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 املواد املستنفدة لطبقة خمزوناتحلقة عمل عن إدارة 

  وأثر ذلك بالنسبة لتغري املناخ األوزون وتدمريها
 ٢٠٠٩يوليه / متوز١٣جنيف، 

 ملخزونات عن اإلدارة السليمة بيئياً فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديتقرير 
  موجز تنفيذي: ة لطبقة األوزونداملواد املستنف

  مذكرة من األمانة
 لتقرير أعده فريق التكنولوجيا والتقييم  تنفيذياًيتضمن املرفق ذه املذكرة موجزاً  - ١

 املواد ملخزوناتاإلدارة السليمة : ٢٠/٧لعمل املرحلي بشأن املقرر تقرير فرقة ا" :االقتصادي بعنوان
 وميكن االطالع على التقرير الكامل يف املوقع الشبكي ألمانة األوزون على العنوان ".املستنفدة لألوزون

-http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-june-2009: التايل

decisionXX-7-task-force-report.pdf.  

وجيري تعميم املوجز التنفيذي بلغات األمم املتحدة الرمسية الست من أجل تيسري النظر فيها   - ٢
 وأثر وتدمريها األوزون لطبقة املستنفدة املواد خمزونات إدارةاملعنية ب املشاركني يف حلقة العمل من قبل
وهو معروض يف هذه املذكرة بصيغته اليت ورد ا من فريق التكنولوجيا . املناخ لتغري بالنسبة ذلك

  .والتقييم االقتصادي ومن دون حترير رمسي

http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-june-2009
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  املوجز التنفيذي  -أوال 
أجرت فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم ، ٢٠/٧الطلبات الواردة يف املقرر  بعمالً  - ١

حيث جرى خمزونات املواد املستنفدة لألوزون واحلصول عليها،  دراسة أخرى عن توزع االقتصادي
 تركبامويغطي نطاق الدراسة خمزونات ". االستهالك الذي يطلَق بعد"تعريف املخزونات على أنها 

 واهلالونات، ولكنه ال يشمل بانتظام فلورية اهليدروكلورية الكربون مركبات وفلورية الكلورية الكربون
 سنة املرجع اليت تشكل أبكر ٢٠١٠وقد حددت فرقة العمل سنة . بدائل املواد املستنفدة لألوزون

هذا التقرير املرحلي على وقد اقتصر . موعد ميكن فيه االعتماد على البيانات املعروضة يف هذا التقرير
حتليل املخزونات لدى البلدان املتقدمة والنامية من أجل احلفاظ على االتساق مع املراجع الرئيسية 

 عن األوزون واملناخ والتقرير املكمل ٢٠٠٥ وخباصة التقرير اخلاص لعام - األخرى عن هذا املوضوع
  .له
نات من املواد املستنفدة لألوزون اليت ميكن وقد خلص هذا التقييم األخري إىل أنّ املخزو  - ٢

 السهولة املفترضة يف جهد جتسدستويات مب، ١ - موزعة، كما يظهر جدول املوجز التنفيذيبلوغها 
 حبسب القطاعات، فإنّ االنتشار ورغم أنّ هذه السهولة تتفاوت كثرياً. احلصول على تلك املخزونات

ات املواد املستنفدة لألوزون املوجودة يف املناطق اآلهلة  ألنّ خمزوناجلغرايف للمخزونات مهم أيضاً
  .القليلة السكاندة يف املناطق و املخزونات املوجإدارا أيسر من إدارةبالسكان 

  جهد قوي  جهد متوسط  جهد ضعيف  نوع املادة املستنفدة لألوزون  املنطقة
الكميات كلها (

  )طن بالكيلو
        

          
  ١٠٠٩,٠٨  ٢٣٩,٧٦  ١٢٣,٨٢  فلورية الكلورية الكربون ركباتم  البلدان املتقدمة

  ٨٣٨,٧٣  ٣٠٨,٢٣  ٦٣١,٨٦  فلورية اهليدروكلورية الكربون مركباتو  
  -  ١٥,٠٠  ٤٤,٣٢  اهلالونات  
          

  ١٥٤,٢٧  ٢٢٥,٨٠  ١٦٠,٧٩  فلورية الكلورية الكربون ركباتم  البلدان النامية
  ٣٤٧,٢٢  ٦٤٥,٧٢  ٥٦٣,٤٩  فلورية اهليدروكلورية الكربون مركبات  
  -  ٢٨,٩٥  ٢٢,٢٤  اهلالونات  
          

  ٢٣٤٩,٣٠  ١٤٦٣,٤٦  ١٥٤٦,٥٢    اموع

خمزونات املواد املستنفدة لألوزون اليت ميكن بلوغها مع مستويات خمتلفة من   ١- جدول املوجز التنفيذي
  اجلهود جتسد سهولة الوصول 
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ة يف رغاوى العزل اليت ال تزال  من املخزونات ضمن اجلهد القوي موجود كبرياًومبا أنّ جزءاً  - ٣
مستخدمة، فإنّ هناك خربة طفيفة بشأن إدارة هذه املخزونات، مما يفضي إىل معلومات حمدودة بشأن 

ومن مث، فقد ركّز التقرير املرحلي هذا باألساس على . التكاليف ذات الصلة باالسترداد والتدمري
  .عيف واجلهد املتوسطالتكاليف املتصلة باملخزونات ضمن إطار اجلهد الض

ونتيجة هذا التقييم األويل هي أنّ تكاليف إدارة مجيع املخزونات ضمن إطار اجلهد الضعيف   - ٤
 بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، وإضافة املخزونات ضمن إطار ٦٢قد تصل إىل حنو 

. والرات الواليات املتحدة بليون دوالر من د١٨٠اجلهد املتوسط ستؤدي إىل تكاليف إمجالية بنحو 
  . ملخص لتوزيع هلذه التكاليف حبسب املنطقة ومستوى اجلهد٢ - ويرد يف اجلدول املوجز التنفيذي

  اموع  اجلهد املتوسط  اجلهد الضعيف  املنطقة
        )بباليني من دوالرات الواليات املتحدة(

  ٨٥,٥٨-٦١,١٩  ٥٩,٣٧-٤٥,٢٣  ٢٦,٢١-١٥,٩٦  البلدان املتقدمة
        

  ٩٣,٤٠-٧٠,٤٣  ٥٨,٠٢-٤٣,٨٧  ٣٥,٣٨-٢٦,٥٦  البلدان النامية
        

  ١٧٨,٩٨- ١٣١,٦٢  ١١٧,٣٩- ٨٩,١٠  ٦١,٥٩- ٤٢,٥٢  اموع

  اجلهدو املنطقة حبسب لتكاليف إدارة املخزونات ملخص  ٢ - جدول املوجز التنفيذي

 املشطوبة إىل سلة  السنوي للمواد املستنفدة لألوزوندفق هذا التقييم املرحلي التيُراع يفمل   - ٥
النفايات، وال مراعاة الفترة اليت ميكن على امتدادها توزيع استثمار من النوع املبين يف جدول املوجز 

بيد أنه ميكن بشكل واقعي افتراض أنّ إدارة خمزونات املواد املستنفدة لألوزون . ٢ - التنفيذي
ومع ذلك . عة للمنتجاتحلياة املتوقّ على األقل، وذلك على أساس دورات ا٢٠٥٠ستتواصل حىت سنة 

 ت سوف تنبعث قبل خمزونافلورية الكلورية الكربون ركباتمميكن القول بصورة عامة إنّ خمزونات 
  .فلورية كلوريةيدرواهل الكربون ركباتم
 على متويل استرداد خمزونات املواد املستنفدة مدى قدراوقامت فرقة العمل أيضا بتقييم   - ٦

  لتفاوت قدرة طائفة هذه املواد على إحداث االحترار العاملي، كان لزاماًوإدراكاً. مريهالألوزون وتد
تصنيف املخزونات حبسب املواد من أجل احلصول على متوسط للفائدة املناخية الراجعة من إدارة 

رجح ويسلّم هذا النهج بأنّ قرارات السياسة العامة بشأن إدارة املخزونات ي. املخزونات يف كل قطاع
) لقليلة السكاناوتشمل تقسيمات املناطق اآلهلة بالسكان واملناطق (أن تتخذ حبسب القطاع واملناطق 

وليس حبسب املواد، وذلك على الرغم من أنّ بعض املواد املستنفدة لألوزون ضمن تركيبة املخزونات 
 العالقة ١ - وجز التنفيذيويظهر جدول امل. قد ال تكون إدارا على انفراد فعالة من حيث التكاليف

  .بني التكلفة القطاعية  واإليرادات املمكنة وذلك على أساس سعر مفترض للكربون
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الرسم كيف يتفاوت التمويل املتاح للكربون حبسب قدرة املادة اليت جيري استردادها ويوضح   - ٧
 بعض القطاعات قابلة لالسترداد وميكن مالحظة أنّ تكاليف. وتدمريها على إحداث االحترار العاملي

، ))املناطق اآلهلة بالسكان( ١مثل القطاع (مهما كانت املادة املستنفدة لألوزون اليت جتري استعادا 
والقدرة على متويل استرداد خليط معين من املواد . وتكاليف بعض القطاعات األخرى غري قابلة لذلك

  .املستنفدة لألوزون سوف تتوقّف على السعر املتاح للكربون
وعلى أساس تركيبة املخزونات املقدرة ومتوسط قدرا على إحداث االحترار العاملي، فإنّ   - ٨

 من دوالرات الواليات املتحدة للطن الواحد من ثاين  دوالرا٣٥ً  يصل إىلتوىأسعار الكربون يف مس
وال . أوكسيد الكربون قد تلزم إلدارة مجيع املخزونات ضمن إطار اجلهد الضعيف واجلهد املتوسط

ومع ذلك ميكن إدارة . ميكن حتمل هذه األسعار إال يف حالة وجود جرود ومنهجيات موثوقة
 اجلهد الضعيف إذا مت احلفاظ على سعر الطن الواحد من ثاين أوكسيد الكربون املخزونات ضمن إطار

  . من دوالرات الواليات املتحدة دوالرا١٥ًاملسترجع يف حدود 
وجرى استكشاف القضايا السياساتية املتصلة بالقدرات والنامجة عن فتح إدارة مصارف املواد   - ٩

من العوامل القدرة على تعقّب تدفقات النفايات هي  و.وناملستنفدة لألوزون أمام خيارات متويل الكرب
وميكن ضمان ذلك من خالل أحكام مناسبة للسماح .  إساءة استخدام آلية التمويل هذهاحلامسة لتفادي

بيد أنّ األمر يتطلب عناية خاصة .  يف بعض األحناء من العاملبالنفايات، وهذه األحكام موجودة فعالً
كمادة وسيطة، وضمان محاية واد املستنفدة لألوزون اليت ال تزال تصنع بالوقاية من تسرب امل

  ).مثل اهلالونات(املخزونات من هذه املواد اليت تتطلب احلفاظ عليها الستخدامها يف املستقبل 
أن ومبا أنّ هذا التقرير مرحلي، فإنه ال يزال هناك عدد من القيود اليت قد ترغب األطراف يف   - ١٠

 لثالثة من هذه القيود ويتيح النص التايل استعراضاً. ة العمل قبل الفراغ من التقرير النهائيتتناوهلا فرق
  .وكذلك بيانا باالستنتاجات احملددة اليت مت التوصل إليها يف هذه املرحلة من العملية

-

 املواد املستنفدة لألوزون املستردة
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  :وينبغي مالحظة القيود الثالثة التالية  - ١١
وجز التنفيذي، مل يتم بعد استعراض توقيت  يف املمثلما وردت اإلشارة إىل ذلك آنفاً  )أ(  

توافر املخزونات، ومراعاة دورة حياة املنتجات والتطبيقات والتأثري الذي قد يكون ينجم عن ذلك يف 
  ؛لتحتية الالزمة إلدارة املخزوناتالبىن ا

 من أنشطة  تتم مناقشة اهلياكل املؤسسية الالزمة لتيسري هذا املستوى اإلضايفمل   ) ب(
 ؛املشاريع

اقتصر التحليل اإلقليمي ملخزونات املواد املستنفدة لألوزون على الفجوة بني أقاليم   )ج(
ورغم وجود البيانات على املستوى دون اإلقليمي، فإنّ لدى . البلدان املتقدمة والبلدان النامية

ىن فرقة العمل قلق إزاء مستوى التحليل اإلضايف الالزم الذي سيكون كبري احلجم حبيث ال يتس
 اخليارات  أو أكثر من واحداًاً إقليميوقد يكون انتقاء مثاالً. عرضه يف هذا النوع من التقارير

  .أمام التقرير النهائي
  :وعلى الرغم من هذه احملاذير الثالثة، مت التوصل إىل االستنتاجات املؤقتة التالية  - ١٢

أتاح " ستويات اجلهدمل" إضايف بواسطة حتليلتقييم املخزونات اليت ميكن بلوغها   )أ(  
وت بني املناطق احلضرية حول التفا لعرض النتائج على أساس اإلشارة إىل كثافة السكان  عملياًإطاراً

  ؛والريفية
اع  بطبيعة كل قط جوهرياًترتبط تكلفة إدارة املواد املستنفدة لألوزون ارتباطاً  )ب(  
  ؛املطلوب" مبستوى اجلهد"وكذلك 
عة من تدابري إدارة خمزونات املواد املستنفدة لألوزون هلا القدرة الفوائد املناخية الراج  )ج(  

 رمبا -أو غري املباشر /على متويل جممل التكاليف املتصلة بالعملية وذلك بواسطة متويل الكربون املباشر و
  ؛على أساس برناجمي

سترداد  المن األرجح أن تنظَّم الربامج حبسب القطاعات، وفرقة العمل ال ترى جماالً  )د(  
  ؛عينة من املواد على أساس تفاضليوتدمري أنواع م

  دوالرا١٥ً يتجاوز يف اية املطاف سعراً" اجلهد الضعيف"نات وسوف تتطلب خمز  )ه(  
، وذلك من أجل  الذي مت توفريهللطن الواحد من ثاين أوكسيد الكربون من دوالرات الواليات املتحدة

  ؛احتماالت إحداث االحترار العامليى أساس متوسط ضمان إدارة تلك املخزونات بفعالية عل
  دوالرا٣٥ً يتجاوز يف اية املطاف سعراً" اجلهد املتوسط"سوف تتطلب خمزونات   )و(  

من دوالرات الواليات املتحدة للطن الواحد من ثاين أوكسيد الكربون الذي يتم توفريه، وذلك من 
  ؛احتماالت إحداث االحترار العاملي متوسط أجل ضمان إدارة تلك املخزونات بفعالية على أساس

اليت ال يسودها االنضباط يف  األعمال املبكّرة تفضيمثة خطر حمتمل حقيقي يف أن   )ز(  
 أسعار أعلى  تقويض اجلهود الرامية إىل ضمانإىلسوق الكربون، وقبل وضع سجل ومنهجيات عمل، 

  ؛للكربون يف املستقبل
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ملخزونات اليت يلزم احلفاظ عليها لالستخدام يف املستقبل مثة قلق كبري من أن تكون ا  )ح(  
ولذلك قد يتطلب . من بني أفضل مصادر الربح اليت ميكن استغالهلا يف األمد القريب) مثل اهلالونات(

 عن احلاجة هي األمر وضع نظام بشأن املوافقة من أجل ضمان أن تكون عناصر املخزون الزائدة فعالً
سيتم استطالع هذه املسائل أكثر يف التقرير النهائي عقب احلصول على املزيد و. اليت تستحق التمويل

  ؛ من أصحاب املصلحةاملدخالتمن 
جرى استعراض عدد من املسائل السياساتية األخرى، مبا يف ذلك احتماالت احلوافز   )ط(  

ابية مناسبة وخلصت فرقة العمل إىل أنه باإلمكان وضع ضوابط رق.  مثل اإلنتاج للتدمريالوخيمة
لتفادي املمارسات السيئة، لكن العناية اخلاصة قد تكون الزمة يف إدارة اإلنتاج املستمر للمواد 

  ؛ة لألوزون املستخدمة كمواد وسيطةاملستنفد
ينبغي أن تقتصر مشاريع التدمري على التكنولوجيات اليت أوصت ا األطراف يف   )ي(  

واليت يتم ) ٢٠٠٦ من دليل بروتوكول مونتريال لعام ١-٣حبسب ما ترد يف الباب (الربوتوكول 
  ؛اح ا عمال باملقتضيات احلكوميةالسم

بأحكام جيب أن تلتزم مشاريع التدمري اليت تشمل واردات املواد املستنفدة لألوزون   )ك(  
دولية التراخيص احملددة مبوجب اتفاق مع الربوتوكول، وينبغي العناية للتأكد من احترام االتفاقات ال

  .بشأن نقل النفايات عرب احلدود
_____________  


