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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 
  لطبقة األوزون

  والعشرون التاسع االجتماع
  ٢٠٠٩ يوليه/ متوز١٨ - ١٥، يفجن

 من جدول األعمال) أ (٤البند 

السليمة بيئياً للمواد املستنفدة لطبقة األوزون اإلدارة 
تقرير الرئيسني ): ٢٠/٧املقرر (املوجودة يف األجهزة 
  املشاركني حللقة العمل

لقة العمل عن إدارة مصارف املواد املستنفدة حلاملشاركني ئيسني تقرير وجيز للر
  لألوزون وتدمريها وتأثري ذلك على تغري املناخ

  مقدمة
 الصادر عن االجتماع ٢٠/٧ مبقتضى املقرر ٢٠٠٩يولية / متوز١٣عقدت يف جنيف يف  - ١

 إدارة مصارف املواد املستنفدة لألوزون وتدمريها وتأثري ذلك على العشرين لألطراف، حلقة عمل عن
 على قسمني عامني يتناول األول منهما املسائل التقنية ويتناول الثاين لقةوقد اشتملت احل. تغري املناخ

وقد قُدمت حماضرات ضمن كل قسم تلتها جلسة لتقدمي األسئلة . السياسات ومسائل التمويل
ويرد يف الفصلني . تاحة الفرصة للمشاركني لتبادل اآلراء بشأن املسائل قيد النظروالتوضيحات مع إ

األول والثاين أدناه عرض وجيز للمحاضرات الرئيسية اليت قُدمت ضمن كال القسمني، كما يقدم 
الفصل الثالث قائمة موحدة ببعض األفكار الرئيسية اليت قدمها املشاركون يف حلقة العمل، وترد يف 

ل الرابع قائمة موحدة باالقتراحات اليت قدمها بعض املشاركني ملزيد من العمل الذي قد يفيد يف الفص
 . بشأن البنود ذات الصلةحاسمتسهيل الوصول إىل قرار 
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  املسائل التقنية  -أوالً 
ألمانة األوزون عرضاً عاماً عن التحديات ذات الصلة بينما قدم الرؤساء األمني التنفيذي  قدم - ٢

اركون يف حلقة العمل مدخالً إىل جدول األعمال، أعقبهما عرض قدمه ممثلو فريق التكنولوجيا املش
والتقييم االقتصادي عن مصارف املواد املستنفدة لألوزون تضمن معلومات ثرة ومفيدة عن هذه 

 أدناه، كما الد إىل لفأوقد قُسم العرض إىل أربعة أجزاء منفصلة يرد بياا يف األقسام من . املصارف
 .تضمن أيضاً عرضاً وجيزاً لبعض النقاط الرئيسية اليت أُثريت يف احملاضرة وأثناء مناقشات حلقة العمل

توزيع املصارف وإمكانية الوصول إليها والفوائد البيئية لتخفيف آثار املصارف اليت ميكن الوصول   -ألف 
  إليها
قسام من مصارف املواد املستنفدة ، تقييم تلك األ٢٠/٧حاول الفريق، مبقتضى املقرر  - ٣

 هذاويف . لألوزون اليت اُعتبِر أن من املمكن الوصول إليها عند مستوى جهد قليل ومتوسط وكبري
 بأا كل مصارف املواد مبعناها الواسعالسياق بين الفريق أنه عرف املصارف اليت ميكن الوصول إليها 

ومبعيار مستوى اجلهد املبذول الحظ . عد يف مسار النفاياتاملستنفدة لطبقة األوزون اليت مل تدخل ب
الفريق أن تكاليف جتميع املواد املستنفدة لألوزون يف مسار النفايات متيل ألن تزيد من التكاليف الكلية 

ويف ضوء هذه احلقيقة وكذلك حقيقة أن تكاليف . للتخلص من مصارف املواد املستنفدة لألوزون
املناطق ذات الكثافة السكانية األعلى، بين الفريق أنه استخدم الكثافة السكانية التجميع كانت أقل يف 

 .كمحدد رئيسي يف تصنيف مستوى اجلهد املبذول

ومبعيار املقادير اإلمجالية للمواد املستنفدة لألوزون اليت كانت متاحة يف املصارف اليت ميكن   - ٤
على اخليارين املتمثلني يف بذل جهد يف تقريره ق ركّز الوصول إليها، ومع األخذ يف االعتبار أن الفري

 قدر الفريق أن املقدار اإلمجايل ملركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات ،قليل وجهد متوسط
 ١٥٤٦الكربون اهليدروكلورية فلورية واهلالونات اليت ميكن الوصول إليها عند بذل جهد قليل هو 

 كيلو طن عند بذل جهد متوسط ١٤٦٣ل هذا املقدار إىل كيلو طن يف مجيع احناء العامل، بينما يص
وبين الفريق أنه مل يأخذ يف اعتباره، عند تقدير هذه األحجام، حقيقة أن بعض مكونات . املستوى

) مثل اهلالونات(املصرف رمبا تستخدم على حنو أكثر إجيابية ملقابلة النواقص املتوقعة على املدى الطويل 
فلورية اليت قد يحتاج إليها يف  يةمثل مركبات الكربون الكلور(دى الطويل أو االحتياجات على امل

  ).أغراض الصيانة
وفيما يتعلق بتلك التقديرات الواردة يف التقرير وغريها من التقديرات، أكد الفريق أن حتليالته   - ٥

اعتبار العديد من وخاصة حتليل التكاليف قد متت يف مراحل مبكرة ومتفاوتة، ولذلك فرمبا يكون مفيداً 
معلومات إضافية إستناداً إىل أقسام التقرير جهداً أولياً رمى إىل تطوير وتعزيز أساليب ميكن تنقيحها 

  .ميكن الوصول إليها يف املستقبل

  عوامل التكاليف واجلدوى االقتصادية  -باء 
 املواد املستنفدة أشار ممثلو الفريق العامل إىل أن املكونات الرئيسية للتكاليف تتضمن فصل  - ٦

لألوزون عن مسار النفايات وعمليات التجميع واالستعادة اليت تعقب فصل املواد املستنفدة لألوزون 



UNEP/OzL.Pro/WG.1/29/5 

3 

ويف هذا السياق الحظ الفريق أن التطبيق الذي . وتدمري املواد املستنفدة لألوزون اليت يتم استعادا
مل منفرد يؤثر على إمكانية الوصول إىل تلك خدمت فيه املواد املستنفدة لألوزون كان هو أكرب عااست
إضافة إىل ذلك أشار ممثلو الفريق إىل أن القوانني الوطنية النافذة واملتعلقة بفصل النفايات من . املواد

املمكن أن تؤثر على التكاليف املتزايدة للتخلص من املواد املستنفدة لألوزون اليت قد تتكبدها كل دولة 
تعلق بعملية التدمري نفسها فقد أشار املمثلون إىل وجوب أن تكون التكاليف ذات  يماأما في. على حدة

الصلة موحدة نسبياً يف مجيع التطبيقات ويف كل الدول، وأال تؤثر املادة املعينة املراد تدمريها على 
  .تكاليف التدمري بشكل كبري

 ذات الصلة، متكّن املمثلون من وبالنظر إىل الدراسات املتاحة وإىل فهمها املتنامي للتكاليف  - ٧
ه . خدم على حنو خاص يف التطبيقاتتقدمي منحىن داليل عن ختفيض التكاليف استوعلى أية حال فقد نب

شري إليه أعاله، إىل أن عمل الفريق ال يزال يف مراحله املبكرة، وأن اجلهود اليت بذهلا املمثلون، كما أُ
وباإلشارة إىل كل ما ذكر . ن وصفها بأا حمدودة وقصصيةحىت تارخيه قد استندت إىل بيانات ميك

آنفاً، أورد املمثلون التكاليف التالية لتدمري املصارف يف الوقت احلايل عند بذل جهد قليل أو متوسط 
  .املستوى

  اموع  جهد متوسط  جهد قليل  املنطقة
  بليون دوالر ٨٦ – ٦٤   بليون دوالر٥٩ – ٤٣   بليون دوالر٢٦ – ١٩  الدول املتقدمة
   بليون دوالر٩٣ - ٧٠   بليون دوالر٥٨ – ٤٤   بليون دوالر٣٥ – ٢٧  الدول النامية

   بليون دوالر١٧٩ - ١٣٥   بليون دوالر١١٧ – ٨٩   بليون دوالر٦٢ – ٤٦  اإلمجايل العاملي

ورداً على بعض األسئلة، بين ممثلو الفريق على وجه اخلصوص أنه على الرغم من أن تكاليف   - ٨
تدمري املصارف اليت قدرها الفريق سيتم تكبدها خالل فترة طويلة، فإن جزءاً كبرياً من التمويل سيكون 
ضرورياً يف السنوات األوىل لتلبية احلاجة إىل تطوير بنية حتتية وكذلك معاجلة تلك القطاعات اليت 

 طورت بالفعل أنظمة كذلك بين املمثلون أن التكاليف اليت ستتكبدها الدول اليت. تتالشى بسرعة
إلدارة النفايات ستكون أقل وأنه إذا مت استهداف برامج تدمري املواد املستنفدة لألوزون بشكل أكثر 
عموميةً فإنه ميكن توزيع التكاليف بني املواد الكيميائية والتطبيقات بدرجات متفاوتة من حيث اجلدوى 

  .االقتصادية

  ذات اآلثار السلبيةمسائل التمويل وخماطر احلوافز   -جيم 
وفيما يتعلق بالتمويل، أشار ممثلو الفريق إىل أنه تبني أن متويل أنشطة الكربون هو أحد مصادر   - ٩

فبموجب . التمويل القليلة اليت ميكنها توفري األموال الالزمة إلدارة مصارف املواد املستنفدة لألوزون
رف من خالل القيمة الكامنة لالحترار العاملي متويل أنشطة الكربون سيتعزر متويل إدارة تلك املصا

وقدر املمثلون يف هذا الصدد أن حتقيق فئات التخفيضات . الناجتة عن تدمري املواد املستنفدة لألوزن
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إذا مت تدمري مصارف املواد املستنفدة لألوزون ) أسعار الكربون(املشار إليها سابقاً سيكلف املبالغ التالية 
  :ت احلايلذات الصلة يف الوق

  جهد متوسط  جهد قليل  )طن/دوالر(سعر ثاين أكسيد الكربون
  ٣٤,٩٨ – ٢٦,٤٥  ١٢,٤٤ – ٩  الدول املتقدمة
  ٢١,١٠ – ١٥,٩٥  ١٥,٦٠ – ١١,٧٠  الدول النامية

وفيما يتعلق مبسائل السياسات واحلوافز ذات اآلثار السلبية، أشار الفريق إىل املخاطر املمكنة   - ١٠
اخلطورة املتمثلة يف إمكانية وصول : نه ميكن جتاوزها مجيعاً من خالل اإلدارة الواعية أاالتالية وبينو

اعتمادات التدمري إىل مبالغ كبرية من شأا أن تقود إىل اإلنتاج دف التدمري، واحنراف املواد املستنفدة 
يت قد تطرأ احلاجة إىل لألوزون املطلوبة بعيداً عن عملية إعادة التدوير املعقولة، وتدمري املصارف ال

  .، وانعدام إمكانية حتويل املواد املستنفدة لألوزون)مثل اهلالونات(استخدامها الحقاً 

  دور ودالالت اآلليات احلفازة يف النهوض بتدمري املواد املستنفدة لألوزون  -دال
ن خالل أسواق لتمويل ميف اأشار الفريق، فيما يتعلق باآلليات احلفازة، إىل التوافر الراهن   -١١

الكربون الطوعية، وأملح إىل أنه يتعني وضع مكونات معينة موضع التنفيذ لكفالة عدم إساءة استخدام 
وتتضمن املكونات األساسية املشار إليها وجود سجل متني وشفاف واستحداث . تلك األسواق

ويف هذا الصدد، أُملح .  جيدة لكفالة الطابع اإلضايف للتخفيضات ذات الصلة وكفالة إجنازهامنهجيات
ومت اإلعراب عن . إىل أن بروتوكول مونتريال يف وضع فريد ميكنه من خلق إطار أساسي هلذا الغرض

شواغل عديدة بشأن استخدام األسواق الطوعية، تتعلق، من مجلة أمور، مبصداقية االئتمانات ذات 
قة املتعهد ا، وشواغل بأن إئتمانات الصلة، وضمانات أن يتم القيام فعليا بالعمل املتعهد به وبالطري

تدمري املواد املستنفدة لألوزون قد تصبح متاحة بسهوله حبيث تغرق السوق وتقلل من قيمة ائتمانات 
  .السوق الطوعية

ويف أعقاب جولة أخرية من األسئلة االستيضاحية ومناقشة مفتوحة مقتضبة، حتولت حلقة   -١٢
  .ة عن فرص التمويل لتدمري مصارف املواد املستنفدة لألوزونالعمل باهتمامها إىل تقرير األمان

  قضايا السياسات والتمويل  -ثانياً 
استمعت حلقة العمل، لدى نظرها يف قضايا السياسات والتمويل، إىل عروض من األمانة   -١٣

ير بشأن األعمال ذات الصلة، وتقاراملتعدد األطراف صندوق البشأن فرص التمويل وحتديث من أمانة 
من املفوضية األوروبية والبنك الدويل بشأن مواصلة العمل ذي الصلة؛ واخنرطت يف النهاية يف مناقشة 

  . مقتضبة بشأن القضايا املشمولةمفتوحة
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  عرض من أمانة األوزون وأمانة الصندوق املتعدد األطراف  -ألف
لتجارة يف بروتوكول يف أعقاب مالحظات استهاللية بشأن احلد األعلى لإلنتاج وشروط ا  -١٤

 تركز كيوتو وبشأن أسواق الكربون، قدم ممثلون من األمانة ومن الصندوق املتعدد األطراف عروضاً
وميكن .  للتمويل مت حتديدها من أجل دعم تدمري املواد املستنفدة لألوزون خيارا٢٠ًعلى أكثر من 

  .تقسيم تلك اخليارات إىل الفئات املذكورة أدناه

ميكن احلصول عليه من الذي  ٥هود األطراف العاملة مبوجب املادة جلتمويل الق بخيارات تتعل  -١
  املنظمات الدولية

  :ميكن إدراج اخليارات التالية يف هذه الفئة  -١٥
االستعانة بالصندوق املتعدد األطراف لتمويل املشاريع التجريبية، ولتمويل مشاريع   )أ(

ويل مشاريع التدمري من خالل مرفق جديد يركز على الفوائد التدمري كجزء من رسالته الرئيسية، أو لتم
  املناخية املشتركة؛

استخدام ااالت الرئيسية ملرفق البيئة العاملية اخلاصة بتمويل األوزون واملناخ   )ب(
أشارت األمانة يف هذا السياق إىل أن املرفق منخرط يف الوقت الراهن يف : وامللوثات العضوية الثابتة

 جتديد املوارد، ومن مث فإن من األمهية القصوى أن يتلقى توجيها بشأن القضايا اليت قد يود مناقشات
وفيما خيص اال الرئيسي للملوثات العضوية الثابتة، طرح اقتراح . نظام األوزون منه أن يركز عليها

فدة لألوزون املتصلة جبمع أو حمدد بأنه ينبغي أال تكون مشاريع امللوثات العضوية الثابتة أو املواد املستن
 التمويل يف إطار مرفق البيئة العاملية أو الصندوق رضتدمري املواد املستنفدة لألوزون موضع النظر بغ

املتعدد األطراف إال إذا كانت تتضمن إشارة إىل أنه قد مت النظر يف أوجه التآزر مع االتفاقات البيئية 
  ة منها إىل احلد املمكن؛املتعددة األطراف األخرى ومت االستفاد

اجلهود اليت تبذهلا منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية لالضطالع مبشاريع ترمي إىل   )ج(
مساعدة البلدان على جتنيب بعض احلصص من أسعار بيع املعدات اليت تستخدم مواد مستنفدة لألوزون 

  نافع؛لتخلص يف اية العمر اللمن أجل استخدام األموال ذات الصلة 
إمكانية قيام البنك الدويل بالعمل مع اجلهات املاحنة لالستفادة من صناديقها   )د(

االئتمانية املاحنة القائمة ألغراض تدمري املواد املستنفدة لألوزون؛ وإمكانية قدرة البنك الدويل على 
بة إلغالق مرافق إنتاج املواد تصدر مبادرة متويلية لتدمري املواد املستنفدة لألوزون مثلما مت القيام به بالنس

املستنفدة لألوزون يف االحتاد الروسي يف التسعينيات؛ وإمكانية قيام البنك الدويل مبحاولة إدراج تدمري 
  .اإلمنائية للبلدان املتعاملة معهاملواد املستنفدة لألوزون يف االستراتيجيات 

  اخليارات املتصلة بأسواق الكربون  -٢
  :لتالية يف هذه الفئةتدخل اخليارات ا  -١٦

الفكرة اليت طرحها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بإنشاء مرفق كربون للمواد   )أ(
املستنفدة لألوزون، والذي ميكن أن تتوىل هيئات بروتوكول مونتريال إدارته، دف التدليل على برهنة 
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طريقة قد تسهل من إدراجها على املدى املفهوم وبناء الثقة يف ائتمانات تدمري املواد املستنفدة لألوزون ب
  املتوسط أو الطويل يف أسواق االلتزام بالكربون؛

ا منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية لوضع منهجيات للحصول هلاجلهود اليت تبذ  )ب(
  على ائتمانات تدمري املواد املستنفدة لألوزون يف أسواق الكربون الطوعية؛

الطوعية، وال سيما سوق تبادل شيكاغو للمناخ ورابطة استخدام أسواق الكربون   )ج(
  معايري الكربون الطوعية لتوليد متويل لتدمري املواد املستنفدة لألوزون؛

 مزادات ائتمانات االنبعاثات عائداتإمكانية قيام اجلماعة األوروبية باستخدام بعض   )د(
  .لتمويل أنشطة تدمري املواد املستنفدة لألوزون

خرى اليت قد تكون متاحة كخيار تستخدمه مجيع األطراف فرادى إذا ما كانت متسقة الفرص األ  -٣
  .مع القوانني واألفضليات الوطنية

  :صنفت اخليارات التالية يف إطار هذه الفئة  -١٧
برامج مسؤولية اجلهة املنتجة اليت يفرض مبوجبها رسم أو ضريبة على استرياد أو بيع   )أ(

أن الرسوم لألوزون أو املنتجات احملتوية على مواد مستنفدة لألوزون، على أساس مجلة املواد املستنفدة 
  أو الضرائب احملصلة ستستخدم يف متويل معاجلة اية العمر النافع؛

اجلهات املنتجة لبدائل  توافق عندمااستخدام برامج حوافز اجلهات املنتجة البديلة،   )ب(
على التخلص من املواد املستنفدة لألوزون إذا ما وافق املستخدم على استخدام املواد املستنفدة لألوزون 

  ؛منتجها
 رائق حيث يتم استبدال أجهزة إطفاء احلاحلرائقاستخدام برامج تبادل أجهزة إطفاء   )ج(

  اليت تستخدم اهلالونات املقدمة مللئها بأجهزة حتتوي على بدائل؛
الطاقة اليت يعيد فيها املستخدم ذات الكفاءة يف يد استخدام مشاريع معدات الترب  )د(

  .الطاقةذات كفاءة يف معداته القدمية وحيصل على دعم من أجل شراء معدات جديدة 

  الفرص احملتملة اليت متت مناقشتها مع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى  -٤
  :  الفئة، ميكن جتميع اخليارات التالية يف إطار هذهوأخرياً  -١٨

استخدام برنامج البداية السريعة مبوجب النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد   )أ(
  الكيميائية لتيسري العمل املشترك؛

مبادرات التمويل املشترك اليت تطرحها اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات   )ب(
لثابتة والصندوق املتعدد أن امللوثات العضوية ااخلطرة والتخلص منها عرب احلدود واتفاقية استكهومل بش

  .األطراف
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  عروض أخرى  -باء
ويف أعقاب العروض اليت قدمتها األمانة وأمانة الصندوق املتعدد األطراف بشأن الدراسة   -١٩

اآلنفة، وجلسة مقتضبة لألسئلة واألجوبة، استمعت حلقة العمل إىل عروض من املفوضية األوروبية 
تحدة األمريكية وأستراليا بشأن جهودها التدمريية، وإىل عرض عن دراسة اضطلع ا والواليات امل

البنك الدويل بشأن املنهجيات اليت ميكن استخدامها للنفاذ إىل أسواق الكربون الطوعية من أجل تدمري 
 .املواد املستنفدة لألوزون

  أفكار عرضها املشاركون يف حلقة العمل  -ثالثاً 
ض اليت قُدمت أثناء حلقة العمل بدأت جلسات مناقشات مفتوحة بني املشاركني يف بعد العرو  - ٢٠

وتوضح األفكار املعروضة يف الفقرات الفرعية التالية بعض اخليوط املشتركَة اليت عينها . حلقة العمل
  :روضةاملمثلون أثناء املناقشة املفتوحة وليس القصد منها أن تكون قائمة حصرية باألفكار املع

االقتصادي بداية ممتازة يف صياغة منهجيات التقييم التكنولوجيا ومتثّل أعمال فريق   )أ(  
  ومعلومات أولية لتسهيل النظر يف القضية؛

اإلجراءات املتخذة للقضاء على الكميات الكبرية من املواد املستنفدة لألوزون اليت   )ب(  
  كثرياً وطبقة األوزون؛حتتويها املصارف ميكن أن تفيد النظام املناخي 

  التكاليف احملتملة جلهود إزالة مصارف املواد املستنفدة لألوزون تثري حتديات هامة؛  )ج(  
يرى البعض أن الصندوق متعدد األطراف ينبغي أن يكون القناة األساسية لتدمري   )د(  

 أن أسواق الكربون املواد املستنفدة لألوزون تدمرياً حيقق فعالية التكاليف، يف حني رأى آخرون
  الطوعية متثّل فرصاً ممتازة بدالً من ذلك؛

يستلزم ارتفاع مستوى الفوائد املشتركَة املناخية وارتفاع تكاليف التدمري فحصاً   )ه(  
  عريضاً خليارات التمويل؛

سيتولّد عن األعمال اجلارية يف الوقت احلاضر، مبا يف ذلك املشاريع الرائدة   )و(  
فريق لاألطراف، مزيد من املعلومات احملددة اليت ستكون مفيدة جلميع األطراف وللصندوق متعدد 

  ؛ االقتصاديالتقييم التكنولوجيا و
رأى البعض أنه قد يكون من املستصوب وجود مزيد من املشاريع اإليضاحية ورأى   )ز(  

  البعض أيضاً أن الصندوق ينبغي أن يتجاوز مرحلة املشاريع اإليضاحية؛
 أسواق الكربون الطوعية فرصة يف األجل القصري، ولكن يتعين القيام جبهود متثّل  )ح(  

للتأكد من أن أي جهد مبذول الستخدام هذه األسواق يف أغراض تدمري املواد املستنفدة لألوزون 
  سيؤدي إىل دعم، وليس تدمري، أسواق الكربون أو أنظمة األوزون واملناخ؛
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التنمية النظيفة ليست متاحة بصورة واسعة أمام مجيع أطراف اعترب الكثريون أن آلية   )ط(  
، بينما اعترب آخرون أن اآللية متثّل خياراً جيداً يف األجل الطويل لتدمري املواد املستنفدة لألوزون ٥املادة 

  وينبغي متابعتها؛
  اعترب البعض أن احلوافز املالئمة ضرورية حلفز عملية التدمري؛  )ي(  
عض أن مرفق البيئة العاملية يتيح فرصاً طيبة جلهود تدمري املواد املستنفدة رأي الب  )ك(  

لألوزون وأنه ينبغي حبث هذا اخليار مبزيد من التفصيل، يف حني اعترب آخرون أن القضايا املتصلة 
بالتوقيت واألولويات األخرى وحتديد احلصص للتمويل تثري مشاكل يف االستفادة من مرفق البيئة 

  ية يف جهود تدمري املواد املستنفدة لألوزون؛العامل
حيث ميكن أن يستخدم رسم (اعترب البعض أن برامج مسؤولية املنتجني والصانعني   )ل(  

 لألوزون أو املنتجات من املواد املستنفدة لألوزون ألغراض املعاجلة يف تنفدةمفروض على بيع املواد املس
  جاً طيباً للتعامل مع تدمري املواد املستنفدة لألوزون؛متثّل منوذ) اية العمر النافع

ينبغي أن تنظر مجيع األطراف يف وضع خطط للتعامل مع املواد املستنفدة لألوزون   )م(  
  غري املرغوبة؛

أثار كثري من األطراف احتمال تعاون هيئات بروتوكول مونتريال يف صياغة   )ن(  
  انات تدمري املواد املستنفدة لألوزون؛املعلومات املتعلقة بإطار إلدارة ائتم

ميكن إرسال تقرير حلقة العمل إىل مؤسسات املناخ وينبغي اإلعراب عن التقدير   )س(  
  لالتفاقات البيئية متعددة األطراف اليت شاركت يف إعداد املعلومات حللقة العمل؛

نبعاثات من لوحظ أن احلاجة تقوم يف بعض القطاعات إىل تدابري عاجلة ملنع اال  )ع(  
  مصارف املواد املستنفدة لألوزون؛

لوحظ أيضاً أن بعض االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى هلا أولويات خمتلفة   )ف(  
  أالّ يتوقَّع بروتوكول مونتريال متويالً مشتركاً منها؛وينبغي 

إلجيابية ملشاريع رأى كثريون أنه ينبغي القيام على نطاق واسع بتقاسم النتائج ا  )ص(  
  الصندوق املتعدد األطراف واملشاريع الرائدة الثنائية؛

الحظ كثريون استصواب القيام أوالً مبعاجلة أكثر املنتجات فعالية من ناحية   )ق(  
  .“الثمرة القريبة” أو ما ميكن أن يسمى -التكاليف 

  اقتراحات مواصلة العمل  - رابعاً
طوال اليوم أثري عدد من االقتراحات بشأن األعمال اإلضافية اليت ملناقشات اليت جرت أثناء ا  - ٢١

  :ويرد أدناه قائمة غري حصرية ذه االقتراحات بغرض التسجيل فقط. يقوم ا الفريق أو األمانة
مواصلة العمل يف رسم خطوط بيانات مصارف املواد املستنفدة لألوزون فيما يتعلق   )أ(  

  باملناطق واملناطق الفرعية؛
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  تعيني خطوط التمويل الذي قد يكون مطلوباً سنة بعد سنة؛  )ب(  
مواصلة تقييم أسواق الكربون الطوعية والنظر يف ضمانات ميكن إقامتها لكفالة   )ج(  

  مصداقية أي ائتمانات متصلة صادرة ألغراض تدمري املواد املستنفدة لألوزون؛
د املستنفدة لألوزون أفضل من مواصلة فحص السبب الذي جيعل تدمري مجيع املوا  )د(  

  نهج التركيز على القطاعات اليت حتقِّق أقصى فعالية للتكاليف؛
  مواصلة تعيني وحتديد الفوائد من حيث دالَّة استنفاد األوزون؛  )ه(  
مواصلة حتديد الفائدة اليت ستتحقق لطبقة األوزون نتيجة تدمري املواد املستنفدة   )و(  

  نظر يف مدى مسامهة التدمري يف التعجيل بإصالح طبقة األوزون؛ا يف ذلك المبلألوزون، 
استصواب وجود معلومات عن التكاليف املتصلة بنقل املواد املستنفدة لألوزون إىل   )ز(  

  مرافق تدمري تقع خارج البلدان؛
ة مواصلة حتديد مصارف املواد املستنفدة لألوزون مبا يشمل التمييز بني املواد املستنفد  )ح(  

لألوزون يف املخزونات احلالية واملواد املستنفدة لألوزون يف معدات النفايات واملواد املستنفدة لألوزون 
وفيما يتعلق باملواد املستنفدة لألوزون يف املخزونات يتطلب األمر مواصلة . يف املعدات اجلاري تشغيلها

  زون؛حتديدها حسب إمكانية االستفادة من املادة املستنفدة لألو
صياغة توضيح أكثر شفافية يفسر طريقة قيام الفريق بتحديد اجلهود املنخفضة   )ط(  

  واملتوسطة والعالية؛
مواصلة النظر يف جهود استعادة وتدمري املواد الكيميائية اليت جيري القيام ا يف إطار   )ي(  

ومل وبازل، والروابط احملتملة هلذه االتفاقات البيئية متعددة األطراف األخرى، مبا يف ذلك اتفاقيتا ستكه
  االتفاقات بتدمري املواد املستنفدة لألوزون؛

  النظر يف تكلفة إنفاذ جهود استعادة النفايات؛  )ك(  
تفسري السبب يف أن تكلفة استعادة وتدمري اهلالون تبدو متشاة للتكلفة املتعلقة   )ل(  

  شجيع على تدمري مصرف اهلالون؛بالتربيد، وتقدمي مزيد من التفسري ألسباب عدم الت
 .النظر يف دور التمويل الثنائي ملشاريع تدمري املواد املستنفدة لألوزون  )م(

___________  


