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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 
  لطبقة األوزون

  نوالعشرو السابعاالجتماع 
  ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٧ - ٤، نريويب

 

يات اليت ستواجه بروتوكول التحد املنبثقة عن احلوار بشأن املسائل الرئيسيةموجز 
 عرض مقدم من الرئيسني املشاركني للحوار: مونتريال

، عقد حوار ١٨/٣٦ مقرره يف ، بروتوكول مونترياليفقرر االجتماع الثامن عشر لألطراف   - ١
ربوتوكول وذلك خالل اليومني السابقني مباشرة لالجتماع  تواجه الاليتبشأن التحديات الرئيسية 

وتبعاً لذلك عقد احلوار بشأن . السابع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية التابع للربوتوكول
ووفقاً .  نريويب، كينيايف مبقر برنامج األمم املتحدة للبيئة ٢٠٠٧يونيه / حزيران٣ و٢األوزون يومي 

السيد توم الند و) اجلمهورية العربية السورية(رأس احلوار السيد خالد كاليل ، ت١٨/٣٦للمقرر 
 ).الواليات املتحدة األمريكية(

وتعكف األمانة حالياً على إعداد تقرير موجز عن احلوار لتوزيعه عقب اجتماع الفريق العامل   - ٢
ملشاركان للحوار بعرض هذه الوثيقة على ، يقوم الرئيسان ا١٨/٣٦ووفقاً للمقرر . املفتوح العضوية

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

  . املشاركني أثناء احلوارإىل



UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/7 

2 

 والرصد والتحليل  العلمي بالتقييمذات الصلةالتحديات املستقبلية :  من جدول األعمال٥البند 
 حلالة طبقة األوزون

 فعال اآلراء على ضرورة كفالة إجراء رصد يف ي توافق قوإىل ،مت التوصل، حتت هذا البند  - ٣
تعبئة املوارد  للبيانات العلمية، فيما جرى اإلعراب عن آراء متعددة عن كيفية  دقيقنيوتقييم وحتليل

وقد تراوحت خيارات التمويل ما بني االعتماد .  مستويات مناسبةيفاملالية لضمان بقاء هذه األنشطة 
مة وطنياً ومن القطاع  اجلهود املدعويف اتفاقية فيينا، واالستمرار إطار يفعلى الصندوق االستئماين 

  .طرافاحلصول على موارد مالية من الصندوق املتعدد األاخلاص و

 التخلص التدرجيي التام من مركبات الكربون يفالتحديات :  من جدول األعمال٦البند 
  اهليدروكلورية فلورية

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

 على الربوتوكول املتعلقة بتسريع التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية  املقترحةالست
  متوفرة اآلن،مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةبدائل  أن إىلوأشار كثري من املشاركني . فلورية

بعض البدائل   منهمقلق همبعض وأبدى. لنظر فيها على أساس سالمتها البيئيةوأن هذه البدائل ينبغي ا
، فيما أعرب ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، قائلني بإا جيب أن تكون جمدية اقتصادياً

فلورية نظراً ال  الكلورية مركبات الكربونإىللسعي لتجنب التحول جتاه االكثريون عن تأييدهم 
وطالبت األطراف . حنو البدائل الطبيعيةاالحترار العاملي والتحول بدالً عن ذلك لقدراا على إحداث 
قوانني الصندوق املتعدد األطراف املتعلقة تغيري ضرورة توفري املساعدة املالية و ب٥العاملة مبوجب املادة 

ويف . مستدامة  بصورةحتولن أجل متكينها من تنفيذ عمليات مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية م
 قد تواجه األطراف العاملة اليت مناقشة الصعوبات يفأعربت وفود كثرية عن رغبتها هذا الصدد، 
العام  االتفاق إىلوبالنظر .  التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةيف ٥مبوجب املادة 

ة مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  مسأليف  كيفية املضي قُدماًيفالبت مسائل  أن بدا، السائد
تفاصيل وأن تلك التفاصيل ستناقش أثناء االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل أصبحت مسألة 
 محاية الكوكب صاحل يف هنالك اجتاه إجيايب أثناء احلوار  كان ولكن من ناحية عامة،املفتوح العضوية

ريع التخلص التدرجيي التام من مركبات الكربون از ذلك من خالل تسومحاية طبقة األوزون وإجن
  .اهليدروكلورية فلورية

التحديات ذات الصلة مبواصلة إدارة املواد املستنفدة لألوزون غـري         : من جدول األعمال   ٧البند  
  ابة عليها والتخلص التدرجيي منهامركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية والرق

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

ملست األطراف طائفة واسعة من املسائل مبا يف ذلك القضايا ذات الصلة مبصارف املـواد املسـتنفدة              
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 واإلعفاءات ألغـراض    واإلعفاءات ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة    ) شاملة اهلالونات (لألوزون  
قبل الشحن، واإلعفاءات لالستخدامات احلرجة من بروميـد امليثيـل،    احلجر الصحي ومعامالت ما

وكان هناك تركيز خاص يف املناقشات على أربعة بنـود هـي            . والعوامل الوسيطة وعوامل التصنيع   
زون، وإعفـاءات  املواد املستنفدة لألوومصارف قبل الشحن  إعفاءات احلجر الصحي ومعامالت ما

مركبات الكربون الكلورية فلورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة وإعفـاءات االسـتخدامات            
  .احلرجة من بروميد امليثيل

 تركزقبل الشحن، يبدو أن توافق اآلراء  ففيما يتعلق بإعفاءات احلجر الصحي ومعامالت ما  -٦
وأبرز الـبعض إمكانيـة   . تتوافر بدائل هلا  اليت العلى ضرورة عدم استخدامها إال يف حاالت املعاجلة

وفيمـا يتعلـق بقضـية      . خفض اإلعفاءات أو إائها يف حني أبرز آخرون احلاجة إىل اإلبقاء عليها           
ميكن جتاهلها، وأن معاجلتها ميكـن أن    حجمها يعين أنه البأن املصارف، سلم مجيع املشاركني تقريباً
غري أنه أعرب عن أفكار خمتلفة بشأن الكيفية اليت ميكن ا . املناخحيقق منافع لكل من طبقة األوزون و    

معاجلتها حيث رأي البعض زيادة استخدامها خلدمة املعدات املتوافرة ومن مث جتنب احلاجة إىل إنتـاج              
وساء فهم عام بأن التعامل     . جديد، واقتراح آخرون معاجلتها من خالل خفض االنبعاثات أو تدمريها         

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

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

وفيما يتعلق بإعفاءات االستخدامات احلرجة، أشار كثريون إىل االجتاه اإلجيـايب     . باملسائل ذات الصلة  
كان البعض قـد أشـار إىل أن عـدد    بشأن أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة وبروميد امليثيل وإن       

وأعرب البعض عن تأييده إلنتاج مركبات الكربون . يزال كبرياً اإلعفاءات لالستخدامات احلرجة ما
الكلورية فلورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة ألغراض احلمالت يف حني أعرب آخرون عـن              

 أبديت تعليقات عديـدة  وأخرياً.  اإلمداداتالقلق إزاء التكاليف ذات الصلة، وانعدام التأكد من توافر 
 والربط الشبكي واحلاجة إىل توجيه      ٥أشارت إىل أمهية تدعيم قدرات األطراف العاملة مبقتضى املادة          

  .اهتمام دقيق مبصارف اهلالونات بالنظر إىل أن التخلص التدرجيي قد وصل إىل مرحلة متقدمة

الجتار غري املشروع   احملافظة على اإلنفاذ ومكافحة ا     تدعيم االمتثال و   : من جدول األعمال   ٨البند  
  ٢٠١٠بعد عام 

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

ووافق مجيع املشاركني على أمهية معاجلة االجتار غري املشروع سواء احلايل أو بعـد عـام                . هذا اال 
 يف ٥ عن استمرار احلاجة إىل دعم جهود األطراف العاملة مبقتضى املادة ، وحتدث اجلميع تقريبا٢٠١٠ً

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

 طـرف   وأشار.  وتعزيز أنظمة التراخيص   املعقولةحتسني التنسيق وتقاسم املعلومات وفرض العقوبات       
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ت هناك آراء خمتلفة بشأن أمهية غري أنه كان .  عن املسألة   حمدداً  سيصدر اقتراحاً   انه إىلواحد على األقل    
وضع إجراءات جديدة مقابل ضمان التنفيذ الكامل والوايف للمقررات احلالية مبا يف ذلك تلك املتعلقة               
باالمتثال الكامل ألحكام تعديل مونتريال وتلك املتعلقة بضمان تنفيذ أنظمة وافية للتراخيص مبـا يف               

وناقش الكثري  .  باملواد املستنفدة لألوزون يف مجيع البلدان      ذلك تراخيص االسترياد والتصدير فيما يتعلق     
من األطراف مسألة املوافقة املسبقة عن علم وأيد الكثريون اآلليات الرمسية أو غري الرمسيـة لتقاسـم                 

طراف إىل احلاجة إىل توجيـه       أشارت بعض األ   وأخرياً.  املواد املستنفدة لألوزون   نقلاملعلومات بشأن   
  .ملواد الضخمة املستنفدة لألوزونودعم واضحني بشأن معاجلة ا

النهوض بالتعاون والتنسيق بني بروتوكول مونتريـال واالتفاقـات         :  من جدول األعمال   ٩البند  
  والعمليات البيئية األخرى املتعددة األطراف

اون والتآزر املالئمني مع االتفاقات البيئية املتعددة        كان هناك توافق يف اآلراء بأن التع       أنهيبدو    -٨
 األمر األكثر صعوبة يتعلق     أنغري  . األطراف األخرى أمر أساسي ومنشود من جانب مجيع املشاركني        

 واقترح البعض أن يتخذ هذا التعاون شكالً. بالتوصل إىل اتفاق بشأن مسألة الكيفية اليت يتم ا التعاون
مر يف حني اقترح آخرون بأن يتم هذا التعاون على أساس كل حالـة علـى                وعلى أساس مست   واسعاً

وتضمنت االقتراحات األخرى منح دور لألمانـة يف رصـد   . يتم إالّ مبوافقة األطراف حده، وأن ال
األنشطة ذات الصلة يف املنتديات املتعددة األطراف األخرى واإلبالغ عنها، وتوافر موارد أكرب ألمانة              

ا يتعلق باملسائل األخرى أوضحت األمانة أا ال تقترح، بإشارا إىل القيود اليت تتعرض  وفيم. األوزون
 علـى   املواقـف وشدد آخرون على أمهية ضمان تنسيق       . هلا بشأن التعاون، احلاجة إىل موارد أخرى      

رورية لضمان  املستوى الوطين فيما بني اخلرباء املشاركني يف خمتلف املنتديات البيئية وأشاروا إىل أا ض             
كما مت التسليم بأن من املمكن أن تضطلع وكاالت التنفيذ يف األطـراف             . االتساق املالئم يف املواقف   

جيـري يف    بدور حيوي يف توفري املعلومات القيمة لتلك األطراف بشأن مـا ٥العاملة مبقتضى املادة 
  . األهداف اإلمنائية األخرىاملنتديات البيئية األخرى ويف ضمان أن تنفذ أنشطتها بصورة متسقة مع

  ٢٠١٠مستقبل الصندوق املتعدد األطراف بعد عام :  من جدول األعمال١٠البند 
وأكـد مجيـع    . كان هناك عدد كبري من املسامهات بشأن هذا البند من جدول األعمـال              -٩

 العاملة مبقتضى وأكدت مجيع األطراف. املتحدثني أمهية اآللية املالية والسيما الصندوق املتعدد األطراف
يعترب أنه حتـديات    الدور اهلام الذي يضطلع به الصندوق يف مواجهة العمل الكبري املتبقي وما٥املادة 
 العقبات إزالة من الضروري أن إىلوأشارت وأكد العديد من الوفود أمهية استمرار الصندوق، . متزايدة

كما أشري إىل ضـرورة مواصـلة     . رجاً ح  إىل الصندوق يف وقت ميثل منعطفاً      الوصولاليت حتول دون    
ويف .  إىل اجلداول الزمنية للتخلص التدرجيي اليت اتفقت عليها األطراف         جتديد موارد الصندوق استناداً   

هذا الصدد، ستكون هناك حاجة واضحة إىل استعراض دور الصندوق ضمن اإلطار الزمين ملا بعد عام            
وأشارت بعض  .  اللتزامات بروتوكول مونتريال   فقاً كما يتعني االتفاق على جتديدات املوارد و       ٢٠١٠

الوفود إىل إمكانية أن يعمل الصندوق مع االتفاقيات واملؤسسات األخرى وخاصة عنـدما ختفـض               
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. األعمال اخلاصة باألوزون إالّ أنه جرى التسليم بأن ذلك يتطلب دراسة دقيقة ومتأنية بدرجة كـبرية  
  .ة تغيري عدد االجتماعات السنوية للجنة التنفيذيةكما أشري إىل املسألة املتعلقة بإمكاني

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

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

وأعرب العديد من املندوبني عن الرغبـة يف    . تعدد األطراف الذي هو عليه اآلن     امل البارز يالبيئ االتفاق
 بتخطيط ذلك اهلدف والسيما بالنسبة      ، وأبدى الكثري منهم اهتماماً    ترشيد كفاءة أجهزة الربوتوكول   

ويف هذا الصدد، . بعده  وما٢٠١٠للتغريات اليت قد حتدث، إذا كانت مفيدة ضمن اإلطار الزمين لعام 
 لبدء عملية حتليل تدعم تلك الوظائف واملهام اليت سيقوم ا يف            استعدادهاأعرب عدد من الوفود عن      

 أن بعض الوفود أوضحت أنه مازال هناك عمل كبري يتعني القيام به يف املدى القريـب،      غري. املستقبل
وان هناك الكثري من الشكوك فيما يتعلق باملستقبل، وان هذه العوامل تتطلب احلذر واحلاجـة إىل أن                 

وطرحت توصيات حمددة بشأن احلاجة إىل يـوم        . تظل مؤسسات الربوتوكول ثابتة يف املدى القريب      
كما طرحت اقتراحات ملموسة، يف سـياق إجيـاد         . يف لدعم عمل جلنة التنفيذ يف املدى القريب       إضا

 عمل الفريق العامل املفتوح العضوية يف العمل        دمجوسائل لزيادة كفاءة عمليات الربوتوكول، بشأن       
 . املستوى والتحضريي الجتماعات األطراف    رفيعالذي يضطلع به اجتماع األطراف، ودمج اجلزئني        

. وأعرب عن تأييد قوي إلدراج قدرات التقييم العلمي، والتحليلية اليت تسترشد ا مقررات األطراف             
 أو شكل اجتماعات جلان اخليـارات التقنيـة        عدد البعض أن تنظر األطراف يف فرص خفض         واقترح

 .والتقارير املقدمة منها
___________  


