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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 
  لطبقة األوزون

  الثالثون االجتماع
  ٢٠١٠ يهيون/حزيران ١٨ - ١٥، جنيف
 * من جدول األعمال املؤقت)أ( ٩البند 

 :اإلدارة السليمة بيئياً ملصارف املواد املستنفدة لألوزون
نتائج احللقة الدراسية املعنية بتحديد وتعبئة األموال 

  )٢١/٢املقرر (لتدمري املواد املستنفدة لألوزون 

موجز الرئيسني املشاركني للحلقة الدراسية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً ملصارف املواد 
  املستنفدة لألوزون

  املقدمة

ملواد املستنفدة بشأن ا طلب االجتماع احلادي والعشرون لألطراف يف بروتوكول مونتريال
وزون أن تستضيف حلقة دراسية مدا يوم واحد على إىل أمانة األ ٢١/٢يف املقرر  لطبقة األوزون

هامش االجتماع الثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونتريال بشأن 
موضوع كيفية حتديد األموال وحشدها، مبا يف ذلك األموال اإلضافية لتلك األموال اليت جيري تقدميها 

  . ألغراض تدمري املواد املستنفدة لألوزونمبوجب الصندوق املتعدد األطراف،
يونيه / حزيران١٤ونزوالً على هذا الطلب، نظمت أمانة األوزون حلقة دراسية بتاريخ 

 املصادر احلالية واحملتملة يف املستقبل لتمويل تدمري املواد املستنفدة  على اهتمامهاركزت ٢٠١٠
  .لألوزون
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ي أثناء هذه احللقة الدراسية استكماالً بشأن حالة وقدم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاد
مصارف املواد املستنفدة لألوزون، وفوائدها املناخية والتكاليف احملتملة لتدمري املواد املستنفدة لألوزون 

أو " منخفض"اليت قد يتطلب استعادا من املصارف اليت توجد فيها مستوى من اجلهد يوصف بأنه 
  ".متوسط"

ثلو الصندوق املتعدد األطراف، ومرفق البيئة العاملية، والبنك الدويل وبرنامج األمم وقد دعي مم
املتحدة اإلمنائي إىل تقدمي معلومات بشأن براجمها احلالية وتقدمي أفكار حول كيفية حشد األموال يف 

  .املستقبل
 الكيفية معلومات بشأن Climate Action Reserve ةظممنو شيكاغوب املناخ بورصة قدم ممثلو

  .اليت تعمل ا هذه اآلليات الطوعية املتعلقة بالكربون ومتطلبات صالحيتها للعمل
قدم ممثلو شركات جتارية عاملة يف الربازيل، واهلند، واملكسيك، وروسيا عروضاً بشأن 

ويضاف إىل ذلك أنه مت تقدمي معلومات بشأن . اخلربات اليت تكونت لدى تلك الشركات حىت اآلن
قال جديد للتدمري، وكذلك بشأن خربات مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة يف إدماج مرفق ن

إدارة وتدمري املواد املستنفدة لألوزون يف عملها يف إطار النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد 
  .الكيميائية

  النتائج الرئيسية حللقة الدراسة
ما يتبني من الفقرات التالية إىل اتفاق واسع النطاق توصل املشاركون يف الندوة الدراسية، ك

  .بشأن عدد من ااالت
 استرداد املواد املستنفدة لألوزون نظراً إىل سهولة عملية فهناك توافق يف اآلراء مثالً على أن

ولذلك فإن األمر حيتاج إىل تدابري . ٢٠٢٠ تكون مرحبة حىت عام دقاحلصول عليها واملزايا املناخية 
وسوف تتباين جدوى وإرباحية املواد املستنفدة . ألجل كشرط لتحقيق مزايا من ذلك االستردادقصرية ا

وحتظى مركبات الكربون الكلورية فلورية . لألوزون املختلفة تباعاً النتقاهلا املتوقع إىل جمرى النفايات
قسط من االهتمام  من بروتوكول مونتريال بأكرب ٥ من املادة ١لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

وعلى النقيض من ذلك فإن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت . من حيث املزايا املناخية
بدأت اآلن يف االنتقال إىل جمرى النفايات، سوف تتوافر ألغراض االسترجاع والتدمري لسنوات عدة 

ل ذلك إمكانية استخدام احلوافز غري أن تدمريها، مع ذلك، يثري عقبات فريدة من نوعها، ويشم. قادمة
  .املضادة ملنع اإلفراط يف اإلنتاج وإمكاناا املنخفضة جداً من حيث استنفادها لألوزون

إن نتائج املشروعات التجريبية اليت جيري تنفيذها حالياً بتمويل من الصندوق املتعدد األطراف 
فالدروس واملعلومات بدأت تتدفق . اًلتنفيذ بروتوكول مونتريال لن تصبح معروفة قبل سنتني تقريب

بالفعل بشأن بعض املسائل مثل احلاجة إىل التوفيق بني أموال ومصروفات املشروعات لضمان سيولة 
  .هذه املشروعات
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وال يزال استخدام السوق الطوعية لتمويل تدمري املواد املستنفدة لألوزون يف مراحله املبكرة 
ه السوق أن يلم ا وذلك نتيجة لتنوع متطلبات ومعايري التأهيل وليس من اليسري على من مل خيرب هذ

ويعرب . إن الظهور مؤخراً ملثل هذه األسواق قد خلق فرصاً وإن كان قد خلق عدم يقني. للتعامل معها
البعض عن قلقه إزاء كيفية وضع ضمانات أو غري ذلك لضمان سالمة آليات هذه السوق الطوعية، 

ارسات مثل العد املزدوج، وأن حيول دون نشوء حوافز مضادة حمتملة لإلنتاج وأن يتحاشى بعض املم
وهذا جمال نشاط جديد نسبياً، وحتتاج البلدان واملشروعات أن تتعلم من جتربتها . واالجتار غري املشروع

بني إن التوافق . وميكن للمشروعات أن تبدأ اآلن بسرعة نظراً لتوافر املنهجيات واملعايري. التشغيلية
  .األسواق الطوعية للكربون مع تزايد القواعد اليت توضع على جماري النفايات هي قضية حمتملة

وميكن ألسواق الكربون أن ختلق مصدراً حمتمالً للموارد املالية الالزمة للتخلص من املواد 
ري من ويوجد كذلك الكث. ٥ من املادة ١املستنفدة لألوزون لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

أوجه عدم اليقني فيما يتعلق بالقضايا املالية والتقنية، مثل االمتثال إلجراءات التحقق، وعالقة السوق 
  .الطوعية للكربون بالسوق الرمسية للكربون

 إبدء: وتتمثل بعض الرسائل الرئيسية املستقاة من العروض اليت قدمتها املرافق التجارية يف اآليت
مشروعاً صغرياً وانتقل خطوة خطوة كلما ازدادت اخلربة وبصورة تدرجيية؛ واحبث مسألة ما إذا كانت 
احلوافز على األرض لالسترجاع وإعادة التدوير هي مسألة مهمة؛ وهل خلق اقتصاديات احلجم الكبري 

ل هذه املسألة جذابة يضاف إىل ذلك، إنه من املهم حبث اخليارات اليت جتع. هلا فائدة يف األجل الطويل
خلاص، لكي يشارك يف متويل تدمري املواد املستنفدة لألوزون، وأن للحكومات دوراً يف وضع اللقطاع 

  .أطر وطنية ملساعدة القطاع اخلاص على االستفادة من الفرص املتاحة
عض ويستشف من العروض اليت قدمتها أمانتا النهج االستراتيجي ومرفق البيئة العاملية، أن ب

املوضوعات الرئيسية قد نشأت بشأن الفرص املتاحة أمام املشروعات اليت تدمج العديد من املوضوعات 
. وتستجيب للعديد والعديد من االحتياجات) مثل النهج االستراتيجي وتدمري املواد املستنفدة لألوزون(

أن حتقق مزايا من زاوية مجع ميكن ) مثل برامج استبدال الثالجات(وهكذا، فإن األنشطة املوفرة للطاقة 
املواد املستنفدة لألوزون وفلزات النفايات، كما أن األنشطة املتعلقة بتدمري امللوثات العضوية الثابتة 

ويف احلقيقة، أن بعض . ميكن تنظيمها حيث تشمل استعراض فرص تدمري املواد املستنفدة لألوزون
سريعة للنهج االستراتيجي، ومرفق البيئة العاملية جيري املشروعات اليت متول من خالل برنامج البداية ال
وتشري أمانة مرفق البيئة العاملية إىل أن الوقت قد حان . استكشاف هذه العناصر احملددة اآلن بالفعل

لبحث النهج املتكاملة للمشروعات اليت تتم يف إطار مرفق البيئة العاملية وذلك يف الوقت الذي تبدأ فيه 
 أي املشروعات ترغب يف توفري التمويل هلا أثناء فترة التجديد اخلامس للموارد لدى مرفق البلدان حبث
  .البيئة العاملية

هناك بعض القلق بشأن طول املدة املطلوبة لتطوير املشروع يف إطار مرفق البيئة العاملية والبنك 
بيد أن هذه . شكل فوريالدويل نظراً ألن هناك حاجة لتدمري مصارف املواد املستنفدة لألوزون ب
  .املنظمات أوضحت أن إجراءات املوافقة لديها تتقلص مع اكتساا اخلربة
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إضافةً إىل ذلك فإن البلدان اليت تستهلك كميات متوسطة وقليلة لديها قدرة أقل مقارنةً 
 واملؤسسية د املستنفدة لألوزون بنجاح ألا ال متلك املوارد املاليةبغريها على صعيد التخلص من املوا

واخلربة أو املخزون من املواد املستنفدة لألوزون الضروري إلنشاء برامج على املستوى الوطين أو 
ولذلك قد حتتاج هذه البلدان لتجميع  .للمشاركة يف األنشطة الدولية لتدمري املواد املستنفدة لألوزون

وقد أثري . ء اقتصادات حجم كافيةاملواد املستنفدة لألوزون أو لبعض املساعدة اخلاصة من أجل إنشا
  .يف هذا السياق مفهوم النهوج اإلقليمية

ومن األمثلة القليلة . ويقدم البنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بعض الفرص احملتملة
 الفوائد املناخية يف وقت مبكر، الية أو إعطائها قيمة نقدية جلينعلى ذلك زيادة أموال املاحنني احل

طاء قيمة نقدية للوعود املتعلقة مبسالك التمويل الطويل األجل لتيسري احلصول على متويل إضايف يف وإع
وقت مبكر، واالجتاه صوب نهج أكثر نظامية إلظهار قدرة مرفق املواد املستنفدة لألوزون على البقاء 

خالل استخدام سوق بوصفه مقدمة للموافقة احملتملة على اعتمادات املواد املستنفدة لألوزون من 
إن دور املرفق اخلاص . بيد أن هذه األنشطة حتتاج إىل دعم احلكومات لتتمكن من االستمرار. االمتثال

يف إطار الصندوق املتعدد األطراف التابع لربوتوكول مونتريال هو إحدى املسائل اليت ستنظر فيها 
ل املفتوح العضوية يف وقت الحق من احلكومات بتفصيل أكثر خالل االجتماع الثالثني للفريق العام

  .األسبوع
فايات وزون يف السياسات الوطنية للتخلص من النأنشطة تدمري املواد املستنفدة لألوميكن دمج 

ية لدى القطاع اخلاص ويساعد يف ربط هذه األنشطة باجلهود الوطنية القائمة مما سيقوي اإلرادة السياس
الوطنية وحتسني قدرا على جذب األموال والتعاون مع اهليئات للحصول على احلد األعلى من املوارد 

  . األخرى واحلكومات على املستوى الدويل
  :الل فترة انعقاد احللقة الدراسيةوفيما يتعلق باإلجراءات احملددة، فقد أثريت النقاط التالية خ

كربون المت مناقشة مسألة املرفق بوصفه وسيلة للمساعدة يف حتسني املشاريع يف سوق  •
 االختيارية؛

طريق أو معايري واضحة ملساعدة البلدان اليت تستهلك كميات اقترح وضع خارطة  •
متوسطة ومنخفضة على املشاركة يف سوق الكربون االختيارية وسائر أطر العمل الدولية، 

وميكن إعطاء قيمة نقدية ألموال املاحنني املقدمة . مع األخذ يف االعتبار ظروفها اخلاصة
من الفوائد ندوق املتعدد األطراف لدعم املشاريع من أجل احلصول على احلد األعلى للص

 ؛املناخية اليت تنتجها

ميكن للمؤسسات التابعة لربوتوكول مونتريال تيسري تبادل املعلومات بشأن خيارات  •
التخلص من املواد املستنفدة لألوزون وتشجيع البلدان على وضع استراتيجيات وطنية أو 

مية للتعامل مع نفايات املواد املستنفدة لألوزون، مع األخذ يف االعتبار احلاجة إىل إقلي
 .العمل بسرعة



UNEP/OzL.Pro/WG.1/30/6 

5 

 أمانة األوزون لتحضريها املتميز للحلقة الدراسية وكل يشكرواويود الرؤساء املشاركني أن 
  .كهم الباقني يف خربام ومعارفهماملقدمني على كرمهم وإشرا

___________  


