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 جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال

 لربوتوكول مونتريال
 األربعونو الثاين االجتماع
 ٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢١ - ٢٠، جنيف

جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونتريال عن أعمال تقرير 
  اجتماعها الثاين واألربعني

  افتتاح االجتماع  -أوالً 
عقد االجتماع الثاين واألربعون للجنة التنفيذ مبوجب االمتثال لربوتوكول مونتريال يف مركز   - ١

 .٢٠٠٩يوليه / متوز٢١-٢٠املؤمترات الدويل يف جنيف، سويسرا، يف الفترة 

، رئيسة جلنة التنفيذ، االجتماع يف الساعة )نيوزيلندا(افتتحت السيدة روبني واشبورن   - ٢
، فرحبت بأعضاء اللجنة وممثلي مرفق البيئة العاملية، والصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ ١٥/١٠

  .بروتوكول مونتريال، والوكاالت املنفذة للصندوق
و غونزاليس، األمني التنفيذي ألمانة األوزون، بأعضاء اللجنة اجلدد، ولفت رحب السيد مارك  - ٣

انتباه األعضاء إىل وثيقة املعلومات األساسية لألعضاء، اليت تتيح هلم فهماً كامالً إلجراء عدم االمتثال 
 كانون ١والتمس مشورة األعضاء بشأن كيفية االحتفال حبقيقة أنه يف . والطريقة اليت تعمل ا اللجنة

 ستتوقف استخدامات البلدان النامية غري املستثناة ملركَّبات الكربون الكلورية ٢٠١٠يناير /الثاين
 يف االجتماع التاسع لبمن ق ر إليهايد الكربون، وهذا معلم رئيسي أُشفلورية، واهلالونات، ورابع كلور

ىل إنشاء وتشغيل نظم ورحب جبهود األطراف الرامية إ. والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية
 طرفاً فقط مل تنشئ هذه النظُم بعد، لكن من املأمول أن تنشأ هذه النظُم، مبساعدة ١٢وبقي . تراخيص

 .٢٠١٠كاالت املنفذة، بنهاية عام الو
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لفت االنتباه إىل بعض احلاالت اخلاصة اليت ستناقشها اللجنة، كمسألة العراق، مثالً، ومسألة   - ٤
قبل الشحن، وهي مسألة بالغة األمهية معاجلات ما و الزراعيير عن االستخدام أثناء احلجر تقدمي التقار

لتقدمي التقارير وكيفية  من حيث املبادرات اليت تقوم ا األطراف لزيادة الدراسة ووضع ج جديد
ويف اخلتام كرر . قبل الشحنالزراعي ومعاجلات ما احلجر استخدامات مواصلة األطراف التعامل مع 

 به أول مرة يف االجتماع األربعني، لتغيري األمانة طرق عملها، بإدخال ج أكثر مقدت الذي تفسريال
إقليميةً، يهدف إىل ضمان حتسني إطار التنسيق، ومبوجبه خصصت لبعض موظفي األمانة مناطق 

من شأن هذا التدبري أن ميكِّن و. ينسقون فيها مع فرق برنامج املساعدة على االمتثال اإلقليمي حمددة،
  . األمانة من تقدمي دعم أكرب للبلدان وإجراء اتصال معها بطريقة أكثر مباشرة وأكثر كفاءة

 الترحم على السيدة العودات  -ألف 

 على السيدة العودات، والدة بدعوة من األمني التنفيذي، وقفت اللجنة دقيقة صمت ترحماً  - ٥
 .ب رئيس جلنة التنفيذالسيد غازي العودات، نائ

 احلضور  -باء 

االحتاد الروسي، أرمينيا، أملانيا، سري : حضر االجتماع ممثلو البلدان التالية األعضاء يف اللجنة  - ٦
  . يتمكّن ممثل األردن من احلضورومل. النكا، املكسيك، موريشيوس، النيجر، نيكاراغوا، نيوزيلندا

، ورئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد لصندوقحضر االجتماع أيضاً ممثلو أمانة ا  - ٧
األطراف ونائب رئيسها، وممثل ملرفق البيئة العاملية، وممثلون للوكاالت املنفذة للصندوق املتعدد 

، ومنظمة األمم املتحدة )اليونيب(برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة : األطراف
 يف املرفق الثاين ، والبنك الدويل، وترد قائمة كاملة باملشاركني يف االجتماع)اليونيدو(للتنمية الصناعية 

  .هلذا التقرير
بناء على طلب أمانة اتفاقية بازل بشأن التحكُّم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلّص منها عرب   - ٨

 .ضر االجتماع ممثل التفاقية بازل كمراقباحلدود، وبدعوة الحقة من الرئيسة ومبوافقة اللجنة، ح

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -ثانياً 
أقرت اللجنة جدول األعمال التايل، بناًء على جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة   - ٩

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/42/1بصيغته املعدلة شفويا : 

 .افتتاح االجتماع  - ١

 .ال وتنظيم العملإقرار جدول األعم  - ٢

 . من بروتوكول مونتريال٧تقرير األمانة عن البيانات مبوجب املادة   - ٣

املعلومات املقدمة من أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال   - ٤
عن املقررات ذات الصلة للجنة التنفيذية للصندوق وعن األنشطة اليت اضطلعت ا 
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برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، (ذة الوكاالت املنفِّ
لتيسري امتثال ) ، والبنك الدويل)اليونيدو(ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

 .األطراف

متابعة املقررات السابقة لألطراف وتوصيات جلنة التنفيذ بشأن القضايا املتصلة بعدم   - ٥
 :االمتثال

  : زامات بإبالغ البياناتااللت  )أ(
  ؛٢٠/١٢املقرر   ‘١’
 .١٧/١٦املقرر   ‘٢’

 :خطط العمل املوجودة للعودة إىل االمتثال  )ب(

  ؛)١٥/٢٦املقرر (ألبانيا   ‘١’
 ؛)١٨/٢٠املقرر (أرمينيا   ‘٢’

  ؛)١٧/٢٧املقرر (بنغالديش   ‘٣’
 )١٤/٣٣املقرر (بليز   ‘٤’

 ؛)١٥/٣٠املقرر (البوسنة واهلرسك   ‘٥’

 ؛)٤١/٥ والتوصية ١٥/٣١املقرر (بوتسوانا   ‘٦’

  ؛)١٨/٢١املقرر (مجهورية الكونغو الدميقراطية   ‘٧’
 ؛ )٢٠/١٦املقرر (إكوادور   ‘٨’

  ؛ )١٧/٣٣املقرر  (يفيج  ‘٩’
  ؛ )١٨/٢٦املقرر (غواتيماال   ‘١٠’
 ؛ )١٦/٢٤املقرر (بيساو -غينيا  ‘١١’

 ؛)١٧/٣٤املقرر (هندوراس   ‘١٢’

 ؛)١٩/٢٧املقرر (ورية إيران اإلسالمية مجه   ‘١٣’

 ؛)١٨/٢٨املقرر (كينيا   ‘١٤’

 ؛)١٧/٣٦املقرر (قريغيزستان   ‘١٥’

 ؛)١٦/٢٥املقرر (ليسوتو   ‘١٦’

 ؛)١٧/٣٧املقرر (اجلماهريية العربية الليبية   ‘١٧’
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  ؛)١٥/٣٧املقرر (ملديف   ‘١٨’
  ؛ )١٨/٣٠املقرر ((املكسيك   ‘١٩’
  ؛)١٥/٣٨قرر امل(ناميبيا   ‘٢٠’
 ؛ )١٦/٢٧املقرر (نيبال   ‘٢١’

 ؛)١٤/٣٠املقرر (نيجرييا   ‘٢٢’

 ؛)١٩/٢٢املقرر (باراغواي   ‘٢٣’

  ؛ )١٦/٣٠املقرر (سان فنسنت وجزر غرينادين   ‘٢٤’
  ؛ )٢٠/١٩املقرر ((الصومال   ‘٢٥’

 ؛ )٢٠/١٩املقرر (الصومال : خطط عمل للعودة إىل االمتثال  )ج(

  :قررات أخرى بشأن االمتثالتوصيات وم  )د(
 ؛)٤١/٣التوصية (بنغالديش   ‘١’
 ؛)٤١/٤التوصية (البوسنة واهلرسك   ‘٢’
 ؛)٤١/٥التوصية (بوتسوانا   ‘٣’
  ). ٢٠/١٨املقرر،(جزر سليمان   ‘٤’
خطط عمل إلنشاء وتشغيل نظم تراخيص للمواد املستنفدة   ‘٥’

وإريتريا، وائية، بربادوس، وغينيا االست): ٤١/١٨التوصية (لألوزون 
  وهاييت، وتونغا؛

  .النظر يف قضايا عدم االمتثال األخرى الناشئة عن تقرير البيانات  - ٦
 من املادة ٤الفقرة (النظر يف تقرير األمانة عن األطراف اليت أنشأت نظُماً للترخيص   - ٧

  ).من بروتوكول مونتريال  باء،٤
  .مسائل أخرى  - ٨
  .اعتماد تقرير االجتماع  - ٩
  .اختتام االجتماع  - ١٠

   من بروتوكول مونتريال٧تقرير األمانة عن البيانات مبوجب املادة   -ثالثاً 
قدم ممثّل أمانة األوزون ملخصاً للمعلومات الواردة يف تقرير األمانة عن املعلومات املقدمة من   - ١٠

 وسرد ممثل األمانة بإجياز ).UNEP/OzL.Pro/ImpCom/42/2( من الربوتوكول ٧األطراف وفقاً للمادة 
متطلبات إبالغ البيانات اليت يتعين على األطراف الوفاء ا، واالعتبارات اليت تستخدمها األمانة لتقييم 

وأعرب عن سروره إذ يبلِّغ بأن مجيع . حاالت عدم االمتثال املمكن مع تدابري الرقابة لتقدميها إىل اللجنة
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 قد امتثلت التزاماا باإلبالغ، مبا يف ذلك ٢٠٠٧ - ١٩٨٦ناا للفترة األطراف املطلوب منها تقدمي بيا
، الذي يطلب ٢٠٠٨وفيما يتعلق بالعام . ٢٠/١٢األطراف اليت أُدرجت يف القائمة املشمولة باملقرر 

 طرفاً قد ٨٢، كان ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠من األطراف أن تقدم بياناا عنه يف موعد ال يتجاوز 
، إما الستخدامات ضرورية ٢٠٠٨وإن مجيع األطراف اليت أُعطيت استثناءات لعام . ااأبلغت بيان

دمت تقارير إبالغها ملركَّبات الكربون الكلورية فلورية أو الستخدامات حامسة لربوميد امليثيل، قد ق
 .حسب املطلوب

 ٢٠٠٨نطبق على عام فيما يتعلق باالحنرافات عن جداول الرقابة، قدم تدابري الرقابة اليت ت  - ١١
وقدم أيضاً موجزاً لالستثناءات، والعالوات، واحلاالت اخلاصة املسموح ا مبوجب بروتوكول 

وقد اشتملت هذه . مونتريال، اليت أخذا األمانة يف احلسبان لدى تقييم حاالت عدم االمتثال املمكنة
فلورية، واستثناءات االستخدام على استثناءات االستخدام الضروري ملركَّبات الكربون الكلورية 

احلاسم لربوميد امليثيل، واالستثناء العاملي لالستخدامات املختربية والتحليلية وعالوات اإلنتاج لتلبية 
وأُجل النظر يف . ٥ من املادة ١االحتياجات احمللية األساسية لألطراف اليت تعمل مبوجب الفقرة 

اجتماع األطراف احلادي والعشرين مبوجب أحكام املقرر االحنرافات اليت تعزى إىل التخزين حىت 
، أُجلَ النظر يف االحنرافات اليت ٥ من املادة ١، ويف حالة األطراف اليت تعمل مبوجب الفقرة ١٨/١٧

 مبوجب أحكام املقرر ٢٠١٠تعزى إىل االستخدامات املختربية لرابع كلوريد الكربون حىت عام 
 هي موضوع مقررات سابقة بشأن عدم االمتثال، وحيث اشتملت ويف حالة األطراف اليت. ١٨/١٧

هذه املقررات على مؤشرات قياس سنوية متفق عليها، تعكس التزامات تلك األطراف، استخدمت 
ض مستويات عالمات القياس املعيارية باعتبارها العالمات الرئيسية اليت تقدر امتثال التزاماا بتخفي

 .إنتاجها أو استهالكها

إذا أخذنا يف احلسبان تدابري الرقابة املنطبقة، ومجيع االستخدامات املستثناة واملسموح ا   - ١٢
، ٥ من املادة ١، ألفينا أنه ال يوجد أي طرف، من غري العاملني مبوجب الفقرة ٢٠٠٨والتأجيالت لعام 

وفيما يتعلق .  املقدمة حىت اآلنيف حالة عدم امتثال املتطلبات اإلنتاجية واالستهالكية، بناًء على البيانات
، لفت االنتباه إىل األطراف اليت ميكن أن تكون يف ٥ من املادة ١باألطراف اليت تعمل مبوجب الفقرة 

وأشار إىل أن . ٢٠٠٨حالة عدم امتثال فيما يتعلق باستهالكها، بناء على البيانات اليت قدمتها لعام 
، يف ٢٠٠٧املوحدة، واململكة العربية السعودية، وفانواتو لعام البيانات اليت قدمتها واليات ميكرونيزيا 

وقت متأخر بعد االجتماع السابق للجنة، بينت وجود استهالك يزيد عن التزاماا أو احلدود اليت سمح 
 .ال حمتمل فيما يتعلق باالستهالكهلا ا مبوجب تدابري الرقابة، ومعىن ذلك أا يف حالة عدم امتث

 من األمانة أن تقدم تقريراً عن مستوى إنتاج مركَّبات الكربون الكلورية ١٧/١٢ملقرر طلب ا  - ١٣
 لةمالعا لتلبية االحتياجات احمللية لألطراف ٥ من املادة ١ مبوجب الفقرة ةلمعالري اغفلورية يف األطراف 

 اآلن أي تقارير من قدم حىت، مل ت٢٠٠٨فيما يتعلق بعام و. ، مقارنة باإلنتاج املسموح هلا بهةداملاذه 
 .هذا القبيل



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/42/5  

6 

. ، املتعلق بتأجيل حاالت عدم االمتثال املمكنة اليت تعزى إىل التخزين١٨/١٧قُدم أيضاً املقرر   - ١٤
، ٢٠٠٩نوفمرب /من املقرر أن تنظر فيها األطراف يف تشرين الثاينووحيث إن املسألة تتعلق باالمتثال 

 فيما إذا كانت تريد أن تقدم أي توصيات أو اقتراحات بشأن هذه املسألة إىل دعيت اللجنة إىل النظر
 .اجتماع األطراف احلادي والعشرين

 قد حث األطراف على اإلبالغ عن صادرات مجيع املواد ١٧/١٦وأخرياً، كان املقرر   - ١٥
ن األمانة أن تدخل  قد طلبت م٣٩/٤١اخلاضعة للرقابة واجلهات اليت صدرت إليها، وكانت التوصية 

، أبلغت ٢٠٠٧وفيما يتعلق بعام . يف تقريرها معلومات عن األطراف اليت مل تبلغ عن هذه املعلومات
 طرفاً فقط بلداناً منتجة للمواد اليت أبلغت عن تصديرها، ولذلك ١١وكان .  طرفاً عن صادراا٣٠

 مقسمة حبسب الوجهة اليت صدرت  طرفاً الصادرات٢٧وحدد  . طرفاً بلداناً معيدة للتصدير١٩كان 
 أطراف عن مجيع صادراا دون تقسيمها حبسب الوجهة اليت ٣وأبلغت . إليها بعض أو كلُّ صادراا

.  أطراف عن جزء من صادراا دون تقسيمه حبسب الوجهة املصدر إليها٦صدرت إليها، وأبلغت 
طرفاً  ١١، وأبلغ (HCFCs)رية فلورية املهلجنة  طرفاً عن صادرات مركَّبات الكربون الكلو٢٥وأبلغ 

 .عن صادرات بروميد امليثيل

 ٢٠٠٧ معلومات جممعة عن الصادرات لعام ٢٠٠٩مارس /أشار إىل أن األمانة بعثت يف آذار  - ١٦
وتراوحت الفروق بني . كانت قد وصلتها من أطراف مصدرة ومعيدة للتصدير إىل أطراف مستوردة

. وتفاوتت ردود األطراف على هذه املعلومات. رات من صفر إىل آالف األطنانالواردات والصاد
فبعض األطراف، مثالً، قدمت تصحيحات وتعديالت لبياناا بعد تلقّي بيانات الصادرات هذه، بينما 

وبعضها مل يكن متأكداً مما جيب أن يفعله ذه . أكدت عدة أطراف من جديد ثقتها يف دقة بياناا
 .مزيداً من املعلومات من األمانةات وطلب مزيداً من التوجيه أو املعلوم

  .أحاطت اللجنة علماً بالتقرير  - ١٧

املعلومات املقدمة من أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال عن   -رابعاً 
 رات ذات الصلة للجنة التنفيذية للصندوق وعن األنشطة اليت اضطلعتا الوكاالت املقر

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة (املنفّذة 
  لتيسري امتثال األطراف) للتنمية الصناعية والبنك الدويل

يف إطار هذا ، تقريراً  إلدارة الربامج، بأمانة الصندوققدم السيد إدواردو غامن، املوظف األقدم  - ١٨
ويف تناوله ملقررات االجتماعني السابع واخلمسني والثامن واخلمسني للجنة التنفيذية، املتصلة . البند

 من ١ األطراف اليت تعمل مبوجب الفقرة ٥٧/٥باالمتثال، قال إن اللجنة التنفيذية قد شجعت مبقررها 
مة املنهجية واملؤشرات اليت وضعتها أمانة  على إجراء تقييم خلطورة امتثاهلا هي نفسها، مستخد٥املادة 

وقال إن األمانة قدمت، يف االجتماع الثامن واخلمسني . الصندوق املتعدد األطراف، استخداماً تاما
  .٥ من املادة ١عمل مبوجب الفقرة املنهجية واملؤشرات اليت وضعتها الستخدام األطراف املهتمة، اليت ت
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   طرفاً من األطراف ٦١ألة بيانات الربنامج القطري، فقال إن وانتقل إىل احلديث عن مس  - ١٩
، ٢٠٠٨ قدمت بيانات عن براجمها القطرية لعام ٥ من املادة ١، اليت تعمل مبوجب الفقرة ١٤٣الـ 

ويستفاد من املعلومات الواردة يف تقارير الربامج القطرية أن سبعة بلدان مل . باستخدام الشكل اجلديد
وقدم تقريراً عن .  بلداً أبلغت أن لديها نظُم حصص نافذة١١٢م تراخيصها وأن تبلغ عن إنشاء نظ

التغيريات احلاصلة يف متوسط أسعار املواد املستنفدة لألوزون وبدائلها، وأشار إىل أنه ال يوجد أي اجتاه 
  . ثابت؛ فبينما ارتفعت بعض األسعار خالل العام املاضية اخنفضت أسعار أخرى

بعد ذلك إىل حالة االمتثال واحتماالت االمتثال فقال إن اللجنة التنفيذية، باالستناد إىل حتولَ   - ٢٠
تقدير أحدث البيانات، قدمت مساعدة إىل مجيع األطراف اليت ميكن أن حتتاج إليها لبلوغ أهدافها يف 

بوتسوانا، وغينيا ، ل٢٠١٠وأُقرت مؤخراً خطط ختلُّص تدرجيي لتحقيق أهداف االمتثال لعام . االمتثال
ويف اخلتام قدم معلومات مستكملة عن البلدان اليت يوجد بشأا . االستوائية وهاييت، والعراق وسرياليون

 .مقررات متعلقة باالمتثال وستنظر فيها جلنة التنفيذ يف هذا االجتماع

  .أحاطت اللجنة علماً بالتقرير  - ٢١

 وتوصيات جلنة التنفيذ بشأن القضايا املتصلة بعدم االمتثالمتابعة املقررات السابقة لألطراف   -خامساً 
قررت اللجنة أن تنظر يف البند الراهن بكامله، ووافقت على اعتماد التوصيات املرتبطة به لكل   - ٢٢

  .طرف على حدة حبسب الترتيب اهلجائي ألمساء األطراف
 االلتزامات بإبالغ البيانات  -ألف 

   ٢٠/١٢املقرر   - ١
  مات أساسية معلو  )أ(

، مل يبلغ طرفان اثنان، مها جزر سليمان وتونغا، ٢٠/١٢ذكر ممثل األمانة أنه، مبوجب املقرر   - ٢٣
 بشأن املواد املستنفدة لألوزون، ولذلك سجلَت مالحظة بأما يف حالة عدم ٢٠٠٧عن بياناما لعام 

حثّا، عند االقتضاء، على العمل يف تعاون وكان هذان الطرفان قد . امتثال اللتزاماما بإبالغ البيانات
وفيما بعد قدم . وثيق مع الوكاالت املنفذة إلبالغ البيانات املطلوبة إىل األمانة على سبيل االستعجال

، اليت أكّدت تنفيذمها ٢٠٠٧الطرفان إىل األمانة بياناما بشأن املواد املستنفدة لألوزون لعام 
 .بري الرقابة املنصوص عليها يف بروتوكول مونتريال لذلك العاماللتزاماما فيما يتصل بتدا

  التوصية  )ب(
بناًء على ذلك، وافقت اللجنة على أن حتيط علماً مع التقدير بأن جزر سليمان وتونغا قد   - ٢٤

 واليتبياناا مجيع ، ٢٠/١٢للمقرر اللتزاماما بإبالغ البيانات مبوجب الربوتوكول وأبلغتا، وفقاً 
  . ٢٠٠٧ إىل أما اآلن يف حالة امتثال لتدابري الرقابة املنصوص عليها يف الربوتوكول يف عام تشارأ

  ٤٢/١التوصية 
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  )١٧/١٦املقرر   - ٢
  معلومات أساسية  )أ(

تقرير األمانة : "ذكرت الرئيسة املعلومات اليت قُدمت يف إطار البند الثالث من جدول األعمال  - ٢٥
، املتعلقتني باإلبالغ عن ١٤ و١٣ من بروتوكول مونتريال، الفقرتني ٧ املادة عن البيانات مبوجب

وأشار ممثل األمانة إىل أن أحد أعضاء . الصادرات واجلهات اليت تصدر إليها املواد املستنفدة لألوزون
وشعر بعض . اللجنة قد أضاف البند إىل جدول األعمال، وهو اآلن غري موجود يف هذا االجتماع

 اللجنة أثناء مناقشة املسألة أن مطلب اإلبالغ عن مصادر الصادرات ووجهاا رمبا يتدخل يف أعضاء
األسرار التجارية وسريتها، بينما شعر آخرون بأن من املهم تتبع مصدر هذه الصادرات ووجهاا 

  . ألغراض تتبعها والتحقُّق من دقة البيانات
  التوصية  )ب(

 وافقت اللجنة على حث األطراف املصدرة على االستجابة لطلبات معلومات بناًء على ذلك،  - ٢٦
 تفاصيل عن –إضافية عن صادراا، مبا يف ذلك كميات املواد املستنفدة لألوزون وحيثما كان مالئماً 

الشركات املصدرة والشركات املستوردة املقابلة هلا، عندما ترد طلبات املعلومات هذه من األطراف 
  . ستوردةامل

  ٤٢/٢التوصية 

األطراف اليت هي موضوع ملقررات سابقة الجتماعات األطراف وتوصيات جلنة التنفيذ بشأن   - باء
  املسائل املتصلة بعدم االمتثال

  )١٥/٢٦املقرر (ألبانيا   - ١
  .١٥/٢٦ا يتعلق بتنفيذها للمقرر أُدرجت ألبانيا، للنظر يف وضعها فيم  - ٢٧

  ركَّبات الكربون الكلورية فلوريةااللتزام بتخفيض استهالك م: موضع االستعراضمسألة االمتثال   )أ(
، بتخفيض استهالك املواد اخلاضعة للرقابة ١٥/٢٦التزمت ألبانيا، كما هو مسجل يف املقرر   - ٢٨

  من األطنان٢,٢ إىل )مركَّبات الكربون الكلورية فلورية(واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف 
  .٢٠٠٨نفاد األوزون يف عام  استدالةب

  حالة قضية االمتثال  )ب(
يف الوقت الذي عقد فيه هذا االجتماع، كانت ألبانيا قد قدمت بياناا عن املواد املستنفذة   - ٢٩

بدالَّة استنفاد األوزون من  ، فأبلغت عن استهالك مقداره صفر من األطنان٢٠٠٨لألوزون لعام 
  .وريةرية فلمركَّبات الكربون الكلو
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  التوصية  )ج(
بناًء على ذلك، وافقت اللجنة على نئة ألبانيا ملا أبلغته من بيانات الستهالك مركَّبات   - ٣٠

، اليت بينت أن الطرف أجنز أكثر من التزامه الوارد يف املقرر ٢٠٠٨الكربون الكلورية فلورية يف عام 
 من ٢,٢ال يتجاوز  رية فلورية إىل مستوى بتخفيض استهالكه من مركَّبات الكربون الكلو١٥/٢٦

بدالَّة استنفاد األوزون يف ذلك العام، والتزاماته مبوجب تدابري الرقابة املنصوص عليها يف  األطنان
  . بروتوكول مونتريال لتلك املواد يف ذلك العام

  ٤٢/٣التوصية 

  )١٨/٢٠املقرر (أرمينيا   - ٢
  .١٨/٢٠ما يتعلق بتنفيذها للمقرر أُدرجت أرمينيا للنظر يف وضعها في  - ٣١

  االلتزام بتخفيض استهالك بروميد امليثيل: قضايا االمتثال موضع االستعراض  )أ(
، بأن تبقي استهالكها من املادة اخلاضعة ١٨/٢٠التزمت أرمينيا، كما هو مسجل يف املقرر   - ٣٢

بدالة  ال يزيد عن صفر من األطنان، على مستوى )بروميد امليثيل(للرقابة واملدرجة يف املرفق هاء، 
، فيما عدا لالستخدامات الضرورية، اليت ميكن أن يصرح ا ٢٠٠٧استنفاد األوزون ابتداًء من عام 

  .٢٠١٥يناير / كانون الثاين١األطراف بعد 
  حالة قضية االمتثال  )ب(

ن املادة املستنفدة يف الوقت الذي عقد فيه هذا االجتماع، كانت أرمينيا قد قدمت بياناا ع  - ٣٣
بدالة استنفاد األوزون من  ، فأبلغت عن استهالك مقداره صفر من األطنان٢٠٠٨لألوزون لعام 
  . بروميد ا مليثيل

  التوصية  )ج(
بناًء على ذلك، وافقت اللجنة على نئة أرمينيا ملا أبلغت عنه من بيانات الستهالك بروميد   - ٣٤

 بتخفيض استهالكه ١٨/٢٠ن الطرف ممتثل اللتزامه الوارد يف املقرر ، اليت بينت أ٢٠٠٨امليثيل يف عام 
بدالة استنفاد األوزون يف ذلك العام،  من بروميد امليثيل إىل مستوى ال يزيد عن صفر من األطنان

  .والتزاماته مبوجب تدابري الرقابة املنصوص عليها يف بروتوكول مونتريال لتلك املواد يف ذلك العام
  ٤٢/٤ التوصية

  )١٧/٢٧املقرر (بنغالديش   - ٣
  .٤٠/٦ والتوصية ١٧/٢٧أُدرجت بنغالديش للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   - ٣٥
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االلتزام بتخفيض استهالك كلوروفورم امليثيل وعدم االمتثال : قضايا االمتثال موضع االستعراض  )أ(
  . ٢٠٠٧ورية فلورية يف عام بااللتزامات بتخفيض استهالك مركَّبات الكربون الكل

 االلتزام بتخفيض كلوروفورم امليثيل  ‘١’

، بأن تبقي استهالكها من املواد ١٧/٢٧التزمت بنغالديش، كما هو مسجل يف املقرر   - ٣٦
، على مستوى ال يزيد عن )كلوروفورم امليثيل(اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة الثالثة، املرفق باء، 

  . ٢٠٠٨بدالة استنفاد األوزون يف عام  لطن من ا٠,٥٥٠
  عدم االمتثال لاللتزامات بتخفيض استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية  ‘٢’

، ٢٠٠٦أكتوبر /أبلغت بنغالديش جلنة التنفيذ يف اجتماعها السابع والثالثني، يف تشرين األول  - ٣٧
 ٢٠٠٩ - ٢٠٠٧دم االمتثال يف السنوات بأا، على الرغم من أفضل جهودها الصادقة، تتوقّع ع

جلدوهلا اخلاص بالتخلص التدرجيي من املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف 
يعزى عدم االمتثال املتوقع هذا، كما جاء يف بالغ الطرف، إىل ). مركَّبات الكربون الكلورية فلورية(

لطرف على علم باستهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية يف تصنيع أوالً، مل يصبح ا. ثالثة أسباب
، مما قَلَّص الوقت املتاح له لتحقيق التخلص ٢٠٠٤أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة إال يف عام 

التدرجيي من مركَّبات الكربون الكلورية فلورية، الذي يقضي بتخفيض استهالك مركَّبات الكربون 
ثانياً، . ٢٠٠٧ يف املائة يف املوعد النهائي احملدد يف الربوتوكول، وهو عام ٨٥نسبة  لورية إىلالكلورية ف

مل يتلق الطرف مساعدة يف التخلص التدرجيي من استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية يف قطاع 
تياجاته املقدرة من مركَّبات ثالثاً، يتوقع الطرف أن تسفر اح. تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة

 عن ٢٠٠٩-٢٠٠٧الكربون الكلورية فلورية يف تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يف الفترة 
كون جمموع استهالكه السنوي من مركَّبات الكربون الكلورية فلورية أكرب من املستويات القُصوى 

  . احملددة لبنغالديش يف الربوتوكول
ة يف ذلك االجتماع أيضاً بأن بنغالديش كانت، بعد جهودها الناجحة يف احلد أُبلغت اللجن  - ٣٨

من استهالكها يف قطاعي التربيد واإليروسول، قد أجنزت أكثر من التزاماا بالتخلص التدرجيي من 
غري أن ما أُبلغت به .  حىت وقت االجتماع٢٠٠٢مركَّبات الكربون الكلورية فلورية ابتداًء من عام 

نة عن استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية، الناتج عن صناعة أجهزة االستنشاق باجلرعات اللج
وأفاد الطرف يف بالغه كذلك أن مثة أربع . املقننة يعين زيادة كبرية يف االستهالك السنوي املقدر

املائة من إنتاج هذا  يف ٧٥شركات تصنع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة تستأثر واحدة منها بنسبة 
  . القطاع
قدمت اللجنة يف اجتماعاا الالحقة عدداً من التوصيات دف إىل تسليط الضوء على وضع   - ٣٩

، طُلب من بنغالديش أن ٤٠/٦ففي التوصية . الطرف، وزيادة مساعدة بنغالديش على الوفاء بالتزاماا
رنامج األمم املتحدة للبيئة للتعجيل بتنفيذ مشاريع تواصل العمل مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وب

التخلص التدرجيي من مركَّبات الكربون الكلورية فلورية يف تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، 
، مبا يف ٢٠٠٧يوليه /اليت وافقت عليها اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثاين واخلمسني، يف شهر متوز
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 توقيع اتفاقات وثائق مشاريع مع برنامج األمم ،رية وعلى سبيل االستعجال كخطوة أوىل فو،ذلك
وطُُلب من الطرف أيضاً أن يقدم إىل اللجنة يف كل . املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة

اجتماع من اجتماعاا، بواسطة أمانة األوزون، معلومات مستكملة عن تنفيذه الستراتيجيته للتحول 
  .  استخدام أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننةعن
، بياناا عن ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٤بعثت بنغالديش إىل األمانة، برسالة مؤرخة   - ٤٠

 من الربوتوكول، واستكماالً للمعلومات عن ٧ مبوجب املادة ٢٠٠٧املادة املستنفدة لألوزون لعام 
ىل أن اإلنتاج بلغ وأشار التقرير الشامل للبيانات إ. ات املقننةتنفيذها ملشاريع أجهزة االستنشاق باجلرع

١٥٤,٩ بدالة استنفاد األوزون من مركَّبات الكربون الكلورية فلورية، وهذا مقدار ال يتفق مع  طنا
   إىل مستوى ٢٠٠٧يف عام  التزام الطرف بتخفيض استهالكه من مركَّبات الكربون الكلورية فلورية

بدالة استنفاد األوزون، وهو   طنا٨٧,٢يف املائة من خط األساس لتلك املواد، أي  ٨٥ال يزيد عن 
وأشارت بنغالديش يف تقريرها أيضاً إىل أنه . بدالة استنفاد األوزون طنا ٦٧,٧ هذا املقدار بواقع جتاوز

ن الكلورية بدالة استنفاد األوزون من مركَّبات الكربو  طنا١٥٥,١٣٥من جمموع وارداا البالغة 
 طنا من املادة ٥١,١٢ وCFC-11طنا من املادة .٢٠,٧٦( طنا متريا ٧١,٨٨خصص  )CFCs(فلورية 

CFC-12 ( يف مركَّبات الكربون الكلورية فلوريةلتصنيع أجهزة استنشاق جبرعات مقننة مستندة إىل 
  .إقليمها

عت اتفاقاً مع برنامج األمم أفاد الطرف كذلك، يف الرسالة نفسها، بأن حكومته قد وق  - ٤١
  ويف رسالة مؤرخة .  حتويل أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننةمشروعاملتحدة اإلمنائي بشأن تنفيذ 

، أفادت بنغالديش بأن حكومتها وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وقَّعا يف ٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين األول٢٢
تراتيجية التحول عن أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليوم نفسه اتفاق وثيقة املشروع بشأن تنفيذ اس

  ).٢٠٠٧يوليه /يذية أيضاً يف متوزالذي وافقت عليه اللجنة التنف(
نظرت اللجنة يف وضع بنغالديش مرة أخرى يف اجتماعها احلادي واألربعني، آخذة يف   - ٤٢

طراف اليت تواجه حتديات يف ، الذي طلب منها أن تويل اعتباراً خاصا لأل١٨/١٦ املقرراالعتبار 
مركَّبات الكربون الكلورية فلورية يف صناعة أجهزة االستنشاق التخلص التدرجيي ناجتةً عن استهالك 

وبعد مناقشة املسألة مع ممثلي بنغالديش الذين حضروا االجتماع أوصت اللجنة . باجلرعات املقننة
  .٢٠١٠رف حىت عام حالة امتثال الطاجتماع األطراف بأن يؤخر النظر يف 

٤٣ -  غري أن االجتماع العشرين لألطراف، لدى نظره يف احلالة، مل يؤيد توصية اللجنة تأييداً تاما .
حالة امتثال الطرف ميثل خروجاً عن املمارسة املتبعة  وقد رأى بضعة أطراف أن اقتراح تأجيل النظر يف

رف املعين أو أن يرصد تقدمه حنو الوفاء وال يبدو من املرجح أن يعطي طريقة مرضية ملساعدة الط
 ال يستدعي أن تؤخر ١٨/١٦املطلوب يف املقرر " االعتبار اخلاص"وقيل أيضاً باحملاجة إن . بالتزاماته

وأمر اجتماع األطراف بأن تعود جلنة التنفيذ إىل النظر يف قضية . اللجنة نظرها يف حالة امتثال الطرف
  .٢٠٠٩ املقبل، يف عام امتثال بنغالديش يف اجتماعها
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 حالة قضايا االمتثال  )ب(

  االلتزام بتخفيض استهالك كلوروفورم امليثيل  ‘١’
املواد املستنفدة لألوزون حىت موعد االجتماع احلايل، تقارير بياناا عن  بنغالديش قدممل ت  - ٤٤

  .١٧/٢٧ املقرر  يفوبالتايل مل يتيسر التأكد من أا أوفت بالتزامها الوارد .٢٠٠٨ عن عام
  عدم االمتثال لاللتزامات بتخفيض استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية  ‘٢’

 مل يكن يف اإلمكان تأكيد التزاماا ٢٠٠٨نظراً إىل عدم تقدمي بيانات عن االستهالك لعام   - ٤٥
يذ استراتيجيته ومل يقدم الطرف بعد أي حتديث للمعلومات عن تنف. مبوجب الربوتوكول لذلك العام

يوليه /غري أن الطرف استجاب يف متوز. االنتقالية للتحول عن أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة
 لطلب أمانة األوزون معلومات مستكملة، يوضح فيها أنه اختذ عدة مبادرات للتعجيل بتخفيض ٢٠٠٩

ل منتج واحد أو منتجني اثنني يف استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية، يتوقع أن تؤدي إىل حتوي
ونظراً إىل أن الطرف مل يتمكن من تقدمي معلومات إضافية أثناء االجتماع، طلب من . ٢٠٠٩عام 

اللجنة أن تكرر توصيتها إىل اجتماع األطراف بأن يأذن هلا بتأخري نظرها يف حالة امتثال الطرف حىت 
  .UNEP/OzL.Pro/ImpCom/42/INF/3/Add.1توجد هذه املعلومات يف الوثيقة . ٢٠١٠عام 

 ١باإلضافة إىل ذلك، كانت بنغالديش واحداً من األطراف الثمانية اليت تعمل مبوجب الفقرة   - ٤٦
، اليت قدمت تسميات لالستخدامات األساسية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة من ٥من املادة 

ن جلنة اخليارات التقنية الطبية، التابعة لفريق التقييم وإ. ٢٠١٠مركَّبات الكربون الكلورية فلورية لعام 
التكنولوجي واالقتصادي، الحظت أثناء مناقشتها لتسمية االستخدامات األساسية لبنغالديش يف 

، أن هناك ثالث شركات حملية لديها مصانع يف البلد، ٢٠٠٩مايو /تقريرها املرحلي الصادر يف أيار
 يف املائة، وهي اآلن الشركة الوحيدة اليت تنتج أجهزة االستنشاق ٧٠ومنها واحدة مسيطرة تنتج حنو 
وكانت اللجنة قد أعربت عن قلقها لكون تسمية ). HFC(فلورو كربون  جبرعات صغرية من اهليدرو

 طنا الستعمال السوق احمللية ينم عن منو أعلى كثرياً من معدالت النمو ١٥٦,٧ ،٢٠١٠الطرف، لعام 
وكانت اللجنة قد أشارت يف . ٢٠٠٨-٢٠٠٤ يف املائة، املسجلة يف الفترة ١٣لغة حنو السنوي البا

 يف املائة، ٦٠ مقدارها ٢٠١٠تقريرها إىل زيادة يف استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية لعام 
للتان وكان ذلك، إىل حد كبري، نتيجةً للكميات اليت طلبتها الشركتان ا. ٢٠٠٨مقارنة مبستويات عام 

ووجدت اللجنة أن هذا النمو ليس له مربر كاف يف . كربونية ما زالتا ال تستخدمان بدائل هيدروفلورو
والحظت اللجنة أيضاً أن البدائل اخلالية من مركَّبات الكربون الكلورية فلورية . تسمية الطرف

ق باجلرعات املقننة من موجودة بالفعل يف البلد بأسعار تزيد قليالً فقط عن أسعار أجهزة االستنشا
باإلضافة إىل ذلك، توجد مشاريع جارية اآلن تمول بواسطة . مركَّبات الكربون الكلورية فلورية

، وهي دف إىل حتويل معظم ٢٠١١يوليه /الصندوق املتعدد األطراف؛ ومن املخطط أن تنجز يف متوز
لورية، وتكون العناصر النشطة فيها غري املنتجات القائمة على أساس مركَّبات الكربون الكلورية ف

ويبلغ جمموع مركَّبات الكربون . فلورو كربون السلبوتمور والبيكلوميثاسون، إىل مركبات هيدرو
وعلى الرغم من االعتبارات . ٢٠١٠ طنا من تسميات بنغالديش لعام ٣٠,٩الكلورية فلورية هذه 
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تؤكد أن ختفيض التوصية لن يؤثر تأثرياً ضارا يف صحة الواردة أعاله، نظراً إىل عدم وجود أدلة كافية 
 ٢٠١٠ طنا لعام ١٥٦,٧املرضى، أوصت جلنة اخليارات التقنية الطبية باملوافقة على تسمية الطرف 

  .هااستعمال السوق احمللية بكامل مقدار
 املناقشة يف هذا االجتماع  )ج(

، الذي قررت به اللجنة ٥٧/٢٨تباه إىل املقرر لفت ممثل أمانة الصندوق املتعدد األطراف االن  - ٤٧
وقد حسب ذلك، . التنفيذية أن تطبق مادة اجلزاء يف االتفاقية بني حكومة بنغالديش واللجنة التنفيذية

 يف املائة من املقدار لكل واحدة من الشرائح الثانية والثالثة والرابعة ٥على أساس استثنائي، بأنه يساوي 
نة للموافقة عليها، ألسباب عدم امتثال االتفاق، على أساس اعتبارات ختفيض اليت تقدم إىل اللج

 ٢٣٢,١مستويات مركَّبات الكربون الكلورية فلورية املستخدمة يف قطاع خدمات التربيد وحده من 
وقد . ٢٠٠٨ طناً بدالة استنفاد األوزون يف عام ٥٩,٩ إىل ٢٠٠٤طنا بدالة استنفاد األوزون يف عام 

الة عدم امتثال بنغالديش، إىل حد كبري، إىل استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية عزيت ح
املرتبطة بصناعة أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، اليت تقر اللجنة التنفيذية ألجلها مشروعاً للتخفيض 

ة التنفيذية أيضاً إىل وأشارت اللجن. ٢٠٠٧التدرجيي إال يف اجتماعها الثاين واخلمسني املعقود يف عام 
أن احلد األقصى الستهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية للقطاعني الفرعيني خلدمات التربيد 

بدالة استنفاد األوزون، كما نص عليه   طنا٥٣,٠ بلغ ٢٠٠٩واملستحضرات الصيدالنية يف عام 
 من االتفاق املتعلقة ١٠ تطبيق الفقرة االتفاق، وإذا ما مت جتاوز هذا املقدار ميكن أن تنظر اللجنة يف

 . الكامل، جزاًء على عدم االمتثالبتخفيضات التمويل

قال ممثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إنه، من بني الشركات الثالث اليت تصنع أجهزة   - ٤٨
، ٢٠٠٩رب سبتم/االستنشاق باجلرعات املقننة، يرجح أن تبدأ الشركة األوىل التحويل يف شهر أيلول

. ٢٠١٠، والثالثة يف أواسط عام ٢٠١٠ومن املقرر أن تبدأ الشركة الثانية يف الفصل األول من عام 
ومن شأن التحويالت اليت جتريها الشركة األوىل وحدها أن ختفض استهالك مركَّبات الكربون 

يوليه /ش منذ متوزويف قطاع خدمات التربيد مل تصدر بنغالدي.  يف املائة٣٣الكلورية فلورية بنسبة 
 من ٢٠٠٩ أي ترخيص باالسترياد، وإا تستطلع إمكانية تلبية ما تبقّى من احتياجاا لعام ٢٠٠٨

وأضاف أن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يساعد . مركَّبات الكربون الكلورية فلورية املستصلحة
ل إنه لن يصدر ابتداًء من الطرف على وضع خطة إدارة للمواد املستنفدة لألوزون وإن الطرف قا

 تراخيص الستخدام مركَّبات الكربون الكلورية فلورية يف قطاع خدمات ٢٠١٠يناير /كانون الثاين
وأوضح أيضاً أن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أوفد بعثتني اثنتني إىل الدولة الطرف خالل . التربيد

 . ن لتدخالته نتيجةٌ مفيدةاألشهر الثمانية املاضية، وأعرب عن أمله يف أن يكو

أوضح ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة أن الربنامج يعمل يف تعاون وثيق مع احلكومة، وجيري   - ٤٩
ونظِّمت كذلك بعثات مشتركة مع برنامج . معها حتاوراً شهريا عن بعد ملتابعة املشاريع ذات الصلة

م املتحدة للبيئة وضع يف االجتماع التاسع والعشرين للفريق وقال إن برنامج األم. األمم املتحدة اإلمنائي
العامل املفتوح العضوية برنامج توعية شامالً للتحول عن استخدام أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة 
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من مركَّبات الكربون الكلورية فلورية، باالشتراك مع برنامج املساعدة على االمتثال، التابع لربنامج 
ملتحدة للبيئة، بواسطة مكتبه اإلقليمي إلقليم آسيا واحمليط اهلادئ، واحلكومة األسترالية، بدعم األمم ا

وسوف يستخدم برنامج التوعية يف بنغالديش وبلدان أخرى . من الس الوطين األسترايل ملرض الربو
  . كجزء من محالت التوعية الوطنية

 التوصية  )د(

 من ٤، بناء على الفقرة ٢٠٠٦يش أبلغت جلنة التنفيذ يف عام أشارت اللجنة إىل أن بنغالد  - ٥٠
إجراء عدم االمتثال، باحتمال عدم امتثاهلا يف املستقبل اللتزاماا مبوجب بروتوكول مونتريال فيما 

 عن املواد ٢٠٠٧يتعلق مبركَّبات الكربون الكلورية فلورية؛ وأن الدولة الطرف قدمت بياناا لعام 
بدالة   طنا١٥٤,٩ من الربوتوكول؛ وأن استهالك ذلك الطرف ٧زون، وفقاً للمادة املستنفدة لألو

 ال يتفق مع التزامها مبوجب ٢٠٠٧استنفاد األوزون من مركَّبات الكربون الكلورية فلورية يف عام 
بدالة استنفاد   طنا٨٧,٢ًالربوتوكول بتخفيض استهالكها يف ذلك العام إىل مستوى ال يزيد عن

ن، وبذلك وضع الطرف يف حالة عدم امتثال التزاماته مبوجب الربوتوكول؛ وأن الطرف قد أبلغ األوزو
أن استهالكه من مركَّبات الكربون الكلورية فلورية يف قطاع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يف 

ت أخرى دالة استنفاد األوزون، وأن ما تبقى من االستهالك يف قطاعا  طنا٧١,٨٨ كان ٢٠٠٧عام 
 . كان، لذلك، ضمن احلد املقرر الستهالك الطرف مبوجب الربوتوكول

 : بناًء على ذلكن وافقت اللجنة على ما يلي  - ٥١

 من املادة ٣ إىل األمانة وفقاً للفقرة ٢٠٠٨أن حتث بنغالديش على تقدمي بياناا لعام   )أ(
، لكي يتسىن ٢٠٠٩سبتمرب /يلول أ١ من الربوتوكول، ويفضل أن يكون ذلك يف موعد ال يتجاوز ٧

للجنة أن تقيم يف اجتماعها الثالث واألربعني امتثال الطرف بالتزاماته بالتخلص التدرجيي من 
 ؛ ١٧/٢٧كلوروفورم امليثيل، كما جاء يف املقرر 

أن تطلب من بنغالديش أن تقدم إىل األمانة يف أسرع وقت ممكن، على أال يتجاوز   )ب(
، خطة عمل حمددة زمنيا لضمان عودة الطرف بسرعة إىل امتثال تدابري ٢٠٠٩ سبتمرب/ أيلول١ذلك 

 الرقابة على مركَّبات الكربون الكلورية فلورية؛ 

، ٤٠/٦أن حتث بنغالديش على إبالغ جلنة التنفيذ بواسطة األمانة، عمالً بالتوصية   )ج(
ية من االستنشاق باجلرعات املقننة لكي عن حتديثات املعلومات املتعلقة بتنفيذ استراتيجيتها االنتقال

يتسىن للجنة أن تستعرض تنفيذ االستراتيجية االنتقالية للطرف للتخلص التدرجيي من أجهزة االستنشاق 
 باجلرعات املقننة من مركَّبات الكربون الكلورية فلورية؛ 

ة على أن تطلب من بنغالديش مواصلة العمل بسرعة مع الوكاالت املنفذة ذات الصل  )د(
تنفيذ مشاريعها اليت أقرا اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف للتخلص التدرجيي من استهالك 
مركَّبات الكربون الكلورية فلورية يف صناعة أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة ويف قطاع التربيد 

 وتكييف اهلواء؛
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ن بياناا املتعلقة مبركَّبات الكربون أن تطلب من بنغالديش أن تقدم، عند اإلبالغ ع  )ه(
الكلورية فلورية، أرقاماً مستقلة لالستهالك عن استخدامها للمواد املستنفدة لألوزون يف، أوالً، صناعة 

  أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة؛ وثانياً، قطاع التربيد وتكييف اهلواء؛ 
ضرورة، إىل اجتماع جلنة التنفيذ أن تدعو بنغالديش إىل إرسال ممثل هلا، عند ال  )و(

  .الثالث واألربعني، ملناقشة املسألة
  ٤٢/٥التوصية 

  )١٤/٣٣املقرر (بليز   - ٤
  . ١٤/٣٣أدرج اسم بليز يف القائمة للنظر فيما يتعلق بتنفيذها املقرر   - ٥٢

لكلورية االلتزام بتخفيض استهالك مركَّبات الكربون ا: قضية االمتثال اليت هي موضع استعراض  )أ(
  فلورية
، بتخفيض استهالك املواد اخلاضعة لرقابة، ١٤/٣٣التزمت بليز، كما هو مسجل يف املقرر   - ٥٣

إىل مستوى ال يزيد عن ) مركَّبات الكربون الكلورية فلورية(واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف 
  .٢٠٠٨بدالة استنفاد األوزون يف عام  صفر من األطنان

  ضية االمتثالحالة ق  )ب(
يف الوقت الذي أُعدت فيه وثائق هذا االجتماع، مل تكن بليز قد أبلغت عن بياناا املتعلقة   - ٥٤

، لذلك، مل يكن يف اإلمكان تأكيد تنفيذها اللتزامها الوارد يف ٢٠٠٨باملواد املستنفدة لألوزون لعام 
  .كهغري أن الطرف أبلغ فيما بعد عن بيانات استهال. ١٤/٣٣املقرر 

  التوصية  )ج(
 ٢٠٠٨بناًء على ذلك، وافقت اللجنة على االعتراف مع التقدير بتسلُّمها مؤخراً بيانات عام   - ٥٥

من بليز ووافقت على النظر فيها يف اجتماعها الثالث واألربعني للتحقُّق من امتثال الطرف التزاماته 
  . ١٤/٣٣الواردة يف املقرر 

 ٤٢/٦التوصية 

  )١٥/٣٠املقرر (سك البوسنة واهلر  - ٥
  االلتزام بتخفيض استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(

، بتخفيض استهالك املواد ١٥/٣٠التزمت البوسنة واهلرسك، كما هو مسجل يف املقرر   - ٥٦
إىل )  الكربون الكلورية فلوريةمركَّبات(اخلاضعة للرقابة، واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف 

وإىل مستوى ال يزيد عن صفر . ٢٠٠٧بدالة استنفاد األوزون يف عام   أطنان٣,٠مستوى ال يزيد عن 
الضرورية اليت ميكن أن  ، فيما عدا االستخدامات٢٠٠٨بدالة استنفاد األوزون يف عام  من األطنان

 أن ما أبلغ عنه الطرف من ٤١/٤ التوصية والحظت جلنة التنفيذ مع القلق، يف. ترخص ا األطراف
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  ، ٢٠٠٧بدالة استنفاد األوزون لعام   طنا٢٢,١استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية، البالغ 
 وال يظهر تقدماً حنو امتثال تدابري الرقابة املنصوص عليها يف ١٥/٣٠ال يتفق مع التزامه الوارد يف املقرر 

جنة قد طلبت يف التوصية نفسها من البوسنة واهلرسك أن تقدم إىل األمانة، وكانت الل. الربوتوكول
، تفسرياً الحنرافها عن التزامها لعام ٢٠٠٩مارس / آذار٣١على سبيل االستعجال، يف موعد ال يتجاوز 

  .١٥/٣٠، الوارد يف املقرر ٢٠٠٧
  حالة قضية االمتثال  )ب(

واهلرسك قد قدمت بياناا املتعلقة باملواد املستنفدة حبلول موعد هذا االجتماع كانت البوسنة   - ٥٧
بدالة استنفاد األوزون من مركَّبات   أطنان٨,٨، وأبلغت عن استهالك قدره ٢٠٠٨لألوزون لعام 

 ١٥/٣٠ومل تكن هذه البيانات متفقة مع التزامات الطرف مبوجب املقرر . الكربون الكلورية فلورية
بدالة  كربون الكلورية فلورية إىل مستوى ال يزيد عن صفر من األطنانبتخفيض استهالك مركَّبات ال

، وزادت عن احلد األقصى املسموح به الستهالك الطرف من مركَّبات ٢٠٠٨استنفاد األوزون لعام 
  .٢٠٠٨بدالة استنفاد األوزون لعام  أطنان ٣,٦رية فلورية، ومقداره الكربون الكلو

، إىل األمانة تفسرياً الحنرافه عن التزامه ٢٠٠٩أبريل /يف نيسانقدم الطرف، برسالة مؤرخة   - ٥٨
، مشفوعاً بوثائق إضافية، من بينها خطة عمل للعودة إىل امتثال التزامه ٢٠٠٧مبوجب الربوتوكول لعام 

بتخفيض مركَّبات الكربون الكلورية فلورية مبوجب الربوتوكول وبرناجمه القطري وخطة التخلص 
وترد هذه املعلومات يف املرفق بالوثيقة . اد املستنفدة لألوزونالتدرجيي من املو

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/42/INF/3 .  
قدمت البوسنة واهلرسك تفسريين اثنني لعدم امتثال التزامها بتخفيض استهالكها ملركَّبات   - ٥٩

 مركَّبات أوالً، كان خط األساس الستهالك الطرف من. ٢٠٠٧الكربون الكلورية فلورية يف عام 
إىل  أدت يتال بترة احلرف اءنثأوضع ه نكول قيقيحري غ اًضااخنف اًضفخنمالكربون الكلورية فلورية 

ثانياً، . تالبيانامجع  تإجراءا فعاضإىل إوة دعتامل اتااملستوي دون إىلهالك تاالسويات تسماض فاخن
إن خطة عمله لتخفيض مركَّبات الكربون الكلورية فلورية، اليت تقتضي أن يكون استهالك هذه 

طة الوطنية  لينسجم مع اجلدول املعجل للتخلص التدرجيي، التابع للخ٢٠٠٨املركبات صفراً يف عام 
للتخلص التدرجيي اليت اتفق عليها مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ووافقت عليها اللجنة 

، كانت ببساطة ٢٠٠٣التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف يف اجتماعها احلادي واألربعني، املعقود يف 
  . مفرطةً يف التفاؤل

 تأخرات يف تنفيذ خطته إلدارة مواد التربيد، وقعت عزا الطرف أيضاً حالة عدم امتثاله إىل  - ٦٠
وكذلك أسفرت تأخرات يف توقيع وثيقة . بسبب عملية إقرار سياسية معقدة ينطوي عليها تنفيذ اخلطة

املشروع املتعلق بتعزيز املؤسسات عن عدم تلقّي الطرف أي دعم لتعزيز املؤسسات ملدة تقرب من أربع 
رنامج األمم املتحدة للبيئة مساعدة مالية جلمع البيانات وإجراء مشاورات مع ويف النهاية قدم ب. سنوات

  .٢٠٠٨أصحاب املصلحة، مبوجب برنامج املساعدة على االمتثال، يف عام 
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أشارت البوسنة واهلرسك إىل أا متكنت، على الرغم من عمليات املوافقة  باإلضافة إىل ذلك،  - ٦١
ا، من إنشاء نظام ترخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون يف السياسية الداخلية املعقدة لديه

وأبرز الطرف أيضاً يف رسالته حقيقة أنه ختلص بالفعل تدرجييا إىل حد كبري من استهالك . ٢٠٠٧عام 
 ٢٠٠٢بدالة استنفاد األوزون يف عام   طنا٢٤٣,٦مركَّبات الكربون الكلورية فلورية، وخفضها من 

  .٢٠٠٧بدالة استنفاد األوزون يف عام   طنا٢٢,١إىل
 كانون ١أشار الطرف إىل أن استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية حمظور يف البلد منذ   - ٦٢
 وإنه لذلك يتوقع العودة إىل امتثال التزاماته املتعلقة باستهالك مركَّبات الكربون ٢٠٠٩يناير /الثاين

وقال إن خطط إنشاء مراكز إلعادة تدوير مركَّبات الكربون الكلورية . ٢٠٠٩الكلورية فلورية يف عام 
  . يتوقع أن تساعده على العودة إىل االمتثال٢٠٠٩فلورية واستصالحها يف عام 

’١‘   للعودة إىل االمتثالمؤشرات قياس حمددة زمنيا  
ددة زمنيا للعودة إىل تشمل خطة عمل البوسنة واهلرسك املنقحة عالمات القياس التالية احمل  - ٦٣

ربوتوكول يف االمتثال، واليت يقول الطرف إا ستعيده إىل االمتثال بتدابري الرقابة املنصوص عليها يف ال
  .٢٠٠٩عام 

استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية   العام 
  بدالة استنفاد األوزون بالطن

٢٣  ٢٠٠٨  
  صفر  ٢٠٠٩
  صفر  ٢٠١٠

القياس احملددة زمنيا الواردة يف خطة التخلص من استهالك مركَّبات الكربون تتفق عالمات   - ٦٤
الكلورية فلورية مع تاريخ املرحلة احملدد يف بروتوكول مونتريال للتخلص من مركَّبات الكربون 

  ).٢٠١٠يناير / كانون الثاين١(ية الكلورية فلور
   على عودة الطرف إىل االمتثالاعداألنشطة الناجزة املبلغ عنها اليت ميكن أن تس  ‘٢’

  :أبلغت البوسنة واهلرسك عن تنفيذ األنشطة التالية  - ٦٥
إجناز مجيع املشاريع االستثمارية يف التحول عن مركَّبات الكربون الكلورية فلورية   )أ(

عي، إىل مواد خالية من مركَّبات الكربون الكلورية فلورية يف التربيد الصناعي وإنتاج اإلسفنج الصنا
  ؛)اليونيدو(، مبساعدة منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ٢٠٠٧يوليه /حىت شهر متوز

بدالة استنفاد   طنا٢٤٣ختفيض استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية من   )ب(
  ؛٢٠٠٧لة استنفاد األوزون يف عام  طنا بدا٢٢ إىل ٢٠٠٢األوزون يف عام 
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إلذكاء الوعي حلماية طبقة األوزون نفذمها برنامج األمم تنفيذ مشروعني اثنني   )ج(
  يف إطار برنامج املساعدة على االمتثال ؛) اليونيب(املتحدة للبيئة 

وطين لتنفيذ بروتوكول مونتريال، إىل جانب ) مرسوم(إعداد ووضع صك قانوين   )د(
يت حتتوي على هذه إنشاء نظام ترخيص وحصص وتصاريح للمواد املستنفدة لألوزون واملعدات ال

  املواد؛
إعداد برامج إلذكاء الوعي لدى موظفي اجلمارك واملستوردين وتدريبهم، ووضع   )ه(

  برنامج تدريب للفنيني العاملني يف خدمات التربيد، وتنفيذ أربع حلقات عمل ذات صلة ذه املواضيع؛
  .لتربيدإنشاء مركَزي تدريب اثنني لتدريب الفنيني العاملني يف خدمات ا  )و(

  خطة األنشطة واألعمال املبلَّغ عنها للعودة إىل االمتثال   ‘٣’
خطِّطَت العودة إىل امتثال الطرف التزامه املتصل باستهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية   - ٦٦

  : بواسطة ما يلي
يد تنفيذ برنامج لتدريب املدربني وبرنامج تدريب للفنيني العاملني يف خدمات الترب  )أ(
ديسمرب / حلقة عمل للتدريب على أفضل املمارسات يف التربيد، حىت شهر كانون األول٣٠بواسطة 
  ؛٢٠٠٩

  توفري معدات ملركَزي تدريب اثنني؛   )ب(
إنشاء مراكز استصالح وإعادة تدوير ملركَّبات الكربون الكلورية فلورية ومركَّبات   )ج(

  الكربون الكلورية فلورية املهلجنة؛ 
ستكمال الصكوك القانونية الوطنية املوجودة واملواءمة بينها وبني لوائح االحتاد ا  )د(

  األورويب املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون؛
تنظيم مشاورات وطنية مع أصحاب املصلحة الرئيسيني وإعداد استراتيجية وطنية   )ه(

فلورية مبساعدة من منظمة األمم وخطة عمل وطنية للتخلص التدرجيي من مركَّبات الكربون الكلورية 
  . املتحدة للتنمية الصناعية

  املساعدة على االمتثال   ‘٤’
تلقت البوسنة واهلرسك مساعدة من اليونيدو، بواسطة الصندوق املتعدد األطراف، على شكل   - ٦٧

 أربعة مشاريع استثمار فردي يف قطاعي اإلسفنج الصناعي والتربيد إىل جانب خطة وطنية للتخلص
التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون، تشمل مجيع املواد املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك مركَّبات 

للجنة التنفيذية بأن من املتوقع  وأبلغت اليونيدو االجتماع السادس واألربعني. الكربون الكلورية فلورية
ربون الكلورية فلورية من عناصر وفيما يتعلق بعنصر مركَّبات الك. ٢٠٠٥إجناز مجيع املشاريع يف عام 

تكوين اخلطة الوطنية للتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون، كان من املتوقع أن يتم التخلص 
بدالة استنفاد األوزون يف   طنا١٧,٩التدرجيي من مركَّبات الكربون الكلورية فلورية البالغ مقدارها 
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وأفادت . ة يف تعزيز املؤسسات إىل البوسنة واهلرسكوقدمت اليونيدو أيضاً مساعد. ٢٠٠٥عام 
اليونيدو يف االجتماع السابع واخلمسني للجنة التنفيذية بأنه مل يصدر عن هذا الطرف أي ترخيص 

  . ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١استرياد منذ 
  املناقشة اليت جرت يف هذا االجتماع  )ج(

 بعض التحديات اليت تدعو إىل االهتمام، ألا حالة أوضح ممثل اليونيدو أن حالة الطرف تثري  - ٦٨
فالنظام احلكومي للبلد يستدعي ضرورة التعامل مع . واجهت فيها اليونيدو صعوبات يف تنفيذ األنشطة

. كيانني منفصلني، ال بد لكل منهما من االتصال وتوقيع وثائق تتعلق باملشاريع، ضمن أشياء أخرى
د اجتماع رفيع املستوى، على هامش االجتماع العشرين لألطراف، بني وبالنظر إىل هذه الظروف، عق

توقيع وثيقة مشروع تعزيز  –احلكومة والوكاالت ذات الصلة لُوح فيه إىل مشكلتني كبريتني 
وحلَّت املشكلة األخرية باعتماد نظام ترخيص حظر مبوجبه استرياد . املؤسسات ودفع الرسوم اجلمركية

، وأُبلغت احلكومة أنه ال ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١ون الكلورية فلورية ابتداًء من مركَّبات الكرب
وأشار إىل أنه بينما كانت حمصلة . ميكن استخدام األموال اليت تدفعها الوكاالت لدفع الرسوم اجلمركية

 . عي املستوىاالجتماع مرضية، مل تتمكن بعثةٌ أوفدت مؤخراً إىل البلد من مقابلة صناع قرار رفي

أبلغ ممثّل أمانة الصندوق املتعدد األطراف أن الصندوق عقد اتفاقاً مع الطرف التزم مبوجبه   - ٦٩
 . ٢٠٠٨الطرف بالتخلص التدرجيي من مجيع املواد املستنفدة لألوزون ختلصاً تاما يف عام 

  التوصية  )د(
رية فلورية الذي أبلغت عنه البوسنة أشارت اللجنة إىل أن استهالك مركَّبات الكربون الكلو  - ٧٠

 بدالة استنفاد  أطنان٨,٨، و٢٠٠٧بدالة استنفاد األوزون يف عام   طنا٢٢,١واهلرسك، البالغ مقداره 
، بتخفيض استهالك مركَّبات ١٥/٣٠، يزيد عن التزاماا الواردة يف املقرر ٢٠٠٨األوزون يف عام 

 وال ٢٠٠٧بدالة استنفاد األوزون يف عام   أطنان٣,٠يد عن الكربون الكلورية فلورية إىل مستوى ال يز
، وأن استهالك الطرف من هذه ٢٠٠٨بدالة استنفاد األوزون يف عام  يزيد عن صفر من األطنان

 يزيد عما نص عليه الربوتوكول من خفض استهالك ٢٠٠٨ و٢٠٠٧املركبات الذي أبلغ عنه للسنتني 
غري . ٢٠٠٨ و٢٠٠٧بدالة استنفاد األوزون يف السنتني   أطنان٣,٦هذه املواد إىل مستوى ال يزيد عن 

، تفسرياً الحنرافها عن ٤١/٤أنه لوحظ أيضاً مع التقدير أن البوسنة واهلرسك قدمت، وفقاً للتوصية 
، وأا وضعت خطة عمل للعودة إىل امتثال تدابري الرقابة على ١٥/٣٠التزامها الوارد يف املقرر 

  . ٢٠٠٩لكلورية فلورية، املنصوص عليها يف الربوتوكول، يف عام مركَّبات الكربون ا
بناًء على ذلك، وافقت اللجنة على أن ترسل إىل اجتماع األطراف احلادي والعشرين للنظر   - ٧١

  .ذا التقرير) اجلزء ألف(مشروع مقرر حيتوي على خطة العمل بالصيغة الواردة يف املرفق األول 
  ٤٢/٧التوصية 



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/42/5  

20 

  )٤١/٥ والتوصية ١٥/٣١املقرر (وانا بوتس  - ٦
  .٤١/٥ والتوصية ١٥/٣١أُدرِجت بوتسوانا للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   - ٧٢

  إنشاء نظام للتراخيص واحلصص وإبالغ البيانات: قضايا االمتثال موضع االستعراض  )أ(
شاء نظام تراخيص للواردات ، بإن١٥/٣١التزمت بوتسوانا، كما هو مسجل يف املقرر   - ٧٣

، طُلب من الطرف ٤١/٥ويف التوصية . والصادرات من بروميد امليثيل، مبا يف ذلك حتديد حصص هلا
  أن يكمل عملية إنشاء وتشغيل نظام التراخيص وإبالغ األمانة أنه فعل ذلك يف موعد ال يتجاوز 

  . ن الربوتوكول باء م٤، وفقاً اللتزاماته مبوجب املادة ٢٠٠٩مارس / آذار٣١
  حالة قضية االمتثال  )ب(

حبلول موعد انعقاد هذا االجتماع كانت بوتسوانا قد أبلغت اللجنة أن الربملان أقر مشروع   - ٧٤
تشريعاً وترخيصاً لضمان  القانون الوطين خلدمات األرصاد اجلوية، الذي يشمل، يف مجلة أشياء أخرى،

تنفدة لألوزون، وأنه اآلن ينتظر توقيع رئيس اجلمهورية عليه، التخلص التدرجيي املستمر من املواد املس
وبعد ذلك يصبح قانوناً، وأن بوتسوانا، على الرغم من عدم وجود تشريع لديها، متكنت من إبقاء 
استهالك املواد املستنفدة لألوزون يف حدود جداول التخلص التدرجيي املتفق عليها وأا ظلت يف حالة 

بأنه حىت يصبح التشريع الذي . ا مبوجب بروتوكول مونتريالامتثال اللتزاما وقد أبلغت األمانة الطرف
أقره الربملان قانوناً نافذاً بصورة تامة ال ميكن معاملة بوتسوانا باعتبارها طرفاً لديه نظام ترخيص فعال 

الصادرة عن جلنة  باء من بروتوكول مونتريال، والتوصيات ذات الصلة ٤متاماً كما نصت عليه املادة 
  . التنفيذ

  املناقشة اليت جرت يف هذا االجتماع   )ج(
إن القانون التام ما زال يف حاجة إىل توقيع ) اليونيب(قال ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة   - ٧٥

فرباير /احلكومة لكن وحدة األوزون الوطنية أبلغت أمانة الصندوق املتعدد األطراف يف شهر شباط
ملواد املستنفدة لألوزون قد أُدرجت يف قائمة املنتجات اليت سيتحكم ا مكتب املعايري يف  أن ا٢٠٠٩

وأفاد ممثل أمانة الصندوق املتعدد األطراف أن اللجنة التنفيذية قد أقرت يف اجتماعها . حكومة الطرف
لتخلص التدرجيي، ، خطة بوتسوانا لإلدارة النهائية ل٢٠٠٩أبريل /السابع واخلمسني، املنعقد يف نيسان

آخذة يف احلسبان أن اللوائح املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون قد نشرت يف اجلريدة الرمسية يف شهر 
نا حنو إنشاء وتشغيل نظام والحظت اللجنة التقدم الذي أبلغت عنه بوتسوا. ٢٠٠٩فرباير /شباط

  .ترخيص
  التوصية  )د(

 تطلب من بوتسوانا إجناز عملية إنشاء وتشغيل نظام بناًء على ذلك، وافقت اللجنة على أن  - ٧٦
  ترخيص، وإبالغ األمانة يف أسرع وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك يف موعد ال يتجاوز 

  . باء من الربوتوكول٤، أا فعلت ذلك وفقاً اللتزاماا مبوجب املادة ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١
  ٤٢/٨التوصية 
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  ) ١٨/٢١املقرر  (مجهورية الكونغو الدميقراطية  - ٧
  .١٨/٢١أُدرِجت مجهورية الكونغو الدميقراطية للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   - ٧٧

االلتزامات بتخفيض استهالك رابع كلوريد الكربون : قضايا االمتثال موضع االستعراض  )أ(
  وكلوروفورم امليثيل

، بتخفيض استهالك ١٨/٢١ مسجل يف املقرر التزمت مجهورية الكونغو الدميقراطية، كما هو  - ٧٨
  ، املدرجة يف اموعة الثانية، املرفق باء، إىل مستوى )رابع كلوريد الكربون(املادة اخلاضعة للرقابة 

، واستهالك املادة اخلاضعة للرقابة ٢٠٠٨ال يزيد عن صفر من األطنان بدالة استنفاد األوزون،يف عام 
ة يف اموعة الثالثة، املرفق باء، إىل مستوى ال يزيد عن صفر من األطنان ، املدرج)كلوروفورم امليثيل(

  . ٢٠٠٨بدالة استنفاد األوزون، يف عام 
  االمتثال حالة قضية  )ب(

يف الوقت الذي أُعدت فيه وثائق هذا االجتماع، مل تكن مجهورية الكونغو الدميقراطية قد   - ٧٩
واد املستنفدة لألوزون، ولذلك مل يكن يف اإلمكان تأكيد تنفيذ  بشأن امل٢٠٠٨أبلغت عن بياناا لعام 
  .غري أن الطرف أبلغ فيما بعد بياناته عن االستهالك. ١٨/٢١التزامها الوارد يف املقرر 

  التوصية  )ج(
 مؤخراً ٢٠٠٨بناًء على ذلك، وافقت اللجنة على االعتراف مع التقدير بتسلُّم البيانات لعام   - ٨٠

لكونغو الدميقراطية، ووافقت على النظر فيها يف اجتماعها الثالث واألربعني لتقرير مدى من مجهورية ا
  .١٨/٢١امتثال الطرف اللتزاماته الواردة يف املقرر 

 ٤٢/٩التوصية 

  )٢٠/١٦املقرر ( إكوادور   - ٨
  االلتزام بتخفيض استهالك بروميد امليثيل: قضايا االمتثال موضع االستعراض  )أ(

، بتخفيض استهالك املادة اخلاضعة ٢٠/١٦ت إكوادور، كما هو مسجل يف املقرر التزم  - ٨١
بدالة استنفاد   طنا٥٢,٨ىل مستوى ال يزيد عن ، املدرجة يف املرفق هاء، إ)بروميد امليثيل(للرقابة 

  . ٢٠٠٨األوزون، يف عام 
  حالة قضية االمتثال  )ب(

 عن املادة ٢٠٠٨دور قد قدمت بياناا لعام حبلول موعد انعقاد هذا االجتماع كانت إكوا  - ٨٢
  .بدالة استنفاد األوزون من بروميد امليثيل  طنا٥١,٠املستنفدة لألوزون وأبلغت عن استهالك مقداره 
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  التوصية  )ج(
بناًء على ذلك، وافقت اللجنة على نئة إكوادور على البيانات اليت قدمتها عن استهالك   - ٨٣

 ٢٠/١٦، واليت بينت أن الطرف قد أجنز أكثر من التزامه الوارد يف املقرر ٢٠٠٨م بروميد امليثيل يف عا
بدالة استنفاد األوزون يف ذلك   طنا٥٢,٨بتخفيض استهالك بروميد امليثيل إىل مستوى ال يتجاوز 

  . العام
  ٤٢/١٠التوصية 

  )١٧/٣٣املقرر (فيجي   - ٩
  .١٧/٣٣ بتنفيذها للمقرر أُدرِجت فيجي للنظر يف وضعها فيما يتعلق  - ٨٤

  االلتزام بتخفيض استهالك بروميد امليثيل: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
، بتخفيض استهالك املادة اخلاضعة للرقابة ١٧/٣٣التزمت فيجي، كما هو مسجل يف املقرر   - ٨٥

بدالة استنفاد األوزون،   من الطن٠,٥، املدرجة يف املرفق هاء، إىل مستوى ال يزيد عن )بروميد امليثيل(
  .٢٠٠٨يف عام 

  حالة قضية االمتثال  )ب(
 بشأن املواد ٢٠٠٨حبلول موعد انعقاد هذا االجتماع مل تكن فيجي قد قدمت بياناا لعام   - ٨٦

  . ١٧/٣٣لذلك مل يكن يف اإلمكان تأكيد تنفيذ التزامها الوارد يف املقرر . املستنفدة لألوزون
  التوصية  )ج(

 إىل أمانة ٢٠٠٨اًء على ذلك، وافقت اللجنة على حث فيجي على تقدمي بياناا لعام بن  - ٨٧
   من الربوتوكول، ويفضل أن يكون ذلك يف موعد ال يتجاوز ٧ من املادة ٣األوزون، وفقاً للفقرة 

، لكي يتسىن للجنة أن تقيم يف اجتماعها الثالث واألربعني امتثال الطرف ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١
  .١٧/٣٣املقرر لتزاماته الواردة يف ال

  ٤٢/١١التوصية 

  ) ١٨/٢٦املقرر (غواتيماال   -١٠
  .١٨/٢٦أُدرِجت غواتيماال للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   - ٨٨

  االلتزام بتخفيض استهالك بروميد امليثيل: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
، بتخفيض استهالك املادة اخلاضعة ١٨/٢٦سجل يف املقرر ، كما هو مغواتيماالالتزمت   - ٨٩

 طنا بدالة استنفاد ٣٢٠,٥٦إىل مستوى ال يزيد عن ) بروميد امليثيل(للرقابة واملدرجة يف املرفق هاء 
  . ٢٠٠٨األوزون يف عام 
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  حالة قضية االمتثال  )ب(
 بشأن املواد ٢٠٠٨اناا لعام حبلول موعد انعقاد هذا االجتماع كانت غواتيماال قد قدمت بي  - ٩٠

  . بدالة استنفاد األوزون من بروميد امليثيل  طنا١٧٣املستنفدة لألوزون، فأبلغت عن استهالك قدره 
  التوصية  )ج(

بناًء على ذلك، وافقت اللجنة على نئة غواتيماال على ما أبلغت عنه من بيانات بشأن   -٩١
واليت تبين أا أجنزت أكثر من التزامها الوارد يف املقرر ، ٢٠٠٨استهالك بروميد امليثيل يف عام 

بدالة استنفاد   طنا٣٢٠,٥٦ بتخفيض استهالك بروميد امليثيل إىل مستوى ال يزيد عن ١٨/٢٦
  .األوزون يف ذلك العام

  ٤٢/١٢التوصية 

  )١٦/٢٤املقرر (بيساو -غينيا  - ١١
  .١٦/٢٤ما يتعلق بتنفيذها للمقرر بيساو للنظر يف وضعها في-أُدرِجت غينيا  - ٩٢

  االلتزام بتخفيض استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
، بتخفيض استهالك املادة اخلاضعة ١٦/٢٤بيساو، كما هو مسجل يف املقرر -التزمت غينيا  - ٩٣

 ٣,٩٤١إىل مستوى ال يزيد عن ) بون الكلورية فلوريةمركَّبات الكر(للرقابة واملدرجة يف املرفق هاء 
  . ٢٠٠٨بدالة استنفاد األوزون، يف عام  أطنان

  حالة قضية االمتثال  )ب(
 بشأن ٢٠٠٨بيساو قد قدمت بياناا لعام -حبلول موعد انعقاد هذا االجتماع مل تكن غينيا  - ٩٤

غري . ١٦/٢٤د تنفيذ التزامها الوارد يف املقرر املواد املستنفدة لألوزون، لذلك مل يكن يف اإلمكان تأكي
  .أن الطرف قدم فيما بعد بياناته بشأن االستهالك

  التوصية  )ج(
بناًء على ذلك، وافقت اللجنة على االعتراف مع التقدير بأا تسلمت مؤخراً بيانات عام   - ٩٥

ربعني لتقرير مدى امتثال بيساو، ووافقت على النظر فيها يف اجتماعها الثالث واأل- من غينيا٢٠٠٨
  . ١٦/٢٤الطرف بالتزاماته الواردة يف املقرر 

  ٤٢/١٣التوصية 

  )١٧/٣٤املقرر (هندوراس   - ١٢
  .١٧/٣٤أُدرِجت هندوراس للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   - ٩٦
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  االلتزام بتخفيض استهالك بروميد امليثيل: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
، بتخفيض استهالك املادة اخلاضعة ١٧/٣٤التزمت هندوراس، كما هو مسجل يف املقرر   - ٩٧

بدالة   أطنان٢٠٧,٥٤٢٤إىل مستوى ال يزيد عن ) بروميد امليثيل(للرقابة واملدرجة يف املرفق هاء 
  . ٢٠٠٨األوزون، يف عام  استنفاد

  حالة قضية االمتثال  )ب(
 بشأن املواد ٢٠٠٨جتماع كانت هندوراس قد قدمت بياناا لعام حبلول موعد انعقاد هذا اال  - ٩٨

  . بدالة استنفاد األوزون من بروميد امليثيل  طنا١٧٧,٠املستنفدة لألوزون، فأبلغت عن استهالك قدره 
  التوصية  )ج(

بناًء على ذلك، وافقت اللجنة على نئة هندوراس على ما أبلغت عنه من بيانات بشأن   - ٩٩
، واليت تبين أا أجنزت أكثر من ٢٠٠٧يف عام ) بروميد امليثيل(ك املادة املدرجة يف املرفق هاء استهال

 بتخفيض استهالك بروميد امليثيل إىل مستوى ال يزيد عن ١٧/٣٤التزامها الوارد يف املقرر 
  .األوزون يف ذلك العام بدالة استنفاد  أطنان٢٠٧,٥٤٢٤

  ٤٢/١٤التوصية     
  )١٩/٢٧املقرر (ة إيران اإلسالمية مجهوري  - ١٣

  .١٩/٢٧أُدرِجت مجهورية إيران اإلسالمية للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -١٠٠
  االلتزام بتخفيض استهالك رابع كلوريد الكربون: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(

، بتخفيض استهالك ١٩/٢٧قرر التزمت مجهورية إيران اإلسالمية، كما هو مسجل يف امل  -١٠١
  إىل مستوى ) رابع كلوريد الكربون(املادة اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة الثانية، املرفق باء 

، باستثناء االستخدامات الضرورية ٢٠٠٨بدالة استنفاد األوزون، يف عام  ال يزيد عن صفر من األطنان
  . اليت ميكن أن يرخص ا األطراف

  لة قضية االمتثالحا  )ب(
حبلول موعد انعقاد هذا االجتماع، مل تكن مجهورية إيران اإلسالمية قد قدمت بياناا لعام   -١٠٢
لذلك مل يكن يف اإلمكان تأكيد تنفيذ التزامها الوارد يف املقرر .  بشأن املواد املستنفدة لألوزون٢٠٠٨
١٩/٢٧ .  

  التوصية  )ج(
نة على حث مجهورية إيران اإلسالمية على أن تقدم إىل أمانة بناًء على ذلك، وافقت اللج  -١٠٣

 من الربوتوكول، ويفضل أن يكون ذلك يف ٧ من املادة ٣ وفقاً للفقرة ٢٠٠٨األوزون بياناا لعام 
، لكي يتسىن للجنة أن تقيم يف اجتماعها الثالث واألربعني ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١موعد ال يتجاوز 

  . ١٩/٢٧لتزاماته الواردة يف املقرر مدى امتثال الطرف ال
  ٤٢/١٥التوصية 
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  )١٨/٢٨املقرر (كينيا   - ١٤
  .١٨/٢٨أُدرِجت كينيا للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -١٠٤

  االلتزام بتخفيض استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
، بتخفيض استهالك املواد اخلاضعة للرقابة ١٨/٢٨كما هو مسجل يف املقرر التزمت كينيا،   -١٠٥

إىل مستوى ال يزيد عن ) مركَّبات الكربون الكلورية فلورية(واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف 
  . ٢٠٠٨بدالة استنفاد األوزون، يف عام   أطنان١٠,٠

  حالة قضية االمتثال  )ب(
 بشأن املواد ٢٠٠٨اد هذا االجتماع، مل تكن كينيا قد قدمت بياناا لعام حبلول موعد انعق  -١٠٦

غري . ١٨/٢٨ولذلك مل يكن يف اإلمكان تأكيد تنفيذها اللتزامها الوارد يف املقرر . املستنفدة لألوزون
  . أن الطرف أبلغ فيما بعد بيانات عن استهالكه

  التوصية  )ج(
لى االعتراف مع التقدير بأا تسلمت مؤخراً من كينيا بيانات بناًء على ذلك، وافقت اللجنة ع  -١٠٧
، ووافقت على النظر فيها يف اجتماعها الثالث واألربعني لتقرير مدى تنفيذ الطرف ٢٠٠٨عام 
  .١٨/٢٨ماته الواردة يف املقرر اللتزا

 ٤٢/١٦التوصية 

  )١٧/٣٦املقرر (قريغيزستان   - ١٥
  .١٧/٣٦ وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر أُدرِجت قريغيزستان للنظر يف  -١٠٨

  االلتزام بتخفيض استهالك اهلالونات: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
، بتخفيض استهالك املواد اخلاضعة ١٧/٣٦التزمت قريغيزستان، كما هو مسجل يف املقرر   -١٠٩

إىل مستوى ال يزيد عن صفر من األطنان ) اهلالونات(للرقابة واملدرجة يف اموعة الثانية، املرفق ألف 
، باستثناء االستخدامات الضرورية اليت ميكن أن ترخص ا ٢٠٠٨بدالة استنفاد األوزون يف عام 

  . األطراف
  حالة قضية االمتثال  )ب(

 بشأن املواد ٢٠٠٨حبلول موعد هذا االجتماع، مل تكن قريغيزستان قد قدمت بياناا لعام   -١١٠
غري . ١٧/٣٦ لألوزون، ولذلك مل يكن يف اإلمكان تأكيد تنفيذها اللتزامها الوارد يف املقرر املستنفدة

  . أن الطرف قدم فيما بعد بيانات عن استهالكه
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  التوصية  )ج(
بناًء على ذلك، وافقت اللجنة على االعتراف مع التقدير بتسلُّمها مؤخراً من قريغيزستان   -١١١

ى النظر فيها يف اجتماعها الثالث واألربعني لتقرير مدى امتثال الطرف ، ووافقت عل٢٠٠٨بيانات عام 
  .١٧/٣٦اللتزاماته الواردة يف املقرر 

  ٤٢/١٧التوصية 

  )١٦/٢٥املقرر (ليسوتو   - ١٦
  .١٦/٢٥أُدرِجت ليسوتو للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -١١٢

  ام بتخفيض استهالك اهلالوناتااللتز: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
، بتخفيض استهالك املواد اخلاضعة ١٦/٢٥التزمت ليسوتو، كما هو مسجل يف املقرر   -١١٣

 األطنانإىل مستوى ال يزيد عن صفر من ) اهلالونات(للرقابة واملدرجة يف اموعة الثانية، املرفق ألف 
خدامات الضرورية، اليت ميكن أن يرخص ا ، باستثناء االست٢٠٠٨بدالة استنفاد األوزون، يف عام 

  . ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١األطراف بعد 
  حالة قضية االمتثال  )ب(

 بشأن املواد ٢٠٠٨حبلول موعد انعقاد هذا االجتماع مل تكن ليسوتو قد قدمت بياناا لعام   -١١٤
  .١٦/٢٥املقرر لذلك مل يكن يف اإلمكان تأكيد تنفيذ التزاماا الواردة يف . املستنفدة لألوزون

  التوصية  )ج(
 وفقاً للفقرة ٢٠٠٨ لعام بناًء على ذلك، وافقت اللجنة على حث ليسوتو على تقدمي بيانات  -١١٥
، ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١ من الربوتوكول، ويفضل أن يكون ذلك يف موعد ال يتجاوز ٧ من املادة ٣

 الواردة يف املقرر التزاماتهربعني امتثال الطرف  تقيم قس اجتماعها الثالث واأللكي يتسىن للجنة أن
١٦/٢٥.  

  ٤٢/١٨التوصية 

  )١٧/٣٧املقرران (يبية اجلماهريية العربية الل  - ١٧
  .١٧/٣٧أُدرِجت اجلماهريية العربية الليبية للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -١١٦

  االلتزام بتخفيض استهالك اهلالونات : قضايا االمتثال موضع االستعراض  )أ(
صادر عن اجتماع ، ال١٧/٣٧التزمت اجلماهريية العربية الليبية، كما هو مسجل يف املقرر   -١١٧

األطراف السابع عشر، بتخفيض استهالكها من املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة الثانية، 
 كانون ١بدالة استنفاد األوزون يف  إىل مستوى ال يزيد عن صفر من األطنان) اهلالونات(املرفق ألف 

  . كن أن يرخص ا األطراف، باستثناء االستخدامات الضرورية اليت مي٢٠٠٨يناير /الثاين
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  حالة قضية االمتثال  )ب(
حبلول موعد انعقاد هذا االجتماع، مل تكن اجلماهريية العربية الليبية قد قدمت بياناا لعام   -١١٨
مها الوارد يف املقرر ومل يكن يف اإلمكان تأكيد تنفيذ التزا.  بشأن املواد املستنفدة لألوزون٢٠٠٨
١٧/٣٧.  

  التوصية  )ج(
بناًء على ذلك، وافقت اللجنة على حث اجلماهريية العربية الليبية على أن تقدم إىل أمانة   -١١٩

 من الربوتوكول، ويفضل أن يكون ذلك يف ٧ من املادة ٣، وفقاً للفقرة ٢٠٠٨األوزون بياناا لعام 
ها الثالث واألربعني، ، لكي يتسىن للجنة أن تقيم، يف اجتماع٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١موعد ال يتجاوز 
  .١٧/٣٧زاماته الواردة يف املقرر امتثال الطرف اللت

  ٤٢/١٩التوصية 
  )١٥/٣٧املقرر (ملديف   - ١٨

  .١٥/٣٧أُدرِجت ملديف للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -١٢٠
   الكلورية فلوريةااللتزام بتخفيض استهالك مركَّبات الكربون: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(

، بتخفيض استهالك املواد اخلاضعة للرقابة ١٥/٣٧التزمت ملديف، كما هو مسجل يف املقرر   - ١٢١
إىل مستوى ال يزيد عن ) مركَّبات الكربون الكلورية فلورية(واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف 

  .٢٠٠٨ة استنفاد األوزون، يف عام بدال صفر من األطنان
  حالة قضية االمتثال  )ب(

 بشأن املواد ٢٠٠٨حبلول موعد انعقاد هذا االجتماع مل تكن ملديف قد قدمت بياناا لعام   -١٢٢
  . ١٥/٣٧لذلك مل يكن يف اإلمكان تأكيد تنفيذ التزامها الوارد يف املقرر . املستنفدة لألوزون

  التوصية  )ج(
ديف على أن تقدم إىل أمانة األوزون بيانات لعام بناًء على ذلك، وافقت اللجنة على حثِّ مل  -١٢٣
   من الربوتوكول، ويفضل أن يكون ذلك يف موعد ال يتجاوز ٧ من املادة ٣، وفقاً للفقرة ٢٠٠٨
، لكي يتسىن للجنة أن تقيم، يف اجتماعها الثالث واألربعني، امتثال الطرف ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١

  . ١٥/٣٧اللتزاماته الواردة يف املقرر 
  ٤٢/٢٠التوصية 

  )١٨/٣٠املقرر (املكسيك   - ١٩
  .١٨/٣٠أُدرِجت املكسيك للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -١٢٤
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  االلتزام بتخفيض استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
، بتخفيض استهالك املادة اخلاضعة ١٨/٣٠التزمت املكسيك، كما هو مسجل يف املقرر   -١٢٥

إىل مستوى ال يزيد عن ) رابع كلوريد الكربون(للرقابة واملدرجة يف اموعة الثانية، املرفق باء 
  .٢٠٠٨األوزون، يف عام  بدالة استنفاد  أطنان٩,٣٧٦

  حالة قضية االمتثال  )ب(
 بشأن املادة ٢٠٠٨ت بياناا لعام حبلول موعد انعقاد هذا االجتماع كانت املكسيك قد قدم  -١٢٦

بدالة استنفاد األوزون من رابع كلوريد الكربون،   طنا٨٨,٠املستنفدة لألوزون، فأبلغت عن استهالك
  . ١٨/٣٠وهذا ميثل احنرافاً عن التزام الطرف الوارد يف املقرر 

  قشات اليت أجريت يف هذا االجتماعاملنا  )ج(
، عن إنتاج ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١الطرف قد توقف، ابتداًء من أوضح ممثل اليونيدو أن   - ١٢٧

 ٢٠٠٩ديسمرب /الكلور لتحضري املبىن ملعدات جديدة؛ وستركَّب أول دفعة منها حبلول كانون األول
  .وقد حلَّت املسائل املتصلة بشراء املعدات. ٢٠١٠يناير /وستختبر يف كانون الثاين

  التوصية  )د(
بدالة استنفاد   طنا٨٨,٠لجنة مع القلق أن املكسيك قد أبلغت عن استهالك الحظت ال  -١٢٨

، وهذا مقدار ال يتفق مع التزامها الوارد يف املقرر ٢٠٠٨األوزون من رابع كلوريد الكربون يف عام 
بدالة استنفاد األوزون،   أطنان٩,٣٧٦تجاوز يبع كلوريد الكربون إىل مستوى ال  بتخفيض را١٨/٣٠

  . العاميف ذلك
  :بناًء على ذلك، وافقت اللجنة على ما يلي  -١٢٩

أن تطلب من املكسيك أن تقدم إىل األمانة، على سبيل االستعجال، ويفضل أن   )أ(
، تفسرياً الحنرافها عن التزامها الوارد يف املقرر ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١يكون ذلك يف موعد ال يتجاوز 

 عودة الطرف بسرعة مبؤشرات قياس حمددة زمنيا لضمان ، إن كان ذلك الزماً، وخطة عمل١٨/٣٠
  إىل االمتثال؛

ثالث أن تدعو املكسيك، عند الضرورة، إىل إيفاد ممثل هلا إىل اجتماع اللجنة ال  )ب(
  .واألربعني ملناقشة املسألة

  ٤٢/٢١التوصية 

  )١٥/٣٨املقرر (ناميبيا   - ٢٠
  .١٥/٣٨لق بتنفيذها للمقرر أُدرِجت ناميبيا للنظر يف وضعها فيما يتع  -١٣٠
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  االلتزام بتخفيض استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
، بتخفيض استهالك املواد اخلاضعة للرقابة ١٥/٣٨التزمت ناميبيا، كما هو مسجل يف املقرر   -١٣١

إىل مستوى ال يزيد عن ) ات الكربون الكلورية فلوريةمركَّب(واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف 
  .٢٠٠٨األوزون، يف عام  بدالة استنفاد  من األطنان٢,٠

  حالة قضية االمتثال  )ب(
 بشأن املواد ٢٠٠٨حبلول موعد انعقاد هذا االجتماع كانت ناميبيا قد قدمت بياناا لعام   - ١٣٢

 بات الكربون الكلورية فلورية قدره صفر من األطناناملستنفدة لألوزون، فأبلغت عن استهالك ملركَّ
  .بدالة استنفاد األوزون

  التوصية  )ج(
، واليت ٢٠٠٨بناًء على ذلك وافقت اللجنة على نئة ناميبيا على ما أبلغته من البيانات لعام   -١٣٣

ركَّبات الكربون ، بتخفيض استهالكها مل١٥/٣٨تبين أا أجنزت أكثر من التزامها الوارد يف املقرر 
بدالة استنفاد األوزون يف ذلك العام،   من األطنان٢,٠الكلورية فلورية إىل مستوى ال يزيد عن 
  . مونتريال هلذه املواد لذلك العاملبروتوكووالتزاماا تدابري الرقابة املنصوص عليها يف 

  ٤٢/٢٢التوصية 

  )١٦/٢٧املقرر (نيبال   - ٢١
  .١٦/٢٧ يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر أُدرِجت نيبال للنظر  -١٣٤

  االلتزام بتخفيض استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
 ٢٠٠٨، بأالّ تطرح يف سوقها احمللية يف عام ١٦/٢٧التزمت نيبال، كما هو مسجل يف املقرر   -١٣٥

اد األوزون، من املواد اخلاضعة للرقابة اليت استولت عليها، واملدرجة  أطنان بدالة استنف٤,٠٥أكثر من 
  ). مركَّبات الكربون الكلورية فلورية(يف اموعة األوىل، املرفق ألف 

  حالة قضية االمتثال  )ب(
 بشأن املواد ٢٠٠٨حبلول موعد انعقاد هذا االجتماع مل تكن نيبال قد قدمت بياناا لعام   -١٣٦

  . ١٦/٢٧لذلك مل يكن يف اإلمكان تأكيد تنفيذ التزامها الوارد يف املقرر .  لألوزوناملستنفدة
  التوصية  )ج(

بناًء على ذلك، وافقت اللجنة على حث نيبال على أن تقدم إىل أمانة األوزون بياناا لعام   -١٣٧
   يتجاوز  من الربوتوكول، ويفضل أن يكون ذلك يف موعد ال٧ من املادة ٣، وفقاً للفقرة ٢٠٠٨
، لكي يتسىن للجنة أن تقيم يف اجتماعها الثالث واألربعني امتثال الطرف ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ١

  .١٦/٢٧اللتزاماته الواردة يف املقرر 
  ٤٢/٢٣التوصية 
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  )١٤/٣٠املقرر (نيجرييا   - ٢٢
  .١٤/٣٠أُدرِجت نيجرييا للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -١٣٨

  االلتزام بتخفيض استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
، بتخفيض استهالك املواد اخلاضعة للرقابة ١٤/٣٠التزمت نيجرييا كما هو مسجل يف املقرر   -١٣٩

ستوى ال يزيد عن إىل م) مركَّبات الكربون الكلورية فلورية(واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف 
  .٢٠٠٨ة استنفاد األوزون، يف عام بدال  طن٣٠٠,٠

  حالة قضية االمتثال  )ب(
لذلك مل . ٢٠٠٨حبلول موعد انعقاد هذا االجتماع مل تكن نيجرييا قد قدمت بياناا لعام   -١٤٠

  .١٤/٣٠لتزامها الوارد يف املقرر يكن يف اإلمكان تأكيد تنفيذ ا
  التوصية  )ج(

لى ذلك، وافقت اللجنة على حث نيجرييا على أن تقدم إىل أمانة األوزون بياناا لعام بناًء ع  -١٤١
   من الربوتوكول، ويفضل أن يكون ذلك يف موعد ال يتجاوز ٧ من املادة ٣، وفقاً للفقرة ٢٠٠٨
، لكي يتسىن للجنة أن تقيم يف اجتماعها الثالث واألربعني امتثال الطرف ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١
  .١٤/٣٠لتزاماته الواردة يف املقرر ال

 ٤٢/٢٤التوصية 

  )١٩/٢٢املقرر (باراغواي   - ٢٣
  .١٩/٢٢أُدرِجت باراغواي للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -١٤٢

االلتزام بتخفيض استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية : قضايا االمتثال موضع االستعراض  )أ(
  د الكربونورابع كلوري

، بتخفيض استهالك املواد اخلاضعة ١٩/٢٢التزمت باراغواي، كما هو مسجل يف املقرر   -١٤٣
إىل مستوى ال ) مركَّبات الكربون الكلورية فلورية(للرقابة واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف 

ادة اخلاضعة للرقابة املدرجة ، واستهالك امل٢٠٠٨بدالة استنفاد األوزون، يف عام   طنا٣١,٦يزيد عن 
 من الطن بدالة ٠,١إىل مستوى ال يزيد عن ) رابع كلوريد الكربون(يف اموعة الثانية، املرفق باء 

  .٢٠٠٨استنفاد األوزون، يف عام 
  حالة قضية االمتثال  )ب(

 بشأن ٢٠٠٨حبلول موعد انعقاد هذا االجتماع، مل تكن باراغواي قد قدمت بياناا لعام   -١٤٤
  .١٩/٢٢لتزامها الوارد يف املقرر لذلك مل يكن يف اإلمكان تأكيد تنفيذ ا. املواد املستنفدة لألوزون
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  التوصية  )ج(
بناًء على ذلك، وافقت اللجنة على حث باراغواي على أن تقدم إىل جلنة األوزون بياناا لعام   -١٤٥
  فضل أن يكون ذلك يف موعد ال يتجاوز  من الربوتوكول، وي٧ من املادة ٣، وفقاً للفقرة ٢٠٠٨
، ليتسىن للجنة أن تقيم، يف اجتماعها الثالث واألربعني، امتثال الطرف ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١
  .١٩/٢٢زاماته الواردة يف املقرر اللت

  ٤٢/٢٥التوصية 

  )١٦/٣٠املقرر (سانت فنسنت وجزر غرينادين   - ٢٤
للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر  نأُدرِجت سانت فنسنت وجزر غرينادي  -١٤٦
١٦/٣٠.  

االلتزام بتخفيض استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية : قضايا االمتثال موضع االستعراض  )أ(
  ورابع كلوريد الكربون

، بتخفيض ١٦/٣٠التزمت سانت فنسنت وجزر غرينادين، كما هو مسجل يف املقرر   -١٤٧
مركَّبات الكربون الكلورية ( اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف استهالك املواد

  .٢٠٠٨بدالة استنفاد األوزون، يف عام   من الطن٠,٢٢إىل مستوى ال يزيد عن ) فلورية
  حالة قضية االمتثال  )ب(

قدمت بياناا حبلول موعد انعقاد هذا االجتماع، كانت سانت فنسنت وجزر غرينادين قد   -١٤٨
 بشأن املواد املستنفدة لألوزون، فأبلغت عن استهالك مقداره صفر من األطنان بدالة ٢٠٠٨لعام 

  . استنفاد األوزون، من مركَّبات الكربون الكلورية فلورية
  التوصية  )ج(

على ما أبلغت عنه  بناًء على ذلك، وافقت اللجنة على نئة سانت فنسنت وجزر غرينادين  -١٤٩
 بتخفيض ١٦/٣٠، واليت تبين أا أجنزت أكثر من التزامها الوارد يف املقرر ٢٠٠٨ن بيانات لعام م

 بدالة استنفاد  من الطن٠,٢٢استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية إىل مستوى ال يزيد عن 
ل لتلك املواد يف ذلك األوزون، والتزاماا مبوجب تدابري الرقابة املنصوص عليها يف بروتوكول مونتريا

  .العام
  ٤٢/٢٦التوصية 

  )٢٠/١٨املقرر (جزر سليمان   - ٢٥
  .٢٠/١٨أُدرِجت جزر سليمان للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -١٥٠
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  االلتزام بتخفيض استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية : قضايا االمتثال موضع االستعراض  )أ(
زر سليمان عن استهالك املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق أبلغت ج  -١٥١
بدالة استنفاد األوزون يف عام   من األطنان١,٤مبستوى ) مركَّبات الكربون الكلورية فلورية(ألف 
ركَّبات ومتثل هذه البيانات احنرافاً عن التزام الطرف مبوجب الربوتوكول باحلد من استهالكه مل. ٢٠٠٦

 يف املائة من مستوى األساس لديه البالغ ٥٠الكربون الكلورية فلورية وإبقائه يف مستوى ال يزيد عن 
وكان قد طُلب من الطرف، كما هو مسجل يف املقرر . بدالة استنفاد األوزون  من األطنان٢,١
 ٢٠٠٩مارس / آذار٣١، أن يقدم إىل األمانة على سبيل االستعجال ويف موعد ال يتجاوز ٢٠/١٨

فيه اللجنة يف اجتماعها الثاين واألربعني، وأن  ، لكي تنظر٢٠٠٦تفسرياً الستهالكه املفرط يف عام 
. يكون مشفوعاً خبطة عمل فيها مؤشرات قياس حمددة زمنيا لضمان عودة الطرف بسرعة إىل االمتثال

 على سبيل االستعجال ويفضل أن ٢٠٠٧ام وطُلب من جزر سليمان أيضاً اإلبالغ عن بياناا املعلقة لع
  . يكون ذلك يف موعد ال يتجاوز التاريخ املذكور أعاله

  حالة قضية االمتثال  )ب(
 أعطت فيها تفسرياً مفاده ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٠بعثت جزر سليمان برسالة مؤرخة   -١٥٢

والً للتخلص التدرجيي من مجيع  ليشمل جد٢٠٠٧أا غريت رمسيا قانون اجلمارك واملكوس يف عام 
بون الكلورية واردات مركَّبات الكربون الكلورية فلورية وفَرض قيود على واردات مركَّبات الكر

، أشار الطرف إىل أنه كان من ٢٠٠٧ىل أن هذه اللوائح مل تطبق رمسيا يف عام إظراً نو. فلورية املهلجنة
وأفاد بتنظيم حلقة عمل . ون الكلورية فلورية قبل ذلك العامالصعب التحكُّم بواردات مركَّبات الكرب

.  إلعالم موظفي اجلمارك وكبار أصحاب املصلحة عن تعديل اللوائح٢٠٠٧أكتوبر /يف تشرين األول
وقالت جزر سليمان كذلك إنه بالنظر إىل حظر استرياد مركَّبات الكربون الكلورية فلورية ابتداًء من 

  . ن املتوقع أال يستورد أي من هذه املركبات يف السنوات املقبلة وما بعدها، م٢٠٠٧عام 
 بشأن املواد املستنفدة لألوزون، فأبلغت عن استهالك ٢٠٠٧قدمت جزر سليمان بياناا لعام   -١٥٣

وأكدت تلك البيانات تفسري الطرف . مقداره صفر من األطنان من مركَّبات الكربون الكلورية فلورية
 ووضعه يف حالة أجنز فيها أكثر من التزامه بالتخلص التدرجيي من مركَّبات الكربون املذكور أعاله

  .٢٠٠٧الكلورية فلورية مبوجب بروتوكول مونتريال، يف عام 
  التوصية  )ج(

بناًء على ذلك، وافقت اللجنة على أن حتيط علماً بالتفسري الذي قدمته جزر سليمان لسبب   -١٥٤
 وأن نئ الطرف على البيانات اليت قدمها عن استهالك مركَّبات الكربون ،٢٠٠٦عدم امتثاهلا يف عام 

، اليت تبني أنه أجنز أكثر من التزاماته مبوجب تدابري الرقابة املنصوص ٢٠٠٧الكلورية فلورية يف عام 
  . عليها يف بروتوكول مونتريال بشأن هذه املواد لذلك العام

 ٤٢/٢٧التوصية 
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 )٢٠/١٩ املقرر(الصومال   - ٢٦

  .٢٠/١٩أُدرِجت الصومال للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -١٥٥
االلتزام بتخفيض استهالك اهلالونات ووضع خطة عمل ملركَّبات : قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(

  الكربون الكلورية فلورية
تهالكها من املواد اخلاضعة ، بتخفيض اس٢٠/١٩التزمت الصومال، كما هو مسجل يف املقرر   -١٥٦

بدالة   أطنان٩,٤إىل مستوى ال يزيد عن) اهلالونات(للرقابة املدرجة يف اموعة الثانية، املرفق ألف 
، وإدخال نظام لترخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون، مبا ٢٠٠٨استنفاد األوزون يف عام 

وطُلب من الصومال أيضاً . ٢٠٠٩ديسمرب /ن األوليف ذلك حتديد حصص من الواردات، بنهاية كانو
مارس / آذار٣١ أن تقدم إىل األمانة، على سبيل االستعجال، ويف موعد ال يتجاوز ٢٠/١٩يف املقرر 
، خطة عمل فيها مؤشرات قياس حمددة زمنيا لضمان عودة الطرف بسرعة إىل امتثال التزاماته ٢٠٠٩

ون الكلورية فلورية، لكي تنظر فيها جلنة التنفيذ يف اجتماعها الثاين املتعلقة باستهالك مركَّبات الكرب
  . واألربعني

  حالة قضية االمتثال )ب(
 بشأن املواد املستنفدة لألوزون، فأبلغت عن استهالك ٢٠٠٨قدمت الصومال بياناا لعام   -١٥٧

بات الكربون الكلورية فلورية بدالة استنفاد األوزون، واستهالك ملركَّ للهالونات قدره صفر من األطنان
تشري هذه البيانات إىل أن الطرف قد أجنز أكثر من التزامه . بدالة استنفاد األوزون  طنا٢٠,٠قدره 

 والتزاماته بتخفيض استهالكه مبوجب بروتوكول مونتريال ٢٠/١٩املتعلق باهلالونات الوارد يف املقرر 
  . ناتملركَّبات الكربون الكلورية فلورية واهلالو

قدمت الصومال أيضاً خطة عمل للعودة إىل حالة امتثال التزاماا املعلقة باستهالك مركَّبات   -١٥٨
ترد هذه اخلطة يف مرفق الوثيقة . ٢٠/١٩الكربون الكلورية فلورية، وفقاً للمقرر 

UNEP/0zL.Pro/ImpCom/42/INF/3وفيما يلي موجزها ، .  
  جماالت التركيز يف خطة العمل  ‘١’

 عن أنه ٢٠٠٩كشفت دراسة استقصائية أجرا وحدة األوزون الوطنية يف الصومال يف عام   -١٥٩
، وأنه مت ختفيض استهالك مركَّبات الكربون ٢٠٠٨مت التخلص التدرجيي من استهالك اهلالونات يف عام 

بدالة استنفاد  طنا ٢٠,٠ إىل ٢٠٠٧بدالَّة استنفاد األوزون، يف عام   طنا٧٩,٥الكلورية فلورية من 
ومع أن هذه النتائج وضعت الصومال يف حالة أجنزت فيها أكثر من التزاماا . ٢٠٠٨األوزون، يف عام 

فيما يتعلق ذه املواد، كان الطرف قلقاً من أن يواجه تقَدمه يف التخلص التدرجيي من مركَّبات 
 يضاف إىل ذلك أن النظم التنظيمية وغري .الكربون الكلورية فلورية حتدياً من االجتار غري املشروع

التنظيمية ضعيفة، ويوجد نقص يف املوظفني املدربني، ورمبا ال تكون املساعدة املالية والسوقية والفنية 
  .متاحة
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  : عريضة تركز على ستة جماالت رئيسية، هيإستراتيجيةاشتملت خطة عمل الصومال على   -١٦٠
  مات اليت تستخدم مواد مستنفدة لألوزون داخل البلد؛ مراقبة إمدادات السلع واخلد  )أ(
إجراء دراسة استقصائية مفصلة لتحديد احلجم الفعلي للمعدات واملواد امللوثة   )ب(

  املنتشرة يف خمتلف أحناء البلد؛ 
مراقبة الطلب على السلع واخلدمات اليت تستخدم مواد مستنفدة لألوزون بواسطة   )ج(

  إذكاء الوعي؛ 
  م استرياد املواد املستنفدة لألوزون وتوزيعها واملتاجرة ا واستخدامها؛ تنظي  )د(
العمل على إجياد سوق بديلة للمعدات احملولة واستصالح مواد التربيد وإعادة   )ه(
  تدويرها؛ 
رصد األنشطة املقترحة مبوجب االستراتيجية ومراقبتها بصورة منتظمة ومستمرة   )ز(

  .وةلضمان حتقيق النتائج املرج
  عالمات القياس احملددة زمنيا للعودة إىل االمتثال   ‘٢’

حتتوي خطة عمل الطرف على عالمات القياس التالية احملددة زمنيا الستهالك مركَّبات   -١٦١
الكربون الكلورية فلورية، اليت من شأا، على حد قول الطرف، أن تعيد الصومال إىل امتثال تدابري 

 .٢٠١٠يناير / كانون الثاين١لول يها يف الربوتوكول حبالرقابة املنصوص عل

  استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية   العام
  بالطن بدالة استنفاد األوزون

٢٠  ٢٠٠٨  
١٠  ٢٠٠٩  
  صفر  ٢٠١٠

كانت عالمات القياس احملددة زمنيا الواردة يف خطة استهالك مركَّبات الكربون الكلورية   -١٦٢
مع تاريخ املرحلة النهائية من مراحل التخلص التدرجيي من مركَّبات الكربون الكلورية فلورية متسقة 

  ). ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١(فلورية، املنصوص عليها يف بروتوكول مونتريال 
’٣‘  تدابري لتنفيذ عالمات القياس احملددة زمنيا  

ت من الصندوق املتعدد األطراف أفادت الصومال أن حكومتها تلقت دعماً لتعزيز املؤسسا  -١٦٣
وإن هذه املساعدة مكنت . بواسطة برنامج املساعدة على االمتثال، التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة

  :احلكومة من مجع بيانات دقيقة عن االستهالك وبدء أنشطة التخلص التدرجيي، مثل
  العامة واإلنفاذ؛صياغة إطار قانوين للتشريع والسياسة   )أ(
  تدريب موظفي اجلمارك وتعزيز االمتثال الطوعي؛  )ب(
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  املشاركة بنشاط يف االتفاقيات الدولية واملنتديات ذات الصلة؛   )ج(
  .تعزيز برامج التعليم والوعي العام  )د(
  : ستشمل أنشطة املستقبل ما يلي  -١٦٤

ية مركَّبات الكربون الكلورية فلور(حظر استرياد املواد املستنفدة لألوزون   )أ(
  ؛ ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١واملعدات اليت حتتوي على مواد مستنفدة لألوزون ابتداًء من ) واهلالونات
  تدريب مدريب الفنيني العاملني يف جمال التربيد؛   )ب(
رصد واردات املواد املستنفدة لألوزون واملعدات اليت حتتوي على مواد مستنفدة   )ج(

  لألوزون وتسجيل البيانات؛ 
  فرض ضريبة على واردات املواد املستنفدة لألوزون؛   )د(
  . تعزيز نظام تراخيص املواد األخرى املستنفدة لألوزون  )ه(
أفادت الصومال أيضاً بأن جناح األنشطة املذكورة أعاله يتوقف على املوافقة على دعم إضايف   -١٦٥

من قبل اللجنة التنفيذية للصندوق وأموال إضافية لوحدا الوطنية لألوزون بواسطة الربنامج القطري 
وسوف تستمر هذه األنشطة بعد إجناز التخلص . املتعدد األطراف والتزام الوكاالت الثنائية واملنفذة

التدرجيي من مركَّبات الكربون الكلورية فلورية، لضمان بقاء الصومال يف حالة امتثال جلداول التخلص 
  .وزونالتدرجيي من املواد األخرى املستنفدة لأل

  آلية التنفيذ  ‘٤’
كان من املفروض أن يعهد بتنفيذ خطة العمل إىل وزارة البيئة وإدارة الكوارث، اليت ستكون   -١٦٦

يع أصحاب املصلحة مسؤولة عن اإلشراف على املواد املستنفدة لألوزون ورصدها بالتعاون مع مج
إدارة الكوارث يف تعاون وثيق مع تعمل وحدة أوزون وطنية يف إطار وزارة البيئة ووس. ذوي الصلة

الوزارات التنفيذية ذات الصلة املسؤولة عن وضع الربنامج القطري ورسم االستراتيجيات والسياسات 
العامة واللوائح التنظيمية، اليت جيب أن تؤخذ يف احلسبان، واإلشراف على تنفيذ خطة التخلُّص 

رث برناجماً مشتركاً باالتصال مع املوانئ وسوف تستضيف وزارة البيئة وإدارة الكوا. التدرجيي
غري أن الطرف يقول إن التمويل . واملطارات، وستقدم املوظفني ذوي العالقة والتكنولوجيا واملعدات

الالزم لتنفيذ اخلطة سيشكل حتدياً كبرياً ما مل توفَّر خمصصات إضافية يف امليزانية لعملية بروتوكول 
ولذلك سيؤدي الشركاء والوكاالت املنفذة دوراً رئيسيا . سؤول الترخيصمونتريال ملركز االتصال وم
  .يف جناح خطة العمل الوطنية

  الرصد والتقييم  ‘٥’
ستقوم وزارة البيئة وإدارة الكوارث ووكاالا بتنفيذ نظام الرصد والتقييم مبساعدة من   -١٦٧

 نظام اتصاالت من القمة إىل القاعدة وسينشأ. وكاالت األوزون املنفذة ووكاالت دولية أخرى منفذة
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وسوف تعمم التقارير املرحلية واملعلومات ذات الصلة يف الوقت املناسب على . ومن القاعدة إىل القمة
  . مجيع الوكاالت املعنية، مبا يف ذلك أمانة األوزون واملؤسسات احلكومية

  املساعدة على االمتثال  ‘٦’
الصومال يف جمال تعزيز املؤسسات حتت رعاية الصندوق املتعدد يقدم اليونيب مساعدة إىل   -١٦٨

 املقدمة إىل اللجنة التنفيذية ٢٠٠٩-٢٠٠٧وقد أشار اليونيب، يف خطة أعماله للفترة . األطراف
، إىل أنه ٢٠٠٧مارس /للصندوق املتعدد األطراف يف اجتماعها احلادي واخلمسني املعقود يف آذار

، بتزويد وحدة األوزون الوطنية الصومالية بإرشادات يف ٢٠٠٧ عام سيقوم عندما تسمح الظروف يف
جمال التوعية والتدريب والدعم التقين لوضع نظام تراخيص للمواد املستنفدة لألوزون يف إطار برنامج 

وتبني خطة األعمال أيضاً أن اليونيب يعتزم إيفاد بعثة إىل الصومال . اليونيب للمساعدة على االمتثال
واستؤنف . وقد أسفرت االضطرابات يف البلد عن تأخرات يف املساعدة على االمتثال. ٢٠٠٧ يف عام

ديسمرب /االتصال مع وحدة األوزون الوطنية ودفعت أول مصروفات من األموال يف كانون األول
  .٢٠٠٩يوليه /ومن املتوقع أن تنجز هذه املرحلة يف متوز. ٢٠٠٨

   انتباه الصومال إليهاتت األمانةالقضايا اليت لف  ‘٧’
غري أن . استعرضت األمانة خطة عمل الصومال وعاود الطرف استعراضها بناء على ذلك  -١٦٩

اخلطة املنقحة مل تقدم معلومات كافية عن التقدم الذي أحرزه الطرف بشأن التزامه بوضع نظام 
صص لالسترياد بنهاية شهر لترخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك حتديد ح

 بشأن هذه حيلتوضا من  مزيدميتقد األمانة من الصومال طلب إثر علىو. ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول
 ةغ صيانإ ٢٠٠٩ نيهيو/ناحزير ١٦ة خرمؤهية  فة شلاسيف رطرف لك الثل ذممح ضوأالنقطة، 

 بيف أقر ةمانألاإىل صلة لا تذا تااملعلومم دقتوس ٢٠٠٩ مايو/يارأ يف أتدص بيخم الترظن تاشريعت
  .كنممقت و

  املناقشة اليت جرت يف هذا االجتماع  )ج(
عامل مع الطرف، الذي توجد لديه وحدة قال ممثل اليونيب إن تقدماً كبرياً قد أُحرز يف الت  -١٧٠

ومن املخطط عقد اجتماع مشاورات صغري يف كينيا لكبار صناع القرار بغية . أوزون وطنية نشطة
وقال . غري أن إنفاذ هذه الالئحة سيكون أكثر صعوبة. صياغة مسودة الئحة ميكن أن تعتمدها احلكومة

وال ميكن القيام . كِّن الطرف من بدء اختاذ تدابريإنه توجد مسودة برنامج قطري وخطط عمل خمتلفة مت
بأنشطة استثمارية بسبب الصراع الداخلي املستفحل يف البلد، لكن أنشطة بناء القدرات قيد التنفيذ 

  .اآلن
  التوصية  )ج(

  :يليبناًء على ذلك، وافقت اللجنة على ما   -١٧١
 تنفيذ بروتوكول مونتريال أن تالحظ مع التقدير التقدم الذي أحرزته الصومال يف  )أ(

  ليونيب إىل الطرف لبناء القدرات؛واملساعدة اليت قدمها ا
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أن نئ الصومال على املعلومات اليت قدمتها بشأن استهالك اهلالونات يف عام   )ب(
 بتخفيض استهالك اهلالونات ٢٠/١٩، اليت بينت أا أجنزت أكثر من التزامها الوارد يف املقرر ٢٠٠٨
بدالة استنفاد األوزون، يف ذلك العام والتزاماا بشأن مركَّبات   أطنان٩,٤ى ال يزيد عن إىل مستو

  تريال يف ذلك العام؛الكربون الكلورية فلورية واهلالونات مبوجب بروتوكول مون
، خطة عمل ٢٠/١٩أن تالحظ مع التقدير تقدمي الصومال، كما طُلب يف املقرر   )ج(

  ية املنصوص عليها يف الربوتوكول؛الرقابة على مركَّبات الكربون الكلورية فلورللعودة إىل امتثال تدابري 
أن تقدم إىل اجتماع األطراف احلادي والعشرين، للنظر، مشروع املقرر الوارد يف   )د(

 من املرفق األول ذا التقرير، والذي يضم خطة العمل، املعدلة حبسب الضرورة يف ضوء )الفرع باء(
  .تقدمها الصومال يف اجتماع اللجنة الثالث واألربعنيأي تفسريات 

 ٤٢/٢٨التوصية 

): ٤١/١٨التوصية (خطط العمل لوضع وتشغيل نظم ترخيص للمواد املستنفدة لألوزون   - جيم
  )، وهاييت، وتونغاوإريتريابربادوس، وغينيا االستوائية، 

  نظام تراخيصخطة العمل إلنشاء وتشغيل : قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
، حثَّت غينيا االستوائية وتونغا على أن تقدما إىل األمانة على سبيل ٤١/١٨بناء على التوصية   -١٧٢

، خطة عمل لضمان إنشاء وتشغيل نظام ٢٠٠٩مارس / آذار٣١األولوية ويف موعد ال يتجاوز 
قت ميكِّن اللجنة من النظر لتراخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون على وجه السرعة ويف و

ويف التوصية ذاا طلبت اللجنة من بربادوس وإريتريا وهاييت إجناز . فيها يف اجتماعها الثاين واألربعني
عملية إنشاء وتشغيل نظم للتراخيص، وإخطار األمانة بذلك فوراً بعد دخول نظم التشغيل حيز النفاذ 

  .  باء من الربوتوكول٤وذلك وفقاً اللتزاماا مبوجب املادة 
  حالة مسألة االمتثال   )ب(

  بربادوس   - ١
 أا أنشأت نظاماً لترخيص استرياد ٢٠٠٩أبريل /أبلغت بربادوس األمانة يف شهر نيسان  -١٧٣

  . للرقابة، وأن النظام يعمل بصورة تامةاخلاضعةوتصدير املواد املستنفدة لألوزون 
  غينيا االستوائية   - ٢

 أا أنشأت نظاماً لتراخيص ٢٠٠٩فرباير /يا االستوائية األمانة يف شهر شباطأبلغت غين  -١٧٤
 للرقابة، وأن النظام يعمل بصورة تامة مبوجب اخلاضعةاسترياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون 

دية الالئحة املشتركة املتعلقة مبراقبة استهالك املواد املستنفدة لألوزون يف اجلماعة االقتصادية والنق
  .إلفريقيا الوسطى
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  إريتريا  - ٣
 باء من الربوتوكول ومل ٤مل تنشئ إريتريا بعد نظاماً للترخيص كما هو مطلوب يف املادة   -١٧٥

 بأن املسودة النهائية لنظام ٢٠٠٨أبريل /، وإن أفادت يف نيسان٤٠/٣٩تستجب بعد للتوصية 
العدل للتنسيق بينه وبني اإلعالنات القانونية التراخيص الذي تعكف على إنشائه قد قُدمت إىل وزارة 

وأفاد الطرف أيضاً بأن العمل جارٍ يف األنشطة األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك . األخرى واملوافقة عليه
  .إذكاء وعي اجلماهري والتعليم حلماية طبقة األوزون

  هاييت  - ٤
نظاماً لتراخيص استرياد وتصدير  بأا أنشأت ٢٠٠٩أبريل /أبلغت هاييت األمانة يف نيسان  -١٧٦
  .٢٠٠٩أبريل / للرقابة املستنفدة لألوزون، وأن النظام يعمل بصورة تامة منذ نيساناخلاضعةاملواد 

  تونغا  - ٥
 بأا أنشأت نظاماً لتراخيص استرياد وتصدير ٢٠٠٩أبريل /أبلغت تونغا األمانة يف نيسان  -١٧٧

  .٢٠٠٤بة، وأن النظام يعمل بصورة تامة منذ  للرقااخلاضعةاملواد املستنفدة لألوزون 
  املساعدة على االمتثال   )ج(

 لتمويل إنشاء ٤١/١٨قُدمت مساعدة مالية إىل مجيع األطراف الواردة أمساؤها يف التوصية   -١٧٨
  .وتنفيذ نظم تراخيص

  املناقشات اليت جرت يف هذا االجتماع   )د(
اليت جرت يف هذا االجتماع أن وضع إريتريا مشابه لوضع الحظ ممثل اليونيب أثناء املناقشات   -١٧٩

وقال إن وزير البيئة أعرب يف . بوتسوانا من حيث إا مل تنجز بعد إنشاء وتشغيل نظام للترخيص
. د امليثيل سيظل يف نطاق سلطة وزارة الزراعة عن اتفاقه مع القول بأن برومي٢٠٠٩يونيه /حزيران

زال ينتظر توقيع األطراف ذات الصلة، لكن متت طمأنة اليونيب إىل أن ولذلك فإن مشروع القانون ما 
. سبتمرب أو يف موعد انعقاد اجتماع األطراف احلادي والعشرين/سنه سيكون قد أُجنز يف شهر أيلول

وأضاف أن اللوائح اإلقليمية ذات الصلة املنشاة يف إطار السوق املشتركة إلفريقيا الشرقية واجلنوبية 
  . ن نافذةستكو
وقال ممثل أمانة الصندوق املتعدد األطراف إن اللجنة التنفيذية لن تتمكن من املوافقة على أية   -١٨٠

وبالنظر إىل أن إريتريا عضو يف السوق . خطة ختلُّص تدرجيي إذا مل يكن مثة نظام نافذ للتراخيص
د املستنفدة لألوزون يف اجلماعة املشتركة وهي بذلك طرف يف الالئحة املشتركة ملراقبة استهالك املوا

االقتصادية والنقدية إلفريقيا الوسطى، قررت اللجنة أن التشريع املتعلق باملواد املستنفدة لألوزون 
  .موجود بالفعل



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/42/5  

39 

الحظ ممثل اليونيدو أا مل تتمكن من صرف أموال إلريتريا لعدم وجود نظام تراخيص لديها،   -١٨١
الة عدم امتثال لالتفاقات املعقودة مع اليونيدو للتخلص تدرجييا من مما يعين أن الطرف سيكون يف ح

  .املواد املستنفدة لألوزون
  التوصية  )ه(

  : بناًء على ذلك، وافقت اللجنة على ما يلي  -١٨٢
أن تالحظ مع التقدير أن بربادوس وغينيا االستوائية وهاييت وتونغا قد امتثلت   )أ(

   من بروتوكول مونتريال بإنشاء وتشغيل نظم تراخيص؛ باء٤التزاماا مبوجب املادة 
  أن تالحظ التقدم الذي أبلغت إريتريا عن إحرازه حنو إنشاء وتشغيل نظام تراخيص؛  )ب(
أن تطلب من إريتريا أن تنجز عملية إنشاء وتشغيل نظام تراخيص وأن تبلغ األمانة   )ج(

، عن املوعد ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١اوز يف أسرع وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك يف موعد ال يتج
  . باء من الربوتوكول٤الذي يصبح فيه نظام تراخيصها عامالً وفقاً اللتزاماا مبوجب الفقرة 

  النظر يف مسائل أخرى متعلقة بعدم االمتثال، ناشئة عن تقرير البيانات  - اًسادس
  ٤٢/٢٩التوصية 

  يزيا املوحدة واململكة العربية السعودية وفانواتوقضايا االمتثال املتعلقة بواليات ميكرون  -ألف 
 من بروتوكول مونتريال، ٧بينما كانت األمانة تعد تقريرها عن البيانات املقدمة مبوجب املادة   -١٨٣

وجدت األمانة االحنرافات التالية يف البيانات املقدمة من واليات ميكرونيزيا املوحدة واململكة العربية 
  .والسعودية وفانوات

  ونيزيا املوحدة رواليات ميك  - ١
   قضية االمتثال  )أ(

مركَّبات الكربون (أبلغت واليات ميكرونيزيا املوحدة عن استهالك للمواد املستنفدة لألوزون   -١٨٤
غري أن الطرف كان . ٢٠٠٧بدالة استنفاد األوزون، يف عام   من الطن٠,٥مقداره ) الكلورية فلورية

، بالتخلص التدرجيي من استهالك مركَّبات ١٧/٣٢ مسجل يف املقرر قد التزم من قبل، كما هو
لذلك مثلت البيانات املُبلغ عنها بشأن . ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١الكربون الكلورية فلورية حبلول 

استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية احنرافاً عن التزامات الطرف مبوجب الربوتوكول وعن 
، من ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٥وطلبت األمانة يف رسالة مؤرخة . ١٧/٣٢جب املقرر التزاماته مبو

  . ومل تتلق األمانة حىت اآلن أي رد. واليات ميكرونيزيا املوحدة أن تقدم تفسرياً هلذا االحنراف
  التوصية  )ب(

مانة على سبيل بناء على ذلك، طلبت اللجنة من واليات ميكرونيزيا املوحدة أن تقدم إىل األ  -١٨٥
، تفسرياً الحنرافاا ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١االستعجال، ويفضل أن يكون ذلك يف موعد ال يتجاوز 
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عن التزاماا مبوجب بروتوكول مونتريال، مشفوعاً خبطة عمل، إن كان ذلك مالئماً، تتضمن 
  . مؤشرات قياس حمددة زمنيا لضمان عودة الطرف إىل االمتثال بسرعة

  ٤٢/٣٠ التوصية

  اململكة العربية السعودية  - ٢
  قضية االمتثال  )أ(

أبلغت اململكة العربية السعودية عن استهالك للمواد اخلاضعة للرقابة، املدرجة يف اموعة   -١٨٦
بدالة استنفاد األوزون،   طنا٦٥٧,٨مقداره ) مركَّبات الكربون الكلورية فلورية(األوىل، املرفق ألف 

ثَّل هذا احنرافاً عن التزام الطرف مبوجب الربوتوكول باحلد من استهالكه ملركَّبات وم. ٢٠٠٧يف عام 
 يف املائة من خط األساس الستهالكه ١٥الكربون الكلورية فلورية وإبقائه على مستوى ال يزيد عن 

  كانون٦وطلبت األمانة، برسالة مؤرخة .  طنا بدالة استنفاد األوزون٢٦٩,٨من تلك املادة، أي 
ومل تتلق األمانة أي . ، من اململكة العربية السعودية أن تقدم تفسرياً لذلك االحنراف٢٠٠٩يناير /الثاين

  .رد حىت اآلن
  التوصية  ) ب(

بناًء على ذلك وافقت اللجنة على أن تطلب من اململكة العربية السعودية أن تقدم إىل األمانة،   -١٨٧
، تفسرياً ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١ذلك يف موعد ال يتجاوز على سبيل االستعجال، ويفضل أن يكون 

الحنرافها عن التزاماا مبوجب تدابري الرقابة املنصوص عليها يف بروتوكول مونتريال، مشفوعاً خبطة 
عمل، إن كان ذلك مالئماً، تتضمن مؤشرات قياس حمددة زمنيا، لضمان عودة الطرف بسرعة إىل 

  . االمتثال
  ٤٢/٣١التوصية 

  فانواتو  - ٣
  قضية االمتثال  )أ(

 إىل أن الطرف رمبا يكون يف حالة ٢٠٠٧أشار التقرير الذي قدمت به فانواتو بياناا لعام   -١٨٨
عدم االمتثال اللتزاماته مبوجب الربوتوكول فيما يتعلق باستهالك املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف 

ويف اموعة الثانية، املرفق ألف ) بون الكلورية فلوريةمركَّبات الكر(اموعة األوىل، املرفق ألف 
وأبلغت فانواتو، على وجه اخلصوص، عن استهالك مقداره ). بروميد امليثيل(، واملرفق هاء )اهلالونات(

 طنا من ١٥,٩ من الطن بدالة استنفاد األوزون، من مركَّبات الكربون الكلورية فلورية، و ٠,٣
وقد مثلت هذه البيانات احنرافاً عن التزام . ٢٠٠٧طن من بروميد امليثيل لعام  من ال٠,٤اهلالونات، و

الطرف مبوجب الربوتوكول باحلد من استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية واهلالونات وإبقائها 
بدالة  من الطن٠,٢عند مستوى الصفر من األطنان واستهالك بروميد امليثيل عند مستوى ال يزيد عن 

  .ستنفاد األوزونا
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بدالة استنفاد   من األطنان٢,٣عالوةً على ذلك، أبلغت فانواتو عن استهالك مقداره   -١٨٩
بدالة استنفاد األوزون من بروميد   من الطن٠,٣األوزون، من مركبات الكربون الكلورية فلورية و

وجب الربوتوكول باحلد من وقد مثلت هذه البيانات احنرافاً عن التزامات الطرف مب. ٢٠٠٦امليثيل لعام 
استهالكه من مركَّبات الكربون الكلورية فلورية يف ذلك العام وإبقائه عند مستوى ال يزيد عن صفر 

بدالة استنفاد  من الطن٠,٢بدالة استنفاد األوزون، وبروميد امليثيل عند مستوى ال يزيد عن  من األطنان
  .األوزون
، أن تقدم تفسرياً ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٦ مؤرخة طلبت األمانة من فانواتو، برسالة  -١٩٠

  .ومل تتلق األمانة أي رد حىت اآلن. ٢٠٠٧ و٢٠٠٦لالحنرافات املعينة يف عامي 
  التوصية  )ب(

بناًء على ذلك، وافقت اللجنة على أن تطلب من فانواتو أن تقدم إىل األمانة، على وجه   -١٩١
، تفسرياً الحنرافاا ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١د ال يتجاوز االستعجال، ويفضل أن يكون ذلك يف موع

 إن كان ذلك ،عن التزاماا مبوجب تدابري الرقابة املنصوص عليها يف بروتوكول مونتريال، مشفوعاً
  . خبطة عمل حتتوي على مؤشرات قياس حمددة زمنيا لضمان عودة الطرف بسرعة إىل االمتثال،مالئماً

  ٤٢/٣٢وصية الت
  لوضع يف العراقا  - باء
  قضية االمتثال  - ١

 أن الطرف يف حالة عدم امتثال اللتزاماته ٢٠٠٨تبين من البيانات اليت قدمها العراق لعام   -١٩٢
 فيما يتعلق باستهالكه للمواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة األوىل، املرفق لالربوتوكومبوجب 

، ويف املرفق هاء )اهلالونات(، ويف اموعة الثانية، املرفق ألف )يةمركَّبات الكربون الكلورية فلور(ألف 
  ).بروميد امليثيل(

، اعترافاً منه بالصعوبات اليت يواجهها ٢٠/١٥حث االجتماع العشرون لألطراف، باملقرر   -١٩٣
جيات العراق، مجيع األطراف على مساعدة العراق مبراقبة تصدير املواد املستنفدة لألوزون والتكنولو

اليت تستند إىل مواد مستنفدة لألوزون إىل العراق بواسطة مراقبة التجارة؛ وطلب من اللجنة التنفيذية 
للصندوق املتعدد األطراف أن تأخذ يف احلسبان الوضع اخلاص للعراق عندما تنظر يف املشاريع املقترحة 

يف وضع برناجمه القطري وخططه للعراق؛ وطلب من الوكاالت املنفذة أن تقدم مساعدة مالئمة للعراق 
الوطنية للتخلُّص التدرجيي؛ وطلب من جلنة التنفيذ أن تقدم تقريراُ عن حالة االمتثال يف العراق إىل 
اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية الذي سينعقد قبل اجتماع األطراف الثالث والعشرين، الذي 

  .٢٠/١٥ املقرر عاد فيه النظر يف، والذي سي٢٠١١سيعقد يف عام 
قدم العراق تسميات للنظر فيها يف إطار عملية استثناء االستخدامات الضرورية، لكن فريق   -١٩٤

ا ال تفي باملعايري التقييم التكنولوجي واالقتصادي أشار إىل أنه ال ميكن التوصية ذه التسميات أل
  .املطلوبة
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 اللجنة التنفيذية الحظت مع التقدير، يف أفاد ممثل أمانة الصندوق املتعدد األطراف أن  -١٩٥
اجتماعها الثامن واخلمسني، املساعدة اليت قدمها اليونيب واليونيدو، اليت مكنت العراق من تقدمي خطة 

وخصصت اللجنة . ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١للتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون يف 
خلطة وتتوقع من الطرف أن ميتثل مجيع التزاماته مبوجب بروتوكول التنفيذية فيما بعد متويالً لتنفيذ ا

  .٢٠١٠مونتريال يف عام 
  التوصية  - ٢

 من مجيع األطراف أن ٢٠/١٥أشارت اللجنة إىل طلب االجتماع العشرين لألطراف مبقرره   -١٩٦
تكنولوجيات املستندة تساعد العراق، باعتباره طرفاً جديداً، مبراقبة تصدير املواد املستنفدة لألوزون وال

إىل مواد مستنفدة لألوزون إىل العراق؛ وطلبه من اللجنة التنفيذية يف القرار نفسه أن تأخذ يف احلسبان، 
لدى نظرها يف املشاريع املقترحة للعراق من أجل التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون، 

 نظرها يف املقترحات؛ وطلبه من الوكاالت الوضع اخلاص لذلك الطرف اجلديد، وأن تكون مرنة لدى
املنفذة، أيضاً يف املقرر نفسه، أن تقدم مساعدة مالئمة إىل العراق يف وضع برناجمه القطري وخططه 

  .الوطنية للتخلص التدرجيي من تلك املواد
  :ى ذلك، وافقت اللجنة على ما يليبناًء عل  -١٩٧

ية وافقت على الربنامج القطري واخلطة الوطنية أن تالحظ مع التقدير أن اللجنة التنفيذ  )أ(
للتخلص التدرجيي وأن متويلهما يقدم اآلن من برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية 

  الصناعية؛
أن ترصد الوضع يف العراق وتبقيه قيد االستعراض املستمر وأن تقدم تقريراً عن حالة امتثاله   )ب(
  .٢٠/١٥ من املقرر ٤ األطراف الثالث والعشرين، كما هو مطلوب يف الفقرة إىل اجتماع

  ٤٢/٣٣التوصية 

  قبل الشحنمعاجلات ما و الزراعيمعلومات عن استخدامات بروميد امليثيل أثناء احلجر   - جيم
  معلومات أساسية  - ١

 تطبيقات أثناء احلجر  أن تنظر يف بروميد امليثيل املستخدم يف٢٠/٦طُلب من اللجنة باملقرر   -١٩٨
، وفقاً إلجراءات عدم االمتثال الواردة ٧ من املادة ٣قبل الشحن، مبوجب الفقرة معاجلات ما  والزراعي

وقُدم التقرير عن استهالك بروميد امليثيل البالغ مقداره صفراً، للسنوات اليت . يف بروتوكول مونتريال
  .(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/42/2/Add.1) ٧وجب املادة كان يلزم تقدمي بيانات عنها، حسب األصول مب

قال إن األمانة تود أن تربز أن من الصعب رصد عدم امتثال متطلبات اإلبالغ عن   -١٩٩
قبل الشحن، ألن هذا الزراعي ومعاجلات ما بروميد امليثيل يف تطبيقات أثناء احلجر  استخدامات

وعندما . ٧إلبالغ املنتظم لبيانات أخرى مبوجب املادة اإلبالغ ال ينفَّذ على حدة، وإمنا كجزء من ا
تقدم األطراف استمارات اإلبالغ عن بياناا كاملةً بشأن اإلنتاج أو الواردات أو الصادرات مبوجب 
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، يفترض أن عدم وجود مقادير من مادة معينة يف االستمارة الكاملة أو يف عمود معني يف عام ٧املادة 
 أن هذا يعين ضمناً عدم إنتاج تلك املادة أو استريادها أو تصديرها، أو عدم ، ذلك ما مل تبني غري،معني

وإن اجلهة املبلِّغة فقط هي اليت . يسجل" صفر"وهذا يعين أن الرقم . وجود مواد توضع يف ذلك العمود
ت األمانة عدم وجود وقد عامل". غري مبلَّغ عنها"حتدد إن كان ينبغي أن تعاملَ بيانات مادة معينة كأا 
قبل الشحن، بأنه يعين أن معاجلات ما  والزراعيمقدار يف خانة استخدامات بروميد امليثيل أثناء احلجر 

لذلك يصعب غايةَ الصعوبة تقرير وجود عدم امتثال ملتطلبات اإلبالغ عما يشبه . استهالكه صفر
  . بروميد امليثيل يف هذه الظروف استخدامات

 بلداً، اليت قدمت بيانات عن ٩١عضاء اللجنة مالحظة مفادها أن من بني الـ أبدى أحد أ  -٢٠٠
 بلداً فقط ٢٥قبل الشحن، قدم حنو معاجلات ما  والزراعياستخدامات بروميد امليثيل أثناء احلجر 
واقترح أن تطلب األمانة من األطراف اليت مل تقدم بيانات . بيانات على حنو متسق جلميع السنوات

  .ذه أن تفعل ذلك اآلنكاملة كه
  التوصية  - ٢

  :بناًء على ذلك، وافقت اللجنة على ما يلي  -٢٠١
قبل الشحن غري معاجلات ما  والزراعيأن تالحظ أن تطبيقات بروميد امليثيل أثناء احلجر   )أ(

  خاضعة للرقابة اآلن مبوجب بروتوكول مونتريال؛
  انات كاملة عن هذه التطبيقات؛أن تالحظ أيضاً أن بعض األطراف رمبا ال تبلغ بي  )ب(
أن تالحظ كذلك أن من الصعب تقدير عدم امتثال االلتزامات باإلبالغ عن تطبيقات بروميد   )ج(

قبل الشحن بسبب اإلجراءات الراهنة لتحضري البيانات املبلغ عنها معاجلات ما  والزراعيامليثيل أثناء احلجر 
  . من بروتوكول مونتريال٧مبوجب املادة 

 الزراعيأن حتث األطراف اليت مل تبلغ بيانات عن تطبيقات بروميد امليثيل أثناء احلجر   )د(
قبل الشحن يف السنوات السابقة أن تقوم بفعل ذلك يف أسرع وقت ممكن، وأن حتث مجيع معاجلات ما و

 من ٧ من املادة ٣األطراف على اإلبالغ عن هذه البيانات سنويا، كما هو مطلوب يف مبوجب الفقرة 
  بروتوكول مونتريال؛ 

أن تقدم إىل اجتماع األطراف احلادي والعشرين للنظر مشاريع املقررات الواردة يف املرفق   )ه(
  .ذا التقرير) الفرع جيم(األول 

  ٤٢/٣٤التوصية 
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 باء من ٤ من املادة ٤الفقرة (النظر يف تقرير األمانة عن األطراف اليت أنشأت نظم تراخيص   - سابعاً
  )توكول مونتريالبرو

  مقدمة  - ألف
  تقتضي املادة . (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/42/4)عرض ممثل األمانة التقرير املقدم عن البند   -٢٠٢

 باء من الربوتوكول، اليت أدخلها تعديل مونتريال، أن يقوم كل طرف بإنشاء نظام لترخيص استرياد ٤
  تعملة واملعاد تدويرها واملستصلحة، يف موعد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة، اجلديدة منها واملس

  .  أو يف غضون ثالثة أشهر من سريان هذه املادة عليه٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١ال يتجاوز 
.  طرفاً مذكورة يف التقرير١٧٤ طرفاً، منها ١٧٥يبلغ عدد األطراف يف تعديل مونتريال   -٢٠٣
ومل يكن ستة أطراف . ت قد أنشأت نظام تراخيص طرفاً من هذه األطراف عما إذا كان١٦٨وأبلغ 

  ويوجد  .يف الوقت الذي أُعد فيه هذا التقرير، قد أبلغوا أمانة األوزون، عن حالة نظم تراخيصهم
ومن .  نظم تراخيص، مع ذلك، طرفاً آخرون مل يصدقوا بعد على تعديل مونتريال، لكنهم أنشأوا١٤

 طرفاً فقط مل يبلغوا األمانة عن إنشاء نظم ١٢ا زال  طرفاً يف تعديل مونتريال م١٩٥بني الـ 
وقال ممثل األمانة إن التقرير سوف ينقَّح قبل اجتماع األطراف احلادي والعشرين، وشجع . تراخيص

  .األطراف اليت مل تبلغ بعد عن إنشاء نظم تراخيصها على أن تفعل ذلك يف أقرب موعد ممكن
  املناقشة  - باء

الصندوق املتعدد األطراف على الرقم الذي ذكرته أمانة األوزون بقوهلا إن ستة علق ممثل أمانة   -٢٠٤
أطراف فقط مل تبلغ بعد أمانة األوزون عن حالة نظم تراخيصها يف وقت إعداد التقرير، فقال إن 
الصندوق قد سجل، بناًء على تقارير الربامج القطرية اليت قُدمت إىل الصندوق سبعة أطراف مل تنشئ 

وفسر رئيس جلنة التنفيذ األمر بقوله إن االختالفات يف األرقام ميكن أن حتدث . نظماً للتراخيصبعد 
نتيجة الستمداد البيانات من مصادر خمتلفة، لكن البيانات املستخدمة يف تأليف تقارير اللجنة هي 

  .انات املقدمة إىل أمانة األوزونالبي

  مسائل أخرى  - ثامناً
  .ل أخرىمل تناقش أي مسائ  -٢٠٥

  اعتماد تقرير االجتماع  - تاسعاً
نظرت اللجنة يف نص مشاريع التوصيات واعتمدته ووافقت على أن تعهد إىل األمانة بإعداد   -٢٠٦

  . تقرير االجتماع، عاملة بالتشاور مع رئيس اللجنة، الذي عمل أيضاًً مقرراً هلذا االجتماع

  اختتام االجتماع  - عاشراً
ات املعتاد، أعلنت الرئيسة اختتام االجتماع يف الساعة احلادية عشرة من عقب تبادل التحي  -٢٠٧

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢١صباح الثالثاء، 
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  املرفق األول

  مشاريع املقررات

  عدم امتثال البوسنة واهلرسك لربوتوكول مونتريال: -/٢١مشروع املقرر   -ألف
 تشرين ٣٠نتريال يف  أن البوسنة واهلرسك قد صدقت على بروتوكول موإذ تالحظ

، وأا ٢٠٠٣أغسطس / آب١١، وعلى تعديالت لندن وكوبنهاغن ومونتريال يف ١٩٩٣نوفمرب /الثاين
   من الربوتوكول، ٥ من املادة ١مصنفة طرفاً عامالً مبوجب الفقرة 

أن اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال قد وإذ تالحظ 
وأن [ من الربوتوكول، ١٠من الصندوق املتعدد األطراف، وفقاً للمادة ] دوالراً××× [ى مبلغ وافقت عل

  ، ]] بتاريخ[اللجنة التنفيذية قد أقرت برناجمها القطري 
 أن البوسنة واهلرسك أبلغت عن استهالك سنوي للمواد اخلاضعة للرقابة وإذ تالحظ كذلك

  بدالة طنا٢٢,١مقداره ) مركَّبات الكربون الكلورية فلورية(لف واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق أ
، وهذا يزيد عن ٢٠٠٨ استنفاد األوزون لعام  بدالة أطنان٨,٨، و٢٠٠٧استنفاد األوزون لعام 

  ،١٥/٣٠ الطرف الواردة يف املقرر التزامات
 ٣,٦ ومقداره  أن هذا االستهالك يزيد عن احلد األقصى املسموح به لالستهالك،وإذ تالحظ

أطنان بدالة استنفاد األوزون من مركَّبات الكربون الكلورية فلورية هلذين العامني، وأن البوسنة واهلرسك 
كانت، لذلك، يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة على مركَّبات الكربون الكلورية فلورية مبوجب 

  الربوتوكول، 
ك خطةَ عمل لضمان عودا بسرعة إىل  تقدمي البوسنة واهلرستالحظ مع التقدير  - ١

امتثال تدابري الرقابة على مركَّبات الكربون الكلورية فلورية املنصوص عليها يف الربوتوكول، واليت 
  : مبوجبها التزمت البوسنة واهلرسك، دون مساس بعمل اآللية املالية للربوتوكول، حتديداً مبا يلي

  :كلورية فلورية إىل مستوى ال يزيد عنختفيض استهالك مركَّبات الكربون ال  )أ(
  ؛٢٠٠٩بدالة استنفاد األوزون يف عام صفر من األطنان   ‘١’
، باستثناء ٢٠١٠بدالة استنفاد األوزون يف عام صفر من األطنان   ‘٢’

  الضرورية اليت ميكن أن يصرح ا األطراف؛  االستخدامات
 تنفدة لألوزون؛ ترصد ترخيص وارداا ونظام تراخيصها للمواد املس  )ب(

حتث البوسنة واهلرسك على العمل مع الوكاالت املنفذة ذات الصلة لتنفيذ خطة   - ٢
  عملها للتخلص التدرجيي من استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية؛ 

ترصد عن كثب تقدم البوسنة واهلرسك فيما يتعلق بتنفيذ خطة عملها للتخلص   - ٣
وبقدر ما يعمل الطرف على الوفاء بتدابري الرقابة . بون الكلورية فلوريةالتدرجيي من مركَّبات الكر
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ويف هذا . احملددة املنصوص عليها يف الربوتوكول، ينبغي أن يظل يعامل كأنه طرف قائم بالتزاماته
الصدد، ينبغي أن تظل البوسنة واهلرسك تتلقّى مساعدة دولية لتمكينها من الوفاء بتلك االلتزامات وفقاً 

  للبند ألف من القائمة اإلشارية للتدابري اليت ميكن أن يتخذها اجتماع األطراف بشأن عدم االمتثال؛
حتذر البوسنة واهلرسك، وفقاً للبند باء من القائمة اإلشارية للتدابري اليت ميكن أن   - ٤

إن األطراف سينظرون يتخذها اجتماع األطراف ردا على عدم االمتثال، من أا إذا مل تعد إىل االمتثال ف
ورمبا تشمل هذه التدابري إمكانية اختاذ . يف اختاذ تدابري تتسق مع البند جيم من القائمة اإلشارية للتدابري

، كضمان قطع إمدادات مركَّبات الكربون الكلورية فلورية اليت هي ٤إجراءات متاحة مبوجب املادة 
رة يف استمرار حالة عدم االمتثالموضوع عدم االمتثال، لكيال تساهم األطراف املصد.  

  عدم امتثال الصومال لربوتوكول مونتريال: -/٢١مشروع املقرر   - باء
  أن الصومال صدقت على بروتوكول مونتريال وعلى تعديالت لندن وكوبنهاغنإذ تالحظ

ة  من املاد١رة ، وأا مصنفة كطرف يعمل مبوجب الفق٢٠٠١أغسطس / آب١ومونتريال وبيجني يف 
   من الربوتوكول،٥

نفيذية  أنه ال يوجد لدى الصومال برنامج قطري وافقت عليه اللجنة التوإذ تالحظ أيضاً
  للصندوق املتعدد األطراف،

 أن الصومال أبلغت عن استهالك سنوي للمواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة وإذ تالحظ كذلك
 طنا ٧٩,٥ مقداره ٢٠٠٧لعام ) لورية فلوريةمركَّبات الكربون الك(يف اموعة األوىل، املرفق ألف 

بدالة استنفاد األوزون، وهذا يزيد عن احلد األقصى املسموح للطرف باستهالكه يف ذلك العام، البالغ 
كانت الصومال يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة  بدالة استنفاد األوزون، ولذلكا  طن٣٦,٢مقداره 

  رية فلورية مبوجب الربوتوكول،كلوعلى مركَّبات الكربون ال
 أن استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية الذي أبلغت عنه وإذ تالحظ، مع ذلك،

، يف حالة امتثال اللتزاماا مبوجب تدابري الرقابة على مركَّبات الكربون الكلورية ٢٠٠٨الصومال لعام 
  .م بروتوكول مونتريال لذلك العافلورية، املنصوص عليها يف
 بإنشاء نظام ترخيص ٢٠/١٩ بأن الصومال التزمت، كما هو مسجل يف القرار وإذ حتيط علماً

للواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك حتديد حصص استرياد، بنهاية شهر 
  ،٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول
دا بسرعة إىل امتثال  بتقدمي الصومال خطةَ عمل لضمان عوحتيط علماً مع التقدير  - ١

تدابري الرقابة على مركَّبات الكربون الكلورية فلورية املنصوص عليها يف الربوتوكول، واليت مبوجبها 
  :ية للربوتوكول، حتديداً مبا يليالتزمت الصومال، دون مساس بعمل اآللية املال

زيد عن صفر توى ال يختفيض استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية إىل مس  )أ(
  ؛٢٠١٠بدالة استنفاد األوزون، يف عام من األطنان 
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وضع نظام لترخيص واردات وصادرات املواد املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك [  )ب(
  ؛]٢٠١٠يناير / كانون الثاين١لول حتديد حصص من الواردات حب

لها حتث الصومال على العمل مع الوكاالت املنفذة ذات الصلة لتنفيذ خطة عم  - ٢
  كَّبات الكربون الكلورية فلورية؛للتخلص التدرجيي من استهالك مر

ترصد عن كثب تقدم الصومال فيما يتعلق بتنفيذ خطة عملها للتخلص التدرجيي من   - ٣
وبقدر ما يعمل الطرف على الوفاء بتدابري الرقابة احملددة املنصوص . مركَّبات الكربون الكلورية فلورية

ويف هذا الصدد، ينبغي أن تظل . ل، ينبغي أن يظل يعامل كأنه طرف قائم بالتزاماتهعليها يف الربوتوكو
الصومال تتلقّى مساعدة دولية لتمكينها من الوفاء بتلك االلتزامات وفقاً للبند ألف من القائمة اإلشارية 

  للتدابري اليت ميكن أن يتخذها اجتماع األطراف بشأن عدم االمتثال؛
، وفقاً للبند باء من القائمة اإلشارية للتدابري اليت ميكن أن يتخذها حتذر الصومال  - ٤

اجتماع األطراف ردا على عدم االمتثال، من أا إذا مل تعد إىل االمتثال فإن األطراف سينظرون يف اختاذ 
 اختاذ إجراءات ورمبا تشمل هذه التدابري إمكانية. تدابري تتسق مع البند جيم من القائمة اإلشارية للتدابري

، كضمان قطع إمدادات مركَّبات الكربون الكلورية فلورية اليت هي موضوع عدم ٤متاحة مبوجب املادة 
  .ة يف استمرار حالة عدم االمتثالاالمتثال، لكيال تساهم األطراف املصدر

 الزراعياإلبالغ عن استخدام بروميد امليثيل يف احلجر : -/٢١مشروع املقرر   - جيم
  قبل الشحنجلات ما معاو

قبل الشحن ليست خاضعة للرقابة معاجلات ما و الزراعيأن التطبيقات أثناء احلجر  إذ تالحظ
  اآلن مبوجب بروتوكول مونتريال، 

  وإذ تالحظ أيضاً أن بعض األطراف رمبا مل تكن تبلغ بيانات تامة عن هذه التطبيقات، 
ت اإلبالغ عن تطبيقات بروميد امليثيل أثناء  صعوبة تقدير عدم امتثال التزاماوإذ تالحظ كذلك

قبل الشحن، نتيجةً لإلجراء الراهن إلعداد البيانات املبلغ عنها مبوجب املادة معاجلات ما  والزراعياحلجر 
   من بروتوكول مونتريال، ٧

األطراف اليت مل تقدم بيانات عن التدابري املتخذة أثناء احلجز وقبل الشحن يف األعوام حتث 
ابقة على القيام بذلك بسرعة، وحتث مجيع األطراف على تقدمي هذه البيانات سنويا، كما هو الس

  .  من بروتوكول مونتريال٧ من املادة ٣مطلوب يف الفقرة 
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