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لألطراف في  االجتماع الرابع والعشرون
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

  لطبقة األوزون
  ٢٠١٢ تشرين الثاين/نوفمرب ١٦ -  ١٢جنيف، 

  *للجزء الرفيع املستوى من جدول األعمال املؤقت ١٠ البند
اعتماد المقررات من االجتماع الرابع والعشرين لألطراف 

  في بروتوكول مونتريال

مشاريع المقررات المعروضة على االجتماع الرابع والعشرين لألطراف في بروتوكول 
  مونتريال للنظر فيها

  مذكرة من األمانة

  ةمقدم  - أوالً 
يتضمن الفرع الثاين من هذه املذكرة مشاريع املقررات اليت وضعتها األطراف وأفرقة االتصال املكونة  -١

من األطراف، اليت أنشئت خالل االجتماع الثاين والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف 
مل يتوصل  على أن الفريق العامل بروتوكول مونرتيال. وقد وضعت أقواس معقوفة حول مجيع املقررات للداللة

ن أي منها. وعالوة على ذلك، يتضمن العديد من مشاريع املقررات أقواسًا معقوفة إىل توافق يف الرأي بشأ
ا قدمت اقرتاحات بديلة حول نصوص منها تدل على أن بعض األطراف أعربت عن  ا أو أ قلقها بشأ

مشاريع املقررات حييل بيد أن الفريق العامل اتفق على أن تتعلق بتلك النصوص خالل املناقشات األولية. 
مجيعها إىل االجتماع الرابع والعشرين لألطراف بالصيغة اليت كانت عليها عند اختتام اجتماع الفريق العامل، 
لكي يواصل النظر فيها. واتفق الفريق العامل أيضًا على أن يواصل العمل على عدد من مشاريع املقررات 

فرتة الفاصلة بني الدورتني. ومن احملتمل بالتايل أن توضع صيغ إضافية هلذه املقررات قبل انعقاد خالل ال
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االجتماع الرابع والعشرين لألطراف. ولكفالة أن تتمكن األطراف من النظر يف آخر الصيغ املوضوعة ملشاريع 
. وعند الضرورة، الشبكينشر أي نصوص مستجدة تصلها على موقعها باملقررات، ستقوم أمانة األوزون 

إضافة هلذه املذكرة قبيل انعقاد االجتماع الرابع والعشرين لألطراف وتضّمنها تلك  ستقوم أيضًا بإصدار
 النصوص.

ا األمانة بشأن املسائل اإلدارية ذات  ٣ويتضمن الفرع  -٢ من هذه املذكرة مشاريع املقررات اليت أعد
ك املسائل يف ادة على أن تعتمد األطراف مقررات بشأن تلوقد درجت العالصلة بربوتوكول مونرتيال. 

ا السنوية، وأن تدرج فيها املعلومات وفقاً للحاجة.  اجتماعا

وميكن اإلطالع على التعديالت على بروتوكول مونرتيال اليت اقرتحتها واليات ميكرونيزيا املوحدة  -٣
من بروتوكول مونرتيال، يف  ١٠من املادة  ٢ة يات املتحدة األمريكية، عمًال بالفقر وكندا واملكسيك والوال

 على التوايل. UNEP/OzL.Pro.24/6و UNEP/OzL.Pro.24/5الوثيقتني 

مشاريع المقررات التي قدمتها األطراف أو التي صدرت عنها خالل االجتماع الثاني والثالثين   -  ثانياً 
  ن لألطرافو عشر لينظر فيها االجتماع الرابع والح العضوية و للفريق العامل المفت

تعيينات االستخدامات الضرورية للمواد الخاضعة للرقابة لعام /[ألف]: ٢٤مقرر المشروع   - ألف [
٢٠١٣  

  مقدم من الصين واالتحاد الروسي
  إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر ما يلي:[

تصادي وجلنة اخليارات إىل العمل الذي أجنزه فريق التكنولوجيا والتقييم االق إذ يشري مع التقدير
  التقنية الطبية التابعة له،

، أن استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة ٤/٢٥، وفقًا للمقرر وإذ يضع يف اعتباره
يعترب مؤهًال إلعفاء االستخدامات الضرورية إذا توافرت بدائل جمدية تقنياً  االستنشاق باجلرعات املقننة ال

  ة من الناحية البيئية والصحية،واقتصادياً ومقبول
إىل االستنتاج الذي توصل إليه الفريق بوجود بدائل مقبولة تقنيًا ألجهزة االستنشاق  وإذ يشري

باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية يف بعض الرتكيبات العالجية ملعاجلة الربو 
  ومرض انسداد الشعب اهلوائية املزمن،

حتليل الفريق وتوصياته بشأن إعفاءات االستخدامات الضرورية للمواد اخلاضعة  يضع يف اعتباره وإذ
للرقابة لتصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم لعالج الربو ومرض انسداد الشعب اهلوائية 

  املزمن، 
يف تقليل  ٥ من املادة ١فقرة بالتقدم املستمر الذي أحرزته عدة أطراف عاملة مبوجب ال وإذ يرحب

اعتمادها على أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية والذي 
  يصاحب استحداث البدائل وحصوهلا على املوافقة التنظيمية وطرحها يف األسواق، 
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باملستويات  ٢٠١٣ام يأذن بإنتاج واستهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية يف ع  - ١
الالزمة لتلبية االستخدامات الضرورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة ملعاجلة الربو ومرض انسداد 

  الشعب اهلوائية املزمن، كما هو مبني يف مرفق هذا املقرر؛
 يطلب إىل األطراف اليت تقدم طلبات للتعيينات أن تقدم للجنة اخليارات التقنية الطبية  - ٢

واملقررات  ٤/٢٥معلومات متكنها من تقييم تعيينات االستخدامات الضرورية وفقاً للمعايري احملددة يف املقرر 
  الالحقة ذات الصلة الواردة يف دليل طلب تعيينات االستخدامات الضرورية؛

على أن  ٢٠١٣يشجع األطراف اليت لديها إعفاءات لالستخدامات الضرورية يف عام   - ٣
صول على مركبات الكربون الكلورية فلورية من املرتبة الصيدالنية بصورة أولية من املخزونات اليت تنظر يف احل

تكون فيها تلك املركبات متوافرة يف متناول اليد، شريطة أن تستخدم تلك املخزونات وفقًا للشروط اليت 
  ؛٧/٢٨من املقرر  ٢حددها اجتماع األطراف يف الفقرة 

 لديها خمزونات من املرتبة الصيدالنية من مركبات الكربون الكلورية يشجع األطراف اليت  - ٤
 ٢٠١٣فلورية اليت ميكن أن تتوافر للتصدير إىل األطراف اليت لديها إعفاءات لالستخدامات الضرورية لعام 

ذه الكميات وجبهة لالتصال يف موعد ال يتجاوز  كانون األول/ديسمرب   ٣١أن تبلغ أمانة األوزون 
  ؛٢٠١٢

يطلب إىل األمانة أن تنشر على موقعها الشبكي تفاصيل املخزونات احملتمل توافرها   - ٥
  من هذا املقرر؛ ٤املشار إليها يف الفقرة 

تلتزم األطراف املدرجة يف مرفق هذا املقرر بتوخي املرونة الكاملة يف احلصول على كمية   - ٦
نية إىل احلد الالزم لتصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات مركبات الكربون الكلورية فلورية من املرتبة الصيدال

من هذا املقرر، إما من الواردات أو من املنتجني احملليني أو من  ١املقننة، وفقًا ملا هو مأذون به يف الفقرة 
  املخزونات املوجودة؛

يطلب إىل األطراف أن تنظر يف سن ضوابط حملية حلظر طرح أو بيع أي منتجات   - ٧
ن أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية، حىت وأن  جديدة م

  كانت تلك املنتجات موافق عليها من قبل؛
ا اإلدارية اخلاصة بتسجيل منتجات أجهزة   - ٨ يشجع األطراف على تسريع عمليا

رية دائل اخلالية من مركبات الكربون الكلو االستنشاق باجلرعات املقننة من أجل التعجيل باالنتقال إىل الب
  فلورية.

 المرفق

كميات مركبات الكربون الكلورية فلورية المأذون بها لالستخدامات الضرورية في أجهزة االستنشاق 
  )باألطنان المترية( ٢٠١٣بالجرعات المقننة لعام 

  ٢٠١٣  األطراف
  ]٣٨٦,٨٢[ ]٣٩٥,٨٢[  الصني

  ]٢١٢[  االحتاد الروسي
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- إعفاء االستخدامات الضرورية لمركب الكربون الكلوري فلوري/[باء]: ٢٤مقرر المشروع   - باء 
 ألغراض التطبيقات الفضائية في االتحاد الروسي ١١٣ 

 مقدم من االتحاد الروسي

  إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر ما يلي:
الكيميائية قد خُلصت إىل أن التعيني الذي  إىل أن اللجنة املعنية باخليارات التقنية للمواد إذ يشري

، مبا يف ذلك ٤/٢٥تقدم به االحتاد الروسي يستويف معايري األهلية لالستخدامات الضرورية مبوجب املقرر 
  عدم وجود بدائل أو مواد بديلة متاحة وجمدية تقنياً واقتصادياً أو مواد مقبولة من زاوية البيئة والصحة، 

اللجنة املعنية باخليارات التقنية للمواد الكيميائية أوصت بتسريع اجلهود  أنإىل  وإذ يشري أيضاً 
املبذولة الستخدام بدائل مالئمة، والبحث عن مواد متوافقة مع البدائل، واعتماد معدات مصممة حديثاً 

  ليه، يف غضون اجلدول الزمين املتفق ع ١١٣ -إلمتام التخلص التدرجيي من مركب الكربون الكلوري فلوري 
ائية  وإذ يشري إىل أن االحتاد الروسي قد قدم يف تعيني اإلعفاء لالستخدامات الضرورية خطة 

ائيًا الستخدام  ٢٠١٦، وحدد عام ١١٣ - للتخلص التدرجيي من مركب الكربون الكلوري فلوري موعداً 
  هذا املركب يف التطبيقات املذكورة، 

يواصل بذل اجلهود الستخدام مواد مذيبة بديلة، سعياً إىل أن االحتاد الروسي  وإذ يشري أيضاً 
يف قطاع الصناعة الفضائية تدرجييًا إىل   ١١٣ - لتخفيض استهالكه من مركب الكربون الكلوري فلوري

  ، ٢٠١٥طناً مرتياً كحد أقصى يف عام  ٧٥كمية قدرها 
طنًا مرتيًا من  ٩٥بإعفاء لالستخدامات الضرورية إلنتاج واستهالك كمية قدرها  يأذن  - ١

، بغرض استخدامها يف تطبيقات ٢٠١٣يف االحتاد الروسي يف عام  ١١٣ -  مركب الكربون الكلوري فلوري
  مركبات الكربون الكلورية فلورية يف قطاع الصناعة الفضائية؛

ملتابعة اخلطة النهائية للتخلص التدرجيي بذل اجلهود  أن يواصلإىل االحتاد الروسي  يطلب  - ٢
تقصّيه إلمكانية استرياد النوعية املطلوبة من مركب  أن يواصلو  ١١٣ -  الكربون الكلوري فلوري من مركب

بغرض تلبية احتياجات صناعته الفضائية من املخزونات العاملية املتاحة،  ١١٣ -  الكربون الكلوري فلوري
بعة لفريق التكنولوجيا والتقييم اللجنة املعنية باخليارات التقنية للمواد الكيميائية التاوفقًا ملا أوصت به 

 االقتصادي.

 استخدامات بروميد الميثيل في الحجر ومعالجات ما قبل الشحن/[جيم]: ٢٤مقرر المشروع   -  جيم

 مقدم من فريق االتصال المعني بالحجر ومعالجات ما قبل الشحن

  إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر ما يلي:[
اإلبالغ املستمر عن استهالك بروميد امليثيل ألغراض احلجر ومعاجلات  احلاجة إىل إىلإذ يشري 

  قبل الشحن،  ما
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منه، اليت ُوجهت فيها الدعوة إىل األطراف القادرة  ٢، خصوصًا الفقرة ٢٣/٥املقرر  وإذ يشري إىل
  :عما يلي ٢٠١٣آذار/مارس  ٣١وزون حبلول لتقدمي معلومات على أساس طوعي إىل أمانة األ

  ية بروميد امليثيل املستخدمة لالمتثال ملتطلبات الصحة النباتية اخلاصة ببلدان الوجهة؛كم  (أ)
متطلبات الصحة النباتية للسلع املستوردة اليت يلزم استيفاؤها عن طريق استخدام بروميد   (ب)

  امليثيل، 
تثال منه، اليت حتث األطراف على االم ٣، خصوصًا الفقرة ٢٣/٥إىل املقرر  وإذ يشري كذلك

، وتقدمي بيانات عن كمية بروميد امليثيل املستخدمة سنويًا يف ٧ملتطلبات اإلبالغ املنصوص عليها يف املادة 
هذه البيانات على أساس األطراف القادرة إىل استكمال دعو احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن، وت تطبيقات

امليثيل املسجلة واجملّمعة عمًال بتوصية  طوعي عن طريق إبالغ األمانة باملعلومات عن استخدامات بروميد
  اهليئة املعنية بتدابري الصحة النباتية، 

إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم، تقريرًا حمدثًا يعرض موجزاً  يطلب  - ١
دمت للبيانات املتعلقة [باستخدامات] بروميد امليثيل [يف أغراض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن] اليت قُ 

من الربوتوكول [الستخدامات احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن] [بصورة حتديدية] على  ٧مبوجب املادة 
أساس إقليمي كما يقدم حتليًال لالجتاهات السائدة يف تلك البيانات، [مع اإلشارة كذلك إىل االفرتاضات 

يف اجتماعه الثالث والثالثني، و[يف كل  اليت اعُتمدت يف التحليل]، لينظر فيه الفريق العامل املفتوح العضوية
  ] [كل أربع سنوات] بعد هذا االجتماع؛٢٠٢٠عام] [كل سنتني] [حىت عام 

إىل أمانة األوزون أن تذكِّر األطراف بتقدمي املعلومات [وتشجعها على تقدميها]  يطلب  - ٢
  ؛٢٣/٥من املقرر  ٢، على أساس طوعي، وفقاً للفقرة ٢٠١٣آذار/مارس  ٣١حبلول 

] [حيث] [يشجع] األطراف اليت مل تضع بعد إجراءات جلمع البيانات عن يدعو[  - ٣
استخدامات بروميد امليثيل يف أغراض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن أو األطراف اليت ترغب يف تعزيز 
ق اإلجراءات القائمة، إىل [على] [النظر يف استخدام] [استخدام] [مراعاة] العناصر اليت حددها فري

] بوصفها ٢٠١٢من التقرير املرحلي للفريق لعام  ٤- ٤- ١٠التكنولوجيا والتقييم االقتصادي [يف الفرع 
  ؛٢٠١٢عناصر ضرورية يف تقريره املرحلي لعام 

] من ٢-٤- ١٠إىل أمانة االوزون حتميل االستمارات املقدمة كنماذج يف [الفرع  يطلب  - ٤
  ؛٢٠١٢يم االقتصادي لعام التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقي

على حث األطراف على االمتثال ملتطلبات اإلبالغ املنصوص عليها يف  يؤكد جمدداً [  - ٥
وعلى تقدمي بيانات عن كمية بروميد امليثيل املستخدمة سنوياً يف تطبيقات احلجر ومعاجلات ما قبل  ٧املادة 

األطراف اليت مل ُتسجَّل أي بيانات ختّصها يف الشحن، ويطلب إىل أمانة األوزون أن تتبني بشكل فردي من 
القسم ذي الصلة من منوذج اإلبالغ ما إذا كان استهالك بروميد امليثيل ألغراض احلجر ومعاجلات ما قبل 

  الشحن قد حدث بالفعل أم ال.]]
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 االستخدامات كمواد وسيطة/[دال]: ٢٤مقرر المشروع   - دال 

  مقدم من االتحاد األوروبي وكرواتيا
  مذكرة تفسيرية

أن يتحرى ’’)، ٣( ٢١/٨طلب األطراف إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، يف املقرر 
البدائل الكيميائية للمواد املستنفدة لألوزون اليت تستعمل يف استخدامات املواد الوسيطة املعفاة، وأن يتحرى 

نتجات املصنوعة باستخدام عوامل التصنيع البدائل، مبا يف ذلك البدائل اليت ليست من نفس النوع، للم
واملواد الوسيطة هذه، وأن يقدم تقييماً للجدوى التقنية واالقتصادية إلمكانية ختفيض هذه االستخدامات أو 

  ‘‘.االنبعاثات أو التخلص منها
ذا الشأن يف تقرير التقييم لعام  الفريقوقدم   ٢٠١٢ويف تقريره املرحلي لعام  ٢٠١١استنتاجاته 

  مؤخراً. وباالستناد إىل تلك االستنتاجات ميكن اإلشارة إىل مجلة أمور، من بينها ما يلي:
تصل كميات املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة حاليًا كمواد وسيطة إىل ما يزيد عن   (أ)

 طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون)، ويتوقع أن تتزايد يف ٤٣٣ ٠٠٠مليون طن مرتي (أي ما يزيد عن 
املستقبل. وإذا مل جير رصد دقيق، فإن كميات كبرية من املواد املستنفدة لألوزون قد ُحتّول الستخدامات 
أخرى قد تكون حمظورة (ومثاهلا مركبات الكربون الكلورية فلورية ورابع كلوريد الكربون) أو حمدودة بقدر كبري 

  لورية)؛(ومثاهلا بروميد امليثيل ومركبات الكربون اهليدروكلورية ف
ال تزال نسبة االنبعاثات النامجة عن االستخدامات كمواد وسيطة غري مؤكدة بسبب   (ب)

االفتقار إىل معلومات موثوقة ميكن تطبيقها يف مجيع املناطق وعلى مجيع العمليات. بيد أن تقديرات فريق 
ا ترتاوح على األرجح من  يف املائة، وفقًا للعملية  ٥ إىل ٠,١التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تشري إىل أ

يف املائة كمتوسط، فإن االنبعاثات السنوية  ١وملستوى الضوابط على االنبعاثات. وحىت إذا ما اختذت نسبة 
طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون. وحيث أن  ٤ ٤٠٠طن مرتي وما يقرب من  ١٠ ٠٠٠ستبلغ حوايل 

د املستنفدة لألوزون املستخدمة كمواد وسيطة تتكون من يف املائة) كميات املوا ٧٧أغلبية (ما يزيد عن 
مركبات الكربون الكلورية فلورية ورابع كلوريد الكربون ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وهي غازات 
احتباس حراري قوية أيضاً، فإن االنبعاثات السنوية من حيث معادل ثاين أكسيد الكربون قد تصل إىل 

طن من معادل ثاين أكسيد الكربون، إذا ما افرتضنا أن القدرة الوسطية على إحداث  مليون ١٢حوايل 
  ؛١٥٠٠االحرتار العاملي تعادل 

وقد تكون هناك كميات من املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة كمواد وسيطة ومل يبلغ   (ج)
حلاالت اليت يبلغ فيها عن عنها، بل وميكن مالحظة تفاوتات كبرية بني الواردات والصادرات، حىت يف ا

  البيانات؛
ال تتوافر معلومات كافية عن التكنولوجيا احملتملة البديلة للمواد املستنفدة لألوزون يف   (د)

  االستخدامات كمواد وسيطة.
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وتدل هذه املالحظات بوضوح على احلاجة املاسة ملعاجلة مسألة استخدامات املواد املستنفدة 
كن للتدابري املتخذة أن تشمل تبادل املعلومات بشأن التكنولوجيا البديلة، لألوزون كمواد وسيطة. ومي

  وختفيض انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون النامجة عن تلك العمليات، وممارسة رصد أكثر دقة عموماً.
وسيساعد الرصد الدقيق األطراف على إدارة املواد املستنفدة لألوزون، واحلد من التهديدات اليت 

ول دون جناح عملية التخلص التدرجيي. كذلك فإن حتسني اإلبالغ عن املواد الوسيطة سيساعد يف تقدير  حت
كميات املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة كمواد وسيطة يف أنواع خمتلفة من العمليات. وميكن لتوسيم 

حتويلها إىل استخدامات  حاويات املواد املستنفدة لألوزون املخصصة لالستعمال كمواد وسيطة أن مينع
  أخرى.

كذلك فإن إيصال وتقاسم املعارف احلالية عن أنواع العمليات اليت تستخدم فيها املواد املستنفدة 
لألوزون كمواد وسيطة، وعن البدائل اليت تتيح جتنب استخدام تلك املواد، واملعلومات عن املنتجات األفضل 

واد املستنفدة لألوزون، سييسر بدوره التعامل مع انبعاثات املواد اليت ال تتطلب استخدام مواد وسيطة من امل
تدخل يف حساب االستهالك. وستساهم الدعوة إىل وضع  املستنفدة لألوزون من االستخدامات اليت ال

ضوابط أفضل على االنبعاثات يف تقليل االنبعاثات النامجة عن استخدامات املواد الوسيطة، وسيكون هلا 
سيما يف اجملاالت اليت يستخدم فيها رابع كلوريد الكربون  إجيابية يف جماالت أخرى أيضاً، الآثار جانبية 

  الذي يعّد مادة سامة.
، على مشكلة التصنيف السليم الستخدام املواد ٢٠١٢يف تقريره املرحلي لعام  قفريالوقد شدد 

مل للتصنيع. وباالستناد إىل املعلومات املستنفدة لألوزون يف بعض العمليات الكيميائية كمادة وسيطة أو كعا
الواردة من األطراف املعنية، أوضح فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أنه ميكن اعتبار استخدام رابع  
كلوريد الكربون يف عملية إنتاج مونومر كلوريد الفاينل عن طريق التحليل احلراري لثاين كلوريد اإليثلني مبثابة 

لعامل تصنيع. وحيث أن تصميم هذه العملية قد خيتلف اختالفاً كبرياً من منشأة  يطة، الاستخدام ملادة وس
إىل أخرى، فمن الضروري أن ُيطلب إىل األطراف اليت تنتج مونومر كلوريد الفاينل واليت مل تقدم معلومات 

وزون، مبعلومات عن بعد أن تبادر إىل موافاة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، عن طريق أمانة األ
استخدام رابع كلوريد الكربون يف هذه العمليات، كي يتمّكن الفريق من حتديد ما إذا كان االستخدام ذو 

  الصلة هو استخدام كعامل تصنيع أو كمادة وسيطة.
  مشروع المقرر

 إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر ما يلي:

رتيال اليت تشري إىل أن كمية املواد املستنفدة لألوزون اليت من بروتوكول مون ١املادة إذ يشري إىل 
تستخدم بشكل كامل كمواد وسيطة يف تصنيع املواد الكيميائية األخرى جيب أال تدخل يف حساب 

  املواد املستنفدة لألوزون،‘‘ نتاجإ’’
استخدامات  من بروتوكول مونرتيال اليت متنح تفويضًا باإلبالغ عن ٧املادة  إىلوإذ يشري أيضًا 

  الوسيطة، من بني مجلة أمور أخرى، املواد
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الذي حددت فيه األطراف، من بني مجلة أمور  ٧/٣٠من املقرر  ١الفقرة  إىلوإذ يشري كذلك 
رد من أجل أخرى، أنه يتعني على البلدان املستوردة أن تبلغ عن كميات املواد املستنفدة لألوزون اليت ُتستو 

  استخدامها كمواد وسيطة،
الذي أوضحت فيه األطراف أن الكميات الضئيلة من املواد املستنفدة  ٤/١٢املقرر  إىلإذ يشري و 

لألوزون الناجتة عن اإلنتاج غري املقصود أو العرضي أثناء عملية التصنيع، أو من املواد الوسيطة غري املتفاعلة، 
، أو تنبعث أثناء صناعة املنتج أو أو من استخدامها كعوامل تصنيع موجودة يف مواد كيميائية كشوائب نزرة

من املادة  ٤تداوله، هي وحدها اليت تعترب غري مشمولة بتعريف املادة املستنفدة لألوزون الوارد يف الفقرة 
قد حث األطراف على اختاذ خطوات للتقليل  ٤/١٢من بروتوكول مونرتيال، ويشري أيضًا إىل أن املقرر  ١

ه املواد، مبا يف ذلك خطوات من قبيل جتنب توليد هذه االنبعاثات، أو إىل احلد األدىن من انبعاثات هذ
عمليات، أو االحتواء، أو أو إدخال تغيريات على ال ،خفض االنبعاثات باستخدام تكنولوجيات حتكم عملية

  التدمري،
أن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي قد أبلغ عن زيادة مستمرة يف  وإذ يالحظ مع القلق

نتاج العاملي من املواد املستنفدة لألوزون الستخدامها كمواد وسيطة، وإذ يضع يف اعتباره أنه، حىت عند اإل
افرتاض وجود معدالت منخفضة لالنبعاثات، فإن الكميات املنبعثة تشكل خطرًا واضحًا على صعيد 

  م بشكل كبري يف االحرتار العاملي،استنفاد األوزون وتساه
مما قد يسهم  ،بكميات كبرية كمادة وسيطة أن رابع كلوريد الكربون يستخدم وإذ يضع يف اعتباره

لغالف اجلوي على يف االختالفات املالحظة يف الكميات الكبرية من رابع كلوريد الكربون املوجودة يف ا
  املستوى العاملي،

سيطة ميكن أن أن غالبية املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة كمواد و  وإذ يضع يف اعتباره أيضاً 
ا ميكن  ُتستغل أيضاً يف استخدامات مت التخلص التدرجيي منها بالفعل، وأنه إذا مل تُرَصد بالشكل املالئم فإ

دد جناح التخلص ال   تدرجيي،أن 
أن حتديد العمليات اليت تستخدم فيها املواد املستنفدة لألوزون كمواد  وإذ يضع يف اعتباره كذلك

وجيات البديلة واملنتجات اجليدة اليت ال حتتاج أو مل تعد حتتاج إىل استخدام املواد وسيطة وتعزيز التكنول
  إدارة املواد املستنفدة لألوزون، املستنفدة لألوزون كمواد وسيطة، سيسهل

الذي بينت فيه األطراف أن استخدام رابع كلوريد الكربون إلنتاج  ٢٣/٧املقرر  وإذ يشري إىل
كانون   ٣١حىت  وسيطة، على أساس استثنائي، ةادسُيعترب استخدامًا كميد الفاينل مونومر كلور 

  ،٢٠١٢األول/ديسمرب 
املعلومات اليت قدمها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف تقريره  وإذ يالحظ مع التقدير

  ون إلنتاج مونومر كلوريد الفاينل،بشأن استخدام رابع كلوريد الكرب ٢٠١٢املرحلي لعام 
ؤكد أن استخدام رابع كلوريد الكربون يف إنتاج مونومر كلوريد الفاينل عن طريق التحليل ي  - ١

، يعترب ٢٠١٢يف تقريره املرحلي لعام  فريقالاحلراري لثاين كلوريد اإليثيلني يف العمليات اليت خضعت لتقييم 
  وسيطة؛ ةاداستخداماً كم
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مر كلوريد الفاينل يستخدم فيها رابع  يطلب إىل األطراف اليت لديها مرافق إلنتاج مونو   - ٢
، أن تبادر إىل تقدمي هذه ٢٣/٧كلوريد الكربون ومل تقدم بعد املعلومات املطلوبة من األطراف يف املقرر 

، كي يتسىن له تبني ما إذا كان االستخدام يف مرفق ٢٠١٣شباط/فرباير  ٢٨املعلومات إىل الفريق قبل تاريخ 
  ة أو كعامل تصنيع؛معني هو استخدام كمادة وسيط

يذكِّر مجيع األطراف بأن اإلبالغ عن كميات املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة كمواد   - ٣
  من بروتوكول مونرتيال؛ ٧إلزامي مبوجب املادة هو أمر وسيطة 

يذكِّر األطراف بالتقليل إىل احلد األدىن من انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون يف   - ٤
ملواد الوسيطة، مبا يف ذلك من خالل اختاذ تدابري لتفادي هذه االنبعاثات، مثل تكنولوجيات استخدامات ا

التحكم أو إدخال تغيريات على العمليات، أو االحتواء أو التدمري، واالستعاضة قدر اإلمكان عن املواد 
  املستنفدة لألوزون ببدائل هلا؛

مرافق إنتاج جديدة تستخدم فيها املواد  يدعو مجيع األطراف إىل االمتناع عن تشغيل أي  - ٥
املستنفدة لألوزون كمواد وسيطة عندما تتوافر بدائل للمواد املستنفدة لألوزون لتطبيقات املواد الوسيطة 

  تستويف متطلبات املنتجات؛
يطلب إىل مجيع األطراف أن حتدد العمليات اليت تستخدم فيها املواد املستنفدة لألوزون    - ٦
، مبعلومات ٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ٣١ة على أراضيها، وأن توايف أمانة األوزون حبلول كمواد وسيط

جممعة عن العمليات اليت جرى حتديدها، مبا يف ذلك أمساء املنتجات النهائية ومعها أرقامها يف سجل دائرة 
أن دمة يف كل عملية، و املستخلصات الكيميائية إن وجدت، وأنواع وكميات املواد املستنفدة لألوزون املستخ

  تحديث هذه املعلومات عند حتديد استخدامات جديدة كمواد وسيطة على أراضيها؛ تقوم ب
يطلب إىل مجيع األطراف أن تقدم معلومات إىل أمانة األوزون عن البدائل اجلديدة اليت   - ٧

  من هذا املقرر؛ ٤حتل حمل أي استخدامات كمواد وسيطة مبلغ عنها مبوجب الفقرة 
يطلب إىل أمانة األوزون أن تنشر على موقعها على اإلنرتنت قائمة جممعة باستخدامات   - ٨

املواد املستنفدة لألوزون كمواد وسيطة وبدائل املواد املستنفدة لألوزون يف هذه االستخدامات اليت أبلغت 
  ائمة اليت تشتمل على:من هذا املقرر، وأن جتري حتديثاً سنوياً هلذه الق ٤عنها األطراف وفقاً للفقرة 

املنتجات النهائية للعمليات مصحوبة بأرقامها يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية   (أ)
  إن وجدت، 

  نوع املادة املستنفدة لألوزون املستخدمة يف العملية؛  (ب)
  كمية املادة املستنفدة لألوزون املستخدمة يف العمليات؛  (ج)
  مجيع االستخدامات؛ الكمية الكلية من كل مادة يف  (د)
يطلب إىل مجيع األطراف النظر يف استخدام شروط التوسيم حلاويات املواد املستنفدة   - ٩

 لألوزون مما يسمح بتحديد االستخدام املزمع للمواد املوجودة يف احلاويات؛

يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي االستمرار يف عمله وتقدمي معلومات يف   -  ١٠
، خصوصًا عن حتديد بدائل للمواد ٢١/٨وفق ما هو مطلوب يف املقرر  ٢٠١٣تقريره املرحلي لعام 
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كمواد وسيطة، وتقييم اجلدوى التقنية واالقتصادية للتدابري الرامية خلفض هذه   املستخدمةاملستنفدة لألوزون 
  االستخدامات واالنبعاثات أو القضاء عليها.

 المعلومات اإلضافية عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون /[هاء]:٢٤مقرر المشروع   -هاء 

 مقدم من فريق االتصال المعني بالمعلومات اإلضافية عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون

  :إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر ما يلي[  
االقتصادي والفريق عن تقديره للتقرير اخلاص الذي أعده فريق التكنولوجيا والتقييم  إذ يعرب  

محاية طبقة األوزون والنظام املناخي العاملي: القضايا املتصلة ’’احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بعنوان 
  ، ‘‘مركبات الكربون البريفلوريةمبركبات الكربون اهليدروفلورية و 

الفريق العامل املفتوح  إىل تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي املقدم إىل وإذ يشري أيضاً   
العضوية يف اجتماعه الثالثني بشأن بدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف قطاع التربيد وتكييف 

اليت لديها درجات حرارة حميطة مرتفعة وظروف  ٥من املادة  ١اهلواء لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  ، ١٩/٨ارد يف املقرر تشغيل فريدة وذلك استناداً إىل الطلب الو 

لفريق التكنولوجيا والتقييم  ٢٠١٢مع التقدير باجمللد الثاين من التقرير املرحلي لعام  وإذ حييط علماً   
  االقتصادي، 

إزاء احتمال حدوث زيادة يف إنتاج واستهالك واستخدام بدائل للمواد املستنفدة  وإذ يساوره القلق  
لية على إحداث االحرتار العاملي كنتيجة للتخلص التدرجيي من املواد لألوزون من املواد ذات القدرات العا

  املستنفدة لألوزون، 
إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف  ١٩/٦إىل أن األطراف طلبت يف املقرر  وإذ يشري[  

تعجيل التخلص معايري التمويل ملشاريع وبرامج ال، أن تعطي األولوية عند وضع لتنفيذ بروتوكول مونرتي
لمشروعات الفعالة من حيث التكلفة اليت تركز وتطبيقها، ل التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

البيئة، مبا يف ذلك على  أمور من بينها البدائل اليت تقلل إىل أدىن حد من التأثريات األخرى علىمجلة على 
  ]املناخ،

فضة على إحداث تنفدة لألوزون املتاحة من املواد ذات القدرة املنختزايد بدائل املواد املس وإذ يدرك  
  االحرتار العاملي،

من جديد أن اخلربات متوافرة يف إطار بروتوكول مونرتيال يف القطاعات اليت جيري فيها  وإذ يؤكد  
  بدائل املواد املستنفدة لألوزون،حالياً االنتقال إىل 

قييم االقتصادي [إنشاء [هيئة فرعية مؤقتة] [فرقة عمل] إىل فريق التكنولوجيا والت يطلب  - ١
تضم األعضاء احلاليني للجان اخليارات التقنية وتعزيزها خبرباء ذوي خربات إضافية [يف] جمال البدائل 

فريق] إلعداد مشروع تقرير ينظر فيه الفريق الوالتكنولوجيات [األحدث] [غري املمثلني متثيًال كامًال يف 
ائي يقدم إىل االجتماع اخلامس والعشرين العامل املف توح العضوية يف اجتماعه الثالث والثالثني وتقرير 

  لألطراف يتضمن ما يلي]:
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ائي، لكفاءة مجيع البدائل [ذات   ) أ( حتديدًا ووصفاً، بالنسبة لكل قطاع واستخدام 
بة تقنياً] وغري الضارة بيئياً] ملركبات القدرات املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي] [املتوافرة جتارياً، [واجملر 

الكربون اهليدروكلورية فلورية [ومركبات الكربون الكلورية فلورية، ] [مبا يف ذلك البدائل النوعية، ] املطروحة 
لالستخدام حاليًا [مع مراعاة اعتبارات السالمة والصحة واالعتبارات البيئية، مبا يف ذلك استخدام املياه 

نفايات وكفاءة استخدام الطاقة وحتليل دورة احلياة] [واليت يتوقع أن تتوافر خالل الفرتات والتخلص من ال
 -  ٢٠٣٠، و٢٠٣٠-٢٥٢٥، و٢٠٢٥ - ٢٠٢٠، و٢٠٢٠-٢٠١٥] [٢٠٢٠] [قبل ٢٠١٥[قبل 
  ]؛٢٠٣٥وفرتة ما بعد عام  ٢٠٣٥

ائي البدائل املتوا - بديلة   (أ)[ فرة جتارياً واجملربة تقنياً حتديداً ووصفاً بالنسبة لكل قطاع واستخدام 
غري الضارة بالبيئة [مبا يف ذلك البدائل النوعية] ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املطروحة حالياً، مع 
مراعاة اعتبارات السالمة والصحة والبيئة، مبا يف ذلك استخدام املياه والتخلص من النفايات وكفاءة الطاقة 

 ٢٠٣٠، ٢٠٣٠إىل  ٢٠٢٥، و٢٠٢٥-٢٠٢٠، ٢٠٢٠إىل  ٢٠١٥، ٢٠٢٠ [حتليل دورة احلياة] قبل
 بقدر اإلمكان؛] ٢٠٣٠، مع توضيح االجتاهات حىت العام ٢٠٢٠، ] [قبل ٢٠٣٥وما بعد  ٢٠٣٥إىل 

[حتليًال للجدوى التقنية واالقتصادية للخيارات بشأن [التقليل إىل احلد األدىن من   ) ب(
عتماد على مركبات الكربون اهليدروفلورية يف السنوات املقبلة مع التأثريات األخرى على البيئة] [تقليل اال

  (أ) من هذا املقرر]]؛ ١مراعاة األطر الزمنية احملددة يف الفقرة 
[تقييمًا [للفرتة الزمنية [احملتملة] لنفاذ البدائل ذات القدرات [املنخفضة] [األكثر   (ج)

 الضارة بالبيئة] [البدائل القابلة لالشتعال] يف األسواق اخنفاضاً] على إحداث االحرتار العاملي [البدائل غري
، ٢٠٣٠، و٢٠٢٥، و٢٠٢٠و ٢٠١٥يف [[حالياً] حسب القطاع [وحسب االستخدام النهائي] 

، مع افرتاض مجلة أمور منها وجود حوافز ومعايري مناسبة تسمح باعتمادها] [مع األخذ يف ٢٠٣٥و
 الصلة]؛االعتبار احلواجز الوطنية والدولية ذات 

[تقييمًا للجدوى [احلالية] [الفرتة الزمنية احملتملة لـ] العتماد بدائل جتارية [ذات  - [(ج) بديلة 
قدرات منخفضة وأكثر اخنفاضًا على إحداث االحرتار العاملي] [غري ضارة بالبيئة] وذلك حسب القطاع 

عايري املتصلة باملواد القابلة لالشتعال قد [واالستخدامات النهائية] [وحتديد كيف أن املعايري الدولية مثل امل
حتتاج إىل تنقيح لتيسري اعتماد مثل هذه البدائل.] [ومناقشة العوامل اليت تؤثر على استيعاب األسواق مثل 

  املعايري والنظم اخلاصة باستخدام املواد القابلة لالشتعال؛]
قتصاديًا واجملربة تقنيًا [واملطروحة حالياً حتديد املزيد من [املواد غري الضارة بالبيئة واجملدية ا  (د)

لالستخدام] [أو اليت جيري تطويرها] من املواد [املنخفضة القدرات على إحداث االحرتار العاملي] البديلة 
ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية [ومركبات الكربون الكلورية فلورية] املناسبة لالستخدام يف ظل درجات 

ا لدرجات احلرارة هذه أن تؤثر يف الكفاءة احلرارة احملي طة املرتفعة، مبا يف ذلك الكيفية اليت ميكن 
البارامرتات التشغيلية األخرى، [ومع األخذ يف االعتبار بوجه خاص مدى توافرها يف التواريخ الواردة يف  أو

  الفقرة (أ)]؛
حرتار العاملي اليت ميكن جتنبها تقديراً لنسبة البدائل ذات القدرات العالية على إحداث اال  [(ه)

و/أو القضاء عليها يف كل تطبيق رئيسي يستخدم فيه أو اسُتخدمت فيه مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
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(أ) من هذا املقرر، مع مراعاة مدى  ١ومركبات الكربون الكلورية فلورية يف األطر الزمنية احملددة يف الفقرة 
  األسواق ورواجها؛]إىل حداث االحرتار العاملي ونفاذها ات املنخفضة على إبدائل ذات القدر توافر ال

تقييمًا جلدوى البدائل غري الضارة بالبيئة [ملركبات الكربون اهليدروفلورية] [مركبات  -[(ه) بديلة 
رات الكربون اهليدروكلورية فلورية] يف أي استخدام رئيسي مع األخذ يف االعتبار توافر البدائل ذات القد

املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي يف األسواق وجدواها االقتصادية واملعايري [ذات الصلة] اجلاري 
  األسواق]؛ [إىل انفاذهتنقيحها] و 
يتجاوز األول من  [يشجع القادرين من األطراف على تزويد أمانة األوزون، يف موعد ال  - ٢
فرة لديها عن إنتاجها واستهالكها السنويني حاليًا ويف ، بأفضل بيانات أو تقديرات متو ٢٠١٣أيار/مايو 

السابق من مركبات الكربون اهليدروفلورية، كل على حدة، ويطلب أن تعامل تلك البيانات باعتبارها سرية 
حسب االقتضاء؛] [لتمكني فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي من تقييم املنافع اليت تعود على املناخ من 

  مركبات الكربون اهليدروفلورية؛] التخلص من
[يشجع األطراف على توفري معلومات عن البدائل [غري الضارة بالبيئة] ملركبات  - بديلة  ٢

  الطربون اهليدروكلورية فلورية وتقدميها إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ألغراض الرجوع إليها؛]
] [على اختيار بدائل ملركبات ٥املادة من  ١ وجب الفقرةيشجع األطراف [غري العاملة مب  - ٣

ا احمللية من أجل تعزيز] [على تعزيز] السياسات والتدابري  الكربون اهليدروكلورية فلورية] [على تنقيح سياسا
الرامية إىل تفادي اختيار البدائل ذات القدرة املرتفعة على إحداث االحرتار العاملي]] حمل مركبات الكربون 

رية فلورية [غري املضرة بالبيئة، مبا يف ذلك فيما يتعلق باستخدام املياه، والتخلص من النفايات، اهليدروكلو 
وكفاءة استخدام الطاقة ودورة احلياة مع مراعاة اعتبارات الصحة والسالمة] [واملواد األخرى املستنفدة 

ة يف األسواق وجرت جتربتها، وتعمل لألوزون يف التطبيقات اليت تتوافر هلا بدائل تكنولوجية واقتصادية ومتاح
على التقليل إىل احلد األدىن من التأثريات الواقعة على البيئة [وخباصة على املناخ، وتليب يف نفس الوقت 

  اعتبارات الصحة والسالمة واالعتبارات االقتصادية [األخرى]؛]
البلدان العاملة  تزويد ٥من املادة  ١وجب الفقرة العاملة مبغري  طراف[يطلب إىل األ  - ٤
مبا يكفي من الدعم املايل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا الختبار بدائل غري ضارة بالبيئة  بتلك الفقرة

  عوضاً عن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛]
على لتنفيذ بروتوكول مونرتيال [يشجع اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف  - بديلة  ٤

بالدعم املايل وبناء القدرات  ٥املادة من  ١وجب الفقرة العاملة مب األطرافالنظر يف مشاريع تزود مواصلة 
  ]].لتمكينها من استخدام بدائل غري ضارة بالبيئة حمل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
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إلفصاح اختصاصات ومدونة قواعد سلوك ومبادئ توجيهية بشأن ا/[واو]: ٢٤مقرر المشروع   - واو 
وتضارب المصالح لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ولجان الخيارات التقنية والهيئات 

 الفرعية المؤقتة التابعة له

  مقدم من فريق االتصال المعني بقضايا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
  إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر ما يلي:[

، الذي طلبت فيه األطراف إىل فريق التكنولوجيا ٢٣/١٠من املقرر  ١٧ة إىل الفقر  إذ يشري
والتقييم االقتصادي أن ينقح مشروع مبادئه التوجيهية بشأن التنحي، مع إيالء االعتبار للمبادئ التوجيهية 

العامل املفتوح  املماثلة املتبعة يف سائر احملافل املتعددة األطراف، وأن يقدم تلك املبادئ التوجيهية إىل الفريق
  العضوية للنظر فيها يف اجتماعه الثاين والثالثني، 

إىل اختصاصات الفريق املبينة يف املرفق اخلامس لتقرير االجتماع الثامن لألطراف،  وإذ يشري أيضاً 
  ، ١٨/١٩بصيغتها املعدلة باملقرر 

وجيا والتقييم بأن يقوم فريق التكنول ٢٣/١٠الوارد يف املقرر {هل تدرج نبذة عن الطلب 
  االختصاصات؟} االقتصادي بتنقيح
وسري عمله، وعلى وجه التحديد بشأن اجلهود  فريقالبشأن تنظيم  ٧/٣٤إىل املقرر  وإذ يشري

، بغية حتسني اخلربة والتوازن ٥من املادة  ١الرامية إىل زيادة مشاركة خرباء األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  اجلغرافيني، 

الفرعية التابعة له] جيعل من الضروري جتّنب أي  أن دور الفريق [واهليئات بارهوإذ يضع يف اعت
م كأعضاء يف الفريق،   تضارب حىت ولو كان ظاهرياً بني مصاحل األعضاء فرادى وواجبا

الفرعية التابعة له] احلفاظ على ثقة  أن من مصلحة الفريق [واهليئات وإذ يضع يف اعتباره أيضاً 
  ته من خالل االلتزام الدقيق باختصاصاته،اجلمهور يف نزاه

أن يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم إىل الفريق العامل املفتوح   - ١
العضوية يف اجتماعه الثالث والثالثني توصيات حول التكوين والتشكيلة املستقبليني للجان اخليارات التقنية 

واألطراف غري  ٥دة املامن  ١الفقرة جلغرايف بني األطراف العاملة مبوجب التابعة له [مع احرتام التوازن ا
[األنواع املختلفة من  عن القدرات التقنية وخصوصا فيما يتعلق بـ وبني اجلنسني، فضالً العاملة مبوجبها 

  البدائل]]، واضعاً يف االعتبار عبء العمل املتوقع؛
لقة بتضارب املصاحل واإلفصاح لفريق أن يوافق على االختصاصات والسياسة املتع  - ٢

التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية التابعة له وأي هيئات فرعية مؤقتة تشكلها هذه 
األجهزة، على النحو الوارد يف مرفق [هذا املقرر] [تقرير االجتماع الرابع والعشرين لألطراف]، بدًال من 

   املرفق اخلامس لتقرير االجتماع الثامن لألطراف، بصيغته املعدلة.االختصاصات املنصوص عليها يف
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 /[واو]:٢٤مقرر المشروع  مرفق

اختصاصات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ولجان الخيارات التقنية والهيئات الفرعية 
  المؤقتة التابعة له

  نطاق العمل  - ١
ا فريق التكنولوجيا وا من بروتوكول  ٦لتقييم االقتصادي هي املهام احملددة يف املادة إن املهام اليت يضطلع 

ا من وقت آلخر يف اجتماعات األطراف. ويقوم الفريق  مونرتيال، عالوة على املهام اليت يطلب منه القيام 
يُقّيم الفريق القضايا  . والبتحليل وتقدمي املعلومات التقنية، والتوصيات عندما يُطلب منه ذلك حتديداً 

يوصي بالسياسات. ويقدم الفريق املعلومات التقنية واالقتصادية املتصلة  ملتعلقة بالسياسات كما الا
يصدر الفريق حكمًا بشأن مزايا اخلطط أو االسرتاتيجيات أو األنظمة  بالسياسات. وعالوة على ذلك، ال

  } الوطنية أو مدى جناحها. {تدرج مهام جلان اخليارات التقنية وفريق العمل.
  احلجم والتوازن  ١-٢
]٠- ١- ٢  

يف املائة تقريبًا يف فريق  ٥٠) تبلغ نسبته ١( ٥اهلدف العام هو حتقيق متثيل لألطراف العاملة مبوجب املادة 
  التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية ومتثيل مناسب للخربة يف البدائل املختلفة]

  القتصاديفريق التكنولوجيا والتقييم ا  ١-١-٢
عضواً، لكي  ٢٢]- ١٨] [١٢ينبغي أن يكون حجم عضوية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي حنو [

]، ٤] [٣] [٢يتسىن له العمل بفعالية. وينبغي أن يتألف من الرؤساء املشاركني للفريق البالغ عددهم [
من كبار اخلرباء يف جماالت خربة  ٦] -٤] [٢والرؤساء املشاركني جلميع جلان اخليارات التقنية، وما بني [

مل يستوفها الرؤساء املشاركون للفريق أو الرؤساء  اليت غرايفاجلتوازن الو  ،توازن بني اجلنسنيالو  ،حمددة
  املشاركون للجان اخليارات التقنية.

  جلان اخليارات التقنية  ٢-١-٢
[أو ثالثة رؤساء مشاركون إذا كان  ينبغي أن يكون لكل جلنة من جلان اخليارات التقنية رئيسان مشاركان

مبا  وكذلك وظائف كبار اخلرباءذلك مناسباً]. وجيب ملء مناصب الرؤساء املشاركني للجان اخليارات التقنية 
يعزز التوازن اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني وتوازن اخلربات. [واهلدف العام من ذلك هو حتقيق متثيل لألطراف 

يف املائة تقريبًا يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ويف  ٥٠) تبلغ نسبته ١( ٥العاملة مبوجب املادة 
جلان اخليارات التقنية]. وسيتوىل الفريق، من خالل الرؤساء املشاركني للجان اخليارات التقنية التابعة له، 

سبة واملتوقعة، لكي تشكيل تلك اللجان، حبيث يتجلى يف التشكيل توازن اخلربات [ووجهات النظر] املنا
ا شاملة، وموضوعية، وحمايدة من حيث السياسات.   تكون تقارير تلك اللجان ومعلوما
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  اهليئات الفرعية املؤقتة  ٣-١-٢
سيشكل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي هيئات الفرعية املؤقتة، بالتشاور مع الرؤساء املشاركني لتلك 

توازن للخربات [ووجهات النظر] املناسبة، لكي تكون تقارير تلك  اهليئات، حبيث يتجلى يف التشكيل
ا شاملة، وموضوعية، وحمايدة من حيث السياسات. وسيقوم الفريق، من خالل الرؤساء  اهليئات ومعلوما
ا  املشاركني للهيئات الفرعية املؤقتة، بتقدمي وصف يف تقارير اهليئات الفرعية املؤقتة يبني الكيفية اليت مت 
حتديد تشكيلتها. ولن يصبح أعضاء اهليئات الفرعية املؤقتة الذين ليسوا بالفعل أعضاء يف فريق التكنولوجيا 
والتقييم االقتصادي، مبا يف ذلك الرؤساء املشاركون، أعضاء يف الفريق حبكم عملهم يف اهليئات الفرعية 

  املؤقتة.
  الرتشيحات  ٢-٢
  تصاديفريق التكنولوجيا والتقييم االق  ١-٢-٢

[جيب] [جيوز] أن تقدم الرتشيحات للعضوية يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، مبا يف ذلك 
ترشيحات الرؤساء املشاركني للفريق، وللعضوية يف جلان اخليارات التقنية، من فرادى األطراف إىل األمانة عن 

ىل اجتماع األطراف للنظر فيها. طريق جهات االتصال الوطنية لكل طرف. وستقدَّم هذه الرتشيحات إ
وسيكفل الرؤساء املشاركون لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن تكون جهات االتصال الوطنية يف 
الطرف املعين موافقة على أي مرشح حمتمل حيدده الفريق للتعيني يف الفريق، مبا يف ذلك الرؤساء املشاركون 

وال جيوز أن يكون عضو فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلان للفريق وللجان اخليارات التقنية. [
  اخليارات التقنية أو اهليئات الفرعية املؤقتة ممثًال حالياً ألحد األطراف يف بروتوكول مونرتيال].

  جلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة  ٢-٢-٢
عن طريق الرؤساء املشاركني املعنيني للجان اخليارات  مالً يكفل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، عا

التقنية، أن تكون مجيع الرتشيحات [التعيينات] للجان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة التابعة له قد 
  متت بتشاور تام مع جهات االتصال الوطنية للطرف املعين.

أو الرؤساء املشاركون للجان اخليارات التقنية أو] لفرادى  جيوز [لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
األطراف أن يقدموا إىل األمانة الرتشيحات لعضوية أي من جلان اخليارات التقنية (ما عدا ترشيحات الرؤساء 
املشاركني لتلك اللجان) أو عضوية اهليئة الفرعية املؤقتة ([مبا يف ذلك] [ما عدا] ترشيحات الرؤساء 

ني لتلك اللجان) [بالتشاور التام مع] [عن طريق] جهات االتصال الوطنية لفرادى األطراف. املشارك
[وسيكفل الفريق، عامال عن وستقدَّم هذه الرتشيحات إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي للنظر فيها. 

شيحات للجان اخليارات التقنية طريق الرؤساء املشاركني املعنيني للجان اخليارات التقنية، أن تكون مجيع الرت 
  .واهليئات الفرعية املؤقتة التابعة له قد متت بتشاور تام مع جهات االتصال الوطنية للطرف املعين]

  تعيني أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  ٣-٢
ألطراف أعضاء فريق متاشيًا مع اعتزام األطراف إجراء استعراض دوري لتشكيلة فريق التقييم، يعنيِّ اجتماع ا

]. وجيوز أن يعيد اجتماع حتددها األطرافالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي ملدة ال تزيد عن أربع سنوات [
األطراف تعيني أعضاء الفريق بناء على ترشيح من [أحد أطرافه] [الطرف املعين] [طرف ما]، لفرتات 
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طراف، عند تعيني أعضاء الفريق أو إعادة إضافية تصل إىل أربع سنوات لكل فرتة إضافية. وعلى األ
  تعيينهم، أن تكفل االستمرارية [والتوازن] فضًال عن معدل معقول لتجدُّد األعضاء.

  الرؤساء املشاركون  ٤-٢
لدى ترشيح وتعيني الرؤساء املشاركني لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/اهليئات 

  ينبغي أن تنظر األطراف يف العوامل التالية:الفرعية املؤقتة، 
ينبغي أن تكون للرؤساء املشاركني خربة أو مهارات يف إدارة اهليئات التقنية وتنسيق   (أ)

ا وبناء توافق اآلراء فيها، عالوة على حيازة اخلربة التقنية يف اجملاالت ذات الصلة؛   شؤو
ي جلنة خيارات تقنية كرؤساء مشاركني ألي ، عادة، أال يعمل الرؤساء املشاركون ألينبغي  (ب)

  جلنة خيارات تقنية أخرى؛
[ينبغي أال يكون الرؤساء املشاركون لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي رؤساء   (ج)

  مشاركني للجنة خيارات تقنية.]
  تعيني أعضاء جلان اخليارات التقنية  ٥-٢

] عضواً. ويقوم بتعيني أعضاء جلان ٢٥[- ٢٠نية من حنو ينبغي أن تتألف كل جلنة من جلان اخليارات التق
اخليارات التقنية الرؤساء املشاركون هلذه اللجان، بالتشاور مع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، لفرتة 

تزيد على أربع سنوات. وجيوز أن يعاد تعيني أعضاء جلان اخليارات التقنية [باتباع اإلجراءات اخلاصة  ال
شيحات] [بالتشاور مع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجهات االتصال الوطنية] لفرتات إضافية بالرت 

  تصل إىل أربع سنوات لكل فرتة إضافية.
اء التعيني  ٦-٢   إ

جيوز لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقيل أي عضو يف الفريق أو جلان اخليارات التقنية أو اهليئات 
ة املؤقتة، مبا يف ذلك رؤساء تلك األجهزة، بأغلبية ثلثي أصوات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي. الفرعي

وللعضو املفصول احلق يف االستئناف إىل اجتماع األطراف التايل عن طريق األمانة. [ويتم إبالغ األطراف 
  عند ترك األعضاء ....]

  اإلحالل  ٧-٢
ولوجيا والتقييم االقتصادي، مبا يف ذلك الرؤساء املشاركون للجان اخليارات إذا ختلى أحد أعضاء فريق التكن

ُرشِّح، أن يعني، 
التقنية، عن منصبه أو أصبح غري قادر على العمل، جاز للفريق، بعد التشاور مع الطرف امل
، إذا لزم ذلك بصفة مؤقتة، بديًال من بني أعضاء أجهزته للفرتة اليت تنتهي بانعقاد اجتماع األطراف التايل

إلكمال عمل الفريق. وتّتبع يف تعيني عضو بديل يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي اإلجراءات املُبينة 
  .٢- ٢يف الفقرة 

  ؟}٦- ٢{لعلها ينبغي أن تنقل إىل ما قبل الفقرة  اهليئات الفرعية  ٨-٢
تقنية مؤقتة إلعداد تقارير عن قضايا حمددة جيوز لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تعيني هيئات فرعية 

ذات أمد حمدود. وجيوز لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي[/جلان اخليارات التقنية] تعيني هذه اهليئات 
تستدعي الضرورة وجودها، وذلك رهنًا بإعادة النظر من  الفرعية املؤلفة من خرباء تقنيني وأن حتلها عندما ال
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وفيما يتعلق باملسائل اليت ال ميكن أن تعاجلها جلان اخليارات التقنية القائمة واليت تتسم جانب األطراف. 
بطابع فين ومستمر، ينبغي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يطلب من األطراف إنشاء جلنة 

ة تزيد على سنة خيارات تقنية جديدة لتلك املسائل. ويلزم لتأكيد بقاء أي هيئة فرعية مؤقتة توجد ملد
  واحدة صدور قرار من اجتماع األطراف.

  املبادئ التوجيهية للرتشيحات ومصفوفة اخلربات  ٩-٢
سيضع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية مبادئ توجيهية لرتشيح اخلرباء من جانب 

خليارات التقنية بنشر مصفوفة اخلربات املتاحة األطراف. وسيقوم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان ا
والثغرات يف اخلربات املوجودة يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية، من أجل تيسري 

وينبغي [وجيب] أن تتضمن املصفوفة ضرورة التوازن اجلغرايف تقدمي ترشيحات مناسبة من جانب األطراف. 
جلنسني] والتوازن يف اخلربات وأن توفر معلومات متسقة عن اخلربات املتاحة والالزمة. [والتوازن بني ا

سيما] [مبا يف ذلك] بشأن البدائل  [وستشمل املصفوفة االسم واالنتماء [واخلربة] [واملعرفة] احملددة [وال
ل عامًال من خالل رؤسائه املختلفة.] ويكفل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية، ك

املشاركني، حتديث املصفوفة [مرة] يف السنة على األقل، ونشر املصفوفة على موقع األمانة على اإلنرتنت ويف 
التقارير املرحلية السنوية للفريق. ويكفل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية أيضًا أن 

املصفوفة واضحة وكافية [ومتسقة إىل احلد املناسب بني فريق التكنولوجيا والتقييم  تكون املعلومات الواردة يف
االقتصادي وجلان اخليارات التقنية ومتوازنة] إلتاحة فهم اخلربات املطلوبة فهماً كامًال. {ميكن نشر متطلبات 

  املصفوفة يف شكل تنويهات.}.
  جلان اخليارات التقنية/اهليئات الفرعية التقنية املؤقتةسري عمل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/  - ٣
  اللغة  ١-٣

تُعقد اجتماعات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/اهليئات الفرعية التقنية املؤقتة، 
  وتصدر التقارير وغريها من الوثائق، باإلنكليزية فقط.

  االجتماعات  ٢-٣
  اجلدولة  ١-٢-٣

لرؤساء املشاركون أماكن انعقاد اجتماعات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات حيدد ا
  التقنية/اهليئات الفرعية التقنية املؤقتة ومواعيدها.

  األمانة  ٢-٢-٣
حتضر أمانة األوزون اجتماعات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي كلما كان ذلك ممكنًا ومناسباً، لتوفري 

  ملشورة املؤسسية اجلارية بشأن املسائل اإلدارية عند االقتضاء.ا
  إجراءات التشغيل  ٣- ٢- ٣[

ينبغي أن ينظم الرؤساء املشاركون للجان اخليارات التقنية اجتماعات وفقًا إلجراءات التشغيل [املنسقة] 
ممكن املشاركة الكاملة  املعيارية مع اتباع أفضل املمارسات اليت وضعتها [األمانة]، ليضمنوا إىل أقصى حد

من جانب مجيع األعضاء املعنيني، وحفظ الوثائق السليم، وسالمة اختاذ القرارات. ويتم حتديث إجراءات 
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التشغيل املعيارية دوريًا وإتاحتها لألطراف]. {هل يلزم قرار لكي يطلب إىل األمانة أن تضع إجراءات 
  التشغيل املعيارية؟}

  النظام الداخلي  ٣-٣
النظام الداخلي الجتماعات اللجان وأفرقة العمل التابعة لربوتوكول مونرتيال يف تسيري اجتماعات فريق يُتبع 

التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/اهليئات الفرعية املؤقتة، ما مل ينص على غري ذلك يف 
التقنية/اهليئات الفرعية املؤقتة أو يف  اختصاصات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات

  مقررات أخرى أقرها اجتماع األطراف.
  املراقبون  ٤-٣
يسمح ألي مراقبني حبضور اجتماعات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية أو  ال

كنولوجيا والتقييم اهليئات الفرعية املؤقتة. بيد أنه يسمح ألي شخص بأن يقدم معلومات لفريق الت
االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/اهليئات الفرعية املؤقتة [وذلك بإخطار مسبق] وميكن االستماع إليه 
شخصيًا إذا رأى فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/اهليئات الفرعية املؤقتة ضرورة 

  ذلك.
  عمل األعضاء  ٥-٣

كنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/اهليئات الفرعية املؤقتة بصفتهم يعمل أعضاء فريق الت
الشخصية كخرباء وبغض النظر عن اجلهات اليت رشحتهم، وجيب أال يقبلوا أي تعليمات من أي حكومة أو 

  أي دوائر صناعية أو أي منظمات غري حكومية أو غريها، أو أن يعملوا ممثلني هلا.
  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/اهليئات الفرعية املؤقتة تقرير  - ٤
  اإلجراءات  ١-٤

تتم صياغة تقارير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/اهليئات الفرعية املؤقتة عن 
التقارير على حنو مناسب {اآلراء األخرى حول طريق عملية توافق يف اآلراء. وينبغي إبراز آراء األقلية يف 

  اجمللد الثالث من التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي.}. انظر أيضاً  - الكيفية
  احلصول على املواد  ٢-٤

ال تتاح فرص احلصول على املواد واملشاريع اليت نظر فيها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان 
يارات التقنية/اهليئات الفرعية املؤقتة إال ألعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات اخل

  التقنية وغريهم ممن يعينهم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/اهليئات الفرعية املؤقتة.
  قييم االقتصادياالستعراض الذي يقوم به فريق التكنولوجيا والت  ٣-٤

يستعرض فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي التقارير النهائية للجان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية 
املؤقتة وحتال دون تعديل (باستثناء التصويبات التحريرية أو الوقائعية اليت يتفق عليها فريق التكنولوجيا 

للجنة اخليارات التقنية أو اهليئة الفرعية املؤقتة ذات الصلة) إىل والتقييم االقتصادي مع الرؤساء املشاركني 
[اجتماع] األطراف مصحوبة بأي تعليقات قد يود فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إبداءها. وجيوز 
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تصحيح أي أخطاء وقائعية يف التقارير بعد إصدارها عن طريق إصدار تصويب وذلك على ضوء الوثائق 
  يت ترد إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلنة اخليارات التقنية.الداعمة ال



UNEP/OzL.Pro.24/8  

20 

  تعليقات اجلمهور  ٤-٤
ميكن ألي فرد من اجلمهور أن يبدي تعليقاته إىل الرؤساء املشاركني للجان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية 

لى تلك التعليقات يف أقرب فرصة ممكنة، فإن مل املؤقتة فيما يتعلق بتقاريرها. وعلى الرؤساء املشاركني الرد ع
  تكن هناك إجابة، جيوز إرسال هذه التعليقات إىل الرؤساء املشاركني لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي.

  مدونة قواعد السلوك ألعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وهيئاته  - ٥
  مدونة قواعد السلوك
يدة وأفضل املمارسات لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية [حتدَّد اإلدارة اجل

ملبادئ الشفافية وإمكانية التنبؤ واملساءلة واملسؤولية واإلفصاح. ويتوخى فريق  واهليئات الفرعية املؤقتة وفقاً 
ة املؤقتة عدم التسامح إطالقًا مع التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعي

  الفساد.]
وقد طلبت األطراف إىل أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات 
الفرعية املؤقتة االضطالع مبسؤوليات هامة. ويتوقع من األعضاء التحلي مبستوى رفيع من السلوك أثناء 

م. ومن أ جل مساعدة األعضاء، صيغت املبادئ التوجيهية التالية كمدونة للسلوك يتحتم االضطالع بواجبا
ا.   على أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة التقيد 

 القصد من مدونة السلوك هذه هو محاية أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  - ١
وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة من تضارب املصاحل [مبا يف ذلك الفساد] 
أثناء مشاركتهم. ويعد االمتثال للتدابري املفصلة يف هذه املبادئ التوجيهية أحد الشروط 
للعمل كعضو يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلان اخليارات التقنية أو 

  لفرعية املؤقتة.اهليئات ا
دف املدونة إىل تعزيز ثقة اجلماهري يف نزاهة العملية، وتشجع ذوي اخلربة والكفاءة على   - ٢

قبول عضوية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وجلان اخليارات التقنية و/أو اهليئات 
  الفرعية املؤقتة وذلك عن طريق:

 تضارب املصاحل واإلفصاح أثناء العمل  إرساء مبادئ توجيهية واضحة فيما يتعلق ب
  كعضو وبعده؛

  ،م العامة تقليل احتمال التضارب الناشئ بني املصاحل اخلاصة لألعضاء وواجبا
 املصلحة العامة، يف حالة ظهوره. وتسوية هذا التضارب مبا خيدم

م:  - ٣   على األعضاء عند القيام بواجبا
 م اخل م الرمسية وترتيب شؤو اصة على حنو يصون ويعزز الثقة العامة يف أداء واجبا

سالمة وموضوعية وحياد فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات 
  التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة؛
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  التصرف على حنو يتحمل أشد تدقيق من جانب اجلهات العامة، وهو التزام
ة يف حدود قانون أي بلد من ميكن الوفاء به بشكل تام عن طريق العمل ببساط ال

  البلدان؛
 التصرف ُحبسن نية لصاحل العملية؛  
  توخي احلرص واملثابرة واحلنكة اليت يتوقع من أي شخص فطن أن ميارسها يف أي

  ظروف مماثلة؛
  عدم إعطاء أفضلية يف التعامل ألي شخص أو أي مصلحة بأي طريقة رمسية تتصل

أو جلان اخليارات التقنية أو اهليئات الفرعية  بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
  املؤقتة؛

  عدم التماس أو قبول اهلدايا القيمة، أو الضيافة أو غريها من املنافع من األشخاص
أو اجلماعات أو املنظمات اليت هلا معامالت أو اليت من احملتمل أن تكون هلا 

ن اخليارات التقنية أو معامالت مع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلا
  اهليئات الفرعية املؤقتة؛

  عدم قبول أي حتويالت ذات منفعة اقتصادية، خبالف اهلدايا البسيطة العابرة، أو
الضيافة املعتادة أو غريها من املنافع ذات القيمة االمسية، ما مل تكن هذه 

  التحويالت وفقاً لعقد قابل للنفاذ أو حق يف أحد ممتلكات العضو؛
 ا املعروضة على  عدم متثيل أي مصاحل خارجية أو توفري املساعدة هلا يف معامال

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، أو جلان اخليارات التقنية أو اهليئات الفرعية 
  املؤقتة؛

  عدم االستغالل مع سبق العلم بذلك، أو االستفادة من أي معلومات يتم احلصول
م كأعضاء يف فريق التكنولوجيا والتقييم عليها أثناء االضطالع بوا م ومسؤوليا جبا

االقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة، واليت ال تكون متاحة 
  بشكل عام للجمهور؛

  اء فرتة عملهم كأعضاء يف فريق التكنولوجيا والتقييم عدم التصرف، بعد إ
أو اهليئات الفرعية املؤقتة على حنو ميكنهم من االقتصادي أو جلان اخليارات التقنية 

  االستفادة بصورة غري سليمة من مناصبهم السابقة.
جتنبًا الحتمال حصول أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلان اخليارات   - ٤

 التقنية أو اهليئات الفرعية املؤقتة على أفضلية يف التعامل فعًال أو يف الظاهر، ينبغي
أي أفضلية يف التعامل ألنفسهم أو للغري أو التصرف كوسطاء  التماسلألعضاء عدم 

بأجر للغري يف املعامالت مع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلان اخليارات 
  التقنية أو اهليئات الفرعية املؤقتة.



UNEP/OzL.Pro.24/8  

22 

ريق التكنولوجيا والتقييم املبادئ التوجيهية املتعلقة بتضارب املصاحل واإلفصاح اخلاصة بف  - ٦
  االقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة التابعة له

  التعاريف
  ألغراض هذه املبادئ التوجيهية:  - ١

أي مصلحة [مهنية أو سياسية أو] مالية أو ‘‘ تضارب املصاحل’’تعين عبارة   (أ)
يعيله واليت يعتربها نظر شخص  مصلحة أخرى حالية لعضو أو لشريك شخصي للعضو أو من

ا:   رزين أو تبدو يف نظره أ
تعيق بشكل كبري موضوعية الفرد لدى قيامه بواجباته ومسؤولياته جتاه   ‘١’

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلنة اخليارات التقنية أو اهليئة 
  الفرعية املؤقتة؛ أو

  تعطي مزية غري عادلة ألي شخص أو منظمة؛  ‘٢’
ويعين عضو فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وجلان اخليارات ‘‘ عضو’’  (ب)

 التقنية و/أو اهليئات الفرعية املؤقتة؛

يعين عدم مشاركة عضو ما يف [جوانب] [عناصر] معينة من عمل ‘‘ التنحي’’  (ج)
قتة بسبب تضارب يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلنة خيارات تقنية أو هيئة فرعية مؤ 

  املصاحل؛
وتعين اهليئة ‘‘] هيئة تسوية املنازعات‘‘] [’’اهليئة االستشارية لألخالقيات[’’  (د)[

  .]٢٢املعينة مبوجب أحكام الفقرة 
{هل تدرج عبارة بشأن األنشطة غري املشروعة [مبا يف ذلك الفساد] يف مكان مناسب 

د املوضوعة يف هيئات دولية أخرى مثل البنك باستخدام أمثلة من قبيل القواع -  يف موضع ما
  الدويل وكيف تعاجل اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ هذه املسألة؟}

  األغراض
يتمثل اهلدف العام من هذه املبادئ التوجيهية يف محاية مشروعية ونزاهة وموثوقية ومصداقية   - ٢

ن اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة ومن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وجلا
  يشاركون بصورة مباشرة يف إعداد تقاريرها واالضطالع بأنشطتها.

يضطلع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة   - ٣
باالستقاللية والتحيز حىت يتسىن  بدور حيتم عليها أن تويل اهتمامًا خاصًا للمسائل املتعلقة

ا وعلى الثقة العامة فيها. ومن املهم للغاية عدم تقويض  ا وعمليا احملافظة على نزاهة منتوجا
عمل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة 

  بسبب أي تضارب يف املصاحل.
 طية على االمتثال هلذه املبادئ التوجيهية شرطاً أساسياً للعمل كعضو.تعد املوافقة اخل  - ٤
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دف هذه املبادئ التوجيهية إىل تعزيز الثقة العامة يف العملية وتشجيع ذوي اخلربة واملؤهلني   - ٥
من األشخاص على العمل يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وجلان اخليارات التقنية 

  الفرعية املؤقتة، من خالل ما يلي:و/أو اهليئات 
وضع توجيهات واضحة بشأن اإلفصاح وتضارب املصاحل أثناء فرتة العضوية   (أ)

  [وبعدها]؛
التقليل إىل احلد األدىن من احتمال نشوء تضارب بني املصاحل بالنسبة   (ب)

لألعضاء، وذلك بوضع أحكام لتسوية حاالت التضارب حال نشوئها مبا خيدم 
  لعامة؛املصلحة ا

  إجياد توازن بني االحتياجات:  (ج)
  لتحديد اشرتاطات اإلبالغ املالئمة؛  ‘١’
  لضمان نزاهة عملية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي.  ‘٢’

هذه املبادئ التوجيهية قائمة على املبادئ وهي بذلك ال تتضمن قائمة حصرية باملعايري   - ٦
  اخلاصة بتحديد التضارب.

كون فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وجلان اخليارات التقنية واهليئات جيب أال ي  - ٧
الفرعية املؤقتة التابعة له وأعضاؤها يف وضع حيمل أي شخص رزين على التشكيك يف 

ا جملرد وجود حالة تضارب يف املصاحل.   أعماهلم أو رمبا االنتقاص منها أو االستخفاف 
 اإلفصاح

وعليهم كذلك اإلفصاح  اح عن أي تضارب حمتمل يف املصاحل،ويًا باإلفصيقوم األعضاء سن  - ٨
عن أي متويل ملشاركتهم يف أعمال فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وجلان اخليارات 
التقنية و/أو اهليئات الفرعية املؤقتة التابعة له. [وترد قائمة إيضاحية بسائر املصاحل الواجب 

  رفق ألف هلذه املبادئ التوجيهية.]اإلفصاح عنها يف امل
يقوم األعضاء باإلفصاح عن أي تغيري مادي يف املعلومات اليت قدموها سابقاً، وذلك يف   - ٩

  يوماً من تاريخ التغيري. ٣٠غضون 
، جيوز للعضو أن يرفض اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة ٩و ٨بغض النظر عن الفقرتني   - ١٠

صاحل واألموال، إذا كان اإلفصاح عنها سيؤدي إىل تأثري سليب ومادي على باألنشطة، وامل
  التايل:

  [العالقات الدولية، أو ]الدفاع، أو األمن القومي أو السالمة العامة املباشرة؛  (أ)
  جمرى العدالة يف قضايا معروضة أمام احملاكم حالياً أو يف املستقبل؛  (ب)
  ة الفكرية يف املستقبل؛القدرة على تعيني حقوق امللكي  (ج)
  سرية املعلومات التجارية أو احلكومية أو الصناعية؛  (د)
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  [السرية الشخصية].  (ه)
أن يعلنوا عن ذلك  ١٠على األعضاء الذين يرفضون اإلفصاح عن املعلومات مبوجب الفقرة   - ١١

تاماً  ، وجيب أن يستبعدوا استبعاداً ٩أو الفقرة  ٨عند اإلفصاح عن مصاحل مبوجب الفقرة 
ا.   [يصرفوا] من املناقشات الدائرة بشأن املواضيع ذات الصلة ومن اختاذ القرارات بشأ

  تضارب املصاحل
القناعة الراسخة لدى أي عضو (يشار إليها أحيانًا بالتحيز)، أو املنظور اخلاص جتاه مسألة   - ١٢

أن يكون للعضو أو  تشكل بالضرورة تضارباً يف املصاحل. بل جيب معينة أو جمموعة مسائل ال
لشريكه الشخصي أو ملن يعيله مصلحة، عادة ما تكون مصلحة مالية، ميكن أن تتأثر بصورة 
مباشرة بأعمال اهليئة ذات الصلة. ويتوقع أن تُعاجل قضايا التحيز احملتمل يف فريق التكنولوجيا 

عن طريق ضّم أعضاء والتقييم االقتصادي، وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة 
ذوى منظورات وانتماءات خمتلفة ينبغي أن تكون بدورها متوازنة بقدر اإلمكان. [يستعاض 

القناعة الراسخة لدى أي عضو (يشار إليها أحيانًا بالتحيز)، أو ’’عن هذه الفقرة مبا يلي: 
تضاربًا يف  تشكل بالضرورة منظوره اخلاص جتاه مسألة معينة أو جمموعة معينة من املسائل ال

املصاحل، ولك ميكن أن تشكل تضاربًا يف املصاحل. ويتوقع أن يضم فريق التكنولوجيا والتقييم 
االقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة أعضاء ذوى منظورات وانتماءات 

  خمتلفة ينبغي أن يوازن بينها بدورها بقدر اإلمكان.]
تنطبق على  التوجيهية على تضارب املصاحل القائم يف الوقت الراهن. والتنطبق هذه املبادئ   - ١٣

ميكن يف نطاق ما هو معقول أن تؤثر على  املصاحل السابقة اليت انتهت ومل يعد هلا وجود، وال
ا ال تنطبق على املصاحل احملتملة اليت قد تنشأ يف املستقبل ولكنها غري  التقييم الراهن. كما أ

قت الراهن، ألن هذه املصاحل تكون بطبيعتها افرتاضية وغري مؤكدة. فأي طلب موجودة يف الو 
قيد النظر لشغل وظيفة معينة، مثًال، هو مصلحة يف الوقت الراهن، ولكن جمرد إمكانية أن 

  يعد تضارباً يف املصاحل. يتقدم املرء لشغل تلك الوظيفة يف املستقبل ال
  اإلجراءات
املشاركة يف تقدمي املشورة بشأن مسائل تضارب املصاحل والبت فيها  يتعني على مجيع اهليئات  - ١٤

مبوجب هذه املبادئ التوجيهية أن تستشري العضو ذا الصلة عندما يكون لدى اهليئة دواعي 
للقلق بشأن احتمال وجود تضارب مصاحل و/أو عندما حتتاج إىل توضيح ألي أمور تنشأ عن 

هذه اهليئات أن تتأكد من أن تكون لدى األفراد إفصاح العضو عن مصاحل. ويتعني على 
ُرشِّح، ] [وجهة االتصال املعنية] حسب االقتضاء،] فرصة ملناقشة 

ذوي الصلة [[والطرف امل
  أي مبعث للقلق بشأن احتمال وجود تضارب مصاحل.

ويف حالة نشوء مسألة تتعلق باحتمال تضارب املصاحل فإنه يتعني على العضو ذي الصلة   - ١٥
رؤساء املشاركني الشروع يف حل املسألة من خالل املشاورات. وإذا وصلت املشاورات إىل وال

طريق مسدود فإنه يتعني على األمني التنفيذي اختيار وسيط خارجي للمساعدة يف حل 
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يكون له خبالف ذلك أي ارتباط  املسألة. وجيب أال يكون الوسيط عضواً، كما جيب أال
  أو املسائل ذات الصلة. حايل باألفراد أو اهليئات

جيوز لألعضاء واألفراد الذين قد يصبحون أعضاًء وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي   -١٦[
وجلان اخليارات التقنية أن تستشري، يف أي وقت، اهليئة [االستشارية املعنية باألخالقيات] 

  هيئة [تسوية املنازعات] فيما يتعلق باملسائل ذات الصلة مبا يلي:
  إفصاح األعضاء عن مصاحلهم؛  (أ)

  احتمال تضارب املصاحل أو املسائل األخرى املتعلقة باألخالقيات؛ أو   (ب)
  التنحي احملتمل لألعضاء  (ج)

يتعني على اهليئة [االستشارية املعنية باألخالقيات] هيئة[تسوية املنازعات] أن ختطر فوراً   - ١٧
ذا العضو. وتعترب أي معلومات  العضو إذا طُلب إليها تقدمي املشورة بشأن مسألة تتعلق 

تقدم إىل [وأي مشورة تقدم من جانب] اهليئة [االستشارية املعنية باألخالقيات] هيئة [تسوية 
تستخدم ألي غرض خبالف النظر يف مسائل تضارب املصاحل مبوجب  املنازعات] سريًة وال

فرد الذي قدم املعلومات [أو الطالب هذه املبادئ التوجيهية، دون موافقة صرحية من جانب ال
  للمشورة، حسب االقتضاء].] 

إذا مل ُحتل املسألة الواقعة يف إطار هذه املبادئ التوجيهية من خالل اإلجراءات املبينة يف   - ١٨
  فإنه: ١٧إىل  ١٤الفقرات من 

 فريق جيوز لعضو فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، مبا يف ذلك الرؤساء املشاركون لل
وجلان اخليارات التقنية، أن يُنحَّوا عن جمال عمل حمدد فقط، بأغلبية ثالثة أرباع أعضاء 

  الفريق (باستثناء الفرد الذي يكون تنحيه قيد النظر).
  جيوز للعضو يف جلنة اخليارات التقنية أو اهليئة الفرعية املؤقتة، باستثناء الرؤساء املشاركني

االقتصادي وجلان اخليارات التقنية، أن يُنحَّوا عن جمال عمل  لفريق التكنولوجيا والتقييم
حمدد بأغلبية الرؤساء املشاركني للجنة اخليارات التقنية ذات الصلة، أو بأغلبية ثالثة أرباع 

 أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف حالة تعادل األصوات.
التصويت يف حالة إجراء التصويت مبوجب الفقرة ال جيوز للعضو الذي يكون تنحيه قيد النظر   - ١٩

 .}‘‘التصويت’’السابقة. {ينبغي أن يعاد النظر يف عبارة 

  التنحي
عندما يتم حتديد وجود تضارب مصاحل فيما يتعلق بعضو معني فإنه يتعني إجراء ما يلي   - ٢٠

  خبصوص العضو، اعتماداً على ما هو مناسب وفقاً للظروف السائدة:
  من عملية صنع القرار واملناقشات املتعلقة مبجال عمل حمدد؛استبعاده   (أ)

استبعاده من عملية صنع القرار لكن جيوز له املشاركة يف املناقشات املتعلقة مبجال   (ب)
  عمل حمدد؛ أو

  استبعاده من املشاركة يف املسألة بأي طريقة أخرى تعترب مالئمة.  (ج)
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لكامل من جمال عمل معني أن جييب بالرغم من ذلك جيوز للعضو الذي يُنحَّى جزئيًا أو با  - ٢١
على أسئلة تتعلق بذلك العمل بناًء على طلب فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلنة 

  اخليارات التقنية أو اهليئة الفرعية املؤقتة.
  [[اهليئة االستشارية املعنية باألخالقيات][هيئة تسوية املنازعات]

الستشارية املعنية باألخالقيات] هيئة[تسوية املنازعات] من ثالثة أشخاص تتكون اهليئة [ا  - ٢٢
يعينهم اجتماع األطراف [بناًء على توصية بتوافق اآلراء من جانب فريق التكنولوجيا والتقييم 
االقتصادي [أو هيئة أخرى]]. وجيب أن يكون لدى أعضاء اهليئة االستشارية املعنية 

تضارب املصاحل واملسائل األخرى املتعلقة باألخالقيات، كما باألخالقيات خربة يف جمال 
جيب أال يكونوا أعضاًء حاليني أو سابقني يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلان 
اخليارات التقنية أو اهليئات الفرعية املؤقتة. {ما هو دور أمانة األوزون؟} {هل ينبغي أن 

  ة املنازعات أو يف القانون؟}تكون لدى األعضاء خربة يف تسوي
ا ثالثة سنوات على أن تكون مدة إحدى تلك الفرتات،   - ٢٣ جيوز تعيني أعضاء اهليئة لفرتات مد

اآلثار  ألول ثالثة تعيينات يف اهليئة، سنة واحدة ومدة فرتة أخرى سنتان. {إدارة اهليئة، ومثالً 
  املالية؟}

   يف اهليئة لفرتة واحدة أخرى فقط.]جيوز لألطراف إعادة تعيني أي شخص يُعنيَّ   - ٢٤
{ينبغي أن يكون هناك نظام داخلي هليئة تسوية املنازعات كجزء من هذه االختصاصات أو   - ٢٥

  جمموعة أخرى من إجراءات التشغيل/املبادئ التوجيهية للجان اخليارات التقنية.}
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  المرفق
  عنها:فيما يلي قائمة توضيحية بأنواع املصاحل اليت يتعني الكشف 

مصلحة حالية متعلقة بامللكية لعضو أو شريكه/شريكها الشخصي أو من يعيله/تعيله يف   (أ)
مادٍة ما أو تكنولوجيا أو عملية (مثًال امتالك براءة اخرتاع) سينظر فيه/فيها فريق التكنولوجيا والتقييم 

  التابعة له؛ االقتصادي أو جلنة من جلان اخليارات التقنية أو اهليئات الفرعية املؤقتة
مصلحة مالية حالية لعضو أو شريكه/شريكها الشخصي أو يعيله/تعيله، مثل أسهم أو   (ب)

سندات يف كيان ما له مصلحة يف موضوع االجتماع أو العمل (لكن ال يدخل يف ذلك محل األسهم من 
سيطرة على اختيار خالل الصناديق العامة املشرتكة أو ما مياثل ذلك من ترتيبات عندما ال تكون للخبري 

  األسهم)؛
وظيفة أو منصب استشاري أو منصب مدير حايل أو وظيفة أخرى يتقلدها العضو أو   (ج)

شريكه/شريكها الشخصي أو يعيله/تعيله، سواء أكانت نظري أجر أو بدون أجر، يف أي كيان له مصلحة يف 
املصاحل هذا أيضًا اجلهود موضوع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي. ويشمل عنصر الكشف عن 

  االستشارية املدفوعة األجر اليت تتم نيابًة عن وكالة منفذة ملساعدة البلدان النامية يف اعتماد البدائل؛
تقدمي املشورة بشأن مسائل مهمة إىل حكومة فيما يتعلق بتنفيذها لربوتوكول مونرتيال أو   (د)

  ما فيما خيص أحد اجتماعات بروتوكول مونرتيال؛ املشاركة يف حتديد مواقف سياساتية مهمة حلكومةٍ 
القيام بأي أنشطة حبث مدفوعة األجر أو تلقي أي زماالت أو منح لعمل يتعلق   (ه)

  باستخدام مقرتح ملادة مستنفدة لألوزون أو بديل الستخدام مقرتح ملادة مستنفدة لألوزون.]

ة للرقابة مع السفن التي تبحر رافعة التجارة في المواد الخاضع/[زاي]: ٢٤مقرر المشروع   -زاي 
 علماً أجنبياً 

 مقدم من فريق االتصال المعني بمعاملة المواد المستنفدة لألوزون التي يتم تزويدها للسفن

  مذكرة تفسيرية
  مقدمة  -  ١

تستخدم املواد املستنفدة لألوزون كمواد مستهلكة يف استخدامات متنوعة على منت وسائط نقل خمتلفة، 
لك استخدامها كمواد مربّدة على منت سفن الشحن أو سفن الصيد. وللمواد املستنفدة لألوزون ومثال ذ

استخدامات متعددة على منت السفن، لكن التطبيق الرئيسي هلا من حيث احلجم هو االستخدام كمادة 
ام تلك مربّدة. فبخالف االستخدامات األخرى، كما يف نظم إطفاء احلرائق، والرغاوى املكونة باستخد

وإعادة  الصيانةاملواد، أو االستخدامات كمواد مذيبة، حتتاج معدات التربيد البحرية غري حمكمة اإلغالق إىل 
  بصورة منتظمة. التعبئة

والسؤال املطروح هو كيف ميكن لألطراف التعامل مع هذه االستخدامات على حنو يكفل توخي الشفافية 
اإلبالغ والرتخيص اليت ينص عليها بروتوكول مونرتيال. وتتمثل واالمتثال املالئمني يف سياق متطلبات 
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القضية األساسية فيما إذا كان من الواجب اعتبار عمليات تسليم املواد للسفن اليت تبحر رافعة علماً أجنبياً 
  مبثابة عملية استرياد أو عملية تصدير ألغراض بروتوكول مونرتيال.

وزون وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي واألطراف تقدمي إىل أمانة األ ٢٣/١١وقد طلب املقرر 
املعلومات اليت قدمتها أمانة األوزون واألطراف من تبّني يمعلومات إضافية تيّسر إجراء مناقشات مستنرية. و 

)UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/2 وUNEP/OzL.Pro.WG.1/32/INF/4( .جاً خمتلفة   أن األطراف تّتبع 
  حتملةالتبعات الم  -  ٢

  ترتتب عن النهج املختلفة اليت تتبعها األطراف تبعات عديدة.
  تضارب البيانات  ١- ٢

حيصل تضارب يف البيانات عندما يبلغ أحد األطراف عن صادرات إىل سفينة ما وال تبلغ دولة العلم الذي 
ل عدة آالف من ترفعه السفينة عن ذلك. وُتالحظ هذه التضاربات يف الوقت احلاضر ويطال تأثريها احملتم

أطنان املواد املستنفدة لألوزون سنوياً، وفقاً للبيانات اليت قدمتها جلنة اخليارات التقنية املعنية بالتربيد وتكييف 
  اهلواء واملضخات احلرارية.

  األخطار المترتبة على خطط التخلص التدريجي ووجود المصارف  ٢-١- ٢
الوطنية لألوزون يف البلد املستورد بالكميات. وبالتايل فإن  تتعرض األطراف للخطر إذا مل يتم إبالغ الوحدة

اسرتاتيجية التخلص التدرجيي اليت يضعها الطرف لن تشمل هذه الكميات حيثما تستدعي الضرورة ذلك. 
  ويف وقت من األوقات، قد يواجه الطرف زيادة كبرية وغري متوقعة يف مصارف املواد املستنفدة لألوزون.

  غير المشروع والعالقات التجارية مع غير األطرافاالتجار   ٣-١- ٢
يؤدي اختالف النهج املتبعة إىل حدوث ثغرة تستغل يف االجتار غري املشروع، إذ سيكون من السهل لسفينة 
ما أن حتمل على متنها مواد مستنفدة لألوزون وأن تعلن عنها كمواد مستهلكة على متنها. وإذا مل يقم 

نة برصد خمزونات املواد املستنفدة لألوزون على النحو املالئم، فيمكن عندئذ الطرف املسؤول عن السفي
إنزاهلا يف أي مكان، مما حيبط اسرتاتيجيات التخلص التدرجيي ألطراف ثالثة. وتبّني جتارب االحتاد األورويب 

الستهالك على منت أن املواد املستنفدة لألوزون كثريًا ما يتم حتميلها على منت سفن واإلعالن عنها كمواد ل
تلك السفن. لكن الواقع أن هذه احلاويات كثريًا ما ُتسّلم يف وقت الحق إىل سفن أخرى تبقى يف أعايل 

  البحار. وجيري ذلك على ما يبدو بني أساطيل سفن الصيد بصورة خاصة.
بإنزاهلا يف بلدان وبنفس الطريقة املذكورة أعاله، ميكن لسفن أن تشرتي مواد مستنفدة لألوزون، لكنها تقوم 

طراف يف هذه العالقة التجارية. وقد يؤدي ذلك إىل إحباط تدابري الرقابة يف ثالثة جيب اعتبارها بلدانًا غري أ
  إطار بروتوكول مونرتيال.

  حجم المشكلة  -  ٣
لعام  قدمت جلنة اخليارات التقنية املعنية بالتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية، يف تقريرها املرحلي

ا من انبعاثات.٢٠١٢   ، معلومات عن الكميات التقديرية للمواد املربّدة وما يتصل 
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مركبات الكربون   
 الكلورية فلورية

مركبات الكربون 
الهيدروكلورية 

 فلورية

مركبات الكربون 
 الهيدروفلورية

الكمية الكلية 
محسوبة بدالة 

 استنفاد األوزون

القدرة الكلية على 
ر إحداث االحترا

 العالمي

كميات المواد المبردة 
 (باألطنان)

٦٧ ٠١٨ ٦٠٠ ٢ ٧٠٢ ٤ ٤٨٠ ٢٦ ٤٠٠ ١ ٢٥٠ 

الكمية التقريبية 
لالنبعاثات الناجمة عن 

المواد المبردة 
 (باألطنان/سنوياً)

٢٠ ٤٠٧ ٧٠٠ ٩٣٦ ٥٧٠ ٧ ٩٢٠ ٥٠٠ 

طن ترتاوح  ١٠٠ولتها اإلمجالية عن وقد تبّني أن احلمولة املعتادة من املواد املربدة الالزمة للسفن اليت تزيد مح
كيلوغرام للنظم غري املباشرة. وُقّدرت نسبة   ١٠٠إىل  ١٠كيلوغرام للنظم املباشرة، وبني   ٥٠٠إىل  ١٠٠من 

  يف املائة. ٤٠إىل  ٢٠التسرب السنوية للمادة املربدة من 
أن بعض هذه األرقام قد يكون  ٢٣/١وتبّني اخلربة اليت اكتسبها االحتاد األورويب وأبلغ عنها مبوجب املقرر 

، مت إصدار تراخيص ٢٠١١إىل آب/أغسطس  ٢٠١٠أكثر ارتفاعاً. ففي الفرتة من كانون الثاين/يناير 
عملية تسليم مواد لسفن ترفع علماً من خارج االحتاد األورويب. ومل جير حتليل متعمق ملختلف  ٢٠٠٠حلوايل 

  سفن الصيد تستأثر بالنصيب األكرب منها. عمليات التسليم هذه، لكن املالحظ عموماً أن
ويبدو أيضًا أن السفن املربّدة وسفن السياحة البحرية تستهلك كميات كبرية من تلك املواد. وقد تصل 
الكمية املسلمة لسفن الصيد يف كل عملية إىل عدة أطنان، وقد مت تسليم كميات تزيد عن طن واحد يف 

ا عملية. ولوحظ أيضًا أن عددًا م ٢٢٥ ن السفن ترسو يف موانئ االحتاد األورويب عدة مرات يف السنة وأ
تطلب كميات كبرية من املواد املستنفدة لألوزون. ويدل ذلك على أن فرادى السفن قد تصدر انبعاثات 

ا قد تنقل  املادة أكرب مما تتوقعه جلنة اخليارات التقنية املعنية بالتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية، وأ
املربدة إىل سفن أخرى (ورمبا إىل سفن تابعة لدولة علم أخرى)، أو تُنزل املادة املربدة يف موانئ أخرى. 
وبالنظر أيضًا إىل املعلومات اليت قدمها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، يبدو من غري املرجح أن 

ة، مما قد يشري إىل عمليات اجتار غري مشروع ُتستهلك هذه الكميات ألغراض التربيد على منت سفينة واحد
بتلك الكميات، ويهدد بالتايل جناح هذه األطراف يف التخلص تدرجييًا من مركبات الكربون اهليدروكلورية 

  فلورية.
  القانون الدولي ذو الصلة  -  ٤

هذا الصدد هو يتعني يف هذه املناقشات إيالء االعتبار لألحكام األخرى يف القانون الدويل، واألهم يف 
القانون البحري وقانون اجلمارك. ولتيسري إنفاذ بروتوكول مونرتيال فإن االتساق مع القوانني الدولية األخرى 

  سيكون مفيداً للغاية.
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  بروتوكول مونتريال  ١- ٤
  تعريف االستيراد والتصدير  ١-١- ٤

ن هناك اختالفات يف تفسري األطراف ال يقدم بروتوكول مونرتيال تعريفًا لالسترياد والتصدير، ومن الواضح أ
األطراف يف كيفية معاجلة حاالت العبور والشحنات  ، بتتْ ٩/٣٤و ٤/١٤هلذين املصطلحني. ويف املقررين 

  العابرة واالسترياد بغرض إعادة التصدير.
  توصيات الفريق المخصص المعني باإلبالغ  ٢-٢- ٤

ع علم دولة أخرى قد عوجلت بالفعل يف بداية التسعينات ن مسألة صيانة السفن اليت ترفتبّني ورقة األمانة أ
يتعني إدراج كميات املواد ’’من القرن املاضي. فقد أوصى أول تقرير للفريق املخصص املعين باإلبالغ بأنه 

اخلاضعة للرقابة املستخدمة يف إعادة تعبئة أنظمة التربيد وإطفاء احلرائق يف املوانئ يف أرقام االستهالك اخلاصة 
  ‘‘.بالبلد ذي الوالية على امليناء

وقد بينت أمانة األوزون أن الفريق املخصص تناول فقط مسألة إعادة التعبئة يف املوانئ لكنه مل ينظر يف 
املبيعات غري املتعلقة بإعادة التعبئة. بيد أن إعادة التعبئة يف الوقت احلايل نادرًا ما تتم يف املوانئ حيث أن 

 امليناء اخنفضت إىل حد كبري ومل تعد تسمح بإجراء أعمال الصيانة. وعلى ما يبدو فإن فرتة بقاء السفينة يف
املمارسة اليت أصبحت شائعة هي أن يقوم فين على منت السفينة بأعمال الصيانة الفعلية ملعدات التربيد على 

  يناء.منت السفن وهي يف أعايل البحار. وتشرتي السفينة املادة املربدة فقط من دولة امل
  اتفاقية كيوتو  ٢- ٤
  والمنطقة الجمركيةتعريف االستيراد والتصدير   ١-٢- ٤

نظرًا ألن بروتوكول مونرتيال ال يقدم تعريفًا خاصًا به للواردات والصادرات فإنه يتعني األخذ يف االعتبار 
فردي يف سياق القوانني اجلمركية الدولية ذات الصلة. ورغم أن األطراف قد تعرِّف هذه املصطلحات بشكل 

التشريعات احمللية فإن منظمة اجلمارك العاملية تعرِّف، على املستوى الدويل، الواردات والصادرات على النحو 
  التايل:

  :هو عملية إخراج أو التسبب يف إخراج أي سلع من املنطقة اجلمركية’’التصدير‘‘  
  :املنطقة اجلمركيةهو عملية إدخال أو التسبب يف إدخال أي سلعة إىل ’’االسترياد‘‘ 

وتقدم االتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات اجلمركية، املعروفة أيضًا باتفاقية كيوتو املنقحة، من بني 
 مجلة أمور أخرى، اإلجراءات املختلفة اليت ميكن أن تتم عمليات االسترياد والتصدير يف إطارها.

اجلمارك العاملية على طلب أمانة األوزون فإن اتفاقية كيوتو وعالوًة على ذلك، وكما ورد يف رد أمانة منظمة 
  ، وتُعرَّف هذه كما يلي:‘‘خمزونات االستهالك’’ تتناول أيضاً ما يسمى بــــــ

  [...]’’ السلع الضرورية لعمل وصيانة السفن أو الطائرات أو القطارات، مبا يف ذلك الوقود
ت، اليت توجد إما على منت السفينة عند وصوهلا أو تنقل والزيوت لكن مع استثناء قطع الغيار واملعدا

  [...]‘‘على منت السفينة أثناء مكوثها يف املنطقة اجلمركية 
ويتماشى ذلك مع الغرض من املواد املستنفدة لألوزون اليت تنقل إىل السفن. ورغم أن املخزونات تستفيد 

ا غري مستثناة من تعريف الواردات  والصادرات. من بعض التباينات فإ
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  من االتفاقية الذي يشري إىل أنه: ١٥واستشهدت أمانة منظمة اجلمارك العاملية باملعيار 
  ائية بأن حتمل على متنها، مع ُيسمح للسفن والطائرات املغادرة املتجهة إىل وجهات أجنبية 

الل الرحلة االستهالك الالزمة لتشغيلها وصيانتها خ خمزوناتاإلعفاء من الرسوم والضرائب ... 
البحرية أو اجلوية، مع األخذ يف االعتبار أي كميات من هذه املخزونات موجودة بالفعل على منت 

  .السفينة أو الطائرة
وهذا يضع حداً معيناً للكمية ميكن لعمليات النقل هذه أن تستفيد يف إطاره من إجراءات التبسيط السارية،  

 الشروط السارية يف املنطقة اجلمركية. كما يشري إىل أن نقل كميات أكرب خيضع لكل

  القانون البحري  ٣- ٤
مت حتديد مسؤولية دولة العلم عن السفن اليت ترفع علمها يف أجزاء خمتلفة من القانون البحري الدويل، مبا يف 

اقية ذلك اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار واالتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن وأخريًا اتف
  هونغ كونغ.

  اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  ١-٣- ٤
اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار هي القانون البحري الدويل الرئيسي. وتُعرَّف جنسيات السفن يف املادة 

تكون للسفن جنسية الدولة اليت حيق هلا رفع علمها، وجيب أن تكون هناك رابطة ’’[...] كما يلي   ٩١
وتُعرَّف املسؤولية األولية لدول العلم عن السفن اليت ترفع علمها يف [...]‘‘. ة بني الدولة والسفينة حقيقي
تبحر السفن حتت علم دولة واحدة فقط وتكون ’’[...] املتعلقة بالوضع القانوين للسفن، كالتايل  ٩٢املادة 

  [...]‘‘.خاضعة لواليتها اخلالصة 
  التلوث الناجم عن السفناالتفاقية الدولية لمنع   ٢-٣- ٤

من االتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن، املراقبة من قبل دولة  السادسمن املرفق  ١٠تعَرف املادة 
  امليناء على متطلبات التشغيل كما يلي:

تكون السفينة، عند وجودها يف ميناء أو حمطة حبرية حتت والية طرف آخر، خاضعة للتفيش من ’’
ظفني مأذون هلم على النحو الواجب من جانب ذلك الطرف فيما يتعلق مبتطلبات جانب مو 

التشغيل مبوجب هذا املرفق، حيثما كانت هناك أسباب واضحة لالعتقاد بأن الربان أو الطاقم ليسوا 
  ‘‘على علم باإلجراءات الضرورية على منت السفن واملتعلقة مبنع تلوث اهلواء الناجم عن السفن.

طن باالحتفاظ بسجل  ٤٠٠من املرفق السادس مجيع السفن اليت تزيد محولتها عن  ١٢ملادة وتفوض ا
جلميع املعدات اليت حتتوي على املواد املستنفدة لألوزون اليت ال تغلق بإحكام بشكل دائم واالحتفاظ 

لصيانة وإعادة بسجل لكل اإلمدادات والتسربات إىل الغالف اجلوي ومرافق االستقبال األرضية واإلصالح وا
 تعبئة هذه املعدات.
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  مقترح االتحاد األوروبي  -  ٥
عند مناقشة كيفية التعامل مع هذه التجارة يتعني األخذ يف االعتبار العديد من األهداف بغية الوصول إىل 

  حل مستدام. واألهداف هي:
 ونرتيال ومقررات األطراف السابقةاالمتثال ألحكام بروتوكول م  
 لتبسيط وتنسيق اإلجراءات اجلمركيةاالتفاقية الدولية نون الدويل ذي الصلة مثل االتساق مع القا 

لبحار، واالتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن قانون ال واتفاقية األمم املتحدة، (اتفاقية كيوتو)
 ام األخرى للقانون البحري الدويلالسفن، واألحك

  ات الكربون اهليدروكلورية فلوريةاحلالية ملركبجيب أال يؤثر أي حل على الكميات األساسية 
 تثال بأثر رجعيجيب أال جيعل أي حل طرفاً ما يف حالة عدم ام 
  ا احمللية على املواد املستنفدة لألوزون طاملا أن جيب أال مينع هذا املقرر األطراف من تطبيق تشريعا

ا اهذه املتطلبات ال متنع األطراف األخر  اى من تطبيق تشريعا  خلاصة 
ويتبع مقرتح االحتاد األورويب النهج القائل بضرورة اتباع املشورة السابقة املقدمة إىل األطراف من الفريق 

بد من استكمال هذا املقرتح حبيث يغطي احلاالت اليت تتم فيها  املخصص واملمارسات السابقة. بيد أنه ال
ملطلوبة للصيانة على منت ت املقدمة الكمية املعقولة االصيانة الفعلية خارج املوانئ وعندما تتجاوز الكميا

 السفينة

  ويف هذا الصدد فإن العناصر الرئيسية للمقرتح هي:
اعتبار الصيانة استهالكاً حملياً لدولة امليناء سواء متت أو مل تتم يف امليناء، شريطة أال تتجاوز الكمية   •

  الطلب املعقول
فن واليت تتجاوز الطلب املعقول، ينبغي اعتبار هذه الكميات يف حالة الكميات اليت تطلبها الس  •

صادرات لدولة العلم مع اختاذ تدابري تسهل لدولة العلم التصرف يف هذه الكميات أو منع 
  تسليمها

أنه حىت يف احلاالت اليت يتم فيها جتاوز الطلبات املعقولة فإن هذه الطلبات ينبغي أال تكون ضمن   •
  لدولة العلماالستهالك احملسوب 

مطالبة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بتقدمي تقديرات للطلب من دول العلم وللكميات   •
  املعقولة حسب نوع السفينة

أما االجراء الدقيق الواجب أن تتبعه أمانة األوزون إلجراء احلسابات اليت تكفل ظهور الكميات يف عملية 
ك احملسوب لدولة العلم، فينبغي حتديده يف مرفق للمقرر النهائي. احملاسبة، دون أن تدخل ضمن االستهال

وينبغي حتديد هذه التفاصيل بعد التشاور مع اخلرباء املختصني بإبالغ البيانات يف أمانة األوزون لضمان 
 اقرتاح الطريقة األنسب من الناحية العملية. وينبغي للمرفق حتديد ما يلي بشكل خاص:

  املزدوج كيفية جتنب احلساب  •
  يف أي مرحلة من عملية اإلبالغ ينبغي ألمانة األوزون إجراء احلسابات   •
  كيفية ضمان الشفافية وإمكانية التتبع  •
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  مشروع مقرر
  إن االجتماع الرابع والعشرون لألطراف يقرر ما يلي:[  
سية السفن من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار تعّرف جن ٩١أن املادة  ضع يف اعتبارهإذ ي  

تكون للسفن جنسية الدولة اليت حيق هلا رفع علمها. وجيب أن تقوم رابطة حقيقية ’’[...] بالعبارات التالية 
  [...]‘‘بني الدولة والسفينة 

تبحر السفينة ’’[...] من االتفاقية تنص على ما يلي:  ٩٢أن املادة  أيضاً اعتباره وإذ يضع يف   
  ، [...]‘‘خاضعة لواليتها اخلالصة  حتت علم دولة واحدة فقط، وتكون

عملية أخذ أو ’’أن املنظمة العاملية للجمارك تعّرف التصدير على أنه  يضع يف اعتباره كذلكوإذ   
عملية نقل ’’وتعّرف االسترياد بأنه ‘‘ العمل على أخذ سلع على منت سفن أثناء مكوثها يف املنطقة اجلمركية

  ، ‘‘قة اجلمركيةأو العمل على نقل أي سلع إىل املنط
أنه مبوجب االتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن، ميكن أن ختضع  يضع يف اعتبارهوإذ   

السفن لضوابط دولة امليناء، وأن املسؤولية الرئيسية عن التنظيم واإلنفاذ فيما يتعلق باستخدام املواد املستنفدة 
  لعلم، لألوزون على منت السفينة تقع على عاتق دولة ا

أنه مبوجب االتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن ال يزال جيوز وإذ يضع يف اعتباره أيضًا   
، ولكن االعتماد ٢٠٢٠استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية على منت السفن اجلديدة حىت عام 

  كلورية فلورية سيقلل بصورة منتظمة، مركبات الكربون اهليدرو  على
أن املرفق السادس من االتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن وإذ يضع يف اعتباره كذلك   

يطلب من سفن معينة االحتفاظ بسجالت تبني مجلة أمور منها كميات املواد املستنفدة لألوزون اليت تزود 
  ا السفن والكميات اليت تتخلص منها، 

نات الالزمة لتقييم استخدام املواد اخلاضعة للرقابة على السفن أن مجع البياوإذ يضع يف اعتباره   
  سيكون متعذراً يف فرتة قصرية من الوقت، 

توصية فريق اخلرباء املخصص املعين باإلبالغ عن البيانات بإدراج كميات وإذ يضع يف اعتباره أيضاً   
ء احلرائق باملوانئ ضمن أرقام االستهالك املواد اخلاضعة للرقابة واملستخدمة إلعادة تعبئة نظم التربيد وإطفا

  اخلاصة بالبلدان ذات السلطة القضائية على املوانئ اليت تتم فيها إعادة تعبئة هذه النظم، 
أن متطلبات بروتوكول مونرتيال ينبغي أن تتسق مع متطلبات األحكام وإذ يضع يف اعتباره كذلك   

، مع االعرتاف يف الوقت نفسه حبق األطراف يف تقدمي األخرى للقوانني الدولية من أجل تسهيل إنفاذها
  تفسريات خمتلفة حسب الضرورة، 

بأن بعض األطراف حتتاج إىل مزيد من املعلومات عن كميات املواد اخلاضعة للرقابة وإذ يقّر   
ا بصورة سليمة؛    املوجودة على منت السفن من أجل إدار

ا احمللية على التجارة يف املواد املستنفدة  بعدم جواز منع األطراف من تطبيق وإذ يقرّ    تشريعا
ا وال متنع لألوزون طاملا أن هذه التشريعات ال   تطبيق هذا املقرر،  متنع أطرافاً أخرى من تطبيق تشريعا
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يوضح أنه، من أجل [تطبيق توصية فريق اخلرباء املخصص املعين باإلبالغ عن البيانات]   -  ١[
للرقابة املستخدمة لصيانة معدات على منت سفن ترفع أعالمًا أجنبية [يف موانئ  اخلاصة باملواد اخلاضعة

أطراف أخرى غري دول العلم]، تعترب شحنات املواد اخلاضعة للرقابة على منت سفينة ما خمصصة للخدمة 
ة املواد املقدمة واالستهالك يف دولة امليناء حىت إذا مل تتم اخلدمة الفعلية يف امليناء، [شريطة أال تتجاوز كمي

الكمية املعقولة املستخدمة عادة لصيانة املعدات على منت سفينة معينة من النوع الذي حدده فريق 
  ]التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لذلك النوع من السفن؛]

يوضح أيضًا أن عمليات نقل املواد اخلاضعة للرقابة [املسرتدة] [النفايات] [املستعملة]   -  ٢[
اليت ترفع أعالمًا أجنبية إىل مرافق مالئمة يف موانئ أطراف خبالف دول العلم تعامل على هذا  من السفن

 من هذا املقرر؛] ١تتجاوز كمية املواد املنقولة الكمية املعقولة املشار إليها يف الفقرة  النحو، شريطة أال

ا سفن ترفع أ  -  ٣[ عالمًا أجنبية، أو يوضح كذلك أن الكميات اخلاضعة للرقابة اليت تزود 
] من هذا املقرر ستعترب ٢[أو  ١الكميات اآلتية من هذه السفن [بكميات غري معقولة] وال تشملها الفقرة 

ا واردات وصادرات لصيانة السفن، ويتم اإلبالغ عنها بصورة منفصلة مبوجب املادة  ، مع اإلشارة ٧على أ
 إىل دول العلم املعنية والكميات يف كل حالة؛]

من هذا  ٣يطلب إىل أمانة األوزون أن تضيف الصادرات املبلغ عنها مبوجب الفقرة   -  ٤[
املقرر إىل البيانات اليت أبلغت عنها دولة العلم باتباع اإلجراء املنصوص عليه يف املرفق هلذا املقرر، ولكن مع 

واو من بروتوكول  ٢ جتاهل هذه الكميات يف مستويات االستهالك احملسوبة يف دولة العلم لغرض املادة
  مونرتيال؛]
ا   - ٥ يطلب أيضًا إىل أمانة األوزون أن تبلغ األطراف املعنية بأي تغيريات ُجترى على بيانا

من هذا املقرر، عن طريق إدراج هذه املعلومات يف البيانات اليت تقدمها مبوجب املقرر  ٤وفقًا للفقرة 
  ؛١٧/١٦

وافقة غري الرمسية املسبقة عن علم لتقدمي معلومات يدعو األطراف إىل استخدام آلية امل  - ٦
من هذا املقرر قبل استكمال عمليات التسليم هذه،  ٢أو  ١عن الكميات املسلمة اليت ال تشملها الفقرة 

ويدعو األطراف املشاركة يف آلية املوافقة غري الرمسية املسبقة عن علم إىل أن تشري يف صحائف ترخيصها 
  أو ال يف تلقي مثل هذه الكميات؛ كانت ترغب  مسبقاً إىل ما إذا

يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم تقريرًا خاصًا مع تقريره املرحلي   - ٧
  يتضمن املعلومات التالية: ٢٠١٣لعام 

تصنيف ألنواع السفن وتقديرات حلموالت مواد التربيد املعتادة بالنسبة لكل نوع، مبا يف   (أ)
 طلبًا معقوًال للصيانة، وحتديث هذه املعلومات على ضوء املعلومات اجلديدة، حسب االقتضاء، ومرةذلك 

  كل مخس سنوات على األقل؛
تزال تستخدم يف بناء السفن، وأين  معلومات عن املواد اخلاضعة للرقابة واليت ال  (ب)

وغري الضارة بالبيئة، ومعلومات مماثلة  تستخدم، ومعلومات تقنية واقتصادية عن البدائل املتاحة هلذه املواد
  من أجل استبدال املعدات املوجودة يف السفن، وخاصة يف قطاع مصايد األمساك؛
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صيغة حمدثة من املعلومات اليت قدمها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف تقريره   (ج)
  املرحلي السابق عن التربيد يف وسائط النقل يف القطاع البحري؛

 ٢٠١٥يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم يف تقريره املرحلي لعام   - ٨
تقديرًا لكميات املواد اخلاضعة للرقابة املطلوبة على منت السفن اليت ترفع علم كل طرف خالل الفرتة من 

ق بأنه يف ، وأن يقوم الطرف بتحديث هذه التقديرات كل مخس سنوات، ويُعلم الفري٢٠٢٠إىل  ٢٠١٦
حالة عدم تقدمي بيانات من جانب األطراف، يتم تقدير كميات املواد املستنفدة لألوزون واملطلوبة لصيانة 

  السفن باالستناد إىل أفضل البيانات املتاحة عن أساطيل سفن األطراف؛
يطلب إىل األطراف أن تقوم جبمع بيانات عن كميات وأنواع واستخدامات الكميات   - ٩

للرقابة اليت حتّمل على منت السفن ويتم إنزاهلا من السفن، مستندة يف ذلك، قدر املستطاع، إىل اخلاضعة 
سجل املواد املستنفدة لألوزون املنصوص عليه يف املرفق السادس لالتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن 

كانون الثاين/يناير   ١ موعد أقصاه السفن، وتقدمي هذه البيانات إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف
  ؛٢٠١٥

يدعو األطراف املصنعة للسفن إىل اإلحجام عن استخدام املواد اخلاضعة للرقابة والنظر   -  ١٠
  يف استخدام بدائل غري ضارة بالبيئة وذات كفاءة من حيث استخدام الطاقة، حيثما أتيحت؛

فاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن يدعو األطراف املتعاقدة على املرفق السادس لالت  -  ١١
السفن إىل ممارسة حقها يف رصد الشروط اليت يتم مبوجبها االحتفاظ مبواد خاضعة للرقابة على منت السفن، 

ا.   وكمية هذه املواد، والسجالت املرتبطة 

  المرفق
  ]٤االستهالك المحسوب لدول العلم المشار إليه في الفقرة 

عن  ٢٢-اإلنتاج النظيف لمركب الكربون الهيدروكلوري فلوري /[حاء]: ٢٤مقرر المشروع   - حاء 
 طريق التحكم في انبعاثات المنتجات الثانوية

مقدم من بوركينا فاسو وجزر القمر والسنغال وكندا ومصر والمكسيك والواليات المتحدة 
 األمريكية

  :إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر ما يلي  
ج اإلنتاج النظيف يف تصنيع مركب الكربون اهليدروكلوريبوجو  إذ يقر    د فرصة لتيسري اتباع 

  وسيطة، ألجل االستخدامات اخلاضعة للرقابة ولالستخدامات كمادة ٢٢-  فلوري
، الذي طلبت األطراف مبوجبه إىل أمانة األوزون تيسري إجراء ١٨/١٢إىل املقرر  وإذ يشري  

التقييم االقتصادي واملنظمات ذات الصلة، لتمكني الفريق من االستعانة مشاورات بني فريق التكنولوجيا و 
باألعمال اليت أجنزت من قبل يف هذه املنظمات، مبا يف ذلك األعمال املتصلة مبركب الكربون اهليدروكلوري 

  ،٢٢ -  فلوري
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ء املتعلق ، وعلى وجه اخلصوص اجلز ١٨/١٢إىل تقرير الفريق املقدم عمًال باملقرر  يشري أيضاً وإذ   
بدور آلية التنمية النظيفة التابعة لربوتوكول كيوتو التابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما 

النامجة عن إنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري  ٢٣ -يتعلق باالنبعاثات الثانوية ملركب الكربون اهليدروفلوري
  ،٢٢ - فلوري

 ٢٢ -مبركب الكربون اهليدروكلوري فلوري ٢٣ - كربون اهليدروفلوريبعالقة مركب ال وإذ يقر  
نبعاث مادة الكربون يؤدي إىل ا ٢٢ -اخلاضع للرقابة، نظرًا ألن إنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

الستخدامه كمادة  ٢٢- كمنتج ثانوي، وأن إنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري   ٢٣ - اهليدروفلوري
من املتوقع أن يستمر إىل ما بعد التخلص من إنتاجه لالستخدامات اخلاضعة للرقابة مبوجب وسيطة 

  بروتوكول مونرتيال، 
، وإذ يؤكد أن ٢٣ - بأن بروتوكول كيوتو يشمل انبعاثات مركب الكربون اهليدروفلوري وإذ يسلم  

ذه التغطية،    املقرر احلايل ليس املقصود منه املساس 
  ٢٣- ة إىل التصدي إىل االنبعاثات غري اخلاضعة للرقابة ملركب الكربون اهليدروفلوريباحلاج وإذ يقر  

كمنتج ثانوي من أجل جتنب التأثريات على النظام املناخي نتيجة إطالقها، وإذ يقر أيضًا بأن التكنولوجيا 
  الالزمة للتحكم يف هذه االنبعاثات متوفرة حالياً، 

للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال أن تنظر يطلب إىل اللجنة التنفيذية   - ١  
دف القضاء على  يف مقرتحات ملشروع إيضاحي فعال من حيث التكلفة أو ملشاريع من هذا القبيل 

كمنتج ثانوي من عملية إنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري   ٢٣ - انبعاثات مركب الكربون اهليدروفلوري
خطوط اإلنتاج اليت ال حتصل على اعتمادات خلفض االنبعاثات مبوجب آلية  يف مرافق أو ٢٢ - فلوري

  التنمية النظيفة؛
يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن جيري، بالتشاور مع فريق التقييم   - ٢  

كب الكربون العلمي، دراسة للتكاليف واملنافع البيئية احملتملة املرتتبة عن تنفيذ تدابري الرقابة على مر 
حبسب املرافق أو  ٢٢ -كمنتج ثانوي ناجم عن إنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري  ٢٣- اهليدروفلوري

خطوط اإلنتاج، مع استبعاد التكاليف واملنافع املرتتبة عن املشروعات احلالية آللية التنمية النظيفة حيثما 
د االجتماع الثالث والثالثني للفريق العامل املفتوح وجدت، وأن يعد تقريرًا قبل ستني يومًا من موعد انعقا

  العضوية، وذلك ملساعدة األطراف على مواصلة النظر يف هذه املسألة.

التمويل اإلضافي للصندوق المتعدد األطراف لتعظيم الفوائد /[طاء]: ٢٤مقرر المشروع   - طاء 
 وريةالعائدة من تعجيل التخلص من مركبات الكربون الهيدروكلورية فل

  مقدم من سويسرا
  إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف، [  
بأمهية تنفيذ بروتوكول مونرتيال بشأن املواد  ١٠/١٦إىل أن األطراف اعرتفت يف املقرر  إذ يشري  

املستنفدة لطبقة األوزون، وأحاطت علمًا مبركبات الكربون اهليدروفلورية ومركبات الكربون البريوفلورية 
  ائل للمواد املستنفدة لألوزون اليت هلا تأثري كبري على النظام املناخي،بوصفها بد
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إىل تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي املقدم استنادًا إىل الطلب الوارد يف املقرر وإذ يشري   
ن اهليدروكلورية ، إىل الفريق العامل املفتوح العضوية أثناء اجتماعه الثالثني بشأن بدائل مركبات الكربو ١٩/٨

اليت لديها درجة  ٥من املادة  ١فلورية يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  حرارة حميطة مرتفعة وظروف تشغيل فريدة، 

يشجع األطراف على الرتويج الختيار بدائل مركبات الكربون  ١٩/٦إىل أن املقرر  وإذ يشري  
ية اليت ختفف اآلثار البيئية، ال سيما اآلثار على املناخ، واليت تفي أيضًا مبتطلبات الصحة اهليدروكلورية فلور 

  والسالمة واالعتبارات االقتصادية األخرى، 
قد طلب إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ  ١٩/٦إىل أن املقرر  وإذ يشري  

وضع وتطبيق معايري التمويل للمشاريع والربامج اخلاصة بتعجيل بروتوكول مونرتيال، أن تعطي األولوية لدى 
التخلص من مركبات الكربون اهليدوركلورية فلورية، للربامج واملشاريع الفعالة من حيث التكلفة واليت تركز 
ى على مجلة أمور من بينها البدائل ومواد االستعاضة اليت تقلل من اآلثار األخرى على البيئة، مبا يف ذلك عل
  املناخ، مع مراعاة القدرة على إحداث االحرتار العاملي واستخدام الطاقة وسائر العوامل األخرى ذات الصلة،

إىل أن املبادئ التوجيهية إلعداد خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون وإذ يشري   
ا اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الراب ع واخلمسني، قد تضمنت تشجيع اللجنة اهليدروكلورية فلورية اليت أقر

دف إىل  للبلدان والوكاالت على أن تتقصى احلوافز املالية والفرص احملتملة للحصول على موارد إضافية 
زيادة الفوائد البيئية خلطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل أقصى حد 

  الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف،  ١٩/٦) من املقرر (ب ١١وفقاً للفقرة الفرعية 
ما يلي: أورد  ٢٠٠٧ران/يونيه قمة الثمانية املعقودة يف حزيإعالن إىل أن  وإذ يشري كذلك  

وسنسعى أيضًا يف إطار بروتوكول مونرتيال إىل كفالة استعادة طبقة األوزون من خالل التعجيل بعملية ’’
ربون اهليدروكلورية فلورية على حنو يدعم األهداف املتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة التخلص من مركبات الك

  ،‘‘وتغري املناخ
تقرير فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن املعلومات  وإذ يالحظ  

وح العضوية لينظر فيه إبان اإلضافية عن بدائل املواد املستنفدة لألوزون، املقدم إىل الفريق العامل املفت
  اجتماعه الثاين والثالثني، 

تزايد وفرة البدائل للمواد املستنفدة لألوزون من املواد ذات القدرة املنخفضة على إحداث  وإذ يدرك  
  االحرتار العاملي يف قطاعات عدة، من بينها قطاعات التربيد وتكييف اهلواء والرغاوى، 

ل حدوث منو غري مقيد يف إنتاج واستهالك واستخدام بدائل ذات إزاء احتما وإذ يساوره القلق  
قدرة عالية على إحداث االحرتار العاملي نتيجة للتخلص من املواد املستنفدة لألوزون، وخباصة مركبات 

  الكربون اهليدروكلورية فلورية، 
ل اآللية املنشأة من بروتوكول مونرتيال تنص على أن تشم ١٠من املادة  ٢إىل أن الفقرة  وإذ يشري  

صندوقًا متعدد األطراف. وجيوز أن تشمل أيضًا أشكاًال أخرى من التعاون املتعدد  ١مبوجب الفقرة 
  األطراف واإلقليمي والثنائي، 
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من بروتوكول مونرتيال تنص على أن "يعمل  ١٠من املادة  ٤إىل أن الفقرة  وإذ يشري أيضاً   
 راف اليت تقرر السياسات العامة للصندوق"، الصندوق املتعدد األطراف حتت سلطة األط

ا اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف وإذ يضع يف اعتباره   لتنفيذ  املقررات اليت اختذ
  بشأن تعبئة املوارد، وعلى وجه اخلصوص يف اجتماعها السابع والستني،  بروتوكول مونرتيال

  ١الخيار  ١الفقرة 
  يقرر:
لجنة التنفيذية أن تنظر يف خيارات مواصلة التقليل إىل احلد األدىن من أن يطلب إىل ال  - ١

التأثري على البيئة فضًال عن استنفاد طبقة األوزون، وخباصة التأثري على املناخ، مع األخذ بعني االعتبار 
لربامج القدرة على إحداث االحرتار العاملي، واستخدام الطاقة والعوامل األخرى ذات الصلة، للمشاريع وا

املمولة من الصندوق املتعدد األطراف، وخباصة للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، 
وذلك بتقييم مدى جدوى وفائدة إنشاء نافذة متويل لتعظيم الفوائد املشرتكة للمناخ النامجة عن عملية 

  خليارات الثالثة التالية:التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية على أساس ا
  تلقي مسامهات طوعية بصورة مستقلة أو باإلضافة ملسامهات املعلنة؛ ‘١’
 [إبرام اتفاقات مع كيانات أخرى لتيسري التعاون والتآزر بشأن املشاريع؛] ‘٢’
 [تعبئة املوارد.] ‘٣’

  ٢الخيار  ١الفقرة 
من التأثري على البيئة فضًال عن استنفاد لتيسري التقليل إىل احلد األدىن عن استعداده  وإذ يعرب  

طبقة األوزون، وخباصة التأثري على املناخ، مع األخذ بعني االعتبار القدرة على إحداث االحرتار العاملي، 
واستخدام الطاقة والعوامل األخرى ذات الصلة، للمشاريع والربامج املمولة من الصندوق املتعدد األطراف، 

  ي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،وخباصة للتخلص التدرجي
  يقرر:
أن يطلب إىل اللجنة التنفيذية تقييم مدى جدوى وفائدة إنشاء نافذة متويل لتعظيم   - ١

الفوائد املشرتكة للمناخ النامجة عن عملية التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية على أساس 
  اخليارات الثالثة التالية:

  تلقي مسامهات طوعية بصورة مستقلة أو باإلضافة ملسامهات املعلنة؛  (أ)
 [إبرام اتفاقات مع كيانات أخرى لتيسري التعاون والتآزر بشأن املشاريع؛]  (ب)
 [تعبئة املوارد.]   (ج)

من هذا  )١(إىل اللجنة التنفيذية، مع مراعاة التقييم املشار إليه يف الفقرة  أيضاً يطلب  أن  - ٢
عني االعتبار، أن تنظر يف إنشاء نافذة متويل وأن تضع اختصاصات وإجراءات لتشغيل هذه النافذة املقرر ب

  يف حدود اإلطار القائم للصندوق املتعدد األطراف ووفق شروط من بينها ما يلي:
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تستخدم نافذة التمويل فقط لتوفري متويل إضايف للربامج واملشاريع املؤهلة لتلقي املساعدة  (أ)
  ة من الصندوق املتعدد األطراف؛املالي

تستخدم نافذة التمويل لتوفري متويل إضايف فقط يف احلاالت اليت تتعذر فيها املوافقة على  (ب)
تنفيذ بدائل التقليل إىل أدىن حد من تأثريات املناخ ألسباب متعلقة بالتكاليف، وخباصة إذا كان ستزيد من 

  الية التكلفة ذات الصلة؛التكاليف اإلضافية للمشاريع فوق عتبات فع
ا  (ج) ينبغي حتديد تأثريات البدائل على املناخ مبساعدة مؤشرات تأثريات املناخ املعمول 

  لدى الصندوق املتعدد األطراف؛
تتم املوافقة على الدعم املايل من نافذة التمويل يف حدود عتبات فعالية التكلفة احملسوبة  (د)

مريكية/الطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون [حتدد حبيث تبقى دون بدوالرات الواليات املتحدة األ
متوسط فعالية التكلفة ملشاريع ختفيف أثر تغري املناخ املعتمدة يف إطار مرافق البيئة املتعددة األطراف 

  األخرى خالل فرتة سابقة حتدد فيما بعد]؛
يتم حتقيقها بدعم من  [أي ختفيضات يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري ١الخيار   (ه)

[ينبغي لنافدة  ٢الخيار موارد من نافذة التمويل تكون غري مؤهلة العتمادات االنبعاثات من أي نوع]؛ 
التمويل أن تقوم جبمع أي أموال يتم تلقيها من خالل اعتمادات انبعاثات تأيت نتيجة ختفيضات يف 

  تخدام موارد من نافذة التمويل]؛انبعاثات غازات االحتباس احلراري اليت يتم حتقيقها باس
ميكن تقدمي املوارد من نافذة التمويل يف شكل قرض لتمويل عناصر مشاريع تركز على  (و)

  حتسني كفاءة استخدام الطاقة؛
يف حالة عدم كفاية املوارد من نافذة التمويل لتغطية التكاليف املؤهلة ملشاريع مقرتحة،  (ز)

  راعاة أمهية األثر على املناخ الذي يتم حتقيقه بواسطة هذه املشاريع؛ميكن ختصيص أي موارد متاحة مع م
  تقدم التقارير عن استخدام املوارد املالية املتاحة بشكل سليم إىل مجيع املسامهني. (ح)
أن [يهيب بـــــــــ] [يدعو] احلكومات واملنظمات، وخباصة املؤسسات املتعددة األطراف   - ٣

املسامهة حالياً يف الصندوق املتعدد األطراف، أو غري املسامهة عادة يف الصندوق، إىل و/أو املؤسسات املالية 
إخطار أمانة الصندوق املتعدد األطراف، إذا كانت ترغب يف املسامهة يف نافذة التمويل [وأن تنظر يف توفري 

  دعم إضايف لنافذة التمويل عند إنشائها]؛
قدم تقريرًا إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف أن يطلب إىل اللجنة التنفيذية أن ت  - ٤

  ]بشأن التقدم احملرز يف إنشاء نافذة التمويل.

 RC-316cاستعراض فريق التقييم العلمي للمادة /[ياء]: ٢٤مقرر المشروع   -  ياء

 مقدم من أستراليا وسويسرا وكندا والنرويج والواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي

  جتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر ما يلي:إن اال
الصادرة عن اجتماع األطراف واملتعلقة  ١٣/٥و ١١/١٩و ١٠/٨و ٩/٢٤إىل املقررات  إذ يشري

  مبواد جديدة، 
أن فريق التقييم العلمي قد وضع إجراءات لتقييم قدرة املواد اجلديدة على استنفاد  وإذ يالحظ

  األوزون، 
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-RC-316c )1,2-dichloroاألطراف إىل تقدمي تقييمات بيئية ملادة  القادرين من يدعو  - ١

1,2,3,3,4,4-hexafluorocyclobutane الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية ،)CAS 356-18-3(( ،
وهي مركب كربون كلوري فلوري غري خاضع للرقابة مبوجب بروتوكول مونرتيال، وتقدمي أي توجيهات عن 

  يت قد حتد من اإلطالقات املتعمدة للمادة؛املمارسات ال
، وأن يقدم تقريراً إىل RC-316cإىل فريق التقييم العلمي أن جيري تقييمًا أولياً ملادة  يطلب  - ٢

الفريق العامل املفتوح العضوية، يف اجتماعه الثالث والثالثني، عن قدرة املادة على استنفاد األوزون وإحداث 
  ذلك من العوامل ذات األمهية يف رأي الفريق. االحرتار العاملي، وغري

مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة الوثيقة الختامية لآثار /[كاف]: ٢٤مقرر المشروع   - كاف
 في البلدان الجزرية الصغيرة النامية  على تنفيذ بروتوكول مونتريال

 مقدم من سانت لوسيا وترينيداد وتوباغو

  :لعشرين لألطراف يقرر ما يليإن االجتماع الرابع وا  
طرفًا بوصفها دوًال جزرية صغرية نامية، من أصل  ٣٩بأن األمم املتحدة تعرتف بــــــــــــ  إذ يذكر  

  ، ١٩٧األطراف يف بروتوكول مونرتيال البالغ عددها 
دي جانريو،  بأن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، املعقود يف ريود وإذ يقر  

التخلص التدرجيي من املواد ’’، قد أقرت بأن ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٢٢إىل  ٢٠الربازيل، يف الفرتة من 
املستنفدة لألوزون يؤدي إىل زيادة سريعة يف استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ذات القدرة 

  ، ‘‘كبات يف البيئةاالحتباس احلراري، ويف إطالق تلك املر  املرتفعة على إحداث
، الذي اتفقت فيه األطراف على تعجيل التخلص من مركبات الكربون ١٩/٦باملقرر  وإذ يسلم  

ا أن تساعد يف  اهليدروكلورية فلورية وشجعت األطراف على الرتويج الختيار بدائل لتلك املركبات، من شأ
صوص التأثريات على املناخ، وكذلك يف الوفاء التقليل إىل احلد األدىن من التأثريات البيئية، وعلى وجه اخل

  باالعتبارات املتعلقة بالصحة والسالمة واالعتبارات االقتصادية األخرى،
الدول ’’بأن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة جددت التأكيد على أن  وإذ يقر  

حاالت التنمية املستدامة بالنظر إىل نقاط ضعفها  اجلزرية الصغرية النامية ما زالت تشكل حالة خاصة من
ا، وتعرضها  اخلاصة والفريدة من نوعها مبا يف ذلك صغر حجمها وبُعدها، وضيق قاعدة مواردها وصادرا

  ،‘‘...للتحديات البيئية العاملية والصدمات االقتصادية اخلارجية
اصة والفريدة من نوعها، ويضع نقاط بأن للدول اجلزرية الصغرية النامية نقاط ضعفها اخل يعرتف  

الضعف تلك يف االعتبار لدى النظر يف اجلهود اليت تبذهلا للوفاء مبقتضيات بروتوكول مونرتيال للتخلص من 
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وجهودها الرامية الختيار بدائل واالنتقال إىل بدائل ذات كفاءة يف 

  لطويل وغري ضارة باألوزون واملناخ.استخدام الطاقة يف األجل ا
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  تمويل مرافق اإلنتاج لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ]:الم/[٢٤مقرر المشروع   - مال
 من الهندمقدم مقترح 

  إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر ما يلي:
ندوق املتعدد ، الذي ينص على أن يكون التمويل املتاح من الص١٩/٦إىل املقرر  إذ يشري

األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال مستقرًا وكافيًا لتغطية مجيع التكاليف اإلضافية املتفق عليها حىت تتمكن 
التخلص  تعجيلمن بروتوكول مونرتيال من االمتثال جلدول  ٥من املادة  ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  اعي اإلنتاج واالستهالك،من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لكال قط
أوىل تدبري الرقابة على مركبات الكربون تطبيق ضيق الوقت املتبقي قبل بدء نفاذ  وإذ يدرك
والتجميد عن مستوى خط  ٥من املادة  ١لألطراف العاملة مبوجب الفقرة بالنسبة اهليدروكلورية فلورية 

  ،٢٠١٥ساس يف عام يف املائة من خط األ ١٠مع ختفيض بنسبة  ٢٠١٣األساس يف عام 
اليت متتلك مرافق إنتاج مركبات  ٥من املادة  ١إىل أن األطراف العاملة مبوجب الفقرة  وإذ يشري

الكربون اهليدروكلورية فلورية تتعرض خلطر أن تكون يف حالة عدم امتثال لتلك االلتزامات ما مل تزود 
  باملساعدة الكافية من خالل الصندوق املتعدد األطراف،

، والذي يتمثل يف توفري التمويل املستقر والكايف من ١٩/٦املقرر  جمددًا هدف يؤكد  - ١
الصندوق املتعدد األطراف لتغطية مجيع التكاليف اإلضافية املتفق عليها لتمكني األطراف العاملة مبوجب 

اهليدروكلورية من االمتثال للجداول الزمنية للتعجيل بالتخلص من مركبات الكربون  ٥من املادة  ١الفقرة 
  فلورية، مبا يف ذلك يف قطاع اإلنتاج؛

األولوية لوضع الصيغة  إعطاءحيث اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف على   - ٢
  فلورية؛كلورية النهائية للمبادئ التوجيهية لتمويل مرافق إنتاج مركبات الكربون اهليدرو 

دد األطراف، لدى وضع الصيغة النهائية هلذه لصندوق املتعليطلب إىل اللجنة التنفيذية   - ٣
ا  املبادئ التوجيهية، أن تضع يف اعتبارها على وجه اخلصوص اإلجراءات التنظيمية االستباقية اليت اختذ

من بروتوكول مونرتيال باحلد من إنتاج مركبات الكربون  ٥من املادة  ١بعض األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
ا إىل دون احلدود املطلوبة لالمتثال للجدول الزمين للرقابة ذات الصلة. اهليدروكلورية فلورية   يف مرافق بلدا

 عن الصادراتو  البيانات المبلغ عنها عن الواردات بين االختالفات ]:ميم/[٢٤مقرر المشروع   -  ميم

  البياناتفي فريق االتصال المعني باالختالفات مقدم من 
  مذكرة تفسيرية

ا اإلبحاليًا  األطراف تقوم  - ١ بالغ من قبل عن البيانات عن واردات املواد اخلاضعة للرقابة وصادرا
ا املنقحة يف املقرر المن بروتوكول مونرتيال، ووفقًا  ٧على أساس املادة  . ١٧/١٦ستمارة االبالغ بصور

عن بلدان ويطلب من األطراف املصدرة للمواد اخلاضعة للرقابة، ضمن مجلة أمور، أن تقدم معلومات 
تقوم أمانة األوزون باستعراض البيانات الواردة من أجل حساب استهالك املواد و املقصد يف تقاريرها. 
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بتزويد مجيع البلدان املستوردة بعد ذلك فرادى البلدان. وتقوم أمانة األوزون  من قبلاخلاضعة للرقابة 
ا. ومبا  يطلب يف الوقت احلاضر من األطراف  أنه الباملعلومات عن مجيع الصادرات املبلغ عنها إىل بلدا

توفري معلومات عن بلدان املصدر يف التقارير اليت تقدمها إىل أمانة األوزون، تصبح عملية توضيح املستوردة 
من االقرار  بد أي اختالفات عملية طويلة ومعقدة، وخباصة بالنسبة للبلدان املستوردة. وعالوة على ذلك ال

ا قد تنجم أيضًا بأنه يف حني أن هذه  عن االختالفات قد تنجم عن تقدمي بيانات غري مكتملة، فإ
عنها سلطات اجلمارك يف البلدان املصدرة واملستوردة. وبالتايل  تغاضتاألنشطة التجارية غري املشروعة اليت 

  فإن حتليل البيانات قد يساعد األطراف أيضاً يف حتديد هذه األنشطة غري املشروعة.
  أهداف مشروع املقرر التايل فيما يلي: تتمثل  - ٢

التقليل من األعباء اإلدارية املرتبطة بتعقيد عملية توضيح االختالفات بني بيانات   (أ)
  ؛املصدراالسترياد والتصدير يف حالة عدم وجود طلب إىل البلدان املستوردة بتقدمي معلومات عن بلدان 

حتويل تلك  املواد اخلاضعة للرقابة، مبا يف ذلك حتديد ومنع أنشطة االجتار غري املشروع يف  (ب)
  املواد إىل االستخدامات احملظورة.

  مشروع المقرر
  إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر:  
أنه قد تكون هناك اختالفات [كبرية] يف البيانات عن واردات وصادرات املواد اخلاضعة  الحظيإذ   

من بروتوكول مونرتيال، وإذ يسلم بأنه يف حني أن هذه  ٧املادة  للرقابة املقدمة من األطراف مبوجب
ا معقولة من قبيل مربراتالشحنات قد تكون هلا  اية السنة التقوميية [قد تنشأ االختالفات  أ شحنات يف 

ا قد تنشأ أيضًا عن أنشطة اجتار غري مشروعة أو عن الشركات اليت  من] أو تقدمي بيانات غري مكتملة، بأ
  متتثل للتشريعات احمللية دون أن تكون هلا مقاصد إجرامية، ال

، على النحو املنقح ٧أنه وفقًا الستمارة اإلبالغ عن البيانات مبوجب املادة  وإذ يالحظ أيضاً 
، يطلب من األطراف املصدرة للمواد اخلاضعة للرقابة أن تقدم إىل أمانة األوزون ١٧/١٦مؤخرًا يف املقرر 
معلومات  يوجد طلب إىل األطراف املستورة للمواد اخلاضعة للرقابة ان املقصد، يف حني المعلومات عن بلد

  ،صدربلدان املخبصوص 
 املصدرطلب إىل األطراف املستوردة بتقدمي معلومات عن بلدان  دأن عدم وجو  وإذ يالحظ كذلك

  حد سواء، جيعل عملية توضيح االختالفات معقدة ومرهقة للبلدان املستورة واملصدرة على
بأن زيادة حتسني نظم إبالغ البيانات من شأنه أن ييسر عملية منع  كذلك وإذ يضع يف اعتباره

  االجتار غري املشروع يف املواد اخلاضعة للرقابة،
 بعض التوضيحات حول كيفية اإلبالغحيتويان على اللذين  ٩/٣٤و ٤/١٤ ينإىل املقرر  وإذ يشري

البلد الذي ميكن  حتديداعادة التصدير وبالتايل وفرا إشارة إىل بغرض  تاالواردعن عن الشحنات العابرة و 
  ] [بلد التصدير]املصدراعتباره [بلد 
]، ٢٠١٣[ ٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ١بل ق[يطلب إىل أمانة األوزون أن تنقح،   - ٢

ودًا يبني الطرف عم ١حبيث تضيف إىل استمارة البيانات رقم  ١٧/١٦استمارة االبالغ الناجتة عن املقرر 
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ا واردات،  [حيث] يدعو األطراف إىل تطبيق استمارة االبالغ املنقحة واملصدر للكميات املبلغ على أ
  [على وجه السرعة] يف أقرب وقت ممكن؛]

يطلب إىل أمانة األوزون أن تقدم تقريرًا [يف كل شهر كانون الثاين/يناير] معلومات   -  ٣[
إعادة االسترياد إىل الطرف طرف اضعة للرقابة الواردة من الطرف املستورد، شاملة عن املواد قيد البحث اخل

  ؛]١٧/١٦املصدر املعين مشفوعة باملعلومات املقدمة مبوجب املقرر 
 ٧يطلب إىل أمانة األوزون جتميع البيانات املبلغ عنها، على أساس سنوي، مبوجب املادة   -  ٣[

بشأن  ١٧/١٦ىل جانب املعلومات املقدمة مبوجب املقرر أعاله، إ ٢بشأن الواردات مبقتضى الفقرة 
  ]؛الصادرات، وإرسال هذه املعلومات إىل األطراف املعنية

دف توضيح أي اختالفات يف بيانات   - ٤ [يشجع] [يدعو] األطراف [إىل تعزيز التعاون 
مانة األوزون [وفقاً أنه االسترياد والتصدير والنظر يف اختاذ اإلجراءات املمكنة حسب االقتضاء. [أبلغت ع

إجراءات ما يلزم من ضطالع بأي] [واختاذ] اال[النظر يف و] و أعاله. [للتحقق من االختالفات ٣للفقرة 
والنظر يف تطبيق إجراءات وقائية حسب من أجل توضيح األسباب الكامنة وراء أي اختالفات موجودة 

  االقتضاء].
 نييف نظام املوافقة املسبقة عن علم كوسيلة لتحسيدعو األطراف إىل النظر يف املشاركة   - ٥

ا احملتملة من املواد املستنفدة لألوزون اخلاضعة للرقابة.  املعلومات عن واراد

  مقررات بشأن المسائل اإلداريةالمشاريع   - ثالثاً 

مونتريال  حالة التصديق على اتفاقية فيينا، وبروتوكول :/[ألف ألف]٢٤مقرر المشروع   -  [ألف
  ن ومونتريال وبيجين لبروتوكول مونتريالتعديالت لندن وكوبنهاغو 

  ألطراف يقرر ما يلي:لرابع والعشرين لإن اجتماع ا
مع الرضى إىل العدد الكبري من البلدان اليت صدقت على اتفاقية فيينا حلماية طبقة  يشري -١

  األوزون وبروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون؛
[...] طرفاً على تعديل لندن  صّدق، ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ١أنه، حىت  إىل يشري -٢

ن لربوتوكول مونرتيال، وصدق [...] طرفاً على دق [...] طرفًا على تعديل كوبنهاغلربوتوكول مونرتيال، وص
 ل؛تعديل مونرتيال لربوتوكول مونرتيال، وصدق [...] طرفاً على تعديل بيجني لربوتوكول مونرتيا

مجيع الدول اليت مل تصدق بعد على تعديالت بروتوكول مونرتيال، أو تقبلها أو  حيث -٣
 تنضم إليها على أن تفعل ذلك، وأن تراعي ضرورة مشولية املشاركة لضمان محاية طبقة األوزون.

 /[باء باء]: عضوية لجنة التنفيذ ٢٣مشروع المقرر   -باء 

  ما يلي: ألطراف يقررلرابع والعشرين لإن اجتماع ا
ا جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال  يشري مع التقدير  - ١ إىل األعمال اليت قامت 

  ؛٢٠١٢لربوتوكول مونرتيال يف عام 
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كأعضاء يف   وزامبيا وسانت لوسيا والواليات املتحدة األمريكيةلبنان وبولندا وضع  يؤكد  - ٢
و ...... و ...... و ...... أعضاء يف اللجنة ملدة اللجنة ملدة عام آخر، واختيار ....... و ...... 

  ؛٢٠١٣كانون الثاين/يناير   ١عامني اعتباراً من 
باختيار ...... للعمل رئيسًا و...... نائبًا للرئيس ومقررًا للجنة التنفيذ ملدة  حييط علماً   - ٣

  .٢٠١٣كانون الثاين/يناير   ١عام واحد اعتباراً من 

 جيم جيم]: عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف /[٢٣مشروع المقرر   -جيم 

  ألطراف يقرر ما يلي:لرابع والعشرين لإن اجتماع ا
ا اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف  يالحظ مع التقدير  - ١ األعمال اليت قامت 

  ؛٢٠١٢لتنفيذ بروتوكول مونرتيال مبساعدة أمانة الصندوق يف عام 
اختيار ...... و..... و..... و..... و ..... و ..... و ...... أعضاء يف اللجنة  يقرّ   - ٢

  من الربوتوكول، واختيار ......  ٥من املادة  ١التنفيذية ميثلون األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 
تلك الفقرة  و...... و...... و ...... و ...... و...... و ...... أعضاء ميثلون األطراف العاملة مبوجب

  ؛٢٠١٣كانون الثاين/يناير   ١ملدة عام، اعتباراً من 
اختيار ...... رئيسًا و...... نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية ملدة عام، اعتبارًا من  يالحظ  - ٣

  .٢٠١٣كانون الثاين/يناير   ١

ضوية من األطراف في /[دال دال]: الرئيسان المشاركان للفريق العامل المفتوح الع٢٤مشروع المقرر   -دال 
  بروتوكول مونتريال

  ألطراف يقرر ما يلي:لرابع والعشرين لإن اجتماع ا
اختيار السيد ...... و ...... كرئيسني مشاركني للفريق العامل املفتوح العضوية من األطراف  يقرّ 

  .٢٠١٣يف بروتوكول مونرتيال لعام 

من  ٧مات التي قدمتها األطراف بموجب المادة /[هاء هاء]: البيانات والمعلو ٢٣مشروع المقرر   -هاء 
  بروتوكول مونتريال

  إن اجتماع األطراف يقرر ما يلي:
أبلغن أن [...] طرفًا من أصل [...] طرفًا اليت ينبغي أن تكون قد  يالحظ مع التقدير  - ١

ا يف  من تلك األطراف أبلغت عن ٩٩ت ذلك وأن قد فعل ٢٠١١لعام بيانات عن    بيانا
 ؛١٥/١٥عمالً باملقرر  ٢٠١٢ران/يونيه حزي ٣٠

  :٢٠١١عام  بياناتتبلغ حىت اآلن عن ، مع ذلك، أن األطـراف التالية مل يالحظ  - ٢
  ]؛-- [
أّن عدم إبالغ األطراف املذكورة أعاله عن البيانات جيعلها، إىل حني تلقي  يالحظ أيضاً   - ٣

مبوجب بروتوكول  البياناتاإلبالغ عن ب التزامااألمانة هلذه البيانات املتأخرة، يف حالة عدم امتثال ال
  مونرتيال؛
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بغية مع الوكاالت املنفذة  الوثيقتلك األطراف، حسب االقتضاء، على العمل  حيثّ   - ٤
باستعراض وضع تلك  تقوماألمانة على وجه السرعة بالبيانات املطلوبة، ويطلب إىل جلنة التنفيذ أن  موافاة

  ؛ادماألطراف يف اجتماعها الق
الرصد أعمال  املوعد احملدد يعيقعن البيانات يف األطراف إبالغ أن عدم  يالحظ  - ٥

ا مبوجب بروتوكول مونرتيالالفعالني والتقييم  ا جلنة التنفيذ واجتماع  المتثال األطراف اللتزاما اليت تقوم 
  ؛األطراف 

ييّسر كثرياً عمل  عامكل  منحزيران/يونيه  ٣٠أن اإلبالغ يف موعد غايته  يالحظ أيضاً   - ٦
تعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال يف جمال مساعدة األطراف العاملة املاللجنة التنفيذية للصندوق 

  من الربوتوكول على االمتثال لتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول؛ ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة 
بيانات االستهالك واإلنتاج حال توافر األطراف على مواصلة اإلبالغ عن  يشّجع  - ٧

على النحو املتفق عليه يف  ،حزيران/يونيه من كل عام ٣٠األرقام، ويُفضَّل أن يكون ذلك يف موعد غايته 
  .١٥/١٥املقرر 

  والعشرون لألطراف في بروتوكول مونتريال خامس/[واو واو]: االجتماع ال٢٤مشروع المقرر   - واو 
  ألطراف يقرر ما يلي:رين للرابع والعشإن اجتماع ا

، وأن يتم اإلعالن يف ]   ف يف بروتوكول مونرتيال يف [والعشرين لألطرا أن يُعقد االجتماع اخلامس
  ]أقرب وقت ممكن عن املوعد واملكان احملددين لالجتماع.

_________________  


