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 المتحدة للبيئة برنامج األمم

مفتوح العضوية لألطراف في الالفريق العامل 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

  لطبقة األوزون
  االجتماع الثاين والثالثون

  ٢٠١٢ متوز/يوليه ٢٧ - ٢٣ ،بانكوك
  من جدول األعمال ١٢البند 

  مسائل أخرى

مشروع مقرر بشأن التجارة في المواد الخاضعة للرقابة مع السفن التي تبحر رافعة علماً 
 أجنبياً 

  مقدم من االتحاد األوروبي وكرواتيا

  مذكرة تفسيرية

  مقدمة  -  ١
ط نقل خمتلفة، تستخدم املواد املستنفدة لألوزون كمواد مستهلكة يف استخدامات متنوعة على منت وسائ

ومثال ذلك استخدامها كمواد مربّدة على منت سفن الشحن أو سفن الصيد. وللمواد املستنفدة لألوزون 
استخدامات متعددة على منت السفن، لكن التطبيق الرئيسي هلا من حيث احلجم هو االستخدام كمادة 

باستخدام تلك  كونةلرغاوى املمربّدة. فبخالف االستخدامات األخرى، كما يف نظم إطفاء احلرائق، وا
املواد، أو االستخدامات كمواد مذيبة، حتتاج معدات التربيد البحرية غري حمكمة اإلغالق إىل صيانتها 

  وإعادة تعبئتها بصورة منتظمة.
والسؤال املطروح هو كيف ميكن لألطراف التعامل مع هذه االستخدامات على حنو يكفل توخي الشفافية 

ئمني يف سياق متطلبات اإلبالغ والرتخيص اليت ينص عليها بروتوكول مونرتيال. وتتمثل واالمتثال املال
لسفن اليت تبحر رافعة علماً تسليم املواد لالقضية األساسية فيما إذا كان من الواجب اعتبار عمليات 

  أجنبياً مبثابة عملية استرياد أو عملية تصدير ألغراض بروتوكول مونرتيال.
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إىل أمانة األوزون وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي واألطراف تقدمي  ٢٣/١١ر وقد طلب املقر 
معلومات إضافية تيّسر إجراء مناقشات مستنرية. وتبّني املعلومات اليت قدمتها أمانة األوزون واألطراف 

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

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

حيصل تضارب يف البيانات عندما يبلغ أحد األطراف عن صادرات إىل سفينة ما وال تبلغ دولة العلم الذي 
يطال تأثريها احملتمل عدة آالف من الحظ هذه التضاربات يف الوقت احلاضر و ترفعه السفينة عن ذلك. وتُ 

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

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

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

  لألوزون.
  االتجار غير المشروع والعالقات التجارية مع غير األطراف  ٣ - ١ -  ٢

يؤدي اختالف النهج املتبعة إىل حدوث ثغرة تستغل يف االجتار غري املشروع، إذ سيكون من السهل 
 لسفينة ما أن حتمل على متنها مواد مستنفدة لألوزون وأن تعلن عنها كمواد مستهلكة على متنها. وإذا مل
يقم الطرف املسؤول عن السفينة برصد خمزونات املواد املستنفدة لألوزون على النحو املالئم، فيمكن 
عندئذ إنزاهلا يف أي مكان، مما حيبط اسرتاتيجيات التخلص التدرجيي ألطراف ثالثة. وتبّني جتارب االحتاد 

 سفن واإلعالن عنها كمواد لالستهالك األورويب أن املواد املستنفدة لألوزون كثرياً ما يتم حتميلها على منت
على منت تلك السفن. لكن الواقع أن هذه احلاويات كثرياً ما ُتسّلم يف وقت الحق إىل سفن أخرى تبقى 

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

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

  حجم المشكلة  -  ٣
، يف تقريرها املرحلي لعام حلراريةجلنة اخليارات التقنية املعنية بالتربيد وتكييف اهلواء واملضخات اقدمت 
ا من انبعاثات.٢٠١٢   ، معلومات عن الكميات التقديرية للمواد املربّدة وما يتصل 
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مركبات الكربون   

  الكلورية فلورية
مركبات الكربون 

الهيدروكلورية 
  فلورية

مركبات الكربون 
  الهيدروفلورية

الكمية الكلية 
محسوبة بدالة 

  استنفاد األوزون

رة الكلية على القد
إحداث االحترار 

  العالمي
كميات المواد المبردة 

  (باألطنان)
٦٧ ٠١٨ ٦٠٠  ٢ ٧٠٢  ٤ ٤٨٠  ٢٦ ٤٠٠  ١ ٢٥٠  

الكمية التقريبية 
لالنبعاثات الناجمة عن 

المواد المبردة 
  (باألطنان/سنوياً)

٢٠ ٤٠٧ ٧٠٠  ٩٣٦  ٥٧٠  ٧ ٩٢٠  ٥٠٠  

طن  ١٠٠تزيد محولتها اإلمجالية عن يت الالزمة للسفن ال وقد تبّني أن احلمولة املعتادة من املواد املربدة
للنظم غري املباشرة. كيلوغرام  ١٠٠إىل  ١٠، وبني للنظم املباشرة كيلوغرام  ٥٠٠إىل  ١٠٠وح من اترت 

  يف املائة. ٤٠إىل  ٢٠وُقّدرت نسبة التسرب السنوية للمادة املربدة من 
أن بعض هذه األرقام قد يكون  ٢٣/١وأبلغ عنها مبوجب املقرر وتبّني اخلربة اليت اكتسبها االحتاد األورويب 
، مت إصدار تراخيص ٢٠١١آب/أغسطس إىل  ٢٠١٠ /ينايرأكثر ارتفاعاً. ففي الفرتة من كانون الثاين

عملية تسليم مواد لسفن ترفع علمًا من خارج االحتاد األورويب. ومل جير حتليل متعمق  ٢٠٠٠حلوايل 
  هذه، لكن املالحظ عموماً أن سفن الصيد تستأثر بالنصيب األكرب منها. ملختلف عمليات التسليم

ويبدو أيضًا أن السفن املربّدة وسفن السياحة البحرية تستهلك كميات كبرية من تلك املواد. وقد تصل 
الكمية املسلمة لسفن الصيد يف كل عملية إىل عدة أطنان، وقد مت تسليم كميات تزيد عن طن واحد يف 

ا عم ٢٢٥ لية. ولوحظ أيضاً أن عدداً من السفن ترسو يف موانئ االحتاد األورويب عدة مرات يف السنة وأ
تطلب كميات كبرية من املواد املستنفدة لألوزون. ويدل ذلك على أن فرادى السفن قد تصدر انبعاثات 

ا قد تنقل املادة ات احلراريةجلنة اخليارات التقنية املعنية بالتربيد وتكييف اهلواء واملضخأكرب مما تتوقعه  ، وأ
املربدة إىل سفن أخرى (ورمبا إىل سفن تابعة لدولة علم أخرى)، أو تنزل  املادة املربدة يف موانئ أخرى. 

من غري املرجح أن  ووبالنظر ايضًا إىل املعلومات اليت قدمها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، يبد
التربيد على منت سفينة واحدة، مما قد يشري إىل عمليات اجتار غري  ُتستهلك هذه الكميات ألغراض

مشروع بتلك الكميات، ويهدد بالتايل جناح هذه األطراف يف التخلص تدرجييًا من مركبات الكربون 
  اهليدروكلورية فلورية.

  القانون الدولي ذو الصلة  - ٤
القانون الدويل، واألهم يف هذا الصدد هو يتعني يف هذه املناقشات إيالء االعتبار لألحكام األخرى يف 

القانون البحري وقانون اجلمارك. ولتيسري إنفاذ بروتوكول مونرتيال فإن االتساق مع القوانني الدولية األخرى 
  سيكون مفيداً للغاية.
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  بروتوكول مونتريال  ١- ٤
  تعريف االستيراد والتصدير  ١-١- ٤

اد والتصدير، ومن الواضح أن هناك اختالفات يف تفسري ال يقدم بروتوكول مونرتيال تعريفًا لالستري 
بتت األطراف يف كيفية معاجلة حاالت العبور  ،٩/٣٤و ٤/١٤ين ر األطراف هلذين املصطلحني. ويف املقر 

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

مانة فإن مسألة صيانة السفن اليت ترفع علم دولة أخرى قد عوجلت بالفعل يف كما هو مبني يف ورقة األ
يتعني ’’بأنه  بداية التسعينات من القرن املاضي. فقد أوصى أول تقرير للفريق املخصص املعين باإلبالغ

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

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

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

  فينة فقط املربد من دولة امليناء.التربيد على منت السفن وهي يف أعايل البحار. وتشرتي الس
  اتفاقية كيوتو  ٢- ٤
  تعريف االستيراد والتصدير واإلقليم الجمركي  ١-٢- ٤

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

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

  :هو عملية إخراج أو التسبب يف إخراج أي سلع من اإلقليم اجلمركي’’التصدير‘‘ 
  :سبب يف إدخال أي سلعة إىل اإلقليم اجلمركيهو عملية إدخال أو الت’’االسترياد‘‘ 

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

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

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

 ‘‘[...]منت السفينة أثناء مكوثها يف املنطقة اجلمركية 
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ويتماشى ذلك مع الغرض من املواد املستنفدة لألوزون اليت تنقل إىل السفن. ورغم أن املخزونات تستفيد 
ا غري مست   ثناة من تعريف الواردات والصادرات.من بعض التباينات فإ

  من االتفاقية الذي يشري إىل أنه: ١٥واستشهدت أمانة منظمة اجلمارك العاملية باملعيار 
  ائية بأن حتمل على متنها، مع ُيسمح للسفن والطائرات املغادرة املتجهة إىل وجهات أجنبية 

مة لتشغيلها وصيانتها خالل الرحلة اإلعفاء من الرسوم والضرائب ... خمزونات االستهالك الالز 
البحرية أو اجلوية، مع األخذ يف االعتبار أي كميات من هذه املخزونات موجودة بالفعل على منت 

 .السفينة أو الطائرة
وهذا يضع حدًا معينًا للكمية ميكن لعمليات النقل هذه أن تستفيد يف إطاره من إجراءات التبسيط 

  قل كميات أكرب خيضع لكل الشروط السارية يف املنطقة اجلمركية.السارية، كما يشري إىل أن ن
  القانون البحري   ٣- ٤

ولية دولة العلم عن السفن اليت ترفع علمها يف أجزاء خمتلفة من القانون البحري الدويل، مبا ؤ مت حتديد مس
جم عن السفن وأخرياً اتفاقية يف ذلك اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار واالتفاقية الدولية ملنع التلوث النا

  هونغ كونغ.
  اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  ١-٣- ٤

اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار هي القانون البحري الدويل الرئيسي. وتُعرَّف جنسيات السفن يف املادة 
ن تكون هناك رابطة [...] تكون للسفن جنسية الدولة اليت حيق هلا رفع علمها، وجيب أ’’كما يلي   ٩١

ولية األولية لدول العلم عن السفن اليت ترفع علمها يف ؤ . وتُعرَّف املس‘‘حقيقية بني الدولة والسفينة [...]
[...] تبحر السفن حتت علم دولة واحدة فقط ’’املتعلقة بالوضع القانوين للسفن، كالتايل  ٩٢املادة 

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

من االتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن، املراقبة من قبل دولة  ٦من املرفق  ١٠تعرف الالئحة 
  امليناء على متطلبات التشغيل كما يلي:

 اضعة للتفيش من تكون السفينة، عند وجودها يف ميناء أو حمطة حبرية حتت والية طرف آخر، خ
جانب موظفني مأذون هلم على النحو الواجب من جانب ذلك الطرف فيما يتعلق مبتطلبات 
التشغيل مبوجب هذا املرفق، حيثما كانت هناك أسباب واضحة لالعتقاد بأن الربان أو الطاقم 

م عن ليسوا على علم باإلجراءات الضرورية على منت السفن واملتعلقة مبنع تلوث اهلواء الناج
 السفن.

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

األرضية واإلصالح والصيانة  بسجل لكل اإلمدادات والتسربات إىل الغالف اجلوي ومرافق االستقبال
  وإعادة تعبئة هذه املعدات.
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  بيو مقترح االتحاد األور   -  ٥
عند مناقشة كيفية معاجلة هذه التجارة يتعني األخذ يف االعتبار العديد من األهداف بغية الوصول إىل حل 

  مستدام. واألهداف هي:
 االمتثال ألحكام بروتوكول مونرتيال ومقررات األطراف السابقة. 
  ،االتساق مع القانون الدويل ذي الصلة مثل اتفاقية كيوتو لتبسيط وتنسيق اإلجراءات اجلمركية

والقانون الدويل للبحار، واالتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن، واألحكام األخرى 
 بحري الدويل.للقانون ال

 لكربون اهليدروكلورية فلورية.ات اجيب أال يؤثر أي حل على الكميات األساسية احلالية ملركب 
 جيب أال جيعل أي حل طرفاً ما يف حالة عدم امتثال بأثر رجعي. 
  ا احمللية على املواد املستنفدة لألوزون طاملا جيب أال مينع هذا املقرر األطراف من تطبيق تشريعا

ا ا اخلاصة   .أن هذه املتطلبات ال متنع األطراف األخرى من تطبيق تشريعا
يب بالنهج الذي يتعني أن تلتزم به املشورة السابقة املقدمة إىل األطراف من و زم مقرتح االحتاد األور ويلت

جانب الفريق املخصص واملمارسة السابقة. بيد أنه ال بد من استكمال هذا املقرتح حبيث يغطي احلاالت 
قدمة الكمية املعقولة املطلوبة اليت تتم فيها الصيانة الفعلية خارج املوانئ وعندما تتجاوز الكميات امل

  للصيانة على منت السفينة.
  ويف هذا الصدد فإن العناصر الرئيسية للمقرتح هي:

حبث اخلدمة على اعتبار أنه أساس استهالك حملي لدولة امليناء سواء مت أو مل يتم ذلك يف امليناء   •
  مل شريطة أال تتجاوز الكمية الطلب املعقول

يت تطلبها السفن واليت تتجاوز الطلب املعقول، فينبغي اعتبار هذه الكميات يف حالة الكميات ال  •
ا صادرات لدولة العلم مع اختاذ تدابري تسهل لدولة العلم التصرف يف هذه الكميات   أوعلى أ

  منع تسليمها

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

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

إلجراء احلسابات اليت تكفل ظهور  األوزونيلزم أن تتبعها أمانة  اليتأما االجراء الدقيق عن الطريقة 
احملاسبة ولكنها ال تدخل ضمن االستهالك احملسوب يف دولة العلم، فينبغي حتديده يف  الكميات يف عملية

مرفق للمقرر النهائي. وينبغي حتديد هذه التفاصيل بعد التشاور مع اخلرباء ذوي الصلة بشأن ابالغ 
ق حتديد ما يلي لضمان اقرتاح الطريقة األنسب من الناحية العملية. وينبغي للمرف األوزونالبيانات يف أمانة 

  بشكل خاص:
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  كيفية جتنب احلساب املزدوج  •

  إجراء احلسابات  األوزونيف أي مرحلة من عملية اإلبالغ ينبغي ألمانة   •

  كيفية ضمن الشفافية وإمكانية التتبع  •

  مشروع مقرر

  يقرر االجتماع الرابع والعشرون لألطراف:  
لقانون البحار تعّرف جنسية السفن بالعبارات  األمم املتحدةمن اتفاقية  ٩١أن املادة إذ يرى   

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

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

العمل  أوعملية أخذ ’’أن املنظمة العاملية للجمارك تعّرف التصدير على أنه وإذ يرى كذلك   
 أوعملية نقل ’’وتعّرف االسترياد بأنه  ‘‘على أخذ سلع على منت سفن أثناء مكوثها يف املنطقة اجلمركية

  ،‘‘قة اجلمركيةاملنط إىلالعمل على نقل أي سلع 

أنه مبوجب االتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن، ميكن أن ختضع السفن وإذ يرى   
لضوابط دولة امليناء، كما تقع املسؤولية الرئيسية عن التنظيم واإلنفاذ فيما يتعلق باستخدام املواد املستنفدة 

  لألوزون على منت السفينة على دولة العلم،

م أنه مبوجب االتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن ال يزال جيوز استخدا ضاً أيوإذ يرى   
ولكن على أساس أن  ٢٠٢٠فلورية على منت السفن اجلديدة حىت عام مركبات الكربون اهليدروكلورية 

  مركبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية ستتحلل بصورة منتظمة،

س من االتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن يطلب من أن املرفق السادوإذ يرى كذلك   
ا السفن  سفن معينة االحتفاظ بسجالت تبني مجلة أمور منها كميات املواد املستنفدة لألوزون اليت تزود 

  واملراد التخلص منها، 

فن سيكون أن مجع البيانات الالزمة لتقييم استخدام املواد اخلاضعة للرقابة على السوإذ يرى   
  متعذراً فرتة قصرية من الوقت،

توصية فريق اخلرباء املخصص املعين بإبالغ البيانات وهي أنه ينبغي إدراج كميات  أيضاً وقد حبث   
املواد اخلاضعة للرقابة واملستخدمة إلعادة تعبئة نظم التربيد وإطفاء احلرائق باملوانئ ضمن أرقام االستهالك 

ذه النظم، اخلاصة بالبلدان ذات السلط ا عمليات التعبئة اخلاصة    ة القضائية على املوانئ اليت توجد 
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ينبغي أن تتسق مع متطلبات األحكام األخرى  بروتوكول مونرتيالأن متطلبات وإذ يرى كذلك   
يف تقدمي تفسريات  األطرافللقوانني الدولية من أجل تسهيل إنفاذها، مع االعرتاف يف الوقت نفسه حبق 

  حسب الضرورة، خمتلفة 

مزيد من املعلومات عن الكميات املركبة من املواد  إىلأن بعض األطراف حتتاج وإذ يدرك   
ا بصورة سليمة؛    اخلاضعة للمراقبة على منت السفن من أجل إدار

ا الداخلية على التجارة يف املواد املستنفدة  وإذ يعرتف   بأال تستبعد األطراف  من تطبيق تشريعا
ا  طاملا أن هذه التشريعات اللألوزون    وكذلك تطبيق هذا املقرر،  أيضاً متنع أطرافاً أخرى من تطبيق تشريعا

توضيح أنه، من أجل تطبيق توصية فريق اخلرباء املخصص املعين باإلبالغ عن البيانات   - ١
نبية يف موانئ اخلاصة باملواد اخلاضعة للرقابة املستخدمة خلدمة معدات على منت سفن ترفع أعالمًا أج

ا خمصصة  أطراف أخرى غري دول العلم، تعترب شحنات املواد اخلاضعة للرقابة على منت سفينة ما على أ
للخدمة واالستهالك يف دولة امليناء حىت إذا مل تتم اخلدمة الفعلية يف امليناء، شريطة أال تتجاوز كمية املواد 

ادة خلدمة املعدات على منت سفينة معينة من النوع الذي املقدمة الكمية املعقولة على النحو املستخدم ع
 حدده فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لنوع السفن؛

أن عمليات نقل نفايات املواد اخلاضعة للرقابة من السفن اليت ترفع  أيضاً توضيح   - ٢
هذا النحو، شريطة  مرافق مالئمة يف موانئ أطراف خبالف دول العلم تعامل على إىلأعالمًا أجنبية 

 من هذا املقرر؛ ١يف الفقرة  إليهاتتجاوز كمية املواد املنقولة الكمية املعقولة املشار  أال

ا بسفن ترفع أعالماً أجنبية،   - ٣  أوتوضيح كذلك أن الكميات اخلاضعة للرقابة اليت تزود 
ا واردات من هذه املقر  ٢ أو ١الكميات اآلتية من هذه السفن وال تشملها الفقرة  ر ستعترب على أ

ىل دول إ، مع اإلشارة ٧وصادرات لسفن تقوم باخلدمة، ويتم اإلبالغ عنها بصورة منفصلة مبوجب املادة 
  العلم املعنية والكميات يف كل حالة؛

 إىلمن هذه املقرر  ٣بإضافة الصادرات املبلغ عنها مبوجب الفقرة  األوزونمطالبة أمانة   - ٤
غتها دولة العلم التباع اإلجراء املنصوص عليه يف املرفق هلذا املقرر، ولكن مع جتاهل هذه البيانات اليت أبل

  ؛بروتوكول مونرتيالواو من  ٢الكميات يف مستويات االستهالك احملسوبة يف دولة العلم لغرض املادة 
ا وفقاً املعنية بأي تغيريات ُجترى على بيا األطرافبإبالغ  أيضاً  األوزونمطالبة أمانة   - ٥ نا

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

استخدام آلية املوافقة غري الرمسية املسبقة عن علم لتقدمي معلومات  إىل األطرافدعوة   - ٦
ر قبل استكمال عمليات التسليم هذه، من هذا املقر  ٢ أو ١عن الكميات املسلمة اليت ال تشملها الفقرة 

املشاركة يف آلية املوافقة غري الرمسية املسبقة عن علم بأن توضح يف صحائف ترخيصها  األطرافودعوة 
  تلقي مثل هذه الكميات؛؛ يفال ترغب  أوكانت ترغب   إذامسبقاً ما 
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قريره املرحلي عام مطالبة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بتقدمي تقرير خاص مع ت  - ٧
  يتضمن املعلومات التالية: ٢٠١٣

 مبا يف ذلكتصنيفًا ألنواع السفن وتقديرات لرسوم التربيد العادية بالنسبة لكل نوع،   (أ)
طلباً معقوًال للخدمة، وحتديث هذه املعلومات على ضوء ما يستجد من معلومات حسب االقتضاء ولكن  

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

تستخدم، ومعلومات تقنية واقتصادية عن البدائل املالئمة واملتاحة بيئيًا ملثل هذه املواد، ومعلومات مماثلة 
  من أجل إحالل املعدات املوجودة يف السفن، وخاصة يف قطاع مصايد األمساك؛

املعلومات اليت قدمها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف تقريره  صيغة حمدثة من  (ج)
  املرحلي السابق عن النقل ألغراض التربيد يف القطاع البحري؛

مطالبة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بأن يقدم لكل طرف يف تقريره املرحلي   - ٨
ملطلوبة على منت السفن اليت ترفع أعالمها اخلاصة تقديرًا لكميات املواد اخلاضعة للرقابة ا ٢٠١٥لعام 

، وحتديث هذه التقديرات كل مخس سنوات، وتقدمي النصح للفريق ٢٠٢٠ إىل ٢٠١٦خالل الفرتة من 
، يتم تقدير كميات املواد املستنفدة لألوزون واملطلوبة األطرافبأنه يف حالة عدم تقدمي بيانات من جانب 

  ؛األطرافى أساس أفضل البيانات املتاحة عن أساطيل سفن للسفن اليت تقوم باخلدمة عل
جبمع بيانات عن كميات وأنواع واستخدامات الكميات اخلاضعة  األطرافمطالبة   - ٩

سجل املواد املستنفدة لألوزون  إىلللرقابة على منت السفن واملأخوذة من السفن، استناداً، قدر املستطاع، 
التفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن، وتقدمي هذه البيانات املنصوص عليه يف املرفق السادس ل

  ؛٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ١لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف 
االمتناع عن استخدام املواد اخلاضعة للرقابة وحبث  إىلاملصنعة للسفن  األطرافدعوة   -  ١٠

  ستخدام الطاقة كلما أتيحت؛بدائل مالئمة بيئياً وذات كفاءة من حيث ا
املتعاقدة يف املرفق السادس لالتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن  األطرافدعوة   -  ١١

ممارسة حقها يف رصد األوضاع اليت يتم مبوجبها االحتفاظ مبواد خاضعة للرقابة على منت  إىلالسفن 
ا.   السفن، وكمية هذه املواد، والسجالت املرتبطة 
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  فقالمر 

  ٤في الفقرة  إليهااالستهالك المحسوب لدول العلم المشار 
  
 


