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حلقة عمل عن إدارة مصارف املواد املستنفدة لطبقة 

  وأثر ذلك بالنسبة لتغري املناخ األوزون وتدمريها
 ٢٠٠٩يوليه / متوز١٣، جنيف

   األمانة عن اإلدارة السليمة بيئياً ملصارف املواد املستنفذة لطبقة األوزونتقرير من

  )١(ملخص تنفيذي

  مذكرة من األمانة
 خلفية

على ) بروتوكول مونتريال(أدى بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون   - ١
 يف ٩٧واد املستنفدة لطبقة األوزون بأكثر من مدى العشرين عاماً املاضية إىل خفض إنتاج واستهالك امل

ونظراً ألن معظم املواد املستنفدة لطبقة األوزون من الغازات .  التارخيية خلط األساستاملائة من املستويا
 مليار طن من مكافئات ثاين أكسيد الكربون، ١١ أيضاً من لاملسببة لالحترار العاملي، ختلص الربوتوكو

  . يف جهود مكافحة تغري املناخةكبريل مسامهة ما شكوهو 

ويف حني أدى الربوتوكول إىل خفض إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لطبقة األوزون، كانت   - ٢
هذه املواد تستخدم من الناحية التارخيية يف أنواع خمتلفة من التطبيقات مثل معدات التربيد ومكافحة 

 عن هذا، حتتفظ شركات وبلدان وفضالً. ت احلاضراحلرائق ومنتجات الرغاوى املستخدمة يف الوق
                                                        

يف الوثيقة زية فقط  اإلجنلير باللغةصادمل لألمانة اللتقرير الكاجوع إىل اميكن الر  )١(
UNEP/OzL.Pro/Workshop.3/2/Add.1. لعلم ة  املتحدة الرمسيبلغات األممص التنفيذي ذا امللخوقد أعد ه

  .طرافاأل
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استعيدت أو تلوثت كثرية مبخزونات خمتلفة من املواد املستنفدة لطبقة األوزون اليت مل تستغل أو اليت مت 
وهذه املخزونات، إىل جانب الكمية اإلمجالية من املواد اليت حتتوى عليها املعدات . أو صودرت

وال تدخل ". مصارف املواد املستنفذة لطبقة األوزون" يشار إليها باسم واملنتجات واملخزونات القائمة
هذه املصارف ضمن نطاق الربوتوكول، ونظراً لعدم وجود تشريعات أو حوافز، فمن احملتمل أن 

ويف هذا السياق، .  بالنسبة لطبقة األوزون وتغري املناخهانتائجو يتم التخلص منها دون مباالة بتتسرب أ
، الذي طالب جبملة أمور من بينها إعداد هذه ٢٠/٧ قررطراف يف بروتوكول مونتريال املاعتمدت األ

  ).مصارف املواد(الدراسة عن فرص التمويل لتدمري مصارف املواد املستنفدة لطبقة األوزون 

  هيكل التقرير  -ألف 
 مصارف املواد املستنفدة الفصل األول يقدم خلفية عن مسألة. التقرير إىل مخسة فصولينقسم   - ٣

ويقدم الفصل الثاين، وهو جوهر التقرير، . لطبقة األوزون ويتضمن عرضاً خمتصراً عن أسواق الكربون
ويتناول الفصل الثالث املشاورات بني أمانة . عرضاً عاماً لفرص التمويل احملددة لتدمري مصارف املواد

، واتفاقية )النهج االستراتيجي(لية للمواد الكيميائية األوزون وأمانات النهج االستراتيجي لإلدارة الدو
، واتفاقية )اتفاقية بازل(بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود 

، واتفاقية روتردام لتطبيق إجراء املوافقة )اتفاقية استكهومل(استكهومل املتعلقة باملواد العضوية الثابتة 
اتفاقية  (ة على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة يف التجارة الدولياملسبقة عن علم

، والتجميع، حيتمل أن تقوم به أنشطة االستعادةويتضمن الفصل الرابع عرضاً للدور الذي ). روتردام
 عرضاً ويقدم الفصل األخري. والتخزين، والنقل، والتدمري والدعم يف بعض التدخالت احملددة للقطاعات

ويتضمن املرفق األول قائمة . ات األطراف املتعلقة بالتدمري ومعلومات عن مرافق التدمريقررعاماً مل
 لتدمري املواد املستنفدة لطبقة األوزون، يف حني يتضمن املرفق الثاين خريطة ةبالتكنولوجيات املعتمد

 الفينيل املتعدد  األوزون ومركبات ثنائيدة لطبقةوجدوالً للمرافق احملددة عاملياً لتدمري املواد املستنف
  .الكلور

  سألة واملنافع احملتملة من اإلجراءاتحجم امل  -باء 
 ٢٠٠٥جاء يف تقرير أعده فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي كملحق للتقرير اخلاص عام   - ٤

االقتصادي وتكنولوجي الذي أعده كل من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وفريق التقييم ال
 مليون ٣,٧٨  يف املصارف كان هناك٢٠٠٢عن محاية طبقة األوزون ونظام املناخ العاملي أنه يف عام 

 مرة عن إمجايل االستهالك ٥٥، وهي كمية تزيد  استنفاد طبقة األوزونطن من املواد القادرة على
 إجراءات فإن طاقة استرتاف األوزون يف وأعلن التقرير التكميلي أنه ما مل تتخذ. ٢٠٠٧العاملي يف عام 

ويف حني تعد طاقة استرتاف األوزون . ٢٠١٥املصارف ستنخفض بأكثر من النصف حبلول عام 
حرجة بشكل واضح، فإا ليست ذات معىن كبري يف سياق التدمري واخلطوات اليت تؤدى إىل التدمري 

، حيث أن ما جيب معاجلته هو يف الواقع )ىاالستعادة، والتجميع، والتخزين، والنقل، ضمن أمور أخر(
ويف هذا الصدد، . كمية مادية من املواد املستنفدة لطبقة األوزون اليت جيب إزالتها وختزينها مث تدمريها
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 مليون طن ٤,٧٨ مليون طن و٥,٢٥ يبلغ ٢٠١٥ و٢٠٠٢فإن احلجم املقدر للمصارف يف عامي 
 كانت لديها طاقة لالحترار العاملي تبلغ ٢٠٠٢ف يف عام وقدر التقرير أيضاً أن املصار. على الترتيب

 مليار طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، وأن ثلث هذه الكمية كان سيتسرب حبلول عام ٢٠,١٢٨
  . لوال اإلجراءات اليت اختذت٢٠١٥
 ، جاء يف٥ من املادة ١ لدى األطراف اليت تعمل يف إطار الفقرة  مبصارف املوادوفيما يتعلق  - ٥

 ٢٠٠٦تنفيذ بروتوكول مونتريال يف عام أعد للصندوق املتعدد األطراف ل ،تقرير للخرباء
)UNEP.OzL.Pro/ExCom/48/42 ( ية  الكلورنوالكرب  ستكون مصارف مركبات٢٠١٠أنه يف عام

ولكن عند النظر يف هذا الرقم، من املفيد .  طن٥١٥ ٠٠٠ اليت ميكن الوصول إليها يف حدود ةيفلور
كميات املستعادة يف مشاريع موهلا الصندوق حىت اآلن كانت أقل بكثري من الكميات مالحظة أن ال

 طناً من ٤ ٢٧٥وعلى سبيل املثال، وجد التقرير أن من بني . اليت كان من املعتقد أنه ميكن استعادا
  من١ بلداً تعمل يف إطار الفقرة ١١ة يف خدمات التربيد يف املستغل ةيفلورية  الكلورنوالكربركبات م

وهلذا تشري التجربة إىل أن اختاذ إجراء معزز يف هذا اال ينطوي .  طناً فقط٢٣ متت استعادة ،٥املادة 
وتشري أيضاً إىل أن هناك حاجة للتفكري بعناية يف احلوافز املطلوبة . على حتديات وفرص على حد سواء

ية املواد املستنفدة لطبقة األوزون وأخرياً، تشري البيانات اليت تبني حجم كم. لتشجيع االستعادة القوية
  .اليت ستفقد يف السنوات القادمة إىل استصواب اختاذ إجراء عاجل

  املواد املستنفذة لطبقة األوزونمعلومات أولية عن سوق الكربون وعالقتها بإدارة مصارف   -جيم 
 املناخ برناجماً ارية بشأن تغريعاهدة األمم املتحدة اإلطيستخدم بروتوكول كيوتو امللحق مب  - ٦

ويف . ملستويات التبادل حيدد املستوى املسموح به من االنبعاثات لكل بلد من البلدان األطراف املتقدمة
معظم احلاالت، توزع هذه األطراف املستويات اخلاصة ا على مصادر انبعاث معينة وتقرر أنه ليس 

 عن هذا، حيدد وفضالً. أرصدة لالنبعاثاتيف استطاعة أحد إطالق مواد مستنفدة لطبقة األوزون بدون 
الربوتوكول آليات للتبادل قائمة على األسواق ومصممة لتمكني مصادر االنبعاث من تبادل أو بيع 

ونظراً ألن تكلفة حتقيق التخفيضات تتفاوت كثرياً بني مصادر . حقوق إطالق االنبعاثات الفائضة
  .كن أن تسهل االمتثال بتكلفة أقل مياتاالنبعاث، فإن تبادل حقوق إطالق االنبعاث

 ومتكن من التبادل اتوأنشأ بروتوكول كيوتو آليات لتسهيل تبادل حقوق إطالق االنبعاث  - ٧
وأنشأ الربوتوكول أيضاً آلية التنمية النظيفة، .  يف اجتاه حتقيق االمتثالاتالدويل حلقوق إطالق االنبعاث

 يف أرصدة االنبعاثات من أجل حتقيق تصول على ختفيضااليت متكن كيانات البلدان املتقدمة من احل
وعلى الرغم من فوائد تدمري املواد . ختفيضات عن طريق مشاريع التخفيض املؤهلة يف البلدان النامية

املستنفدة لطبقة األوزون من حيث االحترار العاملي، فإن آلية التنمية النظيفة ال ختصص له أرصدة 
 راريباس احلتالحالك أن بروتوكول كيوتو يركز على انبعاثات غازات ومن بني أسباب ذ. كربونية

 عن هذا، حيدد بروتوكول كيوتو خطوط أساس وفضالً. اليت ال تدخل يف نطاق بروتوكول مونتريال
وعلى الرغم من أمهية . وأرقاماً مستهدفة للغازات اليت ال تشتمل على مواد مستنفدة لطبقة األوزون

كول كيوتو اليت تغطي آلية التنمية النظيفة ال تشري إىل الغازات اليت ال هذه العوامل، فإن أحكام بروتو



UNEP/OzL.Pro/Workshop.3/2 

4 

 من ذلك ببساطة إىل أنشطة تؤدى إىل منافع تدخل ضمن نطاق بروتوكول مونتريال، وتشري بدالً
حقيقية وقابلة للقياس وطويلة األجل تتعلق بالتخفيف من أثر تغري املناخ، وهي صيغة تشمل تدمري املواد 

ورغم هذا، فإن األطراف يف بروتوكول كيوتو هم وحدهم الذين ميكنهم . ة لطبقة األوزوناملستنفد
 ما مل تقرر األطراف يف الربوتوكول صراحة غري ذلك، ،تفسري الربوتوكول بصورة قاطعة، ويبدو أنه

  .لنظيفةلن يكون تدمري املواد املستنفدة لطبقة األوزون مؤهالً لتبادل األرصدة مبوجب آلية التنمية اف
ويف حني صممت آلية التنمية النظيفة والغالبية الكربى من أسواق الكربون لدعم االمتثال   - ٨

لربوتوكول كيوتو، تتضمن أسواق الكربون بعض اجلهود الطوعية لتوضيح أمور من قبيل املسؤولية 
ل تدمري املواد ويستطلع التقرير هذه اجلهود بوصفها مصادر حمتملة لتموي. العامة أو حياد الكربون
  .املستنفدة لطبقة األوزون

 وفرص ،ويقدم الفصل الثاين نظرة عامة عن املشاورات بني أمانة األوزون والكيانات املختلفة  - ٩
وكانت املشاورات . اليت مت حتديدها أثناء تلك املشاوراتاملواد املستنفدة لطبقة األوزون التمويل لتدمري 

نظراً ألن معظم الكيانات ليس يف مقدورها البت يف طرائق ، رعلى شكل جلسات لشحذ األفكا
وإذا كانت األطراف تود متابعة أي من الفرص اليت نوقشت، فإا . التمويل دون موافقة جمالس إدارا

  .قد تود النظر يف طبيعة اإلجراء املناسب

  املشاورات مع الكيانات الدولية  - أوالً
  يذ بروتوكول مونتريالالصندوق املتعدد األطراف لتنف  -ألف 

وفيما يتعلق بإدارة . كان الصندوق املتعدد األطراف ضرورياً لنجاح بروتوكول مونتريال  - ١٠
وتدمري مصارف املواد املستنفدة لطبقة األوزون، يستند تفويض الصندوق إىل إجراءات خمتلفة اختذا 

 نشاء الصندوق املتعدد األطرافوعلى وجه التحديد، بينما عدلت األطراف الربوتوكول إل. األطراف
، وافقت األطراف على قائمة إرشادية بالتكاليف اإلضافية، واليت "بتمكني االمتثال"تفويض يقضى ب

تكلفة جتميع وإدارة وتدوير وتدمري املواد املستنفدة لطبقة " اليت تشري إىل ‘٢’ )ج(تتضمن النقطة 
 الذي طالب األطراف ٤/١١ قرر بذلك أيضاً املويرتبط". األوزون إذا كانت جمدية من حيث التكلفة

 من الربوتوكول، إىل جانب ١٠ احلصول على تكنولوجيات التدمري املعتمدة ونقلها وفقاً للمادة ريبتيس"
 من الربوتوكول بالنسبة لألطراف اليت تعمل يف إطار ١٠احلكم اخلاص بالدعم املايل مبوجب املادة 

الذي تضمن أموراً من  ٢٠/٧ قررترة األخرية، اعتمدت األطراف املويف الف". ٥ من املادة ١الفقرة 
للنظر على وجه االستعجال يف بدء مشاريع جتريبية ميكن أن تغطي جتميع  "بينها توجيه اللجنة التنفيذية

  ".املواد املستنفذة لطبقة األوزون، ونقلها، وختزينها، وتدمريها
: تعدد األطراف يف هذا اال يف سياق ثالث طرائقالتقرير عمل الصندوق املويستعرض   - ١١

  .اصقليدية؛ وإمكانية استخدام مرفق خاملشاريع التجريبية اليت طلب منه اعتمادها؛ ومتويل املشاريع الت
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  املشاريع التجريبية  - ١
مارس / وافقت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها السابع واخلمسني يف آذار٢٠/٧ مقرراستجابة لل  - ١٢

، على جمموعة أولية من ست طلبات إلعداد مشاريع تدمري املواد املستنفدة لطبقة األوزون ٢٠٠٩
وبالنسبة للطلبات املعتمدة، . وطلبت إعداد مبادئ توجيهية لتوجيه األعمال األخرى يف هذا اال
يها إلعداد  متت املوافقة علاليتستعمل الوكاالت املنفذة ذات الصلة التابعة للصندوق مع البلدان 

مقترحات املشاريع الرمسية اليت تقدم تفاصيل عن مسائل من قبيل كيفية البدء بتدمري املواد املستنفدة 
ومن املتوقع أن تستغرق هذه العملية من ستة أشهر إىل عام . لطبقة األوزون وكم يتكلف هذا اجلهد

وعلى .  اللجنة للموافقة عليهاوبعد ذلك ستعاد املقترحات النهائية للمشاريع التجريبية إىل. واحد
ليت وافقت عليها اللجنة يف افتراض إطار زمين للتنفيذ مدته عامان، فإن طلبات إعداد املشاريع ا

  . ٢٠١٢ أو يف أوائل عام ٢٠١١مارس قد ال حتقق التدمري الفعلي حىت أواخر عام /آذار

  متويل املشاريع التقليدية  - ٢
ريع التجريبية، يتمثل أحد اخليارات للتعامل مع مصارف املواد باإلضافة إىل متويل املشا  - ١٣

. هلا كتكلفة إضافية معتمدة مع مثل هذه املشاريع ومتوتعامل األطرافتاملستنفدة لطبقة األوزون يف أن 
ويف حني أن األطراف وحدها ميكنها تفسري الربوتوكول، فقد ترغب يف اعتبار أن التفويضات احلالية 

 املذكور أعاله يقدمان تربيراً كافياً إلدراج متويل تدمري املواد املستنفدة ٤/١١ قرراملوادية للقائمة اإلرش
ونظراً للغة املستخدمة يف . لطبقة األوزون ضمن إطار التمويل التقليدي للصندوق املتعدد األطراف

و األطراف عن القائمة اإلرشادية، فإن مثل هذا االعتبار ميكن أن يتضمن حبث اللجنة التنفيذية أ
مكونات املصارف اليت يعترب تدمريها اآلن جمدياً من حيث التكلفة مث تقرير اللجنة التنفيذية للتكاليف 

وإذا اختري هذا الطريق، فمن املمكن . اإلضافية املتفق عليها لألنشطة املتعلقة بإدارة املصارف وتدمريها
شاريع إلطار الذي نوقش أعاله بالنسبة للماملضي يف تنفيذ مشاريع إضافية يف إطار زمين مماثل ل

لتمكني االمتثال مع الفقرات  (١٠ إذا انتهت األطراف إىل أن تفويض الصندوق يف املادة أما. التجريبية
سيتطلب تغيرياً كبرياً يف الربوتوكول مثل إجراء تعديل قبل أن يتمكن ) ٢ألف إىل هاء من املادة 

صارف املواد املستنفدة لطبقة األوزون، فإن هذا سيتطلب وقتاً الصندوق من متويل مشاريع تتعلق مب
أطول لبدء املشاريع، حيث أن التجربة أظهرت أن بدء نفاذ التعديالت للربوتوكول يستغرق عادة عدة 

  .سنوات

  املرفق اخلاص  - ٣
فكرة إنشاء مرفق خاص يف إطار الصندوق املتعدد  ٢٠٠٨ناقشت اللجنة التنفيذية يف عام   - ١٤

 مليون دوالر أمريكي الذي سدد ١,٢األطراف لتمويل املنافع املشتركة للمناخ، عندما قررت أن مبلغ 
للصندوق من مشروع قرض تساهلي سابق ينبغي اعتباره دخالً إضافياً ميكن استخدامه يف إنشاء مرفق 

 اجتماعها السابع ، قررت اللجنة أن تنظر يفقررواستكماالً هلذا امل. خاص لتقدمي دعم إضايف للمشاريع
واخلمسني يف إنشاء مرفق لتحقيق دخل إضايف من القروض ومصادر أخرى واالستخدامات احملتملة 
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 السابق، تضمن مقرر مليون دوالر أمريكي، وكمتابعة لل١,٢وفيما يتعلق مببلغ الـ . لتلك األموال
امهات تقرير الصندوق إىل اللجنة يف اجتماعها السابع واخلمسني عن حالة املس

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/3 ( ا متاحةتلك األموال باعتبارها إيرادات إضافية، وهو ما يعين أ
  . اللجنة فيما يتعلق باستخدامها يف املرفقمقررلتمويل مشاريع غري حمددة يف انتظار 

وفيما يتعلق بغرض املرفق اخلاص، اقترحت وثيقة قدمت إىل االجتماع السابع واخلمسني   - ١٥
أنه ميكن أن ميثل متويالً إضافياً لتمويل التكاليف اإلضافية غري ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/64(لجنة ل

. املعتمدة املرتبطة مبنافع بيئية إضافية ليست مطلوبة لالمتثال لربوتوكول مونتريال، مثل املنافع املناخية
أجل وضع منهجيات لتعبئة األموال وناقشت اللجنة أيضاً استخدام املرفق لتمويل مشاريع جتريبية، من 

الحتفاظ باألموال امعة من مصادر عامة وخاصة خارجية، وإقامة عالقات  مصادر أخرى، وامن
وستستمر . أوثق مع كيانات متويل أخرى، والتماس واستيعاب وإدارة أرصدة من أسواق الكربون

  .ورقة ستعدها أمانة الصندوقاملناقشات املتصلة بذلك يف االجتماع القادم للجنة بناًء على 

  مرفق البيئة العاملية  -باء 
 وأصبح منذ ذلك الوقت اآللية املالية لعدة اتفاقات ١٩٩١بدأ مرفق البيئة العملية عمله يف عام   - ١٦

 اخلاصة قوهناك فرص متويل حمتملة يف هذا السياق توجد يف جماالت التنسي. بيئية متعددة األطراف
  .ية من أجل األوزون، واملناخ، وإدارة املواد الكيميائيةمبرفق البيئة العامل

  األوزون  - ١
هو مساعدة ... هدف املرفق "تنص آخر التوجيهات االستراتيجية ملرفق البيئة العاملية على أن   - ١٧

ق البلدان على التخلص التدرجيي من استهالك وإنتاج املواد اليت لديها طاقة استنفاذ األوزون ومنع انطال
داول التخلص التدرجيي يف بروتوكول مونتريال، مع متكني التكنولوجيات ذه املواد وفقاً اللتزاماا جبه

سيسهم املرفق أيضاً بشكل ... ونتيجة لذلك .  املنخفضةرارياس احلبتالحاواملمارسات البديلة لغازات 
 التوجيه العام إىل وعند ترمجة هذا". عام يف تطوير القدرة من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

توجيه عملي، ركز املرفق اهتمامه من الناحية التارخيية على تقدمي املساعدة للبلدان اليت متر اقتصاداا 
غري أن املرفق مكلف بتمويل أنشطة من النوع الذي ال يشمله الصندوق املتعدد . مبرحلة انتقال

 هذا الصدد، أشارت التوجيهات ويف. األطراف وإن كانت تتسق مع أهداف بروتوكول مونتريال
مبرونة االستجابة لتطورات السياسات يف إطار بروتوكول "االستراتيجية للمرفق إىل أن املرفق احتفظ 

  ".مونتريال، مثالً فيما يتعلق بتدمري املواد غري املرغوبة اليت تنطوي على طاقة استنفاد األوزون
وتشمل هذه العملية اليت من املتوقع أن تنتهي يف . لقادمةواملرفق يف سبيله اآلن ملناقشة تغذيته ا  - ١٨

وإذا .  استعراض االستراتيجية احلالية ال تركيز األوزون وخمصصاً مقترحاً للتمويل٢٠١٠أوائل عام 
أي من جانب البلدان اليت متر اقتصاداا (رغبت األطراف يف أن يقوم املرفق بدعم إما اجلهود العريضة 

من ) أي البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال فقط(أو اجلهود األضيق )  والبلدان الناميةمبرحلة انتقال
أجل أنشطة إدارة املواد املستنفدة لطبقة األوزون وتدمريها، فينبغي هلا إثارة هذه املسألة عن طريق 
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جية القائمة، سيبدو من ويف الوقت نفسه، وعلى ضوء التوجيهات االستراتي. ممثليها يف مناقشات التغذية
املمكن أن يقبل املرفق مقترحات أولية ملشاريع تدمري املواد املستنفدة لطبقة األوزون، واليت تتوقف 

  .املوافقة عليها على توافر أموال املرفق واستعداده

  تغري املناخ  - ٢
عملية حتويل األسواق يركز برنامج تغري املناخ اخلاص مبرفق البيئة العاملية على أنشطة لتحفيز   - ١٩

من التركيز على مشاريع ، بدالً س احلراريالحتباا يف انبعاثات غازات لوحتقيق ختفيضات طويلة األج
وعلى هذا، فإن جمال تركيز تغري املناخ تضمن نافذة لتمويل تدابري االستجابة . ض االنبعاثاتفردية خلف

التكلفة يف انبعاثات غازات القصرية األجل لتحقيق ختفيضات يف األجل القريب وجمدية من حيث 
ومن املمكن إعادة تنشيط هذه النافذة لتحقيق منافع مناخية عن طريق تدمري املواد . اريرباس احلتالحا

وإذا رغبت األطراف يف أن يستخدم املرفق هذه النافذة يف تدمري املواد . املستنفدة لطبقة األوزون
  . املستنفدة لطبقة األوزون، فينبغي عليها إبالغه بذلك

 معدات التربيد القدمية اليت  عناالستعاضةاملناخ أيضاً ويشمل عمل املرفق يف جمال تغري   - ٢٠
ومن املمكن زيادة مشاريع . تنقصها الكفاءة بنماذج جديدة أكثر كفاءة من حيث استخدام الطاقة

. عدات القدميةاملرفق املعتمدة بالفعل لتشمل تدمري املواد املستنفدة لطبقة األوزون اليت استعيدت من امل
وقد ترغب . كما أن املشاريع اجلديدة من هذا النوع ميكن أن تشمل مثل هذه املكونات من البداية

  .األطراف يف إثارة هذه املسألة مع املرفق

  امللوثات العضوية الثابتة  - ٣
 مبرحلة انتقال يقدم مرفق البيئة العاملية املساعدة للبلدان النامية وللبلدان اليت متر اقتصاداا  - ٢١

وتتناول معظم املشاريع التخلص . إلجناز خطط التنفيذ الوطنية اخلاصة ا يف إطار اتفاقية استكهومل
التدرجيي والنهائي من امللوثات العضوية الثابتة، ونفايات امللوثات العضوية الثابتة، والنفايات اليت حتتوى 

 اخلارج لغرض التخلص وإقامة بنية أساسية لتجميع على ملوثات عضوية ثابتة وتشمل اإلزالة والنقل إىل
وإمكانيات . نفايات امللوثات العضوية الثابتة، وختزينها بصورة مؤقتة، والتخلص منها يف بعض احلاالت

التآزر عالية للغاية يف هذا اال وقد تضمن أحد مشاريع مرفق البيئة العاملية استقصاًء عن التخلص من 
وكذلك (ومن حيث إمكانية القيام مبزيد من اجلهود، يستطيع املرفق . طبقة األوزوناملواد املستنفدة ل

تشجيع البلدان الشريكة على إجياد فرص إلقامة روابط بني األنشطة ذات ) الصندوق املتعدد األطراف
 على إدراج أدلة على أن مثل هذه الفرص قد استكشفت توميكن أيضاً تشجيع الوكاال. ةالصل

  .يلي للموافقة على املشاريعكمعيار تشغ
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  البنك الدويل  -جيم 
نوقشت مع البنك الدويل ثالث فرص حمتملة ال ترتبط بالصندوق املتعدد األطراف لتدمري   - ٢٢

وجرى حبث مثل هذه . فتم أوالّ حبث إقامة صناديق استئمانية للماحنني. املواد املستنفدة لطبقة األوزون
وتوجد لدى البنك يف الوقت احلاضر . ارد اخلاصة بالبنك الدويلالصناديق بصورة منفصلة عن املو

ومن ناحية نظرية، ميكن للجهات . صناديق استئمانية خاصة باملاحنني مع مكونات بيئية من عدة بلدان
املاحنة ذات الصلة العمل مع البنك واملتلقني احملتملني واملوافقة على استخدام األموال املعنية لدعم 

، مت حبث جتربة البنك يف تعبئة موارد اجلهات املاحنة ثانياً.  املواد املستنفدة لطبقة األوزونمشاريع تدمري
 مليون ٢٧د بلغت قيمته ا النوع من الدعم يف السابق يف جهوقد استخدم هذ. لتلبية احتياجات معينة

وميكن تكرار هذا . يدوالر لبحث إغالق مرافق إنتاج املواد املستنفدة لطبقة األوزون يف االحتاد الروس
وأخرياً، يستطيع البنك أن يعمل من خالل . املثل عند تناول مسألة تدمري املواد املستنفدة لطبقة األوزون

وعلى وجه . أسلوب عمله املعتاد إلدماج املسائل املتعلقة بتدمري املواد املستنفدة لطبقة األوزون
 تدمري املواد املستنفدة لطبقة األوزون يف  القطري، يستطيع البنك إدراجىالتحديد، وعلى املستو

استراتيجياته اخلاصة باملساعدة القطرية ويستطيع أن يعمل مع بلدانه العميلة إلدماج مسائل إدارة املواد 
وميكن تنفيذ هذا اخليار عن طريق إجراء . الكيميائية يف ورقاا اخلاصة باستراتيجية احلد من الفقر

  . ه العميلة، مع تشجيع من األطراف يف الربوتوكول أو بدون هذا التشجيعمناقشات بني البنك وبلدان

  والصندوق االستراتيجي للمناخصندوق التكنولوجيا النظيفة :  املناخ يف جمالستثمارالصناديق ا
تتضمن خطة عمل بايل اليت اعتمدت يف الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم   - ٢٣

طارية بشأن تغري املناخ مطالبة بالتعزيز الشامل للدور احلفاز لنظام االتفاقية عن طريق مجلة املتحدة اإل
. أمور من بينها تشجيع األجهزة املتعددة األطراف لدعم التكيف والتخفيف بطريقة متسقة ومترابطة

 يف جمال ستثماراللصندوقني "واستجابة لذلك، عمل البنك الدويل مع مصارف التنمية اإلقليمية إلنشاء 
 أن يتمكنا من سد فجوة التمويل املباشرة انتظاراً للتوصل إىل اتفاق ائي بشأن مستقبل يأمل يف" املناخ

ومل تتمكن أمانة األوزون من االلتقاء بأمانة صندوق . نظام تغري املناخ اجلاري مناقشته يف إطار االتفاقية
وهلذا، ال يتضمن التقرير سوى معلومات أساسية عن . التقرير املناخ قبل االنتهاء من  يف جمالستثماراال

  . توافرها يف إضافة هلذا التقريروستقدم أي معلومات جديدة عند. الصندوقني

   لربنامج األمم املتحدة اإلمنائيمرفق الكربون التابع  -دال 
ني للجنة التنفيذية عن قدم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عرضاً يف االجتماع السابع واخلمس  - ٢٤

يع اخلاصة باملواد املستنفذة لطبقة ملشاروة والضعف يف دعم متويل الكربون من أجل امظاهر الق
وعموماً، أوضح العرض أن متويل الكربون مالئم كمصدر متويل ملشاريع تدمري املواد . األوزون

املستنفدة لطبقة األوزون ولكن سيلزم اتباع ج مدروس وتدرجيي لتعزيز املصداقية وإرسال إشارات 
إلمنائي أن إجياد مصدر أويل لتمويل الكربون ميكن أن واقترح برنامج األمم املتحدة ا. مالئمة إىل السوق

 أن ميول املشاريع األوىل لتدمري ، مع إطار رقابة مصاحب على صندوق، يستطيع،اًيكون منوذجاً قائم
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املواد املستنفذة لطبقة األوزون على أساس توجهه التكلفة، وبطريقة مماثلة لتمويل أنشطة املنح املعتادة 
ومن شأن املشاريع اليت تدخل ضمن هذا النموذج أن تلتزم . ق املتعدد األطرافاليت يدعمها الصندو

. باملنهجيات املعتمدة وحتدد تأثريها املناخي عن طريق حتقيق أرصدة للمواد املستنفدة لطبقة األوزون
وميكن أن تتوىل هذا الصندوق أجهزة بروتوكول مونتريال، وقد تكون أمانة الصندوق املتعدد 

وعن طريق إجياد إمداد .  من بني هذه األجهزة أو بعض املنظمات األخرى ذات الصلةاألطراف،
مضمون من األرصدة بالتوازي مع فترة االلتزام الثانية اللتزام األسواق مبوجب بروتوكول مونتريال، 
وعن طريق إعطاء إشارات واضحة ومسبقة لألسواق، سيتمكن اتمع الدويل من تعديل مستوياته 

 وبذلك يكفل إجياد صلة فعالة مع أسواق ، لفترة التزام ثالثة لربوتوكول كيوتو مالئمة استعداداًبصورة
  .االلتزام وطلب كاف من هذه األسواق

  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  -هاء 
 إىل أنه بينما أتيحت تكنولوجيات) اليونيدو(أشارت منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية   - ٢٥

لتدمري املواد املستنفدة لطبقة األوزون، توجد حواجز تقنية واقتصادية وحواجز يف جمال السياسات متنع 
واملنظمة يف سعيها . البلدان النامية من إقامة وتشغيل نظم جلمع مثل هذه املواد وإدارا والتخلص منها

 العمل مع البلدان لوضع إلجياد حوافز مالية خارج نطاق الصندوق املتعدد األطراف، تتطلع إىل
تشريعات تلزم الصانعني بدفع رسم عند نقطة البيع عن التخلص من املنتجات اليت حتتوى على مواد 

وسيتم مجع رسوم التخلص هذه عند مؤسسة تابعة للحكومة . مستنفدة لطبقة األوزون يف اية األمر
واملستنفدة لطبقة األوزون والتخلص اليت ستكون مسؤولة عن تشغيل نظام جلمع املواد غري املرغوبة 

 عن هذا، تستطلع املنظمة سبالً لتعبئة أموال عن طريق استخدام أرصدة الكربون من وفضالً. منها
  . وتعمل حالياً مع خرباء لوضع منهجية واعتمادها وتسجيلها،أسواق الكربون الطوعية

  بشأن تغري املناخاإلطارية آلية التنمية النظيفة التابعة التفاقية األمم املتحدة   -واو 
استكماالً لتحقيق خفض مباشر يف االنبعاثات داخل أراضي البلدان املتقدمة، يتيح بروتوكول   - ٢٦

كيوتو هلذه البلدان املتقدمة األطراف احلصول على رصيد من أجل الوفاء بالتزاماا مبوجب الربوتوكول 
  .دان النامية من خالل آلية التنمية النظيفةعن طريق القيام بأنشطة خلفض االنبعاثات يف البل

 أنه ما مل تعرب أطراف كيوتو عن نية أخرى، وتشري املناقشات مع خمتلف الكيانات بقوة إىل  - ٢٧
. ال تبدو آلية التنمية النظيفة يف الوقت احلاضر خياراً عملياً لتمويل تدمري املواد املستنفدة لطبقة األوزون

 مسحت األطراف يف بروتوكول اكن تقدير املنافع اليت قد تتحقق بشكل عام إذوبناًء على ذلك، فإنه مي
وعلى سبيل املثال، نظراً ألن . كيوتو لآللية بإصدار أرصدة لتدمري املواد املستنفدة لطبقة األوزون

  صكا١٠ً ٧٢٠  قيمتهبلغ قادرة على إحداث احترار عاملي ت١٢ - ةيفلورية  الكلورنوالكربمركبات 
.  رصيدا١٠ً ٧٢٠ قد حيقق ١٢ - ةيفلورية  الكلورنوالكرب تركبامري طن واحد من  فإن تدم،مالياً

 نوالكرب تابركم دوالرات، فإن تدمري طن واحد من ١٠وألن القيمة احلالية للرصيد تبلغ حوايل 
وهذا مياثل تكلفة تدمري قدرها فريق التقييم .  دوالر١٠٧ ٢٠٠ ميكن أن حيقق ١٢ - ةيفلورية الكلور
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وإذا افترض، على سبيل املثال فقط، أن . ر لكل طن دوال٥ ٠٠٠التكنولوجي واالقتصادي بنحو 
 يف املائة من التكلفة اإلمجالية ألنشطة االستعادة، والتجميع، ٢٠ أو حىت ١٠التدمري يف حد ذاته ميثل 

أن ، ة التنمية النظيفة ميكن، إذا مسح هلا بذلكوالتخزين، والنقل، والتدمري، فإن األموال املتحققة من آلي
 وتوفر حافزاً هلذا ١٢ - ةيفلورية  الكلورنوالكربكاليف املتعلقة بتدمري مركبات  مجيع التتغطي
على إحداث االحترار العاملي، فإن قدرة أقل  ةيفلورية  الكلورنوالكرب مركبات ألنونظراً . النشاط

  .هذه املركبات ستحقق أمواالً أقل
كيوتو عدة سنوات، وقد يستغرق تغيري نطاق آلية التنمية النظيفة عن طريق تعديل بروتوكول   - ٢٨

.  تتخذه األطراف سيكون أسرع بكثري إذا مسح بذلكمقرريف حني أن تغيري هذا النطاق من خالل 
ها أن تقرر اإلجراء الذي سيلزم ويف حني أن من الواضح أن أطراف بروتوكول كيوتو وحدها ميكن

 أي تغيري سيتعني أن تعقبه لسماح لآللية بإصدار أرصدة لتدمري املواد املستنفدة لطبقة األوزون، فإنل
. عخطوات عديدة مستهلكة للوقت، مبا يف ذلك وضع املنهجيات ذات الصلة واملوافقة على املشاري

وأخرياً، من اجلدير . عامني على األقل بمقرروافقة على املشاريع ستتخلف عن أي وهذا يوحي بأن امل
مة نقدية إال بعد تنفيذ املشاريع املؤهلة، باملالحظة أن األرصدة ال تصدر وال ميكن أن تتحول إىل قي

  .عاريحىت ال يؤدى استخدام اآللية إىل إلغاء احلاجة لتعبئة التمويل الالزم لبدء املش

  مبادرات الكربون الطوعية  -زاي 
  سوق شيكاغو لتبادل حقوق االنبعاثات الكربونية  - ١

. موعة متنوعة من آليات السوق الطوعيةأدت اجلهود املبذولة ملواجهة تغري املناخ إىل إنشاء جم  - ٢٩
ويتم عرض أرصدة السوق الطوعية وبيعها ألسباب خمتلفة، من بينها التزامات املسؤولية االجتماعية 

وتدخل سوق شيكاغو لتبادل حقوق . العامة واالمتثال اللتزامات ال ترتبط بربوتوكول كيوتو
تطلب كيانات أعضاء لاللتزام خبفض انبعاثات غازات االنبعاثات الكربونية ضمن الفئة األخرية، ألا ت

وميكن استخدام أرصدة االنبعاثات، اليت تعرف بالصكوك املالية .  إىل مستوى معنييرارحتباس احلالا
وتضم سوق شيكاغو حىت . للكربون، من أجل حتقيق األرقام املستهدفة للخفض أو ميكن بيعها آلخرين

ويوجد .  مليون طن٦٠٠يل لالنبعاثات يزيد عن  عضو لديهم خط أساس إمجا٤٠٠اآلن أكثر من 
لدى سوق شيكاغو برنامج معتمد لتقدمي أرصدة ملشاريع معتمدة خاصة بتدمري املواد املستنفدة لطبقة 

ومل يكن التدمري يتطلب قانوناً، وال ميكن إعطاء . ٢٠١٠ و٢٠٠٧ يف الفترة ما بني عامي تنفذاألوزون 
وجيب أن يتم التدمري داخل الواليات .  كانت قيد التخلص التدرجيياليتاألرصدة إال للمواد الكيميائية 

ومن حيث الفرص، وعلى افتراض أن األرصدة اليت أصدرا سوق .  األمريكية يف مرافق معتمدةةاملتحد
شيكاغو صدرت لكل طن من مطافئ ثاين أكسيد الكربون املدمر، فإن تدمري طن واحد من مركبات 

 صكاً مالياً للكربون نظراً لقدرته على ١٠ ٧٢٠ ميكن أن يولد ١٢ - ةيفلورية  الكلورنوالكرب
 دوالر، وختصم سوق ٢,١٥ونظراً ألن القيمة احلالية للرصيد الواحد تبلغ حنو . إحداث االحترار العاملي

ية  الكلورنوالكرب يف املائة، فإن تدمري طن واحد من مركبات ٢٥شيكاغو خمصص أرصدا بنسبة 
  .  دوالرا١٧ً ٢٨٦ مبلغاً يصل إىل  ميكن أن حيقق١٢ - ةيفلور
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  رابطة معايري الكربون الطوعية  -٢
صمم هذا الربنامج لتوفري معيار عاملي وهيكل مؤسسي العتماد وتأكيد التخفيضات الطوعية   - ٣٠

، كانت الرابطة ال تقبل ٢٠٠٩أبريل /وحىت نيسان.  أو إزالتهاراريتباس احلالحاالنبعاثات غازات 
غازات بروتوكول كيوتو ولكنها تقوم بتوسيع الربنامج لتغطية تدمري املواد سوى املشاريع املتعلقة ب
 رمسياً يف ومن املتوقع أن تنتهي من وضع معايري األهلية وإدراج هذا التدمري. املستنفدة لطبقة األوزون

ويف ذلك التاريخ، ستكون الرابطة . ٢٠٠٩نشرا القادمة، واليت حيتمل أن تصدر قرب اية عام 
 اليت تستويف املعايري وتستخدم املنهجيات اليت وافقت عليها جهتا وحة لتسجيل مشاريع التدمريمفت

 وضع املشاريع ذات الصلة وتسجيلها وتنفيذها عن طريق ةوميكن من الناحية النظري. اعتماد مستقلتان
  .مؤسسات، أو كيانات وطنية، أو وكاالت، أو حىت عن طريق الصندوق املتعدد األطراف

  املشاورات الثنائية مع اخلرباء الوطنيني  - نياًثا
لتوسيع نطاق اخلرباء املاليني املراد التشاور معهم، اتصلت األمانة باألطراف اليت نشطت يف   - ٣١

ويرد . تدمري املواد املستنفدة لطبقة األوزون أو املشاريع الثنائية للمواد املستنفدة لطبقة األوزونمشاريع 
  .  الطرائق والفرص اليت مت حتديدهاأدناه استعراض لبعض

  خلاص بعالوات ثاين أكسيد الكربوناستخدام عائدات املزاد ا  -ألف 
 األورويب، ختصص للدول األعضاء عالوات انبعاثات يطلب ديف سياق نظام املناخ التابع لالحتا  - ٣٢

   ال يقل عن وينص التفويض التشريعي اخلاص بذلك على وجوب ختصيص ما. منها طرحها يف مزاد
ويف املناقشات اليت جرت مع املفوضية .  يف املائة من عائدات املزاد لتخفيف آثار تغري املناخ٥٠

، لوحظ أن استخدام الدول األعضاء لعائد العالوات لتمويل التخفيف ميكن أن يشمل متويل ةاألوروبي
ن حيث التطبيق الفعلي هلذه الفرصة، وم. أنشطة تدمري املواد املستنفدة لطبقة األوزون يف البلدان النامية

قد تنظر األطراف يف إثارة هذه املسألة مع البلدان اليت تعرض عالواا يف املزاد ملعرفة ما إذا كانت نسبة 
  .من األموال املتولدة ميكن استخدامها يف التدمري

  برامج مسؤولية اجلهة املنتجة  -باء 
 يف التخلص من ةخدامها لربامج مسؤولية اجلهات املنتجاسترعى بعض البلدان االهتمام إىل است  - ٣٣

 تفرض ،ويف إطار هذه الربامج. املواد املستنفدة لطبقة األوزون واملعدات احملتوية على مثل هذه املواد
، أو رسم ترخيص على مجلة الواردات من املواد املستنفدة لطبقة األوزون واملعدات احملتوية ةضريب

وميكن . تم حتصيله لوقف التشغيل وإجراء التدمري يف اية العمر النافعيالذي عليها، وخيصص املبلغ 
إدارة مثل هذه النظم كربامج طوعية من جانب املنظمات غري احلكومية أو دعمها بواسطة تشريع وطين 

، من الواضح أنه سيتعني على ةومن حيث التطبيق العملي هلذه الفرص. ميتطلب املشاركة ودفع الرسو
  .رف حبث جدوى فرض ضريبة يف سياق قوانينه اخلاصةطكل 
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  إضافة رسوم التخلص يف اية العمر النافع إىل سعر معدات التربيد اجلديدة  -جيم 
فرض بعض البلدان رسوماً على بيع معدات التربيد اليت تستخدم مواد مستنفدة لطبقة األوزون   - ٣٤

املعدات واملواد احملتوية عليها واستعادا والتخلص واستخدمت األموال املتحصلة لتغطية تكلفة جتميع 
وميكن أن تفرض هذه الرسوم من جانب احلكومات أو تقوم الصناعة بتحصيلها عن طريق برامج . منها

ويف أي من احلالتني، يدفع املستهلكون يف الواقع هذه الرسوم عندما يشترون املعدات، وبذلك . طوعية
وسيتعني حبث هذا النهج على أساس تناول . سعر شراء هذه األصنافتتم إضافة تكلفة التخلص إىل 

  .كل بلد على حدة

  املواد املستنفدة لطبقة األوزوندعم فائدة اجلهات املنتجة البديلة لتمويل تدمري   -دال 
استرعت إيطاليا االهتمام إىل جهدها الناجح لتدمري اهلالونات عن طريق توليفة من   - ٣٥

فقد عرضت اجلهة . طات الوطنية والربامج الطوعية اليت تديرها اجلهة املنتجة لبدائل اهلالوناالشترا
ونتيجة لذلك، . املنتجة جتميع وتدمري اهلالونات من املستخدمني الذين يلتزمون باستخدام بدائل اهلالون

الونات؛ وقامت إيطاليا  يف املائة من خمزوناا الوطنية من اهل٨٠ دت إيطاليا أا متكنت من استعادةوج
وقيل إن جهود تدمري مواد أخرى مستنفدة لطبقة األوزون . إما بتدمري الكميات املستعادة أو تصديرها

وهناك خيار مماثل أبلغت عنه الصني . بدون حوافز مل تكن نافعة بنفس القدر، مما يؤكد أمهية احلوافز
طوانة بديلة جديدة ألولئك الذين يريدون تعبئة وهو برنامج لتبادل اسطوانات إمخاد احلرائق يعطى اس

وتعتمد هذه اخليارات على الكيان الذي يرغب يف تقدمي حافز . االسطوانات اليت تستخدم اهلالون
 يوالواقع أن هذه الفرص ميكن مناقشتها مع اجلهات املنتجة للبدائل لتحديد ما إذا كانت هناك أ. فعال

  .فائدة من مواصلة هذا اخليار

دعم العمل الذي يتم يف إطار كفاءة استخدام الطاقة أو برامج تبادل معدات التربيد   - هاء
  ذات الصلة الستعادة املواد املستنفدة لطبقة األوزون وتدمريها

 تشغيل ، استهل بعض البلدان برامج لوقفكما لوحظ أعاله فيما يتعلق مبرفق البيئة العاملية  - ٣٦
 كفاءة واالستعاضة عنها بنماذج أكثر كفاءة يف استخدام الطاقة للحد أجهزة التربيد والتكييف األقل

وألن هذه الربامج تتطلب تسليم . من استخدام الطاقة وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون املرتبطة ا
 التشغيل، فإا تتيح فرصة طيبة للغاية الستعادة التكلفة بطريقة  القدمية إىل مواقع مركزية لوقفاملعدات

ومن حيث التطبيق العملي هلذا اخليار، ميكن للصندوق . لة وتدمري املواد املستنفدة لطبقة األوزونفعا
املتعدد األطراف أو بعض املؤسسات األخرى النظر يف متويل عنصر إضايف هلذه املشاريع الوطنية أو اليت 

. ها بطريقة سليمة بيئياًيدعمها القطاع اخلاص لضمان استعادة املواد املستنفدة لطبقة األوزون وتدمري
  . عن هذا، ميكن إعادة األموال ذات الصلة عن طريق أرصدة كربون من السوق الطوعيةوفضالً
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املشاورات مع أمانات النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للموارد الكيميائية   - ثالثاً
  واتفاقيات بازل واستكهومل وروتردام

يد فرص التمويل عن طريق إجراءات تآزرية مع نظم بيئية كان اهلدف من هذه املشاورات حتد  - ٣٧
أخرى واحلصول على إيضاحات عن أي آثار ملثل هذه النظم بالنسبة إلدارة مصارف املواد املستنفدة 

  .لطبقة األوزون

  النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية  -ألف 
اد الكيميائية ليس معاهدة ملزمة قانوناً، وإمنا إطار النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمو  - ٣٨

وتشمل . للسياسات الدولية يهدف إىل حتقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياا
الترتيبات املالية للنهج االستراتيجي برنامج البداية السريعة، الذي أنشئ لدعم األنشطة األولية لبناء 

 البيئية تويسعى برنامج البداية السريعة أيضاً إىل حتسني أوجه التآزر مع االتفاقا. القدرات والتنفيذ
ويتكون الربنامج من صندوق استئماين حمدد . املتعددة األطراف املتعلقة باملواد الكيميائية والنفايات

ويقدم .  باإلضافة إىل أشكال التعاون املتعدد األطراف والثنائي وغريه من األشكال األخرىزمنياً
 ٥٠ ٠٠٠الصندوق االستئماين أموال بدء التشغيل لدعم مشاريع عن طريق منح تتراوح قيمتها ما بني 

وتتم املوافقة على املشاريع وإرسال التمويل خالل مثانية أسابيع من .  دوالر لكل مشروع٢٥٠ ٠٠٠و
ة تتعلق مبصارف املواد ويبدو أن هناك جماالً الستخدام الربنامج ألغراض مشترك. موعد تقدمي املشروع

املستنفدة لطبقة األوزون واملسائل ذات الصلة اليت تتناوهلا اتفاقيتا بازل واستكهومل بشكل خاص، وقد 
يرغب املؤيدون يف تنسيق مقترحام مع أصحاب الشأن الذين يعملون يف جماالت تدخل يف إطار هاتني 

  .االتفاقيتني ضمن اتفاقيات أخرى

  اتفاقية بازل  -باء 
اتفاقية بازل هي معاهدة دولية يقصد ا التصدي لآلثار املعاكسة الناجتة عن توليد نفايات   -٣٩

وجيرى حتقيق هذا اهلدف عن طريق . خطرة ونفايات أخرى وإدارا ونقلها والتخلص منها عرب احلدود
توليد النفايات تنفيذ إجراء خاص باملوافقة املسبقة عن علم وعدد من املتطلبات الدولية مثل تدنية 

. ر املستطاعوالتخلص منها بالقرب من مصدرها قدونقلها عرب احلدود، باإلضافة إىل معاجلة النفايات 
ومل تتخذ األطراف موقفاً قاطعاً بشأن ما إذا كانت االتفاقية تغطي نقل نفايات املواد املستنفدة لطبقة 

ولكن . كل طرف لتفسري شروط االتفاقيةوهلذا فإن األمر متروك بشكل عام ل. األوزون عرب احلدود
نظراً خلصائص املواد املستنفدة لطبقة األوزون، ميكن أن يكون هناك تفسري يقول إن شروط االتفاقية 
ستنطبق فقط على نقل نفايات املواد املستنفدة لطبقة األوزون عرب احلدود واليت تعترب من املواد السامة 

 عن هذا، من الواضح أن وفضالً.  أو رباعي كلوريد الكربونبسبب احتوائها على بروميد امليثيل
شروط االتفاقية ستنطبق على نفايات املواد املستنفدة لطبقة األوزون اليت تعترب خطرة مبوجب التشريع 

وميكن متويل املشاريع أو املبادرات اليت . الداخلي للطرف املصدر أو املستورد أو طرف النقل العابر
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ألنواع من النفايات عرب احلدود باالشتراك بني الصندوق املتعدد األطراف واجلهات تستهدف نقل هذه ا
ويف مثل هذه احلاالت، قد تتمكن املراكز اإلقليمية لالتفاقية من تنسيق األنشطة . املاحنة املهتمة باالتفاقية

  .ذات الصلة مع الشبكات اإلقليمية يف إطار بروتوكول مونتريال

  وملاتفاقية استكه  -جيم 
اتفاقية استكهومل هي معاهدة عاملية للوقاية من اآلثار العكسية للمواد الكيميائية شديدة   - ٤٠

وهي تتضمن جمموعة تدابري ملراقبة إنتاج امللوثات . اخلطورة اليت توجد وتتراكم يف الكائنات احلية
التنفيذ أساساً عن طريق وميول . العضوية الثابتة، واستريادها، وتصديرها، واستخدامها، والتخلص منها

، كانت أمانة ةوعند حبث فرص التمويل املشترك يف ااالت ذات املصلحة املشترك. مرفق البيئة العاملية
االتفاقية حتبذ على وجه التحديد مبادرات تعطى األولوية الستعادة امللوثات العضوية الثابتة، وخمزونات 

وميكن التماس . ت وجتميعها، ونقلها، وختزينها بصورة مالئمةاملواد املستنفدة لطبقة األوزون، والنفايا
املساعدة املالية لتنفيذ هذه األنواع من املشاريع من الصندوق املتعدد األطراف أو من مرفق البيئة العاملية 

  .أو برنامج البداية السريعة

  اتفاقية روتردام   -دال 
اية الصحة البشرية والبيئة من اآلثار الضارة  معاهدة دولية دف إىل مح هياتفاقية روتردام  - ٤١

ويف حني مت . للمواد الكيميائية اخلطرة، مبا يف ذلك بعض مبيدات اآلفات واملواد الكيميائية الصناعية
تطبيق املبادئ الرئيسية لالتفاقية بنجاح على مراقبة التجارة يف املواد املستنفدة لطبقة األوزون من جانب 

اإلقليمية، فإن االتفاقية ال تشمل من حيث أحكامها املواد أو النفايات املستنفدة بعض شبكات األوزون 
ومع أن أمانة االتفاقية سلطت األضواء أثناء املشاورات على فوائد التعاون املعزز مع . لطبقة األوزون

  يتسنجارة غري املشروعة، فإنه ملالربوتوكول، خاصة يف جماالت تدريب موظفي اجلمارك وحماربة الت
يف هذه املرحلة حتديد فرص التمويل املشترك من جانب اجلهات املاحنة لالتفاقية ألنشطة تتعلق مباشرة 

  .مبصارف املواد املستنفدة لطبقة األوزون

املواد املستنفدة نظرة عامة على التدخالت املتاحة خلفض االنبعاثات من مصارف  - رابعاً
  األوزونلطبقة 
 كيف تتواءم أنشطة االستعادة والتجميع والتخزين والنقل والتدمري مع يناقش هذا الفصل  - ٤٢

. جهود إدارة املواد املستنفدة لطبقة األوزون وتدمريها يف قطاعي التربيد والرغاوى ويف جمال املخزونات
وينتهي إىل أنه بينما . ويتضمن هذا الفصل أيضاً نظرة عامة على بعض التحديات يف هذه ااالت

 مع إحالة املستخدمة يف قطاع التربيد ةيفلورية  الكلورنوالكرب املخزونات من مركبات تتضاءل
 عن هذا، فإن وفضالً. املعدات القدمية إىل التقاعد، توجد فرص كبرية الستعادة هذه املركبات وتدمريها

املستخدمة يف مثل هذه املعدات ستمثل فرصة على املدى  ةيفلورية كلور  اهليدروربونلك امركبات
وقد أتاحت اجلهود األخرية إلدراج استعادة . خلفض األوزون واآلثار املناخية على حد سواءالطويل 
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املواد املستنفدة لطبقة األوزون ضمن جهود زيادة كفاءة استخدام الطاقة املزيد من عمليات االستعادة 
ع املواد املستنفدة والتعامل م. األكثر كفاءة وادية من حيث التكلفة للمواد املستنفذة لطبقة األوزون

 بالفعل يف خمزونات غري معلنة يلغى احلاجة إىل أنشطة االستعادة والتجميع، ةلطبقة األوزون واملوجود
ويف . وبقدر احتواء هذه املخزونات على مواد مل تستغل بعد يصبح نقلها لغرض التدمري أكثر سهولة

تنفذة لطبقة األوزون توجد يف قطاع حني أن نسبة كبرية من املصارف الطويلة األجل للمواد املس
الرغاوى، وقد يكون احلصول على الرغاوى من أجهزة التربيد املرتلية خياراً جمدياً، فإن استعادة املواد 

 إزالة مركبات ناملستنفدة لطبقة األوزون من الرغاوى تعد عملية معقدة ومتعددة اخلطوات تتضم
خدام معدات متخصصة قد يكون شراؤها وتشغيلها من مصفوفة مترابطة واست ةيفلورية  الكلورنوالكرب

 أعضاء يف جمال استعادة املواد املستنفدة ل حالياً جتارب عدة دوةوتدرس املفوضية األوروبي. مكلفاً
  .لطبقة األوزون وتدمريها

   إجراءات األطراف يف بروتوكول مونتريال املتعلقة بالتدمري– خامساً
م إجراء اختذته األطراف بشأن التدمري كان إدراج التدمري من األمور القابلة للجدل أن أه  - ٤٣

وعن طريقه، (وهذا اإلجراء ميكن األطراف من أن ختصم من مستوى اإلنتاج . ضمن تعريف اإلنتاج
وكانت مجيع . الكمية املدمرة بواسطة تكنولوجيات وافقت عليها األطراف) من مستوى االستهالك

ات قررومن أهم هذه امل. اتمقررطراف بشأن التدمري على شكل اإلجراءات األخرى اليت اختذا األ
يف القائمة اإلرشادية للتكاليف اإلضافية، واحلكم )  من حيث التكلفةإذا كان جمدياً(إدراج التدمري 

بتسهيل احلصول على تكنولوجيات التدمري املعتمدة " الذي يطالب األطراف ٤/١١ قررالوارد يف امل
 الذي يطالب جبملة ٢٠/٧ قررواختذت األطراف مؤخراً امل".  من الربوتوكول١٠ة ونقلها وفقاً للماد

ات التقنية، كان أكثرها ارتباطاً تلك اليت تسرد قرروفيما يتعلق بامل. أمور من بينها بدء مشاريع جتريبية
ان قرروامل )١٥/٩ و١٤/٦و ،٧/٣٥، و٥/٢٦و، ٤/١١ اتقررامل(تغطية تكنولوجيات التدمري املعتمدة 

، )١٥/٩و ٤/١١ قررامل( املرتلية اجليدة لتدمري املواد املستنفدة لطبقة األوزون اإلجراءات اندداللذان حي
  ).١٧/١٧و، ١٥/١٠، و٤/١١ اتقررامل(ات اليت توضح مسألة كفاءة التدمري قرروامل

   املواد املستنفدة لطبقة األوزونمرافق تدمري
 إىل مجيع األطراف تطلب تقدمي معلومات عن ٢٠٠٩مارس /تصف آذاركتبت األمانة يف من  - ٤٤

 طرفاً على طلب ٣٠ وحنوأجاب . مرافق تدمري املواد املستنفدة لطبقة األوزون املوجودة يف بلداا
  ربطت األمانة تلك املعلوماتونظراً للطبيعة غري املكتملة للمعلومات املتلقاة من األطراف،. املعلومات
 املناخ عن دراسات احلالة بشأن  يف جمالستثماراالات الواردة يف التقرير الدويل لصندوق مع املعلوم

ويف حني أشار ). UNEP/OzL.Pro.WG.1/28/4(التدمري والذي أعد بناًء على طلب اللجنة التنفيذية 
تخدم ذلك التقرير أيضاً إىل أن املعلومات ليست كاملة، أوضح أن مرافق التدمري التجارية اليت تس

  ، وهلا طاقات إنتاج معروفة تتراوح ما بني  بلدا٢٠ً عليها األطراف تعمل يف وافقتتكنولوجيات 
 دوالراً ١٣ طن متري سنوياً، وتواجه تكاليف تدمري تتراوح من دوالرين إىل ٦٠٠و  مترياًطناً ٤٠

 الكلور نيل املتعددة ملركبات ثنائي الفيوأشار التقرير أيضاً إىل أن مرافق التدمري. للكيلوغرام املدمر
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موجودة يف الربازيل، والكامريون، والنرويج، واملكسيك، ومجهورية كوريا، وأنه مع إدخال بعض 
ويكشف اجلرد الذي . التعديالت، قد تتمكن هذه املرافق من تدمري املواد املستنفدة لطبقة األوزون

نطاق العامل، والذي نشره فرع املواد  طاقة تدمري مركبات ثنائي الفينيل املتعددة الكلور على أجرى عن
 عن ٢٠٠٤الكيميائية بشعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف عام 

  .بلدان على نطاق العاملاملتعددة الكلور موجودة يف عدة أن مرافق مركبات ثنائي الفينيل 
________________________  


