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 جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال

  لربوتوكول مونتريال
  والثالثون الثامن االجتماع

 ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٩ - ٨ ،نريويب

ر جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونتريال عن أعمال تقري
  اجتماعها الثامن والثالثني

  افتتاح االجتماع  -أوالً
عقد االجتماع الثامن والثالثون للجنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول   - ١

  .٢٠٠٧يونيه / حزيران٩ و٨نريويب، يومي مونتريال يف مقر برنامج األمم املتحدة للبيئة يف غيغريي، 

  البيانات االفتتاحية  -ألف 
 ١٥/١٠، رئيسة جلنة التنفيذ، االجتماع يف الساعة )نيوزيلندا(افتتحت السيدة روبن واشبورن   - ٢

وقالت، وهي ترحب بأعضاء اللجنة ومبمثلي الصندوق املتعدد . يونيه/ حزيران٨من صباح يوم 
ول مونتريال وممثلي الوكاالت املنفذة التابعة للصندوق، إنها تتشرف باختيارها األطراف لتنفيذ بروتوك

وأشارت إىل أنّ إجراء عدم االمتثال ما فتئ يشكل مؤسسة . رئيسة للجنة يف سنة االحتفال بذكراها
 ٢٠١٠رئيسية لتعزيز جناح بروتوكول مونتريال وأنّ عمل اللجنة سيظلّ يكتسي أمهية ألنّ سنة 

املواد أغلبية بالنسبة للبلدان النامية على األبواب لكي تنتهي من التخلص التدرجيي من أصبحت 
  .املستنفدة لألوزون

 ورحب السيد ماركو غونزاليز، األمني التنفيذي ألمانة األوزون، باألعضاء اجلدد واألعضاء   - ٣
 تكتسي ٢٠٠٧قال إنّ سنة و. اللجنةمكتب يف حديثاً اللجنة وباألعضاء الذين انتخبوا يف اآلخرين 

أمهية بارزة ألنها تصادف االحتفال بالذكرى العشرين لربوتوكول مونتريال وتشهد الشروع يف حوار 
بشأن التحديات املقبلة اليت ستواجهها األطراف يف سعيها إىل تعزيز قدرة الربوتوكول على ضمان بلوغ 
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خض ذلك احلوار عن مقترح يدعو إىل أن وقد مت. املتمثل يف إصالح طبقة األوزوننهائي اهلدف ال
  .تنعقد اللجنة ملدة يوم إضايف يف كل دورة، وذلك حسب الضرورة وبشرط توافر األموال الالزمة

 اعتماد إجراء ١٩٩٢والحظ السيد غونزاليز أنّ أعباء عمل اللجنة شهدت، منذ أن مت يف عام   - ٤
 زيادة بنسبة اللجنةبة اليت تستعرضها ارقدابري الدد تفقد شهد ع: عدم االمتثال بشكل دائم، زيادة كبرية

لالستعراض ؛ وشهد عدد األطراف اخلاضعة  تدبريا٣٤ًإىل تدابري  ٤من إذا ارتفع عددها  يف املائة، ٨٨
 يف املائة، حيث ٥٩اللجنة يف جمال عدم االمتثال لواحد أو أكثر من تلك التدابري زيادة بنسبة من ِقبل 

اللجنة يف جمال عدم لالستعراض من قِبل ، وعدد األطراف اخلاضعة  طرفا١٩١ً إىل ٧٨ارتفع من 
وقال إنّ تلك .  طرفا٤٩ً أطراف إىل ٣من إذا ارتفع  يف املائة، ٩٤االمتثال احملتمل زيادة بنسبة 

الزيادات تشهد بالتزام اللجنة ومبا تتحلى به من روح االبتكار والفعالية، وإنّ اللجنة أحرزت، رغم 
 لغريها من االتفاقات البيئية املتعددة  بلغ ا إىل أن أصبحت منوذجاً الزيادة يف األعباء، جناحاًتلك

ويف اخلتام، الحظ املتكلّم أنّ بند جدول األعمال املعين بالتحديات ذات الصلة بتنفيذ إجراء . األطراف
 مبواصلة حتسني سري عمل التزامهاللجنة إلظهار مدى عدم االمتثال يف املستقبل يشكّل فرصة أخرى 

  .اإلجراء

  احلضور  -باء
األرجنتني وبولندا وبوليفيا وتونس : من أعضاء اللجنةالبلدان التالية حضر االجتماع ممثلو   - ٥

  .أما العضو العاشر، وهو لبنان، فلم حيضر االجتماع. وجورجيا ونيجرييا ونيوزيلندا واهلند وهولندا
  .غالديش بناء على دعوة من اللجنةحتاد الروسي وأوكرانيا وبنكما حضر االجتماع ممثلو اال  - ٦
 ،وحضر االجتماع أيضاً ممثلو أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال  - ٧

 وممثلو الوكاالت املنفذة التابعة هلذا ،ورئيس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف
ومنظمة األمم ) اليونيب(مج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة برنا: الصندوق وهي

وترد يف املرفق الثاين ذا التقرير القائمة الكاملة . والبنك الدويل) اليونيدو(املتحدة للتنمية الصناعية 
  .للمشاركني

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -ثانياً
مال التايل، استناداً إىل جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة أقرت اللجنة جدول األع  - ٨

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/38/1بصورته املعدلة : 

  .افتتاح االجتماع  - ١
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  - ٢
  . من بروتوكول مونتريال٧تقرير األمانة عن البيانات مبوجب املادة   - ٣
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انة الصندوق بشأن املقررات ذات الصلة للجنة التنفيذية وعن املعلومات املقدمة من أم  - ٤
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج (األنشطة اليت اضطلعت ا الوكاالت املنفذة 

لتيسري ) األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدويل
  .امتثال األطراف

لسابقة الصادرة عن األطراف وتوصيات جلنة التنفيذ بشأن القضايا متابعة املقررات ا  - ٥
  :املتصلة بعدم االمتثال

  :االلتزامات بإبالغ البيانات  )أ(
  ؛)١٨/٣٤املقرر (كوت ديفوار   ‘١’   
  ؛)١٨/٣٤املقرر (مالطة   ‘٢’   
  ؛)١٨/٣٤املقرر (اململكة العربية السعودية   ‘٣’   
  ؛)١٨/٣٣املقرر (صربيا   ‘٤’   
  ؛)١٨/٣٤املقرر (جزر سليمان   ‘٥’   
  ؛)١٨/٣٤املقرر (الصومال   ‘٦’   
  ؛)١٨/٣٤املقرر (أوزبكستان   ‘٧’   
  ؛)١٨/٣٤املقرر ) ( البوليفارية-مجهورية (فرتويال   ‘٨’   
  :خطط العمل احلالية للعودة إىل االمتثال  )ب(
  ؛)١٥/٢٦املقرر (ألبانيا   ‘١’   
  ؛)١٨/٢٠املقرر (أرمينيا   ‘٢’   
  ؛)٣٧/٢ والتوصية ١٧/٢٦املقرر (بيجان أذر  ‘٣’   

  ؛)١٧/٢٧املقرر (بنغالديش   ‘٤’
  ؛)١٤/٣٣املقرر (بليز   ‘٥’    

  ؛)١٥/٢٩املقرر (بوليفيا   ‘٦’
  ؛)٣٧/٥ والتوصية ١٧/٢٨ و١٥/٣٠املقرران (البوسنة واهلرسك   ‘٧’

  ؛)٣٧/٦ والتوصية ١٥/٣١املقرر (بوتسوانا   ‘٨’   
  ؛)٣٧/٨ية  والتوص١٧/٢٩املقرر (شيلي   ‘٩’   
  ؛)١٨/٢١املقرر (مجهورية الكونغو الدميقراطية   ‘١٠’   

  ؛)١٨/٢٢املقرر (دومينيكا   ‘١١’
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  ؛)٣٧/١٤ والتوصية ١٧/٣٢املقرر (واليات ميكرونيزيا املوحدة   ‘١٢’
  ؛)١٧/٣٣املقرر (فيجي   ‘١٣’   
  ؛)١٨/٢٦املقرر (غواتيماال   ‘١٤’   
  ؛)١٦/٢٤املقرر ( بيساو -غينيا   ‘١٥’   

  ؛)١٧/٣٤املقرر (هندوراس   ‘١٦’    
  ؛)١٨/٢٨املقرر (كينيا   ‘١٧’   
  ؛)١٧/٣٦املقرر (قريغيزستان   ‘١٨’   
  ؛)١٦/٢٥املقرر (ليسوتو   ‘١٩’   

  ؛)٣٧/٢١ والتوصية ١٧/٣٧املقرر (اجلماهريية العربية الليبية   ‘٢٠’
  ؛)١٥/٣٧املقرر (ملديف   ‘٢١’   
  ؛)١٥/٣٨املقرر (ناميبيا   ‘٢٢‘   
  ؛)١٦/٢٧املقرر (نيبال   ‘٢٣‘   
  ؛)١٤/٣٠املقرر (نيجرييا   ‘٢٤‘   
  ؛)١٨/٣١املقرر (باكستان   ‘٢٥’   

  ؛)٣٧/٢٨ والتوصية ١٥/٤٠املقرر (بابوا غينيا اجلديدة   ‘٢٦’    
  ؛)١٦/٣٠املقرر (سان فنسنت وجزر غرينادين   ‘٢٧’   

  ؛)١٥/٤٣املقرر (أوغندا   ‘٢٨’
  ؛)١٧/٣٩املقرر (أوروغواي   ‘٢٩’

  : العمل للعودة إىل االمتثالمشاريع خطط  )ج(
  ؛)١٨/٢٣املقرر (إكوادور   ‘١’   

  ؛)١٨/٢٤املقرر (إريتريا   ‘٢‘
  ؛)١٨/٢٧املقرر (مجهورية إيران اإلسالمية   ‘٣’  
  ؛)١٨/٣٢املقرر (باراغواي   ‘٤’  
  :توصيات أخرى بشأن االمتثال  )د(
  ؛)٣٧/٤٥التوصية (بنغالديش   ‘١’   
  ؛)٣٧/٤التوصية (بوليفيا   ‘٢’   
  ؛)٣٦/١٠التوصية (الصني   ‘٣’   
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  ؛)٣٧/١٥التوصية (اليونان   ‘٤’   
  ؛)٣٦/٢٩التوصية (موريشيوس   ‘٥’   
  ؛)٣٥/٢٨التوصية (هولندا   ‘٦’   

  ؛)٣٧/٣٠ و٣٥/٣١ صيتانالتو(االحتاد الروسي   ‘٧’    
  ؛)٣٥/٣٥التوصية (سنغافورة   ‘٨’    
  ؛)٣٧/٣٢التوصية (الصومال   ‘٩’    
  ؛)٣٧/٣٣التوصية (جنوب أفريقيا   ‘١٠’    
  ؛)٣٦/٤٤التوصية (مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة   ‘١١’    
  ؛)٣٧/٣٦التوصية (تركيا   ‘١٢’    
  ؛)٣٧/٣٧التوصية (اإلمارات العربية املتحدة   ‘١٣’    
  ).٣٥/٣١التوصية (الواليات املتحدة األمريكية   ‘١٤’    
  .ئة عن إبالغ البياناتالنظر يف قضايا عدم االمتثال األخرى الناش  - ٦
 تركمانستان: استعراض املعلومات عن طلبات التغيريات يف بيانات خط األساس  - ٧

  .وأوكرانيا
  .معلومات عن امتثال األطراف احلاضرة االجتماع بناء على دعوة من جلنة التنفيذ  – ٨
  ).٣٧/٤٦التوصية (التحديات املرتبطة مبستقبل تنفيذ إجراء عدم االمتثال   - ٩
   ملنح التراخيص النظر يف تقرير األمانة عن األطراف اليت استحدثت نظماً  - ١٠

  ) باء من بروتوكول مونتريال٤ من املادة ٤الفقرة (
  .مسائل أخرى   -١١
  .اعتماد تقرير االجتماع  - ١٢
  .اختتام االجتماع  - ١٣

 ،١١ إطار البند وبناء على مقترح تقدم به أحد األعضاء، وافقت اللجنة على أن تنظر يف  - ٩
 بشأن تدنية إنتاج مركبات الكربون ١٧/١٢ يف تنفيذ األطراف للمقرر ،"مسائل أخرى"املعنون 

 من بروتوكول مونتريال لتلبية ٥ من املادة ١الكلورية فلورية من جانب األطراف غري العاملة بالفقرة 
 ١٧/١٦، ويف تنفيذ املقرر ٥ املادة  من١االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

 لضيق الوقت، لكن نظراًو. بشأن منع االجتار غري املشروع يف املواد املستنفدة لألوزون اخلاضعة للرقابة
مل تتمكّن اللجنة من حبث هذه املسائل يف هذا االجتماع واتفقت على إرجاء النظر فيها إىل اجتماعها 

  .القادم
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   من بروتوكول مونتريال٧عن البيانات املقدمة وفقا للمادة تقرير األمانة   -ثالثاً
ممثل أمانة األوزون االنتباه إىل تقرير األمانة عن املعلومات املقدمة من األطراف وفقاً وجه   - ١٠

 اليت تناولت ثالث مسائل UNEP/OzL.Pro/ImpCom/38/2 من الربوتوكول، الواردة يف الوثيقة ٧للمادة 
التصديق على الربوتوكول؛ وحالة االمتثال ملتطلبات إبالغ البيانات؛ وحالة االمتثال حالة : رئيسية هي

والحظ املتكلم زيادة عدد األطراف اليت صدقت على خمتلف التعديالت . ٢٠٠٦لتدابري الرقابة يف سنة 
. ة، بتصديقاا تلك، واجبات جديدلتحمت إىل أنّ األطراف اليت أُدخلت على الربوتوكول، مشرياً

أكتوبر /أصبحت يف تشرين األولاليت قال إا اجلبل األسود مجهورية ىل شكل خاص إاالنتباه بوجه و
التزامات الوفاء جبميع مكن من  يف بروتوكول مونتريال ويف مجيع تعديالته لكنها مل تت طرفا٢٠٠٦ً

  .التعديالتاملرتبطة بالتصديق على تلك إبالغ البيانات 
طلبات بيانات خط األساس، أوضح املتكلّم أنّ طرفني، مها غينيا االستوائية وفيما يتعلق مبت  - ١١

 ٧ من املادة ٢ و١واجلبل األسود، انتهكا التزاماما يف جمال اإلبالغ عن البيانات وفقا للفقرتني 
، ومواد ١٩٨٩، ومواد املرفقني باء وجيم بالنسبة لعام ١٩٨٦بيانات مواد املرفق ألف بالنسبة لعام (
  ).١٩٩١ملرفق هاء بالنسبة لعام ا

 من الربوتوكول ٥ويف حالة بيانات خط األساس اخلاصة باألطراف العاملة مبوجب املادة   - ١٢
متوسط  فيما يتعلق باملواد املدرجة يف املرفق ألف، و١٩٩٧ - ١٩٩٥احملددة كمتوسط السنوات (

-١٩٩٥السنوات متوسط باء، و فيما يتعلق باملواد املدرجة يف املرفق ٢٠٠٠ - ١٩٩٨السنوات 
، أفاد بأنّ مجيع تلك األطراف، فيما عدا غينيا ) فيما يتعلق باملادة املدرجة يف املرفق هاء١٩٩٨

االستوائية واجلبل األسود وصربيا، قد أبلغت عن بيانات خط أساسها بالكامل، على النحو املبني يف 
  .UNEP/OzL.Pro/ImpCom/38/2املرفقني الثالث والرابع بالوثيقة 

 بلداً ١٨٨، امتثل  بلدا١٨٩ًومن بني البلدان املطالَبة باإلبالغ عن البيانات السنوية، وعددها   - ١٣
 من الربوتوكول ٧ من املادة ٤ و٣جلميع التزاماته مبوجب الفقرتني )  يف املائة٩٩,٤٧أي ما يعادل (

مس من الوثيقة ومت يف اجلزء دال واملرفق اخلا. ٢٠٠٥ - ١٩٨٦وذلك خالل الفترة 
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/38/2إدراج املعلومات املتعلقة حبالة االمتثال خالل تلك الفترة  .  

 احنراف األطراف غري العاملة UNEP/OzL.Pro/ImpCom/38/2 من الوثيقة ٩ويظهر اجلدول   - ١٤
ألخذ يف  ومع ا . عن جداول ختفيض االستهالك املنصوص عليها يف الربوتوكول٥مبوجب املادة 

االعتبار الكميات املسموح ا واإلعفاءات، تظل أذربيجان دون غريها من األطراف يف حالة عدم 
  .وفيما يتعلق باإلنتاج، مل يرد اإلبالغ عن أي حالة احنراف عن جدول ختفيض اإلنتاج. امتثال
متثال  حاالت عدم االUNEP/OzL.Pro/ImpCom/38/2  من الوثيقة ١١وأُدرجت يف اجلدول   - ١٥

. ٥من جانب األطراف العاملة مبوجب املادة اخلاصة باالستهالك  لتدابري الرقابة ٢٠٠٦احملتمل يف عام 
 جعلتها يف حالة عدم امتثال ٢٠٠٦ بيانات عن عام ٥وقدمت أربعة أطراف عاملة مبوجب املادة 

 على خطة ١٨/٢٦ملقرر املوافقة يف اا متت بشأ(السلفادور وغواتيماال : وهذه البلدان هي. حمتمل
 مل يكن أي ٢٠٠٧مايو / أيار١٠وحىت . وصربيا والصومال )عمل منقّحة لتأمني عودا إىل االمتثال

 عن ٢٠٠٦نات تظهر احنرافات يف عام ا قد أبلغ عن بي٥طرف من األطراف العاملة مبوجب املادة 
  .اإلنتاجعلى بة ارقالتدابري 
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ة الصندوق عن املقررات ذات الصلة للجنة التنفيذية وعن األنشطة املعلومات املقدمة من أمان  -رابعاً
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة (اليت اضطلعت ا الوكاالت املنفذة 

  لتيسري امتثال األطراف) للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدويل
 ممثلي أمانة الصندوق املتعدد األطراف تقريراً عن هذا البند من قدم كبري املوظفني وأحد  - ١٦

املقررات األخرية ذات الصلة باالمتثال : جدول األعمال، وأوضحا أن تقريرمها يغطي ثالثة مواضيع هي
ملخص حالة واإلجراءات املتعلقة باالجتماع احلايل؛ واملعلومات املستقاة من بيانات الربامج القطرية؛ و

 لتدابري الرقابة املنصوص عليها يف ٥األطراف العاملة مبوجب املادة املتوقعة من جانب ول احلالية االمتثا
  .الربوتوكول

 الذي اختذته اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف ٥٠/٤وقال كبري املوظفني إنّ املقرر   - ١٧
ة عن الربامج القطرية مستخدمة يف  أن تقدم بيانات كامل٥طلب إىل األطراف العاملة مبوجب املادة 

 كان ممثلو أمانة الصندوق قد شرحوه لألطراف يف اجتماعات ربط الصالت  جديداً شبكياًذلك شكالً
، حبثت اللجنة التنفيذية ظروف ٥١/٣٤ويف املقرر . بني موظفي األوزون وبواسطة وسائل أخرى

ركبات الكربون مل هاب ارتفاع استهالك، اليت تواجه صعوبات بسب٥األطراف العاملة مبوجب املادة 
 املقننة، وذلك من أجل تيسري التحول عن اتالكلورية فلورية يف صنع أجهزة االستنشاق باجلرع

، ووضعت  االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة مبركبات الكربون الكلورية فلوريةاستخدام أجهزة
  .مبادئ توجيهية بشأن تقدمي مثل هذه املشاريع

، ٢٠٠٦ لبيانات الربامج القطرية عن عام ٥وفيما يتعلّق بتقدمي األطراف العاملة مبوجب املادة   - ١٨
أشار أحد ممثلي أمانة الصندوق إىل أنّ عددا أقلّ من املعهود من األطراف أبلغ عن بياناته، فيما مل يبلّغ 

توصية إىل اللجنة التنفيذية يف وسوف ترفع أمانة الصندوق .  البتة عن بيانات الربامج القطرية طرفا١٣ً
لكي تشترط تقدمي بيانات تنفيذ الربامج القطرية قبل املوافقة على "اجتماعها الثاين واخلمسني 

  ".لمشاريع واألنشطة وصرف تلك االعتماداتلعتمادات اال
قاة عن خصائص الربامج الوطنية يف جمال التخلّص التدرجيي وذلك توقُدمت معلومات من  - ١٩
 يف املائة من األطراف املبلِّغة ٧٤وقد أظهرت تلك املعلومات أنّ . عتماد على البيانات اليت أُبلغ عنهاباال

 يف املائة من األطراف اليت تستخدم آالت ٦٢ ا يف جمال منح التراخيص، وأنّ  معموالًلديها نظماً
ر مركبات اسعأانات ورغم أنّ بي. االسترداد والتدوير أفادت بأن هذه اآلالت تعمل بشكل جيد

الكربون الكلورية فلورية أظهرت طائفة واسعة من األسعار وكشفت عن بعض التفاوتات، فإنّ االجتاه 
  .ر املواد البديلةاسعأهذه املركبات واخنفاض أسعار العام يسري حنو زيادة 

تقبة بشأن امتثال وانتقل املتكلّم للحديث عن تقييم أمانة الصندوق املتعدد األطراف لآلفاق املر  - ٢٠
 لتدابري الرقابة املنصوص عليها يف الربوتوكول، فقال إنّ بيانات الربامج ٥األطراف العاملة مبوجب املادة 

القطرية تشري إىل ضرورة أن تتخذ الصومال، إذا مسحت هلا الظروف بذلك، إجراءات لضمان امتثاهلا 
 من السلفادور أن تتخذ إجراءات فيما يتعلق بضوابط واألمر يتطلّب أيضاً. لتدابري الرقابة على اهلالونات

رابع كلوريد الكربون؛ بيد أنه متت املوافقة على إعداد مشروع إلدارة املرحلة النهائية من التخلص 
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  البيانات املقدمة للصندوق بأنّوتفيد . التدرجيي من شأنه أن يعاجل مسألة رابع كلوريد الكربون
 استنفاد األوزون، معظمها من مركبات الكربون الكلورية فلورية وبروميد  حمسوبة بداالت طنا٧ً ٨٣٨

 حمسوبة  طنا١٦ً ٣٧٢ امليثيل، ال تزال تنتظر حالّ من قبل اللجنة التنفيذية للصندوق، وذلك يف مقابل
وفيما . بداالت استنفاد األوزون كانت بانتظار احللّ خالل االجتماع اخلامس والثالثني للجنة التنفيذ

يتعلق مبركبات الكربون الكلورية فلورية، تلقّت مجيع األطراف غري املمتثلة مساعدة من الصندوق أو 
وباستثناء .  مبشاريع دف إىل حتقيق امتثاهلا٢٠٠٩-٢٠٠٧حظيت يف خطط األعمال للفترة 

على تنفيذ الصومال، تلقت مجيع األطراف اليت بدت غري ممتثلة لتدابري الرقابة على اهلالونات مساعدة 
 زاد استهالكهما مؤخراًاللذان طرفان الوفيما خيص بروميد امليثيل، يتلقى . أنشطة لتخزين هذه املواد

ومع ذلك، . عن مستوى خط األساس احملدد هلما، مها تركمانستان ونيكاراغوا، مساعدة على االمتثال
جزء من استهالكها املبلَّغ عنه مكرسا مل ترد نيكاراغوا بعد على ما طُلب إليها بشأن حتديد ما إذا كان 

  .ما قبل الشحنمعاجلات لتطبيقات احلجر الصحي و
 وباستثناء السلفادور، اليت متت املوافقة بشأا على خطة إلعداد املشاريع، كان لدى مجيع   - ٢١

  رابع كلوريد الكربون خالل الفترةاألطراف، املهددة بعدم الوفاء بواجب خفض استهالك 
 يف املائة من مستويات خط األساس، مشاريع قائمة من أجل بلوغ ذلك ٨٥ إىل ٢٠١٠-٢٠٠٥
وكان لدى مجيع األطراف املهددة بعدم الوفاء بواجب جتميد استهالك بروميد امليثيل مشاريع . اهلدف

وأبلغت تركيا عن استهالك من بروموكلوروامليتان . متت املوافقة عليها أو أُدرجت يف خطط األعمال
 حمسوبة بداالت استنفاد األوزون؛ هذا، وقد أدرجت  طنا١٨,٥ًينبغي التخلص التدرجيي منه وقدره 

 مشروعا ينتظر الرد على طلب تقدم به الطرف من أجل املوافقة ٢٠٠٨اليونيدو يف خطة أعماهلا لسنة 
  .على بروموكلوروامليتان كمادة وسيطة إلنتاج السلتاميسيلني

ة الصندوق املتعدد األطراف تدخله بعرض جدول يلخص احلالة الراهنة يف  وختم ممثل أمان  - ٢٢
 فيما يتعلق بامتثال األطراف اليت صدرت بشأا توصيات أو مقررات، ويوجز ما تقتضيه ٢٠٠٦عام 

  .التدابري التنظيمية املطلوبةتخذ خطة العمل من األطراف اليت مل ت
 أحد أعضاء اللجنة عن القلق إزاء اخنفاض مستوى ردود وأثناء املناقشة اليت تلت ذلك، أعرب  - ٢٣

 إىل الصعوبة اليت واجهتها بعض األطراف يف األطراف على طلب تقدمي بيانات الربامج القطرية، مشرياً
ورد ممثل أمانة الصندوق املتعدد األطراف بالقول إنّ . الوصول إىل املوقع الشبكي اخلاص باإلبالغ

وأشار . على إثر استحداث النظام الشبكي الذي واجهته بعض الصعوباتالغ لإلب الوقت كان ضيقاً
مع ذلك إىل أنّ أمانة الصندوق املتعدد األطراف زودت األطراف بالكثري من املساعدة على استعمال 
النظام اجلديد وهي سوف تقوم باألمر نفسه يف السنة التالية وسوف تقوم بتعديل هذا النظام بناء على 

  .حات اليت تلقتهااملقتر
 وردا على استفسار بشأن التفاوتات يف أسعار املواد املستنفدة لألوزون واملواد البديلة، قال   - ٢٤

ممثل أمانة الصندوق إنّ األمانة شرعت هذه السنة يف التثبت من البيانات حال تلقيها، مما أفضى إىل 
  . املستقبلتعديل بعض البيانات ودفع إىل األمل بتحسن اإلبالغ يف
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وردا على أحد االستفسارات، قال ممثل أمانة األوزون إنّ أمانيت األوزون والصندوق املتعدد   - ٢٥
األطراف حتتفظان ببيانات متطابقة عن امتثال األطراف اللتزاماا بشأن وضع تدابري تنظيمية ألنّ 

مها أمانة الصندوق تستند يف معظمها إىل ما تقدمه األطراف إىل أمانة األوزون من املعلومات اليت تقد
 إنه على الرغم وأضاف ممثل أمانة الصندوق املتعدد األطراف قائالً. معلومات عن نظم منح التراخيص

، فإنّ بيانات أمانة األوزون تستند متطابقة إىل حد كبريألمانتني ينبغي أن تكون لتاحة املمن أنّ البيانات 
أما أمانة الصندوق فإنّ بياناا . ضرورة استحداث نظام ملنح التراخيص باء من ٤إىل ما تقتضيه املادة 

تشمل األطراف غري املمتثلة ملقررات اجتماع األطراف، اليت تطلب إليها اإلبالغ عن حالة نظمها يف 
 قد جمال منح التراخيص؛ ومن مثّ، فإنّ األطراف املدرجة على الئحة أمانة الصندوق املتعدد األطراف

 املقررات على الرغم من أا مل تتعهد بعد بالوفاء بااللتزام املتعلق  حالة عدم امتثال هلذهتكون يف
  .باستحداث ما خيصها من نظم ملنح التراخيص، الذي ينص عليه تعديل مونتريال

متابعة مقررات األطراف وتوصيات جلنة التنفيذ الصادرة من قبل بشأن املسائل املتصلة بعدم   -خامساً 
  تثالاالم

  النظر يف مسائل عدم االمتثال األخرى الناشئة عن تقرير البيانات  -سادساً 

تركمانستان : استعراض املعلومات عن طلبات إجراء تغيريات يف بيانات خط األساس  -سابعاً 
  وأوكرانيا

  معلومات عن امتثال األطراف احلاضرة االجتماع بدعوة من جلنة التنفيذ  -ثامناً 
ا رتبطة  معاً واتفقت على اعتماد التوصيات امل٨ و٧ و٦ و٥ة النظر يف البنود قررت اللجن  - ٢٦

  .الطرف، وحسب الترتيب األجبديحسب 

  أرمينيا  -ألف 

  لتراخيص وحتديد احلصصانظام تطبيق : مسألة االمتثال  - ١
ما ورد التزمت أرمينيا ك .١٨/٢٠املقرر  للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذ أرمينياأدرجت   - ٢٧

 لتراخيص استرياد املواد املستنفدة لألوزون نظاماً ٢٠٠٧يوليه / متوز١حبلول طَبق بأن تيف املقرر 
  .وتصديرها يشمل حصصاً لالسترياد

أرمينيا نظام التراخيص وحتديد احلصص وفقاً طبق وقت انعقاد االجتماع احلايل، مل تحىت و  - ٢٨
 بأنّ القوانني التشريعية الفرعية ٢٠٠٧فرباير / شباط٧رخة لكنها أفادت يف رسالة مؤ. ١٨/٢٠للمقرر 

على الصعيد ستعراضها النظام التراخيص وحتديد احلصص قد صيغت وعممت لتطبيق اخلمسة الالزمة 
 .٢٠٠٧يوليه / متوز١وهو النهائي أا سوف تفي باملوعد  وقالت إنها واثقة من ،احلكومي الدويل

التدرجيي  تفيد بأنها سوف تستمر يف التخلص ٢٠٠٦انات األولية لعام إىل أنّ البيكذلك وأشارت 
 . يف تلك السنةن استهالك بروميد امليثيلالكامل م
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  املساعدة على االمتثال  - ٢
، وذلك برعاية يعزيز املؤسسيف جمال التأرمينيا باملساعدة برنامج األمم املتحدة للبيئة يزود   - ٢٩

على طلب لتمويل حلقة لجنة التنفيذية يف اجتماعها السابع واألربعني الوافق  ت ومل.مرفق البيئة العاملية
االجتماع أنه جيب ذلك بيد أن اللجنة قررت يف . تتناول التخلص التدرجيي من بروميد امليثيلعمل 

جمه لتخلص من بروميد امليثيل يف إطار برنالعلى برنامج األمم املتحدة للبيئة أن يزود الطرف باملساعدة 
وتبعاً لذلك، تضمنت املساعدة املقدمة من برنامج األمم املتحدة للبيئة . املتعلق باملساعدة على االمتثال

بوصفهم من ذوي الدراية واخلربة واملساعدة يف وضع خطة الطرف الدعم من خرباء من بلدان جماورة 
ألمم املتحدة للبيئة اإلقليمية ووافقت شبكة برنامج ا. املتعلقة بالتخلص التدرجيي من بروميد امليثيل

أبريل /ملوظفي األوزون يف أوروبا الشرقية ووسط آسيا، يف اجتماعها اخلمسني املعقود يف نيسان
للمساعدة على االمتثال وذلك من األمم املتحدة للبيئة ،  على رصد أموال عن طريق برنامج ٢٠٠٦

ة يف حلقيت العمل بشأن بدائل بروميد امليثيل أجل متكني شركات التبخري الكربى يف أرمينيا من املشارك
. ٢٠٠٦أكتوبر / ويف بلغاريا يف تشرين األول٢٠٠٦سبتمرب /اللتني عقدتا يف قريغيزستان يف أيلول

وتندرج حلقتا العمل ضمن سلسلة من حلقات العمل الوطنية يف قطاعي التربة وما بعد احلصاد يف 
قال تعقد حتت رعاية مشروع للتخلص التدرجيي من بروميد امليثيل مبرحلة انتاقتصاداا البلدان اليت متر 

. ميوله مرفق البيئة العاملية ويشترك يف تنفيذه برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
عمالء شركات التبخري الكربى لتدريب تنظيم  ،كل حلقة عمل، بعد واقترحت الشبكة كذلك أن يتم

  .ئل بروميد امليثيلعلى بدا
إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة ، اليت قدمها ٢٠٠٩-٢٠٠٧وجاء يف خطة األعمال للفترة   - ٣٠

، ٢٠٠٧مارس / يف آذارعقودةاللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف يف دورا احلادية واخلمسني امل
؛ وذلك ١٨/٢٠وتنفيذ املقرر التوعية يل اقتراح بتزويد أرمينيا مبساعدة خاصة على االمتثال يف جما

  .فيما يتعلّق باال األخري) اليونيدو(بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
مناقشة املشاريع اليت ينبغي أن حتظى باألولوية يف صرف اعتمادات املبالغ غري ويف سياق   - ٣١

على حبث  التنفيذية، يف دورا احلادية واخلمسني اتفقت اللجنة مليون دوالر، ٦١املخصصة وقدرها 
  . طلبات احلصول على متويل إلعداد وتنفيذ خطة إلدارة التخلص النهائي يف أرمينيا

  املناقشات أثناء االجتماع احلايل  - ٣
برنامج األمم املتحدة للبيئة بأن منظمته تزود الطرف ورداً على سؤال مت توجيهه، أوضح ممثل   - ٣٢
الوثائق املعدة أن كما أشار إىل . فقطعدة فقط من خالل برنامج املساعدة على االمتثال اخلاص باملسا

لتعزيز املؤسسي عن طريق الصندوق لإىل أن الطرف يتلقى مساعدة باخلطأ قبل االجتماع أشارت 
ة كما أشري املتعدد األطراف، يف الوقت الذي كان يتلقى فيه هذه املساعدة من خالل مرفق البيئة العاملي

  .ليه أعالهإ
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ذلك وذكر أحد األعضاء أنه قد أجرى دراسة ألحكام نظام التراخيص الذي سيطبقه   - ٣٣
 وقال إنه شامل للغاية وأنه واسع النطاق حبيث يشمل بشكل استثنائي، حىت شحنات .الطرف

  .الترانزيت

  التوصية  - ٤
  :التايل اللجنة على اتفقت ،بناء على ذلكو  - ٣٤

أرمينيا عن التقدم الذي أحرزته يف تنفيذ التزامها الوارد من املقدم التقرير ع التقدير متالحظ 
 يشتمل على نظام لتراخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزونتطبيق  بشأن ١٨/٢٠يف املقرر 

  ،٢٠٠٧يوليه / متوز١ حبلول حصص لالسترياد
 عن تنفيذ التزامها وذلك يف كملة مبعلومات مست إىل أرمينيا أن تزود أمانة األوزونتطلب أن  

يف دورا قبل وقت كاف أن تنظر فيها للجنة حىت يتسىن  ،٢٠٠٧أغسطس / آب١موعد ال يتجاوز 
  .التاسعة والثالثني

  ٣٨/١التوصية 
  أذربيجان  -باء 

  .٣٧/٢ والتوصية ١٧/٢٦لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذ املقرر أذربيجان أدرجت   - ٣٥

  سائل االمتثالم  - ١

مركبات الكربون (االلتزام بالتخلّص التدرجيي التام من مواد اموعة األوىل من املرفق ألف   )أ(
  )الكلورية فلورية

بتحقيق التخلص التدرجيي التام من التزمت أذربيجان ، ١٧/٢٦املقرر كما هو مسجل يف   - ٣٦
) مركبات الكربون الكلورية فلورية(املرفق ألف  منيف اموعة األوىل املدرجة بة اقراملواد اخلاضعة لل
، وقدم الطرف تبعاً لذلك بياناته املتعلقة باملواد املستنفدة ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١يف موعد أقصاه 
، وأبلغ عن استهالك قدره صفر من األطنان بداالت استنفاد األوزون من ٢٠٠٦لألوزون لعام 

  .١٧/٢٦ مبا يتوافق مع التزامه الوارد يف املقرر مركبات الكربون الكلورية فلورية،

مركبات (عن تدابري الرقابة على استهالك مواد اموعة األوىل من املرفق باء االحنراف الظاهري   )ب(
  )الكربون الكلورية فلورية األخرى

  طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون٠,٢  قدره عن استهالك٢٠٠٦أبلغت أذربيجان يف عام   - ٣٧
يف اموعة األوىل من املرفق  )األخرىمركبات الكربون الكلورية فلورية (من املواد اخلاضعة للرقابة 

واصلة من الربوتوكول مب ٥طرف غري عامل مبوجب املادة مع التزامه كوافق هي كمية ال تتو. باء
 يف أغراض اتفقت الستهالكباستثناء ما كان ل، ٢٠٠٦ يف عام من تلك املوادتام التخلص التدرجيي ال
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ملركبات كربون كلورية  استهالكيف السابق وجود الطرف مل يذكر و. األطراف على أنها ضرورية
  .فلورية أخرى

 طلبت أمانة األوزون من أذربيجان تفسري ما يبدو ٢٠٠٧أبريل / نيسان٤مؤرخة رسالة يف   - ٣٨
الطرف قبل ترد إجابة من ومل . ربوتوكول عن تدابري الرقابة املنصوص عليها يف ال٢٠٠٦ يف عام احنرافاً

السابع والثالثني بأنه استمر يف تنفيذ اجتماعها جلنة التنفيذ يف سابقاً وأبلغ الطرف  .االجتماع احلايل
 تهارساليف  أيضاً ألمانةاطلبت ذلك لو. حظر على استرياد مركبات الكربون الكلورية فلورية

املركبات يع مركبات الكربون الكلورية فلورية، أي توضيحات بشأن ما إذا كان احلظر يشمل مج
ويف اموعة األوىل من ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(اموعة األوىل من املرفق ألف  يفاملدرجة 

  .من الربوتوكول) مركبات الكربون الكلورية فلورية األخرى(املرفق باء 

  املساعدة على االمتثال  - ٢
 الصادرة عن االجتماع السابع ٣٧/٢، يف التوصية ج األمم املتحدة للبيئةبرنامطُلب إىل   - ٣٩

يف تنفيذ التعزيز اإلضايف للمؤسسات وتدريب موظفي اجلمارك تعجيل والثالثني للجنة التنفيذ، 
دم إىل مرفق البيئة العاملية، وذلك من مشروع للمساعدة على بناء القدرات قُأذربيجان ومها عنصران 

 ٩ملرفق البيئة العاملية يف املسؤول التنفيذي األول وقد وافق . افقة املرفق على املشروعمويف حالة 
قليمي يف أربع اإلوطين وعلى الصعيدين ال على املشروع الذي يشتمل على أنشطة ٢٠٠٧أبريل /نيسان

 .أذربيجان وأوزبكستان وطاجيكستان وكازاخستان: انتقال هيمتر اقتصاداا مبرحلة من بلدان 
مثل طرف مكتب األوزون يف كل وتدعيم وسيكون من ضمن األنشطة الوطنية أنشطة دف إىل تعزيز 

 املزيد من املوظفني واخلربات واملعدات؛ وأنشطة استعراض وحتسني التدابري توفريإعداد خطط العمل و
ضع آليات للتنسيق ، ومجع البيانات وحتليلها، ووعاموعي الال محالت لزيادة تنظيم، و وحتسينهاالرقابية

إشراك أذربيجان واألطراف سوف تشمل أما األنشطة اإلقليمية ف. الشامل ورصد املشاريع واإلبالغ
الثالثة األخرى يف األنشطة اإلقليمية اليت تنفّذها الشبكة اإلقليمية ملوظفي األوزون يف أوروبا الشرقية 

التنسيق بشأن االجتار غري املشروع باملواد عزيز الرامية إىل تآسيا ومبادرة اجلمارك اخلضراء وسط و
  .وبشأن املسائل األخرى اإلقليمية والعابرة للحدودتدمريها املستنفدة لألوزون وختزينها و

  ناقشات أثناء االجتماع احلايلامل  - ٣
وظف كانت مزودة مبالوحدة الوطنية لألوزون اخلاصة بأذربيجان  قال أحد أعضاء اللجنة إن  - ٤٠

وأضاف قائالً إن وزارة البيئة . فعاليتهاإضعاف السنوات اخلمس املاضية، مما أدى إىل طوال فقط واحد 
لدى الطرف تسعى حالياً إىل جتميع معلومات دقيقة عن الواردات السابقة من مركبات الكربون 

  احملدد يف مشروع التوصية املعروضة٢٠٠٧أغسطس /آب ١الكلورية فلورية، قبل املوعد النهائي يف 
مرفق البيئة العاملية موافقة ن منظمته حصلت على إوقال ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة . على اللجنة

وقال إن برنامج األمم املتحدة للبيئة . على مشروع للتعزيز املؤسسي يشمل أذربيجان وأطرافاً أخرى
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املشروع يف القريب هذا يف إطار يف صرف األموال بدء تسمح بالوثائق يعكف حالياً على إعداد 
  .العاجل من خالل عقود من الباطن

  التوصية  - ٤
  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   - ٤١

تدابري الرقابة على استهالك مواد االمتثال ل إىل ٢٠٠٦أذربيجان بعودا يف عام إذ نئ 
ك بتنفيذها اللتزامها الوارد وكذل) مركبات الكربون الكلورية فلورية(اموعة األوىل من املرفق ألف 

، ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١املواد حبلول من تلك التدرجيي التام تحقيق التخلص ب ١٧/٢٦يف املقرر 
  ،٢٠٠٦جاء يف تقرير بيانات الطرف لعام وفقاً ملا 

 طن ٠,٢ لـ ٢٠٠٦أن أذربيجان أبلغت عن استهالكها يف عام ، مع ذلك، بقلقتالحظ إذ و
) مركبات الكربون الكلورية فلورية األخرى( استنفاد األوزون من املواد اخلاضعة للرقابة حمسوبة بدالة

الذي يقضي بالتخلص الربوتوكول ال تتفق مع شرط يف اموعة األوىل من املرفق باء، وهي كمية 
  التدرجيي التام عن هذه املواد يف تلك السنة،

تعزيز للمرفق البيئة العاملية لقت مساعدة من يفترض أا تن أذربيجان إىل أ أيضاً شريتإذ و
  تيسري التزامها بربوتوكول مونتريال،بغية  يملؤسسا

 يف أقرب وقت ممكن، ويف موعد ال ،األمانةقدم إىل  إىل أذربيجان أن تتطلب  )أ(  
 عن تدابري الرقابة املنصوص عليها يف ٢٠٠٦ الحنرافها يف عام اً، تفسري٢٠٠٧أغسطس / آب١يتجاوز 

مركبات الكربون ( اخلاضعة للرقابة ربوتوكول بشأن استهالك مواد اموعة األوىل من املرفق باءال
حمددة مصحوبة مبؤشرات قياس زمنية ، مناسباًإن كان ذلك ، وخطة عمل، )الكلورية فلورية األخرى

  لضمان عودة الطرف الفورية إىل االمتثال؛

حتيل لنظر األطراف يف هالك الطرف، يف حال عدم وجود تفسري للزيادة يف است  )ب(  
ذا التقرير، الذي يطلب إىل هل) ألفلفرع ا(مشروع املقرر الوارد يف املرفق األول اجتماعها التاسع عشر 

  ؛أعاله) أ(الفقرة الفرعية وفقاً ملا تنص عليه الطرف أن يتصرف 

أغسطس /ب آ١، يف موعد ال يتجاوز  إىل األمانة إىل أذربيجان أن تقدمتطلب  )ج(  
سراع بتنفيذ إل عن حالة جهودها املبذولة بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة ل، تقريرا٢٠٠٧ً

  مشروع تعزيز املؤسسات اإلضايف الذي وافق عليه مرفق البيئة العاملية؛

والثالثني تاسع  إىل االجتماع اللممث، إذا اقتضت الضرورة، إليفاد تدعو أذربيجان  )د(  
  .ناقشة املسألةملللجنة 

  ٣٨/٢التوصية 
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  شيبنغالد  -جيم 
  .٣٧/٤٥ والتوصية ١٧/٢٧لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذ املقرر ش ينغالدمت إدراج ب  - ٤٢

  قيد االستعراضمسألة االمتثال   - ١

   استهالك كلوروفورم امليثيلبتخفيضااللتزام : من جدول األعمال‘ ٤’) ب( ٥البند   )أ(
 الذي اختذته األطراف يف اجتماعها السابع ١٧/٢٧يف املقرر سجل ، كما يشبنغالد  التزمت  - ٤٣

) كلوروفورم امليثيل(اخلاضعة للرقابة  من املرفق باء، الثالثةاموعة مواد من  هااستهالكبأن تبقي عشر، 
  .٢٠٠٦ يف عام  طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون٠,٥٥٠  ال يتجاوزيف مستوى

 حبلول موعد ٢٠٠٦لعام ديش بياناا الرمسية املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون مل تقدم بنغال  - ٤٤
 على الرغم ،١٧/٢٧تنفيذها اللتزامها الوارد يف املقرر لذا ال ميكن التثبت من و. اد االجتماع احلايلقعان

بداالت  طن ٠,٥ أنه قد استورد ٢٠٠٧مايو / أيار٣٠من أن الطرف أبلغ األمانة يف رسالة بتاريخ 
 مما يتطابق مع التزام الطرف الوارد يف املقرر ٢٠٠٦استنفاد األوزون من كلوروفورم امليثيل يف عام 

يونيه / حزيران٧ويف تقدمي بتاريخ . ٢٠٠٥ وميثل مستوى ثابتاً من االستهالك مقارنة بعام ١٧/٢٧
٢٠٠٧ا الرمسية حبلول ا ستقدم ، أبلغت بنغالديش بأ٢٠٠٧ه يولي/ متوز٣١بيانا.  
، أعربت بنغالديش للجنة ١٧/٢٧ويف أعقاب مشاورات متت مع األمانة قبل اعتماد املقرر   - ٤٥
ضوابط الرقابية على الواردات اليت فرضتها على كلوروفورم امليثيل الساعد يذ عن أملها يف أن تنفالت

لنهائيني لكلوروفورم  املستعملنياللمستوردين واليت ختطط لتنظيمها وكذلك حلقات العمل التدريبية 
بااللتزامات خبفض استهالك يف كفالة وفائها امليثيل بشأن البدائل للمواد املستنفدة لألوزون، 

ويف أحدث رسالة هلا أخطرت بنغالديش األمانة بأا تزمع . ١٧/٢٧كلوروفورم امليثيل الوارد يف املقرر 
  .سبتمرب/عقد حلقات عمل للمستخدمني النهائيني يف أيلول

االمتثال يف املستقبل لتدابري الرقابة على باحتمال اإلبالغ : من جدول األعمال‘ ١’) د( ٥البند   )ب(
  مركبات الكربون الكلورية فلورية

هود اجللى الرغم من ع ،اوالثالثني بأ جلنة التنفيذ يف اجتماعها السابع بنغالديشأبلغت   - ٤٦
الرقابة على يف الربوتوكول بشأن الواردة تدابري لل الكامل لاالمتثامن  املخلصة اليت تبذهلا، قد ال تتمكن

مركبات الكربون (يف اموعة األوىل من املرفق ألف ة درج املاملواد املستنفدة لألوزوناستهالك 
 من الربوتوكول بالنسبة لألعوام ٥ ألف و٢على النحو املنصوص عليه يف املادتني ) الكلورية فلورية

 أن تقدم إىل االجتماع بنغالديشويف ذلك االجتماع طلبت اللجنة إىل . ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ و٢٠٠٧
 لتنفيذ خطة ٢٠٠٨ و٢٠٠٧، نسخة من برناجمي سنيت ٣٧/٤٥احلايل، وفق ما جاء يف التوصية 

تقديرات للكميات باإلضافة إىل لتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون، لالطرف الوطنية 
 أن تتجاوز ا احلد األقصى السنوي املسموح هلا باستهالكه من مركبات غالديشبناإلمجالية اليت تتوقّع 

أن  أيضاً وطُلب إىل الطرف. ٢٠٠٩-٢٠٠٧الفترة سنوات الكربون الكلورية فلورية يف كل سنة من 
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 ركباتعاملة مب املقننة الاتألمانة استراتيجيته االنتقالية للتخلص من أجهزة االستنشاق باجلرعيقدم إىل ا
  .الكربون الكلورية فلورية لكي تنظر فيها جلنة التنفيذ

تنفيذ خطة الطرف الوطنية للتخلص التدرجيي من ل ٢٠٠٧وفيما يتعلّق بالربنامج السنوي لعام   - ٤٧
األنشطة اليت اليت اكتمل تنفيذها ونشطة األقدمت بنغالديش وثائق أوجزت املواد املستنفدة لألوزون، 

وقد مت االنتهاء من تدريب . التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلوريةلتخلص لتنفيذها خيطط ل
، ووِضعت لقات الدراسيةلقات العمل واحلحل أخصائي تقين، وشرع يف توظيف خرباء تقنيني ٣٠٠حنو 

  .تقنية يف قطاعي املذيبات واملربداتحللقات دراسية ع برامج يرا ومشيوعإزكاء الاختصاصات ألنشطة 
الوطنية للتخلص التدرجيي بنغالديش تنفيذ خطة ل ٢٠٠٨يما يتعلّق بالربنامج السنوي لعام وف  - ٤٨

 يتضمنالسنوات القادمة لكي السنة و تنقيح برنامج تلك بنغالديشمن املواد املستنفدة لألوزون، تعتزم 
لورية، الواردة اإلسراع بالتخلص من مركبات الكربون الكلورية فالداعية إىل  يةلجنة التنفيذالتوصيات 
استرياد مركبات الداعية إىل تنفيذ التوصية على بنشاط يعمل وقرر الطرف أن . ٤٩/٣٣يف املقرر 

أنّ ظروف مالحظة ، مع صيانةلتلبية متطلبات العاد تدويرها الكربون الكلورية فلورية املستعادة وامل
الستصالح يف البلد قد لمرافق م وجود وعداليت تؤثر يف توافر هذه املواد املستعادة يف بنغالديش السوق 

التوصيات بشأن  أيضاً بنغالديشنفذ يفترض أن توفقاً لربنامج التنفيذ، و. يف فعالية ذلك اإلجراءتؤثر 
 ؛يف قطاع التربيد وتكييف اهلواءالتحديثي للمعدات والتعديل  الًتعدياليت ال تتطلب تعزيز البدائل 

يف إنشاء خمزونات من مركبات الكربون الكلورية فلورية  أيضاًقد نظر  الطرفيفترض أن يكون و
املقننة، إذا كان ذلك  باجلرعات املستخدمة يف الصيدلة الستعماهلا يف مرافق إنتاج أجهزة االستنشاق

 كوندد األوضاع اليت سيحإىل أن الطرف يف تقريرها  بنغالديش توأشار. اقتصادياًجمدياً  و تقنياًممكناً
فترة ثالث سنوات، على مدى  طناً مترياً ٤٥إنشاء خمزون قدره مسح ب، وإىل أنه دياًجمفيها التخزين 

 لتلبية متطلبات مصنعي أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة مبركبات ٢٠١٠اعتباراً من عام 
نة إىل اللجاملقدم  مقترح مشروع التحويل اخلاص ا ها يفالكربون الكلورية فلورية اليت مل تتضمن

تتوفر يف غضون وقت أن يتوقع كان الطرف ألن ومل يتم تضمني هؤالء املصنعني نظراً . التنفيذية
يف مركبات الكربون الكلورية فلورية ألولئك املصنعني  تصنيع التركيبات اخلالية من عمليات قريب،

  .بنغالديش
اليت استراتيجيتها االنتقالية  بنغالديشتقدم بأن  ٣٧/٤٥وفيما يتعلق بالطلب الوارد يف التوصية   - ٤٩

املقننة  باجلرعات للتخلص من أجهزة االستنشاقاجتماعها اخلمسني متويلها يف أقرت اللجنة التنفيذية 
 وأفاد الطرف بأنه قد أقر ركبات الكربون الكلورية فلورية لكي تنظر فيها جلنة التنفيذ،عاملة مبال

مم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وقدمها إىل االستراتيجية اليت أُعدت مبساعدة برنامج األ
أمانة الصندوق املتعدد األطراف للنظر فيها واملوافقة عليها من قِبل اللجنة التنفيذية أثناء اجتماعها 

. موافقة اللجنة التنفيذية عليهابعد االستراتيجية من الطرف بتزويد جلنة التنفيذ بنسخة تعهد و. املقبل
ومتثلت املعامل األساسية  .التقريراملعامل األساسية لالستراتيجية يف مرفق الطرف ذلك خلص يثما يتم رو

تيسري التخلص التدرجيي من أجهزة االستنشاق باجلرعات نظام تقييم احلاجة إىل مراجعة : فيما يلي
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تنفيذ محالت إزكاء الوعي و املقننة العاملة مبركبات الكربون الكلورية فلورية والترويج العتماد البدائل؛
 بشأن اعتماد بدائل خالية ، مبا يف ذلك املرضى،أصحاب املصلحة ذوي الصلة أوساط وبناء القدرات يف

حالة للتأكد من والتحقق للرصد وتنفيذ بروتوكوالت ووضع من مركبات الكربون الكلورية فلورية؛ 
يل للتخلص التدرجيي من أجهزة االستنشاق تنفيذ مشاريع حتوو؛ االتخلص التدرجيي وتقدمي تقرير عنه

وقد سبق وأن . يف مرافق التصنيع احملليةالعاملة مبركبات الكربون الكلورية فلورية باجلرعات املقننة 
يف تقدمي مشروع حتويل أثناء االجتماع التايل للجنة أا تأمل مانة األوزون عن أعربت بنغالديش أل

 الطرف إىل أن مقترح مشروع التحويل قد قُدم لكنه مل ريرأشار تقو. ٢٠٠٧يوليه /التنفيذية يف متوز
  .تفاصيل املقترحيشر إىل 

 تقديرات بنغالديشواستجابة لطلب جلنة التنفيذ يف اجتماعها السابع والثالثني بأن تقدم    - ٥٠
هالكه من للكميات اإلمجالية اليت يتوقع الطرف أن يتجاوز ا احلد األقصى السنوي املسموح له باست

ش ي، قدمت بنغالد٢٠٠٩ - ٢٠٠٧سنوات المركبات الكربون الكلورية فلورية يف كل سنة من 
تقديرات أدق ملتطلبات بنغالديش حتتوي على إن اموعة الثانية الطرف  وقال .جمموعتني من البيانات

رعات املقننة، حيث املتوقعة من مركبات الكربون الكلورية فلورية لقطاع تصنيع أجهزة االستنشاق باجل
األرقام اجلديدة تؤدي هذه و. إعداد استراتيجيتها ومقترحات مشروع التحويلعملية أا استمدت من 

يف الكمية املقدرة )  أطنان بداالت استنفاد األوزون٦ طن و٢تراوح بني ي(ض طفيف يفختث احدىل إإ
كبات الكربون الكلورية فلورية بنغالديش مستوى االستهالك املسموح به من مرا اليت ستتجاوز 

وبناء عليه، تتوقع بنغالديش حالياً أن . ٢٠٠٩ – ٢٠٠٧مبوجب الربوتوكول لكل من السنوات 
 ٨٨,٩ مبا يقارب ٢٠٠٩ – ٢٠٠٧به يف الفترة هلا تتجاوز مستويات االستهالك السنوي املسموح 

 طن بداالت استنفاد ٨٥,٧ طن بداالت استنفاد األوزون و٨٦,٦طن بداالت استنفاد األوزون و
  .األوزون على التوايل

، طلبت األمانة توضيحات بشأن األساس الذي ٢٠٠٧أبريل / نيسان١٦ويف رسالة مؤرخة   - ٥١
استهالك مركبات الكربون الكلورية ستتجاوز ا حد الكمية اليت يف تقدير ش يبنغالداستندت إليه 

ش تعهدت يأنّ بنغالداألمانة والحظت . ٢٠٠٩-٢٠٠٧يف فترة السنوات املسموح هلا به فلورية 
 بشأن اإلسراع بالتخلّص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية يةلجنة التنفيذالبتنفيذ توصيات 

احتياجات يف ختفيض إجراء أنّ ذلك التعهد مل يترجم فيما يبدو إىل  أيضاً ولكنها الحظت. فلورية
ستجابت او . التابعة هلاقطاعات الصيانةيف  ٢٠٠٩-٢٠٠٧رة يف الفتمن هذه املركبات الطرف املقدرة 
، بأنه على الرغم من احملاوالت اليت ستبذل ٢٠٠٧يونيه / حزيران٧املؤرخ يف ريرها بنغالديش يف تق

مركبات الكربون الكلورية كمية حجم لتحدي  ذلك الوقت، توصل يفلتنفيذ التوصيات، من الصعب ال
 بشكل رئيسي إىل أن الطرف ك ويعزى ذل.يف سياق هذه اإلجراءاتها حتقق التخلص منفلورية، اليت 
  .الوطنية للتخلص التدرجييته تنفيذ هذه اإلجراءات من خالل خطمؤخراً يف مل يبدأ سوى 

، ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٧ؤرخة امل تها، يف رسالقدرتش يأن بنغالد أيضاً والحظت األمانة  - ٥٢
 بنحو املقننة باجلرعات لورية فلورية يف صنع أجهزة االستنشاق مركبات الكربون الكها مناستهالك
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الطلب على توقع استمرار منو توضيح سبب بنغالديش من  األمانة طلبتو.  مترياً طنا٧٥ً إىل ٧٠
، وأن توضح عل وجه ركبات الكربون الكلورية فلوريةعاملة مباملقننة ال باجلرعات أجهزة االستنشاق

يتوقع الطرف أن  يف ضوء ٢٠٠٩-٢٠٠٧فترة ال الكبرية خالل اتهذه الزياد اخلصوص ملاذا تتوقع مثل
ورداً على . التصنيع التابعة له يف برنامج لتحويل مرافق ٢٠٠٧يوليه /اللجنة التنفيذية يف متوزأن تنظر 
مركبات الكربون من االحتياجات تقديرات مباشرة قضية ما إذا كانت بصورة الطرف يتناول ذلك مل 
سيتم حتقيق تضمنت حجم املواد اليت ية فلورية لقطاع تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة الكلور

 ٧بيد أن الطرف يف عرضه املقدم يف . مشروع التحويل اخلاص بهمنها إذا متت املوافقة على التخلص 
ال الطيب يف أوساط العاملني يف ا، أوضح أن البيانات تعكس تزايد الوعي ٢٠٠٧يونيه /حزيران

وزيادة وصفات استخدام أجهزة االستنشاق ستخدام أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة باواألطباء 
وكانت الشركات الصيدالنية . ركبات الكربون الكلورية فلورية نتيجة لذلكعاملة مبباجلرعات املقننة ال

افر أجهزة االستنشاق باجلرعات تواألمر الذي أدى إىل توسيع نطاق توزيعها لتلبية الطلب ودائرة توسع 
والحظ الطرف أن شركات . املقننة العاملة مبركبات الكربون الكلورية فلورية يف مجيع أحناء بنغالديش

ت تنتج بأقل إنتاج أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة مبركبات الكربون الكلورية فلورية كان
وكما ورد سابقاً أشار التقدمي .  إنتاجها لتلبية الطلب املتزايدالكاملة ومن املتوقع أن تزيد منمن قدرا 

أن الطرف قد قدم مقترح املشروع لتحويل مرافق تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة إىل أيضاً 
العاملة مبركبات الكربون الكلورية فلورية إىل اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثاين واخلمسني ولكن يبدو 

  .املقترحعن مل يتضمن أية تفاصيل لتقدمي اأن 

  املساعدة على االمتثال  - ٢
أبلغ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي اللجنة التنفيذية يف اجتماعها احلادي واخلمسني يف   - ٥٣
 أن املسؤول الرمسي لدى احلكومة ذات الصلة قد وقع على الوثائق املطلوبة لتنفيذ ٢٠٠٧مارس /آذار

نغالديش من ِقبل برنامج بل للتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون اليت أقرت اخلطة الوطنية
  .األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة حتت رعاية الصندوق املتعدد األطراف

نتهاء من  على االبنغالديشأمانة األوزون بأنه خيطّط ملساعدة برنامج األمم املتحدة للبيئة وأبلغ   - ٥٤
 املقننة حبلول اتوضع استراتيجيتها الوطنية االنتقالية للتخلص التدرجيي من أجهزة االستنشاق باجلرع

، املعقود سني، وافقت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها اخلموكما ذُكر آنفاً. ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين
هذه االستراتيجية وكذلك إعداد ، على متويل ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٠ إىل ٦يف الفترة من 

إعداد مشروع للتخلّص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف القطاع التابع للطرف 
برنامج األمم  مع بنغالديشوذلك بشرط أن توقّع االستنشاق باجلرعات املقننة، أجهزة بتصنيع واملعين 

لتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون وأن على وثيقة مشروع اخلطة الوطنية لاملتحدة اإلمنائي 
. تباشر يف قطاعات أخرى تنفيذ أنشطة تفضي إىل تقليص استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية

 أنه يعتزم أن يعرض على ٢٠٠٩-٢٠٠٧يف خطة أعماله للفترة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وذكر 
 أجهزة االستنشاق يعصنتالتدرجيي من هذه املركبات يف قطاع  للتخلص اللجنة التنفيذية مشروعاً

  . إلقراره٢٠٠٧يوليه /، لكي تنظر فيه يف اجتماعها الذي سيعقد يف متوزبنغالديش املقننة يف اتباجلرع
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  مناقشات أثناء االجتماع احلايل  - ٣
أبلغ اللجنة عن وبناء على دعوة من األمانة بعث الطرف مبمثل عنه لالجتماع احلايل الذي   - ٥٥

 وقال إن هناك .إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية وأجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يف بلده
شركة واحدة بكسني كو قد بدأت بتسويق نوعني من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة غري العاملة 

ثري نظراً الرتفاع أسعارها، والنقص لكن الطلب عليها كان أدىن بكمبركبات الكربون الكلورية فلورية 
، واستمرار استخدام أجهزة االستنشاق يف أوساط العاملني يف املهن الطبيةملنتجات اجلديدة بايف الوعي 

أما األسعار . باجلرعات املقننة العاملة مبركبات الكربون الكلورية فلورية من خالل الوصفات املتكررة
أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة مبركبات مقارنة باملائة ب ٤٠حالياً أعلى بنسبة فهي للبدائل 

وإضافة إىل ذلك مل تؤد أجهزة االستنشاق باملساحيق اجلافة عملها بشكل . الكربون الكلورية فلورية
جيد يف الظروف الرطبة لبنغالديش وكانت أقل فعالية من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة 

تشريعات رداً على سؤال يتعلق باإلطار التنظيمي قال ممثل بنغالديش إن و.  معينةالستخدامات طبية
مركبات الكربون باستخدام تاريخ سابق للمعرفة السليمة وضعت يف القائمة املواد املستنفدة لألوزون 

لتغطية لتشريعات االكلورية فلورية يف قطاع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة وأنه جيري إعداد تنقيح 
  .أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة

قال املمثل إنه مت مؤخراً تقدمي االستراتيجية االنتقالية للتخلص التدرجيي من أجهزة االستنشاق   - ٥٦
باجلرعات املقننة العاملة مبركبات الكربون الكلورية فلورية إىل أمانة الصندوق املتعدد األطراف وأن 

وقد قامت تقديرات . ل على املوافقة من اللجنة التنفيذية للصندوقتنفيذها سيبدأ مبجرد احلصو
االستهالك املستقبلي ملركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة واحلاجة 
ذات الصلة للتخزين على أساس املناقشات اليت دارت مع الوكاالت الطبية واملنتجني الطبيني وعلى 

املنتجني يتطوعون بالتخلص التدرجيي من وكان بعض . هالك السابق والتوقعات املستقبليةأساس االست
ويف حال لزوم املساعدة . التحويلشاريع مل أية مساعدة امركبات الكربون الكلورية فلورية ومل يطلبو

 بأسعار التكنولوجيايف تبني أنه من الصعب جداً العثور على خرباء استشاريني قادرين على املساعدة 
 ٢٠١٢–٢٠١٠بالنسبة للفترة تصل االحتياجات قدر أن يف احلسبان، يمجيع العوامل  أخذبو. معقولة

 طناً مترياً إضافياً من مركبات الكربون الكلورية فلورية الستخدامها يف قطاع أجهزة ٤٥إىل 
وفقاً ملا خمطط  ءواوتكييف اهلالتربيد التخلص التدرجيي يف قطاع وجيري . االستنشاق باجلرعات املقننة

  .له
ورداً على سؤال بشأن التدابري التنظيمية والتدابري األخرى اليت تدعم االنتقال من أجهزة   - ٥٧

االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة مبركبات الكربون الكلورية فلورية، قال ممثل بنغالديش أن األنظمة 
 ختضعو. وضع برنامج إلزكاء الوعيوجيري . ملوافقة عليهاااليت تتم ستنقح وفقاً لالستراتيجية االنتقالية 

CFC-11 وCFC-12  يف املائة٢٦(ملعدل ضرائيب أعلى (  منHFC-134a) وعالوة على ذلك ).  يف املائة٦
عاملة مبركبات الكربون الكلورية اللن يتم تسجيل أية أجهزة جديدة لالستنشاق باجلرعات املقننة 

  .فلورية
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  التوصية  - ٤
  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   - ٥٨

 الصادرة عن ٣٧/٤٥ بالتوصية  عمالًبنغالديش مع التقدير إىل املعلومات اليت قدمتها إذ تشري  
  اللجنة التنفيذية يف اجتماعها السابع والثالثني،

اد تجاوز استهالكها السنوي املسموح به من موأن تتوقع من امل إىل أن بنغالديش وإذ تشري  
 طناً ٨٥بأكثر من ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(اموعة األوىل، املرفق ألف، اخلاضعة للرقابة 
  ،٢٠٠٩ – ٢٠٠٧بداالت استنفاد األوزون يف كل من السنوات 

، بأن حتافظ على استهالكها من ١٧/٢٧ التزمت، مبوجب املقرر بنغالديش إىل أنّ وإذ تشري  
يف اموعة الثالثة من املرفق باء عند مستوى ال يتجاوز ) كلوروفورم امليثيل(املواد اخلاضعة للرقابة 

  ،٢٠٠٦لة استنفاد األوزون يف عام بدا طناً ٠,٥٥٠
استراتيجيتها االنتقالية بنسخة من  أن تزود أمانة األوزون بنغالديشتطلب إىل   )أ(  

مركبات ( ت الكربون الكلورية فلوريةركبامبعاملة املقننة ال باجلرعات للتخلص من أجهزة االستنشاق
الوثائق وصفاً تتضمن اعتمادها من قبل اللجنة التنفيذية، وضمان أن بعد ) الكربون الكلورية فلورية

تقييد استهالك أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة مبركبات خطط هلا بغرض للتدابري التنظيمية امل
   باعتماد البدائل اخلالية من هذه املركبات؛الكربون الكلورية فلورية والتعجيل

 ١أمانة األوزون، يف موعد أقصاه تقدم إىل أن  أيضاً بنغالديشتطلب إىل   )ب(  
عن تنفيذ خطتها الوطنية تقريراً اللجنة يف اجتماعها التاسع والثالثني، لنظر ، ٢٠٠٧أغسطس /آب

لتقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة الوطنية للتخلص التدرجيي وعن أية تنقيحات ميكن إجراؤها، يف ضوء ا
للتخلص التدرجيي، على الكمية املقدرة اليت يتوقع الطرف التجاوز ا مدى استهالكه السنوي 

  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٧املسموح ا من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف كل من السنوات 
أغسطس /آب ١ه يف موعد غايتأمانة األوزون قدم إىل  أن تنغالديشإىل ب طلبت  )ج(  
موجزاً ملشروع الطرف املعين بتحويل قطاع تصنيع اللجنة يف اجتماعها التاسع والثالثني، نظر ل ٢٠٠٧

وافقت عليها أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة مبركبات الكربون الكلورية فلورية إذا ما 
وأية للمشروع، خططة اصيل الفترة املاجتماعها الثاين واخلمسني، مبا يف ذلك تفيف اللجنة التنفيذية 

اليت يتوقع الطرف أن يتجاوز ا مستوى استهالكه املقدرة تنقيحات ميكن أجراؤها على الكمية 
  ؛٢٠٠٩ – ٢٠٠٧السنوي املسموح به من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف كل سنة من الفترة 

 من ٣، وعمالً بالفقرة ٢٠٠٦ا لعام تذكّر بنغالديش بأن تزود أمانة األوزون ببيانا  )د(  
 لكي تتمكن ٢٠٠٧أغسطس / آب١ من الربوتوكول، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد أقصاه ٧املادة 

يف املقرر الوارد باحلد من استهالكه لكلوروفورم امليثيل اللتزامه اللجنة من تقييم امتثال الطرف 
  ؛ألطرافع عشر لبالساجتماع اال الصادر عن ١٧/٢٧

إىل االجتماع التاسع والثالثني إذا اقتضت الضرورة إىل إيفاد ممثل  بنغالديشتدعو   )ه(  
  .ردة أعالهاالوائل للجنة ملناقشة املس

  ٣٨/٣التوصية 
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  بليز  -دال 
  .١٤/٣٣لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذ املقرر بليز أدرجت   - ٥٩

  الكربون الكلورية فلوريةااللتزام باحلد من استهالك مركبات : االمتثالألة مس  - ١
 الذي اختذته األطراف يف اجتماعها الرابع عشر، ١٤/٣٣ بليز، كما جاء يف املقرر  التزمت  - ٦٠

املدرجة ) مركبات الكربون الكلورية فلورية( من استهالك املواد اخلاضعة للرقابة ٢٠٠٦باحلد يف عام 
  . أطنان بدالة استنفاد األوزون١٠ وزمستوى ال يتجاإىل يف اموعة األوىل من املرفق ألف، 

، وأبلغت عن استهالك ٢٠٠٦بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون لعام تبعاً لذلك قدمت بليز   - ٦١
  . أطنان بدالة استنفاد األوزون من مركبات الكربون الكلورية فلورية٣,٩قدره 

  وصيةالت  - ٢
 بشأن ٢٠٠٦أبلغت عن بياناا لعام بأا بليز نئ يف أن بناء على ذلك اللجنة قد ترغب   - ٦٢

). مركبات الكربون الكلورية فلورية(استهالك املواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة األوىل من املرفق ألف 
وتشري هذه البيانات إىل أنّ البلد يف وضع متقدم يف تلك السنة فيما يتعلق بالتزامه الوارد يف املقرر 

 أطنان بدالة استنفاد ١٠تهالك هذه املركبات إىل مستوى ال يتجاوز  بشأن خفض اس١٤/٣٣
األوزون، وباحترامه اللتزاماته مبقتضى تدابري الرقابة املنصوص عليها يف الربوتوكول بشأن مركبات 

  .الكربون الكلورية فلورية
  ٣٨/٤التوصية 

  بوليفيا  -هاء 
  .٣٧/٤٦ والتوصية ١٥/٢٩قرر أدرجت بوليفيا لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذ امل  - ٦٣

  )١٧/١٣املقرر (الزيادة يف استهالك رابع كلوريد الكربون : مسألة االمتثال  - ١
ر بوليفيا عن بيانات املواد املستنفدة ياستعرضت جلنة التنفيذ يف اجتماعها السابع والثالثني تقر  - ٦٤

 طن بدالة استنفاد األوزون ٠,١١قدره  ٢٠٠٥يف عام استهالك  الذي أشار إىل ٢٠٠٥  لعاملألوزون
ألزمت بوليفيا  و.يف اموعة الثانية من املرفق باء) رابع كلوريد الكربون(من  املواد اخلاضعة للرقابة 

 يف املائة من خط أساس استهالك هذا الطرف من رابع ١٥تخفيض استهالكها إىل مستوى ال يتجاوز ب
التنفيذ يف اجتماعها السابع والثالثني أن هذا املستوى بلغت جلنة وأُكلوريد الكربون يف ذلك العام، 

جانب االجتماع  ويف ضوء االتفاق من . طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون٠,٠٤٥يناظر ما قيمته 
الثامن عشر لألطراف، تبني أنه على األمانة أن تبلغ وتستعرض بيانات املواد املستنفدة لألوزون املقدمة 

ويبلغ املستوى األقصى املسموح به لبوليفيا الستهالك رابع . شرية واحدة فقطمن األطراف مبرتلة ع
 اآلن، صفراً من األطنان بداالت استنفاد ٢٠٠٩ – ٢٠٠٥كلوريد الكربون يف كل من السنوات 

  .األوزون
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 كان ٢٠٠٥من رابع كلوريد الكربون يف عام ا الزائد وأبلغت بوليفيا أن استهالكه  - ٦٥
 يف بتروليةيف تعبيد الطرق واختبار إمجايل املواد اهليدروكربونية الالختبار القطران ربية خمتالستخدامات 

 الصادر عن االجتماع السابع عشر لألطراف املعين باستخدام رابع ١٧/١٣ومبقتضى املقرر . املاء
، ٥املادة كلوريد الكربون يف أغراض االستخدامات املختربية والتحليلية لدى األطراف العاملة مبوجب 

 النظر يف حالة امتثال ٢٠٠٧اتفقت جلنة التنفيذ يف اجتماعها السابع والثالثني على أن ترجئ لعام 
أن يقوم ونص القرار على . بوليفيا للتدابري املنصوص عليها يف الربوتوكول بشأن رابع كلوريد الكربون

  .٢٠٠٩-٢٠٠٧ل الفترة من أجل تناوباستعراض هذا اإلرجاء الجتماع التاسع عشر لألطراف ا
وحثّت اللجنة يف اجتماعها السابع والثالثني الطرف على أن يستمر يف األثناء يف جهوده   - ٦٦

املبذولة من أجل التخلص التدرجيي من رابع كلوريد الكربون، والسيما بعد ما اتفق اجتماع األطراف 
 اختبار القطران ٢٠٠٢ من سنة  على أن حيذف اعتبارا١٩٩٩ً يف عام ١١/١٥احلادي عشر يف املقرر 

يف تعبيد الطرق واختبار إمجايل املواد اهليدروكربونية البترولية يف املاء من اإلعفاء الشامل لالستخدامات 
 بذلك إىل أنه ميكن القيام ذين النشاطني من دون املختربية والتحليلية للمواد املستنفدة لألوزون، مشرياً

  .وناستخدام رابع كلوريد الكرب
 بشأن ٢٠٠٦بياناا لعام  مل تكن بوليفيا قد قدمت ،وحبلول موعد انعقاد االجتماع احلايل  - ٦٧

 ٢٧وجهته أمانة األوزون يف طلب الذي مل ترد بوليفيا على الكما  .املواد املستنفدة لألوزون
لوريد  من أجل تقدمي معلومات عما إذا كان الطرف ال يزال يستورد رابع ك٢٠٠٧فرباير /شباط

سفلت اليت أل، أي اختبارات استخراج أمسنت ا٢٠٠٥الكربون خلدمة األغراض املبلَّغ عنها يف عام 
تجرى على اخللطات املستخدمة يف األرصفة، وإجياد عنصر أنظف يف إجراء التحاليل الكيميائية، 

اهليدروكربونات، والتحليل املختربي الشتقاق العناصر الفعالة، واشتقاق املواد الصلبة والسائلة و
  .والكشف عن مبيدات احلشرات لغسل العينات

بيد أنّ الوثائق املقدمة إىل االجتماع احلادي واخلمسني للجنة التنفيذية للصندوق املتعدد   - ٦٨
كميات ضئيلة من "، ذكرت أنّ ٢٠٠٧مارس / آذار٢٣ إىل ١٩األطراف، املنعقد يف الفترة من 
 يف التطبيقات املختربية والصناعية كعنصر تنظيف رية تستخدم حالياًمركبات الكربون الكلورية فلو

أقرت اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد وإضافة إىل ذلك ". اشتقاق الزيوت والشحوم من املعدات/لطرد
خطةً لبوليفيا يف جمال إدارة التخلص التدرجيي التام اليت يف اجتماعها احلادي واخلمسني األطراف 
لى جدول زمين للتخلّص التدرجيي من رابع كلوريد الكربون يستهدف خفض االستهالك إىل تنطوي ع

 وصفر طن يف عام ٢٠٠٧ طن يف عام ٠,١ وإىل  ٢٠٠٦ طن بدالة استنفاد األوزون يف عام ٠,٢
ن الطرف من حتقيق التخلص التدرجيي الكامل من هذه املادة قبل سنتني ميرمي إىل متكني ؛ ٢٠٠٨

 يشترطه الربوتوكول؛ مما يشري إىل أن الطرف سيبلغ عن استهالك رابع كلوريد الكربون يف املوعد الذي
  .٢٠٠٧ و٢٠٠٦عامي 
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  املناقشات أثناء االجتماع احلايل  - ٢
، قال ممثل األمانة إن ٥ على أطراف املادة ١١/١٥نطباق املقرر اورداً على سؤال بشأن مدى   - ٦٩

اإلشارة إىل أنه كن ، مل ي١١/١٥الثالثني عند اإلشارة إىل املقرر قصد اللجنة يف اجتماعها السابع و
يضاح أن هذه البدائل متاحة لالستخدامات املختربية لرابع إل ولكن ٥على أطراف املادة ينطبق س

  .كلوريد الكربون املشار إليها، وتشجيع هذه األطراف على النظر يف هذه البدائل

  التوصية  - ٣
  :التايل اللجنة على تفقتاوبناء على ذلك،   - ٧٠

 من ٧ من املادة ٣أن تذكّر بوليفيا بأن تزود أمانة األوزون، عمالً بالفقرة   )أ(  
 ٢٠٠٧أغسطس / آب١، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد أقصاه ٢٠٠٦الربوتوكول، ببياناا عن عام 

لتدابري املنصوص عليها يف لكي تتمكن اللجنة يف اجتماعها التاسع والثالثني من تقييم امتثال الطرف ل
رابع كلوريد (ملادة اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة الثانية، املرفق باء االربوتوكول بشأن استهالك 

  ؛)الكربون
 ١تطلب إىل بوليفيا أن تزود أمانة األوزون يف أقرب وقت ممكن، ويف موعد أقصاه   )ب(  

 عن حالة جهودجنة يف اجتماعها التاسع والثالثني لكي تنظر فيها الل، مبعلومات ٢٠٠٧أغسطس /آب
املبذولة للتخلص التدرجيي من استهالك رابع كلوريد الكربون، والسيما االستهالك املخصص الطرف 

ألغراض اختبار القطران يف تعبيد الطرق واختبار إمجايل املواد اهليدروكربونية البترولية يف املاء، مشرية 
الصادر عن اجتماع األطراف احلادي عشر الذي مت مبوجبه حذف التطبيقني  ١١/١٥بذلك إىل املقرر 

املختربيني املذكورين من اإلعفاء الشامل لالستخدامات املختربية والتحليلية للمواد املستنفدة لألوزون 
  .م تلك املادة املستنفدة لألوزونألنه ميكن القيام ما من دون استخدا

  ٣٨/٥التوصية 
   واهلرسكالبوسنة  -واو 

 ١٧/٢٨و ١٥/٣٠ ينللنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذ املقررالبوسنة واهلرسك مت إدراج   - ٧١
  .٣٧/٥والتوصية 

  قيد االستعراضمسألة االمتثال   - ١
  االلتزامات خبفض استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية وبروميد امليثيل وكلوروفورم امليثيل  ) أ(

، بأن ختفّض استهالك ١٧/٢٨ و١٥/٣٠رسك، كما جاء يف املقررين التزمت البوسنة واهل  - ٧٢
يف اموعة األوىل من املرفق ألف، إىل ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(املواد اخلاضعة للرقابة 

 اخلاضعة للرقابة يف ةبدالة استنفاد األوزون، وبأن حتافظ على استهالك املاد طناً ٣٣مستوى ال يتجاوز 
مواصلة بدالة استنفاد األوزون، وعلى  طناً ٥,٦١عند مستوى ال يتجاوز ) بروميد امليثيل(ء املرفق ها

يف اموعة الثالثة من املرفق باء عند مستوى ال ) كلوروفورم امليثيل(استهالك املواد اخلاضعة للرقابة 
  .٢٠٠٦يتجاوز صفر طن بدالة استنفاد األوزون يف عام 
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 أظهرت أنه سابق على ٢٠٠٥، أبلغ الطرف بيانات عن عام ٣٧/٥كما اتضح يف التوصية   - ٧٣
 إىل االمتثال لتدابري ٢٠٠٥، وأن الطرف عاد يف عام ١٧/٢٨ و١٥/٣٠التزاماته الواردة يف املقررين 

ويف وقت انعقاد االجتماع احلايل، مل تكن البوسنة . الربوتوكول الرقابية بشأن كلوروفورم امليثيل
وبناء على ذلك، يتعذر إثبات . ٢٠٠٦ناا بشأن املواد املستنفدة لألوزون لعام واهلرسك قد قدمت بيا

  .١٧/٢٨ و١٥/٣٠الواردة يف املقررين تنفيذها اللتزاماا خبفض االستهالك لتلك السنة، 

 استحداث تدابري تنظيمية  ) ب(

 على  حظرا٢٠٠٦ًبأن يفرض يف عام  ١٧/٢٨ و١٥/٣٠مبقتضى املقررين  أيضاً التزم الطرف  - ٧٤
لتراخيص استرياد املواد  ألوزون، ويستحدث نظاماًلاسترياد املعدات اليت تستخدم مواد مستنفدة 

  .٢٠٠٦يناير /كانون الثايناملستنفدة لألوزون وتصديرها يشمل حصصاً لالسترياد، مع اية 
رسك ، أبلغت وحدة األوزون الوطنية بالبوسنة واهل٢٠٠٧فرباير / شباط٢٣يف رسالة مؤرخة   - ٧٥

أمانة األوزون بأن جملس الوزراء يف هذا البلد اعتمد الصكوك القانونية الالزمة الستحداث نظام 
للتراخيص وحتديد احلصص من املواد املستنفدة لألوزون، ولفرض حظر على الواردات من املعدات 

منية احملددة وجرت مواءمة حصص االسترياد مع املواعيد الز.  مستنفدة لألوزوناليت تستخدم مواداً
 بشأن التخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية ١٧/٢٨ و١٥/٣٠الواردة يف املقررين 

  .وكلوروفورم امليثيل وبروميد امليثيل

  وصيةالت  - ٢
  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   - ٧٦

تنفيذ التزامها الوارد يف  ٢٠٠٦أت يف عام قد  أنّ البوسنة واهلرسك تالحظ مع التقديرإذ   
 مستنفدة لألوزون،  بشأن فرض حظر على الواردات من املعدات اليت تستخدم موادا١٧/٢٨ًاملقرر 

على حصص لالسترياد، يف  يشتمل وإنشاء نظام لتراخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون
  تلك السنة،

 ٣ بالفقرة ، وذلك عمال٢٠٠٦ًببياناا لعام  البوسنة واهلرسك بأن تزود أمانة األوزون تذكّر
 لكي ،٢٠٠٧أغسطس / آب١ من الربوتوكول، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد أقصاه ٧من املادة 

 الواردة يف ٢٠٠٦اماته لعام لتزالتتمكن اللجنة يف اجتماعها التاسع والثالثني من تقييم امتثال الطرف 
 الصادر عن اجتماع ١٧/٢٨اف اخلامس عشر ويف املقرر   الصادر عن اجتماع األطر١٥/٣٠املقرر 

مركبات الكربون (األطراف السابع عشر من العمل على خفض استهالك املواد اخلاضعة للرقابة 
بدالة استنفاد  طناً ٣٣يف اموعة األوىل من املرفق ألف عند مستوى ال يتجاوز ) الكلورية فلورية

 ٥,٦١عند مستوى ال يتجاوز ) بروميد امليثيل(لرقابة يف املرفق هاء األوزون واستهالك املواد اخلاضعة ل
يف ) كلوروفورم امليثيل(طن بدالة استنفاد األوزون، وعلى احلفاظ على استهالك املواد اخلاضعة للرقابة 

  .نانطمن األصفر الاموعة الثالثة من املرفق باء يف مستوى ال يتجاوز 
  ٣٨/٦التوصية 
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  بوتسوانا  -زاي 
  .٣٧/٦ والتوصية ١٥/٣١للنظر يف وضعها بالنسبة لتنفيذ املقرر قائمة يف البوتسوانا أدرجت   - ٧٧

  إنشاء نظام للتراخيص وحتديد احلصص: قيد االستعراضمسألة االمتثال   - ١
 الصادر عن اجتماع األطراف اخلامس عشر، ١٥/٣١التزمت بوتسوانا، كما جاء يف املقرر   - ٧٨

، يشتمل )بروميد امليثيل(املادة اخلاضعة للرقابة يف املرفق هاء راخيص استرياد وتصدير  لتبأن تضع نظاماً
، طلبت جلنة التنفيذ يف اجتماعها السابع ٣٧/٦وكما جاء يف التوصية . على حصص لالسترياد

 والثالثني من الطرف أن يقدم تقرير حالة عن عمله مع وكاالت التنفيذ من أجل الوفاء بالتزامه، لكي
  .تنظر فيه خالل االجتماع احلايل

 ١٩٩٩سيكفل من خالل قانونه لعام أنه أوضح الطرف يف رسالة  ٣٧/٦واستجابة للتوصية   - ٧٩
بشأن املواد الكيميائية الزراعية استدامة التخلص التدرجيي التام من استهالك وإنتاج بروميد امليثيل 

من األشخاص الذين يرغبون يف االجتار ذه يقتضي هذا القانون أشار الطرف إىل أن و. بةااخلاضع للرق
، املواد أو استخدامها أو نقلها أو صنعها، مبا يف ذلك بروميد امليثيل، أن حيصلوا على ترخيص بذلك

. تراخيص جلميع الواردات من بروميد امليثيلموظفو اجلمارك يف نقاط الدخول إىل البلد وأن يطلب 
استمارة لطلب اإلذن باسترياد مواد لطرف مع الرسالة الواردة منه البيانات املقدمة من اوتتضمن 

. لكن البيان ال يتضمن استمارة لطلب اإلذن بتصدير هذه املواد. كيميائية زراعية يف إطار القانون
، ولكنها مل حتصل على رد إىل طلب توضيحات من بوتسوانا بشأن هذه النقطةاألمانة سعت ولذلك 

إىل أنه  أيضاً أشار الطرف ، ويف رسالة سبق أن أرسلها الطرف.الجتماع احلايلانعقاد اموعد حىت 
  .بصدد وضع قانون ملراقبة املواد املستنفدة لألوزون األخرى

  املناقشات أثناء االجتماع احلايل  - ٢
 ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة ملخصاً مقتضباً للمساعدة على االمتثال اليت قدمها مقد  - ٨٠
رنامج األمم املتحدة للبيئة إىل الطرف حىت تارخيه، مشرياً إىل أن الطرف يتلقى إىل جانب التعزيز ب

 التمويل لربنامج االستعادة ه بالرغم من أنوأشار إىل أن. املؤسسي، متويالً لتنفيذ خطة إدارة املربدات
د قدمت أملانيا مساعدة مالية يتم وضع القوانني واألنظمة الالزمة، فقأن وإعادة التدوير لن يبدأ إىل 

  .لإلسهام يف تطوير هذه األنظمة وتتوقع أن يتم وضعها يف املستقبل القريب

  وصيةالت  - ٣
  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   - ٨١

 ١٥/٣١ بالتزامها الوارد يف املقرر  إىل التقرير الذي قدمته بوتسوانا عمالًإذ تشري مع التقدير  
 ،)بروميد امليثيل(املادة اخلاضعة للرقابة يف املرفق هاء  نظام لتراخيص استرياد وتصدير بشأن إنشاء

  ،يشتمل على حصص لالسترياد
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 إىل بوتسوانا أن تزود أمانة األوزون مبعلومات توضح كيف يعمل نظام التراخيص تطلب  
ردات من املزائج احملتوية على ورقابة الصادرات والوالديها فيما يتعلق مبراقبة صادرات بروميد امليثيل 

ويف وقت مناسب لكي تنظر فيها ،  ٢٠٠٧أغسطس /آب ١وذلك يف موعد أقصاه بروميد امليثيل، 
  .اللجنة يف دورا التاسعة والثالثني

  ٣٨/٧التوصية 

  شيلي  -حاء 
  .٣٧/٨ والتوصية ١٧/٢٩لبحث وضعها بالنسبة لتنفيذ املقرر شيلي أدرجت   - ٨٢

   االلتزام خبفض استهالك كلوروفورم امليثيل:المسألة االمتث  - ١
 الصادر عن مؤمتر األطراف يف اجتماعه السابع ١٧/٢٩التزمت شيلي، كما جاء يف املقرر   - ٨٣

يف اموعة الثالثة من ) كلوروفورم امليثيل(عشر، بأن حتافظ على استهالكها من املواد اخلاضعة للرقابة 
  .٢٠٠٦بدالة استنفاد األوزون يف عام  طناً ٤,٥١٢املرفق باء يف مستوى ال يتجاوز 

 ٣١، أن تزود األمانة يف موعد أقصاه ٣٧/٨وطُلب إىل شيلي، كما جاء يف التوصية   - ٨٤
 مبعلومات مستوفاة عن جهودها يف جمال استحداث نظام لتحديد احلصص من ٢٠٠٧مارس /آذار

ومبقتضى . روفورم امليثيل يف قطاع املذيباتالواردات وعن التقدم الذي أحرزته يف تنفيذ بدائل كلو
، التزمت شيلي بإنشاء نظام حمسن لتحديد احلصص من واردات املواد املستنفدة ١٧/٢٩املقرر 

لألوزون وذلك منذ اللحظة اليت يوافق فيها الربملان على القانون املنشئ هلذا النظام، الذي صاغه الطرف 
بضمان االمتثال يف الفترة االنتقالية من خالل اعتماد ضاً  أي، والتزمت١٧/٢٩لدى اعتماد املقرر 

  .التدابري التنظيمية اليت حيق للحكومة أن تتخذها

   بشأن استهالك كلوروفورم امليثيل٢٠٠٦بيانات عام   )أ(
 عن املواد املستنفدة لألوزون، وأبلغت عن استهالك قدره ٢٠٠٦قدمت شيلي بياناا لعام   - ٨٥
وكانت هذه البيانات متسقة مع التزامها .  استنفاد األوزون من كلوروفورم امليثيل أطنان بدالة٤,٥

  . بشأن خفض استهالكها يف تلك السنة١٧/٢٩الوارد يف املقرر 

  نظام حتديد احلصص  )ب(
أبلغت شيلي اللجنة ، و٣٧/٨عمالً بالتوصية وثائق  أيضاً قدمت شيلي ،وقبل هذا االجتماع  - ٨٦

 لتحديد احلصص من الواردات، وذلك بواسطة  حمسناً نظاما٢٠٠٦ًمايو / أيار٢٣بأنها أنشأت يف 
قانون حيدد حصص الواردات من املواد املستنفدة لألوزون يف مستويات حتقق األهداف اليت رمسها 
الربوتوكول بشأن التخلص التدرجيي، وتفي بااللتزامات الواردة يف خطة العمل املنصوص عليها يف 

وخالل انعقاد االجتماع احلايل، مل يكن .  بشأن خفض االستهالك يف فترة زمنية حمددة١٧/٢٩املقرر 
وخالل انعقاد االجتماع . نظام حتديد احلصص طور العملقد مت اعتماد القواعد العاملة على إدخال 
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 القانون أما. على اللوائح التنظيميةالذين تلزم موافقتهم مخسة من الوزراء الستة وقع األخري للجنة، 
من جانب وزارة املالية، وسيتم بعد ذلك إلقراره حلة النهائية مير باملرالذي ينص على هذه اللوائح فهو 

إرساله إىل رئيس الدولة لكي يوقّعه مث إىل مكتب املراقب العام لكي يعلنه وينشره كمرسوم فيبدأ بذلك 
 التدابري املمكنة لإلسراع باعتماد اللوائح مجيعأنه يف هذه األثناء يتخذ ف يف رسالته ر وذكر الط.نفاذه

 هذه اللوائح حال تطبيق لكي يبدأ ،القواعد الداخلية الالزمة لتنفيذ نظام احلصصيضع والتنظيمية، 
  .نفاذدخوهلا حيز ال

  بدائل كلوروفورم امليثيل  )ج(
عدة التقنية يف أُبِلغت اللجنة يف اجتماعها األخري بأنّ العمل جيري على تنفيذ مشروع املسا  - ٨٧
بدائل لكلوروفورم امليثيل يف قطاع املذيبات، وذلك بدعم من برنامج األمم تطبيق  من أجل طرفال

هذا، وقد صمم هذا املشروع لتمكني املصنعني . املتحدة اإلمنائي وبرعاية من الصندوق املتعدد األطراف
لت التجارب املختربية للبدائل، اليت وكُلّ. من إنتاج منتجات تستخدم مذيبات غري مستنفدة لألوزون

أُجريت يف إطار املشروع، بالنجاح وتلقى املصنعون، بعد شيء من التأخري اإلداري، إمدادات كافية 
  . من إجراء اختبارات صناعية عليهامن هذه البدائل لكي يتمكّنوا

 يف املنشآت ٢٠٠٧التجارب ستتواصل على امتداد عام وأشار الطرف يف رسالته إىل أن   - ٨٨
وعالوة على ذلك، ستجرى دراسة استقصائية لتحديد ما قد . الثالث اليت تستخدم كلوروفورم امليثيل

وتتضمن املشاريع األخرى املقررة يف عام . تبقى من املنشآت اليت تستخدم املذيبات املستنفدة لألوزوني
املتحدة اإلمنائي واخلرباء الدوليني  من موظفي برنامج األمم ٢٠٠٧أبريل / إيفاد بعثة يف نيسان٢٠٠٧

، تتبعها مرحلة  حديثاًعينةملعاجلة الصعوبات التقنية يف جمال إنتاج واختبار البدائل ألي من املنشآت امل
  .ائية لألخذ املتدرج بالبدائل الناجحة وللتخلص التدرجيي من املذيبات املستنفدة لألوزون

ىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إ املقدمة من ٢٠٠٩-٢٠٠٧وجاء يف خطة األعمال للفترة   - ٨٩
مارس /اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف يف اجتماعها احلادي واخلمسني، املنعقد يف آذار

وبصفته .  من تنفيذ مشروع للمساعدة التقنية٢٠٠٧، أنه من املقرر االنتهاء يف أواخر سنة ٢٠٠٧
أنه  أيضاً برنامج األمم املتحدة اإلمنائيج شيلي يف جمال تعزيز املؤسسات، ذكر الوكالة املنفّذة لربنام

  .سيساعد الطرف فيما يبذله من جهود الستحداث نظام حمسن لتحديد احلصص من الواردات

   احلايلاملناقشات أثناء االجتماع  - ٢
ألمم املتحدة اإلمنائي موجه من أحد أعضاء اللجنة، أوضح ممثل برنامج ااستجابة إىل سؤال   - ٩٠

أبريل /بعثة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي خلرباء دوليني املقرر إيفادها يف نيسان تأجيل بأنه قد مت
  . بعد إصابة أحد اخلرباء بوعكة صحية٢٠٠٧، حىت الربع الثالث من عام ٢٠٠٧
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  وصيةالت  - ٣
  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   - ٩١

 ١٧/٢٩ تنفيذ االلتزام الوارد يف املقرر ٢٠٠٦ أنّ شيلي أت يف عام ع التقديرتالحظ مإذ   
يف اموعة الثالثة من ) كلوروفورم امليثيل(والقاضي بأن حتافظ على استهالك املواد اخلاضعة للرقابة 

  لة استنفاد األوزون يف تلك السنة،بدا طناً ٤,٥١٢املرفق باء عند مستوى ال يتجاوز 
 أن شيلي قدمت معلومات مستوفاة عن التقدم الذي أحرزته يف مع التقدير أيضاً ظتالحإذ   

 استحداث نظام لتحديد احلصص ويف تنفيذ بدائل كلوروفورم امليثيل يف قطاع املذيبات، وذلك عمالً
 والثالثني للجنة سابع الصادرة عن االجتماع ال٣٧/٨ وبالتوصية ١٧/٢٩بالتزامها الوارد يف املقرر 

  لتنفيذ،ا
 إىل شيلي أن تزود األمانة مبعلومات مستوفاة إضافية عن اجلهود املشار إليها أعاله تطلب  

 ويف وقت مناسب لكي تنظر فيها اللجنة خالل ٢٠٠٧أغسطس / آب١وذلك يف موعد أقصاه 
  .اجتماعها الثامن والثالثني

  ٣٨/٨التوصية 

  ) الشعبية–مجهورية  (الصني  -طاء 
  .٣٦/١٠للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذ املقرر  الصنيأدرجت   - ٩٢

  االمتثال يف ضوء التوجيه اخلاص باخلانات العشرية: قيد االستعراضمسألة االمتثال   - ١
 على موافقة جلنة التنفيذ على أن يتم تقييم حالة امتثال الصني يف عام ٣٦/١٠نصت التوصية   - ٩٣

مركبات (وكول بشأن استهالك املواد اخلاضعة للرقابة  للتدابري املنصوص عليها يف الربوت٢٠٠٤
يف اموعة األوىل من املرفق باء، وذلك يف ضوء التوجيه املقدم من ) الكربون الكلورية فلورية األخرى

اجتماع األطراف بشأن عدد اخلانات العشرية اليت ينبغي أن يتم ضمنها تقريب بيانات خط األساس 
  . ألغراض تنفيذ إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونتريالوالبيانات السنوية، وذلك

وافق اجتماع األطراف الثامن عشر على أن تبلّغ األمانة وتستعرض بيانات األطراف بشأن   - ٩٤
  .املواد املستنفدة لألوزون بقيم ذات رقم عشري واحد فقط

خرى بقيم ذات ثالثة وسبق أن أبلغت األمانة واستعرضت بيانات الصني وسائر األطراف األ  - ٩٥
 ٢٠٠٤وعلى هذا األساس وجهت األمانة نظر جلنة التنفيذ إىل استهالك الصني يف عام . أرقام عشرية

بدالة استنفاد  طناً ٢٠,٥٣٩من مركبات الكربون الكلورية فلورية األخرى، الذي كان يف حدود 
تهالك األقصى املسموح به يف األوزون، باعتباره حالة من عدم االمتثال احملتمل إذا قورن باالس

  .بدالة استنفاد األوزون بالنسبة لتلك السنة طناً ٢٠,٥٣٤الربوتوكول وقدره 
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ولدى تطبيق التوجيه املقدم من اجتماع األطراف الثامن عشر على حالة الصني، يتبين أن   - ٩٦
وتوكول بشأن استهالك  للتدابري املنصوص عليها يف الرب٢٠٠٤ يف عام الطرف كان، فيما يبدو، ممتثالً

استهالك الصني املبلَّغ على أساس هذه احلسابات، ويصبح . مركبات الكربون الكلورية فلورية األخرى
بدالة استنفاد األوزون، فيما يكون االستهالك  طناً ٢٠,٥ من تلك املواد يف حدود ٢٠٠٤عنه يف عام 

، مع  بدالة استنفاد األوزون طنا٢٠,٦ًاألقصى الذي يسمح به الربوتوكول يف تلك السنة يف حدود 
اإلشارة إىل أن الرقم األخري املستمد من خط أساس الطرف مت تقريبه خلانة عشرية واحدة بدالً من 

  .ثالث خانات
  يف التخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية٢٠٠٥واستمرت الصني يف عام   - ٩٧

  .بدالة استنفاد األوزون طناً ١٩,٦حيث أبلغت عن استهالك قدره ، األخرى

  وصيةالت  - ٢
أنه قد تأكّد، على ضوء التوجيه الذي على مع التقدير اللجنة على اإلشارة  اتفقتوبذلك   - ٩٨

أصدره االجتماع الثامن عشر لألطراف بشأن ضرورة أن تبلغ األمانة وتستعرض بيانات األطراف عن 
 ٢٠٠٤عشري واحد فقط، أنّ الصني كانت ممتثلة يف عام املواد املستنفدة لألوزون بقيم ذات رقم 

  .لتدابري الرقابة املنصوص عليها يف الربوتوكول
  ٣٨/٩التوصية 

  كوت ديفوار  -ياء 
 .١٨/٣٤أدرجت كوت ديفوار للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذ املقرر   - ٩٩

  أخرة املت٢٠٠٥بيانات : قيد االستعراضمسألة االمتثال   - ١
 الذي اختذه االجتماع الثامن عشر ١٨/٣٤ب إىل كوت ديفوار، كما جاء يف املقرر لطُ  -١٠٠

  . بشأن املواد املستنفدة لألوزون٢٠٠٥لألطراف، أن تبلغ األمانة على وجه االستعجال ببياناا لعام 
 ٢٠٠٥ عام ا املتأخرة، بيانا٢٠٠٧مارس / آذار٢٧قدمت كوت ديفوار، يف رسالة مؤرخة   -١٠١
 بتدابري الرقابة ٢٠٠٥واد املستنفدة لألوزون، وأشارت تلك البيانات إىل أنّ الطرف التزم يف عام عن امل

  .املنصوص عليها يف الربوتوكول

  وصيةالت  - ٢
أن كوت ديفوار قدمت مجيع البيانات إىل ع التقدير بذلك على اإلشارة مللجنة ااتفقت و  -١٠٢
، ١٨/٣٤لبيانات املنصوص عليه يف الربوتوكول وباملقرر جب اإلبالغ عن او مبعمالًوذلك  أخرةاملت

  . بتدابري الرقابة املنصوص عليها يف الربوتوكول٢٠٠٥يف عام كانت ممتثلة وهو ما يشري إىل أنها 

  ٣٨/١٠التوصية 
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  مجهورية الكونغو الدميقراطية  -كاف 
  .١٨/٢١تنفيذ املقرر مت إدراج مجهورية الكونغو الدميقراطية لبحث وضعها فيما يتعلق ب  -١٠٣

االلتزامات خبفض استهالك كلوروفورم امليثيل ورابع كلوريد :  االمتثال قيد االستعراضمسألة  - ١
  الكربون
 خبفض استهالكها من املادة ١٨/٢١لقد التزمت مجهورية الكونغو الدميقراطية مبوجب املقرر   -١٠٤

رابع كلوريد الكربون إىل مستوى ال يزيد عن ( باء اخلاضعة للرقابة الواردة يف اموعة الثانية، املرفق
 بداالت استنفاد األوزون واملادة اخلاضعة للرقابة الواردة يف اموعة الثالثة، املرفق باء اً طن١٦,٥

  . أطنان بداالت استنفاد األوزون٤ لىد عيإىل مستوى ال يز) كلوروفورم امليثيل(
 قبل االجتماع احلايل ٢٠٠٦ملواد املستنفدة لألوزون لعام مل يقدم الطرف بياناته املتعلقة با  -١٠٥

وعليه مت إدراج مجهورية . ١٨/٢١وبناء على ذلك مل تتمكن األمانة من إجراء تقييم المتثاله للمقرر 
بشأن األطراف اليت اجلامعة الكونغو الدميقراطية بوصفها أحد األطراف املدرجة يف مشروع التوصية 

اع األطراف للحد من استهالكها أو إنتاجها ملواد مستنفدة لألوزون معينة اجتمكانت موضوع مقرر 
 إىل مستويات حمددة يف تلك املقررات إىل أا مل تبلغ عن بياناا املتعلقة باملواد املستنفدة ٢٠٠٦يف عام 

  .٢٠٠٦لألوزون لعام 

  املناقشات أثناء االجتماع احلايل  - ٢
البيانات تلك أن الطرف قد قدم بياناته املتأخرة أثناء االجتماع وأن أبلغ ممثل األمانة اللجنة ب  -١٠٦

  .٢٠٠٦ يف عام ١٨/٢١لاللتزامات الواردة يف املقرر أشارت إىل أن الطرف كان يف حالة امتثال 

  التوصية  - ٣
 على أن تشري مع التقدير إىل أن مجهورية الكونغو الدميقراطية  اللجنةاتفقتوبناء على ذلك،   -١٠٧
 الصادر عن االجتماع الثامن ١٨/٢١ لاللتزامات الواردة يف املقرر ٢٠٠٦ملت تنفيذها يف عام أك

املادة اخلاضعة للرقابة الواردة يف اموعة الثالثة، املرفق باء استهالك عشر لألطراف بشأن خفض 
فاظ على واحلبداالت استنفاد األوزون حمسوبة  أطنان ٤إىل حد ال يتجاوز ) كلوروفورم امليثيل(

إىل مستوى ال ) رابع كلوريد الكربون(استهالك املادة اخلاضعة للرقابة من اموعة الثانية، املرفق باء 
  . حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف تلك السنةاً طن١٦,٥يتجاوز 

  ٣٨/١١التوصية 
  دومينيكا  -الم 

  .١٨/٢٢ للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذ املقرردومينيكا أدرجت   -١٠٨
  قيد االستعراضمسألة االمتثال   - ١
  االلتزام خبفض استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية )أ(

،  لألطرافالثامن عشرصادر عن االجتماع  ال١٨/٢٢التزمت دومينيكا، كما جاء يف املقرر   -١٠٩
مركبات الكربون (ألف  يف اموعة األوىل باملرفق رقابةبأن ختفّض استهالكها من املواد اخلاضعة لل

  .٢٠٠٦بدالة استنفاد األوزون يف عام  طن ٠,٤٥إىل ما ال يزيد عن ) الكلورية فلورية
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  نظام للتراخيص وحتديد احلصصتطبيق  )ب(
ديسمرب / كانون األول٣١بأن تستحدث حبلول  أيضاً دومينيكاالتزمت مبقتضى ذلك املقرر، و  -١١٠
من واردات وصادرات املواد املستنفدة لألوزون يشتمل حصص لل للتراخيص وحتديد ، نظاما٢٠٠٦ً

وفيما يتعلق مبركبات . على حصص السترياد مجيع املواد املستنفدة لألوزون اليت ينص عليها الربوتوكول
حصص سنوية متسقة مع املستويات اليت ينص تخفيض الكربون الكلورية فلورية، تعهدت دومينيكا ب

 وما ينجم وطنيةكوارث أي  ما قد يتطلبه الوفاء باحتياجات مواجهة عليها املقرر، واستثنت مع ذلك
فحينها ستكفل دومينيكا أالّ تتجاوز احلصص السنوية املستويات القصوى . عنها من حاالت طوارئ

ألف من الربوتوكول أو أي مستويات أخرى قد تأذن ا  ٢لالستهالك املسموح به هلا يف املادة 
  .األطراف
وأبلغت عن استهالك  بشأن املواد املستنفدة لألوزون، ٢٠٠٦ينيكا بياناا لعام دومقدمت   -١١١

البيانات تلك وتطابقت .  طن بداالت استنفاد األوزون٠,٤٥ركبات الكربون الكلورية فلورية قدره مل
ري وبينت أن الطرف يف حالة امتثال لتداب ١٨/٢٢يف املقرر مع التزام دومينيكا خبفض االستهالك الوارد 

. ٢٠٠٦الرقابة على استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية املنصوص عليها يف الربوتوكول لعام 
 ةالالزمتشريعات  ال٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩يف نت  سااألمانة بأنهكما أبلغت دومينيكا 

ن يشتمل الستحداث نظام للتراخيص وحتديد احلصص من واردات وصادرات املواد املستنفدة لألوزو
  .وزون اليت ينص عليها الربوتوكولعلى حصص السترياد مجيع املواد املستنفدة لأل

  التوصية  - ٢
  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   -١١٢

تطبيق ب ١٨/٢٢ أن دومينيكا قد أكملت تنفيذ التزامها الوارد يف املقرر تالحظ مع التقديرإذ   
مجيع املواد من لواردات لتضمن حصصاً يواد املستنفدة لألوزون املاسترياد وتصدير نظام لترخيص 

  ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١قصاه ، وذلك يف موعد أالربوتوكول املستنفدة لألوزون املدرجة يف
لرقابة بشأن املواد ل لالمتثال لتدابري بروتوكول مونتريال ٢٠٠٦لعودا عام دومينيكا  نئأن   

وتنفيذها اللتزامها ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(موعة األوىل، املرفق ألف اخلاضعة للرقابة يف ا
 طن حمسوبة ٠,٤٥ال يتجاوز حد إىل املواد هذه بشأن خفض استهالك  ١٨/٢٢الوارد يف املقرر 

  .٢٠٠٦، كما هو مبني يف تقرير بيانات الطرف لعام ٢٠٠٦عام بداالت استنفاذ األوزون يف 

  ٣٨/١٢التوصية 
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 إكوادور  - ميم

  .١٨/٢٣للنظر يف وضعها بالنسبة لتنفيذ املقرر إكوادور أدرجت   -١١٣

  طلب خطة عمل بشأن بروميد امليثيل: الستعراضقيد ااالمتثال مسألة   - ١
الجتماع الثامن عشر الصادر عن ا ١٨/٢٣يف املقرر سجل طُلب إىل إكوادور، كما   -١١٤

إلعادة الطرف إىل االمتثال لتدابري الرقابة حمددة زمنية ياس قؤشرات لألطراف، أن تقدم خطة عمل مب
بروميد (يف املرفق هاء  اخلاضعة للرقابة الواردة ةلربوتوكول بشأن استهالك املاداليت ينص عليها ا

  ).امليثيل
الطرف عدم امتثاله للتدابري الرقابية قد عزا  و.خطة العمل املطلوبةتبعاً لذلك قدمت إكوادور   -١١٥
من البيانات إدخال  إىل خطأ يف ٢٠٠٥اردة يف الربوتوكول بشأن استهالك بروميد امليثيل يف عام الو

 ،بروميد امليثيل حتت رمز مجركي غري صحيحأخطأ هذا املستورد بتسجيل فقد . جانب أحد املستوردين
ألوزون املستنفدة لوحصص املواد خيص اوغري معروف لدى الوكالة احلكومية املسؤولة عن نظام تر

األقصى السنوي املسموح به االستهالك توافق مع مستوى ياحلصص مما جعل مستوى الطرف لدى 
أجراها البنك استقصائية ومت الكشف عن استرياد بروميد امليثيل يف سياق دراسة . مبوجب الربوتوكول

 بالتزامها خريها األوأبلغت إكوادور اللجنة يف اجتماع. ٢٠٠٦الدويل، ومت إجنازها يف مطلع عام 
ة لألوزون د باملواد املستنفةبيد أن الطرف مل يقدم بياناته املتعلق. بالعودة إىل حالة االمتثال للربوتوكول

  .النسبة لذلك العامب هحالة امتثالال ميكن التأكد من ذلك ل؛ و٢٠٠٦لعام 

  إلعادة إكوادور حلالة االمتثالة حمددزمنية قياس مؤشرات   )أ(
الرقابية بشأن بروميد الربوتوكول عمل إىل إعادة إكوادور إىل االمتثال لتدابري  خطة اليترم  -١١٦

احملددة السترياد بروميد امليثيل الواردة يف الزمنية القياس ؤشرات ، وفقاً مل٢٠١٠امليثيل حبلول عام 
ا أن ومب. كوادور اإلبالغ عن إنتاج بروميد امليثيل أو تصديرهإطالقاً إلومل يسبق . اجلدول أدناه

إذا ضح امن الوفإنه الصادرات، ناقصاً نتاج إلازائداً الربوتوكول يعرف االستهالك بأنه الواردات 
اإلحجام عن إنتاج وتصدير بروميد امليثيل، فإن حدود االسترياد السنوية الواردة يف استمرت إكوادور 

االمتثال لتدابري  السنوي وستعود إىل حالة اهاستهالكستوى  ستكون مساوية ملهايف خطة عمل
 .٢٠١٠الرقابية بشأن بروميد امليثيل يف عام الربوتوكول 

   استنفاد األوزونلةبدا -طن   املتريةباألطنان   السنة  ب خطة العمل لدهاج الواردات من بروميد امليثيل مبو:إكوادور
١٢٢,٤  ٢٠٤  ٢٠٠٧  
١٢٢,٤  ٢٠٤  ٢٠٠٨  
١٢٢,٤  ٢٠٤  ٢٠٠٩ 
٥٢,٨  ٨٨  ٢٠١٠ 
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 تهالك بروميد امليثيل يف إكوادوراس  )ب(

 يففائض عن  واليت كشفت ٢٠٠٦اليت أجريت يف عام الستقصائية خلصت الدراسة ا  -١١٧
ستهلك بروميد ال ت أن إكوادوراستنتاج مفاده  إىل ،٢٠٠٥ عام يفبروميد امليثيل من الطرف واردات 

هي املسؤولة عن  ،الورزشركة رودل ف،  وأن شركة واحدة،يف قطاع زراعة األزهار الصيفيةإال امليثيل 
 مليون دوالر ٣٦٥ قدرها األزهار صادرات زراعة قطاع وقد أنتج . بروميد امليثيلمن واردات المجيع 

عامي وىف الفترة الواقعة بني . ة وظيف٩٦ ٢٥٠وخلق بصورة مباشرة أو غري مباشرة  ٢٠٠٥يف عام 
   هكتار إىل ٣١٦,٤٥األزهار من ما يقارب ت املساحة املزروعة فيها  اتسع٢٠٠٥ و١٩٩٥

صفر من األطنان بني وخالل هذه الفترة تراوح استهالك إكوادور لربوميد امليثيل .  هكتار١ ٠٤٩,٧٢
  .٢٠٠١مترياً يف عام  طناً ٦١٢و ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ ياملترية يف عام

 لكنه ورد يف اجلزء ٢٠٠٦لألوزون لعام ة د املستنفإكوادور بياناا املتعلقة باملوادقدم ومل ت  -١١٨
من ) حمسوبة بداالت استنفاد األوزون طناً ٥١(مترياً  طناً ٨٥أنه قد مت تسجيل  من تقريرها ٢-٤

أن  ٢٠٠٦ عام يفطُلب من إكوادور و. ٢٠٠٦ديسمرب /ىت شهر كانون األولحواردات بروميد امليثيل 
. حمسوبة بداالت استنفاد األوزون طناً ٥٣ختفض استهالكها من بروميد امليثيل إىل حد ال يتجاوز 

 فسيكون يف حالة ،٢٠٠٦يف عام أي واردات أخرى الطرف يسجل  مل ه إذا فإن،وبناًء على ذلك
 .الرقابية بالنسبة لذلك العامالربوتوكول امتثال لتدابري 

ها أن استهالكتشري إىل  من تقريرها ٤-٢-٤اجلزء يف الواردة ات إكوادور تقديربيد أن   -١١٩
ويبدو .  طن متري٢٠٠ يبلغ قرابة ، لديهااألزهار الصيفيةزراعة بروميد امليثيل يف قطاع من  السنوي

، ٢٠٠٥-٢٠٠١ لربوميد امليثيل خالل الفترة هاأن هذه التقديرات تقوم على أساس متوسط استهالك
تلقت طلبات ومفادها أا من اجلهة املستوردة لربوميد امليثيل الواردة مترياً، واملعلومات طناً  ١٨٧البالغ 

يف هذا اجلزء إىل أنه مل يتم العثور على  أيضاً  وخلص الطرف.٢٠٠٧عام متري يف  طن ٢٠٠لتوريد 
  .لديهالصيفية األزهار زراعة قطاع املستخدم يف بدائل صاحلة تقنياً واقتصادياً لربوميد امليثيل 

 تخلص التدرجيي من بروميد امليثيلاملساعدة على ال  )ج(

أقرت اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف مشروعني لدعم التخلص التدرجيي من   -١٢٠
 يف زراعة الوردوقد ساعد مشروع استثماري قطاع . بروميد امليثيل يف إكوادور نفذمها البنك الدويل

ن استخدام بروميد امليثيل إىل ممن بروميد امليثيل من خالل التحول ص التام إكوادور على التخل
لمساعدة ل مشروع مثةو. ٢٠٠٤ديسمرب /واكتمل املشروع يف كانون األول. مخرية جوز اهلنداستعمال 

لبيان دف ازراعة الزهور صناعة ألغراض ربوميد امليثيل يف معاجلة التربة لاختبار بدائل يف التقنية 
ر املزروعة يف مناطق وزهلااليت تصيب عملي الستخدام بدائل بروميد امليثيل يف مكافحة اآلفات ال

عمليات ، والبسترة البخارية، والتشميسالبدائل اليت اختربت مشلت و. كلها األربع يةنتاجإلاإكوادور 
واإلدارة ، ديلةالبزراعية الكيميائية الواد استخدام جرعات صغرية من امل، وبفعل اخلمريةر يالتحو

من االختبارات قدره ثالثة حداً أدىن بديل  أن يتضمن اختبار كل قرروكان من امل. املتكاملة لآلفات
 دولية يةساومت اإلعالن عن نتائج املشروع من خالل حلقة در. نتاجإلمن مناطق امنطقة يف كل  امليدانية
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رابطة لل أيضاً نتائج املشروعن موأتيحت نسخة . سبانيا واألرجنتني وكوباإخرباء من ضمت 
اجلزء األكرب من منتجي ا متثل إ اليت يقال ،)EXPOFLORES(األزهار ومصدريها زارعي  مليةكوادوراإل
  .ألزهار يف إكوادورا

اللجنة التنفيذية تكليف من أجري ب، ٢٠٠٥يف عام ثاين تقييم للمشروع التضح من وأ  -١٢١
البيولوجية  قد حقق نتائج طيبة فيما يتعلق بوسائل املكافحة ع أن املشرو،للصندوق املتعدد األطراف

من خالل مشروع  مسحها مرتفعة من الشركات اليت متمئوية وأفادت نسبة .  العضويةالتوالتعدي
األحيائية وبشكل رئيسي وسائل املكافحة  العضوية وبعض الت بأا تستخدم التعدي،املساعدة التقنية

وإضافة إىل ذلك .  األخرىاليت تتضمن بعض الكائنات العضوية اهرية املفيدةكوديرما واحملاليل التراب
برنامج تدرييب بشأن بدائل بروميد امليثيل مع تنفيذ  مت ،٢٠٠٤-٢٠٠٣التقييم أنه أثناء موسم جاء يف 

شتمل وا. جمموعة من مزارعي األزهار الصيفية حتت رعاية منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة
آلفات نتائج املتكاملة لدارة اإلزائداً العضوية التعديالت اليت حققت فيها تجارب الربنامج على بعض ال

  .طيبة جداً

 تخلص التدرجيي من بروميد امليثيللتحقيق ااألنشطة الرامية ل  )د(

القياس خلفض املقترحة لبلوغ مؤشرات الطرف أن األنشطة وثيقة  من ٥اجلزء يف يفترض   -١٢٢
أعدا احلكومة بالتشاور مع املستورد الوحيد لربوميد امليثيل يف إكوادور  قد ستهالك بروميد امليثيلا

الوثيقة ويرد يف آخر .  األزهار ومصدريهايرعاز مليةكوادوراإلرابطة الو، "الورزوديل فر"ةكرو شوه
  .جدول زمين لتنفيذ هذه األنشطة

وبالتشاور . بدائل جمدية تقنياً واقتصادياً لربوميد امليثيلاللتماس أنشأت إكوادور جلنة تشاورية   -١٢٣
على مجيع لكي توزع مبوجبه جدول زمين أعد زارعي األزهار ومصدريها، مل يةكوادوراإلرابطة المع 

الختبار أجنز مؤخراً ، نتائج مشروع مساعدة تقنية ٢٠٠٧يوليه /األزهار حبلول متوزاعة مناطق زر
رابطة الكما ستشارك . صناعة زرع األزهارألغراض يثيل يف معاجلة التربة بدائل بروميد املاستخدام 

لبدائل الكيميائية لربوميد امليثيل، لإضافية مزمعة جتارب  ملزارعي األزهار ومصدريها يف يةكوادوراإل
اليت أجريت يف إطار مشروع املساعدة التجارب من كتسبة من املعلومات والتجارب املها فييستفاد 
وزارة من والقدرات التنافسية اخلارجية والتصنيع ومصائد األمساك التجارة طلبت وزارة وقد . يةالتقن

. الستخدام يف إكوادورللبدائل الكيميائية لربوميد امليثيل اليت مل يتم تسجيلها بعد اعداد قائمة بالزراعة إ
نية إجراء زيارات ميدانية كما اتصلت حكومة إكوادور بربنامج األمم املتحدة للبيئة الستكشاف إمكا

ويف . هذه البدائلتتناول  يةساحلقات درعقد  و،تستخدم بدائل بروميد امليثيلاليت خرى األطراف لأل
، طلبت وحدة  يف املستقبللسعي لتجنب عمليات اإلبالغ اخلاطئة للواردات من بروميد امليثيللسياق 

اهليئة املسؤولة عن التجارة اخلارجية يف  يأ" Comexi" إكوادور من كوميكسى يفاألوزون الوطنية 
مبيدات الفطريات "هو رموزها اجلمركية الوطنية فرعياً يف جمموعة إكوادور، أن تضيف عنواناً 

 ".قائمة على أساس بروميد امليثيلال - مواد التبخري األخرى"رمز حمدد لـ وفري دف ت" األخرى
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 ر خطة عملهاإكوادور يف إطاإليها انتباه وجه مسائل ي  )ه(

يف مراسلة الطرف انتباه طة العمل اليت قدمتها إكوادور، خلوجهت األمانة، يف ضوء استعراض   -١٢٤
ورمبا اختاذ إجراء للنظر فيها إىل القضايا واالستفسارات التالية  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧مؤرخة يف 

  .بشأا
 استهالك بروميد امليثيل حىت عام ختفيض يفال تعتزم إجراء أي والحظت األمانة أن إكوادور   -١٢٥
لربوميد امليثيل على اإلضافية كيميائية البدائل لليف جمال  بالذي يوافق موعد االنتهاء من التجار ٢٠١٠

تلك  من ٢ - ٤واستناداً إىل املعلومات الواردة يف اجلزء . وثيقتها من ٣-٥ يف اجلزء حالنحو املشرو
 يف ١٤٠ ةنسببزيادة استهالكها من بروميد امليثيل تعتزم كوادور أن إ أيضاً األمانةالحظت الوثيقة، 

 من األطنان املترية، األمر ٢٠٤مترياً إىل  طناً ٨٥وذلك من ، ٢٠٠٧ و٢٠٠٦  عاميملائة يف الفترة بنيا
  .الذي يعيد الطرف إىل حالة عدم االمتثال

 مساعدة تقنية الختبار مشروعتنفيذ جرى يف إكوادور قد بيد أنه متت اإلشارة إىل أنه   -١٢٦
صناعة زراعة األزهار، وأن تقييم الصندوق ألغراض بدائل بروميد امليثيل يف معاجلة التربة استخدام 

 أفاد بأن املشروع قد حقق نتائج طيبة فيما يتعلق بوسائل ٢٠٠٥املتعدد األطراف هلذا املشروع يف عام 
إىل أن نسبة مرتفعة من التقييم  أشار ،ىل ذلكوإضافة إ. ةالعضويالت والتعديلبيولوجية املكافحة ا

أفادت بأا تستخدم  ،من خالل مشروع املساعدة التقنيةت دراسة استقصائية هلا يأجرالشركات اليت 
 يكوديرما واحملاليل اليت حتتواي العضوية وبعض وسائل املكافحة األحيائية وبصورة رئيسية الترالتعديالت

رى، وأن برناجماً تدريبياً بشأن بدائل بروميد امليثيل جرى تنفيذه يف على كائنات جمهرية مفيدة أخ
 قد حقق نتائج طيبة جداً ، مع جمموعة من مزارعي األزهار الصيفية٢٠٠٤-٢٠٠٣املوسم الزراعي 
  .فات واإلدارة املتكاملة لآلة العضويالتفيما يتعلق بالتعدي

مع نشر نتائج مشروع املساعدة التقنية على  وحقيقة أن إكوادور تز،وىف ضوء هذه املعلومات  -١٢٧
أسباب عدم  األمانة أن إكوادور قد ترغب يف شرح رأت، ٢٠٠٧يوليه /مجيع املناطق حبلول متوز

ولدى التصدي هلذه القضية . ٢٠١٠قيق ختفيضات يف استهالك بروميد امليثيل قبل عام حتاعتزامها 
التوسع يف شرحها ملشروع  هلذه املسالة، إىل أن تعمد، لدى تناوهلاشجعت األمانة إكوادور على 

  .موجز لنتائج املشروعتقدمي  مبا يف ذلك ،املساعدة التقنية
بروميد امليثيل يف كل من من استهالكها احلد من والحظت األمانة أن إكوادور تقترح   -١٢٨

أن  إىلوأشارت األمانة .  من األطنان املترية٢٠٤حبيث ال يزيد على  ٢٠٠٩-٢٠٠٧السنوات 
اختيار هذا املستوى من أن تشرح بإسهاب األساس الذي استندت إليه يف يف إكوادور قد ترغب 

  عامياستهالك بروميد امليثيل يف الفترة بنييف  يف املائة ١٤٠ ةنسببميثل زيادة خاصة وأنه  ،االستهالك
حلد السنوي وىف هذا السياق، لوحظ أن ا. متثالاال ويعيد الطرف إىل حالة عدم ٢٠٠٧ و٢٠٠٦

زء ـمترياً واملذكور يف اجل طناً ١٨٧ املتوسط املقدر الستهالك بروميد امليثيل البالغ لىاملقترح يزيد ع
. لورداستهالك قطاع زراعة ايشمل ، ٢٠٠٥قبل عام كان  والذي ،الطرفوثيقة  من ٣-٢-٤

 قطاع زراعة األزهار مال مشروع االستثمار يفتكا من التقرير أن ١-٢جلزء ورد ا ي،وإضافة إىل ذلك
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 وأن إكوادور قد التزمت بإدامة هذا التخلص ،مترياً من بروميد امليثيل طناً ٦٢تخلص من إىل اليؤدي 
قد ترى أا الذي خرى األسياسات فرض قيود على الواردات واستخدام المن خالل تنفيذ املشروع و

احلد من استهالكها السنوي وتوحي هذه املعلومات بأن إكوادور لن تتمكن فقط من . ضرورية
 ووه (٢٠٠٥ و٢٠٠١ال يزيد عن متوسط استهالكها يف الفترة الواقعة بني السنوات حبيث املستقبلي 

 طناً ١٢٥ استهالكها السنوي إىل ما ال يزيد عن خفضمن  أيضاً قد تتمكنأا بل ، )مترياً طناً ١٨٧
م التخلص منها بشكل دائم من خالل مشروع مترياً يت طناً ٦٢ اًمترياً ناقص طناً ١٨٧، أي مترياً
  .األزهارزراعة قطاع يف ستثمار اال

للجنة احلادي واخلمسني خطة أعمال البنك الدويل اليت عرضت على االجتماع جاء يف و  -١٢٩
 أن إكوادور قد طلبت من الوكالة أن تضمن يف خطة أعماهلا لعام ،التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف

على وذكرت خطة األعمال كذلك أن إكوادور .  للتخلص الكامل من بروميد امليثيلاً مشروع،٢٠٠٧
 يف خطة مبشروع كهذا سيتم االحتفاظ ه الذي ينص على أن،)أ (٤٨/٩مبقرر اللجنة التنفيذية دراية 

و ال يبدبيد أنه . التخلص من بروميد امليثيلباإلسراع ب شريطة أن تلتزم إكوادور ،أعمال البنك الدويل
 فإن إكوادور ، وبناًء على ذلك،أن خطة العمل اليت قدمتها إكوادور تدعم تسريع التخلص التدرجيي

  .مدعوة للتعليق على هذه النقطة
 أو عام ٢٠٠٣ من تقرير إكوادور أا مل تستورد بروميد امليثيل يف عام ٣-٢-٤يؤكد اجلزء   -١٣٠
ن أأن ذلك يعزى إىل إىل ع املساعدة التقنية ويشري تقييم الصندوق املتعدد األطراف ملشرو. ٢٠٠٤

 من املخزونات  تلبيته قد متت،٢٠٠٤ و٢٠٠٣الطلب على بروميد امليثيل يف إكوادور يف عامي 
  .صائباً أم الالتوضيح تأكيد ما إذا كان هذا طلبت األمانة من الطرف و. ٢٠٠١املستوردة يف عام 

 ، قد٢٠٠٦جريت يف عام وطنية أُاستقصائية ة  من التقرير أن دراس١-٤اجلزء يف كر وذُ  -١٣١
ونظراً للتحديات اليت . يف قطاع زراعة األزهار الصيفية فقطيستهلك بروميد امليثيل أن عن كشفت 

تواجه إكوادور يف مجع بيانات دقيقة بشأن استهالك بروميد امليثيل، طلب إىل الطرف تقدمي املزيد من 
يف بروميد امليثيل من عدم استهالك لتأكد لالستقصائية جراء الدراسة االتفاصيل عن املنهجية املتبعة يف إ

  .استخدامات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن
غالبية منتجي " ملزارعي األزهار ومصدريها متثل يةكوادوراإلرابطة ال أن ١-٤اجلزء رد يف ي  -١٣٢
طلب إىل إكوادور أن قد ة عمل، فونظراً ألمهية تعاون أصحاب املصلحة يف جناح أي خط". األزهار

 يف متوعية مجيع مزارعي األزهار الصيفية خلطة العمل وإشراكهعتزم أن تضمن ا الطريقة اليت توضح ت
اخلاص حصص الواردات حتديد توضيح ما إذا كان سيتم تنقيح نظام  أيضاً وطلب من الطرف. تنفيذها

 من ٦ستهالك بروميد امليثيل املتضمنة يف اجلزء القياس السنوية املقترحة بشأن امؤشرات دعم يلبه 
  .التقرير
اخلارجية والتصنيع ومصائد األمساك التجارة وزارة  من التقرير أن ٣-٥اجلزء رد يف ي  -١٣٣

 تماليت مل يالكيميائية بروميد امليثيل ببدائل عداد قائمة وزارة الزراعة إوالقدرات التنافسية قد طلبت من 
 يف اجلدول الزمين خلطة العمل درجاملوعد املستهدف الستكمال هذا النشاط مل ين بيد أ. تسجيلها بعد
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نظر أن تونظراً ألمهية توافر البدائل للتخلص التدرجيي من بروميد امليثيل، طلب من إكوادور . املقترحة
ما استجد كما طلب منها تقدمي أحدث . اً إلكمال هذا النشاط زمنيالًجدوخطة عملها  نيتضميف 
، الذي ني ثنائي كلورو بروب٣,١ون ولي بروميد امليثيل ومها التيليشأن التقدم املُحرز يف إدراج بدب

 أنه مل يتم إدراجهما يف ٢٠٠٥  يف عامالحظ تقييم الصندوق املتعدد األطراف ملشروع املساعدة التقنية
افة عناوين فرعية ضإوطلبها حالة  بشأنمعلومات مستكملة ودعيت إكوادور إىل تقدمي . ذلك الوقت

يف وصوف مل اجلمركية الوطنية، على النحو اهارموزجمموعـة  إىل ،واردات من بروميد امليثيلـلتتبع ال
 . من التقرير٥ - ٥اجلزء 

 املساعدة على االمتثال  - ٢

يزود البنك الدويل إكوادور مبساعدة على التعزيز املؤسسي حتت رعاية الصندوق املتعدد   -١٣٤
 اليت قدمت إىل االجتماع ٢٠٠٩-٢٠٠٧د ذكر البنك الدويل يف خطة أعماله للفترة وق. األطراف

 أنه يساعد ،٢٠٠٧مارس /احلادي واخلمسني للجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف املعقود يف آذار
. ٢٠٠٧الطرف إىل حالة االمتثال يف عام ذلك على إعداد خطة عمل من شأا أن تعيد  أيضاً إكوادور

 اًمشروع، ٢٠٠٧بناء على طلب الطرف بتضمني خطة أعماله لعام وكما ورد أعاله، قام البنك الدويل 
  .كوادورإخاصاً بتام من بروميد امليثيل التخلص لل

أفاد البنك ، ٢٠٠٦يوليه / يف متوزربعني للجنة التنفيذية، املعقوداالجتماع التاسع واأليف   -١٣٥
 شهر كانون يف قد اختتمالورد القطري تل قطاع مشايف ي أن مشروع التخلص التدرجيالدويل ب
وقد أجرى مشروع املساعدة . ، فيما جيرى مشروع املساعدة التقنية بشكل حسن٢٠٠٥يناير /الثاين

 دولية يةسا خمتلفة لربوميد امليثيل عرضت نتائجها يف حلقة دريلةبدات معاجللست التقنية اختباراً 
إعداد خالصة وافية لبدائل بروميد العمل جارياً على وكان . ٢٠٠٥م النصف الثاين من عاعقدت يف 

لنشر وكذلك جمموعة من الكتيبات اليت ستوزع على االحتادات واملستخدمني يف شىت أحناء لامليثيل 
  .البلد

  التوصية  - ٣
 :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   -١٣٦

 الصادر عن االجتماع الثامن عشر ١٨/٢٣لمقرر قيام إكوادور وفقاً لإذ تالحظ مع التقدير   
 إلعادة الطرف إىل االمتثال للتدابري الرقابية ةحمددزمنية قياس ؤشرات لألطراف، بتقدمي خطة عمل مب

حبلول ) بروميد امليثيل(د اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفق هاء ملواابشأن استهالك لربوتوكول مونتريال 
  ،٢٠١٠عام 

 سيعيد ٢٠٠٦لعام املقدر  أن استهالك إكوادور لربوميد امليثيل كذلك مع التقديروإذ تالحظ   
الحظ مع ت ولكنها ،بروميد امليثيل يف ذلك العامبشأن لربوتوكول لة يلتدابري الرقابلالطرف إىل االمتثال 

، فيما يد ستع،الواردة يف خطة العمل اليت قدمتها إكوادورة احملددالزمنية القياس مؤشرات القلق أن 
 ،٢٠٠٧لربوتوكول بشأن بروميد امليثيل يف عام لالطرف إىل حالة عدم االمتثال للتدابري الرقابية يبدو، 
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 ١كن وىف موعد ال يتجاوز بأسرع ما ميتطلب من إكوادور أن تقدم إىل األمانة   )أ(  
 لكي ٢٠٠٧ريل أب/ نيسان٢٧ املؤرخة التها، املعلومات اليت طلبتها األمانة يف رس٢٠٠٧أغسطس /آب

إعادته إىل االمتثال للتدابري الرقابية الرامية إىل يتسىن للجنة إكمال استعراضها خلطة عمل الطرف 
  لربوتوكول مونتريال بشأن بروميد امليثيل؛

 إىل االجتماع التاسع والثالثني الًممثإىل أن توفد عند االقتضاء، تدعو إكوادور،   )ب(  
  .للجنة ملناقشة هذه املسألة

 ٣٨/١٣لتوصية ا

 السلفادور  - نون

لبحث وضعها بالنسبة لقضايا عدم امتثال أخرى ناشئة عن تقرير السلفادور مت إدراج   -١٣٧
 .البيانات

 استهالك رابع كلوريد الكربونيف االحنراف الظاهري : الستعراضقيد ااالمتثال مسألة   - ١

 الواردة يف اموعة الثانية، املرفق باء أبلغت السلفادور عن استهالك للمادة اخلاضعة للرقابة  -١٣٨
كمية  يوه .٢٠٠٦ طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ٠,٨قدره ) رابع كلوريد الكربون(

ال حبيث التزام الطرف مبوجب الربوتوكول باحلد من استهالكه من رابع كلوريد الكربون ال تتطابق مع 
 وهو صفر من األطنان بداالت ،هذه املادةمن  هستهالك يف املائة من قيمة خط أساس ا١٥تجاوز ي

أن تقدم تفسرياً  طلب من السلفادور ٢٠٠٧مارس / آذار٢٩لة مؤرخة يف ايف رسو. استنفاد األوزون
 . هلذا االحنراف

 وكانت املرة األخرية اليت . أثناء انعقاد االجتماع احلايلمل تقدم السلفادور التفسري املطلوب  -١٣٩
  .١٩٩٣ من الربوتوكول يف عام ٧الطرف عن استهالكه لرابع كلوريد الكربون وفقاً للمادة أبلغ فيها 
 الربناجمي القطري السنوي املقدم إىل أمانة الصندوق املتعدد األطراف، أبلغت ايف تقريره  -١٤٠

ص خياإنشاء نظام لترعن كما أفاد الطرف . السلفادور عن استهالك قدره صفر لرابع كلوريد الكربون
أمانة الصندوق املتعدد األطراف أمانة األوزون أبلغت كما . املواد املستنفدة لألوزونسترياد وتصدير ا

  .بأن السلفادور قد أبلغت عن إنشاء نظام حصص للواردات من املواد املستنفدة لألوزون

  املساعدة على االمتثال  - ٢
لتعزيز املؤسسي إىل السلفادور حتت رعاية ايف جمال يقدم برنامج األمم املتحدة للبيئة مساعدة   -١٤١

–٢٠٠٧له للفترة اعمأيف خطة يعتزم، برنامج األمم املتحدة للبيئة كان و. الصندوق املتعدد األطراف
 املقدمة إىل االجتماع احلادي واخلمسني للجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف، املعقود يف ٢٠٠٩
خطة بإعداد  بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ،٢٠٠٧عام القيام يف ، ٢٠٠٧مارس /آذار

لتخلص النهائي من أجل القضاء على استهالك الطرف من مركبات الكربون عملية ادارة إلللسلفادور 
  .الكلورية فلورية
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  التوصية  - ٣
 :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   -١٤٢

 طن حمسوبة بداالت ٠,٨أبلغت عن استهالك قدره  أن السلفادور قد تالحظ مع القلقإذ   
رابع كلوريد (موعة الثانية، املرفق باء املدرجة يف ااستنفاد األوزون من املادة اخلاضعة للرقابة 

استهالك هذه املادة احلد من ، وهي كمية ال تتطابق مع اشتراط الربوتوكول ٢٠٠٦يف عام ) الكربون
 وهو صفر من األطنان بداالت ه يف املائة من خط أساس استهالك١٥حبيث ال يتجاوز يف تلك السنة 

 استنفاد األوزون،

قدم إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن ويف موعد ال تأن تطلب من السلفادور أن   )أ(  
مشفوعة ، خطة عمل مناسباًن كان هلذا االحنراف، وإتوضيحاً ، ٢٠٠٧أغسطس /آب ١يتجاوز 

  إىل حالة االمتثال؛السريعة الطرف عودة فالة ك لةحمددزمنية قياس مبؤشرات 
 إىل االجتماع التاسع والثالثني الًممث عند االقتضاء د، إىل أن توفدعو السلفادورأن ت  )ب(  

  للجنة ملناقشة هذه املسألة؛
، مشروع املقرر  للطرفزائدتفسري هلذا االستهالك التقدمي يف حالة عدم وأن حتيل   )ج(  

) أ(هلذا التقرير الذي يطلب من الطرف العمل وفقاً للفقرة الفرعية ) اجلزء باء(ول الوارد يف املرفق األ
  .ر فيهإىل االجتماع التاسع عشر لألطراف للنظ أعاله

 ٣٨/١٤التوصية 

  ستوائيةالغينيا ا  -سني 
ينيا االستوائية لبحث وضعها فيما يتعلق بقضايا عدم امتثال أخرى ناشئة عن تقرير غمت إدراج   -١٤٣

  .لبياناتا

  االمتثال قيد االستعراضمسألة   - ١
 وبذلك ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٦ينيا االستوائية طرفاً يف بروتوكول مونتريال يف غأصبحت   -١٤٤

إبالغ بيانات السنة األساسية وبيانات خط األساس  للمواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف بأضحت مطالبة 
 ٧ من املادة ٢ و١وفقاً للفقرتني ) الكربون الكلورية فلوريةمركبات (املرفق ألف، اموعة األوىل 

  . من الربوتوكول٥ملادة من ا مكرر ثالثاً ٨ و٣والفقرتني 
أية بيانات تتعلق باملواد عن ينيا االستوائية غبلغ لول موعد انعقاد االجتماع احلايل مل تحبو  -١٤٥

لتزامات إبالغ بيانات سنة األساس وبيانات خط الاملستنفدة لألوزون وبالتايل فهي يف حالة عدم امتثال 
  .األساس للربوتوكول

 الصادر عن االجتماع السادس لألطراف أنه يف حال عدم توافر البيانات، ٦/٥ينص املقرر   -١٤٦
 من ٥ينيا االستوائية بوصفها طرفاً عامالً بشكل مؤقت مبوجب املادة غيتعني على األمانة أن تصنف 

تني شريطة أن يكون الطرف قد التمس املساعدة من اللجنة التنفيذية ومن جلنة الربوتوكول ملدى سن
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ينيا االستوائية وضعها كطرف مصنف مؤقتاً بوصفه طرفاً عامالً تفقد غ كما نص املقرر على أن .التنفيذ
قدم تقارير بيانات سنة األساس كما هو مطلوب يف الربوتوكول يف غضون سنة واحدة ت إن مل ٥باملادة 

  . القطري وتعزيزه املؤسسي ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلكامن إقرار اللجنة التنفيذية لربناجمه

  املساعدة على االمتثال  - ٢
 على أن يقدم ٢٠٠٦يوليه /وافقت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها التاسع واألربعني يف متوز  -١٤٧

موارد كما أقرت اللجنة أثناء االجتماع . يا االستوائيةبرنامج األمم املتحدة للبيئة التعزيز املؤسسي لغين
من املقرر إكمال إعدادها دارة املربدات مبساعدة برنامج األمم املتحدة للبيئة، إلخطة مالية إلعداد 

  .٢٠٠٧يوليه /لول متوزحب
نة  املقدمة من برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل اللج٢٠٠٩ – ٢٠٠٧  للفترةويف خطة األعمال  -١٤٨

، أفاد برنامج األمم املتحدة للبيئة ٢٠٠٧مارس /التنفيذية يف اجتماعها احلادي واخلمسني املعقود يف آذار
  .٢٠٠٧ينيا االستوائية يف غأنه يتوقع إيفاد بعثة إىل 

  املناقشات أثناء االجتماع احلايل  - ٣
 املراسالت ت وبدأ. قطريبرنامجإلعداد التمويل رود وممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة أكد   -١٤٩

واعترفت جلنة . إبطاء حتقيق التقدم ومل تكتمل الدراسة املسحية بعدأدت إىل الصعوبات اللغوية أن  الإ
ينيا االستوائية طرفاً يف الربوتوكول ملدة تقل عن سنة واحدة، فقد ميكن أن غالتنفيذ أنه، نظراً لكون 

  .لسنة األساس وخط األساستوجد صعوبات أولية يف عملية إبالغ البيانات 

  التوصية  - ٤
  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   -١٥٠

 من الربوتوكول تفيدان بأنه جيوز تقدمي أفضل ٧ من املادة ٢ و١ بأن الفقرتني إذ تذكر  
ل تنصان على أنه يتعني على كو، إذا مل تتوفر البيانات الفعليةالتقديرات املمكنة لبيانات سنة األساس 

يف طرف تقدمي بيانات سنة األساس اخلاصة به للمواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفق ألف وذلك 
  صبح طرفاً، يال يتجاوز الثالثة أشهر بعد أنموعد 

ينيا االستوائية أن تبذل قصارى جهدها لتقدمي بيانات سنة األساس وبيانات غ من أن تطلب  
مركبات الكربون (لواردة يف اموعة األوىل، املرفق ألف خط األساس للمواد اخلاضعة للرقابة ا

 ٢ وإن أمكن، حبلول ،من الربوتوكول قبل االجتماع التاسع والثالثني للجنة) الكلورية فلورية
 لكي يتسىن للجنة تقييم امتثال الطرف ألحكام الربوتوكول أثناء اجتماعها ،٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

  .التاسع والثالثني
  ٣٨/١٥التوصية 
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 إريتريا  - عني

  .١٨/٢٤لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذ املقرر إريتريا مت إدراج   -١٥١

 الستعراضقيد ااالمتثال مسائل   - ١

 طلب إيضاح وخطة عمل للتصدي لالحنراف عن استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية  )أ(

طُلب من إريتريا  لألطراف،  الصادر عن االجتماع الثامن عشر١٨/٢٤يف املقرر سجل كما   -١٥٢
 بداالت استنفاد األوزون من املواد اً طن٣٠,٢البالغ أن تقدم إيضاحاً الستهالكها ، ٢٠٠٥يف عام 

وهي  ،)رية فلوريةمركبات الكربون الكلو( املرفق ألف ،اموعة األوىلاملدرجة يف اخلاضعة للرقابة 
ال حبيث من مركبات الكربون الكلورية فلورية التزاماها باحلد من استهالكها مع كمية ال تتطابق 

 حمسوبة بداالت استنفاد اً طن٢٠,٦وهو  يف املائة من خط األساس اخلاص ا لتلك املواد ٥٠تجاوز ت
قياس مشفوعة مبؤشرات  خطة عمل ،مناسباًكان إن  ،كما طلب املقرر من إريتريا أن تقدم. األوزون

 .لربوتوكوللالمتثال احالة حمددة إلعادة الطرف إىل زمنية 

 خيص وتنفيذهاإنشاء نظام تر  -باء 

ذ ، أن تنشئ وتنف بوصفها طرفاً يف تعديل مونتريال لربوتوكول مونتريال،من إريتريا طُلب  -١٥٣
ملستصلحة واملستعملة واملعاد تدويرها وااجلديدة املواد اخلاضعة للرقابة استرياد وتصدير خيص انظاماً لتر

  باء من الربوتوكول اليت٤املادة ، وفقاً ألحكام الربوتوكول ألف وباء وجيم وهاءمرفقات املدرجة يف 
نظام تاريخ تطبيق يف غضون ثالثة أشهر من  ،قدم إىل أمانة األوزونأن ي أيضاً من الطرف طلبت

 .تقريراً عن إنشاء هذا النظام وتشغيله ،التراخيص

 وويعز. ٢٠٠٧مارس / آذار٢٧لة مؤرخة ارس يف ١٨/٢٤ملقرر على ما جاء يف اإريتريا ردت   -١٥٤
رقابة الواردات من املواد املستنفدة الالزمة ل اتلقدرلفتقار اال إىل ٢٠٠٥الطرف هذا االحنراف يف عام 

املواد ليستخدم يف مراقبة إذن استرياد بتحديد  قام الطرف ،وملعاجلة هذا الوضع. لألوزون يف ذلك العام
وسائل بتصاالت اال مبا يف ذلك ،التوعية العام وفقيثلتلأنشطة الطرف  كما بدأ .املستنفدة لألوزون

  .أن برناجمه القطري مل يكتمل بعدكذلك بأفاد الطرف و .اإلعالم ونشر الكتيبات اإلعالمية
 دعت األمانة إريتريا إىل إبالغ اللجنة باملوعد ،٢٠٠٧أبريل / نيسان١٢مؤرخة رسالة ويف   -١٥٥

النظام يسمح إلريتريا هذا وما إذا كان االسترياد خيص اتشغيل مشروع نظام تر فيهالذي تتوقع أن يبدأ 
مع التزامات حبيث ال يتجاوز املستويات اليت تتفق ك السنوي الستهالاكمية قيود للحد من بفرض 

وفيما يتعلق . من املواد املستنفدة لألوزون مبوجب الربوتوكولالتدرجيي الطرف املتعلقة بالتخلص 
قياس مشفوعة مبؤشرات أن تقدم إريتريا خطة عمل القاضي ب ١٨/٢٤ملقرر االوارد يف القائم بالطلب 

من إريتريا تستفيد أن أا تفترض إلعادة الطرف إىل االمتثال، أشارت األمانة إىل زمنية حمددة 
 على بناءو. عملالوضع خطة يف قطري الربنامج التم احلصول عليها من خالل إعداد يملعلومات اليت ا

  .د املتوقع إلكمال الربنامج القطريعدعت األمانة إريتريا إىل إبالغ اللجنة باملوذلك، 
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، تلقت األمانة نسخة من مشروع نظام أبريل/ نيسان١٢ املؤرخة يف الرسالةإرسال عقب و  -١٥٦
فض كمية خلقيود أن النظام سينص على على املشروع ويستدل من . الستريادالتراخيص الطرف 
. هالك السنوي إىل مستويات تتطابق مع التزامات الطرف بالتخلص التدرجيي مبوجب الربوتوكولاالست

 باء من ٤مبوجب املادة إريتريا تنفيذ التزامات اليت متت عندئذ، مبقدور النظام، بصياغته  هوال يبدو أن
لصادرات لخيص اتر، فيما يبدو إصدار ذلك إىل أن املشروع يتطلبويرجع . تنفيذاً كامالًالربوتوكول 

 ،اموعة الثالثةاملدرجة يف الجتار يف املادة اخلاضعة للرقابة لخيص امن املواد املستنفدة لألوزون أو تر
  ).بروموكلورو امليثان(ملرفق جيم من ا
بياناا املتعلقة باملواد املستنفدة وخالل انعقاد االجتماع احلايل، مل تكن إريتريا قد قدمت   -١٥٧

  .٢٠٠٦عام لألوزون ل

  ساعدة على االمتثالامل  - ٢
 وطرفاً يف مجيع ٢٠٠٥مارس / آذار١٠أصبحت إريتريا طرفاً يف بروتوكول مونتريال يف   -١٥٨

يف وافقت اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف . ٢٠٠٥يوليه / متوز٥تعديالت الربوتوكول يف 
 على رصد أموال ملساعدة إريتريا ،٢٠٠٥نوفمرب /ين يف تشرين الثا املعقوداجتماعها السابع واألربعني

التعزيز املؤسسي يف جمال مساعدة ى إريتريا تلقعلى أن تيف إعداد برنامج قطري وخطة إلدارة املربدات و
  .من برنامج األمم املتحدة للبيئة

ات حبلول إكمال الربنامج القطري وخطة إدارة املربدعتزم  برنامج األمم املتحدة للبيئة يوكان  -١٥٩
اجتماع على واضحة ألنه مل يتم عرضها مل تكن  بيد أن حالة املشاريع ،٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول

 جاء يف خطة األعمال ،وإضافة إىل ذلك.  للنظر فيها٢٠٠٧مارس /يف آذاراملعقود اللجنة التنفيذية 
احلادي واخلمسني للجنة  اليت قدمها برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل االجتماع ٢٠٠٩–٢٠٠٧ للفترة

لصاحل خطة إلدارة التخلص النهائي من مركبات الكربون الكلورية فلورية سيتم إعداد التنفيذية أنه 
إلعداد الربنامج القطري للطرف وخطة إدارة املربدات اعتمدت من قبل باستخدام األموال اليت إريتريا 

  .اخلاصة به
أن الوكالة  أيضاً ٢٠٠٩ – ٢٠٠٧  للفترةتحدة للبيئةخطة أعمال برنامج األمم املورد يف و  -١٦٠
  .تعلق باملواد املستنفدة لألوزون وإنفاذهاوضع لوائح تنظيمية تمساعدة إريتريا يف تعتزم 

  املناقشات أثناء االجتماع احلايل  - ٣
 باء، قال ممثل ٤ورداً على سؤال يتعلق مبساعدة األطراف بشأن التزاماا مبوجب املادة   -١٦١

رنامج األمم املتحدة للبيئة إن برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يعمالن معاً ب
على وضع مشروع برنامج قطري وخطة إدارة ختلص ائية إلريتريا ولكن العملية تباطأت نظراً لعدم 

 يأمل أن حتل القضية وأضاف املمثل أنه. االضطالع ارغب الطرف يف ي يتنوع األنشطة الوضوح 
ومت التصدي للعناصر غري املوجودة يف مشروع نظام تراخيص . ٢٠٠٧أغسطس / آب١حبلول 

  .وإصدارهالتصديق على النظام تقوم احلكومة بالواردات يف املشروع النهائي ومن املتوقع أن 
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  التوصية  - ٤
  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   -١٦٢

 ٣٠,٢الذي قدمته إريتريا لالستهالك الذي أبلغت عنه وقدره توضيح  اليرتالحظ مع التقدإذ 
اموعة األوىل، املرفق ألف املدرجة يف طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون من املواد اخلاضعة للرقابة 

 وهي كمية ال تتوافق مع اشتراط الربوتوكول ،٢٠٠٥يف عام ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(
  يف املائة من مستوى خط األساس٥٠زيد عن يال حبيث استهالك هذه املواد يف تلك السنة ن احلد م

 الصادر عن ١٨/٢٤ وفقاً للمقرر ، حمسوبة بداالت استنفاد األوزوناً طن٢٠,٦ و وه،اخلاص ا
  االجتماع الثامن عشر لألطراف،
حمددة زمنية قياس  مشفوعة مبؤشرات أن إريتريا مل تقدم خطة عمل وإذ تالحظ مع القلق

بأن الطرف مل يتلق التسليم يف الوقت نفسه  مع ،املقررلذلك إلعادة الطرف إىل حالة االمتثال وفقاً 
مشروع تدابري تنظيمية لتقومي حالة  وأنه قام بإعداد إال مؤخراً،املساعدة من الصندوق املتعدد األطراف 

  عدم امتثاله،
 وبناء على ، تعديل مونتريال لربوتوكول مونتريالأن إريتريا طرف يفإىل  أيضاً شريوإذ ت

استرياد خيص ابشأن إنشاء وتشغيل نظام لترتقريراً أن تقدم إىل أمانة األوزون جيب عليها  ،ذلك
   باء من الربوتوكول،٤املواد املستنفدة لألوزون اخلاضعة للرقابة، وفقاً اللتزاماا يف إطار املادة وتصدير 

ا العمل مع الوكاالت املنفذة ذات الصلة ملوافاة األمانة يف أقرب تطلب من إريتري  )أ(
زمنية قياس مشفوعة مبؤشرات ، خبطة عمل ٢٠٠٧أغسطس / آب١وقت ممكن ويف موعد ال يتجاوز 

استهالك بشأن الرقابية الربوتوكول إىل حالة االمتثال لتدابري السريعة ضمان عودة الطرف لحمددة 
  ؛١٨/٢٤فلورية وفقاً للمقرر مركبات الكربون الكلورية 

خيص ا نظام لترألمانة كتابة، ومباشرة بعد إنشاءتطلب كذلك من إريتريا إخطار ا  )ب(
 باء من ٤لتزاماا مبوجب املادة وبدء تشغيله وفقاً الاملواد املستنفدة لألوزون استرياد وتصدير 

  الربوتوكول؛
 من ٧ من املادة ٣اً للفقرة  وفق٢٠٠٦ عاملناا تذكر إريتريا بأن تقدم بيا  )ج(
 لكي يتسىن للجنة أن ٢٠٠٧أغسطس / آب١ ويفضل أن يتم ذلك يف موعد ال يتجاوز ،الربوتوكول

   اجتماعها التاسع والثالثني؛يف ٢٠٠٦الرقابية لعام الربوتوكول تقيم امتثال الطرف لتدابري 
ماع التاسع والثالثني للجنة  إىل االجتالًممث، عند االقتضاء، وفدإىل أن تتدعو إريتريا،   )د(
  .ائل أعالهملناقشة املس

  ٣٨/١٦:التوصية
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  واليات ميكرونيزيا املوحدة  -فاء 
 ١٧/٣٢للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذ املقرر واليات ميكرونيزيا املوحدة مت إدراج   -١٦٣

  .٣٧/١٤والتوصية 

  الستعراضقيد ااالمتثال مسائل   - ١
  ك مركبات الكربون الكلورية فلوريةااللتزام خبفض استهال  )أ(

التزمت  الصادر عن االجتماع السابع عشر لألطراف، ١٧/٣٢يف املقرر هو مسجل كما   -١٦٤
 املرفق ،اموعة األوىلاملدرجة يف خبفض استهالك املواد اخلاضعة للرقابة  ،واليات ميكرونيزيا املوحدة

  .٢٠٠٦الصفر يف عام على زيد  يإىل حد ال) مركبات الكربون الكلورية فلورية(ألف 
حدة قد قدمت بياناا املتعلقة ووحبلول موعد االجتماع احلايل، مل تكن واليات ميكرونيزيا امل  -١٦٥

وقد . ١٧/٣٢وبذلك ال ميكن إثبات التزامها الوارد يف املقرر . ٢٠٠٦باملواد املستنفدة لألوزون لعام 
السابع والثالثني للجنة التنفيذ بتهنئة الطرف على  الصادرة عن االجتماع ٣٧/١٤توجهت التوصية 

 طن بداالت ٠,٤ والبالغة ٢٠٠٥بيانات استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية املبلغ عنها لعام 
 خبفض استهالك ١٧/٣٢استنفاد األوزون اليت أظهرت أا سابقة على التزامها الوارد يف املقرر 

طن بداالت استنفاد ١,٣٥١,٠ إىل ما ال يزيد عن ٢٠٠٥ لعام مركبات الكربون الكلورية فلورية
ة الستهالك مركبات الكربون الكلورية ىل حالة امتثاهلا لتدابري الرقاباألوزون يف تلك السنة وعادت إ
  .فلورية اليت ينص عليها الربوتوكول

  تطبيق نظام التراخيص وحتديد احلصص  -باء 
 بتطبيق ،٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١ملقرر بالقيام حبلول اذلك مبوجب  أيضاً لطرفالتزم او  -١٦٦

ويف ضوء . لوارداتلتضمن حتديد حصص ياملواد املستنفدة لألوزون سترياد وتصدير خيص اانظام لتر
 األخريين توصيات يها اجتماعيف اعتمدت جلنة التنفيذ ،عدم تنفيذ هذا االلتزام يف املوعد املتفق عليه

وطلبت اللجنة يف التوصية . لتزاماالميكرونيزيا املوحدة تقدمي تقرير عن حالة من واليات فيها تطلب 
  .٢٠٠٧مارس / آذار٣١ من الطرف أن يقدم تقريراً إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز ٣٧/١٤
التقرير قد قدمت واليات ميكرونيزيا املوحدة انعقاد هذا االجتماع، مل تكن حىت موعد و  -١٦٧

وقبل . لمواد املستنفدة لألوزونلوحتديد حصص خيص االتزامها بتطبيق نظام تراملطلوب بشأن حالة 
عرب مشروع اللوائح التنظيمية مرور أن باالجتماع األخري للجنة، أبلغ برنامج األمم املتحدة للبيئة األمانة 

دة العدل ووحنزاع بني وزارة نشوب ب بر بسالذي يتطلبه إنشاء النظام قد تأخالعام النائب مكتب 
  .األوزون الوطنية
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  املساعدة على االمتثال  - ٢
التخلص التدرجيي من املواد يف جمال مساعدة تتلقى واليات ميكرونيزيا املوحدة كانت   -١٦٨

املستنفدة لألوزون من خالل مشاركتها يف االستراتيجية اإلقليمية لالمتثال لربوتوكول مونتريال يف 
 اليت يدعمها الصندوق املتعدد األطراف وينفذها برنامج األمم ،ادئالبلدان اجلزرية يف منطقة احمليط اهل

وقد أقرت . املتحدة للبيئة، والربنامج اإلقليمي البيئي ملنطقة جنوب احمليط اهلادئ وحكومة أستراليا
ختلصاً كامالً من املواد تخلص  البلدان املعنية ستاتعلى أساس أن حكوماالستراتيجية اللجنة التنفيذية 

 وإنشاء ،املواضيعيةومن بني عناصر االستراتيجية االجتماعات . ٢٠٠٥ستنفدة لألوزون حبلول عام امل
تتعلق تنظيمية املساعدة يف جمال السياسات والتوجيهات بشأن تطوير لوائح و ،مراكز وطنية لالمتثال

مع ما اللوائح التنظيمية ذ إنفاجمال التربيد؛ واملساعدة التقنية يف نيي باملواد املستنفدة لألوزون وتدريب ف
  .تنفيذ االستراتيجيةليصاحب ذلك من تدريب ملوظفي اجلمارك ورصد 

واليات ميكرونيزيا املوحدة من ربيد  من فنيي الت٢٤أن بوأُبلغت اللجنة أثناء اجتماعها األخري   -١٦٩
 وأنه قد مت ،ديربتدريب املدربني بشأن املمارسات السليمة يف جمال التلقد شاركوا يف حلقات عمل 

خيص االطرف بإنشاء نظام ترقيام إرجاء تنفيذ العنصر املتعلق بالتدريب اجلمركي من املشروع إىل حني 
الربنامج البيئي سلط مهية االستراتيجية يف املنطقة، التوعية بأومن أجل . لمواد املستنفدة لألوزونل

اجتماع لكبار املسؤولني عقد قبل  يفاملشروع الضوء على اإلقليمي جلنوب منطقة احمليط اهلادئ 
كما . ٢٠٠٦سبتمرب /االجتماع الوزاري للربنامج البيئي اإلقليمي جلنوب منطقة احمليط اهلادئ يف أيلول

 برسالة إىل الوزراء ،ليمي آلسيا ومنطقة احمليط اهلادئاإلقمكتب برنامج األمم املتحدة للبيئة بعث مدير 
نظيمية لوائح تتطبيق لى ع ،ا يف ذلك واليات ميكرونيزيا املوحدة مب،حكومامفيها يف املنطقة حيث 

  .لق باملواد املستنفدة لألوزون يف أقرب وقت ممكنتتع
اليت يقدمها برنامج األمم املتحدة للبيئة لمساعدة لوعند املوافقة على متديد استثنائي ملدة عام   -١٧٠

 املعقود يف  اجتماعها التاسع واألربعنييفة  اللجنة التنفيذيت، حثللطرف يف جمال التعزيز املؤسسي
 برنامج األمم املتحدة للبيئة على أن يعمل بشكل وثيق مع واليات ميكرونيزيا ،٢٠٠٦يوليه /متوز

وإضافة إىل توفري التعزيز املؤسسي . املوحدة لتيسري اإلبالغ عن بيانات االستهالك بأسرع ما ميكن
ل برنامج األمم املتحدة اعمأستراتيجية اإلقليمية، ذكرت خطة االيف إطار واملساعدة التقنية للطرف 

دعم امتثال الطرف للمقرر نوي برنامج األمم املتحدة للبيئة ين أ ٢٠٠٩ – ٢٠٠٧  للفترةللبيئة
  .لمساعدة على االمتثالل هاجمن من خالل بر١٧/٣٢

  أثناء االجتماع احلايلناقشات امل  - ٣
ن الطرف قدم تقريره املتأخر عن حالة التزامه بتقدمي نظام ترخيص أبلغ ممثل األمانة اللجنة بأ  -١٧١

وأفادت واليات ميكرونيزيا املوحدة أن الالئحة املطلوبة ال . املواد املستنفدة لألوزون وحتديد احلصص
يتواصل استعراضها مبساعدة من املستشارين القانونيني ألمانة الربنامج تزال يف طور املشروع وبذلك 

سبتمرب /الالئحة حبلول أيلولوكان الطرف يتوقع أن يعتمد . إلقليمي جلنوب احمليط اهلادئالبيئي ا
٢٠٠٧.  
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  التوصية  - ٤
  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   -١٧٢

جلنة التنفيذ ، وفقاً لتوصيات قدمت أن واليات ميكرونيزيا املوحدة لتقديرإذ تالحظ مع ا  
الجتماع السابع عشر لألطراف، تقريراً الصادر عن ا ١٧/٣٢واملقرر لني الصادرة عن اجتماعيها املتتا

 مبا يف ذلك حتديد ،املواد املستنفدة لألوزونسترياد وتصدير خيص اا لترمنظاتطبيق بعن تنفيذ التزامها 
 مع اإلشارة مع األسف إىل أن ،٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١للواردات، وذلك يف موعد أقصاه حصص 
  بعد نظام التراخيص وحتديد احلصص، يطبقالطرف مل

 إىل أن واليات ميكرونيزيا املوحدة كانت طرفاً يف تعديل مونتريال وإذ تشري كذلك  
بالتايل مطالبة بإنشاء وتنفيذ نظام لترخيص الواردات والصادرات من املواد هي لربوتوكول مونتريال و

ام إىل أمانة األوزون وفقاً اللتزاماا مبوجب املادة املستنفدة لألوزون وتقدمي تقرير عن تطبيق ذلك النظ
   باء من الربوتوكول،٤

على سبيل االستعجال ويف  ،تطلب من واليات ميكرونيزيا املوحدة أن تقدم لألمانة  )أ(  
 كانون ١حبلول بأن تطبق  تقريراً عن تنفيذ التزامها ،٢٠٠٧أغسطس / آب١موعد ال يتجاوز 

 مبا يف ذلك حتديد ،املواد املستنفدة لألوزوناسترياد وتصدير خيص ا لتراً نظام،٢٠٠٦يناير /الثاين
  أثناء اجتماعها التاسع والثالثني؛يتيح للجنة أن تنظر فيه يف وقت للواردات صص ح

 ،٢٠٠٦تذكر واليات ميكرونيزيا املوحدة بأن تقدم إىل أمانة األوزون بياناا لعام   )ب(  
أغسطس / آب١ غايته ويفضل أن يتم ذلك يف موعد ،ن الربوتوكول م٧ من املادة ٣وفقاً للفقرة 

متثال الطرف اللتزامه الوارد التقييم إجراء ، لكي يتسىن للجنة أثناء اجتماعها التاسع والثالثني ٢٠٠٧
 اموعة األوىل، من املرفق املدرجة يف بشأن خفض استهالك املواد اخلاضعة للرقابة ١٧/٣٢يف املقرر 

  ؛٢٠٠٦ال يزيد عن الصفر يف عام حبيث ) ت الكربون الكلورية فلوريةمركبا(ألف 
 إىل الًممث إىل أن توفدإذا اقتضت الضرورة تدعو واليات ميكرونيزيا املوحدة،   )ج(  

  .املسائلتلك االجتماع التاسع والثالثني للجنة ملناقشة 
  ٣٨/١٧التوصية 

  اليونان  - صاد
  .٣٧/١٥ما يتعلق بتنفيذ التوصية لبحث وضعها فياليونان مت إدراج   -١٧٣

 الستعراضقيد ااالمتثال مسألة   - ١

الترتيبات الالزمة ملوافاة تخذ  أن ت،٣٧/١٥يف التوصية هو مسجل ، حسبما طُلب من اليونان  -١٧٤
، بالوثائق اليت ذكرها الطرف ٢٠٠٧مارس / آذار٣١ويف موعد غايته على سبيل االستعجال األمانة، 

افه عن التدابري الرقابية إلنتاج مواد اموعة األوىل، املرفق ألف من الربوتوكول دعم توضيح الحنرل
   اجتماعها الثامن والثالثني يف لكي تنظر فيها اللجنة ٢٠٠٥يف عام ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(
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 ٢ ١٤٢ ٠٠٠ قدره ٢٠٠٥وأبلغت اليونان عن إنتاج ملركبات الكربون الكلورية فلورية يف عام   -١٧٥
طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون خمصصة بكاملها لتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف 

، ٢٠٠٥ جيوز لطرف مثل اليونان، يف عام ، ألف من الربوتوكول٢فقاً للمادة و. ٥العاملة باملادة 
ة فلورية بكمية ال  إنتاج مركبات كربون كلوري، من الربوتوكول٥غري عامل مبوجب املادة بوصفه 

تلك املواد من  ١٩٩٧ – ١٩٩٥ يف الفترة يف املائة من متوسط إنتاجه السنوي نيمخستتجاوز نسبة 
تقارير املقدمة إىل أمانة بيانات الواستناداً إىل . اخلاضعة للرقابة لسد االحتياجات احمللية األساسية

 ١٩٩٧–١٩٩٥يف الفترة ليونان السنوي  من الربوتوكول بلغ متوسط إنتاج ا٧األوزون وفقاً للمادة 
طن حمسوبة  ١ ٤٦٠ ٠٠٠من مركبات الكربون الكلورية فلورية لتلبية االحتياجات احمللية األساسية 

مركبات من  هإنتاجبهلا املسموح لليونان وتبعاً لذلك فإن احلد األقصى . بداالت استنفاد األوزون
 ،٢٠٠٥ يف عام ٥لية األساسية لألطراف العاملة باملادة الكربون الكلورية فلورية لسد االحتياجات احمل

  . طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون٧٣٠ ٠٠٠ أي ، يف املائة من هذا الرقم٥٠يساوي 
حمسوبة بداالت استنفاد األوزون  طناً ١ ٣٧٤ردت اليونان االحنراف إىل عاملني أوهلما أن   -١٧٦
تناقل ىل كانت تعزى إسوبة بداالت استنفاد األوزون حم طناً ١ ٤١٢كمية االحنراف البالغة من 

اململكة ) RHODIA(يت شركركبات الكربون الكلورية فلورية بني كميات من اإلنتاج املسموح به مل
 إىل ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١لفترة من خالل االيونان ألغراض الترشيد الصناعي ) PFISA(واملتحدة 

لوحظ  الصادرة عن االجتماع األخري للجنة ٣٧/١٥التوصية يف و. ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١
تؤكد أن اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية اليونان ومع القلق أن املعلومات اليت قدمتها 

نقل حقوق إنتاج بشأن  من الربوتوكول ٢املادة يستوفيا الشروط املنصوص عليها يف الطرفني مل 
 تنفيذ كلون الكلورية فلورية، وحتديداً شرط إخطار األمانة يف موعد ال يتجاوز موعد مركبات الكرب
ها الطرفان يف هذا الصدد وتعهدمها االيت أبداملخلصة االعتذارات  أيضاً اللجنةوالحظت . عملية نقل

  .يف املستقبلعمليات نقل أي ذلك الشرط يف بضمان مراعاة 
حمسوبة بداالت استنفاد األوزون إىل حقيقة أن األمانة  طناً ٣٨غة الكمية املتبقية البالتعزى و  -١٧٧

لسد األقصى املسموح به لليونان قد حسبت مستوى إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية 
االحتياجات احمللية األساسية لسد  على أساس رقم إنتاج ،٢٠٠٥االحتياجات احمللية األساسية يف عام 

طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون، فيما حسبت اليونان املستوى  ١ ٤٠٠قدره  ١٩٩٥لعام 
مركبات الكربون الكلورية فلورية لسد االحتياجات احمللية األساسية هلا بإنتاجه من األقصى املسموح 

 طناً ٢ ٠٩٨ قدره ١٩٩٥  لعاماالحتياجات احمللية األساسيةلسد  على أساس رقم إنتاج ٢٠٠٥يف عام 
حمسوبة بداالت  طناً ٢ ٠٩٨وقد استخدم الطرف هذا الرقم وهو . استنفاد األوزونحمسوبة بداالت 
، من املفوضية األوروبية ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦مؤرخة سالة بعد وصول راستنفاد األوزون 

ركبات مملراجعة احلصص اليت حيق هلا إنتاجها سنوياً من من املفوضية  اًطلبتشكل  االيونان أاعتقدت 
لكي تكون متوافقة مع التابعة هلا اليونان للجهات املنتجة احمللية أصدرا  يتالوالكربون الكلورية فلورية 

لسد نتاج اإلحمسوبة بداالت استنفاد األوزون، وذلك استناداً إىل رقم  طناً ١ ٥٣٦خط أساس قدره 
كما . الت استنفاد األوزونحمسوبة بدا طناً ٢ ٠٩٨ البالغ ١٩٩٥لعام االحتياجات احمللية األساسية 
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بأن املفوضية قد قدمت البيانات املنقحة لسنوات خط األساس ه قد تولد لديها انطباع ذكرت اليونان أن
ساس األضرورة الختاذ املزيد من اإلجراءات لتنقيح خط  مل تر اليونان إىل األمانة، وبناء على ذلك

حمسوبة بداالت استنفاد األوزون  طناً ١ ٤٦٠ من نتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية اخلاص اإل
  .حمسوبة بداالت استنفاد األوزون طناً ١ ٥٣٦إىل 
 ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦لة املؤرخة ارس، قدمت اليونان ال٣٧/١٥ للتوصية ووفقاً  -١٧٨

يت حيق هلا مراجعة احلصص الاملفوضية من اليونان فيها الواردة من املفوضية األوروبية واليت طلبت 
اليت حتتوي على بيانات رسالة  وفيما يتعلق بال.مركبات الكربون الكلورية فلوريةإنتاجها سنوياً من 

اليونان أا قد أرسلت من ِقبل ذكرت إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية السنوية املنقحة اليت 
أنه مل يتم  املفوضية طرف، أوضحتاملفوضية األوروبية إىل األمانة لدعم تنقيح بيانات خط أساس ال

البيانات املنقحة إىل اليونان وحدها لكي تربز قد نقلت املفوضية أن و.  من هذا القبيلةقيإرسال وث
 ١٩٩٥للطرف التباينات الظاهرة بني البيانات املقدمة من اليونان إىل األمانة خالل فترة خط األساس 

املفوضية األوروبية لتلك السنوات وفقاً اللتزامات إبالغ  والبيانات املقدمة من اليونان إىل ١٩٩٧ –
  .يف االحتاد األورويب واًعضبوصفها دولة البيانات 
١٧٩-  يف تنقيح ت إذا ما رغباويف ضوء التوضيح الوارد من املفوضية، أبلغت األمانة اليونان أ 

ألساس لتصبح متوافقة مع  لفترة خط ااإنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية اخلاصة بيانات 
حمسوبة بداالت استنفاد  طناً ١ ٥٣٦حساب خط األساس البالغ قدره اعتمدت عليها يف البيانات اليت 

 ١٥/١٩نظر فيه جلنة التنفيذ، وفقاً للمقرر ت اًطلباألمانة أن تقدم إىل عندئذ ليونان يتعني على ااألوزون، 
م طلبات لتقييالالزمة املطلوبة املعلومات يتضمن  الصادر عن االجتماع اخلامس عشر لألطراف الذي

  .تنقيح بيانات خط األساس
 وقد .٢٠٠٧مايو / أيار٣٠ و٢٠٠٧فرباير / شباط٩ورداً على ذلك قدمت اليونان وثائق يف   -١٨٠
 تنقيح البيانات لكل سنة من سنوات ٢٠٠٧فرباير / شباط٩يف الوثيقة املقدمة يف  اليونان تالتمس

 إلنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية املستخدمة حلساب خط األساس اخلاص خطوط األساس ا
فبالتايل قام الطرف بتنقيح هذا الطلب يف رسالته . ٥لتلبية االحتياجات احمللية األساسية ألطراف املادة 

.  وحدها١٩٩٥سنة خط األساس ختص  اللتماس مراجعة البيانات اليت ٢٠٠٧مايو / أيار٣٠املؤرخة 
ري بيانات خط األساس اخلاص ي، طلبت اليونان أن يتم تغ٢٠٠٧مايو / أيار٣٠الوثيقة املقدمة يف ويف 

 طناً بداالت استنفاد ٢ ٢٧٨وطناً بداالت استنفاد األوزون  ١ ٧٤٦ إىل ما بني ١٩٩٥ا لعام 
  .١٥/١٩متطلبات املقرر على ضوء  واستعرضت األمانة الوثيقة .األوزون
دعم طلبها تنقيح بيانات خط األساس اخلاص لليونان من اإىل املعلومات املقدمة وباإلضافة   -١٨١
صدار تراخيص إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية يف إلأا مل ختطط إىل ليونان أشارت اا، 

وهي اجلهة املنتجة الوحيدة يف اليونان ملركبات الكربون الكلورية  PFIشركة  وقد توقفت .املستقبل
 وأبلغت احلكومة أا أنتجت ٢٠٠٦فرباير /ورية عن إنتاج مجيع املواد املستنفدة لألوزون يف شباطفل

 طناً مترياً هو الرقم الذي أبلغت عنه اليونان ١٥٠فإذا كان الرقم . ٢٠٠٦ طناً مترياً يف عام ١٥٠
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ت أن الطرف كان يف  من الربوتوكول، فإنه يثب٧ وفقاً للمادة ٢٠٠٦بوصفه رقم البيانات الرمسي لعام 
حالة امتثال اللتزاماته بالتخلص التدرجيي من إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية مبوجب 
الربوتوكول لذلك العام بغض النظر عما إذا كان املستوى األقصى املسموح به إلنتاج مركبات 

ة به أو مبوجب بيانات الكربون الكلورية فلورية قد تقرر مبوجب بيانات خط األساس القائمة اخلاص
  .اليوناناقترحتها  اليت ١٩٩٥عام 

  املناقشات أثناء االجتماع احلايل  - ٢
 طناً مترياً إلنتاج ١٥٠دقة الرقم إزاء أوضح ممثل األمانة أن حالة عدم اليقني القائمة حالياً   -١٨٢

الة من الطرف من رسمأخوذ  تعزى إىل أن الرقم ٢٠٠٦مركبات الكربون الكلورية فلورية يف عام 
  .٧عمليات اإلبالغ العادية مبوجب املادة عرب  ةمقدموثيقة من وليس 
أن تكون الحتمال قبول واسع كان هناك باملثل و. وساد اتفاق عام بأن الوضع معقد للغاية  -١٨٣

حاوالت قامت مبوأن اليونان ميها ميكن تقدأدق املعلومات املقدمة قبل االجتماع احلايل هي معلومات 
لجنة لتمكني الأن املعلومات ال تزال غري كافية ذهب الرأي إىل ومع ذلك . مقنعةبيانات لتقدمي دة جا

  .تغيري خط األساس اخلاص بالطرفع توصية بمن وض

  التوصية  - ٣
  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   -١٨٤

االت استنفاد األوزون  طناً حمسوبة بد٢ ١٤٢,٠ إىل أن اليونان قد أبلغت عن إنتاج إذ تشري  
) مركبات الكربون الكلورية فلورية(من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف 

 من ٥لسد االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب املادة خصص كلية  ٢٠٠٥يف عام 
لتلك الكربون الكلورية فلورية املسموح به مستوى إنتاج مركبات وهذا يتجاوز بروتوكول مونتريال، 

   طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون،٧٣٠ البالغاألغراض يف تلك السنة 
 طناً حمسوبة بداالت ١ ٣٧٤ا قيمته مأن هو إىل الشرح الذي قدمه الطرف و أيضاً شريتإذ   

إنتاجها من مركبات  مسموح بصإىل نقل حصميكن أن يعزى استنفاد األوزون من اإلنتاج الزائد 
الكربون الكلورية فلورية من اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إىل اليونان، فيما ميكن 

 طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون إىل أخطاء يف البيانات ٣٨ الزيادة يف اإلنتاج البالغة ةعزى بقيتأن 
مبوجبها حساب مستوى اإلنتاج السنوي املسموح به من اليت مت وحساب خط األساس يف املستخدمة 

  مركبات الكربون الكلورية فلورية لسد احتياجات اليونان احمللية األساسية،
 إىل أن املعلومات اليت قدمت إىل االجتماع السابع والثالثني للجنة التنفيذ شري مع األسفتوإذ   

كل  خيطرالقاضي بأن  من الربوتوكول ٢ادة أكدت أن اليونان مل تف بالشرط املنصوص عليه يف امل
طرف مشترك يف نقل حصص مسموح بإنتاجها من مركبات الكربون الكلورية فلورية، األمانة بشروط 

النقل، وإذ تشري أيضاً إىل بداية ، وذلك يف موعد غايته وقت سريان العمليةفترة ونقل الملية ع
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أي  ا الشأن وتعهدها بضمان مراعاة هذا الشرط يفاليونان يف هذلصادقة اليت أبدا ااالعتذارات 
  عمليات نقل تتم يف املستقبل،

 املستخدمة ١٩٩٥تدعم طلبها بتنقيح بياناا لعام لاملعلومات اليت قدمتها اليونان وإذ تالحظ   
حساب خط أساس الطرف إلنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية لتلبية االحتياجات احمللية يف 

   من الربوتوكول،٥ لألطراف العاملة باملادة األساسية
 بنيال ت "ا احلالية اإلفادة الواردة يف العرض املقدم من اليونان بأن سجالوإذ تالحظ أيضاً  
  ،١٩٩٥يف عام ]" لالحتياجات احمللية األساسية[اإلنتاج احملدد قاطعة ما هو بطريقة 

 أا ٢٠٠٧مايو / أيار٣٠ األمانة املؤرخة  أن اليونان أفادت يف رسالتها املوجهة إىلوتالحظ  
 ١٥٠ وأا مل تنتج سوى ٢٠٠٦فرباير /توقفت عن إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية منذ شباط

 قبل ذلك ٢٠٠٦طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف عام 
لتدابري الرقابية للربوتوكول بشأن مركبات الكربون الكلورية لالتاريخ مما يضع الطرف يف حالة امتثال 

  .فلورية لتلك السنة
مل تتمكن من نة التنفيذ ، إىل أن جلاملعلومات املقدمة من اليونان، بناء على أن ختلص  )أ(  

يف  املستخدمة ١٩٩٥البيانات لعام تنقيح باليونان طلب باملوافقة على أن توصي اجتماع األطراف 
 أساس الطرف إلنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية لتلبية االحتياجات احمللية حساب خط

   من الربوتوكول؛٥األساسية لألطراف العاملة باملادة 
ألن طلبها وذلك باملوافقة على بأن اللجنة مل تتمكن من التوصية اليونان،  ةإفاد  )ب(  

، كما هو مطلوب مبوجب ١٩٩٥ائمة لعام القألساس ل حمل بيانات خط ارقماً ليحالطرف مل يقترح 
 طناً حمسوبة بداالت ١ ٧٤٦من يتراوح نطاق بيانات  اقترح بل، ١٥/١٩من املقرر ‘ ١‘) أ (٢الفقرة 

من تقييم ذلك اللجنة مل تتمكن  طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون و٢ ٢٧٨استنفاد األوزون إىل 
  ؛النطاق من البيانات

 إىل ،، إذا ما رغبت يف متابعة طلبها بتنقيح بيانات خط أساسهاأن تدعو اليونان  )ج(  
خط األساس إىل أمانة األوزون يف أقرب بيانات تنقيح ها اخلاص بتقدمي أية معلومات إضافية لدعم طلب

 لكي تبحثه اللجنة يف اجتماعها التاسع ٢٠٠٧أغسطس / آب١ما ميكن ويف موعد ال يتجاوز 
  ؛والثالثني

بشأن تنقيح بيانات خط طلبها  أنه يف حال رغبت اليونان يف متابعة أن تصر على  )د(  
  األساس اخلاص ا عليها إيفاد ممثل إىل االجتماع التاسع والثالثني للجنة ملناقشة الطلب؛

يف الوارد قرر امل مشروع ،االجتماع التاسع عشر لألطرافللبحث من جانب حتيل   )ه(  
ضوء استجابة الطرف يف حسب الضرورة بالصورة اليت يعدهلا قرير هلذا الت) جيمفرع ال(املرفق األول 
  .هلذه التوصية

  ٣٨/١٨التوصية 
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  غواتيماال  - قاف
  .١٨/٢٦لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذ املقرر غواتيماال أدرجت   -١٨٥

  الستعراضقيد ااالمتثال مسائل   - ١
  ية وبروميد امليثيلااللتزامات خبفض استهالك مركبات الكربون الكلورية فلور  )أ(

الجتماع اخلامس عشر الصادر عن ا ١٥/٣٤يف املقرر مسجل  كما هو ،التزمت غواتيماال  -١٨٦
الجتماع الثامن عشر لألطراف، خبفض استهالكها من املواد الصادر عن ا ١٨/٢٦لألطراف واملقرر 

 إىل ما ال ) الكلورية فلوريةمركبات الكربون( املرفق ألف ،اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة األوىل
وخفض استهالكها من املادة اخلاضعة للرقابة حمسوبة بداالت استنفاد األوزون  طناً ٥٠يزيد عن 

 طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون ٤٠٠,٧إىل ما ال يزيد عن ) بروميد امليثيل(املدرجة يف املرفق هاء 
  .٢٠٠٦يف عام 
 وأبلغت عن استهالك ٢٠٠٦تعلقة باملواد املستنفدة لألوزون لعام قدمت غواتيماال بياناا امل  -١٨٧
 طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون من مركبات الكربون الكلورية فلورية واستهالك ١٢,٧قدره 
غواتيماال أوفت  من االستهالك نين املستوييذ حمسوبة بداالت استنفاد األوزون واً طن٢٣٤,١قدره 

حافظت على وضعها املتقدم يف ، و١٨/٢٦ و١٥/٣٤ا الواردة يف املرفقني التزاماوزادت على 
مبوجب الربوتوكول فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية االتزاما 

رتبة على الربوتوكول فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من توعاد الطرف إىل حالة االمتثال اللتزاماته امل
  .امليثيلبروميد 

  ملواد مستنفدة لألوزونباعاملة تطبيق حظر استرياد املعدات ال  )ب(
 استرياد املعدات ٢٠٠٥حبلول عام بأن حتظر  أيضاً ، التزمت غواتيماال١٥/٣٤ قررمبوجب امل  -١٨٨

 اجتماعها السابع والثالثني أن تقدم يفجلنة التنفيذ طلبت منها  و،اليت تستخدم مواد مستنفدة لألوزون
املتعلقة  أحدث التطورات ٢٠٠٧مارس / آذار٣١ويف موعد أقصاه  ،على سبيل االستعجال األمانة، إىل
  .احلظرأن يبدأ فيه نفاذ الة احلظر مبا يف ذلك معلومات عن املوعد الذي يتوقع حب

 بشأن التزامها حبظر استرياد املعدات ٣٧/١٦تقريراً عمالً بالتوصية  أيضاً قدمت غواتيماال  -١٨٩
ومن مث نص االتفاق الوزاري املرفق بالتقرير، يف . ٢٠٠٥ملواد املستنفدة لألوزون حبلول عام املة باعال

. سترياد معدات وأدوات معينة قد تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلوريةاحظر على ، ١٤املادة 
أن قائمة املعدات بدو يو. ٢٠٠٧يناير /خل االتفاق حيز النفاذ يف كانون الثاينود. حظر إنتاجها حملياًو

 على حظر استرياد ال تنصأن املادة يبدو وإضافة إىل ذلك . على االيروصوالت يمل حتتواحملظورة 
 وقد حدد ).اهلالونات(املعدات اليت تستخدم املواد اخلاضعة للرقابة من اموعة الثانية، املرفق ألف 

  " ملواد املستنفدة لألوزونعاملة بااملعدات ال"اردات غواتيماال وحتظر  أن ١٥/٣٤االلتزام الوارد يف املقرر 
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خلو تعليق على ال طلبت األمانة من غواتيماال ،٢٠٠٧مايو / أيار٢٤ويف رسالة مؤرخة يف   -١٩٠
كما طلبت الرسالة من الطرف أن يوضح . هلالوناتعاملة باظر استرياد املعدات الالواضح من حاالتفاق 

ل الزمين للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية الوارد  بني اجلدوالتوافق الواضحعدم 
 من االتفاق على أن حدود استهالك مركبات الكربون ٦وتنص املادة . ١٥/٣٤يف االتفاق واملقرر 

 ٣٠ طناً بداالت استنفاد األوزون و٤٠ بلغت ٢٠٠٨و ٢٠٠٧الكلورية فلورية لغواتيماال يف السنتني 
بتخفيض  التزام غواتيماال ١٥/٣٤نفاد األوزون على التوايل، فيما أورد املقرر طناً بداالت است

بداالت استنفاد طناً  ٢٠إىل  ٢٠٠٧ستهالكها من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف عام ا
  .٢٠٠٨ستهالك لعام اً لالاملقرر حديضع مل . األوزون

  املساعدة على االمتثال  - ٢
تحدة للبيئة املساعدة يف جمال التعزيز املؤسسي لغواتيماال وينفذ خطة يقدم برنامج األمم امل  -١٩١

وبالتايل أبلغ برنامج األمم املتحدة للبيئة . إلدارة املربدات يف البلد حتت رعاية الصندوق املتعدد األطراف
ة إدارة يف إطار خطقامة األنشطة املبتحقيق تقدم إىل األمام يف اللجنة يف اجتماعها احلادي واخلمسني 

  .املربدات
غواتيماال يف ل تساعدامبرنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي قدم كما   -١٩٢

وقد أقرت اللجنة التنفيذية . إعداد خطة إدارة التخلص النهائي من مركبات الكربون الكلورية فلورية
  علىرقابةلانظام تراخيص الطرف يتوىل  للمشروع شريطة أن تتضمن اخلطة أنشطة لضمان أن الًمتوي

رابع (واردات وصادرات املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق باء، اموعتني الثانية والثالثة، 
  وردت خطة األعمالوأ). بروميد امليثيل(واملرفق هاء ) كلوريد الكربون وكلوروفورم امليثيل

ة للبيئة إىل اللجنة التنفيذية يف اجتماعها احلادي  اليت قدمها برنامج األمم املتحد٢٠٠٩–٢٠٠٧
يف اجتماعها الثالث واخلمسني يف للموافقة عليها  اللجنة إىلتقدمي اخلطة لة تنوي واخلمسني أن الوكا

  .٢٠٠٧اية عام 
كانت منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية تنفذ بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة   -١٩٣
 املقدمة ٢٠٠٩ – ٢٠٠٧خطة أعمال أوردت وقد . طنية للتخلص التدرجيي من بروميد امليثيلخطة و

 للموافقة اًطلبومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية أن مرحلة التخلص األوىل من اخلطة جارية من 
  .٢٠٠٧نة التنفيذية قبل اية عام املتوقع تقدميها إىل اللجمن ملرحلة الثانية اعلى متويل 

  املناقشات أثناء االجتماع احلايل  - ٣
غواتيماال مل يشمل فرضته حظر االسترياد الذي وجرى إعراب عام عن األسف لكون   -١٩٤
ووافقت اللجنة مع ذلك على أن . والت اليت حتتوي على مركبات الكربون الكلورية فلوريةصااليرو

وبالتايل فهي تقع خارج نطاق " ألوزونمعدات تستخدم املواد املستنفدة ل"تشكل ال االيروصوالت 
  .١٥/٣٤املقرر 



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/38/5 

52 

  التوصية  - ٤
  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   -١٩٥

 تقريراً عن التزامها الوارد يف املقرر ٣٧/١٦ت وفقاً للتوصية قدم أن غواتيماال قد إذ تالحظ  
املواد املستنفدة لألوزون،  بالعاملة على الواردات من املعدات ٢٠٠٥فرض حظر حبلول عام ب ١٥/٣٤

  ركبات الكربون الكلورية فلورية،عاملة مبعلى املعدات اليقتصر شري إىل أن احلظر ولكن يبدو أنه ي
أبلغته من بيانات عن استهالكها للمواد اخلاضعة للرقابة لى ما نئ غواتيماال عأن   )أ(  

 اليت ٢٠٠٦يف عام )  الكلورية فلوريةمركبات الكربون( املرفق ألف ،املدرجة يف اموعة األوىل
 بشأن خفض استهالكها من هذه ١٥/٣٤التزامها الوارد يف املقرر حققت ختفيضاً يفوق أظهرت أا 

حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف تلك السنة والتزاماا بالتخلص  طناً ٥٠املواد إىل ما ال يزيد عن 
  ورية مبوجب بروتوكول مونتريال؛التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فل

املادة اخلاضعة ما أبلغته من بيانات بشأن استهالك غواتيماال على كذلك نئ أن   )ب(  
لتزامها حققت ختفيضاً فاق ا، مما أظهر أا ٢٠٠٦يف عام ) بروميد امليثيل(للرقابة املدرجة يف املرفق هاء 

 طن ٤٠٠,٧ذه املادة إىل ما ال يزيد على  بشأن خفض استهالكها من ه١٨/٢٦الوارد يف املقرر 
  ؛تلك السنةحمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف 

 ٢٠٠٧أغسطس / آب١ من غواتيماال أن تقدم إىل األمانة يف موعد أقصاه تطلب  )ج(  
ركبات الكربون الكلورية املعدات العاملة مبالواردات من على فرضته احلظر الذي كون توضيحاً ل

خرى، وفقاً لاللتزام األستنفدة لألوزون اململواد عاملة با أيضاً الواردات من املعدات الفلورية ال يشمل
، يف وقت مناسب لكي تنظر فيه اللجنة أثناء اجتماعها ١٥/٣٧من املقرر ) د (٣املفصل يف الفقرة 
  التاسع والثالثني؛

أغسطس / آب١األمانة يف موعد أقصاه أن تقدم إىل من غواتيماال  أن تطلب كذلك  )د(  
به من مركبات هلا االستهالك األقصى املسموح عدم التوافق الواضح بني حد ، توضيحاً لسبب ٢٠٠٧

وما جاء يف  الوارد يف اللوائح املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون ٢٠٠٧الكربون الكلورية فلورية لعام 
 من مركبات الكربون الكلورية  الذي أورد أن التزام غواتيماال باحلد من استهالكها١٥/٣٤املقرر 

يف وقت مناسب لكي وذلك بداالت استنفاد األوزون، حمسوبة  اً طن٢٠ إىل ٢٠٠٧فلورية يف عام 
  .تنظر فيه اللجنة يف اجتماعها التاسع والثالثني

  ٣٨/١٩التوصية 
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  مجهورية إيران اإلسالمية  -اء ر
  .١٨/٢٧علق بتنفيذ املقرر لبحث وضعها فيما يتمجهورية إيران اإلسالمية أدرجت   -١٩٦

  طلب توضيح وخطة عمل: الستعراضقيد امتثال االألة مس  - ١
طُلب من مجهورية  ، لالجتماع الثامن عشر لألطراف١٨/٢٧يف املقرر كما هو مسجل و  -١٩٧

، ٢٠٠٧مارس / آذار٣١يف موعد أقصاه  و،على سبيل االستعجالأن تقدم لألمانة إيران اإلسالمية 
 حمسوبة بداالت استنفاد األوزون من املادة اخلاضعة للرقابة اً طن١٣,٦الكها البالغ  الستهتوضيحاً

املستوى األقصى املسموح يتجاوز الذي ، )رابع كلوريد الكربون(املدرجة يف اموعة الثانية، املرفق باء 
مؤشرات ذات  حمسوبة بداالت استنفاد األوزون، مشفوعاً خبطة عمل اً طن١١,٦  البالغبه لتلك السنة

  .إىل االمتثالالسريعة حمددة لضمان العودة زمنية قياس 
وفيما يتعلق بالتوضيح املطلوب . ١٨/٢٧ مجهورية إيران اإلسالمية للمقرر تاستجاب  -١٩٨

 طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون ٢,٦، أوضح الطرف أن ٢٠٠٥الظاهري لعام زائد الستهالك الل
وحتليلية مثل حتليل الزيوت خمتربية لك السنة كان استهالكاً الستخدامات يف تإلمجايل من استهالكها ا

لية والوقود، وتنقية حاويات سوائل اهليدرواليايف، والتحليل اللوين، وحتليل عينات سوائل احملركات وطامل
هذا رضت مجهورية إيران اإلسالمية أن تفاو. عينات السوائل واستخدامات خمتربية ومتنوعة أخرى

وأكد الطرف أن . ١٧/١٣تدابري الرقابية للربوتوكول وفقاً للمقرر المن معفي ستهالك ع من االالنو
حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام  طناً ١١استهالك ما تبقى من رابع كلوريد الكربون وقدره 

  .ألغراض خالف االستخدامات املختربية والتحليليةكان  ٢٠٠٥
 طن حمسوبة بداالت استنفاد ٢,٦توضيحه أن استهالك على ضوء ه أن أيضاً الطرفوأوجز   -١٩٩

تحليلية، يرى أن املقرر الختربية واملستخدامات االألغراض كان األوزون من رابع كلوريد الكربون 
الربوتوكول املنصوص عليها يف بالتزاماته أوىف  ينسحب على وضعه حبيث يتبني أنه قد ١٧/١٣
  .٢٠٠٥لوريد الكربون يف عام لتخلص التدرجيي من رابع كبا

مؤشرات قياس  عمل ذات ةعلى خط أيضاً وبالرغم من وجهة نظر الطرف، اشتمل التقرير  -٢٠٠
وأفاد التقرير أن املقصود باخلطة هو إعادة . حمددة للتخلص التدرجيي من رابع كلوريد الكربونزمنية 

  .٢٠٠٧م عامجهورية إيران اإلسالمية إىل حالة االمتثال حبلول اية 
. ٢٠٠٧مارس /تحديد حصص الواردات يف آذارلكذلك أنه بدأ تشغيل نظام الطرف وذكر   -٢٠١

وسيتم دعم التقيد . الواردات عند مستويات االستهالك القصوى املسموح اوحددت احلصص لضبط 
نهائي يف شامل للتخلص الملشروع المن خالل تعجيل تنفيذ املقترحة ااحملددة زمنية القياس الؤشرات مب

ومن . ٢٠٠٦نوفمرب /قطاع املذيبات الذي أقرته اللجنة التنفيذية يف اجتماعها اخلمسني يف تشرين الثاين
سياسات الشروع حتويل املؤسسات إىل استخدام مواد غري مستنفدة لألوزون ودعم تطوير هذا املشأن 
ن إدامة التخلص التدرجيي من رابع وبناء القدرات لضماالتوعية أنشطة والية، املوالتنظيمية جراءات اإلو
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مجهورية إيران اإلسالمية على رصد إمدادات يف وسيعمل مركز السياسات واإلنفاذ . كلوريد الكربون
  .تيسري تنفيذ خطة العملعلى يف الطرف وومراقبتها رابع كلوريد الكربون 

، ينص املقرر على أن  على وضع مجهورية إيران اإلسالمية١٧/١٣وفيما يتعلق بتطبيق املقرر   -٢٠٢
حالة االمتثال لتدابري الرقابة الواردة يف الربوتوكول على النظر يف  ٢٠٠٧جلنة التنفيذ حىت عام ترجئ 

قدم إىل أمانة األوزون ي ٥املادة وجب رابع كلوريد الكربون من قبل أي طرف من األطراف العاملة مب
املفروض مبوجب  احلد السنوي لالستهالك ن عهأن احنرافيبني  السنوية هتقرير بياناتيف دليالً 

يتعني على و. الربوتوكول، يعزى إىل استخدام رابع كلوريد الكربون يف عمليات حتليلية وخمتربية
ويف . ٢٠٠٩ – ٢٠٠٧لفترة معاجلة ا كيفية ٢٠٠٧يف عام أن حيدد االجتماع التاسع عشر لألطراف 

 على أن ختفض إىل احلد األدىن من استهالك رابع ٥ة املادوجب اخلتام حيث املقرر األطراف العاملة مب
إجراءات اإلعفاءات وكلوريد الكربون يف االستخدامات املختربية والتحليلية من خالل تطبيق معايري 

حالياً لألطراف املوضوعة العاملية اخلاصة برابع كلوريد الكربون يف االستخدامات املختربية والتحليلية 
  .٥ من املادة ١فقرة غري العاملة مبوجب ال

ذا املقرر، عزت مجهورية إيران اإلسالمية احنرافها عن استهالك رابع كلوريد الكربون وفقاً هلو  -٢٠٣
من ومبا أنه . الستخدامات املختربية والتحليليةيف ا إىل استهالك رابع كلوريد الكربون ٢٠٠٥يف عام 

الطرف وعلى ضوء تأكيد  ١٧/١٣ض املقرر املقرر أن يقوم االجتماع التاسع عشر لألطراف باستعرا
 أدرجت األمانة ،"لالمتثال وتلبية التزاماته املستقبليةقاطع العودة بشكل "دم خطة عمل لـ قبأنه 

الوثيقة اليت قدمتها احملددة خلفض استهالك رابع كلوريد الكربون الواردة يف الزمنية القياس مؤشرات 
 التمست األمانة ،وإضافة إىل ذلك. قرر لكي ينظر فيه الطرفمجهورية إيران اإلسالمية، يف مشروع م

  .حصص الوارداتاملستويات اليت ستحدد عندها توضيحاً بشأن 
على موافقة جلنة األوزون الوطنية قد حصلت توضيح أا بمجهورية إيران اإلسالمية ردت و  -٢٠٤

الذي سيحد من هذه الواردات األمر  ،واردات رابع كلوريد الكربونراقبة على اجلدول الزمين املنقح مل
  . فصاعدا٢٠٠٨ًاعتباراً من عام حبيث تنخفض إىل الصفر 

  املساعدة على االمتثال  - ٢
التعزيز املؤسسي إىل مجهورية إيران يف جمال يقدم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مساعدة   -٢٠٥

   للفترةة يف خطة أعماهلاوأفادت الوكال. اإلسالمية حتت رعاية الصندوق املتعدد األطراف
مارس / املعقود يف آذار، اليت قدمت لالجتماع احلادي واخلمسني للجنة التنفيذية٢٠٠٩–٢٠٠٧
  .السياساتيف جمال مساعدة للطرف أن توفر تزمع ، أا ٢٠٠٧
اللجنة التنفيذية، يف اجتماعها اخلمسني املعقود يف تشرين قد وافقت ف، تقدموكما   -٢٠٦
من كل من رابع النهائي لقطاع املذيبات للتخلص التدرجيي شامل على مشروع  ٢٠٠٦ نوفمرب/الثاين

 منظمة األمم املتحدة للتنمية قوم لت،م امليثيل جلمهورية إيران اإلسالميةركلوريد الكربون وكلوروفو



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/38/5 

55 

، ذكرت الوكالة أا تتوقع أن يكتمل ٢٠٠٩ – ٢٠٠٧ويف خطة أعماهلا للفترة .  بتنفيذهالصناعية
  .كن الطرف من العودة إىل االمتثال مما مي٢٠٠٨ملشروع يف عام ا

  التوصية  - ٣
  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   -٢٠٧

يف  توضيح مجهورية إيران اإلسالمية بشأن استهالكها الذي أبلغت عنه إذ تالحظ مع التقدير  
 اخلاضعة للرقابة املدرجة يف ةدا امل حمسوبة بداالت استنفاد األوزون مناً طن١٣,٦وقدره  ٢٠٠٥عام 

، بشكل يزيد عما يشترطه الربوتوكول من ختفيض )رابع كلوريد الكربون(ملرفق باء اموعة الثانية، ا
 يف املائة من مستوى خط األساس لدى ١٥يزيد عن حبيث ال الستهالك هذه املادة يف تلك السنة 

  اد األوزون،حمسوبة بداالت استنف طناً ١١,٦الطرف أال وهو 
ة يتدابري الرقابل تقدمي الطرف خلطة العمل للعودة إىل االمتثال لمع التقدير أيضاً وإذ تالحظ

  ،٢٠٠٧للربوتوكول بشأن هذه املادة املستنفدة لألوزون يف عام 
 إىل هلذا التقرير) اجلزء دال( يف املرفق األول ة مشروع مقرر يضم خطة العمل الواردحتيل  

  .ع عشر لألطراف كي ينظر فيهاالجتماع التاس
  ٣٨/٢٠التوصية 

  كينيا  - شني
  .١٨/٢٨لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذ املقرر كينيا أدرجت   -٢٠٨

  الستعراضقيد ااالمتثال مسائل   - ١

  االلتزام خبفض استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية  )أ(
االجتماع الثامن عشر لألطراف،  الصادر عن ١٨/٢٨ كما ورد يف املقرر ،التزمت كينيا  -٢٠٩

 املرفق ألف منمن املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة األوىل  ٢٠٠٦يف عام خبفض استهالكها 
  .حمسوبة بداالت استنفاد األوزون طناً ٦٠إىل ما ال يزيد عن ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(

التحقق من  وبذلك يتعذر .٢٠٠٦د املستنفدة لألوزون لعام مل تقدم كينيا بياناا املتعلقة باملوا  -٢١٠
. ١٨/٢٨نفيذها اللتزامها خبفض االستهالك من مركبات الكربون الكلورية فلورية الوارد يف املقرر ت

، مع ذلك، أنه يتوقع أن يقل استهالكه ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٥وأفاد الطرف يف رسالة مؤرخة يف 
  .بداالت استنفاد األوزون طناً ٦٠ عن ٢٠٠٦لعام 

   يف اجلريدة الرمسيةنشاء وتنفيذ نظام منح التراخيص وحتديد احلصصاللوائح اخلاصة بإنشر   )ب(
املتعلقة باملواد لوائح على أن ينشر يف اجلريدة الرمسية ال أيضاً الطرف ١٨/٢٨حث املقرر   -٢١١

املواد املستنفدة السترياد وتصدير يص وتنفيذ نظامها ملنح تراخالزمة إلنشاء املستنفدة لألوزون ال
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تضمن حتديد حصص الواردات على أن يتم ذلك بأسرع ما ميكن ويفضل أن يكون والذي يلألوزون 
  .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١يف موعد أقصاه 

أنه مل يتم بعد نشر ب املذكورة أعاله ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٥املؤرخة يف الرسالة أفادت و  -٢١٢
لترخيص املواد املستنفدة لألوزون وحتديد حصص الكيين نظام الريعات املطلوبة إلنشاء وتنفيذ التش

 زارة البيئةلمشغوليات الكثرية لوكيل وضيق الوقت نظراً ل ويعزى التأخري يف ذلك جزئياً إىل .الواردات
نشر يف اجلريدة اليتم أن ومع ذلك يتوقع . عرض هذه املسألة عليه، واحلاجة إىل الذي مت تعيينه مؤخراً
  .٢٠٠٧الرمسية يف مطلع عام 

خراً يف التنفيذ، اتفقت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها أملشاريع اليت تواجه تة اويف سياق مناقش  -٢١٣
 على أن تكمل كينيا عملية النشر يف اجلريدة الرمسية ٢٠٠٧مارس /احلادي واخلمسني املعقود يف آذار

حتديث املعلومات دعت األمانة الطرف إىل  ٢٠٠٧فرباير /يف شباطو. ٢٠٠٧يونيه /حبلول حزيران
 انعقاد االجتماع احلايلحىت  أنه مل يفعل ذلك الذه املسألة إاملتعلقة.  

  املساعدة على االمتثال  - ٢
التعزيز املؤسسي لكينيا حتت رعاية يف جمال يقدم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مساعدة   -٢١٤

–٢٠٠٧ للفترة  يف خطة أعماله،وأشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. تعدد األطرافالصندوق امل
الطرف وتوفري املساعدة املتعلقة لوائح  إىل أنه سيساعد كينيا يف تتبع النشر يف اجلريدة الرمسية ل٢٠٠٩

تخلص الطرف على تنفيذ مشروع للمبساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي قوم يكما . بالسياسات
  .التدرجيي من بروميد امليثيل

بتنفيذ مشروع ختلص ائي من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف كينيا نيابة تقوم أملانيا   -٢١٥
مارس /وقد أفادت فرنسا يف االجتماع احلادي واخلمسني للجنة التنفيذية، املعقود يف آذار. عن فرنسا
للوائح حلقيقة اران إنفاق األموال للمشروع باتعزى شروع يف تنفيذ املاملتكررة ات ريأن التأخب ٢٠٠٧

وقد . لوائحوزارة البيئة هو املسؤول عن هذه الوكيل أن مكتب املنفذة وأفادت الوكالة . اآلنفة الذكر
يف اجلريدة الرمسية وتأثري ذلك على مشروع لوائح اجلديد بشكل تام بالتأخر يف نشر اللوكيل أحيط ا

لوائح ع اإلجراءات الضرورية الالزمة للموافقة على المجيفرنسا بأن الوكيل وطمأن . التخلص النهائي
  .أسباب هذا التأخريبقية وتعهد بتحديد جتري متابعتها على النحو الواجب، 

. يقوم برنامج األمم املتحدة للبيئة بتنفيذ مشروع يتعلق بالسياسات واملساعدة التقنية يف كينياو  -٢١٦
يف  بأن املشروع سيستخدم ٢٠٠٩ – ٢٠٠٧ برنامج األمم املتحدة للبيئة للفترة وتفيد خطة أعمال

نح مل املطلوبة إلنشاء وتنفيذ نظام الطرف اللوائح مبا يف ذلك إجناز نشر ،هادعم تنفيذ كينيا خلطة عمل
  . يف اجلريدة الرمسيةالتراخيص وحتديد احلصص
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  التوصية  - ٣
  :التايللى  اللجنة عاتفقتوبناء على ذلك،   -٢١٧

 الصادر عن االجتماع الثامن ١٨/٢٨ التقرير املقدم من كينيا عمالً باملقرر إذ تالحظ مع القلق  
املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون تنشر بعد يف اجلريدة الرمسية اللوائح أا مل ومفاده عشر لألطراف 

د املستنفدة لألوزون مبا يف ذلك حتديد املوااسترياد وتصدير املطلوبة إلنشاء وتنفيذ نظامها لتراخيص 
  حصص الواردات،

أمهية التدابري التنظيمية السليمة والقابلة لإلنفاذ من أجل حتقيق امتثال الطرف  إىل تشريوإذ   
  ،ى ذلك االمتثالاحلفاظ علوالرقابية الربوتوكول لتدابري 

بة إلنشاء وتنفيذ املطلواللوائح قصارى جهدها لنشر بذل ث كينيا على مواصلة حت  )أ(  
يف  مبا يف ذلك حتديد حصص الواردات ،املواد املستنفدة لألوزوناسترياد وتصدير نظامها ملنح تراخيص 

ويف موعد ال وقت ممكن كمسألة ذات أولوية، وأن تقدم تقريراً إىل األمانة يف أسرع اجلريدة الرمسية 
 يف وقت ،يف اجلريدة الرمسيةللوائح ا عن حالة التقدم احملرز يف نشر ٢٠٠٧أغسطس / آب١يتجاوز 

  يف اجتماعها التاسع والثالثني؛يسمح للجنة بأن تنظر فيها 
 من ٧ من املادة ٣ وفقاً للفقرة ٢٠٠٦تذكر كينيا بتقدمي بياناا عن عام   )ب(  

 وذلك لكي يتسىن ٢٠٠٧أغسطس / آب١الربوتوكول، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد ال يتجاوز 
 الصادر ١٨/٢٨ثناء اجتماعها التاسع والثالثني، امتثال الطرف اللتزامه الوارد يف املقرر للجنة أن تقيم أ

خفض استهالكه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف بشأن عن االجتماع الثامن عشر لألطراف 
سوبة  حماً طن٦٠ال يزيد عن حبيث ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(اموعة األوىل املرفق ألف 

  .٢٠٠٦يف عام بداالت استنفاد األوزون 
  ٣٨/٢١التوصية 

  قريغيزستان  - تاء
  .١٧/٣٦أدرجت قريغيزستان لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذ املقرر   -٢١٨

  االلتزام خبفض استهالك اهلالونات: االمتثال قيد االستعراضمسألة   - ١
 عن االجتماع السابع عشر  الصادر١٧/٣٦التزمت قريغيزستان كما ورد يف املقرر   -٢١٩

إىل ) اهلالونات (لألطراف، خبفض استهالكها من املواد اخلاضعة للرقابة من اموعة الثانية، املرفق ألف
  .٢٠٠٦ طن بداالت استنفاد األوزون يف عام ١,٢مستوى ال يتجاوز 

 وأبلغت عن ٢٠٠٦قدمت قريغيزستان بياناا املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون لعام و  -٢٢٠
وحافظ هذا املستوى من االستهالك على وضعها . استهالك قدره صفر من اهلالونات يف ذلك العام
 والتدابري الرقابية لربوتوكول مونتريال بشأن ١٧/٣٦كطرف سابق لكل من التزامها الوارد يف املقرر 

  .اهلالونات
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  التوصية  - ٢
قريغيزستان على ما أبلغته من بيانات الستهالكها  اللجنة على أن نئ اتفقتوبناء على ذلك   -٢٢١

 اليت أظهرت ٢٠٠٦يف عام ) اهلالونات (للمواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف اموعة الثانية، املرفق ألف 
 خبفض استهالك اهلالونات إىل ما ال ١٧/٣٦التزامها الوارد يف املقرر أا كانت سابقة على كل من 

ت استنفاد األوزون والتزاماا مبوجب تدابري رقابة اهلالونات لربوتوكول  طن بداال١,٢يزيد عن 
  مونتريال لتلك السنة

  ٣٨/٢٢التوصية 

  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  -ثاء 
أدرجت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية للنظر يف حبثها فيما يتعلق بقضايا عدم امتثال أخرى   -٢٢٢

  .ناشئة عن تقرير البيانات

  البيانات املتأخرة خلط األساس وسنة األساس: االمتثال قيد االستعراضمسألة   - ١
أصبحت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية طرفاً يف تعديلي لندن وكوبنهاجن لربوتوكول   -٢٢٣

إعداد تقرير ببيانات سنة األساس وبيانات ب وبالتايل فهي مطالبة ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨مونتريال يف 
مركبات ( األساس للمواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفق باء، اموعات األوىل والثانية والثالثة خط

املرفق جيم، و، )الكربون الكلورية فلورية األخرى، ورابع كلوريد الكربون وكلوروفورم امليثيل
رومية بالكربون اهليدرومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات (اموعتني األوىل والثانية 

 مكرر ثانياً من ٨ و٣ والفقرتني ٧ من املادة ٢ و١وفقاً للفقرتني ) بروميد امليثيل(، واملرفق هاء )فلورية
  . من الربوتوكول٥املادة 
 أبلغت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية مجيع بياناا املتأخرة لسنة األساس ،وتبعاً لذلك  -٢٢٤

لمواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفقات باء وجيم وهاء وبذلك عادت وبيانات خط األساس ل
وإضافة إىل ذلك أبلغ الطرف بيانات أكدت امتثاله . لالمتثال مبتطلبات إبالغ البيانات للربوتوكول

  .٢٠٠٥للتدابري الرقابية لربوتوكول مونتريال بشأن االستهالك واإلنتاج لعام 

  التوصية  - ٢
 اللجنة على أن تشري مع التقدير إىل تقدمي مجهورية الو الدميقراطية اتفقت،  ذلكوبناء على  -٢٢٥

الشعبية مجيع بياناا املتأخرة وفقاً اللتزامات إبالغ البيانات مبوجب الربوتوكول، اليت أشارت إىل أا 
  .٢٠٠٥ممتثلة للتدابري الرقابية للربوتوكول يف عام 

  ٣٨/٢٣التوصية 
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   العربية الليبيةاجلماهريية  -اء خ
 والتوصية ١٧/٣٧للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذ املقرر اجلماهريية العربية الليبية أدرجت   -٢٢٦
٣٧/٢١.  

  قيد االستعراضاالمتثال ائل مس  - ١

  استهالك اهلالونات وبروميد امليثيلبتخفيض االلتزامات   )أ(
مؤمتر صادر عن  ال١٧/٣٧يف املقرر ل هو مسجاجلماهريية العربية الليبية، كما التزمت   -٢٢٧

يف اموعة درجة األطراف يف اجتماعه السابع عشر، بأن ختفّض استهالكها للمواد اخلاضعة للرقابة امل
 حمسوبة بدالة استنفاد األوزون وأن اً طن٦٥٣,٩١ال يتجاوز ث يحب) اهلالونات(الثانية من املرفق ألف 

  عند مستوى ال يتجاوز) بروميد امليثيل( للرقابة يف املرفق هاء حتافظ على استهالكها للمواد اخلاضعة
  .٢٠٠٦لة استنفاد األوزون يف عام  حمسوبة بدااًطن ٩٦ ٠٠٠
والثالثني للجنة التنفيذ مع التقدير سادس  الصادرة عن االجتماع ال٣٦/٢١أشارت التوصية   -٢٢٨

 ١٧/٣٧تنفيذ التزاماا الواردة يف املقرر  ٢٠٠٥إىل أن اجلماهريية العربية الليبية قد أكملت يف عام 
 طن حمسوبة ٧١٤ ٥٠٠ عند مستوى ال يتجاوز ٢٠٠٥ يف ها للهالوناتاستهالكباحملافظة على 

   من بروميد امليثيل عند مستوى ال يزيد عن٢٠٠٥هالكها لعام تبداالت استنفاد األوزون واس
انعقاد االجتماع احلايل، مل يقدم الطرف ىت بيد أنه ح.  حمسوبة بداالت استنفاد األوزوناً طن٩٦ ٠٠٠

تنفيذ التزاماته التثبت من وبناء على ذلك ال ميكن . ٢٠٠٦باملواد املستنفدة لألوزون لعام بياناته املتعلقة 
  .املتعلقة خبط استهالك املواد املستنفدة لألوزون لذلك العام

  نظام للتراخيص وحتديد احلصصإنشاء   )ب(
مؤمتر األطراف يف صادر عن  ال١٥/٣٦، كما جاء يف املقرر ريية العربية الليبيةاجلماهالتزمت   -٢٢٩

 لتراخيص الواردات والصادرات من املواد املستنفدة اجتماعه اخلامس عشر، بأن تستحدث نظاماً
، طلبت جلنة التنفيذ، يف ٣٧/٢١ و٣٦/٢٧صيتني وكما جاء يف التو. لألوزون يشمل نظاماً للحصص

 عن حالة األعمال اليت ادس والثالثني والسابع والثالثني، إىل الطرف أن يقدم تقريراًاجتماعيها الس
  .نظام تراخيص، لكي تنظر فيه اللجنةإنشاء ينجزها مع الوكاالت املنفّذة من أجل 

، ٢٠٠٧مارس / آذار١٣مؤرخة منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية يف رسالة موجهة إىل و  -٢٣٠
 لتراخيص استرياد املواد ١٩٩٩منذ عام  به والًنظاماً معمية العربية الليبية بأن لديها أبلغت اجلماهري

.  من وضع ترتيبات بشأن نظام حتديد احلصصأن ينتهي قريباً أيضاً ويتوقّع الطرف. املستنفدة لألوزون
نوفمرب /ين الثاينيف تشرعقود  امل،وقد سبق أن أبلغت اجلماهريية، يف االجتماع اخلامس والثالثني للجنة

 تشريع يقضي سن، ٢٠٠٦يناير /نها تتوقّع أن يتم، يف موعد أقصاه اية كانون الثاينبأ، ٢٠٠٥
االسترياد ال أذون األثناء على تنفيذ ترتيب مؤقت بشأن هذا باستحداث هذا النظام، وعن أا تعمل يف 

ية بتغري املناخ أنها متسقة مع حصص إال بعد أن تقرر اللجنة الوطنية املعنألذون يسمح مبنح هذه ا
يف االجتماع التاسع واألربعني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وأفادت .  املأذون ااالسترياد
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التشريع القاضي باستحداث بسن ، بأنها على علم ٢٠٠٦يوليه /للجنة التنفيذية، الذي عقد يف متوز
  .تنفيذ تدري إن كان قد دخل حيز النظام للتراخيص وحتديد احلصص لكنها ال

 دعت األمانة، عن طريق أن نظام تراخيص املواد املستنفدة لألوزون نظام مطبق،وللتأكّد من   -٢٣١
، الطرف إىل تأكيد هذه النقطة وتقدمي نسخة من التشريع الذي منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

  .ينص على إنشاء نظام التراخيص

   على االمتثالاملساعدة  - ٢
اجلماهريية منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية برعاية الصندوق املتعدد األطراف، تزود   -٢٣٢

بتوفري املساعدة للطرف من أجل  أيضاً وهي تقوم. يتعزيز املؤسسيف جمال الالعربية الليبية باملساعدة 
اللجنة مة األمم املتحدة للتنمية الصناعية منظوأبلغت . التخلص التدرجيي من اهلالونات وبروميد امليثيل

تأخرت قد ، بأنّ هذه املشاريع ٢٠٠٧مارس /التنفيذية، يف اجتماعها احلادي واخلمسني املعقود يف آذار
  .بسبب مجلة من العوامل

بالتعاون مع إسبانيا على تنفيذ مشروع التخلص منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وتعمل   -٢٣٣
ومن املنتظر صرف القسط الثاين واألخري من .  لدى الطرف من بروميد امليثيل يف قطاع البستنةالتدرجيي

من املقرر أن ووقد مت االتفاق على اختصاصات اقتناء معدات املشروع . ٢٠٠٧متويل املشروع يف عام 
ة واخلدمات  وقد جرى التوقيع على عقد من الباطن لتوفري املساعدة التقني،يتم ذلك خالل هذه السنة

  .اللوجستية
 من مشروع التخلص التدرجيي من اهلالونات الذي تنفذه ٢٠٠٨ومن املقرر االنتهاء يف عام   -٢٣٤

وقد جرى توظيف خبري استشاري دويل، وسوف تعقد حلقات . منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
لى خطة دف إىل جعل مركز ختزين اللجنة التنفيذية عموافقة عمل تدريبية للتوعية باهلالونات بعد 

  .املشروع، عملية مستدامة ذاتياًيف إطار اهلالونات، املنشأ 
يف برنامج األمم املتحدة للبيئة  اليت قدمها ٢٠٠٩-٢٠٠٧للفترة األعمال ودف خطة   -٢٣٥
 مبساعدة ٢٠٠٧ إىل تزويد اجلماهريية العربية الليبية يف عام ، إىل اللجنة التنفيذية٢٠٠٧مارس /آذار

ودعم السياسات العامة، والسيما ما يتعلق واالتصال يف جمايل الربط الشبكي على االمتثال خاصة 
الدعم التماس اإلقليمي لغرب آسيا يف برنامج األمم املتحدة للبيئة مدير مكتب دعم باحلصول على 

  .١٧/٣٧ و١٥/٣٦السياسي لتنفيذ خطط العمل الواردة يف املقررين 

  وصيةالت  - ٣
  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   - ٢٣٦

 مع التقدير التقرير الذي قدمته اجلماهريية العربية الليبية إىل منظمة األمم املتحدة إذ تالحظ
 ملراقبة تصدير واسترياد املواد  نظاما١٩٩٩ًللتنمية الصناعية والذي أشارت فيه إىل أنّ لديها منذ عام 

  إنشاء نظام حتديد حصص هذه املواد، وذلك عمالًىل أنها تتوقّع أن يتم قريباًاملستنفدة لألوزون، وإ
  ،١٥/٣٦بالتزاماا الواردة يف املقرر 
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اجلماهريية العربية الليبية تفيد بأنه من  مع ذلك إىل أنّ املعلومات اليت سبق أن قدمتها وإذ تشري
لتشريع الالزم الستحداث نظام التراخيص وحتديد  اسن ٢٠٠٦يناير /املتوقع أن يتم بنهاية كانون الثاين

  االسترياد،ألذن   مؤقتاًباًاألثناء ترتي هيف هذاحلصص، وبأنّ الطرف ينفّذ 
 ،تطلب إىل اجلماهريية العربية الليبية أن تزود أمانة األوزون، يف أقرب وقت ممكن  )أ(

نظام لتحديد احلصص من نشاء إ، بتقرير عن تنفيذ التزامها ب٢٠٠٧أغسطس / آب١ويف موعد أقصاه 
نح رخص استرياد وتصدير هذه املواد ملها ا إذا كان نظامملاملواد املستنفدة لألوزون، وكذلك بتوضيح 

  يف اجتماعها التاسع والثالثني؛بأن تنظر فيه للجنة يسمح ، وذلك يف وقت تنفيذقد دخل حيز ال
 ٣ بالفقرة  وذلك عمال٢٠٠٦ًاا لعام تذكّر اجلماهريية العربية الليبية بأن تقدم بيان  )ب(
 لكي ٢٠٠٧أغسطس / آب١ من الربوتوكول، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد أقصاه ٧من املادة 

 ١٧/٣٧يف املقرر اللتزامه الوارد تتمكن اللجنة يف اجتماعها التاسع والثالثني من تقييم امتثال الطرف 
يف املدرجة من استهالكه للمواد اخلاضعة للرقابة احلد بالصادر عن اجتماع األطراف السابع عشر 

 حمسوبة بدالة استنفاد اً طن٦٥٣,٩١ال يتجاوز حبيث ) اهلالونات(اموعة الثانية من املرفق ألف 
بروميد (األوزون، ومن احلفاظ على استهالكه للمواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة الثانية من املرفق هاء 

  .حمسوبة بدالة استنفاد األوزون طناً ٩٦ ٠٠٠ وزال يتجاحبيث ) امليثيل
  ٣٨/٢٤التوصية 

  مالطة  - ذال
  .١٨/٣٤لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر  ةمالطأدرجت   -٢٣٧

  اليت مل تقدم ٢٠٠٥بيانات : قيد االستعراضمسألة االمتثال   - ١
ماع الثامن عشر االجتصادر عن  ال١٨/٣٤يف املقرر كما هو مسجل طُلب إىل مالطة،   -٢٣٨

  . بشأن املواد املستنفدة لألوزون٢٠٠٥لألطراف، أن تبلغ األمانة على وجه االستعجال ببياناا لعام 
 بشأن ٢٠٠٥ بيانات عام ،٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٣ يف رسالة مؤرخة ،قدمت مالطة  -٢٣٩

 ٢٠٠٥وأفادت البيانات أنّ الطرف كان يف عام . كان عليها أن تقدمهااملواد املستنفدة لألوزون، اليت 
  . لتدابري الرقابة املنصوص عليها يف الربوتوكولممتثالً

  وصيةالت  - ٢
اليت أن تالحظ مع التقدير تقدمي مالطة جلميع البيانات على اللجنة  اتفقتوبناء على ذلك،   -٢٤٠

 الربوتوكول واملقرر يت ينص عليهامبقتضى التزامات اإلبالغ عن البيانات الكان عليها أن تقدمها 
 لتدابري الرقابة املنصوص عليها يف ٢٠٠٥أوضحت أنّ مالطة امتثلت يف عام اليت  ،١٨/٣٤

  .الربوتوكول
  ٣٨/٢٥التوصية 
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  موريشيوس  - ادض
  .٣٦/٢٩لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذ التوصية موريشيوس أدرجت   -٢٤١

  )١٧/١٣املقرر (ادة يف استهالك رابع كلوريد الكربون الزي: قيد االستعراضسألة االمتثال م  - ١
 طن حمسوبة بدالة استنفاد ٠,٠٣٣ عن استهالك قدره ٢٠٠٥أبلغت موريشيوس يف عام   -٢٤٢

، وهي كمية )رابع كلوريد الكربون (األوزون من املواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة الثانية من املرفق باء
 يف املائة من خط ١٥وكول من ختفيض االستهالك إىل مستوى ال يتجاوز ال تتسق مع ما يقتضيه الربوت

 طن حمسوبة بدالة ٠,٠٠٢وهو أساس استهالك هذا الطرف من رابع كلوريد الكربون يف ذلك العام 
  .استنفاد األوزون

 الذي اختذه اجتماع األطراف السابع عشر بشأن استعمال رابع ١٧/١٣ للمقرر ووفقاً  -٢٤٣
، اتفق ٥بون يف االستخدامات املختربية والتحليلية لدى األطراف العاملة مبوجب املادة كلوريد الكر

 النظر يف حالة امتثال ٢٠٠٧االجتماع السابع والثالثون للجنة التنفيذ على أن يرجئ إىل سنة 
 ونص .تدابري الرقابة على رابع كلوريد الكربون املنصوص عليها يف الربوتوكولفيما يتصل بموريشيوس 

الفترة معاجلة تم تاملقرر على أن يتوىل االجتماع التاسع عشر لألطراف استعراض هذا اإلرجاء حبيث 
٢٠٠٩-٢٠٠٧.  

  حالة مسألة االمتثال  - ٢
، وأبلغت عن استهالك ٢٠٠٦ قدمت موريشيوس بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون لعام   -٢٤٤

يف  ٢٠٠٥يف عام كان ا يشري إىل أنّ الطرف مم، ٢٠٠٦م  يف عاقدره صفر من رابع كلوريد الكربون
وأبلغ . تدابري الرقابة على تلك املادة املستنفدة لألوزون، املنصوص عليها يف الربوتوكولحالة امتثال ل

 ٢٠٠٥الطرف اللجنة يف اجتماعها السادس والثالثني بأنّ كمية االستهالك الزائدة املسجلة يف عام 
يف استرياد مواد متثل خطأ من جانب احلكومة رابع كلوريد الكربون من   لترا٣١ًوقدرها 

وبعد أن علمت احلكومة ذا .  باستخدام قائمة طلبات قدميةالستخدامات املختربية يف املدارس الثانويةل
اخلطأ، اختذت إجراءات لتفادي تكرار هذا االحنراف، واتفقت مع املورد على وقف الواردات من رابع 

ستعمال ، وقررت عدم االستجابة لطلبات توريد هذه املادة وأوصت املستعمل با فوراًلكربونكلوريد ا
  . للمواد املستنفدة لألوزونمواد بديلة

 لتدابري الربوتوكول بشأن استهالك رابع ٢٠٠٥وفيما يتعلّق حبالة امتثال موريشيوس يف عام   -٢٤٥
ف على أن تبلغ األمانة وتستعرض بيانات كلوريد الكربون، اتفق االجتماع الثامن عشر لألطرا

وعلى هذا األساس، يكون . األطراف بشأن املواد املستنفدة لألوزون حىت رقم عشري واحد فقط
-٢٠٠٧املستوى األقصى الستهالك هذه املادة املسموح به ملوريشيوس يف كل سنة من سنوات الفترة 

 استهالك الطرف يف عام على ذلك، فإنوعالوة .  صفر طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون٢٠٠٩
صفر طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون، وهو ما يساوي ،  واحدعشريإىل كسر قرب امل، ٢٠٠٥

  .يشري إىل أنّ الطرف قد امتثل يف تلك السنة لتدابري الربوتوكول بشأن استهالك رابع كلوريد الكربون
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  وصيةالت  - ٣
  :التايلعلى  اللجنة اتفقتوبناء على ذلك،   -٢٤٦

 وقدره صفر ٢٠٠٦نئ موريشيوس عن االستهالك الذي أبلغت عنه يف عام أن   )أ(
، وهو ما )رابع كلوريد الكربون(يف اموعة الثانية من املرفق باء درجة اخلاضعة للرقابة املاملادة طن من 

املادة إىل ما ال يزيد عن  اللتزاماا مبقتضى الربوتوكول بأن ختفّض استهالكها من تلك يشكّل امتثاالً
   يف املائة من خط أساسها لتلك السنة؛١٥

 بتوجيهات االجتماع الثامن عشر لألطراف القاضية تالحظ مع التقدير أنه عمالًأن   )ب(
عشري يف حدود كسر بأن تبلّغ األمانة وتستعرض بيانات األطراف بشأن املواد املستنفدة لألوزون 

 قدره صفر طن من رابع كلوريد الكربون، ٢٠٠٥عن استهالك يف عام واحد فقط، أبلغت موريشيوس 
مما يوضح أنها امتثلت اللتزاماا مبقتضى الربوتوكول بأن ختفّض استهالكها من تلك املادة إىل ما ال 

  . املائة من خط أساسها لتلك السنة يف١٥يزيد عن 
  ٣٨/٢٦التوصية 

  اجلبل األسود  -ألف ألف
 لبحث وضعه فيما يتعلق بقضايا عدم االمتثال األخرى الناشئة عن تقرير سوداجلبل األأدرج   -٢٤٧

  .البيانات

  البيانات املتأخرة خلط األساس وسنة األساس: االمتثال قيد االستعراضمسألة   - ١
 ٢٣أصبح اجلبل األسود طرفاً يف بروتوكول مونتريال ويف تعديلي لندن وكوبنهاجن يف   -٢٤٨

 وبذلك أصبح مطالباً بتقدمي تقرير بيانات خلط األساس ولسنة األساس ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول
مركبات الكربون الكلورية (لمواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفق ألف، اموعتني األوىل والثانية ل

ية فلورية مركبات الكربون الكلور( اموعات األوىل والثانية والثالثة ،املرفق باءو، )فلورية واهلالونات
 األوىل والثانية ، اموعتاناملرفق جيمو، )األخرى، ورابع كلوريد الكربون وكلوروفورم امليثيل

املرفق هاء و، )مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية(
 من ٥ ثانياً من املادة  مكرر٨ و٣ والفقرتني ٧ من املادة ٢ و١للفقرتني وفقاً ) بروميد امليثيل(

  .الربوتووكول
وحبلول انعقاد االجتماع احلايل، مل يكن اجلبل األسود قد قدم أية بيانات تتعلق باملواد   -٢٤٩

لتزامات الواردة يف الربوتوكول املتعلقة بتقدمي تقارير لال لاملستنفدة لألوزون وبالتايل كان غري ممتث
  . األساسبيانات خط األساس وتقارير بيانات سنة

 لالجتماع السادس لألطراف على أنه يف ظل غياب البيانات ينبغي لألمانة ٦/٥نص املقرر و  -٢٥٠
 من الربوتوكول لسنتني شريطة أن ٥بصورة مؤقتة باملادة عامالً طرفاً تصنيف اجلبل األسود بوصفه 

لى أن اجلبل األسود كما نص املقرر ع. يلتمس الطرف املساعدة من اللجنة التنفيذية وجلنة التنفيذ
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بيانات سنة األساس كما هو مطلوب ما مل يقدم  ٥سيفقد وضعيته كطرف يعمل بصورة  مؤقتة باملادة 
الربوتوكول يف غضون سنة من املوافقة على برناجمه القطري وتعزيزه املؤسسي من ِقبل اللجنة يف 

  . ما مل يقرر االجتماع خالف ذلك،التنفيذية

  متثالالعلى ااملساعدة   - ٢
 التعزيز املؤسسي ٢٠٠٧مارس /أقرت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها احلادي واخلمسني يف آذار  -٢٥١

على أموال إلعداد وافقت للجبل األسود على أن يقدم من ِقبل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية و
  .لتنمية الصناعيةبرنامج قطري وخطة إدارة ختلص ائية مبساعدة من منظمة األمم املتحدة ل

وحتت رعاية شبكة موظفي األوزون اإلقليمية ألوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، وبدعم من   -٢٥٢
 ومن مجهورية مقدونيا بياخرباء من صرجيتمع الصندوق املتعدد األطراف، كان من املقرر أن 

والتجارب يف جماالت  لتقاسم اخلربات ٢٠٠٧مثلني من اجلبل األسود يف عام مباليوغوسالفية السابقة 
  .تتضمن إبالغ البيانات ونظم التراخيص وتدريب وحدة األوزون الوطنية

  املناقشات أثناء االجتماع احلايل  - ٣
مت االتفاق بصورة عامة على أن وضع اجلبل األسود مماثل لغينيا االستوائية من حيث أنه طرف   -٢٥٣

وقال ممثل . ج مماثلمن األنسب أن يتبع ون جديد يتطلب التعزيز املؤسسي وأنه بناء على ذلك يك
وأنه من املزمع إيفاد بعثة إىل جار الربنامج القطري إعداد ن إمنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

اجلبل األسود ملساعدة العملية وأن وثيقة املشروع للتعزيز املؤسسي يف انتظار التصديق عليها من ِقبل 
  .احلكومة

  التوصية  - ٤
  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   -٢٥٤

أفضل جيوز تقدمي  ه من الربوتوكول تنصان على أن٧ من املادة ٢ و١بأن الفقرتني إذ تذكر   
، وأنه على كل طرف أن يف حالة عدم توفر البيانات الفعليةالتقديرات املمكنة لبيانات سنة األساس 

لرقابة الواردة يف املرفق ألف يف موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر األساس للمواد اخلاضعة لسنة يقدم بيانات 
األساس للمواد اخلاضعة للرقابة الواردة سنة بعد أن يصبح طرفاً وأنه على كل طرف أن يقدم بيانات 

يف املرفقات باء وجيم وهاء يف موعد ال يتجاوز الثالثة أشهر بعد موعد دخول األحكام املنصوص 
  حيز النفاذ بالنسبة للطرف،فيما يتعلق ذه املواد عليها يف الربوتوكول 

  من اجلبل األسود بذل قصارى جهوده لتقدمي بيانات سنة األساس وبيانات خطأن تطلب  
مركبات الكربون (األساس للمواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفق ألف، اموعتني األوىل والثانية 

مركبات الكربون (فق باء، اموعات األوىل والثانية والثالثة ، واملر)الكلورية فلورية واهلالونات
 انت اموع،املرفق جيمو، )الكلورية فلورية األخرى، ورابع كلوريد الكربون وكلوروفورم امليثيل

، )مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية(األوىل والثانية 
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 ٢من الربوتوكول، قبل االجتماع التاسع والثالثني للجنة وإن أمكن حبلول ) وميد امليثيلبر(املرفق هاء و
 من أجل أن تتمكن اللجنة من تقييم امتثال الطرف للربوتوكول أثناء هذا ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

  .االجتماع
  ٣٨/٢٧التوصية 

  ناميبيا  -باء باء
  .١٥/٣٨ملقرر أدرجت ناميبيا لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذ ا  -٢٥٥

  االلتزام خبفض استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية: االمتثال قيد االستعراضمسألة   - ١
 لالجتماع اخلامس عشر لألطراف خبفض استهالك ١٥/٣٨التزمت ناميبيا كما ورد يف املقرر   -٢٥٦

إىل ما ال ) لكلورية فلوريةمركبات الكربون ا( املرفق ألف ،املواد اخلاضعة للرقابة من اموعة األوىل
  .٢٠٠٦ أطنان بداالت استنفاد األوزون يف عام ٩يتجاوز 
 وأبلغت عن استهالك ٢٠٠٦قدمت ناميبيا بياناا املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون لعام و  -٢٥٧

وأثبتت هذه البيانات استمرار الطرف بالتخلص . ملركبات الكربون الكلورية فلورية قدره صفر
 ١٥/٣٨من التزامه الوارد يف املقرر بقدر يفوق كالً رجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية، التد

والتزاماته بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية مبوجب بروتوكول مونتريال لعام 
٢٠٠٦.  

  التوصية  - ٢
ليت أبلغت عنها بشأن استهالك املواد بيانات االاللجنة على أن نئ ناميبيا على اتفقت وبذلك   -٢٥٨

يف عام ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(اخلاضعة للرقابة الواردة يف اموعة األوىل، املرفق ألف 
 بشأن خفض استهالك ١٥/٣٨كل من التزامها الوارد يف املقرر حققت فوق  مما أظهر أا ،٢٠٠٦

 أطنان حمسوبة بداالت استنفاد األوزون ٩تجاوز مركبات الكربون الكلورية فلورية إىل ما ال ي
والتزاماا مبوجب التدابري الرقابية لربوتوكول مونتريال بشأن مركبات الكربون الكلورية فلورية يف تلك 

  .السنة
  ٣٨/٢٨التوصية 

  نيبال  -جيم جيم
  .١٦/٢٧لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذ املقرر نيبال أدرجت   -٢٥٩

ية مركبات الكربون الكلوراإلفراج عن التقرير السنوي عن : قيد االستعراض مسألة االمتثال  - ١
  املصادرةفلورية 
االجتماع السادس عشر صادر عن  ال١٦/٢٧ املقرر هو مسجل يفنيبال، كما التزمت   -٢٦٠

 من حمسوبة بدالة استنفاد األوزون اً طن١٣,٥يف سوقها احمللية  ٢٠٠٦لألطراف، أن تطرح يف عام 
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اليت ، )مركبات الكربون الكلورية فلورية(يف اموعة األوىل باملرفق ألف املدرجة ابة ق اخلاضعة للراملواد
  .٢٠٠٠صادرا يف عام ممتت 
، الصادرة عن االجتماع السادس والثالثني للجنة التنفيذ، مع ٣٦/٣٤وأشارت التوصية   -٢٦١

حمسوبة بدالة استنفاد األوزون من مركبات  طناً ١٢ بطرح  ٢٠٠٥التقدير إىل أنّ نيبال قامت يف عام 
 بأن تطرح يف ١٦/٢٧الكربون الكلورية فلورية يف سوقها، وهو ما يتسق مع التزامها الوارد يف املقرر 

بيد أنه،  .حمسوبة بدالة استنفاد األوزونمن تلك املواد  اً طن١٣,٥سوقها يف تلك السنة ما ال يزيد عن 
مل تكن نيبال قد قدمت تقريرها السنوي عن كمية مركبات الكربون انعقاد االجتماع احلايل، حىت 

التزامها ال ميكن التثبت من وبناء على ذلك، . ٢٠٠٦الكلورية فلورية اليت طرحت يف سوقها احمللي عام 
  . لتلك السنة١٦/٢٧الوارد يف املقرر 

وبدأ . صصحتديد احلل  لتراخيص استرياد املواد املستنفدة لألوزون يشمظاماًنيبال نوضعت و  -٢٦٢
 مركبات الكربون  بعدم إصدار تراخيص السترياد العمل ذا النظام الذي تضمن التزاما٢٠٠١ًيف عام 

  .الكلورية فلورية

  املساعدة على االمتثال  - ٢
برعاية الصندوق املتعدد األطراف، يقدم برنامج األمم املتحدة للبيئة مساعدة يف جمال الدعم   - ٢٦٣

، املقدمة ٢٠٠٩-٢٠٠٧ للفترة برنامج األمم املتحدة للبيئة واشتملت خطة أعمال . إىل نيبالاملؤسسي 
 لالنتهاء من طإىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف يف اجتماعها احلادي واخلمسني، على خط

التدرجيي استكمال خطة الطرف بشأن إدارة املربدات، وإلعداد خطة لنيبال بشأن إدارة التخلص 
للمساعدة على اليونيب وعرب برنامج . النهائي، وذلك بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

إيالء وذلك ب، ١٦/٢٧التخطيط ملزيد من الدعم من أجل تيسري تنفيذ الطرف للمقرر مت  ،االمتثال
  .املربداتاهتمام خاص لتعزيز تنفيذ نيبال لنظام التراخيص وإنشائها ملعهد تدريب على 

  توصيةال  - ٣
 وتقريرها السنوي عن ٢٠٠٦أن تذكّر نيبال بتقدمي بياناا لعام على اللجنة  اتفقتوبذلك   - ٢٦٤

مركبات الكربون الكلورية (يف اموعة األوىل باملرفق ألف املدرجة بة اكمية املواد اخلاضعة للرق
ويفضل أن يتم ذلك .  من الربوتوكول٧املادة  من ٣لفقرة فقاً لاملطروحة يف سوقها احمللية، و) فلورية

 لكي تتمكن اللجنة يف اجتماعها التاسع والثالثني من تقييم ٢٠٠٧أغسطس / آب١يف موعد أقصاه 
ما طرح  الصادر عن االجتماع السادس عشر لألطراف من ١٦/٢٧امتثال الطرف ملا التزم به يف املقرر 

  .٢٠٠٦يف عام يف سوقه احمللية اد األوزون من تلك املواد حمسوبة بدالة استنف طن ١٣,٥ال يزيد عن 

  ٣٨/٢٩التوصية 
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  هولندا  -دال دال
  .٣٥/٢٨للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذ املقرر هولندا أدرجت   -٢٦٥

  ختزين املواد املستنفدة لألوزون ذات الصلة باالمتثال: قيد االستعراضمسألة االمتثال   - ١
 طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون من املواد ٢ قدره ٢٠٠٤إنتاج يف عام أبلغت هولندا عن   -٢٢٦

). مركبات الكربون الكلورية فلورية األخرى(املرفق باء ، يف اموعة األوىلاملدرجة بة ااخلاضعة للرق
 من االستمرار يف التخلص التدرجيي التام ٢٠٠٤التزم به الطرف يف عام زائدة عما وتعترب هذه الكمية 

صنع هي ناتج ثانوي لومركبات الكربون الكلورية فلورية األخرى . من تلك املواد املستنفدة لألوزون
 مع جبCFC-12 وCFC-11 باللوائح الوطنية، قام املنتج لـ وعمالً. CFC-12 وCFC-11ادتني الطرف مل

 مبقتضاها تصدير ترتيبات يتماملنتج ووضع . االنبعاثات من مركبات الكربون الكلورية فلورية األخرى
 جمعتلكمية اليت صغر ابيد أنه نظراً ل. لتدمريهاإىل طرف آخر اليت مت مجعها املواد املستنفدة لألوزون 

، ٢٠٠٥  عاميفلتدمري ، جرى ختزين هذه الكمية يف تلك السنة على أن يتم تصديرها ل٢٠٠٤يف 
ويف السنوات السابقة، كان ختزين . ريتدموذلك من أجل التقليل إىل احلد األدىن من تكاليف النقل وال

  .هذه املنتجات الثانوية ملدة سنة ضرورياً بسبب السعة احملدودة ملرافق التدمري
إرجاء تقييم جلنة التنفيذ يف اجتماعها اخلامس والثالثني على اتفاق  ٣٥/٢٨التوصية  تسجلو  -٢٦٧

ى استهالك مركبات الكربون الكلورية  لتدابري الربوتوكول الرقابية عل٢٠٠٤امتثال هولندا يف عام 
فلورية األخرى إىل أن تتمكن من النظر يف وضع الطرف على ضوء أي مقرر قد يعتمده االجتماع 

  .السابع عشر لألطراف فيما يتعلق مبسألة التخزين ذات الصلة باالمتثال للربوتوكول
وأشار . املسألةهذه أن  بش١٨/١٧ألطراف املقرر الثامن عشر لجتماع االاعتمد من مث و  -٢٦٨

 ةنتاج أو استهالك مادإلاملقرر إىل أنّ األمانة أفادت بأنّ األطراف اليت جتاوزت املستوى املسموح به 
مستنفدة لألوزون معينة يف سنة ما قد أوضحت يف بعض احلاالت أنّ إنتاجها أو استهالكها الزائد ميثّل 

ختزين هذه املادة يف سنة ما الستخدامها أو  بينها مناألربعة وسيناريوهات المن ثالثة من واحداً 
وطلب املقرر إىل األمانة أن . الذي عرضته هولندامبا يف ذلك السيناريو التخلص منها يف سنة الحقة 

ألطراف أنّ أوضاعها كانت ناشئة عن واحد من احتتفظ بسجل موحد للحاالت اليت أوضحت فيها 
لعلم فقط، وكذلك يف تقرير لا السجل يف وثائق جلنة التنفيذ ، وأن تدرج هذألربعةاسيناريوهات ال

 ،١٨/١٧ومبقتضى املقرر .  من الربوتوكول٧ للمادة األمانة عن البيانات املقدمة من األطراف وفقاً
وافق اجتماع األطراف على معاودة النظر يف هذه القضية يف اجتماعه احلادي والعشرين وذلك على 

  .اختاذ املزيد من اإلجراءاتضرورة يف السجل املوحد، بغية النظر يف ضوء املعلومات الواردة 
أنّ تبني  ٢٠٠٥يف عام مركبات كربون كلورية فلورية أخرى أبلغت هولندا عن إنتاج   -٢٦٩

 ه لعامبياناتقد قدم الطرف كن ومل ي .يف تلك السنة الربوتوكول اللتزاماته مبوجبالطرف قد امتثل 
  . قبل االجتماع احلايلستنفدة لألوزون بشأن املواد امل٢٠٠٦
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نفسها بأن قد ألزمت يف اجتماعها اخلامس والثالثني بأنّ هولندا علماً جلنة التنفيذ حيطت وأ  -٢٧٠
. ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١ قبل CFC-12 وCFC-11  ماديتنتاجإلتغلق ما لديها من مصانع 

مركبات الكربون الكلورية فلورية إنتاج  ٢٠٠٥وعلى ذلك، كان من املنتظر أن يتوقف يف عام 
  .لتدمريهاوأن يتم تصدير مجيع املنتجات الثانوية يف تلك السنة األخرى 

  توصيةال  - ٢
  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   -٢٧١

املواد ، فقد مت تضمني تفاصيل حالة فائض اإلنتاج من ١٨/١٧ إىل أنه وفقاً للمقرر إذ تشري  
يف ) مركبات الكربون الكلورية فلورية األخرى(رقابة من اموعة األوىل، املرفق باء هلولندا اخلاضعة لل

   يف السجل املوحد إلعداده حسب توجيه ذلك املقرر،٢٠٠٤عام 
 الصادر عن االجتماع الثامن عشر لألطراف بشأن قضية ١٨/١٧املقرر إىل  تشري وإذ   

ريال، الذي طلب من أمانة األوزون أن حتتفظ بسجل موحد التخزين مقابل االمتثال لربوتوكول مونت
للحاالت اليت أوضحت فيها األطراف بأن استهالكها أو إنتاجها الفائض كان ناجتاً عن أحد 
السيناريوهات الثالثة املتصلة بالتخزين واملشروحة يف هذا املقرر، وتضمني ذلك السجل يف وثائق جلنة 

   من الربوتوكول،٧البيانات املقدمة من األطراف وفقاً للمادة التنفيذ ويف تقرير األمانة عن 
 بأنه كان من املقرر تضمني السجل املوحد يف وثائق جلنة التنفيذ ألغراض وإذ تذكر كذلك  

تتعلق باملعلومات فقط وأن األطراف قد وافقت على أن يقوم االجتماع احلادي والعشرين لألطراف 
 مقابل االمتثال يف ضوء املعلومات الواردة يف السجل املوحد بغية النظر مبعاودة النظر يف قضية التخزين

  يف احلاجة إىل اختاذ املزيد من اإلجراءات،
طن حمسوبة بدالة استنفاد  - ١,٦دره قعن إنتاج  ٢٠٠٥عام على إبالغها يف  هولندا نئأن 

مركبات الكربون (املرفق باء، يف اموعة األوىل من املدرجة األوزون من املواد اخلاضعة للرقابة 
مبقتضى الربوتوكول اللتزاماته أنّ الطرف قد امتثل يف تلك السنة دل على مما ي) الكلورية فلورية

االستمرار يف التخلص التدرجيي التام من تلك املواد املستنفدة لألوزون، وذلك باستثناء اإلنتاج ب
حدود ما تسمح به أحكام الربوتوكول بشأن املخصص لالستخدامات الضرورية املوافق عليها ويف 

  .تلبية االحتياجات احملليةاإلنتاج ل
  ٣٨/٣٠التوصية 

  بابوا غينيا اجلديدة  -هاء هاء
 والتوصية ١٥/٤٠للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذ املقرر بابوا غينيا اجلديدة أدرجت   -٢٧٢
٣٧/٢٨.  
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   قيد االستعراضمسائل االمتثال  - ١

   استهالك مركبات الكربون الكلورية فلوريةااللتزام خبفض  ) أ(
مؤمتر األطراف يف صادر عن  ال١٥/٤٠يف املقرر هو مسجل التزمت بابوا غينيا اجلديدة، كما   -٢٧٣

 ،يف اموعة األوىلاملدرجة بة ااجتماعه اخلامس عشر، بأن تقلّل من استهالكها للمواد اخلاضعة للرق
 أطنان حمسوبة بداالت استنفاد ٨إىل ما ال يزيد عن ) ة فلوريةمركبات الكربون الكلوري(املرفق ألف 

  .٢٠٠٦األوزون يف عام 
، وأبلغت عن ٢٠٠٦قدمت بابوا غينيا اجلديدة بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون لعام   -٢٧٤

هو حمسوبة بدالة استنفاد األوزون من مركبات الكربون الكلورية فلورية، وأطنان  ٣,١استهالك قدره 
، بشأن ١٥/٤٠التزاماته، الواردة يف املقرر يف حتقيق ختفيض أكرب من ما يشري إىل أنّ الطرف استمر 

  .بالتخلص التدرجيي منهاخفض استهالك هذه املواد والتزاماته مبقتضى بروتوكول مونتريال 

   مستنفدة لألوزونفرض حظر على الواردات من املعدات اليت تستخدم مواداً  )ب(
 بفرض حظر على الواردات من ١٥/٤٠ التزمت بابوا غنيا اجلديدة مبوجب املقرر كما  -٢٧٥

 أو قبل ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١املستنفدة لألوزون وذلك يف املعدات اليت تستخدم املواد 
  .ذلك
الئحة تنظيمية تقضي أجاز أنه  أيضاً ، أكّد الطرف٢٠٠٧فرباير / شباط٩يف رسالة مؤرخة   -٢٧٦

إصدار شهادات  أيضاً ةئحالوتشترط ال. ترياد املعدات اليت تستخدم املواد املستنفدة لألوزونحبظر اس
يف الغالف اجلوي، وحظر استخدام بروميد املربدات املستنفدة لألوزون إطالق هذه حظر للتقنيني، و

عروض امليثيل يف غري أغراض احلجر الصحي وعمليات ما قبل الشحن، وحظر استخدام اهلالونات يف 
أنواع احلاويات اليت ميكن أن تستخدم  أيضاً الئحةوتنظّم هذه ال. مكافحة احلرائقالبيان العملي ألجهزة 

  .يف خزن ونقل املواد املستنفدة لألوزون

  توصيةال  - ٢
  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   -٢٧٧

 اللتزامها ٢٠٠٦تنفيذ يف عام  إىل أن بابوا غينيا اجلديدة قد أكملت الإذ تشري مع التقدير  
 بشأن حظر الواردات من املعدات املستخدمة للمواد املستنفدة لألوزون يف أو ١٥/٣٦الوارد يف املقرر 

  ،٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١قبل 
 ٢٠٠٦نئ بابوا غينيا اجلديدة على البيانات اليت أبلغتها بشأن استهالكها يف عام   )أ(

). مركبات الكربون الكلورية فلورية( املرفق ألف ،يف اموعة األوىلاملدرجة ة باللمواد اخلاضعة للرق
فض استهالكها خب، ١٥/٤٠التزامها الوارد يف  املقرر حققت ختفيضاً يفوق وتظهر هذه البيانات أنها 

   أطنان حمسوبة بدالة استنفاد األوزون؛٨ ال يتجاوز يف تلك السنة إىل ما 
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على ما أظهرته بياناا بشأن استهالك مركبات كذلك  اجلديدة نئ بابوا غينيا  )ب(
التزاماا مبقتضى من استمرت يف حتقيق ختفيض أكرب  من أنها ٢٠٠٦الكربون الكلورية فلورية يف عام 

  .التخلص التدرجيي من تلك املوادبشأن بروتوكول مونتريال 
  ٣٨/٣١التوصية 

  باراغواي  -واو واو

  .١٨/٣٢اي لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذ املقرر مت أدراج باراغو  -٢٧٨

طلب وضع خطة عمل بشأن مركبات الكربون الكلورية فلورية : قيد االستعراضمسألة االمتثال   - ١
  ورابع كلوريد الكربون

 الصادر عن االجتماع الثامن عشر ١٨/٣٢يف املقرر هو مسجل ي، كما اغوابارطلبت   -٢٧٩
زمنية حمددة تضمن عودا إىل االمتثال لتدابري الربوتوكول ؤشرات  مبلألطراف، أن تقدم خطة عمل

مركبات الكربون ( املرفق ألف ،يف اموعة األوىلاملدرجة بة ابشأن مراقبة استهالك املواد اخلاضعة للرق
  ).بونرابع كلوريد الكر( واملواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة الثانية من املرفق باء) الكلورية فلورية

أكتوبر / تشرين األول٢٣ رسالة مؤرخة قدمي، فأعادت ت١٨/٣٢لمقرر لاراغواي  بتاستجاب  -٢٨٠
أشارت باراغواي يف رسالة إلكترونية مصاحبة إىل كما .  توضح أسباب عدم امتثال الطرف٢٠٠٦

اد خطة العمل إعدبرنامج األمم املتحدة للبيئة على أنها تعمل مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومع 
  .املطلوبة

وقد . ٢٠٠٥يف عام إبالغ رمسي عن البيانات املنقحة كما قدمت باراغواي استمارات   -٢٨١
 من أنّ ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣أكّدت هذه االستمارات ما جاء يف رسالتها املؤرخة 

وليس تنفاد األوزون  بدالة اساًحمسوب طن ٠,٧استهالكها لرابع كلوريد الكربون يف تلك السنة كان 
وقد صحح التنقيح اخلطأ الطباعي الذي ارتكبه الطرف عند ملء . كما أبلغ من قبل أطنان ٦,٨

 يف ٢٠٠٥وعلى الرغم من تصحيح البيانات، تظلّ باراغواي يف عام . استمارات اإلبالغ عن البيانات
هو منها ألن املطلوب د الكربون تدابري الربوتوكول بشأن مراقبة استهالك رابع كلوريحالة عدم امتثال ل

  . طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون يف تلك السنة٠,١حبيث ال يتجاوز أن ختفّض استهالكها 
 لتدابري الربوتوكول بشأن مراقبة استهالك ٢٠٠٥وعزت باراغواي عدم امتثاهلا يف عام   -٢٨٢

وعلى وجه  هياكل املراقبة لديها، مركبات الكربون الكلورية فلورية إىل الصعوبات اليت واجهتها يف
الواردات والتراخيص واالستهالك يتيح اإلسناد املرجعي بني حموسب رصد عدم وجود نظام التحديد 

التغيري املستمر للموظفني الذين يشغلون  عن وعدم وجود دليل لإلجراءات وواجبات املوظفني، فضالً
  .الوظائف املعنية

 أنّ نظام حتديد احلصص الذي ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣لة املؤرخة ارسلوجاء يف ا  -٢٨٣
 من واردات مركبات الكربون الكلورية فلورية لتصبح ٢٠٠٦يأخذ به الطرف سوف خيفّض يف عام 
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باراغواي إىل االمتثال يف تلك السنة مما قد يعيد حمسوبة بدالة استنفاد األوزون،  طناً ٦٩يف مستوى 
 وأثناء االجتماع مل يكن الطرف قد قدم بياناته .قبة استهالك تلك املوادلتدابري الربوتوكول بشأن مرا

  .٢٠٠٦املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون لعام 
أبلغت باراغواي عن إنشاء نظام ملنح تراخيص استرياد املواد املستنفدة قد سبق وأن و  -٢٨٤

  .لألوزون

  املساعدة على االمتثال  - ٢
، وذلك يتعزيز املؤسسيف جمال الباراغواي باملساعدة يزود تحدة للبيئة برنامج األمم املكان   -٢٨٥

وهو يعمل على تنفيذ خطة إلدارة . برعاية الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
 وختطط الوكالة مع الربنامج اإلمنائي إليفاد بعثة يف. املربدات بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

وعالوة على ذلك، أقرت اللجنة .  إىل هذا البلد من أجل االطالع على املشروع٢٠٠٧فرباير /شباط
 خطة لباراغواي بشأن إدارة التخلص ،٢٠٠٧مارس / يف آذار،التنفيذية يف اجتماعها احلادي واخلمسني

برنامج األمم بل وسوف تنفَّذ هذه اخلطة من ق. التدرجيي التام من مركبات الكربون الكلورية فلورية
ومن بني شروط املوافقة على املشروع أال تصرف . برنامج األمم املتحدة للبيئةواملتحدة اإلمنائي 

باراغواي أمانة األوزون خبطة العمل اليت طلبها اجتماع األطراف زود ن أي متويل قبل أن تاالوكالت
استهالك جدوالً لتخفيض ي التام وتضمنت خطة إدارة التخلص التدرجي. ١٨/٣٢الثامن عشر يف املقرر 

 إىل التقيد بتدابري الرقابة ٢٠٠٧يف عام الطرف د يمركبات الكربون الكلورية فلورية، من شأنه أن يع
  .على استهالك هذه املواد وفق ما هو منصوص عليه يف الربوتوكول

 التدرجيي من رابع باراغواي باملساعدة على التخلصيزود برنامج األمم املتحدة اإلمنائي كان   -٢٨٦
كلوريد الكربون وذلك من خالل مشروع للمساعدة التقنية يف قطاع املذيبات حظي مبوافقة اللجنة 

وأبلغت الوكالة خالل اجتماع اللجنة التاسع واألربعني، املعقود يف . ٢٠٠٥أبريل /التنفيذية يف نيسان
وقعات بأن يدعم، من خالل برناجمه أما اليونيب فلديه ت. ، ببدء أنشطة املشروع٢٠٠٦يوليه /متوز

للمساعدة على االمتثال، خطة عمل الطرف بشأن التخلي عن رابع كلوريد الكربون، وذلك كجزء 
  .٢٠٠٩-٢٠٠٧من خطة أعماله للفترة 

  توصيةال  - ٣
  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   -٢٨٧

 حمسوبة بدالة اً طن٢٥٠,٧ره  عن استهالك قدهباراغواي بشأن إبالغتوضيح  إىل إذ تشري
مركبات ( من املواد اخلاضعة للمراقبة يف اموعة األوىل باملرفق ألف ٢٠٠٥استنفاد األوزون يف عام 
الربوتوكول احلد من استهالك تلك اشتراط ال تتوافق مع كمية هو ميثل ، و)الكربون الكلورية فلورية

 طن ١٠٥,٢٨٠ يف تلك السنة، أي للطرفساس احملدد  يف املائة من خط األ٥٠ال يتجاوز حبيث املواد 
  حمسوبة بدالة استنفاد األوزون،
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 إىل البيانات املصوبة عن استهالك املواد املستنفدة لألوزون يف عام وإذ تشري مع التقدير
فق يف اموعة الثانية من املراملدرجة ، مما يؤكد أنّ استهالك الطرف من املواد اخلاضعة للرقابة ٢٠٠٥

 أطنان يف تلك ٦,٨وليس  أطنان حمسوبة بدالة استنفاد األوزون ٠,٧كان ) رابع كلوريد الكربون(باء 
إىل أنّ ذلك االستهالك ما زال يفوق املستوى الذي يقتضيه الربوتوكول جلعل  أيضاً السنة؛ ولكنها تشري

غواي من تلك املادة، أي  يف املائة من خط أساس بارا١٥استهالك رابع كلوريد الكربون ال يتجاوز 
 اد األوزون، طن حمسوبة بدالة استنف٠,١

زمنية حمددة تضمن مشفوعة مبؤشرات إىل أنّ باراغواي مل تقدم خطة عمل وإذ تشري بقلق 
 الصادر عن اجتماع األطراف الثامن عشر، ولكنها ١٨/٣٢ باملقرر عودا إىل االمتثال، وذلك عمالً

وبرنامج األمم مع برنامج األمم املتحدة للبيئة نه بصدد العمل بالتعاون مبا ذكره الطرف من أتنوه 
ما ال املتحدة اإلمنائي على وضع خطة وأنه قد قلّص وارداته من مركبات الكربون الكلورية فلورية إىل 

من حمسوبة بدالة استنفاد األوزون، مما يتسق مع احلد األقصى املسموح به للطرف  طناً ٦٩يتجاوز 
 ستهالك تلك املواد يف تلك السنة،ا

تطلب إىل باراغواي أن تعمل مع الوكاالت املنفّذة ذات الصلة على تزويد األمانة يف   )أ(  
زمنية مشفوعة مبؤشرات  خبطة عمل ٢٠٠٧أغسطس /آب ١أسرع وقت ممكن ويف موعد أقصاه 

 بشأن الرقابة على استهالك حمددة تضمن عودا إىل التقيد بالتدابري اليت ينص عليها الربوتوكول
  ؛١٨/٣٢ باملقرر وذلك عمالً ورابع كلوريد الكربون، )مركبات الكربون الكلورية فلورية(

 من الربوتوكول، بياناا عن ٧ من املادة ٣ بالفقرة تذكّر باراغواي بأن تقدم، عمالً  )ب(  
 تتمكن اللجنة يف  لكي٢٠٠٧أغسطس / آب١، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد أقصاه ٢٠٠٦عام 

املنصوص عليها يف الرقابية  للتدابري ٢٠٠٦اجتماعها التاسع والثالثني من تقييم امتثال الطرف يف عام 
  الربوتوكول؛

 إىل االجتماع التاسع والثالثني تدعو باراغواي إىل أن توفد، حسب االقتضاء، ممثالً  )ج(  
  .ناقشة املسألةملللجنة 

  ٣٨/٣٢التوصية 
  حتاد الروسياال  -زاي زاي

 .٣٧/٣٠ و٣٥/٣١لبحث وضعه فيما يتعلق بتنفيذ التوصيتني االحتاد الروسي مت إدراج   -٢٨٨

  قيد االستعراضمسائل االمتثال   - ١
  ٢٠٠٣يف عام لربوتوكول مونتريال باالمتثال املتعلق التخزين   )أ(

ة بدالة استنفاد حمسوب طناً ٤٠,٣٧ عن استهالك قدره ٢٠٠٣أبلغ االحتاد الروسي يف عام   -٢٨٩
، )رابع كلوريد الكربون ( يف اموعة الثانية من املرفق باءاملدرجةاألوزون من املواد اخلاضعة للرقابة 

تلك املادة  من ٢٠٠٣االستمرار يف التخلص التدرجيي التام يف عام بم الطرف اوتلك كمية تفوق التز
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ستخدامات الضرورية املوافق عليها ويف حدود املستنفدة لألوزون، وذلك باستثناء اإلنتاج املخصص لال
  .ما تسمح به أحكام الربوتوكول بشأن اإلنتاج لتلبية االحتياجات احمللية

اخلامس والثالثني أنّ رابع كلوريد الكربون هو اجتماعها وأوضح الطرف للجنة التنفيذ يف   -٢٩٠
ومبا .  كمادة وسيطةستخدامه حملياًيتم تصديره أو اه وأن. منتج ثانوي ناجم عن عملية إنتاج مستمرة

 عند اية أنّ العملية اليت تفرز هذا املنتج الثانوي هي عملية مستمرة، فإنّ الطرف ستكون لديه دائماً
 إال ، كما هو متوخى، كل سنة كمية من رابع كلوريد الكربون ال ميكن استخدامها كمادة وسيطة

  .يف السنة التالية
، على إرجاء تقييم امتثال االحتاد ٣٥/٣١يف التوصية هو مسجل ذ، كما ووافقت جلنة التنفي  -٢٩١

كلوريد الكربون، إىل وإنتاج رابع  لتدابري الربوتوكول الرقابية بشأن استهالك ٢٠٠٣الروسي يف عام 
أن تتمكن من النظر يف وضع الطرف يف ضوء أي مقرر قد يعتمده االجتماع السابع عشر لألطراف 

  .ة التخزين ذات الصلة باالمتثال لربوتوكول مونتريالفيما يتعلق مبسأل
وأُشري .  بشأن تلك املسألة١٨/١٧املقرر تبعاً لذلك واعتمد االجتماع الثامن عشر لألطراف   -٢٩٢

يف ذلك املقرر إىل أنّ األمانة قد أفادت بأنّ األطراف اليت جتاوزت مستوى إنتاج أو استهالك مواد 
أو يف سنة ما قد أوضحت يف بعض احلاالت أنّ إنتاجها سموح به املة لألوزون معينة دمستنف

االحتاد عرضه الذي سيناريو ، مبا يف ذلك الأربعة سيناريوهاتمن استهالكها الفائض ميثّل واحداً 
وطلب املقرر إىل .  بشأن ختزين املادة يف سنة ما الستخدمها أو التخلص منها يف سنة الحقةالروسي

ألي ألطراف بأنّ أوضاعها كانت نتيجة ابسجل موحد للحاالت اليت أوضحت فيها األمانة أن حتتفظ 
لعلم فقط، وكذلك يف لالثالثة، وأن تدرج هذا السجل يف وثائق جلنة التنفيذ اريوهات نواحد من السي

ومبقتضى املقرر .  من الربوتوكول٧ للمادة تقرير األمانة عن البيانات املقدمة من األطراف وفقاً
 وافق اجتماع األطراف على معاودة النظر يف هذه القضية يف اجتماعه احلادي والعشرين ١٨/١٧

وذلك على ضوء املعلومات الواردة يف السجل املوحد، بغية النظر يف احلاجة إىل اختاذ املزيد من 
  .اإلجراءات

 أشار إىل ٢٠٠٥ و٢٠٠٤أبلغ االحتاد الروسي عن استهالك لرابع كلوريد الكربون يف عامي   -٢٩٣
مل من رابع كلوريد أن الطرف كان ممتثالً اللتزاماته مبوجب الربوتوكول للحفاظ على ختلص كا

وحبلول موعد انعقاد االجتماع احلايل، مل يكن الطرف قد قدم بياناته . الكربون يف هاتني السنتني
  .٢٠٠٦املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون لعام 

  ٢٠٠٥ستهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية يف عام يف اظاهري االحنراف ال  )ب(
بدالة استنفاد األوزون من املواد طناً  ٣٤٩ ٠٠٠أبلغ االحتاد الروسي عن استهالك قدره   -٢٩٤

يف عام ) مركبات الكربون الكلورية فلورية ( باملرفق ألفاموعة األوىلاملدرجة يف اخلاضعة للرقابة 
فيه االجتماع اخلامس عشر لألطراف أذن  والذي ١٥/٤٢ املقرر ، وهي كمية ال تتفق مع٢٠٠٥
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بدالة استنفاد األوزون ألغراض تصنيع أجهزة سوبة حم طناً ٣٣٦ما ال يزيد على ستهلك ي أنلطرف بل
  .االستنشاق باجلرعات املقننة لعالج الربو ومرض االنسداد الرئوي املزمن

، ٣٧/٣٠ والثالثني، كما هو مسجل يف التوصية وافقت جلنة التنفيذ يف اجتماعها السابعو  -٢٩٥
الربوتوكول  لتدابري ٢٠٠٥تقييم امتثال االحتاد الروسي يف عام أن تؤجل إىل اجتماعها التايل على 
على استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية، وذلك نتيجة خلطأ واضح يف ترمجة اإليضاح ة يالرقاب

  .لبحث حالة الطرف يف ذلك االجتماع توافر الوقت الكايف للجنة ا أدى إىل عدممماملقدم من الطرف، 
على الرغم من بروز تساؤل وقت االجتماع السابع والثالثني للجنة عن مدى دقة ترمجة و  -٢٩٦

  .سية، أكد استعراض تال على دقتهاالوثيقة األصلية املقدمة من االحتاد الروسي باللغة الرو
أن يعيد تقدمي إىل  االحتاد الروسي ٢٠٠٧مارس /آذار ٧ مؤرخة وقد دعت األمانة يف رسالة  -٢٩٧

 ١٨يف ضوء التأكيد بأن الترمجة األصلية لرسالته املؤرخة ظاهري إيضاحه خبصوص احنرافه ال
  . ال حتتوي على أي خطأ٢٠٠٦بتمرب س/أيلول
ة فلورية يف إضافياً بشأن استرياد واستخدام مركبات الكربون الكلوريسياقاً وقد قدم الرد   -٢٩٨

كما تضمن الرد تقريراً إطارياً حسابياً . االحتاد الروسي يف تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة
وقد استعرضت األمانة الرسالة . ٢٠٠٥ - ٢٠٠٣منقحاً لالستخدامات الضرورية عن األعوام 

  .وقدمت التعليقات التالية إىل الطرف لينظر فيها مع إمكانية الرد
 بالنسبة ٢٠٠٥أن االحتاد الروسي مل يتجاوز التصديق املمنوح له يف عام تضمن الرد و  -٢٩٩

 من مركبات الكربون الكلورية اًمتري طناً ١٦١,٤لالستخدامات الضرورية ألن الكمية اليت تبلغ 
بلد حسب املورد وتحصل عليها لالستخدامات الضرورية املكمية ال"(فلورية املدرجة يف العمود هاء 

من التقرير اإلطاري احلسايب املنقح لالستخدامات الضرورية جاءت من ترخيص ") التصنيع) دانبل(
وقد الحظت األمانة أنه، وحسبما هو مبني . ٢٠٠٤باستخدامات ضرورية منح لالحتاد الروسي للعام 

حتاد يف العمود باء من التقرير اإلطاري احلسايب املنقح، منح االجتماع اخلامس عشر لألطراف اال
 ٢٠٠٤بدالة استنفاد األوزون يف عام حمسوباً  طناً ٣٧٨الروسي تصديقاًَ باستهالك كمية قدرها 

ويتبني من العمود هاء بالتقرير اإلطاري احلسايب املنقح أنه مت استرياد . الستخدامات الضروريةل
 ٤,٣٧بقى بذلك يتو. ٢٠٠٤ من تصديق االستخدامات الضرورية هذا يف عام اً مترياً طن٣٧٣,٦٣
 ٣٧٨ والبالغ ٢٠٠٤ التصديق املمنوح لالحتاد الروسي لالستخدامات الضرورية يف عام منطن متري 

  .طناً
 نح على أساس السنة امليالدية وأنمت االستخدامات الضرورية اتوأوضحت األمانة أن تصديق  -٣٠٠

 ال ٢٠٠٤لالحتاد الروسي للعام  تنتهي يف اية السنة امليالدية احملددة وأن التصديق املمنوح صالحيتها
 لالستخدامات الضرورية، ٢٠٠٥ميكن اعتباره أساساً السترياد مركبات كربون كلورية فلورية يف عام 

حظ أنه، كما لو. امات الضرورية هلذه السنةوهو ما يتطلب احلصول على تصديق منفصل لالستخد
على ما يبدو ليست ن االحتاد الروسي ، فإ٢٠٠٥حاجة إىل تصديق منفصل لعام مل تكن هناك حىت إذا 

  .٢٠٠٥ تكفي لتغطية االستهالك يف عام ٢٠٠٤لديه كمية متبقية من تصديقه لعام 
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 من ٢٠٠٥الكمية املستهلكة يف عام "أن مفادها  رد الطرفكما الحظت األمانة عبارة يف   -٣٠١
قل من قننة كانت بالفعل أق باجلرعات املمركبات الكربون الكلورية فلورية إلنتاج أجهزة االستنشا

وأوضحت األمانة أنه ألغراض . " طن٣٢٩,٢٠ طناً، حيث بلغت ٣٣٦احلصة املخصصة اليت تبلغ 
الصادرات وليس ناقصاً  اإلنتاج اًيشري إىل الواردات زائد" استهالك" الربوتوكول، فإن املصطلح 

 طن متري املبلغ ٣٢٩,٢٠فإن الرقم وعلى ذلك، . االستخدام الفعلي ملادة من املواد املستنفدة لألوزون
مل ) العمود ياء(من اإلطار احلسايب املنقح " استخدمت يف استخدامات ضرورية"املعنون عمود العنه يف 

يدخل يف حسابات األمانة لالستهالك اخلاضع للرقابة ألغراض تقييم امتثال االحتاد الروسي لتدابري 
مترياً  طناً ٣٤٩,٠٠وقد استخدم بدالً من ذلك الرقم . وكولالرقابة على االستهالك اليت يفرضها الربوت

، وذلك ٢٠٠٥املبلغ من االحتاد الروسي كواردات من مركبات كربون كلورية فلورية جديدة يف عام 
 وبناء عليه بينت هذه احلسابات أن االحتاد الروسي جتاوز .يف حساب االستهالك اخلاضع للرقابة

  .مترياً طناً ١٣ مبقدار ٢٠٠٥مترياً لعام  طناً ٣٤٩البالغ مستوى االستهالك املصدق له و
ظاهري ودعت األمانة الطرف إىل تقدمي أية معلومات أخرى ذات صلة فيما يتعلق باحنرافه ال  -٣٠٢

عن تدابري الرقابة على استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية اليت يفرضها الربوتوكول يف عام 
ه يبدو أن املعلومات املقدمة من االحتاد الروسي حىت اآلن ال تفسر احنراف ويف ضوء حقيقة أن. ٢٠٠٥

الطرف، دعت األمانة الطرف كذلك إىل أن ينظر يف تقدمي خطة عمل يف وقت يسمح ببحثها يف 
االجتماع احلايل لضمان عودة الطرف السريعة إىل االمتثال لتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول على 

الطرف إىل إيفاد ممثل له لالجتماع احلايل دعي كما . مركبات الكربون الكلورية فلوريةاستهالك 
  .ملساعدة اللجنة يف حبث حالة االحتاد الروسي

  املناقشات أثناء االجتماع احلايل  - ٢
ورداً على سؤال بشأن . بناء على دعوة األمانة أوفد الطرف ممثلني إىل االجتماع احلايل  -٣٠٣

 طن متري ٤٠٠، قال ممثل إن الطرف كان ممتثالً مع حصصه البالغة ٢٠٠٦تعلقة بعام البيانات امل
  .وميكن تطبيقه مجيع البيانات ذات الصلة مبا يف ذلك أعداد احلاويات

هاتني السنتني قد ، قال املمثل إن املشكلة يف ٢٠٠٥ و٢٠٠٤لفترة اوباالنتقال إىل وضع   -٣٠٤
يها الوقت الالزم إلكمال اإلجراء التعاقدي املعقد والتراخيص نشأت عن جمموعة من العوامل مبا ف

ونتيجة لذلك مل تصل بعض الشحنات املعنية . وسلسلة اإلمداد الطويلة يف بلد حبجم االحتاد الروسي
 بعد متديد فترة صالحية التراخيص اليت عادة ما تنتهي صالحيتها يف ٢٠٠٥ إال يف عام ٢٠٠٤لعام 

ومنذ ذلك الوقت عمل اإلصالح اإلداري على تبسيط وتقصري اإلجراءات . اية العام التقوميي
 وحالياً مل يشارك سوى وكالتني ونتيجة لذلك .البريوقراطية وأوضح أدوار الوكاالت املختلفة املعنية

 ٢٠٠٤وبذلك يتوقع أال تتكرر املشاكل اليت نشأت يف عام . اختزلت مدة العملية إىل شهرين
  .٢٠٠٥و
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  يةالتوص  - ٣
  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   -٣٠٥

بدالة استنفاد  طناً ٣٤٩,٠قد أبلغ عن استهالك قدره االحتاد الروسي أن  إىل قلقإذ تشري مع ال  
يف ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(األوزون من املواد اخلاضعة للرقابة باملرفق ألف، اموعة األوىل 

 تتفق مع متطلبات الربوتوكول باحلفاظ على التخلص الكامل من هذه املواد ، وهي كمية ال٢٠٠٥عام 
والتصديق املمنوح لالحتاد الروسي من االجتماع اخلامس عشر لألطراف باستهالك كمية ال تزيد عن 

ستخدامات الضرورية يف بدالة استنفاد األوزون من مركبات الكربون الكلورية فلورية لال طناً ٣٣٦
وبذلك كان غري ممتثل اللتزاماته مبوجب الربوتوكول فيما يتعلق باستهالك مركبات  ،٢٠٠٥عام 

  ،٢٠٠٥ الكلورية فلورية عام الكربون
مع ذلك إىل اإليضاح الذي قدمه ممثلو االحتاد الروسي إىل جلنة التنفيذ يف اجتماعها  شريتإذ   

 قد ٢٠٠٥ الكلورية فلورية يف عام الثامن والثالثني وأن استهالك الطرف الفائض من مركبات الكربون
أسفر عن تأخر وصول شحنة مركبات الكربون الكلورية فلورية يف ذلك العام وكان ذلك نتيجة 

  للوقت الالزم إلجناز املتطلبات املطولة واملعقدة املتعلقة بالتراخيص واإلدارة،
د الروسي إىل جلنة الشرح الذي قدمه ممثلو االحتاالقدر األكرب من  الحظ مع التقديرتوإذ   

التنفيذ يف اجتماعها الثامن والثالثني بأن الطرف قد اختذ إجراءات لتبسيط متطلبات التراخيص 
أية عقبة يف املستقبل أمام تنفيذ الطرف اللتزاماته ال تشكل واملتطلبات اإلدارية املذكورة أعاله لضمان أ

  وجب الربوتوكول،بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية مب
 لالجتماع الثامن عشر لألطراف بشأن مسألة التخزين املتعلقة ١٨/١٧املقرر إىل  شريوإذ ت  

باالمتثال لربوتوكول مونتريال، والذي طلب من أمانة األوزون احلفاظ على سجل موحد للحاالت اليت 
سيناريوهات التخزين وضحت فيها األطراف أن الزيادة يف االستهالك واإلنتاج ناجتة عن أي من 

الثالثة ذات الصلة املشروحة يف ذلك املقرر وأن تدرج هذا السجل ضمن وثائق جلنة التنفيذ ويف تقرير 
   من الربوتوكول،٧األمانة بشأن البيانات املقدمة من األطراف طبقاً للمادة 

فقط وأن ألغراض العلم  بأن السجل املوحد أدرج ضمن وثائق جلنة التنفيذ وإذ تذكر كذلك  
يتناول االجتماع احلادي والعشرين لألطراف ثانية مسألة التخزين املتعلق أن األطراف وافقت على 

باالمتثال يف ضوء املعلومات الواردة يف السجل املوحد دف النظر يف احلاجة إىل اختاذ مزيد من 
  اإلجراءات،

 حالة االحتاد الروسي تفاصيل املتصلة بتضمنيال ١٨/١٧ وفقاً للمقرر ،وإذ يالحظ كذلك  
 يف السجل املوحد املعد ٢٠٠٣املتعلقة باالستهالك الفائض ملركبات الكربون الكلورية فلورية يف عام 

  حسب توجيهات املقرر،
ال تطلب من االحتاد الروسي أن يقدم إىل األمانة يف أسرع وقت ممكن، ويف موعد   )أ(  
املتخذة خلفض اخلطوط الزمنية لتجهيز الواردات استعراضاً للتدابري ، ٢٠٠٧أغسطس /آب ١يتجاوز 
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والتراخيص ولتحسني التدابري اإلدارية يف وقت مناسب لكي تنظر فيه اللجنة يف اجتماعها التاسع 
  ؛والثالثني

 وفقاً للفقرة ٢٠٠٦ بياناته لعام أن تذكر االحتاد الروسي بأن يقدم إىل أمانة األوزون  )ب(  
 وكذلك تقرير اإلطار احملاسيب لالستخدامات األساسية اخلاصة به لتلك  من الربوتوكول٧ من املادة ٣

 لكي تنظر فيه اللجنة يف ٢٠٠٧أغسطس / آب١السنة ويفضل أن يتم ذلك يف موعد ال يتجاوز 
  اجتماعها التاسع والثالثني؛

نئ االحتاد الروسي على استهالكه املبلغ عنه والبالغ صفر طن بدالة استنفاد   )ج(  
 من املواد اخلاضعة ٢٠٠٥ طن بدالة استنفاد األوزون يف عام ٧٧,٩ - و٢٠٠٤ن يف عام األوزو
، وهو ما أظهر امتثاله اللتزاماته )رابع كلوريد الكربون(املرفق باء، اموعة الثانية املدرجة يف للرقابة 

  . السنتنيهاتنياليت يفرضها بروتوكول مونتريال باحلفاظ على التخلص الكامل من هذه املادة يف 

  ٣٨/٣٣التوصية 

  سانت فنسنت وغرينادين  - ءحاء حا
  .١٦/٣٠لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذ املقرر غرينادين جزر سانت فنسنت وج امت إدر  -٣٠٦

  خبفض استهالك مركبات الكربون الكلورية فلوريةاللتزام ا: المتثال قيد االستعراضمسألة ا  - ١
الجتماع الصادر عن ا ١٦/٣٠، كما هو مسجل يف املقرر تعهدت سانت فنسنت وغرينادين  -٣٠٧

املرفق ألف، اموعة املدرجة يف السادس عشر لألطراف، خبفض استهالكها من املواد اخلاضعة للرقابة 
 يف  طن بدالة استنفاد األوزون٠,٨٣إىل ما ال يزيد عن ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(األوىل 

  .٢٠٠٦عام 
، مبلغة ٢٠٠٦عام لت فنسنت وغرينادين بياناا اخلاصة باملواد املستنفدة لألوزون قدمت سان  -٣٠٨

 طن بدالة استنفاد األوزون من مركبات الكربون الكلورية فلورية وهو ما يبني ٠,٥عن استهالك قدره 
ات التخلص التدرجيي من مركبب ه والتزامات١٦/٣٠يف املقرر  من التزامه ربحقق ختفيضاً أكأن الطرف 

  .الربوتوكولمبوجب الكربون الكلورية فلورية 

  التوصية  - ٢
توجيه التهنئة لسانت فنسنت وغرينادين بشأن عودا إىل االمتثال على بذلك اللجنة  اتفقتو  -٣٠٩

اموعة األوىل املدرجة يف ملواد اخلاضعة للرقابة بشأن اة يالرقابالربوتوكول  لتدابري ٢٠٠٦يف عام 
 ١٦/٣٠املقرر يف الوارد اللتزامها إضافة إىل تنفيذها ) كبات الكربون الكلورية فلوريةمر(باملرفق ألف 

 طن بدالة ٠,٨٣حبيث ال تزيد على بأن ختفض استهالكها من مركبات الكربون الكلورية فلورية 
  .٢٠٠٦استنفاد األوزون، كما يتبني من تقرير بيانات الطرف عن عام 

  ٣٨/٣٤التوصية 
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  كة العربية السعوديةاململ  -طاء طاء
  .١٨/٣٤للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذ املقرر اململكة العربية السعودية أدرجت   -٣١٠

  ليت مل تقدم بعد ا٢٠٠٥بيانات عام : االمتثال قيد االستعراضمسألة   - ١
  لالجتماع الثامن عشر١٨/٣٤لب من اململكة العربية السعودية، كما هو مسجل يف املقرر طُ  -٣١١

  . على وجه السرعة٢٠٠٥عام للألطراف، أن تبلغ األمانة ببياناا اخلاصة باملواد املستنفدة لألوزون 
وأبلغ . ٢٠٠٧مايو / أيار٢٦وقدمت اململكة العربية السعودية الحقاً بياناا املتأخرة يف   -٣١٢

الذي لزم يف التدقيق  يعزى إىل الوقت اإلضايف ٢٠٠٥الطرف األمانة أن التأخري يف تقدم بيانات عام 
املقارن للبيانات اليت مت احلصول عليها من خالل مصادر مجع البيانات التقليدية، ونظم التراخيص 

الوطنية إلدارة التخلص خطتها اخلاصة ا مع البيانات اليت مجعت يف سياق إعداد برناجمها القطري و
  .التدرجيي
 طن حمسوبة بداالت استنفاد ٢٧,٦ك قدره أبلغت اململكة العربية السعودية عن استهال  -٣١٣

، مما ميثل احنرافاً )بروميد امليثيل( من املادة اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفق هاء ٢٠٠٥األوزون يف عام 
إىل ما عن التزام الطرف املترتب على الربوتوكول باحلد من استهالكه من بروميد امليثيل يف ذلك العام 

 طن حمسوبة ٠,٤٨ املائة من خط األساس الستهالكه من تلك املادة أال وهو  يف٨٠ال يتجاوز الـ 
، طُلب إىل اململكة العربية ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢ويف رسالة مؤرخة يف . بداالت استنفاد األوزون

السعودية أن تقدم إيضاحاً هلذا االحنراف وقد جرت العادة أنه إذا قدم طلب إليضاح احنراف ظاهري 
عن ثالثة أسابيع من انعقاد اجتماع اللجنة، فسيتم إرجاء النظر يف امتثال الطرف املعين إىل ملدة تقل 

  .االجتماع التايل للجنة
كما أبلغت اململكة العربية السعودية األمانة بطلبها مراجعة بيانات استهالك بروميد امليثيل   -٣١٤

. ١٩٩٨ – ١٩٩٥ات خط األساس للفترة احلالية املسجلة للمملكة العربية السعودية لكل سنة من سنو
وقد خلص الطرف استناداً إىل املعلومات اليت مت احلصول عليها من خالل إعداد برناجمه القطري، إىل 

وقد اعترفت اململكة العربية السعودية أا حباجة إىل . أن بيانات خط األساس القائمة مل تكن صائبة
 ٢وأوضحت رسالة األمانة املوجهة يف . دعم طلبهاتقدمي املزيد من التفسريات واإليضاحات ل

 لالجتماع اخلامس عشر لألطراف حدد املعلومات اليت ١٥/١٩ بأن املقرر ٢٠٠٧يونيه /حزيران
األمانة، لتمكني اللجنة من استعراض طلب تقدمها اململكة العربية السعودية إىل اللجنة من خالل 

  .كة العربية السعوديةكما وجهت نسخة من املقرر إىل اململ. الطرف

  االمتثالة على ساعدامل  -٢
يقوم كل من منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة مبساعدة   ٣١٥

 تاململكة العربية السعودية يف إعداد خطة وطنية للتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون، مت
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تعدد األطراف يف اجتماعها التاسع امل اللجنة التنفيذية للصندوق  من جانبهااملوافقة على متويل
  .٢٠٠٨يناير /ويتوقع االنتهاء من اخلطة حبلول كانون الثاين. ٢٠٠٦يوليه /واألربعني يف متوز

 املقدمة من برنامج األمم املتحدة للبيئة ٢٠٠٩ – ٢٠٠٧لفترة لل عن اعماألوتضمنت خطة   -٣١٦
، مقترحاً بطلب مساعدة ٢٠٠٧مارس /اجتماعها احلادي واخلمسني يف آذارإىل اللجنة التنفيذية يف 

كما أشارت خطة العمل إىل أن الوكالة . ٢٠٠٧تعزيز مؤسسي للمملكة العربية السعودية يف عام 
ملساعدة على السياسات إىل الطرف يف إطار برنامج اخططت لتقدمي دعم إلبالغ البيانات ودعم 

  .االمتثال
  .خيص للمواد املستنفدة لألوزونانظام ترلت اململكة العربية السعودية عن إنشائها وقد أبلغ  -٣١٧

  املناقشات أثناء االجتماع احلايل  - ٣
االستفسارات الواردة من أعضاء جلنة التنفيذ بأن طلب رداً على أوضحت ممثلة األمانة،   -٣١٨

ط األساس لربوميد امليثيل مل تتضمن أية اململكة العربية السعودية إلجراء تنقيح على بيانات استهالك خ
إشارة إىل املادة املقترح تنفيحها وأن األمانة قد ردت على اململكة العربية السعودية مبينة ما ينبغي 

كما أشارت إىل أنه جيب على أي توصية توافق عليها اللجنة وتحال إىل اململكة . تقدميه من معلومات
على الطرف تقدميها إىل يتعني املعلومات اليت تفصل بة برسالة العربية السعودية، أن تكون مصحو

  .األمانة

  التوصية  – ٤
  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   -٣١٩

ا املتعلقة ا تقدمي اململكة العربية السعودية للبيانات املتأخرة وفقاً اللتزامإذ تالحظ مع التقدير  
  ،١٨/٣٤ملقرر بإبالغ البيانات مبوجب الربوتوكول وا

 طلب اململكة العربية السعودية بتغيري بياناا املتعلقة باالستهالك احلايل لكل سنة وإذ تالحظ  
بروميد ( للمادة اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفق هاء ١٩٩٨ ١٩٩٥من سنوات خط األساس للفترة 

  ،)امليثيل
عودية على التدابري الرقابية على أن ترجئ النظر يف حالة امتثال اململكة العربية الس  )أ(  

 حىت االجتماع التاسع والثالثني، نظراً لضيق الوقت املتوفر للمملكة العربية ٢٠٠٥الربوتوكول يف عام 
، واالستجابة ٢٠٠٥السعودية للقيام باستعراض تقارير البيانات املعدة من األمانة من تقدمي بيانات عام 

 الظاهري عن متطلباا للحد من استهالك املادة اخلاضعة للرقابة لطلب األمانة مبعلومات عن االحنراف
 يف املائة من مستوى خط األساس يف تلك ٨٠إىل ما ال يتجاوز الـ ) بروميد امليثيل(يف املرفق هاء 

  السنة؛
ويف يف أقرب وقت ممكن، اململكة العربية السعودية أن تقدم إىل األمانة  تطلب منأن   )ب(
لكي يتسىن للجنة  ١٥/١٩املعلومات اليت يتطلبها املقرر ، ٢٠٠٧أغسطس /آب ١تجاوز يموعد ال 
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اجتماعها التاسع  يف استعراض طلب الطرف ملراجعة بيانات خط األساس الستهالك بروميد امليثيل؛
  والثالثني؛

يفاد ممثل عنها إىل االجتماع إ إىل ،اململكة العربية السعودية، عند الضرورةأن تدعو   )ج(
  .ع والثالثني للجنة ملناقشة املسألة أعالهالتاس

  ٣٨/٣٥التوصية 

  )١(اصربي  -ياء ياء
  .١٨/٣٣أدرجت صربيا لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -٣٢٠

  بيانات خط األساس املتأخرة بشأن املرفقني باء وهاء: االمتثال قيد االستعراضمسألة   - ١
 لالجتماع الثامن عشر لألطراف، أن ١٨/٣٣قرر لب من صربيا، كما هو مسجل يف املطُ  -٣٢١

املرفق باء املدرجة يف املتأخرة بشأن املواد اخلاضعة للرقابة اخلاصة ا تبلغ بيانات خط األساس 
عن العامني ) رابع كلوريد الكربون وكلوروفورم امليثيلومركبات كربون كلورية فلورية أخرى (

-١٩٩٥ عواماألعن ) بروميد امليثيل(املرفق هاء درجة يف امل واملادة اخلاضعة للرقابة ١٩٩٩ و١٩٩٨
١٩٩٨.  
أبريل / نيسان٢٦قدمت صربيا بعض بياناا املتأخرة خلط األساس يف رسالة مؤرخة يف   -٣٢٢
وقد أبلغ الطرف عن بياناته املتأخرة بشأن استهالك بروميد امليثيل . ٢٠٠٧مايو / أيار٧ و٢٠٠٧

ه املتأخرة بشأن رابع كلوريد الكربون وكلوروفورم امليثيل للعامني ، وبيانات١٩٩٨ – ١٩٩٥لألعوام 
بيد أن صربيا مل تقدم بياناا املتأخرة للمواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف اموعة . ١٩٩٩ – ١٩٩٨

  .١٩٩٩ و١٩٩٨للسنتني ) مركبات الكربون الكلورية فلورية األخرى(األوىل يف املرفق باء 
 البيانات اليت قدمتها صربيا، مت حساب خط أساس استهالك بروميد امليثيل واستناداً إىل  -٣٢٣

استهالك لربوميد عن  طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون، وأبلغت صربيا ٨,٣بلغ حيث للطرف 
إىل أن الطرف كان ممتثالً مبا يشري  قدره صفر طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون، ٢٠٠٦امليثيل لعام 

  . الرقابية بشأن بروميد امليثيل يف ذلك العامللتدابري
خط أساس قدره صفر عن أسفرت بيانات استهالك كلوروفورم امليثيل اليت أبلغ عنها الطرف   -٣٢٤

 وأبلغت صربيا عن استهالك لكلوروفورم امليثيل لعام .من األطنان حمسوبة بداالت استنفاد األوزون
ت استنفاد األوزون مما يشري إىل أن الطرف كان ممتثالً  قدره صفر من األطنان حمسوبة بداال٢٠٠٦

                                                        
مم املتحدة بصفته الوديع ملعاهدات ، كتب رئيس صربيا إىل األمني العام لأل٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠يف   )١(

واجلبل األسود سارية يا برمتها صربأتستمر مجيع اإلجراءات ذات الصلة باملعاهدات اليت "سوف فيها إنه األوزون يقول 
 سوف تستمر يف ممارسة "وأن مجهورية صربيا"، ٢٠٠٦ يونيه/ حزيران٣املفعول بالنسبة جلمهورية صربيا اعتبارا من 

 لألمم وقد قبل األمني العام. " واجلبل األسودياوالتزاماا النابعة من املعاهدات الدولية اليت أبرمتها صربمجيع حقوقها 
 ، بناء على رسالة صربيا، هذا التعهد ومن مث استبعد اجلبل األسود من قائمة األطراف يف معاهدات األوزون تاركاًاملتحدة

 .اسم صربيا فقط
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بيانات استهالك رابع أسفرت وقد . للتدابري الرقابية للربوتوكول بشأن كلوروفورم امليثيل يف تلك السنة
 طن ١٨,٨ اليت أبلغ عنها الطرف عن خط أساس قدره ١٩٩٩ و١٩٩٨للسنتني كلوريد الكربون 

وقد طلب الربوتوكول من صربيا أن حتد من استهالكها لرابع . حمسوبة بداالت استنفاد األوزون
وأبلغ . ٢٠٠٦ طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ٢,٨كلوريد الكربون إىل ما ال يتجاوز 

 طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون، مما ميثل احنرافاً ٥,١الطرف عن استهالك يف تلك السنة قدره 
ويف . ٢٠٠٦لرقابية للربوتوكول بشأن استهالك رابع كلوريد الكربون يف عام لتدابري اعن اظاهرياً 

  .، طُلب من صربيا أن تقدم توضيحاً هلذا االحنراف٢٠٠٧مايو / أيار١٥رسالة مؤرخة يف 
 ١٩٩٨وباإلضافة إىل اإلبالغ عن استهالك رابع كلوريد الكربون لسنيت خط األساس   -٣٢٥
 ٢٠٠٠ستهالك رابع كلوريد الكربون لسنة خط األساس اليانات ، أبلغت صربيا أيضاً عن ب١٩٩٩و

مايو / أيار٧ويف رسالة مؤرخة يف . سبق وأن قدمها الطرف لتلك السنةاليت كانت ختتلف عن البيانات 
 طن حمسوبة ٣,٤ قدره ٢٠٠٠، أبلغت صربيا عن استهالك لرابع كلوريد الكربون لعام ٢٠٠٧

 طن حمسوبة بداالت ٣٣ أن أبلغ الطرف عن استهالك قدره وقد سبق. بداالت استنفاد األوزون
توضيحاً ، طلبت ٢٠٠٧مايو / أيار١٥ويف الرد الذي قدمته األمانة يف . استنفاد األوزون لتلك السنة

 ة مشري٢٠٠٠ يف بيانات خط األساس اخلاصة به لعام اًتغيريطلب من صربيا بشأن ما إذا كان الطرف 
 الذي يفصل املنهجية اليت وافق عليها ١٥/١٩وفقاً للمقرر  أن يقدم يتعنيطلب  مثل هذا الإىل أن

  .االجتماع اخلامس عشر لألطراف الستعراض طلبات تنقيح بيانات خط األساس
 طن ٣٣ من ٢٠٠٠قد يؤدي تنقيح بيانات استهالك صربيا لرابع كلوريد الكربون لسنة   -٣٢٦

سوبة بداالت استنفاد األوزون إىل خفض احلد حمأطنان  ٣,٤حمسوبة بداالت استنفاد األوزون إىل 
 طن حمسوبة ١,٣ إىل ٢٠٠٦اخلاضعة للرقابة يف عام املادة األقصى لالستهالك املسموح به من تلك 

عن التدابري الرقابية يبدو كما لو كان منحرفاً وبناء على ذلك سيظل الطرف . بداالت استنفاد األوزون
اجتماع األطراف على وافق  إذا ٢٠٠٦ريد الكربون يف عام للربوتوكول بشأن استهالك رابع كلو
  .٢٠٠٠لعام بيا طلب مراجعة بيانات خط أساس صر

  االمتثالة على ساعدامل  - ٢
رعاية تقدم منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية حالياً مساعدة تعزيز مؤسسي لصربيا حتت   -٣٢٧

طرف يف إعداد مشروعات للتخلص التدرجيي من كما تساعد املنظمة ال. تعدد األطرافاملالصندوق 
املنظمة، يف خطة عملها عن الفترة تعتزم و. املواد املستنفدة لألوزون يف قطاعي بروميد امليثيل واملذيبات

تعدد األطراف املللجنة التنفيذية للصندوق خلمسني  املقدمة لالجتماع احلادي وا٢٠٠٩ – ٢٠٠٧
كما . ٢٠٠٧ مقترحات املشروعات للموافقة عليها يف عام ، تقدمي٢٠٠٧مارس /املنعقد يف آذار
أن منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية تعمل مع برنامج األمم املتحدة للبيئة األعمال ذكرت خطة 

  .ة ااصاملتأخرة اخلملساعدة صربيا على تقدمي بيانات خط األساس 
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  املناقشات أثناء االجتماع احلايل  - ٣
 يف كبريةلجنة أثناء مناقشتها بشأن صربيا أن السلطات الصربية تواجه حتديات أشارت ال  -٣٢٨

ورداً على استفسار من . جتميع بيانات دقيقة بعد انقسام صربيا واجلبل األسود إىل دولتني مستقلتني
 تعدد األطراف إنه ينبغي إيالء االعتبار إىل نسبة متويلامل ممثلة أمانة الصندوق تأحد األعضاء قال

وأضافت . اجلبل األسود اليت ينبغي أن ختصص لصربيا بعد انفصال الدولتنيوالربنامج القطري لصربيا 
تلقى متويالً للتعزيز املؤسسي والربنامج القطري من أجل دعم إعداد خطة إدارة التخلص صربيا قائلة إن 

  . التنفيذية لبحثهاالنهائية اليت تضمنت رابع كلوريد الكربون واليت تقدم حالياً إىل اللجنة

  التوصية  - ٤
  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   -٣٢٩

يف واردة الاملتأخرة بشأن املواد اخلاضعة للرقابة ا بيانالصربيا تقدمي  إىل لتقديراإذ تشري مع   
 اللتزاماا بشأن وفقاً) بروميد امليثيل(املرفق هاء يف و) كلوروفورم امليثيل(، اموعة الثالثة املرفق باء

 الذي يشري إىل أا يف حالة امتثال للتدابري الرقابية ١٨/٣٣إبالغ البيانات مبوجب الربوتوكول، واملقرر 
  ،٢٠٠٥للربوتوكول يف عام 

اا املتأخرة بشأن املواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة ن إىل بياياصرب ميتقد وإذ تالحظ مع التقدير
وفقاً اللتزاماا بإبالغ البيانات مبوجب الربوتوكول، واملقرر ) رابع كلوريد الكربون(الثانية، املرفق باء 

 اليت ٢٠٠٠، لكنها تالحظ أيضاً أن الطرف قد قدم بيانات استهالك لسنة خط األساس ١٨/٣٣
  اختلفت عن البيانات اليت سبق أن أبلغت عنها لتلك السنة،

 ٢٠٠٦ستهالك لرابع كلوريد الكربون لعام بأن صربيا قد أبلغت عن ا وتالحظ مع القلق
سوبة بداالت استنفاد األوزون، مما ميثل احنرافاً ظاهرياً عن التزامها للحد من أطنان حم ٥,١قدره 

 طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف ٢,٨استهالكها من هذه املادة اخلاضعة للرقابة ما ال يتجاوز 
  ذلك العام، 

لق بأن صربيا مل تقدم بيانات خط األساس املتأخرة اخلاصة ا بشأن مع الق وإذ تالحظ كذلك
مركبات الكربون الكلورية فلورية (املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف اموعة األوىل، املرفق باء 

 وفقاً اللتزامات إبالغ البيانات مبوجب الربوتوكول واملقرر ١٩٩٩ و١٩٩٨للسنتني ) األخرى
١٨/٣٣،  

 تلتمس إجراء تغيري على بيانات تلب من صربيا أن توضح ما إذا كانأن تط  )أ(
رابع كلوريد (لمادة اخلاضعة للرقابة الواردة يف اموعة الثانية، املرفق باء لاالستهالك املبلغ عنها 

 يتم نجيب أطلبات تغيري بيانات خط األساس  تقدمي ، مذكرة بأن٢٠٠٠لسنة خط األساس ) الكربون
   لالجتماع اخلامس عشر لألطراف؛١٥/١٩ر وفقاً للمقر
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تطلب من صربيا أن تقدم إىل األمانة يف أقرب فرصة ممكنة، ويف موعد ال يتجاوز أن   )ب(
 عن التزامها باحلد من استهالكها ٢٠٠٦، توضيحاً الحنرافها الظاهري يف عام ٢٠٠٧أغسطس / آب١

 بداالت استنفاد األوزون يف تلك السنة،  طن حمسوبة٢,٨من رابع كلوريد الكربون إىل ما ال يتجاوز 
األمر، خطة عمل بعالمات قياس مرجعية حمددة زمنياً لضمان عودة الطرف السريعة إىل اقتضى وإذا 

  حالة االمتثال؛
 ١ويف موعد ال يتجاوز عاجلة، تطلب من صربيا أن تقدم إىل األمانة كمسألة أن   )ج(

يتسىن للجنة تقييم امتثال األطراف حبيث ساس ط األا املتأخرة خل، بيانا٢٠٠٧أغسطس /آب
  للربوتوكول يف اجتماعها التاسع والثالثني؛

ثني للجنة إىل إيفاد ممثل إىل االجتماع التاسع والثالصربيا، إذا لزم األمر، تدعو وأن   )د(
  ؛أعالهاملذكورة ملناقشة املسائل 

وريد الكربون يف عام رابع كلتوضيح لالستهالك الفائض لحالة عدم تقدمي يف و  )ه(
اجلزء (االجتماع التاسع عشر لألطراف مشروع املقرر الوارد يف املرفق األول ، أن حتيل لنظر ٢٠٠٦
  .أعاله) ب(هلذا التقرير، الذي يطلب من الطرف العمل وفقاً للفقرة الفرعية ) هاء

  ٣٨/٣٦التوصية 

  سنغافورة  -كاف كاف
  .٣٥/٣٥علق بتنفيذها للتوصية لبحث وضعها فيما يتسنغافورة أدرجت   -٣٣٠

  باالمتثالاملتعلقة ستنفدة لألوزون املواد املختزين : االمتثال قيد االستعراضمسألة   - ١
بدالة استنفاد األوزون من  طن ١٦,٩ قدره ٢٠٠٤أبلغت سنغافورة عن استهالك يف عام   -٣٣١

هو ما يتعارض مع التزام الطرف بتجميد و) بروميد امليثيل(يف املرفق هاء املدرجة املادة اخلاضعة للرقابة 
 أطنان بدالة استنفاد األوزون يف هذه ٥استهالكه من بروميد امليثيل عند مستوى خط أساسه البالغ 

  .السنة
أفادت سنغافورة جلنة التنفيذ يف اجتماعها اخلامس والثالثني بأا تعتقد أن مستوى استهالكها   -٣٣٢
 استخدمها ٢٠٠٤ طن متري يف عام ١,٣٨٨مية واردات قدرها  طن متري فقط، متثل ك١,٣٨٨يبلغ 

. ٢٠٠٤الطرف يف استعماالت غري استخدامات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن يف عام 
 مت ختزينها حلني صدور ٢٠٠٤وأفاد الطرف بأن الكمية املتبقية من بروميد امليثيل املستوردة يف عام 

أو غريمها من يف احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن  استخدامها بشأن ٢٠٠٥مقرر يف عام 
سنغافورة، تتمثل يف أن ممارسات العمل املعتادة يف " ويف رسالة الحقة، أفاد الطرف .االستخدامات

وضمان بل الصناعات أي وقت لتلبية الطلبات العاجلة من ِقحتقيق توازن بني املخزونات املتوفرة يف 
  ."شغالألاستمرار ا
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 اتفاق جلنة التنفيذ على تأجيل تقييم امتثال سنغافورة يف عام ٣٥/٣٥وسجلت التوصية   -٣٣٣
 لتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول بالنسبة لربوميد امليثيل حىت تتمكن من حبث حالة ٢٠٠٤

 واداملالطرف يف ضوء أي مقرر قد يعتمده االجتماع السابع عشر لألطراف فيما يتعلق بقضية ختزين 
  .باالمتثال للربوتوكولاملتعلقة ستنفدة لألوزون امل

وأشار هذا . سألة بشأن هذه امل١٨/١٧وقد اعتمد االجتماع الثامن عشر لألطراف املقرر   -٣٣٤
املقرر إىل أن األمانة أبلغت أن األطراف اليت جتاوزت مستوى اإلنتاج أو االستهالك املسموح به ملادة 

ة ما قد أوضحت يف بعض احلاالت أن الزيادة يف إنتاجها أو استهالكها معينة مستنفدة لألوزون يف سن
وطلب املقرر من األمانة احلفاظ على سجل موحد للحاالت اليت . واحد من أربعة سيناريوهاتيقابلها 
وأن تدرج هذا السجل . السيناريوهاتواحد من ثالثة من فيها األطراف أن مواقفها تعود إىل توضح 

فقط، وكذلك يف تقرير األمانة بشأن البيانات املقدمة من لعلم التنفيذ، ألغراض ايف وثائق جلنة 
 على أن ١٨/١٧وقد وافق اجتماع األطراف مبوجب املقرر .  من الربوتوكول٧األطراف طبقاً للمادة 

 ثانية يف ضوء املعلومات الواردة يفمرة هذه القضية بتناول يقوم االجتماع احلادي والعشرين لألطراف 
  .السجل املوحد دف النظر يف ما إذا كانت هناك مثة حاجة الختاذ مزيد من اإلجراءات

 طن بدالة استنفاد األوزون من بروميد امليثيل يف عام ٢,٤أبلغت سنغافورة عن استهالك قدره   -٣٣٥
امتثال اللتزاماته اليت يفرضها الربوتوكول خبفض يف حالة ، وهو ما يشري إىل أن الطرف ٢٠٠٥

 أطنان ٤ يف املائة من خط أساسه، أي ٨٠ لىيزيد عحبيث ال ستهالكه من هذه املادة يف تلك السنة ا
  .٢٠٠٦ومل يقدم الطرف بياناته اخلاصة باملواد املستنفدة لألوزون عن عام . بدالة استنفاد األوزون

ستهالك بروميد وفيما يتعلق بامتثال الطرف لتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول على ا  -٣٣٦
، يبدو أن موقف سنغافورة ال يتفق مع أي من السيناريوهات األربعة املدرجة يف ٢٠٠٤امليثيل يف عام 

 يتحدد كل واحد منها بالغرض الذي ستوجه إليه املواد املستنفدة لألوزون يت، وال١٨/١٧املقرر 
 يذكر فيها الطرف أن الزيادة يف هذه السيناريوهات احلاالت اليتقد غطت و. املخزنة يف السنة التالية

استهالكه أو إنتاجه يف سنة ما متثل إنتاجاً يف هذه السنة مت ختزينه للتدمري احمللي أو لتصديره للتدمري يف 
إنتاج يف سنة ما مت ختزينه لالستخدام كمادة وسيطة حملياً أو تصديره هلذا الغرض يف أو سنة الحقة؛ 
مت ختزينه لتصديره لكي يفي باحلاجات احمللية األساسية لألطراف إنتاج يف سنة ما أو سنة الحقة؛ 

؛ أو واردات يف سنة ما مت ختزينها لالستخدام كمادة وسيطة حملياً يف سنة ٥ املادة وجبالعاملة مب
عن بياناا عن عام عندما أبلغت  ،وعلى النقيض من ذلك، أبلغت سنغافورة اللجنة بأا. الحقة
احلجر أغراض ت ما إذا كانت الزيادة يف واردات بروميد امليثيل ستوجه حنو  مل تكن قد حدد٢٠٠٤

  .أم يف استخدامات أخرى غري معفاةاملعفاة الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن 
 على أن السيناريوهات اجلديدة اليت ال يغطيها املقرر ١٨/١٧ من املقرر ٤وتنص الفقرة   -٣٣٧

وقد مت حساب مستوى . يف إطارهستقرة ء عدم االمتثال واملمارسات املستتناوهلا جلنة التنفيذ وفقاً إلجرا
من بروميد امليثيل اخلاضع للرقابة من جانب األمانة على أساس  ٢٠٠٤يف عام استهالك سنغافورة 
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 حاء املستويات ٢وحتدد املادة .  حاء من بروتوكول مونتريال٢ واملادة ١املعادلة الواردة يف املادة 
وطبقاً . يتجاوزها يف فترة حمددةحيظر على طرف ما أن استهالك بروميد امليثيل اليت احملسوبة من 

 من املادة ٦وتنص الفقرة . يناير/ شهراً وتبدأ يف األول من كانون الثاين١٢للمادة، تبلغ كل فترة حمددة 
 اليت جيب أال تتضمن الكميات" حاء على أن املستويات احملسوبة من استهالك بروميد امليثيل ٢

 من ٦وتعرف الفقرة ". يستخدمها الطرف يف استخدامات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن
 الصادرات من املواد اخلاضعة اً الواردات ناقصاًاإلنتاج زائد" من الربوتوكول االستهالك بأنه ١املادة 
  ".للرقابة
سنة ما يف حساب الطرف بروميد امليثيل املستورد يف جيب تضمني هذه األحكام ومبوجب   -٣٣٨

ملستوى استهالكه من املواد اخلاضعة للرقابة يف تلك السنة، بينما ال ينبغي إدراج الكمية املبلغ عن 
وعالوة على . استخدامها يف استخدامات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن يف تلك السنة

 امليثيل عن هذه السنة املستوى ذلك، ينبغي أال يتجاوز مستوى استهالك الطرف احملسوب من بروميد
قامت األمانة وعلى ذلك، .  خط أساس الطرف٢٠٠٤ حاء، والذي يساوي يف عام ٢احملدد يف املادة 

 ٢٨,٢( طن بدالة استنفاد األوزون ١٦,٩ قدره ٢٠٠٤ساب مستوى استهالك لسنغافورة يف عام حب
موح به لتلك السنة، على أساس أن ، وهو ما يتجاوز احلد األقصى ملستوى االستهالك املس)طن متري

 انطنأ ٣٥,٧ الواردات املبلغ عنها وقدرها اًاقصأطنان مترية ن ١٠٩,٦الطرف أبلغ عن واردات قدرها 
 انطنأ ٤٥,٧ي اليت تساواستخدامات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن اً أيضاً  وناقصةمتري
  .ةمتري

  االمتثالعلى  ةساعدامل  - ٢
 من الربوتوكول ولكن مت بعد ذلك ٥كطرف ال يعمل مبوجب املادة والً ورة أصنفت سنغاف  -٣٣٩

 لالجتماع السادس لألطراف، مل تطلب سنغافورة مساعدة من ٦/٥وطبقاً للمقرر . إعادة تصنيفها
  .تعدد األطرافاملالصندوق 

  التوصية  - ٣
  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   -٣٤٠

 بدالة استنفاد اً طن١٦,٩ وقدره ٢٠٠٤ورة أبلغت عن استهالك عام إىل أن سنغافإذ تشري   
وهو ما يتعارض مع التزامها الذي ) بروميد امليثيل(األوزون من املادة اخلاضعة للرقابة باملرفق هاء 

   أطنان بدالة استنفاد األوزون،٥يفرضه الربوتوكول بتجميد استهالكها عند خط أساسها البالغ 
 إىل التفسري املقدم من سنغافورة بأن استهالكها الزائد من بروميد امليثيل قديرإذ تشري مع التو  
 بشأن ما ٢٠٠٥ ميثل كمية من بروميد امليثيل مت ختزينها إىل حني صدور مقرر يف عام ٢٠٠٤يف عام 

  تستخدم للحجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن أم الستخدامات أخرى،سوف إذا كانت 
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الجتماع الثامن عشر لألطراف والذي يقدم الصادر عن ا ١٨/١٧املقرر  إىل إذ تشري كذلك  
باالمتثال لربوتوكول مونتريال، مبا يف ذلك الفقرة املتعلقة توجيهاً بشأن مسألة املواد املستنفدة لألوزون 

ر وفقاً نة التنفيذ السيناريوهات اجلديدة اليت ال يغطيها املقرتتناول جلأن تنص على  من هذا املقرر اليت ٤
   يف إطاره،ستقرةإلجراء عدم االمتثال واملمارسات امل

 ١٨/١٧املقرر اليت يتناوهلا تتفق مع السيناريوهات مل لص إىل أن حالة سنغافورة خت  )أ(  
إىل أيضاً  من هذا املقرر، ٤ وطبقاً للفقرة ،يف ضوء التفسري املقدم من الطرف بشأن احنرافها ختلص، وأ

ة عدم امتثال لتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول على استهالك بروميد امليثيل أن سنغافورة يف حال
  ؛٢٠٠٤يف عام 

أبلغت عن استهالك من بروميد امليثيل قدره قد  أن سنغافورة تالحظ مع التقدير  )ب(  
 وهو ما يضعها يف وضع متقدم عن التزاماا طبقاً ٢٠٠٥ طن بدالة استنفاد األوزون يف عام ٢,٤

  . يف تلك السنةللربوتوكول بالتخلص التدرجيي من بروميد امليثيل
  ٣٨/٣٧التوصية 

  جزر سليمان  -الم الم
  .١٨/٣٤لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر جزر سليمان أدرجت   -٣٤١

   املتأخرة٢٠٠٥بيانات عام : االمتثال قيد االستعراضمسألة   - ١
الجتماع الثامن الصادر عن ا ١٨/٣٤ يف املقرر لب من جزر سليمان، كما هو مسجلطُ  -٣٤٢

على وجه  ٢٠٠٥بياناا اخلاصة باملواد املستنفدة لألوزون عن عام بعشر لألطراف أن تبلغ األمانة 
  .السرعة
، بياناا املتأخرة عن عام ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٦قدمت جزر سليمان يف رسالة مؤرخة   -٣٤٣
إىل أن الطرف يف حالة امتثال لتدابري الرقابة اليت  تشري يتون، وال بشأن املواد املستنفدة لألوز٢٠٠٥

  .٢٠٠٥يفرضها الربوتوكول يف عام 

  التوصية  - ٢
التقدير إىل تقدمي جزر سليمان جلميع مع أن تشري بناء على ذلك، على اللجنة  فقتتوا  -٣٤٤

أشار ، الذي ١٨/٣٤لربوتوكول واملقرر البيانات املتأخرة، طبقاً اللتزاماا بإبالغ البيانات اليت يفرضها ا
  .٢٠٠٥إىل أن الطرف يف حالة امتثال لتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول يف عام 

  ٣٨/٣٨التوصية 
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  الصومال  -ميم ميم
  .٣٧/٣٢، والتوصية ١٨/٣٤ فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر امت أدراج الصومال لبحث وضعه  -٣٤٥

  ستعراضاالمتثال قيد االمسألة   - ١

   املتأخرة٢٠٠٥بيانات عام  :من جدول األعمال‘ ٦‘) أ (٥البند   )أ(
الجتماع الثامن الصادر عن ا ١٨/٢٤لب من الصومال أن تقدم، كما هو مسجل يف املقرر طُ  -٣٤٦

 اخلاصة باملواد املستنفدة لألوزون، على حنو ٢٠٠٥عشر لألطراف، أن تبلغ األمانة عن بياناا لعام 
  .عاجل
 مما أعادها إىل حالة االمتثال ٢٠٠٥وقدمت الصومال الحقاً بياناا املتأخرة عن عام   -٣٤٧

 ٢٠٠٦كما أفاد التقدمي بأن بيانات الصومال لعام . بالتزامات إبالغ البيانات اليت يفرضها الربوتوكول
  .٢٠٠٧ نيهيو/ حزيران٦ستقدم إىل األمانة حبلول 

  أن اهلالوناتطلب خطة عمل بش :‘٩‘) د (٥البند   )ب(
 على أن تقدم لألمانة حتديثاً خلطتها ٣٧/٣٢مت حث الصومال، كما هو مسجل يف التوصية   -٣٤٨

لمجموعة الثانية لبشأن العودة إىل االمتثال لتدابري الرقابة املنصوص عليها يف الربوتوكول بالنسبة، 
ابري التنظيمية لدعم ومواصلة أنشطة مبا يف ذلك التد) اهلالونات(من املواد اخلاضعة للرقابة للمرفق ألف 

  .التخلص التدرجيي املقررة
، بأا تعتزم تقدمي خطة عمل ٢٠٠٧مايو / أيار١٦أبلغت الصومال يف رسالة مؤرخة يف   -٣٤٩

 ٢٠٠٥استهالك للهالونات يف عام عن كما أبلغ الطرف . ٢٠٠٧ نيهيو/ حزيران٦للهالونات حبلول 
نفاد األوزون وهي كمية ال تتوافق مع متطلبات الربوتوكول اليت  طن حمسوبة بداالت است٢٠,١قدره 

أطنان  ٨,٩تنص على قيام الصومال خبفض استهالكها من اهلالونات يف تلك السنة إىل ما ال يزيد على 
  .سوبة بداالت استنفاد األوزونحم

  االمتثالة على ساعدامل  - ٢
لدعم املؤسسي للصومال حتت من أجل ا مساعداتيقدم برنامج األمم املتحدة للبيئة كان   -٣٥٠
 اليت قدمت ٢٠٠٩ – ٢٠٠٧للفترة أعماله وأشار الربنامج يف خطة .  الصندوق املتعدد األطرافرعاية

، إىل أنه عندما ٢٠٠٧مارس /إىل اللجنة التنفيذية للصندوق خالل اجتماعها احلادي واخلمسني يف آذار
 التوعيةلوطنية يف الصومال التوجيه بشأن  سيقدم لوحدة األوزون ا٢٠٠٧تسمح الظروف يف 

 هلمواد املستنفدة لألوزون يف إطار برناجملخيص اوالتدريب والدعم التقين فيما يتعلق بوضع نظام تر
 املتحدة للبيئة يعتزم إيفاد إىل أن برنامج األمماألعمال أيضاً وأشارت خطة . للمساعدة على االمتثال

  .٢٠٠٧  عام إىل الصومال يفبعثة



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/38/5 

88 

  حلايلاملناقشات أثناء االجتماع ا  - ٣
برنامج األمم املتحدة للبيئة عل تنفيذ البعثة اليت خيطط ساد اتفاق عام على أن الوضع األمين جي  -٣٥١

وقال ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة إنه من املتعذر يف الوقت . إليفادها إىل ذلك البلد أمراً صعباً للغاية
على خطة عمل إلعادة الصومال إىل التفاق لبعثة لكنه أعرب عن أمله يف إمكانية ااحلايل حتديد موعد ل

 ،االمتثال للتدابري الرقابية على اهلالونات الواردة يف الربوتوكول مع موظف األوزون اخلاص بالطرف
  .وفقاً لشروط مشروع التوصية املعروضة على اللجنة

 المن األطراف اليت صدقت على تعديل مونتريال إأشار أحد أعضاء اللجنة إىل أن الصومال   -٣٥٢
 وبناء على .تطبيق نظام تراخيص للواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزونمل تتمكن من أا 

ذلك حث برنامج األمم املتحدة للبيئة على تضمني إنشاء نظام كهذا يف برنامج املساعدة الذي جتري 
  .صياغته

  التوصية  - ٤
  :التايل اللجنة على اتفقتء على ذلك، وبنا  -٣٥٣

 ٢٠٠٥بياناته املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون لعام قدم أن الصومال   مع التقدير تالحظإذ
  ،الجتماع الثامن عشر لألطرافالصادر عن ا ١٨/٣٤وفقاً ملا ينص عليه املقرر 
لألوزون اليت قدمها الطرف بيانات املتعلقة باملواد املستنفدة ال مع ذلك أن وإذ تالحظ بقلق

 أشارت إىل أن الصومال ما زال يف حالة عدم امتثال اللتزاماته اليت يفرضها ٢٠٠٦ و٢٠٠٥للعامني 
الربوتوكول بشأن احلد من استهالكه للمواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف اموعة الثانية، املرفق ألف 

  ،فاد األوزون يف هاتني السنتنياالت استن طن حمسوبة بد٨,٩إىل ما ال يزيد عن ) اهلالونات(
 أن الصومال مل تقدم حتديثاً خلطتها للعودة إىل االمتثال لتدابري بقلق أيضاً وإذ تالحظ

 مبا يف ذلك التدابري التنظيمية الالزمة لدعم ومواصلة أنشطة ،ة على اهلالوناتيالرقابالربوتوكول 
  لثالثني للجنة التنفيذ، الصادرة عن االجتماع السابع وا٣٧/٣٢التخلص التدرجيي املقررة وفقاً للتوصية 

اماا مبقتضى بروتوكول ، التحديات اليت تواجه الصومال يف تنفيذ التز مع ذلكوإذ تالحظ
  ،مونتريال

الصومال على أن يقدم لألمانة يف أسرع وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك يف موعد حتث 
خلطتها للعودة إىل االمتثال لتدابري الرقابة على اهلالونات  حتديثاً ٢٠٠٧أغسطس / أب١ال يتجاوز 

 مبا يف ذلك التدابري التنظيمية الالزمة لدعم ومواصلة أنشطة التخلص التدرجيي ،مبقتضى الربوتوكول
  .خالل اجتماعها التاسع والثالثنيأن تنظر فيه املقررة وذلك يف وقت مناسب يتيح للجنة 

 ٣٨/٣٩التوصية 
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  وب أفريقياجن  -نون نون
  .٣٧/٣٣توصية لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذ الجنوب أفريقيا أدرجت   -٣٥٤

  يف استهالك برومو كلورو امليثانظاهري االحنراف ال: االمتثال قيد االستعراضمسألة   - ١
بدالة استنفاد األوزون،  طناً ٣٦,٠ قدره ٢٠٠٥أبلغت جنوب أفريقيا عن استهالك يف عام   -٣٥٥

وهو األمر الذي ) برومو كلورو امليثان(اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفق جيم، اموعة الثالثة من املادة 
فيما عدا احلد يتعارض مع التزام الطرف باحملافظة على التخلص التدرجيي الكامل من تلك املادة 

أي ترخيص ومل متنح جنوب أفريقيا . االستهالك لالستخدامات األساسية املعتمدةه بباملسموح 
  .٢٠٠٥ربومو كلورو امليثان لعام لباالستخدامات األساسية 

 موافقة جلنة التنفيذ خالل اجتماعها السابع والثالثني على أن ٣٧/٣٣وقد سجلت التوصية   -٣٥٦
ضيق الوقت الذي كان نظراً ل ٢٠٠٥ترجئ حىت االجتماع احلايل، نظر حالة امتثال جنوب أفريقيا يف 

  .ظاهري يف استهالك برومو كلورو امليثانللرد على الطلب اخلاص بتفسري احنرافه المتاحاً هلذا الطرف 
 بأن ٢٠٠٧فرباير / شباط١٣مؤرخة أبلغت جنوب أفريقيا أمانة األوزون يف رسالة   -٣٥٧

وقد رأت التحقيقات اليت .  ميثل خطأً يف إدخال البيانات٢٠٠٥استهالكها من برومو كلورو امليثان يف 
ة األوزون الوطنية يف جنوب أفريقيا بالتعاون مع التجارة والصناعة واجلمارك والضرائب إن أجرا وحد

إدارة التجارة والصناعة قد أدخلت بطريق اخلطأ الواردات من برومو كلورو اإليثان، وهي مادة غري 
 مادة برومو ومل تستورد. خاضعة للرقابة مبقتضى الربوتوكول على أا واردات من برومو كلورو امليثان

  .٢٠٠٥كلورو امليثان يف جنوب أفريقيا عام 

  التوصية  - ٢
أن جنوب أفريقيا قدمت بيانات إىل أن تشري مع التقدير بناء على ذلك، على اللجنة  فقتتوا  -٣٥٨

 واردات ا لتصحيح اخلطأ يف تصنيف الواردات من برومو كلورو اإليثان على أ٢٠٠٥معدلة عن عام 
مما يؤكد أن الطرف ) برومو كلورو امليثان(ة للرقابة يف املرفق جيم، اموعة الثالثة من املادة اخلاضع

  .لتدابري الرقابة مبقتضى الربوتوكول يف ذلك العاميف حالة امتثال كان 
  ٣٨/٤٠التوصية 

  سويسرا  -سني سني
اث مت إدراج سويسرا لبحث وضعها فيما يتعلق باستعراض املعلومات عن طلباا إلحد  -٣٥٩

  .تغيريات يف بيانات خط األساس
  تقرير اإلطار احملاسيب إعفاء بروميد امليثيل: االمتثال قيد االستعراضمسألة   - ١

 الصادر عن االجتماع االستثنائي األول لألطراف ١/٤طلب مقرر االجتماع االستثنائي األول   -٣٦٠
 معلومات عن ٢٠٠٥م بعد اية عام من كل طرف منح إعفاء لالستخدام احلرج لربوميد امليثيل أن يقد

لإلعفاء باستخدام إطار حماسيب يوصي به فريق التكنولوجيا والتقييم جديد إعفائه مشفوعة بأية تعيني 
  . على اإلطار احملاسيب الذي أوصى به الفريق١٦/٦وقد وافق املقرر . االقتصادي لربوتوكول مونتريال
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 السادس عشر لألطراف سويسرا إعفاًء لالستخدام  الصادر عن االجتماع١٦/٢منح املقرر   -٣٦١
  .٢٠٠٦ أطنان مترية لعام ٧احلرج لربوميد امليثيل ملا قدره 

ويف ضوء استعراض مقرر االجتماع االستثنائي . ٢٠٠٦مل تقدم سويسرا إطارها احملاسيب لعام   -٣٦٢
عتمدت اللجنة التوصية  الذي أجرته جلنة التنفيذ يف اجتماعها األخري، ا١٦/٦ واملقرر ١/٤األول 
 اليت نصت على أنه ما مل وإىل أن يقدم الطرف تعييناً جديداً إلعفاء استخدام حرج، فإنه مل ٣٧/٣٤

يطلب من هذا الطرف أن يقدم إىل أمانة األوزون إطاره احملاسيب إلعفاءات االستخدامات احلرجة 
يل مل تكن سويسرا قد قدمت تعييناً جديداً وحبلول انعقاد االجتماع احلا. لربوميد امليثيل اليت منحت له

  .إلعفاء االستخدام احلرج

  التوصية  - ٢
  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   -٣٦٣

، يتعني على كل طرف مل مينح ١/٤ إىل أنه وفقاً ملقرر االجتماع االستثنائي األول إذ تشري  
 أن يقدم معلومات عن إعفائه مشفوعاً ٢٠٠٥م إعفاء االستخدام احلرج لربوميد امليثيل بعد اية عا

بأي تعيني جديد لإلعفاء مستخدماً اإلطار احملاسيب الذي اعتمده االجتماع السادس عشر لألطراف يف 
  ،١٦/٦مقرره 

 إىل أن سويسرا مل تقدم إطارها احملاسيب إلعفاء االستخدام احلرج لربوميد امليثيل الذي إذ تشري  
   لكن الطرف مل يقدم حىت تارخيه أية تعيينات جديدة لإلعفاء،،٢٠٠٦منح للطرف لعام 

 على أال يطلب من الطرف موافاة أمانة األوزون بإطاره احملاسيب إلعفاء االستخدام أن توافق  
 ما مل تقدم سويسرا تعيينها اجلديد لإلعفاء وإىل ،٢٠٠٦احلرج لربوميد امليثيل الذي منح للطرف لعام 

  .أن يتم ذلك
  ٣٨/٤١ التوصية

  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  -عني عني
لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصية مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة مت إدراج   -٣٦٤
٣٦/٤٤.  

  )١٧/١٣املقرر (االستهالك الزائد من رابع كلوريد الكربون : االمتثال قيد االستعراضمسألة   - ١
 طن بدالة استنفاد ٠١١٩,٠ة مقدونيا اليوغوسالفية السابقة عن استهالك أبلغت مجهوري  –٣٦٥

 ،٢٠٠٥عام يف ) رابع كلوريد الكربون(األوزون من املادة اخلاضعة للرقابة يف املرفق باء اموعة الثانية 
 يف املائة ١٥وهو ما يتعارض مع متطلبات الربوتوكول بأن ختفض استهالكها إىل مستوى ال يتجاوز 

 خط األساس الستهالك رابع كلوريد الكربون لدى الطرف يف ذلك العام وهو ما يساوي من
  . طن بدالة استنفاد األوزون٠,٠٠٩٨
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الجتماع السابع عشر لألطراف بشأن استخدام رابع الصادر عن ا ١٧/١٣ووفقاً للمقرر   -٣٦٦
، وافق ٥ مبقتضى املادة والتحليلية يف األطراف العاملةتربية كلوريد الكربون لالستخدامات املخ

 النظر يف حالة امتثال مجهورية ٢٠٠٧رجئ حىت عام تاالجتماع السابع والثالثني للجنة التنفيذ على أن 
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة فيما يتعلق بتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول بشأن رابع كلوريد 

االجتماع التاسع عشر لألطراف ملعاجلة يف إلرجاء ض هذا ااستعرعلى أن يتم ااملقرر نص الكربون و
  .٢٠٠٩ – ٢٠٠٧الفترة 
بياناا قد قدمت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وعند انعقاد هذا االجتماع، مل تكن   -٣٦٧

 مما حال دون استعراض امتثال الطرف لتدابري الرقابة ،٢٠٠٦بشأن املواد املستنفدة لألوزون عن عام 
  .فرضها الربوتوكول على استهالك رابع كلوريد الكربون يف ذلك العاماليت ي
كل ، أوضحت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة أن ١٧/١٣وإعماالً للمقرر   -٣٦٨

 قد استورد لالستخدام كمادة خمتربية وخاصة ٢٠٠٥استهالكها من رابع كلوريد الكربون يف عام 
وقد أدرجت هذه . يقة جروسفيلد، ورصد خملفات املبيداتللتمكني من رصد الشحوم وفقاً لطر

التطبيقات يف قائمة الفئات واألمثلة اليت ال تنتهي لالستخدامات املختربية اليت اعتمدها االجتماع السابع 
  .لألطراف
تدابري الرقابة اليت يفرضها لسالفية السابقة ووفيما يتعلق حبالة امتثال مجهورية مقدونيا اليوغ  -٣٦٩
 وافق االجتماع الثامن عشر لألطراف ،٢٠٠٥يف  ربوتوكول على استهالك رابع كلوريد الكربونال

على أن تبلغ األمانة وتستعرض البيانات املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون اليت تبلغها األطراف حىت 
رية وعلى هذا األساس، يكون احلد األقصى املسموح به الستهالك مجهو. كسر عشري واحد فقط

 هو صفر طن ٢٠٠٩ – ٢٠٠٥مقدونيا اليوغوسالفية السابقة من رابع كلوريد الكربون للسنوات 
 يبلغ ، بعد تقريبه إىل كسر عشري واحد،٢٠٠٥وكان استهالك الطرف يف . بدالة استنفاد األوزون

ابة اليت يفرضها  مما يشري إىل أن الطرف كان ميتثل لتدابري الرق،صفراً من األطنان بدالة استنفاد األوزون
  .الربوتوكول على رابع كلوريد الكربون

  التوصية  - ٢
أنه يف ضوء التوجيه الصادر عن اجتماع إىل أن تشري مع التقدير على اللجنة  فقتتاوعليه   -٣٧٠

قدمها األطراف تاألطراف الثامن عشر بأن تبلغ األمانة وتستعرض بيانات املواد املستنفدة لألوزون اليت 
شري واحد فقط، أبلغت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة عن استهالك مبقدار عند كسر ع

 مما ،٢٠٠٥ يف )رابع كلوريد الكربون(املادة اخلاضعة للرقابة يف اموعة الثانية، املرفق باء الصفر من 
 من تلك املادة متتثل اللتزاماا مبقتضى بروتوكول مونتريال خبفض استهالكها أيضاً يشري إىل أا كانت

  . يف املائة من خط األساس اخلاص ا يف ذلك العام١٥إىل ما ال يتجاوز 

  ٣٨/٤٢التوصية 
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  تركيا  -فاء فاء
  .٣٧/٣٦للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصية تركيا أدرجت   -٣٧١

  امليثانيف استهالك برومو كلورو ظاهرية االحنرافات ال: االمتثال قيد االستعراضمسألة   - ١
 موافقة اللجنة على إرجاء تقييم امتثال تركيا يف ٣٥/٤٥ والتوصية ٣٧/٣٦سجلت التوصية   -٣٧٢

 لتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول على استهالك املادة اخلاضعة للرقابة ٢٠٠٤ و٢٠٠٥السنتني 
تمكن من استعراض حالة الطرف إىل أن ت) برومو كلورو امليثان(املرفق جيم بالثة اموعة الثيف درجة امل

يف ضوء التوجيه املقدم من اجتماع األطراف عقب نظر أحدث تقييم أجراه فريق التكنولوجيا والتقييم 
  .االقتصادي بشأن استخدام الطرف لربومو كلورو امليثان يف إنتاج مادة السولتاميسيللني

 طن بدالة استنفاد ١٦,٤الغ وأبلغت تركيا عن استهالكها من برومو كلورو امليثان الب  -٣٧٣
 وهو ما يزيد عن متطلبات ،٢٠٠٥ طن بدالة استنفاد األوزون يف ١٨,٥ و٢٠٠٤األوزون يف 

الربوتوكول بأن حتافظ على التخلص الكامل من االستهالك من هذه املادة املستنفدة لألوزون يف 
ان قد استخدم يف السنتني كعامل وأوضح الطرف للجنة التنفيذ بأن برومو كلورو امليث.  كليتهماالسنتني

  .تصنيع إلنتاج مادة السولتاميسيللني
أبلغ فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي اجتماع األطراف الثامن عشر يف تشرين   -٣٧٤
 بأن جلنة اخليارات التقنية املعنية باملواد الكيميائية التابعة له قد خلصت إىل أن ٢٠٠٦أكتوبر /األول

ورو امليثان الذي استخدمته تركيا يف إنتاج السولتاميسللني قد استخدم كعامل تصنيع معظم برومو كل
 وقد أوصت جلنة اخليارات التقنية املعنية باملواد .وأن جزءاً صغرياً منه قد استخدم كمادة وسيطة

م استخداأنه الكيميائية بأن يصنف استخدام برومو كلورو امليثان يف التصنيع الذي وصفته تركيا ب
  .كعامل تصنيع

ومل يعتمد اجتماع األطراف الثامن عشر أي مقرر بشأن هذه القضية إال أنه وافق على أن   -٣٧٥
يستعرض الفريق قضية عوامل التصنيع، ويبلغ األطراف بالنتيجة وفقاً للتفويض املمنوح له مبقتضى 

نيع، وهي املقررات نص أحدث مقررات األطراف بشأن قضية عوامل التصتو. مقررات سابقة لألطراف
، )١٧/٨ واملقرر ١٧/٧ واملقرر ١٧/٦املقرر  (٢٠٠٦اليت اختذها اجتماع األطراف السابع عشر يف 

طراف وتقدمي إبالغ األ."طلب من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديأن يضمن مجلة أمور، على 
ن إعفاءات استخدام  وكل عامني بعد ذلك، بشأ٢٠٠٨ العشرين يف توصيات هلا خالل اجتماعها

عوامل التصنيع وبشأن االنبعاثات اليت ال تذكر املرتبطة بأي من هذه االستخدامات وبشأن استخدامات 
 من املقرر ٧الفقرة " (١٠/١٤عوامل التصنيع اليت ميكن إضافتها أو حذفها من اجلدول ألف من املقرر 

. ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٤خة مؤروقدمت األمانة هذه املعلومات لتركيا يف رسالة ). ١٧/٦
حالة يف تركيا إىل تقدمي أية معلومات إضافية قد تساعد اللجنة يف نظرها  أيضاً وقد دعت الرسالة

  .الطرف
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 الصادر عن اجتماع األطراف العاشر ترتيبات الستبعاد كميات ١٠/١٤وقد تضمن املقرر   -٣٧٦
خدام كعوامل تصنيع من حسابات إنتاج واستهالك برومو كلورو امليثان اليت تنتج أو تستورد لالست

تركيا غري أن استبعاد هذه الكميات يقتضي إضافة استخدام برومو كلورو امليثان يف إنتاج 
السولتاميسيللني إىل قائمة عوامل التصنيع املعترف ا، ويتعني على الطرف أال يتجاوز مستويات 

  .مع اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطرافانبعاثات برومو كلورو امليثان املتفق عليها 
وتشري الفقرة  .قائمة استخدام عوامل التصنيع مقرراً من اجتماع األطرافتتطلب اإلضافة لو  -٣٧٧
تنظر األطراف يف املشار إليه أعاله إىل أن ال لالجتماع السابع عشر لألطراف  ١٧/٦ من املقرر ٧

  .٢٠٠٨عهم العشرين يف إدخال إضافات على القائمة حىت اجتما
 الصادر عن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن كالً ٢٠٠٦وذكر التقرير املرحلي لعام   -٣٧٨

 سولفات غري املستنفدة دمن اهلند والصني ينتجان السولتاميسيللني باستخدام مادة الكلورو ميثيل كلور
  .لألوزون
  .واد املستنفدة لألوزونلملخيص اوأبلغت تركيا عن إنشاء نظام تر  -٣٧٩

  االمتثالة على ساعدامل  - ٢
. الصندوق املتعدد األطرافرعاية يقدم البنك الدويل مساعدات التعزيز املؤسسي لتركيا حتت   -٣٨٠

 اليت ٢٠٠٩ – ٢٠٠٧وذكرت أمانة الصندوق املتعدد األطراف يف سياق خطة العمل املوحدة للفترة 
 أن تركيا ليست ٢٠٠٧مارس /ماعها احلادي واخلمسني يف آذارنظرا اللجنة التنفيذية خالل اجت

كما أشارت خطة عمل . مؤهلة للحصول على املساعدات للتخلص التدرجيي من برومو كلورو امليثان
 اليت قدمت لذلك االجتماع أن الطرف ٢٠٠٩ – ٢٠٠٧منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية للفترة 

ول على مساعدات التخلص التدرجيي من برومو كلورو امليثان إال أن ليس مؤهالً يف ذلك الوقت للحص
هلا لعام اعماالوكالة أدرجت، استباقاً حلدوث تغيري يف هذا الوضع مشروعاً ملساعدة تركيا يف خطة 

 مساعدات امتثال ٢٠٠٩ – ٢٠٠٧برنامج األمم املتحدة للبيئة للفترة أعمال وتضمنت خطة . ٢٠٠٨
 من برومو كلورو امليثان بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، خاصة يف جمال التخلص

  .للتوعيةو

  ةالتوصي  - ٣
  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   -٣٨١

 ١٨,٥ طن بدالة استنفاد األوزون و١٦,٤ إىل أن تركيا أبلغت عن استهالك قدره إذ تشري
اموعة الثالثة، املدرجة يف ) برومو كلورو امليثان(خلاضعة للرقابة طن بدالة استنفاد األوزون من املادة ا

وهي كميات ال تتسق مع متطلبات الربوتوكول .  على التوايل٢٠٠٥ و٢٠٠٤املرفق جيم يف عامي 
   السنتني،تا املستنفدة لألوزون يف كلادةبأن حيافظ الطرف على التخلص الكامل من استهالك امل

ما إىل التفسري الذي قدمته تركيا بشأن اإلحنرافات واليت أوضحت فيه أن  وإذ تشري مع التقدير
  برومو كلورو امليثان قد استخدم إلنتاج السولتاميسيللني،استهلكته من 
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 إىل تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي املقدم الجتماع األطراف الثامن وإذ تشري
دام برومو كلورو امليثان يف إنتاج السولتاميسيللني بتصنيف استخفيه الفريق عشر، والذي أوصى 

 وأن ينظر االجتماع التاسع عشر لألطراف يف مشروع مقرر إلحلاق باعتباره استخداماً لعوامل التصنيع،
 ١٠/١٤هذا االستخدام لقائمة استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع ألغراض املقرر 

  لالجتماع العاشر لألطراف،
 يت، ال٢٠٠٨أن منظمة األمم املتحدة الصناعية قد ضمنت يف خطة عملها لعام ذ تالحظ وإ
 اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف يف اجتماعها احلادي واخلمسني، مقترحاً اناظرت فيه

 لتلقي االمتثال لتدابري الرقابية اليت يفرضها الربوتوكول، إذا ما أصبح الطرف مؤهالًعلى ملساعدة تركيا 
  ، برومو كلورو امليثاناملساعدة يف جمال التخلص التدرجيي من 

ترجئ تقييم امتثال تركيا للتدابري الرقابية للربوتوكول بشأن استهالك هذه املادة   )أ(
 إىل ٢٠٠٥ و٢٠٠٤يف السنتني ) برومو كلورو امليثان(اخلاصعة للرقابة يف اموعة الثالثة، املرفق جيم 

استعراض وضع الطرف يف ضوء االستنتاجات اليت توصل إليها االجتماع التاسع عشر تتمكن من أن 
 يف إنتاج السلتاميسليني إىل قائمة برومو كلورو امليثاناستخدام لألطراف فيما يتعلق بإضافة 

  ؛١٠/١٤استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع ألغراض املقرر 
كلورو امليثان يف إنتاج  إضافة استخدام بروموأن تذكر تركيا إذا ما متت   )ب(

من ) ب (٣ن الفقرة فإالسلتاميسليني إىل قائمة استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع، 
 تنص على أن الكميات املنتجة أو املستوردة من املواد اخلاضعة للرقابة لالستخدام ١٠/١٤املقرر 

 كانون ١تبار يف حساب اإلنتاج واالستهالك وذلك من كعوامل تصنيع ال جيب أخذها يف االع
يكون قد مت تقليل انبعاثات املواد اخلاضعة للرقابة من استخدام " فصاعداً شريطة أن ٢٠٠٢يناير /الثاين

 حيث التكلفة عوامل التصنيع إىل مستويات تتفق اللجنة التنفيذية على أنه ميكن حتقيقها بطريقة فعالة من
  ". عن البنية األساسيةداعدون التخلي بال 

  ٣٨/٤٣التوصية 
  تركمانستان  -صاد صاد

طلباا بشأن للنظر يف وضعها فيما يتعلق باستعراض املعلومات تركمانستان مت إدراج   -٣٨٢
  .إلحداث تغيريات يف بيانات خط األساس

   امليثيلطلب تغيري البيانات اخلاصة خبط األساس لربوميد: االمتثال قيد االستعراضمسألة   - ١
الستهالكها  ١٩٩٨ و١٩٩٧للعامني طلبت تركمانستان تعديل بياناا اخلاصة خبط األساس   -٣٨٣

  ).بروميد امليثيل(من املادة اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفق هاء 

 الصادر عن اجتماع األطراف اخلامس عشر املنهجية اليت تتبع يف ١٥/١٩وحيدد املقرر   -٣٨٤
  .عديل بيانات خط األساساستعراض طلبات ت
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استعرضت أمانة األوزون املعلومات املقدمة من تركمانستان يف ضوء متطلبات املقرر   -٣٨٥
.  فيه املوجز التايل للطرف للنظر٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٣٠، وقدمت يف رسالة مؤرخة ١٥/١٩

زون يف أوروبا الشرقية ووسط وتلقى ممثل لألمانة يف االجتماع السادس للشبكة اإلقليمية ملوظفي األو
، تأكيداً من الطرف بأنه يعتزم معاجلة مجيع ٢٠٠٧فرباير /آسيا، الذي عقد يف تركمانستان يف شباط

  .اليت أثارا األمانة يف استعراضهاسائل امل

  االمتثالة على ساعدامل  - ٢
 رعايةتان حتت يقدم برنامج األمم املتحدة للبيئة مساعدات التعزيز املؤسسي لتركمانس  -٣٨٦

 اليت قدمتها الوكالة ٢٠٠٩ – ٢٠٠٧للفترة األعمال  وأشارت خطة .تعدد األطرافاملالصندوق 
، إىل أن ٢٠٠٧مارس /لالجتماع احلادي واخلمسني للجنة التنفيذية للصندوق الذي عقد يف آذار

التوعية جماالت ال يف على االمتثامتثال خاصة ة مساعدلتركمانستان برنامج األمم املتحدة للبيئة سيقدم 
  .والتخلص من مركبات الكربون الكلورية فلورية وبروميد امليثيل

 مليون دوالر من اإلعتمادات ٦١ويف ذلك االجتماع، ويف سياق املناقشات بشأن استخدام   -٣٨٧
غري املخصصة، وافقت اللجنة التنفيذية على أن تنظر يف مشاريع ملساعدة األطراف اليت مل تصدق على 

يتم إىل أن األموال تصرف عديل كوبنهاجن فيما يتعلق باستهالك بروميد امليثيل على أساس أنه لن ت
الذي  بشأن تركمانستان، ٤٦/٢١ املقرر اضيوكانت اللجنة التنفيذية قد اعتمدت يف امل. التصديق

ىل معلومات وكان املقرر يستند إ.  ال غريوافقت فيه على أن يتلقى الطرف مساعدات للتعزيز املؤسسي
 هي ١٩٩٦املستنفدة لألوزون اليت كانت تستهلك منذ الوحيدة املواد أن بيانات تشري إىل تتضمن 

حيصل الطرف كان  و.مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون الكلورية فلورية
ية عندما صنف على مساعدات للتخلص من مركبات الكربون الكلورية فلورية من مرفق البيئة العامل

كطرف عامل  وقد أعيد تصنيف تركمانستان .٥املادة وجب على أنه من األطراف غري العاملة مب
  .٢٠٠٦  عام يف٥املادة مبوجب 

   احلايلاملناقشات أثناء االجتماع  - ٣
 ١٩٩٨ و١٩٩٧ ي ففي عام.قال أحد أعضاء اللجنة إن وضع تركمانستان يتسم بالتعقيد  -٣٨٨

رك بوضع ترميز خاطئ لواردات بروميد امليثيل وكان الطرف حياول تصويب هذا قامت إدارة اجلما
ذا إوأثار عضو آخر مسألة ما . ومل يكن واضحاً الغرض الذي استخدم من أجله بروميد امليثيل. اخلطأ

كان مصدر الواردات هو طرف أو غري طرف يف تعديل كوبنهاجن وقال إنه قدتوجد حاالت مماثلة 
  . من التقصيتستدعي املزيد

ويف ضوء مناقشاا لطلب تركمانستان بتغيري بيانات خط أساس بروميد امليثيل اخلاص ا،   -٣٨٩
وافقت اللجنة على أن تطلب من األمانة إعداد ورقة لعرضها أثناء اجتماعها األربعني عن املعلومات اليت 

جلنة التنفيذ يف رصد التزامات عمل يف زيادة تسهيل  اليت تكون مفيدة ٧قدمتها األطراف وفقاً للمادة 
  . من الربوتوكول٤األطراف يف الربوتوكول فيما يتعلق بالتجارة مع غري األطراف يف إطار املادة 
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  التوصية  - ٤
  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   -٣٩٠

بيانات نقيح بتدعم طلبها اخلاص ل إىل املعلومات اليت قدمتها تركمانستان إذ تشري مع التقدير  
  ،)بروميد امليثيل(خط األساس اخلاص باستهالكها من املادة اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق هاء 

 الصادر عن اجتماع األطراف اخلامس عشر حيدد املنهجية ١٥/١٩ إىل أن املقرر وإذ تشري  
  بيانات خط األساس،طلبات تنقيح يف استعراض الواجب استخدامها 

من تركمانستان أن تقدم لألمانة يف أسرع وقت ممكن، ويف موعد ال تطلب أن   )أ(  
 لكي تستكمل اللجنة ١٥/١٩، املعلومات املتأخرة اليت يتطلبها املقرر ٢٠٠٧أغسطس / آب١يتجاوز 

بيانات خط األساس الستهالكه من بروميد امليثيل خالل اجتماعها نقيح استعراضها لطلب الطرف ت
  التاسع والثالثني؛

 إىل االجتماع التاسع والثالثني الًممث أن توفد، عند االقتضاء، تدعو تركمانستان  )ب(  
  .للجنة ملناقشة املسألة

  ٣٨/٤٤التوصية 

 اللجنة على أن تطلب من أمانة األوزون أن تعد ورقة تقوم فيها بتفصيل فقتتوا ،وبناء عليه  -٣٩١
تساعد اللجنة يف رصد وتنفيذ قد وكول اليت  من الربوت٧املعلومات اليت قدمتها األطراف وفقاً للمادة 

 من الربوتوكول املتصلة بالتزامات األطراف فيما يتعلق برقابة التجارة مع غري األطراف يف املواد ٤املادة 
  .املستنفدة لألوزون لكي تنظر فيها اللجنة يف اجتماعها األربعني

  ٣٨/٤٥التوصية 

  أوكرانيا  -قاف قاق
لبحث وضعها فيما يتعلق باستعراض املعلومات عن طلباا إلحداث أوكرانيا مت إدراج   -٣٩٢

  .تغيريات يف بيانات خط األساس

  طلب تغيري بيانات خط األساس لربوميد امليثيل: االمتثال قيد االستعراضمسألة   - ١
 بشأن املادة اخلاضعة للرقابة املدرجة ١٩٩١ لعام هاطلبت أوكرانيا تعديل بيانات خط أساس  -٣٩٣

  .)بروميد امليثيل(املرفق هاء يف 
 الصادر عن اجتماع األطراف اخلامس عشر املنهجية اليت تستخدم يف ١٥/١٩وحيدد املقرر   -٣٩٤

  .بيانات خط األساسنقيح استعراض طلبات ت
 ١٥/١٩استعرضت أمانة األوزون املعلومات املقدمة من أوكرانيا يف ضوء متطلبات املقرر   -٣٩٥

  .رف للتعليق عليهوبعثت باستعراضها للط
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  املناقشات أثناء االجتماع احلايل  - ٢
وقال املمثل إن . وبناء على دعوة من األمانة أوفد الطرف ممثالً حلضور االجتماع احلايل  -٣٩٦

حث احملفوظات اخلاصة بالوزارات والوكاالت ذات الصلة بشأن بببناء على طلب األمانة  ،قامالطرف 
أوكرانيا كانت ألن أن العملية كانت صعبة نتيجة الرغم من  على ،يد النقاشالبيانات املتعلقة بالفترة ق

جزءاً من االحتاد السوقيايت يف ذلك الوقت ومل يكن قد بدأ تنظيم ومجع البيانات املتعلقة بربوميد امليثيل 
 التعديل ويف رأي الطرف، مت تعيني مواضع البيانات الكافية لدعم. ١٩٩٧رمسياً يف أوكرانيا إال يف عام 

 على الرغم من االعتراف بأنه ال تزال توجد ثغرات يف البيانات ١٩٩١  لعاماملقترح خلط األساس
  .األولية
 مقارنة بالسنوات ١٩٩١ورداً على سؤال يتعلق باإلنتاج العايل لربوميد امليثيل يف عام   -٣٩٧

أنتج بروميد امليثيل لالحتاد ن كايف ذلك الوقت الصناعي يف أوكرانيا الالحقة، قال املمثل إن املرفق 
ما تبعه من تدهور االحتاد السوقيايت وتفكك السوقيايت برمته وأن اإلنتاج قد تناقص بسرعة بعد 

تفككه وذلك نتيجة ألن االحتاد السوقيايت قبل بدقة أمر صعب للغاية حتديد األرقام بيد أن . اقتصادي
مل تبدأ اجلمهوريات  املادة املستنفدة لألوزون؛ واستهالك وإنتاجإمجالية فقط عن يانات كان يصدر ب
ويف اخلتام قال املمثل إنه ستجري حبوث . ١٩٩٢ إال يف عام إنتاج البيانات اخلاصة االسابقة يف 

أخرى يف سياق السعي لتعيني مواضع بيانات أساسية بصورة أكرب تتصل بإنتاج بروميد امليثيل 
  .واستهالكه يف ذلك الوقت

  ةتوصيال  - ٣
  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   -٣٩٨

 باملعلومات اليت قدمتها أوكرانيا لدعم طلبها بتنقيح بيانات خط  مع التقديرأن حتيط علماً  
 فضالً عن معلومات ،)بروميد امليثيل(اخلاضعة للرقابة يف املرفق هاء وإنتاجها للمادة أساس استهالكها 

   اللجنة يف اجتماعها الثامن والثالثني،أخرى قدمها ممثل أوكرانيا إىل
 الصادر عن االجتماع اخلامس عشر لألطراف حيدد املنهجية ١٥/١٩إىل أن املقرر أن تشري   

  اليت تستخدم يف استعراض طلبات تنقيح بيانات خط األساس،
ن أن تطلب إىل أوكرانيا أن تقدم إىل األمانة بأسرع ما ميكن، ومبا ال يتجاوز األول م  )أ(  

 حىت تستطيع اللجنة أن تستكمل ١٥/١٩، املعلومات املتأخرة اليت يطلبها املقرر ٢٠٠٧أغسطس /آب
استعراضها لطلب الطرف بتنقيح بيانات خط أساس استهالكه من بروميد امليثيل يف اجتماعها التاسع 

  والثالثني؛
الجتماع التاسع الضرورة، إىل إيفاد ممثل عنها إىل اإذا اقتضت أن تدعو أوكرانيا،   )ب(  

  .والثالثني للجنة ملناقشة هذا األمر
  ٣٨/٤٦التوصية 
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  اإلمارات العربية املتحدة  -راء راء
  .٣٧/٣٧لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذ التوصية اإلمارات العربية املتحدة أدرجت   -٣٩٩

  االمتثال قيد االستعراضمسائل   -١

  ية ورابع كلوريد الكربونربون الكلورية فلوراستهالك مركبات الكالظاهرية يف حنرافات الا  )أ(
حمسوبة بدالة استنفاد األوزون من  طناً ٢٦٤,٨أبلغت اإلمارات العربية املتحدة عن استهالك   -٤٠٠

يف عام ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(يف املرفق ألف من اموعة األوىل املواد اخلاضعة للرقابة 
زام الطرف مبوجب الربوتوكول بتخفيض استهالكه من مركبات التوهي كمية تتوافق مع ، ٢٠٠٥

 يذه املواد، أهل باملائة من خط أساسه ٥٠د عن يالكربون الكلورية فلورية يف تلك السنة إىل ما ال يز
  .حمسوبة بدالة استنفاد األوزون طناً ٢٦٤,٦
بدالة استنفاد األوزون  طن حمسوبة ٠,٤عن استهالك  أيضاً وأبلغت اإلمارات العربية املتحدة  -٤٠١

، وهو ٢٠٠٥يف عام ) رابع كلوريد الكربون(من املواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة الثانية من املرفق باء 
التزام الطرف مبوجب الربوتوكول بتخفيض استهالكه من رابع كلوريد الكربون يف يتوافق مع ال ما 

ن حمسوبة بدالة  صفر من األطنايذه املادة، أهلاسه  باملائة من خط أس١٥تلك السنة إىل ما ال يزيد عن 
  .استنفاد األوزون

مل تتلقاها األمانة أال بعد اختتام و ٢٠٠٦وبر أكت/ تشرين األول٢٣ الحقة مؤرخة ويف رسالة  -٤٠٢
بياناا املتعلقة مبركبات الكربون تقدمي عادت اإلمارات العربية املتحدة أاالجتماع األخري للجنة، 

وعملت .  وأبلغت عن البيانات مع تقريبها بثالث خانات عشرية كسرية٢٠٠٥ فلورية لعام الكلورية
هذه البيانات على مراجعة املستوى احملسوب للطرف الستهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية 

 طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون مما يضع اإلمارات ٢٦٤,٦ إىل ٢٠٠٥اخلاضعة للرقابة لعام 
ية املتحدة يف حالة امتثال اللتزاماا خبفض استهالكها من مركبات الكربون الكلورية فلورية إىل العرب

   طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف تلك السنة٢٦٤,٦ما ال يتجاوز 
ومل تتضمن الرسالة توضيحاً لالحنراف الظاهري لإلمارات العربية املتحدة عن التدابري الرقابية   -٤٠٣
وجهة نظر أسهمت يف شرح  لكنها ٢٠٠٥وكول بشأن استهالك رابع كلوريد الكربون يف عام للربوت

استبدال من شأن و. أمانة األوزون ينبغي استبداهلااملوجودة لدى الطرف بأن بيانات خط األساس 
خط أساس أن تسفر عن بيانات خط األساس الستهالك رابع كلوريد الكربون املقترحة من الطرف 

اإلمارات العربية املتحدة يف مما يضع  طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون ٢,٦منقح قدره استهالك 
  .٢٠٠٥حالة امتثال للتدابري الرقابية للربوتوكول فيما يتعلق ذه املادة يف عام 

  رابع كلوريد الكربونلساس األط بيانات خلطلب استبدال   )ب(
ستهالك رابع كلوريد الكربون األساس الل بيانات خط طلبت اإلمارات العربية املتحدة استبدا  -٤٠٤

 استنادا إىل أن تلك البيانات اليت حتتفظ ٢٠٠٠ و١٩٩٩ و١٩٩٨لكل سنة من سنوات خط األساس 
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 على رسالة من اإلمارات العربية املتحدة مؤرخة يف ورداً. نفسهالطرف ليست مقدمة من ا األمانة 
ألمانة إىل اإلمارات العربية املتحدة بنسخة من تقرير البيانات ، بعثت ا٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٩

وقد سجل التقرير . ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ الذي قدمته يف رسالة مؤرخة ١٩٩٨عن سنة 
  .١٩٩٨ من رابع كلوريد الكربون يف عام واردات تبلغ صفراً

ا تبني أن اإلمارات العربية ، أفادت األمانة بأن سجال٢٠٠٠ و١٩٩٩وفيما يتعلق بعامي   -٤٠٥
 كلتااملتحدة تركت خانات البيانات اخلاصة برابع كلوريد الكربون خالية يف تقريري بياناا عن 

 من رابع كلوريد الكربون وحيث أن اإلمارات العربية املتحدة أبلغت عن استهالك يبلغ صفراً. السنتني
 ١٩٩٩ يات اخلالية يف تقريري البيانات عن عام، فإن األمانة افترضت أن خانات البيان١٩٩٨يف عام 

 لإلمارات ، وبناء عليه فقد سجلت استهالكاً يبلغ صفراً يقصد ا أن تبني مرة ثانية استهالكا٢٠٠٠ًو
ولكي تتأكد األمانة من أن  .العربية املتحدة من رابع كلوريد الكربون يف هاتني السنتني يبلغ صفراً

 إجراءها املعتاد بتقدمي تقارير البيانات إىل اإلمارات العربية املتحدة افتراضها صائب، فإا اتبعت
، بأن ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٩ومل يتم إخطار األمانة، قبل رسالة الطرف املؤرخة . الستعراضها

  .افتراضها خاطئ
ء النظر  موافقة جلنة التنفيذ يف اجتماعها السابع والثالثني على إرجا٣٧/٣٧سجلت التوصية   -٤٠٦

 إىل االجتماع الراهن يف ضوء الوقت احملدود ٢٠٠٥يف حالة امتثال اإلمارات العربية املتحدة يف عام 
استهالكه من مركبات الكربون ظاهرية يف الذي أتيح للطرف للرد على طلب تفسري احنرافات 

لعربية املتحدة تنقيح كما أشارت التوصية إىل طلب اإلمارات ا. الكلورية فلورية ورابع كلوريد الكربون
، ٢٠٠٠ إىل ١٩٩٨ سنوات خط األساس  من رابع كلوريد الكربون بالنسبة إىلابيانات استهالكه

 الذي ١٥/١٩ للمقرر  مبعلومات وفقا٢٠٠٧ًمارس / آذار٣١ودعت الطرف إىل تزويد األمانة قبل 
ها اللجنة يف اجتماعها حيدد املنهجية اخلاصة بتقدمي طلبات تنقيح بيانات خط األساس لكي تنظر في

  .الثامن والثالثني
 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣املقدمة من اإلمارات العربية املتحدة املؤرخة وثيقة بينت ال  -٤٠٧

 من األطنان احملسوبة بدالة استنفاد األوزون من رابع كلوريد أن الطرف أبلغ عن استهالك مقداره صفراً
 أن البيانات مل تكن متاحة بالنسبة لتلك السنة وليس إىل أنه مل  لكي يشري إىل١٩٩٨الكربون يف عام 

، فقد أوضح الطرف ٢٠٠٠ و١٩٩٩ ينيوفيما يتعلق بسنيت خط األساس األخر. حيدث أي استهالك
أنه ترك خانات البيانات اخلاصة برابع كلوريد الكربون خالية عن قصد لكي يبني أنه ال ينوي اإلبالغ 

وحيث أن اإلمارات العربية املتحدة مل تصدق . ريد الكربون يف هاتني السنتنيعن بيانات عن رابع كلو
على تعديل لندن على بروتوكول مونتريال، الذي يضيف رابع كلوريد الكربون إىل جدول الربوتوكول 

، فلم تكن ملزمة بتقدمي تقارير بيانات املادة ٢٠٠٥فرباير / شباط١٦بشأن املواد اخلاضعة للرقابة، حىت 
  . عن تلك املادة٧

صفر من  و٠,٣ و٧,٤املقدمة كذلك أن أرقام خط األساس املقترحة البالغة وثيقة وبينت ال  -٤٠٨
 على التوايل، قد ٢٠٠٠ و١٩٩٩ و١٩٩٨األطنان احملسوبة بدالة استنفاد األوزون بالنسبة للسنوات 
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العربية املتحدة  بعد أن أصبحت اإلمارات ٢٠٠٥استمدت من االستقصاءات اليت أجريت يف عام 
  .  يف تعديل لندنطرفاً
 عن  تقريراً،٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٤وقدمت اإلمارات العربية املتحدة، يف رسالة مؤرخة   -٤٠٩

الواردات املسجلة مبوجب النظام املنسق لتوصيف السلع األساسية وترميزها بشأن رابع كلوريد 
وقد التمست . ساساألط ا احلالية خلانادعم طلبها تغيري بيل ،٢٠٠٠ -١٩٩٧الكربون يف الفترة 

. ٢٠٠٠ من اإلمارات العربية املتحدة بشأن البيانات الواردة يف التقرير بالنسبة لعام األمانة توضيحاً
 اليت تنص على أن ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٩وتشري األمانة إىل رسالة الطرف املؤرخة 
ملتحدة خلص إىل أن الطرف مل يستورد رابع كلوريد االستقصاء الذي قامت به اإلمارات العربية ا

 ٢٤الطرف املؤرخة برسالة بيد أن األمانة الحظت أن الوثيقة امللحقة . ٢٠٠٠الكربون يف عام 
 ٧٥,٠٢٧ تبلغ ٢٠٠٠ ذكرت واردات من رابع كلوريد الكربون بالنسبة لعام ٢٠٠٧أبريل /نيسان
  ). األوزونحمسوبة بدالة استنفاد طناً ٨٢,٥ (اًمتريطناً 
ضوء هذا التباين، أن تشرح اإلمارات العربية املتحدة التدابري على  وقد اقترحت األمانة أيضاً  -٤١٠

اليت اختذا للتحقق من أن املادة املستوردة حتت رمز النظام املنسق بشأن رابع كلوريد الكربون يف كل 
. ادة املستنفدة لألوزوناملتلك  كانت حقيقة هي ٢٠٠٠ - ١٩٩٨سنة من سنوات خط األساس 

 عن على وجه اخلصوص بالنسبة للبيانات املبلغ عنها وأشارت األمانة إىل أن هذا الشرح يكون هاماً
من الطرف رسالة بلغ عنها يف آخر اليت أ يف الواردات يف تلك السنة لكبرية بسبب الزيادة ا٢٠٠٠عام 

 ١٩يف رسالة الطرف املؤرخة رد مبا و، ١٩٩٩ و١٩٩٨مقارنة مع سنيت خط األساس األخريني 
مت الذي "عن أن رابع كلوريد الكربون كشفت أن استقصاءاته من  ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول
  ".بكميات صغريةكان  ]اإلمارات العربية املتحدة[استرياده إىل 

 أوضحت اإلمارات العربية املتحدة أا ترى رقم ٢٠٠٧مايو / أيار١٧ويف رسالة مؤرخة يف   -٤١١
 طن حمسوبة بداالت استنفاد ٨٢,٥( طن متري ٧٥,٠٢٧اردات رابع كلوريد الكربون وقدره و

ويف ضوء هذا التوضيح، ويف . الذي قدمته السلطات اجلمركية لدى الطرف هو رقم صائب) األوزون
، أكدت األمانة جمدداً ٢٠٠٧مايو / أيار٢١رسالة وجهتها األمانة إىل اإلمارات العربية املتحدة يف 

نظام اللبها من الطرف أن يدرج التدابري اليت اختذها للتحقق من أن الواردات املسجلة يف إطار رمز ط
 كانت ٢٠٠٠ – ١٩٩٨ بيانات خط األساس تاملوحد لرابع كلوريد الكربون لكل سنة من سنوا

  .بالفعل تلك املادة املستنفدة لألوزون
 عشر لألطراف منهجية استعراض طلبات  الصادر عن االجتماع اخلامس١٥/١٩حيدد املقرر   -٤١٢

أن هناك بدا  ضوء املعلومات املقدمة من اإلمارات العربية املتحدة، علىو. تنقيح بيانات خط األساس
 بشأن ما إن كان من املمكن اعتبار أن الطرف قد أبلغ عن بيانات خط األساس بشأن رابع تساؤالً

التوصل ويف حالة . ٢٠٠٠ - ١٩٩٨خط األساس سنوات أو جلميع كلوريد الكربون بالنسبة لسنة 
عترب أن يأن اإلمارات العربية املتحدة مل تبلغ عن بيانات بشأن أي من تلك السنوات، قد إىل استنتاج 

  . ال تنطبق١٥/١٩املنهجية الواردة يف املقرر 
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  االمتثالة على ساعدامل  - ٢
ويف أعقاب . الصندوق املتعدد األطرافمل حتصل اإلمارات العربية املتحدة على مساعدات من   -٤١٣

 من الربوتوكول، طلبت اللجنة التنفيذية للصندوق إىل الطرف ٥تصنيفها كطرف يعمل مبوجب املادة 
  .ع السادس لألطراف يف الربوتوكول لالجتما٦/٥من املقرر ) ه (ة للفقرأال يلتمس مساعدة مالية وفقاً

  اء االجتماع احلايلثناملناقشات أ  - ٣
سنادي المانة إن الطرف مل يستجب إىل الطلب بشأن ما إذا كان قد قام بالتدقيق األقال ممثل ا  -٤١٤

لبياناته اجلمركية ومل يشر إىل الغرض الذي تستخدم الواردات لرابع كلوريد الكربون من أجله لعام 
  . هلذه القضيةووافقت اللجنة على أن املعلومات بشأن املسائل أعاله مطلوبة قبل إجياد تسوية. ٢٠٠٠

  توصيةال  - ٤
  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   -٤١٥

 إىل أن اإلمارات العربية املتحدة قد قدمت بيانات منقحة بالنسبة لعام تشري مع التقديرذ إ  
مركبات الكربون (واردة يف اموعة األوىل من املرفق ألف خاضعة للرقابة  بشأن كل مادة ٢٠٠٥

 من رقم عشري واحد، وهو ما أسفر عن مستوى إىل ثالثة أرقام عشرية بدالًمقربة ) ريةالكلورية فلو
يف استهالك حمسوب منقح من تلك املواد مبا يؤكد أن الطرف يف حالة امتثال لتدابري الرقابة الواردة 

  ،٢٠٠٥الربوتوكول بالنسبة لعام 
تحدة الستهالكها املبلغ عنه ومقداره  إىل تفسري اإلمارات العربية املكذلك مع التقديرإذ تشري   

 طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون من املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف اموعة الثانية من املرفق ٠,٤
اشتراطات الربوتوكول باحلد من ال تتوافق مع ، وهي كمية ٢٠٠٥يف عام ) رابع كلوريد الكربون(باء 

لطرف، وهي صفر من ا باملائة من خط أساس ١٥ مبا ال يزيد عن استهالك تلك املواد يف تلك السنة
  ،ان حمسوبة بدالة استنفاد األوزوناألطن

أن تطلب من اإلمارات العربية املتحدة موافاة أمانة األوزون يف أقرب وقت ممكن   )أ(  
ردة يف ، بتوضيح للتدابري املتخذة للتحقق من البيانات الوا٢٠٠٧أغسطس / آب١ويف موعد ال يتجاوز 

التقارير عن الواردات املسجلة برمز النظام املوحد لرابع كلوريد الكربون لكل سنة من سنوات بيانات 
 واليت كانت مصحوبة بالرسالة الواردة من اإلمارات العربية املتحدة ٢٠٠٠ – ١٩٩٨خط األساس 
  ؛٢٠٠٧ أبريل/ نيسان٢٤لألمانة بتاريخ 

تحدة أن تقدم إىل أمانة األوزون يف أقرب وقت أن تطلب من اإلمارات العربية امل  )ب(  
، معلومات عن االستخدامات اليت خصصت هلا ٢٠٠٧أغسطس / آب١ممكن ويف موعد أقصاه 

الواردات من رابع كلوريد الكربون يف سنوات األساس، فضالً عن توضيح بشأن السبب وراء كون 
 كانت أعلى بشكل ملحوظ ٢٠٠٠ عام الواردات من رابع كلوريد الكربون اليت أبلغ عنها الطرف يف

  من تلك السنوات السابقة؛
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، يف ضوء املعلومات اليت قدمتها اإلمارات  يف اجتماعها التاسع والثالثنيأن تقرر  )ج(  
العربية املتحدة بشأن بيانات استهالك الطرف من رابع كلوريد الكربون بالنسبة لكل سنة من سنوات 

 لالجتماع اخلامس عشر لألطراف تنطبق ١٥/١٩ة الواردة يف املقرر خط األساس، ما إن كانت املنهجي
األمانة خط أساس استهالكه من رابع كلوريد الكربون تنقح على طلب الطرف بأن كلياً أو جزئياً 

 من األطنان حمسوبة بدالة استنفاد األوزون بالنسبة للسنوات ٨٥,٢ و٠,٣ و٧,٤باستخدام األرقام 
  التوايل؛ على ٢٠٠٠ و١٩٩٩ و١٩٩٨

أن تطلب من اإلمارات العربية املتحدة إيفاد ممثل إىل االجتماع التاسع والثالثني   )د(  
  .للجنة ملناقشة املسألة

  ٣٨/٤٧التوصية 

  الواليات املتحدة األمريكية  -شني شني
  .٣٥/٣١للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصية يات املتحدة األمريكية مت إدراج الوال  -٤١٦

   باالمتثالتصلالتخزين امل: االمتثال قيد االستعراضمسائل   - ١
 طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون من ٠,٥أبلغت الواليات املتحدة األمريكية عن إنتاج   -٤١٧

طن حمسوبة  ١ ٩٨٦,٢ و)م امليثيلركلوروفو(املواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة الثالثة من املرفق باء 
مما ، ٢٠٠٤يف عام ) بروميد امليثيل(وزون من املواد اخلاضعة للرقابة يف املرفق هاء بدالة استنفاد األ

 إال ،٢٠٠٤فورم امليثيل يف عام و باحملافظة على التخلص التدرجيي التام من كلوراالتزاماجعلها تنتهك 
إلنتاج من أجل يف حدود اإلنتاج اخلاصة باالستخدامات األساسية املعتمدة واليت تسمح ا اشتراطات ا

احلاجات احمللية األساسية الواردة يف الربوتوكول، وبأن ختفض من استهالكها وإنتاجها من بروميد 
 باملائة من خط أساسها إال يف حدود اإلنتاج اليت تسمح ا اشتراطات اإلنتاج ٣٠امليثيل مبا ال يزيد عن 

  .من أجل احلاجات احمللية األساسية الواردة يف الربوتوكول
 للوفاء حباجات حملية أساسية ٢٠٠٤يف عام قيد البحث أنتجت املواد املستنفدة لألوزون   -٤١٨

 نتيجة ٢٠٠٤ من تصديرها هلذا الغرض يف عام  ولكنها خزنت بدال٥ًلألطراف العاملة مبوجب املادة 
  .للتوقيت املتصل بترتيبات جتارية

ماعها اخلامس والثالثني على إرجاء تقييم  اتفاق جلنة التنفيذ يف اجت٣٥/٤٣سجلت التوصية   -٤١٩
 لتدابري رقابة االستهالك الواردة يف الربوتوكول ٢٠٠٤حالة امتثال الواليات املتحدة األمريكية يف عام 

االجتماع اعتمده بشأن كلوروفورم امليثيل وبروميد امليثيل حىت تنظر يف حالة الطرف يف ضوء أي مقرر 
  .الصلة باالمتثال لربوتوكول مونتريالذات التخزين لة بشأن مسأالسابع عشر لألطراف 

أشار و. سألة بشأن هذه امل١٨/١٧املقرر تبعاً لذلك اعتمد االجتماع الثامن عشر لألطراف   -٤٢٠
املقرر إىل أن األمانة أبلغت بأن األطراف اليت جتاوزت مستوى اإلنتاج أو االستهالك املسموح به ذلك 

وزون يف سنة معينة فسرت يف بعض احلاالت أن إنتاجها أو استهالكها من مادة معينة مستنفدة لأل
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شاملة ختزين تلك املادة يف سنة ما الستخدامها أو التخلص أحد سيناريوهات أربعة يقابالن الزائدين 
وقد طلب املقرر إىل . السيناريو الذي قدمته الواليات املتحدة األمريكيةمنها يف سنة الحقة، مبا يف ذلك 

مانة أن حتتفظ بسجل موحد للحاالت اليت فسرت فيها األطراف أن حاالا حدثت نتيجة ألي من األ
على السيناريوهات الثالثة وأن تضمن هذا السجل يف وثائق جلنة التنفيذ، بغرض العلم به فقط، عالوة 

ووافقت . وكول من الربوت٧ للمادة تضمينه يف تقرير األمانة عن البيانات اليت تقدمها األطراف وفقاً
 على أن يعيد االجتماع الواحد والعشرين لألطراف النظر يف هذه ١٨/١٧األطراف مبوجب املقرر 

  .القضية يف ضوء املعلومات الواردة يف السجل املوحد دف النظر يف احلاجة إىل اختاذ إجراءات أخرى
يل وكلوروفورم امليثيل بالنسبة أبلغت الواليات املتحدة األمريكية عن بيانات بشأن بروميد امليث  -٤٢١

ويف وقت .  تضعها يف حالة امتثال اللتزاماا مبوجب الربوتوكول بالنسبة لتلك السنة٢٠٠٥للسنة 
 ولذا .٢٠٠٦بياناته عن املواد املستنفدة لألوزون لعام قد قدم الطرف كن مل يانعقاد االجتماع احلايل، 

  .نةال ميكن التثبت من حالة امتثاله يف تلك الس

  توصيةال  - ٢
  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   -٤٢٢

لواليات املتحدة األمريكية الفائض اتفاصيل استهالك أن ، ١٨/١٧ وفقاً للمقرر ،إذ تالحظ  
بروميد (واملرفق هاء ) كلوروفورم امليثيل(للمواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة الثالثة، املرفق باء 

 قد مت تضمينها يف السجل املوحد حسب التوجيه الوارد يف ذلك املقرر ٢٠٠٤يف عام ) امليثيل
)UNEP/OzL.Pro/ImpCom/38/INF/2(،  

 الصادر عن االجتماع الثامن عشر لألطراف بشأن قضية التخزين ١٨/١٧ باملقرر وإذ تذكر  
حتتفظ بسجل موحد فيما يتعلق باالمتثال لربوتوكول مونتريال الذي طلب من أمانة األوزون أن 

للحاالت اليت أوضحت فيها األطراف أن استهالكها الفائض أو إنتاجها الفائض كان ناجتاً عن أي من 
السجل يف وثائق جلنة ذلك السيناريوهات الثالثة املتصلة بالتخزين املشروحة يف ذلك املقرر وأن تضمن 

   من الربوتوكول،٧ وفقاً للمادة التنفيذ ويف تقرير األمانة عن البيانات املقدمة من األطراف
 وأن للعلم فقط، بأنه قد تقرر تضمني السجل املوحد يف وثائق جلنة التنفيذ وإذ تذكر كذلك  

النظر يف قضية التخزين لألطراف األطراف قد وافقت على أن يعاود االجتماع احلادي والعشرين 
ل املوحد بغية النظر يف احلاجة إىل اختاذ االمتثال وذلك يف ضوء املعلومات الواردة يف السجاملتعلقة ب

  املزيد من اإلجراءات،
صفر من قدره أن نئ الواليات املتحدة األمريكية على ما أبلغت عنه من استهالك   )أ(  

 وهو ما يبني أا يف ،٢٠٠٥ يف عام )كلوروفورم امليثيل(األطنان حمسوبة بدالة استنفاد األوزون من 
ا مبوجب بروتوكول مونتريال باحملافظة على التخلص التدرجيي التام من هذه املادة حالة امتثال اللتزاما

  املستنفدة لألوزون يف تلك السنة؛
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طناً  ٤ ٣٥٣  قدرهأن نئ الواليات املتحدة كذلك على ما أبلغت عنه من استهالك  )ب(  
يبني أا كانت يف حالة ، وهو ما ٢٠٠٥ يف عام )بروميد امليثيل(حمسوبة بدالة استنفاد األوزون من 

امتثال اللتزاماا مبوجب بروتوكول مونتريال باحملافظة على التخلص التدرجيي التام من هذه املادة 
املستنفدة لألوزون يف تلك السنة إال يف حدود اإلنتاج املسموح به مبوجب أحكام اإلنتاج من أجل 

  . األساسية احمللية يف الربوتوكولاحلاجات
  ٣٨/٤٨التوصية 

  أوزبكستان  -اءتاء ت
  .١٨/٣٤مت إدراج أوزبكستان للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذ املقرر   -٤٢٣

  ٢٠٠٥البيانات املتأخرة عن عام : االمتثال قيد االستعراضمسألة   - ١
 لالجتماع الثامن عشر ١٨/٣٤طُلب إىل أوزبكستان، حسبما هو مسجل يف املقرر لقد   -٤٢٤

  .٢٠٠٥مانة على وجه االستعجال عن بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون لعام لألطراف، أن تبلغ األ
، بياناا املتأخرة عن املواد ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٧قدمت أوزبكستان يف رسالة مؤرخة   -٤٢٥

  لتدابري٢٠٠٥وتشري البيانات إىل أن الطرف يف حالة امتثال يف عام . ٢٠٠٥املستنفدة لألوزون لعام 
  .ة الواردة يف الربوتوكولالرقاب

  توصيةال  - ٢
أن تشري مع التقدير إىل تقدمي أوزبكستان جلميع بياناا على اللجنة  فقتتاوبناء عليه،   -٤٢٦

إىل  رأشا، وهو ما ١٨/٣٤ اللتزاماا باإلبالغ عن البيانات مبوجب الربوتوكول واملقرر املتأخرة وفقاً
  .ابري الرقابة الواردة يف الربوتوكول لتد٢٠٠٥أا يف حالة امتثال يف عام 

  ٣٨/٤٩التوصية 

  )البوليفارية -مجهورية (فرتويال   -ثاء ثاء
  .١٨/٣٤لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر فرتويال مت إدراج   -٤٢٧

  االمتثال قيد االستعراضمسألة   -١

  ٢٠٠٥البيانات املتأخرة عن عام   )أ(
 لالجتماع الثامن عشر ١٨/٣٤ هو مسجل يف املقرر طُلب إىل فرتويال، حسبمالقد   -٤٢٨

  .٢٠٠٥لألطراف، أن تبلغ األمانة على وجه االستعجال عن بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون لعام 
 بشأن ٢٠٠٥، بياناا املتأخرة عن عام ٢٠٠٧مارس / آذار٦قدمت فرتويال يف رسالة مؤرخة   -٤٢٩

 لتدابري ٢٠٠٥ البيانات إىل أن الطرف كان يف حالة امتثال يف عام وتشري. املواد املستنفدة لألوزون
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تدابري الرقابة على إنتاج واستهالك املواد اخلاضعة مع احتمال استثناء الرقابة الواردة يف الربوتوكول، 
  ).مركبات الكربون الكلورية فلورية(للرقابة يف اموعة األوىل من املرفق ألف 

  يف استهالك مركبات الكربون الكلورية فلوريةاالحنراف الظاهري   )ب(
طن حمسوبة  ١ ٨٤١,٨أبلغت فرتويال عن استهالك ملركبات كربون كلورية فلورية قدره   -٤٣٠

طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون  ٢ ٤٥١,٣بداالت استنفاد األوزون وإنتاج من هذه املواد قدره 
طرف مبا يفرضه الربوتوكول للحد من استهالكه وإنتاجه  وهذا ميثل احنرافاً عن التزام ال٢٠٠٥يف عام 

اخلمسني يف املائة من خطوط األساس لتلك إىل ما ال يتجاوز من مركبات الكربون الكلورية فلورية 
طن حمسوبة  ٢ ٣٩٣,٥طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون لالستهالك  ١ ٦٦١,٢املادة أال وهي 

، طُلب من فرتويال أن ٢٠٠٧مارس / آذار١٤يف رسالة مؤرخة يف و. بداالت استنفاد األوزون لإلنتاج
  .تقدم تفسرياً هلذه االحنرافات

شرحت فرتويال أن استهالكها وإنتاجها الزائدين من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف   -٤٣١
 ٢٠٠٦ وختزينه من أجل استهالكه يف عام ٢٠٠٥يف عام  CFC-11 ميثالن ما مت إنتاجه من ٢٠٠٥عام 

  . ينطبق على حالة فرتويال١٨/١٧ أن املقرر بداولذلك . CFC-12ـ كمادة وسيطة يف اإلنتاج احمللي ل
 إىل أن األمانة أبلغت بأن األطراف اليت جتاوزت املستوى املسموح به من ١٨/١٧أشار املقرر   -٤٣٢

االت أن إنتاجها أو إنتاج أو استهالك مادة معينة مستنفدة لألوزون يف سنة معينة فسرت يف بعض احل
 شاملة ختزين تلك املادة يف سنة ما الستخدامها واحد من أربع سيناريوهاتيقابلها  الزائدين ااستهالكه

وتشمل هذه السيناريوهات احلالة اليت فسرا فرتويال، أال وهي أن . أو التخلص منها يف سنة الحقة
 من مادة مستنفدة لألوزون يف تلك السنة مت نتاجاًإنتاجها أو استهالكها الزائدين يف سنة معينة ميثالن إ

  .ديره هلذا الغرض يف سنة مقبلة كمادة وسيطة أو تصختزينه من أجل استخدامه حملياً
 إىل األمانة أن حتتفظ بسجل موحد للحاالت اليت فسرت فيها األطراف ١٨/١٧طلب املقرر   -٤٣٣

من بينها السيناريو الذي شرحته فرتويال، وألربعة الثالثة أو السيناريوهات نشأت عن أحد اأن حاالا 
تضمينه يف تقرير على وأن تضمن هذا السجل يف وثائق جلنة التنفيذ، بغرض العلم به فقط، عالوة 

وسيعيد االجتماع الواحد .  من الربوتوكول٧ للمادة األمانة عن البيانات اليت تقدمها األطراف وفقاً
يف ضوء املعلومات الواردة يف السجل املوحد دف النظر يف سألة  املوالعشرين لألطراف النظر يف هذه

  .اجة إىل اختاذ إجراءات أخرىاحل
وحبلول موعد انعقاد . أبلغت فرتويال عن إنشاء وتنفيذ نظام لترخيص املواد املستنفدة لألوزون  -٤٣٤

تعذر و. ٢٠٠٦زون لعام بياناته عن املواد املستنفدة لألوقد قدم الطرف االجتماع احلايل، مل يكن 
  .البت يف حالة امتثاله يف تلك السنةبذلك 
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  االمتثالة على ساعدامل  - ٢
يقدم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مساعدات التعزيز املؤسسي لفرتويال برعاية من الصندوق   -٤٣٥

 التدرجيي الوطنية بتنفيذ خطة التخلصمنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية قوم تو. املتعدد األطراف
من مركبات الكربون الكلورية فلورية اليت أقرا اللجنة التنفيذية للصندوق يف اجتماعها الثاين 

وحتتوي اخلطة على جدول للتخلص التدرجيي يتضمن مؤشرات قياس . ٢٠٠٤واألربعني يف عام 
 امتثال الطرف مبوجب لتخفيض سنوي يف استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية تعترب سابقة على

الربوتوكول ومن شأا إجناز التخلص التدرجيي التام من استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية 
  .٢٠٠٨حبلول عام 

مارس /واخلمسني للجنة يف آذاراحلادي االجتماع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية أبلغت   -٤٣٦
وقد مت . ٢٠٠٦سبتمرب /ن اخلطة الوطنية بنجاح يف أيلول بأنه مت استكمال الشرحية األوىل م٢٠٠٦

ومن املتوقع يف . توقيع عقد مع مكتب األوزون الوطين لفرتويال بشأن رصد املشروع وتدريب الفنيني
 أن يتم متديد نطاق الوحدة، وأن يتم إنشاء نظام لرصد البيانات، وأن يستمر تدريب ٢٠٠٧عام 
  . برنامج عمل اخلطة الوطنية٢٠٠٦واخلمسني يف عام احلادي عها وأقرت اللجنة يف اجتما. الفنيني
 للتخلص التدرجيي  مشروعا٢٠٠٣ًأقرت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثاين واألربعني يف عام   -٤٣٧
وأبلغت الوكالة يف . قطاع إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية يقوم بتنفيذه البنك الدويليف 

 الختصاصات املشروع، فقد توقف إنتاج مركبات الكربون واخلمسني للجنة أنه وفقاًاالجتماع الواحد 
ومن املقرر أن جتري حكومة فرتويال تدقيقات لإلنتاج . ٢٠٠٦الكلورية فلورية يف فرتويال بنهاية عام 

 وأن تواصل رصد واردات رابع كلوريد الكربون من خالل نظام الترخيص ٢٠٠٨ و٢٠٠٧يف عامي 
  .نع إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلوريةمن أجل م

  توصيةال  - ٣
  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   -٤٣٨

 بتقدمي مجيع بياناا املتأخرة وفقاً)  البوليفارية- مجهورية( قيام فرتويال تالحظ مع التقديرإذ   
  ،١٨/٣٤اللتزاماا باإلبالغ عن البيانات مبوجب الربوتوكول واملقرر 

طن حمسوبة بدالة استنفاد  ١ ٨٤١,٨عن استهالك يبلغ الطرف أبلغ  أن لقلق تالحظ مع اوإذ  
مركبات الكربون الكلورية (األوزون من املواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة األوىل من املرفق ألف 

 وهي ،٢٠٠٥طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون من هذه املواد يف عام  ٢ ٤٥١,٣وإنتاج ) فلورية
كمية ال تتفق مع اشتراطات الربوتوكول بأن حيد الطرف من استهالكه وإنتاجه من تلك املواد يف تلك 

طن  ٢ ٣٩٣,٥ و يف االستهالكطن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون ١ ٦٦١,٢ال يزيد عن إىل ما السنة 
  ،يف اإلنتاجحمسوبة بدالة استنفاد األوزون 

 التفسري الذي قدمته فرتويال بأن إنتاجها أو استهالكها ، مع ذلك،تالحظ مع التقديرإذ و  
يف عام  CFC-11ميثالن ما مت إنتاجه من  ٢٠٠٥من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف عام الزائدين 
، وأن CFC-12  ملادة كمادة وسيطة يف اإلنتاج احمللي٢٠٠٦ وختزينه من أجل استهالكه يف عام ٢٠٠٥

 ،٢٠٠٦ مركبات الكربون الكلورية فلورية بنهاية عام فرتويال توقفت عن إنتاج
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 الصادر عن االجتماع الثامن عشر لألطراف بشأن قضية ١٨/١٧ بأن املقرر وإذ تذكر  
االمتثال لربوتوكول مونتريال، الذي طلب من أمانة األوزون أن حتتفظ بالسجل املوحد والتخزين 

أو إنتاجها الفائض كان ناجتاً عن أي من للحاالت اليت أوضحت فيها األطراف أن استهالكها 
 املقرر، وأن تضمن هذا السجل يف وثائق جلنة ذلكالسيناريوهات الثالثة املتعلقة بالتخزين املشروحة يف 

   من الربوتوكول،٧التنفيذ ويف تقرير األمانة عن البيانات املقدمة من األطراف وفقاً للمادة 
مني السجل املوحد يف وثائق جلنة التنفيذ ألغراض  أنه كان من املقرر تضوإذ تذكر كذلك  

العلم فقط وأن األطراف قد وافقت على أن يعاود االجتماع احلادي والعشرين لألطراف النظر يف 
االمتثال يف ضوء املعلومات الواردة يف السجل املوحد بغية النظر يف احلاجة إىل اختاذ وقضية التخزين 
  إجراءات أخرى،

، ينبغي تضمني تفاصيل حالة استهالك وإنتاج فرتويال الزائدين من ١٨/١٧رر للمق أنه وفقاً  
يف عام ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(املواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة األوىل من املرفق ألف 

  .راملعد حسب توجيه ذلك املقر يف السجل املوحد ٢٠٠٥
  ٣٨/٥٠التوصية 

مل تبلغ عن بياناا املتعلقة باملواد ووضوع مقررات اجتماع األطراف األطراف اليت كانت م  -اءخاء خ
  ٢٠٠٦املستنفدة لألوزون لعام 

اللجنة إىل بعض األطراف اليت كانت موضوع مقررات امتثال سابقة انتباه ممثل األمانة وجه   -٤٣٩
  .٢٠٠٦ إلثبات حالة امتثاهلا لعام ٢٠٠٦ومل تقم بعد بإبالغ األمانة عن بيانات 

  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   -٤٤٠
تضم خطط عمل بعالمات قياس  إىل أن األطراف التالية كانت خاضعة ملقررات إذ تشري  

ألبانيا، فيجي، غينيا بيساو، : مرجعية حمددة زمنياً للتخلص التدرجيي للمواد املستنفدة لألوزون
  أوروغواي،ودا ديف، نيجرييا، باكستان، أوغنلهندوراس، ليسوتو، م

األطراف مل تقدم بياناا املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون لعام تلك  إىل أن وإذ تشري كذلك  
د من بأن حتاملقررات تلك لتزاماا الواردة يف ال هاتنفيذالتثبت من  وأنه بناء على ذلك ال ميكن ٢٠٠٦

  تويات حمددة يف تلك املقررات،استهالكها أو إنتاجها ملواد مستنفدة لألوزون معينة إىل مس
باكستان، ونيجرييا، وملديف، وليسوتو، وهندوراس، وبيساو، -غينياوفيجي، و ألبانيا، ذكرت  

 من ٣ وفقاً للفقرة ٢٠٠٦أوروغواي بأن تقدم بياناا املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون لعام وأوغندا، و
 من أجل ،٢٠٠٧أغسطس / آب١ موعد ال يتجاوز  من الربوتوكول ويفضل أن ال يتم ذلك يف٧املادة 

 مسجلة يف ٢٠٠٦أن تتمكن اللجنة من تقييم امتثال األطراف لعالمات قياس حمددة زمنياً لعام 
  .اجتماع األطراف يف اجتماعه التاسع والثالثنيصادرة بصدده من املقررات ال

  ٣٨/٥١التوصية 
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  )٣٧/٤٦التوصية (يف املستقبل ثال تالمتنفيذ إجراء عدم ابالتحديات املرتبطة   - تاسعاً
 بشأن التحديات املرتبطة بتنفيذ ٣٧/٤٦قدمت ممثلة األمانة مذكرة أعدت وفقاً للتوصية   -٤٤١

 ،وذكرت بأن اللجنة يف اجتماعها السابع والثالثني.  مستقبالًإجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونتريال
يف املستقبل التحديات املرتبطة بتنفيذ إجراء عدم االمتثال نيوزيلندا بشأن تها أحاطت علماً بورقة قدم

لتمكينها من التصدي  بقصد حتسني مستوى كفاءة اللجنة ،واخليارات احملتملة للتصدي هلذه التحديات
ومن بني القضايا اليت بحثت يف الورقة حتديد املواعيد النهائية لتقدمي البيانات لبحثها . ألعبائها املتزايدة

الشرط الذي يقضي بأن تقدم اللجنة تقارير اجتماعاا إىل األطراف قبل ستة أسابيع و اللجنة؛ من قبل
لدى النظر يف هذا البند، و. اللجنة إىل األطرافتقدمها اليت تقارير هيكل المن اجتماع األطراف؛ و

 التصدي حددت اللجنة خمتلف اإلجراءات اليت ينبغي ألمانة األوزون اختاذها ملساعدة اللجنة يف
  . يف املستقبلتنفيذ إجراء عدم االمتثالاليت تواجه للتحديات 

يف تقدمي اخلاضعة إلجراء عدم االمتثال مبساعدة األطراف ألمانة  تقوم افقت اللجنة على أنتوا  -٤٤٢
من علومات املبيانات أو الخبصوص طلب  هائلرسايف تدرج بأن البيانات واملعلومات يف حينها وذلك 

  :ما يلي األطراف
إاء تقييم إىل معلومات عن اجلداول الزمنية الجتماعات اللجنة وهدف اللجنة   )أ(  

جتماع األطراف اعتماد أي مقررات حىت تتيح الالسنة تلك نفس اليت ترفع إليها يف قضايا االمتثال 
  لدعم عودة األطراف إىل حالة االمتثال؛يف أقرب فرصة ممكنة الزمة 

 العواقب اليت حيتمل أن تنجم عن التأخر يف تقدمي املعلومات املطلوبة إيراد إشارة إىل  )ب(  
  . املطلوبةتقدمي املعلوماتعدم والعواقب احملتملة ل

ألمانة النظر يف املعلومات املقدمة من األطراف اخلاضعة  تيسر اكما وافقت اللجنة على أن  -٤٤٣
جنة أو بعد اختتام اجتماع اللجنة املعقود مباشرة إلجراء عدم االمتثال بعد املوعد النهائي احملدد من الل

  :قبل االجتماع السنوي لألطراف وذلك عن طريق ما يلي حيثما ما أمكن
إعادة عقد اللجنة وإبالغ استنتاجات االجتماع املعاد انعقاده إىل اجتماع األطراف   )أ(  

  ؛تسجيلها يف تقرير االجتماعحىت يتسىن لرئيس من اعن طريق تقرير شفهي 
شري تأية معلومات جديدة ، بالرئيستقرير يقدمه  من خالل ،اجتماع األطرافتزويد   )ب(  

أثناء االجتماع املعاد اليت مل تتمكن اللجنة من أن تنظر فيها مشاريع املقررات احلقائق يف إىل أخطاء يف 
  .، وتوصي اللجنة اجتماع األطراف باعتمادهاانعقاده
على أن تقدم جلنة التنفيذ " من إجراء عدم االمتثال تنص ٩لفقرة ، إىل أن اوأشارت اللجنة  -٤٤٤

ويتعني أن يكون التقرير متاحاً . تقريراً إىل اجتماع األطراف، يشمل أي توصيات تعتربها مالئمة
وأشري بالذكر أيضاً إىل أنه رغماً عن أن تقرير . "لألطراف قبل اجتماعها مبا ال يتجاوز ستة أسابيع

األول من كل سنة يتاح لألطراف قبل أكثر من ستة أسابيع من االجتماع السنوي اجتماع اللجنة 
وقد نشأت هذه احلالة ألنه منذ . لألطراف، فإن التقرير الثاين للجنة ال يتاح لألطراف ذا الشكل
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، كان االجتماع الثاين للجنة يعقد دائماً ١٩٩٢اعتماد إجراء عدم االمتثال على أساس دائم يف عام 
ونتيجة لذلك، اتبعت اللجنة أسلوب تعميم ورقة غرفة .  االجتماع السنوي لألطراف مباشرةقبل

اجتماع يف اجتماعات األطراف حتتوي على مشاريع مقررات أوصت اللجنة باعتمادها يف اجتماعها 
 وباإلضافة إىل ذلك، أصبح من املعتاد لرئيس اللجنة أن يقدم. املعقود قبل اجتماع األطراف مباشرة

  .عرضاً شفوياً إىل اجتماع األطراف بشأن عمل اللجنة خالل السنة
وخلصت اللجنة إىل أن أفضل ما حيقق مصاحل األطراف والربوتوكول أن حيتفظ بالنهج الراهن   -٤٤٥

، واليت يعقد مبقتضاها االجتماع الثاين للجنة قبل االجتماع السنوي لألطراف ٩إزاء تنفيذ الفقرة 
على أن هذا النهج يعظم من الوقت املتاح لألطراف لتقدمي املعلومات اليت حتتاج إليها وقد اتفق . مباشرة

أكرب فرصة لكي حتل من خالل االتصاالت لألمانة كما أنه يوفر . اللجنة الستعراض حالة امتثاهلا
ي  من إجراء عدم االمتثال، أ٣اإلدارية والدبلوماسية السابقة على اجتماع اللجنة ووفقاً للفقرة 

أشري أيضاً إىل أن و. تناقضات ظاهرة بني اشتراطات الربوتوكول وتقارير البيانات املقدمة من األطراف
 من أن تقدم إىل االجتماع السنوي لألطراف صورة ،نتيجة الستخدامها لإلجراء الراهنمتكنت، اللجنة 

  .نة السابقةأكمل عن مجيع حاالت عدم االمتثال احملتملة أو املؤكدة للربوتوكول يف الس
 يف كبريةحيقق لألطراف وفورات  ٩لتنفيذ الفقرة كما أشارت اللجنة إىل أن النهج القائم   -٤٤٦

ولكي يتيسر إتاحة تقرير االجتماع الثاين للجنة التنفيذ قبل ستة أسابيع من . التكاليف واللوجستيات
 سفراً إضافياً من جانب اجتماع األطراف فإنه يتعني أن يعقد االجتماع على حدة، وهو ما يتطلب

كما أن عقد اجتماع منفصل . األعضاء واألطراف املدعوة وممثلي أمانة الصندوق والوكاالت املنفذة
 دوالراً كحد أدىن على امليزانية اليت أقرا األطراف مليزانية ١١٥ ٦٦٤يفرض تكلفة إضافية تبلغ زهاء 

  .األمانة
جنة عن أملها يف أن يواصل اجتماع األطراف تأييد ومراعاة لتلك االعتبارات، أعربت الل  -٤٤٧

  .دم االمتثال من إجراء ع٩جها الراهن إزاء تنفيذ الفقرة 
اللجنة على أنه بغية تسهيل االستعراض السنوي من ِقبل اجتماع األطراف اتفقت ويف اخلتام   -٤٤٨

 اليتمشاريع املقررات تقوم، قبل تقدمي لقضايا االمتثال اليت تنظر فيها جلنة التنفيذ، يتعني على األمانة أن 
جدول بتقدمي اجتماع األطراف العتمادها على اجتماعات وتعممها يف ورقة غرفة تعرضها اللجنة 
إىل االمتثال املعنية، مسائل حتديد الطرف ويتضمن كل جدول و. ملشاريع املقرراتيتضمن تلخيصاً 

  .ينعامللطرف لز أية ظروف خاصة حمددة ملالحظات لتمكني اللجنة من إبراجانب عمود يلخص ا
  :التايل اللجنة على اتفقتوبناء على ذلك،   -٤٤٩

نيوزيلندا أثناء االجتماع السابع والثالثني للجنة عن التحديات قدمتها  إىل الورقة اليت إذ تشري  
حديد حسن ، وبالت يف املستقبلعدم االمتثال لربوتوكول مونتريالإجراء لرئيسية أمام فعالية تنفيذ ا

توقيت تقدمي البيانات واملعلومات إىل جلنة التنفيذ من ِقبل األطراف اخلاضعة إلجراء عدم االمتثال، 
جتماع األطراف يف ال من إجراء عدم االمتثال، اليت تتطلب من جلنة التنفيذ أن تتيح تقريرها ٩الفقرة و
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على اجتماع املتزايدة ضايا االمتثال االجتماع وعرض قذلك موعد ال يتجاوز الستة أسابيع قبل انعقاد 
  األطراف،
عدا األمانة لكي تنظر فيها اللجنة يف اجتماعها الثامن والثالثني واليت أ الوثيقة اليت وإذ تالحظ  

 عن تشغيل إجراء عدم االمتثال بالنسبة لكل قضية أثريت ية ومعلومات عملاًإضافيسياقاً تارخيياً قدمت 
اختاذها لتنفيذ ميكن بالفعل أو اختذت نيوزيلندا وحددت اإلجراءات اليت يف الورقة اليت أعدا 

تشغيل إجراء عدم استمرارية فعالية تحسني ترتيبات جلنة التنفيذ لضمان لاملقترحات الواردة يف الورقة 
  االمتثال،
أمام  من أمانة األوزون تنفيذ اإلجراءات للتصدي للتحديات املذكورة أعاله أن تطلب  
اللجنة يف ا دبتشغيل إجراء عدم االمتثال للربوتوكول، يف ضوء التعليقات اليت أرية فعالية استمرا

  .اإلجراءات اجلديدةتلك التنفيذ لتسجيل جلنة دليل تنقيح اجتماعها الثامن والثالثني ووفقاً لذلك 

  ٣٨/٥٢التوصية 

، من ٤ باء، الفقرة ٤املادة  (نشأت نظم تراخيصأألطراف اليت عن االنظر يف تقرير األمانة   -عاشراً
  )بروتوكول مونتريال

 من ٢٠مل تنشئ  ،وفقاً للبيانات املقدمة من األمانةإنه بولندا لدى تقدميه هلذا البند ممثل وقال   -٤٥٠
من  على الرغم ، لتراخيص الواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزوناًنظماألطراف حىت اآلن 

ومن أصل . ١٩٩٩ىل عام بعيد يعود إ منذ وقت عليه صدق ها بعض،  مونتريالتعديلأا صدقت على 
بعض وبالنسبة ل.  سوى إريترياهذه القضية املعينةبسبب اللجنة ين مل تعرض على رتلك األطراف العش
أخرى، فقد مت العتبارات مثالً واليات ميكرونيزيا املوحدة اليت نظرت فيها اللجنة األطراف األخرى 

أطراف أخرى عرضت و. عدم امتثاهلا لتعديل مونتريال يف التوصية بشأن الطرف املعينضية قتضمني 
عدم امتثاهلا مل تقدم توصيات بشأن بينهم الصومال ألسباب أخرى لكن  على اللجنة، ومن نمن العشري

لتمس ت إريتريا،باستثناء إىل تلك األطراف، رسائل األمانة تكتب  واقترح العضو أن .لتعديل مونتريال
القضية هذه وخلص إىل أن . ألسباب عدم قيامها بإنشاء نظم للتراخيص وفقاً للتعديلات توضيحمنها 
نظم لديها  تاألطراف اليت ليسنظراً إىل أن أمهية كربى بالنسبة ملستقبل بروتوكول مونتريال ذات 

  .نفدة لألوزونلالجتار غري املشروع يف املواد املستمعمول ا قد تصبح حمط أنظار تراخيص 
بلغت أمانة الصندوق يبدو أا أقال ممثل أمانة الصندوق املتعدد األطراف إن بعض األطراف   -٤٥١

. نظام تراخيص لكنها مل تتمكن من تزويد أمانة األوزون بذات املعلوماتأا أنشأت املتعدد األطراف ب
نظم ترخيص الوطنية تتطلب وجود ويف هذا السياق أشار أيضاً إىل أن تطبيق خطط التخلص التدرجيي 

أن ومن شأن املشاورات بني أمانة الصندوق املتعدد األطراف وأمانة األوزون . معمول ا يف الواقع
اآلن أن تقوم األمانة  ةاملعتادمن املمارسات وقال ممثل أمانة األوزون إنه . يف توضيح املسألةتساعد 

األطراف إىل إنشاء نظم للتراخيص أن توجه رسائل مقرر يدعو ألي اجتماع األطراف وبعد اعتماد 
  .املقرر إىل مجيع األطراف املعنية يف مستهل كل عامفيها ذلك تنقل 
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ما إذا كان من ضمن صالحيات جلنة التنفيذ أن تتخذ عاللجنة تساءل عضو آخر يف و  -٤٥٢
يف املهمة عن تلك ية سؤولحتصر امل يت، ال١٨/٣٥ باء يف ضوء املقرر ٤تنفيذ املادة ات لدعم إجراء

 هدفبصورة أكرب جبمع البيانات، فيما يىن عي ١٨/٣٥وقال عضو آخر إن املقرر . اجتماع األطراف
  .ملساعدةتوطئة الحتمال تقدمي االسعي لتحديد أسباب عدم االمتثال إىل جمرد أي إجراء تتخذه اللجنة 

 حيق للجنة التصرف ه، فإناملعمول اختالفها مع املمارسة وافقت اللجنة على أنه بالرغم من ا  -٤٥٣
 تلك من ٤املسند إليها مبوجب الفقرة مبوجب دور الرصد  باء ٤لضمان تنفيذ املادة استباقي بشكل 
الثالثني و كما وافقت على إجراء املزيد من املناقشات بشأن هذا البند أثناء االجتماع التاسع .املادة

  .للجنة التنفيذ
  :التايل اللجنة على فقتاتوبناء على ذلك،   -٤٥٤

 باء من الربوتوكول تنص على أنه على األطراف يف تعديل مونتريال ٤ بأن املادة تذكرأن   
وتنفيذ نظام بوضع  ، يف غضون ثالثة أشهر من تاريخ بدء سريان التعديل،أن تقوممونتريال لربوتوكول 

تعملة واملعاد تدويرها واملستصلحة املواد اخلاضعة للرقابة اجلديدة واملساردات وصادرات ولخيص اتر
عن وضع  تقرير إىل أمانة األوزون ميمن الربوتوكول، وتقدهاء الواردة يف املرفقات ألف وباء وجيم و

  ،تطبيقهالنظام يف غضون ثالثة أشهر من موعد ذلك وتشغيل 
نظم بعد تضع بروتوكول مونتريال اليت مل على  أن األطراف يف تعديل مونتريال وإذ تالحظ  
 باء من الربوتوكول وقد ختضع إلجراء عدم االمتثال ٤امتثال للمادة عدم يف حالة تعد تراخيص 

  مبوجب الربوتوكول،
أمانة قد أبلغت مونتريال ً أن بعض األطراف يف تعديل مونتريال لربوتوكول وإذ تالحظ أيضا  

بأا قامت ، )املتعدد األطرافأمانة الصندوق (الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
 من ٣بعد هذه املعلومات ألمانة األوزون، وفقاً للفقرة دم لكنها مل تقبإنشاء وتشغيل نظم تراخيص 

   باء من الربوتوكول،٤املادة 
أن تطلب من أمانة األوزون أن تقوم بالتشاور مع أمانة الصندوق املتعدد األطراف،   )أ(  

لواردات خيص اتريال للربوتوكول اليت أبلغت عن إنشاء وتشغيل نظم تربتحديد األطراف يف تعديل مون
املواد اخلاضعة للرقابة اجلديدة واملستعملة واملعاد تدويرها واملستصلحة الواردة يف املرفقات وصادرات 

  ألف وباء وجيم وهاء من الربوتوكول؛
اليت أبلغت عن أن تطلب كذلك من أمانة األوزون أن تبعث رسائل لتلك األطراف   )ب(  

مل تبلغ بعد هذه املعلومات إىل وإنشاء وتشغيل نظم التراخيص هذه إىل أمانة الصندوق املتعدد األطراف 
  أن تقدم إىل أمانة األوزون يف أقرب وقت ممكن ويف موعد ال يتجاوزتطالبها فيها بأمانة األوزون 

  يل نظم التراخيص وفقاً للمادة نشأت وباشرت بتشغأ، تأكيداً خطياً بأا قد ٢٠٠٧أغسطس / آب١
  اء اجتماعها التاسع والثالثني؛نمن الربوتوكول، لكي تنظر فيها اللجنة أث باء ٤



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/38/5 

112 

أن تطلب أيضاً من أمانة األوزون أن تبعث برسالة إىل تلك األطراف يف تعديل   )ج(  
 ألمانة الصندوق تراخيص كهذه ألمانة األوزون والنظم مونتريال اليت مل تبلغ بعد عن إنشاء وتشغيل 

  بأن تقدم إىل أمانة األوزون يف أقرب وقت ممكن ويف موعد ال يتجاوزتطالبها فيها املتعدد األطراف 
من باء  ٤وفقاً للمادة حىت اآلن ألسباب عدم قيامها بذلك توضيحاً  ٢٠٠٧أغسطس / آب١

ص هذه لتنظر فيها اللجنة  وأن تقدم تقريراً عن حالة جهودها إلنشاء وتنفيذ نظم التراخي،الربوتوكول
  .يف اجتماعها التاسع والثالثني

  ٣٨/٥٣التوصية 

  مسائل أخرى  -حادي عشر
  .مل تتم إثارة أية مسائل أخرى لبحثها حتت هذا البند  -٤٥٥

  اعتماد تقرير االجتماع  -ثاين عشر
سناد مهمة إكمال تقرير إ واتفقت على .نظرت اللجنة وأقرت نص مشروع التوصيات  -٤٥٦
  .ومع الرئيساً، مقررأيضاً بالتشاور مع نائب الرئيس الذي يعمل ، تماع إىل األمانةاالج

  اختتام االجتماع  -ثالث عشر
 من ٢٥/١٨أعلن الرئيس اختتام االجتماع يف الساعة املعتادة تبادل عبارات ااملة بعد و  -٤٥٧

  .٢٠٠٧ نيهيو/ حزيران٩مساء يوم السبت 
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   األولاملرفق
 تمشاريع املقررا

 ألحكام الربوتوكول اليت حتكم ٢٠٠٦عدم امتثال أذربيجان احملتمل يف : -/١٩مشروع املقرر   -ألف
مركبات الكربون (استهالك املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف اموعة األوىل من املرفق باء 

  وطلب خطة عمل) الكلورية فلورية األخرى
ل مونتريال وعلى تعديلي لندن وكوبنهاجن  إىل أن أذربيجان صدقت على بروتوكوإذ يشري  

، ومصنفة كطرف ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٨ وعلى تعديل مونتريال يف ١٩٩٦يونيه / حزيران٢١يف 
   من الربوتوكول،٥ادة  من امل١غري عامل مبوجب الفقرة 

 ٠,٢ مقداره ٢٠٠٦ إىل أن أذربيجان أبلغت عن استهالك سنوي يف عام وإذ يشري كذلك  
مركبات (بدالة استنفاد األوزون من املواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة األوىل من املرفق باء طن حمسوبة 

وهو ما يتجاوز مستوى احلد األقصى املسموح للطرف باستهالكه ) الكربون الكلورية فلورية األخرى
األوزون، وأنه يف من هذه املواد اخلاضعة للرقابة يف تلك السنة والبالغ صفر طن حمسوبة بدالة استنفاد 

 الرقابة الواردة ظل عدم وجود توضيح آخر فإنه يفترض لذلك أن أذربيجان يف حالة عدم امتثال لتدابري
  يف الربوتوكول،

 ١٦يطلب إىل أذربيجان أن تقدم إىل األمانة على وجه االستعجال ومبا ال يتجاوز   -١  
مؤشرات قياس زمنية تتضمن خطة عمل نب ا الستهالكها الزائد إىل ج تفسرياً،٢٠٠٨أبريل /نيسان

وقد . يف اجتماعها املقبلالتنفيذ حمددة تكفل عودة الطرف الفورية إىل االمتثال، لكي تنظر فيهما جلنة 
تود أذربيجان أن تنظر يف أن تضع ضمن خطة عملها صكوك سياسات عامة وصكوك تنظيمية تكفل 

  ؛هلا حتقيق تقدم يف التخلص التدرجيي التام
د عن كثب التقدم الذي حتققه أذربيجان بشأن التخلص التدرجيي من مركبات يرص  -٢

على الوفاء بتدابري الرقابة احملددة الواردة يف يعمل الطرف وما دام . الكربون الكلورية فلورية األخرى
. اماتهقائم بالتز، فإنه ينبغي مواصلة معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل ا أي طرف  ويفي االربوتوكول

ويف هذا الصدد، ينبغي أن تستمر أذربيجان يف تلقي املساعدة الدولية لتمكينها من الوفاء بالتزاماا 
حبق عدم اجتماع األطراف أن يتخذها مبوجب البند ألف من قائمة التدابري اإلرشادية اليت ميكن 

  االمتثال؛
، فإن اجتماع األطراف ناسبيف الوقت املحيذر أذربيجان بأا ما مل تعد إىل االمتثال   -٣

قائمة لبند جيم من وفقاً ل للبند باء من قائمة التدابري اإلرشادية، يف اختاذ تدابري سوف ينظر، طبقاً
، مثل ٤اختاذ اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة وقد تتضمن تلك التدابري إمكانية . التدابري اإلرشادية

ال تساهم حىت عدم االمتثال موضوع ورية فلورية األخرى وقف إمدادات مركبات الكربون الكلضمان 
  .األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثال
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 ألحكام الربوتوكول اليت حتكم ٢٠٠٦عدم امتثال السلفادور احملتمل يف : -/١٩مشروع املقرر   - باء
) رابع كلوريد الكربون( باء استهالك املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف اموعة الثانية من املرفق

  وطلب خطة عمل
أكتوبر / تشرين األول٢إىل أن السلفادور صدقت على بروتوكول مونتريال يف إذ يشري 

، ومصنفة ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٨ وعلى تعديالت لندن وكوبنهاجن ومونتريال يف ١٩٩٢
نامج قطري وافقت عليه اللجنة  من الربوتوكول ولديها بر٥ من املادة ١مبوجب الفقرة عامل كطرف 

  ،١٩٩٧مايو /التنفيذية يف أيار
من الصندوق املتعدد األطراف ] دوالر××× [إىل أن اللجنة التنفيذية أقرت مبلغ وإذ يشري 

   من الربوتوكول،١٠لتمكني السلفادور من االمتثال وفقا للمادة 
 ٠,٨ مقداره ٢٠٠٦م  إىل أن السلفادور أبلغت عن استهالك سنوي يف عاوإذ يشري كذلك

رابع (طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون من املواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة الثانية من املرفق باء 
وهو ما يتجاوز احلد األقصى للمستوى املسموح للطرف باستهالكه من هذه املواد ) كلوريد الكربون

دالة استنفاد األوزون، وأنه يف ظل عدم وجود اخلاضعة للرقابة يف تلك السنة والبالغ صفر طن حمسوبة ب
 الرقابة الواردة يف توضيح آخر فإنه يفترض لذلك أن السلفادور يف حالة عدم امتثال لتدابري

  الربوتوكول،
 ١٦ ومبا ال يتجاوز ،يطلب إىل السلفادور أن تقدم إىل األمانة على وجه االستعجال  -١  
مؤشرات قياس زمنية تتضمن نب خطة عمل اجإىل الزائد  الستهالكها  تفسرياً،٢٠٠٨أبريل /نيسان

وقد . حمددة تكفل عودة الطرف الفورية إىل االمتثال، لكي تنظر فيهما اللجنة يف اجتماعها املقبل
ترغب السلفادور يف النظر يف أن تدرج يف خطة عملها إنشاء حصص للواردات لدعم جدول التخلص 

  تكفل حتقيق تقدم يف إجناز التخلص التدرجيي؛ وأدوات للسياسات والتنظيمالتدرجيي 
رابع يرصد عن كثب التقدم الذي حترزه السلفادور بشأن التخلص التدرجيي من   -٢

 ويفي على الوفاء بتدابري الرقابة احملددة الواردة يف الربوتوكوليعمل الطرف ما دام و. كلوريد الكربون
ويف هذا الصدد، . قائم بالتزاماتهعامل ا أي طرف ، ينبغي مواصلة معاملته بنفس الطريقة اليت يا

ينبغي أن تستمر السلفادور يف تلقي املساعدة الدولية لتمكينها من الوفاء بالتزاماا مبوجب البند ألف 
  حبق عدم االمتثال؛اجتماع األطراف أن يتخذها من قائمة التدابري اإلرشادية اليت ميكن 

، فإن اجتماع يف الوقت املناسبتعد إىل االمتثال حيذر السلفادور بأا ما مل   -٣
لبند جيم من وفقاً لقائمة التدابري اإلرشادية، يف اختاذ تدابري من  للبند باء األطراف سوف ينظر، طبقاً

، ٤اختاذ اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة وقد تتضمن تلك التدابري إمكانية .  التدابري اإلرشاديةقائمة
ال تساهم األطراف حىت عدم االمتثال موضوع  إمدادات رابع كلوريد الكربون وقفمثل ضمان 

  .املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثال
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 ألحكام الربوتوكول اليت حتكم استهالك ٢٠٠٥عدم امتثال اليونان يف : -/١٩مشروع املقرر   - جيم
مركبات الكربون الكلورية (ألف املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف اموعة األوىل من املرفق 

 من الربوتوكول بشأن نقل حقوق إنتاج مركبات الكربون الكلورية ٢واشتراطات املادة ) فلورية
  فلورية إىل اليونان
ديسمرب / كانون األول٢٩دقت على بروتوكول مونتريال يف  إىل أن اليونان صإذ يشري

 كانون ٣٠تعديل كوبنهاجن يف  وعلى ١٩٩٣مايو / أيار١١، وعلى تعديل لندن يف ١٩٨٨
 ٢٧ وعلى تعديل بيجني يف ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧ وعلى تعديل مونتريال يف ١٩٩٥يناير /الثاين

 من ٥ من املادة ١قرة ، وأا صنفت كطرف غري عامل مبوجب الف٢٠٠٦يناير /كانون الثاين
  الربوتوكول،

 طناً ٢ ١٤٢,٠٠٠ مقداره ٢٠٠٥عام إىل أن اليونان أبلغت عن إنتاج سنوي يف إذ يشري 
حمسوبة بدالة استنفاد األوزون من املواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة األوىل من املرفق ألف لتلبية 

 من الربوتوكول وهو ما يزيد عن احلد األقصى ٥احمللية األساسية لألطراف العاملة باملادة االحتياجات 
 طناً حمسوبة بدالة استنفاد ٧٣٠املواد اخلاضعة للرقابة والبالغ ملستوى اإلنتاج املسموح به للطرف من 

  األوزون،
 طن ١,٣٧٤بأن اإلنتاج الفائض وقدره  إىل التفسري الذي قدمه الطرف وإذ يشري مع التقدير

إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية من حقوق حمسوبة بداالت استنفاد األوزون قد يعزى إىل نقل 
  ،٢٠٠٥يف عام إىل اليونان دة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية اململكة املتح

 مع ذلك إىل أن اليونان مل ختطر األمانة قبل موعد النقل ومن مث فهي يف وإذ يشري مع القلق
إجراء نقل حقوق اإلنتاج، فيما يقر بأن حتدد  من الربوتوكول اليت ٢حالة عدم امتثال ألحكام املادة 

، وبتعهده بضمان أن تتم ٢ قدرته على االمتثال الشتراط اإلخطار الوارد يف املادة الطرف يأسف لعدم
  قل يف املستقبل طبقاً لتلك املادة،أي عمليات ن

يف عام مجايل املبلغ عنه إلإىل أن التفسري الذي قدمته اليونان بأن اإلنتاج اوإذ يشري أيضاً 
الذي  طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون ٣٨من مركبات الكربون الكلورية فلورية وقدره  ٢٠٠٥

سوء فهم الطرف فيما يتعلق حبساب خط يعكس  ،لكميات املسموح ا من اإلنتاجايعزى إىل نقل ال 
األساس اخلاص به إلنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية لتلبية االحتياجات احمللية األساسية 

وكول واألخطاء يف بيانات اإلبالغ من ِقبل الطرف لسنة  من الربوت٥لألطراف العاملة مبوجب املادة 
  ،١٩٩٥األساس 

 ١٩٩٥دعم طلبه تنقيح البيانات لعام من اليونان لإىل املعلومات املقدمة وإذ يشري كذلك 
 خط أساس الطرف إلنتاج املواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة األوىل، من املرفق باة يف حساملستخدم

لتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب ) ن الكلورية فلوريةمركبات الكربو(ألف 
   من الربوتوكول،٥املادة 
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لجنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونتريال ل --/٣٩بالتوصية وإذ يذكر 
الصادر عن االجتماع  ١٥/١٩اليت خلصت إىل أن املعلومات املقدمة من اليونان مل تف مبتطلبات املقرر 

مل يتمكن ، وذلك يف املقام األول على أساس أن الطرف طلبل هذا الثربير ماخلامس عشر لألطراف لت
) أ (٢وفقاً للفقرة اخلاصة به  ١٩٩٥القائمة لعام ساس األبيانات خط حمدد بدالً عن رقم تقدمي من 
  ،١٥/١٩من املقرر ‘ ١‘

 اليونان مستوى اإلنتاج األقصى املسموح به للمواد إىل أنه بناء على ذلك جتاوزتوإذ خيلص 
لعام ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(اخلاضعة للرقابة الواردة يف اموعة األوىل، املرفق ألف 

ة بشأن مركبات الكربون الكلورية فلورية لتدابري الرقابيف حالة عدم امتثال بذلك  وإن اليونان ٢٠٠٥
  العام،مبوجب الربوتوكول لذلك 

 من مع ذلك، إىل أن اليونان أوقفت إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية اعتباراًوإذ يشري 
   تصدر تراخيص إلنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية يف املستقبل، وأا لن٢٠٠٦فرباير /شباط

ية مركبات الكربون الكلورعن إنتاج واصلة توقفه مباليونان حالة يرصد عن كثب   - ١
، ينبغي  ويفي اعلى الوفاء بتدابري الرقابة احملددة الواردة يف الربوتوكولوما دام الطرف يعمل . فلورية

  قائم بالتزاماته؛مواصلة معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل ا أي طرف 
 فإن األطراف سوف يف الوقت املناسب،حيذر اليونان بأا ما مل تعد إىل االمتثال   - ٢

من قائمة التدابري البند جيم مبوجب طبقا للبند باء لقائمة التدابري اإلرشادية، يف اختاذ تدابري نظر، ت
وقف ، مثل ٤اختاذ اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة وقد تتضمن تلك التدابري إمكانية . اإلرشادية

األطراف املستوردة ال تساهم حىت عدم االمتثال موضوع إمدادات مركبات الكربون الكلورية فلورية 
  .يف استمرار حالة عدم االمتثال

  امتثال مجهورية إيران اإلسالمية لربوتوكول مونتريال: -/١٩مشروع املقرر   - دال
 تشرين ٣ إىل أن مجهورية إيران اإلسالمية صدقت على بروتوكول مونتريال يف إذ يشري

 وتعديل مونتريال ١٩٩٧سطس أغ/ آب٤، وعلى تعديلي لندن وكوبنهاجن يف ١٩٩٠أكتوبر /األول
 من ٥ من املادة ١، وأا صنفت كطرف عامل مبوجب الفقرة ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١٧يف 

  .١٩٩٣يونيه /الربوتوكول، وقد وافقت اللجنة التنفيذية على برناجمها القطري يف حزيران
تعدد األطراف املمن الصندوق ] دوالر××× [ إىل أن اللجنة التنفيذية اعتمدت مبلغ وإذ يشري

   من الربوتوكول،١٠ادة  للممن االمتثال طبقاًمجهورية إيران اإلسالمية لتمكني 
 مقداره ٢٠٠٥ إىل أن مجهورية إيران اإلسالمية أبلغت عن استهالك سنوي يف عام إذ يشري

، املرفق انية طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون من املادة اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة الث١٣,٦
وهو ما يتجاوز احلد األقصى للمستوى املسموح للطرف باستهالكه من ) رابع كلوريد الكربون(باء 

  طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون لذلك العام وإن كان يشري١١,٦هذه املادة اخلاضعة للرقابة وهو 
 لالجتماع ١٧/١٣لية وأن املقرر إىل أن االستهالك الزائد كان من أجل استخدامات خمتربية وحتليأيضاً 
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يف االمتثال لتدابري رقابة النظر  ٢٠٠٧جلنة التنفيذ حىت عام  ترجئ السابع عشر لألطراف نص على أن
قدم إىل أمانة ي ٥رابع كلوريد الكربون الواردة يف الربوتوكول من قبل أي طرف يعمل مبوجب املادة 

أن احنرافه عن حد االستهالك السنوي الوارد يف  على األوزون مع تقرير بياناته السنوي دليالً
   إىل استخدام رابع كلوريد الكربون يف العمليات التحليلية واملختربية،الربوتوكول كان راجعاً

 إىل تقدمي مجهورية إيران اإلسالمية خلطة عمل تكفل عودا الفورية إىل يشري مع التقديروإذ   
وريد الكربون الواردة يف الربوتوكول، تلتزم مجهورية إيران رابع كلعلى رقابة الاالمتثال لتدابري 

  :اإلسالمية مبوجبها، ومع عدم اإلخالل بتشغيل اآللية املالية للربوتوكول، مبا يلي بوجه خاص
  :ختفيض االستهالك إىل ما ال يزيد عن  )أ(

  ؛٢٠٠٧ طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون يف عام ١١,٦  ‘١’  
، باستثناء ما ٢٠٠٨حمسوبة بدالة استنفاد األوزون يف عام صفر من األطنان   ‘٢’

  اليت قد تأذن ا األطراف؛األساسية الستخدامات كان ل
أن يرصد نظامه القائم بشأن تراخيص الواردات والصادرات من املواد املستنفدة   )ب(

  لألوزون، مبا يف ذلك حصص الواردات؛
أن متكن مجهورية إيران ينتظر قرر  أن االلتزامات الواردة يف هذا املوإذ يالحظ

  ،٢٠٠٧اإلسالمية من العودة إىل االمتثال يف عام 
الصلة لتنفيذ ذات حيث مجهورية إيران اإلسالمية على العمل مع وكاالت التنفيذ   -١  

  خطة عملها للتخلص التدرجيي من رابع كلوريد الكربون؛
سالمية بشأن تنفيذ خطة يرصد عن كثب التقدم الذي حتققه مجهورية إيران اإل  -٢

على الوفاء بتدابري الرقابة يعمل الطرف وما دام . عملها والتخلص التدرجيي من رابع كلوريد الكربون
، ينبغي مواصلة معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل ا أي طرف  ويفي ااحملددة الواردة يف الربوتوكول

ر مجهورية إيران اٍإلسالمية يف تلقي املساعدة الدولية ويف هذا الصدد، ينبغي أن تستم. قائم بالتزاماته
أن يتخذها لتمكينها من الوفاء بالتزاماا مبوجب البند ألف من قائمة التدابري اإلرشادية اليت ميكن 

  طراف حبق عدم االمتثال؛اجتماع األ
، فإن بيف الوقت املناسحيذر مجهورية إيران اإلسالمية بأا ما مل تعد إىل االمتثال   -٣

البند مبوجب قائمة التدابري اإلرشادية، يف اختاذ تدابري من  للبند باء اجتماع األطراف سوف ينظر، طبقاً
اختاذ اإلجراءات املنصوص عليها يف وقد تتضمن تلك التدابري إمكانية .  التدابري اإلرشاديةجيم من قائمة

 ال تساهم األطراف حىتم االمتثال عدموضوع وقف إمدادات رابع كلوريد الكربون ، مثل ٤املادة 
  .املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثال
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 اخلاضعة للرقابة وادستهالك املال ٢٠٠٦احملتمل يف صربيا عدم امتثال : -/١٩مشروع املقرر   - هاء
  وطلب خطة عمل) رابع كلوريد الكربون(باء  من املرفق لثانيةالواردة يف اموعة ا

، وعلى ٢٠٠١مارس / آذار١٢ على بروتوكول مونتريال يف تصدقبيا قد صر إىل أن إذ يشري  
 كطرف عامل ةمصنفا ، وأ٢٠٠٥مارس / آذار٢٢ كوبنهاجن ومونتريال وبيجني يفلندن وتعديالت 

  ،]تاريخ[اللجنة التنفيذية أقرت برناجمها القطري يف ، وأن  من الربوتوكول٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 
من الصندوق املتعدد األطراف ] دوالر××× [اللجنة التنفيذية قد أقرت ن  إىل أوإذ يشري  

   من الربوتوكول،١٠وفقاً للمادة متثال لتمكني صربيا من اال
 طن ٥,١ه  مقدار٢٠٠٦ عن استهالك سنوي يف عام تأبلغصربيا  إىل أن وإذ يشري كذلك  

رابع (باء  من املرفق لثانيةاردة يف اموعة ا اخلاضعة للرقابة الوةادحمسوبة بدالة استنفاد األوزون من امل
حمسوبة ن  ط٢,٨ه مبا يتجاوز احلد األقصى املسموح للطرف باستهالكه ومقدار ،)كلوريد الكربون

ه يف ظل عدم وجود مزيد من  اخلاضعة للرقابة لتلك السنة، وأنةبدالة استنفاد األوزون من تلك املاد
  مبوجب الربوتوكول،رقابة اللة عدم امتثال لتدابري يف حاصربيا يفترض أن تكون التوضيح 
 ١٦قدم إىل األمانة على وجه االستعجال ومبا ال يتجاوز تأن صربيا يطلب إىل   -١

مؤشرات قياس زمنية تتضمن طة عمل توضيحاً الستهالكها الفائض مشفوعاً خب ٢٠٠٨أبريل /نيسان
وقد . التنفيذ يف اجتماعها املقبلظر فيها جلنة حمددة تكفل عودة الطرف الفورية إىل االمتثال، لكي تن

 إنشاء حصص للواردات لدعم جدول التخلص ادرج يف خطة عملهصربيا يف النظر يف أن ترغب ت
  تكفل حتقيق تقدم يف إجناز التخلص التدرجيي؛وأدوات للسياسات والتنظيم التدرجيي 
رابع كلوريد رجيي من بشأن التخلص التدصربيا ققه حتيرصد عن كثب التقدم الذي   -٢
،  ويفي اعلى الوفاء بتدابري الرقابة احملددة الواردة يف الربوتوكوليعمل الطرف وما دام . الكربون

ويف هذا الصدد، ينبغي أن . قائم بالتزاماتهينبغي مواصلة معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل ا أي طرف 
 مبوجب البند ألف من قائمة ا من الوفاء بالتزامااية لتمكينه تلقي املساعدة الدولصربيا يفستمر ت

  اجتماع األطراف حبق عدم االمتثال؛أن يتخذها التدابري اإلرشادية اليت ميكن 
، فإن اجتماع األطراف يف الوقت املناسبعد إىل االمتثال ت ما مل ابأصربيا ذر حي  -٣

 البند جيم من قائمةمبوجب  اختاذ تدابري  للبند باء لقائمة التدابري اإلرشادية، يفسوف ينظر، طبقاً
، مثل ٤اختاذ اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة وقد تتضمن تلك التدابري إمكانية . التدابري اإلرشادية
 ال تساهم األطراف املصدرة يف حىتعدم االمتثال موضوع رابع كلوريد الكربون وقف إمدادات 

  .استمرار حالة عدم االمتثال
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