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 ملخص تنفيذي
 

ة  بلدا على بروتوآول مو 190وقع أآثر من     ة نتريال، واعتمد جداول زمني ة  لإلزال ى  بالعالق اج  إل واد   إنت  واستهالك الم
ألوزون  ستنفدة ل دة        .  الم ل األرص الم، مث ول الع ألوزون ح ستنفدة ل واد الم دة الم ن أرص ر م د الكثي ك، يوج ع ذل وم

دات ال  ي مع ة ف ات، والمرآب ي حاوي ة ف اريين، والمخزون صناعيين والتج ستعملين ال دى الم ودة ل د وتكييف الموج تبري
ة واء القديم وجي     .  اله يم التكنول ق التقي ع فري اون م اخ، بالتع ر المن ي بتغي دولي المعن ومي ال ق الحك ع أن الفري والواق
صادي   ه    (IPCC/TEAP 2005)واالقت شير في تقديرات ى  ي ا يقرب من     إل واد       5.2 وجود م ري من الم ون طن مت ملي

نة   ي س ة ف وك عالمي ي بن ألوزون ف ستنفدة ل وجي   .  2002 الم يم التكنول ق التقي ديرات فري شير تق وك، ت ذه البن ن ه وم
غير المدرجة في  المدرجة و بلدان  ال أن مليون طن متري آانت متاحة في         إلىواالقتصادي التابع لبروتوآول مونتريال     

.  (TEAP 2002a)، متاحة لالسترجاع والتدمير، بالرغم من أن جزءا آبيرا منها يتطلب جهدا ضخما لتجميعه 5المادة 
ولمنع االنبعاثات الضارة من المواد المستنفدة لألوزون، التي تشكل هي أيضا غازات دفيئة قوية المفعول، فمن األمور                 

دميرها             مرغوب فيها  المستنفدة لألوزون غير ال    الحاسمة أن يتم استرجاع المواد     م ت م ث ى النحو المالئ ، واسترجاعها عل
ر ال             إدارةغير أن البلدان، في      .  في النهاية  ألوزون غي ستنفدة ل واد الم ا    أرصدتها من الم ، تواجه تحديات     مرغوب فيه

مدرجة في   البلدان  الينطبق ذلك بوجه خاص على      و وقانونية،   وإداريةآثيرة، بما في ذلك حواجز معلوماتية واقتصادية        
 .، التي تعاني أآثر من غيرها من قلة الموارد5المادة 

 
ذه الدراس ام له ر الإن الهدف الع دان غي املة من البل ارف ش ى مع ي ة هو الحصول عل ادة مدرجة ف ن  5الم ي يمك حت

ي  ا ف اد به دان الاالسترش ي بل ة ف ادة المدرج م 5الم ر  إدارة لوضع نظ ألوزون غي ستنفدة ل واد الم ة الم ة لمعالج  مالئم
شروط      إعطاءويهدف التقرير الى    .  مرغوب فيها ال ة  فكرة عن ال صلة     اإلداري صادية     الثقاف( ذات ال ة واالقت ة والقانوني ) ي

ر ال   دان غي ي البل وج ف ف النه ا مختل شئت بموجبه ي أن ي الت ة ف ادةمدرج شروط  5 الم ذه ال ق ه ن أن تطب ف يمك ، وآي
شابهة       5المادة  المدرجة في   بلدان  الوالدروس المكتسبة على     ى  وباإلضافة .   التي ربما قررت تبني ممارسات م ك،   إل  ذل

ى    رر ال م ش إعطاءيهدف التق ي تواجه   فه دان الامل للتحديات الت ادة المدرجة في  بل ستنفدة  5الم واد الم دمير الم ي ت  ف
اجح    )سواء أآانت في شكل سائب أو موجود في معدات        (لألوزون   ، وآيف يمكن لهذه التحديات أن تؤثر في التطبيق الن
ألوزون الم           5 المادةمدرجة في   الفي بلدان    ستنفدة ل واد الم دمير الم تراتيجيات ت ر ال        الس دان غي ة في البل مدرجة في   تبع

 .5المادة 
 

دان     بإدارة الخاصة واإلجراءاتتحقيقا لهذ الغرض، تتعرض الدراسة لتقييم البرامج     ألوزون في البل ستنفدة ل  المواد الم
ة  سع التالي دة، وال     : الت ة المتح ان، المملك د، الياب ا، الهن ا، ألماني شيكية، آولومبي ة الت دا، الجمهوري تراليا، آن ات اس والي

دة ر      .  المتح ذا التقري ي ه ة ف ائج المقدم ستند النت ىوت ي       إل ذت ف ة نف ارات ميداني تبيانات، وزي ة، واس ة مكتبي  دراس
 .2007 آانون األول/تشرين الثاني وديسمبر/نوفمبر

 
 نهوج البرنامج 

 
ر       5 في بلدي المادة   د      – اللذين يستعرضهما هذا التقري ا والهن وا  إدارة مازالت    –آولومبي ر     الم ألوزون غي ستنفدة ل د الم

دات               مرغوب فيها المستعملة وغير ال   ع مع ين، وتوزي دريب الفني ة لت رامج أولي ذ ب ، مازالت في طورها المبكر، حيث تنف
م          اإلجراءاتاسترجاع المواد المستنفدة لألوزون، ولكن       ألوزون ل ستنفدة ل  الخاصة بتجميع واسترداد وتدمير المواد الم

د  ع بع دان .  توض ي البل ر الوف ي   غي ة ف ادة  مدرج ر،      5الم ذا التقري ي ه اتها ف ت ممارس ي استعرض داد تم ي الت  إع
وفرضت آلها حظرا على .   المواد المستنفدة لألوزون وجاري تنفيذها بدرجات متفاوتة من النجاحإلدارةاستراتيجيات  

ى      إطالق راخيص  إصدار  المواد المستنفدة لألوزون، ونصت عل ين  الت ذين يع للفني ون  م ال ألوزون    ل ستنفدة ل المواد الم ب
واء           ( ى  باإلضافة ).  على األقل هؤالء الذين يعملون في قطاع التبريد وتكييف اله ايير      إل دان مع ك، وضع بعض البل  ذل

ا، و       تخلص منه د ال زة عن ن األجه وة م د والرغ از التبري ترجاع غ اع    /الس ة قط ة لمعالج تراطات خاص ذت اش أو نف
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ادة   مدرجة في     على موجز للنهوج التشريعية في البلدان غير ال        ES-1 المستند   ويحتوي.  التكييف التجاري /التبريد  5الم
 .المشمولة بدراسة الحالة

 
 . التي شملتها دارسة الحالة5المادة مدرجة في مقارنة النهوج التشريعية في البلدان غير ال: ES-1المستند 

 
معدات 

التكييف /التبريد
 التجاري

 أجهزة التبريد المنزلية

 البلد

حظر على 
رب غاز ست

التبريد 
المستنفد 

 وزونلأل

 اشتراطات
إصدار رخص 

وشهادات 
الفنيين في 

قطاع 
 التكييف/التبريد

اشتراطات 
اإلبالغ 

المفروضة على 
شرآات 

استرجاع غاز 
التبريد في 

 القطاع التجاري

يلزم استرجاع 
الرغوة عند 
التخلص من 
 الجهاز

معيار السترجاع 
غاز التبريد عند 

مة الجهاز خد
أو التخلص /و

 منه

معيار 
السترجاع 

الرغوة عند 
التخلص من 
 األجهزة

  √   √ √ سترالياأ
     √ √ آندا

الجمهورية 
 التشيكية

√ √  √   

 √ √ √  √ √ ألمانيا
  a √b√ √ √ √ اليابان

المملكة 
 المتحدة

√ √  √ √ √ 

الواليات 
 المتحدة

√ √   √  

 
 . المواد الفلوروآربونية، وليس مجرد المواد المستنفدة لألوزون عند التخلص من األجهزةتقتضي اليابان استرجاع )أ(
 .على استرجاع غاز التبريد في اليابان) وليس المعايير التنظيمية(تطبق معايير الصناعة  )ب(
 
 

ة،  5المادة ي مدرجة ف أعاله، نفذ الكثير من البلدان غير الإليهالى النهوج التنظيمية المشار  إ وباإلضافة  المشمولة بدراسة الحال
ا   مرغوب فيها نطاقا من النهوج األخرى لتجميع المواد المستنفدة لألوزون غير ال          وتضم هذه النهوج بصفة      .  ، وللتخلص منه

 :خاصة
 

رامج بخصوص              – التخلص من األجهزة المنزلية     سن بلدان الجماعة األوروبية الثالث واليابان قوانين تقتضي وضع ب
د والرغوة      مسؤو ألوزون في غاز التبري دة    .  لية المنتجين، وتلزم باسترجاع المواد المستنفدة ل ات المتح وأعلنت الوالي

 . تدوير أجهزة التبريد واسترجاع المواد المستنفدة لألوزون في غاز التبريد والرغوةإلعادةعن برنامج شراآة طوعي 
 

ا              ن – التخلص من المواد المستنفدة لألوزون السائبة      دم فيه فذت استراليا وآندا برامج بخصوص مسؤولية المنتجين، تق
 . غاز التبريد غاز التبريد المستعمل؛ ويتم تدميرإعادةتخفيضات مقابل 
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واء                      – مكيفات الهواء المتنقلة   ات اله ة من مكيف واد الهيدروفلوروآربوني دمير الم زم باسترجاع وت ا يل ان قانون  سن الياب
ة            إعادة  الى باإلضافةالمتنقلة،   اء العمر االفتراضي للمرآب د انته صناعة        .   تدوير األجزاء عن ذت ال ذلك، نف واستجابة ل
ي     إلى التدوير ترسل بموجبة المرآبات عند انتهاء عمرها االفتراضي          إلعادةبرنامجا    شرآات االسترجاع المسجلة، الت

اس ع    ى أس ا عل دفع له تم ال ألوزون، وي ستنفدة ل واد الم ترجاع الم وم باس د  تق از التبري ة غ ة وآمي ات المتنقل دد المكيف
 .المسترجعة

 
ر           في بلدان الجماعة األوروبية الثالث واستراليا، يحظر استعمال        – تخزين الهالون  ع األغراض غي الهالونات في جمي

رة بن        .  هزة الحالية واليابان استعمالها في األج   الحيوية، بينما تسمح الواليات المتحدة       دان آثي شأت بل ات   وقد أن وك هالون
دميره   ة أو ت ي أغراض حيوي تعماله ف دا الس ه تمهي الون وخزن ة اله ا تنقي ة، يجري فيه تعماالت . مرآزي وترصد االس

ان            .  الحيوية عموما ع آثب من أجل منع سوء استعمالها         شيكية والياب ة الت دا والجمهوري تراليا وآن وبالتحديد، أنشأت اس
 .ك هالونات بشكل أو بآخروالمملكة المتحدة والواليات المتحدة بنو

 
 النتائج الرئيسية

 
ي توصلت  سية الت ائج الرئي اإن النت دروس إليه ة تعكس ال تبيانات القطري ة واالس ارات القطري ة والزي ة المكتبي  الدراس

ر ال   دان غي ي البل سبة ف ي  المكت ة ف ادة مدرج ى   5الم ق عل ن أن تطب ي يمك ر   إدارة الت ألوزون غي ستنفدة ل واد الم  الم
دان  ال العوامل التي قد تكون ملهمة لتنظر فيها حكومات إلى باإلضافة، 5 المادةمدرجة في البلدان ال في   فيها مرغوبال بل
ي ال ة ف ادةمدرج د وضع 5 الم تراتيجية عن ر إلدارة إس ألوزون غي ستنفدة ل واد الم اال الم ذه .  مرغوب فيه ضمن ه وتت

ة           العوامل حجم البلد واالقتصاد واألطر التنظيمية والقدر       ة التحتي سكان، والبني ة المؤسسية، والعوامل الجغرافية وعدد ال
 :وتشمل النتائج الرئيسية للدراسة ما يلي.  للنقل، والوعي بالمسائل البيئية

 
ة أمر ضروري ألي خطة              • ذه الدراسة أن وجود قواعد تنظيمي دان المشمولة به رة البل واد  إلدارةتبين خب  الم

ت آافية لضمان التصرف على نحو مالئم في المواد المستنفدة لألوزون سواء          المستنفدة لألوزون، ولكنها ليس   
ت  ا أآان وب فيه رمرغ ا أو غي وب فيه ي   .  مرغ ا يل ا بم ا وثيق ة ارتباط د التنظيمي اح القواع رتبط نج ) أ: (وي

صناعة  صال بال شاءاالت صل إلن ين أصحاب الم ة ب م قوي دة دع يم) ب(ة، ح قاع م  /التعل ن فه د م دريب للتأآ الت
ة    ) بما فيها حوافز لالسترجاع، وحوافز سلبية لعدم القيام بذلك         (اإلنفاذهياآل  ) ج( مقتضيات، و ال من أجل آفال

 .االمتثال
 
رارات     مرغوب فيها  المواد المستنفدة لألوزون غير ال     إلدارة إستراتيجية إعدادلدى   • د من الق ، يجب اتخاذ العدي

ي        لتحديد نطاق العمل على المستوى القطري، بما فيه         ا يل ة بم رارات المتعلق ا   ) 1: (ا الق وجب استرجاع     إذام
ستنفدة   واد الم ي الم وة ف ي الرغ نفخ ف واد ال ده أو استرجاع م ألوزون وح ستنفدة ل واد الم ي الم د ف غاز التبري

ة                        ) 2(لألوزون،   ا من حيث فاعلي ساوى آله دات ال تت واع المع ا، ألن أن ي يجب تغطيته ما هي القطاعات الت
ت ي اس ة ف ألوزون، و التكلف ستنفدة ل واد الم ا ) 3(رجاع الم ترداد وإذام درات الس دمير / وجب تطوير الق أو ت

 .المواد المستنفدة لألوزون المجمعة غير القابلة للتدوير
 

ر ال                 • ألوزون غي ستنفدة ل واد الم دمير الم ا   تشكل تكلفة استرجاع واسترداد أو ت ام       مرغوب فيه سيا أم ا رئي  عائق
دي من       إدراروهكذا، فان   . 5لمادة  المدرجة في   بلدان  الستنفدة لألوزون في     المواد الم  إدارةتحسين   دفق النق  الت
شاءخالل  ترجاع إن صادية لالس وافز اقت ترداد ح اح  واالس ا لنج را حيوي د أم دمير يع تراتيجية والت  خاصة إس
 .مرغوب فيها المواد المستنفدة لألوزون المستعملة أو غير البإدارة

 
سي        تعتبر جغرافيا البلد   • ارات الرئي تراتيجيات الخاصة      إعداد  في    ة وبنيته التحتية من االعتب إدارة  االس واد   ب  الم

ر ال      ألوزون غي ا   المستنفدة ل ة الموجه              مرغوب فيه د والتكلف را من الجه درا آبي ى ، ألن ق دمير  أ استرداد  إل و ت
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ل  اتج عن احتياجات النق ألوزون ن ستنفدة ل واد الم ون .  الم د ال يك شاءوق رامج لتإن ستنفدة  ب واد الم ع الم جمي
ول ذات الجدوى من                      اطق الحضرية، من الحل ة خارج المن زة المنزلي ع األجه لألوزون السائبة أو برامج جم

 ).مناخي(الوجهة االقتصادية أو من منظور بيئي 
 

دميرها أ         • ا      نويمكن لتصدير المواد المستنفدة لألوزون بغرض ت ؤدي غالب ى  ي أخيرات، ومشكالت      إل  حدوث ت
ازل ( بصدد االتفاقيات الدولية إداريةلجة المخزونات القائمة، وآذلك تعقيدات  في معا  سبة  ).  مثل اتفاقية ب وبالن

ر ال                    ألوزون غي ستنفدة ل واد الم رة من الم ات آبي نويا آمي ا   للبلدان التي لديها س ستطيع      مرغوب فيه ي ال ت  والت
دان مجاورة        سواء داخل أرا    ( المواد   هذه تكنولوجيات تدمير    إلىالوصول بسهولة    د يكون     )ضيها أو في بل ، ق

دمير    . أفضل خيار أمامها أن تطبق خيارات التدمير داخليا      شآت الت ولتحقيق فاعلية التكاليف، يمكن لتحديث من
ة  رة (الحالي ات الخط ن النفاي تخلص م شآت ال منتية أو من ورات األس ل التن بء، ) مث ل الع ى تقلي ساعد عل أن ت

ى     إلدخال الكثير من الجهد والوقت من أجل التخطيط         إلىذلك  بالرغم من أن الحاجة ستدعو مع        ديالت عل  التع
ذها        ديالت وتنفي ذه التع ستنفدة                    .  المنشآت، واعتماد ه واد الم ل من الم ات أق ديها آمي ي ل دان الت سبة للبل ا بالن أم

ترا     ذلك يجب توضيح اش اليف، ول ة التك ق فاعلي ن يحق شغيلها ل دة أو ت شآت جدي اء من ان بن ألوزون ف طات ل
 .التصدير وتبسيطها

 
 :توصيات

 
ر ال          إلىاستنادا   سبع غي دان ال ادة  مدرجة في    الخبرات والدروس المكتسبة من البل ادة    5الم دي الم ذه    5وبل المشمولة به

تعتمد     .  الدراسة، هناك عدد من النهوج وتصاميم البرامج التي يمكن اعتمادها تحقيقا للنجاح            ا س النجاح  " وصفة "وبينم
دان                          على الظروف  ى آل البل ق عل ي تنطب ة الت اه عددا من التوصيات العام ويجب  .   الفريدة في آل بلد، فقد أوردنا أدن

ا   غير ال " في نهاية المطاف أن مصطلح المواد المستنفدة لألوزون          اإلدراك الرغم        "  مرغوب فيه سبي، ب هو مصطلح ن
ى إتشكل عبئا "  مرغوب فيهاغير ال"ن أن المواد المستنفدة لألوزون    م ى    ل ر عل دان   حد آبي ادة مدرجة في   الالبل   5 الم

ر،          ا فيما يتعلق بالتصرف فيها في نهاية األم ة        فإنه ة معين ى قيم ة عل ع أن  .   تنطوي في الحقيق  واستخراج  إدراكوالواق
ألوزون           ههذ ستنفدة ل واد الم ر ال  " القيمة في الم ا   غي ا              "  مرغوب فيه ز استرجاعها والتصرف فيه ا لحف را حيوي د أم يع

 . يحقق فاعلية التكاليفبشكل
 

 لمرغوب فيها المواد المستنفدة لألوزون غير اإدارة نطاق
 

ستخدمين الن         5 المادةمدرجة في   اللبلدان  ليمكن   -1 ائيين من أجل   ه أن تنظر في استهداف قطاعات مجددة من الم
ذه         /استرداد/استرجاع ل ه ألوزون، ألن مث ادرات  تدمير المواد المستنفدة ل و   المب د ال تك ة     ق ة من الوجه ن ممكن

ع القطاعات      ي يمكن استرجا             .  المالية في جمي ستنفدة       عوأفضل األهداف هي القطاعات الت واد الم  معظم الم
ألوزون        /مثل التبريد (لألوزون فيها بجهد ضئيل نسبيا       ستنفدة ل واد الم ات الم ، والقطاعات   )التكييف، ومخزون

ى       .  حاب المصلحة التي يمكن فيها ممارسة قدر آبير من السيطرة على أص          المي عل ونظرا الرتفاع الطلب الع
ق     ن الحري ة م اع الوقاي ة قط ات، وطبيع ايير     (الهالون اع مع اعلين، وارتف ن الف سبيا م ل ن دد قلي ود ع أي وج

ام،       آ أ إلىالتكييف يحتاج   /، فان قطاع التبريد   )الصناعة عموما بالنسبة لالستعمال  المسؤول      در من االهتم بر ق
ادة   المدرجة في ال   بلدان  التراتيجيات في   فيا يتعلق بوضع اس    اء           إلدارة 5م د انته ألوزون عن ستنفدة ل واد الم  الم

زة    ان االسترجاع من           .  العمر االفتراضي لألجه شكل خاص، ف ف،       االستخدامات وب د والتكيي ة للتبري  التجاري
اليف، وخصوصا االستخدامات     صيرجح أن تشكل بعضا من الفر     ة التك شآت    األآثر فاعلية من زاوي في المن

 .الفردية التي بها قاعدة ضخمة من التجهيزات
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واد    أن الحريق إطفاءأو مواد / تستهدف غاز التبريد والرغوة و إداريةويجب ألي خطة     -2 واع الم ع أن  تعالج جمي
واد            ألوزون والم ستنفدة ل واد الم ة المهلجنة، ومنها الم ى         الهيدروآلوروفلوروآربوني دة المثل ق الفائ ة تحقي ، بغي

ذآر أن  .  إليهاالنسبة للبيئة وضمان استمرارية أي برامج على األجل الطويل وتطور األسواق استنادا            ب ومما ي
زات  راءاتالتجهي ق  واإلج ألوزون تنطب ستنفدة ل واد الم ة الم ى الموضوعة لمعالج واد  إل ى الم ر عل د آبي  ح

 .المي في االحترار العاإلسهامالمستنفدة لألوزون ذات القدرات العالية على 
 

  والتعليمواإلنفاذالقواعد التنظيمية، 
 

دا     -3 ر تحدي ي تحظ ة الت د التنظيمي دان القواع سن البل ي أن ت القينبغ ألوزون،  إط ستنفدة ل واد الم ة الم  أو تهوي
ة ألي  إلى، وثمة حاجة )على األقل في القطاعات الرئيسية(وتقتضي استعمال معدات االسترجاع    والية قانوني

ويمكن لخطة تقودها .  الخطة النجاح  استرجاع المواد المستنفدة لألوزون، حتى يكتب لهذهةبإدارخطة خاصة 
ر         ق مشارآة ونجاح أآب شئ مضمارا       إذاالصناعة لمعالجة المنتجات أن تحق ا ين ة، مم ة حكومي اندتها والي  س

ق       زام مستويا للتعامل عن طري ع أصحاب المصلحة بالمشارآة       إل ار   .   جمي ة اختي اره   وفي حال شريع باعتب  الت
ة     ألوزون في نه         إلدارةالوسيلة األولي ستنفدة ل واد الم ان             ا الم ستعملها، ف ي ت زة الت ة العمر االفتراضي لألجه ي

 . لم تشكل حرآة التكاليف حافزا لالمتثالإذا سيكون شرطا مسبقا للنجاح، وخصوصا لإلنفاذوجود نظام قوي 
 
ون  -4 ا إصداريجب أن يك ي قط ين ف رخص للفني واء   ال ف اله د وتكيي اع التبري ائل  .  إلزامي ن الوس ان م د آ وق

ر ال                 دان غي ادة مدرجة في     الناجحة بدرجة عالية لكفالة تدريب الفنيين العاملين في قطاع الخدمة في البل ، 5 الم
ط  د إصداررب از التبري شراء غ شهادات ب رخص وال صعب الوصول  .   ال ن ال ون م د يك ا ق ىوبينم ع إل  جمي

املون         الهيئات واألفراد  ذين يتع ع ال  المالئمين، فمن المهم تقديم التدريب والقيام بجهود االتصال والتوعية لجمي
ادة المدرجة في ال    بلدان  ال وفي آثير من  .  بالمعدات في نهاية عمرها االفتراضي     شأ الحاجة الملحة         5 م د تن ، ق

دريب في          ، وبينما ي  "الخردة" مثل هذا النوع من التدريب للقائمين بجمع المعادن          إلى ذا الت  إطار نبغي تنظيم ه
شطة      ن أو م   اإلزالة إدارةخطط   ة  خالل أن د          إزال ه ق راف بأن ة، يجب االعت واد الهيدروآلوروفلوروآربوني  الم

 .يكون من الصعب تنفيذ هذا التدريب وانه سيحقق درجات متفاوتة من النجاح
 
ستنفد    إلدارةتعد المساءلة عنصرا أساسيا في أي نهج          -5 واد الم ر ال     الم ألوزون غي ا  ة ل  يجب أن  إذ، مرغوب فيه

الغ  ومقتضيات  حفظ السجالت    إلىيوازن البرنامج بين الحاجة      ذه         اإلداري والعبء    اإلب ى ه ذي يترتب عل  ال
وآحد أدنى، فان شرآات االسترداد، ومنشآت التدمير، ومنشآت تصنيع األجهزة يجب أن تسجل             .  المقتضيات

ا لكف      امج وتحسينه،              البيانات وترفع التقارير عنه ة نجاح البرن سماح بمتابع ة استخدام أفضل الممارسات وال ال
ّيم االتجاهات        اإلبالغومن شأن هذا    .  حسب الحاجة  صناعة أن تق  أن يعود بالنفع الكبير، اذ يسمح للحكومة وال

شطة االسترجاع أو تحقيق ا           ادة أن زم لزي اءة في   الوطنية وتنفذ التغييرات في السياسة أو البرامج حسبما يل لكف
 .عمليات المنشآت

 
 مراعاة االتفاقيات والمؤسسات البيئية المتعددة األطراف األخرى

 
ات   -6 اريف النفاي سيط تع سيق وتب ازل لتن ة ب ة اتفاقي ع أمان دد األطراف م صندوق المتع ة ال ل أمان ينبغي أن تعم

زي،  فنفايات المواد المستنفدة لألوزون تخضع لوالية اتفاق.  ومتطلبات التصدير  ية بازل باعتبارها هالوجين فل
ار     ل معي ازل بالفع ة ب ي اتفاقي راف ف دت األط ة    ISOواعتم ألوزون الموجه ستنفدة ل واد الم ين الم ز ب للتميي

ة لالسترداد          ألوزون الموجه ستنفدة ل ام بعمل           .  للتدمير والمواد الم ك يمكن القي ع ذل د من أن      إضافي وم  للتأآ
ا         رغوب فيها مالمواد المستنفدة لألوزون غير ال     ى أنه ر مشروع عل  والتي ينبغي تدميرها، لن تشحن بشكل غي

 ذلك، ينبغي ألمانة الصندوق المتعدد األطراف       إلى وباإلضافة.  ليست نفايات، وذلك خارج والية اتفاقية بازل      
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ومبسطة  الشحن بالموافقة المسبقة عن علم جعلها واضحة         إجراءوأمانة اتفاقية بازل أن يعمال معا لكفالة جعل         
ألوزون            إلى ستنفدة ل واد الم شحنات الم ة              .   أقصى حد ممكن بالنسبة ل دى أمان اك فرص ل د تكون هن را ق وأخي

ة األخرى               ادرات العالمي اون من خالل المب ة، حسبما    إلدارةالصندوق المتعدد األطراف للتع واد الكيميائي  الم
 .13 ورد وصفه في التوصية

 
ساعدة     ينبغي أن تنسق أمانة الصندوق ال     -7 ة في م ة العالمي دان  المتعدد األطراف مع أمانة مرفق البيئ المدرجة  بل

ي ال ادةف ى 5 م الغ عل ا،  اإلب أمون منه تخلص الم تراتيجيات ال د اس ديها وتحدي ة ل ات الكيميائي ن النفاي  ع
ات العضوية المداو                      ألوزون والملوث ستنفدة ل واد الم ك الم ا في ذل ة بم ة وخصوصا بالنسبة للنفايات المهلجن .  م

سعي       إلى وباإلضافة ى  ذلك، ينبغي ألمانتي الصندوق المتعدد األطراف ومرفق البيئة العالمية أن يواصال ال  إل
واد                   دمير الم أوجه تآزر أخرى في المجاالت البؤرية المشترآة، بما في ذلك أوجه التآزر المرتبطة باحتواء وت

ا     االحترار إحداث في   اإلسهامية على   المستنفدة لألوزون وغيرها من الغازات ذات القدرات العال        المي، مم  الع
 .ينتج عنه منافع مشترآة للبيئة واألوزون

 

 تمويل البرنامج والحوافز األقتصادية
ترداد   -8 ترجاع واالس شكل االس ة أال ي ور الحيوي ن األم ائيين  /م ستخدمين النه ى الم ا عل ا مالي دمير عبئ .  الت

ى    د أدن ائيون، عن ستخدمون النه ستوفالم ي أال   الم ية، ينبغ اليف    يات األساس ع تك ى دف ضطروا ال ي
ترداد دمير/االس صادية  .  الت وافز  اقت شاء ح م ان ن المه سلبية  –وم وافز ال ة الح ل إزال ى األق اح – أو عل  النج

ال، يمكن أ        .  مرغوب فيها استراتيجية ادارة المواد المستنفدة لألوزون غير ال       بيل المث ى س دان     نوعل  تفكر البل
ألوزون          في تقديم خصم   ستنفدة ل واد الم ادة الم ى اع ستعملة، ولكن يجب         عل ا وسائل الرصد          الم وافر له أن تت

ستنفدة      مثل االنفاذ بالدرجة الكافية حتى ال يؤدي ذلك الى اثارة مشكالت،      و واد الم انوني للم ر الق تيراد غي االس
ألوزون             ستنفدة ل ر أ  .  لألوزون أو الغش في اعادة مواد أخرى غير المواد الم اج         غي ذه الحوافر يحت ديم ه ن تق

 .الى التمويل
 
ي  -9 ا ف ستعملة حالي ل الم ات التموي ضمن آلي ر تت دان غي ي ال البل ة ف ادة مدرج واد 5الم ى الم ات عل  فرض جباي

ست         مثل فرض ضريبة حسب    (المستنفدة لألوزون  د الم تج /ورد آل آيلوغرام من غاز التبري ضرائب   )المن ، وال
دة  البلدية، والضرائب على المعدات    ام     وتتضمن   .   الجدي ارات أم دان   الالخي ادة المدرجة في ال    بل ساعدة  5 م  الم

ن  دد األطراف، والمباشرة  م صندوق المتع ن/ال ة أو م الكربون المالئم ار ب ات االتج ة ( خالل ترتيب ل آلي مث
وفي .  ونلتدمير المواد المستنفدة لألوز واستعمال منهجية معتمدة     –)  للمناخ التنمية النظيفة وبروصة شيكاغو   

دد األطراف أو آل     لدى الصندوق   ليست هناك والية محددة     األونة الراهنة،    ام         المتع ة للقي ة النظيف ة التنمي ك  ي بتل
سيق و    ن استعراضا مشترآا يمكن أن يحدد        ولك 1األنشطة ي  فعل  . أو اصدار االرشادات المشترآة      /فرص التن

م وضع               ا سبيل المثال، في البلدان التي يكون من المالئ واد               برن ى م وي عل ي تحت زة الت سحب األجه ا ل مج فيه
ون          مستنفدة لألوزون من الخدمة، وفي البلدان التي يت        سنة،        م التخلص فيها من أآثر من ملي د في ال از تبري جه

غاز ورغوة  كاليف االضافية المرتبطة بازالة وتدمير يمكن للصندوق المتعدد األطراف أن ينظر في تمويل الت  
ل    من األجهزة، مع استعمال      وزونالمواد المستنفدة لأل   ة و        الالتموي ة والحكوم صناعة المحلي أو /مشترك من ال

ات        ن النفاي تخلص م ادن أو ال ترجاع المع اليف اس ة تك راف لتغطي ددة األط ات المتع ن المنظم ك م ر ذل .  غي
ستعمل، بم                 ة يمكن أن ي ك التمو     وباالضافة الى ذلك، فان مزيجا من النهوج الجديدة والحالي ة    ا في ذل ل لتغطي ي

الرغوة، واضافة رسوم اعادة التدوير الى األجهزة الجديدة       /اضافية متفق عليها السترجاع غاز التبريد     تكاليف  
ى      وربما أمكن أيضا استخدام آليات ابتكا     .  في وقت الشراء لتمويل التخلص من األجهزة القديمة        ستندة ال ة م ري

                                                           
 أما ، وليس بالضرورة التخلص منها،المواد المستنفدة لألوزونستهالك وانتاج الصندوق المتعدد األطراف مكلف بتمويل ازالة ا 1

آيوتو للكيميائيات، والتي ال " سلة"يفة فهي مكلفة  فقط بقبول المشاريع التي تقلل من انبعاثات الكيميائيات المذآورة في ظآلية  التنمية الن
  .تتضمن مواد مستنفدة لألوزون
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دمير    جديدة للموا " رصدة انتاج أ"توزيع  شروط السوق، مثل     ة من ت د المستنفدة لألوزون بناء على نسبة  معين
اك  حاجة الي        ، مع   المواد المستنفدة لألوزون   م تكن هن اع اذا ل أن تب د   السماح ألرصدة االنتاج هذه ب ا في البل .  ه

 .عامل الستكشاف هذه األفكار وغيرها من األفكار التجديديةويمكن انشاء فريق 
 

ة ا  إو -10 ة آلي اق والي ع نط ة النذا وس ار   لتنمي ات االتج ن ترتيب ا م ة وغيره واد   ظيف دمير الم شمل ت الكربون لت ب
ألوزون فينبغ  ستنفدة ل دمير  الم ات لت اد منهجي داد واعتم ألوزون  ي اع ستنفدة ل واد الم ضات الم ق تخفي لتحقي

المي                 رار الع د طو   .  معتمدة في االنبعاثات على أساس مرجح باالستناد الى  قدراتها على احداث االحت رت وق
سيق    .  واحدة على األقل من هذه المنهجيات حتى اآلن تحت رعاية  بورصة شيكاغو للمناخ              ويجب السعي للتن

راف    ددة األط سات  المتع ى المؤس ة، باالضافة ال ة النظيف ة التنمي ذي آللي س التنفي ع المجل سين /م ة لتح الثنائي
سائل       ذه الم شأن ه ذه        .  الحوار ب شاريع  التدميره ت  أن ت   وينبغي  ألي م ة         ضع االش د تكون الزم ي ق راطات الت

 .2010 لتدمير المواد الهيدروآلوروآربونية بعد سنة
 

 البنية التحتية والمعدات والعوامل الجغرافية
 

ا   من األشياء األساسية النجاح استراتيجية ادارة المواد المستنفدة لألوزون غير ال           -11 دات      مرغوب فيه اك  مع ، هن
ة  ور االداري ترجاع واألم ا االس ة به دات  (المتعلق ل  مع زين، ونق صهاريج للتخ د االسطوانات أو ال ل تحدي مث

واء                        ع تخزين مكيف اله وفير موق واد، وت د استرجاع الم احتواء المواد المستنفدة لألوزون أو االسطوانات بع
سير الوصول ا                   وثمة حا . )للمواد المستنفدة لألوزون   ى تي ة، باالضافة ال ع وطني ع تجمي ى مواق ضا ال ى  جة أي ل

غير أن عدد ).  أو بواسطة التصدير، أو بواسطة وحدات متنقلةسواء داخل البلد، (ت االسترداد والتدمير  منشآ
ألوزون،      ستنفدة ل واد الم دمير الم رة لت سعة الكبي شآته الخاصة ذات ال ى من يحتاج ال دان س ن البل دا م يال ج قل

تمكن  والبلدان التي لديها   دي نم  أتونات أسمنتية جاهزة قد ت ألوزون     تع ستنفدة ل واد الم تقبال الم ا  .  لها الس وربم
شغلها شرآات خاصة      (آانت الوحدات المتنقلة     ألوزون             ) التي ت ستنفدة ل واد الم دمير الم ا لت ارا وجيه ل خي  تمث

ى نموذج                محليا،   مرغوب فيها غير ال  وال سيما البلدان التي تطل على البحر، بالرغم من أن الحاجة ستدعو ال
 .لة نجاح ادارة هذه الوحدات على األجل الطويلأعمال مستدام لكفا

 
دان   الإن تصدير المواد المستنفدة لألوزون سيكون الخيار األآثر ترجيحا للكثير من              -12 ادة المدرجة في ال    بل ، 5 م

دان   اليتطلب سوى مساعدة لتمكين حكومات       ولن   ادة المدرجة في ال    بل ازل          5 م ة ب ام اتفاقي ال ألحك .  من االمتث
تج  ة من اوثم دد ربم ذا امح ي ه دا ف ان مفي ي  آ ان اعالم ي شكل بي شأن ف شرل ن خالل  أو ن دم م ة تق ة اخباري

ي         الصندوق   دان   الالمتعدد األطراف ويغطي تفسير محددا لممثل ادة   المدرجة في ال    بل ى أساس مستمر     5م .   عل
ة ل        /وباالضافة الى ذلك، فان حلقات العمل و    يلة مالئم د تكون وس ل ق ك من المحاف ر ذل شر المعلومات   أو غي ن

 .5 مادةالمدرجة في البلدان للوتقديم المساعدة التقنية 
 
ل    -13 ة تعم ة دولي وفير آلي ن ت ة  مقاصة"يمك دد " آغرف صندوق المتع الل ال ن خ ة العرض  م راف لمطابق  األط

ب،  ديها طاق    بالطل ي ل دان الت ألوزون والبل ستنفدة ل دميرالمواد الم ب ت ي تتطل دان الت ين البل الربط ب ك ب ة  وذل
ات   .  ية النقل وتعزيز الفاعلفاتجهود تقليل مساستيعابية متاحة، مع الترآيز على      ا وسيتطلب األمر وجود بيان

منصة واد، وربما آان من المفيد انشاء       العالمية المتاحة لتدمير هذه الم    لتحديد ورصد الطاقة االستيعابية     شاملة  
ستخدمين  سمح للم ت، ت بكة االنترن ى ش ة عل ات دول  سو–الكتروني انوا شرآات خاصة أو حكوم  أن –اء أآ

شآت      تسعى اد من ول                  اليج ى استعداد لقب واد وتكون عل دمير الم دان مجاورة لت ات    في بل ستنفدة    نفاي واد الم الم
ات   من ت ن غرفة مناقصة عالمية، يمّكووجود .  الموارد لتسهيل المعاملة/دواتوتقديم األ ،  لألوزون كديس آمي

ة الت   ق فاعلي غيرة لتحقي اليفص ا ، أوك ر      ربم ات غي ديها مخزون ي ل دان الت ت البل ا  تمكن وب فيه ن مرغ  م
ة المقاصة    وفي اعداد    .  حيوية مستمرة ي شراء المواد من أجل استخدامات       فالعثورعلى عمالء يرغبون     غرف
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د                  هذه، ينبغي ألمانة     ات الت د طاق ة ستوآهولم لتحدي ة  اتفاقي مير الصندوق المتعدد األطراف أن تتعاون مع أمان
ا    دا عظيم ِة، ألن جه ذل بال المتداخل د ب ل ق ات      لتحفع ة، والطاق ضوية الثابت ات الع دمير الملوث شآت ت د من دي

ة  ويمكن لكلتا األمانتين أن تحدثا      2.على المستوى العالمي  االستيعابية ذات الصلة     وتضيفا الى المعارف الحالي
ات ال            دمير الملوث ة لت تيعابية المتداخل ة االس ألوزون         لتحديد الطاق ستنفدة ل واد الم ة والم وينبغي  .  عضوية الثابت

ات                    ادارة الكيميائي ة ب ستمرة األخرى المتعلق ادرات  الم ع المب شرها م ع المعلومات ون أيضا تنسيق  جهود جم
ة  الدارة ل  مثل نهج اليونيب االستراتيجي    –العالمية  واد ال للالدولي ا  (SAICM) ةكيميائي م مج المشترك  والبرن

 .(IOMC) ةكيميائيمواد الالدارة السليمة للل بين المنظمات
 

 نهوج مسؤولية المنتجين
 

شكل   -14 ا ب ين عموم سؤولية المنتج ط م ل خط راف  تعم دد األط ون ع دما يك د عن دودا جي ة مح المعني
سماح بتنظيم    ) المستوردون/المنتجون( الِ        /وذلك لل ى نحو فع ى أحس       .  ادارة الخطة عل ن وجه   وهي تعمل عل

د، لكي   .  و تكون الحكومة قوية، أو االثنان معا   فيها الجمهور العام قويا، أ      التي يكون  أيضا في البلدان   وبالتحدي
ر           تنجح الخطط الطوعية لمسؤولية    ام آبي اذ       /، و المنتجين، يجب أن يكون هناك ضغط ع ول باتخ د معق أو تهدي

ى حكم القانون، هناك حاجة  ال البرامج، وبالنسبة لخطط مسؤولية المنتجين المستندةتنجح اجراء تنظيمي حتى   
صناعة                   ع ال اون م اذ والتع سبة  .  الى وجود حكومة قوية لضمان االمتثال من خالل  أنشطة التدقيق واالنف وبالن

ايير  /لخطط مسؤولية المنتجين المفروضة بقرار حكومي يمكن للحكومات أن تّحصل رسوما و      أو أن تضع مع
شاء وادارة        البرنامج، ولكنها يجب أن تسمح للصناعة بأن ت        ادرة في ان رامج،    أخذ زمام المب ام طرف       الب ع قي م

ة        تحقيق منافع بيئية أس   نحو   والواقع أن الشرآات التي تتجه في عملياتها      .  ثالث بالتدقيق  ديها معرف ي ل ا والت اس
ي  ي ف ات ه دات والمنتج ة   بالمع اليف لتلبي ة التك سم بفاعلي رامج تت ضل وضع وادارة ب ي  أف تراطات الت االش

ة،             ط مسؤولية   وتكون خط .  الوطنيةالحكومات  تضعها   ة قانوني ى والي ستند ال دما ت ة عن ر فاعلي المنتجين األآث
 .ألن ذلك يوجد أرضية مستوية للتعامالت، بحيث يشارك آل المنتجين في تحمل المسؤوليات والتكاليف

 
ي       ينبغي لخطط منتجي المواد المستنفدة لألوزون في شكل سائب            -15 زة الت واد      أو األجه ى م وي عل ستنفدة   تحت  م

امج     دة البرن ة م سبة الطال ة بالن واد الهيدروآلوروآربوني ألوزون والم ستنفدة ل واد الم الج الم ألوزون أن تع ل
سجالت             .  وتحقيق أقصى منفعة بيئية    ى مسك  ال ات         وينبغي أن تنص عل ارير واجراء عملي ع التق دقيق  ورف ت

ع التق ي رف راط ف ة، ولكن ينبغي تجنب االف ل العبءروتيني ك، ينبغي لخطط وباالضافة .  ارير لتقلي ى ذل ال
تعم         ادة االس ة الع ر القابل طوانات غي سائبة أن تحظراالس ألوزون ال ستنفدة ل واد الم ي الم سؤولية منتج ال م

ة ة مالئم ة تحتي ود بني ضمان وج ادة  ل ارا الع ضمن خي ي أن ت ألوزون وينبغ ستنفدة ل واد الم ع الم  لتجمي
ا          التي تمت از   مستنفدة لألوزون استرداد المواد ال  /تدوير ا عالي ع أن يكون     أو  (التها التي يكون الطلب عليه يتوق

ا  ا عالي ب عليه ل      )الطل وط والقاب ر المخل ستعمل غي د الم از التبري ترجاع غ وافز الس اج ح ثال بادم ك م ، وذل
 ).باعطاء خصم مثال(االسترداد /للتدوير
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