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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 
  لطبقة األوزون

  الثالثون االجتماع
  ٢٠١٠ يهيون/حزيران ١٨ - ١٥، فجني

 *  من جدول األعمال املؤقت١٠-٤البنود 

مسائل للمناقشة من قبل الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول 
 مونتريال ومعلومات موجهة إىل الفريق العامل يف اجتماعه الثالثني

 مذكرة من األمانة

 إضافة

ة عدة طلبات من األطراف، أتت أساساً من األطرف العاملة تلقت األمانة يف اآلونة األخري  - ١
 من بروتوكول مونتريال، تدعو إىل مراجعة البيانات املبلغ عنها بشأن ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

الكربون الكلورية ستهالكاً إضافياً من مادة احبيث تتضمن  كلورية فلوريةو يدراهلالكربون مركبات 
شارت بعض هذه الطلبات إىل أنّ االستهالك اإلضايف كان يف شكل واردات من وأ. ب١٤١-فلورية 

وتتعلق بعض . تورد طلبات أخرى أية معلومات عن مصدر االستهالك اإلضايف   بينما ال،البوليوالت
 بينما يشمل بعضها اآلخر نطاقاً أوسع من السنوات ميتد من ٢٠٠٩ أو ٢٠٠٨طلبات املراجعة بعام 

 بياناته عن استهالك خراًؤموإضافة إىل ذلك، قدم أحد األطراف . لى سبيل املثال ع٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٢

                                                        
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/1/Rev.1.  



UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/2/Add.2  

2 

 مركبات يف االستهالك  مشرياً إىل أنه ضمن٢٠٠٩لعام ة يفلور ةيكلور وردياهل لكربونا مركبات
  . ب الذي حتتوي عليه وارداته من البوملريات املركّبة بالكامل١٤١-ة يفلور ةيكلور وردياهل لكربونا
 السؤال املتعلق بكيفية التعامل مع البوملريات عند احتساب االستهالك موضع نقاش وقد كان  - ٢

  .وترد أدناه بإجياز املقررات واملناقشات السابقة بصدد هذه املسألة. يف مرات عديدة سابقة
سليفة بوملري متعددة "على أن  ١٢/ ١ من املقرر ‘٣’) ه(تنص الفقرة الفرعية   )أ(

تعترب منتجاً ألغراض " مصنعة ذه املادة ة حتتوي على مادة خاضعة للرقابة أوالبوريثان أو أي رغو
 إىل أن تعريف مصطلح ١ من املادة ٤وتشري الفقرة .  من بروتوكول مونتريال١ من املادة ٤الفقرة 

الف أية مادة خاضعة للرقابة أو خليط حيتوي عليه أي منتج مصنع خب"يستبعد " املادة اخلاضعة للرقابة"
  ؛"حاوية تستخدم لنقل تلك املادة أو ختزينها

بروتوكول مونتريال الذي اعتمده االجتماع الثالث لألطراف من ويدرج املرفق دال   )ب(
  وتوكول سالئف البوليمرات أيضاً يف قائمة املنتجات؛رب من ال٤ من املادة ٣مبقتضى الفقرة 

 يف االجتماع اخلامس ٢٠٠٠وخضع استخدام اهلند البوليوالت للنقاش يف عام   )ج(
 تكبارموالعشرين للجنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال يف بروتوكول مونتريال بشأن استهالك 

 لكلوريةا بون الكرتكبارموكانت اهلند تسعى إىل مراجعة استهالكها من . ريةول فلكلوريةا بونالكر
 الذي ١١-ريةول فلكلوريةا بون الكرتكبارم بغية زيادته إذ أا مل تضمن تقاريرها السابقة ريةولف

وذكرت اللجنة، . وقد رفضت اللجنة ذلك الطلب. حتتوي عليه البوليوالت املخلوطة واملمزوجة سلفاً
البوليوالت ينبغي أن تعترب منتجاً "وإىل املرفق دال من الربوتوكول إىل أن ف أل ١/١٢مشرية إىل املقرر 

اليت حتتوي عليها ة فلورية الكربون الكلوريوفق أحكام بروتوكول مونتريال حىت ال تحتسب مركبات 
  ؛"البوليوالت استهالكاً من قبل البلد املستورد

وعندما قدم رئيس اللجنة املعنية بالتنفيذ تقريره عن أعمال اللجنة إىل اجتماع   )د(
األطراف الثاين عشر، أعرب ممثل اهلند عن وجهة نظر مفادها أن البوليوالت املخلوطة مبركبات 

 ينبغي أن تعترب مادة خام عوضاً عن اعتبارها ياورغلاملستخدمة يف قطاع ا ةي فلورةيكلورال نربوكال
 فلورية ةيرن الكلووكربت الركبام وجدد طلب بلده بإعادة النظر يف بياناته بشأن استهالك ،منتجاً

بيد أن األطراف مل تتفق على أي مقرر بقبول طلب اهلند ورأى . حبيث تراعي استهالكه من البوليوالت
  ك املسالة ميكن أن تعاجل بصورة أنسب يف منتدى آخر؛بعض املندوبني أن تل

وأوصت اللجنة املعنية بالتنفيذ، يف اجتماعها السادس والعشرين املعقود يف عام   )ه(
ملزج سالئف  ةي فلورةي الكلورونبلكر ا، بأن يقرر اجتماع األطراف أن استخدام مركبات٢٠٠١

وأن  ةي فلورةي الكلورونبلكر اركباتملعترب استهالكاً ينبغي أن ي) البوليوالت املخلوطة سلفاً(البوملريات 
هذه املنتجات ينبغي، إذا متّ تصديرها عندئذ، أن تحتسب خصماً من االستهالك املسموح به يف البلدان 

وأخذت اللجنة علماً أيضاً بسؤال تقين بشأن تعريف البوليوالت ورأت أنه قد يكون من . املُصدرة هلا
س مزيداً من اإلرشادات بشأن هذه املسألة من فريق التكنولوجيا املفيد الجتماع األطراف أن يلتم

  والتقييم االقتصادي؛
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، واستجابة القتراح اللجنة املعنية بالتنفيذ، أعدت ٢٠٠١ويف وقت الحق من عام   )و(
بيد أن جلنة . األمانة مشروع مقرر بشأن البوليوالت ملناقشته من قبل اجتماع األطراف الثالث عشر

تفقت، يف اجتماعها السابع والعشرين، على أن مشروع املقرر بشأن البوليوالت، الذي يشري االتنفيذ 
يعرب تعبرياً دقيقاً عن  إىل تعريف تقين للبوليوالت يقدمه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، ال

ويب للوثيقة املناقشات اليت درات يف اللجنة وأنه ينبغي أن يحذف من مشروع املقرر وأن يصدر تص
ورغم هذه األعمال التحضريية، مل يناقش اجتماع . (UNEP/OzL.Pro.13/9)اليت تتضمن مشروع القرار 

  األطراف الثالث عشر مسألة البوليوالت؛
، اعتمد اجتماع األطراف ١٢/١٠ و١٣/١٢وإثر دراسة استندت على املقررين   )ز(

 من اإليضاحات بشأن الفرق بني مادة خاضعة وتضمن ذلك املقرر مزيداً. ١٤/٧الرابع عشر املقرر 
بيد أن املقرر . للرقابة أو خليط حيتوي على مادة خاضعة للرقابة ومنتج حيتوي على مادة خاضعة للرقابة

  .مل يذكر صراحة سالئف البوملريات أو البوليوالت
 من ١قرة  طرفاً عامالً مبوجب الف٧٣( طرفاً ٨٨وطوال السنوات اخلمسة املاضية، أبلغ   - ٣

كلورية و رديالكربون اهلعن واردات من مركبات )  طرفاً غري عامل مبوجب ذلك١٥ و٥ املادة
ن م عن استهالك إجيايب ٥ من املادة ١وأبلغت مثانية أطراف عاملة مبوجب الفقرة .  ب١٤١- فلورية

ة أطراف  بينما أبلغت أربع٢٠٠٨ ألول مرة لعام  ب١٤١- كلورية فلوريةو رديالكربون اهلمركبات 
ألول مرة يف عام   ب١٤١-  كلورية فلوريةو رديالكربون اهلمركبات أخرى عن استهالك إجيايب من 

٢٠٠٩.  
ويف ضوء املعلومات املذكورة آنفاً ومراعاة لكون تفسري أحكام الربوتوكول من اختصاص   - ٤

قة بكيفية معاجلة  األمانة النظر إىل املسألة املتعللفت، ت١٦/٣٤األطراف، على حنو ما نص عليه املقرر 
وريثما يتم ذلك، مل تتخذ األمانة أي . البوليوالت بغية إجراء مزيد من النظر فيها من قبل األطراف

كلورية و رديالكربون اهلمركبات إجراء بشأن طلبات األطراف الداعية إىل إعادة النظر يف بياناا عن 
 . ب حبيث تتضمن استهالك البوليوالت١٤١- فلورية

 يف مرفق ١٤/٧ ألف واملرفق دال بربوتوكول مونتريال واملقرر ١/١٢وترد نصوص املقرر   - ٥
 .هذه الوثيقة تيسرياً للرجوع إليها
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  املرفق

  )بكميات كبرية(املواد اخلاضعة للرقابة : توضيح املصطلحات والتعاريف :  ألف ١/١٢املقرر 

تالية  املوافقة على التوضيحات ال ألف١/١٢قرر االجتماع األول لألطراف يف املقرر 
 من بروتوكول ١ من املادة ٤الواردة يف الفقرة ) بكميات كبرية(لتعريف املواد اخلاضعة للرقابة 

  :مونتريال
مادة خاضعة " من بروتوكول مونتريال من اخلضوع للرقابة أي ١تستثىن املادة   )أ(

 سواء مدرجة توجد يف منتج مصنع خبالف أي حاوية تستخدم للنقل أو التخزين، وذلك" للرقابة
  كانت تلك املادة موجودة فيها مبفردها أو ضمن خليط؛

أي كمية من مادة خاضعة للرقابة أو من خليط من مواد خاضعة للرقابة ليست   )ب(
جزءاً من نظام استخدام حيتوي على املادة املعنية، تعترب مادة خاضعة للرقابة فيما يتعلق بفرض 

  ؛)ات كبريةأي مادة كيميائية موجودة بكمي(الربوتوكول 
إذا كان جيب أوالً نقل مادة أو خليط من حاوية كبرية إىل حاوية أخرى أو إناء   )ج(

أو جزء من جهاز من أجل استخدام املادة أو اخلليط يف الغرض املتوخي منهما، فإن احلاوية األوىل 
ها مشمولني بالفقرة أو النقل، وتصبح املادة أو اخلليط املعبأين في/تستخدم يف الواقع إال للتخزين و ال
   من الربوتوكول؛١ من املادة ٤

أما إذا كان، من جهة أخرى، جمرد تفريغ املنتج من حاوية يشكل االستخدام   )د(
املتوخى من املادة، فإن احلاوية ذاا تصبح عندئذ جزءاً من نظام االستخدام وتستبعد املادة املوجودة 

  داخلها بالتايل من نطاق التعريف؛
 من ٤من أمثلة نظم االستخدام اليت يتعني اعتبارها منتجات ألغراض الفقرة وتتض  )ه(

  :، يف مجلة أمور، ما يلي١املادة 
  علب االيروصول؛  ‘١‘
الثالجات أو مصانع الثالجات، أجهزة تكييف اهلواء، أو مصانع أجهزة تكييف   ‘٢‘

  اهلواء، املضخات احلرارية، وما إىل ذلك؛
دد اليوريثان أو أي مادة رغوية حتتوي على مادة خاضعة للرقابة سليفة البوليمر املتع  ‘٣‘

  أو مصنعة بواسطتها؛
أو ) سواء كانت مركبة على عجل أو جيري تشغيلها يدوياً(أجهزة إطفاء احلريق   ‘٤‘

  ).آيل أو يدوي(أي حاوية مركبة حتتوي على جهاز تفريغ 
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اخلاضعة للرقابة واملزائج تتضمن احلاويات الكبرية املستخدمة يف شحن املواد   )و(
  ):لألرقام قيمة إيضاحية(يف مجلة أمور، ما يلي . احملتوية على مواد خاضعة للرقابة إىل املنتفعني

  الصهاريج املوضوعة على منت السفن؛  ‘١‘
  ؛) طناً متريا٤٠ً -  ١٠(الصهاريج يف شكل عربات السكك احلديدية   ‘٢‘
  ؛) طناً متريا٢٠ًحىت (الصهاريج املنقولة بالطرق الربية   ‘٣‘
   كغم إىل طن متري؛٠ر٤االسطوانات من   ‘٤‘
  ؛) كغم٣٠٠ - ٥(الرباميل   ‘٥‘
وحيث أن احلاويات من مجيع األحجام تستخدم للمنتجات اخلام أو املصنعة، فإن   )ز(

وباملثل، ملا كانت احلاويات . وتوكولالتفرقة على أساس احلجم ال تتفق مع التعريف الوارد يف الرب
اخلاصة باملنتجات اخلام أو املصنعة ميكن تصميمها حبيث تكون قابلة أو غري قابلة ألن متأل من جديد، 

  فإن إعادة امللء ال تكفي لوضع تعريف متسق؛
إذا استخدم الغرض من احلاوية بوصفه اخلاصية املميزة كما جاء يف التعريف الوارد   )ح(

وتوكول، فإن املنتجات احملتوية على مركبات الكربون الكلورية فلورية أو اهلالونات مثل علب يف الرب
تستبعد . سواء كانت قابلة للحمل أو من النوع املتدفق. يروصول الرشاش وأجهزة إطفاء احلريقاأل

 .من مث ألن التفريق وحده من هذه احلاويات هو الذي يشكل االستخدام املستهدف
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  احملتوية على مواد خاضعة للرقابة حمددة يف املرفق ألف** قائمة باملنتجات  *:دالاملرفق 

  الرقم الشفري للجمارك  املنتجات 
سواء كانت هذه (وحدات تكييف هواء السيارات والشاحنات  - ١

  )الوحدات مدجمة يف تصميم املركبات أم ال
.................. 

 .................. *** التدفئة املرتلية والتجاريةضخ/التربيد وتكييف اهلواء معدات - ٢
 ..................  الثالجات : مثل 
 ..................  امدات   
 ..................  مزيالت الرطوبة   
 ..................  مربدات املياه   
 ..................  آالت صنع الثلج   
 ..................  دفئةوحدات تكييف اهلواء وضخ الت   
 ..................  منتجات األيروصول، فيما عدا األيروصوالت الطبية - ٣
 ..................  معدات إطفاء احلرائق املتنقلة - ٤
 ..................  ألواح ورقائق العزل وأغطية األنابيب - ٥
 ..................  املركبات سابقة على البلمرة - ٦

 حسبما ١٩٩١يونيه / حزيران٢١اعتمد االجتماع الثالث لألطراف هذا املرفق يف نريويب يف   *
  . من الربوتوكول٤ من املادة ٣تقتضي الفقرة 

ولو أن هذا ال يسري إذا ما كانت منقولة يف شحنات من األمتعة الشخصية أو العائلية أو يف   **
  .دة من املعامالت اجلمركيةاحلاالت غري التجارية املماثلة اليت تعفى عا

أو يف املادة /عندما حتتوي على مواد خاضعة للرقابة مدرجة يف املرفق ألف تستخدم كمربد و  ***
  العازلة هلذا املنتج 
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  رصد االجتار يف املواد املستنفدة لألوزون ومنع االجتار غري املشروع فيها: ١٤/٧املقرر 

  :إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف
 الذي يطلب من أمانة األوزون إجراء دراسة تتناول القضايا ١٣/١٢إذ يضع يف اعتباره املقرر 

املتصلة برصد االجتار يف املواد املستنفدة لألوزون ومنع االجتار غري املشروع يف املواد املستنفدة لألوزون 
ل املفتوح العضوية يف اجتماعه  وتقدمي تقرير باقتراحات عملية إىل الفريق العام١٢/١٠الواردة يف املقرر 

  ،٢٠٠٢، لنظر األطراف فيه عام ٢٠٠٢الثاين والعشرين يف عام 
وإذ يعترف مع التقدير بعمل أمانة األوزون ومجيع املنظمات واألفراد الذين سامهوا يف إعداد 

  التقرير،
ي أجنزه فريق وإذ يسلم مع التقدير باملقترح املقدم من أمانة األوزون، استناداً إيل العمل الذ

 بشأن التقسيمات ١٠/١٨مناقشة الرموز اجلمركية للمواد املستنفدة لألوزون املنعقد مبوجب املقرر 
الفرعية الوطنية للرموز اجلمركية لتصنيف املزائج احملتوية على املواد املستنفدة لألوزون واليت جيرى 

  جتهيزها من جانب منظمة اجلمارك العاملية،
ات اختذا األطراف سابقاً واليت تعاجل مراقبة االجتار يف املواد املستنفدة وإذ يشري إىل مقرر

لألوزون والرموز اجلمركية ونظام تراخيص الواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون ومنع 
 ٩/٨ و٨/٢٠ و٦/١٩ و٢/١٢االجتار غري املشروع يف املـواد املستنفدة لألوزون وهي املقررات 

  ،١١/٢٦ و١٠/١٨ و٩/٢٢و
وإذ يدرك أمهية اإلجراءات الرامية إىل حتسني رصد االجتار يف املواد املستنفدة لألوزون ومنع 
االجتار غري املشروع يف املواد املستنفدة لألوزون من أجل التخلص السلس ويف الوقت املناسب من 

  املواد املستنفدة لألوزون وفقاً جلداول زمنية متفق عليها،
  :يقرر
ن يشجع كل طرف على النظر يف وسائل ويف مواصلة اجلهود لرصد التجارة أ  - ١

  الدولية عند العبور؛
أن يشجع مجيع األطراف على تقدمي حوافز اقتصادية ال تعمل على إضعاف التجارة   - ٢

الدولية لكنها مناسبة ومتوافقة مع قانون التجارة الدولية لتشجيع استخدام بدائل املواد املستنفدة 
حتتوي عليها أو مصممة هلا وتكنولوجيات تستخدمها، ) مبا يف ذلك معدات(وزون ومنتجات لأل

  والنظر يف إجراءات رقابة الطلب لدى التصدي لالجتار غري املشروع؛
أن يشجع كل طرف مل يفعل ذلك بعد، أن يدخل يف نظام التصنيف الوطين   - ٣

كلورية فلورية األكثر  ركبات الكربون اهليدرواجلمركي اخلاص به، التقسيمات الفرعية املنفصلة مل
شيوعاً يف التداول التجاري واملواد املستنفدة لألوزون األخرى الواردة يف توصية منظمة اجلمارك العاملية 

، والطلب إىل األطراف تزويد األمانة بنسخة منها، وحيث مجيع ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٥املؤرخة 
اجبة ألي توصيات جديدة من منظمة اجلمارك العاملية مبجرد االتفاق األطراف على إيالء املراعاة الو

  عليها؛
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أن يوفر اإليضاح اإلضايف التايل للفرق بني املادة اخلاضعة للرقابة أو املزيج احملتوى   - ٤
 من بروتوكول ١على مادة خاضعة للرقابة، واملنتج احملتوي على مادة خاضعة للرقابة واردة يف املادة 

  : ألف١/١٢ ومت التوسع بصورة أكرب يف شرحها يف املقرر مونتريال
مهما أختلف نوع الرمز اجلمركي املخصص ملادة خاضعة للرقابة من مزيج حيتوى   )أ(

على مادة خاضعة للرقابة، فان هذه املادة أو هذا املزيج حني يكون يف حاوية تستخدم للنقل أو 
وبذلك ختضع للجداول " مادة خاضعة للرقابة"رب  ألف، تعت١/١٢للتخزين كما هو معرف يف املقرر 

  الزمنية للتخلص التدرجيي املتفق عليها من جانب األطراف؛
أعاله تتعلق بوجه خاص، باملواد ) أ(أن اإليضاحات الواردة يف الفقرة الفرعية   )ب(

 تتصل اخلاضعة للرقابة أو املزائج احملتوية على مواد خاضعة للرقابة مصنفة مبوجب رموز مجركية
، وذلك لتجنب أي ضوابط نامجة عن اجلداول "منتجات"بوظيفتها، وأحياناً تعترب بصورة خاطئة بأا 

  الزمنية للتخلص التدرجيي التابعة لربوتوكول مونتريال؛
أن يشجع مجيع األطراف على تبادل املعلومات وتكثيف اجلهود املشتركة لتحسني   - ٥

ن، ومنع االجتار غري املشروع باملواد املستنفدة لألوزون؛ وعلى سبل حتديد املواد املستنفدة لألوزو
األطراف املعنية بوجه خاص االنتفاع بصورة أكرب من الشبكات اإلقليمية لربنامج األمم املتحدة للبيئة 

  والشبكات األخرى من أجل زيادة التعاون بشأن قضايا االجتار غري املشروع وأنشطة إنفاذ القوانني؛
ب من شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد بربنامج األمم املتحدة للبيئة عن أن يطل  - ٦

طريق اللجنة التنفيذية تقدمي تقرير إىل االجتماع السادس عشر لألطراف عن أنشطة الشبكات اإلقليمية 
فيما يتعلق بسبل مكافحة االجتار غري املشروع؛ ويطلب من اللجنة التنفيذية النظر يف جعل تقييم 

شاريع تدريب موظفي اجلمارك ونظم التراخيص مسألة ذات أولوية، وإن أمكن تقدمي تقرير عن ذلك م
  إىل االجتماع السادس عشر لألطراف؛

أن يطلب من األطراف تيسرياً لتبادل املعلومات، القيام بإبالغ أمانة األوزون بأي   - ٧
ستنفدة لألوزون واملزائج احملتوية على املواد حاالت مثبته بصورة تامة لالجتار غري املشروع يف املواد امل

أما الكميات املستوردة بصورة غري . املستنفدة لألوزون واملنتجات احملتوية على مواد مستنفدة لألوزون
مشروعة واملبلغ عنها فلن تدرج يف عملية حساب حجم استهالك الطرف شريطة أال يطرح هذا 

لب من األمانة مجع أي معلومات عن حالة إجتار غري ويط. الطرف الكميات املصادرة يف أسواقه
كما يطلب إىل األمانة بدء عمليات تبادل . مشروع تلقتها من األطراف ونشرها على مجيع األطراف

  تاحة لتقليل االجتار غري املشروع؛مع البلدان الستكشاف اخليارات امل
دمي املساعدة املالية أن يطلب إىل اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف تق  - ٨

 إلدخال تكنولوجيات ومعدات تفتيش مجركية وتطويرها وتطبيقها ملكافحة ٥والتقنية لبلدان املادة 
االجتار غري املشروع يف املواد املستنفدة لألوزون ورصد االجتار يف هذه املواد، وتقدمي تقرير إىل 

  .ألنشطة املنفذة حىت تارخيهاالجتماع السادس عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال عن ا
___________  


