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 بروتوكول يف لألطراف الثالثونو  احلادي  االجتماع
 األوزون لطبقة املستنفدة  املواد  بشأن مونرتايل

 2019 الثاين/نوفمب  تشرين 8-4 ،روما
 *التحضريي  للجزء املؤقت األعمال جدول من 6 البند

االنبعااثت غري املتوقعة من اثلث كلوريد فلوريد امليثان  
 ( CFC-11) (11- مركب الكربون الكلوروفلوري )

 

حتديث للمحة العامة املقدمة  : 11-مركب الكربون الكلوروفلورياالنبعااثت غري املتوقعة من 
 االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضويةيف 

 األمانة  تقرير
 مقدمة -أوالا 

(Nature)يف أعقاب دراسة نشرت يف جملة الطبيعة  -1
أن االنبعااثت العاملية من  تنبي  و  2018يف عام  (1)

بشكل غري متوقع منذ عام   االزدايد آخذة يف ( 11-مركب الكربون الكلوروفلوري )اثلث كلوريد فلوريد امليثان 
مبوجب بروتوكول مونرتايل هلذه املادة بعد اتريخ التخلص التدرجيي من االستهالك واإلنتاج احملدد أي  ،2012

الذي سعت من  ،3/ 30الثالثني املقرر  هااجتماعاعتمدت األطراف يف  ،بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون
بوتوكول مونرتايل وكذلك الكياانت ذات الصلة الختاذ إجراءات التابعة لملؤسسات خالله إىل تعبئة األطراف وا

 . ومعاجلتها لتحديد االنبعااثت غري املتوقعة

صندوق املتعدد ابلتشاور مع أمانة ال  ،عملأن ت  األمانة  إىلطلبت األطراف    ،من ذلك املقرر   6يف الفقرة  و  -2
إطار  اإلجراءات املنصوص عليها يف    تبنيعامة    بذةتزويد األطراف بنمن أجل    ،لتنفيذ بروتوكول مونرتايل  األطراف

األطراف   تستعرض مبوجبهااليت    ،ملواد اخلاضعة للرقابةصندوق املتعدد األطراف فيما يتصل اببروتوكول مونرتايل وال
ما يتعلق فيمبا يف ذلك  ،الصندوقيف إطار تفاقات اال ألحكاماالمتثال اللتزامات البوتوكول و  وتضمن استمرار

العامل إىل الفريق  ا  تقدم تقرير أن األمانة  إىل ا  طلبت األطراف أيض ،نفسه  ابلرصد واإلبالغ والتحقق. ويف املقرر

 
* UNEP/OzL.Pro.31/1 . 

(1  )S. A. Montzka and others, “An unexpected and persistent increase in global emissions of ozone-depleting 

CFC-11”, Nature, vol. 557, pp. 413–417 (17 May 2018) . 
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احلادي  هااجتماعاألطراف يف إىل  ا  هنائي ا  وتقرير  املسألةية يف اجتماعه احلادي واألربعني بشأن هذه املفتوح العضو 
 والثالثني.

يف اجتماعه احلادي واألربعني ية  العامل املفتوح العضو لفريق  اقدمت األمانة تقريرا  إىل    ، استجابة هلذا املقررو  -3
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3 )  ة له ضافاإلو (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3/Add.1) ،  على مل تشا والذي

صدر الصندوق يف وقت الحق وثيقة ذات صلة لالجتماع . وأاألطرافصندوق املتعدد  مدخالت واردة من أمانة ال 
اليت قدمها من  ابملدخالت  وأُرفقت  ، (UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38)الثالث والثمانني للجنته التنفيذية 

األمانة كوثيقة معلومات أساسية لالجتماع احلادي واألربعني   أعدهتاالصندوق واليت صدرت مبوجب مذكرة  قبل
ذه الوثيقة مقتطف من الوثيقة يرفق هب ، الرجوع إليها  تيسريلو . (2)يةالعامل املفتوح العضو  للفريق

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38،  نظر أعضاء اللجنة   وعند. للمالحظات لتنظر فيها اللجنة ا  موجز اليت تتضمن
الواردة يف تلك  االقرتاحاتأعربوا عن رأي مفاده أن بعض  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38يف الوثيقة التنفيذية 
مؤمتر  ،رصد الغالف اجلوي يف حالة و  ،عاجلها بشكل أفضل اجتماع األطراف يف بروتوكول مونرتايليُ الوثيقة س

 .(3)األطراف يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون

نظرت األطراف يف مسألة االنبعااثت    ،ية العامل املفتوح العضو خالل االجتماع احلادي واألربعني للفريق  و  -4
فريق التقييم من خالل العروض اليت قدمها  يف جزء منه ،11-مركب الكربون الكلوروفلوري غري املتوقعة من 

تعمق زيد من المب سألة تصال ملناقشة املنشأت األطراف فريق ا. وأفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي و  العلمي
مركب الكربون واصلة النظر يف: )أ( املسائل التقنية والعلمية املتعلقة ابالنبعااثت غري املتوقعة من مب تفويضب

اتفاقية    مبوجباملسائل والعمليات املؤسسية   )ب(  ؛تعزيزها  يتعنيهبدف حتديد املعلومات اليت    ،11-الكلوروفلوري 
تفقت  . واتجارة غري القانونيةمبا يف ذلك الرصد واإلبالغ والتحقق واالمتثال والرتخيص وال  ،كول مونرتايلفيينا وبروتو 
 على إمكانية إضافة مسائل إضافية إىل واليته إذا لزم األمر. ،وقت إنشاء فريق االتصال ،األطراف

العامل املفتوح  إىل الفريق    الفريق  فريق تقريرلوقدم الرئيسان املشاركان ل  ،اجتمع فريق االتصال أربع مراتو  -5
  ، UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/5)ية العامل املفتوح العضو رفق بتقرير االجتماع احلادي واألربعني للفريق ية وأُ العضو 

اع احلادي والثالثني لألطراف  يف مذكرة أعدهتا األمانة لالجتمأيضا  إىل تقرير فريق االتصال  وُأشري . املرفق الثاين(
(UNEP/OzL.Pro.31/2)  . يف االجتماع   تهامناقش ملواصلة  سائل حدد فريق االتصال عددا  من امل ، خالل مناقشاتهو

األطراف على  تث(. وحُ 5و 4الفقراتن  ، املرفق الثاين ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/5)احلادي والثالثني لألطراف 
على استعداد وهي ل إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف و فيما بني الدورات والوص سائلالنظر يف هذه امل

 املضي قدما .طريق الختاذ قرار بشأن 

فريق االتصال إىل جانب املعلومات األساسية   حددهايقدم هذا التقرير خالصة خمتصرة للمسائل اليت و  -6
من جدول األعمال   6مناقشاهتا يف إطار البند    خالللكي تنظر فيها األطراف    ،هذه املسائل  ذات الصلة بعدد من

 املؤقت للجزء التحضريي.

 
عامة تبني اإلجراءات يف إطار الصندوق املتعدد األطراف اليت تستعرض مبوجبها انظر وثيقة املعلومات األساسية املعنونة ’’نبذة    (2)

. ومتاحة على املوقع التايل: ‘‘: أعيد إصدارهاف وتضمن استمرار االمتثال ألحكام االتفاقات يف إطار الصندوقاألطرا
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/SitePages/Home.aspx . 

(3) UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48 216، الفقرة. 
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 اليت حددها فريق االتصال ابملسائلاملعلومات املتعلقة  -اثنياا 

على النحو املسجل    ،اليت حددها فريق االتصال أثناء مناقشاته   سائليقدم اجلدول التايل حملة عامة عن امل -7
 . ا  الفردية املتعلقة بنفس املوضوع مع املسائل  وُُجعت . يف تقرير فريق االتصال

 املسائل الفردية اليت حددها فريق االتصال العريض املوضوع 

املاضي: ماذا حدث؟ وكيف وملاذا؟ وما هي اآلاثر املرتتبة بشكل عام جدا ، ضرورة فهم  • )أ( معلومات أساسية عن املشكلة 
 :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  −
حات بشأن اخلطوات املقبلة فيما يتعلق ابحلالة احملددة وفيما اإلجراءات واملقرت 

 . يتعلق ابلنظر يف التغيريات املؤسسية
)ب( رصد الغالف اجلوي  

 ة املنتظم واملراقبةوالبحوث 
 عن  (4)يف تقرير الندوة الدولية  تحواإلجراءات اليت اقرتُ  تهاجلوي ومراقبالغالف رصد  •

اليت عقدت يف فيينا   ،11-مركب الكربون الكلوروفلوريالزايدة غري املتوقعة يف انبعااثت  
 :2019مارس آذار/يف 
ظهر اهتمام واسع ببحث الرصد اإلضايف للكشف عن االنبعااثت اإلقليمية،   −

 ؛ وحتديد األولوايت سرتاتيجيةولكن يلزم أن يكون ذلك يف سياق اخلطة اال
 . عن تنفيذ االلتزامات على الصعيد الوطين  الرصد ليس بديال  لوحظ، مع ذلك، أن   −

ذات الصلة الصندوق االستئماين العام لتمويل األنشطة املتعلقة ابلبحوث والرصد املنتظم  •
 ابتفاقية فيينا: 

أشري إىل أن الصندوق االستئماين، لكونه موجها  يف املقام األول إىل بناء قدرات  −
من بروتوكول   (5)األطراف العاملة ابملادة    5من املادة    1ابلفقرة  األطراف العاملة  

 . ، ال ميثل ابلضرورة اآللية الصحيحة لبناء القدرة على الرصدمونرتايل
 : فريق التقييم العلميالدور الذي يقوم به مديرو حبوث األوزون وصلة ذلك الدور ب •

 فريق التقييم العلمي األوزون و أبدي اهتمام ابلتماس املشورة من مديري حبوث  −
 . 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 •
 7أقرت األطراف أبن ُجيع األطراف يتعني عليها تلبية االلتزامات يف إطار املادة  −

والتزامات الرتخيص، ولكن توجد التزامات مالية إضافية يف إطار الصندوق املتعدد 
األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل، األمر الذي يعين وجود شفافية يف التحقق من 

 .5أبلغت عنها األطراف العاملة ابملادة اليت  الُقْطريةبياانت البامج 
 :تعزيز الرصد واإلبالغ والتحقق بشكل أعم •

ُجيع األطراف تقبل مفهوم الشفافية يف نظمها إلصدار الرتاخيص، مع وجود فرصة  −
 .للتعلم من نظم البلدان األخرى

سيما يف األطراف  الو يلزم أن تكون ُجيع التدابري املتخذة متناسبة مع املوارد املالية املتاحة،   •
 .5ابملادة العاملة 

 
-http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewgتقرير الندوة الدولية متاح على املوقع التايل:  (4)

41/presession/SitePages/Home.aspx . 
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ذات الصلة  املسائلو  ،14/7مبوجب املقرر  اواإلبالغ عنه  تجارة غري القانونيةمنع ال •
واالمتثال واإلنفاذ على الصعيد ، ونظم الرتخيص غري الرمسية املسبقة عن علمابملوافقة 

 :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،  
 ؛ سيما فيما يتعلق ابملواد اجلديدة  وال

لتصدي للتجارة غري القانونية وإلبالغ أبدي اهتمام ابختاذ املزيد من اإلجراءات ل −
 .أمانة األوزون حباالت التجارة غري القانونية

 والبوليوالت:  اخلالئطيف 11-مركب الكربون الكلوروفلوريرصد واختبار  •
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

 : املسائلدور آلية االمتثال لبوتوكول مونرتايل يف التعامل مع هذه  • )د( آلية االمتثال
اعرتف أبن آلية االمتثال القائمة عملت بشكل جيد حىت اآلن، ولكنها غري مناسبة  −

 ؛11-ركب الكربون الكلوروفلوريمل ملعاجلة األوضاع اخلاصة احلالية 
عد ورقة مناقشة بشأن قال رئيس جلنة التنفيذ إن اللجنة قد طلبت إىل األمانة أن ت −

آلية االمتثال الجتماعها القادم، مشريا  إىل أن الورقة جيب أن تقع ضمن نطاق 
 . والية اللجنة 

من ألف إىل دال أدانه معلومات ذات صلة ابلعديد من املوضوعات العريضة اليت انقشها    فروع تعرض الو  -8
رصد  و   ؛غري املتوقعة  11-مركب الكربون الكلوروفلوري مبا يف ذلك معلومات أساسية عن انبعااثت    ،فريق االتصال

واإلجراءات اليت صلة أحكام وإجراءات بروتوكول مونرتايل ذات الو  ؛الرصد املنتظموالبحوث و  الغالف اجلوي 
شري  . وتأبرزها فريق االتصالاليت ددة احمل سائلامليتم الرتكيز على  ،فرعيف كل و وآلية االمتثال.  ؛اختذهتا األطراف

 11-مركب الكربون الكلوروفلوري االنبعااثت غري املتوقعة من  عنهذه الوثيقة إىل املعلومات املقدمة يف التقرير 
  ،(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3)ية العامل املفتوح العضو واألربعني للفريق احلادي تماع ي أعدته األمانة لالجذال

ىل وثيقة املعلومات إو  ،(5) شر على بوابة االجتماع احلادي والثالثني لألطراف كوثيقة معلومات أساسيةي نُ ذوال
 (. 2ية )انظر احلاشية  العامل املفتوح العضو الجتماع الفريق    صندوق املتعدد األطرافاألساسية اليت أعدهتا أمانة ال

 11-مركب الكربون الكلوروفلوريمعلومات أساسية عن انبعااثت  - ألف

فريق التقييم قدم الرئيسان املشاركان ل ،يةالعامل املفتوح العضو يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق  -9
مركب  حملة عامة عما كان معروفا  عن االنبعااثت غري املتوقعة من  واالقتصادي فريق التقييم التكنولوجي و  العلمي

 . (6)أدانه  2و 1ني فرعيف ال همالرسائل الرئيسية لعروض ل ويرد موجز. 11-الكربون الكلوروفلوري 

 فريق التقييم العلمي -  1

التقييم العلمي الستنفاد األوزون: النتائج الرئيسية الواردة يف    فريق التقييم العلميالرئيسان املشاركان ل  عرض -10
املستنفد  11-مركب الكربون الكلوروفلوريدة غري املتوقعة يف انبعااثت لندوة الدولية عن الزاينتائج او  ؛(7) 2018

 
(5) http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop-31/SitePages/Home.aspx. 
 ألول.، املرفق الثالث، الفرع اUNEP/OzL.Pro.WG.1/41/5، انظر للعروض لالطالع على موجزات أكثر تفصيال   (6)
 .http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/SitePages/Home.aspxمتاح على املوقع التايل: (7)

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop-31/SitePages/Home.aspx
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الواردة وآخرون  ريغيبواستنتاجات  ؛ يف فيينا 2019مارس آذار/ 27إىل  25املعقودة يف الفرتة من  ،(8)لألوزون
 11-مركب الكربون الكلوروفلوري زايدة انبعااثت  ’’ بعنوان    2019مايو  أاير/يف    الطبيعة  نشرت يف جملة  يف دراسة

 .(9)‘‘ اجلوي  رصد الغالفمن شرق الصني بناء  على  

املستمدة  11-ي مركب الكربون الكلوروفلور العاملية من نبعااثت االأن  2018أظهر تقييم  ، ابختصارو  -11
الغالف   ه يفاالخنفاض املطرد يف تركيزات وابلتايل تباطأ ،2012من قياسات شبكتني مستقلتني زادت بعد عام 

االخنفاض يف الرتكيزات العاملية خالل الفرتة    ت سرعةان. وكاليت مت اإلبالغ عنها يف تقييمات الفريق السابقةو اجلوي  
مركب  حني أن انبعااثت . ويف 2012- 2002خالل الفرتة عليها  السرعة اليت كانجمرد ثلثي  2016- 2014

فإن مسامهة تلك املنطقة يف زايدة االنبعااثت    ، 2012من شرق آسيا قد زادت منذ عام    11-الكربون الكلوروفلوري 
 . 2018 عام  دد البلد أو البلدان اليت زادت فيها االنبعااثت يف تقييمحيُ مل  و . ا  العاملية ليست معروفة جيد

املستنفد  11-مركب الكربون الكلوروفلوري دة غري املتوقعة يف انبعااثت لندوة الدولية عن الزايُجعت او  -12
مبا يف ذلك    ،11-ركب الكربون الكلوروفلوري املتعلقة مب  سائلخمتلف امل  عنلألوزون خباء دوليني تبادلوا املعلومات  

عن أثر اجلوي الغالف خلصت دراسات منذجة و  أثرها.ت و واالنبعااث وعمليات الرصداملواد األولية واإلنتاج 
كبري على    أثرسيكون هلا االنبعااثت  إىل أن  11-مركب الكربون الكلوروفلوري االنبعااثت اجلديدة املستمرة من 

إذا تراجعت االنبعااثت اجلديدة بسرعة خالل  غري أنه. العايلستوى استمرت على هذا املطبقة األوزون إذا 
االجتاهات البحثية  الندوة جمموعة من  ولدتما . كللغاية صغريا  سيكون إن األثر ف ،القليلة املقبلةالسنوات 

ُنشر  و .  11-ركب الكربون الكلوروفلوري املرتبطة مب  سائل املوالتوصيات لتحسني رصد املواد املستنفدة لألوزون وفهم  
سرتاتوسفريية ودورها يف املناخ العمليات االمن النشرة اإلخبارية عن  2019 هيوليمتوز/ عددتقرير الندوة يف 

(SPARC)
 على البوابة اإللكرتونية لالجتماع احلادي والثالثني لألطراف. ا  وهو متاح أيض (10)

يف املائة من الزايدة األخرية يف االنبعااثت   60إىل  40فيما يتعلق ابلبحوث احلديثة اليت تشري إىل أن و  -13
  ،لوحظ أنه ال توجد حمطات رصد كافية لتحديد املصادر اإلقليمية األخرى بوضوحفقد  ،شرق الصني نشأت يف 

الكرة أن الزايدة يف االنبعااثت   ي أنه ميكن استبعاد عدة مناطق. وقد أظهر تطبيق التدرج بني نصفمن رغم على ال
حسب    ،هذه املسألة متاحة على نطاق عاملي  بشأنيف حني أن املعرفة    ،ختصار. وابترتكز يف نصف الكرة الشمايل

هناك و   ،هناك حاجة إىل املزيد من حمطات الرصد لسد الثغرات  فإن   ،املناطققليل من    لعدد نصف الكرة األرضية و 
 .فعال أفضل املواقع لتلك احملطات لتحقيق رصد إقليمي لتحديدحاجة إىل دراسة 

 فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي -2

 ،11 -مركب الكربون الكلوروفلوريئيسان املشاركان لفرقة العمل املعنية ابالنبعااثت غري املتوقعة من قدم الر  -14
د استجابة   ع  حملة عامة عن التقرير األويل الذي أُ  ،فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي  يف إطاراملنشأة 

  ، احتمال وجود مصادر حمتملة لالنبعااثت ،على املستوى العاملي ،حتليال   فرقة العمل وأجرت. (11) 30/3 للمقرر
  وحددت أيضا   ،يف التقرير النهائي تهادراسملواصلة وحددت املصادر احملتملة املتبقية  ،املصادر احملتملة استبعدتو 

 املعلومات يتعني سدها من أجل توضيح االفرتاضات.يف  ثغرات

 
 . http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop-31/presession/default.aspxمتاح على املوقع التايل:   (8)
(9)  https://www.nature.com/articles/s41586-019-1193-4 . 
 . /https://www.sparc-climate.org/publications/newsletterمتاحة على املوقع التايل:   (10)
 . /http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presessionمتاح على املوقع التايل:   (11)



UNEP/OzL.Pro.31/6 

6 

اخلالاي املفتوحة  ذات  رغاوي  النفخ الرغاوي يف  لكعامل    11-وري مركب الكربون الكلوروفلسبق استخدام  و  -15
وبكميات أقل يف أجهزة االستنشاق    ،وحدات التبيد ابلطرد املركزي   تبيد يف   ومادة  ،غاز دافع للرذاذاتكو   ،واملغلقة

تلك ل 11-مركب الكربون الكلوروفلوري حلت البدائل منذ ذلك احلني حمل و التبغ.  يف نفخالربو و اخلاصة مبرضى 
 11-مركب الكربون الكلوروفلوري من عد التخلص التدرجيي من اإلنتاج واالستهالك العامليني . وباالستخدامات
  ، (5 العاملة ابملادةيف األطراف  2010وحبلول عام  5 العاملة ابملادة لدى األطراف غري  1996)حبلول عام 

وحدات التبيد اخلالاي املغلقة و ذات  رغاوي  المن    ا  تألف أساس ت  11-مركب الكربون الكلوروفلوري   ت خمزوانتكان
 مع مرور الوقت.  ي اجلو الغالف ببطء يف  11-مركب الكربون الكلوروفلوري منها  يُطلق واليت  ،املركزي ابلطرد 

مركب الكربون  إلنتاجطريقة حمتملة نظرت فرقة العمل يف اجلدوى التقنية واالقتصادية لعشرين و  -16
تستخدم   11-مركب الكربون الكلوروفلوري لتصنيعالرئيسية   اتعمليالأن طرق  مع مالحظة ،11-الكلوروفلوري 

  11-مركب الكربون الكلوروفلوري ن أكثر طرق إنتاج تفيد التقارير أب. و ادة أوليةكم  (CTC)رابع كلوريد الكربون 
أقل  ابستخداميف مصانع صغرية احلجم و  املنتج ،11-مركب الكربون الكلوروفلوري إىل رابع كلوريد الكربون هي 

أو  ؛ و/منخفض اجلودة لالستخدام يف نفخ الرغاوي  11-مركب الكربون الكلوروفلوري ع يصنتقدر من املعدات ل
ينتجه يف    قائملى نطاق واسع يف مصنع  املنتج ع  ،11/12-مركب الكربون الكلوروفلوري إىل  رابع كلوريد الكربون  

 . 22-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري إنتاج  مثل مصنع  ، احلالة السائلة

  ،املخزوانت منهو   11-مركب الكربون الكلوروفلوري دثة النبعااثت  احملتحليالت  النمذجة و الواستنادا  إىل   -17
الناجتة   خزوانتاإلنتاج السابق واالستخدام التارخيي واملأنه من غري احملتمل أن يكون إىل فرقة العمل  خلصت

 يف الغالف اجلوي. امللحوظة 11-مركب الكربون الكلوروفلوري السبب وراء الزايدة غري املتوقعة يف انبعااثت 

االنبعااثت غري   تفسر إما ألهنا ال  هذه املصادر معظم استبعادأدى تقييم عدد من السيناريوهات إىل و  -18
مركب الكربون استخدام هو السيناريو املعقول  يف حني ظل ، أو اقتصاداي   ا  هنا مل تكن جمدية تقنيألو املتوقعة أ

مركب الكربون  أن إنتاج    غلقة. ولوحظ أيضا  ذات اخلالاي امل  البوليوريثانيف رغاوي   ا  املنتج حديث  11-الكلوروفلوري 
الرئيسان املشاركان إىل أن فرقة العمل ستواصل  . وأشاررابع كلوريد الكربونسيتطلب إنتاج  11-الكلوروفلوري 

 حتسني حتليلها لتقريرها النهائي املقدم إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف.

 الرصد املنتظمث و و والبح رصد الغالف اجلوي - ابء

يف   أساسا  ث والرصد املنتظم لطبقة األوزون مبوجب معاهدات األوزون و البنية التحتية احلالية للبح تندرج -19
االستئماين العام  الرئيسية يف مؤمتر األطراف ومديري حبوث األوزون والصندوق    اتتمثل مكوانهتو   ،إطار اتفاقية فيينا

إىل جانب جلنتها  زون تفاقية فيينا حلماية طبقة األو لتمويل األنشطة املتعلقة ابلبحوث والرصد املنتظم التابع ال
 شددت. و واملعلومات ذات الصلة قيد املناقشة  سألة لعمل تلك اهليئات بشأن امل موجزاالستشارية. ويرد أدانه 

فريق ودور مديري حبوث األوزون وصلته ب ،على إمكانية الرصد اإلضايف بشكل خاصمناقشات فريق االتصال 
 ودور الصندوق االستئماين.  التقييم العلمي

 مؤمتر األطراف -  1

 تشمل وظائف مؤمتر األطراف ما يلي:  ،من اتفاقية فيينا  6عمال  ابملادة  -20

استعراض املعلومات العلمية عن حالة طبقة األوزون وعن التعديل احملتمل فيها واآلاثر احملتملة  ( أ)
 ؛ألي تعديل
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ونقل   ،وتبادل املعلومات ،والتعاون العلمي والتكنولوجي ،برامج للبحوث والرصد املنتظماعتماد  (ب)
 ؛ واملعرفةالتكنولوجيا 

 ؛ إنشاء اهليئات الفرعية اليت تعتب الزمة لتنفيذ هذه االتفاقية ( ج)

السعي، عند االقتضاء، إىل احلصول على خدمات اهليئات الدولية واللجان العلمية املختصة،   (د)
املنتظم،  والرصدوية ومنظمة الصحة العاملية، يف جمال البحث العلمي سيما املنظمة العاملية لألرصاد اجل وال

 .واالستفادة، حسب االقتضاء، من املعلومات املقدمة من هذه اهليئات واللجان

مراعاة مع ’’ يتعني على األطراف أيضا  أن تتعاون  ،من املرفق األول التفاقية فيينا  3عمال  ابلفقرة و  -21
ابلبلدان النامية يف النهوض ابلتدريب العلمي والتقين املناسب الالزم للمشاركة يف البحوث االحتياجات اخلاصة 

املعايرة املتبادلة ألجهزة وأساليب الرصد بقصد إجياد ’’  خاص على بوجه التأكيد، مع ‘‘ وعمليات الرصد املنتظمة
 .‘‘ جمموعات قابلة للمقارنة أو موحدة قياسيا  من البياانت العلمية

 األوزون ديرو حبوثم -  2
وهم   ،اجتماع مديري حبوث األوزون ،بشأن اهليئات الفرعية  1/6قرر املمبوجب أنشأ مؤمتر األطراف،  -22
اآلاثر الصحية والبيئية   يدرسونالذين  ونالبحوث احلكومي وأو مدير احلكوميون حبوث الغالف اجلوي  ومدير 

ث والرصد لضمان  و لبحاجلارية يف جمايل االبامج الوطنية والدولية  استعراضتمثل دورهم يف . ويلتعديالت األوزون
جيتمع مديرو حبوث    ، الصادر عن اتفاقية فيينا  3/8للمقرر    ا  وفقو .  يتعني سدهااليت    ثغراتالتنسيق السليم وحتديد ال

التعاون بني  توسيع نطاق ث يف املستقبل و و يتضمن توصيات للبح ا  ويصدرون تقرير  األوزون كل ثالث سنوات
حلاجة إىل أن يظل  ابمديرو حبوث األوزون  أقر . و الباحثني يف البلدان املتقدمة والنامية لعرضه على مؤمتر األطراف

 القائمةع للتهديدات طبقة األوزون عن كثب وزايدة فهم اجملتم مواصلة رصد من خالل ا  اجملتمع العلمي يقظ
توصيات يف اجملاالت األربعة التالية املتعلقة برصد ما يعتمدون عادة و . (UNEP/OzL.Conv.11/5واجلديدة )انظر 

من و . (15)وبناء القدرات ،(14)حفظهاوأرشفة البياانت و  ،(13)والرصد املنتظم ،(12)األوزون: االحتياجات البحثية
يف الوقت املناسب    ، 2020أبريل  نيسان/  3إىل    1املقرر عقد االجتماع القادم ملديري حبوث األوزون يف الفرتة من  

نوفمب  تشرين الثاين/يف  يف اجتماعه الثاين عشر املقرر عقده  ألطراف  اتقرير االجتماع الذي سينظر فيه مؤمتر  عداد  إل
2020 . 

طلب مؤمتر األطراف   ،ث األوزون ومؤسسات بروتوكول مونرتايلفيما يتعلق ابلتفاعالت بني مديري حبو و  -23
ضمان   الصادر عن اتفاقية فيينا، 2/4، يف املقرر املنظمة العاملية لألرصاد اجلويةو برانمج األمم املتحدة للبيئة  إىل

وهلذا الغرض ينبغي دعوة الرؤساء    ،تعاون أفرقة التقييم التابعة لبوتوكول مونرتايل عن كثب مع مديري حبوث األوزون
 

 وبشأنالتفاعالت الكيميائية املناخية ورصد آاثر بروتوكول مونرتايل؛ بشأن ث و صوص لبحهناك حاجة على وجه اخل (12)
التغريات يف املواد  أثرالتغريات يف األشعة فوق البنفسجية و بشأن العمليات اليت تؤثر على تطور السرتاتوسفري والروابط ابملناخ؛ و 

 .املستنفدة لألوزون
يتسم واملعلمات اليت  ،واألشعة فوق البنفسجية ،غازات النزرة الرئيسيةاستمرار رصد أمهية هذه  عمليات الرصد املنتظم تؤكد  (13)

املواد  أثردور العمليات الكيميائية واإلشعاعية والديناميكية، من أجل التحقق من أن طبقة األوزون تتعاىف كما هو متوقع من  هبا
 .املستنفدة لألوزون وفهم التفاعالت مع تغري املناخ

نسيق بني مراكز البياانت احلاجة إىل حتسني العمليات يف تقدمي البياانت وإمكانية الوصول إليها، وتعزيز التذلك يعكس  (14)
 وختصيص املوارد ألنشطة أرشفة البياانت طويلة األجل.

، ودعم فرص توفري التدريب على رصد األوزون يف البلدان النامية، وبذل اجلهود البلدان الفرديةيشمل ذلك حتديد احتياجات    (15)
 ظفي األوزون الوطنيني وممثلي وكاالت األرصاد اجلوية الوطنية.بني مو   القائمةاملختلفة، مثل تلك  العلمية  لسد الثغرات بني اجملتمعات  
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فريق التقييم  حاط مؤمتر األطراف علما  بتقارير . وأاملشاركني للفريق للمشاركة يف اجتماعات مديري حبوث األوزون
. وابإلضافة إىل  (16) تهمقرر يف عدد من  فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وفريق تقييم اآلاثر البيئية و  العلمي

التفاعل بني    الصادر عن اتفاقية فيينا،  6/2من املقرر    4، يف الفقرة  ر األطراف على وجه التحديدتوقع مؤمت  ،ذلك
من أجل دعم أنشطة أخرى   ،بصفة خاصة وفريق تقييم اآلاثر البيئية  فريق التقييم العلميمديري حبوث األوزون و 

واألشعة فوق البنفسجية يف البلدان النامية   األوزون واملقاطع الرأسية لرتكيزعمود األوزون تلك املتعلقة برصد غري 
الفقرة   هبدف حتسني شبكة الرصد والبحوث ذات الصلة )انظر أيضا   ،والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

 أدانه(.  27

بتوصيات مديري حبوث  اليت أحاط فيها علما   (17)اعتمد مؤمتر األطراف عددا  من املقررات ،حىت اآلنو  -24
لعديد من تلك التوصيات بتحسني  ايتعلق . و حسب االقتضاء ، وشجع األطراف على تنفيذها ، أيدهان أو األوزو 

  ،مبا يف ذلك من خالل تطوير وتنفيذ قدرات رصد جديدة مثل الطائرات والقياسات الساتلية ،قدرات الرصد
عملية وحتديد أولوايت مواقع القياس اجلديدة لتحسني    ،وخاصة يف مناطق حمددة  ،وتوسيع حمطات األوزون األرضية

املقررات ناولت . وتاألخرى يف الغالف اجلوي واملعلمات األنواع  رصداملوقع املشرتك لقياس األوزون مع حتديد 
وحبوث  وقياسات  ،التفاعالت بني األوزون واملناخ دراسة و  يةوالرتوبوسفري  يةدراسة عمليات االسرتاتوسفري  ا  أيض
الوطنية لألوزون   جهات التنسيقواالتصاالت بني  ، هاأرشفتالبياانت و  اقتناء و  ، ابء -  شعة فوق البنفسجية األ

 ووكاالت األرصاد اجلوية. 

 الغالف اجلوي العاملية لرصدنظم ال -  3

سيما تلك املنشأة  ال و  ،تضمنت عدة مقررات ملؤمتر األطراف إشارات إىل نظم رصد األوزون العاملية -25
 .القائمةاألخرى  نظموال نظم. ويرد أدانه وصف موجز لتلك الاملنظمة العاملية لألرصاد اجلويةمبوجب 

الذي أنشئ مبوجب املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف عام   ،اجلوي برانمج املراقبة العاملية للغالف يركز و  -26
واخلصائص الفيزايئية ذات الصلة للغالف   ةالكيميائي ةلرتكيبل املنتظم العاملي الرصدعلى  أساسا   ،(18) 1989
  ، األوىليف مقرراته  ،(20)شجع مؤمتر األطرافو رصد األوزون. العاملية لطات احملمن خالل شبكة من  (19)اجلوي 

لرصد البيئة للنظام العاملي لرصد األوزون من أجل   العاملية لألرصاد اجلويةالصندوق اخلاص للمنظمة  التبعات يف
العاملية طات  احملبتمويل عدد من    ا  اختذ مرفق البيئة العاملية قرار   ، توسيع الشبكة يف البلدان النامية. ويف الوقت نفسه

 
 الصادرة عن اتفاقية فيينا. 5/2و 4/2و 3/2و 2/5املقررات  (16)
 الصادرة عن اتفاقية فيينا. 11/1و 10/2و 9/2و 8/2و 7/2و 6/2و 5/3و 4/3و 3/5و 2/4املقررات  (17)
. السرتاتوسفرييلقياس إُجايل األوزون  1957العاملي لرصد األوزون يف عام املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية النظام  أنشأت (18)
برانمج املراقبة العاملية للغالف  لتكوين، الطبيعيتلوث اهلواء  رصدشبكة وهو آخر،  رصددمج النظام مع نظام أُ ، 1989يف عام و 

 اجلوي.
 .https://public.wmo.int/en/programmes/global-atmosphere-watch-programmeانظر  (19)
 الصادرة عن اتفاقية فيينا. 4/3و 3/5و 2/9املقررات  (20)

https://public.wmo.int/en/programmes/global-atmosphere-watch-programme
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يف مناطق  (22)املتعلقة بتوسيع أو صيانة الشبكة قرراتمن امل ا  عتمد مؤمتر األطراف عدد. وا(21)األوزون لرصد
وصيانة ومعايرة احملطات  ،ونصف الكرة اجلنويب واملناطق القطبية( ،واملناطق املدارية  ،خمتلفة )مبا يف ذلك قارة آسيا

 ضمان تدريب اخلباء من البلدان النامية على التكنولوجيا املنشورة هلذا الغرض.واحلاجة إىل  القائمة
ستخدم تُ  ،أخرى لرصد الغالف اجلوي  نظمتوجد  ،غالف اجلوي لل ةالعاملي برانمج املراقبةابإلضافة إىل و  -27

الغالف اجلوي اليت تؤثر على   أوضاعأو املركبات الكيميائية يف السرتاتوسفري و و/ ابلفعل لرصد األوزونبعضها 
  ، (23)للمحيطات والغالف اجلوي األمريكية  إلدارة الوطنية  الرصد التابع لنظام    هذه النظمشمل  تتركيزات األوزون. و 

والشبكة    ،(25) وشبكة الكشف عن تغري تكوين الغالف اجلوي   ،(24)والتجربة العاملية املتقدمة لغازات الغالف اجلوي 
األوزون  ترصداألخرى اليت ال  القائمةنظم الرصد  أن كما .  (26)املناخ لرصداملرجعية للهواء العلوي للنظام العاملي 

 األوزون العاملي.إمكانيات لرصد ميكن أن تتيح  ا  حالي

 تفاقية فيينا ذات الصبة اب الرصد املنتظمث و و لبحاملتعلقة ابنشطة األالصندوق االستئماين العام لتمويل  -  4

برانمج  إىل  ،(2002)املعتمد يف عام  الصادر عن اتفاقية فيينا  6/2 يف املقرر ،طلب مؤمتر األطراف -28
صندوق من خارج امليزانية لتلقي التبعات إنشاء    ،املنظمة العاملية لألرصاد اجلويةابلتشاور مع    ،األمم املتحدة للبيئة

االستئماين العام لتمويل األنشطة املتعلقة تمثل اهلدف األساسي للصندوق . ويمن األطراف واملنظمات الدولية
يف توفري الدعم التكميلي ملواصلة صيانة  نا حلماية طبقة األوزون فاقية فييتذات الصلة ابابلبحوث والرصد املنتظم 
األوزون    واملقاطع الرأسية لرتكيزلرصد عمود األوزون  لبانمج املراقبة العاملية للغالف اجلوي  ومعايرة احملطات األرضية  

لتلبية احلاجة إىل تغطية عاملية    ، حلة انتقاليةواألشعة فوق البنفسجية يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبر 
ابلتشاور   ،األوزون حبوثددها مديرو حيالنظر يف دعم األنشطة األخرى اليت  جيري  ، إلضافة إىل ذلك. وابمتوازنة

 لتحسني شبكة الرصد والبحوث ذات الصلة.  ،وفريق تقييم اآلاثر البيئية  فريق التقييم العلميملشاركني لالرؤساء امع  

 الرصد املنتظمث و و دعيت األطراف إىل تقدمي تبعات عينية لغرض متويل أنشطة البح ، هنفساملقرر ويف  -29
 يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.  ،ذات الصلة ابتفاقية فيينا 

 
على ملوقع مرفق البيئة العاملية  وفقا  و . يف اتفاقية فيينا عن مؤمتر األطراف الصادر 3/5يف املقرر  على النحو املشار إليه  (21)

 1991يف عام  ‘‘مبا يف ذلك األوزون االحتباس احلراريالعاملي لغازات  لرصدا’’، متت املوافقة على مشروع عاملي بعنوان اإلنرتنت
كان اهلدف من املشروع هو إنشاء ست حمطات جديدة لرصد الغالف و مليون دوالر.  4.8 قدرهبتمويل من مرفق البيئة العاملية 

لبانمج املراقبة العاملية للغالف اجلوي يف أماكن ذات موقع اسرتاتيجي من أجل توفري تغطية عاملية أكثر  األرض سطحمن اجلوي 
واألوزون يف الغالف  االحتباس احلراريغازات  ميكن أن تؤدي البيئية للغالف اجلوي وحتديد كيف السالمةتقييم لرصد و  اكتماال  
ابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، العاملية لألرصاد اجلوية  املشروع، الذي نفذته املنظمة  هذا  يف إطار  و غري املناخ.  إىل تاجلوي  

املوظفني. ويف عام ابملعدات و يف اجلزائر واألرجنتني وإندونيسيا والبازيل والصني وكينيا( وتزويدها مت بناء ست حمطات جديدة )
، نفذته ‘‘يف املخروط اجلنويب االحتباس احلراريشبكة رصد وحبوث األوزون وغازات ’’، متت املوافقة مشروع اثٍن بعنوان 1993

مليون  1.9مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، بتمويل من مرفق البيئة العاملية بقيمة ابلتعاون العاملية لألرصاد اجلوية املنظمة أيضا  
 .2003مت االنتهاء من املشروعني يف عام و دوالر. 

 الصادرة عن اتفاقية فيينا. 9/2و 2/9و 2/4و 1/4املقررات   (22)
(23)  https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ozwv/ . 
(24)  https://agage.mit.edu . 
(25)  http://www.ndaccdemo.org/about . 
(26)  https://www.gruan.org/ . 

https://agage.mit.edu/
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ابالشرتاك مع  ويديره برانمج األمم املتحدة للبيئة  2003فباير /أنشئ الصندوق االستئماين يف شباطو  -30
  اجمموعه قد قدمت تبعاتاألطراف كانت   ،2019أغسطس /آب 31. ويف (27)املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

مت صرف أو ختصيص   ،. ومن هذا املبلغ(28)دوالرا  لدعم أنشطة الصندوق االستئماين منذ إنشائه 535 311
لألنشطة املستقبلية    األموال املتاحة حاليا  و لألنشطة اجلارية أو املنجزة أو املخطط هلا.    ا  دوالر   516 877مبلغ قدره  

على الرغم من املوارد احملدودة اليت  ،الدور اهلام للصندوق االستئماين األطرافدرك وت. دوالرا   18 434 قدرها
 .(29)قدمتها

 اللجنة االستشارية  -  5

إنشاء   ، 3/ 10مبوجب مقرره طلب مؤمتر األطراف إىل أمانة األوزون واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،  -31
تألف العضوية من الرئيسني  . وتأعضاء 10ن ا ال يزيد عتتألف مم  ،جلنة استشارية صغرية للصندوق االستئماين

  ،أمانة األوزونعن  وممثل واحد    ،جتماع مديري حبوث األوزونالوالرئيسني املشاركني    ،فريق التقييم العلمياملشاركني ل
  ، بصفة مراقب  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وممثل واحد عن    ،وزونوما يصل إىل مخسة علماء وخباء يف مراقبة األ

  رد والية اللجنة االستشارية ابلتفصيل يف املقرر ت . و التمثيل اجلغرايف واجلنساين العادلحتقيق تسعى جاهدة إىل و 
اف وأولوايت طويلة األجل وأهد اسرتاتيجيةويتضمن ثالث مهام رئيسية: وضع  ، الصادر عن اتفاقية فيينا 10/3

  وكفالة   ؛للنظام العاملي لرصد األوزون  امللحةاالحتياجات    تضع يف االعتباروضع خطة عمل قصرية األجل  و   ؛التنفيذ
التوازن اإلقليمي   حتقيق  مع مراعاة  ،يف إطار الصندوق االستئماين  املوضوعةمراقبة جودة مقرتحات املشاريع الفردية  

 لتمويل التكميلي.حتديد الفرص املتاحة لو 

  ،( إىل اللجنة االستشارية للصندوق االستئماين2017) الصادر عن اتفاقية فيينا 2/ 11 طلب املقررو  -32
قصرية ها الطويلة األجل وخطة عملالتنفيذ اسرتاتيجيتها  ،واألمانة املنظمة العاملية لألرصاد اجلويةمبساعدة من 

 : ملا يليص مع إيالء اهتمام خا ،األجل للصندوق االستئماين

حتديد الثغرات واالحتياجات يف جمال حبوث األوزون ورصده وما يتصل بذلك من املتغريات  )أ( 
 ؛والبارامرتات املناخية

استكشاف استخدام األجهزة اجلديدة والفعالة من حيث التكلفة لالستعاضة عن التجهيزات  )ب(
 ؛ ستشاريةاملتقادمة فيما يتعلق ابملشاريع اليت تنظر فيها اللجنة اال

تشجيع تقوية العالقات مع املؤسسات العلمية والشبكات العاملية ذات الصلة من أجل بناء  )ج( 
 ؛ القدرات وتشرب املعارف لألنشطة اليت جيري النظر فيها

لتعبئة املوارد العامة واملوارد املالية والتبعات العينية للصندوق االستئماين،   اسرتاتيجيةوضع خطة  )د(
 .اية األنشطة الضرورية للبحوث والرصدمن أجل مح

 
تخصيص األموال املتعلقة بالرتتيبات املؤسسية الختاذ القرارات    2005يف عام    املنظمتنيحتدد شروط مذكرة تفاهم موقعة بني      (27)

برانمج األمم املتحدة للبيئة واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية مواصلة تعاوهنما  إىلطلب مؤمتر األطراف و ستئماين. من الصندوق اال
االتفاق حسب ه ميكن تغيري فيما يتعلق ابلصندوق االستئماين عمال  ابلشروط املنصوص عليها يف تلك املذكرة وعلى أساس أن

 .لتلبية االحتياجات والظروف الناشئة مقتضى احلال
املنظمة العاملية  إىل ومسامهة من طرف واحد ا  طرف 14املسامهات املالية املباشرة للصندوق االستئماين من يشمل هذا املبلغ   (28)

 .الصندوق االستئماينمبوجب لألرصاد اجلوية بشرط استخدام األموال يف أنشطة 
 الصادرين عن اتفاقية فيينا. 11/2و 10/3انظر على سبيل املثال املقررين   (29)
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طويلة األجل للصندوق  اسرتاتيجيةوثيقة موجزة عن  إعدادعلى  تعمل اللجنة االستشارية حاليا  و  -33
يف   ، إىل مديري حبوث األوزون يف اجتماعهم احلادي عشر اسرتاتيجية مشروع تقدمي  املقرر من و االستئماين. 

إىل مؤمتر   سرتاتيجيةنسخة هنائية من اال سُتقدمبينما  ، توصيات إضافية ته وتقدميملناقش ، 2020أبريل نيسان/
 للنظر فيها.  ،2020نوفمب تشرين الثاين/يف يف اجتماعه الثاين عشر ألطراف ا

 األطراف  اختذهتاراءات اليت أحكام بروتوكول مونرتايل واإلج -  جيم

التزمت ُجيع األطراف يف   ، UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3من الوثيقة  الثاين فرعكما هو مبني يف ال -34
 بروتوكول مونرتايل ابختاذ التدابري التالية املنصوص عليها يف البوتوكول:

  ايء 2إىل    ألف 2و  2على النحو احملدد يف املواد    ، االمتثال لتدابري الرقابة على املواد اخلاضعة للرقابة )أ( 
قوم جلنة التنفيذ ابستعراض هذا األمر . وتعلى التوايل 5ملادة العاملة ابو  5لألطراف غري العاملة ابملادة  ، 5واملادة 
  ا  ويتم التعامل مع حاالت حمددة من عدم االمتثال وفق  ،يف إطار إجراء عدم االمتثال لبوتوكول مونرتايل ابنتظام

 ؛ من البوتوكول 8إلجراء عدم االمتثال املنصوص عليه يف املادة 

  ، ألف4و  4على النحو احملدد يف املادتني    ،واألطراف  ضوابط على التجارة مع غري األطرافوضع   )ب(
على  املفروضة الضوابط واستعرضت جلنة التنفيذ . ابء4املادة  املطلوب مبوجبعلى النحو  ، وإنشاء نظم الرتخيص

 ؛ تتعلق ابالمتثال لألحكام مقرراتتوصيات و عن  أسفر مما  ،الرتخيص نظمالتجارة مع غري األطراف وإنشاء 

واملقررات ذات الصلة  7اإلبالغ عن بياانت خط األساس والبياانت السنوية مبوجب املادة  )ج( 
يسفر  مما  ،7ستعرض جلنة التنفيذ ابنتظام اإلبالغ عن البياانت مبوجب املادة . وتالصادرة عن اجتماع األطراف

 ؛تتعلق ابالمتثال مقرراتتوصيات و  عن

تقارير كل سنتني عن األنشطة املتعلقة ابلبحث والتطوير وتوعية اجلمهور وتبادل املعلومات   تقدمي )د(
يف املقرر  ُحثت األطراف  على الرغم من أن  ، بدقةهذا اإلبالغ تتابع  (30)التنفيذ. ومل تعد جلنة 9مبوجب املادة 

 ؛اتعلى مواصلة تقدمي مثل هذه املعلوم 17/24

يف ظل ظروف عادلة   ، 5 العاملة ابملادةالتكنولوجيا إىل األطراف  اختاذ خطوات لضمان نقل )هـ( 
أن  ولكن ميكن  ،8مسألة امتثال مبوجب املادة تناول نقل التكنولوجيا ك ال يتم و . ألف10وفقا  للمادة  ،ومواتية

 . 5من املادة  6للفقرة   ا  وفق ،انتباه اجتماع األطراف تنقلها األطراف الفردية إىل

أن تدابري الرقابة  جليا   5واملادة  ايء 2إىل  لف أ2يف املواد من  ‘‘ ل طرف’’كيوضح استخدام عبارة و  -35
( )د( على أن  9)  2تنص املادة  ، إلضافة إىل ذلك. واباملنصوص عليها يف هذه املواد تنطبق على ُجيع األطراف

على املساواة يف املعاملة بني ُجيع مرة أخرى مما يؤكد  ،ألطرافاملتعلقة أبي تعديالت ملزمة جلميع ااملقررات 
 األطراف فيما يتعلق ابلتزاماهتا مبوجب تدابري الرقابة. 

يف البلدان   سيما  وال   ، أن تكون التدابري املعتمدة متناسبة مع املوارد املالية املتاحة  ابحلاجة إىلفيما يتعلق  و  -36
على  5 العاملة ابملادةقدرة األطراف  تنميةمن البوتوكول على أن  5من املادة  5تنص الفقرة  ،5 العاملة ابملادة

 .على حنو فعال لية ونقل التكنولوجياآللية املااالوفاء ابلتزاماهتا مبوجب تدابري الرقابة يعتمد على تنفيذ 

 
جلنة إىل أن ’’ ( UNEP/OzL.Pro/ImpCom/29/3)تاسع والعشرين للجنة التنفيذ لمن تقرير االجتماع ا 39فقرة يشار يف ال (30)

العاملية أفرقة التقييم واملنظمة  اليت تقدمهالتقارير املنتظمة ُتستوىف ابن متطلبات املادة يفيد أبالتنفيذ توصلت إىل تفاهم غري رمسي 
 لألرصاد اجلوية‘‘.
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عن تقدمي مسامهات  ، 10من املادة  6مبوجب الفقرة  ، مسؤولة 5 العاملة ابملادةاألطراف غري تكون و  -37
  ه تُتناول هذال و .  5ملادة العاملة ابألطراف لاملايل والتقين  تقدمي الدعممن أجل  صندوق املتعدد األطرافلتمويل ال

صندوق املتعدد بشكل منفصل اجتماع األطراف واللجنة التنفيذية لل يتناوهلالكن و  ،كمسألة امتثال  املسألة
 .األطراف

التزامات إضافية معينة مبوجب شروط اتفاقات التمويل املبمة   ،بدورها ، 5 العاملة ابملادةاألطراف  علىو  -38
ء من التفصيل يف الوثيقة  كما هو موضح بشي ،صندوق املتعدد األطرافمع اللجنة التنفيذية لل

UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3  ليست  املسألة هذه و االجتماع.  لذلكويف وثيقة املعلومات األساسية اليت أتيحت
حالة عدم امتثال ملتطلبات اإلبالغ عن  إىل    تؤدتقع ضمن مسؤولية جلنة التنفيذ )ما مل  من تلك اليت  مسألة امتثال  

 .صندوق املتعدد األطرافبل جيب متابعتها من خالل مؤسسات ال  ،لبوتوكول(البياانت أو تدابري الرقابة يف ا

 ،أدانه جوانب حمددة من االلتزامات املذكورة أعاله من جانب األطراف 4إىل  1من  فروع تتناول الو  -39
 وحتدد اإلطار األساسي وكيفية تنفيذ تلك االلتزامات وإنفاذها.

 تجارة غري القانونية وال ،مبا يف ذلك الرتخيص ، مراقبة التجارة -1

 طاراإل أ()

ابملواد اخلاضعة للرقابة مع الدول غري األطراف يف بروتوكول  التجارة ،من بني أمور أخرى  ، 4حتظر املادة  -40
طراف غري األأن  اجتماع األطراف  فيها  حيدد    يف احلاالت اليتمن املادة بعض املرونة    8الفقرة    تتيحبينما    ،مونرتايل

 . الشأنهبذا  7كامل لتدابري الرقابة الواردة يف البوتوكول وقدمت بياانت املادة يف حالة امتثال  

يتعني على األطراف إنشاء وتنفيذ نظام لرتخيص استرياد وتصدير  ،ابء من البوتوكول4مبوجب املادة و  -41
 املرفقات ألف وابء وجيم وهاء وواو  املدرجة يف  املستعادةاملواد اخلاضعة للرقابة اجلديدة واملستعملة واملعاد تدويرها و 

ء وتشغيل نظام  على الطرف إبالغ األمانة عن إنشا ،من تلك املادة 3مال  ابلفقرة . وعضمن أطر زمنية حمددة
 .بدء تطبيقهالرتخيص اخلاص به يف غضون ثالثة أشهر من اتريخ 

تشري إىل أن  17/16من املقرر  3الفقرة  غري أنالرتخيص.  نظمالبوتوكول متطلبات حمددة ل يضعال و  -42
درات  الواردات والصادرات وإعادة التصدير )إعادة التصدير يعين صامراقبة ’’ الرتخيص ينبغي أن تنص على  نظم

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 ُمنت جا   

  ، 9/8يف املقرر    ، إلضافة إىل ذلك. واب‘‘ ير مادة معينة أو جمموعة من املوادو/أو مستوردا  أو ُمَصدرا  أو معيدا  لتصد
وينبغي أن   ، 7اإلبالغ مبوجب املادة  تيسري الرتخيص ينبغي أن توفر معلومات كافية ل نظمقررت األطراف أن 

من  إخطارات  مبا يف ذلك من خالل ، يف املواد اخلاضعة للرقابة تجارة غري القانونيةتساعد األطراف يف منع ال
تسلط الضوء    مقرراتعتمدت األطراف  . واالبلدان املصدرة إىل البلدان املستوردة والسماح ابلتحقق من املعلومات

رفقات وجمموعات املواد اخلاضعة للرقابة )على  املد يوحتد  ،الرتخيص  نظمعلى احلاجة إىل توفري بياانت مفصلة عن  
من الصادرات وكذلك الواردات  نظم ترخيص لرصد    إنشاءز على احلاجة إىل  يرتكالو   ، (31/ 23املقرر    ،سبيل املثال

 (. 22/19  املقرر)مثل املواد املستنفدة لألوزون 

وال تقوم إال بتلقي ونشر  ،الرتخيص نظم ألمانة أي دور يف التحقق من إنشاء أو تشغيل ا وال تؤدي  -43
األمانة  إىل    ابء4من املادة    4طلب الفقرة  . وتلتقدم الذي حترزه يف هذا الصدداملعلومات اليت تقدمها األطراف عن ا
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.  (31) الرتخيص اخلاصة هبا  نظم  عنتقارير  إليها  على ُجيع األطراف قائمة ابألطراف اليت قدمت    أن تعد وتعمم دوراي  
حبيث ميكنها تقدمي توصيات مناسبة إىل   ، املعلومات إىل جلنة التنفيذ للنظر فيها هذهاألمانة أيضا  إبحالة على و 

 األطراف.

سواء يف نص بروتوكول مونرتايل نفسه أو يف مقررات   ،ةغري القانونيال يوجد تعريف صريح للتجارة و  -44
ميكن اعتبار  فإنه  ،(32)مسؤولية األطرافمن  يعدحني أن التفسري القانوين للبوتوكول . ويف اجتماع األطراف

 اجتماع األطراف: مقرراتيف ضوء مواد حمددة من البوتوكول و األنشطة التالية كتجارة غري قانونية، 

استرياد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة بني األطراف وغري األطراف )ابستثناء الدول غري األطراف  )أ( 
  (33) (ذلكتؤكد    7 الرقابة وأبلغت عن بياانت مبوجب املادة  لتدابري  يف حالة امتثالاجتماع األطراف أهنا    حيدداليت  

 ؛قبل التخلص التدرجيي من مادة معينة

بعد اتريخ التخلص  ،التدمريخبالف غراض أل املستعادةتصدير املواد املستعملة واملعاد تدويرها و  )ب(
 تلكوقف إنتاج  ،على الرغم من بذل قصارى جهده ،تلك املواد من جانب طرف ال يستطيعاخلاص بالتدرجيي 

 ؛(34) االستخدامات األساسيةأغراض الستهالك احمللي خبالف غراض ااملادة أل

 ؛(35)استرياد أو تصدير املواد اخلاضعة للرقابة دون ترخيص )ج( 

خبالف   ،استرياد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة بعد التخلص التدرجيي من مادة معينة )د(
 ستخدامات املعفاة اليت وافق عليها االجتماع األطراف.الل

أو  الئط ة املواد املستنفدة لألوزون أو اخلغري القانونيميكن أن تشمل التجارة  ،10/ 22وفقا  للمقرر و  -45
 املنتجات احملتوية على مواد مستنفدة لألوزون.

التشريع احمللي  مبوجب ،بأي إجراء يعت تجارة غري القانونيةشمل التميكن أن  ، ابإلضافة إىل ذلكو  -46
تتجاوز  مبكية مثل استرياد أو تصدير مادة خاضعة للرقابة  ، يف املواد اخلاضعة للرقابة غري قانونيةجتارة  ،للطرف

 حصة حمددة. 

 التنفيذ واإلنفاذ  )ب( 

نظرت جلنة التنفيذ واجتماع األطراف يف مسألة عدم االمتثال للضوابط املفروضة على التجارة مع غري   -47
ما نظرت جلنة التنفيذ يف مسألة احلاالت اليت جيوز فيها  . ك(36)يف عدد من احلاالت 4األطراف مبوجب املادة 

مبسائل التجارة   ذات الصلة  املقرراتمل  ت. وتش(37)4من املادة    8السماح ابلتجارة مع غري األطراف مبوجب الفقرة  
 ؛(38)اليت تسمح ابلتجارة مع غري األطراف 4ادة من امل 8املتعلقة ابلفقرة  تلكالصادرة عن اجتماع األطراف 

 
 . UNEP/OzL.Pro.31/INF/5انظر على سبيل املثال  (31)
 .4/5املقرر  (32)
 .8، الفقرة 4انظر املادة  (33)
 ألف.4انظر املادة  (34)
 ابء.4انظر املادة  (35)
؛ والتوصية 23/26واملقرر  46/6التوصية و ؛ 22/13واملقرر  45/7التوصية و ؛ 22/16واملقرر  45/5انظر التوصية  (36)

 .23/27واملقرر  47/9
 .47/7و 46/7انظر على سبيل املثال املقررين  (37)
، وكذلك توضيحات 24/2و 17/4و 17/3و 6/4و 5/3جيم و4/17ابء و4/17انظر على سبيل املثال املقررات  (38)

 .20/9و 15/3الواردة يف املقررين  ‘‘دولة غري طرف يف البوتوكول’’ملعىن 
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  ؛ (39) تجنب االسترياد غري املرغوب فيه للمنتجات واملعدات اليت تعتمد على املواد اخلاضعة للرقابةواملقررات املتعلقة ب
املتعلقة ابملواد اخلاضعة للرقابة املستخدمة   واملقررات  ؛(41)والشحن العابر  (40)املتعلقة مبناطق التجارة احلرة  واملقررات

 .(42)أخرى اليت ترفع أعالم دول مبا يف ذلك السفن  ،يف خدمات السفن

ألف  ُجيع املواد املدرجة يف املرفقاتتشمل  ،ابء4ترخيص مبوجب املادة  نظمُجيع األطراف  وأنشأت -48
 كيغايلمبوجب تعديل   (HFC)اهليدروفلورية  ترخيص ملركبات الكربون نظم إنشاءوجيري حاليا  . وابء وجيم وهاء

 التعديل حيز التنفيذ.فيها دخل  اليت ابلنسبة لألطراف
مبوجب البوتوكول أو  سواء ، االرتخيص اخلاصة هب نظمالبياانت بشأن ال يشرتط على األطراف تبادل و  -49

استجابة  لالهتمام الذي أبداه عدد من األطراف ويف سياق حتسني   غري أنهاجتماع األطراف.  مقرراتمبوجب 
الرتخيص يف   نظمقوانني و بتعمل األمانة على إدراج روابط  ،على موقعها على اإلنرتنت  تتيحهاالبياانت اليت 

 ليت ترغب يف إاتحة تلك املعلومات.ا ألطرافعلى اإلنرتنت ل على موقعها  الُقْطريةاملوجزات صفحات 

فيما يتعلق إبنشاء   ،على التوايل ،جلنة التنفيذ واجتماع األطراف توصيات واعتمدت مقرراتقدمت و  -50
جوانب مثل استعراض حالة إنشاء نظم الرتخيص )مثل التوصية  التوصيات واملقرراتنظم الرتخيص. وتغطي هذه 

مبا يف ذلك طلب خطط عمل  ،الرتخيص نظم( وحاالت عدم االمتثال لشرط إنشاء 24/17واملقرر  49/12
أخرى األطراف على مقررات  ث  . وحت (19/26واملقرر    39/39التوصية    مثلم )ا حكاالمتثال لألحالة  للعودة إىل  

  ( 35/ 18و 23/ 17و 16/32املقررات  مثلعلى حنو فعال ) إنفاذهاالرتخيص اخلاصة هبا و  نظمضمان تنفيذ 
 (. 22/19و 21/12و 20/14و   19/26)مثل املقررات  ابء4للمادة   ا  وفق يوضع هيكلهاوأن 

االمتثال تفاصيل أكثر حتديدا  عن حالة إىل العودة خطة عمل الطرف فيها تتضمن  ويف احلاالت اليت -51
د املعدات أو حظر استريا  ،15/36لحصص على النحو املنصوص عليه يف املقرر  لنظام الرتخيص )مثل إنشاء نظام  

ستنظر جلنة التنفيذ إىل أبعد من  ،( 27/11يف املقرر  ةددتلك احملاليت حتتوي على مواد مستنفدة لألوزون مثل 
التوصيتني  ،على سبيل املثال ،االلتزام اإلضايف )انظر ذاهلجمرد إنشاء نظام الرتخيص لتقييم امتثال الطرف املتضرر 

الرتخيص الفردية  نظممل تنظر جلنة التنفيذ واجتماع األطراف يف إنشاء وتشغيل    ،خبالف ذلك . و ( 62/3و  36/2
 مبزيد من التفصيل.

  تيسري الرتخيص ل نظماملعنية باألمانة ابحلفاظ على قائمة حمدثة جبهات التنسيق  9/8كلف املقرر قد  و  -52
حتديثها على  ري جياع لألطراف و هذه القائمة إىل األطراف قبل كل اجتم تُقدم. و تبادل املعلومات بني األطراف

األمانة والوكاالت املنفذة   إىلطُلب    ، هنفساملقرر  . ويف  على اإلنرتنت  موقع األمانةعلى    الُقْطرية  املوجزاتصفحات  
 صندوق املتعدد األطرافال  إىل وطُلب    ، اختاذ خطوات ملساعدة األطراف يف تصميم وتنفيذ نظم الرتخيص اخلاصة هبا

 نظمعند الطلب بشأن إنشاء وتنفيذ  لفرادى األطرافقدم األمانة املشورة . وتلذلك ناسبتقدمي التمويل امل
تجارة غري  تقوم األمانة بتجميع قائمة حباالت ال ،14/7من املقرر  7ستجابة للفقرة . واا الرتخيص اخلاصة هب

املعلومات   وتتاح هذهإىل كل اجتماع لألطراف.  وتقدميها  اليت أبلغت عنها األطراف منذ االجتماع السابق    القانونية
 . على اإلنرتنت على موقع األمانة أيضا  

 
 .27/8انظر على سبيل املثال املقرر  (39)
 .7، الفقرة 3/9انظر على سبيل املثال املقرر  (40)
 .9/34و 4/14املقرران  (41)
 .24/9و 23/11املقرران  (42)



UNEP/OzL.Pro.31/6 

15 

اليت تتلقى و  5 العاملة ابملادةلألطراف  ميكن ،مع اللجنة التنفيذية تبمهااليت مبوجب اتفاقات التمويل و  -53
ميكن أن  واليت  ،الرتخيص اخلاصة هبا أن تلتزم ابختاذ إجراءات حمددة يف هذا الصدد الدعم إلنشاء وتعزيز نظم

اليت تضطلع هبا تنفيذ أنشطة الناول رصد ويُت. املنصوص عليه يف االتفاقاتعلى النحو للرصد والتحقق  ختضع
  بشيء من التفصيل يف الوثيقة  ا والتحقق منهااألطراف مبوجب اتفاقات التمويل اخلاصة هب

UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3   لالجتماع   صندوق املتعدد األطرافويف وثيقة املعلومات األساسية املقدمة من أمانة ال
بياانت السنوي الذي يتضمن  تقرير  ال  يشتمل  ،لى سبيل املثال. وعاحلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية

الرتخيص واحلصص. وعالوة    نظمحالة  املتعدد األطراف على  أمانة الصندوق    إىل األطراف    وتقدمهالبانمج القطري  
اخلاصة ابلتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية   الشرائحفإن املوافقة على متويل طلبات  ،على ذلك

. التدرجييأتكيد وجود نظام ترخيص قادر على ضمان امتثال البلد جلدول التخلص  على  مشروطة    (HCFC)فلورية  
املواد من صادرات الواردات و لالتشريعات والسياسات واإلجراءات املتعلقة اب استعراضأنشطة التحقق  تتضمنو 

مقارنة الرخص الصادرة والواردات الفعلية و   ؛الرتخيص واحلصص  نظمتوفري معلومات مفصلة عن  و   ؛اخلاضعة للرقابة
أُعدت  كدت تقارير التقييم اليت . وأوحتديد جمال للتحسني يف التنفيذ ؛ الرموز اجلمركية واستعراض ؛ لكل مستورد

التجارة واحلد من  رقابةالرتخيص واحلصص اليت تعمل بشكل جيد يف  نظمعلى فعالية  ا  وتكرار  ا  للصندوق مرار 
 .(43)وابلتايل حتقيق االمتثال لتدابري الرقابة ،تجارة غري القانونيةال

يتعني أن  أي إجراءات إنفاذ حمددة  مونرتايل ال يفرض بروتوكول ،ب إنشاء نظام الرتخيصإىل جانو  -54
تقدم  ،مسؤولية كل طرف. ومع ذلك مننظام الرتخيص  إنفاذ فيكونتتخذها األطراف يف تنفيذها للبوتوكول. 

على أساس   ألطراف حمليا  أن تتخذها اتوصيات بشأن اإلجراءات اليت ميكن  (44)األطراف اتاجتماع مقررات
تجارة غري  اليت توصي ابختاذ إجراءات لتعزيز نظم الرتخيص ومنع ال قرراتالبوتوكول. ومن بينها امل نفاذطوعي إل
  واملقررات ؛(45) اخلاضعة للرقابةوالرموز املنسقة لتيسري حتديد املواد  ابلتوسيماملتعلقة  املقرراتمبا يف ذلك  ،القانونية

  املقررات و  ؛(46)تجارة غري القانونيةلللتصدي لاألطراف يف حماولة  ميكن أن تتخذهااليت توصي إبجراءات معينة 
 ،يف اآلونة األخرية ،لى سبيل املثال. وعاإلبالغ عن معلومات معينة على أساس طوعي األطرافاليت تطلب من 

  ، صادراهتا ووارداهتا  مقاصدصدرة وشجع األطراف املستوردة على حتديد مصادر و األطراف امل  30/12  حث املقرر
 على التوايل.

 تقدمي تقرير إىلإىل  ،14/7من املقرر  7يف الفقرة  ،دعيت األطراف تبادل املعلومات تيسريمن أجل و  -55
ال ينبغي  إىل أنه    املقرر   وأشار .  املثبتة متاما    ملواد املستنفدة لألوزوناب  تجارة غري القانونية حاالت العن  أمانة األوزون  

هذه الطرف  يطرحطرف بشرط أال الاستهالك  منكجزء   غري قانونيةبطريقة  املتاجر هبااحتساب الكميات 
أن  من األطراف و ترد  تجارة غري القانونيةاألمانة أن جتمع أي معلومات عن الوطلب إىل الكميات يف سوقه 

 من خالليف شكل مذكرة معلومات لكل اجتماع لألطراف و  تقوم بهوهو ما  ،افعلى ُجيع األطر  اتعممه
 املعلومات املتاحة على موقعها على شبكة اإلنرتنت. 

 
ووثيقة املعلومات  UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3من الوثيقة  5-ب-مزيد من املعلومات، انظر القسم اثلثا  الطالع على ل (43)

 .فتوح العضويةاملواألربعني للفريق العامل  احلادياألساسية املقدمة لالجتماع 
 . UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3جيم من الوثيقة -يرد وصف هلذه املقررات يف الفرع اثنيا   (44)
 .3، الفقرة 14/7انظر على سبيل املثال املقرر  (45)
 .19/12انظر على سبيل املثال املقرر  (46)
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املتعلق ابالختالفات بني البياانت املبلغ عنها بشأن الواردات   ،24/12أشار املقرر    ، ابإلضافة إىل ذلكو  -56
ية املوافقة املسبقة عن علم غري الرمسية اليت أُنشئت حتت رعاية برانمج  إىل آلوالبياانت املبلغ عنها بشأن الصادرات،  

ودعا   ،لدعم إنفاذ نظم ترخيص املواد املستنفدة لألوزون التابع لبانمج األمم املتحدة للبيئة ملساعدة يف االمتثالا
ويرد  املواد اخلاضعة للرقابة.  لتحسني جودة املعلومات عن وارداهتا احملتملة من هاألطراف إىل النظر يف املشاركة في

االمتثال يف املرفق الثاين لوثيقة املعلومات األساسية اليت  على مساعدة وصف هلذه األداة واألدوات األخرى لل
 أتيحت لألطراف يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية. 

 اإلبالغ عن البياانت  -  2

 طاراإل أ()

نتاج املتعلقة إبيتعني على األطراف اإلبالغ عن البياانت اإلحصائية    ،7من املادة    2و  1الفقرتني  مبوجب   -57
فر  اتو ت حيث ال أو عن أفضل تقديرات ممكنة هلذه البياانت  ، هامن صادراتالواردات و الكل مادة خاضعة للرقابة و 

  أن تقدم املادة نفس من  3الفقرة  ضي وتقت. حمددة حمددة وضمن أطر زمنية يةلفرتات أساس ،البياانت الفعلية
 جرى تدمريهاوالكميات اليت  ،أوليةمواد كوالكميات املستخدمة   ،األطراف بياانت إحصائية سنوية عن اإلنتاج

لكل مادة خاضعة   ، على التوايل ،وغري األطراف وإىل األطرافلتكنولوجيات املعتمدة والواردات والصادرات من  اب
  ، ما قبل الشحنومعاجلات بياانت عن كميات بروميد امليثيل املستخدمة يف احلجر تقدمي  أيضا   يتعنيللرقابة. و 

اجملموعة األوىل  مواد و  ؛املعاد تدويرها ألفوكذلك بياانت عن واردات وصادرات مواد اجملموعة الثانية من املرفق 
 .مصنعموعة الثانية من املرفق واو لكل وانبعااثت مواد اجمل ؛جيممن املرفق 

األطراف اليت تتناول  اتعدد قليل من مقررات اجتماعبشأن اإلبالغ يف  إضافيةمتطلبات رد تو  -58
وما بعده )املقرر   1996اهلالوانت لعام  غرياالستخدامات الضرورية للمواد اخلاضعة للرقابة الرتشيحات ألغراض 

 املعاجلةليلية )انظر املرفق الثاين بتقرير االجتماع السادس لألطراف( وعوامل ( واالستخدامات املختبية والتح6/9
 (. 21/3و  17/6و 15/7و 10/14)املقررات 

من   3الرتخيص اخلاصة هبا مبوجب الفقرة  نظماألمانة عن إنشاء  إبالغ ا  األطراف أيض إىليُطلب و  -59
ألنشطتها   ا  موجز تقدم أن ألطراف على اواليت تنص على أنه ينبغي  ،من البوتوكول 9ومبوجب املادة ابء 4 املادة

 كل سنتني فيما يتعلق ابلبحث والتطوير وتبادل املعلومات.

  ،يف حالة امتثال األطراف ألحكام اإلبالغ عن البياانتكل عام نظر جلنة التنفيذ واجتماع األطراف  وت -60
حالة  األطراف يف بعض أن  خلصت إىل ت االمتثال و مستوايإىل فيها  أشارت مقرراتمما أسفر عن توصيات و 

 .(47)عدم االمتثال لتلك األحكام

اإلبالغ الطوعي من اليت تنص على  مقرراتلل ا  موجز  UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3تعرض الوثيقة و  -61
ملواد اخلاضعة اب  تجارة غري القانونيةمبا يف ذلك تلك املتعلقة ابلتجارة ومنع ال  ،سائلعدد من امل  عناألطراف  جانب  
 .أعاله املوضحعلى النحو للرقابة 

من   ا  اليت تتلقى دعم 5 العاملة ابملادةتقدم األطراف  ،7ابإلضافة إىل اإلبالغ عن بياانت املادة و  -62
املعلومات املقدمة  ُتستخدم. و ي إىل أمانة الصندوقبياانت سنوية عن البانمج القطر  صندوق املتعدد األطرافال

ما هو موضح يف الوثيقة  . وكاملعمول هبالتأكيد امتثاهلا اللتزاماهتا القانونية مبوجب اتفاقات التمويل 
 

 الصادر مؤخرا . 30/13انظر املقرر  (47)
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UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3،  وختضع   ، 7حتتوي بياانت البانمج القطري على تفاصيل أكثر من بياانت املادة
اإلبالغ والرصد والتحقق يف إطار   عنرد مزيد من التفاصيل ي. و للتحقق على النحو املنصوص عليه يف االتفاقات

العامل املفتوح يف وثيقة املعلومات األساسية املتاحة لالجتماع احلادي واألربعني للفريق    صندوق املتعدد األطرافال
 ية. العضو 

 التنفيذ واإلنفاذ  )ب( 

كتلك املنصوص عليها يف    ،إلبالغ عن البياانتاملتعلقة ابألحكام لمن الواضح أن امتثال األطراف  -63
ادة  . وع(48)نتظمة الجتماع األطرافموضوعات املقررات امل  أحديقع ضمن اختصاص جلنة التنفيذ وهو    ،7 املادة

عن  لألحكام املتعلقة ابإلبالغ يف حالة عدم امتثال  مشرية إىل أهنا  ،هنج تسمية األطراف املعنية قرراتما تتخذ امل
على العمل عن كثب مع الوكاالت املنفذة ذات الصلة من أجل اإلبالغ عن   ،عند االقتضاء  ، حثهاو  ؛البياانت

العديد من . ويف جلنة التنفيذ استعراض الوضع يف اجتماعها املقبل إىلطلب تو  ؛ بياانهتا على سبيل االستعجال
 إىلطلب اجتماع األطراف  ،عدم االمتثال لألحكام املتعلقة ابإلبالغ عن بياانت خط األساسرتبطة باملقررات امل

 األمانة تقدمي املساعدة إىل األطراف املعنية يف حساب تقديرات بياانهتا. 

عن املعلومات مبوجب  لألحكام املتعلقة ابإلبالغ يرتبط االمتثال  ، 5ابلنسبة لألطراف العاملة ابملادة و  -64
جيب على الطرف تقدمي تقرير عن  ،ابلتمويل: من أجل التأهل لشرحية التمويل التالية صندوق املتعدد األطرافال

 التمويل.  تعليقإثبات أن األهداف قد حتققت إىل  وميكن أن يؤدي عدم القدرة على  أنه حيقق أهدافه.    يثبتتنفيذه  

 غري القانوين اإلنتاج  -  3

 طاراإل أ()

تقدم   الاجتماع األطراف  مقرراتبروتوكول مونرتايل و  فإن  ، تجارة غري القانونيةالكما هو احلال مع  -65
  ايء 2إىل  ألف2و 2ذكر اإلنتاج يف سياق تدابري الرقابة احملددة يف املواد . ويغري القانوين لإلنتاج  رمسيا   تعريفا  
تتجاوز احلدود املقررة بكميات  للرقابة  من إنتاج مادة خاضعة    يتألف. وهذا يعين أن اإلنتاج غري القانوين  5 واملادة
دون منح إعفاء   ، التدرجيي أو التخلص التدرجيي أو إنتاج مادة سبق أن مت التخلص منها تدرجييا   التخفيضأثناء 

ميكن أن يشمل اإلنتاج غري القانوين أي إنتاج  ،إلضافة إىل ذلك. وابحمدد حرجأو  ضروري استخدام ألغراض 
 غري قانوين.  ،التشريع احمللي للطرف مبوجب ،يعتب

إىل   ا  معني ال يؤدي تلقائي لعام مادة ما  من املسموح به اإلنتاج اإلنتاج الذي يتجاوز مستوى  ري أنغ -66
فيها االستهالك أو   يؤدي على ثالثة سيناريوهات لن  22/20و  17/ 18نص املقرران . ويعدم االمتثال مسألة

إلبالغ عن مثل  ااألطراف  حىت وإن كان على ،ىل متابعة مبوجب إجراء عدم االمتثالإاإلنتاج الزائد املبلغ عنه 
تضمن . وتإىل جلنة التنفيذ للعلم فقط  عنهاتفظ األمانة بسجل لتلك احلاالت وتقدم تقارير . وحتهذه احلاالت

 معني:  عاماالستهالك أو اإلنتاج يف ملستوايت  جتاوز الطرفالسيناريوهات الثالثة 

 ؛ مقبل عاملتدمري يف من أجل اللتدمري احمللي أو التصدير  )أ( 

 ؛ عام مقبليف  الغرضهلذا لالستخدام  تصديرللأو  أوليةمواد احمللي كالستخدام ل )ب(

 . عام مقبلتلبية االحتياجات احمللية األساسية للبلدان النامية يف من أجل للتصدير  )ج( 

 
عن خط املتعلقني ابإلبالغ  23/25و 15/16املتعلق ابإلبالغ السنوي، واملقررين  30/13انظر على سبيل املثال املقرر  (48)

 األساس.
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 التنفيذ واإلنفاذ  )ب( 

حالة   يؤدي إىل الذي  غري القانوينيف اإلنتاج  ،مبوجب إجراء عدم االمتثال ،جيوز أن تنظر جلنة التنفيذ -67
يف إجراء عدم   القائمة املبينةالثالثة    العوامل الدافعةأحد    تفعيلعدم امتثال لتدابري الرقابة مبوجب البوتوكول إذا مت 

اجتماع أدانه. وأدى نظر اللجنة يف عدد من هذه احلاالت إىل اعتماد    78يف الفقرة    املوضحعلى النحو    ،االمتثال
تنفيذ ختص المسألة    غري القانويناإلنتاج    ملراقبةي تدابري على املستوى الوطين  أيعد  . و قررات ذات صلةاألطراف مل

 .فقط  نفاذ على املستوى الوطيناإلو 

تتناول مقررات اجتماع األطراف املتعلقة ابإلنتاج املواضيع التالية: عدم االمتثال حلدود اإلنتاج )مثل  و  -68
صياغة مبادئ توجيهية لتمويل التخلص و (؛ 15/ 26و 25/2و  13/21و  19/21و  17/ 13و  8/25املقررات 

من جانب األطراف  مركبات الكربون الكلوروفلورية إنتاج  فضوخ ؛( 10/17التدرجيي يف قطاع اإلنتاج )املقرر 
من خالل أتكيدات مكتوبة  5 العاملة ابملادةلتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف  5غري العاملة ابملادة 

  17/12ان  ومطالبة جلنة التنفيذ ابستعراض تنفيذ األطراف لتلك التأكيدات )املقرر   ،5األطراف العاملة ابملادة  من  
  ؛ (19/21و   18/25)املقرران    5لألطراف العاملة ابملادة  عدم االمتثال فيما يتعلق بنقل حقوق إنتاج  و (؛  19/28و

 اجلرعات املقننة(.ذات  بشأن أجهزة االستنشاق    26/2املقرر    ،واإلنتاج لالستخدامات الضرورية )على سبيل املثال
اليت تلقت مساعدة  5 العاملة ابملادةاألطراف  إىليُطلب  ،األطرافصندوق املتعدد مبوجب اتفاقات الو  -69

.  الُقْطريةملواد اخلاضعة للرقابة كجزء من بياانت براجمها من امن الصندوق اإلبالغ عن البياانت املتعلقة إبنتاجها 
يستمر بعد  كن أنميالستخدامات املعفاة غراض املا إذا كان اإلنتاج أل ا  تلف التحقق يف قطاع اإلنتاج وفقوخي

يتم فحص    ،اإلنتاج بعد التخلص التدرجييفيها  يستمر    يف احلاالت اليت قد   ،لى سبيل املثال. وعالتخلص التدرجيي
اإلنتاج بعد فيها ال يستمر  يف احلاالت اليت. و لسجالت اجلمركيةومقارنتها ابملنتجني اخلاصة ابتصدير السجالت 

 اليت توضحمبا يف ذلك من خالل األدلة الفوتوغرافية    ،اإلنتاج  مصانعغالق  يتم توثيق عمليات إ  ،التخلص التدرجيي
. وليس بعد ذلك ،الرصد واإلبالغ حىت هناية املشروع فقط  اتعملي جُترى . و املعدات الرئيسية ه مت تفكيكأن
إىل احلاجة إىل اختاذ خطوات إضافية لضمان عدم   صندوق املتعدد األطرافلل أُعدتشارت التقييمات اليت وأ

مركبات الكربون اليت مل يتم تفكيكها ولكن مت حتويلها إىل إنتاج مركبات الكربون الكلوروفلورية عودة مصانع 
  ات وحددت استخدام احلصص للمنتجني كتدبري سياس  ،مركبات الكربون الكلوروفلوريةإىل إنتاج  اهليدروكلورية فلورية  

 .(49)مهم

 البوليوالت -  4

 طاراإل أ()

 ،الجتماع األطراف مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف البوليوالت سابقة اخللط   22/9تناول املقرر   -70
الحظ املقرر ببساطة  و خالل االجتماع الثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية.  سألةبعد مناقشات بشأن هذه امل

هذه املسألة يف مقررها   صندوق املتعدد األطرافمع التقدير الطريقة التعاونية اليت عاجلت هبا اللجنة التنفيذية لل
  5من املادة  1مبوجب الفقرة  على إطار للتكاليف اإلضافية املؤهلة لألطراف العاملة  املوافقة من خالل  ،61/47

 سألةوأكد أن هذه امل ،يف انتقاهلا من استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف البوليوالت سابقة اخللط 
 قد عوجلت مبا يرضي األطراف.

 
 .5-ابء-، الفرع اثلثا  UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3انظر  (49)
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مركب الكربون اهليدروكلوري الصادر عن اللجنة التنفيذية أن التخلص التدرجيي من    61/47قرر  املأكد  و  -71
على    حساهباومت    ا ، أو تصنيعها حمليو/  واليت مت استريادها  البوليوالت سابقة اخللط   نظميف    ب املوجود141-وري فل

  ونص على توفري لمبادئ التوجيهية القائمة. ل ا  مؤهلة للحصول على املساعدة وفق ،7استهالك مبوجب املادة أهنا 
  ، يف البوليوالت سابقة اخللط   ب املوجود141-وري فلوري مركب الكربون اهليدروكلالتمويل هلذه األطراف السترياد  

من خالل توفري خطة قطاعية للتخلص التدرجيي الكامل   ، 7يتم حساهبا على أهنا استهالك مبوجب املادة    واليت ال 
لتزام ورهنا  اب  ،املستوردة سابقة اخللط   البوليوالت  نظمب يف  141-من استخدام مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

يف   ب141-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري أو استخدام و/ بوضع لوائح أو سياسات حتظر استرياد البلدن م
  نظم صنع شركات مؤهلة تُ واليت لديها  5ملادة اب سيتم تزويد األطراف العاملة و سابقة اخللط. البوليوالت  نظم

على أساس استهالك    يتم حساهبا مبساعدة    ب141-فلوري   ركب الكربون اهليدروكلوري مب  سابقة اخللط   تالبوليوال
ركب الكربون على أساس أن االستهالك الكامل مل ،باع حمليا  امل ب141-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

 خصم من نقطة البداية. سيُ   البوليوالت سابقة اخللط من جانب املؤسسات اليت تصنع    ب141-اهليدروكلوري فلوري 

 نفاذ التنفيذ واإل )ب( 

وختتلف  ،إن معاملة البوليوالت غري منصوص عليها يف بروتوكول مونرتايل أو مقررات اجتماع األطراف -72
بياانت   صندوق املتعدد األطرافللاألطراف    تبلغهاتتضمن البياانت اليت    وميكن أناملعاملة حسب التشريع الوطين.  

 عن البوليوالت.

واملضمنة يف مرفق هذه الوثيقة إجراءين   صندوق املتعدد األطرافتتضمن املالحظات اليت قدمتها أمانة ال و  -73
اليت تقدم يف البوليوالت سابقة اخللط )األطراف  املوجودةمقرتحني فيما يتعلق بتصدير املواد املستنفدة لألوزون 

  ؛ تلك الصادرات ومقاصدلإلبالغ عن الصادرات  صندوق املتعدد األطرافاليت تلقت مساعدة من الو  طلبات
بلغ عنها يف تقريرها عن بياانت البانمج القطري(

ُ
ولكن تتعلق  ،ومطالبة أمانة الصندوق بتلخيص الصادرات امل

 .فقط  5أبطراف املادة هذه 

 آلية االمتثال  -  دال

يف ورقة    ،2019نوفمب  /تشرين الثاين  2املقرر عقده يف    ، سينظر االجتماع الثالث والستون للجنة التنفيذ -74
من تقرير االجتماع الثاين والستني   49ما هو مسجل يف الفقرة . وكألمانة استجابة لطلب اللجنةمناقشة أعدهتا ا
من شأهنا أن تساعد اللجنة  ’’ األمانة إعداد وثيقة  إىل طُلب  ، (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/62/4)للجنة التنفيذ 

وحتديد الثغرات احملتملة يف إجراءات عدم االمتثال ني،  غري القانونيواالجتار  على التفكري يف كيفية التعامل مع اإلنتاج  
كي تنظر فيها اللجنة يف اجتماعها الثالث  ل ، لتحسنياملتعلقة ابواألفكار واالقرتاحات واألدوات والتحدايت 

 ‘‘ والستني.

مبا يف ذلك الوسائل اليت  ،مفصال  آللية االمتثال ا  وصف UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3وثيقة قدمت الو  -75
  كما قدمت .  فيها اللجنة حىت اآلن نظرتاليت  سائلألنواع امل جلنة التنفيذ وحتليال   إىل انتباهاملسائل  نقلميكن هبا 

ليت اعتمدها اجتماع األطراف. ويرد موجز نواع التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة واملقررات ذات الصلة اا  ألوصف
 للنقاط الرئيسية أدانه.

سمح بوضع إجراءات وآليات مؤسسية  ت من بروتوكول مونرتايل، اليت  8املادة  يأساس آلية االمتثال هو  -76
مد إجراء عدم االمتثال عتُ قد ا. و ثبت عدم امتثاهلايمناسبة لتحديد عدم االمتثال للبوتوكول ومعاملة األطراف اليت  

مبوجب   1992دائم يف عام وبشكل الصادر عن اجتماع األطراف،  2/5على أساس مؤقت مبوجب املقرر 
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الجتماع العاشر لألطراف  ا واملرفق الثاين لتقرير 10/10مبوجب املقرر  1998، ومت تعديله يف عام 5/ 4 املقرر
(UNEP/OzL.Pro.10/9) .إجراء عدم االمتثال، أنشأ اجتماع األطراف جلنة التنفيذ وحدد واليتها،   ويف إطار
 .تعلقة ابالمتثالاملسائل املنظرها يف اخلاصة باللجنة والعملية  إىل انتباهاملسائل  نقلوالوسائل اليت ميكن هبا 

نتخبون ملدة عامني على أساس التوزيع اجلغرايف العادل،  أعضاء يُ   10من    اليت تتكون جتتمع جلنة التنفيذ،  و  -77
من إجراء عدم  7شمل وظائف اللجنة، احملددة يف الفقرة . وتمرتني يف السنة للنظر يف املسائل املتعلقة ابالمتثال

عدم االمتثال، وطلب مزيد من املعلومات عند االقتضاء، وحتديد  حتمال اب االمتثال، النظر يف التقارير املتعلقة
وز  . وجيواألسباب احملتملة حلاالت عدم االمتثال الفردية، وتقدمي التوصيات املناسبة إىل اجتماع األطراف الوقائع

عن تبادل املعلومات للجنة أن تقوم جبمع املعلومات يف إقليم الطرف بدعوة من الطرف املعين، كما أهنا مسؤولة 
من اإلجراء أن تنظر اللجنة يف املعلومات احملالة    8ضي الفقرة  تق. وتصندوق املتعدد األطرافمع اللجنة التنفيذية لل

 حل ودي للمسائل على أساس احرتام أحكام بروتوكول مونرتايل.  أتمني التوصل إىلإليها هبدف 

 ميكن عرض املسائل على جلنة التنفيذ بثالث طرق:و  -78

من جانب األطراف اليت لديها حتفظات بشأن تنفيذ طرف آخر اللتزاماته مبوجب بروتوكول   )أ( 
 من إجراء عدم االمتثال؛ 2و 1لعملية املنصوص عليها يف الفقرتني وفقا  لمونرتايل، 

إىل جلنة التنفيذ واجتماع األطراف املقدم ، أثناء إعداد تقريرها إذا أصبحت من جانب األمانة  )ب(
حتمال  على علم اب(،  9و  7)ج( من البوتوكول، فيما يتعلق ابلبياانت املبلغ عنها مبوجب املادتني    12)وفقا  للمادة  

من إجراء عدم  3لعملية املنصوص عليها يف الفقرة وفقا  لعدم امتثال أي طرف اللتزاماته مبوجب البوتوكول، 
 االمتثال؛

كامل اللتزاماته  بشكل  ص إىل أنه غري قادر على االمتثال جانب الطرف نفسه، حيث خيلُ  من )ج( 
من إجراء  4عملية املنصوص عليها يف الفقرة وفقا  للكتايب إىل األمانة، تقرير  مبوجب البوتوكول، عن طريق تقدمي 

 عدم االمتثال.

  وتكون حالتها إلجراءات  ة ألطراف اخلاضعحالة ايف الواجبة  اتباع العمليةيكفل إجراء عدم االمتثال و  -79
تناول مسألة سرية املعلومات يف تُ . و من اإلجراء 11و 10يف الفقرتني  املوضحاللجنة، على النحو معروضة أمام 

 من اإلجراء. 16و 15الفقرتني 

 قد يرغب  تقدم اللجنة توصيات بشأن املسائل املعروضة عليها، مبا يف ذلك توصيات بشأن املقررات اليت و  -80
واحدا  أو أكثر من التدابري اإلرشادية  تدبريا  يعتمد اجتماع األطراف  وميكن أناجتماع األطراف يف اعتمادها. 

، مبا يف ذلك ضمان املساعدة (UNEP/OzL.Pro.4/15)احملددة يف املرفق اخلامس لتقرير االجتماع الرابع لألطراف 
(؛ لفساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا واملساعدة املالية )التدبري أامتثال األطراف من خالل امل تيسرياملناسبة ل

 ددة مبوجب البوتوكول )التدبري جيم(.احملمتيازات االقوق و احل(؛ وتعليق ءإصدار حتذيرات )التدبري ابو 
اليت نظرت  سائلحتليال  ألنواع امل UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3هاء من الوثيقة -اثنيا   فرع ال ويعرض -81
جلنة التنفيذ، مبا يف ذلك عدم االمتثال ملتطلبات اإلبالغ عن البياانت وتدابري الرقابة، واالمتثال للحظر  فيها
،  5 الرتخيص، وتصنيف األطراف على أهنا عاملة أو غري عاملة ابملادة  نظمالتجارة مع غري األطراف، وإنشاء   على

واو   - اثنيا    فرعال  يوضح. و بشأهناهج املعتمدة  جرائية والرمسية، إىل جانب النُ فضال  عن جمموعة من املسائل التقنية واإل
 قرراتاملتعلقة ابالمتثال. وتشمل هذه امل سائلامل بشأنهج اليت اعتمدها اجتماع األطراف من تلك الوثيقة النُ 
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املتعلقة ابإلبالغ عن البياانت   قرراتواملاملتعلقة ابلتجارة )على النحو املبني أعاله(،    قرراتاملتعلقة بتدابري الرقابة، وامل
املتعلقة   قرراتحالة امل. ويف  ضمن غريهااملتعلقة ابلرتتيبات املؤسسية آلليات االمتثال،    قررات، وامل7مبوجب املادة  

تسجل عادة  و ، ني ألف وابءاإلرشادي ينالتدبري  إىل قرراتغالبية هذه امل استندتبعدم االمتثال لتدابري الرقابة، 
مل يتم اللجوء و ط عمل مفصلة للعودة إىل االمتثال وحتث على التعاون مع الوكاالت املنفذة، عند االقتضاء. خط

 .(50)إىل التدبري جيم، بشأن تعليق احلقوق واالمتيازات، إال يف حالة واحدة

  خبالف، تجارة غري القانونيةفردية من الالاالت احلال تنظر جلنة التنفيذ، وابلتايل اجتماع األطراف، يف و  -82
عن تنفيذ وإنفاذ نظام الرتخيص اخلاص به ومراقبة التجارة   ل طرف مسؤوال  كيكون  . و التجارة مع غري األطراف

الرتخيص اليت حتدد اإلجراءات  نظمت بشأن ة. ومع ذلك، اعتمدت اللجنة واجتماع األطراف توصياغري القانوني
إىل عدم االمتثال   املؤديةتناول حاالت اإلنتاج الزائد  تُ . و اليت قد ترغب األطراف يف اختاذها، مثل تبادل املعلومات

عدم االمتثال ملتطلبات نقل واحدة من حاالت لتدابري الرقابة مبوجب إجراء عدم االمتثال، كما حدث يف حالة 
 ني األطراف.اإلنتاج ب

 
  

 
 . (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3للوثيقة  6)املوضحة يف احلاشية  8، الفقرة 7/18انظر املقرر  (50)
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 (1) املرفق
لالجتماع الثالث والثمانني   صندوق املتعدد األطرافمقتطف من وثيقة االجتماع اليت أعدهتا أمانة ال

الرتخيص إنفاذ لرصد واإلبالغ والتحقق و اجلارية لنظم ال علىعامة  نظرة’’ بعنوانللجنة التنفيذية، 
 ‘‘(2)واحلصص

 موجز

من أجل تيسري املراجعة، يرد موجزا ملالحظات األمانة اليت ترغب اللجنة التنفيذية النظر فيها، وذلك من  -1
 أجل:

 استمرار وحدات إدارة املشروعات يف ُجيع املشروعات املتعددة السنواتضمان 

السنوات متزامنني لضمان استمرارية وحدات إدارة  متعددي ضمان وجود تداخل بني اتفاقني  )أ( 
على احلاجة إىل وجود   املشروعات يف ُجيع االتفاقات املتعددة السنوات، بينما جيرى التأكيد

 وإبالغ منفصل لالتفاقات املتعددة السنوات؛حماسبة مالية  
ألف يف منوذج مشروع االتفاق ليشمل طلبا أبن البلد والوكالة املنفذة تنص  -5تعديل التذييل   ()ب

على دور الوحدة الوطنية لألوزون ووحدة إدارة املشروع، حسب احلاجة، يف الرصد واإلبالغ بعد  
 ؛ املشروع انتهاء

 االجتار غري املشروع 

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

توضيح أن شرط اجلزاء املنصوص عليه يف االتفاق مع البلد املعىن لن يطبق على تلك احلاالت  )د(
يبلغ عن استيالء على اجتار غري مشروع يف املواد اخلاضعة للرقابة   5حيث بلد من بلدان املادة 

 ؛ مت تناوهلا يف ما بعد طبقا للتشريع احمللى )مثل، صودرت ودمرت و/أو صدرت( اليت

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

 مناطق التجارة احلرة

تتلقى متويال للدعم املؤسسي أن تبلغ عن حركة املواد اخلاضعة    اليت  5يطلب من ُجيع بلدان املادة   )و( 
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

وتوقعات االمتثال قسما بشأن   ي القطر  البانمجة بياانت يطلب من األمانة أن تدرج يف وثيق )ز( 
 ؛حركة املواد اخلاضعة للرقابة املبلغ عنها من خالل مناطق التجارة احلرة

 
 .مل جير حترير هذا املرفق رمسيا   (1)
(2)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38 ،    اليت قدمتها دمت هذه الوثيقة كمرفق لوثيقة املعلومات األساسية  (. قُ 75إىل    67)الفقرات

 طراف إىل االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف.تعدد األاملأمانة الصندوق 
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 تصدير املواد املستنفدة لألوزون املوجودة يف البوليوالت سابقة اخللط 

تتلقى مساعدة من الصندوق املتعدد األطراف أن املنتجات  اليت 5يطلب من ُجيع بلدان املادة  )ح( 
أن   بوليوالت سابقة اخللط من أجل التصديرالأو الصادرات من املواد اخلاضعة للرقابة خللطها يف  
مت تصدير البوليوالت سابقة اخللط إليها،   اليتتبلغ عن هذه الصادرات وحتديد البلد أو البلدان 

 ؛ حتتوى عليها اليتألوزون وكميات املواد املستنفدة ل

وتوقعات االمتثال قسما يوجز   القطري يطلب من األمانة أن تدرج يف وثيقة بياانت البانمج  )ط(
 ؛الصادرات املبلغ عنها من املواد املستنفدة لألوزون يف البوليوالت سابقة اخللط 

 استمرار الرصد واإلبالغ عن اإلنتاج عمال ابتفاقات عدم اإلنتاج

من حكومات األرجنتني وُجهورية كوراي الشعبية الدميوقراطية واهلند واملكسيك وفنزويال   يطلب )ي(
ورصد إلنتاج املواد  سنوي لتمويل حتقق  )اجلمهورية البوليفارية( أن تضمن طلبا  

سواء عند تقدمي املرحلة التالية من خطط  اهليدروكلوروفلوروكربونية حىت يتم إزالة هذا اإلنتاج متاما  
نبعااثت املنتجات اإزالة املواد اهليدروكلوروفلوروكربونية أو عند تقدمي مشروع للرقابة على إدارة 

 ؛ أوال   ، أيهما أيت23-بواسطة اهليدروفلوروكربون

 توضيح بشأن اإلبالغ املتواصل مبوجب قطاع اإلنتاج

ج املواد املستنفدة للدعم املؤسسي إلزالة إنتا  تلقت متويال   اليت 5ُجيع بلدان املادة  يطلب من )ك( 
لألوزون من أجل استخدامات خاضعة للرقابة أن تواصل رصد امتثاهلا لألهداف احملددة يف 

أمثلة حيث مل يلىب بلد هذه  ي نتهاء املشروع، وتبلغ األمانة أب ااالتفاق مع اللجنة التنفيذية بعد 
 ؛ األهداف أو وجدت حاالت إنتاج غري مشروع 

ر اللجنة التنفيذية بتلك احلاالت حبيث تقرر ما إذا كان من املالئم اختاذ  يطلب من األمانة أن ختط )ل(
 ؛تدابري أو إجراءات

 تغيريات يف منوذج االتفاقات مبوجب قطاع اإلنتاج

 :القيام ابلتغيريات التالية يف منوذج اتفاقات قطاع اإلنتاج يف املستقبل )م( 

توضيح أن الوكالة الرئيسة مسؤولة عن مساعدة البلد يف حاالت عدم امتثال ممكنة، إذا  ‘1’ 
 ؛ نتهاء املشروعاطلب البلد ذلك، حىت بعد 

نتهاء املشروع،  اأن البلد سيواصل رصد امتثاله لألهداف املنصوص عليها يف االتفاق بعد   ‘2’ 
 ؛ االت إلنتاج غري مشروعأمثلة ال تلىب تلك األهداف أو وجدت ح أبي ويبلغ األمانة 

توضيح أن يف السنوات بعد االنتهاء من املشروع، إذا مل يلىب البلد هدف اإلزالة النهائي   ‘3’ 
إلزالة املواد اخلاضعة للرقابة مبوجب االتفاق، يعيد البلد التمويل املرتبط ابجلزاء املنصوص 

 ؛ وكالة الرئيسةعليه يف ذلك االتفاق إىل الصندوق املتعدد األطراف من خالل ال
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 التحقق مبوجب االتفاقات املتعددة األطراف

  اليت دعوة الوكاالت الثنائية واملنفذة إىل تضمني معلومات عن ُجيع املواد اخلاضعة للرقابة  ‘4’ 
وجدت خالل املرحلة العادية للتحقق، بغض النظر عن ما إذا كانت املواد اخلاضعة للرقابة  

 ؛يغطيها االتفاق الذي جيرى بشأنه التحقق

أن تطلب من األمانة أن تقدم حتليال إىل االجتماع اخلامس والثمانني عن اجلدوى  ‘5’ 
ل املواد اخلاضعة  ضافية للتوسع يف اختصاصات عمليات التحقق لتشموالتكاليف اإل

 . أزيلت يف السابق اليتللرقابة 

 املستدامآليات إضافية جديدة لضمان االمتثال 

  67املوجز يف الفقرة  احلايل إىل املالحظات بشأن الرصد واإلبالغ والتحقق واإلطار الناظم  ابإلضافة  -2
ق املتعدد األطراف: الرصد ابلصندو  حىت اليوم مل تستخدم عمال   إضافيةأعاله، نظرت األمانة يف ثالث آليات 

وأخذ العينات العشوائي من املنتجات أو املعدات ورصد املواد األولية املطلوبة الستخدام أو إنتاج مواد   اجلوي 
 . خاضعة للرقابة

 اجلويالرصد 

تضطلع هبذا  اليتإن اكتشاف اإلنتاج غري املشروع من املواد اخلاضعة للرقابة هو حتد نظرا ألن الكياانت  -3
لتخفى أنشطتها. وال يتوفر ملرافق اإلنتاج غري املشروع تراخيص وحصص  خطواتمن احملتمل أهنا تتخذ  اإلنتاج

واد اخلاضعة للرقابة. إن عمليات التحقق من ترصد إنتاج امل اليتورمبا ال تكون معروفة لدى السلطات احلكومية 
 اجلويألهنا غري معروفة. وقد يكون الرصد    مرافق اإلنتاج من احملتمل أن تكشف عن املرافق غري املشروعة هذه نظرا  

 .آلية ميكنها اكتشاف اإلنتاج غري املعروف

حيث جيرى ُجع عينات ممكنة. وأبسط وأرخص منهج هو محلة قياس  اجلوي إن املناهج املختلفة للرصد  -4
للتحليل )مع تكاليف مرتبطة مبا    مركزي سطواانت إىل خمتب  سطواانت الغاز من أماكن خمتارة وإرسال هذه األأمن  

سطواانت مع عينات من أدوالر أمريكي(. وقد تتضمن محلة ميدانية شاملة أخذ عينات  10 000يبلغ حواىل 
مركب على مركبات أو طائرات(  chromatogram-mass spectrometers (GC-MS)مصاطب متنقلة )مثل، غاز 

دوالر أمريكي إىل عدة  100 000جممعة مع مقاييس لألرصاد اجلوية ووضع مناذج )مع تكاليف مرتبطة حبوالة 
ماليني من الدوالرات األمريكية(. وميكن أن تؤدى محلة كهذه إىل حتديد مكان إنتاج غري معروف فقط يف احلاالت  

 . ف احلمالت مع تشغيل مرافق إنتاج غري معروفةحيث تتصاد
املستدام. إن تعقيد وتكاليف إنشاء   اجلوي أكثر مالئمة للرصد  هي اجلوي إن شبكة من حمطات الرصد  -5

وتشغيل مثل هذه الشبكة سيتفاوت على أساس الظروف الوطنية. ويتوقف على أي مواد )وعددها( ميكن كشفها،  
 GC-MSيف تشغيلها وصيانتها ومعايرهتا )مثل،  لوجيات جاهزة وسهلة نسبيا  ميكن أن تكون معدات الرصد تكنو 

  ( والبحث عن معدات تتطلب تدريبا  أمريكيدوالر  100 000إىل أمريكي دوالر  10 000بتكلفة حواىل 
(. إن  أمريكيإىل مليون دوالر أمريكي دوالر  100 000خاصا لتشغيلها وصيانتها ومعايرهتا )بتكاليف حواىل 

ف عن مكان معدات الرصد الضرورية يف حمطة رصد ذات نوعية هواء قائمة ستؤدى إىل خفض الصيانة  الكش
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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العروض للقيام بذلك من احملتمل أن تكون يف عدد  نظرا لتعقد وتكاليف إنشاء شبكة رصد جوى، فإن  -6
، وإنتاج غري معروف؛ حيث تتوافر املواد األولية جوهريةحمدود من احلاالت: حيث هناك أسباب يعتقد أهنا 

 وينبغيعلى نطاق كبري من املواد الكيميائية ميكن يف ظله تنفيذ هذا اإلنتاج.    صناعيالضرورية هلذا اإلنتاج؛ إنتاج  
اجلهود الرامية إلنشاء شبكة رصد جوى استكمال شبكات الرصد احلايل، مبا يف ذلك الشبكة العاملية   على كل

الوطنية احمليطية واجلوية للوالايت املتحدة  لإلدارة العامليالتابعة لشعبة الرصد  (4)واملراصد (3)اجلوي املتقدمة للرصد 
والبناء على البوتوكوالت والطرق احلالية، وضمان أن املالحظات تتاح جملتمع البحوث   (5) ومواقع مالحظة اتبعة هلا

 .العلمية

 أخذ عينات من املنتجات أو املعدات

التبيد وتكييف اهلواء. وإحدى االستخدامني الرئيسني للمواد اخلاضعة للرقابة مها يف معدات ورغاوى  -7
متت إزالتها هو االختبار   اليتميكن استخدامها للمنع والكشف عن استخدام املواد اخلاضعة للرقابة  اليتاآلليات 

العشوائي لعينات من معدات ورغاوى التبيد وتكييف اهلواء ونظم البوليوالت سابقة اخللط. إن نطاق وتعقد 
يتفاوت تفاوات كبريا، يعتمد على أي مواد خاضعة للرقابة جيرى كشفها ونوع املنتج وتكاليف هذا النهج ميكن أن 

سيجرى اختبارها وحجم وتواتر أخذ العينات، وعوامل أخرى. ونظرا لتعقد وتكاليف أخذ العينات    اليتأو املعدات  
 5عر بلدان املادة واالختبارات، من احملتمل أن يكون هذا النهج مالئما يف عدد حمدود من احلاالت حيث تش

لديها خمتبات هبا املعدات   5ابحلاجة إىل دعم اإلنفاذ واالختبارات. وتالحظ األمانة أيضا أن ليس كل بلدان املادة  
 . الضرورية الختبار العينات

 رصد املواد األولية املطلوبة إلنتاج مواد خاضعة للرقابة 

طلوبة الستخدام أو إنتاج املواد اخلاضعة للرقابة.  هناك آلية جديدة أخرى ميكنها رصد  املواد األولية امل -8
وتتبع  MDI. إن رصد بيع methylene diphenyl diisocyanate (MDI) البوليوريتانفمثال، يتطلب تصنيع رغاوى 

يساعد يف التعرف على اجلوانب الشاذة يف تصنيع رغاوى   أنابستخدام عامل نفخ، ميكن  MDIمبيعات 
لديها تصنيع كبري من رغاوى   اليت 5لبلدان املادة  . ومثل هذا الرصد من احملتمل أن يكون مالئما  البوليوريتان
ة يف  موجود  من استرياد عوامل نفخ حصراي    )بدال  ، وأن املنتج أو الكميات الواردة من عامل النفخ كبرية  البوليوريتان

 .البوليوالت سابقة اخللط(، واحلاجة إىل آلية مستقلة لرصد استخدام عامل النفخ

إلنتاج ُجيع  anhydrous hydrogen fluoride (AHF)وابملثل، وبناء على املعرفة املتاحة لألمانة، يطلب  -9
لديها مرافق إنتاج فلوروكيميائي.  اليتيف البلدان  AHFاملواد اخلاضعة للرقابة. وميكن لآلليات أن تتبع استخدام 

ويتفاوت تعقيد هذه اآلليات بشكل كبري حسب البلد. وابلنسبة لبلد ينتج مواد خاضعة للرقابة وليس لديه مناجم  
لديه عدد من املستعملني  AHF، مع مالحظة أن AHFتبع الواردات من ، ميكن النظر يف نظام يتالفلوري احلجر 

خارج نطاق إنتاج املواد اخلاضعة للرقابة، مبا يف ذلك إنتاج املواد الصيدالنية ومنتجات أخرى. وابلنسبة للبلدان 
تعقيدا. وميكن ، سيكون إنشاء نظام رصد وتتبع أكثر  الفلوري تنتج مواد خاضعة للرقابة ولديها مناجم احلجر    اليت

أن يكون له معىن للبلدان ذات قدرة كبرية على إنتاج مواد كيميائية خاضعة للرقابة ويشعر   AHFلتتبع استخدام 
 .البلد ابحلاجة غلى آلية مستقلة لرصد ذلك اإلنتاج

____________ __ 

 
(3)  https://agage.mit.edu/global-network . 
(4)  https://www.esrl.noaa.gov/gmd/about/aboutgmd.html . 
(5)  https://www.esrl.noaa.gov/gmd/dv/site/ . 
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