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  خلفيــــة

 المشروعات لتمويل المؤقتة توجيهيةال المبادئ الثامن والخمسين اجتماعها في التنفيذية اللجنة تاعتمد  -1
 الصادر XX/7 المقرر من 2 للفقرة وفقا ، فيها المرغوب غير لألوزون المستنفدة المواد من لتخلصالتدليلية على ا

 التنفيذية اللجنة طلبت ،مقررال هذا من) د( و) ج( الفقرتين فيف. 58/19 رمقرال خالل من ، وذلكاألطراف اجتماع عن
 المكتسبة الخبرة عن اتقرير ،2011 عام في التنفيذية للجنة الثاني االجتماع إلى تقدم أن أمور، جملة في نة،ألمامن ا
 المعلومات ومصادر والمنفذة الثنائية الوآاالت من المقدمة التقارير اعتمادا على التخلص، مشروعات تنفيذ في

 المؤقتة التوجيهية المبادئ ضستعرست تآان إذا ما في ظرالنب بعد ذلك التنفيذية اللجنة وستقوم. الصلة ذات األخرى
 إضافية وإرشادات معلومات وأي المكتسبة الخبرة ضوء في االجتماع الرابع والستين في الصلة ذات والتعاريف

 .الوقت ذلك في متاحة

 على 58/19 رمقرلا من) د( و) ج( لفقرتينا تماشيا مع التنفيذية اللجنة إلى معلوماتال التقرير هذا يقدمو   -2
 .أعاله الفقرة في المذآور النحو

 الوآاالت من المقدمة الطلبات فيقد نظرت  السابع والخمسين جتماعاال من بدءا التنفيذية اللجنة وآانت  -3
 الجتماعل XX/7 مقررلل استجابة لألوزون، المستنفدة المواد تدمير مشروعات إلعداد تمويل على للحصول المنفذة

 هذا من الثانية الفقرة فيو. لألوزون المستنفدة المواد لمصارف بيئيا السليمة دارةاإلب يتعلق فيما طرافلأل العشرين
مما قد  تجريبيةفي البدء في مشاريع  االستعجال سبيل على تنظر أن التنفيذية اللجنةإلى " األطراف طلبت ،مقررال

  ،تمهيدية آأولوية ،تنظر أن التنفيذية للجنةيجوز و. هاميروتد هاوتخزين هالألوزون ونقل المستنفدة المواد جمع يغطي
 عالمي احترارلعالية إلحداث ا مكاناتاإل ذات لألوزون المستنفدة المواد األرصدة المجمعة على زترآ مشاريع في

 رافألطا اجتماع وأوضح".  5 المادة من 1 الفقرة بموجب تعمل ايإقليممتنوعة  أطراف من تمثيلية عينة في ،خالص
 في بما ،التجريبية مشاريعال من أخرى أنواع في الشروع دون حولت لن التمهيدية األولوية هذه" أن المفهوم من أن
 باإلضافةوتسعى هذه المشاريع، . هامةإذا آانت لها قيمة دليلية  الكربون، آلوريد ورابع الهالوناتمشاريع بشأن  ذلك
 المناخية، فوائدال وتحقيق والتمويل، اإلدارة طرائق بشأن عملية خبراتو بيانات توليدإلى  األوزون، طبقة حماية إلى
 لتمويل المؤقتة توجيهيةال مبادئال وضعل األساس مقررال هذا شكلوقد  ".المشترك التمويل زيادة فرص تستكشفو

االجتماع الثامن  في التنفيذية اللجنةالتي اعتمدتها  لألوزون المستنفدة المواد من لتخلصالتدليل على ا مشروعات
 .والخمسين

  الثامن والخمسين االجتماع منذ المحرز التقدم

 إعدادغراض أل تمويلال على توافق قد التنفيذية اللجنة آانت المؤقتة، التوجيهية المبادئ اعتماد قبل حتى و  -4
 إقليمي لمشروعوذلك  ،نالرابع والخمسي االجتماع من بدءا لألوزون المستنفدة المواد لتدمير التجريبية مشروعاتال

 ،الستينو السابع والخمسين جتماعينوفيما بين اال. الهادئ المحيطمنطقة و آسيا في لألوزون المستنفدة لموادل تدليلي
 اجغرافيموزعة  رائدة مشروعات تنفيذ من لتمكينها البلدان هذه ترواختي. آخر بلدا 13 لـ تمويلتقديم ال على وافقت
على  أيضا التنفيذية اللجنة وافقتو. ذاتها المنطقة داخل مماثلة بلدان في بسهولة محاآاتها يمكن نتائج تحقيقل ًاتيسير

لبلد من البلدان ذات حجم االستهالك  تدليلي آمشروع تصميمه تم) نيبال( واحد لبلد التقنية المساعدةلتقديم  مشروع
 :أدناه الجدول في الموافقات هذه ويرد بيان. المنخفض
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  لألوزون المستنفدة من المواد التدليلية للتخلص على المشروعات الموافقات:  1 مرق الجدول

  
 التدليلية المشروعات إعداد لتمويل 58/19 لمؤقتة الواردة في المقررا التوجيهية المبادئ استخدام المكتسبة في الخبرة
  فيها المرغوب غير لألوزون المستنفدة المواد من للتخلص

 المؤقتة التوجيهية المبادئ هذهتستخدم  ةذالمنف وآاالتال أخذت فصاعدا،التاسع والخمسين  االجتماع منبدءا    -5
 المستنفدة المواد من التخلصب المتعلقة الرائدة مشروعاتلل المطلوب لالتموي لدعم الالزمة المعلومات لتوفير

 حتى المكتسبة الخبرة اقتصرتوقد . الطلبات هذه هااستعراض في التوجيهية المبادئ نفس األمانةآما طبقت . لألوزون
 التنفيذية اللجنة وافقي تالت أعاله المذآورة للبلدان اتالمشروع إعداد طلبات لدعم المقدمة المعلومات دراسة على اآلن
 .هاتمويل على

 المستنفدة المواد من لتخلصلتدليلية لا لمشروعاتل المشروع إعداد طلباتى لع التوجيهية المبادئ تطبيق في   -6
تعطي  المقدمة الطلبات لدعم التوجيهية المبادئ تتطلبها التي المحددة المعلومات عناصر أن األمانة الحظت لألوزون،

 لدى األمانة،وتمكنت . فيها المرغوب غير لألوزون المستنفدة بالمواد يتعلق فيما البلد المعني حالة عن جيدةفكرة 
 المواد تدمير لعملية األساسية لجوانبل ستمرم فهم وجود ضمان من ،يضاحاتاإل التماسها أو تعليقاتال هاتقديم

 المشروع إعدادعملية  أن على تفاهم ورغم وجود. نفسها التدمير عمليةلو ونقل وتخزين جمع من لألوزون المستنفدة
 فرصة التوجيهية المبادئ فقد أتاحت الكامل، المشروع مع ميتقدلل أفضل معلوماتو بيانات من شأنها أن تتيح ةالفعلي

 ةأساسي خصائصباعتبارها  التنفيذية اللجنة أبرزتها التي الهامة االعتبارات بشأن والوآاالتاألمانة  بين للمناقشة
 لضمان المشترك التمويل خيارات فأيضا أن ُتستكش المرحلة تلك فيواستلزم األمر . النهائي التدليلي للمشروع

 .المستقبل في التنفيذية اللجنةمن  التمويل من مزيد دون ستدامةاال

 ،اتروعالمش إعداد عملية خالل المنفذة والوآاالتاألمانة  بينالمتبادلة  والردود التعليقات خالل من   -7
. التوجيهية المبادئ في المطلوبة المعلوماتعلى  الحصول من األحيان آثيرفي  السهل من يكن لم األمانة أنه استنتجت

 قدرتها من تحّد أن يمكن المشترك لتمويلل محددة خياراتب في االلتزام أيضا تتردد البلدان آانت الحاالت، بعض فيو
 من ائتمانات على لحصولل المتاحة فرصها من حّدأن ت آذلكيمكن و اءةمتسمة بالكف بطريقة المشروع تنفيذ على

  المبالغ الموافق عليها االجتماع الوآالة المنطقة البلد
 )بالدوالر األمريكي(

 الموافقات على إعداد مشروعات للتدليل على التخلص من المواد المستنفدة لألوزون
  85 000  59  اليونيدو أفريقيا الجزائر
  40 000  57  اليوئنديبي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي البرازيل
  85 000  59  اليوئنديبي جنوب آسيا الصين
  40 000  59  اليوئنديبي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي آولومبيا

  40 000  59  اليوئنديبي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي آوبا
  30 000  57  اليوئنديبي ريقياأف غانا
  80 000  61  اليوئنديبي جنوب آسيا الهند

  50 000  57  البنك الدولي شرق آسيا والمحيط الهادئوجنوب  إندونيسيا
  85 000  61  اليونيدو غرب آسيا لبنان

  100 000  58  البنك الدولي/اليونيدو أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي المكسيك
  60 000  60  اليونيدو ريقياأف نيجيريا
  50 000  57  البنك الدولي شرق آسيا والمحيط الهادئوجنوب  الفلبين
  60 000  57  اليونيدو منطقة أوروبا ووسط آسيا ترآيا

  المواد المستنفدة لألوزون للتخلص منالموافقات على تنفيذ المشروعات التدليلية 
  525 200  62  اليوئنديبي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي آوبا
  198 000  63  اليوئنديبي أفريقيا غانا

  157 200  59  اليونيب جنوب آسيا )مساعدة تقنية(نيبال 
  1 427 915  63  فرنسا/اليونيدو أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي المكسيك
  3 113 315     المجموع
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 من يمكن التي ةعينالم الطريقة تحديد بشأن بالمثل تلزم جانب الحذر وعلى غرار ذلك، آانت البلدان. الكربون تمويل
 أن ديرتو) البالزما تكنولوجيا أو سمنتاأل فرن طريق عن أي( لألوزون المستنفدة الموادمن  النفايات تدمير خاللها

 استكشافالشروط المتعلقة ب أن أيضا ولوحظ. هملبأآ المشروع بعد إعداد اتقرارال مثل اتخاذ على لها القدرة كونت
 المماثلة المبادرات مع المحتمل المشروع وربط القائمة التنظيميةهياآل األساسية وال الوطنية لسياسةل الهياآل األساسية

هذه  التآزر أوجهت وآان. مشروعاتلل التآزر أوجه نميةت في ةمفيد تآان الكيميائية النفايات إدارة مجال فيالموجودة 
 أو قبل من ممولة مشروعات مع واضحة صالت اأظهرو التنفيذية اللجنة عليها وافقت تدليليين مشروعين في ةواضح

 الطاقةاستخدام  كفاءةل وطنية ادراتمب من أو ةالعالمي البيئة مرفق من بتمويل مشروعات يجري العمل بشأنها
 .والمكسيك غانا فيآالموجودة 

 ،اآلن حتىتدليلية آاملة  مشروعات ثالثة سوى يقدملم  ،وافق عليهاالم مشروعاتال إعداد طلباتبين  منو   -8
 ثالث والستين،االجتماع ال في ومشروعان االجتماع الثاني والستين في آان أحدها التنفيذية، اللجنة لموافقة بالنسبةو

 ألمانة قدممال المرحلي التقرير في الوآاالت قدمتها التي للمعلومات وفقاو. التوالي على والمكسيك وغانا لكوبا وهي
 المشروع طلب تقديم في التأخير لحاالت الشائعة األسباب االجتماع الرابع والستين، آان من فيفيه  للنظر الصندوق
 : يلي ما لألوزون المستنفدة وادالم من للتخلص كاملال التدليلي

 من بدال إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية إدارة خطط الستكمال األولوية البلد لىأْو   ‘1’
 لالمتثال ألن الخطط المذآورة ضرورية لألوزون المستنفدة المواد من التخلصمشروع 
 ؛الهيدروآلوروفلوروآربونية على الرقابة لتدابير

 للتخلصالذي ُيتبع  نهجبال يتعلق فيما البلد مع اتفاق الى التوصل في تأخيرالت حا حدثت   ‘2’
 استشاري؛ خبيرمع  التعاقد في تأخرال إلى أدى مما لألوزون، المستنفدة المواد من

 جمعها تم التي لألوزون المستنفدة المواد استقصاء استغرق الكبرى، يتعلق بالبلدان فيما   ‘3’
 ؛متوقعا آان امم أطول مدة بالفعل

 النحو على مشروعلل المشترك لتمويلل مصادر تحديد في صعوبات بعضصادف ال   ‘4’
 أسواق ستكشافا مشروعات عدة ويبدو أنه يجري في. 58/19 مقررال في المطلوب
 صعوبةال إلى مزيد من األسواق هذه في التراجعأدى و المشترك لتمويلل خياراتآ الكربون

 .أصال متوقعا آان ماع الصلة تذا هجلُنل تصور وضعفي 

 لألوزون المستنفدة المواد من التخلص مشروعات لتنفيذ التوجيهية المبادئ استخدام المكتسبة في الخبرة

 لألوزون المستنفدة الموادعلى  التدليل مشروعاتل كاملةال للمقترحات موسعا استعراضا األمانة أجرت   -9
  ضافيةاإل معلوماتال أن ا إلىاستعراضه في األمانة وخلصت. والثالث والستين الثاني والستين ينجتماعاال في المقدمة

. المشروع على الموافقةمن  لتمكينل لبياناتل قوة أآثر امصدر تتيح 58/19 مقررال في المطلوب النحو علىالمقدمة 
 هذه من تتولد أن يمكن التي ،المحتملة الكربون أرصدة من وخاصة ،المشترك التمويل فرص أن أيضا ولوحظ

 .التوجيهية المبادئ إلعداد األولى المرحلة في ةتوخام تكن لم معلوماتو سيناريوهات االعتبار في تأخذ مشروعاتال

 فيو. والمكسيك وغانا آوبا في الموافق عليها مشروعاتلفي حالة ا األولية همراحل مشروعال تنفيذ لم يتعّد   -10
أن يتسنى الشروع  قبلفي صورتها النهائية  المنفذة والوآاالت البلدان بين فاقاتاالت وضع يلزم زال ام الحاالت، جميع

 .الحالي الوقت في مشروعاتال هذه تنفيذ من المكتسبة ةالخبر عن معلومات تقديم الممكن غير من ولذلك. التنفيذفي 

 تجريبي مشروععلى  تنفيذيةال اللجنة وافقت ،) 2009 تشرين الثاني/نوفمبر( التاسع والخمسين االجتماع في  -11
 صمم وقد. ليضطلع اليونيب بتنفيذه 58/19 مقررال مع تمشيا هميقدتم ت نيبالفي  لألوزون المستنفدة المواد من للتخلص



UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/49 
 

 

5 
 

 هانيخزتم ت لألوزون المستنفدة لموادفيما يتعلق بكمية محددة من ا النهائي تدميرال/ للتخلص نهج للتدليل على المشروع
 بشأن والخبرات البيانات توليد إلى ىسعيو المنخفض، ان ذات مستوى االستهالكبلدأحد ال في للتدمير وجاهزة بالفعل

 يمكن التي المتنقلة التدمير فقامر استخدام) 1: (احتمالينفي  النظرب لألوزون المستنفدة المواد من التخلص خيارات
 الموادمن  النفايات نقل) 2( أو لألوزون، المستنفدة دلموال المأمون ريدمالت بعد المنشأ بلد الى وشحنها هاراجئستا

 ذات للبلدان مفيدة المشروع نتائج تكون نأ المتوقع منو. دالبل خارج التدوير عادةإل مرفق إلى لألوزون المستنفدة
 المواد نم صغيرة آميات لديها التي للبلدان بالنسبة التكلفة حيث من فعالة خيارات أن تتيحو المنخفض االستهالك حجم

 .هاتدمير ويلزم فيها المرغوب غير لألوزون المستنفدة

 مرفق إلى لألوزون المستنفدة الموادمن  النفايات شحن خيار ارأن تخت نيبال قررت ،ما أفاد به اليونيبل وفقا   -12
 على بناء قرارال هذا الحكومة واتخذت. كلفةالت شديد صغيرةال البالزما آلة استخدامألنه ثبت أن  البالد، خارج لتدميرل

 ةداماست لتمويل الكربون ائتمانات على للحصول وإمكانية ،الالزم للتدمير والوقت ،عملياتال وسهولة التكاليف،
 إذا ما لمعرفة المخزونات نقاء اختبار من بينها نيبال، مشروعب المرتبطة اتصعوبال من عدد يوجد آانو. المشروع

الذي  وطنيال نظامال في آخر تمثل تحٍدو. النفايات تصدير خيار لدعم لكربونا ائتمانات على للحصول تؤهل آانت
 لهذا خصيصابالتصدير  يسمح واحدة لمرة إعفاء بإصدار عليه التغلب تمو لألوزون المستنفدة المواد تصدير يحظر
 أن متوقعال ومن التصدير، لخيار والعطاءات ختصاصاتعلى اال األخيرة اللمسات وضع حاليا ويجري. الغرض
 .لليونيب المرحلي التقرير في المبين النحو على 2011 عام في إلنجازل الصحيح المسار على المشروع يستمر

  استنتاج

 من لتخلصل رائدة مشروعات إعدادفيما يتعلق بإيجابية  المؤقتة التوجيهية المبادئ استخدام تجربة آانت   -13
وافق الم التدليلية المشروعات لتنفيذ الحالي الوضعو. ةآامل يليةتدل لوضع مشروعاتو لألوزون المستنفدة المواد
عملية  تمويل من االنتهاء في التأخيرحاالت  عن فضال األولية، مراحلها ما زالت في الذي يتمثل في أنها جميعا ،عليها
يمكن االستناد  مشروعاتال يذتنف خالل المكتسبة الخبرة قدرا آافيا من اآلن حتى ال يتيح ، بالفعل اعليه وافقالم عداداإل
 .المرحلة هذه في التوجيهية المبادئ في النظر إلعادة إليه

 في المكتسبة الخبراتألن  ،محدد زمنب ةقيدوم قصيرة تكون أن ، بالضرورة،ةدليليالت المشروعات من توقعُب  -14
 لتخلصل مشروعاتال هذه تنفيذ في سيةالرئي التحدياتو. لمستقبلالمتبعة في ا لنهجل دروسا وفرت أن اشأنه من تنفيذها
 تجميعها تم آما ، اللجنة ة تمهيدا ألن تنظر فيهاالكامل التدليلية المشروعات إعداد في أو لألوزون، المستنفدة المواد من
 بين هذه المشروعات وبين لبلدانا أولويات في تضارب زتترآ المنفذة، الوآاالت من المقدمة المرحلية التقارير من
 .خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية من تهاءاالن

 التدليلية مشروعاتلبالنسبة ل المشروع تنفيذ فترة في وانهأل السابق من نهأ ستنتجُي سبق، ما على بناء   -15
 الحالية وجيهيةالت المبادئ تنقيحل النظرإيالء  يتيح قدر من الخبرة المكتسبة تقييم لألوزون المستنفدة للمواد المعتمدة

 ).د(  و) ج( 58/19 مقررال في المطلوب النحو على

 األمانة توصية

 :بما يلي التنفيذية اللجنة األمانة توصي ، أعاله الواردة المعلومات ضوء في   -16

 التدليلية المشروعات لتمويل المؤقتة التوجيهية المبادئ استخدامب المتعلق التقريرب أن تحيط علما  ) أ(
 حتى ال يوجد هأن واضعة في اعتبارها فيها المرغوب غير لألوزون المستنفدة المواد من للتخلص

 آاملة؛ تجريبيةال المشروعات تنفيذب خبرةمن ال جدا قليلقدر  سوى اآلن
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 المبادئ هذه استخدام آيفية بشأن األمانة إلى مستكملة معلومات تقديم المنفذة الوآاالت إلى طلبت أن  ) ب(
 لألوزون المستنفدة المواد من لتخلصالموافق عليها ل ةرائدال مشروعاتال تنفيذ في التوجيهية
 ؛الثامن والستين االجتماع يتجاوز ال موعد فيعلى أن يكون ذلك  تنفيذها، خالل مراحل  والتجريبية

ع التاس االجتماع فيللنظر فيه  التنفيذية اللجنة لعرضه على تقرير إعداداألمانة  إلى طلبت أن  ) ج(
في  للعمل توصياتتقديم  مع المكتسبة الخبرات وتلخيص أعاله،) ب(الفقرة   أساس علىوالستين 
 ؛المستقبل

 مشروعات على أيضا وتطبيقها المؤقتة التوجيهية المبادئ استخدام تواصل أن األمانة إلى طلبت أن  ) د(
المشار إليه  تقريرال في نظرال من اللجنة تنتهي إلى أن المنخفض االستهالكحجم  ذاتلبلدان ل رائدة
 .أعاله) ج( في

 

 

    

 

 

  

  

 

  


