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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونو لثاالثاالجتمــــــاع 

 2019مايو/أيّار   31إلى  27من   ،مونتريال
  

وارد الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة التي تقوم بحشد المورقة بشأن المعلومات عن 
  ربونيةلوروكريجي للمواد الهيدروفلكفاءة استخدام الطاقة التي يمكن استخدامها عند التخفيض التد

  )(د)82/83(المقرر 

  معلومات أساسية

أن يقدم ، أمورضمن جملة  ،فريق التقييم التقني واالقتصاديإلى  1لألطراف والعشرونطلب االجتماع التاسع  .1
لمحة عامة عن األنشطة واألموال التي تُسهم بها المؤسسات األخرى المعنية، وعن التعاريف والمعايير والمنهجيات 
المستخدمة في معالجة الكفاءة في استخدام الطاقة في قطاعات التبريد وتكييف الهواء والمضخات الحرارية فيما يتعلق 

أو تعزيزها مع الخفض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب تعديل /والطاقة بإدامة كفاءة استخدام 
كيغالي لبروتوكول مونتريال، فضالً عن تلك المتصلة ببدائل مركبات الكربون الهيدروفلورية ذات القدرة المنخفضة 

من المقرر  2(الفقرة  التمويل المختلفةأو المنعدمة على إحداث االحترار العالمي، بما في ذلك المتصلة بطرائق 
10/XXIX  المسائل المتعلقة بالكفاءة في استخدام الطاقة أثناء التخفيض التدريجي لمركبات الكربون بشأن

 ).الهيدروفلورية

ناقشت األطراف في بروتوكول مونتريال، في إطار البند الثامن من جدول  2وفي اجتماعها الثالثين، .2
على تكنولوجيا فعالة من حيث الطاقة في قطاعات التبريد  5من المادة  1راف العاملة بالفقرة حصول األطاألعمال، 

ممثلين إنه سيكون من المهم تحديد كيفية العديد من القال  3. وخالل المناقشات،وتكييف الهواء والمضخات الحرارية
تحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، ومختلف عمل مؤسسات بروتوكول مونتريال مع هيئات أخرى، مثل اتفاقية األمم الم

الصناديق المناخية والمصارف اإلنمائية المتعددة األطراف، في الحصول على الدعم المالي وتقديمه من أجل تحسينات 

                                                 
  .0172نوفمبر/تشرين الثاني  24- 20كندا،  مونتريال، 1
  .2018الثاني نوفمبر/تشرين  9- 5، كيتو، إكوادور 2
 .UNEP/OzL.Pro.30/11من الوثيقة  115إلى  104الفقرات  3
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/41 
 

 

2 

كفاءة استخدام الطاقة. ومن الواضح أن العديد من تلك الهيئات لم تدرج حتى اآلن قطاع التبريد وتكييف الهواء في 
 .أنشطتها

ن وزون، أوبالتحاور مع أمانة األوبعد ذلك، طلبت األطراف إلى اللجنة التنفيذية، ضمن جملة أمور،  .3
رائق وضع طتتواصل مع الصناديق والمؤسسات المالية األخرى الستكشاف تعبئة موارد إضافية، حسب االقتضاء، و

لكربون اركبات عند التخفيض التدريجي لمللتعاون، مثل ترتيبات التمويل المشترك، لحفظ أو تحسين كفاءة الطاقة 
في االمتثال  ٥لمادة من ا ١الهيدروفلورية، مع االعتراف بأن األنشطة الرامية إلى مساعدة األطراف العاملة بالفقرة 

ية ه التوجيهمبادئلاللتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال سيستمر تمويلها في إطار الصندوق المتعدد األطراف وفقا 
 .)XXX/5من المقرر  7(الفقرة  اتهومقرر

مداوالت ل الخصموفي اجتماعها الثاني والثمانين، نظرت اللجنة التنفيذية في وثيقة أعدتها األمانة تعرض  .4
لألطراف في  الثالثينواالجتماع لألطراف األطراف في االجتماع األربعين للفريق العامل المفتوح العضوية 

ذات الصلة بكفاءة استخدام  المسائلعن  التقني واالقتصاديبروتوكول مونتريال فيما يتعلق بتقرير فريق التقييم 
 4.الطاقة

لجنة نظر الوعقب إجراء مناقشة، طلبت اللجنة التنفيذية إلى األمانة، ضمن جملة أمور، أن تعد ورقة ل .5
لة ة ذات الصلمالياتقدم، كخطوة أولى، معلومات عن الصناديق والمؤسسات  التنفيذية في اجتماعها الثالث والثمانين،

مواد التي تقوم بحشد الموارد لكفاءة استخدام الطاقة التي يمكن استخدامها عند التخفيض التدريجي لل
ات ؤسسك المالهيدروفلوروكربونية في إطار الصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك الطرائق التي تستخدمها تل

الموسسات  شترك لتلكل الملتوفير مثل هذه الموارد إلى البلدان النامية وإمكانية تنفيذ الوكاالت المنفذة لطلبات التموي
 (د)).82/83(المقرر 

 (د).82/83وأعدت األمانة الوثيقة الحالية استجابة للمقرر  .6

 نطاق الوثيقة

اع التاسع ، قدم فريق التقييم التقني والتكنولوجي إلى االجتمXXIX/10من المقرر  2استجابة للفقرة  .7
ني ("تقرير فرقة عمل فريق التقييم التقتقرير فرقة عمل الفريق  XXIX/10والعشرين لألطراف المقرر 

ة. وروكربونيهيدروفلعند التخفيض التدريجي للمواد الة بشأن المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقوالتكنولوجي") 
 ت التبريدفي قطاعا كفاءة استخدام الطاقةلة للمؤسسات المالية المتعلقة بمن التقرير لمحة عامة شام 3ويقدم الفصل 

انة ت األمكربونية. واستعرضروعند التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلو والمضخات الحراريةوتكييف الهواء 
مت ى ذلك، قاافة إلبالمناقشة في اللجنة التنفيذية. وباإلضواشتقت المعلومات من ذلك التقرير التي ستكون ذات صلة 

لى النحو وجي عتقة من تقرير فرقة عمل فريق التقييم التقني والتكنولشاألمانة بتحديث أو توسيع المعلومات الم
 المطلوب، استنادا إلى المعلومات المتاحة علنا.

نها أي متطلب  لمذكورة في الورقة الحالية أوولم تتواصل األمانة بشكل رسمي مع أي من مؤسسات التمويل ا .8
أن تقدم  تي يمكنعلى المستويات الوطني واإلقليمي و/أوالعالمي التمويل أخرى إسهامات. وقد توجد مؤسسات وآليات 

ك ذلك، هنا ة علىالتمويل للكفاءة في استخدام الطاقة عند التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ وعالو
مباشر.  و غيروآليات أخرى يمكن أن تتطور لمعالجة كفاءة استخدام الطاقة في التبريد على نحو مباشر أ شراكات

لى حة عامة عا ولمولذلك، قإن المعلومات المقدمة في الورقة الحالية قد ال تكون شاملة وتقدم الورقة تقييما أولي
 ات المتوافرة في الوقت الحاضر.مالمعلو

                                                 
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/65 1وAdd. 
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 قسام التالية:الورقة من األ فوتتأل .9

  فريق التقييم التقني والتكنولوجي؛لنتائج تقرير فرقة عمل  لخصم  (أ)

  الصناديق والمؤسسات المالية لحشد الموارد لكفاءة استخدام الطاقة؛  (ب)

ا المؤسسات لتقديم الموارد وجدوى الوكاالت المنفذة التي تنفذ طلبات التمويل هالطرائق التي تستخدم  (ج)
 المؤسسات.المشترك لهذه 

نشطة ة باألوقد عملت األمانة تحت إرشادات وتكليف من اللجنة التنفيذية على إدارة الصناديق المتعلق .10
اية في فيذية بعنالتن والمشروعات إلزالة المواد الخاضعة للرقابة. وعند توافر موارد التمويل الخارجية، نظرت اللجنة

ف في هذا ألطرابر األمانة أن العمل السابق للصندوق المتعدد اتلك الحاالت ووجهت األمانة بناء على ذلك. وتعت
ند عستخدامها ايمكن  شد الموارد لكفاءة استخدام الطاقة التيحالمجال يمكن أن يرشد مناقشات اللجنة التنفيذية بشأن 

وبناء عليه،  .XXX/5من المقرر  7التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية على النحو المطلوب في الفقرة 
 قامت األمانة بتلخيص هذه المعلومات في المرفق األول بالوثيقة الحالية.

 5ملخص لنتائج تقرير فرقة عمل فريق التقييم التقني والتكنولوجي

 لحالية:الورقة أدناه، النتائج الرئيسية لفرقة عمل فريق التقييم التقني والتكنولوجي ذات الصلة با يرد .11

لعبت الصناديق المتعددة األطراف دورا رئيسيا في توفير منح التمويل لسد الثغرات في التمويل   (أ)
ي فتعمل  الصناديق المناخية المتعددة األطرافالعام بشأن المسائل المناخية؛ غير أن أغلبية 

لى ع، مثل الحصول والمضخات الحراريةقطاعات أخرى بخالف قطاعات التبريد وتكييف الهواء 
  اقة، ونقل الطاقة المتجددة والمشروعات االستثمارية األخرى ذات الصلة؛طال

مليار  231في المائة لتصل إلى  9في كفاءة استخدام الطاقة بنسبة  ةزادت االستثمارات العالمي  (ب)
وما زالت المباني تسيطر على االستثمارات العالمية لكفاءة استخدام  2016دوالر أمريكي في عام 

. وتشكل أغطية المباني، والتدفئة، 2016في المائة من هذا المجموع في عام  58تي تشكل الطاقة ال
 22مليار دوالر أمريكي، و 68والتهوية وتكييف الهواء، واإلضاءة واألجهزة الكهربائية ما قيمته 

مليار دوالر أمريكي، على التوالي. وقد ركز  2مليار دوالر أمريكي و 28مليار دوالر أمريكي، و
 2015و 2014في عامي  6مشروعات المساعدة اإلنمائية الرسميةفي المائة من  0,1ما يقل عن 

موضوعات التنمية  بالعالقة إلىقليل للغاية على التبريد دولي تركيز  مشيرة إلىعلى التبريد، 
  األخرى؛

ء قطاعات التبريد وتكييف الهواعلى الرغم من المستوى المنخفض للتمويل المركز على   (ج)
، هناك موارد مالية كثيرة لتنفيذ المشروعات في مجال كفاءة استخدام الطاقة. والمضخات الحرارية

مباشرة، هناك مؤسسات مالية تقدم تمويال  حجانب مؤسسات التمويل التي تقدم موارد في شكل منبف
للمشروعات من خالل آليات مثل القروض، والسندات الخضراء وغيرها من األدوات. وعالوة على 

ركات التي قد تهتم بتمويل مشروعات التنفيذ شذلك، يعتبر رأس المال الخاص مصدرا إضافيا لل
  مقابل عوائد االستثمار؛

                                                 
تقرير فرقة عمل فريق التقييم التقني والتكنولوجي التابع ليونيب عن المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة عند التخفيض  XXIX/10المقرر  5

  التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
ف المساعدة اإلنمائية الرسمية بأنها المعونة الحكومية المصممة لتعزيز التنمية االقتصادية والرفاهية 6 يتم استبعاد القروض وفي البلدان النامية.  تُعرَّ

  .واالئتمانات لألغراض العسكرية
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ف متبادلة بين مختلف مصادر األموار، والخيارات للتمويل ادهمع أالفرص المتاحة للشراكات   (د)
طاع قة في المشترك قد تكون مهمة لتخطيط المشروعات المحتملة ذات الصلة بكفاءة استخدام الطاق

  ونية؛وروكربعند التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفل والمضخات الحراريةالتبريد وتكييف الهواء 

مويل للمشروعات المحتملة التي تحقق أهداف بروتوكول مونتريال وأهداف من أجل تعزيز الت  (ه)
ة إلى ك حاجالكفاءة في استخدام الطاقة في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، هنا

والصندوق  لمية،معالجة الحواجز أمام التنسيق مع المنظمات المالية القائمة (مثل مرفق البيئة العا
ة مع إيجاد مجاالت بؤرية استراتيجي غيةب )اخ، وصندوق االستثمارات المناخيةاألخضر للمن

لى إحاجة  األهداف. ولتحقيق ذلك، هناك هذهمنافذ/تدفقات مالية، وضمن إطار زمني مبسط لتحقيق 
يادة زتواصل/تنسيق مالئما مع مؤسسات التمويل الرئيسية من أجل التحقق من إمكانية  قامةإ

فقط  نخفضةموتحسين تبسيط العمليات التي ال توجد حاليا أو التي بها مستويات  مستويات التمويل
ل م هياك، وتقييوالمضخات الحراريةقدم إلى قطاعات التبريد وتكييف الهواء يي ذمن التمويل ال

، وضع مالئما وتكمل الصندوق المتعدد األطراف الحالي، وإذا كانإلى التمويل التي يمكن أن تستند 
  حوكمة ألي من مثل هذا التصميم المالي الجديد.لوائح وهياكل قواعد و

 الصناديق والمؤسسات المالية لحشد الموارد لكفاءة استخدام الطاقة

ن وغيرها م لماليةز تقرير فرقة عمل فريق التقييم التقني والتكنولوجي بين مؤسسات التمويل والمؤسسات اميّ  .12
 والتمويل من القطاعين العام والخاص، والمبادرات الخيرية.المؤسسات، مثل البرامج الثنائية، 

يا مباشرا لمشروع استنادا إلى معايير محددة نقدهي تلك المؤسسات التي تقدم دعما  تمويلمؤسسات الو .13
التي ورد وصف لها في تقرير فرقة عمل فريق التقييم التقني  تمويلمؤسسات الوعملية تطبيق محددة. وفيما يلي 

 :7جيوالتكنولو

 برنامج كيغالي لكفاءة استخدام الطاقة 
 مرفق البيئة العالمية 

متطلبات وشروط المؤسسات التي تقدم قروضا للمشروعات بموجب تطبيق  تمويلمؤسسات الوتعتبر  .14
 :9التي ورد وصف لها في تقرير فرقة عمل فريق التقييم التقني والتكنولوجي تمويلمؤسسات الوفيما يلي  8.تقليدية

 األخضر للمناخ الصندوق 
 صندوق االستثمارات المناخية 
 مجموعة البنك الدولي 
 لمصرف ي، وامصارف التنمية اإلقليمية، بما في ذلك بنك التنمية األفريقي، وبنك التنمية األسيو

 األوروبي لإلنشاء والتعمير، وبنك التنمية للبلدان األمريكية
 البنك األوروبي لالستثمار 
 كفاءة لمي لاألخرى لكفاءة استخدام الطاقة، بما في ذلك الصندوق العا برامج التمويل األوروبية

 .2020الطاقة والطاقات المتجددة؛ وبرنامج أفق 

ذة ذات الصلة وبرامجها. ومن بين هذه نفوتشمل المؤسسات األخرى المؤسسات الوطنية ووكاالتها الم .15
 10:جي البرامج الثنائية التاليةالمؤسسات، وصف تقرير فرقة عمل فريق التقييم التقني والتكنولو

                                                 
  من تقرير فرقة عمل فريق التقييم التقني واالقتصادي. 79إلى  74يرد وصف لهذه المؤسسات في الصفحات  7
  يمكن أن تقدم هذه المؤسسات أيضا التمويل المختلط (مثل المنح، ومرفق األموال المتجددة). 8
  من تقرير فرقة عمل فريق التقييم التقني واالقتصادي. 87إلى  79يرد وصف لهذه المؤسسات في الصفحات  9
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  الوكالة األلمانية للتعاون الدولي(GIZ) 
  وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة(USAID) 
  الوكالة الكندية للتنمية الدولية(CIDA). 

 قة عملوعند استعراض قائمة مؤسسات التمويل والمؤسسات المالية وغيرها من المؤسسات في تقرير فر .16
 :يق التقييم التقني والتكنولوجي، الحظت األمانة ما يليفري

مرفق البيئة العالمية والصندوق األخضر للمناخ والصندوق المتعدد األطراف هم المؤسسات   (أ)
  :العالمية الثالث التي تم إنشاؤها لمعالجة المشاكل البيئية العالمية

  هو آلية مالية لبروتوكول مونتريال لحماية طبقة األوزون؛ الصندوق المتعدد األطراف  )1(

مرفق البيئة العالمية هو آلية مالية لالتفاقيات البيئية التالية: اتفاقية األمم المتحدة للتنوع   )2(
؛ (POPS)؛ واتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (UNCBD)البيولوجي 

طارية بشأن ؛ واتفاقية األمم المتحدة اإل(UNCCD)التصحر  واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
  ؛ واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق؛(UNFCCC)تغير المناخ 

الصندوق األخضر للمناخ هو الكيان التشغيلي لآللية المالية في اتفاقية األمم المتحدة   )3(
  اإلطارية بشأن تغير المناخ؛

فذة األربع للصندوق المتعدد األطراف. وبعد اعتماد تعديل البنك الدولي هو أحد الوكاالت المن  (ب)
أعدت  خ، فقدبشأن تغير المنا هاإطار عملء من زجها ككيغالي، أشارت مجموعة البنك الدولي إلى أن

 قروضنا للكفاءة في استخدام الطاقة لمصاحبة التخفيض التدريجي ة"خطة دعم تشمل زياد
 2020 بقيمة مليار دوالر أمريكي بحلول عاملمتوقعة اللهيدروفلوروكربون،" حتى أن قروضها 

الية عتبريد  الطاقة في المناطق الحضرية "يمكن أن تدعم إعداد تكنولوجياتلكفاءة استخدام  ستكون
  ؛."الكفاءة التي تستخدم أيضا سوائل تبريد مراعية للمناخ

قبل االجتماع الثامن والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال، أصدر البيت األبيض للواليات   (ج)
بلدا من البلدان المانحة  16يعلن عن نية  2016،11سبتمبر  22المتحدة األمريكية بيانا صحفيا في 

 5ادة لمساعدة بلدان الم 2017مليون دوالر أمريكي في عام  27) تقديم 5(أي غير أطراف المادة 
خالل البدء السريع لدعم التنفيذ إذا تم اعتماد تعديل طموح للهيدروفلوروكربون مع تاريخ تجميد 

 19ن المانحة، أعلنت مجموعة من . وتكميال للتمويل اإلضافي من البلدا2016مبكر كافي في عام 
ن الكفاءة في لدعم تحسي 5مليون دوالر أمريكي لبلدان المادة  53خيرية عن نيتها تقديم مؤسسات 

برنامج كيغالي  واستنادا إلى المساهمات من المؤسسات الخيرية، تم إطالق مبادرة 12.استخدام الطاقة
 .2017في أبريل/نيسان  (K-CEP) لكفاءة التبريد

وق ة، والصندلعالميواستنادا إلى المالحظات المبينة أعاله، تقدم الورقة الحالية معلومات عن مرفق البيئة ا .17
عرض لمحة عامة عن تقرير كما ت. (K-CEP)ومبادرة برنامج كيغالي لكفاءة التبريد لمناخ، والبنك الدولي األخضر ل

 فرقة عمل فريق التقييم التقني والتكنولوجي بشأن المعلومات المتعلقة بالمؤسسات األخرى.

                                                                                                                                                             
  من تقرير فرقة عمل فريق التقييم التقني واالقتصادي. 89إلى  87يرد وصف لهذه المؤسسات في الصفحات  10
11   -amendment-ambitious-call-countries-100-office/2016/09/22/leaders-press-https://www.whitehouse.gov/the

phase-protocol-montreal  
12 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/70/Rev.1  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/41 
 

 

6 

 13مرفق البيئة العالمية

ألمم المتحدة ادولية (بما في ذلك وكاالت  بلدا، ومؤسسات 183شراكة دولية من هو مرفق البيئة العالمية  .18
يئية ل البومصارف التنمية المتعددة األطراف)، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وهو يعالج المسائ

ريكي في صورة منح مليار دوالر أم 18قدم حوالي  ،هئومنذ إنشا 1992العالمية. وأسس مرفق البيئة العالمية في عام 
ركز على بلدا مع استثمارات ت 170مشروعا في  4.500مليار دوالر أمريكي كتمويل ألكثر من  93وحشد حوالي 

يائية ميوالمواد الك التنوع البيولوجي، والتخفيف من حدة تغير المناخ، والمياه الدولية، وتدهور األراضي والغابات،
عاد لة عبر أبمتكاممن خالل االستثمارات ال والنفايات. غير أن المرفق يتزايد في سعيه لتحقيق منافع بيئية متعددة

 متنوعة للبيئة العالمية.

ل المرفق التي يعم لدوليةويقدم مرفق البيئة العالمية الدعم لتنمية القدرات من أجل التنفيذ الناجح لالتفاقيات ا .19
القدرات  تزم تنمية. وتلحتيةوهذه عملية محلية أساسا تحدد القدرات الالزمة من حيث الناس والبنية التكآلية مالية لها. 

 في مرفق البيئة العالمية بالكامل للشواغل واألولويات التي أعرب عنها المجتمع الدولي.

ت غازا تركزاتلوضمن مجال التخفيف من تغير المناخ، اشتمل مرفق البيئة العالمية على التخفيف المستدام  .20
 يد للطاقةم المتزاانبعاثات غازات الدفيئة، واالستخدامن  التخفيفويشمل ذلك بالتحديد الدفيئة في المحيط الجوي. 

لوجيات لتكنواالمتجددة وخفض استخدام موارد الوقود األحفوري، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وزيادة اعتماد 
 لكربوناونات اإلبتكارية وممارسات اإلدارة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة واحتجاز الكربون، وحفظ وتعزيز مخز

 في الزراعة، والغابات، واالستخدامات األخرى لألراضي.

 طرائق التمويل وآليات السوق المحتملة

خ، بما في ذلك مشروعا للتخفيف من المنا 1.000استثمر مرفق البيئة العالمية في  /2015حلول نهاية عام ب .21
ض انبعاثاتها فخالخطط الوطنية ل بلدا على إعداد 46مشروعا لكفاءة استخدام الطاقة. وساعد المرفق  200أكثر من 

ي مجال التخفيف من مليار دوالر أمريكي في استثمارات ف 4,2من غازات الدفيئة. وقد أدى التمويل من المرفق البالغ 
 بنجاحواختتم  مليار دوالر أمريكي) من شركاء آخرين. 38,3( عشرة أضعاف بحواليالمناخ إلى توليد تمويل إضافي 

ر مليار دوال 4,1بتعهدات تمويل بمقدار  2018مية التجديد السابع لموارده في يونيه/حزيران مرفق البيئة العال
لقة نشطة المتعللمجال البؤري لتغير المناخ، الذي يشتمل على األ امليون دوالر أمريكي مخصص 802أمريكي، منها 

 .والمضخات الحراريةء بكفاءة استخدام الطاقة والتي يمكن أن تتعلق بمعدات التبريد وتكييف الهوا

ريكي)، مليون دوالر أم 2وهناك أربعة أنواع من المشروعات وهي المشروعات كبيرة الحجم (أكثر من  .22
اسية لتقارير األسمليون دوالر أمريكي)، واألنشطة التمكينية (وسائل الستيفاء ا 2والمشروعات متوسطة الحجم (حتى 

ركيز مع ت ن المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات متوسطة الحجمإلى االتفاقيات) والنُهج البرنمجية (مزيج م
 الموافقة عمليةمحددة تتعلق ب تتبع هذه المشروعات دورات مشروعمشترك لالستعانة بالواحدة األخرى وتكميلها). و

 واإلطار الزمني إلعداد المشروعات وتنفيذها.

تشير ة المتعددين عبر طائفة واسعة من المسائل البيئية، حوعن طريق دعم التحالفات بين أصحاب المصل .23
دوالرات أمريكية في شكل تمويل إضافي لكل دوالر أمريكي يتم  5,2أن مرفق البيئة العالمية قد حقق  التقديرات إلى

من تنمية ورأس المال الخاص) من أجل الحد ال(أي التآزر بين تمويل  امختلط استثماره. واستخدم المرفق تمويال
يحشد الشركاء أيضا من مختلف القطاعات حول  والمخاطر وزيادة الفرص أمام المستثمرين من القطاع الخاص. وه

 علىالمستثمرين من القطاع الخاص  يحفزمن مرفق البيئة العالمية أن تمويل المرفق  ةمسألة معينة. وقد أظهرت الخبر
 اتخاذ إجراء بشأن تغير المناخ.

                                                 
13 www.thegef.org  
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رة الحجم ات كبيترك اختياريا لألنشطة التمكينية للمرفق، ولكنه الزم لجميع المشروعويعتبر التمويل المش .24
لتكاليف بدأ اموالمشروعات متوسطة الحجم، وبرامج مرفق البيئة العالمية. والتمويل من المرفق يتحدد على أساس 

يذ الل التنفشروع خستفيدين بالماعتبار التمويل المشترك من القطاع الخاص أو من الماإلضافية المتفق عليه. ويمكن 
 دنيا على أنه تمويل مشترك مؤكد، شريطة أن وثيقة المشروع تتضمن معالم رئيسية واضحة ومستويات تمويل

 مشابهة.

رد بطريقة . وتخصص أمانة مرفق البيئة العالمية الموا(STAR)لتخصيص الشفاف للموارد لنظام  مويستخد .25
د جديد موارتي فترة فاستنادا إلى أولويات استراتيجية تحدد فترة تجديد الموارد؛ إرشادية للبلدان المؤهلة فيها في 

طار إموال المخصصة بموجب تستخدم البلدان فرادى األوالمرفق لمجاالت بؤرية وأولويات وطنية بعينها، 
ثالثة  مواردللظام التخصيص الشفاف ديد السابع لموارد المرفق، شمل نص الشفاف للموارد. وفي فترة التجالتخصي

 ديد مواردمة لتجفي الفترات القادمجاالت بؤرية وهي: التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، وتدهور األراضي. ويمكن 
 .وارد مجاالت بؤرية وبرامج أخرىإطار التخصيص الشفاف للممرفق البيئة العالمية أن يغطي 

 الصندوق األخضر للمناخ

والدول  ان نمواً ، وال سيما أقل البلديدعم جهود البلدان الناميةعالمي ألخضر للمناخ هو صندوق لصندوق اا .26
 .اخ، للتصدي لتحدي تغير المنة بشكل خاصضعيفالجزرية الصغيرة النامية والدول األفريقية والدول ال

يضا بعض أ، بل ةمتقدمويتم تمويل الصندوق األخضر للمناخ من مصادر مختلفة، من القطاع العام (البلدان ال .27
في ف يف والتكيالتخف احتياجات وأولويات هذه الموارد عالجة، والمناطق والمدن) والقطاع الخاص. وتناميمن البلدان ال

طنية نظمات الوكن الملدى البلدان النامية طريقة وصول مباشرة حتى تتموالبلدان النامية من خالل مبدأ ملكية البلد. 
 المؤسسات المتعددة األطراف.التمويل من مباشرة ودون الوطنية من الحصول على تمويل يتجاوز 

، مما يضاعف من تأثير تمويله ثمار العام لتحفيز التمويل الخاصاالستالصندوق األخضر للمناخ ستخدم وي .28
في الصندوق األخضر للمناخ يمكن أن تكون استثمارات واألولي عن طريق فتح األسواق أمام استثمارات جديدة. 

 اوبرنامج امشروع 102لديها الصندوق األخضر للمناخ حافظة وحقوق ملكية أو ضمانات. شكل منح أو قروض أو 
لمساعدة البلدان النامية في تنميتها المنخفضة  14مليارات دوالر أمريكي 5، تبلغ قيمتها حوالي تمت الموافقة عليها

 .االنبعاثات والمرنة للمناخ

 طرائق التمويل وآليات السوق المحتملة

الصندوق األخضر للمناخ مشروعات من خالل الشراكات مع الكيانات المعتمدة، التي تقدم مقترح ينفذ  .29
ويجب تأييد كل  15.مشروع، بالتشاور الوثيق مع نقاط االتصال الوطنية، لنظر مجلس الصندوق األخضر للمناخ

 ال الوطنية.مشروع من مجلس الصندوق األخضر للمناخ، من خالل رسالة عدم اعتراض من نقطة االتص

واإلدارة والرصد اإلشراف والرقابة المسؤولية عن الموافقة على مشروع، تتولى الكيانات المتعمدة  توإذا تم .30
ويمكن أن تقوم الهيئات المنفذة بذلك بالنيابة لصندوق األخضر للمناخ. التي يعتمدها المشروعات والبرامج الشاملة ل

عن الكيانات المعتمدة عن طريق توجيه األموال وتنفيذ النشاط الممول. ويمكن أن تلبي الكيانات المعتمدة أيضا طلبات 
في مجال  سد الثغرات الحاليةتلبية االحتياجات الحالية وللمقترحات الصادرة عن الصندوق األخضر للمناخ من أجل 

مويل المناخ. وعند إصدار دعوة لتقديم اقتراحات، قد يوافق الصندوق األخضر للمناخ على االقتراحات من كيانات ت

                                                 
أبريل/نيسان   9؛ dashboard-do/portfolio-ew-https://www.greenclimate.fund/what;الموقع الشبكي للصندوق األخضر للمناخ:  14

  لرقم سيتغير بمرور الزمن.. يرجى مالحظة أن هذه ا2019
  باستثناء اليونيدو، الوكاالت المنفذة األخرى هي كيانات معتمدة. 15
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، ولكن في مثل هذه الحالة، ينبغي على الكيانات غير المعتمدة أن تنضم إلى الكيانات المعتمدة عند بعد معتمدة غير
 ضر للمناخ.التقديم الرسمي القتراحات التمويل من الصندوق األخ

 حاتاقترتقديم االطلبات 

 :لكذالصندوق األخضر للمناخ عدة برامج داعمة إلصدار دعوات لتقديم االقتراحات، بما في  أأنش .31

البرنامج التجريبي للمؤسسات الصغري والصغيرة والمتوسطة الحجم: يهدف البرنامج إلى دعم   (أ)
 التصدي للتحديات المتعلقة بالتخفيفلمؤسسات الصغري والصغيرة والمتوسطة الحجم في ا

  والتكيف؛

مليون دالر أمريكي لعشرة  200 ختعزيز الوصول المباشر: خصص الصندوق األخضر للمنا  (ب)
  طرائق تنفيذ الحصول المباشر المعزز؛ باعتمادترحات تمويل تجريبية مق

مليون دوالر  500 حشد التمويل للبرامج التجريبية الكبيرة: خصص الصندوق األخضر للمناخ  (ج)
ت استثمارا تحشد أمريكي لهذا البرنامج لتحديد المشروعات والبرامج اإلبتكارية وعالية التأثير التي

 القطاع الخاص في أنشطة تغير المناخ.

بعض المشروعات بالنسبة للموافقة طة لسعملية مبوباإلضافة إلى ذلك، أنشأ الصندوق األخضر للمناخ  .32
مية) التي يمكن أن تقدم للنظر فيها. وهذه المشروعات يمكن تقديمها طالما كان حجم الصغيرة (مذكرات مفاهي
من الميزانية الكلية للمشروع، والمخاطر واآلثار البيئية  16ماليين دوالر أمريكي 10المشروع ال يزيد على 

اثات المنخفضة والقادرة واالجتماعية تكون عند أدنى حد والمشروع الصغير مستعد أن يكبر إلى التنمية ذات االنبع
. وتقدم اقتراحات التمويل إلى أمانة الصندوق األخضر للمناخ لتمر بعملية استعراض قبل النظر في صمودعلى ال

 الموافقة عليها من جانب مجلس الصندوق األخضر للمناخ.

ر ، تعتبوصصعلى وجه الخوة للتخفيف والتكيف. رئيسيالصندوق ثمانية مجاالت للتأثير تقدم فوائد وحدد  .33
ات صلة ذثات" مجاالت "المباني والمدن والصناعات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة" و "النقل المنخفض االنبعا

قة للمواف اخضر للمنالصندوق األخوتقديمها إلى مجلس  روعات، يتم إعداد المشفي الوقت الحاليويز هذا التقرير. بترك
زال قيد لتي ال ت، وامع المبادئ التوجيهية واإلجراءاتإذا كانت تتفق  روعالمشمكونات تتم الموافقة على وعليها. 

 .عداداإل

م خرائط تحدد جميع العناصر المتعلقة بأهلية المشروع يرستوثيقة  الصندوق األخضر للمناخستضع أمانة و .34
ويأخذ ذلك  17ومعايير االختيار المدرجة لمقترحات التمويل لينظر فيها المجلس في اجتماعه الثامن عشر. نامجوالبر

 لمعاجة ما يلي:أيًضا في االعتبار أفضل الممارسات من الصناديق المتعددة األطراف األخرى والنُهج األخرى 

  البديلة، حسب االقتضاء؛ إعداد وتطبيق منهجية لحساب التكاليف اإلضافية و/أو المنهجيات  (أ)

  إرشادات بشأن نهج ونطاق تقديم الدعم ألنشطة التكيف؛  (ب)

  سياسات بشأن التمويل المشترك؛  (ج)

 والمباني والعمل المرتبط بها. 18،رميسالاإلقراض خيارات لمزيد من اإلرشادات بشأن   (د)

                                                 
  مستوى التمويل في الصندوق األخضر للمناخ. 16
  للصندوق األخضر للمناخ: وضع األولويات االستراتيجية للبرامج. B.17/10القرار  17
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لصندوق األخضر االصندوق األخضر للمناخ بشأن البرمجة االستراتيجية ألول تجديد لموارد وفي وثيقة  .35
الصندوق األخضر للمناخ بشأن البرمجة االستراتيجية")، يذكر أن أحد المجاالت البؤرية للصندوق وثيقة للمناخ ("

 19ث والتطوير التعاونية.ويا والبحينبغي أن تدعم تطوير تكنولوجيات مستدامة من الوجهة البيئية، ونقل التكنولوج
ويعمل اثنان من المجاالت التي يرى الصندوق فرصا للمساهمة مع الصناديق المناخية األخرى لزيادة وتكرار 

واإلبقاء على القيمة األساسية  ،الرئيسييناالستثمارات الناجحة وتسريع االستثمارات الخضراء عن طريق المستثمرين 
 قالمحفز. وعالوة على ذلك، في وثيقة الصندوعم التحول القطري من خالل االستثمار للصندوق فيما يتعلق بد

اإلداء األدنى للطاقة في المضخات الحرارية وأجهزة التدفئة  تم تحديدبشأن البرمجة االستراتيجية،  األخضر للمناخ
 20اءة استخدام الطاقة.والتبريد فضال عن العزل كمداخالت لتهيئة البيئة التمكينية لفكرة التحول في كف

 البنك الدولي

 والبلدان لناميةتتكون مجموعة البنك الدولي من خمس منظمات دولية تقدم قروًضا وتقدم المساعدة للبلدان ا .36
ة مؤسسوال ،)IBRDمنظماته الخمس هي البنك الدولي لإلنشاء والتعمير (وبمرحلة انتقالية. اقتصاداتها التي تمر 

الدولية وكالة وال؛ )IFCمؤسسة التمويل الدولية (و؛ إليها مجتمعة باسم البنك الدولي ويشار ،)IDAالدولية للتنمية (
 .)ICSID( تسوية منازعات االستثمار؛ والمركز الدولي ل)MIGAضمان االستثمار (ل

امية، بلدان النلى ال) عة الدولية للتنميةمؤسسوال البنك الدولي لإلنشاء والتعميروتركز أنشطة البنك الدولي ( .37
ة)، ات الريفيالخدموفي مجاالت مثل التنمية البشرية (مثل التعليم، والصحة) والزراعة والتنمية الريفية (مثل الري 

الحضري،  نعاشوحماية البيئة (مثل الحد من التلوث، ووضع وإنفاذ القواعد)، والبنية التحتية (مثل الطرق، واال
 ؤسساترى، والحوكمة (مثل القضاء على الفساد، وتطوير الموالكهرباء)، ومشروعات التشييد الصناعي الكب

 القانونية).

 ستخدامتخاذها لتوسيع عملها في كفاءة اأخرى يمكن ا وشجعت مجموعة البنك الدولي على أربع خطوات .38
عند التخفيض التدريجي للمواد  والمضخات الحراريةقطاعات التبريد وتكييف الهواء في الطاقة 

 :الهيدروفلوروكربونية

أشير إلى دراسة واحدة في  -دراسات لتحديد األماكن التي يمكن أن تكون فيها اآلثار أكبر إجراء   (أ)
 ك الطاقةاستهال جديدة يمكن أن يقلل سوائل تبريدباكستان حيث تشير التقديرات إلى أن االنتقال إلى 

  ؛اليين طنم 8في المائة ويقلل من انبعاثات غازات الدفيئة بمقدار  40ة من تكييف الهواء بنسب

  دمج العمل في مجالي المساعدة التقنية والسياسات مع التمويل الميّسر؛  (ب)

  21من بروتوكول مونتريال لمساعدة البلدان؛الجديد استعمال التمويل   (ج)

 .تبادل المعارف والممارسات بين البلدان لتعجيل العمل  (د)

                                                                                                                                                             
ال يوجد تعريف واحد للتساهلية، ولكن هذا المصطلح قد استخدم عادة في سياق اإلقراض للحكومات، والسيما كجزء من تعريف حسابات الدين  18

يتحقق لسوق. واقروض يتم تقديمها بشروط أكثر سخاء من القروض بشروط الخارجي. ويعّرف صندق النقد الدولي اإلقراض بشروط تيسيرية بأنه "
لقروض ة ما تقترن اوعاد. همال إتاحة فترات سماح أو مزيج منالالسوق أو من خ فيتوافرة لمسعار األديد أسعار فائدة أدنى من اتحل الإما من خ التيسير

لحات ثالث، معجم مصط. "إحصائيات الدين الخارجي: مرشد لمعديها ومستخدميها. الملحق ال2003" صندوق النقد الدولي، .يسرة بفترة سماح طويللما
  .GCF/B.19/12/Rالدين الخارجي، واشنطن العاصمة، 

  .2019من وثيقة الصندوق األخضر للمناخ بشأن البرمجة االستراتيجية، فبراير/شباط  36و 35و 33الصفحات  19
  .2019من وثيقة الصندوق األخضر للمناخ بشأن البرمجة االستراتيجية، فبراير/شباط  77الصفحة  20
  حددة؛ ويفترض أن يتعلق ذلك باألنشطة اإلضافية التي يمكن إجراؤها في إطار مشروعات الصندوق المتعدد األطراف.ال تتوافر تفاصيل م 21
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 طرائق التمويل

ألعضاء، لبلدان البمعدالت تفضيلية قروضا  ة الدولية للتنميةمؤسسوال البنك الدولي لإلنشاء والتعميريقدم  .39
ي يرات فمرتبطة بالتغللمشروعات المحددة فضال عن منح للبلدان األخرى. وغالبا ما تكون القروض أو المنح 

ية ارة البيئين اإلداقتصاد البلد ككل. فعلى سبيل المثال، فإن قرضا لتحسما أو في السياسات األوسع نطاقا في قطاع 
ة للحد واعد جديدفيذ قتويين الوطني والمحلي وتنسالمؤسسات البيئية الجديدة على الم تطويرالساحلية قد يكون مرتبطا ب

 من التلوث.

 برنامج كيغالي لكفاءة التبريد

أبريل/نيسان  مليون دوالر أمريكي أطلقت في 52هو مبادرة خيرية قيمتها  التبريدرنامج كيغالي لكفاءة ب .40
عهد ما تبريد. وقد تسوائل ال االنتقال إلىعلى إدماج الكفاءة في استخدام الطاقة في  5بهدف دعم أطراف المادة  2017

 مية.ن الناي البلدامؤسسة وأفراد بأموال للمساعدة في زيادة كفاءة استخدام الطاقة في التبريد ف 17مجموعه 

 :وتشمل أهداف البرنامج ما يلي .41

غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون  50التخفيف الشامل لما يصل إلى زيادة إمكانية تحقيق   (أ)
  ؛)2050(تراكمية حتى عام  بالنسبة للتبريد بالكفاءة المتزايدة في استخدام الطاقة

الستبدال الحلول غير الفعالة ومرتفعة القدرة على إحداث حوافز مبكرة وإجراءات إضافية سريعة   (ب)
  االحترار العالمي؛

  كفاءة استخدام الطاقة مع عمل مونتريال بروتوكول؛بين الربط الناجح   (ج)

  بناء وتعزيز سياسات وبرامج التوعية والصرامة لكفاءة استخدام الطاقة؛  (د)

والسوق على العمل بشأن الحلول الفعالة للتبريد  تنمية وتعزيز قدرات المؤسسات والمجتمع المدني  )(ه
  وذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي؛

لى التبريد الفعال وبقدرة منخفضة على عالمساهمة في التنمية المستدامة عن طريق زيادة الحصول   (و)
  إحداث االحترار العالمي؛

مادية في التكاليف الرأسمالية، حيث تعّرف الزيادة  بريد بدون زيادةللتتشغيل التكاليف  نالحد م  (ز)
بيرا ث تغيرا كن تحدزيادة في التكاليف الرأسمالية التي يمكن أ افي التكاليف الرأسمالية بأنه يةالماد

  في توقعات الطلب والعرض في األسواق على حلول التبريد؛

 ل التمويل العام والخاص.جذب التمويل اإلضافي واالستفادة منه، وفي نفس الوقت، تكمي  (ح)

مليون دوالر أمريكي ألنشطة الدعم بما فيها تدريب وتطوير استراتيجيات  35تم االلتزام بأكثر من  دوق .42
التبريد الوطنية؛ والسياسات، والمعايير والبرامج؛ والحصول على التبريد. وبينما يتم تقديم غالبية التمويل في برنامج 

المشاركة، تم تخصيص  5من خالل منح للشركاء المنفذين العاملين مع حكومات أطراف المادة  التبريدكيغالي لكفاءة 
ل مماليين دوالرات أمريكية بموجب "نافذة التمويل" التي ترمي إلى حشد التمويل للتبريد الفعال والنظيف الذي يك 10

لمنح الموجهة يمكن ل ح كيفويسعى إلى إيضااألنشطة العالمية واإلقليمية والقطرية المدعومة في إطار نوافذ أخرى. 
 22.إلدماج تحسينات الفعالية مع التحول إلى غازات الدفيئة المفلورةالالزم تفتح التمويل اإلضافي أن 

                                                 
  cep.org-https://www.k/و  2018تقرير فريق التقييم التقني والتكنولوجي لعام  22
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كيغالي. وسيحدد  في تعديل بلدا مؤهلة 127البالغ عددها  5من بلدان المادة  1وتعتبر جميع بلدان المجموعة  .43
يد (مثل ق التبرأولويات الدعم على أساس إمكانية الحد من االنبعاثات، وحالة سو بريدالتكفاءة لبرنامج كيغالي 

ة. ات القائمالمبادرواألطر السياساتية، واالقتصاد السياسي، والتوزيع الجغرافي، والرئيسيين)،  المنتجين والمصدرين
 ال.ول مونتريبروتوكق المتعدد األطراف لمن خالل الوكاالت الثنائية والمنفذة للصندوويمكن أن تطلب البلدان الدعم 

على التغلب على حواجز التمويل، وهي أساسية إلحداث تقدم في كفاءة  التبريدكفاءة لويعمل برنامج كيغالي  .44
استخدام الطاقة في حلول التبريد؛ وهو يقدم التمويل للمساعدة التقنية، وإعداد وإدارة المشروعات وتمويل التكاليف 

 23في استخدام الطاقة. أعلى كفاءة اإلضافية لخيار

 مؤسسات التمويل والمؤسسات المالية األخرى

ر فرقة لمحة عامة عن مؤسسات التمويل والمؤسسات المالية األخرى الواردة في تقري 1يعرض الجدول  .45
 عمل فريق التقييم التقني والتكنولوجي، بما في ذلك القسم من التقرير التي ورد وصف لها.

  لمحة عامة لمؤسسات التمويل والمؤسسات المالية األخرى: 1الجدول 
 لمحة عامة المؤسسة*

  )3-3مؤسسات التمويل (القسم 

  صندوق االستثمارات المناخية
  )2-3- 3(القسم 

ي عن طريق مليارات دوالر أمريكي على تسريع العمل المناخ 8 البالغ صندوق االستثمارات المناخية عملي
الغابات ، ومناخال الصمود أمام، والقدرة على إلى الطاقة ، والوصولالتكنولوجيا النظيفةالتحوالت في تمكين 

في صندوق ) CTFة (يوفر صندوق التكنولوجيا النظيفوالمستدامة في البلدان النامية والبلدان المتوسطة الدخل. 
كنولوجيات الكربون ت زيادةزمة لدوالر أمريكي الموارد الال مليار 5.4الذي تبلغ تكلفته االستثمارات المناخية 

ر ة على أكثموافقتمت الوالمنخفض مع إمكانية كبيرة لتحقيق وفورات طويلة األجل في انبعاثات غازات الدفيئة. 
، وكفاءة ةلتنفيذ في مجال الطاقة المتجدد) لCTFفي المائة من موارد  75( أمريكي مليارات دوالر 4من 

 ، والنقل النظيف.استخدام الطاقة
 

  )4-3- 3التنمية اإلقليمية (القسم مصارف 

  مصرف التنمية األفريقي
  )1-4-3- 3(القسم 

ي في عالجتمااهو تحفيز التنمية االقتصادية المستدامة والتقدم مصرف التنمية األفريقي الهدف من مجموعة 
ل تعبئة من خال هذا الهدف المصرفحقق ويالي المساهمة في الحد من الفقر. ، وبالتالبلدان األعضاء اإلقليمية

سياسات جال ال؛ ومن خالل تقديم المشورة في مالبلدان األعضاء اإلقليميةالموارد وتخصيصها لالستثمار في 
 والمساعدة التقنية لدعم جهود التنمية.

 فريقيا:ي إو فعملها وتحسين جودة النم حقيقمجاالت األولوية الخمسة التالية لت المصرفوتحدد استراتيجية 
المهارات و؛ ساءلةوالم ةكموالحو؛ تنمية القطاع الخاصوالتكامل االقتصادي اإلقليمي؛ و؛ تطوير البنية التحتية

  والتكنولوجيا.
 

  سيويبنك التنمية اآل
  )2-4-3- 3(القسم 

ضائه سيوي أعيساعد بنك التنمية اآلوبنك التنمية اآلسيوي في أوائل الستينيات كمؤسسة مالية. بدأ تصور 
نمية ز التواالستثمارات في األسهم لتعزي ،والمنح ،والمساعدة الفنية ،وشركائه من خالل تقديم القروض

ة مباشرة ة مالييمول بنك التنمية اآلسيوي مشاريع في القطاع العام ويقدم مساعدواالجتماعية واالقتصادية. 
تمويل  رين فيتنمية اآلسيوي مع اآلخ، يشترك بنك الإلنشاء مزيد من أوجه التآزرولمشاريع القطاع الخاص. 

  مشاريع التنمية في المنطقة (التمويل المشترك).
على تحسين  لمساعدة الدول األعضاء 2007تم إنشاء مرفق (مرفق شراكة تمويل الطاقة النظيفة) في أبريل و

سيما في  ، اللفةاستثمارات فعالة من حيث التك أمن الطاقة واالنتقال إلى استخدام منخفض الكربون من خالل
  التقنيات التي تؤدي إلى التخفيف من غازات الدفيئة.

  
  المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير

  )3-4-3- 3(القسم 
غير  لطاقةالدى المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير برنامجا بشأن كفاءة استخدام الطاقة يغطي تحديثات 

 ؛ازاترق الغحاالستثمارات في تخفيض والفعالة ومعدات توليد الحرارة إلى أفضل التكنولوجيات المتوافرة؛ 
  واالستثمار في الشبكات الذكية والبنية التحتية للعدادات.

ر ة وحوامع الحكومات والوكاالت من خالل المساعدة التقني صرف األوروبي لإلنشاء والتعميرالمويعمل 
 لسياساتيةاألطر االسياسات لدعم إدخال أو مراجعة معايير كفاءة استخدام الطاقة، مثل معايير البناء وإنشاء 

  لكفاءة استخدام الطاقة.

                                                 
  ep.orgc-https://www.k/يتاح المزيد من التفاصيل المتعلقة بالصندوق وأنشطته على الرابط التالي:  23
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 لمحة عامة المؤسسة*

  بنك التنمية للبلدان األمريكية
  )4-4-3- 3(القسم 

مرافق لريفية، واناطق وم البنك بتمويل المحطات الكبيرة لتوليد الكهرباء من الرياح، ونظم الطاقة الشمسية للميق
تعديلي لتحديث الفي ا الوقود الحيوي التي تولّد الكهرباء، والبرامج التي تشجع على اإلضاءة الفعالة. وهو يساعد

والغاز  ةجديدكفاءة، مع ضمان أن مشروعات السدود ال للمرافق الهيدروكهربائية التي لديها توربينات أكثر
  الطبيعي تستوفى المعايير االجتماعية والبيئية الصارمة.

لمشروعات افي  ، بما في ذلكشريك منفذوقد انضم بنك التنمية للبلدان األمريكية مع مرفق البيئة العالمية ك
ى شروعات علذه الم(ولم تتمكن األمانة من تحديد هالمتعلقة لكفاءة استخدام الطاقة، وبعضها في قطاع المباني 

  .)الموقع الشبكي لبنك التنمية للبلدان األمريكية
  البنك األوروبي لالستثمار

  )5-4-3- 3(القسم 

ي دعم فسليمة البنك األوروبي لالستثمار التمويل طويل األجل للمشروعات االستثمارية المستدامة واليقدم 
لقدرات دعم اوروبي في أوروبا وخارجها، من خالل اإلقراض، والجمع بين األدوات أهداف سياسة االتحاد األو

  اإلدارية االستشارية وإدارة المشروعات من أجل تيسير االستثمار.
في  25ن كثر مأوتمثل أنشطة البنك األوروبي لالستثمار في مجال التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته 

. وفيما يتعلق 2020في المائة بحلول عام  35وهو مبلغ من المتوقع أن يزيد إلى  المائة من مجموع التمويل،
غ تبل 2017 ي عامالصلة بكفاءة استخدام الطاقة، كان لدى البنك األوروبي لالستثمار مشروعات ف تبالمسائل ذا

مات ية والخدية الحالحضرمليار يورو اشتملت التعديل التحديثي وتوسيع البنية التحتية االجتماعية وال 4,8قيمتها 
ناعية، ت الصإعادة تهيئة وتحديث المباني، وتحسين العمليا(تدفئة وتبريد المناطق، والتوليد المشترك، و

  سين وتحديث قيم الطاقة للنقل الحضري، وشبكات المياه وإدارة المياه).حوت
  )6- 3-3(القسم  البرامج األوروبية المتخصصة األخرى

لكفاءة الطاقة الصندوق العالمي 
  )1-6-3- 3والطاقات المتجددة (القسم 

الخاص والعام  رأس المال المخاطر في القطاعين الصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددةيستثمر 
ر تطو تيكفاءة استخدام الطاقة البفي صناديق الطاقة المتجددة المتخصصة وصناديق االستثمار الخاصة 

 الطاقاتالصندوق العالمي لكفاءة الطاقة وتركز أموال . وومتوسطة في األسواق الناشئةمشاريع صغيرة 
ن مج ممول مذا برناهوة. ثبت، التي تنشر تقنيات مالطاقةاستخدام ع الطاقة المتجددة وكفاءة على مشاري المتجددة

  .االتحاد األوروبي
   2020برنامج أفق عام 

  )2-6-3- 3(القسم 
يار مل 80الي بلغ حود األوروبي، ولديه تمويل متوافر ياأكبر برامج البحث واإلبتكار في االتحهذا البرنامج هو 

يل. ويشمل )، باإلضافة إلى أي استثمار خاص يجتذبه هذا التمو2020إلى  2014يورو على مدى سبع سنوات (
ث نشطة البحأمنها  بالنسبة ألمورمنة والنظيفة والفعالة" مجال كفاءة استخدام الطاقة برنامج عمل "الطاقة اآل

هذا الطاقة. وبعلقة والتطوير التي تركز على المباني، والصناعة، والتدفئة والتبريد، والمنتجات والخدمات المت
  .برنامج ممول من االتحاد األوروبي

  24)4- 3(القسم  **البرامج الثنائية
ات لدولية التابعة للواليوكالة التنمية ا

  المتحدة
  )2-4- 3(القسم 

يادة جهود التنمية لق 1961أنشئت وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة بموجب أمر تنفيذي في عام 
هوض بالصحة بلدا من أجل "الن 100الدولية والبشرية في حكومة الواليات المتحدة. وهي تعمل في أكثر من 

المرأة  تمكينوبشرية، وحفز اإلبتكار والشراكات، العالمية، ودعم االستقرار العالمي، وتقديم المساعدة ال
ة عامة مع مليون دوالر أمريكي في مجال الحماية البيئي 84، استثمرت الوكالة 2017والبنات". وفي عام 

واعد أو من القوانين المعتمدة، والسياسات، والق 2030عام  حتىخفض متوقع النبعاثات غازات الدفيئة 
  قة النظيفة.مليون دوالر أمريكي في استثمارات للطا 47لطاقة النظيفة، وحشدت التكنولوجيات المتعلقة با

  الوكالة الكندية للتنمية الدولية
  )3-4- 3(القسم 

مشترك لتعاون الارامج معظم بهي وكالة في الحكومة الفيدرالية مسؤولة عن إدارة  الوكالة الكندية للتنمية الدولية
اهمة فقر والمسفض الخوالبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من أجل  الرسمي لكندا مع البلدان النامية

 بلدا 100 ثر منفي تحقيق عالم يسوده األمان واإلنصاف والرخاء على نحو أكبر. والوكالة اآلن موجودة في أك
  مليار دوالر كندى في السنة. 2,1وتدير ميزانية تبلغ حوالي 

شاركة اسية، الماألس جات البشريةاجهودها في األولويات التالية: االحتي ة الدوليةالوكالة الكندية للتنميوتركز 
لخاص القطاع ا تطويروالكاملة للنساء، والبنية التحتية للفقراء، وحقوق اإلنسان/التنمية الديمقراطية/الحوكمة، 

ن إدارة الشؤو إلى إدارة، مما أنشأ الوكالة الكندية للتنمية الدولية، حول قانون 2013والبيئة. وفي عام 
  تحت وزارة الشؤون الخارجية. (DFATD)الخارجية، والتجارة والتنمية  

الوكالة األلمانية للتعاون الدولي 
)GIZ(25  

، هي وكالة كلفتها وزارة ألمانيا االتحادية للتعاون والتنمية االقتصادية. وهي الوكالة األلمانية للتعاون الدولي
. وفي هذا المجال، هناك برنامجان، األوزون دة مجاالت للتعاون، بما في ذلك البيئة وتغير المناختركز على ع

المتكامل وحماية المناخ، واالقتصاد الفعال من حيث الموارد، الذي يدعم مشروعات في كفاءة استخدام الطاقة . 
إلى  جلألوزون وتحويل خطوط اإلنتا وتساعد الوكالة في اختيار البدائل المراعية للبيئة للمواد المستنفدة

الذي يقدم التمويل  (PEEB)تكنولوجيات مراعية للبيئة. ولدى الوكالة أيضا برنامج لكفاءة الطاقة في المباني 
للمشروعات الكبرى لزيادة كفاءة استخدام الطاقة في المباني في بلدان شريكة مختارة. والوكالة لديها موارد 

                                                 
مليار  471بلدا في لجنة المساعدة اإلنمائية التي قدمت مساعدة بلغت  29وفقا لقاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، هناك  24

لطاقة ة استخدام ايق كفاءالمساعدة في تطب دوالر أمريكي؛ ويشمل ذلك المساعدة لطائفة من جوانب التنمية بما فيها تغير المناخ. وسوف يتطلب مستوى
  في قطاعات التبريد وتكييف الهواء والمضخات الحرارية تقييما أكثر تفصيال لحافظة المساعدة لكل بلد.

25 www.giz.de  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/41 
 
 

13 
 

 لمحة عامة المؤسسة*

  ي من الموارد المالية الوطنية.تلتنفيذ المشروعات تأخاصة ال تهاميزاني
وباإلضافة إلى ذلك، تعمل الوكالة األلمانية للتعاون الدولي مع البرامج الدولية والبلدان، بما في ذلك القطاع 

زم عمل محددة حمتبعة نهج الشراكة المالية. وتمول الوكالة  الخاص، من أجل االستفادة من الموارد اإلضافية،
  26مكونات مشاريع محددة حيث تتمتع فيها بالخبرة والمعرفة. أو

  (*) قسم من تقرير فرقة عمل فريق التقييم التقني والتكنولوجي.
: 5ة لخاضعة للرقابة في بلدان الماداتعاونا ثنائيا إلزالة المواد  5قدمت البلدان التالية من غير بلدان المادة (**) منذ إنشاء الصندوق المتعدد األطراف، 

بان، وبولندا، اليا، واليال، وإيطأستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وهنغاريا، وإسرائي
يرلندا ا العظمى وأريطانية لبوالبرتغال، واالتحاد الروسي، وسنغافورة، وسلوفاكيا، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحد

  الشمالية والواليات المتحدة األمريكية.
 

 شتركويل المالوكاالت المنفذة في تنفيذ طلبات التمالموارد وجدوى ا المؤسسات لتقديم الطرائق التي تستخدمه

فاء المؤسسات طرائق مصممة لنوافذ تمويل محددة للمشروعات. وتحتاج المشروعات إلى الو تخدمتس .46
جتمعة مع جية مة كبيرة باألولويات االستراتيجفة بدربالمعايير المصممة في إطار نوافذ تمويل محددة تكون معرّ 

 لذي تجريهاتقييم استنادا إلى الطرائق التمويل في هذه المؤسسات. ويتم تخصيص األموال والموافقة عليها للتنفيذ 
 .المعنية المؤسسات

ى خدمة. فعليل المستالتمويل و/أو نافذة التموأداة اإلجراءات التي تتبعها المؤسسات مع نوع  أيضا وقد تختلف .47
مشروع، ييم الإذا قدم قرض لمشروعات، ستختلف دورة تمويل المشروع (مثال، العملية المرتبطة بتقسبيل المثال، 

ي هذه فلمذكورة ااديق اإلدارية والقانونية) بالمقارنة إلى أموال المنح المقدمة لهذا المشروع. وجميع الصن قائوالطر
نشطة لى األعللمنح بالكامل أو على نحو جزئي؛ غير أن الحصول على تمويل المنح سيعتمد  تمويالالوثيقة تقدم 

ن يحصل مكن أطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون، يوفي الماضي، عند تنفيذ أنش .المحددة للمشروع قيد النظر
ك المنح ي ذلف، بما مالمنتفعون على موارد إضافية من المؤسسات الخارجية بما يتماشى مع متطلبات مشروع كل منه

 ، بدعم من الوكاالت المنفذة أو بدونه.وأدوات غير المنح

المؤسسات المتعددة األطراف مثل مرفق البيئة العالمية واستنادا إلى المعلومات المتوافرة في األمانة، فإن  .48
والمصارف اإلنمائية اإلقليمية تعمل مع الوكاالت المنفذة للصندوق المتعدد األطراف  27والصندوق األخضر للمناخ

(أي اليوئنديبي، واليونيب، واليونيدو والبنك الدولي) في مشروعات تنطبق على نوافذ تمويل محددة وعند االقتضاء، 
 واردك، يتاح دعم التمويل من المحصلت الوكاالت المنفذة على تمويل مشترك لتنفيذ المشروعات. وباإلضافة إلى ذل

من  التبريدوالمؤسسات األخرى لألنشطة التكميلية (مثال نافذة تمويل برنامج كيغالي لكفاءة  28الداخلية للوكاالت المنفذة
أجل أنشطة تكميلية محددة؛ والقروض الميسرة من البنوك ألنشطة المشروعات)؛ والعمليات المرتبطة بضمان ورصد 

وفي الماضي، وخالل تنفيذ مشروع تبريد المباني الموافق  29رك قد تختلف بالنسبة لمختلف المؤسسات.التمويل المشت
عليه في االجتماع السابع واألربعين، اتبعت الوكاالت المنفذة نُهجا متعددة لضمان التمويل المشترك، من بينها التمويل 

مويل من مشروعات مرفق البيئة العالمية التي كانت لديها المناظر من المنتفعين، والمساعدة اإلنمائية الرسمية، والت
تزامن تدفق األموال على مستوى مركزي لضمان التنفيذ الفعال في مكونات تكميلية ذات الصلة. ومن الضروري 

 .للمشروعات والبرامج بالوقت المناس

ل على أساس تقييم وتموّ ؛ والمشروعات التي يمولها الصندوق المتعدد األطراف أغلبها يستند إلى األداء .49
ضافية بما يتمشى مع مقررات اللجنة التنفيذية؛ ولها مخرجات محددة للمشروع، وإجراءات تنفيذ اإلتكاليف للتفصيلي 

المواد الخاضعة للرقابة؛ وبها جزاءات في حالة بالغ؛ ولها أهداف امتثال إلزالة المشروع بما في ذلك شروط اإل
                                                 

  .)GIZ(الوكالة األلمانية للتعاون الدولي ي تمولها ترد في تقرير فرقة عمل فريق التقييم التقني والتكنولوجي أمثلة للمشروعات الت 26
  اليونيدو ليست كيانا معتمدا في إطار الصندوق األخضر للمناخ وهي تعمل حاليا على اعتمادها. 27
التي تحددها الوكالة  التمويل من الموارد الداخلية للوكاالت لمشروعات تتعلق بإزالة المواد الخاضعة للرقابة سيكون مدفوعا بدرجة كبيرة باألولويات 28

  المعنية.
  ينبغي اتباع إجراءات وتعاريف التمويل المشترك الخاص بمؤسسة التمويل المعنية. 29
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وهذه العناصر مدرجة في االتفاقات متعددة السنوات (مثال، خطط  30.دة في االتفاقاتتجاوز أهداف االستهالك المحد
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) مع البلدان. وفي الغالب، تشمل المشروعات أيضا مكونات مع مصادر 

ح من مؤسسات أخرى) حيث هناك خارجية للتمويل (مثال تمويل األسهم من المؤسسات المعنية، وأموال الديون، والمن
تنفيذ المشروعات للوفاء بأهداف االمتثال بموجب بروتوكول مونتريال وأهداف  عندحاجة إلى موارد إضافية للتنفيذ. و

ينبغي أن يكون التمويل من مصادر كفاءة استخدام الطاقة في التخفيض التدريحي للمواد الهيدروفلوروكربونية، 
دفق األموال واحتياجات التنفيذ، من أجل تحقيق هذه األهداف في الوقت المناسب على من حيث ت امتزامنمختلفة 

 مستوى المشروع والبرنامج.

شادات ومن أجل الوصول إلى المؤسسات للحصول على تمويل إضافي أو آليات تمويل إضافية، فإن اإلر .50
ع) بجانب لمشرواطاعات/التطبيقات، وأثر بشأن الغرض الذي يقترح استخدام التمويل فيه (مثال، نوع المشروع، والق

إلى هذه  استناداولألمانة. تقدمها اللجنة التنفيذية ينبغي أن عملية التشغيل العامة المرتبطة باستخدام األموال 
يذية جنة التنفت اللاإلرشادات، يمكن أن تكون األمانة في وضع للتواصل مع المؤسسات ذات الصلة، في حالة ما إذا كان

 ي أن تقوم األمانة بذلك.ترغب ف

 التوصيات

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: .51

اإلحاطة علما بالمعلومات عن الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة التي تقوم بحشد الموارد   (أ)
كربونية فلورولكفاءة استخدام الطاقة التي يمكن استخدامها عند التخفيض التدريجي للمواد الهيدرو

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/41الواردة في الوثيقة 

المعايير لتحديد المؤسسات التي يمكن أن تتواصل معها لتقديم  تقديم إرشادات إلى األمانة بشأن  (ب)
قدرة ات الو/أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة لتكنولوجيات اإلحالل ذ إلبقاء علىتمويل إضافي ل

مضخات ء والالمنخفضة أو المنعدمة على إحداث االحترار العالمي في معدات التبريد وتكييف الهوا
  لتدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.الحرارية، عند التخفيض ا

 

                                                 
  ألف من اتفاق خطط إدارة إزالة المواد الهيدركلوروفلوروكربونية.- 7التذييل  30
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 األول المرفق

  الصندوق المتعدد األطراف في إدارة المساهمات ةخبر

 تتعلق خبرة الصندوق المتعدد األطراف في إدارة المساهمات بما يلي: .1

من خالل استخدام  تبريد المباني المركزيالمشروعات التي ستوضح جدوى وطرائق استبدال   (أ)
 ر غيرالموارد الخارجية للصندوق المتعدد األطراف (أي حشد الموارد المقدم أساسا من مصاد

  متعلقة بالمنتفعين من المشروع)؛

من أجل عدة أمور من بينها  المشروعات اإليضاحية التجريبية في قطاع التبريد وتكييف الهواء  (ب)
أنشطة كلها األثر األقصى على المناخ إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي سيتم تموي

وارد محشد الموارد. وهذه المشروعات كانت منفذة بواسطة بعض الوكاالت المنفذة التي تضمن 
  مالية خارج الصندوق المتعدد األطراف؛

للصندوق المتعدد األطراف من القروض  دخل اإلضافيإنشاء "مرفق" لل مناقشة السياسة بشأن  (ج)
  ومصادر أخرى؛

المساهمات الطوعية للصندوق المتعدد األطراف من مصادر مختلفة، وهي المفوضية األوروبية،   (د)
ظمى ، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا الع5طرفا من غير أطراف المادة  17مجموعة من 
رفا من ط 17ة دمة من مجموعقالية. ووافقت اللجنة التنفيذية فقط على المساهمات الموأيرلندا الشم

 .5غير أطراف المادة 

 ويلخص المرفق الحالي خبرة الصندوق المتعدد األطراف مع إدارة المساهمات. .2

 لمحة عامة عن الصندوق المتعدد األطراف

) آلية 1تنفدة لطبقة األوزون (بروتوكول مونتريالبشأن المواد المسمن بروتوكول مونتريال  10أنشأت المادة  .3
لتمكينها من االمتثال  52ألغراض تقديم التعاون المالي والتقني، بما في ذلك نقل التكنولوجيات، إلى أطراف المادة 

واو إلى  2المواد وأية تدابير رقابة في ،  ياء2والمادة  الم 2المادة ، هاء 2ألف إلى  2لتدابير الرقابة المحددة في المواد 
ندوق المتعدد لصمن البروتوكول. وهذه اآللية ستتضمن ا 5مكررا من المادة  1حاء التي يتم إقرارها عمال بالفقرة  2

 وقد تتضمن أيضا وسائل أخرى للتعاون المتعدد األطراف واإلقليمي والثنائي. 3األطراف.

في عمالت قابلة  5أطراف غير أطراف المادة وسيتم تمويل الصندوق المتعدد األطراف من المساهمات من  .4
وينبغي  4عينة، عينيا و/أو بالعملة الوطنية، على أساس جدول اشتراكات األمم المتحدة.للتحويل، أو في ظروف م

 تشجيع المساهمات من األطراف األخرى.

                                                 
ل إزالة المواد الكيميائية التي تستنفده. وتشمل خطة اإلزالة هذه الصندوق المتعدد األطراف هو اتفاق عالمي لحماية طبقة األوزون على األرض من خال 1

  .1989وبدأ حيز النفاذ في عام  1987كل من إنتاج واستهالك المواد المستنفدة لألوزون. وتم التوقيع على البروتوكول في عام 
  كيلوغرام للفرد. 0,3األطراف التي لديها استهالك من المواد الكلوروفلوروكربونية والهالونات أقل من  2
اختصاصات الصندوق المتعدد األطراف يمكن االطالع عليها في المرفق التاسع من تقرير االجتماع الرابع لألطراف في بروتوكول مونتريال  3

(UNEP/OzL.Pro.4/15) جملة أمور أدوار الوكاالت المنفذة، وميزانية الصندوق والمساهمات فيه، وإدارة وظائف الصندوق . وتغطي هذه ضمن
  وتمويل األنشطة.

نسبته  لغرض التبسيط، يستند مبلغ المساهمات السنوية لكل طرف إلى جدول اشتراكات األمم المتحدة المعدل للنص على أال تتجاوز مساهمة واحدة ما 4
  في المائة من المجموع. 22
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األطراف في بواسطة  1994وتم تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف مرة كل ثالث سنوات منذ عام  .5
كانون األول /ديسمبر 7واعتبارا من  2020.6مليار دوالر أمريكي بحلول عام  4,2ليبلغ  5بروتوكول مونتريال،

دوالر  3.479.949.330بلغت المدفوعات النقدية من المساهمات المتعهد بها للصندوق المتعدد األطراف ، 2018
أمريكي متعلقا بالمساعدة الثنائية المقدمة من عدد من بلدان دوالر  167.534.330أمريكي وكان مبلغ إضافي بمقدار 

 .5غير بلدان المادة 

 ما يتماشىبضافية وتستند المشروعات التي يمولها الصندوق المتعدد األطراف إلى تقييم تفصيلي للتكاليف اإل .6
لخاضعة المواد ا زالةإلاالمتثال مع مقررات اللجنة التنفيذية وإجراءات التنفيذ المحددة بما في ذلك اإلبالغ عن أهداف 

 ؛للتنفيذ افيةرد إضللرقابة. وتشمل المشروعات في الغالب مصادر خارجية للتمويل عندما تكون هناك حاجة إلى موا
أجل  تنفيذ، منات الوفي هذه الحاالت، ينبغي أن يتزامن التمويل من المصادر المختلفة من حيث تدفق األموال واحتياج

 ي الوقت المناسبإتمام المشروع ف

 خرىاألمصادر المن القروض و اإلضافي دخلمرفق لل

المصادر وقروض من ال ياإلضاف دخليقدم القسم التالي موجزا للمناقشات التي دارت بالعالقة إلى المرفق لل .7
اع ة واالجتمنفيذياألخرى في االجتماعات السابع والخمسين والثامن والخمسين والتاسع والخمسين والستين للجنة الت

 الثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال.

 7المناقشات في االجتماع السابع والخمسين

للجنة التمكين  55/2الُمعدة وفقًا للمقرر  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/64ة قدم ممثل األمانة الوثيق .8
رى األخ التنفيذية من البت خالل اجتماعها السابع والخمسين في مرفق الدخل اإلضافي من القروض والمصادر

سوف يكفل وماع، الجتتقديم أربعة استخدامات محتملة لاآلن نه جاري إالمحتملة لهذه األموال. وقد قال واالستخدامات 
ي يار الثانن الخالخيار األول توفير التمويل إلجراء المشروعات الرائدة لترتيبات التمويل المشترك، بينما سيكو

والخيار  لمحاولة الحصول على موارد إضافية من المصادر العامة والخاصة سواء بشكل مستمر أو لمرة واحدة،
وف يحاول بع فسلعالقات مع هيئات التمويل األخرى، أما الخيار الراالثالث مبني على العمل المستمر في تأسيس ا

د مير المواأو تد لتمكينه من طلب وحفظ وإدارة األرصدة المتاحة من فوائد التغير المناخي آخرتطوير المرفق بشكل 
بموجب  مؤسسة انتكبينما سيستفيد الخيار األخير من أي أبنية . المستنفذة لألوزون من أسواق الكربون العالمية

 .الخيارات الثالثة األولى

ارد، بما ة المواالت قد اتخذت مناهج مبتكرة لبعض المشروعات المقترحة لتعبئكوفي المناقشة، لوحظ أن الو .9
ان هناك وكلموارد. في المائة في سياق تعبئة ا 50في ذلك التعلم من التجارب، وعن طريق توفير تمويل متوافق بنسبة 

لترتيبات انية ووصف لقانواألمانة بإعداد ورقة لالجتماع الثامن والخمسين الذي قام بالبت في المسائل ا اقتراح بُمطالبة
ل المشترك ي والتمويلتطوعالبنائية ومناقشة المسائل المتعلقة بالتوقيت والتدفقات النقدية، خاصة فيما يتعلق بالتمويل ا

ات ملكية سندوصندوق مسائل المتعلقة بالمخاطر التي يتعرض لها الواقترح أيضاً أنه ينبغي النظر في ال وآلية السوق.
قيت سائل التومبحث  االنبعاثات من حيث خيارات آلية السوق وأقترح التعاون مع أمانة مرفق البيئة العالمية لمواصلة

سواق ي حول األلدولابنك ان من الهام أيًضا انتظار تقرير الكوالتدفقات النقدية المرتبطة بخيار التمويل المشترك. و
 الطوعية.

                                                 
الصلة وحساب مستوى تجديد الموارد المناسب بناء على تكليف من األطراف، يقوم فريق التقييم التقني والتكنولوجي بإعداد دراسة لتحليل المسائل ذات  5

  لتمويل عمل الصندوق على مدى فترة السنتين القادمة لمساعدة األطراف.
من  34.000.000دوالر أمريكي (أي  540.000.000، أنشات األطراف ميزانية لتجديد الموارد بمقدار 2020- 2018بالنسبة لفترة السنتين  6

دوالر أمريكي من الفوائد المكتسبة خالل فترة  6.000.000، و2017- 2015لصندوق ومصادر أخرى لفترة السنتين المساهمات المتوقعة المستحقة ل
  .2020- 2018السنتين 
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المتعدد  لصندوقورقة عن مرفق تمويل خاص في ا وبعد المناقشة، طلبت اللجنة التنفيذية إلى األمانة أن تعد .10
ع الثامن ي االجتمامها فوتقدياألطراف، تأخذ بعين االعتبار اآلراء التي تم التعبير عنها في االجتماع السابع والخمسين 

 ).57/37والخمسين (المقرر 

 8المناقشات في االجتماع الثامن والخمسين

التي تشتمل على مناقشة للقضايا  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/49عرض ممثل األمانة الوثيقة  .11
وق منع الصندلن ي يبدو أن ذلك القانونية والهيكلية واإلدارية ذات الصلة بمثل هذا المرفق. وأشار الممثل إلى أنه

واد لة المانت هذه األنشطة ذات صلة بإزاكالمتعدد األطراف من تمويل أنشطة أخرى من الدخل اإلضافي طالما 
راسة نى عن دأيضا أنه ال غ ت الورقةستنتجواانت تعتبر تكاليف إضافية موافق عليها. كالمستنفدة لألوزون أو 

ا لقضاياعدة من اختصاصي خارجي في مجال سوق الكربون تفيد في معالجة اإضافية يعدها أمين الخزانة وبمس
 .المتصلة بائتمانات الكربون

لمناخ نافع لوأعرب عدة أعضاء عن تأييدهم الستكشاف فرص التمويل المشترك أو ترتيبات أخرى لزيادة الم .12
مويل جمع توالبيئة. وأعرب أحد األعضاء عن دعمه للمبادرة الرائدة بإنشاء مرفق خاص لفترة تجربة محدودة ل

. عالميةيئة الالمشترك مع مرفق البمويل متصل بالبيئة والطاقة، واقترح عضو آخر أنه ينبغي استكشاف وسائل للت
ها ا يرتبط بسبب مبواتُفق بصفة عامة على أن القضايا المتصلة بإنشاء مرفق ما ينبغي أن يتناولها اجتماع األطراف 

 .من سياسات عامة رفيعة المستوى وقضايا قانونية

فيها  نظرت كيمفاهيم أخرى ل ما اتفق بصفة عامة على أنه ال غنى عن إعداد دراسة إضافية في شكل ورقةك .13
 :ةلتاليللجنة التنفيذية. ووافق عدة أعضاء على أنه ينبغي أن تستكشف ورقة المفاهيم األخرى العناصر اا

تعريف المرفق (هل هو مجرد حساب مصرفي بمتطلبات إبالغ خاصة أو هل تكون له شخصية  •
 مستقلة؟)؛ 

 ت طوعية للصندوق نفسه؛منافع إنشاء المرفق بالمقارنة إلى التماس مساهما •
نشطة ن األوصف األنشطة التي تكون مؤهلة للمساعدة من المرفق وما هي أوجه االختالف بينها وبي •

 لمتعدد األطراف؛المؤهلة حاليا للحصول على مساعدة الصندوق ا
  ذية؟لتنفيان يساهم في المرفق وما هو دور مقدمي المساهمات الخارجة عن الميزانية في اللجنة م •
 األفق الزمني الذي يصبح فيه المرفق فعاال؛  •
 تدبير رأسمال المرفق في المرحلة األولية؛ كيفية  •
 يفية مواصلة المرفق التمويل بمرور الزمن؛ ك •
 معايير الحصول على التمويل من المرفق (مثل سداد األموال المقدمة من المرفق)؛  •
 .الدور المحتمل ألسواق الكربون •

ض ه يعارف المرفق وشرح وظائفه بصورة واضحة. وأشار أحد األعضاء إلى أن وفدوُشدد على أهمية تعري .14
ناك حاجة أن ه ور. ورئيكيانات جديدة للتمويل من حيث المبدأ، وأنه لذلك لن يؤيد إنشاء المرفق المذكإنشاء أي 

افية اإلض لموارديان جديد، يظهر بصورة واضحة قيمته المضافة. ولوحظ أن التمويل المشترك واكلتبرير إنشاء 
 قررجة من الملناتاة للمناخ اقضايا رئيسية فيما يتعلق بما ترغب اللجنة التنفيذية في إنجازه بشأن المنافع المشتر

6/XIX. 

رح أن . واقتُ وشدد عضو على أنه من المهم توضيح ما يمكن أن يضيفه المرفق من أعباء على أعمال األمانة .15
إلى ضرورة النظر  ما أشيركوالقضايا القانونية األخرى.  10تتوسع ورقة المفاهيم األخرى في النظر في نطاق المادة 

 .كربونفي تقديم معلومات إضافية بشأن أسواق الكربون وائتمانات ال
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 :إلى األمانة جملة أمور من بينها اللجنة التنفيذية طلبتناقشات، وعقب الم .16

إعداد ورقة مفاهيم أخرى تقدم إلى االجتماع التاسع والخمسين تتوسع فيما ورد في الورقات المقدمة   أ)(
 وءط الضحتى اآلن بشأن العناصر التي أثيرت في االجتماع الثامن والخمسين، وبصفة خاصة تسلي

  على تعريف المرفق والقيمة المضافة إلنشاء المرفق؛

تطلب إلى األمانة وأمين الخزانة دراسة آثار اإلدارة المثلى للقروض على تغير المناخ وغير ذلك   (ب)
  رفق؛ي الممن المنافع البيئية المستمدة من أسواق الكربون العالمية بغرض تفعيل هذا العنصر ف

فية كيالمشورة من اختصاصيين خارجيين من سوق الكربون بشأن تطلب من األمانة التماس   (ج)
 ).58/37(المقرر  استخدام السوق على أفضل وجه على األمد الطويل في سياق المرفق

 9المناقشات في االجتماع التاسع والخمسين

 مرفق بأنهالف تعرّ ، إنها UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/54لدى عرضه للوثيقة  قال ممثل األمانة، .17
 ى للصندوقتتأت مصدر محتمل للتمويل بغرض زيادة المنافع البيئية إلى أقصى حد وبصفته مستودعا لألموال التي قد
ة شمل مناقشنها تمن االئتمانات الممنوحة ألغراض الكفاءة في استخدام الطاقة وتحقيق المنافع المناخية. وأضاف أ

ييما د أجرى تقانة قتمويل المنافع المناخية. وكان أمين الخز للقيمة المضافة الستخدام المرفق بدال من الصندوق في
انة قد مينا للخزصفه أتفصيليا للمدى الذي يمكن لوظيفة أمين الخزانة تقبل أرصدة الكربون، وانتهى إلى أن اليونيب بو

ت لبية طلباتفي  رواستدرك قائال إن اليونيب لجأ مع ذلك إلى االبتكا .يتعين عليه قبض أي ائتمانات لدى استالمها
  وأذون الصرف.الثابت ية سعر الصرف اجتماع األطراف بإيالء معاملة خاصة للتبرعات من خالل آل

ت مبكر في وق ويتمثل الهدف من المفهوم الذي قدمه ممثل خزانة البنك الدولي في توفير مزيد من األموال .18
وق انحة والست الم(زيادة التمويل) لزيادة المنافع المرتبطة باألوزون والمناخ إلى أقصى حد من خالل آليات الجها

، ومن يئي العالمر البيخدام األدوات المالية لزيادة األثجرى استكشاف عدد من اآلليات البديلة الستووتمويل الكربون. 
أن  نحين، علىالما استخدام السندات للتعجيل بتمويلو ؛زيادة مساهمات المانحين في األجلين القصير والمتوسط بينها

ن ع(القروض  لماليةااستخدام الهندسة و ؛تضمنها التزامات ملزمة قانونا من قِبل المانحين على مدى فترة زمنية أطول
 طريق البنك الدولي) لتحويل أرصدة الكربون لالستخدام الفوري.

ناخ فع الموقدم ممثل اليوئنديبي عرضا قصيرا عن مرفق لتطوير وإنشاء أسواق كربون كمصدر لتمويل منا .19
ي لعمل" فا خالل المرتبطة بالمواد المستنفدة لألوزون. واقترح أن أسواق الكربون الطوعية تتيح فرصة "للتعلم من

لمعروضة ابيرة األجل القصير قبل أسواق االمتثال، غير أنه من غير المرجح أن يستوعب السوق الطوعي الكمية الك
 مناخي وأضاف أن هناك خيارا متوسط المدى يتمثل في استحداث مرفقمن أرصدة المواد المستنفدة لألوزون. 

 دة المانحين مصحوب بإطار رقابي.لألوزون يتألف من صندوق بقيا ةمعني بالمواد المستنفد

ها فرعا لال إن وقال ممثل اليونيدو إن منظمته مكلفة بوالية محددة في ربط الصناعة بالطاقة والبيئة. وق .20
ي مجموعة دو تنظر فيونيوقال إن ال .يتناول المسائل المتعلقة بتغير المناخ وفرعا آخر يتناول تدمير المواد الكيميائية

ون، فدة لألوزلمستنمتنوعة من الخيارات المالية بقصد زيادة المنافع المتأتية من مشروعات التدمير لبنوك المواد ا
 برنامج مشاركة القطاع الخاص من خاللمة تسعي أيضا إلى ظالمنوأضاف أن  والتمويل المشترك من اليونيدو.

 .ينلمنتجلممتدة لمسؤولية اال

بعنوان "مرفق التمويل الخاص للصندوق المتعدد األطراف لبروتوكول ورقة مناقشة قدم ممثل السويد و .21
هدف إلى إعطاء األولوية يمحدد الوقت  صكوسلط الضوء على حقيقة أن المرفق كان عبارة عن  .مونتلایر"
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من  والتخفيفه األوزون الستراتوسفيري للمشروعات ذات الصلة بمنع التلوث والتقليل من التهديد الذي يتعرض ل
 وقد قدم وصفًا إلدارته ونماذج تشغيله ومتطلبات اإلبالغ والشروط األخرى الخاصة به. التهديدات المناخية.حدة 

مرفق يسية للإنها قدمت وصفًا جيدًا للميزات الرئ ةاألعضاء عن الدعم الواسع للورقة قائل ىحدإ توعبر .22
ل الوصول وسائ وقالت إن المرفق يجب أن يحتوي على نطاق واضح يكفل .باإلضافة إلى أحد الخيارات إلحراز التقدم

ألخرى، ادر اإلى رأس المال، ويمكن االستفادة منه بشكل أولي عن طريق اإلسهامات التطوعية من األطراف والمص
ي لك التي هفوق تتلمخاطر في الوصول إلى األسواق المناخية، ويُتيح الفرصة لتناول الفوائد البيئية التي ويمتص ا

 لمكافأة.من البروتوكول، ويُستخدم كوسيلة للحصول على عائد االستثمار مع بعض ا 10مطلوبة بموجب المادة 

نه ال قترح أفق التمويل الخاص قد اوأشار عضو آخر إلى أن مقرر اجتماع األطراف المتعلق بالنظر في مر .23
ات عض الخيارقشة بيمكن للجنة اتخاذ أي قرار منفرد بإنشاء مثل هذا المرفق ولكنه بدالً من ذلك طالب اللجنة بمنا

لى لبعض عاوقال إنه كان من الصعب فهم كيف أن عناصر المرفق سوف تتوافق مع بعضها  ألخذها بعين االعتبار.
وزيادة  –ناخية التي ستوفر المعلومات فيما يتعلق بالفوائد الم –رفق ومؤشرات التأثير المناخي ن المإ أساس التفويض.

يض الوارد فيذ التفوا لتنفعالية الطاقة للمعدات كان يتم أخذها جميعًا بعين االعتبار بشكل منفصل لكن يجب التوحيد بينه
ع ما يجب أن مرؤية ما سيفعله المرفق بالمقارنة  وبخالف ذلك، كان من الصعب .XIX/6(ب) بالمقرر 11في الفقرة 

  .XIX/6يفعله الصندوق المتعدد األطراف بموجب المقرر 

ف بون سووهناك عضو آخر قد حث على توخي الحذر وعبر عن وجهة النظر القائلة بأن استخدام سوق الكر .24
دًا عن ذلك ُمميز بشكل واضح ج يجب أن يكون مجال تطبيق المرفقو يؤدي إلى التغير الجوهري في عمل الصندوق.

بإزالة  وقد كان هناك تفويض واضح للصندوق بتوفير التمويل الكافي والثابت فيما يتعلق الخاص بالصندوق.
طر وما من شك أن المشاركة في أسواق كربون غير واضحة سوف تنطوي على مخا الهيدروكلوروفلوروكربون.

 السابقة. ن سنةوتؤثر بشكل سلبي على إنجازات الصندوق خالل العشري كبيرة، ويمكن أن تؤدي حتى إلى نتائج سلبية
جب أن ينشأ يوال  قد يكون هناك مستوى عالي جدًا من عدم التيقن للسماح للصندوق باالشتراك في سوق الكربون.و

ألوزون دة اوإذا كان يجب على وح الصندوق عن آلية تمويل في إحدى المؤسسات المصرفية التي تهدف إلى الربح.
اسة ن هناك درن تكوكان يجب أو الوطنية أخذ دور الريادة فإن بلده يفتقر إلى كل من القدرة والموارد الالزمة لذلك.

ة إلى ، باإلضافمحتملةمستوى الفوائد المتوقعة والمخاطر الكان مرفق التمويل هذا ضروريًا، وتفصيلية إضافية لما إذا 
 السياسة والمسائل القانونية.

ل ين المسائوحيد بالعديد من األعضاء مع المتحدثين السابقين حول المخاطر واألخطار والحاجة إلى الت واتفق .25
ن اجتماع قدم مالجاري أخذها بعين االعتبار على نحو منفرد، وقد قالوا إنه سيكون من الحكمة إتباع الطلب المُ 

مهامه هدافه وأن يقوم الصندوق بالتخلي عن أوقد وافق عضو آخر على أنه ال يجب  األطراف لاللتزام بالتطورات.
  الُمحددة بدقة، وعبر عن قلقه حيال سيناريوهات مرفق التمويل.

لب ديدة التقربون شومع التعبير عن القلق البالغ إزاء قياس التمويل المتاح، قال أحد األعضاء إن أسواق الك .26
ما كان  ائًماالعضوات إن التفويض الخاص بها د قالت إحدى. وكانت مكان خطير لموارد الصندوق المتعدد األطراف

بروتوكول تعلق ب، ويجب أن يراجع الوضع فيما يكيوتويٌبدي تحفظاته فيما يتعلق بآليات التمويل بموجب بروتوكول 
  مونتريال بحرص شديد.

يل رفق التمومع بشأن اللجنة التنفيذية إلى األمانة تجميع المادة المقدمة خالل االجتما طلبتوبعد المناقشة،  .27
لمرفق ا، في بند فردي يتناول 2009الخاص، مع أي مساهمات إضافية ُمقدمة عن طريق األعضاء بحلول نهاية 

 الستين لألخذ بعين االعتبار في اجتماعها XIX/6(ب) من المقرر 11تتعلق بالفقرة ىفضال عن أي مسائل أخر
 .)59/48(المقرر 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/41 
Annex I 

 

6 

 10المناقشات في االجتماع الستين

الذي تناول مرفق التمويل الخاص والعمل الذي قامت به  11من الوثيقة ثل األمانة الجزء الثانيعرض مم .28
اللجنة التنفيذية حتى اآلن. ويقدم مقترحات بشأن كيفية التحرك بالعملية إلى األمام، خاصة، فيما يتعلق بالمقرر 

2/XXI وعرض ممثل سويسرا الوثيقة 6و 5، الفقرتان .UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/Inf.2  التي تحتوى على
تقرير مشروع التعاون المالي البيئي لبلدان الشمال األوروبي بشأن توجيه إنشاء مشروعات لخفض إنبعاثات غازات 

 .االحتباس الحراري قائمة على تدمير المواد المستنفدة لألوزون، قدمتها سويسرا

لخاص التمويل اضافية لتناول مسائل السياسة العامة المرتبطة بمرفق إشعر األعضاء بالحاجة إلى مناقشة و .29
م مانة تقدياأل إلىية اللجنة التنفيذطلبت وبناء على المناقشات في فريق االتصال، وبعد ذلك، وفريق االتصال المشكل. 

اس ية على أسالعضو االجتماع الثالثين للفريق العامل مفتوحتقرير اللجنة التنفيذية بشأن مرفق التمويل الخاص إلى 
 ،"مقتطف من تقرير االجتماع التاسع والخمسينUNEP/OzL.Pro/ExCom/60/50المرفق الخامس بالوثيقة 

خل اضافي من مرفق التمويل الخاص لدضافية عن إمن جدول األعمال: ورقة مفاهيمية  12للجنة التنفيذية، البند 
 .)60/48(المقرر  )"58/37ادر األخرى (المقرر القروض والمص

 12االجتماع الثالثون للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال

مل إلنشاء المحت، قدم كبير الموظفين معلومات عن مناقشات اللجنة التنفيذية بشأن ا60/48استجابة للمقرر  .30
 صندوق.الذي سيدعم األنشطة خارج النطاق المعتاد لمصروفات اللمرفق في إطار الصندوق المتعدد األطراف 

نت مهمة افية كاقال أحد الممثلين إنه ال يوجد فهم عام ألهداف المرفق وإن المناقشة اإلضوفي المناقشة،  .31
ضافية ة اإللتقديم إرشادات إلى األطراف بشأن غرض وتكيف وطرائق التشغيل لمرفق خاص لتمويل المنافع البيئي

دا سألة، مشدذه المهإنه ال يوجد توافق في اآلراء حول ك التي يغطيها الصندوق المتعدد األطراف. وقال ممثل آخر لتل
 لبروتوكولطار اإعلى أن الصندوق المتعدد األطراف ينبغي أن يستمر في أداء الدور القيادي في تمويل األنشطة في 

لمرفق لم شأن ابفي عملياته. وقال ممثل ثالث إن االقتراح  وإنه ينبغي أال تتدخل وسائل أخرى مثل المرفق الخاص
د طلب إلى ق XXI/2يتلق العناية الواجبة في معظم االجتماعات األخيرة للجنة بسبب ضيق الوقت. وكان المقرر 

رين اني والعشع الثاللجنة التنفيذية أن تواصل مداوالتها بشأن المرفق، ونظرا ألنها ستجتمع مرة أخرى قبل االجتما
 لألطراف، يمكنها أن تقدم تقريرا إلى األطراف في سياق تقريرها السنوي.

تماعه ألة في اجالمس يذية ومعالجةريق العامل على أنه سينتظر نتائج المداوالت اإلضافية للجنة التنفووافق الف .32
 الثالثين إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

 مرفق التمويل الخاص.منذ ذلك الحين، لم تعقد اللجنة التنفيذية مناقشات أخرى بشأن و .33

 حشد الموارد

من الصندوق المتعدد األطراف، يستند مستوى تمويل مقترحات المشروعات المقدمة من  10تمشيا مع المادة  .34
إلى التكاليف اإلضافية المتفق عليها. ونظرا للموارد المحدودة التي يمكن توافرها في إطار الصندوق  5المادة  بلدان

لتحديد كآلية  لفةالمتعدد األطراف في أي سنة، أنشأت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس عشر عتبات فاعلية التك
سابع عشر، الحظت اللجنة التنفيذية أن عددا من مقترحات ية الموافقة على المشروعات. وفي اجتماعها الأولو

لديها قيم لفاعلية التكلفة أعلى من عتبات فاعلية التكلفة المقدمة للتمويل الجزئي لمجموع تكاليف المشروع المشروعات 
تبة عقترب لى الحصول على التمويل لذلك الجزء فقط من التكاليف اإلضافية الذي يستوفي أو يإ(مثال، سعت المؤسسة 

                                                 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom 60/54من الوثيقة  209إلى  205الفقرات  10
11 UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/50.  
12 UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/3  
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فاعلية التكلفة). وبناء عليه، قررت اللجنة التنفيذية أن التمويل الجزئي ينبغي السماح به وتشجيعه إذ أنه يتسق بالكامل 
 ).17/10مع المقررات السابقة لتعظيم فاعلية موارد الصندوق في إزالة المواد المستنفدة لألوزون (المقرر 

تنفيذية لجنة الوالعشرين، في سياق استعراض التقارير المرحلية، قررت الوبعد ذلك، وفي اجتماعها الثاني  .35
يل ديم التموة بتقأن تطلب إلى الوكاالت المنفذة أن تسعى إلى الحصول على التزام من المؤسسة أو المؤسسات المعني

تخدم حويلها، ال يسيتم تسسات التي ؤ). والتمويل المناظر، الذي يقدمه عادة مالك الم22/63المناظر الالزم (المقرر 
لة، ي غير مؤهالتي ه فاعلية التكلفة، بل أيضا لتغطية بنود المعداتعتبات فحسب لسداد التكاليف اإلضافية األعلى من 

 ع في خطوطتوسي وتحديثات التكنولوجيا التي يمكن تجنبها لمعدات خط األساس، وزيادة في القدرة يمكن تجنبها، أو
ألة بالكامل هذه المس منفذةميع الحاالت التي يلزم التمويل المناظر، ناقشت الوكاالت الثنائية والاإلنتاج الحالية. وفي ج

مشروع من رح الللموافقة على مقت مع المؤسسات المستفيدة وطلبت تقديم خطاب التزام للتمويل المناظر كشرط مسبق
 جانب اللجنة التنفيذية.

 رافد األطالمباني من خالل استخدام الموارد الخارجية للصندوق المتعد أجهزة تبريدمشروعات بشأن استبدال 

طرائق وعايير م، طلبت اللجنة التنفيذية إلى األمانة أن تعد دراسة بشأن في اجتماعها الخامس واألربعين .36
بل، من قالمست المباني المركزية في أجهزة تبريدستوضح مدى جدوى وطرائق استبدال مشروعات تبريد المباني التي 

 (د)).45/4خالل استخدام الموارد الخارجية للصندوق المتعدد األطراف (المقرر 

 سبع مقترحاتى (د)، وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع واألربعين، عل45/4وتماشيا مع المقرر  .37
قليمية، ات اإلوالمشروع الفردية،القطرية مشروعات إيضاحية ألجهزة تبريد المباني، تتألف من تقارير المشروعات 

ل ا التمويالمشروعات الموافق عليهمقترحات الوكاالت الثنائية والمنفذة. واقترحت  ومشروع عالمي مقدمة من
ية مية الدولللتن الوكالة الكنديةالمشترك من مجموعة من المصادر، وهي مرفق البيئة العالمية، وتمويل الكربون، و

(CIDA) في فرنسا، والتمويل من الوكاالت المنفذة والتمويل المناظر.، ومرفق البيئة العالمية 

وفي اجتماعها السادس والخمسين، نظرت اللجنة التنفيذية في تقرير مرحلي عن تنفيذ مشروع أجهزة تبريد  .38
رك، من وأشار التقرير المرحلي إلى عدد من النُهج المختلفة للتمويل المشت 13المباني قدمته الوكاالت الثنائية والمنفذة.

 بينها ما يلي:

التمويل المناظر من مالكي أو مستخدمي أجهزة تبريد المباني، بالنسبة للمشروعات في أوروبا   (أ)
  الشرقية والجمهورية العربية السورية؛

المساعدة اإلنمائية الرسمية للتكيف مع المناخ بما في ذلك المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية   (ب)
  لمشروعات في كوبا وأفريقيا؛(فرنسا، كندا) ل

  رفق البيئة العالمية للمشروعات في أمريكا الجنوبية والمشروع العالمي ألجهزة تبريد المباني؛م  (ج)

أي أموال من أطراف ثالثة في القطاع الخاص من خالل بيع حقوق االنبعاثات في أسواق الكربون (  (د)
ت د الوفورال رصألجهزر تبريد المباني؛ أو من خال آلية التنمية النظيفة)، بالنسبة للمشروع العالمي

ة لمرفق منتسبالمتحققة من الحاجة المنخفضة لالستثمار في البنية التحتية للكهرباء (الكيانات ال
 الكهرباء) بالنسبة للمشروعات في البرازيل وكولومبيا.

 وقدم التقرير المرحلي المالحظات التالية: .39

اختالف الوقت المطلوب لتدبير التمويل المشترك. وكانت أموال المساعدة اإلنمائية الرسمية متاحة   (أ)
في فترة تتراوح ما بين ثالثة أشهر وسنتين بعد الموافقة على المشروع، وفي حين أن كل تمويل 

                                                 
13 UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/11/Add.1  
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. ويمكن تدبير شهرا 36مرفق البيئة العالمية يتاح مسبقا، فال يزال التصديق النهائي عليه معلقا بعد 
شهرا. واستغرقت الموافقة على منهجية ذات  16أموال القطاع الخاص الوطني خالل ما يقرب من 

 30ما يقرب من  -وهي خطوة معقدة ولكن حيوية  -صلة آللية التنمية النظيفة يمكن تطبيقها عالميا 
  ستقبل تم التحقق منها؛ شهرا، ووفرت إمكانية تمويل أسواق الكربون من الوفورات في الطاقة في الم

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

موال ذه األهالحاجة العالمية من المشروع. وفي حالة االستخدام الواسع النطاق، قد يكون إجمالي 
 دة اإلنمائية الرسمية الثنائية؛أكبر بكثير من األموال المتاحة في إطار المساع

تتميز ترتيبات التمويل اإلبتكارية (المساعدة اإلنمائية الرسمية + تمويل القطاع الخاص و/أو تمويل   (ج)
قيق لى تحلة المشروعات التي تؤدي إالكربون) بقدرة أعلى على توفير األموال، وال سيما في حا

دودا فقط ون محنتائج ملموسة بالنسبة للهيئات التي تقدم التمويل المشترك. وتوافر هذه األموال يك
ى د يسعبقيمة المنافع اإلضافية التي يمكن أن يقدمها المشروع. وإذا تكررت ألهداف أخرى، ق

يل اف الصندوق وأهداف هيئات التموالصندوق المتعدد األطراف إما لتحقيق تقارب بين أهد
عداد إملية المشترك المحتملة، أو أخذ أهداف هذه الهيئات في الحسبان في سياسات التمويل وفي ع

  المشروعات واستعراضها؛ 

يتكون الوقت الالزم إلعداد المشروعات ذات ترتيبات إبتكارية للتمويل الوقت الالزم للتحضير   (د)
التحضير  عداد. وفور إ)هجية آلية التنمية النظيفة، ووضع نظام ضمان مالياألولي (الموافقة على من

ائية من الثن األولي، قد يؤدي التمويل المشترك من القطاع الخاص مع المساعدة اإلنمائية الرسمية
  ؛نواتالناحية العملية إلى إكمال المشروع في مدة زمنية تتراوح بين أربع إلى ست س

رفق البيئة العالمية، فقد تكون الجهود الرامية إلى تقليل الوقت المطلوب لتحديد بالنسبة لتمويل م  (هـ)
نبغي ة. ويأولويات المشروعات مفيدة، ولكنها من الناحية العملية قد تكون صعبة بعد نقطة معين

أهداف بتعلق اإلحاطة علما بأن الحاجة العاجلة نسبيا لمشروعات الصندوق المتعدد األطراف فيما ي
تي ثنائية الية التثال قصيرة المدى ال تتوافق في الوقت الحالي مع عملية تحديد األولويات الوطناالم

تتم خطوة بخطوة ("إطار تخصيص الموارد") وال تتوافق مع دورة مشروعات مرفق البيئة 
 ؛عيةست إلى ثماني سنوات أكثر واق العالمية. ومع الترتيبات الحالية، فإن مدة زمنية من

 ني:بريد المباتموجزا لالتجاهات المرصودة للخيارات الثالثة للتمويل المشترك لمشروعات  1لجدول ويقدم ا .40

  للخيارات الثالثة للتمويل المشترك لمشروعات تبريد المباني: االتجاهات المرصودة 1الجدول 

  الوصف

 المشترك التمويل مصادر
 الجهة النظيرة

(أوروبا الشرقية، 
والجمهورية العربية 

 السورية)

منح المساعدة اإلنمائية 
 القياسية الرسمية

(كوبا وأفريقيا ومنطقة البحر 
 الكاريبي)

 ترتيبات التمويل اإلبتكارية
(البرازيل، وكولومبيا 
 والمشروع العالمي)

 إمكانية التكرار بدون استثمار أموال إضافية
منخفضة: ال يمكن التكرار وال توجد أنشطة لدعم 

 التكرار
 يشتمل على أنشطة لعدم التكرارمتوسطة: 

 مرتفعة: يمكن تكراره

 منخفضة
متوسطة (في بعض 
 الحاالت)/منخفضة

 مرتفعة

 النسبة المئوية للتمويل الذي تم تدبيره من إجمالي
 التمويل

 %35منخفضة: أقل من 
 %65 -% 35متوسطة: 

  %65مرتفعة: أكثر من 
 

 مرتفعة متوسطة/منخفضة منخفضة
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  الوصف

 المشترك التمويل مصادر
 الجهة النظيرة

(أوروبا الشرقية، 
والجمهورية العربية 

 السورية)

منح المساعدة اإلنمائية 
 القياسية الرسمية

(كوبا وأفريقيا ومنطقة البحر 
 الكاريبي)

 ترتيبات التمويل اإلبتكارية
(البرازيل، وكولومبيا 
 والمشروع العالمي)

 بعد الموافقة على المشروع سرعة تدبير التمويل
 شهرا 24منخفضة: أكثر من 

 هراش 24 – 12متوسطة: 
 شهرا 12مرتفعة: أقل من 

 متوسطة/منخفضة متوسطة/مرتفعة متوسطة

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

 %35منخفضة: أقل من 
 %65 -% 35متوسطة: 

 %65 مرتفعة: أكثر من

 منخفضة متوسطة مرتفعة

  
 

اللجنة  مة إلىوقد سلط الضوء استعراض إضافي لجميع التقارير المرحلية عن مشروعات تبريد المباني المقد .41
 التنفيذية على المالحظات التالية:

السرعة في التنفيذ هي األعلى في حالة التمويل المناظر والمنح. والتمويل اإلبتكاري، بما في ذلك   (أ)
دورة لزمني الدعم المقدم من مرفق البيئة العالمية، قد استغرقت وقتا طويال. ويختلف اإلطار ال

  ك؛المشروع من ثالث إلى أربع سنوات ومن ست إلى ثماني سنوات حسب مصدر التمويل المشتر

تفعة أو بالنسبة لألموال المحشودة، يعطي التمويل المناظر أقل كمية الزيادة بينما المستويات المر  (ب)
يئة فق البالتمويل المشترك من مرومتوسطة االرتفاع يتم الحصول عليها من الوكاالت الثنائية. 

دة ة المستفيلثالثاالعالمية مع التمويل المشترك المولد من خالل الحوافز القائمة على الربح لألطراف 
  لهما قدرة فائقة على التعبئة؛

تائج السريعة نسبيا على أرض الواقع، يميل التمويل المناظر نظرا ألوقات المعالجة القصيرة والن  (ج)
لحاالت افي  ن أكثر سهولةووخيارات التمويل المشترك لمنح المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى أن تك

التمويل  ضمانل لالتي يحتاج فيها إلى نتائج مبكرة. وترتيبات التمويل اإلبتكاري تستغرق وقتا أطو
ها خضع أيضا لتغيرات في السياسات واإلجراءات التي تعتمدها هيئاترك؛ ويمكن أن تتالمش

  الرئاسية؛

ن الصندوق المتعدد األطراف، ماألموال المتاحة من اآلليات األخرى، إن لم تكن مدارة مباشرة   (د)
يمكن  قد اليمكن أن يكون لها إجراءات وسياسات محددة تتخذها الهيئات الرئاسية لهذه األموال و

 كن أنمع دورة المشروع أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف. وعالوة على ذلك، يم توافقها
ى دورة ثر علتغير الهيئات الرئاسية السياسات واإلجراءات عند نقاط مختلفة من الزمن، مما قد يؤ
لمشروع انفيذ التنفيذ. وقد أظهرت الخبرة في مشروع تبريد المباني أن مثل هذه الحاالت قد أخرت ت

  درجة كبيرة.ب

 مشروعات إليضاح تعبئة الموارد

الموارد من  تعبئةفي االجتماع الثاني والستين، قدم اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي مشروعات مستقلة ل .42
أجل المنافع المناخية المشتركة تتجاوز تلك المضمونة من خالل إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وحدها. 

التنفيذية النظر في المشروعات في االجتماع الثالث والستين في ضوء المعلومات اإلضافية المقدمة من  وقررت اللجنة
الوكاالت المنفذة. وبعد ذلك، في االجتماع الثالث والستين، قدمت الوكاالت المنفذة األربع طلبات لمشروعات لتعبئة 

 100.000دوالر أمريكي)، واليونيب ( 200.000ئنديبي (الموارد تمت الموافقة عليها من اللجنة التنفيذية (أي اليو
 .)دوالر أمريكي) 180.000دوالر أمريكي) والبنك الدولي ( 200.000دوالر أمريكي)، واليونيدو (
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 موجزا للنتائج المحققة من تنفيذ مقترحات المشروعات األربعة: 2ويقدم الجدول  .43

  الموارد تعبئة: األموال الموافق عليها ل2الجدول 
  مقترح المشروع والنتائج الوكالة

تداخالت سة ال: إعداد أربعة مشروعات إيضاحية تجريبية في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء لدراالمقترح اليوئنديبي
عظيم أثر ت الت من أجللتداخالتقنية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والسياسات الوطنية والتدابير التنظيمية إلدامة مثل هذه ا
 )63/20المناخ إلزالة الهيدروكلوروفلوروكربون، التي سيتم تمويلها كأنشطة لتعبئة الموارد (المقرر 

  :النتائج
 ،قولدى الصندو يعتبر التمويل العام حيويا إلزالة الحواجز أمام تكنولوجيات المناخ وجذب االستثمار المباشر 

عبئة تمح تمويل س. وقد تهديعن الجهات المانحة الثنائية دورا هاما لتأالمتعدد األطراف ومرفق البيئة العالمية، فضال 
ة آنفا لمذكوراالموارد المقدم من الصندوق لليوئنديبي الحصول على مصادر أخرى من األموال إلعداد المشروعات 

 التي لم تكن ممكنة بخالف ذلك
  ف أن األطرا العالمية) والصندوق المتعددقد تحتاج دورات المشروع لدى الشركاء المحتملين (أي مرفق البيئة

 تتوافق من أجل تقديم مساعدة أكثر فعالية، مع تجنب التأخيرات وتشجيع مشاركة البلد
  ات لى دورعالنهج المستخدم في إعداد مشروع إندونيسيا يمكن أن يتكرر بنجاج في بلدان أخرى عند الموافقة

 المشروع المتجانسة
 مية ة العالهيئات صنع القرار في الصندوق المتعدد األطراف، ومرفق البيئ دورص من المهم زيادة الفهم بخصو

ة أي خطالمتوقعة ( اهجونتائ ةالمقترح اتوالشركاء المحتملين اآلخرين بخصوص األهداف المشتركة للمشروع
ى لتشجيع علاأجل  نإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) والمكاسب اإلضافية لكفاءة استخدام الطاقة) م

 الموافقة األسرع
  ى مشروع ؤدي إلييف، يمكن أن دلنقي، الذي أدى إلى دراسة جدوى لمالتحالف المعني بالمناخ والهواء الالخبرة مع

رات إيضاحي يمكن تطبيقه في بلدان أخرى، وخاصة الدول الجزرية الصغيرة النامية، والتشجيع على خيا
 التكنولوجيا مثل تبريد المناطق

 يط لى تبسإن التحدي الرئيسي في تشجيع والنهوض بأوجه التآزر فيما بين آليات التمويل المختلفة ينطوي ع
 تكنولوجيةرات اليبات المعقدة لضمان إتاحة التمويل في الوقت المناسب للبلد/الشركة من أجل إحداث التغييتالتر

ذا أزيلت تكرار إيكون من الممكن توليد نموذج قابل للالالزمة وتحقيق االمتثال بدون تأخيرات غير ضرورية. وقد 
 هذه الحواجز على المستوى المؤسسي

 خارجية ئات الأثبتت المساعدة الثنائية أنها أسرع مصدر للتمويل وأكثره مصداقية، مع تداخالت طفيفة من الهي
حدودة ارد المإمكانية المو تكرار على نطاق واسع، مع مراعاةضمان الوقراراتها. وقد تتمثل الحدود في كيفية 

 للشركاء الثنائيين المحتملين، فضال عن عملياتهم الداخلية.
 اليونيب

 
 أو لواحد جريبيت تطبيق أو/و المشترك التمويل بشأن إقليمية عمل وحلقات التمويل، خيارات عن دراسة إجراء: المقترح

 المواد إزالة رةإدا خطة لديها التي المنخفض االستهالك حجم ذات البلدان من ثركأ أو لبلد المشترك التمويل من ثركأ
  )63/22(المقرر  موارد تعبئة أنشطة شكل في وتمويلها عليها موافق ربونيةكلوروفلوروكالهيدرو
  :النتائج

 ة ناخ إلزالكة للمقدم اليونيب التقرير النهائي من خالل تقديم الوثيقة خيارات التمويل لمعالجة المنافع المشتر
ون في وروكربالهيدروكلوروفلوروكربون في بلدان حجم االستهالك المنخفض التي لديها استهالك للهيدروكلوروفل

 قطاع الخدمة فقط
 متعدد دوق الي األوزون عن كيفية السعي إلى الحصول على تمويل خارج الصنسؤولقدم تقرير اليونيب إرشادات لم

ربونية. فلوروكرتبطة بخططهم إلدارة إزالة المواد الهيدروكلورواألطراف لتحقيق المنافع المشتركة للمناخ الم
درة ات القذويحتوي التقرير على معلومات عن حالة البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض، وقسما عن البدائل 
فا ة، ووصالمنخفضة على إحداث االحترار العالمي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخاصة في قطاع الخدم

 طوة بخطوةدليل خبصادر الرئيسية لدعم التمويل للمنافع المشتركة للمناخ التي يمكن أن تكون موجودة، ويختتم للم
لمواد ااألوزون الذي يسعى إلى االستفادة من المنافع المشتركة للمناخ خالل خطة إدارة إزالة  سؤوللم

 الهيدركلوروفلوروكربونية
 ء حجمها في ضو يدة التي تواجهها البلدان ذات حجم االستهالك المنخفضويسلط التقرير الضوء على التحديات الفر

 اخكة للمني األوزون لالستفادة من المنافع المشترسؤوللم شاملةوهيكل السوق فيها ويقدم إرشادات لعملية 
 وتمويلهما نية،ربوكلوروفلوروكالهيدرو دابالمو المتعلقة لألنشطة المشترك للتمويل مشروعين مقترحي إعداد: المقترح اليونيدو

  )63/23(المقرر  الموارد تعبئة أنشطة من بوصفهما
  :النتائج

 صيد األسماك وتجهيز األغذية. وتضمن مفهوم اليونيدو غامبيا، والمغرب وفييت نام لمشروعات في قطاعات  حدد
ذات القدرة المنخفضة على إحداث المشروع ثالثة مكونات رئيسية الزمة لتعزيز إيجاد سوق لسوائل التبريد 

االحترار العالمي (غامبيا) وقطاع التخزين البارد (فييت نام)؛ ومشروع للمغرب إليضاح نظام تعاقبي لثاني أكسيد 
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  مقترح المشروع والنتائج الوكالة
إلزالة استخدام المواد المستنفدة لألوزون، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة  1234ze-ليفينوالكربون والهيدروفلوروأ

 دام الطاقة لسفن الصيد في أعماق البحاروتحسين كفاءة استخ
 فز جنب الحواوت ؛دةفافية والحوكمة الجيشقدم اليونيدو معلومات تفصيلية عن مبدأ إضافية المشروعات المقترحة؛ وال

مة مان استدااف؛ وضالضارة للبلدان؛ وإمكانيات تقاسم األرباح، بما في ذلك عوائد األموال للصندوق المتعدد األطر
 دواجية في المشروعات المشابهة؛ وتكاليف التعامالتزت المقترحة؛ وتجنب اإلالمشروعا

 له لمباني، واتبريد وقدم اليونيدو أيضا الدروس المستفادة مع التركيز بوجه خاص على المشروع األفريقي اإلقليمي ل
قة أساسا كة المختللمشترلبلدان الجهود حشد الموارد: أنشئت آليات مالية مختلفة ل امشابهات مع البلدان المستهدفة حالي

يد المباني جهزة تبرإلالزمة نتيجة ألن عدد من البلدان المستفيدة لم يكن لديها وسيلة مالية لتقديم المدفوعات المقدمة ال
؛ روكربونللمشروعات التي تستبدل النظم القائمة على الهيدروكلوروفلوالجديدة؛ ونهج مشابه يمكن تطبيقه 

ام ي استخدفستكشف استخدام صندوق متجدد، بينما سينظر المشروع في فييت نام يبيا يمكن أن والمشروع في غام
 مة في بناء الثقة بين أصحاب المصلحةالقروض الميّسرة، وقدم المشروع خبرة قيّ 

 لمواردا تعبئة أنشطة من بوصفها وتُمول الكربون، ئتماناتال النقدي التسييل على فقط زكتردراسة : المقترح البنك الدولي
  )63/24 (المقرر
  :النتائج

  ستوى ماء على آلثار ومنافع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون أن الوفورات المتعلقة بالكهرباء، سوأظهر تحليل
صنع  سيطر فيمتوليد المنخفض أو المتجنب من الطاقة على المستوى القطري، هو عامل الالمستهلك الفردي أو من 

 هرباء في إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةكاعتبارات الإدراج فيما يتعلق ب القرار
 ولكن وكربونهناك عدد من مصادر التمويل التي تعالج مكاسب كفاءة استخدام الطاقة إلزالة الهيدروكلوروفلور ،

 تنشأ تحديات فيما يتعلق بالتوقيت، والنهج، والتنفيذ
 ادر يزيد من تكاليف التعامالت المرتبطة بهذه األنشطةالجمع بين التمويل متعدد المص 
  الفرص ومن الحيوي التخطيط االستراتيجي والتنسيق القطاعي على المستوى القطري لضمان توافق السياسات

 لحشد التمويل إلى الحد األمثل
 نك مارات الباستث ي إطارهناك مجال إلدراج األنشطة المتعلقة ببروتوكول مونتريال في األنشطة المتعلقة بالطاقة ف

 في مجال الطاقة النظيفةالدولي 
 " مويل زم التالعناصر الجامعة" التي تحتاج إلى النظر فيها عند إتباع خيارات لحقدمت الدراسة معلومات عن

لحوافز اتتجنب سفافية والحوكمة الجيدة؛ ضمان أن المشروعات شاإلضافية للمشروعات المقترحة؛ ال :ضة مثاليالعر
ات لمشروعاارة للبلدان؛ استكشاف إمكانيات تقاسم األرباح؛ بما في ذلك عوائد األموال؛ ضمان إستدامة الض

 معلومات عن تكاليف التعامالتواجية في المشروعات المشابهة؛ والمقترحة؛ تجنب اإلزد
 تي لمباني الريد ات تبقدم البنك الدولي استعراضا لخبراته مع نهج التمويل المتعدد القطاعات المستخدم في مشروعا

 جبتثمار؛ ويقدم لالستكلفة الفرصة البديلة للحصول على التمويل المارتفاع عائق الرئيسي في قام بتنفيذها: تمثل ال
ن أينبغي تعريف حدود المشروع بوضوح مقابل األهداف عند وقت تصميم المشروع لتوليد أقصى أثر للمشروع؛ و

التوافر بيتعلق  ويل من أجل تجنب المسائل المتعلقة باآلراء المتعارضة فيمامؤسسات التمتوافق سياسات وأهداف ت
حواجز  لقخي تمة التكلفة، بما في ذلك اعتبارات السالمة المرتبطة بالبدائل، التءفي السوق، وجدوى ومدى مال

 .مرتبطة باستخدام بدائل لسوائل التبريد غير مثبتة
 

 األطراف من مصادر مختلفةالمساهمات الطوعية للصندوق المتعدد 

وروبية، ية األمنذ االجتماع السبعين، قدمت المساهمات الطوعية للصندوق المتعدد األطراف بواسطة المفوض .44
 لندا الشمالية.وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأير 5بلدا غير عاملة بموجب المادة  17ومجموعة من 

 األوروبيةالمساهمات الطوعية من المفوضية 

خطتها للتبرع  خصوصوروبية بألالمفوضية امن  رسالةفي نفيذية تنظرت اللجنة ال 14في اجتماعها السبعين، .45
طراف مساعدة منها في تحقيق أقصى قدر من المنافع المناخية المترتبة أليين يورو للصندوق المتعدد االم 3بمبلغ 

 .على إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

                                                 
14 UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/2  
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تماع ذية واجقال عدة أعضاء إنه يلزم إجراء مزيد من المناقشات داخل اللجنة التنفيوخالل المناقشات،  .46
أن، ي هذا الشفجراء ية تلك الهيئات اتخاذ إالطراف بشأن معنى "تحقيق أقصى قدر من المنافع المناخية" ومداه، ووألا

 .ستفادة من هذا التبرعالقبل أن يتسنى البت في كيفية ا

 إلى ةمباشر ، وبمقتضاه يوجه هذا التمويلللتبرع رب عدة أعضاء عن تحفظات بشأن طابع المشروطوأع .47
معتاد. به الطراف أو أسلوأليتمشى مع قواعد عمل الصندوق المتعدد ا المر الذي ألمجموعة معينة من البلدان، ا

ط وص شرومعظم األعضاء بالمنافع المحتملة للتمويل اإلضافي، تم اإلعراب عن شواغل بخص إقراروبالرغم من 
مع و ،ةلية الماليآلبشأن ا 10خاصة المادة (سياسات وأحكام بروتوكول مونتريال مع العرض، واتساق العرض 

لسابق مما االتحديد  ألطراف، وآثارلالعرض بالعالقة إلى االجتماع الخامس والعشرين توقيت و، )XIX/6 المقرر
 .قبلي المستت بشأن هذه المسألة إلى اجتماع فالتأجيل إجراء المزيد من المداووراء، آلعدم توافق ا إلىأدى 

 5طرفا من غير أطراف المادة  17المساهمات الطوعية من 

تضمنت جملة أمور من بينها  15،في االجتماع السابع والسبعين، نظرت اللجنة التنفيذية في مذكرة من األمانة .48
مليون دوالر أمريكي في عام  27لتقديم  516طرفا من غير أطراف المادة  17أطراف عددها  وايامعلومات عن ن

خالل دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل طموح للهيدروفلوروكربون مع اعتماد تاريخ  5لمساعدة بلدان المادة  2017
تكون هذه المساهمة لمرة واحدة فقط، ولن تحل محل مساهمات الجهات المانحة . وس2016مبكر كاف للتجميد في عام 

 السارية.

 نائية بينات الثوخالل المناقشة، لوحظ أن الطرائق المتعلقة بالمساهمات يمكن البت فيها من خالل المناقش .49
جا مكيفا. يقتضي نه ما قدممختلفة،  أمين الخزانة، نظرا الختالفات اآلليات المالية المستعملة في بلدانوالبلدان المانحة 

 واشتملت مجاالت األولويات المحددة كفاءة استخدام الطاقة وقطاع التبريد وتكييف الهواء.

ة أن مالحظ وعقب المناقشات في فريق اتصال، وافقت اللجنة، مع التقدير، على المساهمات اإلضافية، مع .50
لتي ا 5لمادة الدان لب؛ ستتاح مثل هذه المساهمات الجهات المانحة هذا التمويل كان لمرة واحدة ولن يؤثر في مساهمات

ت رسميا والتي قد أشار 2022و 2020كان لديها خط أساس استهالك سنوي من الهيدروفلوروكربون بين السنوات 
ا شطتهعم أندعن نيتها للتصديق على تعديل كيغالي واتخذت التزامات مبكرة إلزالة الهيدروفلوروكربون من أجل 

لمساهمات ل على اإلى األمانة إعداد وثيقة تصف اإلجراءات الممكنة للبلدان للحصووطلبت اللجنة أيضا . التمكينية
المساهمات اإلضافية  عن إجراءات جعل 5البلدان المساهمة بخالف بلدان المادة أن يبلغ اإلضافية، وإلى أمين الخزانة 

 (د)).77/59متوافرة للصندوق المتعدد األطراف (المقرر 

نظرت اللجنة التنفيذية في كل  5،17ومنذ قبول المساهمات اإلضافية من مجموعة البلدان من غير بلدان المادة  .51
وفي اجتماعها الثامن  18اجتماع في تقرير من أمين الخزانة عن حالة المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف.

طريقتين لتلقي المساهمة اإلضافية ذية، بأنه مع التشاور مع األمانة، قد أعد والسبعين، أبلغ أمين الخزانة اللجنة التنفي
من كل حكومة، إما من خالل اتفاق بين كل حكومة واليونيب كأمين خزانة، أو من خالل خطاب نوايا من الحكومة إلى 

 اليونيب.

ر أمريكي، يمثل المساهمات دوال 25.513.071ومنذ اختتام االجتماع الثاني والثمانين، تلقى أمين الخزانة  .52
. ومن هذا المبلغ، صرفت اللجنة التنفيذية 5بلدا من غير بلدان المادة  17الطوعية اإلضافية من مجموعة من 

                                                 
15 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/70/Rev.1  
  على تقديم مساهمات إضافية للصندوق. 5بلد إضافي من غير بلدان المادة  5وبعد ذلك، وافق  16
هي: أستراليا، وكندا، والدانمرك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، ولكسمبرغ، وهولندا،  5من غير بلدان المادة  17لبلدان الـ 17

  ألمريكية.ونيوزيلندا، والنرويج، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والواليات المتحدة ا
18 UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/3  ؛ و1والتصويبUNEP/OzL.Pro/ExCom/79/44  ؛ 1والتصويب
. ويرد تقرير االجتماع UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/5؛ وUNEP/OzL.Pro/ExCom/81/5؛ وUNEP/OzL.Pro/ExCom/80/53و

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/5الثالث والثمانين في الوثيقة 
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 لتخفيض، وإعداد مشروعات ل5بلدا من بلدان المادة  116دوالر أمريكي لألنشطة التمكينية في  25.403.180
 .5بلدان من بلدان المادة  5، ومشروعات استثمارية في 5ن من بلدان المادة بلدا 5لهيدروفلوروكربون في لتدريجي لا

ير أطراف اف من غن اللجنة التنفيذية، لدى قبولها المساهمات اإلضافية التي أعلنها عدد من األطرألونظرا  .53
مين واحتفظ أ حة.حل محل مساهمات الجهات المانين واحدة ول ةالحظت أن هذ التمويل كان بطيعته لمرفقد ، 5المادة 

. وبالمثل، فإن 5الخزانة بمثل هذه المساهمات منفصلة عن المساهمات المتعهد بها من بلدان من غير بلدان المادة 
األنشطة عات والتقارير المرحلية السنوية وخطط األعمال المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة فصلت المشرو

 مشروعات واألنشطة الممولة من المساهمات المتعهد بها.الممولة من المساهمات الطوعية، عن ال

 المساهمة الطوعية من حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

ية في رسالة من حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا ذفي اجتماعها الحادي والثمانين، نظرت اللجنة التنفي .54
تعرض مساهمة طوعية إضافية للصندوق المتعدد األطراف الستخدامها في إيضاح كيفية  19العظمى وأيرلندا الشمالية

 .7، وخاصة الفقرة XXX/5تفعيل المقرر 

ستخدام فاءة اكوأعرب العديد من األعضاء عن تقديرهم للمساهمة الكريمة من الحكومة لدعم العمل في مجال  .55
ية ول كيفحت تساؤالت باقية وظليق للنظر في المقترح. عرب البعض أيضا عن القلق إزاء الوقت الضالطاقة، وأ

 استخدام األموال وتفعيلها وما هي الشروط المرفقة بكيفية استخدام األموال.

ل يغي تحوان ينبكولوحظ أن اللجنة كان مطلوب منها أن تبت في المسألة في االجتماع الحادي والثمانين، إذ  .56
حد األعضاء، د من األعضاء على قبول المساهمة من الحكومة. غير أن أ. وحث العدي2018األموال قبل نهاية عام 

ومات عن هذا لمعلأخر للمتا تقديمالعند إعادة التأكيد على تقديره وتأييده للمبادرة، قال إنه نتيجة للشواغل المثارة إزاء 
لعرض وما اظر في لنلن الوقت إلى المزيد م وفدهالعرض إلى اللجنة في أيام قليلة فقط من بداية االجتماع، سيحتاج 

 يرتبط به من آثار قانونية وسياساتية.

لقبول  ستخدمتوأثيرت تساؤالت حول إمكانية قبول المساهمة على أساس مؤقت، وما إذا كانت اآللية التي ا .57
جي تخفيض التدريالاإلضافية المتلقاة من مجموعة البلدان المانحة لتمويل أنشطة الطوعية المساهمات 

ة انزين الخال أمق. وردا على سؤال لتقديم المزيد من التوضيح، وضع الحالييمكن تطبيقها في ال للهيدروفلوروكربون
محدد من  قرار إن المساهمة يمكن استالمها واالعتراف بها كدخل مؤجل، على أن يستخدم فقط بناء على إرشادات من

ن ك نوعان م، هنا. وفي حالة المساهمات الطوعية اإلضافية للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربوناللجنة التنفيذية
 لكت. ومعظم ةلمانحاالجهات األدوات قد استخدما لتلقي األموال: االتفاقات مع الجهات المانحة وخطابات النوايا من 

 الجديدة. ساهمةة التنفيذية من أجل تلقي المدوات قد انتهى مفعولها ويلزم األمر اتخاذ قرار جديد من اللجناأل

قبول ديد للزانة، أعرب العديد من األعضاء عن تأييدهم الشخوبناء على المعلومات المقدمة من أمين ال .58
أن يترتب  ، إن رفض العرض يمكنXXX/5من المقرر  7المؤقت للمساهمة. وقال أحد األعضاء، مشيرا إلى الفقرة 

ألة ى أن المسرا إلة تنفيذ تعديل كيغالي. وقال عضو آخر، مشيعرقلضافة إلى تحديد سابقة وعليه آثار قانونية، باإل
 ة.سابق الرئيسية هي ضيق الوقت، إن القبول ينبغي أن ينظر فيه على أساس استثنائي فقط وينبغي أال يحدد

 ن حكومةمطوعية بالعرض للمساهمة العلما وعقب مناقشات غير رسمية إضافية، أحاطت اللجنة التنفيذية  .59
  .المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
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