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بتقييم مدى جدوى وفائدة إنشاء نافذة متويلية لتعظيم الفوائد املشرتكة للمناخ من عملية التخلص من 
  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية على أساس اخليارات الثالثة التالية:

 املعلنة؛تربعات تلقي مسامهات طوعية بصورة مستقلة أو باإلضافة لل  ) أ(
بشأن لتيسري التعاون والتآزر إبرام اتفاقات مع كيانات أخرى، مثل مرفق البيئة العاملية   ) ب(

 املشاريع؛
  [تعبئة املوارد.]  (ج)

  ٢الخيار 
عن استعداده لتسيري التقليل إىل احلد األدىن من اآلثار الواقعة على البيئة باإلضافة إىل  وإذ يعرب  

االحرتار العاملي، واستخدام الحتماالت األخذ بعني االعتبار  مع -طبقة األوزون، وخباصة على املناخ 
للمشاريع والربامج املمولة من الصندوق املتعدد األطراف وخباصة  -ذات الصلة األخرى الطاقة والعوامل 

  للتخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،
  يقرر:
نافذة متويل لتعظيم الفوائد  يطلب إىل اللجنة التنفيذية تقييم جدوى وفائدة إنشاءأن   -  ٢

  املشرتكة الناجتة عن التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية على أساس اخليارات الثالثة التالية:
 املعلنة؛ تربعاتمستقلة أو باإلضافة لل ةتلقي مسامهات طوعية بصور   ) أ(
تعاون والتآزر بشأن لتيسري الإبرام اتفاقات مع كيانات أخرى، مثل مرفق البيئة العاملية   ) ب(

 الربامج؛
  [تعبئة املوارد.]  (ج)
من  ١التقييم املشار إليه يف الفقرة مراعاة أن يطلب كذلك إىل اللجنة التنفيذية، مع   -  ٣

هذا املقرر بعني االعتبار، أن تنظر يف إنشاء نافذة متويل وأن تضع اختصاصات وإجراءات لتشغيل هذه 
  الشروط التالية:وفق مبا يف ذلك  ،املتعدد األطرافالنافذة يف حدود اإلطار القائم للصندوق 

نافذة التمويل فقط لتوفري متويل إضايف للربامج واملشاريع املؤهلة لتلقي تستخدم   ) أ(
  املساعدة املالية من الصندوق املتعدد األطراف؛

تستخدم نافذة التمويل لتوفري متويل إضايف فقط يف احلاالت اليت تتعذر فيها املوافقة   ) ب(
ذ بدائل التقليل إىل أدىن حد من تأثريات املناخ ألسباب متعلقة بالتكاليف، وخباصة إذا كان على تنفي

  ة ذات الصلة؛يستزيد من التكاليف اإلضافية للمشاريع فوق عتبات الفعالية التكاليف
ا لدى البدائل على تأثريات تتحدد   (ج) املناخ مبساعدة مؤشرات تأثريات املناخ املعمول 

  ألطراف؛الصندوق املتعدد ا
يعتمد الدعم املايل من نافذة التمويل يف حدود عتبات الفعالية التكاليفية احملسوبة   (د)

دون  بقىثاين أكسيد الكربون [حتدد حبيث تمكافئ بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية/الطن من 
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املتعددة األطراف فق البيئة ة ملشاريع ختفيف أثر تغري املناخ املعتمدة يف إطار مرايمتوسط الفعالية التكاليف
  خالل فرتة سابقة حتدد فيما بعد]؛األخرى 

[أي ختفيضات يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري يتم حتقيقها بدعم من  ١الخيار   (ه)
[أي أموال يتم  ٢الخيار لسندات انبعاثات من أي نوع]؛ تكون غري مؤهلة وارد من نافذة التمويل م

فيضات يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري يتم تلقيها من خالل سندات انبعاثات تأيت نتيجة خت
  حتقيقها مبساعدة موارد من نافذة التمويل تقوم جبمعها نافذة التمويل]؛

لتمويل عناصر مشاريع تركز على  قرضميكن توفري موارد من نافذة التمويل على أساس   (و)
  حتسني كفاءة الطاقة؛

ملشاريع مقدمة، ميكن تكاليف الالتمويل لتغطية يف حالة عدم كفاية املوارد من نافذة   (ز)
  ختصيص أي موارد متاحة مع مراعاة أمهية األثر على املناخ الذي يتم حتقيقه بواسطة هذه املشاريع؛

  تقدم التقارير عن استخدام املوارد املالية املتاحة بشكل سليم إىل مجيع املسامهني.  (ح)
ومات واملنظمات، وخباصة املؤسسات املتعددة األطراف يهيب بـــــــــ] [يدعو] احلكأن [  -  ٤

و/أو املؤسسات املالية املسامهة حاليًا يف الصندوق املتعدد األطراف أو غري املسامهة عادة يف الصندوق إىل 
[وأن تنظر يف  يف املسامهة يف نافذة التمويلإذا كانت ترغب أمانة الصندوق املتعدد األطراف، إخطار 

  لنافذة التمويل عند إنشائها]؛توفري دعم إضايف 
يطلب إىل اللجنة التنفيذية أن تقدم تقريرًا إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف بشأن أن   -  ٥

  التقدم احملرز يف إنشاء نافذة التمويل.
_____________  


