستخدم اإلنمائيةالمتوقع أن يؤدي التمويل المشترك من القطاع الخاص والمساعدة 
ت التمويل اإلبتكارية  وبالنسبة لترتيبا.غ من أربع إلى ست سنوات حتى إكمال المشروعل زمنية تبمدةمن قبل، إلى 

 فإنتحديد األولويات الوطنية، لمرفق البيئة العالمية، ونظرا للوقت المطلوب من التي تستخدم التمويل المشترك 
  .واقعيةتبدو  سنوات يمن ست إلى ثمانالتي تمتد مشروع الدورة 

 المباني التي تستخدم المواد ، قد يقوم مالكو أجهزة تبريد5وحسبما ثبت ذلك في بلدان غير بلدان المادة   -139
الكلوروفلوروكربونية بتخزين وإعادة تدوير كميات كافية من المواد الكلوروفلوروكربونية لمواصلة العمل لعدة 

تبدو فقد  تكرار هذه النهوج على مشروعات أجهزة تبريد المباني، ه في حالةسنوات وحتى عقود؛ وبالتالي، فإن
  .قبولة لجميع خيارات التمويل المختلفةلمشروعات مالمتعددة ل الفترات

خيار كل أن عددا من خيارات التمويل المشترك أو التمويل متاحا، ولومن هذه النتائج، يمكن استنتاج   -140
وتكون  .وسيتوقف اختيار خيار دون غيره على السياق وأهداف النشاط المضطلع به. مزاياه وعيوبه النسبية

لحاالت للجهة النظيرة أو منح المساعدة اإلنمائية الرسمية مناسبة بصورة أفضل خيارات التمويل المشترك من ا
بسبب المدة الزمنية ) التواريخ النهائية القريبةتحقيق اإلزالة بحلول مثل (التي تتطلب تحقيق نتائج في مرحلة مبكرة 

  .القصيرة والنتائج الفعلية التي تتحقق بسرعة أكبر نسبيا

 أكبر ةتميز بقدريلك، فإن خيار التمويل المشترك من خالل ترتيبات التمويل اإلبتكارية وعلى العكس من ذ  -141
، وإمكانية تكرار المشروع )البرازيل، المشروع العالمي ألجهزة تبريد المباني(توفير تمويل إضافي كبير على 

ويعزى حجم . على المشروعلتحقيق أهداف تتجاوز األهداف األولية المحددة بموجب الموافقة األصلية للصندوق 
التمويل اإلضافي بدرجة كبيرة إلى المنافع المحتملة الكبيرة ألطراف التمويل المشترك، سواء من حيث المكاسب 
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في حالة شركات خدمات الطاقة (زيادة الربح إلى الحد األقصى من حيث أو ) في حالة مرفق البيئة العالمية(البيئية 
 إتباع خيار التمويل المشترك هذا ناجحا في حالة توافق أهداف في الغالب، سيكونا، ولذ). وآلية التنمية النظيفة

التوصل إلى تفاهم عام يتطلب وقتا طويال وجهودا كبيرة، فإن  وحيث أن. الصندوق مع أهداف الشركاء المحتملين
كأساس للمشروعات قبل  وضع إطار عمل يمكن استخدامه في المستهيمن النتائج المرغوبة إلقامة هذه الترتيبات 

ومن أمثلة هذه النتائج هي منهجية خط األساس والرصد التي . ، أو لتحقيق أهداف إستراتيجية طويلة المدىالمتعددة
  .أعدها البنك الدولي آللية التنمية النظيف

  الطريق إلى األمام

 أجهزة تبريد المباني، تم إحراز تقدم كبير بعد ثالث سنوات من الموافقة على تمويل معظم مشروعات  -142
وفي مختلف الجهات، شهدت األمانة تعاونا ممتازا ونشطا، ودرجة عالية . مقبوال بدرجة كاملةالتقدم ولكن لم يكن 

مولة بالكامل من الصندوق المتعدد مومقارنة بالمشروعات القائمة ال. جدا من المبادرة من جانب الوكاالت
 من جانب ، وكان التمويل المشتركأبطأ مشترك من الجهة النظيرة لم يكن األطراف، فإن تنفيذ المشروعات بتمويل

وبالرغم من وقت اإلعداد . الوكاالت النظيرة أعلى بكثير من الحد األدنى المطلوب عند الموافقة على المشروعات
م الحاالت القصير والمكثف جدا للمشروعات األصلية قبل االجتماع السابع واألربعين، كانت الوكاالت في معظ

عوائق وجود  في الطلبات األصلية، بالرغم من  الواردةقادرة على إحراز تقدم في المشروعات وفقا للتوقعات
 ومن الناحية األخرى، لم يتم استبدال أول جهاز .رئيسية مثل إطار تخصيص الموارد في مرفق البيئة العالمية

الموافقة في حين تستمر إزالة المواد تبريد مباني في عدد من المشروعات بعد ثالث سنوات من 
من البلدان الصناعية، سوف المكتسبة واستنادا إلى الخبرات . الكلوروفلوروكربونية وقد اقتربت من االكتمال

 أجهزة تبريد المباني التي ستستخدم المواد الكلوروفلوركربونية لبعض من الوقت في المستقبل، وال استعماليستمر 
  .ات مجديا من حيث إزالة هذه المواديزال تنفيذ المشروع

واستنادا إلى النية األصلية المتعلقة باستكشاف إمكانيات تمويل مشترك واسع النطاق، تحدده الوكاالت بعد   -143
وال بدء التشغيل فقط، فمن المحتمل بدرجة كبيرة م يلعب عنصر الصندوق المتعدد األطراف دور أالموافقة، بحيث

ات، وهي مشروع اليوئنديبي في البرازيل وفي كولومبيا والمشروع العالمي الستبدال أجهزة أن تقدم ثالثة مشروع
 وحسب اتجاه الصندوق المتعدد األطراف . إلى مرحلة التنفيذ الفعليوصولهاتبريد المباني، نتائج إيجابية جدا فور 

ر التمويل المشترك ستكون مفيدة جدا في فيما يتعلق بكفاءة الطاقة، فإن عددا من الدروس المستفادة المتعلقة بتوفي
  .المستقبل القريب للجنة التنفيذية واألمانة والوكاالت على قدم المساواة

 األمانة تقييم الطلبات لتأكيد توافر الموارد الخارجية، ويتم تناول ثالثة من هذه الطلبات في لوتواص  -144
فإن األمانة تعتزم تأكيد توافر الموارد الخارجية من عالمية، وبعد مناقشات مع أمانة مرفق البيئة ال. الوقت الحالي

على بناء وخالل مرفق البيئة العالمية استنادا إلى الموافقة على نموذج تحديد المشروعات وحتى المبلغ المحدد فيه، 
ية آللية وفي الحاالت التي يوجد بها منهج. المعلومات اإلضافية المطلوبة من الوكاالت على أساس حالة بحالة

 األمانة تأكيد توافر الموارد الخارجية استنادا إلى التقييم التفصيلي للمعلومات مالتنمية النظيفة يمكن تطبيقها، تعتز
 والتذبذبات المحتملة، االنخفاض المحقق لالنبعاثاتوحدات لالمقدم، مع األخذ في الحسبان القيم الحالية في السوق 

رافات الممكنة عنه، ومعدل خصم للدخل في المستقبل، فضال عن البيانات األخرى والجدول الزمني للتنفيذ واالنح
  .ذات الصلة

   األمانةةتوصي

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في  -145

  أن تحيط علما بالتقرير المتعلق بالتقدم المحرز في جميع مشروعات أجهزة تبريد المباني؛ و  )أ(

ذ أي إجراء إضافي على أساس المعلومات الواردة في ن تناقش ما إذا كانت ترغب في اتخاأ  )ب(
  .التقرير
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  األولالمرفق 

   الموافق عليها في االجتماعين السابع واألربعين والثامن واألربعين للجنة التنفيذيةمشروعات أجهزة تبريد المباني

  تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 )دوالر أمريكي(

  تكاليف الدعم 
 )دوالر أمريكي(

 األدنى من متطلبات التمويل الحد
 المشترك والمصادر المقترحة

 )دوالر أمريكي(

 الوآالة المنفذة

)أ( جهزة تبريد ألمدمجة للقطاع الفرعي الإلدارة لمشروع تدليلي  
 ، بالتركيز على تطبيق تقنيات خالية منالمباني في البرازيل

وفعالة من حيث استهالك الطاقة المواد الكلوروفلوركربونية 
 األجهزة التي تستخدم المواد الكلوروفلوركربونيةالستبدال 

1,000,000 75,000 252,000  
مرفق البيئة العالمية وشرآات (

 ) الطاقةاتخدم

 اليوئنديبي

)ب( جهزة ألمدمجة للقطاع الفرعي الإلدارة لإقليمي مشروع تدليلي  
، بالتركيز على تطبيق المباني في منطقة البحر الكاريبي تبريد

وفعالة من حيث  المواد الكلوروفلوركربونية قنيات خالية منت
األجهزة التي تستخدم المواد استهالك الطاقة الستبدال 

 الكلوروفلوركربونية

1,000,000 75,000 690,000 
وأموال داخليةمرفق البيئة العالمية (

 )اليوئنديبيمن 

 اليوئنديبي

)ج( جهزة تبريد ألرعي مدمجة للقطاع الفالإلدارة لمشروع تدليلي  
 ، بالتركيز على تطبيق تقنيات خالية منالمباني في كولومبيا

وفعالة من حيث استهالك الطاقة المواد الكلوروفلوركربونية 
 األجهزة التي تستخدم المواد الكلوروفلوركربونيةالستبدال 

1,000,000 75,000 705,000 
 )مرفق البيئة العالمية(

 اليوئنديبي

)د( جهزة تبريد ألمدمجة للقطاع الفرعي الإلدارة ليلي مشروع تدل 
 المواد ، بالتركيز على تطبيق تقنيات خالية منالمباني في كوبا

وفعالة من حيث استهالك الطاقة الستبدال الكلوروفلوركربونية 
 األجهزة التي تستخدم المواد الكلوروفلوركربونية

984,353 84,654 410,125 
  الدوليةالوآالة الكندية للتنمية(

 )اليوئنديبيوأموال داخلية من 

 اليوئنديبي وآندا

مشروع تدليلي بشأن استبدال أجهزة تبريد المباني المرآزية في (ه)
آرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ورومانيا

 وصربيا والجبل األسود

1,069,074 80,181 416,175 
 )تمويل الجهات النظيرة(

 اليونيدو

)و( مشروع تدليلي بشأن استبدال أجهزة تبريد المباني المرآزية في 
 سورية

585,961 43,947 27,195 
 )تمويل الجهات النظيرة(

 اليونيدو

)ز( الصين والهند(مشروع عالمي الستبدال أجهزة تبريد المباني  
 )وإندونيسيا وماليزيا والفلبين

6,884,612 516,346 13,769,224 
آلية التنمية وية، مرفق البيئة العالم(

 )النظيفة

 البنك الدولي

)ح(  للتحويل المعجل ألجهزة تبريدمشروع تدليلي إستراتيجي 
الكاميرون(المباني التي تستخدم المواد الكلوروفلوروآربونية 

 )ومصر وناميبيا ونيجيريا والسودان

2,000,000 218,887 477,876 
 )مرفق البيئة العالمية الفرنسي(

نسا وألمانيااليونيدو وفر
 واليابان
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  المرفق الثاني

  نظرة عامة على التمويل الحالي لمشروعات أجهزة تبريد المباني

تمويل  المنطقة/البلد الوكالة المنفذة
المشروع 

 )دوالر أمريكي(

تكاليف الدعم 
دوالر (

 )أمريكي

الحد األدنى من 
متطلبات التمويل 

 المشترك 
 )دوالر أمريكي(

مصادر التمويل 
ترك المش

المقترحة في 
 األصل

مبلغ التمويل المشترك الذي تم الحصول 
 المتوقع/عليه

 )دوالر أمريكي(

مرفق البيئة . 1 252,000 75,000 1,000,000 البرازيل اليوئنديبي
  العالمية

شركات . 2
  الطاقةاتخدم

   دوالر أمريكي65 415 000: المجموع
  

  :التوزيع
 )العالميةمرفق البيئة  (13 750 000. 1
 اتشركات خدم (50 000 000. 2

  )الطاقة
  )الحكومة (465 000. 3
 مقدمة كآلية 15 000 000من % 10. 4

ضمان من جانب مصرف التنمية للبلدان 
  األمريكية

مرفق البيئة . 1 690,000 75,000 1,000,000 منطقة البحر الكاريبي اليوئنديبي
  العالمية

أموال داخلية . 2
 اليوئنديبي من 

 160 000: المجموع
 

اليوئنديبي الصندوق االستئماني : المصدر
 المواضيعي الخاص بالطاقة

مرفق البيئة . 1 705,000 75,000 1,000,000 كولومبيا اليوئنديبي
  العالمية

 

 4 000 000: المجموع
 

  :التوزيع
 )مرفق البيئة العالمية (1 000 000. 1
 )القطاع الخاص (3 000 000. 2

  حكومة كندا. 1 410,125 76,779 984,353 كوبا اليوئنديبي
أموال داخلية . 2

 اليوئنديبي من 

 *901 300: المجموع
  

  التوزيع
حكومة ( دوالر كندي 655 000. 1

 )كندا
القطاع (دوالر كندي  335 000. 2

  )الخاص
اليوئنديبي الصندوق  (40 000. 3

 )االستئماني المواضيعي الخاص بالطاقة
 5(أوروبا الشرقية  اليونيدو

 )بلدان
تمويل جهات  416,175 80,181 1,069,074

 نظيرة
 470 000: المجموع

 
  :التوزيع

  
  ) جهات نظيرة5 (230 000. 1
 ) جهات نظيرة5 (240 000. 2

تمويل جهات  27,195 43,947 585,961 سورية اليونيدو
 نظيرة

 270 000: المجموع
 

  :التوزيع
  
  )فندق المريديان (120 000 .1
 )مستشفى الباسل (150 000. 2

 7(مشروع عالمي  البنك الدولي
 )بلدان

مرفق البيئة . 1 13,769,224 516,346 **6,884,612
  العالمية

آلية التنمية . 2

  31 600 000: المجموع
  

  التوزيع
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تمويل  المنطقة/البلد الوكالة المنفذة
المشروع 

 )دوالر أمريكي(

تكاليف الدعم 
دوالر (

 )أمريكي

الحد األدنى من 
متطلبات التمويل 

 المشترك 
 )دوالر أمريكي(

مصادر التمويل 
ترك المش

المقترحة في 
 األصل

مبلغ التمويل المشترك الذي تم الحصول 
 المتوقع/عليه

 )دوالر أمريكي(

-مرفق البيئة العالمية (6 300 000. 1 النظيفة     
  )الهند

-مرفق البيئة العالمية (2 600 000. 2
  )الفلبين

-آلية التنمية النظيفة (15 000 000. 3
  )الهند

-آلية التنمية النظيفة (7 700 000. 4
 )الفلبين

مرفق البيئة  477,876 218,887 2,000,000 ) بلدان5(أفريقيا  فرنسا وألمانيا واليابان
 العالمية الفرنسي

  ***1 027 500المجموع 
  

  :المصدر
مرفق البيئة العالمية (رو يو 750 000

 )الفرنسي
  . المشترك صرف الدوالر الكندي والدوالر األمريكي القائمة وقت الموافقة على التمويلأسعاراحتسب هذا الرقم استنادا إلى * 

  .تحصل كل من الهند والفلبين على مليون دوالر أمريكي من هذه المبلغ** 
  . والدوالر األمريكي القائمة وقت الموافقة على التمويل المشتركاليورو استنادا إلى أسعار صرف احتسب هذا الرقم*** 

  

______  
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