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تقرير عن التقدم المحرز والخبرات المكتسبة في المشروعات
التدليلية بشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيھا
)المقرر (50/64

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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الخلفية
قدمت األمانة خالل االجتماع الرابع والستين تقريراللجنة التنفيذية يوجز المعلومات عن الخبرات المكتسبة
.1
من تنفيذ المشروعات الرائدة للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون باستخدام التقارير المقدمة من الوكاالت الثنائية
والمنفذة .واستنادا لھذا التقرير ،سوف تنظر اللجنة التنفيذية فيما إذا كانت تراجع المبادىء التوجيھية المؤقتة الواردة
في المقرر  19/58في ضوء ھذه الخبرات المكتسبة ،وبشأن أي معلومات إضافية أو توجيه متوافر )المقرر
)19/58ج( و)د((.
وقد خلص التقرير المقدم من األمانة الى أنه لم تكن تتوافر وقت االجتماع الرابع والستين سوى خبرات
.2
ضئيلة عن تنفيذ المشروعات الرائدة الكاملة .وإعماال لذلك ،طلبت اللجنة التنفيذية من الوكاالت المنفذة تقديم تحديث
لألمانة عن الكيفية التي استخدمت بھا تلك المبادىء التوجيھية في المشروعات الرائدة الموافق عليھا للتخلص من
المواد المستنفدة لألوزون أثناء التقدم في تنفيذھا على أن يتم ذلك في وقت ال يتجاوز االجتماع التاسع والستين وسوف
تمكن ھذه المدخالت األمانة من إعداد تقرير للنظر من جانب االجتماع السبعين .وقررت اللجنة التنفيذية بعد ذلك أن
تطلب من األمانة مواصلة استخدام المبادىء التوجيھية المؤقتة وتطبيقھا أيضا على المشروعات الرائدة في البلدان
التي ينخفض فيھا حجم االستھالك الى أن تنظر اللجنة في ھذا التقرير المستكمل )المقرر )50/64ب( و)د((.
وقد أعدت ھذه الوثيقة إعماال للفقرتين )ب( و)د( من المقرر  50/64الموجزة في الفقرة  2أعاله .وقدمت
.3
الوكاالت المنفذة موادا عن استخدامھا للمبادىء التوجيھية في تنفيذ المشروعات الرائدة للتخلص من المواد المستنفدة
لألوزون والتي تدارستھا األمانة لدى إعداد ھذا التقرير.
التقدم المحرزر منذ االجتماع الثامن والخمسين
وافقت اللجنة التنفيذة فيما بين االجتماعين الثامن والخمسين والتاسع والخمسين على  20مشرعا للتخلص من
.4
المواد المستنفدة لألوزون بمستوى تمويل إجمالي قدره  8,693,918دوالرا أمريكيا .ويتألف ذلك من تمويل إلعداد
المشروعات ،والمشروعات التدليلية الرائدة الكاملة ،واإلعداد ،والمساعدات التقنية ،والمشروعت اإلقليمية .ولدى
اختيار البلدان ،والنھج التي ووفق على أساسھا على تمويل عملية إعداد المشروعات ،اختارت اللجنة التنفيذية تلك
التي تغطي مساحة جغرافية تمثيلية،وتتيح تطبيق نتائج المشروعات الرائدة بسھولة في بلدان مماثلة في نفس اإلقليم
تتماثل فيھا الظروف .وجنبت اللجنة التنفيذية أيضا نافدة للتمويل بمبلغ ثالثة ماليين دوالر أمريكي لمشروعات
التخلص من المواد المستنفدة لألوزون في البلدان التي ينخفض فيھا حجم االستھالك وذلك خالل اجتماعھا الثالث
والستين في ضوء المقرر  2/21الصادر عن االجتماع الحادي والعشرين لألطراف .ويقدم المرفق األول قائمة
بمشروعات التخلص الرائدة التي ووفق عليھا حتى االجتماع التاسع والستين.
ومازال ھناك من بين تمويل إعداد المشروعات الموافق عليھا ،خمسة مشروعات كاملة يتعين تقديمھا للنظر
.5
من جانب اللجنة التنفيذية )الجزائر والبرازيل والھند ولبنان والفلبين( .وخالل االجتماع التاسع والستين ،أتاحت اللجنة
التنفيذية بمقررھا  (1)5/69تقديم مشروعات التخلص المتبقية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون حيثما تمت
الموافقة على إعداد المشروعات وفقا للمبادىء التوجيھية الموافق عليھا على أن يكون ذلك في وقت اليتجاوز
االجتماع الثاني والسبعين.
المقرر  19/58وعملية الموافقة على المشروعات
واعتبارا من االجتماع التاسع والخمسين فصاعدا ،استخدمت الوكاالت المنفذة المبادىء التوجيھية المؤقتة
.6
الواردة في المقرر  19/58لتقديم المعلومات لدعم التمويل المطلوب للمشروعات الرائدة للتخلص من المواد المستنفدة
لألوزون .ويرد النص الكامل للمقرر  19/58في المرفق الثاني.
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كما طبقت األمانة نفس المبادىء التوجيھية في استعراض ھذه التقديمات .وضمنت األمانة من خالل ھذه
.7
العملية توافر معلومات متساوقة في المقترحات .وتأكدت من أن طلب إعداد المشروع ،وتقديم المشروع الكامل
يتضمنان الجوانب األساسية لعملية تدمير المواد المستنفدة لألوزون من مرحلة الجمع والتخزين والنقل وحتى عملية
التدمير ذاتھا .ورؤى أن خيارات التمويل المشترك تعتبر عنصرا أساسيا في المقترح لضمان االستدامة دون تمويل
إضافي في المستقبل من اللجنة التنفيذية.
وخالل استعراض تقديمات إعداد المشروعات ،واجھت الوكاالت المنفذة بعض الصعوبات في توفير
.8
المعلومات الالزمة لدعم طلب التمويل .وتتضمن المشكالت المحددة التي جمعت خالل عملية االستعراض مايلي:
)أ(

كانت عملية جمع البيانات بشأن المواد المستنفدة لألوزون التي دمرت تعتمد على تقديرات مؤقتة
حيث أن الوكاالت كانت تعتمد على البلدان في توفير األرقام الالزمة ،ولم تكم ھناك أية إمكانيات
للتأكد من ذلك على أرض الواقع؛

)ب(

لم تكن المعلومات عن جھود جمع نفايات المواد المستنفدة لألوزون متساوية فيما بين البلدان ،ففي
حين أن بعضھا كان لديه نظم متينة ،كان لدى اآلخرين نظم بسيطة ترتبط بأنشطتھا لالسترجاع
وإعادة التدوير ،وكانت في غالب األحيان نظما عشوائية وليست منظمة؛

)ج(

كانت بعض البلدان حذرة في تحديد الطريقة المحددة التي يمكن بھا تدمير نفايات المواد المستنفدة
لألوزون )أي من خالل قمائن األسمنت أو تكنولوجيا البالزما( وكانت ترغب في أن تتمكن من
وضع ھذه القرارات بمجرد االنتھاء من وضع المشروع الكامل؛

)د(

كما واجھت صعوبات في فحص السياسات الوطنية والبني األساسية التنظيمية ،وربط المشروع
المحتمل بالمبادرات المماثلة القائمة إلدارة النفايات الكيميائية إلقامة التآزر بين المشروعات؛

)ھ(

وفي بعض الحاالت ،كانت البلدان مترددة أيضا في االلتزام بخيارات تمويل مشترك محددة مما قد
يحد من قدرتھا على تنفيذ المشروع بطريقة تتسم بالكفاءة فضال عن تقييد فرصھا في الحصول على
القروض من جھات تمويل الكربون.

وكان من المتوخي لدى الموافقة على تمويل إعداد المشروعات أن تقدم المشروعات الكاملة في غضون 12
.9
شھرا من الموافقة كما كانت الممارسات المعتادة .غير أن ذلك لم يكن ھو الوضع بالنسبة لمشروعات التخلص من
المواد المستنفدة لألوزون التي تستغرق مابين  18و 24شھرا قبل أن تقدم المقترحات الكاملة لالستعراض من جانب
األمانة .ولدى النقاش مع الوكاالت بشأن التأخيرات في تقديم مقترحات المشروعات الكاملة ،كانت األسباب الشائعة
التي ذكرت تتضمن مايلي:
)أ( تسند البلدان األولوية الستكمال خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بدال من
مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون بالنظر الى أن األولى مطلوبة لالمتثال
لتدابير الرقابة على الھيدروكلوروفلوروكربون؛
)ب(لم يكن التوصل الى اتفاق سريع مع البلد باألمر السھل فيما يتعلق بالنھج الخاص بالتخلص من
المواد المستنفدة لألوزون مما كان يؤدي الى التأخر في التعاقد مع خبير استشاري؛
)ج( كان االستبيان المتعلق بالنفايات المجمعة بالفعل من المواد المستنفدة لألوزون بالنسبة للبلدان
الكبيرة ،أكثر تعقيدا مما كان متوقعا؛
)د( بعض الصعوبات التي ووجھت في تحديد مصادر التمويل المشترك للمشروعات حسب طلب
المقرر 19/58؛
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)ھ( يبدو أن بعض المشروعات تستكشف أسواق الكربون باعتبارھا خيارات للتمويل المشترك ،إالّ أن
االنخفاض الذي حدث في ھذه األسواق يزيد من صعوبة وضع مفھوم للنھج ذات الصلة أكثر مما
كان متوقعا في األصل.
وقد لوحظ كذلك أن الكثر من مقترحات المشروعات التدليلية الكاملة المقدمة يتضمن معلومات أكثر اكتماال
.10
مما كانت عليه التقديمات األولية خالل مرحلة طلب تمويل إعداد المشروعات .ونظرا ألن المبادىء التوجيھية تتطلب
التحقق من المعلومات األولية المقدمة ،أكدت الوكاالت أن التمويل األولي الموافق عليه أتاح لھا التحقق من البيانات
المقدمة وتأكيد أو تغيير النھج المتوخاة في أول األمر لمشروع التخلص .وكانت ھناك بعض الحاالت القليلة التي تبين
صعوبة التحقق من بياناتھا حتى خالل عملية إعداد المشروع .وقد أتاحت المناقشات بين األمانة والوكاالت المنفذة
خالل عملية الستعراض فرصة لزيادة فھم متطلبات المقرر  19/58وما ينطوي عليه من تحديات .وقد أسفرت ھذه
العملية في كثير من األحيان عن اتفاق لتعديل التقديمات لكي يتحرك المشروع قدما الى األمام .وفي عدد قليل من
الحاالت ،تتطلب المبادىء التوجيھية المؤقتة تقديم تفاصيل عن كل نشاط من األنشطة الخاصة بالتخلص من المواد
المستنفدة لألوزون )الجمع والنقل والتخزين والتدمير( في مقترح المشروع.
ويتمثل أكثر النھج شيوعا الذي أتخذ في بعض )أربعة( مشروعات تدليلية رائدة للتخلص من المواد المستنفدة
.11
لألوزون والذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية في خيار تصدير نفايات المواد المستنفدة لألوزون للتدمير .ولدى
استعراض ھذه التقديمات ،أخذت في االعتبار األوضاع الخاصة بكل بلد .وقد توخي الحرص الواجب لضمان أن
يتضمن كل مشروع ،رغم استخدام نھج ممائل في التصدير ألغراض التدمير ،عنصرا ينطوي على قيمة تدليلية فريدة
للمشروع لضمان االمتثال الكامل للمقرر  .19/58فعلى سبيل المثال ،كان أحد المشروعات يھدف الى التدليل على
صالته القوية للتمويل المشترك مع مرفق البيئة العالمية .وغطى المرفق تكاليف جمع نفايات المواد المستنفدة لألوزون
في البلد من خالل برنامج الستبدال األجھزة يھدف الى الترويج الستخدام أجھزة التبريد الجديدة التي تحقق كفاءة
استخدام الطاقة في حين غطى الصندوق المتعدد األطراف تكاليف الجوانب األخرى للتدمير .ويمكن أن تشجع نتائج
ھذا النھج التعاون مع المؤسسات المالية األخرى التي قد تكون مصدرا للتمويل المشترك ألحد جوانب عملية التخلص.
وفي ھذه الحالة ،أشارت المبادىء التوجيھية بصورة شديدة الوضوح الى أن جھود جمع النفايات ليست من التكاليف
المؤھلة ومن ثم يتعين البحث عن تمويل ھذا العنصر ،إذا كان ذلك مطلوبا ،من مصادر أخرى.
وفحصت ثالثة مشروعات موافق عليھا )الصين وكولومبيا وكوبا( النھج الخاص بالتدمير المحلي المرتبط
.12
بقواعد وطنية قوية تنص على جھود ومعايير جمع نفايات المواد المستنفدة لألوزون وغيرھا من النفايات .ووصف كل
مشروع من ھذه المشروعات وفحص مختلف جوانب عملية التدمير المحلي ابتداءا من الجمع والنقل والتخزين الى
تدميرھا النھائي فضال عن التحقق من الكميات التي تم تدميرھا من المواد المستنفدة لألوزون .وتتضمن ھذه
المشروعات الثالثة أيضا جوانب نوعية تنطوي على قيمة تدليلية .فبالنسبة لكولومبيا ،يتمثل أحد الجوانب الھامة في
وضع بروتوكوالت لمرافق التدمير المحلية للوفاء بالمعايير الدولية باستخدام مختلف منھجيات االختيار .ووفق على
مشروع كوبا لبيان الكيفية التي يمكن بھا إعادة تھيئة قمائن األسمنت للتمكين من تدمير المواد المستنفدة لألوزون مع
مراعاة مستويات االنبعاثات وغير ذلك من القواعد .ويبين المشروع التدليلي للمواد المستنفدة لألوزون في الصين من
ناحية أخرى أن في اإلمكان إتمام العملية في بلد كبير ينطوي على إمكانيات كبيرة لمجاري نفايات المواد المستنفدة
لألوزون .ووضع المشروع أنشطة رائدة صغيرة في المقاطعات بنفس الشروط بھدف تكرار ھذه األنشطة في
مقاطعات أخرى في المستقبل .ويرتبط مشروع الصين ارتباطا وثيقا للغاية بتشريعاتھا الوطنية الخاصة التي تتطلب
جمع نفايات المواد المستنفدة لألوزون وتدميرھا في مرافق محلية مقبولة في البلد.
وأقرت اللجنة التنفيذية أيضا االحتياجات الخاصة للبلدان في أفريقيا حيث أدى الوضع العام في اإلقليم بشأن
.13
المواد المستنفدة لألوزون الى أن يصبح تحقيق متطلبات المعلومات في المقرر  19/58بالغة الصعوبة بالنسبة للبلدان.
ووضع استثناء في المبادىء التوجيھية بالنسبة للموافقة على مشروعات المساعدة التقنية.ومن المتوخي أن يضع
المشروع استراتيجية توفر خيارات للبلدان التي ينخفض فيھا حجم االستھالك في إقليم أفريقيا لمعالجة المخزونات
غير القابلة إلعادة االستعمال وغير المطلوبة من المواد المستنفدة لألوزون .وسوف تقترح االستراتيجية حلوال لقضايا
الجمع والنقل والتخزين والتدمير فيما يتعلق بالمواد المستنفدة لألوزون غير المطلوبة في الظروف السائدة في البلدان
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في إقليم أفريقيا.ويتمثل أحد الجوانب البارزة في ھذا المشروع اإلقليمي في أنه مصمم إلتاحة الفرص ألنشطة المتابعة
الممولة من مصادر أخرى ومن ثم تحويل الى مشروع للتمويل الذاتي .ويتوقع أن يصبح مرفق البيئة العالمية مصدرا
محتمال لھذا التمويل بحكم اھتمامه بالمشروعات المماثلة في السابق فضال عن خبراته في المشروعات التي تعمل على
تحقيق اإلدارة المتكاملة لآلفات.
وعموما ،فإن استخدام المبادىء التوجيھية في استعراض التقديمات لكل من تمويل إعداد المشروعات
.14
والمقترحات الكاملة النھائية أتاح الموافقة على المشروعات التي تنطوي على قيمة تدليلية كبيرة فيما بين مجموعة
شاملة من األطراف في بروتوكول مونتريال بما في ذلك البلدان التي ينخفض فيھا حجم االستھالك.
الخبرات في استخدام المبادىء التوجيھية في تنفيذ مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون
زودت الوكاالت المنفذة األمانة بتحديث عن الكيفية التي استخدمت بھا المبادىء التوجيھية في االضطالع
.15
بالمشروعات الرائدة الموافق عليھا للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون مع تقدم تنفيذھا وذلك إعماال للمقرر
)50/64ب( .ويرد فيما يلي موجز لھا استنادا الى التقارير المقدمة من الوكاالت.
اليوئنديبي
تلقى اليوئنديبي تمويال إلعداد مشروعات رائدة للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في ستة بلدان .وقدم
.16
أربعة من ھذه المشروعات لتمويل المشروعات الكاملة ووافقت عليھا اللجنة التنفيذية )كولومبيا وكوبا وجورجيا
وغانا( ومازال يتعين تقديم المشروعين المتعلقين بالبرازيل والھند .وفي حالة البرازيل ،يعزى التأخير الى إنتظار
المعلومات عن خطة الحكومة الستبدال أجھزة التبريد ووقف تصنيعھا .وسوف تضع ھذه الخطة نظاما منھجيا لجمع
النفايات يضمن مجرى النفايات من المواد المستنفدة لألوزون غير المطلوبة مما سيسھم في توفير االستدامة للمشروع
المقترح .ونظرا ألن ھذه الخطة قيد اإلعداد اآلن فإن تقديم المشروع التدليلي الكامل تأخر أيضا.
وفيما يتعلق بالھند ،يبدو أن تأخير المشروع يعزى الى ماينطوي عليه المشروع من تعقيدات كبيرة ،وأھمية
.17
ضمان إيالء االھتمام الواجب لجميع العناصر التي ستكفل له االستدامة الذاتية.
وتحقق جميع المشروعات األربعة الموافق عليھا تقدما جيدا .وقد وصل مشروعا كوبا وغانا الى مراحل أكثر
.18
تقدما في التنفيذ حيث أنه قد ووفق عليھا منذ أكثر من  12شھرا .وقد وقع االتفاق بشأن المشروع في كولومبيا بالفعل،
وبدأ تنفيذ األنشطة في حين مازال مشروع جورجيا الذي لم يوافق عليه إالّ خالل االجتماع التاسع والستين قيد التجھيز
األولي.
وفي حالة غانا ،حقق المشروع تقدما بصورة وثيقة مع مشروع اليوئنديبي -مرفق البيئة العالمية بشأن
.19
استبدال األجھزة .وكجزء من مشروع المرفق ،جرى تسليم وحدة استرجاع متنقلة ،ويجري توفير التدريب بشأن
الكيفية التي سيجري بھا جمع نفايات المود المستنفدة لألوزون باستخدام ھذه األجھزة .وبدأ مرفق استرجاع وتفكيك
أجھزة التبريد في سبتمبر /أيلول  ،2012وسوف يدير ھذا المرفق عملية جمع نفايات المواد المستنفدة لألوزون .ومن
المتوخي جمع حجم من نفايات المواد المستنفدة لألوزون يكفي لشحنة واحدة من ھذه النفايات لتصدير لتدميرھا في
نھاية  .2012وسيتيح ذلك بدء المرحلة الثانية من المشروع التي تتضمن شحنة من النفايات الى أحد المرافق.
وأشار اليوئنيبي الى أن مشروع غانا قد استخلص بالفعل بعض الدروس فيما يتعلق بالجانب التدليلي في
.20
مشروعه مما قد يستخدم في البلدان األخرى .وفيما يلي موجز لھذه الدروس:
)أ( إن استخدام وحدات التدمير المتنقلة ليس مجديا من الناحية االقتصادية في بلدان مثل غانا حيث
توجد مجاري نفايات صغيرة ،والتتوافر االستثمارات لھذه األنشطة الخاصة بالتخلص المحلي؛
)ب( يبدو أن نھج تجميع النفايات من البلدان القريبة نھج جيد حيث أنه يضمن الوصول الى كميات
كافية في فترة قصيرة؛
5
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)ج( يعتبر التنسيق الوثيق فيما بين مختلف األشخاص المسؤولين عن عناصر المشروع فضال عن
جميع أصحاب المصلحة أمرا بالغ األھمية لضمان تنفيذ أنشطة المشروع بكفاءة؛

.21

)د(

تقلل عمليات الجمع والتفكيك واالسترجاع األكثر كفاءة لغازات التبريد من المعامالت وتكاليف
التشغيل بدرجة كبيرة؛

)ھ(

التوعية العامة تمثل جانبا ھاما في نجاح المشروع والسيما في ھذه الحالة حيث أن من المھم أن
يعي الجمھور العام ببرنامج استبدال األجھزة لتشجيع المزيد من الحائزين على التقدم لھذا
الغرض.

كما جرى تحديد بعض القضايا التي ظھرت على السطح خالل عملية التنفيذ ،وتشمل ھذه القضايا مايلي:
)أ(

يتعين تحديد مالكي النفايات المحققة والجھة التي ستذھب إليھا العائدات في مرحلة إعداد
المشروع إن أمكن .وسيؤدي ذلك الى الحد من أي مناقشات معقدة بشأن ھذه المسألة خالل تنفيذ
المشروع؛

)ب( في الوقت الذي يتواصل فيه السعي الى الحصول على التمويل المشترك ،فاقمت األسعار
المنخفضة الحالية لقروض الكربون وانخفاض أسواق الكربون من صعوبة البحث عن خيارات
للتمويل المشترك.
وأوجز اليوئنديبي ،في تقريره ،السبل التي أفادت بھا المبادىء التوجيھية الواردة في المقرر  19/58في تنفيذ
.22
المشروعات الكاملة ،وھي كمايلي:
)أ(

إتاحت الفرص الستكشاف جوانب التآزر مع االتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى والسيما
تلك المتعلقة بتغير المناخ وإدارة المواد الكيميائية؛

)ب(

دمج قضايا التخلص من المواد المستنفدة لألوزون في االستراتيجية األشمل المتعلقة بإدارة
النفايات وربطھا بجوانب أخرى مثل كفاءة استخدام الطاقة.

اليونيب
ينفذ اليونيب مشروعين للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون إحداھا في نيبال واآلخر بصورة مشتركة مع
.23
اليونيدو ،ولم يوافق على المشروع اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى إالّ خالل االجتماع التاسع والستين ،ومازال في
مرحلته األولية .ومن المقرر إقامة حلقة عمل لبدء المشروع ،ويجري وضع خطة تنفيذ متصلة بين البلدان المشاركة.
وسينتھي العمل من ذلك في يوليو /تموز وسبتمبر /أيلول  2013للتنفيذ الفوري.
وكانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على مشروع نيبال خالل االجتماع التاسع والخمسين لتمكين نيبال من
.24
استشكاف خيارين لتدمير كمية صغيرة من المواد المستنفدة لألوزون غير المطلوبة والتي جمعت وخزنت من خالل
وحدة األوزون الوطنية .وعلى ذلك اليمكن بيع المواد المستنفدة لألوزون في األسواق حيث أنھا وصلت الى ما يزيد
عن االستھالك المسموح به للبلد من الكلوروفلوروكربون ،واعتبرت أنھا مواد غير مطلوبة .ونظرا ألن نيبال تخضع
لتقييد إعادة تصدير المواد المستنفدة لألوزون ،ليس لدى البلد خيار سوى استشكاف إمكانيات التدمير.
وقدم اليونيب تحديثا بشأن التقدم المحرز في تنفيذ مشرع نيبال حيث أدرجت النطاقات الزمنية المحددة
.25
ومخرجات األھداف التي تحققت .وكان النھج المختار الذي استخدمه مشروع التدمير ھو تصدير المواد المستنفدة
لألوزون للتدمير في الواليات المتحدة األمريكية .وقد تم ذلك من خالل وسيط وھو شركة  EOSللمناخ التي نظمت
عمليات النقل الى المرفق المعتمد للتدمير .وأبلغ اليونيب بأن الشحنة قد وصلت الى الواليات المتحدة األمريكية في
نوفمبر /تشرين الثاني  ،2013وأبلغ بعد ذلك بأنھا قد دمرت في فبراير /شباط  .2013وبلغت كمية المواد المستنفدة
6
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لألوزون التي جرى مناولتھافي ھذا المشروع  10أطنان بقدرات استنفاد األوزون ) 107,000طن بمعادالت ثاني
أكسيد الكربون(.
وأبلغ اليونيب بعد ذلك بأن مشروع نيبال قد قدم في مارس /أذار  2013الى محتجز العمل المناخي .وقد
.26
أدرج المشروع بعد ذلك في ھذا المحتجز برقم مشروع محتجز للتعريف ھو  .CAR955ولدى مواصلة التحقق مع
الموقع الشبكي للمحتجز ،الحظت األمانة أن المشروع قد غير اآلن من صفته مع المحتجز على النحو المسجل في 24
مايو /أيار  2013وقد استوفي متطلبات التحقق النھائي المعمول بھا في المحتجز ،ويمكن اآلن إصدار شھادة
محتجزات المناخ.1
ولدى إيجاز القيمة التدليلية لمشروع نيبال ،أشار اليونيب الى أن العمل في ھذا المشروع قد أتاح فرصة لربط
.27
عملية تدمير المواد المستنفدة لألوزون بسوق الكربون واستكشف إمكانية قيام آليات مالية أخرى بدعم أنشطة تدمير
المواد المستنفدة لألوزون .ويعتبر تسجيل المشروع مع ھيئة محتجزات العمل المناخي مثاال طيبا للبلدان األخرى التي
تقتفي ھذا المسار في مشروعاتھا للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون .وأعد اليونيب موجزا قصيرا باإلنجازات
التي حققھا مشروع نيبال يرد في المرفق الثالث .كما أبلغ عن أن أحد التحديات التي ووجھت خالل تنفيذ المشروع
يتمثل في طول العملية المؤدية الى الموافقة على تصدير المواد المستنفدة لألوزون الى الواليات المتحدة األمريكية
نتيجة للمعوقات القانونية التي تتطلب موافقة برلمانية .غير أن ذلك يعد أيضا درسا ھاما اكتسبه المشروع حيث أنه
يتيح لليونيب استخدام نفس النھج في قضايا مماثلة في المستقبل.
اليونيدو
وافقت اللجنة التنفيذية لليونيدو على أربعة مشروعات تدليلية قطرية مفردة للتخلص من المواد المستنفدة
.28
لألوزون )الصين ونيجيريا وتركيا والمكسيك( ،ومشروع إقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى للتنفيذ المشترك مع اليونيب،
ومشروع ثان إقليمي للمساعدات التقنية للبلدان في أفريقيا ينفذ بصورة مشتركة مع حكومة فرنسا .كما أن لدى اليونيدو
مشروعين معلقين )الجزائر ولبنان( حصال على أموال إلعداد المشروع ويتعين عليھما تقديمھما للجنة التنفيذية في
موعد أقصاه االجتماع الثاني والسبعين.
ولدى إيجاز اإلنجازات التي حققتھا ھذه المشروعات الموافق عليھا حتى اآلن ،قامت اليونيدو بتجميعھا في
.29
عناصر نوعية وھي الجمع والتدريب واستثارة الوعي والتخزين والتدمير.وعالوة على اإلنجازات ،حددت اليونيدو
أيضا التحديات الرئيسية التي ووجھت خالل تنفيذ العناصر المشار إليھا أعاله .وقد لخصت ھذه في الجدول التالي:

1

قدم مصممو المشروع ،من خالل تقديم االستشارات الالزمة والوثائق المؤيدة الى البرنامج اإللكتروني لمحتجز العمل المناخي .ويقوم موظفو المحتجز بإجراء فحص
مسبق للمشروعات للتأكد من أھليتھا .ويجري وضع المشروعات المؤھلة على موقع المحتجز مع صفة "مدرج" .والتحقق ھو الخطوة التالية التي تجري من خالل جھاز
تحقق معتمد مستقل .وما أن تستكمل ھذه العملية ،يستعرض موظفو المحتجز وثائق التحقق ،وفي حالة اجتياز المشروع لعملية االستعراض النھائي ،يوسم بأنه "مسجل"
وتصدر شھادة المحتجز المناخى.
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الجدول  :1اليونيدو :اإلنجازات والتحديات في تنفيذ مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون
النشاط
الجمع والتدريب والتوعية

اإلنجازات الرئيسية
 على الرغم من أن المشروع اليمول
الجمع ،فإنه أسھم في رصد جھود الجمع
في البلد
 تيسير التحقق من نفايات المواد المستنفدة
لألوزون
 التوعية والتدريب يعززان الصالت مع
القضايا األخرى مثل الصحة وإدارة نفايات
المواد الكيميائية وغير ذلك.

التخزين

التحديات الرئيسية
 التحقق مضيع للوقت وباھظ التكلفة
 أنشطة الجمع تقع خارج نطاق المشروع
حيث أنه اليموله
 بعض مالكي نفايات المواد المستنفدة
لألوزون قد يفضلون تدمير نفاياتھم
لتحقيق منافع شخصية وإن لم تكن
بالضرورة األكثر مردودية للتكاليف
بالنسبة للبلد.

 تزويد صانعي السياسات بالمعلومات
الالزمة لتعزيز القواعد الخاصة بتدمير
نفايات المواد المستنفدة لألوزون

 محدودية سعة التخزين للنفايات المتحققة
من المواد المستنفدة لألوزون التي
تتنافس مع النفايات األخرى ذات القيمة
االقتصادية األعلى.

 تحديد أنسب المرافق وأكثرھا مردودية
للتكاليف للتخزين

 كيفية اغالق الثغرات المحددة في قواعد
البيانات والسيما في ضمان تنسيق
البيانات بين السلطات المحلية والقطرية
األوسع نطاقا.

 ترشيد التخزين من خالل تجميع النفايات
 وضع قاعدة بيانات إلكترونية لرصد حركة
النفايات وتخزينھا
 وضع اجراءات الختبار النفاوة.
التدمير

 تقديم أصحاب المصلحةبالمشروع مفاھيم
مناولة وتوثيق مشروع سوق الكربون
وغير ذلك.

 محدودية خيارات مرافق التدمير قد
يتسبب في ارتفاع تكاليف النقل
والعمليات.

 االنتھاء من وضع معايير الختيار مرفق
التدمير المناسب.
 وضع إجراءات لرصد المواد المستنفدة
لألوزون التي تم تدميرھا والتحقق من
ذلك..

كما أشارت اليونيدو في تقريرھا الى أنه استنادا الى خبراتھا الخاصة فإن المبادىء التوجيھية التي حددت في
.30
المقرر  19/58لھا تأثير مباشر أكبر خالل تصميم المشروع وإعداده ،وتأثير أقل خالل تنفيذ المشروع .ولذا فإن من
رأيھا أن تركز المبادىء التوجيھية بدرجة أكبر على المتطلبات من المعلومات والبيانات للمشروعات التي ستنظر
للموافقة بدال من تنفيذ المشروع ذاته .وأبلغت اليونيدو بأن الوسائل غير المباشرة التي أفادت فيھا المبادىء التوجيھية
في تنفيذ المشروعات الكاملة تتضمن مايلي:
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)أ(

وضع حد أقصى لمردودية التكاليف يشجع البلدان والوكاالت على وضع خط أساس يمكن
بواسطته قياس أنشطة المشروع وعناصره؛

)ب( لدى استكشاف جوانب التآزر مع االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ،أخذت اليونيدو في
االعتبار األنشطة والعناصر التي ربما لم تكن قد حددت دون ھذه االختصاصات النوعية؛
)ج( يسھم تحديد الھيكل المالي للمشروع واستدامته في التصميم األكثر تفصيال لھذه العناصر
خالل إعداد المشروع؛
)د(

تمثل العناصر األخرى في المبادىء التوجيھية قائمة مراجعة يمكن لليونيدو أن تضمن من
خاللھا استكمال المعلومات.

ولدى إيجاز القيمة التدليلية للمشروعات التي تنفذ ،أشارت اليونيدو الى أن ثالثة من المشروعات تستكشف
.31
تصدير نفايات المواد المستنفدة لألوزون للتدمير ،وربط ذلك بسوق الكربون للتمكين من توفير التمويل المشترك
ألنشطة تدمير المواد المستنفدة لألوزون في المستقبل .وسوف تستخدم غازات الكربون ،بحسب كل بلد ،على النحو
التالي:

.32

)أ(

المكسيك :وضع نظام وطني إلدارة النفايات وأنشطة التدمير؛

)ب(

نيجيريا :وضع مشروع الستبدال األجھزة سوف يشمل االستعاضة عن أجھزة التبريد
المنزلية وأجھزة تكييف الھواء بأجھزة أخرى أكثر كفاءة في استخدام الطاقة .وسوف يصمم
ھذا المشروع بطريقة يصبح فيھا ذاتي االستدامة في غضون فترة زمنية قصيرة؛

)ج(

تركيا :تنمية قدرات التدمير المحلية ووضع نموذج مستدام ومتكامل لألعمال إلقامة نظام
يتسم بالكفاءة إلدارة النفايات الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون في غضون أربع سنوات.

وتتلخص القيمة التدليلية للمشروع في الصين فيمايلي:
)أ(

يھدف المشروع بالنسبة لكل تكنولوجيات من التكنولوجيات المستخدمة الى استخالص النتائج
ذات الصلة بمختلف جوانب التنفيذ العملي للتخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون
والتي يمكن تكرارھا في المرافق المماثلة في مختلف أنحاء البلد بعد انتھاء المشروع؛

)ب( مقارنة بين مختلف االستراتيجيات الخاصة باإلدارة والتخلص بشأن الكلوروفلوروكربون-
 11المتضمن في الرغاوي استنادا الى الفعالية التكاليفية والجوانب اللوجستية والقضايا ذات
الصلة بالتكنولوجيا؛
)ج( وضع بروتوكول مناسب ألخذ العينات والتحليل الكيميائي لتحديد كمية الكلوروفلوروكربون-
 11التي تم تدميرھا من خالل التدمير المباشر للرغاوي؛
)د(

تحليل تاثيرات الجمع بين تدمير الملوثات العضوية الثابتة والمواد الكلوروفلوروكربونية
باستخدام التكاليف اإلضافية المرتبطة بھذا األخير ،والجوانب التقنية حيثما يتوافر تآزر بين
النشاطين.

البنك الدولي
تلقى البنك الدولي أمواال إلعداد مشروعين للتخلص الرائد من المواد المستنفدة لألوزون لكل من أندونيسيا
.33
والفلبين .خالل االجتماع السابع والخمسين فضال عن مشروع عالمي لوضع استراتيجية /منھجية للتخلص من المواد
9
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المستنفدة لألوزون خالل االجتماع الخامس والخمسين .وقدم خالل االجتماع الحادية والستين التقرير النھائي للدراسة
المتعلقة بتمويل تدمير المواد المستنفدة لألوزون غير المطلوبة للجنة التنفيذية في شكل ورقة معلومات
) .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/Inf.2وقد وجدت الدراسة توافر فرصة كبيرة لتدمير المواد المستنفدة
لألوزون من خالل السوق الطوعية .واستطردت الى تحديد ما إذا كانت ھناك أسواق لتدمير المواد المستنفدة
لألوزون ،والكيفية التي يمكن بھا استخدام مؤسسات بروتوكول مونتريال وبنياته األساسية في ھذا الغرض ،وما ھي
التحديات والثغرات التي ستواجه لدى االعتماد على السوق الطوعية .وخلصت الدراسة الى أنه في حين ھناك سوق
محتملة لتدمير المواد المستنفدة لألوزون ،وجدت التحديات التالية:
)أ(

المواد المستنفدة لألوزون التشملھا السوق الطوعية؛

)ب( ليس لدى بلدان المادة  5عموما سوى كميات ضئيلة للغاية من نفايات المواد المستنفدة
لألوزون؛
)ج( التملك البلدان سوى قدرات محدودة لتمويل الكربون.
ولم يقدم بعد المشروعان التدليليان الرائدان اللذان ووفق على تمويل إعدادھما )أندونيسيا والفلبين( للنظر من
.34
جانب اللجنة التنفيذية حتى ھذا االجتماع .ولم يقدم البنك الدولي تحديثا منفصال عن حالة ھذين المشروعين وعن
خبراته بشأن الكيفية التي استخدمت بھا المبادىء التوجيھية .واعتمد بدال من ذلك على المعلومات التي قدمت بالفعل
كجزء من تقريره المرحلي والمالي السنوي للصندوق المتعدد األطراف الذي سيجري نظره خالل ھذا االجتماع فقد
أشير في ذلك التقرير الى أن أسباب التأخير المستمر في تقديم المقترح الكامل تعزى الى أن استخدام مكتب استشاري
مؤھل كان عملية مطولة ومعقدة بالنظر الى المعارف والخبرات المتخصصة الخاصة باألوزون والمناخ الالزمة
لوضع المشروع ،وانخفاض مستوى التمويل المتصل بإعداد المشروع .غير أن البنك الدولي أشار الى أنه قد تم
استخدام مكتب خالل الربع األخير من عام  ،2012ويجري إعداد نماذج األعمال الخاصة بالبلدين .وسيجري خالل
الربع األول والثالث من عام  2013وضع نظام باألنشطة مثل جمع البيانات ،ووضع نظام للجرد يتعلق بالمواد
المستنفدة لألوزون غير المطلوبة ،وإعداد مبادىء توجيھية للجمع والمناولة والتعبئة والنقل واإلجراء الخاص
بالتخلص النھائي بما يتسق مع البروتوكوالت والمعايير السارية في أسواق الكربون الطوعية الرئيسية.
وتجدر المالحظة بأن تمويل إعداد المشروعات بالنسبة لھذين المشروعين المعنيين بالتخلص من المواد
.35
المستنفدة لألوزون المقدم للبنك الدولي قد ووفق عليه قبل المقرر  19/58ومن ثم فإن تقديمھما والموافقة بعد ذلك
عليھما سوف يخضعان لمتطلبات شديدة من المعلومات وفقا للمبادىء التوجيھية .غير أنه نظرا ألن المشروعين
الكاملين لم يقدما بعد ،فسوف ينظران وفقا للمبادىء التوجيھية الواردة في المقرر  19/58عندما تتلقاھما األمانة.
االستنتاجات
كانت الخبرات إيجابية فيما يتعلق باستخدام المبادىء التوجيھية المؤقتة في إعداد مشروعات التخلص من
.36
المواد المستنفدة لألوزون ووضع المشروعات التدليلية الكاملة ،فاستنادا الى الخبرات التي تتقاسھا الوكاالت المنفذة
خالل إعداد المشروعات وتنفيذھا ،يمكن استخالص النتائج التالية:
)أ(

إتاحت المبادىء التوجيھية الموافقة على المشروعات التي تنطوي على قيمة تدليلية كبيرة
فيما بين مجموعة شاملة من بلدان المادة  5بما في ذلك البلدان التي ينخفض فيھا حجم
االستھالك؛

)ب(

كان للمبادىء التوجيھية أثار مباشرة على كل من إعداد المشروعات من خالل استيفاء
المتطلبات من المعلومات التي طلبھا المقرر ،وأثناء التنفيذ حيث أتاح تطبيقھا التنسيق
الشامل بين العناصر األساسية لتدمير المواد المستنفدة لألوزون التي حددت خالل اإلعداد
10
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للمساھمة في نجاح استكمال المشروعات؛
)ج(

تظھر المشروعات التدليلية التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية تقدما كبيرا في تنفيذھما،
وتلبي احتياجات المشروعات الرائدة للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون على النحو
الذي طلبه المقرر  2/XXIالصادر عن االجتماع الحادي والعشرين لألطراف؛

)د(

حددت المشروعات الموافق عليھا إمكانيات قوية للتآزر بين بروتوكول مونتريال
واالتفاقات البيئية األخرى بشأن إدارة المواد الكيميائية؛

)ھ(

يمكن أن تستخدم بعض مشروعات التخلص الرائدة من المواد المستنفدة لألوزون ،بحسب
حالة تنفيذھا ،كنموذج للبلدان األخرى في زيادة التمويل المشترك لقروض الكربون من
خالل السوق الطوعية.

توصية األمانة
.37

وفي ضوء المعلومات الواردة أعاله ،توصي األمانة اللجنة التنفيذية بمايلي:
)أ(

أن تحاط علما بالتقرير الوارد في الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/54بشأن
استخدام المبادىء التوجيھية المؤقتة لتمويل المشروعات التدليلية للتخلص من المواد
المستنفدة لألوزون غير المطلوبة على النحو الذي ووفق عليه بموجب المقرر 19/58؛

)ب( أن تطلب من األمانة أن تواصل استخدام المبادىء التوجيھية المؤقتة وتطبيقھا على
المشروعات التدليلية المتبقية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون المقرر تقديمھا في موعد
اليتجاوز االجتماع الثاني والسبعين.
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Approvals for ODS disposal demonstration projects
Country

Region

Agency

Meeting

Funds approved
(US$)
Approvals for Project preparation for ODS disposal demonstration projects
Algeria
Africa
UNIDO
59
85,000
Brazil
LAC
UNDP
57
40,000
China
South Asia
UNIDO
59
85,000
Colombia
LAC
UNDP
59
40,000
Cuba
LAC
UNDP
59
40,000
Georgia
ECA
UNDP
64
30,000
Ghana
Africa
UNDP
57
30,000
India
South Asia
UNDP
61
80,000
Indonesia
SEAP
World Bank
57
50,000
Lebanon
West Asia
UNIDO
61
85,000
Mexico
LAC
UNIDO/World
57
100,000
Bank
Nigeria
Africa
UNIDO
60
60,000
Philippines
SEAP
World Bank
57
50,000
Turkey
ECA
UNIDO
57
60,000
Regional:
ECA
Czech
65
70,000
Europe and
Republic/UNIDO
Central Asia
Regional:
ASP
Japan
54
30,000
Asia and the
Pacific
Approvals for ODS disposal demonstration project implementation
China

South Asia

UNIDO/Japan

67

2,127,885

Colombia

LAC

UNDP

66

1,195,000

Cuba

LAC

UNDP

62

525,200

1

Project type

Project preparation
Project preparation
Project preparation
Project preparation
Project preparation
Project preparation
Project preparation
Project preparation
Project preparation
Project preparation
Project preparation
Project preparation
Project preparation
Project preparation
Project preparation

Project preparation

Approach used in
the project
Domestic destruction
with
three
components:
(1)
destruction
of
CFC-12
(2)
destruction of CFC11 (3) synergies
between ODS and
POPs destruction
Using
existing
domestic incineration
facilities and ensure
compliance
with
international
standards
through
development
of
testing protocols
Retrofitting a cement
kiln for destruction
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Country

Region

Agency

Meeting

Funds approved
(US$)

Approvals for ODS disposal demonstration project implementation
Georgia

ECA

UNDP

69

55,264

Ghana

Africa

UNDP

63

198,000

Nigeria

Africa

UNIDO

67

911,724

Turkey

ECA

UNIDO

66

1,076,250

Mexico

LAC

UNIDO/France

63

1,427,915

Regional:
ECA
Europe and
Central Asia

UNEP/UNIDO

69

364,480

55

250,000

Approvals for technical assistance projects
Global
GLO
World Bank

Region:
African
countries

Africa

France

68

80,000

Nepal (TAS)

SA

UNEP

59

157,200

TOTAL

2

Project type
Approach used in
the project
Pilot demonstration
project on ODS
waste management
and disposal
Export
for
destruction
Export
for
destruction
Export
for
destruction
Export
for
destruction
Demonstration of a
regional strategy for
ODS
waste
management
and
disposal

Development
of
strategy/methodology
for ODS disposal
Develop a regional
strategy that will
provide options for
LVC countries in the
African region to
address non-reusable
and unwanted ODS
stockpiles
Use of small portable
plasma machine or
export for destruction
9,303,918
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المرفق الثاني
المقرر 19/58

-1

وفي ضوء تقرير فريق االتصال ،قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:

)أ(

أن توافق على المبادئ التوجيھية المؤقتة التالية لتمويل المشروعات التدليلية للتخلص من المواد
المستنفدة لألوزون وفقا للفقرة  2من المقرر  7/XXالصادر عن اجتماع األطراف:
)(1

بالنسبة لكل فئة من فئات أنشطة للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون ،أي الجمع،
والنقل ،والتخزين والتدمير ،ترد التعاريف ذات الصلة في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/19/Rev.1؛

)(2

أن يقوم الصندوق المتعدد األطراف بتمويل عدد محدود من المشروعات التدليلية وفقا
للشروط التالية:
)أ(

لن يقدم تمويل لمشروعات جمع المواد المستنفدة لألوزون إال كمساھمة لرصد
مصادر المواد المستنفدة لألوزون بالنسبة لنشاط قائم وممول بصورة منفصلة
لجمع المواد الكلوروفلوروكربونية؛

)ب(

سيتم النظر في االجتماع التاسع والخمسين في تمويل إعداد المشروعات بالنسبة
لعدد محدود من المشروعات التدليلية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون
المرتبطة بالفقرة  2من المقرر  ،7/XXوالتي تغطي جوانب ال تشملھا أي
مشروعات تدليلية أخرى؛

)ج(

سيقتصر التمويل على مستوى أقصى يبلغ  13,2دوالرا أمريكيا للكيلوغرام من
المواد المستنفدة لألوزون التي سيتم تدميرھا للبلدان غير بلدان حجم االستھالك
المنخفض ،على أساس الفھم بأن ذلك سيعتمد على التوقعات بارتفاع تكاليف البدء
في ھذه النشاطات الجديدة ،وأنه لن يشكل سابقة .وإذا لم يتضمن المشروع
نشاطات تتعلق بجميع المجاالت التالية )النقل والتخزين والتدمير( ،سيعدل ھذا
المستوى وفقا لذلك؛

)د(

سوف يقدم تمويل للتخلص من الھالونات ورابع كلوريد الكربون لمشروع تدليلي
واحد كحد أقصى لكل منھا ،بشرط أن تكون لكل من المشروعين قيمة تدليلية
مھمة؛

)(3

أن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تقدم تقريرا سنويا عن التقدم والخبرات
المكتسبة في المشروعات التدليلية بشأن التخلص ،لالجتماع األول للجنة التنفيذية في السنة
األولى بعد الموافقة على المشروع .ويتعين أن تغطي ھذه التقارير كميات المواد المختلفة
المستنفدة لألوزون التي جمعت أو تم تحديدھا أو نقلھا أو تخزينھا أو تدميرھا ،فضال عن
الترتيبات المالية واإلدارية والتمويل المشترك وأي مسائل أخرى ذات صلة؛

)(4

أن يطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة ،عند تقديمھا لنشاطات التمويل ذات الصلة
بالتخلص من المواد المستنفدة لألوزون ،أن تقدم ما يلي:
)أ(

في حالة طلبات التمويل إلعداد المشروعات:
1
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)ب(

)(1

إشارة إلى فئة أو فئات المشروعات من أجل التخلص من المواد
المستنفدة لألوزون )الجمع والنقل والتخزين والتدمير( التي ستدرج في
مقترح المشروع؛

)(2

بيان ما إذا كانت برامج التخلص من المواد الكيميائية تتعلق باتفاقات
بيئية أخرى متعددة األطراف جارية اآلن في البلد ،أو إذا كان من
الممكن تحقيق التآزر في ھذا المجال؛

)(3

تقديرا لكمية كل مادة مستنفدة لألوزون من المقرر معالجتھا في إطار
المشروع؛

)(4

األساس المستخدم لتقدير كميات المواد المستنفدة لألوزون ،وضرورة
أن يستند ھذا التقرير إلى مخزونات قائمة معروفة جمعت بالفعل أو أن
جھود الجمع وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا وموثقة جيدا من خاللھا؛

)(5

بالنسبة لنشاطات الجمع ،معلومات تتعلق بجھود وبرامج الجمع الجدية
القائمة حاليا أو في المستقبل القريب ،أو التي ستتعلق بھا النشاطات
الجارية في إطار ھذا المشروع والتي في مرحلة متقدمة من اإلعداد؛

)(6

بالنسبة لألنشطة التي تركز جزءا منھا على األقل على رابع كلوريد
الكربون أو الھالونات ،شرحا للقيمة التدليلية المھمة للمشروع؛

بالنسبة لتقديم المشروعات:
)(1

معلومات محدثة وأكثر تفصيال عن جميع المسائل المشار إليھا في إطار
تمويل إعداد المشروعات والواردة في جميع الفقرات الفرعية لـ))(4أ(
المذكورة أعاله؛

)(2

وصفا مفصال للھيكل اإلداري والمالي المتوقع؛ ويمكن أن يشمل ذلك
تفاصيل عن مجموع تكاليـف نشاط التخلص بما في ذلك التكاليـف التي
ال يغطيھا الصندوق المتعدد األطراف ،ومصادر التمويل لتغطية ھذه
التكاليف ،ووصفا الستدامة نموذج األعمال المعني ،وتحديد العناصر
المقدمة للتنفيذ والتي قد تستخدم في وقت الحق لرصد التقدم؛

)(3

إشارة واضحة إلى كيفية حصول المشروع على مصادر تمويل أخرى؛
ويجب أن تكون ھذه المصادر متوافرة ،ولو جزئيا على األقل ،قبل
نھاية عام  .2011وبالنسبة للنشاطات من فئة الجمع ،فإن أي مصادر
تمويل أخرى ضرورية تمشيا مع الفقرة الفرعية ))(4أ() (4أعاله
تتصل بالجمع ،يتعين تأكيدھا قبل تقديم المشروع للجنة التنفيذية؛

)(4

مفھوما لرصد منشأ المواد المستنفدة لألوزون المسترجعة ألغراض
التدمير في المستقبل ،للحيلولة دون اإلعالن عن المواد الخام المستنفدة
لألوزون بوصفھا مواد مستنفدة لألوزون مستعملة مخصصة للتدمير.
وينبغي أن يتضمن ھذا المفھوم أو على األقل يتيح التحقق الخارجي من
الكميات المدمرة ،وتغطية تكاليفه بصورة مستدامة؛
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)(5

ينبغي أن يتضمن مقترح المشروع تأكيدات موثوقة بأن كمية المواد
المستنفدة لألوزون المشار إليھا في المقترح سوف يجري تدميرھا
بالفعل ،وأن الوكاالت سوف تقدم دليال على التدمير عند إغالق
المشروع من الوجھة المالية؛

)(6

استكشافا لخيارات التخلص األخرى للمواد المستنفدة لألوزون
المستعملة مثل فرص إعادة التدوير وإعادة االستخدام؛

)ب(

أن تنظر اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الستين في أي مقرر تتخذه األطراف خالل اجتماعھا الحادي
والعشرين والذي قد يتعلق بالمبادئ التوجيھية المؤقتة والتعاريف؛

)ج(

أن تطلب إلى أمانة الصندوق أن تقدم لالجتماع الثانى للجنة التنفيذية في عام  ،2011تقريرا عن
الخبرات المكتسبة من تنفيذ مشروعات التخلص ،باستخدام التقارير المقدمة من الوكاالت الثنائية
والمنفذة وغيرھا من مصادر المعلومات ذات الصلة؛

)د(

أن تنظر في مسألة بحث المبادئ التوجيھية المؤقتة وما يتصل بھا من تعاريف خالل االجتماع
الرابع والستين في ضوء الخبرات المكتسبة وأي معلومات إضافية وتوجيھات متوافرة في ذلك
الوقت.
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Annex III

REPORT ON IMPLEMENTATION PROCESS OF
NEPAL ODS DISPOSAL PROJECT
(Prepared by UNEP)
BACKGROUND
In the year 2004, 74 ODP tons of CFCs were confiscated in Nepal. 8 MT of CFCs were in stocks
at Birgunj, Nepal. In the 20th Meeting of Parties, Nepal requested guidance from Parties on continued use
of these CFCs post 2010. In this context, Nepal proposed to consider options for destruction of this
quantity of CFCs. If destroyed, it would also achieve twin benefits of compliance and Green House Gas
(GHG) emission reduction; otherwise the ODS would slowly be released into the atmosphere from the
cylinders in which they are stored.
Such a scenario in Nepal is a classic representative of a Low Volume Consumption Country
(LVC) in the Asian and the Pacific region, where there is no guidance on how to treat such unwanted
CFC stocks (collected or seized). Thereafter, based on the guidance of the Meeting of Parties to the
Montreal Protocol on encouraging ODS destruction in Article 5 Parties, Multilateral Fund (MLF)
approved a pilot project on destruction of Nepal ODS stock at its 57th meeting. United Nations
Environment Program (UNEP) is spearheading the Nepal ODS Destruction Project as an important step
to explore various options for destruction of small stocks in LVCs. The project is in its final stages of
completion and it could provide us with a model for replication with other LVCs.
THE PROCESS: EXPERIENCE AND LEARNINGS FOR OTHER LVCs
Inventorisation of the ODS Stock
The seized ODS in cylinders were stocked in a single well-maintained warehouse in the NepalIndia border.
Inventorisation and effective maintenance of ODS stock is very critical as absence of this could
result in accelerated and unintended emissions because of the following problems
-

Storage is typically in form of 13.6 kg cylinders, which are difficult to manage;

-

Average leakage rate from such cylinders is approximately 10-12% per annum especially
in case of high ambient temperatures;

-

If its government seized stock, various parties (Customs dept., Ozone office) are involved
in maintenance of the stock, resulting in issues relating to co-ordination and storage
facilities;

Testing of the ODS Stock
Quality analysis is also critical for to get precise information for obtaining approvals from
appropriate authority to further process.
ODS testing infrastructure typically consists of the following:
-

Gas Chromatograph (GC) or Gas Chromatograph – Mass spectrometer (GC-MS) could be
used for testing – Nepal used this method
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-

If Gas Chromatograph (GC) is used, a pure sample of ODS and GC chart for specific ODS
is required for calibration

Policy Review
Various government policies need to be analysed which can affect the outcome of the project. In the
case of Nepal, the government has put a regulation to ban on exports of CFCs.
However, the most feasible option for destruction of Nepal stock was found to be to export ODS
to US/Japan for destruction, therefore, discussions were held with the Department of Commerce and also
Customs Department to seek exemption considering the peculiar nature and urgency for destruction. The
process is long and complicated, diligent effort from both NOU and IA would be required.
Moreover, for getting an exemption, the destination country for the destruction of the stock was
supposed to be clearly specified
Stakeholder Consultation
At the onset of the project, it was identified that various stakeholders would be involved and their
keen participation is vital for successful implementation.
A stakeholder meeting was held at Kathmandu at the start to debrief various stakeholders on their
role and requesting their co-operation
NoUs in other LVC’s should also look at involving following stakeholders:
-

Government departments like Department of Customs, Ministry of Commerce, Climate
Change Focal Points

-

Private Sector companies like Importers & retailers of RAC equipment, Transporters, freight
forwarders, RAC technicians

-

Industry Associations like manufacturers, retailers, Refrigeration & Air-conditioning
Training Centre

-

UNEP and international partners

Techno-economic analysis of the destruction technologies and the facilities
There were many options which Nepal could choose from among the destruction technologies
and the destruction facilities, both within and outside the country.
All options both in and outside the country including the mobile destruction equipment, retrofitting
local cement kiln, and export to neighbour countries for destruction or link the destruction with carbon
market were evaluated with consideration of the capital cost when applicable, operational cost, the
technically and economical accessibility of the technologies, the possible financial returns, and the
stakeholder agreements etc. The evaluation concluded that only VCS Protocol was applicable in this
scenario.
-

Within the country, the possibilities included the cement kiln, a dedicated destruction unit
and the mobile destruction systems, among which the mobile system proved best suited;
o

The cement kiln authorities were apprehensive of the by-products from the
destruction activity, and did not agree to allow the modification of their facility
for this activity;

o

The dedicated destruction facility would cost millions of dollars and thus was
ruled out;
2
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o

-

The mobile destruction system could be brought in, and although the rate of
destruction was low, this system proved to be both technologically and
economically suited;

For destruction outside the country, the major evaluation parameters included government
regulations to import the gases for destruction, cost and rate of destruction, transportation
costs and the carbon market returns among other:
o

Outside the country, the options included destruction in the US or in Saudi Arabia
or in Indonesia or in Europe or in Japan

o

Destruction in Saudi Arabia and in Europe was also possible, but the returns from
VCS was very low. Moreover in Europe, the cross-boundary movement of ODSs
is not feasible. In Saudi Arabia, the cost of destruction was very high compared to
the US in addition to very low returns from VCS. So both options were ruled out.

o

Destruction in Indonesia and Japan is also impossible, since the regulations in
both countries have banned the import of ODSs, even for destruction;

o

Destruction in the US was technically feasible and was economical too, with
possibilities of higher returns from the Carbon Action Reserve (CAR) protocol,
facilitated by the government regulations, and was finally chosen over the others.

Selection of carbon market protocol
The selection of carbon protocol was governed by the choice of the destruction facility and its
location. However a detailed study was conducted on various protocols and it was found that only VCS
and CAR allow credits to be generated for ODS destruction.
VCS is applicable for destruction in any country in any facility, provided it meets all the
necessary requirements. CAR is applicable only when the materials are destroyed in the US. Both of
them are voluntary protocols which don’t mandate ODS destruction, but the returns from the latter was
found to be higher. Also CAR fitted into the destruction option chosen for Nepal.
Appointment of Project Developer
To assist the handle of the following activities, a project developer needs to be identified and
contracted to:
-

Coordination of the ODS containers shipment and receive approval for the import of ODS
to US.

-

Receive the ODS including customs clearance and ship the ODS
destruction plant;

-

Contract for the destruction and receive certification;

-

Submission of project to CAR following the CAR protocol;

-

Appointment of a third party verification body to conduct Project validation and site
verifications;

-

Receive carbon credit and market the carbon credit upon the project is “registered” by
CAR after successful validation.

-

Sale the carbon credit and share part of return with Nepal.

EOS Climate was contracted through UNOPS following the bidding procedure.
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THE FLOWCHART OF THE PROJECT ACTIVITIES
Inventorisation and Purity Testing of the stocks
Policy Review in Nepal and Techno-Economic Analysis of the destruction technologies and
destruction facilities
Appointment of the Project Developer in the United States

Application for clearance from the Nepalese government to export the stocks and also from the US
Customs for import into USA
Export of the stocks to the United States via India and Singapore

Purity Testing and Destruction of the stocks in USA

Appointment of external verification agency approved under CAR ODS methodology and Listing
of project at CAR
Project registration in CAR and Issuance of CRTs

Sale of CRTs and sharing of returns with Nepal

‐‐‐‐‐
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