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 ـون األربعـ و سابع الاع ـالجتما

 2005تشرين الثاني /   نوفمبر 25-21مونتريال، 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من أجل دراسة المقترحة والمنهجياتشروط التكليف والميزانية 
 نظرية تتعلق بجمع المواد المستنفدة لألوزون غير

 المرغوب فيها واستردادها وإعادة تدويرها واستخالصها
 )36/46ر بعة للمقّرمتا(ونقلها وتدميرها 
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جميع  بخصوص ت المبادىء التوجيهية وعقب نظرها في تقرير حولسادس واألربعينفي اجتماعها ال .1
) ويب األول والتصUNEP/OzL.Pro/ExCom/46/42(ة لألوزون دواسترداد وإعادة تدوير وإتالف المواد المستنف

للجنة التنفيذية، طلبت اللجنة التنفيذية أن تحضر أمانة التي مثلت تجميعا للقرارات الخارجة عن اجتماع األطراف وا
 واسترداد وإعادة تدوير تجميعلصندوق ورقة تغطي شروط التكليف والميزانية واألساليب لدراسة بخصوص ا

اقتراح النمسا واليابان اإلعتبار ة لألوزون آخذين في دواستصالح ونقل وإتالف المواد غير المرغوبة المستنف
   ).36/46 المقرر( للجنة التنفيذية سادس واألربعين المقدمة في االجتماع اللتعليقاتوا

، في البداية 36/46 المقرر انسجاما مع سابع واألربعينتم تقديمها في االجتماع اليتلخص هذه الورقة، والتي  .2
ق إلى آافة قضايا  للخبراء وآذلك شروط التكليف الممكنة التي تتطراجتماعًاتقترح الهدف من الدراسة، ومن ثم 

  .سادس واألربعينية خالل المناقشة في االجتماع الالدراسة التي أثارها أعضاء اللجنة التنفيذ

 الغرض من الدراسة
 
إن الغرض من هذه الدراسة هو تقديم المعلومات إلى اللجنة التنفيذية والتي بموجبها يمكنها تقييم إمكانية  .3

 على ضوء اعتبارات االسترداد وإعادة التدوير واالستصالح والنقل  لألوزونةدالمواد المستنف تمويل جوانب تدمير
    :ستقوم الدراسة بالتالي  .")اإلدارة"تسمى الحقا بـ (

أو غير القابلة / غير المرغوبة وة لألوزوندالمواد المستنف تقييم الظروف القائمة والوصول إلى أ 
من حيث القدرة العالمية ")  غير المرغوبةة لألوزوندالمواد المستنف"تسمى أدناه (إلعادة االستعمال 

المواد التراخيص، وإمكانية إعادة استعمال /على االستصالح والتدمير، والحواجز التنظيمية
متثال لبروتوآول باال ةالمطالببقاء  غير المرغوب فيها في دول أخرى مع ة لألوزوندالمستنف

 ؛مونتريال

 القابلة لالستصالح؛") المرآزة"تسمى أدناه بـ( غير الملوثة وزونة لألدالمواد المستنف تقييم آمية ب 

 ؛ غير المرغوبة والمرآزةة لألوزوندالمواد المستنف النظر في الحلول المتأثرة بالسوق إلدارة ج 

ة دالمواد المستنفالنظر في الخيارات الممكنة والتكاليف ذات الصلة بالتدابير، والمصاحبة إلدارة  د 
 ة لألوزوندالمواد المستنفمرافق تدمير رتبطة مع في االعتبار التكاليف الممع األخذ  لألوزون

 غير ة لألوزوندالمواد المستنفوعملياتها، بما في ذلك تأسيس قدرات إدارية ومرافق قائمة تعالج 
 ؛ه والمرآزهاالمرغوب في

  إضافيًا أو استيرادًاالتطرق إلى الخيارات المتاحة حول آيفية ضمان أن ال ينتج عن التدمير إنتاجًا ه
 ؛ة لألوزوندالمواد المستنف

التطرق إلى قضايا أخرى تتضمن تعريف التلوث، تدابير جدوى التكاليف، وخيارات التشارك في  و
  ؛التمويل المشترك مع اتفاقيات بيئية متعددة األطراف أخرى/التكاليف

ن استدامة االستثمارات التي يمكنها ة التي ستكون مطلوبة لضماياالهتمام الخاص بالتدابير الرئيس ز
 . غير المرغوبة والمرآزة استنادا إلى نماذج أعمال تجارية عاديةة لألوزوندالمواد المستنف  الـإدارة

 
 اجتماع الخبراء
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لخبراء من أجل االستهالل الناجح لعملية التمويل الممكنة ل ًالصندوق اجتماعافي السابق، استعملت أمانة  .4
لخبراء من أجل للذا فإن األمانة تقترح عقد اجتماع  .يدة التي تشمل قطاعات اإلنتاج وبروميد الميثيلللقطاعات الجد

إن الغرض من اجتماع الخبراء هو مناقشة شروط التكليف المقترحة والمبينة في هذه  .هذا القطاع الجديد الممكن
تكاليف، وخيارات المشارآة في التكاليف والتمويل الوثيقة ومحاولة معالجة مسائل مثل تعريف التلوث، تدابير جدوى ال

آما ويمكن  .قد ال تكون مناسبة لمراجعة مستقلة للمستشارأخرى  اتفاقيات بيئية متعددة األطراف  أطرافالمشترك مع
الجتماع الخبراء التطرق إلى بنود أخرى في شروط التكليف وتعديلها حسب الحاجة وآذلك تقديم التوصيات بأنشطة 

 .ممكنة إن آانت ضمن إعادة التزويدعرض 

ستتعاقد أمانة الصندوق مع جهات موارد لتنظيم االجتماع وتحديد الخبراء الرئيسيين في مجاالت مختلفة لتتم  .5
 .دعوتهم لحضور اجتماع خبراء مدته يومين ونصف اليوم حول االسترداد وإعادة التدوير واالستصالح والتدمير

الحد األدنى ممثلين من وآاالت تطبيق مهتمة ثنائية أو متعددة األطراف، ومنظمات سيتضمن اجتماع الخبراء عند 
، وبنوك التنمية مرفق البيئة العالميةغير حكومية مهتمة، والقطاع الخاص، وممثلين عن اتفاقيات بازل وستوآهولم، و

يتضمن ممثلو القطاع الخاص يجب أن   .اإلقليمية، وخبراء متعددي التخصص سيتم اقتراحهم من قبل جهات الموارد
لجنة آال من ويمكن أن يضم الخبراء متعددو التخصصات   .الحارقات، ومشغلو ة لألوزوندالمواد المستنفمستوردو 

 التقييم العلمي وآذلك خبراء آخرون من الحكومات والجهات أعضاء فريق خبراءو خبراء التقييم التقني واإلقتصادي
 من الخبراء متعددو التخصصات المدعوين تقديم موجزات عن الوضع حول مواضيع آما يمكن الطلب  .االآاديمية

 .آلفتهم بها جهات الموارد
 
 ة لألوزوندالمواد المستنف  وتدميراالسترداد وإعادة التدوير واالستصالحسيتم تجميع الوثائق ذات الصلة بـ .6

 اتفاقيات بيئية متعددة األطراف  أطراف الوثائق التالية المتعلقة بالخلفية إضافة إلى بعض الوثائق ذات الصلة من
  :أخرى

لجنة خبراء التقييم  وتقييم التأثيرات البيئية، فريق، و2002لعام لالتقييم العلمي فريق خبراء تجميع تقارير  •
    التابعة لبروتوآول مونتريال؛التقني واإلقتصادي

والتي رعتها أستراليا ) 2000يوليو /تموز(ة لألوزون دتقرير ورشة العمل الدولية حول نفايات المواد المستنف •
 المتحدة برنامج األممبرنامج عمليات األوزون التابع لمن خالل وآندا وسويسرا والصندوق متعدد األطراف 

  ؛للبيئة
لجنة خبراء التقييم التقني ) (2002أبريل /نيسان(حول التجميع واالسترداد والتخزين فرقة العمل تقرير  •

  ؛)واإلقتصادي
  ؛)لجنة خبراء التقييم التقني واإلقتصادي) (2002أبريل /نيسان(التدمير تكنولوجيات  حول  فرقة العملتقرير •
ة د وتدمير المواد المستنف المتعلقة بتجميع واسترداد وإعادة تدويروجيهيةالمبادىء التتقرير حول مراجعة  •

  ؛)الصندوق متعدد األطراف) (األول ويبتصال  وUNEP/OzL.Pro/ExCom/46/42(لألوزون 
 الملوثات العضوية المتبقية تطهيرورشة العمل الفنية حول التقنيات اإلبداعية الناشئة لتدمير وعن تقرير  •

  التابع لمرفق البيئة العالمية؛ و التقنيالتقييم العلمي  خبراءفريق) (2003أآتوبر /رين األولتش(والقديمة 
المواد  وتدمير االسترداد وإعادة التدوير واالستصالحالمقدمة في سياق ذات العالقة  مقترحات المشروع •

 والصندوق متعدد األطراف، ،ميةمرفق البيئة العال ضمن اآللية المالية التفاقية ستوآهولم، ة لألوزوندالمستنف
   ؛والوآاالت المنفذة ووآاالت تمويل دولية أخرى وبنوك تطوير

لجنة خبراء  ومناخال الدولية المعنية بتغيرالهيئة الحكومية ) (2005أواسط (التقرير الخاص باألوزون والمناخ  •
   ؛)التقييم التقني واإلقتصادي
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السنوي التي تتضمن تحديدا تلك المتعلقة بقطاعات رصد والتقييم خطط عمل الالتقييمات التي تمت في سياق  •
   االسترداد وإعادة التدوير والهالون؛

 المحيط الهادىءفي آسيا ومنطقة  ة لألوزوندالمواد المستنف  واستردادالتخلص منتقرير ورشة العمل حول  •
 ؛)اليابان) (2004نوفمبر /تشرين الثاني(

ة دالمواد المستنفالصناعية السترداد وإعادة استعمال ر آتّيب حول األنظمة تطوي"مشروع السويد الثنائي،  •
  ماله هذه السنة؛تإآخطط الم" لألوزون

   ؛2006مارس / في آذارامالهتإآخطط دراسة الجدوى اليابانية حول تعديل المرافق القائمة في إندونيسيا الم •
 حول لجنة خبراء التقييم التقني واإلقتصادي /مناخال  بتغيرلهيئة الحكومية الدولية المعنيةبا ملحق للتقرير الخاص •

  .2005أآتوبر /ماله في تشرين األولتإآخطط األوزون والمناخ الم
 
سيتم تقديم ملخص مراجعة هذه الوثائق والمشاريع وعالقتها بشروط التكليف إلى المشارآين في اجتماع  .7

     .انب مدخالت من الوآاالت المنفذةالخبراء قبل أسبوعين على األقل من االجتماع إلى ج

سيقترح التقرير طريقة للتقدم وأي نتائج  . للجنة التنفيذية48سيتم تقديم تقرير اجتماع الخبراء إلى االجتماع الـ .8
 رشادنها اإلأالتي من شإمكانية مشاريع تدليلية ناشئة عن تغييرات في شروط التكليف المقترحة في هذه الوثيقة، وآذلك 

   . قرار مستقبلي حول التمويل أو المشارآة في التكاليفأيفي 

 شروط التكليف المقترحة، واألساليب والميزانية
 
 االسترداد وإعادة التدوير واالستصالحدراسة شاملة حول لمكّونات الأعاله، يوفر هذا القسم هو مذآور آما  .9

ويضم أيضا آافة عناصر . 46/36 رقرموبة في الوالتدمير إلى جانب األساليب والميزانية من أجل إنجاز دراسة مطل
 للجنة التنفيذية، بما في ذلك االقتراح المطروح 46الدراسة المذآورة خالل مناقشة هذا الموضوع في االجتماع الـ

 وبعض لجنة خبراء التقييم التقني واإلقتصاديآما تشاورت األمانة مع   .للنقاش في اجتماع حكومتي النمسا واليابان
    . من قبل األمانةء اللجنة التنفيذية حول منهج الدراسة بعد صياغتها مبدئيًاأعضا

 
 اإلستصالحالقدرة العالمية القائمة لمرافق  .لفأ

 
 يجب التطرق إلى مراآز االستصالح اإلقليمية الستصالح .تحضير جرد بالقدرة العالمية القائمة لمرافق االستصالح  :

 . لغرض االستصالحة لألوزوندالمواد المستنف  المخزنة وآذلك مدى قبول الدول الستيرادونة لألوزدالمواد المستنف
 . على هذا الموضوع معلومات حول هذه المسألة، لكن البيانات غير مكتملةفي التقارير التي أجريت سلفًاتوجد 

  :وسيتطرق هذا القسم إلى المرافق
 

 ؛5في دول المادة  أ 
 

 تقبل االستيراد؛تستطيع أن التي  5في دول من غير المادة  ب 
 

  لغرض االستصالح؛ة لألوزوندالمواد المستنف القدرة على قبول استيراد ج 
 

  المسائل التنظيمية؛ )1(
  السماح؛ )2(
 .الملصقات )3(
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 القدرة العالمية القائمة لمرافق التدمير .اءب

 
 مراآز التدمير اإلقليمية وآذلك مدى قبول يجب التطرق إلى .تحضير جرد بالقدرة العالمية القائمة لمرافق التدمير  :

 على هذا الموضوع معلومات في التقارير التي أجريت سلفًا . لغرض التدميرة لألوزوندالمواد المستنف الدول الستيراد
 :وسيتطرق هذا القسم إلى المرافق .حول هذه المسألة، لكن البيانات غير مكتملة

 
 ؛5في دول المادة  أ 

  التي تقبل االستيراد؛5دة في دول من غير الما ب 

 : لغرض التدميرة لألوزوندالمواد المستنف القدرة على قبول استيراد ج 

  المسائل التنظيمية؛ )1(

  السماح؛ )2(

 الملصقات؛ )3(

 وصديقة للبيئة بصورة أآثر وبالذات في أوروبا على ضوء مرافق تدمير آبيرة جدًابين  المنافسةأثر  د 
 .القدرة الزائدة المحتملة

 التلوث .يمج
 
طلب إعادة التدوير أو تت  التية لألوزوندالمواد المستنفالنظر في التعريفات الفنية والعملية للتلوث من حيث   :

االستصالح فقط، وأنواع التلوث الذي ال يمكن إعادة تدويره أو الذي قد يمنع استصالح المواد وفق سيناريوهات 
المواد نه يمكن توفير تعاريف وآميات مخزون إلى هذا التقييم، فاستنادا إ .مختلفة من المعدات والمعرفة الفنية

 :الملوث، والمرآب وتلك في المنتجات الثانوية بما في ذلكاإلحتياطي  ة لألوزوندالمستنف
 

 ؛"التلوث"تعريف  أ 

 : الملوثة التية لألوزوندالمواد المستنف آميات ب 

 يمكن استصالحها؛ )1(

 الملوثة قابلة ة لألوزوندالمواد المستنف  أن جميعُيعتقد(هي غير قابلة إلعادة االستعمال  )2(
 ). على الكلفة، والجهد والمعدات المتوفرة لالستصالحلالستصالح اعتمادًا

  ة لألوزوندالمواد المستنف مخزون جرد .الد
 
وير وتطبيق  وذلك باقتراح وتط5 في دول المادة ة لألوزوندالمواد المستنفمخزون تحديد جرد المستوى الحالي لـ  :

آميات آبيرة ومتوسطة وصغيرة التي لديها أسلوب تقدير قائم على أساس زيارات ميدانية عديدة في عينة من الدول 
ة دالمواد المستنفهنالك مواد آانت ما يجب أن يكون المستشار قادرا على اإلجابة على السؤال حول إذا  .من المواد
المحتمل، ألنها غير مطلوبة اآلن وال في الوحيد ها التدمير هو الخيار فييكون  والتي 5دول المادة  لدى لألوزون

يجب على المستشار اقتراح عينة آجزء  .سيتم مسح وحدات األوزون الوطنية آجزء من هذا الجهد .المستقبل المنظور
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لتقني لجنة خبراء التقييم ا/ مناخيالتغير ال حكومات حول فريق يجب ان تضم تقارير .الدراسةمقترح آجزء من 
إال أن هناك القليل من المعلومات  .وةاوالرغغازات التبريد التكميلية بعض البيانات بالذات بخصوص واإلقتصادي 
يجب تطوير أسلوب تقدير لتخمين البيانات التي ال يمكن تجميعها بأي طريقة  . المخزون اإلحتياطيحول آميات

  : المخزنة الحالية من قبل الفئات التاليةة لألوزوندالمواد المستنف يجب تحديد مستوى .أخرى
 

 :المعنية مواقعها والمواد واألحجام – ة االحتياطياتالمخزون أ 

 ؛)ِبكر(ي أصل )1(

 مجمعة؛/مستصلحة )2(

 المرآبة في االسطوانات أو المعدات سواء آانت قيد االستعمال ة لألوزوندالمواد المستنف –مرآبة  ب 
 ؛م لم تكنأ

 
 زال قيد اإلنتاج آمنتج ثانوي؛ت ال التي ة لألوزوندالمستنفالمواد  –المنتجات الثانوية  ج 

 
 االنبعاث؛تخفيضات االنبعاثات المتوقعة و د 

 
  تقييم الحاجة الحالية والمستقبلية للتجميع والطرح؛ ه 

 
 ؛التي تبقى لديها الحاجةاحتمالية إعادة االستعمال في الدول  و 

 
 :التصورات ز 

 
  ؛ة غير المطلوبة لألوزوندالمواد المستنف )1(
 :االنبعاثات )2(

 التي ال يمكن تجنبها؛ أ
 .الممكن تجنبها ب

 
 اعتمادا على األنشطة الموافق ة لألوزوندالمواد المستنف آما يجب استعمال أساليب التخمين لتوقع النمو في استصالح

سهل فهذا من شأنه أن ي .عليها من قبل الصندوق متعدد األطراف وآذلك المرافق الحكومية وغير الحكومية والخاصة
الكميات غير  .التي تبقى لديها حاجةتقييم الحاجة إلى التجميع والطرح وآذلك احتمالية إعادة االستعمال في الدول 

نبعاثات إ تصنيفيجب  . حتى انبعاثها األخير واالنبعاثات يجب تصورها سنويًاة لألوزوندالمواد المستنفالمطلوبة من 
   .نب وغير ممكنة التجنبممكنة التجإلى  ة لألوزوندالمواد المستنف

 
 القيمة السوقية والحلول المتروآة للسوق .اءه
 
ل معيارية اعمأوتقييم احتمالية استعمال خطة ) غير الملوثة( الملوثة والمرآزة ة لألوزوندالمواد المستنف تحديد قيمة  :

يجب أن تكون غرفة تبادل  .ومات وغرفة تبادل المعلة لألوزوندالمواد المستنف هق لبيع هذولنمذجة حيوية الس
 . لمضاهاة تلك التي فيها عرض وتلك التي فيها طلبات الهالونالمعلومات لبنك مع غرف تبادل متوافقةالمعلومات 

 :سيتطرق هذا القسم إلى البنود التالية .يجب أن تتضمن جردا للحلول المتوفرة بما فيها فرص السوق المحتملة
 

  الملوثة؛ة لألوزوندالمواد المستنف أ 
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 : المرآزةة لألوزوندالمواد المستنف ب 

 ؛)ِبكر(ي أصل )1(

  معادة التدوير؛ )2(

  مستصلحة؛ )3(

 ؛تقييم السوق وحاجات غرفة تبادل المعلومات ج 

 :الحلول البديلة من السوق د 

  ؛الحلول المتوفرة حاليًا )1(

 .نماذج األعمال المستدامة المحتملة )2(

  غير المطلوبةة لألوزوندالمواد المستنف الخيارات الممكنة والتكاليف المتعلقة بتدابير .اوو
 
، وتأسيس قدرة إدارة، وخيارات الستعمال ة لألوزوندالمواد المستنف النظر في الخيارات مثل بناء مرافق تدمير  :

 إلى أطراف 5 يتضمن هذا تكاليف النقل إلى هذه المرافق من عينة تمثيلية من دول المادة أنيجب  .المرافق الحالية
 .ة لألوزوندالمواد المستنفوآذلك قدرتها على قبول مستوردات نفايات ) 5غير المادة من  ودول 5دول المادة (رى أخ

 من التمويل الكامل على ضوء العتبة لتكاليف المحتملة التي يمكن النظر فيها للتمويل بدًاللستتطرق خيارات التعويض 
 :طي المعلوماتلذا ستغ .االقتصادية الدنيا للعمليات المستدامة

 
 :ة لألوزوندالمواد المستنفمرافق تدمير  أ 

  تكاليف البناء؛ )1(

  ؛يةتكاليف التشغيلال )2(

  التصاريح؛/االعتبارات البيئية والتنظيمية )3(

 نماذج األعمال المستدامة؛ )4(

 االستصالح والنقل واللوجستيات؛ )5(

 ؛ الدنيا التعويض على ضوء العتبات االقتصاديةاتخيار )6(

 ):النفايات الخطرة المتوافقة(ئمة استعمال المرافق القا ب 

 أية تعديالت ضرورية على المرافق الحالية؛ )1(

  ؛يةتكاليف التشغيلال )2(

  التصاريح؛/االعتبارات البيئية والتنظيمية )3(
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 االستصالح والنقل واللوجستيات؛ )4(

 ؛ الدنيا التعويض على ضوء العتبات االقتصاديةاتخيار )5(

 :ة لألوزوندالمواد المستنفمرافق استصالح  ج 

  كاليف البناء؛ت )1(

  ؛يةتكاليف التشغيلال )2(

  التصاريح؛/االعتبارات البيئية والتنظيمية )3(

 نماذج األعمال المستدامة؛ )4(

 االستصالح والنقل واللوجستيات؛ )5(

 ؛ الدنيا التعويض على ضوء العتبات االقتصاديةاتخيار )6(

حلول قائمة على السياسات مثل حظر االستيراد وحظر /تأسيس قدرة إدارة د 
  :لبيئةلصديقة الير الحارقات غ

   وطنيًا؛ )1(

 ؛ًاإقليمي )2(

 نماذج األعمال المستدامة؛ )3(

 االستصالح والنقل واللوجستيات؛ )4(

  التعويض على ضوء العتبات االقتصادية الدنيا؛اتخيار )5(

 البيئيالتأثير و ة لألوزوندالمواد المستنف رجدوى تكلفة تدمي .ايز
 
ندوق متعدد األطراف ومتطلبات جدوى تكلفة تمويل ضمن سياق الص" جدوى التكلفة"تعريف مصطلح   :

 التدمير، متذآرين أنه في المحصلة فإن مسألة تكاليف المحروقات سيتم تحديدها من قبل اللجنة التنفيذية تكنولوجيات
يارات خاألخذ بعين اإلعتبار يجب آذلك  .المعنية لقرارات اللجنة التنفيذية وهذا يتطلب تقديرًا .وآذلك مسائل التمويل

 هدإلى حممكنة التجنب  ة لألوزوندالمواد المستنف انبعاثاتالناجم عن الضرر البيئي التقليل من لتسهيل فّعالة تكلفة 
 طبقة األوزون على ضوء الدمار المحتمل لكميات إصالحيجب النظر في النماذج العلمية القائمة التي تتوقع  .األدنى

ممكنة التجنب من أجل تحديد أثر تدميرها على السرعة المحتملة إلصالح طبقة  الة لألوزوندالمواد المستنف انبعاثات
 :المجاالت المطلوب تغطيتها .االوزون

 
 :تعريف جدوى التكلفة أ 

ما هو أساس تقييم حجم الكميات المطلوب تدميرها على ضوء حقيقة أنه ال توجد تدابير  )1(
 ؛زنة المخة لألوزوندالمواد المستنف أو تقارير مطلوبة رقابة

المواد ما هي مستويات التكلفة التي يمكنها تسهيل تقليل الضرر البيئي من انبعاثات  )2(
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 حده األدنى؛إلى  ممكنة التجنب ة لألوزوندالمستنف

 ممكنة التجنب أن تؤثر على الوقت ة لألوزوندالمواد المستنف آيف يمكن لتدمير انبعاثات )3(
المواد  مية الحالية تفترض أن جميع النماذج العل فيماالمطلوب إلصالح طبقة األوزون

 الجو؛إلى  ستنبعث في المحصلة ة لألوزوندالمستنف

  مقارنة جدوى التكلفة بقطاعات االستهالك واإلنتاج؛ ب 

ة دلمواد المستنفل إضافيا  أو استيرادًالخيارات حول آيفية ضمان أن ال ينتج عن التدمير إنتاجًاا ج 
شاروا إلى أن معظم طرق تحقيق االلتزام المجدية آانت بعض أعضاء اللجنة التنفيذية أ .لألوزون

وقد  . وليس إنتاج آميات أآبر سيتم معادلتها بالتدميرة لألوزوندالمواد المستنف  أقلتتمثل في إنتاج
ة دالمواد المستنف  لتدميرمبادىء توجيهية متفق عليه بصورة عامة أنه يجب في أي آان متطلبًا
 مما ينتج ة لألوزوندالمواد المستنف  أي زيادة في اإلنتاج أو استيراد ذآر أنه لن يتم عمللألوزون
    .ة لألوزوندالمواد المستنف عن تدمير

التعاون مع االتفاقيات البيئية متعددة األطراف األخرى أوجه التمويل المشترك و/المشارآة في التكلفة .اءح
 ومتطلباتها الفنية

 
مع ربط المتعددة األطراف وثنائية والتمويل المشترك من مصادر التمويل /كلفةاآتشاف فرص للمشارآة في الت  :

 التي ستنتج والكفاية، وتحديد مدى التوفير ة لألوزوندالمواد المستنف وطرح نفاياتالتعامل اتفاقيات بازل وستوآهولم ب
هذه الفرص، فإن على في حال وجدت مثل  .وآذلك التمويل المشترك المحتمل مع صناديق تنمية وبيئية أخرى

 . والملوثات العضوية الباقيةة لألوزوندالمواد المستنف  لتدميرمتكاملالمستشار تحضير مجموعة من االقتراحات لنهج 
 األخرى بما في ذلك تفاقيات بيئية متعددة األطرافإل المتطلبات الفنية اإلعتبار على المستشار أن يأخذ في ذلكآ
 :سيتضمن هذا القسم المواضيع التالية  .
 

  وطرحها ضمن اتفاقيات بازل وستوآهولم؛الملوثات العضوية الباقيةالتعاون في التعامل مع  أ 

تغير المناخ اإلطارية بشأن  وآلية التنمية النظيفة ضمن اتفاقية األمم المتحدة HFCالتعاون في تدمير  ب 
 ول آيوتو؛وبروتوآ

 :التمويل المشترك مع مصادر تمويل أخرى/المشارآة في التكلفة ج 

  بيئة وصناديق تنمية أخرى؛الاحتماالت استعمال صناديق  )1(

 دراسات الحالة لخيارات التمويل المشترك؛ )2(

ة دالمواد المستنفاالستثمارات للتعامل مع /التدابير الرئيسية المطلوبة لضمان استدامة المبادرات د 
  على أساس نماذج السوق العادية؛لألوزون

   التي قد تؤثر على خيارات التدمير؛تفاقيات بيئية متعددة األطرافإلالمتطلبات الفنية األخرى  ه 

 .متكاملتبني نهج  و 
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إنتاج إضافي نجم عنها ال يوالمرآزة و غير المطلوبة ة لألوزوندالمواد المستنف خيارات تضمن إدارة وتدمير .اءط
 ة لألوزوندد المستنفالمواأو استيراد 

 
الغرض من الدراسة هو التطرق إلى الخيارات المتاحة حول آيفية ضمان أن ال ينتج عن التدمير إنتاج أو استيراد  :

الخاضعة آمية المواد " من البروتوآول تعّرف اإلنتاج على أنه يعني 1المادة  ؛ة لألوزوندالمواد المستنفإضافي 
 في أوليةالتي يوافق عليها األطراف وناقص الكمية الكلية المستعملة آمواد تكنولوجيا المدمرة ب، ناقص الكمية الللرقابة

من هنا فإن عواقب  ".إنتاج"ال تعتبر الكمية المعاد تدويرها والمعاد استعمالها على أنها  .صناعة مواد آيماوية أخرى
 لقصد أية مبادرة نحو تسهيل اإلنتاج اإلضافي خالفًا غير المطلوب والمرآز يمكنها ة لألوزوندالمواد المستنف تدمير
  .الفائض ة لألوزوندالمواد المستنف إدارة

 
  سيتم تقديم التوصيات في دراسة لضمان أن أية مبادرة تتطرق إلى التدمير سوف لن ينتج عنها إنتاج إضافي من

 .ة لألوزوندالمواد المستنف
 

  التنفيذي والتوصياتالموجز
 

أن تتطرق إلى جميع البنود في و مسودات التقارير والتقارير النهائية التكرار غير الالزم يجب أن تتجنب .10
 إلى نتائج  استنادًاةلتوصيا   مبّرراتآما يجب أن تشتمل على قسم حول التوصيات إلى جانب .شروط التكليف

لنتائج الرئيسية والتوصيات  صفحات بما فيها صفحة التلخيص ل5-4 التنفيذي الموجزيجب ان ال يتجاوز  .الدراسة
    .لتنفيذيينلكبار ا

 
   األساليب

 
 والمنظمات المنفذة مستقلة لتنفيذ الدراسة بمدخالت من األطراف، والوآاالت ةيمكن التعاقد مع شرآة استشار .11

ذية في قد ترغب اللجنة التنفي .لصندوق متعدد األطرافاغير الحكومية والجهات األآاديمية والقطاع الخاص وأمانة 
 ةاالستشارشرآة  لقواعد األمم المتحدة ومراجعة التقارير المؤقتة من تأسيس لجنة توجيهية لتقييم العطاءات وفقًا

أعضاء من غير  3  و5 المادة أطراف أعضاء من 3يجب أن ال تتجاوز العضوية في اللجنة التوجيهية  .المختارة
ماع مع فريق الشرآة المستشارة بعد شهر من إحالة العقد لمزيد من آما يمكن للجنة التوجيهية االجت .5المادة أطراف 

آما  .في الشهر األول من الدراسةالمرحلي تقرير التحديد شروط التكليف على ضوء مناقصة المستشار ولمراجعة 
نها يمكن لالجتماع النظر في والتوصية بعمل أي تعديالت مطلوبة لخطة دراسة المستشار وأية توجيهات أخرى يمك

  .إآمال الدراسة بالتوقيت وبنجاحأن تسهل 
 

 الميزانية واإلطار الزمني
 

 متعدد التخصصات مع خبرة يمكن أن تشمل ُيعتقد أن الدراسة، حسب شروط التكليف هذه، قد تتطلب منهجًا .12
ة دمواد المستنفالبالذات بخصوص (، والكيمياء )ويفضل البيئية منها(االتفاقيات الدولية على سبيل المثال ال الحصر 

   . األعمالة، والهندسة ونمذج)المشابه أو التدمير الكيميائي ة لألوزوندالمواد المستنف وتدمير لألوزون
 
جنة قتصاد، تحاليل آيماوية، اجتماعات مع اللجنة التوجيهية وعروض للإلعمال وااأل ةزيارات ميدانية، نمذج   :

 التي تتضمن منهجًاويتوقع مقارنة مستوى التمويل بالدراسات الشاملة األخرى التي تمت الجتماع األطراف  .التنفيذية
، بحيث تمثل النهاية الدنيا للنطاق ًا أمريكيًا ألف دوالر450 و200متعدد التخصصات ومستقل وأن يكلف ما بين 

والمسح المحتمل لوحدات األوزون الوطنية والنهاية العليا للنطاق  في بنود الدراسة نتيجة الجتماع الخبراء خفضًا
مبّررة تكلفة الدراسة أن تكون يجب  . لآللية الماليةICF مع تقييم الحالة التي يتم فيها تغطية آافة بنود الدراسة تماشيًا

   .آجزء من اقتراح المستشار
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  اإلرشاديجدول األعمال

 
يجب السماح ومع ذلك،  .ةللجنة التوجيهية وشرآة االستشارإرشادي ل الجدول التالي يقترح جدول أعما .14

، على 2007يجب أن تنص على تسليم تقرير نهائي في العام ولكن  مختلف أعمالباقتراح جدول ة لشرآة االستشار
   .األبعد

 أشهر من البداية المهمة

 0 )2006مارس /ارآذ (48  االجتماع الـ– شروط التكليفعلى اللجنة التنفيذية ة موافق

شهر  1  طلب المناقصات
شهر 1 اختيار الشرآة/االجتماع األول للجنة التوجيهية

شهر 1 إحالة العقد
شهر 1 اجتماع اللجنة التوجيهية والفريق االستشاري

 أشهر8 وآاالت المنفذة، األمانةالالزيارات الميدانية، تحليل البيانات، مناقشات مع األطراف، 
شهر 1 االجتماع الثالث للجنة التوجيهية/ التقرير المبدئيمراجعة

شهر 1 التقديم إلى اللجنة التنفيذية والنظر فيها
 

 التوصيات
 

جتماع الخبراء إلصندوق متعدد األطراف أن يواصل في تنظيم امن أمانة قد ترغب اللجنة التنفيذية الطلب  .15
الدراسة هدف طبقة األوزون آخطوة أولى، ولتحديد ل المستنفدةواد الستصالح وإعادة تدوير واسترداد ونقل وتدمير الم

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/56على أساس العملية المبينة في الوثيقة قضية حول هذه ال


