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حوار بشأن التحديات الرئيسية اليت تواجه 
بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 

  لطبقة األوزون
 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٣ - ٢نريويب، 
 الصادر عن االجتماع الثامن عشر ١٨/٣٦املقرر 

املستنفدة  لألطراف يف بروتوكول مونتريال بشأن املواد
 *لطبقة األوزون

تقرير موجز عن املناقشات أثناء احلوار بشأن التحديات الرئيسية املقبلة اليت تواجه 
  بروتوكول مونتريال

  مقدمة
اع الثامن عشر لألطراف أجرى األطراف يف الصادر عن االجتم ١٨/٣٦ للمقرر وفقاً - ١

بروتوكول مونتريال حوارا ملدة يومني بعد االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية 
. لألطراف يف بروتوكول مونتريال مباشرة ملناقشة التحديات الرئيسية املقبلة اليت ستواجه الربوتوكول

 املقرر، اشترك يف رئاسة احلوار السيد خالد كاليل وحسب طلب اجتماع األطراف يف ذلك
كذلك أعد هذا التقرير ). الواليات املتحدة األمريكية(والسيد توم الند ) اجلمهورية العربية السورية(

ملا جاء يف املقرر، ويتضمن املرفق األول ذا التقرير قائمة موجزة بالقضايا  وفقاً املوجز عن املداوالت
ويتضمن املرفق الثاين موجزا للعرض الذي . ل احلوار بشأن بنود جدول األعمال الفنيةاليت أثريت خال

 .١٨/٣٦ للمقرر  إعماالً(UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/7)قدمه الرئيسان املشاركان يف احلوار 

  احلوارافتتاح وتنظيم   -أوال
ألمانة األوزون الذي رحب باملشاركني األمني التنفيذي  غونزاليس احلوار السيد ماركو افتتح - ٢

يف نريويب وهنأهم على اجلهد املبتكر احلايل لتحديد القضايا والتحديات الرئيسية، وخطة للعمل 
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وقال إن وثائق األمانة لالجتماع تتضمن بصورة ثابتة تقديرات . يف إطار بروتوكول مونتريالة ياملستقبل
 . أمهيةألكثران تقديرات األطراف ستكون يف اية املطاف هي للقيمة يف بعض ااالت إالّ إنه أكد أ

واتفق على أن ينظم احلوار على أساس جدول األعمال الوارد يف املرفق األول بوثيقة  - ٣
 .UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2املعلومات األساسية 

 كلمة إحدى الشخصيات املرموقة  - ثانياً
 لربنامج األمم املتحدة للبيئة وواصل العمل ذياً تنفيألقى السيد كالوس توبفر الذي عمل مديراً - ٤

 . يف قضايا التنمية املستدامة، الكلمة الرئيسية يف االجتماععاملياً

وأثىن السيد توبفر على األطراف يف الربوتوكول الختاذهم القرار االستراتيجي بالنظر يف  - ٥
ذي وصفه بأنه النشاط اجلدير بقدر تواجه بروتوكول مونتريال، وهو السالتحديات الرئيسية املقبلة اليت 

كبري من املديح يف الذكرى العشرين إلنشاء الربوتوكول، ويف مواجهة الكثري من أشكال النجاح وليس 
وحث املمثلني على السعي إىل حتقيق حوار ناجح بأن يكونوا مفتوحني الفكر على . يف أوقات األزمة

 .لوطنية السابقة التحديداخليارات اجلديدة وليس جمرد التمسك باملواقف ا

 يف املائة مما شرع يف حتقيقه إالّ أن من احملتمل ٩٠وأشار إىل أن الربوتوكول قد حقق أكثر من  - ٦
واقترح، وهذا األمر ماثل يف .  من األهدافىتبق أن تظل هناك تكاليف هامشية متزايدة ملعاجلة ما

ات يف جمال األوزون باملقارنة باجلهود اليت األذهان، أن تنظر األطراف يف العائدات النسبية لالستثمار
وشدد على أن أهم إجناز، من بني اإلجنازات . تبذل ملعاجلة التحديات األخرى اليت تواجه اتمع العاملي

لصحة وهي املنافع اليت ميكن بدورها أن لحتقق من منافع كبرية  العديدة اليت حققها الربوتوكول هو ما
 .اف لتحليل ومعاجلة االحتياجات املستقبلية لألطر قوياًتكون أساساً

ذلك هيكل إستراتيجية األوزون اليت تدعمت بفضل الكثري من االتفاقات بعد واستعرض  - ٧
 وثانيا وضع بروتوكول موجه ؛ويتضمن هذا اهليكل أوال وضع إطار مفتوح. البيئية اليت أعقبت ذلك

 صلة بآلية مالية لضمان التوزيع العادل اًحنو العمل ومزود بأهداف وجداول زمنية حقيقية وأخري
ويف حني أن هذه املكونات الثالثة كانت متوافرة بدرجات خمتلفة يف الصكوك األخرى، . للمسؤوليات

فإن بروتوكول مونتريال كان االتفاق الذي أظهر بأكرب قدر من الوضوح فعالية هذه الوسائل لتحقيق 
ذا الشكل فإن على األطراف يف الربوتوكول مسؤولية فريدة أمام و. احلماية البيئية على مستوى العامل

 .العامل تتمثل يف مواصلة بيان إن اإلجراءات العاملية التعاونية بشأن البيئة أمر ميكن حتقيقه

العالقات املشتركة املستمرة بني األكادمييات  أيضاً وقال إن بروتوكول مونتريال قد عزز - ٨
ملدين وصانعي السياسات مما يسر العمل على أساس من العلوم غري املستكملة ودوائر األعمال واتمع ا

 بل شريك وقد أظهر الربوتوكول وهو يفعل ذلك أن دوائر األعمال ليست عدداً. واملبدأ التحوطي
 يف وضع بدائل  رئيسياًعنصراً أيضاً والواقع أن الصناعة سوف تكون. احللول املربرةوضع رئيسي يف 

كما أشار إىل أن هناك صالت . ة القضايا الباقية مبا يف ذلك مركبات الكربون اهليدروفلوريةملواجه
مشتركة دينامية بني األوزون وقضايا املناخ مما سيجعل من الضروري أن تعتمد األطراف يف 
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كل  من مناقشتها الربوتوكول وجهة نظر أمشل إزاء القضايا، وأن توافق على أن تناقشها جمتمعة بدالً
 .ةعلى حد

الربوتوكول من جناح، أشار إىل أمهية الروح املؤسسية اليت ولدى النظر يف أسباب ما حققه  - ٩
جتلت بني جمموعة من األشخاص املخلصني الذين يتمتعون بسجل طويل من التعاون واملعرفة القوية 

ألفكار اجلديدة، ويتعني على األطراف حتاشي خماطر أن يؤدي هذا الوضع إىل خنق ا. ببعضهم البعض
ومثة عامل آخر أسهم يف جناح الربوتوكول يتمثل .  من ذلك على تقاسم خربام مع العاملوالتركيز بدالً

يف اجلهود املثرية لإلعجاب اليت بذلت يف جمال بناء القدرات واليت أدت إىل إنشاء وحدات لألوزون 
 جناح آلية االمتثال يف الربوتوكول اليت قدمت  أشار إىلوأخرياً. وتوافر اخلربات يف خمتلف أحناء العامل

 .املساعدة بنجاح ملعاونة البلدان يف الدخول يف االمتثال ملصاحل اتمع العاملي

. وقال إن إحدى القضايا الصعبة املتبقية ستتمثل يف كيفية إصالح مؤسسات الربوتوكول - ١٠
مل املتمثل يف عدم النظر يف التغيري وحث األطراف على العمل بفكر مفتوح لتجنب اخلطأ املدمر احملت

والبدء بتحليل احتياجات املستقبل بدال من توجيه االنتقادات للجهود السابقة، والعمل لتطوير اهلياكل 
 .القائمة بدرجة أكرب للتصدي لتحديات املستقبل املتفق عليها

 يالمونترموجز األمانة عن اإلجنازات الرئيسية اليت حققها بروتوكول   - ثالثاً
وبدأ بأن .  عن اإلجنازات الرئيسية اليت حققها بروتوكول مونتريالعرضاًليس غونزاقدم السيد  - ١١

استرعى االهتمام إىل استخدام الربوتوكول ملبدأ العمل التحوطي والدور الذي اضطلع به برنامج األمم 
يد املعارف العلمية ذه املتحدة للبيئة يف توفري منتدى متعدد األطراف للمناقشات اليت متكنت من حتد

القضية وإتاحة الفرصة للبلدان للتفاوض، ووضع وتنفيذ معاهدة للتصدي لألخطار البيئية اليت تواجه 
 .العامل من جراء استنفاد طبقة األوزون

. وسلط األضواء على ثالث مؤسسات فريدة كان هلا أمهية أساسية يف جناح تنفيذ الربوتوكول - ١٢
يره ألفرقة التقييم املستقلة التابعة للربوتوكول واليت قدمت باستمرار معلومات عن عن تقدأعرب ، أوالً

. احلالة مما أتاح لألطراف الفرصة للتوصل إىل فهم مشترك لطبيعة القضايا واالستجابات املالئمة هلا
متثال اال، أشار إىل أن الصندوق املتعدد األطراف اضطلع بدور أساسي يف متكني األطراف من وثانياً

وقد يسر الصندوق نقل التكنولوجيا، وقدم الدعم إلنشاء أكثر من . اللتزاماا مبقتضى الربوتوكول
 بلد، وعاون يف تشغيل ١٠٠ عن اللوائح والتشريعات يف أكثر من  وحدة أوزون وطنية فضال١٤٠ً

ا أثبت أمهية لبناء  التعاون بني بلدان اجلنوب وبني بلدان الشمال واجلنوب، ممنظام شبكي مبتكر يسر
 أشار إىل العمل الذي تضطلع به جلنة التنفيذ اليت أثبتت وأخرياً. القدرات وعملية تقاسم املعلومات

السريع والدائم من خالل إشراكها األطراف مرونتها ومعاونتها وفعاليتها الشديدة يف ضمان االمتثال 
وساعدت يف حتديد  ، والصدامات من أساس اخلالفاتبنشاط على أساس تعاوين وتشاوري بدالً

 .المتثاللاإلجراءات الالزمة لعودة األطراف 
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 بناءلوأشار إىل أن أحد اإلجنازات اليت حققها بروتوكول مونتريال إمنا نبع من رؤية األطراف  - ١٣
وقد . ثقافة االمتثال من خالل حتديد أهداف قابلة للتحقيق وبيان أن من املمكن حتقيقها بصورة معقولة

يتصل ا من ثقة األطراف هي اليت مكنت من تعزيز الربوتوكول من خالل  كانت هذه الثقافة وما
يتحقق التخلص النهائي من املواد أن اليت فرضت يف اية املطاف التنقيحات والتعديالت سلسلة من 

 .جلداول زمنية حمددة وفقاً املستنفدة لألوزون

ألطراف واضحة يف األرقام العاملية املتعلقة بإنتاج واستهالك املواد وأشار إىل أن إجنازات ا - ١٤
 اليت أبلغتها األطراف أن البلدان املتقدمة قد ٢٠٠٥فقد أظهرت بيانات عام . املستنفدة لألوزون

 يف املائة من مستويات خط األساس وإن البلدان النامية ٩٩خفضت إنتاجها واستهالكها بأكثر من 
 املائة وحىت هذه األرقام سوف تزيد مرة أخرى بعد تنفيذ اتفاقات التخلص  يف٨٠خفضت بنسبة 

الوشيك إلنتاج مركبات الكربون املتعدد السنوات مبقتضى الصندوق املتعدد األطراف، والوقف الكامل 
وعالوة على ذلك، كانت األطراف غري . ٢٠٠٧يوليه /الكلورية فلورية واهلالونات يف الصني يف متوز

إنتاج واستهالك هلا من  من الربوتوكول متقدمة عن أهداف اخلفض احملددة ٥لة مبقتضى املادة العام
 يف ٧٢ أكثر من ٢٠٠٥مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، حيث أا خفضت بالفعل حبلول عام 

 . يف املائة٣٥املائة مقابل اخلفض املقرر البالغ 

وقدم تقرير التقييم .  البيئة كانت تتغري إىل األحسنغري أنه قال إن أهم قضية تتمثل يف أن - ١٥
اختذت الستراتوسفري  على أن تركيزات املواد املستنفدة لألوزون يف  جديداً دليال٢٠٠٦ًالعلمي لعام 

وعالوة على ذلك، كان من .  مما يشري إىل أن طبقة األوزون سوف تتعاىف مبرور الوقت هبوطياًاجتاهاً
ن عملية تعزيز اجلداول الزمنية للربتوكول سوف تساعد يف جتنب املاليني من الوفيات نتيجة الواضح أ

لإلصابة بالسرطان ورمبا مئات املاليني من حاالت اإلصابة بالسرطان واملياه البيضاء وإنفاق مليارات 
 .الدوالرات بواسطة املؤسسات الصحة الوطنية يف أحناء العامل

ول قد حقق مشاركة تقترب من العاملية، وأعرب عن ثقته بأنه سيجري وأشار إىل أن الربوتوك - ١٦
األنظار إىل أمهية عمل الربوتوكول مع وجه كما . يف وقت قريب االحتفال مبصادقات هامة جديدة

 .اهليئات الدولية الرئيسية األخرى

مل الربوتوكول مل وبعد أن اعترف بالعديد من اإلجنازات لنظام محاية األوزون، أشار إىل أن ع - ١٧
فمازال هناك العديد من التحديات املتبقية ومازال هناك الكثري الذي ينبغي عمله لضمان . ينته بعد

غري إنه أشار إىل أن من الواضح اآلن بالفعل إن . سالمة طبقة األوزون لألجيال احلالية واملقبلة
ت أن بوسع البلدان املتقدمة والنامية اإلجنازات قد حققت اجلهود املتعددة األطراف اليت بذلت، وأظهر

 وبناء شراكات قوية تشمل اتمع املدين والدوائر األكادميية واملؤسسات للتصدي أن تعمل معاً
وسينظر إىل بروتوكول مونتريال على إنه من أجنح االتفاقات البيئية املتعددة . للمشاكل البيئية العاملية

 يف  كبرياً قدم إسهاماً، يف معاجلة أكثر املواد املستنفدة لألوزوناألطراف كما أنه باإلضافة إىل جناحه
 عاما، وخفض االنبعاثات بأكثر من ١٢ و١٠تغري املناخ مبا يتراوح بني تغري املناخ حيث آخر تأثريات 

ويرجع جزء من هذا النجاح إىل قدرة الربوتوكول على مواصلة استحداث وتعزيز .  غيغاطن٢٥
ويف هذا الصدد فإن لدى بروتوكول مونتريال واألطراف فيه الكثري الذي ميكن . جيةاملبتكرات التكنولو

 .أن تلقنه للعامل
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 أسئلة ومناقشات بشأن موجز األمانة  - رابعاً
خالل املناقشات بشأن موجز األمانة عن اإلجنازات الرئيسية اليت حققها بروتوكول مونتريال،  - ١٨

وصفات الربوتوكول اليت أدت، يف رأيهم، إىل ما حققه من جناح، أشار العديد من املمثلني إىل مربرات 
اليت مكنت البلدان وتشمل القضايا اليت أثريت بالصندوق املتعدد األطراف الذي يسر نقل التكنولوجيا 

النامية من االمتثال للربوتوكول، وإطار الربوتوكول الذي وزع املسؤوليات، وعمل أفرقة التقييم الذي 
ملعلومات كاملة؛ وتوافر التكنولوجيات البديلة مما مكن مجيع  وفقاً ف من اختاذ القراراتمكن األطرا

البلدان من التحول ومن مث حتقيق اخنفاضات كبرية يف إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لألوزون، 
 .والدعم الذي تقدمه األطراف لبناء القدرات وإقامة الشبكات

عمل الكبري الذي مازال يتعني حتقيقه مبا يف ذلك، بالنسبة للبلدان والحظ الكثري من املمثلني ال - ١٩
ويف هذا السياق، . النامية، التخلص من الربع الباقي من مستويات خط األساس لإلنتاج واالستهالك

 إىل جنب مع املناقشات بشأن تكييف اهلياكل أشار الكثريون إىل ضرورة النظر يف العمل املتبقي جنباً
ويف هذا الصدد، أشار العديد من األطراف إىل احلاجة إىل االحتفاظ .  يليب احتياجات املستقبلاحلالية مبا

 .بالكثري من املواصفات الرئيسية اليت حققت النجاح للربوتوكول ملعاجلة احتياجات املستقبل

وأشري إىل العديد من . مناقشات أولية بشأن التحديات االنتقالية واملستقبلية أيضاً ودارت - ٢٠
التحديات على أساس الفهم بأا والكثري من التحديات األخرى سوف تناقش بقدر أكرب من التفصيل 

وتتضمن التحديات اليت أشري إليها، احلاجة إىل معاجلة احتياجات التمويل املقبلة، . خالل احلوار احلايل
يف النظام القانوين احلايل، تغيري واإلدارة الفعالة ملصارف املواد املستنفدة لألوزون مما قد يتطلب إجراء 

 من املواد املستنفدة لألوزون مبا يف ذلك استخدامها كعوامل والتعامل مع االستخدامات املعفاة حالياً
أعمال املستقبل حىت ميكن ترتيب أولويات التحديات ووضعها يف تصنيع، واحلاجة إىل تنظيم جدول 

ت مع تغري املناخ وخاصة من حيث اتصاله مبركبات الكربون إطار للنظر املنطقي هلا، ومعاجلة الصال
اهليدروكلورية فلورية، واحلاجة إىل معاجلة بروميد امليثيل، واحملافظة على اخلربات يف أفرقة التقييم، 
واحلاجة إىل تقاسم خربات بروتوكول مونتريال على نطاق واسع، واحلاجة إىل ضمان الرصد الكايف 

للتعامل مع قضايا األوزون، وتقدير مردودية التكاليف افظة على القدرات الوطنية يف املستقبل، واحمل
 .واحتياجات التمويل ذات الصلة بعمليات الرقابة اإلضافية اليت قد تكون مطلوبة ملعاجلة القضايا املتبقية

 حبالة طبقة التحديات املستقبلية ذات الصلة بالتقييم العلمي والتحليل والرصد فيما يتعلق  - خامساً
 األوزون

 ،UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2استذكر الرئيس املشارك، لدى تقدميه هذا البند، أن الوثيقة  - ٢١
املعروضة أمام املمثلني تتضمن معلومات واقعية عن التوظيف والتكاليف يف فريق التقييم العلمي وفريق 

حتياجات الرصد األساسية واملتعلقة التأثريات البيئية، والتحديات اليت تواجه تعزيز التمويل الالزم ال
بتفاعالت األوزون واملناخ، واحلصول على فهم أفضل لتأثريات املواد املستنفدة لألوزون ذات الفترة 

 .(UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2)العمرية الوجيزة يف الغالف اجلوي 



UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/3 

6 

ص من وخالل النقاش بشأن هذا البند، أشار بعض املمثلني إىل إنه مع مضي الوقت والتخل - ٢٢
حتقق سوى  املواد الرئيسية املستنفدة لألوزون، فإن االستثمارات يف القدرات العلمية والتقنية قد ال
ورغم ذلك . عائدات متناقصة من حيث األطنان من املواد املستنفدة لألوزون اليت يتم التخلص منها

ما حتقق من جناح، وإنه اتفق اجلميع على أن األجهزة العلمية والتقنية للربوتوكول كانت حامسة في
سيكون من الضروري اإلبقاء على هذه القدرة من أجل مواصلة رصد طبقة األوزون ولتقييم القضايا 

ويف هذا الصدد، شدد مجيع املتحدثني على أمهية على وجه اخلصوص التقييم . الناشئة واالستجابة هلا
 وتسوية التحديات املتبقية واجلديدة يف العلمي ورصد طبقة األوزون لضمان التنفيذ السليم للربوتوكول

وأشار أحد املمثلني إىل الدور اهلام الذي تضطلع به األفرقة يف حتقيق عمليات تقييم . السنوات القادمة
 .مقارنة للمنافع البيئية من اخليارات املتنافسة

خ ومحاية كما شدد العديد من املمثلني على احلاجة إىل حتسني الفهم بالصالت بني تغري املنا - ٢٣
طبقة األوزون وقال إن لدى األجهزة العلمية والتقنية يف الربوتوكول دورا حيويا تضطلع به يف هذا 

وأشار آخرون إىل احلاجة إىل زيادة الفهم لتأثري املواد املستنفدة لألوزون قصرية العمر، وقد . الصدد
قتصادي إىل إنه قد يكون هلذه املواد  فريق التكنولوجيا والتقييم االأشار العمل الذي اضطلع به مؤخراً

 غري إنه إدراكا لالهتمامات املتعلقة بالتكاليف، أشار العديد من ، يف السابقتأثري أكرب مما كان معتقداً
املتحدثني إىل إنه سيكون من األفضل تقاسم القدرات العلمية والتقنية للربوتوكول مع االتفاقات البيئية 

ثل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ واالتفاقية الدولية لوقاية املتعددة األطراف األخرى م
 .النباتات لتقاسم املنافع وحتقيق الوفورات

وأعرب العديد من األطراف عن اآلسف ملا أعلن من أنباء عن تآكل قدرات الرصد يف  - ٢٤
 تدار حتت إشراف الربوتوكول نتيجة لتدهور وتعطل أجهزة الرصد مبا يف ذلك بعض األجهزة اليت

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ورأوا إن هذه األنباء دليل على احلاجة إىل احلفاظ على القدرات التقنية 
 على أمهية احلفاظ على قدرة  قوياًوقال أحد املمثلني إنه ينبغي أن يتضمن هذا املوجز بياناً. للربوتوكول

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، عند مستوى أمثل، وذكّر الرصد مبا يف ذلك تلك العاملة حتت إشراف 
 .األطراف بأن بإمكام اإلسهام يف الصندوق االستئماين الذي أنشئ لدعم أنشطة الرصد

واقترح أحد املمثلني، بعد أن أشار إىل احلاجة إىل احملافظة على حيوية فريق التقييم العلمي  - ٢٥
 على موقعها على شبكة الويب للحصول على نشئ األمانة نظاماًوفريق تقييم التأثريات البيئية، أن ت

كما أكد أن مثة حاجة إىل آلية جديدة لزيادة املسامهات يف . ترشيحات من األطراف لعضوية الفريقني
الصندوق االستئماين الذي أنشأه األطراف يف اتفاقية فيينا لتمويل البحوث واملشاهدة، وأشار إىل أن 

 .دوالر ٥٨ ٠٠٠ة حىت اليوم مل تتجاوز املسامهات الطوعي

وأشار أحد املمثلني إىل أن مثة حاجة إىل نقل وسائل متويل األجهزة العلمية والتقنية من النظام  - ٢٦
 . احلكومات والشركات اخلاصة إىل شيء أكثر رمسية واستدامةىاحلايل املتمثل يف االعتماد على فراد

جة إىل التمويل هلذه البلدان ملواصلة أنشطة الرصد، وحتدث بعض ممثلي البلدان النامية عن احلا - ٢٧
 وأشار عدة ممثلني. وأشار أحدهم إىل احلاجة إىل أموال إضافية لتمكني فريقا التقييم من مواصلة عملهما
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 وتلك ٥إىل احلاجة إىل مشاركة متوازنة من فريقي التقييم فيما بني األطراف العاملة مبقتضى املادة أيضاً 
 .ذه املادةغري العاملة 

وميكن االطالع على قائمة مفصلة بالقضايا اليت أثريت خالل املناقشات بشأن هذا البند من  - ٢٨
 .جدول األعمال يف الفصل األول من املرفق األول ذا التقرير

  التحديات يف التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية - سادساً
 UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2شارك إىل أن الوثيقة لدى تقدمي هذا البند، أشار الرئيس امل - ٢٩

 من املعلومات األساسية عن قضية مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وقائمة  كبرياًتتضمن قدراً
 .غري حصرية للتحديات اليت قد تواجه األطراف يف التخلص من هذه املركبات

هليدروكلورية فلورية يف األطراف وأشار الرئيس املشارك إىل أن استهالك مركبات الكربون ا - ٣٠
طن من  ٢٨ ٠٠٠ حيث بلغ ١٩٩٥ من الربوتوكول قد وصل ذروته عام ٥غري العاملة مبقتضى املادة 

 يف ٦٣يقرب من   يف املائة مع بقاء ما٧٢املواد املستنفدة لألوزون مث اخنفض منذ ذلك الوقت بنسبة 
  وما٢٢-كبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةاملائة من االستهالك الباقي من هذه املركبات من مر

 ب ومركبات الكربون ١٤١ - يف املائة من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية٣٥يقرب من 
وكانت بقية االستهالك من مركبات الكربون اهليدروكلورية .  ب١٤٢ -اهليدروكلورية فلورية

 إالّ أن استهالك مركبات الكربون ٥املادة  ب مماثلة يف األطراف العاملة مبقتضى ١٤١ و٢٢-فلورية
   حيث زاد مما يقرب من٥اهليدروكلورية فلورية ازداد بسرعة يف األطراف العاملة مبقتضى املادة 

 .٢٠٠٥طن يف  ٢٠ ٠٠٠يقرب من   إىل ما١٩٩٥طن يف  ٤ ٠٠٠

وأشار إىل أن وثيقة املعلومات األساسية تتضمن خمتلف التحديات مبا يف ذلك تكاليف  - ٣١
التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، والدوافع احملتملة إىل زيادة إنتاج مركبات 

 املستمدة من الدعم املقدم لتدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية ٢٢-الكربون اهليدروكلورية فلورية 
 اإلطارية لتغري املناخ،  من آلية التنمية النظيفة التابعة لربوتوكول كيوتو باتفاقية األمم املتحدة٢٣-

،  شاسعاًوحقيقة أن مدى اخلربة يف استخدام بدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية متباينة تبايناً
وأن هلذه البدائل تكاليف وعوامل كفاءة الطاقة متباينة، والصعوبة اليت قد تلقاها بعض األطراف يف 

ودعا األطراف إىل مناقشة هذه .  على أفضل وجهاختيار طريقة الرقابة اليت تناسب احتياجاا
 .التحديات، وأي حتديات أخرى

وبعد أن أشار إىل النتيجة اليت توصل إليها فريق التقييم العلمي بأن استهالك مركبات الكربون  - ٣٢
 بفترة طويلة تصل ١٩٨٥اهليدروكلورية فلورية قد يؤخر عودة طبقة األوزون إىل ما كانت عليه قبل 

، قال مجيع املتحدثني إن استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية كان من أهم ماً عا١٥إىل 
التحديات اليت تواجه الربوتوكول وخاصة يف ضوء زيادة استهالكها يف األطراف العاملة مبقتضى املادة 

ن ، ودعا الكثريون إىل اإلسراع بوترية التخلص من هذه املركبات وأعرب مجيع من حتدثوا ع٥
غري إنه أشري إىل أن احلوار ليس املنتدى املناسب ألكثر من إجراء مناقشات . استعدادهم ملناقشة الفكرة
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الفريق العامل املفتوح العضوية خالل اجتماعه القادم يف سياق نظرة ملختلف يتناوهلا أولية للقضية اليت س
لكربون اهليدروكلورية فلورية يف االقتراحات املطروحة لتعديل اجلدول الزمين للتخلص من مركبات ا

 .إطار الربوتوكول

واعترف مجيع املتحدثني بوجود عقبات أمام التخلص املبكر مبا يف ذلك تكاليف البدائل اليت  - ٣٣
وصلت يف بعض األحيان إىل عشرة أمثال مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت ستحل مكاا، 

 إىل مركبات الكربون اهليدروكلورية شئات اليت حتولت مؤخراًوالتكاليف الشاملة إلعادة حتويل املن
 أمام اقتصاديات البلدان النامية، والقصور الواضح الذي سيتعني التغلب  كبرياًفلورية مما يشكل حتدياً

وشدد العديد من املمثلني على إن . عليه يف كل من الصناعة واحلكومات يف التحول من نظام إىل آخر
 البلدان املاحنة ىلية مبا يف ذلك تلك املقدمة من الصندوق املتعدد األطراف ومن فراداملساعدات املا

 .ستكون ضرورية إلمكانية حتقيق التخلص املتسارع يف البلدان النامية

 مبنح بشأنوسلط آخرون األضواء على التحدي الذي يفرضه برنامج آلية التنمية النظيفة  - ٣٤
 والذي نشأ من إنتاج ٢٣- مركبات الكربون اهليدروفلورية قروض خلفض انبعاثات الكربون لتدمري

.  ما يعتقد إنه شجع على إنتاج هذه املركبات األخرية٢٢-مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
غري أن أحد املمثلني أشار إىل أن . وأثريت احلاجة إىل التعاون مع آلية التنمية النظيفة بشأن هذه املسألة

 إىل قدرات إنتاج مركبات  ضئيلة مشريا٢٣ً- تدمري مركبات الكربون الكلورية فلورية تأثريات برنامج
 .الكربون اهليدروكلورية فلورية واستهالكها الضخم قد سبق تاريخ هذا الربنامج

وشدد أحد املمثلني على احلاجة إىل ضمان أالّ تكون بدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية  - ٣٥
ذه املركبات ذاا، ودعا يف هذا السياق إىل استحداث بدائل طبيعية، وهي  من هفلورية أكثر ضرراً

وقال ممثل آخر إن من الضروري اعتبار التكنولوجيا الناضجة فقط هي البديل . دعوة رددها آخرون
وقال ممثل آخر إنه ينبغي .  أصبح ميثل مشكلة يف حد ذاته واضحاًلتجنب خماطر أن يتضح أن حالً

وقال . لبدائل ذات اإلمكانيات العالية على االحترار العاملي أو اخنفاض كفاءة الطاقةصرف النظر عن ا
آخرون يف معرض اعترافهم بالتحديات إن البدائل السليمة اليت حتقق مردودية تكاليفها متوافرة بالفعل 

 .مبا يف ذلك اهليدروكربونات

عديل اجلدول الزمين للتخلص من وأيد معظم املتحدثني، من حيث املبدأ، االقتراحات الستة لت - ٣٦
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت سينظرها الفريق العامل املفتوح العضوية خالل اجتماعه 

 .السابع والعشرين مع اإلشارة إىل إنه سيكون من الضروري، بالطبع، تسوية اخلالفات القائمة بينهم

 ألي تسريع أقصى سيكون شرطاًي  وضع خط أساسنإوقالت ممثلة االحتاد األورويب  - ٣٧
كما قالت إنه بالرغم من العقبات، فإن التخلص من . للتخلص، وهي وجهة نظر رددها آخرون

مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ميكن أن حيقق مردودية تكاليفه للصناعة وهو األمر الواضح من 
 .جيابية يف الدول األعضاء يف منظمتهاإلاخلربات ا

ثل آخر بعد أن أيد اإلسراع بالتخلص من حيث املبدأ أن األمر سيكون بالنسبة وقال مم - ٣٨
 إتاحة الوقت الكايف لتنفيذ أي شكل من أشكال التخلص بالنظر إىل ٥لألطراف العاملة مبقتضى املادة 
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فاع االستثمارات الكبرية اليت وظفوها يف البيئة األساسية ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وارت
وقال إنه سيتعني على هذه األطراف وضع خطط عمل واستراتيجيات واضحة . تكاليف البدائل

وانضم إليه . للتخلص، وإنه يتعني على اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف النظر يف هذه املسألة
ات مركبات آخرون يف تأكيد ضرورة أن تعيد اللجنة النظر يف قرارها بعدم تقدمي التمويل ملنشئ

، وقالوا إنه يتعني النظر يف أي تسريع ١٩٩٥الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت أقيمت قبل عام 
التجارية يف املنشآت وأشار أحد املمثلني إىل إن . للتخلص من هذه املركبات باالقتران مع هذه املسألة

فلورية باستخدام أمواهلا اخلاصة، ولذا فإا ليست يف دروكلورية اهليمركبات الكربون إىل حتولت بلده 
. على حساا اخلاصفلورية عن مركبات الكربون اهليدروكلورية بالتحول ثانية وضع مايل يسمح هلا 

هذه املنشئات وأشار إىل إنه يتعني على اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف وضع معايري لتمويل 
 .يف أية عملية إعادة حتويل

وترد قائمة مفصلة بالقضايا اليت أثريت خالل مناقشة هذا البند يف الفصل الثاين من املرفق  - ٣٩
 .األول ذا التقرير

ذات الصلة بالتوسع يف إدارة، وفرض يف جمال السياسات   املستقبليةالرئيسيةالتحديات   - سابعاً
أو التخلص من املواد املستنفدة لألوزون غري مركبات الكربون اهليدروكلورية /الرقابة على و

 فلورية
النظر الواردة يف الوثيقة قيد لدى تقدمي هذا البند، أشار الرئيسي املشارك إىل أن القضايا  - ٤٠

UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2اإلجراءات اليت تقع خارج املتطلبات احلالية :  قد قسمت إىل فئتني
وتتضمن التحديات يف الفئة األوىل تعزيز . وكول مونتريال واإلجراءات اليت تقع يف إطارهالربوت

واستكمال عملية التخلص وخاصة فيما يتعلق مبركبات الكربون الكلورية فلورية يف قطاع التربيد، 
ن والتشجيع على إدخال بدائل اهلالونات واالستخدام الفعال ملصارف اهلالونات وضمان التخلص م

مركبات الكربون الكلورية فلورية يف إنتاج أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يف البلدان العاملة 
وتتضمن التحديات يف الفئة الثانية إدارة . ، وإاء التخلص من بروميد امليثيل٥مبقتضى املادة 

واد املستنفدة لألوزون املخزونات، وإدارة املواد املستنفدة لألوزون املتضمنة يف املعدات، وإدارة امل
امللوثة، وإدارة املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة كعوامل تصنيع، وإدارة املواد املستنفدة لألوزون 

 .املنتجة أو املستورد لألغراض املعفاة

االهتمام إىل أمهية إدارة وتدمري خمزونات املمثلني وأثناء النقاش ذا البند، استرعى كثري من  - ٤١
 بني  مشتركاًوأشار العديد منهم إىل أن تقريراً. ينطلق منها من انبعاثات ملواد املستنفدة لألوزون وماا

الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أثبت إن هذه 
توكول ركز حىت اآلن  سواء من حيث حجم انبعاثاا أو ألن الربوةاملخزونات تشكل حتديات كبري

ولذا دعا بعض املمثلني . على الرقابة على االستهالك واإلنتاج أكثر من تركيزه على االنبعاثات والتدمري
وقال أحد . إىل االستجابة حبذر مبا يف ذلك إجراء حتليل دقيق للتحديات التقنية والقانونية املنتظرة

لوب من حيث أا مسحت لألطراف بتعويض هو مط املمثلني إن أحكام الربوتوكول حتقق عكس ما
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وقال ممثل آخر إن انعدام . اإلنتاج اجلديد من املواد املستنفدة لألوزون بتدمري املخزونات املتوافرة
املبادئ التوجيهية بشأن مناولة املواد املستنفدة لألوزون امللوثة اليت ليس هلا استخدامات يف املستقبل أو 

 .٥ لألطراف العاملة مبقتضى املادة  كبرياًحتدياًميكن إعادة تدويرها يشكل 

 وحيقق مردودية  حيثما يكون ذلك عملياًإن للتدمري دوراًاألطراف حدى ممثلة إلوقالت  - ٤٢
. تكاليفه إالّ أن االلتزامات اإللزامية ستكون غري مالئمة بالنظر إىل العقبات العلمية اليت تواجه األطراف

وترددت . لتوفري قدر أكرب من احلوافز لتحديد بدائل اهلالونات لتالقي التخزينوأضافت بأن مثة حاجة 
نداءات إىل أعمال فكر مبتكر استجابة ملشكلة املخزونات وقال العديد من املمثلني إن للصندوق املتعدد 

ادة التنسيق  تضطلع به يف إدارا واقترح ممثل آخر إن زي رئيسياًاألطراف وغريه من اآلليات املالية دوراً
مع اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، واتفاقية استكهومل 
بشأن امللوثات العضوية الثابتة ميكن أن تسفر عن إدراج بعض املواد املستنفدة لألوزون يف خطط 

 لالستخدام، وإن  قابالً تشكل مورداًوأشار ممثل آخر إىل إن املخزونات. التدمري يف إطار هذين النظامني
معاملتها على هذا األساس ميكن أن يكون مفيدا لألطراف من الناحية االقتصادية حيث إا ميكن أن 

 .احلاجة إىل إنتاج مواد جديدة مستنفدة لألوزونتغين عن 

 فدعا بعض .مناقشات مطولة بشأن اإلعفاءات من تدابري الرقابة يف الربوتوكول أيضاً ودارت - ٤٣
املمثلني إىل تبسيط الربوتوكول من خالل إزالة اإلعفاءات اليت كان ينظر إليها على أا غري ضرورية يف 

ويف ذلك السياق، قال ممثل للجماعة األوروبية إن ما حققته منظمته من تقدم . ضوء تزايد توافر البدائل
االستنشاق باجلرعات املقننة، وخفض يف القضاء على مركبات الكربون الكلورية فلورية من أجهزة 

 يف  كبرياًوذكر ممثل آخر إن بلده قد حقق خفضاً. بروميد امليثيل يثبت اخنفاض احلاجة إىل اإلعفاءات
استخدام بروميد امليثيل يف الزراعة باستخدام التدفئة الشمسية، وعرض تقاسم التكنولوجيا مع األطراف 

لني إن استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة وردا على ذلك قال بعض املمث. املهتمة
 ورمبا بعد ذلك ألن الكثري من البلدان ٢٠١٠ بعد عام االستنشاق باجلرعات املقننة سيظل ضرورياً

إىل مضاعفة اجلهود لتحديد بدائل  أيضاً ودعا ممثل آخر.  يف معاجلة املسألةإالّ مؤخراًتبدأ النامية مل 
 .مليثيل وإتاحتها للبلدان الناميةلربوميد ا

 ضرورة أن تضع البلدان سياسات  عام بأنه يف حني أن توافر البدائل يعين عموماًقبولوهناك  - ٤٤
قبل الشحن  ماومعاجلات  الصحي  احلجريفالتخلص من بروميد امليثيل، فإن استخدامات بروميد امليثيل 

يف حني أشار العديد من املمثلني إىل إن هذه االستخدامات و. لن ميكن التخلص منها يف املدى القصري
.  ضمن نظام التخلص يف الربوتوكول، حثوا على فرض حد أقصى أو استخدام طرق بديلةتقع حالياً ال

ودعا ممثل آخر . ويف هذا الصدد، أشار أحد األطراف إىل إم يدرسون استخدام التدخني أمام الساحل
وقالت ممثلة أخرى إن إعفاء استخدام .  الشركاء التجاريني والبحث عن بدائلإىل تطبيق ج تعاوين بني

قبل الشحن من أحكام التخلص يف الربوتوكول قد أفاد  الصحي ومعاجلات مااحلجر بروميد امليثيل يف 
لتزام يكولوجية احمللية ومن مث االحتفاظ بالدعم الوطين للربوتوكول، ولذا أوصت باإليف محاية النظم ا

 .جانب احلذر لدى النظر فيما إذا كان يتعني إلغاؤها

وترد قائمة مفصلة بالقضايا اليت أثريت خالل مناقشة هذا البند من جدول األعمال يف الفصل  - ٤٥
 .الثالث من املرفق األول ذا التقرير
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بعد املشروع ر غري القضايا ذات الصلة بتعزيز االمتثال واحملافظة على االنفاذ ومكافحة االجتا  - ثامناً
 ٢٠١٠عام 
 ١٨يقل عن  لدى تقدمي هذا البند، أشار الرئيس املشارك إىل إن األطراف قد اختذت ما ال - ٤٦

 فيما يتعلق باالمتثال من بينها العديد من القوانني اجلمركية واألمساء التجارية والتجارة باملواد مقرراً
ومع ذلك فإن استمرار . وتقييد الواردات من املنتجاتوالترخيص . املستعملة واالجتار غري املشروع

أمراً االجتار غري املشروع مازال القضاء على رصد املواد املتداولة يف التجارة بصورة غري شرعية يثبت إن 
 .املنال بعيد

تمويل وقال الرئيس املشارك إن القضايا الرئيسية ذات الصلة بالبند تتضمن احلاجة إىل توفري ال - ٤٧
إىل إنه البد أن يكون لإلغالق  أيضاً  وأشار٥ألعمال الرصد وخاصة لألطراف العاملة مبقتضى املادة 

الوشيك ملنتجي مركبات الكربون الكلورية فلورية واهلالونات ورابع كلوريد الكربون ومركبات 
هود اليت تبذل لتعزيز  امليثان تأثريات إجيابية على اجلو وبرومو كلور،فلورية برومو الكربون اهليدرو

 أكرب من االهتمام االمتثال ألن حركة الكميات الكبرية أو حىت املتوسطة احلجم سوف جتتذب قدراً
وعالوة على ذلك، فإنه ميكن توقع التخلص من اإلنتاج، اخنفاض أعباء . مصادراومن مث زيادة فرص 

مان عدم حتول االستخدامات القانونية تنفيذ نظام املوافقة املسبقة عن علم وأخريا أشار إىل إن ض
 .٢٠١٠املستمرة إىل استخدامات غري قانونية يشكل حتديا مستمرا بعد عام 

على أن االمتثال واإلنفاذ واالجتار غري ، أثناء املناقشات بشأن هذا البند، مجاعإ وكان هناك - ٤٨
وات قادمة وأعرب العديد من املتحدثني عن املشروع متثل قضايا هامة ستظل تتطلب اهتماما كبريا لسن

وانعكاساته على قدرة األطراف على احملافظة على املشروع القلق من إن التحدي اخلاص باالجتار غري 
االمتثال للربوتوكول سوف تتزايد حدته مع اقتراب التخلص الكامل من معظم املواد املستنفدة لألوزون 

خرون إىل إن استمرار االستخدام املسموح به للمواد املستنفدة لألوزون وأشار آ. ٥يف أطراف املادة 
بالنظر إىل احتمال حتول املواد املستنفدة لألوزون اليت . يف خماطر االجتار غري املشروع أيضاً سوف يسهم

واقتراح ممثل آخر أن يتم . الستخدامات مسموح ا إىل االستخدامات غري املشروعة. يتم إنتاجها
لة كمية املواد املستنفدة لألوزون اليت يتم إنتاجها الستخدامات قانونية، عن كثب، بالطلب ملنع معاد

 . املشروعة تراكم املخزونات اليت ميكن حتويلها بسهولة إىل االستخدامات غري

ويف ضوء هذه الشواغل، ساد اتفاق على إن من املهم ضمان أن متتثل األطراف بالتزاماا  - ٤٩
ى الربوتوكول بإقامة نظامني للترخيص واحلصص للمواد املستنفدة لألوزون حيث إن هذين مبقتض

وجرى حث البلدان غري العاملة . النظامني يعتربان من األدوات املهمة ملكافحة االجتار غري املشروع
 ئ مل ينش على توفري الدعم املايل لتلك األطراف اليت تعمل مبقتضى هذه املادة، واليت٥مبقتضى املادة 

وقال عدد من املتحدثني إنه .  للترخيص واحلصص، جلهودها يف هذا اال يف املائة منها نظما٥٠ً
 يف جماالت أخرى، ٥التقين لألطراف العاملة مبقتضى املادة املايل ستظل هناك حاجة إىل تقدمي الدعم 

 .لطويلودعوا إىل استمرار دور الصندوق املتعدد األطراف يف املدى ا
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 ألن من املتوقع أن يظل االمتثال واالجتار غري املشروع من الشواغل طويلة األجل، دعا ونظراً - ٥٠
أحد األطراف، وأيده آخرون، إىل أن يظل إجراء االمتثال يف الربوتوكول وجلنة التنفيذ املنشأة مبقتضى 

 .مود الرئيسي للربوتوكولهذا اإلجراء، واللذين كانا من العوامل الرئيسية لنجاح الربوتوكول، الع

وشدد العديد من املمثلني على الدور احملوري للسلطات اجلمركية يف مكافحة االجتار غري  - ٥١
املشروع وعلى أمهية التعاون بني السلطات اجلمركية وغريها من الوكاالت املعنية يف إنفاذ التشريعات 

 .واللوائح املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون

من املمثلني إن هناك حاجة قوية لبناء قدرات السلطات اجلمركية وغريها مبا يف وقال الكثري  - ٥٢
ستنفدة لألوزون وقالوا إن احلاجة إىل بناء القدرات ذلك اهليئة القضائية فيما يتعلق بتحديد املواد امل

ني وقال العديد منهم إن من األفضل القيام ذه األنشطة على املستوي. ستظل مستمرة يف املستقبل
وأضاف أحد املمثلني قوله إن من الضروري أن يركز بناء القدرات على مجلة . اإلقليمي والوطين

جماالت من بينها إنشاء نظم قانونية وقضائية شاملة، وتثبيت اهلياكل احلالية على املستوى الوطين مبا يف 
 تضطلع  هاماًوزون دوراًإن لوحدات األ أيضاً وقال العديد من املمثلني. ذلك وحدات األوزون الوطنية

وأشار آخرون إىل احلاجة إىل توفري مساعدات مالية . به يف املدى الطويل وإا يف حاجة إىل تعزيز
وتقنية يف هذا اال، وأشار ممثل إىل إن مثة حتد خاص يواجه بلده وهو نقص املعدات احملمولة اليت متكن 

ي العديد من املمثلني اآلخرين وجود مشكلة ملحة تتمثل ورأ. من اختبار املواد الكيميائية يف كل نقطة
اليت يتم االستيالء عليها، اليت تكون ملوثة يف املشروعة فيما ميكن عمله باملواد املستنفدة لألوزون غري 

بعض األحيان، وقالوا إن هناك حاجة إىل بناء القدرات وتقدمي املساعدات املالية والتقنية للتخلص منها 
 .ورة مأمونةبص

 املسبقة عن علم عنصر ضروري لقدرة البلدان املوافقةوقال العديد من املمثلني إن إجراء  - ٥٣
 والكثري منها من مستوردي املواد املستنفدة ٥املستوردة، والسيما البلدان العاملة مبقتضى املادة 

رة طوعية يف جنوب وجنوب واستشهد بإجراء يستخدم بصو. املشروعة لألوزون، ملنع الواردات غري
ودعا معظم املمثلني إىل إجراء طوعي إالّ أن أحدهم . شرق آسيا لنموذج لالستخدام الناجح هلذه اآللية

ويف حني إن العديد من املمثلني اآلخرين مل . قال إن اإلجراء اإللزامي فقط هو الذي سيكون فعاال
م دفعوا بقوة بأن التعاون بني البلدان املصدرة يدعو صراحة إىل إجراء رمسي للموافقة املستبقة، فإ

واملستوردة، مبا يف ذلك اإلشعار املسبق بالصادرات من املواد املستنفدة لألوزون عنصر أساسي لقدرة 
على البلدان  أيضاً وقال أحدهم إنه يتعني. املشروعهذه البلدان األخرية على مكافحة االجتار غري 

ا يف ذلك املعدات اليت حتتوي على مواد مستنفدة لألوزون، ودعا آخر إىل املصدرة أن تقيد الصادرات مب
 .إنه يتعني إدانة االجتار غري املشروع من جانب البلدان املستوردة والبلدان املصدرة

 عن القلق إزاء آفاق إجراء املوافقة املسبقة عن علم بعد عام األطرافحدى ممثلة إلوأعربت  - ٥٤
يسمح بتمويله يف وقت تكون فيه املوارد مطلوبة  ن املوارد قد تكون شحيحة مبا ال إىل أمشرية ٢٠١٠

وأشارت إىل إن املفتاح إىل القضاء . للتفاعل مع تزايد التجارة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
 احملاكمات على االجتار غري املشروع يكمن يف اإلنفاذ الفعال ملتطلبات الترخيص احمللية، واإلعالن عن
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وقالت وهي تسلط األضواء على النجاح الذي حتقق يف بلدها حيث قالت إنه قد مت القضاء . الناجحة
 ويف لتقاسم خرباا ثنائياً) وقد بدأت بالفعل( على االجتار غري املشروع، إن بالدها مستعدة تقريباً

املشتركة لبيانات الواردات وأشارت إىل فائدة إجراء املراجعات . اجتماعات الشبكات املواضيعية
، وأشارت إىل إن األطراف قد ١٧/١٦والصادرات مقابل البيانات اليت تقدمها األمانة مبقتضى املقرر 

ترغب يف أن تطلب ختصيص رموز مجركية خاصة ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من جانب 
 .ملواد األخرى املستنفدة لألوزونمنظمة اجلمارك العاملية كما فعلت يف السابق فيما يتعلق با

وأشار ممثل آخر إىل إنه يف حني حتقق تقدم كبري فيما يتعلق باالمتثال واإلنفاذ، مازال يتعني  - ٥٥
 للترخيص واحلصص حسب طلب بروتوكول مونتريال، وإنه على العديد من البلدان أن تنشئ نظاماً

وأشار إىل . الية الصادرة عن اجتماع األطرافمازال هناك الكثري الذي يتعني عمله لتنفيذ املقررات احل
إنه سيكون من السابق ألوانه االضطالع بأية أنشطة كبرية جديدة قبيل ضمان التنفيذ الكامل 

 .لاللتزامات احلالية

وقال العديد من املتحدثني إن تبادل املعلومات وتقاسم اخلربات على املستويني اإلقليمي ودون  - ٥٦
 ملكافحة االجتار غري املشروع مبا يف ذلك من خالل التعاون فيما بني مهمنين اإلقليمي يعتربان عنصري

ودعا أحد املمثلني إىل عقد اجتماع عاملي ملوظفي اجلمارك بشأن . الوحدات الوطنية املعنية باألوزون
املواد املستنفدة لألوزون، وأعرب عن شكره حلكومة السويد ملا تقدمه من دعم لالجتماعات العادية 

 .ني وحدات األوزون الوطنية املشاركة يف شبكة موظفي األوزون يف جنوب شرق آسيا وجنوب آسياب

ودعا العديد من املمثلني اآلخرين إىل بذل اجلهود لزيادة استخدام اخلربات املكتسبة يف إطار  - ٥٧
ازل واتفاقية االجتار االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى املعنية باالجتار غري املشروع مثل اتفاقية ب

كما قال ينبغي تقييم وتدعيم اإلطار . نقراضالأنواع النباتات واحليوانات الربية املعرضة لبالدويل 
املؤسسي الذي وضع مبقتضى الربوتوكول بشأن اإلنفاذ واالجتار غري املشروع، ودعا األمانة إىل إجراء 

 .الوطنية إىل تعزيزتقييم ألي مدى حتتاج السياسات التنظيمية واملالية 

وأعلن ممثل اجلماعة األوروبية إن منظمته سوف تقدم مشروع مقرر بشأن مكافحة االجتار  - ٥٨
 .غري املشروع إىل االجتماع القادم للفريق العامل املفتوح العضوية

وترد قائمة مفصلة بالقضايا اليت أثريت أثناء املناقشات بشأن هذا البند يف الفصل الرابع من  - ٥٩
 .ألول ذا التقريراملرفق ا

النهوض بتعاون وتنسيق بروتوكول مونتريال مع االتفاقات والعمليات البيئية األخرى   - تاسعاً
 املتعددة األطراف

لدى تقدمي هذا البند، سلط الرئيس املشارك األضواء على بعض اجلهود اليت بذلت يف السابق  - ٦٠
 األطراف األخرى مثل طلب األطراف من فريق لتشجيع التعاون مع عمليات االتفاقات البيئية املتعددة

التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وأمانة األوزون التنسيق مع اهليئات األخرى مبا يف ذلك منظمة 
 الدويل والفريق احلكومي الدويل املدينومنظمة الطريان اجلوية صاد العاملية لألرنظمة املاجلمارك العاملية و



UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/3 

14 

وأشار إىل إن هذه الطلبات املوجهة . جهزة األخرى يف إطار معاهدة تغري املناخاملعين بتغري املناخ أو األ
وعالوة . لألمانة أو هيئات الربوتوكول األخرى كانت حمددة بدرجة كبرية وحمددة بشدة يف طابعها

على ذلك، استشهد بالوثائق اليت تشري إىل إن دور األمانة، يف غياب تكليف حمدد من األطراف، كان 
 على تقدمي بعض  يتعلق بالتفاعل مع االتفاقات والعمليات البيئية األخرى املتعددة األطراف قاصراًفيما

وعلى ذلك، فإنه بدون توجيه من . تستطيع التكلم نيابة عن األطراف املعلومات الوثائقية ألن األمانة ال
ي إىل تعزيز التآزر خشية أن تستطيع األمانة أن تبدأ أية أنشطة تنسيقية أو تدابري قد تؤد األطراف ال

ويبدو إن أمانات االتفاقات البيئية . تفويض إجراءات بدون الشروع يفتنظر األطرف إىل ذلك على إنه 
ويعين ذلك إن القيام بتنسيق األعمال يقتضي أن توجه . املتعددة األطراف األخرى تواجه عقبات مماثلة
 . العمل معاًاألجهزة التنفيذية يف كال الصكني أماناا إىل

وقال الرئيس املشارك إن مثة عامل مقيد آخر أشارت إليه األمانة ويتمثل يف أعباء العمل اليت  - ٦١
تثقل كاهلها باإلضافة إىل كمية السفريات الضرورية اليت يضطر عدد حمدود من املوظفني القيام ا مما 

ومع ذلك فإنه حيث . طراف األخرىيقيد قدرا على رصد األنشطة يف االتفاقات البيئية املتعددة األ
وثيقة الصلة بربوتوكول مونتريال تناقش يف منتدى كان أحد األطراف يبلغ األمانة بأن هناك قضية 

آخر، كانت األمانة تبدأ عملية إلرسال رسالة بالربيد اإللكتروين تنبه مندويب بروتوكول مونتريال إىل 
وميكن أن تعزز هذه الرسالة . مندوم إىل هذا املنتدىهذه احلقيقة حىت ميكنهم مناقشة املسألة مع 

حتدثه مقرراا يف األماكن الذي التنسيق وتساعد يف متكني املنتديات األخرى من إدراك التأثري احملتمل 
 .األخرى

وساد توافق يف اآلراء، خالل مناقشة هذا البند، على أن جناح التعاون والتنسيق بني  - ٦٢
ك األخرى أمر مستصوب ألن استكشاف فرص التآزر وجتنب االزدواجية يف الربوتوكول والصكو

وعالوة على ذلك، فإن انتشار االتفاقات . األنشطة يعنيان أن املوارد تستخدم يف حتقيق تأثريها الكامل
وأشار . الدولية يف السنوات األخرية زاد من خماطر التداخل، وضاعف من شدة احلاجة إىل التنسيق

ني إىل إنه تتوافر بالفعل أمثلة على التعاون الناجح مثل مبادرة اجلمارك اخلضراء والدراسة بعض املمثل
املشتركة اليت اضطلع ا الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وفريق التكنولوجيا والتقييم 

ردام وقال آخرون إن العمل اجلاري اآلن لدمج بعض مكونات اتفاقيات بازل وروت. االقتصادي
كما أشري إىل ضرورة تقاسم جناح الربوتوكول . واستكهومل قد يصبح منوذجا مفيدا للتعاون يف املستقبل

 .والسيما فيما يتعلق ببناء القدرات ونقل التكنولوجيا، مع اآلخرين

 من تعزيز الروابط مع اتفاقية األمم املتحدة املنافعوساد اتفاق عام على إنه ستتحقق أفضل  - ٦٣
تغري املناخ وبروتوكول كيوتو واتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل، والنهج االستراتيجي اإلطارية ل

وأشار العديد من املمثلني إىل إن . إزاء اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، واالتفاقية الدولية لوقاية النبات
دمري املواد املستنفدة لألوزون االهتمام املشترك لربوتوكول مونتريال واتفاقية بازل وبروتوكول كيوتو بت

 غري إن أحد املمثلني حذر بأن من الضروري جتنب األنشطة املشتركة اليت ال. توفر الفرص لقيام التعاون
وقال آخر إن من . حتقق الكفاءة أو اليت تضعف القدرات الوطنية على تلبية التزامات الربوتوكول
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ية للربوتوكول، وعدم استخدام الصندوق املتعدد األطراف الضروري اإلبقاء على الترتيبات املالية احلال
وقال ممثل إنه يتعني إدراج العمل اجلاري لتعزيز برنامج . يف متويل أنشطة تقع خارج نطاق الربوتوكول

 .األمم املتحدة للبيئة الذي هو العمود البيئي لألمم املتحدة

األول على : اون والتآزر على مستوينيإدارة التعباإلمكان وأشار بعض املمثلني إىل إن  - ٦٤
مستوى التقييم بني األجهزة التقنية التابعة لالتفاقات والثاين بني األجهزة واملؤسسات التنفيذية املسؤولة 

غري إنه ثارت بعض اخلالفات بشأن الدور الذي يتعني أن تضطلع به األمانة يف تعزيز . عن التنفيذ
لى األمانة أن تسعى على حنو عاجل إىل تعزيز الروابط مع أمانات فقال بعض املمثلني إن ع. التعاون

الصكوك األخرى، ومنحها املوارد، والتفويض القانوين للقيام بذلك بصورة فعالة، وقال ممثل إن على 
، وأن تتصل باالتفاقيات ١٦/٣٤ضفاها عليها املقرر أاألمانة أن تدرك السلطات والتفويض اليت 

 . قضايا مشتركة بينهااألخرى حينما تنشأ

وقال ممثلون آخرون إن من الضروري أن يقتصر دور األمانة على رصد األنشطة يف إطار  - ٦٥
وذكر ممثل آخر إنه سيكون من املالئم، يف ظل هذه النظرة لألمور، أن تقوم . االتفاقيات األخرى

يات من خالل مواصلة توفري األمانة بتيسري تنسيق اخلرباء الوطنيني املسؤولني عن إدارة خمتلف االتفاق
لكترونية للبلدان عندما تناقش قضايا وثيقة الصلة بربوتوكول مونتريال يف املنتديات إلاإلخطارات ا

 فيما يتعلق بأنشطة األمانة يف هذا اال مشريين إىل إن األمر وكان بعض املمثلني أكثر حذراً. األخرى
وقال آخرون إن من . تنسيق وتوجيه اجلهود لتحقيقهيرجع إىل السلطات الوطنية يف اإلشراف على ال

املهم إن ال تضطلع األمانة بدور صنع السياسات وأكدوا ضرورة أالّ تطلق اخلطوات إىل تنسيق األنشطة 
وأشار . إالّ بناء على طلب األجهزة الرئاسية للمنظمات الدولية املعنية على أساس كل حالة على حدة

يد إدراج بند عن النظر يف املقررات ذات الصلة اليت تتخذها املنظمات آخر إىل إنه سيكون من املف
 .األخرى يف جداول أعمال اجتماعات األطراف

وترد قائمة منفصلة بالقضايا اليت أثريت أثناء مناقشة البند يف الفصل اخلامس من املرفق األول  - ٦٦
 .ذا التقرير

 ٢٠١٠مستقبل الصندوق املتعدد األطراف بعد عام   -عاشراً
 UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2لدى تقدمي هذا البند، أشار الرئيس املشارك إىل أن الوثيقة  - ٦٧

 حلالة الصندوق أبرز حقيقة إن الصندوق كان يهدف خالل السنوات العديدة تتضمن استعراضاً
ن حتقيق  م٥األخرية إىل املوافقة على مجيع املشاريع الالزمة لتمكني مجيع األطراف العاملة مبقتضى املادة 

 بالتخلص من مركبات الكربون الكلورية فلورية واهلالونات ورابع كلوريد الكربون ٢٠١٠هدف 
يف الوثيقة إىل إن اللجنة التنفيذية اعترفت خالل اجتماعها احلادي  أيضاً وأشري. ٢٠٠٨حبلول عام 

ن يعتقد إنه  مليون دوالر زيادة عما كا٦١واخلمسني بأن جتديد املوارد احلايل تضمن أكثر من 
 .٢٠١٠ضروري للتمكني من االمتثال بالتزامات الرقابة القادمة عام 
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 للتغيريات يف أعباء العمل، طلبت اللجنة التنفيذية وأشار الرئيس املشارك كذلك إىل إنه توقعاً - ٦٨
من اجتماع األطراف التاسع عشر النظر يف تغري صالحيات اللجنة لتمكينها من تعديل عدد مرات 

يوجد يف الربوتوكول أو  وعالوة على ذلك، فإنه يف حني ال. ا السنوية حسب مقتضى احلالاجتماعا
أي مقرر من املقررات ذات الصلة تفويض بأي مستقبل معني للصندوق املتعدد األطراف، فإن املادة 

  من الربوتوكول تنص على إنشاء صندوق متعدد األطراف لتمكني األطراف العاملة مبقتضى املادة١٠
 بعضها، مبا يف ذلك مانص  من الربوتوكول، واليت  طاء٢ هاء و٢ - ألف ٢ من االمتثال للمواد ٥

مواعيد على بكلوروفورم امليثيل وبروميد امليثيل ومركبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية منها يتعلق 
 تقصرجيهية احلالية للصندوق املتعدد األطراف  املبادئ التوأن لوحظ وأخرياً. ٢٠١٠تتجاوز عام 

يوجد أي  املدفوعات على حتويل املرافق عن استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إالّ إنه ال
 .عائق قانوين لتغيري تلك املبادئ التوجيهية

لصندوق وخالل املناقشات اليت أعقبت ذلك، أمجع املمثلون الذين حتدثوا على اإلعالن بأن ا - ٦٩
 اًفيما حتقق من جناح لربوتوكول مونتريال حىت اآلن وإنه يشكل عنصرفعالة املتعدد األطراف كان أداة 

كما ساد توافق يف اآلراء .  على االمتثال بالتزاماا مبقتضى الربوتوكول٥ يف قدرة أطراف املادة اًأساسي
وذكر معظم املتحدثني إن من . على أنه سيكون هناك دور مستمر للصندوق لعدة سنوات قادمة

الضروري أن يتوافق دور الصندوق وحجم جتديد موارده مع نطاق املهام املتبقية اليت يتعني حتقيقها يف 
 استطردوا للقول إن التحديات اليت تواجههم ٥ من أطراف املادة غري إن كثرياً. إطار الربوتوكول

وقالوا إن هذا أمر تقتضيه . ده بسخاءسوف تزيد وسوف تتطلب تعزيز الصندوق وجتديد موار
 وخاصة فيما يتعلق بالتخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إالّ ٥التزامات أطراف املادة 

احلاجة إىل رصد طبقة األوزون وإبالغ بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون، وتنفيذ  أيضاً إنه يتضمن
نفدة لألوزون واالحتراس من االجتار غري املشروع، والتخلص من وإدارة نظم الترخيص باملواد املست

قبل  كلوروفورم امليثيل وبروميد امليثيل ورمبا التخلص من استخدامات احلجر الصحي ومعاجلات ما
 .الشحن إذا ما أصبحت هذه االستخدامات ختضع للرقابة

 يف النظم  حيوياًباًوأشار متحدثون آخرون إىل إن وحدات األوزون الوطنية قد أصبحت جان - ٧٠
، وقالوا إا يف حاجة إىل دعم تقين ٥الوطنية للرقابة على املواد املستنفدة لألوزون يف أطراف املادة 

إىل إن هناك تدابري األطراف حدى ممثلة إلوأشارت . ومايل من الصندوق املتعدد األطراف مبرور السنني
 يف نطاق الربوتوكول يف الوقت احلاضر مثل إدارة مصارف املواد تتوافر هامة يتعني اختاذها حيث إا ال

 من التعامل ٥وأشارت إىل إن احلاجة ستظل قائمة للصندوق لتمكني أطراف املادة . املستنفدة لألوزون
  .مع هذه التدابري

نهض احلاجة الدراسة اليت أجرا أملانيا للمبالغ الطائلة اليت ستاملتحدثني واستذكر العديد من  - ٧١
قاله  إليها للتخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف الصني، وأشار أحد املمثلني وردد ما

ميكن حتديد دور الصندوق املتعدد األطراف إىل أن يبت األطراف  العديد من املمثلني اآلخرين، إنه ال
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 باجلدول الزمين للتخلص من يف خمتلف االقتراحات اليت طرحت لتعديل الربوتوكول فيما يتعلق
 .مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

وأعاد أحد املتحدين تكرار الفكرة القائلة بأن دور الصندوق املتعدد األطراف سوف حيدده  - ٧٢
غري إنه حذر من إنه مادام سيظل هناك عمل يتعني االضطالع . العمل املتوقع منه يف إطار الربوتوكول

داعي  تكبده جوانب قصور الخشية اف أن تتأىن يف إجراء التغيريات يف الصندوق به، يتعني على األطر
هلا من خالل خسارة اخلربات احليوية واملكتسبة جبهد بالغ وتكبيده تكاليف معامالت اليت تترافق مع 

ة وتساءل كذلك عما إن مل يكن من املنطق، يف عصر يتزايد فيه التآزر بني االتفاقات البيئي. أي تغيري
للتدابري ذات الصلة يف متويل أنشطة مع آليات أخرى بالعمل  األطراف، تكليف الصندوق ةاملتعدد

وعلى أن يركز وأيد آخرون فكرة احملافظة على خربات الصندوق وموظفيه . بالربوتوكول مثل التدمري
منصباً  دائماًجيب أن يظل للصندوق الرئيسي تركيز الإن آخرين قالوا  ى إالّ إنالبيئية األخرعلى القضايا 

وأكد أحد املمثلني إن من الضروري أن يكون لكل اتفاق بيئي متعدد . على محاية طبقة األوزون
 آخر أشار إىل إن اخلربات اليت استحدثت داخل الصندوق الًغري إن ممث. األطراف اآللية املالية اخلاصة به

 عن اجلهد الذي يبذل حلماية البيئة بصورة تتسم بالكفاءة ينبغي معها أن تضيع بعيداً قيمة بدرجة ال
نافذة جديدة يف الصندوق لالستفادة من ذلك، رمبا لتمويل لفتح والفعالية وقال إنه ينبغي إيالء اهتمام 

 .هج االستراتيجي إزاء اإلدارة الدولية لألهداف اإلمنائية لأللفيةتنفيذ الن

وحث ممثل آخر، يؤيده يف ذلك العديد من املمثلني اآلخرين، على اختاذ جانب احلرص لدى  - ٧٣
النظر يف إمكانية االستعاضة عن الصندوق املتعدد األطراف مبرفق البيئة العاملية كآلية مالية للربوتوكول 

ا جوانب القصور البريوقراطية يف املرفق واليت أدت إىل تأخري بدء مشروع يف بلده ملدة مرددا ما قال إ
 بطريقة  بلدا١٤٠ًوقال إن الصندوق يتسم بالطابع املهين الرفيع وإنه ساعد أكثر من . ثالث سنوات

 .حسنة التوقيت وتتسم باحلرفية

ة التنفيذية للصندوق املتعدد وعلق العديد من املشاركني على االقتراح الذي طرحته اللجن - ٧٤
ووافق أحد . عقد اجتماعاا لكي تأخذ يف االعتبار أعباء العملوترية األطراف مبنحها املرونة يف 

وعارض ممثل إجراء .  من ثالث مرات بدالًاملمثلني على ضرورة السماح هلا بعقد اجتماعني سنوياً
 .د من املعلومات عن أسباب احلاجة إىل هذا التغيريتغيري، وقال آخر إن األطراف يف حاجة إىل مزي

 قائمة مفصلة بالقضايا اليت أثريت أثناء مناقشة هذا البند يف الفصل السادس يف املرفق وترد - ٧٥
 .األول ذا التقرير
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املؤسسية ذات الصلة بربوتوكول مونتريال مبا يف ذلك تلك املتعلقة االدارية وقضايا ال  -حادي عشر
 ألطراف، وأفرقة التقييم وجلنة التنفيذ واألمانةباجتماع ا

  عرض القضايا الرئيسية-ألف

 UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2لدى تقدمي هذا البند، أشار الرئيس املشارك إىل إن الوثيقة  - ٧٦
 لقضايا اإلدارة ذات الصلة باجتماعات األطراف وعملية التقييم واجتماعات جلنة تتضمن استعراضاً
ومضى الرئيس املشارك إىل تقدمي عرض للقضايا اليت أثريت فيما يتعلق باآلليات . مانةالتنفيذ وتشغيل األ

 .املؤسسية الرئيسية للربوتوكول

 اجتماع األطراف  -١

استذكر الرئيس املشارك إنه يف حني أن الربوتوكول ذاته مل ينص على ضرورة أن جيتمع  - ٧٧
 إىل عقد االجتماعات العادية ألطراف تشري حالياً، فإن النظام الداخلي الجتماعات اعامكل األطراف 

وعالوة على ذلك، فإن األطراف أقاموا هيكل أساسي كبري من املقررات حول . لألطراف مرة كل عام
فكرة االجتماعات السنوية مبا يف ذلك تلك اليت تعاجل مسألة اإلعفاءات من التزامات التخلص من املواد 

يتصل بذلك من تقارير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وفترة تويل  املستنفدة لألوزون وما
وعلى ذلك فإنه سيتعني إجراء تغيريات يف تلك املقررات وغريها من املقررات . املناصب وامليزانيات

 .األخرى احملتملة يف حالة إجراء أية تغيريات يف الدورة السنوية الجتماعات األطراف

رك إىل إنه إذا ترك لألمانة مسألة وضع الصيغة النهائية لتقارير الفريق وأشار الرئيس املشا - ٧٨
يف ختفيضاً يوم واحد مما حيقق باالجتماعات مدة ، كمسألة عامة، تقصري ميكنالعامل املفتوح العضوية، 

ررت األطراف ضغط وعالوة على ذلك، إذا ق. دوالر ٥٠ ٠٠٠و ٤٠ ٠٠٠التكاليف يتراوح بني 
سنوي يتراوح بني توفري ميكن حتقيق ، ،يف اجتماع واحد لألطرافاملقررة خالل العام مجيع املداوالت 

 .دوالر ٥٠٠ ٠٠٠و ٤٠٠ ٠٠٠

 فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  - ٢

انينات القرن استذكر الرئيس املشارك إن عملية التقييم وضعت يف منتصف إىل أواخر مث - ٧٩
املاضي عندما كانت املستحدثات العلمية والتكنولوجيا حتدث بوترية شديدة السرعة، وكان االستهالك 

 مليون طن بداالت استنفاد األوزون، وكانت ١,٧السنوي من املواد املستنفدة لألوزون يف حدود 
إن االستهالك املرجح بداالت وعلى سبيل املقارنة، ف. ذه املوادهلستخدامات االهناك طائفة واسعة من 

وكان .  يف املائة، وأصبحت االستخدامات املتبقية حمدودة للغاية٩٥استنفاد األوزون يظهر ختلصا بنحو 
هناك، خالل السنوات األخرية، اخنفاض يف عدد اخلرباء يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي من 

 ذلك عن عمليات التقاعد أو املقررات اليت اختذا وقد نشأ. الذين يتمتعون خبربات تارخيية كبرية
الشركات بالتوقف عن تقدمي مدفوعات للمشاركة، وزيادة التركيز على ضمان إدراج خرباء من 
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 من ، وزيادة االعتماد على ردود الفريق على االستفسارات بدال٥ًاألطراف العاملة مبقتضى املادة 
 .يةاالعتماد على التقارير املرحلية السنو

إنه على الرغم من أن الفريق يكتسي أمهية جوهرية وميثل قيمة  أيضاً واستذكر الرئيس املشارك - ٨٠
يقرب من  ماإىل  ١٩٩٦ دوالر يف عام ٤٠٠ ٠٠٠غىن عنها، فإن تكاليفه ارتفعت من  مقابل املال ال

 على ذلك، فإن وعالوة. ٢٠٠٧يوجد فيها تقييم مثل عام  دوالر يف السنة العادية اليت ال ٦٠٠ ٠٠٠
 وتنظيم ٥املادة بأعضاء األطراف العاملة  يف املائة من جمموع امليزانية السنوية، يغطي تكاليف سفر ٧٥

). يف املائة منها للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل ٣٢خصص (اجتماعات جلان اخليارات التقنية 
يق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ذاته، وأنفقت  يف املائة من امليزانية لفر٢٣يقرب من  وخصص ما

 .قيمة االثنني يف املائة الباقية على الوثائق

 جلنة التنفيذ  - ٣

استذكر الرئيس املشارك إن عمل جلنة التنفيذ قد اتسع بدرجة كبرية خالل العقد املاضي، وإن  - ٨١
 إىل مخسة أيام، وتتجاوز أعباء العمل قد تزايدت مما يقرب من يوم واحد من االجتماعات سنوياً

الوثائق ذات الصلة اآلن الصفحات من املواد املترمجة الالزمة الجتماعات الفريق العامل املفتوح 
وأشار السجل . ١٩٩٩العضوية، وزادت التكاليف ذات الصلة إىل ثالثة أمثال ما كانت عليه يف 

 مباشرة، وإن أعباء العمل ٢٠١٠التارخيي إىل احتمال حدوث زيادة أخرى يف عمل اللجنة بعد عام 
 .٢٠١٢ سوف تتناقص على األرجح بعد عام

 أمانة األوزون  -٤

استذكر الرئيس املشارك إن موظفي األمانة املهنيني الثمانية يضطلعون بالعمل لألطراف يف  - ٨٢
 سنوية وحتصل األمانة على خمصصات.  عن جلنة التنفيذكل من اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال فضالً

 يف املائة منها يف خدمة االجتماعات ٥٦دوالر يستخدم أكثر من  ٤ ٥٠٠ ٠٠٠من امليزانية قدرها 
 يف املائة من امليزانية للمرتبات، ٢٩، وخصص ٥املادة األطراف العاملة بسفريات املشاركني من و(

ار وخدمات الربيد  يف املائة يف مصروفات التشغيل مثل اإلجي١٥واستخدمت النسبة املتبقية البالغة 
دوالر فقط أو أقل هي اليت تستخدم يف تعيني اخلرباء  ٣٠ ٠٠٠وتبني حقيقة إن . واالتصاالت

على  و.، مع بعض االستثناءات احملددة داخلياًاالستشاريني إن أمانة األوزون، تنتج مجيع عملها تقريباً
يري يف أعباء العمل نتيجة للمقررات املستقبلية اليت وعلى افتراض إنه لن حيدث أي تغضوء ما تقدم 

 .٢٠١٢ - ٢٠١٠ألمانة أن ختفض ميزانيتها السنوية خالل الفترة الزمنية لتصدر عن األطراف، ميكن 

 املناقشات  -باء

لدى مناقشة هذا البند، أشاد العديد من املمثلني مبؤسسات الربوتوكول اليت قالوا إا  - ٨٣
ويف نفس الوقت، أكد معظم املتحدثني إن مثة . اح الربتوكول حىت اآلناضطلعت بدور رئيسي يف جن

حاجة إىل أن يستجيب هيكل وحجم مؤسسات الربوتوكول للتحديات اليت تواجه األطراف واليت 



UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/3 

20 

ودعا العديد من املمثلني، وهذه الشواغل يف ذهنهم، إىل . ٢٠١٠بعد  يتوقع أن تتغري يف سنوات ما
 مبا يف ذلك احتمال خفض ٢٠١٠تعني إجراؤها بعد عام يريات املؤسسية اليت سإجراء تقييم فوري للتغي

وحذر أحد املمثلني بأنه إذا مل يتخذ اجتماع . حجم بعض األجهزة وعدد االجتماعات اليت تفقد سنوياً
 .األطراف هذه اخلطوات فإن القرار ميكن أن يتخذ بواسطة أجهزة أخرى خارج الربوتوكول

إنه  البعض قال على احلاجة إىل اختاذ ج حذر إزاء التغيري املؤسسي، ووشدد أحد املمثلني - ٨٤
 بالنظر ٢٠١٠عدم إجراء أي تغيري يف الترتيبات املؤسسية واخلاصة باالجتماعات احلالية حىت عام ينبغي 

عض املتحدثني إىل أن تغيري جمال وأشار ب. العمل بعد ذلكعدم اليقني من حجم إىل جناحها حىت اآلن و
يف أعباء العمل الذي مت حتقيقه تكون حبجم التخفيض  قد ةجديدخيلق أعباء تركيز الربوتوكول ميكن أن 

ولذا فإن من الضروري حتديد املهام اليت سيواجهها الربوتوكول قبل السعي إىل . يف ااالت األخرى
 .ملؤسسيةتقييم االحتياجات ا

وأعرب عن طائفة من اآلراء بشأن العديد من االقتراحات احملددة إلجراء تغيريات يف  - ٨٥
وأعرب بعض املمثلني عن تأييدهم إلدراج عمل الفريق العامل املفتوح . املؤسسات وأساليب العمل

العضوية يف العمل اخلاص باجتماع األطراف، وخفض عدد اجتماعات األطراف على أساس أن 
غري أن آخرين أشاروا إىل إن تقسيم العمل بني . اقيات األخرى تعمل بفعالية على هذا األساساالتف

 يف فعالية األخري، وإنه ينبغي  أساسياًالفريق العامل مفتوح العضوية واجتماع األطراف كان عنصراً
 رقابة النظر إىل خفض وترية اجتماعات األطراف يف ضوء أعباء عمل جلنة التنفيذ وفرض جوانب

 .جديدة

وبأسلوب مماثل، فإنه يف حني أوصى بعض املمثلني خبفض عدد اجتماعات فريق التكنولوجيا  - ٨٦
لكترونية، أشار آخرون إىل أن إلوالتقييم االقتصادي، وإجراء تلك االجتماعات باستخدام الوسائل ا

لية تعين أن االعتماد على قيود التكنولوجيا احلا يف جناح الربوتوكول وإن  أساسياًالفريق كان عنصراً
إجراء باملتعلقة وتتضمن االقتراحات األخرى . نواتج الفريقبلكترونية ميكن أن يضر إلاالتصاالت ا

 أجهزة قيام و،للربوتوكولمتجدد برنامج عمل  ، اعتمادتغيريات يف أسلوب عمل الربوتوكول
التقارير من البلدان اليت تقدمي راء تغيريات يف متطلبات ، وإجمخسيةخطط عمل بوضع الربوتوكول 

 .احلوار يف املستقبل أنه قد عفا عليها الزمن وعقد املزيد من جلسات يرؤ

وساد اتفاق عام على ضرورة تزويد مؤسسات الربوتوكول، مهما كان الشكل الذي ستتخذه  - ٨٧
ار العديد من املمثلني إىل إن هناك مربرات قوية لزيادة وأش. باملوارد الكافية للوفاء باملهام املوكلة إليها

املوارد املتاحة للجنة التنفيذ بالنظر إىل أعباء العمل احلالية، والزيادات املتوقعة فيها خالل السنوات حىت 
وكان هناك تأييد عام لإلبقاء على عمليات التقييم العلمي والتحليلي اليت دعمت العمل . ٢٠١٢

 .وتوكولمبقتضى الرب

 وترد قائمة مفصلة بالقضايا اليت أثريت أثناء مناقشة هذا البند يف الفصل السابع من املرفق  - ٨٨
 .األول ذا التقرير
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 املرفق األول
 للقضايا اليت نشأت عن احلوارمفصل موجز 

 لإعما، يرد فيما يلي موجز للقضايا الرئيسية الناشئة عن ١٨/٣٦ من املقرر ٦للفقرة  - ١
لبنود جدول األعمال الواردة يف  وفقاً وقد مجعت القضايا معا. ملشاركني خالل احلوارتدخالت ا

 )UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2املرفق األول بالوثيقة (املشروح جدول األعمال 

ذات الصلة بالتقييم العلمي حلالة طبقة املستقبلية التحديات :  من جدول األعمال٥البند   :أوال
 ا ورصدهااألوزون وحتليله

أدىل املشاركون باملالحظات التالية أثناء مناقشام للتحديات املستقبلية ذات الصلة بالتقييم  - ٢
 :العلمي حلالة طبقة األوزون وحتليلها ورصدها

مثة حاجة إىل نظام رصد كبري قادر على تسليم البيانات العامة مثل املواد املستنفدة   )أ (
تراتسفري ومستويات األشعة فوق البنفسجية على املستوى لألوزون على مستوى الغالف اجلوي واالس

 ضي يف الوقت احلاضر ويف املستقبل؛األر

مثة حاجة إىل حتسني القدرات التحليلية لتتبع الغازات من املصادر ذات الصلة   )ب (
در ، ولتحديد مصالستراتوسفريباألوزون واملناخ وبارمترات لرصد وتتبع التثبيت وانتعاش أوزون ا

التغيريات يف اإلشعاع اليت تؤدي إىل إحداث تغيريات يف مالمح األوزون والستخالص سجل عاملي 
 ؛لألشعة فوق البنفسجية على مستوى األرض

مثة حاجة إىل ضمان التمويل الثابت الطويل األجل لشبكة املراقبة العاملية اليت تتعرض   )ج (
 ؛ للمخاطر نتيجة لنقص التمويلحالياً

 الصادر عن مؤمتر ٧/١٢ للمقرر ار يف البحث عن التمويل إعماالًينبغي االستمر  )د (
 ؛األطراف يف اتفاقية فيينا بشأن محاية طبقة األوزون

 إىل االجتماع التاسع عشر يهدف إىل تعبئة من املستحسن أن تقدم األمانة اقتراحاً  )ه(
 ؛املوارد الالزمة للرصد

 الصادر عن مؤمتر ٧/١٢قرر مثة حاجة للنظر يف تعبئة األموال خارج سياق امل  )و (
 ؛األطراف يف اتفاقية فيينا ومن خالل االشتراكات املقدرة أو رمبا من خالل الصندوق املتعدد األطراف

ينبغي حث األطراف على مواصلة دعم أعضاء أفرقة التقييم وأن حتافظ أو تعزز من   )ز (
 ؛جهودها الوطنية املعنية بالرصد

 من االعتماد فقط على املسامهات سسي بدالًلنظر يف توفري متويل مؤلمثة حاجة   )ح (
الوطنية أو من الشركات اخلاصة للمحافظة على املستوى األدىن من اخلربة يف األفرقة اليت سوف حيتاج 

 ؛إليها يف املستقبل
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ينبغي للمشاركني يف احلوار إعطاء إشارة واضحة على أمهية احملافظة على شبكة   )ط (
 ؛ات املطلوبة لتقييم حالة طبقة األوزونرصد كبرية قادرة على تسليم البيان

 ونظم الرصد احلالية مبساعدة املنظمة العاملية لألرصاد القائمني بالرصدينبغي استمرار   )ي (
 ؛اجلوية لضمان أن تعطي أجهزة الرصد القياسات الصحيحة

 ات مقررات األطراف يف الربوتوكول؛ينبغي إجراء الرصد لتحديد تأثري  )ك (

 تغري املناخ ومحاية طبقة األوزون؛ورصد العالقة بني مثة حاجة لتحسني الفهم   )ل (

هناك حاجة لتحسن الفهم بالتأثريات اليت قد تكون الرتفاع درجات حرارة األرض   )م (
 على انتعاش طبقة األوزون؛

يف البقاء ينبغي ختصيص املزيد من املوارد لفهم دور املواد املستنفدة لألوزون قصرية   )ن (
 ستنفاد األوزون؛ وتأثرياا على االغالف اجلوي

ينبغي التفريق بني الرصد الذي أجرى يف إطار اتفاقية فيينا، والتقييم واالستعراض   )س (
 مت يف إطار بروتوكول مونتريال؛الذي 

على قدرات قوية للتقييم العلمي لتمكني األطراف من احملافظة بصورة مدروسة ينبغي   )ع (
 ؛طابع معقدبري منها الكثيتسم معاجلة القضايا املتبقية واليت 

 قوية بني اخلربة العلمية والرصد العلمي يف إطار اقامة صالتقد حيتاج األمر إىل   )ف (
 ملعاجلة بعض القضايا أو يف االتفاقيات الدولية/بروتوكول مونتريال وذلك القائم يف الكيانات األخرى و

 مثل املناخ؛

 وصانعي السياسات؛لعلمية يتعني توثيق التعاون بني الدوائر ا  )ص (

 املستنفدة لألوزون؛ينبغي تعزيز عمليات رصد بعض املواد األقل   )ق (

ينبغي لألمانة أن تستخدم موقعها على الويب يف اإلعالن عن طلب خرباء علميني   )ر (
 من أجل حتقيق قدر أكرب من التعادل يف التمثيل من بني ٥سيما على طلب اخلرباء من بلدان املادة  وال

  ذه املادة يف األفرقة العلمية؛ وتلك غري العاملة٥ العاملة مبقتضى املادة البلدان

املبادرات القادمة من اجلماعة األوروبية يف جمال رصد البيئة والسيما دعم االتفاقات   )ش (
 .بيئية العاملية، جديرة باملالحظةال
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بون اهليدروكلورية التحديات يف التخلص من مركبات الكر:  من جدول األعمال٦البند   -ثانياً
 فلورية

أدىل املشاركون باملالحظات التالية أثناء مناقشة التحديات اليت تواجه عملية التخلص من  - ٣
 :الكربون اهليدروكلورية فلوريةمركبات 

 من ٥يتعني توفري املساعدات التقنية واملالية لتمكني األطراف العاملة مبقتضى املادة   )أ (
 ؛بون اهليدروكلورية فلوريةاإلسراع بالتخلص من مركبات الكر

ينبغي إعادة النظر يف مقررات اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف اخلاصة   )ب (
 ات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛باحلد من متويل عمليات متويل مركب

 باحلد من متويل القدرات املقامة ١٧/١٧ينبغي عدم تطبيق مقرر اللجنة التنفيذية رقم   )ج (
 على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بل يقتصر على مركبات الكربون ١٩٩٥يوليه /بعد متوز
 الفلورية واهلالونات؛الكلورية 

اليت حتولت إىل استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية املنشآت ينبغي مساعدة   )د (
 ركبات؛ عن استخدام هذه املفلورية مبساعدة الصندوق لكي تقوم بالتمويل الثاين

مثة حاجة إىل النظر إىل التأثريات االقتصادية الكبرية للتحول عن مركبات الكربون   )ه(
ربون اهليدروكلورية فلورية إىل البدائل اليت ختضع للرباءات واليت أكثر تكلفة من مركبات الك

 اهليدروكلورية فلورية؛

مية النظيفة لتدمري يتعني معاجلة القضية املتعلقة بالتعويض الذي تقدمه آلية التن  )و (
 ٢٢-عن إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  الناشئة ٢٣-مركبات الكربون اهليدروفلورية 

مع جملس إدارة اآللية، وينبغي أن يعاجل عمل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن تأثريات اآللية، 
 م املتحدة اإلطارية لتغري املناخ؛األم األطراف يف اتفاقية القضايا اليت أثارا مؤخراً

ة النظيفة مثة حاجة إىل النظر إىل مجيع احلقائق املتعلقة بالتعويض املقدم من آلية التنمي  )ز (
 قبل اخلروج باستنتاجات؛

ينبغي ألية جداول زمنية جديدة خاصة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية أن   )ح (
 وموعد قطع؛راج خطوات وسيطة تضع خط أساس واقعي للتحكم يف النمو وإد

مثة حاجة إىل النظر يف مدى استصواب السماح باإلعفاءات من أي ختلص متفق   )ط (
 الكربون اهليدروكلورية فلورية؛عليه من مركبات 

مثة حاجة إىل اتفاق على جمموعة واحدة من املقترحات لتعديل اجلداول الزمنية   )ي (
 من مجيع املقترحات الستة، وينبغي يف هذا ة بدالًللتخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوري

 ن االنعكاسات البيئية واإلمنائية؛السياق إسناد االهتمام لكل م
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هناك حاجة لدراسة جتربة التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف   )ك (
 املتقدمة؛البلدان 

ة غري مركبات مثة حاجة للنظر يف بدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلوري  )ل (
 إمكانيات عالية لإلحترار العاملي؛الكربون اهليدروفلورية اليت تنطوي على 

ينبغي تقييم التأثريات البيئية لبدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وينبغي   )م (
 مواد التربيد الطبيعية؛دراسة 

حتولت إىل استخدام مثة حاجة إىل البدائل الكاملة أو توفري ضمانات للصناعة بأا إذا   )ن (
 لن يطلب منها مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مث بعد ذلك مركبات الكربون اهليدروفلورية

 التمويل مرة ثالثة؛

 الوقت الكايف لوضع نظام وتشريع ٥ينبغي منح األطراف العاملة مبقتضى املادة   )س (
 ة فلورية؛اهليدروكلوريلإلدارة وتوفري التوعية ملعاجلة مركبات الكربون 

يف حني أن هناك حاجة إىل النظر إىل كل من املنافع اليت تعود على األوزون واملناخ   )ع (
من معاجلة مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ينبغي توجيه التركيز األكرب إىل املنافع اليت تعود 

 إن ذلك هو هدف بروتوكول مونتريال؛على األوزون حيث 

اسات البيئية الكاملة ودراسة التأثريات السلبية للمبدأ الذي مثة حاجة إىل فهم االنعك  )ف (
  لفترة أطول؛١٢٣-وضعه الربوتوكول بإتاحة استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

 . وضع خطط عمل واضحة قبل ختصيص التمويل هلما٥يتعني على أطراف املادة   )ص (

ات الرئيسية املستقبلية ذات الصلة بالتوسع يف حتديات السياس:  من جدول األعمال٧البند   - ثالثاً
ات الكربون أو التخلص املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون غري مركب/اإلدارة والرقابة و

 اهليدروكلورية فلورية
أدىل املشاركون باملالحظات التالية أثناء مناقشام لتحديات السياسات الرئيسية املستقبلية  - ٤

أو التخلص املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون غري مركبات /اإلدارة والرقابة وذات الصلة بالتوسع يف 
 .الكربون اهليدروكلورية فلورية

رمبا تكون هناك حاجة إىل وضع حد أقصى مث التخلص من إعفاءات استخدامات   )أ (
ه ماقبل الشحن وقد يؤدي وضع حد أقصى هلذومعاجلات بروميد امليثيل يف احلجر الصحي 
  بدائل؛االستخدامات إىل حشد اجلهود إلجياد

ماقبل الشحن ليس بعد هدفا ومعاجلات التخلص من استخدامات احلجر الصحي   )ب (
 للربوتوكول؛من األهداف طويلة األجل 
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ما قبل الشحن على احلاالت اليت ومعاجلات ينبغي قصر استخدامات احلجر الصحي   )ج (
ني إقامة تعاون مع شركاء التجارة واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات إلجياد اليوجد هلا أية بدائل ويتع

 ن الناحيتني االقتصادية والبيئية؛بدائل سليمة مناسبة م

ما قبل الشحن ضرورية للمحافظة على ومعاجلات قد تكون إعفاءات احلجر الصحي   )د (
 ؛الدعم الواعي للتخلص من بروميد امليثيل

 للحد من أعداد اإلعفاءات لالستخدامات احلرجة نظر يف تدابري أكثر تشدداًينبغي ال  )ه(
 ؛ لالخنفاضاتإذا مل يستمر االجتاه احلايل

يتعني أن تعاجل مجيع األطراف إعفاءات االستخدامات احلرجة بطريقة مماثلة وضمان   )و (
 ؛زوناتااللتزام الصارم مبتطلبات الربوتوكول مبا يف ذلك املتطلبات املتعلقة باملخ

مثة حاجة إىل فهم مدى استخدام املواد املستنفدة لألوزون يف تطبيقات عوامل   )ز (
 ؛يتصل ا من انبعاثات وتأثريها على طبقة األوزون التصنيع وما

إن إدارة املواد املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك التعامل مع االنبعاثات والتدمري، خيرج   )ح (
 خبربات ضئيلة نسبيا، وقد تتطلب معاجلة هذه القضايا يف إطار  إالّفيهيتمتعون  باألطراف يف جمال ال

 ؛الربوتوكول وضع إطار قانوين جديد ومنط جديد من الرصد والتدقيق املعزز

يبدو إن التعريف احلايل لالستهالك يف إطار الربوتوكول، والذي ميكن للبلدان يف   )ط (
يتسق مع رغبة األطراف يف  ة جديدة، الإطاره احلصول على القروض لتمكينها من إنتاج مواد كيميائي

 من املواد املستنفدة لألوزون؛التخلص 

ت اليت مثة حاجة إىل النظر يف السالمة الطويلة األجل لوضع حدودا عالية لإلعفاءا  )ي (
 ميكن حتديدها يف املستقبل؛

 ة االنبعاثات على املستوى الوطين؛ينبغي أن تدرس األطراف تكنولوجيات مكافح  )ك (

 أية متطلبات قانونية ملعاجلة املصارف، فإن حجم توجد حالياً اليف حني إنه   )ل (
وميكن أن . تستطيع تاليف العمل يف هذا اال املصارف واالنبعاثات الصادرة منها تعين إن األطراف ال

 صوص فوائد للمناخ وطبقة األوزون؛حتقق اإلجراءات يف هذا اخل

ة واإلدارية للخيارات املطروحة ملعاجلة مثة حاجة للنظر يف السالمة االقتصادية والتقني  )م (
 لدعم أية مقررات تتخذ؛املصارف، ويتعني إجراء قدر كبري من التحليالت 

ينبغي لألطراف انتظار نتائج الدراسة املعنية بالتدمري اليت جيريها الصندوق املتعدد   )ن (
 معاجلة املصارف؛ يف ة التحرك قدماًاألطراف يف الوقت احلاضر قبل اختاذ أية مقررات بشأن كيفي

إىل النظر يف احتمال حاجة بعض البلدان لتدمري كميات صغرية  أيضاً هناك حاجة  )س (
 وزون امللوثة يف املستقبل القريب؛من املواد املستنفدة لألوزون واملواد املستنفدة لأل



UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/3 

26 

يتعني أن يتم أي عمل بشأن تدمري املصارف بالتعاون مع املنتديات الدولية األخرى   )ع (
 بقدر أكرب من اخلربة ولديها أعمال أكرب متوقعة يف هذا اال، وقد ميكن أن تتفق هذه اليت تتمتع

 املستنفدة لألوزون يف خطط عملها؛املنتديات على إدراج املواد 

 من القيام ٥ينبغي للصندوق املتعدد األطراف أن يوفر التمويل لتمكني أطراف املادة   )ف (
 بعمليات التدمري؛

ظيم استخدام عمليات االنتعاش وإعادة التدوير يف معاجلة مثة حاجة للنظر يف تع  )ص (
املصارف للتمكني من استمرار استخدام املعدات املتوافرة حىت اية عمرها املقيد ومن مث جتنب احلاجة 

 إنتاج جديد؛إىل 

 طط عمل مالئمة قبل تدمري املصارف؛ينبغي لألطراف وضع خ  )ق (

ول األنظار عن التزامات الربوتوكول حي ينبغي ألي تركيز جديد على املصارف أن ال  )ر (
 اإلنتاج واالستهالك؛الرئيسية املتعلقة بالقضاء على 

 منح ربطمثة حاجة للنظر يف استحداث حافز على معاجلة املصارف من خالل   )ش (
 اد املستنفدة لألوزون من املصارف؛اإلعفاءات بتدمري كمية من املو

 لضمان اإلدارة املالئمة ملصارف مثة حاجة للعمل داخل الربوتوكول إلجياد السبل  )ت (
اهلالونات حىت ميكن استخدامها يف تلبية االحتياجات العاملية واإلقليمية، وميكن يف هذا السياق أن 

للتخفيف من االختالالت يطلب من جلنة اخليارات التقنية للهالونات وضع وتقدمي خطة تصمم 
 اإلقليمية؛

 ئل اهلالونات؛من العمل لتحديد بداويتعني القيام مبزيد   )ث (

هناك حاجة للنظر يف الشواغل املتعلقة باإلنتاج الدفعة الواحدة مبا يف ذلك القضايا   )خ (
ذات الصلة بتكاليف التخزين، وصعوبة التنبؤ على وجه الدقة باالحتياجات الطويلة األجل واحتمال أن 

 .ة املرضىيؤدي إنتاج كميات شديدة الصغر من مركبات الكربون الفلورية إىل اإلضرار بصح

واملكافحة فيما يتعلق اإلنفاذ تعزيز االمتثال واحملافظة على :  من جدول األعمال٨البند    رابعاً
 ٢٠١٠باالجتار غري املشروع بعد عام 

أدىل املشاركون باملالحظات التالية أثناء مناقشتهم بشأن تعزيز االمتثال واحملافظة على  - ٥
 :٢٠١٠االجتار غري املشروع بعد عام اإلنفاذ واملكافحة فيما يتعلق ب

ب املشترك أو إنشاء ينبغي تعزيز التعاون بني موظفي اجلمارك رمبا من خالل التدري  )أ (
 شبكات مجركية؛

  املهم مواصلة جهود بناء القدرات؛سوف يكون من  )ب (

 ف؛ غري املشروع فيما بني األطرابشأن االجتارواخلربات ينبغي تعزيز تبادل املعلومات   )ج (



UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/3 

27 

 الدويلاالجتار سيكون من املفيد دراسة خربات االتفاقيات األخرى مثل اتفاقية   )د (
املعرضة لإلنقراض واتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات احليوانات والنباتات الربية بأنواع 

  غري املشروع؛اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود لدى معاجلة االجتار

  غري املشروع؛م يف اإلنتاج واالستهالك بإخالص ملعاجلة االجتارينبغي التحك  )ه(

 املستمرة للمواد املستنفدة املشروعةينبغي إلتزام الدقة يف معاجلة االستخدامات   )و (
لألوزون يف جماالت مثل املواد الوسيطة واإلعفاءات وعوامل التصنيع لضمان عدم حتويل املواد املستنفدة 

 خدامات إىل استخدامات غري مشروعة؛ هلذه االستلألوزون اليت يتم إنتاجها

يتعني على األطراف اليت منحت إعفاءات أن تقيم إجراءات ترخيص جيدة لضمان   )ز (
 اد إىل االستخدامات غري املشروعة؛عدم حتويل أية مو

من املهم اإلبقاء على نظام قوي لالمتثال يف إطار الربوتوكول للتعامل مع حاالت   )ح (
 ن على العودة بسرعة إىل االمتثال؛ة البلداعدم االمتثال ومساعد

حىت ميكنها التركيز من املهم االحتفاظ بالتمويل لوحدات األوزون الوطنية ولتعزيزها   )ط (
 على االمتثال؛

 ؛١٧/١٦للمقرر  وفقاً ضوء االستهالكيتعني مراجعة اإلنتاج يف   )ي (

حىت ) دولينيمقابل اخلرباء ال(مثة حاجة إىل تدريب اخلرباء الوطنيني واستخدامهم   )ك (
 الالزمة لضمان االمتثال الوطين؛ميكنهم أن يتمتعوا بالكفاءة 

  البلدان املنتجة وتلك املستوردة؛ينبغي تعزيز التعاون بني  )ل (

مثة حاجة للمحافظة على تدريب موظفي اجلمارك ودعم الدورات التجديدية هلؤالء   )م (
  اجلمارك اخلضراء؛تعاون مع مبادرةاملوظفني فضال عن املبادرات اخلاصة بتعزيز ال

 حتليل املواد؛على . ينبغي أن يكون لدى املكاتب اجلمركية القدرة  )ن (

  خالل استمرار الشبكات اإلقليمية؛قوية منروابط مثة حاجة إىل احملافظة على   )س (

 لواردات غري املشروعة من املعدات؛ينبغي معاجلة مسألة ا  )ع (

 احمللي القوي لنظم ق اإلنفاذمثة حاجة لتعبئة اإلرادة السياسة للتمكن من حتقي  )ف (
 التراخيص؛

 التجارة غري اإلعالن على األحكام قد يساعد يف ردع اآلخرين من االخنراط يف  )ص (
 املشروعة؛

ريب مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبعث قلق، وينبغي إيالء االهتمام   )ق (
 ة معينة لكل نوع من هذه املركبات؛لتخصيص رموز مجركي
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إلرشاد والتمويل للتخلص النهائي من املواد املستنفدة لألوزون املتداولة ينبغي توفري ا  )ر (
 يت متت مصادرا؛يف التجارة غري املشروعة ال

مثة حاجة إىل النظر يف إنشاء نظام معلومات سابقة على التصدير لتمكني األطراف   )ش (
ة املسبقة عن علم مثل من توفري عمليات الرقابة املوجهة وميكن أن تتضمن هذه النظم أنظمة املوافق

 حية الرمسية؛أو أنظمة للموافقة املسبقة عن علم أكثر إلزاما من النا" مشروع سد ثقب السماء"

مثة حاجة للنظر يف استخدام الصكوك االقتصادية يف القضاء على االستخدامات   )ت (
 لألوزون؛املتبقية من املواد املستنفدة 

ة االجتار غري املشروع، وهناك حاجة لوحدات األوزون الوطنية دور أساسي يف معاجل  )ث (
ملواصلة توفري التمويل لتلك اهلياكل األساسية واملوارد البشرية لضمان استقرارها وتعزيز قدراا على 

 معاجلة عمليات الرصد واالمتثال؛

 ملة ملعاجلة االجتار غري املشروع؛مثة حاجة إىل نظم قانونية وقضائية سليمة وكا  )خ (

 ؛اإلنفاذتدريب موظفي يتعني تعزيز عمليات   )ذ (

 املدعني العامني؛ينبغي دعم عمليات استثارة الوعي والتدريب لدى   )ض (

مثة حاجة إىل النظر يف منافع توثيق التعاون مع مكاتب االتصال االستخبارية التابعة   )أ أ (
 اجلمارك العاملية؛ملنظمة 

 على معاجلة االجتار غري يتعني تنشيط نظم التراخيص لكي تصبح أكثر قدرة )ب ب (
 شروع؛امل

 لكلورية فلورية يف أسرع وقت ممكن؛ينبغي إاء استخدام مركبات الكربون ا  )ج ج (

 زونات املواد املستنفدة لألوزون؛مثة حاجة لتوجيه االهتمام إىل خم  )د د (

هناك حاجة للنظر يف فرض رقابة أقوى على املواد املستنفدة لألوزون اليت تنقل من   )ه ه(
  ألخرى يف عرض البحر؛سفينة 

 نظم  على تنفيذ االلتزامات احلالية مبا يف ذلك احلاجة إىل حاجة للتركيز أوالًهناك  )وو(
 نظم حلصص االسترياد؛ينبغي النظر يف إقامة تراخيص قوية؛

 لتجارة على أساس كل شحنة على حدة؛با يرخص ويسمحينبغي أن   )ز ز (

ان وما إذا مثة حاجة إىل استكشاف العناصر اليت أدت إىل جناح اجلهود يف بعض البلد  )ح ح (
 ع جبهود مماثلة يف مجيع البلدان؛كان ميكن االضطال

مثة حاجة إىل الفهم بأن الصندوق املتعدد األطراف اليستطيع أن يدعم االمتثال إىل   )ط ط (
 زون الوطنية يف اهلياكل احلكومية؛ما ال اية وإنه يتعني إدراج وحدات األو
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 خالئط املواد فعالية معيتعني تعزيز قدرة وحدات األوزون الوطنية للتعامل ب  )ي ي (
 املستنفدة لألوزون؛

يتعني أن تكون وحدات األوزون الوطنية وإدارات اجلمارك قادرة على التحقق من   )ك ك (
 ت قناع أا غري مستنفدة لألوزون؛الواردات حىت ال تستورد املواد املستنفدة لألوزون حت

 ر يف التزامات جديدة؛ النظينبغي التأكد من التنفيذ الكامل لاللتزامات احلالية قبل  )ل ل (

 اليت مازالت تفتقر ٤٧ينبغي بسرعة ترتيب أولويات تقدمي املساعدة لألطراف البالغة   )م م (
 ؛إىل نظم الترخيص

 ص مجيع املواد املستنفدة لألوزون؛ينبغي أن تغطي نظم الترخي  )ن ن (

ضمان عدم حدوث يتعني على البلدان املصدرة أن تضطلع بإجراءات كبرية ل )س س (
 صادرات غري مشروعة؛

مثة حاجة إىل مواصلة استثارة الوعي والتدريب التجديدي للسلطات اجلمركية   )ع ع (
 هذا النشاط؛ولتوفري التمويل من الصندوق املتعدد األطراف للتمكني من تنفيذ 

 ظم الرصد واإلبالغ ومجع البيانات؛يتعني معاجلة العيوب املوجودة يف ن  )ف ف (

بلدان على عقد احلوارات مثة حاجة لإلعتراف بصعوبة ختطي احلدود ومساعدة ال   )ص ص (
 .عاجلة قضايا االجتار غري املشروعمع اجلريان مل

النهوض بتعاون وتنسيق بروتوكول مونتريال مع االتفاقات :  من جدول األعمال٩د البن  - خامساً
 والعمليات البيئية املتعددة األطراف

ون وتنسيق بروتوكول أدىل املشاركون باملالحظات التالية أثناء مناقشام بشأن النهوض بتعا - ٦
 :مونتريال مع االتفاقات والعمليات البيئية املتعددة األطراف األخرى

البيئية املتعددة مثة حاجة للنظر يف منح األمانة سلطات واسعة للعمل مع االتفاقات   )أ (
 األطراف األخرى؛

هناك حاجة إىل إدراج بند من جدول األعمال يف كل اجتماع لألطراف يتعلق   )ب (
 قررات اليت تتخذ يف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى اليت ميكن أن يكون هلا تأثريمبتابعة امل

 على نظام األوزون؛

مثة حاجة إىل النظر يف منح األمانة سلطة العمل مع االتفاقات البيئية املتعددة   )ج (
ملستنفدة لألوزون صورة حمددة يف جماالت التدمري والتخلص ذات الصلة باملواد اوباألطراف األخرى، 

 مع قضية مركبات الكربون والتعامل االجتار غري املشروع ومكافحةميكن إعادة تدويرها،  اليت ال
 مع األمانات األخرى والعمل مع آلية التنمية النظيفة يف بروتوكول كيوتو، ٢٣-اهليدروفلورية 

 ازدواجية للمواد اخلاضعة للرقابة؛ دونلالحتفاظ بقائمة واحدة 
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 أن ال تنسق األمانة مع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى بشأن ينبغي  )د (
 لى توصية من اجتماع األطراف؛القضايا إالّ بناء ع

ترام املتبادل ينبغي أن تتم أية مقررات وعمل يف جمال التنسيق على أساس االح   )ه(
 للمؤسسات املختلفة؛

 ف االتفاقات البيئية األخرى؛ أهداينبغي عدم حتقيق أهداف األطراف على حساب  )و (

مثة حاجة للنظر يف االهتمامات املشتركة لربوتوكول مونتريال مع مبادرة اجلمارك   )ز (
اخلضراء، واتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة، واتفاقية روتردام بشأن املوافقة املسبقة عن 

 يف التجارة الدولية واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية علم لبعض املواد الكيميائية اخلطرة واملبيدات املتداولة
  النباتات؛لتغري املناخ واالتفاقية الدولية لوقاية

ل مما ينبغي أن يتم التنسيق على مستويات خمتلفة مبا يف ذلك فيما بني مندويب الدو  )ح (
 يشكل حتديا يف بعض األحيان؛

ملواد املستنفدة لألوزون غري مثة حاجة للعمل مع االتفاقيات األخرى ملعاجلة قضايا ا  )ط (
عرب املرغوب فيها، وتدمري املواد املستنفدة لألوزون، ونقل املواد املستنفدة لألوزون غري املرغوب فيها 

 احلدود؛

ينبغي أن يسبق التعاون مع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى مقررات فعلية   )ي (
 فوض ذا الشأن؛ب مؤمتر األطراف تمن جان

 تأثري ىبغي لألمانة أن تراقب عمل االتفاقيات األخرى حىت ميكن أن يراعين  )ك (
 قيات؛الربوتوكول يف تلك االتفا

 األطراف على علم بالعمل يف إطار االتفاقات البيئية ييتعني على األمانة أن تبق  )ل (
 خرى اليت قد تؤثر يف الربوتوكول؛املتعددة األطراف األ

نظر القضايا اليت تنظر فيها االتفاقيات األخرى، ل ويضاًينبغي أن متنح أفرقة التقييم تف  )م (
وأن جتري اتصاالت مع تلك االتفاقيات حىت تسلط هذه التقييمات األضواء على تأثري مقررات 

 على االتفاقيات األخرى؛الربوتوكول 

يتعني على الوكاالت التنفيذية اليت تنفذ الربوتوكول أن تتعاون لوضع ج جيمع   )ن (
 بيئية املتعددة األطراف يف عملها؛يع االتفاقات الاحتياجات مج

مثة حاجة لضمان أالّ يتم جتميع املؤسسات الكبرية على حساب التكامل على   )س (
 يداين؛املستوى امل

 والتعاون  بعض ااالت املتداخلة ولذا يتعني توفري التنسيقجلميع االتفاقات تقريباً  )ع (
 وتقاسم املعلومات فيها؛
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ترشيد موارد االتفاقات البيئية املتعددة األطراف مبا يف ذلك إلقاء مثة حاجة للنظر يف   )ف (
 وخاصة يف ١٤٠ على الكيفية اليت ستستخدم ا وحدات األوزون البالغ عددها نظرة أكثر مشوالً

 االت املناخ واملواد الكيميائية؛جم

 ١٦/٣٤ينبغي أن تدرك األمانة السلطة والتفويض املمنوحني هلا مبقتضى املقرر   )ص (
 جابة هلا عندما توجه إليها أسئلة؛للوصول إىل االتفاقات البيئية املتعددة األطراف واالست

ية خالل مثة حاجة لزيادة التنسيق مع منظمة اجلمارك العاملية ومنظمة التجارة العامل  )ق (
 دورة الدوحة التابعة هلا؛

لبيئية ينبغي لربوتوكول مونتريال أن يتقاسم ما اكتسبه من دروس مع االتفاقات ا  )ر (
  جماالت الزراعة وتعبئة املوارد؛املتعددة األطراف األخرى وتعزيز التآزر معها مبا يف ذلك يف

 كمحاضرين أثناء االجتماعات؛مثة حاجة للنظر يف تعيني األفراد املؤهلني للعمل   )ش (

البيئية املتعددة ينبغي منح األمانة التفويض للمشاركة بالكامل ونشاط مع االتفاقات   )ت (
 األخرى؛األطراف 

قد تقع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى حتت سلطة وزارات خمتلفة عن   )ث (
 ؛تلك اليت تدير الربوتوكول مما قد يعرقل التنسيق على املستوى الوطين

يتعني على األمانة أن تنظر يف إبالغ مندويب بروتوكول مونتريال الكترونيا عندما يرد   )خ (
 تريال سوف تناقش يف منتديات أخرى؛لق بربوتوكول مونإىل علمها أن هناك قضايا تتع

مثة حاجة للتركيز على التعاون والتنسيق مما سيساعد األطراف يف عملها لتنفيذ   )ذ (
 بروتوكول مونتريال؛التزامات 

 وعدم التنازل ينبغي اإلبقاء على األطر املالية احلالية يف إطار بروتوكول مونتريال  )ض (
 عنها لعمليات أخرى؛

املعايري الدولية للصحة  من ١٥راء املزيد من البحوث املنسقة بشأن املعيار يتعني إج  )أ أ (
 النباتية؛

ينبغي منح سلطة التعاون مع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى على أساس   )ب ب (
 نة دور صنع السياسات واسع النطاق؛كل حالة على حدة لتجنب منح األما

دة لألوزون يف نظم اإلدارة الوطنية للمواد مثة حاجة لدمج قضايا املواد املستنف  )ج ج (
 .الكيميائية من أجل تعظيم املوارد
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 ٢٠١٠مستقبل الصندوق املتعدد األطراف بعد عام :  من جدول األعمال١٠البند  - سادساً

أثناء مناقشام ملستقبل الصندوق املتعدد األطراف بعد التالية أبدى املشاركون باملالحظات  - ٧
 :٢٠١٠عام 

يتصل به من مساعدات على إنه  ينبغي النظر إىل الصندوق املتعدد األطراف وما  )أ (
 ؛ للتخلص من املواد املستنفدة لألوزون٥عنصر أساسي يف دعم جهود أطراف املادة 

ينبغي أن يستمر الصندوق يف دعم وحدات األوزون الوطنية، وبرنامج األمم املتحدة   )ب (
 ؛لشبكات اإلقليمية ملوظفي األوزونللبيئة وبرنامج مساعدات االمتثال وا

مثة حاجة إىل إرجاء املناقشات بشأن أية تغيريات إىل أن يتخذ قرار بشأن التعديالت   )ج (
املقترحة يف مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، مث مناقشة تأثريات أية تعديالت يتفق عليها على 

 ؛نظام الصندوق املتعدد األطراف
ا أثبتت ذلك الدراسة األملانية لتحويالت مركبات الكربون من املهم االعتراف، كم  )د (

اهليدروكلورية فلورية يف الصني، بأن التعديالت فيما يتعلق مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية قد 
 ؛ من التمويل مبا يعادل ما منح للصندوق حىت اآلن أو أكثر منه كبرياًتتطلب قدراً
 يف املستقبل على استمرار عمل الصندوق، وأن سوف يعتمد جناح الربوتوكول  )ه(

 ؛استمراره يف مصلحة مجيع األطراف
والذي به سوف يعتمد مستقبل الصندوق على العمل املتبقي الذي يتعني االضطالع   )و (

سيعتمد على مقررات األطراف بشأن القضايا األخرى مثل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، 
واد املستنفدة لألوزون وتدمري املواد املستنفدة لألوزون وبشأن العمل املتبقي يف والتعامل مع مصارف امل

ااالت األخرى مثل الترخيص وإبالغ البيانات، وأجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، وبروميد امليثيل 
لرقابة،  ما قبل الشحن واالجتار غري املشروع، وتنفيذ تدابري امعاجلاتواستخدامات احلجر الصحي و

 ؛والتنسيق والتفاعل مع األطراف من خالل الشبكات
 ؛ينبغي النظر يف التمويل املشترك لألنشطة بواسطة الصندوق والكيانات األخرى  )ز (
ينبغي أن تكون األطراف مفتوحة للسماح بالصندوق بالتوسع ومساعدة االتفاقات   )ح (

 ؛لة للعملياتالبيئية املتعددة األطراف األخرى رمبا من خالل فتح نافذة منفص
 وقبل كل شيء على  املقررات اليت سوف تعتمد أوالًينبغي للصندوق أن يتخذ دائماً  )ط (

 ؛اعتبارات األوزون
ينبغي أن يظل العدد احلايل الجتماعات اللجنة التنفيذية عند املستوى احلايل، وينبغي   )ي (

 ؛يف حالة النظر يف تغيري أن يكون ذلك يف نطاق حمدود
لعمل مع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى حيث إن ينبغي عدم النظر يف ا  )ك (

 ؛ذلك سوف يقلل من تركيز مهمة الصندوق
ينبغي عدم دمج الصندوق يف مرفق البيئة العاملية حيث حيتمل أن حتدث جوانب   )ل (

 ؛نتيجة لذلكتقصري 
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ر ينبغي عدم فقدان اخلربات اليت اكتسبتها أمانة الصندوق على امتداد مخسة عش  )م (
 ؛عاماً

 ؛يتعني إجراء جتديد كبري ملوارد الصندوق  )ن (
يتعني احملافظة على موظفي أمانة الصندوق عند مستويات تتوافق مع العمل الذي   )س (

 ؛يتعني عليها القيام به
ينبغي حساب حجم ومستوى جتديد موارد الصندوق على أساس مردودية التكاليف   )ع (

 ؛مع مراعاة االلتزامات اليت سيتعني االلتزام ا
مثة حاجة للنظر يف تأثري التدابري اجلديدة بشأن مركبات الكربون اهليدروكلورية   )ف (

  ؛فلورية، والنظر يف إلغاء القيود احلالية اليت يفرضها الصندوق على متويل حتويل هذه املركبات
ينبغي أن يقدم الصندوق الدعم للتعامل مع املعدات البالية وتدمري املواد املستنفدة   )ص (

 ؛لألوزون
عني اإلبقاء على الصندوق لتدعيم االستثمار يف التخلص الذي مت حىت اآلن يف يت  )ق (

 ؛٥أطراف املادة 
 ينبغي أن يساعد الصندوق يف معاجلة املسائل املتعلقة بالسياسات واليت تقع حالياً  )ر (

 ؛خارج نطاقه
 ؛ ينبغي عدم ملء ثفب األوزون حبفر ثقب يف املناخ  )ش (
 من املهام، ولذا يتعني تعزيز  متزايداًاضر عدداً يف الوقت احل٥تواجه أطراف املادة   )ت (

 ؛الصندوق وليس إضعافه
 ؛وقف عمل الصندوق سوف خيلق صعوبات للبيئة وصحة اإلنسان  )ث (
، يف الكيفية اليت ميكن أن يكمل يتعني أن ينظر الصندوق، حيثما يكون ذلك ممكناً  )خ (

 ؛ا آليات تغري املناخ
املستقبل، مما يعين أن مثة حاجة إىل سوف تقل احلاجة للصندوق، يف وقت ما يف   )ذ (

النظر اآلن يف بعض اخليارات مثل إدماجه مع مرفق البيئة العاملية أو السماح له بالتعامل مع االتفاقيات 
 ؛األخرى

 ؛مثة حاجة إىل النظر يف التعقيدات اليت قد تنشأ عن العمل مع مرفق البيئة العاملية  )ض (
 بتوافر التمويل من ٥بالنسبة ألطراف املادة يرتبط االمتثال اللتزامات الربوتوكول   )أ أ (
 ؛الصندوق

 بالتزامات ٥إن جناح الصندوق والربوتوكول يعتمدان على اضطالع أطراف املادة   )ب ب (
 . إىل التزامات مماثلة٢٠١٠واقعية قابلة للقياس، وينبغي أن يستند أي عمل سيتم بعد 
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ضايا املؤسسية املتعلقة بربوتوكول مونتريال قضايا اإلدارة والق:  من جدول األعمال١١البند   - سابعاً
مبا يف ذلك القضايا ذات الصلة باجتماع األطراف، وأفرقة التقييم، وجلنة التنفيذ وأمانة 

 زوناألو
أدىل املشاركون باملالحظات التالية أثناء مناقشام لقضايا اإلدارة والقضايا املؤسسية املتعلقة  - ٨

 :بربوتوكول مونتريال

ري نطاق وطبيعة العمل الذي  إىل تغياً مؤسسات الربوتوكول استناديتعني تطوير  )أ (
 تنفذه؛

 ريات يف املؤسسات؛مثة حاجة لتفهم العمل الالزم يف املستقبل قبل النظر يف إجراء تغي  )ب (

 يف بعض ااالت مثل االجتار مثة حاجة للنظر يف العمل الكبري الذي مازال ضرورياً  )ج (
التآزر والتدمري، واملصارف، وبروميد امليثيل، ومركبات الكربون غري املشروع واملواد الوسيطة، و
 اهليدروكلورية فلورية واإلعفاءات؛

يتعني التخطيط اآلن لضمان استمرار سالمة مؤسسات بروتوكول مونتريال ولتجنب   )د (
 مفاجئة خلفض حجمها؛اختاذ إجراءات 

وبة تربير املؤسسات يد صع، تتزا٢٠٠٩مع توافر عدد قليل من االلتزامات بعد عام   )ه(
 احلالية؛

مثة حاجة للنظر يف اعتماد النماذج اليت تستخدمها االتفاقات البيئية املتعددة األطراف   )و (
 قد اجتماعات أقل أو أقصر؛األخرى لتبسيط العمل مثل ع

عرب ميكن إجراء بعض اجتماعات األفرقة التقنية بالربيد اإللكتروين أو املؤمترات   )ز (
 قدمه من تقارير؛ي وتقليل وترية ماط فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وميكن تبسيالفيديو

ينبغي لألطراف العمل مع املؤسسات لوضع خطة خلمس سنوات حتدد الوظائف   )ح (
 سؤوليات اليت ستكلف ا املؤسسات؛وامل

 حىت يتم التخلص الكامل يف عام على ما هو عليهينبغي اإلبقاء على كل شيء   )ط (
 ورمبا حىت يصل مجيع األطراف إىل االمتثال جلميع أحكام الرقابة، وعندئذ فقط ميكن  على األقل٢٠١٠

 تشكيل لتلبية أية احتياجات جديدة؛النظر يف إعادة ال

 حيث أن ذلك يساعد األطراف على ينبغي اإلبقاء على ممارسة عقد اجتماعني سنوياً  )ي (
 ل إىل اتفاق بشأا بطريقة رشيدة؛توصفهم القضايا وتتيح الجتماع األطراف النظر يف القضايا وال

تقتضي حاجة األطراف إىل احلصول على حتديث مستمر للمعلومات األساسية فيما   )ك (
 الكبرية؛ استمرار عملية التقييم ٢٠١٠بعد عام 

 لتيسري التقييم الكامل لوضع يتعني زيادة مداوالت جلنة التنفيذ ملدة يوم سنوياً  )ل (
 ل؛األطراف اليت تواجه عدم االمتثا
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 ؛٢٠١٠طالع بدورها احليوي بعد عام ينبغي استمرار جلنة التنفيذ يف االض  )م (

سيتعني رصد الكثري من املواد املستنفدة لألوزون اليت سيتواصل إنتاجها ألغراض   )ن (
ر أمانة أوزون  وسوف يتطلب ذلك استمرا٢٠١٠بعض االستخدامات مثل املواد الوسيطة بعد عام 

 قوية يف املستقبل؛

 نظر بعناية شديدة يف أية تغيريات يف البنية األساسية اليت تعترب عنصراًمثة حاجة لل  )س (
الرئيسية اليت قدمتها أجهزة إلسهامات ا يف جناح بروتوكول مونتريال، والنظر يف هذا السياق يف أساسياً

 لصلة؛الربوتوكول ذات ا

 ؛ما تتغري املهام اليت سيضطلع امثة حاجة لتعديل الترتيبات املؤسسية عند  )ع (

مثة حاجة إىل النظر يف استمرار أو تعزيز الدعم الذي يقدم ألجهزة الربوتوكول   )ف (
  أفضل املعلومات العلمية املمكنة؛لضمان استمرار األطراف يف احلصول على

لرئيسي، وميكن ميكن دمج اجلزء التحضريي من اجتماع األطراف يف االجتماع ا  )ص (
 وضع برنامج متوايل؛

 ؛ستخدامات احلرجة األساسية سنوياًض إعفاءات االينبغي االستمرار يف استعرا  )ق (

 ولذا فإن معاجلتها الكثري من االستخدامات املتبقية يقع ضمن القضايا األكرب تعقيداً  )ر (
 ن؛يتطلب اإلبقاء على املؤسسات بالصورة اليت تعمل ا حىت اآل

كان تكون عليه املؤسسات يف املستقبل إذا مثة حاجة لفهم النطاق الذي ينبغي أن   )ش (
يتعني على األطراف النظر يف تغيري طويل األجل يف األساس يركز على إتاحة استخدام جمموعة عاملية 

 د املستنفدة لألوزون يف املستقبل؛حمدودة من املوا

 رى، تظل الوثائق املترمجة ضرورية؛ جت الىت قدتغيرياتمهما كانت ال  )ت (

 الفرعية ملؤسسات ينبغي أن يسعى التحليل الداخلي إىل حتديد االحتياجات  )ث (
  كة واملنافع اليت ميكن أن توفرها؛الربوتوكول وصالا املشتر

أقل مثة حاجة إىل النظر يف إجراء عمليات التقييم السنوية اجلارية مرتني يف السنة أو   )خ (
 وترية حبسب عمل خمتلف اللجان؛

اد وسائل للحد من وترية ميكن إصالح متطلبات إعداد التقارير وقد ميكن إجي  )ذ (
 بالغ؛اإل

 جتميعها يف حالة إذا جرى تفكيك إحدى املؤسسات، قد يكون من املستحيل إعادة  )ض (
 ؛االحتياج إليها

 ميكن دمج اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية واجتماع األطراف معاً  )أأ(
 .وعقدها مرة واحدة سنوياً
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  املرفق الثاين
: تحديات اليت ستواجه بروتوكول مونتريالموجز املسائل الرئيسية املنبثقة عن احلوار بشأن ال

 )١(عرض مقدم من الرئيسني املشاركني للحوار
، عقد حوار ١٨/٣٦قرر االجتماع الثامن عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال، يف مقرره   - ١

بشأن التحديات الرئيسية اليت تواجه الربوتوكول وذلك خالل اليومني السابقني مباشرة لالجتماع 
وتبعاً لذلك عقد احلوار بشأن .  والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية التابع للربوتوكولالسابع

ووفقاً .  مبقر برنامج األمم املتحدة للبيئة يف نريويب، كينيا٢٠٠٧يونيه / حزيران٣ و٢األوزون يومي 
سيد توم الند وال) اجلمهورية العربية السورية(، ترأس احلوار السيد خالد كاليل ١٨/٣٦للمقرر 

 ).الواليات املتحدة األمريكية(

وتعكف األمانة حالياً على إعداد تقرير موجز عن احلوار لتوزيعه عقب اجتماع الفريق العامل   - ٢
، يقوم الرئيسان املشاركان للحوار بعرض هذه الوثيقة على ١٨/٣٦ووفقاً للمقرر . املفتوح العضوية

وتتضمن نسخاً حمررة من ملخصات . جتماعه السابع والعشرينالفريق العامل املفتوح العضوية يف ا
 من جدول أعمال احلوار، اليت قدمها الرئيسان املشاركان ١١ إىل ٥املسائل الرئيسية املنبثقة عن البنود 

  .إىل املشاركني أثناء احلوار

 والرصدل  والتحلي العلمي بالتقييمذات الصلةالتحديات املستقبلية :  من جدول األعمال٥البند 
 حلالة طبقة األوزون

 يف اآلراء على ضرورة كفالة إجراء رصد فعال يمت التوصل، حتت هذا البند، إىل توافق قو  - ٣
وتقييم وحتليل دقيقني للبيانات العلمية، فيما جرى اإلعراب عن آراء متعددة عن كيفية تعبئة املوارد 

 وقد تراوحت خيارات التمويل ما بني االعتماد .املالية لضمان بقاء هذه األنشطة يف مستويات مناسبة
على الصندوق االستئماين يف إطار اتفاقية فيينا، واالستمرار يف اجلهود املدعومة وطنياً ومن القطاع 

  .اخلاص واحلصول على موارد مالية من الصندوق املتعدد األطراف

 مركبات الكربون التحديات يف التخلص التدرجيي التام من:  من جدول األعمال٦البند 
  اهليدروكلورية فلورية

جرى نقاش جيد بشأن هذه املسألة أعرب خالهلا مجيع املتكلمني على ما يبدو تأييداً قوياً   - ٤
حلماية الغالف اجلوى بصفة عامة وطبقة األوزون بصفة خاصة، وللنظر بعناية يف التنقيحات البديلة 

يع التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية الست املقترحة على الربوتوكول املتعلقة بتسر
وأشار كثري من املشاركني إىل أن بدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية متوفرة اآلن، . فلورية

 من بعض البدائل هموأبدى بعضهم قلق. وأن هذه البدائل ينبغي النظر فيها على أساس سالمتها البيئية
ا جيب أن تكون جمدية اقتصادياً، فيما أعرب أيدروكلورية فلورية، قائلني بملركبات الكربون اهل
 فلورية نظراً لقدراا  الكلوريةجتاه السعي لتجنب التحول إىل مركبات الكربونالكثريون عن تأييدهم 

ة وطالبت األطراف العامل. حترار العاملي والتحول بدالً عن ذلك حنو البدائل الطبيعيةإلعلى إحداث ا
                                                        

)١(  UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/7.  



UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/3 

37 

 بضرورة توفري املساعدة املالية وتغيري قوانني الصندوق املتعدد األطراف املتعلقة مبركبات ٥مبوجب املادة 
ويف هذا . الكربون اهليدروكلورية فلورية من أجل متكينها من تنفيذ عمليات حتول بصورة مستدامة

 األطراف العاملة مبوجب الصدد، أعربت وفود كثرية عن رغبتها يف مناقشة الصعوبات اليت قد تواجه
وبالنظر إىل االتفاق العام السائد، بدا .  يف التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية٥املادة 

 يف مسألة مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية أصبحت أن مسائل البت يف كيفية املضي قُدماً
اع السابع والعشرين للفريق العامل املفتوح مسألة تفاصيل وأن تلك التفاصيل ستناقش أثناء االجتم

 ولكن من ناحية عامة كان هنالك اجتاه إجيايب أثناء احلوار يف صاحل محاية الكوكب ومحاية ،العضوية
طبقة األوزون وإجناز ذلك من خالل تسريع التخلص التدرجيي التام من مركبات الكربون 

  .اهليدروكلورية فلورية

التحديات ذات الصلة مبواصلة إدارة املواد املستنفدة لألوزون غري :  من جدول األعمال٧البند 
  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية والرقابة عليها والتخلص التدرجيي منها

وفيما يتعلق بالتحديات املستقبلية الرئيسية املتعلقة بالسياسات ذات الصلة مبواصلة إدارة املواد   - ٥
كبات الكربون اهليدروكلورية فلورية والرقابة عليها والتخلص التدرجيي منها،  مررياملستنفدة لألوزون غ

ملست األطراف طائفة واسعة من املسائل مبا يف ذلك القضايا ذات الصلة مبصارف املواد املستنفدة 
واإلعفاءات ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة واإلعفاءات ألغراض ) شاملة اهلالونات(لألوزون 

قبل الشحن، واإلعفاءات لالستخدامات احلرجة من بروميد امليثيل،  مامعاجلات الصحي احلجر 
وكان هناك تركيز خاص يف املناقشات على أربعة بنود هي . والعوامل الوسيطة وعوامل التصنيع

عفاءات قبل الشحن ومصارف املواد املستنفدة لألوزون، وإ ما معاجلاتوإعفاءات احلجر الصحي 
مركبات الكربون الكلورية فلورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة وإعفاءات االستخدامات 

  .احلرجة من بروميد امليثيل
قبل الشحن، يبدو أن توافق اآلراء تركز  ما معاجلاتوففيما يتعلق بإعفاءات احلجر الصحي   - ٦

وأبرز البعض إمكانية . تتوافر بدائل هلا ة اليت العلى ضرورة عدم استخدامها إال يف حاالت املعاجل
وفيما يتعلق بقضية . خفض اإلعفاءات أو إائها يف حني أبرز آخرون احلاجة إىل اإلبقاء عليها

ميكن جتاهلها، وأن معاجلتها ميكن أن   بأن حجمها يعين أنه الاملصارف، سلم مجيع املشاركني تقريباً
غري أنه أعرب عن أفكار خمتلفة بشأن الكيفية اليت ميكن ا . وزون واملناخقق منافع لكل من طبقة األحت

معاجلتها حيث رأي البعض زيادة استخدامها خلدمة املعدات املتوافرة ومن مث جتنب احلاجة إىل إنتاج 
 فهم عام بأن التعامل سادو. ح آخرون معاجلتها من خالل خفض االنبعاثات أو تدمريهاجديد، واقتر

 املصارف من خالل الرقابة على االنبعاثات أو تدمريها يف إطار بروتوكول مونتريال قد يتطلب مع
ونوقشت قضية توفري األموال للمعاجلة احملتملة لعملية تدمري املصارف أو املواد . وضع إطار قانوين جديد

عدد األطراف يف حني املستنفدة لألوزون امللوثة حيث اقترح البعض أن يأيت التمويل من الصندوق املت
اقترح آخرون تنسيق أي أعمال تدمري مع املنتديات الدولية األخرى اليت لديها خربات أكرب فيما يتعلق 

وفيما يتعلق بإعفاءات االستخدامات احلرجة، أشار كثريون إىل االجتاه اإلجيايب . باملسائل ذات الصلة
يثيل وإن كان البعض قد أشار إىل أن عدد بشأن أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة وبروميد امل

وأعرب البعض عن تأييده إلنتاج مركبات الكربون . يزال كبرياً اإلعفاءات لالستخدامات احلرجة ما
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الكلورية فلورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة ألغراض احلمالت يف حني أعرب آخرون عن 
 أبديت تعليقات عديدة وأخرياً. كد من توافر اإلمداداتالقلق إزاء التكاليف ذات الصلة، وانعدام التأ

 والربط الشبكي واحلاجة إىل توجيه ٥أشارت إىل أمهية تدعيم قدرات األطراف العاملة مبقتضى املادة 
  .اهتمام دقيق مبصارف اهلالونات بالنظر إىل أن التخلص التدرجيي قد وصل إىل مرحلة متقدمة

م االمتثال واحملافظة على اإلنفاذ ومكافحة االجتار غري املشروع  تدعي: من جدول األعمال٨البند 
  ٢٠١٠بعد عام 

عقد املشاركون يف احلوار مناقشات وافية بشأن القضايا ذات الصلة بدعم االمتثال واحملافظة   - ٧
وأشري إىل الكثري من األنشطة اجلارية يف . ٢٠١٠على اإلنفاذ ومكافحة االجتار غري املشروع بعد عام 

ووافق مجيع املشاركني على أمهية معاجلة االجتار غري املشروع سواء احلايل أو بعد عام . ذا االه
 يف ٥ عن استمرار احلاجة إىل دعم جهود األطراف العاملة مبقتضى املادة ، وحتدث اجلميع تقريبا٢٠١٠ً

رب عن الكثري من وأع. جماالت مواصلة تدريب موظفي اجلمارك وإنفاذ متطلبات بروتوكول مونتريال
األفكار بشأن الوسائل املمكنة لتعزيز األنظمة السارية املصممة ملعاجلة االجتار غري املشروع مبا يف ذلك 

وأشار طرف . حتسني التنسيق وتقاسم املعلومات وفرض العقوبات املعقولة وتعزيز أنظمة التراخيص
غري أنه كانت هناك آراء خمتلفة بشأن أمهية . ة عن املسأل حمدداًواحد على األقل إىل انه سيصدر اقتراحاً

وضع إجراءات جديدة مقابل ضمان التنفيذ الكامل والوايف للمقررات احلالية مبا يف ذلك تلك املتعلقة 
باالمتثال الكامل ألحكام تعديل مونتريال وتلك املتعلقة بضمان تنفيذ أنظمة وافية للتراخيص مبا يف 

وناقش الكثري . دير فيما يتعلق باملواد املستنفدة لألوزون يف مجيع البلدانذلك تراخيص االسترياد والتص
من األطراف مسألة املوافقة املسبقة عن علم وأيد الكثريون اآلليات الرمسية أو غري الرمسية لتقاسم 

 أشارت بعض األطراف إىل احلاجة إىل توجيه وأخرياً. املعلومات بشأن نقل املواد املستنفدة لألوزون
  .ودعم واضحني بشأن معاجلة املواد الضخمة املستنفدة لألوزون

النهوض بالتعاون والتنسيق بني بروتوكول مونتريال واالتفاقات :  من جدول األعمال٩البند 
  والعمليات البيئية األخرى املتعددة األطراف

فاقات البيئية املتعددة يبدو أنه كان هناك توافق يف اآلراء بأن التعاون والتآزر املالئمني مع االت  - ٨
غري أن األمر األكثر صعوبة يتعلق . األطراف األخرى أمر أساسي ومنشود من جانب مجيع املشاركني

 واقترح البعض أن يتخذ هذا التعاون شكالً. بالتوصل إىل اتفاق بشأن مسألة الكيفية اليت يتم ا التعاون
تم هذا التعاون على أساس كل حالة على  وعلى أساس مستمر يف حني اقترح آخرون بأن يواسعاً

وتضمنت االقتراحات األخرى منح دور لألمانة يف رصد . يتم إالّ مبوافقة األطراف ، وأن الةحد
األنشطة ذات الصلة يف املنتديات املتعددة األطراف األخرى واإلبالغ عنها، وتوافر موارد أكرب ألمانة 

وضحت األمانة أا ال تقترح، بإشارا إىل القيود اليت تتعرض وفيما يتعلق باملسائل األخرى أ. األوزون
وشدد آخرون على أمهية ضمان تنسيق املواقف على . هلا بشأن التعاون، احلاجة إىل موارد أخرى

املستوى الوطين فيما بني اخلرباء املشاركني يف خمتلف املنتديات البيئية وأشاروا إىل أا ضرورية لضمان 
كما مت التسليم بأن من املمكن أن تضطلع وكاالت التنفيذ يف األطراف . ئم يف املواقفاالتساق املال
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جيري يف   بدور حيوي يف توفري املعلومات القيمة لتلك األطراف بشأن ما٥العاملة مبقتضى املادة 
  .ىاملنتديات البيئية األخرى ويف ضمان أن تنفذ أنشطتها بصورة متسقة مع األهداف اإلمنائية األخر

  ٢٠١٠مستقبل الصندوق املتعدد األطراف بعد عام :  من جدول األعمال١٠البند 
وأكد مجيع . كان هناك عدد كبري من املسامهات بشأن هذا البند من جدول األعمال  - ٩

وأكدت مجيع األطراف العاملة . سيما الصندوق املتعدد األطراف املتحدثني أمهية اآللية املالية وال
عترب أنه ي  الدور اهلام الذي يضطلع به الصندوق يف مواجهة العمل الكبري املتبقي وما٥مبقتضى املادة 

 من الضروري إزالة هوأكد العديد من الوفود أمهية استمرار الصندوق، وأشارت إىل أن. حتديات متزايدة
ضرورة كما أشري إىل .  حرجاًالعقبات اليت حتول دون الوصول إىل الصندوق يف وقت ميثل منعطفاً

 إىل اجلداول الزمنية للتخلص التدرجيي اليت اتفقت عليها مواصلة جتديد موارد الصندوق استناداً
ويف هذا الصدد، ستكون هناك حاجة واضحة إىل استعراض دور الصندوق ضمن اإلطار . األطراف

وتوكول اللتزامات بر وفقاً  كما يتعني االتفاق على جتديدات املوارد٢٠١٠الزمين ملا بعد عام 
وأشارت بعض الوفود إىل إمكانية أن يعمل الصندوق مع االتفاقيات واملؤسسات األخرى . مونتريال

وخاصة عندما ختفض األعمال اخلاصة باألوزون إالّ أنه جرى التسليم بأن ذلك يتطلب دراسة دقيقة 
تماعات السنوية للجنة كما أشري إىل املسألة املتعلقة بإمكانية تغيري عدد االج. ومتأنية بدرجة كبرية

  .التنفيذية

القضايا اإلدارية واملؤسسية املتعلقة بربوتوكول مونتريال مبا يف ذلك :  من جدول األعمال١١البند 
  القضايا ذات الصلة باجتماع األطراف وأفرقة التقييم وجلنة التنفيذ وأمانة األوزون

املسألة عن تقديرهم وشكرهم العميق  الذين حتدثوا بشأن هذه أعرب مجيع املشاركني تقريباً  - ١٠
 على أن هذه األجهزة قد دعمت جناح الربوتوكول وجعلته واملؤسسات بروتوكول مونتريال، واتفق

وأعرب العديد من املندوبني عن الرغبة يف . االتفاق البيئي البارز املتعدد األطراف الذي هو عليه اآلن
سيما بالنسبة   بتخطيط ذلك اهلدف وال منهم اهتماماًترشيد كفاءة أجهزة الربوتوكول، وأبدى الكثري

ويف هذا الصدد، . بعده  وما٢٠١٠للتغريات اليت قد حتدث، إذا كانت مفيدة ضمن اإلطار الزمين لعام 
وفود عن استعدادها لبدء عملية حتليل تدعم تلك الوظائف واملهام اليت سيقوم ا يف عدة  تأعرب

ض الوفود أوضحت أنه مازال هناك عمل كبري يتعني القيام به يف املدى القريب، غري أن بع. املستقبل
ن هذه العوامل تتطلب احلذر واحلاجة إىل أن أوان هناك الكثري من الشكوك فيما يتعلق باملستقبل، و

وطرحت توصيات حمددة بشأن احلاجة إىل يوم . تظل مؤسسات الربوتوكول ثابتة يف املدى القريب
كما طرحت اقتراحات ملموسة، يف سياق إجياد . عم عمل جلنة التنفيذ يف املدى القريبإضايف لد

وسائل لزيادة كفاءة عمليات الربوتوكول، بشأن دمج عمل الفريق العامل املفتوح العضوية يف العمل 
. ين رفيع املستوى والتحضريي الجتماعات األطرافأالذي يضطلع به اجتماع األطراف، ودمج اجلز

. ب عن تأييد قوي إلدراج قدرات التقييم العلمي، والتحليلية اليت تسترشد ا مقررات األطرافوأعر
واقترح البعض أن تنظر األطراف يف فرص خفض عدد أو شكل اجتماعات جلان اخليارات التقنية 

 .والتقارير املقدمة منها

___________  


