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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  االجتمــــــاع الثاني والثمانون

 2018كانون األول /ديسمبر 7إلى  3مونتريال، من 
 

  2019مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام 
 

 مقدمة

رحت ذية. وقد اقتُ لتنظر فيه اللجنة التنفي 2019الرصد والتقييم لعام تعرض هذه الوثيقة مشروع برنامج عمل  -1
القضايا  يذية بشأننة التنفالمناقشات السابقة التي أجرتها اللج بناء علىفي برنامج العمل الواردة أنشطة الرصد والتقييم 

لى عبناء و ؛روعاتمشر إنجاز الالجارية وتقاري مشروعاتاستعراض التقارير المرحلية للو ؛المتعلقة بالرصد والتقييم
 المناقشات مع الوكاالت الثنائية والمنفذة واألمانة.

 يتكون مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم مما يلي: ،ذلكووفقا ل -2

 أنشطة التقييم

  وزون نفدة لألالمشروعات التدليلية التجريبية بشأن التخلص من المواد المستتقييم المرحلة الثانية من
 وتدميرها

 نفيذية:نة التينظر كبير موظفي الرصد والتقييم في مواضيع التقييم التالية ويحتاج إلى توجيه من اللجو -3

 مشروعاتارة التقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال: تقييم دور وحدات األوزون الوطنية ووحدات إد 
 المواد المستنفدة لألوزون إزالةفي رصد 

 في كربونية وروفلوروإدارة إزالة المواد الهيدروكلو طفي تنفيذ خط ودورها ؛طورهاالشبكات اإلقليمية: ت تقييم
 التصدي لتحديات تعديل كيغالي

  في قطاع خدمة التبريد واالستصالحوإعادة التدوير  االسترداد مشروعاتتقييم 

  المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة في قطاع مصايد األسماك إزالةتقييم 

 في قطاع تكييف الهواء. مشروعاتتقييم تنفيذ ال 
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وظفي بير مكقوم يس ،محتمل للجنة بإجراء تقييم أو أكثر من التقييمات المذكورة أعاله وبناء على مقرر -4
 ها.لنظر فيل الثالث والثمانينوالميزانيات المرتبطة بها إلى االجتماع  االختصاصاتبتقديم الرصد والتقييم 

 الرصد أنشطة

  لفرديةا مشروعاتالسنوات وال ةمتعدد اتاالتفاق مشروعاتلبالنسبة  اتالمشروعإنجاز عن موحد تقرير 

 اللجنة التنفيذية. اقد يتعين أن تتناولهو 2019أثناء تنفيذ برنامج عمل عام  ذات صلةإضافية  قضاياقد تنشأ و -5
 ايا.القض من هذهسمح بقدر من المرونة في تنفيذه وكذلك في تخصيص ميزانيته من أجل استيعاب أي ولذلك قد يُ 

 2019التقييم لعام  أنشطة

 التجريبية بشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها التدليليةالثانية من تقييم المشروعات  المرحلة

التخلص عرضت في االجتماع الخامس والسبعين دراسة مكتبية لتقييم المشروعات التدليلية التجريبية بشأن  -6
من  اعتبر أنهولذلك  ،ال تزال قيد التنفيذ مشروعاتكانت ال ،في ذلك الوقتو 1.المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها من

دم تقرير تجميعي عن هذه وقُ  ،ملت اآلنقد اكتُ  مشروعاتالسابق ألوانه القيام بزيارات ميدانية. وبما أن جميع ال
فإنه يجري اقتراح المرحلة الثانية من تقييم هذه المشروعات.  2،انينإلى االجتماع الثاني والثم التجريبية مشروعاتال

المواد المستنفدة  التخلص منطرائق إدارة وتمويل  عنميداني لجمع البيانات المفصلة عمل وستكون هناك حاجة إلى 
سيتم تقديم تقرير و. ذات حجم االستهالك المنخفضلألوزون في مجموعة متنوعة من البلدان، بما في ذلك البلدان 

 هذه الوثيقة.بترد اختصاصات المرحلة الثانية من التقييم في المرفق األول و. االجتماع الرابع والثمانيننهائي في 

 إنجاز المشروعات لالتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفرديةالموحدة عن تقارير ال

ميع لى تقديم جعالوكاالت الثنائية والمنفذة ذات الصلة مع بشكل وثيق  كبير موظفي الرصد والتقييمعمل يس -7
الثمانين الثالث و ماعينتقارير إنجاز المشروعات المتعلقة باالتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية إلى االجت

 .والرابع والثمانين

مستفادة الدروس الالنتائج وإنجاز المشروعات للجنة التنفيذية نظرة عامة على الموحدة عن تقارير الستُقدم و -8
 على النحو المبلغ عنه في تقارير اإلنجاز.

 لتقديملالزمني  الجدول

لمقترح لعام الواردة في مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم ا ة على األنشطةعامنظرة  1رد في الجدول ت -9
2019. 

  2019والتقييم لعام في برنامج عمل الرصد الواردة لتقديم األنشطة  الجدول الزمني - 1 الجدول
 االجتماع الرابع والثمانون االجتماع الثالث والثمانون

التقرير الموحد لمشروعات االتفاقات المتعددة 
 السنوات والمشروعات الفردية

ت التقرير الموحد لمشروعات االتفاقات المتعددة السنوا
 والمشروعات الفردية

 التدليلية بشأنالمرحلة الثانية من تقييم المشروعات  
 التخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها

                                                 
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/10.  
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21.  
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 ميزانيةال

فر للخبراء وتكاليف الس أتعاب. ويشمل 2019لرصد والتقييم لعام اميزانية برنامج عمل  2 الجدوليعرض  -10
ات جتماعالذين سيشاركون في دراسات الحالة ويحضرون اال لكبير موظفي الرصد والتقييم،االستشاريين وكذلك 

 حسب االقتضاء. ،اإلقليمية

  2019لميزانية المقترحة لبرنامج عمل الرصد والتقييم لعام ا - 2الجدول 

 الوصف
المبلغ (دوالر 

 أمريكي)
ألوزون فدة لتنبشأن التخلص من المواد المسالتجريبية المرحلة الثانية من تقييم المشروعات التدليلية 

وتدميرها
 أيام/بلد) 7بلدان،  5الزيارات الميدانية (

 الموظفون:
 ) 24,000 دوالر أمريكي) 6,000بلدان *  4السفر
 ) 9,800 دوالرا أمريكيا/يوم) 350يوما *  28بدل اإلعاشة اليومي

 الخبراء االستشاريون
 ) 17,500 دوالر أمريكي/يوم) 500بلدان *  5أيام *  7األتعاب
 ) 15,000 دوالر أمريكي) 3,000بلدان *  5السفر
 ) 12,250 دوالرا أمريكيا/يوم) 350يوما *  35بدل اإلعاشة اليومي

17,500 دوالر أمريكي في اليوم) 500أيام *  7بلدان *  5إعداد التقارير (
6,000 دوالر أمريكي في اليوم) 500يوما *  12التقرير التجميعي (

102,050 الفرعيالمجموع 
4,000 مصروفات متنوعة*

106,050 المجموع
معدات ل لمتوقعاغير  االستبدالو البعثاتمتنوعة لتغطية الرحالت اإلضافية غير المتوقعة أثناء ال المصروفات* من المقرر تخصيص 

 لرصد والتقييم.ا مكتب

 اإلجراء المتوقع من اللجنة التنفيذية

 في:قد ترغب اللجنة التنفيذية  -11

من  أكثرتقييم واحد أو وميزانيات اختصاصات  أن يعدبكبير موظفي الرصد والتقييم  مطالبة  (أ)
لعرضها على  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/13من الوثيقة  3معروضة في الفقرة ال التقييمات
 ؛الثالث والثمانيناالجتماع 

التجريبية بشأن التخلص  التدليليةالموافقة على اختصاصات المرحلة الثانية من تقييم المشروعات   (ب)
الواردة في المرفق األول بالوثيقة  ،من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/13؛ 

 ادوالر 106,050بميزانية قدرها  2019الموافقة على برنامج العمل المقترح للرصد والتقييم لعام   (ج)
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/13من الوثيقة  2كما هو مبين في الجدول  اأمريكي
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 المرفق األول

 المواد التخلص من بشأن ةالتجريبي التدليليةمشروعات الاختصاصات المرحلة الثانية من تقييم 
 المستنفدة لألوزون وتدميرها

ستنفدة المواد الم مصارفأهمية تدمير ببروتوكول مونتريال في اجتماعها العشرين في طراف األأقرت  -1
استهالك  إزالةمع  اإلقرار. وقد جاء هذا XX/7في المقرر  وينعكس ذلك ،االفتراضيلألوزون في نهاية عمرها 

نه بخالف فهم أ وهو يعكس ،المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك  إزالةوتنفيذ  نيةالمواد الكلوروفلوروكربو
 ت.رة النفاياداإل تقليديةسيتم إطالق هذه المواد المستنفدة لألوزون في الغالف الجوي في مرحلة ما في عملية  ،ذلك

ا يشكل تدميرهتنظيم التخلص اآلمن من المواد المستنفدة لألوزون المتراكمة غير المرغوب فيها و غير أن -2
لية عات تدليولذلك، نظرت اللجنة التنفيذية في تمويل مشرو. المنخفض ذات حجم االستهالكتحديا خاصا للبلدان 

إمكانية  ذات االفتراضي هانهاية عمر تجريبية للتعامل مع المخزونات المجمعة من المواد المستنفدة لألوزون في
نقل و ،متعدد األطراف)الالصندوق من (بدون تمويل  جمععلى  مشروعاتوركزت ال. عالي احترار عالمي صافي

النماذج ولخبرة بصياغة الدروس المستفادة وتوليد ا وتقوم المشروعاتوتخزين وتدمير المواد المستنفدة لألوزون. 
لمناخية نافع اعلى الم تشددفي بلدان أخرى. و يتعين تطبيقهااإلدارة والتمويل التي  طرائقبشأن  والتوالبروتوك

 إلى آفاق التمويل المشترك. تشيرو

وفي االجتماع الخامس والسبعين، عرض كبير موظفي الرصد والتقييم الدراسة المكتبية لتقييم المشروعات  -3
صياغة الدراسة المكتبية مناسبة  أن واعتُبر 1المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها. التخلص منالتدليلية التجريبية بشأن 

تلخص التجربة المتعلقة و ،الرابع والستين والسبعين اجتماعيهافي  ،دمت إلى اللجنة التنفيذيةعدة تقارير قُ  تليألنها 
 2والتوعية والتخزين والتدمير. التخلص من المواد المستنفدة لألوزون مثل الجمع والتدريب مشروعاتبتنفيذ 

ق إدارة شأن طرائب ودروس مستفادةالتجريبية خبرة و التدليليةإلى أي مدى تولّد المشروعات  وتناول التقييم -4
تجريبيين  تدليليينين بلدا ومشروع 12تحليل بيانات من تناول التقييم . ووتمويل التخلص من المواد المستنفدة لألوزون

ذ فية لتنفيانت كاكالتحتية للسياسات والهياكل التنظيمية الوطنية الحالية  البنىإقليميين. وخلص التقرير إلى أن 
تنفيذ لالزمة التغييرات الإجراء للسماح ب فيه الكفايةتدمير المواد المستنفدة لألوزون أو مرنة بما  مشروعات

 بنجاح. التجريبية مشروعاتال

فترات د لمواد بعانفايات هذه  فقدان ألسباب تتراوح بينيتمثل في القياس الكمي وجمع النفايات  كان التحديو -5
 قدران من المكت التي في المعدا انعدامهاأو عما كان محسوبا  المواد المستنفدة لألوزون وقلة كميات، الطويلة التخزين

تراتيجية صميم اسوأدى هذا إلى إعادة ت. ت القديمةاثالجاالستعاضة عن ال نفايات هذه المواد منها نتيجةأن تأتي 
 المواد المستنفدة لألوزون.التخلص من 

جراءات أهمية اإلب إدارة النفاياتمجال هناك حاجة إلى زيادة الوعي بين العاملين في أن وأشار التقرير إلى  -6
من  اكبيرانبا جوجستي التخطيط اللويشكل التفصيلية المتعلقة بإدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منها. 

لتفاصيل ابين  نيوالتنسيق الزمالمواد المستنفدة لألوزون. الالزمة لنجاح التخلص من نفايات األعمال التحضيرية 
قة جمع ق بطرياألهمية لمنع التأخير. وفيما يتعل بالغلوجستية وإجراءات الحصول على التراخيص الالزمة أمر ال

 جميعلى نقطة تنقل إالالجمع على الصعيد اإلقليمي، ثم  هو فدة لألوزون، يبدو أن الخيار األكثر عمليةالمواد المستن
 .بكمية كافية هاتم تجميععندما يوإرسال النفايات للتدمير  مركزية،

 تدمير نفايات الموادلعمليات المحلية كلما كانت متاحة. ويتيح ذلك االستدامة  التدمير قدرات وقد استخدمت -7
 فإن التخلص المشترك منعلى الصعيدين الوطني واإلقليمي في المستقبل. وباإلضافة إلى ذلك،  المستنفدة لألوزون

كما أنه ممكن الفعالية من حيث التكلفة، ب يتسمونفايات المواد المستنفدة لألوزون الملوثات العضوية الثابتة نفايات 
                                                 

1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/10.  
  على التوالي. Corr.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/54و UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/8الوثائق  2



UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/13 
Annex I  

 

2 
 

ذات حجم االستهالك المنخفض في البلدان  المواد المستنفدة لألوزونات نفايكمية وماثلة تتدمير مالتكنولوجيا ف. عمليا
تحقيق وفورات في تكاليف النقل  يترتب عليهمما عن كميات الملوثات العضوية الثابتة، ، بصفة عامة، تقل كثيرا

  .والشحن

ك العمل في ذل بما ،أجلت اللجنة التنفيذية المرحلة الثانية من التقييم ،الخامس والسبعين هااجتماعوفي  -8
 والتقييم الرصد كبير موظفي إلىوقررت أن تطلب  ،لهذه المشروعات بسبب مرحلة التنفيذ السابقة ألوانها ،الميداني

ن بما أ ،لذلكو ).75/8(المقرر  مشروعاتهذه ال إنجازوتقديم تحديث بشأن حالة تنفيذ أو  مشروعاتإعادة تقييم ال
 المرحلة الثانية.االضطالع بيمكن  ،اإلنجازأو على وشك  أنجزتقد  مشروعاتمعظم ال

 أهداف التقييم والقضايا الرئيسية

في التقارير الواردة من مختلف البلدان والتقرير  المطروحةبشأن القضايا  ،استنادا إلى نتائج الدراسة المكتبية -9
يبحث المنفذة. وسوف  مشروعاتتدامة نتائج السيركز التقييم على اس 3،االجتماع الثاني والثمانينالتجميعي المقدم في 

يمكن تحقيق من خالل المشروع التجريبي يمكن أن تنتقل إلى نموذج مستدام وكيفية  المثبتةما إذا كانت قدرة التدمير 
 .ةالعام مكون التوعيةإطار قانوني وتنظيمي و ته من خاللاستدام

 ة التكلفةية وفعاليعلى اإلنتاج اوأثره هذه الحدود وأسبابما هي حدود هذا النموذج تحليل التقييم  يتناولسو -10
دة س المستفالدرولخص ايأسباب التأخير و يتناول تحليلس ،لى ذلكباإلضافة إفي تدمير المواد المستنفدة لألوزون. و

 من تنفيذ المشروع.

 سيتم تناول القضايا التالية: ،بشكل أكثر تحديداو -11

 هإعداد المشروع وتنفيذ

لمواد المستنفدة لألوزون أو هل تم المستدام لتدمير لكانت هناك قدرة وطنية وسليمة بيئيا قائمة لهل   (أ)
ع توافقة مملزم تعديلها لتكون فهل  ،إذا كانت اإلجابة نعموتصدير المواد المستنفدة لألوزون؟ 

 متطلبات بروتوكول مونتريال؟

 تنفيذ المشروع؟ لتيسيرهل كانت هناك قدرة على إدارة النفايات في البلد   (ب)

 ةبما في ذلك الموقع والكمي ،هل تم إعداد قائمة جرد بمخزونات المواد المستنفدة لألوزون الموجودة  (ج)
أكثر  يةت الكمنهل كاو؟ تهاوكمي ما هو نوع المواد المستنفدة لألوزون التي تم تدميرهاوواالختبار؟ 
 لسبب؟افما هو  ،وإذا كانت هناك اختالفات المقترح الموافق عليهتلك الواردة في أو أقل من 

نظم هل كان هناك نظام جمع وطني مؤسسي مُ وفي جمع المعلومات؟  صودفتما هي التحديات التي   (د)
ها راد تدميرزون المما هي المنهجية لتحديد نفايات المواد المستنفدة لألوو؟ للمواد المستنفدة لألوزون

 بيانات أو مسح أو تقدير للبيانات؟للهل كان هناك جمع وكجزء من المشروع؟ 

 هل كانت هناك مشكلة في جمع نفايات المواد المستنفدة لألوزون وما هي األسباب؟  )ه(

هل كان التجميع و؟ صودفتما هي طرائق التخزين وما هي التحديات التي وكيف تم تنظيم النقل؟   (و)
 ،ميرالتدل أو إنفاذ القدرات في مناطق التخزين أو النق تدريب أوإلى هل كانت هناك حاجة وممكنا؟ 

 كيف تم ذلك؟ ،وإذا كان األمر كذلك

تدمير ملوثات  تتناول مشروعاتأو  ،ومبادرات مماثلة مشروعاتهل كانت هناك أوجه تآزر مع   (ز)
صندوق المماثلة (مثل تمويل من  مشروعاتهل كان هناك أي تعاون بين وعضوية أخرى؟ 

 لقةلتعزيز التآزر مع المبادرات المتع ،اآلثارفما هي  ،وإذا كان األمر كذلك ،لطاقة)ل األخضر

                                                 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21.  
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 ؛بالوفاء بااللتزامات الوطنية بموجب اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة

إذا لم والتنفيذ؟  خالل الموافق عليهالمالي المتوقعان في المشروع ي وهل تحقق التنظيم واإلدار  (ح)
في  يفتراضها االهل تم دمج إدارة المواد المستنفدة لألوزون في نهاية عمرو؟ تحققا، فما السببي

 ؛النظام العام إلدارة النفايات الخطرة في البلدان

واجه تنظيم استبيانات المواد وهل وألي أسباب؟  اتهل كانت هناك تأخيرات في تقديم المشروع  (ط)
 المستنفدة لألوزون صعوبات؟

 واللوائح السياسات

القائمة  الوطنيةة نظيميالتاتية ووفقا للدراسة المكتبية، كانت هناك حاجة إلى تغييرات في البنية التحتية السياس -12
لمتعلق لقانوني اإلطار اا بتنقيح هذه التغييرات أساساتعلق تو .لتنفيذ مشروعات إزالة نفايات المواد المستنفدة لألوزون

 بإدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون.

لتنفيذ القائمة الوطنية البنية التحتية السياساتية والتنظيمية في  التي كانت الزمةما نوع التغييرات   (أ)
فايات هناك تشريع بشأن التخلص من النكان هل وتدمير المواد المستنفدة لألوزون؟  مشروعات

قت طبوهل وة؟ يالحكوم الموافقاتلتصاريح وارسوم هيكل لهناك  هل كانوالخطرة وتصديرها؟ 
 االنبعاثات السامة؟ للسيطرة علىالبلدان معايير 

إطار قانوني يسمح بمثل هذا  كان هناكهل  ،في حالة تصدير المواد المستنفدة لألوزون للتدمير  (ب)
ما هي ودميرها تما الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بتصدير النفايات بدال من واط أو يحظره؟ النش

ت قل النفايانبازل بشأن التحكم في مع اتفاقية  يتوافقهل كان هذا القرار و؟ صودفتالمشاكل التي 
 ن؟لألوزو هل كان هناك أي إعفاء لتصدير المواد المستنفدةو؟ الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

وطني أوسع نطاقا كان جزءا من نهج متكامل إلدارة  اتيهل تم تنفيذ المشروع كجزء من إطار سياس  (ج)
 ؟الخطرةوالخاصة النفايات 

هل كان هناك تآزر أو شبكة للتنسيق بين وما هي الوزارات التي شاركت في تنفيذ المشروع؟   (د)
وزون نفدة لألا على التأثير الضار للمواد المستهل كان هناك تدريب ألفرادهو؟ المشاركةالوزارات 

 شاركةالمرات هل كانت هناك أي قيود قانونية على أي من الوزاووالحاجة إلى التدمير أو التصدير؟ 
  المشروع؟ لتيسير

 اختيار التكنولوجيا

الل حلي من خوهما التدمير الم ،أن هناك نهجين رئيسيين فقط تم اختيارهماإلى الدراسة المكتبية  خلصت -13
 الخارج. إلىالمرافق المحلية وتصدير نفايات المواد المستنفدة لألوزون 

المواد  نفاياتخيارات متنوعة لتدمير  تم النظر فيهل و؟ هاواختيار كيف تم تحديد تكنولوجيا التدمير  (أ)
 هذهلبيئية لواالقتصادية واما هي عملية التحقق من الفعالية التكنولوجية والمستنفدة لألوزون؟ 

 ؟التكنولوجيات

تكييف الهياكل  تما هي التحديات التي واجهوتكنولوجيا موجودة تحتاج إلى تعديل؟  كانت هناكهل   (ب)
شاركة م كانت ماواألسمنت واألفران الدوارة والمحارق الكيميائية)؟  أفراناألساسية القائمة (مثل 

 ملين أوهل كانت هناك مناقشات تمهيدية مع الموردين المحتوأصحاب المصلحة في هذه العملية؟ 
 ؟رصدهم

 ضمن غيرها منما هي نتيجة التكنولوجيا المستخدمة للتدمير من حيث االنبعاثات وفعالية التكلفة   (ج)
 مور؟األ
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 ؟مشروعاتما هي معايير اختيار المرافق المشمولة في ال  (د)

 هوالتحقق منالتدمير رصد 

هل تم إنشاء قواعد بيانات و؟ تدميرها مالتي ت نفايات المواد المستنفدة لألوزون بحساكيف يتم   (أ)
قاعدة  تم إضفاء الطابع المؤسسي علىهل وهل تم وضع خطط للرصد؟ ولجمع البيانات وتخزينها؟ 

 ؟حقةالال ونتدمير المواد المستنفدة لألوز للحفاظ على أنشطة الرصد وتحسينهمابيانات وعملية ال

 ؟، فكيفإذا كان األمر كذلكو ،التي تم تفكيكهاهل يمكن تتبع معدات المواد المستنفدة لألوزون   (ب)

مل تشاهل  ،التي انتهى عمرها االفتراضي معداتالعند استخراج المواد المستنفدة لألوزون من   (ج)
لفة ناك أي تكههل كانت و؟ هاأو التخلص من هاإعادة تدويرأو  المواد المتبقية على استردادالنموذج 

المواد  معللشركات التي تم منها جشهادات الصدار إلهل هناك نظام و ؟ذلكعن  ةناتج إيراداتأو 
 المستنفدة لألوزون؟

 التقنية المساعدة

 هل تمو؟ هاتلبيت تاالحتياجات من المساعدة التقنية والقانونية والمؤسسية لمختلف البلدان وكيف تم كانتما  -14
تم  من الذيو دريب؟أين تم التوتدريب للخبراء الوطنيين والمراجعات البيئية للمرافق وخطط اإلدارة البيئية؟  تقديم

 ات الخطرةقل النفايناتفاقية بازل بشأن التحكم في تفاقية المعيارية ال توفير الوثائقهل تم وتدريبه وفي أي مجال؟ 
 ؟والتخلص منها عبر الحدود

 المالية الجوانب

التخزين أو  ،هل تم تمويل أي مكون (على سبيل المثالوكافيا؟  التدليليةل كان تمويل المشروعات ه  (أ)
 النقل) بشكل كاف؟

لمواد المستنفدة اما هي الفرص المحددة المتاحة لالستفادة من التمويل المشترك لنظام تدمير   (ب)
ما هي وتأمين التمويل المشترك؟ في  صودفتما هي التحديات التي و؟ المستدام ذاتيا لألوزون

 طرائق التمويل المشترك التي نجحت؟

 ما يلي؟وتدميرها تخلص من المواد المستنفدة لألوزون أنشى للهل تضمن النموذج المالي الذي   (ج)

 ؛نوع المواد المستنفدة لألوزون المدرجة  - 1

 ؛ليةمن المواد المستنفدة لألوزون لنجاح العم جمعها الكميات المتوقع  - 2

بائتمانات الكربون في  الربطوإدراجها في النموذج (أي التي تمت تعبئتها مصادر التمويل   - 3
ل جمع التمويل المشترك للموردين من أجو ؛حوافز التنظيم الوطنيةو ؛األسواق الطوعية

ف لتكاليفورات في التكاليف من خالل تقاسم االوو ،االفتراضي هاعند نهاية عمرمعدات ال
 مماثلة)؟ مشروعاتمع 

 والنشر التواصل

 نتائج المشروع داخل البلد أو مع بلدان أخرى؟ تم تقاسمهل   (أ)

 (مثل حلقات العمل والحلقات الدراسية)؟ التواصلما هي آليات   (ب)

 ؟مشروعاتما هو الرد السياسي والصناعي تجاه هذه ال  (ج)
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 لتكراراقابلية و االستدامة

 توصلت إلىجورجيا ونيبال) المشروع و مثل( االستهالك المنخفضذات حجم نفذت بعض البلدان  -15
 .ذات حجم استهالك منخفضأخرى بروتوكوالت يمكن تنفيذها في بلدان 

 تنفيذ هذه النماذج؟ إمكانيةما   (أ)

 ما هي حلول التمويل الذاتي لتحقيق االستدامة؟  (ب)

 اإلقليمية في المساعدة على تدمير المواد المستنفدة لألوزون؟ مشروعاتكيف ساهمت ال  (ج)

 باالعتبارات الجنسانيةالمتعلقة  القضايا

 ؟محتملينتحديد المتدربين ال عندهل أخذ تدريب الخبراء الوطنيين في االعتبار المسائل الجنسانية  -16

 لتقديملوالجدول الزمني  المنهجية

حلي متدمير ر (ج التدمينهو ،الوكالة المنفذةو ،المعايير التالية: المنطقةتم اختيار عينة من البلدان على أساس  -17
 الدول المختارة هي:و. مشروعاتأو تصدير) ونتائج ال

الدوارة في ثالثة مرافق قائمة إلدارة النفايات  األفران): الحرق عن طريق تعديل يوئنديبيكولومبيا (  (أ)
 ؛الخطرة والصناعية

 ؛الواليات المتحدةإلى فرنسا): النقل إلى مرفق مركزي في المكسيك و/المكسيك (يونيدو  (ب)

 ؛نيجيريا (يونيدو): النقل إلى مرفق مركزي للتخزين قبل التصدير  (ج)

التخلص من بالمشروع  وقامالتحاد األوروبي. تابع ل): التصدير إلى مرفق تدمير يوئنديبيجورجيا (  (د)
ي فتنفيذه ل توكواليقترح بروو ؛فايات الملوثات العضوية الثابتةنفايات المواد المستنفدة لألوزون مع ن

 ؛ذات حجم االستهالك المنخفض خرىالبلدان األ

 .2): التصدير إلى بلد عامل بموجب المادة يوئنديبيغانا (  (هـ)

سوف  ،باإلضافة إلى ذلكواالستشاريين لزيارة البلدان وجمع المعلومات. الخبراء سيتم تعيين فريق من و -18
كل  وستُعدمع أعضاء األمانة والوكاالت الثنائية والمنفذة حسب الحاجة.  يجرون مناقشاتيقرأون الوثائق الموجودة و

ستقدم إلى االجتماع الرابع و ،تفادةالدروس المس يصوغزيارة تقريرا قطريا وسوف يلخص تقرير تجميعي النتائج و
  لتعليق عليها.الثنائية والمنفذة لوالثمانين. وسيتم تقاسم التقارير مع الوكاالت 

     

  


