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لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال 
 لبروتوكول مونتريال

  الحادي والخمسوناالجتماع 
 ٢٠١٣ أكتوبر/تشرين األول ١٩و ١٨، بانكوك

تقرير لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال عن أعمال اجتماعها 
  الحادي والخمسين

 افتتاح االجتماع  -أوالً 

 البيانات االفتتاحية  -ألف 

عدم االمتثال لربوتوكول مونرتيال يف  إجراء ُعِقد االجتماع احلادي واخلمسون للجنة التنفيذ مبوجب  - ١
  .٢٠١٣تشرين األول/ أكتوبر  ١٩و ١٨يف بانكوك، يف يومي  للمؤمترات ملتحدةمركز األمم ا

 ١٨من يوم  ١٠/١٠افتتح السيد يانوس كوزاكيفيتش (بولندا)، رئيس اللجنة، االجتماع يف الساعة   - ٢
  .٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر 

ظاته االستهاللية، بأعضاء ، األمني التنفيذي ألمانة األوزون، يف مالحزالسيد ماركو غونزالي ورّحب  - ٣
يف تاريخ بروتوكول  جناحاً وأشار إىل أن االجتماع يُعقد يف فرتة من أكثر الفرتات  اللجنة وبقية املشاركني.

غري مسبوقة وحيث جيري تقدمي التقارير قبل املوعد املطلوب  أرقاماً مونرتيال، حيث سجلت معدالت االمتثال 
سنة، وطيلة هذه السنوات بقي معدل  ٢٥بالربوتوكول ومؤسساته منذ  مبقتضى الربوتوكول. وقد بدأ العمل

وحده  ٢٠١٠يف املائة بالنسبة لكافة البلدان ومجيع التدابري. ويف عام  ٩٨عند مستوى  ثابتاً االمتثال يف جممله 
 وبعد أن يف املائة، حيث مل يكن هناك سوى طرف واحد يف حالة عدم امتثال. ٩٩,٩٦بلغ معدل االمتثال 

لالمتثال  ٥من املادة  ١هو عام األطراف العاملة مبقتضى الفقرة  ٢٠١٣إىل أن عام  غونزاليز السيد أشار
إنه يعتمد على أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ  قائالً مضى  بتجميد مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،

بعد عامني فقط بتقييم  لعمل اهلام. وسوف تقوم اللجنةا هذابروتوكول مونرتيال والوكاالت املنفذة للمساعدة يف 
والحظ أن عدد طلبات  يف املائة. ١٠دف ختفيض مركبات الكربون اهليدروكلوروية فلورية بنسبة االمتثال هل

 تعديل خط األساس تناقصت مبرور السنوات، مما يوحي بأن ذلك التخفيض يعكس جهود األطراف والتزامها
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التصديق الشامل على مجيع تعديالت الربوتوكول، إذ  لبلوغ سعياً وتواصل األمانة عملها  ة.بيانات موثوق بإبالغ
  مل يتبق لتحقيق ذلك سوى مخسة أطراف.

وبعد أن سلم بأن االجتماع احلايل هو األخري بالنسبة له كأمني تنفيذي، مضى يتأمل التطور الذي   - ٤
هناك تطور مستمر؛ وكان  كان. فقد  ٢٠٠٢ روما، يف عامشهدته اللجنة منذ االجتماع األول الذي حضره يف 

للغاية بالنسبة ملا تؤديه اللجنة من عمل؛ كما أن اآلليات اليت وضعتها اللجنة،  قيماً التفاعل بني اللجنة واألمانة 
ا فعالة بشكل خاص. وشكلت هذه الرابطة  مثل خطط العمل وربط هذه اخلطط بآليات التمويل، أثبتت أ

ا مبوجب الربوتوكول. واختتم حديثه باإلعراب عن الشكر للفرصة اليت اف الكافة األطر  الأسس امتث لتزاما
يف الربوتوكول، األمر الذي قال إنه مل يكن فقط مبثابة جتربة للتعلم والنمو، بل  أتيحت له للعمل مع األطراف

  مَثل كذلك جتربة حياتية مفيدة من حيث التطوير الذايت واملهين.
 الحضور  - باء

حضر االجتماع ممثلو البلدان التالية األعضاء يف اللجنة: بنغالديش والبوسنة واهلرسك وكوبا وإيطاليا   - ٥
  .ولبنان واملغرب وبولندا وسانت لوسيا والواليات املتحدة األمريكية وزامبيا

نرتيال ورئيس كما حضر االجتماع ممثلون ألمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مو   - ٦
اللجنة التنفيذية. وحضر االجتماع كذلك ممثلو الوكاالت املنّفذة التابعة للصندوق املتعدد األطراف، وهي: 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية والبنك 

  .الدويل
 .يف املرفق الثاين هلذا التقريروترد قائمة بأمساء املشاركني   - ٧

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  - ثانياً 
  إقرار جدول األعمال  -ألف 

اقرت اللجنة جدول األعمال التايل، استنادًا إىل جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة   - ٨
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/51/R.1: 

  افتتاح االجتماع.  - ١
  وتنظيم العمل. إقرار جدول األعمال  - ٢
من بروتوكول  ٩و ٧عرض من األمانة عن البيانات واملعلومات املقدمة مبوجب املادتني   - ٣

  .مونرتيال وعن القضايا ذات الصلة
عرض من أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال عن املقررات ذات   - ٤

ا الوكاالت الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية للصندوق، وع ن األنشطة اليت اضطلعت 
املنفذة (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة 

  .للتنمية الصناعية، والبنك الدويل) لتيسري امتثال األطراف
لقضايا املتصلة متابعة املقررات السابقة الصادرة عن األطراف وتوصيات جلنة التنفيذ بشأن ا  - ٥

 بعدم االمتثال:
 )؛٥٠/١٠إسرائيل (التوصية  :االلتزامات باإلبالغ عن البيانات  ) أ(
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والتوصية  ٢٠/١٦خطط العمل احلالية للعودة إىل االمتثال: األكوادور (املقرر   (ب)
 )؛٥٠/١

  :توصيات ومقررات أخرى بشأن االمتثال  (ج)
  )؛٥٠/٨أذربيجان (التوصية   ‘١’
  .)٥٠/١١توصية كازاخستان (ال  ‘٢’

 ):٤٨/٨والتوصية  ١٥/١٩و  ١٣/١٥طلبات تغيري بيانات خط األساس (املقرران   - ٦
  استعراض املعلومات بشأن طلبات تغيري بيانات خط األساس:  ) أ(

 )؛٥٠/٤الكونغو (التوصية   ‘١’
 )؛٥٠/٥(التوصية  بيساو - غينيا  ‘٢’
 )؛٥٠/٦موزامبيق (التوصية   ‘٣’

طلبات إدخال تغيريات على بيانات خط األساس (التوصية إمكانية وضع حد زمين ل  (ب)
٥٠/٧(.  

 .النظر يف قضايا عدم االمتثال احملتمل األخرى الناشئة عن تقرير البيانات  - ٧
 ).٥٠/١٢باء من بروتوكول مونرتيال (التوصية  ٤حالة وضع نظم الرتخيص مبوجب املادة   - ٨
ملتصلة باالمتثال املقّدمة من األطراف املشاركة يف النظر يف معلومات إضافية بشأن التقارير ا  - ٩

 .االجتماع بناًء على دعوة من جلنة التنفيذ
 مسائل أخرى.  -  ١٠
 اعتماد التوصيات وتقرير االجتماع.  -  ١١
 اختتام االجتماع.  -  ١٢

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

 .اليوم مدة كل منها ثالث ساعات، وإدخال أي تعديالت وفقاً للمقتضى
من بروتوكول مونتريال  ٩و ٧عرض من األمانة عن البيانات والمعلومات المقدمة بموجب المادتين   - ثالثاً 

  وعن القضايا ذات الصلة
 ٧انة بشأن البيانات املقّدمة من األطراف وفقًا للمادة األم فيه تقريرقدَّم ممثل األمانة عرضًا ّخلص   -  ١٠

 وإضافتها. UNEP/OzL.Pro/25/7 UNEP/OzL.Pro/ImpCom/51/2 - ةمن الربوتوكول كما ورد يف الوثيق

وفيما يتعلق حبالة التصديق، قال إن هناك مخسة أطراف فقط ال يزال يتعني عليها التصديق على   -  ١١
 .ف هي بابوا غينيا اجلديدة واململكة العربية السعودية وكازاخستان وليبيا وموريتانياتعديل بيجني، وهذه األطرا

ا لعام  طرفاً  ١٨١ ، قال إن٧وبالنسبة حلالة إبالغ البيانات السنوية مبوجب املادة   ١٦وأن  ٢٠١٢أبلغت بيانا
لرقابة اليت تنطبق على األطراف غري طرفا ما زال يتعني عليها أن تفعل ذلك. وانتقل إىل مسألة االمتثال لتدابري ا
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يف حالة امتثال بالنسبة  ٤٩من األطراف البالغ عددها  طرفاً  ٤٥فقال إن  ،٥من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة 
فرنسا وأكرانيا يف  يت لديها مشاكل تتصل باالمتثال، مت تناول حاليت. ومن بني األطراف األربعة ال٢٠١١لسنة 

 زاخستاناوكشاكل أذربيجان (االستهالك الزائد ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية) وقت سابق، كما أن م
ا خالل االجتماع ميد امليثيل) سوف جيري تناوهل(االستهالك الزائد ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وبرو 

ي إما يف حالة امتثال أو لديها حىت اآلن هتقاريرها ت ، فإن كل األطراف اليت قدم٢٠١٢م احلايل. وبالنسبة لعا
 ٥من املادة  ١ما يف حالة األطراف العاملة مبوجب الفقرة أرات تشفعها معايري وخطط للعودة إىل االمتثال. مقر 

فيما خيص األطراف اليت قدمت حىت اآلن تقارير لعام  فلم حتدد األمانة أي حاالت عدم امتثال لتدابري الرقابة
٢٠١٢.  
 واالستخدامات إعفاءات االستخدامات الضرورية ملركبات الكربون الكلورية فلورية مث انتقل إىل  -  ١٢

احلرجة لربوميد امليثيل، فقال إن هذه القضايا مت تناوهلا يف اجتماع اللجنة السابق، مما يؤكد أن مجيع األطراف 
بيان األسباب هلذه  قدمت تقارير ٢٠١٢اليت لديها إعفاءات سواء لالستخدامات الضرورية أو احلرجة لعام 

فقد مت عرض  ،١٧/١٦أما فيما يتعلق مبسألة اإلبالغ عن الصادرات وبلدان الوجهة وفقًا للمقرر  اإلعفاءات.
أبلغت حىت اآلن عن  طرفاً  ٣٣هذه القضية أمام اللجنة يف اجتماعها السابق، واالستكمال الوحيد هو أن 

. ومل يتسن حىت اآلن مجع ٢٠١٢ت لغري األطراف لعام . ومل يُبلغ حىت اآلن عن صادرا٢٠١٢صادرات لعام 
من تقارير البيانات ال تزال غري مكتملة، إال أنه سيتم تقدميها للجنة يف  عدداً ألن  نظراً إحصاءات جتميعية 

املستنفدة  اجتماعها الثاين واخلمسني. وفيما يتعلق باإلبالغ عن فائض اإلنتاج املخّزن أو االستهالك من املواد
طن مرتي من مادة رابع   ١,٩٤٠ ـــــلـ، أبلغت فرنسا عن إنتاج فرعي غري مقصود ٢٢/٢٠وزون وفقًا للمقررلأل

كلوريد الكربون، خمزَّن من أجل تدمريه، كما أكدت على وجود تدابري لضمان عدم استخدام تلك املواد 
ا. وفيما يتعلق باإلبالغ عن استخدامات عوامل التصنيع   ١٠/١٤وفقًا للمقررين ألغراض غري مصرح 

قدمت األطراف األربعة اليت لديها حدود قصوى حمددة الستخدامات عوامل التصنيع مبوجب املقرر  ،٢١/٣و
. وقدمت ٢٠١٢، وهي الصني واالحتاد األورويب واسرائيل والواليات املتحدة األمريكية، تقاريرها لعام ٢٣/٧

 .٢٠١١و ٢٠١٠يع لديها للعامني املتبقيني من قبل ومها تقارير عن استخدامات عوامل التصنكذلك إسرائيل  
 ١٣/١٥وفيما يتعلق بطلبات تنقيح بيانات خط األساس ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية (املقرران 

 االجتماع احلايل.وموزامبيق يف  بيساو - غينياغو و )، سوف جيري النظر يف حاالت الكون١٥/١٩و
يف  ٩٥أن أكثر من  تدرجيياً ملواد املستنفدة لألوزون اليت جري التخلص منها وأظهر حتليل انتاج ا  -  ١٣

ا كمواد وسيطة كافة املواد املستنفدة   نتاجإوأن مكون املواد الوسيطة جململ  املائة منه يتمثل يف استخداما
يتزايد ادرات جلميع الص. وقد ظل مكون املواد الوسيطة ٢٠١١و ٢٠١٠يف املائة يف عامي  ٦٠لألوزون جتاوز 

. وأظهر ٢٠١١و ٢٠١٠ عامي يف املائة يف ١٤و ١٢. وتراوح هذا املكون ما بني ٢٠٠٦منذ عام  تدرجيياً 
ألغراض احلجر الصحي واستخدامات ما قبل  نتاجإلاأن  ٢٠١٢- ٢٠٠٦بروميد امليثيل للفرتة  نتاجإحتليل 

ألن اإلنتاج  نظراً الكلي  نتاجإلاأكرب بكثري من  ةأثناء هذه املدة، بيد أنه أصبح ميثل نسب كثرياً الشحن مل يتغري  
. وبلغ تدمري املواد ٢٠١١يف املائة من اإلنتاج الكلي لعام  ٥٠لالستخدامات األخرى قد اخنفض، حيث بلغ 

طن  ١٢ ٠٠٠وكان عند مستوى  ٢٠٠٧طن مرتي يف عام  ٣٠ ٠٠٠املستنفدة لألوزون ذروته حيث جتاوز 
وانيا بتقدمي املعلومات ، مل تقم سوى ليت٩غ مبوجب املادة ففيما يتصل باإلبال وأخرياً مرتي أُبلغ عنها حىت اآلن. 

 .٢٠١٢ذات الصلة إىل األمانة يف عام 
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 املعين ٢٤/١٢وأجاب ممثل األمانة على القضايا املثارة يف أعقاب العرض. ففيما يتصل بتنفيذ املقرر   -  ١٤
، قال إن بعض األطراف قدمت املعلومات ذات لتصدير املبلغ عنهاباالختالفات بني بيانات االسترياد وبيانات ا

مبا يتيح تقدمي حتليل كامل ألثر املقرر.  كافياً ال يعترب   ٢٠١٢الصلة، بيد أن مستوى اإلبالغ عن البيانات لعام 
يف  ، قال إنه٢٤/١٤باملقرر  عمالً ، ٧وفيما يتعلق باإلبالغ عن الصفر يف استمارات إبالغ بيانات املادة 

احلاالت اليت تركت فيها بعض األطراف خانات فارغة يف االستمارات، قامت األمانة مبخاطبة األطراف املعنية 
يف تعديل بيجني، قال إنه مل يقم  األطراف غرياللتماس التوضيحات املطلوبة. وفيما يتصل باألمور اليت ختص 

 .٢٤/٢باملقرر  عمالً ، ٤ن املادة م ٨أي طرف حىت اآلن بتقدمي طلبات إلعفاءات مبوجب الفقرة 
عرض من أمانة الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن المقررات ذات الصلة   - رابعاً 

الصادرة عن اللجنة التنفيذية للصندوق وبشأن األنشطة التي اضطلعت بها الوكاالت المنّفذة 
المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم 
  الصناعية والبنك الدولي) لتيسير امتثال األطراف

عن حالة متويل التخلص التدرجيي من بروميد امليثيل  تقريراً قدم ممثل أمانة الصندوق املتعدد األطراف   -  ١٥
ىل أن بروميد امليثيل كان يُنتج فقط يف و مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. ففيما يتصل باإلنتاج، أشار إ

مبوجب  ٢٠١٢ذلك مسموح به لعام  يف املائة وأن ٢٠مبستوى دون خط األساس بنسبة  ٢٠١٢الصني يف عام 
كما   .بلداً  ١٨االتفاق املربم مع اللجنة التنفيذية. وفيما خيص االستهالك، تواصل تنفيذ مشروعات استثمارية يف 

لبلح الذي حيتوي على نسبة عالية يف اجلزائر ومصر وتونس ترتبط ببدائل معاجلة ا ائمةأن األنشطة اإلضافية الق
جلينسينغ. وقد أُدرجت مشاريع بروميد امليثيل يف تبط األنشطة القائمة يف الصني ببدائل امن الرطوبة، يف حني تر 

 السودان وتونس.للجزائر و  ٢٠١٦-٢٠١٤خطة أعمال منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية للفرتة 
وفيما يتعلق بإنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، بلغ إنتاج سبعة أطراف عاملة مبوجب الفقرة   -  ١٦
واملكسيك، ومجهورية كوريا،  ،واهلند ،ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،والصني ،، (األرجنتني٥من املادة  ١

مستوى خطوط األساس لقطاع  ،ن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةم البوليفارية)) - وفنزويال (مجهورية
عن ذلك، سوف تنظر اللجنة التنفيذية يف اجتماعها احلادي والسبعني يف مشروع اتفاق لتنفيذ  وفضالً  .اإلنتاج

إىل لفة تصل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف الصني بتكالنهائي مقررها اخلاص بتمويل التخلص التدرجيي 
، باستثناء مجهورية كوريا ٥من املادة  ١ومجيع األطراف األخرى العاملة مبوجب الفقرة  دوالراً مليون  ٣٨٥

مع اللجنة التنفيذية حتول دون  فلوريةية اهليدروكلور الشعبية الدميقراطية، لديها اتفاقات خاصة مبركبات الكربون 
ومل تتلق مجهورية كوريا  فلورية.ية اهليدروكلور الكربون اج مركبات تقدمي متويل إضايف للتخلص التدرجيي من إنت

الشعبية الدميقراطية أي مساعدة من الصندوق املتعدد األطراف فيما خيص التخلص التدرجيي من أي من املواد 
الكربون للتخلص التدرجيي لقطاع إنتاج مركبات  يةهيالتوجاللجنة بالنظر يف املبادئ املستنفدة لألوزون. وتقوم 

 .فلوريةية اهليدروكلور 
، قال ممثل اللجنة إن مجيع األطراف فلوريةية اهليدروكلور وفيما يتصل باستهالك مركبات الكربون   -  ١٧

تلقت متويًال إلعداد خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات  ٥من املادة  ١املؤهلة العاملة مبوجب الفقرة 
توافق اللجنة التنفيذية على أي خطط جديدة يف اجتماعها السبعني كما مل  الكربون اهليدروكلورية فلورية. ومل

تُقدم إليها أي خطط جديدة يف اجتماعها احلادي والسبعني. وهناك سبع دول (بوتسوانا ومجهورية كوريا الشعبية 
إلعداد خططها.  ويالً مت مل تتلق الدميقراطية وليبيا وموريتانيا وجنوب السودان واجلمهورية العربية السورية وتونس)

لرتخيص املواد املستنفدة لألوزون؛ أما يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية فإن  نظاماً ومل تؤسس بوتسوانا 
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العقوبات اليت تفرضها األمم املتحدة على ذلك البلد تعيق التنفيذ؛ وتأثرت ليبيا واجلمهورية العربية السورية بفعل 
 ض إعداد الربنامج للتعطيل يف موريتانيا بسبب تدقيق إداري كان جيرى تنفيذه.وتعر  ؛االضطرابات املدنية

 إىل اآلثار املرتتبة على طلبات إدخال تغيريات على ممثل أمانة الصندوق املتعدد األطراف وانتقل  -  ١٨
 بيانات خط األساس حيث قال إنه لن يكون هناك أي تعديالت على املرحلة األوىل خلطة إدارة التخلص

بينما تسمح خطوط األساس الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت مت إقرارها يف حالة الكونغو،  التدرجيي من مركبات
دوالر على التوايل. وقد  ٣٣٢ ٠٠٠و ٢٨٠ ٠٠٠وموزمبيق مببلغ يصل إىل  بيساو - غينيابالنسبة لاجلديدة 

االمتثال التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة لكي تلقت هذه األطراف الثالثة املساعدة من برنامج املساعدة على 
 تتمكن من االستجابة ملقررات وتوصيات جلنة االمتثال ذات الصلة.

وفيما يتصل باجلهود املبذولة إلنشاء نظم للرتخيص، أشار إىل أن برنامج املساعدة على االمتثال   -  ١٩
مر مع بوتسوانا الستعراض مشروع اللوائح اخلاصة باملواد التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف حالة تواصل مست

للرتخيص وحتديد احلصص. وتتوقع الوحدة الوطنية لألوزون أن يتم إقرار  نظاماً املستنفدة لألوزون، مبا يشمل 
إنشاء نظم للرتخيص وحتديد على  حالياً النسبة جلنوب السودان فإنه يعكف . أما ب٢٠١٣ام بنهاية عام ظالن

 مركبات خلطة إدارة التخلص التدرجيي من جزء من األنشطة املنفذة يف إطار العملية التحضرييةاحلصص ك
عن األوزون  الً و مسؤ  موظفاً الكربون اهليدروكلورية فلورية. وقد أسست احلكومة وحدة وطنية لألوزون وعينت 

 يزية.شارك بفعالية يف أخر اجتماعات مسؤويل األوزون لدول أفريقيا الناطقة باإلنكل
ا اللجنة التنفيذية يف اجتماعها السبعني. اهلامة املقررات الصندوق بعد ذلك أوجز ممثل   -  ٢٠ اليت اختذ

مل تقدم  ٥من املادة  ١من األطراف العاملة مبوجب الفقرة  طرفاً  ٢٦، الحظت اللجنة أن ٧٠/٣ففي مقررها 
اليت كان من  لكربون اهليدروكلورية فلوريةطلبات القسط اخلاص خبطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات ا

ا ق ا. ويف مقررهااملفرتض تقدميها يف االجتماع السبعني أو أ أشارت اللجنة إىل  ،٧٠/٤ امت بسحب طلبا
ا احلكومات يف الشروط املتفق  وجود بعض االحنرافات عن مستويات استهالك بروميد امليثيل اليت التزمت 

ن بروميد امليثيل، والحظت أن األرجنتني واملغرب التزمتا بالتخلص التدرجيي من عليها للتخلص التدرجيي م
تأهيلهما املتبقي يف القطاع دون مساعدة من الصندوق؛ كما قامت اللجنة بتعديل اجلدول الزمين للتخلص 

اية عام  يد امليثيل ؛ والحظت مع التقدير أن كينيا أبلغت عن استهالك صفري لربوم٢٠١٤التدرجيي ملصر إىل 
 .٢٠١٢يف عام 

من الوكاالت املنفذة أن ال تصدر أي التزامات جديدة  ،٧٠/٧وطلبت اللجنة التنفيذية يف مقررها   -  ٢١
واهلالونات ورابع كلوريد الكربون اليت مت إقرارها  بالنسبة ألنشطة الكربون اهليدروكلورية فلورية ٢٠١٣بنهاية عام 

طلبت اللجنة تقارير حتقق ملشاريع خطة إدارة التخلص التدرجيي من  ،٧٠/١٥ مقررها. ويف ٢٠٠٩قبل عام 
، وافقت اللجنة على ٧٠/٢١لتكون مبثابة عينة. ويف مقررها  بلداً  ١٧يف  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

ا بشأن املبادئ التوجيهية إلعداد خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون  مواصلة مناقشا
هليدروكلورية فلورية، وبشأن الورقة اخلاصة بقطاع اخلدمات يف اجتماعها احلادي والسبعني. وطلبت كذلك من ا

اليت مت تكبدها يف إطار املرحلة  والتشغيللرأس املال  الوكاالت املنفذة تقدمي معلومات عن التكلفة اإلضافية
يدروكلورية فلورية، وقررت أن تسمح بتقدمي األوىل من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهل

 إىل املبادئ التوجيهية القائمة. استناداً خطط املرحلة الثانية 
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األطراف أن تستمر يف  تعددامل، طلبت اللجنة التنفيذية من أمانة الصندوق ٧٠/٢٢ ويف مقررها  -  ٢٢
لص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون من مشاريع إيضاحية للتخ بادئ التوجيهية املؤقتة ملا تبقىاستخدام امل

، قررت اللجنة يف وأخرياً غري املرغوب فيها الذي يفرتض تقدميه يف موعد أقصاه االجتماع الثاين والسبعني. 
على سبيل التجربة وأن تستعرض هذا الرتتيب  ٢٠١٤الدعوة لعقد اجتماعني للجنة يف عام  ،٧٠/٢٣ مقررها

بح اجتماعني يف السنة مع ليص الجتماعاتل. وقد عدلت اجلدول الزمين ٢٠١٤يف االجتماع األخري لعام 
لألمانة طلب تقارير حالة إضافية. والحظت  التقريرين السنويني املرحلي واملايل، وأذنتتقدمي اإلبقاء على جدول 

 وقضايا االمتثال.بني الدورتني لتناول القضايا السياساتية  اجتماعاً أن تعقد  أنه ميكن للجنة، عند الضرورة،
  بالتقرير. علماً أحاطت اللجنة   -  ٢٣

متابعة المقررات السابقة الصادرة عن األطراف وتوصيات لجنة التنفيذ بشأن القضايا المتصلة بعدم   - خامساً 
  االمتثال

  )٥٠/١٠إسرائيل (التوصية  :االلتزامات باإلبالغ عن البيانات  -ألف
كمسألة إسرائيل أن تقدم   إىل، طلبت ٥٠/١٠خالل توصيتها رقم قال ممثل األمانة إن اللجنة، من   -  ٢٤

، املعلومات املتأخرة املطلوبة عن استخدامات عوامل التصنيع ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ١٥ويف موعد أقصاه  عاجلة
وقد قامت إسرائيل بتقدمي البيانات  .١٠/١٤وفق ما هو مطلوب مبقتضى املقرر  ٢٠١١و ٢٠١٠لعامي 

 املطلوبة.
ة املتعلقة بعوامل رائيل قدمت مجيع البيانات املستحقاللجنة مع التقدير أن إس الحظتُ وبناء عليه   -  ٢٥

عن تقدمي  فضالً ، ٥٠/١٠والتوصية  ٢١/٣و ١٠/١٤للمقررين  امتثاالً ، ٢٠١١و ٢٠١٠التصنيع لعامي 
 .٢٠١٢البيانات اخلاصة بعوامل التصنيع لعام 

  )٥٠/١والتوصية  ٢٠/١٦ور (المقرر متثال: اإلكوادخطط العمل الحالية للعودة إلى اال  -باء
ا  كوادوراإل ، طلبت إىل ٥٠/١قال ممثل األمانة إن اللجنة، يف توصيتها رقم   -  ٢٦ أن تبلغ األمانة ببيانا

لكي يتسىن  ،٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ١٥من الربوتوكول يف موعد أقصاه  ٧من املادة  ٣وفقًا للفقرة  ٢٠١٢لعام 
، ٢٠/١٦م يف اجتماعها احلادي واخلمسني حالة امتثال هذا الطرف اللتزاماته الواردة يف املقرر للجنة أن تقيِّ 

طناً حمسوبة  ٥٢,٨على وجه التحديد خبفض استهالكها لربوميد امليثيل ملا ال يزيد عن  كوادوراإل حيث التزمت 
 لوبة.البيانات املط كوادوراإل وقد قدمت  .٢٠١٢بدالة استنفاد األوزون يف عام 

ا عن  كوادوراإل وبناء عليه، اتفقت اللجنة على أن حتيط علمًا مع التقدير بأن   -  ٢٧ قد أبلغت بيانا
، وهي البيانات اليت بّينت أن الطرف يف حالة امتثال اللتزامه ٢٠١٢استهالك املواد املستنفدة لألوزون لعام 

طنًا من املادة  ٥٢,٨امليثيل مبا ال يزيد على لتحديد استهالكه من مادة بروميد  ٢٠/١٦املسّجل يف املقرر 
 .حمسوبة بدالة استنفاد األوزون يف تلك السنة

  ٥١/١التوصية 
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  توصيات ومقررات أخرى بشأن االمتثال  - جيم
 )٥٠/٨أذربيجان (التوصية   -  ١

موح به األمانة إن املشكلة فيما يتصل بأذربيجان تتعلق باستهالك زائد عن احلد املس ةممثل تقال  -  ٢٨
، وهو أمر ٢٠١١أطنان حمسوبة بدالة استنفاد األوزون يف عام  ٣,٩٣ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية قدره 

يف عزاه الطرف يف املقام األول إىل النمو االقتصادي السريع الذي يشهده البلد. وأشارت إىل أن اللجنة، 
عودة الطرف الفورية لالمتثال، ودعت الطرف  ، طلبت من أذربيجان تقدمي خطة عمل تضمن٥٠/٨ توصيتها

إىل إيفاد ممثل عنه إىل االجتماع احلايل ملناقشة املسألة، كما وضعت مشروع مقرر إلحالته إىل اجتماع األطراف 
 ٧للنظر فيه إذا مل تُقدم خطة العمل. واستجابة لذلك، قدم الطرف بياناته اخلاصة باملادة  امس والعشريناخل

ليت تظهر أن الطرف يف حالة امتثال، كما قدم خطة عمل يف إطار مشروع مرفق البيئة العاملية، ، ا٢٠١٢لعام 
من  عدداً حيث تضطلع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية بدور الوكالة املنفذة. وتضمنت عناصر اخلطة 

د واإلبالغ؛ ومساعدة ، مثل اعتماد تشريع معزز؛ ونظام جديد للرص٢٠١٤األنشطة يُزمع تنفيذها يف عام 
سلطات اجلمارك؛ ومشروع إلصدار الشهادات والتدريب لتقنيي اخلدمات؛ ومبادئ توجيهية بشأن أفضل 
املمارسات وتقدمي التدريب لقطاعي التربيد والتكييف؛ وتعزيز عملييت االستعادة وإعادة التدوير. وتضمنت اخلطة 

واملساعدة ذات الصلة، املزمع  (HCFC-141b)و(HCFC-22)  اليت تشمل املركبني حتويل عمليات التصنيع أيضاً 
اية عام   .٢٠١٥اكتماهلا حبلول 

وأكد ممثل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية أنه يف حني مت التخطيط ملشروع الستهالل   -  ٢٩
 مرفق البيئة الدولية التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف أذربيجان توطئة لتقدميه إىل

، مما أدى إىل تأجيل تقدمي املشروع إىل عام متاماً ، فإن تعبئة التمويل املشرتك مل تكتمل ٢٠١٣خالل عام 
٢٠١٤. 
على سؤال بشأن نظام إصدار الرتاخيص يف بلده، إن حتديد احلصص مت  رداً وقال ممثل أذربيجان،   -  ٣٠

اخيص تصدرها وزارة البيئة واملوارد الطبيعية. وأثار أعضاء اللجنة  إىل خط األساس للبلد، إذ أن الرت  استناداً 
 ؛من الربوتوكول ٤للمادة  وفقاً كذلك بعض التساؤالت أو الشواغل بشأن إصدار تراخيص االسترياد والتصدير 

شريعات ؛ وعن ماهية اخلطط الرامية إىل تعزيز التإلزامياً وعما إذا كان اإلبالغ من جانب املوردين واملصدرين 
ذات الصلة مبراقبة املواد املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وفيما يتعلق 
باملشروع املقرتح للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، قال ممثل أذربيجان إن االلتزامات 

يف وقت قريب، مما يتيح تقدمي املشروع ملرفق البيئة العاملية. وأضاف  املتصلة بالتمويل املشرتك سوف تتم تلبيتها
أن التأخري الذي تعرض له املشروع من غري املتوقع أن يؤثر يف خطة العمل اليت مت تقدميها استجابة للتوصية 

 .٢٠١٣، كما أن التقديرات األولية تشري إىل أن الطرف يف حالة امتثال بالنسبة لعام  ٥٠/٨
 ما يلي: بناء عليه وافقت اللجنة علىو   -  ٣١

حمسوبة بدالة استنفاد األوزون  طناً  ٧,٦٣أن أذربيجان قد أبلغت عن استهالك  إذ تالحظ مع القلق
من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم (مركبات الكربون الكلورية فلورية) يف 

 ٣,٧وارد يف الربوتوكول القاضي بأن ال يتجاوز استهالك هذه املواد عن ، أي مبا يزيد عن الشرط ال٢٠١١
  ،أطنان حمسوبة بدالة استنفاد األوزون يف تلك السنة
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التفسري الذي قدمته أذربيجان بشأن استهالكها الزائد املبلغ عنه من مركبات الكربون  وإذ تالحظ
  ،٢٠١١اهليدروكلورية فلورية يف عام 

أذربيجان قدمت خطة عمل للعودة إىل االمتثال لتدابري الرقابة املنصوص عليها  أن وإذ تالحظ أيضاً 
  يف الربوتوكول على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،

اعتزام الطرف تنفيذ تدابري تنظيمية وإدارية وتقنية لضمان االمتثال لتدابري  وإذ تالحظ مع التقدير
  بون اهليدروكلورية فلورية، الواردة يف الربوتوكول،الرقابة اخلاصة باستهالك مركبات الكر 

ا يف حالة  ٢٠١٢ؤكد أن تقدمي أذربيجان لبيانات املواد املستنفدة لألوزون لعام ت  (أ) أظهر أ
ا املتعلقة باستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب تدابري الرقابة اليت يفرضها  امتثال اللتزاما

 الربوتوكول؛
 رصد عن كثب التقدم الذي حيرزه الطرف فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته مبوجب الربوتوكول؛ت  ب)(

من  ألفراف مشروع املقرر الوارد يف الفرع والعشرين لألط اخلامسيل إىل نظر االجتماع حت  (ج)
  املرفق األول هلذا التقرير.

  ٥١/٢التوصية 
 )٥٠/١١(التوصية  كازاخستان  -  ٢

تتعلق باستهالك زايد عن احلد املسموح به ملركبات الكربون  خستاناكاز ألمانة إن قضية  قال ممثل ا  -  ٣٢
أطنان حمسوبة بدالة  ٦,٠أطنان حمسوبة بدالة استنفاد األوزون) وبروميد امليثيل ( ٨٠,٨٥اهليدروكلورية فلورية (

 قدم تفسرياً يفيها أن  هاليت طُلب من ٥٠/١١طرف للتوصية . ومل يستجب ال٢٠١١استنفاد األوزون) يف عام 
الزائد وتفاصيل بشأن نظام اإلدارة القائم الذي أخفق يف منع االستهالك الزائد إىل جانب خطة  الستهالكه

عن ذلك كان الطرف قد أفاد األمانة بأنه لن يقوم بإيفاد ممثل  وفضالً عمل لضمان العودة الفورية إىل االمتثال. 
 .٥٠/١١املسألة، كما طلبت التوصية  إىل اجتماع اللجنة احلايل ملناقشة

ميوله مرفق  كازاخستانوقال ممثل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، الوكالة املنفذة ملشروع يف    -  ٣٣
التمويل املشرتك  توليد تنتظرالبيئة العاملية، إن املوافقة على املشروع، كما هو احلال بالنسبة للوضع يف أذربيجان، 

. إال أن ما يزيد املسألة تعقيدا هو أن الطرف ما زال ٢٠١٤يتوقع أن يبدأ املشروع يف عام  الضروري، حيث
 يتعني عليه التصديق على تعديل بيجني.

ا بشأن  كازاخستانعلى أحد التساؤالت، قال ممثل األمانة إن   ورداً   -  ٣٤ مل تقم بعد بتقدمي بيانا
. وقال ممثل آخر لألمانة إنه رغم كل ٢٠١٢وبروميد امليثيل لعام  استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

 .رداً يف هذه املسألة، إال أن األمانة مل تتلق  كازاخستاناجلهود املبذولة من خالل خمتلف القنوات لفتح حوار مع  
من املادة  ١مبوجب الفقرة  ةهي الطرف الوحيد، من بني األطراف غري العامل كازاخستانوبعد أن أشار إىل أن  

باملواد املستنفدة  جتارإلا، الذي مل يقم بعد بالتصديق على تعديل بيجني، أضاف أن األطراف املنخرطة يف ٥
ختاطر بأن تصبح يف حالة عدم امتثال. ورمبا تتاح فرصة للتحاور مع ممثل للطرف خالل  كازاخستانلألوزون مع  

  االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف.
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، وافقت ٥٠/١١كما طلبت التوصية   كازاخستانه، ويف غياب أي خطة عمل مقدمة من  وبناء علي  -  ٣٥
والعشرين لألطراف  اللجنة على إحالة مشروع القرار املعتمد يف االجتماع اخلمسني للجنة إىل االجتماع اخلامس

 لكي ينظر فيه.
  )٤٨/٨والتوصية  ١٥/١٩و ١٣/١٥طلبات تغيير بيانات خط األساس (المقرران   -سادساً 

  استعراض المعلومات بشأن طلبات تغيير في بيانات خط األساس  -ألف 
األمانة إن اللجنة سوف تنظر يف الطلبات اليت قدمتها ثالثة أطراف عاملة مبوجب الفقرة  ةممثلقالت   -  ٣٦
ا احلالية بشأن استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لعام  ٥من املادة  ١ واحد أو أكثر، مبا لتنقيح بيانا

وقد استُنسخت  .بيساو وموزامبيق - واألطراف هي: الكونغو وغينيا  :٢٠٠٩يف ذلك سنة خط األساس 
،  UNEP/OzL.Pro/ImpCom/51/INF/R.3الوثيقةالرسائل املتعلقة بتلك الطلبات اليت تلقتها األمانة يف إضافات 

 .وفقاً للضرورة، لتيسري نظر اللجنة يف هذه القضية
ا خلط األساس  وأضافت  -  ٣٧ قائلة إن مجيع األطراف املقدمة للطلبات قيد النظر استندت يف تنقيح بيانا

إىل استقصاءات أجريت باالرتباط مع إعداد تقاريرها عن خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون 
للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ وحظيت مجيع هذه اخلطط مبوافقة اللجنة التنفيذية  .اهليدروكلورية فلورية

ا السابقة، على أساس أنه سيتم تعديل التمويل لتنفيذ هذه اخلطط وفقًا ألي  بروتوكول مونرتيال يف اجتماعا
 .تغيريات يف بيانات خط األساس ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت وافقت عليها جلنة التنفيذ

، عدلت األمانة أرقام استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية جلميع ووفقًا للممارسة املعتادة  -  ٣٨
، وهو أحد العامني اللذين استخدما يف حتديد بيانات خط األساس ٢٠٠٩السنوات املطلوبة باستثناء عام 

ويف ردها  .٥ من املادة ١إلنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
ا املرجعية لتلك السنوات، أخطرت األمانة األطراف أن استعراض  على مجيع األطراف اليت طلبت تنقيح بيانا

على أن تُقدم طلبات تنقيح  ١٣/١٥وينص املقرر  .١٥/١٩و ١٣/١٥الطلبات سوف يسرتشد باملقررين 
منهجية تقدمي تلك الطلبات  ١٥/١٩قرر بيانات خط األساس إىل جلنة التنفيذ للنظر فيها، بينما حيدد امل

  :ويشرتط أن تتضمن املعلومات املطلوبة ما يلي
حتديد بيانات سنة أو سنوات خط األساس اليت تعترب غري صحيحة، واقرتاح أرقام جديدة   (أ)

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

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

  ؛املستخدمة يف مجع البيانات ذات الصلة والتحقق من دقة التغيريات املقرتحة
الوثائق الداعمة إلجراءات مجع البيانات والتحقق من دقتها واالستنتاجات املستخلصة من   (د)

  :تطبيق تلك اإلجراءات اليت ميكن أن تشمل
ووثائق  )ُنسخ من الفواتري (مبا يف ذلك فواتري إنتاج املواد املستنفدة لألوزون  ‘١’

أو (ائه التجاريني الشحن واجلمارك، إما من الطرف املقدم للطلب أو من شرك
  جمموع تلك الوثائق مع نسخ تتاح عند الطلب)؛
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  ُنسخ من االستقصاءات وتقارير االستقصاءات؛  ‘٢’
معلومات عن الناتج احمللي اإلمجايل للطرف املقدم للطلب، واجتاهات استهالك   ‘٣’

 وإنتاج املواد املستنفدة لألوزون، وأنشطة األعمال التجارية يف القطاعات املعنية
  .اليت تستخدم فيها املواد املستنفدة لألوزون

اليت نظرت  ٢٠٠٩بيانات خط األساس لعام  تنقيحبأدناه موجز لطلبات األطراف  ويرد يف اجلدول  -  ٣٩
  .لذي كانت عليه يف بداية االجتماعفيها اللجنة يف هذا االجتماع، على النحو ا

  ٢٠٠٩بات الكربون الهيدروكلورية فلورية لعام طلبات األطراف الخاصة بتنقيح بيانات خط األساس لمركّ 
من  ١الطرف (مجيع األطراف عاملة مبوجب الفقرة 

، حيث بيانات خط األساس الستهالك ٥املادة 
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية هي متوسط 

 )٢٠١٠و ٢٠٠٩االستهالك لعامي 

 املادة
  البيانات احلالية
(باألطنان املرتية)

ديدة البيانات اجل
  املقرتحة

 (باألطنان املرتية)

  ٢٠٠٩ ٢٠٠٩ 

 ١٧٦ ١٢٨,٥ HCFC-22 الكونغو

 ٥٠ صفر HCFC-22 بيساو -غينيا 

 (أ)١٤٣,٦ ٧٨,٦ HCFC-22 موزامبيق

، مث أعيد إثباته يف آخر إفادة طناً مرتياً  ١٥٧,٧٥إىل  الحقاً الرقم األصلي املقرتح، والذي مت تعديله   ) أ(
  قدمها الطرف.

دي النظر جمددًا يف طلبات األطراف اليت مل تفلح مرارًا يف تقدمي املعلومات املطلوبة، اعتمدت ولتفا  -  ٤٠
ا خلط  تطلبفيها األطراف اليت  بلغتُ اليت  ،٤٨/٨اللجنة يف اجتماعها الثامن واألربعني التوصية  تنقيح بيانا

، رغم الطلبات املتكررة من ١٥/١٩ر األساس، ولكنها مل تتمكن من تقدمي املعلومات املطلوبة مبقتضى املقر 
اللجنة لتقدمي املعلومات، بأنه يف حال عدم تقدمي هذه املعلومات إىل اللجنة بعد طلبني من هذا القبيل، فإن 
اللجنة ستعترب أن الطلبات اليت قدمتها األطراف لتنقيح بيانات خط األساس املتعلقة مبرّكبات الكربون 

ا. وال تقع ضمن هذه الفئة أي من األطراف اهليدروكلورية فلورية قد انق ضت، ولن تتخذ أي إجراء إضايف بشأ
  املقدمة للطلبات اليت ينظر فيها االجتماع احلايل للجنة.

  )٥٠/٤الكونغو (التوصية   -  ١
تغيري بيانات خط  ٢٠١١أوضحت ممثلة األمانة أن الكونغو كانت قد طلبت يف البداية يف عام   -  ٤١

أطنان حمسوبة بدالة استنفاد  ٩,٦٨أطنان حمسوبة بدالة استنفاد األوزون إىل  ٧,٠١من  ٢٠٠٩األساس لعام 
، جرى تبادل العديد من الرسائل مع ٤٩/٥و ٤٨/٦و ٤٧/١٠و ٤٦/٣األوزون. واستجابًة لتوصيات اللجنة 

ىل أخطاء يف نسخ الطرف بشأن هذه املسألة. وُعزيت املعلومات غري الدقيقة الواردة يف إفادة البلد األصلية إ
البيانات من تقارير االستطالع املتعلقة خبطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. 

إىل الطرف أن  ٤٩/٥وقد أشار الطرف أيضاً إىل معدالت تسرب عالية جداً، ولذلك طلبت اللجنة يف التوصية 
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عدالت التسرب تلك ملختلف أنواع املعدات املدرجة يف تقريره عن يقدم معلومات تفصيلية تبني كيفية توصله مل
  خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.

وردت الكونغو مبينًة أن تلك املعدالت العالية ناجتة عن ظروف الطقس، أي درجات احلرارة املرتفعة   -  ٤٢
أغلب األحيان إىل تآكل األنابيب وأجزاء من املعدات. ومن العوامل  املصحوبة برطوبة عالية، مما يؤدي يف

اإلضافية املسامهة أيضًا عمر املعدات وعدم استقرار اإلمداد الكهربائي يف الكونغو. وخلصت اللجنة إىل أن 
طُلب املعلومات املقدمة غري كافية للموافقة على طلبات الطرف لتعديل بيانات خط األساس لديه. وبناء عليه 

من سجالت  نسخاً ، ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ١٥أن يقدم يف موعد أقصاه  ،٥٠/٤من الطرف يف التوصية 
اخلدمات املقدمة تربر على النحو املالئم معدالت التسرب الواردة يف تقرير خطة إدارة التخلص التدرجيي من 

  ها احلادي واخلمسني.ماعمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، لكي تنظر فيها اللجنة يف اجت
وقد استجابت الكونغو إىل تلك التوصية باإلسهاب يف شرح األسباب اليت قدمتها من قبل بشأن   -  ٤٣

من استمارات االستقصاءات اليت مت ملؤها واليت تتضمن بيانات  عدداً معدالت التسرب العالية، وقدمت 
كبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وأوضح أساسية ُمجعت خالل إعداد خطة إدارة التخلص التدرجيي من مر 

، الذي شهد بداية االستكشافات النفطية الكبرية، أصبح اجلو يف البلد، وخاصة ١٩٨٠الطرف أنه، منذ عام 
ن احلرائق يف األبراج النفطية. وقد تسبب هذه بغاز كربيتيد اهليدروجني املنبعث م مشبعاً يف املدن الساحلية، 
، هناك سيئةالوحة األجواء البحرية، يف تآكل نظم التربيد. وباإلضافة إىل هذه الظروف الغاز، إىل جانب مل

واالفتقار إىل املعدات  ية، هي العمر املتقدم ملعدات التربيدب العالوامل أخرى سامهت يف معدالت التسر ع
  ور السريع ملرافق التربيد.إضافية للتده أسباباً املالئمة. ومثلت رداءة نظم الكهرباء ومعدالت الرطوبة العالية 

وفيما يتصل باملعلومات الواردة يف استمارات االستقصاءات، أوضحت الكونغو أنه مل تؤخذ يف   -  ٤٤
احلسبان سوى عينة واحدة من معدات التربيد. ومن مث مت استقاء البيانات السنوية لكل نوع من أنواع املعدات 

عادة الشحن، وذلك عن طريق ضرب بيانات كل نوع من أنواع بشأن السعة ومعدالت التسرب وتواتر عمليات إ
كربون اهليدروكلورية الاملعدات يف عدد الوحدات املدرجة يف خطة الطرف إلدارة التخلص التدرجيي من مركبات 

  .فلورية
ثل وأشار ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل أن الكونغو بلد عاىن من ويالت احلرب وبالتايل فهو مي  -  ٤٥

حالة خاصة. وقد قام املمثل بزيارة الطرف عدة مرات لتقييم احلالة على األرض، والحظ أن معدات التربيد 
ميكن أن جيري تصليحها ما يصل إىل سبع مرات، وأن كل عملية تصليح تنطوي على تفريغ مجيع الغاز املوجود 

 يعكس الذا األسلوب املتبع يف العمل، الذي وه داخل الوحدة واستبداله بغاز جديد بعد انتهاء عملية التصليح.
  مت تقدميها. اليتأفضل املمارسات الدولية، يعين أن أرقام الكونغو قد تكون يف الواقع أعلى بكثري من تلك 

وأعرب أحد األعضاء عن قلقه بسبب املعلومات اليت قدمتها الكونغو، بيد أنه اتفق مع بقية   -  ٤٦
  قة على طلب الطرف.األعضاء على أنه ينبغي املواف

 )٥٠/٥(التوصية  بيساو - غينيا  -  ٢
ا اخلاصة تطلب من مجلة تنقيحات أخرى، تنقي بيساو - غينياإن  ،الحظت ممثلة األمانة  -  ٤٧ ح بيانا

طن حمسوبة بدالة استنفاد  ٢,٧٥إىل  من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من صفر ٢٠٠٩عام  باستهالك
املمثلة إىل أن هذه املسألة قد نوقشت خالل أربعة اجتماعات سابقة للجنة اليت أصدرت األوزون. وأشارت 

، طُلب إىل الطرف أن يوضح التناقضات ٥٠/٥. ويف التوصية ٥٠/٥و ٤٩/٧و ٤٨/٧و ٤٧/١٢التوصيات 
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ير خطة الطرف وتلك الواردة يف تقر  مؤخراً املوجودة بني البيانات الواردة يف تقرير االستقصاءات الذي مت تقدميه 
إلدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص عدد وحدات 
، املعدات يف كل منطقة، وكميات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املشحونة يف قطاع تكييف اهلواء احمللي

ا.   ومعدالت التسرب ذات الصلة 
 ١٥أن املعلومات املقدمة يف  بيساو -  غينيا، أوضحت ٢٠١٣أيلول/سبتمرب ٤لة بتاريخ ويف رسا  -  ٤٨

ا استندت إىل استقصاء غري مكتمل. ولذا طلبت من األمانة  ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  جانبها الصواب أل
ير خطته إلدارة يف تقر  عدم االلتفات إىل تلك اإلفادة واعتبار أن املعلومات الصحيحة هي فقط تلك الواردة

بأن هناك مشكلة يف  أيضاً التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وقد أقرت غينيا بيساو 
 ،طريقة إثبات اخلانات العشرية يف ذلك التقرير فيما يتصل مبعدالت شحن غاز التربيد يف معدات التربيد احمللية

 لكل وحدة معدات. HCFC-22غرام من مركب  ٩٠٠إمسية تبلغ  أنه يف املتوسط مت استخدام قيمة توالحظ
عن ذلك، عزى الطرف التناقضات املالحظة يف كميات الشحن ومعدالت التسرب يف نفس النوع من  فضالً 

  املعدات، مثل ماكينات الثلج، إىل تباين السعة اخلاصة بكل واحدة من هذه املعدات.
حيتوي على األنشطة  جدوالً  بيساو - غينياوباإلضافة إىل التوضيحات املذكورة أعاله، قدمت   -  ٤٩

ا يف إطار ثالثة مشاريع مدرجة يف خطتها إلدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهلي دروكلورية املضطلع 
وتنقسم تلك األنشطة إىل قسمني  وتدريب موظفي اجلمارك والرصد والتقييم). ،التربيد يأخصائفلورية. (تدريب 

اية عام  وتلك ٢٠١٢مها تلك اليت اكتمل تنفيذها بنهاية عام    .٢٠١٣املزمع تنفيذها حبلول 
جيوز أن تكون قد تضررت بفعل  بيساو -  غينياوقال ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة إن جهود   -  ٥٠

ا بلد ناطق بالربتغال ية يف حني أن ختاطبها مع برنامج األمم املتحدة للبيئة يتم مشاكل التخاطب، بالنظر إىل أ
عرب اإلنكليزية أو الفرنسية. وأشار إىل أن االستقصاء الذي أجراه البلد يتضمن تفصيالت يف غاية الدقة، إذ أنه 
يقدم معلومات على أساس كل مدينة على حدة. ومع ذلك، لوحظ وجود بعض التناقضات يف املعلومات 

  يث مت استخدام نفس األرقام حىت عندما يتعلق األمر مبعدات ذات سعة أعلى أو أدىن.املقدمة، ح
وأن  بيساو -  غينياعلى  تقتصر الوأشار أحد أعضاء اللجنة إىل أن مشكلة البيانات املغلوطة   -  ٥١

يعين أن  مما ،سوى رأس جبل اجلليد تكون المت اكتشافها يف تقدمي معلومات البلدان األفريقية قد  اليتاملشاكل 
 البلدان اليت هي حباجة إىل تربير أرقامها اجلديدة والقدمية ينبغي أن تتلقى املساعدة. 

 )٥٠/٦(التوصية  مبيقاموز   -  ٣
، من بني عدة تنقيحات أخرى، تنقيح بيانات استهالكها تطلب مبيقاموز الحظت ممثلة األمانة أن   -  ٥٢

أطنان حمسوبة بدالة استنفاد األوزون إىل  ٤,٣٢، من ٢٠٠٩سنة من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ل
أطنان حمسوبة بدالة استنفاد األوزون. وأشارت املمثلة إىل أن اللجنة ناقشت هذه املسألة يف اجتماعها  ٧,٩٠

، طلبت اللجنة إىل الطرف أن يقدم املزيد من املعلومات لدعم ٤٨/٩الثامن واألربعني، وأنه مبقتضى التوصية 
طلبه. وقد أوضح الطرف أن األرقام السابقة غري صحيحة بسبب استخدام منهجية غري مالئمة أثناء إجراء 
االستقصاء الوطين، وأن األرقام املقرتحة اليت استندت إىل دراسة استقصائية جديدة موهلا الصندوق املتعدد 

وقد قام الطرف يف ك الفعلي للطرف. األطراف وأجراها أحد املستشارين الوطنيني تبني على حنو أدق االستهال
طنًا مرتيًا نتيجة خطأ يف التسجيل.  ١٥٧,٧٥إىل  ١٤٣,٦تقدمياته السابقة بتعديل رقمه املقرتح اجلديد من 

وقدم الطرف أيضًا معلومات عن املنهجية املستخدمة أثناء إجراء االستقصاء األحدث، إضافًة إىل وثائق داعمة 
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رة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، لكنه أبلغ عن مأخوذة من خطة الطرف إلدا
بيانات مجركية أخرى بني البيانات املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون املستقاة من  صنيفمواجهته صعوبات يف ت
  تتعلق باملواد الكيميائية.

لومات، مبا يف ذلك تفسري للتناقض الواضح وطلبت األمانة إىل الطرف حينئذ تقدمي املزيد من املع  -  ٥٣
) والرقم مرتياً  طناً  ١٥٧,٧٥( ٢٠٠٩بني رقم استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اجلديد املقرتح لعام 

)، مرتياً  طناً  ٧٨,١٨املشار إليه يف خطة الطرف للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية (
وثائق تبني كيف مت دمج بيانات اجلرد اإلقليمي للتوصل إىل رقم استهالك مركبات الكربون  إضافًة إىل

، ٥٠/٦ويف غياب أي رد من الطرف، اعتمدت اللجنة التوصية  .٢٠٠٩اهليدروكلورية فلورية اجلديد املقرتح لعام 
تقدمي وثائق تبني كيف  أيضاً اليت طلبت فيها من موزامبيق تفسري التضارب الذي مت اكتشافه. وطلب إىل الطرف 

رقم مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املقرتح اجلديد لعام مت دمج معلومات اجلرد اإلقليمية للتوصل إىل 
٢٠٠٩.  
أن الرقم الصحيح الستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لعام  مبيق الحقاً اموز وأوضحت   -  ٥٤

)؛ وأن البيانات املقدمة يف تقرير خطة الطرف طنًا مرتياً  ١٤٣,٦البداية ( هو الرقم املبلغ عنه يف ٢٠٠٩
تستند مجيعها إىل  ٢٠٠٩- ٢٠٠٥للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بشأن الفرتة 

ا ال تشمل مجيع املستخدمني؛  للسنوات  HCFC-22عن أن أرقام استهالك املركب  فضالً تقديرات كما أ
اقتصادية  - بالتأسيس على بارامرتات اجتماعية ٢٠١٠اؤها من أرقام استقصاء عام ر مت استق ٢٠٠٩- ٢٠٠٥

من قبيل الناتج احمللي اإلمجايل وتطوير اهلياكل األساسية. وقدم الطرف نسخة مرتمجة من تقرير االستقصاء لعام 
  صاء.لبيانات املستخدمة يف االستقإىل جانب عينة من استمارة مجع ا ٢٠١٠
ما خيشون أن تفرض عليهم عقوبات،  كثرياً وأشار ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل أن املوردين    -  ٥٥

لتقدمي املعلومات املطلوبة، مما يؤدي إىل البيانات  متحمسني غري، وبالتايل فُهم مثالً عن طريق فرض الضرائب 
  املغلوطة.

، كما أعربوا عن رغبتهم مبيقاموز ء املعلومات اليت قدمتها وأعرب العديد من األعضاء عن قلقهم إزا  -  ٥٦
يف معرفة املنهجية املستخدمة الستخالص التقديرات واالستقراءات. وأبدوا رغبتهم يف رؤية وثائق أصلية. وقال 

ا وردت يف إفادات أحد األعضاء إن مشكلة التخوف من فرض الضرائب هي مشكلة ينبغي معاجلتها، ن ظرا أل
يتضح أن أرقام االستهالك الفعلي أعلى بكثري  ال لكيوينبغي أن تكون البيانات موثوقة أكثر،  خرى.أأطراف 

  مما أرتؤي من قبل.
على سؤال من أحد أعضاء اللجنة عن أسباب قول الطرف إنه ليس لديه بيانات مجركية  ورداً   -  ٥٧

ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة هذه العبارة مصنفة، أفاد ممثل األمانة أن ذلك األمر ميثل مشكلة عامة. وأيد 
غري أن منظمته  ة.يالكيميائما تستخدم نفس الرموز اجلمركية جملموعات املواد  كثرياً إىل أن البلدان األفريقية   مشرياً 

 حتتوي على أكرب قدر ممكن من التفاصيل. جاباتإيف تقدمي  مبيقاموز سوف تدعم 
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  التوصيات  -  ٤
وأقنعت اللجنة  ١٥/١٩األطراف التي قدمت معلومات وفقاً للمنهجية المحددة في المقرر توصية بشأن   (أ)

  بيساو - غينيابأن طلباتها جديرة باألخذ في االعتبار: الكونغو و 
 عليه وافقت اللجنة على ما يلي: وبناء  -  ٥٨

لبهما بتنقيح بيانات دعمًا لط بيساو -  غينياإىل املعلومات املقدمة من الكونغو و  إذ تشري مع التقدير
من املواد اخلاضعة للرقابة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم (مركبات الكربون  ٢٠٠٩استهالكهما املرجعية لسنة 

  ،)ريةو اهليدروكلورية فل
الذي حدد املنهجية اليت تستخدم يف استعراض طلبات تنقيح البيانات  ،١٥/١٩إىل املقرر  وإذ تشري

  املرجعية،
ات للوفاء باشرتاطات املعلوم عالهأإىل اجلهود اليت يبذهلا الطرفان املذكوران  مع التقديروإذ تشري 

ما املرجعية اجلديدة املقرتحة من خالل  ، وال١٥/١٩الواردة يف املقرر  سيما جهودمها للتحقق من دقة بيانا
مبساعدة الوكاالت املنفذة وبتمويل  اليت أجريت ةيفلور استبيانات وطنية الستخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية 
  من الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال،

إدراج األطراف يف مشروع املقرر الوارد يف الفرع ألف من املرفق األول بتقرير االجتماع اخلمسني 
ا املرجعية اخلاصة باستهال ،)١(،للجنة ا من أجل تنقيح بيانا ك مركبات الكربون اليت ستوافق على طلبا

  .ذا التقرير األول اهليدروكلورية فلورية، وإلدراج مشروع املقرر على النحو املنّقح يف الفرع باء من املرفق
  ٥١/٣التوصية 

توصية بشأن األطراف التي كانت موضوع توصيات سابقة وقدمت معلومات غير كافية وفقًا للمنهجية   (ب)
  بيقماموز : ١٥/١٩الواردة في المقرر 

  :يلي ماوبناء عليه وافقت اللجنة على   -  ٥٩
الذي حدِّد املنهجية املستخدمة الستعراض طلبات تنقيح بيانات خط  ،١٥/١٩إىل املقرر  إذ تشري

  األساس،
اليت طُِلب مبقتضاها إىل موزامبيق توضيح بعض املعلومات اليت  ٥٠/٦إىل التوصية  وإذ تشري أيضاً 

فيما خيص  ٢٠٠٩الوثائق دعماً لطلبها تنقيح بيانات استهالكها لسنة خط األساس قدمتها وأن تقدم املزيد من 
  اجملموعة األوىل من املرفق جيم، املواد اخلاضعة للرقابة (مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية)،

 ٢٠١٣التوضيحات والوثائق اإلضافية املقّدمة من موزامبيق يف الفرتة من نيسان/أبريل  وإذ تالحظ
  ،٢٠١٣إىل أيلول/سبتمرب 

مع ذلك أن اللجنة اعتربت أن تلك الوثائق ال تكفي للسماح هلا باملوافقة على التغيريات  وإذ تالحظ
  اليت طلبها الطرف،

                                                            

)١( UNEP/OzL.Pro/ImpCom/50/4.  
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 طناً  ١٤٣,٦إىل الرقم  حسابياً تطلب إىل موزامبيق أن تقدم بيانات تشرح كيفية التوصل   (أ)
وأن ترفق  ٢٠١٠إىل بيانات استقصاء عام  استناداً ، ٢٠٠٩فلورية لعام  من مركبات الكربون اهليدروكلورية مرتياً 

  املنهجية املستخدمة وأي وثائق مرتبطة بذلك لدعم هذه العملية احلسابية؛
حتّث موزامبيق على أن تعمل على حنو وثيق مع الوكاالت املنفذة، لكي تقدِّم لألمانة   (ب)

، لكي ٢٠١٤/مارس آذار ٣١بذ أن يتم ذلك يف موعد أقصاه املعلومات املطلوبة يف أقرب وقت ممكن، وحي
   تنظر فيها اللجنة يف اجتماعها الثاين واخلمسني.

  ٥١/٤التوصية 

  )٥٠/٧(التوصية  حد زمني لطلبات إدخال تغييرات على بيانات خط األساسإمكانية وضع   -باء 
ني للجنة أن اللجنة ميكنها أن تنظر األمانة إن أحد األعضاء اقرتح يف االجتماع اخلمس ةممثلقالت   -  ٦٠

اتفقت اللجنة  ٥٠/٧يف وضع حد زمين لتقدمي طلبات إدخال تغيريات على بيانات خط األساس. ويف توصيتها 
على إعداد مشروع مقرر يضع حداً زمنياً لتقدمي طلبات إدخال تغيريات على بيانات خط األساس على أن يُنظر 

جتماع احلادي واخلمسني للجنة، ليحال بعد ذلك إىل االجتماع اخلامس يف مشروع املقرر املذكور يف اال
والعشرين لألطراف. بيد أن أعضاء اللجنة مل يقوموا بتقدمي مشروع مقرر من هذا القبيل. والحظت ممثلة األمانة 

تنقيح  إىل أي حد زمين، بل إن األطراف ميكنها حالياً أن طلبات األطراف تنقيح بيانات خط األساس ال ختضع 
ا املقدمة مبوجب املادة  يف أي وقت، حىت بعد سنوات من تقدمي تلك البيانات ألول مرة؛ وهناك عوامل  ٧بيانا

مثل هذه الطلبات، مثل حتسن اإلملام بالبيانات، أو حتسن املنهجيات  متنوعة ميكنها أن تدفع األطراف إىل تقدمي
ميكن لألطراف أن  سياسية؛ وعندهاتغريات إقليمية أو  وجود أخطاء تستدعي التصحيح أو حدوث املتبعة، أو

ا ألول مرة. واحتج ممثل آخر لألمانة  إنه من  قائالً تطلب تنقيح بيانات خط األساس بعد سنني عديدة من إثبا
ائي بالنسبة لبيانات مطلوبة يف املستقبل. كما أن عدم السماح بإدخال هذه  غري املنطقي فرض موعد 

  دما متليها مقتضيات الدقة، قد يتعارض مع مصاحل الربوتوكول.، عنرياتيالتغ
وشكك أحد األعضاء يف التاريخ الذي تستند إليه هذه املسألة ورأى أنه، يف حني جيوز أن يكون   -  ٦١

إصدار مقرر يف هذه املسألة مفيدا يف املستقبل، فبالنظر إىل أن اللجنة ليس لديها نص حمدد حاليا للنظر فيه 
جيعل من الصعب التوصل إىل مقرر، وعليه فقد تقتضي احلكمة ترك املسألة كما هي حىت االجتماع  فإن هذا

  الثاين واخلمسني للجنة.
  واتفقت اللجنة على أن تعلق النظر يف البند إىل حني وجود مشروع مقرتح معروض أمامها.  -  ٦٢

  البيانات تقريرن النظر في قضايا عدم االمتثال المحتمل األخرى الناشئة ع  -  سابعاً 
من جدول األعمال، أن  ٣أبلغ ممثل األمانة اللجنة، وهو يشري إىل العرض الذي ُقدِّم يف إطار البند   -  ٦٣

 ٣و ٣وفقًا للشرط املنصوص عليه يف الفقرتني  ٢٠١٢طرفًا آخر أبلغ بعد ذلك عن بياناته السنوية عن عام 
، ومجهورية أفريقيا الوسطى، وأوزبكستاندن، وإريرتيا، وإسرائيل، األر من الربوتوكول. غري أن  ٧مكررًا من املادة 

، وجنوب السودان، وسويسرا، والغابون، وكازاخستان، ونيفسواجلمهورية العربية السورية، وسانت كيتس 
  .للشرطلذلك  يف حالة عدم امتثال ال تزال ، واليمنختنشتاينيولوالكويت، والتفيا، 
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  اللجنة على ما يلي: وبناء على ذلك، اتفقت  -  ٦٤
والعشرين لألطراف مشروع املقرر الوارد يف الفرع جيم من املرفق األول  اخلامسأن حتيل إىل االجتماع 

ا بشأن املواد املستنفدة  هلذا التقرير الذي يتضمن، يف ما يتضمنه، تسجيل عدد األطراف اليت أبلغت عن بيانا
ا باإلبالغ عن واإلعراب عن اإلشادة  ٢٠١٢لألوزون لعام  ا وإعداد قائمة باألطراف غري املمتثلة اللتزاما

  .البيانات مبوجب بروتوكول مونرتيال، لينظر فيه االجتماع
 ٥١/٥التوصية 

  )٥٠/١٢وتوكول مونتريال (التوصية باء من بر  ٤حالة إنشاء نظم للترخيص في إطار المادة   - ثامناً 
باء من الربوتوكول املتعلقة بنظم  ٤ثال األطراف للمادة عرضت ممثلة األمانة معلومات عن امت  -  ٦٥

م على إنشاء نظ ٥٠/١٢مبوجب توصيتها وانا وجنوب السودان قد حثت بوتس للجنةاوكانت  .الرتخيص
بشأن  ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ١٥باء من الربوتوكول، وتقدمي تقرير إىل األمانة حبلول  ٤للمادة  وفقاً ترخيص 

   يقم أي من البلدين بتقدمي التقرير املطلوب.إنشاء ذلك النظام. ومل
ما يف   -  ٦٦ وقالت ممثلة برنامج األمم املتحدة للبيئة إن منظمتها ظلت تتابع األمر مع البلدين ملساعد

ا األخرى مبوجب الربوتوكول. وسعت بوتسوانا املسائل املتصلة بتنظيم  املواد املستنفدة لألوزون والوفاء بالتزاما
ا احلالية اخلاصة باملواد املستنفدة لألوزون، بيد أن النائب العام لديها نصحها بصياغة إىل تعدي ل تشريعا

، فإن نظامه التشريعي ال يزال يف مراحله جديداً  بلداً أما جنوب السودان، بوصفه  .متاماً تشريعات جديدة 
نشاء نظام للرتخيص، بيد أنه لن يكتمل األوىل، وما زال البلد يتلقى الدعم من اجملتمع الدويل. والعمل جار إل

  يف املستقبل القريب.
  وبناء على ذلك، اتفقت اللجنة على ما يلي:  -  ٦٧

أن حتيل إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف مشروع املقرر الوارد يف الفرع دال من   (أ)
م جنوب السودان إنشاء نظبوتسوانا و املرفق األول هلذا التقرير الذي يطلب، من مجلة أشياء أخرى، من 

م، ت بشأن حالة تلك النظ، معلوما٢٠١٤آذار/مارس  ٣١ترخيص، وأن تقدم إىل األمانة يف موعد أقصاه 
  ؛٢٠١٤لتنظر فيه اللجنة واجتماع األطراف يف عام 

 أن تستعرض حالة نظم الرتخيص يف اجتماعها الثاين واخلمسني.  (ب)
 ٥١/٦التوصية 

ت إضافية بشأن التقارير المتصلة باالمتثال المقّدمة من األطراف المشاركة في النظر في معلوما  -  تاسعاً 
  االجتماع بناًء على دعوة من لجنة التنفيذ

ويرد نظر  .نظرت اللجنة يف معلومات قدمها ممثل أذربيجان الذي حضر االجتماع بدعوة من اللجنة  -  ٦٨
  .ريراخلامس من هذا التق الفرعاللجنة يف حالة أذربيجان يف 

  مسائل أخرى  -  اشراً ع
لفت ممثل األمانة انتباه اللجنة إىل تبعات عدم تصديق األطراف اخلمسة املتبقية (بابوا غينيا اجلديدة   -  ٦٩

مع  جتارإلاواململكة العربية السعودية وكازاخستان وليبيا وموريتانيا) على مجيع التعديالت للربوتوكول على صعيد 
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من  ٤. وأضاف أنه، مبوجب املادة فلورية دروكلوريةياهلمبركبات الكربون وكول األطراف األخرى يف الربوت
باملواد  جتارإلبايتصل  فيما قيودل على تعديل بيجني ختضع الربوتوكول، فإن األطراف يف الربوتوكول اليت صدقت

ومع  لربوتوكول.ات املستنفدة لألوزون مع هذه األطراف اخلمسة اليت ال يزال يتعني عليها التصديق على تعديال
ذلك، ميكن هلذه األطراف اخلمسة، إذا أرادت ذلك، أن تتقدم بطلب الجتماع األطراف للحصول على استثناء 

الكربون اهليدروكلورية فلورية  مبركبات جتارإلامن الربوتوكول ميكنها من االستمرار يف  ٤من املادة  ٨مبوجب الفقرة 
استكمال إجراءات انضمامها لتعديل بيجني. وأشار إىل أن هذه العملية ميكن لفرتة حمددة من الزمن ريثما تقوم ب

 جتارإلااالستمرار يف ، الذي مسح مبوجبه ألطراف بعينها ٢٤/٢باملقرر  شبيهاً  مقرراً تعتمد  أطرافاً أن تشمل 
ر منوذجي ميكن مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ملدة عام واحد. ونصح اللجنة بأن تنظر يف اعتماد مقر 
للتوصية مبنح هذا استخدامه، يف حال وجود طلب مقدم من أي طرف الجتماع األطراف اخلامس والعشرين، 

مبركبات  جتارإلامن الربوتوكول، مبا يتيح لألطراف املعنية االستمرار يف  ٤من املادة  ٨االستثناء مبوجب الفقرة 
االجتماع السادس والعشرين لألطراف. ولتوفري املزيد من الكربون اهليدروكلورية فلورية حىت موعد انعقاد 

أكدت األمانة أن أربعة أعضاء فقط هي ليبيا وموريتانيا وبابوا غينيا اجلديدة واململكة العربية اإليضاحات 
ا ٢٠١٢السعودية قد قدمت بيانات لعام  يف حالة امتثال كامل جلميع تدابري الرقابة اليت تنطبق على  تؤكد أ

 ٨للحصول على االستثناء مبوجب الفقرة  شرطاً ، األمر الذي يعد ٥من املادة  ١راف العاملة مبوجب الفقرة األط
  .٤من املادة 

، يتيح إثبات أمساء أي أطراف تقدم ٢٤/٢أقرت اللجنة مشروع ملقرر منوذجي، مشابه للمقرر   -  ٧٠
اية االجتماع اخلامس والعشر   خاضعاً ذلك ين لألطراف، على أن يكون طلبات للحصول على استثناءات قبل 

  ويرد مشروع املقرر يف الفصل هاء، املرفق األول هلذا التقرير.. اتملوافقة اللجنة على الطلب
  اعتماد التوصيات وتقرير االجتماع  -حادي عشر

تقرير التوصيات كما وردت يف هذا التقرير، واتفقت على إيكال مهمة إعداد  أجازت اللجنة  -  ٧١
  .الذي عمل أيضاً كمقرر لالجتماع، وذلك بالتشاور مع األمانة اع إىل الرئيس،االجتم

  اختتام االجتماع  -ثاني عشر
بعد أن أشاد الرئيس باألمني التنفيذي املنتهية مدته للدعم املتواصل الذي قدمه للجنة، أعلن اختتام   -  ٧٢

  .٢٠١٣ تشرين األول/أكتوبر ١٩من يوم السبت  ٤٠/١٢االجتماع يف الساعة 
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  المرفق األول
  المقررات مشاريع

  يقرر االجتماع اخلامس والعشرون لألطراف ما يلي:

  : عدم امتثال أذربيجان لبروتوكول مونتريال -/٢٥مشروع المقرر   - ألف
أن أذربيجان صدقت على بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، وتعديلي  إذ يالحظ

 وتعديل ٢٠٠٠أيلول/سبتمرب  ٢٨وتعديل مونرتيال بتاريخ  ،١٩٩٦حزيران/ يونيو  ١٢بتاريخ  وكوبنهاغنلندن 
ا مصنفة كطرف غري عامل مبوجب الفقرة ٢٠١٢آب/أغسطس  ١٣بيجني بتاريخ  من  ٥من املادة  ١، وأ
  الربوتوكول،

أمريكي لتمكني دوالر  ٩ ٧٠٦,٥١٥أن مرفق البيئة العاملية وافق على تقدمي مبلغ  أيضاً وإذ يالحظ 
  أذربيجان من حتقيق االمتثال للربوتوكول،

 يمجأن أذربيجان قد أبلغت عن استهالك سنوي ملواد اجملموعة األوىل من املرفق  وإذ يالحظ كذلك
من املواد حمسوبة بدالة  طناً  ٧,٦٣قدره  ٢٠١١) لعام اخلاضعة للرقابة (مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

أطنان حمسوبة بدالة استنفاد  ٣,٧ون، وهي كمية تزيد عن أقصى استهالك مسموح به وهو استنفاد األوز 
لتلك السنة، وهي بالتايل يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة على استهالك  بةاقر للاألوزون لتلك املواد اخلاضعة 

  ،مبوجب الربوتوكول مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
يجان قدمت خطة عمل من أجل العودة إىل االمتثال لتدابري الرقابة على مركبات أن أذرب وإذ يالحظ

  الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب الربوتوكول،
أظهر أن أذربيجان يف  ٢٠١٢أن تقدمي الطرف لبيانات املواد املستنفدة لألوزون لعام  أيضاً وإذ يالحظ 

ا فيما يتعلق باستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب تدابري الرقابة اليت  حالة امتثال اللتزاما
  يفرضها الربوتوكول،

أنه ال حاجة الختاذ إجراء إضايف نظرًا لعودة الطرف لالمتثال للتخلص التدرجيي من   - ١
االمتثال وتنفيذه لتدابري تنظيمية وإدارية وتقنية لضمان  ٢٠١٢مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف عام 

  لتدابري الرقابة على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب الربوتوكول؛
حيث أذربيجان على العمل مع الوكاالت املنفذة ذات الصلة لتنفيذ خطة عملها املتعلقة   - ٢

  باستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛
  .فيذ التزاماته مبوجب الربوتوكولا يتعلق بتنالرصد الوثيق للتقدم الذي حيرزه الطرف فيم  - ٣

الكونغو، وجمهورية الكونغو  : طلبات تنقيح بيانات خط األساس المقدمة من-/٢٥ مشروع المقرر  - باء
  وسانت لوسيا بيساو - غينياالديمقراطية، و 
ن تقوم الذي قرر االجتماع الثالث عشر لألطراف مبوجبه أ ،١٣/١٥إىل أنه، وفقًا للمقرر  إذ يشري

األطراف اليت تطلب تنقيح البيانات األساسية املبلغ عنها بتقدمي تلك الطلبات إىل جلنة التنفيذ اليت تعمل بدورها 
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مع األمانة واللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال للتأكد من مربرات التغيريات 
  عليها،وتقدميها إىل اجتماع األطراف للموافقة 

  حيّدد املنهجية املتبعة يف تقدمي تلك الطلبات، ١٥/١٩إىل أن املقرر  وإذ يشري أيضاً 
وسانت لوسيا قدمت معلومات  بيساو- غينياأن الكونغو، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، و   - ١

ا لتنقيح بيانات استهالكها من مركبات الكربون اهل١٥/١٩كافية وفقا للمقرر  يدروكلورية فلورية ، لتربير طلبا
من بيانات خط األساس لألطراف العاملة مبوجب الفقرة  جزءاً أو كليهما، واليت متثل  ٢٠١٠أو عام ٢٠٠٩لعام 
  ؛٥من املادة  ١

يوافق على طلبات األطراف املدرجة أمساؤها يف الفقرة السابقة، وعلى تنقيح بيانات خط   - ٢
دروكلورية فلورية للسنتني املذكورتني، وفقًا ملا هو مبني يف اجلدول األساس الستهالكها من مرّكبات الكربون اهلي

  التايل:
مركبات الكربون بيانات   الطرف

  اهليدروكلورية فلورية السابقة
(باألطنان احملسوبة بدالة استنفاد 

  األوزون)

 مركبات الكربونبيانات 
  اهليدروكلورية فلورية اجلديدة

(باألطنان احملسوبة بدالة استنفاد 
  األوزون)

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  
  -   ٩,٦٨  -   ٧,١ الكونغو -١
  -   ٥٥,٨٢  -   ٨٥,٧ مجهورية الكونغو الدميقراطية  -٢
  -   ٢,٧٥  -   صفر بيساو  - غينيا  -٣
  ٠,٨١  ١,٣٧  صفر  ٠,٤  سانت لوسيا  -٤

  مونتريالمن بروتوكول  ٧للمادة  وفقاً : البيانات والمعلومات المقدمة من األطراف -/٢٥مشروع المقرر   -جيم
طرفًا كان من املفرتض منها أن تقدم بيانات  ١٩٧] طرفًا من أصل ١٨٢إىل أن [ إذ يشري مع التقدير

ا يف  ١١٤قد أبلغت عن تلك البيانات وأن  ٢٠١٢عن عام  حزيران/يونيه  ٣٠من تلك األطراف قدمت بيانا
  ،١٥/١٥طبقاً للمقرر  ٢٠١٣

ا حبلول من تلك األطراف أبلغ ١٦٤إىل أن  وإذ يشري طبقاً  ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ٣٠ت عن بيانا
  من بروتوكول مونرتيال ، ٧للمادة 

ا عن عام وإذ يشري مع القلق : [األردن، ٢٠١٢، مع ذلك، إىل أن األطراف التالية مل تبلغ عن بيانا
س، ونيفوسانت كيتس لعربية السورية، ، ومجهورية أفريقيا الوسطى، واجلمهورية اوأوزبكستانوإريرتيا، وإسرائيل، 

  ،]، وسويسرا، والغابون، وكازاخستان، والكويت، والتفيا، وخلتنشتاين، واليمنالسودانجنوب و 
ا لعام  إىل أن عدم قيام األطراف باإلبالغوإذ يشري  تلك يضع  ٧للمادة  وفقاً  ٢٠١٢عن بيانا

ا  حالة عدم امتثال يف األطراف ا اللتزاما تلك  تتلقي األمانة كول مونرتيال إىل أنبروتو مبوجب بإبالغ بيانا
  البيانات املتأخرة. 
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أن عدم اإلبالغ عن البيانات يف الوقت املناسب من جانب األطراف يعيق الرصد الفعال  أيضاً  شرييإذ و 
ا مبوجب بروتوكول مونرتيال،   والتقييم المتثال األطراف بالتزاما

ن/يونيه من كل عام ييسر كثريًا عمل اللجنة التنفيذية حزيرا ٣٠إىل أن اإلبالغ حبلول  وإذ يشري كذلك
 ٥من املادة  ١للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال يف مساعدة األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  من الربوتوكول على االمتثال لتدابري الرقابة يف الربوتوكول،
ن تعمل عن كثب، حسب االقتضاء، مع طراف املذكورة يف هذا املقرر، على أحيث األ  - ١

  الوكاالت املنفذة من أجل إبالغ البيانات املطلوبة إىل األمانة كمسألة عاجلة؛
  يطلب إىل جلنة التنفيذ أن تستعرض حالة تلك األطراف يف اجتماعها الثاين واخلمسني؛  - ٢
أقرب وقت من األطراف على مواصلة اإلبالغ عن بيانات االستهالك واإلنتاج يف  يشجع  - ٣

  .١٥/١٥حزيران/ يونيه من كل عام، كما هو متفق عليه يف املقرر ٣٠توفر األرقام، ويفضل أن ال يتجاوز ذلك 
  باء من بروتوكول مونتريال ٤: حالة إنشاء نظم الترخيص بموجب المادة -/٢٥مشروع المقرر   - دال

ال تقضي بأن يقوم كل طرف، يف غضون باء من بروتوكول مونرتي ٤من املادة  ٣إىل أن الفقرة  إذ يشري
ثالثة أشهر من تاريخ بدء تطبيق نظامه اخلاص بإصدار تراخيص السترياد وتصدير املواد اجلديدة أو املستعملة أو 
املعاد تدويرها أو استصالحها من املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف املرفقات ألف، وباء، وجيم وهاء من 

  رير إىل األمانة عن إنشاء وتشغيل ذلك النظام،الربوتوكول، بتقدمي تق
يف تعديل مونرتيال للربوتوكول، قد أنشأت نظم  طرفاً  ١٩٤من أصل  ]١٩٢[أن  إذ يالحظ مع التقدير

لألوزون حسبما تقتضي أحكام التعديل، وأن تلك األطراف قدمت معلومات  لرتخيص وتصدير املواد املستنفدة
املرفقات وجمموعات املواد من بروتوكول مونرتيال اليت  يلإفيها بالتفصيل  ظم ترخيصها أشارتمصنفة بشأن ن

  ختضع لتلك النظم،
مع ذلك أن بوتسوانا وجنوب السودان، اللذين أصبحا طرفني يف تعديل مونرتيال يف عام  وإذ يالحظ

  ، مل ينشئا بعد مثل هذه النظم،٢٠١٣
غري  جتارإلات املواد املستنفدة لألوزون، ومنع بأن نظم الرتخيص تتيح رصد واردات وصادرا وإذ يسلم

ا، والتمكني من مجع البيانات،   املشروع 
بأن النجاح الذي حالف األطراف يف التخلص تدرجييًا من معظم املواد املستنفدة  وإذ يسّلم أيضاً 

استرياد وتصدير املواد  لألوزون يعزى يف املقام األول إىل إنشاء وتطبيق نظم الرتخيص الرامية إىل مراقبة عمليات
  املستنفدة لألوزون،

لرتخيص واردات وصادرات املواد  نظاماً الطلب من بوتسوانا وجنوب السودان أن ينشئا   - ١
باء من الربوتوكول، وأن يبلغا األمانة بإنشاء ذلك النظام يف موعد أقصاه  ٤املستنفدة لألوزون يتماشى واملادة 

  ؛٢٠١٤آذار/ مارس  ٣١
الدوري حلالة إنشاء مجيع األطراف لنظم ترخيص الواردات والصادرات من  عراضاالست  - ٢

  .باء من الربوتوكول ٤ليه املادة املواد املستنفدة لألوزون، وفقاً ملا تدعو إ
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من بروتوكول مونتريال فيما يتعلق بتعديل بيجين  ٤من المادة  ٨بشأن تطبيق الفقرة  الحقا جدر يُ مقرر   -  ءها[
  ونترياللبروتوكول م

  :من بروتوكول مونرتيال اليت تنص على أنه ٤من املادة  ٨الفقرة  وقد وضع يف اعتباره
إىل  ١بغض النظر عن أحكام هذه املادة، جيوز السماح بالواردات والصادرات املشار إليها يف الفقرات ’’
ررت األطراف يف اجتماع ثالثًا من هذه املادة من أي دولة غري طرف يف هذا الربوتوكول أو إليها إذا ق ٤

ا  ٢ألف إىل  ٢واملواد  ٢هلا أن هذه الدولة متتثل امتثاًال كامًال ألحكام املادة  طاء من هذه املادة، وأ
ذا املعىن كما هو حمدد يف املادة    ،‘‘٧قدمت بيانات 

ا أخطرت األمانة بأن عمليات تصديقها على تعديل بيجني جاري ]أمساء البلدان[بأن  وإذ يسلم ة وأ
  ستبذل ما يف وسعها الستكمال تلك اإلجراءات بأسرع وقت ممكن،

قبل اليوم  بيجنيلن يكون بوسعها التصديق على تعديالت  ]أمساء البلدان[ألن  وإذ يعرب عن أسفه
  األخري لالجتماع اخلامس والعشرين لألطراف رغم ما بذلته من جهود،

يف سياق  ]مساء البلدانأ[ تنظر على وجه التحديد يف وضع بالرغم من أن جلنة التنفيذ مل نهوإذ يالحظ أ
من بروتوكول مونرتيال، فإن تقرير اللجنة املقدم إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف  ٤من املادة  ٨الفقرة 

دة طاء واملا ٢ألف إىل  ٢، واملواد ٢يف حالة امتثال كامل للمواد  ]الطرف[ ]فأن مجيع تلك األطرا[ يشري إىل
ذا املعىن وفق ما هو حمدد يف  ٤ ا قدمت بيانات  من الربوتوكول، مبا يف ذلك تعديل بيجني للربوتوكول، وأ

  ،٧املادة 
يف  ]مساء البلدانأ[من الربوتوكول، فإن  ٧إىل البيانات املقدمة مبوجب املادة  استناداً أنه   - ١

 من الربوتوكول، مبا يف ذلك تعديل بيجني ٤ء واملادة طا ٢ألف إىل  ٢، واملواد من ٢حالة امتثال كامل للمادة 
  للربوتوكول؛
أمساء [ من الربوتوكول تنطبق على ٤من املادة  ٨أن االستثناءات املنصوص عليها يف الفقرة   - ٢
  ؛]٢٠١٣أكتوبر تشرين األول/ ٢٦[من  ااعتبارً  ]البلدان

من  ٢ستثناءات املشار إليها يف الفقرة من هذا املقرر واال ١أن أجل القرار الوارد يف الفقرة   - ٣
  هذا املقرر ينتهي بنهاية االجتماع السادس والعشرين لألطراف؛

ينطبق  ٤من املادة  ٩الوارد يف الفقرة  ‘‘الدولة غري الطرف يف هذا الربوتوكول’’إن مصطلح   - ٤
على أن تكون ملزمة بتعديالت  من الربوتوكول اليت مل توافق ٥من املادة  ١على الدول العاملة مبوجب الفقرة 

، ٢٠١٤آذار/مارس  ٣١من هذا املقرر، ما مل تكن تلك الدولة قد قامت، حبلول  ٢بيجني ومل تدرج يف الفقرة 
  :مبا يلي

ا تعتزم التصديق على تعديل بيجني،     (أ) يف أسرع  إليه أو قبوله االنضمام أوإخطار األمانة بأ
  وقت ممكن؛

طاء واملادة  ٢ألف إىل  ٢، واملواد من ٢للمادة  تاماً  امتثاالً ا متتثل أن تكون قد شهدت بأ  ب)(
  من الربوتوكول، على النحو الوارد يف تعديالت كوبنهاغن؛ ٤
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أن تكون قد قدمت بيانات إىل األمانة مبوجب الفقرتني الفرعيتني (أ) و(ب) أعاله، ويف     ج)(
إىل حني اختتام  ‘‘غري الطرف يف هذا الربوتوكول الدولة’’هذه احلالة فإن تلك الدولة تقع خارج نطاق تعريف 

االجتماع السادس والعشرين لألطراف وسوف تقوم أمانة األوزون بنشر املعلومات املقدمة على موقعها على 
  من استالمها؛ سبوعأيف غضون  نرتنتإلا

نظمات املو يشمل مجيع الدول  ‘‘غري الطرف يف هذا الربوتوكول الدولة’’إن مصطلح   - ٥
  االقتصادي األخرى اليت مل توافق على أن تكون ملزمة بتعديالت بيجني؛ لتكاملاإلقليمية ل
للحصول على استثناء  وتسعىأي دولة مل توافق على أن تكون ملزمة بتعديالت بيجني   - ٦

ين لألطراف من الربوتوكول بعد االجتماع السادس والعشر  ٤من املادة  ٨على النحو املنصوص عليه يف الفقرة 
ميكنها أن تفعل ذلك من خالل تقدمي طلب إىل األمانة قبل بداية اجتماع جلنة التنفيذ الذي يسبق مباشرة 

اللجنة بأي طلب كهذا، وأن تستعرض اللجنة البيانات ذات الصلة  خطارإبماع األطراف، وأن تقوم األمانة اجت
النظر يف مثل هذا الطلبات اليت  سنوياً األطراف وأن يتم  وأن تقدم توصية لكي تنظر فيها ٧للمادة  وفقاً املقدمة 

  ].٤من املادة  ٨تسعى للحصول على االستثناء املنصوص عليه يف الفقرة 
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