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لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال 

  لبروتوكول مونتريال
  الخمسوناالجتماع 
  ٢٠١٣ يونيه/حزيران ٢٢و ٢١، بانكوك

يذ بموجب إجراء عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال عن أعمال اجتماعها تقرير لجنة التنف
  الخمسين

  افتتاح االجتماع  -أوًال 
  البيانات االفتتاحية  - ألف

األمم للجنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتيال يف مركز  اخلمسونُعقد االجتماع   - ١
  .٢٠١٣ يونيه/حزيران ٢٢و ٢١يومي  بانكوكللمؤمترات يف  املتحدة

السيدة أزرا  االجتماع ونظرًا لغياب الرئيس الذي مل يتمكن من حضور االجتماع، افتتحت  - ٢
 ٢١صباح يوم  ١٥/١٠روغوفيتش غروبيتش (البوسنة واهلرسك)، نائبة رئيس اللجنة، يف متام الساعة 

  .٢٠١٣حزيران/يونيه 
 وما التنفيذي إىل االخنفاض الكبري يف حاالت عدم االمتثال ويف التعليقات االفتتاحية، أشار األمني  - ٣

مؤشر واضح على التقدم احملرز على صعيد ويف ذلك صاحب ذلك من اخنفاض يف حجم عمل اللجنة، 
البلدان النامية يف تنفيذ مضي عن أمله يف احملافظة على هذا االجتاه، خصوصًا مع  أعربتنفيذ الربوتوكول، و 

ا املتعل . ٢٠١٣يناير دخل حيز التنفيذ يف كانون الثاين/اليت قة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية التزاما
 منذ عقد مؤمتر األمم املتحدة بشأن التنمية املستدامةاالهتمام العاملي تركز،  وبعد أن أشار إىل أن

، الحظ أن بروتوكول اومؤشرا ا، على حتقيق أهداف التنمية املستدامة وغايا٢٠١٢يف عام  )٢٠ريو+(
هما، ومها سهل قياسيمؤشرين وضع وأنه والغايات مونرتيال سعى لوقت طويل لتحقيق هذه األهداف 

وإنتاجها. ورغم أن اهلدف احملدد لربوتوكول مونرتيال هو محاية طبقة  استهالك املواد املستنفدة لألوزون
نتائج مؤمتر  وبالنظر إىلضوء ذلك  األوزون إال أن هدفه الشامل هو ضمان غالف جوي سليم. ويف

هو السليم الغالف اجلوي ’’هو  ٢٠١٣حلفظ طبقة األوزون لعام  الدويلاليوم كان موضوع   ٢٠ريو+
  ‘‘.املستقبل الذي نصبو إليه
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ا وأشار إىل أن الرابطة بني  ٩٣والحظ األمني التنفيذي أن   - ٤ طرفًا قد قدمت بالفعل تقارير بيانا
 تل اليت تشكلت من خالل التفاعل بني أمانة األوزون وأمانة الصندوق املتعدد األطراف كاناالمتثال والتموي

حبلول  ٪١٠٠يف حتقيق نسبة إبالغ عن البيانات قدرها عن أمله  أعربو  ،عامًال رئيسيًا يف جناح الربوتوكول
 التنفيذي، مع عالوًة على ذلك، الحظ األمنيو . ٢٠١٣اجتماع األطراف يف تشرين األول/أكتوبر موعد 

منها  بيانات خط األساساالرتياح، أن اللجنة ستنظر يف اجتماعها احلايل يف مخسة طلبات فقط لتغيري 
تصديق حظي بأن الربوتوكول نفسه قد بالنظر إىل وأخرياً، الحظ أنه و طلب واحد فقط جديد بالكامل. 

السياق،  هذااملي على التعديالت، ويف عاملي فقد حتول الرتكيز يف عمل األمانة إىل حتقيق التصديق الع
مناقشات مالئمة جراء وعقب ا. واحد من التعديالتالحظ أن هناك تسعة بلدان فقط مل تصدق بعد على 

انعقاد اجتماع موعد وزيارات إىل البلدان املعنية فإن من املؤمل خفض ذلك الرقم إىل أربعة بلدان حبلول 
  لعملها. مؤاتيةللجنة إجراء مناقشات مثمرة وبيئة  تنفيذيلاألطراف. ويف اخلتام، متىن األمني ا

  الحضور  - باء
البوسنة واهلرسك وكوبا وإيطاليا ولبنان  ممثلو البلدان التالية األعضاء يف اللجنة:حضر االجتماع   - ٥

  ضور.احل بنغالديش. ومل يستطع ممثل واملغرب وبولندا وسانت لوسيا والواليات املتحدة األمريكية وزامبيا
مانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال ورئيس ألكما حضر االجتماع ممثلون   - ٦

: برنامج ، وهيالوكاالت املنّفذة التابعة للصندوق املتعدد األطراف حضر االجتماع ممثلوو . اللجنة التنفيذية
  ألمم املتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدويل.األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة ا

  قائمة بأمساء املشاركني يف املرفق الثاين هلذا التقرير.وترد   - ٧

  وتنظيم العمل جدول األعمال إقرار  -ثانيًا 

  جدول األعمال إقرار  -ألف 
يف الوثيقة  لواردإىل جدول األعمال املؤقت ا اعتمدت اللجنة جدول األعمال املعدَّل التايل، استناداً   - ٨

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/50/R.1:  
  افتتاح االجتماع  - ١
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل.  - ٢

من بروتوكول  ٩و ٧مبوجب املادتني املقدمة لبيانات واملعلومات عن اعرض من األمانة   - ٣
 .لقضايا ذات الصلةعن امونرتيال و 

لتنفيذ بروتوكول مونرتيال عن املقررات ذات  عرض من أمانة الصندوق املتعدد األطراف  - ٤
ا الوكاالت  الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية للصندوق، وعن األنشطة اليت اضطلعت 
املنفذة (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة 

 ثال األطراف.للتنمية الصناعية، والبنك الدويل) لتيسري امت
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متابعة املقررات السابقة الصادرة عن األطراف وتوصيات جلنة التنفيذ بشأن القضايا املتصلة   - ٥
 بعدم االمتثال:

 االلتزامات باإلبالغ عن البيانات:  (أ)

  )؛٢٤/١٣مايل (املقرر   ‘١’
  )؛٢٤/١٣(املقرر  نسييبيتومي وبر سان   ‘٢’

 تثال:خطط العمل احلالية للعودة إىل االم  (ب)

 )؛٢٠/١٦ إكوادور (املقرر  ‘١’

 )؛١٧/٣٩أوروغواي (املقرر   ‘٢’

 ١٣/١٥ (املقررانخط األساس طلبات تغيري بيانات بشأن  استعراض املعلومات  - ٦
 ):١٥/١٩و

   )؛٤٩/٦مجهورية الكونغو الدميقراطية (التوصية   )أ(
  )؛٤٩/٥الكونغو (التوصية   )ب(
  )؛٤٩/٧بيساو (التوصية -غينيا  )ج(
  ؛موزامبيق  )ـد(
  سانت لوسيا.  )ه(

  األخرى الناشئة عن تقرير البيانات.احملتمل النظر يف قضايا عدم االمتثال   - ٧
 ٤ لرتخيص مبوجب املادةانظر يف تقرير األمانة عن وضع نظم للرتخيص: حالة وضع نظم لا  - ٨

  ).٢٤/١٧ املقررباء من بروتوكول مونرتيال (
  مسائل أخرى.  - ٩

  وصيات وتقرير االجتماع.اعتماد الت  - ١٠
  اختتام االجتماع.  -  ١١

  تنظيم العمل  -باء 
ا املعهودة واالجتماع وفق جدوهلا الزمين املألوف بعقد جلستني   - ٩ يف اتفقت اللجنة على اتباع إجراءا

 .وفقاً للمقتضى التأي تعديوإدخال  ،ثالث ساعات منهاكل  اليوم مدة

بروتوكــول  مــن ٩و ٧بموجــب المــادتين المقدمــة ات والمعلومــات لبيانــعــن اعــرض مــن األمانــة   -ثالثًا 
  لقضايا ذات الصلةعن امونتريال و 

فإن نة يف اجتماعها التاسع واألربعني، ه عمًال بطلب اللجنإ ،ذا البندهل تقدميه عندقال ممثل األمانة،   -  ١٠
قد  )UNEP/OzL.Pro/ImpCom/50/R.2( من الربوتوكول ٧من األطراف وفقاً للمادة  ةعن البيانات املقدمالتقرير 
  اليت هلا صلة أخرى بعمل اللجنة. على القضايا اخلاصة بعدم االمتثال أو القضايااقتصر 
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هناك تسعة أطراف فقط ال يزال يتعني عليها التصديق على  قال إن ،وفيما يتعلق حبالة التصديق  -  ١١
 ٤من املادة  ٨استفادت من أحكام الفقرة ة من بني هذه األطراف التسعأطراف هناك ستة تعديل بيجني. و 

يف مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل حني تصديقها  التجارةمن الربوتوكول، حيث طلبت إذناً مبواصلة 
 ٩٣فقد أبلغ  ٧من املادة  ٣على التعديل. أما فيما يتعلق باإلبالغ السنوي عن البيانات مبوجب الفقرة 

، امتثلت مجيع األطراف ٢٠١١ - ١٩٨٦. وفيما خيص الفرتة من ٢٠١٢انات لعام طرفًا حىت اآلن عن بي
، بشكل كامل نسييبيتومي وبر وسان طرفاً، مبا يف ذلك مايل  ١٩٦لوب منها اإلبالغ والبالغ عددها املط

ا على صعيد اإلبالغ السنوي عن البيانات مبوجب املادة    . ٧بالتزاما
على األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة  الذي ينطبق رقابةالتدابري لاالمتثال ممثل األمانة إىل  وانتقل  -  ١٢
خالل هذا االجتماع فأشار إىل أن هناك ثالثة أطراف لديها قضايا عدم امتثال سُينظر فيها  ،٥من املادة  ١

هليدروكلورية : أذربيجان (االستهالك الزائد ملركبات الكربون اوهي بنود جدول األعمال ذات الصلةيف إطار 
فلورية)، وفرنسا (اإلنتاج الزائد ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية)، وكازاخستان (االستهالك الزائد ملركبات 

يف االجتماع السابق.  ،هو أوكرانيا ،ونُظر يف حالة طرف رابعالكربون اهليدروكلورية فلورية وبروميد امليثيل). 
فلم حتدد األمانة أي حاالت عدم امتثال لتدابري  ٥من املادة  ١جب الفقرة أما يف حالة األطراف العاملة مبو 
، أو فيما خيص األطراف اليت قدمت ٢٠١١اليت قدمت تقارير لعام  ١٤٧ـ ـــالرقابة فيما خيص األطراف ال

  .٢٠١٢حىت اآلن تقارير لعام 
 فلوريةية بات الكربون الكلور وفيما يتعلق ببيان أسباب طلب إعفاءات االستخدامات الضرورية ملرك  -  ١٣

قدمت بيانات األسباب أو مل تكن يف حاجة  ٢٠١٢فإن مجيع األطراف اخلمسة اليت لديها إعفاءات لعام 
لتقدمي أي بيانات. عالوًة على ذلك فإن مجيع األطراف األربعة اليت ُمنحت إعفاءات لالستخدامات احلرجة 

رير بيان األسباب اليت مل تُقدَّم عن ا، كما أن مجيع تق٢٠١٢ام لربوميد امليثيل قدمت التقارير املطلوبة لع
وفقاً وجهة . أما فيما يتعلق مبسألة اإلبالغ عن الصادرات وبلدان الجرى تقدميهاقد  ،السنوات السابقة

حىت اآلن.  ٢٠١٢أو  ٢٠١١فلم تقدَّم أي تقارير عن الصادرات إىل غري األطراف لعام  ١٧/١٦للمقرر 
طرفًا من تلك األطراف وِجهات جلميع  ٢٢طرفًا عن صادرات، وحدد  ٣٥أبلغ  ٢٠١١ام وفيما خيص ع

أطراف وجهات لبعض الصادرات. وقد  ٩أطراف أي وجهات، وحددت  ٤الصادرات، بينما مل حتدد 
  يف املائة من الصادرات من حيث الوزن.  ٩٧ُحددت وجهات ملا نسبته 

إلنتاج أو االستهالك الزائد للمواد املستنفدة لألوزون وفقاً وفيما يتعلق باإلبالغ عن خمزونات ا  -  ١٤
عن إنتاج زائد  ،هي أملانيا وإسرائيل والواليات املتحدة األمريكية ،فقد أبلغت ثالثة أطراف ٢٢/٢٠للمقرر 

وأكدت هذه األطراف الثالثة على وجود تدابري لضمان عدم استخدام تلك املواد ألغراض مغايرة، وفق ما 
من املقرر، أو أكدت على أن املواد قد استخدمت بالفعل للغرض املقصود يف  ٣وب يف الفقرة هو مطل
  األصل.

طرفًا عن  ١٦٦، أبلغ ٢١/٣عوامل تصنيع وفقًا للمقرر كستخدامات  الوفيما يتعلق باإلبالغ عن ا  -  ١٥
ا باستخدامات عوامل ومن بني األطراف اليت ُمسح هل. لذلك الغرضأنه مل يستخدم مواد مستنفدة لألوزون 

التصنيع يف حدود معينة هناك طرف واحد، هو إسرائيل، مل يبلغ عن استخدامات عوامل التصنيع لديه لعام 
، وسيُنظر يف قضية عدم االمتثال هذه يف هذا ١٠/١٤وفق ما هو مطلوب مبقتضى املقرر  ٢٠١١و ٢٠١٠

وهي الصني  ،وامل التصنيع ضمن حدود معينةات عاالجتماع. أما األطراف األخرى اليت ُمسح هلا باستخدام
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فقد قدمت التقارير  ،دوله األعضاء السبعة والعشرين، والواليات املتحدة األمريكيةباسم واالحتاد األورويب، 
  .٢٠١١املطلوبة لعام 

الشبكي  عاملوقعلى  ةرت كل املعلومات ذات الصلة املقدمُنش ٩فيما يتعلق باإلبالغ مبوجب املادة و وأخرياً،   -  ١٦
 http://ozone.unep.org/new_site/en/ozone_data_tools_research_public_awareness.php ال على الرابط التايلـول مونرتيـلربوتوك

  .٩توانيا، تقريره مبوجب املادة لقدم طرف واحد، هو  ٢٠١٢ويف عام 
أثىن العديد من األعضاء على بروتوكول مونرتيال لسجله املتميز يف ويف املناقشات اليت تلت ذلك   -  ١٧

  عاماً. ٢٥ على مرمن جانب مجيع األطراف  ٧حتقيق اإلبالغ الكامل مبوجب املادة 
صل مع األطراف اليت مل تصدق على تعديل وتساءل أحد األعضاء عما إذا كانت األمانة تعتزم التوا  -  ١٨

من  ٨نص على أن االستثناءات املنصوص عليها يف الفقرة يي ذ، ال٢٤/٢بيجني، لتذكريها بأحكام املقرر 
، اليت تنطبق على األطراف احملددة يف ذلك املقرر، سينتهي أجلها بنهاية االجتماع اخلامس ٤املادة 

مع تلك األطراف، اليت يعاين عدد تتحاور يذي لألمانة قائًال إن األمانة والعشرين لألطراف. ورد األمني التنف
اإلقليمية، ويف  اتمنها من أوضاع داخلية صعبة، بعدد من الطرق من بينها التواصل عرب اجتماعات الشبك

صل أيضًا بعثات للتواأرسلت ثنائية بدعم من الوكاالت املنفذة، ويف املنتديات األخرى، كما املفاوضات ال
القلق  خستاناكاز  تثري حالةبشكل مباشر مع تلك األطراف لدفعها حنو التوقيع على تعديل بيجني. و 

ا صدق على يي مل ذال ٥من املادة  ١الطرف الوحيد غري العامل مبوجب الفقرة  بصورة خاصة، حيث أ
ا  بعثًة إىل  إرسال مانة األوتنوي ة يصعب تأمينها. بلد لديه حدود مع البلدان اجملاور التعديل، كما أ

خستان قبل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف، وهي تتواصل مع حكومة كازخستان على أعلى اكاز 
  مستوى.

اييت ودولة بوليفيا املتعددة هليف رده على استفسار بشأن احلاالت اخلاصة قال األمني التنفيذي، و   -  ١٩
وأن هذا البلد تلقى العديد من  ،سنواتمنذ عدة هاييت مع حكومة بصورة وثيقة تعمل إن األمانة القوميات 

بات الداخلية أخرت األطراف، على الرغم من أن الصعو  املساعدات، مبا يف ذلك من الصندوق املتعدد
هناك عالمات مشجعة  ، ومن بينها تعديل بيجني. بيد أنعلى العديد من تعديالت الربوتوكول هتصديق

ديق على تعديل بيجني سيتم يف الشهور القادمة. أما دولة بوليفيا املتعددة ظهرت مؤخرًا تشري إىل أن التص
صل األمانة مؤخرًا مع هذا التصديق على تعديل بيجني عقب توامتام إحنو  زتتجهالقوميات فهي أيضًا 

  الطرف.
ل وردًا على استفسار بشأن عدم وجود معلومات يف التقرير عن التدمري واحلجر وتطبيقات ما قب  -  ٢٠

الشحن اخلاصة بربوميد امليثيل واستخدامات املواد الوسيطة، أشار ممثل األمانة إىل أن االجتماع التاسع 
ذه املسائل بعد طلب اللجنة يف اجتماعها الثامن واألربعني احلصول على هذه  واألربعني للجنة أُبِلغ 

يقتصر هذا التقرير على قضايا عدم املعلومات. بيد أن اللجنة طلبت يف اجتماعها التاسع واألربعني أن 
اية العام  جتماع يأخذ امن القضايا ل جمموعة أكرباالمتثال اليت تتطلب نظر اللجنة فيها. وسيتضمن تقرير 

ا األطراف   .علماً 
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 المقررات ذات بشأن عرض من أمانة الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال  -رابعاً 
اضطلعت بها الوكاالت  األنشطة التي وبشأن اللجنة التنفيذية للصندوق الصلة الصادرة عن

المتحدة للبيئة ومنظمة األمم  اإلنمائي وبرنامج األمم (برنامج األمم المتحدة المنّفذة
  األطراف لتيسير امتثال )الصناعية والبنك الدولي المتحدة للتنمية

لدى قريرًا عن استهالك وإنتاج املواد املستنفدة لألوزون ت قدَّم ممثل أمانة الصندوق املتعدد األطراف  -  ٢١
وعن حالة مشاريع التخلص التدرجيي اليت ميوهلا الصندوق.  ٥من املادة  ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

أيلول/سبتمرب  ٣٠(اليت حيل أجلها النهائي يف  ٧واستقيت املعلومات من البيانات املبلغ عنها مبوجب املادة 
أيار/مايو  ١يف  لتقدميها النهائياملوعد عام) والبيانات املبلغ عنها يف إطار الربامج القطرية (اليت حيل من كل 

طرف يف حالة عدم امتثال  مل يكن أي ،٢٠١٣أيار/مايو  ١٠من كل عام). واستناداً إىل ذلك فإنه حبلول 
أنظمة حصص فيما خيص تدابري  ونطبقي مطرفًا إىل أ ٨٢أشار  وبصورة كلية،لتدابري الرقابة اخلاصة به. 

ن طرفًا من بني األطراف الستة واألربعني اليت هليدروكلورية فلورية. وهناك أربعو الرقابة على مركبات الكربون ا
، لديها أنظمة عاملة إلصدار الرتاخيص، وهناك مخسة أطراف منها مل تقدم ٢٠١٢أبلغت عن بيانات لعام 

  معلومات.
 ١٠٣أفادت  طرفًا أبلغت عن بيانات مرجعية، ١٤٦ومن أصل  ،كلوروفورم امليثيلفيما يتعلق بو   -  ٢٢

وبيانات االستهالك معاً. ووافقت مجهورية كوريا، وهي  خط األساسأطراف، عن رقم صفري لبيانات 
بيانات استهالكه تدابري الرقابة التالية اخلاصة به، على عدم طلب متويل ختطت الطرف الوحيد الذي 

لكلوروفورم امليثيل وحىت هذا التاريخ مل يُبلَّغ عن أي إنتاج التدرجيي من الصندوق املتعدد األطراف. للتخلص 
  .٢٠١٢أو  ٢٠١١يف عام 

وكان ذلك  ،٢٠١١ربوميد امليثيل، أبلغ طرف واحد، هو الصني، عن إنتاج يف عام بوفيما يتعلق   -  ٢٣
. ومن بني األطراف بيانات خط األساساملائة من يف  ٢٠أقل من هدف التخلص التدرجيي اخلاص به البالغ 

ومجهورية  ،واجلزائر ،وتركيا ،األرجنتنياالثنني والعشرين اليت أبلغت عن استهالك هناك تسعة أطراف (
) لديها مشاريع للتخلص التدرجيي ونيجرييا ،والكونغو ،والصني ،والسودان ،وسوازيلند ،الكونغو الدميقراطية
 ،تركياعليها بالفعل من جانب اللجنة التنفيذية، كما أن مخسة من هذه األطراف ( اجلزئي متت املوافقة

) أبلغت عن استهالك صفري ألكثر من عام. ونيجرييا ،والكونغو ،وسوازيلند ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية
ال تزال  بلداً  ١٨، كما أن هناك مشاريع استثمارية يف إيضاحيوتلقى طرف واحد (تونس) متويًال ملشروع 

سُيشرع يف إعداد مشاريع للتخلص التدرجيي من بروميد امليثيل املستخدم يف  ،توفر البدائلت ماجارية. وعند
  ) يف اجلزائر وتونس.١٥/١٢معاجلة التمور العالية الرطوبة (وهو استخدام مسموح به مبوجب املقرر 

كميات املستهدفة اليت ُحددت يف وأبلغت أربعة أطراف عن استهالك لربوميد امليثيل يفوق ال  -  ٢٤
ا مع اللجنة التنفيذية. ووافقت األرجنتني على التخلص التدرجيي من استهالكها الزائد من مواردها  اتفاقا

ع وعدم ير ااخلاصة. وقدمت مصر، اليت أدت االضطرابات السياسية فيها وتغيري احلكومة إىل تعليق تنفيذ املش
 ، جدوًال منقحًا للتخلص التدرجيي إىل اللجنة التنفيذية للنظر فيه يفو كاملحنلرقابة على الواردات ل إخضاع

أطنان  ٦، باستثناء ٢٠١٤از التخلص التدرجيي الكامل حبلول عام اجتماعها القادم. وتتوقع مصر إجن
 أن استهالك كينيا الزائد ناتج عنتبني ستستخدم يف تبخري التمور. وقد  حمسوبة بدالة استنفاد األوزون

التوزيع غري الصحيح للكميات بني االستخدامات اخلاضعة للرقابة واالستخدام يف تطبيقات احلجر 
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ما قبل الشحن؛ غري أن البيانات املنقحة أشارت إىل أن مستوى استهالكها كان أقل من املستوى ومعاجلات 
مات لربوميد امليثيل املغرب استخدا ت. وحدد٢٠١٢وكان صفرًا يف عام  ٢٠١١احملدد يف اتفاقها يف عام 

يف تبخري الرتبة مل تكن مدرجة يف أٍي من مشاريعها املصدقة، وستنجز احلكومة التخلص التدرجيي من تلك 
مجيع مشاريع االستثمار وقد اكتملت بنجاح االستخدامات بدون مساعدة من الصندوق املتعدد األطراف. 

تبخري الرتبة إلنتاج الفاصوليا اخلضراء واملوز وأزهار القطف الُقطرية املتعلقة بربوميد امليثيل املستخدم كمادة ل
  .٢٠١٣كانون الثاين/يناير   ١والطماطم، وُحظرت الواردات لالستخدامات اخلاضعة للرقابة بدايًة من 

 ،ومجهورية كوريا ،األرجنتنيهي و  ،٥من املادة  ١وأنتجت سبعة أطراف عاملة مبوجب الفقرة   -  ٢٥
مركبات  ،واهلند ،واملكسيك ،البوليفارية) -  وفنزويال (مجهورية ،والصني ،بية الدميقراطيةومجهورية كوريا الشع

خفضت و استنفاد األوزون.  حمسوبة بدالةطنًا  ٣٤ ٦٩٢ كميتها الكليةكربون هيدروكلورية فلورية بلغت  
خط  أقل من بياناتاإلنتاج إىل  واهلند ،واملكسيك ،ورية كوريا الشعبية الدميقراطيةومجه ،مجهورية كوريا

. واختذت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها األخري قرارًا يقضي بالتخلص التدرجيي الكامل يف الصني األساس
حمسوبة  انطنأ ٣٢ ١٠٦معظم اإلنتاج العاملي (من إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، الذي ميثل 

مليون دوالر. وأشارت الصني إىل أن التخلص  ٣٨٥استنفاد األوزون)، وذلك بقيمة تصل إىل  بدالة
  . ٢٠٣٠طن من ثاين أكسيد الكربون املكافئ حبلول عام  الينيب ٨قدره اخنفاضاً التدرجيي سيمثل 

ازداد استهالك  ٢٠١٢و ٢٠١١عن بيانات لعام  أبلغتويف األطراف االثنني واخلمسني اليت   -  ٢٦
بلدًا خفضت  ٣٠ هناكاألساس رغم أن خط يف املائة عن  ١٦ مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بنسبة

. وأبلغت األطراف عن أنه ال يزال يف اإلمكان ى خط األساسإىل أقل من مستو  ٢٠١٢يف عام استهالكها 
بأسعار أقل من أسعار بدائلهما، بيد أن أسعار املركب  )HCFC-142b(و )HCFC-22(احلصول على املركبني 

)HCFC-141b(  لى من أسعار البدائل، وهي املركب أعكانت)HCFC-245fa( .والبنتان احللقي والبنتان  
وقد تسلمت مجيع األطراف املؤهلة متويًال إلعداد خطط إلدارة التخلص التدرجيي من مركبات   -  ٢٧

الكربون اهليدروكلورية فلورية، وستنظر اللجنة التنفيذية يف اجتماعها القادم يف طلب من جنوب السودان 
 ،واجلمهورية العربية السورية ،اوليبي ،وتونس ،بوتسواناطراف (ألحصول على متويل. ومل تتسلم سبعة ل

) حىت اآلن متويًال خلطط إدارة التخلص وموريتانيا ،السودانجنوب و  ،ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
  التدرجيي. وتأخر إعداد املشروع يف موريتانيا بسبب مراجعات إدارية. 

لعدد وقد متت املوافقة على خطط إلدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية   -  ٢٨
تضمنت مليون دوالر منها. وقد  ٣٠٨,٩مليون دوالر، مت تسليم  ٥٥٦,٥قدرها كلية طرفًا بقيمة   ١٣٨

خطة  ١٠٢نت وتضم، ٢٠١٥التزامات بتحقيق هدف التخلص التدرجيي لعام خطة منها سبع وعشرون 
. وهناك تسعة أطراف تستهلك كميات ٢٠٢٠التزامات بتحقيق أهداف التخلص التدرجيي لعام أخرى 

 ،وكمبوديا ،وكرواتيا ،وسيشيل ،وسانت فنسنت وجزر غرينادين ،وبوتان ،بابوا غينيا اجلديدةمنخفضة (
مبكر قبل حلول وقت  يف ) يتعني عليها حتقيق التخلص التدرجيي الكاملوناميبيا ،وموريشيوس ،وملديف
: حيث يتعني على كرواتيا إجناز التخلص التدرجيي الكامل حبلول عام ٢٠٤٠النهائي وهو عام املوعد 
  .٢٠٢٥عام  أو ٢٠٢٠حبلول عام  هيتعني على باقي األطراف إجناز بينما  ٢٠١٤
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اليت ستناقشها يف  اسبيانات خط األسوإذا وافقت اللجنة التنفيذية على طلبات إدخال تغيريات يف   -  ٢٩
تأثريات على حاجة تلك األطراف للدعم من الصندوق املتعدد األطراف.  ذلككون لسيهذا االجتماع ف

دوالر وسانت لوسيا  ١٧ ٠٠٠مبيق ملبلغ ادوالر وموز  ٧٠ ٠٠٠وستحتاج غينيا بيساو ملبلغ إضايف قدره 
  دعم إضايف.ألي غو الدميقراطية ، بينما لن حتتاج الكونغو ومجهورية الكوندوالر ٤٥ ٥٠٠ملبلغ 
أن بعض بممثل أمانة الصندوق املتعدد األطراف  قروردًا على سؤال من أحد أعضاء اللجنة أ  -  ٣٠

األطراف واجهت صعوبات يف التمييز بني بروميد امليثيل املستورد لالستخدامات اخلاضعة للرقابة ولتطبيقات 
تعمل مع عدة  منظمتهابرنامج األمم املتحدة للبيئة أن  احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن. وأضافت ممثلة

ا يف وضع أنظمة مالئمة، وهناك عدد من األطراف األفريقية    تعد مشروعاً.اليت أطراف ملساعد
البيانات يف اجلمع والتحقق من األطراف اتبعتها ن الكيفية اليت وسأل عضو آخر يف اللجنة ع  -  ٣١

، بالنظر إىل أن أنظمة خلط األساسولطلب إدخال تغيريات يف أرقامها اس خط األساملطلوبة لتحديد أرقام 
، خصوصًا يف البلدان اليت تستهلك كميات قليلة. ووافقت عضوة مالئمةمجع البيانات هي يف الغالب غري 

أخرى يف اللجنة على أن مجع البيانات ميكن أن يشكل صعوبات خطرية حيث أن حكومتها واجهت 
ا من وكالة اجلمارك فيها. صعوبة يف احلصول   على معلومات دقيقة عن املواد وكميا

أمانة الصندوق املتعدد األطراف وبرنامج األمم املتحدة للبيئة على أن العديد من البلدان  وأكد ممثال  -  ٣٢
مع جلمع احلكومات املعنية  ةوثيقن الصندوق والربنامج يعمالن بصورة قد واجهت نفس املشكلة، بيد أ

عداد خطط إدارة التخلص التدرجيي. والحظ إلو ، خط األساس والتحقق منهاانات الالزمة لتحديد أرقام البي
ممثل أمانة األوزون أن املشكلة ليست جديدة، حيث أن العديد من البلدان، مبا فيها بعض األطراف غري 

بيانات خط ريات يف ، قد طلبت يف السنوات املاضية إدخال تغي٥من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة 
ووافق األعضاء اآلخرون يف اللجنة على ذلك، فلورية واهلالونات. ية املتعلقة مبركبات الكربون الكلور  األساس

م وسعت نطاق مجع البيانات فيها  وزارات الليشمل نطاق اجلمارك و يتجاوز للكنهم الحظوا أن بلدا
، للطرفتلك املواد صدر ت، بل وحىت البلدان اليت نهائينيالستخدمني املستوردة و واجلهات املكومية احل

ذلك نتائج إجيابية. وقد كان برنامج املساعدة على االمتثال التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة ب توحقق
  للغاية يف هذا الصدد، وقدم املساعدة على حنو خاص للبلدان اليت تستهلك كميات قليلة.  مفيداً 

 القضاياألطراف وتوصيات لجنة التنفيذ بشأن الصادرة عن ات السابقة متابعة المقررا  -خامساً 
  المتصلة بعدم االمتثال

  البياناتعن بالغ باإلااللتزامات   - ألف 

  )٢٤/١٣مالي (المقرر   -  ١
ا باإلبالغ عن البيانات مبوجب أخر اللجنة تقدمي مايل جلميع البيانات املتسجلت   -  ٣٣ ة وفقًا اللتزاما

الذي أشار إىل أن هذا الطرف هو يف حالة امتثال لتدابري الرقابة اليت يفرضها  ٢٤/١٣املقرر الربوتوكول و 
  .٢٠١١لعام  الربوتوكول
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  )٢٤/١٣(المقرر  ينسيبيتومي وبر  نسا  - ٢
ا باإلبالغ عن الجلميع البيانات املتبقية وفقًا سان تومي وبرينسييب تقدمي أشارت اللجنة إىل   -  ٣٤ لتزاما

الذي أشار إىل أن هذا الطرف هو يف حالة امتثال لتدابري الرقابة  ٢٤/١٣مبوجب الربوتوكول واملقرر  البيانات
  .٢٠١١اليت يفرضها الربوتوكول لعام 

  خطط العمل القائمة للعودة إلى االمتثال  -باء 
  )٢٠/١٦إكوادور (المقرر   - ١

ا لعام اللجنة على أن تطلب إىل إكوادور أن تبلغ األمانة اتفقت   -  ٣٥ من  ٣وفقًا للفقرة  ٢٠١٢ببيانا
، لكي يتسىن للجنة ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ١٥أقصاه موعد أن يتم ذلك يف بذ من الربوتوكول، وحي ٧املادة 
حيث  ،٢٠/١٦م يف اجتماعها احلادي واخلمسني حالة امتثال هذا الطرف اللتزاماته الواردة يف املقرر أن تقيِّ 

حمسوبة  اً طن ٥٢,٨تحديد خبفض استهالكها لربوميد امليثيل ملا ال يزيد عن التزمت إكوادور على وجه ال
  .٢٠١٢استنفاد األوزون يف عام  بدالة

  ٥٠/١التوصية 
  )١٧/٣٩أوروغواي المقرر(  - ٢

ا  ،يف إطار هذا البند من جدول األعمالستنظر اللجنة،   -  ٣٦ يف حالة أوروغواي اليت أبلغت عن بيانا
ة، رأى ــالحق اتــيف مناقش. و ١٧/٣٩ي املقرر ــا املضمنة فــًة بذلك وفاءها بالتزامادــمؤك ٢٠١٢ام ــلع

يف حاالت مجيع  ،يف إطار هذا البند من جدول األعمال ،النظر أيضاً  أن من الضروريعضو يف اللجنة 
من الوثيقة  ٩األطراف األخرى اليت لديها التزامات مماثلة وفق ما هو وارد يف اجلدول 

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/50/R.2على األطراف أن تثين فقت اللجنة على ت. واستنادًا إىل هذا االقرتاح ا
ا الواردة  ا يف حالة امتثال اللتزاما التالية الستهالكها املبلغ عنه من املواد املستنفدة لألوزون الذي أظهر أ

  .هاييف املقررات املنطبقة عل

  ١اجلدول 
  ٢٠١٢بياناتها المبلغ عنها لعام وفقًا لزاماتها بالتاألطراف التي أوفت 

 املادة  املقرر بشأن االمتثال الطرف
هدف خطة العمل لعام 

احملسوبة طنان األ(ب ٢٠١٢
  دالة استنفاد األوزون)ب

املقدمة بيانات ال
 ٧املادة مبوجب 
  ٢٠١٢لعام 

 صفر  صفر بروميد امليثيل ١٨/٢٠ أرمينيا  -١
 صفر صفرلوروفورم امليثيلك ١٧/٢٨ البوسنة واهلرسك  -٢

 صفر صفر بروميد امليثيل ١٥/٣٠
 صفر  ٠,٥ بروميد امليثيل ١٧/٣٣ فيجي  -٣
 ١٣٩,٨ ٣٢٠,٦ بروميد امليثيل ١٨/٢٦ غواتيماال  -٤
 ٥٦,٨ ٢٠٧,٥ بروميد امليثيل ١٧/٣٤ هندوراس   -٥
 ٦ ٦ بروميد امليثيل ١٧/٣٩ أوروغواي   -٦

  ٥٠/٢التوصية 
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 ١٣/١٥ قررانم(ال بيانات خط األساسطلبات تغيير بشأن المعلومات  استعراض  -سادساً 
  )١٥/١٩و

 مخسةن اللجنة ستنظر يف طلبات مقدمة من إهلذا البند الفرعي،  اتقدميه عنداألمانة،  ةممثل تقال  -  ٣٧
لتنقيح بيانات استهالكها احلالية من مرّكبات الكربون  ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة  عاملة أطراف

: الكونغو واألطراف هي ،٢٠١٠و ٢٠٠٩ واحد أو أكثر، مبا يف ذلك عامي يدروكلورية فلورية لعاماهل
الرسائل املتعلقة  مبيق وسانت لوسيا. وقد استُنسختابيساو وموز  -ومجهورية الكونغو الدميقراطية وغينيا 

، وفقاً UNEP/OzL.Pro/ImpCom/50/INF/R.2بتلك الطلبات اليت تلقتها األمانة يف إضافات الوثيقة 
  لتيسري نظر اللجنة يف هذه القضية.للضرورة، 

وبينت املمثلة كذلك أن األطراف األربعة املذكورة أوًال من بني تلك األطراف اخلمسة قدمت مجيعها   -  ٣٨
وقد استندت مجيع هذه الطلبات يف االجتماعات السابقة، أما سانت لوسيا فتقدم طلبها ألول مرة. 

ا األطراف املقد إىل استقصاءات أجريت باالرتباط مع خلط األساس مة للطلبات قيد النظر يف تنقيح بيانا
إعداد تقاريرها عن خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وحظيت مجيع 

ا هذه اخلطط مبوافقة اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مون رتيال يف اجتماعا
 بيانات خط األساستنفيذ هذه اخلطط وفقاً ألي تغيريات يف لتمويل العلى أساس أنه سيتم تعديل  ،السابقة

  ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت وافقت عليها جلنة التنفيذ.
اهليدروكلورية فلورية جلميع  عدلت األمانة أرقام استهالك مركبات الكربون ،ووفقًا للممارسة املعتادة  -  ٣٩

بيانات خط ، ومها العامان اللذان استخدما يف حتديد ٢٠١٠و ٢٠٠٩السنوات املطلوبة باستثناء عامي 
من  ١إلنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة  األساس
ا املرجعية لتلك السنوات،مجيع األطراف اليت طلبت تيف رد على و . ٥ املادة  األمانة أخطرت نقيح بيانا

على  ١٣/١٥. وينص املقرر ١٥/١٩و ١٣/١٥ ينأن استعراض الطلبات سوف يسرتشد باملقرر األطراف 
منهجية  ١٥/١٩املقرر بينما حيدد إىل جلنة التنفيذ للنظر فيها،  بيانات خط األساستنقيح أن تُقدم طلبات 

  ط أن تتضمن املعلومات املطلوبة ما يلي:ويشرت  تلك الطلبات تقدمي
لتلك  ةجديد أرقام واقرتاحصحيحة، الغري  خط األساس سنة أو سنوات حتديد بيانات  (أ)

  ؛السنة أو السنوات
معلومات عن تقدمي ذلك  ويشمل ،احلالية بيانات خط األساسعدم صحة  بيان أسباب  (ب)

  ؛فَّرتاتو يف حال من دقتها، إىل جانب الوثائق الداعمة  املنهجية املستخدمة يف مجع هذه البيانات والتحقق
ذلك تقدمي معلومات عن املنهجية  ويشملاعتبار التغيريات املطلوبة صحيحة،  بيان أسباب  (ج)

  ؛البيانات ذات الصلة والتحقق من دقة التغيريات املقرتحةاملستخدمة يف مجع 
 االستنتاجات املستخلصة منق من دقتها و الوثائق الداعمة إلجراءات مجع البيانات والتحق  (د)

  أن تشمل: ميكناإلجراءات اليت  تلكتطبيق 
ووثائق  )ُنسخ من الفواتري (مبا يف ذلك فواتري إنتاج املواد املستنفدة لألوزون  ‘١’

شركائه التجاريني (أو من الشحن واجلمارك، إما من الطرف املقدم للطلب أو 
  د الطلب)؛عن تتاحنسخ مع تلك الوثائق جمموع 

  ؛االستقصاءاتوتقارير  االستقصاءاتُنسخ من   ‘٢’
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اجتاهات استهالك و ، املقدم للطلبمعلومات عن الناتج احمللي اإلمجايل للطرف   ‘٣’
يف القطاعات املعنية التجارية وإنتاج املواد املستنفدة لألوزون، وأنشطة األعمال 

  فيها املواد املستنفدة لألوزون.اليت تستخدم 
 ٢٠٠٩لعامي  بيانات خط األساستنقيح األطراف طلبات لموجز أدناه  ٢رد يف اجلدول يو   -  ٤٠
  يف بداية االجتماع. كانت عليهالذي  ، على النحو االجتماعهذا اللجنة يف  نظرت فيهااليت  ٢٠١٠و

  ٢اجلدول 
  ٢٠١٠و ٢٠٠٩لمرّكبات الكربون الهيدروكلورية فلورية لعامي  بيانات خط األساسطلبات األطراف تنقيح 

من  ٦البند 
جدول 
 األعمال

الطرف (مجيع األطراف العاملة 
، حيث ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة 

الستهالك  بيانات خط األساس
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

هي متوسط االستهالك لعامي 
 )٢٠١٠و ٢٠٠٩

  البيانات احلالية املادة
 (باألطنان املرتية)

 قرتحةالبيانات اجلديدة امل
 (باألطنان املرتية)

   ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ 
 - ١٧٦ - ١٢٨,٥ HCFC-22 )أ(الكونغو (أ)

 )أ(مجهورية الكونغو الدميقراطية  (ب)
HCFC-22 ١٠١٤,٩٨٤ -  ٨٩٠ - 
HCFC-141b صفر -  ٢٤٥ - 
HCFC-142b صفر -  ١٥٠ - 

 - ٥٠ - صفر HCFC-22 (أ)بيساو - غينيا  (ج)
 -(ب)١٥٧,٧٥ - ٧٨,٦ HCFC-22 (أ)مبيقاموز   (د)

  سانت لوسيا (ه)
HCFC-22 ١٤,٦٦ ٢٤,٣٢(ج)٠,٣٦٩ ٧,٥٥
HCFC-142b ٠,١١ -  صفر - 
HCFC-121 ٠,٧٢ - صفر - 

ا السابقة.  )أ(   طلب نظرت فيه اللجنة يف اجتماعا
  .نطاقاً أوسع ) بعد إجراء استقصاء اً مرتي اً طن ١٤٣,٦لرقم املقرتح يف السابق (لرقم منقح   )ب(
ا   )ج( ، وهــو خيتلــف ٢٠١١تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٦بتاريخ رقم مسجل يف قاعدة بيانات األمانة عقب تقدمي سانت لوسيا لبيانا

طــن مــرتي واملشــار إليــه يف طلــب  ٠,١٦البــالغ  ٢٠١٠عــن رقــم االســتهالك القــدمي ملركبــات الكربــون اهليدروكلوريــة فلوريــة لعــام 
  الطرف.

 ملعلومات املطلوبة، اعتمدتا تفلح مرارًا يف تقدمي ملر جمددًا يف طلبات األطراف اليت ولتفادي النظ  -  ٤١
ا  اليت تبلغ فيها ٤٨/٨اللجنة يف اجتماعها الثامن واألربعني التوصية  خلط األطراف اليت تطلب تنقيح بيانا

رغم الطلبات املتكررة من ، ١٥/١٩تقدمي املعلومات املطلوبة مبقتضى املقرر  من مل تتمكنولكنها  األساس،
أنه يف حال عدم تقدمي هذه املعلومات إىل اللجنة بعد طلبني من هذا القبيل، فإن ب، لتقدمي املعلوماتاللجنة 
رّكبات الكربون املتعلقة مب ت خط األساستنقيح بيانالاألطراف اليت قدمتها طلبات ال ستعترب أناللجنة 

ا.إضايف تخذ أي إجراء ت نول ،قد انقضتاهليدروكلورية فلورية  أي من ضمن هذه الفئة وال تقع  بشأ
  االجتماع احلايل للجنة.اليت ينظر فيها طلبات لاألطراف املقدمة ل
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  المناقشة في االجتماع الحالي  -ألف
  ) وسانت لوسيا٤٩/٦جمهورية الكونغو الديمقراطية (التوصية   - ١

مجهورية الكونغو الدميقراطية قضييت ني، أن تتناول قررت اللجنة، يف ضوء تشابه حاليت هذين الطرف  -  ٤٢
  هذا الفرع.يف وسانت لوسيا معاً 

  الديمقراطية الكونغوجمهورية   (أ)
مجهورية الكونغو الدميقراطية الحظت ممثلة األمانة عند تقدميها لطلب تنقيح بيانات استهالك   -  ٤٣

، أن هذا الطرف يطلب تنقيح بياناته لعام ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية للسنوات 
استنفاد األوزون.  حمسوبة بدالة اً طن ٥٥,٨٢استنفاد األوزون إىل  حمسوبة بدالة اً طن ٨٥,٦٥من  ٢٠٠٩

، ومتخض األمر عن وأشارت املمثلة إىل أن هذه املسألة خضعت للنقاش يف أربعة اجتماعات سابقة للجنة
طُلب إىل الطرف أن  ،٤٩/٦. ومبقتضى التوصية ٤٩/٦و ٤٨/٧و ٤٧/١١و ٤٦/٣التوصيات  صدور

السعة حيدد ما إذا كانت الكميات احملسوبة من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية واملدرجة يف تقاريره متثل 
ا متثل الكميات املستخدمة لصيان وللمعدات أالقصوى  ن يبني الكيفية ة تلك املعدات وإعادة تعبئتها، وأأ
ا جتميع معلومات اجلرد اإلقليمي املتعلقة باملعدات القائمة على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت مت  

االستهالك الوطين اجلديد املقرتح. وردًا على ذلك أكدت مجهورية الكونغو الدميقراطية أن   رقمالستخالص 
ها متثل الكميات املستخدمة يف الصيانة، كميات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املدرجة يف تقارير 

ركبة يف كل منطقة ويف البلد  وحددت عدد أنواع املعدات القائمة على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية امل
  ككل.
وقال أحد أعضاء اللجنة إن صحائف البيانات املمسوحة ضوئيًا اليت قدمها الطرف تشكل دليالً   -  ٤٤

ا حساب األرقام املقدمة إىل األمانة، رغم أنه ال تزال هناك شكوك بشأن أوليًا على الكيفية ال يت مت 
مثًال ما يتعلق بنسبة التسرب من خمتلف أنواع ومنها املنهجية املستخدمة يف حساب بعض البيانات النهائية، 

رف تنقيح بياناته وخالصة القول أن املعلومات املقدمة تشكل أساساً كافياً للموافقة على طلب الطاملعدات. 
  .املرجعية

  سانت لوسيا  (ب)
قالت ممثلة األمانة، عند تقدميها لطلب سانت لوسيا تنقيح بيانات استهالكها ملركبات الكربون   -  ٤٥

، إن اللجنة مل تنظر يف هذا الطلب من قبل. ويطلب الطرف ٢٠١٠و ٢٠٠٩اهليدروكلورية فلورية لعامي 
 حمسوبة بدالةطن  ١,٣٧استنفاد األوزون إىل  حمسوبة بدالةن ط ٠,٤٢من  ٢٠٠٩نقيح بياناته لعام ت

طن  ٠,٨١استنفاد األوزون إىل  حمسوبة بدالةطن  ٠,٠٢من  ٢٠١٠استنفاد األوزون، وتنقيح بياناته لعام 
بنيَّ الطرف أن األرقام احلالية تستند إىل بيانات اجلمارك اليت تنطوي قد استنفاد األوزون. و  حمسوبة بدالة

مجيع اجلهات املستوردة ملركبات تدرج مل  اكما أ  ،تصنيف خاطئ ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةعلى 
قدم قد شاملة. و  ءات حتققالكربون اهليدروكلورية فلورية يف البلد، بينما تستند األرقام املقرتحة إىل استقصا

 ،ام اجلديدة، تشمل توزيع استبياناتالطرف معلومات كاملة عن املنهجية املستخدمة للوصول إىل األرق
موعة كبرية من الوثائق جمايضًا والبحث يف اإلحصائيات التجارية، وقدم  ،ودراسة سجالت اجلمارك

  الداعمة.
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جراء البحوث الالزمة إل تقديره للجهود اليت بذلتها سانت لوسياأحد أعضاء اللجنة عن وأعرب   -  ٤٦
ا املرجعية تحديد األرقام الفعلية الستهالك مركل بات الكربون اهليدروكلورية فلورية ودعم طلبها تغيري بيانا

  بالوثائق املطلوبة.
  التوصية  (ج)

  :ما يليوبناًء عليه، اتفقت اللجنة على   -  ٤٧
املعلومات اليت قدمتها مجهورية الكونغو الدميقراطية وسانت لوسيا دعماً  إذ تالحظ مع التقدير  

اخلاصة باملرفق جيم، اجملموعة األوىل، املواد اخلاضعة  ستهالكهمااألساس الخط لطلبيهما تنقيح بيانات 
  أو للعامني معاً، ،٢٠١٠عام وأ ٢٠٠٩للرقابة (مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية) لعام 

بيانات طلبات تنقيح  الستعراض املستخدمةملنهجية ، الذي حّدد ا١٥/١٩املقرر  إذ تشري إىلو  
  ،خط األساس

الواردة يف للوفاء مبتطلبات املعلومات املذكوران آنفاً اجلهود اليت بذهلا الطرفان تالحظ مع التقدير  وإذ  
اجلديدة املقرتحة من خالل  بيانات خط األساسجهودمها الرامية للتحقق من دقة  ال سيما ١٥/١٩املقرر 

يت مبساعدة الوكاالت املنفذة استقصاءات وطنية الستخدامات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية أجر 
  وبتمويل من الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال،

املقرر الوارد يف الفرع ألف من املرفق األول من تقرير االجتماع اخلمسني للجنة لكي مشروع  حتيل  
خط األساس ات ألطراف الذي سيوافق على طلبيهما تنقيح بياناخلامس والعشرين لجتماع االينظر فيه 

  .مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ستهالكال
  ٥٠/٣التوصية 

  )٤٩/٥(التوصية  الكونغو  - ٢
خط  تغيري بيانات ٢٠١١أوضحت ممثلة األمانة أن الكونغو كانت قد طلبت يف البداية يف عام   -  ٤٨

 حمسوبة بدالة انطنأ ٩,٦٨استنفاد األوزون إىل  حمسوبة بدالة انطنأ ٧,٠٧من  ٢٠٠٩لعام  األساس
جرى تبادل العديد من  ،٤٩/٥و ٤٨/٦و ٤٧/١٠و ٤٦/٣استنفاد األوزون. واستجابًة لتوصيات اللجنة 

الرسائل مع الطرف بشأن هذه املسألة. وُعزيت املعلومات غري الدقيقة الواردة يف إفادة البلد األصلية إىل 
خبطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون أخطاء يف نسخ البيانات من تقارير االستطالع املتعلقة 

إىل معدالت تسرب عالية جداً، ولذلك طلبت اللجنة يف أيضًا أشار الطرف وقد اهليدروكلورية فلورية. 
إىل الطرف أن يقدم معلومات تفصيلية تبني كيفية توصله ملعدالت التسرب تلك ملختلف  ٤٩/٥التوصية 

  ره عن خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.أنواع املعدات املدرجة يف تقري
املرتفعة رارة احلدرجات  ، أيوردت الكونغو مبينًة أن تلك املعدالت العالية ناجتة عن ظروف الطقس  -  ٤٩
العوامل  املعدات. ومنوأجزاء من مما يؤدي يف أغلب األحيان إىل تآكل األنابيب  ،صحوبة برطوبة عاليةامل

  عمر املعدات وعدم استقرار اإلمداد الكهربائي يف الكونغو.أيضاً اإلضافية املسامهة 
األعضاء جمددًا عن قلقهم بشأن معدالت التسرب العالية  أعرب ،ويف املناقشات اليت تلت ذلك  -  ٥٠

ت العالية هي قبول الطلب نظرًا ألن هذه املعدال تردده يفعضو عن  أعربللغاية اليت ذكرها الطرف. و 
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تدعم طلبه مصادر رئيسية آخر عن أسفه ألن الطرف مل يقدم أي  أعرببينما  ،غري واقعيةمعدالت ببساطة 
خط الذي اشتمل على تقديرات بُنيت على تقديرات أخرى. بيد أنه أقر بأن التنقيح املطلوب لبيانات 

ون، عدمي األمهية ولن يرتتب عليه أي استنفاد األوز  سوبة بدالةاحملهو، من حيث زيادة األطنان  األساس
 يعاين منهانظرًا للظروف القاسية اليت وبالتايل، و متويل إضايف من جانب الصندوق املتعدد األطراف. 

اقرتح العضو أن تنظر اللجنة إىل الطلب بعني العطف وأن توافق عليه، شريطة أال يُفسَّر ذلك على  ،الطرف
ائي لتقدمي أي موعد اقرتح العضو حتديد  ذلك،تقبل. وملنع حدوث يف املس مماثلة أنه سابقة لطلبات

قدم بعد اجتماعها الثاين واخلمسني أو عدم النظر يف أي طلبات تُ  تقررميكن للجنة أن و  ،طلبات أخرى
  الثالث واخلمسني.

قدم رف إال أن الط ،واعرتض عضو آخر على ذلك قائًال إنه على الرغم من أن األرقام مثرية للقلق  -  ٥١
العالية حيث ذكر الظروف الفيزيائية القاسية اليت تعمل يف ظلها املعدات.  ابعض األدلة العلمية ملستويا

املزيد من من الطرف، فإنه يتعني تقدمي موثوقة أنه، نظرًا الستمرار مشكلة عدم احلصول على بيانات  ورأى
بات تقدمي البيانات. وحظي هذا االقرتاح بدعم يف جمال اخلربة لتمكني الطرف من الوفاء مبتطل ساعداتامل

  العديد من األعضاء اآلخرين.
طلب الطرف نظراً للظروف السياسية الصعبة النظر بصورة إجيابية يف وشجع عدد من األعضاء على   -  ٥٢

ونبه أحد األعضاء إىل أنه، يف حالة قبول هذه امتد لسنوات. نزاع يف هذا البلد الذي خرج مؤخرًا من 
على دقة األرقام املبلغ عنها، فإنه يتعني على األمانة  تثر كون قد أسابقة قد تنزاعات طلبات يف ضوء ال

ا.النزاع التحقق من أن فرتة    املذكور تناظر السنوات اليت يطلب الطرف تنقيح بيانا
نة والطرف بشأن بني األمابالفعل إنه نظرًا للمناقشات املكثفة اليت جرت  األمانة قائالً  وعلق ممثل  -  ٥٣

فمن املمكن أن يكون  ،فإن طلب احلصول على املزيد من البيانات قد يكون غري ذي جدوى ،هذه القضية
فإنه  ،ائي لتقدمي تلك الطلباتموعد يف حال حتديد وأوصى، الطرف قد استنفد موارده يف هذا اجملال. 

ت السياسية غري املتوقعة ومتكني األطراف يتعني السماح باستثناءات من أجل التعامل مع حاالت االضطرابا
إىل أن تقدمي البيانات هو التزام أيضًا وأشار املمثل دقة البيانات. تتوخى منها من طلب إجراء تنقيحات 

بُذلت جهود مكثفة لبناء القدرات عرب السنني،  ،وملساعدة البلدان يف هذا الصدد .يف املقام األول وطين
مجيع األطراف تقريبًا مستوى حققت  ،م من جانب الصندوق املتعدد األطرافوأنه من خالل الدعم املقد

لإلبالغ عن البيانات. ولكن عندما تكون هناك تعقيدات سياسية فإن األطراف نفسها ميكن أن  اً متميز 
  تصل إىل حد قد تكون فيه غري قادرة على تقدمي بيانات ذات نوعية مقبولة. 

الوكالة املنفذة ملشروع تعزيز املؤسسات بوصفه  ،املتحدة للبيئة أن الربنامجوأوضح ممثل برنامج األمم   -  ٥٤
وظيف مت ت ،تمر يف تقدمي تلك املساعدة: ولتحقيق هذه الغايةسظل يساعد هذا الطرف وسي ،يف الكونغو

للعمل مع موظف األوزون الوطين وفريق برنامج املساعدة على االمتثال. وأشار املمثل   خبري استشاري
ا الكونغو،لككذ أن التسرب حدث خالل سنة وأنه بعد إعادة شحن إىل  ، مدافعًا عن األرقام اليت أورد

ا ستعاود العمل من جديد، على األقل لبعض الوقت. ،املعدات املعنية بالكامل   فإ
اً الحظت اللجنة أن برنامج األمم املتحدة للبيئة ميكن أن يواصل تقدمي املساعدة للكونغو سعيو   -  ٥٥

  ق من معدالت التسرب املبلغ عنها.للتحق
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  :ما يليوبناًء عليه، اتفقت اللجنة على   -  ٥٦
بيانات املنهجية اليت ُتستخَدم الستعراض طلبات تنقيح ، الذي حّدد ١٥/١٩إىل املقرر  إذ تشري  

  ،خط األساس
من الكونغو طُِلب مبقتضاها  ، اليت٤٩/٦و ٤٨/٦و ٤٧/١٠و ٤٦/٣ اتالتوصي إىل وإذ تشري أيضاً   

 ٢٠٠٩ خط األساس استهالكها لسنةدعمًا لطلبها تنقيح بيانات  ١٥/١٩تقدمي معلومات وفقًا للمقرر 
  املواد اخلاضعة للرقابة (مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية)، ،جملموعة األوىل من املرفق جيما فيما خيص

  ،٢٠١٣ مارس/آذاركونغو يف املعلومات الداعمة املقّدمة من ال مع التقدير تالحظوإذ   
املعلومات املقّدمة ال تكفي للسماح هلا باملوافقة على أن  اللجنة اعتربتأن  ذلكمع  تالحظوإذ   

  التغيريات اليت طلبها الطرف،
على النحو املالئم معدالت توّثق تقدم نسخاً من سجالت الصيانة إىل الكونغو أن تطلب   (أ)  

خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الوارد يف التسرب املشار إليها يف تقرير 
ا السابقة؛   إفاد

أن يتم وحيبذ حتث الكونغو على أن تقدم لألمانة املعلومات املطلوبة يف أقرب وقت ممكن،   (ب)  
  دي واخلمسني.، لكي تنظر فيها اللجنة يف اجتماعها احلا٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ١٥أقصاه موعد  ذلك يف

  ٥٠/٤التوصية 
  )٤٩/٧(التوصية  بيساو - غينيا  - ٣

بيساو تنقيح بيانات استهالكها من مركبات  -الحظت ممثلة األمانة، عند تقدميها لطلب غينيا   -  ٥٧
، أن هذا الطرف يطلب تنقيح بياناته لعام ٢٠٠٩إىل  ٢٠٠٣الكربون اهليدروكلورية فلورية للسنوات من 

استنفاد األوزون.  حمسوبة بدالةطن  ٢,٧٥استنفاد األوزون إىل  بدالة حمسوبمن صفر طن  ٢٠٠٩
اليت أصدرت خالل ثالثة اجتماعات سابقة للجنة  قد نوقشتوأشارت املمثلة إىل أن هذه املسألة 

طُلب إىل الطرف أن يقدم عينة من وثائق  ،٤٩/٧التوصية ويف . ٤٩/٧و ٤٨/٧و ٤٧/١٢التوصيات 
علومات اجلرد اإلقليمي الواردة بإجياز يف خطته إلدارة التخلص التدرجيي من كسند ملئية  الدراسات االستقصا

استمارات عينات من بيساو  - مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وردًا على ذلك قدمت غينيا 
ذا البلد، وتقرير الستقصاء ُأجري  االستقصاء اململوءة  ٢٠٠٩ام عيف من مقاطعات تقع يف ثالث مناطق 

يتضمن معلومات عن التوزيع اجلغرايف والقطاعي للمعدات العاملة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
والكميات املستهلكة ذات الصلة، وكميات إعادة الشحن يف وحدات تكييف اهلواء احمللية ومعدالت 

اقضات بني البيانات الواردة يف التسرب ذات الصلة. بيد أن استعراض املعلومات املقدمة كشف عن وجود تن
 ٢٠٠٩خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وتلك الواردة يف تقرير عام 

يف املشحونة فيما يتعلق بعدد وحدات املعدات يف كل منطقة، وكميات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
توضيح تلك ومل تتلق األمانة بعد رداً على طلبها ت التسرب ذات الصلة. قطاع تكييف اهلواء احمللي، ومعدال

  املسائل.
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املقدمة غري واضحة، والحظ أن حىت أحدث البيانات ووافق أحد أعضاء اللجنة على أن البيانات   -  ٥٨
  خلية يف اجملاالت املثرية للقلق.املقدمة تتضمن تناقضات دا

  :ما يليوافقت اللجنة على  ،وبناًء عليه  -  ٥٩
بيانات خط الستعراض طلبات تنقيح  املستخدمةحدِّد املنهجية الذي  ١٥/١٩املقرر  إىل إذ تشري  
  ،األساس
بيساو  - غينيا إىلا طُِلب مبقتضاه يت، ال٤٩/٧و ٤٨/٧و ٤٧/١١ اتإىل التوصي شري أيضاً توإذا   
 ٢٠٠٩ خط األساس كها لسنةاستهال دعماً لطلبها تنقيح بيانات  ١٥/١٩معلومات وفقاً للمقرر  أن تقدم

  املواد اخلاضعة للرقابة (مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية)، ،جملموعة األوىل من املرفق جيما فيما خيص
 نوفمرب/الثاينبيساو يف تشرين  -  املعلومات الداعمة املقّدمة من غينيا مع التقدير تالحظوإذ   
  ؛٢٠١٢
املعلومات املقّدمة ال تكفي للسماح هلا باملوافقة على أن  تأن اللجنة اعترب  ذلكمع  تالحظوإذ   

  التغيريات اليت طلبها الطرف،
التناقضات بني املعلومات الواردة يف تقرير االستقصاء تفسري بيساو  -  تطلب إىل غينيا  (أ)  

ون وتلك الواردة يف تقرير الطرف عن خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكرباملقدم مؤخرًا 
  :وخباصة ما يلياهليدروكلورية فلورية، 

  عدد وحدات املعدات يف كل منطقة؛  ‘١’
أحجام شحنات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف الوحدات املستخدمة يف   ‘٢’

ا؛   قطاع تكييف اهلواء احمللي ومعدالت التسرب املرتبطة 
 بذوحي، ممكنومات املطلوبة يف أقرب وقت بيساو على أن تقدِّم لألمانة املعل -  حتّث غينيا  (ب)  

احلادي اجتماعها ، لكي تنظر فيها اللجنة يف ٢٠١٣ سبتمرب/أيلول ١٥ أقصاهموعد أن يتم ذلك يف 
  اخلمسني.و 

  ٥٠/٥التوصية 
  مبيقاموز   - ٤

مبيق تنقيح بيانات استهالكها من مركبات الكربون االحظت ممثلة األمانة، عند تقدميها لطلب موز   -  ٦٠
 ٢٠٠٩، أن هذا الطرف يطلب تنقيح بياناته لعام ٢٠٠٩إىل  ٢٠٠٥يدروكلورية فلورية للسنوات من اهل

استنفاد األوزون.  حمسوبة بدالة انطنأ ٨,٦٨استنفاد األوزون إىل  حمسوبة بدالة انطنأ ٤,٣٢من 
مبقتضى التوصية  يف اجتماعها الثامن واألربعني، وأنههذه املسألة اللجنة ناقشت وأشارت املمثلة إىل أن 

املزيد من املعلومات لدعم طلبه. بيد أن تلك املعلومات  إىل الطرف أن يقدم ت اللجنةلبط ،٤٨/٩
 يتسن للجنة النظر فيها يف اجتماعها التاسع واألربعني ولذلك ُقدمت وملوصلت يف وقت متأخر للغاية 

ة غري صحيحة بسبب استخدام للنظر فيها يف هذا االجتماع. وقد أوضح الطرف أن األرقام السابق
االستقصاء الوطين، وأن األرقام املقرتحة اليت استندت إىل دراسة منهجية غري مالئمة أثناء إجراء 

استقصائية جديدة موهلا الصندوق املتعدد األطراف وأجراها أحد املستشارين الوطنيني تبني على حنو أدق 
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مات عن املنهجية املستخدمة أثناء إجراء االستقصاء معلو أيضًا االستهالك الفعلي للطرف. وقدم الطرف 
إضافًة إىل وثائق داعمة مأخوذة من خطة الطرف إلدارة التخلص التدرجيي من مركبات  ،األحدث

صعوبات يف حتليل البيانات املتعلقة باملواد املستنفدة مواجهته أبلغ عن  لكنهالكربون اهليدروكلورية فلورية، 
  يانات مجركية أخرى تتعلق باملواد الكيميائية.لألوزون املستقاة من ب

لتناقض الواضح تفسري لتقدمي املزيد من املعلومات، مبا يف ذلك إىل الطرف حينئذ طلبت األمانة و   -  ٦١
) اً طن ١٥٧,٧٥( ٢٠٠٩بني رقم استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اجلديد املقرتح لعام 

 ٧٨,١٨لطرف للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية (والرقم املشار إليه يف خطة ا
للتوصل إىل رقم استهالك مركبات بيانات اجلرد اإلقليمي دمج  مت )، إضافًة إىل وثائق تبني كيفاً طن

  الطرف.  . ومل يصل حىت اآلن رد من٢٠٠٩الكربون اهليدروكلورية فلورية اجلديد املقرتح لعام 
من معلومات إضافية لحصول على لحد أعضاء اللجنة أنه يتعني على اللجنة متابعة طلبها أورأى   -  ٦٢

  الطرف.
  :ما يليوبناًء عليه، وافقت اللجنة على   -  ٦٣

بيانات الستعراض طلبات تنقيح  املستخدمةالذي حدِّد املنهجية  ١٥/١٩إىل املقرر  إذ تشري  
  ،خط األساس

تقدمي معلومات وفقاً للمقرر  مبيقاموز  إىلا طُِلب مبقتضاه يتال ٤٨/٩ ةإىل التوصي وإذ تشري أيضاً   
جملموعة األوىل ا فيما خيص ٢٠٠٩ خط األساس استهالكها لسنةدعمًا لطلبها تنقيح بيانات  ١٥/١٩

  املواد اخلاضعة للرقابة (مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية)، ،من املرفق جيم
 نوفمرب/الثاينتشرين  منيف الفرتة  مبيقاموز ت الداعمة املقّدمة من املعلوما مع التقدير تالحظوإذ   
  ،٢٠١٣/أبريل إىل نيسان ٢٠١٢
املعلومات املقّدمة ال تكفي للسماح هلا باملوافقة على أن  أن اللجنة اعتربت ذلكمع  تالحظوإذ   

  التغيريات اليت طلبها الطرف،
  مبيق:اموز تطلب إىل   (أ)  

قض بني رقم استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية أسباب التناتوضح أن   ‘١’
والرقم املشار إليه يف تقرير الطرف عن خطة إدارة  ٢٠٠٩اجلديد املقرتح لعام 

  التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛
ا دمجكيفية الأن تقدم وثائق تبني   ‘٢’ صول إىل معلومات اجلرد اإلقليمي للو  اليت مت 

  ؛٢٠٠٩رقم استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اجلديد املقرتح لعام 
أن  بذوحي، ممكنعلى أن تقدِّم لألمانة املعلومات املطلوبة يف أقرب وقت  مبيقاموز حتّث   (ب)  

احلادي ، لكي تنظر فيها اللجنة يف اجتماعها ٢٠١٣ سبتمرب/أيلول ١٥ أقصاهموعد يتم ذلك يف 
  مسني.اخلو 

  ٥٠/٦التوصية 
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  بيانات خط األساستنقيح لتقديم طلبات النهائي الموعد   - باء 
طلبات إدخال تغيريات على لتقدمي  اً زمني اً اللجنة على إعداد مشروع مقرر يضع حداتفقت   -  ٦٤

، وعلى أن يُنظر يف مشروع املقرر املذكور يف االجتماع احلادي واخلمسني للجنة ،بيانات خط األساس
  .لألطراف جتماع اخلامس والعشريناالإىل  يحال بعد ذلكل

  ٥٠/٧التوصية 

  األخرى الناشئة عن تقرير البياناتعدم االمتثال المحتمل  قضاياالنظر في   -سابعاً 
عند تقدميها هلذا البند، معلومات عن حاالت عدم التقيد بتدابري الرقابة يف  عرضت ممثلة األمانة،  -  ٦٥

 ،أذربيجان، وهي من الربوتوكول ٥من املادة  ١ن أربعة أطراف غري عاملة مبوجب الفقرة البيانات املقدمة م
  .وكازاخستان ،وفرنسا ،وإسرائيل

  أذربيجان  - ألف 
  : االلتزام بخفض استهالك مركبات الكربون الهيدروكلورية فلوريةقيد االستعراض قضية االمتثال  -  ١

من  ٢٠١١استنفاد األوزون يف عام  حمسوبة بدالة انطنأ ٧,٦٣عن استهالك قدره أبلغت أذربيجان   -  ٦٦
. ومتثل (مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية) ابة املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيماملواد اخلاضعة للرق

 استنفاد األوزون عن التزام الطرف مبوجب حمسوبة بدالة انطنأ ٣,٩٣ية املستهلكة احنرافًا قدره هذه الكم
يف املائة من استهالكه  ٢٥الربوتوكول بأن ال يزيد استهالكه من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية عن 

حمسوبة طن  ٣,٧، أي ٢٠١١استنفاد األوزون) من تلك املواد يف عام  حمسوبة بدالةطن  ١٤,٩األساسي (
أن تقدم نة إىل أذربيجان ااألم طلبت ،٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ٢٤ويف رسالة مؤرخة استنفاد األوزون.  بدالة
تشتمل على مستويات مرجعية حمددة املدة ، خطة عمل أن تقدم، إن اقتضى األمر،و هلذا االحنراف  اً تفسري 

ا لالمتثال   .دون تأخري تضمن عود
  حالة قضية االمتثال  -  ٢

املكتشف من االستهالك الزائد عزت أذربيجان  ،٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر  ٢مؤرخة يف رسالة   -  ٦٧
بشكل  رية السريعة للتنمية االقتصادية يف البلدإىل الوت ٢٠١١يف عام  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

ا تنفذ، باالشرتاك مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية أساسي . وأشارت أذربيجان أيضًا إىل أ
  بون اهليدروكلورية فلورية.(اليونيدو)، مشروعاً للتخلص التدرجيي من مركبات الكر 

الحقة أن تقدم مراسالت طلبت األمانة إىل أذربيجان يف  ،أي معلومات إضافية ونظرًا لعدم توافر  -  ٦٨
دون  لضمان العودة لالمتثال مت وضعها أو تنفيذهاخطة عمل، مبا يف ذلك أي تدابري سياساتية أو تنظيمية 

  ونيدو يف هذا الصدد.، وشجعتها على العمل بشكل وثيق مع اليتأخري
أذربيجان األمانة بأنه قد مت التوصل إىل اتفاق مع ، أبلغت ٢٠١٣آذار/مارس  ٧مؤرخة ويف رسالة   -  ٦٩

مرفق البيئة العاملية بشأن املشروع املقرتح املتعلق بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
ومة على استعداد لوضع خطة العمل باالشرتاك مع خرباء اليونيدو وأنه، إىل حني تقدمي التمويل، فإن احلك

والشروع يف تنفيذها. ويف وقت الحق طلبت األمانة إىل أذربيجان تقدمي خطة العمل املطلوبة يف وقت 
  بشأن ذلك. اً رد تتلقمل  هالكن ،مناسب لعرضها على اللجنة يف اجتماعها اخلمسني
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  المناقشات  -  ٣
ممثلي أذربيجان، أن هذه املشكلة  مع ونيدو، يف تقريره عن املناقشات اليت جرتبني ممثل الي  -  ٧٠

. ٢٠١٢وأن هذا البلد قد عاد بالفعل إىل االمتثال اللتزاماته يف عام  ،٢٠١١نشأت فقط يف عام 
 التمويل املشرتك الالزم الذي سيعزز املساعدة املالية اليت وفرها مصادر وتعمل احلكومة اآلن على حتديد

  .٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ١٥تاريخ مرفق البيئة العاملية. ومن املنتظر أن تقدم احلكومة خطة عملها قبل 
  التوصية  -  ٤

  وبناًء على ذلك وافقت اللجنة على ما يلي:  -  ٧١
استنفاد  حمسوبة بدالة انطنأ ٧,٦٣أن أذربيجان أبلغت عن استهالك قدره  مع القلق إذ تالحظ

عة األوىل من املرفق جيم اخلاضعة للرقابة (مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية) يف األوزون من مواد اجملمو 
 ٣,٧، أي مبا يزيد عن اشرتاط الربوتوكول بأال تزيد الكمية املستهلكة من تلك املواد عن ٢٠١١عام 

  السنة،استنفاد األوزون يف تلك  حمسوبة بدالة انطنأ
ان بشأن استهالكها الزائد املبلغ عنه من مركبات الكربون التفسري الذي قدمته أذربيج وإذ تالحظ

  ،٢٠١١اهليدروكلورية فلورية يف عام 
 ١٥أقصاه موعد تطلب إىل أذربيجان أن تقدم إىل األمانة، على وجه السرعة، ويف   (أ)

، خطة عمل تتضمن مستويات مرجعية حمددة املدة لضمان عودة الطرف إىل ٢٠١٣أيلول/سبتمرب 
  ؛ون تأخريد االمتثال

تدعو أذربيجان إىل أن ترسل ممثًال إىل االجتماع احلادي واخلمسني للجنة ملناقشة هذه   (ب)
  املسألة؛

مشروع املقرر الوارد يف الفرع باء من مرفق هذا حتيل ، خطة للعمل تقدميونظرًا لعدم   (ج)
  .لكي ينظر فيه ن لألطرافياالجتماع اخلامس والعشر إىل التقرير 

  ٥٠/٨التوصية 
  فرنسا  - باء 
  : االلتزام بخفض إنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلوريةقضية االمتثال قيد االستعراض  -  ١

ألوزون من مواد اجملموعة األوىل استنفاد ا حمسوبة بدالةطن  ٥٩٨,٩فرنسا عن إنتاج قدره أبلغت   -  ٧٢
. ومتثل الكمية ٢٠١١فلورية) يف عام املرفق جيم اخلاضعة للرقابة (مركبات الكربون اهليدروكلورية من 

استنفاد األوزون عن التزام الطرف مبوجب الربوتوكول  حمسوبة بدالة اً طن ١٤,٥املنتجة احنرافًا قدره 
يف املائة من إنتاجه األساسي  ٢٥يتعدى إنتاجه من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية نسبة  بأال

 اً طن ٥٨٤,٤، أي ٢٠١١ألوزون) من تلك املواد يف عام استنفاد ا حمسوبة بدالة اً طن ٢٣٣٧,٥(
أن  فرنسانة إىل اطلبت األم ،٢٠١٢ أغسطس/آب ٢٧ويف رسالة مؤرخة استنفاد األوزون.  حمسوبة بدالة

تشتمل على مستويات مرجعية  خطة عمل ، وأن تقدم أيضاً، إن اقتضى األمر،تفسري هلذا االحنراف تقدم
ا لال   .دون تأخري متثالحمددة املدة تضمن عود
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  حالة قضية االمتثال  -  ٢
الحقة، مراسالت ويف  ٢٠١٣نيسان/أبريل  ٣مؤرخة قدمت فرنسا املعلومات املطلوبة يف رسالة   -  ٧٣

الطرف أن وبّني . UNEP/OzL.Pro/ImpCom/50/INF/R.2وقد استنسخت تلك املعلومات يف الوثيقة 
كان  ٢٠١١بات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف عام جتاوز املستوى األقصى املسموح به إلنتاج مرك

أما اإلنتاج الزائد . هكعامل نفخ للرغوة بغرض تصدير املستخدم   )HCFC-141b(ملركب  الزائد نتاجلإلنتيجة 
  احملسوب فُيعزى بدوره إىل العوامل التالية:

مبا يكفي يف وقت مبكر  ٢٠١١و ٢٠١٠أنه مل تتم مالحظة زيادة اإلنتاج بني عامي   (أ)
  للسماح للحكومة باختاذ تدابري تصحيحية مبكرة؛

أن اإلنتاج الزائد ال ميكن معاوضته بكمية مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت   (ب)
  يف تلك السنة. ُدمرت
وبينت فرنسا أيضًا أن كل الكمية املنتجة كانت بغرض التصدير إىل أطراف عاملة مبوجب الفقرة   -  ٧٤
وأنه مل يتم استخدام أي جزء من تلك الكمية داخل االحتاد األورويب. وأشارت فرنسا  ٥ادة من امل ١

يف  بأسره إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف االحتاد األورويبيف أيضًا إىل أن اخلفض املكافئ 
اإلنتاج احملسوبة يف كل دولة يف املائة، استناداً إىل جمموع مستويات  ٩٥جتاوز يف الواقع نسبة  ٢٠١١عام 

ا  ، ولذلك كان أعلى بكثري عن النسبة احملددة خلفض اإلنتاج خط األساس لديهاعضو وجمموع كميا
ا مبقتضى الربوتوكول. ويعين ذلك أن  يف املائة واملطلوب من كل طرف ا ٧٥البالغة  كان يف وسع اللتزام 

ا، أن تلجأ إىل  خفيضهدف التفرنسا، لو متكنت من حتديد احنرافها عن  جزء من  حتويلاخلاص 
الئحة االحتاد  تنص عليهمستوى إنتاجها احملسوب إىل دولة عضو أخرى يف االحتاد األورويب، وفق ما 

من بروتوكول مونرتيال.  ٢) واملادة No 1005/2009 (EC)من الالئحة  ١٤األورويب ذات الصلة (املادة 
نسا خفض إنتاجها من مركبات الكربون اهليدروكلورية تضمن لفر  أنهذه  التحويلعملية  من شأنوكان 
  يف املائة. ٧٥حىت عن بنسبة تزيد فلورية 
ا لضمان امتثاهلا يف املستقبل  -  ٧٥ أشارت إىل أنه،  ،وعلى صعيد معاجلة فرنسا خلطط العمل اخلاصة 

ا اخنرطت مباشرًة يف مناقش ات مع الشركات املعنية مبجرد أن أحاطت السلطات علمًا باملسألة فإ
  ووضعت خطة عمل ركزت على املهام التالية:

حتسني رصد اإلنتاج: أبلغت فرنسا عن إنتاجها السنوي من املواد املستنفدة لألوزون وفقاً   (أ)
يف يتعني على الشركات الفرنسية أن تبلغ  ،٢٠١٣من عام واعتبارًا لالئحة االحتاد األورويب ذات الصلة. 

عن إنتاجها واستهالكها من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية خالل النصف األول  كل سنةصف  تنم
اية العام. وقد اتصلت من العام وأن تقدر كمية مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت ستنتجها  حىت 

فلورية للحصول على  السلطات الفرنسية بالفعل بالشركات الوطنية املنتجة ملركبات الكربون اهليدروكلورية
ا يف حالةأوضحت ا األساس تقديرات أوىل للسنوات القادمة. وعلى هذ  هلدف التخفيضامتثال  فرنسا أ

، فإن االمتثال ٢٠١٤و ٢٠١٣ لسنتنيوأنه، وفقاً للتقديرات املقدمة ل ٢٠١٢يف املائة يف عام  ٧٥البالغ 
   السنتني أيضاً؛مضمون هلاتني
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يتعني  ،قًا لتقديرات اإلنتاج نصف السنوية اليت قدمتها الشركاتالرتشيد الصناعي: وف  (ب)
م احلاجة لتحويل اإلنتاج. ونظراً ألن العديد من الدول األعضاء يف االحتاد على السلطات الفرنسية أن تقيّ 

 فإن عملية ،األورويب مل تعد تنتج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لغري استخدامات املواد الوسيطة
 ُتدمَّراليت إن الطبيعة املتغرية ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية التحويل هذه ميكن أن تتم بسهولة. 

  ؛ضمن تعويض أي إنتاج زائدسنوياً ال ت
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املدمَّرة: ُوجد أن مرافق التدمري تعاين  حتسني توصيف  (ج)

، مما يؤدي على خليط مااملواد اخلاضعة للرقابة املوجودة يف توصيف  يف بعض األحيان من صعوبات يف
رسالة إىل هذه املرافق يف أواخر عام ُوجهت . وقد املبلغ عنها األرجح إىل نقص يف بيانات التدمري

وليس حسب جمموعات التفصيلي للمواد املدمَّرة حسب نوع املادة التوصيف للتأكيد على أمهية  ٢٠١٢
  املواد.

  التوصية  -  ٣
  وبناًء على ذلك وافقت اللجنة على ما يلي:  -  ٧٦

استنفاد األوزون من  حمسوبة بدالة اً طن ٥٩٨,٩أن فرنسا أبلغت عن إنتاج  إذ تالحظ مع القلق
مواد اجملموعة األوىل من املرفق جيم اخلاضعة للرقابة (مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية) يف عام 

 حمسوبة بدالة اً طن ٥٨٤,٤الربوتوكول القاضي بأال يتجاوز إنتاج هذه املواد رط ش، أي مبا يتجاوز ٢٠١١
  استنفاد األوزون يف تلك السنة،

تنفيذ تدابري تنظيمية وإدارية من  تتضمن تقدمي الطرف لتفسري ملا حدث وخطة عمل وإذ تالحظ
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية أجل العودة لالمتثال لتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول فيما خيص 

  والسنوات التالية؛ ٢٠١٢يف عام 
  مبوجب الربوتوكول؛لتزاماته التقدم الذي حيرزه الطرف فيما يتعلق بتنفيذ ا عن كثبرصد ت  -  ١
ذا التقرير إىل االجتماع هل مشروع املقرر الوارد يف الفرع جيم من املرفق األولحتيل   -  ٢

  راف لكي ينظر فيه.اخلامس والعشرين لألط
  ٥٠/٩التوصية: 

  إسرائيل  -  جيم
  : اإلبالغ عن استخدامات عوامل التصنيعقضية االمتثال قيد االستعراض  -  ١

خيضع اإلبالغ عن استخدامات عوامل التصنيع للتنظيم من خالل ثالثة مقررات صادرة عن   -  ٧٧
بيقات املسموح مل التصنيع والتطف استخدامات عوارّ الذي يع ٩/١٤: املقرر ، وهياجتماعات األطراف

، إلزاميهو أمر الذي ينص على أن اإلبالغ السنوي عن استخدامات عوامل التصنيع  ١٧/٦ا، واملقرر 
الذي طلب إىل أمانة األوزون أن توجه انتباه جلنة التنفيذ حلاالت عدم اإلبالغ لكي تنظر  ٢١/٣واملقرر 

  فيها.
 ٢٠١٠ت تتعلق باستخدامات عوامل التصنيع لديها لعامي بياناأي ومل تبلغ إسرائيل عن   -  ٧٨
  لكنها مل تتلق رداً حىت اآلن. ،األمانة رسالًة إىل الطرف طالبًة تفسرياً وقد وجهت . ٢٠١١و
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  التوصية  -  ٢
  وبناًء على ذلك وافقت اللجنة على ما يلي:  -  ٧٩

أن تعامل بعض  جبهامبو اليت ميكن لألطراف الشروط ، الذي حدد ٩/١٤املقرر إىل  إذ تشري
ا    تصنيع،للعوامل استخدامات كاستخدامات املواد املستنفدة لألوزون على أ

ألطراف اليت لديها تطبيقات ينبغي ل هنص على أني، الذي ١٧/٦إىل املقرر  أيضاً وإذ تشري 
  ،١٥/٧و ١٠/١٤سنوياً عنها، وفقاً للمقررين  أن تبلغ لعوامل التصنيع

، الذي طلب إىل األمانة أن توجه انتباه اللجنة حلاالت عدم ٢١/٣قرر إىل امل وإذ تشري أيضاً 
  لكي تنظر فيها، اإلبالغ عن استخدامات عوامل التصنيع

فإن إسرائيل مل تقدم بعد معلومات عن  ،أنه، على الرغم من التذكري املتكرر وإذ تالحظ مع القلق
ا هو مطلوب مبقتضى املقرر ، وفق م٢٠١١و ٢٠١٠استخدامات عوامل التصنيع لديها لعامي 

١٠/١٤،  
، املعلومات ٢٠١٣ أيلول/سبتمرب ١٥تاريخ إىل إسرائيل أن تقدم على وجه السرعة، قبل  تطلب

  .٢٠١١و ٢٠١٠املطلوبة عن استخدامات عوامل التصنيع لعامي املتأخرة 
  ٥٠/١٠التوصية 

  كازاخستان  - دال 
ستهالك مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية : االلتزام بخفض اقضية االمتثال قيد االستعراض  -  ١

  وبروميد الميثيل
استنفاد األوزون من مواد  حمسوبة بدالة اً طن ٩٠,٧٥كازاخستان عن استهالك قدره أبلغت    -  ٨٠

. ٢٠١١اجملموعة األوىل من املرفق جيم اخلاضعة للرقابة (مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية) يف عام 
استنفاد األوزون عن التزام الطرف مبوجب  حمسوبة بدالة اً طن ٨٠,٨٥ستهلكة احنرافًا قدره ومتثل الكمية امل

يف املائة من  ٢٥الربوتوكول بأال يتعدى استهالكه من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية نسبة 
، أي ٢٠١١استنفاد األوزون) من تلك املواد يف عام  حمسوبة بدالةطن  ٣٩,٥استهالكه األساسي (

  استنفاد األوزون. حمسوبة بدالةطن  ٩,٩
استنفاد األوزون  حمسوبة بدالة انطنأ ٦إضافًة إىل ذلك، أبلغت كازاخستان عن استهالك قدره و   -  ٨١

من مادة املرفق هاء اخلاضعة للرقابة (بروميد امليثيل). ومتثل الكمية املستهلكة احنرافًا عن  ٢٠١١يف عام 
  وتوكول بأال يتعدى استهالكه من بروميد امليثيل الصفر يف تلك السنة.التزام الطرف مبوجب الرب 

طلبت األمانة إىل   ،٢٠١٣شباط/فرباير  ١٤و ٢٠١٢آب/أغسطس  ٨ويف رسالتني مؤرختني   -  ٨٢
مستويات مرجعية تتضمن  تقدمي خطة عمل ، وإذا اقتضى األمر،تقدمي تفسري هلذا االحنراف كازاخستان

ا املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وبروميد  ا الفورية لالمتثالحمددة املدة تضمن عود اللتزاما
  امليثيل مبوجب الربوتوكول.



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/50/4 

23 

  حالة قضية االمتثال  -  ٢
  مل تقدم كازاخستان رداً حىت اآلن.  -  ٨٣

  المناقشات  -  ٣
غم من أن كازاخستان مل أوضحت ممثلة األمانة أنه على الر  ،ردًا على أسئلة من أعضاء اللجنة  -  ٨٤

ا صدقت على تعديل كوبنهاغن الذي ُخيضع استهالك مركبات  ،تصدق بعد على تعديل بيجني إال أ
الكربون اهليدروكلورية فلورية وبروميد امليثيل للرقابة. والحظت املمثلة أيضًا أنه نظرًا ألن كازاخستان قد 

فإن هذا البلد رمبا يواجه صعوبات على صعيد  ،وبيالروسشكلت منطقة جتارة حرة مع االحتاد الروسي 
الرقابة على الواردات والصادرات من املواد اخلاضعة للرقابة، ولذلك قد يكون من املفيد الطلب إليه بيان 

اإلدارية  تقدمي شرح للنظما التجارة. واقرتح أعضاء اللجنة أيضًا أن يُطلب إىل الطرف  الكيفية اليت ينظم
ذه الكمية الكبرية من االستهالك الزائد.اليت يطبقها وا   ليت مسحت 

  التوصية  -  ٤
  ما يلي: وبناًء على ذلك وافقت اللجنة على  -  ٨٥

استنفاد  حمسوبة بدالة اً طن ٩٠,٧٥أن كازاخستان أبلغت عن استهالك قدره  إذ تالحظ مع القلق
ركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية) يف األوزون من مواد اجملموعة األوىل من املرفق جيم اخلاضعة للرقابة (م

 انطنأ ٩,٩هذه املواد  استهالكالربوتوكول القاضي بأال يتجاوز شرط ، أي مبا يتجاوز ٢٠١١عام 
  استنفاد األوزون يف تلك السنة، حمسوبة بدالة

استنفاد  حمسوبة بدالةأطنان  ٦أن الطرف أبلغ عن استهالك قدره  أيضاً  مع القلق إذ تالحظو 
شرط ، أي مبا يتجاوز ٢٠١١وزون من مادة املرفق هاء اخلاضعة للرقابة (بروميد امليثيل) يف عام األ

استنفاد األوزون يف تلك  حمسوبة بدالةطن  يتجاوز استهالك هذه املادة صفر الربوتوكول القاضي بأال
  السنة،

الكها الزائد من مل تقدم حىت اآلن أي تفسري السته كازاخستانأن   كذلك  القلقمع  إذ تالحظً و 
  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية أو بروميد امليثيل رغم أنه قد طُلب إليها تقدمي تفسري،

 ١٥أقصاه موعد تطلب إىل كازاخستان أن تقدم إىل األمانة على وجه السرعة، ويف   (أ)
املطبقة اليت فشلت يف ، تفسريًا الستهالكها الزائد، وتفاصيل عن األنظمة اإلدارية ٢٠١٣أيلول/سبتمرب 

مستويات مرجعية حمددة املدة تضمن تتضمن ، إن اقتضى األمرمنع هذا االستخدام الزائد، وخطة عمل، 
  ؛دون تأخري عودة الطرف لالمتثال

تدعو كازاخستان إىل أن ترسل ممثًال إىل االجتماع احلادي واخلمسني للجنة ملناقشة هذه   (ب)
  املسألة؛

مشروع املقرر الوارد يف الفرع دال من حتيل ر تفسري لالستهالك الزائد، فاويف حال عدم تو   (ج)
  .لكي ينظر فيه لألطرافوالعشرين االجتماع اخلامس إىل ذا التقرير هلاملرفق األول 

  ٥٠/١١التوصية 
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ترخيص بموجب المادة لا نظم إنشاءترخيص: حالة للنظم  إنشاءعن النظر في تقرير األمانة   -  ثامناً 
 )٢٤/١٧ المقررن بروتوكول مونتريال (باء م ٤

باء من  ٤عرضت ممثلة األمانة عند تقدميها هلذا البند، معلومات عن امتثال األطراف للمادة   -  ٨٦
  الربوتوكول املتعلقة بنظم الرتخيص.

  قضية االمتثال قيد االستعراض: إنشاء نظم للترخيص  - ألف 
 ووفق ما ٢٠١٢ن لألطراف يف تشرين الثاين/نوفمرب وفق ما أُبلغ به االجتماع الرابع والعشرو   -  ٨٧

أبلغت مجيع  ،٢٠١٢من تشرين الثاين/نوفمرب اعتبارًا ، فإنه ٢٤/١٧أقرت به األطراف الحقًا يف املقرر 
ا أنشأت نظم إلصدار  اً األطراف يف تعديل مونرتيال على بروتوكول مونرتيال، باستثناء غامبيا، األمانة بأ

  والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون. الرتاخيص للواردات
غامبيا، اليت أنشأت بالفعل نظامًا للرتخيص ُخيضع  حث اجتماع األطراف ،٢٤/١٧ويف املقرر   -  ٨٨

، على أن تعيد هيكلة نظامها لكي يتضمن ضوابط فقط للرقابة الواردات من املواد املستنفدة لألوزون
الذي صدق للتو على طُلب إىل جنوب السودان،  نفسه، رعلى الصادرات من تلك املواد. ويف املقر 

تعديل مونرتيال على الربوتوكول وطلب منحه وقتًا إلنشاء نظام للرتخيص، أن يبلغ األمانة بشأن حالة 
. وُشجِّع طرف آخر هو بوتسوانا، اليت مل تصبح ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ٣٠نظام الرتخيص لديه حبلول 
ل على الربوتوكول ومل تنشئ بعد نظامًا للرتخيص، على أن تصدق على بعد طرفًا يف تعديل مونرتيا

  التعديل وأن تنشئ نظاماً للرتخيص.
  حالة االمتثال  -  باء

ا أعادت هيكلة نظام الرتخيص لديها  ،٢٤/١٧منذ اعتماد املقرر   -  ٨٩ أبلغت غامبيا األمانة بأ
ملستنفدة لألوزون، مستوفيًة بذلك متطلبات للسماح بإصدار الرتاخيص للواردات والصادرات من املواد ا

باء من الربوتوكول. وصدقت بوتسوانا على تعديل مونرتيال على الربوتوكول يف شباط/فرباير  ٤املادة 
نظاماً بيد أن هذا الطرف مل ينشئ بعد  .٢٠١٣ودخل التصديق حيز النفاذ يف أيار/مايو  ٢٠١٣

تصديقه على تعديل مونرتيال حيز النفاذ يف كانون  للرتخيص. ومل يقدم جنوب السودان، الذي دخل
  ، تقريراً عن حالة إنشائه وتنفيذه لنظام للرتخيص.٢٠١٣الثاين/يناير 

  المناقشات  -  جيم
أن بوتسوانا صاغت الئحًة جديدًة بشأن املواد املستنفدة بممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة أفاد   -  ٩٠

قدم إىل الربملان قريباً ومن املنتظر أن تتم املوافق يالالئحة سمشروع أن لألوزون تتضمن نظاماً للرتخيص، و 
عليها يف وقت قريب جداً. أما يف الوقت احلايل فإن بوتسوانا تنظم الواردات والصادرات من املواد 

ا القائمة. أما جنوب السودان فقد أنشأ للتو وحدة األوزون الوطنية  فيه. اخلاضعة للرقابة يف إطار تشريعا
وخيطط برنامج املساعدة على االمتثال التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة إلرسال بعثة إىل هذا البلد يف 

دف توفري التدريب واملساعدة يف إعداد اللوائح املالئمة. وستقدم خطة إدارة  ٢٠١٣آب/أغسطس 
اللجنة التنفيذية يف إىل  وتسواناببالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اخلاصة 

  .٢٠١٣حبلول كانون األول/ديسمرب  اجتماعها القادم. وتوقع املمثل إنشاء نظام للرتخيص
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  التوصية  -  دال
  :وبناًء على ذلك وافقت اللجنة على ما يلي  -  ٩١

م نشاء وتشغيل نظإلاجلهود اليت بذلتها األطراف يف بروتوكول مونرتيال  إذ تالحظ مع التقدير
باء  ٤إلصدار الرتاخيص للواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون اخلاضعة للرقابة مبوجب املادة 

  من الربوتوكول،
نئ غامبيا على إنشائها وتشغيلها لنظام إلصدار الرتاخيص للواردات والصادرات معاً   (أ)

  باء من الربوتوكول؛ ٤ا مبوجب املادة وفقاً اللتزاما ،من املواد املستنفدة لألوزن اخلاضعة للرقابة
باء من  ٤للرتخيص وفقًا للمادة  اً نظامأن تنشئا حتث بوتسوانا وجنوب السودان على   (ب)

  ؛٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ١٥ذا الشأن إىل األمانة حبلول الربوتوكول وأن تقدما تقريراً 
  احلادي واخلمسني.تستعرض حالة نظم الرتخيص لألطراف املتبقية يف اجتماعها   (ج)

  ٥٠/١٢التوصية 
 مسائل أخرى  - تاسعاً 

  مل تنظر اللجنة يف أي مسائل أخرى.  -  ٩٢

 اعتماد التوصيات وتقرير االجتماع  -  عاشراً 

إىل نائب تقرير العلى إسناد مهمة إعداد  واتفقت، التقريرهذا يف  الواردةاللجنة التوصيات اعتمدت   -  ٩٣
  لالجتماع، وذلك بالتشاور مع األمانة.الرئيس الذي عمل أيضاً مقرراً 

 اختتام االجتماع  - عشر حادي

 السبتيوم من  ٣٠/١١الساعة يف الرئيس اختتام االجتماع  املعتادة، أعلن تبعد تبادل اجملامال  -  ٩٤
  .٢٠١٣ يونيه/حزيران ٢٢
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  المرفق األول
  المقرراتاريع مش

  والعشرون ما يلي: اخلامسيقرر اجتماع األطراف   
المقدمان من جمهورية الكونغو الديمقراطية  بيانات خط األساسطلبا تنقيح : -/٢٥مشروع المقرر   -ألف 

 وسانت لوسيا

الذي قرر االجتماع الثالث عشر لألطراف مبوجبه أن تقوم  ١٣/١٥للمقرر  إىل أنه وفقاً إذ يشري   
بات إىل جلنة التنفيذ اليت تعمل املبلغ عنها بتقدمي تلك الطل بيانات خط األساساألطراف اليت تطلب تنقيح 

بدورها مع األمانة واللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال للتأكد من مربرات 
  التغيريات وتقدميها إىل اجتماع األطراف للموافقة عليها،

  لك الطلبات،حيّدد املنهجية املتبعة يف تقدمي ت ١٥/١٩إىل أن املقرر  وإذ يشري أيضاً   
وفقًا للمقرر  معلومات كافية، اقدمت مجهورية الكونغو الدميقراطية وسانت لوسياأن   - ١  

أو  ٢٠٠٩ا من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لعام ما تنقيح بيانات استهالكهمهي، لتربير طلب١٥/١٩
من  ١طراف العاملة مبوجب الفقرة لأل بيانات خط األساسأو العامني معاً، اليت تُعد جزءاً من  ٢٠١٠عام 

  ؛٥املادة 
بيانات خط يف الفقرة السابقة، وعلى تنقيح  أمساءمها املدرج الطرفني على طليبيوافق   - ٢  
يف اجلدول  مبنيلل اً وفق املذكورتني،للسنتني  ا من مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةمالستهالكه األساس
  التايل:

 الطرف

الكربون اهليدروكلورية فلورية بيانات مركبات 
  السابقة

استنفاد األوزون) سوبة بدالةاحمل انطنباأل(

بيانات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
  اجلديدة

استنفاد األوزون) سوبة بدالةاحمل انطنباأل(
٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

 - ٥٥,٨٢ - ٨٥,٧ مجهورية الكونغو الدميقراطية -١
 ٠,٨١ ١,٣٧ رصف ٠,٤ سانت لوسيا -٢

 ثال أذربيجان لبروتوكول مونتريالعدم امت: -/٢٥مشروع المقرر   - باء

أن أذربيجان صدقت على بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون وعلى  إذ يالحظ  
 ٢٨بتاريخ ، وعلى تعديل مونرتيال ١٩٩٦حزيران/يونيه  ١٢بتاريخ تعديل لندن وتعديل كوبنهاغن 

ا تصنف  ٢٠١٢آب/أغسطس  ٣١بتاريخ وعلى تعديل بيجني  ،٢٠٠٠ول/سبتمرب أيل طرف غري ك، وأ
  من الربوتوكول، ٥من املادة  ١عامل مبوجب الفقرة 

دوالر] لتمكني أذربيجان من حتقيق  XXXأن مرفق البيئة العاملية وافق على تقدمي [ ايضاً وإذ يالحظ   
  االمتثال للربوتوكول،
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ن أذربيجان أبلغت عن استهالك سنوي من مواد اجملموعة األوىل من املرفق جيم أ كذلكوإذ يالحظ    
استنفاد األوزون يف  حمسوبة بدالة انطنأ ٧,٦٣اخلاضعة للرقابة (مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية) قدره 

 الةحمسوبة بد انطنأ ٣,٧، وهي كمية تزيد عن أقصى استهالك مسموح به هلذا الطرف وهو ٢٠١١عام 
يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة هو بالتايل للرقابة يف تلك السنة، و استنفاد األوزون من هذه املواد اخلاضعة 

  على استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب الربوتوكول،
 ٣١اه ـــقصأد ــموعه السرعة ويف ــوج ىــة، علــاألماندم إىل ــيطلب إىل أذربيجان أن تق  - ١  

 الفورية تضمن عودة الطرف، خطة عمل تنطوي على مستويات مرجعية حمددة املدة ٢٠١٤آذار/مارس 
لالمتثال اللتزاماته املتعلقة باستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب الربوتوكول، وذلك لكي 

  تنظر جلنة التنفيذ يف تلك اخلطة يف اجتماعها الثاين واخلمسني؛
التقدم الذي حترزه أذربيجان فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من مركبات  عن كثبيرصد   - ٢  

هذا الطرف يعمل باجتاه تطبيق تدابري الرقابة احملددة اليت يفرضها  ومادامالكربون اهليدروكلورية فلورية. 
ا ة فإنه يتعني االستمرار يف التعامل معه بنفس الطريق ويقوم بتطبيقهاالربوتوكول  ذو مسعة طرف اليت يعامل 

ا وفقاً حسنة ، ويف هذا الصدد يتعني مواصلة تقدمي املساعدة الدولية ألذربيجان لتمكينها من الوفاء بالتزاما
  لتدابري اليت قد يتخذها اجتماع األطراف خبصوص عدم االمتثال؛لللبند ألف من القائمة اإلرشادية 

ا حيذر أذربيجان، وفقاً للبند با  - ٣   ء من القائمة اإلرشادية للتدابري، من أنه يف حال عدم عود
فإن اجتماع األطراف سوف ينظر يف اختاذ تدابري تتوافق مع البند جيم من  ،لالمتثال يف الوقت املناسب
وقف إمدادات كفالة ، مثل  ٤اختاذ إجراءات متاحة مبوجب املادة  تشمل ، وقدالقائمة اإلرشادية للتدابري

استمرار كربون اهليدروكلورية فلورية موضوع عدم االمتثال، حبيث ال تساهم األطراف املصدرة يف مركبات ال
  متثال.االحالة عدم 

 وتوكول مونتريالعدم امتثال فرنسا لبر : -/٢٥مشروع المقرر   - جيم

 بتاريخأن فرنسا صدقت على بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون  إذ يالحظ  
، وعلى تعديل  ١٩٩٢شباط/فرباير  ١٢بتاريخ ، وعلى تعديل لندن ١٩٨٨كانون األول/ديسمرب   ٢٨

متوز/يوليه  ٢٥بتاريخ ، وعلى تعديلي مونرتيال وبيجني ١٩٩٦كانون الثاين/يناير   ٣بتاريخ كوبنهاغن 
ا تصنف  ٢٠٠٣   من الربوتوكول، ٥من املادة  ١طرف غري عامل مبوجب الفقرة ك، وأ
أن فرنسا أبلغت عن إنتاج سنوي من مواد اجملموعة األوىل من املرفق جيم اخلاضعة  ايضاً حظ وإذ يال  

استنفاد األوزون يف عام  حمسوبة بدالة اً طن ٥٩٨,٩للرقابة (مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية) قدره 
استنفاد  بة بدالةحمسو  اً طن ٥٨٤,٤، وهي كمية تزيد عن أقصى إنتاج مسموح به هلذا الطرف وهو ٢٠١١

يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة على  للرقابة يف تلك السنة، ومن مث فهواألوزون من هذه املواد اخلاضعة 
  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب الربوتوكول، إنتاج

ج مركبات خطة عمل تؤكد االمتثال لتدابري الرقابة على إنتا قدمت فرنسا أن  وإذ يالحظ أيضاً   
  والسنوات التالية، ٢٠١٢وكول لعام الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب الربوت
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اختاذ إجراء إضايف يف ضوء تنفيذ الطرف لتدابري تنظيمية وإدارية  أن من غري الضروري  - ١  
ة للسنوات لضمان امتثاله ألحكام بروتوكول مونرتيال اليت تنظم إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوري

  التالية؛
التقدم الذي حترزه فرنسا فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من مركبات  عن كثبيرصد    - ٢  

هذا الطرف يعمل باجتاه تطبيق تدابري الرقابة احملددة اليت يفرضها  وما دامالكربون اهليدروكلورية فلورية. 
ا طرف ذو مسعة مل معه بنفس الطريقة فإنه يتعني االستمرار يف التعا ،تطبيقهاويقوم بالربوتوكول  اليت يعامل 

  ؛حسنة
ا   - ٣   حيذر فرنسا، وفقًا للبند باء من القائمة اإلرشادية للتدابري، من أنه يف حال عدم عود

فإن اجتماع األطراف سوف ينظر يف اختاذ تدابري تتوافق مع البند جيم من  ،لالمتثال يف الوقت املناسب
  .٤اذ إجراءات متاحة مبوجب املادة اخت ، وقد تشملتدابريالقائمة اإلرشادية لل

 ال كازاخستان لبروتوكول مونتريالعدم امتث: -/٢٥مشروع المقرر   - دال

 صدقت على بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون كازاخستانأن   إذ يالحظ  
  يتعديلعلى و  ،٢٠٠١وز/يوليه مت ٢٦بتاريخ  وعلى تعديل لندن ،١٩٩٨آب/أغسطس  ٢٦بتاريخ 

ا تصنف  ٢٠١١ يونيه/حزيران ٢٨بتاريخ مونرتيال و كوبنهاغن  من  ١طرف غري عامل مبوجب الفقرة ك، وأ
  من الربوتوكول، ٥املادة 

من  كازاخستاندوالر] لتمكني   XXXأن مرفق البيئة العاملية وافق على تقدمي [ أيضاً وإذ يالحظ   
  ،حتقيق االمتثال للربوتوكول

أن أذربيجان أبلغت عن استهالك سنوي من مواد اجملموعة األوىل من املرفق جيم  كذلكوإذ يالحظ    
استنفاد األوزون يف  حمسوبة بدالة اً طن ٩٠,٧٥اخلاضعة للرقابة (مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية) قدره 

 حمسوبة بدالة انطنأ ٩,٩، وهي كمية تزيد عن أقصى استهالك مسموح به هلذا الطرف وهو ٢٠١١عام 
يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة  وهو بالتايلاستنفاد األوزون من هذه املواد اخلاضعة للرقابة يف تلك السنة، 

  على استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب الربوتوكول،
هاء اخلاضعة للرقابة (بروميد  أن كازاخستان أبلغت عن استهالك سنوي من مادة املرفقوإذ يالحظ   

استنفاد األوزون، وهي كمية تزيد عن أقصى استهالك  حمسوبة بدالةطن  ٦قدره  ٢٠١١امليثيل) لعام 
استنفاد األوزون من تلك املادة اخلاضعة للرقابة لتلك  حمسوبة بدالةمسموح به هلذا الطرف وهو صفر طن 

  روميد امليثيل مبوجب الربوتوكول، الرقابة على استهالك بالسنة، ومن مث فهو يف حالة عدم امتثال لتدابري
 ٣١أقصاه موعد أن تقدم إىل األمانة، على وجه السرعة ويف  كازاخستانيطلب إىل    - ١  

تفسريًا الستهالكها الزائد وتفاصيل عن أنظمة اإلدارة املطبقة اليت مل تستطع منع هذا ، ٢٠١٤آذار/مارس 
دون عودة الطرف تكفل مستويات مرجعية حمددة املدة  تتضمنخطة عمل ىل االستهالك الزائد، إضافًة إ

مبوجب  وبروميد امليثيل لالمتثال اللتزاماته املتعلقة باستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةتأخري 
  يف اجتماعها الثاين واخلمسني؛ فيهماالربوتوكول، لكي تنظر جلنة التنفيذ 
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فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من مركبات  كازاخستاندم الذي حترزه  التق عن كثبيرصد   - ٢  
هذا الطرف يعمل باجتاه تطبيق تدابري الرقابة احملددة اليت  وما دام. وبروميد امليثيل الكربون اهليدروكلورية فلورية

ا طرف التطبيقها فإنه يتعني االستمرار يف التعامل معه بنفس الطريقة ويقوم بيفرضها الربوتوكول  يت يعامل 
لتمكينها من الوفاء  لكازاخستان، ويف هذا الصدد يتعني مواصلة تقدمي املساعدة الدولية ذو مسعة حسنة

ا وفقًا للبند ألف من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت قد يتخذها اجتماع األطراف خبصوص عدم  بالتزاما
  االمتثال؛
من القائمة اإلرشادية للتدابري، من أنه يف حال عدم ، وفقًا للبند باء كازاخستانحيذر    - ٣  

ا لالمتثال يف الوقت املناسب فإن اجتماع األطراف سوف ينظر يف اختاذ تدابري تتوافق مع البند جيم  ،عود
، مثل ضمان وقف ٤اختاذ إجراءات متاحة مبوجب املادة  وقد تشمل ،من القائمة اإلرشادية للتدابري

، موضوع عدم االمتثال، حبيث ال تساهم وبروميد امليثيل ون اهليدروكلورية فلوريةإمدادات مركبات الكرب
  متثال.االحالة عدم استمرار األطراف املصدرة يف 
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