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االجتماع احلادي والثالثون لألطراف يف بروتوكول
مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون
روما 8-4 ،تشرين الثاين/نوفمب 2019
*
البند  6من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي
االنبعااثت غري املتوقعة من اثلث كلوريد فلوريد امليثان
(مركب الكربون الكلوروفلوري)CFC-11( )11-

االنبعااثت غري املتوقعة من مركب الكربون الكلوروفلوري :11-حتديث للمحة العامة املقدمة
يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية
تقرير األمانة
أوالا -مقدمة
 -1يف أعقاب دراسة نشرت يف جملة الطبيعة ( )1()Natureيف عام  2018وبينت أن االنبعااثت العاملية من
اثلث كلوريد فلوريد امليثان (مركب الكربون الكلوروفلوري )11-آخذة يف االزدايد بشكل غري متوقع منذ عام
 ،2012أي بعد اتريخ التخلص التدرجيي من االستهالك واإلنتاج احملدد هلذه املادة مبوجب بروتوكول مونرتايل
بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون ،اعتمدت األطراف يف اجتماعها الثالثني املقرر  ،3/30الذي سعت من
خالله إىل تعبئة األطراف واملؤسسات التابعة لبوتوكول مونرتايل وكذلك الكياانت ذات الصلة الختاذ إجراءات
لتحديد االنبعااثت غري املتوقعة ومعاجلتها.
 -2ويف الفقرة  6من ذلك املقرر ،طلبت األطراف إىل األمانة أن تعمل ،ابلتشاور مع أمانة الصندوق املتعدد
األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل ،من أجل تزويد األطراف بنبذة عامة تبني اإلجراءات املنصوص عليها يف إطار
بروتوكول مونرتايل والصندوق املتعدد األطراف فيما يتصل ابملواد اخلاضعة للرقابة ،اليت تستعرض مبوجبها األطراف
وتضمن استمرار االمتثال اللتزامات البوتوكول وألحكام االتفاقات يف إطار الصندوق ،مبا يف ذلك فيما يتعلق
ابلرصد واإلبالغ والتحقق .ويف املقرر نفسه ،طلبت األطراف أيضا إىل األمانة أن تقدم تقريرا إىل الفريق العامل
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املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي واألربعني بشأن هذه املسألة وتقريرا هنائيا إىل األطراف يف اجتماعها احلادي
والثالثني.
 -3واستجابة هلذا املقرر ،قدمت األمانة تقريرا إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي واألربعني
( )UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3واإلضافة له ( ،)UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3/Add.1والذي اشتمل على
مدخالت واردة من أمانة الصندوق املتعدد األطراف .وأصدر الصندوق يف وقت الحق وثيقة ذات صلة لالجتماع
الثالث والثمانني للجنته التنفيذية ( ،)UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38وأُرفقت ابملدخالت اليت قدمها من
قبل الصندوق واليت صدرت مبوجب مذكرة أعدهتا األمانة كوثيقة معلومات أساسية لالجتماع احلادي واألربعني
للفريق العامل املفتوح العضوية( .)2ولتيسري الرجوع إليها ،يرفق هبذه الوثيقة مقتطف من الوثيقة
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38اليت تتضمن موجزا للمالحظات لتنظر فيها اللجنة .وعند نظر أعضاء اللجنة
التنفيذية يف الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38أعربوا عن رأي مفاده أن بعض االقرتاحات الواردة يف تلك
الوثيقة سيُعاجلها بشكل أفضل اجتماع األطراف يف بروتوكول مونرتايل ،ويف حالة رصد الغالف اجلوي ،مؤمتر
األطراف يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون(.)3
 -4وخالل االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية ،نظرت األطراف يف مسألة االنبعااثت
غري املتوقعة من مركب الكربون الكلوروفلوري ،11-يف جزء منه من خالل العروض اليت قدمها فريق التقييم
العلمي وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي .وأنشأت األطراف فريق اتصال ملناقشة املسألة مبزيد من التعمق
بتفويض مبواصلة النظر يف( :أ) املسائل التقنية والعلمية املتعلقة ابالنبعااثت غري املتوقعة من مركب الكربون
الكلوروفلوري ،11-هبدف حتديد املعلومات اليت يتعني تعزيزها؛ (ب) املسائل والعمليات املؤسسية مبوجب اتفاقية
فيينا وبروتوكول مونرتايل ،مبا يف ذلك الرصد واإلبالغ والتحقق واالمتثال والرتخيص والتجارة غري القانونية .واتفقت
األطراف ،وقت إنشاء فريق االتصال ،على إمكانية إضافة مسائل إضافية إىل واليته إذا لزم األمر.
 -5واجتمع فريق االتصال أربع مرات ،وقدم الرئيسان املشاركان للفريق تقرير الفريق إىل الفريق العامل املفتوح
العضوية وأُرفق بتقرير االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية (،UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/5
املرفق الثاين) .وأُشري إىل تقرير فريق االتصال أيضا يف مذكرة أعدهتا األمانة لالجتماع احلادي والثالثني لألطراف
( .)UNEP/OzL.Pro.31/2وخالل مناقشاته ،حدد فريق االتصال عددا من املسائل ملواصلة مناقشتها يف االجتماع
وحثت األطراف على
احلادي والثالثني لألطراف ( ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/5املرفق الثاين ،الفقراتن  4وُ .)5
النظر يف هذه املسائل فيما بني الدورات والوصول إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف وهي على استعداد
الختاذ قرار بشأن طريق املضي قدما.
 -6ويقدم هذا التقرير خالصة خمتصرة للمسائل اليت حددها فريق االتصال إىل جانب املعلومات األساسية
ذات الصلة بعدد من هذه املسائل ،لكي تنظر فيها األطراف خالل مناقشاهتا يف إطار البند  6من جدول األعمال
املؤقت للجزء التحضريي.

( )2انظر وثيقة املعلومات األساسية املعنونة ’’نبذة عامة تبني اإلجراءات يف إطار الصندوق املتعدد األطراف اليت تستعرض مبوجبها
األطراف وتضمن استمرار االمتثال ألحكام االتفاقات يف إطار الصندوق :أعيد إصدارها‘‘ .ومتاحة على املوقع التايل:
.http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/SitePages/Home.aspx
( ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48 )3الفقرة .216
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اثني ا -املعلومات املتعلقة ابملسائل اليت حددها فريق االتصال
 -7يقدم اجلدول التايل حملة عامة عن املسائل اليت حددها فريق االتصال أثناء مناقشاته ،على النحو املسجل
وُجعت املسائل الفردية املتعلقة بنفس املوضوع معا.
يف تقرير فريق االتصالُ .
املوضوع العريض
(أ) معلومات أساسية عن املشكلة

املسائل الفردية اليت حددها فريق االتصال
• بشكل عام جدا ،ضرورة فهم املاضي :ماذا حدث؟ وكيف وملاذا؟ وما هي اآلاثر املرتتبة
على ذلك:
 −أشارت األطراف إىل أن من املهم عدم التهاون وكفالة أن نظم منح الرتاخيص
ونظم اإلنفاذ الوطنية هي نظم شاملة وفعالة؛
 −كان هناك شعور خبيبة األمل للحالة اليت وقعت ،وظهر استعداد للنظر يف
اإلجراءات واملقرتحات بشأن اخلطوات املقبلة فيما يتعلق ابحلالة احملددة وفيما
يتعلق ابلنظر يف التغيريات املؤسسية.

(ب) رصد الغالف اجلوي
والبحوث واملراقبة املنتظمة

اقرتحت يف تقرير الندوة الدولية( )4عن
• رصد الغالف اجلوي ومراقبته واإلجراءات اليت ُ
الزايدة غري املتوقعة يف انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري ،11-اليت عقدت يف فيينا
يف آذار/مارس :2019
 −ظهر اهتمام واسع ببحث الرصد اإلضايف للكشف عن االنبعااثت اإلقليمية،
ولكن يلزم أن يكون ذلك يف سياق اخلطة االسرتاتيجية وحتديد األولوايت؛
 −لوحظ ،مع ذلك ،أن الرصد ليس بديال عن تنفيذ االلتزامات على الصعيد الوطين.
• الصندوق االستئماين العام لتمويل األنشطة املتعلقة ابلبحوث والرصد املنتظم ذات الصلة
ابتفاقية فيينا:
 −أشري إىل أن الصندوق االستئماين ،لكونه موجها يف املقام األول إىل بناء قدرات
األطراف العاملة ابلفقرة  1من املادة ( 5األطراف العاملة ابملادة  )5من بروتوكول
مونرتايل ،ال ميثل ابلضرورة اآللية الصحيحة لبناء القدرة على الرصد.
• الدور الذي يقوم به مديرو حبوث األوزون وصلة ذلك الدور بفريق التقييم العلمي:
 −أبدي اهتمام ابلتماس املشورة من مديري حبوث األوزون وفريق التقييم العلمي
بشأن مواقع الرصد اإلضافية اليت حيتمل أن تكون مفيدة.

(ج) أحكام بروتوكول مونرتايل
واإلجراءات اليت اختذهتا األطراف

• احلاجة إىل املساواة يف املعاملة بني ُجيع األطراف فيما يتعلق اباللتزامات:
 −أقرت األطراف أبن ُجيع األطراف يتعني عليها تلبية االلتزامات يف إطار املادة 7
والتزامات الرتخيص ،ولكن توجد التزامات مالية إضافية يف إطار الصندوق املتعدد
األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل ،األمر الذي يعين وجود شفافية يف التحقق من
بياانت البامج ال ُقطْرية اليت أبلغت عنها األطراف العاملة ابملادة .5
• تعزيز الرصد واإلبالغ والتحقق بشكل أعم:
ُ −جيع األطراف تقبل مفهوم الشفافية يف نظمها إلصدار الرتاخيص ،مع وجود فرصة
للتعلم من نظم البلدان األخرى.
• يلزم أن تكون ُجيع التدابري املتخذة متناسبة مع املوارد املالية املتاحة ،وال سيما يف األطراف
العاملة ابملادة .5

( )4تقرير الندوة الدولية متاح على املوقع التايل:
.41/presession/SitePages/Home.aspx

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-
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• منع التجارة غري القانونية واإلبالغ عنها مبوجب املقرر  ،7/14واملسائل ذات الصلة
ابملوافقة املسبقة عن علم غري الرمسية ،ونظم الرتخيص واالمتثال واإلنفاذ على الصعيد
احمللي:
 −تتسم نظم الرتخيص أبمهية أساسية يف ضمان االمتثال العام لاللتزامات ،وهي
مهمة أيضا للتأكد من أهنا تؤدي ذلك الدور وستستمر يف أدائه يف املستقبل،
وال سيما فيما يتعلق ابملواد اجلديدة؛
 −أبدي اهتمام ابختاذ املزيد من اإلجراءات للتصدي للتجارة غري القانونية وإلبالغ
أمانة األوزون حباالت التجارة غري القانونية.
• رصد واختبار مركب الكربون الكلوروفلوري11-يف اخلالئط والبوليوالت:
 −وجه بعض األطراف االنتباه إىل نظم الرقابة املختلفة املستخدمة لديهم للبوليوالت؛
وأُقر أبن االختالفات بني نظم الرقابة قد تكون مربكة إال أنه قد يكون هناك جمال
لتحسني فهم تلك االختالفات.
(د) آلية االمتثال

• دور آلية االمتثال لبوتوكول مونرتايل يف التعامل مع هذه املسائل:
 −اعرتف أبن آلية االمتثال القائمة عملت بشكل جيد حىت اآلن ،ولكنها غري مناسبة
ملعاجلة األوضاع اخلاصة احلالية ملركب الكربون الكلوروفلوري11-؛
 −قال رئيس جلنة التنفيذ إن اللجنة قد طلبت إىل األمانة أن تعد ورقة مناقشة بشأن
آلية االمتثال الجتماعها القادم ،مشريا إىل أن الورقة جيب أن تقع ضمن نطاق
والية اللجنة.

 -8وتعرض الفروع من ألف إىل دال أدانه معلومات ذات صلة ابلعديد من املوضوعات العريضة اليت انقشها
فريق االتصال ،مبا يف ذلك معلومات أساسية عن انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري 11-غري املتوقعة؛ ورصد
الغالف اجلوي والبحوث والرصد املنتظم؛ وأحكام وإجراءات بروتوكول مونرتايل ذات الصلة واإلجراءات اليت
اختذهتا األطراف؛ وآلية االمتثال .ويف كل فرع ،يتم الرتكيز على املسائل احملددة اليت أبرزها فريق االتصال .وتشري
هذه الوثيقة إىل املعلومات املقدمة يف التقرير عن االنبعااثت غري املتوقعة من مركب الكربون الكلوروفلوري11-
الذي أعدته األمانة لالجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية (،)UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3
والذي نُشر على بوابة االجتماع احلادي والثالثني لألطراف كوثيقة معلومات أساسية( ،)5وإىل وثيقة املعلومات
األساسية اليت أعدهتا أمانة الصندوق املتعدد األطراف الجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية (انظر احلاشية .)2
ألف  -معلومات أساسية عن انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري11-
 -9يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية ،قدم الرئيسان املشاركان لفريق التقييم
العلمي وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي حملة عامة عما كان معروفا عن االنبعااثت غري املتوقعة من مركب
الكربون الكلوروفلوري .11-ويرد موجز للرسائل الرئيسية لعروضهما يف الفرعني  1و 2أدانه(.)6
-1

فريق التقييم العلمي

 -10عرض الرئيسان املشاركان لفريق التقييم العلمي النتائج الرئيسية الواردة يف التقييم العلمي الستنفاد األوزون:
)7(2018؛ ونتائج الندوة الدولية عن الزايدة غري املتوقعة يف انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري 11-املستنفد
(.http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop-31/SitePages/Home.aspx )5
( )6لالطالع على موجزات أكثر تفصيال للعروض ،انظر  ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/5املرفق الثالث ،الفرع األول.
( )7متاح على املوقع التايل.http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/SitePages/Home.aspx:
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لألوزون( ،)8املعقودة يف الفرتة من  25إىل  27آذار/مارس  2019يف فيينا؛ واستنتاجات ريغيب وآخرون الواردة
يف دراسة نشرت يف جملة الطبيعة يف أاير/مايو  2019بعنوان ’’زايدة انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري11-
من شرق الصني بناء على رصد الغالف اجلوي‘‘(.)9
 -11وابختصار ،أظهر تقييم  2018أن االنبعااثت العاملية من مركب الكربون الكلوروفلوري 11-املستمدة
من قياسات شبكتني مستقلتني زادت بعد عام  ،2012وابلتايل تباطأ االخنفاض املطرد يف تركيزاته يف الغالف
اجلوي واليت مت اإلبالغ عنها يف تقييمات الفريق السابقة .وكانت سرعة االخنفاض يف الرتكيزات العاملية خالل الفرتة
 2016-2014جمرد ثلثي السرعة اليت كان عليها خالل الفرتة  .2012-2002ويف حني أن انبعااثت مركب
الكربون الكلوروفلوري 11-من شرق آسيا قد زادت منذ عام  ،2012فإن مسامهة تلك املنطقة يف زايدة االنبعااثت
العاملية ليست معروفة جيدا .ومل ُحيدد البلد أو البلدان اليت زادت فيها االنبعااثت يف تقييم عام .2018
 -12وُجعت الندوة الدولية عن الزايدة غري املتوقعة يف انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري 11-املستنفد
لألوزون خباء دوليني تبادلوا املعلومات عن خمتلف املسائل املتعلقة مبركب الكربون الكلوروفلوري ،11-مبا يف ذلك
املواد األولية واإلنتاج وعمليات الرصد واالنبعااثت وأثرها .وخلصت دراسات منذجة الغالف اجلوي عن أثر
االنبعااثت اجلديدة املستمرة من مركب الكربون الكلوروفلوري 11-إىل أن االنبعااثت سيكون هلا أثر كبري على
طبقة األوزون إذا استمرت على هذا املستوى العايل .غري أنه إذا تراجعت االنبعااثت اجلديدة بسرعة خالل
السنوات القليلة املقبلة ،فإن األثر سيكون صغريا للغاية .كما ولدت الندوة جمموعة من االجتاهات البحثية
والتوصيات لتحسني رصد املواد املستنفدة لألوزون وفهم املسائل املرتبطة مبركب الكربون الكلوروفلوري .11-ونُشر
تقرير الندوة يف عدد متوز/يوليه  2019من النشرة اإلخبارية عن العمليات االسرتاتوسفريية ودورها يف املناخ
( )10()SPARCوهو متاح أيضا على البوابة اإللكرتونية لالجتماع احلادي والثالثني لألطراف.
 -13وفيما يتعلق ابلبحوث احلديثة اليت تشري إىل أن  40إىل  60يف املائة من الزايدة األخرية يف االنبعااثت
نشأت يف شرق الصني ،فقد لوحظ أنه ال توجد حمطات رصد كافية لتحديد املصادر اإلقليمية األخرى بوضوح،
على الرغم من أنه ميكن استبعاد عدة مناطق .وقد أظهر تطبيق التدرج بني نصفي الكرة أن الزايدة يف االنبعااثت
ترتكز يف نصف الكرة الشمايل .وابختصار ،يف حني أن املعرفة بشأن هذه املسألة متاحة على نطاق عاملي ،حسب
نصف الكرة األرضية ولعدد قليل من املناطق ،فإن هناك حاجة إىل املزيد من حمطات الرصد لسد الثغرات ،وهناك
حاجة إىل دراسة لتحديد أفضل املواقع لتلك احملطات لتحقيق رصد إقليمي فعال.
-2

فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي
 -14قدم الرئيسان املشاركان لفرقة العمل املعنية ابالنبعااثت غري املتوقعة من مركب الكربون الكلوروفلوري،11 -
املنشأة يف إطار فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي ،حملة عامة عن التقرير األويل الذي أُعد استجابة
للمقرر  .)11(3/30وأجرت فرقة العمل حتليال ،على املستوى العاملي ،احتمال وجود مصادر حمتملة لالنبعااثت،
واستبعدت املصادر احملتملة ،وحددت املصادر احملتملة املتبقية ملواصلة دراستها يف التقرير النهائي ،وحددت أيضا
ثغرات يف املعلومات يتعني سدها من أجل توضيح االفرتاضات.
( )8متاح على املوقع التايل.http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop-31/presession/default.aspx :
(.https://www.nature.com/articles/s41586-019-1193-4 )9
( )10متاحة على املوقع التايل.https://www.sparc-climate.org/publications/newsletter/ :
( )11متاح على املوقع التايل.http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/ :
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 -15وسبق استخدام مركب الكربون الكلوروفلوري 11-كعامل لنفخ الرغاوي يف الرغاوي ذات اخلالاي املفتوحة
واملغلقة ،وكغاز دافع للرذاذات ،ومادة تبيد يف وحدات التبيد ابلطرد املركزي ،وبكميات أقل يف أجهزة االستنشاق
اخلاصة مبرضى الربو ويف نفخ التبغ .وحلت البدائل منذ ذلك احلني حمل مركب الكربون الكلوروفلوري 11-لتلك
االستخدامات .وبعد التخلص التدرجيي من اإلنتاج واالستهالك العامليني من مركب الكربون الكلوروفلوري11-
(حبلول عام  1996لدى األطراف غري العاملة ابملادة  5وحبلول عام  2010يف األطراف العاملة ابملادة ،)5
كانت خمزوانت مركب الكربون الكلوروفلوري 11-تتألف أساسا من الرغاوي ذات اخلالاي املغلقة ووحدات التبيد
ابلطرد املركزي ،واليت يُطلق منها مركب الكربون الكلوروفلوري 11-ببطء يف الغالف اجلوي مع مرور الوقت.
 -16ونظرت فرقة العمل يف اجلدوى التقنية واالقتصادية لعشرين طريقة حمتملة إلنتاج مركب الكربون
الكلوروفلوري ،11-مع مالحظة أن طرق العمليات الرئيسية لتصنيع مركب الكربون الكلوروفلوري 11-تستخدم
رابع كلوريد الكربون ( )CTCكمادة أولية .وتفيد التقارير أبن أكثر طرق إنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري11-
هي رابع كلوريد الكربون إىل مركب الكربون الكلوروفلوري ،11-املنتج يف مصانع صغرية احلجم وابستخدام أقل
قدر من املعدات لتصنيع مركب الكربون الكلوروفلوري 11-منخفض اجلودة لالستخدام يف نفخ الرغاوي؛ و/أو
رابع كلوريد الكربون إىل مركب الكربون الكلوروفلوري ،12/11-املنتج على نطاق واسع يف مصنع قائم ينتجه يف
احلالة السائلة ،مثل مصنع إنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري.22-
 -17واستنادا إىل النمذجة والتحليالت احملدثة النبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري 11-واملخزوانت منه،
خلصت فرقة العمل إىل أنه من غري احملتمل أن يكون اإلنتاج السابق واالستخدام التارخيي واملخزوانت الناجتة
السبب وراء الزايدة غري املتوقعة يف انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري 11-امللحوظة يف الغالف اجلوي.
 -18وأدى تقييم عدد من السيناريوهات إىل استبعاد معظم هذه املصادر إما ألهنا ال تفسر االنبعااثت غري
املتوقعة أو ألهنا مل تكن جمدية تقنيا أو اقتصاداي ،يف حني ظل السيناريو املعقول هو استخدام مركب الكربون
الكلوروفلوري 11-املنتج حديثا يف رغاوي البوليوريثان ذات اخلالاي املغلقة .ولوحظ أيضا أن إنتاج مركب الكربون
الكلوروفلوري 11-سيتطلب إنتاج رابع كلوريد الكربون .وأشار الرئيسان املشاركان إىل أن فرقة العمل ستواصل
حتسني حتليلها لتقريرها النهائي املقدم إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف.
ابء  -رصد الغالف اجلوي والبحوث والرصد املنتظم
 -19تندرج البنية التحتية احلالية للبحوث والرصد املنتظم لطبقة األوزون مبوجب معاهدات األوزون أساسا يف
إطار اتفاقية فيينا ،وتتمثل مكوانهتا الرئيسية يف مؤمتر األطراف ومديري حبوث األوزون والصندوق االستئماين العام
لتمويل األنشطة املتعلقة ابلبحوث والرصد املنتظم التابع التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون إىل جانب جلنتها
االستشارية .ويرد أدانه موجز لعمل تلك اهليئات بشأن املسألة قيد املناقشة واملعلومات ذات الصلة .وشددت
مناقشات فريق االتصال بشكل خاص على إمكانية الرصد اإلضايف ،ودور مديري حبوث األوزون وصلته بفريق
التقييم العلمي ودور الصندوق االستئماين.
-1

مؤمتر األطراف
 -20عمال ابملادة  6من اتفاقية فيينا ،تشمل وظائف مؤمتر األطراف ما يلي:
(أ )
ألي تعديل؛
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(ب) اعتماد برامج للبحوث والرصد املنتظم ،والتعاون العلمي والتكنولوجي ،وتبادل املعلومات ،ونقل
التكنولوجيا واملعرفة؛
(ج) إنشاء اهليئات الفرعية اليت تعتب الزمة لتنفيذ هذه االتفاقية؛
(د) السعي ،عند االقتضاء ،إىل احلصول على خدمات اهليئات الدولية واللجان العلمية املختصة،
وال سيما املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ومنظمة الصحة العاملية ،يف جمال البحث العلمي والرصد املنتظم،
واالستفادة ،حسب االقتضاء ،من املعلومات املقدمة من هذه اهليئات واللجان.
 -21وعمال ابلفقرة  3من املرفق األول التفاقية فيينا ،يتعني على األطراف أيضا أن تتعاون ’’مع مراعاة
االحتياجات اخلاصة ابلبلدان النامية يف النهوض ابلتدريب العلمي والتقين املناسب الالزم للمشاركة يف البحوث
وعمليات الرصد املنتظمة‘‘ ،مع التأكيد بوجه خاص على ’’املعايرة املتبادلة ألجهزة وأساليب الرصد بقصد إجياد
جمموعات قابلة للمقارنة أو موحدة قياسيا من البياانت العلمية‘‘.
-2

مديرو حبوث األوزون
 -22أنشأ مؤمتر األطراف ،مبوجب املقرر  6/1بشأن اهليئات الفرعية ،اجتماع مديري حبوث األوزون ،وهم
مديرو حبوث الغالف اجلوي احلكوميون أو مديرو البحوث احلكوميون الذين يدرسون اآلاثر الصحية والبيئية
لتعديالت األوزون .ويتمثل دورهم يف استعراض البامج الوطنية والدولية اجلارية يف جمايل البحوث والرصد لضمان
التنسيق السليم وحتديد الثغرات اليت يتعني سدها .ووفقا للمقرر  8/3الصادر عن اتفاقية فيينا ،جيتمع مديرو حبوث
األوزون كل ثالث سنوات ويصدرون تقريرا يتضمن توصيات للبحوث يف املستقبل وتوسيع نطاق التعاون بني
الباحثني يف البلدان املتقدمة والنامية لعرضه على مؤمتر األطراف .وأقر مديرو حبوث األوزون ابحلاجة إىل أن يظل
اجملتمع العلمي يقظا من خالل مواصلة رصد طبقة األوزون عن كثب وزايدة فهم اجملتمع للتهديدات القائمة
واجلديدة (انظر  .)UNEP/OzL.Conv.11/5وعادة ما يعتمدون توصيات يف اجملاالت األربعة التالية املتعلقة برصد
األوزون :االحتياجات البحثية( ،)12والرصد املنتظم( ،)13وأرشفة البياانت وحفظها( ،)14وبناء القدرات( .)15ومن
املقرر عقد االجتماع القادم ملديري حبوث األوزون يف الفرتة من  1إىل  3نيسان/أبريل  ،2020يف الوقت املناسب
إلعداد تقرير االجتماع الذي سينظر فيه مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين عشر املقرر عقده يف تشرين الثاين/نوفمب
.2020
 -23وفيما يتعلق ابلتفاعالت بني مديري حبوث األوزون ومؤسسات بروتوكول مونرتايل ،طلب مؤمتر األطراف
إىل برانمج األمم املتحدة للبيئة واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،يف املقرر  4/2الصادر عن اتفاقية فيينا ،ضمان
تعاون أفرقة التقييم التابعة لبوتوكول مونرتايل عن كثب مع مديري حبوث األوزون ،وهلذا الغرض ينبغي دعوة الرؤساء
( )12هناك حاجة على وجه اخلصوص لبحوث بشأن التفاعالت الكيميائية املناخية ورصد آاثر بروتوكول مونرتايل؛ وبشأن
العمليات اليت تؤثر على تطور السرتاتوسفري والروابط ابملناخ؛ وبشأن التغريات يف األشعة فوق البنفسجية وأثر التغريات يف املواد
املستنفدة لألوزون.
( )13تؤكد عمليات الرصد املنتظم هذه أمهية استمرار رصد غازات النزرة الرئيسية ،واألشعة فوق البنفسجية ،واملعلمات اليت يتسم
هبا دور العمليات الكيميائية واإلشعاعية والديناميكية ،من أجل التحقق من أن طبقة األوزون تتعاىف كما هو متوقع من أثر املواد
املستنفدة لألوزون وفهم التفاعالت مع تغري املناخ.
( )14يعكس ذلك احلاجة إىل حتسني العمليات يف تقدمي البياانت وإمكانية الوصول إليها ،وتعزيز التنسيق بني مراكز البياانت
وختصيص املوارد ألنشطة أرشفة البياانت طويلة األجل.
( )15يشمل ذلك حتديد احتياجات البلدان الفردية ،ودعم فرص توفري التدريب على رصد األوزون يف البلدان النامية ،وبذل اجلهود
لسد الثغرات بني اجملتمعات العلمية املختلفة ،مثل تلك القائمة بني موظفي األوزون الوطنيني وممثلي وكاالت األرصاد اجلوية الوطنية.
7
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املشاركني للفريق للمشاركة يف اجتماعات مديري حبوث األوزون .وأحاط مؤمتر األطراف علما بتقارير فريق التقييم
العلمي وفريق تقييم اآلاثر البيئية وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي يف عدد من مقررته( .)16وابإلضافة إىل
ذلك ،توقع مؤمتر األطراف على وجه التحديد ،يف الفقرة  4من املقرر  2/6الصادر عن اتفاقية فيينا ،التفاعل بني
مديري حبوث األوزون وفريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلاثر البيئية بصفة خاصة ،من أجل دعم أنشطة أخرى
غري تلك املتعلقة برصد عمود األوزون واملقاطع الرأسية لرتكيز األوزون واألشعة فوق البنفسجية يف البلدان النامية
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،هبدف حتسني شبكة الرصد والبحوث ذات الصلة (انظر أيضا الفقرة
 27أدانه).
 -24وحىت اآلن ،اعتمد مؤمتر األطراف عددا من املقررات( )17اليت أحاط فيها علما بتوصيات مديري حبوث
األوزون أو أيدها ،وشجع األطراف على تنفيذها ،حسب االقتضاء .ويتعلق العديد من تلك التوصيات بتحسني
قدرات الرصد ،مبا يف ذلك من خالل تطوير وتنفيذ قدرات رصد جديدة مثل الطائرات والقياسات الساتلية،
وتوسيع حمطات األوزون األرضية ،وخاصة يف مناطق حمددة ،وحتديد أولوايت مواقع القياس اجلديدة لتحسني عملية
حتديد املوقع املشرتك لقياس األوزون مع رصد األنواع واملعلمات األخرى يف الغالف اجلوي .وتناولت املقررات
أيضا دراسة عمليات االسرتاتوسفريية والرتوبوسفريية ودراسة التفاعالت بني األوزون واملناخ ،وقياسات وحبوث
األشعة فوق البنفسجية  -ابء ،واقتناء البياانت وأرشفتها ،واالتصاالت بني جهات التنسيق الوطنية لألوزون
ووكاالت األرصاد اجلوية.
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النظم العاملية لرصد الغالف اجلوي
 -25تضمنت عدة مقررات ملؤمتر األطراف إشارات إىل نظم رصد األوزون العاملية ،وال سيما تلك املنشأة
مبوجب املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية .ويرد أدانه وصف موجز لتلك النظم والنظم األخرى القائمة.
 -26ويركز برانمج املراقبة العاملية للغالف اجلوي ،الذي أنشئ مبوجب املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف عام
 ،)18(1989أساسا على الرصد العاملي املنتظم للرتكيبة الكيميائية واخلصائص الفيزايئية ذات الصلة للغالف
اجلوي( )19من خالل شبكة من احملطات العاملية لرصد األوزون .وشجع مؤمتر األطراف( ،)20يف مقرراته األوىل،
التبعات يف الصندوق اخلاص للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية لرصد البيئة للنظام العاملي لرصد األوزون من أجل
توسيع الشبكة يف البلدان النامية .ويف الوقت نفسه ،اختذ مرفق البيئة العاملية قرارا بتمويل عدد من احملطات العاملية

( )16املقررات  5/2و 2/3و 2/4و 2/5الصادرة عن اتفاقية فيينا.
( )17املقررات  4/2و 5/3و 3/4و 3/5و 2/6و 2/7و 2/8و 2/9و 2/10و 1/11الصادرة عن اتفاقية فيينا.
( )18أنشأت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية النظام العاملي لرصد األوزون يف عام  1957لقياس إُجايل األوزون السرتاتوسفريي.
ويف عام  ،1989أُدمج النظام مع نظام رصد آخر ،وهو شبكة رصد تلوث اهلواء الطبيعي ،لتكوين برانمج املراقبة العاملية للغالف
اجلوي.
( )19انظر .https://public.wmo.int/en/programmes/global-atmosphere-watch-programme
( )20املقررات  9/2و 5/3و 3/4الصادرة عن اتفاقية فيينا.
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لرصد األوزون( .)21واعتمد مؤمتر األطراف عددا من املقررات املتعلقة بتوسيع أو صيانة الشبكة( )22يف مناطق
خمتلفة (مبا يف ذلك قارة آسيا ،واملناطق املدارية ،ونصف الكرة اجلنويب واملناطق القطبية) ،وصيانة ومعايرة احملطات
القائمة واحلاجة إىل ضمان تدريب اخلباء من البلدان النامية على التكنولوجيا املنشورة هلذا الغرض.
 -27وابإلضافة إىل برانمج املراقبة العاملية للغالف اجلوي ،توجد نظم أخرى لرصد الغالف اجلوي ،تُستخدم
بعضها ابلفعل لرصد األوزون و/أو املركبات الكيميائية يف السرتاتوسفري وأوضاع الغالف اجلوي اليت تؤثر على
تركيزات األوزون .وتشمل هذه النظم نظام الرصد التابع لإلدارة الوطنية األمريكية للمحيطات والغالف اجلوي(،)23
والتجربة العاملية املتقدمة لغازات الغالف اجلوي( ،)24وشبكة الكشف عن تغري تكوين الغالف اجلوي( ،)25والشبكة
املرجعية للهواء العلوي للنظام العاملي لرصد املناخ( .)26كما أن نظم الرصد القائمة األخرى اليت ال ترصد األوزون
حاليا ميكن أن تتيح إمكانيات لرصد األوزون العاملي.
-4

الصندوق االستئماين العام لتمويل األنشطة املتعلقة ابلبحوث والرصد املنتظم ذات الصبة ابتفاقية فيينا
 -28طلب مؤمتر األطراف ،يف املقرر  2/6الصادر عن اتفاقية فيينا (املعتمد يف عام  ،)2002إىل برانمج
األمم املتحدة للبيئة ،ابلتشاور مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،إنشاء صندوق من خارج امليزانية لتلقي التبعات
من األطراف واملنظمات الدولية .ويتمثل اهلدف األساسي للصندوق االستئماين العام لتمويل األنشطة املتعلقة
ابلبحوث والرصد املنتظم ذات الصلة ابتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون يف توفري الدعم التكميلي ملواصلة صيانة
ومعايرة احملطات األرضية لبانمج املراقبة العاملية للغالف اجلوي لرصد عمود األوزون واملقاطع الرأسية لرتكيز األوزون
واألشعة فوق البنفسجية يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،لتلبية احلاجة إىل تغطية عاملية
متوازنة .وابإلضافة إىل ذلك ،جيري النظر يف دعم األنشطة األخرى اليت حيددها مديرو حبوث األوزون ،ابلتشاور
مع الرؤساء املشاركني لفريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلاثر البيئية ،لتحسني شبكة الرصد والبحوث ذات الصلة.
 -29ويف املقرر نفسه ،دعيت األطراف إىل تقدمي تبعات عينية لغرض متويل أنشطة البحوث والرصد املنتظم
ذات الصلة ابتفاقية فيينا ،يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.

( )21على النحو املشار إليه يف املقرر  5/3الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا .ووفقا ملوقع مرفق البيئة العاملية على
اإلنرتنت ،متت املوافقة على مشروع عاملي بعنوان ’’الرصد العاملي لغازات االحتباس احلراري مبا يف ذلك األوزون‘‘ يف عام 1991
بتمويل من مرفق البيئة العاملية قدره  4.8مليون دوالر .وكان اهلدف من املشروع هو إنشاء ست حمطات جديدة لرصد الغالف
اجلوي من سطح األرض لبانمج املراقبة العاملية للغالف اجلوي يف أماكن ذات موقع اسرتاتيجي من أجل توفري تغطية عاملية أكثر
اكتماال لرصد وتقييم السالمة البيئية للغالف اجلوي وحتديد كيف ميكن أن تؤدي غازات االحتباس احلراري واألوزون يف الغالف
اجلوي إىل تغري املناخ .ويف إطار هذا املشروع ،الذي نفذته املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي،
مت بناء ست حمطات جديدة ( يف اجلزائر واألرجنتني وإندونيسيا والبازيل والصني وكينيا) وتزويدها ابملعدات واملوظفني .ويف عام
 ،1993متت املوافقة مشروع ٍ
اثن بعنوان ’’شبكة رصد وحبوث األوزون وغازات االحتباس احلراري يف املخروط اجلنويب‘‘ ،نفذته
أيضا املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،بتمويل من مرفق البيئة العاملية بقيمة  1.9مليون
دوالر .ومت االنتهاء من املشروعني يف عام .2003
( )22املقررات  4/1و 4/2و 9/2و 2/9الصادرة عن اتفاقية فيينا.
(.https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ozwv/ )23
(.https://agage.mit.edu )24
(.http://www.ndaccdemo.org/about )25
(.https://www.gruan.org/ )26
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 -30وأنشئ الصندوق االستئماين يف شباط/فباير  2003ويديره برانمج األمم املتحدة للبيئة ابالشرتاك مع
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية( .)27ويف  31آب/أغسطس  ،2019كانت األطراف قد قدمت تبعات جمموعها
 535 311دوالرا لدعم أنشطة الصندوق االستئماين منذ إنشائه( .)28ومن هذا املبلغ ،مت صرف أو ختصيص
مبلغ قدره  516 877دوالرا لألنشطة اجلارية أو املنجزة أو املخطط هلا .واألموال املتاحة حاليا لألنشطة املستقبلية
قدرها  18 434دوالرا .وتدرك األطراف الدور اهلام للصندوق االستئماين ،على الرغم من املوارد احملدودة اليت
قدمتها(.)29
-5

اللجنة االستشارية
 -31طلب مؤمتر األطراف إىل أمانة األوزون واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،مبوجب مقرره  ،3/10إنشاء
جلنة استشارية صغرية للصندوق االستئماين ،تتألف مما ال يزيد عن  10أعضاء .وتتألف العضوية من الرئيسني
املشاركني لفريق التقييم العلمي ،والرئيسني املشاركني الجتماع مديري حبوث األوزون ،وممثل واحد عن أمانة األوزون،
وما يصل إىل مخسة علماء وخباء يف مراقبة األوزون ،وممثل واحد عن املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بصفة مراقب،
وتسعى جاهدة إىل حتقيق التمثيل اجلغرايف واجلنساين العادل .وترد والية اللجنة االستشارية ابلتفصيل يف املقرر
 3/10الصادر عن اتفاقية فيينا ،ويتضمن ثالث مهام رئيسية :وضع اسرتاتيجية طويلة األجل وأهداف وأولوايت
التنفيذ؛ ووضع خطة عمل قصرية األجل تضع يف االعتبار االحتياجات امللحة للنظام العاملي لرصد األوزون؛ وكفالة
مراقبة جودة مقرتحات املشاريع الفردية املوضوعة يف إطار الصندوق االستئماين ،مع مراعاة حتقيق التوازن اإلقليمي
وحتديد الفرص املتاحة للتمويل التكميلي.
 -32وطلب املقرر  2/11الصادر عن اتفاقية فيينا ( )2017إىل اللجنة االستشارية للصندوق االستئماين،
مبساعدة من املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واألمانة ،تنفيذ اسرتاتيجيتها الطويلة األجل وخطة عملها القصرية
األجل للصندوق االستئماين ،مع إيالء اهتمام خاص ملا يلي:
(أ) حتديد الثغرات واالحتياجات يف جمال حبوث األوزون ورصده وما يتصل بذلك من املتغريات
والبارامرتات املناخية؛
(ب) استكشاف استخدام األجهزة اجلديدة والفعالة من حيث التكلفة لالستعاضة عن التجهيزات
املتقادمة فيما يتعلق ابملشاريع اليت تنظر فيها اللجنة االستشارية؛
(ج) تشجيع تقوية العالقات مع املؤسسات العلمية والشبكات العاملية ذات الصلة من أجل بناء
القدرات وتشرب املعارف لألنشطة اليت جيري النظر فيها؛
(د) وضع خطة اسرتاتيجية لتعبئة املوارد العامة واملوارد املالية والتبعات العينية للصندوق االستئماين،
من أجل محاية األنشطة الضرورية للبحوث والرصد.
( )27حتدد شروط مذكرة تفاهم موقعة بني املنظمتني يف عام  2005الرتتيبات املؤسسية الختاذ القرارات املتعلقة بتخصيص األموال
من الصندوق االستئماين .وطلب مؤمتر األطراف إىل برانمج األمم املتحدة للبيئة واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية مواصلة تعاوهنما
فيما يتعلق ابلصندوق االستئماين عمال ابلشروط املنصوص عليها يف تلك املذكرة وعلى أساس أنه ميكن تغيري االتفاق حسب
مقتضى احلال لتلبية االحتياجات والظروف الناشئة.
( )28يشمل هذا املبلغ املسامهات املالية املباشرة للصندوق االستئماين من  14طرفا ومسامهة من طرف واحد إىل املنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية بشرط استخدام األموال يف أنشطة مبوجب الصندوق االستئماين.
( )29انظر على سبيل املثال املقررين  3/10و 2/11الصادرين عن اتفاقية فيينا.
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 -33وتعمل اللجنة االستشارية حاليا على إعداد وثيقة موجزة عن اسرتاتيجية طويلة األجل للصندوق
االستئماين .ومن املقرر تقدمي مشروع اسرتاتيجية إىل مديري حبوث األوزون يف اجتماعهم احلادي عشر ،يف
نيسان/أبريل  ،2020ملناقشته وتقدمي توصيات إضافية ،بينما ستُقدم نسخة هنائية من االسرتاتيجية إىل مؤمتر
األطراف يف اجتماعه الثاين عشر يف تشرين الثاين/نوفمب  ،2020للنظر فيها.
جيم  -أحكام بروتوكول مونرتايل واإلجراءات اليت اختذهتا األطراف
 -34كما هو مبني يف الفرع الثاين من الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3التزمت ُجيع األطراف يف
بروتوكول مونرتايل ابختاذ التدابري التالية املنصوص عليها يف البوتوكول:
(أ) االمتثال لتدابري الرقابة على املواد اخلاضعة للرقابة ،على النحو احملدد يف املواد  2و2ألف إىل 2ايء
واملادة  ،5لألطراف غري العاملة ابملادة  5والعاملة ابملادة  5على التوايل .وتقوم جلنة التنفيذ ابستعراض هذا األمر
ابنتظام يف إطار إجراء عدم االمتثال لبوتوكول مونرتايل ،ويتم التعامل مع حاالت حمددة من عدم االمتثال وفقا
إلجراء عدم االمتثال املنصوص عليه يف املادة  8من البوتوكول؛
(ب) وضع ضوابط على التجارة مع غري األطراف واألطراف ،على النحو احملدد يف املادتني  4و4ألف،
وإنشاء نظم الرتخيص ،على النحو املطلوب مبوجب املادة 4ابء .واستعرضت جلنة التنفيذ الضوابط املفروضة على
التجارة مع غري األطراف وإنشاء نظم الرتخيص ،مما أسفر عن توصيات ومقررات تتعلق ابالمتثال لألحكام؛
(ج) اإلبالغ عن بياانت خط األساس والبياانت السنوية مبوجب املادة  7واملقررات ذات الصلة
الصادرة عن اجتماع األطراف .وتستعرض جلنة التنفيذ ابنتظام اإلبالغ عن البياانت مبوجب املادة  ،7مما يسفر
عن توصيات ومقررات تتعلق ابالمتثال؛
(د) تقدمي تقارير كل سنتني عن األنشطة املتعلقة ابلبحث والتطوير وتوعية اجلمهور وتبادل املعلومات
مبوجب املادة  .9ومل تعد جلنة التنفيذ( )30تتابع هذا اإلبالغ بدقة ،على الرغم من أن األطراف ُحثت يف املقرر
 24/17على مواصلة تقدمي مثل هذه املعلومات؛
(هـ) اختاذ خطوات لضمان نقل التكنولوجيا إىل األطراف العاملة ابملادة  ،5يف ظل ظروف عادلة
ومواتية ،وفقا للمادة 10ألف .وال يتم تناول نقل التكنولوجيا كمسألة امتثال مبوجب املادة  ،8ولكن ميكن أن
تنقلها األطراف الفردية إىل انتباه اجتماع األطراف ،وفقا للفقرة  6من املادة .5
 -35ويوضح استخدام عبارة ’’كل طرف‘‘ يف املواد من 2ألف إىل 2ايء واملادة  5جليا أن تدابري الرقابة
املنصوص عليها يف هذه املواد تنطبق على ُجيع األطراف .وابإلضافة إىل ذلك ،تنص املادة ( )9( 2د) على أن
املقررات املتعلقة أبي تعديالت ملزمة جلميع األطراف ،مما يؤكد مرة أخرى على املساواة يف املعاملة بني ُجيع
األطراف فيما يتعلق ابلتزاماهتا مبوجب تدابري الرقابة.
 -36وفيما يتعلق ابحلاجة إىل أن تكون التدابري املعتمدة متناسبة مع املوارد املالية املتاحة ،وال سيما يف البلدان
العاملة ابملادة  ،5تنص الفقرة  5من املادة  5من البوتوكول على أن تنمية قدرة األطراف العاملة ابملادة  5على
الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب تدابري الرقابة يعتمد على تنفيذ اآللية املالية ونقل التكنولوجيا على حنو فعال.
( )30يشار يف الفقرة  39من تقرير االجتماع التاسع والعشرين للجنة التنفيذ ( )UNEP/OzL.Pro/ImpCom/29/3إىل أن ’’جلنة
التنفيذ توصلت إىل تفاهم غري رمسي يفيد أبن متطلبات املادة تُستوىف ابلتقارير املنتظمة اليت تقدمها أفرقة التقييم واملنظمة العاملية
لألرصاد اجلوية‘‘.
11

UNEP/OzL.Pro.31/6

 -37وتكون األطراف غري العاملة ابملادة  5مسؤولة ،مبوجب الفقرة  6من املادة  ،10عن تقدمي مسامهات
لتمويل الصندوق املتعدد األطراف من أجل تقدمي الدعم املايل والتقين لألطراف العاملة ابملادة  .5وال تُتناول هذه
املسألة كمسألة امتثال ،ولكن يتناوهلا بشكل منفصل اجتماع األطراف واللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد
األطراف.
 -38وعلى األطراف العاملة ابملادة  ،5بدورها ،التزامات إضافية معينة مبوجب شروط اتفاقات التمويل املبمة
مع اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف ،كما هو موضح بشيء من التفصيل يف الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3ويف وثيقة املعلومات األساسية اليت أتيحت لذلك االجتماع .وهذه املسألة ليست
مسألة امتثال من تلك اليت تقع ضمن مسؤولية جلنة التنفيذ (ما مل تؤد إىل حالة عدم امتثال ملتطلبات اإلبالغ عن
البياانت أو تدابري الرقابة يف البوتوكول) ،بل جيب متابعتها من خالل مؤسسات الصندوق املتعدد األطراف.
 -39وتتناول الفروع من  1إىل  4أدانه جوانب حمددة من االلتزامات املذكورة أعاله من جانب األطراف،
وحتدد اإلطار األساسي وكيفية تنفيذ تلك االلتزامات وإنفاذها.
-1

مراقبة التجارة ،مبا يف ذلك الرتخيص ،والتجارة غري القانونية

(أ)

اإلطار
 -40حتظر املادة  ،4من بني أمور أخرى ،التجارة ابملواد اخلاضعة للرقابة مع الدول غري األطراف يف بروتوكول
مونرتايل ،بينما تتيح الفقرة  8من املادة بعض املرونة يف احلاالت اليت حيدد فيها اجتماع األطراف أن غري األطراف
يف حالة امتثال كامل لتدابري الرقابة الواردة يف البوتوكول وقدمت بياانت املادة  7هبذا الشأن.
 -41ومبوجب املادة 4ابء من البوتوكول ،يتعني على األطراف إنشاء وتنفيذ نظام لرتخيص استرياد وتصدير
املواد اخلاضعة للرقابة اجلديدة واملستعملة واملعاد تدويرها واملستعادة املدرجة يف املرفقات ألف وابء وجيم وهاء وواو
ضمن أطر زمنية حمددة .وعمال ابلفقرة  3من تلك املادة ،على الطرف إبالغ األمانة عن إنشاء وتشغيل نظام
الرتخيص اخلاص به يف غضون ثالثة أشهر من اتريخ بدء تطبيقه.
 -42وال يضع البوتوكول متطلبات حمددة لنظم الرتخيص .غري أن الفقرة  3من املقرر  16/17تشري إىل أن
نظم الرتخيص ينبغي أن تنص على ’’مراقبة الواردات والصادرات وإعادة التصدير (إعادة التصدير يعين صادرات
من مواد سبق استريادها) وعبور ُجيع املواد املستنفدة لألوزون اخلاضعة للرقابة إن كان ذلك ممكنا من الناحية
التقنية ،مبا يف ذلك اخلالئط اليت حتتوي عليها ،بغض النظر عما إن كان الطرف املعين يعتب أو ال يعتب ُمنتجا
صدرا أو معيدا لتصدير مادة معينة أو جمموعة من املواد‘‘ .وابإلضافة إىل ذلك ،يف املقرر ،8/9
و/أو مستوردا أو ُم َ
قررت األطراف أن نظم الرتخيص ينبغي أن توفر معلومات كافية لتيسري اإلبالغ مبوجب املادة  ،7وينبغي أن
تساعد األطراف يف منع التجارة غري القانونية يف املواد اخلاضعة للرقابة ،مبا يف ذلك من خالل إخطارات من
البلدان املصدرة إىل البلدان املستوردة والسماح ابلتحقق من املعلومات .واعتمدت األطراف مقررات تسلط الضوء
على احلاجة إىل توفري بياانت مفصلة عن نظم الرتخيص ،وحتديد املرفقات وجمموعات املواد اخلاضعة للرقابة (على
سبيل املثال ،املقرر  ،)31/23والرتكيز على احلاجة إىل إنشاء نظم ترخيص لرصد الصادرات وكذلك الواردات من
املواد املستنفدة لألوزون (مثل املقرر .)19/22
 -43وال تؤدي األمانة أي دور يف التحقق من إنشاء أو تشغيل نظم الرتخيص ،وال تقوم إال بتلقي ونشر
املعلومات اليت تقدمها األطراف عن التقدم الذي حترزه يف هذا الصدد .وتطلب الفقرة  4من املادة 4ابء إىل األمانة
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أن تعد وتعمم دوراي على ُجيع األطراف قائمة ابألطراف اليت قدمت إليها تقارير عن نظم الرتخيص اخلاصة هبا(.)31
وعلى األمانة أيضا إبحالة هذه املعلومات إىل جلنة التنفيذ للنظر فيها ،حبيث ميكنها تقدمي توصيات مناسبة إىل
األطراف.
 -44وال يوجد تعريف صريح للتجارة غري القانونية ،سواء يف نص بروتوكول مونرتايل نفسه أو يف مقررات
اجتماع األطراف .ويف حني أن التفسري القانوين للبوتوكول يعد من مسؤولية األطراف( ،)32فإنه ميكن اعتبار
األنشطة التالية كتجارة غري قانونية ،يف ضوء مواد حمددة من البوتوكول ومقررات اجتماع األطراف:
(أ) استرياد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة بني األطراف وغري األطراف (ابستثناء الدول غري األطراف
()33
اليت حيدد اجتماع األطراف أهنا يف حالة امتثال لتدابري الرقابة وأبلغت عن بياانت مبوجب املادة  7تؤكد ذلك)
قبل التخلص التدرجيي من مادة معينة؛
(ب) تصدير املواد املستعملة واملعاد تدويرها واملستعادة ألغراض خبالف التدمري ،بعد اتريخ التخلص
التدرجيي اخلاص بتلك املواد من جانب طرف ال يستطيع ،على الرغم من بذل قصارى جهده ،وقف إنتاج تلك
املادة ألغراض االستهالك احمللي خبالف أغراض االستخدامات األساسية()34؛
(ج) استرياد أو تصدير املواد اخلاضعة للرقابة دون ترخيص()35؛
(د) استرياد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة بعد التخلص التدرجيي من مادة معينة ،خبالف
لالستخدامات املعفاة اليت وافق عليها االجتماع األطراف.
 -45ووفقا للمقرر  ،10/22ميكن أن تشمل التجارة غري القانونية املواد املستنفدة لألوزون أو اخلالئط أو
املنتجات احملتوية على مواد مستنفدة لألوزون.
 -46وابإلضافة إىل ذلك ،ميكن أن تشمل التجارة غري القانونية أي إجراء يعتب ،مبوجب التشريع احمللي
للطرف ،جتارة غري قانونية يف املواد اخلاضعة للرقابة ،مثل استرياد أو تصدير مادة خاضعة للرقابة مبكية تتجاوز
حصة حمددة.
(ب)

التنفيذ واإلنفاذ
 -47نظرت جلنة التنفيذ واجتماع األطراف يف مسألة عدم االمتثال للضوابط املفروضة على التجارة مع غري
األطراف مبوجب املادة  4يف عدد من احلاالت( .)36كما نظرت جلنة التنفيذ يف مسألة احلاالت اليت جيوز فيها
السماح ابلتجارة مع غري األطراف مبوجب الفقرة  8من املادة  .)37(4وتشتمل املقررات ذات الصلة مبسائل التجارة
الصادرة عن اجتماع األطراف تلك املتعلقة ابلفقرة  8من املادة  4اليت تسمح ابلتجارة مع غري األطراف()38؛
( )31انظر على سبيل املثال .UNEP/OzL.Pro.31/INF/5
( )32املقرر .5/4
( )33انظر املادة  ،4الفقرة .8
( )34انظر املادة 4ألف.
( )35انظر املادة 4ابء.
( )36انظر التوصية  5/45واملقرر 16/22؛ والتوصية  7/45واملقرر 13/22؛ والتوصية  6/46واملقرر 26/23؛ والتوصية
 9/47واملقرر .27/23
( )37انظر على سبيل املثال املقررين  7/46و.7/47
( )38انظر على سبيل املثال املقررات 17/4ابء و17/4جيم و 3/5و 4/6و 3/17و 4/17و ،2/24وكذلك توضيحات
ملعىن ’’دولة غري طرف يف البوتوكول‘‘ الواردة يف املقررين  3/15و.9/20
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واملقررات املتعلقة بتجنب االسترياد غري املرغوب فيه للمنتجات واملعدات اليت تعتمد على املواد اخلاضعة للرقابة()39؛
واملقررات املتعلقة مبناطق التجارة احلرة( )40والشحن العابر()41؛ واملقررات املتعلقة ابملواد اخلاضعة للرقابة املستخدمة
يف خدمات السفن ،مبا يف ذلك السفن اليت ترفع أعالم دول أخرى(.)42
 -48وأنشأت ُجيع األطراف نظم ترخيص مبوجب املادة 4ابء ،تشمل ُجيع املواد املدرجة يف املرفقات ألف
وابء وجيم وهاء .وجيري حاليا إنشاء نظم ترخيص ملركبات الكربون اهليدروفلورية ( )HFCمبوجب تعديل كيغايل
ابلنسبة لألطراف اليت دخل فيها التعديل حيز التنفيذ.
 -49وال يشرتط على األطراف تبادل البياانت بشأن نظم الرتخيص اخلاصة هبا ،سواء مبوجب البوتوكول أو
مبوجب مقررات اجتماع األطراف .غري أنه استجابة لالهتمام الذي أبداه عدد من األطراف ويف سياق حتسني
البياانت اليت تتيحها على موقعها على اإلنرتنت ،تعمل األمانة على إدراج روابط بقوانني ونظم الرتخيص يف
صفحات املوجزات ال ُقطْرية على موقعها على اإلنرتنت لألطراف اليت ترغب يف إاتحة تلك املعلومات.
 -50وقدمت جلنة التنفيذ واجتماع األطراف توصيات واعتمدت مقررات ،على التوايل ،فيما يتعلق إبنشاء
نظم الرتخيص .وتغطي هذه التوصيات واملقررات جوانب مثل استعراض حالة إنشاء نظم الرتخيص (مثل التوصية
 12/49واملقرر  )17/24وحاالت عدم االمتثال لشرط إنشاء نظم الرتخيص ،مبا يف ذلك طلب خطط عمل
للعودة إىل حالة االمتثال لألحكام (مثل التوصية  39/39واملقرر  .)26/19وحتث مقررات أخرى األطراف على
ضمان تنفيذ نظم الرتخيص اخلاصة هبا وإنفاذها على حنو فعال (مثل املقررات  32/16و 23/17و)35/18
وأن يوضع هيكلها وفقا للمادة 4ابء (مثل املقررات  26/19و 14/20و 12/21و.)19/22
 -51ويف احلاالت اليت تتضمن فيها خطة عمل الطرف العودة إىل حالة االمتثال تفاصيل أكثر حتديدا عن
نظام الرتخيص (مثل إنشاء نظام للحصص على النحو املنصوص عليه يف املقرر  ،36/15أو حظر استرياد املعدات
اليت حتتوي على مواد مستنفدة لألوزون مثل تلك احملددة يف املقرر  ،)11/27ستنظر جلنة التنفيذ إىل أبعد من
جمرد إنشاء نظام الرتخيص لتقييم امتثال الطرف املتضرر هلذا االلتزام اإلضايف (انظر ،على سبيل املثال ،التوصيتني
 2/36و .)3/62وخبالف ذلك ،مل تنظر جلنة التنفيذ واجتماع األطراف يف إنشاء وتشغيل نظم الرتخيص الفردية
مبزيد من التفصيل.
 -52وقد كلف املقرر  8/9األمانة ابحلفاظ على قائمة حمدثة جبهات التنسيق املعنية بنظم الرتخيص لتيسري
تبادل املعلومات بني األطراف .وتُقدم هذه القائمة إىل األطراف قبل كل اجتماع لألطراف وجيري حتديثها على
صفحات املوجزات ال ُقطْرية على موقع األمانة على اإلنرتنت .ويف املقرر نفسه ،طُلب إىل األمانة والوكاالت املنفذة
اختاذ خطوات ملساعدة األطراف يف تصميم وتنفيذ نظم الرتخيص اخلاصة هبا ،وطُلب إىل الصندوق املتعدد األطراف
تقدمي التمويل املناسب لذلك .وتقدم األمانة املشورة لفرادى األطراف عند الطلب بشأن إنشاء وتنفيذ نظم
الرتخيص اخلاصة هبا .واستجابة للفقرة  7من املقرر  ،7/14تقوم األمانة بتجميع قائمة حباالت التجارة غري
القانونية اليت أبلغت عنها األطراف منذ االجتماع السابق وتقدميها إىل كل اجتماع لألطراف .وتتاح هذه املعلومات
أيضا على موقع األمانة على اإلنرتنت.
( )39انظر على سبيل املثال املقرر .8/27
( )40انظر على سبيل املثال املقرر  ،9/3الفقرة .7
( )41املقرران  14/4و.34/9
( )42املقرران  11/23و.9/24
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 -53ومبوجب اتفاقات التمويل اليت تبمها مع اللجنة التنفيذية ،ميكن لألطراف العاملة ابملادة  5واليت تتلقى
الدعم إلنشاء وتعزيز نظم الرتخيص اخلاصة هبا أن تلتزم ابختاذ إجراءات حمددة يف هذا الصدد ،واليت ميكن أن
ختضع للرصد والتحقق على النحو املنصوص عليه يف االتفاقات .ويُتناول رصد أنشطة التنفيذ اليت تضطلع هبا
األطراف مبوجب اتفاقات التمويل اخلاصة هبا والتحقق منها بشيء من التفصيل يف الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3ويف وثيقة املعلومات األساسية املقدمة من أمانة الصندوق املتعدد األطراف لالجتماع
احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية .وعلى سبيل املثال ،يشتمل التقرير السنوي الذي يتضمن بياانت
البانمج القطري وتقدمه األطراف إىل أمانة الصندوق املتعدد األطراف على حالة نظم الرتخيص واحلصص .وعالوة
على ذلك ،فإن املوافقة على متويل طلبات الشرائح اخلاصة ابلتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية
فلورية ( )HCFCمشروطة على أتكيد وجود نظام ترخيص قادر على ضمان امتثال البلد جلدول التخلص التدرجيي.
وتتضمن أنشطة التحقق استعراض التشريعات والسياسات واإلجراءات املتعلقة ابلواردات والصادرات من املواد
اخلاضعة للرقابة؛ وتوفري معلومات مفصلة عن نظم الرتخيص واحلصص؛ ومقارنة الرخص الصادرة والواردات الفعلية
لكل مستورد؛ واستعراض الرموز اجلمركية؛ وحتديد جمال للتحسني يف التنفيذ .وأكدت تقارير التقييم اليت أُعدت
للصندوق مرارا وتكرارا على فعالية نظم الرتخيص واحلصص اليت تعمل بشكل جيد يف رقابة التجارة واحلد من
التجارة غري القانونية ،وابلتايل حتقيق االمتثال لتدابري الرقابة(.)43
 -54وإىل جانب إنشاء نظام الرتخيص ،ال يفرض بروتوكول مونرتايل أي إجراءات إنفاذ حمددة يتعني أن
تتخذها األطراف يف تنفيذها للبوتوكول .فيكون إنفاذ نظام الرتخيص من مسؤولية كل طرف .ومع ذلك ،تقدم
مقررات اجتماعات األطراف( )44توصيات بشأن اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها األطراف حمليا على أساس
طوعي إلنفاذ البوتوكول .ومن بينها املقررات اليت توصي ابختاذ إجراءات لتعزيز نظم الرتخيص ومنع التجارة غري
القانونية ،مبا يف ذلك املقررات املتعلقة ابلتوسيم والرموز املنسقة لتيسري حتديد املواد اخلاضعة للرقابة()45؛ واملقررات
اليت توصي إبجراءات معينة ميكن أن تتخذها األطراف يف حماولة للتصدي للتجارة غري القانونية()46؛ واملقررات
اليت تطلب من األطراف اإلبالغ عن معلومات معينة على أساس طوعي .وعلى سبيل املثال ،يف اآلونة األخرية،
حث املقرر  12/30األطراف املصدرة وشجع األطراف املستوردة على حتديد مصادر ومقاصد صادراهتا ووارداهتا،
على التوايل.
 -55ومن أجل تيسري تبادل املعلومات دعيت األطراف ،يف الفقرة  7من املقرر  ،7/14إىل تقدمي تقرير إىل
أمانة األوزون عن حاالت التجارة غري القانونية ابملواد املستنفدة لألوزون املثبتة متاما .وأشار املقرر إىل أنه ال ينبغي
احتساب الكميات املتاجر هبا بطريقة غري قانونية كجزء من استهالك الطرف بشرط أال يطرح الطرف هذه
الكميات يف سوقه وطلب إىل األمانة أن جتمع أي معلومات عن التجارة غري القانونية ترد من األطراف وأن
تعممها على ُجيع األطراف ،وهو ما تقوم به يف شكل مذكرة معلومات لكل اجتماع لألطراف ومن خالل
املعلومات املتاحة على موقعها على شبكة اإلنرتنت.

( )43لالطالع على مزيد من املعلومات ،انظر القسم اثلثا-ب 5-من الوثيقة  UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3ووثيقة املعلومات
األساسية املقدمة لالجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية.
( )44يرد وصف هلذه املقررات يف الفرع اثنيا-جيم من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3
( )45انظر على سبيل املثال املقرر  ،7/14الفقرة .3
( )46انظر على سبيل املثال املقرر .12/19
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 -56وابإلضافة إىل ذلك ،أشار املقرر  ،12/24املتعلق ابالختالفات بني البياانت املبلغ عنها بشأن الواردات
والبياانت املبلغ عنها بشأن الصادرات ،إىل آلية املوافقة املسبقة عن علم غري الرمسية اليت أُنشئت حتت رعاية برانمج
املساعدة يف االمتثال التابع لبانمج األمم املتحدة للبيئة لدعم إنفاذ نظم ترخيص املواد املستنفدة لألوزون ،ودعا
األطراف إىل النظر يف املشاركة فيه لتحسني جودة املعلومات عن وارداهتا احملتملة من املواد اخلاضعة للرقابة .ويرد
وصف هلذه األداة واألدوات األخرى للمساعدة على االمتثال يف املرفق الثاين لوثيقة املعلومات األساسية اليت
أتيحت لألطراف يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية.
-2

اإلبالغ عن البياانت

(أ)

اإلطار
 -57مبوجب الفقرتني  1و 2من املادة  ،7يتعني على األطراف اإلبالغ عن البياانت اإلحصائية املتعلقة إبنتاج
كل مادة خاضعة للرقابة والواردات والصادرات منها ،أو عن أفضل تقديرات ممكنة هلذه البياانت حيث ال تتوافر
البياانت الفعلية ،لفرتات أساسية حمددة وضمن أطر زمنية حمددة .وتقتضي الفقرة  3من نفس املادة أن تقدم
األطراف بياانت إحصائية سنوية عن اإلنتاج ،والكميات املستخدمة كمواد أولية ،والكميات اليت جرى تدمريها
ابلتكنولوجيات املعتمدة والواردات والصادرات من وإىل األطراف وغري األطراف ،على التوايل ،لكل مادة خاضعة
للرقابة .ويتعني أيضا تقدمي بياانت عن كميات بروميد امليثيل املستخدمة يف احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن،
وكذلك بياانت عن واردات وصادرات مواد اجملموعة الثانية من املرفق ألف املعاد تدويرها؛ ومواد اجملموعة األوىل
من املرفق جيم؛ وانبعااثت مواد اجملموعة الثانية من املرفق واو لكل مصنع.
 -58وترد متطلبات إضافية بشأن اإلبالغ يف عدد قليل من مقررات اجتماعات األطراف اليت تتناول
الرتشيحات ألغراض االستخدامات الضرورية للمواد اخلاضعة للرقابة غري اهلالوانت لعام  1996وما بعده (املقرر
 )9/6واالستخدامات املختبية والتحليلية (انظر املرفق الثاين بتقرير االجتماع السادس لألطراف) وعوامل املعاجلة
(املقررات  14/10و 7/15و 6/17و.)3/21
 -59ويُطلب إىل األطراف أيضا إبالغ األمانة عن إنشاء نظم الرتخيص اخلاصة هبا مبوجب الفقرة  3من
املادة 4ابء ومبوجب املادة  9من البوتوكول ،واليت تنص على أنه ينبغي على األطراف أن تقدم موجزا ألنشطتها
كل سنتني فيما يتعلق ابلبحث والتطوير وتبادل املعلومات.
 -60وتنظر جلنة التنفيذ واجتماع األطراف كل عام يف حالة امتثال األطراف ألحكام اإلبالغ عن البياانت،
مما أسفر عن توصيات ومقررات أشارت فيها إىل مستوايت االمتثال وخلصت إىل أن بعض األطراف يف حالة
عدم االمتثال لتلك األحكام(.)47
 -61وتعرض الوثيقة  UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3موجزا للمقررات اليت تنص على اإلبالغ الطوعي من
جانب األطراف عن عدد من املسائل ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة ابلتجارة ومنع التجارة غري القانونية ابملواد اخلاضعة
للرقابة على النحو املوضح أعاله.
 -62وابإلضافة إىل اإلبالغ عن بياانت املادة  ،7تقدم األطراف العاملة ابملادة  5اليت تتلقى دعما من
الصندوق املتعدد األطراف بياانت سنوية عن البانمج القطري إىل أمانة الصندوق .وتُستخدم املعلومات املقدمة
لتأكيد امتثاهلا اللتزاماهتا القانونية مبوجب اتفاقات التمويل املعمول هبا .وكما هو موضح يف الوثيقة
( )47انظر املقرر  13/30الصادر مؤخرا.
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 ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3حتتوي بياانت البانمج القطري على تفاصيل أكثر من بياانت املادة  ،7وختضع
للتحقق على النحو املنصوص عليه يف االتفاقات .ويرد مزيد من التفاصيل عن اإلبالغ والرصد والتحقق يف إطار
الصندوق املتعدد األطراف يف وثيقة املعلومات األساسية املتاحة لالجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح
العضوية.
(ب)

التنفيذ واإلنفاذ
 -63من الواضح أن امتثال األطراف لألحكام املتعلقة ابإلبالغ عن البياانت ،كتلك املنصوص عليها يف
املادة  ،7يقع ضمن اختصاص جلنة التنفيذ وهو أحد موضوعات املقررات املنتظمة الجتماع األطراف( .)48وعادة
ما تتخذ املقررات هنج تسمية األطراف املعنية ،مشرية إىل أهنا يف حالة عدم امتثال لألحكام املتعلقة ابإلبالغ عن
البياانت؛ وحثها ،عند االقتضاء ،على العمل عن كثب مع الوكاالت املنفذة ذات الصلة من أجل اإلبالغ عن
بياانهتا على سبيل االستعجال؛ وتطلب إىل جلنة التنفيذ استعراض الوضع يف اجتماعها املقبل .ويف العديد من
املقررات املرتبطة بعدم االمتثال لألحكام املتعلقة ابإلبالغ عن بياانت خط األساس ،طلب اجتماع األطراف إىل
األمانة تقدمي املساعدة إىل األطراف املعنية يف حساب تقديرات بياانهتا.
 -64وابلنسبة لألطراف العاملة ابملادة  ،5يرتبط االمتثال لألحكام املتعلقة ابإلبالغ عن املعلومات مبوجب
الصندوق املتعدد األطراف ابلتمويل :من أجل التأهل لشرحية التمويل التالية ،جيب على الطرف تقدمي تقرير عن
تنفيذه يثبت أنه حيقق أهدافه .وميكن أن يؤدي عدم القدرة على إثبات أن األهداف قد حتققت إىل تعليق التمويل.

-3

اإلنتاج غري القانوين

(أ)

اإلطار
 -65كما هو احلال مع التجارة غري القانونية ،فإن بروتوكول مونرتايل ومقررات اجتماع األطراف ال تقدم
تعريفا رمسيا لإلنتاج غري القانوين .ويذكر اإلنتاج يف سياق تدابري الرقابة احملددة يف املواد  2و2ألف إىل 2ايء
واملادة  .5وهذا يعين أن اإلنتاج غري القانوين يتألف من إنتاج مادة خاضعة للرقابة بكميات تتجاوز احلدود املقررة
أثناء التخفيض التدرجيي أو التخلص التدرجيي أو إنتاج مادة سبق أن مت التخلص منها تدرجييا ،دون منح إعفاء
ألغراض استخدام ضروري أو حرج حمدد .وابإلضافة إىل ذلك ،ميكن أن يشمل اإلنتاج غري القانوين أي إنتاج
يعتب ،مبوجب التشريع احمللي للطرف ،غري قانوين.
 -66غري أن اإلنتاج الذي يتجاوز مستوى اإلنتاج املسموح به من مادة ما لعام معني ال يؤدي تلقائيا إىل
مسألة عدم االمتثال .وينص املقرران  17/18و 20/22على ثالثة سيناريوهات لن يؤدي فيها االستهالك أو
اإلنتاج الزائد املبلغ عنه إىل متابعة مبوجب إجراء عدم االمتثال ،حىت وإن كان على األطراف اإلبالغ عن مثل
هذه احلاالت .وحتتفظ األمانة بسجل لتلك احلاالت وتقدم تقارير عنها إىل جلنة التنفيذ للعلم فقط .وتتضمن
السيناريوهات الثالثة جتاوز الطرف ملستوايت االستهالك أو اإلنتاج يف عام معني:
(أ)

للتدمري احمللي أو التصدير من أجل التدمري يف عام مقبل؛

(ب) لالستخدام احمللي كمواد أولية أو للتصدير لالستخدام هلذا الغرض يف عام مقبل؛
(ج) للتصدير من أجل تلبية االحتياجات احمللية األساسية للبلدان النامية يف عام مقبل.
( )48انظر على سبيل املثال املقرر  13/30املتعلق ابإلبالغ السنوي ،واملقررين  16/15و 25/23املتعلقني ابإلبالغ عن خط
األساس.
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(ب)

التنفيذ واإلنفاذ
 -67جيوز أن تنظر جلنة التنفيذ ،مبوجب إجراء عدم االمتثال ،يف اإلنتاج غري القانوين الذي يؤدي إىل حالة
عدم امتثال لتدابري الرقابة مبوجب البوتوكول إذا مت تفعيل أحد العوامل الدافعة الثالثة القائمة املبينة يف إجراء عدم
االمتثال ،على النحو املوضح يف الفقرة  78أدانه .وأدى نظر اللجنة يف عدد من هذه احلاالت إىل اعتماد اجتماع
األطراف ملقررات ذات صلة .ويعد أي تدابري على املستوى الوطين ملراقبة اإلنتاج غري القانوين مسألة ختص التنفيذ
واإلنفاذ على املستوى الوطين فقط.
 -68وتتناول مقررات اجتماع األطراف املتعلقة ابإلنتاج املواضيع التالية :عدم االمتثال حلدود اإلنتاج (مثل
املقررات  25/8و 17/13و 21/19و 21/13و 2/25و)15/26؛ وصياغة مبادئ توجيهية لتمويل التخلص
التدرجيي يف قطاع اإلنتاج (املقرر )17/10؛ وخفض إنتاج مركبات الكربون الكلوروفلورية من جانب األطراف
غري العاملة ابملادة  5لتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة ابملادة  5من خالل أتكيدات مكتوبة
من األطراف العاملة ابملادة  ،5ومطالبة جلنة التنفيذ ابستعراض تنفيذ األطراف لتلك التأكيدات (املقرران 12/17
و)28/19؛ وعدم االمتثال فيما يتعلق بنقل حقوق إنتاج لألطراف العاملة ابملادة ( 5املقرران  25/18و)21/19؛
واإلنتاج لالستخدامات الضرورية (على سبيل املثال ،املقرر  2/26بشأن أجهزة االستنشاق ذات اجلرعات املقننة).
 -69ومبوجب اتفاقات الصندوق املتعدد األطراف ،يُطلب إىل األطراف العاملة ابملادة  5اليت تلقت مساعدة
من الصندوق اإلبالغ عن البياانت املتعلقة إبنتاجها من املواد اخلاضعة للرقابة كجزء من بياانت براجمها ال ُقطْرية.
وخيتلف التحقق يف قطاع اإلنتاج وفقا ملا إذا كان اإلنتاج ألغراض االستخدامات املعفاة ميكن أن يستمر بعد
التخلص التدرجيي .وعلى سبيل املثال ،يف احلاالت اليت قد يستمر فيها اإلنتاج بعد التخلص التدرجيي ،يتم فحص
سجالت التصدير اخلاصة ابملنتجني ومقارنتها ابلسجالت اجلمركية .ويف احلاالت اليت ال يستمر فيها اإلنتاج بعد
التخلص التدرجيي ،يتم توثيق عمليات إغالق مصانع اإلنتاج ،مبا يف ذلك من خالل األدلة الفوتوغرافية اليت توضح
أنه مت تفكيك املعدات الرئيسية .وُجترى عمليات الرصد واإلبالغ حىت هناية املشروع فقط ،وليس بعد ذلك.
وأشارت التقييمات اليت أُعدت للصندوق املتعدد األطراف إىل احلاجة إىل اختاذ خطوات إضافية لضمان عدم
عودة مصانع مركبات الكربون الكلوروفلورية اليت مل يتم تفكيكها ولكن مت حتويلها إىل إنتاج مركبات الكربون
اهليدروكلورية فلورية إىل إنتاج مركبات الكربون الكلوروفلورية ،وحددت استخدام احلصص للمنتجني كتدبري سياسات
مهم(.)49

-4

البوليوالت

(أ)

اإلطار
 -70تناول املقرر  9/22الجتماع األطراف مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف البوليوالت سابقة اخللط،
بعد مناقشات بشأن هذه املسألة خالل االجتماع الثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية .والحظ املقرر ببساطة
مع التقدير الطريقة التعاونية اليت عاجلت هبا اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف هذه املسألة يف مقررها
 ،47/61من خالل املوافقة على إطار للتكاليف اإلضافية املؤهلة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة  1من املادة 5
يف انتقاهلا من استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف البوليوالت سابقة اخللط ،وأكد أن هذه املسألة
قد عوجلت مبا يرضي األطراف.
( )49انظر  ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3الفرع اثلثا-ابء.5-
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(ب)

 -71وأكد املقرر  47/61الصادر عن اللجنة التنفيذية أن التخلص التدرجيي من مركب الكربون اهليدروكلوري
فلوري141-ب املوجود يف نظم البوليوالت سابقة اخللط واليت مت استريادها و/أو تصنيعها حمليا ،ومت حساهبا على
أهنا استهالك مبوجب املادة  ،7مؤهلة للحصول على املساعدة وفقا للمبادئ التوجيهية القائمة .ونص على توفري
التمويل هلذه األطراف السترياد مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري141-ب املوجود يف البوليوالت سابقة اخللط،
واليت ال يتم حساهبا على أهنا استهالك مبوجب املادة  ،7من خالل توفري خطة قطاعية للتخلص التدرجيي الكامل
من استخدام مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري141-ب يف نظم البوليوالت املستوردة سابقة اخللط ،ورهنا ابلتزام
من البلد بوضع لوائح أو سياسات حتظر استرياد و/أو استخدام مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري141-ب يف
نظم البوليوالت سابقة اخللط .وسيتم تزويد األطراف العاملة ابملادة  5واليت لديها شركات مؤهلة تُصنع نظم
البوليوالت سابقة اخللط مبركب الكربون اهليدروكلوري فلوري141-ب مبساعدة يتم حساهبا على أساس استهالك
مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري141-ب املباع حمليا ،على أساس أن االستهالك الكامل ملركب الكربون
اهليدروكلوري فلوري141-ب من جانب املؤسسات اليت تصنع البوليوالت سابقة اخللط سيُخصم من نقطة البداية.
التنفيذ واإلنفاذ

 -72إن معاملة البوليوالت غري منصوص عليها يف بروتوكول مونرتايل أو مقررات اجتماع األطراف ،وختتلف
املعاملة حسب التشريع الوطين .وميكن أن تتضمن البياانت اليت تبلغها األطراف للصندوق املتعدد األطراف بياانت
عن البوليوالت.
 -73وتتضمن املالحظات اليت قدمتها أمانة الصندوق املتعدد األطراف واملضمنة يف مرفق هذه الوثيقة إجراءين
مقرتحني فيما يتعلق بتصدير املواد املستنفدة لألوزون املوجودة يف البوليوالت سابقة اخللط (األطراف اليت تقدم
طلبات واليت تلقت مساعدة من الصندوق املتعدد األطراف لإلبالغ عن الصادرات ومقاصد تلك الصادرات؛
ومطالبة أمانة الصندوق بتلخيص الصادرات املبلغ عنها يف تقريرها عن بياانت البانمج القطري) ،ولكن تتعلق
ُ
هذه أبطراف املادة  5فقط.
دال  -آلية االمتثال
 -74سينظر االجتماع الثالث والستون للجنة التنفيذ ،املقرر عقده يف  2تشرين الثاين/نوفمب  ،2019يف ورقة
مناقشة أعدهتا األمانة استجابة لطلب اللجنة .وكما هو مسجل يف الفقرة  49من تقرير االجتماع الثاين والستني
للجنة التنفيذ ) ،(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/62/4طُلب إىل األمانة إعداد وثيقة ’’من شأهنا أن تساعد اللجنة
على التفكري يف كيفية التعامل مع اإلنتاج واالجتار غري القانونيني ،وحتديد الثغرات احملتملة يف إجراءات عدم االمتثال
والتحدايت واألدوات واألفكار واالقرتاحات املتعلقة ابلتحسني ،لكي تنظر فيها اللجنة يف اجتماعها الثالث
والستني‘‘.
 -75وقدمت الوثيقة  UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3وصفا مفصال آللية االمتثال ،مبا يف ذلك الوسائل اليت
ميكن هبا نقل املسائل إىل انتباه جلنة التنفيذ وحتليال ألنواع املسائل اليت نظرت فيها اللجنة حىت اآلن .كما قدمت
وصفا ألنواع التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة واملقررات ذات الصلة اليت اعتمدها اجتماع األطراف .ويرد موجز
للنقاط الرئيسية أدانه.
 -76وأساس آلية االمتثال هي املادة  8من بروتوكول مونرتايل ،اليت تسمح بوضع إجراءات وآليات مؤسسية
مناسبة لتحديد عدم االمتثال للبوتوكول ومعاملة األطراف اليت يثبت عدم امتثاهلا .وقد اعتُمد إجراء عدم االمتثال
على أساس مؤقت مبوجب املقرر  5/2الصادر عن اجتماع األطراف ،وبشكل دائم يف عام  1992مبوجب
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املقرر  ،5/4ومت تعديله يف عام  1998مبوجب املقرر  10/10واملرفق الثاين لتقرير االجتماع العاشر لألطراف
) .(UNEP/OzL.Pro.10/9ويف إطار إجراء عدم االمتثال ،أنشأ اجتماع األطراف جلنة التنفيذ وحدد واليتها،
والوسائل اليت ميكن هبا نقل املسائل إىل انتباه اللجنة والعملية اخلاصة بنظرها يف املسائل املتعلقة ابالمتثال.
 -77وجتتمع جلنة التنفيذ ،اليت تتكون من  10أعضاء يُنتخبون ملدة عامني على أساس التوزيع اجلغرايف العادل،
مرتني يف السنة للنظر يف املسائل املتعلقة ابالمتثال .وتشمل وظائف اللجنة ،احملددة يف الفقرة  7من إجراء عدم
االمتثال ،النظر يف التقارير املتعلقة ابحتمال عدم االمتثال ،وطلب مزيد من املعلومات عند االقتضاء ،وحتديد
الوقائع واألسباب احملتملة حلاالت عدم االمتثال الفردية ،وتقدمي التوصيات املناسبة إىل اجتماع األطراف .وجيوز
للجنة أن تقوم جبمع املعلومات يف إقليم الطرف بدعوة من الطرف املعين ،كما أهنا مسؤولة عن تبادل املعلومات
مع اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف .وتقتضي الفقرة  8من اإلجراء أن تنظر اللجنة يف املعلومات احملالة
إليها هبدف أتمني التوصل إىل حل ودي للمسائل على أساس احرتام أحكام بروتوكول مونرتايل.
 -78وميكن عرض املسائل على جلنة التنفيذ بثالث طرق:
(أ) من جانب األطراف اليت لديها حتفظات بشأن تنفيذ طرف آخر اللتزاماته مبوجب بروتوكول
مونرتايل ،وفقا للعملية املنصوص عليها يف الفقرتني  1و 2من إجراء عدم االمتثال؛
(ب) من جانب األمانة إذا أصبحت ،أثناء إعداد تقريرها املقدم إىل جلنة التنفيذ واجتماع األطراف
(وفقا للمادة ( 12ج) من البوتوكول ،فيما يتعلق ابلبياانت املبلغ عنها مبوجب املادتني  7و ،)9على علم ابحتمال
عدم امتثال أي طرف اللتزاماته مبوجب البوتوكول ،وفقا للعملية املنصوص عليها يف الفقرة  3من إجراء عدم
االمتثال؛
(ج) من جانب الطرف نفسه ،حيث خيلُص إىل أنه غري قادر على االمتثال بشكل كامل اللتزاماته
مبوجب البوتوكول ،عن طريق تقدمي تقرير كتايب إىل األمانة ،وفقا للعملية املنصوص عليها يف الفقرة  4من إجراء
عدم االمتثال.
 -79ويكفل إجراء عدم االمتثال اتباع العملية الواجبة يف حالة األطراف اخلاضعة إلجراءات وتكون حالتها
معروضة أمام اللجنة ،على النحو املوضح يف الفقرتني  10و 11من اإلجراء .وتُتناول مسألة سرية املعلومات يف
الفقرتني  15و 16من اإلجراء.
 -80وتقدم اللجنة توصيات بشأن املسائل املعروضة عليها ،مبا يف ذلك توصيات بشأن املقررات اليت قد يرغب
اجتماع األطراف يف اعتمادها .وميكن أن يعتمد اجتماع األطراف تدبريا واحدا أو أكثر من التدابري اإلرشادية
احملددة يف املرفق اخلامس لتقرير االجتماع الرابع لألطراف ) ،(UNEP/OzL.Pro.4/15مبا يف ذلك ضمان املساعدة
املناسبة لتيسري امتثال األطراف من خالل املساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا واملساعدة املالية (التدبري ألف)؛
وإصدار حتذيرات (التدبري ابء)؛ وتعليق احلقوق واالمتيازات احملددة مبوجب البوتوكول (التدبري جيم).
 -81ويعرض الفرع اثنيا-هاء من الوثيقة  UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3حتليال ألنواع املسائل اليت نظرت
فيها جلنة التنفيذ ،مبا يف ذلك عدم االمتثال ملتطلبات اإلبالغ عن البياانت وتدابري الرقابة ،واالمتثال للحظر
على التجارة مع غري األطراف ،وإنشاء نظم الرتخيص ،وتصنيف األطراف على أهنا عاملة أو غري عاملة ابملادة ،5
فضال عن جمموعة من املسائل التقنية واإلجرائية والرمسية ،إىل جانب النُهج املعتمدة بشأهنا .ويوضح الفرع اثنيا -واو
من تلك الوثيقة النُهج اليت اعتمدها اجتماع األطراف بشأن املسائل املتعلقة ابالمتثال .وتشمل هذه املقررات
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املتعلقة بتدابري الرقابة ،واملقررات املتعلقة ابلتجارة (على النحو املبني أعاله) ،واملقررات املتعلقة ابإلبالغ عن البياانت
مبوجب املادة  ،7واملقررات املتعلقة ابلرتتيبات املؤسسية آلليات االمتثال ،ضمن غريها .ويف حالة املقررات املتعلقة
بعدم االمتثال لتدابري الرقابة ،استندت غالبية هذه املقررات إىل التدبريين اإلرشاديني ألف وابء ،وتسجل عادة
خطط عمل مفصلة للعودة إىل االمتثال وحتث على التعاون مع الوكاالت املنفذة ،عند االقتضاء .ومل يتم اللجوء
إىل التدبري جيم ،بشأن تعليق احلقوق واالمتيازات ،إال يف حالة واحدة(.)50
 -82وال تنظر جلنة التنفيذ ،وابلتايل اجتماع األطراف ،يف احلاالت الفردية من التجارة غري القانونية ،خبالف
التجارة مع غري األطراف .ويكون كل طرف مسؤوال عن تنفيذ وإنفاذ نظام الرتخيص اخلاص به ومراقبة التجارة
غري القانونية .ومع ذلك ،اعتمدت اللجنة واجتماع األطراف توصيات بشأن نظم الرتخيص اليت حتدد اإلجراءات
اليت قد ترغب األطراف يف اختاذها ،مثل تبادل املعلومات .وتُتناول حاالت اإلنتاج الزائد املؤدية إىل عدم االمتثال
لتدابري الرقابة مبوجب إجراء عدم االمتثال ،كما حدث يف حالة واحدة من حاالت عدم االمتثال ملتطلبات نقل
اإلنتاج بني األطراف.

( )50انظر املقرر  ،18/7الفقرة ( 8املوضحة يف احلاشية  6للوثيقة .)UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3
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املرفق

()1

مقتطف من وثيقة االجتماع اليت أعدهتا أمانة الصندوق املتعدد األطراف لالجتماع الثالث والثمانني
للجنة التنفيذية ،بعنوان ’’نظرة عامة على النظم اجلارية للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الرتخيص
واحلصص(‘‘)2
موجز
-1
أجل:

من أجل تيسري املراجعة ،يرد موجزا ملالحظات األمانة اليت ترغب اللجنة التنفيذية النظر فيها ،وذلك من

ضمان استمرار وحدات إدارة املشروعات يف ُجيع املشروعات املتعددة السنوات
(أ)

ضمان وجود تداخل بني اتفاقني متعددي السنوات متزامنني لضمان استمرارية وحدات إدارة
املشروعات يف ُجيع االتفاقات املتعددة السنوات ،بينما جيرى التأكيد على احلاجة إىل وجود
حماسبة مالية وإبالغ منفصل لالتفاقات املتعددة السنوات؛

(ب) تعديل التذييل -5ألف يف منوذج مشروع االتفاق ليشمل طلبا أبن البلد والوكالة املنفذة تنص
على دور الوحدة الوطنية لألوزون ووحدة إدارة املشروع ،حسب احلاجة ،يف الرصد واإلبالغ بعد
انتهاء املشروع؛

االجتار غري املشروع
(ج) تشجيع بلدان املادة  5على اإلبالغ عن عمليا االستيالء على االجتار غري املشروع إىل األمانة
من خالل الوكالة الثنائية أو املنفذة املعنية املسؤولة عن مشروع الدعم املؤسسي؛
(د)

توضيح أن شرط اجلزاء املنصوص عليه يف االتفاق مع البلد املعىن لن يطبق على تلك احلاالت
حيث بلد من بلدان املادة  5يبلغ عن استيالء على اجتار غري مشروع يف املواد اخلاضعة للرقابة
اليت مت تناوهلا يف ما بعد طبقا للتشريع احمللى (مثل ،صودرت ودمرت و/أو صدرت)؛

(هـ) يطلب من األمانة أن تدرج الوثيقة بشأن بياانت البانمج القطري وتوقعات االمتثال قسما يوجز
عمليات االستيالء املبلغ عنها بشأن املواد اخلاضعة للرقابة اليت مت االجتار فيها بشكل غري مشروع؛

مناطق التجارة احلرة
(و) يطلب من ُجيع بلدان املادة  5اليت تتلقى متويال للدعم املؤسسي أن تبلغ عن حركة املواد اخلاضعة
للرقابة إىل أو خالل منطقة جتارة حرة إىل األمانة بغض النظر إذا كان البلد املعىن ال يعتب حركة
املواد اخلاضعة للرقابة إىل/أو من منطقة جتارة حرة حنو البلد املستهلك؛
(ز)

يطلب من األمانة أن تدرج يف وثيقة بياانت البانمج القطري وتوقعات االمتثال قسما بشأن
حركة املواد اخلاضعة للرقابة املبلغ عنها من خالل مناطق التجارة احلرة؛

( )1مل جير حترير هذا املرفق رمسيا.
(( ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38 )2الفقرات  67إىل  .)75قُدمت هذه الوثيقة كمرفق لوثيقة املعلومات األساسية اليت قدمتها
أمانة الصندوق املتعدد األطراف إىل االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف.
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تصدير املواد املستنفدة لألوزون املوجودة يف البوليوالت سابقة اخللط
(ح) يطلب من ُجيع بلدان املادة  5اليت تتلقى مساعدة من الصندوق املتعدد األطراف أن املنتجات
أو الصادرات من املواد اخلاضعة للرقابة خللطها يف البوليوالت سابقة اخللط من أجل التصدير أن
تبلغ عن هذه الصادرات وحتديد البلد أو البلدان اليت مت تصدير البوليوالت سابقة اخللط إليها،
وكميات املواد املستنفدة لألوزون اليت حتتوى عليها؛
(ط) يطلب من األمانة أن تدرج يف وثيقة بياانت البانمج القطري وتوقعات االمتثال قسما يوجز
الصادرات املبلغ عنها من املواد املستنفدة لألوزون يف البوليوالت سابقة اخللط؛

استمرار الرصد واإلبالغ عن اإلنتاج عمال ابتفاقات عدم اإلنتاج
(ي) يطلب من حكومات األرجنتني وُجهورية كوراي الشعبية الدميوقراطية واهلند واملكسيك وفنزويال
(اجلمهورية البوليفارية) أن تضمن طلبا لتمويل حتقق سنوي ورصد إلنتاج املواد
اهليدروكلوروفلوروكربونية حىت يتم إزالة هذا اإلنتاج متاما سواء عند تقدمي املرحلة التالية من خطط
إدارة إزالة املواد اهليدروكلوروفلوروكربونية أو عند تقدمي مشروع للرقابة على انبعااثت املنتجات
بواسطة اهليدروفلوروكربون ،23-أيهما أيت أوال؛

توضيح بشأن اإلبالغ املتواصل مبوجب قطاع اإلنتاج
(ك) يطلب من ُجيع بلدان املادة  5اليت تلقت متويال للدعم املؤسسي إلزالة إنتاج املواد املستنفدة
لألوزون من أجل استخدامات خاضعة للرقابة أن تواصل رصد امتثاهلا لألهداف احملددة يف
االتفاق مع اللجنة التنفيذية بعد انتهاء املشروع ،وتبلغ األمانة أبي أمثلة حيث مل يلىب بلد هذه
األهداف أو وجدت حاالت إنتاج غري مشروع؛
(ل) يطلب من األمانة أن ختطر اللجنة التنفيذية بتلك احلاالت حبيث تقرر ما إذا كان من املالئم اختاذ
تدابري أو إجراءات؛

تغيريات يف منوذج االتفاقات مبوجب قطاع اإلنتاج
(م)

القيام ابلتغيريات التالية يف منوذج اتفاقات قطاع اإلنتاج يف املستقبل:
’ ‘1توضيح أن الوكالة الرئيسة مسؤولة عن مساعدة البلد يف حاالت عدم امتثال ممكنة ،إذا
طلب البلد ذلك ،حىت بعد انتهاء املشروع؛
’ ‘2أن البلد سيواصل رصد امتثاله لألهداف املنصوص عليها يف االتفاق بعد انتهاء املشروع،
ويبلغ األمانة أبي أمثلة ال تلىب تلك األهداف أو وجدت حاالت إلنتاج غري مشروع؛
’ ‘3توضيح أن يف السنوات بعد االنتهاء من املشروع ،إذا مل يلىب البلد هدف اإلزالة النهائي
إلزالة املواد اخلاضعة للرقابة مبوجب االتفاق ،يعيد البلد التمويل املرتبط ابجلزاء املنصوص
عليه يف ذلك االتفاق إىل الصندوق املتعدد األطراف من خالل الوكالة الرئيسة؛
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التحقق مبوجب االتفاقات املتعددة األطراف
’ ‘4دعوة الوكاالت الثنائية واملنفذة إىل تضمني معلومات عن ُجيع املواد اخلاضعة للرقابة اليت
وجدت خالل املرحلة العادية للتحقق ،بغض النظر عن ما إذا كانت املواد اخلاضعة للرقابة
يغطيها االتفاق الذي جيرى بشأنه التحقق؛
’ ‘5أن تطلب من األمانة أن تقدم حتليال إىل االجتماع اخلامس والثمانني عن اجلدوى
والتكاليف اإلضافية للتوسع يف اختصاصات عمليات التحقق لتشمل املواد اخلاضعة
للرقابة اليت أزيلت يف السابق.
آليات إضافية جديدة لضمان االمتثال املستدام
 -2ابإلضافة إىل املالحظات بشأن الرصد واإلبالغ والتحقق واإلطار الناظم احلايل املوجز يف الفقرة 67
أعاله ،نظرت األمانة يف ثالث آليات إضافية حىت اليوم مل تستخدم عمال ابلصندوق املتعدد األطراف :الرصد
اجلوي وأخذ العينات العشوائي من املنتجات أو املعدات ورصد املواد األولية املطلوبة الستخدام أو إنتاج مواد
خاضعة للرقابة.

الرصد اجلوي
 -3إن اكتشاف اإلنتاج غري املشروع من املواد اخلاضعة للرقابة هو حتد نظرا ألن الكياانت اليت تضطلع هبذا
اإلنتاج من احملتمل أهنا تتخذ خطوات لتخفى أنشطتها .وال يتوفر ملرافق اإلنتاج غري املشروع تراخيص وحصص
ورمبا ال تكون معروفة لدى السلطات احلكومية اليت ترصد إنتاج املواد اخلاضعة للرقابة .إن عمليات التحقق من
مرافق اإلنتاج من احملتمل أن تكشف عن املرافق غري املشروعة هذه نظرا ألهنا غري معروفة .وقد يكون الرصد اجلوي
آلية ميكنها اكتشاف اإلنتاج غري املعروف.
 -4إن املناهج املختلفة للرصد اجلوي ممكنة .وأبسط وأرخص منهج هو محلة قياس حيث جيرى ُجع عينات
من أسطواانت الغاز من أماكن خمتارة وإرسال هذه األسطواانت إىل خمتب مركزي للتحليل (مع تكاليف مرتبطة مبا
يبلغ حواىل  10 000دوالر أمريكي) .وقد تتضمن محلة ميدانية شاملة أخذ عينات أسطواانت مع عينات من
مصاطب متنقلة (مثل ،غاز ) chromatogram-mass spectrometers (GC-MSمركب على مركبات أو طائرات)
جممعة مع مقاييس لألرصاد اجلوية ووضع مناذج (مع تكاليف مرتبطة حبوالة  100 000دوالر أمريكي إىل عدة
ماليني من الدوالرات األمريكية) .وميكن أن تؤدى محلة كهذه إىل حتديد مكان إنتاج غري معروف فقط يف احلاالت
حيث تتصادف احلمالت مع تشغيل مرافق إنتاج غري معروفة.
 -5إن شبكة من حمطات الرصد اجلوي هي أكثر مالئمة للرصد اجلوي املستدام .إن تعقيد وتكاليف إنشاء
وتشغيل مثل هذه الشبكة سيتفاوت على أساس الظروف الوطنية .ويتوقف على أي مواد (وعددها) ميكن كشفها،
ميكن أن تكون معدات الرصد تكنولوجيات جاهزة وسهلة نسبيا يف تشغيلها وصيانتها ومعايرهتا (مثلGC-MS ،
بتكلفة حواىل  10 000دوالر أمريكي إىل  100 000دوالر أمريكي) والبحث عن معدات تتطلب تدريبا
خاصا لتشغيلها وصيانتها ومعايرهتا (بتكاليف حواىل  100 000دوالر أمريكي إىل مليون دوالر أمريكي) .إن
الكشف عن مكان معدات الرصد الضرورية يف حمطة رصد ذات نوعية هواء قائمة ستؤدى إىل خفض الصيانة
وتكاليف التشغيل إىل أدىن حد .وسيتفاوت عدد حمطات الرصد مع عدد العوامل ،مبا يف ذلك حجم البلد وتوزيع
مرافق اإلنتاج يف أحناء البلد.
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 -6نظرا لتعقد وتكاليف إنشاء شبكة رصد جوى ،فإن العروض للقيام بذلك من احملتمل أن تكون يف عدد
حمدود من احلاالت :حيث هناك أسباب يعتقد أهنا جوهرية ،وإنتاج غري معروف؛ حيث تتوافر املواد األولية
الضرورية هلذا اإلنتاج؛ إنتاج صناعي على نطاق كبري من املواد الكيميائية ميكن يف ظله تنفيذ هذا اإلنتاج .وينبغي
على كل اجلهود الرامية إلنشاء شبكة رصد جوى استكمال شبكات الرصد احلايل ،مبا يف ذلك الشبكة العاملية
املتقدمة للرصد اجلوي( )3واملراصد( )4التابعة لشعبة الرصد العاملي لإلدارة الوطنية احمليطية واجلوية للوالايت املتحدة
ومواقع مالحظة اتبعة هلا( )5والبناء على البوتوكوالت والطرق احلالية ،وضمان أن املالحظات تتاح جملتمع البحوث
العلمية.

أخذ عينات من املنتجات أو املعدات
 -7االستخدامني الرئيسني للمواد اخلاضعة للرقابة مها يف معدات ورغاوى التبيد وتكييف اهلواء .وإحدى
اآلليات اليت ميكن استخدامها للمنع والكشف عن استخدام املواد اخلاضعة للرقابة اليت متت إزالتها هو االختبار
العشوائي لعينات من معدات ورغاوى التبيد وتكييف اهلواء ونظم البوليوالت سابقة اخللط .إن نطاق وتعقد
وتكاليف هذا النهج ميكن أن يتفاوت تفاوات كبريا ،يعتمد على أي مواد خاضعة للرقابة جيرى كشفها ونوع املنتج
أو املعدات اليت سيجرى اختبارها وحجم وتواتر أخذ العينات ،وعوامل أخرى .ونظرا لتعقد وتكاليف أخذ العينات
واالختبارات ،من احملتمل أن يكون هذا النهج مالئما يف عدد حمدود من احلاالت حيث تشعر بلدان املادة 5
ابحلاجة إىل دعم اإلنفاذ واالختبارات .وتالحظ األمانة أيضا أن ليس كل بلدان املادة  5لديها خمتبات هبا املعدات
الضرورية الختبار العينات.

رصد املواد األولية املطلوبة إلنتاج مواد خاضعة للرقابة
 -8هناك آلية جديدة أخرى ميكنها رصد املواد األولية املطلوبة الستخدام أو إنتاج املواد اخلاضعة للرقابة.
فمثال ،يتطلب تصنيع رغاوى البوليوريتان ) .methylene diphenyl diisocyanate (MDIإن رصد بيع  MDIوتتبع
مبيعات  MDIابستخدام عامل نفخ ،ميكن أن يساعد يف التعرف على اجلوانب الشاذة يف تصنيع رغاوى
البوليوريتان .ومثل هذا الرصد من احملتمل أن يكون مالئما لبلدان املادة  5اليت لديها تصنيع كبري من رغاوى
البوليوريتان ،وأن املنتج أو الكميات الواردة من عامل النفخ كبرية (بدال من استرياد عوامل نفخ حصراي موجودة يف
البوليوالت سابقة اخللط) ،واحلاجة إىل آلية مستقلة لرصد استخدام عامل النفخ.
 -9وابملثل ،وبناء على املعرفة املتاحة لألمانة ،يطلب ) anhydrous hydrogen fluoride (AHFإلنتاج ُجيع
املواد اخلاضعة للرقابة .وميكن لآلليات أن تتبع استخدام  AHFيف البلدان اليت لديها مرافق إنتاج فلوروكيميائي.
ويتفاوت تعقيد هذه اآلليات بشكل كبري حسب البلد .وابلنسبة لبلد ينتج مواد خاضعة للرقابة وليس لديه مناجم
احلجر الفلوري ،ميكن النظر يف نظام يتتبع الواردات من  ،AHFمع مالحظة أن  AHFلديه عدد من املستعملني
خارج نطاق إنتاج املواد اخلاضعة للرقابة ،مبا يف ذلك إنتاج املواد الصيدالنية ومنتجات أخرى .وابلنسبة للبلدان
اليت تنتج مواد خاضعة للرقابة ولديها مناجم احلجر الفلوري ،سيكون إنشاء نظام رصد وتتبع أكثر تعقيدا .وميكن
لتتبع استخدام  AHFأن يكون له معىن للبلدان ذات قدرة كبرية على إنتاج مواد كيميائية خاضعة للرقابة ويشعر
البلد ابحلاجة غلى آلية مستقلة لرصد ذلك اإلنتاج.
______________
(.https://agage.mit.edu/global-network )3
(.https://www.esrl.noaa.gov/gmd/about/aboutgmd.html )4
(.https://www.esrl.noaa.gov/gmd/dv/site/ )5
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