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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 
بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 

  لطبقة األوزون
  والعشرون  الثامناالجتماع

 ٢٠٠٨ يوليه/ متوز١١ - ٧، كوكبان
 *من جدول األعمال املؤقت ٤البند 

تقرير اللجنة التنفيذية عن دراسات احلالة املطلوبة 
 بشأن التدمري السليم بيئياً ١٧/١٧مبوجب املقرر 

 )١٨/٩املقرر (للمواد املستنفدة لألوزون 

لة املطلوبة مبوجب  عن دراسات احلاتعدد األطراف امل للصندوقتقرير اللجنة التنفيذية
  )١٨/٩املقرر ( بشأن التدمري السليم بيئياً للمواد املستنفدة لألوزون ١٧/١٧املقرر 

  مذكّرة من األمانة

تعدد  امل ذه املذكرة املوجز التنفيذي للتقرير الذي أعدته اللجنة التنفيذية للصندوقاً مرفقيرد  
دراسة بشأن جتميع ومعاجلة املواد املستنفدة : "واناألطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال والذي حيمل العن

  ".٥لألوزون غري املرغوب فيها يف البلدان العاملة وغري العاملة مبوجب املادة 
فتوح العضوية بصيغته الواردة من اللجنة  امل املوجز التنفيذي لنظر الفريق العامليعرضو  

 . قبل األمانةمنالتنفيذية وبدون حترير رمسي 

                                                        
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/28/1.  
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   رغوب فيهاشأن تجميع ومعالجة المواد المستنفدة لألوزون غير المدراسة ب
 المدرجة و غير المدرجة في المادة الخامسةبلدان ال في
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  ملخص تنفيذي
  

 واعتمد جداول زمنية لإلزالة بالعالقة إلـى إنتـاج واسـتهالك            بلدا على بروتوكول مونتريال،    ١٩٠وقع أكثر من    
ومع ذلك، يوجد الكثير من أرصدة المواد المستنفدة لألوزون حول العالم، مثل األرصـدة  . المواد المستنفدة لألوزون  

كييـف  الموجودة لدى المستعملين الصناعيين والتجاريين، والمخزونة في حاويات، والمركبة في معدات التبريـد وت             
والواقع أن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، بالتعاون مع فريـق التقيـيم التكنولـوجي                . الهواء القديمة 
مليون طن متري من المـواد   ٥,٢ يشير في تقديراته إلى وجود ما يقرب من (IPCC/TEAP 2005)واالقتصادي 

ه البنوك، تشير تقديرات فريـق التقيـيم التكنولـوجي    ومن هذ . ٢٠٠٢ المستنفدة لألوزون في بنوك عالمية في سنة      
غير المدرجة   المدرجة و بلدان  الواالقتصادي التابع لبروتوكول مونتريال إلى أن مليون طن متري كانت متاحة في             

 TEAP)، متاحة لالسترجاع والتدمير، بالرغم من أن جزءا كبيرا منها يتطلب جهدا ضخما لتجميعـه  ٥المادة في 
2002a) .لمنع االنبعاثات الضارة من المواد المستنفدة لألوزون، التي تشكل هـي أيـضا غـازات دفيئـة قويـة       و

، واسترجاعها علـى    مرغوب فيها المفعول، فمن األمور الحاسمة أن يتم استرجاع المواد المستنفدة لألوزون غير ال           
ا من المـواد المـستنفدة لـألوزون غيـر          غير أن البلدان، في إدارة أرصدته     . النحو المالئم ثم تدميرها في النهاية     

ينطبـق ذلـك    و، تواجه تحديات كثيرة، بما في ذلك حواجز معلوماتية واقتصادية وإدارية وقانونية،             مرغوب فيها ال
  .، التي تعاني أكثر من غيرها من قلة الموارد٥المادة مدرجة في بلدان الالبوجه خاص على 

  
حتـي يمكـن    ٥المادة مدرجة في على معارف شاملة من البلدان غير ال      إن الهدف العام لهذه الدراسة هو الحصول        

 لوضع نظم إدارة مالئمة لمعالجة المواد المستنفدة لـألوزون غيـر            ٥المادة  المدرجة في   بلدان  الاالسترشاد بها في    
)  واالقتصادية الثقافية والقانونية (ويهدف التقرير الى إعطاء فكرة عن الشروط اإلدارية ذات الصلة           . مرغوب فيها ال

، وكيف يمكن أن تطبق هـذه الـشروط         ٥ المادةمدرجة في   التي أنشئت بموجبها مختلف النهوج في البلدان غير ال        
وباإلضـافة إلـى    .  التي ربما قررت تبني ممارسات مشابهة      5المادة  المدرجة في   بلدان  الوالدروس المكتسبة على    

 فـي تـدمير المـواد    ٥المـادة  المدرجة في بلدان اللتي تواجه ذلك، يهدف التقرر الى إعطاء فهم شامل للتحديات ا        
، وكيف يمكن لهذه التحديات أن تؤثر فـي         )سواء أكانت في شكل سائب أو موجود في معدات        (المستنفدة لألوزون   

ن  الستراتيجيات تدمير المواد المستنفدة لألوزون المتبعة فـي البلـدا         ٥المادة  مدرجة في   التطبيق الناجح في بلدان ال    
  .5المادة مدرجة في غير ال

  
تحقيقا لهذ الغرض، تتعرض الدراسة لتقييم البرامج واإلجراءات الخاصة بإدارة المواد المـستنفدة لـألوزون فـي                 

استراليا، كندا، الجمهورية التشيكية، كولومبيا، ألمانيـا، الهنـد، اليابـان، المملكـة المتحـدة،           : البلدان التسع التالية  
وتستند النتائج المقدمة في هذا التقرير إلى دراسة مكتبية، واستبيانات، وزيارات ميدانية نفـذت              . والواليات المتحدة 

  .٢٠٠٧ كانون األول/تشرين الثاني وديسمبر/في نوفمبر
  

  نهوج البرنامج 
  

وزون  مازالت إدارة المـواد المـستنفدة لـأل   –كولومبيا والهند  – اللذين يستعرضهما هذا التقرير   ٥ في بلدي المادة  
، مازالت في طورها المبكر، حيث تنفذ برامج أولية لتدريب الفنيين، وتوزيـع             مرغوب فيها غير المستعملة وغير ال   

معدات استرجاع المواد المستنفدة لألوزون، ولكن اإلجراءات الخاصة بتجميع واسترداد وتدمير المـواد المـستنفدة               
 التي استعرضت ممارساتها في هذا التقريـر، يـتم         ٥المادة  مدرجة في   وفي البلدان غير ال   . لألوزون لم توضع بعد   

وفرضـت كلهـا    . إعداد استراتيجيات إلدارة المواد المستنفدة لألوزون وجاري تنفيذها بدرجات متفاوتة من النجاح           
حظرا على إطالق المواد المستنفدة لألوزون، ونصت على إصدار التراخيص للفنيـين الـذين يعملـون بـالمواد                  

باإلضافة إلى ذلـك، وضـع   ). على األقل هؤالء الذين يعملون في قطاع التبريد وتكييف الهواء    ( لألوزون   المستنفدة
أو نفـذت اشـتراطات   /بعض البلدان معايير السترجاع غاز التبريد والرغوة من األجهزة عند الـتخلص منهـا، و             

وجز للنهوج التشريعية فـي البلـدان    على مES-1ويحتوي المستند  . التكييف التجاري /خاصة لمعالجة قطاع التبريد   
  . المشمولة بدراسة الحالة٥المادة مدرجة في غير ال
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  . التي شملتها دارسة الحالة٥المادة 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 شركات 
استرجاع غاز 
التبريد في 
القطاع 
  التجاري

يلزم 
استرجاع 
الرغوة 
عند 

التخلص 
  من الجهاز

معيار 
السترجاع 
غاز التبريد 
عند خدمة 

أو /الجهاز و
  خلص منهالت

معيار 
السترجاع 
الرغوة عند 
التخلص من 

  األجهزة

    √     √  √  سترالياأ

         √ √  كندا

الجمهور
ية 

  التشيكية

√ √   √     

  √ √ √   √ √  ألمانيا

   a √b√  √ √ √  اليابان

المملكة 
  المتحدة

√ √   √ √ √  

الواليات 
  المتحدة

√ √     √   

 
ونية، وليس مجرد المواد المستنفدة لألوزون عنـد الـتخلص   تقتضي اليابان استرجاع المواد الفلوروكرب   )أ(

  .من األجهزة
 .على استرجاع غاز التبريد في اليابان) وليس المعايير التنظيمية(تطبق معايير الصناعة   )ب(
  
  

ة بدراسـة    المـشمول  ٥المادة  مدرجة في   لى النهوج التنظيمية المشار إليها أعاله، نفذ الكثير من البلدان غير ال           إوباإلضافة  
وتـضم هـذه    . ، وللتخلص منهـا   مرغوب فيها الحالة، نطاقا من النهوج األخرى لتجميع المواد المستنفدة لألوزون غير ال          

  :النهوج بصفة خاصة
  

 سن بلدان الجماعة األوروبية الثالث واليابـان قـوانين تقتـضي وضـع بـرامج        – التخلص من األجهزة المنزلية   
وأعلنـت  .  باسترجاع المواد المستنفدة لألوزون في غـاز التبريـد والرغـوة          بخصوص مسؤولية المنتجين، وتلزم   

الواليات المتحدة عن برنامج شراكة طوعي إلعادة تدوير أجهزة التبريد واسترجاع المواد المستنفدة لألوزون فـي                
  .غاز التبريد والرغوة

  
رامج بخصوص مسؤولية المنتجـين، تقـدم        نفذت استراليا وكندا ب    – التخلص من المواد المستنفدة لألوزون السائبة     

  . غاز التبريدفيها تخفيضات مقابل إعادة غاز التبريد المستعمل؛ ويتم تدمير
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 سن اليابان قانونا يلزم باسترجاع وتدمير المواد الهيدروفلوروكربونية من مكيفات الهـواء             – مكيفات الهواء المتنقلة  
واستجابة لذلك، نفذت الـصناعة     .  عند انتهاء العمر االفتراضي للمركبة     المتنقلة، باإلضافة الى إعادة تدوير األجزاء     

برنامجا إلعادة التدوير ترسل بموجبة المركبات عند انتهاء عمرها االفتراضي إلى شركات االسترجاع المـسجلة،               
وكمية غاز التبريد   التي تقوم باسترجاع المواد المستنفدة لألوزون، ويتم الدفع لها على أساس عدد المكيفات المتنقلة               

  .المسترجعة
  

 في بلدان الجماعة األوروبية الثالث واستراليا، يحظر استعمال الهالونات في جميـع األغـراض               – تخزين الهالون 
وقد أنشأت بلدان كثيـرة بنـوك       . غير الحيوية، بينما تسمح الواليات المتحدة واليابان استعمالها في األجهزة الحالية          

وترصـد  . ي فيها تنقية الهالون وخزنه تمهيدا الستعماله في أغـراض حيويـة أو تـدميره              هالونات مركزية، يجر  
وبالتحديد، أنشأت استراليا وكنـدا والجمهوريـة       . االستعماالت الحيوية عموما ع كثب من أجل منع سوء استعمالها         

  .التشيكية واليابان والمملكة المتحدة والواليات المتحدة بنوك هالونات بشكل أو بآخر
  

  النتائج الرئيسية
  

إن النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة المكتبية والزيارات القطرية واالستبيانات القطرية تعكـس الـدروس        
 التي يمكن أن تطبق على إدارة المواد المـستنفدة لـألوزون غيـر              ٥المادة  مدرجة في   المكتسبة في البلدان غير ال    

، باإلضافة إلى العوامل التي قد تكون ملهمة لتنظر فيهـا حكومـات             ٥المادة  ة في   مدرجبلدان ال ال في   مرغوب فيها ال
وتتـضمن  . مرغوب فيهاال عند وضع إستراتيجية إلدارة المواد المستنفدة لألوزون غير         ٥المادة  مدرجة في   بلدان ال ال

غرافية وعدد السكان، والبنيـة     هذه العوامل حجم البلد واالقتصاد واألطر التنظيمية والقدرة المؤسسية، والعوامل الج          
  :وتشمل النتائج الرئيسية للدراسة ما يلي. التحتية للنقل، والوعي بالمسائل البيئية

  
تبين خبرة البلدان المشمولة بهذه الدراسة أن وجود قواعد تنظيمية أمر ضروري ألي خطة إلدارة المـواد                  •

نحو مالئم في المواد المـستنفدة لـألوزون        المستنفدة لألوزون، ولكنها ليست كافية لضمان التصرف على         
: ويرتبط نجاح القواعد التنظيمية ارتباطا وثيقا بمـا يلـي  . مرغوب فيها  أو غير مرغوب فيها   سواء أكانت   

التدريب للتأكد من فهم    /التعليم) ب(االتصال بالصناعة إلنشاء قاعدة دعم قوية بين أصحاب المصلحة،          ) أ(
مـن أجـل   ) بما فيها حوافز لالسترجاع، وحوافز سلبية لعدم القيام بذلك     (اذ  هياكل اإلنف ) ج( المقتضيات، و 
 .كفالة االمتثال

 
، يجـب اتخـاذ العديـد مـن         مرغوب فيها لدى إعداد إستراتيجية إلدارة المواد المستنفدة لألوزون غير ال         •

ـ               مـا إذا   ) ١: (يالقرارات لتحديد نطاق العمل على المستوى القطري، بما فيها القرارات المتعلقة بمـا يل
وجب استرجاع غاز التبريد في المواد المستنفدة لألوزون وحده أو استرجاع مواد النفخ في الرغـوة فـي               

ما هي القطاعات التي يجب تغطيتها، ألن أنواع المعدات ال تتساوى كلهـا             ) ٢(المواد المستنفدة لألوزون،    
ما إذا وجـب تطـوير القـدرات        ) ٣(زون، و   من حيث فاعلية التكلفة في استرجاع المواد المستنفدة لألو        

 .أو تدمير المواد المستنفدة لألوزون المجمعة غير القابلة للتدوير/السترداد و
 

 عائقا رئيسيا أمـام     مرغوب فيها تشكل تكلفة استرجاع واسترداد أو تدمير المواد المستنفدة لألوزون غير ال           •
وهكذا، فان إدرار التدفق النقـدي      . ٥لمادة  المدرجة في   بلدان  التحسين إدارة المواد المستنفدة لألوزون في       

من خالل إنشاء حوافز اقتصادية لالسترجاع واالسترداد والتدمير يعد أمـرا حيويـا لنجـاح إسـتراتيجية           
 .مرغوب فيهاخاصة بإدارة المواد المستنفدة لألوزون المستعملة أو غير ال

 
 في إعداد االستراتيجيات الخاصة بإدارة المـواد  ةرات الرئيسي تعتبر جغرافيا البلد وبنيته التحتية من االعتبا       •

و تـدمير   أ، ألن قدرا كبيرا من الجهد والتكلفة الموجه إلى استرداد           مرغوب فيها المستنفدة لألوزون غير ال   
وقد ال يكون إنشاء برامج لتجميع المـواد المـستنفدة          . المواد المستنفدة لألوزون ناتج عن احتياجات النقل      

ون السائبة أو برامج جمع األجهزة المنزلية خارج المناطق الحضرية، من الحلول ذات الجدوى مـن         لألوز
 ).مناخي(الوجهة االقتصادية أو من منظور بيئي 
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 يؤدي غالبا إلى حدوث تأخيرات، ومشكالت       نويمكن لتصدير المواد المستنفدة لألوزون بغرض تدميرها أ        •
). مثـل اتفاقيـة بـازل     (ك تعقيدات إدارية بصدد االتفاقيات الدوليـة        في معالجة المخزونات القائمة، وكذل    

 والتـي ال  مرغوب فيهاوبالنسبة للبلدان التي لديها سنويا كميات كبيرة من المواد المستنفدة لألوزون غير ال          
، )سواء داخل أراضيها أو في بلدان مجـاورة (تستطيع الوصول بسهولة إلى تكنولوجيات تدمير هذه المواد     

ولتحقيق فاعلية التكاليف، يمكـن لتحـديث       .  يكون أفضل خيار أمامها أن تطبق خيارات التدمير داخليا         قد
أن تساعد علـى    ) مثل التنورات األسمنتية أو منشآت التخلص من النفايات الخطرة        (منشآت التدمير الحالية    

قـت مـن أجـل التخطـيط     تقليل العبء، بالرغم من أن الحاجة ستدعو مع ذلك إلى الكثير من الجهد والو   
أما بالنسبة للبلدان التي لـديها كميـات        . إلدخال التعديالت على المنشآت، واعتماد هذه التعديالت وتنفيذها       

أقل من المواد المستنفدة لألوزون فان بناء منشآت جديدة أو تشغيلها لن يحقق فاعليـة التكـاليف، ولـذلك                
 .يجب توضيح اشتراطات التصدير وتبسيطها

  
  :توصيات

  
المشمولة بهذه   ٥وبلدي المادة    ٥المادة  مدرجة في   استنادا إلى الخبرات والدروس المكتسبة من البلدان السبع غير ال         

النجاح " وصفة"وبينما ستعتمد   . الدراسة، هناك عدد من النهوج وتصاميم البرامج التي يمكن اعتمادها تحقيقا للنجاح           
ويجـب  .  أدناه عددا من التوصيات العامة التي تنطبق على كل البلدان        على الظروف الفريدة في كل بلد، فقد أوردنا       

هو مصطلح نسبي، بالرغم     " مرغوب فيها غير ال "اإلدراك في نهاية المطاف أن مصطلح المواد المستنفدة لألوزون          
فـي  مدرجـة   الالبلـدان   تشكل عبئا إلى حد كبيـر علـى          " مرغوب فيها غير ال "ن أن المواد المستنفدة لألوزون      م

والواقـع أن إدراك    . فيما يتعلق بالتصرف فيها في نهاية األمر، فإنها تنطوي في الحقيقة على قيمة معينـة               ٥ المادة
يعد أمـرا حيويـا لحفـز اسـترجاعها          " مرغوب فيها غير ال "واستخراج هذه القيمة في المواد المستنفدة لألوزون        

  .والتصرف فيها بشكل يحقق فاعلية التكاليف
  

  لمرغوب فيهاة المواد المستنفدة لألوزون غير ا إدارنطاق
  
ـ  أن تنظر في استهداف قطاعات مجددة من المستخدمين الن         ٥ المادةمدرجة في   لبلدان ال ليمكن   -١ ائيين مـن   ه

تدمير المواد المستنفدة لألوزون، ألن مثل هذه المبادرات قد ال تكون ممكنـة مـن               /استرداد/أجل استرجاع 
وأفضل األهداف هي القطاعات التي يمكن استرجاع معظـم المـواد           .  القطاعات الوجهة المالية في جميع   

، )التكييف، ومخزونات المواد المستنفدة لـألوزون     /مثل التبريد (المستنفدة لألوزون فيها بجهد ضئيل نسبيا       
ونظـرا الرتفـاع   . والقطاعات التي يمكن فيها ممارسة قدر كبير من السيطرة على أصـحاب المـصلحة       

أي وجود عدد قليل نسبيا من الفـاعلين،  (لعالمي على الهالونات، وطبيعة قطاع الوقاية من الحريق        الطلب ا 
التكييف يحتاج إلى أكبـر     /، فان قطاع التبريد   )وارتفاع معايير الصناعة عموما بالنسبة لالستعمال المسؤول      

 إلدارة المواد المـستنفدة     ٥دة  ماالمدرجة في ال  بلدان  القدر من االهتمام، فيا يتعلق بوضع استراتيجيات في         
وبشكل خـاص، فـان االسـترجاع مـن االسـتخدامات      . لألوزون عند انتهاء العمر االفتراضي لألجهزة  

 األكثـر فاعليـة مـن زاويـة التكـاليف،           صالتجارية للتبريد والتكييف، يرجح أن تشكل بعضا من الفر        
  .ة من التجهيزاتوخصوصا االستخدامات في المنشآت الفردية التي بها قاعدة ضخم

  
أو مواد إطفاء الحريق أن تعالج جميـع أنـواع          /ويجب ألي خطة إدارية تستهدف غاز التبريد والرغوة و         -٢

المواد المهلجنة، ومنها المواد المستنفدة لألوزون والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بغية تحقيق الفائـدة            
ومما . ج على األجل الطويل وتطور األسواق استنادا إليها       المثلى بالنسبة للبيئة وضمان استمرارية أي برام      

يذكر أن التجهيزات واإلجراءات الموضوعة لمعالجة المواد المستنفدة لألوزون تنطبق إلى حد كبير علـى               
  .المواد المستنفدة لألوزون ذات القدرات العالية على اإلسهام في االحترار العالمي
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  القواعد التنظيمية، واإلنفاذ والتعليم
  

ينبغي أن تسن البلدان القواعد التنظيمية التي تحظر تحديدا إطالق أو تهوية المواد المـستنفدة لـألوزون،                  -٣
، وثمة حاجة إلى والية قانونيـة       )على األقل في القطاعات الرئيسية    (وتقتضي استعمال معدات االسترجاع     

ويمكن لخطة  . اع المواد المستنفدة لألوزون، حتى يكتب لهذه الخطة النجاح        ألي خطة خاصة بإدارة استرج    
تقودها الصناعة لمعالجة المنتجات أن تحقق مشاركة ونجاح أكبر إذا ساندتها والية حكومية، ممـا ينـشئ                

وفي حالة اختيار التـشريع     . مضمارا مستويا للتعامل عن طريق إلزام جميع أصحاب المصلحة بالمشاركة         
اره الوسيلة األولية إلدارة المواد المستنفدة لألوزون في نهاية العمـر االفتراضـي لألجهـزة التـي                 باعتب

تستعملها، فان وجود نظام قوي لإلنفاذ سيكون شرطا مسبقا للنجاح، وخـصوصا إذا لـم تـشكل حركـة                   
  .التكاليف حافزا لالمتثال

  
وقد كـان مـن الوسـائل    . يف الهواء إلزاميا  يجب أن يكون إصدار الرخص للفنيين في قطاع التبريد وتكي          -٤

مدرجـة فـي   الناجحة بدرجة عالية لكفالة تدريب الفنيين العاملين في قطاع الخدمة فـي البلـدان غيـر ال          
وبينما قد يكون من الصعب الوصول إلـى      . ، ربط إصدار الرخص والشهادات بشراء غاز التبريد       ٥ المادة

المهم تقديم التدريب والقيام بجهود االتصال والتوعية لجميع الـذين          جميع الهيئات واألفراد المالئمين، فمن      
، قـد تنـشأ   ٥مـادة   المدرجة في ال  بلدان  ال وفي كثير من  . يتعاملون بالمعدات في نهاية عمرها االفتراضي     

، وبينما ينبغي تنظـيم هـذا       "الخردة"الحاجة الملحة إلى مثل هذا النوع من التدريب للقائمين بجمع المعادن            
 خالل أنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، يجـب  نتدريب في إطار خطط إدارة اإلزالة أو م       ال

  .االعتراف بأنه قد يكون من الصعب تنفيذ هذا التدريب وانه سيحقق درجات متفاوتة من النجاح
 
، إذ يجـب  رغوب فيهـا متعد المساءلة عنصرا أساسيا في أي نهج إلدارة المواد المستنفدة لألوزون غير ال          -٥

أن يوازن البرنامج بين الحاجة إلى حفظ السجالت ومقتضيات اإلبالغ والعبء اإلداري الذي يترتب علـى         
وكحد أدنى، فان شركات االسترداد، ومنشآت التدمير، ومنشآت تصنيع األجهزة يجب أن            . هذه المقتضيات 

لممارسات والسماح بمتابعـة نجـاح البرنـامج    تسجل البيانات وترفع التقارير عنها لكفالة استخدام أفضل ا    
ومن شأن هذا اإلبالغ أن يعود بالنفع الكبير، اذ يسمح للحكومـة والـصناعة أن              . وتحسينه، حسب الحاجة  

تقيم االتجاهات الوطنية وتنفذ التغييرات في السياسة أو البرامج حسبما يلزم لزيادة أنشطة االسـترجاع أو                
  .منشآتتحقيق الكفاءة في عمليات ال

  
  مراعاة االتفاقيات والمؤسسات البيئية المتعددة األطراف األخرى

  
ينبغي أن تعمل أمانة الصندوق المتعدد األطراف مع أمانة اتفاقية بازل لتنسيق وتبسيط تعـاريف النفايـات        -٦

لوجين فنفايات المواد المستنفدة لألوزون تخضع لوالية اتفاقية بـازل باعتبارهـا هـا            . ومتطلبات التصدير 
للتمييز بين المـواد المـستنفدة لـألوزون         ISOفلزي، واعتمدت األطراف في اتفاقية بازل بالفعل معيار         

ومع ذلك يمكن القيام بعمل إضافي للتأكـد  . الموجهة للتدمير والمواد المستنفدة لألوزون الموجهة لالسترداد    
 تدميرها، لن تشحن بشكل غير مـشروع   والتي ينبغيمرغوب فيهامن أن المواد المستنفدة لألوزون غير ال    

وباإلضافة إلى ذلك، ينبغـي ألمانـة الـصندوق         . على أنها ليست نفايات، وذلك خارج والية اتفاقية بازل        
المتعدد األطراف وأمانة اتفاقية بازل أن يعمال معا لكفالة جعل إجراء الشحن بالموافقة المسبقة عـن علـم                

وأخيرا قد تكون   . ن بالنسبة لشحنات المواد المستنفدة لألوزون     جعلها واضحة ومبسطة إلى أقصى حد ممك      
هناك فرص لدى أمانة الصندوق المتعدد األطراف للتعاون من خالل المبادرات العالميـة األخـرى إلدارة          

  .١٣ المواد الكيميائية، حسبما ورد وصفه في التوصية
  
بلـدان  المرفق البيئة العالميـة فـي مـساعدة         ينبغي أن تنسق أمانة الصندوق المتعدد األطراف مع أمانة           -٧

 على اإلبالغ عن النفايات الكيميائية لديها وتحديد اسـتراتيجيات الـتخلص المـأمون      ٥مادة  المدرجة في ال  
منها، وخصوصا بالنسبة للنفايات المهلجنة بما في ذلك المواد المستنفدة لـألوزون والملوثـات العـضوية                

ينبغي ألمانتي الصندوق المتعدد األطـراف ومرفـق البيئـة العالميـة أن             وباإلضافة إلى ذلك،    . المداومة
يواصال السعي إلى أوجه تآزر أخرى في المجاالت البؤرية المشتركة، بما في ذلك أوجه التآزر المرتبطـة    
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باحتواء وتدمير المواد المستنفدة لألوزون وغيرها من الغازات ذات القدرات العالية علـى اإلسـهام فـي                 
  .االحترار العالمي، مما ينتج عنه منافع مشتركة للبيئة واألوزونإحداث 

 

  تمويل البرنامج والحوافز األقتصادية
. التدمير عبئا ماليـا علـى المـستخدمين النهـائيين         /من األمور الحيوية أال يشكل االسترجاع واالسترداد       -٨

ـ             ضطروا الـى دفـع تكـاليف       فالمستخدمون النهائيون، عند أدنى المـستويات األساسـية، ينبغـي أال ي
 النجـاح  – أو على األقل إزالة الحـوافز الـسلبية   –ومن المهم انشاء حوافز اقتصادية  . التدمير/االسترداد

 تفكر البلدان   نوعلى سبيل المثال، يمكن أ    . مرغوب فيها استراتيجية ادارة المواد المستنفدة لألوزون غير ال      
لألوزون المستعملة، ولكن يجب أن تتوافر لها وسائل الرصـد          في تقديم خصم على اعادة المواد المستنفدة        

واالنفاذ بالدرجة الكافية حتى ال يؤدي ذلك الى اثارة مشكالت، مثل االسـتيراد غيـر القـانوني للمـواد                   
غيـر أن تقـديم هـذه       . المستنفدة لألوزون أو الغش في اعادة مواد أخرى غير المواد المستنفدة لألوزون           

  . التمويلالحوافر يحتاج الى
  
 فرض جبايات علـى المـواد       ٥المادة  مدرجة في   تتضمن آليات التمويل المستعملة حاليا في البلدان غير ال         -٩

، )المنـتج /مثل فرض ضريبة حسب كل كيلـوغرام مـن غـاز التبريـد المـستورد            (المستنفدة لألوزون   
المدرجـة فـي    بلـدان   الم  وتتضمن الخيارات أمـا   . والضرائب البلدية، والضرائب على المعدات الجديدة     

أو من خالل ترتيبات االتجـار بـالكربون        / المساعدة المباشرة من الصندوق المتعدد األطراف، و       ٥ مادةال
 واستعمال منهجية معتمدة لتـدمير المـواد        –) مثل آلية التنمية النظيفة وبروصة شيكاغو للمناخ      (المالئمة  

اك والية محددة لدى الصندوق المتعدد األطراف أو آلية         وفي األونة الراهنة، ليست هن    . المستنفدة لألوزون 
أو اصـدار   / ولكن استعراضا مشتركا يمكن أن يحدد فرص التنسيق و         ١التنمية النظيفة للقيام بتلك األنشطة    

فعلي سبيل المثال، في البلدان التي يكون من المالئم وضع برنـامج فيهـا لـسحب                . االرشادات المشتركة 
لى مواد مستنفدة لألوزون من الخدمة، وفي البلدان التي يتم التخلص فيها من أكثر              األجهزة التي تحتوي ع   

من مليون جهاز تبريد في السنة، يمكن للصندوق المتعدد األطراف أن ينظر في تمويل التكاليف االضـافية    
يـل  المرتبطة بازالة وتدمير غاز ورغوة المواد المستنفدة لألوزون مـن األجهـزة، مـع اسـتعمال التمو                

أو غير ذلك من المنظمات المتعددة األطراف لتغطية تكـاليف          /مشترك من الصناعة المحلية والحكومة و     ال
وباالضافة الى ذلك، فان مزيجا من النهوج الجديـدة والحاليـة   . استرجاع المعادن أو التخلص من النفايات    

الرغـوة،  / السترجاع غاز التبريديمكن أن يستعمل، بما في ذلك التمويل لتغطية تكاليف اضافية متفق عليها    
. واضافة رسوم اعادة التدوير الى األجهزة الجديدة في وقت الشراء لتمويل التخلص من األجهزة القديمـة               

جديـدة  " رصدة انتـاج  أ"وربما أمكن أيضا استخدام آليات ابتكارية مستندة الى شروط السوق، مثل توزيع             
عينة من تدمير المواد المستنفدة لألوزون، مع السماح ألرصـدة          للمواد المستنفدة لألوزون بناء على نسبة م      

ويمكن انشاء فريق عامـل الستكـشاف هـذه         . االنتاج هذه بأن تباع اذا لم تكن هناك حاجة اليها في البلد           
  .األفكار وغيرها من األفكار التجديدية

  
ار بالكربون لتـشمل تـدمير المـواد        ذا وسع نطاق والية آلية التنمية النظيفة وغيرها من ترتيبات االتج          إو -١٠

المستنفدة لألوزون فينبغي اعداد واعتماد منهجيات لتدمير المواد المستنفدة لألوزون لتحقيـق تخفيـضات              
وقد طورت  . معتمدة في االنبعاثات على أساس مرجح باالستناد الى قدراتها على احداث االحترار العالمي            

ويجـب الـسعي   . اآلن تحت رعاية بورصة شـيكاغو للمنـاخ  واحدة على األقل من هذه المنهجيات حتى   
الثنائيـة  /للتنسيق مع المجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، باالضافة الى المؤسسات المتعـددة األطـراف          

أن تضع االشتراطات التي قد تكـون        وينبغي ألي مشاريع التدميرهذه   . لتحسين الحوار بشأن هذه المسائل    
  .٢٠١٠  الهيدروكلوروكربونية بعد سنةالزمة لتدمير المواد

  البنية التحتية والمعدات والعوامل الجغرافية
  

                                                        
 ، وليس بالضرورة التخلص منها،ونالصندوق المتعدد األطراف مكلف بتمويل ازالة استهالك وانتاج المواد المستنفدة لألوز  ١

كيوتو للكيميائيات، والتي " سلة"يفة فهي مكلفة فقط بقبول المشاريع التي تقلل من انبعاثات الكيميائيات المذكورة في ظأما آلية التنمية الن
   .ال تتضمن مواد مستنفدة لألوزون
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، هنـاك   مرغـوب فيهـا   من األشياء األساسية النجاح استراتيجية ادارة المواد المستنفدة لألوزون غيـر ال            -١١
لتخـزين، ونقـل    مثل تحديد االسطوانات أو الصهاريج ل     (معدات االسترجاع واألمور االدارية المتعلقة بها       

معدات احتواء المواد المستنفدة لألوزون أو االسطوانات بعد استرجاع المواد، وتوفير موقع تخزين مكيف              
وثمة حاجة أيضا الى مواقع تجميع وطنيـة، باالضـافة الـى تيـسير              ). الهواء للمواد المستنفدة لألوزون   

بواسطة التـصدير، أو بواسـطة وحـدات      سواء داخل البلد، أو     (الوصول الى منشآت االسترداد والتدمير      
غير أن عدد قليال جدا من البلدان سيحتاج الى منشآته الخاصة ذات السعة الكبيرة لتدمير المـواد                 ). متنقلة

ـ  أتونات أسمنتية جاهزة قد تتمكن       المستنفدة لألوزون، والبلدان التي لديها      تعـديلها السـتقبال المـواد       نم
تمثل خيارا وجيها لتدمير    ) التي تشغلها شركات خاصة   (الوحدات المتنقلة   وربما كانت   . المستنفدة لألوزون 

 محليا، وال سيما البلدان التي تطل على البحر، بـالرغم مـن   مرغوب فيهاالمواد المستنفدة لألوزون غير ال 
  .أن الحاجة ستدعو الى نموذج أعمال مستدام لكفالة نجاح ادارة هذه الوحدات على األجل الطويل

  
المدرجـة فـي   بلـدان  ال تصدير المواد المستنفدة لألوزون سيكون الخيار األكثر ترجيحا للكثيـر مـن      إن -١٢

من االمتثـال ألحكـام      ٥مادة  المدرجة في ال  بلدان  ال، ولن يتطلب سوى مساعدة لتمكين حكومات        ٥ مادةال
أو نشرة اخبارية تقـدم  وثمة منتج محدد ربما كان مفيدا في هذا الشأن في شكل بيان اعالمي            . اتفاقية بازل 

 علـى  ٥مـادة  المدرجة فـي ال   بلدان  المن خالل الصندوق المتعدد األطراف ويغطي تفسير محددا لممثلي          
أو غير ذلك من المحافل قد تكون وسيلة مالئمـة          /وباالضافة الى ذلك، فان حلقات العمل و      . أساس مستمر 

  .٥مادة  في الالمدرجةبلدان لللنشر المعلومات وتقديم المساعدة التقنية 
  
من خالل الصندوق المتعـدد األطـراف لمطابقـة العـرض     " كغرفة مقاصة"يمكن توفير آلية دولية تعمل       -١٣

بالطلب، وذلك بالربط بين البلدان التي تتطلب تدميرالمواد المستنفدة لألوزون والبلدان التـي لـديها طاقـة      
وسـيتطلب األمـر وجـود      . نقل وتعزيز الفاعلية  استيعابية متاحة، مع التركيز على جهود تقليل مسافات ال        

بيانات شاملة لتحديد ورصد الطاقة االستيعابية العالمية المتاحة لتدمير هذه المواد، وربما كان مـن المفيـد            
 سـواء أكـانوا شـركات خاصـة أو          –انشاء منصة الكترونية على شبكة االنترنت، تسمح للمستخدمين         

 ت في بلدان مجاورة لتدمير المواد وتكون علـى اسـتعداد لقبـول             أن تسعى اليجاد منشآ    –حكومات دول   
ووجود غرفة مناقصة عالمية،    . الموارد لتسهيل المعاملة  /نفايات المواد المستنفدة لألوزون، وتقديم األدوات     

تمكنت البلدان التي لديها مخزونات غير       ربما ن من تكديس كميات صغيرة لتحقيق فاعلية التكاليف، أو        يمكّ
وفـي  .  من العثورعلى عمالء يرغبون في شراء المواد من أجل استخدامات حيوية مستمرة             فيها مرغوب

اعداد غرفة المقاصة هذه، ينبغي ألمانة الصندوق المتعدد األطراف أن تتعاون مع أمانة اتفاقية سـتوكهولم               
مير الملوثات العـضوية    لتحديد طاقات التدمير المتداخلة، ألن جهدا عظيما قد بذل بالفعل لتحديد منشآت تد            

 ويمكن لكلتا األمانتين أن تحدثا وتـضيفا        ٢.الثابتة، والطاقات االستيعابية ذات الصلة على المستوى العالمي       
الى المعارف الحالية لتحديد الطاقة االستيعابية المتداخلة لتدمير الملوثات العضوية الثابتة والمواد المستنفدة             

ود جمع المعلومات ونشرها مع المبادرات المستمرة األخـرى المتعلقـة    وينبغي أيضا تنسيق جه   . لألوزون
ـ مـواد ال للالدولية الدارة ل مثل نهج اليونيب االستراتيجي –بادارة الكيميائيات العالمية   (SAICM) ةكيميائي

  .(IOMC) ةكيميائيمواد الالدارة السليمة لللوالبرنامج المشترك بين المنظمات 
  

                                                        
 والطاقات االستيعابية ذات الصلة في تقرير صدر فـي سـنة   (PCB)المتعدد الكلور مركبات ثنائية الفينيل ورد ذكر منشآت تدمير  . 2

 ات في اليونيب بالتعاون مع أمانة ، من اعداد ادارة الكيميائي    المتعدد الكلور  مركبات ثنائية الفينيل  جرد بالطاقة االستيعابية لتدمير     " بعنوان   ١٩٩٨
  .http://www.chem.unep.ch/pops/pdf/pcbrpt.pdf :وهو متاح على العنوان التالي. اتفاقية بازل

http://www.chem.unep.ch/pops/pdf/pcbrpt.pdf
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  يننهوج مسؤولية المنتج
  

تعمل خطط مسؤولية المنتجين عموما بشكل جيـد عنـدما يكـون عـدد األطـراف المعنيـة محـدودا                     -١٤
وهي تعمل على أحسن وجـه      . ادارة الخطة على نحو فعالِ    /وذلك للسماح بتنظيم  ) المستوردون/المنتجون(

وبالتحديـد،  . ثنان معـا أيضا في البلدان التي يكون فيها الجمهور العام قويا، أو تكون الحكومة قوية، أو اال  
أو تهديد معقـول  /لكي تنجح الخطط الطوعية لمسؤولية المنتجين، يجب أن يكون هناك ضغط عام كبير، و           

الى حكم القـانون،     البرامج، وبالنسبة لخطط مسؤولية المنتجين المستندة     تنجح  باتخاذ اجراء تنظيمي حتى     
ل أنشطة التـدقيق واالنفـاذ والتعـاون مـع          هناك حاجة الى وجود حكومة قوية لضمان االمتثال من خال         

وبالنسبة لخطط مسؤولية المنتجين المفروضة بقرار حكـومي يمكـن للحكومـات أن تحـصل               . الصناعة
أو أن تضع معايير البرنامج، ولكنها يجب أن تسمح للصناعة بأن تأخذ زمام المبادرة في انـشاء              /رسوما و 

نحـو تحقيـق     والواقع أن الشركات التي تتجه في عملياتها      . قوادارة البرامج، مع قيام طرف ثالث بالتدقي      
منافع بيئية أساسا والتي لديها معرفة بالمعدات والمنتجات هي في أفضل وضع وادارة برامج تتسم بفاعلية                

وتكون خطط مـسؤولية المنتجـين األكثـر        . التكاليف لتلبية االشتراطات التي تضعها الحكومات الوطنية      
ند الى والية قانونية، ألن ذلك يوجد أرضية مستوية للتعـامالت، بحيـث يـشارك كـل                 فاعلية عندما تست  

  .المنتجين في تحمل المسؤوليات والتكاليف
  
ينبغي لخطط منتجي المواد المستنفدة لألوزون في شكل سائب أو األجهزة التي تحتوي على مواد مستنفدة                 -١٥

واد الهيدروكلوروكربونية بالنسبة الطالة مـدة البرنـامج        لألوزون أن تعالج المواد المستنفدة لألوزون والم      
وينبغي أن تنص على مسك السجالت ورفع التقارير واجراء عمليات تـدقيق            . وتحقيق أقصى منفعة بيئية   

وباالضافة الى ذلك، ينبغـي لخطـط       . روتينية، ولكن ينبغي تجنب االفراط في رفع التقارير لتقليل العبء         
لمستنفدة لألوزون السائبة أن تحظراالسطوانات غير القابلـة العـادة االسـتعمال           مسؤولية منتجي المواد ا   

لضمان وجود بنية تحتية مالئمة لتجميع المواد المستنفدة لألوزون وينبغـي أن تـضمن خيـارا العـادة                  
ن أو يتوقـع أ (استرداد المواد المستنفدة لألوزون التي تمت ازالتها التي يكون الطلب عليهـا عاليـا     /تدوير

، وذلك مثال بادماج حوافز السترجاع غاز التبريـد المـستعمل غيـر المخلـوط      )يكون الطلب عليها عاليا   
  ).باعطاء خصم مثال(االسترداد /والقابل للتدوير

___________  


