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 جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال
  لربوتوكول مونتريال

  والثالثونالتاسع  االجتماع
 ٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ١٤ - ١٢ ،مونتريال

تقرير جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونتريال عن أعمال 
  اجتماعها التاسع والثالثني

  افتتاح االجتماع  -أوال 
عقد االجتماع التاسع والثالثون للجنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول   -  ١

 ١٤ إىل ١٢يف مونتريال بكندا يف الفترة من ) Palais des Congrès(مونتريال يف قصر املؤمترات 
  .٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

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

تعدد سبتمرب، فرحبت بأعضاء اللجنة وممثلي الصندوق امل/ أيلول١٢ من يوم األربعاء املوافق ١٠/١٠
وقدمت السيد بول هاروتز، نائب . األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال والوكاالت املنفِّذة التابعة له

  .األمني التنفيذي ألمانة األوزون
تال السيد هاروتز بياناً من السيد ماركو غونز اليز، األمني التنفيذي ألمانة األوزون الذي مل   -  ٣

وأعرب السيد غونز اليز يف بيانه عن أمله يف أن ميثِّل . لالجتماعيتمكن من حضور اجللسة االفتتاحية 
هذا االجتماع بداية حافزة على التفكري ومثمرة الجتماع األطراف التاسع عشر املرتقب وما يرتبط 

وباإلشارة . به من اجتماعات وأحداث تعقَد احتفاالً بالذكرى السنوية العشرين لربوتوكول مونتريال
غ األمهية الذي تضطلع به اللجنة يف مساعدة األطراف اليت هي يف حالة عدم امتثال على إىل الدور بال

العودة إىل حالة االمتثال من خالل آلية داعمة وإجيابية، قال إنه يود أن يشيد بأعضاء اللجنة لتفانيهم 
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 ميكن هلم أن وملا يبذلونه من جمهود، مشدداً على أن من مل يشاركوا عن كثب يف أعمال اللجنة ال
وأكّد أيضاً أمهية اللجنة يف احلفاظ . يدركوا حجم العمل الكبري الذي تنطوي عليه عضوية اللجنة

على فعالية ومصداقية إجراء عدم االمتثال املنصوص عليه يف الربوتوكول، وأشاد مبا تبذله اللجنة من 
نظرها يف كيفية معاملة البيانات جهود يف خمتلف ااالت لتعزيز الربوتوكول، مبا يف ذلك من خالل 

اليت يتأخر تقدميها وقرارها املتخذ مؤخراً بشأن تضمني ورقة غرفة االجتماع العادية اليت تعد لكل 
اجتماع لألطراف موجزاً مجدوالً مبشاريع املقررات اليت توصى األطراف باعتمادها واليت سيتم قريباً 

شاد أيضاً باملقترحات اجلديدة الرامية إىل مواصلة حتسني عمل وأ. إدراجها يف الدليل التمهيدي للجنة
اللجنة، مبا يف ذلك االقتراح املتعلق مبوضوع اإلدارة االستراتيجية لعبء عمل اللجنة بطريقة شفَّافة 

  .وعادلة
 ١٢٧وفيما يتعلق بأعمال هذا االجتماع أعرب عن األسف ألنه مل يقدم حىت اآلن سوى   -  ٤

 واليت ٣٧ طرفاً من األطراف البالغ عددها ٣٢وأبدى أسفه ألن . ٢٠٠٦انام لعام من األطراف بي
طلبت منها اللجنة تقدمي معلومات قد فعل ذلك، ولكنه مل يقدم كل املعلومات املطلوبة، سوى 
نصف هذا العدد، كما أن معظم هذه املعلومات قُدمت يف األسبوع السابق مباشرة هلذا االجتماع، 

ومع أن السبب يف .  أن يؤثر على قدرة اللجنة على معاجلة هذه املعلومات يف هذا االجتماعمما ميكن
اخنفاض معدل اإلبالغ هذا قد يكون هو انعقاد االجتماع يف موعد مبكّر، قال إنه يقترح على 
 اللجنة، إذا رأت ذلك، أن تسجل يف هذا التقرير كلمة بشأن أمهية تقدمي بيانات األطراف وغريها

  .من املعلومات ذات الصلة يف الوقت املطلوب بالنسبة إلجراء عدم االمتثال
ويف اخلتام أعرب عن ثقته يف أن اللجنة، وإن مل يسبق هلا تناول بنود جدول أعماهلا املتصلة   -  ٥

ة بإنتاج مركَّبات الكربون الكلورية فلورية لتلبية االحتياجات احمللية األساسي باالجتار غري املشروع و
، )٥األطراف العاملة مبوجب املادة ( من الربوتوكول ٥ من املادة ١لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  .سوف تتمكن من تناول هذه البنود بفعالية وبطريقة تتماشى مع واليتها
  احلضور  -باء 

 األرجنتني وبولندا وبوليفيا وتونس وجورجيا: حضر االجتماع ممثلو أعضاء اللجنة التالني  -  ٦
  .ولبنان ونيجرييا ونيوزيلندا واهلند وهولندا

وحضر . وبناًء على دعوة سابقة من اللجنة، حضر ممثلو باراغواي وتركمنستان واليونان  -  ٧
  .االجتماع أيضاً ممثل إلكوادور عقب إبالغ اللجنة بوجود هذا الطرف

بروتوكول مونتريال، وحضر االجتماع أيضاً ممثلو أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ   -  ٨
ورئيس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف وممثلو الوكاالت املنفِّذة التابعة 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة : للصندوق املتعدد األطراف وهي
 املرفق الثاين هلذا التقرير قائمة املشاركني وترد يف. األمم املتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدويل

واتفقت اللجنة أثناء . ودعي مرفق البيئة العاملية إىل إيفاد ممثل ولكنه مل يتمكن من ذلك. الكاملة
مناقشتها حلالة أذربيجان على أن يتم يف هذا التقرير اإلعراب عن أسفها لعدم متثيل مرفق البيئة 
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كان قيد النظر عدم   ن رأيها القائل بأمهية وجود ممثل هلذا املرفق مىت ماالعاملية يف هذا االجتماع وع
  .امتثال حمتمل لطرف يتلقى مساعدة منه

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -ثانيا 
أقرت اللجنة جدول األعمال التايل استناداً إىل جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة   -  ٩

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/39/1لةبصيغته املعد ،:  
  .افتتاح االجتماع -١
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -٢
  . من بروتوكول مونتريال٧تقرير األمانة عن البيانات املقدمة مبوجب املادة  -٣
املعلومات املقدمة من أمانة الصندوق بشأن مقررات اللجنة التنفيذية ذات الصلة  -٤

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج (املنفِّذة وبشأن األنشطة اليت اضطلعت ا الوكاالت 
لتيسري امتثال ) األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدويل

  .األطراف
متابعة املقررات السابقة لألطراف وتوصيات جلنة التنفيذ بشأن املسائل املتصلة  -٥

  :بعدم االمتثال
  :غ البياناتااللتزامات بإبال  )أ(

  ؛)٣٨/١٥التوصية (غينيا االستوائية   ‘١’
  ؛)٣٨/٢٧التوصية (اجلبل األسود   ‘٢’
  ؛)٣٨/٣٦ والتوصية ١٨/٣٣املقرر (صربيا   ‘٣’

  :خطط العمل احلالية للعودة إىل االمتثال  )ب(
  ؛)٣٨/٥١ والتوصية ١٥/٢٦املقرر (ألبانيا   ‘١’
  ؛)٣٨/١ والتوصية ١٨/٢٠املقرر (أرمينيا   ‘٢’
  ؛)٣٧/٢ والتوصية ١٧/٢٦املقرر (أذربيجان   ‘٣’
  ؛)٣٨/٣ والتوصية ١٧/٢٧املقرر (بنغالديش   ‘٤’
 والتوصية ١٧/٢٨ و ١٥/٣٠املقرران (البوسنة واهلرسك   ‘٥’

  ؛)٣٨/٦
  ؛)٣٨/٧ والتوصية ١٥/٣١املقرر (بوتسوانا   ‘٦’
  ؛)٣٨/٨ والتوصية ١٧/٢٩املقرر (شيلي   ‘٧’
 والتوصية ١٧/٣٢املقرر  (واليات ميكرونيزيا املوحدة  ‘٨’

  ؛)٣٨/١٧
  ؛)٣٨/٥١ والتوصية ١٧/٣٣املقرر (فيجي   ‘٩’



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/39/7 

4 

  ؛)٣٨/١٩ والتوصية ١٥/٣٤املقرر (غواتيماال   ‘١٠’
  ؛)٣٨/٥١ والتوصية ١٦/٢٤املقرر (بيساو -غينيا  ‘١١’
  ؛)٣٨/٥١ والتوصية ١٧/٣٤املقرر (هندوراس   ‘١٢’
  ؛)٣٨/٢١ والتوصية ١٨/٢٨املقرر (كينيا   ‘١٣’
  ؛)٣٨/٥١ والتوصية ١٦/٢٥املقرر (ليسوتو   ‘١٤’
  ؛)٣٨/٢٤ والتوصية ١٧/٣٧املقرر (اجلماهريية العربية الليبية   ‘١٥’
  ؛)٣٨/٥١ والتوصية ١٥/٣٧املقرر (ملديف   ‘١٦’
  ؛)٣٨/٢٩ والتوصية ١٦/٢٧املقرر (نيبال   ‘١٧’
  ؛)٣٨/٥١ والتوصية ١٤/٣٠املقرر (نيجرييا   ‘١٨’
  ؛)٣٨/٥١ والتوصية ١٨/٣١املقرر (باكستان   ‘١٩’
  ؛)٣٨/٥١ والتوصية ١٥/٤٣املقرر (أوغندا   ‘٢٠’
  ؛)٣٨/٥١ والتوصية ١٧/٣٩املقرر (أوروغواي   ‘٢١’

  :مشاريع خطط العمل للعودة إىل االمتثال  )ج(
  ؛)٣٨/١٣ والتوصية ١٨/٢٣املقرر  ( إكوادور  ‘١’
  ؛)٣٨/١٦ والتوصية ١٨/٢٤املقرر (إريتريا   ‘٢’
  ؛)٣٨/٣٢ والتوصية ١٨/٣٢املقرر (باراغواي   ‘٣’

  : توصيات أخرى بشأن االمتثال  )د(
  ؛)٣٨/٣التوصية (بنغالديش   ‘١’
  ؛)٣٨/٥التوصية (بوليفيا   ‘٢’
  ؛)٣٨/١٤التوصية (السلفادور   ‘٣’
  ؛)٣٨/١٨التوصية (اليونان   ‘٤’
  ؛)٣٨/٣٣التوصية (االحتاد الروسي   ‘٥’
  ؛)٣٨/٣٥التوصية (اململكة العربية السعودية   ‘٦’
  ؛)٣٨/٣٩التوصية (الصومال   ‘٧’
  ؛)٣٨/٤٧التوصية (اإلمارات العربية املتحدة   ‘٨’

  :طلبات لتغيري بيانات خط األساس  )ه(
  ؛)٣٨/٣٥التوصية (اململكة العربية السعودية   ‘١’
  ؛)٣٨/٤٤التوصية (تركمانستان   ‘٢’
  ).٣٨/٤٦التوصية (أوكرانيا   ‘٣’

  .ئة عن إبالغ البياناتالنظر يف مسائل عدم االمتثال األخرى الناش -٦
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معلومات عن امتثال األطراف احلاضرة يف االجتماع بناء على دعوة من جلنة  -٧
  .التنفيذ

 من ٤الفقرة (النظر يف تقرير األمانة عن األطراف اليت أنشأت نظماً للتراخيص  -٨
  ).  باء من بروتوكول مونتريال٤املادة 
 من املادة ١لة مبوجب الفقرة التخفيض إىل أدىن حد مما تنتجه األطراف غري العام -٩
 من بروتوكول مونتريال من مركبات الكربون الكلورية فلورية لتلبية االحتياجات احمللية ٥

  ).١٧/١٢املقرر  (٥ من املادة ١األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
املقرر (منع االجتار غري املشروع باملواد املستنفدة لألوزون واخلاضعة للرقابة  -١٠
١٧/١٦.(  
  . مسائل أخرى -١١
  .اعتماد تقرير االجتماع -١٢
  .اختتام االجتماع -١٣

 ١١يف أعقاب مقترح مقدم من الرئيس، وافقت اللجنة على أن تنظر يف إطار البند   -  ١٠
يف ورقة عممها الرئيس بشأن إمكانية وضع أولويات ألعمال اللجنة يف “ مسائل أخرى”

ووافقت اللجنة أيضاً على حذف ). UNEP/OzL.Pro/ImpCom/39/INF/5(االجتماعات القادمة 
تركيا من جدول األعمال، نظراً ألا قد وافقت يف اجتماعها الثامن والثالثني على إرجاء النظر يف 
مسألة ذلك الطرف إىل ما بعد معاجلة اجتماع األطراف التاسع عشر ملسألة إضافة استخدام الربومو 

 يف قائمة استخدامات عوامل التصنيع ألغراض املقرر كلورو ميثان يف إنتاج مادة الستاميسيلني
١٠/١٤.  

   من بروتوكول مونتريال٧تقرير األمانة عن البيانات املقدمة مبوجب املادة   -ثالثاً 
قدم ممثل أمانة األوزون ملخصاً للمعلومات الواردة يف تقرير األمانة عن املعلومات اليت   -  ١١

مت التركيز فيه ) UNEP/OzL.Pro/ImpCom/39/2( من الربوتوكول ٧قدمتها األطراف وفقاً للمادة 
حالة االمتثال لاللتزامات بإبالغ البيانات؛ : على املسائل اليت ستنظر فيها اللجنة أثناء مداوالا وهي

 ومعلومات مستكملة عن إنتاج مركبات الكربون الكلورية ٢٠٠٦حالة االمتثال لتدابري الرقابة لعام 
 لسد االحتياجات احمللية ٥ من قبل األطراف غري العاملة مبوجب املادة ٢٠٠٦ام فلورية يف ع

  .١٧/١٢ واملعلومات املطلوبة مبوجب املقرر ٥األساسية لألطراف العاملة مبوجب املادة 
وفيما يتعلق مبسألة إبالغ البيانات، أوضح املتحدث أن طرفني، ومها اجلبل األسود وغينيا   -  ١٢

ا يف وقت إعداد تقرير البيانات يف حالة انتهاك اللتزاماما بتقدمي بيانات سنة األساس االستوائية كان
 ٨ و٣ بيانات خط األساس حسب التعريف الوارد يف الفقرتني ٧ من املادة ٢ و١مبوجب الفقرتني 
وقال إن الطرفني قد قدما فيما بعد البيانات الناقصة فأصبحت بذلك مجيع . ٥ثالثاً من املادة 
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وعالوة على ذلك، كانت كل األطراف يف حالة . ألطراف يف حالة امتثال اللتزاماا يف هذا الصددا
 من الربوتوكول يف ٧ من املادة ٤ و٣امتثال اللتزاماا بتقدمي بيانات سنوية عمالً بالفقرتني 

  .٢٠٠٦السنوات قبل عام 
 املطلوب منها تقدمي بيانات ١٩٠من األطراف البالغ عددها )  يف املائة٥٢ (٩٨وقال إن   -  ١٣

.  من الربوتوكول٧ من املادة ٤ و٣، قد أوفت جبميع التزاماا مبوجب الفقرتني ٢٠٠٦سنوية لعام 
وهذا ميثل معدل إبالغ متدنياً إىل حد ما، مقارنة باألوقات املماثلة يف السنوات السابقة، وهو يرى 

كرى السنوية العشرين للربوتوكول مما يعين أن تعقد أن هذا قد يكون عائداً جزئياً إىل االحتفال بالذ
وترد . سبتمرب الذي هو املوعد النهائي لتقدمي األطراف بياناا/ أيلول٣٠الدورة احلالية قبل حلول 

 املعلومات املتعلقة حبالة إبالغ UNEP/OzL.Pro/ImpCom/39/2يف الفرع هاء واملرفق اخلامس للوثيقة 
  . البيانات

، مت إدراج أحد UNEP/OzL.Pro/ImpCom/39/2 يف الوثيقة ١٠و مبين يف اجلدول وكما ه  -  ١٤
 هو أذربيجان، بوصفه طرفاًَ يف حالة عدم امتثال حمتمل لتدابري ٥األطراف غري العاملة مبوجب املادة 

وقدمت ثالثة من . ٢٠٠٦ يف عام ٥الرقابة املتصلة باستهالك األطراف غري العاملة مبوجب املادة 
 جعلتها يف ٢٠٠٦بوليفيا والسلفادور والصومال بيانات لعام :  هي٥طراف العاملة مبوجب املادة األ

أما فيما يتعلق باإلنتاج، فلم يتم اإلبالغ عن أي حالة عدم امتثال حمتمل . حالة عدم امتثال حمتمل
  . أو األطراف غري العاملة ا٥سواء من جانب األطراف العاملة مبوجب املادة 

 ملركبات الكربون الكلورية فلورية لتلبية ٥وفيما يتعلق بإنتاج األطراف غري العاملة باملادة   -  ١٥
 فرنسا -، استفاد طرفان ٢٠٠٦ يف عام ٥االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة باملادة 

ركبات  اليت نقال مبوجبها حقوق إنتاج م٢ من املادة ٥ من أحكام الفقرة - واململكة املتحدة 
وأبلغت ستة من األطراف اليت مل تبلغ أو تتجاوز الكميات . الكربون الكلورية فلورية إىل إسبانيا

، وكانت كمية ٢٠٠٦املسموح هلا بإنتاجها من مركبات الكربون الكلورية فلورية بياناا لعام 
املُبلغ عنها حىت اآلن مركبات الكربون الكلورية فلورية املنتجة لتلبية االحتياجات احمللية األساسية 

 طناً بداالت استنفاد األوزون من طرفني من هذه ٢٩٠ تساوي ما جمموعه ٢٠٠٦بالنسبة لعام 
األطراف، بينما أبلغت األطراف األربعة األخرى بأنه مل يكن هناك إنتاج لتلبية االحتياجات احمللية 

  .  وهي إسبانيا وفرنسا واليابان٢٠٠٦م وهناك ثالثة بلدان مل تقدم حىت اآلن بياناا لعا. األساسية

املعلومات املقدمة من أمانة الصندوق عن املقررات ذات الصلة للجنة التنفيذية وعن األنشطة   -رابعاً 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة (اليت اضطلعت ا الوكاالت املنفِّذة 

  لتيسري امتثال األطراف)  الصناعية والبنك الدويلللبيئة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية
قدم كبري املوظفني وممثل آخر ألمانة الصندوق املتعدد األطراف تقريراً عن هذا البند من   -  ١٦

وتطرق كبري املوظفني أوالً إىل مقررات االجتماع الثاين واخلمسني للجنة التنفيذية . جدول األعمال
 يبدو أبطأ من العادة، مما يسبب ٢٠٠٦ بيانات الربامج القطرية لعام فأبدى مالحظة مفادها أن تقدمي

شيئاً من القلق ألن متويل املقترحات اليت توافق عليها اللجنة التنفيذية يتوقف على تقدمي تقارير 
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بيد أنه من احملتمل أن تكون التأخريات نامجة عن تغيري يف شكل التقارير يتضمن استخدام . البيانات
ومن املرجح أن ال تتكرر هذه التأخريات يف السنوات القادمة بعد أن . تند إىل شبكة الويبنظام مس

  . تتعود األطراف على الشكل اجلديد
أوضح ممثلو أمانة الصندوق أن اللجنة التنفيذية تستهدف تيسري عمل جلنة التنفيذ عن طريق   -  ١٧

 املؤسسي للبلدان اليت مل ترد على طلبات بطلب تقارير حالة إضافية عن التعزيز) ألول مرة(قيامها 
كما أن اللجنة التنفيذية موافقة أيضاً على تقدمي . املعلومات املتعلقة باالمتثال املقدمة من جلنة التنفيذ

املساعدة يف جمال التعزيز املؤسسي للبلدان اليت يعلن أا يف حالة عدم امتثال، وذلك لفترة سنة 
  .من فترة السنتني العاديةواحدة يف كل مرة بدالً 

ونظرت اللجنة التنفيذية يف التقرير النهائي بشأن تقييم برنامج اليونيب للمساعدة على   -  ١٨
االمتثال ووافقت على أن تطلب منه، يف مجلة أمور، تركز اجلهود اليت يبذهلا على البلدان اليت هي يف 

 بني موظفي اجلمارك وموظفي البيئة حالة عدم امتثال حمتمل أو فعلي، وزيادة تشجيع التعاون
ووافقت اللجنة التنفيذية على مشاركة اليونيب . واملساعدة يف جهود اإلنفاذ على الصعيد اإلقليمي

 على أن ال يتم ذلك إال بعد التأكد من أن الدعم املايل املقدم من “مبادرة اجلمارك اخلضراء”يف 
ص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون، بدالً من الصندوق سوف يسهم إسهاماً حقيقياً يف التخلُّ

  .إنفاقه على مسائل أخرى تشملها املبادرة
وأخرياً، أقرت اللجنة التنفيذية أيضاً دراسة عن التحديات املرتبطة مبصارف اهلالون وطلبت   -  ١٩

 ١٩٩٩ عامي من الصني أن تعيد فحص بياناا املتصلة بإنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون يف
  . وفقاً ملتطلبات األطراف املتعلقة حبساب بيانات خط األساس٢٠٠٠و

وانتقل ممثلو أمانة الصندوق إىل بيانات الربامج القطرية فأبلغوا بأنه من بني األطراف العاملة   -  ٢٠
 طرفاً، على ٧٨ إال ٢٠٠٦ مل يبلغ حىت اآلن بيانات عن عام ١٤٢ البالغ عددها ٥مبوجب املادة 

ويف ضوء هذا الرقم املنخفض نسبياً، . مايو/ أيار١رغم من أن املوعد النهائي لإلبالغ كان هو ال
 تقدمي بيانات براجمها القطرية ٥قررت اللجنة التنفيذية أن تطلب من األطراف العاملة مبوجب املادة 

 ١٠٨لبالغ عددها ومن بني األطراف ا. يف موعد ال يتجاوز اجتماع اللجنة التنفيذية الثالث يف العام
منها نظم ترخيص عاملة )  يف املائة٨٣ (٩٠اليت قدمت معلومات عن التدابري التنظيمية، كانت لدى 

  . منها نظم لتحديد احلصص)  يف املائة٧٣ (٧٩ولدى 
وقد مكَّنت بيانات الربامج القطرية أمانة الصندوق من اإلبالغ عن أسعار املواد املستنفدة   -  ٢١

وكشفت البيانات عن أن متوسط أسعار مركبات الكربون الكلورية . سية وبدائلهالألوزون الرئي
 قد ازداد منذ صدور التقرير السابق ولكنه ال يزال أقل من سعر اهلايدرو CFC-12 وCFC-11فلورية 

 ثابتاً HCFC-22 الذي ظل على غرار سعر اهليدور فلورو كلورو كربون HFC-134aفلورو كلور 
ت البلدان عن أسعار خمتلفة اختالفاً شديداً ميكن إرجاعه إىل التدابري التنظيمية من قبيل وأبلغ. تقريباً

  .الضرائب وإىل كميات املنتجات املستوردة الضئيلة جداً يف بعض احلاالت
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وبناًء على تقييم أمانة الصندوق حلالة االمتثال، رأت اللجنة التنفيذية أنه رمبا تكون هناك   -  ٢٢
فيما يتعلق برابع (ونيوي ) فيما يتعلق باهلالونات(إجراءات إضافية بالنسبة للصومال حاجة الختاذ 

وقد متت املوافقة بالفعل على تقدمي مساعدة إىل الصومال ولكن الصراع الدائر ). كلوريد الكربون
  .يف ذلك البلد مؤخراً حال دون وصوهلا

ن مجيع البلدان اليت هي يف حالة عدم وفيما يتعلق مبركبات الكربون الكلورية فلورية، فإ  -  ٢٣
قد تلقَّت مساعدة من ) إريتريا وباراغواي وباالو وفرتويال(امتثال حمتمل ألهداف التخلص التدرجيي 

وإذا نظرنا إىل التخلُّص التدرجيي بنسبة . الصندوق ما عدا إريتريا اليت مل يكتمل بعد برناجمها القطري
، جند أن استهالك ٢٠٠٧لكلورية فلورية املنتظر حدوثه يف عام  يف املائة من مركبات الكربون ا٨٥

 جتاوز ذلك املستوى ٢٠٠٥ بلداً، كما أن استهالك عام ٥٠ جتاوز ذلك املستوى يف ٢٠٠٦عام 
لذلك البد من ختفيضات ملموسة ). ٢٠٠٦ليست متاحة بعد بياناا لعام ( بلداً آخر ٤١أيضاً يف 

 قد تلقَّت ٩١ اهلدف أن يتحقق؛ بيد أن كل هذه البلدان البالغ عددها يف االستهالك إذا ما أُريد هلذا
، ٢٠٠٧بالفعل مساعدة فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي أو رصدت هلا أموال يف خطط األعمال لعام 

  . ٢٠٠٨فيما عدا الصومال اليت أُدرجت يف خطط األعمال لعام 
لة عدم امتثال جلدول التخلُّص التدرجيي من ومن بني الطرفني اللذين مها، فيما يبدو، يف حا  -  ٢٤

ومت ختصيص . اهلالونات، تلقت ليبيا مساعدة وكانت يف حالة امتثال خلطة عملها اليت أقرا األطراف
ويف تقدير األمانة فإن الطاقة املركَّبة . امساعدة للصومال تقدم مبجرد أن تسمح الظروف بإيصاهل

 طن بداالت استنفاد ٢٢٧ ٢٠٠ تبلغ ٥املة مبوجب املادة إلنتاج اهلالونات يف األطراف الع
  . طناً بداالت استنفاد األوزون٤٠ ٨٧٥األوزون، مما ميثل اخنفاضاً عن تقدير السنة املاضية يساوي 

غواتيماال (وفيما يتعلق بربوميد امليثيل فإن مجيع األطراف اليت يتجاوز استهالكها أهدافها   -  ٢٥
لديها إما اتفاقات مع اللجنة التنفيذية أو ) العربية السعودية وهندوراسوفيجي وليبيا واململكة 

أما بقية األطراف فهي يف حالة امتثال خلطط عملها اليت أقرا . مشاريع مصدقة فيما عدا السعودية
  . األطراف

 وفيما يتعلق برابع كلوريد الكربون، فإن مجيع األطراف اليت يتجاوز استهالكها أهدافها  -  ٢٦
توجد ) مجهورية إيران اإلسالمية وباكستان وبوليفيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسلفادور(

وكانت اإلمارات العربية املتحدة ونيوي أيضاً يف حالة عدم امتثال . لديها مشاريع للتخلص التدرجيي
مارات العربية حمتمل، ولكن نيوي طُلب منها توضيح بياناا بينما طَلب اجتماع األطراف من اإل

  .تلتمس مساعدة من الصندوق املتعدد األطراف  املتحدة أن ال
وفيما يتعلق بكلورو فورم امليثيل، ال توجد أية أطراف معرضة الحتمال عدم الوفاء   -  ٢٧

كان ) مجهورية الكونغو الدميقراطية(، مثة بلد واحد فقط ٢٠٠٣مبتطلبات التجميد عند مستوى عام 
 يف املائة من مستوى ٣٠ املتمثل يف إحداث ختفيض بنسبة ٢٠٠٥دم بلوغ هدف معرضاً الحتمال ع

  .وجيري تنفيذ مشروع لتحقيق التخلُّص من كلوروفورم امليثيل. ٢٠٠٣عام 
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عرض ممثلو األمانة النسخة األولية لتقريرهم الذي سيقدم إىل اللجنة التنفيذية يف اجتماعها   -  ٢٨
 واليت ٦٢حدث املعلومات فيما يتعلق بالبلدان البالغ عددها الثالث واخلمسني، الذي يعرض أ

 مت التوصل إىل حل بشأا ٧٤ قضية امتثال منها ٩٤صدرت بشأا قرارات امتثال تشمل ما جمموعه 
وبالنظر إىل املقررات اليت تتطلب اختاذ إجراءات تنظيمية من قبيل إنشاء نظم تراخيص أو . حىت اآلن

 بإنشاء نظم من هذا ٣١ من البلدان املذكورة البالغ عددها ١٤رات، قام حصص للواردات والصاد
  .القبيل ومل تفعل ذلك عشرة بلدان ومل ترد بعد تقارير من سبعة بلدان

ورداً على استفسار بشأن احتمال أن . وشكر ممثلي أمانة الصندوق العرض الذي قدموه  -  ٢٩
 فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من مركبات ٢٠٠٧تكون البلدان قادرة على إجناز أهدافها لعام 

الكربون الكلورية فلورية، أشار أحد املمثلني إىل أن بلدان كثرية قد كشفت عن استهالك مرتفع 
 بسبب التكدس يف أغلب ٢٠٠٥نسبياً قبل حتديد قدرها فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي يف عام 

يع هذه األطراف تقريباً من حتقيق أهدافها، وقال إنه يأمل بيد أنه جزئياً هلذا السبب متكَّنت مج. الظن
  .أن تتحقق نفس النتيجة فيما يتعلق باهلدف

طرح عدة ممثلني تساؤالت بشأن بعض البيانات اليت يتضمنها اجلدول واليت تبني أسعار   -  ٣٠
 جزر مارشال،  املُبلغ عنه يفHFC-134aاملواد املستنفدة لألوزون وبدائلها، وال سيما سعر املادة 

الذي بدا منخفضاً لدرجة ال تصدق بالنسبة لعضو تساءل عما إذا كان السعر هو يف الواقع سعر 
سلط األعضاء الضوء . HFCمركبات كربون كلوريه فلورية تباع على مواد هايدرو فلورية كلورية 

 أرخص مادة ، الذي هي حالياً متثل عموماHCFC-22ًأيضاً على استمرار اخنفاض سعر املادة 
ورداً على ذلك، ذكر ممثلو أمانة الصندوق أم يف كثري من األحيان يبدون . مستنفدة لألوزون

تساؤالت بشأن األرقام اليت تتضمنها تقارير الربامج القطرية اليت تبدو موضع شك، مما دفع بعض 
وبصفة عامة . مل تدرس بعدالبلدان إىل مراجعتها؛ بيد أن البيانات املتعلقة باألسعار يف جزر مارشال 

  . حدث حتسن يف نوعية البيانات املُبلغ عنها مقارنة بالسنة املاضية
ورداً على سؤال بشأن حساب طاقة اهلالون املركَّبة، أوضح ممثل أمانة الصندوق أن األمانة   -  ٣١

لكنها تعتزم القيام تستخدم نفس املنهجية الذي تستخدمها جلنة اخليارات التقنية املعنية باهلالونات و
  .باستعراض هلذه املنهجية يف السنة القادمة

وأبدى أحد األعضاء مالحظة مفادها أن بعض البلدان اليت يتم حتديدها كبلدان ليست يف   -  ٣٢
حالة امتثال مل تتلق مساعدة على التخلُّص التدرجيي إال مؤخراً، بينما كانت بلدان أخرى تتلقاها 

ال إنه يقترح أن تتضمن العروض اليت تقدمها أمانة الصندوق املتعدد األطراف منذ فترة من الزمن؛ وق
وقال ممثل األمانة أن هذه . مستقبالً معلومات بشأن مواعيد حصول األطراف على املساعدة

  .ملعلومات سوف تدرج يف املستقبلا
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بلد كان يتلقى ورداً على سؤال بشأن تركمانستان، أوضح ممثل أمانة الصندوق أن هذا ال  -  ٣٣
مساعدة يف التخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية من مرفق البيئة العاملية قبل 

وال تقدم حالياً أي مساعدة أخرى، ما عدا املساعدة . ٥إعادة تصنيفه كطرف عامل مبوجب املادة 
  .من أجل دعم التعزيز املؤسسي

درة عن األطراف وتوصيات جلنة التنفيذ بشأن القضايا متابعة املقررات السابقة الصا  -خامساً 
  املتصلة بعدم االمتثال

  النظر يف قضايا عدم االمتثال األخرى الناشئة عن إبالغ البيانات  -سادساً 

  معلومات عن امتثال األطراف احلاضرة لالجتماع بناًء على دعوة من جلنة التنفيذ  -سابعاً 
 معاً ووافقت على اعتماد ٧ و٦ و٥ جدول األعمال قررت اللجنة أن تنظر يف بنود  -  ٣٤

  .التوصيات املتصلة بذلك حسب األطراف وفقاً للترتيب األجبدي
  ألبانيا  -ألف 

  .١٥/٢٦أُدرجت ألبانيا لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -  ٣٥
  االلتزام بتخفيض استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية: مسألة االمتثال  - ١

 الصادر عن االجتماع اخلامس عشر ١٥/٢٦التزمت ألبانيا، كما هو مسجل يف املقرر   -  ٣٦
 للمواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة ٢٠٠٦لألطراف، بأن ختفض استهالكها يف عام 

 طناً بداالت استنفاد ١٥,٢حبيث ال يتجاوز ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(األوىل، املرفق ألف 
  .ألوزونا

 بشأن املواد ٢٠٠٦وحبلول موعد هذا االجتماع كانت ألبانيا قد قدمت بياناا لعام   -  ٣٧
 بداالت استنفاد األوزون من مركبات ١٥,٢املستنفدة لألوزون، فأبلغت عن استهالك قدره 

رر الكربون الكلورية فلورية وكان مستوى االستهالك هذا متفقاً مع التزام الطرف الوارد يف املق
 وأتاح له أن حيافظ على مستوى إجناز أعلى من التزاماته مبوجب الربوتوكول بالتخلص ١٥/٢٦

التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية، أو لكونه مع ذلك كان ميثل زيادة يف استهالك 
، الذي أبلغت فيه ألبانيا عن استهالك ٢٠٠٥مركبات الكربون الكلورية فلورية مقارنة بعام 

  . طناً بداالت استنفاد األوزون١٤,٣ركبات الكربون الكلورية فلورية مقداره مل
  التوصية  - ٢

بناًء على ذلك، وافقت اللجنة على نئة ألبانيا مبا أبلغت عنه من بيانات متعلقة باستهالك   -  ٣٨
) لكلورية فلوريةمركبات الكربون ا(املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف، 

 بتخفيض استهالك ١٥/٢٦، واليت تبني أا قد أوفت بالتزامها الوارد يف املقرر ٢٠٠٦يف عام 
 طناً بداالت استنفاد األوزون وأا ١٥,٢مركبات الكربون الكلورية فلورية حبيث ال تزيد على 
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بون الكلورية فلورية حققت إجنازاً أكرب من التزاماا مبوجب تدابري الرقابة على مركبات الكر
  .املنصوص عليها يف بروتوكول مونتريال لذلك العام

  ٣٩/١التوصية   
  أرمينيا  -باء 

  .١٨/٢٠أُدرجت أرمينيا لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -  ٣٩
  تطبيق نظام منح التراخيص وحتديد احلصص: مسألة االمتثال  - ١

 الصادر عن االجتماع الثامن عشر لألطراف، ١٨/٢٠التزمت أرمينيا، كما ورد يف املقرر   -  ٤٠
 نظاماً ملنح تراخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة ٢٠٠٧يوليه / متوز١بأن تطبق اعتباراً من 

  .لألوزون يتضمن حتديد حصص للواردات
ين ويف رسالة بالربيد اإللكترو. وحبلول موعد هذا االجتماع، أكملت أرمينيا تنفيذ التزامها  -  ٤١

، أبلغ الطرف بأن نظامه ملنح التراخيص وحتديد احلصص قد أُنشئ يف ٢٠٠٧يوليه / متوز٤مؤرخة 
يونيه، بعد اعتماد القرار احلكومي النهائي الذي يأذن ببدء تطبيق /األسبوع األخري من شهر حزيران
  .التشريع الذي يستند إليه النظام

  املناقشة اليت جرت يف هذا االجتماع  - ٢
٤٢  -  ا اللجنة هن أ أحد أعضاء اللجنة أرمينيا على تنفيذها السريع والناجح للتدابري اليت أوصت

وقال إنه يالحظ مع التقدير أن هناك برناجماً للتدريب اجلمركي وبرنامج لتدريب املدربني مت 
  .إطالقهما مؤخراً لدى الطرف، وإن الربناجمني ناجحان جداً

  التوصية  - ٣
لك وافقت اللجنة على أن تالحظ مع التقدير أن أرمينيا قد أكملت يف عام وبناًء على ذ  -  ٤٣

 نظاماً ملنح ٢٠٠٧يوليه / متوز١ بأن تطبق اعتباراً من ١٨/٢٠ تنفيذ التزامها الوارد يف املقرر ٢٠٠٧
  . تراخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون يتضمن حتديد حصص الواردات

  ٣٩/٢التوصية 
  ذربيجانأ  -جيم 

  .٣٨/٢أذربيجان لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصية أُدرجت   -  ٤٤
  مسائل االمتثال  - ١
اموعة األوىل، من املرفق باء االحنراف الظاهري عن تدابري الرقابة على استهالك املواد املدرجة يف   )أ(

  )مركبات الكربون الكلورية فلورية األخرى(
 الصادرة عن االجتماع الثامن ٣٨/٢ كما هو مذكور يف التوصية  طُلب من أذربيجان،  -  ٤٥

  والثالثني للجنة التنفيذ، أن تقدم إىل األمانة يف أسرع وقت ممكن ويف موعد ال يتجاوز 
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 تفسرياً الحنرافها عن ما نص عليه الربوتوكول من تدابري للرقابة على ٢٠٠٧أغسطس / آب١
مركبات الكربون الكلورية (درجة يف اموعة األوىل، املرفق باء استهالك املواد اخلاضعة للرقابة امل

 وأن تقدم، إن كان ذلك مناسباً، خطة عمل تتضمن مؤشرات قياس ٢٠٠٦يف عام ) فلورية األخرى
ووافقت اللجنة يف ذلك االجتماع على أا، . حمددة زمنياً لضمان عودة الطرف بسرعة إىل االمتثال

الستهالك الطرف الزائد، سوف تقدم مشروع مقرر يطلب فيه من الطرف نظراً لعدم وجود تفسري 
  . إىل مؤمتر األطراف التاسع عشر لينظر فيه٣٨/٢أن يتصرف وفقاً للتوصية 

 من كون أن أذربيجان قد أبلغت عن استهالك مركبات الكربون ٣٨/٢ انبثقت التوصية   -  ٤٦
واملطلوب من . ٢٠٠٦استنفاد األوزون يف عام  طناً بداالت ٠,٢الكلورية فلورية األخرى قدره 

 من الربوتوكول أن تواصل التخلص الكامل من هذه املواد يف ٥األطراف غري العاملة مبوجب املادة 
ومل .  إال يف حدود االستهالك الالزم لالستخدامات اليت تتفق األطراف على أا أساسية٢٠٠٦عام 

  .٢٠٠٦ستهالك هذه املواد يف عام مينح الطرف إذن استخدام أساسي من أجل ا
 أوضحت ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٨ برسالة مؤرخة ٣٨/٢وردت أذربيجان على التوصية   -  ٤٧

فيها أا قد قامت، خطأً، بوضع الرمز اجلمركي اخلاص مبركبات الكربون الكلورية فلورية األخرى 
 ٢٠٠٦ف مل يستورد يف عام وعلى ذلك فإن الطر. على ما هو يف الواقع مادة غري مستنفدة لألوزون

 يف حالة امتثال لتدابري الربوتوكول الرقابية ٢٠٠٦مركبات كربون كلورية فلورية وأنه كان يف عام 
  .على هذه املواد

  تقرير عن حالة اجلهود الرامية إىل اإلسراع بتنفيذ املشروع اإلضايف للدعم املؤسسي  )ب(
 الصادرة عن االجتماع ٣٨/٢ التوصية طُلب من أذربيجان أيضاً، كما هو مذكور يف  -  ٤٨

 ٢٠٠٧أغسطس / آب١الثامن والثالثني للجنة التنفيذ، أن تقدم إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز 
تقريراً عن حالة جهودها املبذولة بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة من أجل اإلسراع بتنفيذ 

  . عليه مرفق البيئة العامليةمشروع التعزيز املؤسسي اإلضايف الذي وافق
: واختذ املشروع شكل أنشطة وطنية وإقليمية ألربعة بلدان متر اقتصاداا مبرحلة انتقال هي  -  ٤٩

ومن بني األنشطة اليت تنفَّذ على الصعيد الوطين . أذربيجان وأوزبكستان وطاجيكستان وكازاخستان
 لكل طرف مثل إعداد خطط العمل وتوفري أنشطة رامية إىل تعزيز وتدعيم مكتب األوزون التابع

املزيد من املوظفني واخلربات واملعدات؛ واستعراض وحتسني التدابري التنظيمية؛ وتنظيم محالت 
للتوعية العامة؛ ومجع البيانات وحتليلها؛ ووضع آليات للتنسيق الشامل ورصد املشاريع واإلبالغ 

ك أذربيجان واألطراف الثالثة األخرى يف األنشطة أما األنشطة اإلقليمية فسوف تتضمن إشرا. عنها
اإلقليمية اليت تنفَّذ من خالل الشبكة اإلقليمية ملوظفي األوزون يف أوروبا الشرقية ووسط آسيا 

 الرامية إىل تعزيز التنسيق بشأن االجتار غري املشروع باملواد املستنفدة “مبادرة اجلمارك اخلضراء”و
  .ا وبشأن املسائل األخرى اإلقليمية والعابرة للحدودلألوزون وختزينها وتدمريه
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أفاد ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة يف االجتماع الثامن والثالثني للجنة بأنه يف وقت انعقاد   -  ٥٠
هذا االجتماع كان اليونيب عاكفاً على إعداد الوثائق اليت تسمح بأن تبدأ بعد ذلك بقليل عمليات 

  .وع من خالل عقود من الباطنالصرف يف إطار املشر
، أا مل ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٨بيد أن أذربيجان شرحت بعد ذلك، يف رسالتها املؤرخة   -  ٥١

، وأا مل تتمكن من احلصول على األموال غري املنفقة  مشروع التعزيز املؤسسي اإلضايفتبدأ بعد يف
يسري تنفيذ املشروع اإلضايف، وأا املتبقية من مشروع سابق للتعزيز املؤسسي لكي تستخدمها يف ت
  .مل تنجح يف احلصول على متويل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

واستجابة لطلب من األمانة، قدم اليونيب فيما بعد معلومات مستكملة عن حالة املشروع   -  ٥٢
ة إىل تنقيح وقال اليونيب أن سبب التأخري هو احلاج. أكّد فيها أن املشروع مل يبدأ حىت اآلن

ترتيبات تنفيذ املشروع تنقيحاً كبرياً يف ضوء التنقيحات الرئيسية لسياسات ومعايري تنفيذ 
املشروعات اليت وضعتها أمانة مرفق البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، مبا يف ذلك وضع 

يئة قد أكمل مشروع الترتيبات غري أن برنامج األمم املتحدة للب. معايري دنيا لإلشراف على املشاريع
وبعد إجازة الوثيقة داخلياً، . املنقَّحة لتنفيذ املشاريع واضعاً يف االعتبار السياسات واملعايري اجلديدة

سوف يتم تعميمها على مجيع األطراف املشاركة الستعراضها ووضع ترتيباا الداخلية الالزمة لتنفيذ 
قة تنفيذ املشاريع واإلسراع بتنفيذ املشروع، يعتزم أحد ممثلي ولتيسري نظر األطراف يف وثي. املشروع

  .اليونيب عقد اجتماعات ثنائية مع كل طرف على هامش االجتماع التاسع عشر لألطراف
  املناقشة اليت جرت يف هذا االجتماع  - ٢

ورداً . التعزيز املؤسسي اإلضايفناقشت اللجنة أسباب التأخريات الكبرية يف تنفيذ مشروع   -  ٥٣
: على أسئلة من أعضاء اللجنة، قال ممثل اليونيب إن بطء التقدم يف أذربيجان له سببان رئيسيان مها

االنتقال داخل أذربيجان من مشروع التعزيز املؤسسي السابق إىل املشروع اجلديد، الذي حدث إىل 
لعاملية اليت جعلت من جانب تفكيك مكتب األوزون الوطين؛ وتغيريات السياسة داخل مرفق البيئة ا

وقال إن اليونيب مل يكمل بعد اإلجازة . الضروري تنقيح الترتيبات التنفيذية للمشروع اجلديد
. الداخلية ملشروع ترتيبات املشاريع املنقّحة اخلاصة باألطراف املعنية ولكنه سيفعل ذلك قريباً جداً

. ألطراف املشاركة لكي تستعرضهابيد أنه من أجل اإلسراع باملشروع مت تعميم مسودة على ا
. وأضاف قائالً إن املشروع سوف يتضمن ترتيبات لتمويل موظف أوزون جديد يف أذربيجان

وأوضح ممثل األمانة أن تنفيذ املشروع يف البلدان ااورة لن يتأخر إىل حني إبرام أذربيجان التفاقها 
  .بيد أن األنشطة اإلقليمية قد تتعرقل. مع اليونيب

وقال أحد أعضاء اللجنة إن الصعوبات اليت تواجه أذربيجان يف تنفيذ الربوتوكول قد   -  ٥٤
وقال إنه حيث اليونيب . تفاقمت بسبب نقص الدعم الذي تتلقاه مبوجب الربوتوكول ومن جرياا

  .على االضطالع بدور أنشط يف مساعدة البلد
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  التوصية  - ٣
  :اوبناًء على ذلك اتفقت اللجنة على أ  -  ٥٥

 عن ٢٠٠٦ أن أذربيجان قد أوضحت أن احنرافها الظاهري يف عام إذ تالحظ مع التقدير  
مركّبات الكربون الكلورية (تدابري الربوتوكول الرقابية على مواد اموعة األوىل، املرفق باء 

 حالة ، كان نتيجة خلطأ يف تصنيف الواردات وأن البيانات املصوبة تؤكّد أن الطرف كان يف)فلورية
  امتثال لشرط الربوتوكول القاضي مبواصلة التخلص التدرجيي التام من هذه املواد يف تلك السنة،

 أن أذربيجان قد استجابت لطلب جلنة التنفيذ يف دورا الثامنة وإذ تالحظ مع التقدير أيضاً  
 موعد ال يتجاوز  أن تقدم إىل األمانة بأسرع وقت ممكن ويف٣٨/٢والثالثني املسجل يف التوصية 

 املتحدة للبيئة ، تقريراً عن حالة جهودها املبذولة بالتعاون مع برنامج األمم٢٠٠٧أغسطس /آب ١
  لإلسراع بتنفيذ مشروع التعزيز املؤسسي اإلضايف الذي وافق عليه مرفق البيئة العاملية،

 مع التسليم يف  أنه خالفاً لإلفادة السابقة مل يبدأ بعد تنفيذ املشروع،بقلقوإذ تالحظ   
  الوقت نفسه بأن أسباب هذا التعطيل مل تكن كلها خاضعة للسيطرة املباشرة ألذربيجان،

حتثّ أذربيجان على العمل مع برنامج األمم املتحدة للبيئة على اإلسراع بتنفيذ   )أ(  
انة األوزون مشروع التعزيز املؤسسي اإلضايف الذي وافق عليه مرفق البيئة العاملية وأن تقدم إىل أم

 لتنظر ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩تقريراً عن هذه اجلهود يف أسرع وقت ممكن ويف موعد ال يتجاوز 
  فيه اللجنة يف اجتماعها األربعني؛

تدعو أذربيجان إىل أن تبعث، إذا اقتضى األمر ذلك، مبمثل هلا إىل االجتماع   )ب(  
  .األربعني للجنة ملناقشة املوضوع املذكور أعاله

  ٣٩/٣ية التوص
   بنغالديش-دال 

  .٣٨/٣ والتوصية ١٧/٢٧أُدرجت بنغالديش لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -  ٥٦
  قضايا االمتثال  - ١
  االلتزام بتخفيض استهالك كلوروفورم امليثيل  )أ(

 الصادر عن االجتماع السابع عشر ١٧/٢٧التزمت بنغالديش، كما هو مذكور يف املقرر   -  ٥٧
املرفق باء . راف، بأن تبقي استهالكها من املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة الثالثةلألط

 حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ٠,٥٥٠يف مستوى ال يتجاوز ) كلوروفورم امليثيل(
٢٠٠٦.  
 ٢٠٠٦عام وحبلول موعد انعقاد هذا االجتماع كانت بنغالديش قد قدمت بياناا الرمسية ل  -  ٥٨

 طناً بداالت استنفاد ٠,٥بشأن املواد املستنفدة لألوزون، فأفادت ببلوغ استهالك كلوروفورم امليثيل 
وهذا املستوى من االستهالك يدل على أن الطرف قد أجنز أكثر مما تعهد بإجنازه يف التزامه . األوزون
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فورم امليثيل املنصوص عليها يف  والتزاماته بالتخلص التدرجيي من كلورو١٧/٢٧الوارد يف املقرر 
  .٢٠٠٦بروتوكول مونتريال لعام 

  اإلبالغ باحتمال عدم االمتثال يف املستقبل لتدابري الرقابة على مركبات الكربون الكلورية فلورية  )ب(
 الصادرة عن االجتماع الثامن ٣٨/٣طُلب من بنغالديش، كما هو مذكور يف التوصية   -  ٥٩

يذ، أن تقدم ثالث معلومات إضافية إىل األمانة ملساعدة اللجنة يف صياغة توصية والثالثني للجنة التنف
تقدم إىل اجتماع األطراف فيما يتعلق باإلبالغ الوارد من الطرف ومفاده أنه على الرغم من اجلهود 

وكول بشأن املخلصة اليت بذهلا، يتوقع أن ال يكون مبقدوره االمتثال الكامل للتدابري الواردة يف الربوت
مركبات (الرقابة على استهالك املواد املستنفدة لألوزون املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق ألف 

 من الربوتوكول ٥ ألف و ٢على النحو املنصوص عليه يف املادتني ) الكربون الكلورية فلورية
  .٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧بالنسبة لألعوام 

من نسخة، بعد موافقة اللجنة التنفيذية عليها، من استراتيجية وتتألف املعلومات اإلضافية   -  ٦٠
الطرف االنتقالية للتخلص التدرجيي من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركّبات 
الكربون الكلورية فلورية، مبا يف ذلك وصف التدابري التنظيمية املخطّطة بقصد تقييد استهالك أجهزة 

رعة املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية، واإلسراع باعتماد بدائل االستنشاق باجل
تستخدم هذه املركّبات؛ وتقرير عن تنفيذ خطة الطرف الوطنية للتخلص التدرجيي وما ميكن  ال

أن  إدخاله يف ضوء التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة، من تنقيحات للكمية املقدرة اليت يتوقع الطرف
يتجاوز ا استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية املسموح له به سنوياً يف كل سنة من 

؛ وملخص ملشروع الطرف الرامي لتحويل قطاع تصنيع أجهزة ٢٠٠٩- ٢٠٠٧السنوات 
االستنشاق باجلرعة املقننة القائمة على استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية، إذا ما أقرت 

لتنفيذية هذا املشروع يف اجتماعها الثاين واخلمسني، مبا يف ذلك تفاصيل فترة استمرار اللجنة ا
املشروع املخططة وأي تنقيحات ميكن إجراؤها للكمية املقدرة اليت يتوقّع أن يتجاوز ا الطرف 
  استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية املسموح له به سنوياً يف كل سنة من السنوات 

٢٠٠٩-٢٠٠٧.  
 وقدمت ٣٨/٣وحبلول موعد هذا االجتماع كانت بنغالديش قد استجابت للتوصية   -  ٦١

  .الوثائق اليت جتري مناقشتها أدناه
  االستراتيجية الوطنية االنتقالية  ‘١’

، قدمت بنغالديش يف ردها نسخة من استراتيجيتها الوطنية االنتقالية ٣٨/٣وفقاً للتوصية   -  ٦٢
 من أجهزة االستنشاق باجلرعة املقننة اليت تستخدم مركّبات الكربون الكلورية للتخلص التدرجيي

فلورية، اليت كان من املقرر أن يضطلع بتنفيذها برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة 
 اإلمنائي حتت رعاية الصندوق متعدد األطراف وبتعاون وثيق مع احلكومة وقطاع الصناعة والرابطة

وقد نتج التأخري يف تقدمي االستراتيجية عن رغبة الطرف يف تنقيحها على حنو ما أقرته . الصحية
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، لكي يؤخذ يف احلسبان ٢٠٠٧يوليه /اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثاين واخلمسني املعقود يف متوز
  .إقرار التمويل الذي مت على مستوى أقل مما هو مطلوب

هالكية املقدرة من مركّبات الكربون الكلورية فلورية ملرافق تصنيع إن االحتياجات االست  -  ٦٣
أجهزة االستنشاق باجلرعة املقننة يف بنغالديش، النامجة عن تنفيذ االستراتيجية املنقَّحة مل تتغري عما 

ومن شأن التقديرات املعروضة يف اجلدول أدناه بوصفها . كانت عليه يف ظل االستراتيجية األصلية
السيناريو ( اجات أجهزة االستنشاق باجلرعة املقننة من مركّبات الكربون الكلورية فلوريةاحتي”

، أن تضع الطرف يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة على مركبات الكربون الكلورية “) املتوقع
  إىل نفس احلد الذي٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧فلورية املنصوص عليها يف الربوتوكول يف األعوام 

أفيد به يف املاضي، مما ميثّل ردا ضمنياًً على طلب اللجنة معرفة ما إذا كان إقرار املشروع سوف يؤثر 
على الكمية املقدرة اليت يتوقع الطرف أن يتجاوز ا احلد املسموح له باستهالكه من مركّبات 

  .٢٠٠٩- ٢٠٠٧الكربون الكلوروية الفلورية يف كل سنة من السنوات 
  خط األساس  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧    

حد اخلطـة الوطنيـة للـتخلص       
  التدرجيي

(a) ٥٣,٠  ٧١,٠  ٨٧,١    

احتياجات قطاع اخلـدمات مـن      
  مركبات الكربون الكلورية فلورية

(b) ٥٣,٠  ٧١,٠  ٨٧,١    

كمية مركّبات الكربون الكلورية    
فلوريــة الــصافية املتاحــة   
الستخدامات أجهزة االستنـشاق    

  باجلرعة املقننة

(c = a – b) ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠    

احتياجات أجهـزة االستنـشاق     
  باجلرعة املقننة من مركّبات ا

ــة   ــة فلوري ــون الكلوري لكرب
  )السيناريو املتوقع(

(d) ١١٩,٩١  ١٠٢,٨٣  ٨٨,٩٧    

    ١٢٥,٩٨-  ١٠٢,٨٣-  ٨٨,٩٧- (e = c – d)  )ممثَّالً بأرقام سلبية(العجز 
حد االستهالك املـسموح بـه يف       

  ريالإطار بروتوكول مونت
(f) ٥٨١,٦  ٨٧,٢  ٨٧,٢  ٨٧,٢  

مقارناً باحلد الذي يـنص     (العجز  
  )عليه الربوتوكول

(g = f – b – d) -٨٥,٧-  ٨٦,٦-  ٨٨,٩    

 اليت ٢٠٠٦قدمت بنغالديش بيانات استهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية للعام   -  ٦٤
 الذي أبلغ فيه الطرف عن ٢٠٠٥ بداالت استنفاد األوزون ومثّلت اخنفاضاً عن عام ١٩٦,٢بلغت 

وسجلت .  طناً بداالت استنفاد األوزون٢٦٣استهالك ملركّبات الكربون الكلورية فلورية مقداره 
 لقطاع تصنيع ٢٠٠٦االستراتيجية املنقَّحة واردات من مركّبات الكربون الكلورية فلورية يف عام 

 طناً بداالت استنفاد ٧٦,٣ املركبات مقدارها أجهزة االستنشاق باجلرعة املقننة اليت تستخدم هذه
بناًء على ذلك فإن احتياجات تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعة املقننة اليت تستخدم . األوزون
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 يف املائة باملقارنة مع ١٠ متثّل زيادة بنسبة ٢٠٠٧مركّبات الكربون الكلورية فلورية املتوقعة لعام 
  .٢٠٠٦عام 
تيجية املنقّحة أن أجهزة االستنشاق باجلرعة املقننة اليت تستخدم مركّبات وأكّدت االسترا  -  ٦٥

الكربون الكلورية فلورية واليت ال يوجد هلا يف الوقت احلاضر مستحضرات خالية من مركّبات 
الكربون الكلورية فلورية، تركيبة بروميد ايرباتروييم وترايوتروييم وسامليترول، سيتم حتويلها يف 

ورئي أن الطلب على مركبات الكربون الكلورية . حق على أن يتحمل املصنعون التكاليفموعد ال
، بإنشاء خمزون قدره ٢٠١٠فلورية الالزمة هلذه املنتجات سوف يلىب عن طريق القيام، قبل عام 

ويف النصف . ٢٠١٢وسوف يسمح للمصنعني باستخدام هذا املخزون حىت عام .  طناً متريا٤٥,٣٧ً
 سوف تقوم بنغالديش باستعراض استمرار احلاجة إىل املخزون املقترح ٢٠٠٨ثاين من عام ال

  .وحجمه
مت االحتفاظ يف االستراتيجية املنقَّحة املقدمة إىل جلنة التنفيذ بالعناصر الرئيسية لالستراتيجية   -  ٦٦

تنفيذ مشروع التحويل؛ : ية هيوهذه العناصر الرئيس. الوطنية االنتقالية اليت أقرا اللجنة التنفيذية
ووضع وتطبيق ضوابط لتيسري التخلص التدرجيي من مركّبات الكربون الكلورية فلورية املستخدمة 
يف إنتاج أجهزة االستنشاق باجلرعة املقننة وتشجيع اعتماد بدائل خالية من مركبات الكربون 

حاب املصلحة ذوي الصلة يف جمال الكلورية فلورية؛ والقيام بتوعية وبناء قدرات يف صفوف أص
اعتماد بدائل خالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية؛ وتصميم وتنفيذ بروتوكوالت للرصد 
والتحقق من أجل تأكيد حالة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف القطاع 

أدناه ) ٢) (ب (١ويرد يف اجلزء الفرعي . الفرعي ألجهزة االستنشاق باجلرعة املقننة واإلبالغ عنها
  .وصف أكثر تفصيالً ملشروع التحويل

 من النص اإلنكليزي لالستراتيجية املنقَّحة وصف تفصيلي ٣٤ -  ٢٩يرد يف الصفحات   -  ٦٧
 من االستراتيجية املنقَّحة أن مجيع األنشطة ٦ويبين اجلدول الوارد يف الصفحة . لعناصرها الرئيسية

، ومن املقرر تنفيذ الضوابط ذات الصلة ابتداًء من النصف ٢٠٠٩ة سوف تكتمل حبلول عام االنتقالي
 من بنغالديش ضمان أن حتتوي الوثائق على ٣٨/٣وطُلب يف التوصية . ٢٠٠٨األول من عام 

وصف للتدابري التنظيمية املخطط هلا بغرض تقييد استهالك أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة 
  . مبركبات الكربون الكلورية فلورية والتعجيل باعتماد البدائل اخلالية من هذه املركباتالعاملة

  التدابري التنظيمية  -أ 
أمانة الصندوق متعدد األطراف يف تقريرها املقدم إىل اللجنة التنفيذية يف اجتماعها .أبدت  -  ٦٨

ئماً مينع استرياد املنتجات اليت ينتجها يوليه مالحظة مفادها أن لبنغالديش تشريعاً قا/املعقود يف متوز
املصنعون احملليون، مما حيول بالفعل دون استرياد أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت حتتوي على 

كذلك قام الطرف بتبسيط . مركّبات الكربون الكلورية فلورية أو البدائل غري املستنفدة لألوزون
تنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية ترتيبات تسجيل بدائل أجهزة االس

ويف االجتماع األخري للجنة التنفيذ، أبلغ ممثل بنغالديش اللجنة أيضاً . فلورية املصنوعة يف بنغالديش
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 اللتني تستخدمان يف صنع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، CFC-12 و CFC-11بأن ماديت 
   HFC-134 A، من املعدل الذي ختضع له املادة البديلة ) يف املائة٢٦(ل ضرائب أعلى ختضعان ملعد

ميكن تسجيل أي أجهزة جديدة من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت  ، وأنه ال) يف املائة٦(
  .تستخدم مركّبات الكربون الكلورية فلورية

نغالديش سوف تنظر يف التدابري التنظيمية وجاء يف االستراتيجية املنقَّحة أن حكومة ب  -  ٦٩
إمدادات أجهزة االستنشاق : اإلضافية التالية للحد من واردات مركبات الكربون الكلورية فلورية

باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية؛ ومبيعات هذه األجهزة؛ وتشجيع 
يما يتعلق بضوابط واردات مركّبات الكربون الكلورية فلورية، وف. البدائل اخلالية من تلك املركّبات

سوف تنظر بنغالديش يف حتديد حصص للواردات من هذه املركبات لكل واحد من مصنعي أجهزة 
وفيما يتعلق بضوابط اإلمدادات من . االستنشاق باجلرعات املقننة، يتلوه حظر كامل للواردات

م مركبات الكربون الكلورية فلورية، سوف تنظر أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخد
 فلورية؛ وحظر تسجيل الكلوريةبنغالديش يف إبطال تسجيل تراخيص صنع مركبات الكربون 

مؤسسات جديدة لتصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم هذه املركبات؛ وحظر 
ملقننة اليت تعتمد على مركبات الكربون الكلورية فلورية؛ استرياد أجهزة االستنشاق باجلرعات ا

وحظر إصدار تراخيص ألي أجهزة جديدة من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة تعتمد على هذه 
املركبات؛ وحظر إصدار تراخيص السترياد أي أجهزة جديدة لالستنشاق باجلرعات املقننة تعتمد 

 بتوفري ٥ورية؛ وإلزام املصدرين من األطراف غري العاملة باملادة على مركبات الكربون الكلورية فل
بيانات تتضمن اخلطط التفصيلية لتحويل مرافق تصنيع الصادرات، عندما تكون الكمية املصدرة من 

 أطنان مترية، وحتدد اإلجراءات اليت يتخذها أو سوف ١٠عنصر نشط إىل بنغالديش أكثر من 
ل االنتقال بصادراته إىل أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اخلالية من يتخذها كل صانع من أج

وفيما . مركبات الكربون الكلورية فلورية يف أسرع وقت ممكن وبطريقة ال تعرض املرضى للخطر
يتعلق بضوابط مبيعات أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تعتمد على مركبات الكربون 

واحلوافز الرامية إىل تشجيع البدائل، سوف يقوم الطرف بتحديد الفرص وتطبيق الكلورية فلورية 
احلوافز الضريبية بغية حتقيق التخلص التدرجيي من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقررة املعتمدة على 

  .مركّبات الكربون الكلورية فلورية واعتماد بدائل خالية من هذه املركبات
  اتالتوعية وبناء القدر  -ب 

من املقرر أن تضطلع بأنشطة التوعية وبناء القدرات وحدة األوزون الوطنية بالتعاون مع   -  ٧٠
حلقات عمل لترويج اعتماد البدائل : وسوف تشمل األنشطة ما يلي. رابطة داء الربو ومؤسسة الرئة

حملليني؛ وإعداد اخلالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف أوساط األطباء واملمارسني الطبيني ا
مواد توعية تستخدم يف منافذ توزيع املواد الصيدالنية والعيادات ويف مراكز طبية منتقاة ملعاجلة 
أمراض اجلهاز التنفسي واملستشفيات؛ وتنظيم دروس دورية يف الطب لشرح طرق العالج البديلة يف 

كليات الطب والتمريض تعاون وثيق مع شركات الصيدلة؛ وإعداد شريط فيديو لتوعية طُالب 
ومؤسسات تدريب الصيادلة وكذلك أشرطة فيديو لتوعية اجلمهور العام؛ وتنظيم اجتماعات بشأن 
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تصميم وتنفيذ الضوابط التنظيمية للتخلص التدرجيي من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت 
الصحة ورعاية األسرة تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية، وذلك بالتشاور مع وزارة 

وسلطات تنظيم األدوية وجلان مكافحة املخدرات، مبا يف ذلك حتديد عمليات املسار السريع من 
  .أجل اإلدخال التدرجيي للبدائل اخلالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية

  بروتوكوالت رصد املشاريع والتحقق منها  -ج 
اريع الفرعية الصغرية تابعة مباشرة ملدير إدارة العقاقري من املقرر إنشاء وحدة لتنفيذ املش  -  ٧١

وتنسق أنشطتها بصورة وثيقة مع وحدة األوزون الوطنية ووحدة إدارة املشاريع خلطة بنغالديش 
وسوف يتم تصميم بروتوكوالت الرصد واإلبالغ بالتشاور أيضاً مع . الوطنية للتخلص التدرجيي

  .الشركات املشاركة
التعجيل بتنفيذ املشروع، سترصد اللجنة التوجيهية الوطنية لألوزون بصورة دورية ولضمان   -  ٧٢

وسوف يتمثل الدور . أيضاً حالة تنفيذ املشاريع وتعتمد تدابري إضافية مىت ما وحيثما مت حتديدها
الرئيسي للجنة يف رصد إكمال املشروع يف الوقت املعين، وذلك بالتعاون مع أصحاب املصلحة 

  .ن، والتدخل لتسريع العملية يف حالة حدوث تأخرياتاآلخري
 اليت تستخدم مكونات الكربون مشروع حتويل قطاع تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة  ‘٢’

  الكلورية فلورية
وقدمت بنغالديش أيضاً نسخة من وثيقة مشروع حتويل قطاع صنع أجهزة االستنشاق   -  ٧٣

وقد وافقت أيضاً على هذا . ليت تستخدم مركّبات الكربون الكلورية فلوريةباجلرعات املقننة ا
، ٢٠٠٧يوليه /املشروع االستثماري اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثاين واخلمسني املعقود يف متوز

  .وعهدت بتنفيذه إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
وجدول التخلص التدرجيي من مركّبات الكربون ومل تتغير فترة استمرار املشروع املخططة   -  ٧٤

فقد كان خمططاً . الكلورية فلورية مما كانا عليه عندما قُدم إىل اللجنة يف اجتماعها الثامن والثالثني
 طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون حبلول عام ٧٦,٣أن يؤدي املشروع إىل التخلص التدرجيي من 

وسيتم حتويل ثالثة مرافق للتصنيع مملوكة حملياً هي . ى سنتني وأن يتم تنفيذه على مد٢٠١١
وتقوم هذه املرافق بتوريد كل طلب الطرف . للمواد الصيدالنية) اكمي(و) اسكوير(و) بيكسيمكو(

تقريباً من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تعتمد على مكونات الكربون الكلورية فلورية، مبا 
االستنشاق اليت حتتوي على املكونات النشطة سالبومتول وبكالميثازون وسالبومتول يف ذلك أجهزة 

 يف املائة من إنتاج الطرف ٩٠زائداً، ايرباتروبييم وسامليتريول زائداً فلوتيكازون اليت متثِّل أكثر من 
ة على مركّبات ومن املتوقّع أن يستمر تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة املعتمد. اإلمجايل

الكربون الكلورية فلورية واليت حتتوي على مكونات نشطة أخرى إىل أن تتاح مستحضرات خالية 
 من األطنان املترية أنشئ ٤٥,٣٧من مركّبات الكربون الكلورو الفلورية مستفيدة من خمزون قدره 

  .٢٠١٠قبل عام 
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قد أنشأت بالفعل ) كسيمكوب(جاء يف وثيقة املشروع أن واحدة من الشركات الثالث   -  ٧٥
خط تصنيع ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقررة اخلالية من مركّبات الكربون الكلورية فلورية 

وتضمن املشروع تقدمي . وأتاحت جتارياً منتجني خاليني من مركّبات الكربون الكلورية فلورية
كذلك قامت .  اآلنمساعدة بأثر رجعي إىل شركة بكسيمكو يف استثمارها التدرجي حىت

بإنتاج ) اسكوير(و) أكمي(الشركتان األخريان اللتان ستحصالن على مساعدة من املشروع ومها 
جمموعة منتجات من أجهزة االستنشاق وحيدة اجلرعة اليت تستخدم بودرة جافة خالية من مركّبات 

ستراتيجية االنتقال ولكنها الكربون الكلورية فلورية واليت تعتقد بنغالديش أا سوف تلعب دوراً يف ا
ال تستطيع بالضرورة أن حتل حمل منتجات أجهزة االستنشاق باجلرعة املقننة اليت حتتوي على 

  .مركبات الكربون الكلورية فلورية
وسوف يغطي املشروع تكاليف معدات اإلنتاج وتركيبها وتطوير املنتجات ونقلها إىل   -  ٧٦

وسوف تقوم .  املشاريع وتنفيذ االستراتيجية االنتقاليةالشركات إىل جانب اإلشراف العام على
الشركات املشاركة بتمويل تكلفة اختبارات االستقرار والتحليالت املختربية والتكاليف العامة حتت 

  .إشراف خبري فين بدعم من الصندوق متعدد األطراف
  خطة التخلص التدرجيي الوطنية املنقَّحة  ‘٣’

 من بنغالديش أن تقدم تقريراً عن تنفيذ خطتها الوطنية للتخلص ٣٨/٣طُلب يف التوصية   -  ٧٧
التدرجيي وعن أية تنقيحات ميكن إجراؤها، يف ضوء التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة الوطنية للتخلص 
التدرجيي، على الكمية املقدرة اليت يتوقع الطرف أن يتجاوز ا استهالكه السنوي املسموح به من 

ورداً على ذلك قالت . ٢٠٠٩- ٢٠٠٧ون الكلورية فلورية يف كلٍ من السنوات مركبات الكرب
  .بنغالديش أن اخلطة قيد التنقيح وأن اخلطة املنقحة سوف تقدم إىل األمانة عقب اكتماهلا

 طلبت األمانة توضيحاً لألسس اليت استندت ٢٠٠٧أبريل / نيسان١٦ويف رسالة مؤرخة   -  ٧٨
ر الكمية اليت سوف تتجاوز ا املستوى املسموح به من استهالك مركّبات إليها بنغالديش يف تقدي

وأشارت األمانة إىل أن بنغالديش قد . ٢٠٠٩- ٢٠٠٧الكربون الكلورية فلورية يف السنوات 
تعهدت بتنفيذ توصيات اللجنة التنفيذية الرامية للتعجيل بالتخلص التدرجيي من مركّبات الكربون 

يد أا أشارت كذلك إىل أن هذا التعهد مل يترجم فيما يبدو إىل تنقيح يف اجتاه ب. الكلورية فلورية
 يف قطاعات اخلدمات لدى الطرف من ٢٠٠٩- ٢٠٠٧ختفيض االحتياجات التقديرية خالل الفترة 

لذلك فإن األمانة، مع تسليمها بأن . مركبات الكربون الكلورية فلورية الواردة يف اجلدول أعاله
توقع شيئاً من عدم اليقني فيما يتعلق بنطاق تأثري توصيات اللجنة التنفيذية، أرادت أن بنغالديش ت

حتصل على رأي الطرف فيما يتعلق بالسبب الذي جيعله ال يتوقع التخلص من أي كميات إضافية 
وردت بنغالديش، يف وثيقتها . من مركبات الكربون الكلورية فلورية نتيجة لتنفيذ هذه التوصيات

، بأنه على الرغم من اجلهود اليت تبذل لتنفيذ التوصيات من الصعب ٢٠٠٧يونيه / حزيران٧ؤرخة امل
يف هذا الوقت إجراء حتديد كمي حلجم التخلص التدرجيي اإلضايف من مركّبات الكربون الكلورية 
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ه فلورية الذي ميكن أن يتحقق، وذلك ألن الطرف مل يبدأ إالّ مؤخراً هذا العمل من خالل خطت
  .الوطنية للتخلص التدرجيي

  املساعدة على االمتثال  - ٢
 على ٢٠٠٧يوليه /وافقت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثاين واخلمسني املعقود يف متوز  -  ٧٩

رصد متويل لربنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي من أجل تنفيذ خطة الطرف 
جيي من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تعتمد على مركّبات االنتقالية للتخلص التدر

الكربون الكلورية فلورية وحتويل قطاع تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تعتمد على 
  .هذه املركّبات

ويف ذلك الوقت كان الربناجمان يعمالن أيضاً على تنفيذ خطة وطنية للتخلص التدرجيي من   -  ٨٠
وقد تأخر التنفيذ يف . املواد املستنفدة لألوزون يف بنغالدش حتت رعاية الصندوق املتعدد األطراف

بيد أن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي . مرحلة سابقة ألن الطرف مل يكن قد وقّع على وثائق املشروع
 ٢٠٠٧مارس / يف آذارأبلغ يف مرحلة الحقة اللجنة التنفيذية يف اجتماعها احلادي واخلمسني املعقود

وأبلغت الوكالة اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثاين . بأنه قد مت احلصول على التوقيع الناقص
واخلمسني بأن اجلهود الرامية لتنقيح خطط التنفيذ السنوية املتضمنة يف اخلطة الوطنية للتخلص 

غتها النهائية يف اجتماع مع ممثلي التدرجيي تسري على ما يرام وأنه من املتوقّع أن توضع يف صي
  .٢٠٠٧أغسطس /احلكومة من املقرر عقده يف األسبوع األول من شهر آب

فلورية يف قطاع أجهزة االستنشاق معلومات أساسية عن استهالك مركّبات الكربون الكلورية   - ٣
  باجلرعات املقننة يف بنغالديش

 طناً ٥٨١,٦الكربون الكلورية فلورية هو خط األساس الستهالك بنغالديش من مركّبات   -  ٨١
ولذلك فإن تدابري الرقابة املنصوص عليها يف الربوتوكول تقتضي . حمسوبة بداالت استنفاد األوزون

 طناً حمسوبة بداالت ٨٧,٢من الطرف ختفيض االستهالك من هذه املركبات إىل ما ال يزيد على 
وتفرض اخلطة الوطنية للتخلص . ٢٠٠٩- ٢٠٠٧استنفاد األوزون يف كل سنة خالل الفترة 

التدرجيي اليت مت االتفاق عليها بني بنغالديش واللجنة التنفيذية قيوداً أشد صرامة على االستهالك، 
وتتطلب من الطرف ختفيض استهالكه من مركّبات الكربون الكلورية فلورية إىل ما ال يزيد على 

 طناً حمسوبة بداالت استنفاد ٧١ و ٢٠٠٧م  طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عا٨٧,١
وأبلغت . ٢٠٠٩ طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ٥٣ و ٢٠٠٨األوزون يف عام 

 طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون من مركبات الكربون ١٩٦,٢بنغالديش عن استهالك قدره 
)  يف املائة٣٩(ت استنفاد األوزون  طناً حمسوبة بداال٧٦,٣، منها ٢٠٠٦الكلورية فلورية لسنة 

وكان ممثلو بنغالديش . عبارة عن استهالك من أجل تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة
املوفدون إىل اجتماع اللجنة السابع والثالثني قد قالوا إنه من دون وجود تدابري عالجية، من املمكن 

فلورية يف قطاع تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات أن يواصل استهالك مركّبات الكربون الكلورية 
وعالوة على ذلك، يتوقع .  طناً مترياً يف العام٧٥-٧٠املقننة االرتفاع من مستواه احلايل البالغ 
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الطرف أن يتجاوز احلد األعلى السنوي املسموح له باستهالكه من هذه املركبات يف فترة السنوات 
 من ٨٦,٦طنان حمسوبة بداالت استنفاد األوزون و  من األ٨٨,٩ مبا يقارِب ٢٠٠٩-٢٠٠٧

 طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون على ٨٥,٧األطنان حمسوبة بداالت استنفاد األوزون و 
  .التوايل

  املناقشة اليت جرت يف هذا االجتماع  - ٤
علومات بشأن اتفقت اللجنة على أن حالة بنغالديش معقَّدة جداً وأا حتتاج إىل مزيد من امل  -  ٨٢

ورداً على أسئلة من أعضاء . جمموعة من املسائل لكي يتسىن هلا أن حتدد مسار العمل املناسب
اللجنة، أكّد ممثل أمانة الصندوق املتعدد األطراف أن استهالك الطرف من مركبات الكربون 

اع حىت عام الكلورية فلورية قد توسع بسرعة خالل السنوات األخرية ويتوقع أن يواصل االرتف
وأضاف قائالً إن اللجنة التنفيذية قد أقرت يف اجتماعها الثاين واخلمسني املشروع . ٢٠١٠

االستثماري لتحويل قطاع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تعتمد على مركبات الكربون 
. ث سنواتالكلورية فلورية التابع للطرف، وأن هذا املشروع يتوقع أن ينتهي يف سنتني أو ثال

وأوضح ممثل أمانة األوزون أن مخسة يف املائة فقط من أجهزة االستنشاق باجلرعة املقننة اليت 
  .تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية تصدر إىل البلدان األخرى

أعرب بعض أعضاء اللجنة عن اندهاشهم ألنه من املنتظر أن يستمر استهالك بنغالديش يف   -  ٨٣
وكان هناك شيء من عدم اليقني .  بالرغم من املوافقة على خطة للتخلص التدرجييالزيادة بسرعة

بشأن ما إذا كان الطرف يعتزم ختزين مركبات الكربون الكلورية فلورية يف السنوات قبل عام 
 من أجل استخدامها من قبل مصنعي أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يف السنوات الثالث ٢٠١٠
ورأى بعض املمثلني أنه سيكون من األفضل للطرف أن يقدم طلب إعفاء لالستخدام . التالية

 بدالً من ختزين االحتياطيات مسبقاً مما جيعله يدخل يف دائرة عدم ٢٠٠٩الضروري بعد عام 
بيد أن ممثل األمانة أبدى مالحظة مفادها أن العملية اليت تلتمس من خالهلا األطراف . االمتثال
 غري واضحة يف الوقت ٢٠٠٩ إعفاءات االستخدامات الضرورية بعد عام ٥وجب املادة العاملة مب

  .احلاضر، ورمبا يكون هذا هو السبب الذي منع بنغالديش من اتباع هذا النهج
ويف ضوء عدم اليقني املوصوف أعاله بإجياز، وافقت اللجنة على أن تطلب األمانة   -  ٨٤

  : اجتماع اللجنة القادماملعلومات التالية من بنغالديش قبل
 على استرياد ٢٠١٠تأكيداً ألن بنغالديش سوف تفرض حظراً ابتداًء من عام   )أ(  

مركبات الكربون الكلورية فلورية ألغراض صنع أجهزة االستنشاق باجلرعة املقننة اليت توجد بدائل 
  هلا؛

كلورية مزيداً من التوضيح لسبب توقع ارتفاع استهالك مركبات الكربون ال  )ب(  
  ؛٢٠٠٩ -  ٢٠٠٧فلورية يف الفترة 

توضيحاً لسبب عدم توقع أن تؤدي املشاريع اجلارية بالفعل وتوفر البدائل إىل   )ج(  
  ؛٢٠٠٩ -  ٢٠٠٧اخنفاض استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية يف الفترة 
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وجودة من جدوالً زمنياً لتطبيق التدابري التنظيمية املتوقعة ملراقبة الكميات امل  )د(  
مركبات الكربون الكلورية فلورية وأجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدمها ومبيعات 

  أجهزة االستنشاق هذه وترويج البدائل اخلالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية؛
توضيحاً لقرار الطرف إنشاء خمزون من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف   )ه(  

 عوضاً عن احلصول على ٢٠١٢ -  ٢٠١٠ لتلبية الطلب يف الفترة ٢٠٠٩ - ٢٠٠٧ الفترة
إمدادات من مركبات الكربون الكلورية فلورية من خالل عملية اإلعفاءات ألغراض االستخدامات 
الضرورية املنصوص عليها يف الربوتوكول، مع مالحظة أن احلصول على مركبات الكربون الكلورية 

لية االستخدامات الضرورية قد ميكِّن الطرف من جتنب عدم االمتثال إىل تدابري فلورية من خالل عم
 أو تقليل ٢٠٠٩-٢٠٠٧الربوتوكول الرقابية بشأن مركبات الكربون الكلورية فلورية يف الفترة 

  .عدم االمتثال هذا إىل أدىن حد
  التوصية  - ٥

  :وبناء على ذلك، اتفقت اللجنة على أا  -  ٨٥
 بشأن املواد املستنفدة ٢٠٠٦ع التقدير أن بنغالديش قد قدمت بياناا لعام  مإذ تالحظ  

 االنتقالية الوطنية للتخلص التدرجيي من أجهزة االستنشاق الألوزون وكذلك نسخاً من إستراتيجيته
باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات كربون كلورية فلورية ومشروعها لتحويل قطاع تصنيع 

 الصادرة عن جلنة التنفيذ يف اجتماعها ٣٨/٣شاق باجلرعات املقننة، وفقاً للتوصية أجهزة االستن
  الثامن والثالثني،

 تقريراً عن تنفيذ خطتها ٣٨/٣ بأسف أن بنغالديش مل تقدم وفقاً للتوصية وإذ تالحظ  
تلك اخلطة، الوطنية للتخلص التدرجيي وأي تنقيحات ميكن إدخاهلا يف ضوء التقدم احملرز يف تنفيذ 

على تقديرات الكمية اليت يتوقع أن يتجاوز ا الطرف استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية 
، لكنها تالحظ أيضاً أن الطرف قد ٢٠٠٩- ٢٠٠٧السنوي املسموح له به يف كل من السنوات 

  تعهد بتقدمي املعلومات املطلوبة مبجرد أن تكتمل تنقيحات اخلطة، 
ديش على بياناا اليت أبلغتها بشأن استهالك املادة اخلاضعة للرقابة نئ بنغال  )أ(  

، واليت تبين أا أجنزت ٢٠٠٦يف عام ) كلوروفورم امليثيل(واملدرجة يف اموعة الثالثة، املرفق باء 
ادة  باحملافظة على استهالكها من تلك امل١٧/٢٧أكثر مما تعهدت بإجنازه يف التزامها الوارد يف املقرر 

 ٢٠٠٦ من األطنان احملسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ٠,٥٥٠يف حدود ال تزيد على 
  وبالتزاماا مبوجب تدابري بروتوكول مونتريال الرقابية بشأن كلوروفورم امليثيل يف ذلك العام؛

حتث بنغالديش على أن تقدم إىل أمانة األوزون، يف أسرع وقت ممكن ويف موعد   )ب(  
، تقريراً عن تنفيذ خطتها الوطنية للتخلص التدرجيي وأي ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩تجاوز ال ي

تنقيحات ميكن إدخاهلا، يف ضوء التقدم احملرز يف تنفيذ تلك اخلطة، على تقديرات الكمية اليت يتوقع 
كل أن يتجاوز ا الطرف استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية السنوي املسموح له به يف 

  ، لكي تنظر فيه اللجنة يف اجتماعها األربعني؛٢٠٠٩- ٢٠٠٧سنة من السنوات 
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 ٢٩حتث كذلك بنغالديش على أن تقدم إىل أمانة األوزون يف موعد ال يتجاوز   )ج(  
 معلومات مستكملة عن التقدم الذي حترزه يف تنفيذ إستراتيجيتها االنتقالية ٢٠٠٨فرباير /شباط

يل، مبا يف ذلك أي تنقيحات ميكن إدخاهلا على الكمية املتوقع أن يتجاوز ا الوطنية ومشروع التحو
الطرف استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية السنوي املسموح له به يف كل سنة من 

  ، لتنظر فيها اللجنة يف اجتماعها األربعني؛٢٠٠٩-٢٠٠٧السنوات 
زون يف أسرع وقت ممكن ويف موعد تطلب من بنغالديش أن تقدم إىل أمانة األو  )د(  

 معلومات تتناول األسئلة اليت طرحها أعضاء اللجنة أثناء ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩ال يتجاوز 
  مناقشتها لوضع بنغالديش، كما نقلتها األمانة إىل الطرف؛ 

تطلب من بنغالديش أن تبعث، إذا اقتضى األمر ذلك، مبمثل هلا إىل االجتماع   )ه(  
  .ة ملناقشة املسائل املذكورة أعالهاألربعني للجن

  ٣٩/٤لتوصية ا
  بوليفيا -هاء 

  .٣٨/٥أُدرجت بوليفيا لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصية   -  ٨٦
  )١٧/١٣املقرر (الزيادة يف استهالك رابع كلوريد الكربون : مسألة االمتثال  - ١

عن جلنة التنفيذ يف اجتماعها الثامن  الصادرة ٣٨/٥طُلب من بوليفيا، كما جاء يف التوصية   -  ٨٧
، ٢٠٠٧أغسطس / آب١والثالثني، أن تزود أمانة األوزون يف أقرب وقت ممكن، ويف موعد أقصاه 

مبعلومات لكي تنظر فيها اللجنة يف اجتماعها التاسع والثالثني تتناول جهود الطرف املبذولة 
رابع (املدرجة يف اموعة الثانية، املرفق باء للتخلص التدرجيي من استهالكه للمادة اخلاضعة للرقابة و

وال سيما االستهالك املخصص ألغراض اختبارات القطران يف مواد رصف ) كلوريد الكربون
الطرف واختبار إمجايل املواد اهليدروكربونية النفطية يف املاء، اللذين حذفهما اجتماع األطراف 

ات املختربية والتحليلية، على أساس أنه ميكن القيام ، من اإلعفاء الشامل لالستخدام١١/١٥باملقرر 
ومت كذلك تذكري الطرف بأن يقدم بياناته . ما من دون استخدام تلك املادة املستنفدة لألوزون

 بشأن املواد املستنفدة لألوزون لكي تتمكن اللجنة من حتديد ما إذا كان الطرف ٢٠٠٦لعام 
لوريد الكربون تزيد على احلد األقصى املسموح له به مستمراً يف استهالك كمية من رابع ك
  .واملنصوص عليه يف الربوتوكول لذلك العام

 قدره ٢٠٠٥وكانت بوليفيا قد أبلغت من قبل عن استهالك لرابع كلوريد الكربون يف عام   -  ٨٨
 أن  طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون، وهو كمية ال تتطابق مع اشتراط الربوتوكول عليها٠,١

 يف املائة من خط أساس استهالكها لرابع كلوريد ١٥ختفض مستوى استهالكها إىل ما ال يزيد على 
بيد أن . الكربون يف ذلك العام وهو حتديداً صفر من األطنان احملسوبة بداالت استنفاد األوزون

اع السابع  الصادر عن االجتم١٧/١٣ أُرجئ وفقاً للمقرر ٢٠٠٥حتديد حالة امتثال الطرف يف عام 
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عشر لألطراف، ألن الطرف عزا االستهالك الزائد إىل االستخدامات املختربية املتمثلة يف اختبار 
  .القطران يف مواد رصف الطرق والختبار إمجايل املواد اهليدروكربونية يف املاء

 اتفاق األطراف على استعراض اإلرجاء املمنوح مبوجب ذلك املقرر ١٧/١٣سجل املقرر   -  ٨٩
  .٢٠٠٩ -  ٢٠٠٧يف االجتماع التاسع عشر لألطراف، وذلك بغية تناول الفترة 

 وقدمت ٣٨/٥وحبلول موعد انعقاد هذا االجتماع، كانت بوليفيا قد استجابت للتوصية   -  ٩٠
 بشأن املواد املستنفدة لألوزون، إن كان ذلك قد حدث بعد انقضاء املوعد ٢٠٠٦بياناا لعام 

وقد أبلغ الطرف عن استهالك . ٢٠٠٧أغسطس / آب١ وهو ٣٨/٥لتوصية النهائي الوارد يف ا
 من األطنان احملسوبة بداالت استنفاد األوزون، ٠,١ قدره ٢٠٠٦لرابع كلوريد الكربون يف عام 

وهو مستوى من االستهالك ال يتفق مع اشتراط الربوتوكول خبفض الطرف استهالك رابع كلوريد 
 يف املائة من خط أساس استهالكه لتلك املادة ١٥ى ال يزيد على  إىل مستو٢٠٠٦الكربون يف عام 

 ٣٠ويف رسالة الحقة مؤرخة . وذلك حتديداً صفر من األطنان احملسوبة بداالت استنفاد األوزون
 من األطنان احملسوبة ٠,١( كيلو غرام ١١٨,٤، أبلغ الطرف بأن ختصيص ٢٠٠٧أغسطس /آب

ه اإلمجايل الختبار إمجايل املواد اهليدروكربونية النفطية ظل من استهالك) بداالت استنفاد األوزون
، من األطنان ٠,١( كيلو غرام إضافية ٧٣,٦، بينما كانت تستخدم ٢٠٠٦مستمراً يف عام 

  .يف استخدامات خمتربية وحتليلية أخرى) احملسوبة بداالت استنفاد األوزون
لتدرجيي من استهالكها من رابع كلوريد وفيما يتعلق حبالة اجلهود اليت تبذهلا للتخلص ا  -  ٩١

الكربون، أوضحت بوليفيا أن تلك اجلهود تعرقلها التأخريات يف إقرار املساعدة من قبل اللجنة 
التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف وما يعتربه الطرف مستوى غري كاف من التمويل الذي أقرته 

وقد رصدت اللجنة . ٢٠٠٧مارس / املعقود يف آذاراللجنة التنفيذية يف اجتماعها احلادي واخلمسني
 دوالر زائداً تكاليف دعم ٥٤٠ ٠٠٠التنفيذية يف اجتماعها احلادي واخلمسني من حيث املبدأ مبلغ 

وكالة خمصص لربنامج األمم املتحدة للبيئة وحكومة كندا لتقدمي املساعدة إىل بوليفيا يف تنفيذ خطة 
 حتقيق التخلص الكامل من مركبات الكربون الكلورية فلورية إلدارة التخلص النهائي ترمي إىل

 دوالر من امليزانية ٢٠ ٠٠٠وجاء يف الوثيقة املقدمة من بوليفيا أن مبلغ . ورابع كلوريد الكربون
وتتضمن اخلطة جدوالً زمنياً . املعتمدة قد خصص للتخلص التدرجيي من رابع كلوريد الكربون

 من األطنان ٠,٢كربون وأرقاماً مستهدفة لتخفيض االستهالك هي للتخلص من رابع كلوريد ال
 من األطنان احملسوبة بداالت استنفاد ٠,١ و٢٠٠٦احملسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام 

، مما ٢٠٠٨ وصفر من األطنان احملسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ٢٠٠٧األوزون يف عام 
 التام من رابع كلوريد الكربون قبل سنتني من املوعد الذي سيمكِّن الطرف من حتقيق التخلص

وكما هو مذكور أعاله، فإنه يف الوقت الذي ظل فيه استهالك بوليفيا من . يشترطه الربوتوكول
رابع كلوريد الكربون خمصصاً ألغراض اختبار إمجايل املواد اهليدروكربونية النفطية يف املاء يف عام 

لوريد الكربون يف أغراض اختبار القطران يف مواد رصف الطرف يف ، مل يستخدم رابع ك٢٠٠٦
  .ذلك العام
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وسجلت الوثيقة أيضاً التزام الطرف ببذل قصارى جهده من أجل ضمان امتثاله يف عام   -  ٩٢
 مبا يف ذلك القيام، بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وكندا، مبعاجلة أوجه الضعف ٢٠٠٨

  .٢٠٠٧زى إىل تغيري حكومة البلد يف عام املؤسسي الذي يع
ولدى استعراض املعلومات اإلضافية، الحظت األمانة أن بوليفيا قد أشارت إىل استهالك   -  ٩٣

 من األطنان احملسوبة ٠,٢( كيلو غرام ١٩٢ قدره ٢٠٠٦إمجايل لرابع كلوريد الكربون يف عام 
 من األطنان احملسوبة بداالت ٠,١بالغة وهي كمية أكرب من الكمية ال) بداالت استنفاد األوزون

بيد أن . ٢٠٠٧أغسطس / آب١استنفاد األوزون اليت أبلغ عنها الطرف يف وثيقة بياناته املؤرخة 
بروتوكول مونتريال يتطلب من بوليفيا أن ختفض استهالكها من رابع كلوريد الكربون يف عام 

وسواء استهلكت . وذلك حتديداً صفر يف املائة من خط أساسها ١٥ إىل ما ال يزيد على ٢٠٠٦
، فإن استهالكها من ٢٠٠٦ من األطنان احملسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ٠,٢ أو ٠,١

  .رابع كلوريد الكربون سيظل زائداً عن متطلبات الربوتوكول هلذا العام
 ٢٠٠٦م ومبا أن بوليفيا قد أوضحت أن كل استهالكها من رابع كلوريد الكربون يف عا  -  ٩٤

 الصادر عن االجتماع السابع ١٤/١٣كان خمصصاً لالستخدامات املختربية والتحليلية، فإن املقرر 
 على أن ترجئ جلنة التنفيذ إىل عام ١٧/١٣وينص املقرر . عشر لألطراف ينطبق عليها فيما يبدو

 من قبل أي طرف  النظر يف االمتثال لتدابري الربوتوكول الرقابية بشأن رابع كلوريد الكربون٢٠٠٧
 يقدم إىل أمانة األوزون، مع تقرير بياناته السنوي، دليالً يبين ٥من األطراف العاملة مبوجب املادة 

أن االحنراف عن حد االستهالك السنوي املنصوص عليه يف الربوتوكول يرجع إىل استخدام رابع 
قرر كذلك على أن يقوم االجتماع وينص امل. كلوريد الكربون يف العمليات التحليلية واملختربية

  . ٢٠٠٩-٢٠٠٧التاسع عشر لألطراف باستعراض اإلرجاء خالل الفترة 
  التوصية  - ٢

  : وبناًء على ذلك اتفقت اللجنة على أا  -  ٩٥
 الصادر عن االجتماع السابع عشر لألطراف، قد ١٧/١٣ إىل أا وفقاً للمقرر وإذ تشري  

ثني النظر يف امتثال بوليفيا لتدابري الربوتوكول الرقابية على أرجأت يف اجتماعها الثامن والثال
، )رابع كلوريد الكربون(استهالك املادة اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة الثانية، املرفق باء 

وذلك على أساس أن استهالك الطرف الزائد يف تلك املادة اخلاضعة للرقابة كان خمصصاً 
  ،لالستخدامات املختربية

 مع القلق أن بوليفيا قد أبلغت عن استهالك من رابع كلوريد الكربون يف عام وإذ تالحظ  
 من األطنان احملسوبة بداالت استنفاد األوزون، وهي كمية ال تتفق مع اشتراط ٠,١ قدره ٢٠٠٦

ائة  يف امل١٥الربوتوكول أن يكون استهالك بوليفيا من تلك املادة يف هذا العام يف حدود ال تتجاوز 
من خط أساس استهالكها لتلك املادة وذلك حتديداً صفر من األطنان احملسوبة بداالت استنفاد 

  .األوزون
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 مع التقدير أن بوليفيا قد استجابت لطلب جلنة التنفيذ يف اجتماعها الثامن وإذ تالحظ  
بذولة للتخلص  منها أن تقدم معلومات عن حالة جهودها امل٣٨/٥والثالثني، واملسجل يف التوصية 

التدرجيي من استهالكها لرابع كلوريد الكربون، والسيما االستهالك املخصص الختبار القطران يف 
مواد رصف الطرق واختبار إمجايل املواد اهليدروكربونية النفطية يف املاء، وإذ تشري إىل املقرر 

لتطبيقني املختربيني  الصادر عن االجتماع احلادي عشر لألطراف الذي مت مبوجبه حذف ا١١/١٥
املذكورين من اإلعفاء الشامل لالستخدامات املختربية والتحليلية على أساس أنه ميكن القيام ما 

  .بدون استخدام تلك املادة املستنفدة لألوزون
 كذلك مع التقدير أنه يف الوقت الذي ظل فيه كل استهالك الطرف من رابع وإذ تالحظ  

 موجهاً إىل اختبار إمجايل املواد اهليدروكربونية النفطية يف املاء ٢٠٠٦كلوريد الكربون يف عام 
والتطبيقات املختربية والتحليلية األخرى، فإن الطرف مل يستهلك هذه املادة يف أغراض اختبار 
القطران يف مواد رصف الطرف، وأنه من املتوقع أن حتقق بوليفيا، مبساعدة برنامج األمم املتحدة 

ة كندا وبرعاية الصندوق املتعدد األطراف، التخلُّص الكامل من رابع كلوريد اإلمنائي وحكوم
  ،٢٠٠٨الكربون يف عام 

توافق، يف ضوء حتليل بوليفيا لظروفها اخلاصة فيما يتصل باستهالكها لرابع   )أ(  
 املتعلق باستعمال رابع كلوريد الكربون يف ١٧/١٣، على أن املقرر ٢٠٠٦كلوريد الكربون يف عام 

 من الربوتوكول ينطبق على ٥الستخدامات املختربية والتحليلية يف األطراف العاملة مبوجب املادة ا
  استهالك بوليفيا الزائد لرابع كلوريد الكربون يف ذلك العام؛ 

، النظر يف حالة امتثال بوليفيا لتدابري ١٧/١٣ترجئ، وفقاً ألحكام املقرر   )ب(  
ريد الكربون، مع حث الطرف على مواصلة جهوده الرامية إىل الربوتوكول الرقابية على رابع كلو

  .التخلص التدرجيي من رابع كلوريد الكربون يف هذه األثناء
  ٣٩/٥التوصية 

  البوسنة واهلرسك  -واو 
 واملقررين ٣٨/٦أُدرجت البوسنة واهلرسك لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصية   -  ٩٦
  .١٧/٢٨ و١٥/٣٠

االلتزامات بتخفيض استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية وبروميد امليثيل : المسائل االمتث  - ١
  وكلوروفورم املثيل

 الصادرة عن االجتماع الثامن والثالثني للجنة التنفيذ، ٣٨/٦كما هو مذكور يف التوصية   -  ٩٧
 ٧ من املادة ٣لفقرة  وفقاً ل٢٠٠٦مت تذكري البوسنة واهلرسك بأن تزود أمانة األوزون ببياناا لعام 

، حىت ميكن ٢٠٠٧أغسطس / آب١من الربوتوكول، ويستحسن أن يتم ذلك يف موعد ال يتجاوز 
 الصادر عن االجتماع ٢٥/٣٠ الواردة يف املقرر ٢٠٠٦للجنة أن تقيم امتثال الطرف اللتزاماته لعام 

طراف، بتخفيض  الصادر عن االجتماع السابع عشر لأل١٧/٢٨اخلامس عشر لألطراف واملقرر 
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مركبات الكربون الكلورية (استهالك املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف 
 طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون، وبتخفيض استهالك املادة ٣٣إىل ما ال يزيد على ) فلورية

 من األطنان ٥,٦١ىل ما ال يزيد على إ) بروميد امليثيل(اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف املرفق هاء 
احملسوبة بداالت استنفاد األوزون وبإبقاء استهالك املادة اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة الثالثة 

  . ٢٠٠٦يف حدود ال تتجاوز للصفر يف عام ) كلوروفورم امليثيل(من املرفق باء 
 ٢٠٠٦ قد قدمت بياناا لعام وحبلول موعد هذا االجتماع كانت البوسنة واهلرسك  -  ٩٨

املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون فأبلغت عن استهالك ملركبات الكربون الكلورية فلورية قدره 
 من األطنان احملسوبة بداالت استنفاد األوزون واستهالك قدره صفر من بروميد امليثيل ٣٢,٦

ى أن الطرف قد أجنز أكثر مما تعهد وهذا املستوى من االستهالك يدل عل. وكلوروفورم امليثيل
 املتعلقني بربوميد امليثيل وكلوروفورم ١٧/٢٨ و١٥/٣٠بإجنازه يف التزاميه الواردين يف املقررين 

  . املتعلق مبركبات الكربون الكلورية فلورية١٥/٣٠امليثيل كما يتماشى مع التزامه الوارد يف املقرر 
  التوصية  -٢

اللجنة على نئة البوسنة واهلرسك على البيانات اليت أبلغت عنها وبناًء على ذلك، اتفقت   -  ٩٩
) مركبات الكربون الكلورية فلورية(بشأن استهالك املواد املدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف 

يف عام ) بروميد امليثيل(ويف املرفق هاء ) كلوروفورم امليثيل(ويف اموعة الثالثة من املرفق باء 
ذي يدل على أا قد أجنزت يف ذلك العام أكثر مما تعهدت بإجنازه يف التزامها الوارد يف ، ال٢٠٠٦

 ويف التزاماا مبوجب تدابري بروتوكول مونتريال الرقابية على ١٧/٢٨ و١٥/٣٠املقررين 
ات  واملتعلق مبركب١٥/٣٠كلوروفورم امليثيل وبروميد امليثيل، وأا تفي بالتزامها الوارد يف املقرر 

  .الكربون الكلورية فلورية
  ٣٩/٦التوصية 

  بوتسوانا  -زاي 
  .١٥/٣١ واملقرر ٣٨/٧أُدرجت بوتسوانا لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصية   - ١٠٠

  إنشاء نظام ملنح تراخيص وحتديد احلصص: مسألة االمتثال  - ١
مانة األوزون مبعلومات ، أن تزود أ٣٨/٧طُلب من بوتسوانا، كما هو مذكور يف التوصية   - ١٠١

توضح كيفية عمل نظامها ملنح التراخيص فيما يتعلق مبراقبة صادرات بروميد امليثيل والرقابة على 
أغسطس / آب١تصدير واسترياد اخلالئط احملتوية على بروميد امليثيل، وذلك يف موعد أقصاه 

وكان الطرف قد التزم . ني، يف وقت يسمح للجنة بالنظر فيها يف اجتماعها التاسع والثالث٢٠٠٧
 الصادر عن االجتماع اخلامس عشر لألطراف، بإنشاء نظام ١٥/٣١سابقاً، كما هو وارد يف املقرر 

  .ملنح تراخيص تصدير واسترياد بروميد امليثيل يتضمن حتديد احلصص
وقد أبلغ . ٣٨/٧وحبلول موعد هذا االجتماع، مل تكن بوتسوانا قد استجابت للتوصية   - ١٠٢
 ١٥/٣١رف جلنة التنفيذ يف اجتماعها الثامن والثالثني أنه سوف يفي بالتزامه مبوجب املقرر الط
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وسيكفل التخلُّص الكامل واملستدام من استهالك وإنتاج مادة بروميد امليثيل اخلاضعة للرقابة، وذلك 
ف أن هذا وأوضح الطر.  املعمول به لديه١٩٩٩من خالل قانون املواد الكيميائية الزراعية لعام 

القانون يتطلب من األشخاص الذين يرغبون يف االجتار باملواد الكيميائية الزراعية، مبا يف ذلك بروميد 
امليثيل، أو استخدامها أو نقلها أو تصنيعها أن حيصلوا على ترخيص بذلك، وفيما يتعلق بواردات 

طلبون تراخيص سارية املفعول بروميد امليثيل، قال إن موظفي اجلمارك يف نقاط الدخول إىل البلد ي
بيد أن الطرف مل يبين بوضوح ما إذا كان تصدير . لالضطالع بأي عملية استرياد من هذا القبيل

هذه املواد الكيميائية يتطلب ترخيصاً أو إذا ما كانت الصادرات والواردات من اخلالئط احملتوية على 
  .بروميد امليثيل ستخضع لنظام التراخيص

 ممثل أملانيا اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف يف اجتماعها الثاين واخلمسني أبلغت  - ١٠٣
، بأن بوتسوانا قد وضعت مشروع التدابري التنظيمية يف صيغته النهائية، ٢٠٠٧يوليه /املعقود يف متوز

قانونية حلكومة بيد أن اإلدارة ال. وأنه من املأمول أن يوافق عليه جملس الوزراء يف االجتماع القادم
بوتسوانا طلبت مزيداً من املشاورات مع أصحاب املصلحة قبل تقدمي التدابري التنظيمية إىل جملس 

  . ٢٠٠٧يونيه /ويعتزم إجراء املشاورات اإلضافية يف حزيران. الوزراء
  املساعدة على االمتثال  - ٢

 عاكفاً على تقدمي مساعدة يف حبلول موعد هذا االجتماع، كان برنامج األمم املتحدة للبيئة  - ١٠٤
وأبلغ اليونيب يف تقريره . جمال التعزيز املؤسسي إىل بوتسوانا حتت رعاية الصندوق املتعدد األطراف

، بأنه ٢٠٠٧يوليه /املرحلي املقدم إىل اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثاين واخلمسني املعقود يف متوز
شريعاً يتناول املواد املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك إنشاء يقدم مساعدة إىل الطرف من أجل إعداد ت

وأبلغ اليونيب كذلك بأن بوتسوانا قد نفَّذت حلقات عمل لتنوير أصحاب . نظام ملنح التراخيص
  .املصلحة بشأن التشريع

ويف وقت انعقاد هذا االجتماع، كانت أملانيا تعمل على تنفيذ خطة إلدارة املربدات يف   - ١٠٥
و أبلغت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثاين . ا حتت رعاية الصندوق املتعدد األطرافبوتسوان

واخلمسني بأن عدم وجود التشريع ذي الصلة يؤخر تنفيذ اخلطة، ومع ذلك مت عقد حلقة عمل 
  .واحدة لتدريب فين التربيد

  التوصية  - ٣
  :وبناًء على ذلك، اتفقت اللجنة على أا  - ١٠٦

، بإنشاء ١٥/٣١ أن بوتسوانا قد التزمت، على حنو ما هو مسجل يف املقرر  إىلإذ تشري  
  نظام ملنح تراخيص استرياد وتصدير بروميد امليثيل، مبا يف ذلك حتديد حصص للواردات، 

 مع القلق أن بوتسوانا مل تستجب لطلب اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثامن وإذ تالحظ  
، أن تزود أمانة األوزون مبعلومات توضح كيفية عمل نظامها ٣٨/٧ة والثالثني واملسجل يف التوصي
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ملنح التراخيص فيما يتعلق مبراقبة صادرات بروميد امليثيل والرقابة على استرياد وتصدير اخلالئط 
  احملتوية على بروميد امليثيل،

يتجاوز حتث بوتسوانا على أن تزود أمانة األوزون باملعلومات املطلوبة يف موعد ال   )أ(  
  ، ويف وقت ميكِّن اللجنة من النظر فيها يف اجتماعها األربعني؛٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩

تطلب من بوتسوانا، إن اقتضى األمر ذلك، أن تبعث مبمثل هلا إىل االجتماع   )ب(  
  .األربعني للجنة ملناقشة املسألة املذكورة أعاله

  ٣٩/٧التوصية 
  شيلي  -حاء 

  .١٧/٢٩ واملقرر ٣٨/٨ها فيما يتعلق بتنفيذ التوصية أُدرجت شيلي لبحث وضع  - ١٠٧
  االلتزام بتخفيض استهالك كلوروفورم امليثيل: مسألة االمتثال  -١

 الصادرة عن االجتماع الثامن والثالثني للجنة ٣٨/٨طُلب من شيلي، كما جاء يف التوصية   - ١٠٨
ته يف تطبيق نظام لتحديد حصص زحرالتنفيذ، أن تزود األمانة مبعلومات مستكملة عن التقدم الذي أ

للواردات وتنفيذ استخدام بدائل كلوروفورم امليثيل يف قطاع املذيبات، تنفيذاً اللتزاماا الواردة يف 
 ويف وقت ميكِّن اللجنة من أن ٢٠٠٧أغسطس / آب١، وذلك يف موعد ال يتجاوز ١٧/٢٩املقرر 

  . تنظر فيها يف اجتماعها التاسع والثالثني
 أفادت ٣٨/٨يف وقت انعقاد هذا االجتماع كانت شيلي قد تقدمت برد على التوصية و  - ١٠٩

فيه بأن مكتب املراقب العام عاكف حالياً على إعداد القانون الالزم للوفاء بالتزامها الوارد يف املقرر 
م  بتطبيق نظام لتحديد حصص للواردات وإن هذا القانون سيدخل حيز النفاذ مبجرد أن يقو١٧/٢٩

وأبلغت شيلي أيضاً بأن وحدة األوزون . مكتب املراقب العام رمسياً بنشره وتسجيله كمرسوم
الوطنية تبذل قصارى جهودها من أجل ضمان النشر املبكر، وأن دائرة اجلمارك قد طورت القواعد 

  .الداخلية الالزمة لتنفيذ النظام مبجرد أن يدخل القانون حيز النفاذ
التقدم الذي أحرزه الطرف يف تنفيذ استخدام بدائل لكلوروفورم امليثيل يف وفيما يتعلق ب  - ١١٠

قطاع املذيبات، ذكرت شيلي يف ردها أنه قد مت، من خالل مشروع الصندوق املتعدد األطراف 
، حتديد “تقدمي املساعدة التنقية من أجل القضاء على املذيبات املستنفدة لألوزون يف شيلي”املعنون 

وقام . بوصفها مستخدمة ملذيبات مستنفده لألوزون، مبا يف ذلك كلوروفورم امليثيلمخس شركات 
  .خبري دويل بزيارة كل من هذه الشركات وتزويدها ببدائل للتجربة

وأشار الطرف أيضاً إىل أنه حىت اآلن مل تف سوى شركة واحدة بتعهدها بالقضاء على   - ١١١
وتقوم .  يف املائة٥٠كها من تلك املادة بنسبة ، كما خفَّضت شركة أخرى استهالCFC-113مادة 

وتعهدت إحدى . شركتان أخريان باختبار بدائل كلوروفورم امليثيل وتتلقيان مساعدة تقنية مباشرة
أما الشركة . ٢٠٠٧هاتني الشركتني بالقضاء على استعمال كلوروفورم امليثيل قبل اية عام 

  . من بدائل كلوروفورم امليثيل للتجربةاخلامسة فيتوقع أن حتصل قريباً على عينات
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وأوضحت شيلي أيضاً أن برنامج املساعدة التقنية أظهر أيضاً أن املذيبات املستنفدة   - ١١٢
لألوزون تستخدم بكميات صغرية جداً ألغراض التطبيقات املختربية من قبل الطالب وفقاً للمعايري 

 يف حدود امليكروليتر أو املليلتر للعينة الواحدة والكميات املعنية هي. الدولية للتحليل الكيميائي
أخرياً أوضح الطرف أنه يتوقع اكتمال مشروع املساعدة التنقية . وعدد قليل من العينات يف كل سنة

  . ٢٠٠٧ديسمرب /يف كانون األول
  املساعدة على االمتثال  - ٢

 يقدم مساعدة يف جمال حبلول موعد هذا االجتماع، كان برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  - ١١٣
ويف املاضي كان البنك الدويل هو . التعزيز املؤسسي إىل شيلي حتت رعاية الصندوق املتعدد األطراف

وأشار . ٢٠٠٧الذي يقدم هذه املساعدة ولكنها نقلت إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام 
 التنفيذية يف اجتماعها الثاين واخلمسني املعقود يف البنك الدويل، يف تقريره املرحلي املقدم إىل اللجنة

، إىل أن ممثلي دائرة اجلمارك الوطنية ووزاريت البيئة والصحة ومؤسسات أخرى ٢٠٠٧يوليه /متوز
 تدريباً على نظام معلومات جديد دعماً لنظام الطرف اجلديد لتحديد حصص ٢٠٠٦تلقوا يف عام 

  .واد املستنفدة لألوزونالواردات بغية مراقبة االجتار يف امل
وكان برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يقدم أيضاً مساعدة تقنية إىل شيلي يف تنفيذ استخدام   - ١١٤

وأبلغت الوكالة . بدائل كلوروفورم امليثيل يف قطاع املذيبات حتت رعاية الصندوق املتعدد األطراف
 تتوقع أن يكتمل مشروع املساعدة التقنية حبلول اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثاين واخلمسني بأا

 اليت قدمها برنامج األمم املتحدة ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٧وجاء يف خطة األعمال للفترة . ٢٠٠٧اية عام 
اإلمنائي إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف يف اجتماعها احلادي واخلمسني املعقود يف 

اً مساعدة للطرف يف جهوده الرامية لتنفيذ نظامه احملسن لتحديد ، أنه سيقدم أيض٢٠٠٧مارس /آذار
  . حصص الواردات

  التوصية  - ٣
  :وبناء على ذلك اتفقت اللجنة على أا

، بتطبيق نظام ١٧/٢٩ إىل أن شيلي قد التزمت، على حنو ما هو مسجل يف املقرر إذ تشري  
   املستنفدة لألوزون،حمسن ملنح التراخيص وحتديد حصص الواردات من املواد

 مع التقدير إىل أن شيلي قد استجابت لطلب جلنة التنفيذ يف اجتماعها الثامن وإذ تشري  
 منها أن تزود أمانة األوزون مبعلومات مستكملة عن التقدم ٣٨/٨والثالثني املسجل يف التوصية 

ل كلوروفورم امليثيل يف الذي حترزه يف تطبيق نظام لتحديد حصص الواردات وتنفيذ استخدام بدائ
  ، ١٧/٢٩قطاع املذيبات عمالً بالتزامها الوارد يف املقرر 

حتث شيلي على أن تزود أمانة األوزون بتقرير مستكمل عن املسائل املذكورة أعاله يف   
، ويف وقت يسمح للجنة بالنظر فيه يف اجتماعها ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩يتجاوز   موعد ال
  .األربعني

  ٣٩/٨التوصية 
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  إكوادور  -طاء 
  .٣٨/١٣أُدرجت إكوادور لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصية   - ١١٥

  طلب خطة عمل بشأن بروميد امليثيل: مسألة االمتثال  - ١
 الصادرة عن االجتماع الثامن والثالثني ٣٨/١٣طُلب من إكوادور، كما ذكر يف التوصية   - ١١٦

، ٢٠٠٧أغسطس / آب١أسرع ما ميكن ويف موعد ال يتجاوز للجنة التنفيذ، أن تقدم إىل األمانة ب
 لكي يتسىن للجنة إكمال ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧املعلومات اليت طلبتها األمانة يف رسالتها املؤرخة 

استعراضها خلطة عمل الطرف الرامية إىل إعادته إىل االمتثال للتدابري الرقابية لربوتوكول مونتريال 
  .بشأن بروميد امليثيل

وقبل فترة وجيزة من هذا االجتماع تقدمت إكوادور خبطة عمل منقحة مصحوبة ببياناا   - ١١٧
 بشأن املواد املستنفدة لألوزون اليت تؤكد استهالكاً لربوميد امليثيل يف ذلك العام قدره ٢٠٠٦لعام 
 لتدابري  طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون وتضع هذه البيانات إكوادور يف حالة امتثال٥١

، اليت تتطلب من الطرف ختفيض ٢٠٠٦بروتوكول مونتريال الرقابية على بروميد امليثيل لعام 
 طناً حمسوبة بداالت استنفاد ٥٣استهالكه من بروميد امليثيل يف ذلك العام إىل ما ال يزيد على 

  .األوزون
ن بروميد امليثيل الواردة بيد أن مؤشرات القياس الزمنية احملددة من أجل التخلص التدرجيي م  - ١١٨

يف خطة العمل املنقَّحة كان شأا أن تضع إكوادور يف حالة عدم امتثال لتدابري الربوتوكول الرقابية 
ويرد أدناه موجز . ٢٠٠٨، قبل إعادا إىل االمتثال يف عام ٢٠٠٧بشأن بروميد امليثيل يف عام 

، الذي يدعو ٣٨/١٣لب الوارد يف التوصية للخطة املنقَّحة يربز إىل أي مدى أوفت إكوادور بالط
أبريل / نيسان٢٧الطرف إىل الرد على األسئلة الواردة يف الرسالة املوجهة من األمانة واملؤرخة 

٢٠٠٧.  
  ٢٠٠٥أسباب عدم االمتثال لتدابري الرقابة على بروميد امليثيل يف عام   )أ(

 إكوادور قد عزت عدم امتثاهلا لتدابري أُبلغت اللجنة يف اجتماعها الثامن والثالثني بأن  - ١١٩
 إىل خطأ يف إدخال ٢٠٠٥الرقابة الواردة يف الربوتوكول بشأن استهالك بروميد امليثيل يف عام 

فقد أخطأ هذا املستورد بتسجيل بروميد امليثيل حتت رمز . البيانات من جانب أحد املستوردين
 الزمن للوكالة احلكومية املسؤولة عن مجركي غري صحيح، وهي حقيقة ظلت غري معروفة يف ذلك

نظام الطرف ملنح التراخيص وحتديد حصص املواد املستنفدة لألوزون، مما جعل مستوى احلصص 
وفيما . يتوافق مع مستوى االستهالك األقصى السنوي املسموح به إلكوادور مبوجب الربوتوكول

ية أجراها البنك الدويل واكتملت يف بعد مت الكشف عن الكمية املستوردة من خالل دراسة استقصائ
  .٢٠٠٦موعد مبكر من عام 
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  استهالك بروميد امليثيل يف إكوادور  )ب(
  استهالك بروميد امليثيل تارخيياً  ‘١’

 واليت كشفت عن زيادة يف ٢٠٠٦خلُصت الدراسة االستقصائية اليت أجريت يف عام   - ١٢٠
 استنتاج مفاده أن املستخدم الوحيد لربوميد  إىل٢٠٠٥واردات الطرف من بروميد امليثيل يف عام 

امليثيل يف إكوادور يف ذلك العام كان هو قطاع زراعة األزهار الصيفية الذي أبلغ عن استهالك قدره 
ويبدو .  طناً متريا٢٥٥ًوكان االستهالك اإلمجايل املُبلغ عنه يف ذلك العام يساوي .  طناً متريا٢٢٥ً

  . طناً متريا٣٠ً توضيحاً املستهلك املقصود للكمية املتبقية البالغة أن اخلطة املنقَّحة ال تتضمن
 مليون ٤٣٦وجاء يف اخلطة املنقَّحة أن قطاع زراعة األزهار قد أنتج صادرات قيمتها   - ١٢١

وفيما بني .  وظيفة بصفة مباشرة أو غري مباشرة٩٦ ٠٠٠ كما أنتج أكثر من ٢٠٠٦دوالر يف عام 
 ١ ٠٤٩,٧٢ هكتار إىل ٣١٦,٤٥الرقعة املزروعة زهوراً من حوايل ، زادت ٢٠٠٥ و١٩٩٥عامي 
وخالل هذه الفترة تراوح استهالك إكوادور لربوميد امليثيل بني صفر من األطنان املترية يف . هكتار
  .٢٠٠١ طناً مترياً يف عام ٦١٢ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣عامي 
 ٢٠٠٦يد امليثيل، يف عام  من خطة العمل املنقحة يعزى كل استهالك بروم٣ويف اجلدول   - ١٢٢

ويذكر أيضاً أن شركة واحدة، شركة رودل فالورز، هي . إىل قطاع زراعة األزهار الصيفية
  . املستورد الوحيد يف إكوادور لربوميد امليثيل

، طُلب من إكوادور أن تقدم تفاصيل إضافية عن املنهجية اليت اتبعت ٣٨/١٣وفقاً للتوصية   - ١٢٣
 للتأكد من أن أكوادور مل تستخدم بروميد امليثيل يف ٢٠٠٦الستقصائية لعام يف إجراء الدراسة ا

أغراض تطبيقات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن، وذلك نظراً للتحديات اليت واجهتها يف 
وطُلب أيضاً من إكوادور أن تؤكد أا مل تستورد . مجع بيانات دقيقة عن استهالك بروميد امليثيل

ويوحي تقييم أمانة الصندوق املتعدد األطراف ملشروع . ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ثيل يف عامي بروميد املي
املساعدة التقنية أن الطرف مل يستورد بروميد امليثيل يف هاتني السنتني ألن تلبية الطلب كانت تتم 

  .٢٠٠١من املخزونات املستوردة يف عام 
 قد قاما بالتعاقد مع شركة وأوضحت اخلطة املنقحة أن إكوادور ومعها البنك الدويل  - ١٢٤

استشارية هي معهد اإلنديز الزراعي العايل التابع مع القوات املسلحة للكليات التكنولوجية، على 
وكانت هذه اجلهة االستشارية مسؤولة أيضاً عن . إجراء دراسة استقصائية ملستخدمي بروميد امليثيل

رة االستبيان اليت استخدمتها اجلهة االستشارية وكانت استما. إجراء دراسة لبدائل بروميد امليثيل
تتضمن أسئلة صرحية عما إذا كان بروميد امليثيل قد استخدم أغراض تطبيقات احلجر الصحي 

وخلصت الدراسة االستقصائية إىل استنتاج مفاده أن بروميد امليثيل كان . ومعاجلة ما قبل الشحن
وعالوة على ذلك أكدت الدراسة . لصيفية وحده يف قطاع زراعة األزهار ا٢٠٠٥يستخدم يف عام 

، ألن تلبية ٢٠٠٤ و٢٠٠٣االستقصائية أنه مل تكن هناك أية واردات من بروميد امليثيل يف عامي 
  .٢٠٠١الطلب على هذه املادة كانت تتم من املخزونات املستوردة يف عام 
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ستعملني القائلة بإنه مل وأكدت املنظمة اإلكوادورية لصحة النبات واحليوان من ردود امل  - ١٢٥
توجه أي كميات من بروميد امليثيل املستورد إىل استخدامات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل 

وأبلغت تلك املنظمة أيضاً احلكومة بأن استهالك بروميد امليثيل هلذه األغراض سوف يبدأ . الشحن
 املنصوص عليه يف ١٥لنباتات رقم ، امتثاالً للمعيار الدويل لقياسات صحة ا٢٠٠٦اعتباراً من عام 

  . التغليف بربوميد امليثيلأخشاباالتفاقية الدولية حلماية النبات واملتعلق مبعاجلة 
  استهالك بروميد امليثيل املتوقع مستقبالً  ‘٢’

 طناً حمسوبة بداالت ٥١ بلغ ٢٠٠٦أبلغت إكوادور بأن استهالك بروميد امليثيل يف عام   - ١٢٦
 طناً مترياً ٢٠٤أما اخلطة املنقَّحة فتقدر االحتياجات االستهالكية مبا يساوي . استنفاد األوزون

  .٢٠٠٧يف عام )  طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون١٢٢,٤(
 استناداً إىل سجالت الواردات لدى املصدر الرمسي ٢٠٠٧ومت احتساب تقديرات عام   - ١٢٧

 طناً مترياً ١٨٧ور املركزي، وكانت تساوي إلحصاءات التجارة اخلارجية أال وهو مصرف إكواد
ولكن احلكومة رأت أن هذا التقدير أقل مما جيب، نظراً ).  طناً بداالت استنفاد األوزون١١٢,٢(

للتوسع املذكور يف الرقعة املزروعة أزهاراً طوال العقد املاضي، والكمية اليت طلب املستورد الرئيسي 
، واالستنتاجات اليت خلصت إليها حلقة دراسية دولية ٢٠٠٧ لدى الطرف إذناً باستريادها يف عام
 ورأي الطرف القائل بأنه ال توجد بدائل تقنية ٢٠٠٧مايو /بشأن بروميد امليثيل عقدت يف أيار

  .واقتصادية ناجعة الستخدام بروميد امليثيل من قبل قطاع زراعة األزهار الصيفية لديها
  دة الواردة يف خطة العمل املنقَّحةمؤشرات القياس الزمنية احملد  )ج(

كما هو موضح أدناه، مل تغري إكوادور يف خطة عملها املنقحة احلد الذي اقترحته لواردات   - ١٢٨
، ٢٠٠٧لعام )  طناً بداالت استنفاد األوزون١٢٢,٤( طناً مترياً ٢٠٤بروميد امليثيل السنوية وهو 

وإذا استمر هذا الوضع على . ربوميد امليثيل أو تصدير لهكما أا مل تبلِّغ أبداً يف املاضي عن إنتاج ل
 طناً مترياً أن يعيد إكوادور إىل عدم االمتثال ٢٠٤ما هو عليه، فإن من شأن هذا احلد املقترح وهو 

بأحكام الربوتوكول الرقابية بشأن بروميد امليثيل خالل تلك السنة وأن ميثل زيادة يف االستهالك 
بيد أن إكوادور قامت بتنقيح حد الواردات السنوية . ٢٠٠٦مقارنة بعام  يف املائة ١٤٠بنسبة 

 طناً حمسوبة بداالت ٥٢,٨( طناً مترياً ٨٨ طناً مترياً إىل ٢٠٤، فخفضته من ٢٠٠٨املقترح لعام 
 ٢٠١٠ ال يف عام ٢٠٠٨، وهو أمر من شأنه إعادة الطرف إىل االمتثال يف عام )استنفاد األوزون

  .أصالًكما كان مقترحاً 
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  اخلطة األصلية  -‘ ١’
 باألطنان احملسوبة بداالت استنفاد األوزون باألطنان املترية لسنة الواردات من بروميد امليثيل مبوجب خطة عملها: إكوادور

١٢٢,٤ ٢٠٤ ٢٠٠٧ 
١٢٢,٤ ٢٠٤ ٢٠٠٨ 
١٢٢,٤ ٢٠٤ ٢٠٠٩ 
٥٢,٨ ٨٨ ٢٠١٠ 

  اخلطة املنقحة  -‘ ٢’
 السنة روميد امليثيل مبوجب خطة عملهاالواردات من ب: إكوادور

 باألطنان احملسوبة بداالت استنفاد األوزون باألطنان املترية
١٢٢,٤ ٢٠٤ ٢٠٠٧ 
٥٢,٨ ٨٨ ٢٠٠٨ 

حبلول موعد هذا االجتماع مل تكن إكوادور قد استجابت للطلب الوارد يف التوصية   - ١٢٩
ذي استندت إليه يف اختيار حد  الذي يدعوها إىل أن تشرح مبزيد من التفصيل األساس ال٣٨/١٣

فهذا احلد السنوي املقترح، كما هو . ٢٠٠٨ طناً مترياً لعام ٢٠٤استهالك بروميد امليثيل البالغ 
 طناً مترياً ١٨٧مشار إليه أعاله، يزيد على املتوسط التقديري الستهالك بروميد امليثيل البالغ 

، استهالك قطاع زراعة ٢٠٠٥عام واملذكور يف خطة عمل الطرف، والذي كان يتضمن، قبل 
وعالوة على ذلك، أفادت اخلطة بأن اكتمال املشروع االستثماري يف قطاع زراعة الورد قد . الورد

 طناً مترياً من بروميد امليثيل وأن إكوادور قد التزمت مبواصلة التخلص ٦٢أسفر عن التخلص من 
 الواردات واستخدام أي سياسات من هذه الكمية طوال فترة تنفيذ املشروع وفرض قيود على

وهذه املعلومات ال تدل على أن إكوادور قد تتمكن من وضع حد . أخرى قد تراها ضرورية
 ٢٠٠٥ و٢٠٠١الستهالكها السنوي يف املستقبل ال يتجاور متوسط استهالكها فيما بني السنتني 

كن من وضع حد فحسب، بل تدل أيضاً على أا قد تتم)  طناً متريا١٨٧ًوذلك حتديداً (
 طناً ٦٢ طناً مترياً ناقصاً الكمية البالغة ١٨٧ طناً مترياً، أي ١٢٥الستهالكها السنوي ال يزيد على 

  .مترياً اليت يتم التخلص منها ختلصاً دائماً من خالل املشروع االستثماري لقطاع زراعة الورد
ده أنه ال توجد بدائل تقنية وفيما يتعلق ببيان إكوادور الوارد يف اخلطة املنقحة ومفا  - ١٣٠

واقتصادية ناجعة الستخدام بروميد امليثيل يف قطاع زراعة األزهار الصيفية، مل تستجب إكوادور 
للطلب الذي يدعوها إىل أن تتوسع يف وصفها ملشروع املساعدة التقنية الرامي إىل اختبار بدائل 

. ة األزهار وأن تقدم موجزاً لنتائج املشروعبروميد امليثيل اليت تستخدم ملعاجلة التربة من أجل صناع
وتوصل تقييم أجراه الصندوق املتعدد األطراف ملشروع املساعدة التقنية إىل أن املشروع قد حقق 

وعالوة على ذلك، تبين . نتائج جيدة فيما يتعلق بعمليات املكافحة البيولوجية والتحويرات العضوية
من الشركات اليت أُجريت هلا مسح من خالل مشروع املساعدة من التقييم أن نسبة مئوية كبرية 



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/39/7 

36 

التقنية قد أبلغت عن استخدامها للتحويرات العضوية وبعض عمليات املكافحة البيولوجية وبصفة 
رئيسية الترايكوديرما واحملاليل احملتوية على كائنات جمهرية أخرى مفيدة، وأن برناجماً للتدريب على 

 موعة من مزارعي الزهور الصيفية قد ٢٠٠٤- ٢٠٠٣نفِّذ يف املوسم الزراعي بدائل بروميد امليثيل 
وجاء يف خطة . حقق نتائج جيدة للغاية فيما يتعلق بالتحويرات العضوية واإلدارة املتكاملة لآلفات
، ٢٠٠٥يوليه /العمل املنقَّحة أن نتائج هذا املشروع عرضت يف حلقة دراسة دولية عقدت يف متوز

وذكر أيضاً ). EXPOFLORES(لنتائج إىل الرابطة اإلكوادورية ملزارعي األزهار ومصدريها وقدمت ا
يف خطة العمل األصلية أن نية احلكومة تتجه حنو نشر نتائج املشروع على مجيع املناطق حبلول 

  . ٢٠٠٧يوليه /متوز
ا األصلية ، طُلب من إكوادور أن تعلق على كون أن خطة عمله٣٨/١٣وعمالً بالتوصية   - ١٣١

جاء يف خطة أعمال البنك الدويل اليت عرضها على . ال تدعم على ما يبدو التخلص التدرجيي املعجل
اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف يف اجتماعها احلادي واخلمسني املعقود يف تشرين 

 الكامل من  أن إكوادور قد طلبت منه إدراج مشروع للتخلص التدرجيي٢٠٠٦نوفمرب /الثاين
وجاء يف خطة األعمال كذلك أن إكوادور كانت على . ٢٠٠٧بروميد امليثيل يف خطة أعماله لعام 

الصادر عن اللجنة التنفيذية والذي نص على اإلبقاء على مشروع كهذا يف ) أ (٤٨/٩علم باملقرر 
. ن بروميد امليثيلخطة أعمال البنك الدويل شريطة أن تلتزم إكوادور بالتخلص التدرجيي املعجل م

وعلى الرغم من أن اخلطة املنقحة ال تتوخي التخلص التدرجيي املعجل، فإن إكوادور مل ترد على 
  . هذا السؤال

  األنشطة الرامية إىل دعم خطة العمل  )د(
جاءت اخلطة املنقحة نتيجة ملشاورات بني احلكومة والقطاع اخلاص وعلى وجه التحديد   - ١٣٢

رية ملزارعي األزهار ومصدريها وجممع الكليات التكنولوجية التابع للقوات املسلحة الرابطة اإلكوادو
ومديري عدة شركات لزراعة األزهار الصيفية وخرباء دوليني يف جمال استخدام بدائل بروميد امليثيل 

  .وبرنامج األمم املتحدة للبيئة والبنك الدويل
ة ومواصلة مشروع البنك الدويل القائم للتعاون وتعدد اخلطة املنقحة اإلجراءات احلكومي  - ١٣٣

التقين والتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة يف تنفيذ مشروع التعاون التقين وبناء القدرات 
بوصفها األنشطة اليت ستكفل يف اية املطاف امتثال إكوادور لتدابري الربوتوكول الرقابية بشأن 

  .بروميد امليثيل
  ميالعمل احلكو  ‘١’

سوف تضطلع اجلهة اإلكوادورية لتنسيق تنفيذ بروتوكول مونتريال أال وهي وزارة الصناعة   - ١٣٤
التواريخ حبلول ”مراجعة رموز تعريفة االسترياد : واملشروعات بأربعة إجراءات عملية، هي أوالً

 نظام ، إىل3808.20.90ورقمه “  األخرىالفطرياتمبيدات ”وإضافة رمز عنوانه “ املنصوص عليها
التراخيص املعمول به لدى الطرف، حىت يتسىن لوحدة األوزون الوطنية املوافقة على الواردات اليت 

وجاء يف اخلطة األصلية أن . “التواريخ املنصوص عليها”ومل حتدد اخلطة املنقحة . حتمل هذا الرمز



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/39/7 

37 

غاًء لتحسني عملية تتبع واردات طلباً قد قُدم إىل اهليئة املسؤولة عن التجارة اخلارجية يف إكوادور ابت
مبيدات الفطريات ”بروميد امليثيل عن طريق إضافة عنوان فرعي يف مدونتها اجلمركية الوطنية لفئة 

“  تستخدم بروميد امليثيل-مبيدات فطريات أخرى ”القصد منه توفري رمز حمدد لفئة “ األخرى
وبناًء على ذلك، طُلب من إكوادور، . ومل يدرج هذا طلب يف اخلطة املنقحة). 3808.20.90.10(

  .، أن تقدم معلومات مستكملة عن حالة طلب إضافة العنوان الفرعي٣٨/١٣وفقاً للتوصية 
ثانياً، كما هو مسجل يف اخلطة األصلية، سوف تتعاون السلطات ذات الصلة من أجل   - ١٣٥

بيد أن اخلطة املنقحة مل . وادورتيسري تسجيل بدائل بروميد امليثيل اليت ليست متاحة حىت اآلن يف إك
تستجب طلب اللجنة يف اجتماعها األخري إدراج جدول زمين إلكمال هذا النشاط أو الطلب 
الداعي إىل تقدمي معلومات مستكملة بشأن التقدم احملرز يف تسجيل بديلي بروميد امليثيل تيلون 

  . دايكلوروبروبني١,٣و
. طبيق نظام الطرف ملنح التراخيص وحتديد احلصصوسوف تواصل جهة التنسيق أيضاً ت  - ١٣٦

بيد أن اخلطة املنقحة مل تستجب إىل طلب اللجنة توضيح ما إذا كان النظام اإلكوادوري لتحديد 
حصص الواردات سوف ينقح دعماً ملؤشرات القياس الزمنية الستهالك بروميد امليثيل السنوي 

يعتزم الطرف أن يضمن ا أن مجيع مزارعي األزهار املقترح الواردة يف اخلطة وشرح الكيفية اليت 
  .الصيفية على علم خبطة العمل وعلى أم يشاركون يف تنفيذها

وأخرياً سوف يتم تعزيز عمليات مراقبة بروميد امليثيل على طول سلسلة اإلمداد، عن طريق   - ١٣٧
  .إنشاء نظام تتبع لربوميد امليثيل كجزء من هذا النشاط

  بنك الدويل للمساعدة التقنيةمشروع ال  ‘٢’
أبلغ البنك الدويل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف يف اجتماعها احلادي   - ١٣٨

، بأن مشروع املساعدة التقنية الذي يعمل على تنفيذه يف ٢٠٠٧يوليه /واخلمسني املعقود يف متوز
د تضمن إجراء اختبار لست وأن املشروع ق. إكوادور حتت رعاية الصندوق يسري على حنو جيد

وسائل معاجلة بديلة خمتلفة لربوميد امليثيل، وعرضت النتائج على حلقة دراسية دولية عقدت خالل 
وجيري إعداد خالصة وافية لبدائل بروميد امليثيل للنشر، كما جيري . ٢٠٠٥النصف الثاين من عام 

  . أحناء البلدإعداد كتيبات لتوزع على االحتادات واملستخدمني يف شىت
جاء يف خطة العمل املنقحة أن البنك الدويل سوف يواصل، من خالل تقدمي املساعدة   - ١٣٩

وسيقوم األعضاء الرئيسيون للرابطة اإلكوادورية ملزارعي األزهار . التقنية، دعم اعتماد البدائل
ومن املقرر أن . لومصدريها بعرض نظم اإلنتاج على أقرام واالضطالع باختبارات جتريبية للبدائ

تصبح البدائل الكيميائية هي احملور األويل لتركيز األنشطة وبصفة خاصة التيلون والصوديوم 
وعلى األجل . الكلوروبيكرين بنسب خمتلفة/ فضالً عن خالئط بروميد امليثيلوالبوتاسيوم احلصويان

مع الكليات األطول سوف جترى جمموعة من األنشطة مع املؤسسات الوطنية من قبيل جم
التكنولوجية التابع للقوات املسلحة وذلك لتبيان فوائد البدائل غري الكيميائية وكذلك الستخدام 
 ةوسائل لتحوير التربة مستمدة من خمتلف املصادر، وإدخال استخدام وسائل املكافحة البيولوجي
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 أو جمتمعة فضالً عن ووسائل حتفيز النمو ومبيدات اآلفات البيولوجية اليت تستخدم إما منفصلة
  .تكييف وتشجيع استخدام هذه النهج يف خمتلف أنظمة اإلنتاج

وكما ذُكر أعاله فإن إكوادور مل تستجب لطلب اللجنة يف اجتماعها الثامن والثالثني منها   - ١٤٠
ات أن تدرج يف خطتها املنقحة جدوال زمنياً لتسجيل البدائل الكيميائية لربوميد امليثيل وتقدمي معلوم

وأشار .  ودايكلوروبروبني١,٣مستكملة عن التقدم احملرز يف تسجيل بديلي بروميد امليثيل التيلون 
 ملشروع املساعدة التقنية ألن هذه ٢٠٠٥التقييم الذي أجراه الصندوق املتعدد األطراف يف عام 

  .البدائل مل تسجل لالستخدام يف إكوادور يف وقت إجراء التقييم
اخلطة املنقحة أيضاً أن يقدم البنك الدويل، بالتعاون مع اليونيب، وجامعة واقترح يف   - ١٤١

تشابنغو املستقلة يف املكسيك وخمتلف اخلرباء الدوليني، سيقوم بتقدمي املساعدة لقطاع زراعة األزهار 
الصيفية بأكمله فيما يتعلق بتحديد مشاكل صحة النبات اليت أدت إىل االستخدام املفرط لربوميد 

  .يثيل، ومن أجل استخدام التكنولوجيات الالزمة ملساعدة البلد يف العودة إىل االمتثالامل
  التعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة  ‘٣’

بالتعاون مع حكومة إسبانيا واليونيب، ومن خالل مشروع مدعوم من قبل الصندوق   - ١٤٢
امج لتحديد بدائل قصرية األجل لربوميد  العمل يف برن٢٠٠٧يونيه /املتعدد األطراف، بدأ يف حزيران

 من اخلطة جدول زمين لألنشطة الرامية إىل التحقق من البدائل اليت تعترب ٥ويرد يف اجلدول . امليثيل
وسجلت اخلطة املنقحة توقع إكوادور ألنه سوف . عملية يف الظروف اخلاصة السائدة يف إكوادور

دارة املتكاملة لآلفات لضمان استدامة خمتلف األنظمة يتعين، بعد فترة زمنية، تطوير برامج لإل
ويستدل من اجلدول الزمين على إن إكوادور ستكون يف وضع يسمح هلا، يف آن .  البيئية- الزراعية 

معاً، باإلبالغ عن اكتمال أعمال البحث والتطوير املتعلقة بربوتوكوالت التجارب فضالً عن إحراز 
  . ض املخصصة للتجارب ومتابعتهاتقدم ملموس يف حتديد قطع األر

ويتوخى يف اخلطة املنقحة أيضاً إقرار برامج تدريب أقوى طويلة األجل ومتوسطة األجل   - ١٤٣
  . أكثر نشاطاً لفين الشركات واالستفادة من خدمات اخلرباء يف هذا اال

  بناء القدرات  ‘٤’
ومما تشمله . ري لبناء القدراتمن املقرر أيضاً تنفيذ استراتيجية تتألف من تسعة تداب  - ١٤٤

االستراتيجية أن يتم، من ناحية بيولوجية، توثيق التقدم الذي حترزه كل استراتيجية أو بديل لربوميد 
، وإجراء حتليل اقتصادي ملختلف األنشطة بغية ٢٠٠٨- ٢٠٠٧امليثيل ينفَّذ خالل فترة السنتني 

ت أو عدم استخدامها، وتنظيم حلقات دراسية حتديد ما إذا كان ينبغي استخدام البدائل اليت جرب
وحلقات عمل للخرباء التقنيني ملناقشة التقدم الذي حيرزونه يف تطوير مشاريع البيان العملي وتعزيز 
تقاسم املعرفة يف مجيع أحناء اإلقليم عن طريق جتميع وتوجيه التمويل لتمكني اخلرباء التقنيني القادمني 

  .ركة يف املؤمترات التخصصية سواء يف داخل البلد أو يف اخلارجمن خمتلف الشركات من املشا
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-٢٠٠٧وجاء يف اخلطة املنقحة أن تنفيذ األنشطة املقترحة سيتم على مدى السنتني   - ١٤٥
بيد أن . ؛ فيما عدا برنامج األنشطة الرامية إىل حتديد بدائل قصرية األجل لربوميد امليثيل٢٠٠٨

  .كماهلااخلطة مل تنص على جدول زمين إل
  املساعدة على االمتثال للتخلص التدرجيي  )ه(

وباإلضافة إىل مشروع املساعدة التقنية الرامي لتحديد بدائل لربوميد امليثيل املوصوف   - ١٤٦
أعاله، وافقت اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف على مشروع استثماري ينفذه البنك 

وقد .  إكوادور على حتقيق التخلص الكامل من بروميد امليثيلالدويل ملساعدة قطاع زراعة الورد يف
  .٢٠٠٤ديسمرب /اكتمل هذا املشروع يف كانون األول

كان القصد من مشروع املساعدة التقنية الختبار بدائل بروميد امليثيل يف معاجلة التربة من   - ١٤٧
 الصندوق هو البيان العملي أجل صناعة زراعة األزهار، الذي ينفذه البنك الدويل أيضاً حتت رعاية

الستخدام بدائل بروميد امليثيل يف مكافحة اآلفات اليت تصيب األزهار املزروعة يف مجيع املناطق 
وقد مشلت البدائل اليت اختربت التشميس والبسترة التجارية وعمليات . اإلنتاجية األربعة يف إكوادور

واد الكيميائية الزراعية البديلة واإلدارة املتكاملة حتوير الطبقة التحتية واستخدام جرعات صغرية من امل
وكان من املقرر أن تتضمن عملية اختبار كل بديل حداً أدىن قدره ثالثة من االختبارات . لآلفات

  . امليدانية يف كل منطقة من مناطق اإلنتاج
زيز املؤسسات وكان البنك الدويل يعمل أيضاً على تقدمي املساعدة إىل إكوادور يف جمال تع  - ١٤٨

وطلبت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثاين واخلمسني من البنك الدويل أن . حتت رعاية الصندوق
، تقريراً عن حالة ٢٠٠٧نوفمرب /يقدم هلا يف اجتماعها الثالث واخلمسني املقرر عقده يف تشرين الثاين

  .مليثيلوميد ارب خبطة عمل منقحة إلكوادور خاصة بتزويد أمانة األوزون
  املناقشة اليت جرت يف هذا االجتماع  - ٢

على الرغم من أن األمانة مل توجه دعوة إىل إكوادور حلضور هذا االجتماع، فقد بعث   - ١٤٩
ووافقت اللجنة، على أنه نظراً لتعقيد . الطرف مبمثل له بغية عرض قضيته والرد على األسئلة

  .كوادور بأن حتضر االجتماعمعلومات األساسية، سيكون من املفيد السماح إل
رداً على أسئلة من أعضاء اللجنة، أوضح ممثل إكوادور أنه ما زال جيري استرياد كميات   - ١٥٠

وقد أثبتت . كبرية نسبياً من بروميد امليثيل ألن بعض املستخدمني ال يرغبون يف استخدام البدائل
ئماً قابلة للتكرار يف ظل الظروف بعض مشاريع تطوير البدائل جناحها، ولكن نتائجها مل تكن دا

ومل ينجح مشروع التخلص من بروميد امليثيل . الطبوغرافية املختلفة السائدة يف خمتلف مناطق البلد
يف قطاع زراعة الورد الذي يدعمه الصندوق املتعدد األطراف يف التخلص إال من كمية قدرها طنان 

املؤسسة املعنية قامت بتغيري فريق اإلدارة أثناء فقط وكان األمل معقوداً على أكثر من ذلك، ولكن 
  . فترة تنفيذ املشروع ومل تبد اإلدارة اجلديدة محاساً هلذا املشروع
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وبرغم ذلك تبذل جهود كبرية للتعجيل بتطوير واستعمال البدائل بالتعاون مع زارعي   - ١٥١
ف يستغرق عدة أشهر، وهذا سو. األزهار وغريهم من أصحاب املصلحة وبدعم من البنك الدويل

وكذلك تسجيل البدائل اجلديدة ولكن املتحدث واثق من أنه سيتم اعتماد مزيد من البدائل يف مطلع 
  .، مما يسمح بإحداث ختفيض ملموس يف استهالك بروميد امليثيل٢٠٠٨ومنتصف عام 

على وأوضح ممثل إكوادور أن نظامها احلايل ملنح التراخيص يستخدم شبكة الويب؛ و  - ١٥٢
املستوردين تقدمي طلبام إىل البنك املركزي الذي حييطهم علماً جبميع الشروط ذات الصلة، وعلى 

وبعدئذ يتم مجع البيانات من املعلومات املستمدة من . وزارة البيئة أن تصدق على مجيع الطلبات
توردون يف مجيع وقد تتعقد العملية ألن املوردين ال يس. املصرف املركزي ومن إيصاالت اجلمارك

  .األحوال واردات يف حدود الكميات اليت حيصلون على أذون باستريادها
 إىل وزارة الصناعة من أجل ٢٠٠٧فرباير /وأكد املتحدث أيضاً أن طلباً قد قُدم يف شباط  - ١٥٣

إدخال عنوان فرعي جديد يف املدونة اجلمركية يسمح لسلطات اجلمارك بالتعرف على مواد التبخري 
ومما يؤسف له أن إدخال مثل هذا .  يف املائة٩٨ حتتوي على بروميد امليثيل بتركيزات تقل عن اليت

الرمز ميثل عملية طويلة تنطوي على حتليل لألثر والتشاور مع مجيع الدول األعضاء يف اجلماعة 
ض األنديزية بيد أن الرمز اجلديد سوف يؤدي، مبجرد إدخاله، إىل تعزيز قدرة إكوادور على فر

  .رقابة على وارداا من بروميد امليثيل
 واليت بينت أن ٢٠٠٥وفيما يتعلق بالدراسة االستقصائية للواردات اليت أُجريت يف عام   - ١٥٤

 طناً ٢٥٥ طناً مترياً، مما يتناقض مع االستهالك الكلي املُبلغ عنه وهو ٢٥٥حجم االستهالك يساوي 
والرقم الصحيح جيب أن يكون . ن هذا ميثل خطأً مطبعياًمترياً، أوضح ممثل إكوادور أنه يعتقد أ

  . طناً متريا٢٥٥ً
ويف مرحلة تالية من املناقشة أعرب أعضاء اللجنة عن شعورهم بأن إكوادور كانت متعاونة   - ١٥٥

يف تقدمي بعض املعلومات اليت طلبتها اللجنة ولكنه ال تزال هناك بعض املسائل اليت توجد حاجة 
  . د من التفاصيل والتوضيح بشأاللحصول على مزي

  التوصية  - ٣
  :بناًء على ذلك اتفقت اللجنة على أا  - ١٥٦

 مع التقدير قيام إكوادور بتقدمي خطة عمل منقحة من أجل التخلص التدرجيي إذ تالحظ  
  ، )بروميد امليثيل(من املادة اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف املرفق هاء 

ن إكوادور مل تقدم بعد مجيع املعلومات اليت طلبتها األمانة يف  مع القلق إىل أوإذ تشري  
 الصادرة عن جلنة التنفيذ يف ٣٨/١٣، وفقاً للتوصية ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧رسالتها املؤرخة 

  اجتماعها الثامن والثالثني، 
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 كذلك مع القلق أن مؤشرات القياس الزمنية احملددة الواردة يف خطة العمل وإذ تالحظ  
نقحة املقدمة من إكوادور تعيد، على ما يبدو، الطرف إىل حالة عدم االمتثال لتدابري الربوتوكول امل

  ، ٢٠٠٧الرقابية بشأن بروميد امليثيل يف عام 
تطلب إىل إكوادور أن تقدم إىل األمانة، املعلومات الناقصة اليت طلبتها األمانة يف   )أ(  

 فضالً عن املعلومات اإلضافية اليت طلبتها اللجنة يف ،٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧رسالتها املؤرخة 
اجتماعها التاسع والثالثني، على حنو ما أبلغته األمانة للطرف، حىت يتسىن للجنة إكمال استعراضها 

  خلطة عمل الطرف املنقحة الرامية إىل التخلص التدرجيي من بروميد امليثيل؛ 
اقتضى األمر ذلك، حلضور االجتماع  ممثل هلا، إذا دتدعو إكوادور إىل إيفا  )ب(  

  .األربعني للجنة ملناقشة هذه املسألة
  ٣٩/٩التوصية 

  السلفادور  -ياء 
  . ٣٨/١٤أُدرجت السلفادور لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصية   - ١٥٧

  استهالك رابع كلوريد الكربوناالحنراف الظاهري يف : مسألة االمتثال  - ١
 الصادرة عن االجتماع الثامن والثالثني ٣٨/١٤، كما جاء يف التوصية طُلب من السلفادور  - ١٥٨

أغسطس / آب١للجنة التنفيذ، أن تقدم إىل األمانة يف أسرع وقت ممكن ويف موعد ال يتجاوز 
 للمادة اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة ٢٠٠٦، تفسرياً لزيادة استهالكها يف عام ٢٠٠٧

ورابع كلوريد الكربون وخطة عمل، إذا كان ذلك مناسباً، تتضمن مؤشرات قياس الثانية، املرفق باء 
  .زمنية حمددة بغية كفالة عودة الطرف بسرعة إىل االمتثال

أبلغت السلفادور عن استهالك للمادة اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة الثانية، املرفق باء   - ١٥٩
، وهي ٢٠٠٦ حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام  طنا٠,٨ًقدره ) رابع كلوريد الكربون(

كمية ال تتطابق مع التزام الطرف مبوجب الربوتوكول باحلد من استهالكه من رابع كلوريد الكربون 
 يف املائة من قيمة خط أساس استهالكه من هذه املادة وهو حتديداً صفر من ١٥حبيث ال يتجاوز 

 ٢٩بناًء على ذلك طُلب من السلفادور، يف رسالة مؤرخة و. األطنان بداالت استنفاد األوزون
  .، أن تقدم تفسرياً هلذا االحنراف٢٠٠٧مارس /آذار
، وإن كان ٣٨/١٤وحبلول موعد هذا االجتماع كانت السلفادور قد استجابت للتوصية   - ١٦٠

لك  املنصوص عليه يف التوصية، وذ٢٠٠٧أغسطس / آب١ذلك بعد انقضاء املوعد النهائي وهو 
 ٢٥أغسطس مبعوثة إىل األمانة عن طريق الربيد اإللكتروين يف / آب١٥برسالة مؤرخة 

وتضمنت رسالة الربيد اإللكتروين أيضاً استمارة إبالغ بيانات سنوية رمسية . ٢٠٠٧أغسطس /آب
وأوضح الطرف يف تلك الرسالة اإللكترونية أنه قد أجنز دراسة استقصائية ميدانية خلصت . منقحة
 طناً مترياً من رابع كلوريد الكربون يف عام ٠,٧٢ طناً مترياً وليس ٠,٠٧نه قد قام باسترياد إىل أ

وتوصلت الدراسة االستقصائية أيضاً إىل أن كمية رابع كلوريد الكربون قد استوردت . ٢٠٠٦
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اب ويف أعق. ألغراض التطبيقات املختربية وبصفة خاصة حتليل حمتوى املنتجات الغذائية من الدهون
مشاورة دارت يف مرحلة الحقة مع ممثل لربنامج األمم املتحدة للبيئة، خلص الطرف إىل أن هناك 
خمتربين يستخدمان رابع كلوريد الكربون هلذا الغرض وأن اليونيب قد حدد بدائل لرابع كلوريد 

 الطرف الكربون غري مستنفدة لألوزون ومعروفة دولياً تستخدم يف هذا التطبيق وهو يعتزم إطالع
  .عليها
وذكر الطرف أيضاً يف رده أنه مت يف البداية تسجيل كمية مستوردة من مادة منفصلة زنتها   - ١٦١
على أا مادة رابع كلوريد الكربون، ولكن فيما بعد )  من األطنان املترية٠,٧( أوقية ٢٤  ٠٠٠

  .حدد أا مادة تترافلورو إيثان غري املستنفدة لألوزون
يف احلسبان املعلومات اإلضافية اليت قدمتها السلفادور فسوف ينتج عنها وإذا وضعت   - ١٦٢

 من األطنان احملسوبة بداالت استنفاد ٠,١مستوى استهالك منقح لرابع كلوريد الكربون قدره 
مع أن هذه الكمية ال تتطابق مع اشتراط الربوتوكول أن خيفض الطرف . ٢٠٠٦األوزون لعام 

 ليبلغ صفراً، فقد أوضح الطرف أن كل هذه ٢٠٠٦الكربون يف عام استهالكه من رابع كلوريد 
  .الكمية قد استخدمت يف التطبيقات املختربية

 الصادر عن االجتماع السابع عشر لألطراف على أن ترجئ جلنة ١٧/١٣وينص املقرر   - ١٦٣
ابع كلوريد الكربون  النظر يف االمتثال لتدابري الربوتوكول الرقابية املتعلقة بر٢٠٠٧التنفيذ حىت عام 

 يقدم دليالً إىل أمانة األوزون مع تقرير ٥من جانب أي طرف من األطراف العاملة مبوجب املادة 
بياناته السنوي على أي احنراف من حد االستهالك السنوي املنصوص عليه يف الربوتوكول يعزى إىل 

ص املقرر كذلك على أن يقوم وين. استخدام رابع كلوريد الكربون يف عمليات حتليلية وخمتربية
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٧االجتماع التاسع عشر لألطراف باستعراض اإلرجاء خالل الفترة 

أبلغت السلفادور أيضاً عن إنشاء نظام ملنح تراخيص السترياد وتصدير املواد املستنفدة   - ١٦٤
 أبلغ عن كذلك أبلغت أمانة الصندوق املتعدد األطراف أمانة األوزون بأن الطرف قد. لألوزون

إنشاء نظام لتحديد حصص الواردات من املواد املستنفدة لألوزون وصفه الطرف بأنه كان يعمل 
  .٢٠٠٦ و٢٠٠٥يف عامي “ جيدة جداً”بصورة 

  املساعدة على االمتثال  - ٢
يف وقت انعقاد هذا االجتماع كان اليونيب يقدم مساعدة يف جمال التعزيز املؤسسي إىل   - ١٦٥

وبالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، كان . عاية الصندوق املتعدد األطرافالسلفادور حتت ر
اليونيب يقدم أيضاً مساعدة إىل السلفادور يف إعداد مقترح خطة إلدارة عملية التخلص النهائي رأت 

اللجنة  املقدم إىل ٥أمانة الصندوق، يف تقريرها عن حالة امتثال األطراف العاملة مبوجب املادة 
التنفيذية يف اجتماعها الثاين واخلمسني، أنه ميكن أن يستخدم ملعاجلة استهالك الطرف لرابع كلوريد 

  .الكربون
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وقررت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثاين واخلمسني أن تطلب من اليونيب أن يقدم إليها   - ١٦٦
لتعزيز املؤسسي للسلفادور، وال سيما يف اجتماعها الثالث واخلمسني تقريراً آخر عن حالة مشروع ا

فيما يتعلق بطلب جلنة التنفيذ تقدمي تفسري الحنراف السلفادور الظاهري عن استهالك رابع كلوريد 
  .  مشفوعاً، إذا كان ذلك مناسباً، خبطة عمل إلعادا إىل االمتثال٢٠٠٦الكربون يف عام 

  التوصية  - ٣
  : أاوبناًء على ذلك اتفقت اللجنة على  - ١٦٧

 مع التقدير أن السلفادور قد استجابت لطلب اللجنة يف اجتماعها الثامن إذ تالحظ  
  ، منها أن تقدم إىل األمانة يف أسرع وقت ممكن ويف موعد ٣٨/١٤والثالثني واملسجل يف التوصية 

هالك ، تفسرياً الحنرافها عن تدابري الربوتوكول الرقابية على است٢٠٠٧أغسطس /آب  ١ال يتجاوز 
 ٢٠٠٦يف عام ) رابع كلوريد الكربون(املادة اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة الثانية، املرفق باء 

مشفوعاً، إذا كان ذلك مناسباً، خبطة عمل تتضمن مؤشرات قياس زمنية حمددة لضمان عودة 
  الطرف السريعة إىل االمتثال، 

 قدمتها السلفادور مع توضيحها قد نتج  اليت٢٠٠٦ أن البيانات املنقحة لعام وإذ تالحظ  
 من األطنان احملسوبة بداالت استنفاد ٠,١عنها استهالك مبلغ عنه من رابع كلوريد الكربون قدره 

  األوزون، وميثل كمية ال تتطابق مع اشتراط الربوتوكول أن خيفض الطرف استهالكه إىل مستوى 
رابع كلوريد الكربون يف ذلك العام وهو حتديداً  يف املائة من خط أساس استهالكه ل١٥ال يزيد على 

  صفر،
 قد ٢٠٠٦ أيضاً أن كل استهالك السلفادور من رابع كلوريد الكربون يف عام وإذ تالحظ  

  خصص الستخدام خمتربي، 
توافق، يف ضوء حتليل الطرف للظروف اخلاصة املتصلة باستهالكه لرابع كلوريد   )أ(  

 املتعلق باستخدام رابع كلوريد الكربون يف ١٧/١٣ملقرر ، على أن ا٢٠٠٦الكربون يف عام 
 من الربوتوكول ينطبق على ٥االستخدامات املختربية والتحليلية يف األطراف العاملة مبوجب املادة 
  استهالك السلفادور الزائد من رابع كلوريد الكربون يف ذلك العام؛

 امتثال السلفادور فيما يتصل ، النظر يف حالة١٧/١٣ترجئ، وفقاً ألحكام املقرر   )ب(  
بتدابري الربوتوكول الرقابية بشأن رابع كلوريد الكربون، ويف الوقت نفسه حتث الطرف على مواصلة 

  .جهوده الرامية إىل التخلص التدرجيي من رابع كلوريد الكربون يف هذه األثناء
  ٣٩/١٠التوصية 
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  غينيا االستوائية  -كاف 
  .٣٨/١٥ة لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصية أُدرجت غينيا االستوائي  - ١٦٨

  مسألة االمتثال  - ١
 الصادرة عن االجتماع الثامن ٣٨/١٠طُلب من غينيا االستوائية، كما جاء يف التوصية   - ١٦٩

والثالثني للجنة التنفيذ أن تبذل قصارى جهدها لتقدمي بياناا لسنة األساس وخط األساس واملواد 
مركبات الكربون الكلورية ( املدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف للربوتوكول اخلاضعة للرقابة

، لكي ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢قبل االجتماع التاسع والثالثني للجنة، وإن أمكن، حبلول ) فلورية
  .يتسىن للجنة تقييم امتثال الطرف للربوتوكول يف اجتماعها التاسع والثالثني

، كما ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٦وائية طرفاً يف بروتوكول مونتريال يف أصبحت غينيا االست  - ١٧٠
وتبعاً لذلك . ٢٠٠٧يوليه / متوز١١أصبحت طرفاً يف مجيع تعديالت بروتوكول مونتريال يف 

أصبحت باإلضافة إىل التزامها بتقدمي بيانات لسنة األساس وخط األساس بشأن مركبات الكربون 
الغ عن بياناا لسنة األساس بالنسبة جلميع املواد املدرجة يف املرفقات الكلورية فلورية، مطالبة باإلب

والطرف مطالب أيضاً بإبالغ بياناته . ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١١باء وجيم وهاء وذلك حبلول 
خلط األساس املتعلقة ذه املواد اخلاضعة للرقابة فيما عدا املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق 

 باء من الربوتوكول، بإنشاء ٤وعالوة على ذلك فإن غينيا االستوائية مطالبة، طبقاً للمادة . مجي
يناير / كانون الثاين١١وتطبيق نظام ملنح تراخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون حبلول 

٢٠٠٨.  
للجنة التنفيذ بأن أبلغ ممثل لربنامج األمم املتحدة للبيئة االجتماع الثامن والثالثني   - ١٧١

االتصاالت مع غينيا االستوائية قد بدأت ولكن الصعوبات اللغوية تبطئ التقدم ومل يكتمل بعد مسح 
  .البيانات
وقبل هذا االجتماع مباشرة، أبلغ الطرف مجيع بياناته الناقصة بشأن سنة األساس وخط   - ١٧٢

  . األساس املتعلقة مبركبات الكربون الكلورية فلورية
  املساعدة على االمتثال  - ٢

 على ٢٠٠٦يوليه /وافقت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها التاسع واألربعني املعقود يف متوز  - ١٧٣
التعزيز املؤسسي لغينيا االستوائية املقرر أن يقدمه اليونيب، فضالً عن األموال الالزمة إلعداد برنامج 

وذكر اليونيب، يف تقريره . ٢٠٠٧يوليه /وزقطري مبساعدة اليونيب من املقرر أن يكتمل حبلول مت
، أنه ٢٠٠٧يوليه /املرحلي املقدم إىل اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثاين واخلمسني املعقود يف متوز

كان يقدم املشورة لغينيا االستوائية بشأن تنسيق وإنفاذ نظم لتحديد احلصص فضالً عن موائمة 
  . منظومة اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيالوائح الطرف التنظيمية مع لوائح
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وطلبت اللجنة التنفيذية يف ذلك االجتماع من اليونيب أن يقدم إىل اجتماع اللجنة القادم   - ١٧٤
 تقريراً آخر عن حالة مشروع التعزيز املؤسسي لغينيا ٢٠٠٧نوفمرب /املقرر عقده يف تشرين الثاين
يتعلق بتوصية جلنة التنفيذ اليت تدعو غينيا االستوائية إىل تقدمي بياناا االستوائية بصفة خاصة فيما 

  .لسنة األساس وخط األساس بشأن مركبات الكربون الكلورية فلورية
 املقدمة من اليونيب إىل اللجنة التنفيذية يف ٢٠٠٩-  ٢٠٠٧يف خطة األعمال للفترة   - ١٧٥

، قالت الوكالة أا تتوقع القيام ببعثة إىل ٢٠٠٧مارس /اجتماعها احلادي واخلمسني املعقود يف آذار
  .٢٠٠٧غينيا االستوائية يف عام 

  املناقشة اليت جرت يف هذا االجتماع  - ٣
 ٣٨/١٥يف هذا االجتماع هنأ أعضاء اللجنة الطرف على استجابته السريعة للتوصية   - ١٧٦

  .والحظوا تقديرها للجهود اليت بذهلا الطرف يف هذا الصدد
  التوصية  - ٤

وبناًء على ذلك اتفقت اللجنة على أن تالحظ مع التقدير أن غينيا االستوائية قد قدمت كل   - ١٧٧
البيانات الناقصة بشأن سنة األساس وخط األساس املتعلقني باملواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف 

لتزاماا بإبالغ البيانات وفقاً ال) مركبات الكربون الكلورية فلورية(اموعة األوىل، املرفق ألف 
 الصادرة عن اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثامن والثالثني، ٣٨/١٥مبوجب الربوتوكول والتوصية 

كما تالحظ كذلك أن تلك البيانات تؤكد أن غينيا االستوائية طرف من األطراف العاملة مبوجب 
  . من بروتوكول مونتريال٥ من املادة ١الفقرة 

  ٣٩/١١التوصية 
  إريتريا  - الم

  .١٨/٢٤ واملقرر ٣٨/١٦أُدرجت إريتريا لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصية   - ١٧٨
  مسائل االمتثال  - ١
  طلب إيضاح وخطة عمل ملعاجلة االحنراف يف استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية  )أ(

جلنة التنفيذ يف اجتماعها  الصادرة عن ٣٨/١٦طُلب من إريتريا، كما جاء يف التوصية   - ١٧٩
الثامن والثالثني، أن تعمل مع الوكاالت املنفذة ذات الصلة ملوافاة األمانة يف أقرب وقت ممكن ويف 

، خبطة عمل تتضمن مؤشرات قياس زمنية حمددة لضمان ٢٠٠٧أغسطس / آب١موعد ال يتجاوز 
استهالك املواد اخلاضعة للرقابة عودة الطرف السريعة إىل حالة االمتثال لتدابري الربوتوكول بشأن 

. ١٨/٢٤، وفقاً للمقرر )مركبات الكربون الكلورية فلورية(املدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف 
، وذلك وفقاً ٢٠٠٦ومت تذكري الطرف أيضاً بتقدمي بياناته بشأن املواد املستنفدة لألوزون لعام 

  . من الربوتوكول٧للمادة 
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 من األطنان ٣٠,٢عن استهالك ملركبات الكربون الكلورية فلورية قدره أبلغت إريتريا   - ١٨٠
، وهي كمية ال تتطابق مع التزامها باحلد من ٢٠٠٥احملسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام 

 يف املائة من خط ٥٠استهالكها ملركبات الكربون الكلورية فلورية يف ذلك العام حبيث ال يزيد على 
  . من األطنان احملسوبة بداالت استنفاد األوزون٢٠,٦تلك املواد وهو حتديداً أساسها بالنسبة ل

 ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٧و١٦ يف رسالتني مؤرختني ٣٨/١٦وردت إريتريا على التوصية   - ١٨١
 بشأن املواد املستنفدة ٢٠٠٦حيث قالت إن العمل جار على قدم وساق من أجل تقدمي بياناا لعام 

ويف . ضاً أن إعداد خطة العمل املطلوبة مشروط باكتمال برناجمها القطريوقالت أي. لألوزون
اجتماع جلنة التنفيذ الثامن والثالثني قال ممثل لليونيب إن إعداد الربنامج القطري للطرف وخطته 

وضوح نوع األنشطة اليت يرغب الطرف يف عدم إلدارة التخلص النهائي قد مت تأخريه، نظراً ل
  ن املمثل قد أعرب عن األمل يف أن يتم التوصل إىل قرار حبلول بيد أ. االضطالع ا

يوليه، التأخري إىل الصعوبات اليت / متوز١٦وعزا الطرف، يف رسالته املؤرخة . أغسطس/ آب١
وقال إنه يأمل . واجهها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بتطوير املكون االستثماري للربنامج القطري

  .ت يف القريب العاجل مبساعدة مكتب اليونيب اإلقليمي ألفريقيابأن حتل مسألة التأخريا
  إنشاء نظام ملنح التراخيص وتطبيقه  )ب(

 الصادرة عن جلنة التنفيذ يف اجتماعها ٣٨/١٦طُلب من إريتريا، كما جاء يف التوصية   - ١٨٢
د املستنفدة الثامن والثالثني، بأن تقوم مباشرة بعد إنشاء نظام لتراخيص استرياد وتصدير املوا
 باء من ٤لألوزون وبدء تشغيله بإخطار األمانة بذلك كتابة وفقاً اللتزاماا مبوجب املادة 

  . الربوتوكول
، بأن تشغيل نظام ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٧ و١٦وأفاد الطرف، يف رسالتيه املؤرختني يف   - ١٨٣

وأخطر ممثل .  للحكومةالتراخيص اخلاص به سيبدأ بعد احلصول على موافقة من املكتب القانوين
اليونيب اللجنة يف اجتماعها الثامن والثالثني، بأن الفجوات املوجودة يف مشروع النظام الذي عرض 
على أمانة األوزون قبل ذلك االجتماع وعلى وجه التحديد عدم وجود ضوابط رقابية على تصدير 

 املدرجة يف اموعة الثالثة، املرفق جيم املواد املستنفدة لألوزون واالجتار يف املادة اخلاضعة للرقابة
  . قد متت معاجلتها) بروموكلورو امليثان(

 االحنراف يف استهالكه ملركبات ٢٠٠٧مارس / آذار٢٧وعزا الطرف، يف رسالته املؤرخة   - ١٨٤
د  إىل االفتقار إىل القدرات الالزمة ملراقبة الواردات من املوا٢٠٠٥الكربون الكلورية فلورية يف عام 
وأفاد الطرف أيضاً بأنه، إضافة إىل إعداد نظام للتراخيص ملعاجلة . املستنفدة لألوزون يف ذلك العام

الوضع، قد بدأ يضطلع بأنشطة لتثقيف اجلمهور وتوعيته تشمل االتصاالت بوسائل اإلعالم ونشر 
  . املواد اإلعالمية

  املساعدة على االمتثال  - ٢
 وطرفاً يف مجيع ٢٠٠٥مارس / آذار١٠وتوكول مونتريال يف أصبحت إريتريا طرفاً يف بر  - ١٨٥

ووافقت اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف . ٢٠٠٥يوليه / متوز٥تعديالت الربوتوكول يف 
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 على رصد أموال ملساعدة ٢٠٠٥نوفمرب /يف اجتماعها السابع واألربعني املعقود يف تشرين الثاين
 وخطة إلدارة املربدات وعلى أن تتلقى إريتريا مساعدة يف جمال إريتريا يف إعداد برنامج قطري

وفيما بعد أعيد ختصيص األموال املرصودة إلعداد . التعزيز املؤسسي من برنامج األمم املتحدة للبيئة
خطة إدارة املربدات تستخدم يف إعداد خطة إلدارة التخلص النهائي من قبل برنامج األمم املتحدة 

  . األمم املتحدة اإلمنائيللبيئة وبرنامج
كان برنامج األمم املتحدة للبيئة يعتزم إكمال الربنامج القطري وخطة إدارة املربدات حبلول   - ١٨٦

غري أنه مت تأخري إعداد الربنامج القطري وخطة إدارة التخلص . ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول
 تقدمي ٢٠٠٧يوليه / املعقود يف متوزالنهائي، وطلبت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثاين واخلمسني

نوفمرب / يف اجتماعها القادم املقرر عقده يف تشرين الثاين٣٨/١٦تقرير عن حالة تنفيذ التوصية 
وجاء أيضاً يف خطة أعمال برنامج األمم املتحدة للبيئة أنه يعتزم تقدمي املساعدة إىل إريتريا . ٢٠٠٧

  .د املستنفذة لألوزونيف وضع وإنفاذ لوائح تنظيمية بشأن املوا
  املناقشة اليت جرت يف هذا االجتماع  - ٣

أبدى عدد من أعضاء اللجنة مالحظة مفادها أن إريتريا، بتصديقها على الربوتوكول ومجيع   - ١٨٧
تعديالته يف نفس الوقت، قد وضعت على عاتقها عدداً كبرياً من االلتزامات وأنه ينبغي االعتراف 

أيضاً إىل أنه سيكون من الصعب على البلد تنفيذ الطلب الوارد يف التوصية وأشاروا . ذه احلقيقة
، نظراً ألن اللجنة التنفيذية مل ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩والذي يدعو إريتريا لتقدمي خطة عمل حبلول 

  .توافق حىت اآلن على الربنامج القطري إلريتريا أو خطتها إلدارة التخلص النهائي
ة الصندوق املتعدد األطراف واليونيب أن إريتريا كانت تتلقى مساعدة من أوضح ممثلو أمان  - ١٨٨

الصندوق متعدد األطراف من خالل برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي على 
وقد مت . السواء ألغراض التعزيز املؤسسي وإعداد برناجمها القطري وخطتها إلدارة التخلص النهائي

 تقدمي خطة إدارة التخلص النهائي إىل اللجنة التنفيذية ولكنه كانت هناك حاجة إىل تنقيحها بالفعل
. وسوف تعرض على اللجنة التنفيذية يف اجتماعها القادم إىل جانب الربنامج القطري إلريتريا

فقد مت تعيني موظف وطين لألوزون كما أن الدعم مستمر مبوجب : والتعزيز املؤسسي مستمر
  .التراخيصمج اليونيب للمساعدة على االمتثال فيما يتعلق، مثالً بإنشاء نظام ملنح برنا

أعرب األعضاء عن شعورهم بأن اخلطوات اليت اختذا إريتريا حىت اآلن لتشجيع التخلص   - ١٨٩
  .التدرجيي، مبا يف ذلك محالت التوعية اجلماهريية تستحق التقدير والثناء

  التوصية  - ٤
  :على ذلك، اتفقت اللجنة على أاوبناًء   - ١٩٠

 الصادرة عن جلنة ٣٨/١٦ إىل أنه قد طُلب من إريتريا، كما جاء يف التوصية إذ تشري  
التنفيذ يف اجتماعها الثامن والثالثني، أن تعمل مع الوكاالت املنفِّذة ذات الصلة من أجل موافاة 

 خطة عمل تتضمن ٢٠٠٧س أغسط/ آب١األمانة، يف أسرع وقت ممكن ويف موعد ال يتجاوز 
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مؤشرات قياس زمنية حمددة لضمان عودة الطرف السريعة إىل حالة االمتثال لتدابري الربوتوكول 
مركبات (الرقابية بشأن استهالك املادة اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف 

  ،١٨/٢٤، وذلك وفقاً للمقرر )الكربون الكلورية فلورية
 كذلك إىل أن إريتريا قد طُلب منها، أن تقوم، مباشرة بعد إنشائها نظاماًً ملنح تشريوإذ   

تراخيص املواد املستنفدة لألوزون وبدء تشغيله أن ختطر أمانة األوزون بذلك كتابة، وفقاً اللتزاماا 
تنفدة لألوزون  بشأن املواد املس٢٠٠٦ باء من الربوتوكول، وأن تقدم بياناا لعام ٤مبوجب املادة 

  .  من الربوتوكول٧وفقاً للمادة 
 مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا إريتريا إلنشاء نظام ملنح تراخيص استرياد وتصدير وإذ تالحظ  

  املواد املستنفدة لألوزون واالضطالع باألنشطة ذات الصلة يف جمال التثقيف اجلماهريي والتوعية،
احلالة الذي قدمته إريتريا فيما يتعلق بالطلبات الواردة  كذلك مع التقدير تقرير وإذ تالحظ  

، مبا يف ذلك توقعها أن يتم قريباً تذليل العقبات اليت تقف يف طريق إكمال ٣٨/١٦يف التوصية 
الربنامج القطري املطلوب االستناد إليه يف إعداد خطة عمل إلعادة الطرف إىل حالة االمتثال لتدابري 

  شأن مركبات الكربون الكلورية فلورية، الربوتوكول الرقابية ب
 أيضاً أن إريتريا تتلقى مساعدة يف جمال التعزيز املؤسسي، مبا يف ذلك املساعدة وإذ تالحظ  

يف تطوير نظام ملنح تراخيص املواد املستنفدة لألوزون، وأنه جيري إعداد الربنامج القطري وخطة 
ة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف يف إدارة التخلص النهائي للطرف لعرضهما على اللجن

اجتماعها الثالث واخلمسني، وإن إريتريا قد أعربت عن رأي مفاده أن الربنامج القطري وخطة إدارة 
التخلص النهائي مهمان لتحقيق امتثاهلا وضروريان إلعداد خطة عملها للعودة إىل حالة االمتثال 

   الكربون الكلورية فلورية،لتدابري الربوتوكول الرقابية بشأن مركبات
حتث إريتريا على مواصلة العمل مع الوكاالت املنفِّذة من أجل موافاة األمانة يف   )أ(  

، خبطة عمل تتضمن مؤشرات ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩أسرع وقت ممكن ويف موعد ال يتجاوز 
، أن تقيم امتثال ، حىت يتسىن للجنة، يف اجتماعها األربعني١٨/٢٤قياس زمنية حمددة وفقاً للمقرر 

  الطرف للربوتوكول؛
تذكِّر إريتريا بأن تقوم، مباشرة بعد إنشائها لنظام ملنح تراخيص استرياد وتصدير   )ب(  

املواد املستنفدة لألوزون وبدء تشغيله، بإخطار أمانة األوزون بذلك كتابة، وفقاً اللتزاماا مبوجب 
   باء من الربوتوكول؛٤املادة 

تريا إىل أن تبعث، إذا اقتضى األمر ذلك، مبمثل هلا إىل االجتماع األربعني تدعو إري  )ج(  
  .للجنة ملناقشة املسائل املذكورة أعاله

  ٣٩/١٢التوصية 
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  اجلماعة األوروبية   -ميم 
أدرجت اجلماعة األوروبية لبحث وضعها فيما يتعلق باستهالكها من مركبات الكربون   - ١٩١

  .٢٠٠٦لغ عنه يف عام الكلورية فلورية األخرى املب
االحنراف الظاهري يف استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية األخرى يف عام : مسألة االمتثال  - ١

٢٠٠٦  
أبلغت اجلماعة األوروبية عن استهالك ملواد خاضعة للرقابة ومدرجة يف اموعة األوىل،   - ١٩٢

 من األطنان احملسوبة بداالت ٥٣٣,٧قدره ) مركبات الكربون الكلورية فلورية األخرى(املرفق باء 
، وهي كمية ال تتطابق مع التزام الطرف مبواصلة التخلص الكامل ٢٠٠٦استنفاد األوزون يف عام 

من هذه املواد إال يف نطاق االستهالك من أجل االستخدامات الضرورية اليت تتم املوافقة عليها فيما 
 مل يوافق اجتماع ٢٠٠٦فلورية األخرى يف عام يتعلق باستهالك مركبات الكربون الكلورية 

وفيما عدا ذلك مل يبلغ الطرف . األطراف على إعفاء الستخدام ضروري لصاحل اجلماعة األوربية
ويف رسالة مؤرخة .  عن استهالك ملركبات الكربون الكلورية فلورية األخرى املعنية٢٠٠١منذ عام 

  . ٢٠٠٦ تقرير بياناته لعام ، طُلب من الطرف تأكيد دقة٢٠٠٧أغسطس / أب١٦
 أفادت اجلماعة األوروبية بأا تذكر، خطأً منها ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٧ويف رسالة مؤرخة   - ١٩٣

 ٥٣٣,٧قد أخطأت بعدم ذكرها ألن كل كمية مركبات الكربون الكلورية فلورية األخرى البالغة 
نت مستوردة ألغراض االستخدام ، كا٢٠٠٦من األطنان احملسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام 

وعلى هذا األساس فإن مستوى استهالك اجلماعة األوروبية ملركبات الكربون . احمللي كمادة وسيطة
، مما يضع الطرف يف حالة امتثال ٢٠٠٦الكلورية فلورية األخرى اخلاضعة للرقابة كان صفراً يف عام 

  . ك العاملتدابري الربوتوكول الرقابية بشأن هذه املواد يف ذل
  التوصية  - ٢

وبناًء على ذلك اتفقت اللجنة على أن تالحظ مع التقدير أن اجلماعة األوروبية قد   - ١٩٤
مركبات (أوضحت أن كل استهالكها املُبلغ عنه من املواد املدرجة يف اموعة األوىل، املرفق باء 

ام احمللي كمادة وسيطة،  كان ألغراض االستخد٢٠٠٦يف عام ) الكربون الكلورية فلورية األخرى
األمر الذي خيرجه من حساب استهالك الطرف اخلاضع للرقابة يف أي عام معني، وأكدت أن 

 يف حالة امتثال لتدابري الربوتوكول الرقابية الرامية ملواصلة ٢٠٠٦اجلماعة األوروبية كانت يف عام 
  . التخلص التام من مركبات الكربون الكلورية فلورية األخرى

  ٣٩/١٣صية التو
  واليات ميكرونيزيا املوحدة  -نون 

 ٣٨/١٧أدرجت واليات ميكرونيزيا املوحدة لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصية   - ١٩٥
  .١٧/٣٢واملقرر 
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  مسائل االمتثال  - ١
  االلتزام خبفض استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية  )أ(

 الصادرة عن جلنة ٣٨/١٧ كما جاء يف التوصية مت تذكري واليات ميكرونيزيا املوحدة،  - ١٩٦
 ٣ وفقاً للفقرة ٢٠٠٦التنفيذ يف اجتماعها الثامن والثالثني، بأن تقدم إىل أمانة األوزون بياناا لعام 

، لكي ٢٠٠٧أغسطس / آب١ويفضل أن يتم ذلك يف موعد غايته .  من الربوتوكول٧من املادة 
ا التاسع والثالثني، المتثال الطرف بالتزامه الوارد يف املقرر يتسىن للجنة إجراء تقييم، يف اجتماعه

 بشأن خفض استهالكه للمواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف ١٧/٣٢
  .٢٠٠٦حبيث ال يزيد على الصفر يف عام ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(

 التنفيذ يف اجتماعها السابع والثالثني نئة  الصادرة عن جلنة٣٧/١٤وتضمنت التوصية   - ١٩٧
 الذي ٢٠٠٥للطرف على بيانات استهالكه من مركبات الكربون الكلورية فلورية املبلغ عنه لعام 

 من األطنان احملسوبة بداالت استنفاد األوزون اليت تبني أن الطرف قد أجنز أكثر مما ٠,٤يساوي 
 من مركبات الكربون الكلورية فلورية ٢٠٠٥الكه لعام  من خفض السته١٧/٣٢التزم به يف املقرر 

 من األطنان احملسوبة بداالت استنفاد األوزون يف ذلك العام، وأنه قد ١,٣٥١إىل ما ال يزيد على 
بيد أنه حىت موعد . عاد إىل حالة االمتثال لتدابري الربوتوكول الرقابية بشأن استهالك هذه املركبات

ولذلك .  املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون٢٠٠٦يقدم الطرف بياناته لعام انعقاد هذا االجتماع مل 
  .١٧/٣٢ال ميكن إثبات تنفيذها اللتزامها الوارد يف املقرر 

  د احلصصتطبيق نظام ملنح التراخيص وحتدي  )ب(
  أن يقدم إىل األمانة على سبيل االستعجال ويف٣٨/١٧طُلب من الطرف أيضاً يف التوصية   - ١٩٨

 معلومات مستكملة عن تنفيذ التزامه الوارد يف املقرر ٢٠٠٧أغسطس / آب١موعد ال يتجاوز 
 بتطبيق نظام ملنح تراخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون يتضمن حتديداً حلصص ١٧/٣٢

 ويف وقت يسمح للجنة بالنظر فيه يف ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١الواردات، وذلك حبلول 
، صارت واليات ١٧/٣٢وعالوة على التزامها الوارد يف املقرر . اعها التاسع والثالثنياجتم

ميكرونيزيا موحدة ملزمة بوصفها طرفاً يف تعديل مونتريال الذي أدخل على الربوتوكول، بتطبيق 
  .نظام ملنح تراخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون

 يكن الطرف قد قدم املعلومات املستكملة املطلوبة بشأن وحبلول موعد هذا االجتماع مل  - ١٩٩
 نظاماً ملنح تراخيص السترياد ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١تنفيذ التزامه بأن يطبق اعتباراً من 

  .وتصدير املواد املستنفدة لألوزون مبا يف ذلك حتديد حصص للواردات
 اللجنة يف اجتماعها الثامن  عرضت على٢٠٠٧يونيه / حزيران٥ويف رسالة مؤرخة   - ٢٠٠

والثالثني، أفادت واليات ميكرونيزيا املوحدة بأا تتوقع أن يتم اعتماد التشريع الالزم إلنشاء نظام 
فقد كان التشريع عندئذ يف شكل . ٢٠٠٧سبتمرب /منح التراخيص وحتديد احلصص حبلول أيلول

ملستشارين القانونيني يف أمانة برنامج البيئة مسودة من املقرر إجراء مزيد من االستعراض هلا مبساعدة ا
، اليت كانت تشرف على االستراتيجية اإلقليمية لالمتثال ئاإلقليمي ملنطقة جنوب احمليط اهلاد
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 اجلزرية اليت يقوم بتنفيذها برنامج األمم املتحدة للبيئة ئلربوتوكول مونتريال يف بلدان احمليط اهلاد
 وحكومة استراليا حتت رعاية الصندوق ئي ملنطقة جنوب احمليط اهلادوأمانة برنامج البيئة اإلقليم

  .املتعدد األطراف
  املساعدة على االمتثال  - ٢

عند انعقاد هذا االجتماع، كانت واليات ميكرونيزيا املوحدة تتلقى مساعدة يف التخلص   - ٢٠١
اإلقليمية لالمتثال من املواد املستنفدة لألوزون، وذلك من خالل مشاركتها يف االستراتيجية 

وقد أقرت االستراتيجية اللجنة التنفيذية على . لربوتوكول مونتريال يف بلدان احمليط اهلادي اجلزرية
أساس أن حكومات البلدان املعنية سوف حتقق التخلص التام من املواد املستنفدة لألوزون حبلول عام 

 وإنشاء مراكز امتثال وطنية؛ وتقدمي وتشمل عناصر االستراتيجية االجتماعات املواضيعية. ٢٠٠٥
املساعدة يف جمال السياسة العامة والتوجيهات بشأن وضع اللوائح التنظيمية املتعلقة باملواد املستنفدة 
لألوزون؛ وتوفري التدريب لفين التربيد؛ وتقدمي املساعدة التقنية يف جمال إنفاذ اللوائح التنظيمية مع 

  .ملوظفي اجلمارك ورصد تنفيذ االستراتيجيةتوفري التدريب املرتبط بذلك 
 ٢٤ بأن ٢٠٠٦نوفمرب /أبلغت اللجنة يف اجتماعها الثامن والثالثني املعقود يف تشرين الثاين  - ٢٠٢

من فين التربيد القادمني من واليات ميكرونيزيا املوحدة قد شاركوا يف حلقة عمل لتدريب املدربني 
تربيد، وأنه قد مت إرجاء تنفيذ العنصر املتعلق بالتدريب تناولت املمارسات السليمة يف جمال ال

. اجلمركي يف املشروع إىل حني قيام الطرف بإنشاء نظام ملنح تراخيص للمواد املستنفدة لألوزون
وطلبت اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف يف اجتماعها الثاين واخلمسني املعقود يف 

راليا أن تقدم إليها يف اجتماعها الثالث واخلمسني تقرير عن حالة  من حكومة است٢٠٠٧يوليه /متوز
وأبلغت اللجنة التنفيذية باكتمال عنصر . عنصر املشروع املتعلق بالتدريب املكتيب لرجال اجلمارك

  .املشروع املتعلق باالسترداد وإعادة التدوير يف أجهزة تكييف اهلواء املتنقلة
االستراتيجية يف املنطقة، سلط برنامج البيئية اإلقليمي ملنطقة جنوب ومن أجل التوعية بأمهية   - ٢٠٣

 الضوء على املشروع يف اجتماع لكبار املسؤولني عقد قبل االجتماع الوزاري ئمنطقة احمليط اهلاد
وعالوة على . ٢٠٠٦سبتمرب / املعقود يف أيلولئللربنامج البيئي اإلقليمي جلنوب منطقة احمليط اهلاد

، برسالة ئدير مكتب برنامج األمم املتحدة للبيئة اإلقليمي آلسيا ومنطقة احمليط اهلادذلك، بعث م
إىل الوزراء يف املنطقة حيث فيها حكومام مبا يف ذلك حكومة واليات ميكرونيزيا املوحدة، على 

  .تطبيق اللوائح التنظيمية اخلاصة باملواد املستنفدة لألوزون يف أقرب وقت ممكن
، برنامج ٢٠٠٦يوليه / اللجنة التنفيذية يف اجتماعها التاسع واألربعني املعقود يف متوزوحثَّت  - ٢٠٤

األمم املتحدة للبيئة ولدى موافقتها على متديد استثنائي ملدة عام للمساعدة يف جمال التعزيز املؤسسي 
بالغ عن اليت يقدمها للطرف على أن يعمل بشكل وثيق مع واليات ميكرونيزيا املوحدة لتيسري اإل

وإضافة إىل توفري التعزيز املؤسسي واملساعدة التقنية للطرف يف . بيانات االستهالك بأسرع ما ميكن
  إطار االستراتيجية اإلقليمية، فإن برنامج األمم املتحدة للبيئة، وفقاً خلطة أعماله للفترة 
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عدة على  من خالل برناجمه للمسا١٧/٣٢، يعتزم دعم امتثال الطرف للمقرر ٢٠٠٩-٢٠٠٧
  .االمتثال

  التوصية  - ٣
  : وبناًء على ذلك، اتفقت اللجنة على أا  - ٢٠٥

 مع القلق أن واليات ميكرونيزيا املوحدة مل تستجب للطلبات املسجلة يف إذ تالحظ  
 الصادرة عن جلنة التنفيذ يف اجتماعها لثامن والثالثني، بأن تقدم معلومات ٣٨/١٧التوصية 

يناير / كانون الثاين١ بأن تطبق اعتباراً من ١٧/٣٢التزامها الوارد يف املقرر مستكملة عن تنفيذ 
 نظاماً ملنح تراخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون مبا يف ذلك حتديد حصص ٢٠٠٦

 بشأن املواد املستنفدة لألوزون لكي يتسىن للجنة أن ٢٠٠٦للواردات، وبأن تقدم بياناا لعام 
يف اجتماعها التاسع والثالثني التزام الطرف خبفض استهالكه من املواد اخلاضعة للرقابة تستعرض 

يزيد على  إىل ما ال) مركبات الكربون الكلورية فلورية(واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف 
  ، ٢٠٠٦صفر يف عام 

ال لربوتوكول  إىل أن واليات ميكرونيزيا املوحدة هي طرف يف تعديل مونتريوإذ تشري  
مونتريال ولذلك فهو مطلوب منها إنشاء وتطبيق نظام إلصدار ملنح تراخيص استرياد وتصدير املواد 

 باء من ٤وإبالغ أمانة األوزون بإدخال هذا النظام وفقاً اللتزاماا مبوجب املادة . املستنفدة لألوزون
  الربوتوكول، 

 ٢٠٠٦اة أمانة األوزون ببياناا لعام حتث واليات ميكرونيزيا املوحدة على مواف  )أ(  
وذلك لكي يتسىن .  من الربوتوكول٧ من املادة ٣ وفقاً للفقرة ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٣٠حبلول 

للجنة أن تقيم يف اجتماعها األربعني امتثال الطرف اللتزامه خبفض استهالكه من مركبات الكربون 
  ؛٢٠٠٦الكلورية فلورية حبيث ال يزيد على صفر يف عام 

حتث كذلك واليات ميكرونيزيا املوحدة على موافاة أمانة األوزون باملعلومات   )ب(  
 الصادرة عن جلنة التنفيذ يف اجتماعها الثامن والثالثني بأسرع وقت ٣٨/١٧املطلوبة يف التوصية 

  ؛ لكي تنظر فيها اللجنة يف اجتماعها األربعني٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩ممكن ويف موعد ال يتجاوز 
تدعو واليات ميكرونيزيا املوحدة إىل أن تبعث، إذا اقتضى األمر ذلك، مبمثل هلا   )ج(  

  .إىل االجتماع األربعني للجنة ملناقشة املسألة املذكورة أعاله
  ٣٩/١٤التوصية 

  فيجي  -سني 
  .١٥/٣٠ واملقرر ٣٨/٥١أُدرجت فيجي لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصية   - ٢٠٦
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  متثالمسألة اال  - ١
 الصادرة عن جلنة التنفيذ يف اجتماعها ٣٨/٥١طُلب من فيجي، كما جاء يف التوصية   - ٢٠٧

 من املادة ٣ بشأن املواد املستنفدة لألوزون وفقاً للفقرة ٢٠٠٦الثامن والثالثني، أن تقدم بياناا لعام 
تسىن للجنة أن ، لكي ي٢٠٠٧أغسطس / آب١من الربوتوكول ويفضل أن يتم ذلك يف مدة أقصاها 

 خبفض استهالك املادة اخلاضعة للرقابة واملدرجة ١٧/٣٣تقيم امتثال الطرف اللتزامه الوارد يف املقرر 
 من األطنان احملسوبة بداالت استنفاد األوزون ١,٣حبيث ال يزيد على ) بروميد امليثيل(يف املرفق هاء 

  .٢٠٠٦يف عام 
 بشأن املواد ٢٠٠٦ كانت فيجي قد قدمت بياناا لعام وحبلول موعد انعقاد هذا االجتماع  - ٢٠٨

 من األطنان احملسوبة بداالت استنفاذ األوزون ٠,٧املستنفدة لألوزون وأبلغت عن استهالك قدره 
 ١٧/٣٣وهذا املستوى من االستهالك يدل على أن الطرف قد أجنز أكثر مما يلزم بإجنازه يف املقرر 

  .دابري الربوتوكول الرقابية بشأن بروميد امليثيلويقربه من حالة االمتثال لت
وقدمت فيجي أيضاً تقريراً مرحلياً عن جهودها الرامية إىل التخلص التدرجيي من بروميد   - ٢٠٩
وتجرى عمليات . كما استمر تطبيق نظام ملنح التراخيص وحتديد احلصص اخلاص بالطرف. امليثيل

وعالوة على ذلك، يسري بصورة جيدة تنفيذ مشروع . لمراجعة وتفتيش سنوية للتحقق من االمتثا
املساعدة التقنية الذي يضطلع بتنفيذه يف فيجي اليونيب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي حتت رعاية 

وجيري يف إطار هذا املشروع استخدام الفوسفني واهلايدروجني ساينايد . الصندوق املتعدد األطراف
  .واملعاجلة احلرارية كبدائل

  التوصية  - ٢
وبناًء على ذلك اتفقت اللجنة على أن نئ فيجي على بياناا املُبلَغ عنها بشأن استهالك   - ٢١٠

، اليت دلت على أا قد ٢٠٠٦يف عام ) بروميد امليثيل(املادة اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف املرفق هاء 
روميد امليثيل إىل ما ال يزيد على أجنزت أكثر مما قصدت بإجنازه يف املقرر خبفض استهالكها من ب

  . من األطنان احملسوبة بداالت استنفاد األوزون١,٣
  ٣٩/١٥التوصية 

   اليونان-عني 
  .٣٨/١٨أُدرجت اليونان لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصية   - ٢١١

لورية تعلقة مبركبات الكربون الكطلب مراجعة بيانات خط أساس الطرف امل: مسألة االمتثال  - ١
ركّبات الكربون الكلورية فلورية فلورية واالحنراف عن االلتزامات بالتخلص التدرجيي من إنتاج م

  ٢٠٠٥يف عام 
 الصادرة عن جلنة التنفيذ يف اجتماعها الثامن والثالثني، متت إفادة ٣٨/١٨وفقاً للتوصية   - ٢١٢

 املستخدمة ١٩٩٥نقيح بياناا لعام اليونان بأن اللجنة مل تتمكن من أن توصي باملوافقة على طلبها ت
يف حساب خط أساس الطرف إلنتاج املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف 
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لتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(
ىل هذا االستنتاج ألن اليونان مل تقترح رقماً حيل حمل وتوصلت اللجنة إ.  من الربوتوكول٥املادة 

، بل ١٥/١٩من املقرر ‘ ١’) أ (٢، كما تقتضيه الفقرة ١٩٩٥بيانات خط أساسها احلالية لعام 
 طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون ١٧٤٦اقترحت عوضاً عن ذلك نطاق بيانات يتراوح بني 

  .وزون، وهو ما مل يكن بوسع اللجنة تقييمه طناً حمسوبة بداالت استنفاد األ٢ ٢٧٨ و
 أيضاً، دعت األمانة اليونان، إذا ما رغبت يف متابعة طلبها، إىل أن ٣٨/١٨ووفقاً للتوصية   - ٢١٣

 أي معلومات ٢٠٠٧أغسطس / آب١تقدم ألمانة األوزون بأسرع ما ميكن ويف موعد ال يتجاوز 
وكما جاء يف تلك التوصية، أصرت . التاسع والثالثنيإضافية مؤيدة لتنظر فيها اللجنة يف اجتماعها 

اللجنة على أنه إذا ما رغبت اليونان يف متابعة طلبها فعليها أن تبعث مبمثل إىل االجتماع التاسع 
  .والثالثني للجنة

 أيضاً االستنتاج الذي خلصت إليه اللجنة ومفاده أن اليونان قد ٣٨/١٨وورد يف التوصية   - ٢١٤
، ولذلك ٢٠٠٥اج مركّبات الكربون الكلورية فلورية األقصى املسموح هلا به لعام جتاوزت حد إنت

فهي يف حالة عدم امتثال لتدابري الربوتوكول الرقابية على مركّبات الكربون الكلورية فلورية يف ذلك 
 وجاء يف التوصية أيضاً أن اللجنة موافقة على إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل. العام

االجتماع التاسع عشر لألطراف لينظر فيه ويعدله بصيغته املعدلة حسب االقتضاء يف ضوء رد فعل 
  .الطرف إزاء التوصية

 قدره ٢٠٠٥وأبلغت اليونان عن إنتاج ملركبات الكربون الكلورية فلورية يف عام   - ٢١٥
حتياجات احمللية  طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون خمصصة بكاملها لتلبية اال٢  ١٤٢,٠٠٠

 ألف من الربوتوكول على أنه جيوز، يف ٢وتنص املادة . ٥األساسية لألطراف العاملة مبوجب املادة 
 من الربوتوكول إنتاج كمية من ٥، لطرف مثل اليونان غري عامل مبوجب املادة ٢٠٠٥عام 

لسنوي يف الفترة  يف املائة من متوسط إنتاجه ا٥٠مركّبات كربون كلورية فلورية ال تزيد على 
واستناداً إىل .  من تلك املواد اخلاضعة للرقابة لسد االحتياجات احمللية األساسية١٩٩٧-١٩٩٥

 من الربوتوكول، بلغ متوسط إنتاج اليونان ٧بيانات التقارير املقدمة إىل أمانة األوزون وفقاً للمادة 
 طناً ١ ٤٦٠,٠ات احمللية األساسية السنوي من مركبات الكربون الكلورية فلورية لتلبية االحتياج

وتبعاً لذلك فإن احلد األقصى املسموح . ١٩٩٧- ١٩٩٥حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف الفترة 
لليونان بإنتاجه من مركبات الكربون الكلورية فلورية لسد االحتياجات احمللية األساسية لألطراف 

 طناً حمسوبة بداالت ٧٣٠,٠ئة من هذا الرقم أي  يف املا٥٠ يساوي ٢٠٠٥ يف عام ٥العاملة باملادة 
  .استنفاد األوزون

ردت اليونان احنرافها فيما يتعلق بإنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية إىل عاملني   - ٢١٦
 طناً ١ ٤١٢ طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون من كمية االحنراف البالغة ١ ٣٧٤أوهلما إن 

 األوزون كانت تعزى إىل نقل جزء من اإلنتاج املسموح به ملركّبات حمسوبة بداالت استنفاد
باليونان ألغراض ) PF ISA(  باململكة املتحدة و) RHODIA(الكربون الكلورية فلورية بني شركيت 
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ديسمرب / كانون األول٣١ إىل ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١الترشيد الصناعي خالل الفترة من 
الحظت اللجنة مع القلق أن املعلومات اليت قدمتها اليونان واململكة  ٣٧/١٥ويف التوصية . ٢٠٠٥

املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية تؤكد أن الطرفني مل يستوفيا شروط نقل حقوق إنتاج 
 إخطار -، وحتديداً  من الربوتوكول٢عليها يف املادة مركّبات الكربون الكلورية فلورية املنصوص 

وأحاطت اللجنة علماً أيضاً . ك يف موعد ال يتجاوز موعد تنفيذ كل عملية نقلاألمانة بذل
باالعتذارات الصادقة اليت قدمها الطرفان يف هذا الصدد وبتعهدمها بضمان مراعاة تلك الشروط يف 

  .أي عمليات نقل يف املستقبل
اد األوزون إىل حقيقة  طناً حمسوبة بداالت استنف٣٨وعزت اليونان الكمية املتبقية البالغة   - ٢١٧

أا قد استخدمت يف حساب احلد األقصى املسموح هلا بإنتاجه رقماً خمتلفاً إلنتاج مركّبات 
وتبعاً لذلك، فهي . ١٩٩٥الكربون الكلورية فلورية لتلبية االحتياجات احمللية األساسية يف عام 

  .تغيريه إىل الرقم الذي استخدمته اليونانتلتمس من اللجنة تنقيح الرقم الذي أُبلغ إىل األمانة سابقاً و
، فأكدت أا ٣٨/١٨ ردت اليونان على التوصية ٢٠٠٧يوليه / متوز١٠ويف رسالة مؤرخة   - ٢١٨

 اليت استخدمت يف حساب خط أساسها املتعلق بإنتاج ١٩٩٥تود أن تتابع طلبها تنقيح بيانات عام 
اجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب املادة مركبات الكربون الكلورية فلورية لتلبية االحتي

 طناً حمسوبة بداالت استنفاد ١٧٤٦ من الربوتوكول، مشرية إىل أا تود أن تستخدم الرقم ٥
وأوضح الطرف يف تلك الرسالة أنه ال توجد لديه أي معلومات . األوزون كخط أساس جديد هلا

  .املقترح كما أكّد أنه سيبعث مبمثل إىل هذا االجتماعإضافية ليقدمها إىل اللجنة دعماً لرقمه 
  وطلبت اليونان أيضاً من اللجنة أن تقوم، يف حالة توصلها يف هذا االجتماع إىل أا   - ٢١٩

ال تستطيع التوصية بقبول طلب مراجعة بيانات خط األساس اخلاص باليونان، بتنقيحها مشروع 
تماع التاسع عشر لألطراف لكي يعكس رأيها القائل بأن مثة املقرر املقترح اعتماده من قبل االج

  .٢٠٠٥التباساً حييط حبالة امتثاهلا يف عام 
 ٢٠٠٥وقد خلص مشروع املرر، بالصيغة اليت قُدم ا، إىل أن اليونان قد جتاوزت يف عام   - ٢٢٠

 لذلك فهي قد كانت احلد األقصى املسموح هلا بإنتاجه من مركّبات الكربون الكلورية فلورية وتبعاً
وتوصلت اللجنة يف . يف حالة عدم امتثال لتدابري الربوتوكول الرقابية على تلك املواد يف ذلك العام

اجتماعها الثامن والثالثني إىل هذا االستنتاج يف ضوء ما أبلغت عنه اليونان من إنتاج ملركّبات 
 ٢٠٠٥ت استنفاد األوزون يف عام  طناً حمسوبة بداال٢ ١٤٢,٠الكربون الكلورية فلورية قدره 

 من الربوتوكول، األمر الذي ٥ولتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب املادة 
 طناً ٧٣٠ميثِّل زيادة على احلد األقصى املسموح للطرف بإنتاجه من هذه املواد اخلاضعة للرقابة وهو 

 طناً حمسوبة بداالت ١ ٣٧٤وقد عزا الطرف . عامحمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف ذلك ال
 لكمية من إنتاج ٢٠٠٥استنفاد األوزون من كمية اإلنتاج الزائد إىل عملية نقل متت يف عام 

مركّبات الكربون الكلورية فلورية املسموح به من اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا 
الفة ألحكام الربوتوكول املتعلقة بعمليات النقل اليت من هذا الشمالية إىل اليونان، اعتربا اللجنة خم

 طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون فهي تعزى إىل إدعاء ٣٨أما الكمية املتبقية وهي . القبيل
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اليونان بأن حساب الكمية القصوى املسموح هلا بإنتاجها قد مت باستخدام خط أساس يتضمن 
  .١٩٩٥بيانات خاطئة بالنسبة لعام 

واملوافقة على طلب الطرف تغيري الرقم احلايل إلنتاجه من مركبات الكربون الكلورية   - ٢٢١
 طناً حمسوبة بداالت استنفاد ١ ٤٠٠ لسد االحتياجات احمللية األساسية وهو ١٩٩٥فلورية يف عام 

احلد  طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون سيكون هلا نفس أثر زيادة ١ ٧٤٦األوزون بالرقم 
 لتلبية ٢٠٠٥األقصى املسموح له بإنتاجه من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف عام 

 طناً حمسوبة بداالت استنفاد ٧٣٠ من ٥االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب املادة 
ىل أن نقل ومبا أن اللجنة قد توصلت إ.  طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون٧٨٧,٧األوزون إىل 

 طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون من حقوق إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية ١ ٣٧٤
 كان خمالفاً ٢٠٠٥من اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إىل اليونان يف عام 

ج املسموح به إىل  من الربوتوكول، فإن تنقيح احلد األقصى لإلنتا٢للشروط الواردة يف املادة 
 طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون لن يغطي بأي حال من األحوال كل إنتاج مركبات ٧٨٧,٧

 طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون الذي أبلغت عنه ٢ ١٤٢الكربون الكلورية فلورية البالغ 
ح بيانات خط أساسها سيترك وتبعاً لذلك، فإن املوافقة على طلب اليونان تنقي. اليونان يف ذلك العام

 ١ ٣٥٤,٣ ملركبات الكربون الكلورية فلورية قدره ٢٠٠٥الطرف يف مواجهة إنتاج زائد يف عام 
  .طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون

 ٢٠٠٦وحبلول موعد هذا االجتماع كانت اليونان قد قدمت تقرير بياناا الرمسي لعام   - ٢٢٢
 طناً ١٥٠أكد ذلك التقرير إفادة الطرف السابقة بأنه قد أنتج . ول من الربوتوك٧وفقاً للمادة 

، خصصت ٢٠٠٦حمسوبة بداالت استنفاد األوزون من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف عام 
وهذا .  من الربوتوكول٥بأكملها لتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب املادة 

ان يف حالة امتثال اللتزامها مبوجب الربوتوكول باحلد من إنتاجها ملركبات اإلنتاج يضع اليون
 طناً حمسوبة ٧٣٠الكربون الكلورية فلورية لتلبية االحتياجات احمللية األساسية حبيث ال يزيد على 

  . ٢٠٠٦بداالت استنفاد األوزون يف عام 
  ١٩٩٥ط األساس لسنة استعراض املعلومات املقدمة دعماً لطلب تنقيح بيانات خ  - ٢

كما هو مذكور أعاله، أفادت اليونان قبل االجتماع بقليل بأنه ليست لديها أي معلومات   - ٢٢٣
مايو / أيار٣٠إضافية تقدمها دعماً لطلبها، وطلبت من اللجنة أن تعيد النظر يف رسالتها املؤرخة 

بطريقة قاطعة ما هو اإلنتاج تبني ال ”وتضمنت الرسالة قول اليونان أن سجالا املوجودة . ٢٠٠٧
وقامت األمانة قبل هذا االجتماع . ١٩٩٥يف عام “ احملدد لتلبية االحتياجات احمللية األساسية

ويرد وصف موجز هلذا االستعراض يف . ١٥/١٩باستعراض الوثائق مقارنة الرسائل مبتطلبات املقرر 
  .الفقرات التالية

   ١٥/١٩من املقرر ‘ ١’) أ (٢الفقرة   )أ(
 من الطرف الذي يرغب يف تغيري بيانات خط ١٥/١٩من املقرر ‘ ١’) أ (٢تتطلب الفقرة   - ٢٢٤

األساس اخلاص به أن يقوم بتحديد بيانات خط األساس للسنة أو السنوات املعنية اليت تعترب غري 
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ا غري  بأ١٩٩٥وقد وصفت اليونان بياناا لسنة األساس . صحيحة وتقدمي األرقام اجلديدة املقترحة
يانات اجلديدة املقترحة خلط  أن الب٢٠٠٧مايو / أيار٣٠وقدر الطرف، يف رسالته املؤرخة . صحيحة
 طناً بداالت ٢ ٢٧٨ طناً بداالت استنفاد األوزون و١ ٧٦٤ لتلك السنة كانت تتراوح بني أساس

 ٧٤٦لنطاق أي وفيما بعد طلب الطرف من اللجنة أن تعترب النهاية الصغرى هلذا ا. استنفاد األوزون
 طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون هو الرقم الذي ميثل بيانات خط أساسها اجلديد املقترح لعام ١

١٩٩٥.  
  ١٥/١٩من املقرر ‘ ٢’) أ (٢الفقرة   )ب(

من املقرر أن يوضح الطرف سبب عدم صحة بيانات خط أساسه ‘ ٢’) أ (٢تتطلب الفقرة   - ٢٢٥
ت املؤيدة، مبا يف ذلك معلومات بشأن املنهجية املستخدمة يف مجع البيانات احلالية وأن يقدم املعلوما

 ٩ من رسالة الطرف املؤرخة ٨ويرد يف الفقرة . والتحقق منها إىل جانب املستندات إن وجدت
 كانت ١٩٩٥ أن اليونان قد خلصت إىل أن بياناا احلالية خلط األساس لعام ٢٠٠٧فرباير /شباط

استرجاع ومقارنة سجالت ”فضل املعلومات اليت حصلت عليها من خالل غري صحيحة، وذلك ب
 التابعة للجماعة األوروبية سواء يف اليونان KPMGاملنتج اليوناين وشركة املقاوالت سالت بني ااملر

 مكلَّفة من قبل اجلماعة األوروبية جبمع بيانات عن KPMGوشركة . “أو يف مقر اجلماعة األوروبية
  . نفدة لألوزون من الدول األعضاء يف اجلماعة األوروبية ومن بينها اليوناناملواد املست

 PFIشركة ” أن ٢٠٠٧فرباير / شباط٩من الرسالة املؤرخة ‘ ١’) د (٨يرد يف الفقرة   - ٢٢٦
 ١٩٩٧قد أبلغت وزارة البيئة يف عام ] املنتج الوحيد ملركبات الكربون الكلورية فلورية يف اليونان[

 يف املائة اإلضافية من مستوى اإلنتاج املسموح به لعام ١٠ طن ومتثل النسبة ١ ٤٠٠ بكمية تساوي
ورداً على طلب األمانة . “٥ لتلبية االحتياجات احمللية األساسية للبلدان العاملة مبوجب املادة ١٩٨٦

تري  طن م١ ٤٠٠ قد أبلغت الرقم PFIإيضاحاً، أكدت اليونان أنه من اجلائز جداً أن تكون شركة 
 لتلبية االحتياجات احمللية األساسية ألنه كان لديها انطباع ١٩٩٥بوصفه الكمية املنتجة يف عام 

 يف املائة ١٠ لليونان بأن تعزو أكثر من ١٩٩٥خاطئ مفاده أن الربوتوكول مل يكن يسمح يف عام 
وعالوة على . ية إىل اإلنتاج املخصص لتلبية االحتياجات احمللية األساس١٩٨٩من إنتاجها يف عام 

 طن بداالت ١ ٤٠٠ذلك أعربت اليونان عن رأي مفاده أن بيانات خط األساس احلالية وهي 
 إىل PFI غري صحيحة ألا ال تتفق مع البيانات اليت قدمتها شركة ١٩٩٥استنفاد األوزون لعام 

نتاج  بإKPMG شركة املقاوالت PFIفقد أبلغت شركة .  عن ذلك العامKPMGشركة املقاوالت 
  . ١٩٩٥ طناً مترياً يف عام ٢ ٤٥٣إمجايل ملركبات الكربون الكلورية فلورية قدره 

 بأن سجالا ٢٠٠٧مايو / أيار٣٠وأقرت اليونان يف الصفحة الرابعة من رسالتها املؤرخة   - ٢٢٧
ركبات احلالية ال متكِّن من التوصل إىل استنتاج قاطع فيما يتعلق على وجه الدقة مبستوى إنتاجها مل

بيد أا .  لتلبية االحتياجات احمللية األساسية١٩٩٥الكربون الكلورية فلورية املخصص يف عام 
أعربت عن الرأي القائل بأن السجالت تثبت فعالً االستنتاج الذي مفاده أن بيانات خط األساس 

لرأي يف وأسهب الطرف يف شرح هذا ا.  طن متري غري صحيحة١ ٤٠٠ البالغة ١٩٩٥احلالية لعام 
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 حيث عرض سيناريوهني لتقدير ٢٠٠٧مايو / أيار٣٠الصفحتني الثانية والثالثة من رسالته املؤرخة 
والسيناريوهان يستندان إىل بيانات اإلنتاج . ١٩٩٥رقم أعلى ورقم أدىن البيانات خط أساسه لعام 

  .١٩٩٥ السنة  عنKPMG املقدم إىل شركة املقاوالت PFIواملبيعات الواردة يف تقرير شركة 
، جاً حلساب أكرب كمية ميكن أن تكون “١احلالة القصوى ”ميثل السيناريو األول،   - ٢٢٨

وهو يفترض أن كل الكمية .  لتلبية االحتياجات احمللية األساسية١٩٩٥اليونان قد أنتجتها يف عام 
 إىل أطراف غري عاملة  طناً مترياً قد بيعت٣٥٢ والبالغة ١٩٩٥املوجودة لدى اليونان يف بداية عام 

 طناً مترياً من اإلنتاج ١٧٥ووفقاً هلذا االفتراض ليست هناك حاجة ألكثر من . ٥مبوجب املادة 
 طناً مترياً املسجلة كمبيعات يف ذلك ٥٢٧ لتغطية الكمية اإلمجالية البالغة ١٩٩٥اجلديد يف عام 

ناً مترياً من إنتاج مركّبات الكربون  ط١٧٥وبعد خصم . ٥العام لألطراف غري العاملة مبوجب املادة 
 طناً مترياً وهو الرقم الذي ٢ ٢٧٨ طناً مترياً يتبقى ٢ ٤٥٣الكلورية فلورية الكلي املُبلَغ عنه وهو 

 لتلبية االحتياجات ١٩٩٥رأت اليونان أنه ميكن أن ميثّل الكمية القصوى اليت أنتجها الطرف يف عام 
  .٥ مبوجب املادة احمللية األساسية لألطراف العاملة

، فيمثّل جاً حلساب الكمية الدنيا اليت ميكن أن “٢احلالة القصوى ”أما السيناريو الثاين،   - ٢٢٩
ويفترض فيه أن كل .  لتلبية االحتياجات احمللية األساسية١٩٩٥تكون اليونان قد أنتجتها يف عام 

 قد بيعت ألطراف عاملة ١٩٩٥بداية عام  طناً مترياً يف ٣٥٢الكمية املوجودة لدى اليونان والبالغة 
 طناً مترياً من اإلنتاج ١ ٧٤٦ووفقاً هلذا السيناريو لن تكون هناك حاجة عندئذ ألكثر من . ٥باملادة 

 طناً مترياً املسجلة كمبيعات لألطراف ٢ ٠٩٨ لتغطية الكمية اإلمجالية البالغة ١٩٩٥اجلديد يف عام 
 طناً مترياً ميثّل ١ ٧٤٦ولذلك فإن اليونان حتتج بأن الرقم . لعام يف ذلك ا٥العاملة مبوجب املادة 

  . لذلك العام١٩٩٥أصغر رقم خلط أساس الطرف يف عام 
  ١٥/١٩من املقرر ) ٤(و‘ ٣’) أ (٢الفقرتان   )ج(

 من الطرف أن يوضح السبب الذي ينبغي ١٥/١٩من املقرر ‘ ٣’) أ (٢تتطلب الفقرة   - ٢٣٠
 اليت يطلبها صحيحة وأن يقدم املعلومات املؤيدة لذلك مبا فيها املعلومات مبوجبه اعتبار التغيريات

‘ ٤’) أ (٢أما الفقرة . املتعلقة باملنهجية املستخدمة يف مجع تغيرياته املقترحة والتحقق من دقتها
  .تتطلب تقدمي الوثائق الداعمة للتغيريات املقترحة، مبا يف ذلك قائمة تضم أمثلة هلذه الوثائق

 رأيها القائل ٢٠٠٧مايو / أيار٣٠كما هو مذكور أعاله، تسجل وثيقة اليونان املؤرخة   - ٢٣١
بأن سجالا املوجودة ال متكِّن من التحديد القاطع ملستوى إنتاجها على وجه الدقة من مركبات 

تؤيد  املخصصة لتلبية االحتياجات احمللية األساسية، ولكنها ١٩٩٥الكربون الكلورية فلورية يف عام 
وطلب الطرف، يف .  طن متري١ ٤٠٠بالفعل االستنتاج القائل بعدم صحة الرقم احلايل وهو 

ودعماً هلذا .  طناً مترياً الرقم الصحيح١٧٤٦ اعتبار الرقم ٢٠٠٧يوليه / متوز١٠رسالته املؤرخة 
إىل املوصوف أعاله، والذي استندت فيه “ ٢احلالة القصوى ”االستنتاج عرضت اليونان سيناريو 

استرجاع ومقارنة لسجالت املراسالت بني املنتج اليوناين وشركة ”بيانات مستمدة من عملية 
“  التابعة للجماعة األوروبية سواء يف اليونان أو يف مقر املفوضية األوروبيةKPMGاملقاوالت 
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 مجع البيانات  إىل وكالةPFI الذي قدمه املنتج اليوناين ١٩٩٥لعام وبتحديد أكرب إىل التقرير السنوي 
  .KPMGالتابعة للجماعة األوروبية، شركة 

 امتثال الشركة املنتجة KPMG إىل الوكالة PFIوتعكس التقارير السنوية اليت تقدمها شركة   - ٢٣٢
من الالئحة التنظيمية للجماعة األوروبية ) ٣ (١٩ملركبات الكربون الكلورية فلورية ملتطلبات املادة 

2037/2000/EC .ذه الالئحة التنظيمية على منتجي املواد املستنفدة لألوزون إبالغ وتشترط ه
املفوضية األوروبية وإخطار السلطات الوطنية، على أساس سنوي، بالكميات اليت تنتجها من هذه 

ويف اليونان تقوم وزارة التنمية بالتنسيق مع وزارة البيئة بإصدار تراخيص إنتاج املواد املستنفدة . املواد
 على أنه ميكن التحقق ٢٠٠٧مايو / أيار٣٠ من الوثيقة املؤرخة ٥ويستدل من الصفحة . لألوزون

من دقة بيانات إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية اليت تبلغ إىل املفوضية وختطر ا السلطات 
  .يف اليونان من خالل إجراء استعراض لبيانات املوازنة الكتلية اليت يقدمها املنتج

 طن ١ ٤٠٠ من ١٩٩٥شارت اليونان، يف حماوالا لتغيريات بيانات خط أساسها لعام وأ  - ٢٣٣
 طناً مترياً، إىل أا ال ختطط ملنح تراخيص إنتاج ملركبات الكربون الكلورية ١ ٧٤٦متري إىل 

 اليت هي املنتج الوحيد يف اليونان ملركبات الكربون PFIفقد توقفت شركة . فلورية يف املستقبل
 وأبلغت احلكومة ٢٠٠٦فرباير /رية فلورية عن إنتاج مجيع املواد املستنفدة لألوزون يف شباطالكلو

  .وبعد ذلك أوقفت عملياا يف مرحلة الحقة. ٢٠٠٦ طناً مترياً يف عام ١٥٠بأا أنتجت 
 ٢٠٠٦وكما هو مذكور أعاله قدمت اليابان حبلول موعد هذا االجتماع بياناا لعام   - ٢٣٤

 طناً مترياً من مركبات الكربون ١٥٠واد املستنفدة لألوزون اليت أكدت إنتاجها لـبشأن امل
وبناًء على ذلك فإن الطرف يف حالة امتثال . الكلورية فلورية لتلبية االحتياجات احمللية األساسية

ام اللتزاماته بالتخلص التدرجيي من إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية مبوجب الربوتوكول لع
، وذلك بغض النظر عما إذا كان احلد األقصى املسموح لليونان بإنتاجه من مركبات ٢٠٠٦

الكربون الكلورية فلورية حمدداً باستخدام بيانات خط أساسها احلايل أو البيانات اليت اقترحتها 
  .اليونان

  املناقشات اليت دارت يف هذا االجتماع  - ٣
وأوضح الرئيس للممثل أن . الجتماع احلايل ممثل للطرفبناًء على دعوة من اللجنة حضر ا  - ٢٣٥

اللجنة مل تتمكن حىت اآلن من التوصية باملوافقة على طلب تنقيح بيانات خط األساس الذي قدمه 
 ميثل، كما الحظت ١٩٩٥الطرف، ألن الرقم املقترح ليحل حمل بيانات خط األساس احلايل لعام 

ت معينة من جانب الطرف، ولذلك فهو ال يستويف الشرط الوارد اليونان، تقديراً مبنياً على افتراضا
وسئلت املمثلة عما إذا كانت لديها أية معلومات إضافية . ١٥/١٩من املقرر ‘ ٣’) أ (٢يف الفقرة 

 وبصفة خاصة الشرط الوارد يف ١٥/١٩تساعد اللجنة ومتكِّن الطرف من الوفاء مبتطلبات املقرر 
 الذي يتطلب من الطرف إيضاح السبب الذي ينبغي من أجله ١٥/١٩رر من املق‘ ٣’) أ (٢الفقرة 

اعتبار التغيري املطلوب صحيحاً وتقدمي معلومات عن املنهجية املستخدمة جلمع البيانات اليت تستند 
. وقالت املمثلة أنه ليست لديها هذه املعلومات. إليها التغيريات املقترحة والتحقق من دقتها
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 ١٩٩٥ن احلصول على وثائق من منتج مركبات الكربون الكلورية فلورية لعام وأوضحت أنه مل ميك
تبني اإلنتاج املخصص لتلبية االحتياجات احمللية األساسية لذلك العام بصورة منفصلة عن إنتاج 
  مركبات الكربون الكلورية فلورية األخرى، وذلك ألن املرفق قد أغلق أبوابه اآلن وعلى أية حال 

وقدمت اليونان عوضاً عن الوثائق األصلية . ائق ترجع إىل أكثر من عشر سنوات مضتال حيتفظ بوث
وأعربت عن رأيها . نسخاً من السجالت اليت دأب املنتج على تقدميها سنوياً إىل اجلماعة األوروبية

 مدعومة بقرائن أقوى من القرائن الداعمة ١٩٩٥بأن بيانات خط األساس اجلديدة املقترحة لعام 
  . رقم خط األساس األصلي للطرفل

  التوصية  - ٤
  :بناًء على ذلك اتفقت اللجنة على أا  - ٢٣٦

 إىل أن اللجنة قد خلصت يف اجتماعها الثامن والثالثني إىل استنتاج مفاده أن إذ تشري  
ابة اليونان يف حالة عدم امتثال لتدابري بروتوكول مونتريال الرقابية بشأن إنتاج املواد اخلاضعة للرق

، ٢٠٠٥يف عام ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق أ 
   من الربوتوكول اليت تنص على شروط نقل حقوق إنتاج هذه املواد،٢ولألحكام الواردة يف املادة 

 ١٩٩٥عام  أيضاً إىل املعلومات املقدمة من اليونان دعماً لطلبها تنقيح بياناا لوإذ تشري  
املستخدمة حلساب خط أساس الطرف إلنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية املخصص لتلبية 

   من الربوتوكول، ٥االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب املادة 
 كذلك إىل العبارة الواردة يف الوثيقة املقدمة من اليونان القائلة بأن سجالا وإذ تشري  

الحتياجات احمللية لال تبين بطريقة قاطعة ما هو اإلنتاج املخصص بصورة حمددة ”وجودة امل
  ،١٩٩٥يف عام “ األساسية
 مع التقدير أن اليونان قد أوقفت إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية يف وإذ تالحظ  

وزون تؤكد عودا إىل  عن املواد املستنفدة لأل٢٠٠٦، وأا أبلغت بيانات لعام ٢٠٠٦فرباير /شباط
  ،٢٠٠٦ون الكلورية فلورية يف عام االمتثال ألحكام الربوتوكول الرقابية بشأن إنتاج مركبات الكرب

ختلص إىل أنه ليس مبقدورها، على أساس املعلومات املقدمة من اليونان، أن توصي   )أ(  
 املستخدمة يف حساب خط ١٩٩٥اجتماع األطراف باملوافقة على طلب اليونان تنقيح بيانات عام 

أساس الطرف إلنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية املخصصة لتلبية االحتياجات احمللية 
   من الربوتوكول؛٥األساسية لألطراف العاملة مبوجب املادة 

تسجل أا مل تتمكن من التوصية باملوافقة على طلب تنقيح بيانات خط األساس   )ب(  
 ميثل، كما ١٩٩٥ن الرقم املقترح ليحل حمل بيانات خط األساس القائمة لعام املقدم من الطرف أ

الحظت اليونان، تقديراً قائماً على افتراضات معينة من جانب الطرف ولذلك فهو ال يستويف 
 الذي يقتضي من الطرف أن يوضح السبب ١٥/١٩من املقرر ‘ ٣’) أ (٢الشرط الوارد يف الفقرة 



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/39/7 

61 

 اعتبار التغيري املطلوب صحيحاً وأن يقدم معلومات عن املنهجية املستخدمة يف الذي من أجله ينبغي
  ريات املقترحة والتحقق من دقتها؛مجع البيانات اليت تستند إليها التغي

حتيل إىل االجتماع التاسع عشر لألطراف مشروع املقرر الوارد يف املرفق األول   )ج(  
  .هلذا التقرير لينظر فيه) اجلزء ألف(

  ٣٩/١٦التوصية 
   غواتيماال-فاء 

  .١٥/٣٤ واملقرر ٣٨/١٩أُدرجت غواتيماال لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصية   - ٢٣٧
  التدابري التنظيمية: مسألة االمتثال  - ١

 الصادرة عن اللجنة التنفيذية يف ٣٨/١٩طُلب من غواتيماال، كما ذُكر يف التوصية   - ٢٣٨
توضيحاً لكون أن احلظر الذي فرضته على استرياد  ني، أن تقدم إىل األمانةاجتماعها الثامن والثالث

املعدات اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية ال يشمل أيضاً استرياد املعدات اليت 
من ) د (٣تستخدم املواد األخرى املستنفدة لألوزون، وفقاً اللتزام الطرف الواردة تفاصيله يف الفقرة 

، يف وقت يسمح للجنة بأن تنظر ٢٠٠٧أغسطس / آب١، وذلك يف موعد أقصاه ١٥/٣٤رر املق
  .فيه يف اجتماعها التاسع والثالثني

وطُلب من الطرف أيضاً أن يقدم إىل األمانة توضيحاً لسبب عدم التوافق الذي يبدو بني   - ٢٣٩
 ٢٠٠٧له به يف عام حد االستهالك األقصى من مركبات الكربون الكلورية فلورية املسموح 

 ١٥/٣٤واملنصوص عليه يف لوائحه التنظيمية املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون، وما جاء يف املقرر 
 ٢٠٠٧الذي سجل التزام الطرف بأال يزيد استهالكه من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف عام 

 ويف ٢٠٠٧أغسطس / آب١قصاه  طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون، وذلك يف موعد أ٢٠على 
  .وقت يسمح للجنة بالنظر فيه يف اجتماعها التاسع والثالثني

بيد . ٣٨/١٩وحبلول موعد انعقاد هذا االجتماع، مل تكن غواتيماال قد ردت على التوصية   - ٢٤٠
أنه ورد يف اتفاق وزاري مرفق بالتقرير الذي قدمته غواتيماال يف اجتماع اللجنة األخري نص على 

ظر االسترياد واإلنتاج احمللي لبعض املعدات واألدوات اليت قد تستخدم مركبات كربون كلورية ح
يبدو أن . ومن ناحية أخرى. ٢٠٠٧يناير /ودخل هذا االتفاق حيز النفاذ يف كانون الثاين. فلورية

الكلورية حيظر استرياد املعدات اليت تستخدم مواد خاضعة للرقابة غري مركبات الكربون   االتفاق ال
املعدات اليت تستخدم ”  فهو ينص حتديداً على أن حتظر غواتيماال استرياد١٥/٣٤أما املقرر . فلورية

  .“مواد مستنفدة لألوزون
وعالوة على ذلك، هناك عدم تطابق ظاهرين بني اجلدول الزمين للتخلص التدرجيي من   - ٢٤١

 من االتفاق ٦إذ أن املادة . ١٥/٣٤قرر مركبات الكربون الكلورية فلورية الوارد يف االتفاق وامل
تنص على أن تكون حدود استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية من جانب غواتيماال يف 

 طناً حمسوبة بداالت ٣٠ طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون و٤٠ هي ٢٠٠٨ و٢٠٠٧السنتني 
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تزام غواتيماال بتحديد استهالكها من  ال١٥/٣٤استنفاد األوزون على التوايل، بينما يسجل املقرر 
 بعشرين طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون ومل ٢٠٠٧مركبات الكربون الكلورية فلورية يف عام 

  .٢٠٠٨يضع أي حد بالنسبة لعام 
  املساعدة على االمتثال  - ٢

جمال التعزيز يف وقت انعقاد هذا االجتماع، كان اليونيب يقدم إىل غواتيماال مساعدة يف   - ٢٤٢
. املؤسسي ويقوم بتنفيذ خطة إلدارة املربدات يف الطرف حتت رعاية الصندوق املتعدد األطراف

وطلبت اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف يف اجتماعها الثاين واخلمسني املعقود يف 
الة مشروع التعزيز  من اليونيب أن يقدم هلا يف اجتماعها القادم تقريراً عن ح٢٠٠٧يوليه /متوز

  .٣٨/١٩املؤسسي لغواتيماال وكذلك تقريراً عن استجابة الطرف للتوصية 
وكان اليونيب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يقدمان أيضاً إىل غواتيماال مساعدة يف إعداد   - ٢٤٣

نفيذية وقد وافقت اللجنة الت. خطة إلدارة التخلص النهائي من مركبات الكربون الكلورية فلورية
على متويل املشروع شريطة أن تتضمن اخلطة أنشطة رامية إىل أن يفرض نظام الطرف ملنح 
التراخيص على استرياد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعتني الثانية والثالثة، املرفق باء 

وجاء يف خطة األعمال ). بروميد امليثيل(واملرفق هاء ) رابع كلوريد الكربون وكلوروفورم امليثيل(
 اليت قدمها اليونيب إىل اللجنة التنفيذية يف اجتماعها احلادي واخلمسني أنه ٢٠٠٩-٢٠٠٧للفترة 

  . ٢٠٠٧ينوي تقدمي اخلطة إىل اللجنة العتمادها يف اجتماعها الثالث واخلمسني يف اية عام 
، بالتعاون مع اليونيب، على ويف وقت انعقاد هذا االجتماع أيضاً، كانت اليونيدو تعمل  - ٢٤٤

وقد أقرت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها . تنفيذ خطة وطنية للتخلص التدرجيي من بروميد امليثيل
الثاين واخلمسني تنقيح اجلدول الزمين الوارد يف اخلطة ليتماشى مع مؤشرات القياس الزمنية احملددة 

بت اللجنة من اليونيدو أن تقدم تقريراً مرحلياً وطل. ١٨/٢٦اليت مت تنقيحها واليت يتضمنها املقرر 
وجاء يف خطة األعمال للفترة . عن تنفيذ اخلطة إىل اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الرابع واخلمسني

 اليت قدمتها الوكالة يف ذلك االجتماع أن املرحلة األويل من اخلطة جارية على قدم ٢٠٠٩-٢٠٠٧
 متويل للمرحلة الثانية إىل اللجنة التنفيذية قبل اية عام وساق، وأنه يتوقع تقدمي طلب لرصد

٢٠٠٧.  
  املناقشة اليت جرت يف هذا االجتماع  - ٣

رداً على سؤال من أحد أعضاء اللجنة، أوضح ممثل أمانة الصندوق املتعدد األطراف أن   - ٢٤٥
 لتغيري موظف األوزون برناجمي التعزيز املؤسسي وإدارة التربيد يف غواتيماال يواجهان صعوبات نظراً

وقال إنه مت يف اآلونة األخرية عقد عدة اجتماعات غري رمسية بني ممثلي كل من . الوطين هناك
ومنذ ذلك الوقت بدأ العمل . الصندوق املتعدد األطراف واليونيب والطرف ملعاجلة املسائل العالقة

  .ربيديف إطار برنامج التعزيز املؤسسي وبعض جوانب برنامج إدارة الت
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  التوصية  - ٤
  :وبناًء على ذلك وافقت اللجنة على أا  - ٢٤٦

 الصادرة ٣٨/١٩ مع القلق أن غواتيماال مل تستجب للطلب املسجل يف التوصية إذ تالحظ  
عن جلنة التنفيذ يف اجتماعها الثامن والثالثني بأن تقدم إىل األمانة توضيحاً للسبب يف أن احلظر اليت 

 املرفق د املعدات اليت تستخدم املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة األوىل،فرضته على استريا
ال يشمل أيضاً استرياد املعدات اليت تستخدم مواد أخرى ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(ألف 

، وذلك ١٥/٣٤من املقرر ) د (٣مستنفدة لألوزون وفقاً اللتزام الطرف الواردة تفاصيله يف الفقرة 
اجتماعها  ويف وقت يسمح للجنة بأن تنظر فيه يف ٢٠٠٧أغسطس / آب١يف موعد ال يتجاوز 

  التاسع والثالثني، 
 مع القلق كذلك أن غواتيماال مل تستجب للطلب املسجل يف التوصية وإذا تالحظ  

 توضيحاً للسبب يف أن ٢٠٠٧أغسطس / أب١، بأن تقدم إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز ٣٨/١٩
 واملنصوص ٢٠٠٧احلد األقصى الستهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية املسموح به يف عام 

  ، ١٥/٣٤عليه يف لوائحها التنظيمية املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون يبدو غري متفق مع املقرر 
حتث غواتيماال على أن تزود أمانة األوزون باملعلومات املطلوبة يف التوصية   )أ(  

 موعد ال يتجاوز  الصادرة عن جلنة التنفيذ يف اجتماعها الثامن والثالثني بأسرع ما ميكن ويف٣٨/١٩
   لتنظر فيها اللجنة يف اجتماعها األربعني؛٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩

تدعو غواتيماال إىل أن تبعث، إن اقتضى األمر ذلك، مبمثل هلا إىل االجتماع   )ب(  
  .األربعني للجنة ملناقشة املسألة املذكورة أعاله

  ٣٩/١٧التوصية 
   بيساو-غينيا   -صاد 

  . ١٦/٢٤و لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر أُدرجت غينيا بيسا  - ٢٤٧
  االلتزام خبفض استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية: مسألة االمتثال  - ١

 الصادر عن االجتماع السادس عشر ١٦/٢٤التزمت غينيا بيساو، كما جاء يف املقرر   - ٢٤٨
درجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف لألطراف، بأن تبقي على استهالك املواد اخلاضعة للرقابة امل

 من األطنان احملسوبة بداالت ١٣ ١٣٧يف حدود ال تزيد على ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(
  .٢٠٠٦استنفاد األوزون يف عام 

 بشأن املواد ٢٠٠٦وحبلول موعد هذا االجتماع، كانت غينيا بيساو قد قدمت بياناا لعام   - ٢٤٩
 من األطنان ١٣,١ون فأبلغت عن استهالك ملركبات الكربون الكلورية فلورية قدره املستنفدة لألوز

احملسوبة بداالت استنفاد األوزون، مما يدل على أا قد تعهدت بإجنازه يف التزاماا الواردة يف املقرر 
 . وبروتوكول مونتريال للتخلص التدرجيي من استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية١٦/٢٤
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 الذي أبلغ فيه الطرف عن ٢٠٠٥بيد أن هذا االستهالك املُبلغ عنه ميثل زيادة باملقارنة مع عام 
 من األطنان احملسوبة بداالت استنفاد ١٢,٥استهالك من مركبات الكربون الكورية فلورية قدره 

  . األوزون
  التوصية  - ٢

ى بياناا املُبلغ عنها بشأن بناًء على ذلك اتفقت اللجنة على أن نئ غينيا بيساو عل  - ٢٥٠
مركبات الكربون (استهالك املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق ألف 

، واليت تبين أا أجنزت أكثر مما تعهدت بإجنازه يف التزامها الوارد يف ٢٠٠٦يف عام ) الكلورية فلورية
 ١٣ ١٣٧ الكلورية الفلورية حبيث ال يزيد على  خبفض استهالك مركبات الكربون١٦/٢٤املقرر 

من األطنان احملسوبة بداالت استنفاد األوزون والتزاماا مبوجب تدابري بروتوكول مونتريال الرقابية 
  . بشأن مركبات الكربون الكلورية فلورية يف ذلك العام

  ٣٩/١٨التوصية 
  هندوراس  -قاف 

  .١٧/٣٤لق بتنفيذها للمقرر أُدرجت هندوراس لبحث وضعها فيما يتع  - ٢٥١
  االلتزام خبفض استهالك بروميد امليثيل: مسألة االمتثال  - ١

 الصادر عن االجتماع السابع عشر ١٧/٣٤التزمت هندوراس، كما جاء يف املقرر   - ٢٥٢
حبيث ) بروميد امليثيل(لألطراف، خبفض استهالكها من املادة اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف املرفق هاء 

  .٢٠٠٦ من األطنان احملسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ٢٩٥,٨ يتجاوز ال
 بشأن املواد ٢٠٠٦وحبلول موعد هذا االجتماع، كانت هندوراس قد قَّدمت بياناا لعام   - ٢٥٣

 من األطنان احملسوبة ٢٨٤,٦املستنفدة لألوزون، فأبلغت عن استهالك من بروميد امليثيل قدره 
ووفقاً هلذه البيانات يكون الطرف قد أجنز أكثر مما تعهد به يف التزامه . األوزونبداالت استنفاد 

 لذلك العام وواصل تقدمه يف اجتاه ١٧/٣٤خبفض استهالكه من بروميد امليثيل الوارد يف املقرر 
  .االمتثال

  التوصية  - ٢
 عنها بشأن استهالكها وبناًء على ذلك اتفقت اللجنة على نئة هندوراس على بياناا املبلغ  - ٢٥٤

، واليت تبين أا قد ٢٠٠٦يف عام ) بروميد امليثيل(للمادة اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف املرفق هاء 
 خبفض استهالكها من بروميد امليثيل ١٧/٣٤أجنزت أكثر مما تعهدت به يف التزامها الوارد يف املقرر 

  .ت استنفاد األوزون لذلك العام من األطنان احملسوبة بداال٢٩٥,٨حبيث ال يتجاوز 
  ٣٩/١٩التوصية 
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  كينيا  -راء 
  .١٨/٢٨أُدرجت كينيا لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   - ٢٥٥

  مسائل االمتثال  - ١
  االلتزام خبفض استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية  )أ(

ع الثامن عشر لألطراف،  الصادر عن االجتما١٨/٢٨التزمت كينيا، كما جاء يف املقرر   - ٢٥٦
مركبات (خبفض استهالكها من املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف 

 من األطنان احملسوبة بداالت استنفاد األوزون يف ٦٠,٠حبيث ال يتجاوز ) الكربون الكلورية فلورية
  .٢٠٠٦عام 
 بشأن املواد ٢٠٠٦دمت بياناا لعام حبلول موعد هذا االجتماع كانت كينيا قد ق  - ٢٥٧

 من ٥٧,٧املستنفدة لألوزون، فأبلغت عن استهالك من مركبات الكربون الكلورية فلورية قدره 
األطنان احملسوبة بداالت استنفاد األوزون، مما يدل على أا قد أجنزت أكثر مما تعهدت بإجنازه يف 

، ويعيدها ١٨/٢٨ون الكلورية فلورية الوارد يف املقرر التزامها بالتخلص التدرجيي من مركّبات الكرب
إىل حالة االمتثال بتدابري بروتوكول مونتريال الرقابية بشأن استهالك مركّبات الكربون الكلورية 

  .فلورية
  نشر اللوائح اخلاصة بإنشاء وتنفيذ نظام منح التراخيص وحتديد احلصص يف اجلريدة الرمسية  )ب(

 الصادرة عن جلنة التنفيذ يف اجتماعها الثامن ٣٨/٢١ما جاء يف التوصية حثت كينيا، ك  - ٢٥٨
والثالثني، على مواصلة بذل قصارى جهدها لنشر اللوائح املطلوبة إلنشاء وتنفيذ نظامها ملنح 
تراخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك حتديد حصص الواردات يف اجلريدة 

   ذات أولوية، وأن تقدم إىل األمانة يف أسرع وقت ممكن ويف موعد ال يتجاوز الرمسية كمسألة
 تقريراً عن حالة التقدم احملرز يف نشر اللوائح يف اجلريدة الرمسية، وذلك يف ٢٠٠٧أغسطس / آب١

  .موعد يسمح للجنة بأن تنظر فيه يف اجتماعها التاسع والثالثني
 على نشر الئحته اخلاصة باملواد املستنفدة لألوزون يف  قد حث الطرف١٨/٢٨وكان املقرر   -٢٥٩

  .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١جريدته الرمسية، مع تفضيل أن يكون ذلك يف موعد ال يتجاوز 
، مبلغة عن أن ٣٨/٢١وحبلول موعد االجتماع احلايل، كانت كينيا قد استجابت للتوصية   -٢٦٠

، برسم اإلشعار ٢٠٠٧مايو / أيار٣١ اجلريدة الرمسية يف الئحة املواد املستنفدة لألوزون نشرت يف
  .٥٧ من ملحق اجلريدة الرمسية الكينية العدد ٣٣، امللحق التشريعي رقم ٧٣القانوين رقم 

  التوصية  - ٢
  : وبناء على ذلك، اتفقت اللجنة على التايل  -٢٦١

اخلاضعة للرقابة أن نئ كينيا على البيانات اليت أبلغت ا عن استهالك املواد   )أ(
، واليت ٢٠٠٦يف عام ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق ألف 
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 بأن حتد من استهالك مركبات الكربون ١٨/٢٨املقرر  يف تدل على أا متقدمة على التزامها الوارد
األوزون، وأا عادت يف تلك السنة إىل  طنا بداالت استنفاد ٦٠الكلورية فلورية إىل ما ال يزيد على 

االمتثال اللتزاماا مبوجب تدابري رقابة مركبات الكربون الكلورية فلورية اليت ينص عليها بروتوكول 
  مونتريال؛
مايو /أيار ٣١أن حتيط علما مع التقدير بأن كينيا نشرت يف اجلريدة الرمسية يف   )ب(
 الالزمة إلنشاء وتنفيذ نظامها اخلاص بتراخيص استرياد  الئحة املواد املستنفدة لألوزون،٢٠٠٧

  .وتصدير تلك املواد مبا يف ذلك حصص االسترياد
  ٣٩/٢٠التوصية 

  ليسوتو  - شني
  .١٦/٢٥ واملقرر ٣٨/٥١أدرجت ليسوتو لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصية   -٢٦٢

  االلتزام خبفض استهالك اهلالونات: مسألة االمتثال  - ١
 الصادرة عن االجتماع الثامن والثالثني ٣٨/٥١طُلب من ليسوتو، كما جاء يف التوصية   -٢٦٣

 من ٧ من املادة ٣ وفقا للفقرة ٢٠٠٦للجنة التنفيذ، أن تقدم بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون لسنة 
ن ، لكي تتمك٢٠٠٧أغسطس / آب ١الربوتوكول، مع تفضيل أن يكون ذلك يف موعد ال يتجاوز 
 الصادر عن االجتماع السادس ١٦/٢٥اللجنة من تقييم مدى امتثال الطرف اللتزامه الوارد يف املقرر 

عشر لألطراف خبفض استهالكه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة الثانية من املرفق ألف 
  .٢٠٠٦ طن بداالت استنفاد األوزون يف عام ١,٢إىل ما ال يزيد على ) اهلالونات(

وحبلول موعد االجتماع احلايل كانت ليسوتو قد قدمت بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون   -٢٦٤
وأظهرت هذه البيانات استمرار الطرف يف . ، مبلغة عن استهالك قدره صفر من اهلالونات٢٠٠٦لعام 

 والتزاماته ١٦/٢٥ملقرر ا يف التخلص التدرجيي الكامل من اهلالونات، متقدما على كل من التزامه الوارد
  .٢٠٠٦بالتخلص التدرجيي من اهلالونات مبوجب بروتوكول مونتريال عن عام 

  التوصية  - ٢
لذلك اتفقت اللجنة على أن نئ ليسوتو على البيانات اليت أبلغت ا عن استهالك املواد   -٢٦٥

، واليت أظهرت ٢٠٠٦يف عام ) اتاهلالون(اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة الثانية من املرفق ألف 
 باحلد من استهالك اهلالونات إىل ما ال ١٦/٢٥املقرر  يف أا كانت متقدمة على كل من التزامها الوارد

 طن بداالت استنفاد األوزون والتزاماا مبوجب تدابري رقابة اهلالونات املنصوص عليها ٠,١يزيد على 
  .يف بروتوكول مونتريال يف تلك السنة

  ٣٩/٢١توصية ال
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  اجلماهريية العربية الليبية  - تاء
 واملقرر ٣٨/٢٤أُدرجت اجلماهريية العربية الليبية لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصية   -٢٦٦
  .١٧/٣٧ واملقرر ١٥/٣٦

  قضايا االمتثال  - ١
  االلتزامات خبفض استهالك اهلالونات وبروميد امليثيل  )أ(

 الصادر عن االجتماع السابع ١٧/٣٧لعربية الليبية، كما جاء يف املقرر التزمت اجلماهريية ا  -٢٦٧
عشر لألطراف، بأن حتد من استهالكها للمواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة الثانية من املرفق 

 طنا بداالت استنفاد األوزون، وبأن حتافظ على ٦٥٣,٩١إىل ما ال يزيد على ) اهلالونات(ألف 
 ٩٦,٠٠٠مبا ال يزيد على ) بروميد امليثيل(للمادة اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق هاء استهالكها 

  .٢٠٠٦طن بداالت استنفاد األوزون يف عام 
 لالجتماع السادس والثالثني للجنة التنفيذ قد الحظت، مع التقدير، ٣٦/٢١وكانت التوصية   -٢٦٨

 باإلبقاء ١٧/٣٧املقرر  يف  تنفيذ التزاماا الواردة٢٠٠٥أن اجلماهريية العربية الليبية أكملت يف عام 
 طن بداالت ٧١٤,٥٠٠ عند مستوى ال يزيد على ٢٠٠٥على استهالكها من اهلالونات يف عام 

 عن عند مستوى ال يزيد على ٢٠٠٥استنفاد األوزون واستهالكها من بروميد امليثيل يف عام 
اهريية العربية وعد االجتماع احلايل مل تقدم اجلموحبلول م.  طن بداالت استنفاد األوزون٩٦,٠٠٠

ولذلك مل يتسن تأكيد تنفيذ . ٢٠٠٦، بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون لعام الليبية، رغم ذلك
  .التزاماا خبفض استهالك املواد املستنفدة لألوزون لتلك السنة

  إنشاء نظام للتراخيص وحتديد احلصص  )ب(
 الصادرة من االجتماع ٣٨/٢٤هريية العربية الليبية، كما جاء يف التوصية طُلب إىل اجلما  -٢٦٩

 ١الثامن والثالثني للجنة التنفيذ، أن تقدم إىل أمانة األوزون يف أقرب وقت ممكن، ويف موعد ال يتجاوز 
، تقريرا عن تنفيذ التزامها باستحداث نظام حصص للمواد املستنفدة لألوزون، ٢٠٠٧أغسطس /آب

 توضيح ما إن كان نظامها لتراخيص الواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون قد فضال عن
. أصبح ساري املفعول، وذلك يف وقت مناسب لكي تنظر فيه اللجنة يف اجتماعها التاسع والثالثني

 لالجتماع اخلامس عشر لألطراف، ١٥/٣٦وكان الطرف قد التزم يف وقت سابق، يف املقرر 
  .٢٠٠٤نظام التراخيص وحتديد احلصص حبلول عام باستحداث 

وأشار تقرير قدمته اجلماهريية العربية الليبية إىل اليونيدو قبل االجتماع الثامن والثالثني للجنة   -٢٧٠
 نظام تراخيص للرقابة على الصادرات والواردات من ١٩٩٩التنفيذ إىل أن الطرف كان لديه منذ عام 

املستقبل القريب،  يف  ويتوقع إنشاء نظام حصص للمواد املستنفدة لألوزوناملواد املستنفدة لألوزون،
وسبق أن قدم الطرف معلومات إىل أمانة األوزون تشري إىل . ١٥/٣٦املقرر  يف وفقا اللتزاماته الواردة

أن التشريعات الالزمة الستحداث نظام التراخيص وحتديد احلصص كان متوقعا يف ذلك الوقت أن 
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 كان الطرف ينفذ ترتيبا مؤقتا األثناء، وأنه يف تلك ٢٠٠٦يناير /د أقصاه اية كانون الثاينتسن يف موع
  .ملنح تراخيص االسترياد

، مؤكدا يف ٣٨/٢٤وحبلول موعد االجتماع احلايل كان الطرف قد استجاب للتوصية   -٢٧١
 عقد ليزيةباإلجنلناطقة  بالفرنسية واالناطقةاجتماع مشترك لشبكات موظفي األوزون لبلدان أفريقيا 

 نظاما لتراخيص استرياد وتصدير ١٩٩٩ أنه استحدث يف عام ٢٠٠٧أغسطس / آب٢١ و٢٠يومي 
 ٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠وتلقت األمانة الحقا يف . املواد اخلاضعة للرقابة، وأن النظام كان يعمل

  . من اليونيدو يف ترمجتهارسالتني باللغة العربية من اجلماهريية العربية الليبية، حصلت على مساعدة
وأوضحت اليونيدو أن الرسالتني أكدتا من جديد أن نظام تراخيص كان قائما منذ عام   -٢٧٢

ومبوجب هذا النظام مت حظر استرياد املواد املستنفدة لألوزون دون . ، وخلصتا طريقة عمله١٩٩٩
جنة مسؤولة عن استعراض طلبات ومثة إدارة تابعة لتلك الل. موافقة مسبقة من اللجنة العامة للبيئة

ويتعني . استرياد املواد املستنفدة لألوزون، وإصدار تراخيص االسترياد بعد موافقة منسق وحدة األوزون
وعند . أن تتضمن طلبات االسترياد معلومات عن نوع املادة املستنفدة لألوزون وكميتها وبلد منشئها

وال تفرج عن الواردات إال إذا وجد أا متوافقة مع وصول الشحنة، تدرس اإلدارة عملية االسترياد 
وبعد توثيق عملية االسترياد، تقوم اإلدارة بإخطار مكتب األوزون الوطين، .  اليت لدى املستوردالرخصة

  .موفرة معلومات تشمل تفاصيل عملية االسترياد الواردة يف سجالا اخلاصة
هريية العربية الليبية، سعت الرسالتان إىل طمأنة جلنة وفيما يتعلق بنظام حتديد احلصص يف اجلما  -٢٧٣

 نظام حصص استرياد، حبصص سنوية متوافقة مع التزامات الطرف مبوجب ينفذالتنفيذ إىل أن الطرف 
الربوتوكول، وكذلك مع اتفاقاته مع اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف بشأن التخلص 

فرباير / شباط١١وحتقيقا هلذه الغاية كان الطرف قد أصدر يف . وزونالتدرجيي من املواد املستنفدة لأل
 مذكرة طلب فيها إىل مجيع املؤسسات ذات الصلة واألفراد ذوي الصلة التقيد باحلصص احملددة ٢٠٠٧

وأشار الطرف إىل . لكل سنة وفوض مهام الرصد إىل اللجنة الوطنية املعنية بتغري املناخ ومحاية األوزون
ة تعقد اجتماعات دورية الستعراض امتثال الطرف واإلبالغ عن أي احنرافات حتدد، وأن أن اللجن

وحدة األوزون الوطنية، اخلاضعة لتوجيه اللجنة الوطنية، مسؤولة عن ضمان توزيع احلصص بني 
  .قطاعات االستخدام وفقا لألولويات الوطنية وحدود االستهالك السنوي املسموح به

  متثالاملساعدة على اال  - ٢
يف وقت االجتماع احلايل، تقدم اليونيدو التعزيز املؤسسي إىل اجلماهريية العربية الليبية حتت   -٢٤٧
كما توفر املساعدة إىل الطرف يف جمال التخلص التدرجيي من .  الصندوق املتعدد األطرافرعاية

  .اهلالونات وبروميد امليثيل
مارس / يف اجتماعها احلادي واخلمسني املعقود يف آذاروقد أبلغت اليونيدو اللجنة التنفيذية  -٢٧٥

 بأن املشاريع املذكورة أعاله شهدت حاالت تأخري بسبب عدد من العوامل من بينها صعوبة ٢٠٠٧
التحصل على تأشريات الدخول ملوظفي املشاريع، وعدم التجاوب مع حماوالت اليونيدو للتواصل مع 

ومن أجل تسوية القضية . يتعلق وية موظف األوزون يف الطرفالطرف، واالفتقار إىل الوضوح فيما 
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 لقاء بني ٢٠٠٦نوفمرب /األخرية، عقد خالل االجتماع اخلمسني للجنة التنفيذية يف تشرين الثاين
الوكالة ووزير البيئة يف اجلماهريية العربية الليبية وأمانة الصندوق، أعقبه إرسال رسالة من املسؤول 

يوليه /وطلبت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثاين واخلمسني املعقود يف متوز. لصندوقالرئيسي بأمانة ا
 إىل اليونيدو أن تقدم يف اجتماع اللجنة املقبل تقريرا عن حالة مشروع التعزيز املؤسسي ٢٠٠٧
  .للطرف
 قطاع ، بتنفيذ مشروع التخلص من بروميد امليثيل يفإسبانياوتقوم اليونيدو، بالتعاون مع   -٢٧٦

 صرف الشرحية التمويلية الثانية والنهائية ٢٠٠٧ومن املتوقع أن يتم يف عام . البستنة يف الطرف
وقد اتفق على شروط شراء معدات املشروع، ومن املقرر إمتام الشراء يف العام اجلاري، ومت . للمشروع

  .التوقيع على عقد من الباطن لتقدمي املساعدة التقنية واخلدمات اللوجستية
 مشروع التخلص التدرجيي من اهلالونات الذي تنفذه ٢٠٠٨ومن املقرر أن ينتهي يف عام   -٢٧٧

ومت تعيني خبري استشاري دويل، وبعد موافقة اللجنة التنفيذية على خطة أعدت دف جعل . اليونيدو
 وحلقات ، ستنظم حلقات توعية ذاتياًمركز ختزين اهلالونات الذي أنشئ يف إطار املشروع مستداماً

وكانت اللجنة التنفيذية قد قررت يف اجتماعها الثاين واخلمسني أن . عمل تدريبية بشأن اهلالونات
تكتب رسالة إىل احلكومة الليبية على أعلى مستوى مالئم تبين أا ستلغي املشروع إذا مل يبلغ يف 

 مضيفة للمرفق ووضع خطة  املرفق، مبا يف ذلك اختيار جهةةماعها املقبل عن وضع خطة الستداماجت
كما طُلب من اليونيدو أن تقدم يف . أعمال من جانب تلك اجلهة املضيفة لضمان استدامة املرفق

  .االجتماع القادم للجنة التنفيذية تقريرا حالة عن املشروع
وباإلضافة إىل ذلك، قررت اللجنة التنفيذية أن تطلب إجراء اتصال رفيع املستوى مع حكومة   -٢٧٨
ماهريية العربية الليبية بشأن الصعوبات اجلارية يف احلصول على املوافقة الالزمة من احلكومة لتنفيذ اجل

  .عناصر املشاريع اليت وافقت عليها اللجنة
، اليت قدمت إىل اللجنة التنفيذية يف ٢٠٠٩-٢٠٠٧ وتستهدف خطة عمل اليونيب للفترة   -٢٧٩

 على ٢٠٠٧خاصة إىل اجلماهريية العربية الليبية يف عام اجتماعها احلادي واخلمسني، تقدمي مساعدة 
االمتثال يف جمايل التشبيك احلاسويب ودعم السياسات، وخصوصا فيما يتعلق باحلصول على املساندة من 

ليونيب يف التماس الدعم السياسي لتنفيذ خطط العمل الواردة يا التابع ل لغرب آساإلقليميمدير املكتب 
  .١٧/٣٧ و١٥/٣٦يف املقررين 

  التوصية  - ٣
  :لذلك اتفقت اللجنة على التايل  -٢٨٠

 أن اجلماهريية العربية الليبية استجابت للطلب الوارد يف التوصية  تالحظ مع التقديرإذ
 الصادرة من االجتماع الثامن والثالثني للجنة التنفيذ بأن تقدم إىل أمانة األوزون يف أقرب ٣٨/٢٤

، تقريرا عن تنفيذ التزامها باستحداث نظام ٢٠٠٧أغسطس / آب ١وز وقت ممكن، ويف موعد ال يتجا
حصص للمواد املستنفدة لألوزون، فضال عن توضيح ما إن كان نظامها لتراخيص الواردات 
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والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون عامال، وذلك يف وقت مناسب لكي تنظر فيه اللجنة يف 
  اجتماعها التاسع والثالثني،

 تنفيذ التزاماته ٢٠٠٧ أن تقرير الطرف أكد أنه أكمل يف عام الحظ كذلك مع التقديروإذ ت
، نظام تراخيص للواردات والصادرات من ٢٠٠٤ بأن ينشئ، حبلول عام ٣٨/٢٤املقرر  يف الواردة

  املواد املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك حتديد احلصص،
اهريية العربية الليبية مل تستجب لطلبها ، مع ذلك، بأن اجلموإذ حتيط علما أيضا مع القلق

 من ٧ من املادة ٣ وفقا للفقرة ٢٠٠٦ بأن تقدم بياناا عن عام ٣٨/٢٤التوصية  يف املسجل
، لكي يتسىن ٢٠٠٧أغسطس / آب١الربوتوكول، مع تفضيل أن يكون ذلك يف موعد ال يتجاوز 
 ١٧/٣٧لطرف اللتزامه الوارد يف املقرر للجنة أن تقيم يف اجتماعها التاسع والثالثني مدى امتثال ا

الصادر من االجتماع السابع عشر لألطراف بأن خيفض استهالكه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة 
 طنا بداالت استنفاد ٦٥٣,٩١إىل ما ال يزيد على ) اهلالونات(يف اموعة الثانية من املرفق ألف 

مبا ) بروميد امليثيل(ادة اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق هاء األوزون، وأن حيافظ على استهالكه من امل
   طن بداالت استنفاد األوزون،٩٦,٠٠٠ال يزيد على 

أن حتث اجلماهريية العربية الليبية على أن تقدم إىل أمانة األوزون بياناا عن عام   )أ(
لربوتوكول، لكي يتسىن  من ا٧ من املادة ٣، وفقا للفقرة ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٣٠ حبلول ٢٠٠٦

 الصادر ١٧/٣٧ مدى امتثال الطرف اللتزامه، املسجل يف املقرر األربعنيللجنة أن تقيم يف اجتماعها 
عن االجتماع السابع عشر لألطراف، بأن خيفض استهالكه من اهلالونات إىل ما ال يزيد على 

 بروميد امليثيل مبا ال يزيد على  طنا بداالت استنفاد األوزون، وأن حيافظ على استهالكه من٦٥٣,٩١
  ؛٢٠٠٦طن بداالت استنفاد األوزون يف عام ٩٦,٠٠٠
، إىل األمرأن تدعو إىل اجلماهريية العربية الليبية إىل إرسال ممثل هلا، إذا لزم   )ب(
  . للجنة ملناقشة املسألة املذكورة أعالهاألربعنياالجتماع 

  ٣٩/٢٢التوصية 
  ملديف  - ثاء

  .٣٨/٥١ لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصية أدرجت ملديف  ٢٨١
  االلتزام خبفض استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية: مسألة االمتثال  - ١

 الصادرة من االجتماع الثامن والثالثني ٣٨/٥١طُلب من ملديف، كما جاء يف التوصية   -٢٨٢
 من ٧ من املادة ٣ وفقا للفقرة ٢٠٠٦وزون لسنة للجنة التنفيذ، أن تقدم بياناا عن املواد املستنفدة لأل

، حىت تتمكن ٢٠٠٧أغسطس / آب١الربوتوكول، مع تفضيل أن يكون ذلك يف موعد ال يتجاوز 
 لالجتماع اخلامس عشر ١٥/٣٧اللجنة من تقييم مدى امتثال الطرف اللتزامه، الوارد يف املقرر 

عة للرقابة املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق ألف لألطراف، باحملافظة على استهالكه من املواد اخلاض
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 طن بداالت استنفاد األوزون يف عام ٢,٣مبا ال يزيد على ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(
٢٠٠٦.  
وحبلول موعد االجتماع احلايل كانت ملديف قد قدمت بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون   -٢٨٣
طن بداالت استنفاد ١,١هالك ملركبات الكربون الكلورية فلورية قدره ، مبلغة عن است٢٠٠٦لعام 

املقرر  يف وأظهرت تلك البيانات أن الطرف مازال متقدما على كل من التزامه الوارد. األوزون
 والتزامه بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية مبوجب بروتوكول ١٥/٣٧

  .٢٠٠٦مونتريال فيما يتعلق بعام 
  املساعدة على االمتثال  - ٢

وكانت .  الصندوق املتعدد األطرافرعايةيقدم اليونيب التعزيز املؤسسي مللديف حتت   -٢٨٤
الوكالة قد خططت أيضا لتقدمي املساعدة إىل ملديف يف جمال التخلص التدرجيي من مركبات الكربون 

، اليت قدمت إىل اللجنة التنفيذية ٢٠٠٩-٢٠٠٧واشتملت خطة عمل اليونيب للفترة . الكلورية فلورية
، على تقدمي ٢٠٠٧مارس /للصندوق املتعدد األطراف يف اجتماعها احلادي واخلمسني املعقود يف آذار

املساعدة إىل ملديف يف إكمال تنفيذ خطتها إلدارة املربدات وإعداد خطة إلدارة التخلص التدرجيي 
وكان من . اإلمنائيبالتعاون مع برنامج األمم املتحدة الكامل من مركبات الكربون الكلورية فلورية 

 للمساعدة على االمتثال الوكالة من خالل برنامج ٢٠٧املعتزم أيضا تقدمي مزيد من الدعم يف عام 
  .١٥/٣٧املقرر  يف لتمكني الطرف من تنفيذ التزاماته الواردة

 يوليه/ يف متوزاملعقودةماعها الثاين وطلبت اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف، يف اجت  -٢٨٥
، إىل اليونيب أن يقدم يف اجتماعها املقبل تقريرا إضافيا عن حالة مشروع التعزيز املؤسسي ٢٠٠٧

  .٣٨/٥١الطرف، مع التركيز على اجلهود الرامية إىل االستجابة للتوصية 
  التوصية  - ٣

ت اليت أبلغت ا عن استهالك املواد  لذلك اتفقت اللجنة على أن نئ ملديف على البيانا  -٢٨٦
يف عام ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق ألف 

 بأن حتافظ على استهالك ١٥/٣٧املقرر  يف ، اليت أوضحت أا متقدمة على التزامها الوارد٢٠٠٦
 طن بداالت استنفاد األوزون، وأا كانت ٢,٣ يزيد على مركبات الكربون الكلورية فلورية مبا ال

ممتثلة اللتزاماا مبوجب تدابري رقابة مركبات الكربون الكلورية فلورية اليت ينص عليها بروتوكول 
  .مونتريال يف تلك السنة

  ٣٩/٢٣التوصية 
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  األسوداجلبل   - خاء
  .٣٨/٢٧ للتوصية  لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذهااألسودأدرجت اجلبل   -٢٨٧

  البيانات املتأخرة خلط األساس وسنة األساس: مسألة االمتثال  -١
 الصادرة من االجتماع الثامن والثالثني ٣٨/٢٧، كما جاء يف التوصية األسودطُلب من اجلبل   -٢٨٨

للجنة التنفيذ، أن تبذل قصارى جهدها لتقدمي بيانات خط األساس اخلاصة ا عن املواد اخلاضعة 
مركبات الكربون الكلورية فلورية (قابة املدرجة يف اموعتني األوىل والثانية من املرفق ألف للر

مركبات الكربون الكلورية فلورية (واموعتني األوىل والثانية والثالثة من املرفق باء ) واهلالونات
، فضال عن بيانات )مليثيلبروميد ا(ويف املرفق هاء ) األخرى ورابع كلوريد الكربون وكلوروفورم امليثيل

سنة األساس لتلك املواد اخلاضعة للرقابة واملواد اخلاضعة للرقابة املدرجة اموعتني األوىل والثانية من 
من ) مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية(املرفق جيم 

، حىت ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢للجنة، وإذا أمكن قبل الربوتوكول، قبل االجتماع التاسع والثالثني 
  .تتمكن اللجنة من تقييم مدى امتثال الطرف للربوتوكول يف ذلك االجتماع

، مبلغة ٣٨/٢٧ قد استجابت للتوصية األسودوحبلول موعد االجتماع احلايل كانت اجلبل   -٢٨٩
 وبيانات سنة األساس ٢٠٠٧أغسطس / آب٣١عن بيانات خط األساس املتأخرة يف رسالة بتاريخ 

  .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٥ يف رسالة مؤرخة املتأخرة
  املساعدة على االمتثال  - ٢

 على ٢٠٠٧مارس /وافقت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها احلادي واخلمسني املعقود يف آذار  -٢٩٠
 على أموال ووافقت أيضا. تقدمي مساعدة على التعزيز املؤسسي إىل اجلبل األسود تنفذها اليونيدو

  .إلعداد برنامج قطري وخطة إلدارة التخلص التدرجيي النهائي تنفذ مبساعدة من اليونيدو
 ملوظفي األوزون يف أوروبا الشرقية اإلقليمية ةبك الشرعاية حتت يلتقيوكان من املقرر أن   -٢٩١

مقدونيا وآسيا الوسطى، اليت يدعمها الصندوق املتعدد األطراف، خرباء من صربيا ومجهورية 
 لتبادل درايتهم وخربم يف جماالت ٢٠٠٧أواخر عام  يف األسود سابقا مع ممثلني للجبل اليوغوسالفية

  .تشمل اإلبالغ عن البيانات، ونظم التراخيص، وتدريب موظفي وحدة األوزون الوطنية
ج القطري للطرف وأفاد ممثل اليونيدو يف االجتماع الثامن والثالثني للجنة التنفيذ بأن الربنام  -٢٩٢

كان يف ذلك احلني قيد اإلعداد، وأن من املقرر إيفاد بعثة إىل اجلبل األسود للمساعدة يف العملية، وأن 
  .وثيقة مشروع التعزيز املؤسسي كانت عندئذ بانتظار اإلقرار من احلكومة

  املناقشات أثناء االجتماع احلايل  - ٣
نيدو أوفدا بعثة مشتركة إىل الطرف وأن برناجمه القطري أفاد ممثل اليونيدو بأن اليونيب واليو  -٢٩٣

وضع يف صيغته النهائية وأرسل إىل أمانة الصندوق املتعدد األطراف لكي تنظر فيه اللجنة التنفيذية يف 
  .اجتماعها الثالث واخلمسني
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وتوكول  يف اللجنة بالطرف لتنفيذه السريع والفعال اللتزاماته مبقتضى الربأعضاءوأشاد عدة   -٢٩٤
  .٣٨/٢٧والتوصية 

  التوصية  - ٤
، ةخرأبياناا املت قدمت مجيع األسودلذلك اتفقت اللجنة على أن تالحظ مع التقدير أن اجلبل   -٢٩٥

 الصادرة من االجتماع ٣٨/٢٧وفقا اللتزاماا اخلاصة بإبالغ البيانات مبوجب الربوتوكول والتوصية 
 الفقرة أن البيانات أكدت أن اجلبل األسود طرف عامل مبقتضى الثامن والثالثني للجنة التنفيذ، وكذلك

  . من بروتوكول مونتريال٥ من املادة ١
  ٣٩/٢٤التوصية 

  نيبال  - تاء
  .٣٨/٢٩أدرجت نيبال لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصية   -٢٩٦

  الكلورية فلوريةالتقرير السنوي بشأن اإلفراج عن مضبوطات مركبات الكربون : مسألة االمتثال  - ١
 الصادرة من االجتماع الثامن والثالثني ٣٨/٢٩جرى تذكري نيبال، كما جاء يف التوصية   -٢٩٧

 من الربوتوكول وتقريرها ٧ من املادة ٣ وفقا للفقرة ٢٠٠٦للجنة التنفيذ، بأن تقدم بياناا لعام 
مركبات الكربون ( من املرفق ألف السنوي عن كميه املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة األوىل

  املفرج عنها إىل سوقها، مع تفضيل أن يكون ذلك يف موعد ال يتجاوز ) الكلورية فلورية
 التاسع والثالثني مدى امتثال الطرف ااجتماعه، لكي يتسىن للجنة أن تقيم يف ٢٠٠٧أغسطس / آب١

ف بأن يفرج إىل سوقه احمللية يف عام  لالجتماع السادس عشر لألطرا١٦/٢٧اللتزامه الوارد يف املقرر 
 ةكبات الكربون الكلوري طنا بداالت استنفاد األوزون من مر١٣,٥ عن ما ال يزيد على ٢٠٠٦
  .ةالفلوري
، مبلغة عن اإلفراج ٢٠٠٦وحبلول موعد االجتماع احلايل كانت نيبال قد قدمت بياناا لعام   -٢٩٨

فاد األوزون من مركبات الكربون الكلورية فلورية من طنا بداالت استن١٢,٠إىل سوقها احمللية عن 
 وأعاد الطرف أيضاً. ١٦/٢٧مضبوطاا املخزونة، مبا يتسق مع التزامها لذلك العام الوارد يف املقرر 

  .تأكيد التزامه باالمتناع عن إصدار تراخيص السترياد مركبات الكربون الكلورية فلورية
  التوصية  - ٢

، الذي يبني أا ٢٠٠٦جنة على أن حتيط علما مع التقدير بتقرير نيبال لعام  لذلك اتفقت الل  -٢٩٩
  طنا١٣,٥ً بأن تفرج إىل سوقها احمللية عن ما ال يزيد على ١٦/٢٧املقرر  يف أوفت بالتزامها الوارد

  .بداالت استنفاد األوزون من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف تلك السنة
  ٣٩/٢٥التوصية 
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  نيجرييا  - ذال
  .١٤/٣٠ واملقرر ٣٨/٥١أدرجت نيجرييا لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصية   -٣٠٠

  االلتزام خبفض استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية: مسألة االمتثال  - ١
 الصادرة من االجتماع الثامن والثالثني للجنة ٣٨/٥١طُلب إىل نيجرييا، كما جاء يف التوصية   -٣٠١
 من ٧ من املادة ٣ وفقا للفقرة ٢٠٠٦يذ، أن تقدم بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون لسنة التنف

، لكي تتمكن ٢٠٠٧أغسطس / آب١الربوتوكول، مع تفضيل أن يكون ذلك يف موعد ال يتجاوز 
  خبفض استهالكه من اموعة١٤/٣٠اللجنة من تقييم مدى امتثال الطرف اللتزامه الوارد يف املقرر 

مركبات الكربون الكلورية (األوىل من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق ألف 
  .٢٠٠٦ طن بداالت استنفاد األوزون يف عام ١,١٠٠إىل ما ال يزيد على ) فلورية
ألوزون وحبلول موعد االجتماع احلايل كانت نيجرييا قد قدمت بياناا عن املواد املستنفدة ل  -٣٠٢
 طنا بداالت استنفاد ٤٥٤، مبلغة عن استهالك ملركبات الكربون الكلورية فلورية يبلغ ٢٠٠٦لعام 

 والتزاماته ١٤/٣٠املقرر  يف وجعلت تلك البيانات الطرف متقدما على كل من التزامه الوارد. األوزون
  .٢٠٠٦نتريال لعام بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية مبوجب بروتوكول مو

  التوصية  - ٢
لذلك وافقت اللجنة على أن نئ نيجرييا على البيانات اليت أبلغت ا عن استهالك املواد   -٣٠٣

يف عام ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق ألف 
 باحلد من ١٤/٣٠املقرر  يف على كل من التزامها الوارد، واليت تدل على أا ما زالت متقدمة ٢٠٠٦

 طن بداالت استنفاد األوزون ١,١٠٠استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية إىل ما ال يزيد على 
والتزاماا مبوجب تدابري رقابة مركبات الكربون الكلورية فلورية يف إطار بروتوكول مونتريال يف تلك 

  .السنة
  ٣٩/٢٦التوصية 

  باكستان  - ضاد
  .٣٨/٥١ لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصية باكستانأدرجت   -٣٠٤

  االلتزام بتخفيض استهالك رابع كلوريد الكربون: مسألة االمتثال  - ١
 الصادرة من االجتماع الثامن والثالثني ٣٨/٥١طُلب من باكستان، كما جاء يف التوصية   -٣٠٥

 من ٧ من املادة ٣ وفقا للفقرة ٢٠٠٦ا عن املواد املستنفدة لألوزون لسنة للجنة التنفيذ، أن تقدم بيانا
، لكي تتمكن ٢٠٠٧أغسطس / آب١الربوتوكول، مع تفضيل أن يكون ذلك يف موعد ال يتجاوز 

 الصادر من االجتماع الثامن ١٨/٣١اللجنة من تقييم مدى امتثال الطرف اللتزامه الوارد يف املقرر 
 استهالكه من املادة اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة الثانية من املرفق باء عشر لألطراف خبفض

  .٢٠٠٦ طنا بداالت استنفاد األوزون يف عام ٤١,٨إىل ما ال يزيد على ) رابع كلوريد الكربون(
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، كان الطرف قد قدم بياناته عن املواد املستنفدة لألوزون لعام احلايلوحبلول موعد االجتماع   -٣٠٦
وهذا .  طنا بداالت استنفاد األوزون٤١,٨، مبلغا عن استهالك لرابع كلوريد الكربون قدره ٢٠٠٦

املستوى لالستهالك يعيد الطرف إىل االمتثال لتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول على تلك املادة يف 
. ون يف إطار الربوتوكول وجيعله، على السواء، متقدما على تدابري رقابة رابع كلوريد الكرب٢٠٠٦عام 

 استرياد رابع كلوريد باكستان، حظرت ٢٠٠٧مايو /أيار ٢٨وأبلغ الطرف أيضا بأنه، اعتبارا من 
  .الكربون

  التوصية  - ٢
 لتدابري ٢٠٠٦ على عودا إىل االمتثال يف عام باكستانلذلك اتفقت اللجنة على أن نئ   -٣٠٧

لى املادة اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة الثالثة من املرفق الرقابة اليت يفرضها بروتوكول مونتريال ع
، وعلى وفائها بالتزامها خبفض استهالك تلك املادة الوارد يف املقرر )رابع كلوريد الكربون(باء 
 الصادر من االجتماع الثامن عشر لألطراف، على النحو الذي أوضحه تقرير بيانات الطرف ١٨/٣١

أوضح أيضا أن الطرف كان متقدما على التزاماته بالتخلص التدرجيي من رابع لتلك السنة، الذي 
  .٢٠٠٧مايو / أيار٢٨ وأنه قد حظر استرياد تلك املادة اعتبارا من ٢٠٠٦كلوريد الكربون يف عام 

  ٣٩/٢٧التوصية 
  باراغواي  -ألف ألف

  ١٨/٣٢قرر  وامل٣٨/٣٢ للنظر يف وضعها يتعلق بتنفيذها للتوصية يباراغواأدرجت   -٣٠٨
  طلب خطة عمل بشأن مركبات الكربون الكلورية فلورية ورابع كلوريد الكربون: مسألة االمتثال  - ١

 الصادرة من االجتماع الثامن والثالثني ٣٨/٣٢، كما جاء يف التوصية يباراغواطُلب من   -٣٠٩
إىل األمانة يف أسرع للجنة التنفيذ، أن تعمل مع الوكاالت املنفذة ذات الصلة على تقدمي خطة عمل 

، مصحوبة مبؤشرات قياس حمددة زمنيا ٢٠٠٧أغسطس / آب١وقت ممكن، ويف موعد ال يتجاوز 
 إىل االمتثال لتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول على استهالك املواد ة عودة الطرف السريعلضمان

) ات الكربون الكلورية فلوريةمركب(اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق ألف 
  .١٨/٣٢، وفقا للمقرر )رابع كلوريد الكربون(واموعة الثانية من املرفق باء 

 من ٣ وفقا للفقرة ٢٠٠٦ باراغواي أيضا بأن تقدم بياناا لعام ٣٨/٣٢وذكّرت التوصية   -٣١٠
، ٢٠٠٧غسطس أ/ آب١ من الربوتوكول، مع تفضيل أن يكون ذلك يف موعد ال يتجاوز ٧املادة 

وذلك لكي يتسىن للجنة يف اجتماعها التاسع والثالثني تقييم امتثال الطرف لتدابري الرقابة اليت يفرضها 
  .٢٠٠٦الربوتوكول يف عام 

وحبلول موعد االجتماع احلايل مل تقدم باراغواي بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون لعام   -٣١١
 الصادرين من االجتماع ١٨/٣٢ واملقرر ٣٨/٣٢ للتوصية غري أا قدمت خطة عمل وفقا. ٢٠٠٦

  .وأحكام اخلطة ملخصة أدناه. الثامن عشر لألطراف
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  حتديد مستخدمي مركبات الكربون الكلورية فلورية ورابع كلوريد الكربون  )أ(
أوضحت اخلطة أن غالبية استهالك الطرف ملركبات الكربون الكلورية فلورية كانت يف قطاع   -٣١٢
وتؤيد ذلك التأكيد بيانات االستهالك القطاعية املقدمة من الطرف إىل أمانة . ربيد وتكييف اهلواءالت

 طنا بداالت استنفاد ٢٤٩,٧، اليت أظهرت استهالكا قدره ٢٠٠٦الصندوق املتعدد األطراف عن عام 
الت  طن بدا١,١األوزون من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف قطاع اخلدمات يف الطرف و

  .استنفاد األوزون من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف قطاع التطبيقات املختربية والتحليلية
وأوضحت اخلطة أن إحدى الشركات الصيدلية كانت املستخدم الرئيسي لرابع كلوريد   -٣١٣

اص وتستخدم الشركة رابع كلوريد الكربون لتخفيف الشمع الذي يعطي األقر. الكربون يف باراغواي
  .الطبية ملعاا

  حتديد أسباب عدم االمتثال  )ب(
 طنا بداالت استنفاد األوزون من مركبات ٢٥٠,٧أبلغت باراغواي عن استهالك قدره   -٣١٤

، وهذه كمية ال تتفق مع متطلبات الربوتوكول بأن حتد من ٢٠٠٥الكربون الكلورية فلورية يف عام 
املائة من خط األساس اخلاص ا لتلك  يف ٥٠ يزيد على استهالك تلك املواد يف تلك السنة إىل ما ال

وعزى الطرف عدم امتثاله لعدم كفاية .  أطنان بداالت استنفاد األوزون١٠٥,٢٨٠املواد، أي، 
التنسيق بني سلطات اجلمارك يف نقاط دخول املواد املستنفدة لألوزون وإدارة البيئة ومديرية اجلمارك 

ع معدل دوران املوظفني يف سلطة اجلمارك حد من فعالية التدريب، كما الوطنية، عالوة على أن ارتفا
وأبرز استعراض إلجراءات . أن عدم إدماج وحدة األوزون الوطنية يف إدارة البيئة ساهم يف هذه احلالة
، وحتديد املواد، ة اجلمركيمجع بيانات االسترياد أخطاء وتناقضات يف التعامل مع شهادات التعريفة

  . الصافية، واسترياد املواد املستنفدة لألوزون دون احلصول على التراخيص املطلوبةواألوزان
 طن بداالت استنفاد األوزون من رابع ٠,٧وأبلغت باراغواي أيضا عن استهالك قدره   -٣١٥

، وهذه كمية ال تتفق مع متطلبات الربوتوكول بأن حتد من استهالك ٢٠٠٥كلوريد الكربون يف عام 
وعزا الطرف عدم .  طن بداالت استنفاد األوزون يف تلك السنة٠,١إىل ما ال يزيد على تلك املادة 

 أعاله يف نظام التراخيص واخنفاض مستوى األولوية اليت متنحها إليهااالمتثال إىل أوجه القصور املشار 
  . لتلك املادة املستنفدة لألوزوناحلكوميةالوكاالت 

  ة إىل االمتثالمؤشرات قياس حمددة زمنيا للعود  )ج(
 احملددة التالية خلفض استهالك مركبات الزمنيةاحتوت خطة للطرف على مؤشرات القياس   -٣١٦

 إىل ٢٠٠٦الكربون الكلورية فلورية ورابع كلوريد الكربون، اليت كان ينبغي أن تعيد الطرف يف عام 
ة االمتثال حىت حتقيق التخلص االمتثال لتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول مث متكِّنه من مواصل

  .٢٠١٠الكامل يف عام 
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  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

  مركبات الكربون الكلورية فلورية املدرجة 
  يف اموعة األوىل من املرفق ألف

٠,٠٠  ٣١,٥٨  ٣١,٥٨  ٣١,٥٨  ١٠٥,٢٨  

  ٠,٠٠  ٠,٠٩  ٠,٠٩  ٠,٠٩  ٠,٠٩  رابع كلوريد الكربون

منية احملددة الواردة يف خطة استهالك مركبات الكربون الكلورية وكانت مؤشرات القياس الز  -٣١٧
فلورية متفقة مع تلك الواردة يف اخلطة الوطنية إلدارة التخلص التدرجيي الكامل اليت وافقت عليها 

غري أنه، كما لوحظ أعاله، . اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف يف اجتماعها احلادي واخلمسني
راغواي قد قدمت بعد، حبلول موعد االجتماع احلايل، بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون مل تكن با

، األمر الذي منع استعراض استهالك الطرف من مركبات الكربون الكلورية فلورية ورابع ٢٠٠٦لعام 
ل أعاله لعام كلوريد الكربون يف تلك السنة مقارنة مبؤشرات القياس الزمنية احملددة املقترحة يف اجلدو

٢٠٠٦.  
  التدابري الالزمة لتنفيذ مؤشرات القياس الزمنية احملددة  )د(

حبلول موعد االجتماع احلايل، كانت باراغواي قد اضطلعت بتغيريات مؤسسية معينة   -٣١٨
فقد أدرجت خطط عمل وحدة األوزون الوطنية رمسيا يف اخلطة التشغيلية . لتصحيح عدم امتثاهلا

البيئة، األمر الذي يسمح بقدر أكرب من التدقيق يف أنشطة الوحدة وباملطالبة بقدر أكرب السنوية إلدارة 
  .من االلتزام من جانب السلطات الوزارية بتنفيذ الربنامج الوطين لألوزون

وعالوة على ذلك، ومن أجل تصحيح ما يتصور من عدم كفاية التنسيق بني إدارة البيئة   -٣١٩
ويشمل عمل اللجنة . ، أنشأ الطرف جلنة تشغيلية مشتركة بني املؤسساتومديرية اجلمارك الوطنية

 لضباط اجلمارك وغريهم ة التدريبيةلألوزون، وتكرار األنشطحتديد ميناء دخول واحد للمواد املستنفدة 
  .من اجلهات ذات الصلة، وإقامة وصالت حاسوبية بني مكاتب اجلمارك املختلفة وإدارة البيئة

 التنظيمي الذي وضعته باراغواي بأن تضع إدارة البيئة، من خالل صكوك طاراإلويقضي   -٣٢٠
قانونية خمتلفة، جداول زمنية ومواعيد ائية حلظر استرياد املواد املستنفدة لألوزون ووضع حدود 
قصوى لكميات الواردات السنوية وفقا جلداول بروتوكول مونتريال الزمنية للتخلص التدرجيي، 

ومن الصكوك القانونية اليت وضعت حبلول موعد . لتوزيع الكميات املأذون اوكذلك معايري 
االجتماع احلايل التسجيل اإللزامي جلميع مستوردي املواد املستنفدة لألوزون، وحصر منح تراخيص 
استرياد املواد املستنفدة لألوزون يف األشخاص املسجلني، وفرض حظر على استرياد معدات التربيد 

 أو مركب ١١ - فلوري يالكربون الكلورهلواء اجلديدة واملستعملة اليت تستخدم مركب وتكييف ا
، ووضع العالمات إلزاميا على حاويات املواد املستنفدة لألوزون ١٢ - فلوري يالكربون الكلور

  .وعلى مجيع معدات التربيد وتكييف اهلواء ومكوناا
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ة يف خطة عمل باراغواي للتصدي للتخلص التدرجيي وفيما يلي تلخيص للتدابري احملددة الوارد  -٣٢١
  .من مركبات الكربون الكلورية فلورية ورابع كلوريد الكربون

مركبات الكربون الكلورية (املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق ألف   ‘١’
  )فلورية
خلص التدرجيي التام يدعمهما الصندوق يف إطار خطة إلدارة املربدات وخطة وطنية إلدارة الت  -٣٢٢

إدخال حتسينات على نظام :  التالية لضمان امتثاهلاةنشطاألاملتعدد األطراف، ختطط باراغواي لتنفيذ 
التراخيص؛ وتوفري التدريب على حفظ غازات التربيد واستخدام البدائل يف قطاع التربيد، بدعم من 

 الطرف؛ واالضطالع حبمالت توعية بيئية مجاهريية وخاصة اتفاق تعاون مع املعهد التقين للتربيد يف
مبستخدمني معينني؛ وإعداد وترويج مدونة ألفضل املمارسات يف جمال التربيد بالتعاون مع غرفة 

واخلدمة الوطنية للتدريب املهين ) CAPAREV(باراغواي لتكييف اهلواء والتربيد والتهوية امليكانيكية 
)SNPP(دوات استرداد املربدات وإعادة تدويرها على الورش والشركات من أجل ؛ وتوزيع معدات وأ

تطبيق أفضل املمارسات يف جمال صيانة معدات التربيد، على أن ترصد إدارة البيئة استخدامها؛ وإنشاء 
 ملراقبة التجارة يف املواد املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك االستفادة من اللجنة املشتركة إلكترونيةوحدة 

  .بني املؤسسات، اليت أنشئت مؤخرا، ملنع االجتار غري املشروع يف املواد املستنفدة لألوزون
وكما لوحظ أعاله فقد تبني لباراغواي أن نسبة صغرية من استهالكها ملركبات الكربون   -٣٢٣

 خالل ويعتزم الطرف التعامل مع هذا االستهالك من. الكلورية فلورية تستخدم يف التطبيقات املختربية
  .األنشطة املبينة أدناه من أجل التخلص التدرجيي من استهالكه لرابع كلوريد الكربون

  )رابع كلوريد الكربون(املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة الثانية من املرفق باء   ‘٢’
ها الربوتوكول تعتزم باراغواي ضمان امتثاهلا لتدابري رقابة رابع كلوريد الكربون اليت ينص علي  -٣٢٤

من خالل استراتيجية مراقبة صارمة وفعالة السترياد ونقل وتصدير املواد املستنفدة لألوزون واحلد من 
وتشمل األنشطة املزمع تنفيذها يف إطار . الطلب على هذه املواد من خالل مشروع للمساعدة التقنية

واحلاليني واحملتملني لرابع كلوريد مشروع املساعدة التقنية تنظيم ورشة عمل للمستخدمني السابقني 
 وكلوروفورم امليثيل ستقدم فيها معلومات عن ١١٣ -الكربون ومركب الكربون الكلوري فلوري 

. بدائل املواد املستنفدة لألوزون يف التطبيقات احلالية وعن احلد املقرر السترياد رابع كلوريد الكربون
 حني أن رابع كلوريد الكربون استخدم يف املاضي فإن وقد اتضح من املشاورات مع املختربات أنه يف

كما أظهر هذا القطاع مستوى عاليا من الوعي . بدائل أرخص حلت حمل هذه املادة منذ ذلك احلني
  .فيما يتعلق باشتراط التخلص التدرجيي من رابع كلوريد الكربون

  املساعدة على االمتثال  - ٢
 الصندوق ةاي حتت رعاينيب يقدم التعزيز املؤسسي لباراغويف وقت االجتماع احلايل كان اليو  -٣٢٥

وقد وافقت . املتعدد األطراف وينفذ خطة إلدارة املربدات بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 على خطة إلدارة ٢٠٠٧مارس /اللجنة التنفيذية يف اجتماعها احلادي واخلمسني املعقود يف آذار

، على أن ينفذها برنامج األمم يلكربون الكلورية فلورية لباراغوابات االتخلص التدرجيي من مرك
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وكان من شروط املوافقة على املشروع أن ال تصرف الوكاالت أي متويل . املتحدة اإلمنائي واليونيب
 يف إىل أن تقدم باراغواي إىل أمانة األوزون خطة العمل اليت طلبها االجتماع الثامن عشر لألطراف

 يقدم يف وقت االجتماع احلايل مساعدة إىل اإلمنائيكذلك كان برنامج األمم املتحدة . ١٨/٣٢املقرر 
باراغواي للتخلص التدرجيي من رابع كلوريد الكربون من خالل مشروع مساعدة تقنية لقطاع 

سع وقد أفادت الوكالة يف االجتماع التا. ٢٠٠٥أبريل /املذيبات وافقت عليه اللجنة التنفيذية يف نيسان
. ، بأن األنشطة قد بدأت يف إطار هذا املشروع٢٠٠٦يوليه /واألربعني لتلك اللجنة، املعقود يف متوز

، وضع خطة عمل ٢٠٠٩-٢٠٠٧ويتوقع اليونيب أيضا أن يدعم، كجزء من خطة أعماله للفترة 
  .الطرف بشأن رابع كلوريد الكربون، من خالل برنامج الوكالة للمساعدة على االمتثال

  احلايلاالجتماع  يف ملناقشةا  - ٣
وردا على أسئلة من . بناء على دعوة من اللجنة، حضرت ممثلة للطرف االجتماع احلايل  -٣٢٦

أعضاء اللجنة، أكدت أن بلدها ليس منتجا لرابع كلوريد الكربون ولكن يستورده لالستخدام يف 
نظام القائم لتراخيص االسترياد وقالت إن حكومتها سنت قانونا لتمديد ال. قطاعي السيارات والتربيد

. وحتديد احلصص ليشمل رابع كلوريد الكربون ولكن الالئحة اخلاصة بذلك مل تدخل بعد حيز النفاذ
ويف حني أن االنتخابات املقبلة يف باراغواي قد تؤدي إىل تأخري إصدار القانون فإن حكومتها تعطي 

  . حيز النفاذ بسرعة كبريةهذه املسألة أولوية عالية وتتوقع أن تدخل الالئحة
 طن بداالت استنفاد ١٠٢ ما جمموعه ٢٠٠٦وأشارت إىل أن باراغواي استهلكت يف عام   -٣٢٧

أقرب وقت  يف ويهدف الطرف إىل العودة إىل االمتثال. األوزون من مجيع املواد املستنفدة لألوزون
كربون الكلورية فلورية البالغ ممكن، وهو على ثقة بالغة من أنه سوف يفي حبده األقصى ملركبات ال

  .٢٠٠٧ طنا بداالت استنفاد األوزون يف عام ٣١,٥
 مت ٣٩٨٠وأوضحت أن حصص باراغواي السنوية لالسترياد املنصوص عليها يف املرسوم   -٣٢٨

تنقيحها لتراعي اجلدول الزمين للتخلص التدرجيي الوارد يف خطة العمل اجلديدة، وأن السلطات 
وقد أنشئ مكتب مؤسسي، مؤلف من مسؤولني من .  مستعدة لتنفيذ احلدود اجلديدةاجلمركية يف البلد

وزارة البيئة ووزارة الصحة العمومية والشؤون االجتماعية وسلطات اجلمارك واملوانئ، لإلشراف على 
ويعمل موظفون متخصصون مع السلطات اجلمركية على تنفيذ املرسوم، ويقوم . تنفيذ هذا املرسوم

  .ارات عشوائية إىل مرافق املستوردين للتحقق من كيفية استخدامهاغريهم بزي
وبشأن التدابري القائمة بالفعل ملراقبة التدفقات املشروعة من املواد املستنفدة لألوزون،   -٣٢٩

غري أن النظام ال يشمل . أوضحت أن نظام التراخيص القائم يشمل كال من املواد واخلالئط املستخدمة
ويتم التحقق من بيانات سلطات . املستنفدة لألوزون، ألن هذه الصادرات حمظورةصادرات املواد 

اجلمارك عن الواردات مبقارنتها باملعلومات اليت تقدمها الشركات املستوردة األربع، اليت تراقبها أيضا 
  .الغرفة التجارية اليت تنتمي إىل عضويتها الشركات األربع مجيعها
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 من أن احلكومة تعمل جاهدة على تدريب موظفي سلطات اجلمارك وقالت إنه على الرغم  -٣٣٠
والقضاء على الفساد من أجل حتسني إدارة التجارة يف املواد املستنفدة لألوزون، فإن السهولة النسبية 
الختراق حدود باراغواي جتعل من الصعب السيطرة على التحركات غري الرمسية من الدول ااورة 

 أن الطرف قد حيتاج إىل مزيد من التركيز على اجلهود الرامية إىل مراقبة هذه وأشارت إىل. وإليها
 الدولية ستكون حامسة املاحنةالتدفقات، وشددت على أن املساعدة املالية والتقنية املقدمة من اجلهات 
  .األمهية جلهود الطرف الرامية إىل مراقبة التجارة املشروعة وغري املشروعة

  التوصية  - ٤
  :لذلك اتفقت اللجنة على التايل  -٣٣١

 الصادر من االجتماع الثامن عشر ١٨/٣٢ أن باراغواي قدمت، وفقا للمقرر إذ تالحظ مع التقدير
 للجنة التنفيذ يف اجتماعها الثامن والثالثني، خطة عمل للعودة إىل االمتثال ٣٨/٣٢لألطراف والتوصية 

مركبات  (ألفواد املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق لتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول على امل
من الربوتوكول ) رابع كلوريد الكربون(واموعة الثانية من املرفق باء ) الكربون الكلورية فلورية

  ؛٢٠٠٧حبلول عام 
أن تقدم إىل االجتماع التاسع عشر لألطراف مشروع مقرر يتضمن خطة العمل، الواردة يف املرفق 

  .هلذا التقرير، للنظر فيها) الفرع باء(األول 
  ٣٩/٢٨التوصية 

  االحتاد الروسي  - باء باء
  .٣٨/٣٣أدرج االحتاد الروسي للنظر يف وضعه فيما يتعلق بتنفيذه للتوصية   -٣٣٢

  مسائل االمتثال  - ١
   يف استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية٢٠٠٥االحنراف الظاهر يف عام   )أ(

 الصادرة من االجتماع الثامن ٣٨/٣٣الحتاد الروسي، كما جاء يف التوصية طلب إىل ا  -٣٣٣
  والثالثني للجنة التنفيذ، أن يقدم إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن، ويف موعد ال يتجاوز 

، حملة عامة عن التدابري اليت اختذت لتقليص احلدود الزمنية لتجهيز تراخيص ٢٠٠٧أغسطس / آب١
مركبات  (ألفاسترياد املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق الواردات فيما يتعلق ب

من أجل تصنيع أجهزة االستنشاق ذات اجلرعة املقيسة وحتسني اإلجراءات ) الكربون الكلورية فلورية
  .الوقت املناسب لكي تنظر فيها اللجنة يف اجتماعها التاسع والثالثني يف اإلدارية ذات الصلة

 يف ٣٨/٣٣ كان االحتاد الروسي قد قدم ردا على للتوصية احلايلوحبلول موعد االجتماع   -٣٣٤
 ١٠١وأوضح يف تلك الرسالة أنه مت، باألمر رقم . ٢٠٠٧أغسطس / آب١٣شكل رسالة مؤرخة 

  واملؤرخ ) Rostekhnadzor(الصادر من الدائرة االحتادية للرقابة البيئية والتكنولوجية والنووية 
، اعتماد قانون بشأن إصدار التراخيص من الدائرة لنقل املواد املستنفدة ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول ٢٤
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وقد خول القانون للدائرة إصدار . لألوزون واملنتجات اليت حتتوي على هذه املواد عرب احلدود
واشترط . التراخيص السترياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون واملنتجات اليت حتتوي على هذه املواد

القانون على الدائرة أن تكمل دراستها لطلب الترخيص يف غضون ثالثني يوما، وحدد الوثائق الواردة 
وخيول . من مقدم الطلب اليت يتعني على الدائرة أن تستعرضها للبت يف املوافقة على أي طلب أو رفضه

  .خيص أحد شروط الترخيصالقانون للدائرة كذلك تعليق الترخيص أو إلغاءه إذا انتهك حائز التر
ويف االجتماع الثامن والثالثني للجنة أوضح ممثلو الطرف أن عدم االمتثال لتدابري رقابة   -٣٣٥

 نشأ من جمموعة ٢٠٠٥استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية اليت يفرضها الربوتوكول يف عام 
خيص املعقدة املرتبطة باسترياد مركبات من العوامل، منها الوقت الالزم إلجناز إجراءات التعاقد والتر

ونتيجة لذلك مل تصل . الكربون الكلورية فلورية، وسلسلة التوريد الطويلة يف بلد حبجم االحتاد الروسي
، بعد متديد فترة صالحية الترخيص، اليت عادة ٢٠٠٥ حىت عام ٢٠٠٤بعض الشحنات املخصصة لعام 
  .ما تنتهي يف اية السنة التقوميية

وأوضح املمثلون كذلك أنه اختذت إجراءات لتفادي عدم االمتثال يف املستقبل، من خالل   -٣٣٦
تبسيط اإلجراءات املتعلقة باسترياد مركبات الكربون الكلورية فلورية، مبا يف ذلك خفض عدد 

 مدة العملية إىل اخنفاضوأدى ذلك اإلجراء إىل . الوكاالت املعنية وتوضيح أدوارها ومسؤولياا
وطلبت اللجنة بعد ذلك بيانا كتابيا بشأن تلك اإلجراءات كسجل اللتزام احلكومة مبواصلة . رينشه

  .امتثاهلا للربوتوكول
  ٢٠٠٦ واإلطار احملاسيب لالستخدامات الضرورية لعام ٧تقارير البيانات املطلوبة مبوجب املادة   )ب(

 ٧ من املادة ٣ وفقا للفقرة ٢٠٠٦ه لعام ذُكِّر الطرف أيضا بأن يقدم إىل أمانة األوزون بيانات  -٣٣٧
من الربوتوكول، فضال عن تقريره عن اإلطار احملاسيب لالستخدامات الضرورية لذلك العام، مع تفضيل 

، لتنظر فيها اللجنة يف اجتماعها التاسع ٢٠٠٧أغسطس / آب١أن يكون ذلك يف موعد ال يتجاوز 
  .والثالثني
 كان االحتاد الروسي قد قدم بياناته عن املواد املستنفدة احلايلوحبلول موعد االجتماع   -٣٣٨

، مع إطاره احملاسيب لالستخدامات الضرورية لتلك السنة، مبلغا عن االستهالك ٢٠٠٦لألوزون لعام 
 طنا بداالت استنفاد األوزون من مركبات الكربون الكلورية فلورية، وهو مقدار يتفق ٣٩٤,٧قدره 

 ٤٠٠ إىل، السترياد أو إنتاج ما يصل ١٧/٥رية للطرف، املمنوح باملقرر مع إذن االستخدامات الضرو
طن متري من مركبات الكربون الكلورية فلورية لتصنيع أجهزة االستنشاق ذات اجلرعات املقيسة 

وكانت البيانات اليت أبلغ ا االحتاد الروسي فيما . لعالج الربو ومرض انسداد الشعب اهلوائية املزمن
 املواد اخلاضعة للرقابة متسقة أيضا مع التزامات الطرف مبوجب بروتوكول مونتريال لعام يةببقيتعلق 
٢٠٠٦.  
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  التوصية - ٢
  :قد ترغب اللجنة يف ما يلي -٣٣٩

 طنا بداالت استنفاد األوزون ٣٤٩,٠ أبلغ عن استهالك قدره الروسي إىل أن االحتاد إذ تشري
مركبات الكربون الكلورية  (ألفموعة األوىل من املرفق من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف ا

، وهو مقدار ال يتفق مع اشتراط الربوتوكول باحملافظة على التخلص التدرجيي ٢٠٠٥يف عام ) فلورية
الكامل من هذه املواد واإلذن املمنوح لالحتاد الروسي من االجتماع اخلامس عشر لألطراف الستهالك 

طنا بداالت استنفاد األوزون من مركبات الكربون الكلورية فلورية من أجل  ٣٣٦,٠ما ال يزيد على 
حالة عدم امتثال اللتزاماته مبوجب الربوتوكول  يف ، وأنه لذلك٢٠٠٥االستخدامات األساسية يف عام 

  ،٢٠٠٥بالنسبة الستهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية يف عام 
 ٣٨/٣٣التوصية  يف  استجاب للطلب املسجلسيالرو أن االحتاد وإذ تالحظ مع التقدير

الصادرة من االجتماع الثامن والثالثني للجنة التنفيذ بأن يقدم إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن، ويف 
، حملة عامة عن التدابري املتخذة ملعاجلة عدم االمتثال املذكور ٢٠٠٧أغسطس / آب١موعد ال يتجاوز 

لزمنية لتجهيز تراخيص شحنات االسترياد وما يرتبط ا من أعاله من خالل احلد من الفترات ا
التراخيص وحتسني اإلجراءات اإلدارية ذات الصلة، يف الوقت املناسب لكي تنظر فيه اللجنة يف 

  اجتماعها التاسع والثالثني،
 عن املواد املستنفدة لألوزون ٢٠٠٦ أن الطرف قدم بياناته لعام وإذ تالحظ أيضا مع التقدير

  طار احملاسيب لالستخدامات الضرورية لتلك السنة،واإل
 لتدابري رقابة مركبات الكربون ٢٠٠٦أن نئ االحتاد الروسي على عودته إىل االمتثال يف عام 

  .الكلورية فلورية اليت يفرضها بروتوكول مونتريال
  ٣٩/٢٩التوصية 

  اململكة العربية السعودية  -جيم جيم
  .٣٨/٣٥لسعودية للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصية أدرجت اململكة العربية ا  -٣٤٠

  مسائل االمتثال  - ١
  ٢٠٠٥االحنراف الظاهر يف استهالك بروميد امليثيل يف عام   )أ(

 الصادرة من االجتماع ٣٨/٣٥طُلب من اململكة العربية السعودية، كما جاء يف التوصية   -٣٤١
د على طلب األمانة تفسريا الحنرافها الظاهر عن شرط خفض الثامن والثالثني للجنة التنفيذ، أن تر

 يف ٨٠إىل ما ال يزيد على ) بروميد امليثيل(استهالكها من املادة اخلاضعة للمراقبة املدرجة يف املرفق هاء 
  .املائة من مستوى خط األساس للمملكة يف تلك السنة
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وقد . بية السعودية تفسريا الحنرافها الظاهروحبلول موعد االجتماع احلايل مل تقدم اململكة العر  -٣٤٢
 الصادر من ١٨/٣٤، وفقا للمقرر ٢٠٠٥ للجنة بياناته املتأخرة لعام األخريقدم الطرف يف االجتماع 

 طنا بداالت استنفاد األوزون من ٢٧,٦االجتماع الثامن عشر لألطراف، مبلغا عن استهالك قدره 
التزامه مبوجب الربوتوكول بتحديد استهالكه من بروميد امليثيل بروميد امليثيل، وهو مقدار ال يتفق مع 

 ٠,٤٨املائة من خط األساس للطرف الستهالك تلك املادة، أي  يف ٨٠يف تلك السنة مبا ال يزيد على 
، طلب من اململكة العربية ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢ويف رسالة بتاريخ . طن بداالت استنفاد األوزون

غري أنه، مبا أن الطلب أُرسل قبل أقل من ثالثة أسابيع . سريا هلذا االحنراف الظاهرالسعودية أن تقدم تف
 للجنة، فقد اتبعت اللجنة ممارساا املعتادة بتأجيل النظر يف حالة امتثال الطرف األخريمن االجتماع 

  .احلايلاالجتماع  يف ولذلك نظرت اللجنة يف املسألة. املعين حىت اجتماعها املقبل
وحبلول موعد االجتماع احلايل مل تبلغ اململكة العربية السعودية بياناا عن املواد املستنفدة   -٣٤٣

  .٢٠٠٦لألوزون لعام 
  طلب لتنقيح بيانات خط األساس للطرف عن استهالك بروميد امليثيل  )ب(

  األمانة يف أقرب وقتإىل، أن يقدم ٣٨/٣٥طُلب من الطرف أيضا، كما جاء يف التوصية   -٣٤٤
، لكي ١٥/١٩، املعلومات اليت يطلبها املقرر ٢٠٠٧أغسطس / آب١ممكن، ويف موعد ال يتجاوز 

تتمكن اللجنة من استعراض طلب الطرف أن تنقح اللجنة يف اجتماعها التاسع والثالثني بيانات خط 
  .األساس اخلاصة به عن استهالك بروميد امليثيل

ملكة العربية السعودية قد ردت على طلب تقدمي وحبلول موعد االجتماع احلايل كانت امل  -٣٤٥
معلومات لدعم طلبها اخلاص بتنقيح بيانات خط األساس عن استهالكها لربوميد امليثيل، وإن كان 

وأوضح الطرف يف . ٣٨/٣٥ الوارد يف التوصية ٢٠٠٧أغسطس / آب١ذلك بعد انتهاء املوعد النهائي 
. ١٥/١٩لبه بالتعاون مع اليونيب واليونيدو وفقا للمقرر ذلك الرد أنه يقوم بإعداد تقرير مفصل عن ط

بيد أن الطرف كان يتوقع أنه لن ينجز الصيغة النهائية للتقرير قبل االجتماع احلايل، نظرا للفترة الزمنية 
وأشار الطرف إىل أنه يتوقع أن يقدم التقرير . ٢٠٠٧األقصر من العادة بني اجتماعات اللجنة يف عام 

 قبل اية السنة، ولذلك طلب أن تؤجل اللجنة يف االجتماع احلايل النظر يف طلب الطرف إىل األمانة
  .تنقيح بيانات خط األساس اخلاصة به حىت اجتماعها األربعني

وقد أبلغت اململكة العربية السعودية األمانة بطلبها تنقيح بيانات استهالك بروميد امليثيل احلالية   -٣٤٦
، الواردة يف ١٩٩٨-١٩٩٥لعربية السعودية لكل من سنوات خط األساس املسجلة عن اململكة ا

وقد استنتج الطرف، على أساس . ٢٠٠٧مايو / أيار٢٦ واملؤرخ ٢٠٠٥تقريرها املقدم عن بيانات عام 
املعلومات اليت حصل عليها من خالل إعداد برناجمه القطري، أن بياناته احلالية خلط األساس غري 

وأوضحت األمانة، يف . أنه سيتعني عليه أن يقدم توضيحات إضافية لدعم طلبهصحيحة، ولكنه سلم ب
 لالجتماع اخلامس عشر لألطراف حيدد ١٥/١٩، أن املقرر ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢رسالة مؤرخة 

املعلومات اليت ينبغي أن تقدمها اململكة العربية السعودية إىل اللجنة، عن طريق األمانة، لتمكني اللجنة 
  .عراض طلب الطرف، وقد زودت اململكة العربية السعودية بنسخة من ذلك القرارمن است
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  املساعدة على االمتثال  - ٢
يف وقت االجتماع احلايل كانت اليونيدو واليونيب تساعدان اململكة العربية السعودية على   -٣٤٧

متويلها اللجنة التنفيذية إعداد خطة وطنية للتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون وافقت على 
ويتوقع إكمال . ٢٠٠٦يوليه /للصندوق املتعدد األطراف يف اجتماعها التاسع واألربعني املعقود يف متوز

  .٢٠٠٨يناير /اخلطة حبلول كانون الثاين
 اللجنة التنفيذية إىل، املقدمة من اليونيب ٢٠٠٩-٢٠٠٧وقد اشتملت خطة األعمال للفترة   -٣٤٨

، على طلب للمساعدة من أجل التعزيز ٢٠٠٧مارس /ادي واخلمسني املعقود يف آذاريف اجتماعها احل
 لليونيب املقدم إىل اللجنة املرحليوذكر التقرير . ٢٠٠٧املؤسسي للمملكة العربية السعودية يف عام 

بالغ التنفيذية يف اجتماعها الثاين واخلمسني أن اليونيب قدم أيضا دعما للطرف يف جمايل السياسات واإل
  .عن البيانات يف إطار برناجمه للمساعدة على االمتثال

. وأَبلغت اململكة العربية السعودية أيضا عن إنشاء نظام لتراخيص املواد املستنفدة لألوزون  -٣٤٩
وأفاد اليونيب يف تقريره املرحلي املقدم إىل اللجنة التنفيذية بأن اخلطة الوطنية للتخلص التدرجيي من 

تنفدة لألوزون ستشمل مكونا يرمي إىل حتديث تشريعات الطرف جلعلها متسقة مع املواد املس
  .التشريعات اإلقليمية اليت اعتمدت مؤخرا بشأن املواد املستنفدة لألوزون

  التوصية  - ٣
  :لذلك اتفقت اللجنة على التايل  -٣٥٠

 طنا بداالت ٢٧,٦ أن اململكة العربية السعودية أبلغت عن استهالك قدره إذ تالحظ مع القلق
، وهو ٢٠٠٥يف عام ) بروميد امليثيل(استنفاد األوزون من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق هاء 

مقدار ال يتماشى مع اشتراط الربوتوكول بأن يضع الطرف حدا أعلى الستهالك تلك املادة يف تلك 
   طن بداالت استنفاد األوزون،٠,٥السنة مبا ال يزيد على مثانني يف املائة من خط األساس، أي 

 يف املسجلة أن اململكة العربية السعودية مل ترد على الطلبات وإذ تالحظ مع القلق أيضا
 الصادرة من االجتماع الثامن والثالثني للجنة التنفيذ بأن يقدم إىل األمانة يف أقرب ٣٨/٣٥التوصية 

ريا الحنرافه الظاهر عن تدابري رقابة ، تفس٢٠٠٧أغسطس / آب١وقت ممكن، ويف موعد ال يتجاوز 
  بروميد امليثيل اليت ينص عليها الربوتوكول،

، مع ذلك، بأن اململكة العربية السعودية تقوم بإعداد تقرير مفصل وإذ حييط علما مع التقدير
، ١٥/١٩لدعم طلبها املتعلق بتنقيح بيانات خط األساس اخلاصة ا عن بروميد امليثيل، وفقا للمقرر 

  ،٢٠٠٧وتتوقع أن تقدم ذلك التقرير قبل اية عام 
أن تطلب من اململكة العربية السعودية أن تقدم إىل األمانة، على سبيل االستعجال،   )أ(

، تفسريا الحنرافها الظاهر عن تدابري رقابة بروميد امليثيل ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩ويف موعد ال يتجاوز 
، وخطة عمل ذات مؤشرات قياس حمددة زمنيا لضمان ٢٠٠٥اليت ينص عليها الربوتوكول يف عام 

  عودة الطرف السريعة إىل االمتثال، إذا كانت تلك اخلطة ذات أمهية للموضوع؛
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أن تطلب من اململكة العربية السعودية أن تقدم إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن، ويف   )ب(
 لدعم طلبها بتنقيح بيانات ١٥/١٩ر ، معلومات وفقا للمقر٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩موعد ال يتجاوز 

  خط األساس اخلاصة ا عن بروميد امليثيل، لكي تنظر فيها اللجنة يف اجتماعها األربعني؛
، إىل االجتماع األمرأن تدعو اململكة العربية السعودية إىل إرسال ممثل هلا، إذا لزم   )ج(

  األربعني للجنة ملناقشة املسائل املذكورة أعاله؛
قدم إىل االجتماع التاسع عشر لألطراف مشروع املقرر الوارد يف املرفق األول أن ت  )د(

أعاله، للنظر ) أ(هلذا التقرير، الذي يطلب إىل الطرف أن يتصرف وفقا للفقرة الفرعية ) الفرع جيم(
  .فيه

  ٣٩/٣٠التوصية 
  صربيا  -دال دال

  .٣٨/٣٦ة أدرجت صربيا للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصي  -٣٥١
  مسائل االمتثال  - ١
  بيانات خط األساس املتأخرة املتعلقة باموعة األوىل من املرفق باء  )أ(

 الصادرة من االجتماع الثامن والثالثني للجنة ٣٨/٣٦طلب من صربيا، كما جاء يف التوصية   -٣٥٢
، بيانات خط ٢٠٠٧أغسطس / آب١التنفيذ، أن تقدم على سبيل االستعجال، ويف موعد ال يتجاوز 

األساس املتأخرة اخلاصة ا عن املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق باء 
، لكي تتمكن اللجنة من تقييم ١٩٩٩ و١٩٩٨للسنوات ) مركبات الكربون الكلورية فلورية األخرى(

  .مدى امتثال األطراف للربوتوكول يف اجتماعها التاسع والثالثني
وحبلول موعد االجتماع احلايل كان الطرف قد قدم بيانات خط األساس املتأخرة اخلاصة به،   -٣٥٣

 ١٩٩٨مبلغا عن استهالك قدره صفر من مركبات الكربون الكلورية فلورية األخرى يف كل من عام 
. ، وبذلك يكون خط األساس لتلك املادة صفرا من األطنان بداالت استنفاد األوزون١٩٩٩وعام 
لغ الطرف أيضا عن استهالك قدره صفر من مركبات الكربون الكلورية فلورية األخرى يف عام وأَب

، األمر الذي جعله يف حالة امتثال لتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول على تلك املادة يف ٢٠٠٦
  .تلك السنة

  ٢٠٠٦االحنراف الظاهر يف استهالك رابع كلوريد الكربون يف عام   )ب(
، أن تقدم إىل األمانة يف أقرب وقت ٣٨/٣٦لب من صربيا أيضا، كما جاء يف التوصية طُ  -٣٥٤

 عن ٢٠٠٦ الحنرافها الظاهر يف عام  تفسريا٢٠٠٧ًأغسطس / آب١ممكن، ويف موعد ال يتجاوز 
رابع (التزامها خبفض استهالكها من املادة اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة الثانية من املرفق باء 

 طن بداالت استنفاد األوزون يف تلك السنة، وتقدمي خطة ٢,٨إىل ما ال يزيد على ) كلوريد الكربون
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عمل ذات مؤشرات قياس حمددة زمنيا لضمان عودة الطرف السريعة إىل االمتثال، إذا كانت تلك 
  .اخلطة ذات أمهية للموضوع

 أطنان بداالت استنفاد ٥,١وكان الطرف قد أبلغ سابقا عن استهالك لتلك السنة قدره   -٣٥٥
األوزون، وهو ما ميثل احنرافا ظاهرا عن تدابري رقابة استهالك رابع كلوريد الكربون اليت ينص عليها 

املائة من  يف ١٥، األمر الذي يتطلب خفض استهالكها إىل ما ال يزيد على ٢٠٠٦الربوتوكول يف عام 
  . طن بداالت استنفاد األوزون٢,٨خط األساس، أي 

وحبلول موعد االجتماع احلايل كانت صربيا قد قدمت تفسريا الحنرافها الظاهر عن تدابري   -٣٥٦
مراقبة استهالك رابع كلوريد الكربون اليت ينص عليها الربوتوكول، مبلغة عن أا أجرت حصرا 

. مي املادةحتققت فيه من البيانات املقدمة من مديرية اجلمارك مبقارنتها بالبيانات اليت مجعت من مستخد
وقد كشف البيانات . واستنتجت من تلك العملية أن البيانات اليت سبق تقدميها كانت غري صحيحة

، األمر الذي جيعل صربيا ٢٠٠٦ طن بداالت استنفاد األوزون لعام ١,٤املصوبة عن استهالك قدره 
 طن ٢,٨ يزيد على  ما الإىليف حالة امتثال اللتزامها خبفض استهالكها من رابع كلوريد الكربون 

  .بداالت استنفاد األوزون يف تلك السنة
  طلب ممكن لتنقيح بيانات خط األساس عن استهالك رابع كلوريد الكربون  )ج(

 أيضا من صربيا أن توضح ما إن كانت تسعى إىل تغيري بيانات ٣٨/٣٦طلبت التوصية   -٣٥٧
، مشرية إىل أن طلبات تغيري ٢٠٠٠ استهالك رابع كلوريد الكربون اليت أبلغت عنها لسنة األساس

 الصادر من االجتماع اخلامس عشر ١٥/١٩بيانات خط األساس يتعني أن تقدم وفقا للمقرر 
 ببياناا املتأخرة عن استهالك رابع كلوريد األخري إبالغ اللجنة يف اجتماعها إىل وباإلضافة. لألطراف

صربيا ببيانات عن استهالك رابع كلوريد ، أبلغت ١٩٩٩ و١٩٩٨الكربون البيانات لسنيت األساس 
ويف رسالة .  ختتلف عن البيانات اليت سبق هلا أن قدمتها عن تلك السنة٢٠٠٠الكربون لسنة األساس 

 ٣,٤ قدره ٢٠٠٠، أبلغت صربيا عن استهالك لرابع كلوريد الكربون لعام ٢٠٠٧مايو / أيار٧مؤرخة 
 طنا بداالت ٣٣د أبلغ سابقا عن استهالك قدره وكان الطرف ق. أطنان بداالت استنفاد األوزون

  .استنفاد األوزون لتلك السنة
 ال تسعى إىل تغيري أا ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٦وأوضحت صربيا يف رسالة تلقتها األمانة يف  -٣٥٨

وأوضح الطرف أن . ٢٠٠٠البيانات اليت أفادت ا عن استهالك رابع كلوريد الكربون لسنة األساس 
 أطنان بداالت استنفاد األوزون الوارد يف مراسالته السابقة يعكس البيانات املستمدة من ٣,٤الرقم 

وقد استخدم رابع كلوريد الكربون يف صربيا من جانب . رموز مجركية ال يستخدمها إال القطاع املدين
ك ومن مث، ومع إدراج بيانات االستهال. ٢٠٠٠سنة األساس  يف املدينقطاعات أخرى غري القطاع 

 طنا بداالت ٣٣الواردة من تلك القطاعات األخرى، اعترب استهالك رابع كلوريد الكربون البالغ 
  .٢٠٠٠استنفاد األوزون الذي سبق اإلبالغ عنه صحيحا لسنة 
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  املساعدة على االمتثال  - ٢
يف وقت االجتماع احلايل كانت اليونيدو تقدم مساعدة للتعزيز املؤسسي إىل صربيا حتت   -٣٥٩

كما كانت تلك الوكالة تساعد الطرف على إعداد مشاريع التخلص .  الصندوق املتعدد األطرافعايةر
وقد طلبت اللجنة . التدرجيي من املواد اليت تستنفد طبقة األوزون يف قطاعي بروميد امليثيل واملذيبات

ونيدو اإلسراع يف ، من الي٢٠٠٧يوليه /التنفيذية يف اجتماعها الثاين واخلمسني، الذي عقد يف متوز
وأَلغت اليونيدو يف ذلك االجتماع بأا . االنتهاء من إعداد خطة قطاع رابع كلوريد الكربون يف صربيا

أوفدت بعثة ملناقشة املشروع مع حكومة صربيا وأن دراسة استقصائية عن املواد املستنفدة لألوزون قد 
وقد طلبت . ر الدراسة االستقصائية إىل اليونيدو مل يقدم تقري٢٠٠٧مايو /غري أنه حىت اية أيار. بدأت

 إلعداد اقتراح باملشروع ٢٠٠٧مايو /أبريل أو يف أيار/اليونيدو أن توفد بعثة صوغ مشاريع يف نيسان
وذكرت أمانة الصندوق املتعدد األطراف أنه ليس من . ولكن مل ترد إليها أي دعوة من حكومة صربيا

  .٢٠٠٧يوليه / سيكتمل يف املوعد املقرر حبلول متوزالواضح ما إن كان إعداد املشروع
  االجتماع احلايل يف املناقشة  - ٣

يف االجتماع احلايل، هنأ أعضاء اللجنة الطرف لتقدميه يف الوقت املناسب بياناته لسنة األساس   -٣٦٠
 بذهلا يف القيام وخط األساس وفاء بالتزاماته املتعلقة بتقدمي التقارير، وأعربوا عن تقديرهم للجهود اليت

  .بذلك
واستجابة لطلب، أفادت ممثلة اليونيدو بأن مشروع التخلص التدرجيي من رابع كلوريد   -٣٦١

وأفادت بأن موظف األوزون يف الطرف قد مت تغيريه، األمر الذي أدى . الكربون ال يزال قيد اإلعداد
 معقود على أن توفد البعثة املقررة واألمل. إىل تغيريات يف عملية إعداد املشروع وسبب بعض التأخري

  . وأن يكون هناك تقدم يبلغ عنه يف اجتماع اللجنة القادم٢٠٠٧إىل الطرف قبل اية عام 
  التوصية  - ٤

 ٣٨/٣٦لذلك اتفقت اللجنة على أن تشري مع التقدير إىل أن صربيا استجابت للتوصية   -٣٦٢
 عن املواد اخلاضعة املتأخرةفيذ، فقدمت مجيع البيانات الصادرة من االجتماع الثامن والثالثني للجنة التن

وفقا ) مركبات الكربون الكلورية فلورية األخرى(للرقابة املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق باء 
اللتزاماا اخلاصة بإبالغ البيانات مبوجب الربوتوكول والبيانات املنقحة عن املواد املستنفدة لألوزون 

 أجل تصحيح األخطاء الواردة يف إفادا األصلية، األمر الذي أكد أن الطرف ممتثل  من٢٠٠٦لسنة 
 فيما يتعلق بالتخلص من املادة املدرجة يف اموعة ٢٠٠٦لتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول لعام 

ن رابع كلوريد ، وأكد أنه ال يسعى إىل تنقيح بياناته ع)رابع كلوريد الكربون(الثانية من املرفق باء 
  .٢٠٠٠الكربون لسنة األساس 

  ٣٩/٣١التوصية 
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  الصومال  -هاء هاء
  .٣٨/٣٩أدرجت الصومال للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصية   -٣٦٣

  طلب خطة عمل بشأن اهلالونات: مسألة االمتثال  - ١
من والثالثني للجنة  الصادرة من االجتماع الثا٣٨/٣٩حثت الصومال، كما جاء يف التوصية   -٣٦٤

التنفيذ، على أن تقدم إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن، مع تفضيل أن يكون ذلك يف موعد ال يتجاوز 
، حتديثا خلطة عملها للعودة إىل االمتثال لتدابري الربوتوكول الرقابية بشأن ٢٠٠٧أغسطس / آب١

لتخلص التدرجيي من األنشطة، يف وقت اهلالونات، مبا يف ذلك التدابري التنظيمية لدعم ومواصلة خطط ل
  .مناسب لكي تبحثها اللجنة يف اجتماعها التاسع والثالثني

ومنذ عام . ٢٠٠٤وقد طلب إىل الصومال أصال أن تقدم خطة عمل بشأن اهلالونات يف عام   -٣٦٥
رضها ، يبلغ الطرف عن استهالك سنوي من اهلالونات جيعله غري ممتثل لتدابري الرقابة اليت يف٢٠٠٢

 ببيانات تظهر اجتاها تنازليا ٢٠٠٣بروتوكول مونتريال على تلك املواد، على الرغم أنه يبلغ منذ عام 
، أبلغت الصومال يف االجتماع الثامن والثالثني للجنة عن ٢٠٠٦وعن سنة . يف استهالك اهلالونات

 يتسق مع التزامها خبفض  طنا بداالت استنفاد األوزون، وهو مقدار ال١٨,٨استهالك للهالونات قدره 
 أطنان بداالت استنفاد األوزون، رغم أنه ٨,٩ إىل ما ال يزيد على ٢٠٠٦استهالك اهلالونات يف عام 

  .٢٠٠٥ طنا بداالت استنفاد األوزون الذي أبلغت عنه لعام ٢٠,١أقل من مقدار االستهالك البالع 
لتحديات العديدة، مبا فيها  وصفت الصومال ا٢٠٠٧يوليه / متوز١١ويف رسالة مؤرخة   -٣٦٦

 الدعم التقين واملايل واملشاكل اللوجستية، اليت واجهتها يف تنفيذ التزاماا مبقتضى إىلاالفتقار 
وذكرت الصومال أيضا أن أمانة الصندوق املتعدد األطراف . بروتوكول مونتريال وتوصيات اللجنة

، مل تقدم املساعدة التقنية واملالية اليت اإلمنائياملتحدة والوكاالت املنفذة، مبا فيها اليونيب وبرنامج األمم 
طلبتها، قائلة إا طلبت مرارا إىل تلك الوكاالت تقدمي املساعدة املالية والتقنية والدعم اللوجسيت الالزم 

 أطنان بداالت استنفاد األوزون ووضع تدابري رقابية وغري رقابية ٨,٩خلفض استهالك اهلالونات إىل 
  .استدامة جهودها الرامية إىل التخلص التدرجييلدعم و
 للجنة أا تنوي تقدمي خطة عمل بشأن األخريوأبلغت الصومال األمانة قبل االجتماع   -٣٦٧

  .٢٠٠٧يونيه / حزيران٦اهلالونات حبلول 
  املساعدة على االمتثال  - ٢

ي إىل الصومال حتت يف وقت االجتماع احلايل كان اليونيب يقدم مساعدة للتعزيز املؤسس  -٣٦٨
وقد أفاد اليونيب يف تقريره املرحلي املقدم إىل اللجنة التنفيذية يف .  الصندوق املتعدد األطرافرعاية

، بأن وحدة أوزون قد أنشئت للصومال ٢٠٠٧يوليه /اجتماعها الثاين واخلمسني، الذي عقد يف متوز
املة أو فعالة نظرا لعدم استقرار احلالة يف إطار مشروع التعزيز املؤسسي ولكن مل تكن تعمل بصورة ك

 يف اجتماعها الرابع واألربعني على جتديد ٢٠٠٤ووافقت اللجنة التنفيذية يف عام . السياسية يف الطرف
 اليت متت املوافقة عليها يف السنة السابقة قد األموالملشروع التعزيز املؤسسي على افتراض أن 
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 مل يبلغ عن احلايلفاقها؛ بيد أنه حىت حلول موعد االجتماع استخدمت بالكامل وسيتم بيان أوجه إن
وأَبلغ اليونيب أيضا بأن احلالة السياسية حتول دون إنشاء نظام . صرف أي أموال ألي من املشروعني

ويف .  بسبب الوضع السياسي٢٠٠٦للتراخيص وأن إعداد خطة إلدارة اهلالونات قد تعطل يف عام 
للجنة التنفيذية من اليونيب أن يقدم إليها يف اجتماعها الثالث واخلمسني ضوء تلك املعلومات، طلبت ا

تقريرا إضافيا عن حالة مشروع التعزيز املؤسسي للصومال، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالطلب 
 بأن تقدم الصومال خطة عمل بشأن اهلالونات تشمل تدابري رقابية لدعم ٣٨/٣٩الوارد يف التوصية 

  .شطة التخلص التدرجيي املقررةواستدامة أن
، اليت قدمت إىل اللجنة التنفيذية للصندوق ٢٠٠٩-٢٠٠٧وتنص خطة عمل اليونيب للفترة   -٣٦٩

 على أنه عندما تسمح الظروف يف عام ٢٠٠٧مارس /يف اجتماعها احلادي واخلمسني املعقود يف آذار
اد بشأن التوعية والتدريب وبالدعم  ستزود اليونيب وحدة األوزون الوطنية يف الصومال باإلرش٢٠٠٧

 للمساعدة على الوكالةالتقين فيما يتعلق بوضع نظام لتراخيص املواد املستنفدة لألوزون يف إطار برنامج 
. ٢٠٠٧وأشارت خطة األعمال أيضا إىل أن اليونيب يعتزم إيفاد بعثة إىل الصومال يف عام . االمتثال

ها الثامن والثالثني بأنه مل يكن من املمكن يف ذلك احلني حتديد وأبلغ ممثل اليونيب اللجنة يف اجتماع
موعد للبعثة ولكن األمل معقود على أن يتسىن االتفاق مع موظف األوزون يف الطرف على خطة عمل 

  .لعوده الصومال إىل االمتثال لتدابري رقابة اهلالونات اليت ينص عليها الربوتوكول
  التوصية  - ٣

  :لجنة على التايللذلك اتفقت ال  -٣٧٠
 الصادرة من ٣٨/٣٨ إىل أنه طُلب من الصومال، كما هو مسجل يف التوصية إذ تشري

االجتماع الثامن والثالثني للجنة التنفيذ، أن تقدم إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن، مع تفضيل أن يكون 
ال لتدابري الرقابة اليت ، حتديثا خلطتها للعودة إىل االمتث٢٠٠٧أغسطس / آب١ذلك يف موعد ال يتجاوز 

، )اهلالونات (ألفيفرضها الربوتوكول على املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة الثانية من املرفق 
يشمل تدابري رقابية لدعم واستدامة أنشطة التخلص التدرجيي املقررة، وذلك يف وقت مناسب لكي 

  تبحثها اللجنة يف اجتماعها التاسع والثالثني،
 بأن الصومال قدمت التحديث املطلوب، الذي أوضحت فيه أا ذ حتيط علما مع التقديروإ

حتتاج إىل مساعدة مالية وتقنية ولوجستية إلعداد وتنفيذ خطة عمل بشأن اهلالونات لتمكينها من 
   االمتثال،إىلالعودة 

دد األطراف  بأنه على الرغم من أن الوكاالت املنفذة للصندوق املتعوإذ حتيط علما أيضا
 للصندوق فإن التوجيهيةكانت على استعداد لتقدمي املساعدة إىل الصومال وفقا للسياسات واملبادئ 

احلالة الراهنة يف البالد تشكل حتديات كبرية أمام تقدمي املساعدة وأمام استدامة اجلهود الرامية إىل 
  التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون،

ستعراض وضع الصومال يف اجتماعها األربعني وأن تطلب إىل الطرف، حتقيقا أن توافق على ا
 تقريرا عن جهوده الرامية إىل ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩هلذه الغاية، أن يقدم إىل أمانة األوزون حبلول 
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  االمتثال لتدابري رقابة اهلالوناتإىلوضع خطة عمل، بالتعاون مع الوكاالت املنفذة ذات الصلة، للعودة 
  .اليت ينص عليها الربوتوكول، وكذلك وضع نظام لتراخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون

  ٣٩/٣٢التوصية 
  تركمانستان -واو واو

  .٣٨/٤٤أدرجت تركمانستان للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصية   -٣٧١
  ثيلطلب تغيري بيانات خط األساس لربوميد املي: مسألة االمتثال  -١

 الصادرة من االجتماع الثامن والثالثني ٣٨/٤٤طُلب من تركمانستان، كما جاء يف التوصية   -٣٧٢
أغسطس / آب١للجنة التنفيذ، أن تقدم إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن، ويف موعد ال يتجاوز 

 التاسع ، لكي تتمكن اللجنة يف اجتماعها١٥/١٩، املعلومات املتأخرة املطلوبة مبوجب املقرر ٢٠٠٧
والثالثني من إمتام مراجعتها لطلب الطرف بتنقيح بيانات خط األساس اخلاصة به عن استهالك املادة 

  ).بروميد امليثيل(اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق هاء 
. وقدمت تركمانستان معلومات إضافية لدعم طلبها، إىل جانب التقرير األصلي الذي قدمته  -٣٧٣

وفيما يلي . ١٥/١٩ األوزون مجيع املعلومات املقدمة مقارنة مبتطلبات املقرر وقد استعرض أمانة
  .تلخيص لالستعراض الذي أجرته

  ١٥/١٩من املقرر ‘ ١’) أ (٢الفقرة   )أ(
 بأن على الطرف الذي يطلب تنقيح بيانات خط ١٥/١٩من املقرر ‘ ١’) أ (٢تقضي الفقرة   -٣٧٤

 يعتربها غري اليتت خط األساس للسنة أو السنوات املعينة األساس اخلاصة به أن حيدد ما هي بيانا
وقد جاء يف التقرير األصلي املقدم من تركمانستان أن . صحيحة، وأن يوفر البيانات اجلديدة املقترحة

االستهالك البالغ صفرا من األطنان بداالت استنفاد األوزون املبلغ عنه لكل من سنيت خط األساس 
ا إىل بيانات خاطئة عن استرياد بروميد امليثيل، واقترح التقرير البيانات  كان مستند١٩٩٨ و١٩٩٧

  . كيلوغرام، على التوايل٢٢,٠٠٠ كيلوغرام و١,٨٠٠اجلديدة 
وطُلب . ‘١’) أ (٢وطلبت األمانة توضيحا من تركمانستان بشأن املعلومات املتعلقة بالفقرة   -٣٧٥

 ١٩٩٦ و١٩٩٥من بروميد امليثيل لسنيت األساس من الطرف أن يؤكد أنه يعترب بيانات استهالكه 
 هي أيضا غري صحيحة، ولكن ١٩٩٦ و١٩٩٥وردت تركمانستان بقوهلا إن بيانات العامني . صحيحة

غري أن . مل تستجب يف ذلك الوقت لطلب األمانة تقدمي البيانات اجلديدة املقترحة لتلكما السنتني
 أن بيانات خط األساس احلالية ٢٠٠٧أغسطس /ب آ٢٣الطرف أكد يف رسالة تلقتها األمانة يف 

 قد ترمجت ليزيةجناإلوكانت ترمجته للتقرير السابقة من الروسية إىل .  صحيحة١٩٩٦ و١٩٩٥لعامي 
  ".غري صحيحة"خطأ بعبارة " صحيحة"فيها كلمة 

اد ولدى استعراض مجيع الوثائق اليت قدمها الطرف حىت اآلن، الحظت األمانة أن تاريخ استري  -٣٧٦
 كيلوغرام املسجل يف التقرير األصلي املقدم من الطرف ويف املستندات اجلمركية ١,٨٠٠الكمية البالغة 

ولفتت األمانة انتباه . ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٢اليت قدمت يف وقت الحق عن االسترياد كان 
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 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٨وأوضحت تركمانستان يف ردها املؤرخ . الطرف إىل هذه املسألة للتعليق عليها
أن الرقم احلايل البالغ صفرا من األطنان بداالت استنفاد األوزون الستهالك بروميد امليثيل يف عام 

 كيلوغرام من بروميد ١,٨٠٠ كان صائبا ألنه، على الرغم من أن عقد استرياد الكمية البالغة ١٩٩٧
وبالتايل . ١٩٩٨رياد مل حيدث حىت عام  فإن االست١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٦امليثيل كان مؤرخا 

أكد الطرف أن السنة الوحيدة اليت يعترب أن بيانات خط األساس اخلاصة به فيها عن استهالك بروميد 
 كيلوغرام ٢٣,٨٠٠وهو يعترب أن الرقم الصحيح لتلك السنة هو . ١٩٩٨امليثيل غري صحيحة هي سنة 

  .بدال من الصفر
يال يعرف االستهالك بأنه الواردات زائد اإلنتاج ناقصا الصادرات، ومبا أن بروتوكول مونتر  -٣٧٧

فقد سعت األمانة أيضا، على أساس فهمها السابق بأن تركمانستان كانت تسعى إىل تغيري بيانات 
 كليهما، إىل التأكد من أن التغيريات املقترح إدخاهلا على بيانات االسترياد يف ١٩٩٨ و١٩٩٧العامني 
 متثل التغيريات الوحيدة اليت ينبغي إدخاهلا لدى إعادة حساب استهالك ١٩٩٨ و١٩٩٧العامني 
وبالتايل طُلب من الطرف أن يؤكد أنه مل يتم تصدير بروميد امليثيل يف السنتني اللتني كان . الطرف

املستخدم " كيلوغرام"؛ وتوضيح ما إن كان مصطلح ١٩٩٨ و١٩٩٧يسعى إىل تنقيح بياناما، ومها 
يرها يشري إىل الكيلوغرامات املترية أم كيلوغرامات استنفاد األوزون؛ وان يوضح ما إن كانت يف تقر

 قد استخدمت ألغراض ١٩٩٨ أو عام ١٩٩٧أي كمية من بروميد امليثيل املستورد سواء يف عام 
 إىل أن تركمانستان أبلغت عن اإلشارة واستخدامات ما قبل الشحن املعفاة، مع الصحياحلجر 
. ٢٠٠٥ت من بروميد امليثيل ألغراض احلجر الصحي واستخدامات ما قبل الشحن يف عام واردا

؛ وأن البيانات ١٩٩٨ أو عام ١٩٩٧وردت تركمانستان ذاكرة أا مل تصدر بروميد امليثيل يف عام 
يل اجلديدة املقترحة لتلكما السنتني تشري إىل الكيلوغرامات املترية، وأن أي كمية من بروميد امليث

  . مل تستخدم يف استعماالت احلجر الصحي أو ما قبل الشحن١٩٩٨ و١٩٩٧املستورد يف العامني 
  ١٥/١٩من املقرر ‘ ٢’) أ (٢الفقرة   )ب(

 بأن يشرح الطرف الطالب السبب يف أن بيانات ١٥/١٩من املقرر ‘ ٢’) أ (٢تقضي الفقرة   -٣٧٨
ملعلومات ذات الصلة، مبا يف ذلك معلومات خط األساس احلالية اخلاصة به غري صحيحة، وأن يقدم ا

عن املنهجية اليت استخدمت يف مجع البيانات غري الصحيحة والتحقق منها، مع تقدمي الوثائق الداعمة 
 األول للتخلص التدرجيي من املواد الوطينوقد أوضحت تركمانستان أن برناجمها . حيثما تكون متاحة

وسنة ألف وتسعمائة وستة وتسعني هي أول سنة . ١٩٩٩ و١٩٩٨املستنفدة لألوزون أُعد يف عامي 
، تستخدم دائرة ١٩٩٨ومنذ عام . ١٩٩٧تتوافر عنها بيانات، رغم أنه ال تتوافر بيانات عن عام 

إنشاء قاعدة البيانات،  يف بيد أنه اكتشفت أخطاء. مجارك الدولة قاعدة بيانات حاسوبيه جلمع البيانات
 مجعتها اليتوبالتايل فإن البيانات . ئ لتحديد شحنات بروميد امليثيلمنها استخدام رمز مجركي خاط

وبالنظر إىل أن تركمانستان . دائرة اجلمارك ال ميكن أن تستخدم يف اإلبالغ عن واردات بروميد امليثيل
 ١٩٩٨ و١٩٩٧كانت قد أوضحت أا مل تتلق معلومات عن واردات بروميد امليثيل يف سنيت األساس 

ألمانة من الطرف أن يشرح السبب يف أنه أفاد األمانة بواردات وصادرات قدرها صفر فقد طلبت ا
  .لتلكما السنتني
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 أن الطرف استند يف اإلبالغ عن واردات ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٣وذكرت الرسالة املؤرخة   -٣٧٩
ة  إىل املعلومات الواردة من دائر١٩٩٨ و١٩٩٧وصادرات قدرها صفر من بروميد امليثيل يف عامي 

وقد وفرت دائرة مجارك الدولة قائمتها اخلاصة بالواردات . مجارك الدولة ووزارة الزراعة يف الطرف
ووفقا لتلك القائمة، مل توجد . ١٩٩٨ و١٩٩٧املبلغ عنها من املواد املستنفدة لألوزون يف عامي 

كان يتعني على ويبدو أيضا أنه يف تلكما السنتني . واردات من بروميد امليثيل يف تلكما السنتني
املستوردين املرتقبني لربوميد امليثيل إخطار وزارة محاية الطبيعة أوال بعزمهم على االسترياد مث تأكيد أن 

 أبلغت وزارة الزراعة وزارة محاية الطبيعة عن عزمها ١٩٩٨ويف عام .  استرياد مقترح قد حدثأي
ولذا مل تسجل وزارة . استرياد قد حدث بروميد امليثيل ولكنها مل تؤكد الحقا أن أي استريادعلى 

  .محاية الطبيعة أي استرياد
  ١٥/١٩من املقرر ‘ ٣’) أ (٢الفقرة   )ج(

 بأن يشرح الطرف الطالب السبب يف أن بيانات ١٥/١٩من املقرر ‘ ٣’) أ (٢تقضي الفقرة   -٣٨٠
ا يف ذلك خط األساس اجلديدة املقترحة ينبغي أن تعترب صحيحة وأن يقدم معلومات داعمة، مب

معلومات عن املنهجية املستخدمة يف مجع البيانات اجلديدة والتحقق منها، مع الوثائق الداعمة حيثما 
 املقدم من تركمانستان إىل أن البيانات اجلديدة ينبغي أن تعترب األصليوقد أشار التقرير . تكون متاحة

اع استهالك بروميد امليثيل يف صحيحة ألا نتيجة ألنشطة مجع البيانات اليت اضطلع ا يف قط
تركمانستان مبساعدة من وحدة األوزون الوطنية يف قريغيزستان، وكذلك أنشطة التحقق من بيانات 

  .استرياد بروميد امليثيل اليت اضطلعت ا وحدة األوزون الوطنية ودائرة مجارك الدولة يف تركمانستان
ت إضافية ملساعدة اللجنة على حتديد ما إن كان ودعت األمانة تركمانستان إىل تقدمي معلوما  -٣٨١

وعليه فقد دعي الطرف إىل شرح . ‘٣’) أ (٢الطرف قد استوىف الشروط املنصوص عليها يف الفقرة 
طبيعة أنشطته اخلاصة جبمع البيانات والتحقق منها، مبا يف ذلك الكيفية اليت يضمن ا تسجيل استهالك 

جر الصحي وما قبل الشحن منفصال عن تسجيل االستهالك يف بروميد امليثيل يف استخدامات احل
 مل حتتسب ١٩٩٧االستخدامات األخرى، والسبب يف أن واردات بروميد امليثيل املخزونة السابقة لعام 

ودعي الطرف أيضا إىل شرح السبب يف أن واردات بروميد . ١٩٩٨ أو عام ١٩٩٧كواردات يف عام 
 الكبرية يف الزيادة وليس يف وقت سابق، والسبب يف حدوث هذه ١٩٩٧امليثيل مل تبدأ إال يف عام 

، والسبب يف عدم وجود أي واردات أخرى ١٩٩٧ مقارنة بعام ١٩٩٨واردات بروميد امليثيل يف عام 
، دعيت ‘٤’) أ (٢و‘ ٣’) أ (٢ووفقا للفقرتني . ٢٠٠٥من بروميد امليثيل بعد ذلك حىت عام 

  .من الوثائق الداعمةتركمانستان أيضا إىل تقدمي نسخ 
وقد أوضحت تركمانستان أن البيانات مجعت عن طريق استفسارات خطية أرسلت إىل   -٣٨٢

وزارايت محاية الطبيعة والزراعة، ودائرة مجارك الدولة، ومصفق الدولة للسلع األساسية واملواد اخلام، 
جتري تفتيشا رقابيا على األغراض  "كما أن وزارة محاية الطبيعة. واملنظمات اليت تستخدم بروميد امليثيل

ومل يرد الطرف . وجتمع بيانات قطاعية عن استهالك بروميد امليثيل" اليت يستخدم فيها بروميد امليثيل
األغراض اليت "و " املنظمات اليت تستخدم بروميد امليثيل"بعد على طلب األمانة أن يوضح كيفية حتديد 
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 بني الوكاالت احلكومية واملنظمات اخلطيةر إىل أن املراسالت وبالنظ". يستخدم فيها بروميد امليثيل
املستخدمة تكون باللغة التركمانية فقد دعيت تركمانستان أيضا إىل تلخيص املراسالت واستنتاجاا 

وأشارت األمانة إىل أنه ليس من الواضح هلا ما هي اإلجراءات اليت استخدمها الطرف . باللغة اإلنكليزية
وطلبت، على وجه التحديد، مزيدا من . ١٩٩٨-١٩٩٥لبيانات اجلديدة املقترحة للفترة للتحقق من ا

املعلومات عن كيف وهل استخدمت البيانات اليت مت احلصول عليها من الوكاالت احلكومية 
  .واملنظمات للتحقق من دقة البيانات اجلديدة املقترحة

 مزيدا من ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٣يف وقدمت تركمانستان يف ردها الذي تلقته األمانة   -٣٨٣
وبين الطرف . التفاصيل بشأن التدابري اليت استخدمت يف مجع بياناا اجلديدة املقترحة والتحقق منها

تفصيليا الوكاالت املختلفة، داخل وزارة الزراعة، اليت مجعت املعلومات منها، وهي رابطات صناعة 
، ودائرة الدولة للحجر الصحي "Turkmengallaonumleri"األغذية، ورابطة احلبوب يف تركمانستان 
ووزع أيضا على مناطق البالد اخلمس استبيان . "USSAT"على النباتات يف تركمانستان، ومؤسسة 

. يطلب احلصول على معلومات عن بيانات بروميد امليثيل، مبا يف ذلك التطبيقات والكميات املستخدمة
ىل أن أيا منها مل يطلب استرياد بروميد امليثيل أو يقم بشرائه وأشارت الردود املقدمة من الوكاالت إ

وطلبت األمانة تأكيدا من تركمانستان بأنه طُلب من الوكاالت بصفة حمددة . خالل فترة خط األساس
  .أن تبلغ عن أي عملية شراء أو واردات خالل تلك الفترة

بعد إعادة التصنيف " أنه ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٨وأوضحت تركمانستان يف ردها املؤرخ   -٣٨٤
، بدأنا يف مجع املعلومات عن سنيت خط األساس ] من الربوتوكول٥كطرف غري عامل مبوجب املادة [

، بعد ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٣وكانت رسائل إحالة االستبيانات مؤرخة ". ١٩٩٨ و١٩٩٥
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٨ إعادة تصنيف تركمانستان، ولذلك ميكن أن يفترض أن رد الطرف املؤرخ

 إىل أنه طُلب من الوكاالت أن تبلغ عن أي شراء أو استرياد لربوميد امليثيل اإلشارةكان القصد منه 
  .خالل فترة خط األساس

وعالوة على ذلك، أشارت األمانة إىل أن التقرير األصلي املقدم من تركمانستان ذكر أن   -٣٨٥
 ذايتمرفقا حراريا "كيلوغرام من واردات بروميد امليثيل كانت  ١,٨٠٠اجلهة املتلقية للكمية البالغة 

 كيلوغرام من واردات بروميد امليثيل كانت ٢٢,٠٠٠وأن اجلهتني املتلقيتني للكمية البالغة " الدعم
واقترحت األمانة أن تطلع تركمانستان اللجنة على ردود . التابعة لوزارة الزراعة" USSAT"مؤسسة 

واقترحت األمانة أيضا أن تبني تركمانستان، . كان قد طُلب منها استيفاء االستبيانهذه الكيانات، إذا 
إذا مل يكن قد طُلب من هذه الكيانات استيفاء االستبيان، طبيعة استخدامات هذه الكيانات لربوميد 

ح رد وأوض. امليثيل، من أجل إثبات أن وارداا مل تكن موجهة إال إىل االستخدامات اخلاضعة للرقابة
كان دفيئة نباتية "  الدعمالذايتاملرفق احلراري "  أن ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٨تركمانستان املؤرخ 

وتضمن الرد رسالة من املرفق تذكر أنه يف عام . األغذيةخاضعة للمراقبة من جانب رابطة صناعة 
أما مؤسسة . ات كيلوغرام من بروميد امليثيل لتبخري التربة يف دفيئات اخلضرو١,٨٠٠ اشترى ١٩٩٨

“USSAT” لرابطة احلبوب يف تركمانستان " إبنة"، فهي تعترب مؤسسة“Turkmengallaonumleri” . وقد
 كيلوغرام من بروميد ٢٢,٠٠٠ استوردت USSATأكدت كل من املؤسستني شفهيا أن مؤسسة 
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ا على استبيان وأفادت رابطة تركمانستان، يف رده.  نيابة عن رابطة تركمانستان١٩٩٨امليثيل يف عام 
، بأا استخدمت بروميد امليثيل لتدخني املصاعد ومصانع طحن الدقيق ٢٠٠٦وزارة محاية الطبيعة لعام 

 كمية قدرها ٢٠٠٣ طنا متريا ويف عام ١٥ كمية قدرها ٢٠٠٠ يف عام الرابطةوقد اشترت . واملخازن
  . طنا متريا٣٢

ان أن مفتشني من وزارة محاية الطبيعة وفيما يتعلق بعمليات التحقق، أوضحت تركمانست  -٣٨٦
ومشلت العمليات التفتيش يف املوقع حيثما . قاموا بعمليات التحقق والتدقيق يف مجيع مناطق تركمانستان

 يستخدم فيها اليتاألغراض "وحددت . كان يستخدم بروميد امليثيل، واستعراض الوثائق يف تلك املواقع
  .شائع الستخدامات بروميد امليثيلعلى أساس الفهم ال" بروميد امليثيل

 وليس ١٩٩٧وردا على طلب توضيح السبب يف أن واردات بروميد امليثيل مل تبدأ إال يف عام   -٣٨٧
 مقارنة بعام ١٩٩٨ الكبرية يف واردات بروميد امليثيل يف عام الزيادةيف وقت سابق، وملاذا حدثت هذه 

، ذكرت ٢٠٠٥بروميد امليثيل حىت عام ، والسبب يف عدم وجود أي واردات أخرى من ١٩٩٧
وعلى وجه التحديد، أوضح ". هذا االستهالك غري املنتظم يرتبط بسمات اقتصادية"تركمانستان أن 

وبالتايل فقد جرت العادة . الطرف أنه ال ميكن شراء بروميد امليثيل إال بإذن يصدر يف شكل أمر رئاسي
  .وات من السنة اليت ستكون مطلوبة فيهاعلى أن تشترى املواد الكيميائية قبل بضع سن

ونبهت األمانة تركمانستان أيضا إىل أا مل ترد على طلب أن تشرح كيف ضمنت أن   -٣٨٨
 واستخدامات ما قبل الشحن كان يسجل منفصال عن الصحياستهالك بروميد امليثيل ألغراض احلجر 

 مل حيسب ١٩٩٧ن واردات ما قبل عام االستهالك الستخدامات أخرى وأن بروميد امليثيل املخزون م
. ومل ترد تركمانستان ردا مباشرا على هذه االستفسارات. ١٩٩٨ أو عام ١٩٩٧كواردات يف عام 

غري أن الرد على االستبيان من جانب دائرة الدولة للحجر الصحي على النباتات أفاد بالفعل عن استرياد 
لذلك طلبت األمانة توضيحا من تركمانستان بشان . س استخدامها يف فترة خط األساأوبروميد امليثيل 

ما إن كانت تلك الوكالة هي الوكالة الوحيدة اليت طلبت استرياد بروميد امليثيل من أجل استخدامات 
وقد أكدت تركمانستان أن هذا .  واستخدامات ما قبل الشحن يف فترة خط األساسالصحياحلجر 

  .هو احلال
 ٢٢,٠٠٠ كيلوغرام و١,٨٠٠لتخزين، كانت الكميتان البالغتان وفيما يتعلق مبسالة ا  -٣٨٩

 األمانة، مشفوعة مبستندات استرياد تسجل إىلكيلوغرام قد سجلتا كلتامها يف تقارير اجلمارك املقدمة 
 أا استوردت يف أساس كيلوغرام، وإن كانت، كما لوحظ أعاله، قد سجلت على ١٨٠٠استرياد 

 بيانات إىلوإذا كانت بيانات االسترياد اجلديدة املقترحة تستند . ١٩٩٧ وليس يف عام ١٩٩٨عام 
 أن تكون خمزونات بروميد امليثيل من إمكانية االسترياد اجلمركية فيبدو، على أية حال، أا تنفي

  .السنوات السابقة قد أدرجت على سبيل اخلطأ يف بيانات خط األساس اجلديدة املقترحة
ق الداعمة، مل تتمكن دائرة مجارك الدولة يف تركمانستان من تقدمي وفيما يتعلق الوثائ  -٣٩٠

، وذلك ١٩٩٨ كيلوغرام لعام ٢٢,٠٠٠مستندات االسترياد فيما يتعلق بالرقم اجلديد املقترح البالغ 
وفضال عن ذلك فإن الشركة املسؤولة عن االسترياد، وهي . ألن سجالا عن تلك السنوات قد ألغيت
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 تعد متتلك الوثائق بسبب حريق شب يف مكتبها، مت التأكيد منه لدى دائرة ، مل”USSAT“مؤسسة 
 كيلوغرام لعام ١,٨٠٠وتتوفر الوثائق فيما يتعلق برقم الواردات اجلديد املقترح البالغ . الدولة لإلطفاء

وتلبية لطلب من األمانة، أبرزت تركمانستان يف الوثائق السنة ذات الصلة وكميات بروميد . ١٩٩٧
  .مليثيل، ملساعدة اللجنة على استعراضهاا

  حالة التصديق مقارنة باالمتثال  - ٢
مل تصدق تركمانستان بعد على تعديل كوبنهاغن لربوتوكول مونتريال، وبالتايل مل يكن   -٣٩١

غري أن وزير محاية . مطلوبا منها االمتثال لتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول على بروميد امليثيل
 اإلقليمية ملوظفي األوزون ةلشبكبيعة يف تركمانستان أبلغ ممثل أمانة األوزون يف االجتماع السادس لالط

، بأن ٢٠٠٧فرباير /يف أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، الذي عقد يف تركمانستان يف شباط
  .٢٠٠٧تركمانستان تعتزم التصديق على تعديل كوبنهاغن يف أوائل النصف الثاين من عام 

وتشري بيانات استهالك بروميد امليثيل يف تركمانستان اليت لدى األمانة حاليا إىل أن عام   -٣٩٢
وقد أبلغ عن استهالك يف تلك .  هو السنة األوىل اليت سجل فيها الطرف استهالك بروميد امليثيل٢٠٠٥

، مبلغا عن ٢٠٠٦وقدم الطرف اآلن بياناته عن عام .  أطنان بداالت استنفاد األوزون٥,٦السنة قدره 
وإذا وافق اجتماع األطراف على طلب . استهالك قدره صفر من بروميد امليثيل يف تلك السنة

 طنا ١٤,٣ من الصفر إىل ١٩٩٨تركمانستان تغيري بيانات استهالك بروميد امليثيل لسنة األساس 
ت استنفاد  أطنان بداال٣,٦ إىلبداالت استنفاد األوزون فسوف يتغري خط األساس للطرف من صفر 

  .األوزون
  املساعدة على االمتثال  - ٣

 الصندوق املتعدد رعايةيقدم اليونيب مساعدة للتعزيز املؤسسي إىل تركمانستان حتت   -٣٩٣
 اليت قدمتها الوكالة إىل االجتماع احلادي ٢٠٠٩-٢٠٠٧ للفترة األعمالوقد أشارت خطة . األطراف

، إىل أن اليونيب سيقدم إىل ٢٠٠٧مارس /قد يف آذارواخلمسني للجنة التنفيذية للصندوق، الذي ع
تركمانستان مساعدة خاصة على االمتثال يف جماالت التوعية والتخلص التدرجيي من مركبات الكربون 

 لليونيب املقدم إىل اللجنة التنفيذية يف اجتماعها املرحليوذكر التقرير . الكلورية فلورية وبروميد امليثيل
، أن اليونيب ساعد تركمانستان على حتديث برناجمها ٢٠٠٧يوليه /ملعقود يف متوزالثاين واخلمسني، ا

وقد أعيد تصنيف .  من الربوتوكول٥القطري ملراعاة وضعها اجلديد كطرف يعمل مبوجب املادة 
وأفاد اليونيب كذلك بأن .  من الربوتوكول٥ كطرف يعمل مبوجب املادة ٢٠٠٤تركمانستان يف عام 

ت أيضا، يف إطار أنشطة الربط الشبكي اإلقليمي اليت تقوم ا، مساعدة يف جمال تركمانستان تلق
السياسات لصوغ قانون دولة حلماية األوزون، وكذلك مساعدة من وحدات األوزون الوطنية يف 

 السابقة فيما يتعلق ببدائل بروميد امليثيل، اليوغوسالفية وقريغيزستان ومجهورية مقدونيا ارجيجو
لتدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية واهلالونات، وإنفاذ نظم تراخيص املواد والتخلص ا

  .املستنفدة لألوزون
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 للجنة التنفيذية مسألة توفري األموال الالزمة إلعداد مشروع األخريثريت يف االجتماع إو  -٣٩٤
، مبا أن تركمانستان ولوحظ أنه. ملساعدة تركمانستان على وضع خطة إلدارة التخلص التدرجيي التام

وقت قريب، فينبغي أن تكون هلا األهلية للحصول على  يف تعتزم التصديق على تعديل كوبنهاغن
  .٢٠٠٨ لعام األعمالوقد اقترح أن يدرج طلب ذا الشأن يف خطط . املساعدة ملشاريع بروميد امليثيل

مارس /لسابق، املعقود يف آذار ذلك، وافقت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها اإىل وباإلضافة  -٣٩٥
 غري املخصصة، على أن األموال مليون دوالر من ٦١، يف سياق مناقشة مسألة استخدام مبلغ ٢٠٠٧

تنظر يف مشاريع ملساعدة األطراف اليت مل تصدق على تعديل كوبنهاغن يف جمال استهالك بروميد 
وكانت اللجنة التنفيذية قد . م التصديقامليثيل، على أن يكون مفهوما أن األموال لن تصرف إىل أن يت

 بشأن تركمانستان، الذي اتفقت فيه على أن ال يتلقى الطرف سوى ٤٦/٢١اعتمدت سابقا املقرر 
وقد استند القرار إىل معلومات تشمل بيانات تشري إىل أنه، منذ عام . املساعدة اخلاصة بالتعزيز املؤسسي

 يف البلد هي مركبات الكربون املستهلكةوزون ، كانت املواد الوحيدة املستنفدة لأل١٩٩٦
وقد تلقى الطرف مساعدة من مرفق البيئة . اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون الكلورية الفلورية

العاملية للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية عندما كان مصنفا على أنه طرف غري 
  .٥عامل مبوجب املادة 

  احلايلاالجتماع  يف اقشةاملن  - ٤
وردا على أسئلة من . بناء علي دعوة من األمانة، حضرت ممثلة للطرف االجتماع احلايل  -٣٩٦

ونظرا ملناخ البلد اجلاف، ال . اللجنة، أكدت أن بروميد امليثيل كان يستورد كل ثالث سنوات تقريبا
غراض التجهيز بعد احلصاد آخذ يف زراعة احملاصيل، ولكن االستهالك أل يف يستخدم بروميد امليثيل

االزدياد نتيجة لسياسة احلكومة املتمثلة يف التوسع يف إنتاج احلبوب من أجل احلد من احلاجة إىل 
ومن املقرر تشييد عدة مصانع جديدة لطحن الدقيق، ولذلك فهي تتوقع أن تتزايد . واردات احلبوب

  .طيع إعطاء تقدير دقيق للكمية احملتملةواردات بروميد امليثيل يف املستقبل لكنها ال تست
وقالت إن النمو يف استخدام الطرف لربوميد امليثيل، واملناقشات اليت دارت يف اجتماع   -٣٩٧

 حفزا إىل إعادة النظر يف ٢٠٠٥ ،قد يف عام اإلقليمية ألوروبا الشرقية وآسيا الوسطى عةلشبكل
اس للبلد، وأدى ذلك إىل اكتشاف اخلطأ يف تقدمي  اليت حسبت منها بيانات خط األساألصليةالبيانات 

  .أرقام استهالك صفرية
 وكانت ٢٠٠٥وبينت نظام الترخيص احلايل للمواد الكيميائية، الذي بدأ العمل به يف عام   -٣٩٨

 هي املسؤولة عن إصدار التصاريح ألي Gosstandardوقالت إن وكالة . تشرف عليه وزارة الطاقة
اد بروميد امليثيل، وموافقة وزارة البيئة الزمة أيضا لضمان أن يبقى إمجايل منظمة ترغب يف استري

وتصر دائرة اجلمارك أيضا على دراسة مجيع الوثائق ذات . الواردات دون املستويات املسموح ا
ووزارة الزراعة مسؤولة عن مسائل احلجر الصحي للنباتات ولكن ال تشارك يف تنظيم عمليات . الصلة

وال حتتاج املنشآت الفردية إىل تراخيص الستخدام . د للمواد الكيميائية، مثل بروميد امليثيلاالستريا
وقبل استحداث . بروميد امليثيل، ولكنه ال يستخدم خارج القطاع العام، الذي يشمل صناعة احلبوب
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 إىل وزارة نظام التراخيص، كان يتعني على أي منظمة ترغب يف استرياد بروميد امليثيل أن تقدم طلبا
  .البيئة
عملية التصديق على تعديالت كوبنهاغن  يف وأوضحت أيضا أن تركمانستان شارعة  -٣٩٩

وقالت إن وزارة الشؤون اخلارجية استطلعت بالفعل آراء . ومونتريال وبيجني لربوتوكول مونتريال
 املستقبل القريب مجيع الوزارات والوكاالت احلكومية ذات الصلة، وإا تتوقع أن تنجز العملية يف

  .جدا
 اليت تلت ذلك، أعرب أعضاء اللجنة عن رأي مفاده أن تركمانستان امتثلت املناقشةويف   -٤٠٠

 سائر األطراف ذات الظروف هيحتتذ بطريقة ميكن أن تكون منوذجا ١٥/١٩بالكامل ملتطلبات املقرر 
 للمقرر، ال سيما جهودها املبذولة يف واتفق، يف الواقع، على أن جهودها الرامية إىل االمتثال. املماثلة

  .ىكانت مثاال حيتذاالتصال مبستخدمي بربوميد امليثيل ويف إجراء الزيارات امليدانية، 
  التوصية  - ٥

  :لذلك اتفقت اللجنة على ما يلي  -٤٠١
 باملعلومات اليت قدمتها تركمانستان لدعم طلبها بتنقيح بيانات إذ حتيط علما مع التقدير

بروميد ( فيما يتعلق باملادة اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق هاء ١٩٩٨ط األساس لعام استهالك خ
   لالجتماع الثامن والثالثني للجنة التنفيذ،٣٨/٤٤ووفقا للتوصية ) امليثيل

 لالجتماع اخلامس عشر لألطراف حيدد املنهجية اليت ينبغي ١٥/١٩ أن املقرر وإذ تالحظ
  ت تنقيح بيانات خط األساس، الستعراض طلبااستخدامها

 اجلهود املكثفة اليت اضطلعت ا تركمانستان للوفاء مبتطلبات وإذ تالحظ كذلك مع التقدير
 املتعلقة باملعلومات، والسيما جهودها الرامية إىل التحقق من دقة بيانات خط األساس ١٥/١٩املقرر 

   تستخدم بروميد امليثيل،اجلديدة املقترحة اخلاصة ا عن طريق تفتيش املواقع اليت
هلذا التقرير، للنظر فيه، إىل ) الفرع دال(أن حتيل مشروع املقرر الوارد يف املرفق األول 

االجتماع التاسع عشر لألطراف، الذي سيوافق على طلب تركمانستان تنقيح بيانات خط األساس 
 إىلمن صفر ) بروميد امليثيل(ء  عن استهالك املادة اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق ها١٩٩٨لعام 
  . طنا بداالت استنفاد األوزون١٤,٣

  ٣٩/٣٣التوصية 
  أوغندا  -زاي زاي

  .١٥/٤٣ واملقرر ٣٨/٥١أدرجت أوغندا للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصية   -٤٠٢
  االلتزام خبفض استهالك بروميد امليثيل: مسألة االمتثال  - ١

 الصادرة من االجتماع الثامن والثالثني للجنة ٣٨/٥١ جاء يف التوصية طُلب من أوغندا، كما  -٤٠٣
 ٧ من املادة ٣ وفقا للفقرة ٢٠٠٦التنفيذ، أن تقدم بيانات استهالكها للمواد املستنفدة لألوزون لسنة 
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، لكي تتمكن ٢٠٠٧أغسطس / آب١من الربوتوكول، مع تفضيل أن يكون ذلك يف موعد ال يتجاوز 
 الصادر عن االجتماع اخلامس ١٥/٤٣ مدى امتثال الطرف اللتزامه الوارد يف املقرر اللجنة من تقييم

  إىل ) بروميد امليثيل(عشر لألطراف خبفض استهالكه من املادة اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق هاء 
  .٢٠٠٦ أطنان بداالت استنفاد األوزون يف سنة ٤,٨ما ال يزيد على 

ع احلايل كانت أوغندا قد قدمت بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون وحبلول موعد االجتما  -٤٠٤
وجيعل هذا املستوى من االستهالك . ، مبلغة عن استهالك قدره صفر من بروميد امليثيل٢٠٠٦لعام 

 بالتخلص التدرجيي ٢٠٠٦ والتزاماته لعام ١٥/٤٣املقرر  يف الطرف متقدما على كل من التزامه الوارد
  .مليثيل مبوجب بروتوكول مونتريالمن بروميد ا

  التوصية  - ٢
لذلك اتفقت اللجنة على أن نئ أوغندا على البيانات اليت أبلغت ا عن استهالك بروميد   -٤٠٥

 خبفض ١٥/٤٣املقرر  يف ، واليت أظهرت أا متقدمة على كل من التزامها الوارد٢٠٠٦امليثيل يف عام 
 أطنان بداالت استنفاد األوزون والتزاماا يف تلك ٤,٨ يزيد على استهالك بروميد امليثيل إىل ما ال

  .السنة مبوجب تدابري رقابة بروميد امليثيل اليت ينص عليها بروتوكول مونتريال
  ٣٩/٣٤التوصية 

  أوكرانيا  -حاء حاء
  .٣٨/٤٦أدرجت أوكرانيا للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصية   -٤٠٦

  طلب لتغيري بيانات خط األساس لربوميد امليثيل: مسألة االمتثال  - ١
 الصادرة من االجتماع الثامن والثالثني ٣٨/٤٦طلُب من أوكرانيا، كما جاء يف التوصية   -٤٠٧

أغسطس / آب١للجنة التنفيذ، أن تقدم إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن، ويف موعد ال يتجاوز 
 لكي تتمكن اللجنة من إمتام استعراضها ١٥/١٩قرر ، املعلومات املتأخرة املطلوبة مبوجب امل٢٠٠٧

لطلب الطرف إعادة النظر يف بيانات خط األساس اخلاصة به عن استهالك بروميد امليثيل يف اجتماعها 
  .التاسع والثالثني

وتقضي تلك الفقرة بأن . ١٥/١٩من املقرر ‘ ٤’) أ (٢وقد طُلبت املعلومات وفقا للفقرة   -٤٠٨
يت تطلب تنقيح بيانات خط األساس الوثائق املؤيدة إلثبات صحة البيانات اجلديدة تقدم األطراف ال

 إىل أا مل تف ٢٠٠٧مايو / أيار٢٩واسترعي انتباه أوكرانيا يف رسالة من األمانة مؤرخة . املقترحة
ذا الشرط يف ذلك الوقت، وشددت اللجنة على ذلك مرة أخرى يف مناقشتها مع ممثلي أوكرانيا يف 

وذُكر أن من املمكن تلبية هذا الشرط عن طريق تقدمي فواتري اإلنتاج . اجتماع اللجنة الثامن والثالثني
وتعهد ممثلو أوكرانيا إىل ذلك االجتماع . Saki State Chemistry Worksمن مؤسسة ١٩٩١لسنة 

نة لكي تنظر فيها بتحديد ما إن كانت هذه الوثائق متاحة، وإذا كانت كذلك تقدمي نسخ منها إىل األما
  .اللجنة يف اجتماعها املقبل
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غري أن . ٣٨/٤٦وحبلول موعد االجتماع احلايل مل تكن أوكرانيا قد استجابت للتوصية   -٤٠٩
، مبلغا عن بيانات تتسق مع التزاماته ٢٠٠٦الطرف قدم بياناته عن املواد املستنفدة لألوزون لعام 

ضت أمانة األوزون املعلومات اليت استعرو. لك املوادمبقتضى الربوتوكول بالتخلص التدرجيي من ت
قدمها الطرف حىت اآلن فيما يتعلق بطلبه تنقيح بيانات خط األساس اخلاصة به عن بروميد امليثيل، 

  .، ويرد أدناه ملخص هلا١٥/١٩مقارنة مبتطلبات املقرر 
  ١٥/١٩من املقرر ‘ ١’) أ (٢الفقرة   )أ(

 بأن على الطرف الذي يطلب تنقيح بيانات خط ١٥/١٩ املقرر من‘ ١’) أ (٢تقضي الفقرة  -٤١٠
 سنوات معينة اليت تعترب غري صحيحة أواألساس اخلاصة به أن حيدد ما هي بيانات خط األساس لسنة 

وحيدد خط األساس الستهالك بروميد امليثيل وإنتاجه لألطراف . وأن يقدم البيانات اجلديدة املقترحة
 من الربوتوكول بواسطة املستويات احملسوبة لإلنتاج واالستهالك اليت أبلغت ٥ادة غري العاملة مبوجب امل

  .١٩٩١عنها تلك األطراف لسنة 
 اخلاصني ا عن االستهالك واإلنتاج ١٩٩١وقد أشارت أوكرانيا إىل أا تعترب رقمي عام   -٤١١

وأكدت أا ستقترح تغيري وقدرمها صفر من األطنان بداالت استنفاد األوزون غري صحيحني كليهما، 
  . طنا بداالت استنفاد األوزون٢ ٠٨٧,٦ لإلنتاج واالستهالك إىل ١٩٩١مستويي عام 

 طنا بداالت استنفاد ٢ ٠٨٧,٦وأشار الطرف إىل أن املستوى املقترح الستهالكه والبالغ   -٤١٢
د قدمها بوصفها ملحقا األوزون يستند إىل االستمارات الرمسية املنقحة إلبالغ البيانات، اليت كان ق

 طنا ٣ ٦٠٧وتشري االستمارات إىل أن أوكرانيا أنتجت . ٢٠٠٧فرباير / شباط١٤لرسالة مؤرخة يف 
 الصحي طنا متريا أنتجت الستخدامات احلجر ١٢٧,٧، منها ١٩٩١ا من بروميد امليثيل يف عام متري

 وما قبل الشحن كان معفى لصحياومبا أن إنتاج بروميد امليثيل الستخدامات للحجر . وما قبل الشحن
من تدابري الرقابة اليت يفرضها بروتوكول مونتريال، فإن إنتاج أوكرانيا من بروميد امليثيل اخلاضع للرقابة 

).  طنا بداالت استنفاد األوزون٢ ٠٨٧,٦( طنا متريا ٣ ٤٧٩,٣ يكون ١٩٩١لسنة األساس 
 أن أوكرانيا مل تستورد أو تصدر أو تدمر وأشارت االستمارات املنقحة إلبالغ البيانات أيضا إىل

وبناء على ذلك فإن استهالك أوكرانيا من بروميد امليثيل لسنة األساس . ١٩٩١بروميد امليثيل يف عام 
  ). طنا بداالت استنفاد األوزون٢ ٠٨٧,٦( طنا متريا ٣ ٤٧٩,٣ يبلغ أيضا ١٩٩١عام 

  ١٥/١٩من املقرر ‘ ٢’) أ (٢الفقرة   )ب(
 بأن على الطرف الطالب أن يشرح السبب يف أن ١٥/١٩من املقرر ‘ ٢’) أ (٢لفقرة تقضي ا  -٤١٣

بيانات خط األساس احلالية اخلاصة به غري صحيحة، وأن يقدم املعلومات ذات الصلة، مبا يف ذلك 
معلومات عن املنهجية املستخدمة يف مجع بيانات خط األساس والتحقق منها، مشفوعة بالوثائق 

  .ا تكون متاحةالداعمة حيثم
، أبلغ الطرف ١٩٩٤يونيه / حزيران١٦ويف رسالة من نائب وزير خارجية أوكرانيا مؤرخة   -٤١٤

عن إنتاج واسترياد وتصدير وإمجايل استخدامات للحجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن قدرها 
الستهالك وإنتاج ، مما أسفر عن خط األساس احلايل البالغ صفرا ١٩٩١عام  يف صفر من بروميد امليثيل
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 أن بيانات خط ٢٠٠٧فرباير / شباط١٤بيد أن أوكرانيا أوضحت يف رسالتها املؤرخة . بروميد امليثيل
تعكس وجود فجوة يف مجع هذه املعلومات "األساس احلالية اليت أبلغ عنها وزارة اخلارجية يبدو أا 

 والوقت السابق إلنشاء آلية ١٩٩١ حدثت خالل انتقال الطرف إىل االستقالل يف عام" واإلبالغ عنها
  .لتصدي للمسائل ذات الصلة باملواد اليت تستنفد األوزون

 بأا مل تتمكن من أن تتبني ٢٠٠٧مارس / آذار٢٩وأبلغت األمانة أوكرانيا يف رسالة مؤرخة  -٤١٥
 بشأن ١٥/١٩من املقرر ‘ ٢’) أ (٢يف املعلومات املقدمة من الطرف املعلومات املطلوبة مبوجب الفقرة 

املنهجية املستخدمة يف مجع بيانات خط األساس احلالية للطرف والتحقق منها أو املستندات املؤيدة 
وأوضح ممثلو أوكرانيا يف االجتماع الثامن والثالثني للجنة أن السلطات األوكرانية مل تقدم . ذات الصلة

  .١٩٩٧ إال يف عام بيانات خط األساس احلالية وأن مجع البيانات الرمسية مل يبدأ
  ١٥/١٩من املقرر ‘ ٣’) أ (٢الفقرة   )ج(

 بأن على الطرف الطالب أن يشرح السبب يف أن ١٥/١٩من املقرر ‘ ٣’) أ (٢تقضي الفقرة   -٤١٦
بيانات خط األساس اجلديدة املقترحة ينبغي أن تعترب صحيحة، وأن يقدم املعلومات ذات الصلة، مبا يف 

املستخدمة يف مجع البيانات اجلديدة والتحقق من صحتها، مشفوعة ذلك معلومات عن املنهجية 
  .بالوثائق الداعمة حيثما تكون متاحة

ويرد يف املعلومات اليت قدمتها أوكرانيا أن مكتب األوزون يف الطرف استند يف بيانات  -٤١٧
 البيئة، ومفتشية الطرف املقترحة اجلديدة إىل حبوث وحتليالت للمواد احملفوظة مقدمة من وزارة محاية

الدولة اإليكولوجية، وجلنة التنسيق بني الوكاالت لتنفيذ بروتوكول مونتريال، ووزارة السياسات 
 Saki Stateالصناعية، ووزارة السياسات الزراعية، واإلدارة الرئيسية ملنتجات اخلبز، ومؤسسة 

Chemistry Works وشركة ،State Joint Company “Bread of Ukraine” ، وإدارة الدولة الرئيسية للحجر
ويبدو أن مواد احملفوظات مشلت مراسالت . الصحي، وحمجر الدولة الصحي الرئيسي لتفتيش النباتات

  .بني تلك الوكاالت ووثائق أخرى
 للجنة دعت األمانة أوكرانيا إىل تقدمي مزيد من التفاصيل عن املنهجية األخريوقبل االجتماع   -٤١٨

وحتديدا، كانت املعلومات اليت قدمت حىت . بياناا اجلديدة املقترحة والتحقق منهااملستخدمة يف مجع 
ذلك احلني قد أشارت إىل أن البيانات املنقحة عن إمجايل إنتاج أوكرانيا من بروميد امليثيل وإنتاجها من 

ئل من  وما قبل الشحن قد متت استنادا إىل رساالصحيبروميد امليثيل من أجل استخدامات احلجر 
 يف وقد أدرجت تلك الرسائل. وزارة السياسات الصناعية ووزارة امع الصناعي الزراعي، على التوايل

ولذلك دعيت أوكرانيا إىل النظر . تقرير الطرف ولكن مل تشرح كيف مت مجع البيانات من الوزارات
  . الوزارات جلمع البياناتيف معاجلة هذه املسالة عن طريق تقدمي بيان باإلجراءات اليت اختذا تلك

كما ال يبدو أن املعلومات املقدمة تشرح ما هي اإلجراءات، إن وجدت، اليت اختذا وزارة   -٤١٩
السياسات الصناعية أو وزارة امع الصناعي الزراعي أو مكتب األوزون للتحقق من دقة ما رد يف 

مليثيل وإنتاج بروميد امليثيل الستخدامات رسائل الوزارات من بيانات عن اإلنتاج اإلمجايل لربوميد ا
ولذلك دعيت أوكرانيا أيضا إىل النظر يف تقدمي مزيد من املعلومات .  وما قبل الشحنالصحياحلجر 
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كما دعيت إىل النظر يف شرح السبب يف أن إنتاجها من بروميد امليثيل يف عام . ملعاجلة هذه املسألة
الحقة، وذلك إلزالة أي شاغل من أن يكون التفاوت الكبري قد  كان أعلى بكثري يف السنوات ال١٩٩١

  .جنم عن وجود خطأ يف مجع البيانات والتحقق منها
وأشارت االستمارات املنقحة لإلبالغ عن البيانات الرمسية املقدمة من أوكرانيا إىل أا مل   -٤٢٠

 ٢٠٠١ و٢٠٠٠ و١٩٩٦و ١٩٩٢ صدرته يف األعوام أا إال ١٩٩١تصدر بروميد امليثيل يف عام 
، إىل النظر يف تقدمي بيان بالتدابري اليت اختذها  دعي الطرف، قبل االجتماع األخريولذلك. ٢٠٠٢و

وأشارت االستمارات املنقحة لإلبالغ عن البيانات . ١٩٩١لتأكيد أنه مل يصدر بروميد امليثيل يف عام 
ولذلك دعي الطرف إىل النظر . ١٩٩٦ عام الرمسية أيضا إىل أن أوكرانيا استوردت بروميد امليثيل يف

  .١٩٩١يف تقدمي بيان بالتدابري اليت اختذها للتأكد من أنه مل يستورد بروميد امليثيل يف عام 
وفيما يتعلق باملنهجية املستخدمة جلمع البيانات اجلديدة املقترحة والتأكد من صحتها، قال   -٤٢١

ثني للجنة إنه، من أجل مجع البيانات اجلديدة املقترحة، أجرى  االجتماع الثامن والثالإىلممثلو أوكرانيا 
. الطرف حبثا يف حمفوظات الوزارات والوكاالت ذات الصلة عن البيانات املتعلقة بالفترة قيد املناقشة

وأوضح املمثلون كذلك أن حتديد أرقام دقيقة كان صعبا إىل أقصى حد ألن االحتاد السوفيايت قبل 
تج سوى بيانات إمجالية عن استهالك املواد املستنفدة لألوزون وإنتاجها، وأن تفككه كان ال ين
، وأن عملية رقابة بروميد ١٩٩٢مل تبدأ إعداد البيانات اخلاصة ا إال يف عام  اجلمهوريات املنفردة

  .١٩٩٧امليثيل ومجع البيانات عنه مل تبدأ رمسيا يف أوكرانيا إال يف عام 
، قال أحد ممثلي ١٩٩١ري إنتاجها بروميد امليثيل األعلى بكثري يف عام وفيما يتعلق بتفس  -٤٢٢

أوكرانيا إنه يف ذلك الوقت كان املرفق الصناعي املوجود يف أوكرانيا ينتج بروميد امليثيل لالحتاد 
السوفيايت كله وإن اإلنتاج اخنفض سريعا بعد تفكك االحتاد السوفيايت وما اتصل بذلك من انكماش 

  .اقتصادي
 تقدمي الوثائق الداعمة، حيثما تكون إىلواسترعت األمانة انتباه الطرف أيضا إىل احلاجة   -٤٢٣

وحتقيقا هلذه الغاية، دعيت أوكرانيا إىل النظر يف تقدمي . متاحة، إلثبات دقة البيانات اجلديدة املقترحة
 أو ١٩٩١ لسنة Saki State Chemistry Worksنسخ من فواتري إنتاجها من بروميد امليثيل من مؤسسة 

. نسخ من التقرير السنوي لتلك املؤسسة لتلك السنة الذي حيتوي على أرقام إنتاجها من بروميد امليثيل
وقال ممثلو الطرف يف االجتماع الثامن والثالثني للجنة إنه سيتم إجراء مزيد من البحث يف حماولة 

  .يثيل واستهالكه يف ذلك احلنيللعثور على بيانات أولية أكثر بشأن إنتاج بروميد امل
  احلايلاالجتماع  يف املناقشة  - ٢

أشار عدد من املمثلني إىل أهم يف حني يوافقون على التوصية املقترحة فإم يرغبون يف إلقاء   -٤٢٤
الضوء على الصعوبات اليت يواجهها الطرف يف جهوده للحصول على البيانات الالزمة، مشريين على 

 كان الطرف جزءا من احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية وأن ١٩٩١ه يف عام حنو خاص إىل أن
  .من شأن املعلومات الالزمة أن تكون لدى السلطات السوفياتية املركزية وليس لدى الطرف نفسه
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  التوصية  - ٣
  :لذلك اتفقت اللجنة على التايل  -٤٢٥

 الصادرة من ٣٨/٤٦التوصية  يف سجل أن أوكرانيا مل تستجب للطلب املإذ تالحظ مع القلق
  االجتماع الثامن والثالثني للجنة التنفيذ بأن تقدم إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن، ويف موعد 

، لكي يتسىن ١٥/١٩، املعلومات املتأخرة املطلوبة مبوجب املقرر ٢٠٠٧أغسطس / آب١ال يتجاوز 
لطلب الطرف تنقيح بيانات خط األساس اخلاصة به للجنة يف دورا التاسعة والثالثني إمتام استعراضها 

  عن استهالك بروميد امليثيل،
  أن تدعو أوكرانيا إىل أن تقدم إىل أمانة األوزون يف أقرب وقت ممكن، ويف موعد   )أ(
، إذا كانت ال تزال ترغب يف مواصلة طلبها لتنقيح بيانات خط ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩ال يتجاوز 

 الصادرة من االجتماع الثامن ٣٨/٤٦ثيل، املعلومات املطلوبة يف التوصية األساس عن بروميد املي
  والثالثني للجنة التنفيذ، لكي تنظر فيها اللجنة يف اجتماعها األربعني؛

أن تدعو أوكرانيا إىل إرسال ممثل هلا، إذا لزم األمر، إىل االجتماع األربعني للجنة،   )ب(
  .أعالهملناقشة هذه املسألة املذكورة 

  ٣٩/٣٥التوصية 

  اإلمارات العربية املتحدة  - ثانيا
أدرجت اإلمارات العربية املتحدة للنظر يف وضعها فيما يتعلق باستهالكها من رابع كلوريد   -٤٢٦

  .٣٨/٤٧ وتنفيذها للتوصية ٢٠٠٥الكربون يف عام 
  مسائل االمتثال  - ١
  االحنراف الظاهر يف استهالك رابع كلوريد الكربون  )أ(

 من املواد اخلاضعة للرقابة ٢٠٠٥بلغت اإلمارات العربية املتحدة عن استهالك يف عام أ  -٤٢٧
 طن بداالت استنفاد ٠،٤قدره ) رابع كلوريد الكربون(املدرجة يف اموعة الثانية من املرفق باء 

يد األوزون، وهو مقدار ال يتفق مع التزام الطرف مبوجب الربوتوكول خبفض استهالكه من رابع كلور
املائة من خط األساس اخلاص به لتلك املادة، أي  يف ١٥الكربون يف تلك السنة إىل ما ال يزيد على 
وأعرب الطرف، استجابة لطلب لتفسري احنرافه الظاهر، . صفر من األطنان بداالت استنفاد األوزون

كلوريد الكربون اليت عن رأى مفاده أن هذا االستهالك ال ميثل احنرافا، ألن بيانات خط األساس لرابع 
ولذلك اقترح بيانات بديلة من شأا أن تؤدي إىل خط أساس منقح . لدى األمانة العامة غري صحيحة

 طن بداالت استنفاد األوزون وجيعل اإلمارات العربية املتحدة ممتثلة لتدابري الرقابة ٢,٦لالستهالك قدره 
  .٢٠٠٥اليت يفرضها الربوتوكول على تلك املادة يف عام 
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  طلب الستبدال بيانات خط األساس لرابع كلوريد الكربون  )ب(
 الصادرة من االجتماع ٣٨/٤٧طُلب من اإلمارات العربية املتحدة، كما جاء يف التوصية   -٤٢٨

الثامن والثالثني للجنة التنفيذ، تقدمي معلومات إضافية لتمكني اللجنة يف اجتماعها التاسع والثالثني من 
 الجتماع األطراف اخلامس عشر تنطبق على كل ١٥/١٩املقرر  يف نت املنهجية الواردةحتديد ما إن كا

أو بعض طلب الطرف أن تنقح األمانة بياناته عن استهالك رابع كلوريد الكربون لكل من سنوات 
  .٢٠٠٠-١٩٩٨خط األساس 

األوزون يف موعد وعلى وجه التحديد، طُلب من اإلمارات العربية املتحدة أن تقدم إىل أمانة   -٤٢٩
 تفسريا للتدابري املتخذة للتحقق من البيانات الواردة يف التقارير عن ٢٠٠٧أغسطس / آب١ال يتجاوز 

الواردات املسجلة من رابع كلوريد الكربون حتت رمز النظام املنسق لتوصيف السلع وترميزها يف كل 
 ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٤رخة ، اليت أرفقت بالرسالة املؤ٢٠٠٠-١٩٩٨سنة من سنوات خط األساس 

وطُلب من الطرف أيضا أن يقدم معلومات عن . الواردة إىل األمانة من دولة اإلمارات العربية املتحدة
ااالت اليت استخدم فيها رابع كلوريد الكربون املستورد يف سنوات خط األساس، وكذلك تفسريا 

 كانت أعلى بكثري ٢٠٠٠عام  يف  الكربونللسبب يف أن واردات الطرف املبلغ عنها من رابع كلوريد
  .مما كانت عليه يف السنوات السابقة

، ٣٨/٤٧وحبلول موعد االجتماع احلايل ردت دولة اإلمارات العربية املتحدة على التوصية   -٤٣٠
 للموعد النهائي لتقدمي املعلومات بشأن بيانات خط األساس ٢٠٠٧أغسطس / آب١طالبة متديدا حىت 

وأوضح الطرف أنه شرع يف حتريات مع األطراف ذات الصلة إلجراء مزيد من .  الكربونلرابع كلوريد
، مع التركيز على ٢٠٠٠-١٩٩٨االستعراض لبيانات رابع كلوريد الكربون لسنوات خط األساس 

التدابري املتخذة للتحقق من البيانات الواردة يف تقارير بياناته وعلى استخدامات واردات رابع كلوريد 
  .ربون يف تلك الفترةالك

وحبلول موعد االجتماع احلايل مل يبلغ الطرف عن بياناته عن املواد املستنفدة لألوزون لعام   -٤٣١
٢٠٠٦.  

  خلفية طلب تنقيح بيانات خط األساس عن رابع كلوريد الكربون  - ٢
استهالك طلبت دولة اإلمارات العربية املتحدة استبدال بيانات خط األساس اخلاصة ا عن   -٤٣٢

 حبجة أن البيانات اليت ٢٠٠٠ و١٩٩٩ و١٩٩٨رابع كلوريد الكربون لكل من سنوات خط األساس 
واقترح الطرف االستعاضة عن أرقام خط األساس احلالية، البالغة صفرا . لدى األمانة مل يقدمها الطرف

 ١٩٩٨عوام  طنا بداالت استنفاد األوزون لأل٨٥,٢ طن و٠,٣ أطنان، و٧,٤لكل سنة، باألرقام 
  . على التوايل٢٠٠٠ و١٩٩٩و

، ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٩وردا على رسالة من اإلمارات العربية املتحدة بتاريخ   -٤٣٣
 املقدم من دولة اإلمارات العربية املتحدة يف رسالة ١٩٩٨أحالت األمانة نسخة من تقرير البيانات لسنة 

ك التقرير قد سجل واردات من رابع كلوريد وكان ذل. ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٥مؤرخة 
، أفادت األمانة الطرف بأن ٢٠٠٠ و١٩٩٩وبالنسبة لعامي . ١٩٩٨الكربون قدرها صفر لسنة 
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سجالا تبني أن اإلمارات العربية املتحدة تركت حقول البيانات عن رابع كلوريد الكربون فارغة يف 
رف كان قد أبلغ عن استهالك قدره صفر من رابع ومبا أن الط. تقارير بياناا عن تلكما السنتني

 فقد افترضت األمانة أن حقول البيانات الفارغة يف تقارير البيانات ١٩٩٨كلوريد الكربون يف عام 
 كان املقصود منها أن تشري مرة أخرى إىل استهالك قدره صفر، وبالتايل فقد ٢٠٠٠ و١٩٩٩للسنتني 

. يد الكربون لإلمارات العربية املتحدة يف تلكما السنتنيسجلت استهالكا قدره صفر من رابع كلور
ولتأكيد أن افتراضها كان صحيحا، اتبعت األمانة إجراءها املعتاد وقدمت تقارير البيانات إىل دولة 

 تشرين ١٩ الطرف املؤرخة رسالةومل تبلَّغ األمانة قبل ورود . اإلمارات العربية املتحدة الستعراضها
  . بأن افتراضها كان غري صحيح٢٠٠٦أكتوبر /األول
 أن الطرف أبلغ ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣وأوضح رد اإلمارات العربية املتحدة املؤرخ   -٤٣٤

 ١٩٩٨عام  يف عن استهالك لرابع كلوريد الكربون قدره صفر من األطنان بداالت استنفاد األوزون
وفيما يتعلق . ارة إىل أنه مل حيدث أي استهالكلإلشارة إىل أنه ال تتوافر بيانات لتلك السنة وليس لإلش

، أوضح الطرف أنه ترك حقول البيانات لرابع كلوريد ٢٠٠٠ و١٩٩٩بسنيت األساس األخريني 
الكربون فارغة عمدا لكي يبني أنه مل يكن يعتزم أن يقدم بيانات عن رابع كلوريد الكربون يف تلكما 

 على تعديل لندن ٢٠٠٥فرباير / شباط١٦ة مل تصدق حىت ومبا أن اإلمارات العربية املتحد. السنتني
لربوتوكول مونتريال، الذي أضاف رابع كلوريد الكربون إىل جدول الرقابة مبوجب الربوتوكول، فهي 

 بأن تقدم ١٩٩٩ يف عام ٧مل تكن ملزمة يف الوقت الذي أعدت فيه تقارير البيانات مبوجب املادة 
  .بيانات عن تلك املادة

 طن وصفرا ٠,٣ أطنان و٧,٤ار الرد كذلك إىل أن أرقام خط األساس املقترحة البالغة وأش  -٤٣٥
 على التوايل قد استمدت من ٢٠٠٠ و١٩٩٩ و١٩٩٨من األطنان بداالت استنفاد األوزون لألعوام 

.  بعد أن أصبحت اإلمارات العربية املتحدة طرفا يف تعديل لندن٢٠٠٥التحريات اليت أجريت يف عام 
 وثائق عن الواردات املسجلة حتت رمز النظام املنسق ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٤تقرير الحق مؤرخ وقدم 

  .٢٠٠٠-١٩٩٧لتوصيف السلع وترميزها لرابع كلوريد الكربون يف الفترة 
 وطلبت األمانة توضيحا من اإلمارات العربية املتحدة فيما يتعلق بالبيانات الواردة يف التقرير   -٤٣٦

 اليت ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٩وأشارت األمانة إىل رسالة الطرف املؤرخة . ٢٠٠٠عن سنة 
غري أن . ٢٠٠٠عام  يف ذكر فيها أنه خلص بعد التحري إىل أنه مل يستورد رابع كلوريد الكربون

 ذكرت واردات ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٤األمانة أشارت إىل أن الوثيقة املرفقة برسالة الطرف املؤرخة 
 طن بداالت استنفاد ٨٢,٥( طن متري ٧٥,٠٢٧ تبلغ ٢٠٠٠لوريد الكربون لعام من رابع ك

  ).األوزون
ويف ضوء هذا التباين، اقترحت األمانة أيضا أن تشرح اإلمارات العربية املتحدة التدابري اليت   -٤٣٧

ل من  حتت رمز النظام املنسق لرابع كلوريد الكربون يف كاملستوردةاختذا للتحقق من أن املادة 
وأشارت األمانة إىل أن .  كانت بالفعل تلك املادة املستنفدة لألوزون٢٠٠٠-١٩٩٨سنوات األساس 

 الزيادة، بسبب ٢٠٠٠ بالنسبة لعام املبلغةهذا الشرح سيكون هاما بصفة خاصة فيما يتعلق بالبيانات 
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نة بسنيت األساس األخريني تلك السنة املبلغ عنها يف رسالة الطرف األخرية مقار يف الواردات يف الكبرية
 بأن حترياته ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٩ وما ورد يف رسالة الطرف املؤرخة ١٩٩٩ و١٩٩٨

  ".قد استورد بكميات صغرية إىل اإلمارات العربة املتحدة"كشفت أن رابع كلوريد الكربون 
دة أا تعترب رقم  أوضحت اإلمارات العربية املتح٢٠٠٧مايو / أيار١٧ويف رسالة بتاريخ   -٤٣٨

الذي )  طن بداالت استنفاد األوزون٨٢,٥( طن متري ٧٥,٠٢٧استرياد رابع كلوريد الكربون البالغ 
ويف ضوء هذا التوضيح كررت األمانة، يف رسالة إىل اإلمارات . قدمته سلطاا اجلمركية صحيحا

رح التدابري اليت اختذها للتحقق ، دعوا إىل الطرف أن يش٢٠٠٧مايو / أيار٢١العربية املتحدة بتاريخ 
من أن الواردات املسجلة حتت رمز النظام املنسق لرابع كلوريد الكربون يف كل سنة من سنوات خط 

ومل يستجب الطرف لتلك .  كانت بالفعل تلك املادة املستنفدة لألوزون٢٠٠٠-١٩٩٨األساس 
  .الدعوة قبل االجتماع الثامن والثالثني للجنة

 جلنة التنفيذ يف اجتماعها الثامن والثالثني يف املعلومات املذكورة أعاله وأشارت وقد نظرت  -٤٣٩
 لالجتماع اخلامس عشر لألطراف حيدد منهجية استعراض طلبات تنقيح بيانات ١٥/١٩إىل أن املقرر 
، الحظت اللجنة كذلك أنه دمة من اإلمارات العربية املتحدةويف ضوء املعلومات املق. خط األساس

و أن هناك سؤاال حول ما إن كان ميكن أن يعترب أن الطرف قدم بيانات خط األساس عن رابع يبد
 أو لكل منها، وبالتايل ما ٢٠٠٠ و١٩٩٩ و١٩٩٨كلوريد الكربون لواحدة من سنوات خط األساس 

صة  ميكن أن تعترب منطبقة على طلب استبدال البيانات اخلا١٥/١٩املقرر  يف إن كانت املنهجية الواردة
  . على هذا األساس٣٨/٤٧واعتمدت اللجنة التوصية . بواحدة من تلك السنوات أو بكل منها

  املساعدة على االمتثال  - ٣
وطلبت اللجنة . مل تتلق اإلمارات العربية املتحدة مساعدة من الصندوق املتعدد األطراف  -٤٤٠

 من الربوتوكول، أن ٥املادة التنفيذية للصندوق من الطرف، بعد إعادة تصنيفه كطرف يعمل مبوجب 
.  لالجتماع السادس ألطراف الربوتوكول٦/٥من املقرر ) ه(ال يطلب مساعدة مالية، وفقا للفقرة 

  :وتنص تلك الفقرة على ما يلي
 وأعيد ٥ال يطلب من أي بلد نام طرف صنف مبدئيا على أنه غري عامل مبوجب املادة "

. ، أن يساهم يف الصندوق متعدد األطراف٥ادة تصنيفه بعد ذلك على أنه عامل مبوجب امل
وتحث مثل هذه األطراف أال تطلب مساعدة مالية لرباجمها القطرية من الصندوق املتعدد 

.  من بروتوكول مونتريال١٠األطراف وإمنا جيوز هلا أن تطلب مساعدة أخرى مبوجب املادة 
 قد ٥ أنه غري عامل مبوجب املادة وال ينطبق هذا إذا كان التصنيف املبدئي لذلك الطرف على

مت يف غياب البيانات الكاملة مث ثبت بعد ذلك خطأ ذلك التصنيف بناء على البيانات 
  ".الكاملة

  احلايلاالجتماع  يف املناقشة  - ٤
 اليت تشكلها حالة الطرف تنبع من أن بيانات رابع الصعوبةأشار أحد أعضاء اللجنة إىل أن   -٤٤١

يت أبلغ ا كانت تستند كليا على البيانات اجلمركية، مالحظا أن حالة الطرف كلوريد الكربون ال
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توضح أمهية أن تضمن األطراف التحقق من دقة تلك البيانات، ويفضل أن يكون ذلك مبقارنتها 
  .بالبيانات اليت يتحصل عليها من املستوردين ومن مصادر أخرى

  التوصية  - ٥
  :يلذلك اتفقت اللجنة على ما يل  -٤٤٢

 إىل أن اإلمارات العربية املتحدة كان قد طُلب منها، كما هو مسجل يف التوصية إذ تشري
   أمانة األوزون يف موعد إىل الصادرة من االجتماع الثامن والثالثني للجنة التنفيذ، أن تقدم ٣٨/٤٧

اريرها عن  شرحا للتدابري املتخذة للتحقق من البيانات الواردة يف تق٢٠٠٧أغسطس / آب١ال يتجاوز 
 حتت رمز النظام املنسق لتوصيف السلع وترميزها لرابع كلوريد الكربون يف كل سنة املسجلةالواردات 

، ومعلومات عن االستخدامات اليت وضع فيها رابع كلوريد ٢٠٠٠-١٩٩٨من سنوات خط األساس 
ابع كلوريد الكربون املستورد يف سنوات األساس، وشرحا للسبب يف أا أبلغت عن واردات من ر

   كانت أعلى بكثري مما كانت عليه يف السنوات السابقة،٢٠٠٠عام  يف الكربون
 بالطلب املقدم من دولة اإلمارات العربية املتحدة ملنحها وقتا إضافيا للحصول وإذ حتيط علما

  ،٣٨/٤٧على املعلومات اليت طلبتها التوصية 
 إىل أمانة األوزون املعلومات املطلوبة أن تطلب من اإلمارات العربية املتحدة أن تقدم  )أ(

 الصادرة من االجتماع الثامن والثالثني للجنة التنفيذ يف أقرب وقت ممكن، ويف ٣٨/٤٧يف التوصية 
  ، لكي تنظر فيها اللجنة يف اجتماعها األربعني؛٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩موعد ال يتجاوز 

ثل هلا، إذا لزم ذلك، إىل االجتماع أن تدعو اإلمارات العربية املتحدة إىل إرسال مم  )ب(
  .األربعني للجنة ملناقشة املسألة املذكورة أعاله

  ٣٩/٣٦التوصية 
  أوروغواي -ياء ياء

  .١٧/٣٩ واملقرر ٣٨/٥١أدرجت أوروغواي للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصية   -٤٤٣
  االلتزام بتخفيض استهالك بروميد امليثيل: مسألة االمتثال  - ١

 الصادرة من االجتماع الثامن والثالثني ٣٨/٥١طُلب من أوروغواي، كما جاء يف التوصية   -٤٤٤
 من ٧ من املادة ٣ وفقا للفقرة ٢٠٠٦للجنة التنفيذ، أن تقدم بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون لسنة 
تمكن ، لكي ت٢٠٠٧أغسطس / آب١الربوتوكول، مع تفضيل أن يكون ذلك يف وقت ال يتجاوز 
 الصادر من االجتماع السابع ١٧/٣٩اللجنة من تقييم مدى امتثال الطرف اللتزامه الوارد يف املقرر 

إىل ما ) بروميد امليثيل(عشر لألطراف خبفض استهالكه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق هاء 
  .٢٠٠٦ أطنان بداالت استنفاد األوزون يف عام ٨,٩ال يزيد على 

وحبلول موعد االجتماع احلايل كانت أوروغواي قد قدمت بياناا عن املواد املستنفدة   -٤٤٥
.  أطنان بداالت استنفاد األوزون من بروميد امليثيل٨,٥، مبلغة عن استهالك ٢٠٠٦لألوزون لعام 
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  والتزاماته لعام١٧/٣٩املقرر  يف وجعلت تلك البيانات الطرف متقدما على كل من التزامه الوارد
  . بالتخلص التدرجيي من بروميد امليثيل مبوجب بروتوكول مونتريال٢٠٠٦

  التوصية  - ٢
لذلك وافقت اللجنة على أن نئ أوروغواي على البيانات اليت أبلغت ا عن استهالك املواد   -٤٤٦

ازالت ، واليت تدل على أا م٢٠٠٦يف عام ) بروميد امليثيل(اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق هاء 
 خبفض استهالك بروميد امليثيل إىل ما ال يزيد ١٧/٣٩املقرر  يف متقدمة على كل من التزامها الوارد

 أطنان بداالت استنفاد األوزون والتزاماا يف تلك السنة مبوجب تدابري رقابة بروميد امليثيل ٨,٩على 
  .اليت ينص عليها بروتوكول مونتريال

  ٣٩/٣٧التوصية 
   يف مسائل االمتثال الناشئة من تقرير البياناتالنظر -كاف كاف

هلذا ) الفرع هاء(لذلك وافقت اللجنة على إحالة مشروع املقرر الوارد يف املرفق األول   -٤٤٧
التقرير، للنظر فيه، إىل االجتماع التاسع عشر لألطراف، الذي سيقوم، يف مجلة أمور، بتسجيل عدد 

 وحبث األطراف اليت مل تبلغ ٢٠٠٦واد املستنفدة لألوزون لسنة  أبلغت عن بيانات عن املاليتاألطراف 
  . من بروتوكول مونتريال٧بتلك البيانات حىت اآلن على أن تفعل ذلك وفقا للمادة 

  ٣٩/٣٨التوصية 

 باء ٤ من املادة ٤الفقرة ( أنشأت نظما للترخيص اليتالنظر يف تقرير األمانة بشأن األطراف   -ثامنا
  )ريالمن بروتوكول مونت

 حث أطراف تعديل ١٨/٣٥وذكر أن املقرر . عرض ممثل األمانة تقريرا بشأن هذا البند  -٤٤٨
مونتريال اليت مل تقدم بعد معلومات إىل األمانة عن إنشاء نظم تراخيص االسترياد والتصدير على تقدمي 

ف اليت مل تصدق وشجع القرار أيضا األطرا. هذه املعلومات وإنشاء هذه النظم على سبيل االستعجال
وأحالت األمانة القرار إىل . بعد على تعديل مونتريال على التصديق عليه وعلى إنشاء نظم للتراخيص

  .٢٠٠٧يناير /األطراف املعنية يف كانون الثاين
 منها مل ١٢ طرفا، وحددت ١٥٦وأورد التقرير مجيع أطراف تعديل مونتريال البالغ عددها   -٤٤٩

وكان هناك طرف واحد، هو غينيا االستوائية، مل يصدق على التعديل إال . صتنشئ بعد نظما للتراخي
وذكر . يوليه وبالتايل كانت لديه ثالثة اشهر إضافية لينشئ يف غضوا نظامه اخلاص بالتراخيص/يف متوز

 طرفا يف الربوتوكول مل تصدق بعد على تعديل مونتريال ولكنها مع ذلك أنشأت ٢٦التقرير أيضا 
  .تراخيصنظما لل
، عملت األمانة مع أمانة الصندوق املتعدد األطراف على متابعة ٣٨/٥٣ووفقا للتوصية   -٤٥٠

ونتيجة لذلك ردت . األطراف اليت أبلغت الصندوق بنظم التراخيص ولكن مل تبلغ ا أمانة األوزون
د متت املوافقة على وق. ريتريا وهاييت وأوضحتا أما يف املراحل النهائية العتماد هذه النظمإل من ك
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 طرفا، إما من الصندوق ١٢تقدمي مساعدة إمنائية من أجل نظم الترخيص جلميع األطراف البالغ عددها 
  .أو من مرفق البيئة العاملية

 من مشروع املقرر بشأن هذا البند، ٤ولفت ممثل األمانة انتباه اللجنة بصفة خاصة إىل الفقرة   -٤٥١
واحلكم .  نظم تراخيص على ضمان تنفيذها وإنفاذها على حنو فعالاليت حتث األطراف اليت تدير

 نظما للتراخيص مل تفعل كل ما يف وسعها للتأكد من أا أنشأتانعكاس لكون بعض األطراف اليت 
  .تعمل على حنو فعال

ل أقل وأُوضح يف املناقشة أن أطرافا مثل اجلزائر وغينيا االستوائية اللتني صدقتا على التعديل قب  -٤٥٢
. من ثالثة أشهر ليست من الناحية الفنية أطرافا يف التعديل، ألنه مل يدخل بعد حيز النفاذ بالنسبة هلا

  .ولذلك اتفق على أن تدرج منفصلة عن أطراف التعديل
وأكد عدة أعضاء يف اللجنة على أن من املهم ليس جمرد إنشاء نظم التراخيص وحسب بل   -٤٥٣

واتفق أيضا على أنه ينبغي أن يكون إنشاؤها وفقا للعناصر املبينة . لى حنو فعالأيضا تنفيذها وإنفاذها ع
 باء من بروتوكول مونتريال، مبا يف ذلك، على سبيل املثال، املواد املستنفدة لألوزون ٤يف املادة 
ديل  صدقت على تعاليت طرفا ١٢وذُكر أن التواريخ اليت بدأت فيها األطراف البالغ عددها . املستخدمة

مونتريال ولكن مل تنشئ بعد نظما للتراخيص يف تلقي املساعدة املالية من أجل إنشاء نظمها مسألة 
هامة وميكن أن يكون من املفيد إطالع اللجنة عليها ألن األطراف اليت مل تبدأ يف تلقي املساعدة إال 

  .كامل طاقتها بعدخالل اآلونة األخرية يكون من املعقول توقع أن ال تكون لديها نظم تعمل ب
هلذا ) الفرع واو(لذلك وافقت اللجنة على إحالة مشروع املقرر الوارد يف املرفق األول   -٤٥٤

التقرير، للنظر فيه، إىل االجتماع التاسع عشر لألطراف، الذي سيقوم يف مجلة أمور بتسجيل عدد 
ظم إلصدار تراخيص استرياد وتصدير املواد إنشاء وتشغيل نبأطراف تعديل مونتريال اليت أبلغت األمانة 

 باء من بروتوكول مونتريال وسيطلب من أطراف تعديل مونتريال ٤املستنفدة لألوزون وفقا للمادة 
اليت مل تقدم بعد إىل األمانة خطط عمل لضمان سرعة إنشاء وتشغيل نظم التراخيص هذه أن تقدم تلك 

 لكي تنظر فيها اللجنة يف ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩جاوز اخلطط على سبيل االستعجال ويف موعد ال يت
  .اجتماعها األربعني

  ٣٩/٣٩التوصية 

تقليل إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية من جانب األطراف غري العاملة مبوجب   -تاسعا
 من بروتوكول مونتريال لتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف ٥ من املادة ١الفقرة 

  )١٧/١٢املقرر (لة العام
قدم ممثل قدمت األمانة هذا البند، مشريا، كما هو موضح يف مذكرة األمانة ذات الصلة، إىل   -٤٥٥

أن اللجنة يف اجتماعها األخري طلبت من األمانة إضافة هذا البند إىل جدول أعمال االجتماع احلايل 
 الذي كان مدرجا يف جدول أعماله ألنه مل يكن هناك متسع من الوقت لتنظر فيه يف ذلك االجتماع،

 مجيع ١٧/١٢وأوجز املسألة مشريا إىل أنه اجتماع األطراف حث باملقرر . يف إطار مسائل أخرى
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 املنتجة ملركبات الكربون الكلورية فلورية لتلبية ٥الدول األطراف غري العاملة مبوجب املادة 
 على ضمان أن هذا اإلنتاج الزم حقا، ٥ادة االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب امل

وذلك بأن تطلب من األطراف املستوردة املرتقبة الطالبة تقدمي تأكيدات خطية بأن مركبات الكربون 
كما حث القرار األطراف املنتجة . الكلورية فلورية الزمة وأن استريادها لن يؤدي إىل عدم االمتثال

 من الربوتوكول، ونص ٧د اإلبالغ عن بياناا مبوجب املادة على إرفاق نسخ من هذه التأكيدات عن
على أن تعرض األمانة نسخا من هذه التأكيدات يف كل اجتماع من اجتماعات األطراف، إىل جانب 

 باملادةمعلومات عن مقارنة مستويات إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية يف األطراف غري العاملة 
 ألف ٢ تلبية االحتياجات احمللية األساسية مبوجب املادة ألغراضسموح هلا ا  مبستويات اإلنتاج امل٥

من الربوتوكول، وكذلك معلومات عن أي حاالت نقل حلقوق إنتاج مركبات الكربون الكلورية 
  .فلورية لتلبية االحتياجات احمللية األساسية

وقال إن طرفني، مها فرنسا . اولمث عرض املمثل املعلومات املطلوبة يف املقرر على شكل جد  -٤٥٦
وأبلغت ستة . يرلندا الشمالية، نقلتا حقوق إنتاج إىل أسبانياأملكة املتحدة لربيطانيا العظمى ووامل

أطراف مسموح هلا باإلنتاج لتلبية االحتياجات احمللية األساسية، وهي االحتاد الروسي وإيطاليا واململكة 
فقد أبلغت اليونان : ٢٠٠٦ وهولندا واليونان، ببيانات عن عام ةاألمريكياملتحدة والواليات املتحدة 

 طنا، وأبلغت ١٤٠,٤ عن إنتاج قدره األمريكية طنا، وأبلغت الواليات املتحدة ١٥٠عن إنتاج قدره 
وهناك ثالثة أطراف أخرى مسموح هلا باإلنتاج لتلبية . األطراف األربعة الباقية عن إنتاج قدره صفر

وقال إنه، عموما، . ية األساسية، وهي أسبانيا وفرنسا واليابان، مل تقدم تقاريرها بعداالحتياجات احملل
أنتجت األطراف كميات قليلة نسبيا من مركبات الكربون الكلورية فلورية مقارنة بالكميات املسموح 

وأشار . قررومل تتلق األمانة بعد من البلدان املصدرة أي تأكيدات على النحو الذي يقتضيه امل. هلا ا
 ألن املقرر اختذ يف ٢٠٠٥إىل أنه ليس من املرجح أن تقدم تلك البلدان تأكيدات بشأن صادرات عام 

 أفاد بأن البلدين املصدرين تعهدا بالتحري عما إن كانت ٢٠٠٦وفيما يتعلق بعام . ٢٠٠٥أواخر عام 
  .ه التحرياتوضع ميكّنها من تقدمي أي تأكيدات؛ وتنتظر األمانة نتائج هذ يف ستكون
 اليت تلت ذلك اتفق أعضاء اللجنة على أن اللجنة ينبغي أن تقوم بدور يف مراقبة املناقشةويف   -٤٥٧

واتفق كذلك .  على أساس املعلومات اليت ستقدمها األمانة كل سنة عمال باملقرر١٧/١٢تنفيذ املقرر 
  .ع التاسع عشر لألطرافعلى أن تقدم اللجنة مشروع مقرر هلذا الغرض لكي ينظر فيه االجتما

لذلك اتفقت اللجنة على أن حتيل إىل االجتماع التاسع عشر لألطراف، للنظر فيه، مشروع   -٤٥٨
هلذا التقرير، الذي سيطلب من اللجنة أن تستعرض تنفيذ ) الفرع حاء(املقرر الوارد يف املرفق األول 

 من الربوتوكول اليت ٥ملة مبوجب املادة ، اليت حتث مجيع األطراف غري العا١٧/١٢ من املقرر ١الفقرة 
تنتج مركبات الكربون الكلورية فلورية لتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب 

 اليت اخلطيةتلك املادة على أن ترفق بتقارير بياناا السنوية املقدمة إىل األمانة نسخا من التأكيدات 
  .ة املرتقبة عمال بذلك املقررتتلقاها من األطراف املستورد

  ٣٩/٤٠التوصية 
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  )١٧/١٦املقرر (منع االجتار غري املشروع يف املواد املستنفدة لألوزون اخلاضعة للرقابة   -عاشرا
عرضت ممثلة ألمانة األوزون البند، فذكّرت اللجنة بأن املسألة أحيلت من االجتماع األخري   -٤٥٩

 حث األطراف، يف مجلة أمور، على استخدام استمارة ١٧/١٦وقالت إن املقرر . بسبب ضيق الوقت
، اليت تشمل مجيع املواد املستنفدة لألوزون )مبا فيها إعادة التصدير(اإلبالغ اجلديدة اخلاصة بالصادرات 

وستبلغ األمانة بيانات التصدير اإلمجالية إىل األطراف . وتشمل حتديد الوجهات اليت تقصدها الصادرات
 طرفا منها ٣٢ طرفا عن صادرات، حدد ٣٦، أبلغ ٢٠٠٥ويف عام . ردة هلذه املواداحملددة كمستو

 ٢٠٠٥وأشارت إىل أنه نظرا إىل أن املقرر مل يعتمد إال يف عام . الوجهات اليت تقصدها الصادرات
  .فرمبا مل يكن لدى بعض األطراف الوقت الكايف إلقامة نظم مناسبة جلمع البيانات

من اللجنة، أوضح ممثل لألمانة أن األمانة تطلب بصفة روتينية مزيدا من وردا على أسئلة   -٤٦٠
املعلومات من األطراف اليت تبلغ ببيانات عن الصادرات دون حتديد وجهات الصادرات، ألن هذه 

وأشار إىل أن أحد األطراف ذكر السرية التجارية باعتبارها سببا . املعلومات مطلوبة مبوجب املقرر
وأوضح طرف آخر أنه مل جيمع حىت اآلن معلومات عن الوجهات . هات التصديرلعدم حتديد وج

وقدمت بعض األطراف تقارير جزئية، حمددة . ولكن سوف يبدأ يف عمل ذلك استجابة للمقرر
وقال إنه يتوقع أن نوعية البيانات . وجهات بعض الصادرات ولكن ليس وجهات صادرات أخرى

  .املقدمة ستتحسن تدرجييا
 فكرة أن األطراف ميكن أن تتخلف عن اإلبالغ إزاءأعرب عدة أعضاء يف اللجنة عن قلقهم و  -٤٦١

وأشاروا إىل أن إبالغ هذه املعلومات عن املواد املدرجة يف . بوجهات التصدير مع اإلفالت من العقاب
تراط  مل يفعل سوى توسيع نطاق ذلك االشاألخري وباء مطلوب منذ سنوات وأن القرار ألفاملرفقني 

ويف حني أن السرية التجارية شاغل هام فإا ال ميكن أن تربر يف . ليشمل سائر املواد املستنفدة لألوزون
واقترح عدة أعضاء أن تدرج معلومات عن . حد ذاا خرق الطرف اللتزاماته مبوجب الربوتوكول

ماع من اجتماعات تقارير األطراف بشأن بيانات الصادرات يف تقرير بيانات األمانة عن كل اجت
  .اللجنة، ألن ذلك سيمكّن اللجنة من مناقشة ما إن كان يلزم اختاذ أي إجراءات أخرى

لذلك اتفقت اللجنة على أن تطلب من األمانة أن تدرج يف تقريرها العادي عن البيانات   -٤٦٢
 عن وجهات  من الربوتوكول معلومات عن األطراف اليت مل تبلغ٧املقدمة من األطراف وفقا للمادة 

 ٤وفقا للفقرة ) مبا فيها اخلالئط(جلميع املواد اخلاضعة للرقابة ) مبا فيها إعادة التصدير(مجيع الصادرات 
  .لالجتماع السابع عشر لألطراف ١٧/١٦من املقرر 

  ٣٩/٤١التوصية 

  مسائل أخرى  -حادي عشر
  اقتراح بشأن ترتيب أولويات عمل اللجنة  -ألف

باه اللجنة إىل مذكرة بشأن استجابة األطراف يف الوقت املناسب للطلبات استرعت الرئيسة انت  -٤٦٣
 األخريةوأشارت إىل أن اللجنة خالل االجتماعات . املقدمة من اللجنة يف اجتماعها الثامن والثالثني
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اليت عقدا واجهت صعوبات يف التصدي لتزايد عبء العمل، وقد يكون من املفيد أن تستحدث 
فافة وميكن التنبؤ ا لتحديد أولويات عملها يف حالة عدم قدرا على تناول مجيع البنود اللجنة عملية ش

ومن النهج املمكنة إعطاء األولوية لألطراف اليت . املدرجة يف جدول األعمال يف االجتماعات املقبلة
لوقت املناسب ملا تشتمل قدمت بياناا قبل املواعيد النهائية لتقدمي التقارير وامتثلت امتثاال تاما ويف ا

عليه توصيات اللجنة ومقررات األطراف من طلبات احلصول على املعلومات؛ وإذا مل يكن لدى اللجنة 
الوقت الكايف يف أي اجتماع معني لتناول وضع مجيع األطراف فيمكنها عندئذ أن ترجئ حىت 

ملعلومات األخرى ذات الصلة كاملة اجتماعها املقبل النظر يف وضع األطراف اليت مل تقدم البيانات أو ا
  .ويف الوقت املناسب

وبينما وافق عدة أعضاء . ورحب عدة أعضاء يف اللجنة باملعلومات املفيدة الواردة يف املذكرة  -٤٦٤
على أنه سيكون من املفيد حتديد وسيلة لترتيب األولويات للنظر يف وضع األطراف، تساءلوا عما إن 

. ت ينبغي أن يكون التوقيت املناسب للردود على طلبات اللجنة للبياناتكان معيار ترتيب األولويا
وأشار أحد األعضاء إىل أن األطراف عموما تبذل كل جهد ممكن للتقيد باملوعد النهائي لتقدمي 

وعالوة على ذلك، كان هناك اتفاق واسع .  حتديا كبريااألحياناملعلومات، الذي يشكل يف كثري من 
 تأجيل النظر يف إىلبالغ األطراف بأن التأخري يف تقدمي البيانات ميكن أن يؤدي النطاق على أن إ

وضعهم ميكن أن خيلق حافزا ألي طرف يريد جتنب التدقيق من جانب اللجنة على تقدمي التقارير يف 
 إجراءات أييف ضوء تلك الشواغل، اتفقت اللجنة على أن ال تعتمد يف الوقت احلاضر . وقت متأخر

  . أولويات النظر يف وضع األطراف يف اجتماعاالترتيب
  ١٨/١٧ذكر أمساء البلدان يف سجل موحد حلاالت التخزين يعد وفقا للمقرر   -اء ب

، يتعني على األمانة أن تدرج يف الوثائق املتعلقة بكل اجتماع للجنة ١٨/١٧مبوجب القرار   -٤٦٥
 يقدم يف كل اجتماع لألطراف سجال موحدا ويف تقرير البيانات الذي) ألغراض العلم فقط(التنفيذ 

ويف االجتماع احلايل سألت إحدى أعضاء اللجنة . حلاالت ختزين األطراف للمواد املستنفدة لألوزون
عن السبب يف أن األمانة أدرجت يف السجل املوحد بيانا حلاالت التخزين من جانب األطراف ولكن 

مل يشر صراحة إىل أن ١٨/١٧ة األمانة أنه مبا أن املقرر وأوضحت ممثل. مل تشر إىل أمساء هذه األطراف
األطراف اليت متارس التخزين ينبغي حتديدها باالسم يف السجل املوحد حلاالت التخزين فقد رئي أن 

وأضافت أنه إذا كانت األطراف ترى أن األمساء ينبغي يف . األكثر حكمة هو عدم إدراج األمساء
وقالت عضو . وحد فستعدل األمانة السجل بطبيعة احلال وفقا لذلكاحلقيقة أن تدرج يف السجل امل

 ال متنع من ذكر أمساء األطراف يف السجل املوحد، ١٨/١٧اللجنة إن من رأيها أن أحكام املقرر 
  .وطلبت إدراج آرائها يف هذا التقرير. وأعربت عن رأيها بأنه سيكون من املفيد القيام بذلك

  إضايف يف كل عاماقتراح بيوم اجتماع   -جيم
قال أحد أعضاء اللجنة إنه، يف ضوء عبء العمل الثقيل بالفعل، والذي يتوقع أن يتوسع على   -٤٦٦

وكان هناك اتفاق . مدى السنوات املقبلة، ينبغي للجنة أن ترتب للعمل ليوم إضايف واحد يف كل سنة
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ظل عدد أيام االجتماعات عند واسع النطاق على أن اللجنة لن تكون قادرة على أداء واجباا إذا 
  .مستواه احلايل، خصوصا ألن اللجنة مل تتمكن من حتديد معايري عملية لترتيب أولويات عملها

 إضايفلذلك وافقت اللجنة على حث األطراف بشدة على الترتيب الجتماع اللجنة ليوم   -٤٦٧
  .واحد يف السنة

  ٣٩/٤٢التوصية 
  ل يف أمانة األوزوناستقالة مسؤولة الرصد واالمتثا  -دال

أثناء اجللسة اخلتامية للجنة، أعلن السيد غونزاليز، مع اإلعراب عن أسفه، أن السيدة متارا  -٤٦٨
ومتىن . كورل، مسؤولة الرصد واالمتثال يف أمانة األوزون، ستستقيل بعد وقت قصري من اجللسة احلالية

على اإلشادة بالسيدة كورل ملا أبدته من أعضاء اللجنة هلا النجاح يف مساعيها املقبلة، وأمجعوا حبماس 
وقالوا إا كانت قوة . حيوية وتفان ومهنية يف إجناز أعمال اللجنة وخدمة قضية بروتوكول مونتريال

  .فعالة للغاية يف عمل اللجنة وستفتقد كثريا

  اعتماد تقرير االجتماع -ثاين عشر
 على أن يعهد بوضع الصيغة نظرت اللجنة يف نص مشاريع التوصيات ووافقت عليه واتفقت -٤٦٩

النهائية لتقرير االجتماع إىل األمانة، على أن تعمل بالتشاور مع نائب الرئيس، الذي يعمل أيضا بصفته 
  .مقررا، ومع الرئيس

  اختتام االجتماع -ثالث عشر
 من يوم ١٠/١٣، أعلن الرئيس اختتام االجتماع يف الساعة املعتادة ااملةبعد تبادل عبارات  -٤٧٠
  .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤معة اجل
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  املرفق األول

  مشاريع املقررات

 ألحكام بروتوكول ٢٠٠٥عدم االمتثال من جانب اليونان يف عام  : -/١٩مشروع املقرر   -ألف
 ألفمونتريال اليت حتكم إنتاج املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق 

 من الربوتوكول فيما ٢والشروط الواردة يف املادة ) يةمركبات الكربون الكلورية فلور(
  يتعلق بنقل حقوق إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية

ديسمرب / كانون األول٢٩ إىل أن اليونان صدقت على بروتوكول مونتريال يف إذ يشري
يناير /اين كانون الث٣٠ وعلى تعديل كوبنهاغن يف ١٩٩٣مايو / أيار١١ وعلى تعديل لندن يف ١٩٨٨
 كانون ٢٧ وعلى تعديل بيجني يف ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧ وعلى تعديل مونتريال يف ١٩٩٥
   من الربوتوكول،٥ من املادة ١، وأا مصنفة كطرف غري عامل مبوجب الفقرة ٢٠٠٦يناير /الثاين

اً  طن٢ ١٤٢,٠٠٠ مقداره ٢٠٠٥إىل أن اليونان أبلغت عن إنتاج سنوي يف عام وإذ يشري 
حمسوبة بدالة استنفاد األوزون من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق ألف 

 من ٥لتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة باملادة ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(
ح به للطرف من املواد اخلاضعة الربوتوكول وهو ما يزيد على احلد األقصى ملستوى اإلنتاج املسمو

   طناً حمسوبة بدالة استنفاد األوزون،٧٣٠للرقابة والبالغ 
 طن ١,٣٧٤ إىل التفسري الذي قدمه الطرف بأن اإلنتاج الفائض وقدره وإذ يشري مع التقدير

 من مركبات الكربون الكلورية فلورية حمسوبة بداالت استنفاد األوزون قد يعزى إىل نقل حقوق إنتاج
مركبات الكربون الكلورية فلورية من اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إىل اليونان يف 

 من ٢، لكن يالحظ أن اليونان مل ختطر األمانة قبل موعد النقل وفقا ملقتضيات املادة ٢٠٠٥عام 
  الربوتوكول،

نتاج اإلمجايل املبلغ عنه يف عام إىل أن التفسري الذي قدمته اليونان بأن اإلوإذ يشري أيضاً 
 طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون والذي ٣٨ من مركبات الكربون الكلورية فلورية وقدره ٢٠٠٥

ال يعزى إىل نقل الكميات املسموح ا من اإلنتاج، يعكس سوء فهم الطرف فيما يتعلق حبساب خط 
ورية لتلبية االحتياجات احمللية األساسية األساس اخلاص به إلنتاج مركبات الكربون الكلورية فل

 من الربوتوكول واألخطاء يف بيانات اإلبالغ من جانب الطرف لسنة ٥لألطراف العاملة مبوجب املادة 
  ،١٩٩٥األساس 

 ١٩٩٥إىل املعلومات املقدمة من اليونان لدعم طلبها لتنقيح بيانات عام وإذ يشري كذلك 
 إلنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية لتلبية االحتياجات املستخدمة يف حساب خط أساس الطرف

   من الربوتوكول،٥احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب املادة 
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 للجنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونتريال، ٣٩/١٦بالتوصية وإذ يذكر 
 الصادر عن االجتماع ١٥/١٩تطلبات املقرر اليت خلصت إىل أن املعلومات املقدمة من اليونان مل تف مب

اخلامس عشر لألطراف لتربير طلبات تنقيح بيانات خط األساس، وذلك يف املقام األول على أساس أن 
الطرف مل يتمكن من التحقق من دقة بيانات خط األساس اجلديدة املقترحة كما هو مطلوب يف الفقرة 

  ،١٥/١٩من املقرر ‘ ٣’) أ (٢
 ذلك، إىل أن اليونان أوقفت إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية يف معوإذ يشري 

، وأا لن تصدر تراخيص إلنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية يف املستقبل، ٢٠٠٦فرباير /شباط
 تؤكد عودا إىل االمتثال لتدابري ٢٠٠٦وأا أبلغت ببيانات عن املواد املستنفدة لألوزون لعام 

  ول لرقابة إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية يف تلك السنة،الربوتوك
 من الربوتوكول، اليت ٢ ألحكام املادة ٢٠٠٥ يف عام ةممتثلأن اليونان كانت غري   -١

 الطرف لعدم امتثاله الشتراط اإلشعار الوارد بأسف، يف حني تسلِّم اإلنتاجتبني إجراءات نقل حقوق 
   أن جتري أي عمليات نقل يف املستقبل وفقا لتلك املادة؛ وبتعهده بضمان٢يف املادة 

 لتدابري بروتوكول مونتريال لرقابة ٢٠٠٥أن اليونان كانت أيضا غري ممتثلة يف عام   -٢
مركبات الكربون الكلورية  (ألف من املرفق األوىلإنتاج املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف اموعة 

  من الربوتوكول؛) فلورية
 يرصد عن كثب ما إن كان الطرف يواصل امتناعه عن إنتاج مركبات الكربون أن  -٣

 على الوفاء بتدابري الرقابة احملددة الواردة يف الربوتوكول يعملومن حيث أن الطرف . الكلورية فلورية
  ويفي ا، فينبغي استمرار معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل ا أي طرف يفي بالتزاماته؛

ر اليونان، وفقا للبند باء من قائمة التدابري اإلرشادية اليت ميكن أن يتخذها أن حيذ  -٤
اجتماع األطراف يف ما يتعلق بعدم االمتثال، من أنه يف حالة ختلفها عن مواصلة االمتثال فسوف تنظر 

تدابري وقد تتضمن تلك ال. األطراف يف اختاذ تدابري تتسق مع البند جيم من القائمة اإلرشادية للتدابري
   املادة؛مبوجبإمكانية اختاذ اإلجراءات املتاحة 

  عدم امتثال باراغواي لربوتوكول مونتريال : -/١٩مشروع املقرر   -باء
   إىل أن باراغواي صدقت على بروتوكول مونتريال وعلى تعديل لندن عليه يف إذ يشري

 ٢٠٠١أبريل /يسان ن٢٧ كوبنهاغن ومونتريال يف تعديلي وعلى ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٣
 من املادة ١، وأا مصنفة كطرف يعمل مبوجب الفقرة ٢٠٠٦ يوليه/ متوز١٨وعلى تعديل بيجني يف 

  ،١٩٩٧فرباير / من الربوتوكول وقد وافقت اللجنة التنفيذية على برناجمها القطري يف شباط٥
ق املتعدد  من الصندو١ ٧٨٧ ٠٣٠ أيضا إىل أن اللجنة التنفيذية اعتمدت مبلغ وإذ يشري

   من الربوتوكول لتمكني باراغواي من االمتثال،١٠ وفقا للمادة مونتريال بروتوكولاألطراف لتنفيذ 
أن باراغواي أبلغت عن استهالك سنوي للمواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة   -١

طنا بداالت  ٢٥٠,٧ قدره ٢٠٠٥لعام ) مركبات الكربون الكلورية فلورية (ألفاألوىل من املرفق 
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 أطنان ١٠٥,٣ املسموح به للطرف والبالغ لالستهالك األعلى احلداستنفاد األوزون، وهو ما يتجاوز 
بداالت استنفاد األوزون لتلك املواد اخلاضعة للرقابة لذلك العام، وكانت لذلك غري ممتثلة يف عام 

  كلورية فلورية، لتدابري بروتوكول مونتريال لرقابة استهالك مركبات الكربون ال٢٠٠٥
أن باراغواي أبلغت عن استهالك سنوي من املادة اخلاضعة للرقابة املدرجة يف   -٢

 طن بداالت استنفاد ٠,٧ قدره ٢٠٠٥لعام ) رابع كلوريد الكربون(اموعة الثانية من املرفق باء 
االت استنفاد  طن بد٠,١ لالستهالك املسموح به هلا والبالغ األقصىاألوزون، وهو ما يتجاوز احلد 

 لتدابري ٢٠٠٥األوزون لتلك املادة اخلاضعة للرقابة لذلك العام، وكانت لذلك غري ممتثلة يف عام 
  بروتوكول مونتريال لرقابة استهالك رابع كلوريد الكربون،

 إىل االمتثال ة خطة عمل لضمان عودا الناجزوايباراغأن يسجل تقديره لتقدمي   -٣
بة مركبات الكربون الكلورية فلورية ورابع كلوريد الكربون، تلتزم باراغواي يف لتدابري الربوتوكول لرقا

  :إطارها، بصفة حمددة، ودون إخالل بعمل اآللية املالية للربوتوكول، مبا يلي
  :تقليل استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية إىل ما ال يزيد على ما يلي  )أ(

 ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ن يف األعوام  طنا بداالت استنفاد األوزو٣١,٦  ‘١’
  ؛٢٠٠٩و

، باستثناء ٢٠١٠صفر من األطنان بداالت استنفاد األوزون يف عام   ‘٢’
  االستخدامات األساسية اليت قد تأذن ا األطراف؛

  : ما ال يزيد على ما يليإىلتقليل استهالك رابع كلوريد الكربون   )ب(
  ؛٢٠٠٩ و٢٠٠٨ و٢٠٠٧ طن بداالت استنفاد األوزون يف األعوام ٠,١  ‘١’
، باستثناء ٢٠١٠صفر من األطنان بداالت استنفاد األوزون يف عام   ‘٢’

  االستخدامات األساسية اليت قد تأذن ا األطراف؛
أن ترصد نظامها اخلاص بتراخيص االسترياد وحتديد احلصص للمواد املستنفدة   )ج(

  لألوزون، وأن تطبق هذا النظام على رابع كلوريد الكربون؛
أن ترصد تنفيذ حظرها املفروض على تصدير مجيع املواد املستنفدة لألوزون واسترياد   )د(

معدات التربيد وتكييف اهلواء، سواء أكانت جديدة أم مستعملة، اليت تستخدم مركب الكربون 
  ؛١٢ - ومركب الكربون الكلوري فلوري ١١ -الكلوري فلوري 

فيذ ذات الصلة على تنفيذ خطة أن حيث باراغواي على العمل مع وكاالت التن  -٤
   استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية ورابع كلوريد الكربون؛نعملها للتخلص التدرجيي م

أن يرصد عن كثب التقدم الذي حترزه باراغواي فيما يتعلق بتنفيذ خطة عملها   -٥
ومن حيث أن . ونوالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية ورابع كلوريد الكرب

الطرف يعمل على الوفاء بتدابري الرقابة احملددة الواردة يف الربوتوكول ويفي ا، فينبغي االستمرار يف 
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ويف هذا الصدد، ينبغي أن تستمر . معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل ا أي طرف يفي بالتزاماته
 من القائمة ألفتلك االلتزامات وفقا للبند باراغواي يف تلقي املساعدة الدولية لتمكينها من الوفاء ب

  اإلرشادية للتدابري اليت ميكن أن يتخذها اجتماع األطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال؛
أن حيذر باراغواي وفقا للبند باء من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت ميكن أن يتخذها   -٦

 حالة ختلفها عن مواصلة االمتثال، ستنظر اجتماع لألطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال من أنه، يف
 إمكانيةوقد تشمل هذه التدابري . األطراف يف تدابري تتسق مع البند جيم من قائمة التدابري اإلرشادية

، مثل ضمان وقف إمدادات مركبات الكربون الكلورية فلورية ٤اختاذ اإلجراءات املتاحة مبوجب املادة 
وضوع عدم االمتثال حىت ال تساهم األطراف املصدرة يف استمرار ورابع كلوريد الكربون اليت هي م

  حالة عدم االمتثال؛

 ألحكام ٢٠٠٥عدم امتثال اململكة العربية السعودية احملتمل يف عام : -/١٩مشروع املقرر   -جيم
) بروميد امليثيل(بروتوكول مونتريال اليت حتكم استهالك املادة اخلاضعة للرقابة يف املرفق هاء 

  لب خطة عملوط
 إىل أن اململكة العربية السعودية صادقت على بروتوكول مونتريال وتعديلي لندن إذ يشري

 من ١ وأا مصنفة على أا طرف يعمل مبوجب الفقرة ١٩٩٣مارس / آذار١وكوبنهاغن عليها يف 
  ،الربوتوكول من ٥املادة 

 من الصندوق املتعدد األطراف ٦٥ ٠٠٠ أيضا إىل أن اللجنة التنفيذية اعتمدت مبلغ وإذ يشري
 من ١٠ العربية السعودية من االمتثال وفقا للمادة اململكةلتنفيذ بروتوكول مونتريال لتمكني 

  الربوتوكول،
أن اململكة العربية السعودية أبلغت عن استهالك سنوي من املادة اخلاضعة للرقابة   -١

 طنا بداالت استنفاد األوزون، وهو ما ٢٧,٦دره  ق٢٠٠٥لعام ) بروميد امليثيل(املدرجة يف املرفق هاء 
 طن بداالت استنفاد األوزون لتلك ٠,٥يتجاوز احلد األقصى ملستوى االستهالك املسموح به والبالغ 

 أن تكون غري ممتثلة يف اإليضاحاملادة اخلاضعة للرقابة لذلك العام، وبالتايل يفترض يف غياب املزيد من 
  روميد امليثيل مبوجب بروتوكول مونتريال؛ لتدابري رقابة ب٢٠٠٥عام 

أن يطلب من اململكة العربية السعودية أن تقدم إىل األمانة، على سبيل االستعجال   -٢
 جنب مع خطة إىل، توضيحا الستهالكها الزائد، جنبا ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩ويف موعد ال يتجاوز 

ريعة إىل االمتثال، لكي تنظر فيهما عمل ذات مؤشرات قياس حمددة زمنيا لضمان عودة الطرف الس
وقد ترغب اململكة العربية السعودية يف النظر يف أن تدرج يف خطة . جلنة التنفيذ يف اجتماعها املقبل

عملها وضع حصص لالسترياد لدعم جدول التخلص التدرجيي، وأدوات تنظيمية ومتعلقة بالسياسات 
  تكفل إحراز تقدم يف حتقيق التخلص التدرجيي؛
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أن يرصد عن كثب التقدم الذي حترزه اململكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتخلص   -٣
ومن حيث أن الطرف يعمل على الوفاء بتدابري الرقابة احملددة الواردة يف . التدرجيي من بروميد امليثيل

رف يفي الربوتوكول ويفي ا، فينبغي االستمرار يف معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل ا أي ط
ويف هذا الصدد، ينبغي أن تستمر اململكة العربية السعودية يف تلقي املساعدة الدولية لتمكينها . بالتزاماته

من الوفاء بالتزاماا وفقا للبند ألف من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت ميكن أن يتخذها اجتماع 
  األطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال؛

بية السعودية، وفقا للبند باء من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت ميكن حيذر اململكة العر  -٤
 االمتثال يف إىلأن يتخذها اجتماع األطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال من أنه يف حالة ختلفها عن العودة 

 الوقت املناسب فسوف ينظر اجتماع األطراف يف اختاذ تدابري تتسق مع البند جيم من قائمة التدابري
، مثل ضمان وقف ٤ اختاذ اإلجراءات املتاحة مبوجب املادة ةمكانيإوقد تشمل هذه التدابري . اإلرشادية

إمدادات بروميد امليثيل الذي هو موضوع عدم االمتثال حىت ال تساهم األطراف املصدرة يف استمرار 
  حالة عدم االمتثال؛

   بيانات خط األساسطلب من تركمانستان لتغيري يف: -/١٩مشروع املقرر   -دال
 إىل أن تركمانستان تقدمت بطلب لتنقيح بيانات استهالكها للمادة اخلاضعة للرقابة إذ يشري

 طنا بداالت استنفاد ١٤,٣ من الصفر إىل ١٩٩٨ األساسلسنة ) بروميد امليثيل(املدرجة يف املرفق هاء 
  األوزون،

ر لألطراف حيدد منهجية لتقدمي  اخلامس عشلالجتماع ١٥/١٩ أيضا إىل أن املقرر وإذ يشري
  واستعراض تنقيح بيانات خط األساس،

 اجلهود املكثفة اليت تضطلع ا تركمانستان للوفاء مبتطلبات املعلومات وإذ يالحظ مع التقدير
، وخباصة جهودها الرامية إىل التحقق من دقة بيانات خط أساسها ١٥/١٩اليت ينص عليها املقرر 

  طريق تفتيش مواقع استخدام بروميد امليثيل،اجلديدة املقترحة عن 
 لتربير طلبها لتغيري ١٥/١٩أن تركمانستان قدمت معلومات كافية وفقا للمقرر   -١

  ؛امليثيلبيانات خط أساسها بشأن استهالك بروميد 
 من ١٩٩٨ تركمانستان لربوميد امليثيل لسنة الستهالكأن يغري بيانات خط األساس   -٢
   بداالت استنفاد األوزون؛ طنا١٤,٣الصفر إىل 

 من ٧البيانات واملعلومات املقدمة من األطراف وفقا للمادة : -/١٩مشروع املقرر   -هاء
  بروتوكول مونتريال

طرفا اليت كان عليها تقدمي بيانات عن عام ] ب[طرفا من أصل ] أ[ أن إذ يالحظ مع التقدير
 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠ياناا حبلول من تلك األطراف أبلغت عن ب] ج[ قد فعلت ذلك وأن ٢٠٠٦

  ،١٥/١٥وفقا للمقرر 
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 أقل من ٢٠٠٦ أبلغت عن بيانات عام اليت، مع ذلك، أن عدد األطراف وإذ يالحظ مع القلق
  ،٢٠٠٦سبتمرب من عام / حبلول أيلول٢٠٠٥ أبلغت عن بيانات عام اليتعدد األطراف 

ملناسب من جانب األطراف يعوق الرصد  إىل أن عدم اإلبالغ بالبيانات يف الوقت اوإذ يشري
   مبوجب بروتوكول مونتريال،اللتزامااوالتقييم الفعالني المتثال األطراف 

يونيه من كل عام ييسر كثريا عمل / حزيران٣٠ أن اإلبالغ يف موعد أقصاه وإذ يالحظ أيضا
ساعدة األطراف العاملة اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال يف م

   من الربوتوكول على االمتثال لتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول؛٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 
 على إبالغ األمانة ٢٠٠٦أن حيث األطراف اليت مل تقدم بعد تقارير بياناا لعام   -١

 مع العمل الوثيق مع وكاالت التنفيذ  من بروتوكول مونتريال،٧ املادة ألحكامبالبيانات املطلوبة وفقا 
  عند االقتضاء؛
اجتماعها القادم وضع األطراف اليت مل  يف أن يطلب إىل جلنة التنفيذ أن تستعرض  -٢

   حبلول ذلك الوقت؛٢٠٠٦تقدم بياناا لعام 
ع األطراف على أن تواصل اإلبالغ عن بيانات االستهالك واإلنتاج فور أن يشج  -٣

يونيه من كل سنة، على النحو / حزيران٣٠ع تفضيل أن يكون ذلك يف موعد أقصاه توافر األرقام، م
  ؛١٥/١٥املقرر  يف املتفق عليه

 باء من بروتوكول ٤تقرير بشأن إنشاء نظم التراخيص مبوجب املادة : -/١٩مشروع املقرر   -واو
  مونتريال

قضي بأن يقدم كل طرف  باء من بروتوكول مونتريال ت٤ من املادة ٣ إىل أن الفقرة إذ يشري
إىل األمانة، يف غضون ثالثة أشهر من تاريخ استحداث نظامه اخلاص بتراخيص استرياد وتصدير املواد 
اجلديدة واملستعملة واملعاد تدويرها واملستردة املدرجة يف املرفقات ألف وباء وجيم وهاء للربوتوكول، 

  تقريرا عن إنشاء ذلك النظام وتشغيله،
طرفا يف تعديل مونتريال لربوتوكول أنشأت نظما ] ١٤٣[ أن  التقديروإذ يالحظ مع

  لتراخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون على النحو املطلوب مبوجب أحكام التعديل،
طرفا من أطراف الربوتوكول اليت مل تصدق بعد على ] ٢٦[ أن وإذ يالحظ أيضا مع التقدير

  ظما لتراخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون،تعديل مونتريال أنشأت أيضا ن
 بان نظم الترخيص تتيح رصد الواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون، وإذ يسلم

  ومتنع االجتار غري املشروع، ومتكِّن من مجع البيانات،
ية ، وأوزبكستان، وبربادوس، وتونغا، وجزر كوك، ومجهورإريترياأن يسجل أن   -١

، ونيوي، وهاييت، هي أطراف يب، والصومال، وكرييبايت، وناوروترتانيا املتحدة، وسان تومي وبرينسي
يف تعديل مونتريال لربوتوكول مونتريال، وأا مل تنشئ بعد نظما لتراخيص استرياد وتصدير املواد 
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أنه قد متت املوافقة على  باء من الربوتوكول، و٤ غري ممتثلة للمادة فهي وبالتايلاملستنفدة لألوزون 
  مساعدة مالية هلا مجيعا؛

 أن تقدم إىل األمانة ١املدرجة يف الفقرة ] ١٢[أن يطلب من كل من األطراف الـ   -٢
، خطة عمل لضمان سرعة ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩على سبيل االستعجال، ويف موعد ال يتجاوز 

تنفدة لألوزون، لكي تنظر فيها جلنة التنفيذ إنشاء وتشغيل نظام لتراخيص استرياد وتصدير املواد املس
  مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونتريال يف اجتماعها األربعني،

أن يشجع مجيع أطراف الربوتوكول املتبقية اليت مل تصدق بعد على تعديل مونتريال   -٣
ة لألوزون، إن مل تكن قد على التصديق عليه وعلى إنشاء نظم لتراخيص استرياد وتصدير املواد املستنفد

  فعلت ذلك بعد؛
أن حيث مجيع األطراف اليت تشغل بالفعل نظما لتراخيص املواد املستنفدة لألوزون   -٤

 باء من الربوتوكول وأن تنفيذها وإنفاذها يتم على ٤على ضمان أن تكون النظم مهيكلة وفقا للمادة 
  حنو فعال؛
خيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة ض دوريا حالة إنشاء نظم تراستعرأن ي  -٥

  - باء من الربوتوكول؛٤لألوزون من جانب مجيع أطراف الربوتوكول، على النحو املطلوب يف املادة 

   لربوتوكول مونتريالاإلسالميةامتثال مجهورية إيران : -/١٩مشروع املقرر   -زاي
 تشرين ٣ مونتريال يوم  صادقت على بروتوكولاإلسالمية إىل أن مجهورية إيران إذ يشري

 ١٩٩٧أغسطس / آب٤ وعلى تعديلي لندن وكوبنهاغن على الربوتوكول يف ١٩٩٠أكتوبر /األول
، وأا مصنفة كطرف ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١٧وعلى تعديل مونتريال على الربوتوكول يف 

 برناجمها القطري يف  من الربوتوكول، وأن اللجنة التنفيذية أقرت٥ من املادة ١يعمل مبوجب الفقرة 
  ،١٩٩٣يونيه /حزيران

 من الصندوق املتعدد ٦٥ ٣٢٣ ٣٥٠ إىل أن اللجنة التنفيذية وافقت على مبلغ وإذ يشري أيضا
 اإلسالمية من الربوتوكول لتمكني مجهورية إيران ١٠األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال وفقا للمادة 

  من االمتثال،
 الصادر من االجتماع السابع عشر لألطراف ينص ١٧/١٣ إىل أن املقرر وإذ يشري كذلك

 النظر يف االمتثال لتدابري الربوتوكول ملراقبة رابع كلوريد ٢٠٠٧على أن ترجئ جلنة التنفيذ حىت 
 يوفر ألمانة األوزون مع تقرير بياناته السنوي أدلة ٥الكربون من جانب أي طرف يعمل مبوجب املادة 

 استخدام رابع إىلالربوتوكول بشأن حد االستهالك السنوي يرجع على أن االحنراف عن جداول 
  كلوريد الكربون يف العمليات املختربية والتحليلية،

 على البيانات اليت أبلغت ا عن استهالك رابع كلوريد اإلسالمية مجهورية إيران وإذ يهنئ
تدابري الرقابة اليت ينص عليها ، واليت تدل على أا ممتثلة اللتزاماا مبوجب ٢٠٠٦الكربون يف عام 

  بروتوكول مونتريال لتلك املادة يف تلك السنة،
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 أبلغت عن استهالك سنوي من املادة اخلاضعة للرقابة اإلسالميةأن مجهورية إيران   -١
 طنا ١٣,٦ قدرها ٢٠٠٥لعام ) رابع كلوريد الكربون(املدرجة يف اموعة الثانية من املرفق باء 

 ١١,٦األوزون، وهو ما يتجاوز احلد األعلى لالستهالك املسموح به للطرف والبالغ بداالت استنفاد 
طنا بداالت استنفاد األوزون لتلك املادة اخلاضعة للرقابة لذلك العام، ولكن أن استهالك الطرف الزائد 

  كان من أجل االستخدامات املختربية والتحليلية؛
 إىل االمتثال لتدابري ةدا الناجزن عوأن يسجل مع التقدير تقدمي خطة عمل لضما  -٢

الربوتوكول لرقابة رابع كلوريد الكربون، تلتزم مجهورية إيران اإلسالمية يف إطارها بصفة حمددة، دون 
  :إخالل بعمل اآللية املالية للربوتوكول، مبا يلي

  : ما ال يزيد على ما يليإىلختفيض االستهالك   )أ(
  ؛٢٠٠٧ألوزون يف عام  استنفاد ابداالت طنا ١١,٦  ‘١’
، باستثناء ٢٠٠٨ استنفاد األوزون يف عام بداالتصفر من األطنان   ‘٢’

  االستخدامات األساسية اليت قد تأذن ا األطراف؛
أن يرصد النظام احلايل لتراخيص واردات وصادرات املواد املستنفدة لألوزون، مبا يف   )ب(

  ذلك حصص االسترياد؛
 على العمل مع وكاالت التنفيذ ذات الصلة لتنفيذ اإلسالميةأن حيث مجهورية إيران   -٣

  ؛الكربونخطة عملها للتخلص التدرجيي من استهالك رابع كلوريد 
 فيما يتعلق بتنفيذ اإلسالمية إيران مجهوريةأن يرصد عن كثب التقدم الذي حترزه   -٤

رف يعمل على الوفاء ومن حيث أن الط. خطة عملها والتخلص التدرجيي من رابع كلوريد الكربون
بتدابري الرقابة احملددة للربوتوكول ويفي ا، فينبغي االستمرار يف معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل أي 

 يف تلقي املساعدة اإلسالميةويف هذا الصدد، ينبغي أن تستمر مجهورية إيران . طرف يفي بالتزاماته
 من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت ميكن أن ألفا للبند الدولية لتمكينها من الوفاء بتلك االلتزامات وفق

  يتخذها اجتماع األطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال؛
، وفقا للبند باء من القائمة اإلرشادية للتدابري، من أنه اإلسالميةحيذر مجهورية إيران   -٥

لبند جيم من قائمة التدابري  يف تدابري تتسق مع ااألطرافيف حالة ختلفها عن مواصلة االمتثال ستنظر 
، مثل ضمان وقف ٤ اختاذ اإلجراءات املتاحة مبوجب املادة إمكانيةوقد تشمل هذه التدابري . اإلرشادية

إمدادات رابع كلوريد الكربون اليت هي موضوع عدم االمتثال لكي ال تساهم األطراف املصدرة يف 
  استمرار حالة عدم االمتثال؛
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 فيما يتعلق باإلبالغ عن إنتاج ١٧/١٢ من املقرر ١تنفيذ الفقرة : -/١٩مشروع املقرر   -حاء
 من ٥ من املادة ١كربون من جانب األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة  الكلوروفلورو

 ١بروتوكول مونتريال لتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  ٥من املادة 

 الصادر من االجتماع السابع عشر لألطراف حيث األطراف ١٧/١٢رر  إىل أن املقإذ يشري
 األطراف إىل من الربوتوكول على أن تطلب، قبل التصدير ٥ من املادة ١غري العاملة مبوجب الفقرة 

، تأكيدات خطية من هذه األطراف بأن مركبات الكربون ٥ من املادة ١العاملة مبوجب الفقرة 
  ا وأن االسترياد لن يؤدي إىل عدم امتثال تلك األطراف،الكلورية فلورية الزمة هل
 حتث مجيع األطراف غري العاملة مبوجب ١٧/١٢ من املقرر ١ إىل أن الفقرة وإذ يشري أيضا

كربون لتلبية االحتياجات احمللية   من الربوتوكول اليت تنتج غازات الكلوروفلورو٥ من املادة ١الفقرة 
تقارير بياناا السنوية إىل األمانة نسخا من التأكيدات  يف ى أن تدرجاألساسية لألطراف العاملة عل

   اليت تتلقاها من األطراف املستوردة املرتقبة، عمال بذلك القرار،اخلطية
 تطلب من األمانة تقدمي تقرير يف كل ١٧/١٢ من املقرر ٢ إىل أن الفقرة وإذ يشري كذلك

ت الكربون الكلورية فلورية يف األطراف غري العاملة اجتماع عادي لألطراف عن مستوى إنتاج مركبا
 لتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة، مقارنة باإلنتاج املسموح به هلا ٥مبوجب املادة 
 ألف من الربوتوكول، وأن ترفق عند القيام بذلك نسخا من التأكيدات املشار إليها ٢املبني يف املادة 
  نات املتاحة بشأن نقل حقوق اإلنتاج،أعاله، مع البيا

 من جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونتريال أن تستعرض، على أن يطلب
 من املقرر ١، تنفيذ األطراف للفقرة ١٧/١٢ من املقرر ٢أساس التقرير الذي تعده األمانة وفقا للفقرة 

  .يف ذلك أي توصيات مناسبة، إىل اجتماع األطراف، وأن تقدم تقريرا عن استنتاجاا، مبا ١٧/١٢
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E-mail: geoairdept@caucasus.net  

  اهلند
Dr. A. Duraisamy  
Director  
Ozone Cell, Government of India, Ministry of 
Environment and Forests  
Core 4B, 2nd Floor, India Habitat Centre, Lodhi 
Road  
New Delhi 110003  
India  
Tel: + 91 11 2464 2176  
Fax: + 91 11 2464 2175  
E-mail: ozone-mef@nic.in  
 
Dr. Sachidananda Satapathy  
Ozone Cell National Program Manager,  
Sector Phaseout Plan Unit, Ministry of Environment 
and Forests  
Ministry of Environment and Forests  
Core 4 B, 2nd Floor, India Habitat Centre, Lodhi 
Road  
New Delhi 110003  
India  
Tel: + 91 11 2464 1687  
Fax: + 91 11 2463 5794  
E-mail: sspu-mef@nic.in  

  لبنان
Ms. Roula El Cheikh  
National Focal Point  
Department of Environment and Technology  
Ministry of Environment  
Lazarieh Bldg. |Ryad El Solh  
Beirut 11-2727  
Lebanon  
Tel: + 961 976 555  
Fax: + 9611 976 530  
E-mail: rola.sh@moe.gov.lb  
 
Mr. Mazen Hussein  
Project Manager - Ozone Officer  
National Ozone Unit, Ministry of Environment  
Lazarieh Bldg|Ryad Al Soleh  
Beirut 11-2727  
Lebanon  
Tel: + 961 1976 555 ext 432  
Fax: +961 17981 534  
E-mail: mkhussein@moe.gov.lb  
 

mailto:marcia.levaggi@embassyofargentina.co.za
mailto:lberon@ambiente.gov.ar
mailto:ozonobolivia@planificacion.gov.bo
mailto:geoairdept@caucasus.net
mailto:ozone-mef@nic.in
mailto:sspu-mef@nic.in
mailto:rola.sh@moe.gov.lb
mailto:mkhussein@moe.gov.lb


UNEP/OzL.Pro/ImpCom/39/7 

123 

  هولندا
Mr. Maas Goote  
Coordinating Senior Legal Counsel  
Directorate International Affairs |Ministry of 
Housing, Spatial Planning and the Environment  
Rijnstraat 8 |P.O Box 20951 Internal postcode 670  
Den Haag 2500 EZ 
Netherlands  
Tel: + 31 70 339 5183  
Fax: + 31 70 339 1306  
E-mail: maas.goote@minvrom.nl  
 
Mr. Philip J.J. Drost  
Senior Legal Counsel  
Ministry of Housing, Spatial Planning and the 
Environment  
Rijnstraat 8 P.O. Box 20951 |Internal postcode 670  
Den Haag 2500 EZ  
Netherlands  
Tel: +3170 3392381  
Fax: +31 070339 13 06  
E-mail: philip.drost@minvrom.nl  

 نيوزيلندا
Ms. Robyn Washbourne  
Environmental Issues, Effective Markets Branch, 
Ministry of Economic Development  
Ministry of Economic Development  
P.O. Box 1473  
Wellington  
New Zealand  
Tel: + 64 4 474 0030  
Fax: + 64 4 473 7010  
E-mail: robyn.washbourne@med.govt.nz  

  نيجرييا
Mr. Abdul-Kazeem Bayero  
Assistant Director, Head of NOU  
Federal Ministry of Environment, Housing and Urban 
Development  
PMB 469 Garki  
Abuja  
Nigeria  
Tel: + 234 9413 5971 / 234 8033 113755  
Fax: + 234 94136 317  
E-mail: kasimubayero@yahoo.com  

  بولندا
Mr. Ryszard Purski  
Counsellor of the Minister  
Department of Global Environmental Issues  
Wawelska 52/54  
Warsaw 00-922  
Poland  
Fax: + 48 22 57 92 463  
E-mail: ryszard.purski@mos.gov.pl  
 

Prof. Janusz Kozakiewicz  
Head of Ozone Unit  
Industrial Chemistry Research Institute  
Rydygiera 8  
Warsaw 01-793  
Poland  
Fax: + 48 22 633 92 91  
E-mail: kozak@ichp.pl  

  تونس
Dr. Hassen Hannachi  
Chef de Départment de l' évaluation environmentale 
et de la dépollution et Directeur du Bureau National 
d'Ozone  
Agence Nationale de Protection de l'Environnement, 
Ministère de l'Environnement et du Développement 
Durable, Centre Urbain Nord  
15 Rue 7051 Cité Essalem 2080 Tunis,  
B.P. No 52, le Belvedere  
Tunis  
Tunisia  
Tel: + 216 7123 1813  
Fax: + 216 7123 1960  
E-mail: dt.dep@anpe.nat.tn  

  األطراف املشاركة بناء على الدعوة فقط
  اإلكوادور

Mr. Jorge Humberto Carvajal Tamayo  
Coordinador de la Unidad de Gestion 
Ambiental  
Ministerio de Industrias y Competitividad  
194-A |Avs, Eloy Alfaro N30-350 y Amazonas  
Quito  
Pichincha  
Ecuador  
Tel: + 543 2 2554260  
Fax: +542 2 2562258  
E-mail: jcarvajal@micip.gov.e 

  اليونان
Dr. Sotiria Koloutsou  
Representative  
Ministry for the Environmental Regional 
Planning & Public Works, Division for Air 
Pollutions & Noise Control, General 
Directorate for the Environment  
147 Patission Ave.  
Athens 11521  
Greece  
E-mail: s.koloutsou@dearth.com 
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  وايباراغ
Ms. Paula Valeria Lopez Montero  
Deputy Head of the Environment Minister's Cabinet  
Ministry of the Environment, Department of the 
Cabinet  
Madame Lynch 3500 - Campo Grande  
Asuncion  
Central  
Paraguay  
Tel: +595 21 615806/7  
Fax: +1 595 21 615807  
E-mail: gabinete@seam.gov.py  

 
Mr. Victor Rondan  
First Secretary and Ambassador's Assistant  
Embassy of Paraguay  
151 Slater Street, suite 501  
Ottawa K1P 5H3  
Ontario  
Canada  
Tel: +1 613 567 1283  
Fax: +1 613 567 1679  
E-mail: urondan@embassyofparaguay.ca  

  تركمانستان
Ms. Marianna Pursiyanova  
Administrative Assistant of NOU  
National Ozone Unit  
15 Bitarap Turkmenistan Str. 2-nd build.room96  
Ashgabat 744000  
Turkmenistan  
Tel: + 993 12 35 70 91  
Fax: + 993 12 35 74 93  
E-mail: ozoneturkm@mail.ruc  

  ممثلو األمم املتحدة ووحدات األمانة واهليئات
  أمانة األوزون

Mr. Paul Horwitz  
Deputy Executive Secretary  
Ozone Secretariat  
United Nations Environment Programme United 
Nations Avenue, Gigiri P.O. Box 30552  
Nairobi 00100  
Kenya  
Tel: + 254 20 762 3855/3851  
Fax: + 254 20 762 4691/92/93  
E-mail: paul.horwitz@unep.org  

 

Mr. Gilbert M. Bankobeza  
Senior Legal Officer  
Ozone Secretariat  
United Nations Environment Programme United 
Nations Avenue, Gigiri P.O. Box 30552  
Nairobi 00100  
Kenya  
Tel: + 254 20 762 3854/4285  
Fax: + 254 20 762 4691/92/93  
E-mail: gilbert.bankobeza@unep.org  

 
Mr. Gerald Mutisya  
Database Manager  
Ozone Secretariat  
United Nations Avenue, Gigiri P.O. Box 30552  
Nairobi 00100  
Kenya  
Tel: + 254 20 76 -4057  
Fax: + 254 20 762 4691/92/93  
E-mail: gerald.mutisya@unep.org  

 
Ms. Tamara Curll  
Monitoring and Compliance Officer  
Ozone Secretariat  
United Nations Avenue, Gigiri P.O. Box 30552  
Nairobi 00100  
Kenya  
Tel: + 254 20 762 3430  
Fax: + 254 20 762 4691/92/93  
E-mail: Tamara.curll@unep.org  

  أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
Ms. Maria Ulana Nolan  
Chief Officer  
1800 McGill College Ave, 27th floor  
Montreal H3A 3J6  
Quebec, Canada  
Tel: + 514 282 1122  
Fax: + 514 282 0068  
E-mail: maria.nolan@unmfs.org  

 
Mr. Andrew Reed  
Senior Programme Management Officer  
1800 McGill College Ave, 27th floor  
Montreal H3A 3J6  
Quebec, Canada  
Tel: + 514 282 1122  
Fax: + 514 282 0068  
E-mail: areed@unmfs.org  

 
Mr. Eduardo Ganem  
Senior Programme Management Officer  
1800 McGill College Ave, 27th floor  
Montreal H3A 3J6  
Quebec, Canada  
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Tel: + 514 282 1122  
Fax: + 514 282 0068  
E-mail: eganem@unmfs.org  

 
Ms. Cecilia Mercado  
Project Management Officer  
1800 McGill College Avenue, 27th floor  
Montreal H3A 3J6  
Quebec  
Canada  
Tel: +514 282 1122  
Fax: +514 282 0068  
E-mail: secretariat@unmfs.org  

  اإلمنائيبرنامج األمم املتحدة 
Ms. Dominique Kayser  
Programme Specialist  
Montreal Protocol - Chemicals Unit, Environment & 
Energy Group, BDP, UNDP  
304, East 45th St., Room FF-974  
New York 10017  
United States of America  
Tel: + 212 906 50 05  
Fax: + 212 906 69 47  
E-mail: dominique.kayser@undp.org  

  كنولوجيا والصناعة واالقتصاد شعبة الت–اليونيب 
Mr. Jim Curlin  
Capacity Building Manager  
Ozone Action Branch  

15 rue Milan  
Paris 75441 Paris Cedex 09  
France  
Tel: +33 1 44 37 14 55  
Fax: +33 1 44 37 14 74  
E-mail: jcurlin@unep.fr  

  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
Ms. Rana Ghoneim  
Associate Industrial Development Officer  
Program Development & Technical Cooperation 
Division, Multilateral Environmental Agreements 
Branch  
Vienna International Center, P.O.Box: 300  
Vienna A-1400  
Austria  
Tel: + 431 260 2643 56  
Fax: + 431 213 464 356  
E-mail: R.Ghoneim@unido.org  

  البنك الدويل
Mr. Viraj Vithoontien  
Senior Regional Coordinator  
MP/POPs Operations, Environment Department  
1818 H Street, N.W.  
DC Washington 20433  
United States of America  
Tel: + 202 473 6303  
Fax: + 202 522 3258  
E-mail: vvithoontien@worldbank.org  
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