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 إجراء عدم االمتثال لجنة التنفيذ بموجب 

 لبروتوكول مونتريال
 والخمسون لثاالجتماع الثا

 4141 نوفمرب/تشرين الثاين 45و 41باريس، 

 هاجتماعل ااعمأ عنإجراء عدم االمتثال لبرتوكول مونتريال  بموجبتقرير لجنة التنفيذ 
 الثالث والخمسين

 افتتاح االجتماع -أواًل 
 البيانات االفتتاحية -ألف 

إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتيال يف املقر  مبوجبن للجنة التنفيذ و واخلمس لثقد االجتماع الثاع   - 4
 .4141 نوفمرب/تشرين الثاين 45و 41يومي يف اريس ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة يف ب يالرئيس

بتش )البوسنة واهلرسك( االجتماع يف الساعة و غر  - زرا روغوفتشأوافتتحت رئيسة اللجنة السيدة  - 4
 .4141 نوفمرب/تشرين الثاين 41من يوم  11/41

وبعد عرض البنود  .مانة األوزون، مبمثلي أعااء اللجنةأل ةالتنفيذي ةلي، األمينورحبت السيدة تينا برميبي - 3
خذ يف ربوتوكول آلمتثال لعدم ا حالة يف اليت املدرجة على جدول األعمال، أشارت إىل أن عدد األطراف

د على فوائد الرص ويشهد ذلك. مستمر يف حالة عدم امتثال قطأي طرف مل يكن  ، وأنباطراداالخنفاض 
من دون املساعدة التقنية  ليتسىن وما كان، الذي تتبعهستباقي النهج االلالمتثال و من جانب اللجنة الدقيق 

الوكاالت جانب واملالية املقدمة من الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال واملشاركة الوثيقة من 
استعداد ب ةتعهدم، آخر اجتماع للجنة حيارونهع االجتما  الذين سيكون هذاأعااء اللجنة  وشكرتاملنفذة. 

 .ملساعدة اللجنة يف مداوالهتا يلزماألمانة للقيام بكل ما 
 الحضور -باء 

اجلمهورية بولندا، و و  ،البوسنة واهلرسكو بنغالديش، و  ،ني االجتماع: إيطالياحار ممثلو أعااء اللجنة التال - 1
 .يف هذا االجتماع املغربثل مل ت  ، و ولبنانكوبا، و كندا، ، و غاناو الدومينيكية، 

بناء على دعوة من اللجنة  ية كوريا الشعبية الدميقراطية وجنوب السودانر جلمهو  نوحار االجتماع ممثال - 5
 ا.مهيبلد حالة عدم امتثال كل منلتقدمي معلومات عن 
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لوكاالت املنفذة للصندوق ن عن او كما حار االجتماع ممثلون عن أمانة الصندوق املتعدد األطراف وممثل - 6
منظمة األمم املتحدة و برنامج األمم املتحدة للبيئة، و برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وهي  -املتعدد األطراف 
مرفق البيئة العاملية، الذي يقدم التمويل  أياا  وم ثل يف االجتماع  والبنك الدويل.)اليونيدو(، للتنمية الصناعية 

 .لة انتقالتحقة اليت تر اقتصاداهتا مبرحاملالئم للبلدان املس
 وترد قائمة بأمساء املشاركني يف املرفق الثاين هلذا التقرير. - 7

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

 :(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/53/R.1)أقرت اللجنة جدول األعمال التايل على أساس جدول األعمال املؤقت  - 8
 افتتاح االجتماع. - 4
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. - 4
عن من بروتوكول مونرتيال و  7املادة  مبوجبالبيانات واملعلومات املقدمة  عناألمانة  منعرض  - 3

 القاايا ذات الصلة.
الصلة  املقررات ذات عنعرض من أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال  - 1

وعن األنشطة اليت اضطلعت هبا الوكاالت املنفذة  ،الصادرة عن اللجنة التنفيذية للصندوق
منظمة األمم املتحدة للتنمية و برنامج األمم املتحدة للبيئة، و )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 

 والبنك الدويل( لتيسري االمتثال من جانب األطراف. ،الصناعية
عدم صلة بتألطراف وتوصيات جلنة التنفيذ بشأن القاايا املالصادرة عن ات السابقة متابعة املقررا - 5

 االمتثال:
 اإلبالغ عن البيانات:بتزامات لاال )أ(

 (؛41/48)املقرر  أوكرانيا ‘4’
 (؛54/1والتوصية  45/41جنوب السودان )املقرر  ‘4’

 (.54/4 التوصية) إسرائيلأخرى بشأن االمتثال: توصيات ومقررات  )ب(
مجهورية   من جانب يةفلور ية الكربون اهليدروكلور  للتخلص التدرجيي من مركباتعدم االمتثال  - 6

 املساعدة. هاوطلب ،كوريا الشعبية الدميقراطية
 الناشئة عن تقرير البيانات.األخرى  قاايا عدم االمتثال احملتمليف نظر ال - 7
(: استعراض 45/41و 43/45املقرران ) خط األساسبيانات إدخال تغيري على طلبات  - 8

 .خط األساسبيانات عن طلبات إدخال تغيري على املعلومات 
والتوصية  45/45باء من بروتوكول مونرتيال )املقرر  1املادة  مبوجبلرتاخيص انظم  إنشاءحالة  - 1

54/5.) 
ألطراف املشاركة يف قدمة من ابشأن التقارير املتصلة باالمتثال املالنظر يف معلومات إضافية  - 41

 .االجتماع بناء على دعوة من جلنة التنفيذ
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 مسائل أخرى. - 44
 اعتماد التوصيات وتقرير االجتماع. - 44
 اختتام االجتماع. - 43

 تنظيم العمل -باء 
 يف اليومجلستني  بعقد املألوفجدوهلا الزمين وفق  املعهودة واالجتماع اللجنة على اتباع إجراءاهتا اتفقت - 1

 .حسب االقتااءأي تعديالت  بإدخال رهنا   ،كل منها ثالث ساعاتمدة  
من بروتوكول مونتريال وعن  7عرض من األمانة عن البيانات والمعلومات المقدمة بموجب المادة  -ثالثاً 

 القضايا ذات الصلة
 1و 7 للمادتني فقا  و البيانات اليت قدمتها األطراف  عنلخص تقرير األمانة يممثل األمانة عرضا   قدم - 41

 .(Add.1/Rev.1 واإلضافة (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/53/2/Rev.1من بروتوكول مونرتيال 
حبالة التصديق، قال إن موريتانيا وحدها مل تصدق بعد على تعديل بيجني؛ وفيما عدا  يتعلق وفيما - 44

 بشأن اإلبالغ باملعلومات عمال  ذلك، مت حتقيق التصديق العاملي على مجيع تعديالت بروتوكول مونرتيال. و 
، بينما قدمت السويد وليتوانيا املعلومات ذات 4143، قدمت ليتوانيا وحدها املعلومات عن عام 1باملادة 

يف املوقع اإللكرتوين لألمانة.  ‘‘اإلبالغ بالبيانات’’، ون شرت كل هذه املعلومات يف قسم 4144الصلة عن عام 
 طرفا   417من  طرفا   415قال إن  ،7مبقتاى املادة  4143عن عام لبيانات لاإلبالغ السنوي بوفيما يتعلق 

فيما يتعلق أبلغت بياناهتا حىت اآلن، ومل تبلغ مجهورية أفريقيا الوسطى وليختنشتاين وحدمها بياناهتما بعد. و 
لبيانات لالسنوي مجيعها اللتزاماهتا باإلبالغ  طرفا   417، امتثلت األطراف البالغ عددها 4144-4186لفرتة با

حىت اجتماع اللجنة الثاين  4144. أما جنوب السودان، الذي مل يبلغ بياناته عن عام 7مبقتاى املادة 
 (، فقد أبلغ هبا بعد ذلك.54/4واخلمسني )التوصية 

فأشار إىل أن اللجنة  ،4143عام مبوجب الربوتوكول لتدابري الرقابة لاالمتثال احلديث عن إىل  انتقلو  - 44
يف اجتماعها الثاين واخلمسني يف مسألة عدم االمتثال من جانب كازاخستان، ومت تقدمي مشروع مقرر إىل  ظرتن

 آخران غري عاملني انطرف . وهناك54/4اجتماع األطراف السادس والعشرين للنظر فيه مبقتاى التوصية 
مل يردا بعد على طلبات  (5املادة مبقتاى  عاملنيغري  طرفانمن الربوتوكول ) 5من املادة  4مبقتاى الفقرة 

 5من املادة  4مبقتاى الفقرة األمانة تقدمي توضيحات حلالة امتثاهلما لتدابري الرقابة. وفيما خيص البلدان العاملة 
بة اخلاصة مبركبات ارقإن حاليت عدم امتثال لتدابري ال ( قال5)األطراف العاملة مبقتاى املادة  من الربوتوكول

دروكلورية فلورية أثريتا خالل االجتماع الثاين واخلمسني للجنة وبعده بشأن مجهورية كوريا الشعبية الكربون اهلي
وهناك مخسة أطراف أخرى عاملة . الدميقراطية وغواتيماال؛ وسي نظر يف هاتني احلالتني يف اجتماع اللجنة احلايل

لإلجراء اخلاص بعدم  وفقا  ، ل بتلك األطرافاألمانة على اتصامل توضح بعد حالة امتثاهلا، و  5مبقتاى املادة 
 .مل تتم تسويتها واخلمسني أي حاالت الرابع ت عرض على اللجنة يف اجتماعهاوسالستيااح حاالهتا.  االمتثال،

ية فلور ية الكربون الكلور ملركبات الستخدامات الارورية اإعفاءات  بعد ذلك إىل احلديث عن وانتقل - 43
أشار إىل أن هذه املسألة مت اإلبالغ عنها يف االجتماع الثاين واخلمسني، ف، لربوميد امليثيلواالستخدامات احلرجة 

ركبات الكربون الكلورية فلورية أو ملاستخدامها  اليت تبنِي قدمت تقاريرها  اليت لديها إعفاءاتوأن مجيع األطراف 
 4144 يغ عن الصادرات والواردات لعاملتلك اإلعفاءات. وفيما يتعلق مبسألة اإلبال وفقا  بروميد امليثيل 
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أن إىل اللجنة يف اجتماعها الثاين واخلمسني، يف حني  تدمق   4144عام عن ات ء، قال إن اإلحصا4143و
 .مجيع البيانات حاملا تتم معاجلة 4145عرض يف عام ست   4143عام عن حصاءات اإل

، قال إن املواد املستنفدة لألوزونستهالك ان إنتاج أو م الفائضخمزونات باإلبالغ عن وفيما يتعلق  - 41
إىل اللجنة يف اجتماعها الثاين واخلمسني. أما إسرائيل، اليت مل تكن قد  أياا  ق دمت  4144املعلومات عن عام 

أكدت حىت ذلك االجتماع أن لديها تدابري لامان عدم استخدام هذه املواد ألغراض غري تلك احملددة يف 
فقد أكدت بعد ذلك أن لديها هذه التدابري، وبذلك امتثلت لتوصية اللجنة  48/47من املقرر  4الفقرة 

هي االحتاد األورويب وفرنسا والواليات املتحدة  -، أكدت ثالثة أطراف 4143. وفيما خيص عام 54/1
ئية سرائيل معلومات جز إقدمت  بينماخزونات إىل استخدامات أخرى، وجود تدابري ملنع تسريب امل -األمريكية 

بعد معلومات كاملة. وفيما يتعلق باإلبالغ عن استخدامات عوامل التصنيع  مل تقدما ولكن اهتعن بعض خمزون
وهي  –ذه االستخدامات هلا هب مسموحا  زال يال  اليت األطراف األربعةقدمت اد املستنفدة لألوزون، من املو 

، ولكن مل تقدم 4144عام عن تقاريرها  -كية الصني والواليات املتحدة األمريو إسرائيل و االحتاد األورويب 
وال  السابق االجتماعيف عنها معلومات اليت مت تقدمي املسائل وتشمل . 4143عام عن تقريرها سرائيل بعد إ

 ربون الكلورية فلورية واهلالوناتإنتاج مركبات الك نظر فيها يف االجتماع احلايلي   لكي معلومات حمدَّثة عنها توجد
 املواد املستنفدة لألوزون واستخدامات؛ تدرجييا  اليت جيري التخلص منها  املواد األخرىو يد الكربون ورابع كلور 

 .واالستهالكألوزون. وحساب اإلنتاج لتدمري املواد املستنفدة و ؛ تلقيممواد ك
ن وبشأن طلبات تنقيح بيانات خط األساس عن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، أشار إىل أ – 45

الطلبني املقدمني من ليبيا وموزامبيق أ وصي بأن توافق عليهما اللجنة يف اجتماعها الثاين واخلمسني )التوصية 
 (. وسي نظر خالل االجتماع احلايل يف طلب جديد مقدم من مولدوفا.54/3
ي يطلب من الذ، 41/41لمقرر الستجابة األطراف ل ويف اخلتام قدَّم، بناء على طلب اللجنة، حتليال   - 46

يف استمارات  -فارغة  اتاخلانرتك ب االكتفاء من بدال   - إجيابيا   حتديدا   ةير فن حتدد الكميات الصاألطراف أ
 طرفا   417من  طرفا   74قدم  4144ه فيما يتعلق بعام . وقال إن7مبقتاى املادة  اليت تقدمها البياناتباإلبالغ 

 طرفا   45انات الشاغرة؛ ومن بني هذه األطراف، استجاب يف املائة( استمارات حتتوي على بعض اخل 37)
يف املائة( لطلب من األمانة تقدمي توضيح، وأشارت كل هذه األطراف إىل أن اخلانات الشاغرة كانت  44)

 .4143. وسيقدَّم إىل اللجنة يف االجتماع التايل حتليل للمسألة فيما يتعلق ببيانات عام بالفعل تثل أصفارا  
م ن العديد من األطراف ما زالت تقدأمن املناقشة اليت تلت ذلك، أعرب أحد املمثلني عن قلقه  يفو  - 47

لتوضيح املقدمة من األمانة.  اطلبات ل يستجيبمن تلك األطراف  القليلوأن  خبانات فارغة،اإلبالغ  استمارات
 نسبيا   ا  ظل مستقر  تلقيم ادو ن كماملواد املستنفدة لألوزو  األطراف اليت تستخدمكما أعرب عن قلقه من أن عدد 

زيادة كبرية. وباإلضافة إىل ذلك، تساءل عن عدم وجود  تلقيم ادو املستخدمة كم الكميات بينما زادت
استخدام بروميد امليثيل يف تطبيقات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن،  عنمعلومات يف تقرير األمانة 

  عما إن أياا  من الربوتوكول. وسأل  7من املادة  3مبوجب الفقرة  إلزامي بالنظر إىل أن اإلبالغ عن هذه املسألة
إىل ذلك  ربومو كلورو ميثان املستوردالمصادر  بشأنكان قد مت احلصول على أي معلومات من كازاخستان 

حة تطبيقات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن متا عنبيانات ن إا على ذلك قال ممثل األمانة البلد. ورد
طلب ل ، تلبيةأياا  تلك البيانات ستدرج األمانة  بيد أن. انحسب البلد مفصلةعلى املوقع اإللكرتوين لألمانة، 

 ربومو كلورو ميثان املستوردالمصادر  وحول. 7 ةالبيانات مبوجب املادببالغ اإل عنيف تقاريرها املقبلة  الطرف،
 .ولكن مل تتلق ردا   لطرفاإىل كازاخستان، قال إن األمانة طلبت معلومات من 
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 باملعلومات املقدمة. وأحاطت اللجنة علما   - 48
 وأبيانات عن اإلنتاج بعند اإلبالغ ولذلك وافقت اللجنة على أن حتث مجيع األطراف على أن تقوم،  - 41

بالغ استمارات اإليف  خانةإدخال رقم يف كل بدمري املواد املستنفدة لألوزون، الصادرات أو ت وأالواردات 
 وأن، 41/41للمقرر  وفقا  وذلك ، ةفارغ خانةمن ترك أي  ، مبا يف ذلك الصفر، بدال  بالبيانات اليت تقدمها

 .ذلك اطلب منهتفارغة عندما  خاناتألمانة األوزون بشأن أي  ا  م توضيحتقد
 35/1التوصية 

عن المقررات ذات الصلة  عرض من أمانة الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال -رابعاً 
الصادرة عن اللجنة التنفيذية للصندوق، وعن األنشطة التي اضطلعت بها الوكاالت المنفذة 
)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية 

 الصناعية، والبنك الدولي( لتيسير االمتثال من جانب األطراف
اليت اختذهتا اللجنة التنفيذية ذات الصلة ممثل أمانة الصندوق املتعدد األطراف عن املقررات  أبلغ - 41

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم )الوكاالت املنفذة  اضطلعت هباللصندوق وعن األنشطة اليت 
 لتيسري امتثال األطراف.( يلاملتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدو 

والكمية ، هنتجت تمازال وحدها الصنيقال إن بروميد امليثيل،  بالتخلص التدرجيي منوفيما يتعلق  - 44
من خط األساس قل من نسبة العشرين يف املائة أاستنفاد األوزون(  ةطن بدال 411) 4143يف عام  املنتجة
للتخلص  مع اللجنة التنفيذيةالطرف سموح به مبقتاى اتفاق املستوى املأقل من و  لالمتثالهدف كاحملددة  

وتت املوافقة يف االجتماع الثالث والسبعني للجنة التنفيذية للصندوق على طلب . التدرجيي من هذه املادة
 للحصول على الشرحية األخرية من التمويل املعتمد.

ما زالت جارية، ولكن املشاريع  بلدا   46ة يف وبشأن استهالك بروميد امليثيل، قال إن مشاريع استثماري - 44
. وتت املوافقة يف االجتماع الثالث والسبعني للجنة التنفيذية 4115عام الرقابة لالستة عشر مجيعها ممتثلة لتدابري 

 على مشروعي ختلص تدرجيي إضافيني لتونس والسودان.
عاملة سبعة أطراف ل توجديدروكلورية فلورية، بات الكربون اهلمن مركَّ  التدرجيي وفيما يتعلق بالتخلص - 43

هي وافقت عليها اللجنة التنفيذية، وهذه األطراف بات ركَّ هذه املخطوط أساس لقطاع إنتاج  5املادة مبوجب 
 وتت املوافقةواهلند.  فنزويال واملكسيكو األرجنتني ومجهورية كوريا ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية والصني 

من قطاع إنتاج مركبات  التدرجيي تماع التاسع والستني للجنة التنفيذية على خطة للصني للتخلصخالل االج
الثاين  االلجنة يف اجتماعه توافقوقد مليون دوالر.  385 بقيمة تصل إىل ،الكربون اهليدروكلورية فلورية

ية طاقة اإلنتاجللق الدائم إلغالل ا  عقودنح مخسة منتجني م  و الشرحية الثانية من التمويل،  على والسبعني
مركب من  طن 15 111و 44- مركب الكربون اهليدركلوري فلوريطن من  13 111 فيما خيص هاوتفكيك

هورية  ، باستثناء مج5العاملة مبوجب املادة  طراف األخرىاألكل ولدى  . ب414- الكربون اهليدركلوري فلوري
نفيذية بشأن مركبات الكربون الكلورية فلورية تستبعد أي تويل اتفاقات مع اللجنة الت ،كوريا الشعبية الدميقراطية

مجهورية كوريا الشعبية  ويبدو أن .كلورية فلوريةيدرو من إنتاج مركبات الكربون اهل التدرجيي إضايف للتخلص
 طنا   34.8البالغ  4143يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة، بالنظر إىل أن مستوى إنتاجها يف عام  الدميقراطية

بدالة استنفاد األوزون. غري  طنا   47.6بدالة استنفاد األوزون أعلى من مستوى خط األساس اخلاص هبا البالغ 
 أن البلد مل يقدم بعد البيانات األولية املطلوبة إلعداد طلب تويل وتقدميه إىل اللجنة التنفيذية.
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العاملة املؤهلة  طرافاألفلورية، حصلت مجيع استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية بوفيما يتعلق  - 41
 .من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية التدرجيي على تويل إلعداد خطط إلدارة التخلص 5املادة  مبوجب
يها لد تليس (وجنوب السودان وليبيا وموريتانيا بوتسوانا واجلمهورية العربية السورية)أطراف فقط  مخسة وهناك

 م تراخيص عاملانظأهنما ليس لديهما  هوبوتسوانا وجنوب السودان  ةيف حال والسبب د؛بع معتمدةخطط 
االضطرابات وأثرت بعد، والسبب يف حالة ليبيا هو أن اليونيدو مل تتمكن من تأكيد حالة نظام تراخيصها. 

إىل  جارية يف موريتانياارية مراجعة إدوأدت ، خطتهاإعادة تقدمي  علىيف اجلمهورية العربية السورية  املدنية اجلارية
 . هاوتقدميخطتها إعداد  تأخري

 44- ب ومركب الكربون اهليدروكلوري فلوري414- مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري ويشكل - 45
. وتغطي مشاريع مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةالعاملي اإلمجايل من  من االستهالك يف املائة 15أكثر من 
 ستهالك اإلمجايل.يف املائة من مستوى خط األساس لال 45اللجنة التنفيذية نسبة تقرب من اعتمدهتا 

فيما يتعلق باستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية  عدم امتثال حمتمل حالةيف  أطرافمخسة بني من و  - 46
اعتمدت قد و  ،صصاحلحتديد صدار الرتاخيص و إل لإلنفاذقابلة  نظمالبوسنة واهلرسك  توجد لدىفلورية، 

املرحلة األوىل من خطة مجهورية كوريا  شملتللعودة إىل االمتثال من خالل استخدام حصص االسترياد. و  ا  خطط
اليت تت املوافقة عليها يف ات الكربون اهليدروكلورية فلورية، دارة التخلص التدرجيي من مركبإلالشعبية الدميقراطية 
االستهالك  من خط أساسيف املائة  45 بنسبة ختفيضإجراء التنفيذية، للجنة  نيسبعالاالجتماع الثالث و 

علقت غواتيماال إصدار و . ب414- ركب الكربون اهليدروكلوري فلوريحظر على واردات م واستحداث
 طلبا   موزامبيققدمت و . 4141تراخيص استرياد مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية للفرتة املتبقية من عام 

ألطراف اجتماع ملوافقة عليه يف ابأن تتم اجلنة التنفيذ ، أوصت اخلاصة هبا تغيري يف بيانات خط األساسجراء إل
دارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون إل تهخط السودان بعد جنوب قدميمل و ، السادس والعشرين

 اهليدروكلورية فلورية.
من يف بوتسوانا، و الرتاخيص. عاملة إلصدار م املساعدة يف وضع نظ إىل األطرافعدد من  وحيتاج - 47

وقد تت املوافقة على نظام الرتاخيص واحلصص،  4141ديسمرب كانون األول/وزارة البيئة يف   املتوقع أن توافق
التحقق من إنشاء نظام  منواليونيدو  ليبيا مل تتمكنيف إال أنه . 4141أبريل نيسان/يف  على التشريع الالزم

 يف جنوب السودانو د. بلبسبب الوضع السياسي واألمين يف الوذلك  ،أو تقدمي مساعدة فعالة خيصارت إصدار ال
مت إنشاء  هلوائح بشأن املواد املستنفدة لألوزون، على الرغم من أن اعتمادالوضع السياسي واألمين دون  حال

ية يف اجتماعها الثالث والسبعني طلبت اللجنة التنفيذوقد . األوزون الوطين تعيني مسؤولوحدة األوزون الوطنية و 
خيص يف بوتسوانا وجنوب االرت  عن نظم الرابع والسبعني تقريرا   هاجتماعإىل اقدم تالوكاالت املنفذة أن من 

إصدار الرتاخيص ب نظمهما اخلاصةدومينيكا وموريتانيا لتحديث اإلجراءات اليت اختذهتا  وعنالسودان وليبيا 
يف عام  اليت اتُّفق عليها ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املعجَّلةلرقابة احلصص لتشمل تدابري احتديد و 

4117. 
 تعدداملرير أمانة الصندوق نة حول عدد من االختالفات بني تقعلى أسئلة من أعااء اللج وردا   - 48

اعتماد  هلا املخولربوتوكول للفرعية الوحيدة اليئة اهل هيوضح أن جلنة التنفيذ أ  أمانة األوزون، تقرير األطراف و 
اآلراء املقدمة من اللجنة التنفيذية عن ومن مث فتوصيات بشأن امتثال األطراف اللتزاماهتا مبوجب الربوتوكول. 

 .وحسب األطراف يف بروتوكول مونرتيالهي لعلم حالة تنفيذ املشاريع 
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أمانة األوزون  ال تستطيعكول مونرتيال بروتو  باء من 1أنه مبوجب املادة  أياا  أمانة األوزون  توأوضح - 41
أو للعمل  مدى صالحية تلك النظم عنخيص ولكن ليس اطلب معلومات عن حالة إنشاء نظم الرت ت سوى أن
كل من   أفادإصدار الرتاخيص،  لنظم دقيقا   استعراضا  ، عندما أجرت األمانة 4144يف عام و إنفاذها.  عن حالة

انقطع يف االتصال مع مكتب األوزون يف ليبيا  غري أنخيص. االرت  نظام إلصدارمت إنشاء  هأنبليبيا وموريتانيا 
ميكن احلصول على أي معلومات إضافية حول نظام ال ونتيجة لذلك  ،بسبب الوضع األمين وقت أقرب

 .يف ذلك البلدالرتخيص 
إىل احلصول األمانة تسعى إن قال الكربون اهليدروكلورية فلورية،  ركباتملاالستهالك الزائد بوفيما يتعلق  - 31

يف حالة و ش هذه املسألة يف االجتماع القادم للجنة التنفيذ. للوضع يف البوسنة واهلرسك، وستناق   على توضيح
إجراء تغيري املوافقة على طلبه يف االجتماع القادم لألطراف إذا تت  متثالاحالة د يف البلهذا كون يس موزامبيق،

االجتماع احلايل  يفخيص يف جنوب السودان اناقش حالة إنشاء نظام تر ست  و . اصة بهاخليف بيانات خط األساس 
 للجنة التنفيذ.

من هي حتديد حاالت عدم االمتثال  تعدد األطراف أنه يف حني أناملوأوضح ممثل أمانة الصندوق  - 34
طرف إىل أي املساعدة املالية أن يكون تقدمي عدة سنوات  قبلقد قررت اللجنة التنفيذية فمسؤولية جلنة التنفيذ 

بشيء من التفصيل  هذه املسألةأمانة الصندوق  تبحثالرتخيص. ولذلك عامل إلصدار بوجود نظام  مشروطا  
دارة التخلص التدرجيي من مركبات إلطة ليبيا خل وقد أثار استعراضكل طرف. ليف سياق تنفيذ الربنامج القطري 
لتأكد من أن نظام ا ،الوضع األمينومل يتسن، ألسباب من بينها من األسئلة،  الكربون اهليدروكلورية فلورية عددا  

على خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات مل تتم املوافقة يف حالة موزامبيق، و الكامل. ب عاملخيص االرت 
يانات خط إجراء تغيري يف بعلى طلبها اجتماع األطراف يوافق شرط أن ب إالالكربون اهليدروكلورية فلورية 

لنظام الة الراهنة احللتأكيد  هبذا الطرفأمانة الصندوق املتعدد األطراف  ستتصليف حالة دومينيكا، و األساس. 
 .خلاص بهرتاخيص اال

 عملية مراجعةأن املشكلة يف موريتانيا نشأت بسبب  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ممثلوأضاف  - 34
صرف أي مزيد من املساعدة املالية األمر الذي حيول دون  ،احملتملة اليةملاخالفات املحاالت يف إطارها فحص ت  

 انذلال، األمم املتحدة للبيئةبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج وقد حاول  .تعدد األطرافامل الصندوق من
 حىت اآلن. عدة سنوات، تسوية الوضع، ولكن دون جناحمنذ يف البلد  نيعمال

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

)المقرر وجنوب السودان  (24/18)المقرر  أوكرانيا: والمعلومات االلتزامات باإلبالغ عن البيانات -ألف 
 (32/1والتوصية  23/14

 أوكرانيا - 1
 41/48)ب( و)ج( و)د( من املقرر  4 تامبوجب الفقر  هأن إىل مشريا  ، قدم ممثل األمانة البند الفرعي - 33

ظر واردات املعدات احملتوية على وحبحصص ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، بتنفيذ نظام التزمت أوكرانيا 
معلومات عن  كبعد ذلقد قدمت أوكرانيا و . عند بدء العمل بهراقبة تنفيذ هذا احلظر مب، و مستنفدة لألوزونمواد 

أحكام  حيتوي علىقانون ، مبا يف ذلك وضع مشروع 41/48املقرر تلك الفقرات من ل لالمتثالالتدابري املتخذة 
لحصص للمواد املستنفدة لألوزون، ورصد املواد املستنفدة لألوزون واملنتجات اليت حتتوي للتشغيل نظام وطين 
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. يهاعل املعتمدةت احملتوية على املواد املستنفدة لألوزون أو على واردات املعداالتدرجيي احلظر  عليها، وفرض
 ستخاعاليت  يهاعل املعتمدةعلى املواد املستنفدة لألوزون أو  احملتويةالسلع بقائمة  و ضعتذلك،  عن وفاال  
 .4145من عام  ابتداء  التصدير صص االسترياد/حللنظام 

املشاركة يف  البلدانوكرانيا من أن إ علومات إضافية، قائال  ماإلمنائي األمم املتحدة قدم ممثل برنامج و  - 31
التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية ويهدف إىل تعجيل مرفق البيئة العاملية  ميولهمشروع إقليمي 

كول حلفاظ على االمتثال لربوتو الرامية إىل ايف جهوده  الطرف هذا دعمرية. وسيواصل الربنامج اإلمنائي فلو 
على أن تساعد االنتخابات الربملانية األخرية  ينبغياضطرابات سياسية كبرية، ولكن  مند البل ويعاينمونرتيال. 

 وتعنيَّ على منتجي ؛بسبب الوضع غري املستقر قطاع التصنيع سلبا   أثرتقد و العملية التشريعية إىل األمام.  ماي
من و اإلنتاج.  همبعا أوقفو ين خارج االحتاد الروسي بتكلفة أعلى، دمورِ اللجوء إىل املشكَّل بالبثق البوليسرتين 
. ويتواصل العمل ةإىل قطاع اخلدم نتيجة لذلكتحول تركيز مشروع مرفق البيئة العاملية يف أوكرانيا ياملمكن أن 

قطاعات لكل الجديدة للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  ةعلى وضع اسرتاتيجية شامل
 أدى ،ذلك عن وفاال  د مع تشريعات االحتاد األورويب. البل توافق بقصد حتقيق، 4145، تبدأ يف عام البلديف 

حيقق من احملتمل أن و الطلب على املواد املستنفدة لألوزون،  فأضعفاالقتصاد  ؤتباطإىل الوضع السياسي 
 .41/48قرر امليف الواردة االمتثال ألهداف االستهالك  الطرف

جهودها الرامية إىل االمتثال على ن من أعااء اللجنة أوكرانيا ااملناقشة اليت تلت ذلك، هنأ اثن ويف - 35
 السياسي الصعب. هاوضععلومات املطلوبة على الرغم من امل هاميتقد وعلىللربوتوكول 

وكرانيا فيما يتعلق ن أباملعلومات املقدمة م ،مع التقدير ،يط علما  حتأن  على وافقت اللجنة لكولذ - 36
 .41/48)ب( و)ج( و)د( من املقرر  4 تاألحكام الفقر بتنفيذها 

 جنوب السودان - 2
من  7املادة  مبوجب 4144لعام  هبياناتبلغ بعد يأن جنوب السودان مل إىل ممثل األمانة  أشار - 37

وقت االجتماع  حىتبيانات لالطرف بامل يبلغ و لقيام بذلك. ا الطرف على حث 45/41قرر امل وبأنالربوتوكول 
 اإلبالغتدعو الطرف إىل اليت ، 54/4لتوصية ااعتمدت اللجنة  لذلك وتبعا  الثاين واخلمسني للجنة التنفيذ، 

أنه  تأظهر  اليتالبيانات املتأخرة،  وقد قدم الطرف بعد ذلك. 4141سبتمرب أيلول/ 45 يف موعد غايته هبياناتب
 .4144الربوتوكول لعام  مبوجبمتثال لتدابري الرقابة احالة يف 
لعام  املتأخرة هبيانات لتقدمي الطرفويف املناقشة اليت تلت ذلك، أعرب أحد املمثلني عن تقديره  - 38

ن جنوب إ برنامج األمم املتحدة اإلمنائيواجهها. وقال ممثل يلصعوبات السياسية اليت إىل ا نظربال، 4144
حياول أن  وإن الربنامج اإلمنائي، 4144يف عام  عليه صدق حيث، نسبيا يف الربوتوكول جديد طرفالسودان 

غريه من يف يف ذلك و  . بيد أن التقدم كان بطيئا  اخلاصة به إنشاء وحدة األوزون الوطنية علىالبلد  يساعد
 .مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةدارة التخلص التدرجيي من الطرف إلخطة  املسائل، مبا يف ذلك إعداد

 هاللتزامات وفقا  قدم مجيع البيانات املتأخرة أن جنوب السودان بمع التقدير  علما   اللجنة ولذلك أحاطت - 31
لتدابري الرقابة اليت  ممتثل الطرفأن  تؤكد البيانات ، وأن45/41مبوجب الربوتوكول واملقرر باإلبالغ بالبيانات 

 .4144يفرضها الربوتوكول لعام 



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/53/4 

9 

 (32/4)المقرر  إسرائيل: ت أخرى بشأن االمتثالتوصيات ومقررا - باء
 طنا   4 184.6 قدرهزائد إنتاج  عنسرائيل إ أبلغت 4144عام ه فيما يتعلق بأنإىل األمانة  أشار ممثل - 11
وجب مب تعملألطراف  ستباع ةالزائد الكميةإىل أن  الطرف قد أشارمن بروميد امليثيل. و استنفاد األوزون  ةبدال

املقرر  يف إطارإلنتاج الزائد من مث هناك مربر لو احمللية األساسية،  احتياجاهتلتلبية ا 4143عام يف  5املادة 
ه ال أن 44/41 املقرر قد أوضحو . معاجلة املواد املستنفدة لألوزون املخزنة فيما يتعلق باالمتثالشأن ب 48/47

األسباب املنصوص عليها يف الفقرة  ألي من هاكان ختزين إذانة املواد املخز شأن إجراءات متابعة ب يلزم اختاذ أي
 وتبعا  ملواد املخزنة ألي غرض آخر. اتدابري حلظر استخدام  أن لديه ذكر الطرف املبلغإذا و  ذلك املقررمن  4

أن تبلغ يف إسرائيل  من طلباليت ت، 54/1توصية التنفيذ يف اجتماعها الثاين واخلمسني الاعتمدت جلنة  لذلك
سرائيل قبل ذلك التاريخ إ تقد أكدو هذه التدابري. لديها  تكان  إنما ع 4141سبتمرب أيلول/ 45 موعد غايته

 أن لديها هذه التدابري.
 .44/41للمقرر  وفقا  باملعلومات املقدمة من إسرائيل  لذلك وافقت اللجنة على أن حتيط علما   - 14

دروكلورية فلورية من جانب جمهورية  عدم االمتثال للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهي -سادساً 
 المساعدة هاكوريا الشعبية الديمقراطية، وطلب

 4143مانة يف أواخر عام األأن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أبلغت إىل ممثل األمانة  أشار - 14
 لألعوامورية فلورية استهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروكلاخلاصة بلتدابري الرقابة  ااحتمال عدم امتثاهلب

اخلاصة لتأخري يف صرف األموال إىل حاالت ا املتوقع همتثالعدم اوعزا الطرف . 4145و 4141و 4143
عدم إىل ، و 4144ديسمرب /كانون االولاللجنة التنفيذية يف   وافقت عليه الذي اتجتديد تعزيز املؤسسشروع مب

للنظر  دمت أصال  ق  اليت ت الكربون اهليدروكلورية فلورية لتخلص التدرجيي من مركبااإلدارة  املوافقة على خطته
 .االجتماع نفسهفيها يف 

 44.56االستهالك الزائد  حيث بلغمتثال، أنه يف حالة عدم ا 4143 الطرف لعامبيانات  توأكد - 13
اللجنة  توافقو . 4143بدالة استنفاد األوزون يف عام  انطنأ 1.41استنفاد األوزون واإلنتاج الزائد  ةبدال طنا  

، ترديف اجتماعها الثاين واخلمسني على إعادة النظر يف املسألة يف االجتماع احلايل يف ضوء أي معلومات إضافية 
دارة التخلص الطرف إلإعادة النظر يف خطة ب االستعجال وجهعلى االضطالع ينبغي ه أنعلى  أياا  وافقت و 

عمليات اللجنة التنفيذية. ولذلك طلبت األمانة بية، دون مساس ات الكربون اهليدروكلورية فلور التدرجيي من مركب
  أي معلومات إضافية ووضع خطة عمل للعودة إىل االمتثال.ميمن الطرف تقد

مقرتحة للعودة إىل االمتثال لتدابري خطة عمل  بعد ذلكقدمت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وقد   - 11
اإلنتاج يف عام  الرقابة علىوتدابري  4145بون اهليدروكلورية فلورية يف عام الرقابة على استهالك مركبات الكر 

إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف ب تها اخلاصةخط علىوافقة املب ، رهنا  4146
؛ 4145يف عام  فذيناحلصص، لتحديد نظام على طة اخل وتشتملالسبعني للجنة التنفيذية. و االجتماع الثالث 

مركبات الكربون استخدام  عن سيتحوَّل الثالث)يف البلد  الثالثةاوي رغالمصانع يل اثنني من حتو  وتعجيل
 44-روكلوري فلوريالكربون اهليدمركب جراءات اسرتداد تعزيز إو اخلاصة(؛  موارده باستعمالروكلورية فلورية اهليد

مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية القائمة على ت اجلديدة حظر على تركيب املعداوفرض ؛ هوإعادة تدوير 
من عام  اعتبارا   واردات املعدات القائمة على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةوعلى ، 4146اعتبارا من عام 

على مركبات الكربون  واملعدات القائمة 44-روكلوري فلوريالكربون اهليدمركب إنتاج على ، و 4148
. التربيدخدمة التربيد وورش فنيي فيما خيص تدريب الوإصدار الشهادات و  والرتخيص ،روكلورية فلوريةاهليد
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ي يام وحدة األوزون ، وسيتم إنشاء فريق استشار تنفيذالالبيانات ورصد ب باإلبالغدارة املشروع إلفريق  وسيقوم
 .واليونيدو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة الوطنية

شواغل  تراعيلتعزيز املؤسسات بطرق  صرف األموال على نامج األمم املتحدة للبيئة الطرفويساعد بر  - 15
. وفيما بديلة رصدأساليب صرف وهياكل تنظيمية وإجراءات وإىل احلاجة إىل الشفافية  بشأناللجنة التنفيذية 

وبرنامج األمم اليونيدو ارك تتش ،يتعلق خبطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
االمتثال لقرارات جملس األمن ب املتعلقةشواغل اللجنة التنفيذية معاجلة  على يف مساعدة الطرف املتحدة للبيئة

الثالث والسبعني على  هاجتماعيف االلجنة التنفيذية  وقد وافقتذات الصلة.  هعقوباتو التابع لألمم املتحدة 
االجتماع  الطرفعن  وسيحار ممثلونمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، من خطة إدارة التخلص التدرجيي 

 .حالة الطرفحول  حاتيااواإلزيد من املعلومات باملجلنة التنفيذ  لتزويداحلايل 
التنفيذية  وافقة اللجنةمل نه نظرا  إو  ا  ن خطة العمل املقرتحة شاملة ومنظمة جيدإأعااء اللجنة وقال  - 16

بوسع الطرف أن أن يكون  فينبغي ات الكربون اهليدروكلورية فلوريةدارة التخلص التدرجيي من مركبخطة إعلى 
 إىل االمتثال. يعود
إىل جنب مع اليونيدو،  أن وكالته، جنبا   برنامج األمم املتحدة للبيئةأضاف ممثل  ،على أسئلة وردا   - 17

مشاركة كاملة يف  وقد شارك الطرف. عشرين عاما   نذالدميقراطية ممع مجهورية كوريا الشعبية عن كثب عمل ت
لبعض الوقت. وقال إن املشكلة  همتثالعدم ا توقُّع أنبش صادقعن قلق  جتماعات الشبكة اإلقليمية وأعربا

عين وت. حسنا   تسري سريا  أن  ينبغياملقرتحة  الطرف عملخطة وأن  ،املساعدة املالية عدم توفر هيالرئيسية 
إىل م ؤسسات، ال ميكن أن تقدَّ تعزيز املاخلاصة بن التمويل، مبا يف ذلك املساعدة من أعقوبات جملس األ

لطلب من اللجنة التنفيذية، خيارات  وفقا   ولذلك استكشف برنامج األمم املتحدة للبيئة،. مباشرة حلكومةا
، وتنفيذ ةملشاريع مباشر ربنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتمويل ال، مبا يف ذلك استخدام املكتب احمللي شىت

استخدام و  ،يف الصني( يقام حدثتدريب فنيي التربيد يف )مبا يف ذلك، على سبيل املثال،  دشاريع خارج البلامل
التوصل إىل  احلكومةمن ون تعابال، ولكن جيري حتديا   أنه يشكلتنفيذ املشاريع  وقد أثبت. نفسهاموارد احلكومة 
 .4145لعام  اتخطط ألنشطة تعزيز املؤسس على ا  مت االتفاق مؤخر و حلول مقبولة، 

خلطة إدارة التخلص التدرجيي من دد األطراف أن التفاصيل الكاملة وأضاف ممثل أمانة الصندوق املتع - 18
 للجنة التنفيذية نيت للدورة الثالثة والسبععدمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية متاحة يف وثيقة أ  

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/37) . احلصول  ضرورة هوالسبب الرئيسي للتأخري يف املوافقة على اخلطة وقد كان
 ا  الحظم، على ذلك ممثل اليونيدو ووافقمن جملس األمن التابع لألمم املتحدة لشراء املعدات الالزمة.  إذنعلى 

ليس للتأكد من أنه  دا  جمدكل بند من املعدات   على اإلذن األويل فإنه يلزم فحصعلى الرغم من احلصول  هأن
حلكومة األخري اقرار األمور أكثر صعوبة بسبب  أصبحتذلك،  وعالوة علىقائمة الواردات احملظورة. واردا  على 

من املستحيل  جعل األمر الذيد، البل الداخلني إىلعلى مجيع األجانب  ا  يوم 44 مدته صحيفرض حجر ب
 ىل هناك.إالسفر على موظفي األمم املتحدة 

لتقدمي معلومات حمدَّثة ويف وقت الحق، حار ممثلون عن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية االجتماع  - 11
قد بتنفيذ أحكام اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال. و  تاما   الراهن. وقالوا أن بلدهم ملتزم حول الوضع إىل اللجنة

 برنامج األمم املتحدة للبيئةمع  نفذتو  ألوزون الوطنيةأنشأت وحدة او  ا  مناسب ا  قانوني ا  ضعت احلكومة إطار و 
 أتاحتتعزيز املؤسسات، مشاريع لتعدد األطراف، مبا يف ذلك املبدعم من الصندوق  مشروعا   41واليونيدو 
، مبا يف ذلك مركبات الكربون الكلورية فلورية وزونالتام من عدة فئات من املواد املستنفدة لأل التدرجيي التخلص

 وافقتخطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت  كما أنع كلوريد الكربون.  وراب
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الاروري  التخفيضلعودة إىل االمتثال لتدابري الرقابة وحتقيق من االطرف  لتوها ستمكنعليها اللجنة التنفيذية 
 .4145هناية عام يف موعد ال يتجاوز وكلورية فلورية يف املائة يف استهالك مركبات الكربون اهليدر  41 البالغ
، أوضح ممثل مجهورية كوريا واإلبالغ هبامجع البيانات  عن لجنةالعلى سؤال من أحد أعااء  وردا   - 51

بيانات ب أن يبلغركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مل ئيكل مستخدم هنا ه يتعني علىالشعبية الدميقراطية أن
ول على سؤال ح . وردا  تنسيق البيئيلل لجنة الوطنيةال حتيلها إىلية إىل وحدة األوزون الوطنية، اليت سنو شهرية و 

جمموعة  تامنتت الكربون اهليدروكلورية فلورية أكد أن خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبابناء القدرات، 
. ضمن أنشطة أخرىوموظفي اجلمارك، التدريب لفنيي التربيد توفري من أنشطة بناء القدرات، مبا يف ذلك 

املتعلقة  ى الوفاء بالتزاماتهعل ا  قادر ده بل سيكون كامال    تنفيذا  تم تنفيذ اخلطة يأنه عندما من وأعرب عن ثقته 
 بالتخلص التدرجيي.

بعض  ورأىمن أجل العودة إىل االمتثال. خطة عمل شاملة  هعدادإلطرف الوأثىن أعااء اللجنة على  - 54
نظام   تطبيقميكن إحراز تقدم يف احلد من الواردات حىت قبل  أنه ،يف بلداهنماملكتسبة على اخلربة  بناء ،ءعاااأل

 من خالل التوصل إىل اتفاقات طوعية مع أصحاب املصلحة.وذلك ، خيصالرت لكامل 
 :على ما يلي اللجنة وافقت لكولذ - 54

من  1للفقرة  وفقا  ، 4143أخطرت األمانة يف عام أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  إىلتشري إذ  
االستهالك واإلنتاج مبوجب ب ا اخلاصةاملستقبل اللتزاماهتيف املتوقع  امتثاهلعدم ابربوتوكول، لإجراء عدم االمتثال ل

 ركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،مببروتوكول مونرتيال فيما يتعلق 
 اليتظروف بالما يتعلق فيقدمتها مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  املعلومات اليتإىل  أياا   تشريوإذ  

 ،املتوقع سبب عدم امتثاله ايعتقد الطرف أهن
تجديد ب اخلاص ملشروعه للطرفصرف األموال املعتمدة  عليهاالصعوبات اليت ينطوي  وإذ تالحظ 

 ،اتتعزيز املؤسس
لتخلص التدرجيي من مركبات ا خطة إلدارة تقدمي اليت ينطوي عليهاصعوبات ال أياا  وإذ تالحظ  

رمبا  ، واليت جملس األمن التابع لألمم املتحدة الصادرة من ددةاحملقرارات لل تتثلالكربون اهليدروكلورية فلورية 
 مبوجب الربوتوكول، اللتزاماته الطرفمتثال هلا عواقب سلبية على ا كانت

اطية قدمت بياناهتا بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقر  وإذ تالحظ 
 من الربوتوكول، 7للمادة  وفقا   4143لعام 

 البالغمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الطرف من ، مع ذلك، أن استهالك وإذ تالحظ مع القلق 
د من استهالكه بأن حيربوتوكول لامبوجب  يتعارض مع التزامه 4143يف عام بدالة استنفاد األوزون  طنا   11.6

يف حالة عدم امتثال  الطرفاع يدالة استنفاد األوزون، وبالتايل ب طنا   78.1 علىما ال يزيد إىل يف تلك السنة 
 استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب الربوتوكول،املتعلقة ب اللتزاماته

 طنا   34.8 البالغمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من  الطرفأن إنتاج  أياا  وإذ تالحظ مع القلق  
يف تلك السنوات إىل  نتاجهإفض خبربوتوكول اليتعارض مع التزامه مبوجب  4143يف عام  بدالة استنفاد األوزون

مبوجب ه لتزاماتاليف حالة عدم امتثال  الطرفاع ي وبذلكبدالة استنفاد األوزون،  طنا   47.6ما ال يتجاوز 
 ،ات الكربون اهليدروكلورية فلوريةإنتاج مركبب فيما يتعلق لربوتوكولا
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خطة عمل للعودة إىل االمتثال لتدابري الرقابة اليت  الطرفتقدمي ، مع ذلك، وإذ تالحظ مع التقدير 
نتاج إ الرقابة علىتدابري و  4145يفرضها الربوتوكول على استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف عام 

 ،4146مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف عام 
أن اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال  مع التقدير أياا  وإذ تالحظ  

املرحلة األوىل من خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون على الثالث والسبعني  ايف اجتماعه توافق
حلد من استهالك ، الرامية إىل ا4148-4141لفرتة روكلورية فلورية جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية لاهليد

 ،اخلاص هبا يف املائة من خط األساس 45مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بنسبة 
 طرفعمل اليتامن خطة  الذي قرراملأن حتيل إىل االجتماع السادس والعشرين لألطراف مشروع  

 .اللنظر فيه ،املبينة يف الفرع ألف من املرفق األول هلذا التقرير
 35/2 توصيةال

 النظر في قضايا عدم االمتثال المحتمل األخرى الناشئة عن تقرير البيانات - اً بعسا

 عدم االمتثال اللتزامات اإلبالغ بالبيانات -ألف 
ب من األطراف أن تقدم طل  ي   من الربوتوكول 7ادة من امل 3قرة أنه مبوجب الفاألمانة إىل ممثل  أشار - 53

بيانات سنوية عن إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لألوزون يف موعد ال يتجاوز تسعة أشهر بعد هناية السنة اليت 
االمتثال لذلك الشرط  عنيختنشتاين، لمجهورية أفريقيا الوسطى و مها ، طرفان ختلَّفقد و هبا البيانات.  تتعلق
 .4143لعام 
والعشرين لألطراف مشروع املقرر الوارد يف  السادسأن حتيل إىل االجتماع على وافقت اللجنة  لذلك - 51

بياناهتا ب، تسجيل عدد األطراف اليت أبلغت مجلة أمورالذي يتامن، يف  ،من املرفق األول هلذا التقرير باءالفرع 
اليت يف وإعداد قائمة باألطراف ذلك العدد مع التقدير،  ومالحظة 4143وزون لعام بشأن املواد املستنفدة لأل

 البيانات مبوجب بروتوكول مونرتيال، لينظر فيه االجتماع.بباإلبالغ املتعلقة اللتزاماهتا  حالة عدم امتثال
 35/5التوصية 

 سرائيلإ من جانب 2115استخدامات عوامل التصنيع في عام اإلبالغ عن عدم  - باء
أن  41/41)أ( من املقرر  1من األطراف يف الفقرة  اجتماع األطراف طلبإىل أن ممثل األمانة  أشار - 55

عوامل تصنيع، بصفتها للرقابة  للمواد اخلاضعة ااستخدامه عنسبتمرب أيلول/ 31 يف موعد غايته سنويا  تبلغ 
أن  44/3من املقرر  1ب من األمانة يف الفقرة طلاملستخدمة، و االحتواء تكنولوجيات و  ،ومستويات االنبعاثات

حباالت عدم اإلبالغ لكي تنظر فيها. ومل تبلغ إسرائيل، وهي أحد أربعة أطراف ال يزال جلنة التنفيذ ختطر 
لعام  عن استخداماهتا لعوامل التصنيع، 43/7عوامل التصنيع مبوجب املقرر ل هلا باستخدامات مسموحا  
4143. 

ليس  5مبوجب املادة  عاملغري  طرفا  أن  من اليت تلت ذلك، أعرب أحد املمثلني عن قلقه يف املناقشةو  - 56
الالزمة التقنية  اتالقدر  ى ذلك الطرفكون لدتع أن ينبغي توقُّ  إنه قائال   ية،بالغإلا همتثال اللتزاماتاحالة يف 

 نة بشأن هذه املسألة.يف أي توصية من اللج يتجلىهذا القلق ينبغي أن إن لامان االمتثال. وقال 
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 :على ما يلي اللجنة وافقت لذلك - 57
اجتماع األطراف أن مجيع األطراف  مبوجبه ، الذي قرر41/41)أ( من املقرر  1إىل الفقرة  شريتإذ  

اد اخلاضعة للرقابة  كل عام عن استخدامها للمو   منأيلول/سبتمرب  31األمانة يف موعد غايته  تبلغأن ينبغي 
تقليل لوتكنولوجيات االحتواء اليت تستخدمها ل ،، ومستويات االنبعاثات من تلك االستخداماتعكعوامل تصني
 ،انبعاثات املواد اخلاضعة للرقابة من إىل أدىن حد

أمانة األوزون من اجتماع األطراف  مبوجبه ، الذي طلب44/3 املقررمن  1إىل الفقرة  أياا  وإذ تشري  
 ،بالغ عن استخدامات عوامل التصنيعت عدم اإلحاال جلنة التنفيذ إىل أن حتيل

 وفقا  عوامل تصنيع كد اخلاضعة للرقابة  استخدام املواب مسموح هلاإىل أن إسرائيل  شري كذلكتوإذ  
 ،43/7للمقرر 

تخدامها للمواد حبلول موعد االجتماع احلايل عن استبلغ قلق أن إسرائيل مل مع ال الحظأن ت - 4 
 ؛41/41)أ( من املقرر  1على النحو املطلوب مبوجب الفقرة  4143ل تصنيع يف عام عوامكاخلاضعة للرقابة  

األمانة على سبيل االستعجال، ويفال  املتأخرة إىلاملعلومات  من الطرف أن يقدمطلب أن ت - 4 
 ؛4145آذار/مارس  34 ذلك يف موعد غايتهأن يكون 
 مسني.واخل الرابع إسرائيل يف اجتماعها حالةض ستعر أن ت - 3 

 35/4التوصية 
 ل: غواتيماالكو ب البروتو دم االمتثال لتدابير الرقابة بموجع -جيم 

 بدالة استنفاد األوزون من انطنأ 3.1استهلكت غواتيماال  4143يف عام  هأوضح ممثل األمانة أن - 58
بدالة استنفاد األوزون.  انطنأ 8.3 البالغاستهالكها املسموح به  على زيادةمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

عودة إىل االمتثال يف ال لبيان ،ا  معايري حمددة زمني تشمل ،لالستهالك الزائد وخطة عمل فسريا  تالطرف قد قدم و 
 4141خفض يف عام سيينص على أن استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  ا  وزاري ا  قرار و ، 4141عام 

أطنان  1.35 ستهالك املقرتحيبلغ اال 4141عام . ومن مث فبالنسبة ل4143عام ستهالك الزائد يف القدار امب
 ذاتاسترياد وتسويق بدائل املواد املستنفدة لألوزون  على لتشجيعا أياا   ويعتزم الطرف. بدالة استنفاد األوزون

دور السلطات  ن يعززوأ ،الحرتار العاملياعلى إحداث املنخفاة القدرات و طاقة يف استهالك العالية الكفاءة ال
 ركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.مباجلمركية يف منع االجتار غري املشروع 

عمل الطة خلمن غواتيماال و  املقدم للتفسريممثلني عن تقديرهم  عدة، أعرب ويف املناقشة اليت تلت ذلك - 51
لطرف ل أننه يف حني إحد املمثلني . وقال أ4141ك لعام فصلة، وال سيما التخفيض املقرتح يف االستهالامل

كل ل ا  حصص كان قد خصص  إنما  واضحا   ليسفإنه  ات الكربون اهليدروكلورية فلوريةلواردات مركبحصة وطنية 
منظمته تعمل مع غواتيماال منذ عام  إن برنامج األمم املتحدة للبيئة. وقال ممثل على حدةملستوردين من ا

للحد من انبعاثات املواد أخرى مؤسسي وتدابري تعزيز  اث مشاريعاستحد الطرف على تساعدقد و  4114
 احلوكمةيف بنية  رفيعلتغريات على مستوى نتيجة عدم االمتثال ب املتعلقةنشأت املشكلة وقد املستنفدة لألوزون. 

متثال االبكومي احللتزام جتديد االمع وحدة األوزون الوطنية، ولكن  وما نشأ من ذلك من انقطاع يف التواصل
 الذي أنشأوزاري القرار إصدار الإىل  ىأد مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةمن ملتطلبات التخلص التدرجيي 

 بات.كَّ ر هذه املسترياد النظام حصص 
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اجلهود ب ا  عرتاف، ايماال ينبغي أن تكون أكثر دعما  بشأن غوات املقررمشروع  صيغةن إممثلني  عدةوقال  -61
، موحَّدة الصيغةن إالة املنفذة. وقال ممثل األمانة لتعاون مع الوكللعودة إىل االمتثال و ل رفاليت بذهلا الط

جتماع التدابري اليت اعتمدها ابقائمة إرشادية  شملتاللجنة ملثل هذه احلاالت من عدم االمتثال، و  وتعتمدها
على  تغيريات طفيفة وأ دخلتتثال. عدم االمباليت ميكن اختاذها فيما يتعلق و  ،4114الرابع يف عام ألطراف ا

 أعااء اللجنة. شواغل ملراعاةنص مشروع القرار 
 :على ما يلي وافقت اللجنة لذلك - 64

 الواردة يف اجملموعة األوىللمواد اخلاضعة للرقابة لأبلغت عن استهالك أن غواتيماال  إذ تالحظ مع القلق 
، 4143بدالة استنفاد األوزون لعام  طنا   44.3 قدرهورية(، )مركبات الكربون اهليدروكلورية فلاملرفق جيم  من

ما ال يتجاوز  علىاملواد  هذهمن  هاستهالكيقصر الطرف أن بالربوتوكول  مقتاىعن  ثل ارحرافا  ت كمية وهي
 بدالة استنفاد األوزون يف تلك السنة، انطنأ 8.3

إىل االمتثال  4141يف عام  خطة عمل للعودةالطرف تقدمي ، مع ذلك، وإذ تالحظ مع التقدير 
 لتدابري الرقابة على االستهالك اليت يفرضها الربوتوكول على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،

ركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف عام مل هاستهالك خفضالطرف قرار  مع التقدير أياا  وإذ تالحظ  
 ،4143املستهلكة يف عام  ةالزائدبالكمية يف تلك السنة به له أقل من االستهالك املسموح إىل  4141

يف  املبيَّنة الطرف عمل ألطراف السادس والعشرين مشروع مقرر يتامن خطةاجتماع أن حتيل إىل ا 
 للنظر فيه. ،من املرفق األول هلذا التقرير جيم الفرع

 35/3 توصيةال

( المقدم من جمهورية 13/11و 15/3ران طلب إدخال تغيير على بيانات خط األساس )المقر  - ثامناً 
 مولدوفا

 هابيانات خط األساس الستهالك علىتغيري  إلدخالمن مجهورية مولدوفا  ا  ممثل األمانة طلب عرض - 64
، 45/41القرار  اليت يقاي هباتقدمي مثل هذه الطلبات منهجية  يشري إىل ات الكربون اهليدروكلورية فلوريةركبمل

 التغيريات املطلوب للسبب يف أن وتوضيحا  البيانات املوجودة غري صحيحة،  بب يف أنللس توضيحا   تامنوي
اليت  واالستنتاجاتالتحقق و إجراءات مجع البيانات تؤكد صحة داعمة وثائق ، و ةصحيح تعتربأن  إجراؤها ينبغي

 إليها. تتوصل
لورية لعام ون اهليدروكلورية فرقم استهالك مركبات الكربزيادة يف مجهورية مولدوفا طلبت وقال إن  - 63

رقم خط األساس  ستزيدطن بدالة استنفاد األوزون،  4.67استنفاد األوزون إىل  ةطن بدال 1.7من  4141
طن بدالة استنفاد األوزون .  4.14 طن إىل 4.1 من (4141و 4111 يلعام هاستهالك)متوسط ااخلاص هبا 

من ذلك،  بدال  و متثال؛ يف حالة عدم ا حاليا   اان خطأ أو أهنك  4141أن الرقم األصلي لعام  مل تذكرهنا بيد أ
 منخفضقتصادي نشاط استند إىل فرتة يقم األصلي أن الر  حبجة األساس رقم خطتغيري يف  الطرف إجراء طلب
 منوه متطلباتضروري لتلبية  الطرف أنهاستهالك أعلى يف املستقبل، وهو ما يعتقد بالسماح من أجل و  نسبيا  

 يف البلدداعمة، مبا يف ذلك رسالة من رابطة صناعة التربيد وثائق  الطرف قدموقد . احلايلالسريع دي االقتصا
 ا  قتصاديا ا  وتقرير  ،دمة السنويةاخلكميات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الالزمة لتلبية احتياجات   تبنِي 

ثا لعام  املقرراملنهجية املنصوص عليها يف  ال يبدو أنك، د من البنك الدويل. ونتيجة لذلالبلعن  4143 حمدَّ
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لجنة التنفيذ ل ومل يسبقخاطئة. ىل تصحيح بيانات إسعى يال  ألن الطرفتنطبق على طلب مولدوفا،  45/41
 مثل هذه احلالة.يف  أن نظرت

دارة إلدوفا خطة مجهورية مولعلى أنه عندما تت املوافقة  الحظ ممثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائيو  - 61
متاحة؛  4141كن بيانات االستهالك لعام تمل التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

من عام  ، على أساس النمو املتوقع اعتبارا  بدالة استنفاد األوزون انطنأ 3.1 قدره ير يتقد رقم خدماست  ولذلك 
االستهالك يف عام  أنالواقع و دالة استنفاد األوزون. طن ب 4.48 قدرهط األساس خل ارقم وأعطى ذلك، 4111
يف زيادة حادة يف تكاليف الطاقة و حدوث إىل  ، ويرجع ذلك جزئيا  مما كان متوقعا   ا  كثري كان أقل   4141

أن التغيري املقرتح يف  إىل تراجع يف النمو االقتصادي. وأشار ممثل الصندوق املتعدد األطرافوحدوث التاخم 
 88 111 وهو ،من املبلغ املعتمد املقدمة إىل الطرفاملالية  ةاملساعد خيفضألساس من شأنه أن بيانات خط ا

 كانتخطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية   دوالر، ألن 66 111إىل  دوالر،
 .غ املساعدةمبل يف املائة من 11صرف  حال ةعلى أي مت بالفعلوقد ، رقم أعلىإىل  ةستندم

لموافقة على التغيري املطلوب يف ل مربروجد يأنه ال على كان هناك اتفاق   ذلك، ويف املناقشة اليت تلت - 65
 أن تبنييعندما  إالإجراء تغيريات بسمح ال ت 45/41يف القرار  املبيَّنةألن املنهجية  ،بيانات خط األساس

 غري صحيحة. تالبيانات كان
تنقيح بيانات استهالك مركبات وافقة على طلب مجهورية مولدوفا عدم املعلى نة اللج اتفقت لذلك - 66

 الطرف. وأعربت اللجنة عن تقديرها للجهود اليت يبذهلا 4141الكربون اهليدروكلورية فلورية لسنة األساس 
الطلب  ازدياد متثال ألحكام الربوتوكول على الرغم من النمو االقتصادي الكبري الذي أدى إىلاحالة للبقاء يف 

لصندوق املتعدد لمع الوكاالت املنفذة  الطرفأن يتعاون ب تنصحو  ،على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
املرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون  سياقيف وذلك، عند اإلمكان، األطراف، 

احلايل للطرف السرتداد هذه خطط املوحتسني ركبات سرتداد هذه املا من أجل التشجيع على، اهليدروكلورية فلورية
فنيي اخلدمة  وتزويدإنشاء مرافق استصالح ب، حسب االقتااء، ها، وذلكواستصالح هاتدوير وإعادة  املركبات

 تدوير.العادة إلحممولة  مباكينات

ال من جانب بوتسوانا وجنوب باء من بروتوكول مونتري 4تراخيص بموجب المادة  حالة إنشاء نظم -تاسعاً 
 (32/3والتوصية  23/13السودان )المقرر 

، على إنشاء 54/5جلنة التنفيذ حثت بوتسوانا وجنوب السودان، يف التوصية  أشار ممثل األمانة إىل أن - 67
 31الجتماع األطراف، وإبالغ األمانة بشأن املسألة قبل يوم  45/45نظم تراخيص استجابة للمقرر 

 أجنزت بوتسوانا غري أنخيص. اتر نظام ينشئ أي من الطرفني حىت اآلن، مل . وقال إنه 4141بتمرب أيلول/س
توصية الجنوب السودان على  ومل يرد. عامال  صبح يير البيئة لتوقيع وز  هو اآلن بانتظارخيص، الرت لمشروع نظام 

 للجنة.إىل االجتماع احلايل لتقدمي معلومات إىل ا عنه أرسل ممثال  ولكن  54/5
خيص بالتوازي مع الرت لنظام  يقوم بوضعن جنوب السودان إ برنامج األمم املتحدة للبيئةوقال ممثل  - 68

 ا  استشاري قد عني خبريا  و  ،إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةته اخلاصة بإعداد خط
، ولكن خيصانظام الرت  علىاالنتخابات املوافقة النهائية  بوتسوانا، أخرتيف حالة و للمساعدة يف هذه العملية. 

راف عملية يف وقت قريب. وقال ممثل أمانة الصندوق املتعدد األطالاالنتهاء من  وينبغينفس الوزير  تعيني أعيد
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منتظمة من الوكاالت  تتلقى معلومات حمدَّةو  إىل آخراجتماع من  هاتني القايتنين اللجنة التنفيذية تتابع إ
 املنفذة.

حتتاج إىل اختاذ أي إجراء آخر سوى انتظار تأكيد ال إن حالة بوتسوانا واضحة و  أحد األعااءقال و  - 61
وتنطوي  دا  أكثر تعق  حالة جنوب السودان  ؛ إال أنيف األسابيع املقبلة اخلاص به لرتاخيصاإنشاء نظام الطرف 

وإنشاء نظام  7مبوجب املادة املرتتبة عليه تطلبات اإلبالغ االمتثال ملاملتعلقة بالنظر يف القاايا ذات الصلة  على
 .باء 1تراخيص مبوجب املادة 

. احلالة لتزويد اللجنة مبعلومات حمدَّثة عنجنوب السودان االجتماع عن حار ممثل ويف وقت الحق،  - 71
كانت   7ت مبوجب املادة البياناببالغ باإلفيما يتعلق  اخلاصة بالطرفإىل أن قاايا االمتثال املمثل وأشار 

، إىل األمانة الطرفقدم وقد للجنة التنفيذ.  54/4الجتماع األطراف والتوصية  45/41موضوع املقرر 
 يلعاماخلاصة به  اإلبالغ، بيانات األمم املتحدة للبيئةربنامج التابع ل برنامج مساعدات االمتثالساعدة من مب

تقديرات. وفيما يتعلق بإنشاء نظام  هي 4141و 4111 يعاماخلاصة باألرقام ، ولكن 4143و 4144
للمساعدة  ا  استشاري خبريا  جنوب السودان  وقد حدد، مياي قدما   قال إن ذلك، باء 1خيص مبوجب املادة اتر 

استرياد املواد  يفرض رقابة علىحكم توي على حي الذيإعداد مشروع قانون البيئة،  ووصل. وضع النظام على
أن  خيار يفوزارة البيئة تنظر تنفيذ تدابري الرقابة،  ومن أجل تعجيلمرحلة متقدمة.  إىل املستنفدة لألوزون،

استرياد املواد املستنفدة لألوزون. وباإلضافة إىل ذلك، مت احلصول على  لفرض رقابة على ا  مؤقت ا  وزير أمر ال يصدر
مركبات الكربون من  لتدرجييا دارة التخلصإلد البلتعدد األطراف إلعداد خطة املتويل من الصندوق 

ال مع مجيع أصحاب املصلحة،  حاليا  وحدة وتتشاور المت إنشاء وحدة األوزون الوطنية. و ، اهليدروكلورية فلورية
وضع نظام تسجيل وحتديد  علىمع املواد املستنفدة لألوزون، للمساعدة  الذين يتعاملوناملستوردين  سيما

ياسي غري املستقر السائد يف بالنظر إىل الوضع الس لتأخريتتعرض لرات مجيع املبادبيد أن السترياد. لحصص 
 يف الربوتوكول. جديد هو طرفللبلد اجلديد الذي الالزمة بناء القدرات  املتمثل يف تحديالد و البل

اليت فيما يتعلق مبسألة مصدر البيانات و أسئلة أعااء اللجنة. عن ممثل جنوب السودان مث أجاب  - 74
املستوردين. وحول من من مسؤويل اجلمارك و  املقدمة علوماتامل إىل إهنا تستندقال الواردات،  عن طرفالقدمها 

إنشاؤه، املستوردين أو سيتم  جانباملواد املستنفدة لألوزون من  عنإلبالغ اإللزامي لنظام  أنشئكان قد   إنما 
 وبشأن موعد إصدار. رقابة عليها وفرض متوردين، هبدف رصد أنشطتهتسجيل املس أحد أغراض ذلكقال إن 

 تستغرق وقتا  أن  وال ينبغيمعقدة  ليستواردات املواد املستنفدة لألوزون، قال إن العملية وزاري ملراقبة الألمر ا
مشروع قانون البيئة،  وحولالدستور للوزير إلصدار مثل هذه األوامر.  اليت خيوهلابالنظر إىل الصالحيات ، طويال  

حتديد من الصعب و من املراحل،  ا  عدد يتعني أن جيتازال يزال  ؛ غري أنهالستعراضه األخري حاليا  خياع قال إنه 
مسألة الواردات غري  وبشأنإصدار قرار وزاري.  يف اقرتاحهذا هو السبب و ؛ ا  قانونفيه صبح سي املوعد الذي

املكتب الوطين  من بينهاوب السودان، من املنظمات يف جن املشروعة من املواد املستنفدة لألوزون، قال إن عددا  
 .البلد إىلقبولة اخلاضعة للرقابة املاملواد غري  عدم دخولتتعاون لامان للمعايري، 

 :على ما يلي وافقت اللجنة لذلك - 74
ديل يف تع طرفني 4143يف عام اللتني أصبحتا بوتسوانا وجنوب السودان، دوليت إىل أن  إذ تشري 

واردات  ملراقبةخيص الرت لنظم  انعقاد االجتماع احلايل بوضع وقتتقوما حىت ، مل ونرتيالمونرتيال لربوتوكول م
 صادرات املواد املستنفدة لألوزون،و 
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، يف موعد ال إىل األمانة اقدمتأن على خيص و اتر إنشاء نظم على ث بوتسوانا وجنوب السودان أن حت 
جلنة التنفيذ يف من جانب فيها بغية النظر م، ، معلومات عن حالة تلك النظ4145مارس آذار/ 34يتجاوز 

 .4145يف عام  السابع والعشرين ألطرافاجتماع اومن جانب اخلمسني و  الرابع اجتماعها
 35/6التوصية 

النظر في معلومات إضافية بشأن التقارير المتصلة باالمتثال المقدمة من األطراف المشاركة في  -عاشراً 
 لجنة التنفيذاالجتماع بناء على دعوة من 

نظرت اللجنة يف املعلومات املقدمة من ممثلي مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وجنوب السودان اللذين  - 73
يف الفرعني السادس والتاسع  حارا االجتماع بدعوة من اللجنة. ويرد بيان لنظر اللجنة يف وضع هذين الطرفني

 من هذا التقرير.

 مسائل أخرى -حادي عشر
 مل تنظر اللجنة يف أي مسائل أخرى. - 71

 اعتماد التوصيات وتقرير االجتماع -ثاني عشر
وافقت اللجنة على التوصيات الواردة يف هذا التقرير، ووافقت على أن توكل املوافقة على تقرير  - 75

 مع األمانة. االجتماع إىل الرئيس ونائب الرئيس، الذي يعمل أياا  مقررا  لالجتماع، على أن يعمال بالتشاور

 اختتام االجتماع -ثالث عشر
من يوم السبت  15/44بعد تبادل عبارات اجملاملة املعتادة، أعلن الرئيس اختتام االجتماع يف الساعة  - 76
 .4141تشرين الثاين/نوفمرب  45
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 المرفق األول
ي ينظر فيها مشاريع المقررات التي وافقت عليها لجنة التنفيذ في اجتماعها الثالث والخمسين لك

 اجتماع األطراف
 إن االجتماع السادس والعشرين لألطراف يقرر:

 عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال من جانب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية: -/26مشروع المقرر  -ألف 
املستنفدة أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية قد صدقت على بروتوكول مونرتيال بشأن املواد  إذ يالحظ

حزيران/يونيه  47وتعديلي لندن وكوبنهاغن على الربوتوكول يف  4115كانون الثاين/يناير   41لطبقة األوزون يف 
وأهنا مصنفة على أهنا طرف عامل  4114كانون األول/ديسمرب   43، وتعديلي مونرتيال وبيجني يف 4111

 ،من الربوتوكول 5من املادة  4مبوجب الفقرة 
دوالرا  من الصندوق املتعدد  44 115.541أن اللجنة التنفيذية قد وافقت على تقدمي  ا  وإذ يالحظ أيا

من الربوتوكول لتمكني مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية من  41للمادة  وفقا  األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال 
 حتقيق االمتثال للربوتوكول،

عبية الدميقراطية من املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف أن االستهالك السنوي جلمهورية كوريا الش - 4
لعام طنا  بدالة استنفاد األوزون  11.6املرفق جيم، اجملموعة األوىل )مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية(، البالغ 

املواد طنا  بدالة استنفاد األوزون من هذه  78.1يتجاوز االستهالك األقصى املسموح به للطرف وقدره  4143
اخلاضعة للرقابة لتلك السنة، ولذلك فإن هذا الطرف هو يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة على االستهالك يف 

 إطار الربوتوكول فيما خيص مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛
ورية فلورية أن اإلنتاج السنوي جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية من مركبات الكربون اهليدروكل - 4
يتجاوز اإلنتاج األقصى املسموح به هلذا الطرف وقدره  4143طنا  بدالة استنفاد األوزون يف عام  34.8البالغ 
طنا  بدالة استنفاد األوزون من هذه املواد اخلاضعة للرقابة لتلك السنة، ولذلك فإن الطرف هو يف حالة  47.6

 إطار الربوتوكول فيما خيص مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛عدم امتثال لتدابري الرقابة على اإلنتاج يف 
يالحظ مع التقدير تقدمي مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية خلطة عمل لامان عودهتا إىل أن  - 3

 4145االمتثال لتدابري الرقابة على استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف إطار الربوتوكول يف عام 
 ؛4146وتدابري الرقابة على اإلنتاج يف عام 

يالحظ أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية قد التزمت يف إطار خطة العمل املذكورة، دون أن  - 1
 اإلخالل بعمل اآللية املالية للربوتوكول، مبا يلي:

تنفاد األوزون طنا  بدالة اس 11.6خفض استهالكها من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من  ( أ)
 ملا ال يزيد عن: 4143يف عام 

 ؛4141 عام طنا  بدالة استنفاد األوزون يف 81.1 ‘4’
 ؛4147و 4146و 4145طنا  بدالة استنفاد األوزون يف األعوام  71.46 ‘4’
 واألعوام التالية؛ 4148املستويات املسموح هبا يف إطار بروتوكول مونرتيال يف عام  ‘3’
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طنا  بدالة استنفاد األوزون يف  34.8كبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من خفض إنتاجها من مر  ( ب)
 ملا ال يزيد عن: 4143عام 

 ؛4141 عام طنا  بدالة استنفاد األوزون يف 41.1 ‘4’
 ؛4145طنا  بدالة استنفاد األوزون يف عام  47.6 ‘4’
 ؛4147و 4146طنا  بدالة استنفاد األوزون يف عامي  41.81 ‘3’
 واألعوام التالية؛ 4148املستويات املسموح هبا يف إطار بروتوكول مونرتيال يف عام  ‘1’

 مراقبة نظامها إلصدار تراخيص الواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون؛ )ج(
حيث مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على العمل مع الوكاالت املنفذة ذات الصلة لتنفيذ أن  - 5

 لها للتخلص التدرجيي من استهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛خطة عم
يرصد عن كثب التقدم الذي حترزه مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية فيما يتعلق بتنفيذ خطة أن  - 6

الوفاء بتدابري عملها والتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. ومبقدار عمل الطرف باجتاه 
الرقابة احملددة يف الربوتوكول يتعني االستمرار يف معاملته بنفس الطريقة بصفته طرفا  يف موقف جيد. ويف هذا 
الصدد، يتعني أن تستمر مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف تلقي املساعدات الدولية لتمكينها من الوفاء هبذه 

قائمة اإلرشادية للتدابري اليت ميكن أن يتخذها اجتماع األطراف فيما يتعلق للبند ألف من ال وفقا  االلتزامات 
 بعدم االمتثال؛

للبند باء من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت ميكن  وفقا  حيذر مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، أن  - 7
عدم عودة مجهورية كوريا الشعبية أن يتخذها اجتماع األطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال، من أنه، يف حالة 

الدميقراطية لالمتثال، فإن األطراف ستنظر يف اختاذ تدابري تتسق مع البند جيم من القائمة اإلرشادية للتدابري. 
، مثل ضمان وقف 1وميكن أن تشتمل هذه التدابري على إمكانية تطبيق إجراءات متاحة يف إطار املادة 

وكلورية فلورية موضوع عدم االمتثال لكي ال تساهم األطراف املصدرة يف إمدادات مركبات الكربون اهليدر 
 استمرار حالة عدم االمتثال.

 من بروتوكول مونتريال 7للمادة  وفقاً البيانات والمعلومات المقدمة من األطراف : -/26مشروع المقرر  -باء 
اإلبالغ عن بيانات عن عام  يتعني عليها طرفا   417[ طرفا  من بني 415أن ] إذ يالحظ مع التقدير

 وفقا   4141حزيران/يونيه  31من هذه األطراف أبلغت عن بياناهتا حبلول  74قد فعلت ذلك وأن  4143
 ،45/45للمقرر 

وفق ما هو  4141أيلول/سبتمرب  31[ من هذه األطراف أبلغت عن بياناهتا حبلول    أن ] وإذ يالحظ
 بروتوكول مونرتيال،من  7املادة  من 3مطلوب مبقتاى الفقرة 

عن بيانات عام  امل تبلغوليختنشتاين[مجهورية أفريقيا الوسطى ]أن  ، مع ذلك،وإذ يالحظ مع القلق
4143، 

يف حالة عدم  ماياعه 7للمادة  وفقا   4143لعام  ماعن بياناهت نيالطرف هذينأن عدم إبالغ  وإذ يالحظ
 مات يف إطار بروتوكول مونرتيال إىل حني أن تتلقى األمانة بياناهتاملتعلقة باإلبالغ عن البيانا ماامتثال اللتزاماهت

 اليت مل ت قدَّم بعد،
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أن عدم إبالغ البيانات يف وقتها من جانب األطراف يعيق فعالية الرصد وتقييم امتثال  وإذ يالحظ أياا  
 اهتا يف إطار بروتوكول مونرتيال،األطراف اللتزام

ل إىل حد كبري عمل اللجنة حزيران/يونيه من كل عام يسه   31ل أن اإلبالغ حبلو  وإذ يالحظ كذلك
من  4التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال يف مساعدة األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

 بري الرقابة يف إطار الربوتوكول،من الربوتوكول على االمتثال لتدا 5املادة 
، حسب االقتااء، على العمل عن كثب مع وليختنشتاين[ قيا الوسطىمجهورية أفري]حيث أن  - 4

 بالغ األمانة بالبيانات املطلوبة على وجه السرعة؛ إلالوكاالت املنفذة 
 يف اجتماعها الرابع واخلمسني؛ هذين الطرفنييطلب إىل جلنة التنفيذ استعراض وضع أن  - 4
ن بيانات االستهالك واإلنتاج مبجرد توفر األرقام، يشجع األطراف على االستمرار يف اإلبالغ عأن  - 3

 .45/45حزيران/يونيه من كل عام، وفق ما مت االتفاق عليه يف املقرر  31ويفال أن يتم ذلك حبلول 

 وكول مونتريال من جانب غواتيماال: حالة عدم االمتثال لبروت-/26مشروع المقرر  - جيم
 7وكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون يف أن غواتيماال قد صدقت على بروت إذ يالحظ

كانون   44وتعديالت لندن وكوبنهاغن ومونرتيال وبيجني على الربوتوكول يف  4181تشرين الثاين/نوفمرب 
 من الربوتوكول، 5من املادة  4رة وأهنا مصنفة على أهنا طرف عامل مبوجب الفق 4114الثاين/يناير 

دوالرا  من الصندوق املتعدد  1 618.611اللجنة التنفيذية قد وافقت على تقدمي  أن وإذ يالحظ أياا  
 من حتقيق االمتثال من الربوتوكول لتمكني غواتيماال 41للمادة  وفقا  األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال 

 للربوتوكول،
املرفق جيم، اجملموعة األوىل أن االستهالك السنوي لغواتيماال من املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف  - 4

يتجاوز ، 4143بدالة استنفاد األوزون لعام طنا   44.3)مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية(، البالغ 
بدالة استنفاد األوزون من هذه املواد اخلاضعة للرقابة  أطنان 8.3االستهالك األقصى املسموح به للطرف وقدره 

ف هو يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة على االستهالك يف إطار الربوتوكول لتلك السنة، ولذلك فإن هذا الطر 
 ت الكربون اهليدروكلورية فلورية؛فيما خيص مركبا

مع التقدير تقدمي غواتيماال خلطة عمل لامان عودهتا إىل االمتثال لتدابري الرقابة على  يالحظأن  - 4
ر الربوتوكول وقرارها خفض استهالكها من هذه املركبات يف عام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف إطا

 ؛4143الزائدة املستهلكة يف عام  إىل مستوى يقل عن االستهالك املسموح به هلا مبا يوازي الكمية 4141
يالحظ أن غواتيماال قد التزمت يف إطار خطة العمل املذكورة، دون اإلخالل بعمل اآللية املالية أن  - 3

 كول، مبا يلي على وجه التحديد:تو للربو 
زون طنا  بدالة استنفاد األو  44.3خفض استهالكها من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من  )أ(
 ملا ال يزيد عن: 4143يف عام 

 ؛4141 عام بدالة استنفاد األوزون يف أطنان 1.35 ‘4’
 واألعوام التالية؛ 4145ام ل يف عاملستويات املسموح هبا يف إطار بروتوكول مونرتيا ‘4’
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 ات من املواد املستنفدة لألوزون؛رصد نظامها إلصدار تراخيص الواردات والصادر  )ب(
حيث غواتيماال على العمل مع الوكاالت املنفذة ذات الصلة لتنفيذ خطة عملها للتخلص أن  - 1

 ت الكربون اهليدروكلورية فلورية؛التدرجيي من استهالك مركبا
عن كثب التقدم الذي حترزه غواتيماال فيما يتعلق بتنفيذ خطة عملها والتخلص التدرجيي  يرصدأن  - 5

من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. ومبقدار عمل الطرف باجتاه الوفاء بتدابري الرقابة احملددة يف الربوتوكول 
ويف هذا الصدد، يتعني أن تستمر يتعني االستمرار يف معاملته بنفس الطريقة بصفته طرفا  يف موقف جيد. 

غواتيماال يف تلقي املساعدات الدولية لتمكينها من الوفاء هبذه االلتزامات وفقا  للبند ألف من القائمة اإلرشادية 
 طراف فيما يتعلق بعدم االمتثال؛للتدابري اليت ميكن أن يتخذها اجتماع األ

ة اإلرشادية للتدابري اليت ميكن أن يتخذها اجتماع حيذر غواتيماال، وفقا  للبند باء من القائمأن  - 6
األطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال، من أنه، يف حالة عدم عودة غواتيماال لالمتثال، فإن األطراف ستنظر يف 
اختاذ تدابري تتسق مع البند جيم من القائمة اإلرشادية للتدابري. وميكن أن تشتمل هذه التدابري على إمكانية 

، مثل ضمان وقف إمدادات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 1إجراءات متاحة يف إطار املادة تطبيق 
 موضوع عدم االمتثال لكي ال تساهم األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثال.
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Telephone: (819) 938-4236 

Facsimile: (819) 938-4218 

Web Site: www.ec.gc.ca 
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P.O. Box 44 

Pyongyang 

Democratic People's Republic of 

Korea 

Tel: (+850 2) 18111 (382 7222) 

Fax: (+82 2) 831 4660 / (+850 2) 381 

4660 

Email: chol.jin.kim@undp.org, 

jon.yongryong@bluewin.ch 

Chol Yu KIM 

Pyongyang 

Democratic People's Republic of 

Korea 

Tel: +850 2 18111, 382 7222 

Fax: +82 2 831 4660, +850 2 381 4660 

Email: chol.jin.kim@undp.org 

 جنوب السودان
Mr. David Batali Oliver 

Ministry of Environment  

Juba  

South Sudan  

Tel: +211 912902891  

Cell: +211 955181821  

E-mail: db_oliver@ymai.com 

 األمانات والوكاالت المنفذة
أمانة الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول 

 مونتريال والوكاالت المنفذة
Mr. Eduardo Ganem    

Chief Officer    

Multilateral Fund Secretariat 

1000 de la Gauchetière Street West 

Montreal H3B 4W5 

Quebec  

Canada 

Tel: +1 514 282 7860 

Fax: +1 514 282 0068  

E-mail: eganem@unmfs.org 



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/53/4 

24 

Mr. Andrew Reed 

Deputy Chief Officer for Economics 

and Finance 

Multilateral Fund Secretariat 

1000 de la Gauchetière Street West  

Montreal H3B 4W5 

Quebec 

Canada  

Phone: +1 514 282 7855 

Fax: +1 514 282 0068 

E-mail: areed@unmfs.org 

Mr. Djiby Diop 

Programme Management Officer  

Multilateral Fund Secretariat 

1000 de la Gauchetière Street West, 

41st floor  

Montreal, Quebec H3B 4W5 

Canada  

Phone: +1 (514) 282 7868 

Fax: +1 (514) 282 0068  

E-mail: djibyd@unmfs.org 

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
Mr. Stephan Sicars 

Director 

Montreal Protocol Branch 

Vienna International Centre 

Vienna 1400 

Austria 

Tel : + 431260263782 

Email: H.SIAW@unido.org 

Mr. Yuri Sorokin  

Industrial Development Officer 

Montreal Protocol Branch 

United Nations Industrial 

Development Organization (UNIDO) 

Wagramer Strasse 5, P.O. Box 200 

A-1400 Vienna 

Austria 

Tel: +431 26026/3624 

E-mail: Y.Sorokin@unido.org  

 البنك الدولي
Ms. Karin Shepardson 

Program Manager 

Climate Policy & Finance Department 

Global Implementation Agency 

Coordination Unit 

1818 H Street, NW 

Washington, DC 20433, USA 

Tel: + 1 202 458 1398 

Fax: + 1 202 522 3258 

Email: kshepardson@worldbank.org 

Mr. Viraj Vithoontien 

Senior Environmental Specialist 

Environment and Natural Resources 

Global Practice 

East Asia & Pacific 

World Bank 

1818 H Street, N.W 

Washington, DC 20433 

USA 

Tel: + 1 202 473 6303 

Email: vvithoontien@worldbank.org 

Mr. Thanavat Junchaya 

Senior Environmental Engineer 

Climate Change Group 

Implementing Agency Coordination 

Unit 

World Bank 

1818 H Street, NW 

Washington, D.C. 20433 

United States of America 

Tel: +1 202 473 3841 

Fax: +1 202 522 3258 

E-mail: tjunchaya@worldbank.org 

Ms. Mary-Ellen Foley 

Environmental Specialist 

Climate Change Group 

Implementing Agency Coordination 

Unit 

World Bank 

Tel: + 1 202 458 0445 

Email: mfoley1@worldbank.org 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
Mr. Jacques Van Engel 

Director 

Montreal Protocol Unit/Chemicals 

304 East 45th Street, 9th Floor 

New York, NY 10017 

United States of America 

Tel: +1 212 906 5112 

Fax: +1 212 906 6403 

Email: jacques.van.engel@undp.org 

Mr. Etienne Gonin  

Programme Analyst 

Montreal Protocol Unit / Chemicals  

Sustainable Development Cluster 

Bureau for Policy and Programme 

Support 

UNDP – Istanbul Regional Centre 

Turkey 

E-mail: etienne.gonin@undp.org 

mpu.registry@undp.org  

www.undp.org 

mailto:areed@unmfs.org
mailto:djibyd@unmfs.org
mailto:Y.Sorokin@unido.org
mailto:kshepardson@worldbank.org
mailto:vvithoontien@worldbank.org
mailto:tjunchaya@worldbank.org
mailto:etienne.gonin@undp.org
http://www.undp.org/


UNEP/OzL.Pro/ImpCom/53/4 

25 

وجيا برنامج األمم المتحدة للبيئة، شعبة التكنول
 والصناعة واالقتصاد

Ms. Shamila Nair-Bedouelle  

Head, OzonAction Branch 

UNEP Division of Technology, 

Industry and Economics  

15 rue de Milan  

75441 Paris Cedex 09  

France  

Tel: +33 1 44 37 14 59 

Fax: +33 1 44 37 14 74 

Email: shamila.nair-

bedouelle@unep.org 

Mr. James Curlin 

Network Policy Manager 

UNEP/DTIE 

Paris 75009 

France 

Tel: + 33 144 371 450 

Email: jim.curlin@unep.org 

Mr. Patrick Salifu 

Regional Representative 

UNEP-ROA 

Nairobi 

P.O Box 30552 

Email: Patrick.Salifu@unep.org 

Mr. James Curlin 

Network Policy Manager 

UNEP/DTIE 

Paris 75009 

France 

Tel: + 33 144 371 450 

Email: jim.curlin@unep.org 

Mr. Halvart Koeppen 

Regional Network Coordinator 

(Europe & Central Asia) 

OzonAction Programme 

UNEP/DTIE 

15 Rue de Milan 

Paris 75441 

France 

Tel: +33 144 371432 

Email: halvart.koppen@unep.org 

رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف 
 بروتوكول مونتريال لتنفيذ

Mr. Premhans  Jhugroo 

Permanent Secretary 

Ministry of Environment and  

Sustainable Development 

Port-Louis, Mauritius 

Email: pjhugroo@gov.mu.org 

 مرفق البيئة العالمية
Mr. Anil Bruce Sookdeo 

Senior Environmental Specialist 

Programs Unit 

Global Environment Facility  

1818 H Street, NW 

Washington, DC 20433, USA 

Tel: + 1 202 458 0683 

Fax: + 1 202 522 3240 

Email: asookdeo@thegef.org 

 أمانة األوزون
Ms. Tina Birmpili 

Executive Secretary 

Ozone Secretariat 

United Nations Environment 

Programme (UNEP) 

P.O. Box 30552 00100 

Nairobi, Kenya 

Tel: +254 20 762 3855/7623611 

E-mail: Tina.Birmpili@unep.org 

Mr. Gilbert Bankobeza 

Chief, Legal Affairs and Compliance 

Ozone Secretariat 

United Nations Environment 

Programme (UNEP) 

P.O. Box 30552 00100 

Nairobi, Kenya 

Tel: +254 20 762 3854/7623848 

E-mail: gilbert.bankobeza@unep.org 

Ms. Sophia Mylona 

Compliance and Monitoring Officer 

Ozone Secretariat 

United Nations Environment 

Programme (UNEP) 

P.O. Box 30552 00100 

Nairobi, Kenya 

Tel: +254 20 763430  

E-mail: sophia.mylona@unep.org 

Mr. Gerald Mutisya 

Programme Officer 

Ozone Secretariat 

United Nations Environment 

Programme (UNEP) 

P.O. Box 30552 00100 

Nairobi, Kenya 

Tel: +254 20 762 4057/7623851 

E-mail: gerald.mutisya@unep.org

______________ 

mailto:jim.curlin@unep.org
mailto:Patrick.Salifu@unep.org
mailto:jim.curlin@unep.org
mailto:halvart.koppen@unep.org
mailto:pjhugroo@gov.mu.org
mailto:gerald.mutisya@unep.org

