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  بشأنرائدة ال التجريبيةية عن تقييم المشروعات نظردراسة 
  وتدميرھا المواد المستنفدة لألوزون تخلص منال

 

المواد  تخلص منللرائدة اليضاحية اإلتقييم المشروعات ب المتعلقةالدراسة النظرية من ھذه الھدف يتمثل  .1
لنتائج االنص التالي ويلخص  .توفير المعلومات عن التقدم المحرز في ھذا القطاعفي وتدميرھا المستنفدة لألوزون 

ً  15دراسة التي تغطي ما مجموعه الالرئيسية التي خلصت إليھا   ،نابلدا، ومنطقت 12 يھا لـالموافقة عل تمت مشروعا
ھذه بالواردة في المرفق األول  )1(المقابلة ومشروع عالمي واحد، وفقا لنوع المسائل المحددة في االختصاصات

  الوثيقة.

  الرئيسية جئالنتا

  تقديم المشروعاتحاالت التأخير في 

في المتوسط ،  شھراً  24 و 18ن مدة تتراوح بيلالستعراض من قبل األمانة العامة  المشروعاتم يتقد استغرق .2
ً  شھراً  12من  بدالً  من أسباب التأخير ما يلي: إيالء األولوية لالنتھاء من خطط إدارة كان في البداية. و كما كان متوقعا

حاالت التأخير في توقيع و؛ ھذه المواد تدابير مراقبةلكربونية الالزمة لالمتثال إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو
المواد  بشأنالدراسة االستقصائية و؛ المستخدم في إزالة المواد المستنفدة لألوزونعلى النھج المعني تفاق مع البلد اال

ً  مدةالتي استغرقت  المستنفدة لألوزون المنخفض؛ ذات حجم االستھالك ر غيالبلدان في  أطول مما كان متوقعا
قد . و58/19في تحديد التمويل المشترك للمشروع على النحو المطلوب في المقرر التي صودفت الصعوبات و

                                                      
)1( UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/10 بالوثيقة ةالمعدل  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/10/Corr.1.  

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/10 
 
 

2 

صعوبة التراجع في ھذه األسواق من زاد لتمويل المشترك ولخيارات كعدة مشروعات أسواق الكربون  تاستكشف
ً ع األمر   في األصل. ما كان متوقعا

  المشروعات تنفيذ التي واجھتت التحديا

  على النحو الوارد بيانه أدناه: في تنفيذ المشروعات ياتحديمكن إيجاز تلك الت .3

في في بعض  صعوبة ھاوجمع وكمياتھا المواد المستنفدة لألوزون من النفاياتد أماكن تحدييشكل   (أ)
  البلدان؛

ً تواجه   (ب) ً  البلدان غير ذات حجم االستھالك المنخفض  تحديا في جمع نفايات المواد المستنفدة  رئيسيا
  البرازيل ونيجيريا)؛ كما فيالنفايات في جميع أنحاء البلد ( تلكبسبب انتشار  لألوزون

حيث من مقاطعة إلى مقاطعة،  المواد المستنفدة لألوزون يختلف النظر في نفايات، وفي الصين  (ج)
؛ وفي ھذا تصفھا كذلك ال المقاطعات وبعضھا نفايات خطرة باعتباربعض المقاطعات  تشير إليھا

  مھمة صعبة؛ المناطق �عبر ھالنقلالالزمة الحصول على التصاريح يكون ، سياقال

من الجھود والوقت كثيراً من غانا إلى بولندا من المواد المستنفدة لألوزون  نقل نفاياتاستغرق   (د)
 ةع المعقد لھذه النفايات (مركبات ثنائيحصول على موافقة سلطة االستيراد، بسبب الطابللالمشتركة 

 الخاصالمواد المستنفدة لألوزون)، فضال عن السياق و ،الكلور، ومبيدات اآلفات ةالفينيل متعدد
  رأي العام في بلد المقصد؛ الالمتعلق بسلبية 

ً يزيد عمن الوقت  قدراً والتحقق منھا  ياالختبارالحرق تحليل نتائج استغرق   (ھـ) في  ما كان متوقعا
  بعض البلدان مثل كولومبيا وكوبا.

  ماثلةتأوجه التآزر والتعاون بين المشروعات والمبادرات الم

اتخاذ تدابير فعالة من حيث التكلفة عن طريق  منغانا، وبعض البلدان، مثل جورجيا تمكنت  .4
جميع وتفيد بتة. الملوثات العضوية الثاونفايات   �من نفايات المواد المستنفدة لألوزونالمشترك تخلص ال

المواد المستنفدة لألوزون وغيرھا من المبادرات المتخذة إزالة نفايات لتآزر بين لأوجه  بوجودالبلدان األخرى 
في  نفايات المواد المستنفدة لألوزون التخلص منأنشطة فيما يتعلق بدراستھا  سوف تجري، المعني في البلد
بالتوازي مع في كولومبيا، على سبيل المثال، يجري تنفيذ مشروع تدمير المواد المستنفدة لألوزون ف .المستقبل
  الكلور. ةمركبات ثنائية الفينيل متعددالمخزونات يتعلق بلمرفق البيئة العالمية  مشروع

  الھيكل التنظيمي والمالي

للتحقيق في التنفيذ؛ وفي بعض  لدان، قابالً في معظم الب ،الھيكل التنظيمي والمالي في المشروع المعتمد يبدو .5
، بغض النظر عن يةمكن الحصول على إيرادات كربونعلى أن من غير الم الطوعية حالة أسواق الكربونتدل البلدان 

نظر في أنجع السبل إلدارة تتنفيذ الولذلك، فإن خطة ھا. التخلص من تي يتعينلا نفايات المواد المستنفدة لألوزونحجم 
  .من حيث التكلفة ت المواد المستنفدة لألوزون التي تم جمعھانفايا

  السياسات واللوائح

الھياكل ولسياسات االتغييرات في بعض  التخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون تنفيذ مشروعاتاستلزم  .6
المواد إدارة ب الخاصقانوني بتنقيح اإلطار ال يتعلقفي المقام األول  كان ذلكو .األساسية التنظيمية الوطنية القائمة
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ً شكاإلطار التشريعي الحالي في حد ذاته ال ي ألنالصين حالة خاصة،  وتمثلالمستنفدة لألوزون.  للتعاون عبر  ل عائقا
المقاطعات  بينكما ذكر أعاله، يكمن في الحصول على تصاريح النقل  ،التحديفھذا المشروع.  سياقفي المناطق 

مقاطعات بھا النفايات. وبالتالي، فمن الممكن تماما أن تستخدم المبادئ التوجيھية تصف البسبب الطرق المختلفة التي 
. وفي مقاطعةلكل  جمع وتدمير المواد المستنفدة لألوزونلفي إنشاء مرافق منفصلة  هھذا المشروع التجريبي ونتائجل

دارة السلع الخطرة إلوطنية أنظمة ھناك ونفايات خطرة بوصفھا  ستنفدة لألوزونالمواد المنفايات صنف تكولومبيا، 
  بالطرق البرية. ھاونقل

اتفاقية بازل بشأن  موقعة علىأطراف جميع البلدان التي تصّدر نقاياتھا من المواد المستنفدة لألوزون ھي و .7
المستقبِل بمجرد تلقي موافقة البلد  التصديرويتيح ذلك  .التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود

ً  ھاالبلدان تصدير نفايات ت ھذهختارقد اعليه. و المواد  وطنية لتدمير نفاياتھياكل أساسية بسبب عدم وجود  أساسا
  .المستنفدة لألوزون

  اختيار التكنولوجيا

تصدير نفايات ومن خالل المرافق المحلية  الداخليالتدمير  ھما، ين فقطرئيسي نھجين إال على يقع االختيارلم  .8
وما يمكن  يتوافر منھاالمرافق /التكنولوجيات المحلية على أساس ما واختيرت الخارج.  إلى المواد المستنفدة لألوزون

 لخفضالبالزما، باستخدام قوس مرافق الحرق و  الدوارةفران األستخدم مع إدخال بعض التعديالت، من قبيل يأن 
الحالية سمنت المستقبل. وقد اختارت الجزائر وكوبا تعديل أفران األفي لمنشآت ا استدامةوإتاحة تكاليف الرأسمالية ال
ً تعمل تدمير نفايات المواد المستنفدة لألوزون. وفي كولومبيا، ل معالجة المباشرة ال تعديلعلى  وزارة البيئة أيضا
مادة تحتوي على  بإجراء تجارب ة محليس صلب كھربائياقوأ نعواضطلع صا، ةالمنزلي الثالجاتوأبواب  خزاناتل

  .11-الكلوروفلوروكربون قائمة على  ويارغعلى 

  تدريبال

ھذه المشروعات. وھناك بعض التدريب االھتمام في الحد األدنى من ال يحظى إال بيبدو أن التدريب  .9
كروماتوغرافيا الغاز لاالستخدام المناسب والمواد المستنفدة لألوزون، أنشطة تدمير األساسي في مجال رصد 

عن تفاقية بازل الالوثائق المعيارية جرى توفير لمواد المستنفدة لألوزون. وباإلضافة إلى ذلك، اوشحن نفايات 
لثالجات، وعن كيفية لجمع الجھات التي تتولى تشغيل مراكز الالزمة لالمعلومات  وعن، الموافقة المسبقة

  بأمان. غازات التبريدنفدة لألوزون/المواد المست استرداد

  حققالرصد والت

رصد ال أنشطة ا لجميعمعمل بھجري ال/سييجريرصد للخطة وفي جميع البلدان، قاعدة بيانات أنشئت،  .10
ز المشروعات التجريبية، من انجإوبعد . واإلبالغ المرتبطة بمشروع تدمير المواد المستنفدة لألوزونوالتشغيل 

أنشطة تدمير استمرار لحفاظ على ل ھارصد وتحسينالعملية قاعدة البيانات وعلى ع المؤسسي المتوقع إضفاء الطاب
المواد تدمير قاطعة على الدلة األتدمير المرفق وفريسالالحقة. وفي جميع الحاالت،  المواد المستنفدة لألوزون

مرافق التخزين  ويتعين أن يتوافق ذلك مع مرافق التدمير. المحتفظ به في السجل  ھادعميالمستنفدة لألوزون، 
المواد المستنفدة  يتم جمع، باإلضافة إلى ذلك، الشھادات المقدمة إلى المؤسسات التي التي ستدعمھاالمركزية، 
  منھا. لألوزون

ً وستقدم  .11 تم التي (أي نوع المعدات  ةدمرممعلومات عن منشأ نفايات المواد المستنفدة لألوزون ال البلدان أيضا
  .معدات)من البدال من تحديد كل قطعة منھا الحصول عليھا 
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  المساعدة التقنية

نقل التكنولوجيا وتدريب الخبراء غراض المساعدة المؤسسية القانونية والتنظيمية ألتقديم تشمل المساعدة التقنية  .12
وجب اللوائح الوطنية. وتحتاج المطلوبة بمالحالية لمرافق، وخطط اإلدارة البيئية لالتدقيق البيئي وإجراء الوطنيين، 

في التدريب و، المخزونات عدة بلدان إلى المساعدة في عملية التجميع على الصعيد الوطني، مثل النقل المحلي، ونقل
لجھات الوطنية ل ھا، وشراء المعدات واألدوات وتوفيرالمعنيةوإدارة التدريب للجھات  ،تقييم المخاطروالمختبرات، 

  .المعنية

  االستدامةو التمويل

13.  ً تجميع  ھو ألغراض بالنسبة لمعظم المشروعات. والكثير من احتياجات التمويل يعتبر تمويل المشروع كافيا
بعض المشروعات وكانت  .ألوزون)لالتخزين والنقل (ال يغطي الصندوق جمع نفايات المواد المستنفدة أي النفايات، 

المشترك، سواء على المدى القصير أو في األجلين المتوسط  لتمويلبغرض االقطرية تقوم على بيع أرصدة الكربون 
ً  والطويل من أجل االستدامة. ونظراً  بدراسة  ھذه البلدانتقوم  ،في الوقت الحالي ألن سوق الكربون غير مستقر تماما

ندوق التمويل و/أو ص ينلمنتجصندوق لدرس إمكانية استخدام تالصين، على سبيل المثال، فلتمويل. لمصادر أخرى 
بل خردة استراتيجية أخرى يجري النظر فيھا من قِ البيع بمراكز إعادة التدوير ويمثل قيام جمع. الدعم أنشطة ل متجدد

  عدد قليل من البلدان.

لتخلص وا إدارة المواد المستنفدة لألوزونلمزيد من النموذج المالي لبإنشاء معظم البلدان حتى اآلن تقم لم و .14
ضمان االستدامة ل يةاقترحت جورجيا مشروع خطة تمويلوقد ال تزال قيد التنفيذ.  روعاتالمش، ألن ھاتدميرھا/من

  أدناه. ھاتفصيليرد مؤلفة من ثالثة سيناريوھات،  عملية تدمير نفايات المواد المستنفدة لألوزونلالمالية 

  مقدمة

المعلومات عن التخفيف من ، أقرت األطراف بأھمية الحصول على مزيد من لألطراف العشرين االجتماعفي  .15
تدمير مصارف المواد المستنفدة لألوزون، وطلبت إلى اللجنة التنفيذية النظر عن انبعاثات المواد المستنفدة لألوزون و

إمكانية االحترار العالمي الصافي   ذات في المشروعات الرائدة التي تركز على أرصدة المواد المستنفدة لألوزون
  .)XX/7(المقرر  المرتفعة

المبادئ التوجيھية والتمويل للمشروعات على ، وافقت اللجنة التنفيذية الثامن والخمسينفي االجتماع و .16
االجتماع الرابع ). وفي 58/19قرر موتدمير المواد المستنفدة لألوزون (ال مجال إزالةاإليضاحية التجريبية في 

التخلص  التجارب المكتسبة في تنفيذ مشروعات انلخصي ينت األمانة تقريرعرض، )3(االجتماع السبعينو )2(والستين
إلى مختلف التحديات التي تواجه، في جملة أمور، جمع البيانات  ينالتقرير كال أشارو المواد المستنفدة لألوزون.من 
 السبعينقدم في االجتماع المالتقرير يعكس الوطنية والھياكل األساسية التنظيمية. و اتالسياسواختيار التكنولوجيا، و

المشروعات، (أي جمع وتخزين وتدمير المواد المستنفدة ھذه تجارب الوكاالت مع مختلف عناصر عملية تنفيذ 
استخدام المبادئ التوجيھية في إعداد وتنفيذ شأن المالحظات بوأبديت بعض  .لألوزون، والتدريب والتوعية)

  التقييم.لھذا التقرير األساس ذلك المسائل المثارة في وأرست . المشروعات

في الواردة األمانة المبادئ التوجيھية المؤقتة  تطبق ،)4(السبعينوكما ذكر في التقرير المقدم إلى االجتماع  .17
استعراض الطلبات المقدمة من الوكاالت المنفذة لضمان اتساق المعلومات المقدمة في  على 58/19قرر ملا

                                                      
  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/49التقرير عن الخبرة المكتسبة في تنفيذ مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون (  )2(
المرغوب فيھا  التقرير عن التقدم المحرز والتجارب المكتسبة في المشروعات اإليضاحية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير ) 3(
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/54.(  
)4( UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/54.  
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الجوانب األساسية  يشتمالن علىالمشروع الكامل  طلبروعات وأن طلب إعداد المشاألمانة من ت تأكدالمقترحات. و
خيارات  واعتُبرتتدمير ذاتھا. وصوالً إلى عملية المن جمع وتخزين ونقل  عملية تدمير المواد المستنفدة لألوزونل

ً  التمويل المشترك عنصراً  في  )5(فيذيةلجنة التنإضافي من ال ستدامة دون تمويلاال لكفالةمن عناصر االقتراح  أساسيا
  المستقبل.

أكثر اكتماالً معلومات يتضمن  ھاالعديد من كان، ةكاملاإليضاحية المقترحات المشروعات تقديم لوحظ أنه عند و .18
أن المبادئ التوجيھية  وبالنظر إلىالتحضيرية.  لألعمالتمويل الطلب  قبل ذلك خالل مرحلة عن المقترحات المقدمة

تيح لھا التحقق من يالمعتمد المبدئي ، أكدت الوكاالت أن التمويل ايةفي البد المقدمةالمعلومات  تقتضي التحقق من
ً التمويل صحة البيانات المقدمة. ويسمح  . التخلص في البداية لمشروعات اةھج المتوختأكيد أو تغيير النُ بللوكاالت  أيضا

  عملية إعداد المشروعات. كان من الصعب التحقق من صحة البيانات حتى أثناء قليلةبضع حاالت  وفي

مزيد من للأثناء عملية االستعراض فرصة في بين األمانة والوكاالت المنفذة التي أجريت المناقشات وأتاحت  .19
على ھذه الممارسة عن التوصل إلى اتفاق  تكثيرا ما أسفرووالتحديات التي تواجھھا.  58/19المقرر  متطلباتفھم 
ً مضي اي لكيالطلبات المقدمة  تنقيح بعض المشروعات من أجل تقديمھا إلى  ئترجقليلة أ. وفي حاالت إلمشروع قدما

ً واشترطت  إلتاحة الوقت للقيام بمزيد من العمل بشأن البيانات.االجتماع التالي   تقديم المبادئ التوجيھية المؤقتة أيضا
لنقل، والتخزين والتدمير) في الجمع، وا(شطة التخلص من المواد المستنفدة لألوزون أن كل منب الخاصةالتفاصيل 

  المشروع.مقترح 

  األھداف

 بشأن طرائقبيانات وخبرة عملية  تجريبيةوال اإليضاحية تولّد المشروعاتم الدراسة النظرية إلى أي مدى تقيّ  .20
ذات حجم  بلدان من البلدان، بما في ذلك مختلفةفي مجموعة  المواد المستنفدة لألوزونالتخلص من تمويل وإدارة 

  لخص الدروس المستفادة التي يمكن أن تستخدم في مشروعات مماثلة في المستقبل.توسوف  للغاية.استھالك منخفض 

ً رائداً على الصعيد ال 12 على تمت الموافقة حتى اآلنقد و .21 ً تدليليا بشأن  ينإقليميمشروعين قطري ومشروعا
االستراتيجيات والمنھجيات  لوضع واحد ع عالميوعن مشر المواد المستنفدة لألوزون وتدميرھا ، فضالً  التخلص من
ثالثة من المشروعات و يناإلقليمي ينعوالمشرقد حصل كال المواد المستنفدة لألوزون. والتخلص من المتعلقة ب
في المرفق الثاني قائمة  وتردتمويل من خالل الصندوق المتعدد األطراف. ال تمويل ثنائي فضال عنعلى القطرية 

  لتنفيذ.من حيث االراھنة  تھاحالومشروعات المعتمدة الب

من أمانة الصندوق والردود عليھا، والتقارير الواردة تعليقات والوثائق المشروعات، فحصت الدراسة وقد  .22
ھذه من إكمال أي تم اإلبالغ عن لم ي هأن بالنظر إلى. و2014حتى عام المقدمة من الوكاالت المنفذة المرحلية 

تم الردود التي أدرجت و الوكاالت المنفذةأسئلة محددة إلى فقد وجھت المشروعات (باستثناء مشروع البنك الدولي)، 
  في ھذه الدراسة. استالمھا

  ھاإعداد المشروعات وتنفيذ

مشروع العالمي أما ال .في المتوسط  شھراً  24إلى  18من  ھااألمانة الستعراضالمشروعات إلى م يتقداستغرق  .23
. شھراً  12فاستغرق إنجازه  نك الدولي لوضع استراتيجيات ومنھجيات التخلص من المواد المستنفدة لألوزونلبل
المواد المستنفدة لألوزون من  ھمار نفاياتيصدحيث تم ت، من الوجھة التقنية نجورجيا ونيبال مستكمالمشروعا و

                                                      
)5(  ً   .ب‘ 4' (أ) 58/19أ و ‘ 4' (أ) 58/19قرر مللمبادئ التوجيھية إلعداد المشروعات، وال سيما ال وفقا
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البرازيل  بمعنى أن مشروعية من التنفيذ (األخرى ھي في مراحل مختلف المشروعات، في حين أن معظم ھاوتدمير
  .تواريخ اإلنجاز المعتمدة) بالحاجة إلى تمديدمشروعات نية ابعد، بينما أفادت ثمتنفيذ ال آيبد لموالجزائر 

ة للتصدير إلى مرافق تدمير متوافقة مع المشروعات الخمسة عشر الموافق عليھا حتى اآلن ثمانية معدّ ومن  .24
ثة ستستخدم ثالسمنت؛ وأفران األ /إعادة تھيئةتعديلب مشروعان يعتزمان التدمير داخل البلد المعنيالمعايير الدولية؛ و

البالزما.  باستخدام قوس مرافق الحرقو الدوارةفران األبتعديل  الموجودةمشروعات مرافق تدمير النفايات الخطرة 
 الطوعية لتعبئة الموارد من أسواق الكربون ستكشاف الفرص المتاحةالقد انتھى من دراسة فالمشروع العالمي أما 
استراتيجيات  اقليمي ألفريقياإلالمشروع وسيضع . 5 المادةبلدان  في  دعم أنشطة تدمير المواد المستنفدة لألوزونل

بلدان وسط أفريقيا ذات حجم من  لخمسةبالنسبة الجمع والتخلص  وخيارات ة،طر القانونياأللجمع البيانات، وتحليل 
  ھالك المنخفض .االست

  مرتنوع وكمية المواد المستنفدة لألوزون التي دُ 

المواد المستنفدة نفايات ونوع  كميةالصعوبات في تحديد  صودفت بعضخالل مرحلة إعداد المشروعات،  .25
/إعادة التدوير وباإلضافة االستردادفيھا أن تخزن النفايات في مراكز  فترضالتي يُ في الحاالت لألوزون، وال سيما 

  النفايات.من متوقع القدر الفعالة من حيث استھالك الطاقة  برامج بموجب المستبدلةثالجات لم تُنتج الإلى ذلك، 

انتھاء برامج من خالل الواردات من البلدان المحيطة، أو من  البعض إنتاج مزيد من النفايات سواءوتوقع  .26
 التي تم تحديدھا في المواد المستنفدة لألوزوننفايات معظم تمثل . وةالمحلي الصالحية أو كفاءة الطاقة

-ر غاز التبريدكميات صغيرة من و، 12- الكلوروفلوروكربون) ويوارغوحده أو في ( 11-الكلوروفلوروكربون 
ورابع ، الھيدروفلوروكربون-وخالئط من الھيدروكلوروفلوروكربون، 13- والكلوروفلوروكربون، 502-و ر، 500

  .1301- والھالون  كلوريد الكربون، 

انبعاثات بسبب  قد صدرت عنھا المواد المستنفدة لألوزونمخزونات من نفايات الأن بعض بوأفادت التقارير  .27
   االستعمال.سوء  بسببو القديمة تدھور الحالة اسطوانات الغاز

التي جرى التخلص منھا بموجب الثالجات  من 12- ه الكلوروفلوروكربونجمعكان ما تم في غانا ف  (أ)
لم من الثالجات  الكثيرمتوقع، ألن ال منلكفاءة في استخدام الطاقة أقل لمرفق البيئة العالمية برنامج 

  ؛بالمواد الكلوروفلوروكربونية تُمأل

من العديد من المرافق. كما أن بعض  قد تسرب 12- الكلوروفلوروكربونشف أن وفي نيجيريا، اكتُ   (ب)
  ؛ ھامن مخزونات توتخلص تغلققد أالشركات 

في البلد ن المواد المستنفدة لألوزو المتعلقة بأداء نظام جمع نفاياتفتراضات لم تكن االوفي تركيا،   (ج) 
تصميم  دي إلى إعادةأألوزون أقل بكثير، ولنفايات المواد المستنفدة قدر من توافر  هعن نتجدقيقة، مما 

   .د تفاصيل ذلكولم تقدم بع ،استراتيجية التخلص

نظام وطني يُطبق على سبيل المثال،  ،الصينفي من بلد إلى آخر. ف ھاحساب كميات النفايات وجمعيتفاوت و .28
ً ھذا النظام ليس دائمففي غانا أما ، منظم للجمعمؤسسي  ً ومستداما ً أن بالكامل بعد.  ا االفتراضات وقد يتبين أيضا

  تركيا.ل بالنسبةير دقيقة، كما ھو الحال غ لألوزونلنفايات المواد المستنفدة التقديرات و

  الصناعية والخطرة الوطنية إلدارة النفايات  القدرات

. نشاء أو تعزيز القدرات الوطنية في مجال تدمير نفايات المواد المستنفدة لألوزونإل ةاعتمدت حلول مختلف .29
النفايات الخطرة إدارة الوطنية القائمة على القدرات المكسيك تكييف  ھابعدمن اقترحت البرازيل وكولومبيا والصين وف
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. واختارت منطقة سمنت لتدمير نفايات المواد المستنفدة لألوزونالجزائر وكوبا تعديل أفران األواقترحت والصناعية. 
تصدير غانا، ولبنان، ونيبال، ونيجيريا، وتركيا وجورجيا، وأوروبا وآسيا الوسطى (اللجنة االقتصادية ألفريقيا)، 

  المواد المستنفدة لألوزون ألغراض التدمير. ھا من نفايات

تغذية فتحة تركيب في  12-أھم التعديالت أو التغييرات الالزمة من أجل تدمير الكلوروفلوروكربون يتمثل و .30
، فضال عن القدرة على اآللية للسجالت والجدولةبالعداد  ات التغذيةنظام أسطوان تزويدجديدة في واجھة األفران و

صھريج مكرس كان األمر يحتاج إلى لسائل ا 11- كلوروفلوروكربون وفيما يتعلق بالسطوانات. االوتطھير  تبديل
 فوھةة الحالي، ونظام التغذية السائلب وصلة للربطتدفق، فضال عن لل ، وضوابطقياسلل، ونظام ةلتغذية، ومضخل

  .اإلشعال الحالية

نفايات المواد لتدمير التصاريح الالزمة  منشأةأي لم تكن لدى مشروع، الم إقرار ت عندماوفي المكسيك،  .31
شركة  غير أنالتصدير إلى الواليات المتحدة األمريكية أفضل استراتيجية.  ثم اعتُبرمن والمستنفدة لألوزون، 

خالل تنفيذ ، 2014على التصاريح الضرورية في آذار/مارس حصلت تكنولوجيا البالزما  تستخدممكسيكية 
سمنت، على التراخيص الالزمة قبل نھاية عام أللفرن ھي  شركة أخرى،حصل ومن المتوقع أن تالمشروعات، 

وزارة البيئة (إدارة التخلص من النفايات) في اإلذن بتصدير أي نوع من النفايات التي  لم ترغب. ونتيجة لذلك، 2015
   .ھاتدميرعلى  اآلن قدرات محلية في البلد تتوافر

  التخزين والنقل

ً توجد بھابيقرت وجميع المشروعات .32 ، أنحاء البلدمن في مواقع متفرقة من المواد المستنفدة لألوزون نفايات  ا
ً  صھاريجإلى  ھانقلومن ثم تجميع، لل نأو مركزي مركزإلى  نقلھا ويلزم يتم نقل إلى مرفق تدمير أو تُ  ثم ، أكبر حجما

  :تصديرھا

  تحديات الرئيسية في تنظيم تجميع النفايات؛تواجه البرازيل، بالنظر إلى موقعھا الجغرافي، ف  (أ)

الصين باالختالفات في طريقة تصنيف نفايات المواد المستنفدة  الذي تواجھهالتحدي  رتبطوي  (ب)
  من مقاطعة إلى أخرى؛ لألوزون

 نقل المواد المستنفدة لألوزونراض ألغ ھافيلشراء وحدات نقل متخصصة وتكيبحاجة كوبا وكانت   (ج)
  بين مختلف المواقع؛

من الباطن  متعاقد � وقام بتنسيقھاق إجراءات اتفاقية بازل العادية للنقل، يتطبجرى وفي جورجيا،   (د)
  ؛متخصص في معالجة النفايات

المتعلقة شواغل والمشاكل المرتبطة بطبيعة النفايات ال لبعضصادرات غانا إلى بولندا وتعرض نقل   (ھـ)
  المصلحة العامة في بلد المقصد.ب

  ماثلةتأوجه التآزر والتعاون بين المشروعات والمبادرات الم

: فعلى سبيل ةحل المشاكل المتصلة بالتخلص من النفايات إلى التعاون فيما بين مشروعات مختلف ضرورةأدت  .33
الملوثات العضوية والتخلص من  لمستنفدة لألوزونتصدير نفايات المواد ابالجمع بين جورجيا وغانا قامت المثال، 
مرفق البيئة العالمية. وأدى ذلك إلى طريقة فعالة من حيث التكلفة ألن معظم النفايات المنقولة لع وفي إطار مشرالثابتة 

نفدة مصدر المواد المست ُصمم. وباإلضافة إلى ذلك، نفايات الملوثات العضوية الثابتة كانت منھا خلصالتي تم الت
ي ذالالقديمة من نظام جمع الثالجات ن المواد المستنفدة لألوز الصاستخ أساس غانا علىالمعدة للتدمير في  لألوزون

  كفاءة استخدام الطاقة.لأنشأه مشروع مرفق البيئة العالمية 
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ثابتة الملوثات العضوية التدمير عمليات معظم المشروعات األخرى أن ھناك أوجه تآزر محتملة مع  واّدعت .34
عملية النفايات الخطرة في منشأة لمعالجة سمنت وأفران األيشترك اثنان من . وفي الصين ذلكتفاصيل  ھا لم توفرولكن

تدمير الملوثات العضوية بالجمع بين  ممكنة فيما يتعلق . وھناك مشاكل الملوثات العضوية الثابتة تدميرمستمرة ل
تدمير الملوثات أن التغيير من التقنية المعلومات  ويتبين من بعض؛ واحدفي مرفق  والمواد المستنفدة لألوزونالثابتة 

المعدات، كما ينتج عنه ارتفاع في في نفس الفرن الدوار يقلل من كفاءة  إلى المواد المستنفدة لألوزون العضوية الثابتة
ً  إلىالمشاكل اإلقالل من يمكن و . (أي الفلور والكلور)السلبية االنبعاثات  اختيار البارامترات ب أدنى حد أو إزالتھا تماما
  .المناسبة التشغيلية

الذي يجري فيه تنفيذ وفي كولومبيا، يجري تنفيذ مشروع تدمير المواد المستنفدة لألوزون في نفس الوقت  .35
ع التخلص من لمخزونات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، أو قبله بقليل. ويشترك في مشرولمرفق البيئة العالمية مشروع 

المواد المستنفدة لألوزون الموظفون واالستشاريون العاملون بمشروع مرفق البيئة العالمية في أنشطة مختلفة، 
  .مشترك استشاري وطنيبخبير ھذا المشروع في أنشطة التنفيذ اآلن  ويستعين 

  التدريب وبناء القدرات 

ً التدريب كان  .36   :المعنيينمن  مجموعة محدودةلفي بعض المشروعات  ضروريا

 ي علىكروماتوغراف الغازجھاز التشغيل  الموظفين المسؤولين عن تدريب جرى في جورجيا، ف  (أ)
  ألوزون؛ لشحن نفايات المواد المستنفدة على االستخدام المالئم للمعدات و

استرداد  كيفيةجمع الثالجات، عن مراكزتشغيل عقد للقائمين على تدريب كان أھم وفي غانا،   (ب)
  التبريد بأمان؛غازات المواد المستنفدة لألوزون/

 على ،2013في تشرين الثاني/نوفمبر  للمعنيين، وُعقدتأول حلقة عمل اشتملت وفي نيجيريا،   (ج)
حلقة العمل وسوف تركز بناء القدرات لقطاع إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون. لدورات 
المواد  الخاصة بإدارة نفاياتعلى التشريعات  2015في تشرين األول/أكتوبر  عقدھا المقرر

تجميع  فيالمزيد من مشاركة أصحاب المصلحة  وستشملوالتخلص منھا،  المستنفدة لألوزون
خطط إعادة التدوير القائمة، وبرامج جمع والتخزين والنقل)، فضال عن وال، االستردادالنفايات (

  لمنتج؛لممتدة لمسؤولية اال

المواد المستنفدة لألوزون  التدريب على كيفية إدارة نفاياتكانت ثمة حاجة إلى ، لتركياوبالنسبة   (د)
  ؛تجميعالعند الوصول إلى مراكز  التي تحتويھا المعدات

ً مشروع منطقة اللجنة االقتصادية ألفريقيا برنامج وسيقدم  (ھـ) جمع المواد على لتوعية والتدريب ل ا
تعزيز التزامھا لذات الصلة  المعنيةلجھات ل ھاوالتخلص من ھانقلو ھاالمستنفدة لألوزون وتخزين

  وجمعھا والتخلص منھا. ھا، واستصالحھاالمواد المستنفدة لألوزون، وإعادة تدوير إزاء استرداد

  الھيكل التنظيمي والمالي 

بصيغته الموافق  قابل للتحقيق المقرر والماليالھيكل التنظيمي رائدة بأن ال اإليضاحية المشروعاتمعظم تفيد  .37
الكربون، بغض  الطوعية تحول دون إدرار الدخل منحالة أسواق الكربون  فإنالمشروع في تركيا، كما يبين . وعليھا

 التنفيذ المنقحة في أنجع السبل . وتنظر خطةھاالتخلص من المطلوب المواد المستنفدة لألوزونكمية نفايات النظر عن 
عندما  امصالح تركيلاالھتمام في الوقت نفسه إيالء مع  ھاجمعيتم التي  مستنفدة لألوزونالمواد النفايات إلدارة  تكلفةً 

وبين الممارسات  المواد المستنفدة لألوزوننفايات يتعلق األمر بتحقيق االتساق بين ممارسات وإجراءات إدارة 
  لعضويته. ةحمرش بوصفھا � ياضع تركبالنظر إلى وفي االتحاد األوروبي،  واإلجراءات المتبعة
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  السياسات واللوائح 

تنفيذ لالھياكل األساسية التنظيمية الوطنية و التغييرات في السياساتكان من الضروري إحداث بعض  .38
تتعلق ھذه وفي جميع البلدان باستثناء غانا والمكسيك.  المواد المستنفدة لألوزونمشروعات التخلص من نفايات 

 تدميرالتتبع والتحليل والتخزين والجمع وعمليات ال الالزمة لدعملوائح الالتشريعات/من المتطلبات بالتغييرات أساسا 
في الصين وكولومبيا وكوبا، فالمواد المستنفدة لألوزون. نفايات  إدارةطبق على تي تناإلبالغ الو بالطرق المعتمدة

 وغيرھا وتحددالمواد نفايات ھذه  جمع دتفرض القيام بجھوأنظمة وطنية قوية ب رتبط تدمير المواد المستنفدة لألوزوني
ولم . اإلبالغ عن االنبعاثات الجوية من المصادر الثابتةوالرصد مقتضيات تبين  أنظمةكولومبيا وتوجد لدى . ھامعايير

أدناه  1في الجدول  . وتردنبعاثات السامةاالما إذا كان يتعين تنفيذ أي معايير للحد من بأي من البلدان األخرى  فديُ 
  أرسلت إلى الوكاالت المنفذة. التي لمعلومات الواردة في وثائق المشروعات وفي الردود على االستبياناتا

  التغييرات في التشريعات واألنظمة 1الجدول 
  لوائحالعلى التشريعات/ إدخالھا التغييرات الالزم  البلد

  الجزائر
المواد المستنفدة نفايات  جمع التي تفرضمع القوانين القائمة  ىشاتميوضع نظام وطني لجمع النفايات  يلزم

غير  لسماح باستيراد المواد المستنفدة لألوزونلضع أحكام خاصة ولألوزون في البلد. وقد تقرر أيضا 
  المرغوب فيھا إلى البلد ألغراض التدمير.

  الصين

بينھا  ق ھذا التعاونيعلى نطاق البلد يعبين المناطق النموذج الالمركزي القائم لنقل التشريعات البيئية 
 فتشير، أخرىختلف من مقاطعة إلى تالمواد المستنفدة لألوزون  نفايات إلى ةالنظرذلك أن . إعاقة شديدة

يشكل ؛ وفي ھذا الصدد، اآلخر بأنھا كذلكالبعض بينما ال يصفھا نفايات خطرة باعتبارھا ھا يإل ھابعض
التي المبادئ التوجيھية وسوف تستخدم النتائج و شاقة. مھمة	عبر المناطقلنقل لالحصول على التصاريح 
جمع وتدمير المواد المستنفدة ل ةھذا المشروع التجريبي في إنشاء مرافق منفصليتم إعدادھا على أساس 

  .مقاطعةلألوزون لكل 

  كولومبيا

 مخزوناتھا تسجيل اشتراطو المواد المستنفدة لألوزون إطالقحظر لتشريعات/لوائح  يلزم إصدارسوف 
ً  ھا بطرقوتدمير تحليل التخزين والجمع والدعم متطلبات تقديم التوجيه التقني التنظيمي لو؛ سليمة بيئيا

المنتھية  إدارة المواد المستنفدة لألوزون ق على يطبتال الواجبة اإلبالغ المعتمدةوتدمير التتبع والو
 معايير والمواصفات التقنية لمرافق إدارة المواد المستنفدة لألوزونبالتشريعات/لوائح ر الصالحية؛ وإصدا
  .المسؤولية الممتدة للمنتج نظامب خاصةتشريعات/لوائح إصدار ؛ والمنتھية الصالحية

  كوبا
المواد سواء المواد المستنفدة لألوزون في الغالف الجوي ( اتانبعاثإطالق تحظر تعمد مطبقة أنظمة ھناك 

متاحة بشأن السياسة أخرى معلومات . وال توجد )الكلوروفلوروكربونية أو الھيدروكلوروفلوروكربونية
  المواد المستنفدة لألوزون.التخلص من الوطنية والھياكل األساسية التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مشروعات 

  جورجيا

يعتزم و. نفايات المواد المستنفدة لألوزون من منتدمير والتخلص اآلال تشترطال توجد أي آلية تنظيمية 
المواد المستنفدة  المحتوية علىالمشروع إدخال شروط تنظيمية خاصة من أجل وقف تشغيل معدات التبريد 

المقتضيات اإللزامية لتدمير نفايات المواد  وضعضمان ل، وھاالتخلص منبلألوزون، مع التزامات 
  المستنفدة لألوزون موضع التنفيذ.

  الھياكل األساسية التنظيمية الوطنية القائمة كافية. و السياساتكانت   ناغا
  .ھاتدميربغرض تيسير تصدير المواد المستنفدة لألوزون لإقرار وإنفاذ سياسات ولوائح  سوف يلزم  لبنان

  المكسيك

خصائص عملية تحديد النفايات الخطرة،  NOM-052-SEMARNAT-2005 الرسمي المعياريحدد 
ً ائم. ووفي الق ھا، وإدراجھاوتصنيف غير المرغوب تعتبر المواد الكلوروفلوروكربونية  عيار،ھذا المل وفقا

المواد  ال بد من امتثال نفاياتنفايات خطرة. وبالتالي،  خالئط،نقية أو في  ھا، سواءاستردادتي تم وال افيھ
وقد أجريت مراجعة جميع األنظمة المحددة في القانون العام لمنع وإدارة النفايات. لالمستنفدة لألوزون 

تصدير نفايات وة وحرق معالججمع ووسم وتعبئة وتخزين ونقل ووتوليد بأنشطة  ةتعلقالم لجميع األنظمة
مد تععقوبات على المكسيكي القانون الجنائي  فرضوباإلضافة إلى ذلك، . المواد المستنفدة لألوزون

  ألوزون. لانبعاثات المواد المستنفدة إطالق 

  نيجيريا
، بما في ھاإدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منبھا تنظم التي كيفية السيركز المشروع على 

  .في التشريعات القائمةلھذه النفايات ذلك إدراج قانون بشأن التدمير اإللزامي 
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  لوائحالعلى التشريعات/ إدخالھا التغييرات الالزم  البلد

  تركيا
المواد المستنفدة لألوزون والتخلص  تنظيم عملية إدارة نفاياتار القانوني لضمان إلطلتنقيح يتعين إجراء 

اكتمال المشروع. ويعكس وضع التشريعات الوطنية اعتزام تركيا ب مستمر ينتھيعمل  ا. وھذمنھا
  .القوانين الوطنية فياالتحاد األوروبي جھودھا الرامية إلدماج أنظمة النضمام إلى االتحاد األوروبي وا

منطقة وسط 
  أفريقيا

ة بعد التحقق من الزمالتدابير الاتخاذ أفضل و بشكليمكن فھم الحاجة إلى وضع الضوابط التنظيمية 
في جميع البلدان.  ھاالقوانين واألنظمة القائمة فيما يتعلق بجمع المواد المستنفدة لألوزون والتخلص من

  .المنطقة كل بلد من بلدانفي وسيعقب ذلك إجراء تقييم لالحتياجات القانونية والمتعلقة بالسياسات 
منطقة أوروبا 
  وآسيا الوسطى

دارة نفايات المواد المستنفدة إلمع الئحة االتحاد األوروبي  ةتسقمضع المشروع استراتيجية يسوف 
  لألوزون. 

 
سبعة  المختارة للتخلص فيھو الطريقة  ھاغرض تدميرب المواد المستنفدة لألوزون تصدير نفاياتوكان  .39

أطراف موقعة على اتفاقية  وجميعھاأوروبا اإلقليمية)، ولبنان ونيبال ونيجيريا وتركيا وغانا و مشروعات (جورجيا
أفريقيا و المشروعات في جورجياى ال تسعه. وتموافقالمستقبل  البلد  أن يمنحر بمجرد يصدقيام بالتبازل. ويتيح ذلك ال
وتعتزم . صغيرة جداً مواد المستنفدة لألوزون كميات الألن سوق الكربون،  اإلقليمية للوصول إلىاإلقليمية وأوروبا 

التغييرات في التشريعات وضمان االستدامة الطويلة لتمويل غانا والمكسيك ونيجيريا وتركيا استخدام أرصدة الكربون 
كل من الصادرات لضع الھياكل األساسية اللوجستية الالزمة سيلكنه والتصدير فسيقوم بلبنان أما . األجل للمشروع

ً القدرة على تدمير نفايات المواد المستنفدة لألوزون والنفايات الكيميائية األخرى والتخلص منتكوين و   .ھا محليا

ھذا حتى اآلن، ولكن  المستنفدة لألوزونوفي المكسيك، ال يوجد إطار قانوني يحظر تصدير نفايات المواد  .40
ھدف أيضا إلى استكشاف يي ذفي البلد، الھذه النفايات تدمير على تغيير بسبب تنمية القدرات ال في طريقه إلىاألمر 

في المنتجة  لتخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزونبالبلد التدمير القائمة في امرافق  أن يعرض قيامإمكانية 
المواد المستنفدة  ھا منتصدير نفاياتبنيبال بالفعل وتقوم خرى في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي. األ بلدانال

  ة.تحصلفي المائة من األرصدة الم 25 صرف سوىلم تتمكن من  ھالواليات المتحدة األمريكية، ولكنى الإ لألوزون

  اختيار التكنولوجيا

 تالتكنولوجيات المتاحة؛ وما إذا كاننوع ستند إلى ي مواد المستنفدة لألوزونتدمير اللاختيار التكنولوجيات كان  .41
ھذه المواد أو بإمكانھا الحصول على تلك التراخيص الالزمة لتدمير نفايات  حاصلة على تراخيص لتدميرمرافق ال

الجھات التي تتولى  اھتمامكان االختيار يقوم على مدى وفي حالة مصانع األسمنت، ؛ المواد المستنفدة لألوزوننفايات 
تكنولوجيات التي يجري النظر فيھا في الأدناه  2المواد المستنفدة لألوزون. وترد في الجدول بتدمير نفايات تشغيل ال

  كل بلد.

  تدمير المواد المستنفدة لألوزونلاختيار التكنولوجيا  2الجدول 
  االختيارومعايير  المواد المستنفدة لألوزونتدمير تكنولوجيا   البلد

  الجزائر

في المواد المستنفدة لألوزون  من التي تم جمعھا على الصعيد المحلي بتدمير المخزوناتأن يقوم بلد القرر 
 نشآتتقييم المل دراسة استقصائية أفران األسمنت المالئمة، أجريتتحديد ول المالئمة.أفران األسمنت  أحد

المسيلة)  الفارج في (مرفق التي تم تقييمھا سمنتأفران األ. وأظھر التقييم أن أحد معياراً  50على أساس 
  ة األخرى.يّمالمق رافقمن الم اً ثيركأفضل  يؤدي بشكل

  البرازيل

الحرارية الكيميائية متاحة  ، والمعالجةقوس البالزماو، ةثابتة والدوارواألفران ال، السائل تكنولوجيات الحقن
سيجري المرافق اثنين من في  حرق اتاختبارإجراء مرافق الحرق القائمة من خالل  وسيتم تعديلفي البلد. 

المختارة الشروط وسوف تستخدم في عملية الحرق االختباري  .عملية عامةبموجب  اختيارھما كذلك
 عن وكالة حماية اً ار دولي، من المحتمل أن يكون صادريبروتوكوالت التنظيمية الوطنية، المستكملة بمعالو

  الواليات المتحدة.في البيئة 
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  االختيارومعايير  المواد المستنفدة لألوزونتدمير تكنولوجيا   البلد

  الصين

باستخدام مشاركة المرافق الموجودة في كل مقاطعة أحد في  12- الكلوروفلوروكربون تدمير جري يس
-الكلوروفلوروكربون وفيما يتعلق بآخر.  موقعفي  الدوارةتكنولوجيا البالزما في إحدى الحاالت واألفران 

الرغاوى في محطة من  11- الكلوروفلوروكربون  الصستخ: اين ھمااستراتيجيت نظر فييُ  سوف، 11
المباشر للرغاوى في نوعين مختلفين من تدمير الدوار، و باستخدام فرنعمل تالنفايات الخطرة لمعالجة 

تدمير النفايات ل محلي دوار، ومرفقفرن لنفايات الصلبة باستخدام بلدي محلي لمرفق مرافق التدمير ھما: 
القائمة في المناطق/البلديات الست المشاركة للتدمير دوار. والھياكل األساسية ن فر الخطرة باستخدام 
إلدارة السليمة لنفايات تسمح باة ركبالقدرة المو ،االقتصاديوفريق التقييم التكنولوجي  متوافقة مع متطلبات

كيلوغرام من  800 وتم تدمير يتعين تدميرھا في سياق ھذا المشروع.التي  المواد المستنفدة لألوزون
العملية على إدخال أي تعديالت ولم يتطلب األمر دوار.  يعمل بفرنفي مرفق  12-الكلوروفلوروكربون 

 مقتضياتلتخلص بما يتفق مع ا لكي يجريرصد للتدابير أكثر صرامة من المعتاد  ، ولكن اعتُمدترئيسيةال
  المشروعات.

  كولومبيا

إلى  مشتركةسمنت ألللحرق وأفران ل(مرافق  قھا للحصول على إذنفي طريأو لھا ح وسمم أةمنش 45ھناك 
ووضعھا من حيث ھذه المرافق  ويشير فحص في ذلك).نظر تفي التخلص من النفايات أو جانب ذلك 
ً منھاإلى أن أربعالتراخيص   ھاأصحاب ألنأفران األسمنت ولم يُنظر في خيار ھا. استخدام يمكن النظر في ا

ً لم يقدموا مبرراً  االختباري المبدئي (أجري في عام حرق وأكمل اختبار التحقق من عملية التكاليف. لل كافيا
وضع  عكف فريق التنفيذ على. وي2015حرق في النصف الثاني من عام لل ) وتقرر إجراء اختبار ثان2014

. المذكورة االختباريتغذية في عملية الحرق ستستخدم للالمواد التي  ويجري جمعقواعد إجراء االختبارات 
  أي تفاصيل.ولم تقدم بعد 

  كوبا

عالية جدا)،  ةفي الخارج (التكلف ھالتخلص منبغرض ا دراسة نقل نفايات المواد المستنفدة لألوزونجرت 
غير مسموح به في إطار اتفاقية األمم المتحدة وھذا شعال (اإلأبراج النفايات في  فضال عن إحراق ھذه 

مصنع ل دوارةفران الاألاستخدام  ھوالبديل الوحيد القابل للتطبيق وُوجد أن اإلطارية بشأن تغير المناخ). 
 ت. وحدثعنھا سمنت، ولكن ال توجد تفاصيلاألمصنع في تدمير المبدئية للاالختبارات وأجريت سمنت. األ

سمنت بسبب االفتقار إلى المختبرات المتخصصة في كوبا. األبعاثات في مصنع في تحليل االن اتتأخير
  قوم بھذا التحليل.تأن  ھابالمختبرات التي يمكن وحدة األوزون الوطنية بقائمةالبرنامج اإلنمائي  زّودو

  جورجيا
 العضويةوثات مع المل النفايات نللتخلص المشترك ماالقتصادية  يتمثل في الجدوىاالعتبار الرئيسي كان 

  الثابتة.

  غانا

إنشاء مرفق تدمير محلي؛ والتصدير إلى مرفق وتدمير في أفران األسمنت؛ الالخيارات التالية: نُِظر في 
قوس بلتدمير ل صغير مرفق إقامة. وجرى النظر في  5المادة ب ان غير العاملةالبلد في أحد تدمير مؤھل

اتفاقية بازل  وخاصة ألن، اتخيارالأفضل  وكان التصدير ھو. ئهبسبب عدم التيقن من أدا وُرفضالبالزما 
  تفاقية.ھذه االبين البلدان التي صدقت على  المواد المستنفدة لألوزون نقلمنع تال 

  لبنان

 مخصصة إلحراق منشأةفي تدمير الما يلي: (أ)  ج المتبعة في تدمير المواد المستنفدة لألوزونھُ شملت النُ 
فرن  فيالتدميرونفايات أخرى؛ المشترك مع اإلحراق والتدمير عن طريق ألوزون؛ المواد المستنفدة ل

ال تقوم  من خالل تكنولوجيات ؛ والتدميرمن خالل تكنولوجيات البالزماوالتدمير ؛ أعيدت تھيئتهألسمنت ل
أوالً جرى النظر االستدامة الطويلة األجل للمشروع،  ولضمانالتدمير.  ألغراض ريصدت؛ والعلى الحرق

تدمير المواد المستنفدة لألوزون.  علىبناء القدرات الوطنية  من أجلألسمنت في لبنان لن رف إعادة تھيئة في
جعل من ل التنظيمية شاكرتبط به من المامالك فرن األسمنت وما من جانب االلتزام من  غير أن عدم

غير  المواد المستنفدة لألوزوننقل في  يمهالذي تم تقياألجدى اآلخر الخيار وتمثل الصعب تنفيذ ھذا الخيار. 
  مرفق تدمير في أوروبا. إلى االمرغوب فيھ

  المكسيك

، 2014في آذار/مارس  الالزمة تراخيصالتكنولوجيا البالزما على الستخدام شركة مكسيكية حصلت 
 اضطلع. وقد 2015ألسمنت ، على ھذه التصاريح قبل نھاية عام لفرن  ، ھيثانيةشركة  ويتوقع حصول

وتم شركة على تصريح مناسب للتخلص. لكي تحصل الألفران األسمنت في مرفق في  التجريبيةعمليات بال
  طن واحد.تدمير 

  نيبال
المواد  تم تصديرو .رصادَ المُ  12- من الكلوروفلوروكربون  لمرة واحدة مشروع للتخلص فيالمشروع  تمثل

الكربونية البالغ األرصدة ومن  الواليات المتحدة األمريكية. في مرفق  وتدميرھا في المستنفدة لألوزون
  .في سوق الكربون الطوعية 22 000، باعت الشركة أرصدة قدرھا  89 000 حجمھا
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  االختيارومعايير  المواد المستنفدة لألوزونتدمير تكنولوجيا   البلد

  نيجيريا
المواد المستنفدة يصّدر نفاياته من داخل البلد، تقرر أن باألمرمرافق متاحة أو مھتمة  نظراً لعدم وجود

  .إلى الخارج لألوزون

  تركيا

بدءاً من يھدف المشروع إلى وضع نموذج تجاري مستدام إلدارة النفايات من المواد المستنفدة لألوزون 
 مرفقإلى  من الضروري تصدير المواد المستنفدة لألوزونكان التخلص منھا. وللقيام بذلك،  ھا وحتىجمع

ات المتوقعة من أسواق الكربون، اإليرادوأدى عدم الحصول على الواليات المتحدة األمريكية.  معتمد في
نفايات المواد المستنفدة لألوزون إلى إعادة تصميم الكمية المتوخاة من في جمع  التي صودفت والصعوبات
  . عن ذلكترد التفاصيل لم لتخلص منھا. وااستراتيجية 

منطقة اللجنة 
االقتصادية 

  ألفريقيا

مرفق في إلى  لألوزون من البلدان الثالثة المشاركةتصدير نفايات المواد المستنفدة لغرض صمم المشروع 
  االتحاد األوروبي.

منطقة وسط 
  أفريقيا

النفايات جمع ووتحليل اإلطار القانوني،  ،جمع البياناتلوضع استراتيجية  علىھذا المشروع سوف يقتصر 
  .التخلص منھاخيارات و

 

   هتدمير والتحقق منالرصد 

تصدير ببالفعل  قامتالبلدان التي في التحقق من التخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون، سوف يُضطلع ب .42
تقدمھا ، من خالل شھادة موقعة ومختومة إلثبات التدمير أو ستقوم بتصديرھاألغراض التدمير  ھا من ھذه الموادنفايات

على الصعيد  ھاوتجميع ھاجمعومصدر النفايات قاعدة البيانات ورصد بإنشاء بعض البلدان وستقوم مرافق التدمير. 
تركيا) بمصادر  منطقة اللجنة االقتصادية ألفريقيا، وربماوبلدان أخرى (جورجيا ونيبال تستعين القطري، في حين 

بأعمال  المشروعات أو تكلف منشئيدارة النفايات الخطرة إل ةإلى شركة مؤھلبإسنادھا ھذه المھام ألداء خارجية 
  .الرصد

قاعدة تم/سيتم وضع خطط جيدة إلنشاء  ،البلد داخل ر نفايات المواد المستنفدة لألوزونيتدميجري ما ثحيو .43
، عبتالتإعداد شھادات االعتماد المناسبة للمصادر، و، مثل من الخطوات وثيق كل خطوةلترصد القيام بالبيانات وال

  التدمير.إتمام  قاطعة علىالدلة األ مرافق التدمير الوطنية وستوفرتدمير. ال والتحقق من

لتحقق إلكتروني لتم إنشاء نظام فلتخلص. احدث لكي يوقد اتخذت الصين تدابير مراقبة أكثر صرامة من المعتاد  .44
واحد على في نظام نظم اإللكترونية المعدة محليا الج ادمإمناقشة مستمرة بشأن جدوى  وھناكعلى الصعيد المحلي، 

 أن تفدممرافق التدمير من ظام المعلومات اإلدارية الذي أنشئ خالل تنفيذ المشروع نسوف يقتضي . وكله نطاق البلد
التحقق وسوف تقدم نسخ من مستندات . سيتم تدميرھا المرفق إلى تدخلأن المواد التي ب تشھد، من التدميروثيقة تحقق 

 ً . وستشمل وثيقة منھا المستنفدة لألوزوننفايات المواد  تم تسلم، التي ردادإلى مراكز إعادة التدوير واالست ھذه أيضا
في المائة  99.99 عن  قلال ت لإلزالةكفاءة درجة ب تم تدمير نفايات المواد المستنفدة لألوزونقد  هأندليالً على تحقق ال

 ً لمعلومات المتعلقة بإمكانية تعقب األجھزة لمركز كما أقيم . التقييم التكنولوجي واالقتصاديفريق حدده لما  وفقا
  .ھاتفكيك التي يتم المنزلية

ھذا المشروع سمات قد أدمج تسجيل. واللرصد ول فاعل نظمة الوطنية إدراج نظاماأل تشترطوفي كولومبيا،  .45
  .من التدمير تتبع والتحققوال إعداد مستندات مناسبة العتماد المصادرضمان ل

فكيك يمكن أن تشمل الرقم التسلسلي تالأن البيانات التي تجمع في مراكز على غانا ونيجيريا ينص مشروعا و .46
لربطھا بالرقم المميّز من المعدات  بندكل في وتحديد الكميات التي تم جمعھا  ھالتخلص منالتي يتم المعدات ل
الخارجي المستقل من تدمير المذكور التحقق التخلص. وسوف يتيح إجراء الرصد مركز السطوانات المستخدمة في ل

لرصد والتحقق لغانا وضع خطة صارمة واقترحت للمصادقة على صحة أرصدة الكربون.  نالمواد المستنفدة لألوزو
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ً لكل من  جميع من التثبت  طراف ثالثة مستقلةأليمكن بحيث  المعتمد لبروتوكول الكربون مراكز التفكيك والتخلص وفقا
  .صديق على ھذه البياناتوالت ھا،ليسجوت التي تم الحصول عليھاوالمعلومات  المشروعاتخط األساس و بيانات

التي يتم  معلومات عن موقع نفايات المواد المستنفدة لألوزون تشتمل علىكاد جميع المشروعات األخرى تو .47
  ) دون تسجيل معلومات عن كل قطعة من المعدات.ھاتم الحصول عليھا منالتي نوع المعدات أي (منشؤھا وتدميرھا 

قيمة ذات الحصل على إيرادات من بيع المكونات والمواد تبلدان عدة في  الجمعمراكز تفيد التقارير بأن و .48
ً بيعھا ض يمكن أن يعوّ  بحيث، التي تصل إلى المراكز المعدات العالية التي تحتويھا المتعلقة بإدارة من التكاليف  بعضا

  غطيھا المشروع.يالمواد المستنفدة لألوزون التي ال  نفايات

، وحدة األوزون الوطنيةتمويل، بالتشاور الوثيق مع للشروع خطة م التبريد رابطة توضع ،وفي جورجيا .49
  شمل توليد اإليرادات من الخردة.ت ت الخطةولكن ليس من الواضح ما إذا كان

  المساعدة التقنية

لنقل التكنولوجيا الالزمة المؤسسية القانونية والتنظيمية  المساعدة التي تتطلبھا البلدانوتشمل المساعدة التقنية  .50
المرافق، وخطط اإلدارة البيئية المطلوبة بموجب لخط أساس التدقيق البيئي وعمليات ريب الخبراء الوطنيين، وتد

 اللوائح الوطنية. وتحتاج عدة بلدان إلى المساعدة في عملية التجميع على الصعيد الوطني، مثل النقل المحلي، ونقل
، وشراء المعدات واألدوات المعنية على اإلدارةلجھات اتقييم المخاطر وتدريب والمختبرات، تدريب ، والمخزونات

لعمليات الحرق  يةتفصيلومواصفات كولومبيا وضع بروتوكول ومن المطلوب في ة. المعنيلجھات الوطنية ل ھاوتوفير
  .ھذه االختبارات إدخالھا على  لزمياالختبارية، وتصميم أي تعديالت 

نقل التكنولوجيا وتدريب الخبراء  ألغراضتقديم المساعدة التقنية لخبراء دوليين في كوبا، وسيحتاج األمر إلى  .51
ھذا لما بعد التنفيذ لخطة  وجودعالقات تعاون مع حكومة ألمانيا من أجل كفالة  ةماقإ ه تمتبأنفتفيد غانا أما الوطنيين. 
التخلص  خاصة فيھاجھود االستدامة والقابلية للتكرار. ومن الجوانب التي تدعو الحاجة إلى بذل  لضمانالمشروع و

  الثالجات. المستمدة منألوزون لالتي تحتوي على مواد مستنفدة  من الرغاوى العازلة

  ماليةالجوانب ال

ً كافييعتبر أن التمويل بستبيانات االعلى  اً المشروعات التي قدمت ردودأفادت  .52 . وأفادت الصين بأنه على الرغم ا
ً التمويل يعتبر كافيإال أن في األصل،  مما كان مقدراً بدو أعلى والتدمير تالنقل تكاليف من أن  بطريقة العمل يجري ، وا
المقررة، وتطبيق التدابير التصحيحية التي التكاليف من أجل تحديد أسباب االختالفات بين التكاليف التقديرية و ةمكثف

ً إلى  الفعليةالتكاليف ب تھبطيمكن أن  ً بسببعتبر كافييورجيا بأن التمويل تقديرات. وأفادت جالمع  قيم أكثر اتساقا أن  ا
عطاء. وأفادت غانا الالجزء األكبر من  يشكلالثابتة والملوثات العضوية فات اآلمبيدات الجزء الخاص بالتخلص من 

ً كافييعّد بأن التمويل   من أجل الحفاظ على بقاءضمان استمرار الدعم المالي الحكومي  األمر سيتطلب، وإن كان ا
  نظام.استدامة ال

ً لم تنشئ معظم البلدان بعد نموذجو .53 ً مالي ا ھا، والتخلص منھا/ تدميرالمواد المستنفدة لألوزون لمزيد من إدارة ل ا
ضمان االستدامة المالية لاقترحت جورجيا مشروع خطة تمويل وال تزال قيد التنفيذ.  أن المشروعات بالنظر إلى

فرض رسوم على  ھي:  مؤلفة من ثالثة سيناريوھات، عملية تدمير نفايات المواد المستنفدة لألوزونل
سياسة  وتطبيق، للبلد استحداث آليات تحفيزية من خالل السياسة الضريبيةمستوردي/مستخدمي غازات التبريد؛ و

  المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيھا. خلص منالشركات التي تغطي تكلفة الت على“ تسھيليةضريبية "

منظمة المسؤولة عن الذي أعدته ال ،لمسؤولية الممتدة للمنتجلنظام االنموذج المالي يشير وفي كولومبيا،  .54
كل من الثالجات المنزلية واالستعاضة عن  استرداد بغرضلمسؤولية الممتدة للمنتج وطني لوتشغيل نظام  وضع
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مرتفعة التي تستخدم غازات تبريد كفاءة الطاقة في المنخفضة  والوحدات األقدممواد مستنفدة لألوزون، المحتوية على 
بالستيكية، من المتوقع وال الخردة المعدنية ية منأساس إدرار إيرادات كبيرة بصفة، إلى إمكانية االحترار العالمي في
ً بطرق  نظام المسؤولية الممتدة للمنتج، بما في ذلك تدمير المواد المستنفدة لألوزونإلى حد كبير دعم تأن   سليمة بيئيا
  .لنظاملكامل التشغيل لابعد 

  االستدامة والتمويل المشترك

 �تكرار واستدامة ل قابليتھاعن المتوافرة معلومات فالأن معظم المشروعات ال تزال جارية،  بالنظر إلى .55
  :ةمحدودذاتي التمويل ال

نفايات المواد المستنفدة تصدير حقق جورجيا وغانا وفورات الحجم من خالل الجمع بين ت  (أ)
  ذلك؛ االستمرار في  ھماثابتة ويمكنإلى جانب الملوثات العضوية ال لألوزون

الدروس المستفادة في تشجيع أصحاب مخزونات المواد المستنفدة  أن تسھمالجزائر وتتوقع   (ب)
  لبلد؛ في االمواد  لھذهلمشاركة في تمويل أنشطة التدمير ى الع لألوزون

في اإلطار  المواد المستنفدة لألوزون أمكن إدراج تدميرإذا  أنهالصين إلى تقرير مشروع ويشير   (ج)
  مستدامة؛ستكون تدمير الأنشطة فإن دارة النفايات الخطرة، إلالوطني القائم 

التآزر مع البرامج الدولية األخرى المتعددة األطراف، ى لعمشروع ال أن يدللوتتوقع كولومبيا   (د)
  الثابتة والنفايات ؛ية الملوثات العضووال سيما إدارة مخزونات 

البلدان في أمريكا عين أن تست إلى إمكانالتدمير، إنشاؤھا قدرات على توقع المكسيك أن يؤدي وت  (ھـ)
  ؛بتلك القدرات الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

تتطلب والتحاد األوروبي. لقابل للتكرار في البلدان المجاورة  المشروعأن  يُعتقدوفي تركيا،   (و)
تعاون من مراكز المشاركة وال ستدامة الطويلة األجل إلدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزوناال
  جمع؛ ال

مختلفة تنظيمية  اً تطبق أطر ةمختلفال منطقة اللجنة االقتصادية ألفريقيا بأن البلدانمشروع فيد وي  (ز)
أن يسبب مشاكل لمشاركة  من شأنهوھذا . المواد المستنفدة لألوزون تصدير نفاياتوالستيراد 

  .بلدان المنطقة األخرى في المشروع

لتخلص من ل ال توجد بھا منشآت وطنيةذات حجم االستھالك المنخفض التي ويبدو أن الخيار أمام البلدان  .56
ة. التحاد األوروبي أو الواليات المتحدة األمريكياتصدير نفايات المواد المستنفدة لألوزون إلى  ھوالنفايات الخطرة 

  وتتوقع المكسيك أن تتاح مرافق التدمير فيھا لبلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

 وإذا تبين نجاح التدمير في أفران األسمنت الدوارة، . إحدى القضايا في ھذا الصددتكاليف التدميرستشكل و .57
باقتضاء تكاليف التعديل تعوض ريطة أن ذات حجم االستھالك المنخفض، شأمام البلدان  يمكن أن يكون خياراً  فإنه

منطقة مشروع وفر ييمكن أن والمواد المستنفدة لألوزون المراد تدميرھا.  نفايات من منتظمة ةمحدد مقابل لكمية
في كرواتيا.  المعمول بهجمع الاللجنة االقتصادية ألفريقيا معلومات رئيسية عن مواطن القوة والتحديات في نظام 

إنشاء نظم شاملة خاصة بھا، وبالتالي تحقيق  علىالمشاركة األخرى والبلدان البلدان اإلقليمية  ذلكوسوف يساعد 
من والمعاد تدويرھا، مع التقليل إلى أدنى حد  والمسترّدة  أو إعادة استعمالھا ھاجمع الكميات التي يتمأقصى قدر من 

استراتيجيات لجمع البيانات،  اأفريقيلوسط اإلقليمي  مشروعالضع سي. وھاألوزون أو تجنبلالمواد المستنفدة  اتانبعاث
  ذات حجم االستھالك المنخفض . التي يمكن أن تفيد البلدانالتخلص، خيارات الجمع وولقانوني اإلطار اوتحليل 
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اإليرادات ويُنظر في مجموعة متنوعة من المصادر. يجري النظر في وفيما يتعلق بالتمويل المشترك،  .58
ً المتأتية من  من مختلف المقدم دعم الأو المالية، وكذلك  يةفي المساھمات الحكومية النوع تمويل الكربون، ولكن أيضا

آليات ومصادر مختلفة، مثل الصناديق المتجددة أو اإليرادات المتأتية من ويُنظر أيضاً في ة والصناعة. الجھات المعني
 . 3تفاصيل ذلك في الجدول ترد المواد التي تم الحصول عليھا من تفكيك المعدات. و

  التمويل المشترك -3الجدول 

  مصدر التمويل المشترك  البلد
المواد المستنفدة لتدمير األنشطة التي يضطلع بھا مرفق التدمير من أي سيعود لدى االنتھاء من المشروع،   الجزائر

تمويل الكربون أحد تعتبر اإليرادات المتأتية من والك أفران األسمنت. بإيرادات على مُ لألوزون 
نشطة ألمن شأنھا أن تساعد على تأمين االستدامة الطويلة األجل التي لتمويل خليط االعناصر المكونة ل

  لبلد.افي  تدمير المواد المستنفدة لألوزون
في أما ؛ رجل القصيفي األفي البداية، سيقوم المشروع بتحليل إمكانية االستعانة بنظام لتمويل الكربون   البرازيل

التخلص من نفايات المواد  نظامالمسؤولية الممتدة للمنتج فسيمّول برنامج األجلين المتوسط والطويل، 
التبريد يمولھا منتجو معدات  آلية (أو صندوق) مالية،الصندوق من خالل إنشاء  المستنفدة لألوزون
على مواد مستنفدة  ةحتويمعن التخلص من المعدات ال ينمسؤول ونسيكون ن، الذيوتكييف الھواء

  لألوزون.
إنشاء آلية مالية  فيفيد تفعالية التكلفة يمكن أن ب المتعلقة مسائلالسوف يوفر تنفيذ المشروع معلومات عن   الصين

الصندوق المتجدد و، نمنتجيصندوق ال ،(على سبيل المثال لدعم أنشطة تدمير المواد المستنفدة لألوزون
  .جمع)الدعم أنشطة ل

التمويل  على سبيل أمريكيدوالر  1 555 000سيستخدم مبلغ ھذا المشروع تشير التقديرات إلى أن   كولومبيا
المشترك من الميزانية والمساھمات العينية المقدمة من وزارة البيئة والتنمية المستدامة، والمؤسسات 

بدء ات أنفسھم لوالمساھمات المقدمة من الحكومة ومصنّعي المنتج ة،وليّ واإليرادات األالمشاركة، 
  لخطة الطويلة األجل.ولم يرد وصف ل الثالجات. ستعاضة عنالتشغيل في برنامج اال

  تمويل جزء كبير من مجموع التكلفة، وستواصل القيام بذلك.في الحكومة  تشترك  كوبا
الكيميائية  النفاياتإلدارة  في منظومتھاھذا التآزر ل الترسيخ المؤسسي الكاملالحكومة ملتزمة بضمان   جورجيا

ً  صممالتنفيذ. وسي ة فيأولويب وسيتمتعلتخلص منھا، وا المواد خطة استدامة للوصول إلى  المشروع أيضا
إعادة و االسترداد يالتي يمكن جمعھا من خالل مركز ااألخرى غير المرغوب فيھ المستنفدة لألوزون

ً ضع نظامسيالتدوير، و ً وطني ا ً ماليا في المستقبل دون  ھاالتخلص منمتراكمة ألغراض السيعالج النفايات  ا
  االعتماد على مصادر تمويل خارجية.

اإليرادات واستمرار من الحكومة، اإلضافي الدعم  سيتيح، وثبوت صالحيته تم اختبار النموذجيبعد أن   غانا
ً  تصبح اإلضافي للدورة، أن، والدعم الثنائي الناتجة عن الثالجاتتية من الخردة المعدنية متأال . مكتفية ذاتيا

نظام باستخالصھا من  المواد المستنفدة لألوزونسوف يتم الحصول على نفايات وباإلضافة إلى ذلك، 
  مشروع مرفق البيئة العالمية بشأن كفاءة استخدام الطاقة. ي أنشأهذال القديمة جمع الثالجات

  تمويل الكربون.في شترك في المستقبل نظر التمويل الموسيھذا المشروع عيني. لالتمويل المشترك   لبنان
على مراكز المواد المستنفدة لألوزون  بشأن إدارة نفايات اًإطار تنظيمي أكثر صرامة وإنفاذسيَفرض   المكسيك

تدمير تمويل لالمعدات المواد الناتجة عن  تفكيك تدوير استعمال جزء من اإليرادات المتأتية من الإعادة 
  ن.المواد المستنفدة لألوزو نفايات

 ألنتنفذ في المستقبل، سالتخلص من المواد المستنفدة لألوزون  ت أنشطةليس من الواضح ما إذا كان  نيبال
  رة.المشروع صمم على وجه التحديد حول التخلص من كمية كبيرة من المواد المستنفدة لألوزون المصادَ 

تنظيمية وطنية  حوافزشمل النموذج المالي وسيالمشروع.  مويلفي ت شترك الحكومة وصناعة النفطت  نيجيريا
  المنتھية الصالحية.جمع المعدات في بقدر أكبر  واشاركيأن  للمورديننظر في الكيفية التي يمكن بھا وسي

من تجميع الاإليرادات التي يتم الحصول عليھا في مراكز إال من تاح التمويل المشترك ييمكن أن ال   تركيا
  صل إلى المراكز.تي تالمعدات الالتي تحتويھا قيمة والمواد العالية الات المكون
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  مصدر التمويل المشترك  البلد
منطقة اللجنة 

االقتصادية 
  ألفريقيا

وإعادة  ومراكز االسترداد: الحكومة، ھيمصادر عدة عينية مقدمة من  اتتوقع المشروع مساھمي
المواد نفايات من  كبرأكميات ستتاح مع تحسين جمع النفايات، ون العام والخاص. االتدوير، والقطاع
 من المتوقع أن تنخفض أسعار ،نشطة التخلصأل يللھيكل السوق ، ونظراً ھاللتخلص من المستنفدة لألوزون

والملوثات  المواد المستنفدة لألوزونلمخزونات مشترك لبرنامج مفھوم وسيجري وضع . الوحدات
المواد الشحنات المشتركة من ألن  راً . ونظھا والتخلص منھا والتوعية بشأنھاالثابتة، وجمعالعضوية 

في  ھاجادرإ فإن، لمراكز الحرق اقتصادية بشكل أكبرالثابتة والملوثات العضوية  المستنفدة لألوزون
   مالئماً.برنامج منتدى التعاون اإلقليمي بعد انتھاء المشروع يبدو 

 
  نشر الو التواصل

النتائج مع البلدان  بادلن المقترحات المتعلقة بتغير أنتائج. البالنظر إلى حالة تنفيذ المشروعات لم تنشر  .59
في المقدمة من خالل الحلقات الدراسية والتقارير  ماعھي بوجه األخرى على النحو المبين في وثائق المشروعات 

ا، برعاية ألوزون في كولومبيلالوحدة التقنية ووزارة البيئة ارتبطت  ،اجتماعات الشبكات اإلقليمية. وفي كولومبيا
في البرازيل، من أجل نقل النتائج والدروس المستفادة في وضع وتنفيذ  ئھمانظرامع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
  .دعم برامج جمع المواد المستنفدة لألوزونلعمليات الحرق االختبارية، و

المواد المستنفدة لألوزون.  يرتدمتمويل في التحدي الرئيسي يتمثل قابلية المشروعات للتكرار، ب وفيما يتعلق .60
لحكومة اعلى مدخالت  ، بدوره،نجاح النموذج المالي ويتوقفنجاح النموذج المالي.  ھذا التمويل على وسوف يتوقف

  المحلية ومشاركة الموردين.

   اتستنتاجاال

مير المواد تنفيذ مشروعات تدلكافية القائمة إما التنظيمية الوطنية  الھياكل األساسية ولسياسات كانت ا .61
   ة.تجريبيالتغييرات الالزمة للنجاح في تنفيذ المشروعات الالقيام بالمستنفدة لألوزون، أو مرنة بما فيه الكفاية إلتاحة 

وما يعقب ذلك من جمع النفايات  المواد المستنفدة لألوزونلنفايات  ات الماديةتحديد الكميأن  تبين غير أنه .62
الطويلة بسبب التھوية  فترات التخزينالمواد بعد نفايات ھذه  فقدان ألسباب تتراوح بينمثير للقلق في بعض البلدان، 

ً  المواد المستنفدة لألوزون وقلة كمياتفي أماكن التخزين،  كان من في المعدات التي  انعدامھاأو عما كان محسوبا
لم يمة. فعلى سبيل المثال، في نيجيريا، ات القدثالجاالستعاضة عن ال نفايات ھذه المواد منھا نتيجةأن تأتي  المقدر

المواد  تم حساب نفايات وفي تركيا يتسّن تحديد أماكن المخزونات التي سبق التعرف عليھا خالل التحضير للمشروع، 
 كان هتبين أن ، الذيالنفاياتھذه تصل معظمھا بأداء نظام جمع يعلى افتراضات  بناءمتاحة ال المستنفدة لألوزون

  المواد المستنفدة لألوزون.التخلص من ى ھذا إلى إعادة تصميم استراتيجية مضلال. وأد

أھمية اإلجراءات التفصيلية المتعلقة بإدارة النفايات مجال وھناك حاجة إلى زيادة الوعي بين العاملين في  .63
ً التخطيط اللوجستي ويشكل بإدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منھا.  من األعمال  اً كبيرجانبا

لوجستية الالتفاصيل بين  والتنسيق الزمنيالمواد المستنفدة لألوزون. الالزمة لنجاح التخلص من نفايات التحضيرية 
األھمية لمنع التأخير. وفيما يتعلق بطريقة جمع المواد المستنفدة  بالغوإجراءات الحصول على التراخيص الالزمة أمر 

وإرسال  مركزية، نقل إلى نقطة تجميعالالجمع على الصعيد اإلقليمي، ثم  ھو ر عمليةً لألوزون، يبدو أن الخيار األكث
  بكمية كافية. ھاتم تجميععندما يالنفايات للتدمير 

تدمير نفايات المواد لعمليات المحلية كلما كانت متاحة. ويتيح ذلك االستدامة  التدمير قدرات وقد استخدمت .64
 فإن التخلص المشترك منالوطني واإلقليمي في المستقبل. وباإلضافة إلى ذلك، على الصعيدين  المستنفدة لألوزون

كما أنه ممكن الفعالية من حيث التكلفة، ب يتسمونفايات المواد المستنفدة لألوزون الملوثات العضوية الثابتة نفايات 
ً حسبما افادت كل من  في  المواد المستنفدة لألوزوننفايات كمية وماثلة تتدمير مالتكنولوجيا فجورجيا وغانا. عمليا
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يترتب مما عن كميات الملوثات العضوية الثابتة، ، بصفة عامة، تقل كثيراً ذات حجم االستھالك المنخفض  البلدان 
 أدنىفي االتحاد األوروبي  التخلص من ھذه الموادأسعار ويبدو أن تحقيق وفورات في تكاليف النقل والشحن.  عليه

  مناطق.المشروعات اإليضاحية األخرى في مختلف الحظة في المعدالت المال (في المتوسط) من

  اقتراحات البعثات الميدانية 

معظمھا ال يزال لجمع بيانات إضافية عن نتائج ھذه المشروعات، التي  التقصيالمزيد من  سوف يلزم إجراء .65
 ً ع بيانات عملية تفصيلية عن طرائق إدارة لجم ميداني وسيلزم االضطالع بعملفي المرحلة األولية للتنفيذ.  حاليا

ذات حجم البلدان مجموعة متنوعة من البلدان، بما في ذلك  وتمويل التخلص من المواد المستنفدة لألوزون في
  .للغايةاالستھالك المنخفض  

  تقييم.عيّنة البلدان في عدة  قترح إدراجويُ  .66

حالة فريدة،  فھويقدمتقدم، أحرز بعض القد  أن المشروع رغمالصين (اليونيدو وحكومة اليابان):   (أ)
فرعية جارية عدة مشروعات  وجودنفايات المواد المستنفدة لألوزون  سوف يلزم فيھا لنجاح تدمير

 تعوق تعقيدات مختلف األنظمة المحلية التيبسبب  ، وذلك باستخدام تكنولوجيات مختلفةمتزامنة 
  نقل النفايات؛

أجريت تجارب و ؛سير المشروع على النحو المقرريكولومبيا (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي):   (ب)
نفايات الخطرة لعمليات لل مرافق أفران دوارة محليةثالثة  سوف يستخدم عدد يصل إلىالحرق (

ظام نوعلى مرافق التدمير؛  إدخالھا معلومات عن التعديالت الالزم . ويمكن جمعالحرق االختبارية)
  ؛وغيرھاتمويل، الالرصد، وآلية 

ويجري تنفيذ . القائمة المعدات المركبة تجارب علىكوبا (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي): أجريت   (ج)
الوحيد الذي المشروع  وھذا ھو. التجارب التي أسفرت عنھا نتائجال باالستناد إلىالتعديالت النھائية 

ت اليعدت أدخل يذالو ،نفايات المواد المستنفدة لألوزونجمع متخصصة لإلى مركبات نقل  احتاج
المشروع مشاكل في تطوير القدرات المحلية على وقد واجه تدمير النفايات. لسمنت أفران األ على

تنمية عن يمكن جمع المعلومات عن التعديالت الالزمة في أفران األسمنت وونبعاثات. االتحليل 
  ؛اتعاثنبالتحليل االمحلية على القدرات 

ً  .جورجيا (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)  (د) يكاد يكون كامالً ويتعلق بالتخلص  وھذا المشروع أيضا
  ؛الملوثات العضوية الثابتة نفاياتو المواد المستنفدة لألوزونالمشترك من نفايات 

عن بيانات جيدة يمكن جمع ، ويكاد يكتمل كذلك(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) وھذا المشروع  غانا  (ھـ)
نفايات المواد  منالمشترك دارة والتمويل، بما في ذلك الفوائد التي وجدت في التخلص طرائق اإل

  الثابتة؛ الملوثات العضوية نفايات و المستنفدة لألوزون

الجانب ي أتيمنطقة اللجنة االقتصادية ألفريقيا (كرواتيا) (برنامج األمم المتحدة للبيئة واليونيدو):   (و)
. ھا تم تصديرهمعظمومن كرواتيا، األكبر من نفايات المواد المستنفدة لألوزون الالزمة للمشروع 

بالمقارنة.  اً البوسنة والھرسك والجبل األسود أقل كثيروكانت نفايات المواد المستنفدة لألوزون في 
فھم الكيفية التي نفذ لليمي شخص رفيع المستوى من منتدى التعاون اإلقب االلتقاءوسيكون من المفيد 

 في اجتذاب البلدان المجاورة ينتظرهالمستقبل الذي قد وھذا المشروع على الصعيد اإلقليمي بھا 
  .األخرى
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  توصيات ال

  القيام بما يلي:في  ةالتنفيذي ترغب اللجنةقد  .67

المواد  بشأن التخلص من ائدة الر التجريبيةحيط علما بالدراسة النظرية عن تقييم المشروعات تأن   (أ)
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/10الواردة في الوثيقة ، المستنفدة لألوزون وتدميرھا

والتوصيات  النتائج، عند االقتضاء، إلى أن تطبق الثنائية والوكاالت المنفذة الوكاالتدعو أن ت  (ب)
المواد المستنفدة  خلص منللترائدة ال اإليضاحيةالواردة في الدراسة النظرية عن تقييم المشروعات 

  وتدميرھا. لألوزون
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Annex I 

TERMS OF REFERENCE FOR THE DESK STUDY OF THE EVALUATION OF PILOT 
DEMONSTRATION PROJECTS ON ODS DISPOSAL AND DESTRUCTION 

Background 

1. At their twentieth meeting the Parties acknowledged the importance of acquiring more information on 
mitigating ODS emissions and on destroying ODS banks, and requested the Executive Committee to consider 
pilot projects that focused on assembled stocks of ODS with high net global warming potential (GWP). 
Executive Committee approved projects should address issues related to the collection, transport, storage and 
destruction of ODS. The result should be lessons learned, generating experience about management and 
financing modalities; achieving climate benefits; and leverage co-financing in the disposal and destruction of 
ODS.6 

2. At its 57th meeting, in the context of the 2009-2011 consolidated business plan of the Multilateral 
Fund, the Executive Committee requested the Secretariat to prepare a document containing criteria and 
guidelines for the selection of ODS disposal projects, taking into account decision XX/7 and the contact 
group discussions on this matter held at the 57th meeting7. At its 58th meeting, the Executive Committee 
approved the guidelines8 and funding for an array of pilot demonstration projects in the disposal and 
destructions of ODS.  

3. At the 64th and 70th meetings, the Secretariat presented reports summarizing the experience gained in 
the implementation of the ODS disposal projects9. Both reports pointed out various challenges encountered 
in, inter alia, data collection, technology selection, national policy and regulatory infrastructure. The report 
presented at the 70th meeting reflected agencies’ experiences with various components of projects 
implementation process, i.e. collection, training and awareness raising, storage and destruction. Remarks 
were made also about the utility of the guidelines in the preparation and implementation of projects. The 
issues raised in this report set the basis for the evaluation.  

Evaluation objectives and main issues 

4. The evaluation will assess to what extent the demonstration and pilot projects generated practical data 
and experience on management and financing modalities for ODS disposal in a variety of countries, 
including very low-volume-consuming countries. It will summarize lessons learned that could be used for 
similar projects in the future. More specifically, the following issues will be addressed: 

Project preparation and implementation 

(a) What type and amount of ODS was destroyed. Was it more or less than in the approved 
proposal and if there are differences, what was the cause?  

(b) What challenges were encountered in gathering information? Was there an organised 
institutional national collection system in place for ODS? What was the methodology for 
determining the ODS waste to be destroyed as part of the project? Was there data collection, 

                                                      
6 Decision XX/7. 
7 Decision 57/6. 
8 Decision 58/19. The guidelines inter alia define the terms of collection, transport, storage and destruction and the 
conditions for operating destruction facilities; recommend the funding levels (limited to a maximum of US $13.2/kg of 
ODS to be destroyed for non-low-volume-consuming (LVC) countries and no funding for the collection of ODS); 
request bilateral and IAs to report on progress and experiences gained in demonstration projects. 
9 UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/49, UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/54. 
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survey or data estimation? 

(c) Was there an existing national hazardous and industrial waste management capacity in the 
country? Were there existing national facilities that could be adapted, or was the ODS 
exported? What modifications were required to allow sustained ODS destruction? 

(d) What were the transport modalities and what challenges were encountered in transportation? 
What were the storage modalities and what challenges were encountered? 

(e) Were there synergies with similar projects and initiatives, or projects dealing with other 
organic pollutants destruction? Was there any collaboration between similar projects (e.g., 
funded by the Green Energy Fund) and, if so, what were the impacts? 

(f) Was there a need to train or enforce capacity in the storage, transportation or destruction 
areas, and if so, how was this done? 

(g) Was the foreseen management and financial set-up in the approved project achieved in 
implementation? If not, why? 

Policies and regulations  

(a) Was the existing national policy and regulatory infrastructure sufficient for the 
implementation of the ODS destruction projects or some changes and accommodations were 
needed? Did countries implement standards to control toxic emissions?  

(b) In the case of exporting ODS for destruction, was there a legal framework allowing or 
prohibiting such activity? What motivated the Government to decide to export waste instead 
of destroying it and what were the problems encountered? Was this decision in agreement 
with the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous 
Wastes and their Disposal? 

Selection of technology 

(a) How was the selection of destruction technology? Were there various options for destroying 
ODS waste considered? What was the process of validation of the technological, economic 
and environmental effectiveness of these?  

(b) How was the appropriate technology identified? Were there any technical barriers for the 
destruction of the substances in various facilities?  

(c) What were the challenges in adapting existing infrastructure, e.g., cement kilns, chemical 
incinerators etc.? What was the participation of stakeholders in this process? Were there 
preliminary discussions with or monitoring of potential suppliers? 

(d) What was the result of the technology used for destruction in terms of emissions, cost-
effectiveness, etc.?  

Monitoring and verification of the destruction 

(a) How is the destruction of ODS waste properly accounted for? Was there a process of close 
monitoring or it had to be specifically created?  

(b) Is there a system of data recording or a reporting system to provide conclusive evidence of 
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ODS destruction?  

(c) Is it possible to trace dismantled ODS equipment? 

(d) When ODS were extracted from end-of-life equipment, did the model include recovery and 
recycling or disposal of residual materials? Was any cost or revenue generated from this? 

Technical assistance 

(a) What were the needs in technical assistance of various countries and how were these met?  

Financial aspects 

(a) Was funding for the demonstration projects adequate?  

(b) What specific opportunities were found for leveraging co-financing for a self-sustained ODS 
destruction system? What challenges were encountered in securing co-financing? What co-
financing modalities were successful? 

(c) Description of the financial model established for additional ODS management and 
disposal/destruction addressing: 

i. Type of ODS included; 

ii. Expected amounts of ODS to be collected for a successful operation; and 

iii. Funding sources mobilized and included into the model (i.e., link to carbon credits in 
voluntary markets; national regulation incentives; suppliers co-financing for end-of-
life collection of equipment, etc.). 

Communication and dissemination  

(a) Were the results of the project shared within the countries or with other countries?  

(b) What were the communication mechanisms (e.g., workshops, seminars)? 

(c) What has been the political and industrial response towards such projects?  

Sustainability 

(a) Are projects easily replicable? What were the solutions of self-funding for sustainability?  

(b) What were the strategic options for LVCs countries? How did regional projects contribute to 
help destruction of ODS?  

(c) What are the main lessons from the implementation of destruction projects and how can they 
be applied to improve project implementation in the future? 
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Methodology and schedule of submission 

5. A consultant will be recruited to prepare the desk study. The desk study will include an in-depth review 
of the existing documentation as well as the information gathered from interviews and discussions with 
members of the Secretariat, bilateral and IAs.  

6. The findings from the desk study, as well as lessons learned and recommendations, will be submitted 
to the 75th meeting. 

7. A budget of US $12,000 was approved for this evaluation at the 73rd meeting10  
 

 

                                                      
10 Decision 73/7(c), UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62. 
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PILOT DEMONSTRATION PROJECTS ON ODS DISPOSAL AND DESTRUCTION 

 
Country Agency Title 

Date 
Approved 

Planned 
date of 

completion 

Method of 
Disposal 

Current Status 

1 Region 
AFR 

France, 
and 
UNIDO 

Strategy for 
disposal and 
destruction of 
ODS for five 
low-volume-
consuming 
Central African 
countries 
(Burundi, 
Cameroon, 
Central African 
Republic, Congo 
and Guinea) 

Dec-12 Dec-14 Development 
of strategy 
(data 
collection, 
analysis of 
legal 
framework, 
collection, and 
disposal 
option) 

Project completion estimated as 
end of 2015. The project’s 
Technical Report was delivered 
in February 2015 after 
coordinating the data collection 
exercise by the national experts 
and NOUs and working together 
with a group of international 
experts. An International Expert 
will be recruited to prepare a 
report for Policymakers based on 
the information from the 
Technical Report. 

2 Algeria France 
and 
UNIDO 

Pilot 
demonstration 
project on ODS 
waste 
management and 
disposal 

May-14 May-16 Incineration by 
retrofitting 
cement kiln 

The project has yet to start up. It 
has encountered difficulties 
because the establishment of a 
working group with 
representatives of NOU Algeria, 
Group Lafarge and UNIDO was 
not possible due to the lack of 
response of the NOU for the 
nomination of their 
representative(s). 

3 Brazil UNDP Pilot 
demonstration 
project on ODS 
waste 
management and 
disposal 

May-14 Jan-18 Incineration at 
two existing 
hazardous and 
industrial waste 
management 
facilities. 

The Project is just beginning 
implementation. However, it is 
still expected to be completed as 
planned. 

4 Colombi
a 

UNDP Demonstration 
project on end-of-
life ODS 
management and 
destruction 

Apr-12 Apr-15 Incineration by 
modifying 
rotary kilns at 
three existing 
hazardous and 
industrial waste 
management 
facilities. 

The project is progressing as 
planned. Since 2014, validation 
of the initial test burn 
(undertaken in Feb 2014) was 
completed and second test burn 
was scheduled for the second half 
of 2015. 

5 China UNIDO 
and 
Japan 

Pilot 
demonstration 
project on ODS 
waste 
management and 
disposal 

Jul-12 Jun-16 Incineration by 
plasma and by 
modifying 
rotary kilns at 
four existing 
hazardous and 
industrial waste 
management 
facilities.  

The planned completion date of 
June 2016 is still the target, but 
there are some factors that may 
cause a delay from the planned 
schedule. The fact that the project 
requires coordination with 
various provinces and 
municipalities is a factor that 
adds more complexity than what 
had been planned initially. 
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Country Agency Title 

Date 
Approved 

Planned 
date of 

completion 

Method of 
Disposal 

Current Status 

6 Cuba UNDP Pilot 
demonstration 
project on ODS 
waste 
management and 
disposal 

Dec-10 Jan-16 Incineration by 
plasma and 
modified 
cement rotary 
kiln 

The project advanced according 
to plan. The destruction truck 
was delivered and initial 
destruction tests in the cement 
plant were conducted. There have 
been delays in the analysis of 
chimney emissions at the cement 
plant due to a lack of specialized 
laboratories in Cuba. In order to 
address these delays, UNDP 
provided a list of laboratories that 
could carry out the analysis for 
the NOU. 

7 Region 
EUR 

UNEP 
and 
UNIDO 

Demonstration of 
a regional 
strategy for ODS 
waste 
management and 
disposal in the 
Europe and 
Central Asia 
(ECA) region 
(Bosnia and 
Herzegovina, 
Croatia and 
Montenegro) 

Apr-13 Apr-15 Export to EU 
destruction 
facility 

The estimated date of completion 
is now first quarter of 2016 due 
to a delay in the procedures for 
disposal of the third and last 
batch of ODS waste. UNIDO is 
currently in the process of 
completing the bidding process to 
select the contractor with whom 
the third batch will be disposed. 
Most of the waste disposed has 
been from Croatia, which has an 
operating waste collection 
system. 

8 Georgia UNDP Pilot 
demonstration 
project on ODS 
waste 
management and 
disposal 

Apr-13 Apr-15 Export to EU 
destruction 
facility 

The project is technically 
complete. After verification of 
the amount of the ODS waste, it 
was accumulated at a centralized 
location in Tbilisi, transferred to 
transport pressure containers and 
exported to France for disposal 
by the Tredi plant. 

9 Ghana UNDP Pilot 
demonstration 
project on ODS 
waste 
management and 
disposal 

Apr-11 Dec-14 Export to 
Article 2 
country 

UNDP and the Government now 
have a planned completion date 
of end of December 2015. The 
sources of delay were in part the 
difficulty of access to some of the 
collected stocks of ODS; access 
to the sites has been restored 
since then but there was a 
significant impact on the 
functioning of the project team. 
Another reason for delay was the 
needed coordination with other 
projects, which required some 
additional time (the collection 
system of old refrigerators put in 
place by the GEF project on 
energy efficiency as well as the 
GEF project on PCB 
management and elimination). 
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Country Agency Title 

Date 
Approved 

Planned 
date of 

completion 

Method of 
Disposal 

Current Status 

10 Global World 
bank 

Development of 
strategy/ 
methodology for 
ODS disposal 

Jul-08 Jul-09 Opportunities 
to mobilize 
resources from 
voluntary 
carbon markets 
to support ODS 
destruction 
activities in 
Article 5 
countries 

The project has completed a 
study to explore opportunities to 
mobilize resources from 
voluntary carbon markets to 
support ODS destruction 
activities in Article 5 countries. 
 

11 Lebanon UNIDO Pilot 
demonstration 
project on ODS 
waste 
management and 
disposal 

Nov-14 Nov-16 Export to EU 
destruction 
facility 

As of December 2014, legal 
arrangements for grant approval 
have been completed. The project 
is expected to be completed by 
early 2017 only. 

12 Mexico UNIDO 
and 
France 

Demonstration 
project for 
disposal of 
unwanted ODS 

Apr-11 Apr-15 Export to US 
destruction 
facility 

At the time when this project was 
approved by the ExCom, no 
facility had the necessary permits 
to destroy ODS waste in Mexico, 
so export to the U.S. was 
considered the best strategy. 
However, during project 
implementation, one Mexican 
company got the permits in 
March 2014, and a second one is 
expected to get these permits 
before the end of 2015. 

13 Nepal UNEP Destruction of 
confiscated ODS 

Nov-09 Dec-14 Export to US 
destruction 
facility 

The ODS has been exported and 
destroyed. 22 000 of the 89 000 
credits have been sold by the 
company in the Voluntary 
Carbon Market (VCM). The 
revised project completion date is 
December 2016. The delay is due 
to institutional changes in the 
ozone office in 2013 and limited 
capacity of the new Ozone 
Officer during 2014, as well as 
the recent earthquake. Sale of 
credits on the voluntary market 
affected by the crash in this 
market has delayed the sale for 
more than two years, and has also 
had an impact on final closure of 
the project. 

14 Nigeria UNIDO Demonstration 
project for 
disposal of 
unwanted ODS 

Jul-12 Mar-16 Export to US 
destruction 
facility 

Project Management Unit set up 
with a coordinator. Aggregation 
and testing activities started in 
the 1st quarter of 2014. Low 
levels of CFC waste found. The 
project developer decided not to 
continue with the project due to 
losses during a previous project. 
A new project developer is to be 
selected. Planned completion 
date is March 2017. 
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Country Agency Title 

Date 
Approved 

Planned 
date of 

completion 

Method of 
Disposal 

Current Status 

15 Turkey UNIDO Demonstration 
project for 
disposal of 
unwanted ODS 

Apr-12 Dec-15 Export The disposal strategy initially 
conceived considered export of 
the ODS waste for destruction at 
a facility in the U.S. In the 
absence of expected revenue 
from carbon markets, logistical 
costs of exporting the ODS waste 
for disposal in the U.S. are much 
higher than export for disposal in 
an EU-based facility, which is the 
approach that will be followed 
for disposal of the collected ODS 
waste. Difficulties in collecting 
planned amount of ODS waste 
has led to a re-design of the 
disposal strategy.  

 
 
 

    

 


	دراسة نظرية عن تقييم المشروعات التجريبية الرائدة بشأن
	Annex I
	Annex II

