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 12021 تموز /ليويو  2إلى زيران ح/جوان 28من   ،مونتريال
 

 تقرير مجمع يصف أفضل الممارسات والوسائل للجنة التنفيذية 

 )ب((84/87)المقرر  XXVIII/2من المقرر  24للنظر في تفعيل الفقرة 
 

 معلومات أساسية

تناولت اللجنة التنفيذية بحث المناقشات حول مسألة التخلص من المواد الخاضعة للرقابة غير المرغوبة في  .1

ين في سياق إعداد مبادئ توجيهية لتكلفة التخلص التدريجي من سبعإطار بروتوكول مونتريال منذ اجتماعها الثامن وال

المواد الهيدروفلوروكربونية. وفي اجتماعها الحادي والثمانين، قررت اللجنة التنفيذية أن تنظر في اجتماعها الثاني 

خاضعة للرقابة في المسائل المتعلقة بتمويل اإلدارة الفعالة من حيث التكلفة للمخزونات من المواد الوالثمانين، 

المواد التخلص من ن ع تقرير التجميعيالمستخدمة أو غير المرغوبة، بما في ذلك من خالل التدمير، في ضوء ال

 )د((.81/67)المقرر  ()هـ79/18المستنفدة لألوزون التي تعدها األمانة لذلك االجتماع، استجابة للمقرر 

تماع الثاني والثمانين الوثيقة قدمت األمانة إلى االج)د(، 81/67واستجابة للمقرر  .2

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21 مشروعا، بما في ذلك المسائل  11، التي تعرض تقريرا موجزا عن تنفيذ

المتعلقة بتصميم المشروعات، وأوجه التآزر مع المشروعات األخرى، والفرص لحشد الموارد، وفعالية التكلفة 

بعض األعضاء، مع اإلدراك بأن التخلص كان مهما ومكلفا به بموجب والدروس المستفادة. وخالل المناقشات، رأى 

ينبغي مناقشته كجزء من ال ة إضافية، وأنه فأن التخلص لم يكن مطلوبا لالمتثال وال يشكل تكل، XXVIII/2المقرر 

ص ينبغي أن لمواد الهيدروفلوروكربونية. واعتبر أعضاء آخرون أن التخلمن االتدريجي  خفيضالمبادئ التوجيهية للت

يكون ذو أهمية أساسية، خاصة بالنسبة للبلدان ذات االستهالك المنخفض، ورأوا أنه يشكل جزءا ال يتجزأ من المبادئ 

التوجيهية للتكلفة. وأثار األعضاء أيضا مسائل أخرى، مثل أهمية التقرير التجميعي للتخلص من المواد المستنفدة 

للمشروعات التجريبية الموافق عليها في االجتماع الثامن والخمسين؛  لألوزون؛ والمبادئ التوجيهية المؤقتة

وتم تأجيل تبريد غير المرغوبة إلى أقل حد. والسياسات المتعلقة بإدارة غازات التبريد من أجل تخفيض غازات ال

 .المزيد من المناقشة لهذه المسألة إلى االجتماع الثالث والثمانين

                                                 
 .(19-فيروس كورونا )كوفيدبسبب  1
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وفي اجتماعها الثالث والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على إعادة تشكيل فريق االتصال المعني بإعداد  .3

مسألة المبادئ التوجيهية لتكلفة التخلص التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية، لمناقشة جملة أمور من بينها 

م من منسق فريق االتصال، قررت اللجنة التنفيذية أن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون. وعقب التقرير المقد

التقرير النهائي في ضوء جتماع الرابع والثمانين، الفي ا سيتم النظر فيهاالتخلص من المواد الخاضعة للرقابة،  مسألة

ستقدمه وزون وتدميرها الذي ألليضاحية التجريبية المتعلقة بالتخلص من المواد المستنفدة إلعن تقييم المشروعات ا

 )ج((.83/65)المقرر  كبيرة موظفي الرصد والتقييم

من جدول األعمال بشأن التقييم، نظرت اللجنة التنفيذية في  6وفي اجتماعها الرابع والثمانين، في إطار البند  .4

 2تدميرهاوزون وألليضاحية التجريبية المتعلقة بالتخلص من المواد المستنفدة إلاالتقرير النهائي عن تقييم المشروعات 

ي تالمقدم من كبيرة مسؤولي الرصد والتقييم. وفي المناقشة التي تلت ذلك، أعرب عن التقدير العام لنتائج التقييم، ال

التخلص من المواد المستنفدة لألوزون التحديات القانونية واللوجستية والسياسية المتعلقة ب مختلف الضوء على تسلط

إعداد الخطط في ذلك المجال. وتضمنت من شأنها أن تساعد الدول في  وتدميرها وقدمت دروس يمكن تكرارها

التعليقات التي أدلى بها األعضاء مالحظات عن تعقد إدارة المواد المستنفدة لألوزون؛ وأن خيارات البلدان في إدارة 

وأن  ،المتاحة مالحج وفوراتمخزونات المواد المستنفدة لألوزون واختيار استراتيجيات التخلص منها يعتمد على 

إعطاء األولوية لمنع النفايات كانت الخيار األكثر فعالية من حيث التكلفة إلدارة النفايات؛ وما إذا كان من الممكن 

لى المشروعات األخرى للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون نظرا عسع اتطبيق الدروس المستفادة على نطاق و

إذا كان المزيد من المعلومات عن فعالية التكلفة سيكون مفيدا، في ضوء اختالف للعينة الصغيرة من المشروعات؛ وما 

المشروعات التي تم استعراضها بين كميات المواد المستنفدة لألوزون المستهدفة للتدمير والكميات الفعلية التي تم 

بصفة خاصة  إعطاء اهتمام أكبرع م ،تدميرها؛ وإعطاء اهتمام أكبر لتحديد مستوى التمويل الالزم إلعداد قوائم الجرد

 احتياجات بلدان االستهالك المنخفض. إلى

ية التجريبية بشأن التخلص يضاحوعقب المناقشة، الحظت اللجنة أن التقرير النهائي عن تقييم المشروعات اإل .5

الدروس  ،تضاءودعت الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى تطبيق، حسب االق 3،من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها

 (.84/9النتائج الرئيسية )المقرر المستفادة على أساس 

)أ( من جدول األعمال بشأن إعداد المبادئ التوجيهية 13الرابع والثمانين، في إطار البند  هافي اجتماع أنكما  .6

 4اصة بالتمويل،: مشروع المعايير الخ5لتكلفة التخلص التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 

أعادت اللجنة التنفيذية تشكيل فريق االتصال الذي ناقش مسألة التخلص من المواد الخاضعة للرقابة غير المرغوبة بما 

وعقب تقرير منسق فريق االتصال، قررت اللجنة التنفيذية، ضمن  XXVIII/2.5من المقرر  24يتماشى مع الفقرة 

، تقريرا مجمعا يصف أفضل الممارسات 6عد، لالجتماع الخامس والثمانينجملة أمور، أن تطلب إلى األمانة أن ت

 :، مع مراعاة ما يليXXVIII/2من المقرر  24والوسائل للجنة التنفيذية للنظر في تفعيل الفقرة 

التجريبية بشأن التخلص من المواد المستنفدة اإليضاحية التقرير النهائي عن تقييم المشروعات  )أ(

، والتقرير المجمع عن UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11لألوزون وتدميرها، الوارد في الوثيقة 

دة لألوزون الوارد في الوثيقة فالتخلص من المواد المستنالتجريبية المتعلقة بمشروعات ال

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21؛ 

                                                 
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11  األولوالتصويب 
4 66UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/ 
لمرغوبة، بما في أن تطلب إلى اللجنة التنفيذية النظر في تمويل اإلدارة الفعالة من حيث التكلفة لمخزونات المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير ا 5

 ذلك التدمير.
مايو  29إلى  25رر أصالً في الفترة من ، وافقت اللجنة التنفيذية على تأجيل اجتماعها الخامس والثمانين ، الذي كان من المق19-بسبب جائحة كوفيد  6

بلدان العاملة متثال في لألنشطة المتعلقة باال . من أجل ضمان االستمرارية2020، وعقده بالتعاقب مع االجتماع السادس والثمانين في نوفمبر  2020

ن المقرر مطة التي كان عات واألنشفقة فيما بين الدورات للمشرو، ولتقليل عبء العمل عند انعقادها ، قررت اللجنة التنفيذية تنفيذ عملية الموا 5بالمادة 

اع السادس عمال االجتمأي جدول تقديمها إلى االجتماع الخامس والثمانين ؛ وسيتم إدراج بنود جدول األعمال التي لم يتم النظر فيها فيما بين الدورات ف

 ال االجتماعين.والثمانين. ونظراً لتطور الوباء ، أرجأت اللجنة التنفيذية ك
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 الصلة المنفذة في خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ المشروعات األخرى ذات (ب)

الدروس المستفادة من البنية التحتية والسياسات القائمة التي يمكن أن تستخدم إلنشاء اإلدارة الفعالة  (ج)

 من حيث التكلفة لمخزونات المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير المرغوبة؛

 .)ب((84/87)المقرر  ل الخارجي وبرامج التخلص القائمة والشراكاتفرص التمويو (د)

 هيكل الوثيقة

 7)ب(، أعدت األمانة الوثيقة الحالية.84/87استجابة للمقرر  .7

المواد المستنفدة لألوزون  ويتمثل الهدف من الوثيقة في تقديم إرشادات لفعالية تكلفة إدارة مخزونات .8

يمية، ظمع مراعاة السياسات وأفضل الممارسات التن 8والمواد األخرى الخاضعة للرقابة،المرغوبة المستخدمة أو غير 

 والمسائل المتعلقة بأوجه التآزر مع مشروعات أخرى، والفرص لحشد الموارد، وطرائق التمويل.

ردة في وخالل إعدادها، أخذت األمانة في الحسبان المعلومات )بما في ذلك التحليل والدروس المستفادة( الوا .9

تقرير التقييم للمشروعات اإليضاحية التجريبية بشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها، والتقرير 

التحميعي عن المشروعات التجريبية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون التي قد تكون قابلة للتطبيق على جميع 

فرص المتعلقة بالتخلص من المواد الخاضعة للرقابة في إطار إدارة المواد الخاضعة للرقابة مع اإلشارة الخاصة لل

النفايات اإللكترونية والكهربائية والتخلص منها؛ واستعرضت خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 التي اشتملت على بعض عناصر التخلص من المواد الخاضعة للرقابة في استراتيجيتها الشاملة.

كان النظر في نفايات المواد الخاضعة للرقابة مرتبطا على نحو  5معظم بلدان المادة في  هحظة أنومع مال .10

وثيق بقطاع خدمة التبريد، وخاصة برامج االسترداد وإعادة التدوير في إطار الصندوق المتعدد األطراف، أخذت 

جميع الجوانب المتعلقة بقطاع خدمة التبريد التي األمانة أيضا في االعتبار المعلومات الواردة في الوثيقة األولية بشأن 

وتحليل مستوى وطرائق تمويل  9،)ج((80/76تدعم التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية )المقرر 

)ب( 83/65المقررين التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد بموجب 

 10(.2)ب()84/86و

 :الوثيقة من األقسام التاليةوتتألف هذه  .11

 تحليل للدروس المستفادة من المشروعات التجريبية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون؛ )أ(

 ؛XXVIII/2من المقرر  24العناصر التي ينبغي النظر فيها لتفعيل الفقرة  )ب(

                                                 
إلى االجتماع السابع والثمانين وفقًا لإلجراءات المتفق عليها لعقد االجتماع  هاتم تأجيل النظر فيالسادس والثمانين وقدمت هذه الوثيقة إلى االجتماع  7

 .19-ة كوفيدجائح السادس والثمانين بسبب
وادا بموجب بروتوكول مونتريال، تعتبر المواد المستنفذدة لألوزون موادا خاضعة للرقابة فيما عدا المواد الهيدروفلوروكربونية التي أصبحت م 8

نفدة لمستلمواد احالية اكيغالي حيز النفاذ. وبناء عليه، يشمل مصطلح "المواد الخاضعة للرقابة" في الوثيقة ال خاضعة للرقابة بمجرد دخول تعديل

 لألوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية.
9 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64 

10 47/7UNEP/OzL.Pro/ExCom/8 
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المستنفدة لألوزون والمواد خيارات للنظر فيها عند تمويل اإلدارة المراعية للبيئة لنفايات المواد  )ج(

 األخرى الخاضعة للرقابة؛

 توصيات. )د(

المنجزة حسب كل بلد للمشروعات اإليضاحية التجريبية  اوتحتوي الوثيقة أيضا على مرفق يقدم عرضا عام .12

 بشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون.

 ص من المواد المستنفدة لألوزونتحليل للنتائج والدروس المستفادة من المشروعات التجريبية للتخل

ينبغي النظر في الدروس الرئيسية المستفادة من تنفيذ مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون،  .13

 :مراعية للبيئة لنفايات المواد الخاضعة للرقابةالدارة لإلعلى النحو الوارد وصفه أدناه، عند إعداد استراتيجية 

عة للرقابة غير المرغوبة، والتي تم الحصول عليها ضالتقديرية للمواد الخاونات زالفروق بين المخ )أ(

التي تم تدميرها أبرزت عدم وجود قدرات لتجميع النفايات في  ةمن الجرد الوطني، والكميات الفعلي

هرت أن األنشطة المتعلقة ظك المنخفض، وأالمستفيدة، وخاصة بلدان االستهال 5بلدان المادة 

عادة التدوير الواردة في خطط العمل الوطنية الموافق عليها لقطاع الخدمة تتطلب باالسترداد وإ

 مزيدا من اإلرشادات؛

ن الجهود المنسقة والمتزامنة بين برامج عالجمع المنهجي لنفايات المواد المستنفدة لألوزون ينتج  )ب(

فز لتشجيع الجمع يتطلب واحالمعدات واستردادها وإعادة تدويرها، بما في ذلك ال إحالل األجهزة/

 دعما تنظيميا ليكون ناجحا؛

اإلدراك بأهمية إعداد إجراءات ملموسة إلدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منها  )ج(

يحتاج إلى إثارته بين مشغلي إدارة النفايات في البلد، سواء كانوا تشغيلهم من جانب الحكومة أو 

 تحت الملكية الخاصة؛

شاء نموذج لألعمال التجارية المستدامة ينطوي على ترتيبات تنسيق معقدة مع مختلف أصحاب إن )د(

المصلحة ويعتبر التزام القطاع الخاص وإشراكه أمرا ضروريا من أجل إنجاح هذه المبادرات. 

 وتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج تعتبر مهمة لدعم إعداد وتنفيذ حالة مستدامة لألعمال التجارية،

مع المعدات التي تم تصنيعها في البلد  سياسات المسؤولية الممتدة للمنتجين على نحو أفضلعملت و

 بالمقارنة إلى المعدات التي كانت مستوردة؛

مزيد من التظل االستدامة طويلة األجل إلدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون تشكل تحديا بدون  )هـ(

وإدراجها مع إدارة  ؛دعم المؤسسي بما في ذلك السياسات للتدميروال ؛إشراك وتعاون مراكز الجمع

النفايات الخطرة. وينبغي إدراج اإلدارة المراعية للبيئة لنفايات المواد الخاضعة للرقابة، مع خطة 

 إزالة شاملة، وينبغي إدراجها في البداية بدال من النظر فيها في النهاية فقط؛

رك أعلى في تلك البلدان التي كانت اإلدارة البيئية للنفايات قد تم تأسيسها كانت إمكانية التمويل المشت )و(

 تراجعودعمها من التدابير التنظيمية والسياسية. غير أن السعر المنخفض الئتمانات الكربون و

أسواق الكربون جعل من الصعب البحث عن خيارات التمويل المشترك التي يمكن أن تدعم التخلص 

ات المواد الخاضعة للرقابة خالل تنفيذ المشروعات التجريبية للتخلص من المواد المستدام لنفاي

 .2016و 2012المستنفدة لألوزون في الفترة بين 

واإلدارة المراعية للبيئة لنفايات المواد الخاضعة للرقابة المدعومة من خالل السياسات التي تشمل دور  .14

تولد كميات صغيرة من نفايات غازات التبريد.  5الوقاية من النفايات التي كانت مهمة بشكل خاص في بلدان المادة 
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االسترداد حيثما أمكن(، بالتزامن ) 11اد وإعادة التدويرفعلى سبيل المثال، في حالة وجود نظام تشغيلي وفعال لالسترد

 مع أنشطة التخلص والتدمير للمواد الخاضعة للرقابة أدى إلى نتائج أفضل.

 XXVIII/2من المقرر  24العناصر الالزمة لتفعيل الفقرة 

التجميعي عن أظهر تحليل المشروعات التجريبية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون، ونتائج التقرير  .15

المشروعات التجريبية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون، والتقرير النهائي عن تقييم المشروعات اإليضاحية 

ما زالت  5التجريبية بشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها، أظهروا أن في كثير من بلدان المادة 

غير المرغوبة في مرحلة مبكرة من التطوير، على الرغم من المساعدة إدارة المواد الخاضعة لرقابة المستخدمة/

)واالسترداد في بلدان إعادة التدوير /عادةالمقدمة من الصندوق المتعدد األطراف. وبينما يتم تنفيذ ممارسات االست

ع المؤسسي، قطاع خدمة التبريد في بعض البلدان، ما زالت هناك حاجة إلى إنشاء النُهج للجمقليلة( في إطار 

 مواد الخاضعة للرقابة غير المرغوبة.للواالسترداد، والتخزين والتخلص النهائي )بما في ذلك التدمير( 

وتقدم غالبية األنشطة التي يتم تنفيذها في قطاع خدمة التبريد كجزء من خطط إدارة إزالة المواد  .16

اج اإلدارة الفعالة من حيث التكلفة لنفايات المواد ، الفرص للنظر في إدم5الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان المادة 

في بما يلي  5الخاضعة للرقابة في االستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالنفايات الخطرة. ومن المهم أن تقوم بلدان المادة 

 :خطط قطاع خدمة التبريد إطار

واستردادها )في الحاالت إعداد نهج لضمان أن برامج استعادة غازات التبريد، وإعادة تدويرها  )أ(

 الممكنة( تكون بمثابة نقط دخول في تصميم مواقع الجمع من أجل دعم استراتيجية إدارة النفايات؛

إنشاء إطار تنظيمي يمنع، ضمن جملة أمور تهوية المواد الخاضعة للرقابة خالل تركيب وتشغيل  )ب(

إعادة استخدام المواد الخاضعة وخدمة ووقف تشغيل معدات التبريد وتكييف الهواء ويشجع على 

عندما يكون ذلك ممكنا من الوجهة التقنية ومن الوجهة االقتصادية؛ والنظر في للرقابة المجمعة، 

الحوافز االقتصادية إلعادة نفايات المواد الخاضعة للرقابة؛ واألخذ في الحسبان االتفاقيات الدولية 

 12؛بشأن نقل مثل هذه النفايات الخطرة

المعدات واللوجستيات الالزمة إلدارة المواد الخاضعة للرقابة غير المرغوبة، وإدراج هذه  تحديد )ج(

 االحتياجات في النهج الشامل؛

إعداد خطط أعمال إلنشاء نظم االستعادة وإعادة التدوير واالسترداد للمواد الخاضعة للرقابة،  )د(

الخاضعة للرقابة، مع تحديد من الذي لنفايات المواد  13،وللتخلص النهائي، بما في ذلك التدمير

 .تحمل المسؤولية المالية وما هي الخيارات الممكنةيس

وتم مناقشة النهج المتكامل لألنشطة في قطاع خدمة التبريد في الوثيقة بشأن االستراتيجيات الممكنة، وتدابير  .17

المرحلة األولى من خطط التخفيض  السياسة وااللتزامات، فضال عن المشروعات واألنشطة التي يمكن إدراجها داخل

وسيضمن هذا االقتراح، بما في ذلك  14)ب((.84/54)المقرر  5التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية لبلدان المادة 

إدارة غازات جوانب استراتيجية لإلدارة المراعية للبيئة لنفايات المواد الخاضعة للرقابة، أنه سيتم النظر في جميع 

 تم التخلص منها.التبريد حتى ي
                                                 

ازات التبريد، تشير إعادة التدوير إلى إعادة استخدام مادة خاضعة للرقابة تم استردادها بعد عملية تنظيف أساسية مثل الترشيح والتجفيف. وبالنسبة لغ 11

 دوير عادة إلى إعادة الشحن في المعدات التي تحدث في الغالب "في الموقع".تنطوي إعادة الت
التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود؛ واتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا ومراقبة اتفاقية بازل بشأن  12

النفايات  مراقبة حركةالجزرية و حظر استيراد النفايات الخطرة والمشعة إلى بلدان المنتدىبشأن وايغاني ية وإدارة تحركها عبر الحدود األفريقية؛ واتفاق

 .الخطرة عبر الحدود وإدارتها داخل منطقة جنوب المحيط الهادئ
تتطلب إدخال تعديالت على األفران لتحقيق لديها أفران أسمنت يمكن استخدامها لتدمير المواد الخاضعة للرقابة غير المرغوبة، وقد  5بلدان المادة  13

 معايير التدمير التي اتفقت عليها األطراف في بروتوكول مونتريال.
14 45/7UNEP/OzL.Pro/ExCom/8 
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 خيارات للنظر في تمويل اإلدارة المراعية للبيئة لنفايات المواد الخاضعة للرقابة

ة لتمويل اإلدارة السليمة لنفايات المواد الخاضعة فة التكليفعاللالغرض من هذا القسم هو بحث النُهج المحتملة  .18

ة للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون التي تم للرقابة، استنادا إلى الدروس المستفادة من المشروعات اإليضاحي

 تمويلها.

 المواد الخاضعة للرقابة مخزوناتجرد 

كانت الفروقات في تقديرات كميات نفايات المواد الخاضعة للرقابة في مقترحات المشروعات والكميات  .19

وكيفية جمعها. ومن أجل تجنب  عن مكان تخزين نفايات الموادالفعلية التي تم جمعها وتدميرها، نتيجة لفهم محدود 

وتحديد  15،المواد الخاضعة للرقابة مخزوناتذات األولوية إجراء جرد ل نشطةالحاالت المشابهة، سيكون أحد األ

وتحديد اإلجراءات الممكنة الالزمة إلدارتها السليمة. ومن المهم  مخزوناتمواقعها، وتقدير الكميات المحتوية في ال

ثل غازات ممن أجل تحديد نطاق المشكلة ) خاضعة للرقابةالمواد الاستخدام أيضا تقييم القطاعات التي تتحكم في 

ستهدف بطريقة تسالتبريد التي تم شحنها ورغاوي العزل في معدات التبريد التي سيتم التخلص منها( والقطاعات التي 

 فعالة من حيث التكلفة، إذ أن كل األنشطة قد ال تكون ممكنة من الوجهة المالية في جميع القطاعات.

، يمكن تحديد األنشطة ومتطلبات السياسات الالزمة إلدارة مخزوناتوبمجرد االنتهاء من إعداد جرد لل .20

لتي تم تصديرها لغرض التدمير(، وتعيينها وتحديد نفايات المواد الخاضعة للرقابة )أي التي تم تدميرها محليا أوا

قيمتها. وفي الحاالت التي يكون فيها تصدير نفايات المواد الخاضعة للرقابة مجديا من الوجهة االقتصادية، ستحتاج 

 النفايات. هذهتصدير المتعلقة بالبلدان إلى النظر في اللوائح الوطنية والدولية 

 مراعية للبيئة لنفايات المواد الخاضعة للرقابةإعداد استراتيجيات لإلدارة ال

ة والقدرات قبل المشاركة في إدارة نفايات المواد الخاضعة دمن المهم أن تنظر البلدان في الظروف السائ .21

المواد الخاضعة للرقابة وتقييمها، سيكون من الضروري إنشاء  مخزوناتللرقابة. وبمجرد االنتهاء من إعداد جرد ل

يمي الداعم؛ والمرافق المطلوبة لالستعادة/إعادة التدوير/االسترداد؛ ووصف لألنشطة لوقف تشغيل اإلطار التنظ

معدات التبريد، بما في ذلك جمع نفايات المواد الخاضعة للرقابة )أي غازات التبريد ورغاوي العزل( والمكونات 

ردة، والزيوت(؛ ووصف لمرافق التدمير المعادن الخالمعاد تدويرها )مثل الضاغط، والمحركات، واإللكترونيات و

المحتملة، إن وجدت، القادرة على تدمير نفايات المواد الخاضعة للرقابة مع كفاءات التدمير التي حددتها األطراف في 

 بروتوكول مونتريال.

 إدماج نفايات المواد الخاضعة للرقابة في البرامج الوطنية للنفايات الخطرة

ينبغي أن يتم النظر في نفايات المواد الخاضعة للرقابة بموجب البرنامج الشامل ، 5في معظم بلدان المادة  .22

أنها كمواد خاضعة للرقابة يتم تنظيمها بموجب بروتوكول مونتريال وإزالتها للنفايات الخطرة في البلد المعني. غير 

النفايات الخطرة المتعلقة بدان، فإن السياسات المحلية بدعم مالي من الصندوق المتعدد األطراف، وفي معظم البل

 تقوم بتنظيم المواد الخطرة بموجب بروتوكول مونتريال. ال

طويلة  ةوكانت المشروعات التجريبية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون التي أظهرت إمكانية االستدام .23

تعلقة باإلدارة الوطنية للنفايات الخطرة وكفاءة استخدام األجل هي تلك المشروعات المنفذة بالتزامن مع البرامج الم

الطاقة بجانب أنشطة إزالة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. وبالتالي، ينبغي النظر في التخلص 

قد تكون من نفايات المواد الخاضعة للرقابة على نحو شامل بالعالقة إلى البرامج الوطنية األخرى ذات الصلة التي 

 موضوعة بالفعل.

                                                 
بحماية طبقة التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والخاص ، 2015لعام  )TEAP( لتقرير الخاص لفريق التقييم التكنولوجي االقتصاديا 15

كيميائية، لاوالمخزونات  لحالية،ا، يعّرف المواد المستنفدة لألوزون على أنها إجمالي كمية المواد الواردة في المعدات األوزون والنظام المناخي العالمي

 والرغاوي والمنتجات األخرى التي لم يتم إطالقها بعد في الغالف الجوي.
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 إعداد نموذج أعمال وتمويل مشترك إلدارة نفايات المواد الخاضعة للرقابة

إعداد نموذج أعمال  فيأحد المؤشرات الرئيسية لإلدارة المستدامة لنفايات المواد الخاضعة للرقابة يتمثل  .24

 :مورخطة قطاع خدمة التبريد، وينبغي النظر فيما يلي، من بين جملة أ ضمنقوي 

إنشاء إطار تنظيمي لحظر تهوية المواد الخاضعة للرقابة أثناء تشغيل وخدمة ووقف تشغيل معدات  )أ(

 3كشف إجباري للتسرب للمعدات األكبر )مثل أعلى من  إشتراط إجراءالتبريد وتكييف الهواء، و

 ؛يةالمنتهكيلوغرام من غاز التبريد( واسترداد إجباري للمواد من الحاويات والمعدات 

إنشاء نُهج للمسؤولية الممتدة للمنتج ضمن األطر الوطنية التنظيمية والسياسية إلدارة النفايات  )ب(

 اإللكترونية؛

إعداد نظام مالي مثال من خالل رابطات التبريد، ورسوم لمستوردي/مستخدمي غازات التبريد،  )ج(

وحوافز ضريبية للتشجيع على ممارسات صيانة أفضل لمعدات التبريد، ورسوم للتخلص من 

إعانات خاصة لجمع نفايات المواد الخاضعة للرقابة والتخلص منها بما و، المنتهيةمعدات التبريد 

 مع اللوائح المحلية للتعامل مع النفايات الخطرة؛يتماشى 

 تحديد فرص التمويل الخارجية المحتملة إلدارة نفايات المواد الخاضعة للرقابة؛ )د(

تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة جمع معدات التبريد المهملة والتخلص منها، بما في ذلك  )هـ(

 لمواد الخاضعة للرقابة؛اإلزالة الفعالة من حيث التكلفة لنفايات ا

مجمعات النفايات( لتدمير نفايات األسمنت أو  أفرانالنفايات، و ترميدتحديد المرافق القائمة )أي  )و(

المواد الخاضعة للرقابة، أو تقييم إنشاء مرافق متنقلة صغيرة الحجم يمكنها تدمير كميات صغيرة 

 .من النفايات

 التوصيات

 في:قد ترغب اللجنة التنفيذية  .25

اإلحاطة علما بالتقرير التجميعي الذي يصف أفضل الممارسات والوسائل للجنة التنفيذية للنظر في  )أ(

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/48، الوارد في الوثيقة XXVIII/2من المقرر  24تفعيل الفقرة 

التي ترغب في إعداد استراتيجية لإلدارة  5مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة بمساعدة بلدان المادة  )ب(

خططها قيد التنفيذ الجاري المراعية للبيئة لنفايات المواد الخاضعة للرقابة من أجل إدراجها في 

 خدمة التبريد؛لقطاع 

في سياق مناقشة المبادئ  XXVIII/2من المقرر  24مواصلة المداوالت حول تفعيل الفقرة  )ج(

في ضوء  5التوجيهية لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/44الوثيقة 
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 المرفق األول

 لمشروعات التجريبية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزونا ة عنعامنظرة 
 

أن تنظر في مشروعات تجريبية للتخلص من المواد  في اجتماعها السابع والخمسين، قررت اللجنة التنفيذية .1

الجتماع األطراف الذي حدد أن المشروعات التجريبية يمكن أن تغطي  XX/71لمقرر لالستجابة لالمستنفدة لألوزون 

 القدرة العالية علىجمع ونقل وتخزين وتدمير المواد المستنفدة لألوزون، مع التركيز على المخزونات المجمعة ذات 

مشروعات اليفترض المقرر أيضا أن المختلفة إقليميا. و 5الحترار العالمي في عينة تمثيلية لبلدان المادة ث اإحدا

لزيادة التمويل المشترك  ائلألوزون ينبغي أن تكون ممكنة وتشمل وسية للتخلص من المواد المستنفدة لاإليضاح

 (.57/6)المقرر 

مشروعات الاعتمدت اللجنة التنفيذية مبادئ توجيهية مؤقتة لتمويل  ،في اجتماعها الثامن والخمسينو .2

تم اعتماد التمويل إلعداد مقترحات و(. 58/19للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون )المقرر  يضاحيةاإل

لجنة وقررت ال تدمير المواد المستنفدة لألوزون منذ االجتماع الرابع والخمسين.اإليضاحية التجريبية ل مشروعاتال

إنشاء شباك لتدمير المواد المستنفدة لألوزون للبلدان ذات حجم التنفيذية بعد ذلك، في اجتماعها الثالث والستين، 

 (.2)ج(63/5)المقرر الجتماع األطراف  XXI/2 االستهالك المنخفض، عمال بالمقرر

 16عداد إلتمويل الالتنفيذية اعتمدت اللجنة ، الثالث والسبعينإلى  الرابع والخمسينوفيما بين االجتماعات  .3

إيضاحية تجريبية إلدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منها عا أدت إلى إعداد كامل لمشروعات مشرو

. دوالر أمريكي11,528,052 للمساعدة التقنية بتمويل إجمالي قدره واحد بلدا، ومشروعين إقليميين ومشروع  11في 

مشروعين تجريبيين إقليمين للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون، ألسيا والميحط هذه المشروعات واشتملت 

ينتج عن إعداد التمويل المقدم لبلد واحد وإلقليم واحد مشروعات كاملة وتم الهادئ، وألوروبا ووسط آسيا. ولم 

)أي نيبال، واالستراتيجية لتقنية وباإلضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة التنفيذية على ثالثة برامج للمساعدة ا 3.إلغاؤهما

. وتم 1مشروعا، على النحو المبين في الجدول  12مما أدى إلى الموافقة على  (،5ومشروع عالمي 4اإلقليمية ألفريقيا

، المبادئ التوجيهية المؤقتة لمشروعات التخلص من نفايات المواد 58/19الموافقة على هذه المشروعات وفقا للمقرر 

 وزون.المستنفدة لأل

                                                 
لمستنفدة لألوزون. يمكن أن يشمل جمع ونقل وتخزين وتدمير المواد ا تجريبيمشروع في بدء على وجه االستعجال  أن تنظرباللجنة التنفيذية  مطالبة 1

، ة على إحداث االحترار العالميمخزونات المواد المستنفدة لألوزون المجمعة ذات القدرة العاليتركز على  مشروعات، قد تنظر اللجنة في وكأولوية أولى

ً  5ن بلدان المادة في عينة تمثيلية م ، بما في ذلك التجريبية المشروعاتالشروع في أنواع أخرى من  ى. ولن تمنع هذه األولوية األولالمتنوعة إقليميا

إلى  المشروعات، ستسعى هذه حماية طبقة األوزون، إذا كان لها قيمة عرض توضيحية هامة. باإلضافة إلى الهالونات ورابع كلوريد الكربونب الخاصة

الحظ أن أي تشف فرًصا لتعزيز التمويل المشترك؛ وأن ، وستستكطرائق اإلدارة والتمويل، وتحقيق المنافع المناخية عنيد بيانات وتجربة عملية تول

ً  ينفذ، ينبغي أن مشروع ينفذ عمالً بالمقرر الحالي، عند االقتضاء ها اتفاقية بازل تطلبللمتطلبات الوطنية واإلقليمية و/ أو الدولية، مثل تلك التي ت وفقا

 واتفاقية روتردام.
الصادر عن االجتماع الحادي والعشرين  XXI/2 االستهالك المنخفض، عمال بالمقررإنشاء شباك لتدمير المواد المستنفدة لألوزون للبلدان ذات حجم  2

 .ماليين دوالر أمريكي 3لألطراف، بمبلغ 
 ئ المقدم من اليابان.الهند، والمشروع اإلقليمي آلسيا والمحيط الهاد 3
ا الوسطى، االستراتيجية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها لخمسة بلدان )بلدان وسط أفريقيا )بوروندي، والكاميرون، وجمهورية أفريقي 4

لمعالجة مخزونات  االستهالك المنخفضجم للبلدان ذات حوالكونغو وغينيا( قدمت بدون تمويل إلعداد المشروع. وقد اقترحت إعداد استراتيجية إقليمية 

 المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوبة. غير أنه بسبب الصعوبات في التنفيذ، تم إلغاء المشروع.
 ئالمشروع العالمي للبنك الدولي كان دراسة مصممة الستكشاف فرص تمويل تدمير المواد المستنفدة لألوزون؛ وتم الموافقة عليه خارج المباد 5

 التوجيهية لمشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون ولم يدرج في التقرير الموجز.
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 . المشروعات التجريبية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون الموافق عليها1الجدول 
 المبالغ االجتماع الوكالة المنطقة البلد

 )دوالر أمريكي(

 لتخلص من المواد المستنفدة لألوزونل يضاحيةإلا مشروعاتالالموافقات إلعداد 

 85,000 59 اليونيدو أفريقيا الجزائر

آسيا جنوب إقليمي: 

 المحيط الهادئ

 30,000 54 اليابان آسيا والمحيط الهادئ

 40,000 57 اليوئنديبي أمريكا الالتينية البرازيل

 40,000 59 اليوئنديبي أمريكا الالتينية كولومبيا

 85,000 59 اليونيدو جنوب آسيا الصين

 40,000 59 اليوئنديبي منطقة البحر الكاريبي كوبا

 35,000 65 الجمهورية التشيكية أوروبا إقليمي: أوروبا

 35,000 65 اليونيدو

 30,000 65 اليوئنديبي أوروبا جورجيا

 30,000 65 اليوئنديبي أفريقيا غانا

 50,000 64 البنك الدولي جنوب شرق آسيا إندونيسيا

 80,000 57 اليوئنديبي جنوب آسيا الهند

 85,000 57 اليونيدو غرب آسيا لبنان

 50,000 61 اليونيدو أمريكا الالتينية المكسيك

 50,000 61 البنك الدولي

 60,000 57 اليونيدو أفريقيا نيجيريا

 50,000 58 البنك الدولي جنوب شرق آسيا الفلبين

 60,000 60 اليونيدو أوروبا تركيا

 المستنفدة لألوزونالموافقات على تنفيذ المشروعات اإليضاحية للتخلص من المواد 

 80,000 68 فرنسا أفريقيا إقليمي: أفريقيا*

 250,000 72 فرنسا أفريقيا الجزائر

 375,059 72 اليونيدو

 1,490,600 72 اليوئنديبي أمريكا الالتينية البرازيل

 1,195,000 66 اليوئنديبي أمريكا الالتينية كولومبيا

 1,227,885 67 اليونيدو جنوب آسيا الصين

 900,000 67 اليابان

 525,200 62 اليوئنديبي منطقة البحر الكاريبي كوبا

 75,000 69 اليونيب أوروبا إقليمي: أوروبا

 274,480 69 اليونيدو

 55,264 69 اليوئنديبي أوروبا جورجيا

 198,000 63 اليوئنديبي أفريقيا غانا

 250,000 55 البنك الدولي عالمي عالمي*

 123,475 73 اليونيدو غرب آسيا لبنان

 927,915 63 اليونيدو أمريكا الالتينية المكسيك

 500,000 63 فرنسا

 157,200 59 اليونيب جنوب آسيا نيبال*

 911,724 67 اليونيدو أفريقيا نيجيريا

 1,076,250 66 اليونيدو أوروبا تركيا

 11,528,052    المجموع
 * المساعدة التقنية

 

تقرير نهائي لكل مشروع من المشروعات وينبغي أن يغطي كميات مختلف المواد  تقديمومن المتوقع  .4

المستنفدة لألوزون التي تم جمعها، ونقلها، وتخزينها وتدميرها، فضال عن الترتيبات المالية، واإلدارية والتمويل 
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وع المبادئ التوجيهية، استعرضت األمانة المشترك، وأية مسائل أخرى تتعلق بتنفيذ المشروع. واستنادا إلى مشر

 7واجتماعها السبعين. 6اجتماعها الرابع والستينالمشروعات، وقدمت تقريرا إلى اللجنة التنفيذية في 

 :وتم مالحظة التحديات التالية التي تعترض تنفيذ المشروع .5

قبل تقديم المشروعات شهرا  40وأشهر عة سبالنسبة إلعداد المشروع، استغرق في المتوسط بين ت )أ(

يم التقارير شهرا إلنجاز المشروعات وتقد 72النهائية لنظر اللجنة التنفيذية، وبين خمسة أشهر و

 النهائية عنها؛

لم يكن من السهل على نحو متكرر الحصول على المعلومات الالزم إدراجها في المقترحات، وأشير  )ب(

 :وعات للتمويل، وتحديدا ما يليإلى أنه كان السبب للتأخيرات في تقديم المشر

ة، وربط المشروع تنظيميالصعوبات المواجهة في بحث السياسة الوطنية والبنية التحتية ال (1)

وجه عداد أإايات الكيميائية من أجل فالمحتمل بمبادرات مشابهة قائمة متعلقة بإدارة الن

 التآزر للمشروعات؛

إعداد نموذج األعمال، وفي بعض الحاالت، تحديد مصادر التمويل المشترك للمشروع و (2)

 ؛ركود أسواق الكربون مما جعل هذا المصدر مصدرا غير مستداما للتمويل المشترك

لى اتفاق مع البلد فيما يتعلق بنهج للتخلص من المواد المستنفدة إ توصلكانت هناك تأخيرات في ال )ج(

 لألوزون؛

المواد المستنفدة لألوزون التي تم جمعها بالفعل وقتا أطول تجميع استغرقت الدراسة االستقصائية و )د(

 من الوقت المتوقع؛

أعطت بعض البلدان األولوية إلنجاز خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خالل  )هـ(

 إعداد المشروع وتنفيذ مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون.

 عات التجريبية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزونالدروس المستفادة من المشرو

من  13تحليال مفصال عن تسعة مشروعات فقط من  82/21في الوثيقة  واردال تجميعيقدم التقرير ال .6

ع ويل للقطاام تمالمشروعات التجريبية الموافق عليها للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون، ودراستين إلنشاء نظ

و على النح ة عنهاالعام للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون، التي استلمت األمانة تقارير نهائيوالقطاع  الخاص

 .2المذكور في الجدول 

 المشروعات اإليضاحية المنجزة للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون: 2الجدول 

 المشروع البلد

 المستنفدة لألوزون والتخلص منهامشروع إيضاحي تجريبي بشأن إدارة نفايات المواد  الصين

 وتدميرهاالمنتهية إيضاح مشروع بشأن إدارة المواد المستنفدة لألوزون  كولومبيا

 مشروع إيضاحي تجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منها جورجيا

 لألوزون والتخلص منهامشروع إيضاحي تجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة  غانا

 لمشروع إيضاحي تجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منهاإعداد مشروع  إندونيسيا*

 مشروع إيضاحي للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوبة المكسيك

 المرغوبةمشروع إيضاحي للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير  نيبال

  مشروع إيضاحي للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوبة نيجيريا

                                                 
6 UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/49  (.58/10تقرير عن الخبرة المكتسبة في تنفيذ مشروعات التخلص )المقرر 
7 54/70UNEP/OzL.Pro/ExCom/ عات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون تقرير عن التقدم المحرز والخبرات المكتسبة في إيضاح مشرو

 (.64/50)المقرر 
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 المشروع البلد

 مشروع إيضاحي للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوبة تركيا

 لمشروع إيضاحي تجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منهاإعداد مشروع  الفلبين*

 سط آسيابا ووفي أورو استراتيجية إيضاحية إقليمية بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منها أوروباإقليمي: 

 * تقرير عن الدراسة فقط.

 

لمواد الص من ولخص التقرير المعلومات المقدمة في كل تقرير وفقا لمختلف فئات األنشطة المرتبطة بالتخ .7

وسائل للنقل، و ستخدمةوالنُهج المستخدمة لجمع نفايات المواد المستنفدة لألوزون، والخيارات المالمستنفدة لألوزون، 

ات ع المشروعزر متآلالتدمير التي تم النظر فيها وتطبيقها في كل مشروع، والسياسات واللوائح ذات الصلة، وأوجه ا

 .األخرى، ونماذج األعمال لتحديد التمويل لمختلف النُهج المستخدمة

يبدو أنها أعلى بكثير  5والحظ التقرير أيضا أن تكلفة تدمير نفايات المواد المستنفدة لألوزون في بلدان المادة  .8

االختالفات في تكاليف  (. واستنادا إلى3)على النحو المبين في الجدول  5عن مثيلتها في البلدان من غير بلدان المادة 

في أن يبدو  وزون،ضافية المطلوبة لتصدير نفايات المواد المستنفدة لألالتدمير، وبغض النظر عن تكاليف النقل اإل

 5مادة بلدان ال وزون منكثر فعالية من حيث التكلفة لتدمير نفايات المواد المستنفدة لألاألخيار  فإنكثير من الحاالت 

 5مادة ن الن غير بلدايوجد بها مرافق تدمير خاصة بها، سيكون تصدير مثل هذه النفايات إلى بلدان م التي ال

 لتدميرها.

 . تكلفة التدمير المبلغ عنها للمشروعات التجريبية3الجدول 
 تكلفة التدمير )دوالر أمريكي( طريقة التدمير البلد

 12.50 – 8.00 ترميد بالفرن الدوار ال -محلي  الصين

 أ)للرغاوي( 5.20 الترميد بدرجة الحرارة المرتفعة –محلي  كولومبيا

 أالسائل( 11-)للكلوروفلوروكربون 5.98

 أ(21-)لغاز الكلوروفلوروكربون 6.20

 ب5.99 لترميد بدرجة الحرارة المرتفعةا -صدرت إلى فرنسا  جورجيا

 لم تقدم تكلفة للتدمير بدرجة الحرارة المرتفعة الترميد -صدرت إلى بولندا  الصين

 7.50 قوس بالزما األرغون –محلي  *المكسيك

 6.00 الترميد بالفرن األسمنتي –محلي 

 ج29.82 ميد بالفرن الدوارالتر -محلي  نيجيريا

المنطقة: أوروبا 

 وآسيا الوسطى

 هـ245إلى  1.87 لترميد بالفرن الدوارا -صدرت إلى ألمانيا وبولندا 

  هـ245إلى  1.87 لترميد بالفرن الدوارا -صدرت إلى بولندا  تركيا
 صلبة.الرغوة ال، على أساس مبني على نتائج اختبار االحتراق TECNIAMSA -ا مازتيكني تجاري إرشادي من سعر أ

 لي والبحري.ك النقل الداخ، تشمل النقل إلى الخارج والتدمير الفعلي بما في ذلة لألوزون المدمرةطن متري من المواد المستنفد 5,1 إلى استناداً  ب
 لنقل ودمج نفايات المواد المستنفدة لألوزون داخل المكسيك.كجم  /دوالر 4,1 قدرها حددت المكسيك تكلفة ج
 طن متري من المواد المستنفدة لألوزون التي تم تدميرها ، تشمل تكاليف النقل. 1.66 إلى استناداً  د

 كغم. /2,15 – 1,64 التدمير باليورو هي تكلفة هـ

 
 

فدة اد المستنلى األنشطة الالزمة لإلدارة المراعية للبيئة لنفايات الموعنظرة أيضا وقدمت المشروعات  .9

 :ناهاستدامة التدمير، والتي يرد تلخيص لها أد تحددلألوزون. وتضمنت المالحظات من التقارير عوامل 

 :ضذوي حجم االستهالك المنخف لبلدانل (أ)

كاليف تألوزون التبريد المستنفدة ل نفايات غازاتقلل زيادة كفاءة تجميع وتفكيك واسترداد ت (1)

 المعامالت والتشغيل إلى حد كبير؛
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لكافية الكمية اقد يكون تجميع النفايات من البلدان أو المناطق المجاورة خياراً لضمان أن و (2)

لواجب اعتبار يتم تجميعها من أجل النقل والتدمير الفعالين من حيث التكلفة، مع إيالء اال

 قليمية بشأن حركة النفايات الخطرة؛للوائح الوطنية / اإل

فايات التنسيق الوثيق بين مختلف أصحاب المصلحة المسؤولين عن جميع مراحل إدارة نو (3)

 لضمان تنفيذ جميع األنشطة بكفاءة؛  عنصر أساسيالمواد المستنفدة لألوزون 

ً مهماً، ال سيما في الحاالت التي يكون من المهموت (4) طالع إا فيه عد التوعية العامة جانبا

 كة؛الجمهور على برنامج استبدال األجهزة لتشجيع المزيد من المالكين على المشار

 تصميم المشروع ونموذج العمل المستدام: (ب)

المواد والتركيز على  اإليضاحيةلمشروعات افترة تنفيذ طول نظراً ل (1)

 غازات عم الترميدإجراء اختبارات تأهيل إضافية لمرافق  يلزم، قد الكلوروفلوروكربونية

( ةوكربونيكلوروفلوروكربونية والمواد الكلوروفلورهيدروالمواد الاألخرى )مثل  التبريد

 ؛الهالكة المناسبة مواداللضمان إمكانية استخدامها لمثل هذه 

ءات ألوزون إلجرالتدمير المواد المستنفدة  مشروعاتتيح مواءمة تصميم تيمكن أن و (2)

 تمويل هذه األنشطة؛ الستمرارأسواق الكربون الطوعية فرصة 

رها لتكلفة يعتمد على شراكة تديا من حيث فعالاستعراض األداء البيئي وضع نظام و (3)

 ؛جعل جهود التدمير مربحة ومستدامةيي ذلضمان تدفق النفايات ال ضروريالصناعة 

 فيما يتعلق بالتآزر مع أنشطة التدمير األخرى للمواد الكيميائية الخطرة: )ج(

األخرى  من نفايات المواد المستنفدة لألوزون والنفايات الخطرةالمشترك يوفر التخلص  (1)

 ةعاليارات فالحجم مما يؤدي إلى خ لفورات)مثل نفايات الملوثات العضوية الثابتة( فرصاً 

ون دة لألوزنفايات مواد مستنف تدفقات، وخاصة للبلدان التي بها لإلزالةمن حيث التكلفة 

 صغيرة جداً؛

، ف األخرىاستكشاف أوجه التآزر مع االتفاقات البيئية المتعددة األطرافي ويمكن النظر  (2)

 تلك المتعلقة بتغير المناخ وإدارة المواد الكيميائية، وخاصة

 هادميروزون لتاتفاقية بازل البلدان من تصدير نفايات المواد المستنفدة لأل شروطال تمنع و (3)

 االتفاقية؛ تلك وفقا لشروط

نية ية الوطالتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في إطار االستراتيج مسائليقدم إدراج و (4)

مستدام التدفق لالطاقة، آفاقا لاستخدام إلدارة النفايات المرتبطة بجوانب أخرى، مثل كفاءة 

 المستبدلة.الهالكة معدات الالمستنفدة لألوزون من المواد نفايات ل
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 المجزة للتخلص من المواد المستنفدة لألوزونموجز للتقارير القطرية المتعلقة بالمشروعات 

 .التي تم استالمهاتقريرا  11يرد أدناه موجز تفصيلي للمعلومات المقدمة في  .10

 ن والتخلصألوزواإليضاحي التجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة ل الصين: التقرير النهائي عن المشروع

 )حكومة اليابان واليونيدو( منها

 ألوزونلفي استكشاف عالج لنفايات المواد المستنفدة  تجريبيدف من المشروع اإليضاحي اليتمثل اله .11

ريا من نفايات طنا مت 192.0المجمعة، ووضع نموذج مستدام لتدمير نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص من 

 هذه المواد وخاصة مخزونات المواد الهيدروفلوروكربون.

 2010يران تمثل القاعدة الخاصة بإدارة المواد المستنفدة لألوزون التي أصبحت سارية في يونيه/ حزو .12

أن تسجل  أمور ضمن جملةاألساس الذي يعتمد عليه في إعادة تدوير المواد المستنفدة لألوزون. وتنص هذه القاعدة 

اد لى موعمكافحة الحرائق التي تحتوي خصصة في خدمة وتدمير معدات التبريد، ونظم التبريد وتالمنشئات الم

قلها الى وزون أو نة لألقوم بتجميع وإعادة تدوير المواد المستنفدت، وةتب حماية البيئة المحليامستنفدة لألوزون في مك

 وزون.دة لألالمنشئات المتخصصة في تجميعها وإعادة تدويرها وتدميرها لتوفير العالج الالزم للمواد المستنف

انية، الميد ع على أن تقوم مكاتب حماية البيئة المحلية بإجراء أنشطة تحقق، مثل الزياراتونص المشرو .13

فة ذات التكلووجمع المعلومات عن منشئات إعادة تدوير المواد المستنفدة لألوزون، وإجراءات التدمير المطبقة 

ق خدمة مراف ووجد التحقق لبعض الصلة؛ وتسجيل معدات إعادة تدوير المواد المستنفدة لألوزون وحالة تشغيلها.

كربونية فلوروالثالجات أن هذا القطاع يستخدم فقط المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )أي ال يوجد مواد كلورو

 للتخلص منها(.

ألف من طن متري تت 194.793يبلغ مجموع الكمية من المواد الكلوروفلوروكربونية التي تم تدميرها و .14

في  يةطن متري من المواد الكلوروفلوروكربون 172.005و ،الكلوروفلوروكربونغازات طن متري من  11.788

ع النفايات استخدمت كعامل نفخ. وتم ترميد جمي 11-طنا متريا من الكلوروفلوروكربون 11نفايات الرغاوي و

ألوزون لفدة مستنالدوارة. وتتألف تكاليف التخلص من نفايات الرغاوي من المواد ال فرانالمجمعة باستخدام األ

في ذلك  ة بماوتشمل التكاليف المباشرة تلك المتعلقة بالطاق .وغازات التبريد من تكاليف مباشرة وغير مباشرة

لمباشرة اغير  الكهرباء والغاز والمياه ومواد أخرى تستخدم في معالجة تدفق الغاز واالختبار. وتشمل التكاليف

ن ملى الرغم (. وعة والتكاليف اإلدارية واإلدارة وغير ذلك )مثل الضرائباالستثمارات المشتركة في األصول الثابت

ريكية للكيلوغرام دوالرات أم 8.00ات، فإن متوسط تكلفة التدمير يتراوح بين مقاطعأن التكاليف تتباين فيما بين ال

 دوالر أمريكي للكيلوغرام. 12.50و

، 12-ربونفلوروكالدوارة تتسم بالكفاءة في تدمير الكلورو فرانوأثبت المشروع اإليضاحي أن تكنولوجيا األ .15

كلفة التشغيل مرتفعة نسبيا. توإن كانت  11-المعتمدة على الكلوروفلوروكربون ، والرغاوي11-والكلوروفلوروكربون

ت لنفايامن ا ويوصي بترشيد عملية التدمير لتحسين الكفاءة وتخفيض التكاليف. وفي حين أنه توجد مرافق للتخلص

اد ايات المون نفات، فإنها تعمل بطاقتها الكاملة للتعامل مع نفايات صلبة أخرى. ونظرا ألمقاطعالخطرة في بعض ال

لى عالمستنفدة لألوزون المحتملة ستأتي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والمنتجات المعتمدة 

 افق تخلص إضافية في المستقبل.الهيدروفلوروكربون خالل السنوات القادمة، قد يتعين إنشاء مر

 ميرهاوتد ةالمنتهيكولومبيا: التقرير النهائي عن المشروع اإليضاحي بشأن إدارة المواد المستنفدة لألوزون 

 )اليوئنديبي(

في إيضاح النهج المستدام إلدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون بدءا  تجريبييتمثل الهدف من المشروع ال .16

التدمير من خالل تعزيز قدرات التدمير للمرافق المحلية، ودمجها في النفايات الخطرة األوسع نطاقا  من التجميع الى

نفدة لألوزون طنا متريا من نفايات المواد المست 114ومبادرات كفاءة استخدام الطاقة. وقد اقترح معالجة التخلص من 
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عاة نفايات المواد المستنفدة لألوزون التي سيجري وضع تدابير لدعم استدامة المشروع مع مراعن طريق تدميرها، و

 وبدعم من المبادرات السياساتية التي يجري تنفيذها. ،تجميعها من خالل قطاع خدمة التبريد

تمثل طاقا ينوقد نفذ مشروع التخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون في إطار سياساتي وطني أوسع  .17

الحراري  حتباسات الخطرة، وكفاءة استخدام الطاقة، وإدارة انبعاثات غاز االفي نهج متكامل إزاء إدارة النفاي

اد يئيا للموبلسليمة ولوية لإلدارة ااألااللتزامات بمقتضى بروتوكول مونتريال. ويشمل ذلك منح ب الوفاءوااللتزام ب

تعزز  هواء، كمايف الالتبريد وتكيالمستنفدة لألوزون المنتهية وذلك نتيجة للمبادرات السياساتية الوطنية في مجاالت 

ة طوعية الى ريبيتجوالذي تطور من مرحلة  2013ذلك ببرنامج المسؤولية الممتدة المستدامة للمنتجين الذي بدأ عام 

 نظام إلزامي.

تنفدة د المسية مؤهلة من حيث المبدأ لتدمير الموامحلال اتوأظهر العمل اإليضاحي االختباري أن القدر .18

ب 141-المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون ، والرغاوي11-صة الكلوروفلوروكربونوخا ،لألوزون

الكيميائية حتى حدود معينة من محتوى الكلورين.  من المواد 12-كلوروفلوروكربونالو ،11-والكلوروفلوروكربون

في الجو  عاثاتوفي حين أن مرفق التدمير يلبي متطلبات كفاءة التدمير، فإن هناك بعض القيود ذات الصلة باالنب

ين الفلوروالكلورين حد من محتوى تي تال (وخاصة الغازات الحمضية )حامض الهيدروكلوريك وفلوريد الهيدروجين

 كيميائيينين الالمادت فاعلية تكلفةها: وقدرت فعالية تكلفتمن المادة مما يؤثر في إنتاجية اختبارات التدمير و

المحددة من جانب الصندوق المتعدد  اعلية التكلفةفبنصف  12-والهيدروفلوروكربون 11-الهيدروفلوروكربون

مثال نحو أربعة اتدمير الرغاوي بما يزيد ب فاعلية تكلفةغير أن  .رام(دوالر أمريكي للكيلوغ 13.20األطراف )أي 

ن ستخدام فرما اإالسائد هو  خيارالحد األقصى المحدد، ولذا فإنه ليس في متناول اليد. واستنادا الى ذلك، فإن ال

الرغاوي  تدميرية لأسمنت تجار أفرانكهربائي من مرفق صناعة الصلب لتجهيز كبائن وأبواب المبرادات السليمة أو 

لة ليف الشامت التكاالمختار، تتراوح تقديرا خيارمن المواد المستنفدة لألوزون. وبحسب الالمحتملة وغازات التبريد 

 دوالر أمريكي للبراد الواحد. 12.30دوالر أمريكي و 6.40بين 

 ئنديبي()اليو تخلص منهاالمواد المستنفدة لألوزون والنفايات مشروع إيضاحي تجريبي بشأن إدارة جورجيا: 

لمواد اإدارة يتمثل الهدف من المشروع التجريبي لجورجيا في إيضاح كيفية التغلب على العوائق لتدمير و .19

ات ات الملوثمخزونالمستنفدة لألوزون غير المرغوبة من خالل أوجه التآزر بين نفايات المواد المستنفدة لألوزون و

ل تم جمعها بالفع طن من نفايات المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوبة التي 2.13العضوية الثابتة، والتخلص من 

 وتخزينها مؤقتا في مرافق في البلد.

 تدفقي خلص منهائي على األنشطة المنفذة باالشتراك مع المجاالت البؤرية، حيث تم التنركز التقرير الو .20

من أجل  لتخلصووثيقة مناقصة للعملية المشتركة ل اعلية التكلفة. وأعدت اختصاصاتفالنفايات بطريقة مشتركة وب

يقة العتابتة ية الثلنفايات الذي يمكن أن يقوم بجمع وتجميع وتعبئة ونقل الملوثات العضولمن الباطن  تعاقدتحديد م

يات ادارة النفشأن إونفايات المواد المستنفدة لألوزون إلى مرفق التدمير في فرنسا. وتم استعراض اإلطار السياسي ب

 ملة.بطريقة شا الملوثات العضوية الثابتةنفايات الخطرة للنظر في كل من المواد المستنفدة لألوزون و

 الحكومة. دعم منبومن العوامل الرئيسية لنجاح المشروع التنسيق الوثيق بين نشاطين منفصلين تم تمويلهما،  .21

تبعة حدة ماقد من الباطن واحد، وعملية واونتج عن اإلدارة المشتركة للمشروع من خالل مناقصة موحدة، ومتع

ين صغير تدفقينإلجراءات السماح بتصدير النفايات، نتج عنها وفورات عامة. وباإلضافة إلى ذلك، فمع وجود 

ع مالمشترك  لتصديرفي المستقبل من االستفادة من اللنفايات، سيستمر التخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون 

. وأظهرت ات الخطرةلنفايت العضوية الثابتة، التي تعتبر بموجب اتفاقية ستكهولم إلتزاما وطنيا بتدمير انفايات الملوثا

لخبرة في اديها لالخبرة أن تنفيذ مثل هذه المشروعات المشتركة يستغرق وقتا أطول لإلعداد وتحديد الشركات التي 

 نوعي النفايات. وسمح هذا المشروع بوضع مثل هذا النظام.

طن متري من نفايات المواد المستنفدة لألوزون، وهي كمية أقل من  1.2تج عن المشروع التخلص من ون .22

الكمية المستهدفة في األصل. ويرجع ذلك إلى تدهور الخزانات التي كانت المواد الكلوروفلوروكربونية يتم تخزينها 
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در نفايات المواد المستنفدة لألوزون في الغاز. وحدد المشروع جميع مصا بأدى إلى تسريكون قد فيها والذي قد 

 البلد؛ وسيستمر هذا الجمع في المستقبل بدعم من التشريعات.

موال شمل األبعملية إلنشاء صندوق وطني للبيئة لي اوفيما يتعلق باستدامة المشروع، تقوم جورجيا حالي .23

ا ستخدام هذمكن ايالمجمعة من العقوبات المرتبطة بالتجارة غير المشروعة بالمواد المستنفدة لألوزون. وبالتالي، 

 نفايات المواد المستنفدة لألوزون في المستقبل.من  ةضافياإل تراداصلالصندوق ل

 )اليوئنديبي( إدارة المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منها إيضاحي تجريبي بشأن مشروعغانا: 

م جمعها بالفعل وكانت الذي قد ت 12-من الكلوروفلوروكربون نط 8.8اقترح المشروع لغانا التخلص من  .24

فدة اد المستنللمو معدة للتدمير ووضعت تدابير لدعم استدامة المشروع عن طريق النظر في النفايات المحتملة األخرى

رفق م مويلهلألوزون التي يمكن جمعها على المستوى الوطني بموجب مشروع بشأن كفاءة استخدام الطاقة يقوم بت

 البيئة العالمية.

وع المشر وقدم التقرير النهائي تفاصيل عن تنفيذ المشروع، وتحديد العمليات خاصة أوجه التآزر بين .25

 لةاد المحموسترداإليضاحي التجريبي والمشروع الممول من مرفق البيئة العالمية، وشراء المعدات )مثل ماكينات اال

أشار لتدمير. ولية اازات التبريد، واسطوانات غازات التبريد(، ونتائج عممن ألمانيا، ومعدات المختبرات، ومحددات غ

د الميثيل تم تري من بروميطن م 5.2طن متري من المواد الكلوروفلوروكربونية و 1.2التقرير إلى أن ما مجموعه 

في  تدميرللا من خالل مرفق في بولندا )فيوليا(، وطن متري إضافي من الكلوروفلوروكربون تم تصديره تديمره

ألوزون للمستنفدة امواد مرفق في الواليات المتحدة األمريكية )تريدووتر(. وبالتالي بلغت الكمية اإلجمالية لنفايات ال

 طن متري. 7.4التي تم تدميرها 

 ة للتدميركافي توتضمنت بعض التحديات المواجهة خالل التنفيذ ما يلي: الصعوبات في تجميع النفايات بكميا .26

اخلية لعملية الداومير؛ لالهتمام في التصدير لغرض التد دافععدم استقرار أسواق الكربون الذي اعتبر كالتكلفة؛ الفعال 

 ت العضويةملوثاللحصول على إفراجات لتصدير خليط من النفايات إلى بولندا والواليات المتحدة األمريكية )أي ال

حتوي تمعة التي المج تنفدة لألوزون(؛ ومعالجة مخزونات الرغاويثنائي الفينيل متعدد الكلور والمواد المسالثابتة، و

 وتدميرها. 11-على الكلوروفلوروكربون

ية، وفي لتكميلاويتمثل أحد الدروس المستفادة من المشروع في أهمية التعاون بين المشروعات ذات الطبيعة  .27

 بي لتدميرلتجريانظام الخصومات والمشروع هذه الحالة مشروع استبدال األجهزة الممول من مرفق البيئة العالمية و

دم حال لنفايات قامن  ينتدفقالنفايات الممول من الصندوق المتعدد األطراف. وبينما كان النهج معقدا، فإن جمع هذين ال

ة في لطاقين لجنة ابعاون التكلفة للتدمير، مع تحقيق وفورات في تكاليف النقل والتدمير. وأدى ذلك أيضا إلى الت لفعالية

دد ندوق المتعالص مشروعمرفق البيئة العالمية و لبيئة، وهما الوكاالتان المسؤولتان عن مشروعغانا ووكالة حماية ا

 األطراف، على التوالي.

 اليونيدو() غوبةالتقرير النهائي عن المشروع اإليضاحي للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير المر المكسيك:

طن متري من  166.7روع التجريبي للمكسيك في التخلص من يتمثل الغرض من المش .28

م طن متري من مبردات المباني. وقا 7.0ات وأجهزة تكييف الهواء القديمة، ومن الثالج 12-الكلوروفلوروكربون

 غير المرغوب. 12-طن متري من الكلوروفلوروكربون 113.0المشروع اإليضاحي بتدمير 

مناخ، شجع المشروع أول مرافق مكسيكية في الحصول على تراخيص وباإلضافة إلى منافع األوزون وال .29

ام لترميد وتجهيز نفايات المواد المستنفدة لألوزون، وأثبت إمكانية تدمير المواد المستنفدة لألوزون باستخد

ن ممنت. ولدى المكسيك شركتين لهما التصاريح الالزمة سوأفران األاألرغون بالزما تكنولوجيتين مختلفتين: قوس 

الحكومة، الصادرة لهما بعد استيفاء معايير السالمة والمعايير البيئية ذات الصلة المرتبطة بتدمير المواد المستنفدة 

 لألوزون.
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ومعدات  يبلتدراوقدم التقرير النهائي تفاصيل عن التنفيذ المرحلي للمشروع. وتألفت األنشطة األولية من  .30

وحلقة عمل  ،لتحققميم نظم الرصد، واإلبالغ واالممنوحة لبرنامج مراكز استبدال األجهزة المنزلية، وتصاالسترداد 

 يص شركتينى ترخبشأن التوعية، وتنفيذ اختبارات تجريبية لتنفيذ تدمير المواد المستنفدة لألوزون والموافقة عل

طن متري من  74.0المواد المستنفدة لألوزون وتم تدمير حوالي  مخزوناتلمكسيكيتين. وتم تحقيق التجميع والتوحيد 

طن متري إضافي تم تدميرها بين  39.0؛ وبالزما األرغونفي  ةغير المرغوب 12-الكلوروفلوروكربون مخزونات

 9.20ام إلى كيلوغردوالرات أمريكية لل 8.0. وتراوحت فعالية التكلفة استنادا إلى التنفيذ من 2017و 2016السنتين 

 دوالرات أمريكية للكيلوغرام.

 نغير أ وهي األنظف؛ ونص التقرير على أن قوس بالزما األرغون هي تكنولوجيا تدمير متطورة وحديثة .31

ة للتكلفة، زون فعاليلألو قيودها هي التكلفة المرتفعة. وأثبت فرن األسمنت أنه أكثر تكنولوجيات تدمير المواد المستنفدة

خالف بلخطرة، تصنيع األسمنت في المكسيك لها خبرة طويلة في التعامل مع النفايات ا ةصناعأن مع اإلشارة إلى 

 تفادة من المشروع في التقرير النهائي.الدروس المس تردالمواد المستنفدة لألوزون. و

 يب()اليون المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منهانفايات مشروع إيضاحي تجريبي بشأن إدارة نيبال: 

ين كشاف خيارل باستوافقت اللجنة التنفيذية على المشروع لنيبال في اجتماعها التاسع والخمسين للمساح لنيبا .32

األوزون  ل وحدةالمواد المستنفدة لألوزون غير المرغوبة التي تم جمعها وتخزينها من خاللتدمير كمية صغيرة من 

وح به المسم المواد المستنفدة لألوزون ال يمكن بيعها في السوق إذ أنها جاءت فوق االستهالكهذه الوطنية. و

تنفدة مواد المسير العلى إعادة تصد للكلوروفلوروكربون في البلد واعتبرت غير مرغوبة. ونظرا ألن نيبال لديها قيودا

 لألوزون، لم يكن هناك خيار للبلد إال استكشاف إمكانيات التدمير.

 ض التدميرون لغروتمثل النهج المختار في أن مشروع التدمير المستخدم كان لتصدير المواد المستنفدة لألوز .33

فق مرخص ، الذي نظم النقل إلى مرEOS Climateإلى الواليات المتحدة األمريكية. وجرى ذلك من خالل وسيط، 

ر/تشرين في نوفمب ريكيةللتدمير. وأبلغ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عن أن الشحنة وصلت إلى الواليات المتحدة األم

كمية بلغ إجمالي . و2013تم تدميرها اعتبارا من فبراير/شباط  ا، وبعد ذلك تم اإلبالغ عنها على أنه2012الثاني 

طن  107,000وزون )أطنان من المواد المستنفدة لأل 10 في هذا المشروع المستنفدة لألوزون التي تم معالجتهاالمواد 

 من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(.

. وأدرج بعد ذلك في (CAR) احتياطي العمل المناخي، قدم مشروع نيبال إلى 2013في مارس/آذار  .34

وبعد مزيد من التحقق مع صفحة الويب  .CAR955 احتياطياحتياطي العمل المناخي مع مشروع برقم تعيين 

مايو/أيار  24الحتياطي العمل المناخي، الحظت األمانة أن المشروع تغيرت حالته اآلن على أنه مسجل، اعتبارا من 

أطنان محمية المناخ . وقد استوفى شروط التحقق النهائية الحتياطي العمل المناخي، ويمكن اآلن إصدار 2013

)sCRT(.8 

سوق بوزون وبإيجاز القيمة اإليضاحية لمشروع نيبال، قدم ذلك فرصة لربط تدمير المواد المستنفدة لأل .35

 ل المشروعن تسجيالمواد المستنفدة لألوزون. وكاالكربون واستكشاف إمكانية آليات مالية أخرى لدعم أنشطة تدمير 

لمواد تخلص من اتها للالتي ستتبع ذلك المسار بالنسبة لمشروعامع احتياطي العمل المناخي مثاال طيبا للبلدان األخرى 

عملية ول الالمستنفدة لألوزون. وأبلغ أيضا عن أن واحدة من التحديات المواجهة خالل تنفيذ المشروع كانت ط

ونية قانائق الالعو للحصول على الموافقة لتصدير المواد المستنفدة لألوزون إلى الواليات المتحدة األمريكية، بسبب

 التي تتطلب الموافقة من البرلمان.

                                                 
ظر يقدم معدو المشروعات مشروعا عن طريق تحميل األشكال والوثائق الداعمة الالزمة إلى احتياطي العمل المناخي عبر برمجيات إلكترونية. ون 8

ر المشروعات المؤهلة على الموقع اإللكتروني الحتياطي العمل المناخي موظفو االحتياطي العمل المناخي مسبقا في المشروعات لتقرير األهلية. وتم نش

ل المناخي مع الحالة "مذكور". وتتمثل الخطوة التالية في التحقق بواسطة هيئة تحقق معتمدة ومستقلة. وبمجرد استكماله، سيقوم موظفو احتياطي العم

 . أطنان محمية المناخض النهائي، سيتم توسيمه على أنه "مسجل" وإصدار باستعراض وثائق التحقق، وإذا مر المشروع من عملية االستعرا
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غير  وزوننيجيريا: التقرير النهائي عن المشروع اإليضاحي التجريبي بشأن التخلص من المواد المستنفدة لأل

 )اليونيدو( المرغوبة

في إيضاح نموذج أعمال مستدام إلدارة نفايات المواد المستنفدة  تجريبييتمثل الهدف من هذا المشروع ال .36

وزون من مرحلة التجميع الى التخلص باالستعانة بمساعدات الصندوق المتعدد األطراف العتماد أولى لتدمير لأل

بة، وتوفير قروض مقابل الكربون. ويمكن استخدام هذه رغومخزون حالي من المواد المستنفدة لألوزون غير الم

لمنزلية الحالية وأجهزة تكييف الهواء التي تتسم القروض في إنشاء برنامج استبدال األجهزة )لتحل مكان المبردات ا

 ،لتدعيم نظام االسترجاع والتجميع الحالي للمواد المستنفدة لألوزون ،(من حيث استخدام الطاقة بقدر أكبر من الكفاءة

ون في المستقبل. ويهدف المشروع الى تدمير نفايات المواد المستنفدة لألوز غازات التبريدبغرض إدراج المزيد من 

في المستقبل من خالل مرافق الترميد المحلية التي سيجري تطوير قدرتها بالعائدات المتحققة من هذه القروض مقابل 

التي أبلغ عن  12-طنا متريا من الكلوروفلوروكربون 84.0الكربون. وتتمثل النتائج المتوقعة لهذا المشروع في تدمير 

 وخاصة مراكز تكرير النفط. ،ر صناعيةخالل إعداد المشروع من مصادبالفعل تجميعها 

بمشاركة من الوكاالت الحكومية، وشركات  2013وعقدت حلقة عمل استهاللية في نوفمبر/ تشرين الثاني  .37

المواد المستنفدة نفايات الخدمة، وشركات إدارة النفايات والمستخدمين النهائيين. واستخدم متعاقد محلي لتجميع 

حلقة عمل تدريبية للفنيين العاملين في مجال التجميع اآلمن لنفايات المواد المستنفدة لألوزون في البلد، وقدمت 

وعقدت حلقة عمل لبناء  ؛لألوزون ونقلها وتخزينها بما في ذلك إجراء االختبارات والتوسيم السليم وإجراءات التوثيق

. وجرى االتصال بالشركات 2014ان القدرات المتعلقة بتجميع وجمع المواد المستنفدة لألوزون في يونيه/ حزير

غير أنه لم يعثر م من المواد المستنفدة لألوزون. والمستخدمين النهائيين خالل مرحلة اإلعداد للتساؤل عن مخزوناته

على المخزونات من المواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنها في معظم األحوال. وبلغ مجموع المخزونات من المواد 

وأوقفت أنشطة التجميع  .12-طن متري من الكلوروفلوروكربون 1.66ن التي جمعت ما ال يزيد عن المستنفدة لألوزو

وكان الرد المتكرر على التساؤالت  12-بالنظر الى عدم العثور على مخزونات جديدة من الكلوروفلوروكربون

 الجديدة هو الهالونات )التي يجري تخزينها لدى الوكاالت الحكومية(.

أحكاما للتدمير اإللزامي للنفايات، ومبادئ  (2016)ووضعت القواعد المعدلة للمواد المستنفدة لألوزون  .38

 /توجيهية لمرافق التدمير بما في ذلك حدود االنبعاثات والمسؤولية الممتدة عن معدات النفايات الهالكة بالنسبة للمنتجين

وعلى ذلك  ؛الكهرباء /اآلن بالنسبة لقطاعات االلكترونياتنتجين للمالموردين. وبدأ سريان قواعد المسؤولية الممتدة 

وأجريت  من مسؤوليات القطاع الخاص. المنتهيةاع غازات التبريد فإنه بالنسبة للمبردات الجديدة، سيكون استرج

 دورات تدريبية بشأن جمع النفايات اإللكترونية وإدارتها.

فقد أربعة مرافق تخلص ودعيا اثنين منها الى التقدم لمناقصة وقام مسؤولون من وزارة البيئة واليونيدو بت .39

ولدى الشركة المختارة سجل تتبع مؤكد إلدارة النفايات الخطرة للشركات  .يةللتخلص من المواد الكلوروفلوروكربون

عادة المتعددة الجنسيات ولديها خبرة عن إدارة نفايات الكلوروفلوروكربون على وجه الخصوص من التجميع الى إ

. وجرى اختبار المخزونات المجمعة من الكلوروفلوروكربون للتأكد من نقائها في مرفق التخزين قبل تحميلها دويرالت

ونقلها الى مرفق التدمير في بورت هاركورت في نيجيريا. وتتمثل عملية التدمير المستخدمة بواسطة المرفق المتعاقد 

 فران الدوارة.في الترميد في األ

 253,965دوالرا أمريكيا لم يتم صرف سوى  911,724بالغ الموافق عليها البالغة مجموع الومن بين م .40

دوالر  153بلغت التكاليف الفعلية للتدمير لهذا المشروع مبلغ  ،واستنادا الى عمليات الصرف هذه .دوالرا أمريكيا

قرير المالي بمجرد االنتهاء من عملية وسيجري تحديث الت .أمريكي للكيلوغرام من نفايات المواد المستنفدة لألوزون

 ة. وسيعاد الرصيد المتبقي الى االجتماع الثاني والثمانين.ستحقالتدمير وتتم جميع المدفوعات الم
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 )البنك الدولي( إندونيسيا والفلبين: التقارير النهائية لمشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون

وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل إلعداد المشروعات اإليضاحية التجريبية في اجتماعها السابع والخمسين،  .41

إلدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منها إلندونيسيا والفلبين. وفي ذلك االجتماع، أشار البنك الدولي إلى 

يل، وستبحث الفرص لزيادة التمويل أن هذه األموال ستستخدم لتوليد البيانات والخبرات بشأن وسائل اإلدارة والتمو

 المشترك.

رد الحالي لنفايات المواد المستنفدة الجوقدم البنك الدولي التقارير النهائية التي تحتوي على مواد تصف  .42

لألوزون إلندونيسيا والفلبين، ومعلومات عن كيفية القيام بالجرد وجمع البيانات، وإرشادات بشأن إدارة المواد 

مرغوبة بما في ذلك زون غير المرغوبة، وخيارات التمويل لتدمير المواد المستنفدة لألوزون غير الالمستنفدة لألو

سواق المتاحة، واعتبارات التكلفة وأسعار السوق. وتضمنت التقارير أيضا خيارات محددة لكل بلد، معلومات عن األ

 .وتقييم لهذه الخيارات، والخطوات القادمة الالزمة للتنفيذ

 يونيدو()ال بةالتقرير النهائي عن المشروع اإليضاحي للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوتركيا: 

المواد المستنفدة  الغرض من هذا المشروع هو وضع نموذج أعمال مستدام ومتكامل لنظام إلدارة نفايات .43

ميع في البلد لتحويله الى نظام تفعيل من خالل تدابير مؤسسية تنظم نظم االسترجاع والتج ،يتسم بالكفاءة لألوزون

 وتقييم متكامل ويتسم بالكفاءة للتجميع.

وقد قامت تركيا بالفعل بتجميع بعض نفايات المواد المستنفدة لألوزون من خالل مراكز االسترجاع  .44

 (ISISO)واسطنبول  (TUHAB)واإلصالح المعتمدة من جانب الحكومة والتي أنشئت في ثالث مدن هي أنقرة 

طن متري من  103.72. وبلغت الكمية المتوقع تدميرها من نفايات المواد المستنفدة لألوزون (ESSIAD)أزمير و

تبين خالل التنفيذ أن نفايات المواد المستنفدة لألوزون المتوافرة كانت في معظم  غير أنه. 12-الكلوروفلوروكربون

طن متري من  9.162للتدمير كانت بالفعل الحاالت خالئط من جميع أنواع غازات التبريد، وأن الكمية المتاحة 

 .12-الكلوروفلوروكربون

لغرص الواليات المتحدة األمريكية  وقد تصور المشروع تصدير نفايات المواد المستنفدة لألوزون الى .45

سواق الكربون، والصغر الشديد لحجم كميات نفايات المواد أإالّ أن عدم وصول العائدات المتوقعة من التدمير؛ 

المستنفدة لألوزون التي سيجري تدميرها أدت كلها الى إعادة تصميم استراتيجية التخلص. وتقرر تدمير النفايات 

 خالل عملية مناقصة دولية. المجمعة في أوروبا من

وبغية أن تحقق العملية مردودية تكاليفها، جرى الجمع بين نفايات المواد المستنفدة لألوزون من تركيا مع تلك  .46

للتخلص من نفايات تجريبي الخاصة بالجبل األسود حيث كان هذا األخير جزءا من مشروع إيضاحي إقليمي لمشروع 

ممول أيضا من الصندوق المتعدد األطراف. وتمثلت أيضا أنشطة  ،آسياوسط يم أوروبا والمواد المستنفدة لألوزون إلقل

 آسيا.وسط أخرى مثل المشاركة في الدروس المستفادة وتعميق الوعي في تعاون وثيق مع إقليم أوروبا و

وأبلغ عن مصروفات تبلغ  ،12-كربونوفلوروكلورالطن متري من  9.162وأسفر المشروع عن تدمير  .47

 (تكاليف دعم الوكالة زائد) دوالر أمريكي 1,076,250دوالرا أمريكيا من بين المبلغ الموافق عليه البالغ  598,345

 دوالرا أمريكيا للكيلوغرام من نفايات المواد المستنفدة لألوزون التي دمرت. 65مما أسفر عن مردودية تكاليف تبلغ 

 )اليونيدو( ية إلدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منهاإقليم أوروبا ووسط آسيا: إيضاح استراتيجية إقليم

 لبالجالبوسنة والهرسك، وكرواتيا و –شروعات اإليضاحية التجريبية للبلدان الثالثة مكان الغرض من ال .48

تقييم النهج اإلقليمي للتخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون من حيث  –األسود في منطقة أوروبا ووسط آسيا 

وجد بها مرافق تدمير للمواد المستنفدة يفعالية التكلفة واالستدامة، وخاصة في بلدان االستهالك المنخفض التي ال 

 لألوزون.
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ون من البلدان الثالثة. وقد طن متري من نفايات المواد المستنفدة لألوز 29.07مير دويهدف المشروع إلى ت .49

قام بتجميع المواد الكلوروفلوروكربونية، والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وكميات صغيرة من المواد 

طن متري  32.79طن متري من النفايات، بما في ذلك  41.37الهيدروفلوروكربونية. وتم تدمير كمية إجمالية قدرها 

. ولم يكن من الممكن فصل نفايات المواد المستنفدة لألوزون عن نفايات المواد ونمن نفايات المواد المستنفدة لألوز

ة فبمعنى أن جميع الكميات المجمعة تم تدميرها بموجب المشروع. وبلغت فعالية التكل دة لألوزون،فغير المستن

مستنفدة لألوزون الذي دوالرات أمريكية للكيلوغرام محسوبة على أساس الجزء من نفايات المواد ال 8.01للمشروع 

دوالرات أمريكية للكيلوغرام. وبالتالي، بلغت  12.02 وقدرهاتم تدميره فقط، مع تجاوز لفعالية التكلفة المتوقعة 

الصندوق المتعدد األطراف  دوالرا أمريكيا، وسيتم إعادة أية أرصدة إلى 262,622ة للمشروع لامشتقديرات التكلفة ال

 وع.المالي للمشر بعد اإلنجاز

وأبرز التقرير النهائي أن كل من الترتيبات التشريعية والمؤسسية للبلدان المستفيدة لم تدعم تجميع نفايات  .50

المواد المستنفدة لألوزون على المستوى اإلقليمي، وتزامن الشحنات من مختلف البلدان، وأوجه التآزر مع تدمير 

 الملوثات العضوية الثابتة.

كمنصة اتصال تقدم جملة أمور من بينها قائمة  (RCF)التعاون اإلقليمي  وسهل المشروع إنشاء منتدى .51

بالمعدات واألدوات الالزمة للتجميع السليم للنفايات؛ وقائمة مرجعية لتحليل المختبرات لنفايات المواد المستنفدة 

 لألوزون؛ وقائمة بمرافق التدمير المؤهلة في االتحاد األوروبي؛ وتوصيات ودروس مستفادة.

ن التشريعات في االتحاد األوروبي وبلدان المشروعات، التي عمحسنة معارف وتضمنت بعض الدروس  .52

ن هذه النفايات مصنّفة على أنها نفايات ألتسمح بتجميع نفايات المواد المستنفدة لألوزون على المستوى اإلقليمي  ال

للسماح باستيراد خلطات النفايات التي تحتوي  خطرة؛ والحاجة إلى تشريعات وطنية في البلد الذي سيتم فيه التدمير

على المواد المستنفدة لألوزون لغرض التدمير؛ وقائمة بمرافق التدمير في بلدان االتحاد األوروبي التي وافقت على 

قبول خلطات النفايات التي تحتوي على المواد المستنفدة لألوزون لغرض التدمير سيكون مفيدا بالنسبة لبلدان أخرى 

منطقة أوروبا ووسط آسيا؛ والضرائب البيئية على غازات التبريد التي تسهم في استنفاد طبقة األوزون وتغير  في

 المناخ يمكن إدراجها في الصناديق البيئية لتمويل التخلص المراعي بيئيا لنفايات غازات التبريد على األجل الطويل.

 

     
 


